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مــع تسجيل اول اصــابــة بــفــيــروس «كــورونــا»، 
ايــرانــي فــي محافظة النجف  الــبــالد، لطالب  فــي 
بالتنسيق  الصحية،  االجــهــزة  االشـــرف، كثفت 
مع الجهات الساندة، اجراءاتها االستباقية ملنع 
انتشار الوباء، في وقت، تتابع فيه دائرة صحة 

النجف «الحالة الصحية» للمحيطني باملصاب.
 بالتزامن مع ذلك، ناقش رئيس الجمهورية مع 

وزير الصحة تهيئة الفحوصات الطبية الالزمة 
ملــنــع انــتــشــار الـــوبـــاء مــع اهــمــيــة تــطــويــر املــراكــز 
واملــؤســســات الــصــحــيــة، فــي ظــل وجــــود توجه 
مالية في موازنة 2020  الضافة تخصيصات 

ملواجهة «كورونا».
وافـــاد بــيــان رئــاســي، تلقت «الــصــبــاح»، نسخة 
مــنــه، بـــان «رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــدكــتــور برهم 
صالح، بحث مع وزير الصحة والبيئة الدكتور 
جــعــفــر صــــادق عــــالوي اإلجــــــــراءات والــتــدابــيــر 
الــوقــائــيــة املــتــخــذة مــن قــبــل وزارة الــصــحــة ملنع 

ــــحــــاالت الـــوبـــائـــيـــة وانـــتـــشـــارهـــا مــثــل  دخــــــول ال
فيروس كورونا.

وفي ما يتعلق بآخر التطورات الخاصة بحالة 
املــــصــــاب االيـــــرانـــــي، اوضــــــح مـــحـــافـــظ الــنــجــف 
ـــيـــاســـري، فـــي بـــيـــان تسلمت  االشــــــرف لــــؤي ال
”الــصــبــاح“ نسخة مــنــه،  انــه ”تــم الحجر على 
جميع املالمسني واملقربني من املصاب وكذلك 

الطلبة الذين اختلط معهم في مكان صحي“.
ــــب الـــحـــكـــومـــة االتــــحــــاديــــة بـــمـــنـــع دخــــول  وطــــال
ـــى الـــعـــراق خــصــوصــًا عــبــر بــوابــة  اإليـــرانـــيـــني إل

مطار النجف األشرف الدولي“.
من جانبه، قال مدير اعالم صحة النجف سالم 
نعمة لـ ”الصباح“: ان ”الطالب االيراني الجنسية، 
كان قد دخل الى املحافظة قبل االجــراءات التي 
اتخذتها خلية االزمــة بيوم واحــد“، مشيرًا الى 
ان ”املــصــاب تــم حــجــره فــي املــركــز املخصص 
للحجر الذي اعدته دائرة صحة النجف ضمن 
توجيهات خلية االزمــة، وهو االن تحت العناية 
الطبية حيث يتم اعطاؤه عالجات لتقوية املناعة 

والتخفيف من اعراض املرض.

واوضــــــح نــعــمــة ان ”دائــــــرة الــصــحــة مــســتــمــرة 
بفحص الــوافــديــن عــبــر مــطــار الــنــجــف وحجر 
مــن سالمة  التأكد  لحني  بها  املشتبه  الــحــاالت 
موقفهم الوبائي، مؤكدا انه لم يتم الكشف عن 

وجود اي اصابة عدا الحالة املذكورة.
الــــفــــرق الــصــحــيــة تـــتـــابـــع االن  واكــــــد نــعــمــة ان 
املــحــيــطــني بــاملــصــاب لــغــرض فــحــصــهــم واخـــذ 
 عـــيـــنـــات مــنــهــم لــلــتــأكــد مــــن ســـالمـــة مــوقــفــهــم

الصحي. 
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اكثر من 800 موقع  الداخلية  اغلقت وزارة 
الـــكـــتـــرونـــي مــخــصــص لــنــشــر الـــشـــائـــعـــات 
واالخــــبــــار الـــكـــاذبـــة الـــتـــي تــثــيــر الـــذعـــر لــدى 
املـــواطـــنـــني، فـــي حـــني حـــذر املـــركـــز الــعــراقــي 
الحسابات  خطورة  من  الشائعات  ملحاربة 
التي تنشر اخبارا وقصصا وهمية تهدف 
لبث وتصعيد لغة الكراهية بني افراد املجتمع. 
وقـــال مــديــر قــســم مــكــافــحــة الــشــائــعــات في 
دائــرة العالقات واالعــالم في الــوزارة العقيد 
ـــصـــبـــاح“: ان  ــــ“ال الـــدكـــتـــور زيـــــاد الــقــيــســي ل

القسم يعمل وفــق ثالثة مــحــاور، االول هو 
رصد الشائعات املتداولة باملجتمع العراقي 
مــن خــالل نــزول افـــراد القسم مــع املواطنني 
لــســمــاع الــشــائــعــات ورصـــدهـــا مـــن وســائــل 
االعالم املرئي واملسموع واملقروء او مواقع 
”فيسبوك،  السيما  االجتماعي،  الــتــواصــل 

تويتر، انستغرام“.
واستطرد القيسي، بأن الوزارة اغلقت اكثر 
من 800 موقع الكتروني مشبوه حاول بث 
ابناء  نفوس  في  والريبة  والشك  الشائعات 
البعض من  ان سيطرة  الــوطــن، منبهًا على 

تلك املواقع تكون من الخارج.  

النيابية،  املالية  اللجنة  اكدت 
 2020 مـــــوازنـــــة  اعــــــــداد  ان 
ســـــيـــــكـــــون مـــــــن اولـــــــويـــــــات 
بينما  الـــجـــديـــدة،  الــحــكــومــة 
توقعت ارسالها الى مجلس 
ـــنـــواب بــعــد اســبــوعــني من  ال
الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى الــكــابــيــنــة 

الــــــــوزاريــــــــة ملـــحـــمـــد تـــوفـــيـــق 
عــــــــــــالوي.  ومـــــــن ابـــــــــرز مــا 
تضمنه مشروع املوازنة هو 
مالية  تخصيصات  اضــافــة 
عقودهم  املفسوخة  العـــادة 

في الحشد الشعبي.
ــــلــــجــــنــــة  وقــــــــــــــــال عـــــــضـــــــو ال
حــــنــــني قـــــــدو فـــــي تـــصـــريـــح 
لــــ“الـــصـــبـــاح“: إن ”مــشــروع 
قـــانـــون املــــوازنــــة االتـــحـــاديـــة 

 ،2020 لــســنــة  للبلد  الــعــامــة 
النواب  الــى مجلس  سيصل 
بعد اســبــوعــني مــن تشكيل 
حــــكــــومــــة رئـــــيـــــس مــجــلــس 
الـــــــــــــــوزراء املــــكــــلــــف مــحــمــد 
تــوفــيــق عــــالوي“، الفــتــا إلــى 
املوازنة،  بقانون  العجز  ان“ 
يــمــكــن مــعــالــجــتــه بـــارتـــفـــاع 

اسعار النفط“.  

افــصــحــت وزارة الـــزراعـــة، امـــس االثـــنـــني، عــن الـــوصـــول الــى 
ــذاتــي فــي اغــلــب املــحــاصــيــل الــزراعــيــة واملنتجات  االكــتــفــاء ال
الحيوانية. وذكر بيان للوزارة تلقت «الصباح»، نسخة منه، 
أن»وزيــــــر الـــزراعـــة صــالــح الــحــســنــي أكـــد ضــــرورة مــواصــلــة 
الــجــهــود مــن أجــل اكــثــار أصــنــاف الــفــواكــه والــزيــتــون، بهدف 
الوصول بها الى إنتاج متميز ونوعي»، موضحًا أن «الوزارة 

الذاتي  االكتفاء  الى  وصلت  الستراتيجية  لخططها  ونتيجة 
الحيوانية وحققت  واملنتجات  الزراعية  املحاصيل  اغلب  في 

في القسم اآلخر منها مديات جيدة من اإلنتاج».
الى استكمال ما  التوجه بقوة  الى  وأضــاف أن «الوقت حان 
الزيتون وتعميم  الفواكه وأنــواع  بدأناه بشأن اكثار أصناف 
ذلــك فــي محطات دائـــرة البستنة مــن خــالل إنــتــاج الشتالت 
الالزمة واكثارها وتشجيع الفالحني بانشاء وتأهيل بساتني 
جديدة وبمساحات واسعة خاصة بعد تطبيق قانون حماية 

املنتج املحلي بغية الوصول الى االكتفاء الذاتي».

وسط استعدادات امنية وخدمية كبيرة، 
الـــــزوار الحــيــاء ذكــرى  تستعد مــاليــني 
ــــهــــادي (ع)  اســـتـــشـــهـــاد االمـــــــام عـــلـــي ال
فـــي مــديــنــة ســـامـــراء، اذ مـــن املـــؤمـــل ان 
تبلغ الــزيــارة ذروتــهــا يــوم غــد االربــعــاء 

سامراء  عمليات  قائد  والخميس.وقال 
الـــلـــواء الـــركـــن عـــمـــاد يـــاســـني الــزهــيــري 
لـ»الصباح»: ان القيادة انهت استعداداتها 
الخاصة بتأمني خطة زيارة استشهاد 
اعتمدت  (ع)، حيث  الهادي  اإلمــام علي 
الجيش  قبل  مــن  الجماعي  العمل  على 
والحشد  واالتــحــاديــة  املحلية  والشرطة 
الــشــعــبــي فـــي قـــاطـــع عــمــلــيــات ســـامـــراء 

ومـــمـــثـــلـــني عــــن األمـــــانـــــة الـــعـــامـــة ملــرقــد 
فعالة  وبمشاركة  العسكريني  اإلمامني 
مــن قــبــل الـــدوائـــر الــخــدمــيــة فــي اقضية 
ســـامـــراء والــدجــيــل وبــلــد والــضــلــوعــيــة، 
ومكيشيفة  االسحاقي  نــواحــي  وكــذلــك 
ويثرب والحاتمية والجمهورية والسجلة 

واالسحاقي واملعتصم والنهرين. 
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اجلت رئاسة مجلس النواب، الجلسة 
االستثنائية ملنح الثقة لحكومة 

رئيس الوزراء املكلف، محمد توفيق 
عالوي، الى يوم الخميس املقبل، 
بينما شكل مجلس النواب، لجنة 
لدراسة املنهاج الوزاري الخاص 

بالحكومة الجديدة، وقد ابدى 
عدد من اعضاء مجلس النواب، 

لـ“الصباح“ تفاؤلهم بتمرير كابينة 
الرئيس املكلف، مبينني وجود اغلبية 

جاهزة للتصويت عليها.
وذكر بيان للدائرة االعالمية ملجلس 

النواب  تلقت  ”الصباح“ نسخة 
منه ان رئاسة مجلس النواب، عقدت 
اجتماعا خاصا قررت خالله تحديد 
يوم الخميس املقبل، موعدا للجلسة 

االستثنائية للتصويت على منح 
الثقة للحكومة الجديدة.

كما اصدر رئس مجلس النواب 
محمد الحلبوسي، أمرا بتشكيل 

لجنة نيابية لدراسة املنهاج الوزاري.
وذكر بيان اخر ملجلس النواب، ان 

”اللجنة ستكون برئاسة النائب 
االول  حسن الكعبي، وعضوية 
النائبني محمد السوداني وفيان 

صبري. 

اعلنت وزارة الصناعة واملعادن، استئناف 
الــعــمــل بــانــشــاء ثـــالث مـــدن صــنــاعــيــة في 
مــحــافــظــات الــبــصــرة وذي قـــار واالنـــبـــار، 
فــي وقــت مــا زال فيه املــشــروع فــي نينوى 

متوقفا بسبب تلكؤ الشركة املنفذة.
وقال رئيس قسم املدن واملناطق الصناعية 

فـــي مــديــريــة الــتــنــمــيــة الــصــنــاعــيــة الــتــابــعــة 
ان  انمار حمد:  املهندس  الصناعة،  لــوزارة 
املــديــنــة الــصــنــاعــيــة فــي مــحــافــظــة البصرة 
تكتسب اهميتها من موقعها الستراتيجي 
كــونــهــا تــقــع بـــالـــقـــرب مـــن املــــوانــــئ، ويــتــم 
انشاؤها على مساحة 200 دونم، مضيفا 
انه تمت املباشرة  لـ»الصباح»  في تصريح 
املـــشـــروع عــلــى مـــراحـــل، ووصــلــت  بتنفيذ 

نسبة انجازه الى اكثر من 33 باملئة.
واردف املهندس حمد قائال: «اما املشروع 

قار  الصناعية في ذي  املدينة  فهو  الثاني 
الـــتـــي تــمــتــد عــلــى مــســاحــة 2000 دونــــم، 
وقــــــد وصــــلــــت نـــســـبـــة انــــجــــازهــــا الــــــى 98 
للتصميم  العامة  الشركة  ونفذتها  باملئة، 

واالنشاء الصناعي».
واضاف «اما املدينة الصناعية في محافظة 
االنـــــبـــــار، الـــتـــي تـــقـــع عـــلـــى الـــخـــط الــســريــع 
(رمــــــادي - هــيــت) والــقــريــبــة مـــن الــحــدود 
مساحة  على  فتمتد  السورية،   - العراقية 
3000 دونــم، ووصلت نسبة انجازها الى 

تــم تخصيص  انــه  الــى  باملئة»، مشيرا   31
159 مــلــيــار ديــنــار لــلــمــشــروع الـــذي يضم 
200 معمل صناعي، ومن املقرر ان ينجز 

املشروع بالكامل خالل العام الحالي.
وبني رئيس قسم املدن واملناطق الصناعية 
ان مشروع املدينة الصناعية في محافظة 
نينوى ما زال متوقفا بسبب تلكؤ الشركة 
املدينة  توقف مشروع  الى  اضافة  املنفذة، 
ــنــهــروان جــنــوبــي بــغــداد،  الــصــنــاعــيــة فــي ال
ان  التخصيصات رغــم  بسبب عــدم توفر 

نسبة انجازه وصلت الى 76 باملئة.
اهمية  املــذكــورة تشكل  املشاريع  ان  واكــد 
صناعية،  بيئة  بخلق  تتمثل  اقــتــصــاديــة 
احــيــاء  اجـــل  واســتــقــطــاب مستثمرين مــن 
القطاع الصناعي، وبالتالي تحقيق التنمية 

في تلك املحافظات.
واضــــــاف ان مـــشـــاريـــع املـــــدن الــصــنــاعــيــة 
البطالة،  الحد من  ايضا في  سوف تسهم 
وتــقــلــيــل كــلــفــة الــنــقــل والــتــخــزيــن، وتــوفــيــر 

فرص االستثمار.
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العليا، دعوى على رئيس  رَدت املحكمة االتحادية 
الــوزراء ووزيــر الداخلية مؤكدة عدم اختصاصها 

الفصل في األوامر اإلدارية.
وذكر املتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، 
"الــصــبــاح"، إن"املــحــكــمــة االتحادية  بــيــان تلقته  فــي 
املحمود  مــدحــت  بــرئــاســة  جلستها  عــقــدت  العليا 
وحضور جميع القضاة األعضاء، ونظرت دعوى 

لــعــدد مــن املــدعــني يــقــاضــون فيها كــل مــن رئيس 
لوظيفتهما"،  إضــافــة  الــداخــلــيــة،  ــــر  ووزي ــــــوزراء،  ال
ـــى أن"املــــدعــــني طــلــبــوا مـــن املــحــكــمــة إبــطــال  الفــتــًا إل
الـــوزراء تتعلق  أوامــر ديوانية صــادرة من مجلس 
بــإحــالــتــهــم عــلــى الــتــقــاعــد ألســبــاب تــم ذكــرهــا في 

عريضة الدعوى".
واضــــاف الــســامــوك، أن"الــجــلــســة حــضــرهــا وكــالء 
مجلس  رئيس  األول  عليه  املدعي  ووكيل  املدعني، 
الـــــــوزراء، إضـــافـــة لــوظــيــفــتــه، ووكـــيـــل املـــدعـــي عليه 
ـــثـــانـــي وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة، إضــــافــــة لـــوظـــيـــفـــتـــه، اذ  ال

أقــوالــهــم"  إلــى  العليا  االتــحــاديــة  املحكمة  استمعت 
مــبــيــنــًا أن"املــحــكــمــة وجــــدت أن األوامــــــر الــديــوانــيــة 
املــطــعــون بــهــا تــشــكــل أوامــــر إداريـــــة وفـــق معايير 
أصدرتها  الــتــي  الجهة  مــن حيث  اإلداري  الــقــانــون 
طريقًا  رســم  الــقــانــون  وأن  كينونتها،  حيث  ومــن 
لــلــطــعــن فــيــهــا ،وهــــو غــيــر طــريــق الــطــعــن بــهــا أمـــام 
اختصاصاتها  املــحــدد  العليا  االتــحــاديــة  املحكمة 
بموجب املادتني (93) من الدستور واملادة (4) من 
الدعوى من جهة  قانونها، وبناء عليه قضت برد 

االختصاص".

تواصال مع جهود دفع عجلة االعمار في نينوى 
نــحــو االمــــــام، اعــلــنــت املــحــافــظــة، افــتــتــاح فــرعــني  

االيسر،  الجانب  فــي  الــرافــديــن   تابعني ملصرف 
في حني كشفت مديرية بلدية نينوى، عن اعادة 
الجانبني  في  والفرعية  الرئيسة  الشوارع  اعمار 

االيسر وااليمن.  
لـ"الصباح":   الجبوري،  وقال محافظ نينوى نجم 

مع  وبــالــتــعــاون  والفنية  الهندسية  "املــالكــات  إن 
مــمــثــلــني عـــن الــبــنــك املـــركـــزي الـــعـــراقـــي، افتتحت 
ملـــصـــرف  الــــتــــابــــعــــني  (112و114)  الــــفــــرعــــني 
ـــرافـــديـــن فـــي ايـــســـر املــــوصــــل  لــخــدمــة ســكــان ال

املحافظة". 
واضاف الجبوري، ان "مباني الفرعني تعرضت 
للتفجير من قبل عصابات داعش االرهابية بعد 

سرقتها ". 
نينوى،  بلدية  مديرية  ذلــك، كشفت  في غضون 
أمــس االثــنــني، عــن اعـــادة اعــمــار عــمــوم الــشــوارع 
الرئيسة واالزقة في الجانبني االيسر وااليمن في 
تسعة  استغرقت  عمل  مــدة  بعد  املوصل  مدينة 

اشهر . 
لـ  الــقــادر دخيل،   وذكــر مدير بلدية نينوى عبد 
والــفــنــيــة في  الهندسية  "املـــالكـــات  ان  "الــصــبــاح"، 
لتبليط  االولــى  املرحلة  من  انتهت  نينوى،  بلدية 
وإكــــســــاء الـــــشـــــوارع الـــرئـــيـــســـة والـــفـــرعـــيـــة الــتــي 
في  العسكرية  العمليات  للدمار خالل  تعرضت 
استنفار جميع مالكات  تم  اذ  املــوصــل،  تحرير 
تبليط  جميع  إعـــادة  للعمل على  املــوصــل  بلدية 

الشوارع وإكسائها داخل املدينة ". 
وتــابــع دخــيــل، ان" مبالغ اعــمــار هــذه الــطــرق من 
املبالغ املخصصة العمار املوصل"،  الفتا اال ان 
وشــوارع  طــرق  إعمار  الثانية ستكون  املرحلة   "
التابعة  مشارف املوصل مع االقضية والنواحي 

لها ".  
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وقـــال مــديــر قسم مكافحة الــشــائــعــات فــي دائــرة 
الــعــالقــات واالعــــالم فــي الـــــوزارة العقيد الــدكــتــور 
وفق  يعمل  القسم  ان  لـــ"الــصــبــاح":  القيسي  زيـــاد 
ثالثة محاور االول، هو رصد الشائعات املتداولة 
باملجتمع العراقي من خالل نزول افراد القسم مع 
املواطنني لسماع الشائعات ورصدها من وسائل 
االعــــــالم املـــرئـــي واملـــســـمـــوع واملــــقــــروء او مــواقــع 
تويتر،  "فيسبوك،  السيما  االجتماعي،  التواصل 
انــســتــغــرام" مــشــيــرًا الـــى انـــه بــعــد الـــرصـــد، تحلل 
الشائعات بواسطة لجنة من الخبراء واالكاديميني 
للخروج بمعالجات لها او توضيح اللبس الحاصل 
بني الخبر والشائعة من خالل وسائل االعالم او 
مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي او الــنــزول بامليدان 
التصريحات  اخــذ  او  لتوضيحها،  املــواطــنــني  مــع 
املسؤولة من الشخص املعني بتفنيد هذه الشائعة 

التي يمكن ان تنطلق وتؤثر في املواطن.
القسم شــرع بحمالت توعية مكثفة  ان  واضــاف 
فــــي املــــــــدارس املـــتـــوســـطـــة واالعــــــداديــــــة واملـــعـــاهـــد 
ومنظمات  الــدولــة  ووزارات  والجامعات  والكليات 
وكيفية  الشائعات  لبيان خطورة  املدني،  املجتمع 

ـــحـــديـــث عـــبـــر االذاعـــــــــات والـــقـــنـــوات  تـــفـــاديـــهـــا، وال
الفضائية عن مشكالت الشائعات التي تؤثر في 
الى توزيع 10 االف  املواطن وتوضيحها، مشيرًا 
للتوعية  كنموذج  واملحافظات  بغداد  في  بوستر 
من مخاطر انتشار الشائعات، فضال عن تحديد 
او االستفسار عن صحة  خط ساخن لالتصال 
ــــى اســتــحــداث  االخــــبــــار الـــتـــي تــنــتــشــر، اضـــافـــة ال
صفحتني للقسم في موقع التواصل االجتماعي 

"فيسبوك".
الــــوزارات،  وتــابــع أن هــنــاك تعاونا وثيقا جــدا مــع 
السيما الــتــي على تــمــاس مــع املــواطــن، كــالــزراعــة 
والـــصـــحـــة والـــصـــنـــاعـــة والـــــدفـــــاع ودوائــــــــر وزارة 
نـــحـــد مــــن مــخــاطــر  ـــداخـــلـــيـــة، اذ اســتــطــعــنــا ان  ال
فاعلة  بمساهمة  املجتمع  في  الشائعات  انتشار 
مــن املـــواطـــن، عــلــى اعــتــبــار ان مــســألــة االمــــن هي 
مسؤولية الجميع وال تقتصر فقط على الجهات 

املختصة بذلك.
القيسي ان هناك احصائيات ترفع بتقرير  واكد 
الشائعات  عن  الـــوزارة  في  العليا  للمراجع  يومي 
املــــرصــــودة وبــجــمــيــع انـــواعـــهـــا مــنــهــا الــســيــاســيــة 

واالقتصادية والصحية واالمنية والشائعات التي 
تثير الرعب بني املواطنني، منبهًا على ان من ابرز 
االرهابية  التنظيمات  الشائعات هي  تلك  مصادر 
التي تختلق اخبارا كاذبة، وجيوشها االلكترونية 
املأجورة التي تحاول النيل من انتصارات قواتنا 
االمــنــيــة، وهـــي تــحــاول الــيــوم بــث الــرعــب والــيــأس 
نراهن على  اننا  اال  االمنية،  والقوات  املواطن  لدى 
وعــي وادراك املــواطــن واالجــهــزة االمنية واالعــالم 
الــوطــنــي الــحــكــومــي واملــحــلــي والــــذي بـــدأ يتصدى 
تلفق على  التي  والشائعات  الكاذبة  االخبار  لهذه 

العراقيني و"تدس كالسم بالعسل".
واملح القيسي الى ان غالبية االخبار الكاذبة تكون 
مجهولة املصدر، وتستند في بعض االحيان الى 
االنــفــجــارات  كاخبار  الصحة،  مــن  ضئيلة  نسبة 
التي يذهب ضحيتها ابناء الشعب، اال ان االرقام 
املــبــالــغ بــهــا عــن ضــحــايــا تــلــك الــتــفــجــيــرات تكون 
مجهولة املصدر، موضحًا ان مروجي الشائعات 
هــم مــن ضــعــاف الشخصية ولــديــهــم ضعف في 
الــــــوازع الــديــنــي أو انــهــم مــعــروفــون بــكــذبــهــم بني 
يتباهون بجميع  انهم  اقرانهم، في حني  صفوف 

هذه الصفات.
ونبه مدير قسم مكافحة الشائعات على ضرورة 
بــيــان حقيقة االخـــبـــار الــتــي تـــتـــداول فــي الــوســط 
االجــتــمــاعــي والـــتـــأكـــد مــنــهــا لــكــي نــمــنــع انــتــشــار 
الــشــائــعــة، خــصــوصــًا ان املــجــتــمــع الــعــراقــي يعد 
ارضا خصبة لذلك يقابله ضعف في اداء بعض 
املـــؤســـســـات الــرســمــيــة وغــيــرهــا مــمــا يــســهــم في 
مؤكدًا  املجتمع،  فــي  الشائعات  وانــتــقــال  انتشار 
الــتــوعــويــة عن  املــــــواد  الــقــســم ادراج بــعــض  عــــزم 
الــتــالمــيــذ وطلبة  الــشــائــعــات فــي مــنــاهــج  مكافحة 
الجامعات بعد االجتماع مع املسؤولني في نقابة 

املعلمني.
اكثر من  اغلقت  الـــوزارة  بــأن  القيسي،  واستطرد 
800 موقع الكتروني مشبوه حاول بث الشائعات 
والــشــك والــريــبــة فــي نــفــوس ابــنــاء الــوطــن، منبهًا 
تكون  املــواقــع  تلك  على  البعض  سيطرة  ان  على 
من الخارج، اال ان نظام التوعية التي شرعت فيه 
دائـــرة الــعــالقــات واالعــــالم فــي الــــوزارة فــي جميع 
اقسامها وخاصة مكافحة الشائعات والذي جنب 
املواطنني مخاطر انتشارها كان له مدلول ايجابي 

املواطن، حيث  جدا بخفض نسبة تصديقها من 
بدأ املواطن يتفهم وبشكل جيد الحرب االعالمية 
"الداعشية" التي تمارس عليه من قبل الكثيرين من 
اعداء هذا البلد، مشيرًا الى ان غلق هذا العدد من 
املواقع جاء بذكاء وفنية قسم مكافحة الشائعات 
املدني  املجتمع  ومنظمات  املواطن  مع  وبالتعاون 

واالعالم.
مــن جانبه حــذر رئــيــس املــركــز الــعــراقــي ملحاربة 
الحسابات  خطورة  من  التميمي  علي  الشائعات 
لبث  تهدف  اخــبــارا وقصصا وهمية  تنشر  التي 
وتصعيد لغة الكراهية بني افراد املجتمع العراقي.

وقال التميمي لـ"الصباح":  لوحظ من خالل رصد 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي وبـــعـــض الــقــنــوات 
واالخبار  املنشورات  من  املئات  وجــود  الفضائية 
ــيــد خـــطـــاب الــكــراهــيــة  ـــهـــدف مــنــهــا تــول الـــكـــاذبـــة ال
والــتــحــريــض بــني افــــراد املــجــتــمــع، مــشــيــرا الـــى ان 
الــتــي ال احد  اســتــمــرار تصديق هـــذه  الحسابات 
يعلم من الذي يقف وراءها  ستؤدي الى مزيد من 
الدماء والنزاعات، وهــذا هو الهدف االســاس  من 

الداعمني لتلك املواقع والحسابات الوهمية.

800

الــــوزراء املكلف، محمد توفيق عـــالوي، خــالل اتــصــال هاتفي مــع وزيــر  اتــفــَق رئيس 
الخارجية االميركي، مايك بومبيو، على ضرورة التنسيق والعمل املشترك.

الــوزراء املكلف  الـــوزراء، تلقته "الصباح" ان "رئيس مجلس  وذكــر بيان ملكتب رئيس 
 هاتفيًا من وزير الخارجية االميركي مايك بومبيو"، 

ً
محمد توفيق عالوي تلقى اتصاال

الــوزراء، متمنيًا له  التكليف بمنصب رئاسة  التهنئة بمناسبة  مبينا ان "بومبيو قدم 
التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة".

واضاف ان "عالوي شكر وزير الخارجية على االتصال"، مشيرا الى انه "جرى خالل 
املكاملة استعراض آخر املستجدات السياسية على الصعيدين االقليمي والدولي".

 وتابع انه "تم التأكيد على ضرورة التنسيق والعمل املشترك، ودعم الواليات املتحدة 
االزدهــار  العراق وتحقيق  بما يحفظ سيادة  املجاالت  للعراق في مختلف  االميركية 

االقتصادي وتفعيل أطر التعاون بني البلدين".
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مبينني وجود اغلبية جاهزة للتصويت 
ـــى تــحــقــيــق تــقــدم في  عــلــيــهــا، اضـــافـــة ال

املفاوضات مع الكرد والسنة. 
ويـــاتـــي تــحــديــد مـــوعـــد الــخــمــيــس بعد 
رئيس  دعــا  فقد  الثانية،  للمرة  تاجيله 
الحكومة املكلف محمد توفيق عالوي، 
إلى عقد ”جلسة منح الثقة“ يوم امس، 
االربــعــاء“ قبل  الــى ”غــد  لكنها تاجلت 
الخميس  يــوم  مجددا  تحديدها  يتم  ان 
املقبل، وهي الخطوات التي تأتي بهدف 
الــتــوصــل إلــــى تـــوافـــقـــات ســيــاســيــة بني 
الــكــتــل املــعــتــرضــة عــلــى آلـــيـــات اخــتــيــار 

املرشحني.  

تحديد موعد الجلسة
وذكـــر بــيــان لــلــدائــرة االعــالمــيــة ملجلس 
الـــــنـــــواب  تــلــقــت ” الـــصـــبـــاح ” نــســخــة 
الـــنـــواب، عقدت  مــنــه أن رئــاســة مجلس 
تحديد  لبحث  امـــس   خــاصــا  اجتماعا 
الثقة  ملنح  االستثنائية  للجلسة  موعد 

للحكومة الجديدة.
واضاف البيان ان الرئاسة قررت خالل 
االجــتــمــاع عــقــد الــجــلــســة االســتــثــنــائــيــة 
ــلــتــصــويــت عـــلـــى مـــنـــح الــثــقــة  املــــقــــررة ل
املقبل  الخميس  يوم  الجديدة  للحكومة 
الـــســـاعـــة   2020 شــــبــــاط   27 املـــــوافـــــق 

الواحدة ظهرا. 
وتــلــبــيــة لــطــلــب الـــبـــرملـــان، ارســــل رئــيــس 
ـــــــــوزراء املـــكـــلـــف مــنــهــاجــه الــحــكــومــي  ال
لرئاسة مجلس النواب من اجل عرضه 

والتصويت عليه .

دراسة املنهاج الوزاري
كما اصدر رئس مجلس النواب محمد 
نيابية  لجنة  أمــرا بتشكيل  الحلبوسي، 

لدراسة املنهاج الوزاري.
ــــنــــواب، ان  وذكـــــر بـــيـــان اخــــر ملــجــلــس ال
االول   النائب  برئاسة  ستكون  ”اللجنة 
ــنــائــبــني  حـــســـن الـــكـــعـــبـــي، وعـــضـــويـــة ال
مـــحـــمـــد الـــــســـــودانـــــي وفـــــيـــــان صـــبـــري 
و املـــســـتـــشـــاريـــن، الـــقـــانـــونـــي وشـــــؤون 
الدائرة  عام  مدير  التشريع، فضال عن 
القانونية لدراسة املنهاج الوزاري املقدم 
مــن قــبــل الــحــكــومــة وتــقــديــم تــقــريــر إلــى 

املجلس بشأنه“.
وكشف مصدر في وقت سابق لوكالة 
أن“البرنامج  (واع):عـــن  العراقية  األنباء 
الــحــكــومــي ســيــكــون مــخــتــصــرًا ولــيــس 
مــوســعــًا“، الفــتــًا إلـــى أن مــن ”أولـــويـــات 
املنهاج الحكومي هي اإلصالح اإلداري 
وإكمال  املتلكئة  باملشاريع  واالهــتــمــام 

قانون املوازنة“. 
وأضــاف أن“مــن أولويات املنهاج أيضا 
تحديد موعد إجراء االنتخابات املبكرة، 
الـــــذي ســيــكــون عــلــى عـــاتـــق املــفــوضــيــة 
العليا املستقلة لالنتخابات من الناحية 
الفنية“، مشيرًا إلى أن“املنهاج الحكومي 

يتضمن أيضًا إجراءات تتعلق بتحقيق 
الـــتـــظـــاهـــرات ومــحــاســبــة قتلة  مــطــالــب 
بها خالل  الشروع  املتظاهرين وسيتم 
أسبوعني بعد تسنم الحكومة مهامها“.
أيضًا  أعطى  ”املنهاج  أن  املصدر  وأكــد 
أولـــويـــة لــدعــم مــلــفــات الــثــقــافــة واملــســرح 

والفن، للمساهمة في خلق رأي عام“.

حلحلة الوضع
من جهته، قال النائب عن تيار الحكمة، 
اســعــد املــرشــدي لـــ“الــصــبــاح“: إن تيار 
السياسي  الــوضــع  حلحلة  مــع  الحكمة 
ولــــن نــقــبــل بــتــدخــل الــكــتــل الــســيــاســيــة 
ـــــوزارات،  ال للضغط واالســـتـــحـــواذ عــلــى 
لــــذلــــك نـــحـــن مـــــع ايـــــجـــــاد حـــــل يـــرضـــي 

االطراف بشكل عادل“.
للمكلف  الكتل  تأييد بعض  من  وحــذر 
مــقــابــل مــنــاصــب وزاريـــــة، الفــتــا الـــى انــه 
التشكيلة  بــان  كتلته  اقتنعت  حــال  فــي 
الــوزاريــة بعيدة 100 % عن الصفقات 

سنصوت عليها“.
من جانبه اكد النائب عن تحالف البناء 
احــمــد الــكــنــانــي ان“ اتــحــاد الــقــوى لهم 
الــوزاريــة وموقفهم  الكابينة  من  موقف 
ثـــابـــت ولــــم يــتــغــيــر وهـــنـــاك الـــعـــديـــد من 
الــــوزراء املكلف مع  الــلــقــاءات مــع رئيس 

القوى الكردستانية ”.
لـ“الصباح“ ان ”هناك حلحلة في  واكد 
الوضع العام وان اغلب القوى السياسية 
مـــع الــتــصــويــت لـــلـــخـــروج مـــن األزمــــــة“، 
مبينا ان ”الكابينة الوزارية ستمرر بكل 
وزارئها وبعد االطالع على (السيفيات) 
ومـــن املــمــكــن ان نــعــتــرض عــلــى بعض 
تنطبق  ال  التي  املناسبة،  غير  االســمــاء 

عليها الشروط ”.

دعم أيزيدي
األيزيدي  املكون  النائب عن  دعــا  بينما 
صائب خدر الى مواءمة مطالب الشارع 

مع الكتل السياسية لتمرير الحكومة.
واكـــد لـــ“الــصــبــاح“ ان ” فــي حـــال عــدم 
ـــشـــارع  وجــــــود مــــواءمــــة بــــني رغــــبــــات ال
ـــكـــتـــل الـــســـيـــاســـيـــة يــصــعــب تــمــريــر  وال
املطالب  مــواءمــة  يجب  ولــهــذا  الحكومة، 
 لـــتـــســـهـــيـــل عـــمـــلـــيـــة تــــمــــريــــر الـــكـــابـــيـــنـــة 

الوزارية”.
واضــاف انــه ”طاملا كــان رئيس الــوزراء 
جادا في حل قضايا االقليات ويتعهد 
بــحــلــهــا ومــنــهــا االيـــزيـــديـــة مـــن املــمــكــن 
واذا  الحكومي  البرنامج  فــي  نبحث  ان 
تــضــمــن حـــل تــلــك الــقــضــايــا االقــلــيــات 
ســيــكــون هــــذا مــشــجــعــا لــلــمــضــي نحو 

التصويت  ”.
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، اوضـــــح املــحــلــل 
ان فــرص  الــســيــاســي حــمــزة مصطفى 
النجاح لحكومة محمد عالوي موجودة 
ــتــي وفــــرت فــرصــة  ــتــظــاهــرات ال مــنــهــا ال

ثمينة للطبقة السياسية في اعادة النظر 
في وضعها.

وقـــال مصطفى لـــ“الــصــبــاح“ فــي حــال 
نالت حكومة محمد توفيق عالوي الثقة 
مـــن الـــبـــرملـــان الــخــمــيــس، فــيــنــبــغــي على 
التي  التعهدات  تنفيذ  املكلف،  الرئيس 
تكليفه  تــم  عــنــدمــا  نفسه  عــلــى  اطلقها 
بــهــذا املــنــصــب وهـــي تــعــهــدات تــبــدو في 
ظل الواقع ولكنها بالنتيجة هي اجراءات 
مـــلـــزمـــة لـــهـــا مـــثـــل اجـــــــراء االنـــتـــخـــابـــات 
ـــدولـــة وحــصــر  املــبــكــرة واعــــــادة هــيــبــة ال
السالح بيدها والتحقيق بعمليات القتل 

والخطف التي حدثت للمتظاهرين.
كــانــت  وإْن  االمـــــــور  هـــــذه  أن  واضـــــــاف 
تــحــديــات اال انــهــا تــحــتــاج الــــى تــكــاتــف 
لتحقيقها  الــجــمــيــع  وتـــعـــاون  الــجــهــود 
ليكون بمقدور عالوي انجازها، مشيرا 
الى ان الكتل التي منحته الثقة يجب ان 
الــوزاري وان  تكون لها ايمان بمنهاجه 
التسهيالت  لــه  وتــقــدم  الــى جانبه  تقف 

املطلوبة .
وتابع: ان فرص النجاح للحكومة املقبلة 
مــوجــودة ولــكــن الـــى اي حــد هـــذا يبقى 

للوقت.

التوصل التفاق سياسي
ــنــائــب عـــن تحالف  مـــن نــاحــيــتــه، قـــال ال
الفتح، حنني قدو، في تصريح صحفي، 
إن ”سبب تأجيل جلسة مجلس النواب 
الثقة  عــالوي  ملنح حكومة  االستثنائية 
داخــــل الـــبـــرملـــان، إلـــى الــخــمــيــس املــقــبــل، 
اتــفــاق سياسي مع  إلــى  للتوصل  جــاء 
الــكــتــل املــعــتــرضــة عــلــى آلـــيـــات اخــتــيــار 

املرشحني“.
وأكـــد قـــدو ، أن ”عـــرض الــســيــر الــذاتــيــة 
الــــخــــاصــــة بـــالـــشـــخـــصـــيـــات الــــــوزاريــــــة 
سيجعل جلسة الخميس تمرر الكابينة 
بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن املـــعـــتـــرضـــني ومـــن 

يحضر إلى الجلسة“.
وكــشــف الــنــائــب عــن الــفــتــح عــن وجــود 
أغـــلـــبـــيـــة بـــرملـــانـــيـــة مــــتــــوفــــرة وجــــاهــــزة 
للتصوت لصالح رئيس الوزراء املكلف 
مــحــمــد تــوفــيــق عــــالوي، مــنــوهــا الـــى أن 
واتفاق  توافق  تريد  البرملانية،  األغلبية 

كل القوى السياسية.

غالبية سنية مع تمريرها 
من جهته، اكد النائب عن تحالف الفتح 
أحــمــد الــكــنــانــي، فــي تــصــريــح صحفي 
إن ”تــرشــيــح املــكــلــف عـــــالوي لـــم يكن 
من البيت الشيعي كما يعتقد الكثير“، 
مبينا أن ”ترشيحه تم عن طريق رئيس 

الجمهورية برهم صالح“.
أن ”مـــفـــاوضـــات  ـــكـــنـــانـــي،  ال وأضــــــــاف 
تشكيل الحكومة بني عالوي وصالح“، 
مــشــيــرا إلـــى أنـــه ”يــنــبــغــي عـــدم تحميل 
الــفــتــح مــســؤولــيــة اخــتــيــار عــــالوي ألن 

االخـــيـــر هـــو مــرشــح صـــالـــح“ عــلــى حد 
قول النائب.

الى ذلــك، قال رئيس كتلة بيارق الخير 
الــنــائــب مــحــمــد الـــخـــالـــدي فـــي تــصــريــح 
لتذليل  صحفي  إن ”املحاوالت جارية 
الكرد، وهو  مع  الصعوبات، خصوصا 
ما يجعل الحكومة تمضي بشكل مريح 
خالل جلسة الخميس ، مؤكدا ان هناك 
غالبية سنية مؤيدة لتمرير الحكومة.“

مــــن جـــهـــتـــه اكـــــد الـــنـــائـــب عــــن تــحــالــف 
ســــائــــرون، جـــمـــال فـــاخـــر، ان حــكــومــة 
مــحــمــد تــوفــيــق عــــالوي ســتــمــرر خــالل 

جلسة البرملان املقبلة .
وقــــال فــاخــر فــي تــصــريــح صــحــفــي ان 
”جلسة البرملان ستعقد سواء برئاسة 
الحلبوسي وفــي حــال رفــض رئاستها 
فــــان حــســن الــكــعــبــي ســيــقــوم بــاملــهــمــة 

لتمرير الحكومة الجديدة“.
حــكــومــة  وزراء  ”رئـــيـــس  ان  وأضــــــاف 
تصريف االعمال عادل عبد املهدي وجه 
كتابا الى البرملان من اجل عقد جلسة 

التصويت على الحكومة الجديدة“.
الــبــرملــان ملزمة  وبــني ان ”هيئة رئــاســة 
بــعــقــد جــلــســة الــتــصــويــت عــلــى كابينة 

عالوي“.
تلعب على  الكتل  ان ”بعض  الــى  ولفت 
الحكومة  ان  املحاصصة في حني  وتــر 
وبامكان  املبدأ،  الجديدة خالية من هذا 
أي وزيـــــر ومــــن أي مـــكـــون وطــائــفــة ان 
يقدم خدماته ويؤدي واجباته بعيدا عن 

التحزب“.
كــمــا بـــني الـــنـــائـــب عـــن كــتــلــة صـــادقـــون 
الــنــيــابــيــة فـــاضـــل جــــابــــر، ان األغــلــبــيــة 
السياسية ستتحقق داخل البرملان في 
الــوزاريــة،  الكابينة  على  التصويت  يــوم 
الـــى ان كــابــيــنــة عــــالوي ستمرر  الفــتــا 
خــــــالل الـــجـــلـــســـة املــــقــــرر عـــقـــدهـــا يـــوم 
تباين  مــن  الــرغــم  على  املقبل  الخميس 

اآلراء بشأنها.
وقــــــال جـــابـــر ان ”الــــبــــرملــــان يــســتــطــيــع 
حكومة  على  للتصويت  جلسته  عقد 
ســـواء بحضور  عـــالوي  توفيق  محمد 
الــكــتــل الــســنــيــة والـــكـــرديـــة او مـــن دون 

حضورها“.

مرونة في التفاوض
وبـــشـــأن الــكــتــلــة الـــكـــرديـــة، اكــــد عضو 
الحزب الديمقراطي الكردستاني، عماد 
باجالن، ان رئيس الوزراء املكلف محمد 
ابـــدى مــرونــة مــع الكرد  توفيق عـــالوي 

والسنة.
وقـــال بــاجــالن فــي تــصــريــح متلفز، ان 
الكرد  بــني  تقاربا  شهدت  ”التفاهمات 
ملقاطعة  متجهني  كنا  بعدما  وعـــالوي 

جلسة منح الثقة“.
وأضــــاف ان ”عــــالوي ابـــدى مــرونــة مع 
الكردي  الكرد والسنة“ وبني ان ”الوفد 

املـــفـــاوض عـــاد إلـــى كــردســتــان الطـــالع 
األحزاب الكردية على نتائج مفاوضته“.
بــاملــقــابــل، أكـــد عــضــو االتـــحـــاد الــوطــنــي 
الكردستاني، محمود خوشناو، رفض 
تعطى  شخصية  ألي  الــكــرديــة  الــقــوى 
املكلف  كابينة  في  املكون  تمثيل  صفة 
ـــحـــكـــومـــة، مــحــمــد تــوفــيــق  بــتــشــكــيــل ال

عالوي.
وقـــــال خـــوشـــنـــاو، إن ”هـــنـــاك خــالفــات 
بــني االقــلــيــم والــحــكــومــة االتــحــاديــة في 
عـــدة مــلــفــات، ولــيــســت مــحــصــورة فقط 

بخالفات املناصب الوزارية“.
وأضــــاف خــوشــنــاو، أن ”الــكــرد ليسوا 
مهتمني بالحصول على مقاعد وزارية 
واســــتــــحــــقــــاقــــات، ولـــكـــنـــهـــم اليـــقـــبـــلـــون 
بفرض شخصيات كردية تعطى صفة 
تمثيل املكون في الفريق الوزاري ملحمد 
عالوي، من دون موافقة القوى الرئيسة 

الفاعلة“.

قانون املوازنة 
في غضون ذلك يستعد مجلس النواب 
ــــــى فـــصـــل تـــشـــريـــعـــي مـــهـــم يــضــمــن  ال
الــتــصــويــت عــلــى املـــوزانـــة ومــراقــبــة اداء 
الحكومة املؤقتة التي من املقرر ان يتم 
التصويت عليها الخميس املقبل، وسط 
امــــال بـــأن تــكــون هـــذه الــحــكــومــة قـــادرة 
على اداء مهامها التي صرح بها رئيس 

الوزراء املكلف محمد عالوي.
ـــنـــواب عــلــي الــعــبــودي  عــضــو مــجــلــس ال
بــني أن أمــــورا مهمة ســتــكــون حــاضــرة 
منها  املقبل  التشريعي  الفصل  خــالل 
اداء  املوازنة ومراقبة  الجهد القرار  بذل 

الحكومة.
الحكومة  ـــ“الــصــبــاح“  ل الــعــبــودي  وقــــال 
املــقــبــلــة حــكــومــة مستقلة وهـــي اشـــارة 
دوره  الــنــواب  يــأخــذ مجلس  بـــأن  طيبة 
التي  السلبية  االمـــور  دون  مــن  الرقابي 
ولـــيـــؤدي عمله بشكل  كــانــت حــاضــرة 
جــيــد،  وســيــكــون هــنــاك حــضــور جيد 
تمرير  يضمن  بما  املقبلة  الجلسة  في 
التنسيق  خــالل  مــن  بسهولة  الحكومة 

الـــوزراء  بــني الــقــوى السياسية ورئــيــس 
املكلف.

املـــوازنـــة سيكون  قـــانـــون  ان  واضــــــاف: 
البرملان  بها  سيهتم  التي  القوانني  اول 
وتكون على جدول اعماله السيما وان 
الــبــلــد الــيــوم يمضي وفـــق مــبــدأ 1 على 
املشاريع  الى تمشية  والبلد يحتاج   12
الـــحـــســـاســـة، مــبــيــنــا ان عــمــل الــبــرملــان 
الحكومة  مراقبة  على  ايضا  سينصب 
وبــرنــامــجــهــا الــــذي مـــن املــمــكــن طــرحــه 

خالل جلسة الخميس.
وتابع: ان البرملان امام امور مهمة منها 
ـــتـــي تتضمن  وال االنـــتـــخـــابـــات  مــتــابــعــة 
املالية من خالل  التخصيصات  مراقبة 
التنسيق مع الجهات املعنية، فضال عن 
الدولة لتكون هناك سهولة  بسط نفوذ 

في اجراء االنتخابات .

مراقبة األداء
بـــــــدوره، اشـــــار عــضــو مــجــلــس الـــنـــواب 
التشريعي  الفصل  أن  الــى  مــايــع  سعد 
املقبل سيشهد تكثيفا في مراقبة اداء 
التي  الــقــوانــني  واقــــرار  املكلفة  الحكومة 

تصب لصالح الشعب واملتظاهرين.
وقال مايع لـ“الصباح“: ان عمل البرملان 
لتقليل  مستمر  والــتــشــريــعــي  الــرقــابــي 
االحــتــقــان االخــيــر فــي الــشــارع وبسبب 
التظاهرات في لقاء املعنيني وتشخيص 
االخـــــطـــــاء واخــــتــــيــــار الـــــقـــــادة االمـــنـــيـــني 
ليكونوا بحجم التحديات التي يمر بها 
الــنــواب  عــمــل مجلس  ان  مبينا  الــبــلــد“، 
مــرتــبــط بــعــمــل الــحــكــومــة والــتــصــويــت 

عليها.
الــتــصــويــت على  تــاخــيــر  واضـــــــاف: ان 
حكومة محمد عالوي يرجع الى رغبة 
الذاتية  السير  على  االطـــالع  فــي  الكتل 
للوزراء املكلفني وهو امر كفله البرملان 
ـــهـــم، والــــيــــومــــان املـــقـــبـــالن ســيــكــونــان  ل

حاسمني لهذا املوضوع.
واكــــد مــايــع ان الــبــرملــان لـــن يــقــف امـــام 
ـــعـــام   اي امــــــر فـــيـــه خــــدمــــة لـــلـــصـــالـــح ال

والشعب.

وال مــــَرة، مــنــذ ســقــوط الــنــظــام الــدكــتــاتــوري حــتــى االن، تــم تشكيل 
الحكومة بسهولة وبطريقة انسيابية سهلة.

نظريا ، وحسب الدستور، فان تشكيل الحكومة عملية سهلة وواضحة.  
فحسب الفقرة اوال من  املادة (76) ”يكلف رئيس الجمهورية، مرشح 
الــوزراء، خالل خمسة  النيابية االكثر عــددًا، بتشكيل مجلس  الكتلة 

عشَر يومًا من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.“
والتسلسل كما يلي: 

اوال، اجراء انتخابات عامة.
ثانيا، مجلس النواب الجديد ينتخب رئيس الجمهورية.

االكثر عددا  النيابية  الكتلة  الجمهورية  مرشح  ثالثا،  يكلف رئيس 
بتشكيل الحكومة.

رابعا، يشكل رئيس الوزراء  املكلف حكومته خالل 30 يوما.
تسلسل واضح  وسهل ويبدو ميسورا.

لكن بالتطبيق اتضح ان االمر ليس كذلك.
في  برملانية  انتخابات  اول  اجـــراء  فمنذ 
عام 2006، ثم في االعوام 2010، 2014، 
2018، ثم بعد استقالة حكومة عادل عبد 

املهدي، كان تشكيل الحكومة معضلة.
والسبب في ذلك هو التناقض بني النظرية 
والـــتـــطـــبـــيـــق، بــــني الـــفـــكـــرة وبـــــني الـــرجـــال 

القائمني على  تنفيذ وتطبيق الفكرة.
الـــدســـتـــور يــعــطــي حــــق تـــرشـــيـــح رئــيــس 
النيابية االكثر  الكتلة  الى  الــوزراء املكلف 
عــــــــددا. مــــن حـــيـــث املــــبــــدأ هـــــذا صــحــيــح، 
الديمقراطي،  النظام  في  تحكم  فــاالرقــام 
ومن يحوز على اصــوات اكثر او مقاعد 
رئيس  بترشيح  الــحــق   لــه  اكثر  برملانية 

الوزراء املكلف. 
لكن كان  على الدستور ان يضع  شرطا 
اخــر في هــذا الحق، وهــو ان تفوز الكتلة 
ملقاعد  املطلقة  باالغلبية  الحق  صاحبة 
البرملان، يعني 165 مقعدا. او شيء من 
هـــذا الــقــبــيــل. هـــذا الــشــرط الــغــائــب سمح 
ضمنا بوجود احزاب كثيرة جدا بحجوم 
صغير او صغيرة جدا. وعلى مدى  4 انتخابات لم يبرز حزب كبير 
الــعــدد مــن املقاعد. والبــد مــن عــالج هــذا السبب بتشريع  يفوز بهذا 
العدد،  قانون جديد لالحزاب يشجع على قيام احــزاب كبيرة، قليلة 
املجتمع، ويضع من  والدينية في  والطائفية  القومية  للخطوط  عابرة 

الضوابط ما يمنع او يحد من قيام احزاب صغيرة او موسمية.
والطائفية  الحزبية  املحاصصة  هو  الثاني  والسبب  اول.  سبب  هــذا 
للديمقراطية  تــرتــيــب مــشــوه  الــحــكــومــة، وهـــو  والــقــومــيــة فــي تشكيل 
التوافقية التي انزلقت العملية السياسية اليها رغم ان املادة 76 تتحدث 
عن ديمقراطية عددية، وهذا بحد ذاته احد عيوب التاسيس، حيث تم 
الخلط بني النمطني بطريقة غير سليمة، كان من املمكن ان يقال ان 
البرملان يتبع الديمقراطية العددية، بينما يتبع مجلس االتحاد (غير 
املشكل حتى االن) الديمقراطية التوافقية وتوزع االختصاصات بني 
املجلسني، لكن يبدو ان رجال العملية السياسية لم ينتبهوا الى هذا 

الخلط املعيب في النظام السياسي.
لقد كانت املحاصصة وما زالت احد اهم االسباب في اعاقة تشكيل 

الحكومات وفي تشكيل حكومات غير كفوءة، بل فاسدة.
القارئة   الــذي  ذكرتني به الصديقة   ، الثالث  الــى السبب  وهــذا يجرنا 
#جــهــيــنــة_الــســومــري الــتــي كــتــبــت لــي قــائــلــة ”قـــد تــكــون الــعــيــوب في 
الــدولــة“. وهــذا صحيح. فهناك عيوب كثيرة في   شخصيات وادوات 
لقلة  اما  السياسية  العملية  قــادت  التي  عدد مؤثر من  الشخصيات 
خبرتهم في هندسة بناء الدول، او لعدم قناعتهم بالنموذج الديمقراطي 
للدولة،  وقد ظهرت عدم كفاءة هؤالء في كتابة الدستور، وفي ادارة 
واالقتصادية  السياسية  القضايا  مختلف  مع  التعامل  وفــي  الــدولــة، 
الــدولــة،  ويمكن حل هــذه املشكلة جزئيا بوضع شروط  التي تواجه 
اي  لتفادي  النواب   انتخابات مجلس  والفوز في  للترشيح  متشددة 

عيوب في املستقبل.
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أوعـــز وزيـــر الداخلية يــاســر الــيــاســري، بــاإلســراع في 
تفعيل مشروع الفيزا اإللكترونية للمسافرين، مشددًا 
على أهمية تعزيز قــدرات قيادة قــوات حرس الحدود 

ومسك قاطع املسؤولية بني العراق وسوريا. 
وذكر بيان للوزارة، تلقته "الصباح"، ان "وزير الداخلية 
ترأس، اجتماع هيئة رأي الوزارة رقم (1) لسنة 2020 
ــــــوزارة واالعــــضــــاء، وجــــرت خــالل  بــحــضــور وكــــالء ال
الــرأي  قــــرارات هيئة  تنفيذ  مــراحــل  االجــتــمــاع متابعة 
لالجتماع السابق، ومناقشة عدد من القضايا واتخاذ 
الـــقـــرارات الــتــي تسهم فــي تــطــويــر عــمــل الـــــوزارة على 
املستوى األمني والخدمي واإلداري ومختلف مفاصل 

العمل األخرى".
"الياسري، تطرق خالل االجتماع  أن  البيان،  وأضــاف 
إلى فقرات املوازنة االستثمارية للوزارة للعام 2020"، 
الفيزا  مــشــروع  بتفعيل  واإلســـــراع  بــــ"دراســـة  مــوعــزًا 

االلكترونية لجميع املسافرين".
تعزيز  "أهمية  على  البيان،  بحسب  الياسري،  وشــدد 
قــــــدرات قـــيـــادة قـــــوات حــــرس الــــحــــدود ومـــســـك قــاطــع 
املــســؤولــيــة بــني الــعــراق وســـوريـــا"، مــوجــهــًا بـ"تجهيز 

قيادة قوات الشرطة االتحادية بعجالت حديثة".

صادقت وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات 
عــلــى مـــشـــروع الــتــجــديــد الــحــضــري ملــركــز 
املــشــروع  سيشمل  بينما  الــنــجــف،  مــديــنــة 
ــقــديــمــة  والــســوق  إعـــــادة تــطــويــر املــديــنــة ال

الكبير واملحالت املحيطة باملرقد الطاهر.
وقــالــت الــــوزارة فــي بــيــان تلقت "الــصــبــاح"، 
نسخة مــنــه، إن "وزيـــر اإلعــمــار واإلســكــان 
والــبــلــديــات الــعــامــة بنكني ريــكــانــي صــادق 
عــلــى مـــشـــروع الــتــجــديــد الــحــضــري ملــركــز 
مدينة النجف األشــرف وبحضور محافظ 
الـــنـــجـــف لـــــؤي الــــيــــاســــري، واملــــعــــدة ضــمــن 
مـــشـــاريـــع الــخــطــة االســـتـــثـــمـــاريـــة لــ ــمــديــريــة 

التخطيط العمراني التابعة للوزارة".
ونقل البيان عن ريكاني قوله إن "املشروع 
ســيــشــمــل إعـــــادة تــطــويــر املــنــطــقــة الــقــديــمــة 

(العلوية القديمة) والسوق الكبير واملحالت 
املــحــيــطــة بــاملــرقــد الــطــاهــر (مــحــلــة املــشــراق 
ــعــمــارة - مــحــلــة الـــبـــراق – محلة  - مــحــلــة ال
الحويش) ومنطقة الفنادق الواقعة في بحر 

النجف واملنطقة التجارية املجاورة".
وأضـــــــاف ريـــكـــانـــي، أن "أعــــمــــال الــتــجــديــد 
الـــرمـــوز واملــعــالــم واملــبــانــي  تتضمن إبــــراز 
واملــــواقــــع الــجــغــرافــيــة املــرتــبــطــة بـــاألحـــداث 
الهوية  على  والــتــأكــيــد  والــديــنــيــة  التاريخية 
ــثــقــافــيــة لــلــمــديــنــة  الــديــنــيــة والــتــاريــخــيــة وال
وارتباطها بمناسك الزيارة مع الحفاظ على 

الهوية التراثية املعمارية".
واكــــــــــد ريـــــكـــــانـــــي،"تـــــحـــــديـــــد املـــــواصـــــفـــــات 
للفعاليات  والــعــمــرانــيــة  واإلنــشــائــيــة  الفنية 
االقــتــصــاديــة والــخــدمــيــة الــجــديــدة الــواجــب 
إقــــــرارهــــــا ضـــمـــن املـــــشـــــروع بـــمـــا يـــراعـــي 
التراثي  والنسيج  التقليدية  الــعــمــارة  نمط 

للمنطقة".

كـــانـــت يـــداهـــا ورجــــالهــــا تـــقـــاومـــان عملية 
(أحمد)  املجرم  بــدأ  العبارة  بهذه  خنقها... 
حــديــثــه عــن كيفية ارتــكــابــه جــريــمــة خطف 
،بعدما  (فـــواطـــم)  الطفلة  وقــتــل  واغــتــصــاب 
طفولة  بذلك   

ً
مستغال انسانيته  مــن  تجرد 

واأللعاب،  (نبق)  بالـ  إغوائها  عبر  (فــواطــم) 
طفولتها  منتهكًا  البشعة  جريمته  ليرتكب 

البريئة.
وذكـــــر مــجــلــس الــقــضــاء األعـــلـــى أن" قــاتــل 
الــطــفــلــة فـــواطـــم واملــــدعــــو (احــــمــــد) اعــتــرف 
أمـــــام قـــاضـــي الــتــحــقــيــق بـــأنـــه: مـــن مــوالــيــد 
1976 وفــي يــوم الــحــادث كــان قــد احتسى 
املشروبات الكحولية، وجلس أمام الدار وإذا 
من  البالغة  (فواطم)  الطفلة  عليها  باملجني 
العمر ثماني سنوات، التي لم تكن معروفة 
منزله حاملة  أمــام  تمر من  للقاتل،  مسبقًا 
بيدها كتابًا ومرتدية زيها املدرسي، كونها 
دار  من  القريبة  املدرسة  من  كانت خارجة 
املتساقط  النبق  بالتقاط  بــدأت  ثــم  الــجــانــي، 
عــلــى األرض، وأضــــاف املــجــرم أحــمــد أثــنــاء 
التحقيق: "حينها تولدت لدي فكرة ممارسة 
الــدخــول  الــجــنــس مــعــهــا، حــيــث طلبت منها 
الى الدار بغية الحصول على كمية أكبر من 
بادئ  في  الدخول  رفضت  أنها   

ّ
إال (النبق) 

بأنني  إقــنــاعــهــا  مــن  تمكنت  لكنني  األمــــر، 
إلى  ألــعــابــًا، فدخلت  بإعطائها  أقـــوم  ســوف 
الدار وكان ذلك بحدود الساعة الثانية ظهرًا، 
ألقــــوم بــأخــذهــا الـــى غــرفــة فــي ســطــح الـــدار 
(مخزن) وقمت باغتصابها". نستخدمها كـ

أتركها  أن  :"كانت تتألم وتتوسل بي  وتابع 
والــســمــاح لــهــا بــالــعــودة الـــى دارهـــــا، لكنني 
وعدم  السكوت  منها  ،طالبًا  فعلتي  أتممت 
الــبــكــاء، ألتــركــهــا بــالــغــرفــة وقــمــت بــالــخــروج 
والــنــزول الــى الــشــارع ملشاهدة الــوضــع فيه 
خــوفــًا مـــن حــضــور ذويـــهـــا لــلــبــحــث عــنــهــا، 
بعدها عدت إليها مرة أخــرى، بعد أن دنت 
نفسي تجاهها، ثم"حاولت إقناعها بالبقاء 
الـــدار، إال أنها كانت مصرة  وعــدم مــغــادرة 

على العودة وخوفًا من ان تنكشف فعلتي، 
تــــولــــدت لـــــدي فـــكـــرة قــتــلــهــا، حـــيـــث أصــبــح 
الثامنة مساًء، فقمت بوضع  الوقت بحدود 
يداها  وكــانــت  وخنقها،  رقبتها  على  يــدي 
ورجـــالهـــا تــتــحــركــان مــحــاولــة مــقــاومــتــي، 
واستمر ذلــك األمــر لعدة دقائق، إال أنها لم 
تلق حتفها، عندها شاهدت سلكًا كهربائيًا 
بلفه حــول رقبتها  الــغــرفــة، حيث قمت  فــي 
بعدما  إال  أتركها  ولــم  بقوة،  بيدي  وسحبه 

فارقت الحياة".
بالتفكير في  بــدأ  ذلــك  أنه"بعد  املجرم  وبــني 
كــيــفــيــة الــتــخــلــص مـــن جــثــة املــجــنــي عليها، 
وقيامه بحرق مالبسها الداخلية ثم سحب 
جثتها ووضعها في خزان ماء متروك على 
السطح " مؤكدا أنه" بحدود الساعة 11 من 
الشرطة منزله  داهــمــت  الــيــوم نفسه  مــســاء 
الــجــثــة في  لتعثر عــلــى  مــنــه تفتيشه  طــالــبــة 

خزان املاء قبل دفنها".

وقـــــال عــضــو الــلــجــنــة حــنــني قــــدو فـــي تــصــريــح 
لـ"الصباح"، إن "مشروع قانون املوازنة االتحادية 
مجلس  الــى  سيصل   ،2020 لسنة  للبلد  العامة 
النواب بعد اسبوعني من تشكيل حكومة رئيس 
عـــالوي"،  توفيق  محمد  املكلف  الــــوزراء  مجلس 
الفــتــا إلــــى ان" الــعــجــز بــقــانــون املــــوازنــــة، يمكن 

معالجته بارتفاع اسعار النفط".
الــوزراء املستقيل عادل  وبني أن "رئيس مجلس 
عبد املهدي، كان االجــدر به ارســال املوازنة قبل 
تقديم استقالته، حتى ال نقع في مطب التأخير 

الحاصل، الذي عطل املشاريع بشكل كبير".
واضاف ان "عالوي لديه برامج واولويات تختلف 
ناهيك  االعــمــال،  عن توجهات حكومة تصريف 
عــــن وجــــــود مـــالحـــظـــات كـــثـــيـــرة عـــلـــى مـــشـــروع 
القانون"، مشيرا الى ان "وزارتي املالية والتخطيط 
ــلــمــوازنــة قبل  ســتــضــعــان الــخــطــوط الــعــريــضــة ل

ارسالها الى البرملان للتصويت". 
وتـــابـــع ان "مــــوزانــــة هــــذا الـــعـــام ســتــحــتــوي على 
وملواجهة  لــلــطــوارئ  خاصة  مالية  تخصيصات 
"ستركز  انها  كورونا"، موضحا  فيروس  خطر 

على املشاريع املتلكئة". 
ونــفــى الـــقـــدو "وجـــــود عــجــز فـــي تــغــطــيــة رواتــــب 
املوظفني، لكن قد تحتاج الحكومة الى االقتراض 

الداخلي من املصاريف واالسهم".
وحذر عضو اللجنة املالية من ان عدم التصويت 
على الحكومة الجديدة، سيؤثر بشكل سلبي في 
املوازنة،  خصوصا  واملالي،  االقتصادي  الوضع 
حيث سيتم التعامل وفق مبدأ 1 / 12 كما حصل 

في العام 2014. 
من جانب اخــر، افــاد رئيس كتلة السند الوطني 
أحمد األسدي، في بيان تلقت "الصباح"، نسخة 
مــنــه، بـــأن "الــحــشــد الــشــعــبــي هــو صــمــام األمـــان 
ـــتـــي تــحــفــظ  لــلــشــعــب الـــعـــراقـــي ونـــقـــطـــة الــــقــــوة ال
مــســتــقــبــل هـــذا الــشــعــب والــعــمــلــيــة الــديــمــقــراطــيــة 
هو  الشعبي  "الــحــشــد  أن  مبينا  واســتــمــرارهــا"، 
وصية الشهداء ولن نتركها لذلك سنبقى داعمني 

للحشد ما حيينا".
وأضــاف أنه "ُمنذ اليوم األول من أحــداث تشرين 
األول املـــاضـــي، بــاشــرت الــضــغــط داخــــل مجلس 

ـــنـــّواب إلعـــــادة جــمــيــع املــفــســوخــة عــقــودهــم من  ال
 الــى 

ً
الــحــشــد اســــوة بــالــدفــاع والــداخــلــيــة وصـــــوال

اصــدار االمر الديواني بإعادة 99 ألفا و400 من 
املفسوخة عقودهم".

وأشـــار األســــدي، إلــى "املــتــابــعــة مــع اللجنة املالية 
ووزارة املالية واالمر متوقف على إطالق املوازنة 
املالية للعام 2020 بتضمني التخصيصات املالية 

ـــى "عــــدم تـــرك هـــذا االمـــر  لــهــذه االعـــــــداد"، الفــتــًا ال
الجهات املعنية في  وسنتواصل بشكل دائــم مع 
األشهر املقبلة من أجل إعادة املفسوخة عقودهم 

وتخصيص األموال الالزمة في موازنة 2020". 
وأكـــــد: "االشــــتــــراط عــلــى رئــيــس الـــــــوزراء املــكــلــف 
محمد توفيق عــالوي بعدم املساس بالحشد او 

اضعافه او التخلي عنه أبدًا".

ــهــنــني، مــســتــشــار رئــيــس  وكــــان عــبــد الــحــســني ال
الـــوزراء املستقيل عــادل عبد املــهــدي، أوضــح في 
وقت سابق، حقيقة االنباء التي تحدثت عن تأخر 

اقرار املوازنة بسبب وجود عجز كبير فيها.
ونقلت وكالة االنباء العراقية "واع" عن الهنني قوله 
الــحــالــي منجزة بشكل  للعام  الــعــامــة  إن"املـــوازنـــة 
شبه نهائي وأن هناك بعض اآلراء تدعو لتأجيل 

ارســـــال الـــقـــانـــون ملــجــلــس الـــنـــواب لــحــني اكــتــمــال 
أن"  إلى  الجديدة"، الفتًا  الحكومة  التصويت على 
الجديدة  الحكومة  اجــراء  اجــل  التأجيل من  قــرار 

تعديالت على فقرات املوازنة".
وأضاف، أن"األنباء التي تتحدث عن تأخر إقرار 
املوازنة نتيجة وجود عجز  كبير فيها، هي أسباب 

ومعلومات غير دقيقة وعارية عن الصحة".
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إجراء التدابير الوقائية 
وافــاد بيان رئــاســي، تلقت «الــصــبــاح»، نسخة 
الــدكــتــور برهم  الجمهورية  بــان «رئــيــس  مــنــه، 
صـــالـــح، اســتــقــبــل فـــي قــصــر الـــســـالم بــبــغــداد، 
جعفر صادق  الدكتور  والبيئة  الصحة  وزيــر 
عالوي والوفد املرافق له، وجرى، خالل اللقاء، 
بحث اإلجراءات والتدابير الوقائية املتخذة من 
قبل وزارة الصحة ملنع دخول الحاالت الوبائية 

وانتشارها مثل فيروس كورونا.
وأكد رئيس الجمهورية ضرورة إيالء الوزارة 
األهمية القصوى ملواجهة األمراض االنتقالية، 
وتهيئة الفحوصات الطبية الالزمة ملنع دخول 
البالد، مشددًا على ضرورة  الى  وباء كورونا 
تــطــويــر أداء املـــراكـــز واملـــؤســـســـات الــصــحــيــة، 
واتـــخـــاذ جــمــيــع االحــــتــــرازات الــتــي مــن شأنها 

الحفاظ على صحة املواطنني.
الــوزارة  بينما استعرض وزيــر الصحة خطط 
ملــواجــهــة خــطــر فـــيـــروس كـــورونـــا والــخــطــوات 
الــتــعــرض لهذا  املــتــخــذة لحماية املــواطــنــني مــن 
الوباء من خالل توفير البيئة الصحية املالئمة.
مــن جــانــبــه، اوضــــح املــتــحــدث الــرســمــي باسم 
لــــــ“واع“، ان  ــــوزارة سيف الــبــدر فــي تصريح  ال
”الــوزارة أعدت مؤسسات صحية للحجر في 
جميع مــحــافــظــات الــعــراق واملــنــافــذ واملــطــارات 

واملوانئ“.
الــــوزارة مستنفرة في  وأضـــاف أن ”مــالكــات 
جميع املحافظات وتّم توفير األجهزة املطلوبة 
مــن أجـــل مــنــع املــــرض مــن االنــتــشــار وتــوعــيــة 

املواطنني“.
ولــفــت إلـــى أن ”الــــــوزارة عــقــدت اجــتــمــاعــني مع 
الـــجـــانـــب اإليــــرانــــي الســيــمــا أن لــديــنــا حــــدودًا 
واسعة مع إيران“، وأشار إلى وجود ”تنسيق 
الــعــراق وإيـــران ومكتب  بني وزارة الصحة في 
منظمة الصحة العاملية في كال الجانبني وكذلك 

املكتب اإلقليمي لشرق املتوسط“.
وتــابــع أن ”الــــــوزارة تــتــابــع عــن كــثــب مــوضــوع 
األدويـــة والكمامات  ارتــفــاع األســعــار واحتكار 
وستتم محاسبة كل من يحاول أن يفتعل أزمة 

من قبل دائرة التفتيش في وزارة الصحة“.
الــعــاملــيــة، قــد اكـــدت أن  وكــانــت منظمة الصحة 
الحارة  األجـــواء  لــن يستطيع مقاومة  كــورونــا 
لــلــعــراق خـــالل مــوســم الــصــيــف، كــمــا أشـــادت 
العراقية  الحكومة  بإجراءات  الوقت نفسه،  في 

بشأن مواجهة الفيروس.
التربية  املــتــحــدث بــاســم وزارة  بــــدوره، اوضـــح 
فـــاروق فــي تصريح صحفي ان»هــنــاك  حيدر 
عبر  التربية  وزارة  اتخذتها  وقائية  إجـــراءات 
مديرياتها كافة»، مبينًا أن»اإلجراءات تتضمن 
التعبوية واملنشورات التي تعمم على املدارس، 
 عن محاضرات لتوعية الطلبة والتالميذ 

ً
فضال

عن خطورة هذا املرض وكيفية الوقاية منه».
وأضاف أن»وزارة التربية تحرص على حماية 
طــلــبــتــهــا وتــالمــيــذهــا مـــن أي أمــــــراض»، الفــتــًا 
ـــى تــحــصــني الطلبة  ــــــــوزارة تــســعــى ال ـــى أن»ال إل
والتالميذ من هــذا املــرض من خــالل التشديد 
عــلــى الــنــظــافــة الــدائــمــة وعـــدم الــتــالمــس مــا بني 
الطلبة، السيما املصابني بأي مرض كان حتى 
االنفلونزا العادية، وكذلك ارتداء الكمامات من 

أجل الوقاية من الفيروس».

إغالق منفذ سفوان الحدودي
الكويت،  فــي  وبــعــد تسجيل اصــابــات مــؤكــدة 
اعــلــنــت هيئة املــنــافــذ الــحــدوديــة امـــس االثــنــني، 
اغــــــالق مـــنـــذ ســــفــــوان الـــــحـــــدودي بــــني الـــعـــراق 

والكويت.
وقال الناطق باسم الهيئة عالء الدين القيسي، 
فــي بــيــان تسلمت «الــصــبــاح»، نسخة مــنــه: ان 
«اســـبـــاب اغــــالق مــنــفــذ ســفــوان الـــحـــدودي مع 
احترازي ملواجهة فيروس  اجــراء  الكويت، هو 
الجانب  مــن  االغــــالق جـــاء  ان  كـــورونـــا، مبينا 

الكويتي ايضا.
االثنني  الكويتية امس  الصحة  وكشفت وزارة 
ـــفـــحـــوصـــات األولـــــيـــــة الـــتـــي أجـــريـــت  عــــن ان ال

أسفرت  االيرانية  مشهد  مدينة  من  للقادمني 
عــن وجــود ثــالث حــاالت تحمل نتائج مؤكدة 
CO- املستجد  (كورونا  بفيروس  بإصابتهم 

.(VID19
وكـــانـــت هــيــئــة املــنــافــذ الـــحـــدوديـــة قـــد اتــخــذت 
الجديد  فيروس كورونا  للوقاية من  إجــراءات 
فــي املــنــافــذ الــحــدوديــة، ومــتــابــعــة عــمــل املــراكــز 
الصحية العاملة في املنافذ مع إيران، وفحص 
ـــــك بعد  املـــســـافـــريـــن والـــبـــضـــائـــع الـــــــــواردة، وذل

تسجيل إيران إصابات بالفيروس.
ـــى الــبــصــرة، حــيــث عــقــدت خــلــيــة األزمـــــة في  ال
املحافظة اجتماعا في ديوان املحافظة، وأعلنت 
اتـــخـــاذهـــا عــــدة إجــــــــراءات وقــــــــرارات ملــواجــهــة 
املحافظة  أكــدت خلو  فــيــروس كــورونــا، بينما 

من اإلصابات بهذا الفيروس.
التميمي  محمد  للمحافظ  الفني  النائب  وقــال 
الذي ترأس االجتماع في بيان تلقت ”الصباح“، 

نسخة منه وبحضور النائب اإلداري للمحافظ 
ضرغام األجــودي، والــدوائــر املعنية واألجهزة 
األمــنــيــة ومــمــثــلــة منظمة الــصــحــة الــعــاملــيــة: إن 
”االجـــتـــمـــاع تــمــخــض عـــن إصــــــدار جــمــلــة من 
أهمها تخصيص مستشفى خاص  القرارات 
لـــعـــالج هــــذا املـــــرض خـــــارج مـــركـــز املــحــافــظــة، 
وعـــدم دخـــول الــزائــريــن اإليــرانــيــني عــبــر منفذ 
الـــحـــدودي، ومــنــع ســفــر العراقيني  الــشــالمــجــة 
ــــى جــمــهــوريــة إيــــــران اإلســـالمـــيـــة و فحص  إل
الوافدين العراقيني من إيران، فضال عن توفير 
املستشفى لــتــجــهــيــز  املــالــيــة  الــتــخــصــيــصــات 

 املذكور“.
واضاف ”لم يتم تسجيل أي حالة إصابة حتى 
اآلن، وان االجــتــمــاع الـــذي ضـــم  دوائــــر املــطــار 
والبلديات  البصرة  وصحة  الحدودية  واملنافذ 
الساندة،  الدوائر  من  وعــددا  األمنية  واألجهزة 
شهد اتــخــاذ حــزمــة  مــن الــتــدابــيــر االحــتــرازيــة 
ضــد تفشي فــيــروس كــورونــا، ومــنــع وصوله 
إلى املحافظة، فضال عن وضع خطة ملواجهة 

الفيروس في حال تم تسجيل إصابات“.
ـــعـــام لــــدائــــرة صحة  مـــن جــهــتــه، قــــال املـــديـــر ال
إن  الــبــيــان:  التميمي بحسب  عــبــاس  الــبــصــرة 
توجيهات  تعتمد  الــبــصــرة  ”إجـــــراءات صــحــة 
منظمة الصحة العاملية، والتي تضمنت فحص 
الــوافــديــن عــبــر املــنــافــذ الــحــدوديــة واملـــطـــارات، 
فــضــال عـــن بــــدء عــمــلــيــة تــجــهــيــز مستشفى 
الفيروس في حال تم  متكامل لعالج مرضى 

تسجيل إصابات مستقبال“.

رصد الحاالت املشتبه بها
وقـــــــال وزيـــــــر الـــصـــحـــة فــــي االقـــلـــيـــم ســـامـــان 
البرزنجي، في مؤتمر صحفي عقده امس في 
اربيل: ان ”رئيس حكومة اقليم كردستان على 
تواصل دائم ملتابعة االجراءات املعدة للحيلولة 
االقــلــيــم، ووزارة  فـــي  الــفــيــروس  تــفــشــي  دون 
مع  مستمر  تواصل  على  االقليم  في  الصحة 

وزارة الصحة االتحادية“.
”نــعــلــن تخصيص خــطــوط ساخنة  واضــــاف 

فــي مــنــاطــق ومـــدن اقــلــيــم كــردســتــان مــن اجــل 
رصد اي حالة يشتبه بها كأن يكون سائحا 
الــتــي تفشى بها  الـــدول  او مصابا عــائــدا مــن 
ــــفــــيــــروس“، مــــؤكــــدا ”ســـيـــقـــع عـــلـــى عــاتــقــنــا  ال
املشتبه  مع  التعامل  في  السريعة  االستجابة 

بهم“.
وتــابــع الــوزيــر ان ”افــضــل ســبــل يــتــم اتباعها 
التي  الحاالت  الفيروس هو رصد  للوقاية من 
الــى االن ” لم تسجل  انــه  يشتبه بها“، مؤكدا 
او مصابة  باملرض  اصابتها  اي حالة يشتبه 

فعليا“.
اقليم  بــمــدن  انـــه ”فـــي 13 منطقة  الـــى  واشــــار 
كـــردســـتـــان اربـــيـــل ودهـــــوك والــســلــيــمــانــيــة تم 
تــخــصــيــص مــحــاجــر صــحــيــة لــلــعــائــديــن من 
ملدة  الصحية  للرقابة  سيخضعون  اذ  ايـــران 
14 يوما“، كاشفا عن ان ”1249 مواطنا من 
للرقابة  حاليا  يخضعون  ايــران  من  العائدين 

الصحية“.
املحافظة  افــاد مدير صحة  نينوى، حيث  الــى 
ــــصــــبــــاح“، بـــان  ـــــ“ال الــــدكــــتــــور فـــــالح الـــطـــائـــي ل
”الكوادر الصحية في صحة نينوى خصصت 
مستشفى الحجر الصحي الستقبال اي حالة 
بالساحل  الــفــيــروس  بــهــذا  باصابتها  يشتبه 

االيسر».
واضاف الطائي ان“صحة نينوى تستنفر كل 
كوادرها ملنح  االرشادات الصحية تحسبا الي 

اصابة بهذا املرض“.
امـــا فــي صـــالح الـــديـــن، فــقــد أعــلــنــت الحكومة 
املــحــلــيــة، مــنــع دخـــــول األجـــانـــب ملــنــع انــتــشــار 

الفيروس.
املحافظ عمار  بيان صــادر عــن مكتب  وافـــاد 
جــبــر خــلــيــل، بـــانـــه بــالــتــنــســيــق مـــع الــعــمــلــيــات 
املشتركة، منع املحافظ دخول الزوار األجانب 
بمختلف جنسياتهم إلى املحافظة تماشيًا مع 
إجراءات الحكومة املركزية ملنع انتقال فيروس 

كورونا بني اهالي صالح الدين.
ــنــجــف الـــتـــي ســجــلــت اولـــى  وفــــي مـــا يــخــص ال
الــحــوزة،  ايــرانــي فــي  اصــابــة بالفيروس لطالب 
شهدت املحافظة انتشار الفرق الطبية العراقية 
لفحص طلبة الحوزة العلمية، بحسب مصادر 
بتأجيل  التربية  بينما وجهت مديرية  مطلعة، 
امــتــحــانــات نــصــف الــســنــة فـــي املــحــافــظــة إلــى 

إشعار آخر، ”حفاظًا على سالمة الطلبة“.
وبــــحــــســــب بـــــيـــــان لــــصــــحــــة املــــحــــافــــظــــة فــــأن 
”اإلجـــراءات التي بــدأت تنفيذها بعد اكتشاف 
إصــابــة بــفــيــروس كــورونــا وهـــي الــتــحــري عن 
وجــود حــاالت اخــرى والتأكد من عــدم انتقال 
املصاب،  بهم  التقى  قــد  آخــريــن  الــى  الفيروس 
مع زيارة محل سكناه ومتابعة الحالة الصحية 

للمالمسني له.
كــــمــــا تـــضـــمـــنـــت االجـــــــــــــــراءات الــــتــــأكــــيــــد عــلــى 
ـــوقـــائـــيـــة وتـــكـــثـــيـــف اإلجـــــــــراءات  االجـــــــــــراءات ال
فـــي مـــطـــار الــنــجــف وجــمــيــع املـــرافـــق االخــــرى 
مــــع الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــصـــحـــة الـــعـــامـــة لــعــمــوم

 املواطنني.

«

اكدت لجنة التربية النيابية ونقابة املعلمني، رفضهما تمديد 
العطلة الربيعية، بسبب فيروس كورونا، مؤكدين عدم الحاجة 
الى ذلك، السيما ان املــدارس تحتاج الى تكثيف طاقاتها من 

اجل االنتهاء من املناهج الدراسية املقررة.
عضو لجنة التربية النيابية، هوشار قرداغ، اكد ان الوضع ال 

يستوجب تمديد العطلة الربيعية للطلبة.
التاجيل بسبب الظروف  لـ“الصباح“: نحن ضد  وقال قرداغ 
املــدارس  عطلت  التي  التظاهرات  وخـــروج  البلد  بها  مــر  التي 
لشهور لذلك يجب ان يكون هناك تكثيف في اعطاء املناهج 

وانهائها من قبل املدارس في املوعد املحدد لها.
االمــتــحــانــات  سيجعل  الربيعية  العطلة  تــمــديــد  ان  واضــــاف: 
تصطدم باالجواء الحارة، اذا ما ذهبت االمتحانات الى شهر 
ايار او حزيران خاصة وان املــدارس غير مجهزة الستقبال 

الطلبة في هكذا حرارة.
بـــــــدوره، اوضـــــح نــقــيــب املــعــلــمــني عـــبـــاس كـــاظـــم الـــســـودانـــي، 
ان تــمــديــد الــعــطــلــة الــربــيــعــيــة صــعــب جــــدا، لــكــن مـــن املــمــكــن 
”فيروس من  للوقاية  الضرورية  بــاالرشــادات  الطلبة  تزويد 

 كورونا“.
التي  الظرف  ”البالد في هذا  ان  لـ“الصباح“  السوداني  وقــال 
اصبح  الربيعية  العطلة  تمديد  فــان  تــظــاهــرات  مــن  بها  مــرت 
امرا صعبا، السيما ان هناك بعض املــدارس في املحافظات 
تحتاج الى دروس اضافية لتكملة املناهج“  داعيا الى ايجاد 
الوقاية من  فــي سبيل  الصحة والتربية  بــني وزارتـــي  تــعــاون 

هذه املرض.
بــالــرغــم من  الــوقــت  التمديد غير صحيح فــي هــذا  وتــابــع: ان 
لــو كانت  ولــكــن  الصحيحة  غــيــر  البيئة  مــع  املـــرض  خــطــورة 
الظروف طبيعية من عدم دوام املدارس في وقتها اصبح من 
الصعب جدا، داعيا وسائل االعالم وخاصة املرئية ان يكون 

لها دور اكبر في التوعية من هذا الفيروس وكيفية تجنبه.  
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وســــط اســـتـــعـــدادات امــنــيــة وخــدمــيــة كــبــيــرة، 
ــــــــــــزوار الحـــــيـــــاء ذكـــــرى  تـــســـتـــعـــد مـــــاليـــــني ال
استشهاد االمــام علي الهادي (ع) في مدينة 
سامراء، اذ من املؤمل ان تبلغ الزيارة ذروتها 

يوم غد االربعاء والخميس.
ـــلـــواء الــركــن  وقــــال قــائــد عــمــلــيــات ســـامـــراء ال
القيادة  ان  لـ"الصباح":  الزهيري  ياسني  عماد 
انــهــت اســتــعــداداتــهــا الــخــاصــة بــتــأمــني خطة 
زيـــــارة اســتــشــهــاد اإلمـــــام عــلــي الـــهـــادي (ع)، 
اذ اعــتــمــدت عــلــى الــعــمــل الــجــمــاعــي مـــن قبل 
الجيش والشرطة املحلية واالتحادية والحشد 
قاطع عمليات سامراء وممثلني  الشعبي في 
العسكريني  العامة ملرقد اإلمامني  األمانة  عن 
وبمشاركة فعالة من قبل الدوائر الخدمية في 
والضلوعية،  وبلد  والدجيل  ســامــراء  اقضية 
وكذلك نواحي االسحاقي ومكيشيفة ويثرب 
والحاتمية والجمهورية والسجلة واالسحاقي 

واملعتصم والنهرين. 
ولفت الــى وجــود دعــم من قبل رئاسة اركــان 
تم  املشتركة، حيث  العمليات  وقيادة  الجيش 
ارســـــال 6 وحـــــدات و 4 كــتــائــب نــقــلــيــة وفـــوج 

انضباط وجهد كبير من املعدات الفنية، اضافة 
الداخلية  وزارة  تقدمه  الــذي  الكبير  الــدعــم  الــى 
والشرطة  الدين  بقيادة شرطة صالح  املتمثلة 
االتحادية واالستخبارات،   وتم ايضا ارسال 
الجهد  لدعم  لالنتشار  عنصر   200 من  اكثر 

االستخباري واالمني. 
واضاف الزهيري ان هناك دعما آخر تم تقديمه 

بأكثر من 250  الوطني  األمــن  من قبل جهاز 
عنصرا مع الجهد فني وسيتم استخدام اكثر 
من 25 الف مقاتل من وزارتي الدفاع والداخلية 
تتضافر  اذ  عــال،  بتنسيق  الشعبي  والحشد 
الجهود كافة تحت إمرة قيادة عمليات سامراء 
مــن خـــالل عــمــل تــعــاونــي مــع ممثلي االجــهــزة 

والوكاالت. 
االمــنــيــة والخدمية  الخطتني  تــم دمـــج  انـــه  وبـــني 
االقضية  ومسؤولي  العمليات  قيادة  قبل  من 
املــبــاشــر على حركة  وســيــكــون لهم اإلشــــراف 
ـــخـــدمـــي ومــــراعــــاة  الـــــــــزوار وتـــقـــديـــم الـــجـــهـــد ال
التهديد الصحي وتوفير اجواء طبية لبث روح 

االطمئنان بني الزائرين.
ونوه الزهيري بان قيادة العمليات بدأت الخطة 
بتنفيذ عمليات استباقية في قاطع لواء املغاوير 
والفرقة الرابعة وقاطع عمليات سامراء للحشد 
الشعبي والشرطة املحلية وأفواج الطوارئ وتم 
القوة  ابطال  قبل  من  ناجحة  ضربات  توجيه 

الــجــويــة وطـــيـــران الــجــيــش واملــدفــعــيــة ألكــثــر 
مـــن 37 مــضــافــة لــبــقــايــا عــصــابــات "داعــــش" 
 115 من  اكثر  على  القبض  وإلقاء  االرهابية 
ارهــــاب وتخصيص   4 مــذكــرة  وفـــق  مطلوبا 

طلعات جوية نهارية وليلية مستمرة.
بـــــــــدوره، ذكـــــر مــــديــــر صـــحـــة صـــــالح الـــديـــن 
الــدكــتــور رائــد ابــراهــيــم لـــ"الــصــبــاح" ان الــدائــرة 
عقدت اجتماعا موسعا ضم مدراء االقسام 
واملــــؤســــســــات الـــصـــحـــة تـــمـــت فـــيـــه مــنــاقــشــة 
االستعدادات والتحضيرات الصحية إلنجاح 

زيارة استشهاد االمام علي الهادي (ع).
وبـــــــني ان هــــنــــاك اســــــنــــــادا طـــبـــيـــا وتــــوفــــيــــرا 
لــلــمــســتــلــزمــات الــطــبــيــة والــصــحــيــة ورصــيــدا 
والوقود  واالوكسجني  الــدم  قناني  من  كافيا 
والــعــمــل عــلــى زيــــــادة الــســعــة الــســريــريــة في 
ردهـــات مستشفيي ســامــراء وبلد وااللــتــزام 
املتنقلة في  الطبية  والــعــيــادات  املــفــارز  بنشر 

مناطق توافد وسير الزوار. 
واشـــــــار الـــــى نـــشـــر مــجــمــوعــة مــــن ســـيـــارات 
ثابتة ومتحركة  مفرزة طبية  اإلسعاف و18 
منتشرة على طول الطريق املؤدي الى املرقد 
املقدس مرورا بقضاء الدجيل وبلد وسامراء، 
الفــتــا الـــى ان قــســم الــصــحــة الــعــامــة سيلعب 
االنتقالية  باألمراض  التوعية  في  مهما  دورا 
واإلرشاد الصحي مع تفعيل واجبات وعمل 

الرقابة الصحية.
الــهــادي (ع) هــو عاشر ائمة اهل  واالمـــام علي 
الحسن  بأبي  ويكنى  الــســالم)  (عليهم  البيت 
الثالث، ولد سنة 15 من ذي الحجة سنة 212 هـ 
واستشهد مسموما في اليوم الثالث من شهر 
رجــب فــي سنة 254هــــ عــن عمر 41 عاما في 

مدينة سامراء.

وقــــال مــعــاون مــحــافــظ كــركــوك علي 
لـــــ"الــــصــــبــــاح": ان املــحــافــظــة  حــــمــــادي 
تستعد العداد برنامج عمل يتضمن 
تــنــشــيــط الــقــطــاع الـــخـــاص لــالعــتــمــاد 
تقليل  الحكومي في  القطاع  عليه مع 
نــســبــة الــفــقــر، مــشــيــرا الـــى ان نسبة 
بــلــغــت 7.2  الـــعـــام 2014  قــبــل  الــفــقــر 
باملئة وازدادت ما بعد التاريخ املذكور 
ونــزوح  االستثنائية  الــظــروف  نتيجة 
االف األسر من املحافظة او صوبها.

الــبــرنــامــج ستركز  مـــحـــاور  ان  وبـــني 
عــلــى الــقــضــاء عــلــى الــبــطــالــة وتــوفــيــر 
الــســكــن وتـــحـــرك الـــســـوق عـــن طــريــق 
االســتــثــمــار وفــتــح افـــاقـــه، فــضــال عن 
تــشــجــيــع الـــصـــنـــاعـــة واحـــيـــائـــهـــا فــي 
املشاريع  واطـــالق  الحكومية  املعامل 
وزارة  برنامج  مــع  توافقا  التشغيلية 

التخطيط لتشغيل الشباب.
الـــبـــرنـــامـــج  الــــــى ان  ولــــفــــت حـــــمـــــادي 
يــهــدف الـــى تــكــثــيــف الــجــهــود للعمل 
عـــلـــى حــــل االشـــــكـــــاالت الـــتـــي تـــواجـــه 
االستثمار وتهيئة االرضية املناسبة 
الــجــديــدة،  االستثمارية  الــفــرص  ملنح 

الن انــفــتــاح هـــذا الــقــطــاع يــســاعــد في 
الــعــامــلــة الســيــمــا ان  تشغيل االيــــدي 
النقص  تغطية  الـــى  تــحــتــاج  كــركــوك 
والزراعية،  الصناعية  القطاعات  في 
عالوة على موضوع توزيع االراضي 
السكنية بني الشرائح املستهدفة وفق 
قـــرار مجلس الـــــوزراء رقـــم 70 الــذي 
ســيــعــمــل عــلــى تــحــريــك الـــســـوق الن 
الكثيرين لالرض يذهب بهم  امتالك 
 12 تحريك  على  ويعمل  البناء  نحو 
ايــد عاملة، اضافة  الــى  حرفة تحتاج 
ـــتـــي تــنــفــذهــا  الـــــى خـــطـــة املـــشـــاريـــع ال
املــحــافــظــة ضــمــن املـــوازنـــة وصــنــدوق 
اعــمــار املــنــاطــق املـــحـــررة واملــســتــمــرة 
حاليا وتسهم في توفير فرص عمل 

للعاطلني.
واشـــــار الـــى تــصــاعــد حــركــة االقــبــال 
على االستثمار الصناعي مؤخرا، اذ 
تستقبل دائرة االستثمار العديد من 
معامل  النــشــاء  املستثمرين  رغــبــات 
صــنــاعــيــة، اال ان هــنــاك عــقــبــات يــراد 
ازالتها لتسهيل االجراءات واملوافقات 

ومنح الفرص الجديدة.

املــحــافــظــة وضــمــن برنامج  وتــابــع ان 
القطاعني  النــعــاش  الــتــخــطــيــط  وزارة 
الصناعي والزراعي فقد هيأت االرض 
مشروع  النــشــاء  املتكاملة  والــدراســة 
لــلــصــنــاعــات الـــغـــذائـــيـــة بــتــخــصــيــص 
النشائه  الحولي  الطريق  قــرب  ارض 
وبانتظار اطالق البرنامج في كركوك، 
ـــتـــحـــضـــيـــر ملـــشـــاريـــع  فــــضــــال عـــــن ال

تشغيلية للشباب.
بــــــدوره، اكــــد مـــســـؤول قــســم الــنــافــذة 
فــي دائــــرة االســتــثــمــار مــيــثــاق نعمان 
ـــدائـــرة وبــعــد انــجــاز  لـــ"الــصــبــاح" ان ال
جــــمــــيــــع املـــــتـــــطـــــلـــــبـــــات ملـــــنـــــح فـــــرص 
اســــتــــثــــمــــاريــــة رفـــــعـــــت الــــــــى الـــهـــيـــئـــة 
الــوطــنــيــة فــي بــغــداد ثــالثــة طــلــبــات مع 
وماتحققه  بشأنها  الــجــدوى  دراســـة 
واملوافقات االخرى ومكان تخصيص 
املــــوافــــقــــات  الســــتــــحــــصــــال  االرض 
الــرســمــيــة ومــنــح اجـــــازة اســتــثــمــاريــة 
مجمع سكني  انــشــاء  وهــي  للمتقدم 
ومشروع تجاري ومشروع صناعي 
وكــــلــــهــــا تــــعــــد ضــــمــــن ســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 

املشاريع التشغيلية للشباب.

 
نظمت مالكات دائرة صحة صالح الدين 
املــحــجــوبــة رواتـــبـــهـــم وقـــفـــة احــتــجــاجــيــة 

بهدف املطالبة بصرفها. 
وقـــال مــســؤول اعـــالم قــطــاع الصحة في 
لدائرة صحة صالح  التابع  العلم  قضاء 
ـــديـــن نـــــوار مــحــمــد جـــبـــار لــــ"الـــصـــبـــاح":  ال
ان الــوقــفــة االحــتــجــاجــيــة خــرجــت نتيجة 
مالك  على  املعينني  عــن  الــرواتــب  حجب 
لــألعــوام 2017 و2018 و  دائــرة الصحة 
ان  مبينا  مــوظــف،  وبــعــدد 4000   2019
امليزانية  من  تم صرفها سابقا  الرواتب 

التشغيلية لدائرة صحة املحافظة.
ـــــى وجــــــود أوامـــــــر اداريـــــــــة مــن  واشـــــــار ال
املحافظة ودائرة الصحة بتعيني املوظفني 
الصحة  وزارة  مــالك  على  تثبيتهم  وتــم 
بعد إكمال فترة تجريبية ملدة سنة كاملة 
وصـــرف بطاقة (املــاســتــر كـــارد) وهوية 

الــرواتــب تم  ــــوزارة، موضحا ان حجب  ال
بــســبــب عـــــدم وجــــــود تــخــصــيــص مــالــي 
ــتــجــاوز عــلــى املــــالك، حــيــث تــم حجب  وال
الــرواتــب فــي الشهر االول مــن هــذا العام 
الــصــحــيــة  املـــهـــن  مـــن ذوي  اغــلــبــهــم  وان 

واإلداريني.
بدوره، ذكر معاون مدير عام دائرة صحة 
صالح الدين للشؤون االدارية والقانونية 
الدكتور فياض حسني فياض لـ"الصباح" 
بـــحـــصـــر االســــمــــاء  قــــامــــت  ــــــدائــــــرة  ال ان 
وزارة  ـــى  ال الــصــحــة  وزارة  مـــن  ورفــعــهــا 
املــالــيــة للتصديق عــلــى املـــالك الـــذي كــان 
مــتــجــاوزا، لــذا اعــتــذرت وزارة املــالــيــة عن 
املصادقة على املالك وبالتالي تم حجب 
الراتب عن املوظفني. ولفت الى ان الدائرة 
اتجهتا  املحافظة  في  املحلية  والحكومة 
فــي جلسة رئاسة  األمـــر  هــذا  ادراج  الــى 
عليه  للتصويت  العمل  ويــجــري  الــــوزراء 
في جلسات املجلس، اضافة الى التباحث 

مع وزارة املالية من اجل اضافة املحجوبة 
2020 خصوًصا  مــوازنــة  على  رواتبهم 
 عن 

ً
ان درجــات التعيني التعويضية بــدال

املتقاعدين ال تغطي هذا العدد.
واكـــــــد ان املـــحـــافـــظـــة تـــشـــهـــد تـــحـــركـــات 
ـــغـــرض انـــصـــاف  بـــرملـــانـــيـــة وحـــكـــومـــيـــة ل
شــريــحــة املــوظــفــني املــحــجــوبــة رواتــبــهــم 
وإيـــجـــاد صــيــغــة قــانــونــيــة تــكــفــل صــرف 
املالية.  من جهتهم، طالب  مستحقاتهم 
املــحــتــجــون بـــضـــرورة رفـــع الــحــجــب عن 
املــالك  عــلــى  وتثبيتهم  املــوظــفــني  رواتــــب 
الدائم، فاملوظف غير مسؤول عن األخطاء 
ــــذا تــمــت مــطــالــبــة املــســؤولــني  االداريـــــــــة، ل
وممثلي املــحــافــظــة مــن أعــضــاء الــبــرملــان 
بالتحرك بجدية إلعــادة حقوق املوظفني 
الــذيــن تــم قطع رواتــبــهــم وإيــجــاد صيغة 
قانونية تكفل صرف مستحقاتهم املالية 
مالك  على  للمصادقة  بجدية  والــتــحــرك 

دائرة صحة صالح الدين.

بــاشــرت مــديــريــة بــلــديــة الــنــاصــريــة فــرز 
ارض سكنية  قطعة  الـــف   20 مــن  اكــثــر 
بينما  املشمولة،  الشرائح  بني  لتوزيعها 
الى  قــار  فــي ذي  املحلية  الحكومة  دعــت 

تسلم طلبات الحصول على االراضي.
وقــــال مــديــر بــلــديــة الــنــاصــريــة قــحــطــان 
عــــدنــــان فــــي تـــصـــريـــح لـــــ"الــــصــــبــــاح": ان 
املسح  عمليات  باشرت  البلدية  مالكات 
والــفــرز الكــثــر مــن 20 ألــف قطعة ارض 
سكنية لتوزيعها بني الشرائح املشمولة، 
مــشــيــرا الــــى ان املــحــافــظــة تــولــي اهــمــيــة 
ــتــوزيــع االراضــــــي بــعــد اكــتــمــال  كــبــيــرة ل

جميع االجراءات املتعلقة بتوزيعها.
واضاف ان الحكومتني املحلية واملركزية 
وجــهــتــا بــتــســلــم مــعــامــالت تـــرويـــج قطع 
اذ ستباشر  الشرائح،  لجميع  األراضـــي 
للمديرية  التابعة  مالكات شعبة األمالك 
قطع  تــوزيــع  ان  الـــى  مــشــيــرا  بتسلمها، 
يتم  فقط  والجرحى  للشهداء  األراضـــي 
آلية  ووفـــق  الــســابــقــة  التعليمات  حــســب 

ستعدها بلدية الناصرية.
ولفت عدنان الى ان البلدية انجزت ملف 
توزيع االراضي لذوي الشهداء والجرحى 
وهـــي بــصــدد فـــرز وتــوزيــع نــحــو 1750 
قطعة وهي ما تبقى من القطع التي توزع 
بني ذوي الشهداء والجرحى، منوها بان 
اللجنة املشكلة بمتابعة ملف توزيع قطع 
الــشــهــداء والجرحى  االراضـــي بــني ذوي 
لــتــوزيــع االراضــــي لجميع  تعمل جــاهــدة 

املشمولني.
وفـــي الـــشـــأن نــفــســه، وجـــه مــحــافــظ ذي 

الناصرية  بلدية  العمر  ابــاذر  وكالة  قــار 
بــتــســلــم طــلــبــات الـــحـــصـــول عــلــى ارض 
سكنية لجميع الشرائح مطلع اذار املقبل.

وافــــــــاد الـــعـــمـــر بــــــان بـــلـــديـــة الـــنـــاصـــريـــة 
ستباشر في االول من اذار املقبل تسلم 
اراض سكنية  عــلــى  الــحــصــول  طــلــبــات 
الية  خـــالل  مــن  املجتمع  شــرائــح  لجميع 
سيتم وضعها من قبل الدائرة واالعالن 

عنها قبل موعد التقديم.
واكد ان ادارة املحافظة وجهت باالسراع 
في استقبال طلبات الراغبني بالحصول 
على قطعة ارض سكنية بعد تهيئة 20 

اليات  ووضـــع  ارض سكنية  قطعة  الــف 
تضمن تسهيل اجراءات التقديم والفرز 
واالعالن خالل فترة محددة مع شمول 
جميع الطلبات السابقة ضمن هذا العدد.
املحافظة وضعت  ادارة  ان  العمر  وذكــر 
فـــي اولـــويـــاتـــهـــا تــوفــيــر قــطــع االراضـــــي 
الشرائح  جميع  بني  وتوزيعها  السكنية 
فــي اطــــار الــتــوجــه الــعــام لــتــامــني السكن 
املحافظة،  اهالي  من  مواطن  لكل  املالئم 
مــبــيــنــا ان املـــحـــافـــظـــة تـــولـــي هـــــذا املــلــف 
اهتماما كبيرا في اطــار مساعيها لحل 

ازمة السكن.
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االجـــتـــمـــاعـــيـــة عــن  والـــــشـــــؤون  الـــعـــمـــل  كــشــفــت وزارة 
تخصيص قطعة ارض النشاء 92 كشكًا في منطقة 
املسجلني  العمل  عن  الباحثني  بني  لتوزيعها  الغزالية  

ضمن قاعدة بياناتها.
وقــــال وزيــــر الــعــمــل والــــشــــؤون االجــتــمــاعــيــة الــدكــتــور 
بــاســم عــبــد الــزمــان لــــ“ الــصــبــاح ”: ان الـــــوزارة نسقت 
بــغــداد وتــم تسلم قطعة ارض منها النشاء  امــانــة  مــع 
العاطلني عن بــني  الــتــي ســتــوزع  التسويقية  االكــشــاك 

 العمل . 

تم تسلمها رسميا وتقع في منطقة  القطعة  ان  واكــد 
مربع  مــتــر  وتــبــلــغ مساحتها 2500  بــبــغــداد  الــغــزالــيــة 
وستتم املباشرة قريبا بانشاء االكشاك بعد تسويتها 
مع  التسلم  عقد  توقيع  تم  اذ  الــغــرض،  لهذا  وتهيئتها 
العقاري  التسجيل  عن  ممثلني  بحضور  بغداد  امانة 
ودائرة البلدية بينما سيكون عدد االكشاك 92 كشكًا 

تسويقيًا  .
عن  للباحثني  التسويقية  االكــشــاك  انــشــاء  ان  واردف 
للقضاء  الـــوزارة  مساعي  كخطوة ضمن  يأتي  العمل 
على البطالة وتشغيل العاطلني عن العمل، وان املشمولني 
باالكشاك هم املسجلون ضمن قاعدة بيانات الوزارة .

وتابع عبد الزمان ان االكشاك سيتم تصنيعها محليا 
ـــــوزارة، الســيــمــا انـــه تــم االتــفــاق مسبقا مع  مــن قــبــل ال
بحسب  توفيرها  ليتم  الــعــروض  لتقديم  بــغــداد  امــانــة 
املواصفات املطلوبة، منوها بان الكشك الواحد سيوفر 
فرص عمل لثالثة اشخاص من اجل استقطاب اكبر 

عدد من العاطلني عن العمل .
واشار الى ان الوزارة كانت قد سجلت بيانات العاطلني 
، التي  الــطــوارئ  عــن العمل مــن خــالل الشمول بمنحة 
تأتي ضمن حزمة االصالحات الخاصة بتلبية مطالب 
ــبــاحــثــني عـــن الــعــمــل مـــن اجــــل تــوفــيــر فـــرصـــة عمل ال

 لهم .

ضمن ستراتيجية جديدة يتبعها ابطال 
جهاز مكافحة االرهاب، تمكنوا خاللها 
من قتل ثالثة ارهابيني مقربني من زعيم 
تنظيم داعش االجرامي واعتقال سبعة 
اخرين في كركوك، في حني أعلنت خلية 
اثنني  انتحاريني  الحربي، مقتل  االعــالم 

بعد محاصرتهما في ديالى . 
وذكـــــر الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي بـــاســـم جــهــاز 
في  النعمان،  صباح  االرهــــاب،  مكافحة 
بيان تلقته «الصباح»، ان «ابطال الجهاز 
مــســتــمــرون فـــي تــعــقــب بــقــايــا قـــيـــادات 
وعــنــاصــر عــصــابــات داعـــش االرهــابــيــة، 
للجهاز  االســتــخــبــاري  الــجــهــد  عــمــل  اذ 
على اكتشاف أهداف في وادي زغيتون 

ضمن قاطع محافظة كركوك».
الخاصة  العمليات  «ابــطــال  ان  واضـــاف، 
إنـــزاال جويا بإسناد  نــفــذوا  الجهاز  فــي 
الــــدولــــي، تمكنوا  الــتــحــالــف  مـــن طـــيـــران 
مــن خــاللــه مــن قتل ثــالثــة ارهــابــيــني من 
الداعشية  العصابات  املقربني من زعيم 

واعتقال سبعة ارهابيني».
فــي غــضــون ذلـــك، أعــلــنــت خلية االعـــالم 
الـــحـــربـــي، مــقــتــل انــتــحــاريــني اثــنــني بعد 

محاصرتهما في ديالى.
وذكر بيان للخلية، تلقته «الصباح»، ان 
«قــــوة مــشــتــركــة مـــن الــجــيــش والــشــرطــة 
ـــى، نـــفـــذت واجــبــًا   ضــمــن مــحــافــظــة ديـــال
امنيًا في ناحية بهرز بالتحديد  (قرية 
أوكار  عن  معلومات  لوجود  الخوالص) 

ل عصابات داعش االرهابية هناك».
البيان، أنه «خالل عملية الدهم  واوضــح 
القوات  بني  مواجهات  والتفتيش حدثت 
األمــنــيــة وعــصــابــات داعــــش االرهــابــيــة، 
مما أدى إلــى قتل إرهــابــي انــتــحــاري اذ 
انفجر الحزام الناسف الذي كان يرتديه 

مـــادة «TNT“، وبعد  احــتــوى على  وقــد 
التفتيش تــم الــعــثــور عــلــى إرهــابــي ثــان 
وتمكنت القوة املنفذة للواجب من قتله“.
في تلك االثناء، نفذ اللواء 23 في الحشد 
الــشــعــبــي، عــمــلــيــة امــنــيــة ملــالحــقــة فــلــول  

داعش االرهابية في خانقني.
العنبكي،  اللواء بشير مزاحم  آمر  وقال 
فــي بــيــان لـــه: ان ”قـــوة مــن الــفــوج الــرابــع 
ـــهـــنـــدســـة وســـريـــة  واالســــتــــخــــبــــارات وال
االسناد في اللواء 23 في الحشد نفذت 
عملية دهـــم وتــفــتــيــش لــعــدد مــن الــقــرى 

وزور نهر الوند في خانقني“.
ـــى أن ”الــعــمــلــيــة أســـفـــرت عن  واشـــــار، ال
استراحة  ومحطات  اوكــار  على  العثور 
داخل الزور تم حرقها بالكامل“، مشيرا 
ــــى أنــــه ”تــــم تــحــقــيــق جــمــيــع االهـــــداف  إل

املرسومة وتأمني قاطع املسؤولية“.
الـــــــــى ذلـــــــــــك، كــــشــــفــــت خــــلــــيــــة االعـــــــــالم 
انــطــالق عمليات عسكرية  االمــنــي، عــن 
ملــالحــقــة فـــلـــول داعـــــش االجـــرامـــيـــة في 

سامراء.
وافـــــاد بـــيـــان اخــــر لــخــلــيــة االعــــــالم، بــان 

”الــقــوات األمــنــيــة ضمن قــيــادة عمليات 
ســـامـــراء اطــلــقــت عــمــلــيــة تــفــتــيــش بحثا 
عـــن عــنــاصــر ارهـــابـــيـــة تـــم اســتــهــدافــهــا 
بـــاألســـلـــحـــة الــخــفــيــفــة واملـــتـــوســـطـــة فــي 
منطقة البوصفة التابعة لقضاء بلد في 

محافظة صالح الدين“.
وتـــابـــع، ان ”االعــــتــــداء الـــداعـــشـــي اســفــر 
وإصابة  مواطنني  ثالثة  استشهاد  عن 
آخـــــــر“، مــبــيــنــًا ان ”تـــفـــاصـــيـــل ونــتــائــج 
العملية ستعلن بعد االنتهاء من تطهير 

املنطقة“. 

ــنــجــف االشــــرف  كــثــفــت االجــــهــــزة املــعــنــيــة فـــي ال
اصابة  اكتشاف  اعقاب  في  الوقائية،  اجراءاتها 
احـــد طــلــبــة الـــحـــوزة الــديــنــيــة بــفــيــروس كـــورونـــا، 

ليسجل بذلك اول حالة اصابة تظهر في البالد.
يأتي ذلك في وقت تستمر فيه االجراءات الوقائية 
في بغداد واملحافظات للحد من تسجيل اصابات 
جــديــدة بــاملــرض، واخــرهــا نصب جهاز حــراري 
فـــي مــنــفــذ زربـــاطـــيـــة الــــحــــدودي شـــرقـــي واســـط 

لفحص الوافدين الى املحافظة.
وأكدت وزارة الصحة، حالة االصابة في النجف 
املختبرية  الــفــحــوصــات  لنتائج  وفــقــا  االشــــرف، 
ايــرانــي  الدينية  الــعــلــوم  الــتــي اجــريــت ألحــد طلبة 

الجنسية.
الـــوزارة في تصريح رسمي ان حالة  واوضحت 
االصابة تم اكتشافها لدى قيام الفرق الصحية 
بالتحري عن الزائرين والطلبة في محل اقامتهم 

وتمت احالته للمستشفى املختص.
واضافت الوزارة انه تم اخذ مسحات من املصاب 
ايداعه  وارسالها للفحص املختبري قبل ان يتم 
التحليل  نــتــائــج  الـــعـــزل، مـــؤكـــدة ان  فـــي ردهـــــات 

اظهرت انه حامل للفيروس.
النجف اجــــراءات صحية  واتــخــذت دائـــرة صحة 
فــوريــة الول حــالــة اصــابــة بــفــيــروس كــورونــا تم 

اكتشافها في املحافظة.
لـ  النجف ســالــم نعمة  اعـــالم صحة  وقـــال مــديــر 
(الصباح): ان الطالب االيراني الجنسية، كان قد 
دخل الى املحافظة قبل االجــراءات التي اتخذتها 
خلية االزمــة بيوم واحــد، مشيرًا الى ان املصاب 
تــم حــجــره فــي املــركــز املــخــصــص للحجر الــذي 
اعدته دائرة صحة النجف ضمن توجيهات خلية 
الطبية حيث يتم  العناية  االزمــة، وهــو االن تحت 
من  والتخفيف  املناعة  لتقوية  عالجات  اعــطــاؤه 

اعراض املرض.
واوضح نعمة ان دائرة الصحة مستمرة بفحص 
الـــوافـــديـــن عــبــر مــطــار الــنــجــف وحــجــر الــحــاالت 
الــتــأكــد مــن ســالمــة موقفهم  لــحــني  بــهــا  املشتبه 
الوبائي، مؤكدا انه لم يتم الكشف عن وجود اية 

اصابة عدا الحالة املذكورة.

واكد نعمة ان الفرق الصحية تتابع االن املحيطني 
منهم  عينات  واخــذ  فحصهم  لغرض  باملصاب 

للتأكد من سالمة موقفهم الصحي.  
وفي محافظة واسط، قالت رئيس قسم الصحة 
في دائرة صحة املحافظة الدكتورة سندس عبد 
التابعة  والــهــنــدســيــة  الفنية  املــالكــات  ان  الــالمــي: 
للدائرة تمكنت من نصب جهاز حراري في منفذ 
زرباطية الحدودي (90 كم شرق مدينة الكوت)، 
مــن اجــل فحص الــوافــديــن مــن الــجــانــب االيــرانــي 

عبر املنفذ.
لـــ»الــصــبــاح» ان هــذا الجهاز  واكـــدت فــي تصريح 
يعمل على تشخيص حاالت االصابة بفيروس 
الفحوصات  كورونا باسرع وقت، بعد ان كانت 

تجرى في بغداد او اقليم كردستان.

ايضا على  الــحــراري يعمل  الجهاز  ان  واضافت 
تــشــخــيــص االصـــابـــة بــمــرض انــفــلــونــزا الــطــيــور 
والــتــدرن املبكر والــذي يعد من امــراض العصر، 
الصحي في  املــركــز  تــم تجهيز  انــه  الــى  مشيرة 
املستخدمة  الدولية  الطبية  باملستلزمات  املنفذ 

في الوقاية من الفيروس.
واكدت الالمي ان مستشفيات املحافظة لم تسجل 
لغاية اليوم اية اصابة بمرض كورونا، مشيرة الى 
ان دائرتها استنفرت جميع طاقاتها ومالكاتها 
من خالل تشكيل مفارز طبية لفحص الوافدين 
عبر منفذ زرباطية الحدودي وتهيئة قاعة عزل 
الســتــقــبــال ايــــة حــالــة اشــتــبــاه بـــاملـــرض وتهيئة 

العالجات الالزمة في هذه الردهات.
مــــن جـــهـــة اخــــــرى نــظــمــت دائـــــــرة صـــحـــة واســــط 

الحي (40 كم  بالتعاون مع قسم شرطة قضاء 
جنوب الكوت)، محاضرة توعوية بشأن فيروس 
كــورونــا وكيفية انــتــشــاره وطــرائــق الــتــصــدي له 

والوقاية منه وعالجه.
ــــــدائــــــرة عـــلـــي مــحــمــد  واوضـــــــــح مــــديــــر اعــــــــالم ال
(الـــصـــبـــاح) ان املـــحـــاضـــرة تــضــمــنــت عــرضــًا  لــــــــ
 عن مرض كورونا واالمراض االنتقالية 

ً
مفصال

التي تنشط في فصل الشتاء واإلجراءات املتخذة 
تنظيم  من  الهدف  أن  إلــى  مشيرا  منها،  للوقاية 
املحاضرة هو رفع املستوى الصحي والتوعوي 
بــــني مــخــتــلــف شــــرائــــح املـــجـــتـــمـــع، الفـــتـــا الـــــى ان 
املحاضرة تخللها توزيع الفولدرات التي تتضمن 
باملرض  للتعريف  االرشـــاديـــة  الطبية  النصائح 

وخطورة انتشاره.

وفي كركوك، اعلنت مديرية الصحة في املحافظة 
تخصيص مستشفى حي النصر لعزل حاالت 
االشــتــبــاه بــاالصــابــة بــفــيــروس كـــورونـــا، بينما 
ــعــمــال االجـــانـــب في  شــــددت اجـــــــراءات فــحــص ال

املحافظة.
الدكتور كريم  دائــرة صحة كركوك  وقــال مدير 
ــــي فـــي مــؤتــمــر صــحــفــي، حــضــرتــه مــراســلــة  ول
«الصباح»: ان محافظة كركوك تخلو من االصابة 
بــفــيــروس كــورونــا، مشيرا الــى انــه تــم فــي وقت 
سابق تشكيل خلية ازمة تنفيذا لتوصيات وزارة 
الصحة واجبها متابعة املرض واتخاذ االجراءات 

الوقائية ضده.
واعلن ولي ان الفحوصات اثبتت سالمة العاملني 
االجانب في شركة كهرباء الدبس، خاصة الذين 
وفدوا الى املحافظة خالل مدة قريبة، مشيرا الى 
ان توصيات وزارة الصحة تتضمن تخصيص 
مواقع ميدانية للحجر في حال اكتشاف حاالت 

اشتباه او اصابة باملرض.
والى ميسان، حيث تجري فرق من دائرة صحة 
وتنفيذ حمالت  املــــدارس  الــى  جـــوالت  املحافظة 
لــلــتــوعــيــة ضـــد مــــرض كــــورونــــا، بــيــنــمــا تــواصــل 
اجراءاتها الوقائية في منفذ الشيب الحدودي ملنع 

دخول اية اصابة باملرض.
وفــي هــذا الــصــدد، عقد قسم الصحة العامة في 
الـــدائـــرة اجــتــمــاعــا مــوســعــا لــبــحــث خــطــة اســنــاد 
املركز الصحي في منفذ الشيب. وشدد االجتماع 
على استمرار تقديم الخدمات الصحية في املنفذ 
وفحص الوافدين على مدار 24 ساعة، واالخبار 

عن اية حالة اشتباه باملرض.
عن  العاملية  الصحة  منظمة  اعلنت  جانبها،  من 
اصـــابـــات جــديــدة بــفــيــروس كـــورونـــا، وتسجيل 
حــاالت اصــابــة الول مــرة فــي الكويت والبحرين 

وافغانستان.
واظـــهـــر اخــــر تــقــريــر لــلــمــنــظــمــة ارتــــفــــاع حـــاالت 
االصـــابـــة بــفــيــروس كـــورونـــا الـــى مــا يــقــارب 80 
ألــــف اصـــابـــة حــــول الـــعـــالـــم، تـــركـــزت اغــلــبــهــا في 
الــصــني بــواقــع اكــثــر مــن 77 ألـــف اصــابــة. بينما 
تـــجـــاوزت الـــوفـــيـــات جــــراء االصـــابـــة بــالــفــيــروس 
حاجز الـ 2600 حالة. وسجلت املنظمة في اخر 
تحديث لها امس االثنني، ثالث حاالت اصابة في 
الكويت وحالة اصابة واحدة في كل من البحرين 

وافغانستان.

ابرمت وزارة االعمار واالسكان والبلديات العامة عقدا لالشراف على 
ثالثة مشاريع خدمية في محافظة نينوى، في وقت حققت فيه نسبة 
في  والــكــبــد  الهضمي  الــجــهــاز  بــمــشــروع مستشفى  باملئة  انــجــاز 95 

محافظة البصرة.
وافـــاد مــصــدر مــســؤول فــي الــــوزارة فــي تصريح خــص بــه «الصباح» 
وستراتيجية  حــيــويــة  مــشــاريــع  لتنفيذ  الـــــوزارة ضــمــن خططها  بـــان 
لــالشــراف على مشاريع في  ابــرمــت 3 عقود  املــحــررة  فــي املحافظات 
محافظة نينوى، موضحا ان العقد االول تضمن اعادة تأهيل وتطوير 
مستشفى أمراض الدم بسعة 70 سريرا وكذلك عقد مستشفى تلعفر 
تأهيل وتطوير  اعــادة  الثالث  العقد  بينما تضمن  بسعة 100 سرير، 

مبنى محافظة نينوى ودار الضيافة.
واشار املصدر الى ان وفدا من دائرة االعمار الهندسي التابع للوزارة 
ووضــع  االضــــرار  لتقييم  نينوى  محافظة  الــى  ميدانية  زيـــارة  اجـــرى 
تولي  الــوزارة  ان  لها، مؤكدا  املستقبلية  الهندسية  والحلول  املعالجات 

هذه املناطق اهمية بالغة.
فــي شــأن اخـــر، ابــرمــت الــــوزارة عــقــدا لــالشــراف على مــشــروع سكني 
اســتــثــمــاري فــي بــغــداد، بحسب املــصــدر، مــنــوهــا بـــان املــشــروع الــذي 
وحــدة   271 تنفيذ  يتضمن  الهندسي  االعــمــار  دائـــرة  عليه  ستشرف 
سكنية من شقق ودور مع مركز تسويقي بمدة انجاز تبلغ عامني من 

تاريخ ابرام العقد.
التابعة  العامة  الفاروق  على صعيد ذي صلة نوه املصدر بان شركة 
للوزارة حققت نسبة انجاز 95 باملئة في مشروع مستشفى الجهاز 
لــصــالــح وزارة  تــنــفــذه  ـــذي  ال الــبــصــرة  الهضمي والــكــبــد  فــي محافظة 
الصحة، منبها الى ان املشروع وصل الى مراحل متقدمة من العمل ولم 

يتبق سوى بعض االعمال التكميلية.
واكد ان املشروع يعد من املشاريع الحيوية والتخصصية املهمة التي 
كونه  املحافظة  فــي  الصحية  الــخــدمــات  تحسني مستوى  فــي  تساعد 
ومنها  الجنوبية،  املحافظات  في  املواطنني  من  كبيرة  شريحة  يخدم 

البصرة.
وافصح  عن ان املشروع يتضمن تنفيذ 15 بناية اهمها البناية الرئيسة 
الــتــي تــحــتــوي عــلــى 185 غــرفــة تــضــم اجــنــحــة االســتــشــاريــة واالداريــــة 
واالشعة السينية والسونار، فضال عن بناية الخدمات والغازات الطبية 
وابــنــيــة السكن واالســتــعــالمــات والــكــهــربــاء وابــنــيــة تخصصية اخــرى 

ليكون بمثابة مركز يقدم خدمات حديثة الى مراجعيه.
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الى  االمــيــركــي  السفير  تــوكــيــدات  أيــضــا  وتعكس 
اسرائيل ”ديفيد فريدمان“ أن شروط الخطة غير 
للنقاش: ”لــن يحصلوا على أي شــيء آخر  قابلة 

بإقامة يوم للغضب..“. 

مصطلحات ملتوية املعاني
ال ريـــب أن غـــرابـــو (ســفــيــر أمــيــركــا الــســابــق الــى 
االسرائيليني  أن  باالعتقاد  محق  ُعمان)  سلطنة 
شيئا  أبـــدا  الفلسطينيني  يمنحوا  لــن  بــمــفــردهــم 
أفضل من خطة ترامب وجاريد كوشنر (صهر 
املعقول  ولكن هل من  هــذه؛  ترامب ومستشاره) 
بــالــنــســبــة لـــلـــواليـــات املــتــحــدة (بــــدورهــــا كــوســيــط 
أمني) أن تصطف ببساطة مع ما ترغب اسرائيل 
بتقديمه ((للفلسطينيني))؟ قال غرابو، في إشارة 
العودة  الــى أحــد أكثر املواضيع حساسية- ”حــق 
للفلسطينيني“ (الذي تجاهله مؤلفو الصفقة على 
الــقــيــادة الفلسطينية  نــحــو قــاطــع): ”لــطــاملــا أبــقــت 
الفلسطينيني في  الفارغ لالجئني  الوعد  على هذا 
أمر  لكنه  الــرمــق؛  كنوع من قطرات تسد  الشتات 
لن يتحقق، وكل شخص مطلع على األمر يعرف 
ذلــك“.. ثم يضيف هذا التأكيد املنحرف: ”لم تقم 
 -(codify “خطة ترامب سوى بتدوين هذا األمر
تدوين األمر وتنظيمه بنقاط واضحة. املترجمة).  
يقدم كاتب املقال هنا تعريفه لتلك املصطلحات: 

الــحــالــيــة (حتى  الــســلــوك  أنــمــاط  تــحــويــل   :codify
للمبادئ  بها  املــصــرح  وغــيــر  الوقحة  االنــتــهــاكــات 
ــــى قــــانــــون، بــاســتــخــدام  املـــعـــتـــرف بــهــا عـــاملـــيـــًا) إل
هناك  تكون  عندما  الساحقة  الــقــوة  أو  التخويف 
ســلــطــة لــلــقــيــام بــذلــك؛ حــتــى عــنــدمــا يفتقر االمــر 

بوضوح ألي سلطة أخالقية. 
وفي ذات السياق يمكن القول أن ”codify“ تعني 
رسمي  تعريف  إلــى  التوصل  وببساطة-  حرفيا 
أو  للتعامل مع قضية  به قانونا  مــدّون ومعترف 
عالقة. اتخذ غرابو طريقا مختصرا حينما ساوى 
بــني الــقــانــون املــــدون وبـــني خــطــة أحـــاديـــة الــجــانــب 
 تماما لم تجِر مناقشها علنيا مع األطراف املعنية 

أبًدا. 
ولعله كــان مــن األجـــدر اســتــخــدام املصطلح الــذي 
cod-  سستخدم عند برمجة الحاسوب: ”التشفير-
وترامب  أن كوشنر  إذ  ”codify“؛  مــن  بــدال   “ed
ادارة جديد  نظام  كتابة  فعليا  وفريدمان حاولوا 
للشرق االوســط. لكن ما لم يقوموا به (وهــو أمر 
الحاسوب  لبرمجيات  مهني  مـــوزع  أي  بــه  يلتزم 
قــبــل اطــالقــهــا عــلــنــيــا) هــي مــحــاولــة تنقيتها من 
تــرامــب سوى  تقم خطة  ”لــم  ففي جملة  العيوب. 
”األمـــر“ هنا تشير  األمــــر“.. وكلمة  هــذا  بتدوين 
النظر في حق  االسرائيليني حتى مجرد  لرفض 
الــعــودة؛ رغــم أن اسرائيل كــدولــة قامت على حق 
اليهود بالعودة الى أرض لم يعيشوا هم وال أغلب 
أجــدادهــم فيها اطــالقــا. هــذا ”الــتــدويــن“ ال يفتقر 
للدقة فحسب؛ بل أن اضافة كلمة ”سوى“ يجعله 
مــريــبــا بــشــكــل مــضــاعــف.. ال شــيــئ يــســتــهــان به 
يتعلق  فيما  ”ســـوى“  مثل  بــاســتــخــدام مصطلح 
بــنــتــائــج الــخــطــة؛ فــفــي الــســيــاســة يــجــب أن يجري 
الــحــذر دائــمــا مــن الــتــوكــيــدات الــتــي تــــروق لفكرة 
”سوى“. فهذا املصطلح يسمح بإنكار متخٍف ملا 
هو واضح؛ وهو أمٌر أكثر أهمية ويستحق التأمل 

أكثر مما يريد املتحدث أو الكاتب أن نصدقه.

كذبة فقدان الثقة
وما الذي يجب أن نعتقده عن توكيد آخر يفترُض 
أمــــرا لــم يــكــن (وبـــوضـــوح) يــومــا حــقــيــقــيــا؟ كتب 
غرابو قائال: ”حينما أطلق الفلسطينيون، بتهّور، 
االنتفاضة الثانية فقدوا ثقة الشعب االسرائيلي“؛ 
االستشهاد  آخــر  أو ألي شخص  لــه  يمكن  فهل 
نــــــال فــيــهــا  بـــفـــتـــرة زمـــنـــيـــة (أو حـــتـــى دقــــيــــقــــة) 
الفلسطينيون ثقة االسرائيليني؟ لقد حاز العبيد 
العنصري  التمييز  األميركي وحقبة  الجنوب  في 
بجنوب أفريقيا ثقة أسيادهم طاملا نفذوا األوامر 
وقبلوا بمصيرهم، وهكذا كان الحال في اسرائيل 

العام 1987؛  حتى قيام االنتفاضة االولــى أواخــر 
فهل هذا هو نوع الثقة الذي دار بخلد غرابو؟ 

بــالــطــبــع كـــان غـــرابـــو مــحــقــا عــنــد نــقــطــة أســاســيــة 
واحدة. فالتاريخ، كما يتحقق في العالم الحقيقي، 
لم يكن أبدا بناًء أخالقيا. انه مبنٌي على سلسلة 
 ..“faits accomplis” نجزة 

ُ
امل الوقائع  من  طويلة 

وهذا األخير تعبير يثير الحرج في العالم؛ ففرض 
ارادة أحد األطراف جبريا بينما يكون املتوقع من 
الضحية أن تعتبره أمرا اعتياديا وأن تتكيف معه 
يتحقق  أن  يمكن  لكن  مخجال؛  شيئا  يــكــون  قــد 
بالـفضائل  الجميع  احــســاس  ينتهك  وقــد  غالبا. 
تدعي  سياسية  أنظمة  خاصة ضمن  األخالقية؛ 

الديمقراطية. 
لــكــن الــواقــعــيــة الــتــاريــخــيــة تــمــحــورت دائــمــا حــول 
مصطلح فرنسي آخر يصعب ترجمته بواقعية: 
الترجمات الرسمية  ”rapport de force“. تنحو 
ــــــوازن الــــقــــوى“؛ لــكــن أي نــاطــق  لــإلتــفــاق عــلــى ”ت
يدل على ”عدم  املصطلح  أن  بالفرنسية سيقول 
التوازن بالقوى“ أو حتى ”العرض العدائي للقوة“؛ 
ــدار األمــور لصالح جهة 

ُ
ت واصفا كيف يمكن أن 

ما وعلى غير صالح لألخرى. فإذا اعترف القادة 
باألخالق  يتعلق  ال  موقفهم  أن  والدبلوماسيون 
له  مــا  بكل  وثــيــق  يرتبط بشكل  وإنــمــا  قليال،  إال 
ميزة تنافسية؛ فحينها حتى وسائل االعالم قد 
 تــبــدأ بترجمة االحــــداث بــصــدق أكــثــر مــمــا تفعله 

اليوم. 

ملحة تاريخية
أدرج غرابو ضمن مقالته قائمة سريعة باملحاوالت 
الفاشلة (التي باتت اليوم تعتبر خيالية؛ إذ لم يجِر 
قدما؛  الدولتني  حل  لدفع  قــط!)  قانونيا  تدوينها 
منذ سنة 1947 حتى اآلن. وقادته سلسلة الفشل 
الــواقــع؛ وال  الــى االستنتاج بالقول: ”لكن هــذا هو 
يوجد سوى القليل ليجري التفاوض عليه اآلن“. 

يتمتعون  يــعــودوا  لــم  الفلسطينيني  بــأن  ويــشــرح 
بدعم أغلب الدول العربية املؤثرة، وبعزلتهم تلك لم 

يعد لهم خيار سوى االستسالم“. 
ثـــم يــضــيــف حــجــة اخــــرى لــصــالــح مــنــهــج الــقــبــول 
الــراهــن، قائال: ”عــالوة على ذلك  الوهمي للوضع 
فان اسرائيل هي القوة اإلقليمية اآلن، التي تمثل 

موازنة موثوقة للتهديد الحقيقي- إيران“. 
كما يقول الكاتب والصحفي الفلسطيني ”رمزي 
بارود“ واصفا املوقف ذاته: ” تخلى بعض العرب 
تــمــامــا عــن فلسطني واتــجــهــوا صـــوب اســرائــيــل، 
لــيــدفــعــوا تــهــديــدا ايــرانــيــا وهــمــيــا“.. اذا كــيــف هو 
الحال؛ وهل التهديد كان“حقيقيا“ أم ”وهميا“؟ 

ــيــة ضــد االرهــــــاب“ التي  فــي زمـــن ”الـــحـــرب الــدول
تــحــركــت بــعــد عــقــد مـــن انــتــهــاء الـــحـــرب الـــبـــاردة؛ 
مستويات  ديمقراطياتنا  فــي  السياسيون  رفــع 
أنه (محليا  السياسي إلى حد تبني  الشك  جنون 
يمكن  فعالة.  انتخابية  استراتيجية  األقـــل)  على 
وتحذير  الــتــهــديــدات  على  التعرف  الستراتيجية 
الذين  الناخبني؛  مشاعر  تحرك  أن  منها  الشعب 
التصرف  سياسات  إلعتبار  املطاف  بهم  ينتهي 
أمــرا ال غنى عنه  الشعوب االخــرى  العدائي ضد 

لضمان حمايتهم والدفاع عنهم. 
كما أصبحت محاولة فهم التهديدات ومتى تكون 
املــفــقــود؛ جرى  الــفــن  نــوعــا مــن  واقعية أو خيالية 
لوسائل  أن  طــاملــا  العمومية؛  الــجــدلــيــات  مــن  نفيه 
اإلعالم ذاتها كل املصلحة في تضخيم أهميتها. 

تعتبر  أن  املتحدة  الــواليــات  عقيدة  أصبح ضمن 
ايــــــران (مـــثـــل روســــيــــا، ولـــكـــن ألســـبـــاب مختلفة 
من  االعــمــال  عالم  وعانى  مطلقا،  تهديدا  تماما) 
االقتصادية  إذ هــدد ترامب املصالح  الــرؤيــة؛  تلك 
حـــول الــعــالــم بــفــرض الــعــقــوبــات اذا تــعــامــلــت مع 
ايران. لكن االستطالعات الدولية االخيرة أظهرت 
أن غالبية الشعوب باتت ترى أن الواليات املتحدة 

هي التهديد العاملي االكبر للسالم. 
يقول محللون ومسؤولون أميركان سابقون أن 
عاملية  امبراطورية  نفسها  ترى  املتحدة  الواليات 
تــمــتــلــك الــحــق بــتــهــديــد ومــعــاقــبــة كـــل مـــن تختار 
(حــتــى ولـــو عــنــد طـــرف الــعــالــم اآلخــــر) للتقاعس 
عن االنصياع لرغباتها، ومن ثم، فما الذي يعنيه 
”القوة  هي  الصغيرة  اسرائيل  ان  على  توكيدها 
اإلقليمية  ”الــقــوة  انــهــا  الـــى  (تلميحا  اإلقــلــيــمــيــة“ 

الوحيدة“)؟
الــعــســكــريــة  الــــقــــوة  يـــقـــتـــرح أن  يـــبـــدو أن غــــرابــــو 
االسرائيلية، مدعومة بالطبع وكما يعرف الجميع 
السلطة  مــن  نــوعــا  تمنحها  املــتــحــدة؛  بــالــواليــات 
الطبيعية على املنطقة. وهي تلك املالحظة نفسها 
الــتــي كــانــت ســتــنــطــبــق عــلــى أملــانــيــا ســنــة 1939 
وبـــالـــدقـــة نــفــســهــا؛ مـــا عــــدا اخـــتـــالف الــحــجــم بني 
العسكري  النفوذ  هــذا  يبرر  هــل  ولكن  الــدولــتــني؛ 
تـــدويـــن الـــوضـــع الـــراهـــن ورفــــع الــنــظــام الــعــدوانــي 

املهيمن إلى منزلة القوة اإلقليمية الفريدة؟ 
تـــعـــرض املـــقـــالـــة مـــبـــدأ آخـــــر يــتــطــلــب املــــزيــــد مــن 

التمحيص؛ إذ يقال لنا أن..“اسرائيل ثقل موثوق 
الــذي تعنيه فكرتا  مقابل التهديد االيــرانــي“؛ فما 
ـــتـــوازن“ والـــتـــوازن املــقــابــل“؟ ينحو اســتــخــدام  ”ال
هــذيــن املصطلحني (كــمــا هــو الــحــال مــع ”تـــوازن 
القوى“) الى وصف أوضاع متأزمة بشكل دائم، 
أو حاالت الصراع والقالقل وانعدام االمن. وتكون 
منطقية ضمن السياقات التي عادة ما ُينظر فيها 
إلـــى الـــتـــوازن (عــنــدمــا يــحــدث) عــلــى أنـــه محفوف 
باملخاطر وسريع الزوال. فهل من العدل بالنسبة 
من  الــنــوع  هــذا  تطبيق  يــجــري  أن  املعني  للشعب 
أمر  على  الجيوسياسية  اللعبة  نظرية  مقاربات 
يــتــعــلــق بــوجــودهــم وهــويــتــهــم وبــقــائــهــم؟ هـــذا ما 
تفعله االمبراطوريات؛ ولكن هل هو أمر مناسب 
ألمة تحتفي بالديمقراطية؟ هذا النوع من التحليل 
يـــوحـــي بـــقـــبـــول مــتــبــجــح بـــمـــوقـــف تـــتـــعـــرض فــيــه 
للمعارضة  العدالة واملــســاواة  أو مطالب  املــبــادرات 
في  تـــؤدي  قــد  عــوامــل  بصفتها  منهجي  بشكل 

نهاية املطاف إلى ”اإلخالل بالتوازن“. 

غضب فلسطيني مكبوت
بـــاالصـــرار عــلــى أن هـــذه هــي الــفــرصــة الحقيقية 
لنيل هدفهم األساس باالستقالل؛  للفلسطينيني 
اخـــتـــار غـــرابـــو أيــضــا تــجــاهــل مـــا الحــظــه معظم 
املراقبني الحصيفني وعّبر عنه أحدهم على األقل؛ 
”أكــيــفــا إيـــلـــدار“ (الــكــاتــب والــصــحــفــي فــي موقع  
”أملــونــيــتــور“- تــحــت عــنــوان ”نــبــض إســرائــيــل“) 
نتنياهو وداعــمــو  اصــدقــاء  قـــال: ”ســاهــم  حينما 
السفير  رأسهم  (على  ترامب  ادارة  في  اسرائيل 
ومستشار  فريدمان  ديفيد  إلسرائيل  االميركي 
االلغام  من  العديد  بــزرع  كوشنر)  االبيض  البيت 
بـــني صــفــحــات ”الــخــطــة“ لــيــضــمــنــوا أن ال شــيء 
فــاذا  بمناقشتها“.  حتى  الفلسطينيني  سيغري 
يــتــم رفضها؛  لــكــي  كـــان مــؤلــفــوهــا قــد صمموها 
الفلسطينيني  أن  لــجــدلــيــة  مــعــنــى  أي  هــنــاك  فــهــل 

سيكونون حكماء لقبولها؟“ 
ـــــو (بــــعــــد فـــــريـــــدمـــــان وكــــوشــــنــــر)  ُيـــــرشـــــد غـــــراب
الفلسطينيني قائال: ”ولكن حان الوقت ألن نكون 
واقعيني“.. وهو ما يعلق عليه أيلدار بواقعية أكبر 
باالغراء  الفلسطينية  السلطة  شعرت  ”اذا  قائال: 
لــقــبــول الــخــطــة؛ فــســيــقــود ذلــــك الــــى حــــرب أهــلــيــة 
كالهما  وإيلدار  غرابو  أن  واملفارقة  فلسطينية“. 
مــحــق بــاالحــســاس أنــنــا نــشــهــد نــوعــا مــن النمط 
أو  الــعــراق  الحديث؛ ســواء في  التاريخ  املتوقع في 
اخــرى  دول  أو  الصومال  أو  ليبيا  أو  أفغانستان 
تدخلت فيها الواليات املتحدة لتفرض ما تعتبره 
واشنطن حال ”واقعيا“ مصمما لتغيير ”توازنات 
الـــقـــوى“، ونــتــج عــنــه الــفــوضــى وحـــرب داخــلــيــة ال 
لم  الفلسطينية  السلطة  أن  عرفنا  واآلن  تنتهي. 
ترفض خطة كوشنر بشكل قاطع فحسب؛ بل أن 
االدارة  مع  التعاون  قررت..“عدم  العربية  الجامعة 
عند  الحال  هو  وكما  الخطة“.  لتطبيق  االميركية 
الشرق االوســط خالل  أميركية تجاه  كل مبادرة 
الذي ال  والفشل  العبثية  تبدو  املاضيني؛  العقدين 

مفر منه مكتوبتني ضمن السطور. 
اليوم يبدو القبول باألمر الواقع (كما يقترح غرابو) 
ألجل السالم واالزدهار أمرا غير وارد، وليس من 
املحتمل ان يتمكن حتى التواطؤ املهتم باملصلحة 
الــذاتــيــة لــنــظــامــي املــمــلــكــة الــســعــوديــة ومــصــر بــأن 
ــا. يــبــدو أن ”الــغــضــب املــكــبــوت“ الــذي 

ً
يــحــدث فــرق

إيلدار“  ”أكيفا  ومنهم  كثيرون  محللون  به  تنبأ 
املرفوضة؛  للخطة  األكثر توقعا  النتيجة  سيكون 
لكن أحدا لن يمكنه توقع مدى كبت ذلك الغضب 

والى أي حد ستبلغ شدته.. 

موقع {فير أوبزرفر}: صحيفة دولية 
مقرها واشنطن، مع مكاتب بسان 
فرانسيسكو وبرلني. تأسست سنة 2011                                                                
بيتر إيساكسون: مؤلف ومنتج إعالمي 
 وكبير مسؤولي الرؤية بأكاديمية 
{فير أوبزرفر} للتدريب

نتنياهو وترامب وطبخة ال يمكن القبول بها
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{الصباح}:  لـ  الزيادي في حديث  وأكــد 
أســـاســـيـــة،  تـــعـــد حـــاجـــة  الـــصـــحـــة  "أّن 
من  باالقتصاد  ربطها  املناسب  ومــن 
خــالل اعــتــمــاد نــظــام الــتــأمــني الصحي 
ــف كــثــيــرا مــن أعــبــاء وزارة 

ّ
ـــذي يــخــف ال

يسهم  بما  موازنتها  وتقنني  الصحة، 
في  للبلد،  الصحي  الــواقــع  تطوير  فــي 
وقت تظهر فيه مساٍع لتشريع قانون 

للضمان الصحي".

تقاطع الخصخصة
قـــانـــون  تـــشـــريـــع  "أّن  الــــــزيــــــادي  رأى 
الــــضــــمــــان الــــصــــحــــي قــــــد يـــتـــعـــارض 
نــحــو الخصخصة  ـــة  ـــدول ال تــوجــه  مـــع 
وإشـــــراك الــقــطــاع الــخــاص فــي عملية 
الــتــنــمــيــة وتـــطـــويـــر الــــواقــــع الــصــحــي"، 
مبينا "ضرورة تحديد مساهمة الدولة 
في كلفة التأمني الصحي للفرد كجزء 
من كلفة الفرد الصحية التي تتحملها 
ــــة حـــالـــيـــًا ووفــــــق االحـــصـــائـــيـــات  ــــدول ال
"أهمية  إلــى  املــتــوفــرة"، الفــتــا  الرسمية 
الـــبـــدء بــشــريــحــة مــوظــفــي الـــدولـــة في 
إجــــــراءات الــتــأمــني الــصــحــي اإللـــزامـــي، 

إلى  الرسمية  االحصائيات  تشير  إذ 
الحكوميني يبلغ 11  املوظفني  أن عدد 
البالغ  السكان  عــدد  مجمل  مــن  باملئة 

35 مليون نسمة".

أسر املوظفني
تـــابـــع الــــزيــــادي: "بـــعـــد إنـــجـــاح شــمــول 
املــوظــفــني يــتــم تــوســيــع غــطــاء الــتــأمــني 
آلية  وفـــق  عــوائــلــهــم  ليشمل  الــصــحــي 
مــعــيــنــة يــتــم االتــــفــــاق عــلــيــهــا الحـــقـــًا"، 
مـــضـــيـــفـــا "بـــــعـــــد شـــــمـــــول املـــوظـــفـــني 
وأســــــرهــــــم ســـيـــكـــون الـــــجـــــزء األكـــبـــر 
مــن املــجــتــمــع قــد تــم شــمــولــه بالتأمني 
لعوا عن كثب على 

ّ
الصحي، بعد ان اط

مــزايــاه وفـــوائـــده ومــســتــوى الــخــدمــات 
البرنامج،  هــذا  يوفرها  التي  الصحية 
إلى أن يهيئ بقية  ما سيقود بالتالي 
أفـــــراد املــجــتــمــع لــتــقــبــل فــكــرة الــتــأمــني 

الصحي الشامل".
"الــقــراءة األولـــى للقانون  أّن  إلــى  ولفت 
ــــــنــــــواب تــــطــــرقــــت إلــــى  فـــــي مـــجـــلـــس ال
الصحي  للضمان  صــنــدوق  تأسيس 
ما  جــديــدة،  حكومية  هيئة  وتشكيل 

يعني زيادة الترهل اإلداري الحكومي 
من  املالية  التخصيصات  ومضاعفة 
املــــوازنــــة وفـــتـــح بــــاب جـــديـــد لــالنــفــاق، 
بتقليل  التأمني  يوفره قطاع  أن  يمكن 
األعباء على الحكومة من خالل العمل 

بنظام التأمني الصحي".
تـــأســـيـــس  "فــــــكــــــرة  أّن  إلـــــــى  وأشـــــــــــار 
الــصــنــاديــق الــحــكــومــيــة تــخــلــت عنها 
ــــــدول األوروبـــــيـــــة مــنــذ خــمــســيــنــيــات  ال
الــقــرن املــاضــي لــكــونــهــا احــتــوت على 
الــواقــع  أّن  شبهات فــســاد، فضال عــن 
يــزال يسير  ال  للعراق حاليًا  الصحي 
وفق النظام الشمولي الذي ال يتماشى 

مع التوجه العام للدولة".

األعباء املالية
قال الــزيــادي: "جــاء في املــادة 5/ ثالثًا، 
مــن الــفــصــل الــثــانــي لــقــانــون الضمان 
الصحي، إّن القانون يهدف إلى تقليل 
من  والحد  املواطن  على  املالية  األعباء 
ــتــأمــني الــصــحــي  الـــفـــقـــر"، مـــؤكـــدا أّن ال
يــمــكــن أن يــخــفــف هـــــذه األعــــبــــاء إلـــى 
الدولة  أعباء مالية عن   جانب تخفيف 

أيضا“.
 من 

ً
واستطرد: "أوردت املادة 33 / أوال

الصحة  وزارة  (تعلن  الثامن  الفصل 
عن البدء بالعمل وفقا لنظام التمويل 
الذاتي في كافة املؤسسات الصحية)، 
تــحــتــوي على  املـــــادة  "أّن هــــذه  مــبــّيــنــا 
تـــنـــاقـــض واضـــــــح مــــن حـــيـــث شــمــول 
املــــواطــــنــــني بــــالــــضــــمــــان، فــــــــإذا كـــانـــت 
املـــؤســـســـات تــعــمــل بــالــتــمــويــل الــذاتــي 
املشمولني  مبالغ من  فكيف تستوفي 

بالضمان الصحي".

بيانات النمو 
لبيانات  النهائية  الــقــراءة  ألمانيا  تعلن 
الــنــمــو االقــتــصــادي الــيــوم الــثــالثــاء، كما 
تـــقـــوم الـــــواليـــــات الـــمـــتـــحـــدة بـــاإلفـــصـــاح 
عــن أدائـــهـــا االقــتــصــادي يـــوم الخميس 
وكندا  فرنسا  من  كل  وتصدر  المقبل، 
أرقام الناتج المحلي اإلجمالي وذلك يوم 

الجمعة المقبل.
ــبــنــك االحــتــيــاطــي  و تــحــدثــت رئــيــســة ال
"لوريتا  كليفالند  واليـــة  فــي  الــفــيــدرالــي 
التوقعات  عــن  اإلثــنــيــن،  أمــس،  ميستر"، 
بــشــأن االقــتــصــاد والــســيــاســة الــنــقــديــة 
الوطنية  للجمعية  السنوي  المؤتمر  في 
لــســيــاســات اقـــتـــصـــاديـــات األعـــمـــال في 
واشنطن، وفي اإلطار ذاته، ُيلقي عضو 
مجلس االحتياطي الفيدرالي "ريتشارد 

كالريدا"، اليوم، الثالثاء، كلمة، كما ُيدلي 
رئــيــس الــمــركــزي األمــريــكــي فـــي واليـــة 
خــالل  بكلمة  كـــابـــالن"  "روبـــــرت  داالس 
العقارات  اتجاهات  نــدوة  في  مشاركته 
المقرر أن  فــي جامعة مــيــســوري. ومــن 
يــشــهــد يــــوم غـــد األربــــعــــاء قــيــام رئــيــس 
بــنــك االحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي فـــي واليـــة 
بإلقاء  كــاشــكــاري"  "تــيــل  مينيابوليس 
خطاب تحت عنوان "ما قد ال تعرفه عن 
الفيدرالي في مينيابوليس"، وذلك خالل 
مـــشـــاركـــة فـــي مــنــتــدى أعـــمـــال مجلس 

المدينة.
إلى ذلك يستمر المستثمرون في مراقبة 
التطورات المتعلقة باألزمة الصحية التي 
اندلعت في الصين أواخر العام الماضي، 
الـــتـــي تتبعها  الـــخـــطـــوات  تـــرقـــب  وســــط 

بــكــيــن لــمــواجــهــة الــمــوقــف ودعــــم األداء 
االقتصادي.

وبحسب أحــدث إحصائية صــادرة عن 
فإّن  الصين،  في  الوطنية  الصحة  لجنة 
وصلت  للمتوفين  اإلجمالية  الحصيلة 
يــــوم 22  بــنــهــايــة   

ً
ــــى 2442 شــخــصــا إل

في   
ً
بــزيــادة 97 شخصا الحالي  شباط 

اليوم األخير. كما أّن هناك 76.936 ألف 
شخص يحملون الفيروس الصيني بعد 
الماضي  السبت  إصابة   648 اكتشاف 

داخل الصين فقط.

عطلة في اليابان
تــتــوقــف الــبــنــوك فــي الــيــابــان كــمــا تغلق 
األسواق المالية أبوابها أمام المستثمرين 
رسمية،  عطلة  فــي  المقبل  اإلثنين  يــوم 

 بعيد ميالد اإلمبراطور.
ً
احتفاال

وكانت البورصة اليابانية أنهت تداوالت 
األحمر،  النطاق  داخل  الماضية  الجمعة 
ليسجل مؤشر نيكي خسارة أسبوعية 

تصل إلى 1.3 بالمئة.

نتائج األعمال
ويــشــهــد األســبــوع الــجــاري إعـــالن عــدد 
مـــحـــدود مـــن نــتــائــج أعـــمـــال الــشــركــات 
الـــكـــبـــرى عـــن الـــربـــع األخـــيـــر مـــن الــعــام 
الــمــاضــي، بــعــدمــا أفــصــح كــثــيــرون عن 

أدائهم المالي في الفترة الماضية.
وأعلنت شركة "إتش.بي" نتائج أعمالها، 
أمس اإلثنين، كما تفصح شركة "ديل" 
أربــاحــهــا وإيــراداتــهــا الفصلية يوم  عــن 

الخميس المقبل.

بحثت اللجنة اإلقليمية ألفريقيا والشرق األوسط AMERC المنبثقة 
أهــّم   ،IOSCO بالعربية  المالية  األوراق  لهيئات  الدولية  المنظمة  مــن 
المنطقة وسبل مواجهتها وخاصة ما  أســواق  التي تواجه  التحديات 

يتعلق منها بتطورات التكنولوجيا المالية وتقلبات األسواق المالية.
واستعرض األمين العام التحاد هيئات األوراق المالية العربية، جليل 
العربية في مختلف  المالية  التي شهدتها األســواق  التطورات  طريف، 
المجاالت، وما تم تحقيقه على مستوى االتحاد في مجاالت التعاون 
والتنسيق وتحقيق أكبر قدر من االنسجام في القواعد والتشريعات 
اجتماعها  في  اللجنة  وناقشت  العربية.  المالية  األســواق  تحكم  التي 
الــدوحــة بمشاركة هيئات  الـــذي عقد فــي  الــرابــع واألربــعــيــن،  السنوي 
األوراق المالية العربية وأعضاء اللجنة واألمين العام لمنظمة األيسكو، 
 من 

ً
وكــذلــك مــشــاركــة اتــحــاد هــيــئــات األوراق الــمــالــيــة الــعــربــيــة، عــــددا

القضايا التي تهم أسواق رأس المال بمنطقة أفريقيا والشرق األوسط 
بما في ذلك قضايا اإلدراج والسيولة وسبل تعزيزها. كما بحثت دور 
الرقابة في  ذلــك دور هيئات  فــي  بما  المجال  هــذا  فــي  الرقابة  هيئات 
لشركات  العائلية  الشركات  بتحويل  المناسبة  البيئة  توفير  مجاالت 
وكانت  المالي.  والشمول  والتوعية  التعليم  وقضايا  عامة  مساهمة 
السنوي  مؤتمرها  الماضي  الثاني  كانون   30 في  عقدت  قطر  هيئة 
الــثــالــث بــمــشــاركــة عـــدد مــن الــخــبــراء والمختصين والــمــســؤولــيــن، إذ 
القواعد  المؤتمر (5) جلسات عمل متخصصة في مجاالت  تضمن 
والتحديات  المشفرة  األصـــول  ومخاطر  لالبتكار  الذكية  التنظيمية 
الــرقــابــيــة وكــيــفــيــة تــعــزيــز اإلدراج والــســيــولــة فــي أســــواق رأس الــمــال 
والدور االجتماعي ألسواق رأس المال في الشمول المالي واالستدامة 

وأساليب حماية حقوق األقلية.

 

بأّنها وثيقة محاسبة ومالية وقانونية تعبر  املوازنة  تعرف 
عنها  ويعّبر  مقبلة،  لفترة  واإليـــــرادات  للنفقات  التوقع  عــن 
العامة  فــاملــوازنــة  للدولة.  االقــتــصــادي  للنشاط  أرقـــام  بشكل 
 لــــإليــــرادات املــتــوقــعــة لـــلـــدولـــة، والــنــاتــجــة 

ً
تــتــضــمــن تــفــصــيــال

عـــن الــتــصــديــر والـــتـــجـــارة مـــع الــــــدول األخـــــــرى، واإليـــــــرادات 
 املــســتــحــصــلــة مـــن املـــواطـــنـــني ســـــواء الـــضـــرائـــب أو الـــرســـوم

 املختلفة.
وفي بلدنا فإّنه من الضروري العمل على خفض عجز املوازنة 
الواقع االقتصادي  العامة ملا لها من انعكاسات كبيرة على 
العامة في  أّن املوازنة  والتنموي واالجتماعي، ومن املعروف 
ــعــراق تــقــوم أســاســًا عــلــى املــــوارد املــتــأتــيــة مــن بــيــع (النفط  ال
الــخــام) والـــذي يشكل نسبة كبيرة جــدًا مــن مـــوارد املــوازنــة 
اقــتــصــادًا ريعيًا يعتمد على  الــعــراقــي  االقــتــصــاد  مّما جعل 
مــادة واحــدة فقط، وهــي كما هو معروف متذبذبة األسعار 
باستمرار مّما جعل املوازنة رهينة بأسعار النفط الخام في 
، األمر الذي يعرض االقتصاد 

ً
األسواق العاملية صعودًا ونزوال

الــوطــنــي ملــخــاطــر كــبــيــرة. ويــســتــوجــب الــعــمــل بــكــل مــا يمكن 
العامة  املوازنة  مــوارد  تنويع  على 
مـــن أجــــل تــقــويــتــهــا وجــعــلــهــا في 
منأى عن الهّزات السعرية للنفط 
الــــخــــام ويـــبـــعـــدهـــا عــــن االعـــتـــمـــاد 
 عــلــى مــــادة واحــــدة فــقــط مــصــدرًا 

إليراداتها.
يــتــطــلــب مــــن الـــجـــهـــات املــخــتــصــة 
الــعــمــل عــلــى خــفــض الــعــجــز في 
املــوازنــة العامة عــن طــريــق ضبط 
الــــنــــفــــقــــات وتـــــنـــــويـــــع اإليـــــــــــــرادات 
واالســـــــتـــــــفـــــــادة مــــــن اإليــــــــــــــرادات 
الــوفــرات  مــن  املتحققة  الــفــائــضــة 
أسعار  ارتفاع  عن  الناتجة  املالية 
الــنــفــط الــخــام فــي بــعــض الــفــتــرات 
واّدخــــارهــــا مـــن أجـــل االســتــفــادة 
مـــنـــهـــا وتـــوظـــيـــفـــهـــا فـــــي أوقـــــــات 
 الــعــجــز الـــذي قــد يصيب املــوازنــة 

العامة.
ــــعــــمــــل عــلــى  ــــــــضــــــــروري ال مــــــن ال
تـــنـــويـــع مــــــــوارد املـــــوازنـــــة الـــعـــامـــة 
عـــن طــريــق تــشــجــيــع االســتــثــمــار 
فـــي مــخــتــلــف الــقــطــاعــات الـــزراعـــيـــة والــصــنــاعــيــة والــخــدمــيــة 
ـــخـــارج،  مـــن أجــــل تــقــلــيــل االعـــتـــمـــاد عــلــى االســـتـــيـــراد مـــن ال
فالكثير مــن مـــوارد املــوازنــة الــعــامــة تــذهــب ألبـــواب استيراد 
املــنــتــجــات والــبــضــائــع الـــزراعـــيـــة والــصــنــاعــيــة املــخــتــلــفــة من 
الـــخـــارج مــّمــا يــــؤدي إلـــى إهــــدار مــبــالــغ كــبــيــرة مــن الــعــمــالت 
ـــك الــى  الــصــعــبــة عــلــى عــمــلــيــة االســـتـــيـــراد، ومـــن ثـــم يــــؤدي ذل
الكبير جــدًا فــي مقابل  كــّم االســتــيــراد  حصول عجز بفعل 
 االعتماد القليل جدًا على املنتج املحلي لسّد حاجة األسواق 

املحلية.
تعد من  العامة  املــوازنــة  العجز في  العمل على خفض حالة 
األمور غاية في األهمية ملا لها من تأثيرات كبيرة على جميع 
املواطنني وعلى الواقع االقتصادي واالجتماعي للدولة سواء 
في الوقت الراهن أو في الفترات الزمنية املقبلة مّما يستوجب 
العمل على تالفي هذا العجز بمختلف االجراءات والسياسات 
املالية والفنية لغرض الوصول إلى توازن مقبول في املوازنة 
االقتصاد  وتثمني  االقتصادية  التنمية  دعم  أجل  من  العامة 

الوطني وازدهاره.
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قـــد يــكــون ذاك مـــن اســتــحــالــة قــول 
املــثــالــيــات وأمـــنـــيـــات ظــلــت شـــــاردة، 
طريدة، مالحقة عبر قرون وقرون 
حــتــى تــحــط فـــي مــقــابــر أبــــديــــة، أو 
مـــجـــّرد جــــزء مـــن أحـــــالم أفـــالطـــون 
وهــــــو يـــخـــطـــط مـــديـــنـــتـــه الـــفـــاضـــلـــة، 
لــم تحترمه  الـــذي  إّن ســقــراط  علما 
يوما بحياته، كما جــاء في  زوجته 
بالفلسفة-  التاريخ النشغاله  بطون 
هــنــا املــقــصــود هـــم الـــنـــاس والــدنــيــا 
واآلخـــــــــــرة- عـــلـــى حــــســــاب زوجـــتـــه 
حينما  كثيرا  بكت  عــيــالــه،  وبــطــون 
رأتـــه مقيدا واألغـــالل فــي يــديــه، في 
آخر اطالله له عليها وعلى عالم ظل 
يــهــام بــه رغــم ازدرائــــه بكل مــا فيه، 
كــعــادتــه، طـــال صــبــره عليها حتى 
فــي الــنــحــيــب األخـــيـــر، إذ كــانــت كل 
دهرها تعاكسه وتشاكسه وتحيل 
جماليات تفكيره الى تعكير، وتعده 
حــقــا حــيــاتــيــا ويـــعـــدهـــا مـــن تــوافــه 
لــهــا مبتسما:  قــــال  فــرضــت عــلــيــه، 
اصــبــري فــإن الــقــانــون ســور الوطن 

وإن كان ظاملا.
الـــقـــانـــون وضــعــيــا  ربـــمـــا كــــان ذاك 
ومــذاقــات  ملقاسات  وفقا  ومفصال 
الفيلسوف  طــلــب  معينة،  إنــســانــيــة 
احــتــرامــهــا وإن تــعــّدت عــلــى حقوق 
مــعــيــنــة، فــكــيــف بــقــانــون الـــلـــه الـــذي 
خــلــق ســـمـــاواتـــه وأرضــــــه مـــن أجــل 
الـــــذي يسمى  الــعــظــيــم  الــكــائــن  ذاك 

بالجرم الصغير، علما إّن العالم قد 
انطوى فيه، إذ ال يمكن للبشرية أن 
فك  عبر   

ّ
إال عذاباتها  مــن  تتخلص 

شفرة أسراره التي ال تفك بعيدا عن 
تعليمات سماء يترى رذاذ رحمتها 
عباده  على  الله  بصبر  انقطاع  بــال 
ومــخــلــوقــاتــه، وهـــي تــصــارع املــنــايــا 
العزم  وتستمد  الصعاب  وتتحدى 
أحــيــانــا مـــن فــســحــة األمـــــل الـــتـــي ال 

تخيب وال تخاب.
مــا هــي الــشــهــادة فــي ظــل اصطالح 
ومعنى تعددت معانيه واستخداماته 
صــوره  تــشــويــه  بعضهم  أراد  وإن 
تــحــت تـــاريـــخ طــويــل كــانــت صـــوره 
عــلــى طــــول الـــخـــط تــضــغــط مـــن كل 
وتركن  الحق  تجانب  كــي  الــجــوانــب 
ملــــا يـــحـــب ويــــريــــد جــــنــــاب الـــحـــاكـــم 
بمسمياته وعنواناته املختلفة، التي 
حفظنا بعضها (محفوظ، وحفظه 
الله، حتى أدعياء الوالء للوطن ولله).
الـــشـــهـــادة،  إّن  الـــلـــغـــة:  أهــــــل  يــــقــــول 
اصـــطـــالحـــا: هــــي دعـــــم الــــقــــول بــمــا 

يثبته. 
أّمـــا االســتــشــهــاد، فــهــو تــوكــيــد ذلــك 
ـــقـــول بــمــا يــشــهــده اآلخــــــــرون. قد  ال
يـــخـــرج املـــعـــنـــى أو يـــضـــم قــلــيــال أو 
بــعــيــدًا أو كــل حــســب وجــهــة نــظــره، 
رأي  مع  واملتناغمة  املترامية  وربما 
سياسي أو مذهبي أو ديني ما. لكن 
التدليس  مسبر  وشــطــح  بلغ  مهما 

والتزوير والترغيم، سوف لن يفهم 
 املعنى القدسي 

ّ
من االستشهاد إال

األعم في تضحية الذات املقدسة من 
أجـــل ســالمــة اإلنـــســـان ذاك الــكــائــن 
املكرم من الله الذي صبغه وفضله 
على جميع مخلوقاته، فكل من ذاد 
عن دينه وعرضه ووطنه وماله هو 

شهيد.

مع أن الدم سّيال في الوديان والجبال 
والهضاب، يرتع في الحقول، يمتزج 
قمم  يداعب  والنهر،  البحر  مع موج 
 

ّ
إال الوديان،  وينزل يضيء  الجبال، 
أّن األوطــان ظلت مقيدة يعبث فيها 
ـــفـــاســـدون  ـــلـــصـــوص وال الـــطـــغـــاة وال
ـــشـــهـــداء  ــــعــــتــــاة رغــــــم مـــــواكـــــب ال وال
الـــقـــديـــســـني الــــتــــي نــشــيــعــهــا حــيــنــا 
الحياة،  بعد حــني! هنا ال يــأس مــع 
وفسحة األمــل يجب أن تبقى تشع 
ورجالنا  وقلوب شبابنا  في عقول 
ونـــســـائـــنـــا وهـــــم يـــعـــضـــون الـــجـــراح 
ويتسامون على املواجع. الحال في 
واقع بقائه أصبح من املحال. عليهم 
أن يكروا نحو الواقع يغيروه بوقائع 
أفضل، فمصابيح الشهادة ال يمكن 
أن تنطفئ، وجداول الدم تخطوا على 
لم يتعرج ولــم ينحِن  خط مستقيم 
في طريقه نحو الله في عليني إذ ال 
بــّد لليل أْن ينجلي وال بــّد للقيد أن 
ة 

ّ
ينكسر ولو كره املنافقون. هنا عل

الــشــهــادة في  االســتــشــهــاد، ومكانة 
قلوب أّمة ما زالت تحبو على طريق 
ومالذاته  ترعاته  ترامت  وإن  الحق، 

وأمانيه. 
"ما مضى دهٌر و كانـا

ُرَك الفـّواُح يبقـى
ْ
ِذك

ما حيينـا فـي ِدمانـا
أنـت بـدٌر سـاطـٌع

ما غاَب يومًا عن سمانا"

تطفو على أســــــــطح السياســــــــة واإلعالم، في وقتنا الراهن، انتقادات من 
سياســــــــيني موجهــــــــة، بقدر ال يخلو مــــــــن التعميم، إلى مكونات ســــــــّنية 
وكردية، من أّنهم وحدهم ما زالوا متمســــــــكني بالنظام املحاصصي في 
ما يتعلق بتشــــــــكيل الحكومة الجديدة املراد تشــــــــكيلها برئاسة السيد 
محمــــــــد عالوي، وهي انتقــــــــادات وإْن بنيت على جزء مــــــــن الحقيقة، إذ 
ارتفعــــــــت أصوات بعض تلك املكونات مطالبة بــــــــأْن يكون االختيار كما 
كان سائدًا حسب الِنسب، ومن خالل دروب السياسة، لكنها انتقادات 
مــــــــن الناحية املنطقيــــــــة فيها تجــــــــاٍف للحقيقة، إذ إّن جميــــــــع املكونات، 
وبينها املكون الشــــــــيعي الذي يشكل األغلبية، ال يرضى بتجاوز ِنسبه 
في حكم البالد، وهذا بحد ذاته فكر محاصصة! وهنا تجدر اإلشــــــــارة، 
لو أّن الســــــــيد عالوي املكلف بالتشــــــــكيل، أو غيره، بادر، وألغراض منح 
الثقة لباقــــــــي املكونات، باختيار وزراء ورؤســــــــاء مؤسســــــــات، ثم أخذ، 
 من حصة الشــــــــيعة، أو 

ً
في ســــــــبيل تحقيقه، قليال

بمعنى آخر لو أنقص حصتهم تبعًا لتمثيلهم في 
عدد السكان، لوجدنا أصواتًا منهم تظهر لتنتقد 
وتطالــــــــب أن تكون النســــــــبة حســــــــب التمثيل العام 
في الســــــــكان، ولظهرت أصوات ال تحتج فقط على 

توجهاته، بل ستطالب بالقصاص.
هم 

ُّ
إّن املحاصصــــــــة، هــــــــذا النظاَم الشــــــــاذ، الــــــــذي ات

بإيجاده وتسويقه النظام الحالي بعد سقوط صدام 
هام في واقع الحال غير صحيح، وال 

ّ
2003، هو ات

يخلــــــــو من االنحياز الطائفــــــــي املحاصصي. إذ لو 
 إلى الوراء، ســــــــتظهر الصورة أمامنا 

ً
رجعنا قليال

واضحــــــــة، وأّن هناك مبالغة في االتهــــــــام، وأّن هذا 
النظام كان موجودًا منذ تأســــــــيس الدولة العراقية، 
إذ كان يحســــــــب عدد الوزراء الشيعة واألكراد في 
الحكــــــــم امللكي، وكذلــــــــك في عمــــــــوم الجمهوريات، 
وأصبحــــــــت واضحــــــــة مثل هذه الحســــــــابات حتى 
في ســــــــني حكم البعث وصدام حسني، يوم كانت 
املغاالة على أشدها في حكم العرب البالَد واالنحياز إلى جانبهم قوميًا، 
وأّنه نظام بات جزءًا من نهج التفكير في عموم العراق، تحسه األقليات 
في عالقتها بالحكم، وتغالي في تطبيقه األغلبية في الحكم، يرجع في 
األســــــــاس إلى عوامل الثقافة والنضج، وإلى الظلم في النظرة إلى اآلخر، 
وعلينا أن نكون أكثر جرأة في مناقشــــــــته موضوعًا حساســــــــًا ومهمًا 
كهذا، ونعود في مناقشــــــــاته إلى األصل، ونتذكر كيف كان الحكم قبل 
2003 ينظر إلى الشيعة واألكراد نظرة ازدراء وشك وتقليل من الشأن، 
وكيف انقلبت النظرة بعد 2003، وبات فيها الحكام الشــــــــيعة ينظرون 

إلى السنة واألكراد نظرة سلبية وأكثر في بعض األحيان. 
إّنــــــــه واقع خطأ ال يصلح من شــــــــأن البالد، يتم تجاوزه من خالل تبادل 
الثقة فــــــــي أجواء تقبل وتفاهــــــــم وتضحية، والتضحيــــــــة األصوب تأتي 
مــــــــن األخ األكبر، وهو في موضوعنا هذا املكون الشــــــــيعي، إذا ما بادر 
أصحابــــــــه وأعطــــــــوا من حصتهم لغيرهــــــــم وغيروا مــــــــن نظرتهم لباقي 
املكونات ســــــــيجدون أّنهم من أســــــــس إلنهاء املحاصصة وهم من بنى 

العراق. 

2003

العراق فقط، وهو أقسى الفصول وأشدها على  هو فصل يتميز به 
املواطنني بسبب مزاجه املتطرف جدا، وهو أغرب الفصول ألّنه يشطب 
فصلني حتى يحقق ذاته، وهو قبل هذا وبعده، فصل عراقي ال يتوافر 

مثله في أّية دولة من دول العالم.
ال يختلف اثنان في أّن أّيام فصل الخريف هي أجمل األيام في العراق، 
وأجمل حتى من الربيع الذي  سرعان ما تنصهر أّيامه بلهيب الصيف 
العراقي القاسي، ولعل أجمل ما في الخريف هو بدء العام الدراسي، 
جهون نحو مدارسهم 

ّ
فيزدهر الصباح بربيع الشباب العراقي و هم يت

وجامعاتهم، فتكون املالمح ربيعا على الرغم من أّن الفصل هو فصل 
الخريف.

يتميز  بــدأ  السابق،  النظام  بعد  ما  في سنوات 
هـــذا الــخــريــف حــتــى صـــار فــصــال خــامــســا في 
هب، 

ّ
الال  

ُ
الصيف مناخه  أربــاع   

َ
ثالثة يأكل  بلد 

السياسية  الشائعات  مــرور  به  الشتاء  يمّر  ثم 
واألخبار العاجلة! وقد تسألني، عزيزي القارئ:  
لديكم فصل خامس من دون كل  يكون  كيف 
 ســيــاســٌي 

ٌ
ـــك: إّنــــه فــصــل دول الــعــالــم؟ فـــأقـــول ل

بامتياز، يصل فيه املواطن العراقي حّد الغليان 
فـــي عـــّز بـــرودتـــه، وقـــد تــشــعــر بــالــجــمــود الــتــام 
يبدأ بالصراع   

ٌ
وأنــت تعيش سعيره، هو فصل

عــلــى إقــــــرار املــــوازنــــة بـــني املـــكـــونـــات الــعــراقــيــة، 
وهــو يبدأ مــن نهاية شهر أيــلــول، مــن كــل عــام، 
حــضــوره  آذار  يسجل  أْن  بــعــد   

ّ
إال ينتهي  وال 

 

الواضح. 
لكنه، هذا العام، جاء محتدما جدا، إذ لم يحمل 
لنا حــرب إقـــرار املــوازنــة فــقــط، بــِل انــدلــعــت فيه 
الــتــظــاهــرات واضــطــربــت األوضــــاع فــي أغــلــب مــدن الــوســط والــجــنــوب،  
في  وكلياتهم  مدارسهم  نحو  الطلبة  يتجه  ولــم  الحكومة  واستقالت 
بدايته، ليعلن تحنيط الحياة بشكل شبه تام، ال سّيما في تلك املدن 
التي وصلت فيها االحتجاجات إلى سقوط ضحايا وتصعيد بقطع 
الــطــرق، ثــم دخلنا فــي أزمــة تشكيل الحكومة الــجــديــدة، وبــني دخــول 
بعض الناشطني من املتظاهرين على خط الترشيح لرئاسة الحكومة، 
وبني رفض املتظاهرين أّي مرشح تقدمه الكتل السياسية، فضال عن 
إصرار املكونات على حصصها في الحكومة الجديدة متجاهلني ما 
العراقيني بسببها، صار  إليه حــال  آلــت  املحاصصة ومــا  به  تسببت 
ينتظرون  الذين  املواطنني  السلحفاة على صبر  الوقت يسير مسير 
انفراج أزمات البالد، فال شيء عن ظهور املوازنة لتعلن إنهاء الفصل 
الذي تتعطل فيه الحياة املالية من تعيينات وقــروض وترفيعات، وال 
أزمة  واالنتهاء من  السياسية  األزمــة  ينبئ بحلحلة  األفــق  جديد في 

تشكيل الحكومة. 
الفصل الخامس، هذا العام، وصل ذروته في تطرفه وغرابته، وهو في 

طريقه إلى مرفأ آذار ليصل إلى شاطئ اإلعالن عن انتهائه. 
بعد رحلة طويلة ومعاناة وترقب وخسائر باألرواح والبنى التحتية، 
البالد بشيء  أْن يستقر مناخ ساستهم كي تنعم  العراقيون  ينتظر 

من الهدوء واالستقرار السياسي.

الصباح غير مسؤولة عن اآلراء الواردة في مقاالت الكتاب 

الــنــازيــة إلــى السلطة عبر  مــا زالـــت لحظة صــعــود 
االنـــتـــخـــابـــات، وقـــبـــول جــــزء مــهــم مـــن الــجــمــاهــيــر 
األملــانــيــة بـــاالجـــراءات الــنــازيــة اإلرهــابــيــة الــدمــويــة، 
لقد  الغربية؛  السياسية  الــذاكــرة  في  غائرا  جرحا 
االستبداد  حكم  مثل  مثلها  الديمقراطية  أن  تبّني 
في  كاسرة حتى  وحوشا  تنتج  أن  كذلك،  يمكن، 
قــلــب قــــارة الــحــداثــة والــتــنــويــر واملــــســــاواة، إذ كــان 
املجتمع األملاني مساهما فعاال في انتاج الفلسفة 
والعلوم والفنون الحديثة، ويمكن أن تختار أغلبية 
ق عليه آمالها 

ّ
املواطنني حزبا عدوانيا ليمثلها وتعل

وذلك في لحظة يأس مّر بها الشعب األملاني، لحظة 
والحريات  الديمقراطية  جــدوى  فــي  للشك  دفعت 
العامة وقيم الحداثة بسبب عار الهزيمة في الحرب 
للقوى  فــي خــضــوع  الـــذي تجسد  األولــــى،  العاملية 

الكبرى املنتصرة وإفقار للشعب األملاني.
تــكــررت الــحــالــة األملــانــيــة، مــع فـــارق الـــظـــروف، في 
أكـــثـــر مـــن بــلــد أوروبــــــي خــــالل الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة 
املاضية عبر ما عرف بصعود النازيني الجدد، أو 
تعيش  التي  أملانيا  وحتى  اليمينيني.  الشعبويني 
منذ  قومي  يميني  هو  ما  لكل  مفرطة  حساسية 
العام 1945 وجد فيها الشعبويون فرصة للظهور 
إلى السطح. املواطنون األوروبيون شعروا باليأس 

ــحــادهــم ومــا تــرتــب عنها مــن تــرٍد 
ّ
مــن اجــــراءات ات

اقــتــصــادي دفــع بعض الـــدول إلــى حافة اإلفــالس، 
اليونان مثال. بينما شعر آخرون، األملان مثال، أّن 
الهجرة  سياسات االتحاد األوروبــي تجاه قضية 
تفوقهم  وتــعــّرض  االجتماعي  استقرارهم  تهدد 

االقتصادي للخطر.
الـــخـــالصـــة هـــنـــا، إّن ســــوء األوضـــــــاع املــعــيــشــيــة، 
والــقــلــق عــلــى املــســتــقــبــل، قـــد تــدفــع نــســبــة كبيرة 
السياسية  النظم  أفضل  رفــض  إلــى  املواطنني  من 
األفكار، ومتقدمة في  إنسانية في حيز  وأكثرها 
باليأس  الشعور  بتأثير  كثيرة  تطبيقية  جــوانــب 
مـــن قــــدرة الــنــظــام عــلــى الــتــعــامــل مـــع مشكالتهم 
ـــهـــا وتــــأمــــني مــســتــقــبــل مــســتــقــر ألبــنــائــهــم. 

ّ
وحـــل

التي  املجتمعات  فــي  تدميرية  هــذه  الــيــأس  لحظة 
يذهبون  املواطنني  ألن  ديمقراطية،  نظم  تحكمها 
القوى  وانــتــخــاب  األســـوأ  الــحــلــول  نحو  بأنفسهم 
األكـــثـــر تــطــرفــا. هــــذه الـــخـــيـــارات تــدمــيــريــة ألّنــهــا، 
انتقام  تقّدم وصفة  الغضب،  التنفيس عن  خالل 
يوصوفون  مّمن  قائمة طويلة  تستهدف  ضخمة 
فاسدين  من  الشعب"،  "أعـــداء  بأّنهم  وباطال  حقا 
املتطرفة،  القوى  لكِن  وأجانب.  وعمالء  ولصوص 
غــيــر الــديــمــقــراطــيــة، الــصــاعــدة إّنــمــا تــقــوم عمليا 

بالتخلص من منافسيها لتطبق هي وحدها على 
مقاليد الحكم وتنزع من الشعب سلطته وحقوقه 
نفسها  عــن  تــقــول  وستبقى  والتغيير  النقد  فــي 
إّنها "خيار الشعب وقراره الحر عبر االنتخابات"، 
وإّن وجودها شرعي رغم أّنها ستكون قد نسفت 

شرعية النظام عبر العنف.
العراق بحاجة لبرنامج يقصي اليأس ويحميه من 
دخول نفق االختيارات الخاطئة التي تحاول قوى 
عدة االعتماد عليه لفرض هيمنتها املطلقة وتقديم 
نفسها كـــ"عــالج تــاريــخــي" لكل أخــطــاء وأمـــراض 
املــرحــلــة الـــراهـــنـــة، إلّن تــمــاســك املــجــتــمــع الــعــراقــي 
ووحـــدة دولــتــه لــن يتحمال هــكــذا وبـــاء مهما كان 
صعوبات،  هناك  الديمقراطية  وعــابــرا.فــي  مؤقتا 
كالتي في العراق، ومع موروث ضخم من معاداة 
للسلطة، تكون  الحديث  والبناء  السياسية  الحرية 
لحظة اليأس الشعبي أكثر تدميرا، ولذلك فإّن طرح 
وتفكيكه  اليأس  لردع  تفصيلي  برنامج سياسي 
اما ومحكومني، في ظل 

ّ
صار ضرورة للجميع، حك

وجود قوى داخلية وخارجية على استعداد لفعل 
كل شيء حتى تؤكد صواب وجهة نظرها القائلة 
السياسية  والــنــظــم  الديمقراطية  صالحية  بــعــدم 
الحديثة لحكم مجتمعات منطقة الشرق األوسط.        

ال يبدو الّدعاء الحق املطلق الذي نتبناه 
 

ّ
في أحاديثنا وسلوكنا من تفسير إال
التي  التاريخية  التناقضات  إطــار  فــي 
رافــقــت نــشــوء وتــطــور أســالفــنــا على 
بنعمتها، خالفًا  فورثنا،  األرض،  هذه 
 حـــتـــى فــــي تــفــســيــر الـــظـــاهـــرة ذاتـــهـــا، 
متشّبثني في طرف من أطراف معادلة 
اآلخــر  الــطــرف  التفسير على حــســاب 
مــنــهــا؛ فــتــارة قــســاوة الــصــحــراء التي 
فــعــلــت فــعــلــهــا فـــي الــتــكــويــن الــجــيــنــي 
النزعات  وأخـــرى  العقلية،  ملــوروثــاتــنــا 
الــبــدويــة فــي الــالوعــي، وســواهــا قروية 
وفريق  العشائرية،  النزعة  أو  التفكير، 
يــعــزوهــا لــجــغــرافــيــة الــطــفــولــة فـــي بلد 
شــهــد سلسلة طــويــلــة مــن االنــقــالبــات 
الـــعـــســـكـــريـــة الــــتــــي انـــتـــهـــت بــعــســكــرة 
املــجــتــمــع إّبـــــــان الـــحـــكـــم االســـتـــبـــدادي 
ألكــــثــــر مــــن عـــقـــديـــن، فــــي حــــني يــقــف 
بــعــضــهــم عــنــد عــنــصــر غــيــاب الــعــدالــة 
الطبقية  الــفــوارق  وازديـــاد  االجتماعية 
بـــوصـــفـــهـــا مـــــدعـــــاة لــــعــــدم قــــبــــول مــن 
وزاد  لــــصــــالــــحــــه  الـــــحـــــقـــــوق  صــــــــــادر 
 مـــن أعـــبـــاء تــحــمــل املـــســـؤولـــيـــات على 

غرمائه. 

وعــلــى الــنــقــيــض، يـــرى الــطــرف اآلخـــر، 
الـــظـــاهـــرة، حــقــدا طبقيا،  فـــي تــفــســيــر 
يــــراه بعضهم بشأن  مــا  عــــالوة عــلــى 
مـــا كــــان مـــدعـــاة لـــتـــوريـــث عــــدم قــبــول 
اآلخــــــــر، وهــــكــــذا وصـــــــوال إلــــــى فــكــرة 
املجتمع  على  التقليدي  الــوعــي  هيمنة 
بحكم  قمعيًا  طغيانيًا  وعــيــًا   بوصفه 

مكوناته. 
وفي اإلطار التاريخي ذاته، تجتمع كل 
إصــرار  من  لتزيد  التفسير  محاوالت 
اآلخــــــر فــــي قــنــاعــتــه بـــاحـــتـــكـــار الــحــق 
لصالحه، ومن إصرارنا على حيازته، 
ما جعل مساحة الحوارات، على مدار 
سبعة عشر عاما، عقيمة وغير منتجة 

في كل املسائل الخالفية. 
فرانسيس  مــع  نتفق جميعا  قــد  نعم، 
فــوكــويــامــا  "إّن اّدعــــــاء الــحــق املــطــلــق 
ــفــاقــنــا هــذا 

ّ
ســلــوك طــغــيــانــي". ولــكــِن ات

نــابــع مــن رغــبــة فــرديــة فــي إدانــــة رأي 
اآلخــــــر ودعــــوتــــه لــلــقــبــول بـــرأيـــنـــا مــن 
هو  هنا  ودليلنا  لــلــذات،  مراجعة  دون 
مــمــارســة ذات الــســلــوك املــتــطــرف في 
وقـــت نــديــن هـــذا الــســلــوك عــنــد اآلخـــر. 
وعــلــى هـــذا امـــتـــّدت مــســاحــات الــحــوار 

لسنوات من منطلق رغبة التفوق على 
ــعــام باليقني  اآلخــــر، وأغـــرقـــِت الــــرأي ال
، لــــدى هــذا 

ً
الــــزائــــف، اّدعــــــــاًء وحـــقـــيـــقـــة

الفريق أو ذاك. 
الخارجي  الـــدور  هنا  أستبعد  ال  نعم، 
في صناعة هذا التطرف عبر توظيف 
الـــتـــاريـــخـــي،  اإلرث  فــــي  الـــتـــنـــاقـــضـــات 
الــعــوملــة  بــالــتــزامــن مــع تــأثــيــرات أدوات 
الــثــقــافــيــة عــلــى الـــوعـــي الــجــمــعــي، الــتــي 
احتجاجي  عقل  صناعة  في  أسهمت 
الكلي  اإلربــاك في املشهد  تحت مظلة 
املــتــخــم بـــالـــتـــجـــاذبـــات، وصـــــوال ملــزيــد 
ــجــاه بــلــورة معطيات 

ّ
مــن اإلربـــــاك بــات

صدمة التحول، بهدف القبول بالحلول 
الجاهزة التي لم يكن باإلمكان قبولها 
فــي الــســابــق. وأقـــّر أّن الــخــطــورة، هنا، 
ـــذي دّجــنــتــه أدوات  ال الــعــقــل  تكمن فــي 
الـــعـــوملـــة الــثــقــافــيــة وصــنــعــت الــقــطــيــعــة 
 بــيــنــه وبـــــني مـــجـــمـــوعـــة األنــــــا األعـــلـــى، 
وصـــــوال لــقــنــاعــات الـــقـــبـــول بــالــحــلــول 
الـــجـــاهـــزة عــلــى ضــــوء اإلبـــهـــار الــنــاتــج 
عـــن الــتــأثــيــرات الــســمــعــيــة والــبــصــريــة 
ملــخــرجــات شــكــل الــدولــة الــحــديــثــة، في 
التطرف  الــذي أظهر مــن  الــوقــت نفسه 

مــا يــتــجــاوز حـــدود احــتــكــار الحقيقة، 
حني مارس حقه الديموقراطي بسلوك 
استبدادي، فأطاح ببقايا أحالم القبول 
التكّيف مــع مشروع  بيئة  فــي  بــاآلخــر 

الدولة املدنية القائمة على التعدد. 
ومــــن هــنــا تـــبـــدو الـــحـــاجـــة مـــاّســـة إلــى 
االعـــتـــراف بــالــوجــود املــوضــوعــي لهذا 
الـــســـلـــوك  ذي  االحــــتــــجــــاجــــي  الـــعـــقـــل 
الـــوريـــث الشرعي  املــتــنــاقــض بــوصــفــه 
الــحــالــم بفضاء  لــلــوعــي االســـتـــبـــدادي 
الـــحـــريـــة، ومــــن ثـــم الــتــنــقــيــب عـــن آثـــار 
ســيــرورة هــذا العقل ووضــع توصيف 
دقيق لسلوكه التعسفي تجاه األغلبية 
الصامتة، باتجاه البحث عن مخرج له 
بالحقيقة  اإلمــســاك  مــن شرنقة  ولــنــا 
واحـــتـــكـــارهـــا نــحــو الــقــبــول بــالــتــوزيــع 
العادل للحرية، وبخالفه فإن هذا العقل 
معرض  املقبلة،  املراحل  الــذي سيقود 
لــلــنــكــوص نــحــو االســـتـــبـــداد بــمــعــاول 
ديــمــوقــراطــيــة، مـــن مــنــطــلــق الـــقـــوة في 
لــّي األذرع مــا سيجعله  إطــار سياسة 
خامة مناسبة ملشروع النفوذ والهيمنة 
الــخــارجــيــة فـــي ســيــاق عــوملــة واقــعــهــا 

الغلبة تحت مظلة سلطة املال.
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وقد أفرزت الحركة الفكرية والعلمية املعاصرة في 
أسهمت  عديدة  أسماء  والعشرين  الحادي  القرن 
وتــســهــم بــمــراجــعــات جــذريــة للكثير مــمــا جــرى 
وتــأســس فــي الــقــرن الــعــشــريــن ومـــا ســبــقــه، ومــن 
أبـــرز االســمــاء املــعــاصــرة هــو املفكر والعالم  بــني 
Bruno La- الفرنسي برونو التور  االفيلسوف 
فــي مجال  بــحــوثــه  قــادتــه  الـــذي  (م 1947)،   tour
في  مهمة وجذرية  تطويرات  الى  األنثروبولوجيا 
مجاالت فلسفة العلم والفلسفة عموما، وال سيما 
 Actor) (نظرية شبكة الفاعلني) ما بات يعرف بـ
أبــرز روادهــا مــن  يعد  التي   (Network Theory 

ومؤسسيها.

البدايات
تتميز مسيرة برونو التور الفكرية بأنها ابتدأت 
ومراقبته  البحث،  موضع  للوقائع  معايشته  من 
لها، وتوصيفه الدقيق لسياقاتها. فبعد أن ذهب 
األخــيــرة مستعمرة  العاج – بوصف  الــى ساحل 
فرنسية – الحظ وجــود شكوى مستمرة وسط 
املـــالكـــات الــتــدريــســيــة الــفــرنــســيــة مـــن عـــدم قـــدرة 
الطلبة األفـــارقـــة عــلــى اســتــيــعــاب مــا يــدّرســه لهم 
البعض  االســاتــذة فــي علم امليكانيكا. وقــد ذهــب 
– كالعادة – الى ان الطالب االفارقة غير مؤهلني 

فكريا لهذا املوضوع..الخ. 
لكن بــرونــو التـــور، عــن طــريــق مالحظة ومتابعة 
وتوصيف دقيق للمشكلة، حدد أن السبب يكمن 
فـــي طــريــقــة الـــتـــدريـــس نــفــســهــا، ذلــــك أن طــريــقــة 
ـــري عينيًا املــكــائــن مــوضــوع 

ُ
الــتــدريــس لــم تــكــن ت

الدرس للطالب، قبل الذهاب الى شرح ميكانيكها 
في  الطريقة  وهـــذه  وريــاضــيــا.  نظريا  وحركتها 
املراقبة والتوصيف والتحليل، طبقها برونو التور 
يمكن  مــا  لبيان  بــاريــس)،  (مدينة  ذلــك على  بعد 
تشكل  التي  التحتية»،  املعرفية  «البنية  تسميته 

ادراك مدينة باريس في وعي سكانها. 
لكن منهجية برونو التور شهدت منعطفا مهما، 
العلمية في  عندما تحول الى معايشة املختبرات 

الواليات املتحدة. 
فــقــد أخـــذ يــتــابــع تفصيليا مـــا يــجــري فـــي عمل 
الى اختيار  التربة،  العينات من  العلماء، من جمع 
والتبويب  التصنيف  الــى  منها،  املــحــددة  النماذج 
والــفــهــرســة الــتــي يــجــري بها الــتــوثــيــق، الــى اجــراء 
وصــوال  ذلــك،  فــي  املستخدمة  واألدوات  التجارب 
الى النتائج التي يتم استخالصها، وكيف يجري 
من  استقبالها  يتم  وكــيــف  وتعميمها،  توثيقها 
العلمية، ومن ثّم كيف  العلمي والدوريات  الوسط 
اقــرار بعضها في نهاية املطاف بوصفها  يمكن 
«حــقــائــق عــلــمــيــة»، لتصبح بــعــدهــا مــوضــع قبول 

عام.

األشياء أيضا..ال البشر فقط:
ميزة رئيسية في منهجية برونو التور أو «نظرية 
Soci- العلم» اجتماع  «علم  عن  الفاعلني»   ببكة 
على  بحثه  يقصر  لــم  انـــه   ،ology of Science

العلمية  الحقائق  تكوين  يــجــري  الــتــي  السياقات 
فــيــهــا مـــن زاويــــــة الــبــشــر ومــجــتــمــعــهــم فـــقـــط، بل 
أن ”االشــيــاء“ نفسها تدخل سياقات  بــّني كيف 

مختلفة.
وهــــــــــذه نــــقــــطــــة رئــــيــــســــيــــة فــــــي نــــظــــريــــة شــبــكــة 
الــفــاعــلــني، ذلـــك ان املـــوضـــوع تــحــول مـــن مــراقــبــة 
السياقات  على  االجتماعية  املــؤثــرات  ومالحظة 
الـــعـــلـــمـــيـــة، الــــــى مـــالحـــظـــة ومــــراقــــبــــة الـــســـيـــاقـــات 
ـــــتـــــحـــــول فــــيــــهــــا ”االشــــــــيــــــــاء“  الــــــتــــــي تــــــدخــــــل وت
 نــفــســهــا أيـــضـــا فـــي ســـيـــاق الـــتـــجـــارب والــنــتــائــج

والتوثيق.
The Pasteuri- فــرنــســا) (بــســتــرة  كــتــابــه   ـــفــي 
االكـــتـــشـــاف  الــــــى  يــــعــــود   zation of France
Lou- ــــــذي قـــــام بــــه لـــويـــس بـــاســـتـــور  للـــعـــظـــيـــم ال
يــبــيــنــه،،  مــــا  فــــي  ــــــور  الت يـــبـــّني  إذ   ،is Pasteur 
كــيــف ان الــجــراثــيــم كــانــت مــوجــودة قــبــل تــجــارب 
بــاســتــور كــعــنــاصــر طــبــيــعــيــة غــفــل فـــي الطبيعة 
فـــي ســـيـــاق مــخــتــلــف تــمــامــا عــــن  الــســيــاق الـــذي 
ــهــا بـــاســـتـــور فـــي انــيــة،  أمـــســـت فــيــه بــعــد أن عــزل
ووضعها فــي ظــروف مختبرية خــاصــة، الجــراء 
الــتــجــارب عــلــيــهــا، ومـــا يــتــرتــب عــلــى ذلـــك علميا 
ذلك  بعد  انــهــا  ذلــك  وانــثــروبــولــوجــيــًا،  واجتماعيا 
ــنــا عــلــى هــذا  فــقــط اصــبــحــت مـــدركـــة بــالــنــســبــة ل
 الـــنـــحـــو تـــحـــديـــدا ودخــــلــــت فــــي ســـيـــاق املــجــتــمــع

 والتاريخ. 
وما تتطلبه نظرية شبكة الفاعلني في حالة معينة، 
سواء تعلقت بالعلوم الطبيعية او االجتماعية، هو 
تحديد العناصر التي تشترك في تكوين الشبكة 
املعنية والسياقات التي تجري فيها وتأثيرها في 
بعضها البعض وتحوالتها أيضا في سياق هذه 

العالقة والتغيرات.
وقــــــد ســـعـــى التـــــــور الــــــى نـــحـــت مــــفــــردة جـــديـــدة 

الشبكة، ال بوصفه  هــذه  الفاعل في  للتعبير عن 
عــنــصــرا اجــتــمــاعــيــا فـــقـــط، بـــل االشــــيــــاء ايــضــا، 
عن بــــدال   (actant) كــلــمــة  نــحــت  ان  مــنــه   وكـــــان 
 (actor). وتلعب هذه النظرية اليوم دورا مهما في 
مراجعة العديد من املواضيع في املجاالت البحثية 
العامة  الــنــظــرة  وفـــي  وســـواهـــا،  العلمية  املختلفة 
والفلسفة، الــبــشــري،  والــتــاريــخ  والـــوجـــود،   للعلم، 

وفلسفة العلم.
الدالالت العميقة

وتــــصــــل اســـتـــنـــتـــاجـــات وتـــحـــلـــيـــالت التـــــــور الـــى 
انـــنـــا مــنــذ بـــدايـــة عــصــر الـــحـــداثـــة والـــتـــحـــديـــث، لم 
ــــة هـــــذه بــنــظــر االعـــتـــبـــار، ــــرؤي  نـــأخـــذ شــمــولــيــة ال
وكــان ذلك ان عناصر كثيرة من طريقة التفكير 
ما قبل الحداثية من العصور التي سبقت الحداثة 
ـــى الـــرؤيـــة االجــتــمــاعــيــة الــعــامــة لعصر  تــســلــلــت ال
الحداثة، ويراجع في هذا السياق مؤلفات وافكار 
 Durkheim دوركهايم إميل  االجتماع  علم  رواد 
الـــذي يحمل  كــتــابــه  فــي    Weber ومــاكــس فيبر
عنوانا الفتا، وذا داللة مهمة، وهو (نحن لم نكن 
 .We Have Never Been Modern (حديثني أبدا
الفكر  بعيد جــدا عما تواضع عليه  بالطبع  وهــذا 
العاملي – بما في ذلك بعض األصداء التي تصلنا 
منه هنا في العالم العربي – ذلك ان حركة الفكر 
أبعد ما تكون عن االقرار بنتائج نهائية، حتى تلك 
وبحكم  الزمن  بمرور  ترسخ  بعضها  يبدو  التي 
 القبول العام والتكرار والتواتر كمسلمات مفروغ

منها.
كما ان ما تقدم، ال سيما وضع مركز املعرفة ال 
في االنسان فقط، بل في االنسان واألشياء أيضا، 
يبني السبب الذي يتم ادراج فكر وفلسفة برونو 
التــور فيها ضمن االتــجــاهــات املعاصرة ملــا بعد 

.Posthumanism االنسانوية

أقام نادي الشعر في اتحاد األدباء والكتاب 
في العراق جلسة لتجارب شعرية شبابية 
بابلية بحضور العديد من األدباء واملثقفني.
الشاعر حسني  أدارهـــا  التي  الجلسة  بــدأت 
مكي،  ســالم  بالشاعر  احتفاال  املــخــزومــي 
مكي  بقوله: ســالم  علي ســرمــد،  والشاعر 
«من مواليد الحلة في العام 1986، وحاصل 
عــلــى بـــكـــالـــوريـــوس قـــانـــون جــامــعــة بــابــل، 
وبكالوريوس تربية قسم اللغة العربية، كما 
منها  القانون  فــي  املؤلفات  مــن  العديد  ولــه 
األحــوال  قانون  اشكاليات  القانون،  «تأزيم 
الشخصية“ وصدرت له مجموعة شعرية 

بعنوان مزارع الوقت“.
طـــرح املــخــزونــي خـــالل الــجــلــســة مجموعة 
من التساؤالت منها ما يتعلق «بالتناقض 
الصارم  القانوني  مكي  بني ســالم  الغريب 
والـــشـــاعـــر املــــتــــرف؟، يــســتــفــســر عـــن رأي 
الشاعر القانوني في املرأة وكيف ينصفها 
أم ينصف قلبه؟، كما تساءل املخزوني عن 
الوقت في مجموعة سالم وحياته؟.  ويجيب 
مـــكـــي عــــن تـــســـاؤالتـــه يـــســـرد تــنــاقــضــات 
الــحــيــاة، مــعــبــرًا عــن شــعــوره بــاالســى عند 
مــمــارســة الــحــيــاة الــوظــيــفــيــة كــقــانــونــي أو 
رجل قانون، كونه يمر من خاللها بالكثير 
مــــن املـــشـــكـــالت املــجــتــمــعــيــة فــــي املــحــاكــم 
 وغــيــرهــا مــن الــجــوانــب املظلمة واملــســكــوت
 عــنــهــا. أمـــا حــيــاة مــكــي األخــــرى واملتمثلة 
والـــنـــقـــد  والــــشــــعــــر  األدب  عـــلـــى  بــــإطــــالعــــه 
الــذي يصور  الجميل)  (بالجانب  فيصفها 
الــحــيــاة بــجــمــالــيــاتــهــا ويــنــقــل الـــواقـــع الـــذي 
نتمناه ونــريــده، ويــقــول إن «الــقــانــون رغبة 
أي  األدب  أمـــا  عــنــه،  التخلي  استطيع  مــنــي 
الــشــعــر فــقــد تــورطــت بـــه، هــو أزمـــة نفسية 
ــخــرج الــشــاعــر مــن أزمـــة الحياة 

ُ
وداخــلــيــة ت

قلبه  ينصف  الشاعر  يريد.  بما  وتلوينها 
القانون فال  أما رجل  الشعر،  فهو مصدر 
بد من امتالكه للعدالة والشيء الكثير منها 
الشاعر  هــو  فــاســد مثلما  إلـــى  تــحــول  واال 
الـــذي يــوجــب امــتــالكــه مــن الــحــب والــجــمــال 
والــرقــة مــا ال يمتلكه غــيــره كــونــه بــال هــذه 
يـــكـــون شــــاعــــرًا“.  يــمــكــن أن  املـــقـــومـــات ال 
ـــى أن مــجــمــوعــتــه صـــدرت  ويــشــيــر مــكــي ال
خالل فترة انتقالية ومضطربة من حياته 
كان يعيش خاللها في مجتمع كما وصفه 
الشبه  املفخخات واملوت  بالصغير تسوده 

يــومــي كـــون مــديــنــتــه صــغــيــرة وشــوارعــهــا 
قــصــيــرة وبـــاإلمـــكـــان قــطــعــهــا مــشــيــا على 
«الحلة» أي صــوت النفجار يحدث  االقـــدام 
جــزءا  ملكي  املجموعة  هــذه  وتــعــد  يسمعه. 
من تداعياتها فضال عن حياته الشخصية 
«كــنــت أعيش  فــيــقــول:  كـــان يعيشها  الــتــي 
بشكل  وضيقا  واجتماعيا  نفسيا  فــراغــا 

كبير فكان الشعر مالذًا لي“. 
ـــقـــراءات  وقــــد شــــارك الــشــاعــر بــعــدد مـــن ال
وأنــا  البعيد/  األمـــس  (مــنــذ  منها:  الشعرية 
ــنــي، 

ّ
أتـــمـــدد، كــل يــــوم/ فــي حــقــل األلـــغـــام عــل

أحـــظـــى بــلــحــم طــــــازج/ أنـــثـــره فــــوق مــقــبــرة 
املدينة/ ألكسو العظام هّما).   

وعن الشاعر علي سرمد يقول املخزومي 
الجلسة: هو طالب دكتوراه في األدب  عبر 
ونـــقـــده بــجــامــعــة بــابــل مـــن مــوالــيــد 1990، 
أول مــجــمــوعــة شــعــريــة لـــه كـــانـــت بــعــنــوان 
شــارك  وقــد  كما  امليتافيزيقية“،  ”طحالب 
فـــي مــهــرجــانــات عـــدة داخــــل جــامــعــة بــابــل 
وخــارجــهــا، لــه بعض الــنــصــوص واملــقــاالت 
املنشورة في الصحف وترجم بعضها إلى 
االسئلة  ومــن ضمن  عاملية مختلفة.  لغات 
بدراسة  يتعلق  ما  املخزومي  التي طرحها 
سرمد داخل معترك الشعر، ومجال البيئة 
تطورها،  ومــراحــل  القصيدة  لنمو  املالئمة 
واالطالع والدراية بالنص، وفقدان القصيدة 
الفلسفي في  والبعد  الكتابة،  لبراءتها عند 
الــنــص وتـــداخـــل االفـــكـــار حــتــى فــي الــعــلــوم 
داخـــلـــه، إذ أن الــبــعــد الــفــلــســفــي فـــي الــنــص 
الشعري كــون لــه األثــر الــواضــح وغير ذلك 
طحالب  بمجموعة  املعنية  الــتــســاؤالت  مــن 
الجلسة  خــالل  سرمد  ويبّني  املتافيزيقيا. 
قـــدم الــعــالقــة بـــني الــشــعــر والــنــقــد، إذ كــان 
النابغة الذبياني وشعراء املعلقات يتركون 
قــصــائــدهــم لــســنــة كــامــلــة ثـــم يــنــقــحــونــهــا 
العالم.  كما وتحدث عن  إلى  ويخرجونها 
النقدية  والــرؤيــا  الكتابة  عند  الشاعر  بناء 
والسيما  الــنــص،  لكتابة  الواسعة  واملعرفة 
الــشــعــر املــعــاصــر، إذ اصــبــح مــتــداخــال مع 
الفلسفة، وهنا ال بد أيضا للشاعر أن يكون 
قارئا حتى يــدرك مساحة ما يكتبه.  كما 
وقد تناول سرمد البعد الثقافي، وقال: «في 
هذا العصر ال يمكن للشاعر أن يكون بعده 
الــثــقــافــي كــمــا الــشــاعــر فــي الــقــرن األول أو 
الثاني من الهجري، لذلك فإن مسألة الثقافة 

مهمة لتحريك النص وكتابته». 

إنَّ التوظيف الحّسي/السمعي كان حاضرًا في العديد 
يفتتح قصيدته  إذ  السّياب)  (بــدر شاكر  من قصائد 
(فـــي الــســوق الــقــديــم) بــجــوٍّ هــامــس مــشــحــون بـــدالالت 

االغتراب:
الليل، والسوق القديم

خفتت به األصوات إال غمغمات العابرين
وخطى الغريب وما تبثُّ الريح من نغم حزين

في ذلك الليل البهيم.
الليل، والسوق القديم، وغمغمات العابرين؛ 

والنور تعصره املصابيح الحزانى في شحوب
-مثل الضباب على الطريق-

من كل حانوت عتيق، 
بني الوجوه الشاحبات، كأنه نغم يذوب

ـــقـــديـــم.  فــعــلــى الـــرغـــم مـــن أنَّ هــذه  فـــي ذلــــك الـــســـوق ال
الـــقـــصـــيـــدة ابـــتـــعـــدت عــــن خــطــابــيــة الـــنـــســـق الــشــفــاهــي 
الذاتي  بني  العميق  الرؤيوي  والربط  األصــوات  بتعددية 
الذي  النسق  لم تبتعد كثيرًا عن  أنها  إال  واملوضوعي، 
ولــــد فـــي ظـــل الــخــطــاب اإلعــــالمــــي، بــوصــفــه جـــــزءًا من 
أنَّ مظاهر  للتدليل على  الثقافي، وقد اخترناه  السياق 
النسق ليست بالضرورة أن تكون عيوبًا أو مثالب، إنما 
هي أنساق بنائية تحدد فعاليتها في ضوء املعالجات 
الرؤيوية واألداء الشعري، فالتكرار حاضر في املقطع 
األول، وكذلك في املقاطع األخرى، والسردية التقريرية 
حاضرة بوضوح في املقطع الثامن حتى املقطع الحادي 
أنــا من  التاسع:  املقطع  عشر، على شاكلة ما جــاء في 
تـــريـــد، فــأيــن تــمــضــي؟ فــيــَم تــضــرب فـــي الــقــفــار  مثل 
الشريد؟ أنا الحبيبة كنت منك على انتظار.  أنا من تريد 
..» وقّبلتني ثّم قالت – والدموع  في مقليتها- « غير أنك 
أّما الصور الكنائية فقد أملتها  لن ترى حلم الشباب  
مــنت حكائي  عنه  تــرشــح  إذ  للنص،  الــســرديــة  الطبيعة 
املعقدة،  البعيدة  االستعارات  يحتمل  ال  املالمح  واضــح 
أو الصور اإليحائية املركبة، بل إنَّ أسلوب التشبيه الذي 
هو رديف الكناية كان سائدًا في العديد من الصياغات 
مثل: (مثل الضباب، كأنه املغيب، كالظالل، مثل أمساء 
الــخــريــف، مــثــل أوراق الــخــريــف، مــثــلــمــا غـــاب الـــشـــراع، 
كــاملــنــزل املــهــجــور، كالسلم املــنــهــار) ومـــع اإليــغــال في 
السردية التقريرية التي اتخذت مسارًا حواريًا تختفي 

التشبيهات بأسلوبها التقليدي باستثناء عبارة (مثل 
الــشــريــد) فــي املــقــطــع الــتــاســع. وبــخــصــوص الــربــط بني 
الربط كان عرضيًا وسطحيًا  فإنَّ  الذاتي واملوضوعي 
لــنــازك املالئكة إذ جــاء فــي املقطع  فــي نــص (الكوليرا) 
أرادت  الشاعرة  الخطاب، كأنَّ  األخير بعد تغّير وجهة 
ل ذروة النص واحتواء مدلوله االجتماعي 

ّ
لألنا أن تشك

بـــصـــورة مــبــاشــرة «يــامــصــر شـــعـــوري مـــّزقـــُه مـــا فعل 
املــوت» في حني جــاءت العالقة بني الذاتي واملوضوعي 
في نص (في السوق القديم) مبنية بناًء عضويًا عميقًا، 
إذ يتنامى الــذاتــي مــع املــوضــوعــي فــي تــبــادالت داللــيــة، 
فــكــان تــوظــيــف الــتــفــاصــيــل بــمــثــابــة املـــعـــادل الــصــوري 
ــــذات وتــجــلــيــات األنــــا فــي وحــدتــهــا  الــــذي يــعــكــس قــلــق ال
واغــتــرابــهــا وحــنــيــنــهــا، وكــــأنَّ وراء الــنــص قــصــديــة في 
توظيف االستعارة الصورية على الطريقة السينمائية، 
وهذا ملمح إضافي يؤكد أنَّ وسائل االتصال الحديثة 
لذلك  الثقافي،  السياق  لت جــزءًا حيويًا من نسيج 

ّ
شك

أصــبــح مــن الطبيعي أن تــتــســرب بــعــض أنــســاقــهــا إلــى 
تــقــنــيــات الــبــنــاء الــشــعــري الــــذي بـــدأ يــخــرج مــن أفقيته 
والجزالة  للتفعيالت  الكّمي  باإلطار  املحكومة  الشكلية 
األنــســاق  بــاتــجــاه  للقافية  اإليــقــاعــيــة  والــرتــابــة  اللفظية 
مختلفة،  مكانية  صـــورًا  الــنــص  رســم  فقد  التعبيرية. 
هــي فــي األصـــل إســقــاطــات الــــذات عــلــى املــكــان بعملية 
إلــى صــور مستمدة  الشاعر  انفعاالت  تترجم  مماهاة 
من موجودات السوق وأجوائه، فمنذ املقطع األول يمازج 
النص بني غربة الشاعر والليل وصوت الريح وشحوب 
 ... الشاحبة  ووجوههم  العابرين  وغمغمات  املصابيح 
إلخ، ويستمر في املقطع الثاني ليحّول الغربة الذاتية إلى 
شعور جمعي، أو ظاهرة اجتماعية «كم طاف قبلي من 
غريب/ في ذلك السوق الكئيب/ فرأى، وأغمض مقلتيه/ 
وغاب في الليل البهيم..» ثمَّ يوظف حركة الريح والدخان 
وفتور النفس واكتئابها وصدى الغناء الذي يثير حنني 
ويــوقــظ  املــفــتــوح،  الطبيعي  بفضائها  للقرية  الــشــاعــر 

حلمه بالرحيل:
والريح تعبث بالدخان...  

الريح تعبث، في فتور واكتئاب، بالدخان،  
وصدى غناء..  

ر بالليالي املقمرات وبالنخيل،
ّ
ناٍء يذك  

 أسمعه وأحلم بالرحيل
ّ

وأنا الغريب... أظل  
في ذلك السوق القديم.   

     ومن الجو العام ينتقل النص إلى التفاصيل حيث 
البضائع والــظــالل والــجــدران والــرفــوف واألكـــواب، وفي 
املقطع الرابع تتحول املناديل إلى تلويحة وداع في عملية 
استدراج للعالقات الوظيفية والتداولية للمناديل، حيث 
الخامس  املقطع  التماهي في  يتواصل  ثمَّ  والــدم،  الدمع 
مـــع الــشــمــوع «وأنـــــت ايــتــهــا الــشــمــوع، ســتــوقــديــن / في 
املخدع املجهول، في الليل الذي لن تعرفيه».      وعلى 
الرغم من تركيبة البناء الصوري لهذا النص إال أنه لم 
بألفاظ مختلفة  وتكرارها  الجاهزة  التراكيب  من   

ُ
يخل

الوجوه  البهيم،  الليل  نغم حزين،  القديم،  (السوق  مثل 
الضوء  املــقــمــرات،  الليالي  الكئيب،  الــســوق  الشاحبات، 
الضئيل، اللحن الرتيب، ليلة ظلماء، الدمع الثقيل، العطر 
املضاع، الدم الجاري، الظالل الراعشات، املخدع املجهول، 
ليلة قمراء، السعف الثقيل، الحلم الطويل، املنزل املهجور، 
النائي  الحزانى،  الكئيب، املصابيح  الليل  املنهار،  السلم 
االسير،  العبد  الغريب،  الرجل  الحبيب،  الحلم  القريب، 
نحويًا  تركيبًا  املركبة  الجمل  هــذه  إنَّ   ( البعيد  الـــدرب 
ــفــًا مــن مــوصــوف وصــفــة مــعــرفــتــني على 

َّ
بسيطًا مــؤل

ب  السمة الوصفية للنص، تسهم بإضعاف 
ِّ
غل

ُ
األغلب، ت

حركية الصورة، فصفة القديم التي أسندت للسوق هي 
صفة زمانية أسندت إلى مكان، والسوق هو مظهر من 
أو  الريف  مظاهر  من  مظهرًا  منه  أكثر  املدينة  مظاهر 
البادية، وهو مكان إشباع الحاجات واملتاجرة واملضاربة 
املادية  العالقات  ومرجع  والخسارة،  والربح  واملساومة 
املجردة من العواطف واملشاعر، وقد أراد به الشاعر أن 
فيها،  غريبًا  نفسه  وجــد  التي  املدينة  كناية عن  يكون 
وهـــذا انــعــكــاس ملــا شــاع فــي األدب الــغــربــي مــن نزعات 
مضادة للمدينة، إال أنَّ الشاعر هنا أراد تحقق االغتراب 
املزدوج- املكاني والزماني، فهو مغترب بإزاء حداثتها 
ل روحها، هذا 

ّ
املادية، ومغترب بإزاء املاضي الذي يشك

القديم» في سياقها  إذا ما وضعنا جملة «في السوق 
صياغتها  تكرار  لكنَّ  تأويلها.  على  املساعد  الثقافي 
اللغوية بهذا الزخم يحّول املكررات إلى صدى يتضاءل 
إلــى قالب جاهز تصب فيه  أو  املــركــز،  ابتعد عن  كلما 
الوجوه  البهيم،  الليل  (نغم حزين،  فتعبيرات:  الكلمات، 
الشاحبات.. إلخ) بقيت في حدود داللتها املعجمية التي 
هيمنت عليها دالالت الحزن والكآبة والسكون، مقابل 
مناخ  لتجّسد  تضاءلت  التي  واالبتهاج  الحركة  دالالت 

الرتابة الذي جسد مضمون النص.

تداعي 
ُ
في البيِت امل

الذي تعصفُ بِه 
 واألفكار 

ُ
الريُح واألمزجة

اختلفَ أفراُد العائلة 
َبعَد َموِت أبيهم 

على خريطِة البيِت 
ة 

َ
َوحصِص الَوَرث

 أكبرهم:
َ

قال
بَني  فلنفتح   -

ــــغــــرفــــتــــِني  ال
بابا 

ونـــــــغـــــــلـــــــُق 
النافذة. 

 اآلخر:
َ

وقال
بــل نقطُع ما   -
 بينهما 

َ
صل

ّ
ات

ونقيُم جدارا. 
 األصغر 

ُ
واقترَح األخ

م دائري 
ّ
بناَء ُسل

يدوُر على كال الغرفتني
والباحِة معًا 

جُه إلى السماء 
ّ
َويت

 آخر:
َ

وقال
- أعطوني حصتي 

وسأترُك لكم ِقّن الدجاج هذا 
وأسكُن في غرفة لإليجار.

اشتّدْت خالفاتهم 
وتقاطعْت أصواتهم العالية 

سّبوا بعضهم 
بعضا 

ولــــعــــنــــوا 
صــــــــــلــــــــــة 

القربى 
ونــــــســــــب 

الدم 
ـــــروا 

ّ
وتـــــنـــــك

لـــــــــــــذكـــــــــــــرى 
أهلهم املوتى  

والطفولة 
 والـــذكـــريـــات 

القديمة 
واألسراْر 

وفي آخر األمر 
تأريخهم  وضعوا 

العائلي 
تحَت أحذيتهم 

وقّرروا بيع
الداْر.  

ييهم

تبيِتِ ِِال ِة
ةةة
َ
ةةث ثَر ررلو َ

:
نينينينينينيَنيَ

 ماا
ما 

ررررررا.ا.ا.ا.ا.اااا
  األاألاألاألاألاألصاألصاألصاألصألصغر

ئري
نيالغلغررفتنيني الالككال

بب

لل
أأهه
ووووا
وو
الالقدقد
ووووواألساألس
ووووففي

وضوضعوعو
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مــثــل بــقــيــة الــقــائــمــة الــقــصــيــرة لــجــائــزة 
أورويـــــل، كـــان ثــمــة مــوضــوع فــي روايـــة 
(بــائــع الــحــلــيــب) أكــثــر مــمــا هــي أجــنــدة. 
دائــًمــا مــا يــكــون املــجــال فــي هـــذا الــنــوع 
من الرواية السياسية رحبًا، يمكنه من 
اســتــيــعــاب مــؤلــفــني أمــثــال ألـــي سميث، 
راشيل كوشنر، بول بيتي، وجوناثان 
كــــو. وكـــمـــا كــتــب جـــــورج أورويــــــــل: ”ال 
التحّيز  مــن  بصدق  خــاٍل  كتاب  يوجد 
الــســيــاســي. إن الــــرأي الــقــائــل بـــأن الفن 
بالسياسة  له عالقة  يكون  ال  أن  يجب 
هــو مــوقــف سياسي بحد ذاتــــه“. ومع 
ــــك، مـــن الــصــعــب الــعــثــور عــلــى مــثــال  ذل
على ما يمكن للمرء أن يسميه ”رواية 
الــحــمــلــة الــســيــاســيــة“: تــلــك املــجــمــوعــة 
الــفــرعــيــة الــتــي تــضــم كــالســيــكــيــات من 
قبل أمثال تشارلز ديكنز وإميل زوال، 
املصاغة  البيانات  مــع  جنب  إلــى  جنًبا 
أدبيًا، املذكرات، والتحقيقات الصحفية. 
العاطفية  الــرغــبــة  يــوحــدهــم هــو  مــا  إن 
ـــســـرد  فــــي اســـتـــخـــدام الــشــخــصــيــة وال
العلل  إلــى بعض  الــقــارئ  انتباه  لــجــذب 
االجتماعية وتعبئة الجهود ملعالجتها. 
م 

ّ
وكــمــا وصــف النهج ســام لــيــث، محك

جائزة أورويل بقوله: ”انظروا إلى هذا، 
أليس ُمريًعا؟“.

عندما أعلن ساتكليف القائمة الطويلة 
فــي شــهــر مــايــو، قـــال إنـــه ”ُيــســلــم بأنه 
السياسة في كتاٍب  العثور على  يمكن 
مـــا بـــني الــســطــور، أكــثــر مــمــا فــوقــهــا“. 
اعتبر كو الذي لم تفز روايته عن حالة 
األمـــة (إنــجــلــتــرا الــوســطــى) فــي القائمة 
الــطــويــلــة، عــلــى أنــــه ”تـــوبـــيـــخ ضــمــنــي“ 
يقول:  الصريحة.  األجــنــدة  ذات  للكتب 
”قد يكون رد فعلي في بعض األحيان 
أنه سيكون هناك وقت للتحدث بصوت 
عال وواضح. وعلى أية حال، كما يقول 
دوغ أنديرتون، إحدى شخصياتي في 
روايــــة (نــــادي الــبــغــيــضــني): الـــدهـــاء هو 
مرض إنجليزي. أعتقد أنه ألمّر غريب 
اللغة اإلنجليزية، هذا النكوص عن  في 
السياسية علنية  تبدو رسالتها  روايــة 
املثال،  على سبيل  فرنسا،  في  للغاية. 
نقاط  على  الحصول  اب 

ّ
الكت يستطيع 

إضــافــيــة لــكــونــهــم ”مـــلـــتـــزمـــني“. حتى 
فــي اســكــتــلــنــدا، ُيــعــتــبــر أمــثــال جيمس 
 قوميني 

ً
كيلمان وألسدير جراي أبطاال

السياسي  املحتوى  إلى حّد ما بسبب 
ذلك  يبدو  إنجلترا  فــي  لكن  ألعمالهم. 

 نوًعا ما“.
ً
مبتذال

لـــطـــاملـــا أثــــــــارت الــــــروايــــــات الــســيــاســيــة 
الــصــريــحــة قـــــدرًا مـــن االرتـــــيـــــاب. فقد 
صّنف أورويــل كما هو معروف رواية 
هاريت بيتشر ستو املعادية للرق (كوخ 
الــعــم تـــوم، 1852) بــاعــتــبــارهــا ”كــتــاًبــا 
فّعالة  مــا زالــت  الجالفة  ـ  ا جــّيــًدا“ 

ً
سيئ

حتى اآلن ـ ونبذ ميالن كونديرا بدوره 
وأربعة  وتسعمائة  (ألــف  أورويـــل  عمل 
فــكــرًا  ”بـــاعـــتـــبـــاره   (1949 وثـــمـــانـــون، 
ــًرا بهيئة روايــــــة“. في 

ّ
ســيــاســيــًا مــتــنــك

مراجعة مدمرة، قال ويتاكر تشامبرز: 
الهائلة  الفلسفية  رانــــد  آيـــن  تــحــفــة  إن 

1957) (أطـــــــــــلـــــــــــس هــــــــّز  كـــتـــفـــيـــه، 
يــــــــمــــــــكــــــــن 
وصــــفــــهــــا 
بـــــــــأنـــــــــهـــــــــا 
روايـــة فقط 
مــــــن خــــالل 
تــــخــــفــــيــــض 
قـــــــــــــيـــــــــــــمـــــــــــــة 
املـــــصـــــطـــــلـــــح 
قــصــتــهــا   ...
بـــكـــل بــســاطــة 
تـــنـــفـــع اآلنـــســـة 
رانـــــد فـــي جلب 
ــــــزبــــــائــــــن إلـــــى  ال
داخــــــل الــخــيــمــة، 
وكـــــــــصـــــــــنـــــــــدوق 
صـــــــابـــــــون فـــــــارغ 
تـــــــســـــــتـــــــخـــــــدمـــــــه 
كــــمــــنــــّصــــة لـــنـــقـــل 

رسالتها.
لم  الرسالة  مقاومة 
منذ  شـــــّدة   

ّ
إال تــــزد 

يعتقد  الـــحـــني.  ذلــــك 
والجزر  املــد  أن  لييث 
ـــلـــمـــوضـــات األدبــــيــــة  ل
تـــركـــت روايـــــة الــحــمــلــة 
الــــســــيــــاســــيــــة عـــالـــيـــة 
وجــــافــــة. يــــقــــول: ”لــقــد 
فكرة  جميًعا  أسكرتنا 
أنك ال تكافئ كتاًبا على 
أهمية موضوعه بل على 
حرفته األدبية. ففي حني 
اتـــســـاق االســـتـــعـــارات  أن 
هي لعبة عادلة، فإن قيمة 
أفـــكـــارهـــم أقــــل مـــن ذلــــك“. 
على  النقدي  التركيز  هــذا 

استثنائًيا  كتاًبا  يكافئ  واللغة  الشكل 
لكنه يخلق  الحليب“،  ”بائع  مثل كتاب 
أجندة  لــه  مــؤلــف  ألّي  ا  صقيعّيً ا 

ً
مناخ

إصالحية صارخة.
الشعار  تتعلم  األدب،  تـــدرس  ”عــنــدمــا 
القائل بأن الفن العظيم ليس سياسيًا“، 
عتبر 

ُ
كــمــا تــقــّر جــوانــا كــافــيــنــا، الــتــي ت

روايتها األخيرة (Zed) هجاًء ساذجًا 
املتخطي  التقنية  عمالق  انحالل  حــول 
لــــلــــحــــدود الــــقــــومــــيــــة. «أنـــــــت تــــقــــرأ بـــأن 
الخيال بطريقة ما.  األفــكــار عــبء على 
كتابة  أو  شخصية  خلق  بمجرد  لكن 
فكرة  فإنك ستكون في صميم  قصة، 
أم ال».  عــن املجتمع ســواء أعجبك ذلــك 
ــتــي تـــأثـــرت بكافكا  تــفــّضــل كــافــيــنــا، ال
ــــقــــلــــق»، نــشــر  وغـــــوغـــــول و»تــــقــــالــــيــــد ال
الــحــيــاة  غـــرابـــة  عـــن  للتعبير  الــســخــريــة 
تقول،  كما  الوعظية،  فالرواية  الحديثة. 
أكثر عرضة للرفض باعتبارها دعاية. 
أن  «مؤلفون مثل وليام موريس يمكن 
يكونوا واثقني للغاية: هذا هو برنامجي 
لقد  النتائج.  أريــد هــذه  وأنــا  السياسي، 
أنفسهم ومن  كانوا متأكدين جــًدا من 
مكانهم في املجتمع. عاملنا أكثر تقلًبا 
والجمهور أكثر تطورًا. الناس مرتابون 
جدًا من الجدال الفظ ـ عن حق ـ لدرجة 
أننا نتساءل عن دوافع كل شيء طوال 

الوقت».
لــم تــكــن الــقــضــيــة دائـــًمـــا هــي أن الــقــراء 
نكصوا عن الرواية التبشيرية. خذ على 
الـــوراء:  سبيل املــثــال روايـــة (النظر إلــى 
ف منشوره 

ّ
ـ 2000، 1888). غل  1887

مــــن أجـــــل اشـــتـــراكـــيـــة أمـــريـــكـــيـــة داخــــل 
ينام  بوسطن  من  أرستقراطي  حكاية 
يوتوبيا  في  ويستيقظ  عاًما  ملدة 113 
مساواة، أنتج الصحفي إدوارد بيالمي 
الكتب األكــثــر مبيًعا   مــن 

ً
كــتــاًبــا هــائــال

قــيــل إنـــه جــلــب املـــزيـــد مـــن األمــيــركــيــني 
إلــى االشــتــراكــيــة أكــثــر مما فعله كــارل 
إلى  (النظر  روايـــة  نفوذ  امتد  مــاركــس. 
الــوراء) ليشمل حق املــرأة في االقتراع، 
الـــشـــعـــبـــويـــني، هــــــ. ج. ويــــلــــز، مـــوريـــس، 
أتلي،  وكليمنت  روزفــلــت،  د.  فرانكلني 
ــذيــن أخـــبـــروا بــــول، نــجــل بــيــالمــي، أن  ال
العمل بعد الحرب كانت  حكومة حزب 
ــل بــيــالمــي الــعــلــيــا». لــم يغّير 

ُ
ــث

ُ
 مل

ً
«طــفــال

بيالمي العالم إلى الحد الذي كان يأمل 
إلى  ا 

ً
مختلف تــركــه  بالتأكيد  لكنه  فــيــه، 

حـــد مــــا. تــســتــهــدف روايــــــات الــحــمــالت 
الفينة  وبــني  التشريع،  كتب  السياسية 
والــفــيــنــة تــصــيــب هــدفــهــا. روايــــة أبــتــون 
(األدغـــال،  األمــعــاء  تقلب  التي  سنكلير 
الــعــمــال  تــفــضــح مــحــنــة  1906)، والــتــي 
اللحوم  تعبئة  مصانع  فــي  املهاجرين 
بــشــيــكــاغــو، دفـــعـــت الـــرئـــيـــس تـــيـــودور 
رائـــــدة  إدارة  تـــأســـيـــس  إلـــــى  روزفــــلــــت 
لــألغــذيــة والــعــقــاقــيــر، رغـــم ”خــيــبــة أمــل 
العمال.  حقوق  تحسني  في  سنكلير“ 
ج  أ.  كتب  أكثر   ،(1937 (القلعة،  روايـــة 
تـــدور عــن طبيب  الــتــي  كــورنــني مبيًعا، 
مساِوم أخالقًيا في بلدة تعدين ويلزية، 
أثرت على خطط صديقه أنورين بيفان 
الوطنية.  الصحية  الــخــدمــات  هيئة  فــي 

كــمــا أطــلــقــت روايــــــة (كـــــوخ الـــعـــم تـــوم) 
الــرّق. رواية  إلغاء  لبيتشر ستو حركة 
ة، 1914)، 

ّ
(املحسنون ذوو البناطيل الرث

تريسيل  لــروبــرت  الذاتية  السيرة  شبه 
التي وصف فيها الفقر واالستغالل في 
بلدة إنجليزية صغيرة، كما قال النائب 
مــؤخــرًا، ”منحت  كــارديــن  دان  العمالي 
الــــحــــركــــة االشــــتــــراكــــيــــة فـــــي عــصــرنــا 

الحاضر قصة تدعم قضيتنا“.
في الطرف اآلخر من الطيف السياسي، 
التحّررية  الــرمــزيــة،  رانــد  لت روايـــة 

ّ
شك

وروايـــتـــهـــا   (1943 (املـــنـــبـــع،  الــعــنــيــفــة 
الحواريني  تفكير  كتفيه)  هــّز  (أطــلــس 
األقـــــويـــــاء بـــمـــن فــيــهــم رئـــيـــس مــجــلــس 
ــنــواب األمــريــكــي الــســابــق بـــول رايـــان،  ال
وقــــاضــــي املـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا لـــلـــواليـــات 
املــتــحــدة األمــريــكــيــة كــالرنــس تــومــاس، 
غرينسبان،  آالن  االقتصادي  والخبير 
الــبــريــطــانــيــة  املــالــيــة  ومــســتــشــار وزارة 
ساجد جاويد. رواية الكاتب النيجيري 
ــــبــــارزة واملـــعـــاديـــة  تــشــيــنــوا أتــشــيــبــي ال
 ،(1958 تتداعى،  (األشياء  لالستعمار 
كــانــت الـــروايـــة املــفــّضــلــة لــرئــيــس حــزب 
الــعــمــال الــبــريــطــانــي جــيــرمــي كــوربــني 
ــــغــــوالغ*  ـــــة ال ـــــامـــــا، ومـــــدّون وبـــــــــاراك أوب
ـــتـــاريـــخـــيـــة الــــتــــي كـــتـــبـــهـــا ألـــكـــســـنـــدر  ال
إيفان  حياة  في  (يــوم  سولجينيتسني 
جمهور  نّبهت   (1962 دينيسوفيتش، 
الذي  الفادح  الظلم  العالم إلى  القّراء في 
يدور في نيجيريا واالتحاد السوفياتي 
بــالــتــعــاقــب. هــــذه بــعــض األمـــثـــلـــة الــتــي 
أحـــــدثـــــت ثـــلـــمـــًا خــــطــــيــــًرا فـــــي املــشــهــد 
الــســيــاســي؛ روائـــيـــون كــثــر اعــتــقــدوا أن 
األمـــــر يــســتــحــق املـــحـــاولـــة. لــكــن روايــــة 
الــحــمــلــة الــســيــاســيــة أضـــحـــت مــفــارقــة 
تاريخية. نوع معني من األصوات امللّحة 

الخفّية أخلد إلى الصمت.
يــشــيــر جـــــان ســـيـــتـــون، مـــديـــر جـــائـــزة 
إلـــى أن هــنــاك بــعــًدا سياسًيا  أورويـــــل، 
السياسية  الحملة  روايــــة  الضــمــحــالل 
فـــي مــرحــلــة مـــا بــعــد الـــحـــرب الــعــاملــيــة 
الـــثـــانـــيـــة. الـــعـــديـــد مـــن أغـــلـــب الـــروائـــيـــني 
الــفــاعــلــني فـــي مــرحــلــة مـــا قــبــل الــحــرب 
زعزعت  الذين  االشتراكيني  من  كانوا 
الستالينية مكانتهم األخالقية. إصرار 
أثار  االشتراكية  الواقعية  على  ستالني 
 وريــبــة جمالية وأخــالقــّيــة. يقول 

ً
جـــدال

ـــفـــظـــاظـــة حــــدثــــت بــســبــب  ســـيـــتـــون: ”ال
بأنه  تخبرك  الشيوعية  ألن  الشيوعية، 
يــجــب عــلــيــك كــتــابــة روايـــــــات تتضمن 
رســـائـــل ســيــاســيــة، وكــنــا جــمــيــًعــا إلــى 
جـــانـــب فــاســيــلــي غـــروســـمـــان الـــــذي لم 
الفظاظة كما  الرسائل.  يكتب مثل تلك 

تبدو أيديولوجية“.
يــرغــب  يـــــزال  مـــا  كـــاتـــب روائــــــي  أّي  إّن 
ـــســـيـــاســـي،  فـــــي تـــحـــفـــيـــز اإلصــــــــــالح ال
يحسب  أن  عليه  يتوجب  اد، 

ّ
النق ولجم 

بالخيال  تهتم  سياسية  طبقة  حساب 
األدبــــــي بـــدرجـــة أقــــل بــكــثــيــر مـــن جيل 
كليمنت أتلي وأنورين بيفان. يستذكر 
سيتون قضاءه بعض الوقت مع عضو 
مجلس الــوزراء في حزب العمال، روي 
من  الستينيات  فــتــرة  خــالل  جنكينز، 
الــقــرن املــاضــي: ”كـــان يــأخــذ بــاألفــكــار 
الحياة  عــن  مــا  هــنــاك شــيء  لها. 

ّ
ويتمث

ــتــي يــحــيــاهــا اآلن كــبــار الــســيــاســيــني  ال
ورجال اإلدارة ممن ال يكافئون املناطق 
ا 

ً
وقت يمنحونها  وال  املـــدن  عــن  النائية 

سارية  فــاســدة  حلقة  إنــهــا  للتفكير“. 
املـــفـــعـــول، يــفــقــد فــيــهــا الــســيــاســيــون 
ويفقد  السياسية،  بالرواية  االهتمام 
األدباء إيمانهم بقدرتهم على التأثير 

في السياسة.
الــبــارزة هــو نائب  أحــد االستثناءات 
توم  البريطاني  العمال  حــزب  زعيم 
واتــــســــون، الـــــذي شــمــلــت مــعــايــيــره 
ـــــــوراء) وعـــمـــل آرثـــر  (الــنــظــر إلــــى ال
ــــذي فــتــح الــعــني على  كــويــســتــلــر ال
ــيــنــي، (ظـــالم  االضـــطـــهـــاد الــســتــال
يــقــول   .(1940) الــظــهــيــرة)  عــنــد 
واتسون: ”إن أفضل السياسيني 
ـــذيـــن يـــأســـرهـــم الــخــيــال،  هـــم ال
وكـــذلـــك تــفــعــل كـــل الــــروايــــات 
بـــإمـــكـــانـــهـــا  ألن  الـــعـــظـــيـــمـــة، 
ملـــــــس الــــــــــــــذات الــــعــــاطــــفــــيــــة 
وكـــذلـــك الـــــذات الــعــقــالنــيــة، 
كـــمـــا يـــمـــكـــنـــهـــا تــحــفــيــز 
التفكير الداخلي. رواية 
الظهيرة)  عند  (ظـــالم 
مــــنــــحــــتــــنــــي نـــــظـــــرة 
ثاقبة حقيقية حول 
كــيــفــيــة اســتــخــدام 
ــــوجــــيــــا  األيــــديــــول

للقمع“.
ومـــــــــــــــــع ذلـــــــــــــــــــــك، فـــــــــإن 

ا 
ً
السياسي العادي لن يكون مخطئ

في افتراض أن الرواية السياسية تفتقد 
ــذلــك  الــــقــــدرة عــلــى جــــذب الـــنـــاخـــبـــني، ول

يوجد احتجاج يضّيق على اهتمامهم. 
ليس ثمة كــتــاب حــديــث يقترب إلــى ما 
بلغ إليه (كوخ العم توم)، أو (النظر إلى 
الــغــبــار*  ـــــوراء)، أو تــراجــيــديــا قصعة  ال
(عناقيد  شتاينبك  جـــون  كتبها  الــتــي 
انــطــلــقــت  جــمــيــعــهــا   :(1939 الـــغـــضـــب، 
نوعًا  تطلبت  التي  مبيًعا  الكتب  كأكثر 
من رد الفعل من قبل السياسيني. وهذا 
يعكس خسارة الرواية الواسعة لألولوية 
الثقافية. منذ قرن مضى، كان ال يزال 
الشكل السائد في روايــة القصص، لذا 
لــديــه رســـالـــة سياسية  كــاتــب  أي  فــــإن 
لينشرها كان يميل إلى منحها فرصة. 
ــاب الــحــمــالت الــســيــاســيــة أن 

ّ
اعــتــقــَد كــت

كــانــت رقيقة،  الــروائــيــة، مهما  الــقــشــرة 
ــعــد ضـــروريـــة لــتــزيــني الـــرســـالـــة. ومــع 

ُ
ت

ذلك، فإن تطور ”الرواية غير الخيالية“ 
حاجة  أزال  الثانية  العاملية  الحرب  بعد 
التنكر كروائيني. ربما  إلى  الصحفيني 
الــحــادي  الــقــرن  كــان على سنكلير فــي 
ـــعـــشـــريـــن أن يــــقــــرر تـــأطـــيـــر كــتــاب  وال
مــثــل (األدغــــــال) بــاعــتــبــاره ريــبــورتــاجــًا 
 مثل (النظر 

ً
مباشرًا، في حني أن عمال

ـــــــوراء) فـــي الــعــصــر الــحــديــث قد  إلــــى ال
على  بياًنا رسميًا  األرجـــح  على  يكون 
غرار أسلوب كتاب (ما بعد الرأسمالية، 
2015) الذي كتبه الصحفي البريطاني 
بـول ماسون. لقد أدت شعبية الروايات 
ـــعـــامـــة إلـــى  ـــتـــجـــاريـــة فــــي األســـــــــواق ال ال
تخفيف الضغط التجاري القديم لطحن 
إلــى شكل  وتحويله  السياسي  الــجــدال 
الصحافي  النشستر،  جــون  مصطنع. 
والروائي البريطاني، على سبيل املثال، 
الــرصــني  الــــروائــــي  بـــني األدب  يـــتـــنـــاوب 

ا ملا يريد قوله.
ً
واألدب الشعبي وفق

 بـــالـــصـــفـــحـــة 
ً
ملـــــــــــاذا نــــتــــمــــســــك أصـــــــــــال

املـــطـــبـــوعـــة؟ دايـــفـــيـــد ســـيـــمـــون وصـــف 
ـــــــــــة  ـــــــلـــــــك) بــــــأنــــــه ”رواي ــــــفــــــه (الـــــــسِّ

َّ
مــــــؤل

بإنها  بالقول  النقاد  ورد  للتلفزيون“، 
فعله  مــا  ”بالتيمور“  مدينة  مــع  فعلت 
الفيكتوري.  العصر  في  بلندن  ديكنز 
مــثــل ســنــكــلــيــر، بــنــى ســيــمــون مــجــده 
كـــصـــحـــفـــي ســــيــــاســــي وجـــــلـــــب نـــزعـــة 
تــعــلــيــمــيــة مــعــيــنــة إلــــى (الـــســـلـــك). قــال 
ــاب: ”لــقــد كــنــا مجلس 

ّ
عــن صــالــة الــكــت

بأفضل  وكنا نصنع حججنا  تحرير، 
مــــا نــســتــطــيــع، مــســتــخــدمــني الــــدرامــــا 
التفكير برواية  السردية“. من الصعب 
حــديــثــة ذات حــمــاس أخـــالقـــي وتــأثــيــر 
ـــوتـــش (كـــاثـــي  ســـيـــاســـي ألفــــــالم كــــني ل
البيت، 1966) أو (أنا دانييل  تعود إلى 
جائزة  ذهبت   :(2016 بليك، 
أورويـــــــل ألفـــضـــل مــقــال 
في تلك السنة إلى مقالة 
اإلداريـــة  (الــعــدالــة  بعنوان 
فـــي أعـــقـــاب ”أنـــــا، دانــيــيــل 
األمــر  بــلــيــك“). ربما يكون 
كــان سيمون هو  إذا  جــيــًدا 
ديــكــنــز عــصــرنــا الــحــاضــر، 
ولوتش هو تريسيل. ”ليست 
هناك ضرورة مطلقة للروايات 
من أجل التمتع بمكانة متميزة 
فــي الــثــقــافــة“، كــمــا يــقــول لييث، 
”فمن حيث كيفية نشر األفكار، 
فإن أية وسيلة اتصال تبلغ الناس 

تكون هي الوسيلة املهمة.“
عـــدد  هـــنـــاك  زال  مــــا  اآلن،  حـــتـــى   
يحاولون  الذين  الروائيني  من  قليل 
الـــــقـــــّراء. يشيد  االمــــســــاك بــتــالبــيــب 
ســيــتــون بــالــســخــريــة الـــالذعـــة لـــوادي 
الـــســـيـــلـــيـــكـــون الــــــــذي قــــــام بـــهـــا ديـــف 
إيـــغـــرز فـــي روايـــتـــه (الــــدائــــرة، 2013) 
لـــبـــلـــورتـــهـــا املـــــخـــــاوف بـــشـــأن وســـائـــل 
فيلم  شكل  على  االجتماعي  التواصل 
إثـــــارة والــتــســبــب بــتــمــوجــات فـــي عــالــم 
فرانك  يقول  والسياسة.  التكنولوجيا 
كـــوتـــرل بـــويـــس، وهـــو مــؤلــف لــألطــفــال 

املوّجه  الخيال  أدب  إن  سيناريو،  وكــاتــب 
لــلــشــبــاب، بــغــرابــتــه الــطــبــيــعــيــة وجــمــهــوره 
الــســيــاســيــة  لـــألفـــكـــار  أداة  يــمــثــل  املـــثـــالـــي، 
الرّحالة  الروائية  ويشّبه  ها، 

ّ
حق مبخوس 

عاطفية  أجنبية  ”بمراسلة  ليرد  إليزابيث 
ومتعاطفة بشكل خاص، ترسل تقاريرها 
من العالم الواسع“. لكنه يشعر بالقلق ألنه، 
منذ نــجــاح ســـوزان كولنز فــي (مــبــاريــات 
قد  املظلم  املستقبل  فــإن   ،(2008 الــجــوع، 

خسف املستقبل املشرق.
يــقــول: ”إنــنــي أخــشــى مــن أن طــوفــان أدب 
غّير  قــد  الــفــاســدة)  (املــديــنــة  الديستوبيا* 
من تعريف ما هو طبيعي، إذ جعل القّراء 
األحـــــــداث يــتــأقــلــمــون مـــع أجــــــواء الــفــســاد 
والـــكـــذب. أعــتــقــد أن أحـــد الــواجــبــات املهمة 
التي يبدو أن الرواية ال تنجزها هو رسم 
صـــورة ملــا يــبــدو جـــيـــًدا. أفــتــرض أنـــه لكي 
ينبغي  ا 

ًّ
حق سياسيًا  الفّني  العمل  يكون 

التغيير  األقــل إمكانية  أن يقدم على  عليه 
ا للمضي إلى أمام“.

ً
وطريق

كل التقاليد األدبية لها قمم ومنخفضات، 
الرواية السياسية قد غرقت  لكن يبدو أن 
مــن جميع الــجــوانــب، وغــالــًبــا مــا ُنــظــر لها 
ك من قبل األدبـــاء والــقــّراء 

ّ
بجفاء أو تشك

ـــاد والــســيــاســيــني عــلــى حـــد ســــواء. 
ّ
والـــنـــق

املـــؤلـــفـــني ذوي  يــشــعــر جـــونـــاثـــان كــــو أن 
الدوافع السياسية سيظلون مجبرين على 
إيــجــاد طــرق أكــثــر مــواربــة لــجــذب تعاطف 
القارئ، حتى عندما يفّضلون الدخول في 

صلب املوضوع.
”اثـــنـــتـــان مـــن أكـــثـــر روايــــاتــــي الــســيــاســيــة 
(الرقم  له من نحت!) و  (يــا  مجاهرة هما 
II)، وكالهما مخادع للغاية في مقاربته“، 
كــمــا يـــقـــول، ”تــقــريــبــًا كــمــا لـــو كـــان عليك 
االعتذار عن الفحوى السياسي من خالل 
الــجــدل“.  ”أدبــــي“ ال يقبل  بــشــيء  تغليفه 
كـــني لـــوتـــش قــــرأ (الــــرقــــم II)، كــمــا يــقــول 
ا للغاية 

ً
جوناثان، و“كتب لي خطاًبا لطيف

إلــى أن كل املراجعات املقتبسة  أشــار فيه 
تشيد  وكأنها  تبدو  الــورقــي  الغالف  على 
بالجوانب األدبية للكتاب ولم تذكر سوى 
الــقــلــيــل بــأنــهــا كــانــت روايــــة تحمل رســالــة 
ا 

ً
كــــان تعليق لــلــتــقــشــف.  مــنــاهــضــة  قـــويـــة 

لــه رجــع صــدى فــي داخــلــي، جعلني أشــّك 
الــروايــة  أفــضــل مــا يمكن أن تأمله  فــي أن 
في هذا البلد هو اإلشــادة بها بالرغم من 

سياستها، وليس بسببها“.

الهوامش:

* الـــــغـــــوالغ: هــــو االســــــم الــــــذي كـــان 
يــطــلــق عـــلـــى مـــعـــســـكـــرات االعـــتـــقـــال 
الــســوفــيــيــتــيــة. يــرجــع تــاريــخــه إلــى 
عـــام 1918، أي بــعــد عـــام واحـــد من 
فــي روسيا  البلشفية  الــثــورة  قــيــام 
الــقــيــصــريــة، لــكــنــه صـــار مـــن معالم 
عصر ستالني الدموي. كان الغوالغ 
فــــي عـــهـــده عــــبــــارة عــــن مــعــســكــرات 
تعرض  والسخرة،  اإللزامي  للعمل 
املــقــيــمــون فــيــه لــكــل أشـــكـــال الــقــمــع 
يـــــقـــــال إن عــــدد  والـــتـــنـــكـــيـــل حــــتــــى 
عهد ستالني،  في  الغوالغ  ضحايا 
بــلــغ   ،1953 إلــــــى   1929 عــــــام  مـــنـــذ 
حـــوالـــي 18 مــلــيــون مـــواطـــن، سقط 
منهم قرابة خمسة ماليني شخص.

(الثالثينيات  أو  الــغــبــار:  قصعة   *
الــــــــقــــــــذرة)، مـــصـــطـــلـــحـــان ُيـــطـــلـــقـــان 
عــلــى فــتــرة الــثــالثــيــنــيــات مــن الــقــرن 
الـــعـــشـــريـــن، حـــيـــث ســــــادت املــنــطــقــة 
الـــوســـطـــى مــــن الـــــواليـــــات املــتــحــدة 
الحاّد  الجفاف  من  فترة  األمريكية 
امتدت من 1930 ـ 1936، وفي بعض 
الجفاف  أدى   .1940 حتى  املناطق 
الــــشــــديــــد واملـــــمـــــارســـــات الــــزراعــــيــــة 
السيئة إلى تدهور الغطاء النباتي 
وبـــنـــيـــة الــــتــــربــــة، مـــمـــا ســـاعـــد عــلــى 
انتشار عواصف الغبار (ومــن هنا 

جاءت التسمية).
أدب   :Dystopia الـــديـــســـتـــوبـــيـــا   *
املـــديـــنـــة الـــفـــاســـدة أو عـــالـــم الـــواقـــع 
املرير، وهو مجتمع خيالي فاسد، 
مخيف، أو غير مرغوب فيه بطريقة 
مــــــا. وقــــــد تـــعـــنـــي (الـــديـــســـتـــوبـــيـــا) 
مـــجـــتـــمـــعـــًا غــــيــــر فـــــاضـــــل تــــســــوده 
الــفــوضــى، فــهــو عــالــم وهــمــّي ليس 
لــلــخــيــر فـــيـــه مــــكــــان، يــحــكــمــه الــشــر 
املطلق، ومــن أبــرز مالمحه الخراب 
والــقــتــل والــقــمــع والــفــقــر واملـــــرض، 
إنسانيته  اإلنــســان من  فيه  يتجرد 
ويتحّول فيه املجتمع إلى مجموعة 

من املسوخ تنحر بعضها بعضًا. 

(من كتاب دوريــان لينسكي: وزارة 
الـــحـــقـــيـــقـــة، ســــيــــرة روايــــــــــة جـــــورج 
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تطبيق "فواتز"
وسبق لعســــــــكريني يتحدرون من هذه 
الواليــــــــة ان صّوتوا بواســــــــطة هواتفهم 
في 2018، مستعينني بتطبيق "فواتز" 
الذي يعتمد علــــــــى تكنولوجيا البيانات 
قاعــــــــدة  ("بلوكتشــــــــاين"،  املتسلســــــــلة 

بيانات مشفرة تعرف بحصانتها).
وهذا العام، سيكون بقدور األشخاص 
الذين يعانــــــــون في فيرجينيــــــــا الغربية 
من إعاقة جسدية االســــــــتفادة من هذا 
التطبيق الــــــــذي يجري اختبــــــــاره أيضًا 
في واليات كولــــــــورادو ويوتا واوريغون 

وواشنطن.
رغم ذلــــــــك، نشــــــــر باحثون فــــــــي معهد 
ماساتشوســــــــتس للتكنولوجيا تقريرًا 

يوصي بـ"التخلي عن التطبيق حاليًا".
وأوضحــــــــوا أنهــــــــم عثروا علــــــــى ثغرات 
من شأنها الســــــــماح لقراصنة بتعديل 
اقتراعات أو تغيير هوية املرشــــــــح الذي 

اختاره ناخب ما.
واعتبر القّيمون علــــــــى التطبيق أّن هذه 
الدراســــــــة "مليئــــــــة بالعيــــــــوب"، وأكــــــــدوا 
اّن الباحثــــــــني لــــــــم يبنوا دراســــــــتهم على 

االنسخة األخيرة من هذا التطبيق.

ضرب دقة النتائج
وأعاد هذا األخذ والرد إطالق الجدل بني 
مؤيدي االقتراع االلكتروني الذي يسمح 
للجميع بالتصويت، ومن يخشــــــــون أن 

تفتح أنظمــــــــة مماثلة املجال أمام تالعب 
من شأنه ضرب دقة النتائج.

ورغم أّن التصويــــــــت االلكتروني جرى 
اعتماده في عدد من األماكن على غرار 
اســــــــتونيا، فإّن مسألة األمن تثير القلق 
خصوصــــــــًا بعد الفوضى التي شــــــــابت 
عمليــــــــة فرز األصوات فــــــــي االنتخابات 
التمهيديــــــــة الديموقراطية في والية ايوا 

بسبب تطبيق لم يختبر بما يكفي.
ويقول اندرو آبل، األســــــــتاذ املتخصص 
في علوم البرمجة في جامعة برينستون 
وعضــــــــو فريق فــــــــي األكاديمية الوطنية 
للعلــــــــوم كان أصــــــــدر تقريــــــــرا يعارض 
التصويت االلكتروني في 2018، إّنه "ال 
يمكن تأمني التصويــــــــت عبر االنترنت 

باالستناد إلى اي تكنولوجيا متاحة".
ويتوجب أن يضمن االقتراع االلكتروني 
ســــــــرية التصويت، ولكن أن يتيح أيضا 
التحقق من هوية كل ناخب، فضال عن 

حماية النتيجة من أي تعديل الحق.
واعتبــــــــر تقريــــــــر األكاديميــــــــة أّن ميــــــــزة 
األصــــــــوات الورقية "املقروءة بواســــــــطة 
البشــــــــر" تكمن في أّنــــــــه باإلمكان إعادة 

فرزها ومراجعتها الحقا.

"بلوكتشاين"
يؤكد تطبيــــــــق "فواتــــــــز" أّن النظام الذي 
يعمــــــــل عليــــــــه آمــــــــن تمامــــــــًا، خصوصا 

بفضل "بلوكتشاين".

وقــــــــال متحــــــــدث باســــــــم الشــــــــركة "إننا 
التكنولوجيــــــــات  أحــــــــدث  نســــــــتخدم 
التعــــــــرف البيومتري على  (على غرار) 
الشــــــــخص ووجهه للتحقــــــــق من هوية 
الناخبني، باإلضافة إلى التشــــــــفير من 
 
ً
اجل إصدار بطاقــــــــة اقتراع (...) فضال

عــــــــن االعتماد على (بلوكتشــــــــاين) في 
ســــــــياق عمليات التدقيق الصارمة بعد 
االنتخابــــــــات، بهــــــــدف ضمــــــــان احترام 

خيار الناخبني".
ويطلب التطبيق صورة من وثيقة هوية 
رســــــــمية وبصمة وصورة شــــــــخصية 

(سيلفي) بهدف التوثيق.
ويتمثل "بلوكتشــــــــاين" بكونه سجال ال 
يمكــــــــن تعديل املعطيــــــــات عليه من دون 

املرور بحلقات الشبكة كافة.
ويقول مات باليز األستاذ املتخصص 
جامعــــــــة  فــــــــي  التشــــــــفير  بعمليــــــــات 
جورجتــــــــاون، إّن "(بلوكتشــــــــاين) يحل 
مشــــــــكلة غير موجــــــــودة، وهــــــــي تأمني 

عمليات تصويت سبق أن أنجزت".
ويضيــــــــف "غير أّنــــــــه ال يحل املشــــــــكلة 
الكامنــــــــة في كيفية معرفة إذا كان فعال 

جرى اختيار مرشح بعينه".
ويشــــــــير اندرو آبل إلــــــــى أّنه في حال تّم 
إدخــــــــال تعديل من قبــــــــل مقرصن على 
اقتراع الكتروني قبل أن يتم احتســــــــابه، 
فــــــــإّن "التصويــــــــت املقرصن ســــــــيدخل 

ضمن شبكة (بلوكتشاين)".

نسب املشاركة
رغــــــــم كل شــــــــيء، فــــــــإّن التصويــــــــت 
االلكتروني في صدد الدخول ضمن 
العادات في الواليات املتحدة وغيرها.
وتســــــــمح اربع واليــــــــات أميركية على 
األقــــــــل لبعض الناخبــــــــني بالتصويت 
عبــــــــر شــــــــبكة االنترنــــــــت، و19 والية 
عبر الفاكــــــــس والبريــــــــد االلكتروني، 
بحســــــــب املؤتمر الوطنــــــــي للمجالس 

التشريعية.
من جهة أخرى، تبــــــــدي املنظمة غير 
الحكومية "فيريفايد فوتنيغ" حذرها 
من الشركات التي تبيع تكنولوجيات 

تقول إّنها ترفع نسب املشاركة.
بربــــــــارة  املنظمــــــــة  رئيســــــــة  وقالــــــــت 
ســــــــيمنز خالل مؤتمر فــــــــي جامعة 
جورجتــــــــاون، "إّنهــــــــا أســــــــطورة، فال 
وجــــــــود ألي دليل يثبت أّن التصويت 
املشــــــــاركة  يحّســــــــن  االلكترونــــــــي 

االنتخابية".
وبحســــــــب هذه املنظمة، فإّن نحو 12 
أســــــــاليب للتصويت  دولة اختبــــــــرت 
أّن  البعــــــــض  االلكترونــــــــي. ويعتقــــــــد 
النظام الذي تستخدمه استونيا منذ 

2005 يعّد مثاال يحتذى به.
غير أّن فرنسا تخلت عن الفكرة في 
2017 بالنسبة الى الناخبني املقيمني 

الخشية  الخارج، بســــــــبب  في 
على أمن عملية االقتراع.

التطور طويل األمد
بالتالي، من الضروري اختيار الكاميرا 
القابلة لالرتــــــــداء املناســــــــبة لتتالءم مع 
املتطلبات الفردية جميعها. ولتلبية هذا 
الهدف، تعرض "هيتيرا" كاميرا "في إم 
780" القابلــــــــة لالرتــــــــداء بتقنية التطور 
طويــــــــل األمــــــــد "إل تي إي"القــــــــادرة على 
التقاط مقاطع فيديو عالية الدقة لتوفير 
األدلة الواضحــــــــة للمحاكمة. واألهم من 
ذلك، تتمتع هــــــــذه الكاميرا بالقدرة على 
بث مقاطع الفيديو مباشــــــــرة الى مركز 
التحكم عبر شبكة "4 جي". تسمح هذه 
الخاّصية للمســــــــؤول عــــــــن االتصاالت 
بمعرفــــــــة ما يحدث بالضبــــــــط، وتعزيز 
الوعي الظرفي بالقوت الفعلي، وتسهيل 

عملية اتخاذ القرارات.

تسجيل الوقائع
مــــــــن بني أبــــــــرز الســــــــمات املمّيــــــــزة لهذا 
الجهاز الجديد هي الكاميرا عالية الدقة 
القابلــــــــة للدوران بـ216 درجة. وتســــــــمح 
التصوير  زوايــــــــا  بتعديل  للمســــــــتخدم 
والتقاط الصور ومقاطع الفيديو برؤية 
مثالية، وذلك من دون إزالة الكاميرا من 
مكانها. في هذه األثناء، تتولى العدسة 
ذات الزاويــــــــة الواســــــــعة التــــــــي تبلغ 116 
درجة، التقاط أكثر من مشــــــــهد بأدنى 
حٍد من التشــــــــويه. وفي الظروف حالكة 
الظلمــــــــة، تتمتع الكاميــــــــرا بالقدرة على 
تحديد وجه اإلنســــــــان من مسافة 5 أو 
10 أمتــــــــار، وذلــــــــك بفضل القــــــــدرة على 
ة بواســــــــطة األشــــــــعة تحت  الرؤية الليليَّ

الحمراء.
القابلــــــــة لالرتداء  الكاميــــــــرا  تســــــــتخدم 
"فــــــــي إم 780" تقنيــــــــة ضغــــــــط الفيديو 
"إتــــــــش.265" لتوفيــــــــر 50 فــــــــي املئة من 
مســــــــاحة التخزيــــــــن وعــــــــرض النطــــــــاق 
الترددي مقارنة بـمعيار "إتش.264" من 

التضحية  دون 
الفيديو.  بجودة 

الكاميرا  تتميــــــــز 
بأنهــــــــا  أيضــــــــًا 

ببطاريــــــــة  مــــــــزودة 
 3500 بقــــــــوة 

فــــــــي  أمبيــــــــر  مللــــــــي 
وبالتالــــــــي،  الســــــــاعة، 

ميــــــــزة  تدعــــــــم  فهــــــــي 
املتواصــــــــل  التســــــــجيل 

ملــــــــدة 9 ســــــــاعات. عالوة 
على ذلك، تقــــــــدم الكاميرا 

ســــــــعة تخزينيــــــــة تتــــــــراوح 
مــــــــن 64 غيغابايت إلى 128 

غيغابايــــــــت، أي ما يســــــــاوي 
نحــــــــو 40 إلــــــــى 80 ســــــــاعة من 

مشاهد الفيديو املسجلة.

التموضع العاملي
تســــــــتخدم كاميرا "فــــــــي إم 780" تقنية 
البث املــــــــزدوج. فــــــــي الواقــــــــع، حني تبث 
الكاميــــــــرا مقطــــــــع فيديو مباشــــــــرة الى 
مركــــــــز التحكم عبــــــــر شــــــــبكة "4 جي/ 
إل تــــــــي إي"، بإمكانهــــــــا أيضًا أْن تحفظ 
تســــــــمح  نفســــــــه موضعيــــــــًا.  الفيديــــــــو 
هــــــــذه الخاصية ملســــــــؤولي االتصاالت 
واملجيبني مشــــــــاركة املعلومات نفسها 
آنيًا، ما يجعل االســــــــتجابة أكثر سرعة 

كمــــــــا  وكفــــــــاءة. 
القابلة  الكاميــــــــرا  توفر 
املوقــــــــع  تحديــــــــد  خدمــــــــات  لالرتــــــــداء 
باســــــــتخدام نظــــــــام التموضــــــــع العاملي، 
ونظــــــــام املالحــــــــة باألقمــــــــار الصناعية 
للمالحة  بايــــــــدو  (غلونــــــــاس)، ونظــــــــام 
باألقمــــــــار الصناعية ("بــــــــي دي إس")، 
ــــــــب وتحديــــــــد املواقع في 

ّ
ونظــــــــام التعق

األماكــــــــن املغلقــــــــة باســــــــتخدام. وهــــــــذا 
يسمح للمســــــــتخدمني بتنفيذ عمليات 
تحديد املواقع، واستعراض محفوظات 
املواقع الســــــــابقة، والسياج االلكتروني، 

وتخطيط املسار القائم على الخريطة.

حماية البيانات
"هيتيــــــــرا"  تســــــــتخدم 
تشــــــــفير  ميــــــــزة 
إي  "آيــــــــه  الفيديــــــــو 
املدمجة  إس256-" 
الكاميــــــــرا  فــــــــي 
لالرتداء  القابلة 
من أجل توفير 
غيــــــــر  حمايــــــــة 
قابلــــــــة لالختــــــــراق 
بالتالــــــــي،  للبيانــــــــات. 
مقاطــــــــع  كل  تخضــــــــع 
تســــــــّجلها  التــــــــي  الفيديــــــــو 
الكاميرا للترميز وتصبح متاحة فقط 
للمســــــــتخدمني املرخص لهم. كذلك، فإنَّ 
مقاطع الفيديــــــــو ترفق تلقائيــــــــًا بالطابع 
الزمني، وببطاقة تعريف الجهاز وبهوية 
لتفــــــــادي  التســــــــجيل  عنــــــــد  املســــــــتخدم 
العبث باألدلة. في حــــــــال انطفاء البطارية 
فجأة خالل التســــــــجيل، يمكــــــــن للكاميرا 
القابلة لالرتداء اســــــــترداد الفيديو التالف 
تلقائيــــــــًا بعد تشــــــــغيلها، بحيث لن يفقد 
ة  أساســــــــيَّ لحظــــــــات  أي  املســــــــتخدمون 

حاسمة.
باإلضافة الــــــــى ذلك، تتمتــــــــع كاميرا "في 
إم 780" القابلة لالرتــــــــداء بتقنية التطور 
طويل األمــــــــد "إل تي إي" بــــــــزر احتياطي 
يســــــــمح  الطوارئ.  لحــــــــاالت  مخصــــــــص 

هــــــــذا الزر بالحفــــــــاظ على ســــــــالمة وأمن 
املستخدمني، الذين يستطيعون الضغط 
علــــــــى الزر مــــــــن أجــــــــل تنبيه مســــــــؤولي 
فــــــــي مركــــــــز التحكــــــــم وطلب  االتصــــــــال 

املساعدة في حال حدوث حالة طارئة.

"إضغط لتتكلم"
مكــــــــن اســــــــتخدام كاميــــــــرا "فــــــــي إم 780" 
كجهــــــــاز الســــــــلكي يســــــــتخدم خاّصيــــــــة 
"إضغــــــــط لتتكلم عبــــــــر الجــــــــوال" ("بيه أو 
سي"). تسمح هذه الكاميرا للمستخدمني 
إمكانيــــــــة إجــــــــراء مكاملــــــــة صوتيــــــــة عبر 
شــــــــبكات الجيل الثالث "3 جــــــــي" والجيل 
الرابع "4 جي" والشبكة املحلية الالسلكية، 
بمجرد الضغط على زر "إضغط لتتكلم" 
("بيه تي تي"). وبفضل تكنولوجيا الحد 
من الضوضــــــــاء املتقدمة، تلتقط الكاميرا 
الصــــــــوت وتزيل الضوضــــــــاء املحيطة به. 
كذلك، فــــــــإنَّ الكاميــــــــرا مــــــــزّودة بمكبرين 
للصوت بقــــــــوة 1.5 واط مــــــــن أجل توفير 
صوٍت عاٍل وواضــــــــٍح خالل املكاملة، حتى 
فــــــــي األماكن الصاخبة جــــــــدًا. عالوة على 
ذلك، بإالمكان توصيــــــــل الكاميرا بجهاز 
الســــــــلكي ذي نطاق ضيق عبر البلوتوث 

ليعمل بمثابة مكبر للصوت.

تصميم قوي
تعّد كاميــــــــرا "فــــــــي إم 780" قوية ومتينة 
يمكنهــــــــا تحمل الظــــــــروف القاســــــــية في 
موقع العمل. كما أنهــــــــا مصّنفة بموجب 
معيــــــــار "آي بيــــــــه68-" أي أنهــــــــا مقاومــــــــة 
للغبــــــــار واملــــــــاء. وهي متوافقــــــــة أيضًا مع 
املعيار العسكري "إس تي دي810- جي"، 
ما يضمن لها حماية ضد الســــــــقوط، أي 
أنه يمكــــــــن للكاميرا تحّمل الســــــــقوط من 
ارتفاع مترين تقريبًا. كما تتمتع الكاميرا 
بتصميم يسمح لها باالستمرار بالعمل 
بطريقــــــــة مســــــــتقرة وموثوقــــــــة علــــــــى من 

الظروف القاسية كالغبار واملطر.
وتحوي الكاميرا الحلول املتكاملة للتحكم 
بالكاميــــــــرا القابلة لالرتــــــــداء كما وباألدلة 
الرقميــــــــة من موقــــــــع العمل إلــــــــى املحكمة. 
تشــــــــمل تلك الحلول إدارة الجهاز الجّوال 
("إم دي إم")، وجهــــــــاز املحطــــــــة املتكاملة 
("آي دي إس")، وإدارة األدلة الرقمية ("دي 
إي إم"). باســــــــتطاعة إدارة الجهاز الجّوال 
("إم دي إم") برمجــــــــة وترقيــــــــة الكاميرات 
القابلة لالرتداء دفعة واحدة عن بعد وذلك 
لتحسني كفاءة عملها. باإلضافة إلى ذلك، 
بإمكان جهــــــــاز املحطة املتكاملة ("آي دي 
إس") أن يجمــــــــع البيانات مــــــــن الكاميرات 
تلقائيــــــــًا، من أجل التحقيــــــــق فيها واعادة 
تشــــــــغيل األدلة. كما يمكن لخاصية إدارة 
األدلــــــــة الرقميــــــــة ("آي دي إس") معالجــــــــة 
كميــــــــة كبيرة مــــــــن البيانــــــــات وتوفير أداة 
بحث قويــــــــة للتمكن من العثور بســــــــرعة 
على األدلــــــــة اإللكترونية، ودعــــــــم إمكانية 

الوصول القائمة على دور املستخدم.
وأخيرًا، تقــــــــدم الكاميــــــــرا القابلة لالرتداء 
مجموعــــــــة واســــــــعة من اللوازم كمشــــــــبك 
خاص للحزام، ومحّول للطاقة، وسماعات 
قائمــــــــة علــــــــى منفذ "يو إس بــــــــي"، وكابل، 
وشــــــــاحن متعدد الوحدات وحزام للحمل 

يتناسب مع مختلف الحاالت.
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عبد الزهرة الهنداوي:

قاعدة اقتصادية
االقتصاديــــــــة  بالشــــــــؤون  الباحــــــــث 
واالكاديمــــــــي الدكتــــــــور فالــــــــح الزبيدي 
اشــــــــار الــــــــى انــــــــه مــــــــن خــــــــالل متابعة 
االحصائيــــــــات الرســــــــمية فان نســــــــبة 
، علمًا 

ً
الفقر قد تراجعت بالبالد  قليال

ان هناك اسبابًا كثيرة ادت الى زيادته 
ومنهــــــــا الحروب التي مــــــــرت بها البالد 
والهجــــــــوم الداعشــــــــي على املــــــــدن التي 
 عن البطالة 

ً
تحررت منه الحقًا، فضال

التي انتشــــــــرت بشــــــــكل الفــــــــت للنظر 
وحرمت الخريجني من الحصول على 
فرص عمل تتناســــــــب مع تحصيلهم 

الدراسي.
مبينًا ان هناك مستويات متعددة من 
الفقــــــــر منها امكانيــــــــة توفير الوجبات 
االساســــــــية للفرد فقط، اما املســــــــتوى 
الثاني فهو االشد اي املدقع الذي يحرم 
الشــــــــخص من توفير املــــــــأكل او وجبة 

غذائية واحدة على اقل تقدير.

توسع الظاهرة
عــــــــرف البنك الدولي الــــــــدول منخفضة 
الدخــــــــل أي الفقيــــــــرة بأنهــــــــا تلــــــــك التي 

يقل فيها دخــــــــل الفرد عن 600 دوالر 
وعددها 45 دولة معظمها في أفريقيا، 
منها 15 دولة يقل فيها متوسط دخل 
الفــــــــرد عــــــــن 300 دوالر ســــــــنويًا، كما 
وضــــــــع برنامج اإلنمــــــــاء لألمم املتحدة 
معايير أخرى تعبر بصورة مباشــــــــرة 
عن مستوى رفاهية اإلنسان ونوعية 
الحيــــــــاة "Livelihood "وهــــــــذا الدليــــــــل 
وســــــــع دائــــــــرة الفقــــــــر بمفهــــــــوم نوعية 
الحياة ليضم داخلــــــــه70 دولة من دول 
العالــــــــم، أي هناك حوالــــــــي 45باملئة من 
الفقراء يعيشــــــــون في مجتمعات غير 
منخفضــــــــة الدخل يعنــــــــي ذلك وجود 
فقــــــــراء فــــــــي بــــــــالد األغنيــــــــاء، واكتفى 
التقريــــــــر بذكــــــــر أن 30 مليــــــــون فــــــــرد 
يعيشون تحـت خط الفقـر في الواليات 

املتحــــــــدة األميركيــــــــة اي مايقــــــــارب15 
باملئة من السكـان.

وخــــــــالل النصــــــــف الثانــــــــي مــــــــن القرن 
العشــــــــرين اخذ الحديث عن ازمة الفقر 
فــــــــي أدبيات األمــــــــم املتحدة بالتوّســــــــع 
من الظاهــــــــرة االجتماعية في املجتمع 
الواحد إلى العامليــــــــة بتصنيف البلدان 
إلى غنية وفقيــــــــرة وبتحديد مقاييس 
ومؤشــــــــرات للفقــــــــر فــــــــي دول مختلفة 
وكذلــــــــك األفــــــــراد مع مراعاة النســــــــبّية، 
فالفقير في اليمن ال ُيقاس باملقاييس 
نفســــــــها التــــــــي يقاس بهــــــــا نظيره في 

أميركا الشمالية. 

سوق العمل
فــــــــي الوقــــــــت ذاتــــــــه بينــــــــت إحصائيات 

ســــــــوق العمل املحلية ان هناك تدهورًا 
في أوضاع الفقر في املدن حيث سجل 
معدل مشــــــــاركة الشباب بني 15 – 24 
عامــــــــًا تراجعــــــــًا ملحوظــــــــًا وزاد معدل 
البطالــــــــة نحو الضعفني في املحافظات 
املتضررة من العنــــــــف املرتبط بداعش 
والنــــــــزوح حيث ســــــــجل %21 مقارنة 

بباقي املحافظات .
وبغية معالجــــــــة مشــــــــكلة البطالة فقد 
عقــــــــدت دائرة العمــــــــل والتدريب املهني 
في وزارة العمل والشؤون االجتماعية 
ورشــــــــة للتعريف بمشــــــــروع تشــــــــغيل 
الشــــــــباب وتطويــــــــر القطــــــــاع الخــــــــاص 
لتأهيــــــــل الباحثــــــــني عن العمــــــــل وخلق 
فــــــــرص عمل لهم، وســــــــينفذ من خالل 
التعاون بني العمل ووزارتي التخطيط 
والصناعــــــــة والبنك املركــــــــزي العراقي، 
وابدت الوزارة اهتمامها بهذا املوضوع 
لقدرته على خلق فرص عمل للشباب 
والقضــــــــاء علــــــــى البطالــــــــة وتحســــــــني 

املستوى املعيشي لهم.

نسب متباينة
بينمــــــــا اشــــــــار الهنداوي الى ان نســــــــب 
 ، املحافظــــــــات  بــــــــني  تباينــــــــت  الفقــــــــر 

بحسب النشاط االقتصادي والحركة 
التنمويــــــــة فيهــــــــا ، موضحــــــــًا ان قياس 
مؤشــــــــرات الفقــــــــر يعتمد علــــــــى ابعاد 
متعــــــــددة  من بينها الصحة والســــــــكن 
والتعليم والدخــــــــل والحاجة الى الغذاء 
، ووفقــــــــًا لهــــــــذه االبعــــــــاد فقــــــــد اطلقت 
ســــــــتراتيجية مكافحة الفقر للسنوات 
2022-2018 التي تســــــــتهدف خفض 
النســــــــبة الــــــــى %16 عند نهايــــــــة عمر 
هــــــــذه الســــــــتراتيجية التي تعــــــــد الثانية 
بعد نظيرتها االولى التي اســــــــهمت في 
خفض النسبة من 23باملئةعام 2010 
الى 15باملئة بنهاية عام 2013  ،ولكن 
بســــــــبب االزمــــــــة املزدوجة عــــــــام 2014 
عادت النســــــــبة الــــــــى االرتفــــــــاع مجددًا 

لتصل الى 22.5باملئة.
انــــــــه وبموجــــــــب  الهنــــــــداوي  واضــــــــاف 
مســــــــح الفقــــــــر لعــــــــام 2018  ، تبني ان 
محافظة املثنى مازالــــــــت تحتل املركز 
الــــــــى وصلــــــــت  نســــــــبة  باعلــــــــى   االول 

 52باملئة .

آثار اجتماعية
تــــــــرى الباحثــــــــة بالشــــــــؤون النفســــــــية 
الدكتورة  واالجتماعيــــــــة واالكاديميــــــــة 
ناز بدرخــــــــان الســــــــندي ان الفقر يعد 
آفة كبيرة تتغلغل في مجتمعنا، وهي 
بالوقت نفســــــــه مشــــــــكلة خطيرة جدًا 
تؤثر في النسيج االجتماعي فقد تكون 
سببًا لعقد نفسية كبيرة يعاني منها 
، ولذلك من 

ً
بعض االفــــــــراد مســــــــتقبال

الضروري أن يضع كل من يقبل على 
الزواج في حســــــــبانه ضــــــــرورة توفير 
لتأســــــــيس  االساســــــــية  املســــــــتلزمات 
االســــــــرة وكل مايحتاجــــــــه االبناء كي 
ينشؤوا بشكل صحيح وسليم، ومن 
حــــــــق كل فرد أن يحصــــــــل على املأكل 
واملســــــــكن، حســــــــب اتفاقيــــــــة حقــــــــوق 
االنســــــــان، ومكافحة الفقر بحاجة الى 
تضافر جهود مــــــــن الجهات املختصة 
واملجتمع املدني لتأهيل االفراد على اقل 
 تقدير ليتمكنوا من فتح مشــــــــاريعهم 

الخاصة.

اختالف األدمغة
نشرت "جمعية علم النفس األميركية 
(APA) فــــــــي موقعهــــــــا االلكتروني ما 
كتبه املعالج النفسي روزاريو سيبالو 
عن مســــــــألة تأثير الفقــــــــر في الصحة 
النفســــــــية، إذ أوضح أن أدمغة األطفال 
الفقراء تبــــــــدو مختلفة عن الذين تربوا 
ضمن اسر متوســــــــطة الدخل او ثرية، 
اذ ان  قشــــــــرة الدمــــــــاغ هــــــــي التي تتأثر 
أنها  االجتماعيــــــــة، خصوصًا  بالحالة 
أساسية للوظائف العصبية التنفيذية 
ما يجعلها مرتبطة بالذكاء وبالنجاح 

األكاديمي.

مشاريع صغيرة
منذ تخرجــــــــه من كليتــــــــه وهو يبحث 
عــــــــن فرصة عمل ويقول  العشــــــــريني 

فارس بسام :"تخصصي كان برمجة 
حاسبات وكنت اطمح الى الحصول على 
 وظيفة تتالءم مع تحصيلي االكاديمي
وجــــــــدت  الوقــــــــت  بمــــــــرور  ولكــــــــن   ،
طــــــــرق مفتــــــــرق  امــــــــام   نفســــــــي 
، امــــــــا ان انتظــــــــر دون جدوى او اشــــــــق 
 خاصًا 

ً
طريقي بنفسي واختار عمال

بي، وبالفعــــــــل قمت بفتح مشــــــــروعي 
الصغير وهو مكتب لبيع الحاســــــــبات 
االلكترونيــــــــة لشــــــــغفي الكبيــــــــر بهــــــــذا 
الجانــــــــب، ومن املفتــــــــرض أن يقوم كل 
شــــــــاب بهــــــــذه الخطوة حتى لــــــــو كانت 
 عــــــــن االنتظــــــــار وضياع 

ً
بســــــــيطة بدال

 

العمر".
االقتصاديــــــــة  بالشــــــــؤون  الباحــــــــث 
ضــــــــرورة  الــــــــى  يشــــــــير  واالكاديمــــــــي 
تشجيع املشــــــــاريع الصغيرة للشباب 
ومتابعتهــــــــا، والتأكــــــــد مــــــــن جدواهــــــــا 
االقتصاديــــــــة ومــــــــاذا قدمــــــــت للناتــــــــج 
املحلــــــــي وهل نجحــــــــت بالفعــــــــل ام ال، 
 آنية 

ً
ويرى الزبيــــــــدي ان هناك حلــــــــوال

مــــــــن شــــــــأنها أن ترفــــــــع من املســــــــتوى 
االقتصــــــــادي ودخــــــــل الفــــــــرد، ومنهــــــــا 
اعادة احيــــــــاء املصانــــــــع واملعامل التي 
كانت تضم عــــــــددًا كبيرًا مــــــــن العمال 
 عن االهتمام باالنتاج 

ً
والفنيني، فضال

املحلي والعمل على تطويره اكثر، وان 
ال يكتفــــــــى به لالســــــــتهالك املحلي بل 
يجب ان يصدر الــــــــى الخارج وبجودة 
عاليــــــــة، اما ما يخص االســــــــر املتعففة، 
بمفــــــــردات  العمــــــــل  يعــــــــاد  أن  فيجــــــــب 
البطاقة التموينية كي تســــــــد جزءًا من 
حاجتهــــــــم، والجميع يتذكــــــــر في فترة 
التــــــــي مرت بالبــــــــالد وكانت  الحصار 
االقســــــــى فقــــــــد وجــــــــدت تلــــــــك البطاقة 
 التي وفرت معظم احتياجات االســــــــرة 

العراقية.
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وتجعله يشعر بأنه متحرر من القيود واملحرمات 
والنواهي التي يفرضها املجتمع عليه منذ الوالدة  
كما يراها (ابو حامد الغزالي ) او قيمة اجتماعية 
اســاســيــة قـــــادرة عــلــى الــقــيــام بــمــا تــريــد مـــن دون 
البشري  العمراني  النظام  او قيود يضعها  عوائق 
كــمــا يــصــورهــا  (ابـــن خــلــدون ) والــخــالصــة فيها 
ــيــه ، ان حــريــة  الـــرأي  انــهــا مـــرادفـــة  الــفــرد مــنــه وال
والتعبير عنه منتج اجتماعي وسلوكي وعالئقي 
قانونا  ومكفولة  الحياتية  الــراهــن  بحركة  مرتبط 
في نصوص  املنتشرة  الدستورية  الحدود  ضمن 
الدساتير العاملية ومنها الدستور العراقي الخارج 
والدكتاتورية  االستبداد  مرحلة  من  الدولة  بكيان 
ـــــذي تتعكز  الــــى مــرحــلــة الــنــظــام الــديــمــقــراطــي وال
نـــصـــوصـــه عـــلـــى ضـــمـــانـــات الـــحـــقـــوق والـــحـــريـــات 
لــلــقــارئ ان  والــتــي تــضــيــق  وتختلط بحيث يــبــدو 
واجب  الحق  ان  مترادفان في حني  والحرية  الحق 
بينما الحرية حــق االســتــخــدام او تــرك وهــو االمــر 
التعبير  لحرية  التفسيري  املعنى  الى  الــذي يجرنا 
للحقوق  التعبير  حرية  تجاوز  في  التمادي  ومنع 
االخــرى  وان املادة (38) من الدستور حني ارادت 

فـــرض الــحــمــايــة الــدســتــوريــة لــحــريــة الــتــعــبــيــر عن 
، بما ال  الــدولــة  الــــرأي  استخدمت عــبــارة ( تكفل 
التعبير  حرية   -:

ً
:أوال واآلداب  الــعــام  بالنظام  يخل 

الصحافة  ثانيًا:- حرية  الــوســائــل.  بكل  الـــرأي  عــن 
والطباعة واإلعالن واإلعالم والنشر. ثالثًا:- حرية 
االجــتــمــاع والــتــظــاهــر الــســلــمــي، وتــنــظــم بــقــانــون.) 
التعبير مصانة  وعبارة تكفل ولم يذكر ان حرية 
الــدســتــوري مقيدا بحدود  النص  وهــو مــا يجعل  
تنسحب على حرية التعبير عن الرأي  فقيد النظام 
الـــرأي في  عــن  التعبير  الــتــي تجعل  واآلداب  الــعــام 
حالة موائمة مع طبيعة النظام العام واآلداب والتي 
تفتح الباب على مصراعيه عند الحديث عن قيود 
حرية التعبير عن الرأي ، فحرية التعبير عن الرأي 
مباحة بكل الوسائل املتاحة لكنها محددة بمفهوم 
مــشــروعــيــة الــوســيــلــة وطــبــيــعــة الـــــرأي فـــال اشــكــال 
بماهية الوسيلة ونوعها وطريقة التعبير عن الرأي 
، لكن الراي بحد ذاته والتعبير عنه كسلوك واقعي 
اآلداب وهو  الــعــام و  النظام  لــحــدود  ظاهر يخضع 
ذات القيد على حرية الصحافة والطباعة واالعالن  
واالعالم والنشر كما هو الحال في حرية االجتماع 
ممارسة  تنظيم  يتم  ان  على  السلمي   والتظاهر 
هذه الحريات املكفولة من الدولة ككيان مؤسساتي 

تكون الحكومة جزءا من هذه املؤسسات .
التعبير  وبالرغم من طرح مشروع  قانون لحرية 
الــســلــمــي اال ان مـــشـــروع   الـــــــرأي والـــتـــظـــاهـــر  عــــن 
الــجــدل داخـــل املؤسسة  الكثير مــن  اثـــار  الــقــانــون 
املــنــاقــشــات مــجــددا  اروقــــة  الـــى  لــيــعــود  التشريعية 
،وكــلــنــا امــــل ان يــتــم طــــرح مـــشـــروع قـــانـــون يــعــزز 
ـــــراي والــصــحــافــة واالعـــــالم  حـــريـــة الــتــعــبــيــر عـــن ال
السلمي  والتظاهر  واالجتماع  والطباعة  واالعــالن 
في  ألهميته  الديمقراطي   النظام  متبنيات  ضمن 
التي الحريات  ملمارسة هذه  قانوني  تنظيم   ايجاد 
تعبر عن اآلراء في مجمل نواحي الحياة واملساهمة 
الـــجـــادة لــلــمــواطــن فـــي صــنــع نــظــامــه الــديــمــقــراطــي  
الــعــراق  الــتــي شهدها  الــتــظــاهــرات  ،ان  املؤسساتي 

بــعــد ســقــوط الــنــظــام الــســابــق وحــتــى احــتــجــاجــات 
مفاهيم  لبلورة  مــران حقيقي  االول  هي  تشرين 
حقيقية وجديدة لدور املواطن في صنع مستقبله 
ورؤيته لطبيعة النظام القانوني والدستوري الذي 
عن  التعبير  فحرية   ، وحرياته  حقوقه  له  يضمن 
الــرأي مكفولة للعراقي وغير العراقي املوجود في 
واالعــالن  واالعـــالم  الصحافة  الــعــراق كذلك حرية 
تصبح  الن  ادى  التكنولوجي  فالتقدم  والــطــبــاعــة 
الصحافة  واالعـــالم من اهــم الوسائل املــؤثــرة في 
التعبير  ــعــام ووســيــلــة مهمة مــن وســائــل  ال الــــرأي 
عـــن الـــــرأي ونــشــر الــفــكــر ضــمــن خــطــاب منهجي 
يرتقي باملواطن والوطن ويحدد عامليته من خالل 
قدرته على فهم وتوظيف اليات تكوين الرأي العام  
، ولذلك عرفت  الصحافة بالسلطة  والتأثير فيها 
الــرابــعــة وهـــي سلطة املــراقــبــة بــعــد الــحــصــول على 
العام وهي املصلحة  الــرأي  الى  املعلومة وتقديمها 
الــذي يشكل  الوقت  وفــي  واالنسانية   االجتماعية 
فـــيـــه  االعــــــالم والـــصـــحـــافـــة دورا مــهــمــا فـــي بــنــاء 
يكون  قد  االخــر  الجانب  في  فانه  املجتمع  وتطور 
عامل هدم وزعزعة واستقرار املجتمع حني تكون 
غـــايـــات وهــــدف الـــوســـائـــل االعـــالمـــيـــة والــصــحــفــيــة 
واملواطن وحرياتهم  الوطن  الى  تحريضية تسيء 
وحقوقهم واالمر برمته بحاجة الى تنظيم  قانوني 
لــلــعــمــل الــصــحــفــي واالعـــالمـــي بــشــكــل يــســهــم في 
البناءة  والصحفية  االعالمية  الرسالة  تشخيص 
عــن تــلــك الــتــي تــســعــى الـــى الــتــخــريــب والــتــحــريــض 
العنف والكراهية وكل ذلك ضمن االلتزامات  على 
دوليا  العراق  يتبناها  التي  والقانونية  الدستورية 
وداخــلــيــا فــالــعــراق مــن الــــدول املــوقــعــة عــلــى العهد 
لعام  والسياسية  املدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي 
1966 (ICCPR) والــتــي  تنص املــادة 19 منه في 
بندها الثاني على أن ”لكل شخص الحق في حرية 
املعلومات  التماس  ”حــريــة  ذلــك  فــي  بما  التعبير“ 
من  ونقلها  وتلقيها  األنــــواع  جميع  مــن  واألفــكــار 
الكتابة أو  بــالــقــول أو  لــلــحــدود ســـواء  دون اعــتــبــار 
 الــطــبــاعــة، فـــي شــكــل فــنــي أو بــأيــة وســيــلــة أخـــرى

يختارها“.
كما أن أي تقييد لهذه الحرية أو ”حرية االجتماع 
السلمي“ (املادة 21) أو ”حرية تكوين الجمعيات“ 
لــلــضــرورة  إال  يــحــدث  الــبــنــد األول)، ال  (املــــادة 22 
أو  القومي  الحفاظ على ”األمــن  القصوى وبداعي 
الصحة  حماية  أو  العام  النظام  أو  العامة  السالمة 
الثالث  البند   19 (املــــادة  الــعــامــة“  اآلداب  أو  الــعــامــة 
واملادة 21 واملادة 22) أو في حالة حرية االجتماع 
أو تــكــويــن الــجــمــعــيــات لـــغـــرض ”حـــمـــايـــة حــقــوق 
البند واملــادة 22  (املــادة 21،   اآلخرين وحرياتهم“ 
عن  التعبير  لحرية  القانونية  الحماية  ان  الثاني). 
الرأي في الدستور العراقي هي ضمانة دستورية  
ـــى مــنــظــومــة مــتــكــامــلــة تــبــتــدأ مـــن تنمية  بــحــاجــة ال
توعوية ثقافية تؤكد ان الحقوق والحريات الواردة 
في الدستور العراقي هي عقائد انسانية البد من 
االيمان بها كمعطى اجتماعي وثقافي وترسيخها 
فـــي الـــذهـــن الــشــعــبــي وتــنــظــيــمــهــا قــانــونــا كمنتج 
مؤسساتي ليشعر املواطن بان النظام الديمقراطي 
وثقافي  واجتماعي  يومي  نظام ممارسة وسلوك 
واقـــتـــصـــادي وقــانــونــي بــثــنــائــيــة املـــواطـــن الــصــانــع  

للسلطة واملؤسسة املنتجة للدولة .

يــــــكــــــون مـــــــن الـــــصـــــعـــــب تـــهـــيـــئـــة 
حالة  فقدان  بالتالي  و  الخدمات 
االنــســجــام الــواجــب تــوافــرهــا بني 
التنمية  ان  و  املــجــتــمــع  و  الـــدولـــة 
االقــتــصــاديــة تــحــتــاج الـــى العديد 
من املوارد لتحقيقها كالضرائب 
امـــــالك  ـــــــــــرادات  اي و  ـــــرســـــوم  ال و 
الــدولــة و الــقــروض و ان  التهرب 
الـــضـــريـــبـــي هـــــو عــــــدم االلـــــتـــــزام 
عن  الضريبية  الــقــوانــني  بتنفيذ 
طريق عدم دفع الضريبة الواجبة 
ـــتـــخـــلـــف عــــن االلــــــتــــــزام بــدفــع  وال
باتباع  جزئيا  او  كليا  الضريبة 
اساليب و طرق مخالفة للقانون 
ـــة املـــكـــلـــف الــضــريــبــي  و مـــحـــاول
تــــفــــادي االعـــــبـــــاء الـــعـــامـــة بــعــدم 
تسديد الضريبة ارضاء لرغباته 
الشخصية ما يؤدي الى اضعاف 
الـــدولـــة املــالــيــة و ان غاية  حــمــايــة 
املكلف من عدم تسديد الضريبة 
امواله  على  املحافظة  فــي  تتمثل 
عــنــهــا ملصلحة  الـــتـــنـــازل  وعـــــدم 
الــتــشــريــعــات  ـــة و ان كـــثـــرة  ـــدول ال
وجــود  مــع  الضريبية  الــقــانــونــيــة 
الثغرات فيها فضال عن فرضها 
ملــعــدالت ضــريــبــيــة مــرتــفــعــة ادت 
باملكلفني الى العزوف عن دفعها 
في ميعادها القانوني و ان تعدد 
اســــعــــار الـــضـــريـــبـــة خـــلـــق حــالــة 
مــن عــدم الــتــوازن بــني املكلفني و 
االدارة الضريبية فكان ذلك سببا 
رئيسا للتهرب من اداء الضريبة 
و كــــذلــــك قــــصــــور الـــتـــشـــريـــعـــات 
عــــن تـــقـــديـــر وعــــــاء الـــضـــريـــبـــة و 
احـــتـــســـاب قــيــمــة االعــــــفــــــاءات او 
تطبيقها  دون  حالت  السماحات 
و قد ازداد معدل تهرب املكلفني 
مــــن الـــضـــريـــبـــة بـــســـبـــب ظــــروف 
الــبــلــد بــعــد احــــداث عـــام 2003 و 
عــــدم اســـتـــقـــرار الـــوضـــع االمــنــي 
االقــــتــــصــــادي  و  الـــســـيـــاســـي  و 

الــذي مر به العراق ادى الــى عدم 
الـــتـــزام املــكــلــفــني بــدفــع الــضــريــبــة 
املـــفـــروضـــة عــلــيــهــم فـــضـــال عــن 
هجرة رؤوس االمــوال الى خارج 
البالد وان ارتفاع معدالت التهرب 
الضريبي يؤثر سلبا في ايرادات 
الدولة و ان وجود مشكلة التهرب 
الـــضـــريـــبـــي يـــشـــيـــر الــــــى وجــــود 
اخـــتـــالالت بــنــيــويــة يــعــانــي منها 
ــنــظــام الــضــريــبــي الـــعـــراقـــي في  ال
التشريعية  و  االداريـــــة  الــجــوانــب 
لــلــتــهــرب مــن  و االجـــتـــمـــاعـــيـــة و 
في  السلبي  اثـــره  الــضــريــبــة  اداء 
بــــان يقلل  الـــعـــراقـــي  االقـــتـــصـــاد 
مــن حــجــم الــنــهــوض الــتــجــاري و 
الصناعي على حد سواء نتيجة 
عدم توزيع االعباء العامة التوزيع 
التجارية  املــشــاريــع  ان  و  الــعــادل 
الــكــبــيــرة و مــســاهــمــتــهــا الــفــاعــلــة 
في دعم االقتصاد اكثرها اتباعا 
لــــحــــاالت الـــتـــهـــرب بــســبــب وفــــرة 
نتيجة  او  لديها  املالية  االيـــرادات 

االدارات  تــولــيــهــا  الـــتـــي  املـــحـــابـــاة 
الـــضـــريـــبـــيـــة لـــبـــعـــض املـــشـــاريـــع 
بـــــان تــعــامــلــهــا مــعــامــلــة خــاصــة 
من  التخفيف  فــي  لها  تشجيعا 
وطــأة الضريبة االمــر الــذي يؤثر 
الضريبة  فــي تحمل عــبء  سلبا 
مــــن قـــبـــل املــــشــــاريــــع الــصــغــيــرة 
ـــوحـــيـــدة الـــواجـــب  فـــتـــكـــون هــــي ال
عــلــيــهــا االحـــتـــكـــام لــلــتــشــريــعــات 
وتــطــبــيــقــهــا و عـــــدم مــخــالــفــتــهــا 
فــــيــــكــــون ذلـــــــك مـــــدعـــــاة لــــعــــزوف 
اصحاب تلك املشاريع عن تأدية 
ــتــالــي االضـــــرار  الـــضـــرائـــب و بــال
للدولة و يعاقب  املالية  بااليردات 
قــانــون ضــريــبــة الــدخــل الــعــراقــي 
املــعــدل  لــســنــة  1983  رقـــم 113 
عــلــى افـــعـــال الـــغـــش و االحــتــيــال 
املالية  االيـــــرادات  تصيب  كــونــهــا 
 لـــلـــدولـــة حــيــث يــعــاقــب بــالــحــبــس
مـــدة ال تــقــل عـــن ثــالثــة اشــهــر و 
ال تـــزيـــد عـــن ســنــتــني مـــن يثبت 
عــلــيــه امــــــام املـــحـــاكـــم املــخــتــصــة 

االحتيال  او  الــغــش  استعمل  انــه 
للتخلص من الضريبة املفروضة 
عــلــيــه او الـــتـــي تـــفـــرض بــمــوجــب 
او بعضها  كــلــهــا  الـــقـــانـــون  هــــذا 
ونــــجــــد ان هــــنــــاك قـــــصـــــورا فــي 
القانونية  النصوص  مــن  الكثير 
العراقي  الضريبي  التشريع  في 
و قـــد اغـــفـــل املـــشـــرع الــضــريــبــي 
جـــانـــب تـــكـــرار مــخــالــفــة الــتــهــرب 
التنسيق  الــضــريــبــي  و ضــعــف 
بني مفاصل الجهاز االداري في 
وانعدام  التهرب  اعمال  من  الحد 
املــصــداقــيــة بــني املــكــلــف و الــدولــة 
لــم يتم  الــقــوانــني الضريبية  كــون 
واضــحــة  اســـس  عــلــى  تشريعها 
في كيفية فــرض الضرائب و لم 
االقتصادية و  تضع سياساتها 
فــي فرض  االســـاس  االجتماعية 
الضريبة و من الضروري اعادة 
النظر في التشريعات الضريبية 
الضريبي من  التهرب  ملا يسببه 
اضــرار كبيرة في ايــرادات الدولة 

الضريبي  الــتــهــرب  جريمة  ان  و 
هي جريمة يعاقب عليها القانون 
العراقي فقد تساعد العقوبة التي 
يــفــرضــهــا املــشــرع عــلــى الــتــهــرب 
مـــن الـــضـــرائـــب فـــي االقــــــالل من 
التهرب الضريبي فاملكلف يوازن 
العقوبة  الضريبة وبني  بني مبلغ 
فــــــــاذا كــــانــــت الـــعـــقـــوبـــة شـــديـــدة 
يتردد في ارتكابه لهذه الجريمة 
لــلــضــريــبــة  الـــرئـــيـــس  الـــــــدور  وان 
لـــيـــس مـــالـــيـــا بــــل اقـــتـــصـــاديـــا  و 
االقــتــصــاديــة للضريبة  الــجــوانــب 
تغطية  فــي  املساهمة  فــي  تتمثل 
النفقات العامة و تعد احد ادوات 
الـــتـــي تعتمد   املـــالـــيـــة  الــســيــاســي 
عليها الدولة في تحقيق  اهدافها 
ومــــنــــهــــا تـــحـــقـــيـــق االســـــتـــــقـــــرار 
االنشطة  و تشجيع  االقتصادي 
االقــتــصــاديــة عــن طــريــق التقليل 
مـــن الــضــريــبــة املـــفـــروضـــة على 
هذه  بممارسة  املعينة  القطاعات 
االنشطة وقد تلجأ الدولة احيانا 
ــقــطــاعــات  من  الـــى اعـــفـــاء هـــذه ال
دفع الضريبة وحماية القطاعات 
املــحــلــيــة و تــشــجــيــع االســتــهــالك 
الــــضــــرائــــب  ــــوطــــنــــي و زيــــــــــادة  ال
الجمركية على السلع املستوردة 
على  االقـــتـــصـــاديـــة  االثــــــار  ان  و 
جــريــمــة الــتــهــرب الــضــريــبــي على 
االســـتـــهـــالك واالدخـــــــار و كــذلــك 
على االستثمار وان هدف الدولة 
الضرائب هو تحقيق  في فرض 
ـــثـــروات بني  ــة فـــي تـــوزيـــع ال ــعــدال ال
افــــراد املــجــتــمــع و رفـــع املــســتــوى 
املعاشي  للفئات الفقيرة و تقليل 
التفاوت بني طبقات املجتمع كذلك 
تهدف الى انقاص القوة الشرائية 
للفئات  وتحويلها  الغنية  للفئات 
الفقيرة عن طريق االنفاق العام و 
الخدمات املختلفة التي تمارسها 

الدولة . 

 تـــعـــد االنــــشــــطــــة الــــريــــاضــــيــــة فــي 
عصرنا الحالي من الجوانب املهمة 
فــــي حـــيـــاة كــــل شـــعـــوب الـــعـــالـــم ملــا 
تــغــرســه فـــي الــنــفــس الــبــشــريــة من 
اخالقيات تساعد على التواصل و 
التعاون بني جميع الناس حيث تعد 
االلعاب الرياضية من اهم االنشطة 
املجتمعات  في  املؤثرة  االجتماعية 
تــلــك االهـــمـــيـــة مـــن طبيعة  تــنــبــع  و 
االلــعــاب الــريــاضــيــة ذاتــهــا كظاهرة 
قاعدتها  باتساع  تتسم  اجتماعية 
الــجــمــاهــيــريــة و لــعــل ابــــرز االمــثــلــة 
على ذلك، كيف ساهم فوز املنتخب 
ــعــراقــي بــكــرة الـــقـــدم في  الــوطــنــي ال
بــطــولــة اســيــا فـــي تــوحــيــد الــشــعــب 
الــعــراقــي فــااللــعــاب الــريــاضــيــة هي 
العلنية  البدنية  االنشطة  مجموعة 
ذات الطابع التنافسي ولعل الطبيعة 
ـــعـــاب الـــريـــاضـــيـــة  ـــالل الــتــنــافــســيــة ل
تـــؤدي الـــى حـــدوث اصــابــات داخــل 
ـــتـــي يــمــكــن ان تــتــرتــب  املـــالعـــب وال
عليها مسؤولية قانونية و تنقسم 
اصابات  الــى  الرياضية  االصــابــات 
ذاتــــيــــة تـــحـــدث اثــــنــــاء الــــتــــدريــــب او 
املتعمدة  غير  الرياضية  املــبــاريــات 
تــحــدث نتيجة  الــتــي  و االصــــابــــات 
نــقــص فــي االدوات و االهـــمـــال في 
الناتجة عن  اعــدادهــا و االصــابــات 
الــنــوع من  اهــمــال الرياضيني وهــذا 
االصـــابـــات يــحــدث اثــنــاء املــبــاريــات 
او الــتــدريــب عــن طــريــق ريــاضــيــني 
الـــتـــي تنجم  اخـــريـــن و االصــــابــــات 
عــن ســـوء تــصــرف املــــدرب نتيجة 
االهـــمـــال او الــرعــونــة و االصــابــات 
 قـــــــد تــــــكــــــون اصــــــــابــــــــات بـــســـيـــطـــة
وغالبا ماتظهر في االلعاب الفردية  
والـــتـــي تــظــهــر نــتــيــجــة الــخــطــأ غير 
املــتــعــمــد او عــــدم مـــراعـــاة الــقــواعــد 
 الــريــاضــيــة و قــد تــكــون االصــابــات
خطيرة و تــؤدي الــى حــدوث كسر 
او عـــاهـــة و قـــد تـــكـــون االصـــابـــات 
مميتة و تترتب املسؤولية القانونية 
عـــن االصــــابــــات الـــريـــاضـــيـــة حيث 
تــكــون االصــابــات ناشئة  ان  يمكن 
عــــن الــــرعــــونــــة و عــــــدم االحـــتـــيـــاط 
وعــــدم االنــتــبــاه و االهـــمـــال و عــدم 
مــــراعــــاة االنـــظـــمـــة وعـــنـــدمـــا يــقــوم 
القيم  مــع  يتنافى  بــســلــوك  الــالعــب 
لــهــا و االداء  الــقــواعــد  واالهـــــداف و 

الفني لكل  لعبة و كان الهدف منه 
االضــرار بالخصم قاصدا تحقيق 
نــتــيــجــة مــعــيــنــة فــــــاذا كـــــان الـــجـــرم 
تــــم تــكــيــيــفــه عـــلـــى اســــــاس جــنــايــة 
قانونا  املــقــررة  بالعقوبة  فيعاقب 
و ان املـــشـــرع الــعــراقــي فـــي قــانــون 
لسنة   111 رقــم  العراقي  العقوبات 
مــــن صـــور  اعـــتـــبـــر  املــــعــــدل   1969
املـــادة 41 منه  الــحــق فــي  استعمال 
اذا وقع  ان ال جريمة  اذ نــص على 
الفعل استعماال لحق و من صورها 
في  الفقرة ثالثا اعمال العنف التي 
تقع اثــنــاء االلــعــاب الــريــاضــيــة متى 
كـــانـــت قـــواعـــد الــلــعــبــة قـــد روعــيــت 
قد  الــحــكــام  و  لــالعــبــني  بالنسبة  و 
يــرتــكــبــون اخـــطـــاء كــثــيــرة تتصف 
بعدم االحتياط و قد تحدث اعمال 
حــــــوادث شــغــب نــتــيــجــة اســتــعــمــال 
املتفرجني  قبل  من  النارية  االلعاب 
او استعمال العنف وان عدم مراعاة 
االصول الرياضية في االلعاب وان 
ذلك تترتب عليه مسؤولية تأديبية 
الجزائية  املسؤولية  الــى  باالضافة 
وفـــقـــا الحــــكــــام قــــانــــون الــعــقــوبــات 
بــاالضــافــة الـــى املــســؤولــيــة املــدنــيــة 
وفقا  الحكام القانون املدني ونرى 
مــــن الــــــضــــــروري تـــشـــريـــع قـــانـــون 
يـــتـــعـــلـــق بـــــاالصـــــابـــــات الـــريـــاضـــيـــة 
املالعب وضــرورة  التي تحدث في 
تــشــريــع قـــانـــون خـــاص بــاصــابــات 
املالعب و تشديد العقوبة على كل 
من يلحق اصابة عمدية تؤدي الى 
االضرار الجسيمة بالالعب و تنهي 
مستقبله الرياضي والحرص على 
 التنظيم الجيد للبطوالت واالنشطة
الــــطــــب  تــــفــــعــــيــــل  و  الــــــريــــــاضــــــيــــــة 
ـــــريـــــاضـــــي وضـــــــــــــرورة تــــدريــــس  ال
قوانني الرياضة والقوانني التي لها 
لم  فــالــريــاضــة  بالرياضيني  عــالقــة 
ترويحيا  او  ترفيهيا  مــجــاال  تــعــد 
ــــوقــــت و مـــــلء الــــفــــراغ  لــتــمــضــيــة ال
فــقــط و انـــمـــا اصــبــحــت تـــولـــي لها 
الــحــكــومــات و الــــدول اهــمــيــة كبرى 
فـــي عــمــلــيــة الــتــنــمــيــة الــوطــنــيــة من 
ــــهــــا مــن  خــــــــالل مــــــا تـــخـــصـــصـــه ل
مــالــيــة ضــخــمــة مثلها  اعـــتـــمـــادات 
مـــثـــل اي جـــانـــب اقـــتـــصـــادي اخـــر 
اقــامــة و تشييد املنشآت  مــن اجــل 

الرياضية .

الــعــراق وطــن ولـــود، لكن والداتـــه غير قابلة للعيش، كــون املــوت 
يصاحبها عند بذرتها االولى. وشخصيا، اجد في حصول اي 
مواطن عراقي على براءة اختراع هو والدة جديدة لعبقري، غير 
أن طمر هذا االختراع في اقبية دائرة الجهاز املركزي للتقييس 
والسيطرة النوعية، باعتبارها الجهة املسؤولة عن تسجيل ومنح 
شهادات براءة االختراع ، يعني املوت الزؤام. لقد حدثني صديق 
اثق به، ان دائرة التقييس ، تضم عددا كبيرا من براءات االختراع 
، لــم تــر الــنــور كتصنيع او اســتــفــادة مــن قبل الــدوائــر الرسمية 
ذات العالقة، على الرغم من اننا نقرأ في صحفنا، ونشاهد من 
على شاشات التلفاز انباء ولقاءات مع مبدعني عراقيني، حصلوا 
انها بقيت  ، غير  الحياة كافة  بــراءات اختراع في مجاالت  على 
مــجــرد انــبــاء طــواهــا الــنــســيــان ، وداهـــم 
املخترعني  ان  حتى  الــتــراب،  اضابيرها 
انفسهم عزفوا عنها، واغمضوا أعينهم 
عليها، وفي سرهم قالوا : ليتنا لم نتعب 
أنــفــســنــا ، ونــشــغــل فــكــرنــا وأســـرنـــا في 

دم ورقا ... وبقى ورقًا !!
ُ
(اختراع) .. ق

الــوزارات  تلزم  نقترح، اصــدار تعليمات 
مهمتها  مـــديـــريـــة  او  شــعــبــة  بــتــشــكــيــل 
وهــذا  العراقية،  االخــتــراع  بـــراءات  تنفيذ 
كــفــيــل بـــوضـــع الـــلـــبـــنـــات االولـــــــى لــخــلــق 
قــــاعــــدة ســلــيــمــة عـــلـــى طـــريـــق تــشــجــيــع 
الــعــقــول الــعــراقــيــة إلبــــداع اوســـع وافــكــار 
اعمق ، وينبغي لهذا الشعب واملديريات 
املـــــســـــتـــــحـــــدثـــــة، إبـــــــــــــداء االحــــــتــــــرامــــــات 
ــلــمــخــتــرعــني، ودراســــــة  والـــتـــســـهـــيـــالت ل
جدوى هذه البراءات والسعي إلظهارها 
الى الواقع... فاملخترع هو عالم حتى لو 
كان في بداية الطريق، فكم من مشروع 
بسيط  ملخترع  بفكرة  بــدأ  كبير  علمي 
ثم  والعلمية،  الدراسية  حياته  بداية  في 

تطور حتى أخذ شكله املعروف.
الحاصلني على  العراقيني، السيما  العلماء  ، تشجيع  حري بنا 
براءات االختراع، فبذلك نقهر التخلف والظالم والجهل.. فما أبعد 
 وليس بــفــاعــل.. مقلدا 

ً
االنــســان عــن االنــســان ، ان كــان منفعال

وليس بمبدع.. ان مثل هذا االنسان يتلبسه الخوف من التقدم ، 
فيرتد الى الخلف هربًا !

ان االنماء العلمي ال يتم في استيراد االدمغة ، بل بتنمية الطاقات 
في  نشارك  ان  الوقت  حــان  لقد   ... وتعزيزها  العلمية  البشرية 
بصمة االبداع العاملي ، وننتقل من مرحلة االستهالك الى مرحلة 
الــعــطــاء.نــؤكــد ان رعــايــة املــخــتــرعــني،  واجـــب فــي عــنــق الــوطــن.. 
فاملخترع ينظر الى الحياة بعني استشرافية .. فهل ننتظر قريبا 
العراقيني؟   واملخترعني  لالختراعات  شامال  ومعرضا  مؤتمرا 

نأمل ذلك !
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كشفت دراسة جديدة عن إمكانية استخدام اللعاب للكشف املبكر عن اإلصابة 
باألمــــــــراض املرتبطــــــــة بزيادة الدهــــــــون الجســــــــم.ووفقا ملجلة ”أبحــــــــاث التغذية“ 
البرازيلية، أجرى الباحثون استخدموا فيها مستوى حمض اليوريك في اللعاب 
للتنبؤ بنسب الدهون لدى املراهقني، وأظهرت الدراسة أن حمض اليوريك اللعابي 
هو مؤشــــــــر جيد لنسبة الدهون حتى عند املراهقني.وقالت الباحثة بوال ميدوري 
كاستيلو، من الجامعة الفيدرالية في ”الفكرة هي تمكني اللعاب من أن يستخدم 
على نطاق واسع كعينة بيولوجية بديلة للتحليل السريري. ميزة اللعاب هي أنه 

يمكن جمعه عدة مرات بشكل موسع وغير مؤلم مثل االدرار“.

تمكن علماء بريطانيون من تصنيع وســــــــيلة تســــــــاعد على اكتشاف بكتيريا 
األمراض التي يتم طردها بواســــــــطة فم املريض املشــــــــتبه فيــــــــه بعد ارتدائه ملدة 
نصف ســــــــاعة فقط، أخطرهم على اإلطالق مرض الســــــــل، حيث أكد الباحثون 
أن التكنولوجيــــــــا الجديــــــــدة ”املتغيرة للعالم“ يمكن أن تنقــــــــذ ماليني من خالل 
التشخيص الســــــــريع للمرض، وفي دراسة ملرضى الســــــــل (TB) ، حدد القناع 
بشكل صحيح املرض الذي يهدد الحياة من الوقت.ويتم اآلن اختبار القناع في 
إحدى خدمات هيئة الصحة البريطانية ، ويعد الســــــــل واحدا من األسباب الـ 10 

الرئيسية للوفاة.

افــــــــاد باحثون  مــــــــن جامعة كاليفورنيا فــــــــي لوس أنجلوس عن وجــــــــود تقنية حديثة 
للتصوير بالرنني املغناطيســــــــي للكشــــــــف عن رواســــــــب الحديد فــــــــي مناطق مختلفة 
مــــــــن الدماغ، يمكنها تتبع انخفاض التفكير والذاكــــــــرة والحركة لدى املصابني بمرض 
باركنسون.وتشــــــــير النتائــــــــج  إلــــــــى أن مقاييــــــــس الحديد فــــــــي الدماغ قد تســــــــاعد في 
 النهايــــــــة على التنبؤ بتعرض األشــــــــخاص الذين يعانون من الشــــــــلل الرعاش لإلصابة 
بالخرف.ويثيــــــــر الحديد في الدمــــــــاغ اهتماما متزايدا لألشــــــــخاص الذين يبحثون عن 
األمراض العصبية، مثل الشــــــــلل الرعاش والخرف، وكلما تقدم العمر ، يتراكم الحديد 

في املخ .

وهــنــاك طـــرق عــــّدة لــلــحــد مــن تــأثــيــرات 
الـــتـــلـــوث الـــهـــوائـــي عــلــى الـــصـــحـــة، مثل 
تـــجـــنـــب املـــنـــاطـــق الــــتــــي يــــزدحــــم فــيــهــا 
املـــــرور. غــيــر إن الــتــغــيــيــر املــهــم يعتمد 
نوعية  في  الحاصلة  التحسينات  على 

الهواءعلى املستوى العاملي.

فما هو تلوث الهواء أوًال؟ 
ث عــلــى جــزيــئــات  يــحــتــوي الـــهـــواء املـــلـــوَّ
دقـــيـــقـــة يــمــكــن أن تـــكـــون طــبــيــعــيــة أو 
ثـــات  صـــنـــاعـــيـــة. ويـــعـــنـــي مــــقــــدار املـــلـــوِّ
املحتملة في الجو إمكانية تلوث الهواء 
التأثير سلبيًا في الناس خارج املباني 

وداخلها معًا.
ويتألف التلوث الهوائي الخارجي من: 

الفحم  أو  الــغــاز  مــن  متطايرة  جزيئات 
املحترق، غازات ضارة، مثل أوكسيدات 
الكبريت،  أوكسيد  وثــانــي  النيتروجني 
مــســتــوى  عـــلـــى  أوزون  الـــتـــبـــغ،  دخــــــان 

األرض.
أمــا الــتــلــوث الــهــوائــي الــداخــلــي، فيتألف 

من:
كيميائيات منزلية، غازات ضارة، مثل 
مونوكسايد الكاربون أو الَريدون، مواد 

الـــبـــنـــاء، كـــالـــرصـــاص واألســبــســتــوس، 
غبار الطلع، العفن، دخان التبغ.

ووفـــقـــًا ملــنــظــمــة الــصــحــة الــعــاملــيــة، فــإن 
ثات التي تتسبب بأعلى درجة من  امللوِّ

الخطورة على صحة اإلنسان هي:

ــطــيــرات 
ُ
األشـــيـــاء الــصــلــبــة املــعــلــقــة والــق

السائلة

التعرض للهواء امللوث
ث:  هناك حالتان من التعّرض للهواء امللوَّ
تـــعـــرض قــصــيــر املــــــدى وآخــــــر طــويــل 
املدى. فيمكن للتعرض القصير املدى، 
األرض،  لــألوزون بمستوى  كالتعرض 
بسبب  التنفسي  الجهاز  فــي  ــر 

ّ
يــؤث أن 

دخـــــول غــالــبــيــة املـــلـــّوثـــات إلــــى الــجــســم 
لهذا  يمكن  كما  الهوائية.  منافذه  عبر 
التعرض أن يؤدي إلى التهابات تنفسية 
وانخفاض في وظيفة الرئتني، ومفاقمة 
الـــربـــو لــــدى األشـــخـــاص املــصــابــني بــه. 
أوكسيد  لثاني  التعرض  يتسبب  وقــد 

ـــعـــيـــون،  الــــكــــبــــريــــت فـــــي اإلضـــــــــــرار بـــال
في  لإلثارة   

ً
إضافة التنفسي،  واملسلك 

 

الجلد.
أما التعرض الطويل املدى للهواء امللوث، 
فــقــد ربــطــه الــبــحــث الــعــلــمــي بمشكالت 
صحية خطيرة وحتى بالوفاة املبكرة. 
أنــه يتسبب فــي مــا نسبته 29 %  كما 
مـــن حــــاالت ســـرطـــان الـــرئـــة والــوفــيــات، 

حسب منظمة الصحة العاملية. 
وقــــد يــجــعــل الــتــعــرض لــلــتــلــوث الـــهـــواء 
للوالدة  ترجيحًا  أكثر  الحوامل  النساء 
قبل األوان، كما جاء في بحث ُنشر في 
”املجلة العاملية للبحث البيؤي والصحة 

العامة“.

ثات الجزيئية امللوِّ
تتألف امللوثات الجزيئية من خليط من 
 
ً
ونتيجة الــهــواء.  فــي  جــزيــئــات مختلفة 
لــحــجــم هــــذه الـــجـــزيـــئـــات الـــدقـــيـــق، فــإن 
الــرئــتــني ورفــع  إلــى  الــوصــول  بإمكانها 
مستوى خطر اإلصابة بأمراض القلب 
والرئة. كما يمكن أن تتسبب في زيادة 
ســـوء أعــــراض الــربــو لـــدى األشــخــاص 

املصابني به. 

لوا من تعرضهم 
ّ
يستطيع الناس أن يقل

مللّوثات الهواء عن طريق تحديد مقدار 
الــــوقــــت الــــــذي يـــقـــضـــونـــه فــــي املــنــاطــق 
الــهــواء سيئة.  تــكــون فيها نوعية  الــتــي 
الواحد عارفًا  أن يكون  املهم هنا  ومــن 
املباني  داخــل  املحتملة  الهواء  بملوثات 

وخارجها كي يستطيع تجنبها.
ففي حالة التعرض الخارجي، تستطيع 
الــــحــــكــــومــــات، ومــــؤســــســــات األعــــمــــال، 
التقليل  في  املساعدة  جميعًا  واألفـــراد 
ــــهــــواء. ويــمــكــن لــلــحــد من  مـــن تـــلـــوث ال
انبعاثات الغازات من املركبات وغيرها 
الجو.  في  الهواء  نوعية  أن يحّسن من 
األفـــراد  تساعد  تقنيات  هــنــاك  أن  كما 
عــلــى مــعــرفــة مــســتــويــات الــتــلــوث، مما 

يساعده على تجنب التعرض له.
أمـــــــا داخــــــــل املـــــنـــــزل أو املــــبــــنــــى، فــــإن 
الـــفـــرد يــســتــطــيــع الــتــقــلــيــل مـــن الــتــلــوث 
الـــهـــوائـــي الـــداخـــلـــي مـــن خــــالل ضــمــان 
التهوية  وجــّيــد  نظيفًا  املبنى  يــكــون   أن 

صحيًا.
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اإلنجاب  يريدون  الذين  األشخاص  نسبة  تراجعت 
القرار جيدا  هــذا  في سن مبكرة. ولكن هل يعتبر 
لألطفال كما يبدو للوهلة األولــى؟ لقد أبــدى علماء 
الــســؤال،  بــهــذا  كبيرا  اهتماما  الــبــلــدان  مــن مختلف 
وأجــروا دراســات مكثفة حول تقييم ذكــاء األطفال 
فيما يتعلق بعمر آبائهم وببعض العوامل األخرى.

ونـــقـــدم هــنــا أربـــعـــة عـــوامـــل تــؤثــر فـــي ذكــــاء الطفل 
ـــــــــك وفـــــقـــــا ملـــــوقـــــع بــــرايــــت   وهـــــــو فــــــي الـــــــرحـــــــم، وذل

سايد:

عمر األب
املــادة  الجينية (تــغــيــرات فــي  الــطــفــرات  يرتبط عــدد 
ـــوراثـــيـــة) ارتـــبـــاطـــا مــبــاشــرا بـــالـــقـــدرات املــعــرفــيــة.  ال
وكــلــمــا زادت الــطــفــرات، قــل احــتــمــال تــطــور طريقة 
تفكير الشخص بصفة طبيعية. وكلما كان الرجل 
إلــى  الــتــي ينقلها  الــطــفــرات   أكــبــر ســنــا، ازداد عـــدد 

أطفاله.
ولذلك يعتبر هذا األمر سيئا لألطفال إذا كان األب 
ذكاء  انخفاض  يزيد خطر  حيث  السن،  في  كبيرا 

الطفل.
وعــلــى عــكــس ذلــــك، تــخــتــلــف الــحــالــة بــعــض الــشــيء 
املــرأة،  األم، فكلما كبرت  األمــر بسن  يتعلق  عندما 

زاد ذكاء طفلها املستقبلي.

تعرض األم للقلق أثناء فترة الحمل
أجــــــــرى بــــاحــــثــــون مـــــن جـــامـــعـــة جــــونــــز هــوبــكــنــز 
دراســـــــــــة شــــمــــلــــت نـــــســـــاء حـــــــوامـــــــل، وكــــــانــــــت كــل 
واحــــــــدة مـــنـــهـــن حـــاصـــلـــة عـــلـــى شــــهــــادة جــامــعــيــة 
 وكــــــــــــَن يــــتــــمــــتــــعــــن بــــصــــحــــة جـــــســـــديـــــة وعـــقـــلـــيـــة 

جيدة.
ـــخـــبـــراء مـــســـتـــويـــات الـــتـــوتـــر لـــــدى الــنــســاء  وقـــــــّدر ال
والــــــــــقــــــــــدرات املـــــعـــــرفـــــيـــــة لـــــــــدى أطـــــفـــــالـــــهـــــن أثـــــنـــــاء 
 الــــحــــمــــل وأيــــــضــــــا عــــنــــدمــــا بــــلــــغ األطـــــــفـــــــال عــمــر 

السنتني. 
وتــوصــل الــبــاحــثــون إلـــى أن األطـــفـــال الــذيــن تعاني 
أمـــهـــاتـــهـــم مــــن مـــســـتـــويـــات مــنــخــفــضــة أو مــعــتــدلــة 
مــن الــتــوتــر هــم أكــثــر تــطــورا مــن الــنــاحــيــة الذهنية 
والــجــســديــة. وإذا كــانــت املــــرأة تــعــانــي مــن اإلجــهــاد 
أقــل تطورا مقارنة ببقية  كــان  فــإن طفلها   الشديد، 

األطفال.

الرصاص و الغدة الدرقية
وجــــــــود مــــســــتــــويــــات عــــالــــيــــة مـــــن الــــــرصــــــاص فــي 
الــطــفــل، إذ ال ُينصح  الــهــواء يــؤثــر سلبا فــي ذكـــاء 
ان تـــعـــيـــش الــــحــــوامــــل فــــي مــــنــــازل تـــحـــتـــوي عــلــى 
 أنـــابـــيـــب قـــديـــمـــة أو جـــــــدران مــطــلــيــة مــــن نـــحـــو 20 

سنة.
وبــعــض الــخــبــراء يـــؤكـــدون ضــــرورة إجــــراء فحص 

الغدة الدرقية قبل الحمل. 
الـــدرقـــيـــة بــشــكــل صــحــيــح،  الــــغــــدة  لــــم تــعــمــل  وإذا 
 مــــــن املــــحــــتــــمــــل أن يـــــكـــــون مـــــعـــــدل ذكـــــــــاء الـــطـــفـــل 

أقل.

وفــــي بـــــادئ األمــــــر، ســيــتــم تــحــلــيــل بــيــانــات 
مستمدة من دراســات متواصلة بشأن هذا 

املرض، باستخدام الذكاء االصطناعي.
البيانات لتصميم نموذج  وسُتستخدم هذه 
مبدئي من الجهاز في غضون ثالث سنوات.
متنوعة  مجموعة  املرتقبة  األجهزة  وتجمع 
البيانات، منها أسلوب مشي الشخص،  من 
وضـــــربـــــات قـــلـــبـــه، وأنـــــمـــــاط نــــومــــه. ويـــأمـــل 
من  البيانات  تحليل  ُيمّكنهم  أن  الباحثون 

البدء في رصد عالمات املرض قبل سنوات 
من تطور األعراض.

”اختبارات الذاكرة“
حــظــيــت املـــبـــادرة الــدولــيــة بــتــمــويــل مــؤســس 
شــركــة مــايــكــروســوفــت لــلــتــكــنــولــوجــيــا، بيل 
ـــذي تــحــول اهــتــمــامــه إلـــى األعــمــال  غــيــتــس، ال

الخيرية.
لــكــنــهــا تــشــكــل أيـــضـــا جــــــزءا مــــن الــطــمــوح 
استخدام  فــي  البريطانية  للحكومة  الــواســع 
الذكاء االصطناعي والبيانات للمساعدة في 
الــوصــول إلــى فهٍم أفضل لــألمــراض املزمنة 

ومنعها.
وفي البداية، سيتعاون مشروع ”االكتشاف 
املبكر ألمــراض األعــصــاب“ مع معهد ”آالن 
تورينغ“، وهو املعهد الوطني لعلوم البيانات 
بهدف  بريطانيا،  فــي  االصطناعي  والــذكــاء 
جمع البيانات املتعلقة بالدراسات املتواصلة 

بشأن مرض الزهايمر.
وقال األستاذ الجامعي، كريس هوملز، مدير 
الــبــرنــامــج الــصــحــي فــي املــعــهــد، إن ”الــذكــاء 
االصــطــنــاعــي يتيح إمــكــانــيــة تــحــويــل فــرص 
التعلم من دراسات البيانات واسعة النطاق، 
مثل مــشــروع إيــــدون، وذلـــك مــن خــالل دمج 

معلومات من مصادر متعددة“.
وأضـــــــــــاف هـــــوملـــــز ”ســــنــــســــتــــخــــدم الـــــذكـــــاء 
لـــطـــرح رؤى جــــديــــدة بــشــأن  االصـــطـــنـــاعـــي 
للمرض، وذلــك مــن خالل  املبكرة  الــعــالمــات 
ــرقــمــيــة  ـــبـــيـــانـــات ال الـــجـــمـــع بــــني قـــيـــاســـات ال
واملـــــصـــــادر الــتــقــلــيــديــة، مـــثـــل تـــصـــويـــر املـــخ 

واختبارات الذاكرة“.

”بصمات رقمية“
هــنــاك حــالــيــا 850 ألـــف شــخــص مــصــابــون 
بمرض الخرف في اململكة املتحدة، بحسب 

جمعية أبحاث الزهايمر الخيرية في اململكة 
املتحدة.

يرتفع  أن  املتوقع  العالم، من  وعلى مستوى 
الـــرقـــم مـــن 50 مــلــيــون شـــخـــص، فـــي الــعــام 
2018، إلـــى 152 مــلــيــون شــخــص، فــي عــام 

.2050
وقـــالـــت كــــــارول روتـــلـــيـــدج، مـــديـــرة جمعية 
املتحدة،  باململكة  الخيرية  الزهايمر  أبحاث 
يمكن رصدها  رقمية  بصمات  ”تطوير  إن 
أو  املحمولة  الــهــواتــف  تطبيقات  بــاســتــخــدام 
مثل  ارتـــداؤهـــا،  يمكن  الــتــي  التكنولوجيات 
الــســاعــات الــذكــيــة، مـــن شــأنــه طـــرح مــقــاربــة 
منخفضة التكلفة بشأن تحديد األشخاص 
اإلصابة  لخطر  غيرهم  من  أكثر  املعرضني 

باملرض“.
املبكرة  التغيرات  ”رصــد  إن  قائلة  ومضت 
لــلــغــايــة الــنــاشــئــة عــن هـــذا املــــرض مــن شأنه 
تغيير الجهود البحثية اليوم، ومنحنا أفضل 
فـــرصـــة مــمــكــنــة ملــكــافــحــة هــــذا املـــــرض قبل 
أن تــبــدأ أعــــراض الــخــرف فــي عــرقــلــة الحياة 

(الخاصة باملريض).
هذه  سيرتدون  الذين  املتطوعون،  وسيأتي 
األجــهــزة ويــقــدمــون بــيــانــاتــهــم، مــن مــشــروع 
صــــحــــي آخـــــــر طـــــمـــــوح يـــســـمـــى ”بــــرنــــامــــج 
 تــســريــع وتــيــرة رصـــد املــــرض“ فــي اململكة

 املتحدة.
وقـــد ُدّشــــن هـــذا الــبــرنــامــج، الــســنــة املــاضــيــة، 
كــجــزء مـــن املــهــمــة الــحــكــومــيــة لــلــتــحــول إلــى 
تـــشـــخـــيـــص املـــــــــرض بــــاســــتــــخــــدام الـــــذكـــــاء 
تجنيد  إلــى  املــشــروع  االصطناعي. ويسعى 

خمسة ماليني متطوع.
وباإلضافة إلى األبحاث املتعلقة بالزهايمر، 
فإن املشاركني في هذا البرنامج سيساهمون 
فــي دراســــات متعلقة بــالــســرطــان وأمـــراض 

القلب.
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املمتاز،  الكرة  دوري  منافسات  من  جولتان  انقضت 
ولم تبرز أية مالمح واضحة لبطل املسابقة، وهو أمر 
طبيعي، برغم وقوف أندية القوة الجوية وامليناء وأربيل 
فــي الـــصـــدارة بــرصــيــد ســت نــقــاط لــكــل مــنــهــم، يليهم 
النفط والنجف وفي جعبة كل منهما أربع نقاط، وعلى 
النقيض مــن فــرق الــصــدارة، فــان أنــديــة نفط الجنوب 
أخــفــقــت في  الكهربائية  مــيــســان والــصــنــاعــات  ونــفــط 
قاع  لتتذيل  األولــيــني  املواجهتني  مــن  نقطة  أيــة  حصد 

الترتيب.

آلية ال تقبل التعويض
اآللــيــة الــجــديــدة واالســتــثــنــائــيــة الــتــي اعــتــمــدتــهــا لجنة 
الطامحة  األنــديــة  تلزم  الحالي،  املوسم  في  املسابقات 
بنيل اللقب بعدم التفريط بالنقاط، وخوض كل مباراة 
بتركيز عال سعيا للفوز فيها، الن التعويض صعب 
جدا ان لم يكن مستحيال، في ظل تربص بقية الفرق 

التي يراودها طموح معانقة املجد.
وبالنظر بصورة أولية للمستويات الفنية التي أفرزتها 
التنافس  القول ان دائرة  السابقتان، فيمكن  الجولتان 
ستتسع لتشمل العديد من األندية منها فرق الصدارة، 
اعتمادها  أوراق  قدمت  التي  واملــيــنــاء،  وأربــيــل  الجوية 
بــصــورة أكــثــر مــن مــمــتــازة، كــمــا ال يــمــكــن استبعاد 
تفريطه  برغم  الشرطة  املاضية  النسخة  لقب  حامل 
الــكــهــربــاء، عطفا  أمـــام  األولـــى  فــي مواجهته  بنقطتني 
على الخامات املتميزة التي تزخر بها صفوفه وحنكة 
تمكن  الــذي  الغني شهد  بقيادة عبد  التدريبي  مالكه 
قبل عدة مواسم من تحقيق لقب استثنائي مع فريق 

صاعد حديثا لدوري األضواء "نفط الوسط".
باللقب  التتويج  مــرات  القياسي في عــدد  الرقم  حامل 
الزوراء يطمح هو اآلخر إلى نيل درع املسابقة، معوال 
بــذلــك عــلــى املــــــؤازرة الــجــمــاهــيــريــة الــكــبــيــرة النــصــاره 
قاسم  باسم  بقيادة  الفني  وجهازهم  العبيه  وخبرة 
صاحب التجارب الناجحة في أغلب الفرق التي أشرف 

على قيادتها.
وتبدو حظوظ فرق النفط والنجف ونفط الوسط قائمة 
في حصد اللقب، ولكن بدرجة أقل من األندية املذكورة 
الالعبني،  أعـــاله، الســبــاب تتعلق بالتفاوت فــي جــودة 
اال ان هذا لن يكون عائقا في محاولة تقديم األفضل 

وكتابة تاريخ جديد بحروف من ذهب.

البحث عن الذات
والصناعات  الجنوب  ونفط  ميسان  نفط  أنــديــة  واصــلــت 
الكهربائية رحلة البحث عن الذات، من دون جدوى تذكر، 
وســتــنــصــب جــمــيــع الــجــهــود عــلــى تــعــويــض االخـــفـــاق في 
تدريجيا  النقاط  بحصد  والــشــروع  السابقتني  الجولتني 
وصـــوال إلـــى مــنــاطــق أفــضــل فــي جـــدول الــتــرتــيــب تــتــالءم 
ادارة والعــبــني ومــالك  مــن  القائمني عليها  مــع طــمــوحــات 

تدريبي.
وتــبــدو فــرق أمــانــة بــغــداد والــكــهــربــاء والطلبة أفضل 

حـــاال مــن أنــديــة الـــقـــاع، كــونــهــا تمكنت نــوعــا ما 
عبر  االفتتاح  مرحلة  اخفاق  تعويض  من 

الــجــولــة املــاضــيــة،  الـــخـــروج بنقطة فــي 
الــجــهــود مستقبال  وســتــتــضــاعــف 

فــــــي مــــحــــاولــــة لــتــحــقــيــق 
فــي  األول  الــــفــــوز 

املــــســــابــــقــــة 
الستعادة 

التوازن.

الصراع يشتد 
مبكرا

الــــصــــراع عــلــى نــيــل لــقــب الـــهـــداف 
اشتد مبكرا، وبالتحديد منذ الجولة 

بــروز  التي شهدت  للمسابقة  األولـــى 
ومهاجم  داود  محمد  الــنــفــط  مــهــاجــم 
الــنــجــف عــلــي صــــالل ومــهــاجــم الــقــوة 
الــــجــــويــــة املــــخــــضــــرم حـــــمـــــادي أحـــمـــد 
الثانية  الجولة  لكن  املــرشــحــني،  كــابــرز 
سابقتها،  عــن  تماما  مختلفة  جـــاءت 
النــهــا شــهــدت احـــــراز أول "هــاتــريــك" 
في املوسم الحالي وكان من نصيب 
مــهــاجــم الـــقـــوة الــجــويــة اآلخـــــر أيــمــن 
حسني في شباك الحدود، ما وضعه 

على رأس القائمة وحيدا، وشهدت هذه 
لالعب  ثنائية  تسجيل  أيضا  الجولة 
الــحــدود حــســام جــاد الــلــه فــي شباك 

نفط الجنوب.
املـــبـــاريـــات املــقــبــلــة كفيلة  وســتــكــون 
بـــــــاالفـــــــصـــــــاح أكــــــثــــــر عـــــــن قــــــــــدرات 
املــهــاجــمــني فـــي مــعــانــقــة الــشــبــاك، 
وهو تنافس من نوع آخر يضفي 

رونقا خاصا على البطولة.

استعدادا  تحضيراته  الــزوراء  يواصل 
ملـــالقـــاة الـــكـــهـــربـــاء بــعــد غـــد الــخــمــيــس 
والنصف عصرا،  الرابعة  الساعة  عند 
ويــضــيــفــهــا مــلــعــب الـــشـــعـــب الــــدولــــي، 
الــثــالــثــة مــن منافسات  الــجــولــة  ضــمــن 

الدوري الكروي املمتاز لكرة القدم.
ــــزوراء عبد  ال نـــادي  ادارة  وقـــال عضو 
به  فــي تصريح خــص  الرحمن رشيد 
فريقه جاهز  ان   : الرياضي"  "الصباح 
فــنــيــا وبــدنــيــا ملــواجــهــة الــكــهــربــاء من 
املتواصلة  الــتــدريــبــيــة  الـــوحـــدات  خـــالل 
بــقــيــادة املـــدرب بــاســم قــاســم، مضيفا 
مـــبـــاراة تجريبية  خـــاض  الـــنـــوارس  ان 
امام الدفاع املدني وانتهت بفوز االخير 

بهدف واحد من دون رد.
واشار الى ان النوارس يطمح في اللقاء 
بسمعته  يليق  مستوى  لتقديم  املقبل 
وتحقيق النقاط الثالث التي تسهم في 
لقب  عــلــى  باملنافسة  حــظــوظــه  تــعــزيــز 
ان فريقه  املــمــتــاز، مــوضــحــا  الــــــدوري 
ســيــدخــل املـــبـــاراة بــكــامــل نــجــومــه وال 

توجد غيابات في صفوفه.
وبشأن فريق الكهرباء ذكر رشيد انه 
يعد مــن االنــديــة املــمــيــزة فــي املسابقة 
املــحــلــيــة، ملــا يــضــمــه مــن اســمــاء جيدة 

ضــــمــــن تـــشـــكـــيـــلـــتـــه ومـــــســـــتـــــواه امـــــام 
الــشــرطــة فـــي املــواجــهــة االخـــيـــرة خير 
اقــرب  اداء مثاليا وكـــان  قــدم  اذ  دلــيــل، 
لحصد النقاط الكاملة، مبينا ان املالك 
رؤية  يمتلك  البيضاء  للقلعة  التدريبي 
فنية واضحة عن نقاط القوة والضعف 
لدى املنافس، وبامكان الزوراء الخروج 
بــنــتــيــجــة الـــفـــوز بـــالـــرغـــم مـــن صــعــوبــة 
املـــهـــمـــة، الســـيـــمـــا انـــــه ســيــلــعــب الــلــقــاء 

بمؤازرة جماهيرية من انصاره.
الــــدوري يحتم على  واوضـــح ان نــظــام 
كــل فــريــق الســيــمــا الــجــمــاهــيــري منها 
تجنب الخسارة الن التعويض صعب، 
وبــالــتــالــي فـــان الــــــزوراء عــــازم بــادارتــه 
وبجهازه الفني والعبيه على استثمار 
ــــات بـــالـــشـــكـــل املـــثـــالـــي  جـــمـــيـــع املــــبــــاري
ومحاولة جمع اكبر عدد من النقاط من 

اجل احراز درع املوسم الحالي.
ويحتل الزوراء املرتبة السابعة برصيد 
(3 نقاط) من لقاء واحد تغلب فيه على 
املهاجم  سجله  نظيف  بــهــدف  الطلبة 
مــهــنــد عــبــد الـــرحـــيـــم، بــيــنــمــا يــتــواجــد 
بـنقطة  عشر  الثاني  باملركز  الكهرباء 
واحــدة من مباراتني خسر في االولــى 
امام النفط بهدفني من دون رد، وتعادل 
اهــداف  بثالثة  الشرطة  مــع  الثانية  فــي 

لكل منهما.

 
سيشارك املدرُب العراقي جعفر سرحان في دورة 
االردنية  العاصمة  في  املقامة  الدولية  البروفشنال 
عمان بإشراف االتحاد الدولي لكرة القدم وقال في 
اتصال مع "الصباح": ان الدورة التي تستمر حتى 
اب املقبل تشهد مشاركة مدربني من اوروبا واسيا 
والعالم العربي ويحاضر فيها البروفسور األملاني 
ايــرك اضــافــة الــى نهاد صــوقــار وزيـــاد عكوبه الى 
جانب محاضر في اللياقة البدنية وتتضمن الدورة 
عـــام كامل  مـــدار  عــلــى  كــورســات مقسمة  خمسة 
الى  اندية خليجية  مع  ميدانية  معايشة  وتتضمن 
والجوانب  الرياضي  والطب  الفني  التحليل  جانب 
الــنــفــســيــة اضـــافـــة الــــى اســـاســـيـــات الـــــــدورة الــعــمــل 
ان  واكــد  االنكليزية  اللغة  واجـــادة  الــحــاســوب  على 
املشاركة في الــدورة على الحساب الخاص وتقدر 
بقيمة ثمانية عشر مليون دينار من رسوم واقامة 
وطـــعـــام ونــقــل وهـــي بــالــتــالــي لــيــســت مـــن واجــبــات 
فرصة شخصية  ماهي  بقدر  الوطنية  االتــحــادات 
من اجل االستزادة باملعلومات الفنية التي يحتاجها 
املدربون وما يزيد من أهميتها ان غالبية املشاركني 
وفــي سياق  لبلدانهم  وطنية  منتخبات  مدربو  هم 
اخـــر أقـــامـــت لــجــنــة الــحــكــام املــركــزيــة فـــي االتــحــاد 
العراقي لكرة القدم وبالتعاون مع اتحاد كرة بابل 
دورة صقل للحكام اإلضافيني وبمشاركة ثمانية 
عشر حكما من مناطق الفرات االوسط والجنوب .
املحافظة  فــي  الفرعية  الــحــكــام  لجنة  رئــيــس  وقـــال 
لــيــوم واحـــد فقط  الـــدورة استمرت  علي عــبــاس ان 
وحاضر فيها الدوليان لؤي صبحي وعلي صباح 
وكانت تتمحور حول دور الحكام اإلضافيني الذين 
تقرر  ان  بعد  املــرمــى  بمحاذاة  واجباتهم  ستكون 
اضــافــة حكمني الــى األربــعــة فــي مــبــاريــات الـــدوري 
الــعــراقــي واشــــار الـــى ان املــشــاركــني هــم مــن حكام 
الــوســط فــي الـــدوري املمتاز ويــذكــر ان هــذه الــدورة 
تقام بعد تعديالت جديدة  مــن نوعها  االولـــى  هــي 
اســنــاد  تتضمن  املــركــزيــة  الــحــكــام  لجنة  اطلقتها 
مهمة قيادة املباريات الى ستة قضاة حسب قواعد 

القانون الدولي. 

يــلــتــقــي الــــيــــوم الــبــيــشــمــركــة مــــع االهـــلـــي 
ــــواحــــدة ظــهــرا  الــبــحــريــنــي فـــي الـــســـاعـــة ال
بــتــوقــيــت بـــغـــداد ضــمــن مــنــافــســات دور 
بالكرة  الــعــربــيــة  االنــديــة  لبطولة  الثمانية 
الطائرة التي تحتضنها العاصمة املصرية 
القاهرة . وتسبقها مباراة كاظمة الكويتي 
مـــع الــعــربــي الــقــطــري، ويـــواجـــه اصــحــاب 
االرض االهــلــي املــصــري نــظــيــره الــســالم 
العماني، وتختتم املنافسات بلقاء الزمالك 

املصري مع السيب العماني.
دور  الــى  التاهل  مــن  البيشمركة  وتمكن 
الثاني  املركز  على  بعد حصوله  الثمانية 
في ترتيب مجموعته الرابعة اثر الخسارة 
من كاظمة الكويتي والفوز على سينجل 
الــفــلــســطــيــنــي بــيــنــمــا لــــم يــتــمــكــن االخــــر 
فـــي الــبــطــولــة غــــاز الـــجـــنـــوب مـــن الــتــاهــل 
ـــرابـــع في  بــعــد حــصــولــه عــلــى الــتــرتــيــب ال
مجموعته الثالثة اذ حقق فوزا واحدا على 
اندية  مــن  االردنـــي وخسر  وادي موسى 
وبني  العماني  والسالم  املصري  الزمالك 

ياس االماراتي.
وينص نظام البطولة على تاهل اصحاب 
فــقــط مـــن كل  املـــركـــزيـــن االول والـــثـــانـــي 
مــجــمــوعــة الـــــى ربـــــع الـــنـــهـــائـــي مـــبـــاشـــرة. 
االهلي  مــن  االولـــى كــال  املجموعة  وتضم 
املصري واساريا الليبى والسيب العماني 

الثانية  املجموعة  اليمني، وتتالف  وخيبل 
ــفــلــســطــيــنــي والــــهــــالل  مــــــن، الــــخــــدمــــات ال
االهلي  وشباب  القطري  والعربي  الليبي 
الثالثة  املجموعة  بينما ضمت  االماراتي، 
الزمالك املصري وغاز الجنوب وبني ياس 
االماراتي ووادي موسى االردني والسالم 
العماني، ، ويتواجد في الرابعة البيشمركة 

وكاظمة الكويتي وسنجل الفلسطيني.
ويرجع تاريخ هذه البطولة الى عام 1978 
حيث اقيمت النسخة االولــى، وعلى مدار 
اللقب  نــال  البطولة،  لهذه  السابقة  النسخ 
15 نـــاديـــا عــربــيــا اكــثــرهــم الــصــفــاقــســي 
الــتــونــســي بــرصــيــد 7 مــــرات فــي صـــدارة 
ترتيب الفائزين باللقب، ثم االهلي املصري 
في املرتبة الثانية برصيد 6 مرات، بينما 
الثالث  املركز  في  السعودي  الهالل  ياتي 
بــرصــيــد 4 مـــــرات. وبــرصــيــد مــرتــني كل 
القطري،  والــريــان  التونسي،  الترجي  من 
والــنــجــم الــســاحــلــي الــتــونــســي والــزمــالــك 
املــصــري واالفــريــقــي الــتــونــســي واالهــلــي 
البحريني في حني نال اللقب مرة واحدة 
مولودية   ،2003 القطري  العربي  من  كل 
بجاية الجزائري 2012،  الجيش العراقي 
االوملبي   ،1989 الــعــراقــي  الرشيد   ،1984
ــتــرســانــة  وال  ،1998 ــتــونــســي  ال الــقــلــيــبــي 
الحالية  النسخة  وتشهد    .1978 الليبي 
الــريــان  بجانب  التونسية،  االنــديــة  غــيــاب 
القطري حامل لقب الدورتني املاضيتني.   
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تدريبي.
وتــبــدو فــرق أمــانــة بــغــداد والــكــهــربــاء والطلبة أفضل 

ي

حـــاال مــن أنــديــة الـــقـــاع، كــونــهــا تمكنت نــوعــا ما 
عبر  االفتتاح  مرحلة  اخفاق  تعويض  من 

الــجــولــة املــاضــيــة،  الـــخـــروج بنقطة فــي 
الــجــهــود مستقبال  وســتــتــضــاعــف 

فــــــي مــــحــــاولــــة لــتــحــقــيــق 
فــي  األول  الــــفــــوز 

يي

املــــســــابــــقــــة 
الستعادة 

التوازن.

الصراع يشتد 
مبكرا

الــــصــــراع عــلــى نــيــل لــقــب الـــهـــداف 
اشتد مبكرا، وبالتحديد منذ الجولة 

بــروز  التي شهدت  للمسابقة  األولـــى 
ومهاجم داود  محمد  الــنــفــط  مــهــاجــم 

ـــالالـالل ومــهــاجــم الــقــوة  ــالــنــجــف عــلــي صــ
الــــجــــويــــة املــــخــــضــــرم حـــــمـــــادي أحـــمـــد 

ي

الثانية  الجولة  لكن  املــرشــحـني،  نينينينيــنينيكــابــرز 
سابقتها،  عــن  تماما  مختلفة  جـــاءت 
النــهــا شــهــدت احـــــراز أول "هــاتــريــك" 
في املوسم الحالي وكان من نصيب 
مــهــاجــم الـــقـــوة الــجــويــة اآلخـــــر أيــمــن 

ي يي

نينيحسني في شباك الحدود، ما وضعه 
على رأس القائمة وحيدا، وشهدت هذه 

ي

لالعب  ثنائية  تسجيل  أيضا  الجولة 
الــحــدود حــســام جــاد الــلــه فــي شباك 

نفط الجنوب.
املـــبـــاريـــات املــقــبــلــة كفيلة  وســتــكــون 
بـــــــاالفـــــــصـــــــاح أكــــــثــــــر عـــــــن قــــــــــدرات
ــاملــهــاجــمـنينيـني فـــي مــعــانــقــة الــشــبــاك، 
وهو تنافس من نوع آخر يضفي 

ي

رونقا خاصا على البطولة.
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األخــيــرة وتمكن من  املــبــاراة  فــي  اجتهد كثيرا  انــه   مبينا 
العبوه  قــدم  أن  بعد  املوريتاني  نظيره  على  الــفــوز  تحقيق 
لــنــقــاط املــبــاراة  مــســتــوى رائــعــا أكــــدوا خــاللــه استحقاقهم 

الثالث.
وأضـــــاف يــجــب عــلــى جــمــيــع العــبــيــنــا أن يـــعـــوا جـــيـــدا بــان 
يجتهدوا أكثر في قادم املباريات، الن الفرق الصاعدة الى 
هذا الدور أغلبها منتخبات قوية وتختلف عن املجموعة التي 
الــدور يقضي بخروج  ان نظام هــذا  واجهناها، فضال عن 

املغلوب، ما يعني ذلك ان هناك مباراة واحــدة وفاصلة وال 
يمكن التعويض فأما بلوغ الدور نصف النهائي أو مغادرة 

البطولة.
وشدد هاتو على املالك التدريبي بضرورة دراســة الفريق 
األهمية  الـــدور دراســـة مستفيضة ومنحه  فــي هــذا  املقابل 
لديه،  والــضــعــف  الــقــوة  نــقــاط  لــغــرض معرفة جميع  البالغة 
الــفــرق أصــبــحــت مستوياتها واضــحــة  أغــلــب  ان  مــوضــحــا 
ومعروفة لذا يجب وضع الخطط املناسبة وحسب إمكانية 
الالعبني والخروج بنتيجة ايجابية تؤهلنا الى الدور اآلخر، 
مؤكدا ان منتخبنا قادر على بلوغ األدوار الالحقة اذا لعب 
املباراة  في  وخــاصــًة  املستوى  ثبات  على  وحافظ  بواقعية 

االخيرة.
ومن جانبه قال املدرب هيثم متعب: لو عدنا الى الوراء قليال 
وألقينا نظرة شاملة على اعداد املنتخب الشبابي فسنرى 
ان بــدايــتــه قــبــل الــخــوض بــغــمــار مــنــافــســات الــبــطــولــة كانت 
فقيرا جــدا من  كــان  اإلعـــداد  ان  باملشاكل، مبينا  محفوفة 
حيث املعسكرات التي ال تفي بالغرض الذي ذهبت من اجله.
وأضاف ان تجمع الالعبني بعد القضاء على التزوير واللعب 
بأعمار حقيقية كان له األثر في مسيرة املنتخب، باالضافة 
الـــى مــشــاكــل االتـــحـــاد الــتــي ألــقــت بــظــاللــهــا عــلــى مــشــاركــة 
املنتخب من عدمها بسبب االمور املالية التي كادت تعصف 

بمشواره.

وأشــار متعب الى ان املشاركة ال بأس بها فاملباراة االولى 
أمام منتخب تونس كان شوطها األول جيدا، ولكن العامل 
البدني اثر في الفريق في الشوط الثاني مما جعلنا نخسر 
دفعة  املوريتاني  املنتخب  على  الــفــوز  أعطى  بينما  الــلــقــاء، 
معنوية كبيرة ملواصلة املشوار بنجاح، ولكن وفق املعطيات 
على الواقع نرى ان من الصعب الترشح الى األدوار النهائية 
الفرق االخــرى استعدت جيدا منذ فترات طويلة وهي  الن 
ان  مستدركا  الــبــطــولــة،  لــهــذه  وفنيا  وبــدنــيــا  نفسيا  مهيأة 
التأهل او مغادرة البطولة ال يهم ألننا بالنهاية كسبنا جيال 
والعبني جيدين سيكونون نواة للمنتخب األول ونتمنى ان 

نكون ضمن الفرق املتأهلة.

ان توقَف دوري  ابراهيم  الصليخ عــادل  اكــد مــدرُب اشبال 
الفترة  اهم اسباب تراجع نتائج كرتنا في  العمرية،  الفئات 
االخيرة، داعيا املسؤولني في الرياضة العراقية الى االهتمام 
بالطاقات الشابة واملواهب النها الرافد الحقيقي ملنتخباتنا 

الوطنية.
ان   :  " الرياضي  الصباح   " ابراهيم في حديث مع  وقــال 
الفئات  اهــمــال دوري  نتيجة  تــراجــع كبير  فــي  كرتنا 
السنية، وعدم اطالق املسابقات الرسمية الخاصة  
باالعمار الصغيرة، داعيا املسؤولني في رياضتنا 
الــى االهــتــمــام بــاملــواهــب مــن خــالل تقديم الدعم 
املـــادي واملــعــنــوي واقــامــة الــبــطــوالت لــفــرق بغداد 
اللعبة  بــواقــع  الــنــهــوض  املــحــافــظــات، بغية  وبــقــيــة 
ومواكبة الدول العربية التي سبقتنا في هذا املجال مثل قطر 

واالمارات والسعودية وغيرها.
اللقاءات  التدريبات وخــوض  يواصل  فريقه  ان  الــى  واشــار 
الودية بانتظار انطالق دوري االشبال بقرار من قبل الهيئة 
املؤقتة التحاد كرة القدم، مضيفا ان ابــواب نــادي الصليخ 
مفتوحة لجميع املواهب واالختبارات متواصلة من اجل ضم 

العدالة.  مبدأ  واعتماد  املستوى  في ضوء  الالعبني،  افضل 
واشاد ابراهيم بادارة النادي التي وفرت جميع املستلزمات 
وهيأت امللعب بالصورة املطلوبة ليكون جاهزا لتحضيرات 

الفريق واستضافة املباريات قبل بدء املسابقة الرسمية.
وبــشــأن االلــيــة الــجــديــدة لـــدوري الــكــرة ذكــر انها غير ملبية 
ومن  نــاديــا   15 بمشاركة  ستلعب  انــهــا  السيما  للطموح، 
مرحلة واحــدة، وبالتالي فان هذه الطريقة اسقاط فرض ال 
املسابقة  تأثرت بقرار توقف  االندية  العديد من  غير، كون 
ماليا،  معاناتها  نتيجة  انــديــة   5 وانسحبت  طــويــلــة،  لفترة 

مرشحا الشرطة الحراز اللقب.  
بــدأ مع الصليخ تحت  واوضــح ان مشواره الكروي كالعب 
قــيــادة املـــدرب خضير عــبــاس، ولــعــب فــي صــفــوف الجيش 
لعدة مواسم، واحترف في االمــارات وشــارك ضمن دوري 
التدريبية  ومسيرته  الحمراء،  الجزيرة  بقميص  الشركات 
متواصلة بعد ان قاد الفئات العمرية لناديي الحسني وامانة 
الــعــديــد من  بــغــداد ســابــقــا، ويتطلع مــع الصليخ الكــتــشــاف 
الوطنية  واملنتخبات  الجماهيرية  بالفرق  وزجــهــم  املــواهــب 
مــســتــقــبــال، فـــضـــال عــــن طـــمـــوحـــه بــنــيــل اعـــلـــى الـــشـــهـــادات 
التدريبية في املدة املقبلة ، السيما انه يمتلك حاليا شهادة 

.(C) تدريبية اسيوية فئة

اعـــرب املــشــرف الــفــنــي  عــلــى مــدرســة 
كـــرة الــيــد  فــي بــابــَل الــدكــتــور سامر 
يــوســف عـــن امــلــه بــاســتــعــادة دوري 
بالتزامن  ينطلق  كــان  الــذي  الناشئني 
مــــع مـــنـــافـــســـات الـــكـــبـــار اضــــافــــة الـــى 
مسابقة بطولة الجمهورية التي كانت 
تـــقـــام ســـنـــويـــا اذ نـــالـــت مــــن خــاللــهــا 

املدرسة اللقب لعدة مرات.
(لــصــبــاح  واكــــد يــوســف فــي حــديــثــه لـــ
اللعبة  تـــدهـــور  ان ســبــب  الـــريـــاضـــي) 
فــــي بـــابـــل هــــو غـــيـــاب الــتــخــطــيــط فــي 
االنــــديــــة واملــــؤســــســــات حـــيـــث أخــــذت 
انها  عــلــى  لــهــا  تــنــظــر  االدارات  بــعــض 
على  امـــوال  وصـــرف  للوقت  مضيعة 
فــعــالــيــة ال طـــائـــل مــنــهــا، وهــــي نــظــرة 
القدم  ضيقة خلقتها جماهيرية كرة 
وعــــزوف الــعــشــرات مــن املــواهــب على 
يحلم  مــا  تــقــدم  ال  كونها  ممارستها 

به الالعبني من رواتــب ومخصصات 
مالية ومتابعة اعالمية.

واوضــح ان االمــور كانت في السابق 
لوزارة  السنوية  املالية  باملنحة  ترتبط 
الــشــبــاب والــريــاضــة ومــا يتطلبه ذلك 

نــظــام تنقيط صــــارم عــبــر لجان  مــن 
متابعة يدفع االندية الى تبني فعاليات 
جــمــاعــيــة وفـــرديـــة تـــدر عــلــيــهــا امـــواال 
ـــهـــا املــــشــــاركــــة فــي  يـــمـــكـــن مـــــن خـــالل
الـــبـــطـــوالت، امـــا الـــيـــوم فـــان كـــل شــيء 
يغيب  الـــذي  الــذاتــي  بالتمويل  متعلق 
عــن انــديــة عــديــدة مما اثــر سلبا على 
هذه الفعالية، يضاف الى ذلك ضعف 
الـــبـــطـــوالت املـــدرســـيـــة وعـــــدم قــدرتــهــا 
املشاركة  ان  انــتــاج العــبــني، كما  على 
ـــبـــطـــوالت  واالخـــــتـــــيـــــار وفــــــق نــــظــــام ال
الــجــامــعــيــة شــكــل هـــو االخــــر مــصــدر 

تهديد للعبة.
ــلــعــبــة فـــي بـــابـــل بـــدأت  واضــــــاف ان ال
تـــنـــحـــصـــر فـــــي نــــــــادي املـــســـيـــب بــعــد  
بقيت  واذا  مــنــهــا  الــقــاســم  انــســحــاب 
اوضــــاع املــســيــب املــالــيــة بــهــذا الشكل 
فاننا لن نــراه في املواسم املقبلة مما 
الية  ووضـــع  التخطيط  اعــــادة  يتطلب 
عــمــلــيــة تــشــتــرك بــهــا جــمــيــع االنـــديـــة 

املركزي حتى  االتحاد  الــى  باالضافة 
نتمكن من استعادتها في بابل، ومن 
مختلف  فــي  بلورتها  على  العمل  ثــم 
االخــرى  هــي  تعاني  التي  املحافظات، 

من الظروف ذاتها.
واوضـــــح ان املــشــكــالت الــتــي مـــر بها 
االتــحــاد الــفــرعــي للعبة وعـــدم وجــود 
التخطيط  ادارة رسمية تمسك بزمام 
اثــــرا فـــي انـــتـــاج ظــــروف صــعــبــة ليس 
باتجاهها،  السير  احــد  مصلحة  مــن 
ومــن خــالل صحيفتكم الــغــراء ادعــو 
جــمــيــع الــقــائــمــني عــلــى هــــذه الــفــعــالــيــة 
سواء في بابل او في االتحاد املركزي 
الــى تشجيع مــشــروع ريــاضــي يوحد 
رياضية جديدة  قاعدة  ويبنى  الكلمة 
ايضا  وعلينا  التقاطعات،  عــن  بعيدا 
تــشــجــيــع انــــشــــاء املـــــــــدارس ومـــراكـــز 
املـــوهـــبـــة الـــريـــاضـــيـــة حــتــى لـــو تطلب 
تــحــمــل جـــزء مـــن تــكــالــيــفــهــا طــاملــا ان 

االمر يعنينا جميعا.

االجسام  لبناء  املركزي  االتحاد  حدد 
الــســابــع والــعــشــريــن مــن شهر شباط 
العراق  بطولة  النطالق  موعدا  الحالي 
للصاالت االهلية االولى ضمن منهاج 
ليومني  وتستمر   2020 الحالي  العام 

في بغداد.
وقـــــال هـــشـــام الــــوانــــي عــضــو املــكــتــب 
االعالمي التحاد بناء االجسام: ستتم 
اقامة املؤتمر الفني وعملية الوزن في 
الحالي  من شباط  والعشرين  السابع 
لغرض تحديد عدد الصاالت املشاركة 
والتي  االوزان  على  الالعبني  وتــوزيــع 
ستكون من 55 كغم الى + 100 كغم، 
بينما تقام املنافسات العلنية في اليوم 
انه ستتم تسمية  الــذي يليه موضحا 
الــلــجــنــة املــشــرفــة والــتــحــكــيــمــيــة خــالل 

املؤتمر الفني.
واضــاف الواني: ان انتشار اللعبة بني 
الــشــبــاب خـــالل الــفــتــرة االخـــيـــرة بــات 
االهلية  الصاالت  تطور  بعد  ملحوظا 
ما  وهــذا  املحافظات  وبقية  بغداد  في 
املاضي  العام  بطوالت  نتائج  سجلته 
مـــن خــــالل تـــطـــور مــســتــوى الــالعــبــني 
الســيــمــا بــني اصــحــاب املــراكــز االولـــى 

وسوف يتم اختيار املتميزين من اجل 
الوطنية بهذه  االندية واملنتخبات  رفد 
املنافسة  روح  زرع  وبالتالي  املــواهــب 
بــني العــبــي املــنــتــخــب وعــــدم االعــتــمــاد 
على اسماء محددة وهذا ما يدل على 
تطور اللعبة وسوف نقطف ثمار هذا 

العمل في املستقبل القريب.
لالرتقاء  يطمح  االتــحــاد  ان  واضـــاف 
بمستوى هذه الرياضة في العراق من 
خــالل اقــامــة هــكــذا بــطــوالت الــتــي تعد 
االهلية  الصاالت  الصحاب  تحفيزية 
وكذلك  والناشئني  الشباب  والالعبني 
الحد من انتشار البطوالت العشوائية 
التي يقيمها بعض اصحاب الصاالت 
االهلية وحصرها بمنافسات رسمية 
فـــــي كـــــل عــــــام وتــــحــــت ظـــــل االتــــحــــاد 
البطوالت هي  املــركــزي مبينا ان هــذه 
فرصة للحكام الشباب الذين حصلوا 
على الشهادات التحكيمية في الدورات 
ـــســـابـــقـــة لــــقــــيــــادة دفــــــة املـــنـــافـــســـات  ال
وبــالــتــالــي فـــان االتــحــاد يــحــرص على 
كــســب جــيــل جــديــد قـــادر عــلــى قــيــادة 
ـــبـــطـــوالت الــرســمــيــة وســيــتــم خــالل  ال
بــــدورات عربية  املقبلة زجــهــم  الــفــتــرة 
واســيــويــة مــن اجــل ضــمــان تواجدهم 

في املحافل الدولية.
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وقال مدرب برشلونة كيكي سيتيني بعد اللقاء "لقد كنا 
بحاجة لهذا الفوز. يقدم (ميسي) هذه املستويات من 14 

او 15 عاما وال يزال يلعب على هذا النحو".
ارنــســتــو فالفيردي  الـــذي خــلــف مــواطــنــه  وتــابــع سيتيني 
مطلع العام الحالي "إنه ضمانة ألي ناد وأي مدرب وهذا 
ما يجعله أفضل العب في العالم. بإمكانه القيام بأشياء 

يمكن لآلخرين أن يحلموا بها فقط".
ويتصدر ميسي الئحة ترتيب هدافي الدوري برصيد 18 
هدفا في 25 مباراة، رغم غيابه عن اولى مباريات املوسم 
الفرنسي  اهــداف على  بداعي االصــابــة، متقدما بخمسة 

كريم بنزيمة الثاني مهاجم ريال مدريد.
ـــم يــســبــق لــبــرشــلــونــة ونـــابـــولـــي أن الــتــقــيــا ســابــقــا في  ل
الفريق االسباني ان املهمة  املسابقات االوروبــيــة، ويــدرك 
لــن تــكــون سهلة عــلــى ملعب "ســـان بــاولــو" امـــام الــنــادي 

الجنوبي.
يحتل نابولي املركز الخامس مؤقتا في "سيري أ" بعد 

للفوز أن عـــــاد مــــن تـــأخـــر أمــــام  بريشيا 
2-1، في حني أرجئت 

اربع مباريات بسبب تفشي فيروس كورونا املستجد في 
شمال البالد ال سيما في مقاطعة لومبادريا.

وســيــعــول املــــدرب جــيــنــارو غــاتــوســو الـــذي خــلــف كــارلــو 
أنــشــيــلــوتــي عــلــى رأس الــجــهــاز الــفــنــي فــي كــانــون االول 
البلجيكي  ال سيما  العــبــيــه  مــن  مجموعة  عــلــى  الــفــائــت، 
ميليك  أركــاديــوس  البولندي  ومهاجمه  ميرتنز  درايـــس 

الذي في رصيده تسعة أهداف في الدوري.
وقال غاتوسو "سنواجه فريقا عظيما يضم العبني كبارا. 
ولفريقي  لــي  بالنسبة  ولكن  أنها ستكون صعبة  نــدرك 
والــذي كان  أقــوى منا  أن نواجه فريقا  إنها مدعاة فخر 
خالل السنوات الخمس عشرة االخيرة أحد أفضل الفرق 

في العالم".
وتابع الدولي االيطالي السابق "ال يجب أن نخاف، علينا أن 

نحترمهم ونلعب أسلوبنا بحذر وفخر".
بلغ برشلونة الدور ثمن النهائي بتصدره "مجموعة املوت" 
االيطالي  وانتر  الثاني  االملاني  دورتموند  بوروسيا  امــام 
لليفربول  نــابــولــي وصــيــفــا  ثــالــثــا، بينما حــل  الــــذي حــل 

االنكليزي حامل اللقب في املجموعة الخامسة.
يطمح برشلونة للقبه السادس في البطولة واالول له منذ 
النهائي،  فــي  يــوفــنــتــوس  عــلــى  تغلب  عــنــدمــا   2015
بينما يتطلع نابولي لتجاوز الدور ثمن النهائي 

للمرة االولى في تاريخه.

المبارد وذكريات 2012
يــأمــل فــرانــك المــبــارد أن تــكــون مواجهته االولــى 
االخيرة  كمواجهته  لتشلسي  كمدرب  بايرن  مع 
ضده كالعب مع البلوز عندما يلتقيان في ملعب 

ستامفورد بريدج.
حــمــل الــــدولــــي االنـــكـــلـــيـــزي الـــســـابـــق شـــارة 
بــدال من زميله جــون تيري  القيادة 
املـــوقـــوف حــني حــقــق تشلسي 
دوري  فــــــي  الــــوحــــيــــد  لـــقـــبـــه 
عــلــى   2012 عـــــام  االبـــــطـــــال 
حــــســــاب بـــــايـــــرن مــيــونــيــخ 
ــــتــــرجــــيــــح فــي  بــــــركــــــالت ال

نهائي دراماتيكي.
بعد أن منح توماس مولر 
البافاري  للنادي  التقدم 
الــدقــيــقــة 83، عـــادل  فـــي 
دروغــبــا  ديدييه  العاجي 
النتيجة بعد خمس دقائق 

فــــــــــــقــــــــــــط 
ـــــيـــــلـــــجـــــأ  ل

الـــفـــريـــقـــان الــى 
ركــالت  وبعدها  اضافيني  شوطني 

الحظ.
سيكون اللقاء الخامس الذي يجمع الطرفني، حيث خرج 
كـــل مــنــهــمــا بــانــتــصــار وتـــعـــادل فـــي مــنــاســبــتــني ســابــقــا. 
وســتــكــون رغــبــة كــل منهما كــبــيــرة فــي بــلــوغ الــــدور ربــع 
النهائي بعد أن خرج تشلسي من الدور ثمن النهائي في 
الــســنــوات الــثــالث االخــيــرة، بينما خــرج بــايــرن ايــضــا من 
الدور نفسه العام املاضي امام ليفربول الذي مضى قدما 

وحقق اللقب.
يدخل بايرن اللقاء بعد فوز صعب على بادربورن املتذيل 
3-2 في الدوري املحلي أبقاه في الصدارة، في مباراة زج 

الشوط  بديال في  بمولر  فليك  املــدرب هانس  خاللها 
الــثــانــي مــانــحــا ايــــاه بــعــض الــدقــائــق قــبــل مــواجــهــة 

النادي اللندني.
الذي  ليفاندوفسكي  روبــرت  البوندلي  أن  ويبدو 
سجل 38 هدفا في 32 مباراة هذا املوسم، يرتاح 
في اللعب الى جوار مولر بعد أن أصبح االخير 

العبا يجلس اكثر على دكة البدالء.
لــيــفــانــدوفــســكــي "االمـــــر اســهــل بالنسبة  وقــــال 

ــــى جــانــبــي،  ـــي عــنــدمــا يـــكـــون تـــومـــاس ال ل
العب  دائــمــا  لدينا  كثيرا،  يساعدني 

اضـــــافـــــي فـــــي مـــنـــطـــقـــة الــــجــــزاء 
عـــنـــدمـــا يـــلـــعـــب، لــــــدي دائـــمـــا 

او ثالثة  مــســاحــة والعــبــني 
ضدي".

مــــــن جــــهــــتــــه، يـــدخـــل 
تـــشـــلـــســـي الــــلــــقــــاء 

عالية  بمعنويات 
بــــعــــد فـــــــوز مــهــم 
في الـــدوري على 
ضــيــفــه تــوتــنــهــام 

خــاللــه  عـــزز   ،1-2
املركز الرابع، حيث 
المبارد  فرانك  بات 
ــــ  ال فـــــي  مـــــــدرب  اول 

"بــريــمــيــر لــيــغ" يحقق 
ــثــنــائــيــة عــلــى املــــدرب  ال
الـــــبـــــرتـــــغـــــالـــــي جـــــوزيـــــه 

مورينيو.
و يعد بايرن ميونيخ النادي الوحيد 

محققا  الكاملة  العالمة  حقق  الــذي  املجموعات  دور  في 
مــبــاريــات متصدرا املجموعة  انــتــصــارات مــن ســت  ستة 
الــدور بعد  امــام توتنهام، بينما بلغ تشلسي هذا  الثانية 
املــواجــهــات  بــفــارق  االســبــانــي  لفالنسيا  ان حــل وصيفا 

املباشرة.

العالم على مر  في  افضل العــب  االراء بشأن هوية   تختلف 
االزمنة. هل هو البرازيلي بيليه، االرجنتيني دييغو مارادونا 
او مواطنه ليونيل ميسي؟ اال في مكان واحد وتحديدا مدينة 
دائما، وحيث  االفضل  مــارادونــا  اذ سيبقى  االيطالية  نابولي 
ســيــخــوض مــيــســي اول مـــبـــاراة عــلــى مــلــعــب ســـان بــاولــو في 
مسيرته عندما يقود فريقه برشلونة اإلسباني في مواجهة 
الفريق الجنوبي اإليطالي في ذهاب ثمن نهائي دوري ابطال 
الــذي عملت  القدم. ويقول ماسيمو فينياتي  اوروبــا في كــرة 
التي قضاها  السبع  السنوات  ملــارادونــا خــالل  والــدتــه طباخة 
مدافعا عن الوان نادي املدينة الجنوبية، ويملك متحفا خاصا 
بــالــنــجــم االرجــنــتــيــنــي، "ســتــكــون لحظة مــمــيــزة رؤيـــة ميسي 
لــكــن مـــارادونـــا يبقى  الــحــال،  فــي ملعب ســـان بــاولــو بطبيعة 
االعظم دائما". ال يمكن رؤية مدينة اخرى غير نابولي ارتبط 

ملعبها باسم العب. فسان باولو هو ملعب 
مــارادونــا، ومنزله. ولــم يخض ميسي فيه 

اي مباراة حتى االن. 
وتــطــرق ميسي الــى هــذا االمــر بقوله "منذ 
فــتــرة وانــــا ارغــــب بــالــذهــاب لــلــعــب فــي هــذا 
ـــم تــتــح امـــامـــي في  املــلــعــب لــكــن الـــفـــرصـــة ل
السابق. لقد اتت االن وانا اتطلع قدما لعيش 

هذه التجربة النها ستكون رائعة".
وتظهر صور الالعب صاحب الرقم 10 

ســابــقــا عــلــى مــعــظــم جــــدران املــديــنــة 
ويـــقـــوم كـــثـــيـــرون بـــرحـــالت لــرؤيــة 
خــصــلــة مـــن شـــعـــره الــتــقــطــت من 
مقعد في كرسي على منت طائرة 
عـــائـــدة مـــن تــوريــنــو وقـــد وضــعــت 
الخصلة على مذبح حرفي صغير 

في مقهى نيلو في وسط املدينة.
ويــؤكــد بــرونــو مــديــر املــقــهــى في 
تصريح سابق "دييغو مارادونا 
يمكن  ال  اشــيــاء  نــعــيــش  جعلنا 
يـــتـــصـــورهـــا".  ان  شـــخـــص  الي 

ويقول قائد نابولي لورنتسو 
ايـــنـــســـيـــنـــي "يـــمـــلـــك مــيــســي 
فــنــيــات ال أحــــد يــمــلــكــهــا. ال 
يــمــكــن مـــقـــارنـــتـــه بـــاحـــد فــي 
املواجهات الفردية. انه خجول

 جدا واعتقد بان هذا االمر يشعره بالفرح. انه 
بطل ايضا خارج املستطيل االخضر".

تردد  أجــاب بال  بمارادونا  وبشأن مقارنته 
"بعد مــارادونــا، ميسي هو اقــوى العــب في 

العالم. مارادونا دائما في املركز االول".
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يــســعــى املــهــاجــم املــخــضــرم تـــومـــاس مــولــر 
ــكــبــيــرة في  ــــى إظـــهـــار مــــدى أهــمــيــتــه ال إل
صفوف فريقه بايرن ميونيخ األملاني 
وهــدافــه الــدولــي الــبــولــنــدي روبـــرت 
لــيــفــانــدوفــســكــي عــنــدمــا يحل 
وذلــك   ، تشلسي  على  ضيفا 
بــعــد عــــام عــلــى اســتــبــعــاده 
مــن صــفــوف املــانــشــافــت 
من قبل املدرب يواكيم 

لوف.
البالغ  املهاجم  عــاد 
من العمر 30 عاما 
إلى أفضل حاالته 
بعد نكسات كبيرة 
لـــلـــنـــادي الـــبـــافـــاري 
واملـــنـــتـــخـــب األملـــانـــي 

في عام 2019.
عـــلـــى غـــــــرار زمــيــلــيــه 
املــتــوجــني مــعــه بكأس 
مــاتــس   2014 ـــعـــالـــم  ال
هــــــومــــــلــــــس وجـــــــيـــــــروم 
بــواتــنــغ، تــم إخــبــار مولر 
بــأنــه  املـــاضـــي  آذار  فـــي 
لــم يــعــد يــدخــل ضمن 
مـــخـــطـــطـــات املــــــدرب 

يواكيم لوف في التشكيلة التي يعيد بناءها 
عقب الخروج املخيب من الدور األول ملونديال 
روسيا 2018. ثم في الخريف املاضي، وجد 
مولر نفسه مـــرارا وتــكــرارا على دكــة بــدالء 
الـــنـــادي الـــبـــافـــاري بــســبــب تــفــضــيــل املـــدرب 
فيليبي  للبرازيلي  كوفاتش  نيكو  الكرواتي 

كوتينيو املعار من برشلونة اإلسباني.
الثاني  تشرين  فــي  كوفاتش  أقيل  وعندما 
املــاضــي، أعــاد املـــدرب املــؤقــت فليك املهاجم 
على  غالبا  األســاســيــة،  التشكيلة  إلــى  مولر 
حـــســـاب كــوتــيــنــيــو، وكـــــان الـــدولـــي األملـــانـــي 

السابق عند حسن الظن.
تألق مولر بشكل رائع في الفوز على كولن 
4-1 بصناعته هدفني للفرنسي كينغسلي 
كـــومـــان ولــيــفــانــدوفــســكــي لــيــتــقــدم الـــنـــادي 
الــبــافــاري 3 -صــفــر بعد 12 دقــيــقــة، ليؤكد 
الــذي  الــرهــان على املهاجم  نــجــاح فليك فــي 
انضم إلى بايرن ميونيخ عام 2000 وخاض 
الفريق األول عام 2009  األولــى مع  مباراته 

قبل بلوغه عامه التاسع عشر.
ما يجعل مولر فريدا من نوعه هو أنه ليس 
مهاجما، وال العب خط وسط مهاجم، لكنه 
يــصــف نــفــســه بـــأنـــه "مــســتــغــل املــســاحــات" 
السريع  الــركــض  بفضل  قــوتــه  نقطة  حــيــث 
في الوقت املناسب والتمرير السريع كما أن 
وجوده داخل منطقة الجزاء يخلق مساحات 

لليفاندوفسكي.

ولو هو ملعب 
 ميسي فيه 

 بقوله "منذ 
عــب فــي هــذا 
ح امـــامـــي في 
ع قدما لعيش 

عة".
الرقم 10

ملــديــنــة 
رؤيــة 
 من 
ئرة 
عــت 
غير 

نة.
في 
نا 
ن 
 ."

عره بالفرح. انه 
خضر".

تردد  جــاب بال 
وى العــب في 

كز االول".

يــســعــى املــهــاجــم املــخــضــر
ــــى إظـــهـــار مــــدى أهــمــي إل
صفوف فريقه بايرن
وهــدافــه الــدولــي ا

لــيــفــانــدوفــســك
على ضيفا 
بــعــد عــــام

مــن صــف
من قب
لوف
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م
إل
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في

عـــلـــى
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هــــــومـــــ
بــواتــنــغ
آذ فـــي 

لــم يــع
مـــخ
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رن املتذيل 
مباراة زج 

سيري أ بعد  س مؤقتا في 
للفوز  بريشيا 

االنكليزي حامل اللقب في املج
يطمح برشلونة للقبه السادس
عــلــى تغلب  عــنــدمــا  2015
بينما يتطلع نابولي ل
للمرة االولى في تار

المبارد و
يــأمــل فــرانــك المــبــارد

لتش كمدرب  بايرن  مع 
ضده كالعب مع البلوز

ستامفورد بريدج.
حــمــل الــــدولــــي اال

بــد القيادة 
املـــوق
لـــق
اال
ح
ب

حلي أبقاه في الصدارة، في م
الش بديال في  بمولر  فليك  نس 
ه بــعــض الــدقــائــق قــبــل مــواجــه

الذي ليفاندوفسكي  روبــرت  ي 
32 مباراة هذا املوسم، يرتاح 2ي
ر مولر بعد أن أصبح االخير 

ي

 على دكة البدالء.
ســكــي "االمـــــر اســهــل بالنسبة

ــــى جــانــبــي،   تـــومـــاس ال
العب  دائــمــا  لدينا 

طـــقـــة الــــجــــزاء 
ــدي دائـــمـــا 

او ثالثة   

خـــل 
ء 

ث 
د
ــــ ــل

قق 
درب 
وزيـــــه 

مباراة زج 
شوط 

ــهــة 

ي 
ن عـــــاد مــــن تـــأخـــر أمــــام  

-1، في حني أرجئت 
للفوز  يطمبريشيا 
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النيجيرية تشــــــــيماماندا نغوزي  إنها 
أديتشــــــــي  واحدة من أبرز املناصرات 
للمرأة حــــــــول العالــــــــم، صاحبة قضية 
اســــــــتثنائية ومحوريــــــــة فــــــــي زماننــــــــا 
املعاصــــــــر، وتعد مــــــــن أبرز األســــــــماء 
االفريقيــــــــة التي اســــــــتطاعت أن تحقق 
نجاحــــــــا باهــــــــرا فــــــــي العالــــــــم   ، فهي 
مــــــــن  العديــــــــد  فــــــــي  بــــــــارزة  متحدثــــــــة 
املؤتمرات واملحاضــــــــرات العاملية التي 

تعنى بقضايا املرأة. 
صــــــــدر لهــــــــا مؤخــــــــرا باللغــــــــة العربية 
كتاب تحت عنــــــــوان (علينا جميعا أن 
نصبح نســــــــويني) عرضت  أديتشــــــــي 
فــــــــي الكتــــــــاب الصــــــــادر بترجمة مليس 
بن حافظ، خطابها االســــــــتثنائي الذي 
ألقته على ضيوف أحد مؤتمرات (تيد 

إكس) الشهيرة.
تتناول أديتشي في خطابها القضية 
النســــــــوية، كيف يمكن فهم النســــــــوية، 
وتعريفهــــــــا بمنطــــــــق القــــــــرن الواحــــــــد 
والعشرين تعريفا يتجذر باالنغماس 
فــــــــي الواقــــــــع والوعي به. تســــــــتحضر 
الشــــــــخصّية  تجاربهــــــــا  املؤلفــــــــة 
للجنوســــــــة  الثاقبــــــــة  ومالحظاتهــــــــا 
االجتماعّية  وتوظيفاتهــــــــا   (gender)
اليوميــــــــة،  الحيــــــــاة  فــــــــي  وتجلياتهــــــــا 
وتتطرق إلى العوائــــــــق التي تحول بني 
املــــــــرأة وبني حقوقهــــــــا ومطالبها حول 
الكتــــــــاب يمتلك لغة بســــــــيطة  العالــــــــم، 
وقوية ويستعرض أبرز القضايا التي 

تواجهها املرأة في  افريقيا ومختلف 
ثقافات العالم.

خطاب النسوية 
تــــــــدور فكــــــــرة الخطاب حــــــــول صديق 
طفولة يدعى (أوكولوما) الذي وصفته 
بخفة الظل والذكاء، دائم االبتســــــــامة، 
والذي كان ينتعل أحذيــــــــة رعاة البقر 
ذات االطراف املدببة، وهنا تبدأ رحلتها 
مع عالقــــــــة الصداقــــــــة التــــــــي جمعتها 
مع الصبــــــــي اللماح، وبــــــــني نظرته لها 
ووصفه اياها بالـ (نســــــــوية) بعد أن 
اكتشــــــــف هذا األمر من خالل نقاش 
دار بينهمــــــــا عندما كانت في الرابعة 
عشــــــــرة مــــــــن عمرها، لتتنــــــــاول في 
الخطاب رحيله في حادثة ســــــــقوط 
 طائرة فــــــــي جنوب افريقيــــــــا العام

.2005 

النساء املرحات 
اللحظة  تلــــــــك  أديتشــــــــي  تصف 
بأنهــــــــا فتحــــــــت أمامهــــــــا آفاقــــــــا 
جديــــــــدة، فوصــــــــف صديقهــــــــا 
أوكولوما لها بالنســــــــوية أيقظ 
ذهنهــــــــا علــــــــى قضايــــــــا املرأة 
القارة  فــــــــي  و الســــــــيما أنها 
االفريقيــــــــة التــــــــي عانــــــــت من 

ظروف صعبــــــــة ، إذ كانت تعنف 
مــــــــن قبــــــــل الرجــــــــل وليس لهــــــــا مكان 
فاعل فــــــــي املجتمع، فتشــــــــكلت لديها 

الرؤيــــــــة بأن تكون ذات صــــــــوت يدافع  
عن من  ال صــــــــوت لها، وتخوض في 
األحــــــــداث الثقافية واملعرفيــــــــة العاملية 
دورا اســــــــتثنائيا فــــــــي الدفــــــــاع املــــــــرأة. 
تحكي أديتشــــــــي فــــــــي خطابها، تطور 
عالقاتها مع الحركة النسوية تقول إذ  
: أخبرتني امرأة أكاديمية نيجيرية أن 

الحركة بالنسوية ليست من ثقافتنا، 
أنها شــــــــيء (غير افريقــــــــي) لذا قررت 
أن أسمي نفسي بالنسوية االفريقية 
الســــــــعيدة، وعند نقطة مــــــــا كنت تلك 
الســــــــعيدة غير  النســــــــوية االفريقيــــــــة 
مع الشفاه 

ّ
الكارهة للرجال واملحبة، تل

 وترتدي الكعب العالي لنفسها وليس
 للرجال.

فضح الخرافة 
تواصل أديتشــــــــي اشــــــــتغالها على 
فإلــــــــى  املــــــــرأة وحقوقهــــــــا،  قضايــــــــا 
جانــــــــب خطابهــــــــا الشــــــــهير، صــــــــدر 
كتابهــــــــا بالعربيــــــــة  (عزيزتي هاجر 
خمســــــــة  نســــــــوي)  مانفيســــــــتو  أو 
عشــــــــر مقترحا والذي وصف الحقا 
بأنــــــــه دليــــــــل النســــــــوية للمبتدئني. إذ 
تكشــــــــف أديتشي عن نصائح مدعمة 
بمعلومــــــــات حــــــــول الطــــــــرق الســــــــليمة 
بقرارها االســــــــتقاللية  على   للنســــــــاء 
عملــــــــت  أديتشــــــــي  وشــــــــخصيتها.   
علــــــــى فضح خرافة أن املــــــــرأة ال مكان 
لها ســــــــوى البيــــــــت، وأن الرجل يمتلك 
زمام األمور كلها، فالكتاب اســــــــتطاع 
أن يتعمــــــــق في أســــــــس العالقات التي 
وصفتها املؤلفة بأنها غير عادلة في 
القرن الحادي والعشرين سواء كانت 
حول القضايا االجتماعية والسياسية 
 أو غيرها من الروابط التي تجمع املرأة

 والرجل.

2013

 تطوير (السؤال االستفزازي)  الى كتاب صدر 
مؤخرا عن منشورات المتوسط ، بترجمة عماد 
الكتاب   باالنجليزية. في  بعد صــدوره  األحمد 
يــتــنـــــاول دبــاشــي مــوضــوع ثــالثــيــة االنتفاضة 
. واالحتجاجات  المعاصرة  التحرر  وجغرافيا 
أو الثورات التي عمت العالم العربي ، منذ نهاية 
العام 2010، واصُطلح على تسميتها (بالربيع 
المفكرون  يستطيع  هل  ومحورها   العربي). 
الفلسفية  الــســاللــة  خـــــارج  يــشــتــغــلــون  الـــذيـــن 

األوروبية التفكير؟
القوة بعد  الفكر األوروبـــي من موقع  ويــجــادل 
تفكيك تــلــك الــمــركــزيــة فــي هـــذا الــكــتــاب  الــذي 
التاريخية  الــتــأمــالت  مــن  نــــادرة  هــو مجموعة 
والغرب  الشرق  بين  العالقات  حــول  والنظرية 
ودور الفلسفة في مناقشة القضايا اإلنسانية 
للمعرفة  األوروبــي  الكولونيالي  النظام  وفضح 
، ونـــجـــد دبــــاشــــي، (اســــتــــفــــزازيــــا مــشــاكــســا، 
التي يستمر  الطريقة  يــدرس  ومتحديا عنيدا. 
الفكري في ترسيخ نظام   

ُ
النقاش من خاللها 

من  سنوات  إلــى  مستندا  للمعرفة،  كولونيالي 
الدراسة والنشاط، ليقدم في كتابه هذا مجموعة 
التي  الفلسفية  االســتــكــشــافــات  مــن  حصيفة 
تثير الحفيظة والفرح على حد سواء). يتكون 
الكتاب من ثالثة أقسام، وهي على التوالي: (في 
الربيع ونتائجه)، ثم (من التفكيك الكولونيالي 
(قـــراءة  وأخــيــرا  المستقبل)،  فــي  التفكير  إلــى 

أولية في أزمة المعارضات العربية)

سيرة مفكر عالمي 
ولد المفكر حميد دباشي في إيــران، وحصل 

عــلــى درجـــة الــدكــتــوراه الــمــزدوجــة فــي علم 
من  االسالمية  والــدراســات  الثقافة  اجتماع 
جــامــعــة بــنــســلــفــانــيــا، تــلــتــهــا زمـــالـــة مـــا بعد 
الدكتوراه من جامعة هارفارد. وهو يحمل 
ثقافة عربية كونه ولد في إقليم األحواز 
مـــا مــكــنــه اســتــيــعــاب الـــشـــرق ثــقــافــيــا 
للدراسة  مبكًرا  لينتقل  وحضاريا 
فــي أمــيــركــا ويــتــحــول مــن خــالل 
جهوده الفكرية إلــى واحــد من 
الشرقيين  الــمــفــكــريــن  ألــمــع 
في أميركا. أستاذ كرسي 
هــــــاكــــــوب كـــيـــفـــوركـــيـــان 
اإليرانية  الــدراســات  قسم 
واالدب المقارن في جامعة 
ـــومـــبـــيـــا، كـــتـــب وحـــــرر  كـــول
الــعــديــد مــن الــكــتــب، مــنــهــا(إيــران 
والـــحـــركـــة الـــخـــضـــراء والـــــواليـــــات الــمــتــحــدة 
ما  حقبة  نهاية  العربي-  و(الربيع  األميركية) 
بعد االستعمار) (منشورات المتوسط)، و(ما 
زمن  في  والسلطة  المعرفة  االستشراق-  بعد 
اإلرهـــــــاب) (مـــنـــشـــورات الــمــتــوســط)، (الهــــوت 
الــتــحــريــر اإلســـالمـــي: مــقــاومــة االمــبــراطــوريــة) 
و(مــخــمــلــبــوف فــي كــل مــكــان: صــنــاعــة مخرج 
األفــــالم الــمــتــمــرد)  بــاإلضــافــة إلـــى الــعــديــد من 
الفصول، والمقاالت، والمواد ومراجعات الكتب. 
ويعد  والفنون  بالسينما  اهتمام  أيضا  ولديه 
دباشي ناقدا ثقافيا عالميا ومعلقا سياسيا 
دائما وباإلضافة إلى عمله في مهنة التدريس 
كــمــا أنــــه نـــاشـــٌط فـــعـــال فـــي مـــجـــال مــنــاهــضــة 

الحروب.

البشرات السمراء بأقنعة بيضاء
يــخــبــرنــا فــرانــز فــانــون أن الــمــســتــعــِمــر يجعل 
المستعمر ضعيفا وهزيال أمامه، ويجعله دائم 
التشبه به، ويحاول أن يكونه مثله، ( أن المثقفين 
ذوي البشرة السمراء تقنعوا باألبيض لتبنيهم 
ثـــقـــافـــة االســـتـــعـــمـــار ،حـــمـــيـــد دبــــاشــــي يــطــلــق 
وهو  الكمبرادوري)  (المثقف  تسمية  عليهم  
لكنه  األميركية،  لالمبريالية  المساند  المثقف 
ســاكــن فــي قــلــب اإلمــبــراطــوريــة األمــيــركــيــة او 
المستوطنات االوروبــيــة  اي انه ليس في بلده 

وتعلم  (عـــاش  الــتــقــلــيــدي،  كالمثقف  االصــلــي، 
أو  إداري  أو  تعليمي  بمنصب  ويمسك  هناك، 
اســتــشــاري او هــم (مــخــبــرون مــحــلــيــون) كما 
ــيــة االمــيــركــيــة  يـــقـــول  دبـــاشـــي لــــدى اإلمــبــريــال
واالوروبـــــــيـــــــة ، حـــيـــث يــــمــــارســــون الــتــخــطــيــط 
الستراتيجي، إنهم كارهون للذات ذاتهم (العالم 
التنوير  ان  ويــعــتــقــدون  ومــاضــيــهــم،   ( الثالثية 
والعقالنية واالستنارة تكمن في هيمنة الغرب 
على بلدانهم، وظيفتهم تشويه سمعة ثقافتهم 
المخبرين  دور  إن  دباشي. ويحدد  يقول  كما 
كــآذار   ) الكمبرادوريين  والمثقفين  المحليين 
نــفــيــســي وفـــــؤاد عــجــمــي، هـــو تــقــديــم أرشــيــف 
عـــن الــمــكــان األصـــلـــي الــــذي أتــــوا مــنــه لــــالدارة 
تقييمات  عن  ناتج  األرشيف  وهــذا  االميركية، 
حـــقـــوق اإلنـــســـان وحـــقـــوق الــمــثــلــيــيــن والـــمـــرأة 
والــحــرّيــات الــفــدرالــيــة فــي هــذه الــبــلــدان يهيئون 
المناخ العام الستعمار بلدانهم ، ولتهيئة (مناخ 
وفي  األميركية.  الحرب  لفعل  بالذات  أخالقي) 
هذا السياق، ال يمكن للمرء أن ينسى شخصا 
مــثــل فــــؤاد عــجــمــي، الــمــخــبــر الــمــحــلــي الــبــنــانــي 
األصــــل) ، تــقــول غــيــاتــاري: وهــــذا ال يــعــنــي أن 
التمركز قد انتهى، بل اليزال قائما ومترسخا، 
فــكــل مـــا تــغــيــر هـــو الــجــلــد ال أكـــثـــر. ان الــجــلــد 
ثقافة هــو مسألة  مــا  بــقــدر  لـــون،   ليس مسألة 

 واخالفية .

مابعد االستعمار
يقول  الفيلسوف سالفوي جيجك،إن دباشي 
يريد فتح موضوع قديم، جديد وهو إشكالية 
مركزية العقل األوروبـــي، وهو األمــر الــذي دفع 
تجاهل   سبب  موضحا  حجته  ليبين  جيجك 
اي شـــيء يــقــولــه غــيــر األوروبـــيـــيـــن فــي مجال 
ــعــلــم بــعــدم  الــفــكــر والــســيــاســة واالقـــتـــصـــاد وال
جــــدوى الـــقـــول ، وهــنــا يــســأل دبـــاشـــي،: لــمــاذا 
قــادريــن  يــكــونــوا  االَّ  األوروبـــيـــيـــن  عــلــى  يتعين 
التي  باللغة  نكتب  عــنــدمــا  الـــقـــراءة حــتــى  عــلــى 
يــفــهــمــونــهــا؟. ســـــؤال  حــمــيــد دبـــاشـــي كمفكر 
مــتــخــصــص فـــي دراســـــات مــابــعــد االســتــعــمــار 
وزميل  المفكر إدوار سعيد (1935 – 2003) 
في جامعة كولومبيا نفهم موقع دباشي المهم 
النمطي األوروبي  الفلسفي  الفكر  في مجابهة 
ويحمل  اإلســالمــي،  المشرق  من  آتيًا  بوصفه 
أيضا ثقافة عربية كونه ولد في إقليم األحواز 
وحضاريا  ثقافيا  الشرق  استيعاب  مكنه  ما 
لينتقل مبكرا للدراسة في أميركا ويتحول من 
خالل جهوده الفكرية لواحد من ألمع المفكرين 
الشرقيين في أميركا. ينتقد دباشي المفكرين 
األوروبــــيــــيــــن وفــــي مــقــدمــتــهــم جــيــجــك بــأنــهــم 
ـــدوائـــر الــضــيــقــة الــخــاصــة بهم  ـــون فـــي ال اليـــزال
العالم  في  طــرأت  التي  التحوالت  عن  وبعيدين 

العربي. 
مــذكــرا بـــأن حــالــة االســتــعــمــار أدت إلـــى وضــع 

مــعــيــن فـــي انـــتـــاج الــمــعــرفــة فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
الــعــالــم االســتــعــمــاري (مـــن آســيــا إلـــى افريقيا 
ـــى أمــيــركــا الــالتــيــنــيــة والـــتـــي نــدرســهــا الــيــوم  إل
ونــســمــيــهــا (مــابــعــد االســتــعــمــار). زعــمــت في 
الخضراء  والحركة  العربية  الثورات  عن  كتبي 
فــي إيــــران كــمــا اتــضــح مــن هـــذه االنــتــفــاضــات 
الــثــوريــة أن أشــكــال انــتــاج الــمــعــرفــة فــي حقبة 
مـــا بــعــد االســتــعــمــار قـــد اســتــنــفــدت نــفــســهــا) 
وهـــذا الــقــول  لجيجك وفــالســفــة أوروبــــا الذين 
 اليزالون يستشهدون بكتابات مفكرين مابعد

 االستعمار. 

تفكيك جوهر العقل الغربي 
قــراءة  مــن  قوته  منابع  دبــاشــي  يستمد حميد 
فـــرانـــز فـــانـــون لـــألنـــســـاق االجــتــمــاعــيــة، ونــقــد 
وتــفــكــيــكــيــة  ســـعـــيـــد،  إلدوارد  االســـــتـــــشـــــراق 
غياتري سبيفاك، وتحليل هومي بابا للخطاب 

االستعماري . 
الغربية،  الفكرية  المنظومة  اشتغال  داخــل  من 
إذ يكتب  دباشي (عن وجود خلل هيكلي في 
تركيبة العقل الفلسفي األوروبــي، الذي يعاني 
من التمركز حول الــذات، واستنادا إلى المفكر 
اإليــطــالــي غــرامــشــي، الــــذي أخــــرج الــثــقــافــة من 
المعرفي  للخطاب  يقظ  بنقد  العاجي،  برجها 
الــغــربــي، ســاحــبــا الــبــســاط عــن وصــايــة الــغــرب 
على التفكير) على األقل منذ كتابات إيمانويل 
بينما  ذاتــا عارفة،  أوروبــا  اعتبرت  التي  كانط، 
ثم  للمعرفة،  مــوضــوعــات  تشكل  الــعــالــم  بقية 
تــعــمــقــت هــــذه الــنــزعــة مـــع كــتــابــات هــيــغــل عن 
ويذهب  الكوني.  للفكر  كنهاية  الــغــرب  شمس 
الفيلسوف  عند  الفلسفي  التفكير  جــذور  إلــى 
الـــفـــرنـــســـي الـــلـــيـــتـــوانـــي إيـــمـــانـــويـــل لــيــفــيــنــاس 
تــمــركــزه   عـــن  أفــصــح  ــــذي  ال  (1995  -  1906)
قـــائـــال: ( إن اإلنـــســـانـــيـــة تــتــكــون مـــن الــكــتــاب 
تبقى  ما  وكــل  اإلغريقية  والحضارة  المقدس 
أنــه  الــغــريــبــة يمكن ترجمته عــلــى  مــن االفــكــار 
مجرد رقــص) يعلق دبــاشــي قــائــال: ( يطمئن  
القارئ بأنه ال يقصد أي عنصرية  ليفيناس  
فـــي مـــا يـــقـــول طــبــعــا ، إنـــهـــا بــبــســاطــة حقيقة 
فينومينولوجية مجردة تقول بأننا كآسويين  
مــولــوعــون للغاية بــالــرقــص وأنــنــا نــغــدو بشرا 
والحضارة  المقدس  الكتاب  اقترابنا من  بقدر 
 اإلغــريــقــيــة لــيــذهــب الـــتـــاريـــخ والــجــغــرافــيــا إلــى

 الجحيم.
ظهر الــكــتــاب الــمــقــدس إلــى حيز الــوجــود في 
معروفين  كانوا  وفلسفتهم  واإلغــريــق  آسيا 
فـــي آســـيـــا قــبــل قـــــرون مـــن اخــــتــــراع أوروبـــــا 
كــتــصــنــيــف حــــضــــاري، أصــبــحــنــا فــــي عــقــل 
الـــفـــيـــلـــســـوف األخـــــالقـــــي نـــحـــن االســـيـــويـــيـــن 
عرفنا)  وعما  أنتجنا  عما  غرباء  المساكين 
ال يــكــتــفــي دبــــاشــــي بـــهـــذا الـــنـــبـــش بــــل يــعــود 
إلـــى عــصــر الــتــنــويــر األوروبــــــي فــاضــحــا تلك 
المركزية األوروبية في التفكير والتي يتملص 
كانط  رد  مقتبسا  وفالسفته،  جيجك  منها 
على كالم (زميل أفريقي) بالقول: ( كان هذا 
الــزمــيــل أســـود مــن رأســـه إلــى أخــمــص قدميه 
مــمــا يشكل دلــيــال واضــحــا عــلــى أن مــا قاله 
كان غبيا). ويوضح دباشي إلى أن ما يوحد 
فلسفة  ان  وكانط  وليفيناس  كل من جيجك 
على  دائــمــا  عــنــدهــم  تستند  الــذاتــيــة  التعميم 
أو  النقدي  التفكير  على  اآلخــريــن  قــدرة  نفي 

اإلبداعي من خالل تمكين وتفويض وتخويل 
ومن  الــعــالــم).  عــن  بالنيابة  للتفكير  أنفسهم 
هــنــا يـــســـأل دبــــاشــــي: هـــل يــســتــحــق الــمــفــكــر 
االفريقي أن نطلق عليه لقب فيلسوف أم أن 

هؤالء ينتمون إلى (الالفلسفة).
 أن مــســألــة الــنــزعــة األوربــــيــــة الـــيـــوم مــســألــة 
منتهية تماما. فاألوربيون يتمتعون بالنزعة 
ـــيـــة ورؤيــــة الــعــالــم مــن وجــهــة نظرهم  األوروب
إنهم ورثــة  كــذلــك،  ولــمــاذا ال يكونون  العتيقة 
يحملون  واليزالون  المتعددة  اإلمبراطوريات 
بـــداخـــلـــهـــم بــتــلــك الـــغـــطـــرســـة الـــوهـــمـــيـــة لــتــلــك 
االمبراطوريات). ومن ثم فهم ليسوا بحاجة 
لـــقـــراءة مـــا نــنــتــجــه نــحــن مــعــاشــر الــمــلــونــيــن، 
بوصفنا جزءا من المعرفة.  في نهاية الكتاب 
 : السؤال  اعــادة صياغة  يعيد حميد دباشي 
هل يستطيع األوروبي القراءة؟ ويذكر  كوكبة 
من فالسفة ومفكرين من جنوب آسيا، ومن 
بينهم آشي ناندي وبارثا شاترجي وغيتاري 
أوركــا  أوديــــرا  هــنــري  افريقيا  ومــن  سبيفاك 

وول سوينكا وشينوا آشيبي وآخرين.

عــلــى درجـــة الــدك
و الثقافة  اجتماع 
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نــاطــق  فــيــلــم غـــيـــر  كــــــوري اصـــبـــح اول  فــيــلــم   .1
باالنكليزية يفوز باكبر عدد من جوائز االوسكار.
2. مــســرحــيــة مــصــريــة كــومــيــديــة بــطــولــة سعيد 

صالح ويونس شلبي واحمد زكي.

3. تقوم بالتجذيف – شهر ميالدي (م).
4. نصف موال – ابو الصابرين – حرف انكليزي.
5. جمهورية فيدرالية تقع في اوروبا الوسطى – 

حيوان بري.
6. الة طرب هوائية – من ايام االسبوع (م).

7. نجود – ادعم.

8. مدينة اوزبكية تشتهر بقصورها التاريخية.
9. موجز باالنكليزية – عاصمة اوروبية.

10. عاصمة جنوب اليمن – ناظم مائي يقع على 
نهر الفرات في محافظة االنبار.

1. الرجل الوطواط – ابتكر.
2. مرتفعات سورية محتلة – من االطراف.

ارتــبــط اسمه  امــيــركــي  فـــزع (م) – رئــيــس   .3
بفضيحة شهيرة اطاحت به.

4. جريمة منظمة (م) – عالمة.
5. حرف انكليزي (م) – يدوم.

6. من اسماء الله الحسنى – يصاحب املفتاح.
7. يربح – ماركة الكترونيات يابانية.

 – السجائر  منه  تصنع  زراعـــي  8. محصول 
قصر تاريخي بناه النعمان بن املنذر.

9. من الكائنات البحرية – ضمير متصل.
10. اسلوب باالنكليزية – خراب.

صــحــيــا.. تــــزداد وتــيــرة الــعــمــل والــكــثــيــر يشعر بجو 
نفسي مربك  تتراجع صحتكم ويبدو عليكم التعب 
طاقتها. مــن  أكــثــر  أنفسكم  تحميل  عــدم  عليكم  لــذا 
عاطفيا تقتربون من وضع جديد عاطفيا والفرصة 
كــبــيــرة لــالرتــبــاط واألفـــضـــل مــن يــكــون ارتــبــاطــه من 

خالل السفر.

اجــتــمــاعــيــا.. تــتــحــســن أوضـــاعـــكـــم وهـــنـــاك تــحــول قد 
من  االستفادة  عليكم  لــذا  املهنية  فرصكم  على  يطرأ 
ذلــك  حــذار مــن اإلفـــراط فــي الجهد او التحرك بشكل 
الوقت  لهذا  فاعلة  االجتماعية  أجواؤكم  مــدروس  غير 
لذا عليكم تقديم مقترحاتكم إذا رغبتم في الحصول 

على متطلبات.

الكثير من  إلــى  وتــبــدون بحاجة  انشغاالتكم  تــزداد  العمل. 

الــراحــة عليكم تجنب مــصــروفــات فــائــضــة واالبــتــعــاد عن 

املغامرات املالية .البعض لديه الفرصة للقيام بسفر وهناك 

من يحاول إيجاد فرصة للعمل مع شركات خارجية عليكم 

منكم  فالكثير  تستحق  مــمــا  أكــثــر  املـــواقـــف  تحميل  عـــدم 

بحاجة إلى فرصة تغيير ايجابية في العمل.

مـــالـــيـــا..تـــزداد مــصــروفــاتــكــم املــالــيــة ويــبــدو عليكم 
التعب وعدم الشعور بالراحة ومع مرور الوقت يبدأ 
تحسن يطرأ على أحوالكم حاولوا تجنب الوقوع في 
أخطاء مهنية لهذه الفترة كي تستفيدوا من الوقت 
القادم .عاطفيا تقتربون من أجواء مميزة وفرص 

كبيرة لالرتباط عاطفيا . 

بسفر  للقيام  الفرصة  لديه  السفر..البعض 
وهــنــاك مــن يــحــاول إيــجــاد فرصة للعمل مع 
شركات خارجية او العمل في مجال اإلعالم 
الشريك  إثــارة  تحاولوا  ال  واالتصال.عاطفيا 
تعد سلبية  الفترة فهي  العاطفي خالل هذه 

وغير صالحة ملواضيع العتب بني األزواج .

الشريك..تجدون أنفسكم في دوامة من املتاعب مع 
الشركاء ننصحكم بعدم التوقيع على أوراق مهمة 
زوجي...صحيا..تجنوا  جــدل  في  الــدخــول  وتجنب 
الفترة فقد تتعرضون  أنفسكم خالل هذه  إرهــاق 
املشكلة في  الزوايا  لوعكة صحية بسبب صعوبة 

خارطتكم .

صــحــيــا.. تــنــشــغــلــون بــمــتــابــعــة شــــؤون الــعــمــل وقــد 
تــتــعــرضــون لــضــغــوط فـــي الـــجـــانـــب الــصــحــي مما 
يلزمكم اخذ املزيد من الحذر خصوصا عند قيادة 
السريعة..عاطفيا..هناك  الطرقات  على  مركباتكم 
تــحــســن فــي الــجــانــب الــعــاطــفــي وفــرصــة لــالرتــبــاط 

خالل األيام القلية القادمة .

الـــحـــظ..ال يـــزال الــحــظ يــقــف لــدعــم مشاريعكم 
الوقت  املــبــادرة لكسب  لــذا عليكم  و خطواتكم 
وتــحــقــيــق مــطــلــب واالســــتــــفــــادة مـــن الـــظـــروف 
سفرة  إتــمــام  .السفر.بوسعكم  بكم  املحيطة 
يطلع  أن  لكن دون  بنجاح  داخلية  أو  خارجية 

عليها اآلخرون . 

في  املــتــاعــب  مــن  بالكثير  أجــواؤكــم  العائلة..تتلبد 
إيجاد  حــاولــوا  قصيرة  لفترة  لكن  والعمل  البيت 
طــريــقــة جــديــدة للتعامل مــع اإلحـــــداث  فــالــوقــت ال 
جيدة  فرصة  لديكم  .ماليا  كبيرة  بمرونة  يسمح 
لزيادة إرباحكم والكثير يحصل على مبلغ نقدي 

يلعب الحظ دورا بارزا فيه .

والبعض  وتنقالتكم  اتصاالتكم  السفر..تزداد 
يــقــوم بسفر قــريــب  تــبــدو أمــامــكــم األمـــور غير 
أو دورة  البعض يحاول اجتياز اختبار  مريحة 

تعلم لغة عليكم عدم االنقياد لالستفزاز

مـــهـــنـــيـــا..انـــتـــم بـــحـــاجـــة ملـــزيـــد مــــن فـــــرص املــــال 
لــتــحــســني أحـــوالـــكـــم االجــتــمــاعــيــة الــتــي تــعــرض 
املاضية  فرصكم   املتاعب لألشهر  للكثير من 
املهنية بحاجة ملتابعة وهناك من يحصل على 

عمل جديد فقط كونوا أكثر هدوءا.

الــحــظ..تــتــمــتــعــون بــقــوة الــحــظ وهــنــاك الكثير 
مـــن الـــفـــرص بــوســعــكــم  تــحــويــلــهــا إلـــى واقـــع 
أوضاعكم  في  ايجابي  تحول  هناك  حقيقي 
النفسية والصحية وهناك من يستطيع القيام 

بمبادرات على الصعيد الشخصي.

على هامش معرض الرسم الثاني عشر 
في مدينة كولونيــــــــا األملانية، قال الطفل 
آقار، إنه يعشــــــــق الرســــــــم، خاصة رسم 

الشخصيات.
وأضاف آقار أنه يشعر بالسعادة عندما 
يرى حشــــــــود الزوار في املعرض تتحلق 
حول لوحاته، معبــــــــرة عن إعجابها بما 
جادت به أنامله مــــــــن لوحات فنية، الفتا 
إلى أن هذا االهتمام يجعله فخورا بفنه.

وأعــــــــرب آقار عن رغبته فــــــــي أن يصبح 
العب كرة قدم عندما يكبر، مضيفا في 
هذا الســــــــياق "أنا أحب الالعب البرتغالي 
كريســــــــتيانو رونالدو، وأتمنى أن أصبح 
مشــــــــهورا مثلــــــــه بمجال كــــــــرة القدم في 
املستقبل".بدورها، قالت والدة ميكائيل، 
ألــــــــوان آقــــــــار، إن ابنها نجح فــــــــي إثبات 
قدراته بمجال الرســــــــم في سن مبكرة، 
وإنهــــــــا تتمنى له مســــــــتقبال مماثال في 
كــــــــرة القدم.وأوضحت ألــــــــوان أن العائلة 

اكتشــــــــفت القدرات الفنيــــــــة الفريدة التي 
يمتلكها ميكائيل عندما كان في ســــــــن 

الرابعة من عمره.
وتابعــــــــت "فــــــــي عيــــــــد ميــــــــالد ميكائيل 
الرابــــــــع، فكرنا في شــــــــراء هدية له، أردنا 
أن نهديه شــــــــيئا مختلفا، لذلك أحضرنا 
له مجموعة ألدوات الرسم تحتوي على 
أربعة أنــــــــواع مــــــــن األلوان".ولفتت إلى أن 
"ميكائيل رســــــــم بواسطة تلك املجموعة 
لوحة جعلتنا نقــــــــف أمامها وقد أصبنا 
بالدهشــــــــة"، وقالــــــــت "لم نصــــــــدق أنه هو 
من رســــــــمها. شــــــــاركنا هــــــــذه الصورة 
علــــــــى وســــــــائل التواصــــــــل االجتماعــــــــي 
وكان هنــــــــاك الكثير مــــــــن االهتمام بهذه 

الصورة".
وتابعــــــــت "فــــــــي البداية، لم يصــــــــدق أحد 
أن ابننــــــــا البالغ من العمر أربع ســــــــنوات، 
هو من رســــــــمها،وفي وقت الحق، طلب 
ميكائيــــــــل منا أن نحضر لــــــــه مزيدا من 

األلوان وأقمشــــــــة للوحات بحجم أكبر".
وأضافــــــــت "أحضرنــــــــا له ما طلــــــــب. لقد 
رســــــــم على تلك األقمشة لوحات أظهرت 
التــــــــي يمتلكها.  مدى املوهبــــــــة املميــــــــزة 
وقتئٍذ قررنا أنا ووالده دعم هذه املوهبة 

واملساهمة في نموها".
بــــــــدوره، قــــــــال والده كــــــــرم آقــــــــار، إنه "لم 
يســــــــتطع تصديــــــــق عينيــــــــه عندما رأى 
لوحــــــــة ميكائيــــــــل األولى التي رســــــــمها 

عندما كان عمره أربع سنوات".
وتابع "نحن فخورون بنجاح ابننا. اآلن 
ميكائيل حقق شهرة واسعة في جميع 
أنحاء العالم. نحــــــــن دائما نقدم له الدعم 

الالزم".
وأعــــــــرب كــــــــرم آقار عــــــــن تمنياتــــــــه البنه 
بمستقبل زاهر، وأن يقدم إلى عالم الفن 
لوحــــــــات أكثر إبداعا مــــــــن لوحات الفنان 
اإلسباني "بابلو رويز بيكاسو" (1881 
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االفقي

1 - استجماتزم
2 - سيد الخواتم

3 -  طريف - برلني
4 -  نام – ياس (م) - ما

5 -  بل - كورنر
6 -  روميو (م) - وادي

7 -  لواندا - فود
8 -  نشك - مندل

9 -  اليون - ال
10 -  اال - الحارس

صدم سكان أحدى املدن املكسيكية عندما 
اكتشفوا مخلوقا غريبا نافقا على أحد الشواطئ، 
يشبه نوعا من الدالفني، لكنه من دون عينني 
وبخصائص أخرى غير مألوفة، ولم يستطع 
السكان التعرف على الكائن الغريب، الذي عثر 
عليه على ساحل املحيط الهادي في املكسيك، 
وفقا لصحيفة ميترو.
وبدا املخلوق الغريب برأس دلفني، وذيل صغير 
الضفدع "الشرغوف"، من دون أعني، باإلضافة 
ألسنان حادة، مما أدى إلى افتراض قدومه من 
أعماق املحيط الهادي، حيث ال تحتاج املخلوقات 
لألعني بسبب الظالم الدامس.
واعتقد الناس بالبداية أن الكائن البحري كان 
دلفينا نافقا حتى اقتربوا وأدركوا أنه كائن 
مختلف تماما، وفقا للصحيفة.
لم يستطع أي من السكان الذين قابلتهم وسائل 
اإلعالم املحلية أن يتذكروا أنهم رأوا أي شيء 
يشبه هذا الكائن من قبل، اذ توقع السكان أن 
يكون الكائن الغريب قد عاش في املنطقة املائية 
في بورتو فايارتا القريبة، وذلك ألن مياهها تصل 
لعمق ألف متر.

العمودي

1 -  اسطنبول - نا
2 - سيراليون

3 -  تديم – الشام (م)
4 -  جاف - كونكا

5 - مل – دروس (م)
6 - اخبار - امول

7 - تورنتو - ننح
8 -  زال - رافد

9 -  متيم - دوالر
10 -  مناطيد – سل (م)

{ }

كثيرا ما نســــــــمع من يصف الغبي بالحمار وإذا ما اراد البعض ان يحتقروا 
شــــــــخصا ما قالوا عنه انه كالحمار ال يفهم وال يعقل . بل ان البعض يطلق 
علــــــــى أناس لم يعجبــــــــوه باملجمل  بإنهم حمير . هذا الحال أزعج حمارا كان 
يعيش في أحد االســــــــطبالت العربية مع معشر من الحمير فقرر اإلضراب 
عن الطعــــــــام بكل  انواعه من الشــــــــعير والبرســــــــيم والحشــــــــيش واألندومي 
فضعف جســــــــده وتهّدلــــــــت أذناه من الوهــــــــن . أدرك الحمــــــــار األب ان وضع 
ابنه يتدهور فأراد أن يفهم منه ســــــــبب ذلك فأتــــــــاه على انفراد كي ال يجرح 
مشــــــــاعره امام بقية رفاقه من الحمير  فقال له مــــــــا بك يا بني وفلذة كبدي 
وشــــــــريك صفنتــــــــي ! فلقد أحضرت لك أفضل أنواع الشــــــــعير لكنك ال تأكل 
هل أزعجك أحد ؟ صارحني ، هل تعيش قصة حب الســــــــيما وانت في سن 
املراهقة الســــــــاخنة . رفع الحمار اإلبن رأســــــــه وخاطب والده بكل ادب ونهق 
نهقة بحياء وقال .. نعم يا أبي .. انهم البشر. ُدهش األب 
الحمــــــــار وقال ألبنــــــــه الصغير  وما بهم البشــــــــر يا بني؟  
وكيــــــــف ذلك؟ قال االبن: ألم تشــــــــاهدهم  كلما قام احدهم 
بفعل مشني يقولون له يا حمار. وكلما قام أحد أبنائهم 
برذيلــــــــة يقولون لــــــــه يا حمار..  انهم يصفــــــــون أغبياءهم 
بالحمير.  طالب املدرســــــــة الراســــــــب يصفونــــــــه بالحمار، 
و السياســــــــي الفاشــــــــل يصفونــــــــه بالحمار واملســــــــؤول 
الغبــــــــي يصفونه بالحمــــــــار .. أحقا نحن كذلــــــــك يا أبي . 
أننا نعمــــــــل بصبرمن دون كلل أو ملــــــــل.. ونفهم وندرك  
 ولنا مشــــــــاعر وقد فضلنا الله عليهم بالصبر والتحمل 
فلمــــــــاذا ؟؟  ارتبك الحمار األب ولم يعرف كيف يرّد على 
تســــــــاؤالت صغيره الفلته ! لكنه ُسرعان ما حّرك أذنيه 
ُيمنــــــــة وٍيســــــــرة  ونهق نهقــــــــة عالية بحســــــــرة وقال ألبنه 
ليقنعــــــــه وفقا ملنطق الحمير .. انظر يا بني انهم معشــــــــر 
خلقهــــــــم اللــــــــه وفّضلهم على ســــــــائر املخلوقــــــــات لكّنهم 
أســــــــاؤوا الى الله وألنفســــــــهم كثيرا قبل أن يتوجهوا لنا 
نحن معشر الحمير باإلســــــــاءة .. فانظر مثال. هل رأيت 
حمارا  يسرق مال أخيه الحمار او طعامه او بيته  ؟؟ هل 
سمعت بذلك؟ هل رأيت حمارا يشتكي على أحد الحمير 
من أبناء جنســــــــه وينافق عليه ؟ هل رأيت حمارا يشتم أخيه الحمار أو أحد 
أبنائه؟ هل رأيت زوجات الحمير وبناتهم يتسكعون في الشوارع واملقاهي؟ 
هل هناك حمار يقتل حمارا ؟ هل ســــــــمعت يوما مــــــــا أن الحمير األميركان 
يخططون لقتل الحمير العرب . هل رأيت حمارا عميال  لحمير دولة أجنبية 

ليبيع ابناء جنسه ؟  
كل هذا يقوم به البشــــــــر وليس نحن معشــــــــر الحمير يا بني لذلك أطلب منك 
أن ترفع رأسك عاليا وتبقى كعهدي بك حمارا ابن حمار واتركهم يقولوا ما 
يشــــــــاؤون فيكفينا فخرا أننا حمير ال نقتل وال نسرق وال نغتاب وال نّسب 
وال نخون  . أعجبت هذه الكلمات الحمار االبن  فشعر باإلرتياح وأحس بإن 
شــــــــهيته عادت ليلتهم الشــــــــعير وهو يقول نعم سأبقى كما عهدتني يا أبي  

حمارا ابن حمار ابن حمار ابن حمار الى ان ينقطع النفس . !
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ـــــــطـــــــان قــــــالــــــت  الــــــــــرســــــــــامــــــــــة ســـــــل
ـــــتـــــواصـــــل  ــــــصــــــبــــــاح"،عــــــبــــــر ال ـــــــ"ال ل
موهبتي  اكــتــشــفــت   " االجــتــمــاعــي 
خــــالل مـــوقـــف طـــريـــف حــصــل لي 
وانا بعمر 14 سنة عندما رسمت 
مـــعـــلـــمـــتـــي وهــــــي تــــشــــرح الــــــدرس 
الرسمة  واصدقائي  اهلي  وشاهد 
وانــبــهــروا بــهــا وبــعــد فــتــرة شاهد 
اهــلــي املــعــلــمــة بــالــطــريــق وعــرفــوهــا 

مــن خــالل الــرســم  فشجعوني أن 
استمر وانّمي موهبتي". تستوحي 
املوجود  الجمال  من  افكارها  مايا 

اذ تبني "أي شيء موجود  حولها، 
انــــظــــر الــــيــــه بـــعـــني فــــنــــان واخــــزنــــه 
بـــذاكـــرتـــي الــبــصــريــة وامــــزجــــه مع 

مشاعري واضيف عليه نكهة من 
شخصيتي ودائمًا اضع موسيقى 
اللوحة حتى تصل  لحالة  مناسبة 

التي  الفنية  الحالة  لقمة  مشاعري 
الوقت  يتراوح  ارسمه".  ما  تناسب 
الرسم   في  الفنانة  تستغرقه  الــذي 
الى شهرين وحسب  بني ساعتني 

فكرة وتفاصيل اللوحة.
تــــفــــردت مـــايـــا بـــالـــرســـم وخـــاصـــة 
ـــبـــورتـــريـــه عـــلـــى ســـطـــح الــبــطــاطــا  ال
بـــــــادوات بــســيــطــة وهــــي "املـــكـــيـــاج" 
بالوانه وانواعه املختلفة، محاولة كما 
 تقول أن تضيف شيئًا جديدًا للفن 
ومــــــتــــــذوقــــــيــــــه. مــــبــــيــــنــــة "اخــــــتــــــرت 
الــبــطــاطــا لــرســم اوجـــه بــشــريــة الن 
ـــــى حــد  قــــشــــرة الـــبـــطـــاطـــا تـــشـــبـــه ال
باللون فــي  االنـــســـان  بــشــرة   كبير 
باحجام  تأتي  انها  كما  واملــلــمــس. 
واشــــكــــال مــخــتــلــفــة فــيــســهــل عــلــّي 
الـــــرســـــم". واوضــــحــــت مــــايــــا  ان " 
دراســـــتـــــي فــــي املـــعـــهـــد الــهــنــدســي 
املعماري ساعدتني  الرسم  بقسم 
في معرفة تناسق االلوان والنسب 
والــــتــــكــــويــــن، مــــا صـــقـــل مــوهــبــتــي 
وجعلني ملمة بالكثير من الجوانب 

الفنية". 

فــي قلب  كــان  وبــقــي متمّيزًا، فقد  ثــالث  مــن مرجعيات  عــاش قريبًا 
ها اإلصالحي، لكنه اختار 

ّ
مرجعية والده السيد محسن الحكيم بخط

التغييرية واملنهج االنقالبي الشامل. وكان من ركائز مرجعية السيد 
محمد باقر الصدر، ثّم ما لبث أن خرج من نظرية الحزب اإلسالمي، 
ظ في فكره السياسي باكرًا، على نظرية أهلية الحكم في عصر 

ّ
وتحف

بــرأيــه؛ أخيرًا جعلته  األدلــة  لعدم كفاية  الــشــورى،  إلــى  الغيبة استنادًا 
أوضاع املهجر وتقلبات املعارضة في صميم مرجعية السيد الخميني، 
لكنه فاصلها في نظرية الحكم، وتحجيم نفوذ واليتها، بتكييف ذهب 
 بلد خصوصيته، ومن ثّم له مرجعيته السياسية التي 

ّ
فيه إلى أن لكل

يختّص بها. هذا هو السيد محمد باقر الحكيم، بتصّور مكثف ربما 
.
ً
جاء مختزال

منذ أن خّر شهيدًا في محراب الصالة أّول رجب عام 1424ه بمدينة 
النجف األشرف، بعد خمسة أشهر من سقوط النظام املباد، وأنظار 
الباحثني قد اتجهت إلى فكره القرآني، إذ تابعُت ما ُيقارب العشرين 
أطــروحــة حــول هــذا الجانب. وهــو أمــر حسن، فللسيد الحكيم عناية 
عريقة بالقرآنيات، امتّدت لتستوعب أبرز مفاصلها في علوم القرآن، 
القرآن،  مفاهيم  عن   

ً
فضال نفسه،  والتفسير  التفسير،  ومنهجيات 

وما ُيثار من شبهات عن كتاب الله. لكن من وراء الحكيم تأريخًا ال 
يزال مخبوءًا ملحطات بارزة من تأريخ املعارضة العراقية ونشاطها، 
اتــجــه  عــــام 1991م، حـــني  بــعــد  والســـّيـــمـــا 
ــتــعــامــل بــواقــعــيــة مع  إلســـقـــاط الــنــظــام وال
امللف  ــرة في 

ّ
املــؤث الدولية،  والــقــوى  اإلقليم 

الـــعـــراقـــي. وهــــذا جــانــب قــلــمــا وجـــــدُت من 
تــــزال ملفاته  الــضــوء عــلــيــه، إذ ال  ــط 

ّ
يــســل

بمرور  شحة  معلوماته  تـــزداد  مــؤصــدة، 
ــرة عن 

ّ
الــزمــان، وغــيــاب الشخصيات املــؤث

املسرح.
أضــــف إلــــى ذلــــك الــجــهــد املــتــمــّيــز لشهيد 
الــحــفــاظ عــلــى الخصوصية  املـــحـــراب فــي 
الـــعـــراقـــيـــة، والـــهـــويـــة الــوطــنــيــة، ومــرجــعــيــة 
ــنــظــام الــســيــاســي،  الــشــعــب فـــي اخــتــيــار ال
ـــة  ـــدول والــفــلــســفــة الــســيــاســيــة لــلــحــكــم، وال
ر بها، ودعوته إلى جهاد 

ّ
العصرية التي بش

األمن والبناء، وغير ذلك إلى عشرات اآلراء 
واملــقــوالت، التي لــم تــأِت عفو الــخــاطــر، بل 
رشحت عن نظرية فكرية (كالمية) وفقهية متكاملة لعمله السياسي.
قد ال أبالغ إن قلُت إن خطابات الحكيم ومحاوراته وآراءه التي أطلقها 
يوم  إلــى خطبتي  أيـــار 2003م،  السبت 10  يــوم  البصرة  بــني دخــولــه 
استشهاده الجمعة 29 آب 2003م، تعدل بقيمتها الفكرية والتوثيقية 
في الحياة السياسية العراقية، ما عرفناه عنه خالل أعوام مديدة من 
 ،

ً
فة على نظريته السياسية.  من ذلك مثال

ّ
حياته، وتمنحنا نافذة مكث

 ما تعني هذه الكلمة من معنى؛ 
ّ

قوله: «نريد أن نبني دولة عصرية بكل
دولة تعرف مفاهيم اإلسالم وجوانبه الروحية»، وقوله: «نريد أن يحكم 
الشعب نفسه بنفسه، نريد حكومة ديمقراطية، نريد حكم الشعب»، 
نريد حكومة مفروضة». في خالصة  االستقالل وال  «نريد  وأيضًا: 
مركزة تنتهي نصوص الحكيم إلى إيمانه بعد التغيير، بنظام حكم 
تداول السلطة فيه سلميًا عن طريق االنتخابات، 

ُ
ديمقراطي دستوري، ت

بإدارٍة ال مركزية بما ال يركز السلطة وثروات البلد بيد أقلية، أو يرهن 
ط حكم حزبي أو عسكري أو عشائري أو طائفي 

ّ
مقّدراته تحت تسل

أو عنصري أو مناطقي.

 ..

تحتفي جمعية الثقافة للجميع 
الخامسة عصرًا  الســــــــاعة  في 
من يوم الســــــــبت املقبل بعازف 
الكمان املخضرم فالح حســــــــن 
علــــــــى قاعــــــــة الجمعيــــــــة الكائنة 
فــــــــي الكــــــــرادة. تديــــــــر الجلســــــــة 
سميسم  بشــــــــرى  التشــــــــكيلية 
ويحــــــــاوره الصحفــــــــي والناقــــــــد 

املوسيقي سامر املشعل.
يذكــــــــر ان عــــــــازف الكمــــــــان فالح 
حسن قد بدأ مشواره املوسيقي 
منذ ســــــــتينيات القرن املاضي من 
خالل تميــــــــزه بالعــــــــزف على هذه 
اآللــــــــة مع  العشــــــــرات مــــــــن مطربي 
املحليــــــــة  حفالتهــــــــم  فــــــــي   العــــــــراق 

والعربية .

يقيم "مجلس الصدر الثقافي"، في الســــــــاعة 
الســــــــابعة والنصف من مساء اليوم 
الشــــــــهرية  جلســــــــته  الثالثــــــــاء 
املعتــــــــادة فــــــــي منزل الســــــــيد 
الصدر بمدينة الكاظمية في 
آخر ثالثاء من كل شــــــــهر. 
يشــــــــكل  املجلس  أن  يذكر 
إضافــــــــة جديدة للمشــــــــهد 
تصنعــــــــه  الــــــــذي  الثقافــــــــي 
وقــــــــد  البغداديــــــــة،  املجالــــــــس 
أسسه الســــــــيد حسني الصدر 
الثقافيــــــــة في  وافتتــــــــح جلســــــــاته 
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فـــي قــلــب مــديــنــة مــيــامــي بني 
الشاهقة  الــســحــاب  نــاطــحــات 
الـــــتـــــي تــــرتــــفــــع فـــــــوق خــلــيــج 
مبنى  يــســيــطــر  بــيــســكــايــن، 
ــــفــــاخــــرة الـــجـــديـــد  ـــشـــقـــق ال ال
الـــالفـــت لــلــمــهــنــدســة الــراحــلــة 

زها حديد على األفق.
وأحــــــــــــــدث تــــصــــمــــيــــم مـــبـــنـــى 
متحف "وان ثاوزند ميوزيوم" 
املـــــقـــــوس الــــفــــريــــد عـــلـــى شــكــل 
هــيــكــل خـــارجـــي ضــجــة كــبــيــرة. 
وهـــــــذا الـــهـــيـــكـــل الـــطـــلـــيـــعـــي هــو 
املـــبـــنـــى الــســكــنــي الـــوحـــيـــد فــي 
وســط مدينة ميامي مع مهبط 

للطائرات.
ويــشــكــل هــــذا املــبــنــى الــشــاهــق 
املـــهـــنـــدســـة  إرث  إلــــــــى  تــــحــــيــــة 
البريطانية  الــعــراقــيــة  املــعــمــاريــة 
التي توفيت في ميامي في العام 
يكن  ولـــم  عــامــًا  عـــن 56   2016
قد  طابقًا   62 من  املؤلف  املبنى 

انجز بعد. 
وقال كريس ليبني الذي يشرف 
ــبــالــغــة  ال املـــــشـــــروع  إدارة  عـــلـــى 
بعد  دوالر  مــلــيــون   300 كلفته 
بالتزام  "شعرنا  املهندسة  وفاة 
كبير تجاه إكمال هذا املشروع 
كـــانـــت  مــــيــــامــــي  ألن  بــــــالــــــذات 

موطنها الثاني". 
وأضــــــاف "لـــقـــد أمـــضـــت وقــتــًا 
 هــــنــــا، وكــــــــان لـــديـــهـــا 

ً
طـــــويـــــال

أصـــدقـــاء كـــثـــر". وكـــانـــت زهــا 
حديد أول امرأة تفوز بجائزة 
"بـــــريـــــتـــــزكـــــر" الــــعــــريــــقــــة فــي 
الــهــنــدســة املـــعـــمـــاريـــة ونــالــت 
ــيــنــع" أعـــرق  جـــائـــزة "ســتــيــرل
املعمارية  الهندسة  مكافآت 

في بريطانيا مرتني.
وقـــد ســمــتــهــا مــجــلــة "فـــوربـــز" 
فـــي الــســابــق واحـــــدة مـــن أكــثــر 
النساء نفوذًا وتأثيرًا في العالم.

الشهيرة،  مشاريعها  بــني  ومــن 
مــــطــــار بـــكـــني داشـــيـــنـــغ الــــدولــــي 
املائية في  ومركز لندن لأللعاب 

إطار أوملبياد 2012. 
ميوزيوم"  ثــاوزنــد  "وان  وأصبح 
أول برج من تصميم زها حديد 
فــي نــصــف الــكــرة الــغــربــي، دّرة 
الـــتـــاج لــشــركــتــهــا ومـــقـــرهـــا في 
ــــذي يبلغ  لـــنـــدن. يــضــم املــبــنــى ال

ارتــفــاعــه 216 مــتــرًا، 84 وحــدة 
ومــســبــحــني ومــشــربــًا ومــهــبــطــًا 
للمروحيات، إضافة إلى وسائل 
ـــراحـــة الــفــخــمــة األخــــــرى. وفــي  ال
درج  الرياضية،  التمارين  قاعة 
حـــلـــزونـــي يـــــــؤدي إلـــــى مــنــتــجــع 

"سبا".
تــوفــر الــشــقــق املــرتــفــعــة مناظر 
خالبة للحديقة املحيطة بمتحف 

والخليج  ميوزيوم"  آرت  "بيريز 
وشـــــــاطـــــــئ مـــــيـــــامـــــي واملــــحــــيــــط 

األطلسي. 
ويتمتع املبنى بتقويسات تميزه 
املكان.  التقليدية في  املباني  عن 
املهندسة   عــن 

ً
نــقــال ليبني  وقـــال 

زاويـــــــة.   360 "هــــنــــاك  الــــراحــــلــــة 
ملـــاذا ال تستخدم ســـوى واحـــدة 
 مــنــهــا؟ ملـــاذا نستخدم فــقــط 90 

درجة؟".
ــــخــــارجــــي" لــلــمــبــنــى  "الـــهـــيـــكـــل ال
الـــــــــــذي يــــســــمــــيــــه املـــــعـــــمـــــاريـــــون 
"إيــــكــــزوســــكــــيــــلــــيــــتــــون" يـــتـــفـــرع 
مـــن الــقــاعــدة إلـــى أعــلــى السطح 
الــخــارجــي، ويــتــداخــل بــني نوافذ 

البرج في بعض طبقاته.
فقط  ــيــس  ل الــهــيــكــل  هــــذا  أن  إال 
لــلــجــمــالــيــات بــــل يــمــلــك وظــيــفــة 
مــــعــــيــــنــــة. فــــهــــو مــــصــــنــــوع مــن 
االســـــمـــــنـــــت املـــــســـــلـــــح بــــألــــيــــاف 
لفريق  يسمح  بيضاء  زجاجية 
ـــتـــصـــمـــيـــم بـــــتـــــرك مـــســـاحـــات  ال
مفتوحة من الداخل دون الحاجة 

إلى أعمدة. 
وقــال ليبني "يبني هــذا التصميم 
كــــيــــف يـــمـــكـــن دمـــــــج الـــهـــنـــدســـة 
املعمارية مع الهيكل واألساسات 
إلنــــشــــاء تــصــمــيــم أنـــيـــق جـــــدًا". 
الجديدة  واملــواد  املرونة  وتسمح 
املـــســـتـــخـــدمـــة فــــي تــشــيــيــد هـــذا 
منظرًا  بإعطائه  الــدائــم"  "الــقــالــب 

سلسًا.
ـــبـــدأ أســــعــــار الـــشـــقـــق فــــي هـــذا  ت
املــبــنــى بــخــمــســة مـــاليـــني دوالر 
مــلــيــون دوالر،  إلـــى 24  وتــصــل 
ويعيش فيه أشخاص من حوالي 
ـــة، ومــا زال هــنــاك بعض  20 دول
الـــشـــقـــق الـــخـــالـــيـــة واملـــعـــروضـــة 
ـــلـــبـــيـــع فــــــي الـــــــســـــــوق. وأشــــــــار  ل
ــــى أن املــبــنــى "يــحــتــوي  لــيــبــني إل
عــلــى كـــل الــعــنــاصــر األســاســيــة 
أنه  أعتبر  لكنني  سكني،  لــبــرج 
 صــمــم بــطــريــقــة ذكـــيـــة وخــالقــة 

للغاية".

شـــــارك عــــدد مـــن الــفــنــانــني الــعــراقــيــني في 
الـــــذي يشير  مـــعـــرض" 7 + 7"   فــعــالــيــات 
الـــى ســبــعــة فــنــانــني مــن اإلمــــــارات يقابلهم 
ســبــعــة فــنــانــني مــن الـــعـــراق تــتــالقــى رؤاهـــم 
والــســالم. وهم  الخير  وأحالمهم في وطــن 
:عــبــد الــقــادر الــريــس ونــجــاة مكي وفاطمة 
لــوتــاه وسلمى املـــري ومــنــى الــخــاجــة وعبد 
الــرحــيــم ســالــم وخــلــود الــجــابــري، وعــاصــم 
الكبيسي  ومعتصم  فهمي  األمير ومحمد 
ونـــاطـــق االلـــوســـي ومــكــي عـــمـــران وفــــراس 
البصري وفرح يوسف.  يأتي هذا املعرض 
الـــــذي تــنــظــمــه مــؤســســة ســلــطــان بـــن علي 
العويس الثقافية من وحي اإلمارات السبع 
وفــــي ظـــل االســـتـــعـــداد الــكــبــيــر لــالحــتــفــال 
ـــــة اإلمــــــارات  ــقــيــام دول بــالــيــوبــيــل الـــذهـــبـــي ل
العربية املتحدة، والذي يمثل رسالة ملهمة 
ــتــآزر والــتــآخــي  لــألجــيــال الــجــديــدة، حــيــث ال
الــتــي تعكس وهج  الــلــونــي  والــتــنــاغــم  الفني 

الغد، والتنوع البصري الدال على عمق هذا 
املعرض وهو ينقل الزائر إلى عالم غني من 
ولكل  مـــذاق  منها  لكل  البصرية  الثقافات 

منها صداها وفلسفتها. 
 لونيًا من مختلف 

ً
ضم املعرض  72 عمال

 
ً
األحــجــام واملـــدارس والــخــامــات، و14 عمال

نحتيًا بأحجام مصغرة تمثل قيمة عالية 
في النحت والتكوين الفني.

نظمت املؤسسة على هامش املعرض ندوة 
فــنــيــة بــعــنــوان "الــفــن الــعــراقــي الــحــديــث مع 
محمد مكية وجواد سليم " قدمها الدكتور 
أحمد ناجي وادارها الفنان إياد املوسوي، 
وتطرق املحاضر إلى العمارة في بغداد عبر 
عرض لشرائح بصرية لبغداد مطلع القرن 
املــاضــي وكــيــفــيــة االســتــفــادة مــن تصميم 
الــعــمــارة فــي الــرســم، كما تــطــرق املحاضر 
ـــتـــاريـــخ الـــــرســـــام الــــعــــراقــــي جــــــواد ســلــيــم  ل
من  اللوحات مستفيدًا  في رسم  وأسلوبه 

الندوة  تناولت  العميق.  الــعــراق  تــراث 
تــفــاصــيــل عـــن الــعــمــارة الــعــراقــيــة 
قــديــمــًا وحــديــثــًا وعــالقــتــهــا بفن 

الدكتور  الــرســم مــن خــالل ربــط املحاضر 
احمد ناجي بني الرسم والعمارة بسلسلة 
انطباعًا  تركت  والتي  الوقائع  تاريخية من 
املحاضر  ســلــط  فــقــد   ، املتلقي  عــنــد  طيبًا 
الضوء على مراحل متعددة من هذا املنجز 
الــحــضــاري ملــديــنــة بــغــداد خــاصــة منذ 
عــام 1946 من  عـــودة محمد مكية 
الذي  بريطانيا  في  دراسية  زمالة 

لـ بغداد، رافعًا  قرر أن يفعل شيئًا عظيمًا 
شعار "فلندعها تزدهر" .

مـــن جـــانـــب آخــــر تـــنـــاول املـــحـــاضـــر حــيــاة 
واعـــمـــال الــفــنــان  جـــواد سليم خــاصــة في 
نصبه العظيم والخالد " نصب الحرية " الذي 
اصــبــح رمـــزًا مــن رمـــوز الــعــراق الحضارية 
للحرية املتطلعني  لــكــل  ومــنــارة   والــثــقــافــيــة 

والسالم.

معية الثقافة للجميع 
الخامسة عصرًا  عة 
عع

ســــــــبت املقبل بعازف 
خضرم فالح حســــــــن 
ــــة الجمعيــــــــة الكائنة

ادة. تديــــــــر الجلســــــــة 
سميسم  بشــــــــرى  ة 
 الصحفــــــــي والناقــــــــد 

سامر املشعل.
عــــــــازف الكمــــــــان فالح

بدأ مشواره املوسيقي 
نيات القرن املاضي من 
ــزه بالعــــــــزف على هذه 
لعشــــــــرات مــــــــن مطربي 
املحليــــــــة  حفالتهــــــــم  الالـــي 

في"، في الســــــــاعة 
من مساء اليوم 
الشــــــــهرية  ته 
منزل الســــــــيد 
 الكاظمية في 
ن كل شــــــــهر. 
يشــــــــكل  لس 
يدة للمشــــــــهد 
تصنعــــــــه  ذي 
وقــــــــد  داديــــــــة، 
حسني الصدر 
الثقافيــــــــة في  

فـــي قــلــب مــدي
الــس نــاطــحــات 
الـــــتـــــي تــــرتــــفــ
بــيــســكــايــن،

ــــفــ الـــشـــقـــق ال
ــــالفـــت لــلــمــه ــالـ
زها حديد عل

وأحــــــــــــــدث تــــص
متحف "وان ثا
املـــــقـــــوس الــــفــــري
هــيــكــل خـــارجـــي
وهـــــــذا الـــهـــيـــكـــل
املـــبـــنـــى الــســكــن

وســط مدينة مي
للطائرات.

ويــشــكــل هــــذا امل
إر إلــــــــى  تــــحــــيــــة 
الــعــرا املــعــمــاريــة 
التي توفيت في
56 عـــن  2016

من املؤلف  املبنى 
انجز بعد. 

وقال كريس ليب
املـــــش إدارة  عـــلـــى 
مــلــي  300 كلفته
املهندسة  وفاة 

كبير تجاه إكما
م ألن  بــــــالــــــذات 
موطنها الثاني

وأضــــــاف "لـــقـــد
ي

 هــــنــــا
ً
ـــــال ــطـــــويــ

أصـــدقـــاء كـــثـــر
حديد أول امر
"بـــــريـــــتـــــزكـــــر

الــهــنــدســة املـــع
جـــائـــزة "ســت
الهن مكافآت 
في بريطانيا
وقـــد ســمــتــهــا

فـــي الــســابــق وا
النساء نفوذًا وت

ي

من  اللوحات مستفيدًا  في رسم  لوبه 
الندوة  تناولت  العميق.  الــعــراق  ث 

صــيــل عـــن الــعــمــارة الــعــراقــيــة 
الالالالــالالمــًا وحــديــثــًا وعـالالالقــتــهــا بفن 

الضوء على مراحل متعددة من هذا املنجز
الــحــضــاري ملــديــنــة بــغــداد خــاصــة منذ
من عــام 1946 عـــودة محمد مكية 
الذي بريطانيا  في  دراسية  زمالة 


