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كتب المحرر السياســي للمستقل: 

اجــرى رئيــس مجلــس الــوزراء العراقــي مصطفــى الكاظمــي مباحثــات 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية خــال زيــارة كانــت مؤجلة مــن العام 
الماضــي بعيــد تســلمه منصــب رئاســة الــوزراء فــي البــاد تضمنــت 
ــال  ــي مج ــاون ف ــتركة للتع ــم مش ــرات تفاه ــات ومذك ــع اتفاقي توقي

التخطيــط التنمــوي واالقتصــاد والقطــاع الخــاص والنفــط الطاقــة. 
وفــي الوقــت الــذي يتطلــع فيــه العالــم وليــس المنطقــة حســب الــى 
نتائــج للقــاء قطبــي انتــاج النفــط فــي العالــم فــان زيــارة الســعودية 
تاتــي كالعــادة محاطــة بتذمــر عــدد مــن الشــركاء السياســيين 
العراقييــن  الســيما الكتــل الشــيعية التــي تتجــرع المــر السياســي الي 
تقــارب بيــن العــراق والســعودية فــي ظل ازمات هامشــية قــد تعرقل 
اي اتفــاق كمــا حصــل مــع مشــروع االســتثمار الســعودي فــي أراضــي 
ــوب  ــى الجن ــار وصــواًل إل ــي األنب ــي محافظت ــة تقــع فــي باديت عراقي
فــي محافظــة المثنــى ومــروًرا فــي باديــة النجــف، وهــي محافظــات 
تقــع علــى الحــدود الســعودية الشــمالية والشــمالية الشــرقية تقــدر 
بمليــون هكتــار، حســب مديــر عــام اســتثمار محافظــة المثنــى، 
الــذي اعلــن فــي حينــه، ان شــركات معروفــة منهــا )ســابك وســالك( 
ــى ســتنفذ اســتثمارات ســعودية  ــة المثن وشــركات أخــرى فــي بادي
علــى مســاحات واســعة فــي المناطــق المذكــورة، إلنشــاء مشــاريع 

فــي مجــاالت الزراعــة وتربيــة الحيوانــات والصناعــات الغذائيــة. 
ففــي الوقــت الــذي بــدت حكومــة الكاظمــي متحمســة لهــذا االتفاق 
واعلــن المتحــدث باســم وزارة الزراعيــة العراقيــة إن أي دولــة عربيــة 
وضمنهــا الســعودية تريــد أن تســتثمر فــي العــراق، فســنفتح لهــا 
األبــواب، لقــي كل ذلــك تشــكيكا ورفضــا  لســببين. االول هــو 
المواقــف السياســية المحيطــة بتحــرك الحكومــة وحريتهــا التــي رات 
فــي هكــذا اتفــاق جســرا امريكيــا لمزيــد مــن الهيمنــة علــى العــراق، 
والســبب االخــر هــو االســتهجان المهنــي العــام مــن ان العــراق البلد 
المنتــج للخبــرات والخيــرات والملــيء بالطاقــات البشــرية المعطلــة 
يصــل بــه الحــال الن يعتمــد علــى جهــود وتجربــة بلــدان  كان هــو 

فــي مقدمتهــا علــى صعيــد التنميــة.. 
هــذه المقدمــات غيــر مشــجعة الي اتفــاق ســعودي عراقــي بــل الي 
ــروع  ــمى بمش ــي مايس ــل ف ــو ماحص ــة وه ــده الحكوم ــاق تعق اتف
المشــرق الجديــد الــذي تــم التلويــح بتهديــد رئيس الوزراء شــخصيا 
ــي  ــث ف ــادة الحدي ــدأ اع ــل ب ــداد. ب ــي بغ ــه ف ــاد قمت ــية انعق عش
االتفاقيــة الصينيــة التــي باتــت لغــزا، بعــد ان صــرح الكاظمــي بعدم 
وجــود لهــا اساســا، وانهــا مجــرد مذكــرات تفاهــم وانهــا مــن زمــن 

العبــادي، ثــم عــاد ليتحــدث عــن امكانيــة تفعيلهــا . 
بمعنــى اخــر  مشــكلة الحكومــة العراقيــة انهــا مكبلــة بشــركاء 
مــن داخلهــا يضعــون العصــي فــي عجــات اي اتفــاق تعقــده، 
فضــا عــن انعــدام اوراق التفــاوض مــع االخــر حيــث اليملــك 
العــراق ســوى ورقــة النفــط متذبــذب المــوارد، ممــا يعــدم فكــرة 
)التبــادل( مــع طــرف اليملــك ســوى مــال ياتــي مــن باطــن االرض 
غيــر مأمــون االســعار! فاصناعــة والتصديــر وال انتــاج وال اســتتباب 
ــات،  ــر هــذه العملي ــرف يدي ــي او بنكــي محت ــي والنظــام ضريب امن

حتــى المعترضــون علــى االســتثمار الســعودي وهــم مــن اصحــاب 
القــرار تراهــم يطعمــون اطفالهــم مــن حليــب المراعــي الســعودي 
ومنتجــات االلبــان والمــزارع والبضائع الســعودية التركيــة واإليرانية 
ــه  ــون، وهــو ذات ــون او متواطئ ــر، وهــم غافل دون مؤشــر للتصدي
يتصــل باالتفــاق مــع مصــر واالردن، وهمــا دولتــان التملكان ســوى 
تصديــر المنتجــات الزراعيــة والطاقــات البشــرية وتامــان بترتيــب 
اوضاعهمــا علــى حســاب العــراق، كمــا اوردت مصــادر مصريــة بــأن 
مصــر تعمــل علــى االســتفادة مــن مقوماتهــا البشــرية فــي إعــادة 
إعمــار العــراق بعــد ســنوات صعبــة مــن عــدم االســتقرار، وتســعى 
كذلــك إلــى تبــادل تجاري ســيدخل فيــه األردن طرفاً ليكــّون الثاثي 

محــورًا تجاريــاً ربمــا ســيكون خطــوة علــى الطريــق مــن أجل ســوق 
عربيــة مشــتركة علــى غــرار االتحــاد األوروبــي الــذي بــدأ بســوق 
الجماعــة األوروبيــة للفحــم والصلــب فــي خمســينيات القــرن 
ــر  ــق تقري ــتركة، وف ــة المش ــوق األوروبي ــى بالس ــي، وانته الماض

ــر والدراســات االســتراتيجية. ــز المصــري للفك للمرك
ــم  ــراق بحك ــع الع ــن وض ــا م ــر تنظيم ــرى االكث ــراف االخ ــال االط آم
وضــوح القــرار الحكومــي لديهــا ســتصطدم حتمــا بعراقيــل تمريــر 
وان  الســيما  العــراق  فــي  بيئتهــا  وصاحيــة  االتفاقيــات  هــذه 
ــا  ــي تجريه ــاور الت ــات والمح ــع االتفاقي ــرون ان جمي ــككين ي المش
وتشــارك فيهــا الحكومــة العراقيــة انمــا هــي واجهــة لــرؤى سياســية 

تريــد اخــراج العــراق مــن محــاور ضيقــة اقليميــة وتحديــدا المحــور 
االيرانــي الصينــي الروســي الــى محــاور تديرهــا الواليــات المتحــدة 
االمريكيــة عبــر المشــرق الجديــد واالتفاقيــات مــع تركيــا والســعودية 
وفرنســا متهمــة حكومــة الكاظمــي بانــه يدخــل العــراق فــي حــرب 
اتفاقيــات بــاردة واجهتهــا اتفاقيــات فنيــة الفرصــة متاحــة لتطبيقهــا 
فــي ظــل الوضــع العراقــي المتــازم.. فيمــا يعقــد المتفائلــون االمــل 
علــى ان الكاظمــي الــذي اليحظــى بمباركــة شــركائه مــن الشــيعة 
ــه  ــي اخفاقات ــا لتخط ــك تحدي ــر ذل ــه يعتب ــوم ب ــى مايق ــرا عل حص
الداخليــة بالتفاهــم معهــم وانجــاز مايمكــن انجــازه سياســيا بالدرجة 

ــل كل شــيء..  ــى قب االول

العراق يدخل حرب االتفاقيات الباردةالعراق يدخل حرب االتفاقيات الباردة

الــدول العربيــة التــي فرحــت واحتفلــت بانشــائها واالعتــراف بهــا بعــد 
الحــرب العالميــة االولــى تقابلهــا دول اختلــت هوياتهــا وامتدادهــا 
التاريخــي، فمــن احضان الدولة العثمانيــة التي تحالفت مــع اإلمبراطورية 
ــة  ــط المنطق ــرون خرائ ــف المنتص ــة تلق ــمتها الهزيم ــة وقاس األلماني
ليقطعــوا اشــاء الــدول التــي اســتعمرتها دولــة الخافــة باســم االســام 
الكثــر مــن 400 ســنة .. فقســموا علــى هواهــم، دول موغلــة فــي القــدم 
ــرة وشــواطيء اصبحــت  ــم اختصارهــا وخنقهــا، ودول صغي ــخ ت والتاري

ذات ســيادة وحقــوق وفــق قانــون العالــم الجديــد. 
ــة  ــد عديم ــات وعقائ ــا بمكون ــة داخلي ــة المختنق ــدى  الدول ــراق اح الع
ــي  ــعبها ك ــن ش ــس م ــك لي ــا بمل ــاءوا له ــيء فج ــى اي ش ــاق عل االتف
ــورم بأنهارهــا وثرواتهــا  ــث تت ــا حي ــوزان شــتاتها. والمختنقــة خارجي ي
والمخــرج لهــا علــى بحــر، وبدســتور ومعاهــدات جعلــت هويــة مواطنــه 
المتحولــة جنســيا مــن العثمانيــة الــى )العراقيــة( ومنحت القوام وعشــائر 
ومهاجريــن وبقايــا غــزاة ليضيــع االصــل بالفــرع مــن االعــراق، تاركيــن 
الســؤال )مــن هــو العراقــي؟( بــا اجابــة صريحــة بســوى القصائــد 

ــه. ــي تقطن ــج وهوســات العشــائر الت واالهازي
ليــس هــذا جــردًا وثائقيــا لتاريــخ أرض طويــل معقــد يعرفــه الجميــع، 
بــل لدولــة منحوتــة نحتــا مــن بروتوكــوالت أنَتَجــْت علــى عجــل مدنّيــة 
عاليــًة وعوائــل مرفهــًة وتقاليــَد رفيعــًة بجانــِب أمّيــٍة وتمييــز واضطهــاد 
وتجويــع وتعذيــب لســكان القــرى البعيــدة والفاحيــن علــى يــد االقطاع 

وذيــول التــراك والدولــة المريضــة.
دولة رّكبوا جســَدها من أشــاء شــتى وطالبوها باالنســجاِم والتعايش!، 
ــرة،  ــدول المنتص ــا ال ــي ترعاه ــا الت ــة بحداثته ــات الراقي ــت الطبق فبقي
تغطــي علــى الطبقيــة الصارخــة وفقــر االريــاف واثــارة روح العشــائرية  
وروح الديــن وحمــاس العســكر، حتــى انقــض هــذا الثاثــي علــى تمثــال 
العــراق المصنــوع مــن االتفاقيــات والمؤامــرات وجماليات الخيانــة واألمر 
الواقــع. وحــدث ماحــدث لينتهــي هــذا المشــروع حقــا او باطــا، حيــث لم 

يحســم العراقيــون الجــدل فــي ذلــك حتــى يومنــا هــذا .
المهــم فــي األمــر هــو دولــة العراقــي هــذه التــي اليعــرف كيــف يحتفــل 
ــا ! فهــل  ــن له ــٍم ونشــيد محددي ــرف بَعل ــا أو يعت ــدّد عمره ــا ويح به
هــي العــراق الموغــل فــي القــدم الــذي يحكــي ترابــه عــن أصــل وجــود 
الحيــاة، وســيوٍل مــن االف الســنين بانجازاتهــا وتفوق انســانها وحروبها 
ودورهــا االســطوري فــي التاريــخ البشــري ؟ أم انهــا التمثــال الــذي نحتــه 
لــه البريطانيــون عــام 1921 وحّطمــه العســكر وهــو فــي عــز اللمعــان؟ 
هــل ان يومــه الوطنــي هــو عيــد الكيتــو فــي االول مــن نيســان وعمــره 
ــي؟، ام ان عمــره 100 عــام ويومــه  ــم البابل 7321 ســنة حســب التقوي
الوطنــي يــوم اســتقاله مــن االســتعمار الحديــث فــي 3 أكتوبــر تشــرين 

ــام 1932؟. األول ع
هل هو باد قديمة ام دولة جديدة؟

هــل ان بــاده أول العالــم ونهايــة العالــم؟ ام انهــا بقعــة طارئــة مهددة 
بالتقســيم والــزوال؟ هــل إنهــا ارض الخيــر والســام؟ ام انهــا ارض 
ــاء  االســلحة وانعــدام األمــن؟ هــل هــي ارض الرســاالت ومســرى االنبي
والشــهداء واالئمــة والمصلحيــن ودعــاة الخيــر والحريــة؟ ام انهــا أرض 
الظــام  واللصــوص وأمــراء العقائــد؟ هــل هــي األرض التــي شــّع منهــا 

العلــم؟ أم أرض الجهــل والتخلــف؟.
وأخيــرًا هــل هــي االرض التــي انبعثــت منهــا للبشــرية ثــورات العدالــة 

ولوائــح القضــاء؟ ام هــي ارض التوحــش والقتلــة الطلقــاء؟.
فعــا اليســتطيع العراقــي أن يجيــب عــن هــذه االســئلة اال مباِلغــا حيــن 
يحــب أو منفعــا حيــن يكــره. فمازالــت هــذي البــاد بعــد مئــة عــام مــن 
ــذه  ــن ه ــة ع ــات المتناقض ــه االجاب ــى أرض ــل عل ــا تتقات ــة ميدان الدول

االســئلة.
وكل مئة عام وأرض وادي الرافدين بخير .
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بغداد - المستقل

أكــد رئيس مجلــس الــوزراء، مصطفى 
الكاظمــي،، أن العــراق مــاض فــي بنــاء 
عاقــات تعــاون وتبادل متزنــة، وبعيًدا 

عن سياســة المحــاور والتصعيد.
ــان ،  ــي بي ــي ف ــب الكاظم ــال مكت وق
ــا مــن  إن األخيــر  تلقــى اتصــااًل هاتفًي
الرئيــس الفرنســي إيمانويــل ماكرون، 
ــن  ــة بي ــات الثنائي ــر العاق ــث أط لبح
ــا  ــيا واقتصادي ــا سياس ــراق وفرنس الع
وثقافيــا وفي المجــاالت االخرى وســبل 
تعزيزهــا واالرتقــاء بهــا بمــا يخــدم 
مصلحة الشــعبين العراقي والفرنســي، 
ــة  ــة لبحــث األوضــاع اإلقليمي باإلضاف
التهدئــة  تعزيــز  وســبل  والدوليــة 

واالســتقرار«.
ــاض  ــراق م ــي، أن »الع ــن الكاظم وبي
فــي بنــاء عاقــات تعــاون وتبــادل 
متزنــة مــع كل الشــركاء الدولييــن، 
المحــاور  سياســة  عــن  وبعيــًدا 

والتصعيــد«.
مــن جانبــه، أشــاد الرئيــس الفرنســي 
ــال  ــذا المج ــي ه ــراق ف ــف الع »بمواق
الــوزراء  مجلــس  رئيــس  وجهــود 
التــي تصــب فــي صالــح تعزيــز األمــن 

ــم  ــًدا دع ــن، مؤك ــتقرار الدوليي واإلس
ــيع  ــي توس ــة ف ــراق والرغب ــاده للع ب
التعــاون وباالخــص اقتصاديــا ورغبــة 
ــي  ــتثمار ف ــية باالس الشــركات الفرنس

ــات. ــف القطاع ــراق بمختل الع

الكاظمي لماكرون : العراق يريد االبتعاد 
عن سياسة المحاور 

المستقل – خاص – بغداد

اقر مجلس النواب مجمل قانــون الموازنــة  االتحاديــة العامــة لســنة 
2021 بعــد جــدل سياســي وخافــات أجلــت اإلقــرار زمنــا ليــس قصيــرا. 
وفيمــا أشــار الرئيــس العراقــي الــى اهميــة هــذا االنجــاز وابــدى  مصــدر 
ــض  ــل بخف ــة  كفي ــرار الموازن ــي أن اق ــه ف ــوزراء رهان ــة ال ــي رئاس ف
نســبة الفقــر   ألنَّهــا تحتــوي علــى برامــج كثيــرة، منهــا تشــغيل الشــباب 
واســتثمارات جديــدة وغيرهــا. واســتقرار الســوق وتنظيــم األعمــال 
ــاخ السياســي  ــي المن ــة، بق ــة لســنة كامل ــا خطــة ماليَّ ــارة، ألنَّه والتج
ــذي انســحب  ــاء التصويــت ال ــرات اثن ــراه مــن تغيي ــا اعت ــرا مــع م متوت
ــات  ــون وماحصــل للتحالف ــة القان ــل دول ــل مث ــواب كت ــن جلســته ن م
ــذي  ــح ال ــف الفت ــيما تحال ــة الس ــزاب الكردي ــيعية واألح ــل ش ــن كت بي
صــوت للموازنــة. هــذا المتغيــر السياســي اعقــب الجــدل والخــاف الــذي 
عطــل التصويــت  وصيغتــه بيــن التصويــت علــى مجمــل القانــون  أو 
التوافــق بشــان بعــض فقراتهــا، لكــن اقرارهــا  ظــل محاطــا بالداعميــن 
والمباركيــن وبالمعترضيــن، فقــد عــده االكــراد بمثابــة انتصاٍر للشــعب 
ــم  ــه زعي ــا بارك ــي، كم ــعود البرزان ــيد مس ــر الس ــب تعبي ــردي حس الك
ســائرون الســيد مقتــدى الصــدر وزعيــم الحكمــة الســيد عمــار الحكيــم 
ــوري  ــون ن ــة القان ــاف دول ــم ائت ــر أن زعي ــل الســنية غي ــة الكت وغالبي
المالكــي، المعتــرض علــى اقــرار القنــون قــال إن المعركــة لم تنتــِه، وان 
كتلتــه ســتطعن ضــد القانــون لــدى المحكمــة االتحاديــة، االمــر الــذي 

عــده الصــدر بمثابــة انتحــار سياســي 
ــرارًا بحــل  ــة، أصــدر البرلمــان العراقــي ق ــرار الموازن وبالتزامــن مــع إق
نفســه يــوم الســابع مــن شــهر أكتوبــر )تشــرين األول( المقبــل، أي قبل 
ثاثــة أيــام مــن إجــراء االنتخابــات البرلمانيــة. وجــاءت موافقــة البرلمان 
علــى حــل نفســه مشــروطة بإجــراء االنتخابــات فــي العاشــر منــه، وفــي 
حالــة إرجــاء إجــراء االنتخابــات فــإن البرلمــان ســيعود لممارســة مهامه.

البرلمان العراقي يقر موازنة 2021 
وحل نفسه قبيل انتخابات تشرين المقبل

المستقل – لندن – االردن – وكاالت

أعلــن مصــدر أمنــي أردنــي امــس الســبت عــن اعتقال مســؤولين 
ــن  ــزة ب ــر الحم ــابق األمي ــي الس ــد االردن ــي العه ــب ول ــي مكت ف
الحســين، فيمــا أفــادت مصــادر مختلفــة عــن تحديد حركــة األمير 
ــد التحقق.واشــار  ــا قي ــة إنه ــت مصــادر أردني ــات قال ــر معلوم إث
البيــان الــى ان المعتقليــن هــم الشــريف حســن بــن زيــد وباســم 

إبراهيــم عــوض اهلل وآخريــن لـ«أســباٍب أمنّيــة«.
 فيمــا اشــارت مصــادر امنيــة اردنيــة  الــى اعتقال اردنييــن آخرين، 
منهــم ياســر المجالــي، مديــر مكتــب األميــر الحمــزة بعــد مداهمة 

منزله جنوبــي األردن.
ــاع  ــات ســابقة حــول اجتم ــي هــذا الحــدث متصــا بمعلوم ويات
لاميــر الحمــزة  بعــدد من شــيوخ العشــائر جنوبي األردن ونشــره 
تســجياً مصــورًا بثتــه بــي بــي ســي اإلنكليزيــة قــال فيــه الحمــزة 
إنــه قيــد اإلقامــة الجبريــة في منزله. مشــيرا الــى أن قائــد الجيش 
األردنــي طلــب منــه التــزام منزلــه وعــدم التواصــل مــع أي طــرف 
كان، فضــاً عــن عــدم الولــوج إلى حســاباته على مواقــع التواصل 
االجتماعــي/ وقــال إن خدمــة اإلنترنــت والهاتــف قــد قطعــت عنه.

كمــا وجــه األميــر حمــزة إلــى ســلطات بــاده اتهامــات شــتى بينهــا 
الفســاد وعــدم الكفــاءة فــي إدارة الشــأن العــام وتضييــق الخنــاق علــى 

الحريــات نافيــاً  فــي التســجيل المصــور نفســه  أن يكون قــد ارتكب أي 
تجــاوزات بحــق بــاده، او ضالعــاً فــي أي مؤامرة تســتهدف أمــن باده.

ــي  ــش األردن ــي الجي ــتركة ف ــة األركان المش ــس هيئ وكان  رئي
ــح   ــي تصري ــن ف ــد بي ــي ق ــد الحنيط ــف أحم ــن يوس ــواء الرك الل
لوكالــة األنبــاء األردنيــة الرســمية بتــرا »عــدم صّحــة مــا نشــر من 
اّدعــاءات حــول اعتقــال« ولــي العهــد الســابق، لكّنــه أوضــح أّنــه 
»ُطلــب منــه التوّقــف عــن تحــّركات ونشــاطات ُتوّظف الســتهداف 

ــتقراره«. ــن األردن واس أم
ــات شــاملة  ــي إطــار تحقيق ــاء »ف ــى أّن هــذا االجــراء ج وأشــار إل
مشــتركة قامــت بهــا األجهــزة األمنيــة، واعتقــل نتيجــة لهــا 

المذكوريــن.   االشــخاص 
وقــال الحنيطــي إّن »التحقيقــات مســتمّرة وســيتّم الكشــف عــن 

نتائجهــا بــكّل شــفافية ووضــوح«.
ــاه  ــزل أخ ــد ع ــي ق ــد اهلل الثان ــك عب ــي المل ــل األردن وكان العاه
غيــر الشــقيق األميــر حمــزة بــن الحســين مــن واليــة العهــد بعــد 
ــن  فــي  ــه العــرش عــام 1999. واعل خمــس ســنوات مــن اعتائ
رســالة بثهــا التلفزيــون الرســمي فــي حينــه موجهــة إلــى أخيــه 
يعفيــه فيهــا مــن مهــام منصبــه كولي للعهد للســماح لــه بمزيد 
مــن »حريــة الحركــة للقيــام بمهــام رســمية تتعــارض مــع موقعه 

الرمــزي« حســب مــاورد فــي الرســالة.

السلطات االردنية تعتقل مسؤولين في مكتب ولي العهد السابق 
مصدر في الجيش االردني : الصحة العتقال الحمزة والمعلومات عن المساس بأمن البالد قيد التحقيق

وزير الدفاع التركي : مستعدون للتعاون 
مع العراق في مكافحة االرهاب

اعلــن وزيــر الدفــاع التركــي، خلوصــي أكار، اســتمرار العمليــات العســكرية ضد 
»اإلرهابييــن« فــي العــراق، الفًتــا إلــى« اســتعداد باده للتعــاون مع بغــداد في 

»تحييــد اإلرهابييــن« بســنجار ومحمور شــمالي العراق.
وقــال أكار، خــال زيارتــه لواليــة شــيرناق الحدوديــة مــع العــراق، ونقلــت عنــه 
صحيفــة »حرييــت« التركيــة، اليــوم الســبت »ننتظــر مــن العــراق القيــام بمــا 
ــي ســنجار ومخمــور..  ــن ف ــد اإلرهابيي ــت ممكــن لتحيي ــرب وق ــي أق ــزم ف يل
ومســتعدون للتعــاون مــع العــراق لتحييــد اإلرهابييــن فــي هــذه المناطــق«.
وأضــاف »نراقــب التطــورات عــن كثــب شــمالي العــراق ونقــوم بالتنســيق مــع 

أشــقائنا العراقييــن.. وعملياتنــا ضــد اإلرهابييــن ســتتواصل بشــدة«.
يشــار إلــى أنــه بجانــب العمليــات التــي ينفذهــا األمــن التركــي داخــل البــاد 
ضــد مســلحي حــزب العمــال الكردســتاني، تشــن أنقــرة عمليــات عســكرية في 

العــراق ضــد عصابــات داعــش االرهابيــة.

عبد الحميد الصـائح
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ملــف االمــوال العراقيــة المهربــة. واحــد مــن الملفــات 
الخطيــرة التــي تشــغل الشــارع العراقــي، ويؤكــد خبــراء 
ــة  ــروقة والمهرب ــوال المس ــم االم ــون ان حج اقتصادي
خــارج البــاد والتــي عــادة مــا تكــون لسياســيين 
ومتنفذيــن فــي الدولــة، كبيــر جــدًا، فاالرقــام التي اطلع 
عليهــا بعــض الخبــراء تشــير الــى كارثــة كبيــرة تطــال 
الكثيــر مــن االســماء المعروفــة والتــي تســلمت مناصب 

عليــا فــي الدولــة العراقيــة . 
وغالبــاً مــا يقــوم  بمثل هــذا الجرائم بعض السياســيين  
والحزبييــن، وذلــك مــن خالباســتغال مناصبهــم 
وتســخير المال العام  لمصالحهم الشــخصية، فيقومون 
بالتغطيــة  علــى عمليــات تهريــب كبيــرة لامــوال .  
وعلــى الرغــم مــن اعــان رئيــس الــوزراء الكاظمــي  عن 
ماحقــة  الفاســدين والســيطرة على المنافــذ الحدودية 
الــى حــٍد مــا، لكــن عمليــات التهريــب لــم تتوقــف، 
ويقــول بعــض المراقبيــن ان عمليات التهريــب تراجعت 

بســمل كبيــر إال انهــا تحتــاج الــى حــزم وقــوة اكثــر .  
 ويختلــف المراقبــون بشــأن قيمــة األمــوال التــي هّربــت 
مــن العــراق منــذ االحتــال األميركــي فــي 2003 ولغايــة 
اليــوم، لكنهــم يتفقــون جميعاً علــى أنها كافيــة إلعادة 
إعمــار العــراق بالكامــل وتوفيــر البنــى التحتيــة وفــرص 

العمــل وإقامــة مشــاريع عماقة.

يشــار ان الحكومة العراقية الحالية والحكومات الســابقة 
ــة الفاســدين واســترداد  ــت مشــاريع لماحق ــد اطلق ق
االمــوال المنهوبــة إال انهــا بائــت بالفشــل، ويعــود 
الســبب فــي ذلــك الــى تــورط اســماء كبيــرة ومتنفــذة 

فــي هــذا الملــف .  
 وقــال رئيــس الجمهوريــة برهــم صالــح، مطلــع الشــهر 
الماضــي إنــه »بصــدد وضــع مدونــة قانونيــة تتنــاول 
العــراق،  مــن  المنهوبــة  األمــوال  آليــات الســترداد 

ــارج«.  ــي الخ ــودة ف والموج
ــن ســتة  ــل م ــح خــال أق ــي لصال ــق الثان ــذا التعلي وه
ــر/ تشــرين  ــه أن أكــد فــي أكتوب أشــهر، فقــد ســبق ل
ــراق يمضــي فــي اســترداد األمــوال  األول 2020 أن الع

ــة الفاســدين. ــة وماحق المنهوب
 وكان وزيــر الماليــة الحالــي علــي عــاوي، قــد أشــار فــي 
ــن  ــرقت م ــار دوالر س ــى أن »250 ملي ــابق إل ــٍت س وق
العــراق منــذ عــام 2003 حتــى اآلن، وهــذا المبلــغ يبنــي 
العديــد مــن الــدول، كمــا أن هــذه الســرقات أدت إلــى 

تراجــع قــدرات العــراق االقتصاديــة«.
 إال أن لجنــة النزاهــة فــي البرلمــان العراقيــة كانــت قــد 
ــة  ــوال المهرب ــم األم ــي حج ــام الحال ــع الع ــدرت مطل ق
ــار  ــار )239.7 ملي ــون دين ــاد بنحــو 350 ترلي خــارج الب
دوالر أميركــي(، وهــو رقــم يفــوق موازنــة البــاد ألكثــر 

مــن عاميــن.
يذكــر ان عمليــات الفســاد التــي تقودهــا األحــزاب 

النافــذة وبرعايــة مــن الداخــل والخــارج تســتمر بقــوة، 
وتواصــل هــذه األحــزاب اســتغال كل حادثــة أو نكســة 
ــى شــكل مــن أشــكال المكاســب  ــة لتحويلهــا إل عراقي

ــة«. المالي
 باالضافــة الــى ان اجهــزة  الرقابــة ضعيفــة فــي العــراق 
وخاضعــة للنفــوذ الحزبــي، فــإن الســرقة ال تكون صعبة 

علــى المتنفذين«.
ــذا  ــي ه ــات ف ــن الملف ــد م ــون العدي ــر العراقي  ويتذك
ــاد  ــة إي ــي حكوم ــاع ف ــر الدف ــم وزي ــد اته ــار، فق اإلط
ــار دوالر،  ــو ملي ــب نح ــعان، بتهري ــازم الش ــاوي، ح ع
ــزال  ــه ال ي ــه بالســجن ســبع ســنوات، إال أن وحكــم علي

ــراق. ــارج الع خ
 كذلــك الحــال بالنســبة إلــى وزيــر التجــارة فــي حكومــة 
ــاح  ــد الف ــوري المالكــي، عب ــوزراء األســبق ن ــس ال رئي
الســوداني، والــذي كان متهمــاً بســرقة 4 مليــارات 
دوالر، وحكمــت عليــه المحاكــم العراقيــة بالســجن 21 

عامــاً بعــد هروبــه إلــى الخــارج. 
ــة  ــة  جريم ــة والمهرب ــة المهرب ــوال العراقي ــى االم تبق
كبــرى بحــق  شــعب يســرق  وتنهــب ثرواتــه مــن قبــل 

مســؤوليه. 
 كمــا ان ملــف االمــوال  المهربــة ليــس ملــف الفســاد 
الوحيــد بــل هــو واحــد مــن ملفــات. عديــدة وشــائكة، 
ــم   ــدان فــي العال ــت العــراق واحــد مــن افســد البل جعل

ــدول الفاشــلة. وفــي رأس قائمــة ال

األموال العراقية المهّربة.. جريمة تالحق الفاسدين 

واشنطن - المستقل

افــادت معلومــات مــن العاصمــة االمريكيــة 
واشــنطن ان ســيارة مســرعة اصطدمــت 
ــول فــي، ممــا أســفر  ــى الكابيت بحاجــز  مبن
ــرطة  ــاط الش ــن ضب ــن م ــة اثني ــن إصاب ع
وتــم اطــاق النــار علــى مشــتبه بــه، وفقــا 

ــة.  ــة األمريكي للســلطات األمني
للكونغــرس  تابعــة  أبنيــة  إغــاق  وتــم 
والشــوارع المحيطــة بمبنــى الكونغــرس.
الشــرطة  ضبــاط  مــن  اثنــان  اصيــب 
ــى،  ــول األمريك ــى الكابيت ــن مبن ــرب م بالق
ــض  ــم القب ــيارة، ت ــا س ــد أن صدمتهم بع
علــى ســائقها فيمــا بعــد، وفقــا لمــا ذكرتــه 

الشــرطة.
علــى  الكابيتــول  شــرطة  موقــع  وقــال 
الحجــز.  فــي  بــه  »المشــتبه  إن  تويتــر 
ــل  ــم نق ــد ت ــان وق ــن مصاب وكا الضابطي
ــائل  ــن وس ــفى«، لك ــى المستش ــة ال الثاث
ســائق  بمقتــل  أفــادت  أمريكيــة  إعــام 

الســيارات.

سيارة تقتحم مبنى الكونغرس االمريكي وتوقع ضحايا 

بغداد - المستقل

فــارق الســباح العراقــي الســابق عــاء الديــن النــواب 
الــذي عــرف بـــ »قاهــر بحــر المانــش« الهائــج بفوزه 
ــر  ــام 1959، عــن عم ــي ع ــوره ف ــي مســابقة لعب ف
ــة وزارة  ــت الجمع ــا أعلن ــب م ــاً بحس ــز 94 عام ناه

الشــباب والرياضــة.
ونعــت الــوزارة النــواب فــي بيــان رســمي مقتضــب 
ــة  ــى األوســاط الرياضي ــازي إل ــه »أحــر التع جــاء في
الديــن  عــاء  الســابق  الدولــي  الســباح  بوفــاة 

النــواب«.
ــي  ــرب ف ــواب أحــد أشــهر الســباحين الع ــد الن ويع
مجــال الســباحة فــي الميــاه المفتوحــة، وهــو عشــق 
هــذا النــوع مــن الرياضــة منــذ صغــره  لقــرب داره 
ــب  ــي جان ــة الشــيخ بشــار ف ــي منطق ــع ف ــي تق الت
الكــرخ مــن العاصمــة بغــداد، مــن النهــر حتــى عرف 

بلقــب ســمكة دجلــة.
مبكــرا  صيتــه  وذاع   1927 عــام  النــواب  ولــد 
بعــد مشــاركته فــي بطولــة للســباحة الطويلــة 
ــدا  ــن صي ــم بي ــافة 50 كل ــع مس ــروت لقط ــي بي ف
فيهــا  وحقــق   1957 عــام  اللبنانيــة  والعاصمــة 

المركــز الثانــي، فضــا عــن مشــاركاته فــي بطوالت 
عالميــة أبرزهــا كابري-نابولــي فــي إيطاليــا.

وكانــت مشــاركته فــي مســابقة عبــور بحــر المانش 
لفئــة الهــواة بيــن فرنســا وبريطانيــا لقطــع مســافة 

50 كلــم، المحطــة األبــرز فــي مشــوار النــواب حيــث 
نــال المركــز األول مــن بيــن 43 ســباحاً لــم يكمــل 
الســباق ســوى ســتة منهــم، بعدمــا قطــع المســافة 

فــي 23 ســاعة مــن الســباحة المتواصــل

وفاة »قاهر المانش«.. العراقي عالء الدين النواب

الناصرية - المستقل

الحبوبــي   ســاحة  فــي  المعتصمــون  طالــب 
ــرة 72 ســاعة  ــة فت ــة والمحلي ــة المركزي الحكوم
ــة بتســمية محافــظ  ــق مطالبهــم المتمثل لتحقي
مســتقل مــن مرشــحي ســاحات التظاهــر لشــغل 
التدخــات  عــن  بعيــدا  المحافــظ  منصــب 

الحزبيــة. والمهاتــرات 
خيــام  نصــب  باعــادة  المتظاهــرون  لــوح   كمــا 

االســتجابة  عــدم  حــال  فــي  الســلمي  االعتصــام 
. لبهــم لمطا

 وقــال بيــان تــاه احــد المتظاهريــن وســط ســاحة 
ــاء  ــة اعض ــن اقال ــم تتضم ــي، ان »مطالبه الحبوب
ورؤســاء  الدوائــر  ومــدراء  المحليــة  الحكومــة 
منهــم  الفاســدين  مــن  االداريــة  الوحــدات 
وتوفيــر متطلبــات العيــش الكريــم فــي المحافظــة 
االخيــرة  االحــداث  فــي  المتورطيــن  ومحاســبة 
والمــواد  الســلع  اســعار  خفــض  علــى  والعمــل 
ــعار  ــن باالس ــار المتاعبي ــبة التج ــة ومحاس الغذائي

وتوفيــر مفــردات البطاقــة التموينيــة والتعاقــد مــع 
ــم  ــة وزارة التعلي ــن ومطالب ــن المجانيي المحاضري
ــك  ــة وكذل ــات االلكتروني ــى باعتمــاد االمتحان العال
اعــادة النظــر بالحكــم الصــادر بحــق المتظاهــر 

حســين حمــزة«.
عــدم  حــال  »فــي  انــه  الــى،  البيــان   واشــار 
ــام  ــة اي ــرة ثاث االســتجابة لمطالبهــم خــال فت
ــن  ــر م ــه اخ ــي وج ــهد االحتجاج ــيكون للمش س
ــلمي  ــام الس ــام االعتص ــب خي ــادة نص ــال اع خ

لحيــن تحقيــق مطالبــه«.

متظاهرو الناصرية يطالبون 
بتسمية محافظ جديد خالل 72 ساعة  

بغداد - المستقل

موافقــة  إلــى  اســتناًدا  الــوزراء،  مجلــس  قــّرَر 
رئيــس المجلــس مصطفــى الكاظمــي، تأليــف 
ــوزراء  ــس ال ــام لمجل ــن الع ــراف األمي ــة بإش لجن
حميــد نعيــم الغــزي ، تتولــى بلــورة األفــكار 
ــة أور األثريــة. والخطــط لمشــروع تطويــر مدين
كمــا تتولــى إعــداد الكشــوفات والكلــف الازمــة 

ــة  ــع اللجن ــى أن ترف ــروع ، عل ــذا المش ــاز ه إلنج
الســيد  إلــى  مفصــًا  شــهرياً  نصــف  تقريــرًا 

األميــن العــام لمجلــس الــوزراء.
ويتــرأس اللجنــة، األميــن العــام  لمجلس الــوزراء، 
وتضــم فــي عضويتهــا، ممثليــن عــن مكتــب 
الســيد رئيــس مجلــس الــوزراء ومحافظــة ذي قار، 
و وزارات الداخليــة واألعمــار واإلســكان واألشــغال 
والبلديــات العامــة والثقافــة والماليــة، فضــاً عــن 

الدوائــر البلديــة والخدميــة فــي محافظــة ذي قــار.
وأور هــو موقــع أثــري لمدينــة ســومرية تقــع 
فــي تــل المقيــر جنــوب العــراق. وكانــت عاصمــة 
للدولــة الســومرية عــام 2100 قبــل الميــاد، 
ــا علــى بعــد بضعــة كيلومتــرات عــن  وتقــع حالي
مدينــة الناصريــة جنــوب العــراق وعلــى بعــد 
100 ميــل شــمالي البصــرة. وتعتبــر واحــدة مــن 
ــم. ــخ العال أقــدم الحضــارات المعروفــة فــي تاري

بأشراف األمين العام لمجلس الوزراء
تشكيل لجنة تتولى تطوير مدينة أور أألثرية

بيروت - المستقل

ونظيــره  التميمــي  حســن  الصحــة  وزيــر  وقــع 
ــة  ــيع اتفاقي ــة، توس ــن، الجمع ــد حس ــي حم اللبنان
ســابقة موقعــة بيــن البلديــن لتشــمل تقديــم 
العراقيــة  للمؤسســات  طبيــة  خدمــات  بيــروت 

النفــط. مقابــل 
ــة  ــة اللبناني ــر وزارة الصح ــي مق ــع ف ــرى التوقي وج
ــارة  ــي زي ــري التميم ــث يج ــروت، حي ــة بي بالعاصم

ــا. ــن مدته ــن ع ــم يعل ــاء، ول ــدأت األربع ب
ــع  ــترك م ــي مش ــر صحف ــي مؤتم ــن، ف ــال حس وق
التميمــي عقــب توقيــع توســيع االتفاقيــة: »تــم 
إطــاع الوفــد العراقــي )الــذي يــزور بيــروت( علــى 
كل الخدمــات الطبيــة الراقيــة والمتقدمــة التــي 
ــي  ــة واالستشــفائية ف ــا المؤسســات الصحي تؤمنه

ــدة«. ــة األصع ــى كاف ــان، عل لبن
وأضــاف الوزيــر اللبنانــي: »تــم إدراج بنــد إضافــي 
فــي اتفاقيــة التعــاون الطبــي بيــن العــراق ولبنــان، 

لتشــمل النفــط مقابــل تقديــم الخدمــات الطبيــة«.
مــن جهتــه، قــال التميمــي، خــال المؤتمــر الصحفي 
علــى  »سيســاعد  االتفاقيــة  توســيع  إن  ذاتــه، 
النهــوض بالقطــاع الصحــي فــي العــراق مــن جهــة، 
والقطــاع االقتصــادي فــي لبنــان مــن جهــة أخــرى«.

وأوضــح أنــه »علــى مــدار الســاعات الماضيــة، عملنا 
لاتفــاق علــى النقــاط التــي تــم اعتمادهــا فــي 
االتفاقيــة، لكــي تكــون قيــد التنفيــذ بصــورة عاجلة 

ــة للمواطــن العراقــي«. ــم الخدمــات الطبي لتقدي

العراق ولبنان.. النفط مقابل الخدمات الطبية

وكاالت - المستقل

تحــدث وزيــر الخارجيــة الســعودي، األميــر فيصــل بــن فرحــان، 
ضمــن حــوار مــع شــبكة »CNN« األمريكيــة عن فــرص إطاق 
حــوار بيــن المملكــة وإيــران، وإمكانية تطــور العاقات بينهما 

إلى مســتوى الشــراكة.
وأبــدى بــن فرحــان خال المقابلة قناعتــه بضرورة أن تشــارك 
الســعودية في أي مفاوضات محتملة بشــأن مســتقبل االتفاق 
ــن  ــا م ــة وغيره ــى أن المملك ــددا عل ــي، مش ــووي اإليران الن
أعضــاء مجلــس التعــاون الخليجــي هــم الــدول األكثــر عرضــة 
للخطــر فــي حــال حصــول طهــران علــى ترســانة نوويــة، 

ولذلــك لديهــا الحــق فــي أداء دور فــي هــذه المشــاورات.
ــن  ــزءا م ــون ج ــا أن نك ــي تمام ــن المنطق ــك م ــع: »لذل وتاب
المشــاورات والحــوار، ونســمع مــن شــركائنا األوروبييــن 
واألمريكييــن أنهــم يفهمــون ضــرورة التعامــل مــع مخــاوف 
تلــك  فــي  دور  لدينــا  يكــون  أن  ويجــب  المنطقــة،  دول 

والمفاوضــات«. المشــاورات 
وأكــد األميــر أن الســعودية علــى تواصــل مــع الشــركاء 
الدولييــن لمناقشــة دورهــا فــي هــذا األمــر وكيفيــة التعامــل 

ــا. ــة به ــق الخاص ــث القل ــع مباع م
أن  إيــران ســبق  بــأن  الســعودي  الخارجيــة  وزيــر  وذّكــر 

أعربــت مــرارا وتكــرارا عــن اهتمامهــا بإطــاق حــوار مــع 
هــي  »مــا  متســائا:  اإلقليمــي،  األمــن  بشــأن  جيرانهــا 
ــة؟« ــألة النووي ــن المس ــم تك ــي إن ل ــن اإلقليم ــة األم  قضي
وتابــع: »إذا كانــت إيــران تريــد إطــاق حــوار معنــا فإنــه أمــر 

جيــد، لكننــا نعتقــد أنــه يجــب أن يجــري هــذا الحــوار ضمــن 
المشــاورات بشــأن خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة )الخاصة 
ببرنامــج إيــران النــووي(، وقــد يســاعد ذلــك الحقا فــي تخفيف 

مخاوفنــا إلــى حــد كبيــر.

وزير خارجية السعودية:  الحوار مع ايران أمٌر جيد
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مقاالت 3
تبلــى المقوالت، عبــر التاريخ، مثلمــا تبلى جميع 
ــرعان  ــم س ــتخدام، ث ــي االس ــه ف ــف الوج مناش
ــا نفــع او  ــح مــن الماضــي المــؤرخ، ب مــا تصب
داللــة.، اال فــي كونهــا كانــت ســليمة يومــا مــا. 
لكــن علينــا ان نحــاذر التاريــخ بمــا هــو مكتــوب، 
ــي  ــب االمريك ــن الكات ــارك توي ــا م ــا نصحن كم
قبــل مــا يزيــد علــى قــرن مــن الزمــان، ثــم،  ان 
ال نأخــذ المقــوالت التاريخيــة علــى عاتهــا، وهو 
القائــل »ان التاريــخ قــد ال يعيــد نفســه، ولكنــه 
يتشــابه كثيــرًا« هــذا التشــابه )عندمــا نريــد ان 
نجــادل( يختلــف عــن تلــك النصيحة، امــا المفكر 
االشــتراكي الفرنســي »جــاك اتالــي« الــذي عمل 
مستشــارا لــدى الرئيــس الفرنســي االســبق 
فرانســوا ميتــران فقــد وضــع التاريــخ كلــه فــي 
موضــع الصــورة التــي تحتــاج دائمــا الــى تنميط 
بمــا يناســب الــذوق العــام وبمســتوى اســتيعاب 
المــارة، فيشــير الــى ان »نظريــة فائــض القيمة، 
مثــا، بحاجــة الــى زينــة، بــل والــى لغــة مثيــرة 
ــف  ــخ« وتلق ــى وطــأة التاري ــب عل يجعلهــا تتغل
المنظــرون الجــدد هــذه االطروحــة ليضعــوا 

الحقائــق التاريخيــة التقليديــة ، المنقولــة لنا في 
مقــوالت معلبــة، موضــع الشــك، او علــى طاولــة 
المراجعــة، وقــد ســاعدتهم بعــض االحــداث 
ليتثبتــوا مــن ذلــك، فــان االعصــار الرهيــب الذي 
ــع التســعينات ضــرب،  ــي مطل ضــرب فرنســا ف
فــي ذات الوقــت، مدونــة تاريخيــة هندســية 
عــن متانــة البنايــات الحديثــة الراســخة وتصدع 
االولــى  حيــث ســقطت  القديمــة،  واحتضــار 

وتماســكت الثانيــة. 
 علــى ان »اليقين« او »الواحدية« او »االنتقائية« 
هــي مــن الغثاثــات التــي اثقلــت المقــوالت 
باالغاليــط،  مدوناتهــا  وشــحنت  التاريخيــة، 
بجانــب االمــر الصحيــح الــذي يقــول كمــا ذهــب 
ــب  ــام بمناق ــي »االع ــري ف ــن العام ــو الحس اب
ــوال الخطــأ لمــا أشــرق نــور  االســام« بانــه  »ل
الصــواب« وثمــة مأثــور صوفــي اورده العلــوي 
ــك  ــول »ش ــد يق ــتطرفه الجدي ــي مس ــادي ف ه
بــا عامــة هــو وسوســة« والمشــكلة التاريخيــة 
التــي انشــغل بهــا، واشــتغل عليهــا العقــل 
العربــي واالســامي تتصــل بفــك االشــتباك 

بيــن الماضــي والتاريــخ، فــاالول ليــس تاريخــا 
ــي  ــكالية ه ــن االش ــا، لك ــس ماضي ــي لي والثان
غــدا  وقــد  الماضــي،  الــى  النظــر  تصويــب 
مقــوالت علــى اســاس انــه –كمــا هــو الحاضــر- 
فيــه الغــث وفيــه الســمين، وقــد وضــع االمــام 
علــي عليــه الســام هــذه المعادلــة فــي كيميــاء 
الصــح حيــن وضــع )فــي نهــج الباغــة( مقــوالت 
العصبيــة تحــت معاينة عميقــة بقولــه: »ان كان 

ال بــد مــن العصبيــة، فليكــن تعصبكــم الجتناب 
ــي االرض«.  ــد ف المفاس

ســامة  فــي  شــكوك  االن  هنــاك   نعــم 
ومصداقيــة المقــوالت التــي ارخــت الثــورات، 
مــن ثــورة ســبارتوكوس وثــورة الزنــج وثــورة 
اكتوبــر حتــى الثــورة العلميــة التكنولوجيــة، 
وثمــة نصــف تلــك الشــكوك ) كمــا يقــول 
الروائــي االمريكــي المصلــح هيرثــورن( يمكــن 
ان يكــون صحيحــا، ولــو عدنــا الى روايــة »وداعا 
يــا غولســاري« لجنكيــز ايتماتــوف، والــى روايــة 
»الســيد الرئيــس« الوســترياس ســنجد اننــا لــم 
نلتقــط كفايــة تلــك الحقائــق العميقــة فــي مــا 
بيــن الســطور، يكفــي ان نتذكــر ان ايتماتــوف 
كان يســأل ثائــرا عمــا دفعــه الــى الثــورة فــكان 
االخيــر يجيــب »ال اتذكــر« ولكــن ايتماتــوف، 
مثلنــا، كان ســليم النيــة، بــل وكان )وايضــا 
ــة  ــل الحري ــن اج ــه م ــي كفاح ــا ف ــا( صادق مثلن
الــى ابعــد الحــدود. القضيــة برمتهــا بســيطة، 
ــال  ــر حقيقــة فــي جانــب مــن جب فــان مــا يعتب
البرانس)كمــا يقــول باســكال( يعتبــر ال حقيقــي 

فــي الجانــب االخــر، وفــي المقــوالت الموروثــة 
ــة  ــة االرضي ــون الجاذبي ــن اكتشــف قان ان نيوت
لمــا الحــظ تفاحــة تســقط مــن الشــجرة، لكــن 
الوثائــق العلميــة الكاديميــة العلــوم البريطانية 
تبطــل روايــة التفاحــة وتؤكــد انــه تــم التوصــل 
الــى صياغــة قانــون الجاذبيــة بعــد نيوتــن 

ــنوات.  بس
ــدو  ــة يب ــوالت مطلق ــخ كمق ــال، ان التاري  والح
كمهزلــة، حالهــا حــال مهــازل الفرضيــات البالية 
التــي صــارت تتشــبه بالحقائــق، ويشــار هنــا الى 
مقولــة النعامــة التــي ترســخت فــي ذاكرتنا على 
انهــا تتقــي الخطــر عــن طريــق دس رأســها في 
ــم ان هــذه الروايــة ال  ــا العل الرمــال، ثــم يخبرن
ثبــت لهــا ولــم يشــاهد احــٌد نعامــة تــزاول 
هــذه الحركــة الملفقــة، ويمكــن ان نضيــف 
الــى حكايــة النعامــة الزائفــة حكايــة اخرى)اكثــر 
زيفــا( تتصــل بدمــوع التماســيح، إذ نكتشــف ان 
التماســيح ال تــذرف الدمــوع لســبب بســيط هــو 

انهــا ال تملــك غــددا دمعيــة. 
 مأزق المقوالت، هو مأزق المنقوالت ايضا.

عبد املنعم االعسم

 مأزق المقوالت

ــات األســلحة أداة مهمــة تســتخدمها  ــد مبيع ُتع
ــرق  ــا كان الش ــا. لطالم ــة نفوذه ــدول لممارس ال
األســلحة  لتجــارة  رئيســياً  محــركاً  األوســط 
العالميــة، بدرجــة غيــر متناســبة مــع عــدد ســكان 
دولــه. تتميــز بعــض الــدول فــي المنطقــة بطابــعٍ 
ــن  ــر م ــات وتعتب ــي منازع عســكري ومنخرطــة ف
كبــار مشــتري األســلحة. تتمكــن تلــك الــدول مــن 
ذلــك مــن خــال شــراكات مــع داعميــن خارجييــن 
والثــروة المســتمدة مــن احتياطيــات الطاقــة 
الهائلــة. اعتمــد آخــرون علــى منــحٍ وقــروض 
مــن الواليــات المتحــدة وشــركاء آخريــن لتكملــة 
ــاع.  ــق أهــداف الدف مواردهــم المتواضعــة لتحقي
طــورت بعــض دول الشــرق األوســط قواعــد 
احتياجاتهــا  بعــض  توفــر  عســكرية  صناعيــة 
ــاً مــن خــال صــادرات  ــدر أرباح ــة و/أو ت الدفاعي
األســلحة مــن خــال عاقــات خارجيــة مميــزة أو 

بشــكٍل مســتقل.
ــورد لألســلحة  ــر م ــي أكب ــدة ه ــات المتح  الوالي
للشــرق األوســط مــن حيــث الحجــم والقيمــة منذ 
عقــود.الزال المنتجــون الرئيســيون اآلخــرون مثل 
روســيا وفرنســا والصيــن العبون أساســيون أيضًا 

فــي تجــارة الســاح فــي المنطقــة. بيعهــم بعــض 
ــل  العناصــر المعقــدة األصغــر حجمــاً وقيمــة، مث
الطائــرات بــدون طيــار وأنظمــة الدفــاع الجــوي، 
ــدو أن  ــة. يب ــن المنطق ــى أم ــرة عل ــرات كبي تأثي
اســتراتيجيات وأهــداف هــذه الــدول فيمــا يتعلــق 
بمبيعــات األســلحة تختلــف فــي بعــض النواحــي.

ألبحــاث  الدولــي  ســتوكهولم  معهــد    أعلــن 
الســام )ســيبري(، وهــو مؤسســة ابحاث مســتقلة 
ومقرهــا ســتوكهولم، يــوم االثنيــن 15 آذار 2021 
إن واردات األســلحة إلــى الشــرق األوســط ارتفعت 
بمقــدار الربــع خــال العقــد الماضــي علــى الرغــم 
مــن أن مبيعــات األســلحة علــى مســتوى العالــم 
ظلت مســتقرة خــال الفترة نفســها. قــال المعهد 
إن أرقــام مبيعات األســلحة لدول الشــرق األوســط 
أكبــر  بمشــتريات  رئيســي  بشــكٍل  مدفوعــة 
مســتورد لألســلحة فــي العالــم، المملكــة العربيــة 
الســعودية، التــي زادت مشــترياتها بنســبة 61٪. 
ارتفعــت واردات مصر بنســبة ٪136 وقطــر 361٪.
  ظلــت المبيعــات الدوليــة لألســلحة الرئيســية 
علــى المســتوى نفســه خــال الفتــرة مــن 2011 
إلــى 2020، »الزيــادات الكبيــرة فــي عمليــات بيــع 

األســلحة مــن قبــل ثاثــة مــن أكبــر خمــس دول 
ــا  ــدة وفرنس ــات المتح ــلحة: الوالي ــدرة لألس مص
انخفــاض  كبيــر  حــٍد  إلــى  قابلهــا  وألمانيــا، 
صــادرات األســلحة الروســية والصينيــة«. لــم يــزد 
ــدول  ــن ال حجــم شــحنات األســلحة الرئيســية بي
للمــرة األولــى منــذ 2001-2005، لكــن مبيعــات 
األســلحة الدوليــة ال تــزال قريبــة مــن أعلــى 
ــال  ــاردة. ق ــة الحــرب الب ــذ نهاي مســتوى لهــا من

الســيد بيتــر وايزمــان، كبيــر الباحثيــن فــي معهــد 
ســيبري: »مــن الســابق ألوانه القــول مــا إذا كانت 
فتــرة النمــو الســريع فــي عمليــات بيــع األســلحة 

ــن قــد انتهــت«. ــى مــدى العقديــن الماضيي عل
ــا  ــر االقتصــادي لجائحــة كورون ــؤدي التأثي ــد ي   ق
إلــى إعــادة تقييــم بعــض البلــدان لوارداتهــا مــن 
األســلحة فــي الســنوات المقبلــة. مــع ذلــك، وقعت 
العديــد مــن الدول عقودًا كبيرة الســتيراد أســلحة 

رئيســية فــي ذروة الجائحــة فــي عــام 2020.
  اســتوردت دول الشــرق األوســط أســلحة بنســبة 
٪25 فــي النصــف الثانــي مــن العقــد الماضــي أكثــر 
ــد  ــر معه ــف األول. ذك ــي النص ــتوردته ف ــا اس مم
ســيبري إن ذلــك يرجــع في األســاس إلــى الصراعات 
اإلقليميــة بيــن عــدة دول في منطقة الخليــج. زادت 
حصــة الواليــات المتحــدة، أكبــر مصــدر لألســلحة، 
ــن  ــى ٪37 بي مــن صــادرات األســلحة مــن ٪32 إل
النصفيــن األول والثانــي مــن العقــد الماضــي. أدى 
ذلــك إلــى زيــادة الفجــوة بيــن الواليــات المتحــدة 
وروســيا، ثانــي أكبــر مصــدر لألســلحة. تعــد فرنســا 
ــلحة،  ــن لاس ــر مصدري ــع أكب ــث وراب ــا ثال وألماني

وشــهدت مبيعاتهمــا نمــوًا كبيــرًا كذلــك.

ــة  ــية المتعلق ــئلة األساس ــن األس ــدد م ــاك ع   هن
بمبيعــات األســلحة إلــى المنطقــة، وتحديــدًا مــا إذا 
كانــت هــذه المبيعــات قــد ســاهمت فــي تحقيــق 
المعلنــة،  المصــدرة  الــدول  سياســات  أهــداف 
بالــذات تعزيــز األمــن والتعــاون فــي المنطقــة. 
ــة  ــلحة األمريكي ــراًء لألس ــر ش ــدول األكث ــت ال اتبع
فــي الشــرق األوســط: مصــر، والعــراق، وإســرائيل، 
ــة الســعودية، واإلمــارات  وقطــر، والمملكــة العربي
العربيــة المتحــدة مجموعــة مــن األســاليب لتحقيق 
النفــوذ واألمــن فــي منطقة غير مســتقرة. يبــدو أن 
بعضهــا يزيد مــن اعتمــاده على الواليــات المتحدة 
كضامــن رئيســي لألمــن حتــى إن كانــوا مهتميــن 
ببنــاء قــدرات إنتــاج أســلحة بشــكٍل محلــي والبحــث 
عــن مورديــن بديليــن. عنــد النظر في المشــتريات 
المحليــة أو غيــر األمريكيــة، قــد تركــز هــذه الــدول 
علــى مؤشــرات االلتــزام العســكري أو السياســي 
اســتعداد  و/أو  بالمنطقــة  المتحــدة  للواليــات 
الواليــات المتحدة لنقــل تكنولوجيا الســاح مقارنة 

بالمورديــن المحتمليــن اآلخريــن.
*  اســتاذ االقتصــاد والعلــوم السياســية، جامعــة 
واليــة كنســاس، الواليــات المتحــدة األمريكيــة.

عــام  بغــداد  جامعــة  االداب  فــي 
ــى  ــرة االول ــي الم ــه ف 1980، التقيت
نحــن  لنــا،  نفســه  عــن  معرفــاً 
الطلبــة الجــدد، انــا جليــل كمــال 
الديــن كاتــب ومختــص بــاالدب 
عليكــم  القــي  وســوف  الروســي، 
ــب  ــارن. طل دروســاً فــي االدب المق
ــن  ــف ع ــة بالتعري ــن الطلب ــا نح من
ــي  ــدور ل انفســنا، وعندمــا وصــل ال
ــي  ــن نفســي واســم قريت ــت ع عرف
اجلــس  قــال مبتســماً،  الهويــدر، 
ايهــا الهويــدراوي الدمــث عزاؤكــم 
مشــهود. بعــد فتــرة زمنيــة ســألته 
مــا المقصــود ؟. الهويدراويــون فــي اربعينيــة الحســين يلطمــون بوجــع. 
ــد خــارج  ــا يمت ــى فــي فضــاء عاقتن ــدأت اللحظــة االول ــا ب ــا ربم مــن هن
ســياقات طالــب واســتاذ الــى همــوم وتبــادل االراء حــول العمــل السياســي 
فــي العــراق. كنــت فــي بدايــة محاوالتــي للكتابــة والتــردد البســني امــام 
قامــة ادبيــة كبيــرة تزيــن يوميــاً الصحــف بمقاالتــه ومواضيعــه ومجلــة 
الثقافــة الجديــدة للراحــل صــاح خالــص وزوجتــه المصريــة ســعاد محمــد 
خضــر اليخلــوا عددًا مــن نتاجاته المتنوعــة حول الثقافة واالدب مغموســة 
بهمــوم الوطــن. لــاداب فــي بــاب المعظــم والوزيريــة فــي داخــل ذلــك 
المبنــى العتيــق والشــهير اكثــر مــن مكتبــة للقــراءة والمخطوطــات، 
ــة  ــن الطلب ــا م ــن يرتاده ــه مم ــة وقل ــت منزوي ــي كان ــا والت ــي احداه ف

والمتابعيــن، كان االســتاذ الراحــل جليــل كمــال الديــن ملتقــاه الصباحــي 
برفقــة فنجــان قهوتــه للمراجعــة والكتابــة والتاليــف، فــي صباحــات احــدى 
ــا  ــه م ــت علي ــروي، وعرض ــل الق ــك الخج ــاري ذل ــن غب ــت ع ــام نفض االي
كتبتــه الول مــرة حــول قصيــدة »مــوت شــاعر« للشــاعر واالديــب الروســي 
ميخائيــل ليرمنتــوف صاحــب روايــة »بطــل مــن هــذا الزمــان«  ارثــى هــذا 
الشــاعر لمــوت رفيقــه الشــاعر الكســندر بوشــكين والتــي انتشــرت في كل 
انحــاء روســيا، والتــي دفــع بســببها حياتــه اثنــاء مبــارزة ســخيفة بدفــع من 

ــا.. ــي مطلعه ــول ف ســلطة القياصــرة.. يق
موت شاعر ...

مات الشاعر عبدًا للشرف .. مات وكان مفتريء عليه بافتراءات خبيثة..
كان مقالــي االول حــول تراجيديــة المشــهد، وفــي يومهــا قدم لــي الراحل 
ــت  ــال، ومازل ــة المق ــل كمــال الديــن ماحظــات حــول كتاب ــور جلي الدكت
ــي وبمســاعدته  ــل دلن ــي، ب ــة مقاالت ــي كتاب ــك االســس ف متمســك بتل
ــدراوي .  ــد الهوي ــدة باســم محم ــة الجدي ــة الثقاف ــي مجل ــي نشــرها ف ف
ــردد  ــدأت ات ــة، وب ــك العاق ــة تل ــي طبيع ــنين ف ــهور والس ــت الش ومش
علــى شــقته الكائنــة فــي شــارع 14 رمضــان فــي المنصــور الــدور الثانــي، 
ــي  ــاً ف ــاً كافي ــا وقت ــر لن ــة، فوف ــروبات الكحولي ــاً للمش ــا مح وكان تحته
جلــب البيــرة العراقيــة »فريــدة« الرائعــة المــذاق فــي قيــض العــراق الحــار، 
كانــت احيانــاً تلــك الزيــارات برفقــة زميلــي محمــد عبــد الكريــم الزبيــدي 
العمــر المديــد لــه . فتنــة الحــرب العراقية/االيرانيــة وتداعياتــه علــى الحياة 
اليوميــة للعراقييــن وسياســة النظــام والتذمــر منهــا، ومــن نافلــة الــكام 
ــادل فــي  ــل التب انــي ســاهمت ان تصــل مســتوى عاقتــي باالســتاذ جلي
وجهــات النظــر وابــداء االراء والنقــد حولهــا، فبحــت له بانتمائي السياســي 

ــه  ــه المحدقــة، وعندمــا لمســت مــن جانب ــي الحزبــي رغــم خطورت وعمل
بــوادر االهتمــام والمتابعــة، تفتحــت امامــي افــاق جديــدة للعمــل خــارج 
دائــرة الريبــة والشــك مــن خــال ايصالــه لــه كل ادبيــات الحزب الشــيوعي 
ــا  ــات االنصــار. ويقــدم لن ــار عملي الســرية وجريــدة طريــق الشــعب واخب
ــي  ــهد السياس ــول المش ــات ح ــداد ودراس ــهرياً اع ــد ش ــو فرق ــل اب الراح
العراقــي، وكنــت ابعثهــا الــى المنظمــة الحزبيــة لاطــاع والتقييم والنشــر 

احيانــاً. 
ــزة الســلطة،  ــل اجه ــن قب ــه م ــاق علي ــام 1983 ازداد الخن ــف ع ــي صي ف
ــى  ــاً ال ــراق ملتحق ــة والع ــي والقري ــدي الدراس ــرك مقع ــى ت ــرت عل فاجب
الجبــل مــع الثــوار »انصــار الحــزب الشــيوعي العراقــي« ولتداعيات المشــهد 
وخطورتــه وطريقــة محاولــة القــاء القبــض عليــه، تركــت كل شــيء خلفــي 
ــي  ــرف السياس ــم الظ ــاعات بحك ــاؤالت واالش ــاالت والتس ــاً لاحتم معرض
ــل  ــاب شــعبنا. اســتاذ جلي ــر ورق ــي التحكــم بمصي ــة ف ــوة الدكتاتوري وق
كمــال الديــن كان واحــد مــن تلــك المابســات واالحتمــاالت المفتوحة في 
الســؤال وتتبــع اخبــاري حــول مصيــري. وقــد حدثنــي عبــر ناصيــة التواصل 
االجتماعــي بعــد ثاثــة عقــود مــن الزمــن مــن مدينــة الناصريــة زميلــي 
ورفيقــي حســن خضيــر الناصــري، كان االنطبــاع الســائد بيننــا والهمــس 
الــذي يــدور حولــك انــك فــي قبضــة اجهــزة الســلطة ومصيــرك محتــوم 
الــى المــوت، لكننــا تفاجانــا وانــا احدهــم ان اصــل لــك عبــر هــذه الناصيــة 
انــك انــت ومــا زلــت حيــا رغــم تلــك الســنين العجــاف. فــي الصيــف نفســه 
ــوار وفــي اعــادة االوراق مــع  ــل مــع الث ــت فــي الجب ــك العــام، كن مــن ذل
قيــادة التنظيــم واليــة توجهــي الــى بغداد والعمــل داخــل التنظيم وضعت 
كخطــة عمــل قريبــة لــي فــي انتظــار االشــارة بتاميــن المنزل ومســتلزمات 

التحــرك، لكــن الــذي عرقــل تلــك الخطــط والتوجهــات لوجســتياً والقــرب 
مــن القــرى والمــدن هــو سياســة االحتــراب وصــراع القــوى الكرديــة بيــن 
ــي الكردســتاني ) اوك ( مــن جهــة والحــزب الديمقراطــي  االتحــاد الوطن
الكردســتاني ) حــدك ( والحــزب الشــيوعي العراقــي ) حشــع ( مــن جهــة 
اخــرى، ممــا ادت تلــك السياســات الــى تقييــد حركتنــا في شــريط حــدودي 
فــي جبــل ســورين، ممــا تعرقلــت خطــة نزولــي والتحاقــي برفــاق التنظيــم 
ــن المرحــوم  ــم م ــادة التنظي ــن قي ــراح م ــي اقت ــى. وف ــداد وديال ــي بغ ف
طــه صفــوك ) ابــو ناصــر ( والشــهيد محمــد الخضــري ) ابــو جــال ( فــي 
التواصــل مــع الرفــاق واصدقــاء الحــزب والذيــن انقطعــت ســبل التواصــل 
معهــم ومازالــوا معلقيــن وعلــى اقــل تقديــر تبعــد عنهــم هاجــس الخــوف 
ومفاجــاة االحتمــاالت الســيئة، فقمنــا بجلســات طويلــة انــا والشــهيد ابــو 
جــال فــي قــرى وتــال شــهرزور بدايــات 1984 قبــل توجهــه الــى بغــداد، 
والــذي استشــهد علــى اثرهــا، وهــو مــن اطلــق اســمي الحركــي لطيــف 
وهــذا مفخــر اعتــزازي . كانــت واحــدة مــن تلــك الرســائل، التــي حملهــا 
ــن تتضمــن بعــض  ــل كمــال الدي ــى االســتاذ جلي ــو جــال ال الشــهيد اب
االشــارات المهمــة لتطمينــه علــى اقــل تقديــر اننــي مــا زلــت حيــاً وابعــاد 
شــبح الخــوف عنــه . وصلــت رســالتي الــى االســتاذ جليــل وكان مطمئنــًا 
وايجابيــاً ومتعاونــاً حســب قــول المرحــوم ابــو ناصــر لــي فــي ربيــع 1984 
فــي منطقــة »كرجــال« فــي ســليمانية وهــذا كان موضــع ارتيــاح واعتــزاز 

لــي، ومــا قدمتــه فــي تلــك الظــروف الدمويــة . 
فــي يــوم واحــد مــن الشــهر الجديــد فــي الســنة الجديــدة 1986 تعــرض 
التنظيــم الــى ضربــة ماحقــة شــملت كل اوكاره وشــبكات عاقاتــه انطاقــًا 
مــن محطتــه الرئيســية فــي قريــة »جديــدة الشــط« فــي ديالــى بســاتين 

عائلــة ابــو ناصــر . فــي حجــم االعتقــاالت واالعترافــات واالعدامــات شــملت 
االســتاذ جليــل كمــال الديــن وحكمتــه محكمــة الثــورة عــواد البنــدر مــدى 
الحيــاة والقــي فــي ردهــات ســجن ابــي غريــب، والــذي قضــى زمنــاً طويــًا 
منهــا، وخــرج منهــا بعــد ان شــاخ وتعــب واســتهلكت قــواه وودع الحياة في 
العاصمــة بغــداد. فــي حديــث هاتفــي مــع الدكتــور ضرغــام عبــداهلل الدبــاغ 
مــن منفــاه االلمانــي فــي برليــن، والــذي قضــى 16 عامــاً فــي ســجن ابــي 
غريــب باعتبــاره بعثــي يســاري ومــازال يعتــز بهــذا االنتمــاء رغــم مــا تلقــاه 
مــن رفاقــه . ذكــر لــي محطــات من ايــام الســجن »ابي غريــب« التي جمعته 
مــع االســتاذ جليــل كمــال الدين ونشــاطهم الفكــري والثقافي فــي الترجمه 
والكتابــة واالحــام . واكــد لــي واقعــة جريئــة، اقــدم عليهــا اســتاذ جليــل 
ــات االعــدام  ــه، فــي واحــدة مــن وجب ــي الســجن، كادت ان تنهــي حيات ف
المســتمرة بحــق الســجناء، جــاؤوا فــي اخــذ مجموعــة شــباب الــى مقاصــل 
االعــدام فوقــف جليــل كمــال الديــن بوجهــم هاتفاً بالكــف عن ذبــح الناس، 

وهــذه تعتبــر بــادرة غريبــة وجريئــة فــي داخــل ذلــك المبنــى المرعــب .
ــه االبــدي عــام 2014 عــن عمــر ناهــز 84 عامــاً فــي العاصمــة  فــي رحيل
بغــداد نعيتــه بكلمــات بســيطة حزينــة بعــد مــا تلقيــت نبــأ رحيلــه مــن 
ــال  ــن النض ــنوات م ــك الس ــه وبتل ــزازي ب ــن اعت ــرًا ع ــد تعبي ــده فرق ول
والمعانــاة والتحــدي، ممــا الفتــت انتبــاه االعامــي عبــد الجبــار العتابــي انه 
ــم يلقــى ذلــك االهتمــام اال  ــا ول ــة وفكريــة يرحــل عــن دنيان قامــة ادبي
ببعــض الكلمــات مــن احــد طابــه محمــد الســعدي . بئســا لتلــك الثقافــة 
ولذلــك االتحــاد الــذي لــم يحتفــي واليحــزن برحيــل اعامــه، والذي ســاهم 

فــي تأسيســه .
نم قرير العين .. فمازال موقعك شاغا وقلمك حزينا.

د. مهند طالب الحمدي*

محمد السعدي

 واردات الشرق األوسط من األسلحة خالل عقد من الزمان: نمو وازدياد

صدى سنين الخوف.. الدكتور جليل كمال الدين

رياض الفرطوسي

حرب الغرف السرية

حــرب اللقاحــات بــدأت خلــف الكواليــس ولكنهــا حــرب غيــر تقليدية التشــبه 
حــروب العــراق العبثيــة اذ ليــس هنــاك مدفعيــة وقنابــل وخنــادق محكمــة. 
ــاك بيانــات عســكرية تمجــد القــادة المغمســة ايديهــم بالــدم  ليســت هن

والدخــان.
انهــا حــرب يخططهــا قــادة ســريون اليابهــون ان اجتاحــت العالــم موجــة 
ثانيــة او عاشــرة مــن الوبــاء. وموضــوع النــزاع هــو لقــاح الكوفيــد 19، فبعــد 
انبهــار العالــم بســرعة انتــاج اللقاحــات وازديــاد االمل بحملة تطعيم شــاملة 
لتخليــص البشــرية التي انتكســت مســيرتها بســبب هــذا العدو غيــر المرئي: 

فايــروس كورونــا.
ــدة  ــات المتح ــلة االحباطات.الوالي ــدأت سلس ــذر ب ــاؤل الح ــذا التف ــد ه بع
االمريكيــة توقــف تصديــر اللقاحــات واالجــزاء المكملــة للتصنيــع الي دولــة 
اخــرى فــي العالــم. ماكــرون الرئيــس الفرنســي وعلــى شاشــات الفضائيــات 
الحــرة يعلــن ان لقــاح اوكســفورد غيــر فعــال. المستشــارة االلمانيــة تعلن ان 
اللقــاح غيــر فعــال لمــن هــم فــوق الـــ65 عامــا. رئيســة المفوضيــة االوروبيــة 

تهــدد بريطانيــا بايقــاف تصديــر لقاحــات فايــزر مــن بلجيــكا اليهــا.
كل يــوم هنــاك خبــر يشــي بتطــور الحــرب. لقــاح اوكســفورد اســترازينيكا 
هــو الضحيــة االولــى لهــذه الحــرب. فهــو عنــوان يومــي فــي نشــرات االنباء.
ــة مــا باســتخدامه  ــه لقــاح مأمــون وبــدأت دول ــى ان ــل عل ــرز دلي وكلمــا ب
يظهــر مشــكك ويفتعــل ازمــة مثــل االزمــة التــي شــهدناها قبــل اســابيع 
والتــي ربطــت بيــن اللقــاح وحــدوث الجلطــات الدمويــة. وبــدأ زعمــاء الدول 

االوربيــة بشــحذ ســكاكينهم مــن اجــل المعركــة.
فــي شــهر كانــون الثانــي بــدأت اولــى بــوادر النــزاع بيــن اوروبــا وشــركة 
اســترازينيكا حيــث ُأتهمــت الشــركة بعــدم الوفــاء بعقودهــا مــع اوروبــا وتم 
ــة. وجــاءت قصــة الجلطــات  ــاب. بانتظــار الفرصــة المؤاتي ــط للعق التخطي
الدمويــة التــي ادت الــى تعليــق العمــل باللقــاح لعــدة اســابيع فــي بعــض 

الــدول واهتــزت ثقــة النــاس باللقــاح.
وبعــد ان قامــت وكالــة االدويــة االوروبيــة بتحقيــق دقيــق ومفصــل وصلــت 
الــى اســتنتاج مهــم ان العاقــة بين اللقــاح وحــدوث الجلطات الدمويــة وان 
حدوثهــا امــر تزامــن مــع اعطــاء اللقــاح الن هنــاك نســبة طبيعيــة لحــدوث 

هــذه الجلطــات عند البشــر.
ــون  ــى التلفزي ــس وزراء فرنســا عل ــر رئي ــا الســتخدامه. وظه ــادت اوروب ع
الوطنــي وهــو يأخــذ اللقــاح تأكيــدا علــى مامونيتــه. وبشــرت ميــركل 

ــابق. ــا الس ــن تخوفه ــت ع ــاح وتنازل ــذ اللق ــنين باخ ــا المس مواطنيه
دام الهــدوء لمــدة اســبوعين فقــط وبــدأ االنقــاب مــن جديــد. المانيا تعلق 
العمــل باللقــاح فرنســا كذلــك وكنــدا التــي لــم تســجل حالــة واحــدة مــن 

الجلطات.
فــي بريطانيــا تــم األكيــد علــى ســامة اللقــاح ولــم تســجل ايــة زيــادة فــي 
حــدوث جلطــات او ايــة اعــراض جانبيــة خطيــرة. اللقــاح ســاعد البريطانيين 
فــي الســيطرة علــى الوبــاء بشــكل مبهــر. حيــث انخفضــت نســبة الدخــول 

الــى المشــافي والوفيــات بســبب كورونــا بحوالــي 80 بالمئــة.
اذن مــا هــو الســبب فــي ان اوروبــا تحــاول جاهــدة اخــراج لقــاح اوكســفورد 
مــن المعركــة االساســية ضــد الفايــروس. شــركة فايــزر ترعى ابحــاث علمية 

عــن عاقــة لقــاح اوكســفورد والجلطــات الدمويــة. الحرب مكشــوفة اذن.
ــاوز 3 دوالرات  ــعر اليتج ــن وبس ــال وامي ــاح فع ــن لق ــة بي ــرب الحقيقي الح
وممكــن حفظــه فــي ثاجــة عاديــة ويكتشــف فــي بريطانيــا التــي انفصلــت 
عــن حلفائهــا االوروبييــن مقابــل لقــاح فايــزر الــذي يصــل ســعره الــى 30 
دوالر ويحتــاج الــى سلســلة تبريــد غيــر عاديــة لحفظــه فــي درجــة حــرارة 

70 تحــت الصفــر.
حرب ضحيتها الوحيدة نحن، انا وانت والحالمون بخاص قريب. 

االدلــة العلميــة تقــول ان اللقــاح امن وفعــال وفوائــد اللقاح اكبر مــن مضاره 
الجانبيــة. حــدوث الجلطــات الدمويــة جــزء اساســي ممــا قــد يســببه الكوفيد 
ــا. كان مــن الممكــن  ــاح اوروب 19 للمصابيــن. الموجــة الثالثــة بــدأت تجت
تجاوزهــا لــو اســتمرت عمليــات التطعيــم دون الدخــول فــي دوامــة الحــرب 
الحاليــة، حــرب شــظاياها تخــدش ثقــة النــاس بمــا حققــه العلــم والعلمــاء.

حــرب يســهل علــى السياســيين خوضهــا النهــا مخططــة فــي غــرف ســرية 
والنهــا ورقتهــم التــي يجيــدون قرائتهــا.

العبارة والمعنى

د. احمد املشتت

ــع  ــى ســلوكيات المجتم ــر تســقط عل ــت المظاه بن
ــوس  ــي النف ــد ف ــة التقلي ونمــت آف

ــف،  ــف الزائ ــه التكل ــت في ــر ، وأنبت ــت الخي ــى أكل حت
فغطــى علــى بســاطتنا عفــن الحســد ونتانــة الغيــرة. 
وبظهــور ثقافــة السوشــيال ميديــا وتنامــي مهــارة 
التصويــر والنشــر المتواصــل، صارت  اغلــب الناس ال 
يعرفــون  معنــى للقناعــة، وذابــت كثيــر مــن االعراف 
والتقاليــد فلــم نعد نســمع الحكمة الشــهيرة »احبب 
الخيــك مــا تحــب لنفســك«، حتــى تحولــت كثيــر مــن 
ــه  ــع، تحث ــة اســتفزازية للمتاب ــى حال الســلوكيات ال
علــى المقارنــة، وتــؤدي بــه الــى رفــض الواقــع 

وتهديــم المنظومــة القيميــة لألســر . 
ولاســف الشــديد لــم يعــد للبيــت مــن خصوصيــة، 
بــل اصبحــت البيــوت عاريــة امــام الجميع، مــن خال 
نافــذة صغيــره يفتحهــا صاحــب البيــت بارادتــه. 
ولكنــه ينســى مــا ســيتعرض اليه مــن تنمــر وتدخل 
غيــر الئــق، وانــه فــي نفــس الوقــت شــارك فــي اذية 
الغيــر، بــان يظهرلهــم  مــا ال يمتلكونــه مــن خــال 

هــذه النافــذة.

ــد  ــاس وباالخــص عن ــد الن هــذا االذى النفســي عن
متوســطي الحالــة الماديــة عميــق جــدا واثــاره 
خطيــرة علــى المجتمــع. فهــذه الزوجــة التــي كانــت 
تقنــع بالقليــل صــارت رافضــة لحالتهــا وتطلــب من 
ــي  ــاة الت ــه لهــا. والفت ــا ال يســتطيع تأمين ــزوج م ال
كانــت تفــرح بمــا يقدمــه اهلهــا صــارت منتفضــة 
علــى واقعهــا مقارنــة حالهــا بصديقاتهــا والشــاب 
الــذي يســتقل المواصــات ليذهــب لجامعتــه او 
عملــه يطالــب بســيارة خاصــة حديثــه ليتباهــى 
بهــا امــام زمائــه. وبتســليط الضــوء علــى الخــراب 
فــي المجتمــع وحــاالت الطــاق واالنفصــال المبكــر 
بالــذات فاننــا ناحــظ تزايدهــا بصــورة مخيفــه 
ــي. ــل االجتماع ــع التواص ــي مواق ــر ف ــبب النش بس
وبهــذا فقــد اوضحــت الدكتــورة رنــدة فــارس 
التضامــن  بــوزارة  )مــودة(  مشــروع  مديــرة 
االجتماعــي المصــري ان %15 مــن حــاالت الطــاق 
بمصــر لســنة 2018 ســببها ســوء اســتخدام مواقــع 
شــبكات التواصــل االجتماعــي. امــا فــي الخليــج 
العربــي فاحتلــت الكويــت المرتبــة االولــى فــي 

حــاالت الطــاق اذ اوضحــت االحصــاءات ان 60% 
مــن الزيجــات انتهــت بالطــاق فــي عــام 2017 
ــا  ــاق نق ــة ط ــت 1180 حال ــنة 2001 تم ــي س وف
عــن وزارة العدالــة فــي الكويــت. امــا فــي منطقــة 
ــي  ــاق ف ــاالت الط ــدت ح ــي فتصاع ــرب العرب المغ
العقــد االخيــر حيــث اكــدت االحصــاءات ان فــي كل 

ســاعه تحصــل 10 حــاالت طــاق وهــذا مــا نقلتــه 
ــة. ــوات مغاربي ــع اص موق

ــا  ــم يهديه ــه ل ــابا الن ــت ش ــاة رفض ــن فت ــم م فك
خاتمــا مــن المــاس وكم فتــاة رفضت ان تتــزوج من 
شــاب ال يســتطيع الســفر بهــا بشــهر العســل.. وكــم 
ــادر  ــر ق ــه غي ــا الن ــع زوجه مــن زوجــة تشــاجرت م
ــن تقتنيهــا  ــة ذات اســم معي ان يشــتري لهــا حقيب
ــا  صديقــة لهــا.. وهكــذا غــادرت القناعــة مجتمعاتن
ولــم تبــق البســاطة رمــزا مــن رمــوز الســعادة 
والجمــال. فالــكل يريــد ان يقلــد ويصــور ثــم ينشــر 

ــى.؟ ــى مت ولكــن ال
ــة  ــي دراس ــراب فف ــدم و الخ ــا لله ــه مجتمعاتن تتج
اجرتهــا االمــم المتحــدة ســنة 2004-2008 عــن 
ان  روزر  ماكــس  كتــب  الطــاق،  نســب  زيــادة 
نســبة الطــاق فــي العالــم تزايــدت بنســبة %2 فــي 
ــزواج  ــات فال ــي االلفين ــم %4 ف ــن ث ــبعينات وم الس
صــار صعبــا للشــباب والشــابات.و فــي ظــل االحبــاط 
الــذي يحيــط بمتابعيــن السوشــيال ميديــا اجريــت 
دراســة بجامعــة »بــن ســتيت« األمريكيــة عــام 

ــاهدة  ــى أن مش ــون إل ــا الباحث ــل فيه 2016، توص
ــي   ــل االجتماع ــر التواص ــى مناب ــن عل ــور االخري ص
يحــد مــن ثقــة النفــس عنــد المشــاهدين ويبعــث 
فيهــم االحبــاط، بســبب مقارنتهــم  بالصــور التــي 
ــار  ــت باالط ــا . وتم ــعادة أصحابه ــدى س ــر م تظه
نفســه دراســة  كنديــة علــى600 شــخص بالــغ، 
اكــد  ثلثهــم إن وســائل التواصل االجتماعي تشــكل 
لديهــم مشــاعر محبطــة مــن خــال مقارنــة حياتهم 
بحيــاة آخريــن، وأن الســبب الرئيســي فــي ذلــك 
هــو صــور الســليفي التــي يلتقطهــا اآلخــرون أثنــاء 

ــبات.( المناس
انهــا مشــكلة حقيقيــة مســتمرة فــي مجتعنا فــان لم 
نــدرك خطورتهــا و نذكــر انفســنا باصولنــا واخاقنــا 
ــر  ــب الخي ــا بح ــض باوالدن ــتطيع ان ننه ــن نس فل
ــا  ــا وبالثقــة بانفســنا فانن ــا و بالقناعــة بارزاقن لغيرن
نتجــه للهاويــة. فنحــن امــة عرفــت بمــكارم االخــاق 
وافضــل مافــي مظهرنــا هــو ابتســامتنا ورحابــة 
ــز  ــي الكن ــا ه ــدرك ان اخاقن ــا ان ن ــا. علين صدورن

ــا. ــذي ندخــره وان ســعادتنا هــي بقناعاتن ال

تجريد االنسان من الوعي 

اهــم خطــوة تقــوم بهــا االســرة فــي مجتمعاتنــا هــي تفريــغ عقــل الطفــل مــن 
الوعــي ومــن العفويــة والصــدق. والغــاء التفكيــر واالحســاس الفطــري مــن خــال 
التخويــف والترهيــب والترغيــب. الوعــي الفطــري هنــا يعنــي الرغبــة فــي الوصــول 

للحقيقــة وكشــف التناقضــات والثنائيــات المجتمعية.
ــاء  ــة )االب واالم ( واالقرب ــات العائل ــف تناقض ــر يكتش ــت مبك ــل بوق ــدأ الطف يب
والجيــران. مثــا فــي شــهر رمضان يســتهلك المجتمع كميــات هائلــة وكبيرة من 
الطعــام والشــراب وتشــاهد النــاس تــأكل بشــراهة كمــا لــو انهــا لــم تأكل ســابقا 
وتصــرف مبالــغ كثيــرة لهــذا الموضــوع. مــن حــق الطفــل هنــا ان يســأل بعفويــة 

واعيــة مــا هــي الحكمــة مــن صيــام شــهر رمضــان؟
ــا نتحســس جــوع  ــام يجعلن ــك ان الصي فيأتــي جــواب االب : ان الحكمــة مــن ذل
وعطــش والــم الفقراء والمســاكين ممن يعيشــون هذا الشــعور كل اوقات الســنة.

وايضــا ان وظيفــة الصيــام هــي تقويــة ارادة االنســان على الصبــر والزهد وتقليل 
االســتهاك. لكــن بــراءة الطفــل وعفويتــه تشــكف ان النــاس تــأكل فــي هــذا 

الشــهر اكثــر ممــا تأكلــه فــي كل شــهور الســنة.
هــذه واحــدة مــن التناقضــات الكثيــرة التــي يتــم ترويضنــا عليهــا. ومــن خالهــا 
يمنعوننــا مــن الوعــي باالشــياء.  وتصبــح العائلــة ضــد الوعــي.  وتصبــح السياســة 
ضــد الوعــي. ويصبــح المجتمــع ضــد الوعــي. وهكــذا يتــم انتــاج انســان معــاق 
فكريــاً. بمعنــى انــه مظلــوم لكــن ليــس لديــه وعــي بالظلــم ومقمــوع وليــس 
لديــه وعــي بالقمــع ومغبــون وليــس لديــه وعــي بالغبن وفقيــر وليس لديــه وعي 

بالفقــر) لمــاذا هــو فقيــر(. فيفقــد االنســان ثقتــه بعقلــه وبوعيــه منــذ الطفولــة.
االنســان الــذي يفكــر يطلــق عليــه فــي مجتمعاتنــا نعــوت وصفــات مختلفــة منها 
)مغــرور او متهــور او يســكن بــرج عاجــي(. عندمــا يســلب المجتمــع الوعــي مــن 
ــًا  االنســان مــاذا يحصــل؟ يحصــل ان يتــم انتــاج جيــل متناقــض نفســياً وعقلي

وفكريــاً واجتماعيــاً. والمدرســة تنتــج اجيــال معاقــة علميــاً وتعليميــاً.
كليــة الطــب تخــرج تجار وليــس اطباء )يتاجــرون بأمــراض الفقراء ويتحولــون الى 
طبقــات جشــعة فــي كســب المــال عــن طريــق هــذه المهنــة االنســانية(. وكليــة 
الهندســة تخــرج مقاوليــن وليــس مهندســين. وتتحــول السياســة الــى مهنــة 

تجاريــة. كذلــك االدب والثقافــة.
الطلبــة ليــس لديهــم ثقافــة وعــي بمبــادىء واهــداف المعرفــة. ويتــم تدريبهــم 
ــب  ــال ومنص ــة وم ــب ووظيف ــي رات ــة ه ــاس ان الدراس ــى اس ــم عل وترويضه
وواجهــة اجتماعيــة. حيــث يتــم تســليع كل شــي وتحويلــه الــى ســوق بمــا فــي 

ذلــك )التعليــم والطــب( وكل المهــن االخــرى.
قــد تتفاجــأ وانــت تتجــول فــي بعــض المناطــق بعبــارات رنانة مــن قبيــل )االبداع 
هــو مســتقبلنا(. لكنــك تفتــش ايــن هــو االبــداع؟ ايــن هــو االبتــكار ايــن هــو 

االنتــاج ايــن هــو الخلــق ايــن هــو الوعــي؟.

مجتمعنا بين التقليد والقناعة

نادية الكتبي
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ــك  ــة تعطي ــه الفني ــان أن تجربت ــامي قفط ــة س اهمي
ــي  ــن العراق ــة الف ــة عــن حرك صــورة موســعة مفصل
خــال اربعيــن عامــا علــى االقــل بــكل تفاصيلــة 
ــل  ــامي عم ــعبيته، فس ــه وش ــاته واكاديميت وانتكاس
مــع الــرواد وقــدم اعمــاال رفيعــة المســتوى للتلفزيــون 
والمســرح والســينما واالذاعــة والــى جانــب ذلــك قــدم 
اعمــاال شــعبية وبرامــج مــع الشــباب والكهــول وعاصــر 
محطــات سياســية اثــرت فــي هــذه االعمــال جميعهــا .  
ورغــم ان ســامي قفطــان لــم يــات الفــن مــن المقاعــد 
االكاديميــة بــل جــاءه مــن الحيــاة بمهــارات نافســت 
كبــار الفنانيــن فــكان المثقــف والمحتــرف فــي اللغــة 
واالخــراج والكتابــة الدراميــة.. مــع هذا الفنان الشــامل 
المتدفــق بالعطــاء فــي كل مراحــل عمــره يكــون 
الحديــث مختلفــا واالجابــات لهــا اهميتهــا حتــى عــن 

االســئلة التقليديــة المعتــادة . 
المســتقل تســتضيفه في حوار مختلف لتقدمه للجمهورين 

العراقــي والعربي بالحديث عــن بداياته: 
ــينمائي  ــم س ــر فيل ــرا عب ــة مبك ــاة الفني ــي للحي دخول
اســمه يــد القــدر ابعدنــي عن حياتــي الدراســية وبقيت 
اتعلــم الفــن داخــل الفــن نفســه ولكثــرة االعمــال التــي 
قدمتهــا  ومــا أملكــه مــن موهبــة اســتطعت ان اطــور 
نفســي فــي مجــال االلقــاء ثــم أكثــرت مــن قراءة الشــعر 
ــروف  ــل والح ــة بالجم ــركات الخاص ــب الح ــت اراق وكن
وتوجيهــات بعــض الفنانيــن وتصليحــات المشــرف 
اللغــوي أصبحــت لــدي بعــض الخبــرة فــي النحــو ولكن 
القــاًء وليــس اعرابــاً، ويبــدو ان البــاري عــز وجــل منحني 
قــدرة الخيــال الواســع خاصــة فــي فتــرة الطفولــة حيــث 
كنــت أعمــل مقالــب لألهــل واالصدقــاء وعندمــا كبــرت 
تطــور هــذا الخيــال وقادنــي للكتابــة أمــا االخــراج فقــد 
كنــت انتبــه لــكل مخــرج اعمــل معــه وكنــت أتمنــى أن 
اقلــده او ان اكــون مثلــه وبعــد مــرور أربــع وعشــرين 
ســنة متواصلــة فــي الفــن فــي مجاالتــه االربــع كانــت 
والدة اول عمــل أخرجــه مســرحية )اللي يعيش بالحيلة( 
التــي دام عرضهــا خمســة أشــهر بالوقــت الــذي كانــت 
فيــه مســرحيات تلــك الفتــرة ال يتجــاوز عرضهــا ايــام.

ــا رغــم  ــم ينتشــر العمــل التلفزيويــن عربي - لمــاذا ل

ــي ؟ ــان العراق ــي للفن الحضــور الفن
ــا  ــع الدرام ــب مواضي ــا ان اغل ــرة اهمه ــباب كثي * اس
العراقيــة محليــة يهيمــن عليهــا التاريــخ السياســي 
وتكثــر مــن تنــاول مــا مــر بــه العــراق قبــل 2003 
حتــى أصبــح نــوع مــن االشــباع عنــد المشــاهد الــذي 
اخــذ يبحــث عــن البديــل، ثانيــا االنتــاج الشــحيح الــذي 
اليتيــح للمخــرج ان يقــدم عمــا فخمــا باحداثــة وازيائه 
واماكــن تصويــره، والتســويق فنحــن لســنا منافســين 

ــة .   ــي الســوق العربي ف

لكنــي ايضــا )اعتقد( تلك االســباب ليســت وحدهــا التي 
ابعــدت الدرامــا العراقيــة، بــل ان هنــاك أيــادي خفيــة 
ــي  ــط لك ــاج الهاب ــجيع اإلنت ــى تش ــل عل ــة تعم خارجي
تخلــق هــوة كبيــرة بيــن الدرامــا العراقيــة والمشــاهد 
العراقــي كــي يتحــول لمشــاهدة األعمــال العربيــة 
بــل حتــى وصــل الحــال بــان المشــاهد مــا عــاد يثــق 

ــا هــدم تلــك الهــوة.   بامكانيتن
- هــل تــرى مــن الغريــب علــى اي شــعب لديــه ســينما 

قبــل خمســين ســنة وتجاربــه االن متفرقــة ؟
ــاك فرصــة  * نعــم هــذا مؤســف جــدا وقــد كانــت هن

ــة لكــن )البعــض(  ــة فــي بغــداد عاصمــة الثقاف ذهبي
وهــم أغلبيــة لــم يضعــوا نصــب أعينهــم مهمــة 
االســتمرار باالنتــاج وأغلبهــم اقتــرب مــن التمثيليــات 
فــي الطــرح والتنفيــذ وكأنهــم يعلمــون ان هــذه 

األعمــال لــن تخــرج حــدود العــراق..؟
لكــن الكــرة اليــوم بلعب الشــباب الذيــن انتجــوا أعماال 
ســينمائية وبمســاندة دول اجنبية من الناحية المادية 
وال ننكــر انهــم ســجلوا حضــورا بهــذا المجــال ولكــن 
بالنتيجــة لــك نصــل للشــفاء التــام للحالــة التــي فيهــا 

ــداد  ــي بغ ــينما ف ــادت دور الس ــا ع ــى م ــينما فمت الس
ومناطــق العــراق االخــرى لفتــح صاتها وتزاحــم الناس 
ــم )  ــول لمشــاهدة الفيل ــرة الدخ ــى تذك للحصــول عل
ــول ان  ــن ان نق ــة يمك ــت التمثيلي ــينمائي( وليس الس

العافيــة بــدأت تســري فــي جســد الســينما.
- عملــت كاتبــا ومعــدا لعــدد مــن االعمــال والبرامــج،  
مــا قولــك فــي امتيــاز كتابــة الممثــل اعمــاال دراميــة ؟
* كل عمــل يــرى النــور وينــال إعجــاب المتلقــي اكيــد 
يأتــي مــن موهبــة خلقهــا اهلل فــي ذلــك اإلنســان 
موهبــة  مــن  اكثــر  اهلل  أعطاهــم  أنــاس  وهنــاك 
اســتطاعوا أن يطوروهــا بالممارســة والثقافــة فــا 
عجــب ان تجــد ممثــا يكتــب للمســرح او التلفزيــون او 

ــة. ــى االغني حت
- كان هنــاك تنافــس بيــن االكاديمــة والســينما 
والمســرح فــي االعمــال ؟ هــل تــرى ان االكاديمية 

مازالــت ترفــد الحيــاة المســرحية باالعمــال .؟
* الحــق يقــال ان اكاديميــة الفنــون كانــت ترفــد 
الســاحة الفنيــة بطاقــات مازالــت تعمل وقــد رحل 
ــى إذا  ــة ال تكف ــن األكاديمي ــم لك ــض منه البع
ــا ان  ــا والمؤســف حق ــب موهوب ــم يكــن الطال ل
ــم  ــى تطورهــا ل ــا نراهــن عل ــي كن ــات الت الطاق
تحقــق مــا تصبــو اليــه بســبب عــدم ممارســتهم 
ــة اال  ــي األكاديمي ــا درســوه ف ــق بم ــاال تلي أعم
القليــل منهــم وهــذا كما تعلــم ويعلــم اآلخرون 
هــو عــدم اســتقرار البلد وانشــغال الفــرد بايجاد 
ــذي  ــان ال ــال الفن ــف بح ــه فكي ــة ل ــاة كريم حي
يحتــاج إلــى جــو مــن الراحــة النفســية وضمــان 
المعيشــة كمــا ينبغــي ومــع هــذا تجــد االصــرار 

عنــد البعــض ان يقدمــوا مــا يســتطيعون كــي يؤكــدوا 
علــى اســتمرارية الهيــاة.

- عــرف عنــك الوقــوف مــع الفنانيــن فــي أيــام محنهم 
االجتماعيــة والصحيــة الســيما بعــض الذيــن رحلــوا .. 
بحيــث أصبحــت ظاهــرة الرعايــة معروفــة عــن الفنــان 
ــك  ــم تل ــي حاالته ــم ف ــف رأيته ــان كي ــامي قفط س

وماهــي مشــاعرهم.
* لــدي شــعور بــان كل مــن عمــل فــي الفــن هــو مــن 
اســرتي وان الذيــن تصيبهــم مصيبــه بســبب العمــر او 
المــرض هــم اهلــي ولذلــك تجدنــي بينهــم ومعهــم في 
كل متطلباتهــم ليس مهما وقتي وجهدي فهذه رســالة 
اعتــز بهــا واشــكرك انك اشــرت لهــا . كذلــك ادعم بعض 
اســاتذتي ببرامــج تــورخ حياتهــم، فليــس اعظــم مــن ات 
كــرم الفنــان، وان تعينه علــى المه وتمنح حياته الســام. 
هــذه ليســت خدمــة انهــا واجــب واتمنــى ان يكــون 
تقليــدا وعــادة لــدى الجميع.وهــي دعــم فنــي وانســاني 
معــا خاصــة الذيــن دونتهــم حياتهم فــي برامــج وثائقية 
ــذي  ــة مــع الراحــل خزعــل مهــدي ال ــت البداي ــث كان حي
تاثــرت بــه قبــل دخولــي العمــل الفنــي وانــا اســتمع الــى 
اغنيــة واشــاهده فــي فيلــم فتنــة وحســن وكنــت اتمنــى 
ان اكــون مثلــه وبعــد لقائنــا لــم نفتــرق وحيــن ســاءت 
حالتــه الصحيــة واالقتصاديــة وتعــرض لبتــر ســاقه كنــت 
ازوره باســتمرار وحتــى بــاع بيتــه وانتقــل الــى بيــت ابنته 
زينــب فــي منطقــة الحســينية التــي تبعــد عشــرين كيلــو 
متــر عــن بغداد كنــت ازوره فتولــدت عندي فكــرة تقديم 
خدمــة لهــذا الفنــان بــان أوثــق مســيرته الفنيــة فعملــت 
لــه برنامــج اســميته )رحلــة العنــاء والعطــاء( وحاولــت ان 
ــرا  ابتعــد عــن ســياق اللقــاءت المعتــادة فخرجــت الكامي
لمناطــق عديــدة اغنــت البرنامــج واعطتــه ميــزة خاصــة 
وكان ان اشــترته قنــاة الســورية الفضائيــة ممــا دفعنــي 
ان انتقــل الــى فنــان اخــر هــو أيضــا فــي زاويــة النســيان 
هــو المطــرب رضــا علــى وبــدأت ابحــث عــن أســماء شــبه 
ــه  ــت في ــذي قدم ــيون( ال ــج )منس ــكان برنام ــية ف منس
ــزوة  ــي وغ ــب الفرات ــدة منســية منهــم طال أســماء عدي

الخالــي وإبراهيــم الهنــداوي ورضــا الشــاطي 
اســماعيل  وكاظــم  ســالم  وطــه 

الــكاع وعبــد الجبــار الدراجي 
ســلمان  واحمــد 

مــل  أ و

ــار عــكار وآخريــن غيرهــم  ــر وســعاد عبــد اهلل وجب خضي
وكان اغلبهــم يشــكو مــن إهمــال أصحــاب 

القــرار لــه وانــه يعانــي 
ــر والنســيان. الفق

- ماهــي أبــرز 
الخاصــات 

مــن 

؟ والحيــاة  الفــن  فــي  تجربتــك 
* الخاصــة ياصديقــي هــي أن ال أبخــل واتــردد عــن  
الخــوض فــي كل مــا مــن شــأنه أن يقربنــي 
ــاة وان  ــب الحي ــا أح ــود فأن ــن الخل م
كنــت ميتــا، لــذا علــى أن اتســّلح 
ــي  ــل صفحت ــا يجع ــكل م ب
فــي  ســواء  بيضــاء 
أو  الفنــي  الوســط 

خارجــه.

4ثقافية وفني�ة
الفنان سامي قفطان للمستقل: 

هناك أياٍد خفية خارجية تعمل على تشجيع اإلنتاج الهابط 
حوار خاص باملستقل

خاص - المستقل

اختتمــت رابطــة الســينما والتلفزيــون 
عشــر  الثامــن  الســنوي  مهرجانهــا 
ــان محمــود  ــرة/دورة الفن ــام القصي لاف
ــة  ــة نقاب ــى قاع ــم عل ــاس، واقي ــو العب اب
ــاركة  ــى بمش ــرة عل ــي البص ــن ف الفناني
20 فلــم عراقــي مــن محافظــات العــراق، 
وبحضــور نخبــة من نجــوم الفــن البصري 

والعــراق عامــة. 
وتضمــن حفــل االفتتــاح كمــا قــال الفنــان 
علــي المالكــي رئيــس المهرجــان اوبريتــا 
غنائيــا بصريــا بامتيازقدمتــه فرقــة قســم 
الثقافة والفنون لمديرية الشباب ورياضة 
البصرة بإشــراف الفنــان ذري فــارس. وتم 
تكريــم المشــاركين والضيــوف حســب 
مواقعهــم. وهنــاك ســبع جوائــز تنافــس 
عليهــا عشــرون فليما.مهرجــان البصــرة 
هــو اول مهرجــان اقيــم بعــد التغييــر فــي 

ــت  ــك الوق ــذ ذل ــام 2003 ومســتمر من ع
ــة  ــة التحكيمي لحــد اليــوم. واعلنــت اللجن
للمهرجــان المتكونــة من الدكتــور حميد 
صابــر والكاتــب المســرحي عبدالكريــم 
العامــري والمخــرج عصــام جعفــر عــن 

ــز .. وكمــا يلــي:- الجوائ
ــي  ــم اموراب ــزة افضــل ســيناريو لفيل جائ
للمخــرج احمــد عبدالواحد. وجائــزة افضل 
تصوير للفنان حســين  الخليفةعن فيلمه 
صــراع الــذل. وجائــزة افضــل ممثلــة 
ــو  ــا اب ــن فيلمه ــدر ع ــاة حي ــة حي للفنان
الهيــل. وجائــزة افضــل مونتاج لفيلــم ابو 
الهيــل. وجائــزة افضــل فيلــم ابــو الهيــل 
ــل  ــزة افض ــي. وجائ ــاد الزركان ــراج عم اخ
ممثــل للفنان حســين الخليفــة عــن دوره 
فــي فيلــم امهلني لحظــة.  وجائــزة افضل 
اخــراج للفنــان اميــن مقــداد عــن فيلمــه 
التحكيــم الخاصــة  حلم.وجائــزة لجنــة 

ــة ودوالب. ــم عرب لفيل

دورة محمود ابو العباس 
اختتام وتوزيع جوائز مهرجان سينما البصرة

صــدر عــن دار العــارف للمطبوعــات ببيــروت قبــل أّيــام كتابــي »صــور 
مــن ذاكــرة الخــوف فــي زمــن الطغيــان« وهــو الكتــاب الحــادي 
ـــناً أربــَع عشــَرَة  والعشــرون تسلســاً فــي مشــروعي الثقافــي: متضمِّ
صــورًة كشــفت مــا كان خافيــاً علــى شــباب هــذا الجيــل مــن جرائــم 
جمهوريَّــة الخــوف، وأزالم منظمتهــا الســرّية الذيــن كانــوا كالوحوش 

التــي تنهــش لحــوم البشــر، وتلعــق دماَءهــم.  
 وينبغــي اإلشــارة هنــا إلــى أنَّ أول مــن اســتخدم مصطلــح )المنّظمــة 
ــا أول مــن اســتخدم مصطلــح  الســرّية( هواألســتاذ حســن العلــوي، أمَّ
)جمهورّيــة الخــوف( فقــد كان صاحب الذاكرة العراقّية الكاتب الشــهير 
كنعــان مكيَّــة، الــذي اتخــذ له اســماً مســتعارًا هو )ســمير الخليــل( حين 
نشــر كتابــه المشــهور )جمهوريَّــة الخوف( باللغــة اإلنجليزيَّــة، فوجدُت 
ــا  ــّدام المخيفة،أّم ــة ص ــي لجمهورّي ــاً بتوصيف ــح قمين ــذا المصطل ه
مصطلــح )الطاغيــة( فمعــروف للقاصــي والدانــي، لكّننــي حيــن قــرأُت 
كتــاب المفّكــر الكبيــر األســتاذ الدكتــور إمــام عبــد الفتــاح إمــام 
)الطاغيــة( هالنــي مــا كانــت تفعلــه عوائــل الطغيــان بشــعوبها عبــر 
التاريــخ، الســّيما طغــاة الفــرس، وكــي ال أطيــل ســأورُد الفقــرة التــي 
أرَّقتنــي ليلــَة قرأُتهــا فــي الصفحــة 71، مــن ذلــك الكتــاب، حيــن ذكــر 
الدكتــور إمــام اآلتــي: كان الفــرُس يطلقون علــى اإلمبراطور لقب ملك 

الملــوك. وهــو صاحــب الســلطة المطلقــة فــي طــول البــاد وعرضها، 
فكانــت الكلمــة التــي تصــدر مــن فيــه كافيــة إلعــدام مــن يشــاُء مــن 
غيــر محاكمة وال بيان لألســباِب 

تمامــاً كمــا يحــدُث عنــد 
فــي  وكان  اليــوم!  بعــض األحيــان يمنــُح الطغــاة 

ــُه،أو كبيــرَة زوجاتــِه حــقَّ القتِل  القائــِم علــى النــزوات واألهــواء، ُأمَّ

وقلَّمــا كان أحــد األهالــي ـ ومنهــم كبــار وأعيــان ـ يجــرؤ علــى انتقــاد 
الملــك،أو لومــه. كمــا كان الــرأي العــام ضعيفــاً عاجــزًا عجــزًا مصــدره 
الحيطــة والحــذر لدرجــة أْن كان كل مــا يفعلــه َمــْن يــرى الملــَك يقتــُل 
ــهاِم أْن يثنــي علــى مهــارِة الملــِك  ابَنــه البــريَء أمــاَم عينيــِه رميــاً بالسِّ
العظيمــة فــي الرمايــة. وكان المذنبــون الذيــن ُتلِهــُب الســياُط 
ـــَلُه بأنَّــُه لم يغفــْل ذكَرهم. أجســاَدهم بأمــِر الملــِك يشــكروَن له تفضُّ

ــو اســتمرَّ فــي  ــراق ل ــة الع  ونحــُن نظــنُّ كلَّ الظــنِّ أنَّ نظــاَم طاغي
الحكــم، لوصــَل إلــى حيــُث وصــل إليــه طغــاة الفــرِس مــن جبــروت، 
ألســنة  الجماعيَّة،وقاطــع  المقابــر  علــى صاحــب  غريبــاً  فليــَس 
الناس،وأيديهــم، وآذانهم، ومســتخدم الســاح الكيميــاوي ضدَّ أبناء 
شــعبِه الكــورد، ومشــعل نــار الحــرب علــى جيرانه،وغــازي الشــقيقة 
ــال فــي  ــاء، وزارع فــرق االغتي الكويــت، ودافــِن معارضيــه وهــم أحي
بلــدان العالم،وجــّزار رفاقــه القياديين البعثييــَن، والجاعل مــن أزالمه 
عيونــاً تحصــي أنفــاَس النــاس، وتكتــب تقاريــر المــوت عنهــم، و..و.. 
ــا كاَن  ــد كم ــَة العصــِر األوحــد، والمســتبد المبي و.. أالّ يكــون طاغي
القائــد الضــرورة الــذي شــبهه الكمالــي دون مراعــاٍة لقيــم الســماء 
بوجــِه اهلل )أســتغفُر اهلل( حيــن قــال: )كوجــِه اهلِل يرفــُل بالجــاِل(  لــكلِّ 

ذلــك كان هــذا الكتــاب .

كتاب جديد لـ عبد الرضا علي
صور من ذاكرة الخوف في زمن الطغيان

خاص - هلنسكي

ربمــا ُدهــش الكثيــر مــن حجــم الحفــاوة بالفنــان الراحــل 
ســتار الفرطوســي الســيما مــن اصدقائــه المقربيــن منــه 
الذيــن يعرفــون جيدا ان ســتار الرســام والعازف واالنســان 
طــراز خــاص مــن الفاعليــة والجمــال والكســل أيضــا، لــم 
يكــن اداريــا ناجحــاً فــي حياتــه كان ابــن اللحظــة، يرســم 
ــد  ــار وكأنــه ول ــى الكيت ــر منظمــة، ويعــزف عل بحريــة غي
ــعلة نــادرة  ــاء ش ــتار انطف ــل س ــل رحي ــك مّث ــه. لذل مع
وحيــدة خاصــة ونمــوذج متميــز للفنــان الــذي اختــار الفــن 
ــة بفوضاهــا والنظامهــا دون مراعــاة تبعــات  ــاة كامل حي

ذلــك .
فتجربــة ســتار الفرطوســي مزيــج مــن ابــداع الموســيقى 
واللــون، التســتطيع ان تميــز بيــن شــخصيته كرســام ومــا 
ــخصيته  ــن ش ــه وبي ــم واليات ــات الرس ــق بتقني ــو ملح ه
كموســيقي بــارز وعــازف علــى الــة الكيتــار منــذ طفولتــه 
، وباالضافــة الــى معارضــه العديــدة الفرديــة والمشــتركة 
اختيــر ســتار من ضمــن فريق مــن الفنانين يعملــون على 
تجميــل العاصمــة الفنلديــة هلنســكي مايــدل علــى تميزه 
وهــو يعيــش فــي هــذه المدينــة العريقــة مــن اكثــر مــن 

عشــرين عامــا.
كتــب الفنــان والناقــد التشــكيلي عبــد االميــر الخطيــب في 
احــدى دراســاته عــن ســتار الفرطوســي وهــو الــذي رافقــه 

مــن طفولتــه وشــارك معــه فــي معــارض عديــدة: 
فــي الرابعــة عشــرة مــن عمــره رســم ســتار لوحــة الفنــان 
يوجيــن دياكــروا صيــاد االســود  الــى درجــة عــدم 
التفريــق بيــن مارســمه واللوحــة االصليــة، هــذه الموهبة 
ــى  ــارب المنف ــا تج ــرة اخره ــل كثي ــرت بمراح ــرة م المبك

والهجــرة وظــروف الحيــاة المختلفــة.  ويضيــف الخطيــب، 
اعــرف ســتار انــه كان مــن بيــن المتميزيــن بجــدارة فــي 
ــداد قســم الرســم،  ــة بغ ــون الجميل ــه بمعهــد الفن دورت
فقــد تتلمــذ علــى يــد اســاتذة مهــرة و مخلصيــن مثــل 
محمــد مهــر الديــن، تركــي عبــد االميــر ســلمان عبــاس 
واخريــن، كمــا اعــرف انــه كان مــن بيــن المثيريــن للجدل 
والحســد والغيــرة بين الطلبة وبين االســتاذة ايضا، ســتار 
لــم يكــن تقليديــا او طبيعيــا باقــل مقيــاس، النــه تربــى 
فــي بيئــة ثقافيــة مكثفــة، كرســت كل حياتهــا للثقافــة و 
العلــم و المعرفــة، فابــوه الشــيخ احمــد الفرطوســي رحمه 
ــة و  ــم ابنائ ــى تعلي ــاس حرصــا عل اهلل كان مــن اشــد الن
ــة  ــف مواظب ــي النج ــن ف ــال الدي ــة و رج ــر طلب ــن اكث م
علــى الحضــور فــي الملتقيــات الدينيــة و الثقافيــة النجفية 
بشــكل عــام فجمعيــة منتــدى النشــر الثقافيــة كانت اشــبه 
بمقــر لــه وهكــذا اظهــر بيــت الشــيخ احمــد الفرطوســي 
ابنــاء مهميــن لمدينــة النجــف بــل للعــراق بشــكل اوســع .
رحلــة ســتار الفرطوســي الطويلة اوصلتــه عــام 1999 الى 
ــا  العاصمــة الفنلنديــة هلســنكي واســتقر بهــا الــى يومن

هــذا.
جــاء مــن الشــرق حالمــا، ممتلئــا، بالحيويــة بقــي ولفتــرة 
قصيــرة جــدا نســبيا، يبحــث عــن طــرق توصله الــى عالمه 
الجميــل، كان هائمــا فــي فضــاء الحريــة، فــي ذات الســنة 
اقــام معرضــا، تبعــه معــرض جماعي، كتبت عنــه الصحافة 
الفنلنديــة، »انــه ماســك ارضــه، يعــرف تمامــا كيــف يطوع 

هــذه االرض« وكتــب عنــه نقــاد هنــا باهتمــام بالــغ .  
ــه  ــذي اقامت ــع ال ــي الموس ــرض العالم ــي المع ــارك ف ش
شــبكة الفنانيــن المهاجريــن فــي اوربــا وهــو واحــد  مــن 
7000 مشــروع قدمــت لمدينة هلســنكي عاصمــة الثقافة 

االوربيــة عــام 2000 اختيــر ســتار كفنــان عراقــي فــي هــذا 
ــا مــن جنســيات مختلفــة  ــى جانــب 18  فنان المعــرض ال
ــدا  ــي فنلن ــراق ف ــده الع ــادة لبل ــوق الع ــفيرا ف ــون س ليك
ومــن ثــم نقــل المعــرض ليقــام فــي فينــا عاصمــة الجمال 
العالمــي، وجنبــا الــى جنــب مــع فنانيــن عــرب وعالميــن 

اخريــن اســتطاع ســتار ان يثبــت جــدارة كبيــرة.   
ويضيــف الفنــان اميــر الخطيــب القــول : الفــن لعبة جــادة، 
هــذا مــا يؤمــن بــه ســتار، ويصنــف لعبتــة علــى ســرّين 
ــا  ــى كم ــون، فالمعن ــر الل ــي س ــى والثان ــر المعن االول س
يصــف ســتار متعــدد االوجه ومتعــدد االســتقبال فلكل مّنا 
مجّســات خاصــة باســتقبال المعنــى هــذا مــا اكــده ســتار 
لــي فــي حــواري معــه المــرة االخيــرة، وهكــذا يفعــل اللون 
فلــكل منــا ترجمتــه الخاصــة للون، صحيــح اننا كبشــر نرى 
اللــون بشــكل واحــد فاالحمــر هــو االحمــر و االخضــر هــو 
االخضــر، وصحيــح ان لنــا ذاكــرة جماعيــة موحــدة تقريبــا، 
عــن اللــون اعنــي مــن الناحيــة التاريخيــة، لكــن مــن 
الناحيــة النفســية نــكاد نختلــف وهــذا ســر عجيــب للــون، 
انــا اهيــئ المشــاهد الــى مــا اريــد فألوانــي فــي المعــرض 
الواحــد متقاربــة متصلــة ببعضهــا تؤثــر في المشــاهدين 
تقريبــا نفــس التاثيــر الــذي اريــد، هنــا ال ادعــي انــي اخلــق 
الحالــة عنــد المتلقــي، بــل احــاول جاهــدا ان افعــل التاثيــر 
باقصــى جهــدي، بهــذا الجهــد يبنــي ســتار عملــه الفنــي 
وال اتعجــب ان يقــول عنــه االخــرون بانــه واحــد مــن 
الفنانيــن العراقييــن المهميــن الذيــن يؤرشــفون لتاريــخ 

الجمــال فــي الفــن التشــكيلي فــي العــراق.
رحــل ســتار الفرطوســي، رحــل ابــو ســاندي الجميلــة 
بشــكل مفاجــيء حيــث اطــاح به مــرض لم يمهله اشــهر، 

ليســلب طفولتــه التــي احتفــظ بهــا حتــى آخــر أيامــه .

الفنان الراحل ستار الفرطوسي : 

ثالثية الحرية واللون والموسيقى

خاص – المستقل 

اعلنــت نتائــج مســابقة الشــاعر الراحــل حميــر حســين 
المعمــوري، التــي جــرت برعايــة الصحفــي واالعامــي آســر 

عبــاس الحيــدري.
ــدي  ــد المنعــم حمن ــوز الشــاعر عب ــج عــن ف واســفرت النتائ
بالمرتبــة االولــى عــن قصيــدة مــا زالــت تبحــث فــي البــاد، 
ــة  ــة الثاني ــداوي بالمرتب ــف المحم ــاعر يوس ــل الش ــا ح فيم
بقصيــدة احــزان قابيــل والشــاعر احمــد الدليمــي بالمرتبــة 

الثالثــة عــن قصيــدة رســالة الــى رجــل.
كمــا فــاز بالجوائــز التقديريــة كل مــن نبيــل نعمــه الجابــري، 
صــادق الطريحــي، علــي الطائــي، اســراء العكــراوي، حســين 

جــار اهلل، زيــن العابديــن المرشــدي وعبــاس الســامي.

إعالن جوائز المعموري

الشاعر عبد المنعم حمندي
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منــذ نشــأة تلفزيــون العــراق فــي عــام 1956 
مديــر  وكل  الكثيريــن  ادارتــه  علــى  تعاقــب 
احاطــت بــه ظــروف مختلفــة لكــن ظــروف حقبــة 
التســعينات كانــت األقســى التــي مــرت علــى 
ــق  ــون بســبب الحصــار االقتصــادي الخان التلفزي
ــر  ــي م ــة الت ــية الصعب ــروف السياس ــا الظ وأيض
ــكان  ــت ف ــر الكوي ــرب تحري ــد ح ــراق بع ــا الع به
التلفزيــون بحاجــة الــى مديــر يمتلــك مواصفــات 
فارســه  العــراق  لتلفزيــون  فــكان  خاصــة 
الــذي تتلمــذ علــى يــد الكبــار مــن الفنانيــن 
واالكاديميــن منهــم المخــرج الســينمائي الكبيــر 
جعفــر علــي واســتاذ الســيناريو هاشــم النحــاس 
ــر  ــم جــال والكثي ــد وابراهي ــد الحمي وســامي عب
ــارس  ــذ هــؤالء وف مــن االســماء المهمــة ، تلمي
التلفزيــون ذاك هــو الدكتــور فارس مهــدي الذى 
كان عليــه أن يتعامــل مــع تلــك المرحلــة بجانــب 
ــى  ــاظ عل ــي الحف ــة ف ــذكاء والحنك ــن ال ــر م كبي
اســتمرارية بــث التلفزيــون واالنتــاج الدرامــي 
والوثائقــي وايضــا اإلفــات مــن ســطوة الســلطة 
التــي تخيــم علــى االجــواء ورعايــة كل العامليــن 
فــي الذيــن انهكهــم الحصــار االقتصــادي المريــر 
ــدا  ــيطة ج ــب البس ــور والروات ــاة األج ــت معان تح
التــي يتقاضوها بمعــدل ثاثة االف دينار شــهريا 
أي مــا يعــادل دوالر واحــد فقــط وأيضــا أن يعمل 
التلفزيــون بمعــدات قديمــة مســتهلكة حيــث لم 
ــدة  ــة واح ــى قطع ــراق عل ــون الع ــل تلفزي يحص
جديــدة طــوال فتــرة التســعينات وكان لزامــا ان 
يعمــل الجميــع بأشــرطة )اليوماتــك( الرديئــة 
وبعــض اشــرطة البيــتگام القليلــة المســتهلكة 
حتــى اعيــد تشــغيل األجهــزة المتروكــة القديمــة 
كان  التــي   )One inch( اإلنــج  اشــرطة  وهــي 
التلفزيــون قــد غادرهــا منــذ ســنوات طويلــة 

ــب  ــذي يج ــديد ال ــذر الش ــن الح ــا ع ــذا فض ، ه
ــون فــي التعامــل مــع  ــر التلفزي ان يعتمــده مدي
مضمــون كل صــورة وكلمــة فكنــت أشــهد ذلــك 
بنفســي وأراه يقضــي نهــاره وليلــه يتفحــص 
المــواد التلفزيونيــة بحــرص وعندمــا ســألته 
لمــاذا تتابــع كل ذلــك بنفســك قــال بالحــرف 
الواحــد “كل العامليــن فــي التلفزيــون هــم تحــت 
ــي  ــوع ف ــن الوق مســؤوليتي واخشــى عليهــم م
الخطــأ الــذي قــد يؤذيهــم ويؤذينــي” ويشــهد 
لــه بذلــك كل مــن عمــل تحــت إدارتــه أنــه كان 
يحمــي الجميــع ولــم يــؤذي احــدا في حياتــه ذلك 
فــي بلــد تديــره الســلطة بالنــار والحديــد فكيــف 
بمديــر يتحمــل اعبــاء المســؤولية فــي ذلــك 
الجــو المخيــف و وســط كل ذلــك فــكان الدكتــور 
فــارس مهــدي هــو األقــدر علــى تخطــي كل تلــك 
الصعــاب فــي تلــك الحقبــة ، كان لألجــور الضئيلة 
واإلمكانيــات التقنيــة الهزيلــة دور كبيــر فــي ترك 
الكثيــر مــن الموظفيــن بتلفزيــون العــراق العمــل 
انــذاك واللجــوء الــى الشــركات التــي توفــر قوتــا 
لهــم ولعوائلهــم إال انــه بقيــت ثلــة تعمــل فــي 

ذلــك الوقــت حبــا بالفــن واإلعــام وقد اســتقطب 
الدكتــور فــارس ثاثــة مــن الشــباب فــي بدايــة 
فريقــه  وجعلهــم  والمهنــي  الفنــي  عملهــم 

الخــاص المرتبــط بــه مباشــرة وهم المخــرج عاء 
الدهــان والمخــرج هانــي األنصــاري وأنــا ثالثهــم 
وقــد منحنــا الفرصــة الكافيــة وبدعــم مباشــر 
منــه لممارســة اإلخــراج التلفزيونــي فأطلــق علينا 
ــعر  ــا نش ــون ، وكن ــر التلفزي ــق مدي ــمية فري تس
بمعاناتــه ومعانــاة التلفزيون بشــكل عام بســبب 
اإلمكانيــات المحــدودة إال اننــا كنــا ممتلئيــن أما 
وتفــاؤال وحيويــة ونشــاطا ونحــن نحفــر اســماءنا 
ونشــق طريقنــا نحــو المعرفــة الفنيــة التلفزيونية 
وكان ذلــك يتــم برعايتــه ودعمــه الامحــدود 
لنــا وللكثيــر مــن الطاقــات الشــبابية فــي أقســام 
ــارس  ــم تأخــذ اإلدارة ف ــة ، ل ــون المختلف التلفزي
مهــدي كليــا فقــد كان يكــرس جــزءا كبيــرا مــن 
وقتــه لإلخــراج فهــي مهنتــه األساســية التــي 
تســكن فــؤاده فأخــرج )عــود الطاطــران( للكاتــب 
غائــب طعمــة فرمــان ومــن بطولــة قاســم محمد 
وابتســام فريــد وكانــت واحــدة مــن أهــم األعمال 
الدراميــة ضمــن مشــروع )المائــة قصــة عراقيــة( 
ــب  ــي وغائ ــؤاد التكرل ــال ف ــن أمث ــاب عراقيي لكّت
طعمــة فرمــان ولطفيــة الدليمي ويوســف العاني 

وغيرهــم ، مــن األعمــال االخــرى المهمــة أيضــا 
ــام 2005  ــي ع ــت الشــمع( ف ــرج مسلســل )بي اخ
ــل  ــل خلي ــة فاض ــي وبطول ــعد هداب ــف س للمؤل
وعبــد الخالــق المختــار وأيضــا مسلســل )مملكــة 
الشــر( مــن انتاج قنــاة العراقية عــام 2007 بطولة 
مناضــل داوود وســهى ســالم وكنعــان علي ، كما 
حصــل علــى جائــزة افضــل عمــل فــي مهرجــان 
القاهــرة الســينمائي الدولــي فــي التســعينات عن 
عملــه )اللغــز( مــن تأليــف قاســم محمــد ، ليســت 
الدرامــا وحدهــا تتملــك خيــال وأفــكار الفنــان 
فــارس مهــدي فهــو مســكون بعشــق الوثائقيات 
ــي  ــهاب ف ــا بإس ــة وتناوله ــها بحرفي ــي درس الت
كتابــه )االتجــاه التســجيلي فــي الفيلــم الروائــي( 
وهــو مــن أســس قســم أفــام التلفزيــون وكان 
ينتــج القســم أفــام تصــور باشــرطة ســينمائية 
ــا  ــن فيلم ــي ثاثي ــرج حوال ــد أخ ــة وق وتلفزيوني
ــرة الثمانينــات والتســعينات  ــن فت وثائقيــا مابي
أهمهــا )انهــم يقتلــون النــوارس ، وهــم الصحراء 
، زهــور وشــظايا(  األبريــاء   ، الفجــر  ، حــراس 
وغيرهــا وكان أخرهــا )المدينــة الفاضلــة( فــي 
عــام 2020 فلــم يثنيــه المــرض عــن االســتمرار 
ــذي  ــب وال ــذي ال ينض ــاء ال ــك العط ــاء ذل بالعط
زرعــه ايضــا بمكامــن اإلبــداع فــي ولديــه اللــذان 
اكتشــف طاقتهما الفنيــة اإلبداعيــة ولم يتركهما 

دون أن يرســم لهمــا منهجــا وطريقــا ملهمــا 
فوضــع فيهمــا شــخصيته الفنيــة المتحمســة 
ــد  ــارس وأحم ــدر ف ــان حي ــكان المخرج ــا ف دائم
ــور  ــرج الدكت ــي بالمخ ــن معرفت ــم تك ــارس ، ل ف

فــارس قــد بــدأت مــن خــال عملــي بالتلفزيــون 
بــل بــدأت فــي كليــة الفنــون الجميلة عندمــا كان 
يحضــر الماجســتير وانا فــي مرحلــة البكالوريوس 
الطلبــة  الكليــة مــن  وكل مــن عاصــره فــي 
ــائج  ــارس وش ــور ف ــم بالدكت ــتاذة تربطه واألس
ــة ،  ــر مــن كونهــا مجــرد زمال ــة واخــوة اكث محب
ــذي  ــدي ال ــارس مه ــل ف ــان الراح ــرج والفن المخ
ــا وانســانا  ــام كان فنان ــه هــذه األي تمــر اربعينيت
عصاميــا بنــى نفســه بنفســه وحافــظ علــى قيمه 
الفنيــة واإلنســانية فــي تعاماتــه ومواقفــه كان 
لنــا بمثابــة األســتاذ والدليــل الواعــي لعملنــا فــي 
صناعــة الصــورة وكان يمتلــئ غبطــة وفرحــا اذا 
مــا نجحــت فــي إخــراج وثائقــي أو برنامــج أو فكرة 
لــم أفــوت فرصــة أو فســحة يومــا لنتناقــش فنيــا 
ونتبــادل االفــكار حتــى لــو اختلفنــا يعيدنــي الــى 
أصــل الفكــرة بهــدوءه المعهــود وحجتــه العلمية 
والفلســفية الرصينــة ، قبــل دخولــه غيبوبــة 
الــوداع األخيــر فــي المستشــفى فــي مدينــة 
لنــدن اونتاريــو بكنــدا وبينمــا كان ينتابنــي قلــق 
شــديد حيــال صحتــه كتــب لــي أخــر رســالة قــال 
فيهــا “الحالــة صعبــة بالنســبة لوضعــي الصحــي 
ولعمــري ايضــا ولكــن يوجــد تقدم بطئ ، تســلم 
لــي ايهــا األصيــل” كانت كلماتــه األخيــرة مربكة 
لــي فقــد شــعرت بتوديعــه لكنني ســاحتفظ بكل 
ــن  ــن الحي ــا بي ــي اتصفحه ــى هاتف ــائل عل الرس
واآلخــر حتــى تبقــى حيــا بيننــا وفــي قلوبنــا ولــن 
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ــى  ــة ال ــول الحداث ــد دخ ــرة بع ــراث والمعاص ــوث الت ــت بح كان
ــي،  ــم العرب ــوم العال ــي عم ــرة ف ــة، منتش ــة العربي ــم الثقاف عال
ــة  ــامية و القومي ــرى، االس ــارات االخ ــوا التي ــض مثقف ــث رف حي
رفضــا قاطعــا مــا اســموه بالثقافــة المســتوردة، شــرقية كانــت 
ام غربيــة، ولكــن االجتيــاح الثقافــي االمريكــي او الغربــي بشــكل 
عــام، اخــذ يهــز عــروش القوميــون واالســاميون فــي عقــر 
دارهــم كمــا يقــال، فاالفــام االمريكيــة االباحيــة منهــا او التــي 
ــذا  ــذت ماخ ــباب واخ ــول الش ــي عق ــت ف ــف لعب ــى العن ــو ال تدع

ــا فــي حياتهــم. جدي
ثقافــة الســتينيات التــي طغــت حينهــا اثــرت تاثيــرا مباشــرا فــي 
جيــل الســتينات وانتشــرت بشــكل واســع وعميــق حيــث روجــت 
لهــا الســلطات فــي اغلــب البلــدان العربيــة انــذاك ودعمتهــا بــكل 
اشــكال الدعــم، فكانــت الســتينات، عصــر انفتــاح ثقافــي وانتشــار 
االفــكار المتنوعــة وعلــى قــدر معيــن مــن الحريــة، فــكان الصــراع 
وقتهــا مثمــرا حيــث انتــج كتــاب مهميــن فــي شــتى المجــاالت، 

كتــاب اســاميون، علمانيــون، قوميــون و ماركســيون.
المســارح  وبــدات  عنفوانــه،  اوج  فــي  الثقافــي  الحــراك  كان 
والفــرق الســمفونية ومنظمــات المجتمــع المدنــي تأســس الــى 
جامعــات وكليــات للدراســات االنســانية هــذه، فــي حيــن انتبــه 
ــل  ــى هــذا التطــور الســريع والهائ ــة الســبعينات ال ــرب نهاي الغ
فســارع الــى خلــق بديــل اســموه »االســام هــو الحــل« واشــغال 
العالــم العربــي بهــذه الظاهــره التــي بــدأت بالثــورة االســامية 
فــي ايــران والتــي مهــدت الشــارع للتطــرف والغلــو، وحيــن اتــى 
عــام 1987 تــّوج هــذا التطــرف فــي خلــق حركــة طالبــان واســامه 
بــن الدن بدعــم ومباركــة امريكيــة تــارة وبغــض الطــرف عــن 
دعــم مــا تســمى بالبلــدان االســامية لهــذه الحــركات تــارة 

اخــرى.
مــا يهمنــي هــو تدهــور الحالــة الثقافيــة التــي عشــتها انــا 
ــات  ــك بداي ــا وكذل ــر مــن عنفوانه ــزء كبي شــخصيا، او عشــت ج
نهاياتهــا، فاصبــح العالــم العربــي وخصوصــا العــراق خــارج 
ــر  ــى ال يتغي ــة حت ــة وقوي ــد رصين ــه قواع ــل اسســت ل ــم، ب العال
هــذا النهــج »خــارج العالــم« ليبقــى ياحــق قطيــع االوهــام بــان 
هنــاك لحــاق بالثقافــة العالميــة ومجرياتهــا، فــي حيــن اســتخدم 
بعــض التكنلوجيــا لتاســيس قاعــدة قويــة مــن التخلــف والجهــل 

ــال. ــباب واالطف ــان الش ــي اذه ــخ ف ــذي رّس ال
ــة«  ــة العربي ــي المنطق ــا ف ــي »خصوص ــل الخارج ــد ان العام اكي
يلعــب دورا اكبــر بكثيــر مــن العامــل الداخلــي، لكــن حيــن ننظــر 
ــة  ــك الثقاف ــل تل ــيقت الن تقب ــاس س ــرى ان الن ــل ن ــى الداخ ال
التــي دخلــت مــن خــال دول الجــوار وارســت تلــك القواعــد التــي 

تحدثــت عنهــا. 
الــى ان  الخارجيــة  الثقافــة رهينــه بالعوامــل  تبقــى مشــكلة 
يصحــى المثقفــون انفســهم، فالمثقفــون منقســمون الــى عــدة 
اقســام منهــم مــن يدافــع عــن المذهــب ومنهــم مــن يدافــع عــن 
القوميــة ومنهــم مــن يدافــع عــن الماركســية وكذلــك منهــم من 

ارتكــن الــى عزلــة ال قــرار لهــا.
ــاج انســاني ال  ــارات، فالثقافــة هــي نت االنســانيه فــوق كل االعتب
فئــوي وان ســقط فــي الفئويــة اصبــح ال يــرى، بــل اصبــح اداة في 

تعميــة النــاس وتعميــق العبوديــة، ال طريقــا للنــور و الســعادة.

شكله الثقافيه

أمري الخطيب

التفـاتة 

د. صائب غازي

فارس مهدي .. الرسالة األخيرة

المنافســة شــديدة بيــن الكتــاب االلكترونــي والكتــاب الورقــي وكل 
منهــا يجاهــد لاســتحواذ علــى الســاحة بالنســبة للقــراء من ادبــاء او 
انــس عاديين.الكتــاب االلكترونــي صــار متيســرا اكثــر مــن الورقــي 
مــن خــال ادارة زر الحاســبة بحركــة بســيطة لتحصــل علــى الكتــاب 
مجانــا مــن خــال مئــات المواقع.كمــا انــه اســهل .فــي حيــن يســعى 
الكتــاب الورقــي الثبــات وجــوده وحضــوره فــي الســاحة مــن خــال 
ــي  ــارع المتنب ــات ش ــال مكتب ــن خ ــاب او م ــارض الكت ــل مع تواص
او حفــات توقيــع الكتــاب فــي المحافــل الثقافيــة المنتشــرة كثيــرا. 
ــي يمكــن  ــا ان الورق ــا منه ــه ســمات يباهــي به ــي ايضــا ل والورق
االحتفــاظ بــه امــام عينيــك فــي المكتبــة عكــس االلكترونــي الــذي 
يحفــظ فــي الحاســبة واذا تاثــر الحفــظ او تضــررت الحاســبة فمعنــاه 
ضيــاع الكتب.والتنســى رائحــة الــورق الســيما الكتــب القديمــة 
ان  لذلــك  بها.اضــف  االنســان  وتعلــق  النفــس  فــي  وتاثيرهــا 
االلكترونــي صــار ســها الحصــول عليه عكــس الورقي الــذي يتطلب 
ــاء  ــن االدب ــة بي ــنقوم بجول ــم س ــات لتقتنيه.المه ــوزر المكتب ان ت
لمعرفةايهمــا يفضلون،وهــل ســيلغي الكتــاب االلكترونــي الورقــي 

ــاء. ــا نتعــرف علــى اراء االدب بحكــم تطــور الزمن.فتعالوامعن
رائحة الورق

قــال الروائــي عبــداهلل صخــي: ظــل الكتــاب الورقــي دائمــا موضــع 
اعتــزاز القــارئ الشــغوف بالمعرفــة، ثــم أصبــح موضــع اعتــزاز المنازل 
التــي خصصــت لــه مكانــا مميــزا فــي إحــدى غرفهــا. الكتــاب هنــا، 
وإن يبقــى مغلقــا جامــدا، جــزءا مــن الجــدار أو الخشــب، إال أنــه 
يضــيء البيــت بشــكله المهيــب وأغلفتــه الجذابــة خاصــة المجلــدات 
المرصوفــة اســتنادا إلــى أحجامهــا أو تسلســلها. لكــن الهــدف مــن 
الكتــاب ليــس تزيينيــا إنمــا معرفــي إذ إن وظيفتــه األولــى )قيمتــه 
ــة.  ــة تراكمي ــَرأ ويــدرك ويعــاد إنتاجــه وفــق رؤي ــا( هــو أن ُيق العلي
ومــا الفكــرة التزيينيــة إال إلثبــات أهميــة القــراءة وجدواهــا الهائلــة 
فــي الحيــاة. وفــي ميــدان الفنون التشــكيلية احتلــت لوحــة »القارئة« 
مســاحة كبيــرة فــي التاريــخ الجمالــي األوروبــي فرســمها كثيــرون 
ــي  ــت، األلمان ــد ناي ــزي هارول ــار، اإلنجلي ــي فراغون ــم: الفرنس منه
ــتثنائي  ــام االس ــذا االهتم ــم. إن ه ــرون غيره ــاك، وكثي ــت م أوغس
ــرأة  ــام الم ــى إظهــار اهتم ــط إل ــة« ال يهــدف فق ــاة القارئ بـــ »الفت
بثقافتهــا إنمــا إلــى أهميــة الكتــاب ورمزيتــه كمعيــار معرفــي. ركزت 
أغلــب اللوحــات علــى الفتــاة والكتــاب المفتوح أمامهــا دائمــا أو الذي 
تحملــه بيــن يديهــا فيما الضــوء يكللها أو يشــع من صفحــة الكتاب 
فيامــس وجههــا وينيــره. لكــن الكتــاب الورقــي لــم يعــد يحتل تلك 
المكانــة البــارزة أمــام الزحــف الســريع الصــادم للكتــاب اإللكترونــي 
ــاحة  ــل مس ــن ويحت ــراء والباحثي ــات الق ــغل اهتمام ــدأ يش ــذي ب ال
واســعة علــى شــبكة االنترنــت. وفــي الوقــت الــذي أصبحــت الثقافــة 
متاحــة للجميــع بوصولهــا الســهل إلــى المنــزل والمدرســة والعمــل، 
ومشــاعة فــي أي وقــت وألي شــخص إال أنهــا أدت إلــى تراجع الكتاب 

الورقــي. نلحــظ ذلــك بقــوة بكثــرة المكتبــات اإللكترونية التــي توفر 
المطبوعــات المجانيــة، وبانحســار زوار معــارض الكتــب. 

لقــد اعتــدت علــى أن أجمــع الكتــب فــي أي بلــد أقيــم فيــه وأكــّون 
مكتبــة خاصــة منتقــاة بعنايــة وإن كانــت صغيــرة دائمــا. غيــر أنــي 
ســرعان مــا أفقدهــا بانتقالــي إلــى بلــد جديــد. وألنــي أقمــت فــي 
سلســلة مــن البلــدان فقــد خســرت سلســلة مــن المكتبــات. وبعــد 
الثــورة التكنولوجيــة المذهلــة وارتفــاع أســعار الكتــب عمــدت إلــى 
ــزن  ــي مخ ــر وف ــي الكمبيوت ــا ف ــة أحفظه ــة الكتروني ــن مكتب تكوي
صغيــر بحجــم الكــف أنقلــه معــي أينمــا أذهــب. وســنة بعد أخــرى راح 
الكتــاب يبتعــد عــن يــدي حتــى نســيت رائحــة الــورق، إال أن هنــاك 

قــراًء كثيــرون مازالــوا يهيمــون بتلــك الرائحــة العبقــة.
اليلغي احدهما االخر

ــه  ــي ل ــاب الورق ــى الكت ــه:- يبق ــوري بقول ــاكر ن ــي ش ــار الروائ واش
ــن  ــان م ــدع اإلنس ــا ابت ــن مهم ــدى الزم ــى م ــة عل ــه الخاص نكهت
تكنولوجيــا متقدمــة.. ال أعتقــد أن الواحــد منهما يلغي االخــر.. لذلك 
مــا تــزال الكتابــة علــى الحجــر تثيــر فضــول اإلنســان لحــد االن.. مثــل 
اللوحــات الجاداريــة التــي لــم تتمكــن لوحــات الخشــب والكانفــاس 
والقمــاش ان تلغيهــا.. لــذا يجــب عــدم التحــدث بموضــوع أيهمــا 
يلغــي االخــر انهــا حضــارات انســانية تتعايش جنبــا الي جنــب.. احيانا 
ــاب إلكترونــي عاجــل عندمــا ال تجــد النســخة  ــى كت انــت بحاجــة إل
ــن  ــى ع ــه ان يتخل ــارئ بإمكان ــذا ال يوجــد ق ــذة.. هك ــة الناف الورقي
أي صيغــة للكتــاب.. قبــل الكتــاب اإللكترونــي بســنوات طويلــة كان 
هنــاك الميكروفيلــم الــذي يحفظ المخطوطــات في مكتبــات العالم.. 
ــا  ــي.. كم ــي وااللكترون ــاب الورق ــع الكت ــزال يتعايــش م ــا ي وهــو م
هنــاك الكومبيوتــر الديســك والابتــوب والموبايــل أحدهمــا يكمــل 
االخــر.. الحضــارات التــي ابتدغهــا العقل البشــري ال يمكــن أن يتخلى 
ــم يكــن  ــه. ل ــه وعقل ــع يدي ــا مــن صن ــدا..  ألنه ــا اإلنســان اب عنه
اإلنســان بحاجــة إلــى التكنولوجيــا قبــل اخترعهــا.. كل مرحلــة مــن 
مراحــل التاريــخ لهــا قيمهــا وعاداتهــا وطقوســها.. نحــن نتأقلــم مــع 
التكنولوجيــا الــى ان تصبــح جــزءا منا.. لــذا الكتاب اإللكتروني يســافر 
بســرعة البــرق. بــاهلل عليــك كيــف يتســنى لــي أن ارســل روايتــي إلى 
صديــق يقيــن فــي نيوزيلنــدا او أســتراليا او كنــدا.. كبســة الــزر تنقل 
ــا ال تنتشــر فــي  ــي إليهــا بكبســة زر.  لكــن التكنولوجي ــم روايت عال
عالمنــا العربــي اال بشــكل جزئــي وفقيــر  خارطــة هــذا العالــم تكشــف 
ــر او ال  ــاع الســكان ال يمتلكــون أجهــزة كومبيوت ــة ارب عــن ان ثاث
تصــل إلــى اصقاعهــم عصــب الكهربــاء لــذا  فالحديــث عــن الكتــاب 
اإللكترونــي محــدود للغايــة..  هكــذا يصبــح للكتــاب الورقــي أهمية.. 
وفــي انعــدام عــادة القــراءة وتخلفهــا فــي العالــم العربــي ال معنــى 
للكتــاب الورقــي وال اإللكترونــي  الن العربي ال يســتخدم التكنولوجيا 
ــا  ــط ألنن ــة فق ــزه األولي ــا يشــبع غرائ ــا.. اال م ــق له ــى العمي بالمعن
كمســتهلكين ال يهمنــا الجوهــر بقــدر مــا يهمنــا الســطحي مــن كل 
تقــدم بشــري. وفــي نهايــة المطــاف هنــاك تعايــش بيــن الكتــاب 
ــوم  ــا ســيأتي ي ــن المنظــور.. وربم ــر الزم ــي عب ــي وااللكترون الورق

تظهــر صيغــة أخــرى للكتــاب مــث صــورة أو بريق أمــام اعيينــا وربما 
تختــزل اللغــة الى إشــارات وعامــات مثــل الشــريحة اإللكترونية التي 
قــد تحــل محــل الكتــاب اإللكترونــي فــي المســتقبل مثــل التكويــن 
التــي ســوف تحــل محــل العمــات الورقيــة بعــد أن اختفــت العمــات 

المعدنية.
الكتاب االلكتروني اسهم 

في االعان عن مادة الورقي

ــماوي(  ــى الس ــتراليا )يحي ــي اس ــرب ف ــي المغت ــاعر العراق ــال الش وق
ــاب  ــى  إزاحــة الكت ــادرا عل ــي  ق ــاب األلكترون شــخصيا ، ال أرى  الكت
الورقــي  ، ودليلــي ازديــاد حركــة المطابــع ودور النشــر فــي طباعــة 
الكتــب الورقيــةـ  وقــد ال أكــون مجانبــا للصــواب إذا قلــت إن الكتــاب 
األلكترونــي قد أســهم فــي ازدياد هذه الحركــة ، فالكتاب األلكتروني 
يغــدو أحيانــا بمثابــة إعــان عــن مــادة الكتــاب الورقــي للتعريــف بــه 
فنســارع الــى اقتنائــه ..صحيــح أن مجانيــة الكتاب األلكترونــي  وعدم 
ــى  انتشــارهذه  ــد شــّجعتا عل ــت وشــروط النشــر، ق خضوعــه لثواب
الظاهــرةـ  لكنهــا ال تغنــي عــن النشــر الورقــي ألســباب كثيــرة ،منهــا 
أن الكتــاب األلكترونــي ال يتيــح للباحــث ولغالبيــة القــراء كتابــة 
هوامــش وماحظــات عــن النــص المقــروء ، وســهولة الرجــوع إليــه 
كالتــي يتيحهــا الكتــاب الورقــي  .. ثمــة صعوبــة أحيانــا فــي التواصل 
مــع الكتــاب األلكترونــي الرتباطــه بتوافــر خدمــة اإلنترنيــت ، ففــي 
العــراق مثــا ، يتعّيــن علــى قارئ الكتــاب األلكترونــي أن يتمتع بصبر 
أيــوب لُيكمــل قــراءة الكتــاب نتيجــة انقطــاع النــت بيــن آهــة وأخرى.

اشعاعات االلكتروني مؤذية للعين

الناقــد ياســين النصيــر علــق علــى الموضــوع بــرأي قــال فيــه: ابــدا ال 
تتســاوى القراءتــان ثمــة مفارقــة بيــن الرؤيــة العينيــة فــي الكتابين، 
ــا إلــى حســابات الرؤيــة الصحيــة، عندمــا تقــرأ  وهــو مــا يذهــب بن
كتابــا ورقيــا ال تعكــس اشــعاعات الورقــة المطبوعــة علــى عينيــك، 
بينمــا تقــرأ الكتــاب االلكترونــي ومعه تدخل اشــعاعات الشاشــة التي 
تؤثــر علــى الرؤيــة و علــى شــبكة العيــن، ومثلهــا يحــدث فــي الكتاب 
المستنســخ بالرغــم مــن انــه شــبه مطبــوع اال ان التصويــر له يحمل 

اشــعاعا يضــر بالعيــن ولــو ان ذلــك يبــدو غيــر مرئــي.

للكتاب رائحة الزمان والمكان

الروائيــة عاليــة طالــب اشــارت :رغــم ان الكتــاب االلكترونــي اســتطاع 
تخطــي حــدود الجغرافيــا ومصاعــب التوزيــع وحقــق الوصــول الســريع 
ليــد المتلقــي ، والقــدرة علــى اقتنــاء الكتــب المترجمــة مــن دور النشــر 
حــال صدورهــا مما ســهل التاقــح الفكري بيــن المــدن ، اال ان للكتاب 
الورقــي خصوصيــة ال يمكــن للتكنولوجيا ازاحتهــا او النيل من جرفها.

ــكن  ــر يس ــي واالخ ــا ورق ــا احدهم ــدرا حديث ــن ص ــدي االن كتابي ل
حاســبتي منــذ اســابيع ، انهيــت االول بايــام وال زلــت اتكاســل عــن 
تكملــة الثانــي الننــي اشــعر بــان ال عاقــة حميمــة مــع الكتــاب ان لم  
تحملــه يــدي، اعتقــد ان كثيريــن غيــري يشــاطروني هذا االحســاس ، 
ويكفــي ان اجلــس امام مكتبتي ألشــعر بانني وســط جلســة اصدقاء 

مــن كل العالــم ، نتبــادل الحــوار واحتــواء الرفــوف لوجودنــا معــا.
الكتــاب الورقــي لــه قدســية رائحــة الــورق وحبــر المطابــع وانــا 
تعــودت تعطيــر كتبــي دوريــا لتنبعــث منهــا رائحــة بخــور تبعــد عنــا 
هــام القطيعــة ان فكــرت يومــا ان تنازعنــا وجودنا الروحي ومشــاعر 
االلفــة التــي نتبادلهــا وكأننــا نعيــش الزمــان والمــكان معا فــي عالم 
يختــص ببعــده االبداعــي الخاص المختلف عــن ازرار كيبــورد صامت 

احركــه ليتصفــح معــي اوراقــا تفتقــد صــوت تحركهــا الشــفيف.
قضية االلغاء ليست محسومة

واوضــح الشــاعر منــذر عبدالحــر رأيــه بالقــول: ربمــا تكــون الوظيفــة 
المعرفيــة للكتــاب فــي كلتــا الحالتيــن واحــدة ، فالنــص أو المعلومــة 
التــي ينقلهــا الكتــاب الورقــي هــي ذاتهــا التــي ينقلهــا الكتــاب 
الورقي،التــي  الكتــاب  إلغــاء  هواجــس  فكــرة  اإللكتروني،ولكــن 
باتــت متوقعــة مــع ســيادة التقنيــات وتحــول الكثيــر مــن المكتبــات 
إلــى إلكترونيــة ، هــي ليســت محســومة ، ألســباب عديــدة منهــا أن 
ــه ال يتعــرض  ــا ، ألن ــة وثبات ــر ثق ــاب الورقــي أكث ــي الكت ــق ف التوثي
للتشــويه التقنــي ، وال يمكــن أن تحــّرف المعلومــة فيــه ، بينمــا فــي 
اإللكترونيــات بإمكاننــا أن نخضــع بعــض مقاطعــه للقطــع واللصــق ، 
وبالتالــي التحريــف ، لذلــك تكــون الوثيقــة الدامغــة هي في مــا يثّبت 
علــى الــورق ، وهــذا يجيــب علــى ســؤال بقــاء الصحافــة الورقيــة أيضا 
، حيــث ُيحاجــج بصفحاتهــا أمــام المحاكــم والجهــات الفنيــة والعلمية 
باعتبارهــا مثبتــة فــي نشــرها ولــم تدخــل عليهــا تعديــات التقنيــة. 
وعليــه فــإن الكتاب الورقــي لن يزول،رغم انتشــار الكتــاب االلكتروني 
، وســتبقى أهميتــه قائمــة ، إضافــة إلى جماليتــه وارتباطــه بالذاكرة.

أدباء عراقيون يتحدثون عن مصير الكتاب الورقي
قحطان جاسم جواد

ــر  ــب مظف ــاعرنا الحبي ــة ش ــد رائع ــل وحم ــى الري ــرب غن ــر مط ــاك غي هن
ــذي  ــق ال ــه الرائ ــواب.وكل مــن غناهــا اداهــا باســلوبه الخــاص وصوت الن
اضــاف للقصيــدة رونقــا وجمــاال آخــر. ســمعناها بصــوت يــاس خضــر 
اســطورة الغنــاء العراقــي وبعــده اداهــا الفنــان جعفــر حســن. ولــم يتوفــر 
لنــا فرصــة لســماعها بصــوت جعفــر حســن النــه كان ممنوعــا مــن االذاعــة 
ــه  ــابق ومغادرت ــام الس ــن النظ ــي م ــه السياس ــبب موقف ــون بس والتلفزي
ــر ادى  ــا اخ ــاك صوت ــفنا ان هن ــا اكتش ــه. لكنن ــع اغاني ــرا ومن ــراق مبك الع
ــت كان  ــي وق ــواد، ف ــل ع ــدر فاض ــوت المقت ــو ص ــا وه ــدة قبلهم القصي
تــداول اوغنــاء قصيــدة للنــواب ممنوعــا فــي اجهــزة االعــام المرئيــة 

ــروءة.  ــى المق ــموعة وحت والمس
فكيــف تســنى لفنانــا الكبيــر فاضــل عــواد مــن اداءهــا عانيــة وبنقل مباشــر 
ــر  ــور وزي ــري بحض ــل جماهي ــي حف ــمية ف ــة الرس ــون واالذاع ــر التلفزي عب
ــة الســتينات او قبلهــا  ــداهلل ســلوم الســامرائي نهاي ــة واالعــام  عب الثقاف

بقليــل. 
اضــل اشــترى كتــاب اوديــوان الريــل وحمــد واعجــب جــدا بالقصيــدة التــي 
ــة فيمــا بعــد وحفظهــا وعــزم علــى ان يقدمهــا للنــاس  ــى اغني ــت ال تحول
للتعــرف علــى جماليتهــا وروعــة مفرداتهــا. وحيــن اقامــت مؤسســة االذاعــة 
ــة،  ــيقية فخم ــة موس ــاركة فرق ــد بمش ــة الخل ــي قاع ــا ف ــون حف والتلفزي
ــل  ــاء لفاض ــرة الغن ــت فق ــرة.وحين ات ــواء مباش ــى اله ــوال عل ــل منق والحف
عــواد للصعــود علــى المســرح الداء اغنيتــه فــوك المامــة، انتهــز الفرصــة 
الداء الريــل وحمــد كمــوال وليــس اغنيــة وكان المســؤول علــى نقــل الحفــل 
الغنائــي المخــرج عبدالهــادي مبارك.ومــا ان بــدأ عــواد الغنــاء بمــوال مرينــة 
بيكــم حمــد) واذا بمبــارك واخريــن يصيحــون فــي الكواليــس فاضــل اكطــع 
اكطــع بســرعة(.لكن عــوادا ظــل يــؤدي المــوال بحماس والجمهور منســجما 
معــه بــل حتــى الوزيــر الســامرائي اطــرب كثيــرا وطالبــوه باالعادة غيــر مرة ، 
فــراح عــواد يواصــل مشــوار الريــل وحمــد ولــم يمتثــل لعبدالهــادي وغيــره. 
وعندمــا انتهــى الغنــاء صفــق الجمهــور والوزيــر بحمــاس منقطــع النظيــر.
لكنــه فــي الكواليــس  تلقــى اللــوم والعتــب والتوبيــخ الن قصائــد النــواب 
ممنوعة.وفــي هــذه اللحظــة ارســل الوزيــر بطلــب فاضــل عــواد فذهــب اليه 
مســرعا فرحــب بــه وقــدم لــه التهنئــة ووعــده بارســال هديــة لــه فــي اليــوم 
ــى الكواليــس حيــث يقــف عبدالهــادي وبقيــة  ــا التفــت عــواد ال التالي.وهن
ــع! وقــال )شــبيكم خايفيــن الوزيــر  مســؤولي الحفــل وهــم ينتظــرون بهل
راض ومتونــس(! وراحــت ايــام وجــاءت ايــام وذهــب فاضــل عــواد الــى ليبيــا 
ليكمــل دراســته فيهــا ثــم يقــوم بالتدريــس فــي جامعــة الفاتــح. صــادف 
وجــود النــواب هنــاك ايضا.وفــي احــد االيــام تفاجــأ عــواد بشــخص اســمر 
نحيــل يطــل علــى بــاب غرفتــه بالجامعــة فرحب بــه عــواد وقال تفضــل فقال 
النــواب انــا اشــكرك جــدا النــك شــجاع جــدا فــرد كيــف؟ فاجابــه هــل تذكــر 
انــك غنيــت الريــل وحمــد فــي زمــن كانــت هــذه القصيــدة ممنوعــة ومــع 
ذلــك جازفــت انــت بغنائها.ثــم ســال النــواب هــل تعــرف لمــن القصيــدة؟ 
فقــال عــواد للشــاعر الكبيــر مظفــر النــواب فــرد انــا النــواب امامــك وجئــت 
الشــكرك.. فقــام فاضــل عــواد مــن مكانــه وعانقــه بشــدة وقــال) بفــرح انــا 
ــرا بقصيدتــك وقــررت ان اغنيهــا بغــض النظــر عــن الجوانــب  معجــب كثي
السياســية الننــي فنــان اميــل الــى الجمــال ووجــدت جمــاال اليضاهــى فــي 
ــود  ــا والع ــك ان ــى بيت ــا ســاحضراليوم ال ــول )ماعلين ــدة. واردف بالق القصي
واســمعك القصيــدة شــخصيا واغنــي حتــى الصبــاح اكرامــا لمجيئــك( رغــم 
ان ذلــك كان مجازفــة فــي ذلــك الوقــت الن النظــام الســابق كان اليرضــى 

والســفارة تراقــب كل العراقييــن فــي ليبيــا.

الريل وحمد 
بين فاضل عواد 
ومظفر النواب

من مفكــريت الفنية
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6اقتصاد ومال

ترتكــز  االقتصــادات القويــة حــول العالــم علــى االســتثمار بمعنــاه الواســع 
وهــذا االســتثمار ينقســم الــى ركنين اساســيين، اولهمــا االســتثمار المحلي 

وثانيهمــا هــو االســتثمار الخارجــي .
ويبــدو للقــارئ للوهلــة االولــى انــي خالفــت قواعــد اللعبــة بقلبــي للمعادلــة 

المعروفــة للجميــع مــا الســبب ؟
ــدول  ــدء مــن ال ــا الب ــق لاســتثمار علين ــى دقي ــى معن بهــدف الوصــول ال
المتقدمــة التــي انجــزت باســتثماراتها المحليــة اساســاً متينــاً القتصاداتهــا 
فاصبحــت مثــا او تجربــة حيــة تحــاول اغلــب االقتصــادات الناشــئة االقتــداء 
بهــا والســعي لتطبيقهــا ومــا ان تمكنــت مــن ترســيخ االســتمار الداخلــي 
المحلــي فانفتحــت علــى العالــم الســتثمارات خارجيــة فــي دول متعطشــة 

للمشــاريع والنمــو .
ــل  ــا جع ــا البشــرية، م ــة موارده ــاز بقل ــة بثرواتهــا وتمت ــاك دول غني وهن
اقتصاداتهــا تمتــاز بكفاءة اســتيعابية ضعيفــة لمواردها الماليــة فلجأت الى 
االســتثمارالخارجي لاســتفلدة مــن الخبــرات العالميــة فــي البنــاء والتنميــة، 

ودول الخليــج خيــر مثــال  علــى ذلــك .
ــة التــي  ــاء اقتصاداتهــا اعتمــادًا علــى االســتثمارات االجنبي فلجــات الــى بن
ــاً هــي ) اســتثمارات  ــي بلدانهــا وطبع ــت نمــوًا مضطــردًا وســريعاً ف حقق
تعــد  محليــة ( لشــركات عماقــة هــي االم فــي بلدانهــا، كمــا ســعت تلــك 
ــع  ــراكات م ــل ش ــن لعم ــتثمريها المحليي ــركاتها ومس ــى زج ش ــدول ال ال
الــدول االســتثمارية فحققــت هدفيــن اولهما بنــاء اقتصادنها بشــكل كفوء 

واكســاب مســتثمريها المحلييــن لخبــرات عاليــة الجــودة .
ــى  ــة عل ــتثمارات المحلي ــم االس ــة بتقدي ــب المعادل ــى قل ــرت عل ــك اث لذل
االجنبيــة بهــدف المقارنــة ولتبيــان اثــر االســتثمار االجنبــي فــي بنــاء 

االقتصــادات الناشــئة فــي دول ناميــة ومنهــا متقدمــة ايضــاً .
ــد  ــك تج ــتقرار لذل ــة واس ــة امن ــن بيئ ــث ع ــال يبح ــي ان راس الم وبديه
االســتثمار االجنبــي غالبــاً مــا ينكمــش فــي المناطق الســاخنة ) الــدول (ذلك 

الن المخاطــر فيهــا عاليــة .
ــه فرصــة واعــدة بالنســبة لاســتثمار  ــى الرغــم مــن توصيفي فالعــراق عل
االجنبــي، لكــن لاســف لــم يحظــى بشــرط توفــر البيئــة االمنــة واالســتقرار 

ولذلــك يعتبــر هــذا الجانــب العائــق االكبــر امــام االســتثمار العالمــي .
كيف نجتذب االستثمار االجنبي في ظل هذا الوضع او الوصف ؟

ــي  ــي ف ــى مــدى نجــاح القطــاع الخــاص العراق الحــل ببســاطة يعتمــد عل
ــادي  ــر االقتص ــا المفك ــا وصفه ــكلة كم ــن المش ــركاء، لك ــتقطاب الش اس
العراقــي الدكتــور مظهــر محمــد صالح، انعــدام الثقة بقدرات وكفــاءة قطاع 
المقــاوالت الخــاص كونــه حديــث النشــأة، ذلــك الن اغلــب المســتثمرين 
العراقييــن مــن المــاركات الامعــة والمعروفــة فــي هــذا المجــال قــد غــادرت 
البلــد واســتقرت حــول العالــم بكفاءاتهــا ورؤوس اموالهــا التــي اســتثمرتها 

فــي بلــدان اقامتهــا .
لذلــك يوصــف االســتثمار المحلــي بنــاء على هــذا التصور بالضعيــف ويحتاج 

مــن يدعمــه مــن شــركاء المهنــة مــن خــارج الوطن .
اســتثمار وطنيــة تضــم  اطلــق صالــح دعــوة اليجــاد حاضنــة  وقــد 

. المهجــر  فــي  العراقييــن  المســتثمرين 
وهنــا البــد مــن تاشــير التحــدي االكبــر الــذي يواجــه اقامــة هــذه الحاضنــة، 
ــات ومســتلزمات  ــى متطلب ــاج ال ــروف ان اي اســتثمار يحت ــث مــن المع حي
واجــب توفرهــا كعوامــل لوجســتية تســهل اعمــال المســتثمرين االجانــب 
شــركاء محلييــن ذو مــاءة عاليــة وكفــاءة وبنــوك رصينــة تقــوم بتقديــم 

خدماتهــا وتســهياتها  للمســتثمرين االجانــب واشــياء اخــرى .
والحــل، يكمــن باالســتفادة مــن المســتثمرين العراقيــن فــي الخــارج الذين 
ــودة  ــة الج ــتثمارات عالي ــال االس ــي مج ــة ف ــارب غني ــم تج ــت لديه اصبح
ــاء وطنهــم االم رغــم  ــى ببن ــراق وهــم اول ــاء الع ــادة بن ــى اع ــادرة عل والق

انهــم تجنســوا بجنســيات البلــدان التــي احتضنتهــم .
ولكــي نجتــذب المســتثمرين العراقييــن فــي المهجــر يتعيــن علــى القطــاع 
الخــاص العراقــي فــي الداخــل مراجعــة اوضاعــه، خصوصــاً قطــاع المقاوالت 
واالنشــاء وخلــق جســور الثقــة فيمــا بينهــم لكــي يمهــدو الطريــق الجتذاب 
مســتثمري المهجــر لعمــل شــراكة متينــة الن ابنــاء البلــد هــم اولــى بثرواته 

واالســتفادة مــن االســتثمارات فيــه . 
ولتحقيــق هــذا الهــدف البــد مــن اســتحداث رابطــة للمســتثمرين تظــم 
ــذه  ــم ه ــة دع ــى الدول ــاً عل ــذا اوالً وثاني ــل ه ــارج والداخ ــتثمري الخ مس
الحاضنــة بقوانيــن حمائيــة بعد ان عجزت هي عن اســتقطاب المســتثمرين 

االجانــب .
وفــي حــال نجــاح هــذا التكتــل ســيعود العــراق  تلــك البيئــة الجاذبــة 
لاســتمارالخارجي، امنيــات و افــكار تــدور فــي الذهن عســى ان تجدســبيلها 
لخــاص االقتصــادي العراقــي مــن كبوتــه المؤلمــة وبعكــس ذلك ســتكون 

اضفاث احاٍم لاسف .
نتامــل ويبقــى التفــاؤل هاجســنا بانفــراج حقيقــي، ممــا تقدم اجزت لنفســي 
ان اعتبــر االســتثمار فــي العــراق معضلــة !؟! فهل ســنجتازها بهمــة الخيرين 

من ابناء العراق في المهجر والداخل. 
نراقب لنرى ...

معضلة االشتثمار في العراق 

ياسر املتولي

صدى التنمية

بغداد - المستقل

يخطــط االتــراك لرفــع ميــزان التبــادل  التجــاري مــع العــراق الى 
مســتويات كبيــرًة قــد تبلغ الـــ 50 مليار دوالر ســنوياً . 

 فقــد ســجل حجــم التبــادل بيــن البلديــن فــي العــام الماضــي 
ــة  ــة التركي ــات التجاري ــا ســيطرت العام ــار دوالر. فيم 20 ملي
علــى نســبة %90 مــن حجــم العامــات المنتشــرة فــي الســوق 

العراقيــة . 
ــة، التــي تحضــى  ــة بالبضائــع التركي فاالســواق العراقيــة مليئ

باقبــال جيــد مــن قبــل العراقييــن .  
ــة لبــذل جهــود  ــة اخــرى تســعى الشــركات التركي ومــن ناحي
حثيثــة لرفــع حجــم التجــارة الخارجيــة التركيــة مــع العــراق إلــى 

ــار دوالر. 50 ملي
لكــن الطريــق ليــس معبــدًا بالــورود للوصــول الــى هــذه 
المرحلــة فهنــاك مشــاكل تعتــرض هــذا النمــو التجــاري بيــن 
ــى  ــول عل ــة الحص ــا صعوب ــداد، اهمه ــل بغ ــن قب ــن م البلدي
تأشــيرات الدخــول الــى العــراق، عــدا اقليــم كردســتان الــذي 
فتــح ابوابــه لاتــراك وبــكل يســر وســهولة، لكنــه وضع شــرطا 
فــي التأشــيرة، »بــأن حامــل هــذه التأشــيرة ال يحق لــه الدخول 

الــى مناطــق العــراق االخــرى«. 
ــد  ــة بع ــع التركي ــتورد للبضائ ــر مس ــي أكب ــراق ثان ــر الع يعتب
ألمانيــا وفــق بيانــات عــام 2013، وأن الحركــة التجاريــة بيــن 
البلديــن شــهدت تراجعــا ملحوظا بعد المشــاكل التي شــهدها 
العــراق عــام 2014، نتيجــة ظهــور تنظيــم الدولــة اإلســامية.
وقــال خبــراء اقتصاديــون إن أرقــام الصــادرات تراجعــت بعــد 
2014 إلــى 10.8 مليــارات، و8.5 مليــارات، و7.6 مليارات دوالر.
كمــا إن الصــادرات التركيــة للعــراق تمكنــت في اآلونــة األخيرة 

مــن تحقيــق نحــو 9 مليــارات دوالر بمعّدل ســنوي.
وتذكــر التقاريــر االقتصاديــة التركيــة أن العــراق يعــد شــريكا 
مهمــا جــدا بالنســبة لتركيــا بيــن دول الجــوار »فعندمــا تتجول 
فــي األســواق ومراكــز التســوق العراقيــة، ســترى أن نحــو 90% 

مــن العامــات التجاريــة الموجــودة هــي تركيــة«.
وقــد نشــطت المعابــر التجاريــة بيــن البلديــن التــي يســيطر 
عليهــا االقليــم بشــكل كبيــر ، فقــد تولــى التجــار فــي االقليــم 
اســتيراد البضائــع ومــن ثــم ارســالها الــى الســوق العراقيــة في 

المحافظــات االخــرى . 
وأن بوابــة فيشــخابور الحدوديــة بيــن تركيــا والعــراق تعتبــر 

مــن أكثــر البوابــات التــي تشــهد زخمــا فــي الحركــة التجاريــة 
حــول العالــم، حيــث توفــر ممــرا لنحــو ألفي شــاحنة يوميــا بين 

البلدين.
يذكــر أن للعــراق 9 بوابــات حدوديــة مــع إيــران، فيمــا ال يوجد 
ــى أن  ــيرا إل ــا، مش ــع تركي ــدة م ــة واح ــة حدودي ــوى بواب س
أصحــاب الفعاليــات التجاريــة فــي البلديــن يطالبــون بافتتــاح 5 

بوابــات إضافيــة لتعزيــز أواصــر التبــادل التجــاري.
ولفــت إلــى أن حركــة التبــادل التجــاري بيــن العــراق وتركيــا لم 
تتوقــف خــال جائحــة كورونــا، بالتزامــن مــع اتخــاذ التدابيــر 

الازمــة فــي المناطــق الحدوديــة.
فهنــاك حوالــي 1500 شــركة تركيــة تعمــل حاليــا فــي إقليــم 
كردســتان، بينمــا هنــاك قرابــة ألفــي شــركة تركيــة فــي عموم 

العراق.
وأضــاف أن إقليــم كردســتان العــراق يعتبــر مركــزا لتجميــع 
وتوزيــع المنتجــات التركيــة إلــى جميــع المحافظــات العراقية، 
مشــددا علــى أن رجــال األعمــال األتــراك يعملــون مــن أجــل 
ــي  ــم ف ــع نظرائه ــة م ــات التجاري ــن العاق ــد م ــاء المزي بن

العــراق.

كردستان بوابة الحلم االقتصادي التركي

 دخــل االقتصــاد العالمــي غرفــة 
ــة  ــزة  بســبب األزم ــة المرك العناي
الصحيــة وتداعيات أنتشــار جائحة 
فيــروس كورونا  وســرعة انتشــاره 
فــي  الســيطرة  عــن  وخروجــه 
العجلــة  البلدان.وتوقــف  بعــض 
االقتصاديــة  فــي اكبــر التداعيــات 
ــكاد  ــط وي ــاض اســعار النف النخف
يتوقــف الطلــب العالمــي علــى 
عمليــة  توقــف  بســبب  النفــط 
االنتــاج فــي معظــم مصافي العالــم  وهبوب ريــاح الركــود االقتصاد 
العالمــي  واثارهــا المتوقعــة  فــي حصــول ازمــة ماليــة واضطــراب 
حــاد ومفاجــئ ممــا احــدث فــي بعــض التوازنــات االقتصاديــة خلــل 
ــار فــي عــدد مــن المؤسســات  ــر يصعــب تداركــه يتبعــه انهي كبي

ــرى . ــات االخ ــى القطاع ــاره ال ــد اث ــارف تمت ــة والمص المالي
 مــن المتوقــع ســرعة انتشــار الحرائــق االقتصاديــة مما يــؤدي الى 
توقــف عجلــة االنتــاج وانخفــاض حــاد فــي المــوارد والمدخــوالت 
ــران  ــة الطي ــف حرك ــات وتوق ــع الخدم ــة وبي ــات االنتاجي للقطاع
وانتقــال االفــراد والبضائــع بيــن البلــدان ومــوت قطــاع الســياحة 
ســريريا  وزيــادة مضطربــة باالنفــاق الحكومي لتعويض المجتمع 
ــف  ــدان الوظائ ــه  فق ــج عن ــة ينت ــات المختلف ــف القطاع عــن توق

وزيــادة المســاعدات العينيــة للفقــراء والعاطليــن عــن العمــل .
 ومــن اجــل عبــور هــذه االزمــة العاصفــة يجــب وضــع الخطــط 
ــة  ــل االزم ــاد ماقب ــى اقتص ــاظ عل ــا  الحف ــي اوله ــذرة والت الح
ــة  ــة التنموي ــواب الموازن باقــل الخســائر واعــادة النظــر فــي  اب
وتحويلهــا الــى موازنــة ازمــة وتقشــف وشــد االحزمــة ومــن اجل 
ان التذهــب بنــا االمــور الــى االنهيــار الكامــل للعملــة  وأخمــاد 
هــذا الحريــق ...واعتمــاد نظــام اقتصــاد راســمالي فــي جانــب 
وموجــه فــي بعــض القطاعــات   فــا اســراف وال تقتيــر  ومــن هنا 

االنطــاق نحــو خطــة االنقــاذ واالصــاح
ــت وضــع  ــس االمريكــي روزفل ــي عهــد الرئي ــام 1933ف ــي ع  ف
خطتــه لاصــاح –THE NEW DEAL- والتــي اطلقهــا بعــد 
ازمــة الكســاد فــي الواليــات المتحــدة منتصــف القــرن العشــرين 
والتــي عالجــت انخفــاض اســعار النفــط ونقــص الطلــب عليــه 
ــاوالت   ــاء واعمــال المق ــة وتوقــف البن وتوقــف الصناعــات الثقيل

ــة وكاتــي: ــاد البطال ــل وازدي ــوط اســعار المحاصي وهب

1 . توفيــر تســهيات ائتمانيــة ســخية للمزارعيــن والصناعييــن 
مــع توفيــر جميــع مســتلزماتهم مــن المــواد االولية لتســريع في 

عمليــة االنتــاج .
2 . تشريع حزمة قوانين لأل صاح الصناعي.

3. دعــم الصــادرات واعفائهــا مــن الضرائــب ودعــم المنتــج 
الوطنــي.

4 . تفعيــل القوانيــن ووضــع القيــود الازمــة على االســتيراد عدى 
المــادة االولية.

5 . تشــديد الرقابــة علــى بيــع العملــة والتــداول باالســهم 
وتنظيــم ســوق المــال.

6 . توفيــر المنــاخ الجيــد لاســتثمار وتوفيــر فــرص العمــل 
للعاطليــن عــن العمــل   فــي القطــاع الحكومــي والخــاص.

 ان الــدروس والعبــر مــن خطــة روزفلــت  التــي تتائم مــع المناخ 
االقتصــادي العراقــي هــي اصــدار قانــون  لاإصــاح الصناعــي 
والزراعــي واالســتثمار البشــري  فــي التكنلوجيــا والتعليــم وتلبية 
احتيــاج الســوق المحلــي العراقي مــن المنتجــات العراقية وتقنين 
االســتيراد المنفلــت لدعــم الميزانية الوطنية وتخفيــض النفقات 

وتعظيــم واردات الدولــة
 وادناه نوضح رؤية مختصر أل صاح القطاعات التالية :-

 القطاع الصناعي العراقي
 مــن خــال متابعــة الســوق العراقيــة وقطاعــات االنتــاج الصناعية 
ــة  ــار واالســتهاك للمكنن المختلفــة فيهــا يتبيــن مقــدار االندث
الموجــودة فــي المصانــع العراقيــة وعــدم اســتطاعة الحكومــات 
المتعاقبــة منــذ 2003 ولحــد االن فــي تحديثها ومواكبــة التطور 
التكنلوجــي العالمــي والترهــل االداري وضخامــة حجــم النفقــات 
وقلــة الــواردات مــن هــذه المصانــع التــي يقــدر عددهــا باكثــر 
مــن 1600 مصنــع شــبه متوقــف ومــن اجــل دوران عجلــة 

انتاجاهــا وازدهارهــا  نقتــرح االتــي :-
1 . تحويــل المصانــع الحكوميــة العراقيــة الــى شــركات مســاهمة 
وعرضهــا لاســتثمار بشــرط عــدم تســريح العامليــن فيهــا مــع 

االحتفــاظ بكامــل مســتحقاتهم.
2 . يعــرض %51 مــن قيمتهــا الســوقية لمســتثمرو لــه حــق 

واالســتثمار. االدارة 
3 . عــرض%49 مــن قيمتهــا علــى العمــال والموظفيــن العامليــن 
بهــا   الذيــن افنــوا معظــم حياتهــم بالعمل فيــه وهنالك طريقة 

حســابية بســيطة تخفف شــراء االســهم عليهــم نذكرهــا الحقا .
4 . من الممكن ان يكون المستثمر شخصا او شركة او مجموعة.

ــن  ــتفيدين م ــباب المس ــن الش ــة م ــكيل مجموع ــل تش 5 . يفض
المبــادرة الوطنيــة للبنــك المركــزي العراقــي /  وخطــة وزارة 
التخطيــط /للمشــروع الوطنــي لتشــغيل الشــباب وتنظيــم ذلــك 
مــن خــال وزارة التخطيــط  الســتثمار هذه المصانع بنســبة 51%.
6 . حمايــة منتــج هــذه المصانــع * المنتــج الوطنــي *مــن 

االجنبــي. االســتيراد 
7 . توجيــه الزامــي لكافــة الــوزارات العراقيــة بشــراء المنتــج 

الوطنــي لســد حاجتهــم مــن هــذه المنتجــات .
ــي  ــاز الصناع ــق االمتي ــن ح ــن قواني ــوى م ــتفادة القص 8 . االس
ــرة للصناعــات  ــة الكبي ــاق مــع العامــات التجاري العالمــي باالتف

ــة . ــع العراقي ــع المصان ــك م ــم ذل ــة وتنظي كاف

 القطاع الزراعي
 اليختلــف اثنــان ان هويــة العراق هــي الزراعة  فهو ارض الســواد 
وبــاد مابيــن النهريــن،  وواحــدة مــن نعــم اهلل علــى العــراق في 

هــذا العــام وفــرة االمطــار وزيــادة انتــاج الغات .
 وهــذا يســاهم في تخفيــف الضغط على الحكومــة العراقية وتجد 
مــن الســهل دعــم هذا القطاع وســيكون كفيل بتنشــيط معظم 
القطاعــات االخــرى واهمهــا القطــاع الصناعــي الغذائــي التكميلي 
لصنــع المرشــات المحورية والمكننــة الحديثة والبيــوت الزجاجية 

واجهــزة الــري بالتنقيــط  وصناعات تكميليــة اخرى
 ان دعــم قطــاع الزراعــة يســتقطب ايــدي عاملــة ويوفــر فــرص 
ــي   ــن بيئ ــي وام ــن صح ــق ام ــل  ويحق ــباب العاط ــل للش العم

ــادي . ــن االقتص ــب االم بجان
ــت  ــي الوق ــا ف ــاهم دعمه ــي يس ــرى الت ــات االخ ــن القطاع  وم
الراهــن فــي عبــور االزمــة الحاليــة،  هــو االســتثمار فــي القطــاع 
الصناعــي الصحــي لتوفيــر مســتلزمات جائحــة كرونا فــي العراق، 
ــات  ــكارات الجامع  دون الحاجــة لاســتيراد واالســتفادة مــن ابت
المحليــة  العراقيــة فــي صنــع االجهــزة الصحيــة وبدائلهــا 
واالســتفادة القصــوى مــن الكــوادر الطبيــة والصحيــة العراقيــة 
ــي  ــدورات وورش العمــل  ف ــى زجهــم ال ــز عل ــازة والتركي الممت
ادارة االزمــات والمستشــفيات والدوائــر الصحيــة  قطــاع اســتثمار 

ــا. العلــم والمعرفــة وتكنلوجي
 االهتمــام فــي قطــاع اســتثمار العلــم والمعرفــة وتكنلوجيــا 

ــة  ــة الوطني ــات االلكتروني ــن الطاق ــتفادة م ــات واالس المعلوم
والعقــول العراقيــة  ودعمهــا بالــدورات ومراكــز التدريب المهنية 

ــة. ــة وكوادرهــا الرصين ــات العراقي ــع الجامع ــاون م بالتع

 القطاع السياحي والفندقي :
ــل  ــى تعطي ــي ســبب توقفهــا ال  ومــن القطاعــات المهمــة والت
ــياحي  ــاع الس ــو القط ــن ه ــال والموظفي ــن العم ــات االف م مئ
العراقــي  ونقتــرح دمجهــا بقطاعــات اخــرى قريبــة مــن عملهــا 
لغــرض ديمومــة عملهــا الســيما النقــل وشــحن البضائــع 
وشــركات الوجســتك وتكنلوجيــا المعلومــات .ومــن الجديــر 
بالذكــر ان التوقعــات لتوقــف هــذا القطاع سيســتمر فتــرة  زمنية 
ــي  ــل ف ــن العم ــن ع ــي العاطلي ــادة ف ــبب زي ــا يس ــة مم طويل

ــي . ــياحي العراق ــاص الس ــاع الخ القط
 مــن اجــل توفيــر فــرص العمــل للمواطــن العراقــي  يتطلــب منع 
ــة لعــدة ســنوات قادمــة لحصــر فــرص  ــة االجنبي دخــول العمال

العمــل للعراقييــن وتنظيــم ســوق العمــل فــي العــراق .

 القطاع المصرفي
 ومــن المقترحــات الحيويــة  التــي تســاهم بالقضــاء علــى 
تزييــف العملــة وتقليــل تــداول العملــة الورقيــة هــي التعامــات 
ــى  ــز عل ــة والخاصــة  بالتركي ــات الحكومي ــة للمدفوع االلكتروني
ثقافــة الدفــع االلكترونــي بالــكارت والمتاجــر االلكترونيــة لبيــع 
الســلع والحــد او الغــاء مــزاد بيع العملة واســتبداله باليــة جديدة  
ــات محــدودة   ــدوالر بكمي ــب بال منهــا تســليم جــزء مــن الروات
وكذلــك منــح جــزء مــن القــروض الصناعيــة والزراعيــة بالــدوالر.

  نقــف اليــوم امــام منعطــف تاريخــي مهم فــي االقتصــاد الوطني 
ــون  ــوف تك ــف س ــادي مختل ــام اقتص ــو والدة نظ ــي ه والعالم
لــه تداعيــات صعبــة ومعقــدة  اذا اهملــت وتركــت االصاحــات 
لقــرارات ردود افعــال فمــن الواجــب ان نتكاتــف الجهــود اليــوم 
فــي جميــع القطاعــات االقتصاديــة حكومــة وقطاع خــاص لعبور 
هــذه المرحلــة باقــل الخســائر بــل بالعكس االســتفادة مــن هذه 
الظــروف لإلصــاح الشــامل لاقتصــاد ومكافحــة الفســاد بكافــة 
ــل  ــج والمحاصي ــن المنت ــي م ــاء الذات ــر االكتف ــكاله   وتوفي اش
ــوي  ــف الق ــراق بالتصني ــول الع ــو دخ ــاق نح ــة .واالنط الوطني

القتصاديــات المنطقــة والعالــم .
* مستشار اقتصادي

 االقتصاد في زمن االزمة وفرص االصالح

عبد املهدي املظفر*

خاص - المستقل

ــاج ،  ــم االنت ــى حج ــم عل ــك وحلفائه ــاء اوب ــوا اعض ــا اتفق كلم
ارتفعــت اســعار النفــط وكلمــا اختلفــوا تهــاوت االســعار وخســر 

الجميــع ، معادلــة بــات المنتجــون  يعرفونهــا جيــدًا . 
فقــد بــدأت أســعار الطاقــة فــي التعافي فــي 2021 نتيجــة برامج 
التحفيــز والتلقيــح الحكوميــة، بعــد التراجــع فــي 2020 بســبب 

جائحــة كورونــا وحــرب األســعار بيــن الســعودية وروســيا . 
 فــي االجتمــاع االخيــر الوبــك وحلفاؤهــا،  اتفقــت منظمــة الدول 
ــاج  ــادة إنت ــى زي ــك روســيا، عل ــي ذل ــا ف المنتجــة  للنفــط ، بم
النفــط تدريجًيــا خــال األشــهر الثاثــة المقبلــة، وفًقــا لمصــدر 

مــن أوبــك.
 وقــال المصــدر إن أوبــك + وافقــت علــى زيــادة اإلنتــاج بمقــدار 
ــا لشــهر مايــو أيــار و350 ألــف برميــل  350 ألــف برميــل يومًي

فــي يونيــو حزيــران و441 ألــف برميــل فــي يوليــو تمــوز.
ــراء ان يســتمر هــذا  ــات الخب ــل المنتجــون وحســب توقع ويأم
التعافــي فــي االســعار وان يســود التفاهــم بين الــدول المنتجة، 
ــع وان االختــاف  يصــب  الن ذلــك يصــب فــي مصلحــة الجمي
فــي صالــح الــدول. المســتهلكة والصناعيــة علــى وجــه التحديد  
ويعــود بالضــرر علــى الــدول النفطيــة وشــعوبها ، فــان البعــض 
ــراء  ــر ج ــكل كبي ــاً  بش ــرر اقتصادي ــة تتض ــدول المنتج ــن ال م

تهــاوي اســعار النفــط الخــام .

أعضاء اوبك يتفقون 
على  زيادة إنتاج النفط تدريجيًا 

دومــا مــا ياحــظ العالــم بــان هنالــك زخــم اعامي حــول موضــوع اقتصــادي معين 
ويــكاد يكــون مــادة دســمة اعاميــاً فــي القنــوات التلفازيــة المهمــة وذات الثقــل 
عالميــا ليمتــد الزخــم ويشــمل مواقــع التواصل االجتماعــي والحديــث المقتضب عن 
جوهــر ومحــرك العالــم حاليــا اال وهــو االقتصــاد السياســي مــن خــال ابــراز اهــم 
الجوانــب المتعلقــة بالصــراع السياســي القائــم ومحاولــة ابقائــه حيــا ومتوافــرا حتى 
يصبــح المســتحيل فــي االقتصــاد السياســي امــرًا حتميــاً والن بنــاء االســتراتيجيات 
الحديثــة اليــوم اثبتــت بالفعــل بانهــا المحــرك الفعلــي األكثــر شــيوعا واســتمرارية 
الن االقتصــاد اصبــح لعبــة سياســية ونتــج عنــه العديــد مــن الممارســات الوقحــة 
فــي اســتغال الدافــع وذلــك مــن خــال حــروب التاعــب بالعمــات المؤثــرة عالميــا 
لتســير تلــك الحــروب االقتصاديــة الدولية قدمــا لزعزعة االســتقرار االقتصــادي فيها 
بافتعــال أزمــات ال تخطــر علــى بــال احــد لتــؤدي الــى مجــازر اقتصاديــة ذات ابعــاد 
مســتقبلية مؤداهــا التنافــر فــي المجتمــع الدولــي حتــى يبــرز الجانب القــوي كالبطل 
المنقــذ ويقــوم بتبنــي وجهــة النظــر التــي تــروق لــه وبكافــة الوســائل المضــادة 
للطــرف االخــر ليجعــل الميزانيــات االقتصاديــة ســاحة ألكبــر عمليــة تصفيــة مؤديــة 
حتمــا لإلفــاس ، وبســبب كل تلــك السياســات المفتعلــة وبالطــرق االنتهازية باتت 
ــات التضــارب  ــكل بســاطة أســواق لعملي ــة تشــكل وب االســتجابة للحــاالت الطارئ
ــة ذات ســيدة جديــدة تدعــم وتعــزل  االقتصــادي راســخة لحيــن رصــد االيدلوجي
وتقــاوم او تقويــة االيدلوجيــا القائمــة وجعلهــا خارقــة للعــادة وذات طابــع عالمــي 
اكثــر شــمولية  وكل هــذا ال يكــون اال مــن خــال شــن حــروب خصخصــة فــي الخارج 
وبعيــدا عــن ســاحة الميــدان وتشــكيل كتــل للشــركات ذات النفــوذ ، درامــا جيــدة 
صنعهــا المتنفــذون وجعلــوا الماييــن نصــدق وتكــون تحت رهــن اإلشــارة للتنفيذ 
وهمــوم االقتصــاد شــغلهم الشــاغل وكانــه نهايــة العالــم حســبما يتــم الترويــج 
لــه وأخيــرا فهــذه األيدولوجيــات ال تتــوق للصحــف البيضــاء النظيفــة لكــن هدفهــا 

الصفحــات المســتحيلة الســوداء والتــي ال ســبيل لبلوغهــا اال الكــوارث السياســية .

رؤى الخزرجي

االقتصاد والتأثير االعالمي 

اسطنبول - المستقل

ــابقت  ــويس تس ــاة الس ــي قن ــرة ف ــوح الباخ ــة جن ــد حادث بع
الــدول علــى اســتثمار فــرص اقتصاديــة كبيــرة بحجــة خلــق  
بدائــل لهــذا الممــر المائــي المهــم الــذي تعطلــت فيــه حركــة 
الماحــة البحريــة لمــدة  6 ايــام واودت بخســائر كبيــرة قدرت 

بماييــن الــدوالر. 
ــون    ــاة بنغوري ــق قن ــا بش ــن نيته ــرائيل  ع ــت اس ــد اعلن فق

ــر .  ــر االحم ــات والبح ــاء اي ــن مين ــة بي الواصل
وكذلــك اعلنــت تركيــا عــن خطــة إحيــاء مشــروع »قنــاة 
ــن بحــري »مرمــرة« و«األســود«  ــي تربــط بي إســطنبول« الت
فــي الشــق األوروبــي مــن إســطنبول، علــى امتــداد 45 كــم، 

ــفور. ــق البوس ــوازاة مضي بم
وقــال وزيــر البيئــة التركــي، مــراد كــوروم، فــي مقطــع فيديــو 
علــى حســابه فــي »تويتــر«: »وافقنــا علــى خطــط تطويــر 
مشــروع قنــاة إســطنبول، وقدمناهــا للتشــاور العــام، وســنتخذ 
خطــوات ســريعة إلثراء بلدنــا ومدينتنا الجميلة بقنــاة جديدة«.

 ولفــت إلــى أنــه تــم تقييم كافــة طلبــات االعتراض التــي قدمها 

المواطنــون وبلديــات ومؤسســات عامة على مشــروع القناة.
وانتقــدت المعارضــة المشــروع الــذي يعتبــره الرئيــس التركي 
رجــب طيــب أردوغــان »مشــروع العصــر«، وقامــت بالعديــد 

مــن الحمــات لمنعــه، واصفــة إيــاه بـ«الكارثــي«.
فيمــا هاجــم رئيــس بلدية إســطنبول الكبــرى المعــارض أكرم 
إمــام أوغلــو، المشــروع فــي وقــت ســابق،  وقــال إن مشــروع 
»قنــاة إســطنبول«، يترتــب عليــه نتائــج قــد تغيــر نظــام 
ــروع  ــذا المش ــا أن »ه ــة، مضيف ــي المدين ــي ف ــوازن البيئ الت

ليــس خيانــة إلســطنبول فقــط، بــل مشــروع قتــل«.
وكان الرئيــس أردوغــان، قــد أعلــن عــام 2011 عــن »مشــروع 
العصــر« فــي إســطنبول، ويهــدف إلــى تعزيــز مكانــة المعابــر 

المائيــة فــي تركيــا، ويربــط بحــر مرمــرة بالبحــر األســود.
كمــا أن المشــروع يهــدف إلــى تخفيــف حركــة الموانــئ فــي 

مضيــق البوســفور ويســهل حركــة الســفن هنــاك.
ويبلــغ طــول القنــاة مــن 40 إلــى 45 كــم، وعرضهــا مــا بيــن 
ــرا،  ــى 25 مت ــغ عمقهــا مــن 20 إل ــرا، ويبل ــى 150 مت 145 إل
وســيبنى فوقهــا ســتة جســور، وذلــك فــي القســم األوروبــي 

مــن مدينــة إســطنبول.

تركيا :  البدأ بتطوير مشروع قناة 
اسطنبول بين مرمرة والبحر االسود 
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ــب  ــراق”، للكات ــروح الع ــارات لج ــاب “زي كت
والصحفــي اللبنانــي غســان شــربل وهــو 
ــول  ــّي، يق ــّي، سياس ــّي، تاريخ ــاب توثيق كت
كّل شــيء، بلغــة األديــب الجريــح. يجــول 
فــي الخريطــة، محــاوالً إمســاك حدودهــا 
االنتمــاء  بأثمــان  إنســانها  ومصارحــة 
ــوالدة  ــم ال ــاركه أل ــة، فيش ــة الهوي وفظاع
فــي أوطــان تحتــرق. القفــز فــي دوائــر النــار، 

هوايــة قاســية. 
الكاتــب  مــع  للمســتقل  اتصــال  وفــي 
الــى  مــا كتبــه فــي  انــا  شــربل، اشــار  
الكتــاب  عــن  اللبنانيــة  النهــار  جريــدة 
وانــه جــزء مــن تجربتــه الصحفيــة التــي 
خاضهــا عبــر تاريخــه الطويــل فــي عالــم 

والتــي شــارك  مــن خالهــا   ، الصحافــة 
فــي تغطيــة عــدد مــن األحــداث العربيــة 
ــر«  ــلة »يتذّك ــر سلس ــّم عب ــة، واهت والدولي
بتوثيــق عــدد مــن المحطــات  علــى لســان 
ــّدة:  ــات ع ــه مؤلف ــا. ل ــرار فيه ــاب الق أصح
ــة  ــرب والمقاوم ــر الح ــاوي يتذك ــورج ح »ج
ــة  ــر حرك ــعل يتذك ــد مش ــزب«، و«خال والح
حمــاس وتحريــر فلســطين« )»دار النهــار«(، 
إلــى 7 كتــب عــن »دار ريــاض الريــس«، 
هــي: »أيــن كنــت فــي الحــرب«، »ذاكــرة 
»أســرار  القصــر«،  »لعنــة  االســتخبارات«، 
مــن  مــرَّ  »صــدام  األســود«،  الصنــدوق 
و«لبنــان،  القذافــي«  »فــي خيمــة  هنــا«، 

الرؤســاء«. دفاتــر 
 يتوّغــل الصحافــي األديــب فــي عمــق الجــرح 
العراقــي، محــاوالً تطهيــره، ثــم ُيعّرضــه 

للهــواء الطلــق، لعّلــه يســتكين وُيشــفى. 
التاريــخ  فــي  َبَصَمــت  لوجــوه  الغــاف 
العراقــي، يحاكيهــا الكاتــب عــن طريــق فــّن 

الحــوار الصريــح. 
 يخــال القــارئ نفســه أمــام ملحمــة تاريخيــة، 
ممتــّدة الزمــن، تتحــّرك فــي كّل أّتجــاه، وإن 
كان العــراق نقطــة أرتكازهــا. فــي العــراق ال 
تلتئــم الجــروح. تختبــئ وتكمــن ثــم تعــاود 

االلتهــاب 
الحــكام  بجثــث  المثقــل  التاريــخ  جــروح 

 . ميــن لمحكو ا و
وجــروح الجغرافيــا الشــائكة التــي جعلــت 
فــي  واألضعــف  األصغــر  الحلقــة  العــراق 
ــا«.  ــه مــع إيــران وتركي ــث الــذي يضّم المثّل
غســان شــربل وســط هــذا كّلــه. يفــّكك 

األلغــام.

كتاب “زيارات لجروح العراق”  
 للكاتب والصحفي اللبناني غسان شربل 

ــان النجــف االشــرف التطوعــي، وهــو مجلــس  مجلــس أعي
ــاء  ــال. والوجه ــال االعم ــار ورج ــن التج ــة م ــم مجموع يض
فــي محافظــة النجــف جنــوب غــرب العــراق »160كــم  عــن 
ــاء  ــة كهرب ــاء محط ــيق إلنش ــي التنس ــح ف ــة« ينج العاصم
بالطاقــة النظيفــة ســعة 400 ميــكا واط في النجف االشــرف 
انــه مــن دواعــي الفخــر و االعتــزاز ان تنبــري مؤسســة 
النجــف  التاسيســية لمجلــس أعيــان  )الهيئــة  الغرييــن 
األشــرف( وتســهم فــي تشــجيع إحــدى شــركات انتــاج 
الطاقــة النظيفــة بالتعــاون مــع العتبــة العلويــة المقدســة، 
ممثلــة بشــركة فيــض القســيم، وعقــد شــراكة مــع شــركة 
 parabolic technology برابولــك تكنولوجــي اندســتريز
industries إلنشــاء محطــة قــدرة كهربائيــة ســعة 400 
ميــكاواط فــي محافظــة النجــف االشــرف، تعمــل بالطاقــة 

ــل 400  ــة التحوي ــع محط ــا، م ــزة بالمراي ــية المرك الشمس
كــي فــي وخطــوط النقــل الازمــة لربطهــا بالمنظومــة بما 
يعــزز القــدرات المنتجــة وطنيــا  بالطاقــة النظيفــة ويؤمــن 
اســتقرار المنظومــة ويحســن أداءهــا في المحافظــة، وذلك 
بطريقــة االســتثمار بعــد التنســيق مــع وزارة الكهربــاء 
ــود  ــفرت الجه ــد اس ــذا وق ــة. ه ــتثمار الوطني ــة االس وهيئ
ــل  ــن التوص ــهر ع ــت ألش ــي دام ــة الت ــرة بالمتابع والمثاب
التفــاق مبدئــي بيــن الشــركتين وتوقيــع مذكــرة تفاهــم 
هــذا ألجــل الشــروع باإلجــراءات الرســمية األخــرى... ويعــد 
هــذا العمــل باكــورة اعمــال المؤسســة التــي اخــذت علــى 
عاتقهــا المســاهمة فــي حل أهــم قضايا التنميــة والمجتمع 
فــي المحافظــة المقدســة وتصــب فــي خدمــة مواطنيهــا 

الكــرام.

مؤسسة اجتماعية تنجح 
في انشاء محطة كهربائية في النجف 

اقــدم  فيهــا  كربــاء  مدينــة  ان  يقــال 
الكنائــس فــي الشــرق وتدعــى األقيصــر، 
الواقعــة فــي مدخــل الصحــراء علــى بعــد 70 

كيلومتــر جنــوب غــرب المحافظــة. 
القــرن  بنيــت فــي  التــي  الكنســية  هــذه 
الخامــس الميــادي أي قبــل االســام، ال زالت 
ــد .  ــدرس بع ــم ت ــا ل ــة وقبوله ــا باقي اثاره
وليــس ببعيــد عــن كربــاء والــى جنــوب 
العــراق وبالتحديــد فــي مدينــة العمــارة 
ــان  ــة ميس ــي محافظ ــوراة«  ف ــة الت »منطق
ــس  ــدم الكنائ ــزان أق ــية ام االح ــف كنس تق
فــي الجنــوب ماثلــة للعيــان، هــذه الكنســية 

التــي بنيــت فــي العــام 1880 لتكــون رمــزًا 
ــة.  ــة الديني ــي والتعددي ــش المجتمع للتعاي
فهــذه الكنيســة التــي يرتادهــا المســيحيون 
ــا  ــواء ، باعتباره ــٍد س ــى ح ــلمون عل والمس

ــادة .  ــن دور العب دارًا م
فــي  المســلمات  النســاء  اعتــادت  فقــد 
ــاد  ــة اليق ــى الكنيس ــن ال ــارة ان يذهب العم
الشــموع والتبــرك بالســيدة العــذراء وطلــب 

الحاجــة وتقديــم النــذور .  
ــي  ــة ف ــع كنيســة »أم األحــزان« الكلداني تق
أحــد أحيــاء مدينــة العمــارة الشــعبية، و تعــد 
ــراق،  ــوب الع ــي جن ــس ف ــدم الكنائ ــن أق م

وأحــد المعالــم األثريــة فيهــا،
بشــكلها  الكنيســة  بنــاء  تاريــخ  »يعــود 
الحالــي إلــى عــام 1880، بينمــا يرجــع تاريــخ 
تأسيســها إلــى عــام 1831، حيث تــم بناؤها 
علــى أطــال الكنيســة الســابقة، وتعــد مــن 
أقــدم كنائــس جنــوب العــراق بصــورة عامــة 
ــة«،  ــورة خاص ــان بص ــة ميس ــي محافظ وف
ــة  ــل الطائف ــال ممث ــال داني ــول ج ــا يق كم

المســيحية فــي ميســان وراعــي الكنيســة.
ولعــل مــا يميــز  الكنيســة ناقوســها االثــري 
ــرق  ــي الش ــس ف ــدم النواقي ــد أق ــذي يع ال
الــذي اكتســب ســمعة مميــزة. لكنــه لاســف 
ــرة الســابقة وبقــي عاطــا  تعطــل فــي الفت

الــى يومنــا هــذا .
مــن  العديــد  علــى  الكنيســة  تحتــوي 
المحتويــات والكتــب والمخطوطــات األثرية، 
ــابقة.  ــود س ــال وعه ــى أجي ــود إل ــي تع الت
يذكــر ان عــدد العوائــل المســيحية فــي 
مدينــة العمــارة  يبلــغ االن 18 عائلــة فقط ، 
فاغلــب العوائــل هاجــر وتــرك المدينــة طلبــًا 

للقمــة العيــش . 

وفــي مدينــة العمــارة هنــاك كنيســتان؛ 
ــار يوســف،  ــزان وكنيســة م ــا »أم األح وهم
التــي تشــغلها بعــض العوائــل كســكن«.

الكنيســة  بنــاء  ان  بالماحظــة  والجديــر 

وطرازهــا المعمــاري مــا يــزال شــاهدا علــى 
عمــق تاريخهــا، ويعــزز ذلــك شــواهد بعض 
القبــور، التــي توجــد فــي أحــد زواياهــا، ولــم 

يتبــق منهــا ســوى األطــال..

 هــذه الكنــوز التاريخيــة فــي العــراق لاســف 
تتعــرض لاهمــال تــارة وللتغييــب تــارة 
لهــذا  الحضــاري  التراجــع  بســبب  اخــرى، 

ــم . ــد العظي البل

بة الكنائس كنوز العراق المغيَّ

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 : +964 7829341715

كالعــادة ، وفــي كل موســم رمضاني ، نشــهد تســابق شــركات اإلنتــاج الفني 
ــراق  ــي الع ــا ف ــة ، ومنه ــة مختلف ــج تلفزيوني ــاج مسلســات وبرام ــى إنت عل
طبعــاً ، ليتــم عرضهــا مــن خــال القنــوات التلفزيونيــة مختلفــة اإلتجاهــات ، 
الرســمية منهــا والخاصــة ، لحــد اآلن األمــر طبيعــي وهــي الحــال فــي الــدول 
العربيــة كلهــا ، خاصــًة ، واإلســامية عامــة ، امــا الــذي هــو غيــر الطبيعــي إن 
اإلنتــاج التلفزيونــي الخــاص والعــام فــي العــراق لــم ُيقــّدم طيلــة الســنوات 
العشــرين الماضيــة أي عمــل فنــي َيليــق بالدرامــا العراقيــة واســمها العريــق 
أيــام كبــار الفنانيــن العراقييــن ، وراحــت القنــوات التلفزيونيــة تعــرض أعماالً 
هابطــة غيــر هادفــة ، وبــدون معنــى ، وهمها الوحيــد إضحاك المشــاهد ولو 
كانــت علــى حســاب إســتهداف عــادات وتقاليــد وحيــاة وحتــى كرامــة مناطق 
معينــة مــن الجنــوب العراقــي وريفــه بالخصــوص ، وفــي كل عــام نشــهد 
تكــرار تلــك األعمــال ، و نــرى فــي الوقــت نفســه اإلنتقــادات والبيانــات التــي 
تســتنكر  األعمــال هــذه مــن منظمــات مدنيــة وشــيوخ قبائــل ومواطنيــن ، 
ــون  ــي يطالب ــن وأصحــاب االختصــاص الفن ــى إســتياًء مــن األكاديميي وحت
بوضــع حــد لهــذا التمييــز العنصــري وهــذا اإلســتهداف الــذي يــراه البعــض 
موجهــاً ومقصــودًا وهابطــاً ، حتــى وصــل اإلســتهزاء بالشــخصية الجنوبيــة 
العراقيــة ، الــى مسلســات عربيــة رمضانيــة وغيــر رمضانيــة ، وهــذا ماحــدث 
ــرة فــي كٍل مــن الكويــت والســعودية ، امــا  للموســم  فــي الســنوات األخي
ــا ومنــذ اآلن مشــاريع فنيــة محتملــة نشــرت  الرمضانــي القــادم ظهــرت لن
بعــض القنــوات مقتطفــات منهــا ، ومــن هــذه األعمــال مسلســل ) ... ( ، الذي 
مــن المحتمــل ان ُيعــرض مــن إحــدى القنــوات العراقيــة الخاصة ، يســتهدف 
الحــرم الجامعــي العراقي ، المسلســل وحســب اللقطــات التي عرضــت ، ُيظهر 
ــم  ــة ، ول ــارة والمخــدرات والرذيل ــا أماكــن للدع ــة وكأنه ــات العراقي الجامع
يأخــذ الكاتــب والمنتــج وصاحــب القنــاة بالحســبان ان هــؤالء الطلبــة هــم 
مــن عوائــل عراقيــة محترمــة ، وقــد اجتهــدوا ســنوات طويلــة فــي الدراســة 
حتــى وصلــوا الــى هــذه الصــروح العلميــة العاليــة ، وإن وجود بعــض الحاالت 
الفرديــة والنشــاز ، اليعنــي تعميمهــا أبــدًا ، وإن مثــل هــذه األعمــال تســيء 
للشــباب العراقــي بصــورة عامــة ولمكانــة الجامعــات العراقيــة بصــورة خاصة 
، ســيما وان المشــاهد لــن يكــون عراقيــاً فقــط . إن معالجــة الحــاالت الشــاذة 
وغيــر المقبولــة ، وهــو هــدف الفــن األخاقــي ، اليأتــي مــن خــال اإلســاءة 
ج منها علماء واســاتذة  للمجمــوع وتقديــم صورة ســيئة لصــروح علمية َتَخــرَّ
ــي  والمؤسســات ذات  ــة اإلعــام العراق ــراء ، أظــن ان مــن واجــب هيئ وخب
الصلــة مراقبــة مثــل هــذه األعمــال وعــدم الســماح لهــا بنشــر مثــل هــذه 
المسلســات الهابطــة التــي تســيء للمجتمــع أكثــر ممــا تنفعــه ، كمــا وإن 
علــى الفنــان العراقــي المحتــرم ان اليســمح لنفســه المشــاركة بهــذه األعمال 
ــك ،  ــر مــن ذل ــه ومجتمعــه وأوالده ، وأن يكــون أكب ــى أهل التــي تســيء ال
لألســف نــرى أن الفوضــى الشــاملة التــي تجتــاح العــراق ، تصــل الــى الفــن 
ــّدم رســائل الحــب والمــودة والتآخــي ليجمــع  ــرض أن ُيق ــذي مــن المفت ال
شــمل المجتمــع مــن خــال تقديــم األعمــال الفنيــة الهادفــة والرصينــة التــي 
تقــع فــي صلــب رســالته بــدالً مــن الســخرية والتجــاوز علــى تقاليــد وأعــراف 

ومعتقــدات المجتمــع.

فايروس 
المسلسالت التلفزيونية

ناجي سلطان الزهريي

كشكول

ــر  ــن مظاه ــر م ــا المعاص ــه عالمن ــغ ب ــا يصطب ان م
الحريــة الفكريــة و االنطــاق فــي مختلــف االتجاهــات 
مــن علميــة و فلســفية و ادبيــة  انمــا يعــود الــى تلك 
ــي وادي  ــي بزغــت ف ــى الت ــة االول المراحــل الحضاري
ــوح –ع- و اوالده و  ــي ن ــر ان النب ــن.. و يذك الرافدي
لــدوا و عاشــوا فــي ارض الرافديــن  فــي حوالي االلف 
الرابــع قبــل الميــاد بمعنــى انهــم ســومريو االصــل 
ــه  ــع قوم ــنة م ــت 950 س ــالته فكان ــرة رس ــا فت ، ام
يبلغهــم شــرائع اهلل . ثــم جــاء مــن بعدهــم ابراهيــم 
-ع- و هــو ايضــا ســومري االصــل وظهــر فــي مدينة 
اور فــي قريــة- كوثــر – وكان يحمــل معــه الصحــف 
التــي تحمــل القوانيــن االلهيــة . وكان ظهــوره فــي 
حــدود 2000  قبــل الميــاد . ويعنــي ذلــك انــه ظهــر 
ــنة او 300  ــي 250 س ــي بحوال ــك حموراب ــل المل قب
ســنة  تقريبــا عنــد بعــض المؤرخيــن  اي ان قوانيــن 
حمورابــي مســتمدة مــن صحــف ابراهيــم و القوانين 

الســابقة لهــا و هــذا مــا اكــده بعــض العلمــاء..
اول الشرائع في العالم

ــاد  ــي ب ــخ ف ــار و التاري ــاء اآلث ــن علم ــون م ــر المنقب عث
الرافديــن علــى اربعــة شــرائع مدونــه علــى االلــواح 
ــة و المســات الحجريــة وهــي   قوانيــن لتنظــم  الطيني
الحيــاة االجتماعيــة و الدينية و االقتصاديــة و غيرها و قد 
ســبق ثاثــة منهــا مســلة حمورابــي بعــدة قــرون وهي :

ــة  ــرت منقوش ــث ظه ــو – حي ــن – اور – نم - قواني
علــى الــواح مــن الطيــن باللغــة الســومرية فــي 
حوالــي 2050ق.م اي قبــل حوالــي ثاثمائــة عــام من 
ــة  ــريعة معروف ــدم ش ــر اق ــي. وتعتب ــك حموراب المل
لــدى االنســان وكان االســتاذ كريمــر قــد عكــف علــى 
ــن  ــف قســم م ــم تل ــا رغ ــا وترجمته دراســة الواحه
ســطورها وكتاباتهــا واحرفهــا وكان الــذي اصــدر 
هــذه القوانيــن هــو الملــك اورنمــو الــذي حكــم 
مدينــة اور عــام 2050 ق.م و ربمــا تزامــن حكــم هذا 

ــم –ع- ــي ابراهي ــك مــع ظهــور النب المل
ــة  اشــنونة  ــك مدين ــا مل ــك باالم 2 - شــريعة المل
الســومرية - وقــد كشــفها االســتاذ طــه باقــر عندمــا 
كان ينقــب عــام 1948 فــي تــل صغيــر يدعــى – 

ــة  ــة االكدي ــة باللغــة البابلي حرمــل– وكانــت مكتوب
وقــد ســبقت شــريعة - لبــت عشــتار- بســبعين عــام.

ــام  ــت – عشــتار - كشــفت ع ــك لب 3 - شــريعة المل
1947 حيــث ســبقت شــريعة حمورابــي بحوالــي اكثــر 
ــي  ــوح طين ــى ل ــة عل ــت مدون ــام وكان ــن 150 ع م

مجفــف بالخــط المســماري وباللغــة الســومرية .
4 - مســلة وقوانيــن حمورابــي المعروفــة وهــو 
ســادس ملــك يحكــم بابــل مــن اســرة اموريــة 
بدويــة جــاءت  مــن باديــة الشــام و ســيطرت علــى 
بابــل )-1792 1750 ق.م ( والمســلة موجــودة االن 
فــي متحف اللوفــر وتحتوي علــى 282 مــادة قانونية. 
وكان حمورابــي عســكريا قويــا فــي زمنــه اســتطاع 
مــن الســيطرة علــى المــدن الســومرية وتوحيدهــا و 
انشــأ اكبــر امبراطوريــة فــي التاريــخ في ذلــك الوقت.

ويذكــر المفكــر و الباحــث الكبيــر  الســيد ســامي 
المقــارن  االديــان  علــم  قســم  رئيــس  البــدري، 
ــابقا. ان  ــا س ــي بريطاني ــامي ف ــد االس ــي المعه ف
حمورابــي جــاء بعــد النبي ابراهيــم  بـ 300 ســنة وان 
تســمية حمورابــي تعنــي خليــل الــرب )وليــس الــه(... 
ومــا شــريعة حمورابــي اال نســخة متصــرف بهــا عــن 
صحــف ابراهيــم –ع- ....( و بالتالــي فــان شــرائع 
االنبيــاء كانــت قــد نزلــت فــي ارض الرافديــن و 
انهــا حــورت، وقــد و حولهــا الملــوك و الكهنــة الــى 
اســاطير و خرافــات و ونســبوها الــى االلهــه لمصالــح 
ســلطوية و ماليــة كمــا يحدث فــي زمننــا المعاصر، و 

ــد البحــث .                                                             هــذا موضــوع شــائك و معق
لوح طيني يدون جريمة قتل

و ذكــر االســتاذ طــه باقــر حادثــة جريمــة مثيــرة 
ــه  ــدون علي ــي م ــوح طين ــي ل ــد كشــفت ف ــت ق كان
قصــة الجريمــة و الحكــم عليهــا حدثــت فــي حــدود 
ــوا احــد  ــة رجــال قتل عــام 1850 ق.م. وهــي ان ثاث
موظفــي المعابــد الســباب غيــر معروفــة وقــد اخبــروا  
زوجتــه بذلــك ولكــن الزوجــة احتفظــت بالخبــر ولــم 

تخبــر بــه الســلطات الحكوميــة .
ولكــن بالتالــي وصــل الخبــر الــى الملــك فأحــال القضية 
الــى محكمــة الفصــل فــي القضايــا. فحكــم علــى الثاثة 
باالعــدام ولكــن الغريــب ان المحكمــة اعتبــرت الزوجــة 
شــريكه في الجريمة النها ســكتت ولم تخبر الســلطات، 

ثــم برأتهــا ألن الــزوج لــم يوفــي فــي اعالــة العائلــة .
فــي عــام 1930–1945 ارســلت القصــة الــى عميــد 
كليــة الحقــوق فــي جامعــة بنســلفانيا اويــن ج 
روبرتــس ســتفتيانه كــي يعطــي رأيــه القانونــي 
ــة خاصــة  ــه ذا اهمي ــكان جواب ــة ف ــك الحادث فــي تل
اذ ابــان أن القضــاء المحدثيــن يتفقــون مــع القضــاء 
ــه. ــم نفس ــون بالحك ــى ويحكم ــومرين القدام الس

بمعنــى ان هنــاك اربعــة االف ســنة زمنيــة بيــن العقــل 
و الفكــر الســومري و بيــن العقــل المعاصــر وقــد حكمــوا 
بنفــس قــرار  الحكم و بنفس المــادة القانونية ؟ الحقيقة 
شــئ مثيــر للدهشــة لمســتوى الرقــي و العدل الــذي كان 
ــارن  ــا نق ــوم عندم ــن . و نحــن الي ــاد الرافدي يســود ب
انفســنا بماضينا ســنجد فجوه كبيــرة في الحكــم والعدل 

فايــن الثــرى مــن الثريــا..

لوح طيني سومري يثير ضجة بين علماء اآلثار

د. كاظم شمهود
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اســتمرت الهيمنــة التركيــة علــى العــراق 
ــي  ــتعمار البريطان ــا االس ــرون تاه ــدة ق ع
 2003 العــام  حتــى  بموثراتــه  دام  الــذي 
الشــرعي  االبــن  ســام  العــم  جــاء  حيــن 
لبريطانيــا واحتــل بغــداد وربمــا زادت قرون 
ــارع  ــة فش ــتطالت دون نتيج ــال واس االحت
المتنبــي كان مربطــا لخيــول االتــراك بينمــا 
نشــر البريطانيــون الفوضــى واسســوا الول 
حكــم طائفــي بغيــض يدفــع العــراق ثمــن 
حماقاتــه الــى االن، وحيــن جــاء االمريكيــون 
ــا  ــراق مرتع ــوا الع ــيء فجعل ــكل ش ــوا ب عبث

ــده.  ــش جس ــة تنه ــكاب الضال لل
الحمقــى يتجاهلــون الحقيقــة واليفهمونهــا 

واليريــدون ولمجــرد ان خصمهــم اختــار 
طريقــا ما فهم يرفضونه تماما واليســيرون 
فيــه وطالمــا ان حكومــة عبــد المهــدي 
وقعــت مذكــرة التفاهــم مــع الصيــن فعلينــا 
ان نلغيهــا ونمنــع تنفيذهــا علــى االرض 
حتــى لــو جعلتنــا ) اوادم(  خاصــة وان هنــاك 
مــن يرفــض االدميــة مــن اجــل العنــاد 
ــذا  ــه وه ــه وكينونت ــي نفس ــا ف ــا بم والرض
ــة وبرغــم ان  ــة الصيني ماجــرى مــع االتفاقي
ــم  ــة لحك ــن قادم ــرف ان الصي ــكا تعت امري
ــه وبرغــم  ــم وانهــا االقتصــاد االول في العال
ــن  ان دوال عــدة تتســابق لاتفــاق مــع بكي
لتطويــر اقتصاداتهــا فــان بعــض العراقييــن 

المهووســين بالرفــض والعنــاد يمنعــون 
وتطــور  امريــكا  عــن  ويتحدثــون  ذلــك 
ــذي الينظــر لهــوالء ســوى انهــم  الغــرب ال

ــا.  ــا مطلق ــة له حشــرات القيم
واليفهمــون  التاريــخ  اليقــرأون  وهــوالء 
مــن عبــره شــيئا واليلتفتــون الــى الحقائــق 
ويتجاهلــون فكــرة ان االســتعمار البريطاني 
ومــن بعــده االمريكــي يســتنزف البلــدان 
مقســمة  ويتركهــا  واليعمرهــا  ويهينهــا 
ومهشــمة تعصــف بهــا الخافــات وهــذا 
حــال كل اســتعمار ينهــب الشــعوب ونحــن 
امــام فرصــة تاريخيــة لكــن يجــب ان يفهــم 
النــاس ان الفــرص التتكــرر وان عليهــم 

ــي  ــتغل ف ــر واليش ــرب اليعم ــا فالغ انتهازه
قطاعــات مختلفــة فــي وقــت واحــد واليملك 
القــدرة علــى ذلــك كمــا هــو الحــال مــع 
الصيــن التــي تتطــور وتنهــض بســرعة 

وتتقــدم الصفــوف. 
ــا  ــن لمــدة 25 عام ــع الصي ــت م ــران وقع اي
للنهــوض باالقتصــاد االيرانــي والتفــت على 
العقوبــات االمريكيــة وارغمــت واشــنطن 
ــر باســتراتيجيتها وهــي  ــادة التفكي ــى اع عل
تفكــر فعــا فــي تقديــم تنــازالت فــي الملــف 
النــووي كمــا صــرح وزيــر الخارجيــة بلينكــن 
بينمــا نحــن نتملــق االمريكييــن الذيــن 

ــا حشــرات ضــارة. ــا يتصورونن ربم حسن حنظل النصار

الفرق بين الصين والطين

رجعــت منــذ ثاثــة ايــام مــن ســفري الــذي طــال... 
ــت ان  ــداد، عزم ــى بغ ــاًء ال ــت مس ــد ان وصل وبع
ــة  ــى مدين ــب ال ــم التع ــفري رغ ــوار س ــل مش اكم
ــي  ــورة الت ــق الص ــي ان ال تتطاب ــاً ف ــط ...ام واس
تنقلهــا الفضائيات ووســائل االتصــال عن ماتعانيه 

مــدن الجنــوب مــن عــوز وتدهــور...
لكــن عامــات الفقــر والتدهــور كانــت باديــة علــى 
وجــوه اهــل بغــداد وخشــونة طرقهــا التــي بــدت 
واتضحــت ســطح اســفلت طريــق الجنــوب ..وكــدُت 
ألمــس اثــار الشــح مــع الفــرح والراحــة علــى وجــوه 
باعتــه المنتشــرين علــى جــادة الطريــق هــذه 
ــدن  ــراب الم ــت بت ــي اصطبغ ــرة الت ــوه الحائ الوج
التــي واجهــت التعريــة واقصــد التعريــة التــي 
اصابــت بســاتينها وحقولهــا الممتــدة على شــوارع 
ــى  ــرة حت ــا خض ــل زرعه ــي كان يتماي ــا الت مدنه

ــاً .. ــر كلح اصبحــت جبهــات وواجهــات بيوتهــا اكث
الحمــد هلل حيــث كان الوقــت ليــا وان ظــام الطريــق وظــام هذه الشــوارع والمــدن ..قد خفف 

علــي زمهريــر الحــزن واجــل من ارتفــاع ضغط الحــزن ...
مــا ان وصلــت الــى مركــز مدينتــي حتــى اســتقبلتني وجــوه عديــدة مــن عائلتــي الكبيــرة والتــي 
تركــت الســنوات الثمــان ماتركتــه علــى جــلَّ العراقيين الحمــد هلل رغــم ان ضنك الحيــاة وظروف 
القهــر والحــروب المتتاليــة والخــوف مــن الجائحــة كانــت باديــة علــى وجوههــم لكنها لــم تأخذ 
مــن عزيمتهــم ولــم تنقــص هــذه المحــن مــن طيبتهــم وافرحنــي كثيــرا حــرارة القلــوب التــي 

لــم تبــرد بعــد...
وبعــد ان دخلــت البيــت احسســت بالــدفء وشــممت رائحة غريبة تدخــل ثنايا جســدي وتامس 
شــغاف القلــب الادري مااســمها لكنهــا روح مائكتــه منحتنــي كل هــذه الطمأنينــه فغفوت على 
تنهيــدات كل االشــياء مــن عتبــة البيــت حتى ســريري االســفنجي االرضي نعــم غفــوت وانا اغني 
فــكل واحــد مــن عندنــا بقلبــة حكايــة وفــي صبــاح اليــوم التالــي قــررت ان اهيــم فــي شــوارع 

مدينتــي تركــت كل االشــياء واخــذت قلبــي ونظارتــي ومحفظتــي فقط.
اول شــيء ســمعته وانــا اهــم بالخــروج مــن بــاب بيتــي اغنيــه تصــدح مــن احــد بيوتــات الزقــاق 
الــذي بجــوار بيــت اهلــي وصــوت فيــروز التي تصــدح بأغنيتهــا وكان صاحب البيت يوجه ســؤال 

فيــروز الــي ...
)احبابي يما تركوني ... راحو لبعيد ونسوني

بعده حبن على بالي ...نار بروس الجبال (
غنــت روحــي مــع فيــروز وقلــت ال وهلل ال احــد ينســى ملعــب صبــاه واهلــه... وتداعــت روحــي مــع 

فيــروز ومــن حيــث ال ادري رددت روحــي ياطيــور الطايــرة مــري بهلــي ...
اه لو شوكي جزه وتاه وي نجمة ...

ومثلمــا تحركــت قدمــاي لتــرى التغيــر الــذي طــرأ علــى شــوارع وازقــه ومحــات مدينتــي وقــع 
بصــري علــى مجموعــة مــن الصبايــا ) بنــات كأنهــن الــورد(

وهن يرددن اغنية كثيرًا ماتغنين بها بنات بغداد والجنوب والتي يقول مطلعها
هيلة يارمانه ... هيلة يمه

بغداد الزعانه ..الواسط زعانه
ال البصرة الموصل... سامراء زعانه هيلة يمة

مــا ان هممــت مــن الخــروج مــن زقــاق بيت اهلــي حتى وجــدت الحديقــة المقابلة للشــارع العام 
مستغلة ..

فــي الحالتيــن ســابقاً كانــت اشــجار الحديقــة ) ثيلهــا االخضــر واشــجارها كانــت تعانــي مــن 
االهمــال ومصطبــات الجلــوس كان يشــكو منهــا المــارة ( وقــد تحولــت الحديقــة الــى بيــوت 
تجــاوزت العشــرين قــد أممهــا وقطعهــا فقــراء مدينتــي الذيــن تقطعــت بهــم ســبل العيــش 

لذلــك لجــأ فقــراء مدينتــي الــى ان يتشــبث كل منهــم بفكــرة ..
ابــو يوســف معلــم متقاعــد خــرج براتب تقاعــدي ال يكفي ايجــار دار لــه والوالده الخمســة ويبدو 
ان حديقــة ) الحــاوي ( خلــف الكــراج اصبحــت مــاذا ألبــي يوســف وجيرانــه مــن ابنــاء الشــرقية 
والــداوودي ومناطــق اخــرى وبعــد ان وضــع حجــر اســاس لبيتــه كان يقــول لهــم الحديقــة ملك 
الدولــة وهــي ملــك الشــعب والشــعب لــم يخولنــي لكني فقــط واقســم باهلل وســيد مالــك ماان 
يتحســن الحــال اغــادر هــذا المــكان وهــذا مااقســم عليــه ســكان الحديقــة ) المتجــاوز عليهــا ( 
ومــاان مــررت بحــي ) ابــو تمــام ( حتــى صــاح ا بــو يوســف المعلــم المتقاعــد... صــاح ...اهلــك 
يحيــوك وحديقتــك أممهــا المعوزيــن اصحــاب الحاجــة نحــن الذيــَن خذلنــا الجميــع افلــح يارجل 
وعــرض علــي الضيافــة بكــرم يصعــب وصفــه.. كما وجــدت كثيــرًا من الشــباب الذيــن حيووني 

ــك... بحرارة كذل
وعلــى مقربــة منهــم وجــدت عجــوزًا تتوســل بأحد المــارة وحيــن اقتربت منها دققــت بتفاصيل 
وجههــا حتــى تذكرتهــا )انهــا الحاجــة( ام حميــد التــي عرفــت بالســخاء رغــم ضيــق ذات اليــد 
وحــال اقتــراب خطواتــي نحوهــا ناولتنــي مــن ) صحنهــا ( الكبيــر قطعــة مــن ) الشــلكين ( انهــا 
اكلــة يعرفهــا فقــراء العــراق وهــي عبــارة عــن عجيــن الحنطــة المقلــي بالدهــن مــع التمــر منثور 
عليهــا قليــل مــن السمســم وعنــد الميســورين من الفقــراء )الدبــس( قائلــة ) هني ومــري ( يمه 
هــذا هديــة ربــك وقــد عرفــت ان ) ام حميــد ( تخــرج يوميــا الــى الشــارع تحمــل صحنهــا قاطعــة 
الطريــق علــى المــارة فقرائهــم واغنيائهــم ...هاديــة لهــم قطعــاً مــن خبزهــا طالبــة ومتوســلة 
مــن المــارة ايــاً كانــوا مباركتهــا فــي اخــذ قطعــه مــن صحنهــا وغريــب أمــر هــذه العجــوز البــارة 
الفقيــرة الســخية التــي ليــس لهــا معيــل وهــي تتجــول يوميــاً بمــا يحويــه ماعونهــا مــن خيــر 
ان )ام حميــد( تجســد كــرم الفقــراء أو قــل بســالتهم وســخائهم ... تذكــرت االيــة الكريمــة ) 

ويؤثــرون علــى انفســهم ولــو كان بهــم خصاصــة (.
كان كل الــذي يقطــم مــن رغيــف ام حميــد يدعــو لهــا بالخيــر والعمــر المديــد وانا الــوك بلقمة 
الغنيــة الفقيــرة الــى هلل أم حميــد ترنمــُت بقصائــد احــد الشــعراء الــذي يصــف حال هــذه العجوز

مالي سوى فقري اليك وسيلة
وباالفتقار اليك فقري ادفُع

مالي سوى قرعي لبابَك حيلة
فألن طردت فأي باب اقرع؟

هــذه العجــوز نامــوس مدينتــي وســر الرحمــة فيهــا ....انهــا الحبــل الســري للخيــر الــذي مــازال 
فيهــا ..

انها واحدة من عناوين )اهل هلل(...
علــى مقربــة مــن الشــارع العــام هممــت بــأن أســتأجر تكســي صغيــرة تقلنــي للضفــة الثانيــة 

مــن الشــط ..
فــرن صمــون البغــدادي ...الــذي يملكــه ابــو باقــر هــو احــد اقاربــي والــذي مــاان هممــت الســلم 
ــه يمــأل  ــد وجدت ــي لحظــة ومــن بعي ــه فــي الترحــاب لكــن اســتأذن من ــي بلباقت ــه اكرمن علي
كيســين مــن الصمــون الحــار االبيــض ومــن رغيــف الخبــز االســمر ويهــم بأعطائها لرجــل يبدو 
مــن هندامــه وســيارته الفارهــة انــه غيــر محتــاج وحيــن اقتربــت من صاحــب الفرن قلــت له من 

هــذا قــال اســتاذ جامعــي وليــس بمحتــاج والــكام مــازال القاربــي ..
صــاح .. المحبــة عناوينهــا عديــدة وانــا اعــرف ان الرجــل مقامــه اكبــر وضيافتــه صعبــة بســبب 
الحظــر فلــم اَر اال كمــا يقــول الــزاد ) الخبــز ( عربونــاً لمحبتنــا وهكــذا عبــرت عــن محبتــي لــه 
ولكــي يكــون بيننــا زاد وملــح فهممت بكيــس الصمون والخبــز والهدايــا والرزايــا هدايا الحبيب 
)والخبــزة( فضــل مــن ربــك الكريــم كنــا ومازلنــا نقســم بهــا فهــي رســالة محبــة وبــر مــن هلل 
فســلمت عليــه وســارعت فــي االيماء لصاحب التكســي والتي يســميها عامــة الناس بالســايبه...
ركبــت التكســي ومازلــت مدققــاً بحســرات النــاس وباحثــاً عــن الفــرح الــذي كأنــه خاصمهــم 
منــذ زمــن، وقــد فاجأنــي ان الســائق الــذي اقلنــي لــم يبلــغ الخامســة عشــر مــن العمــر ويرتــدي 
مابــس بســيطة جــدًا وقــد بانــت لــي قدماه انهــا تنتعل حــذاًء قديمــاً والذي اثــار اســتغرابي ان 
هــذا الشــاب ســائق الســايبة حيــن ســألته كيفــك وكيــف حالــك والنــاس كيــف حالهــم ؟ اجابنــي 

بقصيــدة كانــه قــد حفظهــا حديثــاً فقرأهــا وكأنــه يرتــل ترنيمــة ســومرية ...
استاذ احنة ... شعب طيب

وطيبته العمت عليه
بقه البس مستحة لحد ما عره

يشوفه بعيونه اليطعنه ومايكول
وبدل مايبليه يدفن خنجره ...

قلــت لــه مااســمكو؟ قــال لــي اســمي احســان قلــت لــه احســان هــذا كام قــوي وهــو اكبــر مــن 
عمــرك ..

اجابني استاذ السنة في العراق بعشرة امثالها ...
التقطــت انفاســي بســرعة قبــل ان تخوننــي مشــاعري واســتمريت فــي حديــث الســيارات والنكد 
الــذي مللنــاه جميعــاً... قلــت احســان هــل انــت طالــب مدرســة ؟ قــال نعــم ..لكن تركتها بســبب 

العيشــة ووفــاة الوالــد ..قلــت زيــن احســان انــت راض بهــذه الحيــاة ؟
قــال اســتاذ الدنيــا حلــم .. كل واحد يشــكلها بكيفــة مادام هلل موجــود وامي  )الدنيــا ( والخيرين 

..
اذن اكو خير واردف الشاب احسان ..

احنة العراقيين كلنا نكول بسيطة تهون وارتاح
وقلــت فــي داخلــي متــى يااحســان ترتــاح ؟ غنيناهــا هــاي االغنيــة مــن زمــن جــدك والعراقــي لم 
يرتــاح وقبــل ان انــزل وضعــت بيــد احســان اجــرة التكســي وان لــم تكــن مجزيــة اخذهــا وقبلها 

ووضعهــا علــى جبهتــه وقــال الحمــد هلل كررهــا ثالث مــرات...
قلــت لــه : احســان لــم تفعــل هــذا ؟ قــال عمــو هلل عوضنــي فانــا منــذ الصبــاح لــم ارزق بشــيء 
ماعــدا الــف دينــار وهــي اجــرة اعطتنــي اياهــا امــرأة عجــوز التملــك غيرهــا اوصلتهــا الــى بيــت 
ابنتهــا وقــد كلفنــي جهــد ووقــت طويــل ولكننــي عملــت بوصيــة امــي حيــن قالــت لــي : ابنــي 
الفقــر مــو عيــب ..احنــة احبــاب هلل لكــن الذلــة عيــب وخيانــة المعــروف عيــب.. ابنــي التجــزع وال 
تخنــع والتغتــر .. رزقــك مكتــوب وخلــي عينــك بعيــن هلل واهلل يعــوض وفعــاً مااعطيتنــي ايــاه 
تعويــض مــن الرحمــن الرحيــم ودعــت احســان ولقــد كبــر قلبــي وهــم الدمــع ان يتســلل مــن 
مقلتــي وصونــاً مــن ان يــرى احســان دمعتــي وخاصــة بعــد ان اقتربــت مــن ســوق البلــدة قلــت 
شــكرًا الهــي ... انــت تجبــر خاطــر اهلــي فــي العــراق الذيــن رأســمالهم المحبــة والمحنــة وصبــر 
يغمــر كل هــذا العالــم شــكرًا لــك رب وانــت تجبــر خاطــري لترينــي كل احبائــك مــن الفقــراء 

الميســورين بالحــب الفائــض والممتلئيــن ايمانــاً بعدلــك ...
مــا ان دخلــت شــارع الســوق الكبيــر حتــى بــدى لــي احــد المحاميين يخاطــب أصدقائه يســتذكر 

عــدم وفــاء صديقــه مــرددًا االبيــات التالية :
رأيت العمر تبكيه الورود
وتبكيه المحنة والخدود

هي الساعات تاخذنا سريعًا
الى شيب ترافقه العهود

ــرم  ــا الته ــا لكنه ــر معن ــا تكب ــا ومحبتن ــم ..ووفائن ــا نع ــي ..كبرن ــه المحام ــه صديق ــرد علي ف
ــول : ــل يك ــم المث ــم نع ــب نع ــه المعات ــه صديق ــيخ.. اجاب والتش

دور صديق الوفي
وامشي بدرب بي نور ..

عينك على صاحبك
يغفى وانت تظل ناطور ...

كأنــه مــاء بــارد جديــد يغســل وجهــي وقلبــي ويطهــر روحــي المذبوحة مــن الخوف علــى بلدي 
والغربــة، هــذا عتــب اصدقــاء مااجمــل حــرارة العتــب وســخونة التعابيــر .. اغاتــي انــي اعتــذر .. 
قــال المحامــي االول للثانــي ، فــرد عليــه الثانــي ؛خويــه هــذا )مناكر محبــة( بس ال تنســاني ..الن 

الوفــاء كــرم والكرم شــجاعة.
االن انقطعــت الســبل فــي مابيــن ان اســتمر فــي ســماع حكايــا الطيبيــن فــي الســوق وهــم كثر 
وبيــن الخطــى نحــو فــوزي )صاحــب محــل بيــع التمــور ( والــذي ياحــظ لهفتــي للقائــه كانهــا 

لهفــة القــادم مــن بــرد الســويد الــى عليــل وورود فيينــا او كانــه رحلــة طائــر هاجــر مــن اقــاص 
القوقــاز الــى هــور الحمــار ..هممــت فــي الســير للقــاء صديقــي التمــار.. لكــن كثيرا مــاكان يقطع 
الطريــق عنــي ســام واشــواق احــد االصدقــاء او المعــارف القدمــاء هــذه الســامات كان يرافقها 

صــوت المذيــاع الــذي يصــدح باالغــان 
حملنه الزمان اشكال والوان...

وتغربنه وحملنه انواع الهموم..
وشوفنه التعب والهم واالحزان..

رضينه القسمة عشنه شلون ماجان..
المايرضة بقسمته يعيش ندمان...

هــذا النــدم اظنــُه نبــض المحبــة الذي جعلنــي اقطع هــذه المســافه الزور مائكــة الرحمة اقصد 
) اهلــي ( بقايــا رائحــة الــكام الــذي كان يعطــر صباحــات الســوق وضحــكات االطفــال الصغــار 
والــذي تتناثــر معــه صابــة طلباتهــم وهســيس عتــب البعــض علــى البعــض جعلنــي اتجــاوز 
محــل ) فــوزي التمــار ( او اســهو عنــه ومــن بعيــد ســمعت صــوت فــوزي الــذي يصــرخ مناديــا 
وبابتســامته الطيبــة المعهــودة .. صــاح اســتاذ صــاح ... يامعــود دقيقــة وعلــى رنيــن صوتــه 
المجلجــل بالمحبــة والشــوق انتبهــت ثــم رجعــت لــه الحضنــه وبعــد ان اطمأنيــت علــى وضعــه 
واحــوال اصدقائنــا ألــح علــي بواحــدة مــن مراســيم او بروتوكــوالت او عرابيــن المحبــة ان تحــل 

ضيفــاً علــى بيــت صديقــك للغــداء أو العشــاء وســيكون كمــا تريــد وترغــب ..
لكننــي اخبــرت فــوزي بارتباطاتــي وضــرورة ســفري الــى بغــداد ضمــن وقــت محــدود. وبعــد 
مشــوار مــن الــكام والســؤال قــال لــي كمــا هــي تعويــذة اهلنــا فــي الجنــوب ســفرة راشــده ان 
شــاء هلل ومــا ان هممــت بالمغــادرة حتــى ترجانــي متوســاً بالبقــاء او االنتظــار دقيقــة واحــدة 
ليهــم فــوزي بخطــوات متســارعة الــى عقــر محلــه الملــيء باصنــاف وانــواع التمــور ليأتــي حامًا 
كميــة مــن التمــر قائــا النــك اعتــذرت مــن ضيافتنــا او عزومتنــا الادري هــل تقديــرًا الوضاعنــا 
االقتصاديــة أو الننــا النملــك لنذبــح لــك خروفــاً واعــرف انــك ال تأكلــه بــل هــي واحــدة مــن 
طقــوس تكريمنــا لضيوفنــا واحبائنــا والنــك )خويــة( تســتحق كل خير فــا املك في محلــي هذا 
غيــر هــذه الكميــة مــن التمــر المكتــوم وهــي خمســة كيلــوات مــن اجــود انــواع التمــور العراقية 

وانــت اعــز اصدقائــي فأقبلهــا منــي خويــه صــاح تعبيــرا عــن محبتنــا لــك.
فقلــت لصديقــي فــوزي كــم ســعر هــذا التمــر فقــال لــي ) افــه ( وأردف منشــدًا صــاح خويــة 

اهلنــا يكولــون ؛
لتعاشر بشر ماتعرف اصلة

ترة المر والحلو ينعرف بالضوك ...
واليسويلك فضل التنسه فضله .ه

ــي الفضــل ديــن بركبتــك طــوك ..صلوحــي ...وانــت وفــاؤك ومحبتــك وخدمتــك الهلــك  خل
ومدينتــك ديــن برقابنــا جميعــاً حبيبــي..

ومــا بيــن فرحــي الــذي لــم يســتوعبه قلبــي وحزني الــذي لم تعد تســتطيع كلماتــي التعبير عنه 
وشــكرت ربــي كثيــرا فــي ان ارتعانــي وحزمنــي الجيــئ للعــراق وارى هــذا الحــب البــاذخ والحــزن 

.. الباشط 
والصبر الباشط..

حينها رددت رب ارفق بالعراقيين فهم مائكتك الذين يمشون على االرض...
العراقيين بلوة احنه ابتلينه

اكو يحجون من الصبح لليل
حرام ماتفهم منه اي كلمة..

واكو ساكت وحلكة مخيط خياط وحجيه شَكد حلو بنظرات العيون
هذولة احنه العراقيين 

ا. د. مزهر الخفاجي

صاحب المكتوم

يعــد اكتشــاف واســتخدام وســائل االتصاالت 
العامــة  الحيــاة  فــي  الســلكية والاســكية 
ــم  ــن أحــد أهــم المعال ــر مــن قرني ــذ أكث من
وربمــا  الحديثــة،  الحضــارة  فــي  المهمــة 
ــي  ــة الت ــار العظيم ــه اآلث ــي أهميت ــارب ف يق
ــي  ــع الت ــة والمطاب ــاف الطباع ــا اكتش حققه
ســهلت انتشــار المعرفــة وتعلمهــا، وقــد 
مثلــت وســائل االتصــال صياغــة جديــدة 
الربــط  فهــذا  الجغرافيــة،  تجــاه  للنظــرة 
علــى  األســاس  بالدرجــة  يقــوم  ال  الــذي 
التواصــل والوصــل الطبيعــي العابــر مــن 
خــال امتــدادات الجغرافيــة الطبيعيــة وانمــا 
ــرك  ــري يتح ــل اثي ــاس وص ــى اس ــوم عل يق
فــي الفضــاء ويرســم صــورة الجغرافيــة مــن 
حيــث مفهــوم البعــد والقــرب بحســبه، كمــا 
انــه، أوجــد صــورة جديــدة لحركــة الرســالة 
االتصاليــة، أعتمــدت علــى الصــوت والكتابــة 

ــورة. ــوت والص ــة الص ــت مرحل ــى بلغ حت
نقــات نوعيــة هائلــة تخطتهــا مراحــل تطور 
ــالة  ــة الرس ــت حرك ــد ان كان ــال، فبع االتص
ــم  ــدث ان يتكل ــن للمتح ــعاعية(،  ال يمك )ش
ــًا  ويســمع فــي آن واحــد، صــار األمــر طبيعي
فــي اجيــال االتصــاالت الاحقــة، لينتهــي 
بمفهــوم الدائــرة التــي تربــط عــدد غيــر 
منتهــي مــن المتصليــن فــي مكالمــة واحــدة 
ــا  ــر كم ــل المباش ــم التفاع ــتطيع جميعه يس
ــة واحــدة. ــو أنهــم حاضــرون فــي جغرافي ل

أو  بديــًا  بوصفهــا  االتصــاالت  أسســت 
رديفــًا للقــاءات المباشــرة نظامــًا جديــدًا 
مــن العيــش والعمــل والعاقــات، وبلغــت 
ــة  ــادة صياغ ــتوى إع ــى مس ــى إل ــا حت آثاره

رســائل المشــاعر والعاطفــة بشــكل الجديــد 
ــا  ــا انه ــال، كم ــائل االتص ــر وس ــل عب الواص
دخلــت علــى خــط األمــن  ســواء فــي حقــل 

المحصنــات. او  المهــددات 
)خــارج نطــاق الشــبكة( وصــف لغيــر المتــاح 
ــة  ــر بلغ ــة لتعبي ــر االتصــاالت، وهــو كناي عب
أخــرى عــن البعيــد او الغائــب ولــو كانــت 
تفصلنــا عنــه عــدة أمتــار علــى الجغرافيــة 
ــاح  ــو المت ــب(، وه ــه )القري ــة، يقابل الطبيعي
ــرب  ــاس بالق ــزداد االحس ــال، وي ــر االتص عب
متاحــة  االتصــال  صيــغ  كانــت  كلمــا 
ــور  ــور الص ــي حض ــة وأعن ــكالها الحديث بأش
ــة  والصــوت مــن خــال المكالمــات الفديوي
ــى  ــا إل ــن تطويره ــث ع ــري الحدي ــي يج الت
امكانيــة تحســس بعــض الصــور الحســية 
ــرب  ــن ق ــها م ــك تلمس ــا وكأن ــعور به والش
ــة وهــي  ــن خــال ادوات االتصــال الحديث م

ــد. ــى البع أقص
فــي الوقــت الــذي يمكــن وصــف االتصــاالت 
بعامــل دمــج ووصــل للمســافات المتباعــدة 
ــل  ــا عام ــا انه ــدق عليه ــة، يص ــي الطبيع ف
عبــر  الحيــاة  ألوصــال  وتقطيــع  تفريــق 
ولــم  الحســي،  للوصــل  كبديــل  طرحهــا 
تقطيــع  معــاول  آخــر  المواصــات  تكــن 
الوصــل الحســي المباشــر، بــل أن مجمــل 
علــى  القائمــة  الحديثــة  الحضــارة  معالــم 
الفلســفة الفرديــة تتجــه نحــو هــذا التباعــد 
الــذي ختمتــه كورونــا فــي تكريــس مفهــوم 
)التباعــد =الســامة(، وهــي صيغــة ال أظــن 
ان العالــم ســيتغلب عليهــا، ويعيــد انتظامــه 
الــى حالتــه الطبيعيــة فــي المنظــور القريــب.

علــى  ولنــدن  المتحــدة  المملكــة  تميــزت 
وجــه الخصــوص بمجموعــة معالــم شــكلتها 
أجــزاء مهمــة مــن هويتهــا الفارقــة مثــل 
ســاعة بيغبــن وســيارات التاكســي الســوداء 

وصناديــق الهاتــف العمومــي الحمــراء.
تــم انتــاج أول كشــك للهاتــف العمومــي 
مــن قبــل مؤسســة البريــد فــي بريطانيــا 
عــام ١٩٢٠ ثــم فــاز تصميــم المهنــدس 
جيلــز جيلبــرت عــام ١٩٢٤ لتصبــح صناديــق 
ــذي  ــر المشــهور وال ــف بشــكلها االحم الهات
ــذا  ــي، وكان طــاء ه ــاج البريطان ــوه الت يعل
ــون )الكشــمش االحمــر( وهــو  ــدوق بل الصن
لــون مميــز يســهل االســتدالل مــن خالــه، 
ــزة  ــات ممي ــت هــذه الصناديــق كأيقون وظل
لمعالــم المــدن فــي المملكــة وخصوصــا 

ــدن.  فــي لن

ومــع تطــور وســائل االتصــال وظهــور اجيــال 
مختلفــة مــن الهواتــف، بقيــت الصناديــق 
الحمــراء محــل اهتمــام ومحافظــة مــن قبــل 
بلديــات المــدن بوصفهــا إرثــا مدنيــا مهمــا، 
البعــض  بإيجــار  البلديــة  قامــت  ومؤخــرا 
ــا  ــيطة لتحويله ــول البس ــذوي الدخ ــا ل منه
اســتخدامات  اي  او  الــى مكتبــات صغيــرة 
ــوارع  ــي الش ــا ف ــى بقائه ــظ عل ــة تحاف عام
ــذه  ــل ه ــي مقاب ــة، ف ــز للمدين ــم ممي كمعل
الصــورة شــهدت مدننــا وفــي مقدمتهــا 
ــور  ــت ظه ــود خل ــي عق ــداد ف ــة بغ العاصم
الرصاصيــة  العمومــي  الهاتــف  صناديــق 
وابرزهــا الهواتــف العموميــة فــي منطقــة 
العــاوي التــي كانــت تكتــظ بزحــام الجنــود 
فــي  االيرانيــة  العراقيــة-  الحــرب  ايــام 
ثمانينــات القــرن الماضــي، وقــد توســعت 
شــبكات الهواتــف الثابتــة بشــكل كبيــر حتــى 
ــه  ــف ل ــا يؤس ــة، ومم ــق نائي ــت لمناط وصل
اننــا فقدنــا هــذه الخدمــة المهمــة والمميــزة 
ــا  ــش بن ــي تنه ــال الت ــركات النق ــح ش لصال
ــاع الصناديــق  منــذ ســنوات فضــا عــن ضي
التــي  المعالــم  مــن  والكثيــر  الرصاصيــة 
تناظرهــا كصــور مميــزة للمــدن وشــوارعها.
وعلــى الرغــم مــن المعطيــات المهمــة التــي 
ــث ســهولة  ــال مــن حي ــف النق حققهــا الهات
وســعة اســتعماله فضــا ضمانــه للخصوصية 
الخدمــات  وحجــم  مختلفــة،  جوانــب  فــي 
مكانــة  ان  إال  عبــره  المتاحــة  الداعمــة 
اهميتهــا  علــى  تبقــى  الثابتــة  الهواتــف 
والمؤسســات  المنــازل  داخــل  خصوصــا 
ــر المنطقــي ان تعتمــد  ــة، فمــن غي الحكومي

الحكوميــة  الرســمية  االتصــاالت  معظــم 
عبــر الهاتــف المحمــول الخــاص لاشــخاص 
والــذي يفقدهــا الطابــع الرســمي فضــا عــن 
المحابــاة فــي موضــوع اجابــة االتصــاالت 
بحســب مــزاج االشــخاص، وتضيــع فــي ظلــه 
ــم  ــذي يحت ــر ال ــد، االم ــن الفوائ ــلة م سلس
عــودة خدمــة الهواتــف الثابتــة الــى البيــوت 
والمؤسســات الحكوميــة، والــذي يســاهم 
فــي وســم تلــك االتصــاالت بطابــع يتناســب 
مــع خصوصيتهــا، وان بســط القــول فــي 
ــة. ــات مفصل ــى كتاب ــاج ال ــأن يحت ــذا الش ه
المخاطــر  الــى  االشــارة  بالذكــر،  حــري 
التعليــم  خيــار  ترافــق  التــي  العظيمــة 
المحمولــة  الهواتــف  عبــر  االلكترونــي 
والحواســيب خصوصــا لــدى التاميــذ فــي 
بــل  والمتوســطة،  االبتدائيــة  المراحــل 
جائحــة  حتمتــه  الــذي  االعداديــة  وحتــى 
إذ ال يوجــد حديــث جــاد عــن  كورونــا،  
هــذه المخاطــر، وأقصــى مــا يلتفــت لــه 
ــل  ــد كبدي ــن بع ــم ع ــة التعلي ــور طريق قص
للتعليــم التقليــدي، إال أن تداعيــات ومخاطــر 
ال  المســتقبلي  واثــره  االســتعمال  هــذا 
يوجــد رصــد ودراســة حقيقيــة وجــادة لهــا 
ــذ والمعلميــن  ســوى تــداول رســائل التامي
الصوتيــة لغــرض التنــدر والضحــك عليهــا إال 
ان االمــر يخفــي فــي طياتــه مجازفــة عظيمــة 
مهمــا أدعــى البعــض قدرتهــم علــى ضبــط 
امــن هــذا االســتخدام، وهــو مــا يحتــم علينــا 
وعلــى المختصيــن علــى وجــه الخصــوص 
البحــث عــن طــرق آمنــة لتحقيــق مهمــة 

التعليــم عــن بعــد عبرهــا.

نعمه العبادي

صناديقهم الحمراء وصناديقنا الرصاصية

رقيق عبد اهلل

ان مــا تبصــره الشــعائر والرمــوز ضمــن مظاهــر المعتقــد هــو انهــا تفصــل 
بيــن التديــن الجمعــي  قداســة المعتقــد االيمانــي المنتــج للتقــوى.

ــم  ــة التعالي ــاق و التســليم لجمل ــى االعتن ــة أسســت عل  فالمعتقــدات الديني
التــي تنتشــر إذا تماشــت مــع رغائَب الزمــن واحتياجاِتــه. ان الشــعائر والرموز 
ــن  ــذاك التدي ــرة ل ــت الظاه ــرورة ليس ــا الض ــد َتْفِرُضه ــوالت ق ــي تح تضف

الجمعــي وإنمــا لاحتيــاج الروحــي وســرائر النفــس.
فكانــت الُمؤثــرات الجمعيــة علــى األديــان بالغــة األهميــة وفــق علــة اإلنتــاج 
وادراك الغايــات، و تحــول كل مــا هــو دينــي فــي اصــل الحقيقــة بيــن الفــرد 
وربــه إلــى أمــر َجْمِعــيٍّ يخضــع لعاقــة ســلطة الجمــوع وتعاقدهــم المــوروث 
علــى األفــراد مــن مســاءلة وحســاب علــى االيمــان والدين من خال الشــعائر 

والرمــوز التــي أسســت المعتقــدات الدينيــة للشــعوب و مدونــة إيمانهــم. 
ان إبعــاد العرفــان عــن تفســير األديــان مثــا عبــر المنطلــق العقلــي او 
ــا  ــرا جمعي ــان عنص ــن اإليم ــل م ــوع، يجع ــم الجم ــزي لفه ــام الرم االستس
ــعائر  ــول الش ــا، وتح ــة و تقاليده ــاة االجتماعي ــر الحي ــور عناص ــا لتط خاضع
ــا  ــوز بفضله ــى رم ــن ال ــة ألي دي ــات وديموم ــل ثب ــن دالئ ــوس م والطق

ــل.   ــا يعط ــان و بدونه ــون االيم يك
ــان،  ــرِّ القرب اس وِس ــدَّ ــن الُق ــا م ــيحية مث ــي المس ــة ف ــعائر المفعم ان الش
الصــور والتماثيــل، الرايــات واألفئــدة الملتهبــة... كانــت للغوايــة واالعتنــاق 

ــد. ال االيمــان والمعتق
ــر مــا  ــان، واكث ــق فــي األدي ــُر مــا ُيْعَتَن ــة الشــعائر والرمــوز هــي َأْيَس فمادي
تحتــرم علــى الــدوام، عبــر شــكلها الَجْمِعــيَّ لتســتحوذ علــى خيــاالت ضميــر 
يانــات ضمــن احتياجــات النُُّظــم االجتماعيــة وما  الفــرد وإيمانــه، وســيرت الدِّ

َتُمــنُّ بــه عليهــا مــن الثبــات والنفــوذ.
ــوز  ــا الرم ــي تكتنفه ــام الت ــن كل األوه ــرر م ــو متح ــي ه ــن الدين ان اليقي
وتســتتر وراء الحقيقــة الثابتــة المتماثلــة لــدى عالــم اإلنســان و علــو دينــه 

ــه. ــم شــعائر خالق وتعظي
ــا  ــان ورموزه ــعائَر األدي ــار ش ــوا اختي ــراب انتحل ــن االع ــرا م ــة إن كثي حقيق
ــي  ــد الت ــن ادراك العقائ ــن ع ــرب، عاجزي ــن اق ــت للوث ــم َظلَّ ــن روحه ولك
اعتنقــوا، فكانــت الشــعائر وغــاب الديــن وحلــت الرمــوز وتناســوا االيمــان. 
وكان منتهــى تفاعلهــم مــع  غايــات رمــوز دينهــم وشــعائرهم رجــاء الَجنَّــة 
ــن  ــا هــي م ــا انم ــان وتعظيمه ــة ان شــعائر االيم ــم، والحقيق وخــوف جهن

ــر. ــوب وقداســة الضمي ــوى القل تق

الشعائر...
وما تبصر

محمد الكالبي

ــا  ــة كأنه ــو منزعج ــا، تصح ــض مضجعه ــيَّ يق ــر ف ــم أن التفكي أعل
ال تريــد اإلســتيقاظ علــى حقيقــة أنــي لســت موجــوًدا، تنظــر إلــى 
الســقف طويــًا لتفكــر بطريقــة تحــول بهــا المــاءة لمــاك مثلــي، 
ــي،  ــع اآلن؟! لعلهــا تخطــر فــي عقل تتســائل فــي نفســها مــاذا أصن
ــة؟! هــل  ــًا أعــرف أنهــا موجــودة علــى هــذه الكــرة األرضي هــل حق
تمــرق ببالــي ولــو للحظــة -فهــذا يعــّد كافيــًا لجعــل يومهــا مميــز-.

ــض  ــي ترك ــذا فه ــب ل ــا الغري ــي عالمه ــدي ف ــدم تواج ــا ع يحزنه
دائًمــا نحــو عالمهــا اإلفتراضــي اآلخــر تبحــث عّنــي بيــن التطبيقــات، 
تغيــر أماكنهــا عّلهــا تجدنــي مختبئــًا تحــت واحــًدا منهــا، تنتبــه أخيــًرا 
ــا طفلــة  لــي علــى شاشــة الهاتــف مبتســماً أرتــدي األحمــر، محتضًن
تحــت يــدي وأصابعــي الناعمــة تنســدل نحــو قلبهــا بــكل بــراءة كأن 
كل بنــان منهــا عــذراء تتعبــد فــي محرابهــا، تفتــح الصــور لتداعبنــي 
بيــن أناملهــا الخشــنة، محاولــة أخيــرة قبــل أن تمــوت أو يصيبهــا 

الجــزع، األمــر ســيان.
ــن نحــو  ــاء، توجــه ناظريهــا الغائري ــزر اإلطف ــًا ب ــًا كام تنهــي عالم
األمــل،  بداخلهــا  وإبتســامتي  نظرتــي  تبعــث  مجــدًدا،  الســقف 
تخيفهــا فكــرة أنــي أصبحــت الدافــع الوحيــد لهــا إلســتمرار الحيــاة، 
ــة. ــي صدف ــل أن تران ــى أم ــرج عل ــها وتخ ــدي مابس ــض لترت تنه

خــال لحظــات مــن وصولهــا المــكان الــذي يشــبه الجحيــم لديهــا، 
ــبة  ــي ، بالنس ــي فتران ــي المائك ــو قلب ــود نح ــا األس ــا قلبه يقوده
لهــا كنــت أنــا تلــك الجوريــة البيضــاء فــي هــذا الجحيــم المســتعّر، 
تتأملنــي مــن بعيــد، تأكلنــي عيونهــا بكل نهــم، تنظر فــي تفاصيلي 
ــم خلفــي؟  ــي، تراقــب شــعري، هــل يركــض الري ــل تفاصيل وتفاصي
ــن أن  ــا م ــدأ خوفه ــهر، يه ــي ال أس ــد أن ــاي لتتأك ــي مقلت ــر ف تنظ
أكــون مريًضــا، تحســد قرطــي، تتمنــى أن تحتضــن يــدي وتقبلهــا، 
تشــتهي أن تصــرخ ليختفــي كل مــا حولهــا فنبقــى نحــن فقــط فــي 
هــذا العالــم، أنظــر تجاههــا بــكل عنجهيــة فتشــيح بنظرهــا بعيــًدا 
كأنهــا لــم تلحــظ وجــودي، تأخذهــا العــزة بالحــب، هــذا التشــاؤم 
الــذي خلــق  داخلهــا يجعلهــا منزعجــة أشــد اإلنزعــاج، تصــرخ بأعلــى 

صوتهــا، أكرهــك. 
ــى ســاعتها لتجــد  ــزال فوقهــا، تنظــر إل ــح عينيهــا، الســقف ال ي تفت
ــر مابســها وتجــري مســرعة  ــة، تغي ــى الجامع ــد تأخــرت عل أنهــا ق

ــا.. نحوه
حســنًا أعتقــد أن مــا ســطر أعــاه لــم يكــن إال كذبــة، أو حلمــا فــي 
رأس أحدهــم، أو لعلــه حقيقــة واقعــة ولكــن يبــدو أن هنــاك خلطــا 

فــي توزيــع الشــخصيات..
ــا فــي وضــع ووقــت  ــي، أن ــد أن يســقط من ــم يري أشــعر وكأن القل

ــي. ــى أقامــي وحروفــي تحــاول الهــرب من حت
عموما قبل أن أنهي كذبتي توصلت إلى حقيقتان وكذبة:

* النص أعاه يمكن أن يكون حقيقة، ولكن بعكس األدوار.
* أكرهها.

* تيقنــت أن الرجــل الــذي يخلــق كلمــة فــي حــق إمــرأة يحبهــا قــادر 
علــى أن يجابــه العالــم كلــه ألجلهــا.

وسأدع القارئ هو من يقرر كذبة أبريل خاصتي...

»كذبة أبريل«

امري الخطيب

مقاطعة االنتخابات.. 
طعنة لتشرين والديمقراطية

مــع إقتــراب موعــد االنتخابــات الحاســمة فــي العــراق تتعالــى بعــض األصــوات الداعية 
لمقاطعــة هــذه العمليــة الديمقراطية معللين دعوتهم هذه بســبب الســاح المنفلت 
والمــال السياســي اللــذان تمتلكهمــا أحــزاب الســلطة.. كمــا يضيفــون أن المرشــحين 

المدنييــن والمســتقلين ســيكونون عرضة لاغتيــال والتهديد كما هو 
الحــال اآلن ألغلــب الناشــطين واإلعامييــن والسياســيين المعارضيــن  

ألحزاب الســلطة! 
فــا يمكــن القبــول باالنتخابــات بــدون الظــروف المناســبة مــن أمــن 

وتجريــد األحــزاب مــن المــال السياســي، والســاح. 
مــن البديهــي أن تكــون هــذه الصورة عنــد كل متابع للشــأن العراقي، 
لكــن مــاذا بعــد المقاطعــة؟  أنعود لســاحات االحتجاج ومطالب شــعبية 
جديــدة وألــف شــهيد علــى يــد قــوات الســلطة القمعيــة وميليشــياتها 

وعشــرات آالف الجرحــى والمعاقيــن، وعــام من اإلعتصــام وووو؟ 
كانــت لتشــرين كلمتهــا بهــذا الشــأن منــذ البدايــة، طريقهــا واضــح، 
اختــارت الطريــق الدســتوري وترجمــت هــذا الطريــق بمطالبهــا 
الدســتورية المعروفــة: قانــون انتخابــات جديــد، مفوضيــة انتخابــات 

ــرة تحــت إشــراف أممــي.  ــات مبك مســتقلة، انتخاب
جربنــا المقاطعــة فــي انتخابــات 2018 ووصلــت بهــا نســبة المقاطعــة ألكثر مــن 80% 
مــن الناخبيــن! وقــد جــّرت علينــا الويــات بارتفــاع عــدد مقاعد االحــزاب الحاكمــة  في 

قبــة البرلمان.
أمــا مــن يراهــن ويعــول علــى التدخــل الدولــي والمجتمــع الدولــي واألمــم المتحــدة 
واألطــراف اإلقليميــة المؤثــرة النتشــال البلــد مــن الادولــة فهــو ضعيــف الذاكــرة أو 
حالــم، فمنــذ 1 تشــرين 2019 ولهــذه اللحظــة تعــرض المحتجــون 
والمعارضــون للســلطة للقتــل والقمــع  والترهيــب والتهجيــر ووصــل 
عــدد الضحايــا ألكثــر مــن 800 شــهيد وعشــرات اآلالف مــن الجرحــى 
والمعوقيــن، ولــم نــرى أي تدخــل حقيقــي أو تحــركات جــادة مــن قبل 

المجتمــع الدولــي المزعــوم! 
واعضــد كامــي بــأن حتــى عند هبــوط المشــاركة باالنتخابات لنســبة 
%19 لــم تدخــل هــذه الجهــات المنقــذة المزعومــة، بــل اعتبــرت هــذه 

الســلطة ذات شــرعية كاملة. 
ــل  ــعبية قلي ــة الش ــورات الراديكالي ــكرية والث ــات العس ــا اإلنقاب وأم
ــي  ــا ف ــلطة ونفوذه ــزاب الس ــاح أح ــا.. فس ــر به ــن يفك ــرة م بصي
ــاً. ــن تمام ــذه الفكرتي ــف ه ــكرية ينس ــة والعس ــات األمني المؤسس

مــن يدعــي معارضتــه للســلطة الحاليــة، فليعــد عدتــه ويســتعد 
لانتخابــات القادمــة.. فــا تغييــر فــي هــذا البلــد إال مــن داخل قبــة البرلمان، الســلطة 
التشــريعية األعلــى، إمــا أن يقــدر علــى تكويــن الحكومــة، وإمــا أن يعلــن معارضــة 

برلمانيــة حقيقيــة ويتجــه للعمــل التشــريعي البرلمانــي.
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ــة  ــن دول ــن م ــي الصحفيي ــد اصدقائ ــع اح ــي م ــث الرياض ــي الحدي أخذن
االمــارات العربيــة المتحــدة تناولنــا فيــه ســوية أمــور شــتى، وتركــز حديثنــا 

عــن الواقــع الرياضــي بســبب مــا يجمعنــا مــن اختصــاص واحــد..
وضمن سياق الحديث .. قلت له هل تتابع البرامج الرياضية العراقية..؟

وهل تستهويك احدى القنوات الفضائية...؟
وهل  لديك متابعة خاصة لبرنامج رياضي ألحد االعاميين العراقيين..؟

أجابني وبكل صراحة... قائا : لألسف لن أتابع أي برنامج ..!
قلت.. ما السبب..؟ 

ــر فــي  ــن أجــد فيهــا أي تأثي ــي ول ــا يغطــي ذائقت ــال.. اليوجــد فيهــا م ق
المتلقــي، مــا يجعلنــي أعــزف عــن متابعتهــا... ألنهــا وكأنهــا قنــوات محلية 
ــارة  ــن أجــد فيهــا أي اث ــة فقــط ول ــا محلي ــن تطــرح إال قضاي ــة... ل ارضي

وشــغف .. !
ــا  ــة قنواتن ــون بمتابع ــرب يهتم ــقاء الع ــل األش ــف نجع ــا.. كي ــؤال هن الس

ــة..؟  ــا المختلف ــويق قضايان ــي تس ــح ف ــا أن ننج ــف لن ــة.. وكي الفضائي
أقــول كيــف.. بعــد أن وجــدت إن هنــاك تشــابها تامــا فــي طــرق التقديــم 
واالخــراج، وتشــابها فــي تنــاول مختلــف الطروحــات والقضايــا، وتشــابها 
قويــا فــي تصويــر  المشــاكل وتضخيمهــا وعكس صور  ســلبية ومأســاوية 

عــن واقــع العــراق مــن خالهــا ..!
ــار  ــق بأخب ــب تتعل ــا مــن مصائ ــه يومي ــي مــن خــال ماتبث ــك يأت كل ذل
الفســاد والســرقات والتجــاوز علــى المــال العــام .. والتجــاوز علــى حقــوق 
المواطنيــن، وفــي المقابــل تجاهلهــا وعدم بثها ألخبــار وتقاريــر ومتابعات 

تعيــن المواطــن علــى  تجــاوز همومــه اليوميــة.. 
لتطغــى االخبــار والحــوارات والمقابــات السياســية على أغلب ســاعات البث 

اليومية.. 
قنــوات غابــت عنهــا برامــج التنميــة والمــرأة والطفــل والشــباب والطلبــة، 

اضافــة الــى غيــاب برامــج المنوعــات والدرامــا التلفزيونيــة الهادفــة..
لهذا... قلت لصديقي حقك واهلل.. 

فنحــن كعراقييــن مللنــا مــن أغلــب تلــك القنــوات والتــي مــع االســف لــم 
يرتقــي بعضهــا لمســتوى ذائقــة المشــاهد. 

العرب 
وإعالمنا الفضائي

عدنـان السوداني

علــى خط التماس 

ــه الخــاص،  ــكل شــخص توأم ــول.. إن ل ــة تق ــك حقيق هنال
مثلمــا جــاءت مفــردات المثــل الشــعبي لتقــول.. )يخلــق مــن 

الشبه أربعين ( ..
رغــم إدراكنــا وإيماننــا العميــق 

بــأن خالقنــا الجبار يســتطيع 
أن يخلــق أكثــر من أربعين 
المثــل  هــذا  ليأتــي   ..
ليعبــر عــن حالــة التعجب 
رؤيــة  مــن  واإلنبهــار 
التجمعهــم  أشــخاص 
وال  ثقافيــة  ميــوال 
إتجاهــات فكريــة، بقدر 
الشــبه هــو  مايكــون 

فــي  بينهــم  الجامــع 
فــي  أو  مامحهــم 

ســلوكهم وإســلوب 
تهــم  حيا

أحيانــا.. 

ــل الشــعبي  ــى المث ــا لاشــارة ال وهــذا مــا يدفعن
بعضهــم،  يشــبهون  اشــخاص  نــرى  حينمــا 
ومايزيــد من شــعبية البعــض منهم هــو ارتفاع 
نســبة تشــابههم مــع نجــوم كــرة عالمييــن او 
ــادة   ــيين أوق ــهورين أو سياس ــن مش فناني

فــي المجتمــع .. 
قضــاء  فــي  وتحديــدا   .. العــراق  فــي 
ســوران التابــع لمحافظــة أربيــل، كان 
هنــاك  شــابا مــن مواليــد 1996 طالــب 

فــي الصــف الســادس األدبــي ..
اســمه علــي أودل علي، يحمــل مواصفات 
شــبيهة جــدا بمدافــع نــادي ريــال مدريد 
دانــي كارفخــال وبنفــس يــوم ميــاده مــع 
ــباني(  ــال االس ــنين ... فـــ )كارفخ ــارق الس ف
ــن  ــي( م ــي العراق ــد11-1-1992 و)عل ــن موالي م
ــب  ــدم يلع ــرة ق ــب ك ــو الع ــد 11-1-1996وه موالي
بمركــز الدفــاع ويمتلــك قــدرات جســمانية ومهاريــة 

شــبيهة بمواصفــات كارفاخــال...
ــذ الصغــر  ــد من ــال مدري ــه عشــق ري ــي : ان يقــول عل

متابعتــه  فــي  المتعــة  ويجــد 
وتشــجيعه خصوصــا حينمــا 
تشــكيلته  فــي  يكــون 
الــذي  كارفخــال،  شــبيهه 
وعليــه  قميصــه  أهــداه 
ــه  ــل الي ــذي وص ــه ال توقيع
ــن طريــق مراســل قنــاة  ع
كردســتان 24 ويتمنــى ان 
يلتقــي بــه شــخصيا فــي 

!.. العاجــل  القريــب 
ــي كارفخــال  وتطــرق عل
الجديــد  إســمه  وهــو 
علــى  أطلقــه  الــذي 
نفســه وبــدأ أصدقــاءه 

يســمونه بــه، الــى عدد 
مــن المواقــف الطريفــة 

فــي  تواجهــه  التــي 
الشــارع وفــي المدرســة 

بســبب حالــة الشــبه الكبيــرة 

بينــه وبيــن العــب ريــال مدريــد، الــذي كان قــد ســجل 
هدفــا فــي مرمــى فريــق اتلتيكــو مدريــد، لتتوجــه اليه 
كلمــات التهنئــة مــن جميــع اصدقــاءه والــكل يبــارك 

ــه ..  ل
وحينمــا ســألناه : هــل يعــرف الاعــب كارفخــال بوجود 

لــه  فــي العــراق ..؟ شــبيها 
خــال  مــن   : قائــا  أجابنــا 
مــن  كونــه  االنســتكرام 
اصدقائــي عــرف بذلك ..
ــي  ــول إن عل ــي أن نق بق
مــن  ينحــدر  كارفخــال 
عائلــة رياضيــة ويمارس 
القــدم  كــرة  لعــب 
ــبانيا  ــارة اس ــى زي ويتمن
ــال  ــات ري ــور مباري وحض

مدريــد .

حوار خاص - المستقل 

ــرة ومتنوعــة... وفــي  ــا النســوية كثي ــداع فــي رياضتن محطــات االب
محافظــة النجــف االشــرف نجــد للمــرأة حضــورا فــي ماعــب الرياضــة 
.. رغــم انحســاره احيانــا بســبب الطبيعــة االجتماعيــة والدينيــة لهذه 

المحافظــة ..
لكــن ذلــك اليمنــع المــرأة مــن ممارســة نشــاطها الرياضــي بصــورة  

تعطينــا االمــل بمســتقبل الرياضــة النســوية في العــراق .. 
ــوم فــي محطــة خاصــة نكــون فيهــا وجهــا لوجــه مــع  نتوقــف الي
ــاب  ــة فــي ســماء عــروس األلع ــة واعــدة قادمــة نحــو النجومي بطل

ــة.. العراقي
ــي حققــت   ــة الت ــل ســعد.. الشــابة النجفي ــة جمي ــة رقي إنهــا  الاعب
رقمــا شــخصيا  بســباق 100 متــر فــي بطولــة انديــة العــراق ممثلــة 
عــن نــادي االزدهــار النجفــي، متفوقــة علــى العبــات شــاركن معهــا 
مــن محافظــات اقليــم كردســتان، اضافــة لعــدد مــن العبــات 
المنتخــب الوطنــي.. بعد منافســة شــديدة مــع بطات العــراق، لتأتي 
بالمرتبــة الثانيــة بعــد العــداءة دانــة حســين بطلــة العــرب واســرع 
أمــرأة عربيــة.. لتســجل حضورهــا  فــي قائمــة المنتخــب الوطنــي . 
رقيــة جميــل ســعد.. محاضــرة خارجيــة فــي كليــة التربيــة الرياضيــة، 
بعــد حصولهــا علــى المراتــب االولــى بيــن خريجــي وخريجــات هــذه 
الكليــة.. بــدات ممارســة اللعبــة فــي العــام 2015 حينمــا كانــت فــي 
المرحلــة الثانيــة، واختــارت فعالية الركــض لمســافة 100 و 200 متر 

تحــت اشــراف مدربهــا الكابتن قاســم عبــاس الهالي.. 
ــر  ــباق 200 مت ــي بس ــز الثان ــت المرك ــي 2016 حقق ف
و 400 متــر بعــد ان كان المركــز االول مــن نصيــب 
البطلــة دانــة حســين.. فــي حيــن حققــت زمنــا قــدره 
12.61 ثــا بســباق الـــ 100 متــر و25.26فــي ســباق الـــ 
200 متــر ، لتكــون االولــى علــى العــراق فــي العاميــن 

  .2018 و   2017
بقــي ان نقــول إن هــذه البطلــة الشــابة التــي انطلقــت 
ــة  ــا صعب ــة النجــف االشــرف واجهــت ظروف مــن مدين
فــي التدريــب والدعــم اللوجســتي.. وواجهــت االهمــال 
ــع  ــب يتناســب مــع عطاءهــا وم وعــدم تخصيــص رات
ماتصرفــه يوميــا فــي ذهابهــا وعودتهــا نحــو ماعــب 
ــات  ــن مكم ــه م ــاج الي ــكنها... وماتحت ــب وس التدري
غذائيــة وتجهيــزات رياضيــة بعــد ان خصــص االتحــاد 
المركــزي راتبــا لهــا قــدره  95 الــف دينــار، وهــو مبلــغ 
قليــل مقارنــة بمــا يتحصــل عليــه اقرانهــا مــن العبــات 

المنتخــب الوطنــي.. 
رقيــة.. ورغــم كل تلك الظــروف.. وجدناهــا تحمل روحا 
قويــة مــن التحــدي واالصــرار  والعزيمــة، لــن تضع في 
بالهــا الجانــب المــادي، بقــدر مــا تطالــب بــه مــن امــور 
مهمــة تتعلــق بالدعــم المعنوي المتمثل بالمعســكرات 

واالجــواء المائمــة للتدريبات. 

المنامة - المستقل
 

أكــد االميــن العــام لاتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم ابراهيم 
البوعينيــن، ان االتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم لــم يتقــدم 
بملف اســتضافة بطولة كأس الخليج الخامســة والعشــرين.
العــراق  ملــف  يدعــم  البحرينــي  »االتحــاد  ان  واوضــح 
الســتضافة البطولــة«، واصفــاً الملــف بـــ »المتكامــل«، 

البصــرة  فــي  االخيــرة  اســيا  غــرب  بطولــة  مســتذكرًا 
فيهــا. المميــز  الجماهيــري  والحضــور 

يذكــر ان العــراق بــات المرشــح الوحيد الســتضافة »خليجي 
25«، بعــد انســحاب قطــر لفســح المجــال امــام بــاد 
ــد  ــاء تفي ــي انب ــد نف ــة، وبع ــتضافة البطول ــن الس الرافدي
بــأن االتحــاد البحرينــي ســينافس العــراق علــى اســتضافة 

ــة. البطول

علي أودل .. شبيه مدافع ريال مدريد للمستقل: 

إخترت نفس مركز داني كارفخال وأتمنى لقاءه

الرياضية رقية جميل في ضيافة المستقل: 

 عداءة عراقية واعدة تعاني اإلهمال وتتطلع للنجومية
البوعينين : يدعم العراق الستضافة خليجي 25 

أجرى الحوار:
عدنان السوداني

حتــل  أ
صانــع ألعــاب فريــق 
ــرة  ــة لك ــوة الجوي الق
القــدم همــام طــارق 
ــث ضمــن  المركــز الثال
المثاليــة  التشــكيلة 
االتحــاد  بتاريــخ كأس 
ــدم  ــرة الق اآلســيوي لك
ــراف  ــوم األط ــط نج لخ
علــى  حصولــه  بعــد 
مــن   5.55% نســبة 
مجمــوع األصــوات التــي 
االســتفتاء  فــي  شــاركت 
أقامــه  الــذي  الجماهيــري 
لكــرة  اآلســيوي  االتحــاد 
الرســمي  موقعــه  القــدم 
الجــاري  آذار  شــهر  خــال 
ريكوســيما  األندونيســي  بعــد 
الــذي حصــل علــى  نجونتــاك 
المركــز األول بعــد نيلــه نســبة 
%78.35 يليــه مواطنــه بــواز 
سالوســا فــي المركــز الثانــي 
ــي  بنســبة %8.61 وحــل األردن
بنســبة  رابعــًا  ســعد  خالــد 

..4.01%
المنتخــب  نجــم  اختيــار  وجــاء 
الوطنــي لكــرة القــدم همــام طارق 

ــدم مــن  ــرة الق ــيوي لك ــاد اآلس ــل االتح قب
بعــد لعبــه دورًا بــارزًا فــي حصــول فريــق القــوة 

لقــب  علــى  الجويــة 
االتحــاد  كأس  بطولــة 
اآلســيوي لكــرة القــدم 
متتاليتيــن  لمرتيــن 
 2016 نســختي  فــي 
أن  قبــل  و2017 
فريــق  الــى  ينتقــل 
ــام 2018  ــف ع ــي منتص ــي ف ــتقال اإليران االس
علــى صعيــد  جديــدة  احترافيــة  تجربــة  فــي 
الخارطــة اآلســيوية وبرغــم أنــه لــم يســّجل 
أي هــدف فــي تاريــخ البطولــة إال أنــه أظهــر 
ابداعــات كبيــرة فيهــا منــذ دور المجموعــات 
بمنطقــة غربــي القــارة فــي تلــك النســختين مــن 
ــة  ــداف لبقي ــع األه ــات وصن ــاء الهجم ــال بن خ
زمائــه فــي الفريــق وخاصــة القائــد المخضــرم 
ــى  ــا ال ــًا فيهم ــّوج هداف ــذي ت ــد ال ــادي أحم حم
جانــب ترشــيحه علــى لقــب أفضــل العب آســيوي 

القــدم. لكــرة 
الذيــن  األطــراف  نجــوم  قائمــة  وضمــت 
المثاليــة  التشــكيلة  اســتفتاء  فــي  تنافســوا 
لكــرة  اآلســيوي  االتحــاد  كأس  لبطولــة 
الــى  والغــرب  الشــرق  لمنطقتــي  القــدم 
اللبنانــي  مــن  كا  طــارق  همــام  جانــب 
فــان  نغويــن  والفيتنامــي  معتــوق  حســن 
غيفوركيــان  أرتــور  والتركمانســتاني  كويــت 
والميانمــاري ماونــغ لويــن والكويتييــن ســيف 
الخشــان وبــدر المطــوع واألردنــي خالــد ســعد 
والمالديفــي علــي فاســير واألندونســيين بــواز 
سالوســا وريكوســيما نجونتــاك والطاجيكــي 

فتحولاييــف. اهلل  فتــح 
وعــاد الاعــب همــام طــارق الــى صفــوف فريــق 
القــوة الجويــة لكــرة القــدم للعــب فــي صفوفــه 
يــوم األول مــن شهرشــباط 2021 خــال فتــرة 
الممتــاز  الكــرة  بــدوري  الشــتوية  االنتقــاالت 
بالموســم الحالــي قادمــًا مــن فريق اإلســماعيلي 

المصــري لكــرة القــدم . 

 who“ الشــهير العالمــي  للموقــع  فــي اســتطاع 
Scored” لترتيــب أفضــل الاعبيــن جــاء نجــم 
نــادي مونبلييــه الفرنســي الحزائــر انــدي ديلــور 
ــد  ــة. وق ــد وبنزيم ــى هاالن ــًا عل ــابعًا متقدم س
عبــر الاعــب ديلــور عــن فرحتــه بهــذا االنجــاز، 

ــبة.  ــذه المناس ــه به ــى صفحت ــردًا عل مغ
الــدوري  فــي  حاليــا  ديلــور   ويقــدم 
الفرنســي، واحــدًا مــن أفضــل مواســمه 
الكــروي  مشــواره  بدايــة  منــذ 
األول  النجــم  االحترافــي، وأضحــى 
لنــادي مونبلييــه، حيــث شــارك 
فــي 22 مبــاراة من أصــل 30 في 
»الليــغ1« منــذ بدايــة الموســم، 
 10 الجزائــري  النجــم  وســجل 
أهــداف وصنــع 8 أخــرى، ولــم 
يغــب عــن قائمــة الفريــق إال فــي 

مباريــات  بســبب اإلصابــة و»كوفيــد 19«.6 
 ونشــر حســاب »WhoScored« عبــر  صفحته الرســمية فــي »تويتر« ترتيب 
أفضــل الاعبيــن فــي الدوريــات الخمســة الكبــرى، قبل عــودة المنافســة في 
ــرة، ويســتند  ــي األخي ــف الدول ــرة التوق ــب فت ــات، عق الدوري

الترتيــب إلــى المعــدل النقطــي لــكل العــب طــوال المباريــات التــي لعبهــا 
منــذ بدايــة الموســم الجــاري.

 وّحــل نجــم برشــلونة اإلســباني، األرجنتينــي ليونيــل ميســي، فــي صــدارة 
الترتيــب بمعــدل نقطــي بلــغ 8.59 نقطــة، متبوعــا بالنجــم البولنــدي 
روبــرت ليفاندوفســكي نجــم بايــرن ميونيــخ بـــ 8.05 نقطــة ثــم اإلنجليزي 
هــاري كيــن نجــم توتنهــام بـــ 7.78 نقطــة، وخلفــه اإلنجليــزي غريلتــش 
ــدو خامســا  ــي كريســتيانو رونال ــم البرتغال ــا بـــ 7.73، ث نجــم أســتون في
بـــ7.72 نقطــة، ثــم نجــم فياريال اإلســباني جيــرارد مورينو، بـــ 7.69 نقطة.

 وجــاء ديلــور فــي المركــز الســابع فــي التصنيــف بنيلــه 7.62 نقطــة، ليتفــوق 
علــى نجــوم كبــار فــي القــارة العجــوز، منهــم األلمانــي تومــاس مولــر 

والنرويجــي إيرلينــغ هاالنــد والفرنســي كريــم بنزيمــة، كمــا تجعــل هــذه 
األرقــام النجــم الجزائــري أفضــل العــب فــي الــدوري الفرنســي، متفوقــا علــى 

ــي. ــي مباب ــار والفرنس ــي نيم ــان، البرازيل ــان جيرم ــي س نجم
 وكان العــب نــادي ويغــان اإلنجليــزي الســابق أثــار غضــب المديــر الفنــي 
لمنتخــب الجزائــر، جمــال بلماضــي، بعــد أن رفــض الحضــور للمعســكر األخيــر 
ــن تعرضــه  ــا يبّي للمنتخــب بطريقــة غيــر مباشــرة، عندمــا أرســل تقريــرا طبي

إلصابــة »خفيفــة«، األمــر الــذي لــم يستحســنه بلماضــي، وصــرح بــأن 
هــذا التصــرف لــم يعجبــه ألنــه لــم يلمــس رغبــة قويــة لــدى ديلــور 
بالمشــاركة فــي معســكر »محاربــي الصحــراء« علــى عكــس إســام 

ــًا. ســليماني مث

همام طارق ضمن التشكيلة المثالية 
بتاريخ كأس االتحاد اآلسيوي

ديلور النجم الجزائري يتفوق على بنزيمة وهاالند

فــاز منتخــب إســبانيا علــى ضيفه منتخــب كوســوفو )3-1( في اللقــاء الــذي جمعهما يوم 
األربعــاء الماضــي، ضمــن الجولــة الثالثــة مــن التصفيــات األوروبيــة المؤهلــة لنهائيــات 

بطولــة كأس العالــم لكــرة القــدم 2022 فــي قطــر. 
وتوالــى علــى تســجيل ثاثية إســبانيا  كل مــن الاعبيــن، داني أولمــو، وفيــران توريس، 

وجيــرارد مورينــو، فــي الدقائــق )34، 36، 75( علــى الترتيب.
بينما ســجل بيســار حليمي هدف كوســوفو الوحيد بحلول الدقيقة 70 مســتفيدا من خطأ 
ارتكبــه حــارس مرمــى منتخــب إســبانيا أوناي ســيمون، الذي خرج بعيــد عن مرمــاه وأضاع 

الكرة، ليســددها حليمي مباشــرة في الشــباك من مســافة بعيدة.
وحقــق منتخــب إســبانيا انتصــاره الثاني علــى التوالي، وتصــدر قائمة المجموعــة الثانية، 

برصيــد 7 نقــاط، متجــاوزا نظيــره الســويدي الــذي خــاض مباراتين فقط.
بينمــا تعــرض منتخــب كوســوفو للهزيمــة الثانيــة فــي ثانــي مبــاراة لــه، ويحتــل المركز 

الخامــس األخيــر مــن دون نقــاط.
يذكــر أن إســبانيا ال تعتــرف بكوســوفو، المقاطعــة الصربية الســابقة ذات غالبيــة ألبانية، 

التــي تعتبــر هــذه المبــاراة بمثابــة االعتــراف باســتقالها، بينمــا تؤكــد مدريــد 
علــى أنهــا مجــرد »حــدث رياضــي« بســيط.

وترفــض إســبانيا االعتراف بكوســوفو، ألن الدولة اإليبيرية التــي تواجه معارضة 
شــديدة مــن إقليــم كتالونيا تنــادي باالنفصــال عن إســبانيا، تخشــى أن تتكرر 

ــن البلديــن عقــب نشــر  ــر الجــدل بي ــى أراضيهــا. وأثي ــة كوســوفا عل تجرب
االتحــاد اإلســباني لكــرة القــدم روزنامــة مباريــات منتخــب »فوريــا 

ال روخــا« للتصفيــات المؤهلــة لمونديــال قطــر، كتــب فيهــا 
اليونــان وجورجيــا و«إقليــم كوســوفو«.

وأثارت تســمية »إقليم« حفيظة اتحاد كوســوفو 
ــي  ــوفو ه ــان أن »كوس ــي بي ــرد ف ــة، ف للعب
بعــدم خــوض  دولــة مســتقلة«، وهــدد 
المبــاراة فــي حــال لــم يتــم الســماح لــه برفــع 

علــم بــاده وعــزف النشــيد الوطنــي. 

حارس مرمى إسبانيا يهدي هدفًا لدولة ال تعترف بها بالده
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}بموجــب القانــون األمريكــي، توثــق التقاريــر لعــام 
2020 ممارســات حقــوق اإلنســان وحالــة حقــوق 
اإلنســان وحقــوق العمــال فيمــا يقــرب مــن 200 
ــدول  ــذه ال ــم ه ــي معظ ــن تعان ــم، ولك ــة وإقلي دول
مــن انتهــاكات حكوماتهــا لحرياتهــم وســط صمــت 

ــن{ ــب مراقبي ــب بحس الرقي
ــر  ــام تقاري ــة كل ع ــة األمريكي ــدر وزارة الخارجي تص
حقوقيــة عــن حالة حقــوق اإلنســان في العالــم ومنها 
البحريــن أيضــاً. هذا العام، كانلوزيــر الخارجية أنتوني 
ج. بلينكــن تصريحــات بمناســبة إصــدار التقاريــر 
الســنوية لممارســات حقــوق اإلنســان للعــام 2020، 
وذلــك يــوم الثاثــاء 30 آذار/مــارس 2021 فــي قاعــة 
اإلحاطــات الصحفيــة فــي وزارة الخارجيــة األمريكيــة. 
مــا لفــت انتباهــي هــو حديــث اإلدارة األمريكيــة عــن 
تعزيــز حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية والدفــاع 
ــا بالنســبة ألمريــكا  ــار ذلــك أمــرا محوري عنهــا واعتب

كدولــة، كذلــك الحديــث عــن مواصلــة الواليــات 
ــون مــن أجــل الكرامــة  المتحــدة »دعــم مــن يناضل
اإلنســانية والحريــة فــي مختلف أنحــاء العالــم«. فعادًة 
مــا يأتــي ذكــر البحريــن فــي االيجــاز الصحفــي للبيــت 
األبيــض بشــكل اســتثنائي، مــا يعطــي صــورًة أوضح 
لحقيقــة تأثيــر التقاريــر الحقوقيــة التــي تصدرهــا 
الخارجيــة أو الجهــات الحقوقيــة األخــرى. لــن تضحــي 
أمريــكا- التــي يتواجــد أســطولها الخامــس فــي 
البحريــن- بحلفائهــا مهمــا بلغــت الحالــة الحقوقيــة، 
فهــي ســتبقى تتعاطــى مــع هــذه الــدول مــع بعــض 
مــن اللــوم أو القلــق الــذي » ال يســمن وال يغنــي 
ــلطة  ــرى للس ــة أخ ــي انطاق ــل يعط ــوع« ب ــن ج م
كــي تبــدأ فــي مشــروع يتناســب وسياســية االقصــاء 
والتهميــش. علــى الرغــم مــن ذلــك، فقــد أكــد 
التقريــر الســنوي األخيــر للخارجيــة علــى تراجــع ملــف 
حقــوق االنســان وخصــص فقــرات مهمــة عــن تــردي 
وضــع الســجون والغــذاء والتجهيــزات الطبيــة ومنهــا 
تراجــع الخدمــات فــي العيــادات الطبيــة ونقــص 
الموظفيــن فيهــا، كذلــك عــن عــدم حصــول رعايــة 
ــا  ــة. كم ــراض المزمن ــاب األم ــن أصح ــن م للمعتقلي
تحــدث التقريــر عــن حرمــان الســلطات مــن الوصــول 
ــة  ــاالت الخاص ــال االحتف ــة خ ــات الديني ــى الخدم ال
ومنهــا أوقــات الصــاة، ولــم يخــف حالــة القلــق علــى 
الجســم الصحفــي والماحقات ضــد الصحفيين، ومنع 
ــع  ــض المواق ــى بع ــول ال ــة الوص ــزة الحكومي األجه
المرتبطــة بالمعارضــة والمواقــع التــي تنشــر تقاريــر 
حقوقيــة أو تلــك التــي تتحــدث عــن حقــوق اإلنســان 
والســجناء السياســيين وكذلــك المواقــع التــي تنتقــد 
الحاكمــة. األمــر هــذا يثبــت فــرض  أداء األســرة 

ــى حريــة تصفــح  ــود عل الســلطات فــي المنامــة القي
مواقــع االنترنــت ومراقبــة نشــاط األفراد على وســائل 
االتصــال االجتماعــي بحيث أصبــح الحديث عــن األداء 
الحكومــي جــرم يعاقــب عليــه القانون بتهمــة االضرار 
ــو  ــن وه ــمعة البحري ــويه س ــة أو تش ــمعة الدول بس

محــل اســتغراب واســتنكار مــن الجميــع.
ال يخفــى علــى أي مراقــب القيــود التــي فرضتهــا 
السياســيين  النشــطاء  حســابات  علــى  الســلطة 
الثقافيــة  الفعاليــات  علــى  والقيــود  والحقوقييــن 
ــزوف  ــض للع ــع البع ــا دف ــة، م ــات األكاديمي والفعالي

عمــدًا عــن المشــاركة فــي فعاليــات قــد تهــدد أمنــه 
ــة أن  ــة األمريكي ــه. تــدرك الخارجي ــه أو أعمال أو حيات
العمــل مــع ســلطات البحريــن فــي الملــف الحقوقــي 
البلــد وأهمهــا  فــي  مرتبــط كذلــك بمصالحهــا 
اســتخدام الموقــع الجغرافــي للبحريــن ألداء عمليــات 

لوجســتية تنفذهــا وزارة الدفــاع وينعكــس هــذا علــى 
محاســبة الســلطات أو تقليــم أظافــر من يعبــث بحياة 
ــة  ــر اللجن ــة تقري ــه تجرب ــا أثبتت ــو م ــن وه المواطني
المســتقلة لتقصــي الحقائــق برئاســة البروفيســور 
الراحــل شــريف بســيوني، حيــث لــم تحصــل أي لجنــة 
علــى حريــة التحقيــق فــي أحداث سياســية أمنيــة كما 
حصلــت هــذه اللجنــة، ومــع ذلــك لــم تنفذ الســلطات 
ــم تقــم اإلدارة  ــي أقرتهــا بنفســها ول ــات الت التوصي
األمريكيــة بفعــل يتناســب مــع إهمال تلــك التوصيات 
التــي دفعــت بهــا إدارة الرئيس األســبق بــاراك أوباما. 
اّن مــا ذكــره التقريــر األخيــر يعكــس جزءًابســيطاً مــن 
الواقــع المــزري المعــاش حاليــاً والــذي ينتظــر لحظــة 
ــض  ــوار ورف ــر الح ــد تعث ــة بع ــي المنطق ــراج ف االنف
الســلطة وجــود المعارضــة علــى الخريطــة السياســية 
وعــدم رغبتهــا فــي الحديــث عــن الشــراكة فــي إدارة 
ــة الســتخدام  ــة، فهــل تســعى اإلدارة األمريكي الدول
ــودة  ــي ع ــا ف ــذ رغبته ــا لتنفي ــى حلفائه ــا عل نفوذه
أمريــكا للدبلوماســية واحتــرام حقــوق االنســان بعيدًا 
عــن المصالــح؟ كذلــك هل تســتفيد حكومــة البحرين 
مــن وجــود المعارضــة السياســية المعروفــة بانتهــاج 
المماحــكات  أو  المناكفــات  عــن  بعيــدًا  الســلمية 
ــادي  ــب االقتص ــف الجان ــة وتضع ــر التنمي ــي تؤخ الت
واالســتثماري نظــرًا لتكــرار االهتــزازات السياســية؟ 
هــذا مــا تعلــق عليــه القــوى الديمقراطيــة المعارضــة 
بقولهــا وبشــكل متكــرر عــن أهميــة الحــوار الوطنــي 
إلحــداث توافقــات تشــكل بداية اســتقرار علــى قاعدة 

ــوب. ــب وال مغل ال غال

* نائب بحريني سابق معارض

تقرير الخارجية األمريكية:

حالة حقوق اإلنسان في البحرين مقلقة.. ماذا عن األسطول الخامس؟

املهندس علي االسود*

الجمهوريــة  إن 
فــي  الخامســة 
فرنســا وشــعارتها 
التاريخيــة العدالــة 
المســاواة والحريــة، 
ويعــاد  تترنــح 
القيمــي  معيارهــا 
كلمــا تعلــق األمــر 
بالمــرأة. ممارســة 
مــن  السياســة 
النســاء  طــرف 
ليــس مســألة هينة 
كمــا  ومقبولــة 
هــو الحــال فــي دول أوروبــا الشــمالية كالســويد 
ــار  ــي كتابهــا الصــادر عــن دار فاليم والدنمــارك. ف
والــذي يشــي عنوانــه بالصــراع الــذي تعرضــت لــه 
ســجوالن رويــال »واخيــرا يمكننــي الحديــث اليكــم« 
تعتــرف ســجوالن فيــه بــكل ماتعرضــت لــه مــن 
حــرب، وصراعــات داخل الحزب االشــتراكي الفرنســي 
الــذي يســود فيــه الفكــر الذكــوري. ســجوالن رويــال 
ــع  ــى جمي ــات عل ــزة جــدا تعرضــت لخيان إمــرأة ممي
ــة  ــت ضريب ــدة السياســية والشــخصية ودفع األصع

مواقــف. عــدة  فــي  إمــرأة  كونهــا 
ــية  ــية الفرنس ــرأة السياس ــك الم ــا تل ــر جميع نتذك
النســاء  نحــن  يــوم،  ذات  نحلــم  جعلتنــا  التــي 
المهتمــات بالقضيــة النســائية علــى األخــص، بــأن 

ــث  ــا، حي ــي فرنس ــة ف ــب الرئاس ــرأة منص ــد ام تتقل
أنهــا خاضــت الحملــة االنتخابية الرئاســية الفرنســية 
ضــد الرئيــس »ســاركوزي« ســنة 2007، وكادت 

ــات ــك االنتخاب ــي تل ــوز ف تف
ألّن الفــارق بينهمــا فــي نســبة األصــوات كان ضئيا 

جــدا. لقــد تقلــدت مناصــب وزارية شــتى
نــدرك لــدى تصفــح هــذه الســيرة، أن العقليــة 
ــق الجــذور فــي ســائر  ــة إرث راســخ وعمي الذكوري
ــي  ــف نوع ــات، وأّن النســاء يتعرضــن لعن المجتمع
ــي  ــاده ف ــكاله وأبع ــور أش ــه وال نتص ــد ال نتخيل ق
المجــال السياســي، وفــي مجــال الســلطة التــي 
ــزب  ــادة الح ــا. أّن ق ــا كفرنس ــدا متقدم ــم بل تحك
االشــتراكي أو َمــن ًينعتــون بـــ »الفَيلــة «، غيــر 
راضيــن البّتــة عــن ترّشــح ســيجوالن، وأنهــم لــم 
يؤازروهــا فــي الحملــة الرئاســية كمــا تفــرض ذلك 
قواعــد االنتمــاء الحزبــي، لــم لكــن اتخيــل  فظاعــة 

ــه ِمنهــم. مــا لقيت
بجرأتهــا  السياســي  مســارها  ســيجوالن  واكبــت 
المعهــودة، وحكــت بــدون مواربــة أشــكال التحقيــر 
واإلهانــة التــي تعرضــت لهــا مــن زمائهــا فــي 
تنتمــي  الــذي  السياســي  الوســط  كان  الحــزب. 
إليــه، أي الحــزب االشــتراكي الفرنســي، يعتبرهــا 
ــى السياســة« بحســب تعبيرهــا، وأنهــا  ــة عل »دخيل
ــل  ــل الفص ــك حم ــاءة، ولذل ــة الكف ــة عديم متطلع
أجــل  مــن  »الصــراع  عنــوان  كتابهــا  مــن  األول 
البقــاء فــي عالــم الرجــال«، حيــث حكــت كل شــيء، 

ــان،  ــة البرلم ــن بقب ــخافات الموظفي ــن س ــداَء م ابت
ــا  ــن زمائه ــا م ــة إليه ــات الموجه ــاء باإلهان وانته
فــي الحــزب. تســاءل زميلهــا »لــوران فابيــوس« 
)كان وزيــر الخارجيــة( ذات يــوم بحضورهــا، فــي 
إشــارة منــه إلــى رغبتهــا فــي منصــب وزاري: »ومــن 
ســيعتني باألطفــال؟«. أمــا  »ليونيــل جوســبان « 
الشــهير بتاريخــه فــي الحــزب االشــتراكي الفرنســي، 
فقــد قــال لهــا عندمــا كان رئيــس حكومــة وعينهــا 
وزيــرة لشــؤون األســرة:  »فكــرت فــي أنــك قــادرة 
ــال«. ــة أطف ــك أم ألربع ــة، ألن ــام بالمهم ــى القي عل

ال تنتهــي قصــص اإلهانــات التــي تتعــرض لهــا 
ــا ســيجوالن  ــال السياســي، تحكيه ــي المج ــرأة ف الم
ــة  ــي مهم ــت ف ــوم، كان ــديد… ذات ي ــوح ش بوض
ــوزراء،  ــا ال ــن زمائه ــدد م ــع ع ــا م ــمية بإيطالي رس
فوجئــت باثنيــن منهم يتضاحــكان ويتبــادالن المزاح 
ــر  ــا غي ــول أحدهم ــة، ليق ــرة إيطالي ــّج بشــأن وزي الف
ــذي كان يســمعه:   ــي ال ــوزراء اإليطال ــه برئيــس ال آب
»تصلــح هــذه للقيــام بشــيء آخــر غيــر السياســة«…

صّفت ســيجوالن حســاباتها مــع الجميع في الوســط 
السياســي الفرنســي خــال ثاثيــن ســنة، ولــم تغفل 
حياتهــا الشــخصية والحميميــة، حيــث طعنهــا رفيــق 
العمــر مــن الخلــف بعــد أن عاشــت معــه أكثــر مــن  
ثاثيــن ســنة، رزقــا خالهــا بابنتيــن وولديــن، عمــر 
أكبرهــم 34 ســنة. خــان فرانســوا هوالنــد الرئيــس 
ــا  ــة تصغره ــع صحفي ــه م ــابق رفيقت ــي الس الفرنس
ــر خــال  بعشــر ســنوات… علمــت ســيجولين باألم

ــاة  ــل معان ــي ظ ــتأنفتها ف ــة، واس ــة االنتخابي الحمل
قاســية.

يــا لــه مــن مســار يجســد قــدر المــرأة التــي تتخطــى 
الحــدود المرســومة لهــا، وتــوّد مشــاركة الرجــل 
فــي أخطــر المجــاالت وأكثرهــا امتيــازا، أي الســلطة. 
تذكــرت نضــال الكثيــر مــن النســاء فــي العالــم 
العربــي اللواتــي يحاولــون إقتحــام هــذا المجــال، 
مازالــت نســب التمثيــل البرلمــان ضعيفــة فــي الدول 
ــو  ــى ل ــاء حت ــن لاقص ــاء يتعرض ــة الن النس العربي
نجحــن فــي عمليــة االنتخابــات فــإن قــادات االحــزاب 
يقصــون ذلــك الفــوز واالمثلــة عديــدة ومتكــررة. إن 
دواليــب السياســة مازالــت حكــرا علــى الرجــال. لقــد 
شــنت برلمانيــات فرنســيات منــذ ثــاث ســنوات 
حملــة ضــد التحــرش الجنســي فــي هــذه االوســاط. 
إن هــذه الظاهــرة ان ذلــت إنمــا تــذل علــى ســيطرة 
الذكورعلــى االنــاث ومــازال الصــراع مســتمرا. لكــن 
يمكننــا أن نشــيد بقوة ســيجوالن رويال وشــجاعتها 
لتعريــة وفضــح المجتمــع الذكــوري هــي نفســها 
تلــك الشــجاعة التــي دفعــت الكاتبــة المصريــة  نوال 
الســعداوي التــي غادرتنــا فــي شــهر مــارس والتــي 
تعرضــت لحملــة تنكيــل وقــذف ال مثيــل لهــا داخــل 
شــبكات التواصــل االجتماعــي العتناق قضايــا المرآة 
والدفــاع عنهــا. ويمكــن ان اقــول أن النســاء يدفعن 
ضريبــة كونهــن نســاء وألننــا نولــد إنــاث بالفطــرة 
لكننــا نصبــح نســاء بالنجــاح والمثابــرة. وليســت كل 

أنثــى إمــرأة.
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تســعى الخارجيــة االمريكيــة الــى ايجــاد وســيلة 
ــع  ــر المباشــرة م ــات غي ــي المحادث لاســتمرار ف
ــذي  ــووي ال ــاق الن ــاء االتف ــار احي ــي إط ــران ف اي
الغتــه الواليــات المتحــدة فــي زمــن الرئيــس 

ــب .  ترام
فقــد اكــدت  واشــنطن موافقتهــا علــى المضــي 

قدمــًا بالمحادثــات مــع طهــران. 
فيمــا أكــد مســؤول اوربــي ان ادارة الرئيــس 
بايــدن تعمــل بجــد علــى تفعيــل المحادثــات 

والتوصــل الــى اتفــاق بحلــول الصيــف . 
 وقــال المتحــدث باســم الخارجيــة األمريكيــة، 

المقــرر  الرئيســية  القضايــا  إن  برايــس،  نيــد 
بحثهــا تشــمل الخطــوات المطلوبــة مــن إيــران 
ــف  ــوات لتخفي ــاق وخط ــزام باالتف ــودة لالت للع

العقوبــات.
محادثــات  تتوقــع  ال  »واشــنطن  أن   وأضــاف 
ــران فــي الوقــت الراهــن لكنهــا  مباشــرة مــع إي

منفتحــة علــى المســألة«.
بشــأن  المحادثــات  أن  إلــى  برايــس   ولفــت 
ــا  ــي النمس ــتبدأ ف ــي س ــووي اإليران ــاق الن االتف

يــوم الســادس مــن أبريــل.
 فــي المقابــل، أفــادت وســائل إعــام إيرانيــة بأن 
طهــران ســترفض المحادثــات غيــر المباشــرة 

مــع واشــنطن والرفــع التدريجــي للعقوبــات.

واشنطن : ال نتوقع محادثات مباشرة مع طهران 
لكننا مصرون على ايجاد الحل 

وكاالت - المستقل
 

احــرج رئيــس الــوزراء االســرائيلي بنياميــن نتينياهــو 
الســعودية بتصريحــه االخيــر الــذي قالــه فيــه ان 

ــة.  ــى مك ــات ال ــيِّر رح ــرائيل سُتس اس
واعتبــر نتينياهــو ان هــذه الخطــوة هــي تحصيــل 

ــن.  ــن البلدي ــة بي ــتوى العاق ــى مس ــل عل حاص
يذكــر ان هنــاك عاقــات يصفهــا االســرائيليون بانها 
ــاك  ــا ان هن ــرائيل، كم ــعودية واس ــن الس ــدة بي جي
تعــاون فــي كثيــر مــن القضايــا، خصوصــاً تلــك 

ــران .  ــة اي ــة بمواجه المتعلق
لكــن الســعودية لــم تصــرح بهــا ولــم تخرجهــا الــى 
ــف  ــة كش ــو بمثاب ــح نتينياه ــاء تصري ــذا ج ــن، ل العل

المســتور. 
وللتمهيــد و تــداركاً للموقــف فقــد اعلنــت الســعودية  
ــن  ــل ب ــر فيص ــا االمي ــر خارجيته ــان وزي ــى لس و عل
فرحــان ان التطبيــع ســيعود بـــ »فائــدة هائلــة« علــى 
ــل مــع  ــاق مماث ــرام اتف ــر أن إب ــه اعتب ــة، لكن المنطق
ــام  ــار الس ــي مس ــدم ف ــى التق ــد عل ــة يعتم المملك

اإلســرائيلي الفلســطيني.
 يذكــر ان  أربــع  دول عربيــة هــي اإلمــارات والبحريــن 
والمغــرب والســودان، وقعــت علــى تطبيــع العاقــات 
مــع إســرائيل العــام الماضــي برعايــة إدارة الرئيــس 

األمريكــي الســابق دونالــد ترامــب.
 وصــرح وزيــر الخارجيــة الســعودي فيصــل بــن فرحان 
الخميــس أن أي اتفــاق مــع المملكــة »يعتمــد بشــكل 

كبيــر علــى التقــدم فــي عمليــة الســام«.
 وأضــاف خــال مقابلــة مــع شــبكة »ســي إن إن« 
األمريكيــة »أعتقــد أن تطبيــع وضعّيــة إســرائيل فــي 
ــة ككل«. ــة للمنطق ــدة هائل ــة ســيحقق فائ المنطق

 وتابــع أن التطبيــع »ســيكون مفيــدًا للغايــة اقتصاديا 
و اجتماعيــا ومــن منظــور أمنــي ايضــًا«. 

يشــار الــى ان البعبــع االيرانــي ســاعد كثيــرًا فــي خلــق 
اجــواء التقــارب بيــن الجانبيــن، ومهد الطريــق القناع 

شــعوب الــدول الخليجيــة بهــذه الخطوة . 
 وتعمــل الريــاض بهــدوء علــى بنــاء عاقــات مــع 

الدولــة العبريــة منــذ ســنوات.
 وأفــادت تقارير في تشــرين الثاني/نوفمبــر أن رئيس 
الــوزراء اإلســرائيلي بنياميــن نتانياهــو عقــد محادثات 
ســرية فــي الســعودية، مــا أثــار تخمينــات حــول 
التجهيــز لتطبيــع العاقــات مــع المملكــة. لكــن نفــت 

الريــاض حينهــا حــدوث االجتمــاع.

نتينياهو يحرج السعودية
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قــررت ادارة الرئيــس بايــدن الى اســتئناف المســاعدات 
ــس  ــا الرئي ــد ان اوقفه ــطينيين بع ــانية  للفلس االنس
الســابق دونالــد ترامــب، فــي خطــوة للضغــط عليهــم 

مــن اجــل تمريــر مــا مــا تريــده اســرائيل . 
فيمــا دعــا وزيــر الخارجيــة االمريكي  أنتونــي بلينكن في 
اتصــال هاتفــي مــع نظيــره اإلســرائيلي غابــي أشــكنازي، 
الحكومــة اإلســرائيلية إلــى ضمــان »المســاواة« فــي 
واإلســرائيليين، وقال  الفلســطينيين  بيــن  المعاملــة 
المتحــدث باســم الخارجيــة األمريكيــة نيــد برايــس بعــد 
ــر  ــكنازي إن وزي ــن وأش ــن بلينك ــي بي ــال الهاتف االتص
الخارجيــة األمريكــي »شــدد علــى قناعــة اإلدارة بــأن 
اإلســرائيليين والفلســطينيين يجــب أن يتمتعــوا بدرجــة 
متســاوية من الحريــة واألمن واالزدهــار والديمقراطية«.

وأكــد بلنكيــن ومجــددًا دعــم الواليات المتحــدة الحازم 
ــع جوانــب  ــز جمي إلســرائيل وأمنهــا«، والتزامــه »تعزي
الشــراكة األمريكيــة اإلســرائيلية«. كمــا عبــر عــن دعمه 

لاتفاقــات التــي أبرمتهــا الدولة العبرية العــام الماضي 
لتطبيــع العاقــات مــع أربــع دول عربيــة أخــرى.

وبعــد أربــع ســنوات مــن السياســة األمريكيــة المؤيدة 

إلســرائيل فــي عهــد ترامــب، واعترافــه بالقــدس 
بانهيــار الحــوار بيــن  عاصمــة إلســرائيل متســبباً 
واشــنطن والفلســطينيين، اســتأنفت إدارة بايــدن 
جزئيــاً دبلوماســية أقــرب إلــى اإلجمــاع الدولــي. ولــم 
تتراجــع اإلدارة الجديــدة عــن القرار المتعلــق بالقدس، 
إال أنهــا تدعــو مجــددًا بشــكل علنــي إلــى تبنــي حــل 
علــى أســاس »دولتيــن« إســرائيلية وفلســطينية، وهو 
حــل كانــت اإلدارة الجمهوريــة الســابقة تخلــت عنــه.
وقــال برايــس إن إدارة بايدن تعتبــر أن الضفة الغربية 
أراض »محتلة« وأن النشــاط االســتيطاني اإلســرائيلي 
»يفاقــم التوتــرات« و«يتعــارض مــع الجهــود الراميــة 

إلــى تعزيــز حــل تفاوضــي علــى أســاس الدولتيــن«.
ــره اإلســرائيلي فــي  ــي اتصــال بلينكــن مــع نظي ويأت
وقــت تشــهد فيــه إســرائيل أجــواء مــن الغمــوض 
السياســي بعــد حصــول حــزب الليكــود الــذي يتزعمــه 
ــدد  ــر ع ــى أكب ــو عل ــن نتانياه ــوزراء بنيامي ــس ال رئي
مــن األصــوات وفشــله فــي الوقــت نفســه فــي تأميــن 

ــات الرابعــة خــال عاميــن. ــة فــي االنتخاب أغلبي

وكاالت - المستقل

أثــار تقريــر نشــرته منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش 
ــي وزارات  ــة ف ــرأة القطري ــل الم ــول عم ــة ح الحقوقي
ولــي  موافقــة  »شــرط«  و  حكوميــة  ومؤسســات 
األمــر الــذي يطلــب فــي العديــد مــن هــذه المنشــآت 
ــع التواصــل  ــل نشــطاء مواق ــد تفاع والمؤسســات وق

ــارض.  ــد ومع ــن مؤي ــر  بي ــع التقري ــي م االجتماع
تقــول ســيدة قطريــة : أنــا امــرأة قطريــة، فــي طاعــة 
»ولــي األمــر« فــي مــا ال يتعــارض مــع ديــن اهلل، حيــث 

ال طاعــة لمخلــوق فــي معصيــة الخالــق.
وتضيــف : ال ينــّص أّي قانــون فــي قطــر علــى حصــول 

النســاء علــى إذن أوليــاء أمورهــّن للعمــل. 
يقــول ناشــط فــي مواقــع التواصــل : ان العديــد مــن 
ــول  ــرض حص ــة  تف ــات الحكومي ــوزارات والمؤسس ال
اذن  الولــي كشــرط علــى النســاء القطريــات علــى فــي 
إجــراءات التوظيــف، رغــم عــدم وجــود الــزام قانونــي 
مــن قبــل الدولــة ، ويعتقــد ان مثــل هــذه االجــراءات 
هــي شــروط قــد تضعهــا المؤسســات الخاصــة مراعــاًة 
للوضــع االجتماعــي ولخصوصيــة المجتمــع القطــري . 
ــم آل  ــيخة مري ــر ردت الش ــى تويت ــا عل ــن موقعه وم
ثانــي : »أنــا امــرأة قطريــة، فــي طاعــة »ولــي األمــر« 
فيمــا ال يتعــارض مــع ديــن اهلل، حيــث ال طاعــة 
لمخلــوق فــي معصيــة الخالــق. وهــذا مــا نــص عليــه 
ــا!«. ــم احترامه ــي عليك ــا« والت ــذه »عقيدتن ــا ه دينن

ذاتهــا  التغريــدة  فــي  القطريــة  الشــيخة  وتابعــت 
قائلــة: »نحــن متقبلــون الوضــع، فمــا الــذي يزعجكــم؟ 

هــل تســمحون لنــا بالتدخــل فــي معتقداتكــم أم 
ــوق  ــاكات حق ــن )انته ــا ضم ــوف تدرجونه ــا س حينه

اإلنســان(؟«
وفــي تغريــدة منفصلة قالت الشــيخة القطريــة: معلقًة 
علــى منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش »منظمــة 

مدفوعــة األجــر، وأجندتهــا مكشــوفة منــذ وقــت بعيد! 
ــر« ال  ــتطاعتكم »تقاري ــي اس ــا ف ــد اهلل أن كل م نحم
تغنــي وال تســمن مــن جــوع! وال تعنينــا في شــيء ولن 
تغيــر فينــا شــيء! نحــن أقــوى مــن تقاريركــم التــي لن 

تزعــزع ثوابــت ديننــا ومجتمعنــا بــإذن اهلل!«.

امريكا تستأنف المساعدات للفلسطينيين 
وتدعو اسرائيل للمساواة

تقرير لـ »هيومن رايتس ووتش« يثير غضب القطريين
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  »فينــوس« يدعــم عاقاتــك. يتبعــك المعجبــون وقــد 
تكــون هنــاك اتصــاالت موفقــة مــع األحبــاب واألصدقاء 

والعائلــة ويمكنــك أن تؤثــر فــي الجميــع. فــي أول وآخــر 
األســبوع كــن متســامحاً، وابتعــد عــن الفخــر بنفســك.

برج الحملبرج الحمل

ــتقرار  ــك باس ــان ويعدان ــارد« داعم ــوس« و »عط »فين
ــداف  ــوغ األه ــعادة لبل ــعر بس ــي وتش ــي واجتماع عاطف

خاصــة مــن اإلثنيــن لألربعــاء، لكــن عائليــاً، ينصحــك 
الفلــك أن تتقبــل االختــاف وحــاول قــدر اســتطاعتك أن تلبــي 

ــك األهــل واإلخــوة. ــا ينتظــره من م

برج الدلوبرج الدلو

 مــن اإلثنيــن للجمعــة، الوقــت مناســب للقيــام بمبــادرات 
مهمــة، تعمــل بحمــاس علــى كل الجبهــات وتكســب 

التأييــد وقــد تقــوم بإنجــاز مؤثــر وقــوي. خفف مــن تلقائيتك 
وجرأتك وقاوم محاوالت إرباكك خاصة يومي السبت واألحد.

برج القوسبرج القوس

»عطــارد« بمواجهــة برجــك وعليــك أن تحمــي نفســك فــي 
النواحــي القانونيــة وتتأنــى قبــل توقيــع األوراق، ورغــم ذلك 

ــك  ــر إلي ــت النظ ــات وتلف ــو بثب ــاعدك أن تخط ــخ« يس »المري
بمقترحات جديدة ويتشكل مستقبلك بكل جهد تقوم به.

برج الميزانبرج الميزان

 «عطــارد« فــي منــزل الحظ يمنحــك روح المشــاركة في 
كل عاقاتــك وقــد يصبــغ حياتــك بالبهجــة. الخميــس 

والجمعــة، ال تضغــط علــى من حولــك، وإذا كنــت متزوجًا 
يجــب أن تحافــظ علــى هــدوء أعصابــك طــوال الوقــت.

برج األسـدبرج األسـد

 الســبت واألحــد والخميــس والجمعــة، »القمــر« يمنحك 
ــاً وطاقــة أفضــل وصــورة براقــة. تجــذب  ــرًا إيجابي تأثي

الجميــع لحديثــك الشــيق وماحظاتــك الذكيــة، وتتوافــق 
جيــدًا اجتماعيــاً وعاطفيــاً وعائليــاً. طــوال الوقــت: تجنــب 

ــارك. ــرع بنشــر أخب ــي وال تتب التعال

برج الثـوربرج الثـور

 يمنحــك الفلــك ســهولة ويســرًا وتمضي في عملــك بروح 
مثابــرة وفــي االتجــاه الصحيــح. تحســن التفــاوض علــى 

ــة وذكاء،  ــل بحنك ــى التعام ــادرًا عل ــدو ق ــك وتب ــر يهم أم
فقــط كــن متعقــاً فــي إدارة أمــورك مــن اإلثنيــن لألربعــاء.

برج الحوتبرج الحوت

  الســبت واألحــد، يعــدك »القمــر« بأوقــات رائعــة تجمعــك 
ــح  ــي تنج ــي واالجتماع ــن العائل ــى الصعيدي ــاب، وعل باألحب

فــي إصــاح عاقتــك بالبعــض مــن الســبت لألربعــاء. إذا كنــت 
متزوجــاً، انتبــه لعاقتــك بشــريك حياتــك ابتــداء مــن اإلثنيــن القادم.

برج العقرببرج العقرب

الحــظ  منــزل  فــي  و«زحــل«  »المريــخ«   العمــل: 
يمنحانــك حماســاً وإصــرارًا ويضعــان أمامــك فرصــًا 

لتحقيــق مكاســب. تتصــرف بنضــج خاصــة مــن اإلثنيــن 
لألربعاء، فقط يومي السبت واألحد.

برج الجوزاءبرج الجوزاء

ــعادة  ــرة والس ــدك بالمغام ــب تع ــزل الح ــي من ــمس« ف »الش
وتمنحــك جاذبيــة وإشــراقة وتتواصــل بصــورة أفضــل مــع 

األحبــاب. عائلياً واجتماعياً: يجب أن تتماســك أمــام الضغوط خاصة 
من اإلثنين لألربعاء واتخذ مسافة كافية تفصلك عن المشاحنات.

برج الجديبرج الجدي

 مــن اإلثنيــن للجمعــة: »القمــر« يدعم أعمالك، تحســن 
التصــرف ويثمــر عالمــك بفضــل اجتهــادك وعطائــك. 

فــي أول األســبوع، ال تتســرع فــي قراراتــك وكــّن لبقــاً في 
المطالبــة بحقوقــك وال تتعجــل الــرد علــى طلباتــك.

برج العذراءبرج العذراء

 رغــم معاكســة »عطــارد«، تســتطيع أيــام الســبت واألحد 
والخميــس والجمعــة أن تواجــه العقبــات بكامــل لياقتــك، 

وحينئــذ ســيكون الوقــت مناســباً للظهــور وتحقيــق تقــدم 
وتتحســن األوضــاع تدريجيــاً، مــا عــدا ذلــك يجــب أن تصمــد أمــام الضغــوط.

برج السرطانبرج السرطان

بحر النجف.. عراقة المكان وسحر الطبيعة

االهوار حكايات وأساطير وتواريخ قهر 

يقــع بحــر النجــف فــي الجانــب الغربــي مــن مدينــة النجــف، وهــو 
مســتنقع مائــي منخفــض يتكــون مــن الميــاه الجوفيــة واالمطــار 
والســيول التــي تأتي عبر الحدرد الســعودية والمحافظــات القريبة، 
ويســمى تأريخيــاً بحــر بانيقيــا، ويســمى ايضــاً بحــر المنــاذرة حيث 
ورد اســمه فــي كتــب التاريــخ القديمــة، وتناولــه الباحثــون بعــدد 
غيــر قليــل مــن الدراســات، لكــن اســمه الشــائع هــو بحــر النجــف، 

وهــو المتــداول بيــن النــاس االن.
يشــكل بحــر النجــف واحــة جميلــة تتغنــى بهــا صالونــات الثقافــة 
هنــا فــي مــدن النجــف والكوفــة والحيــرة والمنــاذرة وبعــض 
المناطــق الصغيــرة، فهــذه المــدن تضيــق فيهــا المناطــق التــي 
مــن الممكــن ان تكــون متنفســاً لســكان هــذه المــدن المكتضــة 
باالهالــي الذيــن يبحثــون عن الترفيــه لعوائلهم، وقد لمســنا ذلك 
بشــكل واضــح مــن خــال حمــات اطلقهــا ناشــطون فــي مجــاالت 
مختلفــة، وتبنــى تنفيذهــا منظمــات مجتمــع مدنــي ومؤسســات 
مختصــة وثقافيــة وشــخصيات مســتقلة وبعضهــا لهــا اطــاع فــي 

مجــال الســياحة الترفيهيــة فــي المحافظــة.
يحــاول جميــع هــؤالء تســليط الضــوء اعاميــاً على شاشــات التلفاز 
والسوشــيال ميديــا بهــدف لفــت االنتبــاه لهــذه البحيــرة الكبيــرة 
ــا يســهل  ــرة، مم ــة واســعة وكبي ــا مســاحات زراعي ــي تحيطه الت
ــة،  ــات ســياحية واســعة وجميل ــاك منتجع ــون هن ــة ان تك امكاني
ــر قليــل مــن الســواح مــن محافظــة النجــف،  تســتقطب عــدد غي
ــي  ــاورة ايضــاً، فهــي تشــكل تجمــع مائ ومــن المحافظــات المج
ــاء  ــدة البن ــود بالفائ ــة تع ــة مشــاريع اقتصادي ــى اقام يســاعد عل
ــي  ــي ف ــي والمدن ــراك الثقاف ــذا الح ــت ه ــد نجح ــة، وق المحافظ
صناعــة رأي عــام واســع داخــل المحافظــة يضغط علــى الحكومات 

المحليــة والمركزيــة بهــدف تطويــر المنطقــة.
قادتنــا تلــك الحمــات لزيــارة المنطقــة مــع تجمــع ضــم مجموعــة 
ــواء  ــي اج ــأن، وف ــذا الش ــن به ــن والمهتمي ــن المثقفي ــرة م كبي
ربيعيــة نوروزيــة، اســتطعنا تصويــر مشــاهد خابــة، قــد ال 
يتصورهــا كثيــرون انهــا واقعــاً فعليــاً فــي غــرب مدينــة النجــف، 

ــر مــن  ــف عــن كثي مناظــر المســطح المائي-البحر-كانــت ال تختل
البحيــرات الســياحية المشــهورة فــي العــراق ودول الجــوار، يزيــد 
مــن جمالهــا الكثيــر من المــزارع والواحــات الخضــراء التي يمتلكها 
القطــاع الخــاص وبعــض القبائــل العربيــة التــي تمتهــن الزراعــة 

الديميــة واالبــار فــي المنطقــة.
كانــت درجــات الحــرارة المعتدلــة ونســيم الهــواء المنعــش يثيــر 
رغبــة جمعيــة لــكل الحاضريــن عن واقعيــة البحــر ووجــده تاريخياً، 
وامكانيــة توظيفــه اقتصاديــاً، فضــاً عــن اثره بثقافــة محيطه من 
الســكان، وهــذا مــا دفعنــا مجموعــة مــن المختصين الذيــن كانت 

لهــم وقفــات علميــة واكاديميــة ودراســية حــول بحــر النجف.
ذكــر لنــا اوالً العامــة الدكتــور حســن الحكيــم اســتاذ التأريــخ: ان 
ــرة  ــخ المــدن المحيطــة كالحي ــم يجــف طــوال تأري بحــر النجــف ل
ــف  ــر النج ــر بح ــل عب ــت تص ــة كان ــع تجاري ــاذرة، وان بضائ والمن
مــن الصيــن والهنــد الــى العــراق عــن طريــق ميــاه الخليــج العربــي 
ثــم نهــر الفــرات وصــوال الــى النجــف، واكــد ورود اســم البحــر فــي 
الكثيــر مــن المصــادر التأريخيــة لمئــات الســنين بلفــظ بحــر، وان 
النجــف كان علــى الحيــرة كســاحل لبحــر الملــح كما ذكــر اليعقوبي، 
ــي  ــد طريق ــر اح ــف يعتب ــر النج ــم ان بح ــور الحكي ــاف الدكت واض
الوصــول الــى بــاد الشــام مــن الحيــرة قبــل االســام كونــه ممــر 
مائــي واســع، واحــدى طــرق النقــل مــن والــى البصــرة ايضــا فيمــا 

بعــد، وان اهميــة بانيقيــا بــدأت تقــل فــي العهــد االمــوي، واصبــح 
يشــار الــى البحــر بانــه بحــر النجــف فــي تســميات العــرب انــذاك.

ثــم توجهنــا الــى الدكتــور صــادق المخزومــي اســتاذ مــادة التأريخ  
لســؤاله عــن وجــود اثــر لهــذا البحــر علــى ثقافــة وعــادات المدينــة 

ومــا حولــه مــن ســكان فاجــاب:
   كان هنــاك اثــر ظاهــر علــى العــادات والتقاليــد فــي مدينة النجف 
ــطح  ــذا المس ــود ه ــا وج ــي يفرضه ــواء الت ــاخ واالج ــبب المن بس
المائــي الكبيــر، وانتهــى هــذا التأثيــر بنهايــة القــرن العشــرين اذا 
كان للتكنولوجيــا الحديثــة دور فــي ابعــاد تأثــر المدينــة بالمنــاخ 

البحــري.
ــة  ــة الكوف ــخ بجامع ــتاذ التأزي ــاض اس ــدام الفي ــور مق ــا الدكت أم
ــى  ــة عل ــلبية وااليجابي ــار الس ــوع واالث ــن ذات الموض ــول ع فيق
االنمــاط الحياتيــة لســكان المــدن المحاذيــة لبحــر النجــف فقــال:

هنــاك اثــار ايجابيــة كبيــرة فطبــاع النــاس اكثــر ليونــة واراءهــم 
اكثــر وســطية وهــذه صفــات الســكان الســاحليين عامــة بســبب 
التاقــح الحضــاري والفكــري والتجــاري، علــى عكــس المــدن 
الداخليــة والتــي تكــون منعزلــة، وفيمــا يخــص واقــع بحــر النجــف 
االن قــال الدكتــور الفيــاض انــه يتكــون مــن بطائــح صغيــرة غيــر 
ــار اخــرى، وهــو  ــي الســابق او بح ــا ف ــة كم متصــل بانهــر ماحي
محــاط بمجموعــة من االريــاف ذات الطبيعة العشــائرية المحافظة 

ممــا يعنــي محدوديــة الحركــة فــي ســواحله، باالضافة الــى فاصل 
منحــدر حــاد بيــن النجــف والبحــر ممــا حــد مــن توســع المدينــة 
باتجــاه البحــر، فضــاً عــن تذبــذب حجــم الميــاه تبعــاً لكل موســم.

ســألت الباحــث فــي التأريــخ الســيد عبــد الحســين محبوبــة 
ــط الســكان ببحــر  ــة ترب ــات مجتمعي ــاك فعالي ــت هن عمــا اذا كان
النجــف فقــال: بحســب  معلوماتــي ال اعلــم عــن فعاليــة ثقافيــة او 
ــاك  ــت هن ــت وال زال ــرة ســابقا، ولكــن كان ــة عــن البحي فولكلوري
فجــوة خضــراء مقطعــة الــى بســاتين  بيــن البحيــرة وربــوة 
النجــف، وهــذه الفجــوة الخضــراء كشــريط يمتــد مــن النجــف الــى 
ــازي ويقســمها  ــاذرة ويمــر فــي وســطها جــدول او نهــر الغ المن
الــى شــريطين متوازييــن اخضريــن مقســم الــى بســاتين تملكهــا 
اســر وعشــائر نجفيــة عشــائر، وكان النجفيــون   يقصــدون تلــك 

ــدر(. ــد ســنزه ب البســاتين بايام)عي
منطقــة بحــر النجــف تحتــاج الــى امكانــات هائلــة وميزانيــة 
اســتثنائية، وال اعتقــد بهــذه الظــروف الصعبــة التــي تعجــز فيهــا 
الدولــة عــن توفيــر مســتلزمات بســيطة يحتاجهــا المواطــن انهــا 
ــبكة  ــد ش ــل م ــة مث ــياحية مهم ــاريع س ــذ مش ــى تنفي ــادرة عل ق
طــرق وبنــاء مرافــق خدميــة تســاعد علــى َجــذب الســواح، ومــن 
هنــا توجهنــا الــى الدكتــور ضرغــام كيكــو رئيــس هيئــة اســتثمار 
محافظــة النجــف وســؤاله حــول مــا اذا كان هنــاك امكانيــة عمليــة 
ــة بحــر  ــة القامــة مشــاريع اســتثمارية ســياحية فــي منطق وتقني

النجــف:
اجــاب الســيد كيكــو اننــا كهيئــة اســتثمار محافظــة النجــف وضعنــا 
دراســة وخطــة متكاملــة لتطويــر واســتثمار منطقــة بحــر النجــف، 
ــة  ــدة ونموذجي ــة النجــف الجدي وحســب الدراســة ســتكون مدين

ومتكاملــة.
ــة والرســمية،  ــراءات القانوني ــة باشــرت باالج ــان الهيئ واضــاف ب
ومــن المؤمــل خــال هــذا العــام ســيتم المباشــرة بذلــك عمليــاً، 
وذكــر ان تنفيــذ الخدمــات فــي منطقــة بحــر النجــف يعتمــد علــى 

ــة االخــرى. ــر الخدمي ــاً وليــس علــى الدوائ االســتثمار حالي
ــع  ورغــم قربهــا جــدًا مــن مركــز محافظــة النجــف اال انهــا ال تتب
اداريــا لبلديــة النجــف، فــي تقســيم اداري غريــب، وهــي غير معنية 
ــا قطــاع الســياحة  ــات ممكــن ان يســتفيد منه ــل اي خدم بتفعي

الترفيهيــة.
تغييــر الفكــرة العامــة حــول مدينــة النجــف بانهــا للدفــن اصبــح 
هاجســاً مشــتركاً لطبقــة لغالبيــة الشــباب هنا، ويتســابق جميعهم 
كل حســب اماكانيتــه واختصاصــه، البــراز جانــب مدنــي وحضــري 
ــن  ــن وم ــون المتابعي ــي عي ــة ف ــة المدين ــن هوي ــزء م ــون ج يك
مختلــف المحافظــات العراقيــة، ومنهــا التركيــز علــى اهميــة وجــود 
منطقــة ســياحية واســعة وجميلــة تحــت مســمى بحــر النجــف بحــر 

النجــف.

1
عمتي لميعة توفيق

ليــل األهــوار لــن يؤرقــُه ســوى غنــاء النســاء الســاحرات، 
إنهــا مهنــة الحلــم األكثــر شــيوعاً فــي حيــاة الليــل، 
المطــارق فيهــا دمــوع حنيننــا والمناجــل بحــة الكاهنــات 
ــاذ  ــن م ــث ع ــي تبح ــروح وه ــة ال ــي أروق ــدات ف المنش
آمــن تــودُّ فيــه االســتراحة مــن تعــب النهــار وأســى أْن 
تســمَع صراخــاً بعــد منتصــف الظهيــرة يقولــون لــك 
فيــه: أنَّ داخــل بــن ســوادي عطــب )9 ســنوات( قــد غــرَق 
للتــو بميــاه الهــور، وهــو يطــارد جاموســة نافــرة، عندهــا 
لــن يكــون بمقــدورَك أن ترفــع مــن صــوت شــذى حناجــر 
الكاهانــات فــي ليــل اإلذاعــات والراديــو وتقــرُب ســماعة 
الجهــاز إلــى أذنــَك وبصــوٍت خافــٍت تبحــث عــن صــوت 
بهــدوٍء وصمــٍت  يبحــُث  الســياب  كان  مثلمــا  لميعــة 
وخلســة عــن وجــوه النســاء ليســجَل أســاطير جمالهــَن 

فــي قصائــده.
ــع صــوت  ــدة جــدًا، أســتذكرها اآلن م ــام البعي ــك األي تل
عبــاس  لميعــة  الرائعــة  للشــاعرة  البعيــد  الهاتــف 
عمــارة، فهــي بيــن حيــن وحيــن تتذاكــر معــي أحامهــا 
ــى  ــة عل ــال والحيوي ــة بالجم ــة ممتلئ ــاريعها، يقظ ومش
الرغــم مــن أنهــا اجتــازت الخامســة والثمانيــن، وفــي آخــر 
صــوت هاتفــي لهــا مــن أمريــكا كانــت قربــي فــي صــوت 
ــق،  ــة توفي ــى لميع ــرى تدع ــة أخ ــي كاهن ــوب تغن الحاس
حيــث تربكنــي خمائــل صوتهــا وهــي تغنــي )هــذا الحلــو 
كاتلنــي يــا عمــة( لتذكرنــي بتلــك الليلــة الحزينــة التــي 
ــتنا  ــي مدرس ــث ف ــف الثال ــي الص ــذ ف ــا التلمي ــرق فيه غ
ــُب  ــُه تنح ــت أم ــف كان ــن ســوادي عطــب( وكي )داخــل ب

ــو. ــدي الحل ــا ولي ــت ي ــن أن ــوُل وتقــول: أي وتول
ــة أحســت بأســى األم  ــر مــن إذاع ــل أكث ــك اللي ــي تل وف
المعيديــة وبثــت أغنيــة لميعــة توفيــق )هــذا الحلــو 

كاتلنــي يــا عمــة( وقتهــا بكيــت وهمســة للمذيــاع:

عمتــي لميعــة، الحلــو الــذي قتلــِك غــرق اليــوم فــي ميــاه 
ــه  ــون عن ــا يبحث األهــوار وعشــرة رجــال مــن أهــل قريتن

ولــم يجــدوه إلــى اآلن.
اإلذاعــات  أزقــة  فــي  الغائــب  توفيــق  لميعــة  صــوت 
أثيــر  فــي  القــادم  عمــارة(  عبــاس  )لمعيــة  وصــوت 
أســاك الهواتــف األرضيــة يجتمعــان عنــد حــدود الشــوق 
للمــكان البعيــد، الرقــة المتناهيــة فــي المشــاعر والحنيــن 
ــذي  ــر ال ــم األخض ــد األدي ــد عن ــكان البعي ــومري للم الس
كنــا نصنــع عليــه أرائــك الغــرام والكتابــة وأمنيات الســفر.

صــدى  فــي  ســافرت  )اللميعتيــن(  مــن  واحــدة  اآلن 
البعيــدة تنتظــر قدرهــا مــع جمــال صوتهــا  الســماء 
ــة  ــى جن ــورد إل ــات ال ــر بواب ــف َعْب ــا لتدل إْن كان ُيؤهله
دلمــون، واللميعــة الرائعــة األخــرى تعيــش مثلــي اغتــراب 

ــا. ــي أوروب ــا ف ــكا، وأن ــي أمري ــي ف ــارات، ه الق
ــال  ــدة فــي الحب ــن الممت ــال الحني أحســب المســافة بأمي
الصوتيــة فــي حنجــرة لميعــة توفيــق فأحصــل علــى كــم 
ــل  ــرب بالعوي ــر المت ــك الفج ــات وذل ــن الذكري ــل م هائ
يــوم اســتطاعوا أن يجــدوا الدميــة الغريقــة )داخــل بــن 

ســوادي عطــب(.
هــذا الكــم يتدثــر اآلن بشرشــف الحنيــن ويكتب الســطور 
توفيــق(  )لميعــة  المرحومــة  عمتــي  لمديــح  األخيــرة 
ــه  ــات أوان ــذي ف ــي ال ــن الملوك ــن ذاك الزم ــدث ع وأتح
فالتواريــخ الحالمــة ال ُتســتعاد لمجــرد أنــَك تحلــم فيهــا، 
ــرة  ــر الذاك ــاف أنه ــد ضف ــا عن ــل نضعه ــى األق ــا عل لكنن
لنســبح معهــا فــي أمنيــة صغيــرة تهجــع إليهــا نفوســنا 
ــي  ــاول المناف ــر بمع ــذي ينخ ــذا الهــدم ال ــن ه ــدًا ع بعي
ل حتــى لهجــة أبنائنــا. مــن  أرواحنــا وأجســادنا ويبــدِّ
)الجــا واللعــد( إلــى )الثانكيــو( اإلنكليزيــة و)الدانكشــون( 
و)الكراســياس(  الفرنســية  و)المرســيه(  األلمانيــة 

ــكرًا... ــي ش ــا تعن ــبانية، وكله اإلس
وعليــه تبقــى هــذه األغنية وغيرهــا فيتامين يرمــم كل ما 
يتهــدم ونمتلــك فــي ســلطنتها شــيئًا مــن ذوق نحتاجــه 
حتــى فــي رســائل الغــرام ومكالمــات الموبايــل ونصوص 
ــَع  ــس ُصن ــذا هاج ــعر؛ ألن هك ــة والش ــاالت والرواي المق
ــم  ــة الحس ــق لحظ ــل بخل ــق كفي ــة توفي ــة لميع ــن بح م
ــام  ــم األح ــر غطته ــى بش ــاعة إل ــع س ــو لرب ــول ول لنتح
ــكان  ــوق للم ــار الش ــم أمط ــا وأغرقته ــة ببردته الحقيقي

األســطوري.
مــكان الســنونو وشــجر النخيــل والعصافيــر وبائعــات 

القيمــر وغجريــات أغانــي داخــل حســن.

* سلســلة حكايــات تحــت العنــوان اعــاه  للكاتــب 
نعيــم عبــد مهلهــل تنشــرها المســتقل تباعــًا.

تقرير : وسام رشيد
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الشاعر والدبلوماسي العراقي 
ارشد توفيق يصدر له عن دار 

الصحيفة  العربية مجموعة 
مترجمة للغة االنكليزية بعنوان 

ملك الجبال السبعة ترجمها 
د.اسماعيل عبد الوهاب اسماعيل.

ارشد توفيق

12األخيـــــــــرةاألخيـــــــــرة
ماذا يريد 

العراق العربي 
من العرب ؟ 

اكــد رئيــس الــوزراء العراقــي مصطفــى الكاظمــي ان العــراق عربــي وامتــداده الطبيعــي هــو 
الــدول العربيــة، وهــذا التأكيــد جــاء عشــية ســفره الــى المملكــة العربية الســعودية بنــاًء على 
دعــوة - قيــل إنهــا مقدمــة مــن الملــك ســلمان عبــر اتصــال هاتفــي - ال احــد يختلــف علــى 

عروبــة العــراق، كمــا ال احــد ينفــي االنتمــاء العربــي للعــراق . 
لكــن ربمــا يختلــف البعــض علــى مصطلــح الحاضنــة العربيــة أو الحضــن العربي، الذي يشــير 

الــى عمــق العاقــة العراقيــة العربيــة بالظاهــر، لكــن الواقــع يقول شــيئاً اخــر  . 
اســتقبل الكاظمــي اســتقباالً كبيــرًا فــي الســعودية متمثــاً بولــي العهــد محمد بن ســلمان، 
رغــم ان الدعــوة كانــت مــن الملــك ســلمان، لكــن الكاظمــي لــم يلتــِق الملــك ولــم يكن في 
جــدول الزيــارة لقــاؤه . هــذا االســتقبال الكبيــر وتوقيــع االتفاقــات ومذكــرات التفاهم الخمس 
لــم يعكــس التوجــه الحقيقي للســعودية فــي تصحيح العاقــة بين البلديــن، فمــازال االعام 
الســعودي يســتفز الشــارع العراقــي.  كمــا ان المملكــة تريــد مــن العــراق ان تكــون عاقتهــا 
معــه علــى حســاب العاقة مــع ايران، كمــا تريد الســعودية ان  يلعب الكاظمي دور الشــرطي 

»بتقليــم أظافــر مليشــيات ايــران والحــد مــن نفوذهــا داخل العــراق« . 
فالدعــم الســعودي للعــراق مشــروط، أي ان كل االتفاقــات والصنــدوق االســتثماري ذي 
المليــارات الثاثــة الــذي اعلــن عنــه فــي زيــارة الســيد الكاظمــي لــن يتحقــق مالــم ينفــذ 

ــعودية .  ــروط الس ــي الش الكاظم
فهــذه ليســت المــرة االولــى التــي تعلــن المملكــة فيهــا ُحــَزَم الدعــم الفضائي للعــراق، لكن 
الواقــع لــم يشــهد أّيــاً مــن هــذه الوعــود، فــا ملعــب وال مدينــة رياضيــة وال ربــط كهربائي 
بالشــبكة الخليجيــة وال دعــم اعامييــن وال هــم يحزنــون. رغــم ان الشــارع العراقــي باالغلــب 
لــم ولــن يعــارض أي تقــارب عربــي عراقــي، إال ان التباطــؤ وعــدم الثقــة بيــن الطرفين تجعل  
اآلخــر متعثــرًا .  فبــدل ان تربــط الســعودية دعمهــا بالوقــوف بوجــه النفــوذ االيرانــي، عليهــا 
ان تصنــع البديــل علــى االرض الــذي ســيحفز علــى المقارنــة بيــن دور ايــران ودور العــرب 
فــي الوقــوف مــع العراقييــن  وتدعــم الكاظمــي بشــكل فعلــي تجعلــه قــادرًا ان يتحــدى ايران 
بــكل قــوة.  فبعــض النجاحــات فــي الملف االقتصــادي واالســتثماري كفيلة في تغييــر الصورة 

النمطيــة عــن الــدور الســعودي والعربي بشــكل عــام .
فالعــراق يحتــاج الــى فــرص عمــل لشــّبانه الذيــن يعانــون مــن البطالــة، والحكومــة لديهــا 
مشــاكل كبيــرة فــي هــذا الجانــب، فالســعودية وبقدرتهــا الجبــارة قــادرة ان تفتــح فروعــًا 
لشــركة المراعــي العماقــة بــدالً مــن تصديــر  منتجاتهــا الــى العــراق. لتوفــر  بالوقــت ذاتــه  

فــرص عمــل وتســتغل الثــروة العراقيــة فــي هــذا المجــال. 
الســعودية وبتأثيرهــا السياســي الكبيــر قــادرة ان تحــظ دول خليجيــة وشــركات مثــل اعمــار 
القابضــة االماراتيــة، وقطــر القابضــة والمملكــة القابضــة وغيرهــا فــي اعــادة اعمــار العــراق 
وتقــدم اســتثمارات فــي الطــرق والفنــادق والمصانــع. وليــس هــذا مجانــاً او هدايــا تقــدم 
للعــراق، ال بــل هــو اســتثمارات مدفوعــة والعــراق بلد غني ال يحتــاج الى مســاعدات مالية، كل 

مــا يحتاجــه ان يقــف اخوتــه معــه لرفــع المعانــاة عــن شــعبه . 
ان تمكيــن الكاظمــي ال يكمــن فــي توقيــع اتفاقات ومذكــرات تفاهم، تبقــى حبرًا علــى ورق، 

بــل يحتــاج الــى دعــم فعلــي علــى ارض الواقع . 
مــاذا يســتفيد العــراق مثــاً مــن فتــح معبر حــدودي غيــر مدخول بســيط ال يغني وال يســمن 
مــن جــوع ، ولعــل الفائــدة الكبــرى ســيجنيها الجانــب الســعودي بتســهيل نقــل البضائــع 
المصــدرة للعــراق. الحضــن العربــي يحــب ان يكــون دافئــاً كــي يشــعر العراقيون بـــحميميته  
واخوتــه  الفعليــة. الكاظمــي ال يمكــن ان يقاتــل دون ســاح وال يمكــن ان يقــف بوجــه ايران 
كمــا تريــد الســعودية وهــو اعــزل. فالجــوالت واالســتعراضات فــي شــوارع الريــاض والعمــرة  

فــي مكــة ال تغيــر مــن الواقــع بقــدر مــن ســيتغير مــن خــال خطــوات عمليــة ملموســة. 
العــراق العربــي يريــد ان يشــعر بانتمائــه الحقيقــي لهــذه االمة ، العــراق العربــي هو المتفاعل 
مــع محيطــه بقــوة. ال ان يســتجدي بطولــة كرويــة مــن هنــا ودعمــاً مــن هنــاك، واذا كان 

الصديــق وقــت الضيــق فمــا بالــك بــاالخ وقــت الشــدة .  
 فقد قالت العرب قديمًا 

اخاك اخاك انَّ َمْن ال أخاً له          كساعٍ الى الهيجا بغيِر ساحِ 

عالء الخطيب

األسبوع نهاية 

انتشــر وتطــور مفهــوم االعــام بدايــة فــي اوربــا الســباب تاريخيــة وموضوعية فهــو ينطوي 
علــى معنــى دقيــق ومحــدد : وهــو اخبــار الجمهــور باالحــداث والوقائع كما هــي في حقيقتها 
وتقديــم المعلومــات الصحيحــة ، لغرض فهمهــا واســتيعاب دالالتها ثم تكويــن رأي حولها. 
وعلــى صعيــد اخــر ان وســائل االعــام ليســت نشــاطا فقــط وانمــا هــي الموسســات التــي 
ــاطات  ــة النش ــي مجموع ــام ه ــائل االع ــن : »ان وس ــار نوري ــر برن ــا يذك ــا وكم ــوم به تق
والموسســات والتاثيــرات الهادفــة الــى جمــع ونشــر واختيار وتقديــم وطبع وقائع تعتبــر ذات 
اهميــة للحيــاة االجتماعيــة«. واليمكــن حاليا فصل النشــاط االعامي عن الجهــة التي تموله 
، ذلــك ان اجهــزة االعــام موسســات كبــرى تحتــاج الــى اموال ضخمــة وكادر صحافــي واداري 
الــخ.. وهــي بذلــك تســعى الى تحقيق اهــداف متباينة تخــدم مصالح مموليهــا وتوجهاتهم، 
اضافــة لذلــك ان مفهــوم االعــام اليتضمــن االخبــار والوقائــع التــي تحــدث هنــا وهنــاك 
فحســب وانمــا التعليقــات والــردود واالراء حولهــا وتســتخدم الموثــرات والصــور والمقاطــع 
واالصــوات والرمــوز التــي تنســجم وماتريــد ايصالــه للــراي العــام لتكويــن توجهــات اتجــاه 

الوضــع السياســي والحكومــي.. 
وبالمقابــل تمتلــك الحكومــات قــوة تاثيــر فــي الــراي العــام اليســتهان بــه بما يتوفــر لها من 
وســائل اعاميــة ضخمــة توثــر بالمجتمــع ســلبا او ايجابــا مــن خــال تقديــم المعلومــات عن 
نشــاطاتها الــى الجمهــور او عــن طريــق حجبهــا عنــه او عبــر مواجهــة االعــام المضــاد لــه، 
وهــذا يرتبــط بطبيعــة النظام السياســي وشــكل الحكومــة.. مع ذلــك تميل هــذه الحكومات 
والنظــم الــى اعــام الجمهــور بانجازاتهــا ونشــاطاتها لذلــك تســتخدم مختصيــن باالعــام 
والصحافــة وعلــم النفــس ووســائل االتصــال للتاثيــر بالجمهــور وفــق مصالحهــا ، او وفــق 
مصالــح شــعوبها وهــذا ماتعمــل عليــه االنظمــة الليبراليــة الديمقراطيــة، امــا فــي االنظمــة 
الشــمولية االشــتراكية ومنها االتحاد الســوفيتي الســابق  فوســائل االعام تختلف تماما . اذ 
ان مســووليتها واالشــراف عليهــا تكــون بيــد الحــزب الحاكــم كالحــزب الشــيوعي فــي حينها، 
فالحكومــة التســيطر علــى وســائل االعــام انمــا تشــرف عليــه هيئــة حزبيــة تســمى ادارة 
الدعايــة والتوجيــه. فالحــزب نصــب نفســه قائــدا ومرشــدا وموجهــا ومعلمــا للشــعب ، وهــو 
يغــذي الشــعب بالمعلومــات التي يريد ويحجــب عنه مايريد ويحاســب ويعاقب عــن اي اعام 
مضــاد او غيــر مؤيــد،  فالــراي العــام بيــد الحــزب يشــد الجماهيــر اليــه لخدمتــه وكل وســائل 
االعــام مجــرد مــرآة عاكســة لمــا يريــده الحــزب . وهــذه الفكــرة طرحهــا ســتالين وتعــرف 
بالذيلية او الذنبية اي الهيمنة على كل وســائل االعام وكل شــيء لجر الجماهير للســير وراء 
الحــزب الــذي يكــون فــي المقدمــة والشــعب فــي المؤخــرة. والحــزب هــو مــن يقــرر االهــداف 
والقيــم واالخبــار التــي يغذيهــا للجماهيــر، مــن احــل ربطهــم بالحــزب والعقيــدة السياســية 
لــه ويوظــف لذلــك كل الطاقــات واالمكانــات لتحريــك الشــعب تجــاه االيدولوجيــة الشــيوعية 

وصــوال لتحقيــق االهــداف.
اخيــرا يمكــن االشــارة الــى جملــة قضايا موضوعية اســهمت فــي نجاح تاثيــر وســائل االعام 
فــي تكويــن الــراي العــام وتحريكــه، ممــا جعــل المواطــن معتمــد علــى وســائل االعــام التي 

جعلتهــم مــادة بيــد رجــال االعام يشــكلون توجهاتهــم واراءهــم،  ومنها:
1. تزاحــم المســائل السياســية وكثــرة الوقائــع التــي تحــدث بســرعة فائقــة فــي ارجــاء العالــم 

المختلفة.
2. طبيعــة تلــك الوقائــع واالحــداث المعقــدة والخفيــة التــي تتجــاوز قــدرة المواطــن غيــر 

المختــص علــى فهمهــا واســتيعابها وتكويــن راي عــام بشــانها.
3. بعــد مراكــز اتخــاذ القــرارات عــن متنــاول المواطن وعــدم اطاعه علــى المجريات الحقيقية 
للممارســة السياســية تجعلــه فاقــدا لتكويــن راي دقيــق يســهم فــي عمليــات صنع القــرارات 

التــي تحتــاج  لثقافــة واســعة وســعة اطــاع وقــرب سياســي وخبــرة طويلة.
4. ال يمتلــك المواطــن البســيط الوقــت الكافــي واالمكانيــات المتاحــة لتدقيــق المعلومــات 

الكثيفــة واالخبــار المتدفقــة فكريــا وال تمحيصهــا عــن طريــق ممارســته الشــخصية.

تاثير وسائل 
االعالم على 
الرأي العام

بقعة ضوء

االعالمي قصي الحسن 

د. احمد امليالي

بريشة : كاظم شمهود

توفي هذا االسبوع القاضي 
محمد عريبي احد القضاة الذين 
حاكموا  صدام وعناصر نظامه  

في المحكمة الخاصة التي اقيمت   
بعد احتالل العراق.

محمد عريبي

يحدثحدث

 - اخر عمل لك ؟
* دراســة منشــورة فــي صحفيــة 
عربيــة بعنــوان  )أثــر المهيمنــات 
الراديكاليــة على ثنائيــة الخطاب 

الصحفــي والتلفزيونــي( .
 - اخر كتاب قراته ؟

وجماليــة  نقديــة  *  دوائــر 
للكاتــب عقيــل مهــدي يوســف.

 - اخر فيلم شاهدته؟
*  عودة الملك.

غيــر  او  عراقــي  سياســي   - 
؟ لديــك  مفضــل  عراقــي 

*   عبد الباري عطوان .
 - افضل شاعر لديك ؟

* عبد الرزاق عبد الواحد. 
لديــك  مفضــل  مطــرب   - 

واجمــل  اغانيــه؟
*  كاظــم الســاهر  اغنيــة 

 ســاعة. 
  -  مطرب عراقي ؟

*  محمــد عبــد الجبــار اغنية 
ــر روحي.  اصب
  -  احب اغنية ؟

مكانــك  عســاف  *   محمــد 

خالــي. 
- ممثل يعجبك؟

*    تيم حسن/ جمال سليمان.
  -  احب البلدان ؟

*    تركيا / لبنان . 
 - حكمة في حياتك؟

*  ما تضيك اال تفرج .
 - امنية خاصة؟

*  حضــور ومشــاركة فــي مؤتمــر 
علمــي/ سويســرا .

 - امنيه عامة؟
*  تحريــر العــراق من براثن الفســاد 

والمفسدين .

ــة  ــة  العالمي ــة والمغني ــال للممثل ــع تمث وض
الشــهيرة مارليــن مونــرو  امــام متحــف مدينة 
ــها  ــر مالبس ــون ، يظه ــبرينجز للفن ــم س بال
الداخليــة، ممــا اثــار جــدال واســعاً بيــن ســكان 
المدينــة،  ممــا يعتقــد البعــض ان  وضــع 
التمثــال فــي مــكان عــام  بهــذا  الوضــع 
ــادي  ــاً لمرت ــام ، خصوص ــذوق الع ــدش ال يخ

ــف   المتح
التــي  منــرو  العالميــة  الفنانــة  ان  يذكــر   
اشــتهرت بــاداء ادوار االغــراء فــي الســينما 

 . االمريكيــة 
ــوس،  ــوس أنجيل ــي ل ــام 1926م ف ــدت ع  ُول
ــت  ــطس 1962، كان ــي 5 أغس ــا ف ــت به ومات
عــرض  مهنــة  إلــى  األصــل  فــي  ســتتجه 
األزيــاء، إلــى أن وجدهــا هــاورد هيــوز وأقنعها 
ــالم  ــركة أف ــع ش ــا األول م ــع عقده ــأن توق ب
فوكــس للقــرن العشــرين فــي أغســطس 
1946. واســتطاعت فــي بداية الخمســينيات أن 
تصبح نجمة هوليودية ورمزًا جنســياً. شــملت 
ــون  ــرى أفــالم »الرجــال يفضل نجاحاتهــا الكب
الشــقراوات«، »ســنة الحكــة الســابعة«، وأيضــًا 
»البعــض يفضلونها ســاخنة«، والذي رشــحها 
ممثلــة  غلــوب ألفضــل  الغولــدن  لجائــزة 
تلــك  ورغــم  1960م.  عــام  فــي  كوميديــة 
ــة، فقــد فشــلت مونــرو فــي  الشــهرة المهول
حياتهــا الشــخصية، ولــم تحقــق لهــا مهنتهــا 
الرضــا النفســي. وقــد أثــارت وفاتهــا العديــد 
مــن االحتمــاالت والظنــون )انتحــار، جرعــة 
ــي(،  ــال سياس ــات، أو اغتي ــن المهدئ ــدة م زائ
مــا ســاهم فــي تقويــة مركزهــا كرمــز ثقافــي.

تمثال لمارين مونرو يثير غضب االمريكيين
وقفة مع

رحل هذا االسبوع الناشط 
العمالي والسياسي محسن 
شمهود طاهر في البصرة 

وقد عمل الراحل في االوساط 
العمالية منذ الخمسينات وهو 

 شقيق الفنان كاظم شمهود.

محسن شمهود

الباحث وطالب الفلسفة في 
الجامعية المستنصرية االستاذ 

حيدر دوشي يحصل على شهادة 
الدكتوراه في الفلسفة وبامتياز 

في موضوعة ) اشكالية الوعي 
في الفلسفة الغربية المعاصرة ( .

حيدر دوشي

الفنان والسياسي العراقي 
جعفر حسن يصاب بوباء 

الكورونا دعاء محبيه بسالمته 
وعودته الى عطائه الفني 

الملتزم.

جعفر حسن

بحضور الدكتور وزير الثقافة 
والسياحة حسن ناظم تحتفي 

دائرة السينما والمسرح بالفنان 
الكبير جواد الشكرجي اليوم االحد 

من خالل استضافته في تقليد 
)عصرونية جاي وكعك(. 

جواد الشكرجي

 أطلقــت متاجــر بريطانيــة متخصصــة 
فــي المالبــس الرياضيــة النســائية 
»طاقــم  أول  لتوهــا   Sweaty Betty
يتســنى  حتــى  للمحجبــات«  رياضــي 
لعاشــقات اللياقــة البدنيــة أن يرتدينــه 
ــق  ــك وف ــة، وذل ــة الرياض ــاء ممارس أثن
 Glamour لمجلــة  تقريــر  ذكــره  مــا 
األمريكيــة،  حســب المصــدر نفســه، فإن 
العالمــة التجاريــة أكــدت أن رســالتها 
تهــدف إلــى تمكيــن المــرأة مــن خــالل 
اللياقــة البدنيــة وأنهــا تلتــزم بكســر أي 
حواجــز تعيــق الوصــول إلــى األنشــطة 

ــة. البدني
 مميزات خاصة 

عــام  مــن  أكثــر  الشــركة   قضــت 
المالبــس  وتجــارب  التطويــر  فــي 
الرياضية وورش العمــل وآراء كافة 

الموظفيــن والعمــالء ضمــن مســاعيها لتطويــر 
»مالبــس مخصصــة للمحجبــات« والتــي تعــد بــأن 
تحافــظ علــى متانتهــا أثنــاء أداء التمرينــات، بدايــة 
مــن الــدورات التدريبية حتــى الرياضات التنافســية.
ــغ ســعرها   وقالــت الشــركة عــن القطعــة التــي يبل
حوالــي 35 دوالرًا والمصنوعــة مــن قمــاش خفيــف 
ومتوافــرة  للتنفــس،  وصحــي  العــرق  يمتــص 
بمقاســات S/M وM/L: »الحجــاب بســيط ويمكــن 

ــة«. ــة عالي ــه بدرج توظيف
ــه  ــب ب ــا نرغ ــه  ان كل م ــركة المصنع ــول الش  وتق
ــاة  ــلوب حي ــي أس ــن تبن ــرأة م ــن كل ام ــو تمكي ه
ــر أو  ــاس أو العم ــن المق ــر ع ــض النظ ــي، بغ صح

ــة«. ــرة أو الديان ــون البش ل
 ففــي عــام 2017، أطلقت شــركة المالبــس الرياضية 
ــي  ــع ف ــي للبي ــاب رياض ــك« أول حج ــة »ناي العالمي
الرياضيــات  تمثيــل  فــي  للمســاعدة  فروعهــا، 
المســلمات فــي عالــم االحترافيــة بشــكل مناســب.

متاجر بريطانية تنتج مالبس 
رياضية للمحجبات


