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في 
هذا 

العدد

االنتخاب  حرية  ؟  ناجحة  انتخابات  الجراء  السبيل  ماهو 
والبيئة اآلمنة وابعاد المؤثرات العقائدية  وقوة السالح 
شخصيات  واختيار   ، االنتخابي  البرنامج  الى  واالحتكام 
كفوءة تعمل لصالح البلد الذي غرق في الفساد واالهمال 
والمشاريع  والشركات  ــوال  االم ونهب  االدارة  وســوء 
موقع  الى  العلمية  المكانة  عديمي  وصعود  الوهمية 
المسؤولية ال السياسية حسب بل حتى مسؤولية ادارة 

المؤسسات المهنية في الدولة .
السؤال كيف يتحقق ذلك مع الوضع الحالي المحاط بعدم 
والتجاذب  العنف  واعمال  السياسية  بالمنظومة  الثقة 
السياسي الذي جعل مصالح الناس على هامش االهتمام 

والعمل من جميع المشتركين في ادارة الدولة . 
الشك نحن أمام خيارات كلها صعبة ، اليأس التام من 
نهائيا  االنتخابات  ومقاطعة  برمتها  السياسية  الحالة 
وهو   . البداية  من  تحدث  لم  وكانها  معها  والتعامل 
غير  الرخوة  بالخيارات  تسميته  ويمكن  القرارات  اسهل 
على  يؤثر  لن  ذاته  بحد  االجــراء  هذا  الن   . المسؤولة 
السياسية،  العملية  في  االساسيين  الفاعلين  حظوظ 
فكل مجموعة وحزب وشخص له اتباعه الذين يصوتون 
له في كل حال، قاطع المقاطعون ام لم يقاطعوا ، كما 
الفشال  االول  السالح  تعد  التي  التصويت  نسبة  ان 
االنتخابات بيد المقاطعين لن تجدي، ألن غياب النزاهة 
في ادارة االنتخابات لن يدع لمفوضيتها اعالن النسبة 
المستوى  الى  توصلها  وبالتالي  بالضبط  المتدنية  
المقبول الذي لن يخل باعتماد النتائج الحقا. ثانيا وهو 
االهم أن المقاطعين هم بالطبع المستقلون المحتجون 
ذوو الموقف الغاضب مما يجري في البالد على اختالف 
جمهور  انهم  اي   . هذا  شعورهم  ومرجعيات  اسبابهم 
ثوار  من  ومنهم  المستقلين(   ( الجدد  المرشحين 
تشرين الذي يريدون تجريب حظهم في بحر الظلمات 
السياسية . سيبقون بال اصوات وال نصير ، مع وجهات 

والعالم  والعراق  النجف  في  الدينية  االوســاط  نعت 
االسالمي يوم الجمعة الماضية آية اهلل محمد سعيد 
أحد  مفاجئة  قلبية  سكتة  اثر  عاما   87 عن  الحكيم 

المراجع الشيعية األربعة الكبار في العراق  
في  شيعية  مراجع  اربعة  احد  الحكيم   الراحل  ويعد 
العالم لهم مقلدون مباشرون وهم   المرجع االعلى 
آية اهلل علي السيستاني وآية اهلل بشير النجفي وآية 

اهلل اسحاق الفياض
وقد توفي المرجع الراحل في مستشفى الحياة بمدينة 

النجف  
  رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي  تحدث عن رحيل 
الحكيم قائال في تغريدة على تويتر “قلوب يعتصرها 
األلم، وتلوذ بالرضا والقبول بقضاء اهلل جّل وعال الذي 
الشعب  وأبناء  اإلسالمية  األمة  إلى  ونعى  له،  رادّ  ال 
العراقي كافة، رحيل سماحة المرجع الديني الكبير آية 
عُمٍر  بعد  الحكيم  سعيد  محمد  السيد  العظمى  اهلل 
واالجتهاد  والدرس  والفقة  العِلم  خدمة  في  قضاه 
سنوات  بذل  وقد  المسلمين  قلوب  بين  والتوفيق 

كشف   مصدر   مقرب   من   اللجنة   التحقيقية   المختصة  
 بمكافحة   الفساد   المرتبطة   برئيس   الوزراء   العراقي  
ــرت   تحقيقا    مصطفى   الكاظمي   ان   اللجنة   اج
 معمقا   مع   الرئيس   السابق   للمفوضية   المستقلة  
 لالنتخابات   مقداد   الشريفي   الذي   اعتقل   في   مطار  
 بغداد   الدولي   قبل   أربعة   أيام .                                      وبين   المصدر   ان  
 الشريفي   ادلى   باعترافات   خطيرة   عن   عمليات  
 تزوير   واسعة   لحساب   أحزاب   وقوى   سياسية   نافذة  

 في   انتخابات . 2018                      
ومن   بين   التهم   الموجهة   إلى   الشريفي   ارتكابه  
 مخالفات   مالية   كبيرة   جراء   ضلوعه   في   عمليات  
 التزوير   وترويجه   تزوير   مرتقب   في   االنتخابات  
 القادمة   المزمع   إجراؤها   في   العاشر   من   أكتوبر   القا
دم .                             وبيّن   المصدر   ان   اعترافات   الشريفي   تضمنت  
 قيام   قوى   سياسية   نافذة   ومدعومة   من   جهات  
 خارجية   بتزوير   االنتخابات،   وقيام   جهات   أخرى  
 بحرق   مراكز   انتخابية   بالكامل   وإتالف   البطاقات  

العربية  المملكة  في  الداخلية  وزير  مع  الكاظمي  مصطفى  الوزراء  مجلس  رئيس  بحث 
بغداد  بين  األمني  التعاون  آل سعود،  نايف  بن  العزيز بن سعود  عبد  األمير  السعودية 
والرياض، وأهمية تطويره. وذكر المكتب اإلعالمي لرئيس الوزراء:” انه جرى خالل اللقاء 
بحث التعاون األمني بين بغداد والرياض، وأهمية تطويره، في مختلف المجاالت األمنية، 
السيما في مجال مكافحة اإلرهاب، وضبط الحدود بين البلدين،وتبادل الخبرات األمنية، 

وكّل ما من شأنه أن يسهم في تحقيق أمن واستقرار البلدين.

 االنتخابية   فيها،   ما   جعل   عمليات   التزوير   تشوه  
 نتائج   االنتخابات   وتعكس   واقعا   مخالفا   للواقع  
 المجتمعي   والسياسي   الذي   أجريت   االنتخابات   في  

 ضوئه .                                              وتخشى   حكومة   الكاظمي   من   الكشف   عن  
 اعترافات   الشريفي   ألن   تلك   االعترافات   كفيلة   بأن  
 تجعل   ما   ترتب   على   انتخابات   2018   باطال   باعتبار  

 ان   االنتخابات   مزورة   وباطلة   وما   يبنى   على   باطل  
 فهو   باطل   بحسب   منطق   األشياء .                                   

ووردت   على   لسان   الشريفي   أسماء   لشخصيات  
 سياسية   نافذة   ضالعة   في   عمليات   التزوير   او   دافعة  
 باتجاهها   غير   ان   اللجنة   التحقيقية   ستتحفظ   على  
 ذكر   تلك   االسماء   ألنها   ستسبب   بصدمة   سياسية  

 كبيرة .                              
وكان   رئيس   الوزراء   األسبق   حيدر   العبادي   قد   شكل  
 لجنة   تضم   جهاز   المخابرات   وجهاز   االمن   الوطني  
 ومجلس   القضاء   األعلى   لمعرفة   حجم   التزوير   في  
 االنتخابات   وكان   مصطفى   الكاظمي   عضوا   في  

 اللجنة   بصفته   رئيسا   لجهاز   المخابرات   آنذاك .                                   
وبحسب   مقربين   من   العبادي   فإن   اللجنة   قدمت  
 له   معلومات   غاية   في   األهمية   عن   حجم   التزوير  
 ونسبة   المشاركة   في   االنتخابات   التي   لم   تتجاوز  
   17 بالمائة،   اال   ان   العبادي   خشي   ان   تتسبب   تلك  
 المعلومات   في   انهيار   العملية   الساسية   فضال   عن  
 ضغوط   كبيرة   مورست   ضده   لمنعه   من   الكشف  

 عن   تلك   المعلومات   التي   ظلت   طي   الكتمان .                                                     

الطاغية  ضد  الجهاد  في  المبارك  عمره  من  عزيزة 
وتعّذب في سجونه أشد عذاب، وبذل جهده ومضناه 
الرسالة  أرادت  كما  سواء  كلمة  إلى  األمة  جمع  في 
من  غنيًا  تراثًا  فينا  ترك  مثلما  السمحاء،  المحمدية 

التسامح والمحبّة وخدمة جميع العراقيين”.
“لقد  مماثلة  تغريدة  في  قال  برهم صالح  الرئيس    
األمَّة  أعالم  من  علمًا  الحكيم  السيِّد  سماحة  كان 
ترسيخ  في  بالعمل  العلمَ  قرنوا  الذين  اإلسالمية 
قيم العدل واإليمان والمحبَّة والسالم، بصبٍر جميل 
وجهادٍ طويل، برغم المحن العسيرة التي أحاطت به، 

عبرَ مسيرته العلمية الجهادية الشريفة”. 
 رئيس ممجلس النواب محمد الحلبوسي نعى المرجع 
الراحل في بيان قال فيه : “بمزيد من الحزن واألسى 
تلقينا نبأ وفاة رمز من رموز النجف الدينية وعلم من 
أعالمها، المرجع الكبير آية اهلل العظمى السيِّد محمد 

سعيد الحكيم )قدِّس سرّه(”.
كما عزى األمين العام لمجلس النواب سيروان عبداهلل 
أنه كان مرجعا  إلى  الحكيم، مشيرا   الراحل  سيريني 

“لقد  االسالمي.قائال  العالم  رموز  من  ورمزا  وفقيها 
وعالمًا  علمًا  واالسالمي،  العربي  والعالم  العراق  فقد 
كبيرًا من فقهاء المسلمين ومرجعا له مكانته ودوره 
في خدمة االسالم، وكان مثال العالم الفقيه وصاحب 
االدب الرفيع في اخالقيات االيمان واالسالم ، ولطالما 
كان لنا عونا وسندا وتربطنا به عالقة روحية وابوية”.

وللراحل الحكيم اكثر من 30 مؤلفا ورسالة بحث في 
الفقه والعقيدة االسالمية.كما درس وتعمق في علم 
أوساط  في  بذلك  عرف  حتى  والرياضيات،  الهندسة 
المواريث  قسمة  بكتابة  تكليفه  وتم  النجف،  علماء 
األبناء:  من  وله  الحديثة،  الرياضيات  لقواعد  وفقًا 
محمد سعيد، محمد تقي ، عبد الرزاق، محمد حسن، 

محمد صالح بحسب موقعه الرسمي.
من مؤلفات الراحل: بحث في القبلة، بحث في الدرهم 
والدينار اإلسالمي، قسمة المواريث طبق الرياضيات 
الزوالية، تقريرات درس  الساعة  الحديثة، بحث حول 
أستاذه في األصول الشيخ محمد حسين األصفهاني، 

تقريرات درس اإلمام الحكيم في الفقه.

واالدانة  المساءلة  من  المسؤولين  ينقذ  لن  الوجود  ذات 
لم  عاما  ثمانية عشر  العراقية خالل  السياسية  فالعملية   ،
تكن عملية واحدة بل شهدت متغيرات وتوازنات مختلفة  
دخلت اليها عناصر وخرجت منها اخرى ، تحولت فيها جهات 
السياسي  العمل  قلب  الى  والعداء  المعارضة  اقصى  من 
جيل  القديم  حرسها  الى  وتسلل  وجوه  تغيرت  المباشر 
المكونات والطوائف عرفت  ، حتى  اللعبة جيدا  جديد خبر 
مالها وما عليها ، منها من افاد من المشكالت ومنها من 
وشؤون  امورها  رتبت  مكونات  اليوم   حتى  يصنعها  ظل 
فيما  الدولة  ادارة  في  حصصها  واستقرت  محافظاتها 
فشلت  ان  بعد  بقواعدها  اخرى مضطربة تصطدم  بقيت 
االداري  اختلط   ، الكريمة  الحياة  سبل  ابسط  تقديم  في 
السياسي  والمال  السالح  وظل  بالتبعيات   بالعقائدي 
ومنهج  للقانون  بديال  المجتمع  في  المتوترة  والتعبئة 
االدارة  حتى اصبح الخطاب المثالي واالستعراض الشكلي 
في  شيء  اي  لتقديم  بديال  الجماهيري  االحتواء  واساليب 
التي  المشاهد  هذه  أمام   . الدولة  وبناء  المجتمع  صالح 
تتكرس وتتضخم كل حدث تاتي االنتخابات للمرة االولى 
دون توقع مفاجات تذكر بعد ان تحولت الى ميدان لصراع 
االقوياء وتبادل مستويات النفوذ بينها ، فمالذي يمكن ان 
يجنيه الشعب والبلد من ذلك ، وماهي الحلول المفترضة 
لذلك كله . قد يقال الكثير في هذا االتجاه لكن االبرز في 
ذلك هو االمل الضعيف في مراجعة سياسية جريئة وتقييم 
شجاع النهيار البالد والعمل على اصالح سريع في مجاالت 
التنمية وسيادة القانون واتاحة الفرص للحياة في مجاالت 
االنتاج وااليمان بان المجتمع لن يبقى متفرجا على اهانته 
وانحدار شؤونه ..نعم االمل ضعيف لكنه ممكن في تصحو 
الطبقة السياسية التي المفر من وجودها حتى االن لتعيد 
لتقول  نفسها  على  وتنقلب  السياسي  المشهد  حسابات 
مالم نفعله من االصالح والحياة الكريمة لرعيتنا سنفعله 
لن  والحياة  الدولة  لركائز  وتحطيم  اذى  من  ومافعلناه   ،

نفعله بعد ذلك ..وذلك أضعف االيمان.

رأي البد له ان يحترم رغم صعوبة الفصل بين المستقلين 
الحقيقيين وبين من ركبوا الموجة والتفوا على التظاهرات 
وزرعوا اتباعهم في تجمعاتها لتشويش المشهد السياسي 

عموما .
وعودة  الحيل  ونجاج  النتائج  كانت  ومهما  ذلك  كل  لكن 

يراهم  من  منها  مشاركتهم  حول  المتعددة  النظر 
فدخلوا  عليها  ثاروا  التي  المنظومة  لذات  يستسلمون 
النهم  مغامرين  يراهم  ومن   ، بشروطها  التنافس 
االحوال  قلب  يستطيعون  منصة  الى  الوصول  يريدون 
الى ما يريده الناس ومايحقق بعض طموحاتهم ، وهو 

اإلعدام شنقًا

العالم االسالمي ينعى رحيل المرجع الشيعي اية الله محمد سعيد الحكيم

اعترافات خطيرة لرئيس مفوضية االنتخابات السابق في العراق بعد ثالثة أيام على اعتقاله  الكاظمي يستقبل وزير الداخلية السعودي
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صائب غازي يكتب 

مئوية الدولة العراقية
والفنان المؤدلج

مدرب اللياقة مصطفى جابر 
السهر والضغوط النفسية 

تضغط الالعبين وتؤثر 
على لياقتهم

رومانسية يستقبلها  )االعدام شنقا( عبارة  حين تكون عبارة 
والظلم  االحتقان  من  كم  فاعلم  والفرح،  بالزغاريد  المجتمع 
والفجيعة يحيط بالناس المسالمين اآلمنين الذين ينبغي أن 
يعيشوا متسامحين مترفعين عن العقاب الغاضب واالجراءات 
الدولية  الشرائع  تفرضه  ما  مع  منسجمين   ، المنفعلة 
المتحضرة بشطب هذه العقوبة العجيبة من قائمة العقوبات 

الوطنية . 
الذي  الشجاع(   ( الحكم  على  تعليق  من  بَــدَر  ما  أول  هذا 
في  كربالء  بلدية  مدير  قتل  الذي  التافه  الرجل  بحق  صدر 
 . يرتكبه  أن  سوي  النسان  اليمكن  وموقف  ومكان  زمان 
انتقاما وليس سلطانا جائرا  المارق ليس  فالقرار بشنق هذا 
يرى ان هناك من ) اليستحق الحياة ( بل هو احتجاج واعدام 
للمنظومة السيئة التي انتجت هذا النموذج من المسؤولين 
الذين تصوروا بان الحظوة التي منحهم اياها حزب أو مسؤول 
او قانون منتهك تتيح لهم اهانة الدولة وقتل من يشاؤون، 
الموضوع  لفلفة  أو  التستر  أو  التوافق  أو  بالحصانة  محتمين 
أدانتهم  أو  بجرائمهم   اعترفوا  وإْن  حتى  المجرمين  وإخفاء 

محاكم الدولة وأودعوا السجون   .
مابدر لي ثانيًا  ايضا بعد قراءة هذا الحكم  هو الحوار الطويل 
الدكتور طارق علي الصالح حول  الراحل  القاضي  بيني وبين 
كتابه  ) عقوبة االعدام بين العدالة واالنتقام – الصادر عن 
دار لندن عام 2016 (   حيث يسرد اشكالية عقوبة االعدام عبر 
التاريخ من قانون حمورابي الى ماورد في الديانات والعصور 
والتحليالت  الشرائع  رؤيا  بين  مقارنة  يعقد  ثم  المتعاقبة 
التعذيب  لوائح  ضمن  غالبها  في  العملية  تعد  التي  الطبية 
فتعترض عليها بوصفها )قتل عمد لالنسان من قبل الدولة 
الدولية.. وهو منطق يصطدم  العفو  ( حسب وصف منظمة 
بمنطق آخر يرى أن بقاء القاتل حيًا  اهانٌة للحياة ذاتها. وأن 
شعور أصحاب اآلراء المحايدين تبتعد كثيرًا عن  شعور ذوي 
الضحايا ورؤيا المجتمع الذي يميل فطريًا الى األمن والسالم.

ولذلك حين سألني الصالح خالل مزاح بيننا هل انا مع عقوبة 
ال   : قلت  اآلن  لماذا  وقال:  ال(  اآلن   ( بسرعة  اجبته  االعدام 
أضمن  ال  األسباب.لكني  كانت  مهما  الموت  دعم  أستطيع 
: كلما  قال  الصالح رحمه اهلل    . أرى  ما  ازاء  ما  انفعالي يوما 
اشعر  المحاكمة  إجراءات  في  خطأ  بسبب  أعدموا  من  أتذكر 

بان المجتمع مجرم باكمله.
كولومبيا  في  حدثت  قضائية  طريفة  ذهني  الى  تبادر  أيضا 
على  الجناة  بالتفاف  عرفت  التي  البلدان  أشهر  من  وهي 
القانون ، حيث قدم محكومٌ باالعدام شكوى على المحكمة 
والدولة للتعويض بعد أيام من ادانته وانتظار تنفيذ الحكم 
.. وقد أحرجَ المدان المحكمة واثار الراي العام بنص الدعوة 
التي جاء فيها .. انتم حكمتم علي باالعدام في الساعة كذا 
هذه  .بعد  جريمتي  على  بناء  الحكم  ونلتُ  األمر  وانتهى   ..
النفسي  العذاب  هذا  كل  اتحمل  فماذنبي  بريء  انا  الساعة 
والرعب وأنا انتظر التنفيذ؟!! انتم ترتكبون جناية ضد بريء 
انهى مهمته مع القانون في لحظة ادانته التي يجب ان تكون 
لحظة التنفيذ ، فما بعدها هو وقت خاص يقضيه بريء في 

رعب وتعذيب وانتهاك!!.
من  كم  واختالفًا،  ونقدا  وتحليال  تفسيرًا  كله  ذلك  ظل  في 
أن  الى  تدعوك  والجرائم  والمظالم  والشخصيات  الحوادث 
تكون داعما للقتل العمد وفق القانون او )االعدام( ، السيما 
القانون  فوق  نفسه  يرى  مستهترا  رجال  عينك  بأم  رأيت  اذا 
يطالبه  موظف  حياة  وينهي  مسدسه  فيشهر  البشر  وفوق 
باحترام اإلجراءات العامة أمام مرى الناس ، أو جماعة تقطع 
رؤوس االبرياء لخالفات عقائدية  أو مجرمًا ملّثما يطلق النار 
وإن  حتى  ال  يقول  النه  معارضا  يشنق  حاكما  أو  الناس  على 

كانت في غير محلها.
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ضوابط الطاعة في 
تعاليم االمام علي الرضا 

عليه السالم

عقوبة بفرض قراءة
الروايات على مدان
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تمرير  امكانيـة   ، النيابية  القانونية  اللجنة  استبعدت 
الحالية  ــدورة  ال خالل  العلم  خدمة  قانون  مشروع 
لمجلس النواب ، مرجحة المضي لترحيلـه الى الدورة 

التشريعية المقبلة .
تصريح  في  خدر  صائب  النائب  اللجنة  عضو  وذكر 
للوكالة الوطنية العراقية لالنباء / نينا / :  ان مشروع 

في  وتحديدا  الــعــراق  في  الفنية  الحركة  نعت   
البارز  الكوردي  والممثل  الفنان  كردستان  اقليم 
السليمانية  مدينة  في  توفي  الذي  الخياط  عبداهلل 
كورونا،  فيروس  بمضاعفات  بإصابته  متأثرا 
المستشفى.. في  يوما   19 لمدة  مكوثه   بعد 
ويُعد الراحل من الفنانين المسرحيين والسينمائيين 
 الكورد البارزين، ولديه العديد من األعمال الفنية.
وعبداهلل حمه صالح حمه أمين المعروف بـ”عبداهلل 
الخياط” من مواليد العام 1964 في مدينة حلبجة، 
وخدم  الصناعية،  الثانوية  الشهادة  على  وحاصل 
عامًا  40 من  ألكثر  والمسرح  الدراما  مجال   في 

قدم  بارزاني  نيجيرفان  كوردستان  اقليم  رئيس   
تعازيه لالسرة الفنية والشعب الكردي وذوي الراحل.

قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ان “عائدات 
النفط ال تغطي رواتب الموظفين” مشددا على ضرورة 

إجراء إصالحات اقتصادية، 
إن  القول   اإلعالميين،  من  عــددًا  لقائه  خالل  مضيفا 
تفاصيلها  على  اطلعتم  إذا  فساد  ملف   18 “بحوزتنا 

ستصابون بأزمةٍ قلبية”.
مليار   51 كان  المركزي  البنك  “احتياطي  أن  أوضح  و 
دوالر واآلن أصبح 61 مليار دوالر”، مبيّنًا أن “هناك سوء 

تخطيط في البالد”.
بنت  السابقة  “الحكومة  أن  إلــى  الكاظمي  وأشـــار 
مستشفيات بدون أن تفكر في تأمين كادر يعمل فيها، 
الغاز  من  الكهربائية  الطاقة  إلنتاج  محطات  وانشأت 
العراق  يمتلك  أن  بدون  الــدوالرات  بمليارات  الطبيعي 
الغاز الطبيعي”. الفتا إلى أن “العمل الذي ينجزه موظف 
عراقي في يوم عمل واحد يمكن إنجازه في 15 دقيقة”.

االتحادية  الحكومة  أن  الكاظمي  أكد  السياق،  وفي 
ستستمر بإرسال مبلغ 200 مليار دينار إلى حكومة إقليم 
الحسابات  تصفية  تتم  حتى  بشكل شهري،  كوردستان 

المالية بين بغداد وأربيل.

“انخفاض  أن  الكاظمي  ذكر   ، المقبلة  االنتخابات  وعن 
أوضاع  إنتاج  سيعيد  االنتخابات  في  المشاركة  نسبة 
ضحايا  أنتجت  السابقة  “االنتخابات  بأن  مردفًا   ،”2018
تشرين”. وأضاف أن “ما حدث في أفغانستان لن يحدث 

أبدًا في العراق”.
الذي عقد  للتعاون والشراكة  وعن أصداء مؤتمر بغداد 
مشاركة  وعدم  العراقية،  العاصمة  في  الماضي  آب  في 
بأن   الكاظمي  نوّه  الدولي،  الملتقى  في  سوريا  الجارة 
“مسؤوال سوريا رفيع المستوى أخبرني أنه كان خيرًا لهم 
أن لم يشاركوا في مؤتمر بغداد ألنه لم يكن هناك أحد 

مستعد لالجتماع معهم وما كانوا سيجنون شيئًا”.
الكاظمي قال إن “ما فازت به سوريا بعدم مشاركتها في 
لو حضرت  به  كانت ستفوز  أكثر مما  بغداد هو  مؤتمر 

المؤتمر”.
واجتمع رئيس الوزراء العراقي، اليوم، بعدد من مديري 
وسائل  وحّث  العراقية،  اإلخبارية  القنوات  في  األخبار 
اإلعالم في العراق، إلى جانب الفعاليات االجتماعية على 
باتجاه  والتثقيف،  التوعية  مجال  في  الفاعلة  المشاركة 

اإلقبال الواسع في االنتخابات المقبلة.

قانونية  عقوبة  عن  لالنتخابات  المستقلة  العليا  المفوضية  كشفت 
صارمة من شقين هما الحبس والغرامة بحق من يتعمد التصويت 

باالنتخابات باسم غيره دون علم األخير فضاًل عن إجراءين آخرين.
أنه  تصريح   الغالي   جمانة  المفوضية  باسم  المتحدثة  وأوضحت 
“بحسب قانون االنتخابات رقم 9 لسنة 2020، فإن المادة 31 من 
 6 عن  تقل  ال  مدة  بالحبس  يعاقب  أن  على  تنص  الثامن  الفصل 
اشهر، وغرامة  مالية ال تقل عن 250 الف دينار وال تزيد عن مليون 

دينار لمن تعمد التصويت باسم غيره”.
االجراءات  ستتخذ  لالنتخابات  العليا  االمنية  “اللجنة  أن  وأضافت، 

رشيد  مــهــدي  الــعــراقــي  المائية  ــوارد  ــم ال وزيـــر  أعـــرب 
تفاهمات  ــى  إل التوصل  فــي  الــرغــبــة    عــن  الــحــمــدانــي، 
الجانبين بين  المشتركة  المياه  ملف  بشأن  تركيا   مع 

جاء ذلك خالل لقاء الحمداني، سفير أنقرة لدى بغداد علي رضا 
 غوناي، وفق بيان صادر عن الوزارة العراقية الخميس الماضي.

المياه  “ملف  بغداد  في  بحثا  الجانبين  أن  البيان  وأوضــح 
المشتركة بين البلدين وكيفية إيجاد الحلول السريعة والناجعة 
 لها واستمرار التعاون والتواصل بما يحقق مصلحة البلدين”.

المنطقة  فيه  تعاني  وقــت  فــي  “يــأتــي  ذلــك  أن  وأضـــاف 
ــات  درج ــاع  ــف وارت المياه  ــح  وش المناخية  التغيرات  مــن 
الثلجي”. ــغــطــاء  وال ــار  ــط األم تــســاقــط  وقــلــة   الـــحـــرارة 

للقضايا  الــحــلــول  ــاد  ــج إي “ضــــرورة  الــحــمــدانــي  وأكـــد 

ــام من  ــم ــت ــوء االه ــعــالــقــة بــيــن الــجــانــبــيــن فــي ضـ ال
ــن”. ــدي ــل ــب ــوى رؤســـــاء ال ــت ــس  الــحــكــومــتــيــن وعــلــى م

إدارة  في  التعاون  بروتوكول  تفعيل  ــرورة  “ض إلى  وأشــار 
)التركي(  إليسو  سد  تشغيل  بعد  الرئيسي  دجلة  نهر  مياه 
”2014 ــام  ع الموقعة  التفاهم  مــذكــرة  وتفعيل   )..( 

وتركيا  العراق  وقع   ،2014 األول  كانون  ديسمبر/  وفي 
أبرزها  مادة،   12 تتضمن  المياه،  مجال  في  تفاهم  مذكرة 
تأكيد أهمية التعاون في مجال إدارة الموارد المائية لنهري 
النهرين. مياه  من  دولة  كل  حصة  وتحديد  والفرات،   دجلة 

مشاكل  لحل  بالده  “استعداد  التركي  السفير  أبدى  بدوره، 
العالقات  وتطوير  ــعــراق،  ال احتياجات  ومــراعــاة  المياه 
بين  العالقات  لتطوير  األساسية  الوسيلة  كونها  المائية 

ذاته. المصدر  بحسب  كافة”،  األخرى  المجاالت  في   البلدين 
ــداد  ــغ ــت ب ــن ــل ــران الــمــاضــي، أع ــزيـ ــو/ حـ ــي ــون وفـــي ي
دجلة  ــري  ــه ن ــي  ف ــاه  ــمــي ال ــالق  ــ إط “قــــررت  ــرة  ــق أن أن 
الــمــيــاه”. ــح  ش أزمـــة  )حـــل(  ــي  ف للمساعدة   والـــفـــرات 

على  أساسي  بشكل  المياه  تأمين  في  الــعــراق  ويعتمد 
من  جميعها  النابعة  وروافدهما  والــفــرات،  دجلة  نهري 
)جــنــوب(،  البصرة  مدينة  قــرب  وتلتقي  وإيـــران،  تركيا 
العربي. الخليج  فــي  يصب  الــذي  الــعــرب  شــط   لتشكل 

الموارد  في  متواصال  انخفاضا  سنوات  منذ  العراق  ويعاني 
المائية عبر نهري دجلة والفرات، وفاقم أزمة شح المياه كذلك 

تدني كميات األمطار على مدى السنــــــــــوات الماضية.

جونز  جامعة  أفـــادت 
األمريكية،  هوبكنز 
ــوم الــخــمــيــس،  ــيـ الـ
عدد  إجمالي  بارتفاع 
بفيروس  ــات  ــاب اإلص
العالم  ــي  ف ــا  ــورون ك
 218.3 من  أكثر  إلى 
مـــلـــيـــون إصـــابـــة، 
إلى  الوفيات  وإجمالي 
مليون   4.5 من  أكثر 

وفاة.
ــات  ــان ــي وبــحــســب ب

 ،218.365.768 العالم  في  كورونا  بفيروس  اإلصابات  إجمالي  بلغ  الجامعة 
وإجمالي الوفيات 4.542.429.وتصدرت الواليات المتحدة قائمة الدول من حيث 
عدد الوفيات جراء الفيروس ب642072 حالة وفاة، وبلغ إجمالي اإلصابات فيها 
39.395.666تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ581150 

حالة فاة، وإجمالي اإلصابات 20.804.215.
إصابات  وإجمالي   ،439020 وفيات  بإجمالي  الهند  تأتي  الثالثة  المرتبة  في 
32.810.845.وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ260503 

وإجمالي إصابات 3.369.747.
إصابات  وإجمالي   ،198295 وفيات  بإجمالي  بيرو  الخامسة  المرتبة  وفي 

.2.150.006
وسادسا روسيا بإجمالي وفيات 180781، وإجمالي إصابات 6.838.652.

إصابات  وإجمالي   ،133676 وفيات  بإجمالي  إندونيسيا  السابعة  المرتبة  وفي 
.4.100.138

إصابات  وإجمالي   133066 وفيات  بإجمالي  بريطانيا  الثامنة  المرتبة  وفي 
.6.856.933

إصابات  وإجمالي   ،129290 وفيات  بإجمالي  إيطاليا  التاسعة  المرتبة  وفي 
.4.546.487

تلتها في المرتبة العاشرة كولومبيا، بإجمالي وفيات 125016، وإجمالي إصابات 
.4.911.082

أعلنت بيان لمديرية الدفاع المدني في بغداد 
أسطوانات  مخزن  في  اندلع  حريق  إخماد    ،
أكسجين “قبل انفجاره” بأحد المستشفيات في 

العاصمة  .
المدني  الدفاع  فرق  “تمكنت   ، البيان  ووفق 
من إخماد حريق اندلع في مخزن ألسطوانات 

األكسجين   في مستشفى التاج األهلي  “.
وأفاد البيان بـ”إنقاذ المرضى والكوادر الطبية 
عقب تطويق وعزل غرفة التخزين لمنع امتداد 

النيران داخل ردهات المستشفى”.
عن  يسفر  لم  “الــحــادث  أن  البيان  ــح  وأوض
أسباب  إلى  ــارة  اإلش دون  بشرية”،  إصابات 

اندالع الحريق.
وفي أبريل نيسان الماضي، اندلع حريق هائل 
جراء  ببغداد،  الخطيب  ابــن  مستشفى  في 
إلى مصرع  انفجار أسطوانة أكسجين، ما أدى 

82 وإصابة 110 آخرين
يوليو/تموز  في  مــروّع،  حريق  التهم  كما 
كورونا  فيروس  مصابي  عزل  ردهة  الماضي، 
في مستشفى الحسين التعليمي بمحافظة ذي 
العشرات من  مقتل  أسفر عن  ما  )جنوب(،  قار 

المرضى الراقدين ومرافقيهم..

باسم  الناخب  تصويت  تعمد  بوجود  تبليغها  بعد  الالزمة  االمنية 
خاص  اجراء  االول  المخالفين،  ضد  اجراءان  هناك  وسيكون  غيره، 
بعمل مفوضية االنتخابات، واجراء آخر يتعلق باللجنة االمنية العليا 

لالنتخابات”.
وأضافت، أن “مفوضية االنتخابات ستتخذ االجراءات الالزمة ضد أي 
المخالفون  وسيحال  االنتخابية،  العملية  خالل  المخالفات  من  نوع 

كافة الى االحكام المختصة”.
ومن المقرر أن تجري االنتخابات التشريعية المقبلة في العراق في 

العاشر من تشرين األول.

منذ  نيابي  سياسي  وخالف  جدل  محل  هو  القانون 
توقيتاته  وصالحيات  الزامه  تفاصيل  بشأن  سنوات، 
القانونية ، لذلك ال يمكن تمريره بسهولة في الدورة 
التشريعية  الــدورة  الى  ترحيله  يتم  وسوف  الحالية، 
الجديد مايزال  المشروع  :” ان  الى  “، مشيرا  الجديدة 
خارج اروقة البرلمان بانتظار عرضه رسميا على اللجان 

النيابية المعنية .
واضاف ان “ مشروع قانون التجنيد ، الخدمة االلزامية 
، كان معروضا في الدورة السابقة وتمت اعادته الى 
 ، امام تشريعه   آنذاك لوجود عقبات كثيرة  الحكومة 
بعضها   ، قائمة  تزال  ما  ذاتها  العقبات   “ ان  مبينا 
المتبقي  الوقت  وكذلك   ، مادي  واآلخر  امني  سياسي 

تشرين  العاشر من شهر  في  االنتخابات  موعد  لحين 
االول المقبل ، ال يكفي لعرضه للمناقشات بين الكتل 

السياسية “.
االعتيادية  جلسته  في  وافــق  ــوزراء  ال مجلس  وكــان 
قانون  مشروع  على  الثالثاء،  االول  امس  المنعقدة 

خدمة العلم، واحالته الى مجلس النواب.

مفوضية االنتخابات: عقوبة بالحبس وغرامة 
مالية لمن يتعمد التصويت باسم غيره

 الحمداني: نرغب في التوصل إلى تفاهمات مع تركيا حول ملف المياه  

دول جديدة تدخل قائمة أكثر 10 
دول تضررا من كورونا

إخماد حريق بمخزن أسطوانات أكسجين في 
 مستشفى بالعراق

البارزاني يعزي برحيل 
الفنان عبدالله الخياط

الخفاجي : جاهزون لتأمين اجواء االنتخابات

ضبط اسلحة تركية مهربة في اربيل

بغداد - المستقل

اربيل - المستقل

البرلمانية  االنتخابات  لتأمين  جاهزيتها   ، المشتركة،  العمليات  ــدت  أب
المقبل. األول  تــشــريــن  ــن  م ــعــاشــر  ال ــي  ف ــا  ــراؤهـ إجـ ــرر  ــق ــم وال  المقبلة 

واالدوات  االمــور  جميع  ان   الخفاجي    تحسين  العمليات  باسم  الناطق  وقــال 
المحافظات” مع  ــاري  ج العمل  وترتيب  جهزت  االنتخابات  بتامين   الخاصة 

وأضاف الخفاجي، انه “لغاية االن لم يتقرر فرض حظرا للتجوال في االنتخابات.

اعلنت وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان،  ضبط اكثر من 600 قطعة سالح 
مسدس تركي مهربة الى االقليم في مدينة اربيل، مشيرة الى اعتقال المجموعة 
بين مجلس  انه في عملية مشتركة   ، للوزارة  بيان  بتهريبها. وجاء في  قامت  التي 
آسايش )امن( اقليم كوردستان وقوات مديرية شرطة اربيل   تم ضبط 628 قطعة 
سالح من نوع مسدس )المعروف محليا بالمسدس التركي( تم ادخالها بشكل غير 
التي قامت بهذا العمل  البيان ان المجموعة  قانوني الى اقليم كوردستان. واوضح 
تم اعتقالها بامر من القاضي، مبينا انها ستقدم لمحكمة مختصة لتتلقى عقابها 
القانوني. واشار البيان الى ان وزارة الداخلية بالتنسيق مع االجهزة االمنية االخرى 
المهرب  السالح  القضاء على ظاهرة  والعمل على  متابعة  االقليم مستمرة في  في 

وغير القانوني وايقاع العقوبة باالشخاص والمجاميع التي تقوم بهذه االفعال.
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االستعمار  بعد  ما   ( الكولونيالية  بعد  ما  مبدعو  يؤكد 
يقلل  ال  العالمية  باللغات  الكتابة  على  االنفتاح  أن   )
قضايا  عن  يتخلوا  لم  أنهم  خاصة   ، محلياتهم  من 
خارطة  ضمن  وضعها  على  يساعد  بل   ، أوطانهم 
 “ المغربي  فـــاألديب   . العالمي  واإلبداعي  التفكير 
الثقافة  على  االنفتاح  أن  يرى  مثال   “ جلون  بن  الطاهر 
يقرّه  ما  وهــو   ، فقدانًاللهوية  يعني  ال  الفرنسية 
الكتّاب  ان  “موضحا  “خوانغويتسولو  اإلسباني  األديب 
صعيد  على  يعملون  بالفرنسية،  الذينيكتبون  المغاربة 
المعنىبمعزل عن روح اللغة الفرنسية التي يكتبون بها 
. بينما تذهب “ إنيتا ديساي” األديبة الهندية التيتكتب 
باإلنجليزية ، إلى فكرة مثيرة للجدل، فتنظر إلى التعدد 
المحلية  مناإلنجليزية  فتجعل  الهائل في بالدها  اللغوي 
؛  الهنود  من  الماليين  ألسنة عشرات  على  المنطوقة   /
تجعلها لغة أخرى تضاف إلىاللغات الهندية ، أي ضمن 

النسيج اللغوي للهند.
العالمية  اللغات  أن  يرون  أنفسهم  الكتّاب  أن  كما     
أنها  بمعنى   ، أممية  ذات صيغة  باتت  ؛  اآلن  المنتشرة 
يلزم  لغات   ، بوصفها  العالم  التلقي لدى سكان  سهلة 
تعّلمها في المنظومة العلمية الحديثة فكثير من العلوم 
والفنون واآلداب تُبدع من خالل اإلنجليزية ثم الفرنسية 
المحلية  اللغة  ترك  يعني  الكتابة من خاللها ال   ، إذن   ،
من  المزيد  يعني  وإنما  إقصاءها  أو  عليها  االستعالء  أو 

التمدد واالنتشار القرائي . 
   وبالعودة إلى التاريخ في الحالة الهندية ، كان تنامي 
فكرياواحدا   مناخا  يواكب  البريطانية  اإلمبراطورية 
عنها  تغيب  ال  التي  اإلمبراطورية  تطور  أن  أساسه 
 ، المحتَل  اآلخر  بتطور  جوهره  في  مرتهن  الشمس؛ 
على مستوى دعائي يبرز الوحشيةوالبدائية في الشعوب 
من   ، اإلصالح  قيمًاتستدعي  ها  بوصفها  المستعمرة 

بغض النظر عن كونك متفائال ام متشائما 
المزمع  “المبكرة”  باالنتخابات  يتعلق  فيما 
االول  تشرين  العاشر من شهر  في  اجراؤها 
في  تكمن  االنتخابات  قيمة  فان  المقبل، 
التقليدية  الشروط  الى  اضافة  نتائجها، 
وشفافيتها  بنزاهتها  المتعلقة  االخــرى 
السياسي  والمال  التزوير  من  ونظافتها 

والسالح السياسي. 
دليل  تحققها  ان  ارى  معايير  ثالثة  عندي 
بالنسبة  واهميتها  االنتخابات  نجاعة  على 

للمرحلة التالية من حياة بلدنا. 
توجد  ال  المشاركة.  نسبة  االول،  المعيار 
االدنــى  للحد  مسبقة  قانونية  تحديدات 
لكن  المشاركة.  نسبة  من  تحققه  الواجب 
يخلق  المشاركة  من  “معقولة”  نسبة  تحقق 

حالة من االطمئنان لدى الناس. 
بنسبة  انتخابية  مشاركة  التاريخ  يسجل  ال 
السليمة  الديمقراطية  االنظمة  في   .٪١٠٠
الى  يذهبون  دائما مواطنون ال  يوجد  حيث 
والسباب  باصواتهم  لالدالء  االقتراع  مراكز 
لكن  تــعــدادهــا.  المهم  مــن  ليس  شتى 
االنخفاض الحاد بنسبة المشاركة يشير الى 
السياسية  الحياة  غير سليم في  وجود شيء 
المواطن  ثقة  عــدم  مثل  المعني،  للبلد 
المواطنين  سلبية  او  االنتخابية،  بالعملية 
بصورة عامة، او قدرة الدعوات الى المقاطعة 
اذا  خاصة  الــخ  الناخبين  على  التأثير  في 
اغلب  في  باالنتخابات  المشاركة  ان  تذكرنا 
انها  بمعنى  واجبا،  وليست  حق  البلدان 
ليست الزامية، بمعنى ان عدم المشاركة ال 
يترتب عليها اية اجراءات جزائية او عقوبات، 
وبتقديري ان نسبة مشاركة ٥١٪ فما فوق 
اخر  تمثل نسبة “معقولة”. وال يوجد قياس 
“االكثرية”.  غير  الديمقراطية  االنظمة  في 
االقل،  بالنسبة  شرعية  االنتخابات  تبقى 
مريحة  تكون  لن  الحالة  هــذه  في  لكنها 
نفسيا من جهة، ولن تكون معبرًة عن رأي 
“يشكل  قد  وهذا  ثانية.  جهة  من  االكثرية، 
كما  الوطنية”،  االنتخابات  على  كبيرا  خطرا 

يقول الري دايموند.
عن  االنتخابات  تسفر  ان  الثاني  المعيار 

في  واالجتماعات‘  والندوات  المؤتمرات  تتكرر 
والثقافي.وهي  واالجتماعي  السياسي  واقعنا 
ظاهرة برزت منذ 2003 ولحد االن. يدير بعض 
واصحاب  وشيوخ‘وساسة  تجار  النشاطات  هذه 
ففي  مشكلة  ذلك  في  وليس  وافندية.  مواكب 
الغرب ) الكافر (‘ ايضا هناك مؤتمرات ومقابالت 
هو  النشاطات  تلك  ــرض  وغ بحثية.  ومــراكــز 
تلك  فهمت  ان  المستقبل.بعد  عن  اسئلة  طرح 
العدالة  خالل  والحاضر‘من  الماضي  المجتمعات 
الحياة  متطلبات  وتوفير  والطمأنينة‘  واالمــن 
االساسية من صحة‘ وتعليم واستقرار اقتصادي. 
وهتافات. وخطابات  شعارات  الى  الحاجة  بدون 

لكن في واقعنا العتيد تخطينا حدود المعقول واال 
عقول‘

بحيث اصبحت بعض المنصات العراقية ) الحديثة 
) ؟  من  مع  الحوار  لكن   ( الحوار  تتبنى  النعمة( 
الفضائيات. واصحاب  الزعماء  الخبراء  وتستقدم 

من  واالستراتيجيين  بالمحللين  االستعانة  ويتم 
ما  ولدينا  هؤالء  لكل  اساسا  حاجتنا  ما  الخارج. 
يكفي ويفيض‘من االساتذة والعلماء والمفكرين 
النزيهة  العراقية  النخب  ان  عن  فضال  واالدباء‘  

من مختلف التخصصات‘
داخل  وحتى   ( العالم  دول  معظم  في  يعيشون 
كبيرة. علمية  شــهــادات  ويحملون  ــعــراق(  ال

من  كأولوية  حقيقي  بشكل  منهم  يستفاد  ال 
الجامدة  المعايير  كل  على  مقومات‘االنقالب 
مصراعيها  على  االبواب‘  مشرعين  وألننا  والرثة 
اصبحنا مكشوفين ومخترقين امام العالم.اشاهد 
انصاف  ألرى  والدهشة  باالستغراب  اغص  وانا 
من المثقفين واالعالميين‘وهم يديرون حوارات 
انهينا  هل  المزمن.  العراقي  الوجع  مسرح  على 
وحساسياتنا  وازماتنا  الجوهرية  مشاكلنا  كل 
على  وسيطرنا  والجماعية  الفردية  وخالفاتنا‘ 
البيروقراطية والرتابة‘ والجهل واالمية والوجاهة 

واالستعراض والكهرباء والخدمات‘
نخصص  لكي  والفساد  والتجاوزات  والنفايات 
الماليين‘ على حوارات ال تقدم شي حقيقي على 

ارض الواقع؟ 
بشكل  يعرف  ان  ــزل  االع المواطن  واجــب  من 
هكذا  وراء  الحقيقية  الغاية  هي  ما  غــريــزي‘ 

مؤتمرات مرفهة. 
قصير‘  وقــت  اال  االنتخابات  لموعد  يبق  لــم 
والبعض يريد ان يستثمر المناسبة. فتم تجهيز 
حشد كبير من االعالميين والصحفيين‘مع عرض 
مناخ  وفضائيات.في  واعالمي  وصوري  مشهدي 

استعراضي صاخب. 
المشكلة.  حول  تدور  كانت  الحوارات  محاور  كل 
المصير  عن  هنا  الحديث   ( جذورها  تراجع  ولم 
االنساني(وما يواجهه االنسان من يوميات قاسية 
مؤتمرات  بدل  يحتاج  صعبة.المواطن  ومأساة 
تستوعب  مشاريع  كبرى  مشاريع  الــى  الحوار 
وضمان  والصحة‘  والخدمات  والشباب  البطالة 

حقوق المجتمع اقتصاديا وثقافيا وسياسيا.

بحجوم  لكن  ــزاب  االح من  قليل  عدد  فوز 
تكمن،  البرلمانية  الحياة  سالمة  كبيرة. 
عدد  بوجود  كثيرة،  اخــرى  امــور  بين  من 
البرلمانية  الكتل  او  االحزاب  من  جدا  قليل 
كبيرا  حزبا  احدها  يكون  بحيث  المتماسكة، 
يملك اغلبية مطلقة في البرلمان، اي نسبة 
البرلمانية،  للمقاعد  الكلي  العدد  من   ٪٥١
وال  الحجم،  متوسطا  حزبا  الثاني  ويكون 
توفر هذه  حزبين صغيرين.  او  بحزب  بأس 
النتيجة استقرارا في الحياة السياسية. اما اذا 
كثيرة  احزاب  وجود  عن  االنتخابات  اسفرت 
في البرلمان ليس بينها حزب كبير او حزب 
يعني  فهذا  االن،  الحال  هي  كما  متوسط، 
االحزاب  الن  مريضة  السياسية  الحياة  ان 
او  الشخصية  او  جدا  الصغيرة  او  الصغيرة 
المجهرية لن تكون ذات تأثير ملموس في 
المواطنين  ان  يعني  وهذا  االحداث،  مجرى 
الذين صوتوا لها فقدوا امتياز ان يكون لهم 
العالقة  ذات  القرارات  في   دور  ولممثليهم 
قيمته  الكالم  هذا  فقد  حاليا،  بحياتهم. 
سوف  التي  االحــزاب  مئات  االن  لدينا  الن 
امكانية  هناك  تبقى  االنتخابات.  تخوض 
بسرعة ضمن  التكتل  على  الفائزين  النواب 
كتلتين  و  ــدة،  واح كبيرة،  برلمانية  كتل 

او  كتل صغيرة  وثالث  اقل،  او  متوسطتين، 
اقل، لكن ليس اكثر من ذلك باي شكل من 
االشكال، بمعنى ان يتراوح العدد من ٤-٦.

تحقق  تسهيل  الى  الثاني  المعيار  سيؤدي 
الثالث وهو سهولة تشكيل حكومة  المعيار 
البرلمانية  الكتلة  قبل  من  سياسية  اغلبية 
الكبيرة ذات االغلبية المطلقة. وفي مقابلها 
بقية  من  قوية  برلمانية  معارضة  تتشكل 
االحزاب والكتل، بل يمكنها تشكيل “حكومة 

يضر  وال  البريطانية.  الطريقة  على  ظل” 
حكومة  تكون  ان  الديمقراطية  بالعملية 
االغلبية السياسية معبرة عن التنوع القومي 
والمذهبي في المجتمع العراقي، ولكن ليس 
على اساس المحاصصة المعمول بها حاليا. 
سقوط  منذ  السابقة  الحكومات  شكلت 
المحاصصة  الدكتاتوري على طريقة  النظام 
هذا  وكــان  والحزبية.  والعرقية  الطائفية 
السياسية  العملية  في  التأسيس  عيوب  احد 

تلك  في  الكفاءة  وعدم  العوق  اسباب  واحد 
المشهد  في  الحقيقي  والتغيير  الحكومات. 
السياسي بعد االنتخابات يجب ان يتمثل في 
قدرة الطبقة السياسية على تشكيل حكومة 
اغلبية سياسية على اساس برنامج حكومي 
حكومات  مساويء  نعرف  االن  بتنا  محدد. 
محاسن  نكتشف  لــم  لكننا  المحاصصة 

حكومة االغلبية السياسية.

قبل المستعمِر األبيض . فكان فرض اللغة على الذوات 
المستعمَرة Colonised جزءا من المشروع اإلمبريالي ، 
في سعي حثيث للسيطرة على هذه الذوات بشكل كامل 
، والنظر إلى اللغة المحلية بوصفها لغة بذيئة أو أحقر 
من لغة المستعمِر . فالخطوة األولى في تدمير ثقافة ما 
هي منع السكان األصليين من التحدث بلغاتهم ، مثلما 
هو حادث في استراليا مع السكان األصليين ، ألنه يؤدي 
مع  واالرتباط   ، واألسماء   ، الشفاهي  التاريخ  فقد  إلى 
األرض . وكان يتم انتزاع األبناء االستراليين من أحضان 
آبائهم وتربيتهم وتلقينهم ثقافة اإلنجليز ، ومعاقبتهم 

إذا استخدموا اللغة المحلية . 
أمرا مهما يتعلق باللغة اإلنجليزية نفسها   وهنا نرصد 
إليها بوصفها لغة  النظر  ، حيث بدأوا في  في بريطانيا 

ومن   ، والمدنية  والحضارة  والعلم  الرقي  لغة   : عالمية 
 ، الصورة  بهذه  األرض  شعوب  إلى  تسويقها  تم  ثم 
واضح  ربط  فهناك  االستعمارية.  الدعاية  مع  في تالحم 
اإلنجليزية  التيشهدت ظهور  التاريخية  المرحلة  بين  ما 
االستعماري  الشكل  أنتجت  التي  وتلك  أكاديميًا  علمًا 
فاإلدارة  عشر،  التاسع  القرن  من  بدءا  اإلمبريالية  من 
التبشيرية  البعثات  بمساندة  االستعماريةالبريطانية 
قمع  على  يعينها  حليفًا  اإلنجليزي  فياألدب  اكتشفت 
وذلك  األصلية،  الشعوب  على  السيطرة  التمرد،وعلى 
واألدب  اللغة  .فأصبحت  الليبرالي  التعليم  تحتمسمى 
حليفين أو جناحين لحركة االستعمار ، وتلك ردة بال شك 

لألدب ، الذي يرنو إلى السمو اإلنساني . 
إذن ، الرؤية المشتركة بين هؤالء ، أن قضايا أوطانهم 
، وأن اإلشكالية أنهم ينتمون إلى  تعيش في أعماقهم 
اللغات  مئات  بها  فالهند   ، لغاتها  في  متفاوتة  أوطان 
وتكاد   ،) لغة   300 أكثر من   ( المكتوبة  وغير  المكتوبة 
تكون اإلنجليزية هي اللغة األولى في االنتشار بين سكان 
الهند الذين يقاربون من المليار نسمة ، بحكم االحتالل 
البريطاني لمدة قرون في الهند ، وظهور أجيال متتابعة 
من الهنود متقني اإلنجليزية ، كما أن منظومة التعليم 
تعتمد اإلنجليزية لغة للعلم بجانب اللغة الهندية ، لذا 
الهندية  اللغات  فسيفساء  حولها  تجمع  لغة  باتت  فقد 
جنب  إلى  جنبا   ، بها  الكتابة  من  عجب  فال   ، المتعددة 
مع اللغة الهندية ذاتها التي حققت انتشارا عبر السينما.
ال  مثال  اإلنجليزية  اللغة  يستخدمون  الذي  فالكتّاب     
يصادقون وال يقرّون بالضرورة السلطة البريطانية ، أو 
هم مؤيدون لالحتالل البريطاني ، وإنما تكون المسألة 
اإلنجليزية  أن  بمعنى   ، إليهم  بالنسبة  وظيفية  أكثر 
تكون أداة لالنتشار في العالم الخارجي من ناحية ، وعلى 
لتجربة  آخر  مثال  هنا  ويحضرنا   ، أيضا  الداخل  مستوى 

الرسمية  فاللغات   ، إفريقيا  جنوب  دولة  وهو  أال  الهند، 
المعتمدة فيها هي إحدى عشرة لغة ، وكلها لغات محلية 
واقع  في  ولكنها   ، بها  التأليف  ويتم  ومنطوقة  مكتوبة 
عرقية  لدواع   ، السكان  من  كثير  بها  يتحدث  ال  األمر 
وقومية . فيتم اللجوء إلى اللغة اإلنجليزية بوصفها اللغة 
األكثر شيوعا ، بالرغم من أن نظام الفصل العنصري هو 
مريرة  تجربة  ترك  ما  وهو   ، السكان  على  فرضها  الذي 

في نفوسهم. 
      والحقيقة أن الكتابات المهاجرة سعت لخلخلةثقافة 
منالتساؤالت  مجموعة  طرحها  عبر  الغربية  المركزية 
الثقافي  صفةالنقاء  نزع  محاولتها  خالل  ومن  ـ  المثيرة 
دربين  في  فسارت   . االستعمارية  الهيمنة  فرضته  الذي 
ميالد  إلى  أدى  ثقافتين؛   / مشروعين   / تصورين   /
الذي   – التهجين  أو  الهجنة  بفضاء  سمي  جديد  فضاء 
تطرقنا إليه آنفا - حيث تتعايشأو تتصارع ثقافة المركز 
المركز  بلد  وهو  أال  واحد  مكان  في  المهاجر  وثقافة 
الهدف  فليس   , الثقافي  فلكها  في  تدور  التي  والبالد   ،
التاريخية  الذاكرة  محلها  لتحل  ثقافةالمركز  إقصاء  هو 
المهمشة , بلتفكيك تلك المركزية وإضافة تلك الذاكرة 
إلى  النظر  إليها ومن ثم  ، وثقافتها  التاريخيةالمهمشة 
المساحةالهجينة التي يخلقها ذلك على أنها فضاء ثالث 
التعامل  من  البد  حقائق  بوصفه   ، إليه  النظر  من  البد 
، وجود  النهاية  المحصلة في  فكانت   . واحترامها  معها 
 ، االستعمار  بعد  ما  أدب  إلى  تنتمي   ، كثيرة  نصوص 
وبنى  بإشكاليات   ، جديدة  أدبية  حاالت  للنقاد  قدمت 
بلغة  مكتوب  نصوص   : في  تتمثل  مختلفة  جديدة 
 ، المستعمَرَة  الشعوب  ثقافة  عن  تعبر   ، المستعمِر 
هذه  عن  مختلفة  سرديات  وتعرض   ، قضاياها  وتتبنى 
البلدان ، تخالف القناعات الغربية ، بل وتهزها ، وتطالب 

بمراجعتها جذريا.

لم يكِفها الوقت

اإلبداع المضاد.. خلخلة الثقافة االستعمارية إبداعيا

ثالثة معايير لنجاح االنتخابات »المبكرة«

َبـدل الحوار .. إطرحوا مشاريع

د.احمد مشتت

العبارة والمعنى

نائمة  المدينة 
شبابيكها  اهتزت 

أيقظوني النائمون   أطفالي 
َأغضبها  شيئًا..  الموت  عن  تعرف  ال  جارتي 

لليل  ا
المستنيرة للسلطة  عرشًا  أقمنا   هناك 

ألوالدها غيمتين  اهلل  من   استدنا 
ليلة أربعين  ليؤانسوها  الجن   واغتصبنا 

اليباب في  دولة  أقمنا   هنا 
حراسها ليلة  كل   يفاجئنا 

عدلها  كتاب 
 ُأمراؤها

 شعراؤها
وشرطتها  شطآنها 

الطين على  أقمنا   دولة 
األمهات أبوابها   صدقت 

عصر  ناهضت  التي  الرياح  نوافذها  صدقت 
لزعيم  ا

 دولٌة
جندها  ثكناتها  رواق  في  بشرت 

مين و لمهز  ا
األرض يعرفون  ال   وكانوا 

ختلفنا ا  و
زهرة تعادل  دولة   تراها 

البدو مع  أقمنا   هنا 
التمرد حمى   بعظامنا 

الكهرباء أسالك  نألف  ال   كنا 
الليالي  تاريخ  السلمان  نقرة  في  نخطط 

الرمل  على 
أحيانًا الرمل   نألف 

مسراتنا الحراس   نبادل 
جاؤوا  أطفالنا 

جاعوا  أطفالهم 
ليالينا السلمان   نبادل 

أقمنا  هنا 
ختلفنا ا  و

  
دولًة  تراها 

خصلة  تناهض 
أيقظتني حالمًا   المدينُة 

شيئًا نفسها  عن  لي   روت 
الوقت يكفها   لم 

شاحنة ظهر  على  جاؤا   فالمغتصبون 
الطلق الهواء  في   دخنوا 

غيمتين بأحضانهم   ولموا 
مهزومون  المغتصبون 

ليلة أربعين  منذ  ينموا   لم 
الغبار يكسرون  كيف  ابتكروا   وكلما 

لجيش في   ابتعدوا 
الليل أغضبها   المدينة 
ثكنة دولة..  بها   أقام 

ونذكر  َأسمائنا  ننسى  شوارعها  في  كنا 
 الرمل

إذن  فاذكريني 
حالمٌ احتج   كلما 

نهرين بين  هنا   سأقيم 
الطلق الهواء  في   أدخن 

ليلة أربعين   أخاف 
دولة أقاموا   وكلما 

ختلف أ

د.مصطفى عطية جمعة 

كاتب واكاديمي مصري

محمد عبد الجبار الشبوط

رياض الفرطوسي  

مركز الرافدين للحوار 
نموذج استثنائي لمراكز  االبحاث والتفكير في العراق

لوضع  مختبرات  العالمية،  واالبحاث  التفكير  مراكز   تعد 
وصنع الخطط واالستراتيجيات والمعلومات وطرح الحلول 
تعد  تنموية، كما  الدول من خطط  وماتحتاجه  والبدائل 
اشبه بحكومات ظل تراقب صناع القرار عند صنع السياسات 
الحاضر  الوقت  في  المراكز   تلك  ايضا  تعد  كما  العامة، 
الديمقراطية. الدول  في  العامة  للسياسات  امتداد   حلقة 
عديدة  تــســاؤالت  فتثار  الثالث  العالم  دول  فــي  امــا 
الحقيقي.  ــا  ودورهـ المراكز  تلك  وواقـــع  فاعلية   عــن 
منذ  يعرف  لم  العراق  مثل  بلد  في  المثال  سبيل  وعلى 
البحثية  المراكز  تعدد  ظاهرة  العراقية  الدولة  تاسيس 
وانتشار منظمات المجتمع المدني اال بعد عام ٢٠٠٣ ، اذ 
كان التخطيط المدروس غائبا وادارة البلد تخضع للميول 
واالراء الفردية والحزبية، وبقي صانع القرار العراقي الى حدٍ 
ما بعد ٢٠٠٣، بعيد عن االستماع واالخذ بآراء ودراسات 
المدني،  المجتمع  ومنظمات  االبحاث  مراكز  وملتقيات 
ولعل تسيد الثقافة الواحدية والموروث االستبداي الطويل 
ذلك. في  االساس  الدور  له  العراق  تأريخ  فيه  مر   الذي 
لكن يمثل مركز الرافدين للحوار  نموذج استثنائي فاعل 
ونقطة تحول في عمل المراكز ومنظمات المجتمع المدني 
في العراق، من ناحية استقطابه لصناع القرار وحضورهم 
شفافية  وايضا  وتوجهاتهم،  انتماءاتهم  بمختلف 
عناصر  احد  بما يشكل  والنقاشات،  والحوارات  الطروحات 
تقديم  في  دور  للمركز  كما  القرار،  صناع  على  الضغط 
المقترحات والبدائل والحلول ومشاريع القوانين، فضال عن 
تحركاته وانشطته االقليمية والدولية التي لها دور اساس 
 في تسليط الضوء على فاعلية العراق ومصالحه الوطنية.

متابعة انشطة وفعاليات المركز تضعه في مرتبة المراكز 
الفاعلة على المستوى الوطني وحتى االقليمي ، اذ من من 
النادر ان تقوم مراكز االبحاث ومنظمات المجتمع بادوار 
 ، المركز  بها  يقوم  المستويات كالتي  وتحركات متعددة 
سواء على مستوى البحث العلمي من االصدارات والتراجم 
النقاشية  والحلقات  العمل  ورش  عقد  مستوى  على  او 
والندوات الحوارية او على مستوى المؤتمرات والملتقيات  
واالقليمية  الوطنية  بابعادها  المركز  يعقدها  التي 
الذي  “حلول”   ٢٠٢١ الرافدين  ملتقى  واخرها  والدولية، 
عقد في بغداد من ٢٩-٣١ آب المنصرم، بحضور دولي 
اكثر  الملتقى  في  تحاور  اذ  نخبوي،  ومحلي  واقليمي 

من  واكاديمية  ومجتمعية  سياسية  شخصية  ألف  من 
اثرت  متنوعة  بموضوعات  واجنبية،  عربية  دولة  عشرين 
واالقتصادي  والسياسي  العلمي  النقاش  اسهاماتهم 
العراق  تواجه  التي  والتحديات  المشكالت  حول  واالمني 
للحوار  عاصمة  بغداد  عودة  في  اسهم  وهذا  والمنطقة، 
والتباحث الدولي واالقليمي وتسليط الضوء عليها كمحور 
ضم  الملتقى  ان  خاصة  المنطقة،  في  للسالم  اساسي 
ومحلية  واقليمية  دولية  نظر  وجهات  عن  تعبر  اطراف 
بعضها متقاطعة ومتصارعة، سعيًا لتقريب وجهات النظر، 
العراق  موقع  يعزز  بما  والتفاهم،  الحوار  مساحة  وتوفير 
الشراكات  وتعزيز  اللقاءات  وعقد  للتقارب  بوابة  ليكون 
اخرى. جهة  من  والدولية  واالقليمية  جهة،  من   المحلية 
والمقاييس  المعايير  بكل  نجح   ٢٠٢١ الرافدين  ملتقى 
ان  كما  تويتر،  منصة  على  العراق  ترند  تصدر  انه  حتى 
الملتقى  في  والنخب  والقادة  للرؤساء   الحضور  مستوى 
بدًء من رئيس الجمهورية د.برهم صالح، ورئيس مجلس 
الحكيم  عمار  والسيد  الحلبوسي،  محمد  السيد  النواب 
واعالمية  واكاديمية  وتنفيذية  سياسية  وشخصيات 
الملتقى  ومحاور  مضامين  الى  اضافة  مستقلة،  وشبابية 
تعزز  مفتوحة،  وجلسات  ونقاشات  وحــوارات  ورش  من 
الدور والفاعلية لمركز الرافدين للحوار، كنموذج استثنائي 
المدني  المجتمع  ومنظمات  المراكز  باقي  عن  متميز 
الموجودة في العراق، التي نأمل ان تتطور لتكون تجمع 
فكري ناضج وناجح على مستوى االدارة واالداء والتنظيم 

والتأثير، كما هو عليه االن مركز الرافدين للحوار .

د.احمد عدنان الميالي



هذه القصة قصة مليئة باألحداث وليس كما أخبرت من القاص بأنها قصة من غير حدث وغريب أن يقال 
إنها من غير حدث مع هذا الكم من األفعال التي أخرجت شخصياتها من السكون للحركة ومن الثبات 
إلى التحول ومن االستقرار إلى التغير. ولعمري هذا هو عين حقيقة وتعريف الحدث, وال أريد تفصياًل 
أكثر يف َسوِق األمثلة لكن أقل ما يخرق حالة صدق ادعاء خلوها من الحدث هو قول الراوي الضمني 
فانتفض  وجودي؛  استفزه  بعد  وعن  قصدته,  واالستهجان  بالتساؤل  حبلى  ))وبنفس  القصة:  يف 
واقفًا...(( فضال عما سبقه من أحداث هذا حدث ينادي كنداء مؤذن بأن حيَّ ىلع الحدث. ولعمري لوال 
الحدث لم تكن القصة من الحيوية يف شيء ولم تكن إال مجرد صورة منحوتة متجمدة ال حياة فيها.

كافي الزم 

فارس عودة

رياض العلي

ناظري  حطَّ  أن  فما  القصة  نص  وأمــا 
على عنوانها حتى استشعرت إنني أمام 
نص خلفه أو يحاول أن ينبئ بأن خلفه 
حقيقة, وهو ما كان فعاًل. فاالستجالء في 
من   وهو  وجلو(  )جال  من  اللغة  معاجم 
ومنه  والظهور  )الوضوح(  و  )الكشف( 
قوله تعالى )فلمّا تجلَّى ربه للجبل( )2( 
استكشاف  إلى  يحيل  وهلته  من  وهذا 
يغيِّب  كما  غائبة  حقيقة  وجالء  غامض 

الصدأ بريق السيف.   
أخذتني  القصة  هــذه  ــرأت  ق وعندما 
مقدمتها إلى صورة وساحت بي إلى ذلك 
الرجل  فيه  الذي يجلس  القصي  المكان 
وكأني كنت جزءا منه. استنشقت نسيم 
رائحة  يحمل  الذي  البارد  الحقول  تلك 
واألشجار,  ــار  واألزه والحشائش  الماء 
هب  وكأنها سرقتني من حر الصيف الالَّ
البارد  الشمالية  الحقول  نسيم  إلــى 
والوديان  التالل  تلك  بين  المنبعث من 

والمحملة بروح الماء وبرده.
حقول  من  حقل  إلــى  أخذتني  وربما 
عنبر  يعطرها  شمالية  غير  مترامية 
المشخاب التي يسكنها القاص. ولعمري 
في  الشعورين  تناقض  من  الرغم  على 
داخلي ومخيلتي بين نسيم شمالي بارد 
ونسيم جنوبي حار كالهما معطر بعطور 
الصورتين  أن  إال  والشجر؛  الزرع  وطيب 
عالما  فخلقتا  النص  بحرارة  امتزجتا 
منعش  بنسيم  تحسسته  وسطا  ربيعيا 
وربما  والــتــأمــل.  الــهــدوء  على  يبعث 
والصورتين  الشعورين  حرارة  تعادلت 
عليه  الذي  السكون  حرارة  بمعادل  معا 
البقعة  تلك  في  الجالس  القصة  بطل 
التأمل  جــو  عليَّ  ــرض  ف مــا  القصية 
وروحانيتها  الطبيعة  لسكون  والخشوع 
اآلسرة، وشعرت فعال بأن شيئا ما سوف 
عن  لثاما  ويُميط   اآلن  في  يُستجلى 
العقول  تفتضها  لم  بكر  بيضاء  حقيقة 
بعد, ولقد صدق شعوري عند جواب ذلك 
البطل − الذي يحتل سكونه أجمل ألوان 
اللوحة التي ترسمها القصة − وردّه على 
سؤال الراوي الضمني الذي استفز تأمله 
لؤلؤة  معرفته من جوف  محارة  واستثار 
صمته, لدرجة إنه ُأثيرَ قبل أن يُثار بأيِّ 
بالسؤال  المبادر  فهو  سؤال  أو  سلوك 
قبل أن يسأل... “ماذا تريد؟...”  ربما ألن 
إرادة  له  يعني  وخلوته  وحدته  اختراق 
لنشوته  وخارق  لناموسه  مخالف  شيء 

هو ليس مذهب جديد في النقد بقدر ماهو سلوك بعض النقاد 
للكتابة عن بعض االعمال االبداعية اما كنوع من المجاملة او 
بمقابل مادي وسبب النسبة للحذاء هو ٔان احد االدباء يعطي لمن 
 يكتب عنه زوج احذية من النوع الفاخر تقديرًا منه لهذه الكتابة.

بوادرها  النقد حيث ظهرت  هو  االولــى  الحداثة  معالم  اهم  من 
السياسية  المجتمع  ظواهر  تناولت  التي  الكتابات  خــال  من 
الذي  النقد  مجهر  خــال  من  والثقافية  والدينية  واالقتصادية 
ورجــال  السلطة  قبل  من  ســواء  وقتها  في  الكثيرين  يعجب  لم 
مخاض  بعد  اســتــمــرت  النقد  مسيرة  لكن  والــنــبــاء  الكهنوت 
. الحديثة  المجتمعات  تميز  ثقافة  الى   طويل وعسير وتحولت 
الــجــمــال والتقييم  الخلل ومــواطــن  بــيــان  الــنــاقــد  ــف  ومــن وظــأي
اديــب  اي  ٔان  يفترض  االدبـــي  بالنقد  يتعلق  وفيما  والتقويم 
اذا  هــذا  قــاســي  ــان  ك لــو  حتى  النقد  يتقبل  ٔان  يجب  حقيقي 
منهجي  فكري  جهد  هو  فالنقد  حقيقي،  ناقد  وجــود  افترضنا 
بتفسير  الجهد  هذا  ويهتم   ، كانت  ايا  النصوص  على  يشتغل 
قراءتها  اعــادة  ثم  ومــن   ، وتقويمها  وتحليلها  النصوص  تلك 
االكاديمية  المنهجية  تقترب من  انها  على وفق رٔوية يفترض 
. يتبعه  نقدي  ومــذهــب  ومــدرســة  منهج  ناقد  ولكل   والعلمية 
واقولها بكل صراحة ٔان اي اديب ال يتقبل النقد عليه ان يترك 
نصوصه  يبقي  ان  او  ٔاخــر  اشتغال  عــن  لــه  ويبحث  الكتابة 
حبيسة االدراج ال يظهرها اال لنفسه ألن النص االدبي مطروح 
قــدرتــه  بحسب  كــل  ــراوه  ــق ي ان  للجميع  ويــحــق  الجميع  ــام  امـ
الحقيقي  والكاتب  الناقد  او  الــقــارٔي  طــرف  ســواء من  ورٔويــتــه 
. والــجــادة  الرصينة  النقدية  الكتابات  مــن  يستفيد  ــذي  ال  هــو 
تكتب  التي  النقدية  الكتابات  هي  االدبــي  الوسط  ازمــات  ومــن 
بــدون  الثمن  مــدفــوع  الــتــرويــج  او  بالنص  التبشير  مــن  كنوع 
لنقل  او  النجاح  مقومات  اي  يحمل  المنقود  النص  يكون  ان 
بنفس  وتقويمي  تقييمي  نقد  الى  يحتاج  انه  تقدير  اقل  على 
القارٔي  وتخدع  النص  تقتل  التبشيرية  الكتابات  وهــذه  الوقت 
ال  كاتبها  لكن  المستوى  عالية  ادبية  نصوص  ثمة  حين  في 
نقدية  قـــراءات  تمنحه  التي  العاقات  تكوين  على  قــدرة  يملك 
النصوص  هــذه   عن  يبحث  انــه  يفترض  الناقد  ان  حين  في 
صرفة. جمالية  بدوافع  بل  مقابل  اي  بــدون  للقارٔي   ويقدمها 
وثمة نقاد اخرين يكتبون النقد بعاطفة سياسية واغلب هٔوالء ممن 
يتعطى اليسار كمنهج سياسي وفكري حيث الحظت ان بعض 
النقاد اليساريين يحابون الكتاب ممن ينتمون الى نفس التيار 
السياسي بغض النظر عن جودة النص االدبي مما ادى الى شيوع 
 الميوعة والهزالة والتقريرية في الكثير من النصوص اليسارية .
الكاتب  بين  الــطــاولــة  تحت  تتم صفقات  االتــحــاد  نـــادي  فــي   
والغريب   ، هذا  يعرفون  والنقاد  االدبــاء  كل  ان  واعتقد  والناقد 
ان اغلب النقاد يحتفظ بكتابات نقدية او مقدمات نقدية جاهزة 
الكتابات  هذه  -اي  ألنها  عليها  النصوص  قــراءة  تركيب  يتم 
تصلح  عــامــة  مــجــردة  مطاطية  جمل  على  تشتمل  النقدية- 
لكل نــص وهــي مــجــرد بضاعة مــعــروضــة فــي ســوق نخاسة 
النصوص لمن يدفع، ولن اتحدث عن الشللية التي تشيع في 
بكونها عاقات صداقة وروابط  يروج عنها  والتي  الوسط  هذا 
اجتماعية وهي في اغلب االحيان كذلك وبسبب هذه العاقات 
ماتكون  غالبًا  وهــي  النقدية  الكتابات  تدبيج  يتم  والــروابــط 
اكتب عنك. اكتب عني كي  نوع  لنقل مجاملة من  او   محاباة 
وبعض االدباء يجعلون من احدهم صنم ادبي ال يمكن المساس 
به ال من قريب وال من بعيد بل يوصم من يوجه نقد تقييمي 
الفهم  او عدم  االدبــي  التذوق  بعدم  االدبــي  الصنم  لمنتج هذا 
والمشكلة ان هذا الصنم االدبي يستمرٔي هذه الصنمية ويتقبلها 
انشودة  كتبت عن قصيدة  مرة  اني  واتذكر  بكل رحابة صــدر، 
المطر للسياب وقلت ان مقدمتها الطللية العاقة لها بمضمون 
القصيدة العظيم فعلق احد النقاد المعروفين وشتمني وبعدها قام 
بحظري ولم استغرب مما قام به وهذا النوع من النقاد ال يملك 
 تلك االستقالية الفكرية التي يتوجب ان يمتلكها كل ناقد حقيقي.
ويتعكز بعض النقاد في كتاباتهم تلك على شماعة النقد االنطباعي 
حتى لو لم يكن هذا الناقد في مسيرته النقدية يتبع هذا المذهب 

االدب  ان  ارى  ألنــي  االنطباعي  النقد  انصار  من  وانــا  النقدي، 
والفن بشكل عام يبتعد عن الموضوعية في الطرح ؤان ثمة عاقة 
جدلية بين المنتج االبداعي وصاحبه عكس ماتذهب اليه النظريات 
البنيوية والشكانية لذا فمن الطبيعي ان ننظر الى اي نص ٔادبي 
 او منتج فني بنظرة انطباعية لكن ليس على طريقة نقاد االحذية .
وبــعــض الــنــقــاد تربطهم عــاقــات خــاصــة مــع بــعــض االديــبــات 
ــج لــنــصــوصــهــن بــكــتــابــات نــقــديــة بــاذخــة ال تكتب  ــروي ــت يــتــم ال
ــرٔات بــعــض هـــذه الكتابات  ــ حــتــى العــظــم االدبــــاء شــٔانــًا وقـــد ق
ــٔوالء الــنــقــاد فــي بــث الـــروح  ــدرة هــ الــنــقــديــة واســتــغــربــت عــلــى قـ
 لــنــصــوص تــفــتــقــد للكثير مـــن مــقــومــات االبـــــداع الــحــقــيــقــي .

ولم  العارمة  الفوضى  تلك  كل  وسط  الحقيقي  النقد  ضاع  لذلك 
اعد اهتم بكتابات هٔوالء النقاد بقدر اهتمامي باراء القراء امثالي 
ممن يكتبون انطباعاتهم عما قراوه سواء في مواقهم االلكترونية 
او الصحف التي ينشرون فيها تلك القراءات والتي هي الغالب 
مـــادة وهي  ارســلــت  مــدة  قبل  واتــذكــر  مجاملة،  اي  عــن  بعيدة 
عبارة عن قراءة انطباعية لرواية عراقية رأيعة جدًا الى صحيفة 
ينشرون  ال  انهم  المحرر  جــواب  فكان  بالنقد  مهتمة  عراقية 
اخرى. صحيفة  في  المادة  نشرت  ذلك  وبعد  انطباعية   كتابات 
وفي الجهة المقابلة يعمد بعض النقاد الى تسقيط النص والكاتب 
معًا ويكون االمر مثيرًا اكثر لو كان هذا الناقد اديب هو ايضًا 
يشتغل نفس اشتغال الكاتب االخر، ومن اسباب هذا التسقيط قد 
 يكون الحسد والكراهية او ربما نوع من المنافسة غير الشريفة.
يذكر الكاتب )يوسف معاطي( ٔاّن الّناقد )رجاء الّنّقاش( قال له 
مرًّة: “ ٕاذا اّتهم ناقد مٔوّلًفا بٔاّنه ال يعرف الكتابة، فُهناك احتماالن 
فا  يظلمك،  وهــو  الكتابة  تعرف  تكون  ٔان  ــا  ٕاّم لُهما:  ثالث  ال 
 تهتم. وٕاّما ٔان تكون فعًا ال تعرف الكتابة، وهذه ليس لها حل” 
ــد الــحــقــيــقــي والــنــاقــد  ــاق ــن ــرق بــيــن ال ــف ــقــاش هــنــا ي ــن ــاء ال ــ ورجـ
ــي جـــــواد الـــطـــاهـــر وعــبــد  ــوذج عــل ــمـ ــى ان نـ ــشـ الـــمـــزيـــف واخـ
ــذا الــزمــن وانــا  الــجــبــار عــبــاس لــم يــعــد مـــوجـــودا بيننا فــي هـ
منهم. للمزيفين  كشف  مــاهــو  بــقــدر  الــنــقــاد  فــي  اقـــدح  ال   هنا 
ربـــمـــا نـــحـــتـــاج الـــــى نـــقـــد الـــنـــقـــد لـــكـــن لـــيـــس عـــلـــى طــريــقــة 
ــريـــق مـــراجـــعـــة الــنــقــد  ــنـــقـــدي بـــل عـــن طـ مـــراجـــعـــة الـــقـــول الـ
ــد الــمــزيــف.  ــاق ــن  الــتــطــبــيــقــي وهــــذه الــطــريــقــة كــفــيــلــة بــكــشــف ال

 لكن من يقوم بذلك؟
هو القارٔي النوعي فادب الكاتب يوجب ادب القارٔي كما يقول ادونيس 
والعاقة التفاعلية بين الكاتب وقارٔيه تبيح لهذا االخير ان يقول ما 
يراه بحسب ذأيقته وقدرته ودرجة تقبله للنص وهذا القارٔي النوعي 
لديه امكانية للكتابة والبحث عن االخطاء والهفوات والكشف عن 
القراءة. تراكمات  نتاج  هي  التي  ذأيقته  ترضي  التي   الجمالية 
في  والمزاجية  الميول  من  محصن  النوعي  الــقــارٔي  ان  واعتقد 
الكتابة عن النصوص التي يطلع عليها النه ليس لديه مصلحة 
مع الكاتب بل ان ٔاغلب القراء التربطهم عاقات اجتماعية مع 
الكتاب اللهم اال في مواقع التواصل االجتماعي وهذه االستقالية 
والحرية في القول هي التي نحتاجها وسط هذا البحر الهأيج من 

النقد الهزيل .

التي هو عليها وكأنه في مملكة تخصه 
وغير مسموح لغيره السياحة فيها. 

وأعود لجوابه: )إّن الطفل ليجد أمه حين 
كالموشور  جواب  وهو  أحشائها(  يغادر 
كل وجه فيه يعطيك طيفا من المعارف، 
فمن وجوه ذلك الموشور إن ذلك الجواب 
بين  عالمها  تخلق  نقية  روحانية  هو 
و)االتصال  والغياب(  )الحضور  ثنائيات 
هذا  والمغادرة(  و)البقاء  واالنفصال( 
نتيجة  يعطيك  المتغايرات  من  المزيج 
بأن  ويشعرك  والجمال  السحر  فائقة 
التغاير  المعرفة مزواجا تخترق نواميس 
ليبهرك  الجمال  آسر  وليدا  منها  لتنتج 
مغادرته  عند  ليوجد  الشيء  أن  كيف 
أن  تفترض  التي  العقل  لنواميس  خالفا 

ال  عنه  ورحيل  انفصال  الشيء  مغادرة 
وُلِدتْ  المعرفة  هذه  أن  فيما  به.  لقاء 
وُأنِْجبتْ  واالنفصال  الرحيل  ذلك  من 

من رحم تلك المغادرة.
ذلك  إن  الموشور  ــك  ذل ــوه  وج ومــن 
لحظات  إلى  بك  تسيح  معرفة  الجواب 
المولود  الطفل  لدى  المعرفي  التكوين 
بأمِّه،  معرفته  معارفهِ  أمُّ  تكون  الذي 
أنتجتها  التي  المتغايرات  تلك  ولعمري 
ليجد  فهو  مفعولها  يغب  لم  الثنائيات 
حال  ويلتقيها  عنها  انفصاله  في  أمه 

فراقه ألحشائها.
من  كبير،  تأمل  على  يبعث  أخَّاذ  رسم 
حقه أن يصعق السائل ويبهره ألنه يجد 
أن الجذام الفعلي هو جذام األفكار التي 
وتبصرها  وحقائقها  األشياء  تتحرى  ال 
عمق...  ذي  غير  أوَّليا  سطحيا  إبصارا 
)لماذا  السطحي:  الساذج  الراوي  فيسأل 
منعزاًل  وتقبع  والحياة  الناس  تغادر 
الجواب  كــان  ولذلك  ؟(  كالمجذوم؟ 

مدهشا صادما.
إلى  يأخذنا  القصة  هذه  موشور  ولعل 
الذي  جدَا  القصيرة  القصة  بناء  حيث 
مدهشة  تكون  أن  لنهايته  اشترطوا 
إن  األخــذ  هــذا  من  فأستشعر  صادمة 
هذه القصة اخترقت حتى نواميس بنية 
فجعلت  جدًا  القصير  القصصي  النص 
الصادمة  المدهشة  هي  القصة  حبكة 
وليست الخاتمة فيما جعلت من الخاتمة 
بعد  ما  مرحلة  في  وتأمل  سياحة  عالم 
يحسب  أمــر  وهــو  والدهشة  الصدمة 

للقاص ويحيَّى عليه.
وكذلك هذا الموشور يأخذ المتلقي إلى 
التأمل في  صوفية تطغى على جو ذلك 
جعلته  صوفية  للتأمل  أعطى  البطل  أن 
وينفر  واالتحاد  الوحدة  عالم  إلى  يؤوب 
من كل ما خال ذلك إنه تصوف بالمعنى 
من  مراحله  كل  يجسد  فهو  الحقيقي 
السير نحو المعشوق واالتصال واالتحاد 
واالنكشاف والوحدة فجعلتني أشعر بأن 
البطل كان جزءا ال يتجزأ وال ينفصل عن 
إليه.  ينتمي  النص وال  عالم يحلق فوق 
في الحقيقة إن هذه األساليب في القص 
من  كمّا  تخلق  أساليب  هي  والرواية 
القصة  لعالم  الموازية  الممكنة  العوالم 
صفة  يعطيها  الذي  بالشكل  والرواية 
)الموشورية( التي أشرت إليها في بادئ 

األمر.

بين  انسجاما  أجد  ال  إني  اآلخر  الشيء 
الحالم  ــزود  ي فالحلم  والــيــأس  الحلم 
روحه  تأخذ  متجددة  وطاقة  بدينامية 
أعني  اليأس  مع  يتواءم  ال  عالم  إلــى 
واألخرى  الفينة  ))وبين   : العبارة  بذلك 
شفتاه  فتنفرج  ــالم  األح بخمرة  يثمل 
عن ابتسامة أقرب إلى اليأس منها إلى 
الغبطة(( لذا أرى إنه يكون من الجميل 
إعادة النظر بهذه العبارة خاصة وإنها ال 
عليه  الذي  التأمل  وجو  روح  مع  تنسجم 
البطل فال الحالم وال المتألم وربما حتى 

المبتسم ينسجم سلوكه مع اليأس!     
 هامش:

1. نص القصة كما وردت من القاص:
 )استجالء...

المترامية  الحقول   في بقعة قصية من 
الشمس  فــي  محدقًا  وحــيــدًا  يجلس 
المكبوت  الغسق  طيات  بين  الهاوية 
يثمل  واألخــرى  الفينة  وبين  الحمرة.. 
عن  شفتاه  فتنفرج  األحـــالم  بخمرة 
إلى  منها  اليأس  إلــى  أقــرب  ابتسامة 
الغبطة..إذ يرى في الغروب نهاية يومه 

المليء بالهموم. 
واالستهجان  بالتساؤل  حبلى  وبنفس 
وجــودي؛  استفزه  بعد  وعــن  قصدته, 

فانتفض واقفًا:
 − ماذا تريد؟ 
توقفت قائاًل:

وتقبع  والحياة  الناس  تغادر  لماذا   –  
منعزال كالمجذوم؟ ؟
 أشاح بوجهه وكرر: 

− ماذا تريد؟ ؟ 
قلت بتودد:

 − لن تتعرف على نفسك مادمت تمكث 
أدنى  من  تعدو  التي  والريح  وحيدا... 
نداء  بأي  توافيك  لن  أقصاه  إلى  الحقل 
صبي  إلــيَّ  ينظر  من  وبشفقة   . تائه 

سادر في غيِّه التفتَ لي قائاًل:
يغادر  حين  ــه  أمَّ ليجد  الطفل  إن   −  
أحشائها . ألقمني صمتا.. ومنحني رؤية 
ألتعرف  البداية  نقطة  إلى  بي  دفعت 
العبارة مرارا  على نفسي.. وتردد صدى 
بدأتُ  كما  الوديان..  وبين  التالل  فوق 
األشجار..  وصمت  النجوم  صوت  أعي 
وابتعدتُ مكانا لكنني شاركته التحديق 
في الشمس الهاوية بين طيات الغسق.

بن  الخليل  العين،  انــظــر:   )2
أحمد الفراهيدي, ج1/ص179.

الذي  الوحيد  كنت   ... جالل  ابراهيم    .1
وحصلنا  االجــازة..  منح  شروط  فيه  تتوفر 
المعروف  العائلي  الجو  هذا  فكان  عليها، 
فإلى  واصيال،  طبيعيا  ومدرسيهم(  )طلبة 
الجميع  ينتمي  واحــد  وهــدف  واحــد  فكر 
عراقي  لمسرح  اسس  وضع  كان  وهمنا 
سبقونا  مــن  رســالــة  وتــطــويــر  حــديــث. 
بتقديم  للرجعية  الصادقة  والمجابهة 
االفكار التقدمية والمواقف الصلبة وتفسير 
ذكي  بأسلوب  الصحيحة  والمفاهيم  القيم 
هذا  وكان  وتثقيفه  وعيه  الثارة  للجمهور 
اقولها  المعروف...  الفرقة  جمهور  ونما   .
اقوى  المسرح  الفنانين..  اجيال  لجميع 
وسيلة للتفاهم وماعلينا اال ان نثبت اصالة 
الى قيم  الطبيعة  الذي يحول  فن االنسان 

جديدة ليسود الحب والسالم.
المسيح  عبد  يوسف  والناقد  الكاتب   .2
المتوهجة  بالحرارة  تعملون  انتم  ثروت/ 
في  شعبنا  قلوب  مع  تتعاطف  وقلوبكم 
واجبكم  تــؤدون  نبضاته.  من  نبضة  كل 
من  فعرفتم  احتضنكم..  الذي  الشعب  ازاء 
الحرية  شعلة  تحفظون  كيف  فنكم  خالل 
ملتهبة.. تذكرنا بالنكتة الساخرة والعبارة 
حالوة  ذاق  قد  شعبنا  كان  واذا   .. الالذعة 
النصر ومرارة ما اعقب ذاك  فانتم تذوقتم 

سعة الحالوة والمرارة.
3. االديبه  غاده السمان  ١٩٧٢/وذهبت 

هناك  وجــدت  ولكني  العاني  مسرح  الى 
الحديث(  الفني  المسرح  )فرقة  هناك  ان 
بعيد..  حد  والــى  كلها  الكلمة  بمعاني 
تقوم  جماعية  صحية  مسرحية  حركة  وان 
تتعاون  الشبان  من  مجموعة  اكتاف  على 

والعاني على خلق مسرح عراقي اصيل.
 / شاهين  يوسف  السينمائي.  4.المخرج 
االن  يجري  مما  خير  مسرحكم  ان   ١٩٧٣
عندكم  المميز  الشئ  مسرحنا....  في 
وبخاصة بمسرحية )نفوس( لفرقة المسرح 
في  جيد  ضبط  هناك  ان  الحديث..  الفني 
االداء وفي المراعاة الضرورية اعني مراعاة 
الثقة..  على  داللة  وهذه  لآلخر  ممثل  كل 

الثقة في االداء وانعدام االنانية في العمل 
ممتع  شــيء  عندكم  الهدوء  المسرحي. 
وجميل خالل العرض كله.. وهذا مهم جدا 

وقيم للعمل المسرحي انه عمل جماعي. 
اندريفنا  ايرينا  السوفيتية  5.المستشرقة 
امسيات  احــدى  فــي  ــقــيــت  ــل ١٩٦٩....ت
الشهر الماضي دعوة لزيارة مسرح بغداد. 
الدعوة  قبول  االمر من  بادئ  وترددت في 
المسرحيات  فهم  عدم  من  تخوفت  النني 
الثالث اطالقا. وتخوفت بأن يصيبني الملل 
العراقية..  باللهجة  المامي  قلة  بسبب 
في  امضيتها  التي  االولى  الدقائق  ان  اال 

مشاهدتي   المسرحيه اجبرتني على طرح 
غامض  شعور  وشدني  جانبا.  االفكار  تلك 
بشوق  المسرحيه  احــداث  متابعة  الــى 

واهتمام بالغين
6. فيروز والرحابنة ١٩٧٥. زارونا في فترة 
المطر  وكــان  الفصلين  بين  االستراحة 
كبيرا  عمال  تقدمون  قالوا..كيف  شديدا 
كهذا والمطر ينساب تحت ارجلكم.. )كان 

المطر ينضح من سقوف غرف الممثلين(
فرج  الفريد  المسرحي  العربي  7.الكاتب 
هادئا  منضبطا  جمهورا  ارى  لم   ..١٩٧٩
العربي  الوطن  ــاء  ارج كــل   في  ومنصتا 

كجمهوركم 
مجيد  الرحمن  عبد  العراقي  8.الكاتب 
الظن  اســـأت  /كلما   ١٩٧٢ الربيعي 
هذا  ازاح  ــه..  ــع وواق العراقي  بالمسرح 
الشعور عني عروض مسرحية جادة لفرقة 
المسرح الفني الحديث ذات التاريخ العريق 
تبقى  التي  المهمة  المسرحية  باالنجازات 
ادانة للردائة والسطحية وتبشيرا بما يجب 
ان يكون عليه المسرح العراقي الذي نريده 

.
ساندور  الدكتور  الهنغاري  9.الكاتب 
النخلة  ١٩٦٩/شــاهــدت  توني  كيرشبو 
الحياة  صــورت  النها  اعجبتني  والجيران 
وفي  المرسومة  الحياة  وليست  الواقعية 
تاريخية  ليست مسرحية  الوقت هي  نفس 
الحرب  مابعد  احـــداث  سجلت  انها  مــع 
كانت  فيها  واالحــداث  ــى،  االول العالميه 
لذا  اخــرى.  مــرة  وكوميدية  مــرة  جدية 
بحتا.  سيمفونيا  كان  المسرحية  بناء  فأن 
/ /زينب  العاني  /يوسف  تمثيل  اعجبني 

الحولة/الذي  ابن  /الشقي  الرماح  ناهده 
جعلني اكرهه تماما النه اجاد بدور الشقي 

واعتقت فعال انه شقي
الفرقة  زار  الصحاف..  سعيد  محمد   .10
)بغداد  مسرحية  في  معجبا  وكان  مرتين 
محمد.  قاسم  الراحل  واخراج  اعداد  االزل( 
انفسكم  جــهــزوا  لنا  ــال  ق الثانية  ــي  وف
الجزائر  فــي  المسرحية  فستعرضون 
الثقافي  االســبــوع  في  الــعــراق  لتمثلون 

العراقي عام ١٩٧٥.
في  اردش/قــال  سعد  العربي  11.المخرج 
بغداد االزل )لقد اقنعتموني فعال بأن هناك 

مسرح عربي اصيل(.
 ومن الذين حظروا عروض الفرقه كثيرون 
منهم سعدون حمادي/زكي الجابر/ عبداهلل 
/ الطاهر  جــواد  /علي  السامرائي  سلوم 
/ النصير  ادريس/ياسين  يوسف  القاص 

ومن  فرمان  طعمة  غائب  الصائغ/  صادق 
العرب زارنا الكثير ومنهم.. المفكر المصري 
الفلسطيني  /الشاعر  العالم  امين  محمود 
/محسنه  شاهين  درويش/يوسف  محمود 
الفلسطيني  الشاعر  اردش/  /سعد  توفيق 
/الفريد فرج/ السمان  ابو خالد/غاده  خالد 

اغلب  وكان  وفيق  محمد  الجندي/  حسن 
عوائلهم  بصحبة  يأتون  الشخصيات  هذه 
كادر  على  التعرف  على  حريصون  كذلك 
العمل وتداول شؤون الفرقه باالضافه الى 

المداخالت الفنيه وطبيعة العرض..

البحث عن 
الطفولة

امير الخطيب

التفاتة

ربما  مجرده؟  بروح  االنسان  يحيا  ان  فائدة  ما 
الوجود  في  بحث  او  فلسفيا  السوال  هذا  يبدوا 
حدوته   “ للجدل،  المثير  فليمه  في  الغيب  و 
عملية  المخرج  اجــرى  بدايته،  في  مصريه”و 
يقصد  ماذا  طفل،  دمه  من  استخرجوا  جراحيه 
ضَل  التي  الطفوله  استخرجوا  انهم  بهذا، 
في  المتعه  الفلم،  نهاية  حتى  عنها  يبحث 
تقريبا،  انسان  كل  تالزم  الطفوله  عن  البحث 
يعد  ولم  حدثت  تفاصيل  و  اشياء  عن  البحث 
االنسان قادر على استذكارها، هذه المتعه هي 

التي تحرك االنسان في تقديري.
بحد  هو  الجسد  مادي،  مردها  و  منبعها  اللذه 
خالل  من  اال  تتحقق  ال  المتعه  و  مــاده،  ذاته 
الجسد، و ان انتهى الجسد، ال يمكن للروح ان 

بالملذات. تستمتع 
لماذا  األزلــي:  للسوال  واضــح،  عندي  الجواب 
تنشب  الــحــروب  ان  ــو  االه ــحــروب،  ال تنشب 
ماديا  رجعها  التي  الغريزة،  و  المادة  اجل  من 
بقاء،  او  اكل  او  جنسيه  غريزة  كانت  اذا  ايضا، 
فالدين/  الحروب،  في  االوراق  كل  تستغل  نعم 
االيديولوجيا و القومية و غيرها من الدفاع عن 
الوطن و التراب و العرض و الشرف، لن تجدي 
يستمتع  حين  في  الطرفين  احد  يخسر  حين 
من  عليه  حصل  ما  و  بالمغانم  االخر  الطرف 

مادة.
او  التي زهقت،  تبقى مجرد ذكرى،  االرواح  اما 
تعوض بالمادة لالبناء او األقارب كي يستمتعوا 
كعالمة  االيدلوجيا  ببعض  تغلف  و  كاجساد، 
مات  من  يحشر  “ان  الشعوب،  كل  عند  مسجله 

مع االولياء و الصديقين” 
ان  يعني  مجردًا  طليقًا  بجسدك  تحيا  ان  الروح 
ان  حياتك،  في  يوم  اخر  الى  الطفوله  تعيش 
انت  تريد  فيما  اندفاعاتك  في  البراءة  تعيش 
السرمدي  الباحث  ذلك  تبقى  ان  تحققه،  ان 
نستطيع  لن  و  جميعا  نعرفه  شيء  شيٍء،  عن 
لن  انه  اعرف  يكتمل،  لن  انه  اعرف  تفسيره، 
يكتمل ابدا منذ بدات البحث فيه، عندها تحقق 

المنشودة. الغاية 
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قضية  بلد.هي  البلد،اي  في  لفني  و  الثقافي  الحراك  قضية 
سليمة ستفرز امورا جيدة تخدم الوسط الثقافي عموما.حتى ان 
كان ذلك بسيطا او فيه شوائب او سلبيات.الننا اليوم في ظل 
الركود العام في العراق، نحتاج بشدة الى اي نشاط ثقافي او 
فني، يحرك هذا الركود.ويعيد للوسط عافيته ويحفز العاملين 
بالنشاط  الكورونا  عصفت  ان  مجددا.بعد  االبــداع  نحو  فيه 
للقطاع  المعادلة.تاركا  من  يخرج  الرسمي.وجعلته  الثقافي 
الخاص والمؤسسات الثقافية فيه الدور االكبر في تثوير الواقع 
في  اخرى  ونشاطات  مهرجانات  عبر  للتوهج  الثقافي،ودفعه 
السينما والمسرح والفن التشكيلي.وهذه ان اشرت سلبية على 
المؤسسة الحكومية ،فهي من جانب مؤشر صحي وسليم للدور 
عملية  في  القيادي  دوره  ياخذ  الخاص،الن  للقطاع  الحقيقي 
الرسمية،وشحة  المؤسسة  دعم  على  االعتماد  وعدم  البناء، 
الموارد.وقد بادرت عدة جهات اهلية واشخاصا لدعم االنشطة 
االخرى.ولو  العراقية  والمحافظات  بغداد  في  والفنية  الثقافية 
بالمهرجانات  مليئة  لوجدناها  اليوم  الفنية  الساحة  تفحصنا 
،والتجمعات الثقافية وهي تتنافس فيما بينها.فباالمس انهت 
و9  محافظات   8 الكبير،وجمعت  المسرحي  مهرجانها  االنبار 
مسرحيات وضيوف بحدود 250 ضيفا.وقبلها جامعة كلكامش 
فيلما.وعقدت  خمسين  فيه  عرضت  للسينما،  مهرجانا  عقدت 
نقابة الفنانين العراقيين مهرجانها الوطني العراقي ،بالتعاون 
ضخما  مهرجانا  للمسرح.وكان  العربية   الهيئة  مع  والشراكة 
ومسنودا بدعم مالي سخي.شاركت فيه مايقارب 18 محافظة 
السينمائي  مهرجانها  واسط  محافظة  قبلها  وعقدت  عراقية. 
الموصل بمهرجان سينمائي شامل  السنوي. وكذلك ستفعل 
وتقف  لها  الدواعش  احتالل  منذ  الضخامة  بهذه  مرة،  الول 
الثقافة عن مهرجان للمسرح  اعلنت وزارة  الحياة فيها.واخيرا 
تقيمه دائرة السينما والمسرح، بعد ان اوقفت الوزارة مهرجان 
المربد، وحاولت عرقلة مهرجان نقابة الفنانين.ونامل ان يمحو 
الثقافة  في صالح  السابقة.النها التصب  الوزارة  مواقف  االمر 
نحو مفرح جدا.وهي  الثقافة على  الحراك في  عاد  ابدا.المهم 
عالمة عودة الوعي لدور الثقافة في بناء المجتمع، وفتح افاق 
الجمال، والعمل على تعزيز الثقافة بما يسمح لبناء جيل جديد 
الهزيل  البناء  تصحيح  عاتقهم  على  ياخذون  المثقفين  من 
السابق.والبداية الجديدة التي نتمناها من اجل ارتقاء في بناء 
البنى الثقافية التحتية،وليس االقتصارعلى اقامة المهرجانات 
خلق  شأنه  من  ثقافي  فعل  الي  بحاجة  اننا  ذلك.  اهمية  رغم 
من  بالضد  الحياة،ويقف  نواحي  في  والجمال  والبناء  الوعي 
حملة التجهيل والظالمية التي تزرع فينا قسرا.من خالل اهمال 
تلعبه  ان  مهما  ليس  الدور  وهذا  مشاريعها.  وعرقلة  الثقافة 
وزارة الثقافة او قطاع الثقافة في القطاع الخاص.فكل الروافد 
جميعا  العراقية.فلننهض  الثقافة  حصيلة  في  تصب  بالتالي 

بهذا القطاع المهم، الذي يؤثر في كل القطاعات.

مهرجانات..
مهرجانات

شعرية الصورة في ديوان »كتاب الفردوس« للشاعر عبد الزهرة زكي

مئوية الدولة العراقية .. والفنان المؤدلج

قحطان جاسم جواد

من مفكرتي الفنية 

ملناسبة مئوية الدولة العراقية البد من اإلشارة اىل ثالثة مراحل أو حقب مهمة من تاريخ 
العراق الحديث أثرت يف تكوين شخصية و هوية الفنان العراقي الفكرية والثقافية ، أوال 

املرحلة )امللكية( وبدأت مع امللك فيصل األول والذي نشأت معه الدولة العراقية الحديثة ، 
ثانيا مرحلة الجمهورية )الديكتاتورية( 

الكريم  عبد  الزعيم  مع  بدأت  والتي 
انقالبات  مــن  اعقبها  ــا  وم قاسم 
األخيرة  المرحلة  ثالثا   ، وصراعات 
مرحلة  ــي  وه السلسلة  ــذه  ه فــي 
جاءت  التي  الحالية  )الديمقراطية( 
بعد سقوط نظام البعث ، وقد أرتبط 
المرحلتين  بسياق  العراقي  الفن 
السلطة  بأيدلوجية  والثانية  األولى 
كان  حيث  كبير  حد  الــى  المركزية 
على  الكاملة  السيطرة  للسلطة 
وسائل اإلعالم والصحافة والمنتديات 
وأيضا  والسينما  والمسارح  الفنية 
الفنية  المناهج   على  كلية  سيطرة 
على  الفنانين  مع  تعاطيها  وطريقة 
المرئي  الفن  في  الخصوص  وجــه 
السياق  لذلك  وفقا  و  والمسموع 
الفنان  ــمــوذج  ن المرحلة  أفـــرزت 
المؤدلج وقد تعاطى معها ورضي بها 
ناطقين  واصبحوا  الفنانين  من  جزء 
عنها  ومدافعين  السلطة  بــاســم 
الخاطئة  بشراسة وحتى عن قراراتها 
والظالمة والمتسلطة بينما وقف على 
الضفة األخرى عدد قليل من الفنانين 
الرافضين بالمطلق أن يقدموا أعماال 
للسلطة فتمت محاربتهم بعنف وتم 
كليا  الفني  المشهد  من  إقصائهم 
من  األغلبية  وهم  اآلخر  الجزء  وبقي 
ومسايرة  مجاراة  الى  اضطروا  الذين 
ال  أن  أولها  عديدة  ألسباب  المرحلة 
وينشدوا  يغنوا  أن  غير  أمامهم  خيار 
تغازل  التي  والبرامج  األفالم  وينتجوا 
السلطة والحاكم وإال سوف يتعرضون 
والمنع  التنكيل  أولها  ليس  لعقوبات 
من الظهور وقطع الرزق وليس أخرها 
بشكل  المرئي  الفن   ، المشنقة  حبل 
المرحلة  في  مزدهرا  يكن  لم  عام 
الملكية بسبب ندرة وسائل اإلتصال 
وانتشار  الحياة  بساطة  وأيضا بسبب 
الجهل واألمية وكانت وسائل اإلعالم 

بين  ومــحــصــورة  مــحــدودة  حينها 
وإنتاج  والراديو  المقروءة  الصحافة 
معظمه  ان  كما  بسيط  سينمائي 

وحتى  خالص  عراقي  بإنتاج  ليس  
مع  جاءت  ونشأته  التلفزيون  ظهور 
الملكي  العهد  من  األخيرة  ــام  األي
حياة  من  الكثير  يوثق  لم  والــذي 
االجتماعية  الحياة  أو  المالكة  العائلة 
خصوصا  الحقبة  تلك  في  للعراقيين 
أن التلفزيون ولعدة سنوات لم يكن 

المؤلفين  جميع  انــا  فعاًل.  موجود  انني  من  متأكدًا  “لستُ 
النساء  وكــل  عرفتهم،  الذين  الناس  كل  لهم،  ــرأتُ  ق الذين 
اســالفــي...” كــل  زرتــهــا،  التي  الــمــدن  كــل  احببتهن.   اللواتي 

في  اتجول  االشياء.  كل  له  حدثت  الذي  بورخس  الى  اآلخــر،  الى 
“بوينس آيرس” واتبع اتجاهًا ربما على نحو آلي، لكي الحق بنظري 
اخبار عن  لديّ  البريد  في صندوق  المُلغاة.  والباب  الدهليز  قوس 
 بورخس، فأرى اسمه في قائمة االساتذة او في قاموس السير الذاتية.
عشر،  السابع  القرن  مطابع  الخرائط،  الرملية،  الساعات  لي  تروق 
علم اشتقاق األلفاظ، طعم القهوة، والكتابات النثرية لستيفنسون. 
تجعله  مغرورة  بطريقة  لكن  التفضيالت،  هذه  يشاركني  اآلخر 
المُبالغ  من  سيكون  الممثل.  سمات  من  وكأنها  لتظهر  يوظفها 
فيه ان اكدتُ ان عالقتنا عدائية. انا اعيش، وانا اسمح لنفسي ان 
يبرأني. األدب  وهذا  ادبه،  حياكة  من  بورخس  يتمكن  لكي   احيا 
نجاحًا،  نالت  قد  صفحات  ثمة  بان  االعتراف  في  صعوبة  أجد  ال 
ألحد،  تنتسب  ال  الطيبة  ألن  ربما  تنقذني،  ان  تستطع  لم  لكنها 
ألفقد  عُينت  انــا  وعليه،  وللتقاليد.  للغة  بل  لآلخر،  حتى  وال 
على  تُبقيني  مني  لحظة  ســوى  هناك  وليست  نهائيًا،  نفسي 
باالنقطاع  بيننا  الخيط  يبدأ  فشيئًا،  وشيئًا  اآلخر.  في  الحياة  قيد 
والتبجيل. التزييف  في  المُغايرة  عادته  لي  يُثبت  انــه   رغــم 
ادركَ سبينوزا بان كل االشياء تريد ان تظل على حالتها في كينونتها، 
الحجر يريد ان يظل حجرًا الى األبد، والنمر نمرًا. وانا يجب ان اظل في 
بورخس وليس فيّ )ان كنتُ انا احدًا(، لكني اجد نفسي في كتبه اقل 
 مما في كتب اآلخرين او العزف المُتعب على اوتار القيثارة في آن واحد.

حاولت منذ سنوات ان احرر نفسي منه، ومضيتُ من اساطير األقدمين 
الى  تعود  األلعاب  تلك  ان  بيد  المطلق،  ومع  الزمن  مع  اللعب  الى 
بورخس الحالي وعليّ ان اخترع اشياء أخرى. هكذا حياتي عبارة عن 
 هروب وكل شيء في غياهب الهروب او من النسيان، او من اآلخر.

وال أعرف أي من االثنين يكتب هذه الصفحة.

يعكس ديوان )كتاب الفردوس (للشاعر عبد 
بالصورذات  الواضح  االهتمام  زكي  الزهرة 
االنزياح  نتاج  تكون  التي  العالية  الفاعلية 
والذاتية،  بالشفافية  تتسم  التي  والمفارقة 
المعاني  تتشكل  الديوان  هذا  قصائد  ففي 
والسائد  للمألوف  مغايرة  بطريقة  واألفكار 
وتتفكر  الواقع  تتأمل  ذات  عن  تعبر  اذ   ،
آمال  من  بمايحمله  المستقبل  منتظرة  فيه 
خالل  من  ذلك  في  نجحالشاعر  وآالم..وقــد 
ومن  القصائد من جهة،  في  الصور  تكثيف 
أخرى  جهة  من  وديناميتها  حيويتها  خالل 
تعكس  الصور  هذه  طبيعة  أن  عن  فضال 
وغزارتها  وتنوعها  للشاعر  الثقافية  مرجعية 
ضائع(  )رســول  قصيدة   في  مانجده  وهذا 
التي عبر فيها عن حيرته ويأسه في الوصول 

الى مايحلم به فيقول :
بنايه

الفتى العبد يتوسل الفتاة الحرة
في المرج

هي طائرة بالناي
وهو يريد بلوغ األرض به

فتى عبد 
وفتاة حرة  
ومابينهما

ناي رسول ضائع
نحو  وتطلعه  بالعبودية  الشاعر  فإحساس 
شعارا  الناي  صوت  من  يتخذ  جعله  الحرية 
للحرية، وجعل من المرأة رمزا لهذه الحرية 
، وجاء وصف الفتى الذي يرمز للشاعر بالعبد 
، ولتصوير  الشاعر وشعوره  ليصور احساس 
الشعراء  ــا  راوده طالما  التي  الفكرة  هذه 
ابعادها  يرسم  الشاعر  فإن  عنها،  وعبروا 
التصوير  على  القائم  الخاص  بأسلوبه 
المتلقي  يجذب  أن  الذي من شأنه  وااليحاء 
مع  تعايشا  أكثر  يجعله  وبالتالي  ويستفزه 
مشاعر وانفعاالت الشاعر المبثوثة في ثنايا 
الصور التي تتوزع في القصيدة ، وألن الحيرة 
القلق والخوف يسيطر على الشاعر، فإننا نراه 
يلجا إلى التعريف تارة وإلى التنكير مرة أخرى 
(وأخرى  )بنايه  باالضافة  الناي  يعرف  فتارة 
الفتي  ويعرف   ، رسول  ناي  قوله  في  ينكره 
وصفته في قوله )الفتى العبد( وأخرى ينكره 
الضياء  حالة  ولتاكيد   ) عبد  فتى   ( قوله  في 
يتحدث  الشاعر  فإن  يعيشها  التي  والحيرة 
الفتى الذي يرمز إليه بصيغة الغائب) الفتى، 
صوت  تصوير  عن  فضال   ) يريد  يتوسل، 
ذلك  إلى  يضاف   ، ضائعة  رسالة  بانه  الناي 
القصيدة  هذه  صدر  يغلف  الذي  الغموض 
الشاعر،  يعيشها  التي  الحالة  يعكس  والذي 
في  نجده  للصورة  الواسع  التوظيف  وهذا 

معظم قصائد الديوان ، وقد أدى 
الشعري  الخطاب  إلى جعل  ذلك 

عالية  ايحائية  بطاقة  يتميز 
ذات دينامية عالية من شأنها 
تاخذ  المعاني  تجعل  أن 

أشكاال مؤثرة كما نالحظه 
في قم قصيدة “تمثال من 

اثينا” التي يقول فيها:
في  النافقة  الحيوانات 

أثينا
تخلف تحت التماثيل

التي تسخر من  اغنيتها 
الموت

والموت
يسرق منها 

للقى  ا

والذكريات 
التي

ترمم
كمال التماثيل..كلما

شوهته الحياة
الصراع  القصيدة  الشاعر في هذه  اذ يصور 
اليه  ترمز  وما  ماتمثله  كل  في  الحياة  بين 
 ، اليه  ويرمز  مايمثله  بكل  الموت  وبين   ،
الموت في رأي  الحياة صورة من  بل تصبح 
تنتج  التي  الصورة  ماتعكسه  وهذا  الشاعر، 
استثمر  عندما  وذلــك  داللية  مفارقة  عن 

الفعل  باسناد  االنزياح  آلية  الشاعر 
)شوه ( إلى الحياة ، بعد أن أسند 
الموت  ــى  إل يــســرق(   ( الفعل 

 ، معبرة  استعارية  صورة  في 
وبذلك كان يمكن أن يكون 

أسند  مالوفالو  السياق 
إلى  ) شوه(  الفعل  الشاعر 

أن  اختار  ولكنه   ، الموت 
بما  المتلقي  يفاجي 

ليستفزه  الينتظره 
ومن   ، فيه  ويــؤثــر 

نحو  يــجــذبــه  ــم  ث
ليعيش  الــنــص 
افكاره ومعاناته 

عادته  وعلى   ،
ــر  ــم ــث ــت ــس ي

الـــشـــاعـــر 
ــة  ــاق ــط ال

الداللية 

الكبيرة والمؤثرة التي يختزنها التضاد والتي 
تجعل المتلقي أقرب إلى النص وأكثر تعايشا 

ثنائية  فــيــوظــف  مــعــه 
)الحياة،الموت(من 
وثنائية  جــهــة 

)الحرية،العبودية 
( من جهة أخرى ، 
ورغم قصر القصيدة 
إال أنها حفلت بالعديد 
ــور األخـــرى  ــص ــن ال م
ــى  اضــــافــــة إلـ

ه  نا كر ذ ما
ــذه  ــ ومـــــــن ه
الفعل  اعــمــال  الــصــور 
اسناده  بعد  االغنية  في  )تخلف( 
به  توحي  عما  فضال  النافقة  الحيوانات  إلى 
منها،  الشاعر  ومايقصده  كلمةالحيوانات 
ويعود الشاعر من جديد يسند الفعل )تسخر( 
عن  ينتج  الموت  في  ويعمله  االغنية  إلى 
ذلك صورة شعرية مركبة ناتجة عن تداخل 
صورتين تقوم كل منهما على آلية االنزياح 
هذه  بها  جفا  التي  األخــرى  الصور  ومن   ،

القصيدة 
والــــتــــي 
ــس  ــكـ ــعـ تـ
أســـــلـــــوب 
الذي  التكثيف 
الشاعر  اخــتــاره 
الفعل  اســـنـــاده 
)ترمم( الي كل من 
والــذكــريــات  اللقي 
 ( لفظة  في  واعماله 
يضيفها  (الــتــي  كمال 
التماثيل  ــى  إل الــشــاعــر 
لــيــنــتــج عـــن اســتــثــمــاره 
متداخلتان  صورتان  للسياق 

ن  عال ــورة تتفا ص لتشكالن  بــعــض  ــع  م
احسن  ومؤثرة  عالية  دينامية  ذات  مركبة 

المناسبة كما  المفردات  فيها الشاعر اختيار 
واآللية  المناسب  السياق  اختيار  أحسن  أنه 
متلقيه  من  قريبة  مايجعله  وهذا  المؤثرة 
ومحققا لجماليات خطابه الشعري الذي اختار 
له أن يكون مختلفة ومغايرا لما هو مألوف. 
ولما كان الشاعر يعي بان الخطاب الشعري 
يقوم بشكل كبير على التصوير، ولما كانت 
نالحظه  فإننا  بالكلمات  رسم  هي  الصورة 
يهتم كثيرا في رسم أبعاد صوره فضال عن 
صوره  من  يجعل  الذي  التداخل  يختار  أنه 
التي  الصور  من  مترابطة  شبكة  عن  عبارة 
تؤدي كل منها إلى االخرى وهذا مانجده في 
الديوان ومنها قصيدة)ورقة  معظم قصائد 

السعادة(التي يقول فيها:  
تنام على صفير فمها ورقة السعادة

صغير فمها
الموجة التي تلبط من غير أن تحس

الغيمه التي التدرك
تفاحه الندم الساخرة
افعوان اللذة المرئية
الم المصائر العظيمة

هفوة الغاطس االخيرة
لهمسة التي تقوض ابواب الموت العالية

واسعا  حيزا  أخــذت  قد  المرأة  كانت  فلما 
يصور  الشاعر  فــإن  الــديــوان  هــذا  قصائد 
القصيدة ، بماتمثله المرأة بالنسبة له وقد 
والمعاناة  والندم  باأللم  صورتها  ارتبطت 
التي  القصيدة  هذه  صور  ماتكشفه  ،وهذا 
من  المفارقة  على  يقوم  عنوانا  لها  اختار 
التي  السعادة  إلــى   ) ــة  )ورق اضافة  خــالل 
بالمرأة  القصيدة  أول  في  الشاعر  يربطها 
ليجعل  حين  بعد  االرتباط  هذا  يفك  ولكنه 
صفير فمها) موجة التحس( و)غيمة التدرك( 
و)هفوة  المصائر(  اللذة(و)ألم  و)أفعوان 
الموت(  ابواب  تقوض  و)همسة  الغاطس( 
في صور متوالية ومعبرة تقوم على االنزياح 
متطلع  بين  الشاعر  فيها  يقف   ، التركيبي 
من  خائف  وبين  وسعادة  بلهفة  المرأة  إلى 
سطوتها وعدم وفائها وبذلك يكون ديوان 
عشرات  ضم  الــذي  المفقود(  )الــفــردوس 
قد  الماضي  القرن  الى  تعود  التي  القصائد 
االنسان  عالقة  تعكس  وجودية  أسئلة  قدم 
بمحيطه من خالل صور شعرية مبتكرة تضج 
بالمعاني التي تستفز ذاكرة القارئ وتجذبه 
قد عكس قدرة الشاعر في استثمار الصورة 
وتوظيفها بالشكل الذي صبغ خطابه بألوان 
خاصة عبرت بصدق عن مشاعره وانفعاالته 
الخطاب  عليه  مايقوم  حقق  أنه  عن  ،فضال 
الخطاب  عن  واختالف  مغايرة  من  الشعري 

العادي.

يحصل عليها أحد إال عبر هذا الطريق 
، كما  العيش فقط  أو من أجل لقمة 
أن السلطة المركزية كانت قد فرضت 
سيطرتها وسطوتها بتشدد على كل 
والمسموعة  المرئية  اإلعالم  وسائل 
وتنشر  وتقدم  تبث  والتي  والمقروءة 
التثقيف  بإتجاه  الفنية  نتاجاتها 

مما  الحقيقية  اإلبداعية  الطاقات 
المرحلة  مالمح  تشويه  في  أسهم 
واضعف من هوية الفنان ، وقد ساهم 
والتشهير  التسقيط  في ذلك حمالت 
والــوشــايــة واالحــتــراب الـــذي دفع 
مغادرة  الى  الفنانين  من  كبير  بعدد 
العراق والبحث عن ظهور حقيقي غير 

وإنما  التسجيل  تقنية  اليه  دخلت  قد 
كان يعرض على الهواء مباشرة فقط 
بداياتها  مع  الجمهورية  فترة  في   ،
قاسم  الكريم  عبد  فترة  وخصوصا 
الديكتاتورية  على  مبنية  كانت  وإن 
إال أن االيدلوجية لم تكن على أشدها 
سيطرة  مع  ذروتــهــا  وصلت  وإنما 
في  خاصة  السلطة  على  البعث  حزب 
ذلك   2003  -  1979 بين  الفترة 
وفرض  المجتمع  عسكرة  خالل  من 
الحزب الواحد والقائد الواحد والنظام 
على  الجميع  وإرغام  الواحد  الشمولي 
هنا   ، محدد  ايدلوجي  بنسق  السير 
الفنانين  من  كبيرة  طبقة  ظهرت 
وأخرجوا  وأنشدوا  الذين غنوا وكتبوا 
الرئيس  ولشخص  للنظام  وأنتجوا 
لن  امتيازات  على  الحصول  أجل  من 

لشخص  الــوالء  وتقديم  االيدلوجي 
الرئيس نفسه أكثر من الوالء للوطن 
كبيرة  فجوة  خلق  قد  وهذا  والدولة 
ينتمي  الذي  والمجتمع  الفنان  بين 
اليه ولذلك بقي الفرد العراقي يحفظ 
بذاكرته انطباعات عن ارشيف الكثير 
من الفنانين ، اليوم ومع الجمهورية 
االيدلوجية  تشظت  قد  الديمقراطية 
الى ايدلوجيات دينية وقومية وعرقية 
ومناطقية ضيقة وجزء منها ايدلوجية 
حزبية بعد ان كان الفنان يعول على 
انتهاء االيدلوجية الشمولية المركزية 
أخرى  وأبعادا  سياقات  تاخذ  بها  فاذا 
أشد وأصعب مراسا ساهمت بانقسام 
عميق وعنيف داخل المجتمع العراقي 
والفني أيضا مما دفع ببعض الفنانين 
الديني  األنتماء  بين  التخندق  الى 
المذهبي والعرقي وقليل منهم أتجه 
بالمطلق  حرا  يعد  ولم  الحزبي  نحو 
المفترض  من  ديمقراطية  ظل  في 
تفريغ  مع  خاصة  الحرية  تمنحه  أن 
من  واالعالمية  الفنية  المؤسسات 

مؤدلج في بلدان المهجر ،  كل ذلك 
يجب  هل  المتسائل  بموضع  يضعنا 
منتميا  أو  مؤدلجا  الفنان  يكون  أن 
حتى  محدد  فكر  أو  معينة  جهة  الى 
يقدم  أن  يجب  هل  بعطاءه  يستمر 
يصبح  حتى  معينة  وفــروض  والءات 
أعتقد   ، الدعم  على  ويحصل  مقبوال 
الفنان  نحاكم  نبقى  أن  يمكن  ال  أنه 
في  سابقة  مرحلة  في  ماقدمه  على 
المركزي  الديكتاتوري  النظام  زمن 
يقدمه  ما  على  أيضا  نحاسبه  وال 
النظام  مع  مختلفة  نظر  وجهات  من 
ذو  خاصة  قيمة  يعد  فالفنان  الحالي 
مكانة متميزة وله دور كبير في بنية 
العراق  في  وجــوده  وأن   ، المجتمع 
بنتائج  يأتي  الفني  عطاءه  وتقديم 
صناعة  في  تسهم  قد  رائعة  إيجابية 
في  ونسهم  به  نتربص  أن  ال  الحياة 
ان  فعال  نتمنى  وتحطيمه  تسقيطه 
العراق  داخل  الفنانين  جميع  يكون 
حتى يصنعوا االبتسامة واألمل والحب 
، التمسوا العذر لكل مبدع عن الحقب 

ومسيرة  مرت  مراحل  فهي  السابقة 
وحركة  وسياسية  واجتماعية  فنية 
لم  الذين  من  خاصة  تتوقف  ال  حياة 
يكونوا يوما وسيلة أو سببا في ايذاء 
أفرغ  الذي  النزيف  هذا  فيكفينا  أحد 

العراق من المبدعين.

صائب غازي

أ.د.سعد التميمي
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بورخــيــس وانــــــــا
للشاعر األرجنتيني خورخيه لويس بورخيس

ترجمة : حسين نهابة



زهراء لطيف

فارس آل سلمان

ــَة  اإليــرانــّي المنتجاِت  الــعــراقــيُّ  الــمــواطــُن  ــرى  ي
بكثرتها في السوِق العراقّي و انتشاَر بعضها 
و  منها  الغذأييَة  المواَد  خاصًة  واســٍع  بشكٍل 
التي ُتصدَُّر ٕالى العراق بكمياٍت كبيرة و بفتراٍت 
زمنيٍة متتابعٍة ، خاصًة ٔان من هذه المنتجاِت  
ما ُيستخدُم بشكٍل يومّي على مأيدِة الكثيِر من 
المواطنيَن العراقييَن و ُيستهلك باستمرار ، و 
مع ٕان هذا يعوُد ألسباٍب عدٍة منها ذأيقُة الفرِد 
و دخلُه و قدرُتُه الشرأييُة و ثقُتُه بالمنتِج .. 

الخ
في قمِة بغداد و تحديًدا من خاِل الكلمِة التي 
ٔالقاها وزيُر الخارجيِة اإليراني ٔاميُر حسين عبد 
اللهيان حيث تحدَث عن حجِم التبادِل التجاري 
العراقي اإليرانّي، خال السنواِت الماضيِة ، و 
وصولِه ٕالى) 300 مليار دوالر (، و هو مبلٌغ 
ضخٌم و مقلٌق جًدا للسوِق العراقّيِة و َيكشُف   
لسنا على  نكون  قد  التي  األمــوِر  من  الكثيَر 

درايٍة بها جميًعا.
و رغم تصحيح رٔييس الوزراء العراقّي مصطفى 
مليار دوالر (  13( الذي هو  للرقم  الكاظمي 
مبلٌغ  ٔايــًضــا  لكنه  ــلُّ ضخامًة  ٔاقـ عـــدٌد  هــو  و 
كبيٌر ينفقُه العراُق لتقويِة اقتصاَد دولٍة ٔاخرى 
لتطويِر  محلًيا  انفاَقُه  يمكنه  الذي  الوقت  في 
القطاَع الصناعي والزراعيَّ مما قد ُيسهُم في 

سدِّ الحاجِة اليوميِة على ٔاقلِّ تقديٍر في الوقت 
لتبدأَ  نفسَها  الصناعِة  َتَطّوُر  ربما  و  الحالي، 
انتعاَش  يعني  مما  الــعــراِق  لــخــارِج  بالتصديِر 
االقــتــصــاِد الــعــراقــيّ  و ضــمــاَن عـــدِم انــهــيــارِه 
فيما لو صدقِت. األنباُء بٔافوِل نجم النفِط في 
ُيعدُّ شرياَن  الذي  و   ، قريًبا  العالميِة  السوِق 

الحياِة للعراق.
الكاظمّي  تصحيُح  و  اللهيان  عبِد   تصريُح 

كاهما يكشُف  كوَن  العراِق  سوَق  تجاريًة 
بامتياٍز  إليران و هذا ربما يبرُر تمسَك  ٕايران 
ربما  السياسيِة  العراقيِة  الشٔووِن  في  بالتدخِل 
على  الطلِب.  استمراِر  و  لمصالِحَها  ضماًنا 
العقوباِت  من  معاناِتَها  مع  خاصًة  منتجاِتَها 
الحصاِر   وجوِد  و  عليها  الدوليِة  و  االمريكيِة 
الدولة  ليسْت  إيــران  ربما  عليها،  اإلقتصادّي 
كبير  تجارّي  تبادل  حجم  تملك  التي  الوحيدة 
فالعراق  الجوار،  دول  مَع  خاصًة  العراق  مَع 
يتعبر السوق التجارّي األّول لتركيا بحجم تبادل 
تجاري بلغ 20 مليار دوالر العالم الماضي، و 
الماضي  العان  خــال  دوالر  مليون   448,3
القادمُة  االنتخاباُت  ُتسفُر  ربما  هذا  مع  فقط 
عن حكومٍة جديدٍة َتهتُم بمصلحِة العراِق ٔاواًل 
و بتطويِر قطاعّي الصناعِة و الزراعِة و ربما 
المشاريُع التكنولوجيُة األكثُر تطورًا خاصًة مع 
وجوِد منتجيَن عراقييَن داخِل العراِق و خارجِه 
من أفراٍد و شركاٍت و ٔاصحاِب األفكاِر  الريادّيِة 
إذا كان  ففيما  األمـــواِل ،  ٔاصــحــاِب رٔووِس  و 
متيًنا  الجديدِة  العراقيِة  الحكومِة  مع  التعاوُن 
مع القطاِع الخاِص سُيمكُن العراق من تجاوِز  
الكثيِر من األزماِت الحاليِة و الممكنِة  مستقبًا  
استقرارًا من  األكثِر  األخــرى  للضفِة  العبوِر  و 

الجانِب االقتصادّي على ٔاقلِّ تقديٍر.

اين نحن من تطبيق 
مفاهيم العدالة ؟

االقتصـــاد في قمـــــة بغــــــداد

العـــراق يتجـــه نحـــو قطــر وتركيـــا الستيـــراد الغـــاز

انخفاض سعر الدوالر يرفع قيمة الذهب 

اتفاقية عراقية سعودية 
لتطوير المالحة البحرية

المستقل - خاص 

المستقل - خاص 

المستقل - متابعة 
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رئيس الهيئة االدارية لمنتدى 
بغداد االقتصادي

العدالة عبارة عن عقد اجتماعي إنساني يُركز على تحقيق التوازن بين جميع 
يقوم  وقوانين  بأنظمة  تطبيقها  وينظم  الحقوق،  حيث  من  المُجتمع  أفراد 
بوضعها اشخاص ذوي دراية و تخصص. و منتخبين بطريقة حُرة دون أي 
المحبة  نشر  عن  المساواة فضال  و  العدالة  تحقيق  بهدف  ل،  تدخُّ أو  م  تحكُّ

واأُللفة بين جميع افراد المُجتمع.
ان شعور المواطن باإلنصاف والرضا يجعل المجتمع متماسك وقوي في حين 
ان الظلم يشيع الحقد والكراهية والحسد والبغضاء ويعمل على تفكك اواصر 

المجتمع و يؤدي الى ثورات و انتفاضات.
ان غياب العدالة يشرعن قانون الغاب و يسمح باعتداء القوي على الضعيف 
حق.   وجه  بغير  دمائه  او  امواله  او  الحياة  في  فرصه  و  حقوقه   واغتصاب 
وبالتالي فان هذا السلوك غير السوي يشكل تهديدا للسلم االهلي و يعمل 

على تدمير المجتمع و انهيار االمن المجتمعي.
أنواع العدالة:

1. عدالة المساواة: 
وهي التي تساوي بين االجناس و االعراق و االديان.

2. العدالة السياسية:
تكفل حق المعتقد السياسي، حق الترشح ، وحق العمل السياسي. 

3.العدالة االجتماعية:
 تلبية االحتياجات المعيشية واالنسانية من غذاء، مسكن، الخدمات الطبية و 

التعليمية، و توفير فرص العمل فضال عن العيش بسعادة وبال قهر. 
4.العدالة االقتصادية:

وهي فلسفة التوزيع العادل للثروات، من خالل وجود نظام اقتصادي يرتكز 
على العدل في العمل والحقوق، وتوفير المستلزمات المعيشية لجميع افراد 
و  الطائفي  و  الحزبي  االنحياز  بعيدا عن  تفريق.  أو  المجتمع من دون تمييز 

المناطقي و العرقي.
5. العدالة القضائية:

انتهاكًا  بوصفه  إجرامي  عمل  أي  المجتمع  بها  يُدين  وسيلة  العقوبة  تعد   
شدة  تكون  ان  يجب  لذا  المجتمع.  عليها  يعتمد  التي  المشتركة  للقواعد 
الخلل  تصحيح  إلى  يؤدي  بما  المرتَكب  الفعل  خطورة  مع  متناسبة  العقوبة 

المعنوي الناجم عن الجريمة.
ان العدالة القضائية هي الحق في إجراء محاكمة عادلة ومتوازنة مع الجرم 
المرتكب من خالل العقاب على قدر الجرم مع الحفاظ على الكرامة االنسانية 

وعدم انتزاع االعتراف باالكراه. 
وانبثق مؤخرا مصطلح العدالة االنتقالية:

كمواطنين  بكرامتهم  وتعترف  الضحايا  ضرر  وجبر  المسائله  على  وتركز 
الكيان  و  بالدولة  المواطنين  ثقة  تجديد  الى  العدالة  هذه  وتهدف  وكبشر. 
السياسي وان يكونوا على يقين باألمان في بلدانهم و في مأمن من تجاوزات 

سلطاتهم وتحت حماية فعالة من أي انتهاكات من قبل اآلخرين.
بمعنى آخر تكريس عدم االفالت من العقاب.

فجرائم االبادة الجماعية واالنتهاكات الممنهجة تهدف لتدمير المجتمعات 
و تحدث هذه عندما تكون المؤسسات السياسية والقانونية في الدولة مثل 
وغير  ضعيفة  العامة(  )النيابة  العام  االدعاء  و  والشرطة  والقضاء  البرلمان 
اضعاف  الى  يؤدي  وهذا  الموارد.  نقص  من  تعاني  او  ومسيسة  مستقرة 
المجتمعات وتفكيكها و هدم مؤسسات الدولة و كيانها السياسي. وبالتالي 

تحولها الى دولة فاشلة في طريقها للزوال.
الرعاية  بين مصطلح  يمزج  ...هناك من  االجتماعية  العدالة  فقرة  الى  نعود 
نظام  هي  االجتماعية  ...الرعاية  االجتماعية  العدالة  مفهوم  و  االجتماعية 

يهدف الى تأمين مستوى مناسب من الحياة لجميع افراد المجتمع. 
في السابق كان هذا النظام يستهدف الفقراء و الفئات الحساسة في المجتمع 
و تحول الحقا ليصبح حق من حقوق جميع المواطنين بل اصبح نظام التزام 
انساني و اخالقي يهدف الحداث تغييرات ايجابية في المجتمع تقوم بدورها 

بتحقيق العدالة االجتماعية.
بل  السياسي  الحكم  نظام  مسؤوليات  من  مسؤولية  االجتماعية  الرعاية  ان 

ومن واجباته الحكومية التي تتسم بالشمول و التكامل وتتضمن تقديم:
 أ- الخدمات التعليمية.

ب- الخدمات الصحية والوقائية و العالجية. 
ج- تأمين البيئة االجتماعية من اسكان و حماية البيئة. 

د- تأمين االمن االقتصادي من توفير فرص عمل، و تقديم المساعدات العامة 
و التأمينات االجتماعية و التدريب الفني و المهني و خلق تنمية مستدامة.

االسرة،  رعاية  الشباب،  رعاية  برامج  وتشمل  االجتماعي  االمن  صيانة  ها- 
نظام  البطالة،  اعانات  االجتماعي،  الضمان  الخاصة،  االحتياجات  ذوي  رعاية 
ضريبي ذكي و متوازن، فضال عن محاربة االقطاع و هيمنة العشائر الحزبية.

العدالة و  و  المساوة  و  الفرص  تكافوء  تنمية مستدامة مبنية على  ان خلق 
بين  العدالة  يحقق  الموارد  استنزاف  وعدم  االعباء  و  للموارد  العادل  التوزيع 
االخالقي،  و  السياسي  و  االداري  الفساد  على  القضاء  ان  عن  فضال  االجيال. 
المالية  السياسة  وجعل  الصناعية  و  الزراعية  االنتاجية  القدرات  وتنشيط 
او  الظل  اقتصاد  او  الريعي  وليس  االنتاجي  االقتصاد  خدمة  في  النقدية  و 
اقتصاد االحتكار ، او اقتصاد مجاميع الكربتوقراطية او االوليغارشية المقنعة 
و االقطاعيات الحزبية، سيحصن المجتمع و يساعد على تهيئة بيئة مناسبة 
لتحقيق التنمية المستدامة.كما ان محاربة الفقر و االمية البطالة و االحتكار 
جرائم  و  المالية  الجرائم  و  الديون  و  التضخم  و  التكنولوجية  التبعية  و 
التخريب االقتصادي و الفصل الحقيقي بين السلطات التشريعية و التنفيذية 
والقضائية سينتج مجتمع متماسك و انتاجي بعيدا عن االنماط االستهالكية.
االن يبرز تساؤل مهم  .. في ظل هذه المفاهيم عن العدالة .. اين نحن من 

تطبيق هذا النموذج المثالي للعدالة ؟
والجواب يتلخص في حال توفر ارادة سياسية وطنية لتطبيق هذه المفاهيم 
االنسانية واالخالقية للعدالة عند ذاك تكتمل الصورة عن موقعنا من تنفيذها 
ولكننا االن في مفترق الطرق هل ستظهر طبقة سياسية تمتلك هذه االرادة 

؟ وهل تعي هذه الطبقة مسؤولياتها االخالقية و الوطنية ؟ 
اخشى ان تسفر االنتخابات القادمة عن اعادة انتاج ذات الطبقة السياسية مع 
اضافة برقع مهلهل من الوجوه الجديدة الطامحة للجاه و الثراء دون ان تقدم 
شيئا للشعب و الوطن. و عندها سيشطب الشعب العراقي 4 سنوات آخرى من 

الخسائر في عمر الوطن.
لننتظر و نراقب لنرى ...

وقع  وقد   ، بينهما  البحرية  المالحة  تطوير  على  السعودية  العربية  والمملكة  العراق  اتفق 
الركاب  لنقل  السفن  مرور  حركة  ورفع  التجارية،  المالحة  تطوير  تهدف  اتفاقية  الطرفان  

والبضائع بين البلدين.
وتأتي هذه االتفاقية ضمن سلسلة من األعمال التي يقوم بها المجلس التنسيقي السعودي 
العراقي لتعزيز العالقات بين البلدين على المستوى اإلستراتيجي، وفتح آفاق جديدة للتعاون 

في مختلف المجاالت.
ورفع  التجارية وتطويرها،  المالحة  البحري، وتنمية  النقل  إلى دعم قطاع  االتفاقية  وتهدف 

حركة مرور السفن لنقل الركاب والبضائع، وتشجيع التبادل التجاري بين البلدين.
بالوصول  يتعلق  ما  في  بالبلدين  الخاصة  السفن  معاملة  كيفية  االتفاقية  تضمنت  كما 
المياه  في  البحرية  والحوادث  الطوارئ  حاالت  وكذلك  ومغادرتها،  ومكوثها  موانئهما  إلى 

اإلقليمية. 
 كما اتفق الجانبان -خالل اللقاء- على زيادة حجم التبادل التجاري عبر منفذ جديدة عرعر 
من خالل تسهيل اإلجراءات، وتسريع حركة التبادل التجاري في المنفذ، حتى ال تزيد عملية 

المناولة على 4 ساعات للحاوية الواحدة.
وقد تم االتفاق على إعادة تأهيل وتهيئة منفذ جديدة عرعر في الجانبين السعودي والعراقي 

عبر تنفيذ مشروع توسعة الطريق الرابط بين المنفذ والحدود السعودية.
وفي يوليو/تموز الماضي، بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مع وفد سعودي 

حكومي إزالة العقبات أمام الحركة التجارية بين البلدين.
ووفق أرقام هيئة اإلحصاء السعودية، فإن حجم التبادل التجاري غير النفطي مع العراق ارتفع 

%15 عام 2020، بمبلغ وصل إلى 3.41 مليارات ريال )نحو 909 ماليين دوالر(.
واستأنفت الرياض العالقات الدبلوماسية مع بغداد في ديسمبر/كانون األول 2015، بعد 25 

عاما من انقطاعها جراء الغزو العراقي للكويت عام 1990.

تعتمد  الذي  االيراني  بالغاز  العراق  تزويد  تذبذب  مشكلة   
البحث  الى  دفعته   ، عليه  الكهربائية  الطاقة  توليد  محطات 
عن مصادر اخرى لتزويده بالغاز ، فقد كشف مصدر مسؤول 
قطر  من  كل  مفاتحة  يعتزم   العراق  ان  الكهرباء   وزارة  في 

وتركيا والجزائر وأذربيجان للحصول على الغاز ،
في  الكهربائية  الطاقة  إنتاج  محطات  إن  المصدر:    وقال 

العراق تعمل بـ5 أنواع من الوقود.
ومجلس  والنفط  الكهرباء  لوزارتي  العام  التوجه  أن  وأضاف 
أحادي  غاز  مصدر  على  االعتماد  عدم  هو  ــوزاري  ال الطاقة 
وجود  وعــدم  العراق  باتجاه  الغاز  ــدادات  إم تدفق  لضمان 

تذبذب باإلمدادات.
من  واحــدة  مسافة  على  “تقف  الكهرباء  وزارة  أن  وأوضــح 
يوجد  وال  العراق،  إلى  الغاز  بتوريد  المتخصصة  الشركات 
األسعار  مع  تتناسب  أن  شريطة  شركة  أي  تجاه  تحفظ 

والمواصفات المطلوبة”.
يسعيان  الكهرباء  ووزارة  الوزاري  الطاقة  مجلس  أن  وأضاف 
إلى إنجاز مشاريع خطوط الربط الكهربائي مع كل من دول 
الخليج واألردن ومصر وتنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية لحل 

أزمة إنتاج الطاقة الكهربائية في البالد.
وكانت إيران قد خفضت  كميات تزويد العراق بالغاز لتشغيل 
مما  البالد  وجنوبي  وســط  في  الكهرباء  إنتاج  محطات 
المنتجة  الطاقة  إجمالي  من  ميغاوات   2500 بفقدان  تسبب 

والمستوردة في البالد التي تتجاوز 20 ألف ميغاوات.

المعامالت  ففي  الــدوالر  قيمة  ضعف  بسبب  الذهب   أسعار  ارتفعت  
 1812.97 إلى  0.2 % اي   ارتفعت االسعار  نحو  الفورية لهذا االسبوع 
دوالر لألونصة، كما ارتفعت العقود األمريكية اآلجلة للذهب 0.2 بالمئة 
إلى 1814.80 دوالر لألونصة.ويحوم مؤشر الدوالر قرب قاع شهر، مما 
األمريكية  العملة  وتتجه  العمالت.  بقية  لحائزي  الذهب  جاذبية  يعزز 
تحوطا  الذهب  التوالي.ويعتبر  على  الثاني  لألسبوع  االنخفاض  صوب 
في مواجهة التضخم وعدم استقرار العملة الناجمين عن تدابير التحفيز 
غير المسبوقة.وبالنسبة للمعادن النفيسة األخرى، ارتفعت الفضة 0.3 
إلى  بالمئة   0.3 البالتين  لألونصة.وصعد  دوالر   23.96 إلى  بالمئة 

1001.66 دوالر، بينما زاد البالديوم 0.6 بالمئة إلى 2415.49 دوالر.
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سوى  لشيء  ال  أحدهم  مع  النظر  وجهات  في  اختلفتُ  ليلة  ذات 
انتصار لعامٍل فقير  ، وصل نقاشنا إلى أعلى حدّته ، ما دعانا إلى 
بكالمه  تجاوز   أن  بعد  لكلينا  المغضبة  الكلمات  ببعض  التنابز 
عليَّ، لكنني عند تباشير الصباح أرسلت له رسالة اعتذار عن سوء 
إلى نسيان كل شيء ولنسامح  ، ودعوته  الذي حصل بيننا  الفهم 
وظّل  هاتفي  ورقم  صداقتي  وحذف  شديد  بجفاء  قابلني   ، بعضنا 
يحاربني بالتقوّالت واالراجيف ، وكأننا لم نكن صديقين ذات يوم ، 
اخذ يتحدّث هنا وهناك عن هذه الحادثة العابرة ، معربًا عن غيضه 
ومجاهرًا بعدم مسامحته لي ، رغم مسامحتي له في تلك الرسالة 
، تركته وقلت في نفسي سيُدرك ذات يوم أننا لم نختلف أبدًا ــ 
لم أقل أنا عاقاًل ، بل مسامحًا ألنني أريد للتسامح أن يسمو بيننا 

دائمًا ـــ !!
سقتُ هذه الحكاية وأنا أشاهد بأمِّ عيني ما آل إليه وضعنا ، حيث 
لم نجعل للتسامح مكانًا في قانون حياتنا ، بل أخذتنا العزّة باإلثم 
حضيض  إلى  بنا  أنزل  ما   ، هناك  وحكاية  هنا  ثأرًا  ننبش  ورحنا   ،

الجحيم االجتماعي ، وأشاع الخراب والموت في بلدنا!!
السجن  مــرارة  ذاق  الذي  الرجل   ، مانديال  نيلسون  نعرف  كّلنا 
والجاثمين  بالده  على  المتسّلطين  أيدي  على  طوياًل  والتعذيب 
على صدرها من الِبيض ، لكنّه ما أن تنسّم هواء الحرية وجلس 
على كرسي الحكم ، حتى أشاع لغة التسامح والمحبة بين الجميع 
إلى  باآلخرين  حدا  ما   ، وسجنه  وعّذبه  مَنْ ظلمه  مع  وتحديدًا   ،
على  البالد  انفتحت مصاريع  ، حيث  كليًا  له  والمحبة  الوالء  إعالن 

الخير والبناء ، فاستطاع أن يبني دولة متقدّمة يسودها الوئام !!
الكراهية والغّل لن يبنيا مجتمعا سعيدًا يسمو بالخير أبدًا ، سيظل 

الكّل يرزح تحت نير الصراعات غير المنتهية !!
ليظّل  الوسائل  بشتى  ونتحارب  نفترق  أن  يريدنا  مَــنْ  هناك 
مسيطرًا علينا وينهب خيراتنا ، ال تلتفتوا إليه وال تصغوا لكالمه !!

وهناك مَنْ ال يريد لبلدنا التقدّم والبناء ، ال تستمعوا إليه ، بل 
 ، التخاصم  ونبذ   ، والوئام   ، والمحبة   ، الحق  صوت  إلى  استمعوا 
سعادة  مصدر  اإلنسانية  ألن   ، شيء  كل  في  إنسانيين  ولنكون 
البشر وراحة بالهم ، ولنجعل من قلوبنا وضمائرنا ونفوسنا بساتين 
تسامح ونكران ذات ، ونرفع شعار التسامح كونه سمة عظمى ومن 

أنبل سمات البناء والعمران والسعادة بين الشعوب !!
لن تُبنى األوطان بالحقد والتفرقة أبدا !! ولن تُبنى بتأجيج الثارات 
 ، بالخطأ  الخطأ  ، وال يعالج  الجرم يوّلد جرمًا  ، ألن  بيننا  والتقاتل 
األخضر  فيحترق  صعبًا  التصحيح  ويكون  األخطاء  ستكثر  عندها 
واليابس معًا ، وقديما قالوا :ــ العقل زينة ، وزينة العقل التسامح !!!

مواويل جنوبية 

عبدالسادة البصري

قراءة الروايات أو السجن عقوبة غريبة
بحق شاب بريطاني

كيف يواجه مرضى السرطان اصابتهم بفايروس كورونا؟حمامـــات في زمـــن كــــورونا 
المستقل - وكاالت
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التسامح من 
سمات النبالء 

تَزايد  خْطورة   األخيرة  بالفترة  لوحظ 
ذلك  من  األخطر  ولكنّ  المثليين  عدد 
أبنائنا.  بين  بالمدارس  وجودهم  تزايد 
بالفم  وظهروا  سرّهم  تفشّى  فبعدما 
العلم  رافــعــيــن  العلن  على  ــآلن  ــمَ ال
العظمى  ــدول  ال بعض  لهم   وسمحت 
بل  مرعبًا.  األمر  صار  التبني  و  بالزواج 
فهم  شائعًا.  الناس  أمام  ظهورهم  صار 
عالقاتهم  عــن  يومياتهم  يَــنــشــرون 
الشاذة على منصات التواصل االجتماعي 
فكأن  السافلة  بمبادئهم  مُبشرين 
في  به  يُقتدى  منهجًا  الشذوذ صار  هذا 

مجتمعاتنا.
وبما أّن منصات السوشيال ميديا ال رقابة 
عليها من قٍبَل بعض األهل المًوقرين 
المنصات   هذه  يشاهدون  األبناء  فإن 
يميل  منهم  والبعض  الفضول  بدافع 
 . بمصيدتهم  ويقع  بهم  للحذو  الميل 
ضدّ  أهلهم  بأن  األبناء  يَعَْلم  وبالطبع 
انتمائهم  إخفاء  فيحاولون  الشذوذ  هذا 
لتلك الشريحة المريضة سرَا عن أهلهم. 
بهذه  يُشهّرون  نفسه  بالوقت  لكنهم 
أو  بالمدرسة  زمالئهم  امــام  الميول  

الجامعة مُتفاخرين بالترند الجديد.
جديدًا  ترندًا  اليوم  المثلية  صارت  نعم 
في  منصاتهم  مشاهدة  على  واإلقبال 
العادية  األرقام  يفوق  ميديا  السوشيال 
آخر  لمشاهدة  ــنــاس  ال يتسابق  بــل 
المدارس  أما في  أخبارهم وإحداثياتهم. 
فالطلبة  ومروّعة  مهوّلة  فالمصيبة 
وحضاريّ  راٍق  أمــر  المثليٌة  يعتبرون 
واألفظع من ذلك أنهم يعتبرون  الطلبة 
السويين ناسًا ممليين واألفضل االبتعاد 

عنهم. 
ويهدد  الخطورة  بغاية  الموضوع  إن 
في  حقيقيّ  بخطٍر  ،فأبناؤنا  بيوتنا 
تدخلنا  أن  ما  جامعاتهم  و  مدارسهم 
قبل  مــن  للتنمر  يتعرضون  فهم   .

ُأديــن  جــون  بن  البريطاني  الشاب 
وثيقة  ألف   70 من  يقرب  ما  بتحميل 
لتفوق  تــروّج  اإلنترنت  شبكة  من 
حول  معلومات  إلى  باإلضافة  البيض، 

كيفية صنع قنبلة منزلية.
أصدر قاض بريطاني حكما على شاب 
)21 عاما(  يدعى بن جون  ، الذي ُأدين.  
بتحميل معلومات  من االنترنيت حول 
عدد  بمطالعة   ، منزلية  قنبلة  تصنيع 
وتقديم  الكالسيكية  الــروايــات  من 

تقرير عنها لتجنب عقوبة السجن.
وقالت المحكمة:   إن الشاب البريطاني 
بن جون ُأدين بتحميل ما يقرب من 70 
تروّج  اإلنترنت  شبكة  من  وثيقة  ألف 
لتفوق البيض، باإلضافة إلى معلومات 

حول كيفية صنع قنبلة منزلية.
بالسجن  عقوبة  يواجه  الشاب  وكان 
لعدة سنوات، لكن القاضي حكم عليه 
الروايات  من  عدد  عن  تقارير  بتقديم 
مع  أشهر،   4 كل  للمحكمة  والكتب 
الخضوع الختبارات حول ما قرأه، وفقا 

لما أكدته صحيفة الغارديان.
ومن بين الكتب التي يتضمنها الحكم 
أوستن  وجــايــن  لشكسبير  ــات  روايـ

وتشارلز ديكنز وتوماس هاردي.
البريطاني  الــشــاب  أن  اوضــحــت   و 
كان  منذ  متطرفة  ميول  عليه  ظهرت 
إلى  إحالته  وتمت  عمره،  من   18 في 
برنامج وقاية الشباب من الجرائم في 
المملكة المتحدة، لكن ذلك لم يمنعه 
ذات  وثائق  تحميل  في  االستمرار  من 
رفضه  عن  والتعبير  عنصري،  طابع 
والليبراليين.  والمهاجرين  للشواذ 
ُأدين  الماضي،  11 أغسطس/آب  وفي 
يمكن  معلومات  بحيازة  جــون  بــن 

يتم في منطقة شيبويا في طوكيو تركيب نوع فريد وجديد من 
الحمامات )دورات المياه( المستقبلية التي يتم التعامل معها عن 
فيها. أي شيء  إلى لمس  يدخلها  يحتاج من  وال  الصوت،  طريق 

المرحاض،  أيها  “مرحبا  مثل  كلمة  أن  فرنسية  صحيفة  وذكرت 
افتح  أو  الموسيقى،  بعض  شغّل  أو  الصنبور،  اوشغل  إشّطف 
أو  الماء  صنبور  أو  للقفل  اليد  مدّ  مؤونة  الداخل  تكفي  الباب”؛ 
واألفعال. بالكالم  يجيبك  فالمرحاض  آخر،  شيء  أي  أو  الشطف، 

ورأت الصحيفة في هذا النوع من الحمامات جوهرة من النظافة 
اإلبداعي  الرئيس  ساتو  كازو  وصممها  والتكنولوجيا.  والراحة 
 ،)TBWA Hakuhodo( هاكوهودو”  إيه  دبليو  بي  “تي  لشركة 

بالتعاون مع مصممين ومعماريين محليين وعالميين.

استخدامها في التحضير لعمل إرهابي، 
مما يعني مواجهة عقوبة بالسجن قد 

تصل إلى 15 عاما.
الروايات مقابل الحرية

رغم ثبوت التهمة، رأى قاضي محكمة 
العدل الملكية في ليستر أن األمر كان 
سن  في  فتى  من  أخرق  “عمل  مجرد 
المراهقة” وحادثة معزولة. من جانبه، 
البحث  بعدم  للقاضي  الشاب  تعهد 
اإلنترنت  في  متطرف  محتوى  أي  عن 

مستقبال.
خالل  المتهم  الشاب  القاضي  وسأل 
ديكنز؟  لتشارلز  قرأت  “هل  المحاكمة: 

“كبرياء  برواية  ابدأ  أوستن؟  جين  أو 
و”قصة  ــن،  ــت أوس لجين  وتــحــامــل” 
و”الليلة  ديكنز،  لتشارلز  مدينتين” 
الرابع  في  لشكسبير.  عشر”  الثانية 
من يناير/كانون الثاني، ستخبرني بما 
قرأته. إذا شعرت بأنك تكذب ستتحمل 

العواقب”.
استطاع  المتهم  محامي  أن  ويبدو 
إقناع القاضي بأن موكله “قادر على أن 
لكن  حياته بصورة طبيعية”،  يستأنف 
على  ينكب  بأن  حاليا  مطالب  الشاب 
حتى  الخريف  خالل  الروايات  مطالعة 

يتجنب عقوبة بالسجن

على  كبيرٌة  ضغوٌط  وهناك  المثليين 
من  منبوذا  أصبح  ألنه  السويٍّ،  الطالب 
واحدا  صفًا  المحتشدين  اآلخرين  قبل 
المدارس  .ولوحظ بعدد كبير من  ضده 
صفوف  في  المثليين  زيادة  أن  الثانوية 
إلى  المْسلمة في تزايدٍ مستمٍر  الجالية 
هؤالء  أّن  باألمر  والمُشين  كبير  حدٍ 
المثليين  من  المسلمات  و  المسلمين 
التواصل  منصات  على  ينشرون صورهم 
االجتماعي سرا عن أولياء أمورهم. فهناك 
صورٌ لشبانِ يرتدون الحِليّ والمالبس 
النسائية ويضعون الكحل إلى ماذلك على 
عينيهم ووجوههم مُتشبهين بالفتيات. 
بإخفاء  صورهن  فينشُرن  الشابات  أما 
ليتشبهن  ألنوثتهن  الطبيعية  معالم 

بالصبيان.
أما الظاهرة األخطر فهي محاولة تشجيع 
هؤالء المثليين للسويين من أبنائنا بأن 
المثلية.  إلى صفوفهم ويجربوا  ينضموا 
محاوالتٌ  فهناك  السوويون  رفض  وإن 
كنوِع  الطالبية  الحلقات  من  إلقصائهم 
الموضوع  أنٍ  نالحظ   إذًا   . العقاب  من 
ووعيهم  األهل  يتصوره  مما  بكثير  أكبر 

في  انتشارهم  و  المثليين  وجــود  عن 
مجتمعاتنا.

األمــور.  أولياء  من  أنــواع  أربعة  فهناك 
أبناءه  يٌصاحِب  الذي ال  األول هو  النوع 
أو  المدرسة  في  يجري  مالذي  يَعلم  فال 
الجامعه . فكل هَمّ هؤالء األهل هو  أن 
يُؤمِنوا المال وشراء مسلتزمات أبنائهم 
و  النجاح  بنتيجة  أبناءهم  ويطالبون 
الضغوط  عن  تمامًا  غافلين   . التفوق 
النفسية التي يتعرض لها االبن أو البنت 
في  انجرفوا  ما  اذا  ابناءهم   يعلمون  وال 

تيار المثلية أم في الطريق لالنجراف.
بما  يَعَلم  الذي  فهو  الثاني  النوع  أما 
أن  يُصدق  أن  يريد  ال  ولكنّه  يحدُث 
بحجة  ينجرفوا  أن  الممكن  من  أبناءه 

الثقة. 
النوع الثالث هو الغافل تمامًا عن ابنائه 
مناديًا  الشخصية  بــأمــوره  مُنهمِكٌ 
أبنائه قد  و  الرنانة  بالشعارات األخالقية 
تحولوا وصاروا في الحشود المحشدة من 

المثليين .
من  الثّلة  و  القّلة  وهم  الرابع  النوع  أما 
بكل  يعلمون  الــذيــن  وهــم  المجتمع 
ويشاركون  أبنائهم  حياة  تفاصيل 
أبناءهم بكل تفاصيل حياتهم مساندين 
على  مشددين  و  ومحبين  ومشجعين 
ثمرات  لتحصين  ذلك  وكل  مبادئهم. 

أفئدتهم من الشرذمة الشاذيين.
ــذا أوجـــه كل  ــي نــهــايــة مــقــالــي هـ ف
المسؤولية لألهل فهم ِبحُسن تربيتهم 
أبنائهم  مُصادقة  يعني  وهذا  ألبنائهم 
وتوطيد العالقة في ما بينهم والجلوس 
أحوالهم  لمعرفة  طويلة  ألوقاتٍ  معهم 
األبناء  لحماية  األخير  و  األول  السبيل 
ذلك  يفعلوا  لم  فــإن   . مجتمعاتنا  في 
أشالء  بقايا  إال  ينتشلوا  فلن  البداية  من 
في  الذئاب  أسنان  من  أكبادهم  فلذات 

مجتمع الغاب الذي نحن فيه.

المثلييـــــن فـــــــي المـدارس

المستقل - متابعة

يواجه مرضى السرطان عبئا إضافيا لدى إصابتهم بمرض كورونا، 
الجهاز  تستهدف  الفيروس  من  الجديدة  المتحورات  وأن  خاصة 

المناعي الذي يكافح أساسا الخاليا السرطانية 
المنصورة  جامعة  طب  كلية  في  األورام  عالج  استشاري  ويوضح 
أحمد السيد سعد أن “مرضى السرطان عليهم االهتمام بصحتهم 
بشكل كبير نظرًا لكونهم األكثر عرضة لإلصابة بسبب مناعتهم 
المنخفضة، ومن بين التعليمات الهامة التي البد االهتمام بها هي 
تعاملهم  أثناء  االحترازية  اإلجراءات  بنفس  والتزامهم  األسرة  دور 
المنزل، مع  آمنة حتى ولو كانوا في  والبعد بمسافة  المريض،  مع 

االهتمام برفع حالتهم المعنوية طوال الوقت”.
“أّن أي لقاح  وتابع سعد في حديثه مع موقع “سكاي نيوز عربية”: 
فيروس كورونا هام للغاية لمريض السرطان ولكن بعد استشارة 
اهلل  قدر  ال  حال  في  تساعد  اللقاحات  أن  حيث  المختص،  الطبيب 
اإلصابة أن تكون األعراض أقل حدة من العادي، على الرغم من أن 

استجابته للتطعيم قد تكون ضعيفة”.
التمارين اليومية

ببعض  القيام  حيث  من  الطبيب  استشارة  “يجب  “سعد”:  وأردف 
القدرة  مع  يتناسب  بما  ولكن  يوميًا  تقريبا  ساعة  لربع  التمارين 
الصحية للمصاب، مع االعتماد على التغذية السليمة واالبتعاد عن 

الدهون واالهتمام بالخضروات والفاكهة”.
نيوز  “سكاي  موقع  مع  حديثه  في  األورام  عالج  استشاري  ونوه 
عربية”: “الفيتامينات هامة للغاية لمرضى السرطان واالهتمام بها 
ضروري كفيتامين سي وفيتامين د، مع التركيز دائمًا على التواصل 
المستمر مع الطبيب المختص في حال الشعور بأي أعراض مختلفة، 

كي يتم اتخاذ اإلجراءات المناسبة في التوقيت المثالي”.
اإلجراءات االحترازية

الدكتورة  السرطانية  الدم  وأمراض  األورام  أخصائية طب  وتقدّم 
لموقع  قائلة  الفيروس،  لتجنب  للمرضى  نصائح  المليجي  رويدا 
“سكاي نيوز عربية” إّن: “التوصيات الهامة التي يجب على مرضى 
السرطان االهتمام بها هي التعامل مع اإلجراءات االحترازية بشكل 
بشكل  والصابون  بالماء  اليدين  غسل  من  بداية  دومًا،  ضروري 
اليدين  وفرك  اآلخرين،  مع  التجمعات  عن  واالبتعاد  يوميًا،  متكرر 
وفي  الوقت  غالبية  الكمامة  ارتداء  مع  المركز،  بالكحول  الدائم 
مع  آمنة  واالحتفاظ بمسافة  أي شخص،  مع  المباشر  التعامل  حال 

األشخاص ال تقل عن مترين”.
حقن لرفع المناعة

نعطي  “دائمًا  أّن:  السرطانية  الــدم  أمــراض  أخصائية  وأكــدت 
في  المصابين  وغالبية  للوقاية،  للمناعة  حقن  السرطان  لمرضى 
ووضعه  الجرعة  تأجيل  يتم  معين  حد  عند  المناعة  انخفضت  حال 
الجرعة  إعطاءه  يتم  الدم  صورة  رجوع  حال  وفي  المالحظة،  تحت 
وفي حال ظهرت أعراض الكورونا يتم التعامل معه كمصاب يلزم 

له البروتوكول”.
حال  في  السرطان  مرضى  عالج  “بروتوكول  أن  الطبيبة  وأردفت 
كان  إذا  إال  العادية  الحاالت  عن  كثيرًا  يختلف  ال  بكورونا  أصيبوا 
يلزم  فهنا  ضعيفة  ومناعته  الكيماوي  العالج  على  يسير  المريض 
تغيير البروتوكول بشكل يتناسب مع حالته ووفقا لما يراه األطباء 

المختصون حينها”.
ال موانع من اللقاحات

اللقاحات إال في حال كان  أنه “ال يوجد أي موانع من  وأكدت على 
كالقلب  أخرى  مزمنة  بأمراض  السرطان  بجانب  مصابًا  المريض 
أو الضغط أو السكري، وفي حال كان التطعيم في توقيت جرعات 
الكيماوي يتم تأجيلها بعض الوقت للحصول على التطعيم ومرور 

فترة الحضانة ثم العودة مرة أخرى لنظام عالجه
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حسين الصدر

الشموخ الفريد 

--1
اذا كان من الصحيح القول :

اّن ملف الطفوف ملف زاخر بالمصائب والجراح ، 
فانَّ من الصحيح أيضا أْن يقال :

ال  الذين  )ع(  الحسين  االمام  أصحاب  عن  يُحدثنا  انه 
يجود بمثلهم الزمن شموخًا وبطولة وايمانا .

--2
في ليلة العاشر من المحرم 61 هـ َأذَِن االمامُ الحسين 

)ع( ألصحابه باالنصراف وقال لهم :
ليس  حٍل  في  جميعا  فانطلقوا  لكم  أذنت  وإني  أال   {

عليكم مني ذمام {
وقد تسأل : كيف يأذن لهم الحسين )ع( باالنصراف وهو 

بأمس الحاجة اليهم ؟ 
والجواب : 

يريد  ال  األموي  الجيش  أّن  يعلم  )ع(  الحسين  كان  لما 
غيره ،

قال لهم ذلك، منطلقا من حُبّه لهم وتقديره لمواقفهم،
 أليس هو القائل فيهم: 

) اني ال أعلم أصحابا أوفى وال خيرًا مِنْ أصحابي (
وهو )ع( قد صمم على الشهادة فال يضيره انصرافهم ،

لكنهم رفضوا االنصراف ، وأبدوا من الشموخ أروع صوره 
وألوانه :

وهذه بعض تلك الصور الفريدة :
)ع(  الحسين  االمام  وخاطب  عوسجة(  بن  )مسلم  قام 

قائال :
“ أنحنُ نخلي عنك وقد أحاط بك هذا العدو ؟ ،  

وبم نعتذر الى اهلل في أداء حقك ؟ ، 
ال واهلل ال يراني اهلل أبدًا وأنا أفعل ذلك، حتى أكسر في 
قائمهُ  ثبت  ما  بسيفي  وأضاربهم   ، رمحي  صدورهم 

بيدي ،
ولو لم يكن معي سالحٌ أقاتلهم به لقذفتهم بالحجارة 

ولم أفارقك أو أموت معك “
أرأيت وهج الشموخ كيف يكون ؟

لم يكن مسلم بن عوسجة يتكلم بلسانه بل كان يتكلم 
بقلبه وجوارحه كلها 

وهذا منتهى االيمان والوفاء والشموخ .
ولم يكمل مسلم بن عوسجة – رضوان اهلل عليه – كالمه 

حتى قام سعيد بن عبد اهلل الحنفي فقال :
“ ال واهلِل يابن رسول اهلل ، 

ال نخليك أبدًا حتى يعلم اهلل أنا حفظنا فيك وصيَة رسوله 
محمد )ص(، 

واهلل لو علمت أني ُأقتل ثم أحيا ثم ُأحرق حيًّا ثم أّذرَى ، 
يفعل بي ذلك سبعين مرة ما فارقتك حتى ألقى حِمامي 

دونك ، 
وكيف ال أفعل ذلك وانما هي قتلٌة واحدة ثم أنال الكرامة 

التي ال انقضاء لها أبدا “
ان هذه الكلمات تقطر ثباتا ويقينا وإخالصًا وتعكس ما 

انطوى عليه 
على  صَبٍْر  ومن   ، )ص(  والرسول  هلل  حُب  من  سعيد 

الفداء والتضحيات وبهذا دخل التاريخ بل دخل الجنة .
ثم قام زهير بن القين فقال :

“ واهلِل يا ابن رسول اهلل لوددت أني قتلتُ ثم نُشرتُ 
ألف مرة ، 

واّن اهلل تعالى يدفع بذلك القتل عن نفسك وعن أنفس 
هؤالء الفتيان 

من أخوانك وولدك واهل بيتك “
أرأيت كيف تكون المفاداة دون الحسين )ع( وأهل بيته ؟

انها ملحمة فريدة من مالحم الفداء والوفاء .
من  االبطال  اولئك  قاله  ما  كل  إحصاء  نستطيع  وال 

أصحاب الحسين )ع(، 
والمهم انّهم جميعًا كانوا على درجة عالية مِنَ الثبات 
واليقين واالستعداد الكامل لكل ألوان التضحية والفداء

وهنا تكمن العظة .
ولو استعرضنا مالحم البطولة والفداء في التاريخ كله ،

النجد من يضارع هؤالء األبطال في شموخهم الرسالي، 
وسموهم األخالقي .

وهؤالء الذين قال فيهم الشاعر :
سِمة العبيد من الخضوع عليهُمُ 

هلل إْن ضمتْهُم األسحارُ 
فاذا ترجلتْ الضحى شَِهدَتْ لهم 

بيضُ القواضب انّهم أحرارُ
أقول : 

لو جاءت كل أمة بأبطالها وجئناهم بهؤالء األبطال من 
اصحاب الحسين لغلبناهم .

والثبات  دينه  لنصرة  واياكم  يوفقنا  أْن  تعالى  نسأله 
على والية رسوله وأوصيائه صلوات اهلل وسالمه عليهم 

أجمعين .

السلطة  اســتــعــمــال  عــلــم  ــي  ه الــســيــاســة 
استعمال  هي  الدينية  والسياسة  ومواجهتها، 
الدينية.  الضوابط  وفق  ومواجهتها  السلطة 
الماضين  األنبياء  بأّن  الكريم  القرآن  يخبرنا 
مثل سليمان وداود ويوسف كانوا في زمانهم 
ذوالقرنين  إلــى  باإلضافة  سلطة،  أصحاب 
إذ  اللذين كانا من األولياء اإللهيين،  وطالوت 
ترأس كّل منهما السلطَة السياسية في حقبة 
واألولياء  األنبياء  سائر  سيرة  تخلو  وال  معينة. 
السلطة  مواجهة  من  القرآن  في  المذكورين 
آخر  ألولياء  بالنسبة  الحال  وهكذا  السياسية. 
السلطة  ديٍن سماوي، فكّل واحدٍ منهم واجه 

السياسية بنحٍو من األنحاء.
للسلطة  العامة  المواجهة  تلك  إلى  باإلضافة 
ترأسوا  قد  اإلســالم  في  األولياء  بعض  فإن 
نبيّ  فعاًل.  واستعملوها  السياسية  السلطة 
اإلسالم محمّد بن عبد اهلل )ص( في المدينة 
)لعشر سنوات، من السنة األولى للهجرة حتّى 
أبي  بن  علي  واإلمــام  عشر(،  الحادية  السنة 
سنوات،  خمس  يقارب  )بما  الكوفة  في  طالب 
واإلمام   ،)40 للهجرة حتّى سنة   35 من سنة 
سنة  من  أشهر،  ستة  )لمدة  علي  بن  الحسن 
40 إلى سنة 41 للهجرة(. وباإلضافة إلى هذه 
إلى  اإلشــارة  تجب  القصيرة  الثالث  الفترات 
التي توّلى فيها اإلمام علي بن موسى  الفترة 
والية العهد في عهد الخليفة العباسي عبد اهلل 

المأمون، في السنتَين 202 و203 للهجرة.
التصدّي  على  الدالة  النماذج  هذه  تكتمل 
إعتراض  إلــى  بــاإلشــارة  السياسية  للسلطة 
على  الصريح  )ص(  اهلل  رســول  بنت  فاطمة 
النبي  التي جاءت بعد وفاة  السياسية  السلطة 
الدامي  الحراك  وهكذا  للهجرة،   11 سنة  في 
سنة  في  علي  بن  الحسين  اإلمام  قاده  الذي 
العلنية ليزيد بن  61 للهجرة ضدّ االنحرافات 
النبويّة. وتجب اإلشارة  معاوية عن الضوابط 
على  السياسية  السلطات  ضغوطات  إلى  أيضًا 
بن جعفر  اإلمام موسى  زجّ  مثل  الدين  أولياء 
أهل  أئمة  تصفية  آلية  وكذلك  السجن،  في 
السُّم  غالبًا من خالل دسّ  كانت  التي  البيت 

إليهم على يد عناصر حكومية.
يرى المؤمنون بالسياسة الدينية بأّن السلوك 
آل  وأئمة  النبيّ  )أي:  الدين،  ألولياء  السياسي 
البيت(، وخطاباتهم السياسية تستبطن جملًة 
واألصول  والمبادئ  والقواعد  الضوابط  من 
كأساسيات  واعتمادها  استخراجها  يمكن  التي 
هي  المبادئ  هــذه  وإن  الدينية.  للسياسة 
المتغيّرة  للمسائل  وعابرة  وعامّة  كليّة  أمور 
صادقة  وهي  والمكانية،  والزمانية  والجزئية 
المؤمنين  زمان ومكان، وعلى  كّل  ونافذة في 

االلتزام بها وإجرائها. 
السياسية  الدين  أولياء  تعاليم  في  البحث  إن 
على  الضوابط؛  هذه  الستخراج  محاولة  هي 
مجرّد  أو  فكريًا  ترفًا  ليست  العملية  هذه  أّن 
دراسة في حقٍل ديني. بل إن ضوابط السياسة 
الدينية هي بمثابة معيار لتقييم هذه السياسة 
في  مؤخرًا  تكوّنت  التي  الفقهية  والسلطة 
األمور  إصــالح  في  التوفيق  نرجو  مجتمعنا. 

بالرجوع إلى تعاليم أهل البيت السياسية.
السياسية  التعاليم  المقال  هذا  في  نــدرس 
الرضا  موسى  بــن  علي  بــاإلمــام  الــخــاصّــة 
الرغبة  عن  النظر  وبقطع  ـــ(.  ــ )148_203ه
باإلمام  الخاص  اإليرانيين  حبّ  فإن  العامة، 
الوحيد  اإلمام  كونه  اإلمامية[،  ]لدى  الثامن 
سبب  عن  بعيدًا  يكن  لم  إيران،  في  المدفون 
وحريٌّ  المقال.  لهذا  موضوعًا  تعاليمه  اختيار 
بمحبّي هذا اإلمام أن يِجدّوا أكثر في اإللمام 
يقرنوا  وأن  قبره،  زيــارة  جانب  إلى  بمعارفه 

اإلشتياق والحب بالشعور الديني.
األمر:  هذا  عن  موسى  بن  علي  اإلمام  يقول 
»رَحِمَ اهلُل عَبدًَا َأحيَى َأمرَنَا. َفقِيَل َلهُ: وَ 
عُُلومَنَا  يَتَعَلَّمُ  َقاَل:  َأمرُُكم؟  يُحيَي  َكيفَ 
عَلِمُوا  َلو  النَّاسَ  َفِإنَّ  النَّاسَ  يُعَلِّمُهَا  وَ 

مَحَاسِنَ َكاَلمَنَا اَلتّبَعُوَنا.«
استخراج  ســوى  األئــمــة  كــالم  محاسن  ومــا 
األئمة  أفكار  في  الكامنة  واألصــول  المبادئ 
االبتالئية  المسائل  ومعالجة  وسيرتهم، 

واليومية باالستناد إليها.
السياسية  تعاليمهم  تنظيم  أن  في  شكّ  وال 
هي من جملة محاسن كالم أئمّة أهل البيت. 
قسمَي  من  السياسية  التعاليم  هذه  تتكوّن 
الخطابات السياسية والسلوك السياسي، ومن 
سياسة  معالم  تتضح  المصدرين  هذين  خالل 
بأن  أيضًا  الواضح  ومن  البيت.  أهل  أئمّة 
وكليّتها  وشمولها  السياسية  الخطابات  كثرة 
المرويّة  األحاديث  إن  أهميّة.  أكثر  تجعلها 
عن اإلمام عليّ بن موسى فضاًل عن توافرها 
الهجرية  القرون  في  العامة  الحديث  كتب  في 
األولى قد جُمعَت أيضًا في كتٍب مستقلة في 
القرون األولى والمتأخرة على حدّ سواء. فمن 
أقدم الكتب المعنيّة بجمع األحاديث المرويّة 
عن اإلمام الثامن هو كتاب )عيون أخبار الرضا( 
الذي أّلفه الشيخ الصدوق )ت: 381هـ( في 69 
بابًا. وإن أحدث كتاٍب يجمع األحاديث المرويّة 
)مُسند  كتاب  هو  موسى  بن  علي  اإلمام  عن 

اإلمام الرضا( للشيخ عزيز اهلل عطاردي.
من  الرضوية  السياسة  استخراج مالمح  يمكن 
التاريخية  والروايات  األحاديث  مجموعة  خالل 
المعتبرة المنقولة عنه. تستند خطوتنا األولى 
السياسية  أقواله  إلى  الغالب  في  الصدد  بهذا 
ولبلوِغ  السياسي.  سلوكه  نغفل  أن  دون  من 
بعض  بتبيين  البحث  نبدأ  المقصود  هــذا 
عسى  الرضويّة.  السياسة  في  العامة  القواعد 
البيت  آل  لتعاليم  وتوثيقًا  تدوينًا  نشهد  أن 
وانتقادات  تنبيهات  خــالل  من  السياسية 

محبّيهم؛ إن شاء اهلل.
 القاعدة األولى: كّل اإلطاعات البشريةمحدودة 

ومقيّدة بعدم معصية اهلل
اِتّباع األفراد لبعضهم اآلخر هي من واقعيات 
الحياة االجتماعية. فاتّباع األبناء للوالدَين في 
في  لزوجها  الزوجة  واتّباع  األسريّة،  الحياة 
وللنظم  للقوانين  والخضوع  الزوجية،  الحياة 
الخضوع  ثــمَّ  ومــن  المجتمع،  فــي  الحاكم 
والّطاعة ألصحاب السلطة واألمراء والسالطين 

والحّكام، كّل ذلك يمّثل هذه الواقعيات.
آنفة  الواقعيّات  تُطرح حول  أزلية  أسئلة  ثمّة 
الذكر التي تُعَد من ضروريات الحياة األسريّة 
يخصّ  ما  ما  أن  الواضح  ومن  واالجتماعية، 
جانب،  ونهيٌ« من  »أمرٌ  إنما هو  الحقل  هذا 
يقف  حيث  آخر.  جانٍب  من  وتبعية«  و»طاعة 
جانب،  في  السلطة  وصاحب  والسلطان  اآلمر 
في  والتابع  والمطيع  والخاضع  المأمور  ويقف 

الجانب اآلخر.
عن  الصدد  بهذا  األوّل  السؤال  يستفهم 
الشروط المطلوبة في مشروعية وجواز »األمر 
)جواز  الفعلي  الحسن  الشرط  هل  والطاعة«؟ 
)توافر  الفاعلي  الحسن  أم  والطاعة(،  األمــر 
والسلطان(؟أم  اآلمر  في  الشروط  من  جملةٍ 
كالهما؟ أم ليس أيّ منهما؟ ويستفهم السؤال 
الثاني عن صالحيات اآلمِر أو السلطان الحق، 
هل هي مطلقة بنحٍو كّلي، أم مقيّدة بمراعاة 
جملة من الضوابط والشروط؟ وبعبارةٍ أخرى 

هل هي والية مطلقة أم مقيّدة؟
السياق نفسه، هل اطاعة اآلمرين، سواء  وفي 
أكانوا الوالدَين أم الزوج أم السلطان، هل هي 
اطاعة مطلقة أم مقيّدة؟ وهل تجوز في بعض 
المواطِن االطاعة المحضة والتبعيّة المطلقة 
أحقيّة  وهل  بشريين؟  آمرين  من  والعمياء 
واتّباعه  اطاعته  تجوّز  وعدالته  السلطان 
آخَر  وببيانٍ  ِنقاش؟  دون  ومِن  مطلق  بنحٍو 
لتجويز  األمر،  لدى  الفاعلي  الحُسن  يكفي  أال 
اتّباعه بنحٍو مطلق؟ أين تجري قاعدة »المأمور 
معذور«؟ وما هي ضوابط السياسة الدينية في 

هذا المجال؟
الفاعلي  الحُسن  مراعاة  إمكانية  تتوافر  ال 
ليس  الوالدَين  فانتخاب  الموارد،  بعض  في 
مسلمَين  غير  يكونا  أن  يمكن  إذ  األبناء،  بيد 
تُذكر  لم  ــزواج  ال صحّة  وفي  عادَلين.  وغير 
جملة  وجوب  ورغم  الشروط.  ضمن  العدالة 
التدبير  مثل  الديني  الحاكم  في  الشروط  من 
مجملة  بنظرةٍ  ولكن  ــمــان،  واإلي واألمــانــة 
قاطبة،  للمجتمعات  بل  الدينية،  للمجتمعات 
للشروط  يفتقدون  الحُّكام  غالبية  بأن  يتضح 
فيهم  يتوافر  لم  أدقّ  وبعبارةٍ  الشرعية؛ 

الحُسن الفاعلي.
الواقع  فإن  والطوباويّة  المثالية  عن  وبعيدًا 
الفاعلي  الحسن  فقدان  عن  يُنبئ  الخارجي 
يُستدعى  وعليه  ــام.  والــحــّك اآلمــريــن  فــي 
مواجهة  في  ليقول:  الصدد  بهذا  استفهام 
ضوابط  توافر  تُستلزَم  هل  الواقع  هذا  مثل 
بمسألة  الخاص  الفعلي  الحسن  في  شرعية 
عليّ  اإلمام  ينوّه  ال؟  أم  بها  والتقيّد  الّطاعة 
المأمون،  إلى  المكتوب  جوابه  في  )ع(  الرضا 
»وَِبرُّ  الدين:  وشرائع  الخالص  اإلسالم  حول 
الوَالِدَيِن وَاِجبٌ وَ ِإن َكانَا مَشِركِينَ، وَال 
وَجَلَّ  عَزَّ  اهلِل  مَعصِيَةِ  فِي  َلهُمَا  طاعََة 
لِمَخُلوٍق فِي  َفِإنَّهُ ال طاعََة  لِغَيِرهِمَا،  وَال 

مَعصِيَةِ الخَالِِق.«
ِبرّ الوالدين كالوفاء بالعهد وأداء األمانة، يقع 
أحدًا  اهلُل  يأذن  لم  التي  الثالثة  األمور  ضمن 
على  تقع  الثالثة  التكاليف  هذه  وإن  بتركها، 
الصالح والفاجر على حدّ سواء. وبعبارةٍ أخرى 
للحُسن  بالنسبة  الثالثة  التكاليف  هذه  إن 
واألمانة  العهد  تمّثل  الوالدَين  لدى  الفاعلي 
المطلَقين، وال تتقيّد )هذه التكاليف( بدينهم 
ليست  الوالدَين  طاعة  أن  بيد  وإيمانهم. 
مطلقة، بل مقيّدة بعدم ارتكاب المعصية؛ أيْ 
أداء  يمنعان عن  أو  بالمعصية  يأمران  كانا  إذا 
فقط،  وليس هذا  تجب طاعتهما؛  فال  الواجب 
هذا  أّن  على  التبعيّة.  هذه  مثل  تجوز  ال  بل 
القيد ال ينحصر بقضية طاعة الوالدَين، بل ال 

يمكن طاعة أيّ أحدٍ في المعصية.
يُشير اإلمام عليّ الرضا )ع( بهذا الصدد إلى 
طاعة  »تقييد  وهي:  األهمية،  بالغة  قاعدةٍ 
بعبارةٍ  الخالق.«  معصيّة  عدم  في  المخلوق 
إنسان،  أليّ  المطلقة  الطاعة  تجوز  ال  أخرى 
واحد:  بقيدٍ  مقيّدة  البشرية  االطاعات  وكّل 
يُمنع اإلطاعة في المعصية. وعليه فإن اإلطاعة 
لتعاليم  طبقًا  المطلقة  والتبعيّة  المحضة 

كونها  على  تقتصر  ال  )ع(  الرضا  عليّ  اإلمام 
وإّن  للشَّرع،  أنّها مخالفة  بل  مرفوضة فقط، 
اإلطاعة؛  هذه  مثل  يقرّ  لم  المقدّس  الشّارع 
وإّن اهلَل ورسوله )ص( واألئمّة )ع( لم يطلبوا 

طاعًة عمياء من أتباعهم.
ينقل اهلُل سبحانه حجَّة أهل الجحيم وتبريرهم 
وَ  سَادَتَنَا  َأَطعنَا  َقاُلوا  »وَ  اآلية:  هذه  في 
الكبار  السَِّبياَل« إن تسيّد  َفَأضَُّلوَنا  ُكبَرَاَئنَا 
وآرائهم،  مواقفهم  أحقيّة  على  دلياًل  يُعد  ال 
الشرعيّة في  الحجّة  المسلِم أن يمتلك  وعلى 
»ال  مرّة:  ألوّل  )ص(  النبيّ  قال  وقد  عمله. 
طاعََة لِمَخُلوٍق فِي مَعصِيَةِ الخَالِِق.« وقد 
أّكد اإلمام علي بن أبي طالب )ع( هذه القاعدة.

فإن  المذكورَين  الموضعَين  إلى  باإلضافة 
اإلمام عليّ الرضا )ع( استند إلى هذه القاعدة 
الموضع  آخرَين.  موضعَين  في  األساسية 
دِينَ  ال  قاَلعليٌّ)ع(:  )ع(:  الرّضا  »قاَل  األوّل: 
وَمَعصِيَةِ  المَخُلوِق  ِبَطاعَةِ  دَاَن  لِمَن 
عن  الرضا،  »عن  اآلخر:  والموضع  الخَالِِق«. 
آبائه عليهمالسَّالم قال: قال رسول اهلل )ص(: 
خَرَجَ  اهلَل  يَسخُُط  سُلطانًاِبما  أرضى  مَن 
تقدّم  ما  على  بناًء  وجل.«  عَزَّ  اهلِل  ديِن  عن 
بأنَّ  اعتياديين  أناٍس  حول  القول  يمكن  هل 

طاعتهم هي طاعة اهلل؟
يُجيب اإلمام علي بن أبي طالب )ع( عن هذا 
السؤال المهم في حكمةٍ زاخرةٍ بالوعظ، حيث 

قال:
آتَاهُ  وَرَجُــاَلً  َثاَلَثًة−  دِيِنُكم  عََلي  «احــُذرُوا 
اهلِل  َطاعَُة  َطاعَتَهُ  أنَّ  َفزَعَمَ  سُلَطانًَا  اهلُل 
أِلنَّهُ  َكَذبَ  اهلِل،  وَ  مَعصِيَُة  مَعصِيَتَهُ  وَ 
الخَالِِق،  مَعصِيَةِ  فِي  لِمَخُلوٍق  طاعََة  ال 
حُبُّهُ  الــمَــخــُلــوقُ  ــوَن  ــُك يَ َأن  اليَنبَغِي 
مَعصِيَتِهِ  فِي  طاعََة  َفال  اهلِل،  لِمَعصِيَةِ 
 ِ اعََة هلِلَّ وَال طاعََة لِمَن عَصَي اهلُل، ِإنَّمَا الطَّ
وَ لِرَسُولِهِ وَ لِوُاَلةِ اأَلمِر. وَِإنَّمَا َأمَرَ اهلُل 
أِلَنَّهُ مَعصُومٌ  الرَّسُوِل  ِبَطاعَةِ  وَجَلَّ  عَزَّ 
َأمَرَ  وَِإنَّمَا  ِبمَعصِيَةٍ،  يَأمُرُ  ال  مَُطهَّرٌ 
مَعصُومُوَن  أِلَنَّهُم  اأَلمــِر  ــي  ُأولِ ِبطاعَةِ 

مَُطهّرُوَن اليَأمُرُوَن ِبمَعصِيَتِهِ.«
تفسيرًا  يتضمّن  الشريف  الحديث  هذا  ذيل 
آمَنُوا  ــذِيــنَ  الَّ َأيٌّــهَــا  ــا  »يَ تعالى:  لقوله 
وَُأولِــي  الرَّسُوِل  َأطِيعُوا  وَ  اهلَل  َأطِيعُوا 
قاطبة  المفسرين  رأي  وبحسب  مِنُكم«   اأَلمِر 
اآلية  هــذه  في  بها  المقصود  االطاعة  فــإن 
أيّ  عن  ممتنعة  وإنها  المطلقة،  االطاعة  هي 
تجوز  ال  المطلقة  والّطاعة  وتقييد.  تخصيٍص 
حصرت  قد  الكريمة  فاآلية  للمصعوم،  إال 
اهلل،  إطاعة  موارد:  ثالثة  في  المطلقة  الطاعة 
وإطاعة الرسول، وإطاعة أولي األمر. وقد أجمع 
المفسّرون الشيعة بأن اإلطاعة المقصودة في 
هذه اآلية هي اإلطاعة المطلقة، وألنَّ اإلطاعة 
المطلقة لغير المعصوم قبيحة، فعليه فإنَّ فئة 
أولي األمر المذكورة في القرآن تنحصر باألئمة 

المصعومين )ع(.
من النتائج القيّمة التي تقدّمها اآلية الكريمة 

والحديث الشريف المذكورَين كاآلتي:
مَن  إطاعَة  تعني  المطلقة  اإلطاعة  أوّاًل: 
تكون إطاعُة اهلِل في إطاعته، ومخالفة اهلِل في 

مخالفته.
األوامر  في  اإلطاعة  هذه  مثل  تنحصر  ثانيًا: 
وال  فقط،  المعصوم  عن  الصادرة  والنواهي 

غير.
المعصومين  غير  أحدٍ من  يحقّ أليّ  ال  ثالثًا: 
أن يتوّقع من اآلخرين اإلطاعة المطلقة؛ أيْ إن 
مطلق  يمّثل  أحدهم  اتّباع  بأن  الظنّ  مجرّد 
هو  إنّما  هلل  مخالفة  ومخالفته  اهلل،  اتّباع 
ظنُّ باطل. وبحسب ما أمر به اإلمام علي بن 
هذا  مثل  مِن  دينكم  على  احذروا  طالب:  أبي 
الشخص؛ أيْ ال تأخذوا دينكم مِن مثل هكذا 
السلطة،  لبلوغ  أشخاص سلطويين وطامحين 
فإنّهم غير مؤهلين لترجعوا إليهم في القضايا 

والشؤون الدينية.
في  الوقوع  وعــدم  الدقة  توخّي  يجب  وهنا 

غير  عن  المطلقة«  اإلطاعة  فـ»نفي  اللبس، 
غير  إلطاعة  مطلقًا«  »نفيًا  تعني  ال  المعصوم 
بوضعه  المقدّس  الشّارع  أن  إذ  المعصوم. 
بعض  فــي  المعصوم  غير  إلطــاعــة  شــروطــًا 
الموارد قد أجاز ذلك بل أوجبه. بيد أن كّل هذه 
اإلطاعات هي إطاعات مقيّدة ومشروطة. فمن 
الناحية الشرعية تلزم إطاعة األبناء للوالدَين، 
الزوجية،  القضايا  في  لبعلها  الزوجة  وإطاعة 
المتخاصمَين  وإطاعة  لسيّده،  العبد  وإطاعة 
وإطاعة  للمفتي،  المقّلد  وإطاعة  للقاضي، 
للسلطة  النّاس  وإطاعة  للقائد،  الجُندي 
الشرعيّة  اإلطاعات  هذه  كّل  ولكنّ  العادلة. 
مقيّدٌة بالقاعدة المذكورة التي تفيد: اإلطاعة 

في الذنب والمعصية ممنوعة شرعًا.
فإن  الشرعيّة  اإلطاعات  بعض  ألهميّة  نظرًا 
بل  المتقدّم،  المورد  على  تقتصر  ال  قيودها 
ُقيّدَت بالحُسن الفاعلي لدى اآلمِر والمُطاِع 
والزوج  الوالدَين  إطاعة  في  أن  بمعنى  أيضًا. 
يكفي  إذ  العدالة،  توافر  يُشترَط  ال  والمولى 
المملوك  أو  الزوجة  أو  األبناء  مطالبة  عدم 
بارتكاب الذنب والمحرّمات. ولكن في القضاء 
لزوم  تحقق  أجل  ومن  والسلطنة،  واالفتاء 
أوّاًل،  العدالة  توافر  يُشترط  الشرعية  اإلطاعة 
والعِلم لدى القاضي والمفتي والسلطان ثانيًا. 
الفئات  هذه  أوامر  تصبح  الشروط  إحراز  ومع 
الشّارع،  رسمها  التي  الحدود  وفي  الثالث، 
الحجّة  من  والمراد  شرعيّة«.  »حجّة  تصبح 
العقاب  يرفع  بها  العمل  أن  هو  الشرعيّة 
ويؤمّن العامل به من العذاب األخروي. فحتّى 
لو أخطأ المفتي أو القاضي أو السلطان، أو كان 

قولهم غير مطابق للواقع.
الحجّة  بين  تــالزم  وجــود  عــدم  إذن  يتّضح 
الشرعيّة واالنطباق مع الواقع. وبالتالي إذا رجع 
شخصٌ إلى المفتي والقاضي والسلطان، مِن 
الذين تتوافر فيهم الشروط الشرعية الالزمة، 
أو  القاضي  أو حكم  المفتي  ولكن أهمل فتوى 
السلطان، وترك »الحجّة الشرعيّة«فإنّه آثِم. 
الشرعية  األحكام  في  المتخصص  غير  على 
الرجوع إلى المجتهد الذي تتوافر فيه الشرائط، 
الشرعية غير  األحكام  دائرة  التقليد في  وعليه 
الضرورية، وال يحقّ له العمل وفق ما يحلو له، 
وأن يهمل رأي المفتي. والمتنازعان في أمٍر ما، 
إذا رجعوا إلى الحاكم الشرعي عليهم الخضوع 
وال  الشرائط،  فيه  تتوافر  الذي  القاضي  لرأي 
بعد  الشرعي  الحاكم  حكم  نقض  لهما  يحقّ 
صدوره بحجّة أن الحكم ال يراعي مصالحهم. 
الذي  السلطان  ألوامر  بالنسبة  األمر  وهكذا 
تتوافر فيه الشرائط؛ وإن لم يكن األمر كذلك 
النظام،  في  والمرج  والهرج  الفوضى  لعمَّت 

وهذا ما ال يقبل به الشّارع.
ولكنَّ )وألفُ لكنّ أخرى(، األخذ بقول المفتي 
فيهم  تتوافر  الذين  السلطان  أو  القاضي  أو 
بأنَّ  يعني  ال  شرعيّة  حجّة  وعَدّه  الشرائط، 
واجبًا.  أمرًا  أصبحت  قد  المطلقة«  »إطاعتهم 
ألنَّه أوّاًل: ال يُقبل رأي المفتي إال فيما يتعّلق 
ومثلما  )الفتاوى(،  الشرعيّة  األحكام  ببيان 
فيما يخصّ  إال  مُتَّبٍع  غير  القاضي  رأي  يكون 
في  السلطان  رأي  وهكذا  والمخاصمة،  النزاع 
الحدود  هذه  خارج  يقع  ما  وكّل  العام.  الشأن 
والقاضي  المفتي  رأي  فسيكون  المذكورة 
والسلطان فيه فاقدًا لالعتبار الشرعي. وبعبارةٍ 
لها  ليس  الشرعية  المناصب  هــذه  ــرى  أخ
صالحياتها  حدود  إن  بل  مطلقة،  صالحيات 
إطاعتها  وإن  ومقيّدة،  محدودة  واختياراتها 
يُتَّبَع  وثانيًا:  الحدود.  بهذه  مقيّدة  أيضًا 
رأي المفتي والقاضي والسلطان الذين تتوافر 
المعتبرة  الشرعية  الحدود  الشرائط في  فيهم 

شرط أن يكون الرأي الصّادر غير معصية.
 ثالثة قيود لكّل االطاعات الشرعيّة

في  شروطٍ  ثالثة  توفر  يجب  أخرى  وبعبارةٍ 
والحسن  الفاعلي  الحسن  شرعيّة:  إطاعةٍ  أيّ 
القيود  هذه  األمــر.  واعتبار  الحدود،  الفعلي، 
وليس  ــر،  اآلخ بعضها  عن  مستقّلة  الثالثة 
األخرى. ومن  تغنينا عن  أن  منها  واحدةٍ  أليّ 
والحسن  الفاعلي  الحسن  أن  أيضًا  الواضح 
بالتعويِل  يمكن  ال  ولكن  مرتبطان،  الفعلي 
على الحسن الفاعلي )توافر الشروط في اآلمِر( 
أن نغض البصر عن لزوم تقييم الحسن الفعلي 
)عدم اقتران الطاعة بالمعصيّة(. عندما يرتكب 
صالحيته  يفقد  ال  قد  ما  معصيًة  السلطان 
االستمرار  يمكنه  وقد  السلطة،  ممارسة  في 
وتعويض  بالخطأ  االعتراف  بعد  سلطته  في 
والمغفرة  العفو  طلب  خالل  ومن  سلف،  ما 
الحسن  بقاء  رغم  ولكن  وجَل،  عزّ  الباري  من 
أدّى  الذي  األمر  ذلك  نفس  في  فإنّه  الفاعلي 
ومِن  شرعًا.  مُطاٍع  غير  كان  المعصية،  إلى 
الواضح أنّه مع استمرار صدور األوامر المؤدّية 
إلى المعصية، بنحٍو يتحوّل الوضع إلى ظاهرةٍ 
عن  سيسقط  السلطان  فــإن  سيئة،  وسنّة 

الحسن الفاعلي، وبالتالي يفقد مشروعيته.
ومِن جانٍب آخر قد يكون السلطان عند مسكه 
الشرعية،  للشرائط  ــدًا  واج السلطة  بزمام 
واجــدًا  لبقائه  ضمانٍ  أيّ  يوجَد  ال  ولكن 
لميسبق  أنّه  سيّما  ال  دائم.  بنحٍو  للشرائط 

أن  إذ  القدر،  بهذا  لالبتالِء  تعرّضَ  أْن  له 
االعتياديين  األفراد  تُفسد  السلطةبطبيعتها 
واجدية  إن  أخرى  وبعبارةٍ  المعصومين.  وغير 
الشرعية،  لحدوثالسلطة  شرطًا  تُعد  الشرائط 
ولذلكمِن  لبقائها؛  شرطًا  نفسه  الوقت  وفي 
العامة  المستمرة  الرقابة  فرض  دومًا  الالِزم 
علىالسلطة السياسية، إذ يُمكن ممارسة هذه 
ليتحصّل  ومقنن  وراسخ  بنحٍوعُقالئي  الرقابة 
السياسية.  سالمةالسلطة  من  دائم  اطمئنان 
متيّقنًامن  المأمور  كــان  إذا  حــال  أيّ  على 
مجرّد  فإن  معصية،  يمّثل  الصادر  األمر  أن 
ال  للشرائط  الواجد  السلطان  من  صدوراألمر 

يُحقق جوازاإلطاعة.
الواجد  السلطان  ارتكب  إذا  آخر  جانٍب  ومِن 
للشرائطجملًة من األفعال السياسية الخاطئة، 
وفقد الشروطالشرعية، فعلى سبيل المثال إذا 
سقطت عنه العدالة، أوفقد التدبير الالزم إلدارة 
هذا  مثل  جليًّابأنَّ  يتضحُ  عندها  المجتمع، 
السلطةوإصدار  ممارسة  له  يحقّ  ال  الشخص 
التنحّي  رفض  إذا  ولكن  الحكومية.  األوامــر 
استمرّ  أو  ــان،  كـ ســبــٍب  أليّ  عنالسلطة 
سبٍب  أليّ  أو  لحبّهللدنيا  السلطة  بممارسة 
هذاالحال  عند  المجتمع  أفــراد  سيكون  آخَــر، 
إصالح  على  قادرون  أنهم  فإمّا  نمَطين:  على 
األمرواستبدال رأس هرم السلطة السياسية، أو 
أنهم غيرقادرين على ذلك. وإذا كان وضعهم 
وفقًا للنمط الثانيفإنّهم مجازون فقط بإطاعة 
تلك األوامر التي ال تكونمعصية. أي أن هناك 
لدى  الحسنالفاعلي  فيها  ينعدم  حين  مــوارد 
فيهامالكًا  الفعلي  الحسن  يصبح  السلطان، 
في  أّن  إلى  أضِف  إطاعتها.  في صحّة  شرعيًّا 
زمنهيمنة الجائر ال يوجَد شكّ في عدم توافر 
الوجاهةالشرعية في السلطة السياسية؛ ولكن 
في مثل هذاالوقت أيضًا يجب على المؤمن أن 
تؤدّي  ال  التي  تلكالموارد  في  السلطة  يطيع 
مواردالتقيّة.  في  إال  فقط،  المعصية  إلــى 
القائلة:  الشرعيّة  القاعدة  إن  أخرى  وبعبارةٍ 
الخَالِِق«،  مَعصِيَةِ  فِي  لِمَخُلوٍق  »الطاعََة 
التي أّكدها أولياءالدين في مواطن عدّة، إنّما 

هي الزمة الرعاية دومًا.
البيت  أهل  تعاليم  في  جــادّة  إرشــادات  ثمّة 
لدى  النافذة  الرؤية  عن  تُنبئ  السياسية،  )ع( 
الخلِل  مكامن  تشخيصهم  في  )ع(  األئمّة 
للسَّالمة  الضامنة  والحلول  الدين  علماء  في 
الدائمية في المجتمع الديني؛ ففي المجتمعات 
رفيعة  بمنزلة  الدين  علماء  يتمتّع  الدينية 
النّاسُ دينَهم  يأخذ  وصالحيات كثيرة، حيث 
القضايا  مختلف  في  بهم  ويقتدون  منهم، 
أوامرهم.  ويطيعون  واالجتماعية،  الفردية 
مخاطر  الرفيعة  المنزلة  هــذه  على  يترتّب 
يتذّكروا  أن  الدّين  أيضًا، وعلى علماء  عظيمة 
دومًا بأنَّ لهم »الطريقية« في هداية النّاس، 
وليس لهم »الموضوعية« مطلقًا، وعليهم أْن 
يظّلوا معالِمَ ونبراس للهداية. ولكن إذا دعوا 
النّاسَ إلى أنفسهم بداًل عن الدعوةِ إلى اهلل، 
والباطل  للحقّ  معيارًا  أنفسَهم  قدّموا  وإذا 
الدين  لمعايير  طبقًا  األمــور  تقييم  عن  بداًل 
هلل،  اتّباعًا  اتّباعَهم  جعلوا  وإذا  وضوابطه، 
مسكوا  إذا  سيّما  وال  هلل،  مخالفًة  ومخالفتهم 
عندها  المجتمع،  في  السياسية  بالسلطة 
عائقًا  ويمسون  الهداية  منار  من  سيهبطون 

أمام سبيل الرشاد ووسيلًة للضَّالل.
لقد حّذر القرآن الكريم من هذا الخطر قبل أيّ 
رُهبَانَهُم  وَ  َأحبَارَهُم  »ِإتَّخَُذوا  آخر:  أحدٍ 
َأربَابًَا مِن دُونِ اهلِل«هل يا ترى اتخذ اليهود 
والبابوات  أحبارَهم ورهبانهم  فِعاًل  والنصارى 
كانوا  وهل  اهلل،  دون  مِن  آلهًة  والقديسيين 
في  البيت  أهل  أئمُّة  صرّح  لهم؟  يسجدون 
إلى  دعوهم  ما  واهلل  »أما  اآلية:  هذه  تفسير 
أجابوهم،  ما  ولودعوهم  أنفسهم،  عبادة 
حالاًل  وحرّمواعليهم  حرامًا،  لهم  أحّلوا  ولكن 
أنَّهمما  و»  يشعرون.«  ال  حيث  من  فعبدوهم 
دخلوا  لكنّهم  الحقيقة،  في  أربابًا  اتخذوهم 
اتخذهم  من  بمنزلة  فصاروا  تحتطاعتهم 

أربابًا.«
باب  في  المأمون  إلى  المكتوب  جوابه  وفي 
إلى  )ع(  الرضا  عليّ  اإلمــام  استند  الشريعة 
)ع(  طالب  أبــي  بن  علي  ــام  اإلم عن  ــات  رواي
والنبيّ األكرم )ص(، مشيرًا إلى قاعدةٍ في بالغ 
مَا صَامُوا  المؤمنينَ:  أميرُ  »قاَل  األهميّة:  
ِبمَعصِيَةِ  َأمَرُوهُم  َلكِن  صَلُّوا،  وَاَل  َلهُم 
رَسُوَل  سَمِعتُ  َقاَل:  ُثمَّ  َفَأَطاعُوهُم.  اهلِل 
 اهلِل يَُقوُل: مَن َأَطاعَ مَخُلوَقًا فِي َغيِر َطاعَةِ 
مِن  ِإَلهًَا  وَاتَّخََذ  َكَفرَ  َفَقد  وَعَزَّ  جَلَّ  اهلِل 

دُونِ اهلِل.«
المجتمع  في  الجادّة  العاهات  إحدى  إن  وإذن 
إلى  الدين  علماء  يتحوّل  أْن  هي  الديني 
طاعًة  يُطاعوا  وأن  اهلل«،  دون  مِن  »أربــاب 
ويطيعونهم  النّاس  يتّبعهم  وأن  عمياء، 
يحللون  بدورهم  أيضًا  وهؤالء  مطلق.  بنحٍو 
بمعصية  ويأمرون  حالاًل،  يحرّمون  أو  حرامًا 
لعادتهم  طبقًا  النّاس  يتّبعهم  وعندئذٍ  اهلل، 
إذا  النّاس  ولكنّ  يشعرون.  ال  وهم  السابقة 
»الفسق  الدين  إلى  المنتسبين  مِن  عرفوا 
على  والتكالب  الشديدة،  والعصبيّة  الظاهر، 
اتّباع  لهم  يحقّ  ال  عندها  وحرامها«  الدنيا 
)ع(  الدين  أولياء  فــإنَّ  األفـــراد.  هــؤالء  مثل 
المجتمع  في  البليّة  هذه  مثل  وقوع  افترضوا 
الديني، وراحوا يضعون تنظيمًا دقيقًا لضوابط 
السلوك  لسالمة  ضمانًا  الشرعية،  الطاعة 
أوامر  في  المعصية  وجود  ولتشخيص  الديني. 
العلماء من عدمه ال توجد طريقة سوى مراقبة 
رقابة  تكون  أن  على  وسلوكهم؛  أعمالهم 
معقولة وعن عِلٍم ودراية. على المجتمع الديني 
الدقة،  أقوال وسلوكيات علماءه بفائق  مراقبة 
وأن يقيس المجتمعُ هذه األقواَل والسلوكيات 
بالضوابط الدينية، وما إْن استشعرَ االنحراف، 

عليه التوقف عن أخذ الدين من هؤالء.
الذي  عن  يبحث  أن  الديني  المجتمع  على 
طريقه.  يسلك  وعَمَّن  ويتّبعه،  إليه  يستمع 
يروي اإلمام عليّ الرضا )ع( عن آبائه، نقاًل عن 
النبيّ األكرم )ص( أنّه قال: »مَن َأصغَى ِإَلى 
مِنَ  النَّاطِقُ  َكاَن  َفِإْن  عَبَدَه،  َفَقد  نَاطٍِق 
مِنَ  النَّاطِقُ  َكاَن  وَِإن  اهلَل،  عَبَدَ  َفَقد  اهلِل 
ِإبلِيس َفَقد عَبَدَ ِإبلِيس.« حين تكون مسألة 
االستماع واالصغاء خطيرة وحساسة بهذا القدر 
يتّضحُ بأن قضيّة االتّباع واإلطاعة واالمتثال 
واالنقياد تمتاز بنحٍو أولى من حساسيّة ودّقة 

وأهميّة بالغة.
وقد اتّضح من مُجمَل ما تقدَّم بأنَّ مجموعة 
بعنوان  قاعدة  فيها  يوجد  ال  الدينية  التعاليم 
يوجَد  ال  للشَّرع  مَعُذورٌ«.وطبقًا  »المَأمُورُ 
يعمل  أاّل  عليه  يجب  بل  معذور،  مأموٍر  أيَّ 
باألوامر المخالفة للشَّرع. وفيما يتعّلق بأوامر 
»أوامر  بأنَّ  القائلة  العبارة  االعتياديين  البشر 
السلطان هي كأوامر اهلل« إنما هو شعارٌ مغاير 

للتعاليم الدينية.
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أستاذ الدراسات اإلسالمية في 
جامعة ديوك األمريكية

مهــــداد…حـــــــب
فالمقاتل  العمل  عن  عاطله  نمير  عيني  تكن  لم 
كانت عينيه تتربص عدوه الكامن خلف موضعه … 
ونمير الحبيب كان يقلب عينيه نحو هاتفه الجوال 
العربي  مدرسة  )مياسه(  حبيبته  رسائل  يقرأ  وهو 
في اطراف مدينته الشعبية حين تعرف عليها وهو 
الدوام والمتسرب معه  الغائب عن  ابن اخته  ياخذ 

في احيان كثيرة …
برر  حين  العربية  اللغه  مدرسة  حبيبته  له  قالت 
غيابه بلهاث اهله نحو استحصال رزقهم … فكانت 
كلنا  اخــي  اسمع  له  تقول  باغتها  بكامل  مياسه 
)نسعى ( في استحصال ارزاقنا وليس نلهث .. الن 
في اللهاث وصف يغير معنى الخير في العمل الى 
معنى يجعلنا حاشاك اهلل كالحيوانات  او كأننا عبيد 

نتوسل سيدنا الرزق 
فكلمه السعي ابلُغ وارق واكثر كياسة واكثر صدقًا 

اما اللهاث فاخشن واكثر تعسفًا 
مياسه  مــع  المتبتله  ــوارُه  حــ هــاجــَس  نمير  ودَع 
ــوات اطـــاق الــنــار من  واســتــفــاق على ازيـــز واصــ

الشمال ..
اطــَل رفيق ساحه خضر  من خلف منظار  حتى 
بما  )المجرمين(  من  خصومه  ليصلي   .. دبابته 

جادت به رشاشه دبابته …
اطاقات  صليات  وتــرافــقــت  الغيور  بــوجــع   فترنَم 

مدفعه مع بيت شعٍر هدر بِه وبا وعي …يخاطب 
به اعداءه ويشيَم روحه 

ومن يفقتر فيها يعيش بحسامه
ومن يفتقر من سائر الناس يسأل 

وانا لنلهو بالسيوف كما لهت 
فتاة بغداد او بجيد قرنفل

االخــر ..حتى  الطرف  العدو في  مــاان اشتد رمــي 
طلب صديقه ماجد والقداح المرافق لدبابه نمير ..

وطلب ماجد من نمير ان يترك مهداد الشوق ليركز 
في مهداد المعركة بعد ان رأه يسرح وقال له ايها 
يقترب  بدأ  فااالرهاب  بنا  رفقًا  الاهث  او  الساعي 
وصاحبي يقول حين تقرر ان تحيي نفسك واهلك 
التضع قلبك حاجزًا بينهما اضرب وال تلتفت وراء 

قلبك…
فضحك نمير وقال لماجد ابشر صاحبتي )الطرمة( 
ولم  تــزغ  لــم  وعيني  بعد  تغب  لــم  الدبابه  ويقصد 
حيث  هناك  الــى  الحسبات  اخذتني  وان  تفقدهما 

رائحة المسك 
الدبابه كي يحصد  فتحة  ماجد وبعد ان خرج من 
الجرذان ببندقيته الذين تكاثرو على دبابته يمسك 
بها ويبدا بضربات المدفع الرشاش الدبابة فما كان 
من ماجد ابن الغربية اال ان يشجع صاحبه الذي 
درعم بالرشاش كي يحمي الجهة اليمنى من رعيل 

الدبابات فخاطبة 
حي اهلل ابن الملحة واردف راجزًا :

يعجبني الجرح لو الگه شمات 
يلم نفسه بحيث يبين ألتم 

وتعجبني السيوف بچف السباع

يحمرها الخجل لو ما لگت دم 
للرامي  مابين صلية رشــاش واخــرى والكام مــازال 
ماجد كنت اخاف على نمير  فقد اختلط بين غضبه 
التعالي وانفعاله المفرط حتى وصل الى حد القطيعه 
مع الوجود في عالم احتدم به القتال فالرجل المقاتل 
كان مكشوفًا للعدو الخوذه وال درع واقي في مقعده 

المحمي في مقدمة الدبابه …
فصحت بأعلى صوتي : نمير ..نمير ..لم اجد منه 
اي استجابه سوى ابتسامه شرسة ويدين قابضتين 
على مدفع رشاش بقوة وبأس شديد وجسد يميل 
اليه …ليخاطب عدوه المجهول  مع تقدم اعــداءه 
الرشقه…يقذف  يرمي  ومــاان  فمه  من  يخرج  بما 

الكام متعمدًا 
وجاه ..

كانون المراجل غيض 
وجاه …

وال غنتب اعله الجهب …
والجاه 

ابد مادورت اعله المال 
والجاه 

الموت اعتازني ودور عليه …
العدو  على  يدرعم  وهو  صاحبه  يتابع  وهو  ماجد 

ولسان حاله يقول ؛ 
اليوم سنموت باكفاٍن  تتحقق مبتغانا 

فأنا الخالدون بكل نصٍر
واال فالشهادة هي ُمنانا 

فما كان مني والكام لماجد اال ان يعزز غيرة هذا 
البطل مرة مهونًا عليه كي يهدأ من غضبه الجسور 

رشاشه   ثنائية  شاجور  ملئ  على  عامًا  واخــرى 
اهازيجه  اشــاركــه  ان  ومابين  الناريه  باالطاقات 

واخرى اخذت دوري في الهوسة 
وصــوت  الــرصــاص  ازيـــز  مــع  هوساتي  فأختلطت 

المدفع والرمي المقابل وصرخت :
سبع ياانمار وتروط …الزلم منه
سبع ياانمار وتروط الزلم منه ..

 ورغم طول المواجهة لم يبدو على صاحبي نمير 
اخذني  حتى  اربكتني  العريضه  وابتسامته  التعب 
الشك مرة ان صاحبي انقطع عن التفكير وصاحبته 
نوبه )جنون( لكن ماان يمرر الي نظره طالبًا امداده 
حاويه على عتاد والمزيد من الطلق ويطلب مني ان 
اهوس ..قائًا لي )مجيد( مويكول عمك كلكامش 
ــردد وال اذعــر …اخــوي  انــا البطل ال اخــاف وال ات
اثبت الركب الراس ياخذه ..ولك هذه ارض الرافدين 
ولن ينجسها احد وانمير بن هاتو موجود واهلل لن 

اعطيهم الفرصه …
باطاقه   ) )نمير  المجرمين  احــد  قنص  بعيد  من 
مسمومة فترنح كثيرًا وحضن االرض فما كان من 
اصدقاءه ماجد وخضر ورعيل الدبابات المرافق له 
نحو  مهرولين  دباباتهم  طواقم  من  يخرجون   …
وقد  ــدم  ال مابسه  على  على  وقــد  الكريمة  جثته 
وجدوه وهو يرتل اخر قصيده حفظها والتي تقول : 

يحالي العتب ياوطن وياك 
الن بس االحبهم عاتبتهم 
تدري شكد احبنك واهواك 
بكد ناسك الفقره العذبتهم 

من صغري گالوا اطلع تره يأذيك 
صدك اذيتني بحبك مافدتني
حلموا بيه اكرهك ياوطن يوم
والن حلموا اكرهك گاومتهم

أ.د.مزهر الخفاجي

ترجمة: حسن الصّراف
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نقرأ ونطالع يوميا مثل هكذا عناوين ، وعناوين اخرى تروج 
االنتقاالت  أخرين يتحركون هنا وهناك في فترة  لالعبين 
وفي  النادي  هذا   في  قدم  موطئ  على  الحصول  ألجل 
واخرين  مغموره  عراقية  اندية  في  العبين  ..ومنهم  ذاك 
محترفين من القارة السمراء لن يصلوا بمستواهم الى ربع 

مستوى الالعب العراقي ..
حقيقة نتأسف لقيام بعض المروجّين لمثل هكذا نوعيات 
لالعبين  تهميشا  هناك  نجد  وقت  في   ، الالعبين  من 
 ، الشعبية  الفرق  ساحات  في  يوميا  يتواجدون  مميزين 
اهمالهم  تم  ممن   ، ألنديتنا  العمرية  الفئات  فرق  وفي 
وتجاهلهم ، قبل أن تتوجه األنظار الى المحترف الخارجي 
والداخلي وبالشكل  التي تهتك فيه خزائن  األندية ماديا 
 ، متعددة  مواسم  أو  موسم  مدى  على  لتبقى  مطلوبة   ،
كما هو حاضرا اليوم في اروقة غير نادي من التي وصلت 
 ، والمحاكم  الشرطة  مراكز  الى  ضدها  الشكاوى  قضايا 
والى مقرات االتحادين االسيوي والدولي ،  فبدال من اتباع 
سياسة مالية صحيحة تسهم في اتخاذ اجراءات احترافية 
صحيحة ، أخذت تلك االندية طريق التسول والتوسل أيضا  
بهذا وذاك من أجل تلبية صرفياتها ومتطلباتها المادية..

إلستثمار  الحقيقية  الرؤية  وأين  التخطيط  أين  ادري  ال 
العبين  هنالك  أن  نعرف  وإننا  خصوصا   ، فنيا  األندية 
وجدوا  أن  بعد  الوطنية  المنتخبات  نحو  طريقهم  أخذوا 
في  وطاقاتهم  مواهبهم  وإظهار  للعب  الحقيقية  الفرصة 
ساحات أندية لن تصرف عليهم ما تم صرفه على العبين 

محترفين نص ردن  ..
ما أود قوله ...يجب التركيز على الالعبين الشباب ومنحهم 
يقع  أن  قبل  االموال  توفير  ويجب   .. الحقيقية  فرصتهم 

الفأس بالرأس . 

جاء فــالن ..
ووقع عــالن

عدنان السوداني 

على خط التماس 
مدرب اللياقة البدنية  مصطفى جابر 

المعلق الرياضي الشاب ضرغام علي راهي 

البطل البارالمبي جراح نصار 

السهر والضغوط البدنية والنفسية
ترهق الالعبين وتؤثر على لياقتهم

اللغة سالح المعلق الناجـــح وطموحي التعليـــق
في الدوريات االوربية 

٢0 وساما ومازال يسكن في التجاوز 

قائد كوريا سون : مالمون على 
اإلداء السيء  أمام العراق 
وتأثرنا بنتيجة التعادل 

فاتي أسطــورة الرقم 10 
الجديد في برشلونــة 

العراق يعود من »كأس 

العالم« بنقطة ثمينة.. 

والمباراة المقبلة »ملتهبة« 

بغداد - عدنان السوداني

المستقل - متابعة

المستقل - متابعة

المستقل - متابعة

الكابتن مصطفى جابر حالة  البدنية  اللياقة  عزا مدرب 
اجراء  أثناء  التعب  من  يعانون  الذين  الالعبين  بعض 
الى   القوي  واالجهاد  بالتشنجات   ويصابون  التدريبات 
واضح  منهاج  وجــود  وعــدم  السليم  التخطيط  غياب 
األسبوعية  التدريبية  الوحدات  التدريبية خالل  لألحمال 

والشهرية.
لها  يتعرض  التي  االجهاد  اسباب  إن من    “ وقال جابر 
الالعب هي : زياده الضغوط البدنية والنفسية والمهنية 
والعاطفية ، إضافة الى االمتحانات والسهر وغيرها من 
على  وتضغط  تؤثر  التي  اليومية  والمشاكل  الضغوط 
وفقدانه   تركيزه  تشتيت  إلى  تؤدي  و  الالعب،  كاهل 
بين  التناسب  عدم  هو  األخر  واألمر  طاقته..  من  لجزء 
التي يتناولها  التغذية  التدريبي مع  الحمل  شدة وحجم 
ضمان  في  األســاس  تعتبر  التغذية  ان  حيث  الالعب، 
مشاركة  فهو  الثالث  السبب  أما   ، البناء  عمليات  إعادة 
يتسبب  ما   ، المتتالية  المباريات  من  بالعديد  الالعب 
االستشفاء..  كافية الستعادة  فترة  بعدم حصوله  على 
عالية  بشدة  تدريبات  بتنفيذ  االستمرار  الى  إضافة 

“كأس  ملعب  العراقي من  المنتخب  عاد 
ثمينة  بنقطة  سيئول  فــي  الــعــالــم” 
الجنوبية  أهداف مع كوريا  بتعادله دون 
الجولة  في   ، مين  هيون  سون  ونجمها 
األولى من الدور النهائي من التصفيات 
 2022 مونديال  إلى  المؤهلة  اآلسيوية 
في قطر.وضغط منتخب كوريا الجنوبية 
وسنحت  المباراة  مراحل  معظم  في 
ينجحوا  لم  فرصة  من  أكثر  لمهاجميه 
من  استبسال  وســط  استغاللها،  في 
الكوري  المنتخب  المنتخب.وبدأ  دفاع 
مقابل  واضح  باندفاع  المباراة  الجنوبي 
العراقي  للمنتخب  دفاعي  واهتمام  حذر 
الذي حاول احتواء الضغط دون محاوالت 
خطيرة على المرمى.في الشوط الثاني، 
أسلوبه  عن  العراقي  المنتخب  تخلى 
محاوالت  تنظيم  الــى  وعمد  الدفاعي 
الرغم  المضيف.وعلى  فاجأت  هجومية 
عدنان  علي  الدفاع  صخرة  مغادرة  من 
انتزاع  عن  الكوريون  عجز   ،)57( مصابا 
المدرب  خبرة  فظهرت  المبادرة،  زمام 
أول ظهور  أدفوكات في  الهولندي ديك 
المنتخب  العراق.ويلتقي  مع  له  رسمي 
منتخب  مبارياته  ثاني  فــي  العراقي 
الجاري في  الشهر  السابع من  إيران في 

الدوحة.
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عند  يحدث  ما   ، المباريات  أو  البطوالت  أيام  بين 
الالعب اإلجهاد البدني والنفسي لعدم الحصول 

والجهاز  العضلي  للجهاز  الكافية  الراحة  على 
ليال  ويتجه  عصرا  يتمرن  فتراه   ، العصبي 

يعد  هذا   و   ، الخماسي  ساحات  في  للعب 
الحالة  مستوى  في  هبوط  ويسبب  خطأ 

التدريبية لالعب. 
واوضح جابر قائال “ إن هذه المشاكل 

الحالة  مستوى  في  هبوطا  تسبب 
يتطلب  ما  وهذا  لالعب  التدريبية 
حل  والمدربين  ــن  ــي اإلداري من 
وتهيئة  الــالعــبــيــن  مــشــاكــل 
الظروف المناسبة لهم ، بتوفير 
عنصر التخطيط السليم ووضع 
عطاءا  يعطيهم  واضح  منهاج 
الضغوط  ــادة  زي أفــضــل.ألن  

تلحق  والنفسية  البدنية 
ضررًا واضحًا بالجسم . 

الشعبية  الفرق  أعــداد  في  الــزيــادة  ضــوء  على 
والقنوات الفضائية ، وجدنا هنالك زيادة في اعداد 
في  العمل  أستهواهم  ممن  الشباب  المعلقين 
مهارات  أنفسهم  في  وجدوا  أن  بعد  المهنة  هذه 
من  وغيرها  الرياضية  والثقافة  واإللقاء  الصوت 

التي  المهمة  جواز التفاصيل  منحتهم 
في  للدخول  ــوب المرور  ــل ق

وأســــــمــــــاع 
من  الجماهير. 
الشباب  هؤالء 
اليوم   نتوقف 
فــــي مــحــطــة 
الشاب  المعلق 
علي  ضــرغــام 

راهي الملقب ب ) ضرغومي الطيب ( ، الطالب في 
بموهبة  يتمتع  والذي  المتوسطة  الدراسة  مرحلة 
التعليق وسجل اسمه في صفوف المعلقين الشباب 
المميزين ، حيث بدأ مشواره مع التعليق في العام 
٢٠١٧ وحصل على لقب افضل معلق في محافظة 
الالعبين في  احد  وهو  عام ٢٠١٩  االشرف  النجف 

الفرق الشعبية  ..
في  وجــدت   “ يقول  للتعليق  أختياره  أسباب  عن 
أصدقائي  بتشجيع  ألحظى  الموهبة  تلك  نفسي 
معلقا   اصبح  ان  طموحي   ، الالعبين  واخــوانــي 
هو  األكبر  وطموحي  العراقي  الــدوري  لمباريات  
المحطات  احد  وفي  األوربية  الدوريات  في  التعليق 
، لغرض تمثيل بلدي  المميزه  الرياضية  الفضائية 
المحبب لدى متابعي  المجال  ومحافظتي  في هذا 

مباريات كرة القدم ..
وعن اسلوبه في التعليق وهل لديه لون خاص به ،  
أم انه يساير موجة المعلقين الشباب بإتخاذ طريق 
هلل  الحمد   : قائال  أجابنا   ، العرب  المعلقين  تقليد 
إنني أمتلك لونا وطريقة خاصة بي بالتعليق ، مثلما 
أكون جاهزا أحيانا لتلبية رغبات الجماهير في تقليد 
االجتهاد  هو  هنا  يميزني  ما  ولعل   ، معين  معلق 
المصطلحات  باستخدام  والتفنن  البديهية  وسرعة 

الرياضية باللغة االنكليزية ، ما أعطاني نمطا ولونا 
على  وجمالية  سحرا  يضيف  بما   ، بالتعليق  خاصا 
ويجعلهم  جماهيرها  يسعد  وبما   ، المباراة  أجواء 

يشيدون بادائي .
ومن  المعلقين العرب  الذين تأثر كثيرا باسلوبهم 
هذا  في  له  قدوة  ويعتبرهم    ، تعليقهم  وطريقة 
المجال  ..قال “ هم ثالثة وليس معلق واحد )فهــد 
العتيبي وعصـام الشوالي و خليل البلوشي( ..ومن 
بالمعلق  وتأثره  اعجابه  أبدى  العراقيين  المعلقين 
بإداء  معجب  فإنه  النجف  في  أما   ، سرحان  عالء 

المعلق ضرغام السالمي ..
انها  قال   .. عليها  بالتعليق  قام  مباراة  اول  وعن 
محمد  عماد  الكابتن  العمده  ملعب  افتتاح  مباراة 
وشموخ  العروبة  شموخ  فريقي  بين  جمعت  التي 

الميالد وانتهت بالتعادل ٣-٣
وختم حديثه بالقول ، ان هدفه القادم هو تطوير 
التعليق   دورات  في  المشاركة  خالل  من  موهبته 
أن  سبق  انه  مبينا   ، والمسابقات  االختبارات  وفي 
الوفاء  قناة  أقامته  للمعلقين  اختبارات  في  تواصل 
في النجف االشرف ، بينما منعته ظروف خاصة من 
الحضور الى قناة العراقية للدخول في اختبارات رغم 

وجود اسمه من بين المشاركين . 

بإنجازه  العراقي  الشعب  فرحة  ان  نصار  جراح  البارالمبي  البطل  أكد 
التجاوز  البارالمبي انسته كل معاناته الشخصية ومنها سكنه في بيوت 
، مقدما شكره الى جميع من أسهم في نجاحه وتكريمه وأشاد بإنجازه.
وقال نصار: إن غلته بعد الحصول على الوسام الفضي في طوكيو بفعالية 
رمي الثقل قد زادت الى 20 وساما ملونا في البارالمبياد وبطوالت العالم 
وقدم  إنجازاته  صنع  في  أسهم  من  جميع  شاكرا  اسيا،  وغربي  واسيا 
واالرتقاء  الرياضة  الى  الدولة  تلتفت  بأن  نصار  المساعدة.وطالب  له 
المالعب  بناء  خالل  من  العراقي  الشعب  الى  الفرحة  تقدم  كونها  بها 
دائما  ألنهم  البارالمبية  ابطال  والسيما  الرياضيين  بشريحة  واالهتمام 
قصار  من  العراقيين  نصار  اإلنجازات.وطالب  تحقيق  في  الموعد  على 
سارية  ورفع  اإلنجازات  صنع  في  واإلسهام  الرياضة  الى  االتجاه  القامة 
بهذه  االهتمام  يوجد  ال  مضيفا:  الكبرى.  الرياضية  بالمحافل  العراق 
الرياضيين  أن حلم  رواتب ال تذكر.وتابع نصار:  تتقاضى  التي  الشريحة 
انه حصل على وسام فضي وتنافس  البارالمبياد. مبينا:  الى  التأهل  هو 

مع رياضيين متوفرة لهم كل أسباب النجاح.وزاد نصار: أن أمنيته بالوقت 
الحاضر هو الحصول على سكن يليق به فهو رب اسرة ومازال يعيش في 
كنف والده في مدينة البطحاء بمحافظة ذي قار. وقال: إن الدار وطن وانا 

حاليا ال املك سقفا يؤويني أنا وعائلتي. 

أعلن رسميًا نادي برشلونة اإلسباني، منح القميص رقم 10 لنجمه 
الشاب أنسو فاتي، الذي بات شاغرًا بعد رحيل األسطورة ليونيل 
ميسي.ورحل ليونيل ميسي عن برشلونة في الميركاتو الصيفي 
المنقضي، في صفقة انتقال حُر، لباريس سان جيرمان الفرنسي.
ونشر برشلونة عبر حساباته الرسمية، فيديو مصور ألنسو فاتي 

الموسم  خالل  رسميًا   10 رقم  القميص  يرتدي  وهو  
برشلونة  في   10 رقم  القميص  الجاري.ويعد 

هو األسطوري للفريق الكتالوني، والذي 
حمله أساطير النادي وعلى رأسهم 

وريفالدو  ورونالدينيو  ميسي 
وروماريو.

ومن المتوقع أن يكون الشاب 
في  األساطير  أحد  فاتي  أنسو 

برشلونة، باعتباره أحد أبناء 
الماسيا،  وأكاديمية  النادي 

على غرار ليونيل ميسي.
للمالعب  فاتي  وسيعود 
المقبلة،  الفترة  خالل 

ــرة إصــابــة  ــت بــعــد ف
في  بقطع  طويلة 
الركبة،  غــضــروف 
عام  لنحو  وصلت 

كامل.

أدفوكات : نجحـــــــنا في صد الهجمـــــات 
الكورية وأنا راض عن نتيــــــــجة التعادل 

المستقل - متابعة

المستقل - متابعة

اعرب مدرب المنتخب الوطني العراقي الهولندي  ديك 
المنتخب  ضد  المباراة  بنتيجة  رضاه  عن  أدفوكات،  
تصريحات  في  أدفوكات،  وقال  الجنوبي.   الكوري 
نتيجة  “انا راض عن   :  “ المستقل  “جريدة  تابعتها 
خصم  امام  جيد  بشكل  لعبنا   .. المباراة 
أو  قوي ولم نسمح سوى لفرصتين 
ثالث فرص خطيرة”.  وأضاف أن 
اوروبا  في  الكوريين  “الالعبين 

عبّر قائد منتخب كوريا الجنوبية ونجم 
“سون”،  اإلنجليزي  توتنهام  فريق 

عن خيبة أمله بخروج منتخب بالده 
في  العراقي  المنتخب  أمام  متعاداًل 

العاصمة سيئول.  
هذه  قبول  الصعب  “من  إنه  المباراة  بعد  سون  وقال   
األداء  على  مالمون  نحن  أقول،  ماذا  أعرف  ال  النتيجة، 

السيء، وإذا لعبنا المباريات بهذه الطريقة، فإن كرة القدم 
لن تتحسن”.    

بهذه  الوقت  يضيعون  الخصم  العبي  ترى  “ان  سون  واضاف 
الطريقة هو امر مخيب لآلمال”.     

يلعبون بشكل جيد”، مؤكدا أنه “تم االعداد للمباراة 
بطريقة جيدة وقد تمكنا من صد الهجمات الكورية 

بتنظيم عالي”.  
والعب  الكوري  المنتخب  كابتن  تصريحات  على  وردا 
الوقت  توتنهام، جيونغ سون، حول محاوالت اضاعة 
من قبل الالعبين العراقيين، قال: “”حجة سون كانت 
جيدة بخصوص اضاعة الوقت.. لكني ال اتفق مع ما 

قاله”. 
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واشنطن ستفرض عقوبات على ايران في حال عدم عودتها االتفاق النووي

بايدن يرفع السرية عن تحقيقات هجمات 11 سبتمبر

الجزائر تتهم المغرب بحرائق الغابات 

امريكا تشكــر قطر لعملها في 
افغانستان وتصفه بالبطولي

روسيا : مفهوم جديد  
لألمن الجماعي في الخليج

المستقل - متابعة

المستقل - وكاالت

المستقل - متابعة

المستقل - وكاالت

المستقل - متابعة

ينفذ  بدأ  المتحدة  الواليات  صبر  ان  يبدو 
حيال ايران ، فبعد جولة حوارات فيينا حول 
 ، اوروبية  بوساطة  النووي  االتفاق  اعــادة 
تحرك  ال  وايــران  المفاوضات،  توقفت  فقد 
ساكنًا حسب  المصدر االمريكي . فقد صرح 
مالي  روبــرت  ايــران  الى  الخاص  المبعوث 
بديله  حلول  المتحدة  الــواليــات  لــدى  ان 
طهران   على  جديدة  عقوبات  فرض  منها 
عدم  حــال  في   ، االوربيين  مع  بالتنسيق 
عودتها الى االتفاق ، او ابرام اتفاق جديد، اذ 
ان االتفاق القديم ينتهي في  العام 2030 . 
إدارة  إن  األميركي  المبعوث  اضـــاف   و 
إلى  االنتظار  “ال يمكنها  بايدن  الرئيس جو 
المحادثات  استئناف  إيران  تقرر  حتى  األبد” 

بشأن العودة إلى االتفاق النووي.
وقال  مالي في مقابلة مع وكالة  “بلومبيرغ”: 

ــن  بـــــايـــــدن يــــرفــــع الــــســــريــــة ع
سبتمبر  11 هــجــمــات  ــات  ــق ــي ــق ــح  ت

أمرا  بايدن،    جو  األميركي،  الرئيس  وّقع 
متعلقة  وثائق  عن  السرية  يرفع  تنفيذيا 
.2001 أيلول/سبتمبر   11  بهجمات 
طويلة  فترة  منذ  الضحايا  أســر  وتسعى 
أمل  على  ســجــاّلت،  على  الحصول  ــى  إل
الهجوم،  فــي  السعودية  تــورط  إثــبــات 
ــرس ــة أســوشــيــاتــد ب ــالـ ــحــســب وكـ  ب

ــل مــن أســبــوع من  ويــأتــي األمــر قبل أق
للهجمات،  العشرين  السنوية  الــذكــرى 
امتد  ــزاع  ــ ن فــي  مــهــمــة  لــحــظــة  ــي  وهـ
ــائــالت  ــع ــوات بــيــن الــحــكــومــة وال ــســن ل
السرية  المعلومات  عن  الكشف  بشأن 
الهجمات. سبقت  التي  بالفترة   الخاصة 

الماضي،  الشهر  الــصــراع،  هــذا  ــرز  وبـ
ــارب  أق مــن   1800 نحو  عـــارض  عندما 
األوائل،  والمستجيبين  والناجين  الضحايا 
الهجمات،  فعاليات  في  بايدن  مشاركة 
ــرت الــوثــائــق ســريــة ــم ــت  فـــي حـــال اس

“األحــداث  أن  على  التنفيذي  األمــر  ونص 
قبل  وقعت  بصددها  نحن  التي  المهمة 
بلحظة  تتعلق  وهي  أكثر،  أو  عقدين  نحو 
مأساوية ال تزال تتردد في التاريخ األميركيّ 
وفي حياة الكثير من األميركيّين”، وأضاف 
أن  من  التأكد  بمكان  األهمية  من  “لذلك 
الشفافية  تعظم  المتحدة  الواليات  حكومة 
فقط  السرية  على  وتعتمد  حد،  أقصى  إلى 
حدود  في  وضرورية  مطلوبة  تكون  عندما 

ضيّقة .

اتهمت مجلة “الجيش” الصادرة عن الجيش الجزائري 
المغرب بالوقوف “بشكل أو بآخر” وراء الحرائق األخيرة 

التي اجتاحت مساحات واسعة من غابات البالد.
وجاء في افتتاحية المجلة لشهر سبتمبر أن “الحرائق 
التي شهدتها واليات الوطن مؤخرا أثبتت ما أكدته 
الجزائر  تعرض  بخصوص  للجيش  العليا  القيادة 
تهدف  البحار،  وراء  من  تنسج  خبيثة  لمخططات 
“التحريات  أن  مضيفة  الوطنية”،  الوحدة  ضرب  إلى 
التنظيمين  للشك، ضلوع  يدعو  ال  مما  أثبت  األمنية 
ضد  الشرسة  الحرب  في  و)رشاد(  )ماك(،  اإلرهابيين 

الجزائر”.
العدائية  المخططات  إلى  “اإلشــارة  أن  إلى  ولفتت 
المخزن  نظام  تورط  عن  للحديث  بالضرورة  تقودنا 
ال  التي  الشنيعة  الجريمة  هذه  في  بآخر  أو  بشكل 
مع  للمغرب  والموثقة  القوية  الصلة  بحكم  تغتفر، 
ما  حسب  المذكورتين”.  اإلرهابيتين  المنظمتين 

اكدته المجلة 
الدبلوماسية  العالقات  قطع  قرار  عن  حديثها  وفي 
بين المغرب والجزائر، أكدت المجلة أنه “قرار سيادي 
ومؤسس، بسبب االعتداءات المتكررة والتي أضحت 

معروفة لدى الجميع”.

اليوم  الى قطر  الذي وصل  بلينكن،  أنتوني  األمريكي،  الخارجية  وزير   شكر 
األحد، معتبرا أنها تقوم بـ”عمل بطولي” بمساعدتها في تنفيذ عملية اإلجالء 

من أفغانستان.
واوضح بلنكين الذي اجتمع بمسؤولين قطريين  ، انه وجه  الشكر لهم على 

ما قدموه من مساعدة خالل عملية اإلجالء من أفغانستان.
وأضاف بلينكن أنه سيلتقي بأفغان وموظفين في قطر “التي تقوم حقا بعمل 

بطولي على مدار الساعة”.
ألمانيا  العسكرية في  رامشتاين  قاعدة  إلى  بعد ذلك  أنه سيسافر  كما ذكر 

للمشاركة في اجتماع وزاري ولقاء نظيره األلماني، هايكو ماس.
وتمثل قطر من أهم نقاط عبور الالجئين األفغان الذين يتم إجالؤهم من 
بالدهم، كما سبق أن أرسلت السلطات القطرية 3 رحالت على متنها خبراء 

فنيين إلى مطار كابل للعمل على إعادة تشغيله.

منطقة  في  الجماعي  باألمن  الخاص  مفهومها  حدثت  أنها  روسيا  أعلنت 
الوثيقة. المبادئ األساسية للنسخة المحدثة من هذه   الخليج وكشفت عن 
خالل  ــا،  ــاروف زاخ مــاريــا  الروسية  الخارجية  باسم  المتحدثة  ــارت  وأشـ
في  ساخنا  ملفا  يعد  ال  الخليج  فــي  الــوضــع  أن  ــى  إل  ، صحفي  موجز 
الماضية. الــعــقــود  ــالل  خ أهمية  يقل  لــم  ــه  أن غير  الــحــالــي،   الــوقــت 
باألمن  الخاص  مفهومها  مرة  ألول  طرحت  روسيا  بأن  زاخاروفا  وذكرت 
ذلك  ومنذ  الماضي،  القرن  تسعينيات  منتصف  الخليج  في  الجماعي 
الوضع  لتطورات  نظرا  ــرارا،  م الوثيقة  هذه  وتدقيق  تعديل  تم  الحين 
العالم. مستوى  على  االستراتيجية  األهمية  ذات  المنطقة  هــذه   في 
سلسلة  على  تقليديا  يعتمد  المفهوم  هــذا  أن  إلــى  المتحدثة  ولفتت 
األطراف كوسيلة  وتعددية  مراحل  على  وتنفيذه  العام  منها طابعه  مبادئ، 
على  بناء  وتطبيقه  القرار  صنع  في  المعنية  الدول  كافة  مشاركة  لضمان 
أراضيها. ووحدة  الدول  سيادة  واحترام  الدولي  بالقانون  االلتزام   أساس 
بالتنسيق  الروسي  الجانب  اختتم  الجاري،  العام  أغسطس  “بحلول  وتابعت: 
وتتركز  المفهوم،  هــذا  تحديث  على  العمل  اإلقليميين  الشركاء  مع 
رامية  مشتركة  لخطوات  األمد  طويلة  خطة  تبني  على  المحدثة  نسخته 
آليات  وإنشاء  الثقة  لبناء  ــراءات  إج منها  ــن،  واألم االستقرار  تعزيز  إلى 
والمعايير  االتجاهات  وتحديد  النزاعات  وتسوية  الخالفات  بحل  خاصة 
الخليج”. منطقة  في  الدول  بين  للتعاون  المستقبلي  للهيكل   األساسية 
متعدد  التعاون  بتطوير  تقضي  الوثيقة  هذه  أن  إلى  المتحدثة  وأشــارت 
األطراف في المجال السياسي والعسكري واالقتصادي واإلنساني، باإلضافة 

إلى حماية البيئة بين دول المنطقة.

تواصل  بينما  األبد  إلى  االنتظار  يمكننا  “ال 
في  تقدمهم  ألن  النووي،  تقدمها  إيــران 
مرحلة ما سيجعل العودة إلى االتفاق النووي 
أقل قيمة بكثير للواليات المتحدة “، غير أنه 

أضاف أن بالده “مستعدة للتحلي بالصبر”.
وكان مالي، الذي كلفه بايدن بإعادة التزام 
بين  النووي  االتفاق  في  المتحدة  الواليات 
أغسطس  في  قال  الكبرى،  والقوى  إيــران 
في  المجهولة  المتغيرات  إن  الماضي 
اإليرانيين،  بتصرفات  تتعلق  المباحثات 
الستئناف  استعداد  على  “نحن  أضاف:  لكنه 
لم  إذا  لنفعله  نكن  لم  ما  وهو  المباحثات، 

نعتقد أن الصفقة ممكنة”.
تملك  المتحدة  الواليات  أن  وقتها  وكشف 
إحياء  إعــادة  عدم  حال  في  بديلة  خيارات 
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انها جرأة بال شك حيث ان مظفر يعتقد 
قد  والفكر   , الفكر  تحمل  قصيدته  ان 
يتطور مع السنين , فال يجوز للمفكر ان 
يبقى على وجهة نظر , كان يؤمن بها 
في فترة من فترات حياته , وان يتشبث 
بها , وكلنا نعرف ان المد اليساري الذي 
منتصف  قبل  العربي  الشباب  في  اثر 
 , سنين  بعد  يبق  لم   , الماضي  القرن 
ان  الشيوعيين  بعض  استطاع  حيث 
يخص  بما  تفكيرهم  منهج  من  يغيروا 
ربما  التي  واالفكار  المعتقدات  بعض 
متحررا  او   , متشددا  خطا  تمثل  كانت 
تلك  تغير  مع  المجتمع  رؤية  يساير  ال 
الى  انحيازها  او  واقترابها   , المجتمعات 
الشعوب  معاناة  حسب  الماورائيات 

وتغير الظروف التي تحيط بهم. 
استطاع مظفر ان يتحلى بالشجاعة في 
اعادة صياغة بعض قصائده , خصوصا 
 , الشعرية  الصور  ببعض  يتعلق  فيما 
بعض  تضمنتها  التي  االفكار  بعض  او 

قصائده. 
في  القضية  ــذه  ه ــول  ح مثاال  اطــرح 
والتي   “ القديمة  الحانة  “في  قصيدة 
الثمانينات  منتصف  بعد  اشتهرت  
زارها  التي  الجزائر  في  مرة  اول  والقاها 
اتحاد  من  بدعوة   , فقط  واحــدة  مرة 
االمسية  هذه  في  القى  حيث   , ادبائها 
مجموعة قصائد مثل “ثالث امنيات على 
“في  وقصيدة   , الجديدة”  السنة  بوابة 
“االساطيل”  , وقصيدة  القديمة”  الحانة 

بمجزرة  بها  تنبأ  التي  القصيدة  وهي 
, وهذا موضوع مؤجل  لعام  الحج لذلك 
لحلقة قادمة , حيث ان مظفر النواب من 
الذين تنبأوا بعض ما جرى في البلدان 

العربية من احداث من خالل قصائده. 
يروي  القديمة”  الحانة  “في  في قصيدة 
مظفر قصة رجل يلتقي بغيا في حانة , 
البغي ويقارنه مع  ثم يتحدث عن شرف 
التي  القيادات  بعض  بشرف  يسمى  ما 
اودت ببلدانها الى الهاوية , ويقول في 

اول القاء للقصيدة :  
المَشرَبُ َليسَ بَعِيدًا

ماجَدوى ذلِكْ؟
الحانات  تمتصُ  اإلسفنجََة  كما  أنتَ 

والتَسَكر
الليل  عُمِر  مِــنْ  المتبٌقي  يُحِزنَكَ 

بكاساتِ
الَثملين

لماذا تَركوها؟
هل كانوا عشاقًا؟

إرادتهم  بمحض  لوطيين  كانوا  هل 
كلقاءات القمة؟

هل كانت بغي ليسَ لها أحَدُ
في هذي الدنيا الرثة؟

لو كنت هنا
خبأت بسترتك التاريخيٌة رغبتها

وهمست بدفء في رئتيها الباردتين..
أيقتلك البرد؟

أنا يقتلني نصف الدفء.. ونصف الموقف 
أكثر 

مظفر  بدأ  سنوات  سبع  من  اكثر  وبعد 
الشعرية  المساقط  بعض  في  يعدل 
ثيمة  على  الحفاظ  مع  القصيدة  لذات 
التعديل  وبعد   , ومقصدها   القصيدة 
اجزائها  بعض  فــي  القصيدة  اصبح 

المتغيرة بالشكل التالي: 
المشرب ليس بعيدا  

ما جدوى ذلك 
وال  الحانات  تمتص  االسفنجة  كما  انت 

تسكر 
طافحة  تركت  لكاسات  الحزن  يأخذك 

للصمت 
هل كانوا عشاقا 

غلب النوم عليهم 
والموت  الدنيا  هذي  من  تعبوا  غرباء 

تأخر 
ام بضعة منحطين اجتمعوا 

كلقاءات القمة واختصروا المحضر
وتداعب كرسيا اكلته العثة 

تلمس برد امرأة تركته 
لتبحث عن دفء 

لو كنت هناك ألدفأت يديها الباردتين 
وتشعل كالشعراء المغمورين سيجارتها 

سيدتي 
ايقتلك البرد 

الموقف  انا يقتلني نصف الدفء ونصف 
اكثر

 ----
سابقة  لقصيدة  القادم  التعديل  في 
 , شاعرية  اكثر  سيناريو  مظفر  يرسم 

واعمق تصويرا لمكامن هذا المشرب , 
ويحاول ان يوضح بعض ما كان لم يكن 
فيسهب   , مختصرا   : لنقل  او   , واضحا 
الصورة  باكتمال  يحس  كي  وصفه  في 
على  يوظفه  الذي  المشرحي  والمشهد 

شكل قصيدة. 
بإلقاء  الــنــواب  اهتمام  ان  اعتقد  انــا 
ان  فكرة  اعــطــاه  الــذي  هــو  قصائده 
ان  يحاول  حكواتي  الى  احيانا  يتحول 
فلو   , جوانبه  كل  من  بالمشهد  يحيط 
دون   , فقط  مكتوبة  القصيدة  كانت 
كما  لبقيت  عديدة  مرات  القائها  اعادة 
الشاعر  النواب  ان  بيد   , اول مرة  كتبها 
اسقاطها  يقصد  هو  لوقائع  والمحاكي 
وفق  والمرير  المعاش  الــواقــع  على 
اغناء  الــى  يدفعه  ــذي  ال هو  احساسه 

المشهد بعد حين. 
لقد جربت الكتابة مع مظفر النواب حين 
مسرحيا  نصا  له  ادون  وبدأت  التقيته 

“العربانة” وكان ذلك في صيف  بعنوان 
 , حديثا  الشام  الى  قدمت  حين   1994
واخرى  تارة  بيديه  يتمدد  النص  وكان 
يقتضب منه القليل كأنه عجينة خبز لم 

تشو بعد. 
وعرفت حينها ان شاعرية مظفر الكبيرة 
ال يحدها نص ثابت , وان النص الشعري 
عليه  ينهال  حسبما  مرارا  يتحول  لديه 
الشعري  خياله  الى  يستند  تجديد  من 

الواسع. 
هناك  كان  ليلية  وتريات  قصيدة  وفي 
المثال  سبيل  على  ذكرناه  مما  الكثير 
في اعادة تدوين القصيدة , وفي بعض 
مظفر  ــاد  اع ايضا  الشعبية  القصائد 
حتى   , مرة  من  ألكثر  القصيدة  تدوين 
جديدة  قصيدة  الى  تستمع  تكاد  انك 
من  مطور  نص  الحقيقة  في  لكنها   ,

قصيدة سابقة.

11قبل االخيرة

رئيس التحرير 
عالء الخطيب

هيئة التحرير 

االخراج الفني: د. فرات العتابي

للمراسالت 

المشرف العام
د. عبد الحميد الصائح

مدير التحرير 
امير الخطيب صحيفة عربية جامعة تصدر من لندن

د. صائب غازي 
قحطان جاسم جواد

ظافر جلود 
عدنان السوداني 

وسام الغزي 

ميامين عالء 
هديل العيثاوي 

E-mail : info@almustaqel.net

www.almustaqel.net

Whatsapp : 009647829341715

مظفريات 17

اعادة تدوين القصيدة 

يكتبها محمد السيد محسن 
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نعيم عبد مهلهل 

غداء العباس 
وفكتور جارا

،،

،،

يف 11 سبتمرب عام 
1973، قاد الجنرال 

التشيلي بيونيشيه 
انقالبًا عسكريًا من 

نتائجه ثالث فواجع 
جلبت لنا الحزن 

واأللم نحن املعلمون 
يف مدرسة البواسل 
التي تقع يف واحدة 

من قرى األهوار.
الفواجع الثالث 

هي مقتل الرئيس 
الشرعي لشيلي 

سلفادور اللندي الذي 
دافع وإىل آخر لحظة 
عن القصر الرئاسي، 

وتم اغتياله بعد 
أن نفد العتاد من 
بندقيته التي كان 
يشاغل بها جنود 

بيونيشيه من إحدى 
نوافذ القصر.

عرف بني الشعراء , اذا حضر 
شيطان الشعر فان النزف 

الشعري ينتهي بالقاء الشاعر 
لقصيدته , فال يعدل بها 
, النه ال يجرؤ على اعادة 

النزف الشعري الذي اولد له 
القصيدة . شعراء كثريون 

قالوا عن قصائدهم السابقة 
: لو انهم كتبوها يف زمان غري 

ذاك الزمان لكانت رؤيتهم 
الشعرية غري التي دونوا فيها 
القصيدة القديمة , بيد انهم 
حافظوا على جسد القصيدة 

املقصدي , والبنية اللغوية 
لها . وعسف عن هذا الطريق 
مظفر النواب الذي تجرأ على 

اعادة تدوين القصيدة , حيث 
نراه يف اكثر من قصيدة , 

يعيد صياغة بعض املساقط 
الشعرية باضافة جمل 

يبتدعها الوقت الجديد إللقاء 
تلك القصيدة , او اعادة قراءة 

القصيدة دون غريها . 

المدرس  جارا،  فكتور  اغتيال  هو  الثانية  الفاجعة 
والمسرحي والمغنّي والشّاعر والنّاشط في الحزب 
الشيوعي التشيلي، عندما كان متوجّهًا إلى عمله 
بدأت  وحين  سانتياغو.  في  التقنيّة  الجامعة  في 
األخبار بالتتالي، بقيَ في الجامعة يغنّي مع طاّلبه.

صبيحة الثاني عشر من أيلول سبتمبر، اعتقل جارا 
من هناك، ونقل مع حوالي خمسة آالف آخرين إلى 
الذي  المفتوح  المسلخ  الرياضي،  تشيلي  استاد 
رقص فيه اليمين التشيلي على آالم االشتراكيين. 
اآلالف  جانب  إلــى  وعــّذب،  جــارا  ــرب  ضُ وهناك، 
وعندما  الغناء.  عن  يتوّقف  لم  لكنّه  أيام،  ألربعة 
على  يعزف  أن  بسخرية  منه  طلب  يــداه  كسرت 
غيتاره، فغنّى بتحدٍّ أغنية حزب أيّيندي الشهيرة: 
 44 سننتصر سننتصر. ويقال: إن جسد جارا تلقى 
رصاصة من بنادق الجنود الذين اغتالوه. والثالثة 
وفاة الشاعر الكبير والحاصل على جائزة نوبل بابلو 
قد  أني  )أشهد  الرائعة  المذكرات  صاحب  نيرودا، 
السبعينيات  أيام  الفضل  إليها  يعود  والتي  عشت( 
خاصة  النثرية،  الطاقة  من  بمزيد  موهبتنا  بإغناء 
وتعرض  طفاًل  كان  حين  يرويها  التي  القصة  في 
معه  توسدن  جميالت  فتيات  قبل  من  لالغتصاب 
متعة  أول  معه  ومارسن  البارد  الشوفان  عشب 
العالم،  في  طفل  أصغر  يتلقاها  إناث  مع  ذكورية 
وقد مات حزنًا وكمدًا الغتيال رفيق دربه سلفادور 

اللندي..
كنا  يوم  دموعنا  تختلط  جــارا  فكتور  دمــوع  عند 
مدرستنا،  صرائف  أمام  الهور  مساءات  في  نجتمع 
أغاني  معنا  التي  الكاسيت  مسجالت  ودعت  وقد 
صوت  مكانها  وحلَّ  حسين،  وزهــور  ووردة  نجاة 
مرثياته  يشدو  وهو  حسين  جعفر  العراقي  الفنان 
الحزينة من أجل شيلي وفكتور جارا، وأتذّكر منها 

إلى اليوم تلك األغنية الرائعة التي مطلعها:
)في شيلي ممنوع أن تبكي أن تضحك

مسموح أن تسقط في الشارع...(
وقتها كان الطيب شغاتي يشاركني الحزن بالرغم 
من أنه ال يدرك تفاصيل ما يحدث، وهمس لواحد 

من المعلمين: أبو مَنْ مِنَ المعلمين توفي؟
فرد أحد المعلمين الممتلئ يسارية وكرهًا للنازية 

قائاًل: لقد مات اللندي ونيرودا وجارا.
رد المسكين وبفطرته: ومن أي الحمائل هؤالء.؟

قال المعلم: من حمائل الحرية.
شغاتي،  لدى  الفهم  أضواء  تشكلت  يومها  ومن 
جارا  فكتور  على  معنا  سكبها  التي  دموعه  وربما 
جعفر  أغاني  بسماع  شغفًا  ويزداد  ليتعلم،  دفعته 
المأساوية  اللحظة  تلك  معنا  تخيل  لقد  حسن. 

لموت المغني.
تلك  ذكريات  تغسل  جارا  فكتور  ودمــوع  واليوم 
الوالء  ببراءة  تسكننا  كانت  التي  الثورية  الحماسة 
للحرية التي اختفى الكثير من عواطفها ودوافعها 
بفعل حوت العولمة، أتذّكر صوت فكتور جارا الذي 
نفهمه،  ال  كنا  الذي  اإلسباني  بصوته  يغني  كان 

ولكننا كنا ندرك معناه...
أجّل  وقد  سبتمبر،   11 ينسى  فقلما  شغاتي،  أما 
االحتفاء به عامًا واحدًا فقط، حين صادف في هذا 
اليوم ذكرى مقتل اإلمام العباس )ع(. قال: بالرغم 
من أن االثنين ثوريان، لكن أم مكسيم تقول: هذا 

اليوم غداء العباس قبل أي شيء..

حظوظ متفاوتة و انتظار عند عتبة العالمية
الممثالت الهنديات في األفالم و المسلسالت األجنبية 

جمال الدين بوزيان 

2

في المقال السابق، تعرضنا ألهم نجمات 
األجنبية،  األفالم  في  المشاركات  الهند 
أغلبهن قادمات من بوليود بعد تحقيق 

النجاح في بالدهن.
و مثلهن أيضا، يوجد ممثلون رجال من 
بوليود خاصة و السينما الهندية عامة، 
لعل  الممثالت،  نهج  نفس  على  ساروا 
عالمية  بصمة  ترك  فيهم  واحــد  أهم 
خان،  عرفان  الــراحــل  هو  ــدا،  ج الفتة 

المتوفى العام الماضي.
أكثر  خان  عرفان  الراحل  الممثل  يعتبر 
و  لهوليود  الوصول  في  حظا  الهنود 
أجنبية،  و  أمريكية  أفالم  في  المشاركة 
و لوال وفاته، ربما كان سيكون له شأن 

كبير و مشوار أطول في هوليود.
الكبيرة،  لموهبته  إضافة  خان،  عرفان 
السينما  تحبه  نموذجي  شكل  لديه 
المناسب  الهندي  النمط  هو  األجنبية، 

للظهور في تلك األفالم.
فيلما   13 حوالي  في  خان  عرفان  شارك 
بعضها  و  أمريكي  بعضها  أجنبيا، 
أوروربي أو إنتاج مشترك هندي أوروبي، 

و هي:
إنتاج   :  Such a Long Journey  - 
من   ،1998 سنة  كندي  هندي  مشترك 

.Sturla Gunnarsson :إخراج
مشترك  إنتاج   :Bokshu The Myth  - 
هندي بريطاني سنة 2002، من إخراج: 

. Shyamaprasad
مشترك  إنتاج   :The Namesake  - 
من   ،2006 سنة  ياباني  أمريكي  هندي 
 ،Mira Nair الهندية  األمريكية  إخراج 
لفت  الفيلم دورا مهما في  لهذا  و كان 
إبراز  و  خان  لعرفان  العالمية  االنظار 

موهبته.
بريطاني  مشترك  إنتاج   :  Partition  - 
من   ،2007 سنة  إفريقي  جنوب  كندي 

.Vic Sarin :إخراج
أمريكي  إنتاج   :  A Mighty Heart  - 
 Michael ــراج:  إخـ مــن   ،2007 سنة 

.Winterbottom
إنتاج   :The Darjeeling Limited  - 
 Wes إخراج:  من   ،2007 سنة  أمريكي 

.Anderson
إنتاج   :  Slumdog Millionaire  - 
عن  غني  الفيلم   ،2008 سنة  بريطاني 
 Danny Boyle إخــراج  من  التعريف، 
الفضل  له  كان  و  وقتها،  كثيرا  اشتهر 
دفعا  عالميا  خان  بعرفان  للدفع  الكبير 
قويا، شارك معه أيضا من الهنود النجم 
في  بعدها  شارك  الذي  و  كابور،  أنيل 
 Mission مثل  األجنبية  األفالم  بعض 

نفس  له  يكن  لم  لكن   Impossible
الحظ مثل عرفان خان.

 - New York, I Love You: أنطولوجيا 
قصيرا،  فيلما   11 من  مكونة  أمريكية 
تم إنتاجها سنة 2008، و اإلخراج لـ 11 

مخرجا مختلفي الجنسيات.
 - The Amazing Spider-Man: فيلم 
سنة  مارفال  شركة  إنتاج  من  أمريكي، 

.Marc Webb :2012، من إخراج
عرفان  أفالم  أشهر  من   :  Life of Pi  - 
خان العالمية، إنتاج أمريكي مشترك مع 
دول أخرى من بينها الهند، سنة 2012، 
التايواني  الصيني  المخرج  إخــراج  من 

.Ang Lee :الشهير
أمريكي  إنتاج   :Jurassic World  - 
كثيرا  مــعــروف  الفيلم   ،2015 سنة 
على  كثيرا  fثه  يعاد  و  الجمهور،  لدى 
 Colin إخراج:  من  الفضائيات،  مختلف 

.Trevorrow
تم  شهير،  أمريكي  فيلم   :  Inferno  - 
البطولة  فيه  كانت   ،2016 سنة  إنتاجه 
الفيلم  خان،  عرفان  مع  هانكس  لتوم 

كانت  عرفان،  وفاة  بعد  و  كثيرا،  نجح 
ميديا  السوشيل  تعليقات  من  الكثير 
تتحدث عن هذا الفيلم و تذكره كواحد 
من أفضل أفالمه، الفيلم كان من إخراج: 

.Ron Howard
إنتاج   :The Song of Scorpions  - 
سنغافوري،  فرنسي  سويسري  مشترك 
السويسري  إخــراج  من   ،2017 سنة 

.Anup Singh :الهندي
 - Puzzle : هو آخر فيلم أجنبي مثل فيه 
 ،2018 أمريكي سنة  إنتاج  عرفان خان، 

.Marc Turtletaub :من إخراج
الممثل  ــراك  ــت اش ــم  ت  ،2020 سنة 
الهندي Randeep Hooda مع الممثل 
في   Chris Hemsworth األسترالي 
Extraction- األمريكي  الفيلم  بطولة 
 Sam إخــــراج:  ــن  م  ،Tyler Rake
Hargrave، و كان دورا الفتا و مهما في 
رانديب  كان  إن  يعلم  أحد  ال  و  الفيلم، 

سوف يتلقى عروضا أجنبية أخرى.
 3 في  شارك  أيضا    Ali Fazal الممثل 
البريطاني  الفيلم  أهمها  أجنبية،  أفالم 
سنة   Victoria and Abdul المعروف 
.Stephen Frears :2017، و من إخراج

مشاركة  أن  هــنــا،  ــارة  ــ اإلش تــجــدر  و 
من  القادمين  الهنود  النجوم  الممثلين 
باألمر  ليس  األجنبية  األفالم  في  الهند 
الجديد، لكنه كان يتم بطريقة محتشمة 
إليهم فقط، مثل   الحاجة  و قليلة، وقت 
Amrish Puri في دوره الشهير في فيلم 
إنديانا جونز سنة 1984، و نصر الدين 
شاه الذين لديه في مشواره قرابة الـ 9 
أفالم أجنبية، كان فيها دائما يلعب دور 
البطولة المساعدة أو أدوارا ثانوية، لعل 
 The League :أهمها الفيلم األمريكي
 of Extraordinary Gentlemen

المنتج سنة 2003.
له  كانت  مخضرم  آخر  بوليودي  ممثل 
هو  األجنبية،  األفالم  في  مميزة  بصمة 
قرابة  جعبته  في   ،Om Puri الراحل 
الفيلم  أشهرها  أجنبي،  فيلم   15 الـــ 
 The  2014 سنة  المنتج  األمريكي 
Hundred-Foot Journey مع الممثلة 

.Helen Mirren الكبيرة
 Anupem الممثل  أيضا  ذكر  يمكن  و 
Kher الذي شارك في أكثر من 20 فيلما 
أو  ثانوية  مشاركات  كلها  كانت  أجنبيا، 

بطولة مساعدة في أحسن األحوال.
الكبير،  الهندي  النجم  باتشان،  أميتاب 
 2013 سنة  شرفية  مشاركة  له  كانت 
في فيلم من بطولة ليوناردو ديكابريو 
عنوانه: The Great Gatsby من إخراج 

.Baz Luhrmann
األجنبية  األفالم  أغلب  عامة،  بصفة  و 
في  و  المقال  هذا  في  ذكرها  تم  التي 
أولئك  فيها  شارك  و  منه،  األول  الجزء 
مختلفة  مشاركات  فيها  كانت  النجوم 
لكن  آخرين،  هنود  لممثلين  متعددة  و 
في أدوار ثانوية و صغيرة جدا، ال يتسع 

المجال هنا للحديث عنهم جميعا.

األجانب  الرجال  للممثلين  بالنسبة  أما 
اعتبار  يمكن  الهندية،  األصــول  ذوي 
 ،Dev Patel الممثل البريطاني الهندي
بطل فيلم Slumdog Millionaire  هو 
األكثر نجاحا، شكله هندي نمطي جدا، و 
األفالم  في  أن ديف محظوظ جدا  يبدو 
 Kunal Nayyar أيضا  األجنبية، و مثله 
البريطاني الهندي الذي بدأ مباشرة في 
بريطانية  تلفزيونية  و  أعمال سينمائية 

و أمريكية.
 Naveen الهندي  البريطاني  الممثل 
أعمال  فــي  شــارك  أيضا   Andrews
كممثل  أجنبية،  سينمائية  و  تلفزيونية 
مساعد لغاية يومنا هذا، و يتم استدعاءه 
هنديا  ممثال  يحتاجون  مــرة  كل  في 

نمطي الشكل.
الممثلين،  حظ  كان  منهما،  أحسن  و 
 ،Manish Dayal الهندي  األمريكي 
مختلفة  أجنبية  أعمال  في  شارك  الذي 
استقطبته  و  الفتة،  أدوارا  فيها  لعب 
بطال  كان  و  أفالمها  أحد  في  بوليود 
 Kal فيها، و األمريكي الهندي اآلخر هو
Penn الذي شارك في األعمال األجنبية 
فقط )أغلبها أمريكية(، هو و زمالؤه من 
تتوفر  ال  األجانب،  أو  المغتربين  الهنود 
فيهم غالبا مواصفات النجم البوليودي، 

لذلك نادرا ما تستقطبهم بوليود.
الممثل Suraj Sharma هندي الجنسية 
 Life و المولد لكنه بدأ بفيلم أجنبي هو
of Pi  ثم تنوعت مشاركاته بين الهندي 

و األجنبي.
المسلسالت  و  األفــالم  في  يتم  حاليا، 
بالممثلين  كثيرا  االستعانة  األجنبية 
األجانب ذوي األصول الهندية، و عددهم 
كبير و ال يتسع المجال هنا للتوقف عند 
مشوار كل واحد فيهم، أغلبها مشاركات 
أن  حيث  جــدا،  متكررة  لكنها  ثانوية 
تتغير  المجتمعات  و  تغير،  نفسه  العالم 
في  مثال  الــضــروري  من  فأصبح  معه، 
األفالم و المسلسالت األمريكية إشراك 
الهنود في التمثيل و ابتكار شخصيات و 
أدوار لممثلين هنود، كتأكيد على أنهم 
مثل  مثلهم  موجودة  مجتمعية  أقلية 

االفارقة و الصينيين.
لكن ال يزال بعيدا جدا، أن نرى بطولة 
األفالم  في  هندية  أو  لهندي  مطلقة 
يزال  ال  خاصة،  الهوليودية  و  األجنبية 
الالتينيون و األوروبيون و الصينيون هم 
أصحاب الفرص األكبر في هوليود، رغم 
كل التمييز الذي يقال عنه، لكن التمييز 

أكثر موجه نحو الهنود و العرب.
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صحيفة عربية جامعة تصدر مـن لندن
12 االخيرة

لقاء مع كارل ماركس  

زواج بــــدون مهــــر دعـــوة جميلة في 
وسائــــل التواصـــــل االجتمـــــاعي 

نهاية االسبوع 

)AFP : قطف االقحوان في افغانستان )المصدر

وقفة مع 

حدث  يحدث

عالء الخطيب

الفنــان اسعـــد مشـــــاي

نحو حركة تنويرية ثقافية معاصرة 

تحت رقابة الشرطة السرية 

زوجـــة بايـــــدن تعـــــود 
للتــدريس بالجامعـــــة

انطالق مؤتمر القمة الثقافـــي في السليمانية
المستقل - خاص 

المستقل - وكاالت 

المستقل - متابعة 

كارل  قبر  أمــام   وقفت  لندن  في  الشهيرة  هايغيت  لمقبرة  زيــارة  في 
ماركس  وتذكرت قوله : 

ان االخالق صناعة ابتكرها  األغنياء و االقوياء لكي يستعبدوا بها الفقراء 
بقدر  بالفقراء  يعبأون  ال  فاألغنياء   ، ذقونهم  على  ويضحكوا  والضعفاء  

استغاللهم لضمان مصالحهم .
األخالق برأي ماركس وسيلة إنتاجية تحمي األغنياء من سطوة الفقراء،  
أي هي منتج رأسمالي بحت .  هذا القول  فيه الكثير من الصحة اذا ما 
نظرنا الى االخالق على انها ممارسات خالية من البعد االنساني وبعيدة 
عن المنظومة االخالقية االنسانية،  وهي ال تختلف مع باقي المنظومات  
االجتماعية والدينية  اذا ما استخدمت  كشعارات فارغة من الروح، أو  ان 
تتحول الى سلعة لكسب المال والجاه  الحرام  ، فال معنى ان ترفع شعار 
الصدق وانت كاذب  وال معنى ان تتحدث بالنزاهة وانت سارق أو تنادي 

بالوطنية وانت خائن ,حينها ستنقلب الموازين وتضيع القيم . 
 لذا جاء في الحديث عن النبي محمد صلى اهلل عليه واله وسلم  ال تنظروا 
الى كثرة صيام الرجل وقيامه بل انظروا الى صدق حديثه وأداء االمانه 
، فالمعايير االخالقية ليست شكلية بل هي مصاديق عملية , وهذا يعني 
ان  الدين اذا أفرغ من محتواه االخالقي فال قيمة له . ففي أوربا ال سطوة 
لحكم الدين  أو المقدس في الحياة العامة ، لكن هناك اخالقيات تحولت 
الى مقدسات اجتماعية   وصارت بحكم الدين ال يمكن تجاوزها ، مثل 
الصدق في المعاملة واحترام الوقت واالتقان بالعمل وااللتزام بالقانون  

وغيرها . 
هذه المعايير هي سلوكيات عامة ربما يتجاوزها في اوربا أفراد عاديون  
عن قصد او غير قصد ،  وقد يُسامَحون في هذا التجاوز، لكن من غير 
يتجاوز  ان  كقدوة    نفسه  يضع  الذي  المسؤول  أو  للسياسي  المسموح 
القيم االخالقية بأي حال من األحوال . فيعتبر ذلك خطيئة ال تغتفر وعليه 
ان يترك العمل السياسي  واالجتماعي ويقرأ على مستقبله السالم . فال 
يمكن للسياسي ان  يستهزأ بالوقت أو يحنث باليمين  أو ينكث العهود 
االنتخابية فهو كاذب والكاذب  ال مكان له في قيادة المجتمع ، فالنخبة 
هي المثال والقدوة ، لذا يخاطب السيد المسيح عليه السالم   الحواريين.  

) انتم ملح االرض ماذا نفعل لو فسد الملح(   
 هذه السلوكيات االخالقية  مفقودة تمامًا في العمل السياسي  في كثير 
فقد عكست   . اإلنسان   وحقوق  بالديمقراطية  تتبجح  التي  البلدان  من 
لنا التجارب السابقة مع كثير من المسؤولين  والسياسيين في منطقتنا 
وكم  انتخابي  وعد  ، وكم  مارسه هؤالء  الذي  والخداع  الكذب  العربية   
من  وكم    ، فقط  لالستهالك  كان  االنتخابية  الحمالت  في  اطلق  كالم 
االخالق أبداها هؤالء  ثم  تبخرت .  ان استغالل أدوات الدين والقومية 
والطائفية في المعركة السياسية  ، هو عمل غير اخالقي  ،  كما هو حال 
 ، السلطة  الى  ل  الوصو  قبل   األحزاب  بعض  قبل  الفقراء من  استغالل 
لكنه بعد ان يحصل عليها     يردد مقولة عبد الملك بن مروان للقران 
. عندها تصبح  اذ قال له  : هذا فراق بيني وبينك  حينما اصبح خليفة  
مقولة ماركس واقعية .  وتتحول االخالق الى وسيلة خداع  وإيهام  لكن 
يبقى السؤال متى تتحول االخالق الى مقدسات في مجتمعنا.تتحول فقط 
عندما تتمَلَّك المجتمع رغبة بالفضيلة ، و يَسْتَهِجنُ الرذيلة ويعتبرها 

قرف اجتماعي .
 عندما يُرفض الكاذب ويقف الناس  بوجه المنافق ،  فتتحول االخالق الى 

دين  وتكون مفرداتها مقدسة .  
 البعض يقول ان االخالق. والسياسة  خطان متوازيان لن يلتقيا مهما 
من  لها   اساسها  ال  المقولة   هذه  لكن   ، يجتمعان  ال  ونقيضان  امتدا 
او وسيلة كسب  عامًا وليست مهنة  السياسة همًا  اذا ماكانت  الصحة،  

لألرباح  والمتاجرة  بالمعاناة. 

في  السياسي،  االستقرار  وعدم   ، االمنية  االوضاع  وانقالب  الحروب 
 ، الشباب  من  كبير  عدد  لهجرة  خصبة  أرضية  هيأ  العربية  الدول 
بإالضافة للغالء المعيشي الفاحش،  وتدهور الواقع االقتصادي مما 
زاد من  ثقل المهمة الصعبة في تأمين المهر الالزم للزواج، و إلى 
واالقتران  الزواج  األخرى، جعل  الحياتية  والنفقات  المصاريف  جانب 
بفتاة وتكوين اسرة ليس أمرًا يسيرًا ، لكن هذه المعاناة ام تكن 
للشباب فقط بل شملت الفتيات كذلك . لذا أطلقت حمله لمجموعة 
من الشابات في وسائل التواصل االجتماعي تحت عنوان “ تزوجني 
بدون مهر “ ابتدأت الحملة من “الجزائر “  كما تقول  “ الـ بي بي 
سي “ وانتشرت بعد ذلك في بعض البلدان العربية  كاالردن ولبنان 

.
وذلك  التواصل،  مواقع  رواد  بين  كبيرًا  جداًل  الحملة  هذه  أحدثت 
بهدف المساهمة في معالجة مشكلة العنوسة المرتفعة في الدول 

العربية
الدول  من  عددٍ  في  االجتماعي  التواصل  مواقع  نشطاء  تــداول 
العربية بعد ذلك  هذا “ الهشتاج “ التي  تطالب فيه الفتيات بحقهن 

في الزواج، ويعرضن قبولهن دون مهور.
انتقلت هذه الحملة الى لبنان ، وكان قد انتشر في مواقع التواصل 
ان الحملة انطلقت من لبنان ، كما انتشرت صور لفتيات لبنانيات 
، لكن الحقيقة ان الحملة كانت روج لها  وهن يرفع اعالن بلدهن 

واصبحت “ ترند على مواقع التواصل عبر لبنان  
على  للقضاء  أطلقنها  لبنان  من  ناشطات  إن  قيل  التي  “الحملة   
منها  دول  في  تويتر  على  الترند  قوائم  وسمها  تصدر  العنوسة 
السعودية والكويت ومصر، لكنه لم يظهر على قائمة أكثر الوسوم 

المتداولة في لبنان”.
كونها  بـ”الجميلة”  الحملة  النشطاء  فيه  وصف  الذي  الوقت  وفي 
تدعو لتسهيل الزواج من فتيات جميالت بحسب تعبيرهم انطالقًا 

من  للخروج  بايدن،  جيل  األميركي،  الرئيس  زوجــة  تخطط 
بالجامعة  للتدريس  والعودة  األبيض،  للبيت  الشرقي  الجناح 
جميع  في  »دلتا«  المتحور  كوفيد  فيروس  انتشار  زيــادة  رغم 
البريطانية. »الصن«  صحيفة  ــادت  أف حسبما  البالد،   أنحاء 

ووجهت بايدن في رسالة للعائالت والمعلمين: »أود أن تعرفوا 
أن طفلكم ومدرستكم هما في قلب زوجي جو، إنه يسعى بكل 
منه«. والتعافي  الوباء  هذا  هزيمة  على  بالدنا  لمساعدة   جهد 

يواجه  أن  المتوقع  من  الكلية،  حصص  ــدول  ج عن  ونقاًل 
ثالثاء  كل  ــى،  األول السيدة  الشمالية،  فرجينيا  كلية  طالب 
بوست«. »واشنطن  لصحيفة  وفقًا  أسبوعًا،   13 لمدة   وخميس 

األقنعة  وارتـــــداء  الــلــقــاحــات  أن  »نــعــلــم  ــت:  ــال ق جــيــل    
ــروس«. ــي ــف ــذا ال ــد هـ  يـــوفـــران أفــضــل حــمــايــة مــتــاحــة ض

وسوف  للوجه،  قناعًا  بايدن  سترتدي  »الصن«،  لصحيفة  ووفقًا 
إلى  األبيض  البيت  من  تنقلها  خالل  السرية  الشرطة  تتعقبها 

الكلية وأثناء تواجدها في الحرم الجامعي.

القمة  مؤتمر  فعاليات  تنطلق 
السليمانية  في  الثقافـــــي 
حركة  نحو  معا   ( شعار  تحت 
 ) معاصرة  ثقافية  تنويرية 
مركز  مع   والشراكة  بالتنسيق 
3-( للفترة  الثقافي  كالويز 

هذه  وتعتبر   2021 أيلول   )5
الجلسة  بمثابة  هي  الفعاليات 
االفتتاح  كرنفال  بعد  الثانية 
الثقافي  القمة  مؤتمر  ـــ)  ل
التي  ميسان  جلسة   ) العربي 
أيار   )27-29( للفترة  عقدت 
2021 فندق كورميك  الماضي 
الفعاليات  هذه  وتعتبر  التركي 
التي  الخامسة  ــدورة  ال ضمن 
الختامي  البيان  ضمن  كانت 
تكون  ان  على  والتوصيات 
جلساتها مفتوحة لمدة سنتين 
تحت شعار :- )تحديات الثقافة 
دورهما  ومستقبل  والمثقف 
العربي  العالم  في  التنويري 
هذه  كــورونــا(  جائحة  بعد 
في  وتتجول  تنتقل  الجلسات 
هي)  عراقية  محافظات   )7(
بغداد   / السليمانية   / ميسان 
ــار / ــب ــل/ االن ــي /الــبــصــرة /ارب
 )7( وكذلك  االشــرف(  النجف 
سلطنة   ( هــي  عربية  دول 

البحرين  مملكة   / المغربية  /المملكة  عمان 
المملكة   / العربية  مصر  جمهورية   / لبنان   /
 2021( (للفترة  قطر  دولة  السعودية/  العربية 
المؤتمر عدد من  في هذا  يشارك   ,  )  -2023
الشخصيات الثقافية المهمة منهم )الموسيقار 
نصير شمه/ بيكرد طالباني وزيرة الزراعة /د. 
د.  المفكر   / العراقي  الثقافة  وزير  ناظم  حسن 
وزير  محمود  د.كــاوه   / شعبان  الحسين  عبد 
نظمي  الفلسطيني  السفير   / السابق  الثقافة 
حزوري / المفكر د. قاسم حسين صالح / الفنان 
الحميد  عبد  حسن  الشاعر    / الشكرجي  جواد 

اتحاد  رئيس  عثمان  جاسم  محمود  /الروائي 
معتز  /د.  االشرف  النجف  في  والكتاب  األدبــاء 
عناد غزوان عن جامعة ابن رشد في هولندا / 
التربية  كلية  عميد  الدراجي  داخل  هاشم  ا.د. 
 / شاكر  وثاب  الدكتور  الشيخ   / ميسان  جامعة 
النائب  الشيخ   / الخيزران  حبيب  طالل  الشيخ 
وكيل  النوري  كريم  /األستاذ  الدنبوس  عدنان 
خلدون  األستاذ   / والمهجرين  الهجرة  وزارة 
رجاء  /د.  ديار محمد صديق  د.   / مبارك  اسعد 
العاني رئيس منظمة الشموخ للتنمية البشرية 
وحقوق اإلنسان / د. نرمين معروف / األستاذة 

اسود  نــوزاد  د.   / اهلل  عبد  عدالت 
محمد /األستاذ عمر علي احمد / د. 
إبراهيم محمود / د. طالل الزوبعي 
د.   / السابق  ــوزراء  ال رئيس  نائب 
خالد  األستاذ   / الكناني  تقي  محمد 
شوكات )تونس ( وزير ونائب سابق 
رئيس  قادر  إسماعيل  ابتسام  د.   /
األستاذ   / الثقافي  كالويز  مركز 
لشبكة  العام  المشرف  بختيار  مال 
محمد  األديب   / التنويرية  جاودير 
رشيد مؤسس مؤتمر القمة الثقافي 
يتم  التي  المحاور  ان  ويذكر  هذا   )
المحور   ( منها   تنوعت  مناقشتها 
محور   / الــزراعــي  /المحور  الفني 
الثقافة   / العالي  والتعليم  التربية 
العشائرية بين نعمة السالم ونقمة 
والهوية  المثقف  محور   / السالح  
تواجه  التي  التحديات   / الوطنية 
ملف شحة المياه /  إشكالية المثقف 
والثقافة / مناظرة خاصة عن الحوار 
الثقافة  محور  العربي/   – الكوردي 
من  وتحوالته  المثقف   / التنويرية 
“المثقف  إلى    “ النرجسي  األديب   “
العضوي – االنتحاري” / محور عالقة 
الحكومة المركزية باإلقليم / ثقافة 
 / التطرف  مواجهة  في  التسامح 
/ االقتصادية  والتنمية  الثقافة 
ما  وتحديات  الثقافي  المستقبل 
المؤتمر  هذا  ان  ويذكر   ) كورونا  جائحة  بعد 
تقيمه )21( منظمة وجامعة ومؤسسة وجمعية 
ثقافية من العراق والمغرب واستراليا وهولندا 
والسويد  . وسيتم تكريم عدد من الشخصيات 
الدولية(  الذهبية  العنقاء  )جائزة  بـ  المهمة 
بعض  قدمه  لما   ) المثقف  قــالدة   ( وكذلك 
المبدعين والمبدعات كل في تخصصه تكريما 
أغصانا  أضافت  مثمرة  بشخصيات  واحتفاء 

لشجرة اإلبداع العالمية.
هنيئا لكل مبدع تيمم بتراب الوطن ...وتوضأ 

بنور الحرف ...وصلى بمحراب الكلمة . 

من االعتقاد السائد بأن فتيات لبنان المعروفات بجمالهن المتميز 
بعملية  المتعلقة  للقضايا  تنبهوا  آخرين  أن  إال  أطلقها،  من  هن 
وعدم  المهور  غالء  ذلك  في  بما  لها،  المرافقه  والتعقيدات  الزواج 
األعظم  السواد  يمر بها  التي  الصعبة  االقتصادية  األوضاع  مراعاة 

من الشباب العاطلين عن العمل في عددٍ من الدول العربية.
قوبلت  العربيات  الفتيات  من  كثير  بين  رواجًا  القت  التي  الفكرة 
تسهيل  بهدف  بتداولها  طالبوا  الذين  الرجال  من  كبير  بترحيب 
وراء  السبب  هي  واُلمكلفة  الباهضة  الــزواج  مظاهر  ألن  الــزواج، 

عزوفهم عن الزواج.
يبقى ان نقول  ان الفكرة تستحق النشر لمساعدة الشباب على 
السبب  الكاذبه هي  المهور ومظاهر األفراح  الزواج... ألنه غالء 

في عزوفهم عن الزواج كما طالب شبان بتعميم الفكرة ليس 
فقط في لبنان، بل في دول أخرى مثل دول الخليج، إذا علق 
أحدهم قائاًل: “مو بس لبنان نبي الكويت بعد، مهور غالية، 

أجار غالي، كل شي غالي”.
وتتراوح معدالت المهور في البلدان العربية في المتوسط 
حفل  تكاليف  عن  عدا  أمريكي،  دوالر  ألف   10-15 بين 
الزفاف التي ال تقتصر على متطلبات العروس فحسب، بل 

تطال أفرادًا من عائلتها، وهو ما يشكل عبئا أكبر على كاهل 
المتقدمين للزواج.

كاظم حبيب

محمود المظفر 

احمد ياغمور

سلمان داوود محمد

رحل هذا االسبوع السياسي والمفكر 
العراقي الدكتور كاظم حبيب بعد تاريخ 

من العمل السياسي والتاليف والحياة 
في المنفى  تاركا اثارا من االعمال 

الفكرية التي تناولت التاريخ والسياسة 
والمجتمع .

 غادر عالمنا  الباحث واستاذ القانون 
المدني في جامعة الملك عبد العزيز. 
و عميد جميعة منتدى النشر الدكتور 

محمود المظفر عن عمر ناهز الـ 90 عام 
، وهو احد الشخصيات العلمية المهمة 

وله العديد من المؤلفات والبحوث 
القانونية . 

شيعت االوساط الشعبية والسياسية 
التركمانية المناضل والشخصية الوطنية 

الفقيد احمد زين العابدين ياغمور) ابو 
شاهين( الذي توفي احدى المستشفيات 

التركية جراء اصابته بفايروس كورونا 
الذي لم يمهله طويال.   

فقدت الحركة االدبية العراقية هذا 
االسبوع صوتا شعريا مهما هو الشاعر 

البارز سلمان داوود محمد بعد صراع 
طويل مع المرض .

شاعر تفضله ؟
هو مظفر النواب
افضل مطرب ؟

عراقيا كاظم الساهر
جورج وسوف عربيًا

اجمل اغنية؟
 خسرت كل الناس عشانو

افضل ممثل ؟
بهجت الجبوري 
افضل ممثلة ؟

شذى سالم 
احب البلدان غري العراق؟

سوريا
حكمة تتخذها يف 

حياتك؟
الخطأ  عن  اإلعــتــذار 
كرامتك،  اليجرح 
بــــل يــجــعــلــك 
بعين  كــبــيــرًا 
أخطأت  مــن 

بحقه.
امنية 
خاصة؟

ــي األمــنــيــة  ه
اهلل،  يا  نفسها 
التي أكررها كل 
عام،  وكــل  يــوم 
أعلم  وأنت وحدك 

بها.

اخر عمل لك ؟
احمد  تاليف  االبيض  بالون  وطن  مسرحية   
العمل  بطلة  وكانت  وتمثيلي  واخراجي  هاتف 

الفنانة القديرة عواطف السلمان.
اخر كتاب قراته؟

هو الفيلموسوفي للكاتب دانييل فرامبتون عن 
السينما

اخر مسلسل اعجبك؟
المنطقة الحمراء للمخرج باسم قهار

اخرفلم  شاهدته ؟
هو Dunkirk للمخرج العالمي كرستوفر نوالن.

السياسي املفضل لديك؟
السياسة  يخدم  الفن 

لكن  ــا،  ــه ــذب ــه وي
تفسده  األخــيــرة 

بريقه  وتفقده 
حــاولــت  إن 
نحو  توجيهه 
مآربها، لذلك 
على  وجـــب 
عين  لمبد ا
والفنانين أن 

هذه  يتفهموا 
ويبنوا  الحقيقة، 

ــى أســاســهــا  ــل ع
تسمح  ــة  ــادل ــع م

من  باالقتراب  لهم 
التي  الناس  هموم 

السياسة،  بها  تنشغل 
والركون  اإلســفــاف  دون 

والــصــراخ  الشعاراتية  ــى  إل
يفقد  ــذي  ال ــر  األم السياسي، 

جملة  الجمالية   قيمته  خطابهم 
أؤمن بها .

لقطة العدد

وم
 الي

جك
بر

يحمل لك السبت ٤، واألحد ٥، التفاؤل وفرصة مالية ورومانسية 
في ذات الوقت، في حين أن بعض اإلحتكاكات تبرز الحقًا. بين 
يوم اإلثنين ٦، والثلثاء ٧، قد يتحقق حلمًا أو رغبة تحاول أنت 

أن تُعِرب عنها أمام بعض الناس حولك. 

عليك أن تراجع حساباتك وتنشط أعمالك ألن األمور ستتسارع 
الفترة هذه. قد تتاح لك فرص جيدة عليك أن ال تتغاضى  في 

عنها بين األربعاء ١، والثلثاء ٧. 

جديدًا  شيئًا  الحظ  لك  ويحمل  المهني  الصعيد  على  فتتألق 
من  حــاذر  لكن  تتوقعه،  لم  جــدًا  مهم  منعطف  إلى  ويأخذك 
وقد  بالقلق  خاللهما  تشعر  إذ   ،٢ والخميس   ،١ األربعاء  يومي 

ال تستطيع النوم.

هذا،  األسبوع  من  األولى  الثالثة  األيام  في  الراحة  عن  إبحث 
وتجنب كل نوع من المنافسة أو المبارزة أو عرض العضالت ألن 

األفالك ال تدعم هذه الخطوات أبدًا. 

بحاجة  أنت  أشخاص  مع  اإلجتماع  ومحاولة  بمبادرة  القيام  إلى 
 ،٥ واألحد   ،٤ السبت  بين  التيار  عكس  تمشي  ال  لكن  لهم، 
ألن هذان اليومان ينذران ببعض المواجهات وعليك أن تكون 

منتبهًا جدًا حتى ال تصطدم مع أشخاص في المحيط.

كن متأني جدًا في مقاربتك لبعض األعمال وحاول أن تصبر على 
بعض المستجدات المزعجة رغم أن األفالك تحمل لك المفاجآت 

واألجواء الرومانسية في األسبوع هذا.

تناقش قضية مهمة  وقد   الزمالء  مع بعض  تتحسن عالقاتك 
مشتركة أو تبدي مالحظات بناءة وتكون مرتاحًا جدًا للمحيط، 
لكن الفلك يصعّب عليك األمور أو يولد أجواء دقيقة بين السبت 

٤، واألحد ٥. 

تُظهر عن كفاءة عالية في بداية الشهر الذي يحمل لك بعض 
تسمح  جدًا.  هادئة  بأعصاب  تناقشها  والتي  المثمرة  المشاريع 

لك عالقتك الجيدة مع الزمالء. 

الشهر  من  االول  األسبوع  في  العمل  في  الروتين  على  حافظ 
يجب  جديدة.  ومتاهات  مغامرات  عن  تبحث  ان  دون  من  هذا، 
أن تتدرب على شيئًا كنت قد بدأته من فترة قصيرة وتحقق فيه 

نجاحًا وخاصة الخميس ٢.

في  والخطط  النشاطات  بعض  مع  تنظيم  فرصة  لك  تتاح 
األسبوع األول من الشهر هذا، وتؤلف فريق عمل جيد ومتجانس 

وتعمل مع اآلخرين بثقة وشفافية ووضوح حتى تحقيق النجاح.

هذا،  األسبوع  بداية  في  إليه  باللجوء  ترغب  مكان  عن  تبحث 
سواء كان معنوي أو جغرافي. ال تتأخر بإتخاذ بعض المبادرات 

حتى تكسب دعم بعض الجهات النافذة. 

األطراف  بعض  مع  وتتواصل  الخارج  من  آتية  فرص  لك  تتاح 
األسبوع  من  يومين  اول  يحمل  للمستقبل.  وتخطط  البعيدة 
أبوابًا كانت مغلقة، فتكلل جهودك  األول خبر جيد، وتفتح لك 

بالنجاح واألرباح.

الحمل

االسد

القوس

الثور

العذراء

الجدي

الجوزاء

امليزان

الدلو

السرطان

العقرب

الحوت


