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كتب المحرر السياســي للمستقل: 

ال تنفصــل تحذيــرات وزارة الدفــاع الفرنســية مــن عــودة »تنظيم 
ــوار  ــات الح ــن مخرج ــوريا، ع ــراق وس ــي الع ــور ف ــش للظه داع
ــراق،  ــي الع ــف ف ــوات التحال ــر ق ــي بشــان مصي األمريكــي العراق
فالعــراق الــذي لــم يطلــب صراحــة خــروج القــوات األمريكيــة مــن 
البــاد كمــا تجمــع عليــه القــوى الشــيعية المشــاركة فــي العمليــة 
السياســية ألنــه يعــرف االجابة ســلفا بان وجــود القــوات االمركية 
مرتبــط بوجــود قــوات التحالــف الدولــي المســتدعى عراقيــا 
ــه  ــد العراقــي ضــم فــي عضويت ــة داعــش، ولكــون الوف لمحارب
مســؤولين أكــرادا يرفضــون قطعــا خروج القــوات، ويرون حســب 
الرؤيــا الكرديــة بــأن محاربــة داعــش مشــروع شــامل ال يتصــل 
بالعمليــات العســكرية فقــط بــل أن هنــاك بنــودًا تحكــم جهوده 
تتصــل بضــرب اقتصــاد داعــش واعامــه وتجفيــف منابعــه فــي 

الداخــل والخــارج .
وهــو مــا ينســجم مــع الطــرح الفرنســي الــذي يقول«هــدف فرنســا 
التــي تقــود العمليــات البحرية للتحالــف هو تفكيك داعــش نهائيا«. 
عمومــا الواليــات المتحــدة التــي لهــا حصــة االســد مــن حجــم هذه 
القــوات تقــدر بـــ 80 بالمئــة منهــا تــدرك الضغــوط التــي يتعــرض 
لهــا رئيــس الــوزراء العراقــي، وتــدرك أيضــا أنــه يمثــل حالــة 
سياســية منقســمة فــي بــاده يجهــد ازاءهــا إلرضــاء الجميــع . لكن 
العشــرين بالمئــة التــي تمثــل الشــركاء فــي التحالف ومنهم فرنســا 
اليمكــن اســتبعاد رأيهــا فــي هــذا األمــر . وهــو الــرأي الــذي اعلنتــه 
أمــس وزارة الدفــاع الفرنســية التــي اســتندت حســب ادعائهــا علــى 
معلومــات تؤكــد أن »تنظيــم داعــش انهــزم جغرافيــا لكنــه قــادر 
علــى التحــرك« مايعطــي اشــارة تتــواءم مــع الرؤيــة االمريكيــة التي 
تحــاول ان تؤكــد بقــاء مخاطــر التنظيــم علــى العــراق، وفــي الوقــت 
ــر عناويــن  ــى معارضــي الكاظمــي بتغيي ــة ال ترســل رســالة طمأن

وجــود القــوات للتدريــب او تخفيــض عديدهــا.
ــن  ــوار بي ــة مــن جــوالت الح ــع كل جول ــف م ــك الموق ــرر ذل ويتك
بغــداد و واشــنطن  التــي تعــرف جيدا محنــة الطرف التــي يفاوضها 
المتمثلــة هشاشــة الموقف الرســمي، وتناقض المواقــف . فالمحاور 
العراقــي يذهــب الــى الحــوار دون ان يمتلــك اوراق قــوة، فــي ظــل 
عــدم االجمــاع الوطنــي، ممــا يجعلــه ضعيفــاً  فاقــدًا للقــدرة علــى 
تحقيــق مكاســب حقيقيــة فــي الحــوار. مايثيــر الشــكوك حــول مبدأ  
ــة  ــح امريكي ــع مصال ــن، وهــي بالطب ــة للطرفي المكاســب المتبادل

بالدرجــة االســاس؟
فهنــاك ازمــة ثقــة بيــن الحكومــة وبيــن القــوى السياســية 
ــة،  ــوات األمريكي ــل الق ــة برحي ــران والمطالب ــى اي ــوبة عل المحس
مواقــف متناقضــة وتقلبــات ترتبط بمعــادالت تتغير تبعــاً للمصالح 
ــب الكاظمــي  ــة . القــوى الرافضــة للوجــود األمريكــي تطال الفئوي
بانهــاء هــذا الوجــود، وهــي فــي الوقــت ذاتــه تســتعرض فصائلهــا 
المســلحة فــي شــوارع بغــداد، مــع اهانــة الدولــة وضــرب هيبتهــا، 
وكأنهــم يرســلون رســالة الــى أمريــكا تقول نحــن من نمــأ الفراغ، 
أو أننــا ننتظــر خروجكــم لانقضــاض علــى البلــد، ممــا يخلــق جــوا 

مــن القلــق لــدى الشــركاء الســيما مــن الطرفيــن الســني والكــردي، 
وهــذا مــا عبــر عنــه عضــو مجلــس النــواب العراقــي الشــيخ أحمــد 
الجربــا، وهــو يجمــل الموقــف الســني ككل فــي جلســة التصويــت 
علــى اخــراج القــوات األمريكيــة التــي عقدهــا مجلــس النــواب عقــب 
اغتيــال نائــب رئيــس هيئــة الحشــد الشــعبي الشــهيد ابــو مهــدي 
المهنــدس والجنــرال قاســم ســليماني. ما يعنــي صراحــة أن القوى 
المشــاركة فــي الحكومــة مــن غيــر الشــيعة لديهــم وجهــة نظــر 

اخــرى، ويريــدون إبقــاء قــوات التحالــف..
وفــد الحكومــة العراقيــة المحــاور يعلــم أيضــا كما اشــرنا قبــل غيره 
ان طلــب رحيــل القــوات االمريكيــة طلــب غيــر واقعــي، وهــو اقــرب 

للشــعارات، فالقــوات االمريكيــة المتواجــدة فــي العــراق هــي ضمن 
قــوات التحالــف الدولــي لمحاربــة داعــش، والتــي جــاءت بنــاًء علــى 
طلــب مــن الحكومــة العراقيــة، وطلــب رحيــل االمريــكان يســتدعي 

ــل الجميع. رحي
فــي ظــل هــذا الموقــف العراقــي المعّقــد، يعمــل رئيــس الحكومــة 
مصطفــى الكاظمــي جاهــدا علــى انتــزاع اي بريــق ياتــي مــن 
المفاوضــات واي نجــاح ولــو رمــزي لوجــود العــراق طرفــا فــي 
المباحثــات، وقــد تمثــل لــه ذلــك فــي الجولــة الســابقة مــن الحــوار 
ــم  ــح بالدع ــة وتلوي ــات ايجابي ــب عاق ــى ترتي ــت عل ــي انعكس الت
العربــي لحكومتــه تاكــد خــال زيــارة الكاظمي لكل من الســعودية 

واالمــارات وكذلــك تنشــيط الــدور العربــي  للجامعة العربيــة والذي 
تمثــل بزيــارة أحمــد أبــو الغيــط األميــن العــام للجامعــة لبغــداد. 
ــم ُتحصــد ثمارهــا  ــي ل ــدو كل هــذه المكاســب الت ــك تب ومــع ذل
ــى رأســه الموقــف األمنــي  المباشــرة بعــد فــي ســّلم أولويــات عل
والعســكري، لياتــي التصريح الفرنســي حــول امكانية عــودة داعش 
الــى المنطقــة فضــا عــن وجــوده أصــاً مــن خــال المواجهــات 
ــر مــن منطقــة  ــم فــي اكث ــن وهــذا التنظي ــن العراقيي ــة بي اليومي
ورقــة اضافيــة لبحــث مصيــر قــوات التحالــف واهميــة بقائهــا فــي 
ــن  ــام م ــي س ــن ف ــل نح ــوان، ه ــت عن ــة. تح ــن عدم ــراق م الع

داعــش ام اننــا سنســتعد ثانيــة لحــرب مقبلــة معــه .

الحوار االمريكي العراقي في ظل التحذيرات الحوار االمريكي العراقي في ظل التحذيرات 
الفرنسية من عودة داعش للمنطقةالفرنسية من عودة داعش للمنطقة

كان االنتمــاء للصــدر يعنــي المــوت، و االنتســاب لمدرســته يعنــي أنــك تصــدر عليك 
وعلــى عائلتــك حكمــاً باالعــدام، ومع كل هــذا كان البعض مســتعدًا للتضحية، إنهم 
فتيــٌة آمنــوا بالصــدر، ألنــه أول مــن كان مســتعدًا ان يضّحَي من أجل وطنــه و ِقَيمه، 
فــكان أدنــى مــن مريديــه معيشــًة وأكثرهــم بســاطًة، لــم يكــن اإلنتســاب للصــدر 

يمنحهــم المناصــب وال يمنحهــم الجــاه و المــال، بــل علــى العكــس مــن ذلك. 
كان الشــباب يتســابقون للمنيــة دون قائدهــم، وكــم رأيــت بــأم عينــي، وانــا شــاب 
بمقتبــل العمــر، ُشــّباناً يقفــون أمــام داره فــي النجــف ورجــال األمــن يحيطــون ببيتــه 
ومريــدوه يهتفــون بأســمه فــي زمــن تخلــى فيــه االخ والصديــق. وتــزداد األيــام 
قتامــًة وحلكــًة ويســتوحش الكثيــرون طريــق الحــق ويقــل ســالكوه، إال ثلــة قليلــة 
ممــن آمنــوا بقيــم الرجــل ومبادئــه، لــم تدفعهــم المصلحــة الشــخصية، بــل كانــوا 
يحملــون رســالة وقضيــة، ومــا دام االنســان يحمــل قضيتــه همــاً، فــا يبالــي إن وقع 
علــى المــوت أو وقــع المــوت عليه،وهــل هنــاك قضيــة أعظم مــن االنســان والوطن.                                                                         
كان الرجــل يحلــم بعــراق ينعــم بــه الجميــع بالمســاواة والحريــة وكان يعتقــد بــأن 
ــم يفكــر  ــن. ل ــك القرابي ــكان هــو أول تل ــن، ف ــن وقرابي ــى فدائيي ــاج ال ــه يحت وطن
بمصلحتــه الشــخصية حينمــا عــرض عليه صــدام بــأن يجعلــه المرجع الشــيعي األول 
ويمنحــه مــا يشــاء مــن المــال والجــاه، فــكان جوابــه لــو كان إصبعــي بعثيــاً لقطعته، 
لــم يطلــب منــه النظــام ســوى الظهــور لمــدة ربــع ســاعة فــي التلفزيــون الرســمي 

دون أن يمــدح أو يــذم  لكنــه رفــض.  
فضــل ان يســكن مقبــرًة، رغــم العــروض الســخية التــي قدمــت لــه بشــراء ســكن 

يليــق بشــخصية مرجــع دينــي كبيــر . 
ســار علــى خطــى ديوجيــن الفيلســوف اليونانــي الــذي عــاش فــي برميــل رافضــًا 
العالــم مــن اجــل ســعادة اآلخريــن، عــرض عليــه اإلســكندر  المقدونــي ان يحقــق 

لــه مــا يطلــب... 
فقال : أطلب منك شيئاً واحدًا .. 

إنك اآلن تقف أمامي وتحجب عني أشعة الشمس..
لذا ال تحرمني من الشيء الوحيد الذي ال تستطيع منحي إياه...

ال تحجب شمسي بظلك! 
ــي  ــا ه ــعادة بأنه ــا الس ــة وفهم ــة مختلف ــَم بطريق ــن العال ــدُر وديوجي ــَم الص َفِه
الوضــوح والنزاهــة، لــذا رفضــا ارتــداء ثــوب الــذل والعــار، كــم هــو الفــارق بينهــم 

ــن اتباعهــم ؟ .                                                                                           وبي
ــتمرار،  ــردد باس ــمه يت ــرى إس ــه، ن ــى رحيل ــاً عل ــن عام ــٍد واربعي ــد واح ــوم بع والي
ــة  ــي معادل ــر ف ــب األكب وصــوره تمــأ األماكــن والســاحات، إال أن فكــره هــو الغائ
العــراق الجديــد، وال أدري هــل روحــه غــادرت االرواح والعقــول، أم االرواح والعقــول 

ــه؟.          ــادرت روح غ
أيــن تلــك االرواح التــي كانــت مســتعدة للتضحيــة دون مقابــل؟ هــل تخلــت عــن 
مبادئــه وقيمــه أم انهــا غيِّبــت، أو انهــا لــم  تعــد تصلــح لهــذا الزمــن الــذي كثــر فيه 

المدعــون.                                  
كانوا ينشدون : باقر الصدر منا ساما       أُي باغٍ سقاَك الِحماما

                         ياأبــــا جعفٍر نْم قريَر      العيِن إنا هجرنا المناما 
لكنهــم فشــلوا فــي االمتحــان وخــاب االخســرون، ويــوم االمتحــان يكــرم المــرء أو 

يهــان . 
يبــدو ان نبــوءة الرجــل قــد تحققــت حينمــا كان يقــول: »مــن منكــم كان لــه ملــك 
هــارون الرشــيد ولــم يقتــل موســى بــن جعفــر؟« فــاذا كان الدكتاتــور ســقاه المــوت 
فــي حياتــه، فلعــل محبيــه مــن ســقوه الِحمــام  بعــد إستشــهاده، وهــؤالء الذيــن 
اّدعــوا انهــم هجــروا المنــام مــن أجلــه، يســكنون اليــوم قصور مــن قتلــه، وينعمون  

بدنيــا كان القــدر قــد طلقهــا. 
باالمــس كان الصــدر يعطــي واليــوم هــم  يأخــذون، باالمــس كان الصــدر يهجــر 
المنــام مــن أجــل وطنــه واليــوم هــم ينعمــون  بخرابــه وســرقته. اي غوايــة تطبــق 

علــى هــذا الوطــن؟.                                
فمــا بيــن األمــس واليــوم فــارٌق كبيــر. كانــوا مطارديــن تتقاذفهــم اآلفــاق، لكــن 

روحــه كانــت األقــوى بينهــم، واليــوم ســلطة ودولــة وروحــه هــي األضعــف.
بقــَي يــردد ويســمعنا قولــه: » ياأبنــاء وطــَن آبائي وأجــدادي، ياأخي وولدي الشــيعي 
ــد  ــت مــع اإلســام.«، واإلســام عن ــا معــك مادمــت أن ــدي الســني، أن وياأخــي وول
الشــهيد الصــدر يعنــي الســام واإلطمئنــان والحريــة ويعنــي الوطــن يعنــي العــراق.     
لقــد بــاح الرجــل بحبــه ألرضــه وشــعبه وقــدم نفســه مــن أجــل أبنــاء وطنــه، ولعــل 
خطابــه األخيــر هوالدليــل االوضــح لحبــه للعــراق فيقــول: »يــا أخوتــي وأبنائــي مــن 
ــاء ســامراء  ــاء بغــداد وكربــاء والنجــف، مــن أبن ــاء الموصــل والبصــرة، مــن أبن أبن
والكاظمّيــة، مــن أبنــاء العمــارة والكــوت والســليمانّية؟ مــن أبنــاء العــراق فــي كل 
ــا  ــا، وأنكــم جميع ــا، ومــن أجلكــم جميع ــي لكــم جميع ــي أعاهدكــم بأن مــكان، إن

هدفــي فــي الحاضــر والمســتقبل. 
فلتتوّحــد كلمتكــم، ولتتاحــم صفوفكــم، مــن أجــل إنقــاذ العــراق من كابــوس هذه 

الفئــة المتســّلطة، وبنــاء عــراق حــّر كريم«.
هــذه هــي أحــام الرجــل باالمــس أرادهــا أن تتحقــق اليــوم. ولكــن بيــن األمــس 
واليــوم فــارٌق كبيــر وزمــن بعيــد، فلأمــس رجــال ولليــوم رجــاٌل آخــرون، فالعــراق 

اليــوم ليــس كمــا هــو باالمــس.                         
وليســت المعادلــة هــي ذاتهــا، فالصــدر حاضــر فــي المــوت وغائــب فــي الحيــاة هــذه 

هــي المعادلــة الجديدة.                                                                                                       

الصدر.. النبوءة التي تحققت  
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خاص – المستقل

النــواب  مجلــس  رئيــس  بحــث 
محمد الحلبوســي مــع األمين العام 
للمشــروع الوطنــي العراقــي الشــيخ 
جمــال الضــاري ملــف االنتخابــات 
المقبلــة وســبل النهــوض بالواقــع 
ــة  ــات المتراكم ــن األزم ــي م العراق
التــي يشــهدها العــراق، ياتــي ذلك 
الدائــرة  المباحثــات  ســياق  فــي 
بيــن  انتخابيــة  تحالفــات  النتــاج 
الكتــل السياســية واســتطاع اراء 
الشــخصيات الفاعلــة علــى الســاحة 

ــة.  العراقي
وكان الشــيخ الضــاري قــد التقــى 
كرديــة  سياســية  شــخصيات 
وعربيــة وممثليــن عــن االمــم 
المتحــدة واالتحــاد االوربي لبحث 
الموضــوع العراقــي واهمية اجراء 
انتخابــات ناجحــة فــي موعــده 
المقــرر، اال ان لقــاءه بالحلبوســي 

فــي هــذا التوقيــت يكتــب أهميــة 
ــن،  ــه حســب مراقبي خاصــة لكون
يؤشــر الــى اتفاقــات سياســية، 

ــني  ــون الس ــل المك ــيما داخ الس
سياســيا  حــراكا  يشــهد  الــذي 

ــا.  مكثف

خاص – المستقل

باســم  المتحــدث  ناظــم  حســن  الدكتــور  قــال 
ــق مناخــًا  ــأ ليخل ــة إن العــراق يتهي الحكومــة العراقي
للعمــل المشــترك والوئــام وليــس الخصــام ليكــون 

ــراع.  ــؤرة ص ــس ب ــاء ولي ــة لق محط
للحكومــة  مهميــن  نشــاطين  بعــد  ذلــك  جــاء 
الــوزراء  رئيــس  بزيــارة  االول  تمثــل  العراقيــة 
ــة الســعودية  ــكل مــن العربي مصطفــى الكاظمــي ل
واإلمــارات شــهدت االتفــاق علــى برامــج تعــاون 
ــاء  ــدة. واالنته ــاالت عدي ــي مج ــي ف ــادي وفن اقتص
مــن جولــة المباحثــات االمريكيــة العراقيــة حــول 
االتفــاق االســتراتيجي بيــن الجانبيــن حيــث وصفهــا 
الكاظمــي بالناجحــة فــي تغريــدة لــه قــال فيــه: 
»نتائــج الجولــة الثالثــة مــن الحــوار االســتراتيجي 
بوابــة الســتعادة الوضــع الطبيعــي فــي العــراق، وبما 
ــأ بــه  ــأن نهن ــر ب يســتحق العــراق، وهــو انجــاز جدي
شــعبنا المحــب للســام. الحــوار هــو الطريــق الســليم 
ــلم  ــش الس ــتحق ان يعي ــعبنا يس ــات، ش ــل االزم لح
واالمــن واالزدهــار، ال الصراعــات والحــروب والســاح 

المنفلــت والمغامــرات«.  

الحلبوسي والضاري يبحثان ملف  
االنتخابات المقبلة

الدكتور حسن ناظم للمستقل: 
العراق محطة لقاء وليس بؤرة صراع في المنطقة
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اربيل - المستقل

كردســتان  إقليــم  رئاســة  أعلنــت 
ــان  ــارة للســيد نيجرف ــن زي ــراق ع الع
بارزانــي الــى بغــداد، الجــراء  لقــاءات 
مــع الرئاســات الثــاث، باالضافــة الــى 

ــم .  ــار الحكي ــيد عم ــارة الس زي
زيــارة الســيد نيجرفــان هــذه جــاءت 
بعــد اقــرار الميزانيــة ومنــح االقليــم 
تتزامــن  انهــا  كمــا  مســتحقاته، 
مــع زيــارة االميــن العــام لجامعــة 
ــط  ــو الغي ــد اب ــة أحم ــدول العربي ال

لبغــداد. 
ــيد  ــول ان الس ــيون يق ــون سياس محلل
نيجرفــان حضــر الــى بغــداد لتقديــم 
الشــكر للســيد الكاظمــي و للســيد عمار 
الحكيــم علــى دعمهمــا ووقوفهمــا الــى 
جانــب االقليــم في اقــرار الميزانيــة، كما 

ــع المســؤولين  ــه حضــر للتنســيق م ان
فــي بغــداد لصياغــة عقــد سياســي 
جديــد، المفهــوم الــذي طرحــه الســيد 
للترتيبــات  وكذلــك  الحكيــم  عمــار 
والتــي  يرغــب  القادمــة لانتخابــات 
الســيد البارزانــي ابعــاد خصــوم االقليــم 

عنهــا.
ــو  ــارة ال تخل ــرون ان الزي ــول اخ  ويق
مــن امــر هــام، معلليــن ذلك باســباب 
ــتوجب  ــا ال تس ــة بانه ــارة المعلن الزي
زيــارة بغــداد، لكــن مــا كشــفه بعــض 
المقربيــن، وهــو  ان الســيد نيجرفــان 
جــاء يحمــل رســالة تتعلــق بمســتقبل 
العملية السياســية وللتنســيق واطاع 
الرئاســات الثــاث  عليهــا، كمــا اشــار 
الســيد دلشــاد شــهاب المستشــار في 
رئاســة االقليــم ان الزيــارة هدفهــا 

التنســيق مــع بغــداد. 

نيجرفان بارزاني في بغداد لتنسيق العمل مع الشركاء

وكاالت - المستقل

رعايــا ســت وثاثــون دولــة ســيدخلون العــراق 
دون تأشــيرة، خطــوة مهمة تشــرع ابــواب البلد 

ــى العالم. عل
فقــد علقــت المجلــة البريطانيــة الشــهيرة »ذي 
اكونوميســت« والتــي تختص باالقتصــاد قائلة: 
ــر  ــات أســهل بكثي ــراق ب ــى الع »إن الوصــول إل
ــح التأشــيرة لمواطنــي  بعــد قــرار الســلطات من

36 بلــدا فــور دخولهــم« 
يذكــر ان تعقيــدات منــح تأشــيرة الدخــول قــد 
حرمــت العــراق  والتجــار العراقييــن مــن فــرص 
ــى حصــر التجــارة  ــة ال ــرة، باالضاف ــرة وكثي كبي
فــي االقليــم، كمــا اوضــح تقريــر لغرفــة الصناعة 
التركيــة نشــرته المســتقل االســبوع الماضــي. 
ــي  ــدر ف ــا ص ــر له ــي تقري ــة ف ــت المجل وأضاف
لنــدن، أن الخطــوة، التــي شــملت مواطنــي 
االتحــاد  ودول  والصيــن  المتحــدة  الواليــات 
األوروبــي، جــاءت بعــد ســنوات مــن العزلــة 
ــب  ــا األجان ــي يحتاجه ــة الت ــراءات الصارم واإلج

مــن أجــل دخــول البــاد.
وتنقــل المجلــة عن مســؤولين عراقييــن قولهم 
ــجع  ــن وتش ــتقطع الروتي ــوة س ــذه الخط إن ه

االســتثمار وتبــدأ إعــادة اإلعمــار.
ــتمرار  ــراق باس ــزور الع ــي ي ــل ألمان ــول رج ويق
»إنــه القــرار الوحيــد األكثــر فاعليــة لفتــح العــراق 

علــى العالــم«.
ويؤكــد أحــد مســاعدي رئيــس الــوزراء العراقــي 
مصطفــى الكاظمــي إن هــذه الخطــوة هــي 
محاولــة إلعــادة وضــع العراق »كمنطقــة تعاون، 

وليــس مواجهــة«.
ــى أن الكاظمــي يأمــل أن  ــة إل وتشــير الصحيف
يقلــل اعتمــاد العــراق علــى إيــران، حيــث يحلــم 
مستشــاروه بجــذب المغتربيــن وحتــى الســياح، 

علــى اعتبــار أن العــراق بــات أكثــر أمنــا ممــا كان 
عليــه مــن قبــل.

ومــع ذلــك تؤكد الصحيفــة أن األبــواب لم تفتح 
بالكامــل بعــد، حيــث يقــول موظفــو القنصليات 

العراقيــة إنهــم لــم يتلقــوا بعــد إخطــارا رســميا 
بالتغييــرات وأنــه ال يــزال يتعيــن علــى األجانــب 

التقــدم للحصــول على تأشــيرات.
وكانــت وزارة الداخليــة العراقيــة أعلنــت فــي 

21 الشــهر الماضــي أن قــرار الحكومــة القاضــي 
بإعفــاء مواطنــي 37 دولــة مــن تأشــيرة ســمات 
الدخــول إلــى البــاد، بــدأ اعتبــارا مــن منتصــف 

مــارس.

 العراق يفتح أبوابه للعالم

بغداد - المستقل

تعــرض القيــادي فــي التيــار الصــدري وممثــل الســيد مقتــدى الصــدر فــي البصــرة الــى محاولــة 
اغتيــال، اصيــب فيهــا مرافقــه بجــروح طفيفــة، اثــر تبــادل الطــاق نــار  بيــن المهاجميــن. 

وكشــفت القــوات االمنيــة عــن حيثيــات الحــادث الــذي تبيــن انــه جــاء نتيجــة خافات عشــائرية، 
ولــم يكــن محاولــة اغتيــال سياســي، كمــا اراد البعــض ترويجــه. 

وقــع الحــادث فــي منطقــة الشــعلة ببغــداد أثنــاء خــروج االعرجي من بيتــه، وقال تقرير للشــرطة 
ان االعرجــي خــرج لحضــور مهرجــان لســرايا الســام فــي محلــة 454، فــي االثنــاء تــم أعتــراض 

موكبــه مــن قبــل ســيارتين إحداهــا نــوع BMW زيتوني اللــون رقــم 50457«.
وأشــار  التقريــر إلــى »حــدوث مشــاجرة وتبــادل إلطــاق النــار أدى الحــادث الــى أصابــة أحــد 

مرافقــي االعرجــي ويدعــى قيــس كريــم جــدوع بجــروح طفيفــة«.
وأضــاف المصــدر أنــه »تم تســجيل شــكوى ضــد »مجهولين«، مبينا أن »مركز شــرطة الشــعلة، 
وبعــد المتابعــة وجمــع المعلومــات، توصلــت إلــى أن المهاجميــن هــم كل مــن )فــراس وأحمــد 

وعبــاس وحســين أوالد ســالم مثنــى الكنانــي، وحســين زهيــر، ومحمد باقــر الصالحي«.
وأردف المصــدر أن »المهاجميــن لديهــم خافــات عشــائرية ســابقة مــع االعرجي وينتمــون الى 

التيــار الصــدري أيضاً«. 
يذكــر ان حــازم االعرجــي هــو شــقيق القيــادي الســابق فــي التيــار الصــدري بهــاء االعرجــي الذي 

ســجنه الســيد مقتــدى الصــدر فــي بيتــه اثــر اتهامــات وجهــت له بالفســاد . 
ويقــول بعــض اهالــي منطقــة الشــعلة التــي يســكنها القيــادي الصــدري، ان لاعرجــي خصــوم 

كثــر فــي المنطقــة، وليســوا علــى وفــاق معــه.

 صدريون يحاولون اغتيال حازم االعرجي

وكاالت - المستقل

تقاريــر لــوزارة الدفــاع الفرنســية نشــرت اليــوم  
تــدق جــرس االنــذار بنشــاط جديــد لتنظيــم داعــش 

ــي.  االرهاب
ــذا  ــودة له ــن ع ــر م ــو تحذي ــي ه ــر الفرنس التقري
والمــدن  القــرى  فــي  ينشــط  الــذي  التنظيــم، 
وبعــض المناطــق  الحدوديــة البعيــدة بيــن العــراق 

وســوريا.
يذكــر ان المناطــق الحدوديــة هــي مناطــق لعشــائر 
الوقــت  وبــذات.  الجانبيــن،  بيــن  تمتــد  واحــدة 

شــكلت حواضــن لارهابييــن. 
وذكــرت الدفــاع الفرنســية، إن »تنظيــم داعــش 

انهــزم جغرافيــا لكنــه قــادر علــى التحــرك«
ــي  ــرة الت ــات االخي ــر الفرنســي يؤكــده العملي التقري
قــام بهــا هــذا التنظيــم االرهابــي فــي تكريــت وبلــد 

وبقيــة المنطقــة فــي صــاح الديــن والموصــل. 
وتجــد االشــارة الــى ان التنظيــم ينشــط بشــكل 
كبيــر فــي مناطــق نفــوذه فــي ســوريا، ولــدى اتباعــه 

ــم العــودة .  حل
ــى العــودة هــو هشاشــة الوضــع  وممــا يشــجعه عل

ــة السياســية.  ــاك العملي ــراق وارب ــي الع ــي ف االمن

ويشــير المتابعــون ان التنظيــم  يتحيــن الفــرص 
وينتظــر مــا تتمخــض عنــه االنتخابــات العراقيــة 
القادمــة كــم يرقــب نشــاط الجماعــات المســلحة 
التــي تعطــي له تبريــرًا منطقيــًا لوجوده واســتمراره، 

ــون.  ــول المراقب ــا يق كم
دقــه  الــذي  الخطــر  ناقــوس  ان  محللــون  وقــال 
ــار  ــر االعتب ــذ بنظ ــب ان يؤخ ــي يج ــر الفرنس التقري

وان يكــون التعامــل معــه بجديــة . 
مــن جانــب اخــر ذكــرت الدفــاع الفرنســية أن »هدف 
فرنســا التــي تقــود العمليــات البحريــة للتحالــف هــو 

تفكيــك داعــش نهائيــًا«.

تحذيرات فرنسية 
من عودة االرهابيين في العراق وسوريا

رحيل زوج ملكة بريطانيا 

توفــي االميــر فيليــب دوق أدنبــره و زوج الملكــة 
اليزابيــث الثانيــة ملكــة بريطانيــا عــن عمــر ناهــز 
ــدن .  ــة وندســور 30 كــم غــرب لن ــام بقلع ــة ع المائ
ولــد فــي 10 حزيران/يونيــو مــن العــام 1921، وهــو 
ســليل العائلتيــن المالكتين لليونــان والدنمارك، لكنه 
تخلــى عــن القابــه اليونانيــة والدنماركيــة الســابقة، 
ــًا  ــح مواطن ــة، ليصب ــية البريطاني ــح الجنس ــا من حينم

ــام 1947  ــة ع ــث الثاني ــة اليزابي ــزوج بالملك ــاً، ت عادي
بعــد قصــة حــب بينهمــا، أصبــح اميــرًا بريطانيــاً عــام 

.1957
وســيحضر جنــازة االميــر فيليــب العائلــة الملكيــة 
ورؤســاء دول الكومنولــث، ولــن يســمح للجمهــور 
بمشــاهدته وســتكون بســيطة حســب طلبه، وســيتم 

ــام . ــدة 8 أي ــداد لم ــان الح اع

خاص - المستقل

تفتــح الدعــوة المتكــررة النجــاز عقــد سياســي جديــد التحليات 
واالراء السياســية علــى اوســع نطــاق جميعهــا التتمكــن مــن 
التعامــل مــع هــذا االمــر بجديــة بســبب االســس التــي قامــت 
ــرز هــذه االســس هــو  ــة السياســية اساســا. واب عليهــا العملي
ــوة  ــب ق ــرى حس ــرة واخ ــن فت ــر بي ــذي يتمظه ــص ال التحاص
ــق  ــمى تواف ــرة يس ــاد، فم ــم بالب ــي تتحك ــوذ الت ــز النف مراك
ــك، لكــن  ــى ذل ــا ال ــة وم ــوازن واخــرى وحــدة وطني واخــرى ت
اصطفــاف الطائفــي الــذي اســس اركان االمريــكان بعــد احتال 
العــراق هــو القاعــدة والخارطــة التــي يعمــل عليهــا جميــع مــن 
ــة  ــارات المدني ــن التي ــواء م ــية، س ــة السياس ــي العملي ــم ف ه

ــح  ــيعية، لتصب ــنية والش ــة الس ــارات الديني ــة او التي والعلماني
الطائفيــة هــي الخاطــة حتــى للعلمانييــن حيــث الننســى 
ــي  ــارك ف ــيوعي المش ــزب الش ــام للح ــكرتير الع ــاب الس احتس
ــد ضمــن حصــة الشــيعة  ــد مجي ــم الســيد حمي ــس الحك مجل
فــي المجلــس وهــو مــن المفارقــات النــادرة فــي هــذا االتجــاه .

المفارقــة التــي التقــل ادهاشــا عن هذه هــو ان شــباب العملية 
ــخصيات  ــن الش ــم م ــا واغلبه ــوا الحق ــن دخل ــية الذي السياس
العلمانيــة او المدنيــة تجدهــم مصريــن علــى االســتحقاق 
الطائفــي فيمــا نجــد دعــوات مــن رجــال ديــن كبــار مســلمين 
ــة وهــو ماشــهدناه مــن  ــة المديني ومســيحيين داعمــة للدول
دعــم المرجــع الدينــي الشــيعي االعلى الســيد علي السيســتاني 
نيافــة  القانــون ودعــوة  التــي يحكمهــا  المدنيــة  للدولــة 

ــس  ــال لوي ــم الكاردين ــراق والعال ــي الع ــدان ف ــرك الكل بطري
ــة مدنيــة فــي العــراق واالســتفادة  ــاء دول روفائيــل ســاكو لبن
مــن التجــارب والتحديــات التــي يشــهدها العــراق موجهــا نــداء 
ــكل  ــى ش ــرة عل ــذه الخاط ــر ه ــه أود أن أنش ــال في ــا ،ق وطني
نــداء وطنــي ووجدانــي ونحــن علــى أبــواب االنتخابــات. وســط 
مــا نعيشــه مــن تجاذبــات ووالءات وعــدم اســتقرار، ومجهــول 
يحاصرنــا سياســياً واقتصاديــاً واجتماعيــاً وثقافيــاً، نحتــاج الــى 
ــد  ــّد لغ ــف وُنع ــي نتكات ــي لك ــي مجتمع ــر، ووع ــوة ضمي صح

ــا . أفضــل لمواطنين
وهــو بالطبــع ما ينســجم الســيد السيســتاني الذي رفــض قيام 
ــراق  ــرًا ان الع ــي، معتب ــي او دين ــاس طائف ــى اس ــة عل اي دول

للجميــع وان الدولــة هــي الخيمــة التــي توحــد المواطنييــن . 
كمــا يقــول مقربــون مــن مكتــب الســيد المرجــع االعلــى: 
ــل  ــن، ب ــض الدي ــي ال يناه ــام المدن ــم ان النظ ــيد يعل ان الس
علــى العكــس تمامــاً فالنظــام المدنــي ال يحــرم االشــخاص 
مــن حّقهــم فــي ممارســة دينهــم بحســب معتقداتهــم، لكنــه 
ال يجبرهــم علــى التدّيــن الكاردينــال ســاكو يفهــم تمامــاً مــاذا 
تعنــي الدولــة الدينيــة فــي مجتمــع متعــدد االديــان والطوائــف 
لــذا جــاء تأكيــده منســجماً مــع الواقــع العراقــي، فقد اشــار بقوله 
»يتعيــن علينــا أن نتفهــم تحّديــات واقعنــا وتداعياتــه التــي ال 
تتحمــل االنتظــار، علينــا ان نتخلــص مــن الترســبات المعقــدة«. 
وســاكو يتحــدث كمواطــن عراقــي انتابــه الهواجــس مــن 
الدعــوات الطائفيــة التــي تهمــش وتقصــي االخــر فقــد عــاش 
ــي  ــال »ان ــدٍق ق ــد، وبص ــذا البل ــي ه ــود ف ــذ عق ــروف من الظ
ال ارى ســبياً آخــر للخــاص ســوى تأســيس دولــة مدنيــة 
ديمقراطيــة قويــة تقــف علــى مســافة واحــدة مــن الــكل، دولة 

ــم« . ــم دول العال ــل معظ ــة مث مدني
 مــا يجــول بخاطــر ســاكو والسيســتاني يجــب ان يشــكل 
هاجســاً ونقطــة تحــول رئيســية فــي اهتمــام سياســيينا، مــن 
ــة  ــو الهوي ــن ه ــا، وألن الوط ــا خاصن ــظ، ألن فيه دون تحفُّ
الجامعــة لنــا، ويحتضــن التنــوع ويحميــه. وال يخفــى علــى أحــد 

ــان.  ــل االدي ــاً قب ــان تاريخي ــان واألوط ان االنس
دعــوة الزعامــات الدينيــة هــذه تعطــي زخمــاً كبيــرًا للمرحلــة 
القادمــة التــي ينبغــي ان يكــون التغييــر فيهــا كبيــرًا ومؤثــرًا . 
ويخفــى علــى الجميــع ان المدنيــة )مــن المدينــة( نظــام 

يرتبــط بحيــاة المجتمــع بحياديــة، ويحتــرم المكانة المســتقلة 
للديانــة وشــعائرها وال يقــف ضدهــا. الدولــة المدنيــة تســّن 
ــاه كل  ــاف تج ــة، وبإنص ــى المواطن ــتورها عل ــا ودس قوانينه
شــرائح شــعبها. أســاس الدولــة المدنيــة هــو ضمــان حقــوق 
جميــع المواطنيــن وواجباتهــم علــى قــدم المســاواة، وتوفيــر 

حيــاة كريمــة لهــم.

المتقاطعــة اليمكــن ان تنجــح فكــرة  الرؤيــا  امــام هــذه 
تكســر  لــم  اذا  العــراق  فــي  الجديــد  السياســي  العقــد 
ــية  ــة السياس ــا العملي ــت عليه ــي بني ــية الت ــد االساس القواع
ــة يتبــث بهــا  وهــي الطائفيــة، الطائفيــة التــي وصلــت مرحل
ــا  ــدم صاحيته ــن ع ــا يعل ــة فيم ــاة المدني ــون ودع العلماني

للحكــم مــن قبــل رجــال الديــن .

على هامش الدعوة لعقد سياسي جديد
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ــى  ــي ســمعتها عل ــه( الت ــردة )خربان ــام مف ــي هــذه االي تقلقن
ــي. ــر مــن عراق لســان اكث

كثيــرة هــي البلــدان التــي تعرضــت الــى كــوارث ومأســي وفتن 
وحــروب اهليــة  وطوفانــات واوبئــة ومجــازر، حصــل هــذا فــي 
اوروبــا ) فرنســا التــي شــهدت حــروب اهليــة وحتــى فــي امريكا 
وروســيا(. لكــن تلك الشــعوب اســتفادت مــن كوارثهــا وحرثت 
االرض علــى كل تلــك التجــارب والمحــن التــي قــادت الــى 

الحماقــات والصراعــات.
ــن  ــات والقواني ــر المؤسس ــا عب ــا حداثته ــخت اورب ــا رس حينه
والعدالــة واالختــاف واالبتــكار والنقد والمســؤولية والتضامن.
الســؤال مــن يريــد ان يجعلهــا ) خربانــه (؟ او مــن يؤســس الى 

ترســيخ فكــرة الخــراب فــي وعــي العراقــي ) هــذا اذا بقــى ثمة وعــي (...؟
جــدل فــي كل مــكان عــن ماهــو متوقــع وغيــر متوقــع ورغــم مــا يحصــل حولنــا هــذه االيــام اال 
ان النــاس ال يبرحــون ان يتمضمضــوا بالكلمــات والســخرية علــى ماهو واقعــي وافتراضي وغير 

متوقــع حتــى ذهــب البعــض الــى تســمية هــذا الزمــن بأنــه زمــن خرافــي بامتيــاز. 
اســطورة الــدم العراقــي المســتباح وتنبــؤات الموت والجثــث وتهديم الكيــان العراقي والمجتمع 

والثروة والمســتقبل .
هنــاك مــن يشــتغل علــى ان ينتــج هــذه الظواهــر ويعممهــا ويجعلهــا مرتبطــة باحــداث وافكار 

هــي باالســاس مرتبطــة بخيــوط ظاهــرة الدكتاتــور المقبور.
منــذ اكثــر مــن نصــف قــرن وعنــوان الخــراب هــو العنــوان البــارز فــي العــراق عنــوان الشــيطان 

وعنــوان الملثــم والقاتــل والمأجــور.
انــه القــدر العراقــي حيــث معركــة العــراق طويلــة وفيهــا منعطفــات كثيــرة وهنــاك مــن هــو 
ــة ال  ــكاس مرضي ــة انع ــذه حال ــة وه ــة وانتقامي ــة عدواني ــهد بنزع ــذا المش ــن ه ــفي م متش

ــي للبعــض. ــع الخــراب الداخل شــعورية عــن واق
اليــوم يتــم االنقضــاض علــى العــراق بذرائــع شــتى لذلــك البــد مــن اعــادة ومراجعــة مفاهيمنــا 
ــا  ــا وديني ــا واجتماعي ــد اخاقي ــا هــذه الهجمــة وغرضهــا تفكيــك البل ــة بعــد ان عرفن التاريخي

وسياســيا ووطنيــا وهــذا هــو الخــراب الــذي وعــد بــه الدكتاتــور قبــل رحيلــه.
لذلك نحتاج ان ننقذ زورق العراق قبل ان تصبح ) خربانه ( فعا.

مقاالت 3

بتلــك  تحتفــظ  طريــة  ذاكرتنــا  مازالــت 
التفاصيــل المخيفــة، المزعجــة، المفرحــة، في 
ان واحــد !!، التــي حملهــا يــوم التاســع مــن 
نيســان عــام 2003، الــذي مثــل انفصــاال تاما 
ــك اللحظــات  ــن، فــي تل بيــن زمنيــن عراقيي
قــوات  مــرة  وألول  فيهــا  شــاهدنا  التــي 
المارينــز ودبابــات البرامز وطائرات االباتشــي 
ــا  ــت تمام ــد اختف ــأ األرض والســماء، وق تم
كنــا  التــي  والبطولــة،  القــوة  اوهــام  كل 
نتجرعهــا مرغميــن، فــي تلــك اللحظــات، 
كانــت الســاعات تمــر ســريعة وهــي محملــة 
بســيل مــن التســاؤالت، الســاخنة، مــارت  
بهــا عقــول العراقييــن، تســاؤالت تــدور بيــن 
الحيــرة وعــدم التصديــق بمــا يحــدث، بيــن 
األلــم الناتــج عــن حجــم الدمــار، واختفــاء أي 
ــل  ــن األم ــة، وبي ــر الدول ــن مظاه ــر م مظه
بغــد أفضــل يقــف خلــف هــذا اليــوم منتظــرا 
الحلــول بعــد زوال الدكتاتــور، وتســاؤالت 

أخــرى عــن ماهيــة هــذا الغــد المنتظــر، هــل 
ــي آن  ــة الت ــا الحقيق ــم، أم انه ــن ازاء وه نح
لهــا ان تنكشــف تحــت الشــمس؟، هــل جاءت  
هــذه القــوات األجنبيــة، لتحريرنــا فعــا مــن 
براثــن اعتــى دكتاتوريــة يشــهدها التاريــخ، 
)لســواد عوننــا( أم لســواد نفطنــا؟.. هــل 
سيشــهد العــراق تغييــرا جذريــا ويتحــول إلــى 
دولــة ديمقراطيــة، وينعــم أهله بحيــاة كتلك 
التــي صورتهــا لنا أفــام هوليــود ؟!، وإذا كان 
األمــر كذلــك، وان هــؤالء األصدقــاء انكســرت 
صادقيــن  فجــاءوا،  اجلنــا،  مــن  قلوبهــم 
لتحريرنــا ممــا نحــن فيــه، لمــاذا تأخــروا 
ــا،  ــوا ان صّدام ــم يعلم ــن ؟، ال ــذا الزم كل ه
اســتحوذ علــى العــراق منــذ اكثــر مــن ثاثــة 
عقــود مــن الزمــن؟، لمــاذا لــم يســقطوه عام 
1991، عندمــا كان يترنــح منهــارا ، علــى وقع  
ــزو  ــر غ ــام،  اث ــك الع ــي ذل ــة  آذار ف انتفاض
الكويــت وتعــرض الجيــش العراقــي إلــى اكبر 
هزيمــة منكــرة فــي تاريخــه، منــذ تأسيســه 
عــام 1921؟ ، ألــم تكــن الطائــرات األمريكية، 
تحاصــر كل شــيء فــي العــراق ؟، أمــا كان 
المنتفضيــن   يســاعدوا  ان  بمقدورهــم 
الحكــم،  نظــام  إنهــاء  مــن  وتمكينهــم 
ــاذا،  ــد ؟، لم ــم جدي ــام حك ــيس لنظ والتأس
ــة،  ــي المنطق منحــت واشــنطن وحلفاءهــا ف
صدامــا فرصــة للقضــاء علــى االنتفاضــة 
بأبشــع صــورة يشــهدها التاريــخ، فــكان مــا 
ــم  ــة  وجرائ ــر جماعي ــازر ومقاب ــن مج كان م
ــر ؟! وكان  ــا نظي ــس له ــانية، لي ــق اإلنس بح
هــذا بعــد ان ســمحوا للنظــام باســتخدام 
الطائــرات المقاتلــة والمروحيــة واألســلحة 

الثقيلــة، فــي عمليــات اإلبــادة تلــك، التــي لــم 
تكــن األولــى، فقــد ســبقتها عمليــات األنفال، 
وغيرهــا، التــي لــم تحــرك الضميــر اإلنســاني 
ألمريــكا وحلفائهــا، لكــي يأتــوا إلنهــاء نظــام 
 2003 عــام   الختيــار  كان  هــل  ؟  دمــوي 
موعــدا لوضــع نهايــة لنظــام صــدام، عاقــة 
بتحالفــات دولية ومصالح محورية، و تقاســم 
جديــد للنفــوذ علــى  مســتوى المنطقــة 
والعالــم ؟ وهــل كان هــذا النظــام، سيســتمر 
إلــى اجــل غيــر معلــوم، لو لــم تتدخــل اإلرادة 

ــه ؟،  ــة، إلنهائ ــة - األمريكي الدولي
 وإذ تواصــل األيــام والســنون زحفهــا، بثقــل 
وتباطــؤ تــارة، وبســرعة جنونيــة، تــارة أخرى، 
ومــن خــال متابعــة ذلــك الزحــف، فقــد تبين 
ــك  ــاؤالتنا تل ــن تس ــا م ــد، ان بعض ــا بع فيم
ذهبــت مــع أيامهــا، فيمــا بقــي بعــض منهــا 
يقــف علــى قارعــة الطريــق علــه يجــد اإلجابة، 

وبعضــا اآلخــر، حصــل علــى مبتغــاه..
ــر  ــى التغيي ــا عل ــرور 18عام ــد م ــوم، وبع الي
عــام  العــراق  شــهده  الــذي  الدراماتيكــي 
لنــا األحــداث، ان مجــيء  2003، أظهــرت 
)قــوات التحالــف الدولــي( إلــى العــراق، قاطعة 
آالف الكيلــو متــرات، لــم يكن لســواد العيون، 
إنمــا الهــداف ومــآرب وغايــات أخــرى، بلحاظ، 
ــات كانــت فــي  ماشــهده العــراق مــن تداعي
ــك  ــن تل ــدة م ــل واح ــورة، لع ــى الخط منته
ــف  ــاف الحــاد بشــأن توصي ــات االخت التداعي
ــه  ــوم 9 نيســان، البعــض وصف ــا حــدث ي م
بالتحريــر، وآخــر ذهــب نحو مفهــوم االحتال، 
اخــرون، قالــوا، ســقوط النظــام، وفريــق، 
اعتمــد مفهــوم ســقوط الدولــة، وفــي هــذا 

الخضــم، نجحــت واشــنطن مــن غــرس بــذرة 
العراقييــن، عندمــا تمكنــت  بيــن  الفرقــة 
مــن تكريــس مفهــوم المكــون، بعيــدا عــن 
مبــدأ المواطنــة، فجــاء دســتور 2005 حامــا 
لتلــك البــذرة، التــي نمــت وترعرعــت فــي 
كنــف ظــروف مؤاتيــة جــدا، فــكان ذلــك 
ــد  ــر جس ــذي نخ ــل، ال ــوي القات الخطــأ البني
العملية السياســية وليــدة مابعد عــام 2003، 
التــي تشــرذم أربابهــا إلــى ملــل ونحــل، 
ــت الســني  ــت الشــيعي والبي ــرأ البي ــا نق فبتن
والبيــت الكــردي، والبيــت المســيحي والبيــت 
التركمانــي، وغيرهــا مــن البيــوت، وتشــظى 
كل بيــت مــن تلــك البيــوت إلــى، اكتــاف 
وأفخــاذ، وكل بيــت منشــغل بما لديــه، وكان 
ــاج هــذا التشــظي، تراكــم األخطــاء،  مــن نت
الصراعــات  تنامــي  وســط  االداء،  وتراجــع 
البينيــة، داخــل كل بيــت مــن البيــوت، حتــى 
اذا ماتراكمــت التداعيــات، أصبحــت المعالجــة 
صعبــة جــدا، علــى المســتويين السياســي 
واإلداري ،ليصــل بنــا الحــال الــى نهايــات 
الصعوبــة  مــن  بــات  لدرجــة  مســدودة، 
ومــن  الــوزراء،  لمجلــس  رئيــس  تســمية 
الصعوبــة إقــرار موازنــة عامــة للدولــة، ومــن 
الخدمــات،  مســتوى  تحســين  الصعوبــة، 
وقائمــة طويلــة مــن الصعوبات التــي تكتنف 
ــروري  ــن الض ــح م ــي، اصب ــهد، وبالتال المش
جــدا، اعــادة تقييــم الســنوات الثمانيــة عشــر 
الماضيــة، ومــا رافقها مــن اخطــاء وتداعيات، 
عســى ان يســاعدنا هــذا التقييــم علــى رســم 
مســارات صحيحــة وســليمة للواقــع العراقــي، 

ــا .. ــدا، مختلف ــا جدي تحمــل معهــا واقع

عبدالزهرة محمد الهنداوي 
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التاسع من نيسان .. العراق بين زمنين

كان نظــام الرعايــة الصحيــة فــي لبنــان موضــع 
ــة  ــدول العربي ــة ال ــكان بقي ــبة لس ــد بالنس حس
ممــن يســتطيعون تحمــل تكاليــف تلــك الرعاية. 
والمستشــفيات  العيــادات  فــي  يعمــل  كان 
الخاصــة أطبــاء مدربــون فــي أفضــل المــدارس 
والمستشــفيات فــي الغــرب. اليــوم، أصبحــت 
الروايــة علــى العكــس تمامــاً حيــث يغــادر أطبــاء 
ــه،  ــان البــاد. يقــول أحــد الجراحيــن إن راتب لبن
المدفــوع بالعملــة المحليــة، يســاوي 200 دوالر 
شــهرياً، أي أقــل مــن دوالر واحــد فــي الســاعة. 
ويقــول آخــر إن مستشــفاه دمــر فــي انفجــار 
ــى  ــول عل ــا للحص ــدم كاهم ــروت. يتق ــأ بي مرف
عمــٍل فــي الخــارج، وينضمــان إلى مســيرة هجرة 

ــرب. ــاء الع األطب
ــي  ــار عالم ــود معي ــدم وج ــن ع ــم م ــى الرغ  عل
محــدد لنظــام رعايــة صحيــة جيــد، تقتــرح 
ــغ 45  ــة حــدًا أدنــى يبل منظمــة الصحــة العالمي
فــردًا ماهــرًا: أطبــاء وممرضــات وقابــات، لــكل 
ــى  ــة عل ــع تســع دول عربي 10,000 شــخص. تق
األقــل تحــت هــذا المعيــار. ويبــدو النقــص 
ــل  ــر أق ــدى مص ــان. كان ل ــض األحي ــاً بع صارخ

شــخص   10,000 لــكل  أطبــاء  خمســة  مــن 
ــر مــن 11  فــي عــام 2018، بانخفــاض عــن أكث
فــي عــام 2014. انخفــض عــدد األطبــاء فــي 
المستشــفيات الحكوميــة، التــي تخــدم الجــزء 
األكبــر مــن الســكان، بمقــدار الثلــث خــال تلــك 

ــرة. الفت
ليــس هــذا بســبب نقــص المواهــب. تنتــج 
الجامعــات العربيــة الكثيــر مــن األطبــاء. يتخــرج 
ــنوياً، 15٪  ــر س ــي مص ــب ف ــي 7,000 طبي حوال
بالتعديــل  أمريــكا،  فــي  يتخــرج  ممــا  أكثــر 
لعــدد الســكان. يقــدم العمــل كطبيــب الهيبــة 
واالســتقرار الوظيفــي، وهنــاك منافســة شرســة 
للقبــول في كليــات الطب. لكــن التمريض مهنة 
غيــر مرغــوب فيهــا، وتعتمــد العديــد مــن الدول 
العربيــة علــى ممرضــات مــن الخــارج، وهــي 
مشــكلة ال تنفــرد بهــا منطقــة الشــرق األوســط.
يتــوق العديــد مــن األطبــاء إلــى المغــادرة بعــد 
ــاً.  ــر وضوح ــو الســبب األكث ــال ه تخرجهــم. الم
ــع  ــي مصــر أن يتوق ــد ف ــب الجدي يمكــن للطبي
تقاضــى ما بيــن 2000 و 2500 جنيــه )160-128 
دوالر أمريكــي( شــهرياً. واليكفــي هــذا للعيــش 

بحــد الكفــاف ألســرة اعتياديــة. فــي تونــس، 
يتلقــى طبيــب أخصائــي لديــه عقــود مــن الخبرة 
مايعــادل 15,000 دوالر ســنوياً مــن العمــل فــي 
مستشــفى عــام. يمكــن لــه أن يكســب المبلــغ 
كل شــهر مــن ممارســة مهنتــه فــي دولــة 

خليجيــة غنيــة.
أيضــاً.  الخــارج  فــي  أفضــل  العمــل   ظــروف 
ــد  ــي العدي ــة ف ــفيات الحكومي ــتهر المستش تش

ونقــص  باالكتظــاظ  العربيــة  البلــدان  مــن 
المعــدات. فــي العــراق، يوجــد 13 ســرير فقــط 
لــكل 10,000 شــخص، مقارنــة بـــ 22 ســرير 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية و 28 فــي 
تركيــا. تحطــم نظــام الرعايــة الصحيــة العراقــي 
ــم  ــات، ول ــروب والعقوب ــن الح ــوٍد م ــبب عق بس
تســتثمر الحكومــات المتعاقبــة ســوى القليــل 
فــي إعــادة بنائــه. فــي عــام 2017، أنفــق العــراق 
ــة  ــي قطــاع الرعاي ــرد ف 210 دوالرات فقــط للف
الصحيــة، وفقــاً لتقديــرات البنــك الدولــي، وكان 

المتوســط اإلقليمــي 459 دوالر.
يحــدد الدســتور المصــري، الــذي تمــت الموافقــة 
ــج  ــن النات ــاق ٪3 م ــام 2014، إنف ــي ع ــه ف علي
الرعايــة  علــى  الســنوي  اإلجمالــي  المحلــي 
الصحيــة. لكــن ال يتــم العمــل حســب مــواد 
الدســتور: بلــغ اإلنفــاق علــى الصحــة عــام 2018 
٪1.4 فقــط مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي. 
ــم  ــك ل ــر لكــن ذل ــة التعبي ــد الدســتور بحري يع
يمنــع الشــرطة مــن اعتقــال األطبــاء الذيــن 
يشــتكون مــن ســوء تعامــل الحكومــة مــع جائحة 
كورونــا.  قتــل المــرض مــا يقــدر بنحــو 200 

مــن العامليــن فــي المجــال الطبــي. ال تســتطيع 
المستشــفيات التــي تعانــي مــن نقــص التمويــل 
مواكبــة النمــو الســريع للســكان. انخفــض عــدد 
أســرة المستشــفيات لــكل 10,000 شــخص فــي 
ــى  ــة عل ــت الموافق ــي أعقب ــاث الت الســنوات الث

الدســتور بنســبة ٪8، مــن 15.6 إلــى 14.3.
تعنــي األزمــة االقتصاديــة المتفاقمــة فــي لبنــان 
تنفــد  األساســية.  الطبيــة  اإلمــدادات  شــحة 
ــدر  ــا يق ــادر م ــن المستشــفيات، وغ ــر م العقاقي
بنحــو 400 طبيــب لبنانــي، أي مــا يقــرب مــن 3٪ 
مــن إجمالــي عــدد األطبــاء، فــي العــام الماضــي. 
ــي  ــاء ف ــة األطب ــي لنقاب ــس الوطن ــول المجل يق
تونــس إن ٪40 مــن أعضائــه يمارســون المهنــة 
خــارج بلدهــم والرقــم أقــرب إلى %50 فــي مصر. 
أعطــت هجــرة األطبــاء الجماعيــة للبلــدان الغنية 
ــا تركــت  ــاء لتوظيفهــم. لكنه ــرة مــن األطب وف
الكثيــر مــن بلــدان العالــم العربــي تعانــي مــن 
نقصهــم فــي الوقــت الــذي أصبحت هنــاك حاجة 

ماســة لهــم.
*  اســتاذ االقتصــاد والعلــوم السياســية، جامعــة 
واليــة كنســاس، الواليــات المتحــدة األمريكيــة.

د. مهند طالب الحمدي*

خارج الممارسة
هجرة االطباء من  الدول العربية

بريشة : كاظم شمهود

الخوذة

)سوء حظ(
لم اوفق في شراء االحذية

على مدى العامين المنصرمين
أحدها انفتق فيه بيت الرباط

االخر لم يتحمل نعله الخفيف وزني
ارتسمت فيه حفرة عند االصبع الوسطى

آخر واحد لونه كالصدأ
كم دأبت على تلميعه

سوء الحظ يالزمني
قد اوصي امي ان تجلب لي 

خوذًة عسكرية من الوطن المحترب
أسير فيها رأساً على عقب.

هــذه قصيــدة مــن ديــوان الشــاعر زيــدون مشــتت االول وعنوانــه 
اشــتباك.

وانــا اقرأهــا احسســت ان الخــوذة مصيــر أبــدي لنــا نحــن العراقييــن. فبعد 
مــا يقــرب الثاثيــن عامــا علــى خروجــي/ هروبــي مــن العــراق - الوطــن 

المحتــرب مــا زلــت ارى الكوابيــس فــي نومــي كل ليلــة.
واكــون فيهــا مرتديــا خــوذًة تختلــف تفاصيلهــا بيــن ليلــة واخــرى، فمــرة 
هــي خــوذة رصاصيــة ومــرة خاكيــة واخــرى مثقوبــة ومــن الثقــوب 
ممكــن لــك ان تــرى شــريط حياتــي التــي لــم تبــدأ بعــد ونخرتهــا شــظايا 

االلــم العراقــي المزمــن. 
خوذة تلتصق برأسي وال أستطيع الفكاك من ثقل إرثها.

مــرة كانــت خوذتــي مصنوعــة بتفنــن مــن عــدة بيانــات عســكرية طويلة 
ــاهدين  ــون المش ــي عي ــق ف ــو يبحل ــب وه ــد الصاح ــدي عب ــا رش قرأه
المستســلمين لقســوة صوتــه القادم عبر شاشــات التلفزيــون، المحنطين 

امامــه ال يجــرؤون علــى الفــرار مــن هندســة الخــراب فــي صوتــه.
صوت رشدي عبد الصاحب كان خوذًة أيضاً.

ومــرة كانــت خوذتــي تمطــر قصائــد لشــعراء منســيين فــي حانــات ابــو 
نــؤاس عثرنــا عليهــم فيمــا بعــد فــي قوائــم مديريــة االمــن العامــة بــا 

صــوت.
احيانا خوذتي تحل محل السماء فا أرى سحابا او نجوم.

قد أكون سعيد الحظ وأصحوا من كوابيسي وخوذتي فوق رأسي.
انظــر مــن النافــذة ألتأكــد اننــي فــي منزلــي اآلمــن ولســت فــي خنــدٍق 

فــي الشــيب والطيــب بانتظــار اشــارة التحــرك.
ارى ظــال االشــجار وهــي تهمــس لــي انهــا هنــاك لتنقذنــي مــن ســطوة 

الكابوس.
افتح النافذة ألتحسَس الهواء وأتأكد انه ليس دخانا.

نحن العراقيون تعودنا على الدخان.
يســخر ثــوار تشــرين مــن ســلطة الدخانيــات وقنابــل الصــوت ويقولــون 

ان الدخــان ال يــؤذي رئاتهــم المعطوبــة.
ــي نســميها  ــا الت ــازع. هــذه الجغرافي ــر من ــا مــن غي ــوُن حياتن الدخــان ل
الوطــن ولــم تكــن لنــا ابــدا هــي بــاد مــا بيــن الدخــان والخوذة وليســت 

بــاد مــا بيــن الرافديــن.
كنــت اعــرف وانــا اتمتــع بإجازاتــي الدوريــة النــادرة إبــان حــرب الثمانيــن 
ان الخــوذة ال تتركنــي وانــا اتنــزه بصحبــة الحيــاة فــي شــارع فلســطين 
حيــن أغيظهــا و ادلهــا علــى ســعاداتي الصغيــرة. كانــت تهــزأ بــي حيــن 

اقــول لهــا ان الفتيــات مثــل النســيم العليــل. 
كنــت اعــرف وانــا اعالــج الجنــود الجرحــى ان خوذاتهــم تخبرنــي بتفاصيــل 

جراحهــم أكثــر من الشــظايا.
سأســأل امــي اذن حيــن تذهــب الــى الوطــن المحتــرب ان تأخــذ خوذتــي 

معهــا لعلنــي احلــم بســماٍء وأرض ومابينهمــا الهــواء الــذي نســيت.

العبارة والمعنى

د. احمد املشتت

د. تحسني الشيخلي

الهوة المعرفية 
وصناعة الوهم

رياض الفرطوسي

)خربانه(

الفجــوة المعرفيــة والهــوة المعرفيــة وغيرهــا مــن المصطلحــات مــا زالــت تفرض 
نفســها كضيــف ثقيــل يرفــض المغــادرة وتجثــم علــى أنفــاس كل لقــاء او حديث 
فــي اللقــاءات والنــدوات التــي تعقــد علــى منصــة زووم وتناقــش واقعنــا المعرفي 

والتكنولوجــي فــي عصــر المعرفــة، العصــر الرقمي.
ــن عــن  ــم الرقمــي عاجزي ــر العال ــي قع ــون ف ــة يقبع ــراء المعلوماتي ــا زال فق فم
خــوض غمــار الموجــة الثالثــة والثــورة الصناعيــة الرابعــة . كمــا ان لديهم فائض 
كبيــر مــن الفجــوات المتنوعــة والرهيبــة التــي تحشــرهم فــي زوايا الفقر والفســاد 
والفوضــى والصراعــات األثنيــة والعرقيــة . واألغــرب مــن ذلــك، انهــا ال تكتفــي 
بمخزونهــا االســتراتيجي مــن الفجــوات المتعــارف عليهــا، بــل تســتحدث فجــوات 
وهاويــات ســحيقة وغريبــة تميزها عــن غيرها من بؤســاء المعلوماتية ومشــردي 

التخلــف الرقمــي المريع.
فمثــا، فجــوة تأريخيــة تجبرهــا علــى حمــل الماضــي علــى أكتافهــا كجثــة متعفنة 
تــدور بهــا فــي حلهــا وترحالهــا. وفجــوة عقليــة تكبلهــا بالماضــي وتجرهــا الــى 
التعامــل اليومــي وبتفصيــل دقيــق مــع أحــداث وفتــن وحــروب خاضهــا األجــداد 
قبــل قــرون موغلــة فــي القــدم، ومنهــا تســتحدث فجــوات أخــرى مثــل فجــوة ) 
ســقيفة بنــي ســاعدة ( وفجــوة ) صفيــن والجمــل ( وهــوة ) الفتنــة الكبــرى ( .. الــخ.

واذا مــا تجاوزنــا الفجــوات ذات الخصوصيــة النامية الخاصة التي تطحننا وتشــغلنا 
عــن التعامــل مــع فجــوات عصرنــا الحالــي والتــي ال تقتصر علــى الفجــوة المعرفية 
او المعلوماتيــة فحســب بــل تضــاف اليهــا فجــوة أخــرى هــي فجــوة تكنولوجيــا 
االعــام التــي تفــرض علينا تبعية شــاملة تجعلنــا محكومين تكنولوجيــا واعاميا.

يبــدو انــه ال ســبيل لتجــاوز فجواتنــا اال بتفعيــل العقل، وتنشــيط البحــث العلمي . 
ففــي العصــر الرقمــي، بــات البحــث العلمــي هــو العربــة او القطــار الذي يجــر االمم 
الــى محطــات التقــدم والرقــي الحضــاري والــذي اصبــح مقيــاس لمــدى مــا تملكه 
كل أمــة مــن علمــاء وباحثيــن ومراكــز ابحــاث علميــة ومقيــاس لمــدى حرصهــا 

وجديتهــا علــى ردم الفجــوات التــي تفصلهــا عــن ركــب العلــم والمعرفــة .
ان البحــث العلمــي يقــدم الكثيــر من الحلول للمشــكات والمعضــات التي تواجه 
األمــم . وان غيــاب ثقافــة البحث العلمي وعدم احتــرام العلم والمعرفة باعتبارهما 
وســيلة للتطــور والنمــو االقتصــادي ســيؤدي حتمــا الــى اتســاع الفجــوات التــي 

ســيكون ضحيتهــا أجيال المســتقبل .

فــي  المجتمعيــة  االوســاط  يشــوب  وحــذر  ترقــب 
الناصريــة.. خصوصــا بعــد تســمية واحــد من ابنائهــا جاء 

ــير..  ــاض عس ــد مخ بع
وقلــة مــن النــاس فــي هــذه المحافظــة المنكوبــة ال 
يرســمون صــورة ورديــة لهــذا االختيــار .. فالمــزاج العــام 
فــي الناصرية ال يرضى عن اي شــخصية سياســية بســبب 
ســوء تاريــخ االدارت المحليــة الدامــي واالحــداث المروعــة 
التــي عصفــت بشــبابها وذهب ضحيتهــا المئــات.. منهم. 
ــوب فــي مــداواة جــراح ابنائهــا  فهــل ينجــح طبيــب القل
ــا..  ــران ازماته ــاد ني ــي الخم ــى اطفائ ــيتحول ال ــل س وه

ــع.  ــه الجمي ــاه ومــا يترقب هــذا مــا نتمن
محافــظ ذي قــار الجديــد أحمــد الخفاجــي نشــر.. الصــورة 
المرفقــة فــي المقــال ومعهــا تعليــق »حــان وقــت العمل«.
ــان رئاســة  ــة، إال أن بي ــان االســم صراح ــدم إع ــم ع رغ
الــوزراء العراقيــة بشــأن اختيــار محافــظ جديــد لــذي قــار 
جــذب الكثيــر مــن االهتمــام، خاصــة وأنــه المحافــظ 
الرابــع الــذي ســيدير المحافظــة خــال أقــل مــن عاميــن 
ــد  ــي بع ــادل الدخيل ــبق ع ــظ األس ــتقالة المحاف ــذ اس من
»المجــزرة« التــي شــهدتها المحافظة والتــي راح ضحيتها 

ــوات األمــن. ــن برصــاص ق عشــرات المتظاهري
الكاظمــي كلــف أحمــد الخفاجــي، وهــو طبيــب قلــب 
ومســؤول ســابق فــي دوائــر المحافظــة الصحيــة بــإدارة 
ــي  ــدل ف ــن الج ــر م ــار الكثي ــيح أث ــد ترش ــة بع المحافظ
ســاحات االحتجــاج التــي رفعــت خمســة أســماء مــن بينهــا 
اســم الخفاجــي لترشــيحها لتولــي منصــب المحافــظ خلفا 
لناظــم الوائلــي، آخــر محافظــي ذي قــار والــذي اســتقال 

أيضــا عقــب احتجاجــات.
وســيتولى الخفاجــي المســؤولية خلفــا لمحافــظ ذي قــار 
المؤقــت، والمعيــن مــن قبــل رئيــس الــوزراء، عبــد الغنــي 
األســدي، الــذي يشــغل أيضــا منصــب رئيس جهــاز األمن 

ــي العراقي. الوطن
يقــول المحافــظ الجديــد أحمــد الخفاجــي .. إن لديــه 
خطــة عمــل مــن ثاثــة محــاور طارئــة وعاجلــة، وخطــة 
»بشــكل  ســتركز  المــدى  بعيــدة  وخطــة  متوســطة 
متــوازي« »علــى النهــوض بواقــع المدينــة الخدمــي 

واســتقرار األمــن وترســيخ الســلم المجتمعــي«.

ــورة  ــي ص ــر الخفاج ــبوك نش ــي فيس ــه ف ــى صفحت وعل
جمعتــه برئيــس الــوزراء الكاظمــي ومعهــا تعليــق »حــان 

ــت العمــل«. وق
ــة  ــق ومبارك ــاء »بتواف ــيحه ج ــي أن ترش ــد الخفاج ويؤك
ــون  ــكل متفق ــية وال ــية الرئيس ــل السياس ــة الكت وموافق
علــى بــدء صفحــة جديــدة فــي ذي قــار«، مشــيرا إلــى أنــه 
ال يعتقــد أن »هنــاك عراقيــل حقيقيــة أو مفتعلــة« ســتقف 

أمامــه فــي المحافظــة. 
ويعتقد الخفاجي أن ترشــيحه كمحافظ مســتقل ســيهدئ 
األوضــاع فــي المحافظــة ألنــه كان »مــن ضمــن خيــارات 
ســاحة االحتجاجــات« كمــا يقــول مضيفــا »حتــى لــو خرجت 
ــن  ــب المتظاهري ــى مطال تظاهــرات أخــرى فسنســتمع إل

ونحــاول حــل المشــاكل بصــورة وديــة وســلمية«.
لكــن الموضــوع لــن يكون ســها كما يبدو، فمتظاهــرو ذي 
قــار الرئيســيون قالــوا إن ترشــيح الخفاجــي القــى »عتراضات 
منــذ البدايــة« بســبب وجــود تحقيقــات بشــأنه فــي قضايــا 

فســاد.لكن الخفاجــي قــال إن القضــاء رد تلــك الدعــاوى.
ــار  ــوا.. إن »اختي ــة الناصريــة، قال متظاهــرون  مــن مدين
ــرة مــن مستشــاري  المحافــظ الجديــد جــاء بجهــود كبي
ــم  ــى الرغ ــد عل ــظ الجدي ــوزراء«، وان »المحاف ــس ال رئي
مــن أننــا نعرفــه طبيبــا عامــا فــي المحافظــة وشــخصيته 
محترمــة إال أنــه ال يعتبــر مــن الشــخصيات التشــرينية«، 
أي التــي شــاركت فــي تظاهــرات تشــرين أو دعمــت 
المتظاهريــن خــال أيــام االنتفاضــة وإن »المهــم أن 
يكــون المحافــظ الجديــد بمعــزل عــن االمــاءات.  وكان 

المتظاهــرون قــد  قدمــوا مجموعــة مــن المرشــحين 
لمنصــب المحافظ واختصرت األســماء بخمســة أشــخاص 
مــن ضمنهــم الخفاجــي، وانســحب أحدهــم وهــو ياســر 

ــن. ــاركا المجــال لاخري ــراك ت الب
ــن  ــائر م ــيوخ العش ــي وش ــن الكاظم ــل بي ــا حص تواص
جهــة والمحافــظ المكلــف عبــد الغنــي األســدي مــن جهة 
أخــرى وتــم االتفــاق على ترشــيح شــخصيتين مــن بينهما 
الخفاجــي والثانيــة هــي د. نجــم طــارش والــذي وجه عدة 

خطابــات بانــه غيــر طالــب للمناصــب.
ــى الخفاجــي فــي  ــرض عل االن.. ســاحات التظاهــر ال تعت
الوقــت الحالــي لكــن المتظاهريــن يريــدون تشــكيل 
لجنــة مــن بينهــم لـ«متابعــة عمــل المحافــظ«، وليكونــوا 
علــى درايــة بــكل خطواتــه لمنــع االتفاقــات فــي »الغــرف 
ــزاب  ــها األح ــد تمارس ــي ق ــات الت ــة« والضغوط المظلم

ــى المحافــظ. عل
عشــرات  تظاهــر   الماضــي،  مــارس  منتصــف  وفــي 
المحتجيــن فــي مدينــة الناصريــة، قامــوا بإغــاق الطريــق 
ــا  ــار احتجاج ــوان محافظــة ذي ق ــى دي ــى مبن المــؤدي إل
علــى أســماء قيــل إن الحكومــة المركزيــة رشــحتها لتولي 

ــظ. منصــب المحاف
وأقــدم المحتجــون علــى قطع الطريــق المــؤدي إلى مبنى 
ديــوان محافظــة ذي قــار باإلطــارات المحترقــة«، بعد نحو 
شــهر مــن احتجاجــات مماثلــة أدت إلــى إقالــة المحافــظ  
ــذي اتهمــه المتظاهــرون بـ«الفســاد  ــي ال »ناظــم الوائل

وســوء اإلدارة«.

حسني باجي الغزي

محافظ ذي قار الجديد
بين الطب وأزمات المحافظة
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ــن  ــي ســاحة الف ــدي المتطــوع ف ــاس الجن ــم فصــاح عب نع
والثقافــة العراقيــة منــذ اكثــر مــن خمســين عــام ولمــا يــزل 
ــة القاســية  ــذر نفســه لهــذه المهــام الصعب ــا، ن شــابا يافع
ــو  ــة، فه ــن والثقاف ــر للف ــب كبي ــاس مح ــاح عب ــا. ص احيان
يجمــع كل النــاس ويوصــل الفنانيــن ببعضهــم البعــض 
ــى  ــا« عل ــح حالي ــو المصطل ــا ه ــل كم ــي الداخ ــّرف »فنان يع
فنانــي الخــارج، يعّشــق الوشــائج فيمــا بيــن المثقفيــن، يعمل 
ليــل نهــار علــى هــذه الشــاكلة كمتطــوع غيــور ال يهمــه فــي 
هــذا العشــق ســوى جنونــه المســتحيل في حــب العــراق وحب 

الفــن والثقافــة بشــكل عــام.
* نبذه مختصره عنك ؟

صــاح عبــاس، فنان متخصــص بالفنــون الكرافيكيــة ودرس 
علــى أيــدي الفنانيــن رافــع الناصــري وســالم الدبــاغ. 

اقام اربعة معارض شخصية.
عضو نقابة وجمعية الفنانين العراقيين.

عضو االتحاد العام لادباء والكتاب العراقيين.
اســس مجلــة تشــكيل الفصليــة التــي تصــدر عــن وزارة 
ــنة  ــة س ــا لغاي ــنة 2007 ورأس تحريره ــة س ــة العراقي الثقاف

.2020
عضــو مؤســس لجماعــة انقــاذ االعمــال الفنية المفقــودة من 

المتحــف الوطني للفــن الحديــث ببغداد.
عمل مديرا لقسم الثقافة الفنية في وزارة الثقافة.

اهتــم بتاريــخ الفــن التشــكيلي العراقــي المعاصــر وكتــب فــي 
النقــد الفنــي منــذ ســنة 1977 وصــدر لــه الكثيــر مــن الكتــب 

الفنية.
يعمــل االن مديــرا لتحريــر مجلــة رواق التشــكيل التــي تصــدر 

عــن جمعيــة الفنانيــن التشــكيليين العراقيين .
*مجلــة تشــكيل التــي كنــت تــراس تحريرها لســنين، تجربة 
ــد  ــى الصعي ــتفدته عل ــذي اس ــا ال ــك، م ــة دون اي ش ناجح

الشــخصي مــن تلــك التجربــة؟
- كانــت مجلــة تشــكيل حلــة فنيــة جميلــة، ولقــد تواصلنــا 
مــن خالهــا مــع العالــم، وكانــت النافــذة الوحيــدة التي نطل 
منهــا علــى جميــع الفنانيــن التشــكيليين العراقييــن فــي كل 
قــارات العالــم، بمعنــى، كانــت الجســر الواصــل الــذي يربطنــا 

باآلخريــن فنيــا وفكريــا واجتماعيــا، والمجلــة كانــت بمثابــة 
الفســحة المناســبة لإلعــان عــن الحريــة والرؤيــة المؤهلــة 
والتطلعــات  لأحــداث  المســبق  الفهــم  علــى  المســوغة 

الديناميكيــة الحاصلــة علــى صعــد الحيــاة المختلفــة.
ان المتابــع لعملنــا فــي مجلــة تشــكيل ســرعان مــا يكتشــف 
ــي، اذ  ــل المهن ــياقات العم ــي س ــع ف ــي المتب ــج الليبرال النه
ــآى  ــة بمن ــة الرصين ــة العراقي ــة الثقاف ــوغ غاي ــروم لبل ــا ن كن
ــات  ــات وكل القناع ــوالءات وااليدلوجي ــات وال ــن اإلنضمام ع
ــي  ــن العراق ــي الزم ــض ف ــا البع ــوق له ــي يس ــخة الت الراس

ــك. المرتب

والصــور  الوثائــق  مــن  المزيــد  جمــع  اســتطعنا  لقــد 
والمعلومــات والملفــات الخاصــة بتاريــخ الفنــون التشــكيلية 
المعاصــرة بعــد ان تدمــرت كل الملفــات والوثائــق مــن 
ارشــيف دائــرة الفنــون التشــكيلية كمــا عملنــا علــى اصــدار 
سلســلة الكتــب الفنيــة واضئنــا فصــوال مــن تجــارب الفنانيــن 
الــرواد والمحدثيــن، االنــاث والذكــور، االمــوات واالحيــاء ومن 
ــة، ومــن كل الطوائــف  ــف االســاليب واالتجاهــات الفني مختل

والمذاهــب واالجنــاس والقوميــات.
اعتقــد ان حضــور مجلــة تشــكيل ضمــن الوســط الفنــي 
ــر، ألنهــا رســخت تقاليــد عمــل  ــر الكثي العراقــي تعنــي الكثي
مهنــي غيــر مســبوق والقــت الجميــع علــى حــب الفــن والخيــر 

ــاد. ــام والب والس
ــة  ــة مــن خــال مجل ــدة الشــخصية، المتحقق ــن الفائ ــا ع ام
تشــكيل، فأقــول: يهمنــي ان نرتقي بالثقافة الفنيــة العراقية، 
ــي نشــد الوصــول  ــة الت ــي بالثقاف ــرة، ان نرتق ــة الح والثقاف
اليهــا بــدر شــاكر الســياب والجواهــري وجــواد ســليم وانــت 
ــد  ــن، نري ــق االخري ــي تقل ــع الت ــي المناف ــر، وال تهمن ــا امي ي
ان نؤشــر علــى حقائــق الفــن والوجــود بطريقــة صحيحــة ال 
تشــوبها المغالطــات، الن عملنــا مكــرس للمســتقبل، الجيــال 
ــا  ــة لثقافتن ــات النقي ــم الخاص ــد تقدي ــع، نري ــد المتطل الغ
وموروثنــا الحضــاري المســتلب، نبتغــي الوصــول الــى الصيــغ 
الائقــة التــي تبــرز اهميــة الفنــون العراقيــة بعــد ان طالتهــا 

ايــادي االنتهــاك والتخريــب وهــذا كل شــئ.
حكاية تمثال االم

ــع  ــرا موقفــك الوطنــي الــذي اشــاد بــه جمي * اعجبنــي كثي
ــال  ــة تمث مــن يعرفــك ومــن شــهد الحــادث، اقصــد حكاي

ــا عــن هــذه  ــك ان تحدثن ــر جــواد ســليم. هــل ل االم للكبي
ــة ؟  الحادث

- بعــد ســنة 2003 تعرضــت مقتنيــات المتحــف الوطنــي 
للفــن الحديــث فــي بغــداد، ألبشــع عمليــات ســطو وتخريــب 
وتدميــر وكان االعمــال الفنيــة تعــرض علــى قارعــة الطريــق 
للبيــع بأبخــس االثمــان، بل شــهدت منطقــة الميــدان حاالت 
وصــور ال تقبــل التصديــق عــن المــواد العينيــة المعروضــة 
للبيــع علنــا، وكانــت كلهــا مــن المســروقات، بصراحــة، كان 
ــو ال  ــه مــن الشــراء، ول ــع يجــد نصيب كل شــئ يعــرض للبي
عملــي )كمنســق( في احــدى وكاالت االنبــاء، ومهمتي متابعة 
االعمــال الفنيــة المســروقة، مــا كنــت ولجــت هــذا المعتــرك 
ــم  ــي ل ــة الت ــئلة المريب ــر لأس ــم المثي ــذا العال ــر، وه الخطي
تجــد االجابــة المنطقيــة لحــد االن، تخيــل معــي ان تــرى 
)أجنــة ميتــة( موضوعــة فــي علــب زجاجيــة ومحفوظــة بمواد 
كيمياويــة تعــرض للبيــع بعــد ان تــم ســرقتها مــن احــدى 
ــاءة صــدام  ــل ان تجــد عب ــرات، تخي المستشــفيات او المختب
وثيابــه الداخليــة وســيجاره الكوبــي الشــهير كلهــا معروضــة 
ــت فــي منطقة)عكــد  ــي كمنســق، دخل ــع، وضمــن عمل للبي
الذهــب( ورأيــت هــوال مــن المصادفــات البصرية التــي ال تمر 
علــى جميــع البشــر مثــا: رأيــت شــخصا )مطيرجيــا( يحتفــظ 
بنفائــس الفــن المتحفــي العراقــي ويضــع علــى ســريره الــذي 
ــان شــاكر حســن ال  ــن الخشــب للفن ــات م ــه لوح ــام علي ين
ــوره  ــرا لطي ــا كبي ــع برج ــه صن ــا ان ــام عليهــا، كم ســعيد لين
مــن لوحــات محمــد مهــر الديــن، وبينمــا كنــت اتجــول فــي 
ــة(  ــال االموم ــود )تمث ــدان، اســتثار انتباهــي وج ســوق المي
لجــواد ســليم، وكان تمثــاال خشــبيا كبيــرا مصنوعــا مــن جذع 
ــم  ــال ل ــد ان هــذا التمث شــجرة يقــال انهــا شــجرة ســدر، بي
يكــن موقعــا مــن قبــل الفنــان، كمــا انــه يفتقد لشــكل القلب 
المتحــرك والمربــوط بخيــط فــي منتصــف العمــل بيــن ايدي 
االم وفــوق رأســها مباشــرة، وعندمــا ســألت الباع عن الســعر، 
وكان يعتقــد بــان هــذا النحــت مــن اعمــال الفنان خالــد عزت، 
فأجــاب بانــه بمئتــي دوالر امريكــي، ولكننــي فــي وقتهــا لــم 
املــك المبلــغ، وذهبــت مســرعا الــى منطقــة الوزيريــة وكان 
يلتقــي فــي )قاعــة أثــر للفنــون( التــي يديرهــا الفنــان محمــد 
زنــاد العديــد مــن الفنانيــن العراقييــن الذيــن يترقبــون 
االخبــار الفنيــة واالجتماعيــة والسياســية التــي تــدور رحاهــا 
فــي البلــد، وهمســت فــي اذن صديقنــا الفنــان طــه وهيــب) 
ــة  ــي منطق ــليم ف ــواد س ــة لج ــال االموم ــدت تمث ــي وج بان
ــا  ــي دوالر، وســرعان م ــه مئت ــب في ــع طل ــدان وان البائ المي
اســتل مــن جيبــه المبلغ وقــال اذهــب واشــتريه فــورا، وذهب 
وكان معــي كل مــن الفنانيــن منــذر علــي وحســين المليجي، 
واشــتريت هــذا العمــل ثقيــل الــوزن ووضعنــاه فــي ســيارة 
)فولــكا( وجئنــا بــه الــى )قاعــة أثــر للفنــون( وكان باســتقبالنا  
جمــع غفيــر مــن الفنانيــن العراقييــن وكانــت تلــك اللحظــات 
بمثابــة نصــر كبيــر ومناســبة هامة تســتحق العنــاء واالحتفاء، 
واخــذ الفنانــون يرقصــون بعفويــة وتلقائيــة حــول هــذا 
التمثــال الــذي يعــد مــن روائــع الفنــان جــواد ســليم، وحينئــذ 
تــم اقتــراح تأســيس جماعــة إلنقاذ االعمــال الفنيــة المفقودة 
ــان  ــر الفن ــد اختي ــث، لق ــن الحدي ــي للف ــن المتحــف الوطن م
محمــد غنــي حكمــت رئيســا لهــذه الجماعــة التــي انبثقت من 
دوافــع الحــرص علــى موروثنــا الفنــي والثقافــي فــي العــراق، 
واســتمر العمــل فــي جمــع االعمــال الفنيــة المتحفيــة وكانــت 
تــودع فــي بيــت االســتاذ نصيــر الجادرجــي، ومــن ثــم تقــدم 
بهــا االســتاذ نصيــر واعادهــا لــوزارة الثقافــة، لتأخــذ مكانهــا 

بيــن المقتنيــات المتحفيــة.
ان رمزيــة تمثــال االمومــة تتجلــى فــي كونهــا تمثــل ارقــى 
تعبيــر انســاني عــن حنــان االم وعاطفتهــا الحــرى وحكايتــه، 

ان بغــداد تعرضــت للفيضــان ســنة 1954 وعندمــا كانت االم 
تحمــل طفلهــا وســقط فــي ميــاه الفيضــان ولــم تعثــر عليــه، 
اثــارت هــذه الحكايــة مشــاعر الفنــان جــواد ســليم وحفــزت 
فيــه روح تجســيد هــذه الحالــة المأســاوية فأنجــز شــكل األم 
ــن  ــن بي ــى م ــا يتدل ــى  بينم ــا لأعل ــة يديه ــة رافع منتصب
يديهــا قلــب خشــبي مصنــوع بعنايــة فــي داللــة لهــذا الفقــد 

المؤلــم.
* هــل تقــراء فــي االفــق، تطــور الحركــة التشــكيلية العراقية، 
البعــض يقــول ان التشــكيل العراقــي يحتضــر، الــى اي مــدى 

تتفــق مــع هــذا الــرأي.
- حتما ان الفنون التشــكيلية المعاصرة في العراق تســير في 
طريــق التقــدم دائمــا، ألنها تتحــدر مــن االرض الخصبة التي 
تتيــح للفنــان النمــاء واإلزدهــار، ولــو اجرينــا اســتبيانا حــول 
الفنانيــن العراقييــن فــي جميــع خرائــط العالــم فسنكتشــف 
الكــم الهائــل مــن االســماء، كمــا ســنتطلع الــى الكثيــر مــن 
النــوع الفنــي المتحقــق وذلــك لــم يــأت عبثــا، او مصادفــة، 
والفنــان فــي بــاد الغربــة يكابــد مــن محنــة اغترابــه والفنان 
المقيــم فــي البــاد يكابــد مــن وجــوده فــي ثيــاب اغترابــه 
ــل  ــدي وروح التواص ــع التح ــد ان دواف ــه، واعتق ــل وطن داخ
واثبــات الوجــود الفــردي، ضمــن حلبــة االشــتباك الحياتــي، 
ــه  ــان العراقــي غايات ــوغ الفن كانــت هــي الدافــع والحافــز لبل
االنســانية فــي خضــم الصخــب الحاصــل فــي البــاد وتكالــب 
االعــداء عليــه، وحيــن نجــري متابعــة قريبــة لواقــع الفنــون 
التشــكيلية فــي داخــل العــراق وخارجــه نكتشــف يوميــا زخمــا 
اضافيــا مــن االســماء الفنيــة الجديــدة التي تحــث الخطى من 
ــع البصمــة الشــخصية المتفــردة، وأرى ان الفنــون  اجــل طب
وكل افــرع الثقافــة فــي العــراض ســتبرز اهميتهــا اكثــر واكثر 
فــي حــال اســتقرار وضــع البــاد سياســيا وامنيــا واجتماعيــة 
وعندمــا نرى الســياحة وشــركات االعمــار واالســتثمار حينذاك 
ســتتمكن الفنــون التشــكيلية بــكل اتجاهاتها واســاليبها من 
اطــاق قيمهــا وتأكيدهــا علــى تحقيــق الجــدوى واالعــان 

عــن نفســها بوصفهــا فنونــا عراقيــة اصيلــة.  
* مجلــة رواق تشــكيل الجديــدة التــي تعمــل بهــا 

االن هــل ســدت بعــض الفــراغ، ام انهــا مــأت 
كل الفــراغ، كيــف تقيــم العمــل بهــا والفــراغ 

الــذي تحدثــت عنــه ؟
- مجلــة رواق التشــكيل الفصليــة التــي 
تصــدر عــن جمعية الفنانين التشــكيليين 
العراقييــن/ المركــز العــام مــا هــي اال 
النافــذة الوحيــدة التــي يطــل منهــا 
جميــع الفنانيــن العراقييــن وفــي كل 
بلــدان العالــم، انــا اعمــل فيهــا مديــرا 
للتحريــر، ويهمنــا انتقــاء النــوع الفنــي 
والنقــدي ال الكــم، ويكتــب لنــا معظــم 
يقفــون  الذيــن  الرصينيــن  الكتــاب 
علــى قمــة الهــرم الثقافــي فــي العراق 
امثــال: فاضــل ثامــر واحســان فتحــي 
ــال  ــاء م ــر وهن ــد االمي ــم عب وعاص

وجــواد  النصيــر  وياســين  اهلل 
الزيــدي وعبــد االميــر الخطيــب 
المجلــة  ان  كمــا  واخريــن، 
تتســم بالتصميــم الائــق 
الــذي يقدمــه الفنــان ســمير 
مــرزة ويتــم طباعتهــا علــى 
الــورق  انــواع  احســن 

المجلــة  فهــي  وبــذا 
التــي  الوحيــدة 

ــي  ــوع الفن ــم الن ــح وتقدي ــر القب ــدي كل عناص ــا تح يمكنه
المميــز، وضمــن ســياقات العمــل يتــم وضــع منهــاج مختلــف 

لــكل عــدد وعلــى هــذا االســاس فانهــا 
ــم  ــى العال تشــق طريقهــا ال

بــرؤى فنيــة مواكبــة 
للمســتجدات.

4ثقافية وفني�ة
الناقد صالح عباس للمستقل: 

يهمني ان نرتقي بالثقافة الفنية العراقية
حوار خاص باملستقل

اذا اردنــا معرفــة قيمــة عمــل فنــي علينــا ان نعــرف مــاذا يقول 
عنــه النقــاد وكيــف ينظر اليــه المختصــون في المجــال النقدي 
وليــس الــى مــا يقولــه المشــاهدين ألن الجمهــور علــى قــدر 
أهميــة ارائهــم فانهــم لــن يحيطــوا بــكل تفصيــات العمــل 
ــى أســاس اإلحســاس  ــي فمعظــم تفاعاتهــم تقــوم عل الفن
ــا  ــة غالب ــات عام ــدوا أن تكــون انطباع ــي ال تع والمشــاعر الت
مــا تتعلــق بالقصــة وال يخوضــوا بتفصيــات البنــاء الدرامــي 
ــوري  ــن الص ــر التكوي ــخصيات وعناص ــاد الش ــداث وأبع لاح
مــن تشــكيل الكتــل أو الخطــوط أو حركــة الكاميــرا وغيرهــا 
مــن األمــور الفنيــة والدراميــة األخــرى وتلك ليســت مســؤولية 
المتلقــي فــي األســاس وال ُيطلــب منــه اكثــر مــن ذلــك ، بينما 
يــم العمل  الناقــد المتخصــص األكاديمــي والمهنــي ســوف ُيقَّ
بعيــن الرائــي الواعــي الــذي ُيخضــع كل وحــدات العمــل الفني 
الــى التحليــل ويضعهــا علــى طاولــة التشــريح فهو لــن يرضى 
أن تكــون رؤيتــه للعمــل قائمــة علــى االنطباعــات الشــخصية 
ب فلســفي يؤطره  العابــرة بــل ســوف يأخــذ الصــورة الــى ُمَركَّ
بخاصــة رؤيته وتجربته بشــكل يختــرق المعــروض أو يتجاوز 
المعنــى المحصــور داخل اطار اللقطة أو المشــهد ، كل الفنون 
لهــا مدارســها النقديــة لكننــي هنا اتحــدث فقط عــن األعمال 
التلفزيونيــة )الدرامــا والبرامــج( هنــاك قاعــدة فنيــة تقــول أن 
العمــل الفنــي ُيخــَرج ثــاث مــرات أوال علــى الــورق )الســيناريو( 
ــا  ــاج أن ــا فــي غرفــة المونت ــا فــي موقــع التصويــر وثالث وثاني
أضيــف اليهــا مرحلــة رابعــة مــن اإلخــراج وهــي مرحلــة النقــد 
ــك  ــادة تفكي ــى إع ــد ســوف يعمــل عل ــك ألن الناق ــي ذل الفن
األحــداث والمــكان والزمــان واللقطــات والشــخصيات و مــن 
ثــم يعيــد تركيبهــا ببوتقــة فلســفية فكريــة جديــدة يصّدرها 
للمشــاهد أي انــه ُيخــرج العمــل نقديــا فــي المرحلــة الرابعــة 
منطلقــا مــن أهميــة النقــد الفنــي الــذي يعــد الكيــان العميــق 
والمهــم ألي عمليــة فنيــة ، االشــكالية القائمــة اليــوم هي في 
أليــة التعامــل والتعاطــي مــع موضوعــة النقــد والتــي يمكــن 
حصــر جــزء كبيــر منهــا بيــن المجامــات والمحابــاة أو بيــن 
الِعــداء والتســقيط كمــا ان وظيفــة الناقــد تتداخــل كثيــرا بين 
المتخصــص المتمــرس وبين الهــاوي الذي يمتلــك المفردات 

لكنــه ال يمتلــك المتانــة فــي التوصيــل ، جــزء مــن االشــكالية 
هــي شــخصنة الواقــع النقــدي لدى البعــض فهناك مــن يعتبر 
النقــد عــدوه اللــدود ويرفضــه تمامــا ويحــرض ضــده حيــث 
ال تــزال ثقافتنــا الفنيــة تميــل الــى االطــراء والمديــح يقابلــه 
ــا  رفــض كامــل للســياقات النقديــة التــي قــد تخلخــل أعمالن
ــة  ــه عملي ــي اساس ــي ف ــد الفن ــا ، النق ــز كياناته ــة وته الفني
تقويــم قبــل التقييــم وكلمــا اثــار العمــل جــدال نقديــا بنــاءا 
ــة والفلســفية  ــات الفكري ــى حــد الصراع ــات تصــل ال وتجاذب
كلمــا دل علــى ثرائــه ومتانتــه ، معظم المخرجيــن والممثلين 
والمنتجيــن فــي العــراق اذا مــا انتقدتهــم تتحــول لديهم تلك 
المســاحات النقديــة الــى صــراع وخصومــة شــخصية وليتهــم 
يدركــون ان العمــل الفنــي الــذي ال يثيــر نقــدا فهــو موســوم 
بالفشــل المطلــق ، ندخــل رمضــان االن حيث تبدأ التنافســات 
الدراميــة والبرامجيــة المختلفــة فــي العــراق والعالــم العربــي 
فقــد ارتبــط شــهر رمضــان بفكــرة موســم اإلنتــاج الدرامــي 
والبرامجــي ومــع انطــاق العــروض تبــدأ االنطباعــات تتوالــى 
مــن الجمهــور ومــن النقــاد علــى حد ســواء ثــم تتبلــور بعدها 
الدراســات النقديــة لأعمــال المهمــة التــي تســتحق التقييــم 
والتقويــم الــذي يســهم فــي خلــق وعــي لــدى الُمشــاهدين 
ــح  ــي غابــت عنهــم وايضــا من ــل العمــل الدقيقــة الت بتفاصي
ــر  ــوف بفخ ــة والوق ــل والمراجع ــال فرصــة للتأم ــاع األعم صّن
عنــد االيجابيــات مــن منجزهــم وتفــادي الســلبيات مســتقبا 
وتطويــر األعمــال القادمــة وفــي الحقيقــة هــو تطويــر للــذات 
قبــل العمــل ، ال يمكــن لنــا ان نتصــور يومــا ان العمليــة 
ــلبيات  ــخيص الس ــن تش ــف ع ــا ان تتوق ــن له ــة يمك النقدي
ــا  فــي العمــل الفنــي وتجاوزهــا أو قبولهــا كمــا انســابت الين

بســياقات مربكــة مهــزوزة واذا توقفنــا عن تشــخيصها فكيف 
يتجاوزهــا صنــاع العمــل مســتقبا وكيــف تتحــول المــادة 
الدراميــة الــى شــئ لــه معنــى يفــوق تلــك المــادة  نفســها، 
ــدء شــهر  ــل ب ــن وقب ــرى بعــض الفناني األمــر المفاجــئ ان ن
ــاد مــن األن  ــادرة بمصــادرة رأي النق رمضــان يتخــذون المب
قبــل بــدء العــروض فــي محاولــة لقطــع الطريــق عليهــم فــي 
البحــث والمراقبــة والنقــد والتحليــل ، المفاجــأة األكبــر عندمــا 
تنطلــق تلــك المطالبــات علــى صفحــات لفنانيــن أكاديمييــن 
بمعنــى انهــم درســوا ماهيــة النقــد الفنــي فــي كل المراحــل 
ــع  ــم م ــة لكنه ــون الجميل ــات الفن ــد وكلي ــية بمعاه الدراس
هــذا يدعــون الــى عــدم االلتفــات للممارســات النقديــة 
ــة  ــذا بيئ ــع هك ــم م ــات وال نعل ــمها بالتخرص ــض وس والبع
كيــف ســتكتمل المعادلــة الفنيــة اذا يطالــب أصحــاب المنجــز 
الفنــي بالمجامــات علــى حســاب القيــم النقديــة وكيــف يميــز 
الجمهــور بيــن الغــث والســمين مــن األعمــال اذا لــم نقبــل 
بتقييمهــا ، ان عمليــة النقــد فــي حــد ذاتهــا هــي نــوع مــن 
انــواع تبــادل األســئلة والمعرفــة يمكــن ايضــا اعتبارهــا فــن 
مــن نــوع خــاص ومحــاكاة تمــزج بيــن المباشــرة والرمزيــة 
فــي العــرض والتحليــل والتأويــل لــكل انــواع المظاهــر 
الجماليــة فــي العمــل الفنــي والخــروج بنتائــج مهمــة اذا ماتــم 
االخــذ بهــا والتعاطــي معهــا بمرونة فذلــك دليل علــى النضج 
والوعــي عنــد صنــاع الفــن واالبــداع الذيــن يقــدرون اهميــة 
التواصــل مــع النقــد الفنــي الــذي يمنــح اعمالهــم قــوة فكريــة 
وفلســفية وينــأى بهــا عــن ان تكــون مجــرد عروض جامــدة و 

وســيلة عــرض للشــخوص واالحــداث بــا روح .

د. صائب غازي

النقد الفني.. لماذا ؟

مــن يتابــع نشــاط وســيرة الدكتــور عقيــل مهــدي يــرى بوضــوح المســيرة 
االبداعيــة والجهــد الجمالــي لهــذا الفنــان الكبيــر ممثــا وكاتبــا ومخرجــا وعميــدا 
ســابقا لكليــة الفنــون الجميلــة. اضافــة الــى ذلــك جهده الرائع في مســرح الســيرة 
الــذي قــدم فيهــا اعمــاال مهمــة لســيرة افتراضية لقامات مهمــة في الفــن واالدب 
العراقيــة كالســياب ويوســف العانــي ومــا عبود الكرخــي وكلكامش وجواد ســليم 
والجواهــري وعلــي الــوردي. هــذه االعمــال امتعــت الجمهــور جماليــا وفكريــا النها 
ــة  ــة وااليدلوجي ــافات التاريخي ــن للمس ــذ رني ــظ نواف ــوء يوق ــق ض ــة عم بمثاب
والمتــدادات اجتماعيــة لقــوة االســتحضارات الغائبــة الحاضرة..اوكانهــا اصــوات 
تهــرول كالمــوج الــى المصــب محاولــة تذكــر الماضــي بهيئــة المنبع،انهــا امــواج 
قــادرة علــى المضــي فــي تيــار المســتقبل علــى حــد تعبيــر د.صــاح القصب.فــي 
المحــاوالت االولــى لعــروض الســيرة التــي قدمهــا اذهلنــا وتركنــا نتامــل هــذه 
ــدأت  ــدة فــي مســرحنا. وبتعمــق التجــارب وتركزهــا ب ــة الجدي ــة االبداعي التجرب

مامحهــا تظهــر جليــة.
ــة وعــرض  ــة جمالي ــى اســتعارة درامي ــة ( عل ــة ) الســيرة االفتراضي وتقــوم تجرب
مســرحي جديــد تتجــاوز فيــه المنطــق الحرفــي للواقــع، وتقــوم بتغريبــه بإقتــراح 
بديــل ) مســرحي ( عــن صاحــب الســيرة الــذي جعله)د.عقيــل( فــي تجربتــه محــورًا 
رئيســاً فــي العــرض مــع تقديــم ) البطــل – الضــد ( الذي يســعى إلفشــال مشــروع 
الشــخصية اإليجابية المنســجمة فــي إبداعها المتفّرد ومجالهــا االجتماعي الخاص 
فــي منطقها اإلنســاني ضــد عبثية االنحــراف المشــّوهة للقيم المســتقبلية الحّرة، 
فهــو يناضــل مــن أجــل ترســيخ اإليجابيــات فــي وجــدان المتفرجيــن مــن خــال 

الدرامــا والعــرض. 
وتراهــن الســيرة االفتراضية)كمــا يــرى د عقيــل مهــدي( علــى أصــول ومصــادر 
ومرجعيــات تخــص ) صاحبهــا(، وتصبــح ) بــؤرة( لبنــاء سلســلة مــن )تأويــات( 
متدفقــة بأبعادهــا المتخيلــة المحفــزة وتقنياتهــا الفنيــة، لتحقيــق هدفهــا 
المســرحي جماليــاً فــي كيفيــة بنــاء العــرض بنســق رؤيــوي خــاص، لتجســيد هذه 
الشــخصية وتأطيرهــا اإلفتراضــي بذرائــع اقترحهــا مــن خــال منظــور الحاضــر 
لتلــك األبعــاد التاريخيــة لكبــار األعــام والرمــوز  العراقيــة  الملهمــة وتأتــي معهــا 
رمــوز عربيــة وأخــرى أجنبيــة بمواقفهــم المتقاطعــة ، حيــث ُيعــاد تركيبهــا برؤية 
فنيــة خاصة،وبالتالــي يســعى لتحقيــق ) إنزياحاً ( عّما يســمى )بالوقائــع التاريخية( 
الخارجيــة، ســواء كانــت بواقــع بيولوجــي أو يومــي وأبتــداع فضــاء فنــي جديــد 
ــه (  ــوردي وغريم ــي ال ــي مســرحية ) عل ــاً ف ــه شــخصية البطــل، مث ــد في تتجّس
حّولــت أفــكاره الــى كينونــة بشــرية ) فنيــة ( وهــذا حّتــم عليــه توظيــف ) التوليف( 
الــذي يرتفــع بالشــخصية الــى أفــق آنــي ُمعــاش اآلن واليــوم فــي زمــن مــا بعــد 
التغييــر فــي العراق،حيــث يظهــر ) الــوردي ( وهــو يخــوض نضــاالً ضــد التعصــب 
واإلرهــاب والعنصريــة ، ولكــن فــي ) زمــن قــادم ( يخــص قيــام أفعــال إرهابيــة، 
زمــن االحتــال االميركــي – الدولــي، الــذي يمّثــل كشــفاً جديــدًا بإضافــة معنــى 

معاصــر علــى ) القديــم ( الــذي كان يعيشــه الــوردي فعــا.
ــي  ــدة لتحاش ــا جدي ــاز لدرام ــتعارة بايج ــى اس ــا عل ــوم ايض ــيرة تق ــذه الس وه
المنطــق النثــري التجريــدي للواقع،لتجعــل المتلقي،يــرى الشــخصية الرئيســة فــي 
النص،بموقــف ووضعيــات لــم يعتدهــا مــن قبل عــن انطباعه ومعرفته المســبقة 
بالشــخصية ،فتصبــح مغريــة عمــا كان يعرفه عن ســيرتها التاريخيــة. وهنا يلتقي 
فكريــا الدكتــور عقيل مع مقولة برنادشــو) انني اتناول كل العصــور لكني الادرس 
أي عصــر ابــدا اال العصــر الحاضــر وهــو لــم لــم اتمكــن منــه بعــد ولــن اتمكــن 
منــه ابدا(حســبما يشــير بكتابــه االثيــر ) االدب الدرامــي فــي الســيرة االفتراضيــة(.
وهنــا يفتــرض بنــى ادبية)درامية( ومســرحية في فضــاء حيوي،يتقابل فيــه االدب 
ــي  ــة الت ــخصيات النموذجي ــذه الش ــرحية ، ه ــة المس ــون الفرج ــع فن ــي م الدرام
قدمهــا فــي عــروض الســيرة..وهي شــخصيات اصبحــت مــن الذاكــرة المجتمعيــة 

العراقيــة ،لمــا تركتــه مــن  اثــر خالــد فــي نفــوس النــاسً. 

مسرح 
السيرة 

من مفكــريت الفنية

قحطان جاسم جواد

ــي،  ــن بالشــان الثقاف ــن الموســرين والمهتمي ــدد م ــادر ع ب
ــة تقــدم فعالياتهــا االســبوعية  ــى تأســيس مجالــس ثقافي ال
القائمــون  وتولــى  الشــهرية،  وحتــى  شــهرية  والنصــف 
ــة اســتمرارها، والشــك  ــى إدام ــاق عل ــا واالنف ــا رعايته عليه
ــعت  ــًا وس ــورًا الفت ــت حض ــي حقق ــس الثقاف ــذه المجال ان ه
الــى توســيع الحــراك الثقافــي وصــار لهــا جمهورهــا المثابــر 
ــا  ــام اصحابه ــرة عــن اهتم ــد معب ــر تقالي ــى ترســخيها عب عل
بمــا تنتجــه مــن ابداعــات فــي مختلــف فــروع المعرفــة، 
وبديمومتهــا ســدت فراغــًا فــي حياتنــا الراهنــة واضافــت لنــا 
الكثيــر مــن الغنــى، وان كانــت فعالياتهــا المنظمــة هــذه 
ال تتــرك اثــرًا متــداوالً فــي ذاكــرة الحاضريــن، اذ تنتهــي 
فائدتهــا بانتهــاء الوقــت المحــدد لهــا والــذي ال يتجــاوز فــي 
ــاول  ــان الســاعتين، فينفــض الســامرون بعــد تن ــب االحي اغل
ــدار  ــل ال ــا اه ــي يقدمه ــه والت ــوى والفواك ــات والحل المرطب
اكرامــًا وتقديــرًا لجمهورهــا، ومنــذ اكثــر مــن عشــر ســنوات 
ــة وابتهــج الصــرار  اتابــع هــذه المجالــس فــي مدينتــي الحل
ــنا  ــون مجالس ــي تك ــا، ولك ــة حراكه ــى مواصل ــا عل أصحابه
يبــادر  ان  ارى  افضــل  وحصيلــة  جــدوى  ذات  الثقافيــة 
المعنيــون بهــا الــى اختــراع ادوات اكثــر حضــورًا ومكوثــًا فــي 

ــال: ــن خ ــا م ــة وتاريخه ــرة المدين ذاك
• ســعي اصحــاب هــذه المجالــس الــى توثيــق فعاليــات 
وبرامجهــا واصــدار خاصتهــا فــي مطبوعــات ولــو مــرة فــي 

ــاس. ــع الن ــا ينف ــفتها بم ــة ارش ــنة بغي كل س
ــة  ــاءات دوري ــد لق ــى اصحابهــا )المجالــس( عق ــرح عل • واقت
منتظمــة بينهــم للتعــرف علــى خطــط العمــل واســاليبه 
اصــدار  يمكــن  كمــا  االداء،  بمســتوى  االرتقــاء  بهــدف 
صحيفــة نصــف شــهرية تعنــى بنشــر نتاجــات مرتاديهــا 
والتعريــف بقدارتهــم االبداعيــة، ويــا حبــذا لــو اهتمــت هــذه 
المجالــس بالفنــون التشــكيلية والســينما والمعــارض الفنيــة 
واســتضافة ابــرز المتخصصيــن فــي فروعهــا، وتوســيع دائــرة 
فعالياتهــا وعــدم اقتصارهــا علــى تقديــم القــراءات الشــعرية 

ــرى. ــا دون اخ ــبات بعينه ــرس لمناس ــا ُتك ــًا م ــي غالب الت
ــاركة  ــم المش ــاًط المنظ ــن النش ــم م ــذا الك ــد ازاء ه • والب
فــي عــرض همــوم النــاس وقضاياهــم والعمــل علــى ايصــال 
ليتهــا  يــا  المعنيــة،  جهــات  الــى  المشــروعة  مطاليبهــم 
ــذ  ــم نب ــا وتقدي ــخ مدنه ــة تاري ــفة وكتاب ــى ارش ــت عل اقدم
ــا  ــع عليه ــي يطل ــم لك ــم واصداراته ــن عطاءاته ــزة ع موج
الزاخــرة  المــدن  هــذه  غنــى  يؤكــد  مــا  لتعزيــز  الشــباب 

باالســماء الكبيــرة...
• واخيــرًا .. ان هــذه المجالــس الثقافيــة تظــل النبــع الدائــم 
الزاحــة الجهــل واشــاعة مفاهيــم الجمــال، وتوســيع حضورهــا 
ــا يضيــق مســاحات التخلــف التــي تناســلت بفعــل العديــد  بن

مــن الظــروف الضاغطــة..
ومــا هــذه الســطور اال دعــوة مخلصــة غايتهــا االســهام 
التــي  اهدافهــا  وتحقيــق  الثقافيــة  المجالــس  بترصيــن 

اجلهــا.. مــن  تأسســت 
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الكتابــة عــن ســير الكتــاب والشــعراء والمفكرين وتســليط الضــوء على 
جوانــب هامــة مــن تجاربهــم اإلبداعيــة، يعــد فضــاًء رحبــاً الكتشــاف 
مناطــق أكثــر جــدة ومــن ثــم الكشــف عــن بــؤر التنويــر المنبثقــة مــن 
أعماقهــم متزامنــة مع الســياق الفكــري الــذي أنتهجــه كل واحد منهم، 
وبــذا تكــون لدينــا مســاحة واســعة تدلنــا علــى كل ماهــو جديــد لــدى 

هــذه التجــارب اإلبداعيــة.
ــو  ــهير أب ــه د.س ــش(( لمؤلفت ــود دروي ــرى لمحم ــواطئ أخ ــاب ))ش وكت
جلــود، والصــادر عــن دار ومكتبــة عدنان، في طبعتــه األولى عــام 2013. 
ــاب »إن شــعر محمــود درويــش« مكــون  ــة الكت ــي مقدم ــث جــاء ف حي
ثقافــي متكامل،بــدًء مــن صلتــه بثقافــات عربية قديمــة، ومــرورًا بدعمه 
وتوثيــق الصلــة بثقافــة معاصــرة جعلتنــا نلتقــي مــن خالهــا بمامــح 

نفســيته وموقفــه الفكــري وعيشــه فــي حلمــه الكبيــر بأرضــه(( ص7.
بعــد المقدمــة فتحــت المؤلفــة فصول كتابها الى » شــواطئ خمســه« 
تتبعــت فيهــا تطــور التجربــة الشــعرية لــدى درويــش عبــر دواوينــه 
الشــعرية وكتابــه النثــري » أثــر الفراشــة« بــدء مــن ديوانــه » كزهــر 
اللــوز أو أبعــد« ، وهنــا المؤلفــة وضعــت فــي صــورة محايثــة لشــعرية 
ــة  ــة لدراس ــا البحثي ــر اختياراته ــق عب ــا األعم ــي تجلياته ــش ف دروي
األســلوب )) علــى ضــوء العاقــة القائمــة بيــن المؤلــف والنــص، 
بمعنــى انهــا عمليــة البحــث عــن روح المؤلــف فــي لغتــه التــي تحمــل 

خصوصيتــه الكامنــة فــي هــذه الظاهــرة األســلوبية(( ص18 
تتبــع النســق اللغــوي الــذي هــو كفيــل بتقديم صــورة شــعرية ومعنى 
هــو بالضــرورة خــارج الوعــي المضــاد، ذلــك أن هنــاك مــاوراء الوعــي 
ــارات ترســم هــذا البهــاء الشــعري مدونــة نصــا  تســكن ألفاظــا وعب

يــدور حــول فكــرة يريــد الشــاعران يعبــر عنهــا.
وللكلمــة فــي القامــوس الشــعري لدرويــش حضورمبهروســاطع 
ــف »  ــعرية بوص ــة الش ــة التجرب ــى معرف ــؤدي ال ــاح ي ــا مفت باعتباره
الكلمــة« هــي إمكانيــة مواجهــة رمزيــة مفتوحــة مــع الواقــع التاريخي 
واالجتماعــي والنفســي. ذلــك ان كل هــذا هــو نابــع عــن البنيــة 
الاشــعورية للمرســل، وقــد تجلــى هــذا فــي ديوانــه »كزهــر اللــوزأو 
ــة  ــة التداولي ــا المعنوي ــعرية أدت وظيفته ــة الش ــث الجمل ــد« حي أبع

ــة الخطــاب الشــعري.  ــي أهمي ــت بحــق نقطــة تحــول ف وكان
فــي الشــاطئ الثانــي تناولــت أبــو جلــود، موضوعــة )) االستشــراف فــي 
ــم  ــدا(( وهــو قــراءة جديــدة للعال ديــوان لمــاذا تركــت الحصــان وحي
توحــي باألختــاف واألئتــاف وهــو الرغبة في الخلــق والخــرق..إذ تؤكد 
المؤلفــة أن )) ديــوان لمــاذا تركــت الحصــان وحيــدا عمــل الــى تطعيم 
عالمــه بــرؤى شــعرية ذات طمــوح كونــي، رؤى شــاعرة تحمــل الثقافــة 

والحــدس اإلنســاني الكبيــر(( ص 57
لتخلــص الــى أن درويــش فــي » لمــاذا تركــت الحصــان وحيــدا« 
يعيــد لنــا ترتيــب الماضي،فيســقُط أحــداث الحاضرعليــه، فــي ديــوان 
يوهــم القــارئ فيــه بأنــه معنــي بتجليــة صــورة الــوالدة عبــر هيمنــة 

عناصرالخصــب والحيــاة المتجــددة((. ص78.
لــذا كانــت لغــة الشــعرفي هــذا الديــوان لغــة خلــق وتســاؤل كشــفت 
ــرة  ــت نصوصــه أرضــا عام ــا شــعريا مســتقبليا، فكان ــا أفق ــت لن ومثل
ــر مــن شــعره  ــا فالكثي ــة بالتأمــل ،مــن هن ــؤة المليئ ــدالالت المخب بال

ــى التامــل اإلستشــرافي. ــو ال يدع
@ فــي الشــاطئ الثالــث والــذي جــاء تحــت عنــوان )) التنــاص فــي أثــر 
الفراشــة(( حيــث تتبعــت المؤلفة مفــردة » التنــاص« وجذرهــا التاريخي 
والثقافــي فــي ثقافــات الشــعوب،فهي الكلمــة التــي نفضلها بأعتبــاران 
التأثــر قائــم بوصفــه ظاهــرة تاريخيــة ترافــق إبداعات األنســان بشــكل 
ــا رصــدت أبــو جلــود فــي هــذا المبحــث أخــر ماكتــب  وثيــق، مــن هن
محمــود درويــش ونشــره عــام 2008 قبــل رحيلــه، إال وهــو كتــاب » أثر 
الفراشــة /يوميــات..« والتــي جــاءت ليس كيوميات مباشــرة قــدر ماهي 
))إرهاصــات وأســئلة وهواجــس وأفكاروخواطر،وهــي فــي احيــان كثيرة 
حــدس متراكــم لغــة وتأمات في إيقاعــه وموســيقاه الداخلية،هي أذن 

ابعــاد فلســفية يبلورهــا الشــاعرفي » يوميــات«(( ص92
مــن هنــا صنفــت أنــواع التنــاص فــي هــذا الكتــاب الــى تناصــات ثاثــة 
هــي األدبــي والتاريخــي والدينــي وتناصــات أخرى.لتســتمر المؤلفة في 
تتبــع التناصــات تحــت أبــواب متنوعــة تجلــت فــي كتابــه »أثر الفراشــة« 
ــدت  ــا تب ــن هن ــائعة، م ــوالت الش ــم والمق ــال والحك ــتعان باألمث فأس
الجملــة التاليــة )) لقــد أســتثمر درويــش التنــاص علــى نحــو شاســع في 

بنــاء نصوصــه بالتقاطــع مع النصــوص الدينيــة والتاريخية والشــعرية.
وبأمكاننــا القــول أن آخــر نتاجاتــه »أثــر الفراشــة« طغــت فيهــا الذاكــرة 

علــى الثقافــة وعلــى الفكربســبب ســيطرتها علــى العقــل((ص116
فــي المبحــث المعنــون ))الشــاطئ الرابــع(( أســتجلت د.ابــو جلــود 
ــم،إال وهــي » المــوت«  موضوعــة هامــة فــي ســفرجميع شــعراء العال
وأثــر تجلياتهــا فــي ديــوان » التعتذرعمــا فعلت«..ذلــك أن المــوت هــو 
المصيــر المحتــوم علــى بنــي البشــر وبالتالــي مــا يتركــه لنــا وعلينــا من 
أســئلة حائــرة عــن الحيــاة والمــوت بنفــس الوقــت. فكيف ال تشــغل بال 
الشــعراء بشــكل خــاص، وكيــف ال يوقــد فــي نفــس الشــاعر جــذوة قلق 

اليســكْن أفســد عليــه متعــة الحيــاة وكــدر صفوهــا.
ــات  ــة مناخ ــدت المؤلف ــرى(( وج ــواطئ أخ ــون)) ش ــث معن ــي مبح وف
ــات«  ــش، أولهــا » الثنائي ــن دروي ــي دواوي ــة ف ــة وفني شــعرية وداللي
بأعتبارتواجدهــا فــي القصيــدة حركــة توهج خــاق، بما فيهــا الثنائيات 

المضــادة مثــل المــوت/ المياد،الســكوت/ الصــراخ، اللقاء/ 

الوداع...ثــم الثنائيــات المتشــابهة والثنائيــات المختلفــة ، لتصــل الــى 
ــروف  ــة ان للظ ــدت ان المؤلف ــث أك ــي(( حي ــب اللفظ ــث )) التركي مبح
السياســية والتاريخيــة التــى عاشــها درويــش البــد أنهــا قــد أثــرت فــي 
تجربتــه، ذلــك ان للكلمــة قصــدًا منطقيــا ومضمونــا ســايكولوجيا فــي 

الوقــت نفســه.
لتختــم د.أبــو جلــود كتابهــا بمبحــث تحــت عنــوان )) نفــي المــكان(( 
ــه  ــره فــي الشــعراء وتجاربهــم والنظــر الي ــه المــكان وأث مســتقرأة في
بطــرق رؤيــة جديــدة، فــكل منهــم أعــاد خلقــه بأخيلــة مقتبســة عــن 
طريــق اللغــة والتصورات،وأبــرز هــذه األمكنــة التــي حضــرت فــي 
التجربــة الشــعرية لدرويــش هــي » البيت والمنــزل والطبيعــة واألماكن 

الضيقــة«.
ــا  ــدم لن ــدي ق ــن نق ــاب )) شــواطئ أخــرى لمحمــود درويــش(( مت كت
قــراءات متنوعــة وهامــة مــن تجربــة شــعرية رســمت مدارهــا الشــعري 
البــاذخ وأكــدت تجربتهــا اإلبداعيــة علــى مــدار نصــف قــرن، ذلــك أن 
تجربــة الشــاعر محمــود درويــش شــكلت حقــا خصبــا لتجــدد الرؤيــة 
الشــعرية عبــر تصاعــد تجربته الكتابية،لتقطــف لنا المؤلفة د.ســهيرأبو 

جلــود قطافــاً يانعــا مــن هــذه الحقــول.                                                            
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»إذا كان بإمكاني قول ذلك بالكلمات، فلن يكون 
هناك سبب للرسم« إدوارد هوبر

كل اشــكل الفــن، موجــود فــي كل المجتمعــات، وفــي كل الثقافــات، وفــي 
كل بلــد. بــدء الفــن منــذ بــدء الزمــن، نــرى ذلــك فــي لوحــات الكهــوف 
والفــن الصخــري، وفــي عالــم اليــوم نعــرف أن الفــن يمكن أن يكــون قوة 
عقليــه تدعــم االقتصــاد ، ومــع ذلــك نواصــل التشــكيك فــي قيمــة الفــن.

كثيــًرا مــا نســمع ان شــخًصا يرفــض عمــًا فنًيــا بقولــه، »يمكننــي فعــل 
ذلــك« أو »ال أفهمــه«.  ربمــا ال نضــع قيمــة لشــيء يمكننا صنعه بأنفســنا 
أو نتوقــع أن يتــم فهــم األشــياء بســهولة انــا هنــا اتحــدث عــن فقــدان 

التفكيــر واإلبــداع فــي عالمنــا.
الفــن هــو ســلوك إنســاني طبيعــي والفــن هــو ســلوك بدائــي.  األطفــال، 
عندمــا يولــدون يتجهــون غريزيــا الى صنع اشــكال فنيه، وفــي كل المجاالت، 
ــة بشــريه لهــا  ــى الرقــص. وكل مجموع ــل، الموســيقى وحت الرســم التمثي
فنونهــا، فالفــن مثلــه مثــل اللغــة  او الضحــك او البــكاء، هــو ســلوك غريــزي.  
 كمــا قلــت فالفــن شــأنه شــأن اللغــه، فاللغــه هــي احــدى طــرق التواصــل 
مــع االخــر، اقصــد اللغــه المحكيــه او المكتوبــه، لكــن الفــن لغــة عقليــة 
للتعبيــر، ببســاطه فبــدال مــن ان تقــول هــذا صحيــح، تضــع عامــة صــح، 
وهكــذا تكــّون الفــن الحديــث باالشــارة والرمــز والداللــه واالختــزال فــي 
مفــردات اللغــه المنظــوره، هنــا اتحــدث عــن فــن الرســم، واللــون كذلــك، 
ــة  ــى ثقاف ــد عل ــذا يعتم ــه، وه ــرة الجماعي ــي الذاك ــه ف ــون دالل ــكل ل فل
المجتمعــات فاللــون االحمــر مثــا عنــد مجموعــة بشــريه يعني كــذا، بينما 

يعنــي عنــد مجموعــة بشــرية اخــرى شــيء اخــر.
ــاك معاهــد متخصصــه برهنــت ان الفــن  فــي القــرن الماضــي كانــت هن
ــل  ــى االســترخاء العق ــؤدي ال ــد ي ــاج نفســي فق ــان هــو ع بالنســبه للفن
والتفكيــر ويخلــق التامــل عنــد ممارســيه، انا هنــا ال اقصد فن الرســم فقط 
فقــد يدخــل فــن الكتابــه ايضــا،  كتابــة القصــه الروايــه الشــعر وكل انــواع 
الكتابــة ايضــا تدخــل فــي هــذا الحّيــز، فكمــا هــو معــروف فــان فــن الرســم 
والتمثيــل والرقــص والموســيقى هــي معالجــات نفســيه للذيــن يصنعــون 

االعمــال الفنيــه، فــان فــن الكتابــه ايضــا هــو معالجــه نفســيه للكاتــب.
ــذي  ــد ال ــو الوحي ــن ه ــري، فالف ــخ بش ــاك تاري ــا كان هن ــن لم ــو ال الف ل
حفــظ لنــا تاريخنــا كبشــر، مــن خــال التــركات الماديــه، المعمــار، الكتــب، 
الصــور، والنقــوش منــذ عصــر الكهــوف الــى يومنــا هــذا، فالفــن يحفــظ 
تطــور عقــل االنســان، فاالنســان البدائــي رســم الحيوانــات فــي الكهــوف 
حتــى تطــور واصبــح فــي بــاد مــا بيــن النهريــن الــواح طينيه كتــب عليها 
ــخ وحضــارة بشــرية،  ــى وجــود تاري ــار واضحــة عل ماحــم وقصــص واث
كذلــك القيثــارة الســومريه وغيرهــا مــن التــركات هــي التي عرفتنــا بتطور 
عقولنــا الــى ان اصبحنــا نســتخدم الفديــو ارت وتقنيــات اخــرى مكنتنــا من 

تخيــل المســتقبل واســتقراءه بشــكل واضــح.
اذن الحاجــه الــى الفــن هــي حاجــة االنســان الــى الحيــاة ومعرفــة الــى اين 

نحن ســائرون.

لماذا نحتاج الفن

أمري الخطيب

التفـاتة 

ــد  ــع مخــرج ســينمائي و كاتــب ســيناريو ول المخــرج عــدي مان
عــام 1980. درس الســينما فــي كل مــن »كليــة الســينما 
والتلفزيــون المســتقلة«و«معهد الفنــون الجميلــة« فــي بغــداد. 
عمــل مســاعد مخــرج فــي فيلــم »المســرات و األوجــاع« ومديــرًا 
فنيــاً فــي فيلــم »ابــن بابــل«، ومخرجــاً منفــذًا فيلــم »أحضــان 
أمــي«، ســيناريو فيلــم الســومري االخيــر، مديــر »جماعــة نــادي 
الســينما« ومؤســس جماعــة الكاميــرا المســتقلة، ولــه كتابــات 
عــن الســينما فــي الصحــف العراقيــة والعربيــة، لــه فيلــم قصيــر 

بعنــوان ســمكة بريــة.
ــي االول  ــدة باخــراج فيلمــه الروائ ــة جدي ــوم يخــوض تجرب الي
بعنــوان )خلــف البــاب( وهــو مــن تأليفــه واخراجــه .يقــول مانــع 
عنــه ان الفكــرة تتحــدث عــن الصــراع والمشــاكل التــي يعانــي 
منهــا األنســان خــال رحلــة الحيــاة و رحلــة البحــث عــن الــذات 

والحقيقــة، خاصــة عندمــا تتخــذ الحقيقــة عــدة وجــوه.
الجاني والمجني عليه يتسابقان

* مالذي جذبك بهذه الفكرة؟
- جذبنتــي فيــه فكرتــه الفلســفية. خصوصــا ان اغلــب ســكان 
ــن  ــأ آم ــن ملج ــث ع ــراع والبح ــة الص ــون حال ــة يعيش المنطق
ســواء كان داخــل البلــد او خارجــه، وكيــف ان الجانــي والمجنــي 
عليــه كاهمــا يتســابقا مــن اجــل ان يعيشــا بأمــان وهــدوء بعد 
ــخصيات  ــي ش ــب. وه ــوف و الرع ــة بالخ ــاة مليئ ــوا حي ان عاش

واقعيــة وحقيقيــة.
*ابرز المحاور ؟

ــث  ــرة و البح ــم الهج ــر، وحل ــل اآلخ ــة تقب - التســامح و إمكاني
عــن وطــن آمــن.

*ماذا يقول الفيلم للمتلقي؟

- ان الحقيقــة التــي يؤمــن بهــا كل إنســان هــي كذبــة يريــد 
الدفــاع بهــا عــن وجــوده و كيانــه! 

*من هم فريق العمل من ممثلين وفنيين؟
- عائلــة الفيلــم نحــن اصــاً نعيــش فــي منطقــة واحــدة 
ــن  ــن الفناني ــا م ــا، وجميعن ــتمرفي تركي ــكل مس ــي بش ونلتق
الذيــن قــرروا ان نصنــع فيلمــا عــن حيــاة الاجئيــن ومعاناتهم. 
الطاقــم الفنــي الــذي عملــت معــه يخوضــون  تجربتهــم االولــى 
فــي عمــل روائــي طويــل. كنــت محظوظــا جــدا بهــم.. كانــوا 
حريصيــن جــدا علــى الفيلــم، المصــور حمــزة الفخــري و المخــرج 
الفنــي ارجــوان تحســين و الرائــع ربيــع القــدو الــذي عمــل فــي 
اكثــر مــن اختصــاص و كــرم حســاوي فنــي الصــوت، و المخــرج 
المســاعد و المونتيــر زينــب غازي،والتحــاق مديــر التصويــر 
المبــدع عمــار جمــال مــن بغــداد الــى فريــق العمــل فــي تركيــا 
أضــاف الكثيــر مــن اإلبــداع للفيلــم. امــا الممثلــون فكانــوا 
ــرة  ــة كبي ــي مجازف ــب ف ــي ذاه ــك انن ــت اش ــدا، كن ــن ج رائعي
بــأن يكــون الممثليــن مــن الهــواة، لكــن بعــد حيــن شــعرت 
اننــي أمــام ممثليــن محترفيــن، ثقافتهــم و تحضيرهــم الجيــد 
للشــخصية مكنهــم مــن األداء بشــكل رائــع، الفيلــم لــم يكــن 
ــه بطــل رئيســي هــو جمــال  ــه بطــل واحــد و لكــن كان في في
ــا  ــب بطولته ــت تلع ــرى كان ــخصيات االخ ــن و الش ــد امي محم
مــن موقعهــا فــي الســيناريو و األحــداث التــي تحركهــا. كانــت 
الممثلــة زارا رائعــة فــي شــخصية المــرأة، و تمكنت من تجســيد 
الشــخصية االنتهازيــة المحتالــة بشــكل ممتــاز ،امــا ربيــع القــدو 
الــذي عمــل  كمســاعد مصــور فاجئنــا بقدراتــه التمثيليــة، وعمر 
عبــد العزيــز كان أداؤه جميــل جــدا واحمــد الفخــري قــدم اداء 
ــم  ــث كان حضوره ــراك حي ــن االت ــى الممثلي ــا، و ال انس واقعي

مميــز جــداً.
* جهة االنتاج والميزانية؟

كانــت هنــاك صعوبــات فــي الحصــول علــى التمويــل... وهــذه 

ــي  ــي وعمل ــم عاقت ــن بحك ــتقلة، ولك ــينما المس ــكلة الس مش
مــع شــركات انتــاج تركيــة حصلنــا علــى دعــم، وهنــاك جهــات 
 QAF عراقيــة شــاركت فــي دعــم الفيلــم اخــص منهــا مؤسســة
زيــد  والدكتــور  الماســة،  وشــركة   ،media lab incubator

  .Independent camera .العانــي، وشــركة الــراود
*هل تخضع لسلطة المنتج عند تنفيذ اعمالك ؟

- ال اســميها ســلطة و انمــا شــروط او اتفــاق، فــأن تكــون هنــاك 
جهــة فنيــة منتجــة تفكــر بإنتــاج افــام تناســب جمهورمعيــن، 
او تريــد إيصــال رســالة مــا عــن طريــق الفيلــم كأن تكــون 
ــم  ــة. وحتــى الفيل ــة فهــذه شــروط طبيعي سياســية او اجتماعي
المســتقل الــذي يتســابق مــن اجــل الفــوز بمنحــة انتــاج او 
لتطويــر الســيناريو هــو يفــوز أصــا بمــزاج و مواصفــات تتائــم 
مــع سياســة الجهــات المانحــة، مثــا افــام تتحــدث عــن المثليــة 
الجنســية ال تحصــل علــى الدعم مــن دول و مؤسســات محافظة، 
وأفــام  تتحــدث عــن  الديــن او المذهــب او طائفــة معينــة تجــد 
دعــم مــن جهــات و مؤسســات محافظة،وهنــا لن تصبــح لإلنتاج 

ســلطة وإنمــا تعامــل بأســلوب العــرض والطلــب.  
ــم..  ــن بطــل الفيل ــد امي ــال محم ــان جم ــف وجــدت الفن * كي

ــذات؟ ــه بال ــاذا اخترت ولم
- الفنــان جمــال محمــد اميــن مــن الفنانيــن الذيــن يعشــقون 
الفــن بالدرجــة األولــى وهــذا الشــيء يعجبنــي كثيــرًا فــي 
شــخصيته وســبب تعاونــي معــه، فهــو فنــان مجتهــد ومثابــر، 

ــن.. وعاشــق للف
كان اداؤه رائــع جــدا بالنســبة لــي، تمكــن مــن التماهــي مــع 
ــم. كان  ــة الفيل ــى نهاي الشــخصية فــي الســيناريو للوصــول ال
يضيــف للشــخصية ويتفاعــل معهــا بصراحــة هــو مــن الممثلين 
الذيــن يحولــون الشــخصية المكتوبــة الــى شــخصية حقيقيــة 

ومرئيــة قبــل ان يتــم تصويرهــا، وكان حريصــا علــى ان يــرى 
نفســه مــن خــال العمــل ككل وليــس مــن خــال الشــخصية 
فقــط، و كان يتابــع اداء الممثليــن االخريــن ليعــرف رد الفعــل 
و االنفعــال المناســب الــذي يبنــي عليــه أداءه فــي كل مشــهد، 

وهــذا شــيء رائــع ومطلــوب فــي شــخصية البطــل.  
*ما فلسفتك في االخراج؟

- المــكان الواحــد اوالوطــن الواحــد ال فــرق، المــكان الــذي 
ــا  ــي، انم ــن خيارانتاج ــم يك ــم ل ــداث الفيل ــب اح ــه اغل دارت في
هــو خيــار فنــي لجعــل االحــداث التــي يمــر بهــا العراقيــون فــي 
مــكان واحــد وزمــان واحــد، ال يمكــن ان تنفصــل عــن ذاتــك او 
بلــدك بســهولة، انــا ارى االنتمــاء للوطــن مثــل االنتمــاء للــذات، 
شــخصيات الفيلــم و هــم يحاولــون الحصــول علــى وطــن بديــل، 
ــرات  ــن تظاه ــد م ــي البل ــدث ف ــا يح ــون م ــوا يتابع ــا كان بينم
ــى مشــاهدة  ــرون عل ــا هــم مجب ــات، كانم ــع للحري ــال قم واعم
فيلــم رعــب، لكــن الحيــاة وشــروطها تجعلهــم مرتبطيــن 
ببعضهــم البعــض عبــر عاقــات ســلبية او إيجابيــة. الخــروج مــن 
الوطــن ليــس ســها و البقــاء فيــه ليــس ســها أيضــا ،هــذا هــو 
جوهــر فلســفة الفيلــم البقــاء او الخــروج، كيف يمكن ان يســيطر 
الوعــي واإلرادة فــي ذلــك، وال اريــد ان أخــوض فــي السياســة 
فهــذا ليــس مــن اختصاصــي. لكنــي جعلــت مــن المــكان الضيق 
وطــن افتراضــي كان ممكــن يتســع للجميــع لــو ال طلــب فــوزي 

مســاعدة األخريــن التــي صنعــت نهايــة الفيلــم الكابوســية. 
* كيف تعاملت اخراجيا في هذا الفيلم؟

ــة  ــة الجغرافي ــاً للبيئ ــم كان مقارب ــي الفيل - اســلوب اإلخــراج ف
ــون  ــا ك ــش فيه ــذي أعي ــد ال ــام البل ــا وأف ــش فيه ــي أعي الت
األفــام تحمــل الكثيــر مــن بيئتهــا وإيقــاع الحيــاة لشــخصيتها 

ــة. ــة والكئيب الهادئ

المخرج السينمائي عدي مانع يتحدث عن فيلمه )خلف الباب(  للمستقل :

 الحقيقة التي يؤمن بها االنسان كذبة يدافع بها عن وجوده وكيانه 
حوار : قحطان جاسم جواد

لــم يذهــب الفنانــون العــرب عمومــا الــى 
منطقــة فنــون الزجــاج بكثــرة كنــا هــو الحــال 
مــع فــن اللوحــة التشــكيلية لمــا يتطلبــه ذلك 
الفــن مــن تقنيــات ومهــارات تســتلزم خبــرات 
عمليــة طويلــة فــي بيئــات مســتقرة اجتماعيــا 
ــوع  ــذا الن ــارا له ــد ازده ــك نج ــيا لذل وسياس
ــكل  ــة بش ــات االوربي ــي البيئ ــون ف ــن الفن م
عــام فضــا عــن ان فــن الزجــاج مــن الفنــون 
الحديثــة التــي تعنــى بانتــاج اعمال فنيــة لمرة 
واحــدة فقــط وال يمكــن تكــرار ذات القطعــة 
ــي انتجــت  ــة الت ــة والروحي ــذات الدق ــة ب الفني
بهــا القطعــة االولــى،  واذا تابعنــا االمكنــة التــي ينتشــر فيهــا عرض منتجــات هذا 
ــرا فــي الواجهــات  الداخليــة للمطاعــم والنــوادي  الفــن لوجدنــاه يســتخدم كثي

الليليلــة  والفنــادق.
ــرة  ــاج المعشــق، الدائ ــل : الزج ــاج ومســمياتها مث ــن الزج ــات ف ــدد تقني وتتع
المنحوتــة، النقــش، التجميــد، النقــش باالســيد، مينــا مزجــج، الطــاء بالذهــب، 
القنــاع، طباعــة الشاشــة الحريريــة. وتبــرز لنــا اســماء لفنانيــن عالمييــن اتخــذوا 
مــن الزجــاج مــادة اساســية العمالهــم الفنيــة ومنهــم  الثنائــي ســتانلي ســاف 
ــل  ــا ولع ــتاني بريخت ــس وس ــي روبك ــتوفا و رين ــافا بيرش ــكي وجاروس ليبنس
ابــرز مــا يمكــن ان يثيــر االهتمــام هنــا ان هــذا العالــم مــن الفــن لــم يحــرث 
كثيــرا بعــد ممــا اتــاح الفرصــة امــام مــن يتقنــوه لكتابــة اســمائهم فــي ســجل 
المكتشــفين الجــدد لعوالــم فــن الزجــاج، ومنهــم علــى ســبيل المثــال الفنانــة 
كارول ميــان التــي انتجــت طريقــة جديــدة فــي فــن الزجــاج ســميت باســمها 
)الزجــاج المحبــوك ( وذلــك فــي عــام 2005،بمــزج عــدة تقنيــات هــي : الحياكــة، 

ســباكة بالشــمع الضائــع، الصياغــة، ســباكة .
فن البوليسي

البوليســي هــو نــوع مــن الزجــاج ذو النقــاوة العاليــة جــدا والــذي يعطــي صفــاء 
ــض  ــي بع ــرا اال ف ــتخدم كثي ــا ال يس ــه غالي ــل ثمن ــة تجع ــة عالي ــوان بدرج باالل
الصناعــات الزجاجيــة التــي تتطلــب الوانا متعــددة ونــادرة وفي مجاالت محــدودة، 
ــم  ــد تعلي ــن معاه ــض م ــرت البع ــوع اغ ــذا الن ــدة له ــزات العدي ــر ان الممي غي
فــن الزجــاج فــي الدنمــارك والســويد بتوظيفــه فــي االعمــال الفنيــة للفنانيــن 
الدنماركييــن ومنهــم الفنــان الدنماركــي من اصــول عراقية )خليل باســين( الذي 
اجــرى تجــارب عديــدة اســتغرقت زمنــا طويــا  فــي كيفية توظيــف هذا النــوع من 
الزجــاج  فــي اعمــال فنيــة اهلتــه الفتتــاح اول معــرض فنــي لــه ولهــذا النــوع فــي 
العالــم حمــل عنــوان )ترافيــك( عــرض فــي غاليــري ننــار فــي نهايــة عــام 2020.

التمظهرات الفنية 
في اللوحات الزجاجية والمجسمات النحتية 

احــدى قواعــد هــذا النــوع مــن الفــن هو عــدم وجــود فرشــاة او الــوان يمكن ان 
يســتعملها الفنــان غيــر الزجــاج نفســه من خــال مراحل التكســير والقطــع ومن 
ثــم الترتيــب واللصــق قبل عمليــة الحرق وهــي العملية التي تخضع لمقايســس 
محــددة لضمــان نــوع القطــع النهائيــة،  لكــن اي من تلــك القواعــد والمقاييس 
لــن تضمــن للفنــان مــا يمكــن ان تحدثــه مــن تاثيــر لوني علــى قطعتــه، لذلك 
يعمــد الفنــان الــى تســجيله ماحظاتــه علــى كل قطعة ينتجهــا وماهيــة النتائج 
التــي توصــل اليهــا بــدا مــن عــدد القطــع المســتخدمة ونوعيــة الزجــاج وعــدد 
االلــوان ومقــدار درجــات الحــرارة التــي اســتخدمت فــي عمليــة الحــرق، ويســطر 
ذلــك كلــه فــي ســجل وتاريــخ يراجعــه بيــن الحيــن واالخــر لتنشــيط خارطــة 

معلوماتــه والعاقــات بيــن الــوان القطــع الزجاجيــة ومــدى تاثيــر كل منهــا على 
االخر. 

ــا اســئلة  ــد لدين ــة يمكــن ان تول ــة المنتج ــال النحتي ــة لاعم ــراءة متمعن ان ق
متعــددة ابرزهــا  التخيليــة العاليــة  التــي ينبغــي ان يتمتــع بهــا الفنــان وقدرتــه 
علــى الحــدس التصــوري للقطعــة النهائيــة، وهي قــدرات تتطلب خبــرات عملية 

طويلــة مقترنــة بالعمــل المباشــر مــع هــذا النــوع مــن الزجــاج.
كذلــك تطــرح ســؤاال اخــر حــول المواصفــات الفنيــة التــي ينطــوي عليهــا مــن 
يرغــب بممارســة هــذا الفــن مــن قــدرات تخطيطــة ومهــارات نحتية واحســاس 

عــال باللــون وقــدرة تكنولوجيــة فــي التعامــل مــع االفــران  ونوعياتهــا.
المتن السردي لاعمال الفنية

المعــرض حمــل عنــوان ترافيــك وهــو عنــوان ذو داللــة عامــة لكنه يحمــل تاويا 
اذا ادخلتــه فــي ســياق العمــل الفنــي فينزع عنــه رداء العادية ويشــكف عــن ابعاد 
ــح  ــى كل دالالت المصطل ــان اشــتغل عل ــان الفن ــا ف ــددة ومــن هن ــة متع تاويل
واشــاراته الواقعيــة ) اشــارة المــرور، حركــة الطائــرات، العجــات القديمــة، 
بالونــات الهــواء، حركــة الســفن، الدراجــات الهوائيــة، الطيــور بانواعهــا... الــخ ( 
غيــر ان كل تلــك الــدالالت الواضحــة ســوف تاخــذ بعــدا تاويليــا واضحــا عندمــا 
يبــدا المــرء بالمشــاهدة والتنقــل مــن لوحــة الــى اخــرى، وربمــا تعمــد الفنــان 
ان يضــع عنوانــات جاذبــة العمــال تســتعدي مــن المشــاهد الذهــاب نحــو البعــد 
النوســتالجي وهــو يشــاهد لوحــة فرحــة العيــد بحجــم ) 1،44متــرx  2.44متــر( 

وباضائتهــا الداخليــة وشــخوصها وهــم يحلوقــون فــي فضــاء اللوحــة مــع 
طائراتهــم الورقيــة، فاللوحــة تتخــذ مــن فكــرة الترافيــك عنــوان ال مضمونــا بــل 
هــي نــوع مــن الشــراك المحبوكــة الصنــع اليقــاع المتلقــي فــي بعدهــا الماضوي 
حيــث منابــع البدايــات البريئــة لنــا جميعــا ونحــن نســتعيد الفرحــة االولــى، لذلك 
يتوقــف المشــاهد امامهــا طويــا وربمــا تخــرج منــه زفــرات ال اراديــة ممزوجــة 

باســتعادة فرحــة مســتحيلة.
كل لوحــة مــن تلــك اللوحــات كانــت تنصــب شــراكها بقســوة للمشــاهدين على 
زمــن ال نســتطيع اســترجاعه والعــودة اليــه مجــددا، عناويــن اللوحــات لحملــت 
اســماء: )المطــار ،موســم اللقالــق ) الملويــة( ،فلوريدا، الفجــر ،الى اللقــاء، فيراري، 
ــراري    ــاء الفي ــدرج، نس ــى ال ــوفيرليت عل ــن، ش ــس فاج ــة، زوارق، فولك الطاحون
فرحــة العيــد ،عبــور البطــات،  زمــرد خاتــون، الســاحف،  ضــي القناديــل،  ســيدة 
النمــر،  االحفــاد، جــاز، مهرجــان البالونــات، الطــاووس، فــي الكــراج، غــراب علــى 
ممشــى العبــور، ارواح )فراشــات(،  نزهــة، محطــة البانزيــن، انتظــار عبور الشــارع( 
كل تلــك االســماء تحمــل قصصهــا الخاصــة فالمطــار لديه مــكان اثيــري للوداع 
واللقــاء، للحيــاة الجديــدة ولقــاء الفيــاب، وهكــذا تاخــذ التاويــات تعــددات ال 
حصــر لهــا فيمــا تذهــب لوحــة موســم اللقالــق الــى رمزيــة ابعــد وانــت تطالــع 
ملويــة ســامراء ســبعة الــوان زاهيــة مــع مــا يحملــه الرقــم ســبعة مــن دالالت 
رمزيــة للخلــق والــوالدة والمــوت وصمــة لقالــق حالمــة تســتعد لاقتــراب مــن 
قمــة الملويــة وســيدة تقتــح دراعيهــا باتجــاه االفــق، وهــو بعــد رمــزي يقتــرب 
مــن لوحــة زمــرد خاتــون مــع اطفــال يتمرجحــون دون وجــود اعمــدة تربــط 
ــق  ــرك التحلي ــا ت ــان هن ــه، فالفن ــاء نفس ــوى الفض ــة س ــال االرجوح ــا حب عليه
لاطفــال بمثابــة التحليــق للطيــور وهــو اســتخدام عفــوي لكنــه عميــق للغايــة. 
فــي متــن اللوحــات تجــد حضــور مهــم للحيوانــات البريئــة فثمــة بطــات يعبــرن 
ــه  ــف في ــي شــارع اســكندنافي توق ــة ف ــة حقيقي الشــارع وهــو تجســيد لحادث
ــور مجموعــة مــن البطــات للشــارع العــام وهــو  ســواق الســيارات بانتظــار عب
حــدث انســاني عالــي المســتوى، فــي لوحــة اخرى حملت اســم الســاحف يذهب 

الفنــان خليــل ياســين الــى جعــل الســاحف هــن بطــات المشــهد باســره مع 
وجــود حركــة بشــرية داخــل اللوحــة لكــن مركزهــا المهيمــن كان للســاحف 
ــكاب  ــة وال ــان والبوم ــط والغرب ــة، القط ــات مختلف ــن باتجاه ــن يتجه وه
والطيــور المهاجــرة كان لهــم جميعــا حصــورا اساســيا داخــل المتــن الحكائي 

لجميــع لوحــات المعــرض.
هنــاك بعــد مهــم ركــز عليــه الفنــان فــي معرضــه هــذا فقــد ذهــب الــى فتــرة 
الخمســينات واســتوقفته نمذجة صناعة الســيارات الفارهة، الفيراري، الشــوفر 
ليــت، فصنــع لهــا نصبــا قاعديــة مــع قواعــد مــن المرمــر االســود تركــت لهــا 
بعــدا مخمليــا مــع حركــة النســاء الجميــات وهــن يعبــرن الشــوارع الفارهــة 
والخاليــة مــن زحمــة النــاس، انهــا اعمــال تعبيرية عــن حركة زمن مر ســريعا 
وكان مفعــا بالرومانســية واالغانــي والمابــس الفضفاضــة، وكان الفنان هنا 
يلــح كثيــرا فــي ادخالنا بمتاهــة الزمن الملون قبــل ان تفقد االشــياء بهجتها.
خليــل ياســين عاملنــا بقســوة نحــن الذيــن غرقنــا فــي لجة الزمــن الضائــع او 
المفقــود حســب وصــف الروائي العظيم »مارســيل بروســت« لكنــه كان غارقا 
بالدمــوع وهــو يودعنــا علــى ابــواب المعــرض امــا ان يســتعيد العالم بعض 
برائتــه حتــى ولــو عــن طريــق فــن الزجــاج او البوليســي الــذي كشــف النقــاب 

عنــه الول مــرة فــي تاريــخ فــن الزجــاج.

قراءة في اعمال معرض فن الزجاج للفنان خليل ياسين

فن البولسي كالس ومحنة الزمن الضائع

د. حسن السوداني

نصري الشيخ

شواطئ آخرى لمحمود درويش ...
االنفتاح على خطابات الشعرية العربية
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6اقتصاد ومال

فــي مقالــي الســابق تحدثــت بشــفافية عــن االســتثمار فــي العــراق ووصفته 
)بالمعضلــة(. واليــوم ســاتناول فــي مقالــي هــذا كيــف تفكــر الــدول الناجحة 
اســتثمارياً بجــدوى االســتثمارات واتاحتهــا واجتذابهــا الــى بلدانهــا وهــذا 
ــتثمارات  ــى االس ــت عل ــي انفتح ــيا الت ــن دول اس ــر م ــى الكثي ــق عل ينطب

الدوليــة فاصبحــت جنــات للمســتثمرين .
لكنــي ســاختزل تجربــة دبــي انموذجــاً حياً في مجــال اســتقطابها واجتذابها 

للمستثمرين اليها.
هنــاك مبــدأ اقتصــادي مفــاده )ان لــم يفكــر صنــاع السياســة االقتصاديــة 
ــتقطاب  ــي اس ــة ف ــيواجهون صعوب ــتثمر فس ــه المس ــب ب ــذي يرغ ــا ال بم

ــتثمارات(. االس
ما الذي فعلته دبي في هذا المنحى ؟

رغــم ان دبــي غارقــة فــي تدفــق االســتثمارات حتــى النخــاع لكــن تجدهــا 
تفكــر وتبحــث عــن الجديــد فابتكــرت وســيلة فاعلــة  يطلــق عليهــا ) اســعاد 

.) المستثمر 
ــا العربيــة ومــن ظمنهــا العــراق  والمقاربــة الغربيــة تجــد ان اغلــب بلدانن
تحــاول وضــع تضــع التســهيات وفــي المقابــل تــزرع العراقيــل فتفشــل في 
اســتقطاب المســتثمرين هــذا التناقــض انتبهــت لــه الــدول الذكيــة ودبــي 

مــن بينهــا فاصبحــت التجربــة النمــوذج  التــي يتعيــن االســتفادة منهــا .
ماذا يعني اسعاد المستثمر ؟

ــه يبحــث عــن الفــرص  ــدى احــد المســتثمرين فان ــد فكــرة ل ــا تتول عندم
االســتثمارية، ففــي الوقــت الــذي تســتغرق عمليــة الوصــول الــى المعلومات 
عناهــا اشــهر فــي بعــض البلــدان تجــد انهــا اي المعلومــات عــن الفــرص 
االســتثمارية متاحــة بــكل ســهولة ويســر وعلــى االنترنيــت حيــث يســتطيع 
اي راغــب باالســتثمار الدخــول الــى موقــع حكومــة دبــي فيجــد جميــع مــا 
يجــول بخاطــره مــن معلومــات عــن الفــرص االســتثمارية وهــو فــي بلــده 
دون عنــاء الســفر والمراجعــات البيروقراطية، حيث يطلع الراغب باالســتثمار 
علــى مــا يحتاجــه مــن انظمــة وقوانيــن وتعليمات وسياســات كلهــا محدثة 
ومجــددة بمنتهــى الشــفافية والدقــة ويمكنــه الوصــول اليها بكل ســهولة  
عبــر االنترنيــت وهــذا ما يسعدالمســتثمر حقًاكيــف ال وانت تحصــل على كل 

ماتريــد وانــت فــي بلــدك وعبــر االنترنــت.
هــذه الميــزة ليســت الوحيــدة انمــا باســتطاعة المســتثمر ان يتخلــص مــن 
التعقيــدات البيروقراطيــة والفســاد والرشــاوي مــن خــال تحديــد الفرصــة 
االســتثمارية وملــئ االســتمارات  وتاســيس شــركة اســتثمارية واطاقهــا 
وفق االســس االســتثمارية المعتمدة وباســعارزهيدة ال تتعدى 3000 دوالر 

فيحصــل علــى كل التراخيــص عبراالنترنيــت .
اضــف الــى مــا تقــدم فــان اســعاد المســتثمر يتضمــن ايضــاً ضمــان حركــة 
ــات  ــر المؤسس ــة عب ــة وضامن ــن داعم ــق قواني ــتثمر وف ــال المس راس م

والبنــوك الرصينــة .
فيمــا تصــور وضــع المســتثمر فــي البلــدان االخــرى كــم هــي المضايقــات 

والروتيــن والتاخيــر واالبتــزاز وغيرهــا .
وهنــا تاتــي هــذه الفكــرة متجانســة تمامــاً مــع مراعــاة شــروط الســامة 
ــكاك  ــات واالحت ــص المراجع ــال تقلي ــن خ ــد 19( م ــن )كوفي ــة م والوقاي
المباشــر بالموظفيــن وهــذه ميــزة اخــرى تضــاف الــى تجربة دبــي وتعكس 

مــدى التزامهــا باســس ومبــادئ عالــم الرقمنــة .
الحقيقــة لــم نفاجــئ حيــن تتحقــق هكــذا قصــة نجــاح عربيــة ملفتــه للنظــر 
خصوصــاً وان ســيناروهاتها هــا تهــا كتبــت فــي دبــي وهــي مســاحة 

تحقيقهــا ايضــاً .
االن وبعــد زيــارة الوفــد العراقــي الرفيــع برئاســة الكاظمــي الى دبــي واجراء 
مباحثــات وصفــت بالمهمــة والناجحــة، فهــل يــا ترى سنســتفيد مــن تجربة 
دبــي هــذه ارى الفرصــة متاحــة خصوصــاً قــد تزامنــت مــع اطــاق دعــوة 
ــذا  ــن، وه ــتثمري البلدي ــي لمس ــي عراق ــال امارات ــس اعم ــيس مجل لتاس
المجلــس باســتطاعته نقــل هــذه التجربة دون ادنى شــك والســعي لتحقيق 

مبــداء اســعاد المســتثمر ولكــن مــا المطلــوب ؟؟.
كل ذلــك مرهــون بعمليــة اختيــار الممثليــن من المســتثمرين الــى عضوية 
هــذا المجلــس حيث يجب اختيارالمســتثمرين اصحاب االســتثمارات الناجحة 
ســواء داخــل العــراق اوخارجــه وحســب المعلومــات ان هــذه المواصفــات 
تتوفــر فــي عراقيــي المهجــر ايضــاً فهــل ســينظمون الــى هــذا المجلــس ؟.

والفــت الــى اننــي كنــت قــد دعوة فــي مقالــي الســابق الى تأســيس حاضنة 
لاســتثمار ورابطــة للمســتثمرين العراقييــن في المهجــر والداخــل وقد جاء 
اتفــاق الدولتيــن الــى انشــاء مجلــس اعلــى للمســتثمرين ولكــن بصــورة 
اوســع ممــا اقترحنــاه وحســناً فعــل الوفــد الحكومــي بهــذه االســتجابة التــي 

توافقــت مــع رؤيتنــا فــي مقالنــا الســابق .
نتمنــى ان يســتطيع العــراق االســتفادة مــن هــذه الفرصــة التــي التعــوض 
ــة  ــكك معضل ــي تف ــات ك ــذه االتفاقي ــذ ه ــة تنفي ــة متابع ــى الحكوم وعل

ــراق . االســتثمارفي الع

اسعاد المستثمرين 
دبي انموذجًا 

ياسر املتولي

صدى التنمية

وكاالت - المستقل

بــدأت الــدول الفقيــرة وخصوصــاً تلــك الدول 
القليلــة المــوارد معاناتهــا مــع  أســعار الغــذاء 
العالميــة المرتفعــة، فقــد واصلــت اســعار 
ــر  ــهر العاش ــا، للش ــة ارتفاعه ــواد الغذائي الم
علــى التوالــي، فــي ابريــل / نيســان، لتصــل 
إلــى أعلــى مســتوياتها منــذ حزيــران/ يونيــو 
والزراعــة  األغذيــة  لمنظمــة  وفقــا   ،2014

ــاو(. التابعــة لأمــم المتحــدة )ف
وبلــغ متوســط مؤشــر فــاو ألســعار الغــذاء، 
الــذي يقيــس التغيــرات الشــهرية لســلة مــن 
الحبــوب والزيــوت النباتيــة ومنتجــات األلبان 
واللحــوم والســكر، 118.5 نقطــة الشــهر 
ــا  ــة قلي ــراءة معدل ــة مــع ق الماضــي، مقارن

عنــد 116.1 نقطــة فــي فبرايــر/ شــباط.
ــا  ــان له ــي بي ــا، ف ــا روم ــاو، ومقره ــت ف وقال
، إن محاصيــل الحبــوب العالميــة مــا زالــت 

فــي طريقهــا نحــو تســجيل مســتوى ســنوي 
ــرات  ــة أن المؤش ــي 2020، مضيف ــي ف قياس
ــاج  ــي اإلنت ــدة ف ــادة جدي ــد بزي ــة تفي األولي

ــام. هــذا الع
ورفعــت فــاو توقعاتهــا لموســم الحبــوب في 
ــر  ــن تقدي ــار طــن م ــى 2.765 ملي 2020 إل
ــير  ــا يش ــن، م ــار ط ــد 2.761 ملي ــابق عن س
إلــى زيــادة اثنيــن بالمئــة علــى أســاس 

ــنوي. س

اسعار الغذاء ترتفع والدول تعاني

خاص - المستقل

كثيــرا مــا كان يوجــه للصناعيين العراقييــن اللوم 
لعــدم مســاهماتهم ببنــاء الواقــع الصناعــي فــي 
ــا  ــل، مم ــروع معط ــف مش ــاك 50 ال ــد، فهن البل
يعنــي ان هنــاك عشــرات االالف من فــرص العمل 
الضائعــة، لكــن الصناعييــن كانــوا يبــررون عــدم 
ــع، للمنافســة الشــديدة  اندفاعهــم نحــو التصني

بيــن المنتــج الوطنــي والمنتــج المســتورد . 
واليــوم وبعــد ان قامــت الحكومــة بخفــض ســعر 
صــرف الدينــار اصبــح هنــاك مســاحة للمنافســة 

ربمــا تخلــف واقــع جديــد. 
كمــا يــرى خبــراء أن انخفــاض قيمة الدينــار يمنح 

المنتــج المحلي فرصة لمنافســة المســتورد .
ــار العراقــي  ورغــم تســبب انخفــاض قيمــة الدين
مقابــل الــدوالر فــي اضطــراب واربــاك األســواق 
ــث إن  ــعار، حي ــي األس ــر ف ــاع كبي ــة وارتف المحلي
ــة  ــع مســتوردة ومرتبطــة بالعمل معظــم البضائ
ــف  ــاد مل ــه أع ــت نفس ــي الوق ــه ف األميركية.لكن
الواجهــة  إلــى  وتفعيلهــا  العراقيــة  الصناعــة 
مجــددا، بعــد عقــود مــن االندثــار والدمــار الــذي 
طــال القطــاع الصناعي، وســط مطالبــات بالعمل 

علــى تخفيــف الضــرر الناتــج عــن تدهــور الدينــار 
ــة  العراقــي، مــن خــال اعتمــاد الصناعــة الوطني

التــي يفتقــر إليهــا البلــد .
ويؤكــد مراقبــون ان قــرار خفــض قيمــة العملــة 
الوطنيــة هــو قــرار حكومــي، ال عاقــة للبرلمــان 
بــه، لكونــه ليــس قانونــا. وقــد جــاء ضمــن خطة 

ســتظهر نتائجهــا علــى المــدى البعيــد.

ــعبية  ــة الش ــواب والفي ــض الن ــرات بع ــم تحذي ورغ
التــي رافقــت هــذا القــرار إال ان الحكومــة ماضيــة بــه، 
النــه مــن متطلبــات صنــدوق النقــد الدولــي وكذلك 
اتفاقية FITA اتفاقية الدعم االقتصادي و االســتثمار 

المهمــة للواقــع االقتصــادي العراقــي القــادم . 
 الصناعيــون مــن جهتهــم متخوفــون من االقــدام على 
البــدء بمشــاريع كبيــرة النهم يقولــون ان البنى التحتية 
للبلــد غيــر مكتملــة، من طــرق ومطــارات ووســائل نقل 
وكذلــك هنــاك معضلــة كبــرى هــي توفيــر الطاقــة 
الكهربائيــة  والتــي تعتبــر العصــب الرئيــس للصناعــة، 
ناهيــك عــن اســعار المــواد. االوليــة الــذي يقــول عنهــا  
مديــر إعــام وزارة الصناعــة مرتضــى الصافــي » إن 
المواد المســتوردة ســتكون غالية الثمن، نتيجــة ارتفاع 
ســعر الــدوالر وكذلــك الرســوم الجمركية، بينمــا المنتج 
ــة والضرائــب،  الوطنــي معفــى مــن التعريفــة الجمركي
وهــذا الفارق ســيكون حافزا لتشــغيل المعامــل العراقية، 

ســواء كانــت بالقطــاع العــام أو الخــاص.
مختصــون بالشــأن االقتصــادي يقولــون ان حاولــة 
الركــود االقتصــادي التــي بــدت بوادرهــا بانخفــاض 

قيمــة الدينــار ســتزداد حدتهــا، وذلــك لعــزوف 
شــريحة كبيــرة مــن المجتمــع وهــم اصحــاب الدخل 
المحــدود عن شــراء البضائع الكمالية وســيقتصرون 
علــى المــواد االساســية، وهــذا ال يشــجع الصناعــة، 

فالقــوة الشــرائية ســتتراجع بنســبة 20% .
وأشــار متفائلــون إلــى أن أنشــطة القطــاع الزراعــي 
والصناعــي، ال تعتمــد علــى ســعر الصرف إال بشــكل 
بســيط جــدا، وهــذا يعنــي أن تخفيــض ســعر صرف 
الدينــار العراقــي يمنــح المنتــج المحلــي فرصــة 
لمنافســة المنتجــات المســتوردة، بمعنــى أن الســلع 
اإليرانيــة والتركيــة وغيرهــا مــن الســلع المســتوردة 
فــي األســواق العراقيــة، ســتصبح أغلى من الســابق، 
وهــو امــر مشــجع بالنســبة للصناعييــن العراقييــن .
»لكــن الســلع التركية واإليرانية ســتبقى أســعارها 
أقــل مــن المحلــي، بســبب انخفــاض قيمــة الليــرة 
التركيــة والريــال اإليرانــي إلــى مســتويات متدنيــة 
جــدا، وبهــذا تبقى تنافســيتها أعلى من تنافســية 

الســلع العراقية«.
ــاج كل  ــه إنت كمــا أن المنتــج المحلــي ال يمكــن ل
أنــواع الســلع التــي تتطلبهــا الســوق العراقية، فقد 
يكــون هنالــك إنتــاج زراعــي للخضــروات وبعــض 
ــة الســوق بشــكل  ــن ال يســد حاج ــه، ولك الفواك

كامــل ولذلــك تبقــى هنالــك حاجــة لاســتيراد.

ــة علــى  ــة العراقي وحــث اصحــاب المصانــع الدول
دعــم  المشــاريع المتوقفــة واعــادة تفعيلهــا .

ولتوقــف هــذه المشــاريع اســباب عديدة يجــب ان تأخذ 
بنظــر االعتبــار، منهــا ِقــَدم هــذه المعــدات؛ ألن أغلبهــا 
تســتخدم منــذ عــام 1960، وتعرضــت فــي زمــن حصار 

التســعينيات لاســتهاك، بســبب العمــل المســتمر 
ــروب،  ــك الح ــذاك، وكذل ــة آن ــدات الصيان ــص مع ونق

ومــا تعرضــت لــه علــى يــد مســلحي تنظيــم الدولــة.
يشــار الــى ان عــدد المصانــع والمعامــل التابعــة 
للشــركات العامــة للصناعــات فقــط ، يبلــغ حوالي 

285 معمــا، منهــا 83 معمــا متوقفــا.و وكذلــك 
طالــب الصناعيــون بتخفيــف الرســوم التــي بلغــت 

بحــدود 30 رســم يدفــع للدولــة.
باالضافــة الــى ذلــك يجــب تفعيــل قانــون حمايــة 

المســتهلك وقانــون احتكار الســلع. 

الصناعــة  وزارة  وضعــت  االخــر  الجانــب  فــي 
والمعــادن خطــة للنهــوض بالصناعــة العراقيــة، 
مــن  العــراق«  فــي  »ُصنــع  ســمعة  وإعــادة 
جديــد، وقســمت الخطــة إلــى 3 أقســام، قصيــرة 
ــي. ــب الصاف ــدى، بحس ــدة الم ــطة وبعي ومتوس
ــرة  ــى قصي ــة األول ــى الخط ــا عل ــل حالي ــري العم ويج
المــدى، والتــي من ضمنها تشــغيل المعامل والمصانع 
التــي نســبة التوقــف فيهــا أقــل مــن %30. وأكــد أنه تم 
افتتــاح 12 معمــا ومصنعا مــن شــركات وزارة الصناعة 

والمعــادن، ضمــن الخطــة قصيــرة المــدى . 
المســؤولون يشــددون علــى اســتثمار فرصــة 
ارتفــاع الــدوالر مقابــل الدينــار العراقــي، والــذي 

ــي. ــج المحل ــاء المنت ســيدفع المواطــن القتن
ونخلــص بالقــول أن الصناعــة بحاجــة إلــى األمن 
والخدمــات وخصوصــا الكهربــاء، فضــا عــن 
تفعيــل القوانيــن الخاصــة بهــا، مثــل قانــون 
حمايــة المســتهلك المشــّرع فــي البرلمــان وغيــر 

ــكار الســلع. ــون احت ــل، وأيضــا قان المفع
ــرة  ــاج فت ــي تحت ــج المحل ــة بالمنت ــادة الثق و أن إع
طويلــة جــدا، ألن الصناعــة المحليــة لــم تحــظ 
بفرصــة لكــي تنجــح، حيــث فتحــت الحكومــات 
العراقيــة بعد عام 2003 الباب للبضائع المســتوردة

وكاالت - المستقل

تعانــي كثيــر مــن الــدول الغنيــة مــن 
ــا،  ــة كورون ــاق بســبب جائح ــم االنف حج
اقتصاديــات  الجائحــة  انهكــت  فيمــا 
فقــرًا  تــزداد  فهــي  الفقيــرة،  الــدول 
ينعكــس  مــا  وهــذا  ومديونيــة، 
بشــكل او بآخــر علــى عمليــة التعافــي 
االقتصــادي والنمــو فــي هــذه البلــدان .

وشــمال  االوســط  الشــرق  فبلــدان 
ــر  ــة واالكث ــر مديوني ــي االكب ــا ه افريقي

 . االقتصــادي  لانهيــار  عرضــة 
هــذا مــا قالــه تقريــر للبنــك الدولــي، 
ــة  ــي منطق ــون ف ــذي مــن حجــم الدي ال

الشــرق االوســط وشــمال افريقيــا  
ســترتفع  الديــون   ان  التقريــر  وذكــر 
بنســبة ٪8، بينمــا توقــع بلــوغ متوســط 
المســتوردة  البلــدان  بيــن  الديــن 
للنفــط فــي المنطقــة حوالــي ٪93 مــن 

الناتــج المحلــي اإلجمالــي.
الدولــي،  البنــك  توقعــات  وبموجــب 
حوالــي  مــن  الديــون  هــذه  ســترتفع 
٪46 مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي 
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أحــدث  فــي  الدولــي،  البنــك  وقــال 
االقتصاديــة  الحالــة  عــن  تقاريــره 
ــا  ــروس كورون ــة، إن جائحــة في اإلقليمي
التنميــة  تحديــات  تفاقــم  إلــى  أدت 
الشــرق  منطقــة  فــي  األمــد  طويلــة 
مــا  أفريقيــا، وهــو  األوســط وشــمال 
وتدهــور  الفقــر  زيــادة  فــي  ســاهم 

الماليــة العامــة، وزيــادة نقــاط الضعــف 
ــي  ــة ف ــآكل الثق ــون، وت ــة بالدي المتعلق

البنــك. بحســب  الحكومــات، 
وأشــار البنــك الدولــي إلــى أنــه بحلــول 
2021، ســتبلغ التكلفــة  نهايــة العــام 
ــث  ــن حي ــاء م ــدرة للوب ــة المق المتراكم
ــي )227  ــي اإلجمال ــج المحل خســائر النات
مليــار دوالر(، فيمــا توقــع أن تتعافــى 
المنطقــة جزئيــًا خــال العــام الحالــي، 
وذلــك شــريطة توزيــع اللقاحــات بشــكل 

ــة. ــي المنطق ــادل ف ع
وقــال فريــد بلحــاج، نائــب رئيــس البنــك 
األوســط  الشــرق  لمنطقــة  الدولــي 
زادت  عندمــا  إنــه  أفريقيــا،  وشــمال 
االقتــراض  مــن  المنطقــة  حكومــات 
فإنهــا  كورونــا،  فيــروس  لمواجهــة 
العيــش،  وســبل  األرواح  »أنقــذت 
وجميــع االســتثمارات فــي رأس المــال 

البشــري«.
وأضــاف: »يمكننــا أن نــرى بــوادر ضــوء 
مفعمــة باألمــل عبــر النفــق، خاصــة مــع 
نشــر اللقاحــات، لكــن المنطقــة ال تــزال 

فــي أزمــة«.
ويتوقــع تقريــر البنــك الدولــي اســتمرار 
وبالتالــي  اإلنفــاق،  لمواصلــة  الحاجــة 
القريــب،  المســتقبل  فــي  االقتــراض 
دول  أمــام  يكــون  »لــن  أنــه  ُمعتبــًرا 
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا خيــار 
ــة  ــى الرعاي ــاق عل ــة اإلنف ــوى مواصل س
ــة« طالمــا  ــة االجتماعي ــة والحماي الصحي

ــاء. ــتمر الوب اس

هل انخفاض قيمة الدينار سيمنح فرصة للصناعة العراقية ؟ 

تحذيرات من انهيار اقتصاديات 
دول الشرق االوسط بسبب الديون 

ــام  ــي ع ــرت( ف ــج هوب ــي )كين ــاوي األمريك ــق الجيوفيزي أطل
ــة  ــن حتمي ــي ع ــدل ف ــر للج ــي المثي ــه العلم 1956م افتراض
زوال النفــط فــي الحقــول المنتجــة بعــد أن  تبلــغ زمــن الذروة 
فــي إنتاجهــا النفطــي. واعتبــرت تلــك الفرضيــة فــي حينهــا 
ــوغ ذروة انتاجــه فــي  نذيــر شــؤم لمدمنــي النفــط، بعــد بل
أميــركا ســنة 1971م وفــي العالــم ســنة 1995م مســتندا على 
منهجيــة بحــث علمي وتحليــات إحصائية الحتياطيــات النفط 

المؤكــدة مقارنــة بالكميــات المنتجــة. 
وبعــد دراســته العلميــة الموســعة والشــاملة للخصائــص 
الجيولوجيــة والفيزياويــة لحقــول النفــط واســتحضاره خبرتــه 
ــات  ــه كمي ــال، ومراقبت ــي هــذا المج ــة ف ــة والعملي األكاديمي
النفــط المســتخرجة مــن تلــك الحقــول خــرج بمخطــط بيانــي 
ــة ) ناقــوس ( تتكــون قيمــه مــن  ــى بهيئ ــى شــكل منحن عل
إحداثيــات الزمــن - أفقيــا - والكميــات المســتخرجة مــن 
اآلبــار بماييــن البراميــل -عموديــا- مبرهنــا وحســب منطــق 
ــن األرض  ــي باط ــة ف ــط المخزون ــادة النف ــأن م ــه ب افتراض
وعلــى أعمــاق مختلفة فــي تركيبات جيولوجيــة مائمة لتوليد 
وتجميــع النفــط والغــاز قابلــة للنضــوب تدريجيــا موضحــا بان 
اآلبــار المنتجــة تبــدأ عــادة بكميــات إنتاجيــة منخفضــة آخــذة 
بالصعــود لتتوقــف عنــد القمــة )الــذروة( ثــم تنخفــض قيــم 

اإلنتــاج شــيئا فشــيئا حتــى تخــرج البئرعــن الخدمــة.
ــة  ــؤونه دراس ــن بش ــراؤه والمهتمي ــط وخب ــاء النف ــدأ علم ب
ــن  ــرا م ــا كبي ــال نصيب ــع لتن ــكل واس ــرت( بش ــة )هوب فرضي
ــوغ  ــد بل ــة بع ــا وخاص ــن كان داعم ــم م ــم. فمنه اهتمامه
النفــط فــي أمريــكا ذروتــه فعــا، فكثــر أتبــاع تلــك الفرضيــة 
الذيــن عمقــوا أبحاثهم وفــق منطوق)هوبرت( ليكونــوا مراكز 

ــم بهــذا الشــأن. دراســات وبحــوث تهت
ــة(  ــذروة النفطي ــوغ )ال ــن بل ــك ع ــد ذل ــاء بع ــت األنب و توال
بأماكــن أخــرى مــن العالــم. ففــي حقــول بحــر الشــمال فــي 
بريطانيــا بــدأت عــام 1999م وتلتهــا الحقــول النفطيــة فــي 
النرويــج عــام 2001م، ثــم المكســيك عــام 2004م، إلــى أن 
وصــل عــدد الــدول التــي بلغــت الــذروة)22( دولــة مــن أصــل 

)55( دولــة منتجــة للنفــط فــي العالــم.
وظهــر فريــق آخــر مــن المهتميــن بشــؤون النفــط عــارض 
مــا ذهــب أليــه )البيكيــون( معتمديــن علــى افتراضــات علميــة 
ــت  ــرت( وتلخص ــكار )هوب ــي أف ــام متبن ــدت أم ــة صم رصين

ــافات  ــب واالستكش ــث والتنقي ــي البح ــتغال ف ــرورة االش بض
الجديــدة لحقــول النفــط والغــاز بهــدف اكتشــاف احتياطيــات 
نفطيــة ذات قيمــة  تضــاف كرصيــد لاحتياطــي النفطــي 
العالمــي الحالــي، معتقدين إن المســتثمرين فــي مجال النفط 
وأصحــاب القــرار فــي الــدول والشــركات المالكــة لحقولــه 
تبــدي عزوفهــا عــن الغــور فــي مجــال االستكشــافات والتنقيب 
لحاجتهــا الــى مبالــغ هائلــة ال توفــر لهم مــردودا ربحيــا قريب 
المــدى، متجنبيــن المفاجــآت التــي يجلبهــا الزمــن والتــي قــد 
تضــع جهودهــم وأموالهــم فــي أدراجالريــاح. هــذا فضــا عن 
اعتقادهــم بضــرورة تطويــر تكنولوجيا التنقيب واالستكشــاف 
تاركيــن األمــر لغيرهــم مــن أصحــاب رؤوس األمــوال الكبيــرة 
عُلهــم يســاهمون فــي إضافــة مايطمئــن بــه أســواقهم 

العطشــى إلــى النفــط .
ــوام  ــم خــال أع ــي العال ــة ف ــم االستكشــافات النفطي إن حج
القــرن الماضــي كان )365( مليار برميل في حقبة الســتينيات، 
و)275( مليــار برميــل فــي الســبعينيات، ثــم حقبــة الثمانينيات 
)150( مليــار برمــي، تلتهــا حقبــة التســعينيات بأقــل مــن )80( 
مليــار برميــل. هــذه األرقــام تعطينــا تفســيرا منطقيــا لتخــوف 
مســتهلكي النفــط فــي العالــم مــن النقص فــي إمــدادات هذا 
المصــدر المهــم والــذي يمثــل %35 مــن مصــادر الطاقــة فــي 
العالــم فضــا عــن الغــاز الطبيعــي الــذي يمثــل %25 منهــا، 
ــة  ــة الدولي ــة الطاق ــر وكال ــرت تقاري ــد أن أظه ــا بع خصوص
توقعاتهــا بنمــو االســتهاك العالمــي للنفــط بنســبة 1، 7% 

إلــى %2 خــال الســنوات العشــرة القادمــة .
أمــام هــذه المعطيــات لجــأت بعــض الــدول إلــى اتخاذ قــرارات 
ــت  ــد إن يئس ــاه بع ــى المي ــط إل ــراج النف ــف بأب ــة للزح صعب
مــن الحصــول علــى احتياطيــات ذات قيمــة فــي البــر، كالقــرار 
ــات  ــن عملي ــع الحضــر ع ــكا برف ــة أمري ــه حكوم ــذي اتخذت ال
االستكشــاف والبحــث قــرب ســاحل واليــة فرجينيــا التي تشــير 
التوقعــات إلــى وجــود أكثــر مــن 3.5 مليــار برميــل فــي قــاع 
ســاحلها. هــذه الخطــوات مكلفــة مــن الناحيــة الماليــة مقارنة 
بالبحــث والتنقيــب والحفــر فــي البــر،  فضــا عــن المعارضــة 
والضغــوط التــي يقــوم بهــا أنصــار البيئــة. وهنــاك دول أخرى 
لجئــت إلــى التنقيــب عــن النفــط تحــت الميــاه بالرغــم مــن 
امتاكهــا احتياطيــات نفطيــة كبيــرة كالســعودية والكويــت 
ــول  ــرص الحص ــف ف ــا ضع ــن. أولهم ــي داللتي ــران لتعط وإي
ــة’  ــى اليابس ــن األرض عل ــي باط ــي ف ــي نفط ــى احتياط عل
ــة تلــك الــدول اكتســاب خبــرة مريحــة فــي  وثانيهمــا محاول
ــاه لنشــاطها النفطــي  مجــال التنقيــب والحفــر فــي قــاع المي
االســتراتيجي تحســبا لتولــد حاجــة مفاجئــة فــي المســتقبل، 
وكذلــك إعطــاء رســائل اطمئنــان ألســواق النفــط بتوفــر 

احتياطيــات نفطيــة تبتعــد بالعالــم عــن ) ذروة النفــط ( .
ــة  ــركات الباحث ــدول والش ــا ال ــي تبذله ــاقة الت ــود الش الجه
عــن النفــط وحجــم األمــوال التــي تســتثمر فــي هــذا المجــال 
لــو تــم مقارنتهــا بالنفــط العراقــي ألدركنــا إن العــراق لديــه 
مايمنحــه مــن التربــع علــى العــرش العالمــي للنفــط الحتوائــه 
علــى )530( تركيبــا جيولوجيــا تحتــوي على كميــات هائلة من 
النفــط، تــم حفــر )115( تركيبــا. )71( منهــا يحتوي علــى مادة 
النفــط  بشــكل مؤكــد وهــي متوزعــة علــى حقــول عديــدة 
لــم يســتغل منهــا ســوى )27( حقــا. عشــرة منهــا تعــد مــن 
الحقــول العماقــة فــي العالــم وان )14( محافظــة فــي العــراق 

يوجــد فيهــا النفــط والغــاز الطبيعــي .
لقــد قــدم العــراق النفــط وقــودا لشــعلة الحضــارة العالميــة 
والــذي بــه تــدوم ســعادة النفــس البشــرية ويضع ثــدي أرضه 
فــي فــم جيــاع الطاقــة بالعالــم ليزيــل فوبيــا النفــط عنهــم. 
إنهــا مفارقــة ســخية حقــا أن تطعــم الجيــاع لينتابــك الخــوف 

والجــوع .
* رئيس مهندسين اقدم/متقاعد
متخصص في مجال النفط والغاز

يحيى ناصر محسن العقابي*

فوبـيا النـفط
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إن المتأمــل فــي مســيرة األدب العربــي الحديث، ياحظ 
ظاهــرة جديــرة بالتوقــف عندهــا، وهــي أن معظــم 
ــن  ــرزوا م ــد ب ــث ق ــر الحدي ــي العص ــرب ف ــعراء الع الش
ــى خــاف  ــة، عل ــات الديني خــارج المؤسســات او الجامع
شــعراء مدرســة أهــل البيــت )ع(، الذيــن درس أكثرهــم 
ــره، حتــى وان  ــة، فــي العــراق وغي فــي الحــوزات العلمي
ــا،  ــي. ففــي مصــر مث ــه الدين ــى بعضهــم عــن زي تخل
نجــد أن غالبيــة شــعراء مصــر كانــوا مــن خــارج األزهــر، 

وهــو الجامعــة اإلســامية العريقــة.
فناحــظ  أن محمــود ســامي البــارودي باشــا )ت 1904( 
رائــد النهضــة االدبيــة الحديثــة فــي القــرن التاســع عشــر 
ينتمــي الــى المؤسســة العســكرية، وكان وزيــر الدفــاع 
حينمــا قــام احمــد عرابــي بالثــورة، وانضــم الــى صفــوف 
ــر،  ــم لمص ــد احتاله ــز بع ــه االنجلي ــد اعتقل ــوار، وق الث
ــيان.  ــى س ــي ال ــع عراب ــوه م ــورة، ونف ــم الث واخماده
وكذلــك فان شــاعر النيــل حافظ ابراهيــم )ت 1932( كان 
ضابطــا فــي الجيــش المصــري الموجــود فــي الســودان.

وامــا اســماعيل صبــري باشــا )ت 1923( فقــد ارســل فــي 
بعثــة الــى فرنســا، حيــث درس الحقــوق وعــاد ليشــغل 

مناصــب فــي القضــاء واالدارة، واالمــر نفســه مــع احمــد 
شــوقي )ت 1932( الــذي درس فــي المــدارس الحكومية 
المدنيــة، ثــم بعــث الــى فرنســا لدراســة الحقــوق فنــال 
ــد  ــم الترجمــة عن ــى مســؤولية قل ــاد ليتول االجــازة  وع
الخديــوي عبــاس حلمــي الثانــي. ويبقــى الشــاعر الشــيخ 
عبــد المحســن الكاظمــي هو االســتثناء الوحيــد في تلك 
الحقبــة، ولكنــه تلقــى دراســاته الدينيــة واألدبيــة فــي 

الكاظميــة والنجــف فــي العــراق وليــس فــي مصــر.  
ــوان  ــة الدي ــعراء مدرس ــبة لش ــك بالنس ــل ذل ــل مث وق
كالعقــاد وشــكري، وجماعــة )أبوللــو( كأحمــد زكــي أبــو 
ــن  ــن م ــى المتأخري ــه، وحت ــود ط ــي محم ــادي وعل ش
المعاصريــن كصــاح عبد الصبــور وأحمد عبــد المعطي 

حجــازي وأمــل دنقــل وغيرهــم.
وهذا يســري على شــعراء سوريا ولبنان وفلســطين واالردن 

وغيرهــا من البلــدان العربية في المشــرق والمغرب.
أمــا لــو نظرنــا للشــعراء فــي مدرســة أهــل البيــت )ع(، 
وأخذنــا العــراق مثــاالً، ســناحظ أن جّلهــم مــن خريجــي 
الحــوزات العلميــة، أمثــال: الشــيخ محمــد رضا الشــبيبي، 
والشــيخ محمــد باقــر الشبيبي،والشــيخ علــي الشــرقي، 
والشــيخ محمــد علــي اليعقوبــي، والســيد أحمــد الصافي 
النجفــي، والجيــل التالــي لهــم  كالشــيخ عبدالمنعــم 
الفرطوســي والســيد مصطفــى جمــال الديــن والشــيخ 
عبــد الزهــراء العاتــي والســيد حســين بحــر العلــوم 

والســيد محمــد بحــر العلــوم، وغيرهــم. 
ولعــل العامــة الســيد حســين الصــدر –دام حفظه- هو 
مــن القلــة البــا قيــة مــن ذلــك الجيــل الــذي جمــع بيــن 
الفقــه والشــعر، والجمــع بينهمــا ليــس باألمــر الســهل، 
ــات الفقــه نابعــة مــن الواقــع، بينمــا الشــعر  ألن معطي
قائــم علــى الخيــال، وحتــى لــو عالــج أمــورا واقعيــة فإنــه 
ــة، وإال  ــة المتخيل ــي إطــار مــن الصــور الفني يضعهــا ف

اســتحال الــى نــص ســردي، ومــا عــاد شــعرًا!
وهكــذا جــاءت مقاالتــه صــدى الســلوبه الجامــع، وقــد 
الحظــت ذلــك مــن خــال مــا كتبــه، بل مــا التقطــه، من 
ــروح ووهــج  ــة ال ــاب )احمــد الصافــي النجفــي... غرب كت

اإلبــداع(، والــذي اســتوحى منــه مقــاالت عــدة كان 
آخرهــا مــا نشــره 
الصــدر  الســيد 
مــن مقتطفــات 
هــذا  مــن 
واشــار  الكتــاب، 
ــرة  ــى ظاه ــه ال في
تتمثــل  مهمــة 
ــن  ــز بي ــي التميي ف
ســردية  دراســات 
جامــدة ودراســات 
بالــروح  نابضــة 
تتابــع الشــاعر فــي 
تحركاتــه وعاقاتــه 
عبر الزمــان والمكان.

 وقــد جمعــت مقاالته 
وصــدرت  االخيــرة 
بعنــوان  كتــاب  فــي 
)فــي غمــرة المخــاض 
الصعــب(، وهــو الجــزء 
والســتون  الخامــس 
)موســوعته  مــن 
الجديد(..حقــا  العــراق 
صعــب  لمخــاض  انــه 
ــراق،  ــه الع ــر ب ــازال يم م
اشــاعة  الــى  ويحتــاج 

بالكلمــة  الحــوار  لطيبــة قيــم  ا
والموعظــة الحســنة، وليــس حــوار المدافــع واالســلحة 
الفتاكــة! وهــي احــدى النتائــج المهمة التي نســتخلصها 
ممــا يكتبــه ســماحة الســيد حســين الصــدر، متعــه اهلل 
ــال: ــص المق ــو ن ــذا ه ــد. وه ــر المدي ــة والعم بالصح

 مع الدكتور العاتي وإبداعه 
ــا  1- فــي كتابــه الفريــد عــن الصافــي النجفــي ، أطلعن
ــع  ــد تتب ــه اهلل – بع ــي – حفظ ــم العات ــور ابراهي الدكت

ــى أســراٍر  ــه ، عل ــاة الشــاعر وســيرته وغرائب ــق لحي دقي
ــه  ــا عــن عاقات ــم نكــن نعرفهــا عــن الرجــل، وحّدثن ل

ــال ...  ــاع وشــتى الرج ــى شــتى البق ــدة ال الممت

ــد  ــومة بـــ )أحم ــة الموس ــذه الدراس ــز ه ــذا تتمي وبه
ــن  ــداع ( ع ــج االب ــروح ووه ــة ال ــي غرب ــي النجف الصاف
ســواها مــن الدراســات الســردية التــي ال تنبــض بالــروح 

ــال هــذه المواطــن . ــي أمث ــة ف المطلوب
اّن مجــرد نقــل النمــاذج الشــعرية للصافــي النجفــي أو 
لغيــره مــن األعــام ليــس عمليــٌة صعبة، بــل هي عملية 
ســهلة التنــاول، وقــد جّربها الكثيــرون ممــن ال يحظون 

بالمقومــات الازمــة للبحــوث والدراســات القيّمة .
2- اّن الدكتــور العاتــي لــم يقــف عنــد المحطــة األدبيــة 
فقــط، بــل تخطاهــا الــى محطــات التاريــخ والجغرافيــة 
والمواقــف الوطنيــة التــي تبناهــا الصافــي، وَدَفــَع ثمنها 

واقتيــد اثرهــا الــى زنزانــات الســجون .
3- ومــن العاقــات الوثيقــة التــي ارتبــط بهــا الصافــي 
عاقُتــه بالمذيــع الشــهير )يونس بحــري( فاســمعه ماذا 
يقــول عــن البحــري الــذي اختيــر رئيســا للقســم العربــي 
فــي اذاعــة برليــن، وكان – كمــا قــال الدكتور العاتــي - :
» صحفيــاً مغامــرًا ســاخرًا لــه قــدرة شــديدة فــي التأثيــر 
علــى المســتمعين فانجذبــت لــه الجماهيــر علــى امتــداد 

الوطــن العربــي .
وقــد حّدثنــي العديــد مــن االشــخاص الذيــن عاصــروا 
تلــك األيــام ِمــْن ُدوٍل عربيــة مختلفــة، كيــف اّن النــاس 
كانــت تنتظــر نشــرته االذاعيــه ِمــْن برليــن بلهفــة 
ــاخرة  ــه الس ــرب وتعليقاِت ــار الح ــتمع ألخب ــديدة لتس ش

ــا ، ــة لبريطاني ــة الموالي ــدول العربي ضــد ال
وكان له برنامج مشهورا اسُمه ) حّيوا العرب ( .
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وأنــت هنــا تأخــذ الصــورة الوافيــة عــن )يونــس بحــري( 
وتعــرف أيضــا أنَّ الدكتــور العاتــي رجــل تربطــه بالعديد 
مــن رجــال الفكــر والثقافــة واألدب العــرب روابط عميقة 
، واّنــه يوظــف هــذه العاقات لصالــح بحوثه ودراســاته، 
ويتحفــك بالجديــد، وال يقتصــر علــى مــا جــرى تداولــه 

بيــن النــاس فقــط .
وتلك مزيٌة واضحُة البصمات في كتاِبه عن الصافي.

3- ومــن النــادر أْن تجــد شــاعرًا مــن الشــعراء لــم يبعــث 

الــى أصدقائــه وأحبائــه ببعــض قوافيــه، وقــد يتعــرض 
فيهــا الــى إطاعهــم علــى مــا يعانيــه، وال يقتصــر علــى 
مجــرد االشــارة الــى مــا يعتمــل فــي نفســه مــن مشــاعر 

ازاءهــم .
وهكــذا فعــل )الصافــي( مــع ) البحــري ( حيــث كتــب لــه 

يقــول :
ُسِجنُت وكم في السجِن ِمْثلي ِمْن ُحرِّ 

يقابلنا السّجان بالَنَظِر الَشْزِر
وأشرفُت ِمْن سجني على البحر قائا 
ِمن البحِر يأتينا الخاُص أو )البحري(

ــد  ــى ي ــروت عل ــي بي ــجنه ف ــف س ــا يص ــي هن والصاف
ــان  ــوريا ولبن ــي س ــت ف ــي نزل ــة الت ــوات البريطاني )الق
خــال الحــرب العالميــة الثانيــة ملفقــه لــه – اي للصافــي 

ــة (  ــَة النازي – ُتهم
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ومــا أجمــل التوريــة الــواردة فــي البيــت الثاني ِمــْن بيتْي 
الصافــي، وهــو يشــعر )البحــري( بمــا يتوقعــه منــه مــن 
ــع ال  ــو توق ــجنه، وه ــن س ــه م ــا لخاص ــود يبذله جه

غرابــَة فيــه للعاقــة الوثيقــة بينهمــا .
4- وكأّنــي بالدكتــور العاتــي وهو يصف براعــة )البحري( 
وتأثيــره االعامــّي الكبيــر علــى جمهــور واســع مــن 
العــرب فــي شــتى اقطارهــم ، يّلمــح الــى الحالة البائســة 
ــع  ــن المواق ــر م ــي الكثي ــهدها ف ــي نش ــرة الت المعاص
ــي  ــة ( والت ــة والمســموعة والمكتوب ــة ) المرئي اإلعامي
ــات  ــن مؤه ــه م ــا تتطلب ــة ، وم ــاب المهني ــي بغي تش
ثقافيــة ولغويــة وأدبّيــة ولســانّية، فضــاً عــن االحاطــة 

بالتاريــخ والجغرافيــة ومعرفــة أقــدار الرجــال ...
5- اننــا اذ نّثمــن الجهــد المشــكور الــذي بذلــه الدكتــور 
العاتــي فــي دراســته المتميــزة عــن الشــاعر الكبيــر 
الصافــي النجفــي ، نأمــل أْن ُيوافَينــا بالمزيــد مــن هــذه 
البحوث الشــّيقة والدراســات الغنية بمعطياتها المعرفية 
فضــاً عــن إضاءاتهــا األدبيــة والثقافيــة واالجتماعيــة .

حسين الصدر 
Husseinalsadr2011@yahoo.com

العالمة الصدر بين الفقه والشعر

أ.د. ابراهيم العاتي

ترجمة : مجيد الهماشي

خاص - المستقل

يقــال ان الحاجــة أم االختــراع، وان االبــداع يولــد فــي الظــروف الصعبــة، هذا 
مــا اكدتــه تجربــة عشــرة نســاء يمنيــات في إنــارة قراهــن من خــال تطوير 

محطــة كهربائية تعمل بالطاقة الشمســية . 
الــى هــذا الحــد يكــون الخبــر مقبــوالً وربمــا عاديــاً، لكــن الغيــر عــادي ان 
القــرى والبلــدات الائــي تــم إنارتهــن وإيصــال الكهربــاء لهــن  يقعــن فــي 
مناطــق تشــهد معــارك باســتمرار وتحــت ســيطرت انصــار اهلل )الحوثيــون(. 
لكــن التحــدي واالصــرار علــى الحيــاة دفعــا الشــابة اليمنيــة إيمــان هــادي 
وزمياتهــا التســعة لخــوض تجربــة كان الكثيــر مــن النــاس قبــل عاميــن 

يعتقــدون بانهــا مســتحيلة وال يســتطيعون تصورهــا. 
لكن ال يأس مع االصرار وحب الحياة . 

اليمن البلد الذي أتت الحرب على بناه االساسية الفقيرة اصا ودمرتها. 
فمنــذ العــام 2014 قتــل االالف مــن اليمنييــن اثــر الحــرب الدائــرة هنــاك، 
ــر أو  ــاء للتدمي وقــد تعرضــت المستشــفيات والشــركات ومحطــات الكهرب
اإلغــاق،  وســط نقــص حــاد فــي الوقــود أجبــر الكثيريــن علــى العمــل على 

ضــوء الشــموع. 
وقبــل النــزاع، كان حوالــى ثلثــي اليمنييــن فقــط موصوليــن بشــبكة 

الكهربــاء العامــة.
وفــي خضــم اليــأس الــذي يكتنــف البــاد، بــدأت شــبكات الطاقــة الشمســية 
بالظهــور علــى أســطح المنــازل فــي المــدن والقــرى، فاتحــة البــاب أمــام حــل 
بديــل للحصــول علــى الكهربــاء، فيما راح الشــباب هناك لصناعة حيــاة جديدة 
والتكييــف مــع ظــروف الحــرب التــي اكلــت االخضر واليابس منذ ســت ســنوات. 

فشــرعوا االبــواب الفكارهــم كــي تنتــج مــا  يائــم امكانياتهم البســيطة . 
عشرة فتيات تحدين الحرب وواجهت الظروف بعزيمة وقوة واصرار. 

 فقمــن بهــذه التجربــة التــي عمقــت اليهــا انظــار الصحافــة والمســؤولين، 

فقــد انبهــر مســؤول اوربــي مــن هــذه التجربــة وعبــر صدمتــه ممــا رأى 
ــة، فقــال: اليمــن قــد  ــوز االخباري ــة يوروني ــه وكال وســمع حســب مــا نقلت
أثيوبيــا القــرن الواحــد والعشــرين إشــارة الــى روح التحــدي واالبــداع لــدى 

هــذا الشــعب الفقيــر. 

يذكــر ان اثيوبيــا كانــت فــي العــام 2000 إحــدى اكثــر بلــدان العالــم فقــرًا 
وتهددهــا المجاعــة، إال أنهــا تمكنــت مــن القفــز خطــوات كبيــرة فــي مجــال 
ــدول  ــن ال ــدة م ــوم واح ــر الي ــة، وتعتب ــة واالجتماعي ــة  االقتصادي التنمي

الخمســة االســرع نمــوًا فــي العالــم، واكثرهــا اســتقرارًا .

هدفنا مد 
الجسور كي 
نربط ضفتي 
القلوب التي 
تنبض بحب 

الوطن

نتعــرف عليكــم
نتعايــش مــع يومياتكــم

»نســوي لمــة حبايب«

قناة كلشــي وكالشي قناة كلشــي وكالشي االبداع  في ظل الحرب

المليارديــر المحســن، رأس الشــر محطــم بنك أنكلتــرا، مهندس 
ثــورات العالــم الثالث، جيفــارا العولمة.                                                                                                                         

ــذا  ــى ه ــت عل ــي أطلق ــاف الت ــرت االوص ــماء وكث ــددت األس تع
ــع  ــذي يتفــق عليهــا الجمي الشــخص الغامــض لكــن الشــيء ال
بــدون اســتثناء هــو ان اســم هــذا المليارديــر األمريكــي مرتبــط 
بجميــع نظريــات المؤامــرة فــي كل دول العالــم مــن أمريــكا الى 
روســيا ومــن الصيــن الــى الشــرق األوســط ومــن افريقيــا الــى 

أمريــكا الاتينيــة فمــن هــو جــورج ســوروس ياتــرى!
ــي 12 أب )أغســطس( ســنة  ــد جيورجــي شــوارتز ســوروس، ف ول
1930 فــي المجــر )هنغاريــا( لعائلــة يهودية فقيــرة ومعدمة، ولكن 
بحســب إحصــاءات مجلــة فوربــس االمريكيــة الصــادرة فــي شــهر 
مايــو ســنة 2020 فقــد بلــغ اجمالــي ثروتــه 43 مليــار دوالر اال ان 
الصافــي منهــا ال يزيــد كثيــرا عــن 8 مليــار دوالر حيــث تبــرع بمــا 
يزيــد عــن 34 مليــار دوالر لأعمــال الخيريــة ومشــاريع التنميــة فــي 
العديــد مــن بلــدان العالــم الثالث مــا يجعلــه »المانح األكثر ســخاء« 
)مــن حيــث النســبة المئويــة لصافــي الثــروة( وفًقا لمجلــة فوربس.

ُولــد ســوروس فــي العاصمــة بودابســت، ونجــا مــن االحتــال 
األلمانــي والتعســف الــذي تعــرض لــه اليهــود علــى يــد النازيين 
ــا بعــد ســنتين مــن  ــى بريطاني حيــث تمكــن مــن الوصــول إل
ــي  ــام 1947. درس ف ــي الع ــة ف ــة الثاني ــرب العالمي ــة الح نهاي
كليــة لنــدن لاقتصــاد وحصل علــى شــهادة البكالوريــوس، ثم 
الماجســتير فــي السياســة واالقتصــاد ومــن بعدهــا الدكتــوراه 
فــي الفلســفة مــن نفــس تلــك الجامعــة حيــث تتلمــذ علــى يــد 
الفيلســوف البريطانــي الكبيــر كارل كوبــر والــذي يعد من أشــهر 
فاســفة اوروبــا فــي ذلــك الوقــت بنــاء علــى كتابــه المشــهور 
 The Open Society and its –  المجتمــع المفتــوح واعــداؤه(
Enemies ( وهــو الكتــاب الــذي تأثــر بــه ســوروس كثيرا ورســم 
ــام ســوروس  ــث ق ــه المســتقبلية حي ــه وطموحات ــح حيات مام
فيمــا بعد بتأســيس )صنــدوق – او مؤسســة المجتمــع المفتوح( 
والــذي ينســب اليــه تمويــل المظاهــرات واالحتجاجــات والثورات 

فــي مختلــف بلــدان العالــم. 
بــدأ ســوروس مســيرته فــي بريطانيــا مــن خــال تولــي وظائــف 
مختلفــة اغربهــا منقــذ ســباحة ثــم حــارس امنــي فــي محطــة قطار 
ــوك  ــي البن ــد تخرجــه عمــل ف ــدن خــال ســنوات الدراســة وبع لن
التجاريــة فــي بريطانيــا ومــن ثم فــي الواليــات المتحــدة االمريكية 
التــي هاجــر اليها فــي العــام 1956 وبجيبــه 500 دوالر ال غير، ولكن 
وبعــد مــرور حوالــي عقــد مــن الزمــن تمكــن ســوروس مــن جمــع 

ثــروة هائلــة تنامــت بشــكل ســريع لتتجــاوز اكثــر مــن 12 مليــون 
دوالر مــع حلــول العــام 1969 وتوالــت نجاحاتــه التجاريــة المبهــرة 
وبلغــت ذروة غيــر مســبوقة لتصــل الــى 25 مليــار دوالر فــي العــام 

2011 وهــذا هــو الجــزء االكبــر مــن صافــي اصولــه اإلجماليــة.
حــاز ســوروس فــي العــام 1992 علــى لقــب »الرجــل الــذي حطــم 
بنــك انكلتــرا« بعدمــا أقــدم علــى عمليــة مضاربــة مصرفية ببيع 
مــا يعــادل 10 مليــار دوالر مــن رصيــده مــن الجنيــه االســترليني 
محققــا ربحــا قــدره مليــار دوالر فــي يــوم واحــد فقط خــال ازمة 
العملــة البريطانيــة والتــي أطلقــت عليهــا الصحافــة البريطانيــة 

حينهــا تســمية يــوم االربعاء االســود.
اوضــح ســوروس فيمــا بعــد مــن انــه تمكــن مــن القيــام بتلــك 
العمليــة بنــاء علــى دراســاته المبكــرة فــي الفلســفة حيث صــاغ ما 
يعــرف االن )بالنظرية العكســية ألســواق راس المــال( والتي يقول 
ان هــذه النظريــة تقــدم صــورة واضحــة عــن »فقاعــات االصــول« 
ــة( التــي تعتمدهــا  )االرقــام الظاهريــة فــي المعامــات المصرفي
البنــوك )والقيمــة االساســية لــأوراق الماليــة( مــن خــال تباينــات 

القيمــة المســتخدمة علنــا فــي عمليــة بيــع وتبــادل االســهم. 

يعتبــر ســوروس مــن أنصــار القضايــا السياســية التقدميــة 
والليبراليــة، حيــث يــوزع التبرعــات من خال مؤسســات المجتمع 
المفتــوح. فبيــن عامــي 1979 - 2011، تبــرع بأكثــر من 11 مليار 
ــت  ــام 2017، بلغ ــول ع ــة؛ وبحل ــة مختلف ــاريع خيري دوالر لمش
تبرعاتــه للمبــادرات المدنيــة للحــد مــن الفقــر ومكافحة الفســاد 
حــول العالــم، والمنــح الدراســية فــي الجامعــات العالميــة ب 12 
مليــار دوالر. كمــا انه ســاهم بشــكل فعــال في انهيار الشــيوعية 
فــي أوروبــا الشــرقية فــي أواخر الثمانينيــات وأوائل التســعينيات، 
وقــدم واحــدة مــن أكبــر المنــح التعليميــة فــي أوروبــا مــن خال 
تأســيس جامعــة أوروبا الوســطى في مســقط رأســه فــي المجر.
اثــارت نشــاطات ســوروس السياســية والخيريــة علــى حــد ســواء 
حنــق الحــركات القوميــة اليمينيــة واحــزاب اليميــن المتطــرف في 
ــية  ــا السياس ــع للقضاي ــه الواس ــح تمويل ــكا وأصب ــا وامري اوروب
»كابــوس القوميين األوروبيين« بحســب مقال رئيســي لصحيفة 
نيويــورك تايمــز فــي أكتوبــر 2018 »ان نظريــات المؤامــرة عــن 
ــزب  ــن أركان الح ــن م ــي كل رك ــائدة ف ــت س ــوروس أصبح س
الجمهــوري االمريكــي«. روج العديد مــن المحافظين األمريكيين 

الدمــى  »صانــع  بأنــه  ســوروس  تصــف  التــي  لادعــاءات 
الدكتاتوريــة« الــذي يقــف وراء العديــد مــن المؤامــرات العالميــة. 
غالًبــا مــا توصــف نظريــات المؤامــرة التــي تســتهدف ســوروس، 
وهــو مــن أصــل يهــودي، بأنهــا معاديــة للســامية. ولكــن 
ــض  ــه الراف ــعية وموقف ــرائيل التوس ــة أس ــن سياس ــه م موقف
لنتنياهــو جعلــه هــدف يســير علــى انــه »معــاد للســامية« رغــم 
اصولــه اليهوديــة، ينــادي ســوروس بحــل الدولتيــن ويعتقد انه 
ال منــاص مــن منــح الشــعب الفلســطيني حقوقــه المشــروعة. 
هنــاك الكثيــر مــن الجــدل حــول دور جــورج ســوروس فــي 
ــام  ــه ق ــن ان ــه م ــب الي ــا نس ــرز م ــي وأب ــع العرب ــورات الربي ث
بتمويــل »البرنامــج االمريكــي لتطويــر الديمقراطيــة فــي مصر« 
والــذي قــام بتخطيــط وتنفيــذ احتجاجــات 25 ينايــر عــام 2011 
وان ســوروس هــو فــي مقدمــة مــن اعترفــوا بحركــة االخــوان 
المســلمين ونــادى بتمكينهــم مــن المشــاركة فــي حكــم مصر.
عــارض ســوروس اجتيــاح العــراق وهاجــم بشــدة سياســة 
الرئيــس األمريكــي الســابق جــورج بــوش االبــن فــي العــراق في 
مقــال نشــرته صحيفــة التايمــز األيرلنديــة بتاريــخ 2004/5/18 
محــذرا مــن مســتقبل مظلم ينتظر العــراق نتيجة تلك السياســة 
ــي  ــات المتحــدة ف ــف الوالي ــال ســوروس »إن موق ــة وق الخاطئ
ــى  ــلطة إل ــلم الس ــن نس ــتدام«، ونح ــر مس ــح »غي ــراق أصب الع
الميليشــيات المســلحة. مضيفــا »إن هــذا يمهــد الطريــق 
ــى  ــة عل ــة محتمل ــة ولحــرب أهلي ــة والعرقي لانقســامات الديني
طريقــة البوســنة بــدالً مــن الديمقراطيــة علــى النمــط الغربي«.

العجوز الذي يود انقاذ العالم 
ــك  ــم ذل ــا ورغ ــر االن 91 عام ــغ جــورج ســوروس مــن العم يبل
مــازال مصــرا علــى رايــه بالمجتمــع المفتــوح وان لديــه رســالة 
الشــعبية  االحتجاجــات  تمويــل  خــال  مــن  العالــم  إلنقــاذ 
والمظاهــرات فــي بلــدان كثيــرة حــول العالــم ولــم تســلم مــن 
مخططاتــه شــركات التكنولوجيــا العماقــة مثــل أبــل وجوجــل 
ومايكروســوفت وامــازون حيــث يــرى ان هذه الشــركات تمارس 
الدكتاتوريــة الناعمــة وتســعى للســيطرة علــى الجنــس البشــري 
ــاء  ــة لبن ــا الضروري ــا وتقاليده ــن عاداته ــعوب م ــان الش وحرم

حضــارة عالميــة بعيــدة عــن الحــدود القوميــة الضيقــة.
وبرغــم عمــره المتقــدم اال انــه أقــدم علــى الــزواج مــن ســيدة 
أمريكيــة مــن أصــول يابانيــة وهــو بعمــر 83 عــام وكان اول من 
وصــل مــن المدعويــن لحفــل الزفــاف هــو رئيــس البنــك الدولي 
ــك  ــى البن ــب ال ــاس تذه ــن ان الن ــا م ــة حينه ــت الصحاف فقال

ويذهــب البنــك الدولــي الــى جــورج ســوروس.
يــرى الكثيــرون ممــن يعتقــدون بتفــوق العــرق األبيــض فــي 
ــر  أمريــكا وغيرهــا مــن ان جــورج ســوروس هــو العقــل المدب
الــذي يمســك بمقاليــد كل شــيء فــي العالــم وان هدفــه هــو 
ــود الحمــر,  ــادة الهن ــرار إب ــى غ ــكا عل ــي أمري ــادة البيــض ف إب
وقــد أدى ذلــك الــى تعــرض ســوروس الــى محاولــة اغتيــال من 
خــال ارســال طــرد بريــدي ملغــم الــى منزلــه اال ان المحاولــة 
ــجن  ــم بالس ــي و حك ــى الجان ــض عل ــاء القب ــم الق ــلت وت فش
عشــرين عامــا وبعــد مــرور خمســة أيــام قــام احــد المتطرفيــن 
البيــض بمهاجمــة كنيــس يهــودي فــي مدينــة بتســبيرج 
ــورج  ــة بج ــن نكاي ــن المصلي ــل 11 م ــلفانيا وقت ــة بنس بوالي
ســوروس اليهــودي األصــل فيمــا يعــد اســواء مذبحــة ترتكــب 
بحــق اليهــود فــي تاريــخ أمريــكا حيــث رأى ذلــك الشــخص من 
ان ســوروس يمثــل رأس الشــر األعظــم فــي العالــم وانــه يتامر 

إلبــادة البيــض فــي امريــكا.

جيفارا العولمة 
تقــول مراكــز االعــام الغربيــة بان ســوروس يشــن حربــا في كل 
مــكان فــي العالــم وانــه يقــف وراء معظــم الثورات الشــعبية التي 
ــر فــي حــرب  ــه دور كبي ــدان أخــرى وكان ل ــا وبل اجتاحــت اوروب
البلقــان وهزيمــة صربيــا. كذلــك يتهــم مــن انــه قــام بتمويــل 
ثورتيــن فــي أوكرانيــا كمــا تتهمــه تركيــا بتمويــل مظاهــرات 
إســطنبول عــام 2013 متهمــة إيــاه بانــه يســعى لتقســيم تركيا 
ــة  ــف موج ــوف خل ــية بالوق ــة الروس ــه الحكوم ــك اتهمت وكذل
ــى  ــا أدى ال ــام 2015 م ــكو ع ــت موس ــي اجتاح ــات الت االحتجاج
اغــاق جميــع مصالحــه هنــاك وفــي ذات الوقت اتهمتــه حكومة 
الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب من انــه وراء حمــات الهجرة 
المنظمــة الــى أمريــكا وانــه قام بتمويــل قوافــل المهاجرين من 
أمريــكا الاتينيــة مــن اجــل اجبــار الحكومــة االمريكيــة علــى فتح 
الحــدود واغــراق أمريــكا بالمهاجريــن ليصبــح الســكان البيــض 
اقليــة فــي بلدهــم مــا اثــار نــداءات مــن بعــض أعضــاء الحــزب 
ــية  ــقاط الجنس ــى اس ــن ال ــام 2017 داعي ــي الع ــوري ف الجمه
االمريكيــة عــن ســوروس وترحيلــه الــى بلــده األصلــي هنغاريــا 
-  بالنســبة لليميــن األمريكــي فــان جــورج ســوروس يعتبــر رمــز 
الشــر فــي أمريــكا وبالنســبة لــدول وشــعوب كثيــرة حــول العالم 
فــان جــورج ســوروس يمثــل رمــز الشــر الــذي صنعتــه أمريــكا. 
يقــول رئيــس وزراء هنغاريــا فيكتــور اوربــان، وهــو أحــد خريجــي 
الجامعة التي أسســها ســوروس في مســقط راســه في هنغاريا، 
بــان جــورج ســوروس يديــر مؤامــرة ســرية إلغــراق المجــر 
بالمهاجريــن وتدميــر االمــة الهنغاريــة وانــه تنكــر للوطــن االم 

وأصبــح عــدوا مختبئــا خلــف ملياراتــه وال نعــرف مــاذا يريــد.  
يعتقــد الكثيــر مــن االوربييــن ومنهم رئيــس وزراء المجر نفســه 
ــيس  ــي تأس ــت ف ــا تمثل ــاه أوروب ــوروس تج ــا س ــن ان نواب م
جامعــة أوروبــا الوســطى التــي أسســها فــي العــام 1991 واراد 
مــن خالهــا الســيطرة علــى مركــز القــرار األوروبــي مــن خــال 
الســيطرة علــى النخبــة, علــى الثقافــة والفكــر, لغــرض الســيطرة 
عليهــا وتدميرهــا, ويشــاركه الــراي رئيــس حــزب بريكســت 
البريطانــي اليمينــي نايجــل فــاراج وكذلــك ماثيو ســالفيني نائب 

رئيــس وزراء إيطاليــا ذو الميــول اليمينية وتبعا لتحقيق فرنســي 
كشــف عنــه مؤخــرا هــو ان ســوروس نجــح فعــا بالهيمنــة علــى 
ــي المحكمــة  ــا ف ــاك 12 قاضي ــة مهمــة فهن مؤسســات أوروبي
األوروبيــة لحقــوق االنســان يدينــون بالــوالء لــه كمــا ان هنــاك 
اكثــر مــن 200 نائــب فــي البرلمــان األوروبــي يعملــون لصالحــه 
مــن خــال تمريــر اجندتــه بإغــراق أوروبــا بالمهاجريــن ونســف 
جهــود الوحــدة األوروبيــة ويســوقون مثــال خــروج بريطانيا من 
االتحــاد األوروبــي كدليــل علــى نجــاح مســاعيه امــا فــي تدميــر 

القــارة األوروبيــة او الســيطرة عليهــا.
ورغــم ان ســوروس يعتبــر مــن اشــهر واغنــى يهــود العالــم  اال ان 
خافاتــه مــع إســرائيل ورئيــس وزرائهــا بنجاميــن نتنياهــو بلغــت 
حــد القطيعــة وطالــب كثيــرون مــن أعضــاء الكنيســت اإلســرائيلي 
بمنعــه مــن زيــارة إســرائيل وغلق جميع مكاتبــه واصولــه التجارية 
كونــه اســاء الــى ســمعة إســرائيل ويقــف مــع اعدائهــا ويطالبهــا 
بضمــان حــق العــودة للفلســطينيين لكــن احــد أبنائــه يدحــض 
اتهامــات حكومــة إســرائيل لوالــده ويقــول ان خافاتــه هــي 
فقــط مــع شــخص نتنياهــو وليــس مــع إســرائيل او اليهــود كونــه 
يهــودي وانــه يتمنــى ان يقــود إســرائيل رجــل ســام مثل إســحاق 
رابيــن الــذي كاد ان يوقــع اتفــاق ســام شــامل مع الفلســطينيين.    
بلغــت ثــروة جــورج ســوروس هــذه الســنة 2021 رقمــا فلكيــا يقــدر ب 
44 مليــار دوالر وخصــص منهــا مبلغ 34 مليــار دوالر كصندوق لتمويل 

مشــاريع المجتمــع المفتــوح بحســب نظريات هــذا الرجــل الغامض.
فــي كل األحــوال مــن الصعــب فهــم هــذه الشــخصية المركبــة 
ومــا هــي حقيقتــه، ولكــن ليــس مــن الحكمــة التعجــل بالحكــم 
ــرع  ــط كمتب ــه فق ــر الي ــكاره او النظ ــيط أف ــه او تبس ــى آرائ عل
محســن او طــرف فــي مؤامرة او حتى تبســيط المؤامرة نفســها.
يميــل الكثيــرون فــي عالمنا العربي الــى نظرية المؤامرة الماســونية 
ــم معقــد وكذلــك  ــه فالعال ــذي يجــب تجنب وهــذا هــو التبســيط ال
جــورج ســوروس وامثــال جــورج ســوروس حيــث ال يوجــد بعــد واحد 

وال اتجــاه واحــد وال ســبب واحــد واال وقعنــا فــي غياهــب الجهــل.
يقــول االديــب اإلنكليــزي جــورج برنــارد شــو يجــب االبتعــاد عــن 

االنطبــاع المزيــف فهــو اشــد خطــرا مــن الجهل نفســه.

لغز جورج سوروس.. وهل هو حقا من يدير العالم!
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ان االســتهاك والــذي هــو الجــزء مــن الدخــل الــذي ينفــق في 
اقتنــاء الســلع والخدمــات مــن أجل إشــباع حاجات معينــة، أفرز 
مجمــوع متغيــرات علــى مســتوى مجــاالت البنــاء االجتماعــي 
ــه  ــا طرح ــي، وان م ــادي او الثقاف ــي او االقتص ــواء السياس س
جــون مينــارد كينــز علــى ان االســتهاك كعامــل يلعــب دورا 
أساســيا فــي تحديــد مســتوى النشــاط االقتصــادي، حســب 

المســتجد  االقتصــادي  الواقــع  طبيعــة 
ــن  ــات م ــا المجتمع ــر به ــات تم ــن أزم م
خــال االفــراط فــي اإلنتــاج ونقــص فــي 
االســتهاك نتيجــة  التفاوتــات و تكــدس 
الثــروة فــي يــد األثريــاء او التقصيــر فــي 
الــدور المنــوط بالدولــة فــي قلــب الــدورة 
االقتصاديــة مــن خــال نهــج سياســة 
إنفاقيــة  وسياســة  تيســيرية  نقديــة 
توســعية بهــدف الرفــع مــن مســتوى 
ــر دعــم االســتثمار. ــي عب ــب اإلجمال الطل
ثقافــة  إلــى  تحــول  االســتهاك  ان 
جماهيريــة منــدرج فــي مضاربــة الثقافــة 
الصناعيــة وانحصــار اســتقالية الفــرد 

الــذي ُدمــج فــي شــبكات مــن العاقــات اآلليــة المعقــدة التــي 
تــم رســمها عبــر مؤسســات الدعايــة واالشــهار الســلعي.

الفردانيــة  ميــاد  موطــن  فقــدت  التــي  العائلــة  ان  كمــا 
الفاعلــة وتحولــت الــى ذاتيــة ترمــز الــى الحفــاظ األنانــي 
علــى الــذات، وتــم هــذا التحويــل عبــر التفكيــك وإعــادة إنتــاج 
ــى االســتغال  ــف، ال ــة والتثقي ــن المراقب ــا م األســرة وعاقاته

واالســتهاك.
ان شــبكات اإلتصــال واالعــام االجتماعيــة لعبــت دورا يتســم 

بالخــداع مــن خــال عــزل أفــراد المجتمــع عــن بعضهــم 
البعــض، حيــث يســتمعون إلــى الــكل ولكن ليس ألنفســهم، 
وكمــا يتــم اعامهــم عــن اي شــي ولكن ال يســتطيعون اعام 

ذاتهــم انهــم تحــت الدعايــة ال الحقيقــة.
ــر  ــلعي عب ــاء الس ــة االقتن ــع دعاي ــردت بالمجتم ــذا انف  وهك
الخــوف مــن فقدانهــا و ثقافــة اســتهاكية تســير وفــق الحس 
العــام ال حكمة الضمير وســامة التســيير.
ان محاولــة اي مجتمــع الخــروج واإلفــات 
مواجهــة  فــي  يجعلــه  الدعايــة  مــن 
مختلفــة  ثقافيــة  آليــات  مــع  مباشــرة 
ــن  ــذت م ــة اتخ ــة اعامي ــركات دعاي وش
ــي  ــل االجتماع ــبكات التواص ــائل وش وس
ذات  دول  وانظمــة  وســائلها  احــدى 
األعداد المضافة بالموجب ســواء الســبعة 
زائــد واحــد او الثمانيــة او دول العشــرون، 
ــة  ــرض سياســتهم المتســمة بهمجي وف

اإلنتــاج واالســتهاك للمســتضعفين.
لكــن االفــات مــن الثقافــة االســتهاكية 
وهــذا االســتغال العالمــي الــذي لــم يعــد 
مبــررا ممكــن عبــر ارادة الشــعوب ووعيها ورجوعهــا إلى الحياة 
االجتماعيــة و تجديدهــا مــن خــال الروابــط الشــخصية ال 
التقنيــة، كــذا تفعيــل دور األســرة من خال األطــر العليا والقيم 
ــا االســتهاكية  ــاج حكمته ــة وإنت ــي رفــض الدعاي ــرى ف الكب
ــه ال  ــل ثقافت ــل دالئ ــرد يحم ــاء ف ــى بن ــة ال الخاصــة المتطلع

ثقافــة االخريــن المتاشــية ونحــن نتعلــم لكــي نعمــل.

* كاتب جزائري

مفــردات الســيادة وفــرض احتــرام كامــل اجهــزة الدولــة مفاهيــم 
ــخوص  ــم، او الش ــام القائ ــب النظ ــا بحس ــن تجزئته ــة ال يمك كامل
ــدة  ــة واح ــة اعتباري ــي كتل ــرة، فه ــات المنتش ــة، والمؤسس الحاكم
الدولــة، ومســاحة نفوذهــا، وحضورهــا  تعكــس مقــدار هيبــة 
العميــق بمختلــف الفعاليــات التــي تتباهــا اجهــزة الحكومــة سياســيًا 
وظواهرهــا  المجتمعيــة  الســلوكيات  الــى  ووصــوالً  واقتصاديــاً 
المتعــددة، فهــي ايضــاً صــورة البــراز مشــهد مهــم لالتــزام 
االخاقــي بمبــدأ الســيادة، ومــا تفرضــه مــن اعتبــارات تســاهم فــي 
ــي تعتمــد  ــة ومؤسســاتها الت ــان الدول ــي لكي ــاء النمــوذج المثال بن
ــة ويعتمدهــا النظــام فــي  ــى حزمــة افــكار يجمــع عليهــا الغالبي عل
تثبيــت دعائــم سلســلة مــن الفرضيــات تبــدأ بالعــدل وقواعــد 
تتكافــئ فيهــا فــرص الفــرد بــان يكــون عنصــرًا فعــاالً بيــن صفــوف 

المواطنيــن.
ولــو اردنــا اســقاط هــذه القوانيــن التــي تتعلــق بالســيادة الوطنيــة 
بيــن  السياســي  العقــد  فــي  تنفيذهــا  الواجــب  ومســتلزماتها 
المواطــن والنظــام، فــان الدولــة لــم تفي باســتحقاقات ذلــك العقد، 
فالمواطــن حــر االعتقــاد والتعبيــر والعمــل السياســي واالنتمــاء، فــي 
ــًا  ــوق خوف ــك الحق ــارس تل ــه ال يم ــدة، لكن ــن المعتم ــل القواني ظ
ــل  ــاحات عم ــي مس ــال ف ــف واالغتي ــل والخط ــن التنكي ــباً م وتحس

ــروعة. مش
والمواطــن يشــكو نقصــاً حــادًا فــي خدمــات القطاعــات العامــة 
الخدميــة والصحيــة والتعليميــة، وهــي غيــر متوافقــة مــع مــا متوفــر 
فــي القطاعــات الخاصــة التابعــة اصــا الفــراد ومؤسســات يعملــون 
فــي قيــادة الحكومــات المحليــة والمركزيــة، وبمعنــى اوضــح انهــم 
ــى  ــة الشــعب ال ــي تمــول مــن موازن ــة الت افرغــوا مؤسســات الدول
خرائــب وعلــى حســاب ذات المواطــن ومــن اموالــه العامــة المنهوبة 
بطــرق قانونيــة محترفــة ال تتناســب مــع قــدرات المواطــن البســيط 

في فهمها وادراك مخاطرها.
ــون  ــذًا لبعــض اساســيات فــرض القان والشــعب ايضــاً ينتظــر تنفي
الدولــة  المنفلــت، وايقــاف اســتخدام عناويــن  الســاح  وحصــر 
ورموزهــا كغطــاء لتنفيــذ مهــام بعيــدة عــن مصلحــة العــراق  
وشــعبه، بــل اكثــر مــن ذلــك ان العديــد مــن التيــارات والتوجهــات 
السياســية التــي تمتلــك اذرعــاً عســكرية ال تعمــل ضمــن اطــار 
ــة،  ــة العراقي ــى للدول ــج الحكومــي والتوجــه السياســي االعل البرنام
وبالتالــي فهــو خــرق لســيادة البلــد مــن داخــل ادوات الحكومــة ومــا 
يلتحــق بهــا مــن عناوين واســماء تحســب ضمــن العملية السياســية 

ــاً وشــكاً. ــا ضمن واجرائه
ــة  ــى اســس قومي ــاء مراكــز قــوى عل ــاك ايضــاً غطرســة فــي بن هن
وبشــكل مضطــرد، وهــو خــرق جوهــري لمبــدأ الســيادة الوطنيــة، 
االجتماعيــة  للظــروف  واضــح  واســتغال  لمامحهــا،  وتشــويه 
ــر مــن  ــع االخي ــي الرب ــدأت ف ــة ب ــة نتيجــة سياســات خاطئ المختلق

ــى االن. ــة ال ــت قائم ــي، وال زال ــرن الماض الق

ــي  ــم ف ــى صفحاته ــة عل ــن المدرج ــات المواطني ــات وطموح تطلع
المحتــوى الرقمــي، او الظاهــرة فــي قصائدهــم وغزلهــم ونثرهــم، 
ورداتهــم الحســينية، واجتماعــات الفــرح والحــزن وفــي ماعــب 
ــل  ــي المائ ــي المتنام ــل الجمع ــة، العق ــات الثقاف ــة وصالون الرياض
الــى الواقعيــة والتغييــر والمنقلــب علــى الــذات بمقايســة مــع العالــم 
المتقــدم، جميــع تلــك القــوى الرمزيــة تصــارع قواعــد غيــر معلنــة 
لجملــة مــن التعريفــات المتناقضــة وهــي مشــكلة كبيــرة النهــا ال 
ــاً، او  ــاء مث ــد القض ــزم لقواع ــة االي ال تلت ــات الثقاف ــع الدبي تخض
ثوابــت السياســات التــي تضعهــا القــوى المتنفــذة، وبالتــي هنــاك 
اختــاف عميــق بيــن الطروحــات الجديــدة لبنــاء العقــل المجتمعــي 
الــذي يســتوعب معطيــات مختلفــة عــن مــا تعلنــه الجماعــات 
احتــرام  شــعارات  تحــت  بالقــوة  ادواتهــا  وتفرضــه  السياســية، 

ــيادة. الس
االســبوع الماضــي كان حافــاً بأمثلــة مهمــة حــول التناقــض، 
والتجزئــة القســرية للســيادة الوطنيــة وفرضهــا علــى المواطنيــن، 
علنــاً والتغاضــي عــن خروقــات عمليــة وعلنيــة دون رادع، كان اخرها 
االســتعراض العســكري باالســلحة المتوســطة والعربــات فــي وســط 
بغــداد، والــذي ســارعت جميــع القوى بعدم مســؤوليتها عــن الحدث 
وســط دهشــة شــعبية كبيــرة، وهــو مؤشــر خطيــر ليــس علــى خــرق 

الســيادة انمــا انعــدام الســيادة فــي هــذا المحفــل المهــم.
الثقــة المطلوبــة لتفعيــل مفهــوم مشــترك بيــن ابنــاء الشــعب 
العراقــي وهــي التــي يركــن اليهــا الفــرد، واحترامــه لمبــدأ الســيادة 
ينطلــق مــن حرصــه الشــخصي اوالً، وهــذا ال يكــون اال برؤيــة امثلــة 
مغايــرة للواقــع، امثلــة تتعلــق بحــرص حكومــي علــى حفــظ كرامــة، 
وامــوال، وثقافــة، وخدمــة المواطنيــن كافــة، عندهــا يتحقــق الحــد 
المطلــوب للســيادة الكاملــة التــي ال يجــب ان تمــس النهــا تمثــل 

رمــز الشــراك والقــوة الروحيــة لوجــود الدولــة والوطــن.

8 أراء حرة

)1(
ــاة »13«  ــع القن ــة م ــي مقابل ــو ف ــال نتنياه ق
ــو  ــادف 15ماي ــبت المص ــاء الس ــة، مس العبري
2021  مخاطبــا جمهــوره: »ســأؤمن لكــم 
ــى  ــب إل ــل أبي ــن ت ــة مباشــرة م رحــات جوي

ــة ». مك
وهــذا التصريــح يقودنــا الــى ســقف العاقــات 
التــي حصلــت عليهــا اســرائيل مــع بعــض 
الــدول العربيــة فــي ادارة ترامــب تحــت عنوان 
ــت  ــها قام ــى اساس ــم« عل ــات إبراهي »اتفاقي
إســرائيل عاقاتهــا مــع أربــع دول عربيــة هــي 
الســودان واالمــارات والبحريــن والمغــرب. 
ــاع  ــاد  صن ــب اعتق ــة حس ــاك دول قادم وهن
القــرار فــي إســرائيل وهي الســعودية وماليزيا 
ــم  ــرة رغ ــان واالخي ــلطنة عم ــيا وس واندنوس
انهــا تتمتــع بعاقــات قويــة مــع اســرائيل اال 
ــوع  ــان يشــوبه ن ــي عم ــام ف ــف الع أن الموق
مــن الخجــل كالمشــهد المغربي قبــل التطبيع 
حيــث كانــت تؤكــد رفضهــا لخطــوة التطبيــع. 
أمــا المملكــة العربيــة الســعودية لــم يتحقــق 
ــى  ــة عل ــات العلني ــن العاق ــوع م ــا اي ن معه
المســتوى التجــاري او االمنــي ســوى العاقــات 
ــا كشــفته  ــن، وم ــن الطرفي شــبه الســرية بي
العاقــات االخيــرة عنــد الســماح للطيــران 
ــه  ــر أجوائهــا رغــم حرمت االســرائيلي حــق عب
ــك  ــوادر تل ــى ب ــارة ال ــو أش ــي. ه ــي الماض ف
العاقــات القادمــة ضمــن خطــة ســابان التــي 

بشــر بهــا كوشــنر.

)2(
الســعودية تعلــق علــى تعهــد نتنياهــو مــن 

خــال وزيــر خارجيتهــا األميــر فيصــل بــن 
»أن   »CNN« لقنــاة  حديــث  فــي  فرحــان 
العاقــات  إبــرام أي صفقــة حــول تطبيــع 
علــى  يعتمــد  وإســرائيل  المملكــة  بيــن 
ــن  ــة الســام بي ــي عملي ــدم ف موضــوع التق
وتابــع:  والفلســطينيين«  اإلســرائيليين 
»بالطبــع هنــاك صفقــة تطبيــع مطروحــة 
علــى الطاولــة منــذ عــام 2002 وتســمى 
مبــادرة الســام العربيــة، وحتــى قبــل ذلــك 
كانــت لدينــا المبــادرة األولــى التــي قدمتهــا 
ــاق  ــي طرحــت آف ــة ســنة 1982، والت المملك
التطبيــع الكامــل والتــام مــع إســرائيل مقابــل 
تســوية عادلــة للقضية الفلســطينية«. واعتبر 
بــن فرحــان أن »تطبيــع مكانــة إســرائيل 
هائلــة  فوائــد  ســيحقق  المنطقــة  داخــل 
للغايــة  مفيــدا  وســيكون  ككل،  للمنطقــة 
واالجتماعيــة  االقتصاديــة  الناحيتيــن  مــن 
وكذلــك مــن المنظــور األمنــي«. وأردف »إذا 
ــد  ــك فأعتق ــق نحــو ذل اســتطعنا إيجــاد طري
أنــه ســيمكننا رؤيــة منطقــة أكثــر أمانــا بحــد 
ــع  ــر ازدهــارا، حيــث يمكــن للجمي ــر وأكث كبي
المســاهمة فــي ازدهارهــا بمــا فــي ذلــك 
ــرة  ــة كبي إســرائيل«. والســعودية تــرى أهمي
فــي التطبيــع مــع إســرائيل وتشــرطه بتحقيق 

الســام.

)3(
المســؤولين  بعــض  توقعــات  وســط 
انضمــام  حــول  واالســرائيلين  االمريــكان 
الســعودية قريبــا إلــى هــذه القائمــة التــي 
تشــمل مجموعــة الــدول المطبعــة قــال ترامب 
ــن االمــارات واســرائيل  ــع بي فــي حفــل التوقي
»الســعودية ســتطبع مــع اســرائيل فــي الوقــت 
المائــم« كــم صــرح »جاريــد كوشــنر« كبيــر 
مستشــاري الرئيــس األميركــي الســابق ترامب 
الــى احــد القنــوات االمريكيــة علــى أثــر إعــان 
التطبيــع مــع تلــك الــدول. هنــاك  دوال عربيــة 
أخــرى مهتمــة جــدًا بالمضــي قدمــا فــي إقامــة 
ــع  عاقــات دبلوماســية مــع »إســرائيل وتطبي
العاقــات بينهــا  وعــن »الســعودية« قــال »ان 
ــم يصــدر أي  ــع معهــا أمــر حتمــي« ول التطبي
ــذا  ــول ه ــعودية  ح ــن الس ــمي م ــق رس تعلي

ــح. التصري
ســتريت  »وول  صحيفــة  كشــفت  فيمــا 
ــي العهــد  ــة ول ــة عــن رغب ــال« األمريكي جورن

الســعودي محمــد بــن ســلمان باقامــة عاقات 
تجاريــة مــع »إســرائيل« وإنشــاء جبهــة عربيــة 
خطــوط  وتجــاوز  إيــران،  ضــد  اســرائلية 
الصــراع اإلســرائيلي - الفلســطيني ألنــه نــزاع 
عقيــم«. لكــن والــده الملــك ســلمان عــارض 

ــك. ذل
كمــا نقــل المليارديــر اليهــودي األميركــي 
بيــن  التطبيــع  مهنــدس  ســابان  حاييــم 
اســرائيل واالمــارات عن ولي العهد الســعودي 
محمــد بــن ســلمان قولــه إنــه »يخشــى مــن 
مهاجمــة القطرييــن واإليرانييــن لــه فــي حــال 

ــرائيل««. ــع »إس ــة م ــات علني ــام عاق أق

)4(
للحديــث عــن مشــروع التطبيــع هــو الحديــث 
عــن صفقــة القــرن التــي رســم مامحهــا  
ترامــب وهــي خطــة ســام تهــدف إلــى حــل 
وتشــمل  الفلســطيني،  اإلســرائيلي  النــزاع 
عالمــي  اســتثمار  صنــدوق  إنشــاء  الخطــة 
لدعــم االقتصــاد الفلســطيني والــدول العربيــة 
المجــاورة لهــا والتــي تعــرف بــدول الشــام 
ــار  ــين ملي ــى خمس ــيحصلون عل ــد وس الجدي

دوالر لبنــاء دولــة فلســطين المرتقبــة.
ــك  ــي فل ــدور ف ــي ت ــاريع الت ــب المش وأن أغل
بالمشــرق  وماتعــرف  العربيــة,  المنطقــة 
الجديــد أو الشــرق الجديــد هــي جــزء مــن 

صفقــة القــرن .
القادمــة  الــدول  خارطــة  ضمــن  العــراق 
للتطبيــع وهــذا مــا بــدأت بــوادره تظهــر 
نتيجــة للضغــط االمريكــي المســتمر وكذلــك 
مقترحــات البنــك الدولــي لتطويــر وتنميــة 
اقتصــاد الــدول العربيــة. مــن خــال ربــط 
العــراق مــع دول المنطقــة لتشــكيل تكتــل 
انشــاء  خــال  مــن  وذلــك  محورعربــي,  أو 
كأحــد  العراقيــة  النفــط  خطــوط  وتفعيــل 
ذات  الــدول  تغــذي  التــي  الغنيــة  المــوارد 
ــر  ــان ومص ــف كاالردن ولبن ــاد الضعي االقتص
مقابــل خدمــات صحيــة وخدمــات جغرافيــة 
الكهربائيــة  الطاقــة  وتصديــر  اســتراتيجية 
ــاء  ــواد البن ــة وم ــات التحويلي ــض الصناع وبع

الغذائيــة. والصناعــات  والحديــد 

)5(
 ربمــا الحديــث عــن مــرور قطــار التطبيــع علــى 
ــى مســتوى  ــراق يشــكل صدمــة عل ســكة الع

ــتذكر  ــا يس ــي، طالم ــي والعرب ــارع العراق الش
الكثيــر عــن مواقــف العــراق مــن القضيــة 
الفلســطينية وتاريخــه البطولــي فــي الحــروب 
العربيــة ضــد دولــة االحتــال. وهــذا يقودنــا 
ــوزراء الســابق  ــس ال ــب رئي ــح لنائ ــى تصري ال
ــاء  ــار الصــدري الســيد »به ــي التي والعضــو ف
ــوز«،  ــاة »آي ني ــع قن ــاء م األعرجــي« خــال لق
فــي 15 أكتوبــر 2020، أكــد فــي جوابــه علــى 
ســؤال مقــدم البرنامــج  »حــول إمكانيــة عقــد 
اتفاقيــة الســام بيــن العــراق وإســرائيل« قــال 
ــأة  ــأ جــدًا  وكل الطــرق مهي ــراق مهي أن »الع
لمقــدم  وأضــاف  الســام«،  إتفاقيــة  نحــو 
الممكــن  مــن  علمــاً:  »وأزيــدك  البرنامــج: 
ــع مــن النجــف ال مــن  ــرار التطبي أن يصــدر ق

ــداد«. بغ
وهنــاك تســاؤل مشــروع حــول تصريحــات 
األعرجــي مــن غيــر المعقــول أن يصنــف هــذا 
الشــخصية  اآلراء  الجريــئ ضمــن  التصريــح 
بوقــت حــرج  وملتهــب فــي بلــد تحكمه ســاح 
المليشــيات المواليــة إليــران. واالغــرب ليــس 
هنــاك أي بيــان مــن قبــل النجــف يســتنكر 
علــى  التهديــد  ســوى  التصريحــات  هــذه 
صفحــة »محمــد صالــح العراقــي«.. وهــل هــذا 
ــع  ــام جمي ــاً أم ــاب مفتوح ــى الب ــي أن يبق يعن

االحتمــاالت والتوقعــات؟؟ 
فضــا عــن أن هنــاك ساســة عراقيــون ســبق 
والشــيعة  الســنة  مــن  إســرائيل  زارو  وأن 
والكــرد ناهيــك عــن العاقــات بيــن إســرائيل 
ــاك أصــوات  وحكومــة اقليــم كردســتان. وهن
سياســية وحــركات حزبيــة جديــدة التعــارض 
هــذا التوجــه وتطالــب بعاقــات جديــدة مــع 
ــر« وامينهــا  ــل »حركــة 25 أكتوب اســرائيل مث
الشــاب طــال الحريــري وتحشــيد اعامــي عبــر 
منصــات السوشــل ميديــا تديرهــا جهــات 
عربيــة اســرائيلية تحــت عناويــن مختلفــة, 
ــة«  ــة العراقي ــرائيل باللهج ــة »إس ــل صفح مث

ــس. ــى الفي عل
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ان  الســعودية التريــد  العربيــة  المملكــة 
تعلــن عــن عاقاتهــا وأن تبــدي رغبتهــا 
ذلــك  فــي  تتقــدم  مــال  التطبيــع  فــي 
تخطــو  ان  اليمكــن  وبغــداد  بغــداد.!!  
هــذه الخطــوة بــدون موافقــة النجــف..!! 
لكــون النجــف يمثــل رمزيــة كبيــرة لاســام 

الشــيعي المعتــدل. الســعودية تخشــى مــن 
أن يتحــول اكثــر مــن مليــار مســلم مــن 
المذهــب الســني الــى المذهــب الشــيعي 
فــي حــال هــي بــدأت أو بــادرت فــي التطبيع 
ــة  ــب طاول ــا يهــدد وجودهــا ويقل وهــذا م
الحكــم علــى ملــوك وأمــراء الســعودية. 
لكــون المملكــة العربيــة الســعودية تمثــل 
العمــق االســامي, ومــا تحملــه مــن رمزيــة 
ــة  ــة والمدين ــة مك ــية لمدين ــة وقدس ديني
ــن المســلمين. وهــي  ــى مايي ــا عل وأثرهم
تــدرك خطــورة الجماعــات المتشــددة داخل 
وخــارج المملكــة فــي حــال اتخــاذ قــرار 
ــع بشــكل رســمي. فهــي تخشــى ان  التطبي
تفقــد مســلمي دول مهمــة مثــل باكســتان 
ــا  ــيا وتركي ــا واندنوس ــتان وماليزي وافغانس
وبعــض المســلمين فــي دول اســيا وافريقيا 
واعــادة عاقاتهم مــع الســعودية وتحولهم 
الــى ايــران ودخولهــم بالمذهــب الشــيعي. 
بالوقــت الــذي ترفــع ايــران القــدس شــعارًا 
وجودهــا  اســرائيل  علــى  وتســتنكر  لهــا 
الجماعــات  وتدعــم  الدولــي.  وحضورهــا 
الفلســطينية مثــل حركــة حمــاس والجهــاد 
االســامي المناهضــة للوجــود االســرائيلي 

ــدس. ــا للق واحتاله
للضغــوط  الســعودية  تتطلــع  لذلــك 
الدولــي  النقــد  وبنــك  االمريكيــة 
ــروع  ــة لمش ــات الدافع ــض المنظم وبع
صفقــة القــرن علــى الحكومــة العراقيــة 
فــي  الســائرة  الــدول  مــن  وتقربهــا 
ــل  ــن أج ــرائيلي م ــام االس ــق الس طري
تمريــر مشــاريعها الداعمــة للتطبيــع مــع 
ــرب  ــي تق ــة الت ــادرات الروحي طــرح المب
االديــان الثاثــة. وقضيــة الســام بيــن 
ــراع  ــط بالص ــراق« يرتب ــرائيل والع »إس
الدولــي بيــن أمريــكا والصيــن، حيث ان 
ــي،  ــي والروس ــي الصين ــارب اإليران التق
طــرق  عــن  تبحــث  امريــكا  يجعــل 
العراقيــة  الحكومــة  القنــاع  وأســاليب 
وقواهــا السياســية بإقامــة ســام بيــن 
ــراق  ــد الع ــب«؛ لتحيي ــل أبي ــداد و«ت بغ
المناهــض  االيرانــي  المحــور  عــن 
للمشــروع االمريكــي. ولكــن هل ســيجد 
العــراق نفســه مجبــرا للدخــول فــي نادي 
التطبيــع االســرائيلي نتيجــة الضغوطــات 
ــر االقليمــي؟؟ . ــرة والتأثي ــة الكبي الدولي

لماذا تنتظر السعودية النجف في موضوع التطبيع مع اسرائيل ؟ 

وسام رشيد

ناجي الغزي

تجزئة السيادة

رقيق عبد اهلل

االستهالك...
ثقافة مجتمع

 مــّرت علينــا قبــل يومين الذكرى الســنوية الثامنة عشــرة لســقوط منظومة 
حكــم البعــث الدكتاتــوري فــي العــراق، أمــل كان ُيــراود ماييــن العراقييــن 
الذيــن اكتــووا بالحــروب والســجون والمعتقــات والقمــع المنظــم وتقييــد 
الحريــات طيلــة حكــم البعــث الفاشــي، مئــات األلــوف مــن الضحايــا، كانــت 
ــوص  ــيعة بالخص ــرد والش ــن الك ــي م ــعب العراق ــا للش ــد فيه ــة األس حص
وبعــض مــن ابنــاء الســّنة الذيــن حاولــوا اإلنقــاب عليــه أو معارضتــه، دفــع 
ــة حكمــه،  ــاً باهضــاً فــي مقاومــة نظــام البعــث طيل الشــعب العراقــي ثمن
حيــث امتــأت الســجون بشــبابه وشــيبه وأقيمــت حفــات اإلعــدام الجماعيــة 
فــي مــدن الوســط والجنــوب كافة،وفــي الشــمال عمليــات األنفــال وجريمــة 
حلبجــة، الحديــث عــن تلــك الحقبــة المظلمــة ،كتــب ويكتــب فيــه الكثيــرون 
،وعاشــها المعاصــرون وال تحتــاج الــى مزيــد مــن الــكام، المشــكلة الكبيــرة 
تكمــن فــي األمــل الــذي كان فــي صدورنــا، أمــل التغييــر الجــذري واإلنطاق 
الــى آفــاق الحريــة والبنــاء ومغــادرة المآســي والنكبــات، أمــل دفــع الشــعب 
العراقــي مــن أجلــه ثمناً باهضاً بعشــرات المقابــر الجماعية وقوافل الشــهداء 
وماييــن األرامــل واأليتــام والثكالــى، األمــل بالتغيير بحجم هــذه التضحيات 
وهــذه الخســائر الفادحــة تليــق بشــعب عمــره ألــوف الســنين، وبــدالً مــن 
ان يأتــي الــذي مــن المفتــرض ان ُيضّمــد الجــراح ويواســي ذوي الضحايــا 
ويعيــد الكرامــة الــى الشــعب المنكــوب، بــدالً مــن ذلــك جــاء مــن زاد الطين 
بلــة وعّمــق الجــراح وزاد الوجــع وخّيــب األمــل، ازداد عــدد الضحايــا ،وتجــّذر 
الفســاد ،وترســخت المحاصصــة الحزبيــة والفئويــة فــي الحكــم، وزاد مؤشــر 
خــط الفقــر، تراجعــت الصناعــة والزراعــة وازداد معدل البطالة بشــكل مخيف 
وُفتــح البلــد علــى مصراعيــه للتدخــات الخارجيــة بــل للصراعــات الخارجيــة 
والحــروب باإلنابــة علــى أرضــه، ُفقــدت الثقة تمامــاً بين الحاكــم والمحكوم، 
وانتشــرت الفوضــى والصراعــات الحزبيــة والعشــائرية، مات األمــل الذي كان 
فــي الصــدور ،وهــذا هــو الخطــر الحقيقــي الــذي نخشــى ان ينفجــر يومــاً من 
األيــام ،بعــد ان يــأس الشــعب مــن التغييــر او التصحيــح فــي أقــلِّ تقديــر، 
العمليــة السياســية مابعدالعــام 2003 تحتــاج الــى تغيير شــامل وإعــادة نظر 
لتكــون قابلــة للتطبيــق بمــا يتناســب وحجــم التضحيــات ولبلــد مثــل العراق 
يمتلــك كافــة مقومــات القــوة والبقــاء، العراق يفتقــد فقط الى نظــام وطني 

مخلــص وحريــص تكــون قبلتــه الوطــن ووالؤه العــراق، العــراق فقــط .

خيبة أمل

ناجي سلطان الزهريي

كشكول

ثمــة مشــاهد  ال تمــت لثقافاتنــا بصلــة، لكنهــا تجتاح 
حياتنــا بقــوة، وتفــرض نفســها علــى  بيئتنا و شــبابنا 

 .
حينهــا يفقــد المجتمع ســيطرته على التوجيه وارســاء 

القيم والمثل الســليمة.
فــي مجتمعنــا المحافــظ ســابقاً، كانــت هنــاك قواعــد 
اجتماعيــة للســلوك العــام للفرد، فــاذا ما شــذ احدهم 
عنهــا فســيكون حينــذاك عرضــة للنقــد والتقويــم، إال 
ان هــذه القواعــد بدأت تضمحل شــيئاً فشــيئاً بســبب 

عــدة عوامــل . 
تفتــح المســتقل فــي هــذا التحقيــق ملــف نظــرة 
الشــبان العــرب للتحضــر مــن وجهــة مغايــرة . 

تعتبــر البيئــة المحافظــة واحــدة مــن ســمات المجتمع 
الســلوك  وقواعــد  االخاقيــة  فالمعاييــر  العربــي، 
االجتماعــي تخضــع كلهــا الــى نمــط متماهــي لثقافــة 

المجتمــع . 
العربيــة هــي  وكمــا هــو معــروف ان مجتمعاتنــا 
مجتمعــات مترابطــة، بعيدة عن الذاتية واالســتقالية 

ــزال.  ــي االنع المفرطــة ف
ــذي ينشــأ  ــدى شــبابنا ال ــوم ل لكــن مــا نشــاهده الي
فــي بيئــة محافظــة، لكنــه ســرعان مــا يتمــرد عليهــا، 
ويقــوم بالمقارنــة بيــن بيئتــه والبيئــة الغربيــة، رغــم 
الفــارق الكبيــر فــي الفلســفة االجتماعيــة التــي تحكــم  

لبيئتين.  ا
فهــو يضــع  التطــور التكنولوجــي كمقيــاس للتطــور 

والتخلــف االجتماعــي . 
وبنــاًء علــى ذلــك يكــون الغــرب مصــدر للرقــي 

 . للتخلــف  مصــدر  والشــرق  والتطــور 
ــن  ــب ع ــو غري ــا ه ــد كل م ــاخ وتقلي ــدأ باالنس فيب
عاداتــه وتقاليــده بغــرض الوصــول الــى المدنيــة 

والتحضــر المتخيــل . 
ــي  ــان ف ــن االحي ــر م ــي كثي ــأ ف ــف يخط ــه لاس لكن
الجوهــر،  ويتــرك  بالقشــور  فيتشــبث  تصوراتــه،  
فتلتبــس عليــه االمــور ويدخــل فــي متاهــات االنحال 
االخاقــي بــدال مــن االجتهــاد والتطــور والرقــي 

الذاتــي .
ــة  ــن، كان للســينما االمريكي ــن االخيري ــي العقدي فف
والغربيــة بشــكل عــام  دور كبيــر فــي زرع قيــم 
جديــدة فــي نفــوس شــباننا، دون النظــر الــى تبايــن 
المنظومــة االخاقيــة  واالجتماعيــة مــع منظومتنــا ..

 وعــن اســباب تأثــر الشــباب العربــي بالمظاهــر الغربية 
ســألنا الدكتــورة حنــان مشــعل اســتاذة الباغــة والنقد 
بجامعــة االزهــر فأجابــت: »واقــع المجتمعــات العربيــة 
المختلفــة هــو مــن يدفــع الــى هــذه المقارنــة، ويحرف 
الشــباب عــن ســوية الطريــق و خيــر دليــل علــى 
ذلــك ان الشــباب المبتعــث مــن كافــة الــدول العربيــة 
ــر  ــدول الكثي ــت ال ــات كلف ــي بعث ــون ف ــن يذهب الذي
مــن االمــوال، نــرى البعــض منهــم ينجــرف وتاخذهــم 
المظاهــر ويتــرك المهمــة التــي جــاء مــن أجلهــا 
ويهمــل بنــاء ذاتــه وتطويرهــا بالعلــم والمعرفــة وال 
يتأثــر بالرقــي العلمــي والتقنــي للغــرب، وانمــا ينبهــر 
بالقشــور والســطحية، وســرعان مــا يكفــر بثوابتــه 

ويعــود الــى موطنــه متنمــرا والكثيــر ال يعــود«. 
وتضيــف الدكتــورة مشــعل »ان مــن المفتــرض انــه 
ــا  ــخر  م ــده ويس ــور بل ــي ويط ــباب وينم ــود الش يع
تعلمــه فــي خدمــة شــعبه ويقــف بجانــب وطنــه كجزء 

مــن رد الجميــل. 
وعــن العــادات الشــاذة التي يمارســها بعض الشــباب 
والتــي يعتبرهــا مــن مظاهــر التحضــر والمدنيــة، 
كاالفــراط فــي التدخيــن والتعــري والمثليــة الجنســية 
ــن .  ــألنا كاتري ــد س ــا، فق ــاذة وغيره ــات الش والعاق

س ابرديــن 25 ســنة تحمــل شــهادة الماجســتير فــي 
االدب االنجليــزي: عــن  شــكل تعامــل الرجــل والمــرأة 
فــي الغــرب فــي مجــال العمــل والدراســة، وهــل 
ينظــر لهــا  كأنثــى فقــط أم كانســانة يحاكــي عقلهــا 
ويخاطــب انســانيتها وال يلتفــت لمفاتنهــا االنثويــة.
قالــت ال وجــود ألي عاقــة غراميــة اثنــاء الدراســة 
والبحــث بــل انــه امــر غريــب وغيــر مائــم فنحــن 
بالحــرم الجامعــي جئنــا لنــدرس ونتعلم وننجــز ابحاثنا.
امــا الدكتــورة نــدى العابــدي الباحثــة االجتماعــي 
هــذه  اســباب  عــزت  فقــد  العراقيــة  واالكاديميــة 
النظــرة الخاطئــة لــدى الشــبان العــرب الــى أزمــة 

واالنتمــاء.  الهويــة 
 وأضافــت »ان تكالــب القــوى الفكريــة الحضاريــة 
ــس  ــن متنف ــون ع ــم يبحث ــت منه ــبابنا جعل ــى ش ل
حضــاري، ومــن هنــا راينــا االنقــاب علــى المفاهيــم و 
القيــم والعــادات و التقاليــد. فالشــباب العربــي يعانــي 
مــن ازمــة الهويــة، وفقــدان الثقــة  بالــذات فهنــاك 
ــى  ــاح عل ــن االنفت ــم وبي ــن تقاليده ــاع بي ــة ضي حال

ــة«  الحضــارات الغربي
وبمــا ان بلداننــا تفتقــد للمؤسســات المتخصصــة 
الحتضــان هــؤالء الشــباب لــذا نــرى هــذا  النشــاز 

الحضــاري.
 فالحضــارة هــي ســلوك وعلــم وبحــث و اجتهــاد 
واخــاص بالعمــل واســلوب الحيــاة يرتقــي باالنســان 

وبانســانيته.
ــي  ــة ف ــة الهندس ــنة طالب ــم . ع 21 س ــرى مري ــا ت كم
ــام  ــو النظ ــور ه ــارة والتط ــكو ان الحض ــة غاس جامع
النــاس بالــدور  التــزام  وااللتــزام بالقانــون، فمثــا 
وبشــكل منتظــم وعــدم التجــاوز لســاعات طويلــة هــو 
ســلوك حضــاري، وعندما تســير في الشــوارع المزدحمة 
ــاري.. ــلوك  حض ــو س ــيارات فه ــواق الس ــمع اب وال تس

وللشــابة اللبنانيــة ســحر . ك . 22 ســنة طالبــة الطــب 
ــن  ــر م ــرى التحض ــا ت ــر، إذ انه ــي  التحض ــر ف رأي آخ
خــال التشــجيع علــى العمــل التطوعــي مــن المرحلــة 
الثانويــة فــي دور العجــزة او دور االيتــام او فــي 

المتاجــر الخيريــة. 
ــو  ــن ه ــعور باالخري ــانية والش ــال االنس ــذه االعم ه
ســلوك حضــاري. فالعمــل الخيــري يبعــث فــي النفــس 

طاقــة ايجابيــة، توصلنــا الــى عالــم الســعادة الروحــي 
ال االنغمــاس بعالــم الشــكل المــادي.

ــا بهــم ان  ــن التقين ــق مــن خــال م ــص التحقي وخل
التحضــر والتطــور هــو باخاصنــا بعملنــا بتطويــر 

ذواتنــا بالصبــر فــي البحــث والتنقيــب عــن المعلومات 
الجديــدة والتــي يمكــن ان نحــل بهــا مشــاكل عصرنا 
فــا مــكان للضجــر او الشــكوى وال وقت ضائــع يهدر، 
انمــا علينــا ايجــاد الحلــول لســد ثغــرات مجتمعنــا 

وترميمــه واالرتقــاء بــه وتطويــره. علينــا بالتدبــر وان 
ــي مــن الماضــي ومــن الحضــارات  نســتذكر  االيجاب
العربيــة االســامية. ويبقــى الســؤال الــى ايــن نحــن 

ــائرون ؟؟!!. س
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ــدم   ــرة الق ــاد ك ــة التح ــة العام ــاء الهيئ ــرة ألعض ــة المعب ــتجابة الرياضي االس
والتــي ترجمــت مامحهــا مــن خــال الحضــور الطيــب والمشــاركة الفاعلــة فــي 
االجتمــاع االخيــر الــذي عقــد فــي صالــة فنــدق بغــداد، ومــا حظــي بــه هــذا 
االجتمــاع مــن نقاشــات وطروحــات مهمــة تصــب فــي صالــح تطويــر مســيرة 
كــرة القــدم العراقيــة وتعديــل عدد مــن المفاهيم الخاطئة الســابقة بخصوص 
النظــام الداخلــي.. هــذه االســتجابة مــا كان لهــا أن تأتــي لــوال  مــا مــّرت بــه 
الكــرة العراقيــة مــن ظــروف ســيئة للغاية جعلــت اســهمها تتراجع فــي بورصة 
المنافســة الكرويــة االســيوية وجعلت االتحــاد محطة للتاعب بمصائــر وأحوال 
عــدد مــن اطــراف اللعبــة ومرتكزاتهــا الرئيســية لتنتهــي االمــور الــى المحاكــم 
والســجون والــى تقديــم االســتقالة الجماعيــة وتشــكيل هيئة تطبيعيــة مؤقتة 
الدارة شــؤون االتحــاد، االمــر الــذي رفــع مــن رصيــد الضغوطــات علــى الهيئــة 
العامــة قبــل وقوعهــا علــى الهيئــة االداريــة كونهــا مــن أســهمت فــي تلــك 
االختيــارات، وهــي التــي أيضــا ســيقع عليهــا مســؤولية متابعــة خطــوات العمل 
التــي ســتقوم بهــا االدارة الجديــدة فــي حــال انتخابهــا مطلــع شــهر حزيــران 
القــادم..! والتــي نتمنــى أن تخــرج لنــا بمكتــب تنفيــذي يلبي طموحات الشــارع 
ــاء  ــودة البه ــل المشــرق بع ــراق، ويعكــس صــورة مــن االم ــي الع ــروي ف الك

للكــرة العراقيــة بــكل مفاصلهــا..  
ــاد   ــاء االتح ــس واعض ــى رئي ــوق وعل ــة حق ــة العام ــول ان للهيئ ــا نق ــن هن م
واجبــات كبيــرة، اضافــة الــى تحملهم أعباء ثقيلــة وتحملهم مســؤوليات جمة، 
وبمــا يحقــق تطلعاتهــم وطموحاتهــم ومــا يلبــي متطلبــات برنامجهــم الــى 

الدرجــة التــي يلبــون مــن خالهــا مطالــب كل الرياضييــن..  
فالبنــاء الرياضــي لمنتخبــات كــرة القــدم بــكل فئاتهــا وظــروف اعدادهــا 
ــدة  ــادارة الجدي ــبة ل ــد بالنس ــم واح ــؤولية رق ــد  المس ــل يع ــكل االمث بالش
كونهــا تمثــل  الوجــه المشــرق للرياضــة العراقيــة.. التــي لطالمــا تأثــرت كثيــرا 
بعواصــف التخبطــات االداريــة الســابقة، ماجعــل االمــوال التــي تصــرف عليهــا 
تذهــب هبــاءا منثــورا، لــم تجنــي الجماهيــر جراء ذلــك غيــر االهات والحســرات.. 
فمــن بيــن عديــد التســاؤالت التــي يضعهــا كل عضــو فــي الهيئة العامــة وكل 
رياضــي وعاشــق لكــرة القــدم فــي العــراق.. أيــن ذهبت ماييــن الدنانيــر  التي 
ــط  ــي الخ ــا ف ــهدنا تراجع ــاذا ش ــابقة، ولم ــدوق االدارة الس ــى صن ــت ال وصل
البيانــي لبعــض المنتخبــات التــي ابتعــدت عــن المنافســات القاريــة بعــد أن 

كانــت ذات عنــوان كبيــر  فــي المســابقة.. 
نتمنــى أن يأتــي مكتــب تنفيــذي يضــع برامجــه الواقعيــة وخططــه الصحيحــة 
وينجــح فــي رســم سياســة اداريــة مبنيــة علــى اســتثمار  االمــوال التــي يتحصل 
عليهــا االتحــاد مــن مختلــف الفعاليــات الحكوميــة والدوليــة ومــن االنشــطة 
ــد ينفــع فــي توســيع  ــي جي ــد مال ــة رصي ــة، لغــرض تهيئ ــة واالعاني الدعائي

دائــرة النشــاطات ويســهم فــي تطويــر المــدارس الكرويــة.. 
وبطبيعــة الحــال ان العمــل فــي اتحــاد )مفلــس ( و )مديــون ( يحمــل فــي جنباتــه 
تــركات ثقيلــة، يعــد عمــا صعبــا للغايــة.. ولعــل الجــواب علــى ظــروف ومامــح 
هــذه الصــورة ال يأتــي من خــال األماني بكتابــة الطموحات واســتعراض البرامج 
فقــط، وانمــا مــن خــال العمــل الصافــي والنقــي الــذي يدفــع بــكل الرياضييــن 
وبــكل عناصــر اللعبــة وبــكل العامليــن فــي حقــل االعــام الرياضــي الــى الوقــوف 
مــع االدارة الجديــدة والعمــل معهــا كخليــة النحــل ألجــل طــي صفحــة الماضــي 

والتصــدي لــكل االخطــاء التــي رافقــت مســيرة العمــل خــال الفتــرة الماضيــة.. 
وبهــذا الصــدد وبحكــم عملــي االعامــي لفتــرات طويلــة أقتــرح علــى الهيئــة 
ــات أن  ــد االنتخاب ــل موع ــل قب ــي العم ــرة ف ــا االخي ــال أيامه ــة وخ التطبيعي
تعقــد مؤتمــرا صحفيــا كل رأس شــهر يجمــع بيــن أعضاءهــا ورؤســاء لجانهــا 
مــع رجــال الصحافــة الرياضيــة يتــم خالــه تنــاول مختلــف القضايــا والمســائل 

موضــع اللغــط واالختــاف.. 
وبــا شــك ان هكــذا خطــوات، ســتصب فــي صالــح نجــاح العمــل االداري 
وتصحيــح مســاراته، وســتؤدي الــى رفع هامات اعضــاء التطبيعية عاليــا وتقوي 
مــن عزيمتهــم، خصوصــا اذا حضرت بجانبهــا النيات الصافية وتوفــرت أمامها 
االجــواء الســليمة لاســتماع الــى كل االراء والطروحــات االيجابيــة.. وحتى ننجح 

علينــا  ان نكــون منفتحيــن وشــفافين وصبوريــن. 

مقترحات 
أمام الهيئة التطبيعية

عدنـان السوداني

علــى خط التماس 

فــي الــدوري العراقــي الممتــاز حصلــت وتحصــل دائمــا حالــة االســتثناء لعــدد مــن الفــرق 
خصوصــا تلــك التــي عاشــت اجــواءا بعيــدة عــن اضــواء االعــام وبهرجتــه، لتشــهد ســاحة 
التدريــب فيهــا مواهبــا جديــدة اســتطاعت أن تقــدم  للمتابعيــن أســماء كرويــة ســيصبح 

لهــا شــأن فــي قــادم األيــام وخصوصــا فــي مركــز حراســة المرمــى ..
ومــن هــؤالء المدربيــن )الصامتيــن قــوال( و)المجتهديــن فعــا( هــو الكابتــن خالــد عطيــه 
مــدرب حــراس مرمــى فريــق الصناعــات الكهربائيــة، المــدرب الشــاب الذي أعطــى البداعه 
واجتهــاده صــورة  الــكام، والــذي بجهــوده وزمــاءه فــي الــكادر التدريبــي اســتطاع ان 
يصنــع لفريقــه عنوانــا مهمــا قــي مســابقة الــدوري، من خــال اجتهــاده التدريبــي الواضح 

والمتــوج بتقديــم عــدد مــن حــراس المرمــى البارزيــن ..
فــي عــدد اليــوم مــن جريــدة المســتقل كانــت لنــا وقفــة معــه لنتعــرف علــى أرائــه وأفكاره 

. وهواجسه 
* كيف تنظر لواقع حراس المرمى في الدوري ..؟ 

- اختلــف الخــط البيانــي لحراســة المرمــى هذا الموســم وتذبــذب بين الهبــوط والصعود، 
فبعــد أن شــهدت مباريــات بدايــة الــدوري اخطــاء متعــددة لعــدد مــن الحــراس الســباب 
ــرة الحظــر  ــات فت ــه وأيضــا تداعي ــه القليل ــق بضعــف االعــداد بســبب مدت واضحــة تتعل
المنزلــي المســتمرة علــى مدى ســتة أشــهر للوقايــة من  مــرض كورونا، لنشــهد  االخطاء 
الكثيــرة لــدى بعــض الحــراس، لكــن وبعــد اســتمرار الــدوري وبشــكل مســتمر شــهدنا 
ــتوى  ــارة والمس ــوب االث ــى منس ــي، فارتق ــكل تدريج ــاء وبش ــبة االخط ــي نس ــاءل ف تض

الطيــب لــدى اغلــب الحــراس .
* هل أفرزت ساحة المنافسة في الدوري بروز اسماء جديدة ..؟ 

- نعــم بــرز اكثــر مــن حــارس ومــن خــال متابعتــي لمســتوياتهم باالمــكان فــرز اســماء 
محــددة منهــم، امثــال حارس الشــرطة احمد باســل وحــارس فريق الصناعــات الكهربائية 
ســجاد كاظــم وحــارس مرمــى فريــق النجــف هانــي شــاكر والحــارس المخضــرم ســرهنك 
محســن، مــع بــروز اكثــر مــن حــارس شــاب منهــم حــارس زاخــو محمــد شــاكر وحــارس 

الصناعــات حســن حبيــب .   
* برأيك .. هل توفرت امامكم كمدربين لحراس المرمى أدوات النجاح والتطوير ..؟

- طبعــا .. إن آليــات تدريــب وتطويــر مهــارات حــراس المرمــى فــي العالــم أخــذت عناويــن 
مهمــة فــي مجــال التدريــب، وكلنــا يــدرك 
ان مركــز حراســة المرمــى اصبــح في تطور 
كبيــر،  وعلينــا كمدربيــن لحــراس المرمــى 
ــب  ــاليب التدري ــر  اس ــى تطوي ــل عل العم
مــن خــال عمــل برامــج ومناهــج تدريبيــة 
دورات  فــي  والدخــول  حديثــة  علميــة 
تدريبيــة ومعايشــات لتطويــر الحــراس، 
والبحــث عــن كل معلومــة جديــد تخــص 
مركــز حراســة المرمــى، وعلــى كل مــدرب 
لتطويــر  والمثابــرة  والعمــل  االجتهــاد 

ــارات حراســه . مه
* لمــاذا جــاء اختيــارك لفريــق الصناعات.. 
وهــل تجــد فيه مــا يلبــي طموحاتــك ..؟ 

ــد أوال  ــات اعتم ــق الصناع ــاري لفري - اختي
علــى ماتوفــر فــي هــذا النادي مــن مقومات 
النجــاح بوجــود هيئــة اداريــة متفهمــة 

برئاســة االســتاذ علــي خلــف، والتي ســعت ومازالــت بالعمل علــى توفير كل مقومــات النجاح 
والدعــم المتواصــل وعلــى مــدى ســت ســنوات عملــت فيهــا مــع النــادي المميــز بكل شــيء، 

لتنعكــس ظــروف االهتمــام والدعــم والمتابعــة علــى نجاحــات فريــق كــرة القــدم . 

ــى  ــوا وتطــورت مهاراتهــم  عل ــوا معــك وتدرب * مــن هــم الحــراس الذيــن عمل
ــك ؟  يدي

ــوا معــي وتدربــوا  ــرا  بأســماء لحــراس مرمــى عمل - بالحقيقــة .. اننــي اعتــز كثي
علــى يــدي ليســجلوا بصمتهــم الطيبــة فــي ســاحة الــدوري العراقــي وعــدد مــن 
المنتخبــات الوطنيــة،  ومــن هــؤالء تبــرز ابــرز اســماء علــي كاظــم حــارس نفــط 
الوســط والحــارس وســام عــادل وحســنين جبــار حارســا الحــدود وحســين رحيم 
حــارس الديوانيــة والحــارس علــي فيصــل حــارس فريــق أمانــة بغــداد والحارس 
محمــد رحيــم حــارس الكــرخ والحــارس ســجاد كاظــم حــارس الصناعــات  
والحــارس حســن حبيــب حــارس مرمــى منتخــب الشــباب ونــادي الصناعــات .
ــة  ــات الوطني ــي المنتخب ــراس ف ــب الح ــع تدري ــون موق ــاذا يك ــك لم * برأي

محجــوزا لبعــض االســماء دون غيرهــا ..؟
ــة كان  ــماء التدريبي ــن االس ــدد م ــارات لع ــميات واختي ــن تس ــر م ــا يظه - م

ــرة والمهــارة والعطــاء، ومــن خــال مايحضــر قــي الســيرة  ــى الخب يعتمــد عل
الذاتيــة لــكل مــدرب تــم اختيــاره مــن نشــاطات وخبــرات ودورات ونجاحــات، 
لكــن بعــض االحيــان يتــم تجــاوز كل هــذا البرنامــج الصحيح فــي االختبــارات، 
ليكــون البديــل هــو المجامــات والتدخــات بفــرض اســماء معينــه، اضافــة 
الــى ومــا يريــده المــدرب االول علــى اســاس العمــل ضمــن فريــق واحــد 

متفاهــم ومتجانــس. 
ــة وملخــص عــن  ــرا كابتــن .. نــود منــك  تقديــم ســيرتك الذاتي * اخي

مشــوار حياتــك فــي اللعــب والتدريــب؟ 
- خالــد عطيــه، مثلــت منتخبــات العــراق لاشــبال والناشــئين والشــباب 
واالولمبــي ولعبــت النديــة الجويــة والكــرخ والشــرطة والنجــف والجيــش 

والســليمانية وزاخــو، ومثلــت نــادي التــال اليمنــي كحــارس محتــرف .
وعملــت فــي مجــال التدريــب مــع نــادي االتصــاالت والســليمانية وحاليــا 

مــع فريــق الصناعــات الكهربائيــة. 

ملعب النجف الدولي - عدنان السوداني 

ــا علــى ضيفــه فريــق  حقــق فريــق النجــف فــوزا مهمــا وثمين
نــادي الشــرطة بثاثــة اهــداف مقابــل هــدف واحد فــي المباراة 
التــي اقيمــت علــى ارض ملعــب النجــف الدولي لحســاب الجولة 

الســابعة والعشــرين مــن الــدوري الممتــاز بكــرة القــدم .
ــى شــوط واحــد  ــاراة ال ــي هــذه المب ــوا  النجــف ف ــاج العب احت
فقــط كــي يتمكنــوا مــن االجهــاز علــى أحــام العبــي القيثــارة 
بتحقيقهــم نتيجــة ايجابيــة أرادوا أن يعــززوا مــن خالهــا  
نتائجهم الســابقة في الدوري والتي كان أخرها الفوز بســباعية 
علــى فريــق الســماوة .. لتأتــي التســديدة الرأســية االولــى عــن 
طريــق الاعــب كنان عــادل والتي عززهــا بصــاروخ )ارض - جو( 
ومــن مســافة بعيــدة مســتغا تقــدم حــارس الشــرطة الدولــي 
احمــد باســل لتســتقر فــي شــباكه بأعلــى الزاويــة اليســرى  قبل 
أن يأتــي الــدور علــى قائــد الفريــق طاهــر حميــد ليســدد كــرة 
ارضيــة ارتطمــت بالحــارس الشــرطاوي وعبــرت خــط المرمــى 

معلنــة عــن تســجيل هــدف النجــف الثالــث..
هــذه النتيجــة الثقيلــة وفــي شــوط واحــد رفعت مــن معنويات 
النجفييــن وفــي نفــس الوقت لــم تفت من عضد الشــرطاويين 
حينمــا دخلــوا فــي الشــوط الثانــي ضاغطيــن ليســتعيدوا ولــو 

جــزءا مــن كبريائهــم الذي ضــاع بالثاثيــة ..!
و تحقــق لهــم مــا أرادوا  بتســجيلهم للهدف الوحيــد، مقابل الغاء 

الحكــم الدولــي واثــق محمــد لهدف اخــر لهم بداعي التسلســل.
ورغــم االهــداف النجفيــة الثاثــة كان باالمــكان زيــادة رصيــد 
ــرات  ــوال تســرع مهاجمــي النجــف وتشــتيتهم للك االهــداف ل
ــي  ــد الت ــن أحم ــرة المهاجــم معي ــق وخصوصــا ك ــا اتف كيفم

ــه .. ابتعــدت عــن المرمــى بغراب
ــرطاويين  ــام الش ــو استس ــرة ه ــق االخي ــي الدقائ ــب ف الغري
للنتيجــة التــي كادت أن تأتــي مضاعفــة لــوال الفــرص النجفيــة 

الضائعــة..
وبهــذا الفــوز يكــون فريــق النجــف قــد انتــزع مركــز الوصيــف 

مــن فريــق الشــرطة وبفــارق تســع نقــاط عــن المتصــدر .

البصرة - المستقل

ــد التفتيــش  ــد الشــيباني رئيــس وف ــور حمي ــَر الدكت عب
الخليجــي عــن رضــاه التــام لمــا شــاهدُه والوفــد المرافــق 
مــن تحضيــرات جيــده ُتمثــل رســائل اطمئنــان إلــى 
ــل  ــراق أكم ــأن الع ــة ب ــادات الخليجي ــي اإلتح ــوة ف االخ
مــا عليــه وأن الماحظــات التــي ســجلها الوفــد هــي 
ــي  ــا ف ــة باتمامه ــة تام ــا ثق ــة لن ــة عام ــات فني ماحظ

ــة . ــارة المقبل الزي

وَجــدَد محافــظ البصــرة أســعد العيدانــي ثقتــُه بماكات 
البصــرة الفنيــة واإلداريــة وجماهيرهــا وقدرتهــم علــى 
إنجــاح البطولــة بالشــكِل األمثــل، مشــيًرا إلــى أن العمــل 
بــروح الفريــق الواحــد بيــن وزارة الشــباب والهيئــة 
التطبيعيــة والحكومــة المحليــة ســهل كثيــًرا مــن عملنــا 

علــى تجــاوز الصعــاب.
ــل  ــب وص ــا والملع ــت لصالحن ــظ أن الوق ــال المحاف وق
إلــى درجــه جيــدة مــن اإلنجــاز تؤهلــُه أن يكــون جاهــًزا 

بحلــول أيلــول المقبــل .

ــودة  ــد ع ــة أحم ــباب والرياض ــل وزارة الش ــَر ممث وَعب
مديــر عــام دائــرة التربيــة البدنيــة والرياض، عــن ثقتِه 
بــأن جميــع اإلجابــات التــي وصلــت للوفد عــن الماعب 
والفنــادق وغيرهــا كانــت طبيعيــة وافيــة وال توجــد 
آيــة مشــكلة تتعلــق بإقامــة البطولــة، مشــدًدا علــى أن 
ــة وحضــور  ــي الدول ــى المســتويات ف ــن أعل ــم م الدع
الوزيــر درجــال إلــى البصــرة ولقــاء الوفــد كلهــا رســائل 
مطمئنــة، أعطــت دافًعــا وقــوة لســير األمــور فــي 

ــح . االتجــاه الصحي

مدرب حراس مرمى فريق الصناعات الكهربائية الكابتن خالد عطية للمستقل: 

إختيار مدربي المنتخبات الوطنية يخضع للمجامالت والتدخالت 

في شوط واحد وبثالثية ملعوبة ..
الغزالن تتألق وتنتزع الوصافة من القيثارة

تحضيرات البصريين الستضافة خليجي 25 
تعطي رسائل اطمئنان لوفد التفتيش

أجرى الحوار:
عدنان السوداني

ال يوجــد متابــع لكــرة القــدم لم 
يســمع بمســمى »البرغــوث«، 
الــذي يطلــق كلقــب علــى نجم 
ــي  ــادي برشــلونة، األرجنتين ن
ولقــب  ميســي،  ليونيــل 
يشــتهر  الــذي  »الــدون«، 
كريســتيانو  البرتغالــي  بــه 

رونالــدو.
»البرغــوث«  لقــب  وارتبــط 
الســنوات  طــوال  بميســي 
ــاره  ــم اعتب ــه ت ــة، ألن الماضي
آفــة تصيــب جميــع منافســيه، 
يمكــن  ال  لدغــات  وصاحــب 
أو حــارس مرمــى  ألي دفــاع 

أمامهــا. الوقــوف 
بـ«البرغــوث«  ميســي  وســمي 
أيضــا، وذلــك نســبة إلــى حجمــه 
الصغيــر وســرعته، حيــث يعتبــر 
ــرة  ــات الصغي ــن الكائن ــوث م البرغ
وكذلــك  لمحــة،  فــي  تلســع  التــي 
ميســي، فــي لمحــة بصــر يخطــف الكــرة 

ويســجل األهــداف.
فــإن  الصغيــر،  حجمــه  إلــى  وبالعــودة 
الســبب فــي ذلــك، يعــود لمرحلــة طفولتــه، 
ــص  ــرض نق ــن م ــي م ــى ميس ــث عان حي
أدويــة  تنــاول  إلــى  واحتــاج  النمــو، 
هــذا  تخطــي  أجــل  مــن  وهرمونــات 

المــرض.
ورغــم معاناتــه مــن المــرض، فقــد 

ــه،  ــلونة بقدرات ــادي برش ــق ن وث
وتعاقــد معــه، وهــو لــم يتجــاوز 
الـــ14 من عمــره، وبعــد تعافيه، 
الــذي  الفريــق  ميســي  كافــأ 
بمنحــه  بــه،  وآمــن  عالجــه 
العديــد مــن األلقــاب المحليــة 

والقاريــة.
ويشــتهر ميســي بألقــاب أخــرى، 

كـ«البولغــا«، وهي كلمة إســبانية 
بالعربيــة،  »البرغــوث«  تعنــي 
 ،»GOAT« ويلقــب أيضــا، باســم

 greatest of وهــي اختصــار لجملــة
. all

ــذي  ــدون« ال ــب »ال ــى لق ــبة إل بالنس
كريســتيانو  البرتغالــي  بــه  يشــتهر 

رونالــدو، فهــذا اللقــب جــاء مــن كلمــة 
تعنــي باإلســبانية والبرتغاليــة، القائــد أو 

الســيد، وهــذا اســم عــادة مــا يطلــق علــى نبــالء 
ــرام. ــى االحت ــة عل ــبانيا، كعالم إس

ويعــرف رونالــدو بأســماء أخــرى، أشــهرها 
»CR7«، وهــي اختصــارا الســم كريســتيانو 

ــه 7. ــم قميص ــدو ورق رونال
ــاروخ  ــب »ص ــا لق ــه أيض ــق علي ويطل
ماديــرا«، فــي إشــارة إلــى مســقط 

رأســه فــي جزيــرة ماديــرا البرتغالية.

لماذا يلقب ميسي بـ »البرغوث« ورونالدو بـ »الدون« ؟ 

السليمانية - المستقل

ــي  ــكر تدريب ــي معس ــن ف ــراق المحترفي ــي الع ــن العب ــة م ــل خمس دخ
مغلــق فــي محافظــة الســليمانية فــي اقليــم كردســتان اســتعداد 

لبطولــة روســيا الكبــرى للماكمــة والتــي سيشــارك فيهــا محترفــون 
ــة.  ــن 160 دول م

ــة  ــات عراقي ــن محافظ ــاءوا م ــن ج ــون والذي ــون العراقي الاعب
ــة ومســائية  ــة صباحي ــي وحــدات تدريبي ــوا ف ــة التحم مختلف

مــن اجــل النهــوض بواقــع مســتواهم الفنــي الــذي يؤلهــم 
الن يكونــوا ارقامــا صعبــة فــي المنافســة خصوصــا وانهــا 
ســتضم بيــن جنباتهــا ابطاال حققــوا ارقاما قياســية يامل 
العــراق ان يحطمهــا فــي ظــل اســتعدادات وتحضيــرات 
مســتمرة فــي ظــل تاجيــل موعــد البطولــة الــى يوليــو 
المقبــل االمــر الــذي يعطيهــم فرصــة اكبــر للتهيــؤ . 

خاص - المستقل

نتفــق جميعــا علــى ان محافظــة النجــف االشــرف تعــد مــن المحافظــات المتميــزة 
ــي  ــث تحضــر ف ــدم , حي ــة كــرة الق ــي لعب ــب الرياضــي وخصوصــا ف ــي الجان ف
ســاحاتها  المئــات مــن الفــرق الشــعبية التــي ســجلت حضورهــا المميــز وكان 
لقســم منهــا تاريخــا حافــا بالنشــاطات .. ولعــل فريــق اللقــاء  واحــدا مــن تلــك 
الفــرق التــي يشــار لهــا بالبنــان لمــا يضمــه بيــن صفوفــه مــن العبيــن شــباب 
وخبــرة مميزيــن مــع تواجــد كادر تدريبــي رائــع يشــرف عليــه المدربــان حيــدر 

كايــد وعلــي طالــب ..
ومــا يميــز الفريــق ايضــا , هــو الجانــب الســياحي الرائــع فــي ملعبــه حيــث يقــع 

فــي منطقــة بحــر النجــف .
وخــال زيارتنــا لتدريبــات الفريــق ولقائنــا بالاعبيــن وكادرهم التدريبــي وجدت 
ــت  ــا كان ــة مثلم ــذه المنطق ــي ه ــياحي ف ــب س ــاء ملع ــي انش ــة ف ــم رغب لديه

لديهــم تصــورات واقعيــة عــن اختيــار المــكان وتطويــره  . 

تأهب عراقي استعدادا لجائزة روسيا الكبرى

السياحة والفن حاضران في  ساحة فريق اللقاء الشعبي
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خاص - المستقل

ال زال الملــف النــووي االيرانــي مثــار جــدل بيــن اوربــا 
والواليــات المتحــدة، فبينمــا يريــد االوربيــون حلــوالً 
عمليــة تنهــي هــذه االزمــة، والتــي تتفــق الــى حــٍد مــا مــع 
توجهــات االدارة االمريكيــة الجديــدة، تريد اســرائيل قلب 
الطاولــة وافشــال الجهــود فــي هــذا الشــأن،  فالواليــات 
المتحــدة تتعــرض لضغــوط اســرائيلية كبيــرة البقــاء 
ــران، مــن اجــل اخضاعهــا،  ــى اي ــة عل ــات االمريكي العقوب
النقمــة  اســمته  مــا  خــال  مــن  نظامهــا  وتقويــض 
الشــعبية جــراء الحصــار االقتصــادي، تقــول تــل ابيــب: »ان 
ــون  ــن االن يطالب ــى ان االيرانيي ــير ال ــة تش ــر غربي تقاري
بتغييــر النظــام بعــد ان كانــوا يطالبــون بتحســين الحالــة 

االقتصاديــة« . 
والعقوبــات   الضغــوط  زيــادة  ان  اســرائيل  وتعتقــد 
ســيفضي الــى تغييــر النظــام، وهــو الحلــم الــذي تتأملــه 
الدولــة العبريــة وتشــاركها بعــض الــدول الصديقــة لهــا .
ايــران التــي تعانــي مــن الحصــار هــي االخــرى ترغــب 
بالتوصــل الــى حــل إال انهــا تنتظــر رفــع العقوبــات 
عنهــا، فهــي تراهــن علــى صمودهــا وحلفاءهــا »الصيــن 

وروســيا«. 
وتعــول بعــض الشــئ علــى نويــا ادارة بايــدن مــن جهــة 

والخــاف الصينــي االمريكــي مــن جهــة اخــرى 
ــذ ان تســلمت ادارة الرئيــس بايــدن مهامهــا وهــي  ومن
تعلــن انهــا ســتعود الــى المفاوضــات فــي الملــف النــووي، 
ــازل، طمعــًا  هــذا مــا اعطــى زحمــاً لايرانييــن بعــدم التن
برغبــة االدارة االمريكيــة فــي ايجــاد مخــرج لازمــة، التــي 
كانــت موصــدة االبــواب فــي ايــام الرئيس الســابق ترامب. 
ــكل  ــب ب ــران ان تلع ــاول اي ــه تح ــت ذات ــي الوق ــن ف لك
االوراق التــي بجعبتهــا لجــر الواليــات المتحــدة للجلــوس 

ــات.  ــع العقوب ــد رف ــة حــوار مباشــر بع ــى طاول عل
فقــد عقــدت اتفاقــاً اســتراتيجياً مــع الصيــن لمدة 25 ســنة، 
وصفتــه بانــه اتفــاق اقتصــادي سياســي، ولعله كان رســالة 

ــه فــي  ــران ليون ــى واشــنطن، مــن جانــب اخــر ابــدت اي ال
محيطهــا االقليمــي، اذ ارســلت رســائل الــى الســعودية عبــر 
تصريحــات متبادلــة بين الطرفيــن تقول بامكانيــة التقارب. 
ــن  ــط م ــران ان تضغ ــاول اي ــه تح ــت ذات ــي الوق ــن ف لك
ــكان  ــالة لامري ــل رس ــراق وتوص ــي الع ــا ف ــال اذرعه خ
بانهــا ال زالــت تمتلــك نفــوذا فــي هــذا البلــد وانهــا قــادرة 

علــى قلــب المعادلــة .
وتشــير رســالة الســيد الكاظمــي االخيــرة شــديدة اللهجــة 
الــى ايــران بشــأن الفصائــل المســلحة المواليــة لهــا 
دليــاً علــى ذلــك، كمــا ان وصــول قائــد فيلــق القــدس 
عشــية بــدأ الحــوار االســتراتيجي بيــن بغــداد وواشــنطن 
دليــاً اضافيــاً علــى اســتخدام ايــران اوراقهــا قبيــل انعقــاد 

محادثــات فيينــا. 
ــا  ــي النمس ــن ف ــع االيرانيي ــون م ــع االوربي ــا يجتم وبينم
ــة  ــافييز االيراني ــفينة س ــت س ــد ضرب ــرائيل ق ــت اس كان
قبالــة ســواحل اريتريــا، قالــت »انهــا تابعة للحــرس الثوري 

ــي«.  االيران
ــت  ــرائيل جائ ــب اس ــن جان ــة م ــوة التصعيدي ــذا الخط ه
ــا  ــي فيين ــات ف ــى المفاوض ــط عل ــران للضغ ــتفزاز اي الس
مــن اجــل افشــالها، وربمــا  انســحابها، لكــن ايــران الدولة 
المحترفــة  تعلــم تمامــاً نوايــا هــذه الخطــوة التصعيديــة، 

اذ لــم تــرد عليهــا وآثــرت الصمــت . 
صحيــح ان الجانبيــن االوربــي وااليرانــي لــم يتوصــا  
فــي العاصمــة النمســاوية الــى تفاهمــات حقيقيــة لهــذا 
الملــف الشــائك لكنهــم اتفقوا علــى اســتمرار المفاوضات، 
ــتئناف  ــع اس ــا تتوق ــة انه ــة االمريكي ــت الخارجي ــد قال فق
ــا خــال ايــام، رغــم اعترافهــا بــان  المفاوضــات فــي فيين

ــاً.  ــران ســيكون صعب التفــاوض مــع اي
وقــال المتحــدث باســم الخارجيــة نيــد برايــس، إنــه يجــب 
عــدم المبالغــة بالتوقعــات بشــأن محادثــات فيينــا حــول 

االتفــاق النــووي.
وأضــاف أن العقوبــات ســتبقى علــى إيــران فيمــا يتعلــق 
بانتهــاك حقــوق اإلنســان وبرنامــج الصواريــخ الباليســتية 

ودعــم اإلرهــاب.
وتصريــح نيــد برايــس هــو اشــارة واضحــة اليــران انها لن 
تحصــل علــى كل شــيء مــا دامــت متصلبــه فــي موقفهــا، 
لكنــه فــي الوقــت ذاتــه يشــير الــى رفــع العقوبــات جزئيــًا 
ــات بثــاث جوانــب مهمــة وهــي حقــوق  اشــترط العقوب

االنســان والصواريــخ ودعــم االرهــاب . 
التهــم  فضفاضــة،  شــروط  والثالــث  االول  بالتاكيــد 
الصواريــخ  برنامــج  اهميــة  بقــدر  المتحــدة  الواليــات 

الباليســتية.
وفــي وقــت ســابق، كشــف مســاعد وزيــر الخارجيــة 
اإليرانــي، عبــاس عراقجــي، أن محادثــات فيينــا ستشــهد، 
عقــد جلســة لأطــراف المتبقيــة في االتفــاق النــووي، على 
أن تأخــذ الوفــود اســتراحة بضعــة أيــام وتعود إلــى دولها 
للتشــاور، وترجــع إلــى فيينــا األســبوع المقبــل الســتكمال 

المحادثــات.
وقــال عراقجــي: »لســت فــي موقــع القــول مــا إذا كانــت 
المحادثــات ناجحــة أم ال، بالتأكيــد لــم تكــن ســلبية، 
ويمكــن وصفهــا بأنها كانــت بناءة وتتقــدم إلــى األمام«.
ــة  ــة للطاق ــة الدولي ــدى الوكال ــيا ل ــدوب روس ــر من واعتب
الذريــة ميخائيــل أوليانــوف أن تفعيــل بنــود االتفــاق 
النــووي اإليرانــي مــع الواليــات المتحــدة ســيتطلب وقتــا 
لتنفيــذ تعهداتــه فــي حــال توصــل الطرفــان إلــى اتفــاق 

ــك. حــول ذل
بيــن  المشــاورات  اســتكمال  ضــرورة  إلــى  وخلصــت 

الخبــراء. مــن  مجموعتيــن 
 قــول عراقجــي ان المفاوضــات تشــهد تقدمــاً وانهــا لــم 
تكــن ســلبية يعنــي ان هنــاك ضــوء فــي اخــر النفــق، وان 

المنطقــة ستشــهد تغييــرات سياســية كبيــرة . 
فالخافــات ليســت عقيمــة بــل هنــاك اختاف فــي وجهات 
ــران،  ــكا واي ــن امري ــة بي ــة ثق ــاك ازم ــا ان هن النظــر، كم

يحــاول االوربيــون تذليــل عقباتهــا.
ويتوقــع المراقبــون ان فيينــا ستشــهد  توقيــع اتفــاق 

جديــد بيــن الطرفيــن.

هل ستشهد طاولة فيينا اتفاقًا جديدًا حول الملف النووي االيراني 

وكاالت - المستقل

يعقــد الليبيــون علــى حكومــة الســيد عبــد الحميــد الدبيبــة آمــاالً 
كبيــرة لعــودة ليبيــا لاســتقرار وتحســين الوضــع االقتصــادي، 
وعــودة ليبيــا لدورهــا الطبيعــي فــي المجتمعيــن العربــي والدولــي 

ــة .  ــات الداخلي ــن الصراع ــنوات م ــد س بع
ويبــدو ان الســيد الدبيبــة رئيــس الحكومــة الجديــدة وفريقــه 
الحكومــي  قــد عقــدوا العــزم علــى عــودة ليبيــا القويــة المزدهــرة، 
فــي ظــل دعــم دولــي وعربــي وأقليمــي. فخطــوات الحكومــة الليبية 

تــدل علــى هــذا التوجــه. 
فبعــد زيــارة الرئيــس التونســي قيــس بــن ســعيد الــى طرابلــس، 
والتــي حملــت رســالة مهمــة لليبيين مفادهــا فاتحة عصر االســتقرار 
الليبــي الجديــد ودعــم  دول الجــوار  لهــذا االســتقرار، وقــد اعقبــت 
هــذه الزيــارة ، وصــول رئيــس الحكومــة الليبيــة الــى القاهــرة  فــي  
اول زيــارة خارجيــة لــه بعــد تســنمه المنصــب، ليبــدد شــكوك 
القاهــرة  وليطمئِّــن  مصــر بشــأن العاقــة  الليبيــة مــع انقــره، فهــو 
يســعى الــى التــوازن فــي العاقــات الخارجيــة التــي تصــب فــي صالح 

ليبيــا . 
ــب  ــى جان ــى دعــم طرابلــس والوقــوف ال فيمــا اكــدت القاهــرة عل
االمــن واالســتقرار فــي البلــد، وقــد دعــا الســيد عبــد الحميــد الدبيبة 

الــى شــراكة شــاملة مــع القاهــرة . 
ويؤكــد المتابعــون أن الدبيبــة يميــل إلــى إيجــاد مســاحة مشــتركة 
بيــن جميــع األطــراف الفاعلــة فــي المشــهد الليبــي، حيــث يعــي أنــه 
ليــس مــن مصلحتــه الدخــول فــي صــدام مبكــر مــع القاهــرة، وهــي 
التــي تملــك أوراقــا مؤثــرة فــي ليبيــا أو أي دولــة عربيــة او إقليميــة .

ــة  ــم تتوقــف جهــود الحكومــة الليبي ــب الخليجــي ل ــى الجان ــا عل ام
ــي  ــا االقليم ــع محيطه ــورها م ــد جس ــتمرت لتم ــل اس ــدة ب الجدي
والعربــي، فقــد حطــت طائــرة رئيــس الحكومــة فــي دولــة االمــارات. 
معلنــاً حيــن وصولــه ان العاقــات بين الــدول العربيــة ال تتوقف عند 
كونهــا عاقــات مصلحيــة بيــن دولتيــن، بــل هنــاك روابــط األخــوة 

والتاريخ المشــترك.
زيــارة الدبيبــة إلــى دول الخليــج تعبــر عــن اهتمــام وتوجــه جديــد 
نحــو الفاعليــن فــي الملــف الليبي، كمــا انها محــاوالت جــادة وحثيثة  

إليجــاد مخــارج لأزمــة الداخليــة والتوجــه نحــو االســتقرار.
الحكومــة  الليبيــة الجديــدة وضعــت في حســبانها خطة لاســتفادة 
مــن كل مــا هــو مفيــد. لليبيــا وتنبهــت إلى أهميــة اســتثمار التعاون 
ــع  ــو الوض ــذا ه ــة، وه ــدول العربي ــع ال ــة م ــات األخوي ــي العاق ف
ــي  ــة ه ــات العربي ــة العاق ــل أهمي ــة تغف ــي، وأن أي حكوم الطبيع

تغــرد خــارج الســرب كمــا يقــول بعــض المحللليــن .
مــن جانــب اخــر ان اهــم تحــدي يواجــه حكومــة الســيد الدبيبــة هــو 
التحــدي االقتصــادي، فعليهــا اســتحقاقات علــى المســتوى الداخلــي، 

وعلــى رأســها تحســين األوضــاع االقتصاديــة. 
فقــد قطــع الدبيبــة علــى نفســه وعــدًا يــوم تشــكيل الحكومــة، هــو  
عــودة المســتثمر األجنبــي والشــركات إلــى ليبيــا مــرة أخــرى إلعــادة 

اإلعمــار.
فيمــا يقــول المتابعــون للشــأن الليبــي أن كثيــر مــن اللقــاءات التــي 
يجريهــا الدبيبــة تكــون غالبــا حــول دعــم االقتصــاد وتنشــيط إعادة 
اإلعمــار، فهــو يفكــر ويركــز علــى المجــال االقتصــادي، فضــا علــى 

احتــواء الجميــع وتقويــة عاقاتــه.
ولعــل زيارتــه االخيــرة  لـــ »ابــو ظبــي« تصب فــي هذا الجانــب، وهي 
دعــوة مــن خــال االمــارات ان تكــون دول الخليــج شــريكة فاعلة مع 
ليبيــا فــي االعمــار واالســتثمار فــي المرحلــة القادمــة، خصوصــا بعــد 
التقــارب الســعودي القطــري الــذي انعكــس بشــكل كبيــر علــى تغيير 

المنــاخ العــام فــي العاقات الخليجــة الخليجية .   
وتجــدر االشــارة ان هنــاك مناخــاً عربيــاً جديــدًا يســود الواقــع العربي 
ــي فــي بعــض  ــرة مــن االضطــراب وعــدم االســتقرار االمن بعــد فت
الــدول العربيــة، هــذا التوجــه العربــي الجديــد مفــاده ان المعادلــة 
تغيــرت، وان هنــاك متطلبــات للمرحلــة القادمــة تقضــي بالتقــارب 

العربــي العربــي.
ــارب  ــك التق ــارات وكذل ــى االم ــي ال ــة والكاظم ــارة الدبيب ــل زي ولع
المصــري الســوداني ورغبــة الســعودية فــي انهــاء الملــف اليمنــي 
وعــودة االســتقرار النســبي الــى ســوريا كلهــا مؤشــرات تــدل علــى 

هــذا التوجــه الجديــد . 
لــذا جائــت الجهــود الليبيــة الحثيثــة لتوفيــر االمــن واالســتقرار 
للشــعب الليبــي بالتوقيــت المناســب، وان االمــال التــي تبنــى علــى 
صــدق النوايــا هــي االختبــار الحقيقــي لمرحلــة مــا بعــد الفوضــى.

الحكومة الليبية الجديدة 
جهود حثيثة وأمال كبيرة

ــجناء  ــي س ــا أهال ــلمية قاده ــيرات الس ــرات المس عش
الــرأي جابــت مختلــف مناطــق البحريــن منــذ 28 اذار/

مــارس 2021، وطالبــت بضــرورة أن تأخــذ الحكومــة 
خطــوات ايجابيــة إلطــاق ســراح المعتقليــن قبــل 
ــداء  ــًا«! هــذا الن فــوات األوان أو قبــل »خروجهــم جثث
أطلقــه آيــة اهلل الشــيخ عيســى أحمــد قاســم، وارتبــط 
ــلبية ال  ــات س ــجون وبتداعي ــل الس ــر داخ ــع مري بواق
ــر مــن عقــد مــن  ــذ أكث ــزال تحصــل للمعتقليــن من ت

الزمــن.

ــي  ــاق الوطن ــة الوف ــي أحصتهــا جمعي التظاهــرات الت
ــاد-  ــي الب ــرز ف ــارض األب ــل المع ــامية -الفصي اإلس
ــة  ــوام الخمس ــال االع ــا البادخ ــرات، افتقدته بالعش
الماضيــة، حيــث كانــت آلــة القمــع تعمــل علــى تخويف 
المتظاهريــن واعتقالهــم وحبســهم أو تعريضهــم 

للتعذيــب.
الــرأي  معتقلــي  عــن  باإلفــراج  المطالــب  وجــاءت 
والضميــر تحــت شــعار أنقــذوا ســجناء البحريــن الــذي 
شــارك فيــه اآلالف علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي.

باألمــس )6 نيســان/أبريل 2021( استشــهد الســجين 
لمــدة  اعتقالــه  بعــد  اهلل  مــال  عبــاس  السياســي 
10 أعــوام، وذلــك نتيجــة اإلهمــال الطبــي وعــدم 
تقديــم الرعايــة الصحيــة الازمــة لــه وألصحابــه. 
الســجين يوثــق حــال الكثيــر مــن المعتقليــن الذيــن 
ــن  ــجون م ــل الس ــة داخ ــوء المعامل ــن س ــون م يعان
قبــل الشــرطة. معانــاة تنعكــس بشــكل مباشــر علــى 
األهالــي الذيــن يعانــون أيضــاً مــن مضايقــات رجــال 
ــم  ــات معه ــتمر التحقيق ــتخبارات إذ تس ــن واالس االم
واالســتدعاءات علــى خلفيــة المشــاركة فــي تظاهــرات 
ــر عــن رفضهــم لهــذا الواقــع المــزري  ســلمية للتعبي

ــجون . ــي الس ــم ف ــم أو إخوانه ألبنائه
ربمــا يكــون الســؤال األبــرز، مــاذا تريــد ســلطات 

البحريــن مــن المعتقليــن فــي الســجون؟
ــاف  ــو إيق ــاالت ه ــتمرار االعتق ــاس الس ــدف األس اله
الحــراك المطلبــي الســلمي واســتمرار سياســة القــرار 

األوحــد وتغييــب اإلرادة الشــعبية لحســاب ســلطة قرار 
العائلــة، واألهــم مــن ذلــك بحســب مــا ورد علــى 
لســان أفــراد مــن العائلــة الحاكمــة مــن الموصوفيــن 

ــة  ــاع المعارض ــو »إرج ــد ه ــاح الخوال ــدد أو جن بالتش
خمســين عامــاً إلــى الــوراء«، علــى أســاس أن التطــور 
فــي المطالــب بــدأ يــزداد مــع تراجــع مشــروع اإلصاح 
المزعــوم والــذي لــم يتبــق منــه غيــر اإلســم الظاهــر 
أمــا الواقــع فهــو كمــا يعــرف الجميــع ومنــذ شــباط/

فبرايــر 2011 فــي تراجــع والعمليــة السياســية جامــدة 
وحالــة حقــوق اإلنســان متأخــرة.

إن الشــعور الطبيعــي للمعتقــل هــو اإلهانــة لقــاء 
ــب  ــي تعاق ــلطات الت ــل الس ــن قب ــد م ــل المتعم الفع
بصرامــة وتعــذب أو تقتــل أو تســلب الحريــة المطلقــة 
للمعارضيــن. أوردت المــادة العاشــرة مــن العهــد 
ــه »يعامــل  ــة والسياســية أن ــي للحقــوق المدني الدول
ــة إنســانية،  ــع المحروميــن مــن حريتهــم معامل جمي
تحتــرم الكرامــة األصيلــة فــي شــخص اإلنســان«بعيدًا 

ــاكات. ــن االنته ع
ــة األمــم المتحــدة لحقــوق اإلنســان  بحســب مفوضي
فــإن »الســجن ال ينبغــي اســتعماله إال فــي غــرض 
ــه البعــض،  ــا ذهــب الي ــن« وهــو م ــة المجرمي معاقب
بينمــا يصــر البعــض اآلخــر علــى أن الغرض األساســي 
هــو »ردع األفــراد الموجوديــن فــي الســجن مــن 
ارتــكاب جرائــم أخــرى بعــد إطــاق ســراحهم وكذلــك 
ردع مــن تنـــزع نفســه إلــى ارتــكاب الجريمــة«، ولكــن 

ــي  ــا ف ــي حــال ارتكــب المســجون جريمــة. أم هــذا ف
وهــو  للمعارضيــن  الســجن  فــإن  البحريــن  حالــة 

ــم . عقابه
إن دعــوات اإلصــاح والتأهيــل التــي تصــدر مــن 
الســلطات تحتــاج الــى مراجعــة دوليــة لتقييمهــا علــى 
أســاس ســامتها أو مواءمتهــا للقوانيــن الدوليــة، فا 
ــى المــوت، وال  ــم حت ــذب أو يتأل ــرك الســجين يتع يت
ــًة  ــة أدوارًا خبيث يمكــن أن تمــارس الســلطات المحلي
فــي التعاطــي مــع المعتقليــن ألغــراض تثنيهــم عــن 
مــا يؤمنــون بــه مــن أفــكار إلصــاح الواقــع المعــاش 
فــي بلدانهــم. إننــا حتــى نــرى هــذا فــي البحريــن قــد 
نضطــر لمراقبــة وضــع الســجناء لوقــت طويــل وتحــت 
عيون المجتمع الدولي الممثل بالبعثات الدبلوماســية 
فــي المنامــة. فــإن كان المشــروع كما يقــول عدد من 
الخبــراء الغربييــن هو تمريــر العقوبات البديلة بشــكل 
ــي  ــرات أوالً ك ــوت العش ــي أن يم ــا ينبغ ــي ف تدريج
تطبــق الســلطات قانون »الحريــة المنقوصــة«. وأخيرًا 
كمــا يقــال »إن إعــادة التأهيــل الشــخصية تأتــي مــن 
خــال العمــل« ولكــن لحكومــة البحريــن رأي آخــر فــي 

التأهيــل، أال وهــو المــوت البطــيء.

* نائب بحريني سابق معارض

البحرين: من يحمي المطالبين بالديمقراطية؟

املهندس علي االسود*

وكاالت - المستقل

لــم تعــد التكنلوجيــا حكــرًا علــى بلــٍد دون آخــر ، فــكل عقــول 
البشــر قــادرة علــى االبــداع، اذا مــا توفرت لها البيئة المناســبة. 
كوريــا الجنوبيــة واندونيســيا البلــدان االســيويان يصنعــان 
ــا تحمــل مــن  ــا وم ــي امكاناتهــا وقدرته ــوق ف ــرة تتف طائ
 F 35 ــورًا ــر تط ــة االكث ــرة االمريكي ــى الطائ ــا عل تكنولوجي

ــى.  ــة االغل ــرات المقاتل ــر مــن الطائ والتــي تعتب
ــد  ــل الجدي ــرات الجي ــن طائ ــس« م ــه. أف . أك ــرة »كي طائ
التــي تقــول عنهــا كوريــا الجنوبيــة انهــا البديــل للمقاتلــة 
االمريكيــة. لكــن مــا يثيــر القلــق بالنســبة للواليــات المتحدة 
دور  الــدول االســامية االكبــر فــي العالــم »اندونيســيا« 
الغامــض فــي تصنيــع هــذه الطائــرة، وكذلــك دورهــا 

ــذا المشــروع. ــي ه المســتقبلي ف
يقــول المشــرفون علــى تصنيع الطائــرة ، إن مقاتــات الجيل 
المقبــل  التــي تطورهــا »شــركةذا كوريا للصناعــات الجوية«  
صممــت لتكــون بديــاً أقــل تكلفة وأقــل قدرة علــى التخفي 
مــن الطائــرة األميركيــة »إف. 35« التي تعتمد عليها ســيول.

ويتمثــل الهــدف النهائــي للمشــروع فــي أن تحــل هــذه 
الطائــرات محل معظــم المقاتات الكوريــة الجنوبية القديمة، 

عــاوًة علــى إنتــاج المزيــد منهــا بهــدف التصديــر.
ــر  ــي مق ــي ف ــوذج األول ــن النم ــان ع ــم اإلع ــرت مراس وج

الشــركة فــي مدينــة ساشــون الجنوبيــة فــي حفــل حضــره 
رئيــس كوريــا الجنوبيــة مــون جيــه إن وممثلــون مــن 
إندونيســيا، بمــا فــي ذلــك وزيــر الدفــاع برابــوو ســوبيانتو.

إلجــراء  الجويــة«  للصناعــات  كوريــا  »شــركة  وتخطــط 
اختبــارات علــى األرض هــذا العــام مــع توقعــات بــأن تقــوم 

ــي 2022. ــو ف ــي الج ــا ف ــى رحاته ــرة بأول الطائ
وقالــت إدارة برنامــج االســتحواذ الدفاعي فــي كوريا الجنوبية 
ــي إنجــازًا  ــار عــرض النمــوذج األول ــان: »يمكــن اعتب ــي بي ف
مهمــاً لعمليــة التطويــر ألنهــا تمثــل مدخــاً لمرحلــة التعــرف 
علــى أداء المقاتلــة وتقييمــه بعــد أن كانت مجرد رســومات«.
وقــال مــون إن كوريــا الجنوبيــة ســيكون بحوزتها مــا ال يقل 
عــن 40 مــن المقاتــات الجديــدة جاهــزة للقتال بحلــول عام 
2028، و140 بحلــول 2032. وأوضــح مــون فــي بيــان صــادر 
عــن مكتبــه: »بــدأ عصــر جديــد مــن االســتقال الدفاعــي«. 
ــا  ــه« عندم ــه. إف.21 بورامي ــم »كي ــرة اس ــتحمل الطائ وس

ينشــرها الجيــش الكــوري الجنوبي.
واتفقــت كوريــا الجنوبية مع إندونيســيا فــي 2014 على التعاون 
ــة فــي مشــروع قيمتــه 7.5 تريليــون وون  فــي تطويــر المقاتل

)6.3 مليــار دوالر( علــى أن تتحمــل جاكرتــا %20 مــن التكلفــة.
ــاوض  ــادة التف ــا إع ــت جاكرت ــام 2018 حاول ــي ع ــن ف ولك
لتخفيــف الضغــط عــن احتياطيهــا مــن النقــد األجنبــي، 
وســعت الحقــاً إلــى المقايضــة علــى نصيبهــا مــن التكلفــة.

طائرة KFX إنموذجًا
كوريا الجنوبية واندونيسيا تعلنان استقاللهما الدفاعي

وكاالت - المستقل

عرضــت مجموعــة »ســي. إم. إيــه. - ســي. جي. إم« الفرنســية لشــحن 
الحاويــات، خطتهــا علــى الحكومــة اللبنانيــة إلعــادة بنــاء مرفــأ بيــروت 
فــي غضــون ثــاث ســنوات، رغــم األزمــة السياســية فــي لبنــان التــي 
ــه  ــار في ــوع انفج ــذ وق ــأ من ــرارات بشــأن المرف تحــول دون صــدور ق
فــي أغســطس الماضــي، الــذي أودى بحيــاة 200 شــخص، وتســبب 
بإصابــات لحوالــي 6000 شــخص ودمــر أحيــاء كاملــة مــن المدينــة، 
ممــا عمــق أســوأ أزمــة سياســية واقتصاديــة فــي لبنــان منــذ الحــرب 

األهليــة.
المديــر العــام لمجموعــة »ســي. إم. إيــه. - ســي. جــي. إم« فــي لبنــان 
ــة  ــى الســلطات اللبناني ــي ُعرضــت عل ــة الت ــال: إن خطــة المجموع ق
للمــرة األولــى فــي ســبتمبر الماضــي تتضمــن إعــادة بنــاء األحــواض 
والمخــازن المدمــرة مــع توســعة المرفــأ وتحويلــه إلــى النظــام الرقمي 

بتكلفــة إجماليــة تتــراوح بيــن 400 و600 مليــون دوالر. 
فــي مقابــل ذلــك عرضــت شــركة المانيــة خطــة اخــرى لبنــاء المينــاء 
والتــي تركــز أكثــر علــى التطويــر العقــاري طويــل المــدى، لكن »ســي. 
ــذا  ــي ه ــأ ف ــزء المرف ــهام بج ــد اإلس ــي. إم« تري ــي. ج ــه. - س إم. إي

المشــروع إذا ُطلــب منهــا ذلــك.
ــة  ــي. إم« عائل ــي. ج ــه. - س ــي. إم. إي ــة س ــى مجموع ــن عل وتهيم
ســعادة الفرنســية اللبنانيــة، وانضمــت المجموعة إلى جهــود الرئيس 
الفرنســي إيمانويــل ماكــرون لإلغاثــة فــي بيــروت بعــد االنفجــار فــي 

الصيــف الماضــي.
لكــن الحكومــة الفرنســية ليســت جــزءا من مشــروع »ســي. إم. إيــه. - 

ســي. جــي. إم« إلعــادة البنــاء.
اصافــة الــى ذلــك  فــان شــركات فرنســية ومؤسســات ماليــة أبــدت 
اهتمامــا، وأن الدولــة اللبنانيــة ســيكون لهــا دور مــن خــال شــراكة 

القطاعيــن الخــاص والعــام.
وفضــا عــن تدميــر الجــزء األكبــر مــن مرفــأ بيــروت، دمــر انفجــار العام 

الماضــي معــدات فــي رصيــف الحاويات. 
ــه. - ســي. جــي. إم« هــي مشــغل الشــحن  ومجموعــة »ســي. إم. إي
الرئيســي فــي مرفــأ بيــروت، وتمثــل %60 مــن العمليــات. المجموعــة 
الفرنســية مــا زالت مرشــحة بالمشــاركة مع مجموعــة »إم. إس. ســي« 

ومقرهــا سويســرا للحصــول علــى امتيــاز إدارة رصيــف الحاويــات.
ويأتــي اعــان الشركةالفرنســية بعــد يــوم مــن ممثليــن عــن شــركات 

ألمانيــة عــن مشــروع ضخــم، تبلــغ قيمتــه مليــارات الــدوالرات إلعــادة 
إعمــار مرفــأ بيــروت ومحيطــه، لكنــه يبقى مشــروطاً بتنفيــذ إصاحات 

ضروريــة فــي البــاد.
ويبــدو المشــروع طموحــاً جــدًا لكــن هناك مشــكلة تكمن فــي الخطة 
التــي وضعهــا المجتمــع الدولي شــرطاً لحصــول لبنان علــى دعم مالي 
مــن شــأنه أن يطلــق عمليــة إعــادة إعمــار مــا دّمــره انفجــار ضخم في 
مرفــأ بيــروت فــي الرابــع مــن أغســطس، وإنجــاز إصاحــات ضروريــة 

فــي البنــى التحتيــة وقطاعــات أخــرى عديــدة منهكة فــي الباد.

الفرنسيون وااللمان يتنافسون على بناء مرفأ بيروت 
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 الكواكــب المجتمعــة ببرجــك تســاعدك أن تتغلــب 
علــى العقبــات، وتبــدو بكامــل لياقتــك وتصــر علــى 

إنجــاز أعمالــك. كمــا أن »فينــوس« و«عطــارد« يدعمــان 
ــا  ــرع تفادي ــاء: ال تتس ــاء واألربع ــي الثاث ــط يوم ــك.. فق عاقات

لأخطــاء واعتــن بأقوالــك، وســيطر علــى انفعاالتــك إذا تعرضــت لتدخُّــل مــن 
ــة. ــى اللباق ــظ عل ــاول أن تحاف ــض، وح البع

برج الحملبرج الحمل

 فينــوس« يمنحــك طاقــة ومشــاعر دافئــة.. تجــذب الكثيريــن 
وتوطــد صاتــك االجتماعيــة والعاطفيــة، فقــط يومــي الثاثاء 

واألربعــاء: ينصحــك الفلــك بالحذر والتدقيــق واالهتمام بصحتك.

برج الدلوبرج الدلو

 فينــوس« و »عطــارد« داعمــان ويعدانك بالتوافــق مع األحباب 
ــوال  ــارب ط ــل واألق ــك باأله ــه لعاقت ــط انتب ــاء، فق واألصدق

الوقت، وال تســتجب لمحاوالت اســتفزازك، وإذا كنت متزوجاً عليك 
أن تبقى هادئاً مع شريك حياتك، بخاّصة يومي الخميس والجمعة.

برج القوسبرج القوس

 يطالبــك الفلــك أن تراجــع نفســك بصــدق عاطفيــاً، وال 
األســبوع: ضاعــف  وبــأول  واألقــارب،  باألهــل  تصطــدم 

الحــذر وتحّكــم فــي أعصابــك، واهتــم بالدقــة وال تتســّرع فــي 
قراراتك.

برج الميزانبرج الميزان

 فينــوس« تعــدك بالحــب، وبالتوافــق مــع الجميــع. كمــا 
أن »عطــارد« يدعــم عاقاتك االجتماعيــة.. يقف بجانبك 

األصدقــاء، ويلتــف مــن حولــك كثيــرون، فقــط ابتــداء من 
الثاثــاء: كــن لبقــاً، واحــرص علــى مشــاعر الطــرف اآلخــر.

برج األسـدبرج األسـد

 زحل« و »المشــتري« معاكســان مهنيــاً وعليك بمراجعة 
خطواتــك وال تعــط ردًا متســرعاً. رغــم الضغــوط تتضــح 

ــاء  ــي الثاث ــليمة يوم ــرارات س ــذ ق ــة وتتخ ــك الرؤي أمام
واألربعــاء.. حينئــٍذ تبــدو فاتنــاً وتلفــت االنتبــاه. فقــط ابتعد عن 

الفخــر بنفســك، وقــاوم التشــوش والعدائيــة وال تســخر ممــن حولــك، وُكــن 
أكثــر تفهمــاً.

برج الثـوربرج الثـور

ــاك  ــا أن األف ــك، كم ــه لعاقات ــب ســوء التفاهــم وانتب  تجّن
تعــدك فــي هذيــن اليوميــن بقضــاء أوقــات حلــوة مــع 
الجميــع، فقــط احرص علــى الكتمــان والتواضع طــوال الوقت.

برج الحوتبرج الحوت

 الوقــت مناســب أيضــا لإلصــاح واالقتــراب بــود ممــن تحب، 
فقــط الثاثــاء واألربعــاء: انتبــه لحقوقــك واحــِم مصالحك وال 

تتذمــر إذا تأجلــت أمــور، وإذا كنــت متزوجــا تمهــل فــي ردود 
فعلــك وأقوالــك.

برج العقرببرج العقرب

 المريــخ« أيضــاً ببرجــك يمنحك إصــرارًا وحماســاً. كما أن 
»فينــوس« و«عطــارد« داعمان ويجعانك ســاحرًا ومتألقًا 

ويمنحانــك حظــاً فــي الحب وفــي الحيــاة االجتماعية.

برج الجوزاءبرج الجوزاء

كاهلــك  يثقــان  وقــد  معاكســان  »عطــارد«  و  » الشــمس« 
ــن  ــة م ــك، بخاّص ــي خيارات ــى ف ــك أن تتأنَّ ــؤوليات، وعلي بالمس

ــة.  ــة مهم ــة ومالي ــاطات مهني ــم بنش ــن: ال تُق ــى اإلثني ــبت إل الس
من الثاثاء للجمعة: تبدو قادرًا على التفاوض، وتاحق أهدافك بشجاعة. 

برج الجديبرج الجدي

 مــن الســبت إلى األربعــاء: الوقت مناســب لتنميــة أماك 
أو مدخــرات.. تخطــط لمســتقبلك وتديــر جيــدًا أعمالــك 

وتنجــح فــي تخطــي األزمــات، أو تعلــن عــن أفــكار مبتكــرة 
ــة:  ــس والجمع ــط الخمي ــرون، فق ــك كثي ــادرًا ويتبع ــدو مب وتب

اعتــِن بصحتــك وأعمالــك واهــدأ لتحســن التصــرف.

برج العذراءبرج العذراء

 الشــمس« و«عطــارد« معاكســان مهنياً والفلك يطالبــك بمراعاة 
ــع  ــر وَض ــتار.. ال تغام ــف الس ــل خل ــوة والعم ــي كل خط ــة ف الدق

حــدًا لنفقاتــك. رغــم ذلــك »القمــر« يدعمــك وينيــر بصيرتــك يومــي 
الثاثــاء واألربعــاء، وحينئــٍذ تمضــي علــى الطريــق الســليم وتحقــق ذاتــك فــي العمــل.

برج السرطانبرج السرطان

حوار الغيبي والجمالي في خط وزخرفة الفنان روضان بهية
يعتبــر الخــط العربــي اكثــر الفنــون عروبــة ويعــود ذلــك 
الــى ان القــرآن الكريــم انزلــه اهلل تعالــى باللغــة العربيــة 
وقــد انتشــر فــي كل العالــم االســامي فقد عبــر الحدود 
ــوق  ــح ف ــادات واصب ــد والع ــة والتقالي ــة والعرقي القومي
الجميــع، وكان وســيلة للعلــم ثــم اصبــح مظهــرا مــن 
ــرب  ــى الغ ــي ال ــر الخــط العرب ــم عب ــال. ث مظاهــر الجم
ــة.  ــي اللوح ــي ف ــكيلي جمال ــر تش ــتخدموه كعنص واس
وكان التجــار العــرب فــي العصــور الوســطى  يتجولــون 
فــي شــوارع البندقيــة االيطاليــة بمابســهم الفضفاضة 
العربيــة  الخطــوط  بانــواع  والمزخرفــة  الملونــة 
والزخــارف االســامية الجميلــة.. واســتخدمه جيوتــو 
1267 فــي زخرفــة لوحاتــه، وزيــن عبــآءات بعــض القساوســة وابــراج الكنائــس. وقد شــاهدت 
فــي اســبانيا عــدد مــن ابــراج الكنائــس مزينــة بالخــط الكوفــي الهندســي.. ثــم اســتخدم فــي 
اللوحــات التجريديــة الحديثــة مــن قبــل عدد مــن الفنانيــن االوربيين الــرواد مثل كاندنســكي 

وماتيــس وبــول كلــي وبيكاســو وغيرهــم .
وكان القــرآن الكريــم هــو الميــدان االول الــذي اهتــم بــه الخطاطــون حيــث ذهبــوا وزخرفــوا 
عناويــن الســور ووضعوهــا داخــل اطــارات مزخرفــة انيقــة.. وفــي بدايــة االمــر  اســتخدم الخط 
الكوفــي فــي كتابــة القــرآن واعتبــره البعــض خطــا مقدســا ومبــاركا وان اهلل اوحــى لعبــاده 
ــرآن  ــن الق ــاك نســختان م ــت هن ــة.. والزال ــث والفق ــرآن والحدي ــة الق ــي كتاب باســتخدامه ف
ــرى  ــي -ع- واالخ ــام عل ــب لام ــا تنس ــم احدهم ــي القدي ــط الكوف ــة بالخ ــم مخطوط الكري

لعثمــان بــن عفــان ومحفوظــة فــي متحــف طــوب قبــي فــي اســطنبول .
ويذكــر ان واضــع قواعــد الخــط العربــي هــو الوزيــر -ابــن مقلــة- وذكــر ان  اصــل الحــروف 
والكتابــات كلهــا هــو الخــط المســتقيم الــذي هــو قطــر الدائــرة والخــط المقــوس الــذي هــو 
محيطهــا. وبالتالــي فــان الخــط العربــي ال يخــرج مــن كونــه امــا خط مســتقيم او خــط منحني 
ــم المســتعصم  ــواب ث ــن الب ــده اب ــم جــاء مــن بع ــات واالرابســك.. ث ومنهــا تتشــكل الكتاب
ــواع  ــن ان ــر م ــه كثي ــرت من ــور وظه ــار والتط ــي باالزده ــط العرب ــدأ الخ ــذا ب ــره.. وهك وغي
الخطــوط واالســاتذة الذيــن اغنــوا واثــروا فنــون الخــط والزخرفــة ونالــوا شــهرة عظيمــة فــي 

عالمنــا االســامي. 
الدكتور عبد الرضا بهية

البدايــات: عرفــت الدكتــور عبــد الرضــا بهيــة عــام 1972 عندمــا كنــا نــدرس ســوى فــي كليــة 
الفنــون الجميلــة فــي بغــداد فــكان هــو فــي قســم التصميــم وكنــت انــا فــي قســم الرســم، 
والحقيقــة كانــت العاقــة ليــس تنحصــر علــى مســتوى مجــال الفــن فقــط وانمــا كانــت اخويــة 
صادقــة امينــة تحمــل رزايــا وهــم البلــد، وكان عندمــا يخــرج مــن الكليــة يذهب مســاءا للعمل 
ــة  ــال  الزخرفي ــذ بعــض االعم ــة  لتنفي ــدر خان ــة الحي ــي منطق ــاءه ف ــي ورشــة احــد اصدق ف
والخطيــة، وبالتالــي فقــد كان يجمــع بيــن الدراســة والعمــل فــي آن واحــد وهــو مــا اعطــاه 
تجربــة غنيــة واســعة،  نــادرا مــا نجدهــا عنــد اآلخريــن، ومنــذ ذلــك الوقــت الــى اليــوم يعتبــر 

الدكتــور عبــد الرضــا  محــور التقــاء فــي حركــة تنشــيط فــن الخــط والرقــش العربــي ورغــم 
تقاعــده اال انــه  الزال مســتمرا فــي االنتــاج والعطــاء الفنــي والفكــري. واحــب ان اذكــر قصــة 
لطيفــة وهــي عندمــا ســافرت الــى الخــارج كانــت البــاد وقتهــا فــي مشــاكل مدويــة ومرعبــة 
فــي فتــرة الثمانينــات فبعثــت لــه رســاله احثــه علــى الخــروج باســرع وقــت الن االمــور تســير 
نحــو االســوء فقلــت لــه اذا لــم تأتــي ســابعث لــك طلقــة القتلــك ؟ والزال يذكرنــي بهــا عندمــا 
نلتقــي.. ولكــن الظــروف القاســية التــي مــر بهــا العــراق فــي ذلــك الوقــت كانــت لــم تســمح له 

بالخــروج  مــع االســف .
خصوصية االعمال  

نجــد فــي اعمــال الدكتــور عبــد الرضــا الرقــش العربــي بــارزا والمتمثــل فــي الزخــارف النباتيــة 
والهندســية  وهــي تتكــرر فــي معظــم اعمالــه الفنيــة ، ويقــال ان هنــاك تقــارب بيــن حركــة 
الصوفيــة وحركــة فــن الرقــش العربــي حيــث نجــد هنــاك تكــرار فــي الوحــدات الزخرفيــة وفــي 
الوميــض، وهنــاك الذكــر يكــرره المؤمــن الصوفــي مئــات المــرات ) اهلل حــي ( فيتجــرد مــن 

غافــه المــادي ويغيــب فــي الروحانيــات .
ــا العنصــر  ــق .  ام ــد الجوهــر او الحــق المطل ــد وتســعى وراء الخال فالزخــارف الهندســية تمت
الثانــي فهــو النبــات الســيما الســاق والــورق واالزهــار حيــث يتــم تحويرهــا وتجريدهــا واحيانــا 
فــي رســمها كأنــه العبــث نتيجــة للحريــة فــي توزيعهــا وامتداداتهــا . وامــا الشــكل الهندســي 

فهــو يبــرز علــى هيئــة التدقيــق .
ويقــول الدكتــور بشــر فــارس )مــن الممكــن ان نتبيــن فــي الرقــش عنصرين ثابتيــن تمدهما 
الطبيعــة خفيــة ويقيــم االعتــدال بينهمــا احســاس دفيــن رهيــف، ثــم يحــول مــن اوضاعهمــا 

اختــاف االمكنــة والعــودة بفضــل ارتقــاء متصــل فــي جانــب الحجــم وجانــب  الشــكل(.

ويقــول الفيلســوف الصوفــي التوحيــدي )وهــذان المبــدآن يتنافــران فــي الظاهــر علــى حيــن 
انهمــا يلتقيــان فــي اتفــاق عجيــب يضــم التمثــل الــى شــعور، بــل همــا يتآلفــان حتــى التعانــق 

والمامســة( .
العنصــر الثالــث الــذي وظفــه الدكتــور فــي اعمالــه هــو الخــط العربــي بانواعــه وكان اهمهــا 
هــو خــط الثلــث وهــو مــن اصعــب الخطــوط العربيــة مــن حيــث القواعــد والموازيــن ويمتــاز 
بالمرونــة وو متانــة التركيــب والتقاطــع، وعــادة مــا يســتخدم  فــي زخرفــة القبــاب والمنائــر 
ــم وهــو اول  ــي القدي ــا. كــم اســتخدم الخــط الكوف وواجهــات المســاجد واالضرحــة وغيره
الخطــوط العربيــة التــي خــط بهــا القــرآن الكريــم حيــث لــه نكهــة خاصــة اصيلة النــه مرتبط 

بالتــراث، وتحمــل حروفــة جماليــة فنيــة رغــم صعوبــة قرآتــه احيانــا..
تقنية االعمال

نــرى بعــض االعمــال خرجــت مــن صفــة الرقــش العربــي بمعنــىاه  الزخرفــي الــى حفــل الفــن 
التشــكيلي فــي بنائهــا وتصميمهــا وعفويتهــا حيــث اســتخدم الفنــان طريقــة الكــوالج وهــي 
مــن الطــرق التــي اســتخدمها رواد الفــن الحديــث فــي مطلــع القــرن العشــرين مثــل بيكاســو. 
وقــد اســتخدم الفنــان تراكيــب حروفيــة جميلــة مــع تزاوجهــا مــع االرابســك حيــث نــرى عناصر 
تشــكيلية اخــذت ســمتها مــن تــردد اصــوات الحــروف بين الهمــس الخافــت  والترنيــم الواضح 
متجــاورة او متقاطعــة فــي بحــر مــن التجريــد.. وقــد غالــى الفنــان فــي التنــوع والتعــدد بقصــد 

التطريــب فــي االشــكال والتعبيــر عــن المضمــون لكــي يندفــع الــى قلبــي المتلقــي.
بعــض االعمــال نــرى الحروفيــة تســيطر علــى ثلــث مســاحة اللوحــة وهنــا يجعــل المشــاهد 
يعيــش عاطفيــا مــع تراثــه وفــي حقــل جمالــي زخرفــي طــروب يذكرنــا بالفنــان المســلم فــي 

العصــور الســابقة الــذي كان يملــك مزاجــا و صبــرا كبيــرا فــي الدقــة والتأنــي وال يهمــه الوقت 
بقــدر مــا يهمــه ان ينجــز عمــا جميــا ومعبــرا...

الروحانيات
عندمــا نتأمــل معظــم اعمــال الفنــان  نجــد فيــه تجلــي روحــي فالتجريــد الــذي هــو مــن صفات 
الخــط ال يقــوم علــى العقــل وانمــا يقــوم علــى الحــدس )التأمــل والخيــال ( ونظريــة كروتشــة 
معروفــة فــي هــذا المقصــد، وبالتالــي فــان الفكــر يبــرز ويكــون اقــرب الى الســحر من النســك، 
وكذلــك فــان الفــن االســامي بجمــال زخارفــه فيــه مــن الســحر ولكنــه ســحر صوفــي حســب 

تعبيــر الدكتــور عفيف البهنســي.
ان مــا يميــز اعمــال الفنــان هــي القيــم الجماليــة اي العاقات الشــكلية في معالجة اللــون والخط 
والزخرفــة التــي تشــكل النظــام البنائــي لــكل االعمــال الفنيــة . امــا  الفــراغ فغالبــا لــم نجــد لــه 
دورا كبيــرا فــي لوحــات الفنــان ربمــا انطاقــا مــن نظريــة )كراهيــة الفــراغ( وهــي نظريــة كانــت 
ســائدة عنــد الخطاطيــن والمزوقيــن، ومرجعهــا روحــي حيــث كره االســام الفــراغ.. ولهــذا نجد 

تكــرار الزخــارف وبطريقــة ال نهائيــة ونفــور الفنــان المســلم مــن المســاحات الفارغة .
نجــد هنــاك فــي اللوحــة انســجاما بيــن العناصــر الفنيــة يثيــر الدهشــة والخيــال ويطلــق عليهــا 
احيانــا بالغنائيــة حيــث نشــعر بجمــال فطــري ليــس مفروضــا وانمــا مطبوعــا فــي النفــس اي ان 
الشــعور بالجمــال ســابق علــى التجربــة ... يقــول المفكــر لينبتــز )ان االنســجام الكونــي ســوى 
انعــكاس لانســجام الداخلــي فينــا فاالنســجام الكونــي يمتــد منــا الــى االشــياء ومنهــا الينــا(... 
وهــذا يذكرنــا بقــول االمــام علــي -ع- )تزعــم انــك جــرم صغيــر وفيــك انطــوى العالــم االكبــر( 
هــذا الترابــط واالنســجام الجمالــي بيــن االنســان والكــون دليــل علــى ان الخلــق ليس عبثــا وان 
الجمــال عنصــر اساســي فــي الكــون )ان اهلل جميــل يحــب الجمــال(.. ويقــول المفكــر االنكليــزي 
راســكين )ان الشــعور الجمالــي غريــزي فــي االنســان اي انــه ســابق علــى التجربة( ويقــول ديكار 
)ان الجمــال هــو الحــق(.. وبالتالــي نحــن امــام فنــان تنحنــي لــه الــرؤس وترفع له القبعــات ليس 
لشــخصه بالــذات وانمــا لمــا قدمــه مــن االعمــال الفنيــة التــي نراهــا منتشــرة فــي كل انحــاء 

العــراق خاصــة فــي مراقــد االئمــة والمســاجد وعناويــن الكتــب التــي تعــد بالمئــات.
السيرة الذاتية مختصرة

االســتاذ الفنــان عبــد الرضــا بهيــة داود، ولــد عــام 1952، خريــج كليــة الفنــون الجميلة، قســم 
التصميــم عــام 1976، دكتــوراة فــي التصميــم الطباعــي مــن كليــة الفنــون الجميلــة جامعــة 
بغــداد، تــدرج فــي الســلم الوظيفــي حتــى اصبــح اســتاذا ورئيســا لقســم الزخرفــة فــي كليــة 
الفنــون الجميلــة، رئيــس جمعيــة الخطاطيــن العراقييــن، عضــو في نقابــة الفنانيــن العراقيين 
وجمعيــة الفنانيــن التشــكيليين، شــارك فــي كتير مــن االنشــطة الفكرية والفنيــة وحصل على 
عشــرات الجوائــز التقديريــة، اشــرف علــى عشــرات رســائل الماجســتير والدكتــوراة حتــى ســنة 
تقاعــده عــام 2017 . نفــذ كثيــر مــن المشــاريع الدينيــة فــي كتابــة الســور القرآنيــة في بعض 

المراقــد المقدســة، كــم اشــرف علــى لجنــة خــط القــرآن الكريــم عــام 2014-2011 .

د. كاظم شمهود

االهوار حكايات وأساطير وتواريخ قهر 
2

عطيوي يسكُن 
جنيف

كتــاب  قــرأت  يــوم 
إيتاليــو كالفينــو )مــدن 
مــرة  أول  مرئيــة(  ال 
وكانــت تلــك المــدن 
الخياليــة التــي بناهــا 
تحــت أجفاننــا كالفينــو 
فــي ســعادة  تضــيء 
متعــة القــراءة والفوانيــس التــي تجلــب لــَك فــي ليــل األهــوار أطيــاف مــدن ال تبنــى 
مــن القصــب وســفائف ســعف النخيــل، بل هــي مبنية مــن الرخــام والــازورد والفيروز 

األخضــر.
مــدن ســحرت اإلمبراطــور المغولــي قبــاي خــان وهــم يشــاهد هندســتها الخياليــة 
مــن فــم الرحالــة البندقــي )ماركــو بولو(. وســحرت الشــاب )عطيــوي فريضــة دويش( 
الــذي جــاء إلينــا نقــاً كعامــل خدمــة مؤقــت بعــد أن غرقــت مدرســتهم إثــر فيضــان 
صنعتــه األمطــار الغزيــرة آخــر آذار. والــذي كان قــد ابتنــى لــه صريفــة صغيــرة بجانب 
ــال  ــه فــي خي ــام فيهــا وهــو مــن اســتمع بدهشــة لمــا نصف ــن لين ســكن المعلمي
صناعــة المــدن المبتكــرة التــي وضــع أسســها كالفينــو فــي مدنــه، والغريب أنــه كان 
يتدخــل فــي النقــاش ويســألنا كيــف للمــدن المبنيــة مــن حجــر أن تكــون طافيــة بين 

المــاء والغيــوم؟
أحــاول أن أشــرح لــه أنَّ البعــض مــن عظمــاء القــص فــي التــراث اإلنســاني جــاَز لهــم 
أن يجلبــوا لنــا أشــياء ال تخطــر علــى بالنــا، ولكنهــا قــد تكــون دفينــة فــي أعمــاق كل 

. منا
قال: ما يتحدث عنه صاحبَك، حتى الجني ال يستطيع أن يبنيه؟

قلت: ولكن الخيال يستطيع أن يبنيه يا عطيوي.
ضحك وقال: خيالَك هذا ال يشبه صريفة القصب، ولهذا هو ال ينفع المعدان.

قلــت: إذن عليــك أن تنقطــع عــن الســماع، واذهــب إلــى هنــاك، إلــى صــوت )راشــد( 
فــي أبوذياتــه التــي يطلقهــا مــن مشــحوفه القــادم مــن جهــة الجبايــش.

قــال: ســأذهب علــى الرغــم مــن أن هــذا الرجــل الــذي تتحدثــون عــن واليتــه العجيبــة 
قــد صنــع فــيَّ الشــوق لرؤيتها.

قلت: ترى ماذا؟ هي ليست موجودة أصاً.؟
قال: أشعر أنها موجودة وسأراها ذات يوم، أشعر وأحلم بذلك.

قلت: أنت تحول القصب إلى رخام وهذه البيئة ال تصلح لهكذا تحوالت.
سأل السؤال الذكي وقال: لماذا ّإذن تأتون بهذه الكتب إلى هذا المكان؟

قلت: ألننا نريد أن نهرب من لسع البعوض.
قال: وأنا أيضاً؟

ضحكت وقلت: اهرب هذا من حقك.
ــرن  ــة تســعينيات الق ــي بداي ــه الفرصــة ف ــن ســنحت ل ــاً حي ــه هــرب فع ــدو أن ويب
الماضــي وصــار الجئــاً فــي رفحــاء بعــد أن تــم وقوعــه أســيرًا فــي حفــر الباطــن يــوم 

اســتدعوه لخدمــة االحتيــاط، ولكنــه رفــض العــودة إلــى قريتــه بعــد نهايــة الحــرب. 
ثــم أخذتــه البعثــة الهولنديــة ليعيــش فــي الهــاي، وحيــن أخــذ الجنســية الهولنديــة 

كان حلمــُه أن يعيــش بجنيــف فانتقــل هــو وعائلتــه.
اليــوم أقــف علــى بحيــرة جنيــف أتأمــل فــي صفــاء مياههــا هيــاكل المــدن الســحرية 
التــي كان يرســمها لنــا الرائــع إيتاليــو كالفينــو فــي أســطرته لمــدن قد تصادفــَك في 
محطــة مــا، وهــا هي جنيــف وبحيرتهــا والمباني المضــاءة بالرخــام والجرانيــت، والتي 
صــار عطيــوي موظــف الخدمــة الاجــئ إلــى مدرســتنا بســبب واحــد مــن طوفانــات 

نــوح، يعيــش فيهــا مثــل أي مواطــن سويســري.
أضحــك وأتمنــى لــو أعــرف عنوانــه، فقــط ألهديــه نســخة بالفرنســية لكتــاب 

كالفينــو......!

نبوءات أبواب البيوت
فــي بــاب األبــواب يكتــب غاســتون باشــار افتراضيــاً عــن بيــوت ُقبــال الريــح وأبوابها 
ــى  ــة تدع ــي بيئ ــب ف ــن الرائ ــروف اللب ــة بح ــم مكتوب ــات كل خواطره ــاس أمه نع

)األهــوار(.
لقــد ســكنه خيــال الجنــة وحيــن ســأل عــن أزلهــا القديــم فوصفــوا لــه بيئــة المــاء 
وســفينة نــوح وســدرة آدم. وألنــه يــكاد يحفــظ العهــد القديــم عــن ظهــر قلــب عرف 
أنهــم صادقــون حيــن أشــاروا إلــى ميزوبوتاميــا كأرض لمعيــاد حلم جمال البشــر في 

جعــل الــوردة غــرام ومجــداف الــزورق حقيبــة ســفر.
ــان قمــاش  ــب األحي ــوت المعــدان دعامتهــا القصــب ومســاحتها فــي أغل ــواب بي أب
ســميك، قــد يكــون )چادر( أو قطعــة مــن بطانيــة قديمــة ومــرات حيــن يبقــي الصيف 
لهــم مســاحة مــن الفســحة يضعــون أي شــيء، ولكنهــم فــي الشــتاء إذا حصلــوا على 
ــيم( وصنعــوا منهــا  صفائــح لعلــب الدهــن النباتــي لصقوهــا ببعــض بواســطة )السِّ

أبوابــاً.
وكنــت إذا أقبلــت علــى بيــت فــي القريــة نويــت زيارتــه، فــإذا كان البــاب مــن القماش 
الجــادر فإنــي ال أطــرق، بــل أصيــح مــن خــارج البيت علــى رب المنزل باســمه أو بكنيته 

أبــو )فــان(، وإذا كان بــاب البيــت مصنوعــاً مــن )تنــكات( الدهن طرقــت الباب.
لكــن بيوتــاً كثيــرة مــن بيــوت أهــل القريــة مــن دون أبــواب، وحجتهــم أن البيــت 

الــذي يبقــي أبوابــه مشــرعة فــي الليــل والنهــار ال تفارقــُه الرحمــة.
تلــك األبــواب التــي كانــت تشــبه تمامــاً أول بوابــات معابــد القصــب التــي رســمتها 
لإللهــة فــي أحــام الملــك كوديــا وجعلتهــا مقوســة مثــل انحنــاءة صائــد الســمك 
وحاصــد القصــب وأولئــك الذيــن ُيقبلــوَن مقدمــة المشــاحيف التــي تجــيء بأبنائهــم 
ســالمين مــن جبهــات القتــال، أبــواب أيامنــا القديمــة، أبــواب أرواحنــا، أبــواب 
ذكرياتنــا، أبــواب قصصنــا، وتلــك الليالــي التــي تقــاوم نعــاس العيــون لنســتذكر عبــر 

تلــك األبــواب مــا يعتقــده المعــدان عنــد عتباتهــا.
يقــول ريــكان موظــف الخدمــة فــي مدرســتنا وقــد أودع عنــد جبهــات الحــرب ولدين: 
عتبــة البــاب تريــك مقــدار البركــة، ومــرات عتبــة البــاب تقــول لــك: مــن ســيأتي مــن 

ــك الجهة. تل
وحيــن أشــار إليهــا كانــت أصابعه الهرمــة بارتعاش قلقه علــى أوالده وهم يســكنون 

الجهــة التــي تأتي منهــا أصوات مدافــع 130 ملم النمســاوي.
قلت: وما عاقة بلد موزارت بعتبة بابك يا ريكان؟

قــال: مــوزارت مــن أنــا، أتحــدث عــن المدافــع وتلــك التوابيــت التــي تأتــي إلينا بســبب 
شظاياها.؟!

قلت: المدافع نمساوية وموزارت الموسيقار الفذ نمساوي أيضاً.
قال: األبواب تسجل على عتبتها ما سيكون.

قلــت: إذا أردت أعــرف قــدري ســأذهب إلــى عتبــة بــاب بيتــك ألرى مــاذا ســيحدث لــي 
فــي الغــد.؟

قال: عتبة باب بيتنا ال تفيدَك، من يفيدَك عتبة باب بيتكم.
مــن يومهــا أدرك أن أبــواب البيــوت تتطابــق فــي الهاجــس والحلــم مــع نبــض قلوب 

ســاكني بيوتها.
واآلن األبــواب القديمــة التــي ليــس لهــا )طاكــه( و )كيلــون( وال )يــده( وال )جــرس 
ــوءات  ــال نب ــي. هــي مــن تفيــض بخي ــد نحاســية( أو جــرس كهربائ ــى شــكل ي عل

األمــس. يــوم أتــى إلينــا ريــكان وعينــاه تحتقــن دمــاً، وحيــن ســألناه: مــا بــه؟
قال: عثرت في عتبة باب بيتنا.

قلنا: وإن عثرْت كلنا نعثر.؟
قال: من يعثر في عتبة باب بيته تعثر به الحياة.

ــي  ــدة، وف ــة واح ــم لحظ ــم ين ــا ل ــه وكان ليلته ــن عثرت ــي م ــوم الثان ــي الي ف
الصبــاح أتــى نعــش مــن جهــة الجبايــش يحمــل نعــش أحــد أوالده، وقــد قتــل 

بشــظية مدفــع.

نعيم عبد مهلهل
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ماجد السفاح

12األخيـــــــــرةاألخيـــــــــرة

األسبوع المر
عبد الحميد الصـائح

فــي مثــل هــذا األســبوع من كل عــام يتصاعد اليــأس والتــردد في الكتابة حيث تشــخص 
ــاً.  ــر عنهــا صدق ــف أعب ــرف كي ــف ال أع ــات ومواق ــة وذكري أمامــي حــوادث خاصــة وعام
بانورامــا مــن الكوميديــا الســوداء والحــزن واألســف، مــن األمــل والخيبــة، مــن خليــط 

احســاٍس بالحريــة واإلذالل. 
ذكريــات يتغيــُر تفســيُرها والشــعور بازائهــا كّل يــوم ومــع أية مناســبة.أبرزها يوم التاســع من 
نيســان بعــد أن ُوِضــع العراقيــون مســلوبي اإلرداة أمــام معادلــة طرفاهــا اإلحتــال الــذي هــو 
إهانــة جماعيــة بحــد ذاِتــه مهمــا كانــْت أســبابه، والدكتاتوريــة التــي أنهكــْت العــراق وأســاءْت 
لشــعبه وأضعفــْت جيَشــه وأدخلْتــه فــي حــروٍب عبثيــٍة بــا ِحكمــة وال عقــل وال رشــاد، َفَحّولْتــه 
الــى حصــاٍن هزيــٍل يجلــُده حاكــٌم جّبــار أهــوج مغفــل يزّجــه بيــن نــاٍر ونــار. لنــرى أخيــرًا مالــم 
ــاد  ــح وأعــداءه يقتحمــون الب ــه يترن ــه تســقط وتمثال ــاء، صورَت ــه ونحــن أحي ــع حدوَث نتوق
ويشــعلون الحرائــق علــى أرضــه وفي روحه. ليســّلمنا صدام مشــكورًا !! من قبضتــه الحديدية 
وحماقاتــه وقســوته وزنازينــه ومقابــره الــى قبضــة القــوى الغازيــة التــي احتلت باَدنا بســببه.
مشــهد تاريخــي رهيــب مربــك، التعــرُف يومهــا هــل هو ســوء حــظ أم حســن حظ ؟، مبعــث أمل 
وســعادة أم نذيــر شــؤم وشــر وكــوارث، خــزي ولعنــة ؟ أم فرصة ذهبّيــة للتقدم والقــوة والحياة؟

ســقوط صــدام وحــده كاَن يمثــُل تخلّصــاً مــن أعتــى حكــٍم ديكتاتــوري حكــم البــاد. تبعه 
لأســف أســوأ مصيــٍر ُكتــب للعــراق فــي تاريخــه من حــرٍب قاســية وإرهــاٍب متعــدد الهويات 
وتفتيــت وتجهيــل وفوضــى عقائد وتوظيف ســيء آلليات الديمقراطيــة والتعددية والفصل 
بيــن الســلطات والقضــاء وغيــاب تــام لفــرِص الحيــاة والتنميــة وبنــاِء البــاد علــى يــد حكٍم 

ــٍد بديل.  راش
ــرى  ــاً ذك ــان أيض ــن نيس ــع م ــي التاس ــّل ف ــث تح ــه، حي ــٌب بمصادفات ــٌل عجي ــوٌم حاف • ي
استشــهاد رجــِل الديــن الفيلســوف المصلــح الســيد محمــد باقــر الصــدر الــذي فَتحــُت عينــي 
فــي السادســة عشــرة علــى كتبــه حيــَن لــم تكــن ممنوعــًة منتصــف الســبعينات قبــَل الثورة 
اإليرانيــة، وترّســخت لــدّي أســماء فاســفة يحاورهــم وتجــارب ومــدارس يجادُلهــا لــم أكــن 
قــد تعرفــت عليهــا بعــد، فمضيُت لمتابعتهــا باهتمام بالــغ، وبقَي الصــدر الخالد رغم اتســاع 
ــه وأعتــز بــه الســيما بعــد أن عرفــُت  ــاً أحّب معرفتــي وتوجهــي الحقــا ،معلمــاً وإمامــاً روحي
بشــاعَة استشــهاده مــع شــقيقته علــى يــد مجرمــي نظــام صــدام فــي مثــل يــوم ســقوِطه.

ــْت مــن  ــه التاريــخ كمــا يجــب ولــم ُيثِب هــذا الرجــُل العظيــم فــي ِســْفر بادنــا لــم ينصْف
يّدعــون اتبــاَع نهجــه أنهــم بمســتوى ِعلمــه وزهــده ونزاهتــه وتضحيتــه ورعايتــه للنــاس 

ودفاعــه عــن حقوقهــم ووحدتهــم .  

• فــي هــذا األســبوع أيضــا الذكــرى المأســاوية لرحيــل أبي قبل يومين من التاســع من نيســان، 
تلــك المصادفــة العجيبــة أن التقــي أمــي وابــي فــي دمشــق كمنطقــة ثالثــة بعــد عشــرة أعــوام 
مــن غيابــي منتصــف اذار عــام 2003 فتحــدث الحــرب بعــد خمســة أيــام وهــم معــي، وتتوقــف 
الحركــة علــى الحــدود وينقطــع بهــم الســبيل، فيحــار أبــي الــذي يرفــض أن يكــون خــارج البــاد 
وهــي فــي حالــة حــرب بعيــدًا عــن بناتــه وأوالده وأحفــاده وســمعته العشــائرية علــى حــد قولــه. 
ليدخــل المستشــفى متعلقــا باخبــار الحــرب التــي يســمعها، ثــم يمــوت فــي الســابع من نيســان 
عــام 2003. وبعــد يومين وانا في مستشــفى دمشــق الجامعي أشــهد هيــاج األطباء والمراجعين 
وبكاءهــم وصياحهــم ألعــرَف وأنــا انتظــر تســليمي جثمانــه أن بغداد ســقطت فأهرع الــى أقرب 
مصــدر ألرى علــى شاشــة تلفزيــون فــي غرفــة فارغــة )ســقوط مفاجــيء لبغــداد وأعمــال نهــب 
وســلب واســعة فــي البــاد(. اتســلم بعــد ســاعة مــن ذلــك وفــي التاســع مــن نيســان جثــة أبــي 
تتبعهــا قصــة دفِنــه وارســاله مــع والدتــي علــى ســقف ســيارة تركْتهــم فــي منتصــف الطريــق 
وكيــف دخلــوا بغــداد يــوم 10 نيســان وســط الدبابــات التي اجتاحــت العاصمة ومــاذا حصل من 

مواقــف مثيــرة فــي تراجيديــا طويلة ليــس مجــال ذكرهــا االن..

• رحيــل صــادم ومؤســف للكثيــر مــن األحبــة واألصدقــاء، فــي هــذا االســبوع رحيــل موجــع 
فــي عمــوم أنبائــه لكنــه اكثــر مــرارًة مــع الفنــان الكبيــر الصديــق الطيــب ماهود احمــد احد 
اعمــدة تاريــخ الفــن التشــكيلي العراقــي وقبله بيومين ... باســم محمــد الــذي غادرنا فجأة 
ملتحقــا بشــريكة حياتــه زوجتــه التــي ســبقته بأيــام، باســم شــّكَل مدرســة فــي الجمــال 
والتأويــل واإلبــداع وكاَن حيــاًة كاملــة ألصدقائــه وطلبتــه فجــاء فقــده مثيــرا فعــا، ســبقه 
رحيــُل العزيــز وصديــق القلــب الرســام والموســيقي ســتار الفرطوســي الــذي َفــَرط مبكــرا 

ونحــن لــم نكمــل حديثنــا، حيــث اختطفــه مــرض طــاريء لــم يمهلــه شــهرًا .

ــع.  ــه كصاحــِب رأي لســُت سياســياً بالطب ــورط في ــاُد فــي السياســة المت ــَي المعت • حديث
أقــاوم فكــرة أن أصمــت أمــام مــا أرى منصرفــا عــن الكثيــر مــن شــؤوني الخاصــة. هــذا هــو 
اآلخــر متعثــر وأنــا اراقــب حالــة عجيبــة فــي البــاد. كيــف يتــم يحــارُب مــن بيدهــم الســلطة 
ســلطَتهم بانفســهم، فيحطمــوا البــاد ويتركوهــا تبحث عن شــفيع من خارجهــا، ويحرجوا 

أصحــاب القــرار الذيــن تترُكهــم التجــاوزات باقــرار... وايضــا لذلــك تفاصيــل أخــرى.

• أخيــرا وليــس آخــرًا فــي األســبوع المّر هــذا، أتامل رحيــل األمير فيليــب زوج ملكة بريطانيا 
الــذي عــاش مئــة عــام مــن العــّز والِدَعــة التــي وّرثهــا الحفــاد احفــاده ومــن يأتــي بعدهــم 
الــى يــوم يبعثــون دوَن جهــد أو عمل..وأنــا افّكر بقســوة المــوت على الملــوك والمتنّعمين 

فــي هــذا العالــم الذيــن يغــادرون حيــاة مأســوفاً عليها. انهــم هلل وانهــم اليــه راجعون.

األسبوع نهاية 

حيــن كتبــت أجاثــا كريســتي روايتهــا )جريمــة فــي قطــار الشــرق الســريع( 
كانــت قــد ركبــت القطــار مــن أوربــا وحتــى البصــرة، ومــر بهــا بيــن غابات 
ــا،  ــوار وغيره ــرة، وشــاهدت االه ــة العام ــه الزراعي ــراق وأراضي ــل الع نخي
وتمتعــت بســرعته آنــذاك لتســتوحي مــن أجوائــه أكثــر مــن روايــة 

بوليســية كتبتهــا!
هــذا القطــار الــذي ســكن ذاكرتنا منــذ أن فتحنا أعيننا ورأينا مشــيته الثعبانية 
ــدة  ــن قصي ــان، فم ــات وأغ ــات وذكري ــه حكاي ــل عن ــره، نحم ــمعنا هدي وس
النــواب )للريــل وحمــد( إلــى أغنيــة )المكيــر( مــرورا بحكاية قطار الموت ســيئة 
الصيــت، وصــوال إلــى عبــد الزهــرة مناتــي وهــو يغنــي )نازل يــا قطار الشــوك( 

كنــا نــردد كل مــا كتبتــه أقــام الشــعراء ورددتــه حناجــر المطربيــن!
راح قطــار وجــاء آخــر، فمــن األلمانــي إلــى الفرنســي. وها نحــن اآلن نركب 

الصينــي الــذي بــدأ العمــل بــه قبل ســنوات قليلة جــدا !
هــل بقــي كمــا هــو بحكاياتــه وأغانيــه ؟! ال طبعــا.. تغيــر مثلمــا تغيــرت 

أمــور كثيــرة، وصرنــا نبحــث عــن كــوة نتنفــس منهــا الفــرح !
القطــار بحاجــة إلــى الكثيــر، مــن خدمات ســياحية وترتيب وتأهيــل وصوال 

إلــى ثقافة المحافظــة عليه!
فــي البــدء كانــوا يوزعــون العصائــر والمــاء والبســكت، ثم تاشــى العصير 

والبســكت وبقــي المــاء بمعــدل علبــة واحــدة فقط !
وفــي البــدء كانــت البطانيــات نظيفــة وموضوعــة فــي أكيــاس نايلــون، 
والشراشــف أيضــا، واآلن صــار المســافر ياقــي العكــس، البطانيــات كمــا 

هــي والشراشــف لــم تبــدل!
ــا  ــم صرن ــون ســائل، ث ــى صاب ــوي عل ــت المغاســل تحت ــدء كان ــي الب وف

نغتســل بالمــاء فقــط!
شــبابيكه مهشــمة بفعــل ضربــات الحجــارة التــي تترصــده عليهــا عنــد 
مــروره بيــن القــرى والقصبــات، حتــى صــارت األعضــاء ترتجف بــردا إضافة 

إلــى األتربــة والغبــار !
الســكة يقــال إنهــا حديثــة لكنهــا تمنحــك تمايــاً وكأنــك تســتقل زورقــًا 

تلطمــه األمــواج، لتعانــي مــن الصــداع ودوار البحــر!
منــذ أن تركــت أجاثا كريســتي قطار الشــرق الســريع الــذي توقفت عجاته 
عنــد بغــداد ولــم تخــط باتجــاه مــدن الشــمال وباد الغــرب، فظــل صاعدا 
ونــازال بيــن بغــداد والبصــرة، لــم يفكــر المســؤولون بتحســينه وتطويــره 

مــن جميــع االتجاهات!
علينــا أن نمــد ســكة جديــدة كــي نتخلــص مــن االهتــزازات والمطّبــات 

وصــوت اصطــكاك العجــات الــذي ال يدعــك تنــام لحظــة واحــدة!
ــه  ــه كون ــياحية في ــات الس ــين الخدم ــى تحس ــل عل ــا أن نعم ــا وعلين كم

ــح! ــكل صحي ــتثمر بش ــة إذا اس ــل مريح ــطة نق واس
وعلينــا محاســبة مــن ُتســّول لــه نفســه العبــث بأثاثــه أو رميــه بالحجــارة 

وتكســير نوافــذه!
السككيون يحلمون بتطويره نحو األجمل واألبهى ألنه أغنيتهم العذبة!

والمســافرون بحاجــة إلــى قطــار شــرق ســريع وحديــث، لينقلهــم بيــن 
العــراق ومــدن العالــم.. عســى أن تظهــر روائيــة جديــدة تبــدع لنــا روايــة 

وتســميها )قطــار المحبــة واألحــام الورديــة(!

هل مايزال 
قطار الشرق 
سريعًا ؟؟ 

مواويل جنوبية

حارس مرمى العراق جالل حسن 

عبد السادة البصري

بريشة : كاظم شمهود

نعت نقابة الفنانين العراقيين الفنان 
العراقي الكبير ماهود احمد الذي 

وافته المنية امس السبت  عن عمر 
81 عاما ويعد ماهود واحدا من اعمدة 

تاريخ الحركة التشكيلية في العراق 

ماهود احمد

يحدثحدث

 - اخر عمل لك ؟
* القرآن الكريم .

 - اخر فيلم شاهدته؟
*  )فلم الفنان عادل إمام.. الزعيم(.

ــي  ــر عراق ــي او غي ــي عراق  - سياس
ــك ؟ ــل لدي مفض

*   اليوجــد... ســابقا كان أحمــد راضــي 
قبــل وفاتــه رحمــه اهلل .

 - افضل شاعر لديك ؟
* رائد أبو فتيان . 

 - مطــرب عراقــي مفضــل لديــك 
واجمــل  اغانيــه؟

فقــط  لأغانــي...  أســتمع  *  لــن 
 . منهــا  الوطنيــة 

- ممثل عراقي يعجبك؟
* الفنان اياد راضي.

- ممثلة عراقي يعجبك؟
* آالء حسين وزهور عاء .

  -  احب البلدان لديك غير العراق؟
* االمارات وقطر. 

 - حكمة في حياتك؟
اهلل  مــع  *  كــن 

ــك . ــون مع يك

 - امنية خاصة؟
*  ان أصــل مــع المنتخــب الــى كأس 

ــم. العال
 - امنيه عامة؟

*  أن أرى بلدي بخير دائما.

وقفة مع

فقدت االسرة الجامعية 
الدكتورة وصال علي االستاذة 

في علم االجتماع في حادث 
مروري عند عودتها الى بغداد 

من واسط بعد مراقبتها 
لالمتحانات هناك .

وصال علي

يعكف الشاعر عدنان الصائغ، على 
اللمسات األخيرة لديوانه »نرد 
« الذي استغرقه 25 عاماً،  النصِّ
ويربو على 1300 صفحة. وهو 

نص مفتوح يحرُث في المسكوت 
عنه. كما صرح للمستقل

عدنان الصائغ

رحل هذا األسبوع الدكتور 
بالسم محمد األستاذ في كلية 
الفنون، وبرحيله تفقد األسرة 

الفنية واألكاديمية علمًا من 
كبيرًا من أعالمها.

بالسم محمد

قدم اإلعالمي والسياسي منعم 
االعسم في  منبر حوار التنوير 

محاضرة بعنوان االعالم 
المعاصر الوظائف المتضاربة. 
قدم المحاضرة االعالمي رشاد 

الشاله.

منعم االعسم

خاص - المستقل

يحكــي لنــا التاريــخ، حينمــا غــزا هوالكــو بغــداد ســنة )656هـــ 1258 م( وضــع الجنــود 
الغــزاة الكتــب التــي كانــت فــي المكتبــات البغداديــة فــي نهــر دجلــة يعبــروا عليهــا، 

وهــي إشــارة لعــدد المؤلفــات والكتــب التــي كانــت تحتويهــا بغــداد. 
بغــداد عاصمــة الدنيــا ومركــز القــرار السياســي الكتــر مــن خمســة قــرون، بغــداد الــف ليلة 
ــرازي،  وليلــة وكليلــة ودمنــة، والســندباد وعــاء الديــن بغــداد الفارابــي وابــن ســينا وال

بغــداد ابــو نــؤاس والبحتــري. وابــي تمــام. 
كانــت تزخــر بالكتــب والمكتبــات، وال زالــت بعضهــا شــاهدة علــى تاريــخ هــذه المدينــة، 
تقــاوم عــوادي الزمــن وتحكــي تاريخــاً ممتــدًا لتســعة آالف ســنة،  وليــس شــارع المتنبــي 

ســوى ســليل ذلــك التاريــخ الــذي ابهــر العالــم .
المكتبــة التركمانيــة واحــدة مــن تلــك المكتبــات التــي امتــد عمرهــا ألكثــر مــن 100 
عــام فــي بغــداد، اذ تأسســت فــي العهــد العثمانــي. وتعتبــر مــن أقــدم وأهــم المكتبــات 

فــي بغــداد. 
وعبــر مراحــل مختلفــة مــن وجودهــا، صمــدت المكتبــة فــي وجــه العديــد مــن حمــات 
ــف  ــة صح ــم المكتب ــاد، وتض ــى  الب ــرت عل ــي م ــداث الت ــر االح ــب، عب ــب والنه التخري
وأرشــيف كامــل حصــري مــن المنشــورات مــن المجــات والصحــف العربيــة والتركمانيــة 

والعثمانيــة واالذربيجانيــة، والتــي ُطبعــت منــذ أكثــر مــن 100 عــام.
وتحمــل المكتبــة وفقــا للمســؤول عنهــا، صبــاح عبــدهلل كركوكلــي، فــي جنباتهــا عناويــن 
كثيــرة للكتــب فــي مختلــف المجــاالت واللغــات، كمــا وتضــم أرشــيف كامــل للمطبوعــات، 
وتفتــح المكتبــة أبوابهــا لطلبــة الدراســات العليــا، والباحثيــن فــي مختلــف التخصصــات، 
ولكــن بســبب اإلجــراءات االحترازيــة الخاصــة بفيــروس كورونــا توقفــت فــي الوقــت الحالي 

عــن اســتقبال روادهــا.

المكتبة التركمانية في بغداد
تتجدد رغم النهب والتخريب

خاص - المستقل

ــرة وعشــقها الجامــح  بصوتهــا العــذب وشــعبيتها الكبي
اطلقــت المطربــة وكاتبــة االغانــي، االســترالية تينــا أرينــا 
أغنيــة »اســمي بغــداد« تلــك المرثيــة الحزينــة التــي 
تبكــي أطــال الجمــال والبهــاء والمجــد الغابــر، فقــد 

ــخ والمجــد.  ــداد التاري ــرام  بغ ــي غ ــا« ف ــت »تين وقع
ففــي العــام 2006 كان الجمهــور الفرنســي يــردد اســم 
ــمي  ــة، أس ــات االغني ــر كلم ــا عب ــر بتاريخه ــداد ويم بغ
بغــداد االغنيــة التــي حــازت علــى  لقــب أغنيــة العــام فــي 
البومهــا الشــهير »أغانــي الحــب والخســارة« التــي تقــول 

كلماتهــا : 
كنــت ســعيدة أعيــش فــي قصــوري الباهــرة 
ــة  ــار المصقول ــود واالحج ــب االس ــن الذه م

ــة المتدفــق. علــى شــاطئ دجل
تزاحموا الف خليفة 

على دفاتــر المواعيد ... للرقص معي 
الكرستال  فوق ارضيات 

كانوا يســموني مدينة الدالل 
كانوا يســموني عاصمة النور 

رباه كل شــيء يضيع 
أسمي بغداد

وســقطت تحت قصف الدبابات 
اسمي بغداد 

شــهرزاد  االميــرة  المشــوهة...  االميــرة 
نســيتنّْي  نســيتنّْي... 

وتصل الى جملة غاية في المأساة حينما تقول: 
أعيش فوق أرضي متسولة ذليلة

ــى  ــذة المأســاة عل ــح ناف ــة تفت ــداد« أغني »أســمي بغ
العالــم ليشــاهدوا تلــك الجميلــة وهــي ملطخــة بدمــاء 
ــا  ــرة، انه ــي فقي ــاء وه ــا المعط ــد يده ــبابها وتم ش

ــة. ــة مدين ــره قص ــن تختص ــة لوط ــا  حقيق تراجيدي

تينا ارينا تغني لبغداد باالنكليزية 


