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كتب المحرر السياســي للمستقل: 

أولئــك الذيــن يبحثــون عــن نظــام جديــد للدولــة، رئاســي 
برلمانــي، نصــف رئاســي وغيــر ذلــك مــن أشــكال متعــارف عليهــا 
للنظــم السياســية فــي التاريــخ، للخــروج مــن أزمــة ضيــاع هويــة 
ــن  ــد م ــرون- والح ــا ي ــة -كم ــة السياســية الحالي ــة العراقي الدول
فوضــى الصالحّيــات وتقاطعهــا، إنمــا يتجاهلــون مايحــدُث تلقائيًا 
مــن نشــوء لالقطاعيــات السياســية التــي نمــْت وترّســخت وأصبــَح 
مــن الصعــب تجاوزهــا فــي الحديــث الجــاد عــن المســتقبل. 
ــي  ــس العراق ــا الرئي ــي أطلقه ــر الت ــوات التغيي ــي دع ــه تات وعلي
برهــم صالــح، أو تلــك التــي ينــادي بهــا نــواٌب مــن أطيــاف عــده، 
أو التعويــل علــى أن االنتخابــات المقبلــة يمكــن أْن تفــرز واقعــًا 
ــز  ــلطة مراك ــام س ــرة أم ــدو متأخ ــذه تب ــدًا، كل ه ــياً جدي سياس
النفــوذ السياســية التــي أصبحــت دوالً عديــدة داخــل الدولــة 
العراقيــة. وتحــول بعــض قــادة األحــزاب والكتل الى مايشــبه والة 
ــة التــي  الفقيــة علــى أحزابهــم وقياداتهــا ومــن ثــم علــى الدول
يعمــل هــؤالء فيهــا. ســواء فــي بغــداد أو المحافظــات أو اقليــم 
كردســتان.. فمالــذي تختلــف عنــه صالحيــاُت الولــي الفقيــة ) 
كمصطلــح سياســي إداري ( عــن ســلطِة وصالحيــاِت قــادة الدولة 
الفعلييــن الذيــن يتحّكمــون عــن طريــق نوابهــم ووزرائهــم 
ــة  ــواء بالمعارض ــة، س ــتقبل الدول ــم لمس ــم وتخطيطه واتباعه
والرغبــة فــي االصــالح أو االدارة المباشــرة لمؤسســات الدولــة .
هــذا التركيــب السياســي فــي العــراق جعــل القــرار الينحصــر 
بالمناصــب العليــا للبــالد، وال حتــى فــي مؤسســاتها االمنيــة 
والتجاريــة والصناعيــة وعالقاتهــا، ألن منصبــاً مثَل رئاســِة الوزراء 
ليــس لــه تاثيــٌر اذا مــا قــورَن بتاثيــِر أّي مــن الــوالة السياســيين 

فــي البــالد .
لذلــك أصبــَح رمــي المســؤوليات فــي حــال اإلخفــاق ســائدًا فــي 
ــد  ــح عن ــُع متصال ــل، فالجمي ــذه الكت ــن ه ــي بي ــجال السياس الس
المكاســْب، والجميــع أبريــاء مــن المثالــِب والفشــل الــذي يعتــري 
مفاصــَل الدولــة . لذلــك غــاَب الحــوار أو بدقــة أكثــر وحــدة الحوار 
مــع القــوى الشــعبية التــي تعتــرض علــى أداء الدولــة العراقيــة، 
وانعــدم الحــوار الجماعــي للدولــة كمؤسســة اعتباريــة تامــه مــع 
ــي هــم  ــة الحكومــة الت ــى محارب ــل ذهــَب البعــض ال رعاياهــا، ب
ــة  ــتقالالت المنفصل ــات واالس ــذه التقاطع ــبب ه ــا بس ــزٌء منه ج

داخــَل جســد الدولــة الواحــد .
هــذا التداخــل هــو الــذي جعــل فهــم الدولــة العراقيــة ومركزيــة 
ــال  ــي هــذه الح ــاً مشوشــا، فالدســتور ف ــي فهم دســتورها الحال

يخرقــه الجميــع، وفــي الوقــِت نفِســه يطالــب الجميــع باحترامــه 
واعتمــاده فيصــال فــي الخالفــات السياســية. يطالبــوَن باحترامــه 
ــزاء  ــن األج ــي م ــه، ويعان ــزء في ــن ج ــتفيُد م ــرف يس ألّن كل ط
األخــرى فأصبحــوا علــى هــذه الحــال. وأصبحنــا النحظــى بادنــى 
ــة ال البســيطة التــي تعنــي فــي أوضــح مقوماتهــا  تعريــف للدول
التشــريعية،  الســلطة  الثــالث  بســلطاتها  الموحــدة  الدولــة 

تمــارس  التــي  القضائيــة  والســلطة  التنفيذيــة،  والســلطة 
المركبــة  الدولــة  وال  الدســتور  ألحــكام  وفقــاً  اختصاصاتهــا 
المعّقــدة التــي تحكمهــا قوانيــن تنظــُم العالقــة بيــن مكوناتهــا.
ــدة  ــيطة أو معّق ــة بس ــة دول ــَب أي ــل عص ــذي يمث ــون ال فالقان
موحــدة أو اتحاديــة مــن مصلحــة جميــع مكوناتهــا تقويتــه ألن 
ــه السياســيون  ــاء الفقي الضمــان لهــا جميعــا. أمــا فــي ظــل أولي

الــذي يكــون قرارهــم فــوق قــرار المؤسســات فانمــا يجعــل الدولة 
وأي عقــد جديــد بيــن مكوناتهــا، دولــة بــال تعريف متقلبة حســب 
موازيــن القــوة المتغيــرة فــي البــالد. خاصــة إذا مــا كانــت لهــذه 
الســلطات المطلقــة غيــر المســماة دســتوريا خيــوط ارتبــاط مــع 
مؤثــرات خارجيــة. حيــث يعّقــد هــذا األمــر التغييــر الــذي يدعــو لــه 

دعــاة االصــالح كثيــرا .

أولياء الفقيه السياسيون في العراقأولياء الفقيه السياسيون في العراق

ــور  ــاَب بشــخِص القاضــي الدكت ــًة أْن أســجَل األعج ــي بداي ــد ل الب
فائــق زيــدان رئيــِس مجلــس القضــاء األعلــى الــذي طالَعنــا بحــواٍر 
ــه  ــّدم نفَس ــن وهــو يق مفّصــل مباشــر مــع الشــعب بحضــور رصي
ومهنَتــه ومشــاكَل البــالد الملتبســَة المتصلــَة بالســلطة القضائيــة 
فــي ســياٍق مــن العلميــة واإلجابــات المهنيــة اليقظــة التــي لوالهــا 
ــذا الرجــل  ــة شــخصية ه ــاء الثالث ــو الشــرقية األذكي ــع اعالمي البتل
ــد  ــن تعقي ــا م ــا فيه ــكل م ــا ب ــي يديره ــة الت ــم والمؤسس الحكي

ــة.  ــة أو مفتعل ومشــاكل حقيقي
ــاء  ــِف القض ــرًا بتوظي ــت كثي ــة أتهم ــبَء مؤسس ــُل ع ــل يحم فالرج
لصالــح األقويــاء وقلــِب باطِلهــم حقــًا أو مطالبهــم غيــر المشــروعة 
ــا  ــم قوته ــاالً لشــراء الذم ــف وال م ــك جيشــًا ُيخي اســتحقاقا، ال تمل
ــا كّل وزر،  ــك نحّمله ــع ذل ــة وم ــي الدول ــرار األول ف ــوة الق ــن ق م
العــراق  فــي  القضائيــَة  الســلطة  أن  يــرى  منــا  الكثيــر  إن  بــل 
ســبُب مشــاكل العــراق كِلهــا، االقتصاديــة والسياســية والتجاريــة 
وحتــى االجتماعيــة والصحيــة !، وربمــا ســاهم بعــُض السياســيين 
بالقضــاء  يدَفعــوا  كــي  ذلــك  بترويــج  أنفســهم  المســتفيدين 
ــوه طرفــاً فــي التنافــس  الــى جبهــة المواجهــة مــع النــاس ويجعل
ــدام  ــح وانع ــواِء والمصال ــَب األه ــب حس ــر والمتقّل ــي الدائ السياس

ــة .  الثق
ــا  ــع ثمَنه ــام 2003 دف ــر ع ــد التغيي ــاعت بع ــي ش ــة الت ــذه اآللي ه
الذيــن  او  سياســيًا  عليهــم  المغضــوب  القضــاة  مــن  الكثيــُر 
استشــهدوا بســبب مهنيتهــم، ولــم يلتفــت لهــم أحــد ولــم يحيــي 
ــوا  ــل، رغــم أّنهــم كان ــم لهــم النصــَب والتماثي ــم ُتق ذكراهــم ول
فرســانًا للعــدِل دفعــوا الثمــن الــذي تكّلفــه كلمــة الحــق، حيــث ال 
أحــد يــدرك أن القضــاء دون قــوة تحمــي اســتقالليته اليمكــن أْن 
ــات  ــع مؤسس ــًا، فجمي ــا كان أمين ــي مهم ــي نبغ ــة الت ــز العدال ينج
ــع اال  ــع المجتم ــا م ــي عالقته ــها ف ــل نفَس ــا تمث ــادة م ــة ع الدول
القضــاء فهــو يمثلهــم ومنهــم وحالــه حالهــم : ينتعــش بالســالم 
والحمايــة الكاملــة، وينتهــك مــع رفــع الغطــاء عنــه وتوظيفــه مــن 
ــة  ــد المؤسس ــك تج ــون. ولذل ــرم القان ــي التحت ــوى الت ــز الق مراك
القضائيــة فــي جميــع دول العالــم لهــا اعتبــار خــاص وعاطفــة 
جماهيريــة وحصانــة أيضــا مــن أن ُتقــَذف أو ُتــزدرى. فهــي عــادة 
ماتكــون مســؤولة عــن دقــة اصــدار الحكــم لكنهــا غيــر مســؤولة 
عــن ســير التحقيقــات األوليــة التــي يبــدأ مــن اختــراق العدالــة مــن 
توجيههــا وتلفيقهــا فــي أي بــالد تحكمهــا الفوضــى. فالقضــاء كمــا 
ــق  ــن والتحق ــة والقرائ ــة تعتمــد سلســلة مــن األدل ــرف منظوم نع
مــن اشــتراطات المصلحــة العامــة وحجــم األذى ودراســة العينــات 
ومايحيطهــا مــن ظــروف، وقراراتــه بالنتيجــة هــي هويتــه وســمعته 

ــة. . ــة ومصــدر قوتهــا فــي النهاي وهــي مســتوى الدول
بهــذه الــروح العاليــة والمنطــق المهنــي اإليجابــي تحــّدث الدكتــور 
فائــق زيــدان عــن آليــة العمــل القضائــي، وشــرح الكثير ممــا التبس 
مــن بعــض األمــور الســيما فــي مواضيــع كالتســويات الشــائعة مــع 
ــارج  ــون خ ــم ارهــاب وفســاد ويقيم ــن بجرائ السياســّيين المتهمي
العــراق أو اولئــك المقيميــن فــي الداخــل مــن المســؤولين الذيــن 
يعملــون علــى خلــط األوراق السياســية بالقضائيــة ليتهّربــوا مــن 
المســاءلة أو الحكــم علــى الطعــون التــي تــرد ألغــراض سياســية أو 
جرائــم االرهــاب او التغييــب أو النشــر وإصــدار أوامــر القــاء القبــض 
األمــر  خالصــة  للقانــون..  القســري  والتكييــف  الشــبهات  تثيــر 
ــض  ــاخ غام ــن من ــوح ع ــوة ووض ــَع بق ــي أن يداف ــتطاع القاض اس
مشــكوك بــه قبــل ســيل المعلومــات واألمثلــة الشــجاعة التــي 
قدمهــا فــي الحــوار، وربمــا ســيكون للمختصيــن بشــؤون القضــاء 
مــن المحايديــن رأي فــي ذلــك بالتاكيــد، لكــّن مــا ســمعناه يمنــح 
ــى مؤسســة القضــاء المكافــح  ــادرًا ونفحــًة مــن الرهــان عل أمــاًل ن
فــي بالدنــا. ألن نهايــة هــذه المؤسســة هــي نهايــة الدولــة تمامًا، 
فالقضــاء قلــب الدولــة إذا اصيــب بالعطــل ماتــت. والقضــاء ومعــه 
التعليــم جناحاهــا وروحهــا التــي تزهــق بتدميرهمــا. وبهــذا الوعــي 
والمهنيــة والشــجاعة يعيــد القاضــي فائــق زيــدان مؤسســة القضاء 
ــن  ــي تمــارس عليهــا، ويطمئ ــا ويشــكو حالهــا والضغــوط الت الين
ــة وشــعبها ..  ــَب الدول ــازال مرك ــى أّن القضــاء م ــه ال ــَع كَل المجتم
ــًا حكامــا ومحكوميــن وهــذا جوهــر  ــا جميع ــا يغــرق بن إذا غــرق بن

الرســالة الشــجاعة التــي نطقهــا القاضــي بالثالثــة.
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عبد الحميد الصـائح

ــعة  ــيات س ــى اساس ــاع عل ــات اي قط ــوي اقتصادي تنط
االفــق والنظــرة المســتقبلية والتخطيــط بعيــد المــدى 
لتنميــة االيــرادات والمــوارد المتاحــة. وعندمــا نتحــدث 
نتعــرض  فاننــا  ونمــوه  الطيــران  اقتصاديــات  عــن 
لتخطيــط شــامل بعيــد المــدى فــي قطــاع يتطــور يوميًا 

ــه. ولمواجهــة تحــدي المنافســة في
ومــن المؤســف جــدا ان نــرى البعــض ممــن يقــود 
مؤسســاتنا ال يتمتــع بــأي من هــذه االساســيات ،واليرى 
ابعــد مــن أنفــه، ويتعامــل مــع المؤسســة كأنهــا ملــك 

مشــاع للعائلــة والعشــيرة.
مــا يحصــل فــي الشــركة العامــة لخدمــات المالحــة 
الجويــة هومثــال حاضــر لســوء االدارة وضيــق األفــق في 
ادارة المؤسســة الحكوميــة،  فــاالدارة الحديثــة تتطلــب 
جهــدًا فــي معرفــة المتــاح مــن المــوارد وحصــر النقــص 
فيهــا  ومــن َثــمَّ تحديــد الحاجــات واالولويات مــع معرفة 
تامــة بمســتقبل قطــاع المؤسســة ووضعهــا التنافســي 
للتخطيــط فــي تجنيبهــا المفاجــآت واالرتجال فــي القرار. 
ويــرى ضّيقواالفــق ومحدودواالطــالع ان االدارة هــي 

ادارة موظفين ومباٍن ومنشــآت، خصوصاً في الشــركات 
العامــة المملوكــة للدولــة ) تمويــل ذاتــي ( ويظن هؤالء 
ــة المؤسســة واليهــم  ــر هوغاي ان إرضــاء الســيد الوزي

بعدهــا مــا تعانيــه.
اقــول ذلــك ونحــن نــرى ونشــاهد قصــورًا واضحــاً فــي 
فهــم ومضمــون ادارة الشــركات العامــة - تمويــل ذاتــي 
ــا الهــداف بســيطة اهمهــا هورضــى  ــدار غالب ــي ت - الت
الســيد الوزيــر، امــا مفاهيــم التخطيــط البعيــد واالنجــاز 

فينظــر اليهــا علــى انهــا جانبيــة تمامــاً.
ــر عــام الشــركة العامــة  باالمــس ســمعنا باحتفــال مدي
لخدمــات المالحــة الجويــة لمناســبة مضــي مائــة يــوم 
علــى »ادارة االجــواء« بــدون شــركة »اجنبيــة« حســب ما 
وردنــا وينســى الجميــع ان موضــوع هــذه الشــراكة هــي 
ليســت ادارة فحســب بــل هــي مشــروع لتنميــة وتطويــر 
خدمــات المالحــة الجويــة علــى المــدى البعيــد فــي بلدنا 
ولكــن هــذا المشــروع كبيــر جــدا بمفرداته علــى القصور 

فــي النظــرة الشــمولية لمــن يديــر هــذه المؤسســة. 
المشــروع يشــتمل علــى تطويــر البنــى التحتيــة لقطــاع 

الرقابــة الجويــة بضمنهــا:
• انشــاء اكاديميــة دوليــة عراقيــة - بريطانيــة تضمــن 
تاهيــال متكامــال للمــوارد البشــرية وتنهــي الفجــوة فــي 
تقــادم اعمــار المراقبيــن الجوييــن، وتنتــج لنا اجيــاال من 
هــؤالء المراقبيــن مؤهليــن تاهيــال كامــال وفــق المعايير 

الدوليــة -
• تاهيل 600 مراقب جوي طيلة مدة المشروع.

• يضــاف الــى ذلــك فــان تســويق االجــواء العراقيــة 
ــل  ــي ظ ــن ف ــوي ممك ــق ج ــر تدف ــى اكب ــاظ عل والحف
منافســة شرســة مــن دول جــوار العــراق لالســتحواذ على 
هــذا التدفــق ُيَعــدُّ االســاس لنجــاح المشــروع وضمــان 
وجــود االيــرادات التــي تمثــل الضمانــة لتنفيذ المشــروع 
ــركات  ــة ش ــع ثق ــزج م ــدًا تمت ــدة ج ــة معق ــي عملي وه

ــة. ــران بالشــركة البريطاني الطي
- برامــج صيانــة معتمــدة دوليــا لجميــع منظومــات 
ومعــدات الشــركة تضمــن اســتمرارية االداء العالــي 
لخدمــات المالحــة الجويــة فــي مســاحة عمــل الشــركة 
حــوادث  ضــد  التاميــن  بوليصــة  نفاذيــة  لضمــان 

الطائــرات. اصطــدام 
هــذه االولويــات وبعــد النظــر لشــمولها يجــب ان تكــون 
ــس  ــا نلم ــة وهوم ــر المؤسس ــن يدي ــدى م ــرة ل حاض
غيابــه بوضــوح فــي ادارة قطــاع المالحــة الجويــة حاليــاً.
عندمــا يكــون هــذا القصــور واضحــاً فــي ادارة مؤسســة 
تخصصيــة مثــل شــركة المالحــة الجويــة فــان دور 
ــح  ــرًا لتصحي ــع ان يكــون مؤث ــة نتوق الســلطة التنفيذي
ــه الســيد رئيــس  المســار وهــذا مــا لمســناه فــي توجي

ــه. ــوزراء واهتمام ال
ــال  ــة واالرتج ــور الرؤي ــي قص ــول ف ــى مانق ــل عل الدلي
فــي القــرار لــدى ادارة شــركة المالحــة الجويــة هوبقــاء 
اجــواء العــراق دون وجــود بوليصــة تاميــن نافــذة تحمي 
امــوال العــراق ضــد تبعــات حــوادث اصطــدام الطائــرات 
وبــدال مــن ان تبحــث ادارة شــركة المالحــة الجويــة 
ــوالً  ــد حل ــن لتج ــة التامي ــة بوليص ــاحة تغطي ــن مس ع
فانهــا انبــرت الــى التعامــل مــع اهميــة هــذه البوليصــة 
بشــكل كيفــي وســارعت الــى ايجــاد مؤمــن علــى عمــل 
المراقبيــن الجوييــن فقــط ،وهوخطــأ كبيــر قــد يكلــف 

ــرا فــي حــال حــدوث حــادث اصطــدام، الن  ــراق كثي الع
ــى  ــا الشــركة اعتمــدت عل ــت عليه ــي حصل ــة الت الوثيق
معطيــات ســاعات عمــل المراقبيــن بشــكل غيــر صحيــح 
،اذ لــم تعتمــد علــى المعيــار الدولــي فــي ســاعات عمــل 
المراقبيــن واالســتراحات االجبارية التــي يجب ان يحصل 
ــا ال  ــرى فانه ــة اخ ــن ناحي ــوي وم ــب الج ــا المراق عليه
تغطــي اخطــاء اوعمــل منظومــة المالحــة مــن الــرادارات 
والمعــدات االخــرى ،والســبب واضــح جــدا هولعــدم 

وجــود برامــج صيانــة متكاملــة لهــا.
ان اكتســاب المهــارات فــي طريقــة االدارة الرشــيدة امــر 
ال يحصــل بيــن ليلــة وضحاهــا ،فالموضــوع يحتــاج الــى 
نضــج كامــل فــي تنميــة افــق التصــور والتفكيــر الشــامل 
ــران  ــاع الطي ــل لقط ــم كام ــة ،وفه ــي ادارة المؤسس ف
الــذي تحــدده مفاهيــم دوليــة وليســت محليــة، واليعمل 
بحلــول ترقيعيــة آنيــة تــؤدي الــى انفــاق مــال دون دراية 
اوتصــور ،ولذلــك فالجميــع مطالــب بوقفــة لمــا يحــدث 
واال فالقــادم ينــذر بكارثــة، وهــي رســالة مباشــرة لدولة 

رئيــس الــوزراء للتدخــل.

عندما ندير مواردنا بدون سعة افق...

د. عماد الربهان 

قضية قضية 
رأي عامرأي عام

خاص - المستقل 

أثــار موضــوع فــرض ضريبــة الدخــل علــى رواتــب الموظفيــن موجة 
عارمــة ضــد وزيــر الماليــة الدكتــور علــي عــالوي، وســط ســجاالت 

سياســية واقتصاديــة باتجاهــات مختلفــة.
أبــرز اإلتهامــات واألســئلة ُطرحــت بالنــص أمــام وزيــر الماليــة وبكل 
مــا تحملــه مــن شــجب وغضــب .. وقــد اســتجاب الوزيــر لذلــك مجيبا 

كمــا يــرد أدنــاه . 
نص االسئلة واالتهام .

ــعى  ــي ويس ــلم المجتمع ــة الس ــة زعزع ــر المالي ــاول وزي ــاذا يح »لم
جاهــدا« الحــداث الفوضــى فــي البلــد وماهــي أهدافــه غيــر المعلنــة، 
األمــر بحاجــة الــى وقفــة تأمــل وتدقيــق مــن قبــل الشــعب ومجلــس 
ــكل  ــاول ب ــة يح ــر المالي ــة و أن وزي ــدث الكارث ــل أن تح ــواب قب الن
ــالك  ــن )الم ــب الموظفي ــى روات ــل عل ــة الدخ ــرض ضريب ــرق ف الط
والعقــود( فــي ظــل ارتفــاع األســعار وغــالء المعيشــة وارتفــاع ســعر 
الــدوالر، وايضــاً اليطالــب بســلم رواتــب عــادل ينصــف جميــع 
الموظفيــن واليفكــر كيــف ان يلمــم اوراقــة بمــا عصفتــه الحكومــات 
ــن  ــم للموظفي ــل الظال ــى الح ــب إل ــام ويذه ــال الع ــدر للم ــن ه م
ويعــده الحــل األفضــل لتعظيــم ايــرادات الدولــة تــاركا الحلــول 
االخــرى، فايــاك والمســاس برواتــب الموظفيــن ومــاذا عــن ارتفــاع 
ــص  ــج النق ــد عال ــه ق ــرض ان ــذي يفت ــي وال ــط العالم ــعار النف اس
فــي مــوارد الموازنــة ان كانــت حقيقيــه!! باالضافــة الــى رفــع ســعر 
صــرف الــدوالر والــذي يفتــرض انــه قــد حقــق وفــرات ماليــة كبيــرة 
للحكومــة !!! انــه فعــال المــر غريــب ومحيــر ال تفســير لــه ســوى ان 
العــراق قــد اصبــح وبارادتــه تحــت ســياط البنــك الدولــي وسياســاته 
ــاد سياســية قــذرة ومســؤولين ليــس لديهــم ذرة  ــه!!! وبأي المريب

مــن حــب الشــعب والوطــن.

إجابة الوزير علي عالوي على االتهام :
الغــاء اســتثناء الموظــف مــن الضريبــة حٌكــم كتبْتــه اللجنــة الماليــة 
ــه  ــذي كتبْت ــة ال ــون الموازن ــم يكــن موجــودًا فــي مشــروع قان ول
الحكومــة، والمطلــوب مــن هــذه اللجنــة االســتعجال باعــداد مقترح 
تعديــل قانــون الموازنــه بالغــاء شــمول الموظــف بالضريبــه ..كان 
علــى اللجنــه الماليــة البرلمانيــه معرفــة االســتثناءات التــي تولــت 
ــة  ــادة الضريب ــب عليهــا اع ــي ترت ــاده 34/ج والت ــي الم الغاءهــا ف
علــى الموظــف قبــل ان تتولــى اللجنــة الماليــة كتابتها و تشــريعها 
والتصويــت عليهــا ذلــك.. ان اعفــاء الموظــف مــن الضريبــة مقــرر 
بهــذه االســتثناءات التــي الغتهــا اللجنــة الماليــة، فبمــا ان المــادة 
التــي كتبتهــا اللجنــة الماليــة تنــص علــى )تلغــى االســتثناءات 

الضريبيــة والكمركيــة التــي قررهــا مجلــس الــوزراء( وان مــن 
بيــن هــذه االســتثناءات الغــاء الضريبــة علــى الموظــف فــأن ذلــك 
يعنــي الغــاء قــرار مجلــس الــوزراء الســابق بأســتثناء الموظــف مــن 
الضريبــة وبالغــاء االســتثناء المقــرر علــى الموظــف فان ذلــك يعني 
وجــوب اســتقطاع الضريبــة مــن الموظــف، وكان علــى اللجنــة ان 
تطلــب قائمــة بهــذه االســتثناءات قبــل كتابــة هــذا النــص حيــث 
تــرى اللجنــة ان اســتثناء الموظــف موجــود فيهــا لــذا فــان اللجنــة 
الماليــة تتحمــل مــا يترتــب علــى اســتقطاع الضريبــة مــن الموظف، 
ــي فهــم  ــا يســمى بخطــأ ف ــة او القصــد أو م ــك الني ــع ذل وال يدف
قانــون الموازنــة وال يدفــع االمــر علــى جهــة أخــرى كــوزارة الماليــة 
وانمــا المســووءلية علــى الجهــة التــي كتبــت هــذا النــص والحكــم. 

ــة هــذا  ــم ان كتاب ــت ال تعل ــو كان ــى ول ــة حت ــة المالي وهــي اللجن
النــص الــذي كتبتــه يترتــب عليــه فــرض الضريبــة علــى الموظــف، 
ــة  ــون الموازن ــي قان ــودًا ف ــن موج ــم يك ــم ل ــذا الحك ــك ان ه ذل
ــة.  ــون الموازن ــة مشــروع قان ــه الحكوم ــت في ــذي كتب بالشــكل ال
ــه  ــة وكتبت ــة المالي ــه اللجن ــد كتبت ــم جدي ــص وحك ــو ن ــا ه وانم
وحدهــا دون رأي للحكومــة فيــه واذا اريــد عــدم االســتقطاع مــن 
ــون  ــرح قان ــة مقت ــة كتاب ــة المالي ــى اللجن ــة عل ــف كضريب الموظ
لتعديــل قانــون الموازنــة بعــد نشــره يتضمــن فــي نهايــة الفقــرة 
ج مــن المــاده 34 )وال يشــمل ذلــك الموظــف( لتــدارك مــا حصــل.

•••
انتهى نص الدكتور عالوي وسبقه نص االتهام والحكم لكم...

االتهام : وزير المالية احدث كارثة بفرض ضريبة الدخل على المواطنين
علي عالوي : هذا االمر وضعته اللجنه المالية لم يكن موجودًا في قانون الموازنة وعليها تالفي ذلك

ماذا أجاب الدكتور علي عالوي حول اتهامه بإحداث فوضى إقتصادية في البالد ؟
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وكاالت - المستقل

اســتكماالً لملــف الحــوار االســتراتيجي بيــن العــراق والواليــات المتحــدة، 
ــي وزارة  ــدم ف ــل األق ــث الوكي ــد بح ــن، فق ــن البلدي ــراكة بي ــدًا للش وتاكي
الخارجيــة العراقيــة نــزار الخيــر اهلل والســفير األمريكــي فــي بغداد، ماثيــو تولر، 

ــة عســكرية-فنية مشــتركة. تشــكيل لجن
وفــي بيــان للخارجيــة العراقيــة قــال الســيد أحمــد الصحــاف الناطــق باســم 
الخارجيــة ، أن الجانبيــن بحثــا أيضــا اإلســراع بعقــد االجتماعــات لتنفيــذ 

ــتراتيجي. ــوار االس ــن الح ــة م ــة الثالث ــات الجول مخرج
كمــا ناقــش الجانبــان »االنتقــال إلــى المرحلــة الجديــدة مــن التعــاون األمنــي، 
ألغــراض االستشــارة والتدريــب وبنــاء القدرات، وإعادة إنشــار القــوات القتالّية 

إلــى خــارج العــراق«.
وكان الســفير األمريكــي لــدى العــراق قــال فــي وقــت ســابق مــن هــذا الشــهر 
إنــه ال توجــد أي نيــة إلغــالق الســفارة فــي بغــداد، مشــيرا إلــى أن »المجاميــع 

المنفلتــة التــي تهاجــم المنطقــة الخضــراء تســتهدف الســيادة العراقية«.
الحــوار  العراقــي، فــؤاد حســين، أن  الخارجيــة  مــن جهتــه، أكــد وزيــر 

االســتراتيجي مــع الواليــات المتحــدة األمريكيــة يحظــى باهتمــام الحكومــة 
العراقيــة.

تعاون أمني ولجان عسكرية مشتركة بين بغداد و واشنطن

اربيل - المستقل

وهــي  العراقيــة  الشــرطة  وجــدت 
تبحــث فــي  مبنــى ديــوان الماليــة 
التابــع لداعــش فــي الوصــل، آالفــًا 
مــن الــدوالرات واكوامــاً مــن الذهــب 

والفضــة تحــت االنقــاض. 
شــؤون  وزارة  وكالــة  وكشــفت 
ــور علــى  ــة، عــن العث الشــرطة العراقي
ــن  ــة بي ــب وفض ــة وذه ــوال طائل أم

الموصــل. فــي  الحــرب  أنقــاض 
جــاء هــذا الكشــف بنــاًء علــى معلومات 
دقيقــة وصلــت الــى مديريــة شــرطة 

نينوى. 
االمــوال وكميــات الذهــب والفضــة  
التــي عثــر عليهــا، كان تنظيــم داعــش  
فتــرة  خــالل  عليهــا  اســتولى  قــد 
ســيطرته علــى مدينــة الموصــل كان 

ــدور  ــد ال ــي أح ــا ف ــا ودفنه ــد خبأه ق
القديمــة  المنطقــة  فــي  الســكنية 
والــذي يعــرف بديــوان الماليــة )بيــت 

مــال المســلمين(«.
تلقــت  الــذي  البيــان  فــي  وجــاء 
ــرطة  ــه  ان الش ــخة من ــتقل نس المس
ــة  ــغ المالي تمكنــت مــن ضبــط المبال
دوالر   1500000 قيمتهــا:  والتــي 
أمريكــي فئــة المائــة دوالر( إضافــة لـــ 
17 مليونــا و500 ألــف دينــار عراقــي( 
و )15 كغــم مــن الفضــة المقطعــة 
المعدنيــة  العملــة  طبــع  لغــرض 
مــن  كــغ  نصــف  نحــو  و  لداعــش 
ــة  ــكل عمل ــى ش ــة عل ــع الذهبي القط
ــون  ــتة وخمس ــان وس ــة. و )مئت نقدي
غــرام مــواد معدنيــة مجهولــة النــوع( 
و )ســبعة عشــر ونصــف كغــم ســبائك 

مــن الفضــة(.

دوالرات وذهب تحت انقاض الموصل

بغداد - المستقل

ــي  ــن ف ــة ان “المواطني ــس الجمهوري ــح رئي ــال الســيد برهــم صال ق
كردســتان وفــي البصــرة وبغــداد وذي قــار وباقــي المدن غيــر راضيين 
عــن الوضــع القائــم ويتطلعــون الــى اصالحــات بنيويــة، فهنــاك حــراك 
جــدي شــعبي ونخبــوي مــن أجــل إصــالح منظومــة الحكــم، ونتمنى ان 
تكــون االنتخابــات المقبلــة محطــة انطــالق نحــو اإلصــالح المنشــود.”

وشــدد رئيــس الجمهوريــة برهــم صالــح، علــى ضــرورة ضمــان نازهة 
االنتخابــات النيابيــة المبكــرة المقــررة فــي 10 تشــرين األول المقبــل، 

مؤكــدًا انهــا الفرصــة األخيــرة للنظــام السياســي القائــم.
وقــال “يجــب ان تكــون االنتخابــات نزيهــة وعادلــة وتّمكــن العراقيين 
مــن اختيــار األصلــح وبــدون قيمومــة مــن أحــد، لتعبــر عــن مصالــح 

المواطنيــن الحقيقيــة.”
وبيــن ان “مقاطعــة االنتخابــات الســابقة مــن قبــل العراقييــن ألنها لم 

تمثــل اردتهــم الحقيقيــة، ولذلــك انطلق الحراك الشــعبي.”
واشــارالى ان“االنتخابــات المقبلــة ونزاهتهــا تمثــل الفرصــة األخيــرة 
للنظــام السياســي القائــم، والمنظومــة الحاليــة حــان لهــا ان تتغيــر.”
وأضــاف، ان “الشــباب فــي البصــرة والســليمانية والنجــف والموصــل 
وســنجار وباقــي المــدن يشــتركون بنفــس الطمــوح فــي فــرص عمــل 

جيــدة وحيــاة حــرة كريمــة.”
ونــوه صالــح ان تظاهــرات تشــرين هــي حــراكاً اجتماعيــاً رصينــًا 
ــد وطــن(،  ــوا مطالبهــم بشــعار مهــم )نري ــب باإلصــالح واختزل يطال
كل المواطنيــن فــي البصــرة والنجــف وبغــداد وكردســتان يطالبــون 

باإلصــالح.
ــر  ــه تأثي ــح ل ــه ان “الحــراك. الشــعبي أصب ــة حديث وأوضــح فــي نهاي
مهــم، وقــد تــم تغييــر قانــون االنتخابــات ومفوضيــة االنتخابــات جــراء 

ذلــك .

برهم صالح : حان وقت التغيير

الناصرية - المستقل

أعلنــت إدارة محافظــة ذي قــار أن مطلــع 
االســبوع المقبــل سيشــهد إعــالن أســماء 
شــخصيات جديــدة إلكمــال كابينــة إدارة 

المحافظــة مــن التكنوقــراط.
ــي الخفاجــي فــي  وقــال المحافــظ أحمــد غن
تصريــح صحفــي انــه فــي طــور االعــداد حاليا 

واختيــار شــخصيات مــن ابنــاء المحافظــة 
لضــخ دمــاء شــابة جديــدة فــي تشــكيلة 
الحكومــة المحليــة، مشــيرا الــى ان قــرار 
ــة الســابقة فــي ادارة  ــة وتجميــد الكابين اقال
المحافظــة يقــع ضمــن صالحياتــه القانونية.
وكان العشــرات مــن المحتجيــن قــد نصبــوا 
خيمــة لالعتصــام المفتــوح امــام مبنــى ادارة 
المحافظــة ليلــة امــس الجمعــة فــي تصعيــد 

احتجاجــي يطالــب بتســمية ادارة مهنيــة 
ــل  ــن تدخ ــدا ع ــة بعي ــر مسيس ــؤة وغي وكف

ــية. ــزاب السياس االح
يذكــر ان محافــظ ذي قــار الجديــد احمــد 
غنــي الخفاجــي قــد اصــدر االســبوع الماضــي 
امــرا اداريــا يقضــي بتجميد صالحيــات نائبيه 
الســباب تتعلــق بمقتضيــات العمــل بحســب 

كتــاب رســمي.

ذي قار تنتظر 
التشكيلة الجديدة الدارة المحافظة

خاص - المستقل

ــث  ــة لح ــراق حمل ــي الع ــون ف ــطاء ومدون ــق نش أطل
المواطنيــن علــى أخــذ لقــاح ضــد كورونــا، بعــد تصاعد 
أعــداد اإلصابــات بالفيــروس فــي البــالد، والتــي وصلت 

لنحــو 8 آالف إصابــة يوميــا فــي األســبوع األخيــر.
وفــي مواقــع التواصــل االجتماعــي كتــب المئــات مــن 
ــن هاشــتاغ )اللقــح مــا مــات( فــي  النشــطاء والمدوني
ــة  ــز الصحي ــى المراك ــاب إل ــرورة الذه ــى ض ــارة إل إش

ــة. ــره الحكومــة العراقي ــذي توف ــاح ال وأخــذ اللق
واقتبــس عنــوان الهاشــتاك مــن المثــل العراقــي الــذي 
يقــول »الخلــف مــا مــات«، أي أن الذي خلــف وراءه ذرية 

ــم يمت. ل

ومنــذ ظهــور الفيــروس، بلــغ مجمــوع اإلصابــات فــي 
العــراق 964435 إصابــة، بينمــا الوفيــات وصلــت إلــى 

ــاة. ــة وف 14915 حال
ويتصــدر العــراق قائمــة البلــدان العربية باعتبــاره البلد 
األكثــر تســجيال لإلصابــات والوفيــات بفيــروس كورونا.

وقــد  قــال الناطــق باســم وزارة  الصحــة  ســيف البــدر، 
ان«عــدد المواطنيــن الذيــن تطعمــوا باللقــاح 215 الف 
ــوزارة  ــعى ال ــذي تس ــدد ال ــن الع ــر م ــل بكثي ــو اق وه

لتطعيمــه، لخلــق مناعــة مجتمعيــة«.
ــتان،  ــم كردس ــة اقلي ــرت حكوم ــر ذك ــب اخ ــن جان م
انــه«ال يمكــن ألي شــخص الحصــول علــى لقــاح 
ألخــذ  المســبق  التســجيل  دون  كورونــا  فيــروس 
ــاح  ــف جرعــة مــن لق ــم«، مبينة«وصــول 54 أل التطعي

كورونــا حتــى اآلن«.
وفيمــا يخــص نــوع اللقــاح وإقبــال النــاس علــى لقــاح 
اإلعــالم  »لمؤسســات  أن  الــوزارة  اوضحــت  فايــزر، 
وتصريحــات منظمــة الصحــة العالميــة دورًا فــي زيــادة 

ــره. ــزر دون غي ــاح فاي ــى لق ــاس عل ــال الن إقب
ــال  ــف باالقب ــاك ضع ــة، ان »هن ــادر طبي ــرت مص وذك
علــى لقاحــات كورونــا فــي المحافظــات الجنوبيــة، رغم 
توفــره فــي المراكــز الصحيــة«، مبينــة ان »هنــاك اقبال 

اكثــر علــى لقــاح فايــزر دون غيــره«.
واضافــت المصــادر، ان »هنــاك تخــوف كبيــر مــن لقــاح 
اســترازينيكا البريطاني، بســبب الحديــث عن الجلطات، 
لذلــك الكثيــر مــن االشــخاص عندمــا يعرفــوا ان اللقــاح 

هــو اســتيزاريكا يرفضــون اللقاح«.

هاشتاك »#اللقح_ما_مات«
لحث المواطنين على التلقيح ضد كورونا 

بغداد - المستقل

ــركات  ــن الش ــح، أّن 72 % م ــد صال ــر محم ــوزراء مظه ــس ال ــي لرئي ــار المال ــد المستش أك
ــرة. ــة خاس ــة للدول المملوك

وقــال صالــح فــي تصريحــات صحفيــة: إن »مــن بيــن 173 شــركة عامــة أو مملوكــة للدولة ال 
يوجــد منهــا ســوى 28 ٪ تعمــل وتحقــق الربــح والباقــي 72 % تعــد شــركات خاســرة«، مبينــًا 
ــات مــن دون أداء  ــة 400 ألــف عامــل يتلقــون منحــاً شــهرية بشــكل مرتب ــاك قراب أنَّ »هن

أعمــال منتجــة منــذ ثمانيــة عشــر عامــًا«.
وأضــاف أنــه »ومنــذ العــام 2003 تعــرض نشــاط االنتــاج للقطــاع الحكومــي إلــى التوقــف 
واإلهمــال، وأن أكثــر مــن 20 ٪ مــن تلــك الشــركات أزيلــت مــن الوجــود بســبب الحــروب«.
ولفــت إلــى أنَّ »الشــركات العامــة الرابحــة هــي التــي ترتبــط بالنشــاط الريعي لقطــاع النفط 
والتــي تتمتــع بمزايــا شــبه احتكاريــة فــي الحصــول علــى المــواد األوليــة وتســويق المنتــج 
واألســعار، بمــا يجعلهــا رابحــة وهــي عمليــات ربحيــة يحيطهــا الكثيــر مــن الدعــم«، مؤكــدًا 
أنَّ »العمــال والموظفيــن ال يتحملــون ســبب التقصيــر واإلهمــال فــي السياســة االقتصاديــة 

المعتمــدة علــى النفــط وإهمــال أي مــورد آخــر«.

مظهر محمد صالح : معظم شركات الدولة خاسرة 

بغداد - المستقل

ــي  ــات ف ــتقلة لالنتخاب ــا المس ــة العلي ــت المفوضي أعلن
العــراق، أن الشــركة التــي تعاقــدت معهــا لفحــص 
ــت  ــة« وليس ــة، »عراقي ــزة االنتخابي ــات واالجه البرمجي

بريطانيــة، مشــيرة الــى إلغــاء التعاقــد معهــا.
وقالــت الناطــق باســم المفوضيــة جمانــة الغــالي فــي 
ــن  ــاً م ــه ، »إيمان ــخة من ــتقل نس ــلمت المس ــان تس بي
المفوضيــة العليــا المســتقلة لالنتخابــات بإطــالع الــرأي 
ــة  ــرات للعملي ــى أهــم المســتجدات والتحضي ــام عل الع
االنتخابيــة؛ انطالقــاً مــن مبــدأ الشــفافية الــذي يعتمده 
مجلــس المفوضيــن، وتأكيــدًا علــى مضــي المفوضيــة 
فــي اســتعداداتها إلجــراء االنتخابــات بموعدهــا المحدد 
فــي 10 تشــرين األول المقبــل، ومــن هــذه التحضيــرات 
ــون  ــن قان ــادة )38( م ــه الم ــت علي ــا نص ــاً بم والتزام
االنتخابــات رقــم )9( لســنة 2020 هــو التعاقــد مــع 
إحــدى الشــركات الفاحصــة الرصينــة الموصــى بهــا من 
ــزة  ــات واألجه ــص البرامجي ــدة لفح ــم المتح ــل األم قب

االنتخابيــة والوســط الناقــل«.
واضافــت »بنــاء علــى ذلــك، وجهــت المفوضيــة الدعوة 
ــم  ــل األم ــن قب ــحة م ــركات مرش ــرة لـــ)10( ش المباش
المتحــدة، اســتجابت للدعــوة شــركتان همــا شــركة 
 ،») Hensoldt( وشــركة ) Price water hous cooers(
حيــث قامــت لجنــة التوصيــة المشــكلة بموجــب األمــر 
الديوانــي رقــم )3( لســنة 2020 بإحالــة المناقصــة إلــى 
شــركة )Price water hous cooers (؛ بوصفهــا شــركة 
بريطانيــة ولكــون عطاءهــا كان مســتجيباً مــن النواحي 

الفنيــة والماليــة«.
وتابعــت الغــالي »اســتكماالً إلجــراءات التحــري عــن 
الشــركة مــن خــالل المخاطبــات الموجهــة لــوزارة 
التخطيــط ومســجل الشــركات ووزارة الخارجيــة، تبيــن 
ان شــركة )Price water hous cooers ( البريطانيــة، 

وبحســب إجابــة الملحقيــة التجاريــة فــي لنــدن، ليــس 
لديهــا أي فــرع داخــل بريطانيــا أو خارجهــا كمــا إن 
مســجل الشــركات بّيــن فــي إجابته ان الشــركة مســجلة 
كشــركة عراقيــة مســتقلة وليســت فرعــاً لشــركة دوليــة 
ــن  ــة نفســها م ــاءت اإلجاب ــت، »ج ــة«. واوضح أو محلي
دائــرة العقــود الحكوميــة العامــة التي بينت إن الشــركة 
ــة وبالتالــي ال يمكــن اعتمادهــا والتعاقــد معهــا  عراقي
لعــدم اســتيفائها شــروط أحــكام المــادة )38( مــن 
قانــون االنتخابــات رقــم )9( لســنة 2020 التــي أوصــت 

ــة«. أن تكــون الشــركة مــن الشــركات العالمي
واضافــت »بنــاًء علــى المعطيــات أعــاله، تــم إلغــاء قــرار 
اإلحالــة اســتنادًا الــى أحــكام الفقــرة )2/أ/أوالً( من المادة 
)10( مــن تعليمــات تنفيــذ العقــود الحكوميــة رقــم )2( 
ــر حقيقيــة خالفــًا  لســنة 2014 لتقديمهــا بيانــات غي

ــن  ــس المفوضي ــرر مجل ــه ق لشــروط المناقصــة، وعلي
تكليــف لجنــة األمــر الديوانــي رقــم )3( لســنة 2020 
باســتئناف التفــاوض مــع الشــركة الثانيــة الموصــى بها 
 )Hensoldt( ــركة ــي ش ــدة وه ــم المتح ــل األم ــن قب م
التــي تــم التعاقــد معهــا بعــد اســتكمال اجــراءات التحري 
عــن الشــركة مــن خالل الجهــات األمنيــة ودائــرة العقود 
الحكوميــة العامــة ومســجل الشــركات ووزارة الخارجيــة 

عــن طريــق ســفارة العــراق فــي برليــن«.
واكــدت أن »المفوضيــة حريصــة علــى تنفيــذ العمليــة 
االنتخابيــة ضمــن جدولهــا الزمنــي من خالل اســتكمال 
أهــم شــروطها المتمثــل بفحــص األجهــزة والبرمجيــات 
والوســط الناقــل مســتندة الــى مبــدأ أســاس اعتمــده 
الظــروف  توفيــر كل  أال وهــو  المفوضيــن  مجلــس 

والوســائل إلنجــاح االنتخابــات وضمــان نزاهتهــا.

متخصصة بفحص البرامجيات واألجهزة االنتخابية والوسط الناقل
المفوضية العليا لإلنتخابات تلغي عقد 

شركة عراقية - بريطانية
المستقل - متابعات

قــال نقيــب األطبــاء العراقييــن جاســم العــزاوي إن 
ــي  ــن ف ــاء العراقيي ــن األطب ــدد م ــت بع ــاالت تم اتص
الخــارج العادتهــم الــى البــالد وقــد ابــدى الكثيــر 

منهــم رغبتــه بذلــك.
االطبــاء  إن  لــه  تصريــح  فــي  العــزاوي  واضــاف 
ســوى  تعجيزيــة  شــروطا  اليضعــون  المهاجــرون 
االمــان والعمــل واالجهــزة الطبيــة المناســبة واحتــرام 

وجودهــم وهــذا فــي اولوياتنــا. 
ياتــي ذلــك فــي ســياق برنامــج اطلقتــه وزارة الصحــة 
ــوا  ــن ترك ــن، الذي ــاء العراقيي ــادة األطب ــة إلع العراقي

ــة  ــام 2003 بســبب الظــروف األمني ــالد بعــد الع الب
مســؤول فــي الــوزارة  قــال إن برنامج الــوزارة يتضمن 
ــى  ــازات مهمــة وتســهيالت للعائديــن عل ــر امتي توفي
ــة  ــرة المقبل ــخصي وأّن الفت ــي والش ــدن المهن الصعي
ــى أن  ــد منهــم .. مشــيرا ال ــودة العدي ــد تســّجل ع ق
ــدن  ــي لن ــن ف ــاريين العراقيي ــاء االستش ــدد األطب »ع
ــاء الجــدد.  ــر األطب وحدهــا بحــدود 4 آالف طبيــب، غي
أّمــا فــي عمــوم المملكــة المتحــدة، فيبلــغ عددهــم 60 
ألــف طبيــب، وفــي الــدول األوروبيــة األخــرى وأميــركا 
ــن 12  ــّل ع ــا ال يق ــاك م ــج، هن ــتراليا ودول الخلي وأس

ــراق  ــه الع ــي في ــذي يعان ــت ال ــي الوق ــب، ف ــف طبي أل
ــة األطبــاء االستشــاريين«. مــن قّل

ــاء خــارج  ــر رســمية أعــداد األطب وتقــّدر إحصــاءات غي
البــالد بـــ72 ألف طبيــب، غالبيتهم مــن ذوي الكفاءات 

العاليــة، والذيــن يعملــون فــي مستشــفيات عالميــة. 
ويعانــي العــراق نقصــاً فــي الكــوادر الطبيــة مــن 
ــا  ذوي الكفــاءات، ال ســيما مــع انتشــار جائحــة كورون

ــي. وضعــف النظــام الصحــي العراق

برنامج  إعادة االطباء العراقيين المهاجرين الى بالدهم

وزارة الصحة العراقية : تعهدنا بتوفير 
امتيازات وعمل وظروف آمنة
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مقاالت 3

بعــد ان اكمــل مجلــس النــواب العراقــي المســتلزمات 
التشــريعية والقانونيــة واالجرائيــة لتبكيــر االنتخابــات 
البرلمانيــة واخرهــا اشــكالية المحكمــة االتحاديــة وحل 
البرلمــان لنفســه، وبعــد اعــالن المرســوم الجمهــوري 
بالدعــوة لهــذه االنتخابــات، باتــت مســألة صياغــة 
التحالفــات السياســية واالنتخابيــة واقــع حــال دفــع 
باالطراف السياســية الى مناقشــة خياراتهــا وتوجهاتها 

االنتخابيــة. 
وبقــدر تعلــق االمــر بالقــوى السياســية الســنية ظهــرت 
عــدة جهــات وكيانات سياســية يمكــن اختزالهــا بثالثة 

تحالفــات واقطاب سياســية رئيســة .
ــواب الســيد محمــد  ــس الن االول يتزعمــه رئيــس مجل
الحلبوســي عبــر حزبــه تقــدم وتفاهماتــه االوليــة مــع 
قــوى فاعلــة اخــرى ، والثانــي بقيــادة الشــيخ  خميــس 
الخنجــر تحــت مســمى تحالــف العــزم ، والثالــث لــم 
تتكمــل بــوادر تحالفــه لكنــه واضــح انــه ســيعلن عنــه 
ــروف  ــمى المع ــت المس ــي تح ــامة النجيف ــة اس برئاس

ــر. ــمى اخ ــة او اي مس ــاذ والتنمي ــة االنق بجبه
 وتوجــد احــزاب وكيانــات صغيــرة قــد التدخــل ضمــن 
هــذه التحالفــات الثالثــة لكنهــا لــن تشــكل رقمــا مهما 

فــي المعادلــة االنتخابيــة الســنية.
اذا مــا اردنــا معرفــة نوعيــة التفكيــر وتوجهــات هــذه 
التحالفــات واالحــزاب ســنعرف بالضــرورة ثقلهــا ووزنها 
طبقــا  االنتخابــي  ورصيدهــا  والشــعبي  السياســي 
ــة  ــات المحلي ــي المجتمع ــي وع ــة ف ــوالت الحاصل للتح
للمــدن المحــررة ،من جهــة وتغيير القناعات السياســية 
ــة شــرائح المجتمــع العراقــي مــن جهــة اخــرى. لغالبي

ــزب  ــي لح ــه السياس ــج والتوج ــر والمنه ــة التفكي نوعي
ــة ال  ــة ليبرالي ــة مدني ــاس رؤي ــى اس ــم عل ــدم قائ تق
تملــك تقاطعــات وتحفظــات مــع االخريــن، اذا لــم 
يكــن هــذا االخــر يتقاطــع مــع امــن الدولــة والمجتمــع، 
وهــذا مســتمد مــن رؤيــة وتفكيــر زعيــم حــزب تقــدم 
محمــد الحلبوســي كقيــادة شــابة ترأســت مجلــس 
النــواب العراقــي للــدورة الرابعــة ببراعة فائقــة ، تمتلك 
خطــوط اتصــال وتفاعــل مــع التيــارات والقطاعــات 

ــة.  ــية والفرعي ــة االساس ــية واالجتماعي السياس

هــذه الخصائــص ترجــح تفــوق الحلبوســي فــي النتائــج 
االنتخابيــة المتنافســة مــع التحالفــات الســنية االخــرى، 
وســيخدم تقــدم قانــون االنتخابــات وفقــا للدوائــر 
المتعــددة ونوعيــة الشــخصيات  والتحالفات السياســية 
وفقــا لمعادلــة التخــادم االنتخابــي المخطط لــه بعناية 
وذكاء ، اضافــة الــى الرصيــد السياســي والخدمــي الذي 
يمتلكــه الحلبوســي فــي هــذه المجتمعــات بمــا تؤهلــه 

للفــوز اوال.
التحالــف االخــر الــذي يترأســه الشــيخ خميــس الخنجــر 
تحــت مســمى تحالــف العــزم ، فالتفكيــر والمنهــج 
االســاس القائــم عليــه هــذا التحالف هــو مزاوجــة المال 
والسياســة ، فمن المعروف ان الخنجر حديث المشاركة 
فــي التجربــة السياســية واالنتخابيــة والزال يتحكــم 
ــات  ــاوالت والمقارب ــارة والمق ــط التج ــره نم ــي تفكي ف
ــذه  ــة ه ــك لحاج ــن ذل ــتفيد م ــد يس ــة وق االقتصادي
ــذا  ــل ه ــن اليمث ــات ، لك ــذه المقارب ــى ه ــق ال المناط
النهــج كل شــي فــي هــذه المجتمعــات، خاصــة انهــم 
اختبــروا ســابقا مثــل هكذا مشــاريع سياســية لــم تقدم 
لهــم شــيء مســتدام ، انمــا مخرجــات مرحليــة مرتبطة 
بموســم االنتخابــات، مــع ذلــك وبتفحــص نوعيــة 
ــا  ــف خط ــذا التحال ــل ه ــر يمث ــع الخنج ــن م المتحالفي

مقبــوال الــى حــد مــا  فــي هــذه المجتمعــات. 
وعبــر متابعــة حظــوظ هــذا التحالــف مــن المرجــح ان 

يحــل ثانيــا بعــد التحالف الــذي يقــوده الحلبوســي وفقا 
لمقارنــة الخصائــص االيجابيــة لــكال منهمــا.

امــا جبهــة االنقــاذ والتنميــة التــي يرأســها اســامة 
النجيفــي ، فالزالــت الرؤيــة التقليديــة والمحافظــة 
المغلقــة الممزوجــة بالتفكيــر الدينــي الــذي يمثلــه 

الحــزب االســالمي العراقــي.
ــف  ــذا التحال ــي له ــج السياس ــر والبرنام ــة التفكي نوعي
بالنســق  التشــبث  اســاس  علــى  قائمــة  ســتكون 
الطائفــي واضطــراب العامــل االمنــي الــذي يراهن عليه 
للتمســك بالمبــادئ القديمــة التــي جربوهــا فــي حكــم 
المجتمعــات الســنية التــي لــم تنتــج اال احتاللهــا مــن 

ــم داعــش. ــل تنظي قب
وفقــا لمعطيــات الواقــع فــي المــدن المحــررة وتحوالتــه 
وتغييــر الوعــي السياســي فيهــا  ولعــدم تقديــم شــيء 
يذكــر علــى مســتوى االمــن والخدمــات والتمكيــن 
المنهــج  المجتمعــات، فــان هــذا  السياســي لهــذه 
ــى  ــادر عل ــي ق ــعبي وانتخاب ــد ش ــه رصي ــى ل ــم يتبق ل
ــان  ــل ثم ــا قب ــع به ــي كان يتمت ــه الت اســتعادة مكانت

ــزوال.   ــنوات ن س
وبالتالــي مــن المؤكــد ان يأتــي هــذا التحالــف ثالثا بعد 

التحالفيــن المذكورين اعاله.
ــي  ــن االول والثان ــف بي ــع ان يحصــل تحال مــن المتوق
تفرضــه معطيــات الواقع السياســي وضــرورات المرحلة 
القادمــة مــع امتــداد هــذا التحالــف مــع التحالفــات 
الشــيعية والمدنيــة فــي الوســط والجنــوب، مــع بقــاء 
العالقــة ايجابيــة وبنــاءة مــع الكــورد عمومــا، هــذا يتيح 
عــزل للتحالــف الثالــث وتجريــده مــن اي طموحــات 
سياســية متأملــة للعــودة والتأثيــر كمــا يعــزز مــن 
التمكيــن السياســي الســني وفــق مقاربــة ونهــج جديد 
مبنــي علــى اســاس تحالفــات سياســية ذات امتــدادات 
ــى  ــل عل ــة، يعم ــة والمناطقي ــرة للطوائفي ــة عاب وطني
اســتعادة واســترجاع مكانــة المكــون الســني السياســي 
وتغييــر الصــورة المختلفــة المرســومة عنــه خــارج 
محيطــه بســبب الفشــل السياســي الــذي انتجتــه القوى 
ــر  ــج والتفكي ــة ذات النه ــددة والمنغلق ــنية المتش الس

الرجعــي االنتفاعــي.

د.احمد امليالي

التحالفات االنتخابية 
عمرك الثكناتللقوى السياسية

 االجازة قصيرة والحرب طويلة
مامن احد يسمع القنابل 

وهي تدكَّ اضالعك
مامن امراة ستشم عرقك وانت مستلٍق

بانتظار تابوتك الملون
أحمر

أخضر
وأسود

وشاح موتك المعلن.
يستبيك طفل يلهو بمستنقعات المطر الجميل

يستبيك الشجن البليغ في ثيابها السود
االقسام الداخلية التي وطأت ممراتها

نواصي النارنج في الوزيرية
وشبه الجنون بينكما.

هذا المساء الغريب مساؤك
والصباح حين يجئ 

احمر لو يجئ
آٍه لو كنت اآلن حيًا

على مصطبٍة في ساحة كلية الطب
متقاطع الساقين ملكاً في الربيع القصير.

آٍه منك
لو كنت اآلن حيا في الباص على جسر االحرار

تدخن عمرك القصير.
تلتحف بوداع امك من برد الرزايا.

البأس اذًا
ربما اآلن في شارع الرشيد

من يتذكر اوجاع اسنانك المستديم
غرامــك بـ)طــارش رحــت للبصــرة(، الاللنكــي، نســوة الكفــاح 

ــواب. ــي االب ــيل ف ــرن الغس ــن يعص وه
نوافذ مشرعة للريح والغرباء في عقد النصارى.

البأس اذن.
في الحياة متسع لقبلة وقنبلة

أمازالوا يحرقون االطارات ليضيئوا قتل القاسم؟
وكيف سقط صديقك الطبيب الخافر شهيد االربعاء؟

ولم يجرأ أن يحتج ضد حيف االزمنة
هل تحب االربعاء؟

هــل تحــب ) إيڤون( جارتــك المســيحية فــي قطــاع ١٤ من دور 
عبــد الكريم قاســم.

اذ تفتح شباكا من الرغبات على حرير الذراعين
الشئ آخر أكثر فتنة.

هذا الوطن العجيب وطنك.
وتدرك في القصف

ان آخر لحظة
هي أجمل مالديك.

لكن القصف اقوى من يديك.
عيناك احلى من جنون الطائرات

عمرك الثكنات.
وعمر ابيك الثكنات.

وعمر ابنائك الثكنات.
فماذا تقول اآلن كي تهدأ

وزع قلقك اليتيم على الوطن
لعلك تهدأ.

العبارة والمعنى

د. احمد املشتت
عبد املنعم األعسم

عندما تزدحم 
البٔير بالدالء

تدلــي بدلــوك فــي وقــٍت تزدحــم البئــر بالــدالء، وتعــم الفوضــى اروقــة 
مــزاد الــرأي، او تكــّف عــن هــذه اللعبــة التــي باخــت فــرط التدافــع علــى 
شــيء يتشــبه بلقمــة عيــش طــّي مزبلــة، او تأمــل بحيــازة حيــاة ال طعــم 
لهــا. الجاحــظ يقــول )ِحــذار!( عنددمــا تدلــي برأيــك )دلــوك( ضــع فــي 
حســابك »ان النــاس كلهــم لــه اعــداء، وكلهــم )يتعامــل معــك كـ(عالــم 

باالمــور«. 
كل هــذا يشــي بــان الحيــاة صعبــة، وهــي صعبــة حقــا، فلــو لــم تكــن 
كذلــك مــا خرجنــا مــن بطــون أمهاتنــا نبكــي. شــيء واحــد يجعــل الحياة 
ســهلة ورقراقــة وغيــر ذي نحــس، هــو ان نهجرهــا الــى صومعــة ال 
يدخلهــا ضجيــج المتفرجيــن. ثــم نكتشــف اننــا بلهــاء كفايــة، لكــن بعــد 
ان خســرنا اللعبــة، ماضيهــا وحاضرهــا. امــا االمــم فانهــا، عندمــا تنكفيئ 
الــى ماضيهــا فانهــا تتفنــن فــي طــرق االنتحــار، وســبل صناعــة البــالء. 
بطــل روايــة ماركيــز »مائــة عــام مــن العزلــة« العقيــد اورليانــو هتــف في 
لحظــة اعتــراف بخطايــاه قائــال البنــاء جلدتــه: »انظــروا الــى البــالء الــذي 
جلبنــاه النفســنا«. واحســب ان محمــود درويــش ختــم رســالته الــى اهله 
ــّو شــاهق،  ــا أن نســقط مــن ُعُل بتســاؤٍل جــارح، قائــال: »هــل كان علين
ونــرى دمنــا علــى أيدينــا... لُنــْدرك أننــا لســنا مالئكــة.. كمــا كنــا نظــن؟.
ــر  ــق االم ــن يتعل ــول، وبخاصــة حي ــي ان نق ــاذا ينبغ ــرف م ــا ال نع احيان
ــي  ــرأة الت ــك الم ــل تل ــة، مث ــارات شــاقة ومكلف ــكل الخي بالمســتقبل، ف
كانــت تصعــد الســلم فقــال لهــا زوجهــا: انــت طالــق أْن صعــدِت وانــت 

ــى االرض.  ــِت، فرمــت بنفســها مــن شــاهق الســلم ال ــق أْن نزل طال
واحيانــا اخــرى نلــوذ بغيرنــا اتقــاء مصاعــب الحيــاة وال نــدري ان لهــذا 
اللــوذ احــكام وضــرورات. نتبــُع فيخذلنــا المتبــوع، او نتمــرد فــال نجيــد 
أداء التابــع، والنتيجــة ثمــة فــي ايدينــا قبــض ريــح. فــي نهــج البالغــة، 
كان االمــام علــى بــن ابــي طالــب قــد ركــب لحاجــة، فاتبعــه رجٌل يمشــي 
ــوع،  ــة للمتب ــي فتن ــع مثل ــك م ــي مثل ــان مش ــْع، ف ــال: »إرج ــه، فق خلف
ومذلــة للتابــع«. المشــكلة تتمثــل فــي مــا نحملــة مــن تناقضــات بيــن 
مــا نفعــل ومــا نقــول، وفــي متانــة الــِدالء فيمــا تعشــش االوهــام فــي 

قعــر البئــر.
وإذ ينبغــي ان نعتــرف ونقــر باننــا نمــر فــي مرحلــة صعبــة فاننــا ال ينبغي 
ــى  ــطها عل ــا، او ان نبس ــى غيرن ــب عل ــذه المصاع ــة ه ــي بكلف ان نلق
قارعــة الطريــق ليتكــرم علينــا كل مــن هــب ودب بفتــات الحلــول. فثمــة 
ــاري  ــا ذر الغف ــم يتوقــف اب ــذال. ل ــا ان نحميهــا مــن االبت كرامــات علين
حائــرا امــام )مكرمــٍة مغشوشــة(، فقــد ارســل حاكــم القــوم لــه ثمانيــن 
الــف دينــار مــع احــد عبيــده، وقــال الحاكــم للعبــد: إْن قَبلهــا منــك ابــا 
ذر فانــَت حــٌر، فذهــب الرجــل الــى ابــي ذر وعرضهــا عليــه قائــال: يــا ابــا 
ذر، إقبلهــا، فــان فيهــا عتقــي. فاجابــه ابــو ذر: إن كان فيهــا عتقــك، فاّن 

فيهــا رّقــي. 
الــى ذلــك علينــا ان نحــذر، فليــس كل مــن يدعــي انــه يعيــش مصاعــب 
الحيــاة هــو علــى حــق، فثمة البعــض يمثــل امامنــا دور المعــوز والمحتاج 

والمظلــوم علــى غيــر حق: 
فــي روايــة مــن التاريــخ، جــاءت امــرأة تخاصــم رجــال لــدى احــد القضــاة، 
وهــي تبكــي، وكان عنــد القاضــي احــد االدبــاء، فقــال للقاضــي » لقــد 
فطــرْت قلبــي، مــا اظنهــا إال مظلومــة« فقــال لــه القاضــي: »يــا هــذا، إن 

اخــوة يوســف جــاءوا اباهــم عشــاء يبكــون«.
والحــال فاننــا فقدنــا الكثيــر، ويذهــب البعــض منــا الــى القــول اننــا فقدنا 
ــد  كل شــيء، باســتثناء حــراس الوطــن االفتراضــي. والســؤال هــو )وق
ــك  ــد نمل ــم نع ــتاني اذا ل ــا للبس ــا حاجتن ــوي(: م ــن تولتس ــتعرته م اس

بســتانًا؟.
رأي صريح قابل للنقاش.

شــدني وانــا اقــرأ عبــارة ســايكولوجية تحــت 
ــاب  ــف(، فــي كت ــوان )رجــل الكهــف اللطي عن
ســيئو  )رجــال  بعنــوان  كارتــر«،  »لجــاي 
الطبــع(،  وملخصــه ان هناك نــوع من الرجال 
يفعلــون اشــياء ســلبية، ولكــن عنــد العقــاب 
ــر  او التأنيــب، مــن »االم« او »الزوجــة« تتغي
القــرارات، بســبب طيبــة تعاملهــم المبطــن، 
ممــا يتيــح لهــم الفرصــة لتمريــر قراراتهــم، 
ــريع  ــز س ــاء، وبوغ ــى ماش ــاء، ومت ــا ش كيفم
لمنطقــة السياســة فــي واقعنــا، نجــد مــن 
يجعــل  ممــا  والصراحــة،  الحــب  يظهــر 
ــد  ــن ! بع ــه، ولك ــه، وبقابليت ــق ب ــاس تث الن
علــى  انهــم  تجــد  والتمحيــص،  التدقيــق 
خطــأ،  ألنهــم توهمــوا  بالطيبــة،  ممــا فتــح 
البــاب علــى مصراعيــه، لجعــل مــن الشــخص 
المعنــي قمــرًا، ســرعان مايأفــل عنــد نهايــة 
الشــهر،  ويعيــد ظهــوره الالمــع مــرة اخــرى، 
ــع  ــم مــن التصن ــى الرغ ــه، عل ــاس تترقب والن
ــتجالب«   ــة »االس ــد لغ ــه يجي ــع، اال ان والتنط

ــرى، الن  ــن اخ ــتحالب« م ــة و«االس ــن جه م
ــط  ــيغنى، وبالتنقي ــًا س ــب فائض اذا در الحلي
ــن ارهــاص  ــكال الحالتي ســيجمع االصــوات، ب
الحــدث موجــود، ولكــن بعنوانــات مختلفــة، 
ويبقــى المبــرر حاضــر عنــد مــن يحتضــن  
االيدلوجيــة » أ «  او االيدلوجيــة » ب «، النــه 
ال يحســن الحيــاة مــن غيــر حيــاة مركبــة، 
اطــارات  يثبــت  حتــى  لنفســه،  اصطنعهــا 
مختلفــة، اليدلوجيــة واحــدة، ليبدلهــا بأطــار 
 ( بمقولــة  وكاننــا  النهــار،  انقضــى  كلمــا 
(، فهــل هــذا  النهــار  الليــل يمحــوه  كالم 
ــة« ؟ ، او  ــوة الكلم ــة »ق ــاب مقول ــاه غي معن
قــل »الرجــل كلمــة« !، ام غيــاب مقــوالت 
يفكــر  الــذي  الجماعــوي«،  »االنســان 
ــوة،  ــالت الق ــبيل تمث ــى س ــة، ال عل بمجموع
بــل  اجتمعــن«،  »اذا  لحــدود  وترســيمًا 
ــة بمفهومهــا  ــوة الجماعوي ــى اســاس الق عل
اســدًا  تكــون  ان  ارادت  فــاذا  التقولبــي، 
بمقولــة علــى »ابنــاء جلدتهــم« فعلــت، او 
ــا فقــط فــي الســاحة  ــة )ان ســطلعونا  بمقول
وهــذا  اكثــر،  تفعــل  ينافســني(  أحــد  وال 
ماســمعناه لالســف مــن كل الشــركاء فــي 
ــالل  ــا، خ ــكل مكوناته ــية ب ــة السياس العملي
ــم هــل الكهــف  ــن، وال نعل »18 ســنة« مضي
ــى  ــينتقل ال ــال، ام س ــة الح ــيحتفظ بلطاف س
ــل،  ــي اللي ــر اال ف ــف، وال يظه ــات الكه ظلم
ــاًل، بــل بســبب  ال بســبب وجــوب ظهــوره لي
وجهــه االســود، الــذي ال يليــق ان يظهــر 

فــي النهــار ......

مــع اطــالق القمــر االصطناعــي االيرانــي للتجســس 
عــام 2020 وصلــت الحــرب غيــر المعلنــة بيــن 
إيــران وإســرائيل إلــى آفــاٍق جديــدة. بشــكٍل أكثــر 
تحديــدًا، علــى ارتفــاع 270 ميــل، وهــو ارتفــاع 
أول قمــر تجســس إيرانــي. تراقــب إيــران عدوتهــا 
اللــدود إســرائيل مــن أكثــر مــن مجــرد نقطــة 
مراقبــة. نظــرًا لعــدم إمتالكهــا طائــرات اســتطالع 
ــة اإلســرائيلية،  ــراق الدفاعــات الجوي متطــورة الخت
الطريقــة  هــو  االصطناعــي  القمــر  يكــون  فقــد 
الوحيــدة لطهــران لجمــع معلومــات اســتخبارية فــي 
الوقــت الحقيقــي حــول إســرائيل. الســؤال هنــا: هــل 
ــران فــي  ــر »عيــن« إي ــى تدمي ســتميل إســرائيل إل

ــماء؟ الس
 فــي الوقــت الــذي وضعــت وكالــة الفضــاء اإليرانيــة 

ســابقاً أقمــارًا اصطناعيــة لالتصــاالت والتصويــر 
ــر  ــل القم ــداراٍت حــول األرض، يمث ــي م ــي ف المدن
االصطناعــي نــور للتجســس الــذي تــم إطالقــه فــي 
22 نيســان عــام 2020 مــن موقــع إطــالق صواريــخ 
فــي شــمال شــرق إيــران مشــروعًا عســكريًا صريحــًا 
يديــره الحــرس الثــوري. يتخــذ القمــر االصطناعــي 
مســار مــدار األرض المنخفــض فــوق شــمال إفريقيا 
البحــر األبيــض المتوســط ممــا يضــع  ووســط 

إســرائيل فــي مجــال رؤيــة الكاميــرا الفضائيــة.
بيــن  عالــق  محاصــر  إيرانــي  لنظــام  بالنســبة   
ــة  ــار جائح ــة ودم ــة األمريكي ــات االقتصادي العقوب
كورونــا، أصبــح القمــر نــور بمثابــة تذكــرة لألعــداء 
المحلييــن والخارجييــن بــأن النظــام يملــك القــوة. 
القمــر االصطناعــي  أن  األخطــر مــن ذلــك هــو 
تــم تحميلــه علــى صــاروخ »قاصــد« مــن ثــالث 
ــب  ــود الصل ــع الوق ــن دف ــذي يجمــع بي مراحــل وال
والســائل، ممــا يشــير إلــى أن إيــران لديهــا القــدرة 
علــى تطويــر صواريــخ بالســتية عابــرة للقــارات 
رؤوس  تحمــل  أن  ويمكــن  صلــب  وقــود  ذات 
نوويــة. يشــير اطــالق القمــر االصطناعــي نــور إلــى 
ــد  ــن قائ ــه حســاب. أعل ــران العــب يحســب ل أن إي
ــوم  ــرال حســين ســالمي »الي ــوري الجن الحــرس الث
نشــاهد األرض مــن الســماء، وهــذا دليــل علــى أن 

ــن«. ــور التكوي ــي ط ــة ف ــوة عالمي ق
 لكــي نكــون منصفيــن، فــإن القمــر نــور غيــر 
مبهــر مــن الناحيــة التكنولوجيــة. أشــارت صحيفــة 

»هآرتــس« اإلســرائيلية إلــى أن صــاروخ قاصــد، 
بصفتــه بدايــة لمشــروع صــاروخ باليســتي يحمــل 
اســلحة نوويــة، لديــه قــدرة محــدودة لدرجــة أنــه 
ال يمكنــه إيصــال قمــر اصطناعــي إال إلــى مــدار 
منخفــض. األهــم مــن ذلــك، أنــه صغيــر جــدًا 
لحمــل رأس نــووي. مــع ذلــك، الينبغــي اعتبــار 
جهــود ايــران الفضائيــة علــى أنهــا »مجــرد كاميــرا 
ســتنهار فــي الفضــاء«. فشــلت أول محاولــة الطالق 
قمــر اصطناعــي أمريكــي فــي الخمســينيات، لكــن 
وكالــة ناســا تمكنــت مــن إنــزال البشــر علــى القمــر 

ــد مــن الزمــن. بعــد عق
بالنســبة لالســتراتيجيين اإليرانييــن، فــإن القمــر 
االصطناعــي هديــة ســماوية. تمتلك إيران ترســانة 
ــي تســتهدف  ــخ البالســتية الت ــة مــن الصواري هائل
أعــداء مثــل إســرائيل، فــي حيــن يمتلــك حــزب 
اهلل، وكيلهــا فــي لبنــان، 150,000 صــاروخ بمــا 
فــي ذلــك أســلحة موجهــة بنظــام تحديــد المواقــع 
ــو  ــزب اهلل ه ــران وح ــه إي ــر إلي ــا تفتق ــي. م العالم
معلومــات اســتخبارية فــي الوقــت الحقيقــي لتوجيــه 
تلــك الصواريــخ. يمكــن أن يوفر القمــر االصطناعي 
الــذي يمــر فــوق إســرائيل كل بضــع ســاعات صــورًا 
ــد  ــرائيلية والقواع ــوات اإلس ــركات الق ُمحّدثــة لتح

ــة. ــة الحيوي ــى التحتي ــة والبن الجوي
ــرائيل  ــران أن إس ــة طه ــي مصلح ــس ف ــن مالي لك
وضــع  تقدمــاً  أكثــر  فضائيــاً  برنامجــًا  تمتلــك 
بالفعــل أقمــار تجســس فــي المــدار الفضائــي، 

إســقاط  يمكنهــا  اعتــراض  امكانيــات  وطــور 
طيــار.  بــدون  والطائــرات  البالســتية  الصواريــخ 
حتــى اآلن، تمتلــك الواليــات المتحــدة وروســيا 
ــار  ــادة لألقم ــلحة مض ــط أس ــد فق ــن والهن والصي
الصناعيــة. لكــن إذا تمكنــت دولــة مــن إطــالق 
قمــر اصطناعــي، فيمكنهــا أيضــًا معرفــة كيفيــة 
إســقاط قمــر اصطناعــي. فــي عــام 2009، أثــار 
المســؤولون اإلســرائيليون احتمــال تطويــر برنامــج 
الســهم 3، وهــو صــاروخ اعتراضــي يمكنــه إســقاط 
ــار  ــى ســالح مضــاد لألقم ــخ البالســتية، إل الصواري

االصطناعيــة.
ــران أو  ــرائيل وإي ــن إس ــر بي ــدام كبي ــع ص إذا اندل
إســرائيل وحــزب اهلل فقــد تميــل إســرائيل إلــى 
تحييــد األقمــار االصطناعيــة اإليرانيــة. ُيعــد تدميــر 
قمــر اصطناعــي لبلــٍد مــا بمثابــة عمــل حربــي 
عدائــي. فــي عــام 2018، أشــارت إدارة الرئيــس 
ترمــب إلــى أن هجومــًا علــى أقمــار اصطناعيــة 
ــووي. ــاٍم ن ــة يمكــن أن يكــون ســببًا النتق أمريكي
 شــهدت إيــران عمليــات اغتيــال علــى أراضيهــا 
يتهــم بهــا الموســاد، وغــارات جويــة علــى قواتهــا 
الشــبح  مقاتــالت  تحلــق  وربمــا  ســوريا،  فــي 
اإلســرائيلية F-35 فــوق أراضيهــا. لكــن تدميــر 
ــدًا ال  ــد يكــون تصعي ــور ق ــل ن ــر اصطناعــي مث قم

تســتطيع طهــران تجاهلــه.
*  اســتاذ االقتصــاد والعلــوم السياســية، جامعــة واليــة 

كنســاس، الواليــات المتحــدة األمريكيــة.

د. مهند طالب الحمدي*

إطالق القمر االصطناعي اإليراني للتجسس 
واحتمالية الحرب بين إسرائيل وإيران

د. حسنني جابر الحلو
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يتفــرد فــي أســلوبه الســتنهاض الحــب، ويســتفز عامــل 
الدهشــة فــي داخــل المتلقــي، يحيــل المفــردات القاســية التي 
يســتعملها فــي اعمالــه الــى معــاٍن جماليــة، ُيســخِّر مــا حولــه 
ــاة  ــة تختصــر مراحــل مــن المعان ــة عالي مــن أدوات باحترافي
التــي عاشــها وطنــه وناســه. فهــو ابــن البيئــة التــي انجبتــه، 
ــارة  ــوان ت ــارة وبــرش االل ــر اشــارات المــرور ت يتحسســها عب

اخــرى.
 التعبيريــة شــغله الشــاغل، وأســلوبه الــذي تميــز بــه. كان 
العــام 2015 عالمــة فارقــة فــي حيــاة الفنــان محمــود شــبر، 
بعــد معرضــه البيروتــي »الــى االمام ســريعاً« الــذي تبنى فيه 

منهجــاً ال ينتمــي الــى مرجعيــة محــددة .
لــه طروحاتــه الخاصــة التــي تفــوق بهــا علــى اقرانــه وابنــاء 
جيلــه. يعتبــر الفــن الموجــه الصحــي والســليم البــدان 

ــررة . ــاة الب ــاء الحي ــة ابن ــن والثقاف ــات، فالف المجتمع
محمــود شــبر، فنــان و باحــث اكاديمــي و مــدرس فــي كليــة 
الفنــون الجميلــه ببابــل، ولــد فــي وســط عائلــة فنيــة وتربى 
فــي كنــف والــده الفنــان ذائــع الصيــت المرحوم شــاكر نعمه، 

أخــوه الفنــان التشــكيلي علــي شــاكر نعمه. 
ــم ألول  ــذا العال ــاهد ه ــذ أن ش ــن من ــى الف ــه عل ــح عيني فت
مــرة، كان والــده شــاكر نعمــة فنانــاً بارعــا ومعلمــا تربويــا، و 
قــدوة البنــاءه، فاصبحــوا و ال يزالــون مــن أبرز وجــوه الحركة 

التشــكيلية العراقية. 
المســتقل حــاورت الفنــان محمــود شــبر فــي حــوار صريــح، 
لتكتشــف تصوراتــه ورؤاه عــن واقــع الفــن العراقــي اليــوم، 
ومــا ننتظــره من تطــور الحركــة الفنيه فــي كل المســتويات. 

استاذ محمود أهال بك على صفحات المستقل: 
 * التعبيريــة هــي شــغلك الشــاغل هــل حاولــت االســتفادة 
ممــا مضــى مــن الرســامين التعبيريــن، أم أن لــك اســلوبك 
الخــاص بالتعبيريــة، وكيــف اهتديــت الــى هــذا االســلوب؟ 
-  بدايــًة اشــكر اســتضافتكم واتمنــى ان يكــون الحــوار مفيد 

ومهــم بالنســبة للقــاريء الكريم.
ــي  ــائر ف ــو س ــه ه ــن بمجمل ــع ان الف ــى الجمي ــى عل اليخف
فلــك التعبيــر وتوصيــل مايبغــي الفنــان ايصالــه مــن مشــاعر 
واحاســيس واحيانــاً مواقــف مــن قضيــة او قضايــا متعــددة.
 واذا ماَعنينــا )المدرســة التعبيريــة( مــن ظهورهــا فــي المانيا 
وتردداتهــا التــي التــزال لهــا أصــداء هنــا وهنــاك فــي أوربــا و 
أميــركا أو حتــى فــي منطقتنــا )الشــرق االوســط( فبــال شــك 
أنــا مواكــب لمــا أُنتــج فــي حقبــة )مونــخ( وماتاله مــن جماعة 
)الجســر( وجماعــة )الفــارس االزرق( وكل مــا قيــل فــي هــذا 

الخطاب.
ــة(  ــطوة )التعبيري ــن س ــدا م ــت روي ــي تفل ــن أرى نفس  ولك
وأســير باتجــاه قــد يكــون مغايــرًا ومختلفــا عــن الــذي يجري.

 بعــد معرضــي الشــخصي )ســريعاً الــى االمــام( فــي غاليــري 
ارت ســبيس حمــرا /بيروت 2015 واســتخدامي لقطــع المرور 
ــة  ــي لمرجعي ــذي الينتم ــذا االداء ال ــي ه ــا ف ــت منهج . تبني
محــددة، وصــرت احــرص الــى االنتمــاء الــى )شــوّبر( بشــكل 

اكثــر ممــا كان.
 وهنــا أود التنويــه الــى اصــداري بيان اســميته )شــوبرياليزم( 
مــع ثالثــة من اســاتذة الفلســفة والفــن بالجامعــات العراقية، 
حاولنــا مــن خاللــه االعــالن عــن منطقــة تنقيــب مختلفة عن 

مايحــدث بالفن المعاصــر االن.
* البنــاء التراكمــي للفــن التشــكيلي، ومنــذ بدايــات الحركة 
التشــكيلية اوصلــه لمــا هــو عليــه اآلن،  هــل تــرى ان هنــاك 

تراكــم فــي تاريــخ الفــن العراقــي؟ 
-  التراكــم التاريخــي حاصــل بالتاكيــد وفقــاً لمســيرة الزمــن، 
ــي  ــة الت ــق النقــدي للحركــة التشــكيلية العراقي ووفــق التحقي
كانــت بواكيرهــا منــذ 1913 تقريبــا، وربمــا اكثــر او اقــل مــن 
خــالل )عبــد القــادر الرســام( وصــوالً الــى )جــواد ســليم، فائــق 
حســن، حافــظ الدروبــي، عطــا صبري، اكــرم شــكري، ( واخرين 
ــادي  ــل الري ــوا الجي ممــن جايلوهــم وممــن اعقبوهــم ليكون
ومــن ثــم الجيل الســتيني والســبعيني وصــوال الــى الثمانينات 
مــن القــرن المنصــرم حيــث ابتــدأت )حــرب الثمــان ســنوات( 
وولــد جيــل تم تســميته )جيل الشــباب( والتزال هذه التســمية 
لصيقــة بــه نظــرًا ال)ندحــار( منظومــة النقد الفني بعــد الحصار 
االقتصــادي وصــوالً الــى عــام الغــزو 2003 وماتالها مــن خراب 

عــم جميــع مرافــق الثقافــة والفــن العراقــي.
 الــذي اريــد قولــه ان التراكــم متحقــق ولكــن النتائــج هــي 
حصيلــة )خديعــة( نشــأت عليهــا مناهجنــا التعليميــة فــي قطاع 
االكاديميــات والمعاهــد الفنيــة اوصلتنا الــى ما نحن عليــه االن. 
 وصرنــا ال نســتطيع التفريــق بيــن الخيــط االبيض من االســود.
* التشــكيل المــكان الوحيــد الــذي تأثــر بالتكنولوجيــا 
المعاصــره كوســائل التواصــل االجتماعــي، هــل هــذا يعنــي 

أن الرســم الزال بخيــر، أم لــك رأٌي اخــر ؟ 

- بالتاكيــد أن الفــن والثقافــة باالجمال هما أبناء الحيــاة، وان 
كان فــي كثيــر من االحيــان هــو )الموجه( او المؤشــر الصحي 

والســليم لـ )ابدان( المجتمعات. 
 فمــن المؤكــد ان يكــون هنــاك اثــر واضــح مــن خــالل تأثــره 
المباشــر مــع معطيــات التكنلوجيــا المعاصــرة ونخــص منهــا 

تكنلوجيــا )التواصــل االجتماعي(
 وهنــا يــرى المتتبــع لحركــة الفــن انــه امــام )ســيف ذو 
نصليــن( بمعنــى ضــرورة االنتبــاه والحــذر الشــديد مــن هذا 
الفضــاء المتــاح وغيــاب الحكــم الجمالي، كذلك غيــاب المعيار 
النقــدي، الــذي يجعل التداولية )ســائبة التحكــم(، ويكون كل 
المعــروض هــو )عمــل فنــي(، وهــذا خطيــر جدا، ويســاعد في 
تنميــة ذائقــة مترديــة، كذلــك يســاعد فــي انتشــار )االميــة( 

الجاهلــة بعنــوان الفــن.
 أمــا علــى صعيــد االســتخدام فنعــم، هنــاك فنانــون صــاروا 
يســتخدمون فنــون لهــا تمــاس مباشــر مــع اجهــزة الطباعــة 
الرقميــة المتطــورة واالســتفادة مــن كل خبــرات العلــم التــي 

تيســرت بوقتنــا الحاضــر.
تصنعــه  الــذي  العمــل  يبقــى  الشــخصي  رأيــي   ولكــن 
خلــودًا واالكثــر  بالغــة  االكثــر  هــو  الفنــان(  الــروح)روح 
*هــل تــرى أن هنــاك تراكمــاً فــي تاريــخ الفــن العراقي حيث 
البنــاء التراكمــي أوصــل الــى مــا هــو عليــه االن مــن بدايات 

الحركة التشــكيليه لحد االن؟ 
 -

فــي مــا مضــى كان هنــاك فنانــون كبــار مثــل محمــد مهــر 
الديــن، كاظــم حيــدر، رافــع الناصــري و القائمــة تطــول، هــل 
ــون االن  ــن يعيشــون و يعمل ــك أخري ــن زمالئ ترشــح فناني

ــار؟  ــن كب كفاني
 لــكل حقبــة زمنية يكــون هناك مبدعــون ومفكرون واســاتذة 
كبــار فــي مجــاالت تخصصاتهــم المختلفــة بمــا فيهــا الحقول 
ــن  ــي الف ــذا ايضــا ف ــف جناســها، وهك ــى مختل ــة عل الجمالي
التشــكيلي وبالــذات العراقــي الذي نحن بصــدده هناك الكثير 
مــن التجــارب المهمــة والمهمــة جــدا داخــل العــراق وخارجــه، 
صــار لهــا حضورهــا الفاعــل والمؤثر في محيطها لتتعــداه الى 
محيطــات اخــرى . وهــذه التجــارب تعمــل بشــكل جــاد علــى 
ايجــاد فرصتهــا التــي لم تتهيــأ مقارنة باالجيال التي ســبقتها 
ولكنهــا مؤمنــة، انها ســوف تكــون لها الحضوة مثــل ماكانت 

لالســماء الكبيــرة التــي ذكرتهــا في ســؤالك.
*يقولــون ان الحركــة التشــكيلية االن باحســن احوالهــا هل 
ــن  ــم الف ــف تقيي ــه كي ــت توافق ــرأي، أن كن ــق هــذا ال تواف

ــي االن؟  العراق
-  حقيقة لم أفهم السؤال !

 *كيف ان الحركة التشــكيلية العراقية بأحســن احوالها االن 
ومــن قال هــذا الــكالم؟!

ــك أنــت تجيــب عــن واقــع  -  بمقارنــة بســيطة ســوف اجعل
ــد أم ال. ــة التشــكيلية االن هــل هــو جي الحرك

 قبــل االحتــالل كان فــي بغــداد قرابــة 60 صالــة عــرض فــن 
تشــكيلي)غاليري( االن ال يوجــد اال قاعــة او قاعتيــن.!

 وهــذا عنــوان عريــض علــى ســوء إدارة الفــن وســوء الحــال 
الــذي شــمل هــذا القطــاع المهم الذي كان يتســيَّد المشــهد 

الثقافــي االقليمــي والعربي
*  مــا هــو رأيــك بالمهرجانــات التشــكيلية التــي تقــام هنا و 
هنــاك، هــل لهــا مشــاركة فعليــه في تغيــر و خلــق الذائقة 
الفنيــة لعمــوم المهتميــن اوال، و الجمهــور العريض ثانيا، 

أم هي لالســتهالك السياســي؟ 
-  المهرجانــات او التظاهــرات الفنيــة وتحــت أي مســمى 
كانــت )ســمبوزيوم( )ورشــة عمــل(. اذا لــم تراعــي الجوانــب 
االحترافيــة وتعطــي المكانــة الحقيقيــة للفنــان ولعملــه، 
فهــي )إســاءة( وهــي محاولــة لاللتفــاف علــى منهجيــة الفــن 

ــي. ــاب الجمال والخط

ــا التوقــف عــن إقامــة مثــل هكــذا فعاليــات، اذا   أعتقــد علين
لــم تــدرس بشــكل جيــد، وتكــون تحــت رعاية 

مهمــة مــن جميــع االصعــدة
* يقــال أن األلــم العظيــم يصنــع 

الفنــان العظيــم، هــل مايمــر بــه 
العــراق االن ليس ألماً عظيماً ؟ 

لمــاذا فــي تقديــرك ال يوجد 
فنانيــن عظــام و عــذرا ان 

كان لــك رأي آخر، أقصد 
ــون  ــاك فنان ــل هن ه

ــام االن ؟  عظ
ــة  ــة مهم - مقول
االن  واعتقــد 

ــع  ــكل قاط ــد اآلن وبش ــا أعتق ــر، أن ــر ذات تاثي ــت غي اصبح
اليقيــن )الرفاهيــة تصنــع فنانــاً عظيمــاً( وســوف أســيق لــك 

مثــاالً بســيطاً علــى هــذا.
الفنــان االمريكــي) العراقــي االصــل( )احمــد الســوداني( حينما 
ــل  ــى شــراء ســندويش فالف ــادر عل ــر ق ــي )الشــام غي كان ف
وهــو فــي غربتــه ( وكمــا يصــرح هــو بذلــك، لــم يتمكــن مــن 

انتــاج فــن عظيــم!!
ــة  ــة صناع ــه )منظوم ــورك( وتبنت ــى )نيوي ــب ال ــا ذه حينم

ــه  ــرض أعمال ــار يع ــذا ص ــميها هك ــوم( لنس النج
مــع )بوتيــرو( ووصــل ســعر لوحتــه الــى مليــون 

ونصــف دوالر.
لالســف نحن وفــي كل مفاصل 

تفكيرنــا هنا بالعــراق الزلنا 
فــي غيابــة الجــب. الزلنــا 

الــى  واعييــن  غيــر 
بميــدان  االســتثمار 
والزالــت  الفــن، 
)مقتنــي  مفــردة 
ــل  ــة( تقاب ــال فني اعم

مــن  )رجــل  مفــردة 
الفضــاء(.

عــن اي الــم نتكلــم 
ومراســمنا تتكــدس 

فيهــا 

االعمــال لحــد االختنــاق مــن ضيــق المــكان ممايضطــر أغلــب 
الفنانيــن الــى إهــداء اعمالهم أو تلفها لكي يســتطيع أن يرى 
فســحة فــي مرســمه مؤهلــة للحركــة فــي فضــاء المشــغل.
ختامــاً نحــن علــى صعيــد الواقــع التشــكيلي تراجعنــا كثيــرا، 
ويجــب دق جــرس التنبيــه للجميع لتكــون هناك وقفــٌة جادة 

بهــذا االتجــاه الــذي اراه مهمــا جــدا لبنــاء مجتمــع مثقــف.
فــي الختــام.. امنيــات صادقــة لكــم فــي » المســتقل« بخدمة 
ــي  ــم االرث الجمال ــع حج ــب م ــا يتناس ــون بم ــة والفن الثقاف

العراقــي المهــم انســانياً.

4ثقافية وفني�ة
انا افلت من سطوة التعبيرية واتجه نحو مكان مغاير

محمود شبر للمستقل: الرفاهية تصنع فنانًا عظيمًا
حوار خاص باملستقل

ال يــزال فيلــم »ألــف ليلــة وليلــة« ، المعــروف أيًضــا باســم »ألــف 
ليلــة وليلــة« ، أحــد أكثر األعمــال تأثيرا وســحرا فــي األدب العربي.
ــرق  ــي الش ــعبية ف ــات الش ــن الحكاي ــة م ــذه المجموع ــذ ه تأخ
األوســط القــارئ فــي رحلــة إلــى المنطقــة ، حيــث يواجه األســواق 
الصاخبــة والرحــالت المغامــرة وقصــص الحــب والمخلوقــات 

ــة للطبيعــة الغامضــة. الخارق
تبــدأ القصــة بالملــك الجبــار شــهريار الــذي أصيــب بالحــزن بعــد 
اكتشــاف خيانــة زوجتــه.  يســتجيب بالــزواج مــن عــروس جديــدة 

كل يــوم وإعدامهــا فــي صبــاح اليــوم التالــي.
عندمــا أصبحــت شــهرزاد المغنــج ، ابنــة وزيــر الملــك ، آخــر زوجــة 
للملــك المنتقــم ، تتجنــب حكــم اإلعــدام المخيــف هــذا مــن خالل 
ــة.  يدفعــه  ــة كل ليل ــر مكتمل ــرك غي ــه بقصــص آســرة ُتت إغوائ
فضــول الملــك إلــى تأجيــل إعدامهــا حتــى يتمكــن مــن ســماع 
ــرى.   ــور أخ ــى الف ــهرزاد عل ــدأ ش ــا تب ــة ، وبعده ــة كل قص نهاي

يســتمر هــذا لمــدة 1001 ليلــة.
 األمــر األكثــر خياليــة هــو قصــة كيــف أصبحــت »الليالــي العربيــة« 
نجاًحــا دولًيــا فــي مجــال النشــر ، والتي يستكشــفها باولو ليموس 
هورتــا ، أســتاذ األدب بجامعــة نيويــورك أبوظبــي ، بتفصيل كبير 
فــي كتابــه الرائــع »لصــوص رائعــون:  كتــاب ســر الليالــي العربيــة 

.«
ــرن  ــن الق ــي م ــث الفرنس ــرق والباح ــاالن ، المستش ــوان غ  أنط
الســابع عشــر ، قضــى الكثيــر مــن الوقــت فــي الشــرق األوســط 
فــي خدمــة البــالط الفرنســي ونشــر العديــد مــن األعمــال ، بمــا 
فــي ذلــك أول موســوعة للعالــم اإلســالمي ، وهــي ترجمــة للقرآن 

باللغــة الفرنســية.  وخالصــة وافيــة للحكمــة الشــرقية.
للمخطوطــات الشــرقية للمكتبــة الملكيــة«.  ربطــه ذلــك بشــبكة  تعيينــه كعمــل أثــري للملــك لويــس الرابــع عشــر جعلــه »جامًعــا 

ــي  ــات والمقاه ــي المخطوط ــة وبائع ــر األدبي ــن الدوائ ــة م رائع
فــي القســطنطينية والمنطقــة الشــامية بثقافــة روايــة القصــص 

النابضــة بالحيــاة.
 صــادف غاالنــد مخطوطة مقنعــة لمغامرات ســندباد ، وبعد ذلك 
بــدأ فــي البحــث عــن اآلخريــن الذيــن يظهــرون ميــاًل مشــابًها 
لســرد القصــص.  فــي عــام 1701 ، حصــل مــن خــالل صديــق 
ســوري علــى مخطوطــة تحتــوي علــى 282 ليلــة مــن الحكايــات 

الشــعبية ، واشــترى مخطوطــات أخــرى تركــز علــى الفولكلــور.
 بنــاًء علــى فهمــه للثقافــات الشــرق أوســطية والفرنســية ، قــام 
جاالنــد بترجمــة المخطوطــات بأناقــة إلــى أول طبعــة منشــورة 
مــن »ألــف ليلــة وليلــة« ، والتــي أثــارت طلًبــا قوًيــا علــى الحكايات 

الشرقية.
 فــي عــام 1709 ، التقــى غاالنــد بالقصــاص الموهــوب مــن حلــب 
، حنــا ديــاب ، الــذي روى للباحــث العديــد مــن الحكايــات الشــعبية 
الشــرق أوســطية ، التــي ألهمــت قصًصــا إضافيــة ُنشــرت هنــاك 

فــي مجلــدات إضافيــة.
 أثبتــت المجموعــة الكاملــة المكونــة مــن 12 مجلــًدا التــي كتبهــا 
ــا  ــع أنحــاء أوروب ــرة فــي جمي ــد أنهــا تحظــى بشــعبية كبي جاالن

وأدت إلــى العديــد مــن الترجمــات األخــرى.
 لــم يتــم بعــد التقــاط الثقافــة الفريــدة للمنطقــة بطريقــة تقــدم 

ســرًدا حديًثــا وأصيــاًل وجذاًبــا للمنطقــة.
 ال يمكــن للمــرء أن يؤكــد بمــا فيــه الكفايــة علــى األهميــة 
المســتمرة لترجمــة األدب العربــي لجمهــور دولــي.  لــم يتــم بعــد 
التقــاط الثقافــة الفريــدة للمنطقــة بطريقــة تقــدم ســرًدا حديًثــا 

ــا للمنطقــة. ــاًل وجذاًب وأصي
ــص  ــن القص ــا م ــة حالًي ــال المترجم ــن األعم ــد م ــر العدي  تزده

المثيــرة التــي تلقــي الضــوء علــى المنطقــة فــي ضــوء خاطــئ ، 
وتحــرق الجســور التــي يمكــن أن تــؤدي إلــى فهــم ثقافــي عميــق 

وتقديــر كنوزهــا الشاســعة غيــر المكتشــفة.
 لذلــك يجــب أن تكــون نهضــة األدب العربــي األصيــل جــزًءا مــن 
رؤيــة ثقافيــة جديــدة ، أعمــال تعكــس الجمــال المميــز للشــرق 

األوســط ، بمــا فــي ذلــك ثقافتــه وقصصــه وجمالياتــه.
 ُتبــذل جهــود كثيــرة فــي الــدول العربيــة لزيــادة عــدد ونوعيــة 
األعمــال المترجمــة.  أطلقــت هيئــة األدب والنشــر والترجمــة فــي 
المملكــة العربيــة الســعودية مبادرتهــا »ترجــم« لترجمــة األدب 
العربــي عالــي الجــودة إلى لغــات أخــرى ، وبالتالي تشــجيع التبادل 

الثقافــي المزدهــر بيــن العالــم العربــي والجماهيــر العالميــة.
ــًرا  ــها مؤخ ــم تأسيس ــي ت ــألدب الت ــة ل ــارقة الدولي ــة الش  وكال
ــة مــن نوعهــا فــي المنطقــة ، مكلفــة بإنشــاء  ، وهــي أول وكال
ــى يتمكــن  ــن حت ــن والمترجمي شــبكة مــن الناشــرين والمؤلفي
ــى جمهــور  ــن الوصــول إل ــل م ــي الجمي ــي العرب ــوى األدب المحت
عالمــي مــن خــالل نشــر األعمال وبيع حقــوق الترجمة.  للناشــرين 

فــي الخــارج.
ــة  ــزة أدبي ــة هــي جائ ــة العربي ــة الســنوية للرواي ــزة الدولي  الجائ
مرموقــة تشــمل جائــزة قدرهــا 50 ألــف دوالر للمؤلــف وتغطــي 

تكلفــة الترجمــة إلــى اللغــة اإلنجليزيــة.
 ومــع ذلــك ، ال يــزال هنــاك مجــال للتحســين ، إذا أردنــا أن نــرى 
ــة  ــيبدأ برعاي ــي.  س ــاق عالم ــى نط ــي عل ــألدب العرب ــة ل نهض
المؤلفيــن وتزويدهــم بمهــارات الكتابة المميــزة التي يحتاجونها 
، مــن خــالل فصــول األدب الغامــرة فــي المــدارس وورش العمــل 

للكتابــة اإلبداعيــة المتاحــة للجمهــور.
 برامــج التدريــب فــي الترجمــة والكتابــة اإلبداعيــة ضروريــة أيًضا 
إذا كانــت األعمــال ذات جــودة عاليــة.  باإلضافــة إلــى ذلــك ، 

يجــب أن تكــون هنــاك طــرق الكتشــاف األعمــال اإلبداعيــة التــي 
تســتحق المشــاركة مــع العالــم - ســواء من خــالل الجوائــز األدبية 
أو المنــح المقدمــة للمؤلفيــن أو مخططــات التقديــم المفتوح من 

الناشــرين أو المؤسســات.
 يجــب إنشــاء شــبكة قويــة مــن الكتــاب والمترجميــن والناشــرين 
لتحفيــز مشــاريع الترجمــة الجديــدة.  توفــر معــارض الكتــاب 
الدوليــة فرصــة رائعــة للترويــج لمثــل هــذه المشــاريع مع شــركاء 

عالمييــن ، بمــا فــي ذلــك التفــاوض علــى حقــوق األفــالم.
ــا لنجــاح   يعــد خلــق طلــب محلــي وإقليمــي وعالمــي أمــًرا حيوًي
األعمــال المنشــورة.  يمكــن للناشــرين الدخــول فــي شــراكة مــع 
المكتبــات العامــة ومحــالت بيــع الكتــب واألســواق الرقمية لعرض 
الكتــب بطــرق جذابــة وموضوعيــة للقــراء الفضولييــن.  باإلضافة 
إلــى ذلــك ، يمكــن اســتضافة المقابــالت والمناقشــات الجذابــة 
مــع المؤلفيــن علــى وســائل التواصــل االجتماعــي وفــي معــارض 
الكتــب وفــي الصالونــات األدبيــة لضمــان وصــول أصواتهــم إلــى 

أكبــر عــدد ممكــن مــن الجمهــور.
 يعــد تشــجيع المدونيــن علــى الكتابــة عــن األدب العربــي 
طريقــة رائعــة أخــرى للتفاعــل مــع جمهــور عالمــي وزيــادة الوعي 

ــة. ــي المنطق ــر ف ــي المزده بالمشــهد األدب
 مــن الواضــح أن هنــاك حاجــة إلــى اتحــاد مــن الرعــاة المخلصيــن 

لتمويــل مثــل هــذه المبــادرات والخطط بشــكل مســتدام.
ــى  ــاحرة عل ــة س ــع بقبض ــي يتمت ــد أن األدب العرب ــن المؤك  م
القــراء الحالييــن وقــد حــان الوقــت لضمــان وصــول المزيــد منــه 
إلــى جمهــور أوســع مــن القــراء العالمييــن لتشــجيع المزيــد مــن 

التقديــر الدولــي.
* ســارة المــال باحثــة إماراتية مهتمة بسياســة التنمية البشــرية 

وأدب األطفال.

الباحثة اإلماراتية سارة المال :
ترجمة األدب الالمع في التراث العربي يمنحه تاثيرًا عالميًا

منــذ بدايــة ظهــور الســينما العراقيــة فــي اول افالمهــا ابــن الشــرق عــام1946 
توالــت االفــالم بفضــل القطــاع الخــاص ،الــذي كان ســببا فــي ظهــور العديــد من 
االفــالم المهمة.لكــن لالســف لــم يتــم بنــاء بنيــة تحتيــة صحيحــة لهــا، فبقيــت 
الســينما كافــالم فقــط وليــس صناعــة ومســتلزمات وبنــى تحتيــة اساســية.لذلك 
ينعــت النقــاد ســينمانا بانــه التوجــد ســينما عراقيــة بــل افالمــا عراقية.ماعلينــا... 
ــام2003. وكان  ــد ع ــينمائي لح ــم س ــة فيل ــدود مائ ــهدت بح ــة ش ــك الحقب تل
الموثــق االميــن الوحيــد لتلــك الرحلةهــو الكاتــب الراحــل احمــد فيــاض المفرجــي 
الــذي تــرك التمثيــل فــي المســرح والســينما ليصبــح ابــرز مبدعــي التوثيــق وقــدم 
جهــدا مبــاركا وكبيــرا فــي توثيــق رحلــة المســرح والســينما منــذ بداياتهمــا ولحد 

رحيلــه.وكان قــد حفــظ لنــا تاريخــا لــواله لضــاع ذلــك التاريــخ ومعلوماتــه
.وحيــن توفــى كنــا كمــن يضــع يــده علــى قلبــه الن الســاحة كانــت تخلــو مــن 
موثــق مجتهــد ودؤوب لهــذا التاريــخ واعنــي الســينما بالــذات رغــم وجــود 
الكثيــر مــن النقــاد وكتــاب الســينما فــي العــراق. لكــن لــم يتصــد واحــدا منهــم 
للتوثيــق ســوى ناقــد مهــم هــو الناقــد )مهــدي عبــاس( الــذي عــرف ان تاريــخ 
ــم يتحــرك لصيانتــه وحفظــه فــي كتــب تكــون  االفــالم العراقيــة ســيضيع اذا ل
مرجعــا لها.وفعــال بعــد عــام 2003 فــرغ الناقــد مهــدي عباس نفســه تمامــا لهذه 
المهمــة تقريبــا فاخــذ يصــدر كتبــه عــن االفــالم القديمــة وتفاصيلهــا وحكاياتها 
ــك  ــه كل النشــاط الســينمائي لتل ــاب ســنوي يجمــع في ــى كت وابطالهااضافــة ال
ــي تشــارك تحــت  ــج فــي داخــل العراق،وفــي الخــارج ايضــا الت ــي تنت االفــالم الت
اســم العــراق فــي المهرجانــات العربيــة والعالميــة. وظلــت هــذه المهمة هاجســه 
االكبر.والطريــف ان المهمــة كانــت خاصــة بــه ويقــوم بهــا وحــده وعلــى حســابه 
الخــاص ماعــدا اســتثناءات بســيطة ســاعدته فيهــا نقابــة الفنانيــن علــى اصدارها 
فــي الســنوات االخيــرة. هــذا الجهــد الكبيــر جهد مؤسســاتي يحتــاج الــى طاقاتات 
وشــخوص لمتابعــة تفاصيلــه، لكن مهــدي كان شــعلة متوهجة لصنع كل شــيء 
مــن اجــل توثيــق الســينما وافالمهــا فــي هــذه االيــام. اخــر مــا اتحفنــا بــه الناقــد 
ــام2020  ــالم ع ــينما.المخصص الف ــا والس ــه كورون ــو كتاب ــا ه ــج ابداع المتوه
ــينما.و  ــا الس ــاني وبضمنه ــاط االنس ــت النش ــا واوقف ــه كورون ــت ب ــذي هجم ال
ــوك ,  ــات  ده ــاس كمهرجان ــة االس ــينما بالدرج ــات الس ــف مهرجان ــهد توق ش
النهــج , الســليمانية, بابــل , 3×3 , القمــرة , البصــرة , الســماوة واســتعاضوا عنهــا 
بمهرجانــات اوناليــن ،وايضــا كانــت شــحيحة.كما شــهد وفــاة 12 فنانا ســينمائيا 
وصــدور خمســة كتب ســينمائية بضمنهــا كتابان لمهــدي عباس.وشــارك العراق 
فيهــا ب80 مهرجانــا ســيمنائيا عربيــا وعالميــا. وحــاز العــراق فيهــا علــى 27 جائزة 
عربيــة ودوليــة  وتلــك االفــالم العراقيــة  هــي ) ســتيغما – نافــذة حمــراء – الباجــو 
ــن  ــم تك ــرة – ل ــة االخي ــماوة – الوصي ــل – روح الس ــاك اجم ــون – هن اليحتفل
وحيــدة – بغــداد فــي خيالــي – ابتســامة فــي دقيقــة – قصص العابريــن – جزيرة 
اللؤلــؤ – غــذاء الــروح – الحقيبــة – البنفســجية – شــارع حيفــا – ســاجر النــار – 
صفــر – القصــىة الخامســة – امهلنــي لحظــة (. وقدمــت مديريــات الســينما فــي 
اربيــل والســليمانية اكثــر مــن 20 فيلــم قصير.كمــا بــرزت افالم االنيميشــن حيث 
انتجــت عدةافــالم جيــدة للمخرجين)حســنين الهانــي وعــدي عبــد الكاظــم وانس 
الموســوي ومهنــد الكاتــب(. واقيــم لهــا مهرجانــا كبيــرا فــي بابــل قبــل ايــام فــي 
جامعــة اربيل.كمــا تضمــن كتابــه كورونــا والســينما ملحقــا خاصــا عــن الســينما 
الكويتيــة. وبعــد اليســعنا اال نشــكر هــذا الناقــد والموثــق االميــن الفالم الســينما 
العراقيــة علــى مايبذلــه مــن جهــد ســخي وكبيــر. وبأمــكان أي متابع وناقــد داخل 
العــراق وخارجــه يريــد ان يتعــرف علــى تفاصيــل افالمنــا منــذ اول فيلــم ولحــد 

اليوم،مراجعــة كتــب التوثيــق التــي قدمهــا مهــدي عبــاس.

السينما العراقية 
والتوثيق

من مفكــريت الفنية

قحطان جاسم جواد
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ــًدا ســينمائًيا  ــي لســت ناق ــرف بان ــل كل شــيء يجــب ان اعت قب
اوكاتبــا عــن الســينما اواي شــيء مــن هــذا، لكــن الــذي شــدني 
ــي  ــرق الت ــود )الط ــذا العم ــوان ه ــل عن ــذي يحم ــم ال ــي الفل ف
ــه  ــه، عالق ــن االب وبنت ــيه بي ــه الرومانس ــلكها( هوالعالق ام نس
مثاليــه اســتطيع اقــول عالقــه فــي منتهــى الجمــال والرقــه، 
القصــه باختصــار هــي ، عــن رجــل مهاجــر كاتــب مكســيكي كان 
قــد هاجــر لظــروف وتــرك بلــده واختــار العيــش فــي المغتــرب.

ــه بنــت واحــده فقــط، فقــد هــذا الرجــل فقــد  تــزوج وطلــق ول
ــه،  ــاس الي ــة الن ــراء معامل ــي ج ــرض عقل ــب بم ــه اواصي ذاكرت
اال ان ابنتــه أحيــت فيــه الذاكــره وأحيــت فيــه الحــب، فبعــد ان 
عاملــه االخــرون تعامــال جافــا قاســيا بعــض االحيــان، كمــا حــدث 
ــا  ــخ ابيه ــي توبي ــت ف ــا البن ــت توقفه ــي كان ــه والت ــع طليقت م

وتقــول هــذا انســان ايضــا.
هــذا االنســان الكاتــب وهنــا رمــز للرقــة والشــفافية، تعــرض الــى 
اكثــر مــن موقــف عنصــري فــي امريــكا، تعــرض الــى هجــوم مــن 
ــات، وكان  ــذي م ــه ال ــّره بكلب ــا ذك ــن كلب ــراس، وهويحتض الح

حينهــا مصابــا بمــرض عقلــي.
الــذي اثــار انتباهــي هوتعامــل البنــت الشــفاف والرقيــق مــع 
والدهــا، وكان رســالة الفلــم تقــول ان هــذا النــوع مــن التعامــل 
ــاءه، اقصــد التعامــل  ــاس بــل بيــن االب وابن ــن الن قــد فقــد بي

ــفاف . ــي الش ــي الرومانس الراق
ــة الوقــت هــذه والركــض وراء  ــت هــل نحــن فــي مطحن وتعجب
االشــيء، ُجعلنــا نتعامــل بغضاضــة وقســاوة بعــض االحيــان، ام 
هــي التكنلوجيــا التــي جعلــت منــا نتعامــل كاجهــزة واالت فيمــا 
ــى  ــه للرجــوع ال ــل زوال ودعوت ــا، فقــط حينهــا تذكــرت امي بينن

الطبيعــه.

 الطرق التي لم نسلكها

أمري الخطيب

التفـاتة 

يعــد المخــرج التلفزيونــي العراقــي صــالح كــرم واحــدًا مــن 
أعمــدة الدرامــا العراقيــة التلفزيونيــة، الــى جانــب عمالقــة هــذا 
الفــن الــذي شــهد تقدمــا فــي مرحلتــي الســبعينات والثمانينــات 
مــن القــرن الماضــي. فقــد ســاهم مــع مخرجيــن كبار مثــل محمد 
شــكري جميــل وابراهيــم عبــد الجليــل وحســن حســني وكارلــو 
هارتيــون وعمــا نوئيــل رســالم  كمؤسســين مــع مــن تبعهم من 
المخرجيــن فــي تقديــم اعمــال مهمة . ويتذكــر العراقيــون أعمال 
صــالح كــرم الــذي كان يوصــف بصانــع النجــوم مثــل )الهاجــس( 
و)دائمــا نحــب( و)ناديــة( و)رجــال الظــل( و)ابــو جعفــر المنصــور(  
و)عندمــا تســرق األحــالم( )البخــالء( و)عــش االزواج( وغيرهــا. كما 
ــاق  ــى النط ــل عل ــي وعم ــاج الفن ــركة لالنت ــن ش ــر م ــس أكث اس
العربــي مخرجــا ومنتجــاً . ولعــل أهميــة هــذا الحــوار مــع صــالح 
كــرم مــن بيــن وجهــات نظــره فــي الدرامــا عمومــا حديثــه عــن 
مشــروعه الجديــد القــادم وهــو ملحمــة )الحــب واالســوار( الــذي 
ــا  ــة وربم ــات مالي ــه معوق ــذي يواج ــرين وال ــورة العش ــؤرخ لث ي
سياســية فــي انتاجــه . بــدأ الحــوار مــع الفنــان الكبيــر ابــي كــرم 

عــن اهــم مراحــل الدرامــا العراقيــة فاجــاب :  

ــة  ــي حقب ــة ه ــا العراقي ــا الدرام ــرت به ــي م ــل الت ــم المراح أه
الســبعينات والثمانينــات مــن القــرن الماضــي. فــي تلــك الفتــرة 
ــار  ــاب كب ــل منكت ــل والعم ــي العم ــالص ف ــراف واإلخ كان اإلحت
هــو الســائد، ورغــم قــدم التقنيــات التــي نعمــل بهــا لكــن ذلــك 
يعطــي للفنــان فرصــة االجتهــاد والبحــث عــن بدائــل وتقديــم 

ــب . ــع الجوان عمــل متكامــل مــن جمي
* ماهو تصورك للدراما اليوم ؟

ــة  ــرع والنمطي ــو التس ــوم ه ــا الي ــى درام ــذ عل ــا يؤخ ــرز م - أب
فــي اختيــار المواضيــع التــي غالبــا مــا تقــع فــي عمليــة تشــويه 
للمجمتــع، الدرامــا يجــب أْن تحاكــي همــوم ومشــاغل وطمــوح 
المجتمــع العراقــي بجميع مكوناتــه. كذلك تحولــت المواضيع الى 
اســكيجات ســريعة ودرامــا ضعيفة وســادت الكوميديا الســطحية 
والجميــع يقلــد بعضــه بحيــث أصبحنــا امــا شاشــة يتشــابه فيهــا 

الجميــع شــكال واداء.
* لماذا لم يخرج االنتاج العراقي الى القنوات العربية ؟ 

- الســبب األساســي فــي عــدم خروج االنتــاح العراقــي للعرض في 
القنــوات العربيــة هــو فقــر االنتــاج والنوعيــة الخاصــة بموضــوع 
الدرامــا واالداء واالخــراج. وهــو مــا ينطبــق علــى الســينما التــي 

تعــد فــي اضعــف مســتوياتها رغــم وجــود شــباب موهبيــن، نعــم 
ــات  ــى مؤسس ــة ،وعل ــينما مترابط ــا والس ــاج الدرام ــاكل انت مش
الدولــة ذات العالقــة تعزيــز ورفــد عمليــات االنتــاج وتخصيــص 

مبالــغ مجزيــة لالنتــاج.
* ومالذي يعيق انتاج األعمال المهمة ؟

- العوائــق كثيــرة اهمهــا بعــد 2014 توقــف االنتــاج الفنــي بــكل 
القنــوات الفضائيــة وخاصــة المدعــوم مــن الدولــة، هــذه الســنة 
انتجــوا عمــال واحــدًا كوميديــا .. فهنــاك شــحة بالمــوارد والعوائق 

األخــرى اكثــر . 
كنــا بزمــن الحصــار ننتــج مسلســالت فــي شــركات خاصــة 
ونســوق للخــارج، االن الشــركات الخاصــة تركــت انتــاج الدرامــا، 
صــار االنتــاج محصــورًا فــي )المنتــج المنفــذ ( الن التســويق الــى 
ــرب  ــي المغ ــي ف ــوقنا الرئيس ــم.. كان س ــة عقي ــوات العربي القن
العربــي واالردن ولــم نســوق الــى مصــر ولبنــان وســوريا .. كذلك 

عوائــق اللهجــة. 
ــة التســويق صفــر. آخــر عمــل كان )ســارة خاتــون(  اليــوم عملي
للكاتــب حامــد المالكــي وانــا المخــرج والمنتــج وتــم تســويقه الى 
قنــاة ال ام بــي ســي .. عناصــر كثيــرة مطلوبــة للعمــل المتكامــل 
منهــا الجــودة والفكــر الــذي يطرحــه النــص وايضــا مواقــع 
التصويــر كذلــك فالتقنيــات ضعفــت .. الدرامــا العراقيــة بحاجــة 

الــى نهضــة عاجلــة  . 
* هــل يمكــن ان تســاهم انــت فــي هــذه النهضــة بخبراتكــم 

التــي تدعــم الشــباب اليــوم.؟
- انــا لــم اتوقــف يومــا عــن العمــل والمقترحــات والرعايــة الالزمة 
للجيــل الجديــد بــل أيضــا افكر بتشــغيل الفنانيــن العاطلين حيث 
أصبحــت بطالــة الفنانيــن ظاهــرة فــي العــراق وكلهــم ممثــالث 
وممثليــن وتقنييــن اليقلــون كفــاءة عــن الكــوادر العربيــة التــي 

نراها.
* ماذا اعددت في هذا االتجاه؟

ــت  ــه الوق ــن أجل ــنوات م ــن س ــت م ــر بذل ــروع كبي ــدي مش - ل
ــو   ــازه، وه ــى انج ــرا عل ــت مص ــق مازل ــم العوائ ــة ورغ والمتابع
ملحمــة عراقيــة كبيــرة حــول ثــورة العشــرين ممسلســل )الحــب 

ــن .  ــه حس ــد االل ــب عب ــوار( للكات واالس
* ومالذي قمت به حتى االن النجاز ) الحب واالسوار (؟.

ياســيدي هــذه قصــة طويلــة، حاولنــا بجهــود طيبــة مــن شــبكة 
االعــالم ولجنــة الثقافــة فــي مجلــس النــواب أن نخصــص لهــذا 
ــم  ــة 2020 عــام 2019، وقــد ت ــا فــي موازن ــر مبلغ العمــل الكبي
ذلــك، وأحيــل األمــر الــى وزارة الثقافــة فــي عهــد الدكتــور عبــد 
األميــر الحمدانــي، لكــن الــوزارة قالــت ســنخصص هــذا المبلــغ 
ــم  ــغ ول ــرف المبال ــف ص ــد، وتوق ــوالت الحش ــد بط ــالم تمج الف
تنتــج االفــالم التــي قالــوا عنهــا، بينمــا كان انتــاج مسلســل يــؤرخ 
ثــورة العشــرين برؤيــا عراقيــة جديــدة اليقــل شــأناً عــن ذلــك 
والمبلــغ أصــالً مخصــص لهــذا األمــر . ثــم  تواصلنــا مــع مجلــس 
ــد  ــور حســن ناظــم الوزيرالجدي ــع الدكت ــرة اخــرى وم ــواب م الن
وعرضــه علــى مــؤرخ لتقييمــه مــن أجــل تصحيــح بعــض النقــاط 
إن وجــدت كمــا عــرض علــى مختــص فــي الدرامــا هــو الدكتــور 
ميمــون الخالــدي الــذي كتــب تقريــرًا مميــزًا مــع المالحظــات التي 

يمكــن معالجتهــا . 
* ومازلنــا ننتظــر. هــل أدرج الســيد الوزيــر الموضــوع فــي 

؟ ام ال   2021 ميزانيــة 
- هــذا العمــل بالنســبة لــي حلم حياتــي يمكننا تقديمه باســلوب 
حديــث وتقنيــات متقدمــة نســتطيع أن نخــرج بــه الــى الســاحة 
العربيــة بقــوة. وهــو باالضافــة الــى انــه يعــزز اللحمــة الوطنيــة 
ويقــدم هــذه الثــورة الوطنيــة العظيمــة باســلوب يمثــل تاريــخ 
ــة  هــذا الشــعب كل الشــعب فانــه كفيــل بتشــغيل مايقــارب مئ

فنــان ونصــف ذلــك مــن التقنييــن.

وهو ينتظر جهود وزارة الثقافة على انتاج ملحمة ) الحب واالسوار (

صالح كرم للمستقل : الدراما العراقية بحاجة الى نهضة عاجلة
حوار : خاص باملستقل

صــدور العــدد الجديــد مــن مجلــة الثقافــة األجنبيــة عــن دار الشــؤون الثقافيــة العامــة، يذكــر ان 
هــذه هــي الســنة الثانيــه واالربعــون لصــدور هــذه المجلــه، وهــي مجلــة نصــف ســنوية تعنــى 

بشــؤون الثقافــة والفنــون فــي العالــم.
حمــل هــذا العــدد محــورا خاصا عــن المفكر و عالم اللســانيات نعومي وحمســك اضافــة الى كلمة 
رئيــس التحريــر الناقــد و المترجــم االســتاذ باقــر جاســم محمــد، و كمــا حمــل هــذا العــدد مواضيع 
مهمــه مثــل مقابلــة مــع الممثــل االمريكــي المعــروف جــاك نيكلســون و كذلــك ملفــا عــن حيــاة 

الشــاعر بيلــي كولنــز و مواضيــع اخرى.
يذكــر ان هــذا العــدد صــدر فــي ضــروف صعبــه للغايــه حيــث توفيــت زوجــة رئيــس التحريــر فــي 

ايــام انجــاز هــذا العــدد.

صدور العدد الجديد من 
مجلة الثقافة األجنبية

تميــزت الدرامــا العراقيــة فــي شــهر رمضــان لهــذا 
العــام بكثافــة اإلنتــاج عــن األعــوام الســابقة، عــدد 
ــة  ــة العراقي ــوات التلفزيوني ــن القن ــم م ــر ومه كبي

دخلــت مضمــار ســباق اإلنتــاج الدرامــي بشــكل 
متســارع فكانــت الحصيلــة الكثيــر مــن المسلســالت 
التــي يتابعهــا يوميــا بشــغف الجمهــور العراقــي 
المنطقــة  الهــروب،  طيبــة،  بديلــة،  )أم  منهــا 
أكشــن،  واميــرة  ســلطان  بروانــة،  الحمــراء، 
العدليــن( وغيرهــا مــن األعمــال األخــرى الكثيــرة 
التــي اســتحوذت علــى إهتمــام المشــاهدين وتلــك 
ــي  ــة ف ــا كثاف ــَدت حوله ــد ولَّ ــة ق ــة الدرامي الكثاف
حركــة نقاشــات وســجاالت معرفيــة وفكريــة جميلــة 
ــن المهــم أيضــا  ــي، م ــع العراق ــراد المجتم ــن اف بي
ــام  ــذا الع ــي له ــاج الدرام ــة اإلنت ــرف أن كثاف أن نع
وبغــض النظــر عــن طبيعــة األعمــال التــي ُقدمــت أو 
االجنــدات التــي تقــف وراء اختيــار بعــض القصص أو 
النيــات التــي دفعــت بمــن يقــف وراءهــا الــى تنــاول 

موضوعــات دون غيرهــا والتــي ســوف يتناولهــا 
النقــاد بالتفصيــل بعــد انتهــاء العــروض فــأن تلــك 
الكثافــة قــد حركــت الميــاه الراكــدة وأعــادت دوران 
ــي اســتمر  ــة والت ــة والمتلكئ ــاج المتوقف ــة اإلنت عجل
ركودهــا طويــال إال مــن بعــض النتاجــات الســابقة 
القليلــة فهــي بذلــك تكــون قــد اضافــت رصيــد 
عــددي جديــد متراكــم الــى الئحــة األعمــال الدرامية 
العراقيــة بعــد أن كان المشــاهد العراقــي يتنقل بين 
المسلســالت المصريــة والســورية فقــط فهــو اليوم 
يتنقــل فــي أفــق أرحــب و أوســع بيــن المسلســالت 
العراقيــة وهــذا مــا نــراه مــن تنــاول لألعمــال علــى 

صفحــات الجمهــور العراقــي فــي السوشــيال ميديــا 
ــد ســحبت  ــا ق ــك تكــون الدرام بشــكل واســع وبذل
ــة  ــة والثقافي ــه الفني ــى قاعدت ــي ال ــور العراق الجمه
ــم  ــر والمه ــي األخ ــد اإليجاب ــى الصعي ــة، عل المحلي
جــدا هــو أن تلــك األعمــال قــد وفــرت العديــد 
ــن  ــن العراقيي ــازة للفناني ــل الممت ــرص العم ــن ف م
بمختلــف التخصصــات )ممثليــن ومخرجيــن وفنييــن 
ــم  ــد ت ــك فق ــن ذل ــر م ــل اكث ــيناريو( ب ــاب س وكت

اســتدعاء الكثير من الفنانين المهاجرين للمشــاركة 
ــد  ــاس وهن ــادل عب ــب جــواد وع ــان غال منهــم الفن
كامــل وباســم قهــار وغيرهــم وهــذه واحــدة مــن 
افضــل المؤشــرات اإليجابيــة ذلــك باشــراك فنانــي 
ــم  ــون وطنه ــث ينتم ــى حي ــم ال ــر وعودته المهج
ــا  ــة كم ــة العراقي ــة والفني ــم الدرامي ــراق وبيئته الع

قــد توفــرت فــرص عمــل لشــريحة كبيــرة مــن 
العامليــن والســائقين واإلدارييــن والمحاســبين، 
أيضــا تســاهم حركــة اإلنتــاج تلــك بتراكــم الخبــرات 
الفنيــة وادخــال المعــدات والتقنيــات الحديثة فتكون 
التطــور  لمواكبــة  دؤوبــة  عمــل  ورش  بمثابــة 
التقنــي والفنــي خاصــة مــع األعمــال التــي يشــارك 
فيهــا فنانيــن مــن دول عربيــة وأجنبيــة ويرتفــع 
ــة التطــور  ــرة ورش العمــل ومواكب اإلحســاس بوتي
عنــد الشــباب بشــكل خــاص مــن الذيــن يشــاركون 
ألول مــرة فــي هــذه الموجــة الكبيــرة مــن االنتــاج 
الدرامــي، ان الشاشــات العراقيــة قــد ازدانــت بتلــك 

العــروض التــي تطــرح موضوعــات عراقيــة متنوعــة 
وهــي خطــوة مهمــة تحتــاج الــى التواصــل واالزدياد 
مســافة  علــى  العراقــي  الجمهــور  ُتبقــي  ألنهــا 
ــل  ــا تعم ــا ربم ــة وايض ــا العراقي ــن الدرام ــة م قريب
علــى ادخــال االنتــاج العراقــي الــى الســوق العربيــة 
ــي، ان  ــور العرب ــام الجمه ــة واهتم ــى بمتابع وتحظ
أســباب االنتــاج الدرامــي كثيــرة ومنهــا يتبلــور 
ــن  ــح ومعل ــا واض ــون بعضه ــا يك ــع ربم ــر دواف عب
وبعضهــا األخــر يتخفــى وراء أهــداف غيــر معلنــة في 
ــات  ــل توجه ــا تحم ــص بعينه ــذ قص ــار وتنفي اختي
ومعاييــر معروفــة لكــن المعــروف أيضــا أن مــن بين 
)الكــم( فــي االنتــاج يخــرج )النــوع( إذا مــا أســتمرت 
ــدوران والعطــاء، وســوف نعتمــد  ــاج بال ــة اإلنت عجل
علــى ذكاء و وعــي المشــاهد العراقــي بالتمييــز 
والخبيــث  الحســن  بيــن  والســمين  الغــث  بيــن 

ممــا ُيعــرض فالدرامــا حتمــا تدخــل فــي تركيبتهــا 
ــي  ــة الت ــات اإلعالمي ــائل والخطاب ــن الرس ــر م الكثي
ال يمكــن أن تكــون بمعــزل أو تنســلخ عــن ســياق 
األفــكار القصديــة واألجنــدات التــي تنتهجهــا القنــاة 
والمؤسســة اإلعالميــة الُمنتجة للعمــل وال يمكن ان 
تمتــاز أي قنــاة تلفزيونيــة بالعالــم كلــه بالحياديــة 
المطلقــة نعــم ربمــا هنــاك حــد ادنــى مــن الحياديــة 
ــة  ــاب الحيادي ــا وغي ــة كلي ــون مطلق ــن تك ــا ل لكنه
ــي  ــر مباشــر ف ــا تأثي ــد وأن يكــون له ــة الب المطلق
ــن  ــاج العمــل الدرامــي وإال فل ــات ومخرجــات إنت ألي
يعــرض علــى الشاشــة ان كان يخالــف توجهــات 
القنــاة وخطهــا اإلعالمــي والرســالي، لكــن يبقــى لنــا 
عامــل استشــعار المؤشــرات اإليجابيــة التــي يمكــن 
ان تحققهــا حركــة اإلنتــاج الدرامــي العراقــي وهــي 

ــة. األهــم فــي هــذه المرحل

الدراما العراقية .. إنتاج وترقب

جوزيف جات 

إنشــاء مســتعمرة بشــرية علــى كوكــب المريــخ، مشــروع 
فلــم هوليــوودي للمســتقبل.

تتكــون األرض فــي الغالــب مــن األكســجين والهيدروجيــن 
عندمــا يكــون المريــخ فــي الغالــب ثانــي أكســيد الكربــون. 
لــذا، إذا كنــت ستســتقر علــى المريــخ، فســيكون ذلــك 
بمثابــة محاولــة للتنفــس في غرفــة مليئة بالدخان. ليســت 
غرفــة مليئــة بدخان الســجائر، ولكــن غرفة حيث كل شــيء 

فيهــا دخــان وال أكســجين. ال يمكنــك التنفــس.
إلنشــاء مســتعمرة على ســطح المريخ، يجــب أن نجد طريقة 
إلنشــاء فضــاء »أكســجين وهيدروجيــن« علــى كوكــب حيث 

يتكــون الهــواء مــن ٪95 مــن ثانــي أكســيد الكربون.
ــال  ــالم خي ــات وأف ــاك رواي ــك؟ حســًنا، هن ــل ذل ــف تفع كي
علمــي مثــل Total Recall حيــث تكمــن الفكرة في تســوية 
مســاحة كبيــرة جــًدا بجــدران علــى ســطح المريــخ، وجــدار 
ــون،  ــي أكســيد الكرب ــث ال يمكــن ترشــيح ثان ســميك حي
ــي  ــن ف ــجين والهيدروجي ــات األكس ــتمر جزيئ ــث تس وحي
ــر، بينمــا المتصــاص ثانــي أكســيد الكربــون الــذي  التكاث

نخرجــه نحــن البشــر.
مــن شــأن ذلــك أن يكــون مشــروعاً ضخمــاً مــن الناحيــة 
ــيكون  ــم س ــدران. ث ــي الج ــك أن تبن ــية. أوال علي الهندس

ــة. ثــم ســيكون  عليــك إعــداد نظــام التهويــة االصطناعي
عليــك حفــر األرض وتســويتها. لكــن عليــك أوالً إجــراء 
مســح جيولوجــي لمعرفــة كيفيــة حفــر األرض حتــى تصبــح 

مســطحة.
ثــم ســيكون لديــك نظــام األكســجين يــدور لفتــرة كافيــة 
لجزيئات الهيدروجين واألكســجين لتشــكيل مجــاري مائية. 
ــراض  ــرب وألغ ــاه للش ــاري المي ــتخدام مج ــيتم اس ــم س ث

الزراعــة.
ــدع  ــار وتص ــزال أو انفج ــدث زل ــك، إذا ح ــن ذل ــم م  واأله
الجــدار، فســيختنق كل شــخص بالداخــل ويموت. ســتكون 
كتلــة ثانــي أكســيد الكربــون أقــوى مــن أن تقاومهــا 

ــجين. ــات األكس جزيئ
مشــكلة كبيــرة أخــرى هــي النقــل. إذا قمــت بإغــالق خــزان 
ــه.  ــدأ ب ــف تب األكســجين بالكامــل بجــدران ســميكة، فكي
ــون مــع  ــي أكســيد الكرب ــذف ثان ــا يق ــل البعــض نفًق تخي
االســتمرار فــي دفــع األكســجين، لذلــك ال يختلــط الغــازان.
ــاك   هــذا هــو الجانــب الهندســي مــن كل شــيء. ثــم هن
ــطح  ــى س ــرية عل ــتعمرة بش ــكل مس ــاذا تش ــؤال: لم الس

ــخ؟ المري
ــا.  ــي بهم ــان أوص ــاك طريقت ــة، هن ــة العملي ــن الناحي  م
ــزة  ــت المعج ــن اآلن، إذا نجح ــرن م ــد ق أود أن أوصــي بع
الهندســية، وبعــد اختبــار الفئــران والــكالب لمعرفــة كيفيــة 

بقائهــم علــى قيد الحيــاة، أقتــرح ترحيل المجرمين القســاة 
علــى المريــخ. لذا ســيكون الــرواد كل القتلــة والمغتصبين، 
وســنرى كيــف ينجــون ويزدهــرون هنــاك. بهــذه الطريقــة، 
إذا كان هنــاك حــادث أو شــيء مــا، فهــذه طريقتهــم فــي 

الحصــول علــى عقوبــة اإلعــدام.
 بعــد ذلــك، إذا ازدهــر مجتمــع الســجناء، عندهــا يمكنــك 
بــدء مســتعمرة ســياحية بعــد حوالــي 200 عــام مــن اآلن. 
وهــذا يعنــي أن المجرميــن المشــددين قــد ازدهــروا لمــدة 
قــرن )وهــذه هــي قصتهــم فــي الخــالص( واآلن يمكنــك 

جــذب الســياح الستكشــاف شــكل الكوكــب األحمــر.
 ثــم فــي النهايــة، ســتبدأ الشــركات فــي تلبيــة احتياجــات 
الســياح، وسيســتقر رجــال األعمــال، وســيصبح كوكــب 
المريــخ وجهــة ســياحية مــع عــدد قليــل مــن البشــر 

المقيميــن.
 بعــد ذلــك، ربمــا يمكــن أن يصبــح المريخ في النهايــة دولة 
كاملــة بحكومتهــا وجيشــها. وهــذا هــو الوقــت الــذي ربمــا 
يخــوض فيــه المريــخ يوًمــا مــا حرًبــا ضــد كوكبنا. لكــن هذا 
فــي المســتقبل البعيــد جــًدا، ولكــي يحــدث ذلــك، ســيحتاج 

المريــخ إلــى حجــم ســكاني مماثــل لحجــم كوكــب األرض.
 مجــرد مثــال عندمــا يلتقــي العلــم الحقيقــي بالخيــال 
العلمــي. المزيــد عــن المريــخ والكواكــب األخــرى فــي أوراق 

المســتقبل!

بين الفنتازيا و الخيال العلمي 

د. صائب غازي
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6اقتصاد ومال

هــل يمكــن اطــالق وصــف الضليــل مجــازًا علــى االقتصــاد 
العراقــي؟

ــه  ــل لوضع ــه دون دلي ــا االقتصــاد التائ ــل هن ــرف الضلي يع
علــى الطريــق الصحيــح، فتتالطمــه موجــات الممارســات 
ومــوارد  االقتصــادي  الملــف  ادارة  مجــال  فــي  الخاطئــة 
الدولــة المتنوعــة علــى وجــه الخصــوص، والتــي لــو احســن 
ــا كان  ــة كم ــدول المتقدم ــن ال ــراق م ــح الع ــا الصب ادارته
متوقــع لــه ان يكــون النمــر الثامــن بيــن اقتصــادات العالــم 

ــة..  المتقدم
ولكــن ؟ يقــول المثــل الشــائع )حــدث العاقــل بمــا اليعقــل 
فــأن صــدقّ فــال عقــل لــه(.. بلــد يمتلــك ثانــي او ثالــث اكبــر 
ــل(،  ــه بالتسلس ــف علي ــم )مختل ــي العال ــي ف ــي نفط احتياط
ــروة  ــروف ان الث ــة، ومع ــرى مهمل ــة اخ ــوارد طبيعي ــدا م ع
النفطيــة هــي المعيــار االول لتصنيــف الــدول الغنيــة، لذلــك 
اليعقــل ان يكــون العــراق اضعــف حلقــة فــي التأثــر باالزمات 
الماليــة بيــن دول العالــم الــى الحــد الــذي يجعلــه يتجــه الــى 

االقتــراض واالســتدانة الخارجيــة والداخليــة.
صحيــح ان العــراق قــد تعــرض الــى اعنــف هجمــة ارهابيــة 
ودافــع عــن البشــرية جمعــاء فــي تصديــه لهمجيــة داعــش، 
ــن  ــار .. لك ــف حص ــه اعن ــروب وواج ــاض ح ــك خ ــل ذل وقب
ــواء  ــك اليمكــن ان تكــون هــذه الظــروف ســببًا لخ ــع ذل م
موازناتــه واموالــه الــى حــد االقتــراض، واليمكــن ان تكــون 

ــق عليهــا اســباب التراجــع والفشــل. شــماعة ابديــة يعل
لالســباب  وحقيقيــة  دقيقــة  مراجعــة  الــى  نحتــاج  انمــا 
ــا الســابق  ــا جــزاًء منهــا فــي مقالن ــي تناولن والمســببات الت
االقتصــاد   (( عنــوان  حمــل  والــذي  الثــالث  االجــزاء  ذو 
ذات  فــي  هنــا  نشــر  الــذي   ،)) غريبــة  مقاربــة  العراقــي 
الصفحــة االقتصاديــة تباعــا، ولنؤشــر بعــض مواطــن الخلــل 
ــه  ــا وصف ــز لن ــد تجي ــي ق ــف االقتصــادي والت ــي ادارةالمل ف

..) الضليــل  )باالقتصــاد 
لقــد عانــى القطــاع النفطــي العراقــي العديــد مــن المشــاكل 
وكان فريســة الصراعــات السياســية وعــدم وجــود رؤى 
تخطيطيــة ســليمة فــي اســتثمار الثــروة النفطيــة، عــدا نخــر 
ايرادتــه التــي التعــد والتحصــى بواســطة منظومــة الفســاد 

القاتلــة .
ومــع ذلــك كان باالمــكان ان يحافــظ العــراق علــى مركــزه 
المتقــدم بيــن االمــم إلمتالكــه الثــروات الطبيعيــة االخــرى 
والمعطلــة، وحتــى الثــروة النفطيــة لــم تســتثمر بقايــا 

ــح. ــكل الصحي ــا بالش ايرادته
النفطيــة  الصناعــات  توســيع  فــي  االخفــاق  عــدا  وفيمــا 
المختلفــة وعــدم اســتثمار الغــاز المصاحــب، الــذي كان 
واليــزال يهــدر ويحــرق ونســتعيض عنه باالســتيراد بمليارت 
الــدوالرات مــن دول الجــوار، لتشــغيل منظومــة الطاقــة 
الكهربائيــة، فقــد فشــلت الحكومــات المتعاقبــة فــي انشــاء 
ــروف  ــوارث والظ ــة الك ــة لمواجه ــيادية داعم ــق س صنادي
الطارئــة ، وهــذا احــد اســباب اتجاههــا اي الحكومــات نحــو 

ــا . ــج اخطاءه ــال نتائ ــل االجي ــراض وتحمي االقت
ثــم ان الثــروة النفطيــة لــم تســتثمر بالشــكل الــذي ينمــي 
ــاظ  ــن الحف ــه م ــا يمكن ــوي، بم ــام والحي ــاع اله ــذا القط ه

ــال . ــروة وحقــوق االجي ــى ث عل
وحتــى عمليــات االنتــاج واالســتخراج النفطــي كانــت قــد 
واجهــت ســجاالت بيــن ان نحتفــظ بــه تحــت االرض او 
نســتخرجه وننمــي بلدنــا لضمــان مســتقبل وضــاء الجيالنــا، 
لذلــك خســرنا الهدفيــن، والســبب منــذ ســنوات ليســت 
ــي  ــل عــن النفــط ف ــاج بدائ ــوات النت ــت الدع ــة تعال بالقليل
حققــت  وقــد  المختلفــة،  بانواعهــا  الطاقــة  اســتخدامات 
بعــض الــدول طفــرات فــي هــذا المنحــى، وهــا هيــه تقتــرب 
الفتــرة الزمنيــة لالســتغناء عــن اســتخدامات هــذه الثــروة او 
حتــى اذ انصفهــا فــان العــراق هــو الخاســر االكبــر، والســبب 
عــدم اســتثماره احتياطاتــه بشــكل ســليم، لتوفيــر مســتقبل 

ــن هــو الخســران لالســف . ــا الحالتي ــي كلت ــال وف لالجي
هــذا جانــب اخر مــن جوانب اســباب تراجــع االقتصادالعراقي، 

فهــل يمكــن ان نصفه باالقتصــاد الضليل ؟..
بقيــت امامنــا فــرص ضئيلــة النقــاذ اقتصادنــا مــن الضيــاع 

والتيهــان فهــل ســيحالفنا الحــظ ... نراقــب لنــرى .

االقتصاد الضليل

ياسر املتولي

صدى التنمية

وكاالت - المستقل

تســعى روســيا الــى تعزيــز عالقاتهــا مــع الصيــن الخصم 
االقــوى للواليــات المتحــدة، كمــا تحــرص علــى تأســيس 
ــة، ويخفــف  ــة واشــنطن االقتصادي ــل هيمن محــور يقاب
المعســكر  مــن  تواجههــا  التــي  الضغوطــات  عنهــا 

ــي ككل . الغرب
ومــع اشــتعال المواجهــة التجاريــة األمريكيــة ضد الصين 
ــد ترامــب ووصولهــا  فــي عهــد الرئيــس الســابق دونال
إلــى الــذروة فــي العــام 2019، قامــت روســيا بالتواصــل 
مــع بكيــن مــن أجــل تشــكيل تحالــف لمواجهــة ســالح 
الجانــب،  أحاديــة  والقــرارات  األمريكيــة  العقوبــات 
ــي  ــاون الثنائ ــز التع ــاق لتعزي ــى اتف ــال إل ــل توص وبالفع
فــي المجــال االقتصــادي وتقليــل االعتمــاد علــى الــدوالر 
فــي مبادالتهمــا التجاريــة، وكذلــك تعزيــز التعــاون فــي 
إطــار “مبــادرة الحــزام والطريــق” وزيــادة االعتمــاد علــى 

ــاء دفــع مخصصــات المبــادرة العمــالت المحليــة أثن
وبعــد قيــام روســيا ضــم شــبه جزيــرة القــرم عــام 
2014 والتــي تعتبــر جــزًء مــن االراضــي االوكرانيــة 
الدولــة الحليفــة المريــكا ارتفعــت حــدة المواجهــة بيــن 
الطرفيــن، ففرضــت امريــكا واالتحــاد االوربــي عقوبــات 
ــر  ــن إث ــن البلدي ــة بي ــيا، وازدادت المواجه ــى روس عل
إتهــام غربــي لروســيا بتســميم المعــارض الروســي 

ــي. ــي نافالن أليكس
البيــت  بايــدن مهامــه فــي  الرئيــس  وعنــد تســلم 
االبيــض، قــام بفــرض عقوبــات جديــدة علــى موســكو 
تضمنــت توريــد التكنولوجيــا الدفاعية األمريكيــة، ومنع 
المؤسســات الحكوميــة األمريكيــة من إقراض موســكو، 
وفــرض عقوبــات مباشــرة – وبالتنســيق مــع بروكســل- 
علــى 7 مســؤولين روس بارزيــن و14 مؤسســة تعمــل 

فــي مجــال تصنيــع المــواد الكميائيــة.

الضغوطــات االمريكــة دفعــت روســيا الــى محاولــة 
ــدوالر، التقــت هــذه  ــة ال حمايــة اقتصادهــا، مــن هيمن
ــة  ــة الصيــن فــي كســر ســيطرت العمل ــة مــع رغب الرغب

ــي . ــاد العالم ــى االقتص ــراء عل الخض
 فقــد قــام البلــدان ومــن خــالل عــدة خطــوات لمواجهــة 
عمــالت  لتــداول  جديــدًا  نظامــاً  فأنشــئا  الــدوالر، 
“الروبــل” و”اليــوان” مباشــرة، وقــام المركزي الروســي 
بتحويــل جــزء مــن احتياطاته -نحــو %20 مــن احتياطات 
النقــد األجنبــي- المقومــة بالــدوالر إلى اليــوان الصيني، 
كمــا اتفــق البلــدان علــى دعــم اســتخدام العمــالت 
المحليــة فــي بورصــات موســكو وبكيــن، وخفضــت 
روســيا حصلــة الــدوالر األمريكــي واليــورو فــي صناديــق 
ســيادية كصنــدوق الرفــاه الوطنــي مــن %45 إلــى 35%.
باالضافــة الــى اســتحداث بطاقــات »ميــر« االلكترونيــة 
كارد  وفيــزا  كارد  لماســتر  المشــابهة  الروســية 
ــًا  ــح نظام ــيا أن يصب ــل روس ــي تأم ــن، والت االمريكيتي
ــاً قويــاً قــادرًا علــى المنافســة . وكلمــة ميــر فــي  عالمي

الروســية تعنــي » الســالم أو العالــم« 
بطاقات »مير« تســتخدم بنســبة %30 من سوق البطاقات 
المصرفيــة فــي روســيا، فبعــد فــرض الحكومــة الروســية 
علــى الموظفيــن المدنييــن بتلقــي رواتبهــم عــن »ميــر« 
وكذلــك أصحــاب المعاشــات وكافــة الشــرائح المســتفيدة 
مــن اإلعانــات الحكوميــة، أمــا فــي الخــارج فعــدد محــدود 
ــى  ــر” عل ــات “مي ــل خدم ــى تفعي ــق عل ــدول واف ــن ال م
أراضيــه منهــا تركيــا، إذ تشــعر الــدول والشــركات بالقلــق 
المتصاعــد مــن التعامــل مع المؤسســات الروســية خشــية 

تعرضهــا لمزيــد مــن العقوبــات مســتقبال.
كمــا فــرض الــدب الروســي قيــودًا علــى التعامــالت 
لتقليــص  االمريكيــة، وذلــك  المصرفيــة  بالبطاقــات 

االعتمــاد علــى الــدوالر فــي التعامــالت التجاريــة.
فهنــاك %74 مــن قيمــة المبــادالت التجاريــة بيــن 

ــا-  ــا وقرغيزي ــتان وأرميني ــيا وكازاخس ــيا وبيالروس روس
بالعمــالت المحليــة. 

الصيــن مــن جانبهــا أقــرت نظــام الدفــع بعملتهــا 
الوطنيــة، إال ان هنــاك مشــاكل كبيرة تعتــرض الخطوات 
ــن  ــة، فمــا زال %70 مــن التعامــالت بي الروســية الصيني
بكيــن وموســكو يتم بالــدوالر، كــون االحتياطــي النقدي 
ــك  ــاوز %2، تمتل ــة ال يتج ــوك العالمي ــي البن ــوان ف بالي
روســيا %25 منهــا، باالضافــة الــى ان كثيــٍر مــن البنــوك 
المركزيــة التــي تديــر االحتياطيــات األجنبيــة، تعتبــر 
االحتفــاظ بالــدوالر األميركــي يعنــي االحتفــاظ بســندات 

الخزانــة األميركيــة وهــي اكثــر ضمانــة. 
وهــذا يعنــي ان هنــاك عــدم ثقــة فــي العمالت الروســية 
الروســي  االقتصــاد  وزيــر  أوضــح  كمــا  الصينيــة،  و 
ماكســيم أوريشــكين، إن العقوبــات األمريكيــة الجديدة 
ــروب  ــذي ه ــل وتغ ــى الروب ــتضغط عل ــالده س ــى ب عل
رؤوس األمــوال الــى البنــوك الغربيــة، وكمــا يقــال »ان 

ــان«. ــال جب رأس الم
وحتــى فــي الصيــن نفســها أظهــرت أحــدث األرقــام 
ــوك  ــي البن ــي ف ــد األجنب ــات النق ــن احتياطي أن 58 %م
الصينيــة محفوظــة بالــدوالر األميركــي، حســب صحيفــة 

ــت. ــغ بوس ــاينا مورنن ــاوث تش س
ــي  ــوة ف ــن بق ــو المهيم ــي ه ــدوالر األميرك ــزال ال وال ي
ــة  ــارات الصيني ــة، فالخي ــة العالمي ــالت االقتصادي التعام
قليلــة للوقــوف بوجــه الورقــة الخضــراء، كمــا ان هنــاك 
خيــارات امريكيــة قاســية يمكــن ان تلجــأ اليها واشــنطن 
فــي حالــة تصاعــد وتيــرة المواجهــة بيــن الطرفيــن، اذ 
تســتطيع الواليــات المتحــدة أن تمنــع الشــركات والبنوك 
ــع  ــام الدف ــى نظ ــول إل ــن الوص ــية م ــة والروس الصيني
ــارة  ــات التج ــر تدفق ــكل خطي ــل بش ــا يعّط ــا، م بعملته

ــن وروســيا. ــي الصي ــر الحــدود ف واالســتثمار عب
لــن  بضخامتهــا  الصينيــة  الروســية  المحــاوالت  كل 

المــدى  الــدوالر علــى  قــوة  تنــال مــن  ان  تســطيع 
ــي  ــام المصرف ــق للنظ ــاط الوثي ــك لالرتب ــر، وذل القصي

 . االمريكــي  بالفيدرالــي  الروســي  الصينــي 
 فهنــاك مخاطــر كبيــرة مــن إضعــاف قيمــة الــدوالر 
علــى الصيــن وروســيا ايضــاً، إذ تقــدر االصــول الصينيــة 

فــي البنــوك االمريكــة بنحــو يزيــد عــن ترليــون دوالر، 
مقومــة بالــدوالر، ممــا ســيعرضها للخســارة فــي حــال 

ــاً.  انخفــاض قيمــة الــدوالر عالمي
وأصبــح الــدوالر األميركــي العملــة االحتياطيــة الدولية 
فــي عــام 1944 بعــد اتفاقيــة بريتــون وودز. واليــوم 

ــات  ــن احتياطي ــة م ــي المئ ــو 62 ف ــل نح ــزال يمث ال ي
النقــد األجنبــي فــي العالــم، علــى الرغــم مــن انخفاض 
ذلــك عــن ذروة بلغــت أكثــر مــن 85 فــي المئــة فــي 
ــة،  ــد نحــو 20 فــي المئ ــه اليــورو عن الســبعينيات، يلي

وفقــاً لصنــدوق النقــد الدولــي.

الصين وروسيا يهددان عرش الدوالر

كربالء - المستقل

ــي  ــة الت ــة الكهربائي ــة لمشــكلة الطاق ــول عملي ــاد حل ــراق ايج ــاول الع يح
ــر مــن عقديــن .  ــذ اكث تعانــي منهــا البــالد من

التنميــة واالعمــار وتطويــر الصناعــة  التــي تعرقــل عمليــة  المشــكلة 
 . للمواطنيــن  اليوميــة  االحتياجــات  عــن  والزراعــة، فضــاًل 

ومــع تنامــي الحاجــة للكهربــاء فــي الســنين االخيــرة هناك مســاعي حكومية 
الســتثمار الطاقــة الشمســية وتحويلهــا الــى طاقة كهربائيــة نظيفة .

فقــد تعاقــد العــراق مؤخــرًا مــع ســبعة شــركات اجنبيــة ، لهــذا الغــرض، 

ــاء.  ــه وزارة الكهرب ــا نقلت ــا واط بحســب م ــاج 750 ميغ النت
وتنتشــر مشــاريع الطاقــة الشمســية فــي جميــع أنحــاء البــالد وســتولد طاقة 
نظيفــة، لكــن مــن المرجــح ان تكــون أكبــر محطــة إلنتــاج الطاقــة النظيفــة 
فــي محافظــة كربــالء بطاقــة تصميميــة تبلــغ 300 ميغــا واط، فضــال عــن 

محطــات أخــرى ســتكون فــي محافظــات بابــل والمثنــى وواســط.
ويســعى العــراق، ثانــي أكبــر منتــج فــي منظمــة البلــدان المصــدرة للبترول 
)أوبــك(، إلــى توليــد 20 بالمئــة مــن إجمالــي طاقتــه اإلنتاجيــة مــن 
ــى  ــف الضغــط عل ــي تخفي ــاء مــن مصــادر متجــددة للمســاعدة ف الكهرب
ــالد،  ــي الب ــة ف ــة الهيدروكربوني ــل بالطاق ــي تعم ــاء، الت ــات الكهرب محط

ــي  ــار الكهربائ ــاع التي ــن انقط ــي م ــة تعان ــدن العراقي ــزال الم ــا ال ت بينم
ــذي  ــف ال ــول فصــل الصي ــرب حل ــع ق ــوم، الســيما م ــدة ســاعات كل ي لع
ــة  ــالد الكلي ــة الب ــغ حاج ــاء، وتبل ــدادات الكهرب ــي إم ــارات ف ــهد انهي يش
ــا  نحــو 25 الــف ميغــا واط وتنمــو الحاجــة بشــكل ســنوي الــى 4 % تقريب

ــد. ــو الســكاني المتزاي ــل النم بفع
يذكــر إن العــراق يجــري مناقشــات مــع شــركات دوليــة مثــل توتــال إس 
إيــه وبعــض المطوريــن النرويجييــن لبنــاء المزيــد مــن مشــاريع الطاقــة 
ــي  ــل ف ــتعدادها للعم ــال اس ــركة توت ــدت ش ــالد، وأب ــي الب ــددة ف المتج

ــان. ــراق، بحســب البي ــة المتجــددة فــي الع مشــاريع الطاق

كربالء تبني أكبر محطة 
لتوليد الطاقة الشمسية في العراق

بغداد - اربيل - المستقل

رغــم ان البنــك المركــزي العراقــي حــدد ســعر 
الصــرف الرســمي للدينــار العراقــي بـــ 145، إال 
ان مــا تشــهده بورصــات العملــة فــي بغــداد 

شــيء اخــر . 
فقــد ارتفعت أســعار صــرف الدوالر، فــي البورصة 

الرئيســية في بغداد واقليم كردســتان.
ــة  ــة المركزي ــاح والحارثي ــة الكف ــجلت بورص وس
فــي بغــداد 149200 دينــار عراقــي مقابــل 100 

ــي. دوالر اميرك
بينمــا ســجلت بورصــة الكفــاح المركزيــة خــالل 
افتتاحهــا صبــاح الثالثــاء الماضــي 147800 

ــار عراقــي. دين
كمــا ان اســعار البيــع والشــراء ارتفعــت فــي محال 
الصيرفــة باالســواق المحليــة فــي بغــداد، حيــث 
ــارا عراقيــا، بينمــا  بلــغ ســعر البيــع 149750 دين
بلغــت اســعار الشــراء 148750 دينــارا لــكل 100 

دوالر اميركــي.
امــا فــي اربيــل عاصمــة اقليــم كردســتان فقــد 
شــهدت اســعار الــدوالر ارتفاعــا ايضــا، حيــث بلــغ 
ســعر البيــع 149200 دينــار لــكل مئــة دوالر، 
والشــراء وبواقــع 149000 دينــار لكل مئــة دوالر 

اميركــي.
ويتوقــع محللــون اقتصاديــون ان قيمــة الدينــار 
ســتنخفض. وســيواصل الــدوالر ارتفاعــه فــي 
االشــهر القليلــة القادمــة وربمــا يصــل الــى 170 

ــكل 100 دوالر. ــف ل ال
 الشــارع العراقــي ينتابــه غضــب شــديد خصوصًا 
ــوم  ــد ي ــاً بع ــد يوم ــي تفق ــرة الت ــة الفقي الطبق

قدرتهــا علــى تأميــن االحتياجــات الضروريــة لها، 
ــر  وان غــالء االســعار. يجعلهــا عاجــزة عــن توفي

الغــذاء والــدواء . 
يذكــر ان مطالبــات عديــدة مــن قبــل نــواب 
البرلمــان وكتــل سياســية الرجــاع قيمــة الدينــار، 

كلهــا بائــت بالفشــل. 
ــة الســيد  ــر المالي ــة وزي ــات باقال ــاك مطالب وهن

ــه.  ــي عــالوي مــن منصب عل
ــان  ــى لس ــا وعل ــن جانبه ــة م ــة العراقي الحكوم
الســيد الكاظمــي تقــول ان غــالء االســعار. ســببه 
قيمــة  التجــار. وان خفــض  االحتــكار وجشــع 
العملــة الوطنيــة هــي مــن متطلبــات النهــوض 
باالقتصــاد الوطنــي، كمــا انهــا مــن اشــتراطات 

ــي.  ــك الدول البن
مــن  جولــة  العراقيــة  النفــط  وزارة  بــدأت 
المباحثــات مــع شــركات اميركيــة متخصصــة في 
مجــال النفــط شــراء حصــة اكســون موبيــل فــي 
حقــل غــرب القرنــة وقــال وزيــر النفــط العراقــي 
احســان عبــد الجبــار: إن الوزارة بــدأت مباحثاتها 
مــع كبريــات الشــركات االميركيــة الختيار شــركة 
تحصــل علــى حــق شــراء حصــة اكســون موبيل، 
وكانــت اكســون موبيــل قــد وقعــت وفــي كانون 
الثانــي 2010 اتفاقيــة مــع شــركة نفــط الجنــوب 
ــادة  ــة إلع ــط العراقي ــركات وزارة النف ــدى ش اح
تأهيــل وتطويــر حقــل غــرب القرنــة فــي جنــوب 

العــراق.
ويبلــغ االحتياطــي المؤكــد للحقــل 8,7 مليــار 
برميــل ويعــد غــرب القرنة أحــد الحقــول المجزية 
التــي تتطلــع اليهــا كبرى شــركات النفــط الغربية 

فــي مواجهــة ركــود أو انخفــاض اإلنتــاج.

الدوالر يواصل ارتفاعه في السوق العراقية
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رمضــان شــهر التواصــل، واأللفــة، والرحمــة، والعبــادة 
الجماعيــة، شــهر دعينــا فيــه الــى ضيافــة اهلل، مــا أحلــى 
ــد هــذا  ــادات وتقالي ــل ع ــا اجم ــات رمضــان، وم تجمع
الشــهر الفضيــل، شــهر التــزاور وصلــة الرحــم وطقوس 

الدعــوات االيمانيــة . 
كورونــا هــذا الفايــروس الخبيــث وللعــام الثانــي علــى 
التوالــي يمــر رمضــان وال زال الفايــروس يهــدد ألفتنــا 
ــًا  ــا خوف ــدا أمانن ــا. أب ــز بينن ــع الحواج ــا ويض وتواصلن

وقربنــا بعــدًا. 
هــذا الشــهر الكريــم الــذي انحســر طابعــه فــي هذيــن 
العاميــن بالعطــاء لوجــه اهلل تعالــى عــن بعــد وبتاديــة 
عباداتــه فــرادى رغــم الظــروف القاســية والقوانيــن 
الصارمــة بالتباعــد االجتماعــي التــي ســنتها الحكومــات 

حفاظــا علــى النــاس فــي شــتى انحــاء البــالد.

 ولكنــه اثــر تاثيــرا واضحــا علــى مجتمعاتنــا االســالمية 
عمومــا وعنــد المغتربيــن المســلمين خصوصــا.

ــتطلع آراء  ــدة لتس ــن عدي ــي أماك ــت ف ــتقل جال المس
النــاس مــن علمــاء ديــن واكاديميــن ومســؤولين 

لمنظمــات المجتمــع برمضــان فــي ظــل كورونــا. 
فقــد ســألنا فضيلــة الشــيخ فايــد ســعيد امــام ورئيــس 
قســم االفتــاء بالمركــز االســالمي فــي جامــع »ريجنــس 
بــارك« بلنــدن عــن رؤيتــه لهــذا الشــهر العظيــم فــي 

ظــل الجائحــة فقــال: 
»رمضــان شــهر مبــارك اختصــه اهلل عز وجل بــان جعله 
الشــهر الوحيــد المذكــور فــي القــران الكريــم واختصــه 
لعبــادة مخصوصــة وهــي الصيــام فقــد قــال فــي 
الحديــث القدســي جــل شــانه وتعالــى فــي عــاله«كل 
عمــل ابــن ادم لــه اال الصــوم فانــه لــي وانــا اجــزي بــه« 

.
واكــد فضيلتــه »انــه رغــم ظــروف التباعــد االجتماعــي 
وانتشــار الفيــروس يظــل شــهر رمضــان شــهر النفحات 

والعطــاءات والكــرم الربانــي«.

اجواء رمضان 
لم تعد كما كانت 

وقــد وجهنــا ســؤاالً لـــ ســماحة الشــيخ الدكتــور عقيــل 
ــات  ــم والدراس ــر ادارة التعلي ــي، مدي ــود الكاظم محم
العليــا بجامعــة المصطفــى العالميــة فــي بغــداد فقــال: 
ــا  ــاء كورون ــة فــي ظــل وب »اختلفــت االجــواء الرمضاني
ــت  ــم فتعطل ــعوب العال ــى ش ــاق عل ــق الخن ــذي ضي ال
ــات  ــملت الفعالي ــي ش ــة الت ــب االنشــطة االجتماعي اغل
العباديــة كصلــوات الجماعــة ومجالــس القــران الكريــم 
ــارب  ــارات لالق ــوع الزي ــك موض ــاء كذل ــر والدع والذك
مــن  التــي  الجماعــي  االفطــار  ومــآدب  واالصدقــاء 

ــى  ــف ال ــرة، اض ــل الكبي ــمل العوائ ــع ش ــا تجتم خالله
ذلــك الحضــر الــذي اغلــق االســواق والمطاعــم واماكــن 
الترفيــه والمؤسســات الدينيــة التــي تقصدهــا العوائــل 
واالفــراد للقــاء االصدقــاء اثنــاء االفطار اوخالل المســاء« 
فكانــت مــادب الرحمــن تجمــع الفقيــر والغنــي والقريب 
والبعيــد وفــي االغتــراب كانــت هــذه المناســبات تجمــع 
ــاهم  ــي تس ــار الت ــة االفط ــاركوا وجب ــلمين ليتش المس
فــي نشــر المحبــة والتواصــل وحــب المشــاركة والعطاء 
ــاد  ــا ابع ــا له ــط انم ــا فق ــن اطعام ــم تك ــم . فل بينه

نفســية واجتماعيــة وروحيــة كثيــرة.
وقــال االســتاذ غالــب مدلــج عضــو جمعيــة االخــالص 
للتعليــم فــي لنــدن )شــهر رمضــان شــهر التالقــي 
ببــالد الغربــة فقبــل الكورونــا كنــا نلتقــي على مســتوى 
العائــالت حــول مائــدة االفطــار وكنــا نقــوم باالفطــارات 
الجماعيــة بالمراكــز االســالمية ولكــن لالســف وللعــام 
الثانــي نحــن محرومــون مــن هــذه النعمــة وخاصة في 
بــالد االغتــراب نظــرا لصعوبــة التالقي واالســتفادة من 
ايــام الشــهر الفضيــل لكســب االجــر والتعليــم القرانــي 

والفقهــي(.
وكان شــهر رمضــان فرصــة مثلــى للمغتربيــن للســفر 
الــى ذويهــم فــي موطنهــم االم لصيــام هــذا الشــهر 
بــالد  مــن  القادميــن  اقاربهــم  بــكل  واالجتمــاع 
االغتــراب. امــا فــي هذيــن العاميــن وبســبب القوانيــن 
الصعبــة بالســفر والخــوف مــن المــرض فقــد ســجلت 
ــز  ــي حج ــادا ف ــا ح ــفر انخفاض ــياحة والس ــب الس مكات

ــر. التذاك
للســيدة سوســن البغــدادي صاحبــة ومديــرة مؤسســة 
ــرة  ــرة كبي ــرف حس ــف االش ــرع النج ــة ف ــراة العراقي الم
عبــرت عنهــا قائلــة: رمضــان فــي الوضــع الحالــي مؤلــم 
فــي ظــل وبــاء الكورونــا واالزمــة النفســية جــراء هــذا 

ــم  ــار ابنائه ــل بانتظ ــا االه ــي منه ــي يعان ــاء الت الواب
ــام  ــن كل ع ــل م ــهر الفضي ــذا الش ــي ه ــم ف واقاربه
حيــث تعــذر علــى المغتربيــن القــدوم لزيــارة اهلهــم 

ــي بلدهــم االم. ــارك ف وقضــاء شــهر رمضــان المب
هــذا وقــد تاثــرت المطاعــم ومراكــز الترفيه تاثرا ســلبيا 
فــي هذيــن العاميــن فبعدمــا كانــت ذروة زيــارة هــذه 
ــات  ــد منعــت التجمع ــل ق ــي الشــهر الفضي االماكــن ف

واغلقــت المطاعــم. لكنهــا اثــرت ايجابيــا علــى اســواق 
المــواد  لشــراء  المواطــن  فاتجــه  الغذائيــة  المــواد 
الغذائيــة واســتخدامها فــي البيــت للتفنــن بالطبــخ 
حيــث قــال الســيد يوســف ط. )ادارة اســواق الريحــان 
فــي لنــدن( انــه صــار ضغــط البيــع اكبربكثيــر فــي ظــل 
ــراء  ــى ش ــال عل ــث االقب ــان حي ــهر رمض ــا بش الكورون
ــا  ــادق تفاصيله ــا وب ــتى انواعه ــة بش ــواد الغذائي الم

ــك ليعــوض عــن المطاعــم. وذل

التكنلوجيا بدياًل 
ولكــن الســيدة القديــرة شــهالء حســن مديرة مدرســة 
الســالم العربيــة فــي لنــدن رأيــاً مختلــف لعمليــة 
التواصــل فقــدج قالــت: أرى شــعاعا مــن النــور فــي 
شــهر الرحمــة، وتابعــت » النعمــة الربانيــة ان هــذا 
الوبــاء تزامــن مــع وجــود وســائل التكنولوجيــا ومواقــع 
التواصــل االجتماعــي وتســهيالت اســتخدام المكالمات 
الصوتيــة والصوريــة حيــث تترتــب هــذه المكالمات مع 
ــي  ــت عائل ــت االفطــار وقضــاء وق ــارب وق االهــل واالق
طيــب . فعلينــا ان نحافــظ علــى الطقــوس الرمضانيــة 
ــان  ــف االيم ــذا اضع ــا نســتطيع، وه ــدر م ــا ق واجواءه
ــذه  ــنا. ه ــي نفوس ــرة ف ــهر حاض ــواء الش ــي اج أن نبق
العــادات التــي تثيــر فــي ابنائنــا ذكريــات ال تقــدر بثمــن 
بــل تغــرس فــي دواخلهــم بهجــة العبــادات فــي هــذا 

الشــهر الفضيــل المبــارك. 

دروس بليغة 
وقــال االســتاذ وســام معلــه الباحــث االجتماعــي 
العراقــي والــذي يعتبــر رائــدا مــن رواد صفحــات 
السوشــيال ميديــا فــي العــراق: »هــذا الوبــاء أثــر 
تاثيــرا واضحــا وبشــكل مباشــر علــى كل مرافــق 
ــا  ــة منه ــعائر الديني ــة الش ــاة وخاص ــل الحي ومفاص
شــهر رمضــان المبــارك والبــدء بتجهيــزات والتســوق 
الحركــة  انعــدام  نالحــظ  فاننــا  الفضيــل  للشــهر 
المعتــادة فــي كل عــام كمــا نالحــظ انعــدام الوالئــم 
والعزائــم التــي كانــت موجــودة بشــكل ملحــوظ. امــا 
ــة بالمــرض وخســارة االرواح فــي  االن وبعــد االصاب
معظــم البيــوت ادى االمــر الــى ظهــور عوامل نفســية 
صعبــة نضيــف علــى ذلــك تاثــر الوضــع االقتصــادي 
ــلبيا  ــرا س ــر تاثي ــا اث ــا مم ــة الكورون ــادي بجائح والم
علــى التحضيــر للشــهر الفضيل.وعلينــا ان نعتبــر 
وعلينــا  جــدا  عميقــا  درســا  الوبــاء  هــذا  جائحــة 

ــرا( ــه كثي ــتفاد من االس
ولكنــه شــهر الرحمــة والغفــران واســتجابة الدعــاء 
وعلينــا التغلــب علــى اوجاعنــا وظروفنــا لالســتجابة 
لنــداء الرحمــن بالصيــام والقيــام والتصدق واالحســان. 
ــه اذا  ــرح نفس ــؤال يط ــاك س ــك هن ــن ذل ــم م وبالرغ
ــت  ــة ورجع ــواب المغلق ــت االب ــرض وفتح ــر الم انحس
الحيــاة علــى طبيعتهــا تــرى هــل ســترجع الحيــاة 

الرمضانيــة الــى ســابق عهدهــا؟

مجتمع 7
كورونا يزيد عزلتنا في رمضان

تحقيق: 
نادية الكتبي

كذلــك  األمــر  يكــن  لــم 
بيــع  علــي  حــاول  حتــى 
عبــوة غــاز الطهــي التــي 
ســرقها مــن موقــد والديــه 
المخــدرات  أن  فــأدرك 
كانــت تســتهلكه – وليــس 
العراقــي  كان  العكــس. 
ــا  ــغ مــن العمــر 27 عاًم البال
هاتفــه  بالفعــل  بــاع  قــد 
والكراســي،  المحمــول، 
ــادة  ــى الوس ــرير، وحت والس
ذاتهــا التــي كان ينام عليها 
مــن  قليــل  عــدد  لشــراء 
مــن  اإلضافيــة  الجرامــات 

المخــدرة. ميــث  الكريســتال  مــادة 
آخــر عنصــر بقــي هــو هــذه العلبــة المحطمــة، ولكــن حتــى هــذا لــن 
يجلــب مــا يكفــي لتغطيــة تكلفــة اإلصــالح. كان محموًمــا ويعانــي مــن 
مضاعفــات األنســحاب مــن المخــدر، حيــث تــم إيقافــه فــي النهايــة عنــد 

نقطــة تفتيــش فــي أحــد أحيــاء بغــداد المتهدمــة.
الشــاب الضعيــف ذو الجلــد المشــوه ال يتذكــر بالضبــط مــا حــدث بعــد 
ذلــك. وقــال لصحيفــة اإلندبندنــت مــن مركــز شــرطة القنــاة فــي شــرق 
بغــداد حيــث يقضــي أربعــة أشــهر: كنــت فــي عالــم آخــر، كنــا جميًعــا 

نريــد الهــروب مــن حياتنــا البائســة.
تالشــى تركيــزه، وبــدت عيــون علــي مثــل اآلبــار. “لقــد أثــّرت بشــكل 
كبيــر علــى مجتمعــي؛ لدينــا الكثيــر مــن األشــخاص المفلســين والذيــن 

ماتــوا مــن جــراء ذلــك. “لكــن العيــش صعــب.”
ــن  ــي الميثامفيتامي ــن آالف مدمن ــد م ــو واح ــتعار( ه ــم مس ــي )أس عل
ــم  ــب نســبًيا ل ــت قري ــى وق ــذي حت ــد ال ــراق، البل ــي الع الكريســتالي ف
يكــن يعانــي مــن موجــة إدمــان المخــدرات علــى مســتوى البــالد، حتــى 
ــران  ــل إي ــن دواًل مث ــون والهيروي ــه األفي ــرق في ــذي أغ ــت ال ــي الوق ف

ــتان. وأفغانس
ــا، تحدثــت  بتمويــل مــن المســاهمات فــي برنامــج الدعــم الخــاص بن
ــى الممارســين الصحييــن فــي العــراق، ووصفــت المــد  اإلندبندنــت إل
المتصاعــد لتعاطــي الكريســتال ميثامفيتاميــن بأنــه وبــاء خفــي – 
ــروس  ــول في ــذ وص ــورة من ــر خط ــح أكث ــد أصب ــه ق ــن أن ــذرت م وح

ــالد. ــا للب الكورون
قــال قاســم ورش، كبيــر الممرضيــن فــي مستشــفى ابــن راشــد، مركــز 
ــن تدمــر أجهــزة  ــراق، إن “الميثامفيتامي ــل الرئيــس بالع إعــادة التأهي
الدفــاع عــن الجســم، وتتســبب فــي أشــياء مثــل فقــدان الــوزن، وتجعــل 
ــع ،  ــك، بالطب ــي ذل ــا ف ــراض بم ــع األم ــة لجمي ــا عرض ــن له المتعاطي

ــد 19-”. كوفي
“إنــه يجعــل النــاس يتوقفــون عــن األهتمــام بــأي شــيء، وســيكونون 

أقــل عرضــة لممارســة أشــياء مثــل التباعــد االجتماعــي.”

ال مفر من الهروب
ويتجــه عــدد متزايــد مــن العراقييــن إلــى الميثامفيتاميــن الكريســتالي 
للهــروب مــن الواقــع الصعــب المتمثــل فــي أرتفــاع معــدالت البطالــة 
والفســاد الــذي يجتــاح األقتصــاد والبنيــة التحتيــة المتهالكة لبلــد أنتقل 
مــن صــراع إلــى صــراع منــذ الغــزو الــذي قادتــه الواليــات المتحــدة فــي 

عــام 2003.
وبحســب تقريــر نشــره المجلــس األطلســي فــي شــباط )فبرايــر(، فــإن 
نحــو 60 فــي المائــة مــن ســكان العــراق تقــل أعمارهــم عــن 25 ســنة، 
فــي حيــن تقــدر نســبة البطالــة بيــن الشــباب فــي العــراق بـــ 36 فــي 

المائــة.
يقــول مكتــب األمــم المتحدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة إن المخدر 
الكريســتالي أصبــح المخــدر الرئيــس المثير للقلق فــي البــالد، وحذر في 
تقريــر فبرايــر مــن أنــه بينمــا تــم تهريبــه مــرة واحــدة فقــط مــن إيران 

المجــاورة، يتــم اآلن تصنيــع المخــدر ســًرا فــي معامــل داخــل العراق.
وال يــزال المحــور الرئيــس لتعاطي المخــدرات هو المحافظــات الحدودية 
ــن فــي  ــال أحــد الســكان المحليي ــل البصــرة وميســان. ق ــة مث الجنوبي
البصــرة، الــذي لديــه معرفــة بالصناعــة لكنه رفض الكشــف عــن هويته 
لدواعــي أمنيــة، إن هنــاك عصابــات قويــة مــن التجــار دأبــت منــذ فتــرة 

طويلــة علــى تهريــب هــذه المــادة إلــى داخــل البــالد.
ــرا مــا يســتخدمن كبغــال مخــدرات ألن  وقــال المصــدر إن النســاء كثي
البحــث عنهــن أقــل. يمكــن بعــد ذلــك بيــع مخبــأ يتــم شــراؤه مقابــل 
5000 دينــار عراقــي )2.50 جنيــه إســترليني( للجــرام بأربعــة أو خمســة 

أضعــاف الســعر األصلــي، ممــا يمنــح التجــار ربًحــا جيــًدا.
لــم يعــد العــراق مجــرد بلــد عبــور للمخــدرات فــي طريقهــا إلــى تركيــا، 
بــل أصبــح وجهــة فــي حــد ذاتــه علــى مــدى الســنوات القليلــة الماضيــة 

مــع تصاعــد العنــف والفقــر.

كانــت البصــرة هدفــاً ســهالً أواًل، ليس فقط بســبب موقعهــا الجغرافي. 
ــم  ــابًقا باس ــرف س ــت ُتع ــي كان ــة، الت ــة الجنوبي ــهدت المدين ــد ش فق
ــدى  ــى م ــة عل ــدل البطال ــي مع ــالً ف ــا هائ ــرق”، أرتفاًع ــيا الش “فينيس
الســنوات القليلــة الماضيــة، بينمــا تفتقــر إلى البنيــة التحتية األساســية، 

بمــا فــي ذلــك الوصــول إلــى الميــاه النظيفــة.
“هنــا فــي البصــرة، ال توجــد حدائــق، وال نــوادي، وال حتــى ســينما. قــال 
أحــد ســكان البصــرة “ال يوجــد مــكان يذهــب إليــه الشــباب وال شــيء 

يفعلونه”.
لقــد عــاش الشــباب حروًبــا متعــددة. المدمنــون الذيــن تحدثــت إليهــم 
يقولــون إنــه ليــس لديهم عمــل، وال هوايات، وال ســبيل آخــر للهروب“.
لقــد أدى إدمــان الميثامفيتاميــن إلــى زيادة الضغط  علــى نظام العدالة 
ــت فــرق  ــذي يعانــي بالفعــل مــن المشــاكل. وقال ــة العراقــي ال الجنائي
مكافحــة المخــدرات فــي ســجن القنــاة، حيــث يســجن علــي، إن الســجن 
ــن  ــى الكريســتال ميثامفيتامي ــا عل ــه مــع 217 مدمًن كان بكامــل طاقت
وتجــاًرا محتجزيــن، حيــث يحشــر الســجناء جنًبــا إلــى جنــب فــي الزنازين.

ــذ عــام 2017  ــر من ــاط إن األرقــام قــد أرتفعــت بشــكل كبي قــال الضب
حيــث أنخفــض كل مــن أقتصــاد البــالد وســعر الكريســتال ميــث. قــال 
الرائــد يابــار حيــدر لصحيفــة اإلندبندنــت: فــي هــذه المديريــة، ســجلنا 
ــام 2017  ــذ ع ــن من ــي عــدد المدمني ــة ف ــي المائ ــادة بنســبة 40 ف زي
ــر  ــادة تواف ــدرات، فزي ــار المخ ــي تج ــة ف ــي المائ ــادة بنســبة 30 ف وزي

الكريســتال ميــث هــو الــذي يــؤدي إلــى أنخفــاض األســعار.
وقــال إنــه فــي عــام 2017 كان الجــرام الواحــد يكّلــف نحــو 100 دوالر، 
لكــن اآلن يبــاع فــي بعــض المناطــق مقابــل أقــل مــن 20 ألــف دينــار 

عراقــي – 10 جنيهــات اســترلينية فقــط.
ويبقــى األنتشــار الدقيــق للــدواء غيــر معــروف بســبب نقــص البيانــات. 
لكــن الرائــد حيــدر قــال إنــه تــم اعتقــال أكثــر مــن 6000 شــخص فــي 
جميــع أنحــاء البــالد العــام الماضــي، بتهــم تتعلــق بالمخــدرات، بينمــا 
صــادرت الســلطات أكثــر مــن 120 كيلوجراًمــا مــن الكريســتال ميــث.

تنشــر الصفحــة الرســمية علــى  الفيس بــوك للمديرية العامــة لمكافحة 
المخــدرات فــي العــراق تحديثــات منتظمــة حــول عمليــات ضبــط 
المخــدرات، وقــد بــدأت عــدًدا مــن حمــالت التوعيــة لتشــجيع الســكان 

علــى مشــاركة أي معلومــات حــول التجــار والصناعــة.
ــاول  ــد تن ــه بع ــة إن ــة العراقي ــت وزارة الصح ــك، قال ــون ذل ــي غض وف
ــا. وأظهــرت  الكحــول، كان الكريســتال ميــث هــو أكثــر العقاقيــر تعاطًي
ــل  ــا يتعافــون فــي مراكــز إعــادة التأهي ــات أن 813 مدمًن أحــدث البيان

ــر أي مــادة أخــرى. ــي تديرهــا الحكومــة، وهــو مــا يفــوق بكثي الت

أستغرق األمر حياتي
أحــد هــؤالء المرضــى هــو أحمــد ، 32 عاًمــا ، عامــل عاطــل عــن العمــل، 
دخــل إلــى مستشــفى ابــن راشــد ببغــداد بعــد أن طردتــه أســرته فــي 

النهايــة مــن المنــزل.
أبــن راشــد هــو واحــد مــن مستشــفيين لألمــراض النفســية تديرهمــا 
الحكومــة يعمــالن علــى إعــادة تأهيــل المدمنيــن فــي العــراق، وهــي 

ــد  ــل أحم ــى مث ــريًرا لمرض ــص 13 س ــم تخصي ــث ت ــر. حي ــا األكب أيًض
يتعافــون مــن إدمــان المخــدرات.

قــال أحمــد إن كال مــن الرجــال والنســاء يتعاطــون المخــدر، علــى الرغــم 
مــن قلــة عــدد النســاء اللواتــي تحدثــن بســبب الوصمــة األجتماعيــة. 
وقــال إن تجــار المخــدرات يســتخدمون طرًقــا مبتكــرة بشــكل متزايــد 

لجــذب عمــالء جــدد.
فبــدالً مــن المخاطــرة بالســجن عــن طريــق بيع بضائعهــم في الشــارع، 
بــدأ التجــار فــي تســليم كميــات صغيــرة مــن الكريســتال ميــث مجاًنــا 
ألولئــك الذيــن يعيشــون داخــل المجتمعــات الضعيفة. ثم ينتظــر التجار 
حتــى يتــم ربــط عمالئهــم الجــدد، فتأتي موجــة جديدة مــن المدمنين 

تتوســل للمزيد.
وقــال لصحيفــة اإلندبندنــت مــن ســريره في المستشــفى: عندما تشــعر 
ــات  ــل الدراج ــياء مث ــرق أش ــار أن تس ــض التج ــيخبرك بع ــأس، س بالي

الناريــة أو أي شــيء آخــر لدفــع ثمــن األدويــة.
-لقــد أصبح المســتخدمون علــى نحو متزايــد من التجار ذوي المســتوى 
ــرة. كنــت  المنخفــض لتمويــل عادتهــم وتســتمر الــدورة بتكلفــة كبي
ســأتزوج مــع عائلــة وعمــل لــوال الكريســتال ميــث – لقــد كلــف األمــر 

حياتــي .
بــاع أحمــد كل مــا يملكــه ووضــع كل قــرش مــن أرباحــه الضئيلــة فــي 
عادتــه، وســرعان مــا ينفــر نفســه من عائلتــه وأصدقائــه الذيــن أخبروه 

أنــه ال يمكنــه العــودة إلــى المنــزل حتــى يتــم عالجــه.
قــال الشــاب فــي تلــك اللحظــة أنــه كان يعانــي مــن هلوســة مرعبــة 
ويســمع أصواًتــا، فقــد تــم تدميــر جهــازه الهضمــي كمــا أن  ذاكرتــه 

قــد تأثــرت.
قــال: مــررت بمــا ال يقــل عــن ثالثــة أيــام مــن أعــراض األنســحاب، كنــت 

مثــل رجــل يبلــغ مــن العمــر 90 عاًما.
كان فــي العــراق ذات مــرة عقوبــة اإلعــدام للمســتخدمين والتجــار، لكنه 
تــم أصــدار تشــريع فــي عــام 2017 يمكــن للقضــاة بموجبــه أن يأمــروا 
بإعــادة تأهيــل المدمنيــن أو الحكــم عليهــم بالســجن لمــدة تصــل إلــى 

ثــالث ســنوات.
أحمــد محظــوظ لكونــه فــي مركــز إلعــادة التأهيــل. وفــي أجــزاء مــن 
العــراق حيــث ال توجــد مرافــق متاحــة، يتــم ســجن العديد مــن متعاطي 

المخــدرات.
ــن  ــد م ــى المزي ــة إل ــاك حاج ــد إن هن ــن راش ــي اب ــعفون ف ــال مس ق
الوحــدات والمستشــفيات المخصصــة التــي يتــم بناؤها في جميــع أنحاء 

البــالد ألن عــدد المدمنيــن يتزايــد وأن حبســهم ليــس حــالً.
قــال الدكتــور أرجــان تقالــي لصحيفــة اإلندبندنــت: “نحتــاج إلــى آالف 
األســّرة فــي جميــع أنحــاء البــالد والتــي ال نملكهــا”. “خــذ كركــوك مثال، 

هنــاك ثمانيــة أســّرة فقــط متوفــرة فــي جميــع أنحــاء المنطقــة.”
بالنســبة لعلــي وأحمــد، المشــكلة ليســت فقــط مســألة حيــاة أو مــوت 

بالنســبة لهمــا ولكــن لجيلهمــا بأكملــه.
• عــن جريــدة األندبنــدت البريطانيــة الصــادرة يــوم األربعــاء 
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مصطلح سن اليأس 
وتأثيره النفسي على النساء 

أخطــاء نســتمر فــي فعلهــا دون ان نعــي انهــا اخطــاء , او اننــا تعودنــا 
عليهــا وكأنهــا طبيعيــة. مــن هــذا االخطــاء المصطلحــات اللغويــة التــي 
تســتخدمها او نطلقهــا علــى أشــخاص، وال نــدري مــدى تأثيرها النفســي 
عليهــم منهــا مصطلــح ســن اليــأس الــذي يطلــق على المــرأة عــادة بعد 
ســن االربعيــن. مــا يتســبب بآثــار نفســية صعبــة وهــو مــا دفــع نشــطاء 

إلطــالق حمــالت واســعة للمطالبــة بعــدم اســتخدام هــذا المصطلــح.
تمــر معظــم الســيدات فــي النصــف الثانــي مــن ســن األربعينيــات علــى 
األغلــب بمرحلــة انتقاليــة فــي الحيــاة تتعلــق بتراجــع الخصوبــة والقــدرة 
اإلنجابيــة وهــو مــا يخلــف بعــض اآلثــار النفســية النابعــة عــن الشــعور 
ببعــض األعــراض الصحيــة والتغيــرات البيولوجية واليأس بوعــي أو دون 
وعــي وحالــة مــن التخوفــات المتعلقــة بانقضــاء عمــر الشــباب وهــو مــا 
يخلــف فــي بعــض األحيــان االكتئــاب والعزلــة، وهــي الحالــة العامــة التــي 

اعتــاد البعــض أن يطلــق عليهــا »ســن اليــأس«.
لكــن هــذا المصطلــح لــم يكــن يوًمــا محــل إجمــاع علمــي أو اجتماعــي، 
ــدوام محــل خــالف ومعارضــة شــديدة مــن النشــطاء  ــى ال ــل كان عل ب
والحقوقييــن بالتوقــف التــام عن اســتخدامه لمــا يعتبرونه إســاءة للمرأة، 
وفــي المقابــل يطــرح كثيــرون مصطلحــات كثيــرة بديلــة أبرزهــا: ســن 
العطــاء وســن الجمــال وســن النضــج والســن الذهبــي وســن التجــدد، 

وغيرهــا مــن المســميات.
لتعزيــز ثقــة المــرأة بنفســها أكثــر، أطلقت شــركة تينــا للمنتجــات الطبية 
النســائية فــي الســعودية حملــًة بمناســبة يــوم المــرأة العالمــي بضرورة 
تغييــر الصــورة النمطيــة عــن التقــدم بالعمــر واســتبدال مصطلــح ســن 
اليــأس بمصطلــح آخــر أكثــر تعبيــًرا عــن الحالة الحقيقيــة للمــرأة في تلك 

المرحلــة ويراعــي كرامتها ونفســيتها.
ولتحقيــق هــذا الهــدف، أطلقــت الشــركة اســتبياًنا أظهــرت نتائجــه أن 82% 
مــن النســاء يفّضلــن اعتمــاد تعبير جديــد أكثر إيجابيــة من »ســن اليأس«، 
وأن واحــدة مــن كل خمــس نســاء فــي مرحلــة انقطــاع الطمــث مــن 
المشــاركات فــي االســتبيان شــعرن بالحــرج وضــرورة التكتــم علــى األمــر.

وامتــداًدا للحملــة، أطلقــت ناشــطات عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي 
حملــة تحــت وســم #اختاري_التحــدي ChooseToChallenge# وذلــك 
القتــراح أســماء جديــدة لتلــك المرحلــة العمريــة للمــرأة واالبتعــاد عــن 
اســتخدام مصطلــح »ســن اليــأس« عبــر اللجــوء إلــى مصطلحــات أكثــر 

إيجابيــة تبعــث األمــل والتفــاؤل فــي نفــوس النســاء.
اإلعالميــة هتــون القاضــي كوميدية وناشــطة ســعودية مناصــرة لحقوق 
المــرأة، كتبــت عبــر صفحتهــا علــى إنســتغرام: »لألســف مرحلــة مــا بعــد 
الطمــث عنــد الســيدات التــي تعــد مرحلــة طبيعيــة تمــر بهــا أي امــرأة 
تــم وصمهــا بســن اليــأس، ومــن الضــروري أن نغيــر هــذه الوصمــة ألن 
الوصــول لهــذا العمــر بصحــة وعافيــة نعمــة إلهيــة تســتحق الحمــد، وأنا 
قــررت أن أســميه ســن التجــدد«، مؤكــدة أن عنــد وصولهــا لهــذا العمــر 

ســتكون منفتحــة علــى كل الخيــارات ومجــددة لتجاربهــا.
يطــرح كثيــرون مصطلحــات كثيــرة بديلــة أبرزهــا ســن العطــاء وســن 

الجمــال وســن النضــج والســن الذهبــي
فــي الســياق ذاتــه وعبــر الحملــة ذاتهــا، اعتبــرت الكاتبة اللبنانيــة غريس 
طويلــة أن »الحيــاة مــا بتوقف.. ضــروري تحافظي على قوتــك وحيويتك، 
بعمــري بحــّس إنــي حققــت أشــياء كثيــرة، وأنــه بعــد قدامــي طموحــات 
وأحــالم كبيــرة حققهــا، وكتاباتــي يلــي بتطــرق لدعــم وتشــجيع المــرأة 
ــا  ــا مرتاحــة مــع ذاتهــا بــكل عمــر، وهيــك دايًم ــى أنــه تكــون دايًم عل
بقــول لبنتــي أنــه مــا فــي ســن بقــدر يحكــم عليــك باليــأس، الزم تضــل 
ــاة أحــالم  ــكل ســن، الحي ــك هــو نفســه ب ــك لذات ــك بنفســك وحب ثقت

وطموحــات.. آلخــر نفــس«.
دانيــة شــافعي إعالميــة ســعودية وإحــدى المشــاركات بالحملــة جــددت 
ــرة أن »انقطــاع  ــح »ســن اليــأس«، معتب معارضتهــا الســتخدام مصطل
الطمــث ال يعنــي انقطــاع حيــاة المــرأة«، ونشــرت صورتهــا وهــي تحمــل 
الفتــة كتــب عليهــا »ســن اليــأس خلــص«، وحثــت الســيدات علــى اقتراح 
أســماء أخــرى بديلــة لمصطلــح »ســن اليــأس«، وقدمــت عــدة مقترحــات 

ومنهــا: ســن الجمــال وســن النضــج وســن الحكمــة.
وكتبــت أخــرى عبــر الحملــة تقــول: »أنــا فــي بدايــة الخمســين واعتمــد 
مصطلــح ســن التجــدد علــى مرحلــة االنفتــاح«، مضيفــة: »ال يمكــن ألي 
امــرأة أن تعيــش ســن مــن اليــأس، وهذه أســوأ تســمية ممكــن نعطيها 
للمــرأة وهــي تمــر بمرحلــة انقطــاع الطمــث، لــو بيــدي بغير ســن اليأس 

ــن التجدد«. لس
مــن جهتهــا، كتبــت سوســن إســبيته عبــر إنســتغرام: »ســؤال عــن ســن 
ــا  ــر مجتمعن ــن فك ــأس م ــأن ال أي ــد ب ــل جدي ــي أم ــار بداخل ــأس أن الي
ــدة،  ــات الجدي ــي، البداي ــن الوع ــيكون س ــأس س ــن الي ــي وأن س العرب

ــدات«، وأرفقــت وســم »ســن الحــب«. ــود المعتق ــال قي المشــوقة ب
مــع تقــدم النســاء فــي العمــر، تمــر الغالبيــة بمجموعــة مــن التغيــرات 
البيولوجيــة والنفســية، وأبرزهــا انخفــاض مســتويات األســتروجين 
والشــعور بالحــرارة والتعــرق الشــديد وضمــور الثــدي وضمــور المهبــل 

ــام. ــة العظ ــدوث هشاش ــوض وح ــالت الح ــور عض وضم
وهنــاك عــدة نصائــح يجــب أخذهــا بعيــن االعتبــار لتجــاوز هــذه المرحلة 

بسالم:
النــوم باكــًرا: قــد يتغيــر نمــط النــوم عنــد المــرأة وقــد تشــعر باإلجهــاد 
الشــديد، لذلــك ينصــح الخبــراء خــالل هــذه المرحلــة باالســتعانة 
بمشــروبات األعشــاب الطبيعيــة لتســهيل النــوم مثــل الينســون والشــاي 
األخضــر والنعنــاع، وحتــى تنــام بشــكل مريــح عليهــا البعد عــن الكافيين 

والتدخيــن اللذيــن يســببا األرق ومشــاكل النــوم والتعــرق.
المالبــس المريحــة: تمــر المــرأة بعدة تغييــرات مثــل ارتفاع درجــة حرارة 
جســمها، لذلــك ينبغــي لهــا أن تختــار المالبــس القطنيــة والفضفاضــة 
واالبتعــاد عــن المالبــس الضيقــة والمصنعــة مــن النايلون حتــى تحافظ 

علــى درجــة حراتها.
التخلــص مــن ضغــوط الحيــاة وتوترهــا: يجــب علــى المــرأة أن تبتعــد 
عــن كل مــا يقلقهــا لتجنــب أي حالــة اكتئــاب ويمكــن أن تشــغل نفســها 
بعــدة أمــور مثــل: قــراءة الكتــب والتنــزه واالنضمــام إلــى الــدورات التــي 

. تحبها
التغذيــة الســليمة: للحصــول علــى الكالســيوم الكافــي تجنًبــا لهشاشــة 
العظــام يجــب علــى المــرأة أن تدخــل منتجــات األلبــان واألطعمــة الغنيــة 
بالكالســيوم فــي كل وجباتهــا بشــكل يومــي واإلكثــار مــن الفيتامينــات 
الطازجــة مثــل الخضــراوات والفواكــه مــع عدم اإلفــراط في تناول الســكر 
ــى  ــؤدي إل ــا ي ــون، م ــترول والده ــاع الكولس ــن بارتف ــح المرتبطي والمل

ضغــط الــدم وبالتالــي خطــر مــرض القلــب.
اإلكثــار مــن المــاء: تــزداد أهميــة شــرب الســوائل فــي كل مراحــل الحيــاة 
وتــزداد أهميتــه خــالل هــذه المرحلــة تجنًبا الحتبــاس الســوائل والحفاظ 
علــى الجهــاز الهضمــي، لذلــك ينصــح الخبــراء شــرب مقــدار وفيــر مــن 

المــاء بمعــدل ثمانيــة أكــواب يومًيــا.
ممارســة الرياضــة: مــع التقــدم فــي العمــر تــزداد احتماليــة زيــادة الــوزن 
لتباطــؤ عمليــة الحــرق وبالتالــي تكتســب المــرأة وزًنــا إضافًيــا، وللحافــظ 
ــى صحــة المــرأة ووزنهــا يجــب ممارســة الرياضــة بشــكل منتظــم  عل
وللحفــاظ علــى ضربــات القلــب والتقليــل مــن الجلطــات وخطر الســكري.

العــالج الطبــي من المتخصصيــن وذلك عــن طريق الهرمونــات البديلة، 
ويشــير هــذا العــالج إلــى اســتخدام هرمونات حيويــة تطابــق الهرمونات 
التــي ينتجهــا جســم المــرأة كيميائًيــا، وغالًبــا يتم اســتبدال األســتروجين 
مــع البروجيســترون، وكالهمــا لــه نفــس تأثيــر الهرمونــات الطبيعيــة، 
وبالتالــي لهــا نتائــج فعالــة وتقلــل اإلحبــاط واإلجهــاد وصعوبــة النــوم 

وتحســين التركيــز والذاكــرة وزيــادة كتلــة العظــام.
ــد المــرأة  ــات عن ــاء النفســيين أن ســن األربعيني ــراء واألطب ويؤكــد الخب
هــو بدايــة نضجهــا وأملهــا، فعنــد هــذه الســن تراكــم المــرأة الخبــرات 
والتجــارب وتكــون قاعــدة مــن الــدروس والعبــر وهــو ما يؤهلهــا للعطاء 

واالســتمرارية ألنهــا فرصــة لنقطــة تحــول قويــة فــي حياتهــا.
ــل  ــا الرج ــر به ــة يم ــاك مرحل ــا أن هن ــاء أيًض ــر األطب ــن يعتب ــي حي وف
مثــل المــرأة تماًمــا وحالــة بيولوجيــة عاديــة، لكــن فــي ظــل مجتمعاتنــا 
ــاًل، ويقتصــرون علــى ذكرهــا عنــد  الشــرقية مــا زال الحديــث عنهــا قلي
المــرأة فقــط، لذلــك فــإن معظــم الرجــال الذيــن يعانــون مــن أعــراض 
ــم  ــى تفاق ــؤدي إل ــا ي ــا، م ــة ويتجاهلونه ــون الحقيق ــن يخف ــذه الس ه
حالتهــم النفســية التــي قــد تتحــّول إلــى زيــادة االكتئــاب والتوتــر دون 

ــراث. اكت
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ان المجتمــع والــذي هــو مجموعــة مــن األفــراد الذيــن 
تجمعهــم رقعــة جغرافيــة معينــة، وينتظمــون فــي إطار 
عالقــات مؤطــرة بنظــام معيــاري محــدد وفــق محــددات 
هــذا  داخــل  والســلوك  المعاييــر  والقيــم،  القواعــد 
المجتمــع، قــد فــرض التربيــة كعمليــة اســتدراج للفــرد 
مــن خــالل ادخالــه ضمــن قواعــد المجتمــع، وجعــل من 
ــي  ــرد ف ــذا الف ــاج ه ــة اندم ــة عملي ــئة االجتماعي التنش

المجتمــع عــن طريــق تعلــم قواعــده وقيمــه. 
ان التربيــة تختلــف عــن التنشــئة االجتماعيــة، فالتربيــة 
ــل  ــي فع ــذات وه ــة بال ــة االجتماعي ــك الوظيف ــي تل ه
يمارســه جيــل الراشــدين علــى جيــل أولئــك الذيــن لــم 
ــاة االجتماعيــة، والغــرض منهــا أن  ينضجــوا بعــد للحي
ــا مــن الحــاالت  ــدى الطفــل عــددا معين ــر وتنمــي ل تثي
الجســدية والعقليــة واألخالقيــة يتطلبهــا منــه المجتمــع 
السياســي والبيئــة الخاصــة التــي أعــد لهــا خصيصــا. 

فالتربيــة هــي تأهيــل للتنشــئة االجتماعيــة والتــي 
بدورهــا تتــم عبــر عمليــة اســتبدال الجانــب البيولوجــي 
الموجــه  اجتماعيــة وثقافيــة، فتصبــح هــي  بأبعــاٍد 

األساســي لســلوك الفــرد داخــل مجتمعــه. 
ان التنشــئة االجتماعيــة تســير ضمــن ســيرورة مــن 
العوامــل المجتمعــة والمتداخلــة والمتفاعلــة فيما بينها  
االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة والعوامــل األســرية 
واتجاهــات  فيهــا،  الطفــل  وترتيــب  األبنــاء،  كعــدد 

ــا. ــة وغيره ــن الفكري الوالدي
والتنشــئة االجتماعيــة عبــارة عــن تعلــم اجتماعــي 
ومــن خاللــه يتبــوأ الفــرد دوره المجتمعــي، عــن طريــق 
التفاعــل االجتماعــي، ويكتســب األنمــاط الســلوكية 
واالتجاهــات المقبولــة فــي المجتمــع وهــي كذالــك 
عمليــة تعلــم،  يتعلــم مــن خاللهــا الفــرد أداء أدوار 

معينــة باعتبــار أن الــدور االجتماعــي هــو تتابــع نمطــي 
ــة يقــوم بهــا الفــرد  ــر أفعــال معين ألفعــال ُمتعلًّمــة عب
بالمركــز  دور  كل  ويرتبــط  تفاعليــة  مواقــف  وفــق 

والمكانــة االجتماعيــة. 
ــر مؤسســات محــددة  ــة تمــر عب ان التنشــئة االجتماعي
ــة  ــة الداخلي ــدد نمــط التنشــئة االجتماعي فاالســرة تح
والخارجيــة كــذا المدرســة والتــي هــي ليســت مصــدرا 
لهــا  مؤسســة  هــي  بــل  فقــط  والمعرفــة  للعلــم 
وظائــف حيــث تمــرر التوجيهــات االجتماعيــة والفكريــة 
ــمح  ــذي يس ــارع ال ــا الش ــع. وايض ــة للمجتم والوجداني
لألفــراد بالتفاعــل والتواصــل والتبــادل علــى نطــاق 
واســع وبحريــة أكبــر وفيــه تنشــأ عالقــة الفــرد بجماعات 
مختلفــة تؤثــر فيــه ويتفاعــل معهــا كالرفــاق مثــال. 

ــالم  ــائل االع ــي وس وتأت
ــا وعالقتهــا بالزمــن ومــا تنتــج وتشــجع. كمــا  والميدي
ــد الســلوك االجتماعــي  ــى توحي ان المســجد يهــدف ال

وتنميــة الفــرد والجماعــة علــى المعاييــر والتعاليــم 
الدينيــة نحوإطــار ســلوكي معيــاري موحــد. وايضــا 
ــر  ــة عب ــئة االجتماعي ــي التنش ــر ف ــاق تؤث ــة الرف جماع
اتاحــة فــرص التجريــب والمســاعدة علــى االســتقاللية.

ان كل هــذه المؤسســات المجتمعيــة ودورهــا فــي 
التنشــئة االجتماعيــة ال تالمــس الشــرط الثقافــي الــذي 
يبنــي الــكل ال الجــزء فأقتصــر دور التنشــئة االجتماعيــة 
فــي تلــك القيــم والمعاييــر والقواعــد التي تســاعد الفرد 
علــى التكيــف فــي مجتمعه من أســرة ومدرســة  مســجد 
ــي  ــى الشــرط الثقاف ــاق، دون الوصــول إل وشــارع ورف
ــها  ــذي يمارس ــف ال ــة التثقي ــذي هوعملي ــل وال المكتم
ــر مالمســة كل مكونــات الثقافــة  المجتمــع الفــراده عب
ــر  ــة، ويعتب ــة والضمني ــة المرئي ــة والواقعي الميتافيزيقي
ــد  ــي ح ــف ف ــات التثقي ــن آلي ــة م ــه آلي ــع نفس المجتم
ذاتــه، فالثقافــة هــي الــكل المركــب والشــرط الثقافــي 
هــي تعلــم الــكل والتنشــئة االجتماعيــة هــي تعلــم جــزء 

مــن الــكل. 
فعليــة  وغيــر  فعليــة  عمليــة  االجتماعيــة  فالتنشــئة 
هادفــة،  وغيــر  هادفــة  مقصــودة  وغيــر  مقصــودة 

وســلبية.  إيجابيــة  منظمــة  وغيــر  منظمــة 
ــددة  ــاملة مح ــر ش ــة وغي ــة جزئي ــئة االجتماعي والتنش
للفــرد  تســمح  والتــي  الممتــدة  الثقافــة  عكــس 
المجتمعــي باالندمــاج ضمــن محيطــه الخــاص وتكوين 
مكونــات اخــرى خــارج احاطتــه. فكلمــا امتلــك المجتمــع 
تفعيــل الشــرط الثقافــي عبــر بناءاتــه المؤسســاتية 
كلمــا اقتــرب االنســان النســانيته والمجتمــع إلــى تفهــم 
ــي  ــه الوع ــذات ومن ــتمر لل ــق المس ــي الخل ــراده فه أف
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فــي العــادة تنبنــي الجماهيــر باالعتمــاد 
علــى المتــداول فــي المجــال العــام كواعــز 
أو ذرائــع للمحاججــة مــن غيــر اإلنتبــاه إلــى 
مختلــف الطــرق فــي صنــع هــذا الجمهــور 
ليدخــل فــي مناقشــة منعتقــة مــن كل قيــد 
ــق ســلطة األجــداد  مــع جمهــور آخــر يطب

ــزة بالتقديــس الوهمــي . ــول مقف بعق
هــذا التنــاول ال يبــرأ اي مــن الجماهيــر فــي 
ســياق تســييس قضايــا الحيــاة الخاصــة 
السياســية  الطبقــة  مــن  ســيما  لآلخــر 
والدرجــات الخاصــة فــي العــراق، فنقــرأ 
ونســمع عــن اتهامــات جنســانية طالــت 
العمــل  فــرص  عــن  الباحثــة  الجماهيــر 
وبيــن مريــدي الســلطة الذيــن تأكــدوا 
ــاريعهم  ــدد مش ــراء ته ــوات الفق ــأن اص ب
الخاصــة وأحالمهــم التــي تتحقــق علــى 

حســاب الفقيــر.
ــت  ــا كان ــوارد ســجالية لطالم ــاء م  ان إخف
النســيان  مطــاوي  فــي  طويــل  ألمــد 
ــن قدمــوا  ــن الذي ــد المنتفعي وحصرهــا بي
للبلــد بعــد عقــود لســوء إدارة النظــام 
الســابق والــذي بســبب تعديــه علــى كرامة 
وممارســة  بالســلطة  والتفــرد  اإلنســان 
ــرعوا  ــة ليش ــم الفرص ــة منحه الدكتاتورري
ــت  ــا خدع ــع يظنونه ــم بذرائ ــدا له ــا ب م
وكــون  العيــش،  لقمــة  عــن  الباحثيــن 

هــذه الشــخصيات فاســدة العقــول وفقيــرة 
الدولــة  بنــاء  علــى  تقــوى  لــم  الثقافــة 
وحكمــت بالديمقراطيــات التمثيليــة فــي 
ــر عــن أن  ــاول خــداع الجماهي ــع وتح الواق
ــل  ــوال العام ــراق ســليمة ل ــة الع ديمقراطي

الخارجــي .
لــم  التــي  الشــماعة  الخارجــي  العامــل 
لــكل  شــاماًل  وبــات  الــرداء  تســتوعب 
القــارات  إن  بــل  الفشــل  مخرجــات 
انحــالل  ســبب  أيضــا ً  هــي  الخمــس 
ــة،  ــة الحاكم ــم الطبق ــدى معظ ــالق ل االخ
ــار  ــي ذي ق ــرى ف ــوارع ق ــد ش ــدم تعبي فع
ســببته  والســماوة  والديوانيــة  والحلــة 

التدخــالت الخارجيــة فــي ميزانيــة مجالــس 
المحافظــات ليتــم زيــادة فــي الســرقات 
بــاب  الشــوارع مــن  وزيــادة فــي حفــر 
التناســب الطــردي، ومــا تــزال اخــالق هــذه 
ــن  ــرى م ــا ج ــًا وم ــزداد انطراح ــة ت الطبق
تهريــب مليــارات الــدوالرات هــو لمســاعدة 
ــق فــي  ــوك المغمــورة المهــددة بالغل البن
أوربــا واميــركا، هــذا أن تطرقنــا لحــب 
فينتهــي  أموالــه  وامتصــاص  العــراق 
ــن  ــادرة الوط ــد ومغ ــى التقاع ــة إل باالحال
إلــى المنــازل الفارهــه فــي أوربــا لتعويــض 
ايــام الغــرف والشــقق البائســة حيــث كانــوا 

يبحثــون عــن المعونــات .
والجهــل  والخــداع  والكــذب  الجنــس 
تتســم  مــا  أبــرز  المعســول  واللســان 
كشــفتها  التــي  الشــخصيات  هــذه  بــه 
الجماهيــر فــي غضــون عقــد ونصــف مــن 
التجــارب، فأحالمهــا ترقيــة سياســية أو 
وظيفيــة علــى حســاب الجماهيــر المأســورة 
فاقــدة  الحــدود  مشوشــة  وأولوياتهــا 
لمعاييــر االخــالق واألديــان واإلنســانية، 
ومــا مصيــر الفاســدين إال خاتمــة يوثقهــا 
ــى  ــاء القبــض عل ــخ، ومــا صــورة إلق التاري
المقبــور صــدام حســين إال دليــل علــى 
نهايــة كل مــن ســرق وتعــدى علــى قــوت 

الفقــراء .

تغول الجنسانية 
في مؤسسات الدولة

 بسام القزويني 

التنشٔية... 
والشرط الثقافي

قيــل أن ) ال أمــَر لمــن ال ُيطــاع ( ، كل قــرارات اللجنــة العليــا للصحــة 
والســالمة الوطنيــة منــذ بدايــة جائحــة كورونــا الــى اآلن لــم تطبــق علــى 
األرض ولــم يلتــزم بهــا المواطــن حتــى بالحــد األدنــى ، الحكومة تعــرف ان 
القــرارات التطبــق والمواطــن غيــر معنــي بمــا يصــدر مــن قــرارات ، وهــذا 
ــه اســباب عديــدة ، أولهــا وأهمهــا  ان الحكومــة لــم تتخــذ اي إجــراءات  ل
تســاعد اصحــاب األجــر اليومــي من اصحــاب المحــالت والمطاعــم والمقاهي 
والعمالــة األخــرى علــى تعويــض خســائرهم جراء اإلغــالق ، ســيما وان ليس 
لهــؤالء مصــادر أخــرى يعتاشــون منهــا ، فكيــف بهم إيقــاف أعمالهــم وهم 
يعتمــدون علــى اجــور ومكاســب يوميــة ؟، الســبب الثانــي هــو ان القــوى 
األمنيــة التــي أنيــط بهــا تطبيــق قــرارات لجنــة الســالمة الوطنيــة ضعيفــة 
امــام المواطــن وخائفــة مــن المالحقــة العشــائرية والقانونيــة وليــس لهــا 
حمايــة قانونيــة فــي حــال حــدث صــدام مــع المواطنيــن ، وهــذا ماحــدث 
كثيــرًا فــي مواقــع واحــداث عديــدة جعلــت رجــل االمــن يتــردد كثيــرًا قبــل 
اإلقــدام علــى ايــة خطــوة لتطبيــق القانــون وأضعــف القــوى األمنيــة كثيــرًا ، 
ثالــث األســباب ان المواطــن بحــد ذاتــه لــم يعد يخشــى الدولــة وال قراراتها 
بــل يتحداهــا ، فهيبــة الدولــة وهيبــة القانــون فــي اضعــف أحوالهــا واقعــاً ، 
لذلــك اصبحــت قــرارات لجنــة الســالمة الوطنيــة محــل اســتهزاء وتنــدر لدى 
المواطنيــن ولــم تعــد تعنيهــم هــذه القــرارات ألنهــم يعلمــون مســبقاً انها 
غيــر قابلــة للتطبيــق ، الســبب الرابــع هــو ان جائحــة كورونــا مضــى عليهــا 
ــى  ــون عل ــاد العراقي ــد اعت ــراق ،وق ــدأت فــي الع ــذ ان ب ــر مــن عــام من أكث
هــذه الحــال، ولــم يعــد الخــوف والهلــع مؤثَرْيــن كمــا كانــا فــي األســابيع 
األولــى، حيــث تعرضــت اغلــب المحافظــات الــى انتكاســات تمثلــت بنفــاد 
كميــات األوكســجين واكتظــاظ المستشــفيات بأعــداد المصابيــن وارتفــاع 
ــق  ــن تطبي ــت م ــا جعل ــة وغيره ــباب مجتمع ــذه األس ــات ، ه ــداد الوفي اع
قــرارات وتوصيــات لجنــة الســالمة الوطنيــة غيــر قابلــة للتطبيــق واصبحــت 
قراراتهــا مجــرد روتيــن يعــاد إعالنــه بيــن فتــرة وأخــرى ،وكأن الحكومــة 
تريــد ) اســقاط فــرض ( ، هــذه األيــام ونحــن فــي شــهر رمضــان الكريــم 
ليســت هنــاك مظاهــر تشــير او توحــي الــى ان جائحــة كورونــا مازالت تفتك 
بالمئــات ، الحركــة طبيعيــة تمامــاً فــي األســواق والشــوارع ليــالً ونهــارًا ، 
ــة  ــدون تباعــد أو أّي ــة عامــرة بروادهــا وب ــة واإلجتماعي ــس الديني والمجال
وقايــة ُتذكــر ، والحكومــة مازالــت تصــدر قراراتهــا مــن خالل لجنة الســالمة 

الوطنيــة لنشــرها فــي الصحــف ووســائل التواصــل اإلجتماعــي ليــس إال .

اللهم إني صائم

ناجي سلطان الزهريي

كشكول

عاجــل: انفجــار ســيارة مفخخــة قــرب المســرح الوطنــي في 
الكــرادة أســفر عنهــا مقتــل عشــرين بين رجــل وامــراأة.

هكــذا اعــاد مــازن قــراءة الخبــر الــذي اطــاح بوالدتــه مــرارا 
وتكــرارا، ولكــي ينســى، اقــام حفلــة بســيطة جمعــت 
ــواع  ــئ بان ــة ملي ــة-، حفل ــه -الخيالي ــاءه، وصديقت اصدق
الكحــول، وبأســم القديــس رفعــوا نخًبــا صاخًبا علــى انغام 

موســيقى الجــاز.
ــر استســلموا  ــى ســكرات الخم ــداء اول ــع ابت ــا وم مــن هن
للخيــال، فهــذا مصطفــى يتخيــل ســيارته الفخمــة تدخــل 
نــادي العلويــة، وهــذا معيــن يؤســس لشــركته التي تعنى 
باســتيراد المشــروبات الكحوليــة النــادرة، وكــذا عبيــد 
ــد عــن الكــرة  ــارة فضــاء مبهــم بعي ــم بالمريــخ، بزي يحل

ــة. االرضي
قال احمد: ليتني كنت بحًرا عميًقا.

اتمنى ان احب احًدا ما! -يهذي حمدي-.
تناقلــت االحــالم بينهــم، كنهر يرفــد بعض الجــداول بماء 
االمانــي،  وعندمــا فــاض جدولــي هتــف خريــر مياهي بكل 
بــرود: اي حبيبتــي.. مــاذا تفعليــن برجــل غارق فــي الياس 

مثلــي؟ فــي بلــد اعتــاد الموت! 
اال تكفينــا البيــرة؟! اال تغنينــا احياًنــا عــن الحيــاة؟ وتلهينــا 
عــن هــذا الوجــع الغريــب الــذي ال يطــاق، وجــع الوجــود.

ان اوجــد يعنــي ان أنســى، كلمــا نســيني أحــد مــا تأكــدت 
باننــي موجــود، وحــدي هــا هنــا فقــط، فــي نفــق مظلــم، 
دون بــاب او نافــذة، ال تصلنــي شــمس، ال يصلنــي هــواء، 

ــق  ــا وراء األف ــي مم ــات تأت ــاث صرخ ــق، اضغ ــا أختن عبًث
الشاســع النقــاذي، لكنــي كلمــا امســكتها دفعتنــي نحــو 
الجــدار، حتــى اصبحــت جــزء منــه، كلوحة، كمصبــاح يلفظ 

اخــر انفاســه.
فــي هــذا الصمــت المطبــق، شــرب الرفــاق أحالمهــم 
وســكروا اخذيــن بالترنــح علــى جراحهــم، وانــا خــاوي 
كفنجــان مرمــي فــي الالمــكان، شــربني احدهــم ذات يوم 
وتركنــي هنــاك فارًغــا، وطأنــي الزمــن، وال زلــت انــا، انــا.

حيــن اســتيقظت مــن النــوم كانــت العصافيــر تمــأل الغرفة 
ــاك،  ــاق المــكان وهن ــًرا معهــا، غــادر الرف ــا طائ ــت ان وكن
تحتــي مباشــرة، كان بســتان ياســمين ينمــو علــى جثة لم 

ــرف عليها. أتع محمد الكالبي

مرٌّ كالموت

ــووي خــالل األســبوع  ــران الن ــف إي شــهد مل
ــخونة  ــاري س ــل الج ــهر أبري ــن ش ــي م الثان
أجــواء  ســادت  أن  بعــد  معهــودة  غيــر 
عقــب  النســبي  والتفــاؤل  التهدئــة  مــن 
فيينــا  محادثــات  مــن  األولــى  الجولــة 
ــان  ــووي، أوحــت ب ــران الن بشــأن برنامــج إي
الزجاجــة  عنــق  مــن  الملــف  هــذا  خــروج 
ــد  ــي موع ــى وف ــين أو أدن ــاب قوس ــات ق ب
ــل انطــالق  ــن قبي أقصــاه الشــهرين المقبلي
االنتخابــات الرئاســية فــي إيــران المتوقــع أن 
تحمــل مرشــحا متشــددا إلــى ســدة الرئاســة.

كبيــر  وصــف  اإليرانــي،  الجانــب  فعلــى 
ــاس  ــران عب ــي إي ــن ف ــن النوويي المفاوضي
عراقجــي جولــة المحادثــات األولــى بالبّنــاءة، 
وعلــى  األميركــي  الجانــب  فعــل  وكذلــك 
الخارجيــة  وزارة  باســم  المتحــدث  لســان 
قلــق  أثــارت  تصريحــات  برايــس.  نيــد 
الجانــب اإلســرائيلي وهــو ليــس طــرف فــي 
المفاوضــات لكنــه يصــر علــى ان يلعــب دور 

الغائــب! الحاضــر 
أعــرب مســؤولون إســرائيليون رفيعــون عــن 
قلقهــم وحتــى قبــل بــدء الجولــة األولــى 
مــن المفاوضــات بعــد أن تحــدث المبعــوث 
األميركــي الخــاص إليــران روبــرت مالــي 
عــن العــودة إلــى خطــة العمــل الشــاملة 
عناصــر  أي  دون   2015 لعــام  المشــتركة 
إضافيــة. وهــو التصريــح الــذي يتناقــض مــع 
حديــث اميركــي ســابق عــن الســعي إلبــرام 
ــاول برنامجهــا  ــران يتن ــد مــع إي اتفــاق جدي

الصاروخــي ونفوذهــا اإلقيليمــي.
ــوم  ــادرت ي ــال فب ــرائيل طوي ــر إس ــم تنتظ ل
ــالق  ــل أنط ــل وقبي ــي 11 أبري ــد الماض األح
بيــن  المباحثــات  مــن  الثانيــة  الجولــة 
وإيــران  الدوليــة  السداســية  المجموعــة 

والتــي كانــت مقــررة يــوم األربعــاء الماضــي، 
بــادرت إلــى توجيــه ضربة اســتباقية لمنشــأة 
نطنــز النوويــة )تشــكل العمــود الفقــري فــي 
لهــا  كانــت   ) اإليرانــي  النــووي  البرنامــج 

ــي  ــة الت ــة الثاني ــى أجــواء الجول ــات عل تداعي
انطلقــت الخميــس الماضــي.

خيمــت أصــداء حادثــة نطنــز علــى أجــواء 
معربــا  عراقجــي  صــرح  كمــا  المحادثــات 
االتفــاق  أطــراف  عــن تطلعــه ألن تديــن 
ــة،  ــة التــي وصفهــا باإلرهابي ــووي العملي الن

فــي وقــت كان يشــرب فيــه رئيــس الــوزراء 
ــي  ــة الت ــال بالضرب اإلســرائيلي نخــب االحتف
صــدرت مــن إيــران تصريحــات متناقضــة 
األمــر قلــل  بــادئ  بشــأن حجمهــا. ففــي 

مســؤولون إيرانيــون مــن حجــم األضــرار 
ــات  ــن التصريح ــأة، لك ــت المنش ــي أصاب الت
ــس  ــس الشــورى ورئي ــزة لعضــو مجل المتلف
مركــز أبحــاث البرلمــان اإليرانــي علــي رضــا 
زكانــي،، كشــفت عن«تضــرر عــدة آالف مــن 
أجهــزة الطــرد المركــزي وتدميرهــا“ بحســب 

ــه. قول
كمــا انــه كشــف كذلــك عــن ان ”معظــم 
فقــدت  البــالد  فــي  التخصيــب  منشــآت 
خــالل حادثــة نطنــز وأن إيــران أصبحــت 

العمليــة  وقــع  كان  للجواســيس“.  جنــة 
اإليرانــي  البرلمــان  أعضــاء  علــى  ثقيلــة 
الذيــن ”بكــوا دمــًا“ فــي اجتماعــات اللجــان 
ــى  ــد إطالعهــم عل ــة، بع ــة المختلف البرلماني
حجــم األضــرار الناجمــة عــن هجــوم مجمــع 
نطنــز النــووي، بحســب تعبيــر زكانــي. فيمــا 

أعلنــت الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة أن 
ــأة  ــي المنش ــاء الماض ــيها زاروا األربع مفتش
ــات  ــي ب ــع الدول ــي أن المجتم ــا يعن ــو م وه
مطلعــا علــى حجــم األضــرار التــي لحقــت 

بالمفاعــل.
ذهــب زكانــي أبعــد مــن ذلــك إلــى حــد 
اتهــام ســلطات بــالده بالكــذب فيمــا يتعلــق 
بنصــب أجهــزة طــرد مركــزي جديــدة. إال 
ان الرئيــس اإليرانــي حســن روحانــي أعلــن 
ــب  ــدء تخصي ــة ب ــى العملي ــي اول رد عل وف
ــد  ــدد وبع ــل ه ــبة 60 ٪ ب ــوم بنس اليوراني
إلــى  بالوصــول  الثانيــة،  الجولــة  انتهــاء 
نســبة تخصيــب %90 الالزمــة إلنتــاج ســالح 

ــووي.  ن
الضربــة  هــذه  ان  القــول  فيمكــن  ولــذا 
ــة  ــة تفاوضي ــوى ورق ــت أق ــرائيلية نزع اإلس
الملــف  واعــادت  اإليرانييــن  أيــدي  مــن 
ــذي  ــع األول ال ــى المرب ــي إل ــووي اإليران الن
تركــه فيــه الرئيــس الســابق دونالــد ترمــب. 
تعنــي  التصعيديــة  روحانــي  فتصريحــات 
إلــى طريــق  فينــا وصلــت  أن مفاوضــات 
مســدود! ولــم تعــد الواليــات المتحــدة قلقــة 
مــن إنتــاج ســالح نــووي إيرانــي بعــد الضــرر 
ــا  ــا يدفعه ــز، وبم ــاة نطن ــق بمنش ــذي لح ال

ــات. ــع العقوي ــاق ورف ــى االتف ــودة إل للع
مقبلــة  مفاوضــات  أي  أن  يعنــي  وهــذا 
ســتركز فضــال عــن تحجيــم البرنامــج النــووي 
اإليرانــي علــى البرنامــج الصاروخــي ونفــوذ 
األميركيــة  فالمقاربــة  اإلقليمــي.  إيــران 
الديمقراطيــة للبرنامــج النــووي اإليرانــي، 
والقائمــة علــى تطويقــه ومنعــه مــن إنتــاج 
ــد هــذه  ــم تع ــاق، ل ــر االتف ــووي عب ســالح ن
ــعة  ــدة تس ــل لم ــى األق ــة عل ــة قائم المقارب
ــق  ــذي لح ــرر ال ــالح الض ــي إلص ــهر تكف أش

بأهــم منشــأة نوويــة.
ولــذا فقــد كانــت نتيجــة المباحثــات باهتــة، 
ــن  ــن اإليرانيي ــر المفاوضي ــا كبي ــال عقبه ق
”ال فرصــة لنــا لمفاوضــات اســتنزافية وال 
رغبــة لنــا بها“.وهكــذا يمكــن القــول أن 
أجندتــه  بفــرض  نجــح  نتياهــو  بنياميــن 
علــى أي مباحثــات مقبلــة بيــن مجموعــة 
مــن  إليــران  يتــرك  ولــم  وإيــران.   1+5
التفــاوض  بإعــادة  القبــول  ســوى  خيــار 
فــي  المضــي  أو  النــووي،  ملفهــا  حــول 
ــد  ــة بع ــد مقلق ــم تع ــة ل ــوات تصعيدي خط
خــروج منشــأة نطنــز مــن الخدمــة بحســب 

اإليرانــي. البرلمانــي 

ساهر عريبي

عــام 2018 قاطــع العراقيــون االنتخابــات 
ــى  80% عندهــا  ــة بنســبة تصــل ال البرلماني
ــت  ــد وجائ ــر البل ــل مــن %20 مصي حــدد اق
االحــزاب  تشــتهيه  مــا  وفــق  النتائــج 
الحاكمــة التــي دفعــت بكوادرهــا وممثليهــا 
والمســتفيدين منهــا مباشــرة او غيــر ذلــك 
تواجدهــا  وترســيخ  لهــا  التصويــت  الــى 
ومراكــز قوتهــا فــي الحكومــة ومجلــس 

النــواب.
العالقــة عكســية بيــن نســبة المشــاركة 
فكلمــا زادت نســبة المشــتركين باالنتخابات 
ــي الجلهــا  قــل نفــوذ االحــزاب الفاســدة الت
ــم  ــم ل ــات، لكنه ــون االنتخاب ــع العراقي قاط
ــاهموا  ــد س ــك فق ــن ذل ــدف م ــوا اله يحقق
بتدعيــم وجودهــم وســلطاتهم وداواتهــم 
العراقــي،  الشــعب  مســتقبل  ســحق  فــي 
والــذي ظــّن انــه ســيحد مــن ذلــك النفــوذ 

ــة. ــالل المقاطع ــن خ م
مــن تداعيــات قــرار المقاطعــة زيــادة النقمــة 
تبعتهــا  الحاكــم  النظــام  علــى  الشــعبية 
وتشــكيل  االنتخابــات  بتزويــر  اتهامــات 
حكومــة توافقيــة ال يعــرف لغايــة االن مــن 

الكتلــة الداعمــة والمتبنيــة لهــا.
ومــع انطــالق االحتجاجــات الشــعبية االوســع 
فــي تاريــخ العــراق بشــهر تشــرين االول عام 
2019 وتبعهــا االعتصــام المدنــي كانــت 
والمتظاهريــن  المحتجيــن  مطالــب  اهــم 
الجنوبيــة  العــراق  محافظــات  اغلــب  فــي 

ــر. ــة للتغيي ــو فرص ــطى ه والوس
فرصــة انتخابيــة ضمــن االطــر القانونيــة 
للعمليــة السياســية مســتندة الــى الدســتور 

ــي. العراق
كان هنــاك مطلبيــن اساســيين همــا قانــون 
والقوائــم  النســبة  عــن  بعيــد  انتخابــي 
الحزبيــة بدوائــر متعــددة تتحيــح مــن وجهة 

نظــر بعــض المتحمســين تغييــرًا هامــاً فــي 
ــة. ــوع المشــاركة االنتخابي شــكل ون

والمطلــب االخــر هــو مفوضيــة انتخابيــة 
بعيــدة عــن الجــو السياســي العــام.

ــبة  ــا نس ــا فيهم ــال تبنيهم ــان بح والمطلب
معقولــة او مقبولــة مــن التغييــر النســبي 
الممكــن فــي ظــل نظــام متجــذر لكنــه 
يرتكــز علــى اســس قانونيــة وبالتالــي فــان 
اي عمليــة تغييــر يجــب ان تكــون مــن رحــم 
قانونيــة النظــام ذاتــه، وقــد ســمعت ذلــك 
ــن  ــن المتظاهري ــر م ــل الكثي ــن قب ــرارًا م م
ــة او  ــكل حرك ــلمية ب ــادون بالس ــن ين الذي
تصعيــد طيلــة مســيرة االعتصــام الطويلــة 
ســواء فــي بغــداد او النجــف والكــوت وعــدة 

ــرى. ــات اخ محافظ
محاولــة زعزعــة النظــام مــن الداخــل بحاجــة 
الــى عمــل سياســي وهــذا العمــل يحتــاج الى 
ــا  ــوى م ــي س ــام سياس اداة وال اداة الي نظ

يتيحــه الدســتور والقانــون. 
قــرار التغيير باســلوب ســلمي هو قــرار التزام 
بمــا يتيحــه النظام مــن اليات لتحقيــق ذلك، 
ــون  ــن يرفض ــة المحتجي ــاً ان غالبي خصوص

ــق  ــن طري ــام ع ــذا النظ ــة به ــرة االطاح فك
القــوة، وعــدم امكانيــة تحقيــق ذلــك اصــالً.
وعندمــا شــارك الكثيــر مــن المواطنيــن  فــي 
التظاهــرات ضــد الفســاد بعنــوان )الســلمية( 
فهــذا اعتــراف بمفــردات العمليــة السياســية 

ــكلها العام. بش
ــب  كمــا وشــارك بعضكــم فــي وضــع مطال
المتظاهريــن وعلــى رأســها قانــون انتخابــي 
ُمرضــي، امــا عــن تشــكيل حكومــة الكاظمي 
معهــا  المحتجيــن  مــن  الكثيــر  تعامــل 

ــة. بأيجابي
وعندمــا شــكل الكثيــر مــن المتظاهريــن 
احزابــاً كان الهــدف هــو التغييــر مــن خــالل 

ــراع. ــق االقت صنادي
ايجابــي  منــاخ  بايجــاد  الجميــع  اشــتراط 
ــكل  ــه بش ــن تحقيق ــح لك ــات صحي لالنتخاب
ــى  ــي عل ــر خاف كامــل امــر صعــب وهــذا غي

معرفــة الجميــع بذلــك.
شــكل الســلطة وخططهــا واهدافهــا ليــس 
امــرًا طارئــاً او جديــدًا، وجميعكــم يعلــم 
يقينــاً ان فرصــة التغييــر ليس متاحة بشــكل 
مقبــول علــى االقــل، اال ان الكثيــر تعامــل 
معهــا كفرصــة حقيقيــة وعلى هذه االســس 
كانــت هنــاك االف المقــاالت والمحتويــات 
علــى  النــاس  تحــث  والنــدوات  الرقميــة 
المشــاركة فــي التحديــث وتهيئــة رأي عــام 

ــاند. مس
بيــن  كبيــرة  مســافة  هنــاك  ان  اعتقــد 
المتبنيــات الشــخصية وردود الفعــل والواقــع 
واللعــب علــى التناقــض وكل هــاي ادوات 
تســتخدمها الســلطة والخــوف انهــا تنتقــل 
علــى  اصــرو  اذا  ايضــاً  معارضيهــا  الــى 
المقاطعــة غيــر المجديــة والتــي ســتكون 
ــام  ــات ع ــن انتخاب ــة م ــر كارثي ــا اكث نتائجه

.2018

وسام رشيد

مقاطعة االنتخابات: هدف يدعم التيارات الفاسدة

ســبعة أعــوام مــرت، عاًمــا يطويــه 
عــام، ونيــران الحــرب تشــتعل وتــزداد 
يوًمــا بعــد يوم، دمــاًرا في كل شــيء، 
ــل الســابق، األرامــل فــي  ال شــيء مث
كل بيــت، واأليتــام فــي كل شــارع، 
والثكالــى فــي المخيمات، جوًعــا وفقًرا 
وعًضــا علــى األنامــل، الــكل فــي هــذه 
الحــرب مهــزوم، ال يوجــد شــخص 
ــع  ــزًا، ولكــن الجمي ــد عزي ــد فق إال وق
يقاتــل فــي إنتظــار أيهمــا يصــرخ أوالً 
ويقــول )كفــى(. حرب تحصد الشــباب 
قبــل البــالد، وألننــا لســنا  نحــن مــن 
بدأناهــا حتــى نملك نهايتهــا، ولكننا 
ــة  ــكل حــرب أهــداف خفي ــم أن ل نعل
هــي فــي الغالــب أســبابها الحقيقيــة، 
ومــا أهدافهــا النبيلــة الُمعلنــة مــا 

فقــط؛  لتبريرهــا  أســباب  إال  هــي 
وألن أهدافهــا الخفيــة التــي نجهلهــا 
لــم تتحقــق ســنبقى نعــد األعــوام 
عامــاً بعــد عــام، مــا الجــدوى مــن 
الســالم طالمــا هنــاك دول ُتنشــئ 
ــد  ــاك دول تري ــالح، وهن ــواق الس أس
ــاً نحــن  أن تجــرب هــذا الســالح طبع
التربــة الخصبــة لذلــك، عــن أي نصــر 
ســنتحدث بــه حققنــاه بعــد عــدة 
ســنوات ومــاذا يعنــي هــذا النصــر 
ــم  ــى، فه ــل، والثكال ــام، واألرام لأليت

ــدوه. ــيء فق ــكل ش ــون ب مهزوم
ــاز  ــة التلف ــى شاش ــرًا عل ــاهد كثي نش
لِحــالل  أوروبيــة وعربيــة  تحــركات 
ــًة وال  ــمع جعجع ــا نس ــالم، ولكنن الس
نــرى ســالماً. الســالم الــذي يتحدثون 

عنــه أصبــح خبــرًا يتــداول علــى مواقع 
التواصــل االجتماعــي؛ وألن األخبــار 
أصبحــت مملــة بيــن قتــل وتشــريد، 
ببعــض  علينــا  يجــودون  أصبحــوا 
التــي تنفــس عــن ضيــق  األخبــار 
ــا نــرى شــمعة الســالم  ــا وتجعلن حالن
مــن بعيــد فقــط، وهكــذا بعــد عــدة 
ــث  ــن غريفي ــا مارت ــر لن ــوام يظه أع
ــا  ــول لن ــون ليق ــة التلفزي ــى شاش عل
كلمتيــن خفيفتيــن على التلفــاز هناك 
مبــادرة )إلحــالل الســالم(. وبينمــا 
نفتــش عــن الســالم نجــده خــارج 
خريطــة الوطــن. أوطاننــا أصبحــت 
حلبــة لتصفيــة الحســابات، واصبحنــا 
نســتورد الســالح؛ ألنــه لــم يأتــي بعد 
الوقــت الــذي نســتورد فيــه الســالم، 

نحــن فــي إنتظــار مشــاوراتكم، وفــي 
ــا الســالم. ــى ســتوردوا لن إنتظــار مت

وأخيــرًا لكل إذن تســمع نداء الســالم، 
طالــت الحرب واشــتد خناقهــا، وأصبح 
الجــوع والفقــر أشــباح تعيــش فــي 
بيوتنــا، الشــعوب أصبحــت متعطشــة 
لســالم، أوزار الحــرب كســرت ظهــر 
أصبحــت  المســكين،  المواطــن 
أي نصــر  تبحــث عــن  الشــعوب ال 
ســواء الجــري خلــف رغيــف الخبــز. مــن 
أقســى أنــواع الحــروب علــى الشــعوب 
تلــك الحــروب التــي ال تكــون أهدافها 
واضحــة تنتهــي بتحقيقها، عنــد ذلك 
يصبــح النصــر الــذي يفتــش عنــه 
ــروب  ــادة الح ــى ق ــرًا عل ــعب حك الش

ــا. وتجاره عبد اهلل فيصل باصريح

عن شيء إسمه السالم!

هل فرض نتنياهو أجندته على مباحثات فيينا النووية؟
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مــن بديهيــات عمــل المدربين الكبــار.. أولئك ممن يمتلكون فكــرا احترافيا 
حقيقيــا هــو حســن تعاملهــم الميدانــي مــع الواقــع بشــكل يوفر لهــم رؤية 
واقعيــة صحيحــة ويكشــف لهم عــن طبيعــة االجــواء التي يتعايشــون معها 
ــل صــورة  ــب الحــدث، ويجعلهــم قريبيــن مــن تفاصي و يضعهــم فــي قل
العمــل بحــال ســلس وموضوعــي، ويدعهــم رافضيــن لــكل ألــوان المجاملة 
واالمــالءات، وبمــا يعطيهــم انعكاســا واقعيــا عــن كل مــا يبحثــون عنــه فــي 

ــدان عملهم . مي
هــذا الوصــف وتلــك الطريقــة هــي مــا يتميــز بهــا عمــل المدربيــن الكبــار 
جــراء تعاملهــم الصحيــح مــع االجــواء االحترافيــة فــي العمــل التدريبــي و 
بشــكل ميدانــي يوفــر لهــم مســاحة مــن التواجــد فــي مالعــب متعــددة 
ليصبحــوا قريبيــن مــن عملهــم ومتابعيــن أللياتــه بــكل دقــة واهتمــام، 
ويدفــع بنظراتهــم لتكــون متجهــة صــوب حاجتهــم الفعليــة مــن الالعبيــن 
وفــي مراكــز اللعــب المختلفــة وبمــا يعــزز مــن متانــة وقــوة فرقهــم و مــن 
ــا  ــة وبم ــورات حقيقي ــة وتص ــكار اولي ــن اف ــم م ــرون عنه ــا يؤش ــالل م خ

يدفعهــم الــى اختيــار االفضــل الســتدعاءه لصفــوف المنتخــب ..
وهــذه حســنة تســجل للمــدرب الخبيــر والمحتــرف وتميــزه  عــن االخريــن 
ممــن اســتلموا مهامهــم التدريبيــة وعملــوا بالطــرق التقليديــة خصوصــا 
اولئــك الذيــن تهيــأت امامهــم قائمــة جاهــزة من اســماء الالعبيــن ليرغموا 
ــأي شــكل مــن االشــكال وتحــت ضغــط الظــروف  ــى التعامــل معهــا ب عل
المختلفــة التــي واجهــت البعــض منهــم ســواء أكانــت اداريــة أم ماديــة ..
ــارات  ــه زي ــى أن تكــون لمــدرب المنتخــب كاتانيــش ومعاوني • كــم نتمن
مســتمرة لعديــد المالعــب العراقيــة لتمنحهــم فرصــة المشــاهدة الحقيقية 
لمســتويات الالعبيــن وتجعلهــم يخرجــون بانطباعــات عديــدة، لعــل مــن 
ابرزهــا مشــاهدة الالعبيــن الموهوبيــن ممــن اليمتلكون )واســطة ( وليس 
ــرار  ــاب الق ــى أصح ــم ال ــي إيصاله ــهم ف ــة تس ــات ( خاص ــم )عالق لديه
ــي  ــزة ف ــك االســماء الممي ــارة، خصوصــا تل ــة المخت ــى القائم لضمهــم ال
فرقهــا التــي كان لهــا بصمــات واضحــة فــي مختلــف المباريــات لمــا تمتلكه 

مــن مهــارات وقــدرات ..
زيــارة المــدرب كاتانيــش ســتعطيه دالالت واضحــة علــى صحــة مانشــير 
اليــه، ونحــن متأكديــن إن مفكرتــه ســتمتلئ بالمالحظــات ايجابيــة عــن 
مجموعــة الالعبيــن الذيــن سيشــاهدهم ، ســواء ممــن اتيحــت لهــم فرصة 
اللعــب مــع المنتخبــات الوطنيــة او الشــباب، أو الذيــن لــم يحالفهــم الحــظ 
وال مــرة فــي ارتــداء فانيلــة تلــك المنتخبــات، رغــم مســتوياتهم المؤثــرة 

ورغــم مــا اجزلــوه مــن العطــاء ومــا قدمــوه فــي ميــدان المنافســة ..!
• نتمنــى أن تأتــي رؤيــة المــدرب الســلوفيني لتشــير الى دقته فــي االختيار 
مــن خــالل متابعتــه الدقيقــة لالعبيــن وتســجيل الموهوبيــن منهــم ممــن 

يســتحقون فعــال التواجــد فــي صفــوف المنتخــب الوطني .
ــي يحملهــا فــي  ــكار الت ــق االف ــن مــن المــدرب ان يطب ــى مخلصي • نتمن
بالــه وان يمنــح الالعبيــن الشــباب فرصــة جديــدة مــن االمــل باللعــب مــع 

المنتخــب الوطنــي. 

مواهب مهمشة..
الى متى ..؟

عدنـان السوداني

علــى خط التماس 

أفــرزت ســاحة التصويــر الرياضــي بعــد العــام 2003 عــن خامــات جيــدة ومواهــب 
فاعلــة وعناويــن مميــزه، أثبتــت علــو كعبهــا فــي مجــال ترويــض العدســة لتقــدم 
ــا  ــا جعله ــات، م ــل اللقط ــى وأجم ــة أحل ــاق الرياض ــن وكل عش ــور المتابعي لجمه

ــداع الرياضــي.. . ــاط الجمــال للوحــة االب ــر مــن نق ــف الكثي تضي
وحينمــا نتحــدث عــن المواهــب فــي عالــم التصويــر الرياضــي، البــد ان نتوقــف فــي 
محطــة المبــدع الفنــان المصــور الرياضــي البــارع فــالح مهــدي الــذي تســلق ســلم 
ــن مــن مصــوري  ــة المتميزي ــى مرتب ــي وهــدوء ليصــل ال ــر وتأن ــكل صب النجــاح ب

الخــط االول فــي الرياضــة العراقيــة..
التقينــاه لنتبــادل معــه اطــراف الحديــث عــن موهبتــه وابداعــه ومصاعبــه ومعاناتــه 

وعــن كل هواجســه وطموحاتــه.. 
* هل التصوير الرياضي بالنسبة لك مهنة أم هواية.. ؟ 

- هواية وعشق والذي ربطني بها هو حبي للرياضة. 
* متــى بــدأت بحمــل الكاميــرا.. .وهــل تتذكــر أول صــورة التقطتهــا.. ايــن ومتــى.. 

؟ 
- بــدأت هوايــة التصويــر بالعمــل كمصور فيديــوي في العام 2006 وفي المناســبات 
الخاصــة، امــا التصويــر الفوتغرافــي فقــد بــدأت بــه فــي عــام 2008 كمصــور لفريــق 
التدريــب البدنــي وااللعــاب واول صــورة لــي كانــت فــي ملعــب الســماوة، بعــد أن 
كانــت الصــور تســحب علــى شــكل طابعــة وتتناقــل فــي الموبايــالت، و منها ســجلت 

بدايــة انطالقــي فــي عالــم التصويــر الفوتوغرافي. 
* كيــف تصــف واقــع التصويــر الرياضــي.. وهــل تحــس نفســك بأنــك اضفــت اليــه 

شــيئا مــا.. ؟ 
- طبعــا مجــال التصويــر غايــة فــي الروعــة لمــا يقدمــه مــن خدمــة للنــاس حيــث 
ــا  ــة.. و اذا اردن ــة والخاص ــا العام ــي حياتن ــور ف ــرا للص ــا كبي ــك اهتمام ــد هنال نج
التطــرق للجانــب الرياضــي فالرياضــة والرياضييــن واالعــالم الرياضــي بحاجة ماســة 

للصــور.. 
واذا كنــت تســألني عــن االضافــة.. فأقــول لــك..  نعــم اضفت الشــي الكثيــر وكل فخر 
كونــي اول مــن بــدأ نشــر فكــرة الصــور فــي البطــوالت الشــعبية فــي رياضــة النجــف 
االشــرف وحتــى صــور نــادي النجــف الرياضــي.. وهنــاك مــن المصوريــن المميزيــن 
ممــن عملــوا قبلــي فــي النــادي أمثــال الســيد محمــد علــي حســن والســيد حســين 

جاسم. 
* بمن تأثرت من المصورين الرياضيين وتعتبره قدوة لك.. ؟ 

- صراحــة ســبقني فــي عملــي عــدة مصوريــن علــى مســتوى العــراق لكــن 
مــع بدايتــي وبــدون مبالغــه او تكبــر.. اننــي لــن اتاثــر بأحــد مــا، ومــا جعلنــي 

متطــورا هــو حــب االطــالع. 
* ماهي طموحاتك في عالم التصوير.. وهل كل ماكنت تطمح اليه تحقق.. ؟ 

- بالحقيقــة الطموحــات كثيــرة وانــا قنــوع بمــا يقســم اهلل لــي مــن مكانــة واهمهــا 
خدمــة مديتنــي العزيــزة فــي مختلــف المجــاالت، وكان مــن بيــن طموحاتــي 
هــو االنظمــام للمكتــب االعالمــي لنــادي النجــف الرياضــي، رغــم اننــي 

اعتبــره اســتحقاقي منــذ وقــت بعيــد. 
* ماذا أضاف اليك عملك في المكتب االعالمي لنادي النجف.. ؟ 

- اصبحــت وبشــكل رســمي أعمــل فــي اعلــى هــرم رياضــي فــي 
المحافظــة وهــذا غايــة الفخــر وقربنــي مــن الالعبيــن واالدارييــن 

والمدربيــن والجمهــور . 
* هــل ســبق وان شــاركت فــي معــارض محليــة.. وكيــف تقيــم 

نفســك.. ؟ 
- نعــم شــاركت وعلــى مســتوى معــارض مختلفــة منهــا مــا تعلق 
بمعــارض الصــور للمعالــم اإلســالمية فــي مســابقة زيــد الشــهيد 
الكبــرى ومســجد الكوفــة ومعــارض متفرقــة فــي زيــارة األربعين، 
امــا فــي الرياضــة لــم اشــترك فــي اي معــرض مــع شــديد االســف 

وهــذا بســبب غيــاب الدعــم.. 
امــا تقييــم عملــي فأتركــه لكــم و للجمهــور، فأنتــم مــن تقيمــون 

عملــي وجهــدي واكــن لكــم كل االحتــرام فــي اي تقييــم . 
* ماهي نصيحتك للمصورين الشباب.. ؟ 

- نصيحتــي ان يفكــر المصــور الشــاب أوال.. بإظهــار كل معالــم 
جهــده وابداعــه قبــل ان يطــرح اســمه فــي مواقــع التواصــل 

االجتماعــي، ليســجل بصمتــه رغــم ان مهنتــه تعتبــر مصدر 
رزقــه األساســي . 

* هــل تعتبــر تكاثــر اعــداد المصوريــن الشــباب حالــة 
ايجابيــة ام ســلبية.. ؟ 

- احيانــا إيجابيــة لمســاهمتها فــي زرع روح التنافس 
واحيانــا ســلبية كــون هــدف االغلــب مــن الشــباب 

ــة  ــخصية خاص ــب ش ــى مكاس ــول عل ــو الحص ه
بعــد قرارهــم بالدخــول لهــذا المجــال للوصــول 

الــى غاياتهــم ؟ 
والطريفــة  الصعبــة  المواقــف  ماهــي   *

التــي واجهتــك فــي عملــك بالتصويــر 
الرياضــي..؟ 

جــدا  كثيــرة  المواقــف  بصراحــة..   -
منهــا واهمهــا هــو عــدم توفيــر وقــت 
ــك و  لحياتــك الخاصــة والتفــرغ لعائلت
احيانــا تأثيرهــا علــى حســاب راحــة 

وتســلية وترفيــه النفــس . 
الصــورة  تأثيــر  ماهــو  برأيــك   *

الرياضيــة ووقعهــا على نفســية الالعبين 
والمدربيــن..؟ 

- طبعــا التأثيــر كبيــر ومهــم، ومــن وجهــة نظــري.. أرى ان 
الصــورة والخبــر والدعــم االعالمــي توفــر أكثــر مــن 50% 
فــي الدافــع المعنــوي للرياضييــن بشــكل عــام وهــذا مــا 
ــم  ــي تقدي ــرة ونحــن ماضــون ف يجعــل مســؤوليتنا كبي

الخدمــة لهــم. 
* الثقافــة الرياضيــة ســالح لــكل مــن يريــد ان يبــدع.. 

هــل مازلــت تنهــل منهــا.. وتحــاول التطــور..؟ 
- نعــم وانــا جــدا نفســي حــذر جــدا، واعتبــر ذلــك 

الســالح ضــروري ليتواجــد معــي دائمــا. 
* المنافســة تخلــق االبــداع.. كيــف تقــرأ تفاصيلهــا 

مــع مــن ينافســك بقــوة..؟ 
- نجاحــي فــي وجــود منافــس لــي.. شــرط ان تكون 
تلــك المنافســة شــريفة، وتأتــي بنيــات ســليمة، امــا 

مــن يريــد مزايدتــي علــى مــكان عملــي فهــذا يســقط مــن نظــري ويبقــى عملــي 
وجهــدي هــو مــن يدافــع عنــي واهلل الموفــق . 

* أخيرا ماذا نقرأ في بطاقتك الشخصية..؟
االسم.. فالح مهدي رحيم ..

مواليد 8 يوليو 1984..
متزوج ولدي بنت واحدة..

ــاب،  ــي وااللع ــب البدن ــي التدري ــف ف موظ
االعالمــي  المكتــب  فــي  مصــور 

لنــادي النجــف الرياضــي. 

متابعة - المستقل 

خــرج الكابتــن حكيــم شــاكر مــدرب المنتخــب الوطنــي 
األســبق عــن طــوره واضعــا نقــاط الصراحة علــى حروف 
الواقــع الكــروي فــي العــراق متنــاوال الهيئــة التطبيعيــة  
بســيل مــن العبــارات التهجميــة منتقــدا ادائهــا وعملها 

وتناقــض أفعــال رئيســها ..
وقــال شــاكر فــي حديــث تلفــازي ضمــن برنامج ســتوديو 
الجماهيــر خــالل اســتضافته له فــي اليوم األول من شــهر 
رمضــان المبــارك ».. إن كل الموجوديــن فــي المشــهد 
الرياضــي لديهــم احــزاب تدعمهــم ويتقاضــون اكثر من 
5 رواتــب شــهريا، بينمــا انــا ليــس لــدي حــزب يدعمنــي، 

ولــو كان لــدي حــزب يدعمنــي لــكان لــي موقــف وموقــع 
آخــر، ولــكان صوتــي قــد وصــل الــى قبــة البرلمــان وكنت 

قــد أحدثــت »ضجــة« فــي تغييــر كثيــر مــن األمــور« ..
وأضــاف »كل مــا يجــري  بكرة القدم العراقيــة حاليا كان 
تحــت إشــراف وزيــر الشــباب والرياضــة عدنــان درجــال، 
وبتنفيــذ مــن الهيئــة التطبيعيــة و لجانهــا، ومــن بيــن 

ذلــك اختيــار المدربيــن« ..!
وبخصــوص رأيــه بمــدرب المنتخــب الوطنــي الحالــي، 
قــال إن كاتانيــش ال يعــرف تنظيــم »برنامــج تدريبــي« 
ــن  ــه كل م ــه ل ــدى لتقديم ــت تص ــي وق ــب، ف للمنتخ
الســيدين شــامل كامــل و صبــاح رضــا ليضعــا لــه 

ــل !.  ــي أربي ــال ف ــج كام البرنام

ــب  ــح لتدري ــدي المرش ــدرب الهولن ــاكر الم ــف ش ووص
منتخبنــا االولمبــي بأنــه »سمســار« وإن كثيــر مــن 
المدربيــن المحلييــن فــي العــراق أفضــل منــه ولديهــم 

ــددة . ــازات متع إنج
وعــن موضــوع تزويــر أعمــار الالعبيــن الــذي كان 
قــد  أتهــم بــه ســابقا قــال الكابتــن حكيــم شــاكر »إن 
رئيــس الهيئــة التطبيعيــة الحالــي الســيد ايــاد بنيــان 
صــرح ضــدي وضــد العبــي فريقــي واتهمهــم بالتزويــر 
فــي لقــاء تلفزيونــي لــه فــي القنــاة الرياضيــة العراقيــة، 
وحاليــا نجــده قــد توســط لنفــس الالعبيــن إلســتخراج 
جــوازات دبلوماســية مــن الحكومــة العراقيــة وبوثائــق 

ــزورة.  ــار م وأعم

بغداد - المستقل

تــوج فريــق النــادي البحري بالكــرة الطائرة  بطــال للدوري 
ــي  ــخه ف ــوى نس ــد اق ــذي يع ــم ال ــذا الموس ــاز له الممت
تاريــخ لعبــة الكــرة الطائــرة العراقية وجــاء التتويج باللقب 
الغالــي قبــل جولــه مــن انتهــاء المرحلــة النهائيــة بعدمــا 
ــى منافســه المباشــر غــاز الجنــوب فــي دربــي  تغلــب عل
البصــره الــذي ضيفتــه قاعــة الشــعب لاللعــاب الرياضيــة 
بثالثــة اشــواط مقابــل شــوط واحــد بواقــع ) 29-1( )23-
ــارا  ــى 14 انتص ــده ال ــع رصي 25( )25-19( )26-24( ليرف

بفــارق انتصاريــن عــن الغــاز والبيشــمركة.
واشــاد مــدرب نــادي البحــري الدكتــور محمــد عوفــي بالعبيه 
ــا  ــال : عملن ــرة قائ ــي الخب ــن ببعــض العب الشــباب المطعمي
بصمــت واعطينــا الثقــة للشــباب ونجحنــا في كيفيــة التعامل 
مــع المباريــات وخاصــة فــي المراحــل المتقدمة من الــدوري، 

والحمــد هلل علــى الفــوز بالــدوري الــذي لــه طعــم خــاص..
ويعــد هــذا اللقــب هــو الخامــس في خزائــن البحــري الذي 
عــاد الــى احــراز اللقــب بعــد غيــاب 8 ســنوات عــن احــراز 

اخــر درع للــدوري الممتــاز. 

متابعة - المستقل

ــوز  ــم، بالف ــذا الموس ــه ه ــب ل ــلونة أول لق ــد برش حص
بنتيجــة )4-0( علــى أتلتيــك بيلبــاو، مســاء امــس 

الســبت، فــي نهائــي بطولــة كأس ملــك إســبانيا.
ــن  ــي هدفي ــلونة، ميس ــداف برش ــجل أه وس

فــي الدقائــق )68 و72(، وجريزمــان فــي 
الدقيقــة )60(، وفرينكــي دي يونــج فــي 

الدقيقــة )63(.
»أوبتــا«  شــبكة  وبحســب 

فــإن ميســي  لإلحصائيــات، 
أهــداف فــي 10  ســجل 9 

مباريــات نهائيــة لبطولة 
ليكــون  الملــك،  كأس 

تســجيال  األكثــر  الالعــب 
نهائــي  فــي  لألهــداف 

أهــداف(.  8( زارا  تيلمــو  علــى  متفوًقــا  البطولــة، 
وبينــت الشــبكة ان الفرنســي انطــوان جريزمــان ســجل 6 أهــداف فــي آخــر 5 

نهائيــات خاضهــا ســواء مــع األنديــة أو المنتخبــات.
وأوضحــت الشــبكة أن جريزمــان ســجل فــي نهائــي اليوروبــا ليــج )هدفيــن(، 
نهائــي كأس العالــم )هــدف(، الســوبر اإلســباني )هدفيــن( وكأس إســبانيا 

)هدف(.

المصور الرياضي فالح مهدي: 

الصورة المميزة تمثل دعما معنويا لالعبين

المدرب الكروي حكيم شاكر :
اغلب العاملين في المشهد الرياضي 

مدعومون من األحزاب ويستلمون 5 رواتب شهريا

البحري بطال لدوري الطائرة  الممتاز

برشلونة يسحق 
بيلباو برباعية 

ويتوج بكأس اسبانيا

أجرى الحوار: عدنان السوداني

خاص - المستقل

بلغــت نســبة إنجــاز متحــف وقبــر شــيخ المدربيــن 
عمــو بابــا %99 ولــم يتبقــى إال أمــور قليلــة جــدا 

ليتــم افتتــاح المتحــف ..
المنفــذ للمشــروع يوســف  المهنــدس  وذكــر 
ناصــر »إن العمــل جــار علــى قــدم وســاق إلكمــال 
التشــطيبات النهائيــة للمتحــف وبانتظــار وصــول 
الكــؤوس والصــور والمقتنيــات اأُلخــرى التــي لهــا 
عالقــة باإلنجــازات الرياضيــة التــي تخلــد ذكــرى 
شــيخ المدربيــن والتــي ســتبقى شــاهدًا علــى مــر 

األجيــال«.
ــتي  ــف بشاش ــد المتح ــرى تزوي ــر »ج ــال ناص وق
ــاة  ــا شــو مــن خاللهــا تســتعرض حي عــرض دات
الراحــل وتحكــي قصــة خلــود الكــرة العراقيــة 

التــي كان بطلهــا دون منــازع«. 
المتحــف  وإعمــار  »تأهيــل  أن  ناصــر  وأوضــح 
يجــري وفــَق التصاميــم الحديثــة، فضــال عــن 
تزويــد المتحــف بشاشــة عــرض خارجيــة وزراعــة 
بمســاحة  5000م للمنطقــة التــي تحيــط بــه 
وبالنصــب الخــاص بأبطــال ُأمــم آســيا 2007 

ــدم«.  ــرة الق بك

متحف عمو بابا يفتح ابوابه للزائرين قريبا
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خاص - المستقل

عشــرون عامــاً مضــت علــى هجــوم 11 ســبتمبر، ومثلها علــى الحرب 
فــي افغانســتان ، فقــد آن االوان لتنــزل الســتارة وينتهــي العــرض 
علــى حــرب لــم تخلــف ســوى الفقــر والدمــار والجــوع ، وقــد حــان 
وقــت عــودة القــوات االمريكيــة الــى الوطــن ، هكــذا قــال الرئيــس 
جــو  بايــدن ، وهــو يعلــن انســحاب قواتــه من افغانســتان فــي االول 

مــن مايــو القــادم.  
وســيكون انســحاباً كامــالً بحلــول 11 ســبتمبر/أيلول، حيــث الذكــرى 

العشــرين لهجمــات 2001 اإلرهابيــة.
وقــال بايــدن، فــي إعالنــه مــن البيــت األبيــض : »لــن نشــرع فــي 
ــل  ــؤولية وتمه ــك بمس ــنفعل ذل ــروج. س ــو الخ ــع نح ــرع مندف تس
وأمــان. وســنفعل ذلــك بالتنســيق الكامــل مــع حلفائنــا وشــركائنا، 
الذيــن لديهــم اآلن قــوات فــي أفغانســتان أكثــر ممــا لدينــا. طالبان 
يجــب أن يعلمــوا أنهــم إذا هاجمونــا أثنــاء االنســحاب فســوف ندافع 

عــن أنفســنا وشــركائنا بــكل الوســائل المتاحــة لنــا«.
يذكــر ان  إدارة الرئيــس الســابق دونالــد ترامــب قــد حــددت  
الموعــد النهائــي لالنســحاب  فــي األول مــن مايو/أيــار، فــي اتفــاق 

ــان. ــة طالب ــع حرك م
المتحــدة  للواليــات  رئيــس  رابــع  اآلن  »أنــا  بايــدن:  وأضــاف 
يتــرأس وجــود القــوات األمريكيــة فــي أفغانســتان. جمهوريــان 
وديمقراطيــان. لــن أنقــل هــذه المســؤولية إلــى خامــس. لقــد 
ــا  ــرب خاضته ــول ح ــاء أط ــان إلنه ــد ح ــت ق ــن أن الوق ــت م انتهي

أمريــكا. حــان وقــت عــودة القــوات األمريكيــة إلــى الوطــن«.
وتابــع: »)أســامة( بــن الدن مــات، و)تنظيــم( القاعــدة تدهــور فــي 

أفغانســتان، وحــان الوقــت إلنهــاء الحــرب األبديــة«.
ــه تحــدث مــع الرئيــس األمريكــي الســابق جــورج  ــدن إن ــال باي وق
ــن  ــوات م ــحب الق ــراره بس ــالن ق ــل إع ــاء، قب ــوش، الثالث ــو ب دبلي

أفغانســتان بحلــول 11 ســبتمبر/أيلول.
وألقــى بايــدن الخطــاب مــن نفــس المــكان بالضبــط، فــي غرفــة 
المعاهــدات بالبيــت األبيــض، حيــث مــكان إعــالن بــوش بــدء 

الحــرب فــي 7 أكتوبر/تشــرين األول 2001.
وأشــار بايــدن إلــى أن »«القــوات األمريكيــة، وكذلــك القــوات التــي 
ينشــرها حلفاؤنــا فــي الناتــو وشــركاؤنا العملياتيــون، ســتخرج مــن 
ــوم  ــك الهج ــرين لذل ــرى العش ــل بالذك ــل أن نحتف ــتان قب أفغانس
ــد  ــن التهدي ــا ع ــع أعينن ــن نرف ــا ل ــبتمبر، لكنن ــي 11 س ــنيع ف الش

ــي«. اإلرهاب
وأكــد الرئيــس األمريكــي: »ســنعيد تنظيــم قدراتنــا علــى مكافحــة 
اإلرهــاب واألصــول الكبيــرة فــي المنطقــة لمنــع عــودة ظهــور 
ــى  ــان عل ــب طالب ــق. سنحاس ــي األف ــا ف ــي لوطنن ــد اإلرهاب التهدي

ــات المتحــدة  ــد الوالي ــي بتهدي التزامهــا بعــدم الســماح ألي إرهاب
ــة  ــا الحكوم ــت لن ــد قدم ــة. وق ــي األفغاني ــى األراض ــا عل أو حلفائه
ــى  ــل عل ــا الكام ــنركز اهتمامن ــا، وس ــزام أيًض ــذا االلت ــة ه األفغاني

ــوم«. ــه الي ــذي نواجه ــد ال التهدي
وأضــاف: »فــي توجيهــي، يعمــل فريقــي على تحســين اســتراتيجيتنا 
ــرة فــي أي مــكان قــد  ــل التهديــدات الكبي ــة لرصــد وتعطي الوطني
تظهــر فيــه، ســواء فــي إفريقيــا أو أوروبــا أو الشــرق األوســط أو فــي 

أي مــكان آخــر«.
كمــا تنــاول بايــدن المخــاوف التــي أثيــرت بشــأن حقــوق المــرأة فــي 
أفغانســتان ومــا قــد يحــدث للتقــدم المحــرز بمجــرد ســحب الواليات 

المتحــدة لقواتها.
والفتيــات  النســاء  حقــوق  دعــم  »ســنواصل  بايــدن:  وقــال 
األفغانيــات بالحفــاظ علــى مســاعدات إنســانية وتنمويــة كبيــرة. 
ــد  ــل المزي ــة أن تفع ــي المنطق ــرى ف ــدول األخ ــن ال ســنطلب م
لدعــم أفغانســتان، خاصــة باكســتان، وكذلــك روســيا والصيــن 
والهنــد وتركيــا. ولديهــم دائًمــا مصلحــة كبيــرة فــي مســتقبل 

ــتان«. ــتقر ألفغانس مس
وال يتفــق الجميــع علــى االنســحاب خشــية مــن أن هــذا القــرار قــد 
ــي  ــات ف ــرأة واألقلي ــوق الم ــدان حق ــة وفق ــرب أهلي ــى ح ــؤدي إل ي
ذلــك البلــد التــي تــم اكتســابها علــى مــدار 20 عاًمــا مــن الحــرب.

بايدن يسدل الستار على الحرب  في افغانستان
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ــم«  ــود » الحريدي ــبان اليه ــن الش ــة م ــام مجموع ق
ــالم  ــة االع ــدس بازال ــي الق ــعاريم«  ف ــا ش ــي »مئ ف
االســرائيلية مــن فــوق شــواهد قبــور  قتلــى الجيــش 

ــرائيلي  االس
وذكــرت القنــاة 12 اإلســرائيلية أن الشــبان أزالــوا 
أعالمــا إســرائيلية وزهــورا كانــت موضوعــة علــى 
قبــور عســكرية لقتلــى الجيــش اإلســرائيلي وأحرقوها.

ــن نتنياهــو  ــوزراء بنيامي ــق رئيــس ال وفــي الســياق عل
علــى  حــرق األعــالم وأكاليــل الزهــور، قائــال: »انتهــاك 

شــرف القتلــى، الذيــن نعيــش معهــم جميعــا هنــا، 
هــو عمــل مــروع. إننــي أديــن بشــدة هــذه الهمجيــة 
وأتوقــع أن تتعامــل الســلطات مــع المســؤولين بأقصــى 

حــد يســمح بــه القانــون فــي أســرع وقــت ممكــن«.
ــن كل  ــل م ــي 14 أبري ــي ف ــرائيل تحي ــر أن إس يذك
ــل  ــي 15 أبري ــرى«، وف ــوم الذك ــمى »ي ــا يس ــام م ع

»يــوم االســتقالل«.
ــي  ــى أراض ــام عل ــالق ت ــرض إغ ــن ف ــت ع ــد أعلن وق
اعتبــارا  أيــام   13 لمــدة  الفلســطينية  الســلطة 
ــل  ــى منتصــف لي ــل وحت ــاء 13ابري ــوم  الثالث مــن  ي

أبريــل.  15 الموافــق  الخميــس 

متشددون يهود يحرقون 
األعالم االسرائيلية فوق قبور قتلى الجيش 
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ايــران  بيــن  المواجهــة  حــدة  تصاعــد  ان  يبــدو 
ــات  ــرة التصريح ــى نب ــا عل ــت بظالله ــرائيل، الق وإس
اإليرانيــة ، فالواقــع يفــرض نفســه علــى االحــداث في 
منطقــة ملتهبــة، تســتوجب ان يســتبدل الخطــاب 
االعالمــي، بينمــا اكــد وزيــر الخارجيــة الســعودي قبــل 
اســبوع ان »الحــوار مــع ايــران أمــرًا مفيــدًا«، يقابلــه 
تأكيــد مستشــار المرشــد األعلــى اإليرانــي للشــؤون 
ال  بــالده  أن  اللــواء حســين دهقــان،  العســكرية، 
تعتبــر الســعودية عــدوا، لكنــه حــذر مــن »تغيــر 
ــركات  ــأي »تح ــة ب ــام المملك ــال قي ــي ح ــرة« ف النظ

ــران. ــد إي ــة« ض خبيث
»المســيرة«  لقنــاة  حديــث  فــي  دهقــان،  وقــال 
ــة، إن  ــة التابعــة لجماعــة »أنصــار اهلل« الحوثي اليمني
الهجــوم علــى منشــأة نطنــز النوويــة حصــل »ضمــن 
ــي األمريكــي وال يمكــن  ــري العرب ــث العب إطــار المثل

ــه«. ــدة من ــات المتح ــل الوالي أن تتنص

المنطقــة ســبب  الوجــود األجنبــي فــي  وأكــد أن 
جميــع المشــاكل والتوتــرات فيهــا، مضيفــا: »قدرتنــا 
ــد  ــون ض ــن تك ــة ول ــح المنطق ــي لصال ــة ه الدفاعي

الــدول اإلســالمية«.
وفــي الســياق شــدد دهقــان: »الســعودية ليســت 
عــدوا لنــا، لكــن إذا قامــت بتحــركات مســيئة ضمــن 
ــا  ــرائيلي فحينه ــي االس ــي الغرب ــف العرب ــار التحال إط

ــة«. ــا مختلف ــا إليه ــتكون نظرتن س
وتشــهد العالقــات بيــن إيــران والســعودية توتــرا 
بالغــا تصاعــد منــذ العــام 2015 فــي ظــل النــزاع 

العســكري باليمــن.
وتقــود الســعودية، منــذ مــارس 2015، التحالــف 
العربــي الــذي يشــن عمليــات عســكرية مكثفــة فــي 
اليمــن دعمــا للحكومــة اليمنيــة المعتــرف بهــا دوليــا 
المواليــة للرئيــس، عبــد ربــه منصــور هــادي، والتــي 
تحــارب قــوات الحوثييــن المدعوميــن مــن إيــران 
والذيــن يســيطرون علــى العاصمــة صنعــاء منــذ 

العــام 2014.
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اتهامــات امريكيــة لســوريا باســتخدام اســلحة كيمياويــة، ازعجــت روســيا، التــي اعتبــرت ان اتهــام 
دمشــق هــو خطــوة موجهــة ضدهــا، تزامــن هــذه االتهامات مــع تصريحــات الرئيس بايــدن صدم 

الرئيــس الروســي بوتين . 
اعتبــرت روســيا أن االتهامــات الموجهــة إلــى ســلطات ســوريا باســتخدام أســلحة كيميائيــة تذكــر 

بقضيــة العــراق منــذ 18 ســنة، محــذرة مــن تكــرار الســيناريو الــذي تــم تطبيقــه آنــذاك.
وأشــار منــدوب روســيا الدائــم لــدى األمــم المتحــدة، فاســيلي نيبينزيــا، خــالل اجتمــاع غيــر رســمي 
لمجلــس األمــن الدولــي دعــت روســيا إلــى عقــده مــن أجــل مناقشــة قضيــة الضغــط السياســي 
علــى الــدول الناميــة فــي منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة، إلــى كلمــة وزيــر الخارجيــة األمريكــي 

األســبق، كوليــن بــاول، التــي ألقاهــا فــي فبرايــر 2003.
وأعــاد نيبينزيــا إلــى األذهــان أن بــاول »كان يصــف وصفــا حيــا الجرائــم المروعــة للنظــام العراقــي 

وانتهاكاتــه لنظــام منــع انتشــار أســلحة الدمــار الشــامل«.
ــي شــاركت  ــى األطــراف الت ــه حت ــر بأن ــه ال ضــرورة للتذكي ــدوب الروســي: »أعتقــد أن ــع المن وتاب
ــم يكــن فــي العــراق أي أســلحة للدمــار الشــامل«. مباشــرة فــي هــذه الفبركــة اعترفــت بأنــه ل

وأردف: »هــذه الذكريــات مــن الماضــي تثيــر إحساســا بديجــا فــو )وهــم ســبق الرؤيــة (. ومثلما حدث 
منــذ 20 عامــا يبــذل اليــوم زمالؤنــا الغربيــون كل جهودهــم إلقنــاع العالــم بــأن نظــام األســد مذنب 
بارتــكاب جميــع الخطايــا المهلكــة، بمــا فــي ذلك انتهــاك نظام منع انتشــار أســلحة الدمار الشــامل«.
واالثنيــن أصــدرت منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة تقريرا يقــول إن القــوات الحكومية الســورية 
ألقــت فــي فبرايــر 2018 قنبلــة تحتــوي علــى الكلــور علــى مدينــة ســراقب الواقعــة فــي محافظــة 

إدلــب والتــي تخضــع لســيطرة المســلحين.
وســبق أن نشــرت المنظمــة فــي 8 أبريــل 2020 تقريــرا حمل الســلطات الســورية بقيــادة الرئيس، 
بشــار األســد، المســؤولية عن 3 حوادث باســتخدام أســلحة كيميائية في بلدة اللطامنة بمحافظة 

حمص فــي مــارس 2017.
ــة إن التقريريــن صــدرا بعــد انتهــاكات فــي نظــام عمــل  ورفضــت روســيا هــذه اإلجــراءات قائل

ــى أي طــرف. ــه اتهامــات إل ــات لتوجي ــي ال تمتلــك صالحي المنظمــة الت

مستشار المرشد االعلى االيراني : 

السعودية ليست عدوًا لنا
تحذيرات روسية من تكرار 
سيناريو العراق في سوريا

وكاالت - المستقل

وزيــر الخارجيــة القطــري الســابق والسياســي المخضــرم الشــيخ حمــد 
بــن جاســم بــن جبــر آل ثانــي، سياســي مــن طــراز آخــر، ســواء اتفقت 
معــه أو اختلفــت، فهــذا االمر اليفســد للــرأي الواقعي قضيــة، ال يطلق 

تصريحاتــه جزافــاً، صريحــاً و واضحاً. 
تحــدث عــن شــروط قيــادة االمــة ومواصفــات القائــد، وكأنــه يشــير 
ــت  ــا تراجع ــورت احواله ــي تده ــة الت ــذه االم ــي ه ــي ف ــرف خف لط

ــادة .  ــدى القي ــاب التســامح ل ــاً، بســبب غي حضاري
ففــي عــدة تغريــدات لــه علــى منصــة تويتــر غرد الشــيخ حمــد فائــالً »أن 
القائــد الجديــر بقيادة األمة متســامح وال ينتقم لنــزوة أو غريزة شــريرة«. 
ــات  ــن صف ــام م ــه »إذا كان االنتق ــع الدبلوماســي القطــري قول ويتاب
القائــد فإنــه أمــر مذمــوم إال إذا كان مــن أجــل الوطــن ومصالحــه حين 
ــة  ــل األم ــر بتمثي ــح الجدي ــد الصال ــم والهضــم، فالقائ يتعــرض للظل

وقيادتهــا يتصــف بالتســامح، وال ينتقــم بســبب نــزوة أو غريــزة«.
وفــي تغريــدٍة أخــرى قــال : »نحــن نعلــم أن االنتقــام وعــدم النســيان 
ــم  ــف طبقاته ــى مختل ــر عل ــن البش ــر م ــدى كثي ــة ل ــزة وطبيع غري
ــر مــن  ــر محمــود فــي كثي ــام غي ــد يكــون االنتق ومســتوياتهم. وق
الظــروف واألوقــات، وخاصــة حيــن ينطلــق مــن الظــن والشــك مــن 

ــن«. ــان أو يقي دون بره
وأضــاف الشــيخ حمــد بــن جاســم : »أمــا تذكر الظلــم وعدم نســيانه، 
وتذكــر التاريــخ وفصولــه وحوادثــه فإنــه صفــة محمــودة تليــق 
بالقائــد المتســامح القــوي، يســتخلص بهــا ومنهــا العبــر والــدروس 

ليتخــذ القــرار المناســب لمصالــح بــالده وأمتــه«.
جائــت تغريــدات عميــد الدبلوماســية القطريــة كتذكير لبعــض القادة 
ــة«،  ــة العربي ــادات لالم ــن يطرحــون انفســهم »قي ــن الذي ــرب م الع

وكأنــه يشــير الــى الشــقيقة الكبــرى المملكــة العربيــة الســعودية. 
وفــي لقــاء لــه علــى قنــاة CNN االمريكيــة علــى خلفيــة تغريداتــه، 
ــا اعنــي االخــت الكبــرى وحينمــا ســأله المذيــع. هــل تقصــد  قــال ان

الســعودية، قــال نعــم اقصــد الشــقيقة الســعودية . 
الشــيخ حمــد فــي تغريداتــه هــذه ربمــا اراد ان يوصــل رســالة الــى 
المملكــة تقــول : علــى مــن يريد زعامــة االمة. يجــب ان يكــون ودودًا 
مــع اشــقائه الصغــار وان يتعامــل بــروح التســامح. واكــد فــي لقائــه 
ان الحــوار هــو كفيــل بحــل المشــكالت خصوصــاً مــن الــدول الكبيــرة 
ــه ان  ــاء امت ــى بن ــم الحريــص عل اتجــاه شــقيقاتها الصغــرى. فالزعي

يكــون متســامحاً مترفعــاً عــن الصغائــر .
هــذه الشــروط تجعــل مــن قيــادات الدولــة الكبــرى زعامــات حقيقيــة، 

وليســت قــوة الســالح.

الشيخ حمد بن جاسم:

اإلنتقام صفة مذمومة في اإلدارة

تقرير- خاص بالمستقل

تلقــت اكثــر مــن 600 عائلــة ســورية مقيمــة فــي الدنمــارك رســائل 
عبــر البريــد االلكترونــي مــن الحكومــة الدنماركيــة تخبرهــم بعــدم 
تحديــد إقاماتهــم وتدعوهــم لمغــادرة البلــد والرجــوع الــى ســوريا، 
كمــا انتشــرت الفتــات ضوئيــة كبيــرة فــي شــوارع كوبنهاغــن وبقيــة 
المــدن فــي محطــات الباصــات واالماكــن العامة كتب عليهــا »يمكنك 

االن حجــز تذكرتــك والعــودة الــى بلــدك ســوريا »ســوريا آمنــة«.
تزامــن ذلــك بحملــة عــداء مــن قبــل متطرفيــن دنماركييــن كتبــوا 

علــى الجــدران عبــارات مســيئة للمســلمين.
وقــد قامــت الدنمــارك بالفعــل بارجــاع مجموعــة مــن الســوريين بعد 
تزويدهــم بمبلــغ 7 االف دوالر الــى دمشــق. وقــد علقــت علــى هــذه 
العمليــة بــأن المجموعــة التــي عــادت لم تتعــرض ألذى وهــي بأمان . 
لقــد صنفت الســلطات الدنماركية العاصمة الســورية دمشــق الصيف 
الماضــي كمنطقــة آمنــة، تــم إلغــاء أوعــدم تمديــد إقامــات الالجئيــن 
الســوريين الذيــن آتــوا مــن هنــاك. »رغــم أن الحــرب لــم تنتــه ولــم 
يتــم نســيانها، تــرى الســلطات الدنماركيــة أن الوضــع فــي دمشــق 
جيــد بحيــث يمكــن ترحيــل الالجئيــن الســوريين إلــى هنــاك« تقــول 
ــي  ــن الدنمارك ــس الالجئي ــة لمجل ــة العام ــلينت، األمين ــارلوت س ش

)DRC(، ان موقــف الدنمــارك هوموقــف وحيــد منفــرد فــي أوروبــا.
وتــرى ســلينت أن هــذا موقــف غيــر مســؤول، وأن »هنــاك خطــر 
حقيقــي بالهجــوم والمالحقــة« للذيــن يتــم ترحيلهــم إلــى ســوريا، 
وتضيــف بــأن »عــدم وجــود معــارك فــي دمشــق، ال يجعــل المدينــة 
آمنــة ويمكــن ترحيــل الالجئيــن إليهــا«. لــم يقتصــر االنتقــاد وعــدم 
التفهــم لموقــف الحكومــة الدنماركيــة علــى مجلــس الالجئيــن 
ــات  ــر مــن المنظم ــا الكثي ــة، وإنم ــة العفوالدولي الدنماركــي ومنظم

ــرت عــن دهشــتها مــن هــذا الموقــف.  ــه وعب ــة انتقدت الحقوقي
ــاك  ــن هــذه الخطــوة، فهن ــق م ــون انتابهــم القل ــون المقيم الالجئ
عوائــل ســورية تســكن البلــد منــذ اكثــر مــن 10 ســنوات ومنهــم من 

يعمــل ويــدرس وقــد قــرروا العيــش فــي هــذا البلــد االوربــي . 
ــم  ــاج قاس ــازن ح ــارك م ــي الدنم ــم ف ــوري المقي ــان الس ــول الفن يق
باتصــال للمســتقل »والــدي جــاء الى هذا البلــد منذ 45 ســنة وهومن 
اوائــل العــرب المقيميــن هنــا، درســت الســينما في كوبنهاغــن، بذلت 
مجهــوًدا كبيــًرا إلعطــاء الدنماركييــن صــورة للحيــاة فــي ســوريا لــم 
يعرفهــا الكثيــرون، وأوضحــت لهم المعانــاة التي يكابدها الســوريون 
جــراء الوضــع السياســي والحرب، لكنهــم تجاهلوا كل ذلــك، وانتهجوا 

سياســة إعــادة الالجئين إلى ســوريا، حيــث ُيعتقدون أن هناك ســالًما 
ويمكــن للمــرء تحملــه، ولكــن علــى العكــس مــن ذلــك، فالوضــع في 

ســوريا لــم يتغيــر ».
 واضــاف الفنــان الســوري مــازن قلت للدنماركيين هــل قمتم بفحص 
الظــروف المعيشــية هنــاك، هــل قمــت بفحــص التعليــم المدرســي، 
مســتوى المعيشــة، هــل تعرفــون مــدى صعوبة كســب لقمــة العيش، 
هــل تعــرف عــدد ســاعات الكهربــاء التــي تــزود بهــا العوائــل هنــاك، 
وهــل تعرفــون شــيًئا عــن كميــة الميــاه التــي يمكنــك للفــرد الحصول 
عليهــا يومًيــا، وكيــف هــي حال وســائل النقــل، ووووكل هــذا تتجاهله 

الحكومــة الدنماركية 
وتتحــدث احــدى المقيمــات الســوريات وهــي تــدرس الدكتــوراه 
فــي الطــب بانهــا ال تســتطيع العــودة الن مســتقبلها ســينتهي وكل 
فعلتــه منــذ عشــر ســنوات ســيذهب هبــاًء وهــي قلقــة وخائفــة علــى 

مســتقبلها، 
 استاذ جامعي رفض الكشف عن اسمه يقول : 

 لــم يبــق لــي ســيء فــي ســوريا، انــا اســتاذ جامعــي وعمــري جــاوز 
الســبعين عامــاً، ذهــب بيتــي وســنوات عمــري وعــن عودتــي ســأكون 

متشــردًا، فــكل مــا املــك اصبــح حطامــاً . 
يقــول صاحــب مطعــم فــي العاصمــة كوبنهاغــن انــا خائــف واوالدي 
فــي المــدارس وبعضهــم ولــد هنــا وتزوجــت بنتي كذلــك، هــذا القرار 

يعنــي انــا عوائلنــا ستشــتت مــن جديــد . 
 جئنا الى هنا نبحث عن مالٍذ آمن، هربنا من الحروب والظلم .

يبــدوان الهــدف البعيــد للحكومــة الدنماركيــة االشــتراكية الحاليــة، 
برئاســة فريدريكســن، اليســارية فــي سياســتها االجتماعيــة واليمنية 
ــى  ــدد إل ــن ج ــول أي الجئي ــدم دخ ــن، هوع ــع الالجئي ــددة م المتش
البــالد مســتقبال، أي سياســة »صفــر الجئيــن«. أمــا الالجئــون الذيــن 
يغــادرون الدنمــارك طواعيــة فتمنحهــم الحكومــة دعمــا ماليــا. ومــن 
ــل  ــة أن تجع ــة الدنماركي ــد الحكوم ــددة، تري ــا المتش ــالل لهجته خ

المهاجريــن ال يفكــرون باللجــوء إلــى الدنمــارك.

الدنمارك : سوريا بلد آمن وعلى الالجٔيين السوريين الرجوع الى بلدهم
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وتبــدو  والصداقــة،  للحــب  اهتمامــك  يتوجــه   قــد 
مســتعدًا لقبــول دعــوة األصدقــاء. حــاول أيضــاً أن تــرى 

الجوانــب اإليجابيــة فــي اآلخريــن تجنبــاً للصــدام خاصــة 
ــي. ــد العائل ــى الصعي عل

برج الحملبرج الحمل

»فينــوس« ثــم »عطــارد« معاكســان وقــد يدفعانــك للعنــاد 
ولعــدم التنــازل، ويهــددان اتــزان عالقاتــك، ومــع ذلــك 

الســبت واألحــد والجمعــة: تبــدو مســتعدًا لالحتفــال مــع محبينــك 
وأصدقائــك، وتمضــي عالقاتك جيــدًا ويطلب الجميــع تواجدك معهم.

برج الدلوبرج الدلو

ــة للنصــب أو لســوء  ــك عرض ــخ« تجعل ــة »المري  مواجه
ــأن فــي  ــذا ت تفاهــم مــع األهــل واألقــارب واألصحــاب، ل

ــع األوراق. ــي توقي ــك وف أقوال

برج القوسبرج القوس

 تبــدو ســاحرًا وواثقــاً من نفســك، ومحاطــاً بالمعجبين 
يــوم الســبت وأيضــاً مــن الثالثــاء للخميــس.. حينئــذ 

ــًا  ــق تقدم ــة، وتحق ــاعر حقيقي ــك مش ــك الفل ــل إلي يحم
عاطفيــاً واجتماعيــاً.

برج الميزانبرج الميزان

بإيقــاع  أعمالــك  تديــر  بتقــدم..  يعــدك   الفلــك 
ــاً تســتطيع أن  ــاً ُمهّم ــع ملف ــت تتاب ــدل، وإذا كن معت

تجمــع مؤيديــن، بشــرط أن تتريــث فــي قراراتــك 
وتنتبــه لحقوقــك وصحتــك، وتحافــظ علــى الســرية يــوم 

األحــد واإلثنيــن والجمعــة.

برج األسـدبرج األسـد

موهبــًة  تتألــق  والجمعــة:  واإلثنيــن   األحــد 
وابتــكارًا وتنظيمــاً لجهــودك، لكــن طــوال الوقــت: 

يجــب أن تبتعــد عــن المغامــرة وأن تتأنــى فــي 
أحكامــك.. اعتــِن أيضــاً بصحتــك، وانتبــه فــي خطواتــك 

وحســاباتك الماليــة.

برج الثـوربرج الثـور

 مــن األحــد للخميــس: »القمر« يمنحك يقظة ذهنية وســرعة 
بديهــة ويعــدك ذلــك بلقــاءات مثمــرة وتحقيــق مكاســب، 

فقــط أول األســبوع وآخــره.. احتــرس ماليــاً وعليــك أن تخطط 
جيــدًا قبــل أي خطــوة، وطــوال األســبوع: تجنــب الثرثــرة

برج الحوتبرج الحوت

»فينــوس« ثــم »عطــارد« و »الشــمس« فــي مواجهتــك 
واجتماعيــة  عاطفيــة  خالفــات  فــي  ذلــك  ويتســّبب 

وعائليــة.. كــن مســتعدًا للتســامح مــع األحبــاب، ومــع ذلــك 
ــع بنشــاط وســحر  ــة: تتمّت ــن وأيضــاً الجمع ــن الســبت لإلثني م

ــام. ــى االهتم ــل عل وتحص

برج العقرببرج العقرب

»زحــل« و »المشــتري« بمنــزل الحــظ يســاعدانك علــى 
التصــّرف بحكمــة اجتماعيــاً وعائليــاً وعاطفيــاً، وتتواصــل 

بــذكاء. عليــك االهتمــام بصحتــك وســالمتك.

برج الجوزاءبرج الجوزاء

 فينــوس« بمنــزل الحــب تمنحــك طاقــة عاطفيــة ويذخــر قلبــك 
بالمشــاعر الدافئــة.. تعمــل بانســجام مــع الجميــع وفــي المقابــل 

تحصــل علــى اإلعجــاب والدعــم ببســاطة، فقــط عائليــاً تجّنــب 
ــدك. ــن ض ــر اآلخري ــي تثي ــائكة الت ــات الش الموضوع

برج الجديبرج الجدي

 األحــد واإلثنيــن والجمعــة: يدفعــك الفلــك للتركيــز على 
أمــور مالية وتميــل لوضع ميزانيــة منضبطة لمصاريفك 

وبفضــل نظامــك تحصــل علــى الثقــة والتقديــر فــي العمل. 
عليــك بمضاعفــة الحــذر، ومــن الثالثــاء للخميــس: كــن متحفظا 

ــواء. وتجّنب األض

برج العذراءبرج العذراء

 األحــد واإلثنيــن والجمعــة: تســتطيع أن تمضــي نحــو أهدافــك 
بإصــرار ومثابــرة. فقــط مــن الثالثــاء إلــى الخميــس: قــد 

تجعلــك األفــالك ســهل االســتفزاز، وعليــك أن تتجّنــب ردود الفعل 
ــد. الســريعة إذا واجهــت معارضــة أو نق

برج السرطانبرج السرطان

رؤية معمارية حول التصميم الفائز بمشروع مباني 
جامع النوري التاريخي الكبير في الموصل

ــري  ــاري المص ــق المعم ــوز الفري ــن ف ــكو ع ــة اليونس ــت منظم أعلن
بتصميــم مشــروع إعــادة بنــاء وتأهيــل مجمــع مبانــي جامــع النــوري 
التاريخــي الكبيــر فــي مدينــة الموصــل، وقــد أطلــق علــى المشــروع 
الفائــز بـــ » حــوار األروقــة » ... وهــو أحــد المشــاريع الــذي تشــرف 
ــاء  ــادة إحي ــدة إلع ــم المتح ــة لألم ــكو التابع ــة اليونس ــه منظم علي
المناطــق التاريخيــة القديمــة فــي هــذه المدينــة العريقــة. بعــد ان 
ــة بعــد ســيطرتها  ــره مــن قبــل منظمــة داعــش اإلرهابي تــم تدمي
علــى مدينــة الموصــل عــام 2014 ، لتتولــى دولــة االمــارات العربيــة 

المتحــدة تمويــل اعــادة بنائــه.
ان التصميــم الفائــز لمشــروع مجمــع مبانــي جامــع النــوري التاريخــي 
الكبيــر اليمثــل الوجــه الحضــاري االســالمي لمدينــة الموصــل ولــم 
ــم  ــع القدي ــارة الجام ــي لعم ــوروث العمران ــار الم ــذ بنظــر اإلعتب يأخ

وعمائــر المدينــة القديمــة.
ومــن خــالل اطالعنــا علــى أجــزاء مــن تفاصيــل المشــروع الفائــز نــود 
ان نبــدي بعــض المالحظــات علــى هــذا المشــروع وهــي كمــا يلــي :

أوالً : جــاءت تصاميــم المشــروع الفائــز لمجمــع مبانــي جامــع النــوري 
ــاء  ــوبة باألخط ــة مش ــوالً معماري ــت حل ــة وقدم ــر موفق ــر غي الكبي
معتمــدة علــى طــرق وأســاليب بعيــدة عــن المســتوى الرفيــع الــذي 
ــى  ــز ال ــزت بــه عمــارة الجامــع القديــم. ويفتقــر المشــروع الفائ تمي
روحيــة المــكان والبيئــة العمرانيــة الحضريــة المحيطــة بــه، وجــاءت 
ــا  ــة له ــة العالق ــة مختلف ــرز معماري ــكال وط ــه بأش ــم مباني تصامي

بعناصــر ومفــردات الجامــع القديــم، وال 
التاريخــي للمدينــة  بالنســيج العمرانــي 

ــة. القديم
النــوري  جامــع  عمــارة  تمتــاز   : ثانيــاً 
تصميميــة  بســمات  الكبيــر  التاريخــي 
خاصــة لــم تجــد انعكاســاً لها فــي تصميم 
المشــروع الفائــز وخاصــًة فــي عناصــره 
ومفرداتــه المعماريــة.  ويفتقــر المشــروع 
الفائــز الــى تحقيــق الترابــط والتكامل بين 
مكوناتــه. الينتمــي للمــكان والينســجم 
ــه  ــز ب ــذي تمي ــي ال ــوروث العمران ــع الم م

ــم. ــع القدي الجام
ثالثــاً : المعالجــات التــي تمــت فــي تصميم 
المشــروع غيــر موفقــة وخاصــًة مــن ناحية 
الخارجيــة  المبانــي والمســاحات  توزيــع 

والحدائــق.
رابعــاً : يفتقــر المشــروع الفائــز الــى التناســق والتكامل بيــن واجهات 

مبانيــه المتعددة. 
خامســاً : مــن المفــروض فــي تصميــم المشــروع ان يكــون هنــاك 
ترابــط بيــن مكوناتــه عــن طريــق ممــرات مســقوفة ) األروقــة ( ذات 
طابــع معمــاري اســالمي، توفــر مظّلــة للمصليــن تقيهــم مــن شــدة 
حــرارة شــمس الصيــف وأمطــار وبــرودة الشــتاء، وهــذا غيــر موجــود. 

علــى الرغــم مــن تســمية المشــروع الفائــز بـــ ) حــوار األروقــة (.
سادســاً : ان منــارة ) مئذنــة ( الحدبــاء الظاهــرة فــي التصميــم الفائــز 

غيــر متصلــة بالجامــع وبعيــدة عنــُه، وهــي ظاهــرة غيــر مألوفــة فــي 
ــا  ــن عمارته ــزءًا م ــة ج ــه المئذن ــون في ــي تك ــارة المســاجد، الت عم

واحــدى العناصــر التكوينيــة للمســجد.
ســابعاً : حجــم المســجد ) الجامــع ( فــي المشــروع الفائــز صغيــر وال 

يتناســب مــع حجــم عمــارة منــارة الحدبــاء.
ثامنــاً : تظهــر منــارة الحدبــاء فــي المشــروع الفائــز وكأنهــا وســط 
مجمــع لدوائــر حكوميــة وليســت لجامع لُه قدســية ومكانتــه الدينية.
تاســعاً : ُتشــييد لجنــة التحكيم بعالقة منــارة الحدبــاء بمبنى المتحف 
الجديــد المجــاور لــه فــي المشــروع، والنعلــم مــا هــي العالقــة التــي 

تربــط المتحــف بالمنارة.
ــرة  ــة خي ــام وعناي ــروع اهتم ــذا المش ــى ه ــروض ان يول كان المف
العقــول المتخصصــة فــي مجــال العمــارة االســالمية مشــهود لهــم 

ــة. ــة الواســعة، الســيما العمــارة الديني ــرة المهني بالخب
وأخيــرًا يظهــر ان لجنــة التحكيــم غيــر متخصصــة فــي مجــال العمــارة 

االســالمية وبوجــه الخصــوص فــي العمائــر الدينيــة.
واهلل ولي التوفيق

* خبير في العمارة اإلسالمية

د. رؤوف محمد علي األنصاري*

االهوار حكايات وأساطير وتواريخ قهر )3( 

)3(

نبوءات أبواب البيوت

فــي بــاب األبــواب يكتــب غاســتون باشــالر افتراضيــاً عــن بيــوت 
ــة  ــات كل خواطرهــم مكتوب ــاس أمه ــا نع ــح وأبوابه ــال الري ُقب

بحــروف اللبــن الرائــب فــي بيئــة تدعــى )األهــوار(.
لقــد ســكنه خيــال الجنــة وحيــن ســأل عــن أزلهــا القديــم فوصفــوا 
ــة المــاء وســفينة نــوح وســدرة آدم. وألنــه يــكاد يحفــظ  ــه بيئ ل
العهــد القديــم عــن ظهــر قلــب عرف أنهــم صادقــون حين أشــاروا 
ــل  ــي جع ــال البشــر ف ــم جم ــاد حل ــا كأرض لمعي ــى ميزوبوتامي إل

الــوردة غــرام ومجــداف الــزورق حقيبــة ســفر.
أبــواب بيــوت المعــدان دعامتهــا القصــب ومســاحتها فــي أغلــب 
األحيــان قمــاش ســميك، قــد يكــون )جــادر( أو قطعــة مــن 
بطانيــة قديمــة ومــرات حيــن يبقــي الصيــف لهــم مســاحة مــن 
ــوا  ــي الشــتاء إذا حصل ــون أي شــيء، ولكنهــم ف الفســحة يضع
علــى صفائــح لعلــب الدهــن النباتــي لصقوهــا ببعــض بواســطة 

ــيم( وصنعــوا منهــا أبوابــاً. )السِّ
ــإذا  ــه، ف ــت زيارت ــة نوي ــي القري ــت ف ــى بي ــت عل ــت إذا أقبل وكن
كان البــاب مــن القمــاش الجــادر فإنــي ال أطــرق، بــل أصيــح مــن 
خــارج البيــت علــى رب المنزل باســمه أو بكنيتــه أبو )فــالن(، وإذا 

كان بــاب البيــت مصنوعــاً مــن )تنــكات( الدهــن طرقــت البــاب.
ــواب،  ــرة مــن بيــوت أهــل القريــة مــن دون أب ــاً كثي لكــن بيوت
ــي الليــل  ــرعة ف ــي أبوابــه مش وحجتهــم أن البيــت الــذي يبق

ــة. ــُه الرحم ــار ال تفارق والنه
تلــك األبــواب التــي كانــت تشــبه تمامــاً أول بوابــات معابــد 
القصــب التــي رســمتها لإللهــة فــي أحــالم الملــك كوديــا 
وجعلتهــا مقوســة مثــل انحنــاءة صائــد الســمك وحاصــد القصب 
تجــيء  التــي  المشــاحيف  مقدمــة  ُيقبلــوَن  الذيــن  وأولئــك 

بأبنائهــم ســالمين مــن جبهــات القتــال، أبــواب أيامنــا القديمــة، 
أبــواب أرواحنــا، أبــواب ذكرياتنــا، أبــواب قصصنــا، وتلــك الليالــي 
ــا  ــواب م ــك األب ــر تل ــون لنســتذكر عب ــاس العي ــاوم نع ــي تق الت

ــا. ــد عتباته ــدان عن ــده المع يعتق
ــد  ــد أودع عن ــي مدرســتنا وق ــة ف ــكان موظــف الخدم ــول ري يق
جبهــات الحــرب ولديــن: عتبــة البــاب تريــك مقــدار البركــة، 
ومــرات عتبــة البــاب تقــول لــك: مــن ســيأتي مــن تلــك الجهــة.

وحيــن أشــار إليهــا كانــت أصابعــه الهرمــة بارتعــاش قلقــه علــى 
أوالده وهــم يســكنون الجهــة التــي تأتــي منهــا أصــوات مدافــع 

130 ملــم النمســاوي.
قلت: وما عالقة بلد موزارت بعتبة بابك يا ريكان؟

قــال: مــوزارت مــن أنــا، أتحــدث عــن المدافــع وتلــك التوابيــت 
ــا بســبب شــظاياها.؟! التــي تأتــي إلين

قلــت: المدافــع نمســاوية ومــوزارت الموســيقار الفــذ نمســاوي 
أيضــاً.

قال: األبواب تسجل على عتبتها ما سيكون.
ــك  ــاب بيت ــة ب ــى عتب ــأذهب إل ــدري س ــرف ق ــت: إذا أردت أع قل

ــد.؟ ــي الغ ــي ف ــيحدث ل ــاذا س ألرى م
قال: عتبة باب بيتنا ال تفيدَك، من يفيدَك عتبة باب بيتكم.

ــس  ــي الهاج ــق ف ــوت تتطاب ــواب البي ــا أدرك أن أب ــن يومه م
ــا. ــاكني بيوته ــوب س ــض قل ــع نب ــم م والحل

واآلن األبــواب القديمــة التــي ليــس لهــا )طالكــه( و )كيلــون( وال 

)يــده( وال )جــرس علــى شــكل يــد نحاســية( أو جــرس كهربائــي. 
هــي مــن تفيــض بخيــال نبــوءات 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.

ــة  ــم لحظ ــم ين ــا ل ــه وكان ليلته ــن عثرت ــي م ــوم الثان ــي الي ف
واحــدة، وفــي الصبــاح أتــى نعــش مــن جهــة الجبايــش يحمــل 

ــع.............! ــظية مدف ــل بش ــد قت ــد أوالده، وق ــش أح نع
• سلســلة حكايــات تحــت العنــوان اعــاله للكاتــب نعيــم 

عبــد مهلهــل تنشــرها المســتقل تباعــاً. نعيم عبد مهلهل
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طــرح فــي منصــات التواصــل االجتماعــي. ســؤاالً علــى الجمهــور 
ــم العربــي مــن النجــوم ،  ــر وان« فــي العال ، مــن هــو » نمب

كاظــم الســاهر أم محمــد رمضــان ؟ 
موقــع فيســبوك وبمالحظــة وضعهــا على موقــع قيصر 

 The no.1 الغنــاء العربــي كاظــم الســاهر، كتــب فيهــا
»المرتبــة  بالعربيــة  وتعنــي   Arabic legend

ــة«.  ــطورة العربي ــر وان االس االول، نمب
بعــد ان بلــغ عــدد المتابعيــن  للفنــان العراقي 
الكبيــر الــى 12 مليــون متابــع، وألول مــرة 
ــف مــن هــذا  تقــوم منصــة فيســبوك بتصني

ــوع .  الن
 ولقــب » نمبــر وان « كان الفنــان المصــري 
محمــد رمضــان يطلقــه علــى نفســه ويشــير  
لــه بســبابته دائمــاً، إال ان للجمهــور رأي 

آخــر . 
فقــد قــال بعــض المتابعيــن ان المقارنــة 
ــاهر  ــة، فالس ــر منصف ــن غي ــن النجمي بي
ــه تاريــخ طويــل، وبصمــة  ــر ل ــان كبي فن
العربــي  الوطــن  كل  فــي  واضحــة 
ــن.  ــم، ويعــد مــن النجــوم العالميي والعال
ــز،  ــي الممي ــه الغنائ ــاهر بنهج ــم الس ــتهر كاظ ويش
خصوصــا عنــد أداء األغانــي باللهجــة العراقيــة، أو 
مــن خــالل أداء بعــض األغانــي باللغــة العربيــة 
الفصحــى، ومثــل »أنــا وليلــى« و »زيدينــي عشــقا« 

ــر. ــا الكثي وغيرهم

بمبادرة من نقيب الفنانين 
العراقيين جبار جودي وعلى 
انغام العازف كريم وصفي 

وأضواء الشموع اقيم حفل تأبين 
واستذكار للراحالت والراحلين من 

الفنانين في مقر النقابة.

 جبار جودي

12األخيـــــــــرةاألخيـــــــــرة

إطفاء الحرائق 
مهمة وطنية 

ف ارسطوالسياســة » بأنهــا فــن إدارة المجتمــع « فالمهمــة  يعــرِّ
الرئيســية للمســؤول هــي رضــى قواعده الشــعبية.

فكلمــا كان القائــد بارعــًا فــي إدارتــه، كان ناجحــًا ومحبوبــا 
ــره.  ــعبه وجماهي ــن ش بي

فليــس مهمــًا ان تتنــازل شــخصيا مــن اجــل المصلحــة العامــة، 
ولــو وقــع الجــور عليــك خاصــة. 

ــة  ــة وطني ــي مهم ــن، ه ــق ووأد الفت ــاء الحرائ ــة اطف ان مهم
ــانية.  ــة انس ــل مهم ــاز، ب بامتي

وســواء اختلــف مــع المســؤول أو اتفقــت معــه، يبقــى الفعــل هــو 
مــدار النقــاش وليس الشــخص. 

مشــهدان شــاهدناهما فــي مضيــف عشــيرة »البوعيســى« االول 
ينــذر بخــالف عشــائري ذي نبــره تصعيديــة والثانــي عنــاق 

ــة وســالم.  ــح ولهجــة محب وتصال
 هوعملية اخماد وإطفاء للنائرة. 

بعــد البيــان الــذي اصدرتــه عشــيرة البوعيســى فــي االنبــار إثــر 
خــالف وقــع بيــن احــد افــراد العشــيرة والــذي يشــغل منصــب 
وكيــل فــي وزارة امنيــة وبيــن الســيد هيبــت الحلبوســي علــى 

خلفيــة الترشــيح لالنتخابــات . 
كانــت لغــة البيــان منفعلــة ومأزومــة، أتهــم فيهــا رئيــس 
مجلــس النــواب بأنــه وراء مــا تحــدث بــه الســيد هيبــت القيــادي 

ــذي يتزعمــه الحلبوســي. فــي حــزب تقــدم، ال
الحلبوســي  محمــد  النــواب  مجلــس  رئيــس  البيــان  طالــب 

موقفــه.  بتوضيــح 
ــر  ــه غي ــائري، لكن ــرف العش ــي الع ــاً ف ــر عادي ــون االم ــا يك ربم

ــة . ــي الدول ــر ف ــؤول كبي ــبة لمس ــادي بالنس ع
ــاالة،  ــض، أوالالمب ــب بالرف ــل الطل ــع ان يقاب ــن المتوق كان م

ــًا .  لكــن ماحصــل هــو العكــس تمام
ذهــب الحلبوســي الــى ديــوان عشــيرة البوعيســى باالنبــار 
الفعــل يــدل علــى  المتوقعــة، هــذا  لنــزع فتيــل المشــكلة 
حكمــة وعقالنيــة كبيــرة مــن زعامــة سياســية تســير بخطواتهــا 

ــوق.  بوث
هنــا يثبــت رئيــس البرلمــان بــأن القيــادة ليســت وراثــة وال هــي 
ــن ادارة،  ــل وحس ــي تواص ــل ه ــب، ب ــار بالمنص ــت وانبه تعن

وخفــض الجنــاح للشــعب وتواضــع للشــارع . 
خطــوة الحلبوســي هــذه تشــير الــى معاييــر جديــدة فــي العمــل 
السياســي، مفادهــا أن ادارة المجتمــع هــي َحمــل َهــْم النــاس 
ومشــاكلهم والســعي الــى حلهــا، باالضافــة الــى ان مــن اهــم 
ســمات القيــادة هــي التســامح والترفــع عــن الصغائــر، واالبتعــاد 

عــن النــزوات المفضيــة لالنتقــام. 
ــخصي  ــع ش ــت موق ــادة ليس ــؤول ان القي ــم المس ــا يفه حينم
ــي  ــائرية ك ــة عش ــت قضي ــا، وليس ــة فيه ــل المزاجي ــي يدخ لك
يطبــق المثــل القائــل »انــا واخــي علــى ابــن عمــي وانــا وابــن 
عمــي. علــى الغريــب« بــل هــي موقــع مســؤولية وطــن وشــعب. 
ــة  ــب لغ ــر، ونغلِّ ــن المخاط ــر م ــنتجاوز الكثي ــا س ــاء، حينه ودم

الســالم. 
فتهــدأ الخواطــر والتواصــل مــع الجمهــور هوتواصــل مــع 

الوطــن، ومــن اجــل الوطــن.

عالء الخطيب

األسبوع نهاية 

ــًا  ــا فتيان ــرة، كّن ــة الك ــا لعب ــّل اهتمامن ــارًا كان ج ــا صغ ــا كّن عندم
نزقيــن نحمــل كّل شــقاوة الصغــر، دائمــاً ننقســم الــى أكثــر 
ــا فتيــاٌن أكبــر  مــن فريــق لنمــارس اللعبــة بــكّل فــرح، وكان معن
عمــرًا هــم المســيطرون علــى تقســيم الفريــق واختيــار الالعبيــن 
وإعطــاء التعليمــات فــي التمريــن والمســابقات مــع المناطــق 
األخــرى. كانــت مناطقنــا جنــوب الفــاو عبــارة عــن أحــواز الحــوز هــو 
ــل الســباقات  ــا قب األرض اليابســة المحصــورة بيــن نهريــن  وكّن
نجــري تماريــن ومباريــات فــي مــا بيننــا، كان األوالد المســيطرون 
ــن منهــم بعــض  ــن اثني ــت بي ــًا، إذا حدث ــا دائم يتشــاطرون علين
الخالفــات علــى اختيــار الالعبيــن وآليــة اللعــب نجــد الســاحة فــي 
اليــوم الثانــي مليئــة بِكَســر الزجــاج واألشــواك، بحيــث ال يمكــن 
اللعــب إالّ بعــد تنظيــف الســاحة، األوالد الكبــار كّلمــا يتخاصمــون 
فــي مــا بينهــم ألّي ســبٍب نصيــُر بيــن مطرقــة أحدهــم وســندان 
ــًا  ــا دم ــا ثمنه ــرًا ودفعن ــات كثي ــذه الخالف ــن ه ــا م ــر، عانين اآلخ
ــب  ــن اللع ــرم م ــان ُنح ــض األحي ــات وبع ــروح والكدم ــة الج نتيج

ــرة ! لفت
بعدمــا كبرنــا وصرنــا فــي صفــوف متقدمــة دراســيًا لــم تفارقنــا 
هــذه الخالفــات أبــدًا، كمــا لــم تفارقنــا الجــروح والكدمــات الجســدية 

ــار فــي مــا بينهــم . ــاق الكب والنفســية نتيجــة عــدم اتف
ــًا  ــد كلي ــي تبتع ــات الت ــذه األزم ــا ه ــة فلحقتن ــاة المهني ــا الحي دخلن
ــرة  ــي كل م ــع، فف ــن الجمي ــاون بي ــّب التع ــار وح ــي اإليث ــن معان ع
يظهــر شــخص يريــد الســيطرة واالســتحواذ علــى كل شــيء وتــدّب 
الخالفــات بينــه وبيــن آخريــن يريــدون مــا ال يريــد فيدفــع الباقــون 

ــن !! الثم
أذكــر عندمــا كّنــا معتقليــن فــي ســجن الرضوانيــة ســّيء الصيــت 
كّل  وبيــده  القاعــة  علــى  يســيطر  المراقــب  كان   1992 عــام 
ــاب  ــت الذه ــى وق ــوم ال ــن الن ــع األكل وأماك ــن توزي ــيء، م ش
الــى الحّمــام والتدخيــن، ويشــترط أن تكــون لــه الحّصــة الكبــرى 
فــي كل شــيء، وهــو اآلمــر الناهــي فــإذا اختلــف مــع أحدنــا 
نتيجــة معارضــة اآلخــر لســطوته وفســاده ُنحــرم مــن التدخيــن 
والراحــة وفــي بعــض األحيــان يشــي بنــا لننــال عقابــًا دون ذنــب 

ــاه!! إرتكبن
تذّكــرت هــذه األحــداث وأنــا أســمع وأشــاهد وأقــرأ مــا يفعلــه 
ــص، إذ  ــح والحص ــى المصال ــون عل ــا يختلف ــار حينم ــيونا الكب سياس
تجــد البــالد تدخــل فــي سلســلة مــن األزمــات والمشــاكل التــي يدفــع 

ــوم !!! ــا كل ي ــعب ثمنه الش
أتمنــى أن يعــي سياســيونا مــا يحــدث فــي البــالد مــن نزيــف لــم 
ينقطــع، وخــراب أكل األخضــر واليابــس، وينتبهــوا إلــى أن الوطــن 
للجميــع والــكل فيــه متســاوون فــي الحقــوق والواجبــات، وليــس 
هنــاك أفضــل مــن إنســان يضــع الوطــن والنــاس بيــن حنايــا قلبــه 
ــًا، ال أن يظــّل  ــق باإلنســانية حق ــا يلي ــّدم لهــم كّل م وروحــه ليق

المثــل ســارياً ) لــو ألعــب ... لــو أخــرب الملعــب ..!!( .

لو ألعب .. 
لو أخرب الملعب!

مواويل جنوبية

الموسيقار سامي نسيم

عبدالسادة البصري

بريشة : كاظم شمهود

الشاعر العراقي الكبير سعدي يوسف 
عاد الى منزله من المستشفى بعد 

اصابته بوعكة صحية االسبوع 
الماضي، نتمنى له الصحة وهو يدخل 

الثامنة والثمانين من عمره المديد.

سعدي يوسف

يحدثحدث

 - اخر عمل لك ؟
* موسيقى فلم )أيوب(.

 - اخر كتاب قراته؟
* رواية طشاري ألنعام كجه جي.

- اخر فيلم شاهدته؟
* فلم اماديوس.

 - سياسي مفضل لديك ؟
*   ال تعليق .

 - شاعرمفضل لديك ؟
* ابو العالء المعري . 

 - مطــرب عراقــي مفضــل لديــك 
ــه؟ ــل  اغاني واجم

* طالــب القــره غولي واغنيتــه )هذا 
آنه(. 

 - مطــرب غيــر عراقــي مفضــل 
واجمــل  اغانيــه؟ لديــك 

* محمــد عبدالوهــاب واغنيتــه ) من 
غيــر ليــه (.

- ممثل عراقي يعجبك؟
* عبدالخالق المختار .

- ممثلة عراقي يعجبك؟
* أحالم عرب.

  -  احب البلدان لديك غير العراق؟
* فرنسا . 

 - حكمة في حياتك؟
*  لكي تكون فارساً يا ولدي 

البد ان تعاند الخيول.
 - امنية خاصة؟

* أحبب ماشــئت فأنت مفارقه... 
علي ع.

 - امنيه عامة؟
* نريد وطن .

وقفة مع

يشارك في العمل الدرامي 
العراقي المنطقة الحمراء 

الذي يعرض االن على 
الشرقية من اخراجه وتمثيله 

بمشاركة نخبة من نجوم 
الدراما العراقيين.

باسم قهار

الشاعر والناشر العراقي مؤسس 
دار الجمل يفوز بجائزة  

فريدريش غوندولف من 
االكاديمية االلمانية للغة واالدب 

عن جهوده في تعزيز فهم 
الثقافة االلمانية في الخارج . 

خالد المعالي

الشاعر والمترجم العراقي محمد 
مظلوم صدر له عن دار الجمل 

كتاب ضم أعماالً شعرية ونثرية 
للشاعر األمريكي ألن غونسبيرغ 

ترجمة وقدم له وحرر هوامشه. 

محمد مظلوم

خاص - المستقل

ــد  ــاة، كان ق ــع فت ــة م ــه عالق ــار، ربطت ــة ذي ق ــن محافظ ــي م ــاب عراق ش
قطــع لهــا وعــدًا بالــزواج منهــا، لكنــه أخلــف فــي وعــده، ممــا دعــا الفتــاة 
الــى اقامــة دعــوى قضائيــة فــي محكمــة الجنايــات فــي الناصريــة تطالبــه 

ــاء بوعــده .  االيف
إال ان الشاب رفض ذلك وانكره . 

القاضي في محكمة الجنايات اصدر حكماً بالسجن على الشاب 5 سنوات مع التنفيذ. 
وكان القاضــي الــذي اصــدر الحكــم  قــال : أن »القــرار صــدر اســتنادا إلحــكام مــواد 

قانــون العقوبــات العراقــي رقــم 111 لســنة 1969 المعــدل«.
وفــي ســؤلنا الحــد القضــاة عــن فحــوى المــادة التــي حكــم بموجبهــا علــى الشــاب، 
رد قائــال: المــادة 395 مــن قانــون العقوبــات العراقــي رقــم 111 لســنة 1969 تنص 
علــى »مــن اغــوى انثــى اتمــت الثامنــة عشــرة مــن العمــر بوعــد الــزواج فواقعهــا ثم 
رفــض بعــد ذلــك الــزواج بهــا يعاقــب بالحبــس« وعقوبــة الحبــس للمــدة المذكورة  

هــي اقصــى عقوبــة لمثــل هــذه الحــاالت . 
فيمــا قــال محــام متخصــص باالحــوال الشــخصية : هــذه العقوبــة ال تطبــق اال فــي 

حــال رفــض الجانــي الــزواج مــن المجنــي عليهــا . 
ــر بيــن احــدى العقوبتيــن  ــدو ان الشــاب كان مخيَّ ــق احــد الحاضريــن يب فيمــا عل

ــار الســجن. فاخت

ر بين السجن والزواج فاختار السجن خيِّ

كاظم الساهر »نمبر 
وان« على منصات 

التواصل
اعد اغنيتين للفنانة اصيل 

هميم كلمات داوود الغنام 
والفنان الكويتي بدر نوري. 

للفنان نامق اغان شهيرة مثل 
تابين ولو تزعل وحن وانه احن 

واعمال اخرى .

نامق اديب 


