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أكــــَد وزيــــر الــنــفــط إحــســان عــبــد الــجــبــار، أن الــوفــد 
الوزاري العراقي الذي يزور بيروت ناقش مع رئيس 
الحكومة اللبنانية حسان دياب آليات تصدير النفط 
العراقي إلى لبنان ومدى إمكانية تفعيل هذا القطاع، 
البلدين في  التعاون بني  الوفد فتح آفاق  كما بحث 

مجاالت الزراعة والطاقة والصناعة والسياحة. 
الجبار خــالل مؤتمر صحفي عقب  وأضــاف عبد 

انــتــهــاء االجـــتـــمـــاع مـــع رئــيــس الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة 
وحضرته «الصباح»، أن «السوق العراقّية هي سوق 
الشركات  أســبــاب ضعف وجــود  واعـــدة، وناقشنا 
إلى  الفتًا  تفعيلها“،  وكيفية  الــعــراق،  في  اللبنانّية 
أن «الوفد بحث إعادة الشركات اللبنانية التي كانت 

تعمل في العراق في مجال الزراعة“.
وأشار إلى أن «الجانبني بحثا أيضًا تمتني العالقة 
تــجــارب لبنان  البلدين وكيفية االســتــفــادة مــن  بــني 
بالحد مــن وبــاء كــورونــا، كما ركــز االجــتــمــاع على 
ــيــات تــصــديــر الــنــفــط الــعــراقــي إلـــى لــبــنــان، ومــدى  آل
امــكــانــيــة تــفــعــيــل هــــذا الـــقـــطـــاع». كــمــا الــتــقــى الــوفــد 
الـــوزاري الــذي ضم كال من وزيــري النفط إحسان 

عبد الجبار والزراعة محمد عبد الكريم الخفاجي، 
رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب الــلــبــنــانــي نــبــيــه بـــري الـــذي 
شـــدد عــلــى ضــــرورة تمتني الــعــالقــات الــحــالــيــة بني 
الذي يجمعهما  الكبير  التاريخ  البلدين السيما مع 
والروابط بني الشعبني الشقيقني. وقال وزير النفط 
إحسان عبد الجبار لـ «الصباح»: «لقد ناقشنا األطر 
العالقة  ان تطبق وتــطــور  الــتــي يمكن  االقــتــصــاديــة 
الحكومة  أن  وأكدنا  البلدين،  التعاون بني  إطــار  في 
التي  اإلجـــراءات،  لتسهيل جميع  العراقية مستعدة 
من شأنها االستفادة من الخبرات والقدرات الفنية 
والــتــقــنــيــة املـــتـــوفـــرة لــــدى الـــشـــركـــات واملــؤســســات 
الــتــعــلــيــمــيــة الــلــبــنــانــيــة، وكـــذلـــك األفــــــراد، واســتــعــداد 

الـــعـــراق كــســوق نــاهــضــة وجـــديـــدة أن يــتــعــامــل مع 
أن يكون  مــن دون  الــكــفــاءات معاملة مباشرة  هــذه 
هــنــاك أي تــأثــيــر فــي اتــخــاذ الــقــرار بــمــا يسهم في 
زيادة التنمية الوطنية، اضافة الى مناقشة تصدير 
الى  النفط األســود  الفائضة مثل  النفطية  املنتجات 
لــبــنــان وفـــق آلــيــة منظمة ســتــحــدد الحــقــا». بـــدوره، 
بيروت،  فــي  العراقية  السفارة  بأعمال  القائم  أفــاد 
أمــني الــنــصــراوي، بــأن «زيـــارة الــوفــد تــأتــي للتأكيد 
على عمق العالقات األخوية بني البلدين»، وأضاف، 
الجانب  مــن  العراقي  النفط  استيراد  «مــوضــوع  أن 
اللبناني مقابل منتجات زراعية وصناعية متروك 
املــقــابــل، قال  فــي  الجانبني“.  بــني  الرسمية  لــلــقــاءات 

اللبناني عباس مرتضى في حديث  الزراعة  وزيــر 
خص به «الصباح» إنه «تم تبادل األفكار بني الطرفني 
االقتصادية  الناحية  مــن  الــتــعــاون خــاصــة  إلنــجــاح 
آنية  ايجاد حلول  «أهمية  الــغــذائــي»، مؤكدًا  واألمــن 
لـ  وفــي حديث خــاص  الحالية».  لــألزمــات  وسريعة 
”الصباح»، شدد وزير الطاقة اللبناني ريمون غجر، 
على أن «األولـــويـــة تكمن فــي اســتــيــراد املــحــروقــات 
لــلــبــنــان بــأفــضــل األســـعـــار والـــســـبـــل»، مــضــيــفــا أن 
لبدء  أبلغني باالستعداد  العراقي قد  النفط  ”وزيــر 
النقاش من خالل شركة نفط العراق التي ستزودنا 
للبنان  مالئمة  بأسعار  الثقيل  الوقود  بمحروقات 

بشروط نقدر على تلبيتها».

مـــركـــزا صحيا  الـــيـــوم، 30  الــصــحــة  وزارة  تــفــتــتــُح 
الراغبني  املواطنني  اجـــراءات  لتسهيل  الرصافة  في 
بــاجــراء مــســحــات وفــحــوصــات فــايــروس كــورونــا، 
الكندي  مستشفى  فــي  مختبر  افتتاح  جــانــب  الــى 
بطاقة استيعابية تبلغ اكثر من ألف فحص يوميا، 
الــذيــن تظهر  املــواطــنــني  وبينما دعــا وزيــر الصحة، 

الــى مراجعة املؤسسات  اعـــراض االصــابــة   عليهم 
الصحية ليكونوا تحت اشراف الفرق الطبية، وعدم 
املنزلي، وصلت شحنة مساهمة  االكتفاء بالحجر 
مــن منظمة الــصــحــة الــعــاملــيــة تــحــتــوي عــلــى اجــهــزة 

مني االوكسجني النقي للمصابني.
ٔ
تستخدم في تا

وقـــال وزيـــر الــصــحــة والــبــيــئــة، حــســن التميمي في 
الــيــوم  ـــــوزارة ستفتتح  ال ـــ“الــصــبــاح“: إن  ل تــصــريــح 
الستقبال  الرصافة  جانب  في  صحيا  مركزا   30
املـــواطـــنـــني الـــذيـــن تــظــهــر عــلــيــهــم اعـــــراض االصــابــة 

الفحوصات  اجـــراء  عملية  ولتسهيل  بــالــفــايــروس 
الــســريــعــة وعــمــل املــســحــات للمصابني  املــخــتــبــريــة 
تابعة  الصحية  املــراكــز  بــان  اســهــل، منوها  بشكل 
االولية لصحة  الصحية  الرعاية  لعدد من قطاعات 
،الشعب  ،الــرصــافــة  «الــصــدر  الرصافة منها  بــغــداد 
،االعظمية ،املدائن ،النهروان ،واالستقالل والبلديات 
ـــوزارة رفعت عدد  ال الــى ان  االول والــثــانــي“ مشيرا 
الــى 12   11 بــني  مــا  اليومية  املختبرية  الفحوصات 
ألف فحص في بغداد وباقي محافظات البالد من 

خالل زيادة عدد مختبرات الفحص لتوفير فرص 
من  املــالكــات  العــــداد  طبقا  والتشخيص  الــفــحــص 
املــتــدربــني عــلــى هـــذه املــخــتــبــرات واالجـــهـــزة، فضال 
عن وجود برامج تدريبية لتدريب التقنيني واالطباء 
ان  التميمي،  واردف   . املــخــتــبــرات  هـــذه  فــي  للعمل 
الوزارة ستفتتح اليوم ايضا مختبرا في مستشفى 
الــف فحص  مــن  الكــثــر  استيعابية  بطاقة  الــكــنــدي 
يوميا، عالوة على مختبرين في مستشفيي االمام 
علي والشيخ زايد، الفتا الى  ان هذه الخطوات جاءت 

ضــمــن اجـــــراءات الــســيــطــرة عــلــى انــتــشــار الجائحة 
وحـــث املــواطــنــني عــلــى عــمــل الــفــحــوصــات الــالزمــة 
املنزلي  واتباع االرشـــادات الصحية ســواء بالحجر 
او مــراكــز الحجر وفــقــا ملــا يتم اقـــراره مــن الطبيب 
الــــوزارة تقيم املــوقــف الوبائي  املــخــتــص، مــؤكــدا ان 
بعدد االصــابــات املسجلة  لــزيــادة عــدد  مختبرات 
الفحص، داعيا املواطنني الذين تظهر عليهم اعراض 
االصــابــة  الــى مراجعة اقــرب مركز صحي الجــراء 

الفحوصات املختبرية . 

النظر  العـــادة  لجنة  التخطيط    
ُ
وزارة شكلت 

الــشــبــاب،  الــوطــنــي لتشغيل  املـــشـــروع  بــالــيــات 
بــيــنــمــا اكـــــدت مــحــافــظــة بـــغـــداد تــوفــيــر قطعة 
ارض بمساحة 200 دونم في مدينة النهروان 

مخصصة لتنفيذ املشاريع.
وافاد املتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط 
عــبــد الـــزهـــرة الـــهـــنـــداوي فـــي تــصــريــح خــاص 
ــــــــوزارة وضـــمـــن سعيها  ال ـــصـــبـــاح»، بــــان  ــــ»ال ل
الــشــبــاب  الــوطــنــي لتشغيل  املـــشـــروع  لــتــطــويــر 
العالقة  ذات  الجهات  من  مكونة  لجنة  شكلت 
والــشــؤون  العمل  املــركــزي ووزارة  البنك  وهــي 
الخاص من  القطاع  االجتماعية وممثلون عن 
اجل اعادة النظر باالليات والتعليمات الخاصة 
باملشروع الوطني لتشغيل الشباب وتطويرها 
بان  منوها  االمــثــل،  بالشكل  تنفيذه  لضمان 
اللجنة ستعمل على اصدار دليل استرشادي 
لتنفيذ العقود الخاصة  باملشروع بهدف رسم 
مـــســـارات جــديــدة لــلــمــرحــلــة املــقــبــلــة والــخــروج 
بــالــصــيــغــة الــنــهــائــيــة لــه و بــمــا يــمــكــن شريحة 
الشباب من تنفيذ مشاريع مدرة للدخل ورفع 

مستواهم االقتصادي.
على الصعيد نفسه اوضح مدير بلديات بغداد 
القريشي  يــاســر  املــهــنــدس  للمحافظة  التابعة 
املحافظة  ان  «الصباح»،  به  في تصريح خص 
وفي اطار الجهود التي تبذلها الطالق مشروع 
تشغيل الشباب في بغداد وفرت قطعة ارض 
بمساحة 200 دونم في مدينة النهروان لتنفيذ 
الى  الشباب، الفتا  مشاريع صناعية من قبل 
ان تخصيص ارض للنشاطات الصناعية في 
للمدينة  امــتــدادا  لتكون  املدينة يعد مهما  هــذه 
الــصــنــاعــيــة املــــوجــــودة هـــنـــاك، مــشــيــرا الــــى ان 
ارض  قطعة  تخصيص  الــى  تسعى  املحافظة 
اخرى للفعاليات الزراعية ضمن املشروع، لكن 
وجود اشكالية التجاوزات على االراضي وعدم 
مقدرة مديرية البلديات على وضع يدها على 
اي ارض من دون تسوية املوضوع مع مالكي 
االراضـــــي ســـواء كــانــوا اشــخــاصــا او وزارات 
كتعويضات،  مــالــيــة  بمبالغ  يــطــالــبــون  كــونــهــم 
في  طائلة  مبالغ  املحافظة  يكلف  الـــذي  االمـــر 
خضم االزمة املالية الحالية، مؤكدا ان املحافظة 
تـــســـعـــى الــــــى حـــــل جـــمـــيـــع االشــــــكــــــاالت الـــتـــي 
 تــواجــه هــذا املــشــروع مــن اجــل اطــالقــه بالوقت 

املناسب.

ساعة غروب على دجلة بغداد/ تصوير : نهاد العزاوي
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الــنــواب  مجلس  فــي  القانونية  اللجنة   
ُ

تــواصــل
اجـــتـــمـــاعـــاتـــهـــا لـــالنـــتـــهـــاء مــــن مــلــحــق قـــانـــون 
االنــتــخــابــات الــخــاص بــجــدول تــوزيــع الــدوائــر 
الجمهورية  رئــاســة  إلــى  إرســالــه  قبل  املتعددة 

للمصادقة عليه.
وقــــال نــائــب رئــيــس الــلــجــنــة الــقــانــونــيــة محمد 
عدد  يتضمن  الجدول  ان  لـ“الصباح“:  الغزي، 
املقاعد في كل محافظة ونوع الدوائر املتعددة، 
وكيفية توزيع املقاعد على تلك الدوائر، مبينا 
أن موضوع الدوائر املتعددة لم تعده الحكومة 

وانما اعد من قبل اللجنة القانونية وتم تمريره 
داخل مجلس النواب. 

ــغــزي ان املــنــاقــشــات مــســتــمــرة مع  واضــــاف ال
االطــــــــراف الــســيــاســيــة واالمـــمـــيـــة ومــنــظــمــات 
النظام االنتخابي، الفتًا  املجتمع املدني بشأن 
إلـــى ان االمـــم املــتــحــدة تــدعــم الـــدوائـــر املــتــعــددة 
العراقي  الــوضــع  قــانــون يعالج  افــضــل  وتــعــده 

للفترة الحالية.
وأشار الغزي إلى ان  قانون انتخابات مجلس 
النواب مكتمل وصوت عليه البرملان باستثناء 
فقرة واحدة فقط هي الجدول الخاص بتوزيع 

الدوائر املتعددة. 

حــقــَق مــنــفــذ مــيــنــاء أم قصر 
الشمالي في محافظة البصرة 
ايرادا ماليًا لخزينة الدولة، بلغ 
اكـــثـــر مــــن 23 مـــلـــيـــار ديـــنـــار 

لشهر حزيران املاضي.
وذكـــــــر بــــيــــان لــهــيــئــة املـــنـــافـــذ 
الحدودية، تلقته «الصباح» انه 
«وبالرغم من تصفير الرسوم 

الــجــمــركــيــة لـــلـــمـــواد الــغــذائــيــة 
والــصــحــيــة والــــزراعــــيــــة  فقد 
حــقــق مــنــفــذ مــيــنــاء أم قصر 
الشمالي في محافظة البصرة 
ايرادا ماليًا لخزينة الدولة بلغ 
ديــنــار   (23,498,526,000)
لعام  حــزيــران  عــراقــي لشهر 
الــى  ـــبـــيـــان،  ال ولـــفـــت   .«2020
ان ذلـــــك املـــبـــلـــغ، جـــــاء كــقــيــمــة 
لإليرادات املتحققة من املركز 

الجمركي والوحدة الضريبية 
والـــحـــجـــر الــــــزراعــــــي والـــنـــقـــل 
البضائع  نتيجة حركة  البري 
املنفذ  فــي  التجاري  والــتــبــادل 
ــبــيــان،  الــــحــــدودي. واوضــــــح ال
ان «مــا تحقق من ارتــفــاع في 
اإليــرادات جاء نتيجة تشديد 
اإلجراءات الرقابية والتدقيقية 
والتعاون املشترك بني الدوائر 

العاملة في املنفذ الحدودي».

}

 بغداد بالتنسيق مع 
ُ
تسعى محافظة

البرملان ومجلس الوزراء الى تثبيت 
موظفي عقود تنمية االقاليم، بينما 

خاطبت وزارة املالية رسميا لصرف 
رواتب املتعينني الجدد.

واوضح محافظ بغداد املهندس 
محمد جابر العطا في تصريح خص 

به «الصباح»، ان االزمة املالية التي 
تعاني منها البالد واملحافظة ادت 
الى ايقاف عمل اكثر من 3 االف 

من موظفي تنمية االقاليم التابعني 
الى ديوان محافظة بغداد بسبب 

توقف املشاريع وعدم وجود سيولة 
مالية لدفع رواتبهم، مشيرا الى ان 

مجلس الوزراء اصدر في العام 
املاضي قرارين هما 315 و337 
يخصان تثبيت موظفي العقود 

واالجراء اليوميني، منوها بان 
املحافظة ولتفعيل القرارين باشرت 

التنسيق مع البرملان ومجلس الوزراء 
باستحصال املوافقات الالزمة على 

ارسال اسمائهم الى وزارة املالية 
و تثبيتهم على املالك الدائم نظرا 
للحاجة املاسة لهم ولخبرتهم في 
رفع املستوى الخدمي باملحافظة. 

2 التفاصيل�

2 التفاصيل�



اعلَن الحشد الشعبي، انتهاء العملية العسكرية 
فـــي قــضــاء الــطــارمــيــة شــمــالــي بـــغـــداد، بتأمني 
القضاء وتحقيق كامل اهدافها، بينما تمكن من 
العثور على معسكر تحت األرض في القضاء، 

تابع لداعش االرهابي، يستخدم للتدريب .
 وذكر بيان العالم الحشد، تلقته "الصباح"، ان 
الثامن  باأللوية  املتمثلة  الشعبي  الحشد  "قوات 
و12 و43، و42، و313، ومديرية االمن انطلقت 
باليوم الثاني من عمليات تأمني قضاء الطارمية 

شمالي بغداد".
وأضـــاف، ان "املــديــريــات الــســانــدة مــن مكافحة 
املــتــفــجــرات، والــطــبــابــة، واإلعــــالم و االتــصــاالت، 
اللوجستي  الــدعــم  واالســتــخــبــارات، ومــعــاونــيــة 
الــطــارمــيــة  قــضــاء  لتفتيش  بالعملية  شــاركــت 
شمال بغداد بحثا عن مطلوبني وعناصر من 

داعش متخفني بني االسر".
"قــوة مشتركة من عمليات بغداد  ان  وأوضـــح، 
والرد السريع واالتحادية بإسناد جوي عراقي 
شاركت أيضا بالعملية التي تهدف الى تعزيز 

األمن واالستقرار و حماية مصالح املواطنني".
في االطار نفسه، تمكن الحشد الشعبي والقوات 
االمنية املشاركة، من العثور على معسكر تحت 

األرض في قضاء الطارمية شمالي بغداد، تابع 
لتنظيم داعش االرهابي، يستخدم في عمليات 

التدريب وااليواء.
الــلــواء 42 في الحشد الشعبي، علي  وقــال آمــر 
حققت  الطارمية  قضاء  "عملية  إن  الــجــبــوري: 
نــتــائــج كــبــيــرة، وســتــنــعــكــس إيــجــابــا عــلــى أمــن 
املــنــطــقــة خـــالل األيــــام املــقــبــلــة"، مــشــيــرًا إلـــى أن 
"الــعــمــلــيــة كــانــت مــهــمــة وجـــــاءت ضــمــن جـــدول 

استخباري دقيق".
وبـــني أن "داعــــش االرهـــابـــي كـــان يحصل على 
واردات مــالــيــة كــبــيــرة مـــن بــحــيــرات األســـمـــاك، 
فـــضـــال عــــن أن املـــنـــاطـــق تـــمـــتـــاز بــتــضــاريــس 

جغرافية صعبة".
وأشار الجبوري إلى أن "قوات الجيش والحشد 
تمكنت خالل العملية، من العثور على معسكر 
تــحــت األرض، ويــضــم 8 غــرف،  لــداعــش  كبير 
اذ كـــان يستخدم إليــــواء عــنــاصــره اإلرهــابــيــة، 
وتدريبهم على استهداف القوات األمنية"، مبينا 
أنه "ستكون هناك عمليات خاصة ضد اهداف 

معينة".
وأعــلــنــت خلية اإلعـــالم االمــنــي، انــطــالق عملية 
عــســكــريــة واســـعـــة فـــي مــنــاطــق شـــمـــال بــغــداد 
بــتــوجــيــه مـــن الـــقـــائـــد الـــعـــام لـــلـــقـــوات املــســلــحــة، 

مصطفى الكاظمي.
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بــحــَث رئــيــس اركـــان الــجــيــش، الفريق 
قوات خاصة الركن عبد االمير رشيد 
يار الله، مع نظيره البريطاني الفريق 
كـــارتـــر، ســبــل تعزيز  نــيــكــوالس  اول 
الــــتــــعــــاون الـــعـــســـكـــري املـــشـــتـــرك بــني 

البلدين الصديقني.
وذكــر بيان لــوزارة الــدفــاع، ان يارالله، 
هاتفيا  اتــصــاال  الجمعة،  أمــس  تلقى 
البريطاني  الجيش  اركــان  رئيس  من 
وجرت  كارتر،  نيكوالس  أول  الفريق 
خــــالل االتــــصــــال مــنــاقــشــة عــــدد من 

الــــقــــضــــايــــا الـــــتـــــي تــــخــــص الــــتــــعــــاون 
الــعــســكــري وبــاقــي املــجــاالت األخـــرى 

بني البلدين الصديقني.
وأشــاد رئيس اركــان الجيش، بالدور 
الكبير للمملكة لكونها تعد ثاني اكبر 
دول التحالف الدولي في تقديم الدعم 
واالســـنـــاد الـــى الــجــيــش الــعــراقــي في 

محاربة ما تبقى من خاليا داعش.
من جانبه، أكد رئيس اركــان الجيش 
الــبــريــطــانــي، اســـتـــمـــرار بـــــالده بــدعــم 
الــجــيــش الــعــراقــي فــي املــجــاالت كــافــة، 
مشيدًا بقدراته وبطوالته في تحقيق 

االنتصارات على اإلرهاب.

 الـــلـــجـــنـــة الـــقـــانـــونـــيـــة فــــي مــجــلــس الـــنـــواب 
ُ

تـــــواصـــــل
االنتخابات  قانون  ملحق  من  لالنتهاء  اجتماعاتها 
الدوائر املتعددة قبل إرساله  الخاص بجدول توزيع 

إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه.
الــغــزي،  القانونية محمد  اللجنة  رئــيــس  نــائــب   

َ
وقـــال

لـ"الصباح": ان الجدول يتضمن عدد املقاعد في كل 
محافظة ونوع الدوائر املتعددة، وكيفية توزيع املقاعد 
على تلك الدوائر، مبينا أن موضوع الدوائر املتعددة 
عّد من قبل اللجنة القانونية 

ُ
لم تعده الحكومة وانما ا

وتم تمريره داخل مجلس النواب. 
واضــاف الغزي ان املناقشات مستمرة مع االطراف 
السياسية واالممية ومنظمات املجتمع املدني بشأن 

تدعم  املتحدة  االمــم  ان  إلــى  الفتًا  االنتخابي،  النظام 
الوضع  يعالج  قانون  افضل  وتعده  املتعددة  الــدوائــر 

العراقي للفترة الحالية.
وأشار الغزي إلى ان  قانون انتخابات مجلس النواب 
مكتمل وصوت عليه البرملان باستثناء فقرة واحدة 
املتعددة،  الــدوائــر  بتوزيع  الخاص  الــجــدول  فقط هي 
موضحًا ان عدد املقاعد في الدورة الجديدة سيبقى 
نفسه، لعدم وجود تعداد سكاني وفي حال أنجزت 
التعداد فسيتم تحديد عدد مقاعد  التخطيط  وزارة 

املجلس. 
بــــدورهــــا، ذكــــرت عــضــو الــلــجــنــة، املــــاس فـــاضـــل، ان 
القانونية النيابية استضافت مؤخرا اعضاء مجلس 
املفوضني لالطالع على وجهة النظر الفنية ملفوضية 
االنتخابات بشأن إجراء االقتراع العام والخاص وعد 
بان   النتائج، منوهة   وآلــيــة تسريع  االصـــوات  وفــرز 
استمرار الخالفات  سيحول دون ارسال القانون الى 
رئاسة الجمهورية للمصادقة على صيغته النهائية.  
املعوق  ان  لـ"الصباح"،  واوضحت فاضل، في حديث 
القانون هو عدم امتالك وزارتي  الذي يواجه  الكبير 
يمكن  كافية  احصائية  بيانات  والتجارة  التخطيط 
واإلحــصــاء  الــتــصــويــت  فــي عملية  عليها  االعــتــمــاد 
 عن بعض 

ً
املتعددة فضال الدوائر  السكاني وتوزيع 

ان  مبينة  والفنية،  والجغرافية  السياسية  الخالفات 
الخالفات السياسية ترتكز حول أكثر من 80 قضاء 
وناحية في مناطق مختلفة عبر اعتماد نظام الدوائر 

املتعددة داخل املحافظة الواحدة.  

 االوقــاف والشؤون الدينية 
ُ
شددت لجنة

في مجلس النواب على ضرورة االسراع 
بــحــســم مــنــصــب رئــيــس ديـــــوان الــوقــف 
الفقهي ان  اكــد املجمع  السني، في حني 
ال  للمنصب  مناسبة  اختيار شخصية 

يخلو من صراع سياسي.
وقـــــالـــــت نــــائــــب رئــــيــــس الـــلـــجـــنـــة، هـــنـــاء 
تــركــي الــطــائــي، فــي حــديــث لـــ "الــصــبــاح": 
انـــه وفـــق قـــانـــون ديـــــوان الـــوقـــف السني 
رئــيــس  "يــــكــــون   2012 لــســنــة   56 رقـــــم 
ـــديـــوان بـــدرجـــة وزيــــر ويــعــني بــاقــتــراح  ال
املجمع  الـــوزراء بعد موافقة  من مجلس 
للدعوة  العلماء  لكبار  الــعــراقــي  الفقهي 
ــقــانــون كتب  واالفــــتــــاء، مــبــيــنــة ان هـــذا ال
بــاســتــشــارة الــجــهــات املــعــنــيــة وقــيــاداتــه 
 نـــظـــرًا الن هــــذا املــنــصــب يــمــثــل واجــهــة 

دينية".

في  االســـراع  بــضــرورة  الطائي  وطالبت 
حــســم املــلــف مـــن قــبــل الــجــهــات املعنية 
وفق القانون واختيار شخصية لرئاسة 
الديوان واالبتعاد عن جميع الصراعات 

التي يمكن ان تثار بعد ذلك.
املجمع  بــاســم  املتحدث  قــال  مــن جانبه، 
الـــفـــقـــهـــي الــــعــــراقــــي، الـــشـــيـــخ مــصــطــفــى 
البياتي، لـ"الصباح": ان القانون ينص على 
ان ُيرشح رئيس ديوان الوقف السني من 
قبل املجمع الفقهي بحسب القانون الذي 
شرع في البرملان، مشيرًا إلى أن مرشحي 
يتمتعون  تــكــنــوقــراط  اشــخــاص  املجمع 
ـــنـــزاهـــة الــعــالــيــتــني كــونــهــم  بـــالـــكـــفـــاءة وال
مــن الــذيــن حــاربــوا الــفــســاد وتسميتهم 
الديوان تدخل من بوابة تطبيق  لرئاسة 
 الــقــانــون وتــهــدئــة االوضــــاع عــلــى جميع

الصعد.
ارتكبت  الحكومة  أن  إلــى  البياتي  ولفت 
بترشيحها  صريحة  قانونية  مخالفة 

رئــيــس ديــــوان الــوقــف الــســابــق، مــا حــدا 
باملجمع الـــى رفـــع كــتــب رســمــيــة عــديــدة 
لـــرفـــض املـــــرشـــــح، فــــي حــــني ان رئــيــس 
االعمال  لتصريف  الحالي جــاء  الــديــوان 
الرئيس  احالة  بعد  القانون  يخالف  ولــم 

السابق على التقاعد.
سمعة  بتشويه  البعض  البياتي  واتــهــم 
مــرشــحــي املــجــمــع الـــذيـــن لـــم يــنــظــر الــى 
مــشــربــهــم  او  الـــســـيـــاســـيـــة  خــلــفــيــتــهــم 
املــذهــبــي، بــل ترشحهم تــم على اســاس 
سنوات  طيلة  بها  تمتعوا  التي  الــكــفــاءة 
في  عــامــني  مـــدراء  او  عملهم كمدرسني 

الديوان، ولديهم القدرة على االدارة.
واكد البياتي ان موضوع اختيار رئيس 
ديــوان الوقف السني اليخلو من صراع 
نـــعـــول عــلــى تطبيق  انـــنـــا  اال  ســيــاســي، 
الــوزراء  القانون من قبل رئيس مجلس 
ورئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب ومـــن يــؤازرنــا 

على ذلك.

الــنــيــابــيــة، امــس   الحكمة 
ُ
أكـــدت كــتــلــة

الــجــمــعــة، أن الــخــطــوات املــتــخــذة من 
الحكومة حتى اآلن إيجابية.

وقـــــــال الــــنــــائــــب عــــن الـــكـــتـــلـــة حــســن 
فـــدعـــم فـــي تــصــريــح لــوكــالــة األنـــبـــاء 
العراقية (واع): إنه"من السابق ألوانه 
تــقــيــيــم حــكــومــة عــمــرهــا 25 يــومــًا، 
ــبــرنــامــج الــحــكــومــي  الفــتــًا إلـــى أن "ال
املــــتــــخــــذة حــــتــــى اآلن  والـــــخـــــطـــــوات 

إيجابية ". 
وأضاف فدعم أن" تحالف عراقيون 
يــدعــم آلــيــات بــنــاء الــدولــة وتصحيح 

ـــخـــاطـــئـــة"، مــبــيــنــًا أن "  املـــــســـــارات ال
الـــحـــكـــومـــة،  أداء  يــــراقــــب  الـــتـــحـــالـــف 
والقرارات  الخطوات  اسناد  ويحاول 
الصحيحة، التي تصب في مصلحة 

البلد".
فـــرض  يــــدعــــم  تـــحـــالـــفـــه  أن"  وتــــابــــع 
سيطرة الحكومة على جميع املنافذ 
الــحــدوديــة، وخــاصــة فــي املحافظات 
الـــشـــمـــالـــيـــة، ومـــواجـــهـــة الــعــصــابــات 
والـــــفـــــاســـــديـــــن فــــــي بـــــاقـــــي املـــنـــافـــذ 

األخرى".
 وكـــــــــان املـــــتـــــحـــــدث بـــــاســـــم رئـــيـــس 
الـــــــوزراء أحـــمـــد مـــال طـــــالل، أكــــد أنــه 
ســـتـــكـــون هـــنـــاك إجــــــــــراءات حـــازمـــة 

املنافذ على  هيبتها  لــفــرض   لــلــدولــة 
الحدودية.

وقـــــــــال مـــــال طـــــــالل خـــــــالل مـــؤتـــمـــر 
صــحــفــي حـــضـــرتـــه وكــــالــــة األنـــبـــاء 
يولي  إن"الــكــاظــمــي  (واع):  الــعــراقــيــة 
اهــتــمــامــًا كــبــيــرًا ملـــواجـــهـــة كـــورونـــا، 
بــالــعــمــل  الـــصـــنـــاعـــة  وزارة  ووجـــــــه 
إلنتاج  القصوى  وبالطاقة  املستمر 

األوكسجني".
املنافذ  إيـــرادات  "غالبية  أن  وأضـــاف 
كـــانـــت تـــذهـــب لـــجـــيـــوب الـــفـــاســـديـــن، 
وقـــريـــبـــًا ســـتـــكـــون هـــنـــاك إجـــــــراءات 
على  هيبتها  لــفــرض  للدولة  حــازمــة 

املنافذ الحدودية".

بالتنسيق  بــغــداد   
ُ
مــحــافــظــة تسعى 

ـــــبـــــرملـــــان ومــــجــــلــــس الـــــــــــوزراء  مــــــع ال
ــــى تــثــبــيــت مــوظــفــي عـــقـــود تنمية  ال
املالية  وزارة  بينما خاطبت  االقاليم، 
 رســمــيــا لـــصـــرف رواتــــــب املــتــعــيــنــني

الجدد.
واوضــــــح مــحــافــظ بـــغـــداد املــهــنــدس 
محمد جابر العطا في تصريح خص 
بــه "الــصــبــاح"، ان االزمـــة املــالــيــة التي 
ادت  واملــحــافــظــة  الــبــالد  منها  تعاني 
الى ايقاف عمل اكثر من 3 االف من 
الى  التابعني  االقاليم  تنمية  موظفي 
ديوان محافظة بغداد بسبب توقف 
املشاريع وعــدم وجــود سيولة مالية 
لدفع رواتبهم، مشيرا الى ان مجلس 
الـــــــوزراء اصـــــدر فـــي الـــعـــام املــاضــي 

يخصان  و337   315 هــمــا  قـــراريـــن 
تــثــبــيــت مــوظــفــي الـــعـــقـــود واألجــــــراء 
ـــيـــومـــيـــني، مـــنـــوهـــا بـــــان املــحــافــظــة  ال
ولتفعيل القرارين باشرت بالتنسيق 
ـــــــوزراء من  مـــع الـــبـــرملـــان ومــجــلــس ال
الالزمة  املــوافــقــات  استحصال  اجــل 
عــلــى ارســــــال اســمــائــهــم الــــى وزارة 
املــــالــــيــــة و تـــثـــبـــيـــتـــهـــم عــــلــــى املــــــالك 
ــــدائــــم نـــظـــرا لــلــحــاجــة املــــاســــة لــهــم  ال
 ولخبرتهم في رفع املستوى الخدمي

باملحافظة.
واشــار الى ان املحافظة دعت جميع 
الـــشـــركـــات واملـــقـــاولـــني مــمــن تــلــكــأت 
مــشــاريــعــهــم بــســبــب االزمــــــة املــالــيــة 
الى  املــالــيــة  تــأخــرت مستحقاتهم  او 
ـــــدى املــحــافــظــة  تــثــبــيــت اســـمـــائـــهـــم ل
مــن اجـــل اجــــراء الــــالزم بــهــذا املــجــال 
وضــــمــــان عـــــــودة املــــشــــاريــــع وعــــدم 

انـــــــدثـــــــارهـــــــا، فــــضــــال عــــــن تـــســـويـــة 
مــســتــحــقــاتــهــم وعــــــدم الــــدخــــول فــي 
اشــــكــــاالت قـــانـــونـــيـــة مــــع الـــشـــركـــات 

املنفذة لها.
وافـــصـــح الـــعـــطـــا  عـــن ان املــحــافــظــة 
رفعت كتابا رسميا الى وزارة املالية 
يــتــضــمــن تــمــويــل رواتــــــب املــتــعــيــنــني 
الــجــدد الــبــالــغ عــددهــم اكــثــر مــن 13 
الفا وملدة 6 اشهر اعتبارا من تاريخ 
مستحقات  باعتبارها  مباشرتهم 
واجبة  الدفع، منبها على ان املحافظة 
ــبــت فـــي عــــدة مــنــاســبــات وزارة  طــال
الــى جانب  رواتــبــهــم،  املالية بصرف 
الجدد  املجانيني  املحاضرين  تثبيت 
،مؤكدا ان هذا امللف تأخر كثيرا ولم 
املحافظة  ان  من  الرغم  على  يحسم 
حرصت على حسمه لرفع املظلومية 

عن هذه الشريحة .
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التميمي في  وقــال وزيــر الصحة والبيئة، حسن 
تصريح لـ"الصباح": ان الوزارة ستفتتح اليوم 30 
الــرصــافــة الستقبال  فــي جــانــب  مــركــزا صحيا 
اعـــراض االصابة  الــذيــن تظهر عليهم  املــواطــنــني، 
الفحوصات  اجــراء  ولتسهيل عملية  بالفايروس 
للمصابني  املسحات  وعمل  السريعة  املختبرية 
بــشــكــل اســـهـــل، مــنــوهــا بــــأن املــــراكــــز الــصــحــيــة 
تابعة لعدد من قطاعات الرعاية الصحية االولية 
الرصافة،  منها"الصدر،  الرصافة  بغداد  لصحة 
الشعب، االعظمية، املدائن، النهروان، واالستقالل 
الـــوزارة  ان  الــى  والثاني"مشيرا  االول  والبلديات 
رفـــعـــت عـــــدد الـــفـــحـــوصـــات املــخــتــبــريــة الــيــومــيــة 
مــابــني 11الـــى 12 ألــف فحص فــي بــغــداد وباقي 
محافظات البالد من خالل زيادة عدد مختبرات 
والتشخيص،  الــفــحــص  فـــرص  لتوفير  الــفــحــص 
طــبــقــا العــــداد املـــالكـــات مــن املــتــدربــني عــلــى هــذه 
املــخــتــبــرات واالجـــهـــزة، فضال عــن وجـــود برامج 
تدريبية لتدريب التقنيني واالطباء للعمل في هذه 

املختبرات .
الــيــوم  ستفتتح  ــــــوزارة  ال بـــان  الــتــمــيــمــي،  واردف 
ايــضــا مــخــتــبــرا فـــي مــســتــشــفــى الــكــنــدي بطاقة 
يوميا، عالوة  الــف فحص  من  الكثر  استيعابية 
عــلــى مــخــتــبــريــن فـــي مــســتــشــفــيــي االمــــــام علي 
الــى ان هــذه الخطوات جاءت  والشيخ زايــد، الفتا 
الجائحة  انتشار  على  السيطرة  اجـــراءات  ضمن 
الــالزمــة  الفحوصات  املــواطــنــني على عمل  وحــث 
واتباع االرشادات الصحية سواء بالحجر املنزلي 
او مراكز الحجر وفقا ملا يتم اقــراره من الطبيب 
املختص، مؤكدا ان الــوزارة تقيم املوقف الوبائي 
بعدد االصابات املسجلة  لزيادة عدد  مختبرات 
الــفــحــص، داعــيــا املــواطــنــني الــذيــن تــظــهــر عليهم 
اعــــراض االصــابــة مــراجــعــة اقـــرب مــركــز صحي 

الجراء الفحوصات املختبرية . 

ة  شحنة أجهزة طبيَّ
دويـــة 

ٔ
اال لتسويق  العامة  الشركة  اعلنت  بــدورهــا 

واملستلزمات الطبية في وزارة الصحة في بيان 
منظمة  مــن  صحفي، وصـــول  شحنة مساهمة 
مولد  جهاز   200 على  تحتوي  العاملية  الصحة 
اوكسجني و 80 ألفا من االجهزة املستخدمة في 
مني االوكسجني النقي الذي تتراوح نقاوته ما 

ٔ
تا

بني 92 - 95 باملئة مايعني  امكانية التخلي عن 
قنينة االوكسجني واعــادة ملئها من جديد، ألن 
النقي بطريقة مبسطة  الجهاز يولد االوكسجني 

ـــى قنينة مـــاء ومــصــدر كــهــربــاء فقط  ويــحــتــاج إل
ويوضع بسهولة الى جوار املريض .

وأوضح معاون مدير عام الشركة العامة لتسويق 
االدوية، سعد املفرجي،ان هذه الشحنة مساهمة 
تــي فــي إطــــار دعـــم جــهــود وزارتـــنـــا املتضمنة 

ٔ
تــا

مــني اجــهــزة االنــعــاش الــرئــوي، 
ٔ
استمرارها فــي تــا

مــٔوكــدا عــلــى وصـــول دفــعــة طــــوارئ جــديــدة عــدد 
الشركة،  عقود  رئــوي ضمن  انعاش  اجهزة   10
عالوة عن وصول عدد من االجهزة، تم نصبها 
في وقت سابق، وعددها 35 جهازا وتم توزيعها 
واملحافظات  بغداد  في  الصحية  بيناملٔوسسات 
والــحــد من  للسيطرة  الــعــاملــي  الــخــط  مــع  تماشيا 

انتشار الفايروس .

عودة املواطنني العالقني 
مـــن جــانــبــهــا دعــــت مــفــوضــيــة حـــقـــوق االنـــســـان 

النظر  اعــادة  الــى  العالقة  ذات  الحكومية  الجهات 
بـــقـــرار مــنــع الــعــراقــيــني املــســافــريــن مـــن الـــعـــودة 
تبني  الــى  العالقة  ذات  الجهات  الــبــالد،داعــيــة  الــى 
االبتكارات الخاصة بصنع اجهزة تنفس وانعاش 

رئوي.
وأفــــاد املــتــحــدث الــرســمــي بــاســم املــفــوضــيــة علي 
الــبــيــاتــي فـــي تــصــريــح خـــص بـــه "الـــصـــبـــاح"، بــأن 
والتبليغات  الشكاوى  من  عــددا  تلقت  املفوضية 
ملواطنني عراقيني عالقني خارج البالد يعانون من 
املالية،  املبالغ  جميع  نفاد  بسبب  سيئة  اوضـــاع 
العودة،مشيرا  على  مقدرتهم  وعــدم  لديهم  التي 
الــقــرارات  جميع  بجانب  تقف  املفوضية  ان  الــى 
التي تصدرها خلية االزمة لحماية املواطن، اال ان 
قــرار منع املسافرين من الــعــودة، البــد من اعــادة 

النظر به ودراسته كونه بال فائدة.
الوضع  ان  البياتي  اوضـــح  نفسه  الصعيد  على 

الحالي بحاجة الى اجهزة تنفس صناعي وانعاش 
رئة لتغطية جميع مستشفيات البالد بها،مؤكدا 
املختصني  والفيزيائيني  االطــبــاء  مــن  الكثير  ان 
الفترة من  هــذه  تمكنوا خــالل  الطبية  بــاالجــهــزة 
اخــتــراع اجــهــزة طبية للتنفس مــن مــواد بسيطة 
للحكومة،فضال  تكلفة  اي  دون  ومـــن  مــتــوفــرة 
عــن تــقــديــم  مــقــتــرحــات وخــطــط الســتــخــدام هــذه 
االجــهــزة وســد النقص الــحــاصــل بــهــا،داعــيــا الى 
اهمالها  االخــذ بها وتبنيها وتطويرها، بدال من 
السيما في هذه الظروف التي تحتاج بها البالد 

الى شتى املحاوالت لتجاوز االزمة الراهنة.

دعم من "العتبة العلوية" 
وفي النجف االشرف أعلنت األمانة العامة للعتبة 
أماكن  العتبة يجهز  ان مضيف  املقدسة  العلوية 

الحجر الصحي بالوجبات الغذائية يوميا . 

وبـــني رئــيــس قــســم املــضــيــف عــيــســى الــخــرســان 
الــدعــم للمالكات  يــقــدم  ـــ"الــصــبــاح" ان املــضــيــف  ل
واماكن  املستشفيات  ويجهز  والصحية  الطبية 
الــحــجــر الــصــحــي بـــالـــوجـــبـــات الـــغـــذائـــيـــة لــرعــايــة 
املحجورين واملصابني بفايروس كورونا، منوها 
يوميا  غذائية  إلــى 300 وجــبــة  بــأنــه يجهز 250 
الوجبات  زيــادة هــذه  الصحة مع إمكانية  لــدائــرة 
حــســب طــلــب الـــدائـــرة،مـــشـــيـــرا الــــى ان املــضــيــف 
يوفر الوجبات ايضا ملنتسبي فرقة اإلمام علي، 
املتطوعني لدفن املتوفني بسبب فايروس كورونا، 
اضافة الى مفارز األجهزة األمنية املكلفني بحماية 

املراكز الصحية في مدينة النجف القديمة .

العتبتان الحسينية والعباسية تزودان 
املؤسسات الصحية باألوكسجني 

ــــى كـــربـــالء املــقــدســة، حــيــث اعــلــنــت الــعــتــبــتــان  وال
املقدستان الحسينية والعباسية قيام معاملهما 
بانتاج غاز االوكسجني الطبي وتزويد املؤسسات 
الصحية فــي الــعــراق مــجــانــا، فضال عــن ارســال 

قافلة مساعدات طبية الى ذي قار.
 وقال مدير اعالم العتبة الحسينية املقدسة علي 
التابع  ـــوارث)  ال نبع   ) معمل  ان  لـ"الصباح"  شبر 
للعتبة والخاص بإنتاج الغازات الطبية بدأ بزيادة 
غاز  اسطوانة   500 الــى  لتصل  االنتاجية  طاقته 
اوكسجني طبي يوميا، منبها على ان هذه الزيادة 
جاءت لتلبية احتياجات املؤسسات الصحية في 
عالج  في  للمساهمة  مجانا  البالد  انحاء  جميع 
املصابني بفايروس كورونا،مشيرا الى ان املعمل 
يقع داخل مدينة االمام الحسن (ع) للزائرين على 
طريق كربالء – النجف يرفد املؤسسات بقوافل 
متصل  صعيد  وعلى  يومي.  بشكل  اسطوانات 
بني مدير شعبة االعالم في العتبة العباسية علي 
حسني الخبازلـ "الصباح"، انه بتوجيه من ممثل 
للعتبة  الشرعي  املتولي  العليا  الدينية  املرجعية 
العباسية املقدسة السيد أحمد الصافي تم ارسال 
قافلة تضم تجهيزات طبية ومساعدات لوجستية 
إلى محافظة ذي قار،مضيفا انها تأتي استجابة 
منوها  املحافظة،  في  الطبية  املــالكــات  الستغاثة 
بأن العتبة تعمل حاليا على انجاز نصب معمل 
النقص  الطبي لسد  بــإنــتــاج االوكــســجــني  خــاص 
ان  موضحا  الصحية،  املؤسسات  في  الحاصل 
املــعــمــل ســيــكــون جــاهــزا خـــالل الــيــومــني املقبلني 
 وسيتم تزويد املؤسسات الصحية باألوكسجني 

مجانا.

بتضافِر جهوِد القطاع الزراعي املتمثل بوزارة الزراعة وجموع 
من الفالحني، اعلنت وزارة التجارة االثنني املاضي تسويق أكثر 

من أربعة ماليني طن من الحنطة. 
وقــــال وزيــــر الــتــجــارة عـــالء الــجــبــوري فـــي بــيــان صــحــفــي : ان 
إجمالي ماتم استالمه في سايلوات ومخازن الوزارة حتى يوم 
28 حزيران املاضي بلغ (4,005,905 ) اربعة ماليني وخمسة 
االف وتسعمئة وخمسة أطنان من الحنطة بأنواعها، منوها بأن 
الكميات املسوقة توزعت بني (3,620,153)  طن حنطة ناعمة 
ثانية،  أطــنــان حنطة ناعمة درجــة  أولـــى، و ( 346,107)  درجــة 

اضافة الى ( 39,645)  طن حنطة درجة ثالثة.
وبـــــني أن عــمــلــنــا تــــــوزع مـــابـــني اســــتــــالم حــنــطــة مــــن الــفــالحــني 
واملسوقني ومابني تجهيز مطاحن و مناقلة رز، مشيرا إلى أن 
التسويق في ثالث محافظات  واقــع  تابعت  املركزية قد  "اللجنة 
واتخذت االجــراءات الخاصة بتحديد مواعيد االغــالق لعدد من 

املراكز التسويقية وهي االنبار ، صالح الدين،  وديالى.
الدكتور حميد  الزراعة  الناطق باسم وزارة  ومن جانبه اوضــح 
النايف في تصريح خاص لـ"الصباح"،ان الوزارة مستمرة بإنتاج 
املنتجات الزراعية وقد حققنا االمن الغذائي للمواطن ووصلنا 
للوفرة املحلية بـ 28 مادة غذائية،منبها على ان االكتفاء الذاتي 
من  ومايزيد  االولــى  بالدرجة  الغذائي  االمــن  تحقيق  بعد  يأتي 
املنتجات يصبح اكتفاء ذاتيا كزيادة 800 طن من مادة الشعير 
الجاهزة للتصدير ماعدا انتاج هذا العام كما طلبت بعض الدول 
مايهمنا  ولكن  والخيار  والباذنجان  والطماطم  التمور  استيراد 

االن هو تحقيق االمن الغذائي للمواطن .
واكد ان محصول الحنطة العام املاضي وهذا العام حقق االمن 

الغذائي التام وال نقول االكتفاء الذاتي اي ال نحتاج الى استيراد 
الحنطة، سابقا كنا نحتاج الى استيراد مليونني ونصف مليون 
لــذا ابتكرنا  لــم نقل اكــثــر مــن ذلــك بسبب نــوع الحنطة،  طــن اذا 
الى خباز،  اصنافا تغنينا عن االستيراد وتحويلها من سيال 
ــتــجــارة لـــم تــســتــورد الــحــنــطــة مــنــذ عــامــني  مــضــيــفــا ان وزارة ال
وبذلك وفرت ماليني الــدوالرات التي تذهب خارج العراق نتيجة 

االستيراد.

الدعم الحكومي
التي  االخيرة  واملالية  االقتصادية  والتداعيات  الظروف  "في ظل 
يمر بها العراق فاالكتفاء الذاتي مصلحة وطنية وامن غذائي البد 
منه " بهذه العبارة استهل النائب املستقل محمد شياع السوداني 
حديثه لـ"الصباح" قائال: ضرورة دعم الحكومة للقطاع الزراعي 

على صعيد املبالغ الزراعية، فضال عن دعم الفالحني باسعار 
النفطية والبذور واملبيدات،مبينا أن واحدة  االسمدة واملشتقات 
من اشكال الدعم التي تقدم للقطاع استالم الحنطة بسعر 550 
الف دينار في حني ان الحنطة املستوردة التتجاوز الـ250 دوالرا 
التموينية  البطاقة  الــى ان  الــف ديــنــار، مشيرا  اي مــايــقــارب325 
تــحــتــاج الـــى اربــعــة مــاليــني ونــصــف مــلــيــون طــن مــن محصول 
الحنطة والكميات املسوقة لدى وزارة التجارة لغاية 28 حزيران 
املاضي وصل الى اربعة ماليني طن وعملية التسويق مستمرة 
وبذلك سيتحقق االمن الغذائي نهاية املوسم،وسيعلن االكتفاء 
الذاتي للحنطة، الفتا الى ان وزارة التجارة عادة ماتستورد 20 
باملئة من الحنطة لخلطها مع 80 باملئة من الحنطة العراقية التي 

بطبيعتها من النوع السيال.
واضاف السوداني وبحسب ماذكر وزير الزراعة قبل عدة ايام 

العربية  االمـــارات  ــة  مــن قبل دول الخضر طلبت  فــان محاصيل 
توجيه كل  والبرملان  الحكومة  تدفع  هــذه عوامل مشجعة  وكــل 
االكتفاء  وتحقيق  واســتــثــمــاراالراضــي  الــزراعــي  للقطاع  الــدعــم 
اذا  مبينا  الخضر،  واملحاصيل  االستراتيجية  املحاصيل  مــن 
التي  الشمس  كــالــذرة وزهـــرة  الصناعية  املحاصيل  تــوفــرت  مــا 
تستخدم لصناعة زيت الطعام سيتحقق التكامل مابني الزراعة 
على  لــذا  الخاصة،  او  الحكومية  املصانع  والصناعة وستشغل 
الدولة التوجه الى هذا القطاع املهم والفعال في تنمية االقتصاد 

الوطني.

االكتفاء الذاتي
الطائي في تصريح  الزراعية قصي  الخبير في الشؤون  ويرى 
للشعوب  املستدامة  التنمية  اهـــداف  اهــم  ان  لـــ"الــصــبــاح"،  خــاص 
انها اصبحت مالكة لحاجاتها  الذاتي مايعني  تحقيق االكتفاء 
االساسية ومالكة لقرارها وسيادتها، موضحا ان اهم مصدر 
بتوفير  واملتمثلة  الــزراعــة  االن  العراقي  االقتصاد  مصادر  من 
سابق،  وقــت  فــي  عنها  اعــلــن  والــتــي  االستراتيجية  املحاصيل 
عالوة عن ان اهم ما اعلن عنه توفير االمن الغذائي هو محصول 
الخارجي في  العون  الــى  ليس بحاجة  فالعراق  وبــذلــك   الحنطة 
توفير مستلزمات الغذاء وفي مقدمتها الخبز بل سيعمل على 
توفير مبالغ طائلة كانت تصرف على االستيراد،اضافة الى انه 
سيعمل على تنشيط قطاع الصناعات التحويلية لهذا املحصول 
وتشغيل ايدي عاملة كثيرة وتحريك راس املال لدعم قطاعات 
استثمارية اخرى في وقت تعاني البالد من ضائقة مالية كبيرة.
واكــــد ان االكــتــفــاء الـــذاتـــي عــامــل اســــاس فــي اســتــقــرار الــســوق 
املرتبطة باملنتوج املشار اليه والبد من التوجه لتعزيز االكتفاء 
الذاتي في منتوجات اخرى تضاف الى السلة االقتصادية والذي 

من شانه تعزيز االستقرار االجتماعي.

30

املختصة  السلطات  موافقة  نينوى  محافظة  استحصلْت 
فــي بــغــداد عــلــى اســتــئــنــاف عــمــل 20 شــركــة صــيــرفــة في 

املحافظة.
 وقال محافظ نينوى نجم الجبوري في تصريح لـ"الصباح"، 
إن "20"شركة صيرفة في املحافظة ستباشر عملها في 
عموم نينوى بعد توقف لخمسة اعــوام بعد  استحصال 

ان  على  بغداد،منبها  في  املختصة  السلطات  من  املوافقة 
يتم استحصال املوافقة لعمل بقية الشركات خالل الفترة 
سيكون  الــشــركــات  هــذه  عمل  ان  املقبلة،مضيفا  القليلة 
خــاضــعــا لــلــرقــابــة االمــنــيــة مـــن قــبــل اســتــخــبــارات شــرطــة 
املحافظة لرصد التعامل والتعاون مع اي خلية من خاليا 
داعـــش االرهــابــيــة فــي تــحــويــل االمـــــوال او اســتــالمــهــا من 
الجهات  محاسبة  وستتم  معها  التعاون  يتم  عــدة جهات 
الشركة والحكم عليهم بالحبس  املتعاونة وسحب اجازة 

وفق القانون.

قـــرب موعد  الــديــوانــيــة  اكــــدْت هيئة االســتــثــمــار فــي محافظة 
املباشرة بتنفيذ 6 مجمعات سكنية تضاف الى 5 اخرى قيد 
التي يعاني  السكن  أزمــة  السعي للحد من  اإلنشاء في إطــار 

منها املواطنون خصوصا شريحة الشباب . 
وافاد رئيس هيئة االستثمار في محافظة الديوانية رزاق شبر 
الهيئة تسعى من اجل  لـ " الصباح"، بأن  في تصريح خاص 

إنهاء بعض االجراءات البسيطة للمباشرة بتنفيذ 6 مجمعات 
التي  الخمسة  السكنية  الى املجمعات  سكنية جديدة تضاف 
مازالت قيد اإلنشاء، موضحا ان املجمعات الجديدة هي" الرا، 
االنــوار، االميرات، االمــل، الــرواد"، مشيرا الى استمرار جهود 
املتابعة إلنهاء العمل في املجمعات السكنية، التي مازالت قيد 
التنفيذ واملتمثلة بمجمع الشامية، جبل عامل، العني، الزهراء، 
االستثمار إلنشاء مجمعات  هيئة  الى سعي  الفتا  والسالم، 
سكنية أخرى في الفترة املقبلة للحد من ظاهرة أزمة السكن 

التي انهكت كاهل املواطنني وخصوصا الشباب .
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ــة مــحــورًا مهمًا  تــنــاولــت نــــدوة اقــتــصــاديَّ
لـــلـــقـــطـــاع الــــخــــاص داخــــــل ســـــوق الــعــمــل 
للشركات  االجتماعية  باملسؤولية  تمثل 
والــتــي تــعــدُّ مــن أهــم الــواجــبــات الــتــي تقع 
والــخــاص، وهي  العام  القطاع  على عاتق 
باملساهمة  قبلهما  مــن  مستمٌر  الـــتـــزاٌم 
الثقافي  املــســتــوى  وتحسني  تطوير  فــي 
والــتــعــلــيــمــي واالقــــتــــصــــادي والــصــحــي. 
الـــنـــدوة الــتــي أقــيــمــت عــبــر نــافــذة (املــنــبــر 
االقــتــصــادي الــعــراقــي) وبــإشــراف غرفة 
تجارة بغداد وبمشاركة نخبة من رجال 
ْت بــأهــمــيــة املــســؤولــيــة  االقـــتـــصـــاد، أقـــــــرَّ
املجتمعات  تجاه  للشركات  االجتماعية 
ــة فـــي مــنــاطــق الــعــمــل، ودور ذلــك  املــحــلــيَّ
 فـــــي تــــفــــاعــــل املـــجـــتـــمـــع مـــــع الــــشــــركــــات 

ة. االستثماريَّ

ة األنشطة االقتصاديَّ
رئيس غرفة تجارة بغداد فراس رسول 
بعدة  ــنــدوة خــرجــت  "ال أنَّ  أكــد  الحمداني 
الجوانب  على  التأكيد  أهمها  توصيات 
ة  املسؤوليَّ تفعيل  يتم  خاللها  مــن  الــتــي 
واملتمثلة  الــخــاص  لــلــقــطــاع  ــة  االجــتــمــاعــيَّ
بــالــجــانــب االقـــتـــصـــادي ودعــــم األنــشــطــة 
االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة فــي املجتمع 
الــعــراقــي، وااللـــتـــزام بــاألنــظــمــة والــقــوانــني 
في ممارسة العملية االقتصادية، فضًال 
عــــن االهــــتــــمــــام بـــاملـــوظـــفـــني وتـــدريـــبـــهـــم 
وتـــطـــويـــرهـــم، أمــــا الـــجـــانـــب االجــتــمــاعــي 
فــوقــفــت عــنــد تــعــزيــز الــقــيــم األخــالقــيــة 
القوانني  واحــتــرام  االجتماعي،  والتكافل 
والتعليمات والثقافات املختلفة واملساعدة 
السياسات  األزمــات بسبب  في مواجهة 
أو الــكــوارث أو األمـــراض، ودعــم األنشطة 
 والـــفـــعـــالـــيـــات االجــتــمــاعــيــة والــريــاضــيــة 

ة". والصحيَّ
وأضاف الحمداني "أما الجانب القانوني 
ــــتــــزام بــالــقــوانــني  فـــركـــز عــلــى أهــمــيــة االل
القانونية  والنصوص  والوطنية  املحلية 
النشاط  مــمــارســة  أثــنــاء  بها   

ُ
يعمل الــتــي 

ومـــراعـــاة الــفــعــالــة مــنــهــا، والــشــفــافــيــة في 
بعمل  املتعلقة  والــقــوانــني  األنــظــمــة  نــشــر 
القطاع االقتصادي الخاص والعام، وكذلك 
ــة  الــتــأكــيــد عــلــى أســبــاب نــجــاح املــســؤولــيَّ

ة في القطاع الخاص". االجتماعيَّ

ة مشاريع تنمويَّ
الندوة التي شارك فيها مستشار رئيس 
الوزراء كاظم الحسني والرئيس السابق 
جعفر  العراقي  التجارية  الغرف  التحاد 
الحمداني واملهندس االستشاري قصي 
األعـــرجـــي وعــضــو مــجــلــس إدارة غــرفــة 
تــجــارة بــغــداد مــحــمــد زبــــون ومختصو 
الــــشــــأن االقــــتــــصــــادي الــــدكــــتــــور مــحــمــد 
الـــخـــرســـان وعــقــيــل املـــحـــمـــداوي ودريــــد 
الـــشـــاكـــر الـــعـــنـــزي وفـــاضـــل املـــحـــمـــداوي 
وســـيـــف عـــــادل حــســن وأحـــمـــد ســلــمــان 
وكــــريــــم فـــــــواز وعـــــــالء الــتــمــيــمــي وعــبــد 
الحسني مباركة، ركزت على التأكيد على 
ة االجتماعية في  أهمية الثقافة للمسؤوليَّ
الــقــطــاع االقــتــصــادي الــخــاص، فاملالحظ 
زيــادة  الــى  املعنيني يحتاج  مــن  عـــددًا  أنَّ 
للقطاع،  االجتماعية  للمسؤولية  الثقافة 
ة  فثقافة العطاء تنحصر في أعمال خيريَّ
ــة مــرتــبــطــة بــإطــعــام الــفــقــراء  غــيــر تــنــمــويَّ
الى  الــتــطــرق  أو توفير مــالبــس مــن دون 
ة ترفع املستوى املعيشي  مشاريع تنمويَّ

ألفراد املجتمع.

خطط وأهداف
ـــنـــدوة الــــى أهــمــيــة الــعــمــل على  ونــبــهــت ال
ـــقـــطـــاع الــــخــــاص غــيــر  تـــوحـــيـــد جـــهـــود ال
ة االجتماعية للقطاع  املنتظمة، فاملسؤوليَّ
أْن  الــى  فإنها بحاجة  تؤثر  لكي  الخاص 
وأهــداٌف  له خطٌط  تنظيميًا  تأخذ شكًال 
ة؛  تكون جهودًا عشوائيَّ أْن  بــدل  محددة 
الـــتـــنـــمـــيـــة وتــنــفــيــذهــا  أي وضــــــع خـــطـــط 
وتــقــيــيــمــهــا مــــن قـــبـــل الـــقـــطـــاع الـــخـــاص، 
وزيادة الخبرات واملعرفة والقدرة العلمية 
لقياس  واملــعــايــيــر  املقاييس  وضــع  على 
األعمال  بني  املجهودات ألنَّ هناك خلطًا 

الخيرية واملسؤولية االجتماعية". 

ة مبالغ ماليَّ
أي  الشراكة،  الــنــدوة عند تشجيع  وقفت 
ــقــطــاع الـــعـــام فـــي املــســؤولــيــة  مــشــاركــة ال
االجــتــمــاعــيــة فــي تــوفــيــر مــنــاخ مــالئــم ملا 
يمتلك أو مــا يــقــوم بــإدارتــه مــن منشآت 
يمكن  ة  علميَّ ومــالكــات  عــامــة  أمـــالك  أو 
املسؤولية  تفعيل  فــي  منها  االســتــفــادة 
أكمل وجــه وكــذلــك من  والقيام بها على 
واملناقصات  ة  الضريبيَّ اإلعفاءات  خالل 
الخاصة وربطها  ة واالمتيازات  الحكوميَّ

ـــة لــجــعــل  بــتــحــقــيــق أهـــــــــداف اجـــتـــمـــاعـــيَّ
الــعــام،  الــقــطــاع  قبل  مــن  فعالة  املساهمة 
الـــخـــاص  الـــقـــطـــاع  تــفــعــيــل دور  وكــــذلــــك 
مــــال  مــــــن رأس  يـــمـــتـــلـــكـــه  مــــــا  بـــســـبـــب 
بــتــخــصــيــص مـــبـــالـــغ مـــالـــيـــة حـــســـب مــا 
مؤسسات  أربـــاح  مــن  الحاجة  تقتضيه 
في  ة  الفعليَّ للمشاركة  الــخــاص  الــقــطــاع 
البرامج واملراكز التي من خاللها تدريب 
تلك  تكون  وأْن  وتأهيله  العاطل  الشباب 
املــبــالــغ مــن املـــبـــادرات الــحــســنــة وليست 
بتوفير  فقط  دوره  ينحصر  وأال  ملزمة 
السلع والخدمات بل القيام بما هو أكبر.

تمكني املرأة
أكد املشاركون تمكني املرأة ورفع قدراتها 
في  للمشاركة  يؤهلها  بما  ومــهــاراتــهــا 
ــــدور  الــعــمــلــيــة الــتــنــمــويــة ولـــكـــي تـــأخـــذ ال
ة، ودور  الفعال في املسؤولية االجتماعيَّ
أهمية نشر  تفعيل  ويتمثل في  اإلعــالم 
املــســؤولــيــة االجــتــمــاعــيــة ألنـــه مــن الجيد 
اإلعالن عن الجهود االجتماعية املبذولة 
حتى تكون قدوة لآلخرين في التسابق 
الجميع لتحقيق  املــضــمــار مــن  هـــذا  فــي 

أكبر قدر ممكن من املنفعة للمجتمع.

لــه، ويحتاج إرادة  التعظيم في املـــوارد بــات أمــرًا ال بديل 
ة. ة عامَّ ة متفردة كونه - أي التعظيم - نقلة نوعيَّ عمليَّ

مــن  يـــعـــانـــي  وال  الـــقـــيـــم  يـــجـــهـــل  ال  املـــجـــتـــمـــع  أن  كـــمـــا 
ــــكــــنــــه يــــعــــانــــي مــــــن خـــيـــانـــة  الـــــفـــــوضـــــى واإلربـــــــــــــــــاك، ول
ــــلــــعــــهــــد وعـــــــــــــدم وفــــــائــــــهــــــم بــــــااللــــــتــــــزامــــــات   أفـــــــــــــــــراده ل

ة. األخالقيَّ
فــإطــالق شــعــار تعظيم املـــــوارد غــيــر الــنــفــطــيــة فــي عقر 
أنَّ هناك  الـــوزراء يعلن  النفط من قبل رئيس  دار وزارة 
كانت  النقلة  هــذه  بواكير   

َّ
ولــعــل ستحصل  ة  نوعيَّ نقله 

كما سماهم  الــرواتــب  متعددي  عــن  عمليًا  الغطاء  برفع 
ــنــاطــق الــرســمــي لــلــحــكــومــة، أي لـــم تــســتــوعــبــهــم كلمة   ال

(مزدوجو). 
هـــــذه الــعــمــلــيــة ســـتـــرفـــد املـــــوازنـــــة فــــي أحــــلــــك ظـــروفـــهـــا 
ونــســمــع اآلن بــحــركــة بــاتــجــاه املــنــافــذ الــحــدوديــة لنوفر 
أكــثــر مــن عــشــرة مــلــيــارات دوالر كــانــت تــذهــب ملــســارات 
 الــفــســاد بــهــذا املــبــلــغ ســنــوفــر ربـــع الـــرواتـــب ســنــويــًا بعد 

ترشيقها.
للتحويل  املــنــافــذ سنصل  الــثــانــي بعد  الــخــط  أنَّ  ال شــك 
الخارجي كما ترفده يوميًا سوق 
غلق  بعد  سينكمش  فــإنــه  العملة، 
املــنــافــذ غــيــر الــرســمــيــة وتــشــغــيــل 
كشرط ضامن،  االلكتروني  األداء 
مع رسم كمركي مستقطع سلفًا 
مــن إجـــازة االســتــيــراد، سينكمش 
الــعــشــوائــي وينخفض  االســتــيــراد 

تدفق سوق العملة معززًا الدينار.
وهــــــنــــــا تـــــتـــــحـــــرك قـــــــــوى الـــــســـــوق 
العشوائية متباكية على شح املواد 
والــخــضــراوات  والــرقــي  التمر  مثل 
ــبــيــض أو األســمــاك  والــــدواجــــن وال
ــــذرة  ــــبــــان وعـــلـــى عـــرانـــيـــص ال واألل
ة ومواد الترف كالحلويات  الصينيَّ

بأنواعها.
هذا اإلجراء إذا ما تم عمليًا من دون مجامالت، نضمن 
تعاظم االقتصاد الحقيقي بزراعته وصناعته بجدواها 
االقتصادية وهو القطاع الصناعي بأجنحته الثالثة العام 
أمنيًا  ليس  منافذنا  أحكمنا  ما  إذا  واملختلط.  والخاص 

فحسب بل الكترونيًا.
ة  النفطيَّ الصناعة  هــو  النفطية  غير  املـــوارد  يعظم  الــذي 
وهــــو مـــتـــاح بــســرعــة كــمــا أتــيــحــت عــمــلــيــة الــتــراخــيــص 
ليست  اآلن  الــنــفــطــيــة  الــصــنــاعــة  أنَّ  الــنــفــطــيــة، ال ســيــمــا 
فـــي أحـــســـن أحـــوالـــهـــا عــاملــيــًا عــلــيــنــا اســتــغــالل اإلعــــالن 
عــــن تـــأســـيـــس مــــصــــاف تـــغـــطـــي مــــا نـــحـــتـــاج ونــــصــــدر، 
ة  النفطيَّ املشتقات  اســتــيــراد  عــن  مــلــيــارات  ثــالثــة   لنوفر 

اآلن. 
ـــتـــعـــاظـــم بــعــد  أمــــــا الــــــزراعــــــة فـــهـــي األكـــــثـــــر حـــظـــا فـــــي ال
كــــف عــــدوهــــا الـــتـــاريـــخـــي وهـــــو االســــتــــيــــراد الــعــشــوائــي 
ـــــزراعـــــي والــــحــــيــــوانــــي، تــلــيــهــا إدارة  ال ـــإلنـــتـــاج  ل املــــدمــــر 
ــــشــــروط   الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص والــــــعــــــام وهــــــي مــــعــــروفــــة ال
واملــــؤهــــالت. الـــظـــرف الــحــالــي أنــســب األوقـــــات مـــن حيث 

التسديد على الهدف التنموي.

 

منظومة السوق
أشــــار عــبــد الـــســـالم الـــى أنَّ "الــــتــــداول أثـــنـــاء حظر 
الــتــجــوال الــجــزئــي يــتــم مـــن قــبــل مــخــولــي الـــتـــداول 
لشركات الوساطة من مقراتها في الكرخ والرصافة 
 On – Line عــبــر مــنــظــومــة الـــســـوق االلــكــتــرونــيــة
المستثمرين فمغلقة  أمــا قــاعــة  بــعــد،  الــتــداول عــن 
الــتــجــمــعــات مــنــذ آذار 2020".  لــقــرار مــنــع  تــنــفــيــذا 
الــتــداول باالسهم  وبين عبد السالم أنَّ "مــؤشــرات 
لتعليمات   

ً
وفــقــا تــــداول  جلسة   11 تنظيم  أشـــرت 

التداول وقواعد التداول االلكتروني، وانَّ التسويات 
والمقاصة تمت في يوم الجلسة ذاته T+0، كما أنَّ 
عدد الشركات المتداولة بلغ (49) شركة، ومجموع 
على  تـــداول  صفقة   3924 بلغ  المنفذة  الصفقات 
األســهــم، وأغــلــق مــؤشــر الــســوق ISX60 ألســعــار 
األســهــم الــمــتــداولــة فــي جلسة األحـــد 14 حــزيــران 
على (423.35) نقطة وأغلق في جلسة الثالثاء 30 
 بنسبة 2.6 

ً
حزيران على (434.94) نقطة. مرتفعا

بالمئة".

ة البيانات الماليَّ
 وعن قرارات هيئة األوراق المالية قال عبد السالم: 
خـــالل شهر  أصـــــدرت  الــمــالــيــة  األوراق  "هــيــئــة  إنَّ 
حــزيــران 2020 عـــدة قــــرارات أهــمــهــا تــمــديــد فترة 
تــقــديــم الــتــقــاريــر والــبــيــانــات الــمــالــيــة لــســنــة 2019 
من  والــثــانــي  األول  للفصلين  ة  الفصليَّ والــبــيــانــات 
أشهر من  لمدة ثالثة  المساهمة  للشركات   2020
تنفيذ  من  الشركات  لتمكين  السائدة،  توقيتاتها 

متطلبات اإلفصاح".

الرقابة والتفتيش
لـــفـــت الـــــى أنَّ مــجــلــس الــمــحــافــظــيــن فــــي الـــســـوق 

تقرير شهر  مناقشة  أهمها  قــــرارات  عــدة  أصـــدر 
أيـــار 2020 ومــتــابــعــة نــشــاط الـــتـــداول فــي الــســوق، 
والـــمـــصـــادقـــة عــلــى خــطــة عــمــل الــمــوظــفــيــن خــالل 
شهر تموز بما ينسجم مع قرارات حظر التجوال 
والتفتيش  الرقابة  والمصادقة على خطة  الجزئي، 
ينسجم  بما  تعديلها  بعد  الوساطة  على شركات 
مـــع مــتــطــلــبــات حــظــر الـــتـــجـــوال الـــجـــزئـــي، واقـــتـــرح 
بين  الكبيرة  للصفقات  اإلفصاح  توقيتات  تعديل 
الى هيئة  المالية والمصرفية ورفعها  المؤسسات 

ة، ومقترح تعديل إجراءات وتوقيتات  األوراق الماليَّ
شركات  بين  االلكتروني  الــتــداول  مخولي  انتقال 
ة، ومناقشة  الوساطة ورفعها الى هيئة األوراق الماليَّ
مذكرات األقسام الفنية عن نشاط إدارة المنظومة 
االلكترونية خالل األشهر الماضية وخطط العمل 

القادمة".

االتحاد األوروبي
لفت عبد السالم الى أنَّ "السوق شاركت في مؤتمر 
Iraq Finance Expo (IFEX) الذي نظم بوسائل 
االجتماعات الحديثة ZOOM لاليام من 22 – 24 
/ حــزيــران 2020. وقــدمــت ســوق الــعــراق لـــألوراق 
 /6  /23 يـــوم  جــلــســة  فـــي   Presentation الــمــالــيــة 
العراقي وشركة  المركزي  البنك  الى جانب   2020
إعــالم  وأجـــرى  ستي،  ومصرفي  للوساطة  الربيع 
 FEAS االتــحــاد األوروبـــــي اآلســيــوي لــلــبــورصــات
المدير  مــع   (ZOOM) برنامج  عبر 

ً
مــصــورا لــقــاًء 

نشره  تم  المالية  لــألوراق  العراق  لسوق  التنفيذي 
ناقش  لالتحاد  الرسمي  االلكتروني  الموقع  على 
المالية خالل جائحة  لــألوراق  العراق  خطط سوق 
كــــورونــــا وســـبـــل اســـتـــمـــرار الـــنـــشـــاط، ومــســتــقــبــل 
النشاط االقتصادي وسوق رأس المال، كما عقدت 
 (FEAS) الهيئة العامة لالتحاد األوروبي اآلسيوي
عبر  السنوي  اجتماعها  االثنين 29 حزيران  يــوم 
بــمــشــاركــة جــمــيــع األعــضــاء،   (ZOOM) بــرنــامــج
الــمــديــر  بـــرئـــاســـة رئـــيـــس مــجــلــس إدارة االتــــحــــاد 
الــتــنــفــيــذي لــبــورصــة مــســقــط. وكــــان مــن بــيــن أهــم 
قرارات الهيئة العامة عرض ومناقشة خطط عمل 
2020 وتأجيل انتخابات مجلس إدارة االتحاد الى 
والمصادقة  كــورونــا  جائحة  بسبب   2021 الــعــام 

على البيانات المالية 2019 لالتحاد".
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يسعى المعهد العراقي لإلصالح 
االقــــتــــصــــادي الـــــى الـــتـــعـــاقـــد مــع 
ــــخــــبــــراء الـــــذيـــــن يــســتــطــيــعــون  ال
ـــــمـــــعـــــهـــــد  رفـــــــــــــــد جــــــــلــــــــســــــــات ال
ورقــة  تقديم  عبر  بالمقترحات، 
 ســيــاســات وبـــواقـــع ورقــتــيــن في

 الجلسة.
هـــذه  أنَّ  ــلــمــعــهــد  ل بــــيــــان  ونــــقــــل 
 لــمــبــدأ 

ً
الـــخـــطـــوة تـــأتـــي تــكــريــســا

الشراكة المجتمعية في صياغة 
اإلصـــــــــالحـــــــــات االقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
لتنظيم   (CIPE) مــع  بــالــتــعــاون 
ة،  ة الكترونيَّ ثالث جلسات حواريَّ
ــة  بــغــيــة إصـــــدار حــــزم إصــالحــيَّ

الــتــي يعانيها  الــتــحــديــات  تــعــالــج 
االقتصاد الوطني.

ولفت البيان أنَّ الجلسات الثالث 
سوف تقف عند ثالثة مفاصل 
ــة فـــي االقـــتـــصـــاد الــوطــنــي،  مــهــمَّ
ــــــى عــلــى تــرشــيــد  إذ تـــركـــز األول
الترهل  ومعالجة  الــعــام  اإلنــفــاق 
الوظيفي وإصالح سلم الرواتب 
ودور الــقــطــاع الــخــاص فــي ذلــك، 
فـــي حــيــن إنَّ الــمــفــصــل الــثــانــي 
يـــقـــف عـــنـــد الـــعـــمـــل عـــلـــى تــنــمــيــة 
القطاع الخاص وتوفير السيولة 
المفصل  أما  ة،  الضروريَّ المالية 
تــنــاول تعظيم اإليــــرادات  الــثــالــث 
العامة من خالل قنوات الضريبة 

والجمارك.

 On
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قرأت قبل أيام، مقاال، للســــــــيد وزير املــــــــوارد املائية، املهندس مهدي 
رشيد الحمداني، تحدث فيه عن التجاوزات التي تتعرض لها الثروة 
املائيــــــــة في العراق، وعالقة ذلك بهيبة الدولــــــــة، وقد توعد الوزير في 
مقاله ذاك، املتجاوزين باجراءات رادعة، من شأنها حماية مصادر 
هذه الثروة، وإعادة هيبة الدولة، وهو امر مهم وعظيم، ان تم الشروع 
به فعال، ولكنه في املقابل سوف لن يكون سهال، إذا ما أخذنا بنظر 
االعتبــــــــار، ان التجاوزات على املمتلكات العامة، ليســــــــت وليدة اليوم، 
إنمــــــــا بدأت بالظهور إلــــــــى العلن، ومن دون ادنــــــــى مواربة، بعد العام 
2003، حتى انها أصبحت ثقافة اجتماعية، بل اكثر من ذلك، يعدها 
البعض، شطارة!، وهي ناتجة بالدرجة األساس، عن ضعف القوانني 
وغياب عوامــــــــل الردع، إليقافهــــــــا ، ولذلك فهي لم 
تقتصر على املوارد املائية، وان كانت هنا شديدة 
الوضــــــــوح ، انما هناك تجــــــــاوزات ال تقل خطورة، 
على الكهرباء، ومثل ذلك على االراضي، السيما 
تلك اململوكة للدولة، وقد نشأ عن تلك التجاوزات، 
الكثير من اآلثار الســــــــلبية في املشــــــــهد العراقي، 
فمنذ ســــــــنوات واملواطن يواجــــــــه ازمة في تجهيز 
الكهرباء، على الرغم من ان الكميات املنتجة (-19
20 الف ميگا واط)، ليســــــــت قليلــــــــة باملقارنة. مع 
بلدان أخرى، فهذه الكمية من االنتاج، ربما تمثل 
نســــــــبة كبيرة من حاجة االســــــــتهالك، لو لم تكن 
(التچطيل) من  عرضة لتلك التجاوزات، املتمثلة بـ
خلف املقاييس، وكذلك بانتشــــــــار العشــــــــوائيات( 
4 آالف عشــــــــوائية، يقطنهــــــــا اكثر مــــــــن 3 ماليني 
إنسان)، التي تمثل هي األخرى تجاوزا صارخا، 
وان كانت مبررة بوجود أزمة سكن حادة تعاني 
منها البالد منذ عقود وهذه األزمة آخذة بالتفاقم 
فــــــــي ظل عدم وجود حلول ناجعة وفي مقدمتها، 

االستثمارات في هذا القطاع.
وقطعــــــــا ان ثمــــــــة الكثيــــــــر مــــــــن التجــــــــاوزات فــــــــي 
قطاعــــــــات ومفاصــــــــل أخــــــــرى، شــــــــديدة األهمية، 
ودافعــــــــة  فاعلــــــــة  اقتصاديــــــــة  مــــــــوارد   وتمثــــــــل 

لالقتصاد.
وبالعودة إلى املوارد املائية، التي تشــــــــكل مصدرا 
اساســــــــيا من مصــــــــادر ديمومة الحيــــــــاة، فاعتقد ان كميــــــــات املياه 
الداخلة الى العراق عبر عمودي دجلة والفرات (50 - 60 مليار متر 
مكعب)، فضــــــــال عن املياه الجوفية املبثوثة بــــــــني ثنايا تربة العراق، 
تكفي لسد حاجة البلد، سواء لتلبية متطلبات االستهالك البشري، 

او متطلبات الزراعة، وغيرذلك..
ولهــــــــذا أقول، اننــــــــا فعال بحاجة إلــــــــى صوالت وجــــــــوالت حقيقية ، 
النهاء حــــــــاالت التجــــــــاوز على موارد الثــــــــروة، بجميــــــــع مفاصلها، 
وفــــــــي ذلك نحقق أمريــــــــن ال يقل احدهما أهمية عــــــــن االخر، وهما : 
اعادة هيبة الدولة، وضمــــــــان حقوق الناس جميعا في تلك الثروات، 
 التــــــــي هي ملك عــــــــام للجميــــــــع، وفقا للدســــــــتور ونواميــــــــس املنطق 

السليم..

- )

الصباح غير مسؤولة عن اآلراء الواردة في مقاالت الكتاب 

"مــصــر هــبــة الــنــيــل" كــمــا يــقــول املـــؤرخ 
هــــــيــــــرودوت، كـــمـــا هــــي حــــــال الــــعــــراق 
ــــرافــــديــــن)، فــقــد  الــــــذي ســـمـــي (بــــــالد ال
ارتــبــطــت نــشــأة الـــحـــضـــارات الــعــريــقــة 
وتطورها بوفرة املياه وجريان األنهار 
وتعددها، بيد أن مشكلة كل من مصر 
والعراق،اللتني تضمان أقدم حضارتني 
في العاملا،ان منابع أنهارهما تقع خارج 
واضحًا  نقصًا  هناك  وان  حــدودهــمــا، 
فــي املــيــاه فــي الــعــقــود األخــيــرة،وزيــادة 
ما  السكان، وهــو  عــدد  متصاعدة في 
يــتــطــلــب تــنــظــيــم حـــق الـــحـــصـــول على 
املـــاء، بــاعــتــبــاره مــصــدر الــحــيــاة األول، 
واستبعاد  عــادلــة  اتفاقيات  مــن خــالل 
مـــحـــاوالت االســـتـــحـــواذ والــهــيــمــنــة في 
األنــــهــــار  ذات  الـــــــــدول  بـــــني  الــــعــــالقــــات 
حول  الخالفات  تحولت  املشتركة،ولو 
ــــى حـــروب،كـــمـــا يـــــروج بعض  املـــيـــاه إل
املــراقــبــني، فــلــن يــكــون هــنــاك منتصر، 

وسوف يخسر الجميع!
ــــخــــالفــــات بـــــني اثـــيـــوبـــيـــا مـــــن جـــهـــة،  ال
والـــــســـــودان ومـــصـــر مـــن جــهــة ثــانــيــة، 
بشأن منابع نهر النيل، ليست جديدة، 
لكنها تصاعدت في السنوات األخيرة، 
ازاء تفاقم أزمــة املــيــاه، وتــزايــد الحاجة 
لها، في ظل إقامة مشاريع إحادية من 
قبل دول املنبع، واتفاقيات قديمة أدت 
إلــى توزيع غير عــادل للمياه بني دول 

املنطقة.
الــدول الثالث املعنية بشأن نهر النيل، 
تــبــادلــت االتــهــامــات والــتــهــديــدات خالل 
األســابــيــع األخــيــرة حــول ســد النهضة 
عــام 2011،  منذ  اثيوبيا  الــذي شيدته 
بتكلفة تبلغ 4.5 مليار دوالر بمحاذاة 
حدودها مع السودان، وقد أشعل هذا 
ــتــوتــرات، لكنه أعـــاد إحــيــاء  املــشــروع ال

الــســد والــتــي  املــفــاوضــات حـــول إدارة 
استمرت حتى الوقت الراهن. 

السودان ومصر وصفتا املشروع بأنه 
مياه  على  للسيطرة  اثيوبية  مــحــاولــة 
النيل وتعطيش شعبيهما، حيث يعيش 
والسوداني  املــصــري  الشعبني  غالبية 
عــلــى ضــفــاف الــنــيــل ويــعــتــمــدون على 
مــــوارده، وتــثــار املــخــاوف مــن أن النمو 
الـــســـكـــانـــي قــــد يــتــســبــب فــــي مـــعـــانـــاة 
وخاصة  والفقر،  الجفاف  من  البلدين 
إنهما يعدان من البلدان الزراعية. ومن 
جــانــبــهــم، دافــــع مــســؤولــون اثــيــوبــيــون 

عـــن حـــق بـــالدهـــم فـــي االســـتـــفـــادة من 
الثروة املائية، واستخدام السد للتنمية 
الــبــشــريــة واالقــتــصــاديــة، وهـــو يشّغل 
كهرومائية  طــاقــة  تــولــيــد  محطة  أكــبــر 
 عن توفير 

ً
في القارة االفريقية، فضال

كميات هائلة من املياه للشرب والزراعة 
والــصــنــاعــة فـــي مــنــطــقــة تــعــانــي دائــمــًا 
مــن شــحــة املـــيـــاه، واعــتــبــرت الحكومة 
اإلثـــيـــوبـــيـــة ســــد الـــنـــهـــضـــة مـــشـــروعـــًا 
أساسيًا لدفع عجلة التطوير في البالد.
مــصــر كــانــت حــتــى وقـــت قـــريـــب، تعد 
النيل نهرًا مصريًا، وتتصرف بمياهه 
الخاصة، وقد أنشأت  وفق مصالحها 
فـــي ســتــيــنــيــات الـــقـــرن املـــاضـــي الــســد 
العالي الذي وصف باملشروع العمالق، 
املتعاقبة  املــصــريــة  الــحــكــومــات  وتـــرى 
إنــهــا تمتلك حــقــًا تــاريــخــيــًا وقــانــونــيــًا 
في مياه النيل، وتشير إلى االتفاقيات 
التي وقعتها بهذا الشأن مع بريطانيا 
املــاضــي، ومــع  الــقــرن  فــي عشرينيات 
الــخــمــســيــنــيــات، لكنها  فـــي  الــــســــودان 
لـــم تــهــتــم كــمــا يــبــدو بـــالـــدول األخــــرى، 
وبــخــاصــة إثــيــوبــيــا الــتــي كــانــت خــارج 
بدأ  عندما  السبعينيات،  حتى  اللعبة 
أول خــــالف حــــول تـــوزيـــع املـــيـــاه، وقــد 
فــشــلــت املـــفـــاوضـــات بـــني دول حــوض 
وتصاعدت  قـــرن،  نصف  طـــوال  النيل 

الخالفات في املدة األخيرة.
 ال شك أنَّ تجربة العالقات املعقدة بني 
الدول االفريقية التي تعاني أغلبها من 
التخلف والــفــقــر وعـــدم االســتــقــرار،قــد 
خيمت عــلــى أجــــواء األزمــــة حـــول نهر 
ــــنــــيــــل،وراحــــت كــــل األطـــــــــراف تــعــمــل  ال
 من 

ً
بـــدال الــســالم  على تفضيل خــيــار 

والعسكري،وقد  السياسي  التصعيد 
أثمرت قمة ثالثية بني الدول املعنية، قبل 

أيام، عن مالمح اتفاقية برعاية االتحاد 
االفريقي، قد تنهي عقودا من الخالفات 
حــول مــيــاه النيل وتــوزيــعــهــا،وفــي هذا 
الـــصـــدد كــشــف مـــديـــر مــكــتــب رئــيــس 
الـــوزراء االثيوبي آبــي أحمد، أن مصر 
واثيوبيا والسودان اتفقت على توقيع 
اتـــفـــاقـــيـــة حـــــول ســــد الـــنـــهـــضـــة خـــالل 
األسابيع القليلة املقبلة، وجاء اإلعالن 
بعد يوم من عقد قمة ثالثية مصغرة 
عن ُبعد بني قادة الدول املعنية بقضية 
النيل، بمشاركة رئيس جنوب افريقيا 
ورئــيــس االتــحــاد االفــريــقــي، وعــدد من 
قادة االتحاد االفريقي، واتفق الزعماء 
بأن  الــدولــي  األمـــن  تبليغ مجلس  على 
االفـــريـــقـــي ســيــتــولــى عملية  االتــــحــــاد 
الــوســاطــة خـــالل املــرحــلــة املــقــبــلــة، وقــد 
الــعــام  حــظــي اإلعــــالن بترحيب األمـــني 
لــألمــم املـــتـــحـــدة، أنــتــونــيــو غــوتــيــريــس، 
الذي قال إنه شجع عملية التوصل إلى 
"اتفاق ودي بناء على التفاهم املشترك، 
واملــصــالــح املــشــتــركــة وحــســن الــنــوايــا 
وضــــمــــان انـــتـــصـــار جــمــيــع األطــــــراف 
واستنادًا إلى مبادئ القانون الدولي". 

االتـــفـــاقـــيـــة املــتــوقــعــة قـــد تــضــع نــهــايــة 
ـــــدول الــثــالث  ـــنـــزاع بـــني ال لــعــقــود مـــن ال
حول إمدادات املياه في منطقة حوض 
ــــنــــيــــل،وقــــد تــــأخــــذ بـــنـــظـــر االعـــتـــبـــار  ال
عــوامــل عـــدة مــن أهــمــهــا طـــول مجرى 
الـــنـــهـــر فــــي كــــل دولــــــة وعــــــدد الــســكــان 
ومساحة االراضي الزراعية واملشاريع 
إليها  ُينظر  أن  ويــفــتــرض  الصناعية، 
ــبــقــيــة الـــــــدول،ومـــــــن بــيــنــهــا  كـــتـــجـــربـــة ل
تأثير  يتزايد  دون شــك، حيث  الــعــراق 
شـــح املـــيـــاه فـــي املــجــتــمــعــات ويــشــعــل 
املناطق حول  مــن  الكثير  فــي   نــزاعــات 

العالم.

 فــقــد راح الـــنـــاس يــنــشــرون مـــا يـــريـــدون مـــن دون 
وجــود(حــارس البوابة) الــذي كــان دوره في اإلعــالم 
الرسالة  وتمرير  وحجب  وتعديل  تدقيق  التقليدي 
اإلعالمية، وفق معايير سياسية واجتماعية محددة!

الحبل في  أو جعل  الــحــراســة  لــغــويــًا،  تعني  الــرقــابــة 
أو  العامة  اآلراء  أو  الكالم  الرقبة، ويقصد منها قمع 
أو  أي معلومات أخرى يمكن اعتبارها غير مقبولة 
أو  غــيــر صحيحة سياسيًا  أو  أو حــســاســة  ضـــارة 
الذي  النحو  أو غير مالئمة على  او اجتماعيًا  دينيًا 
أو غيرها من  اإلعــالم  أو وسائل  الحكومات  تحدده 
ان دور حــارس  املــؤســســات، وال شــك  أو  الجماعات 
البوابة قد تراجع وتغيرت طريقة الرقابة في عصر 

االنترنت، لكنها لم تختف، كما يبدو ظاهرًا!
في بيئة مواقع التواصل االجتماعي املفتوحة بدون 
قيود، هناك رقيب حاضر في كل لحظة، لكنه عكس 
الرقيب األمني يمارس رقابته الخفية بذكاء ومهنية 
وتقنية عالية، فال نكاد نشعر بوجوده، لكننا نعرف 

سطوته عندما يظهر في الوقت املناسب!
املفيد وغير  اليوم بحرًا واسعًا يضم  االنترنت يعد 
الكثير  وقــد عملت  واألفـــكـــار،  املــعــلــومــات  مــن  املفيد 
من دول العالم على محاولة وضع ضوابط قانونية 
وأخــالقــيــة وأمــنــيــة لــحــمــايــة املــجــتــمــع مــن املــعــلــومــات 
الرقابة  تقسيم  ويمكن  واملتطرفة  والكاذبة  الضارة 

االلكترونية في عصر االنترنت إلى األنواع التالية:
االنترنت  محتوى  على  وســيــطــرة  تقنية  رقــابــة   -  1

وتقويمه.
قـــوانـــني وتــشــريــعــات ومــواثــيــق شـــرف لحماية   - 2

املجتمع من محتوى االنترنت.
3 - رقــابــة املــســتــخــدم أو الــرقــابــة الــذاتــيــة مــن خــالل 
التعرف  كيفية  بشأن  االنترنت  مستخدمي  توعية 

على املعلومات الضارة أو الكاذبة ومخاطرها.
الــرقــابــة عــلــى اإلنــتــرنــت هــي الــتــحــكــم فــي الــنــشــر أو 
الـــوصـــول إلــــى املــعــلــومــات، وتــســتــخــدم فـــي الــرقــابــة 
تــقــنــيــات تعتمد (الــفــلــتــرة) بــاســتــخــدام جـــدار نــاري 
املستخدمني  جميع  إجبار  خــالل  من  بروكسي،  أو 
التابعني ملزود خدمة انترنت معينة على العبور عبر 
الفالتر قبل الوصول إلى بقية شبكة اإلنترنت.وهناك 
تقنيات  تعتمد  بحث)  (محركات  الكترونية  مــواقــع 
خاصة بمتابعة وتقويم محتوى املواقع االلكترونية 

وتحديد مدى صدقيتها.
أمـــا الــرقــابــة الــقــانــونــيــة، فــقــد تــجــســدت بــنــودهــا في 
قـــوانـــني وتــشــريــعــات عـــديـــدة أصــدرتــهــا الــحــكــومــات 
املعلومات  ثــورة  أو مخاوفها من  حسب مصالحها 

التي زعزعت عروش الحكام!
تعدُّ وثيقة املبادئ الدولية لتطبيق حقوق اإلنسان في 

األمم  أصدرتها  التي  االتــصــاالت  بمراقبة  يتعلق  ما 
املتحدة عام 2014 من أهم القواعد القانونية الدولية 
ــفــرد فــي الــحــصــول عــلــى املــعــلــومــات  لــضــمــان حــق ال
ـــــة مــــن ســـــوء اســـتـــخـــدام  ـــــدول وحـــمـــايـــة املـــجـــتـــمـــع وال
الدولية  الوثيقة  هــذه  تكون  أن  ويفترض  املعلومات، 
ما  الحكومات في  مرجعًا ألية تشريعات تصدرها 
الرقابة على االنترنت واالتصاالت  يتعلق بموضوع 
لم  الحكومات  أغــلــب  أن  يــبــدو  لكن  أنــواعــهــا،  بجميع 

تهتم بها!
املجتمع  حماية  بحجة  تــتــذرع  الحكومات  كانت  إذا 
وباألخص  االنترنت،  مراقبة  في  اجراءاتها  لتسويغ 
الوسيلة  التي أصبحت  التواصل االجتماعي،  مواقع 
االعــــالمــــيــــة والـــشـــخـــصـــيـــة األكــــثــــر اســـتـــخـــدامـــًا فــي 
التواصل بني البشر، فإن من املهم أن يكون املستخدم 
محصنًا وقادرًا على حماية نفسه واسرته من سوء 
استخدام تلك املواقع، وهو ما يسمى(التربية الرقمية) 
أو(الثقافة الرقمية)، وهذه الحماية الشخصية ينبغي 

ان تأخذ مسارين متوازيني وهما:
: ما الطرق السليمة وما نوعية 

ً
1 - املستخدم مرسال

األخطاء واملخالفات التي يجب أن يعرفها املستخدم 
املساءلة  أو  للمشكالت  يتعرض  ال  لكي  ويتجنبها 

القانونية عند النشر في تلك املواقع؟!

:ما املحتوى الضار واألخبار 
ً
2 - املستخدم مستقبال

الـــكـــاذبـــة والـــشـــائـــعـــات الـــتـــي يــمــكــن الـــتـــعـــرف عليها 
وتجنبها وعدم تصديقها من قبل املستخدم؟!

ويمكن للمستخدم أن يتجنب الكثير من مشكالت 
االنترنت من خالل املراقبة الذاتية الواعية، فلكل موقع 
من مواقع التواصل االجتماعي مزايا واستخدامات 
إلــيــه عليك أن  االنــضــمــام  وجــمــهــور،وعــنــدمــا تختار 
تريد نشرها وما محتواها  التي  الرسالة  ما  تعرف 
وغيرها،وملن  فيديوات)  صــور،  وشكلها(نصوص، 

تريد إيصالها.. وملاذا؟!
الــتــحــكــم فــي اعــــــدادات الــخــصــوصــيــة لــكــي تتناسب 
مــع رغباتك واهــدافــك وجــمــهــورك، فأنت مــن تختار 
أصدقاءك الحقيقيني واالفتراضيني، وأنت من تسمح 
لهم باملشاركة على صفحتك أو التعليق أواالعجاب، 
وأنت من تحدد جمهور كل منشور أو صورة،العامة 

أم األصدقاء أم أصدقاء االصدقاء؟!
 استخدم وسائل الحماية وتجنب املحتوى الضار من 
خالل األدوات التي تتيحها لك مواقع التواصل، حيث 
يمكنك تحديد قائمة األصدقاء أو املتابعني ويمكنك 
املتابعة أو الغاء املتابعة للصفحة أو املنشورات فيها، 
كما تستطيع الغاء الصداقة أو التبليغ عن صفحة أو 

منشور، واإلجراء األخير هو الحظر!
 ال تــجــعــل مــن صفحتك وســيــلــة لــنــشــر الــشــائــعــات 
واقــتــبــاس أو مــشــاركــة األخـــبـــار مـــن مـــصـــادر غير 
دائما من  وتأكد  أو صفحات غير معروفة  موثوقة 

مصدر كل معلومة؟
األســرار  كشف  أو  الخاصة  املعلومات  نشر  تجنب 
الــحــفــالت أو أوقــات  الشخصية واالســـريـــة، مــواعــيــد 
الــســفــر أو حــســابــاتــك املــالــيــة فــهــذه قــد تستغل من 

أشخاص آخرين!
ال تتهم أحدًا بالباطل أو تنتهك خصوصية شخص 
آخــر، أو توجه تهديدًا او تشهيرًا ألي شخص، فقد 
تــضــع نفسك تــحــت طــائــلــة الــقــانــون أو رد فــعــل من 

الجانب املقابل!
أهم  مــن  العاطفية  ولحظاتك  الشخصية  خــالفــاتــك 
خــصــوصــيــاتــك فـــال تــنــشــرهــا عــلــى املـــــأل، وعــنــدمــا 
تنشر مقالة او صورة شخصية الحظ هل يمكن أن 
يستخدمها شخص آخر ضدك من خالل االبتزاز او 

التشهير او التسقيط!
املــحــادثــات  قــانــونــًا نشر صــور  يــحــرم عليك ويمنع 
الـــخـــاصـــة أو تــســجــيــل مـــحـــادثـــاتـــك الـــخـــاصـــة مــع 
اآلخــــــريــــــن،إن أســــــوأ مــــا يــمــكــنــك فــعــلــه عـــبـــر مـــواقـــع 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي هــو انــتــهــاك ثــقــة أحــدهــم بــك، 
موافقة  على  تحصل  لــم  مــا  معه  محادثاتك  ونــشــر 

الشخص اآلخر املعني باألمر.

الصفقة  بتلك  تعد  ولــم  مكانها  تـــراوح  يــبــدو  مــا  على  الــقــرن  صفقة 
التي أريد لها أْن تغير خارطة املنطقة وفق رؤية جديدة هدفها املعلن 
إقامة دولتني وهدفها املخفي تمدد اسرائيلي جديد على حساب دول 

املنطقة.
الضم كما كــان مقررا في بداية  لم يعلن  الـــوزراء اإلسرائيلي  رئيس 
شهر تموز الحالي وسبب عــدم اإلعــالن كما تسرب يكمن في عدم 
وجـــود ضــوء أخــضــر أمــيــركــي فــي ذلــك وبــســط نــفــوذ إســرائــيــل على 
كثيرة  دالالت  له  األخضر  الضوء  الغربية.وغياب  الضفة  من  أجــراء 
أبـــرزهـــا بــالــتــأكــيــد شــعــور األمــيــركــان أن مــا أعــطــاه تــرامــب فــي هــذه 
الصفقة ربما يمثل وجهة نظره الشخصية وهو ينتظر مكافأة له في 
االنتخابات عبر دعم اللوبي اليهودي له، وهذا األمر بحد ذاته بات غير 
مرغوب فيه داخل أميركا التي بدأت تشعر ان سياسة ترامب أفقدت 
واشنطن الكثير من الحلفاء وفي مقدمتهم في دول 
الــدول  وبقية  العربية  الخليج  ودول  األردن  املنطقة 
الــعــربــيــة الــتــي رفــضــت هـــذه الــصــفــقــة مــضــافــا لذلك 
وجود اعتراضات كثيرة من دول االتحاد األوروبي 
بأن الضم يخرق القانون الدولي لكونه يمثل وجها 
جديدا لالحتالل ينبغي التصدي له.خاصة إن هذه 
الصفقة لم تكن فيها مفاوضات بني أطــراف النزاع 
بقدر ما كانت رغبة الرئيس ترامب التي تناغمت مع 

تطلعات قادة تل أبيب.
هــذه األســبــاب وغــيــرهــا أدت إلــى صناعة مــا يمكن 
تسميته بالتردد داخل الحكومة اإلسرائيلية خشية 
فــشــل الــضــم فــي هـــذه املــرحــلــة الصعبة عــلــى العالم 
ألسباب عديدة أولها إن العالم يضغط من أجل عدم 
تنفيذ قرار ضم مزيد من األراضــي من جهة ،ومن 
جهة ثانية إن أميركا الراعية الرسمية لصفقة القرن 
الصفقة  تلك  تكون عن  ما  أبعد  اليوم  نفسها  تجد 
الحالية، سواء  ظــروف تختلف عن  أطلقت في  التي 
العالم في  السياسية في  املــواقــف  تغيير  من خــالل 
مرحلة جائحة كورونا وانكفاء الكثير من الدول على 
تجميد الكثير من الفعاليات السياسية وتخصيص 
هذه  تــأثــيــرات  ملعالجة  جــدا  عالية  بنسبة  جــهــودهــا 
الجائحة في مجتمعاتها وبالتالي يمكننا القول إن 
أشهر  قبل  عليه  كانت  عما  تغيرت  العالم  أولــويــات 
من هــذا التوقيت وهــذا بحد ذاتــه يجعل من صفقة القرن بعيدة عن 

التحقيق في هذا التوقيت على األقل.
الجانب الثاني واملهم جدا عمليات الدعم املادي التي وردت في صفقة 
القرن وهي مبالغ كبيرة جدا عبر استثمارات بقيمة 50 بليون دوالر 
ينقسم التمويل إلى 26 بليون دوالر قروض، و13.5 بليون دوالر منح، 

و11 بليون دوالر في االستثمار الخاص.
 لم تعد موجودة كما أشرنا بسبب شبه االنهيار القتصاديات الكثير 
من الدول التي رعت هذه الصفقة وروجت لها وأصبحت الدول الداعمة 
سياسيا وماديا لهذه الصفقة تبحث عن قروض من أجل إدامة الحياة 
وهو  أركانها  مــن  مهما  ركنا  الــقــرن  فقدت صفقة  وبالتالي  اليومية 
الركن اآلخــر وهــو أن تكون في صــدارة  املــادي مثلما فقدت  الجانب 

اهتمامات دول العالم سواء أميركا أو غيرها.



الـــحـــديـــث  الـــعـــصـــر  فـــــي  الـــســـيـــاســـة  وألنَّ 
 شـــــيء جـــمـــيـــٍل وبـــــــريء فــي 

َّ
اقــتــحــمــت كـــــل

الــنــوم، فال  الحياة حتى وصلت إلــى غــرف 
يمكن أن تكون بعيدة عن الحقول املجاورة 
لــهــا، لكن بــاألصــل فـــإّن األدب هــو مــن جرَّ 
 
ً
ِرْجـــــــل الـــســـيـــاســـة إلـــــى ســـاحـــتـــه، مـــحـــاوال
مّرة  إنتاجها  وإعــادة  واحتواءها  توظيفها 
الكبرى،  امللحمّية  سرديتها  ضمن  ثانية 
أو  تدين  ثقافّية  انشغاالت  إلــى  وتحويلها 
تــشــجــب أو تـــصـــّور أو تـــؤرشـــف يــومــّيــات 
االضــطــهــاد والــعــنــف والــقــتــل والــعــنــصــريــة 
واإلبــادات. لكنَّ هناك ملمحني هما من أهم 
ما يوحي لنا بأّن "الرواية السياسّية" تريد 
أْن تطرح نفسها ـ مصّرة ـ بوصفها نوعا 
تــيــارا غير تقليدّي  ســرديــا جــديــدا يشكل 
الــعــربــّي  الــســرد  أنــــواع  مختلف عــن معظم 
األخرى، وهذان امللمحان هما، األول يتعلق 
بشعرّية لغة الرواية السياسّية والتي تكون 
مختلفة جــزئــيــًا عــن غــيــرهــا مــن األنــمــاط، 
لــوجــدنــاهــا تعتمد  بــعــضــهــا  لـــو حــلــلــنــا  إذ 
أكثر من  املجاز  اإليــحــاء وتتكئ على  على 
التصريح، والتكثيف بدل التسطيح، وامللمح 
الــثــانــي، يــتــجــســد فـــي طــريــقــتــهــا بتوظيف 
سياسّية"  أيقونة   " إلــى  وتحويله  "الــرمــز"؛ 
تسعى إلى تمريره وفق رؤية خاصة بها، 
كما في روايات السورّي حيدر حيدر. ومن 
الروائيني  بعض  دفعت  التي  األســبــاب  أهــم 
إلـــى املــيــل للكتابة الــســيــاســّيــة فــي الــروايــة، 
هــو بــأّنــه قــد يــكــون هــنــاك تــوجــه مؤسسي 
مقصود أو ربما غير مقصود في أحيان 
نادرة، في التشجيع نحو إبداع أدبّي معني، 
ــقــّراء إلــى هذا  يــكــون الــغــرض منه سحب ال
وتقليل  الجماهيرّي  الوعي  وتغييب  النوع، 

فــــــــرص االخــــــتــــــيــــــار، كــمــا 
هــي الــحــال فــي التعبئة 

الــثــقــافــّيــة الــتــي تــقــوم 
بــــــهــــــا الـــــحـــــكـــــومـــــات 

الـــعـــربـــّيـــة فــــي حــــاالت 
ـــتـــغـــيـــيـــر  املــــــواجــــــهــــــة وال

املـــجـــتـــمـــعـــّي واالســــتــــعــــداد 
لــخــوض الـــحـــرب، وقـــد سعى 

السياسّية"  "الــروايــة  اب 
ّ
كت أغلب 

ــــشــــعــــور  ـــــــــى رفـــــــــع مـــــســـــتـــــوى ال إل
بـــاالنـــتـــمـــاء الـــقـــومـــّي لـــألمـــة الــعــربــّيــة، 

وتحميل القارئ مسؤولية أخالقّية تجاه 
هـــذه األمــــة الــعــظــيــمــة؛ كــمــا حــصــل فـــي املــد 
بالحقب  الخمسينيات، مرورًا  القومّي منذ 
الطاغي  الــشــعــور  هــذا  إزاء  ووقــوفــًا  بعدها 
اإليــرانــيــة، كما نجده  العراقّية  الــحــرب  أيــام 
روايته  في  الغيطانّي"  "جمال  الروائي  عند 
الرواية  وتحاول  الشرقّية".  البوابة  "حــّراس 

بها  الــخــاص  بطلها  تــخــلــق  أْن  الــســيــاســّيــة 
 مواصفات ال تتوفر أحياًنا في 

ُ
الذي يحمل

البوليسّية"  "الــروايــة  أو  التاريخّية"  "الــروايــة 
ــاق الــرومــانــســيــني؛ إذ إّنـــه 

ّ
وقــصــص الــعــش

يـــمـــتـــاز بـــالـــتـــضـــحـــيـــة والــــــفــــــداء مـــــن أجـــل 
اآلخــريــن،  مــعــانــاة  وتــحــّمــل  الجماهير 

وإدمــــــــان الـــتـــشـــرد والـــتـــعـــود عــلــى 
السجون.

ولــــو دقــقــنــا فـــي مـــا طــرحــه 
ـــدكـــتـــور طــه  الــــنــــاقــــدان ال

كـــتـــابـــه  فــــــي  وادي 
ـــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــرواي (ال
الـــســـيـــاســـّيـــة) 
والــــــــــدكــــــــــتــــــــــور 

مــــحــــمــــد عـــطـــيـــة 
فـــي (دراســــــة نــقــديــة 

فإّنه  السياسّية)  الــروايــة  فــي 
لخطاب   

ً
تــأصــيــال يــكــون  أْن  يــتــعــّدى  ال 

ا 
ً
سياسّي داخل البنية الروائّية، وليس كشف

عـــن نــــوع ســــــردّي تــمــخــضــت عــنــه كــتــابــة، 
في  بلوتنر"  "جــوزيــف  رأي  يخالفان  وهما 
كتابه (الرواية السياسّية) : الذي يرى بأّنه" 
نشاط  في  السياسية  الــروايــة  إذا حصرنا 
بعض املؤسسات كالكونغرس او البرملان، 
العلوي  الطابق  بذلك  نراعي  أْن  يعني  فهذا 
للبناء السياسي، ونتجاهل الطابق الرئيس 
والقاعدة التي تسانده". وهذه القاعدة التي 
هي  السياسي  الصراع  تخوض  أْن  ينبغي 
طبقات املجتمع خاصة الطبقة العاملة التي 
يــنــبــغــي أْن تــضــطــلــع" بـــــأدوار ســيــاســيــة او 

تتحرك في وسط سياسي". 
نموذج وعــلــى هـــذا إنــنــا  فــي  بحثنا  لــو 

ـــــــــــــي عــــــراقــــــّي  روائ
مــعــاصــر، مثل 
روايــــــــــــــــــــــــــــة 
غـــــائـــــب 

طـــــــــــــعـــــــــــــمـــــــــــــة 
(النخلة  فــرمــان 
والـــجـــيـــران) فــأيــن 

أْن  نــــصــــنــــفــــهــــا؟ وأيـــــــن يـــمـــكـــنـــنـــا 
يمكن أْن نضعها؟ إذ هي رواية اجتماعّية 
بـــامـــتـــيـــاز، تــتــحــدث عـــن مــجــتــمــع بـــغـــدادّي 
مــصــّغــر، حـــاول الــروائــي طــرح مشكالتهم 
لكْن  اليومّية،  وإبــراز همومهم  االقتصادّية 
إذا بحثناها مــن جــانــب آخــر فــإّنــهــا روايــة 
تحمل (خــطــاًبــا ســيــاســًيــا)، وهــي باألصل 
روايــــــة تــكــشــف أثــــر الـــحـــرب فـــي املــجــتــمــع 
الخطوط  فيها هي  املضمرة  األنــســاق  وإنَّ 
العراقّي  املجتمع  طبقات  بني  تتالقى  التي 
والـــثـــورة عــلــى األوضـــــاع الــســائــدة السيئة، 
ومــا كــان اغــتــيــال شخصّية (صــاحــب أبو 
الــروح  اغــتــيــال  عــن  رمـــًزا   

ّ
إال الباسيكالت) 

ـــوطـــنـــّيـــة.  إذن؛ هـــنـــاك تــمــثــالت لــخــطــاب  ال
سياسّي داخل مكونات البنية السردّية، كما 
الفلسفّي  الخطاب  تمثالت  فــي  الــحــال  هــي 
واالجتماعّي، وليَس هو نوع مفصول عن 
األنواع السردّية املعروفة. فالصعوبة تكمن 
في الوقوف على ماهية "الرواية السياسّية" 
الــزئــبــقــيــة، الـــتـــي ال يــمــكــن اإلمــــســــاك بــهــا، 
الرواية  هل  اآلتــي،  التساؤل  فيصدمنا 
الـــســـيـــاســـّيـــة هــــــي، روايــــــــة الـــحـــرب 
ــتــي تــتــحــدث عـــن هـــذه الــحــالــة  ال
مــــن الـــــصـــــراع وتــجــســدهــا 
ـــــالتـــــهـــــا وتـــــســـــرد 

ّ
وتـــــمـــــث

أوجاعها ومآسيها، مثل 
ـــــات الـــحـــرب الــعــراقــّيــة  رواي
اإليــرانــيــة، أو الــروايــات التي 
اللبنانّية،  األهلّية  الحرب  أرشفت 
وتونس  الجزائر  وحـــروب  أكتوبر،  وحــرب 
أنَّ  أم  ـــفـــرنـــســـّي وغــــيــــرهــــا،  ال املـــحـــتـــل  مــــع 
توظف  التي  تلك  هــي  السياسّية"،  "الــروايــة 

وتقص  ملوضوعها،  أســـاس  كثيمة  الــثــورة 
الطليعّي  الـــثـــورّي  الــشــبــاب  حــكــايــات 
وهـــــو يـــخـــوض مـــحـــاولـــة قــلــب 
الــدعــوة لعصيان  أو  الــنــظــام 
مــن  االنــــتــــفــــاض  أو  مــــدنــــي 
أجــل احــتــالل بــلــٍد عــربــي ما، 
والـــتـــظـــاهـــر مــــن أجــــــل إرجــــــاع 
حــقــوق الــشــعــوب املــســلــوبــة، كما 
في عشرات الروايات التي كتبت وال 
الفلسطيني،  الشعب  نــضــال  عــن  تـــزال 
أو قد تكون "الرواية السياسّية" هي رواية 
لها،  ُبنى ســردّيــة  واإلرهـــاب  العنف  ساقت 
في محاولة لتفكيك هذه الظاهرة املجتمعّية 
على  والــوقــوف  أسبابها  ودراســـة  الخطرة، 
نتائجها املهولة والكارثّية، أم هي تنحصر 
في "رواية السجون" كما في بعض روايات 
و"فاضل  "اللجنة"  في  إبراهيم"  الله  "صنع 
و"محيي  الــخــامــســة"  "القلعة  فــي  الـــعـــزاوّي" 
الدين زنكنه" في "ئاسوس" وغيرهم املئات 
من الروائيني الذين خاضوا تجربة السجن 

حقيقة.
الــتــي ال تقل عــن األولــى  واملشكلة األخـــرى 
الــوقــوف  دارس  بــأّنــه ال يمكن ألي  أهــمــيــة، 
عــلــى تــوزيــع حقيقي لــلــروايــة الــســيــاســّيــة ـ 
كما هــو شــأن األنـــواع األخـــرى ـ فــي أقطار 
الــوطــن الــعــربــّي، ودراســـــة أســبــاب تركزها 
في بلد دون اآلخــر، أو غيابها عن بلٍد ما. 
وإذا كانت مسألة حصرها أفقًيا فإنه غير 
مستحيل فعل ذلَك عمودًيا، أي إّنه يمكننا 
العظمى  األحـــداث  بعد  نشاطها  نالحظ  أْن 
كما هي الحال في الحدث الكبير الذي غّير 
مسار الكتابة السردّية عند املثقف العربّي 
بمختلف أيديولوجياته، وهو ظهور "الربيع 
العربّي" عام 2011 الــذي أَعــاَد رســَم العالم 
العربي من جديد. ولو فتشنا أرشيف النقد 
لوجدنا هناَك الكثير من أسهم في تنضيج 
هذا النوع ودراسة بعض الروايات التي ورَد 
وعربًيا،  غربًيا  الــســيــاســّي،  الخطاب  فيها 
ـــروايـــة  مــنــهــا عــلــى ســبــيــل املـــثـــال: كـــتـــاب "ال
في  هــاو  إيرڤينج   M.E.Spear السياسية" 

الصادر عام 1957م.
في  واملثال، مساهمة  الواقع  كتاب  وعربيًا: 
دراج  لــفــيــصــل  والـــســـيـــاســـة،  األدب  عـــالقـــة 
الــرؤيــة  بـــعـــنـــوان:  الـــصـــادر 1989/ دراســـــة 
الــســيــاســيــة فــي الـــروايـــة الــواقــعــيــة الــدكــتــور 
دراســة   /1994 والــصــادرة  حمدي حسني، 
بـــعـــنـــوان: "الـــســـيـــاســـة والــــفــــن فــــي الــــروايــــة 
1990م/  عام  وادي  طه  املعاصرة"،  العربية 
 دراسة بعنوان "عالقة السياسة باألدب في 
 املـــــجـــــتـــــمـــــع الـــــــعـــــــربـــــــي" لــــحــــســــني مــــــــــروة، 

عام1985م.
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لــقــد انــتــصــر الـــفـــن عــلــى الــــــدوام، 
حتى في أوقات الوباء واملصائب. 
املــــوت األســــــود، املـــعـــروف أيــًضــا 
ـــطـــاعـــون الـــعـــظـــيـــم، عــلــى  بـــاســـم ال
أعـــدادًا كبيرة  املــثــال، محا  سبيل 
ـــبـــشـــر مـــــن الــــــوجــــــود. بــلــغ  مـــــن ال
ذروتـــه فــي أوروبــــا فــي منتصف 
الكرة  الرابع عشر، وطــاف  القرن 
وتــكــّرر كتفشيات في  األرضــيــة 
الــعــالــم ملئات  مــن  أنــحــاء مختلفة 
السنني. ثم كانت هناك االنفلونزا 
أو  اآلســــيــــويــــة،  أو  (اإلســــبــــانــــيــــة، 
ها ما شئت. الواقع  الخنازير) سمِّ
غريبة  يومًا  تكن  لــم  البشرية  أن 
عـــن املـــــرض وتــفــشــيــاتــه. الـــيـــوم، 
 ملكافحة 

ً
نــتــكــاتــف ســـويـــة بــيــنــمــا 

الــحــالــي، نلقي  وبــــاء كــوفــيــد 19 
ــتــاريــخ عــلــى خمسة  نــظــرة مـــن ال
مــن أســاطــني الــفــن ممن مــارســوا 
الرسم في أوقــات ملتبسة، حتى 
إلكــمــال  جميعهم  يــعــش  لـــم  وإن 

حكاياتهم.
اإليــطــالــي  النهضة  رســـام عــصــر 

تيتيان (حوالي 1488 - 1576)
بأنه متعدد  ا 

ً
تيتيان معروف كان 

يرسم  الحدود،  أبعد  إلى  املواهب 
الطبيعية  واملناظر  البورتريهات 
إضــــافــــة إلــــــى األعـــــمـــــال الــديــنــيــة 
واملــيــثــولــوجــيــة. لــعــدة عــقــود، كان 
ُيــــــعــــــرف بـــلـــقـــب "ســـــيـــــد الــــرســــم 
املمكن  مــن  يـــزال  ال  الفينيسي". 
الــكــبــيــرة خلف  تحفته  مــشــاهــدة 
املذبح (عيد انتقال العذراء، 1516 
سانتا  كــاتــدرائــيــة  فــي   ،(1818 ـ 
مـــاريـــا جــلــوريــوســا دي فــــراري 

عمل  لقد  إيطاليا.  البندقية،  فــي 
إلى أن توفي  حتى نهاية حياته، 
عمله   .1576 عــام  فــي  بالطاعون 
يصور   (Pietà (الشفقة  األخير 
للمقاساة  درامــيــًا  ليلّيًا  مشهدًا 

واأللم.
ـــفـــنـــان الـــتـــعـــبـــيـــري الـــنـــرويـــجـــي  ال

إدوارد مونش (1863 - 1944)
(الصرخة)  لوحته  مونش  رســم 
عــمــل  وهــــــــو   ،1893 عــــــــام  فــــــي 
ـــــة  ـــــقـــــون اســــــتــــــمــــــر لـــــيـــــصـــــبـــــح أي
 فـــــي حـــــد ذاتــــــــــه. نــــحــــن جــمــيــعــًا 
التي يقف فيها  اللوحة  ـ  نعرفها 
شــخــص وتــعــبــيــر مـــكـــروب على 
وجـــهـــه أمـــــام ســـمـــاء حـــمـــراء. مع 
ن في جميع  املــدوَّ التشوه والقلق 
أنحاء هذا العمل، قيل إن الرسام 
أشـــار إلــيــهــا بــاعــتــبــارهــا "لوحته 
الروحية". نجا مونش من جائحة 
اإلنفلونزا اإلسبانية، ورسم بعد 

ذلـــك صـــورة ذاتــيــة لنفسه عقب 
 ،(1919) اإلســبــانــيــة  اإلنــفــلــونــزا 
، مــتــدثــرًا 

ً
حــيــث بـــدا فــيــهــا هـــزيـــال

بروب استحمام وبطانية.
الـــرســـام الــنــمــســاوي غــوســتــاف 

كليمت (1862 ـ 1918)
مثل  ا 

ً
محظوظ كليمت  يكن  لــم   

مــــونــــش، فـــبـــعـــد أن قــــاســــى مــن 
فترة  وخـــالل  الــدمــاغــيــة،  الجلطة 
أصيب  املستشفى،  فــي  وجـــوده 
بداية  رئــوّي وتوفي في  بالتهاب 
جـــائـــحـــة اإلنـــفـــلـــونـــزا. فــــي ذروة 
"املرحلة الذهبية" للرسام الرمزي 
فيها  استخدم  التي  النمساوي، 
الــذهــب فــي أعــمــالــه، رســم  أوراق 
 /1907) (العشاق)  بلة 

ُ
الق لوحته 

ـــني 
َ
عـــاشـــق تـــظـــهـــر  ـــــتـــــي  وال  (08

ـــني فـــــي عـــــنـــــاق. هــــذه 
َ
مـــتـــشـــابـــك

على  تعتبر  التي  الزيتية،  اللوحة 
نطاق واسع أكثر لوحاته شهرة، 

الذهب والبالتني  بــأوراق  مكسوة 
والفضة.

الــفــنــان األملــانــي هــانــس هولباين 
الصغير (1498 ـ 1543)

هــــــانــــــس اإلبــــــــــــن كـــــــــان رســـــامـــــًا 
بالدقة  معروفًا  أملانيًا  ومصممًا 
اآلسرة والواقعية في بورتريهاته. 
بــدأ بــرســم الــجــداريــات واألعــمــال 
الــــديــــنــــيــــة، وتــــصــــمــــيــــم الــــنــــوافــــذ 

قة. 
ّ

الزجاجية املعش
ـــا عــن 

ً
انـــتـــقـــل إلـــــى إنـــكـــلـــتـــرا بـــحـــث

ــــعــــمــــل، وعــــنــــد بــــلــــوغــــه أواخـــــــر  ال
الــثــالثــيــنــيــات مـــن عــمــره أضــحــى 
رســـام املــلــك هــنــري الــثــامــن، ملك 
إنكلترا. توفي أثناء وباء الطاعون 
الرغم  لندن عــام 1543، على  في 
من أن موته ال يزال موضع جدل 
في ما إذا كان ناجمًا الطاعون أم 

مجرد "التهاب".
الــــرســــام الــفــالمــنــكــي الـــبـــاروكـــي 
أنطوني فان ديك (1599 - 1641)
أمضى فان ديك معظم منتصف 
عـــشـــريـــنـــيـــات الـــــقـــــرن الــــســــادس 
إيطاليا،  جــنــوة،  فــي  يعمل  عشر 
ــيــرمــو، حيث  بــعــد فـــــراره مـــن بــال
كان يعمل قبل أن يجبره تفشي 
الــفــرار. تــرك وراءه  الطاعون على 
مـــذبـــحـــًا غـــيـــر مـــكـــتـــمـــل الــــرســــم، 
تم  التي  التسابيح)  لوحة (سيدة 
إرسالها إليه إلكمالها في جنوة. 
األخيرة من  القليلة  السنوات  في 
حـــيـــاتـــه، كــــان لـــديـــه ورشـــــة عمل 
ـ مع  أنجز  لندن حيث  كبيرة في 
ولوحات  بورتريهات  ـ  مساعديه 
اإلنكليزية.  للمحكمة  أســطــوريــة 
توفي في ديسمبر 1641، وتلف 
قـــبـــره فــــي كـــاتـــدرائـــيـــة الــقــديــس 
الكبير  لندن   بولس خالل حريق 

عام 1666.
The Star عن

[I]
ــة من  ــات أســاســيَّ يمكن فــهــم مــســألــة املــحــبــة، ضــمــن ثـــالث إشــكــالــيَّ
الــعــقــالنــيــة ـــة  واإلشـــكـــالـــيَّ  ،Spirtual الــروحــيــة  ــة  ــيَّ اإلشــكــال  شــأنــهــا: 
 .Psychological السايكولوجية  النفسية-  ة  واإلشكاليَّ  ،Rational
 من خالل تجربة أن املحبة ضــرورة الحياة، 

َّ
وال نصل إلى ذلك إال

وإحياء الحياة. أي ضرورة [أن- نكون]. ألنَّ في املحبة، وبها فقط، 
نحن  إذن  نعرفها.  التي  الحياة  مــن  أكثر  تصير  أن  للحياة  يمكن 

ملزمون باملحبة. 
[II]

املحبة، في املصادر  التي من شأن فهم  الروحية  ة  ل اإلشكاليَّ
َّ
تتمث

ــة  ــنــائــيَّ
ُ
الــروحــيــة الــتــي مــن شـــأن عــمــلــيــات الــفــهــم الــتــي تنطلق مــن ث

ــة- والـــضـــرورة أو اإللـــــزام]. وتتضمن املــصــادر هــذه معنى  يَّ [الــُحــرِّ
تضبط  الــتــي  امليتافيزيقية  بــالــقــوة  اإليــمــان  ومــاهــيــة  امليتافيزيقا، 
ـــٍة. وذلــــك يــقــوم عــلــى الــتــربــيــة الــديــنــيــة،  الــســلــوك، واألفــــعــــال، بـــخـــاصَّ
بنى 

ُ
وكــيــفــهــا، مــن جــهــة، وصــــورة الــخــالــق- ومــاهــيــة الــخــلــق الــتــي ت

ــفــرد، مــن جــهــٍة أخــــرى. إنَّ  بــواســطــة تــلــك الــتــربــيــة داخـــل اإلنــســان ال
ــســاؤل 

َّ
ــل فـــي الــت

َّ
ــة يــتــمــث ــيَّ ـــســـاؤل األصـــلـــّي داخــــل هـــذي اإلشــكــال

َّ
الـــت

ـــم، والــتــجــربــة الــروحــيــة الــتــي مــن شــأن األلـــم النبيل: أي ذلك  عــن األل
ــم من

َّ
الــــذي يــرتــبــط، ِارتـــبـــاطـــًا مــبــاشــرًا بــاإليــمــان بــمــا أو بــمــن نــتــأل

 

أجله. 
[III]

املحبة،  التي من شأن فهم  العقالنية  ة  اإلشكاليَّ تندرج ضمن  كما 
تنطلق  التي  الفهم  عمليات  شأنها،  مــن  التي  العقالنية  واملــصــادر 
وح- والعقل- والجسد]، من جهة، وتلك التي تنطلق  ة [الــرُّ الثيَّ

ُ
من ث

 مصادر لهذي 
َ
ة مَّ

َ
ة [البناء- والهدم]، من جهٍة أخرى. وال ث نائيَّ

ُ
من ث

املحبة.  التي من شأن  ة  الواقعيَّ واملمارسة  التجربة،  ة غير  اإلشكاليَّ
موضوع  عن  بالتساؤل  ل 

َّ
تتمث ودقيقة  واضحة  تــســاؤالت  ضمن 

املحبة، وال تتوقف، ضمن ديالكتيك [التجربة- وإعادة بناء التجربة]، 
ــســاؤل األصــلــّي داخــل 

َّ
الــت إنَّ  عند مستوى محبة مــوضــوع املحبة. 

والتجربة  النبيل،  النقص  عن  ساؤل 
َّ
الت في  ل 

َّ
يتمث ة  اإلشكاليَّ هذي 

الــعــقــالنــيــة الــتــي مــن شـــأن الــنــقــص: أي ذلـــك الـــذي يــرتــبــط، ِارتــبــاطــًا 
إلـــى مستوى  يــأتــي بنقصه  َمـــن هــو  أو  مــا  بالتكامل مــع   مــبــاشــرًا 

التكامل.
[IV]

ــتــي من  ــة الــنــفــســيــة- الــســايــكــولــوجــيــة ال ــيَّ كــمــا نـــتـــدرج فـــي اإلشــكــال
باِالنطالق  التي من شأنها،  النفسية  واملــصــادر  املحبة،  فهم  شــأن 
ة [األنــا-  نائيَّ

ُ
ث ــْي 

َ
ــَرف

َ
التي من شأن العالقة بني ط الفهم  من عمليات 

واآلخر]. وتتضمن املصادر هذه معنى األنا، وماهية األنانية والذاتية 
التربية  يقوم على  وذلــك  ٍة.  واألفــعــال، بخاصَّ السلوك،  التي تضبط 
ات، وطبيعة فهمها من ِقَبِل 

َّ
ة، وكيفها، من جهة، وصورة الذ املجتمعيَّ

بنى بواسطة تلك التربية داخل اإلنسان الفرد، 
ُ
اإلنسان- الفرد، التي ت

ل 
َّ
ة يتمث ساؤل األصلّي داخل هذي اإلشكاليَّ

َّ
من جهٍة أخرى. إنَّ الت

ساؤل عن الفناء، والتجربة السايكولوجية العميقة التي من 
َّ
الت في 

بالشعور  مباشرًا  ِارتباطًا  ترتبط،  التي  تلك  أي  املــوت:  فكرة  شــأن 
باألبدية مع ما أو َمن هو يأتي بفنائه إلى مستوى الشعور بالخلود 

األبدي.
[V]

املختلفة  والــضــروب  العقلنة،  مــن  تتفلت  املحبة  ألنَّ  وفقط  وهــكــذا، 
من  تتفلت  املحبة  شــأن  مــن  الــتــي   

َ
ــة ــيَّ

ِّ
ــل

ُ
الــك وألنَّ  لفهمها،  العقالنية 

ــة الــرابــطــة بــني [الــخــلــق-  ــســاؤل الفلسفي عــنــهــا، بــواســطــة مــاهــيَّ
َّ
ــت ال

 
ً
ال أوَّ  بوصفها شــعــورًا 

َّ
ــفــهــم إال

ُ
ت املــحــبــة ال  واملـــــوت]، ومـــن أجـــل أن 

ــنــا نفهم املحبة بــقــدر الــشــعــور بــهــا، ونشعر   شـــيٍء، فــإنَّ
ِّ

ـــل
ُ
وفـــوَق ك

باملحبة بقدر الفهم الذي من أجِل الشعور بها. هكذا، ضمن وحدة 
اإلشكاليات الثالث هذه، وباِالنطالق منها فقط، ُيمكن أن نميز بني 

ة.  اِالحترام، والحب، واملحبة، واملحبة األصليَّ

املباشر  اقترانه  الفن في  إنَّ عظمة 
لـــحـــاجـــات اإلنــــســــان، وروعــــتــــه في 
الـــتـــعـــبـــيـــر عـــــن أخـــــــص مــشــكــالتــه 
ابتكر  أْن  منذ  وأزمـــاتـــه،  وتطلعاته 
الــبــدائــي , بــعــض االدوات  اإلنــســان 
للدفاع  ووظيفتها كأسلحة  البيئية 
عن وجوده، كالرسوم على جدران 
فــنــيــة تعينه  كــــــأدوات  أم  الــكــهــوف، 
عــلــى تــجــســيــد خــلــجــاتــه الــنــفــســيــة 
وحـــاجـــاتـــه الـــجـــمـــالـــيـــة، كـــالـــرقـــص، 
والــغــنــاء والنحت واكــتــشــاف اآلالت 
املـــوســـيـــقـــيـــة، ومــــــن ثــــم اســتــثــمــار 
جــــــســــــده كـــــعـــــالمـــــة ســـيـــمـــيـــائـــيـــة 
أدائية  كوسيلة  واستغالله  كــبــرى، 
الــذي كان  الــجــوال  املمثل  تستخدم 
يعتلي عربته، فيحيلها الى خشبة 
عبر  أحـــالمـــه  لتحقيق  مــســرحــيــة، 
ــتــلــقــائــي، ضمن  فــعــل الــتــمــســرح ال
طقس مسرحي جميل ومؤثر، ما 
يــؤكــد لــنــا أنَّ الــفــن أجــمــل أصــدقــاء 
االنــــــســــــان، فـــفـــيـــه شــــفــــاء ألزمــــاتــــه 
النفسية، وتهدئة لحاالته العصبية، 
وقـــلـــقـــه املــــســــتــــدام مـــــن جــــــــراء مــا 
 يعانيه من حــروب وكــوارث وأوبئة

مبرمة. 
ـــفـــن فــــي إثـــــارة  فـــضـــال عــــن دور ال
الــــرأي الــعــام و تــوجــيــهــه، إزاء أزمــة 
حرجة يمر بها اإلنسان واملجتمع، 
بحسب  كــل  لها  الفنون  فتتصدى 

طبيعة الرصد واألدوات واملعالجة.
ة  السمعيَّ الفنون  تمتلك  ما  وبقدر 
ــــة مـــــن قـــــــــدرات مـــؤثـــرة  والــــبــــصــــريَّ
فـــي رصــــد األزمـــــــات، فــــإنَّ املــســرح 
فــيــه مـــن الــخــصــوصــيــة مـــا يجعله 
مــتــفــوقــًا عــلــى الــفــنــون املـــجـــاورة له 
التي  في معالجة األزمــات كاألوبئة 

الــنــاس، خصوصًا  بحياة  تعصف 
ــة مثل  بــعــض أشــكــالــه الــتــحــريــضــيَّ
الناس  الــذي يداهم  الــشــارع  مسرح 
فـــــي أمـــــاكـــــن تـــــواجـــــدهـــــم، بــقــصــد 
تـــوعـــيـــتـــهـــم وإمــــتــــاعــــهــــم، ومــــــن ثــم 
املصيرية  بمشكالتهم  تبصيرهم 
عـــلـــى وفــــــق مــــقــــاربــــات إخـــراجـــيـــة 
تكرس لها كل األنساق الفنية، لكنَّ 
املــشــكــلــة فــي شــح الــنــصــوص التي 
تــرصــد وتــعــالــج مـــوضـــوع األوبــئــة 
واالجتماعية  ة  الصحيَّ  ومضارها 

والنفسية.
فـــقـــد انـــشـــغـــل كـــتـــاب املــــســــرح فــي 
ـــة  الـــكـــتـــابـــة عــــن األوبـــــئـــــة األخـــالقـــيَّ
ــــــة والــــســــلــــوكــــيــــة  واالجــــــتــــــمــــــاعــــــيَّ
تــســلــيــط  دون  مــــن  والـــســـيـــاســـيـــة، 
الضوء على األوبئة التي تستهدف 
صــحــة الـــنـــاس وحـــيـــاة املــجــتــمــعــات 
لخطورتها الهائلة والجسيمة. بهذا 
الصديق   - أدعــو- مخلصًا  الصدد 
الــدكــتــور (جــبــار خــمــاط) صاحب 
الــعــيــادة املــســرحــيــة أْن يــكــرس جل 
وقـــتـــه لــــدعــــوة املـــؤلـــفـــني الـــدرامـــيـــني 
بــقــصــد كـــتـــابـــة نـــصـــوص تــتــنــاول 
وتقديمها  أو ســـواه  كــورونــا  وبـــاء 
املسرحية وهي دعوة  العيادة  عبر 
يقتنصوا بعض  أْن  الكتاب  لجميع 
الحاالت املرعبة التي رافقت انتشار 
هـــــذا الــــوبــــاء وتـــداعـــيـــاتـــه الــنــفــســيــة 
واالجـــتـــمـــاعـــيـــة واالقـــتـــصـــاديـــة في 
الــعــالــم أجــمــع. ولــقــد أســعــدنــي األخ 
املؤلف واملخرج سعد هدابي عندما 
أخـــبـــرنـــي بــكــتــابــة نــــص مــســرحــي 
ضــمــن نـــصـــوص مـــســـرح الـــشـــارع 
يتصدى فيه لوباء كورونا، معالجًا 
إيــــاه مــن زوايــــا مختلفة ومــتــعــددة 

كعادته أسماه (أرواح جائحة).
رافقت  الــتــي  الكثيرة  القصص  إنَّ 
انــتــشــار هـــذا الـــوبـــاء، تمثل ذخــيــرة 

حــــيــــة ورصـــــــيـــــــدًا ال يـــنـــضـــب مــن 
الحكايا املرعبة التي طالت املجتمع 
ـــة جــمــعــاء ومــا  الـــدولـــي، واإلنـــســـانـــيَّ
على الكتاب سوى صياغتها بهيئة 
دايولوجات أو مونولوجات محكمة 
الـــبـــنـــاء، كــيــمــا تــســهــم فـــي إيــضــاح 
أسباب هذا الوباء وتداعياته وسبل 
الــوقــايــة مــنــه، لكي يــمــارس املسرح 
ترميم  فــي  السليم  العالجي  دوره 
أوجاع النفس االنسانية والتخفيف 
 
ً
فضال الرهيبة.  أثقالها  وطـــأة  عــن 

أْن يوظفه  يــمــكــن  الــــذي  الــنــقــد  عـــن 
املـــــــؤلـــــــف لـــــلـــــنـــــاس واملـــــؤســـــســـــات 
واألنظمة والهيئات التي قصرت في 
أدائها، إزاء تفشي الوباء، ما يعمق 
تغادر  التي  املسرحي  النقد  سلطة 
نــقــد أنــســاق الـــعـــرض، بــاتــجــاه نقد 
الـــنـــاس واملـــؤســـســـات ودورهــــــا في 
الوباء أم إشاعته، فالخطورة  إنهاء 
في عمومية األزمة وليس فرديتها 
والـــخـــطـــاب املـــســـرحـــي يــعــنــي بــمــا 
هــو عــام، على الــرغــم مــن أنَّ بعض 
ــــة الــعــاملــيــة قد  الـــنـــصـــوص الــــدرامــــيَّ
تـــــمـــــحـــــورت حـــــــــول مـــــوضـــــوعـــــات 
فــرديــة بــحــتــة، كــمــا هــي الــحــال في 
وهاملت،  ملكًا،  أوديــب  مسرحيات 
ومــاكــبــث، وعــطــيــل، وبــيــت الــدمــيــة، 
وغاليلو، أي أنها ذات خصوصيات 
ســـلـــوكـــيـــة، لــــكــــْن أريـــــــد لـــهـــا صــفــة 
الشمول على مستوى التأويل، في 
حـــني إنَّ األوبـــئـــة مـــن املــوضــوعــات 
الــعــامــة دونــمــا حــاجــة الــى تأويلها، 
وقابلة  بطبيعتها  ــة،  شــمــولــيَّ فــهــي 
للتجسيد كثيمات مغرية للمؤلفني 
املسرح  وألنَّ  واضحة.  ذات دالالت 
من أكثر الفنون صلة بالناس، فإنَّ 
تأثيره سيكون كالوباء وسواه مع 
الناس  الوباء يقتل  أنَّ  الــى  اإلشــارة 

واملسرح يسعدهم.

يـــث
فــي 
فال
ورة
رًرَّجر
وال
ةمرة ّ
رى،
أو   
ـات
ريــة 
هم
ريد
وعا
ّدي
بــي
ي
ّ

علق
ي

ون
اط،
تمد
من
مح
يف

بها  الــخــاص  بطلها  تــخــلــق  أن ْــة  ــــالــســيــاســي ّ
اا مواصفات ال تتوفر أحياًنا في  ً ييُ

الذي يحمل
البوليسية"  "الــروايــة  أو  ة" 
ي
ةة ّ التاريخي ةة"الــروايــة  ّ
ــــ؛ إذ إّنـــه ّ ــــاق الــرومــانــســيــني

ّ
ــوقــصــص الــعــش

يـــمـــتـــاز بـــالـــتـــضـــحـــيـــة والــــــفــــــداء مـــــن أجـــل 
اآلخــريــن،  مــعــانــاة  وتــحــمــل  ــــالجماهير  ّ

عــلــى وإدمــــــــان الـــتـــشـــرد والـــتـــعـــود
السجون.

ولــــو دقــقــنــا فـــي مـــا طــرحــه 
ـــدكـــتـــور طــه  الــــنــــاقــــدان ال

كـــتـــابـــه  فــــــي  وادي 
ـــــــــــــــــــروايـــــــــــــــــــة  (ال

ي ي

ــالـــســـيـــاســـيـــة)  ّ
والــــــــــدكــــــــــتــــــــــور 

مــــحــــمــــد عـــطـــيـــة 
فـــي (دراســــــة نــقــديــة 

فإّنه  ههة)  ّ السياسي الــروايــة  ةةفــي  ّ
لخطاب 

ً
تــأصــيــال ــيــكــون  أن ْى  يــتــعــّد ّال 

ا
ً
ااة، وليس كشف
ً

ةة داخل البنية الروائي ّ ّسياسي
ّعـــن نــــوع ســــــردّي تــمــخــضــت عــنــه كــتــابــة، 
في  بلوتنر"  "جــوزيــف  رأي  يخالفان  وهما 

يي

ه"
يي

ة) : الذي يرى بأن
ي
هه ييّ

ةةكتابه (الرواية السياسي ّ
نشاط في السياسية الــروايــة حصرنا إذا

طـــــــــــــعـــــــــــــمـــــــــــــة 
(النخلة  فــرمــان 
والـــجـــيـــران) فــأيــن 

أن نــــصــــنــــفــــهــــا؟ وأيـــــــنْيـــمـــكـــنـــنـــا 
ةةنضعها؟ إذ هي رواية اجتماعية ّ ْيمكن أن

ّبـــامـــتـــيـــاز، تــتــحــدث عـــن مــجــتــمــع بـــغـــدادي
مشكالتهم طــرح الــروائــي حـــاول ــــمــصــّغــر،

أســـاس  كثيمة  الــثــورة 
الــشــبــا حــكــايــات 
وهـــــو يـــخــ
الــنــظــام
مــــدنــــي

أجــل احــت
ي

والـــتـــظـــاهـــر
حــقــوق الــشــع
في عشرات الرو
ا نــضــال  عــن  تـــزال 

أو قد تكون "الرواية الس
واإلرهـــاب العنف  ساقت 

في محاولة لتفكيك هذ
أسبا ودراســـة  الخطرة، 

يي

نتائجها املهولة والكارث
في "رواية السجون" كم
في إبراهيم"  الله  "صنع 
ا "القلعة  فــي  ّالـــعـــزاوي" 
الدين زنكنه" في "ئاسو

الذين خاض من الروائيني
حقيقة.

الــتــي واملشكلة األخـــرى 
يمكن ال ــه

ي
بــأن ــأهــمــيــة، ّ

ه قــد يــكــون هــنــاك تــوجــه مؤسسي 
د أو ربما غير مقصود في أحيان 
ي

معني،  ي التشجيع نحو إبداع أدبي
ي
ّ

هذا  اــغــرض منه سحب الــقــراء إلــى ّ
وتقليل  الجماهيري  الوعي  ّتغييب 

 االخــــــتــــــيــــــار، كــمــا 
حــال فــي التعبئة 

ــة الــتــي تــقــوم 
ــحـــــكـــــومـــــات 

ة فــــي حــــاالت 
ـــتـــغـــيـــيـــر  هــــــة وال

ّـعـــي واالســــتــــعــــداد 
ض الـــحـــرب، وقـــد سعى 

السياسية" "الــروايــة  ةةاب  ّ ّ
اات
ّ

فـــــــــع مـــــســـــتـــــوى الــــشــــعــــور 
ـــألمـــة الــعــربــيــة،  ّ ــ ـــــــ لـ ّمـــاء الـــقـــومـــي

ل القارئ مسؤولية أخالقية تجاه 
ي

ةة ّ
مــــة الــعــظــيــمــة؛ كــمــا حــصــل فـــي املــد 
بالحقب الخمسينيات، مرورًا  منذ 

يي

الطاغي  الــشــعــور  هــذا  إزاء  ووقــوفــًا 
اإليــرانــيــة، كما نجده  العراقية  ةةحــرب  ّ
روايته  في  الغيطاني"  "جمال  ّوائي 
الرواية  وتحاول  الشرقية".  البوابة  ةة  ّ

طبقات املجتمع خاصة الطبقة العاملة التي 
 تــضــطــلــع" بـــــأدوار ســيــاســيــة او 
ي

ْيــنــبــغــي أن

تتحرك في وسط سياسي". 
هـــذا إنــنــا  نموذج وعــلــى فــي  بحثنا  لــو 

ـــــــــــــي عــــــراقــــــي ّروائ
مثل  مــعــاصــر، 
ـــــــــــــــــــــــــــة  روايـ
غـــــائـــــب 

ا طبقات  بني  تتالقى  التي 
والـــثـــورة عــلــى األوضـــــاع ال

ي

ّومــا كــان اغــتــيــال شخصي
عــن رمـــًزا  ا 

ّ يي
إال الباسيكالت) 

ـــوطـــنـــيـــة.  إذن؛ هـــنـــاك تــم ــال ّ
ّسياسي داخل مكونات البن

الخ تمثالت  فــي  الــحــال  هــي 
نو َ، وليس هو  ّواالجتماعي
األنواع السردية املعروفة. ف

ي
ةة ّ

في الوقوف على ماهية "الر
الــزئــبــقــيــة، الـــتـــي ال يــمــكــن
اآل التساؤل  فيصدمنا 

يي

ــالـــســـيـــاســـيـــة هــــــي، ّ
الــتــي تــتــحــدث ع
مــــن الـــــصـــــر
الالــال ـــ ــــ

ّ
ــــوتـــــمـــــث

أوجاعها
ـــــات ال رواي

اإليــرانــيــة، أو
األ الحرب  أرشفت 
ا وحـــروب  أكتوبر،  وحــرب 
ـــفـــرنـــســـي و ال املـــحـــتـــل  ّمــــع 
ت هــي  السياسية"،  ةة"الــروايــة  ّ
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كــمــا تــدلــل الـــدراســـة الـــى ان تعرض 
ســـري ســواء 

ٔ
طــفــال الــى العنف اال

ٔ
اال

الـــجـــســـدي  االنــــتــــهــــاك  و 
ٔ
ا الـــلـــفـــظـــي 

مع  ذى 
ٔ
واال والــتــعــنــيــف  كـــالـــضـــرب 

كــثــر 
ٔ
خــــــرى، تــجــعــلــهــم ا

ٔ
ضــغــوطــات ا

عرضة لالصابة بمشكالت صحية 
ـــطـــويـــل إذ  ونـــفـــســـيـــة عـــلـــى املــــــدى ال
كانت  التي  تنشئتهم  على  تنعكس 
الحنان والــدفء األسري  الى  تفتقر 

املفترض.
عــــلــــى األهـــــل  املــــفــــتــــرض  ان   وبــــمــــا 
طفال 

ٔ
سرية سليمة لال

ٔ
جواء ا

ٔ
توفير ا

ن الدالئل البحثية 
ٔ
منذ البداية، لذا فإ

هـــمـــيـــة تــوفــيــر 
ٔ
تــحــث مــقــدمــا عــلــى ا

فـــضـــل فـــرص الــعــيــش مــنــذ نعومة 
ٔ
ا

بناء  يكتمل  طـــفـــال حــتــى 
ٔ
اال ظـــفـــار 

ٔ
ا

القويمة  معانيه  وتــتــرســخ  املجتمع 

التي يرتكز عليها.
طـــفـــال الــذيــن 

ٔ
طـــبـــاء، ان اال

ٔ
ويــٔوكــد اال

كثر، 
ٔ
ا و 

ٔ
ا ربع تجارب سلبية 

ٔ
مروا با

مراض 
ٔ
با إصابتهم  احتمال  يتزايد 

ــقــلــب فـــي مــرحــلــة تــالــيــة  و ال
ٔ
ـــرئـــة ا ال

االلتفات  بد من  لــذا ال  من حياتهم. 
كــثــر صحة 

ٔ
طــفــال ا

ٔ
وال نــحــو بــنــاء ا

ٔ
ا

وقــوة لتفادي حــاالت االحــبــاط التي 
يـــصـــلـــون الـــيـــهـــا حــيــنــمــا يــصــبــحــوا 

بالغني.
بيل، مدير  مــارك  البروفسور  يقول 
بــــحــــاث فـــي هــيــئــة الــصــحــة 

ٔ
قــســم اال

العامة بويلز: «ال بد من االقــرار الى 
غلبنا قد تعرض لهذه الصدمات 

ٔ
ان ا

في مرحلة الطفولة. ومن املستحيل 
ي واحدة من 

ٔ
ان نجد طفال لم يمر با

تعد  الــتــي  املجتمعية  الـــحـــاالت  هـــذه 

دنى شك. ولكن 
ٔ
مرا طبيعيا بدون ا

ٔ
ا

مـــــر يصبح 
ٔ
يــجــدر بــنــا الـــقـــول ان اال

و 
ٔ
ا بــوانــا 

ٔ
ا يــقــوم  ان  بعد  هينا علينا 

و التخفيف من 
ٔ
حدهما بمواساتنا ا

ٔ
ا

نفسنا 
ٔ
 ا

ٔ
حـــدة تــوتــرنــا، وبــذلــك تــهــدا

مـــــان، ومــــن ثـــم تنمو 
ٔ
ونــشــعــر بـــــاال

من  قـــل 
ٔ
اال املستوى  بهذا  جسامنا 

ٔ
ا

كثر ارتياحا».
ٔ
التوتر واال

ويـــــضـــــيـــــف مـــــســـــتـــــرســـــال: «لـــــكـــــن، 
باستمرار  األوالد  يتعرض  حينما 
فإن  غير صحيحة  طفولة  لتجارب 
على 

ٔ
ا تــوتــر  بمعدالت  ينمو  الجسم 

 ويــكــون عــرضــة ملــزيــد مــن املخاطر 
الصحية. 

النمو  ثــنــاء 
ٔ
ا الجسم  ن 

ٔ
ا يعني  وهـــذا 

حـــيـــان 
ٔ
غـــلـــب اال

ٔ
يــكــون عــرضــة فـــي ا

خرى، 
ٔ
و با

ٔ
ذى بطريقة ا

ٔ
و اال

ٔ
لإلصابة ا

سرع 
ٔ
وبذلك يضعف الجسم بشكل ا

مراض الخطيرة منها 
ٔ
ويعاني من اال

مراض الرئة.
ٔ
مراض القلب وا

ٔ
ا

وتــــٔويــــده الـــقـــول الـــدكـــتـــورة بـــاربـــارا 
ـــنـــفـــس  جـــــــــــــورج، اســــــــتــــــــاذة عـــــلـــــم ال
ـــســـلـــوكـــيـــات لــــــدى االطـــــفـــــال فــي  وال
والد 

ٔ
اال يعاني  «قــد  دنـــبـــرة: 

ٔ
ا جامعة 

في مرحلة الطفولة من حاالت كثيرة 
من القلق واالضطراب والتوتر، وقد 
و قد يكون 

ٔ
يكون عنيدا ومشاكسا ا

العزلة.  ويفضل  وانطوائيا  خجوال 
والسلوكية  النفسية  الحاالت  وهــذه 
فعال سلبية 

ٔ
كلها ناتجة عن ردود ا

ملــــا يــنــعــكــس عــلــيــه مــــن تــصــرفــات 
سرة املفككة. 

ٔ
بوين في جو اال

ٔ
اال

بوين بضرورة مراعاة 
ٔ
لذا نوصي اال

التصرف  والدهــم وتجنب 
ٔ
ا مشاعر 

العدواني والسيئ واالبتعاد عن كل 
ال  لــكــي  والد 

ٔ
اال حساسية  يثير  مــا 

ذى. 
ٔ
يصيبهم الخذالن واال

طفال 
ٔ
ننا بهذا نكون قد عرضنا اال

ٔ
ال

الصحة  في  الــى مشكالت  مباشرة 
يـــٔودي بهم فيما  مــا  النفسية، وهــو 
بـــعـــد لـــلـــجـــوء الـــــى مـــســـالـــك خــاطــئــة 
فــــي نـــمـــط الـــحـــيـــاة ومـــنـــهـــا تــدخــني 
الــســجــائــر ومـــن ثــم تــنــاول الــكــحــول 
وربـــمـــا تــعــاطــي الــعــقــاقــيــر املـــخـــدرة 
الهرب   التي تعد جميعا تعبيرا عن 
ســـــــــــــــري املــــــٔولــــــم 

ٔ
مـــــــن واقـــــعـــــهـــــم اال

واملضطرب. 
ــــم تــــــــزداد مـــخـــاطـــر تـــدهـــور  ومــــــن ث

حاالتهم الصحية في مرحلة الحقة 
مـــن الـــحـــيـــاة، وكــــل هــــذا يـــرجـــع الــى 
طــــفــــال بـــحـــاالت صحية 

ٔ
إصـــابـــة اال

ســـيـــئـــة فــــــي مــــرحــــلــــة مــــبــــكــــرة مــن 
الطفولة».

 وتــــجــــدر اإلشــــــــارة الـــــى أن الــعــديــد 
تتعلق  التي  السابقة  الــدراســات  من 
ركزت  قد  والصبا  الطفولة  بمرحلة 
جــــــــل لــكــل 

ٔ
ثـــيـــر طـــويـــل اال

ٔ
ـــتـــا عـــلـــى ال

االطفال  حياة  من  السيئة  التجارب 
ولــــــــى، وكـــيـــف ان 

ٔ
فـــي ســنــواتــهــم اال

مـــراض القلب 
ٔ
االمـــــراض املــزمــنــة كـــا

والـــرئـــة تـــٔوثـــر جــديــا عــلــى مستوى 
صحتهم البدنية في املستقبل.

ـــلـــت إحـــــدى الـــبـــحـــوث الــرصــيــنــة  ودل
جراها فريق من الباحثني في 

ٔ
التي ا

العامة من جامعة كارديف  الصحة 
البريطانية، الى أن التجارب السلبية 
ـــذي  لـــألطـــفـــال تــنــتــقــل مـــن الــجــيــل ال
جيال 

ٔ
اال الــى  يعيشه هــٔوالء االطفال 

املستقبليني)  والدهـــم 
ٔ
(ا تليهم  التي 

التي  بــســلــوكــيــاتــهــم  تلتصق  نــهــا 
ٔ
ال

الى  ينقلونها بطريقة غير مباشرة 
أبنائهم فيما بعد. 

سرية 
ٔ
جواء اال

ٔ
وال عن اال

ٔ
وهذا ناتج ا

الــخــاطــئــة الـــتـــي عـــاشـــوهـــا ومــــن ثم 
نه يمكن 

ٔ
خر، ال

ٓ
نقلوها الى الجيل اال

ن 
ٔ
ا الطفولة  ثــنــاء 

ٔ
ا السلبية  للتجارب 

والسلوك  الصحة  على  سلبا  تــٔوثــر 
في الكبر.

طـــفـــال يــتــوارثــون 
ٔ
ويــخــتــتــم بــيــل: «اال

الــجــيــنــات مــن الــوالــديــن الــتــي تنتقل 
خــــر في 

ٓ
ـــى ا تــلــقــائــيــا مـــن شــخــص ال

زمنة مختلفة. 
ٔ
ا

شــــــيــــــاء مـــثـــل الــــتــــدخــــني وتــــنــــاول 
ٔ
وا

ن تٔوثر 
ٔ
املشروبات الكحولية يمكن ا

تلك  الــتــعــبــيــرعــن  عــلــى عملية  فــعــال 
الــجــيــنــات الــتــي تنتقل بــالــفــطــرة الــى 

والدنا. 
ٔ
ا

عن بي بي سي نيوز فاميلي

تــخــيــم أجــــــواء الـــســـعـــادة والـــتـــعـــاون على 
كــانــت حياتهم  أن  أبــو محمد بعد  أســـرة 
ـــــصـــــراخ، اذ كـــان  مــلــيــئــة بـــالـــخـــالفـــات وال
يــخــرج مــن الــصــبــاح الــبــاكــر وال يــعــود إال 
بــعــد مــنــتــصــف الــلــيــل وهــــو مــتــعــب جــدًا 
ويغضب مــن أبــســط األمـــور، وهـــذا جعل 
أطــفــالــه يــنــفــرون مــنــه، لــكــن بــعــد انــتــشــار 
ـــذي عــلــى إثـــره تــم فــرض  وبـــاء كــورونــا ال
الحظر الصحي أصبح يقضي أغلب وقته 
الكثير من  بالقرب من أسرته، مثله مثل 
أعمالهم  تــرك  اجبرواعلى  الــذيــن  الــرجــال 
باملنزل. ورغم صعوبة تحمل  والجلوس 
هــــذا الـــشـــيء وخــصــوصــًا عــلــى الـــرجـــال 

وقت  منذ  معني  سلوب 
ٔ
ا على  العتيادهم 

طــويــل لــكــن أجــبــرتــهــم هـــذه األزمـــــة على 
قلم مع الوضع الجديد وغيرت الكثير 

ٔ
التا

مساهمة  وأسهمت  لديهم،  املفاهيم  مــن 
فعالة وكبيرة في تقريبهم من زوجاتهم 
عن  للتعبير  الثمينة  الــفــرصــة  وأعطتهم 
بـــنـــائـــهـــم مـــن خــالل 

ٔ
حــبــهــم وحــنــانــهــم ال

وقـــــات للعب والــتــرفــيــه وشــعــور 
ٔ
تــقــاســم ا

ة في املنزل.
ٔ
بقيمة املجهود الذي تبذله املرا

ضبط األعصاب
رب ضارة نافعة هذا ما بدأ به أبو محمد 
حــديــثــه  واالبــتــســامــة تــبــدو عــلــى وجــهــه: 
لم  العمل  فــي  املستمر  انشغالي  بسبب 
أقـــتـــرب مـــن أطــفــالــي وتـــحـــدث مــعــهــم بل 
بــالــعــكــس كــنــت أغـــضـــب عــلــيــهــم حينما 
يلعبون ويصدرون ضوضاء في املنزل، 

لــكــن فـــي ظـــل هـــذه الـــظـــروف تــقــربــت من 
أطفالي وزوجتي وأصبحت أقضي أكثر 
وقـــتـــي مــعــهــم وأشـــاركـــهـــم فـــي مــمــارســة 

هواياتهم وأنا في غاية االستمتاع. 

التواصل مع األصدقاء
يـــقـــول الــخــمــســيــنــي هـــشـــام عـــلـــي: كــونــي 
على  من عشرين سنة  أكثر  منذ  معتاد 
السيارات،  تصليح  في  مهنتي  ممارسة 
وأخرج للعمل من الصباح الباكر وال أعود 
املــســاء، لكن عندما فــرض علينا  إال فــي 
الحظر الصحي تدهورت حالتي النفسية 
بعض الشيء لكوني لم اعتد على الوضع 
قلمت معه 

ٔ
تا األيــام  بمرور  لكن  قبل،  من 

وأحببته كثيرًا. ويضيف علي: إذ أقضي 
أغــلــب وقــتــي بـــني مـــع اوالدي واحـــفـــادي 
 عن مشاهدتي للتلفاز على اوقات 

ً
فضال

متفرقة، فضال عن إجراء 
بـــعـــض الــــتــــعــــديــــالت عــلــى 
حـــديـــقـــة املــــنــــزل و قــضــاء 
من  بالقرب  ممتعة  اوقـــات 

األصدقاء املقربني.
 

الجلوس مع األهل
يــوضــح عــلــي حـــيـــدر: كنت 
أقــــضــــي أغــــلــــب وقــــتــــي فــي 
الخارج إذ ال أعود الى املنزل 
إال في أوقــات متأخرة، هذا 
ماسبب لي الخالفات كثيرًا 
مـــع والــــــدي ووالــــدتــــي لــعــدم 
جــلــوســي مــعــهــم، لــكــن بعد 
أزمــــة كـــورونـــا تــغــيــر روتـــني 
يومي كثيرًا. ويشير حيدر: 
أصــبــحــت أقــضــي يــومــي مع 
عالقتي  وتحسنت  أســرتــي، 
مع والــدي ووالــدتــي، وشعرت 

بالسعادة التي لم أشعر بها من قبل، أنا 
 عن 

ً
أتبادل معهم اآلراء واألحاديث فضال

مــمــارســتــي ملــوهــبــتــي فـــي مــجــال الــرســم 
وفضال عن قراءتي بعض الكتب التي لم 

يسعفني الوقت في السابق لقراءتها.
 

التحلي بالصبر
أمـــا الــثــالثــيــنــي كــريــم يــاســني فــلــه حكاية 
أخــرى، إذ يقول: إن وبــاء كورونا علمني 
الــكــثــيــر مــن األمــــور الــتــي كــنــت فــي غفلة 
الــلــه عــزوجــل،  اقــتــرب مــن  عنها وجعلني 
وأكـــــــــــون أكـــــثـــــر صـــــبـــــرًا عــــلــــى األزمـــــــــات 
 عــن إنــجــازي 

ً
والــظــروف الصعبة، فــضــال

بعض األعمال املتراكمة لدي. 
ويــضــيــف يـــاســـني: بـــــدأُت أقـــضـــي معظم 
وقــتــي مــع أخـــوانـــي الــصــغــار واشــاركــهــم 
اجل  مــن  اللعب ومــمــارســة هواياتهم  فــي 
ثر الحظر على حالتهم النفسية 

ٔ
تخفيف ا

يــفــهــمــون معنى  طـــفـــال ال 
ٔ
اال كــثــيــرًا؛ ألن 

الحظر والبقاء في املنزل.
 

تقاسم أعباء املنزل
يــقــول الباحث واألكــاديــمــي أحــمــد عباس 
الرجل  بقاء  الذهبي: «عندما نتحدث عن 
في املنزل، فإننا نذكر عددا من الجوانب 
فالخصائص  الــنــفــس؛  علم  فــي  النفسية 
إلــى  شخص  مــن  تختلف  السيكولوجية 
خـــــر كــمــا نــعــبــر عــنــهــا فـــي عــلــم الــنــفــس 

ٓ
ا

«هـــنـــدســـة الــــســــلــــوك»، وســـنـــذكـــر بــعــض 
املشاهدات عن نفسية الرجل خالل فترة 
الــحــظــر الــصــحــي، ونــذكــر بــعــض املــواقــف 
يضا 

ٔ
الطريفة، فالرجل في املنزل كان له ا

يــنــادي  الـــطـــرائـــف والـــنـــكـــات، إذ  فـــي  دور 
بالقول  الصحي  الحظر  من  الرجال  أحــد 
يــتــهــا الــنــســاء، نــحــن الـــرجـــال وجــودنــا 

ٔ
«ا

لتصفية  ولــيــس  الصحي  للعزل  بالبيت 

الــحــســابــات». ويـــرى الــذهــبــي أن املــهــارات 
التي صنعت  املطبخ  فــي  تـــزداد  الرجالية 
ــكــثــيــر مــــن الـــنـــســـاء مــمــن  الــــجــــدل لـــــدى ال
مر لصالحهم، 

ٔ
مر فاستغلوا اال

ٔ
عجبهم اال

ٔ
ا

خذوا قسطا من الراحة لهم من املطبخ 
ٔ
وا

الحظر  فترة  انقضاء  غاية  إلــى  ومتاعبه 
الغيرة  انتابهن شــعــور  ومــمــن  الــصــحــي، 
زواجهم وخاصة ممن ال يتقن الطبخ 

ٔ
من ا

ــــى املطبخ  بــشــكــل جــيــد، بــعــد دخــولــهــم إل
 
ّ
ــذ ل

ٔ
شــهــى وا

ٔ
إعـــداد ا ومنافستهم لهن فــي 

طباق.  
ٔ
اال

ويشير الباحث واألكاديمي الى مجموعة 
كــثــر 

ٔ
مـــن الــنــصــائــح مــنــهــا إعـــطـــاء وقــــت ا

دائما  تتاح  الفرصة ال  هــذه  ن 
ٔ
ال بــنــاء، 

ٔ
لــال

بــســبــب االنـــشـــغـــاالت الــكــبــيــرة وضــغــوط 
 عــــن تـــقـــديـــر املـــســـٔوولـــيـــة 

ً
الـــعـــمـــل، فـــضـــال

تقدر  ال  ة 
ٔ
املـــرا عاتق  على  امللقاة  الكبيرة 

حــق قــدرهــا، وهــكــذا، فمكوث الــرجــل في 
مــن معاينة  الــيــوم، سيمكنه  املــنــزل طيلة 
ة فـــي املــحــافــظــة 

ٔ
الــــــدور الـــــذي تــلــعــبــه املــــــرا

ســرة، فضال عن ان يجعل 
ٔ
على توازن اال

فـــكـــار 
ٔ
الـــرجـــال فــرصــة لــتــغــيــيــر بــعــض اال

سها إلصاق 
ٔ
والعقليات السائدة، وعلى را

ن يعّود 
ٔ
ة، فال عيب في ا

ٔ
مهام البيت باملرا

بأعباء  املــشــاركــة  على  أنفسهم  الــرجــال 
املنزل.



 
كشــــــــفت الهيئــــــــة التطبيعية أخيــــــــرًا عن مســــــــّودة النظام 
األســــــــاس الجديد لالتحــــــــاد املركــــــــزي لكرة القــــــــدم التي 
سترســــــــل الى الفيفــــــــا لغرض منحها الضــــــــوء األخضر 
ومــــــــن ثم عرضهــــــــا على الجمعيــــــــة العموميــــــــة (القديمة) 
التحــــــــاد اللعبــــــــة وقــــــــد اســــــــتحدثت فيهــــــــا نقــــــــاط جديدة 
وعديــــــــدة، أهمهــــــــا توســــــــعة عدد الهيئــــــــة العامــــــــة وإعادة 
رســــــــم خريطة أنديــــــــة دوري الدرجة األولــــــــى واالتحادات 
الفرعيــــــــة مع زيادة الكيانات املســــــــتقلة التي تمارس كرة 
القدم بواســــــــطة الروابــــــــط، وقبل املوافقــــــــة النهائية يتوقع 
املراقبــــــــون ان تتجدد الخالفات مــــــــرة اخرى بني األطراف 
املؤيدة لتلك اإلصالحات والرافضة لها والتي ســــــــنعقب 
 عليهــــــــا الحقا بعد عــــــــرض اهم التغييــــــــرات وعلى النحو 

اآلتي:
1 - توســــــــعة الهيئة العامة لالتحــــــــاد العراقي وقد يصبح 

العدد ما بني (94 - 100) مندوب.
2 -اســــــــتحداث روابط جديــــــــدة على غــــــــرار رابطة االندية 

الرياضية واالكاديميات املختلفة.
3 -عدم الســــــــماح بازدواجية املناصب ويشمل ذلك عدم 
(ناد واتحاد- اتحاد فرعي  السماح بعضوية هيئة إدارية لـ
واتحاد مركزي- رابطة واتحاد) ، انسجاما مع تعليمات 
االتحاد الدولي ,وتطبيقا ملبدأ الحوكمة الرشــــــــيدة والتي 
ال تســــــــمح بتمثيل كيانني فــــــــي ان واحد تجنبا لتضارب 
املصالح وحسب قول الفيفا االمر مشابه ( بعدم السماح 

لالعب بتمثيل ناديني في وقت واحد).
4 - منــــــــح روابط الالعبني واملدربــــــــني واالندية صالحيات 
ملمارســــــــة عملهــــــــا في ترشــــــــيح ممثلني عنهــــــــا في غرفة 
فض املنازعات لغرض حل جميع املشــــــــكالت في عقود 

الالعبني واملدربني مع االندية.
5 - مــــــــن اجل عدم ترســــــــيخ الدكتاتورية تــــــــم تحديد مدة 

دورتني فقط للرئيس واالعضاء أسوة بباقي دول العالم.
6 - تتكــــــــون رئاســــــــة وعضويــــــــة جميــــــــع اللجــــــــان الدائمة 
واملســــــــتقلة من اشــــــــخاص مســــــــتقلني ومن غير املكتب 

التنفيذي لالتحاد.
7 - من حق الهيئة العامة ترشــــــــيح اشــــــــخاص لرئاســــــــة 

وعضوية اللجان.
8 - شرط الشهادة الجامعية للرئيس والنواب، واالعدادية 
لألعضــــــــاء ويســــــــتثنى مــــــــن ذلــــــــك الالعبــــــــون الدوليــــــــون 

(للعضوية فقط).
9 -إلزام االتحــــــــاد بجعل جميع الحســــــــابات والتعامالت 

املالية عبر الحسابات املصرفية وليس نقدًا.
10 -إلزام االتحاد بنشر الحسابات املالية واملنح املستلمة 

وجميع البيانات املالية عبر املوقع الرسمي.
11 - الزام االتحاد بنشــــــــر جميع االيفادات الرسمية عبر 

املوقع الرسمي.

توسعة الهيئة العامة
قطعــــــــا في النظــــــــام الجديد توجد مواد مهمــــــــة ومتطورة 
أخذت من احدث نســــــــخ الفيفا2019 واجمل ما في األمر 
هــــــــو ان الهيئة العامة القديمة ( 53) هي التي ســــــــتصوت 
علــــــــى النظام األســــــــاس الجديد وعلى توســــــــعة نفســــــــها 
بنفســــــــها وهي خطوة حضارية اذا ما حظيت باإلجماع 
ومنه زيادة تمثيــــــــل اندية الدرجة االولى بخالف النموذج 
الســــــــابق الذي تم الترويج له سابقًا على ان يكون نصف 
عدد مســــــــتوى التمثيل االول( املمتازة) وعليه ســــــــيزداد 
العــــــــدد الى 42  ناديــــــــا أي زيادة الهرم من اســــــــفل، كذلك 
ســــــــيعاد تشــــــــكيل اتحــــــــاد بغــــــــداد بفرعيــــــــه ( الرصافة  
والكرخ) وهنا تمنح الفرصة لبقيــــــــة أندية الدرجة االولى 
البالغ عددها 150 بغية االنضمام  الى اتحاد بغداد او الى 
بقية االتحادات الفرعية ( 18) حســــــــب الرقعة الجغرافية، 
باإلضافة الى ذلك ستكون هنا زيادة في تمثيل الكيانات 

املســــــــتقلة للروابط وقد تتمثل بثالثة مندوبني لكل رابطة 
لكن يحق الحدهم الترشيح والبقية التصويت .

 رابطة املمتازة
النقطة األخرى التــــــــي بحاجة الى إجابة واضحة من قبل 
ممثلــــــــي انديــــــــة الدرجة املمتــــــــازة الذين شــــــــرعوا بتكوين 
رابطتهــــــــم الخاصــــــــة التي مــــــــن املفتــــــــرض ان تضمن لهم 
االســــــــتقاللية فــــــــي إدارة مســــــــابقتهم وشــــــــؤونهم املالية 
واالدارية والتســــــــويقية بأنفسهم بعيدا عن االتحاد لكن 
ماهــــــــي الضمانــــــــات التي ســــــــوف يحصلــــــــون عليها في 
حال التصويــــــــت على زيادة عدد ممثلــــــــي الدرجة االولى 
الــــــــى42  مقعدًا وعــــــــاد املكتب التنفيــــــــذي الجديد وتدخل 
هو فــــــــي اإلدارة واالشــــــــراف علــــــــى دوري الرابطة؟؟ بعد 
ان تصبــــــــح هــــــــي الكتلة االصغر في قمــــــــة الهرم وان كتل 
الدوري ،الدرجة االولى واالتحــــــــادات الفرعية هي األقوى 

واملتحكمة بالقرارات ورسم خريطة كرتنا.

الشهادة الجامعية 
بيد ان ابرز النقاط الجدلية التي ســــــــوف تثير الخالف في 
االيام املقبلة هي التي تتعلق بالشهادة الجامعية وبالتالي 
سيحرم الكثير من نجومنا الدوليني من فرصة الترشح 
للمناصب اإلدارية في املكتــــــــب التنفيذي، رأي التطبيعية 
ثابــــــــت ويعتمــــــــد على فكــــــــرة التمييز بني الالعــــــــب الدولي 
املجتهد الذي تفوق رياضيا وحصل ايضًا على الشهادة 
الجامعيــــــــة كون ان هذا املؤهل ســــــــيرفع من حظوظه عند 
الترشــــــــح الى رئاســــــــة االتحاد او نائبي الرئيس، اما اذا لم 
يكــــــــن حاصال عليها، فله الحق فقط في الترشــــــــيح على 
العضويــــــــة بعــــــــد ان وضع شــــــــرط املؤهــــــــل الثانوية لبقية 
األعضاء( غير نجوم اللعبة) في حني ان بقية االتحادات 
العربية والعاملية اســــــــتثنت شــــــــرط املؤهل مــــــــن أنظمتها 

األساسية! .

بينــــــــت اللجنة الفنية والتطوير في اتحــــــــاد الكرة عن انها 
نجحــــــــت في تأمني عدد مــــــــن املباريات الوديــــــــة ملنتخبنا 
الوطنــــــــي خــــــــالل شــــــــهر ايلــــــــول املقبــــــــل ضمــــــــن اجنــــــــدة 
استعدادات األســــــــود التحضيرية الستئناف التصفيات 
القاريــــــــة املزدوجــــــــة املؤهلة الى نهائيــــــــات كأس العالم في 
قطــــــــر 2022 و نهائيات امم اســــــــيا في الصني 2023، في 
حني اعتذرت فيتنام عن مواجهتنا تجريبيًا في تشرين 

االول املقبل .
ونجحت ادارة املنتخب الوطني لكرة القدم في الحصول 
على موافقة الجانب العماني بتضييف منتخبنا واجراء 
مبــــــــاراة وديــــــــة تقام ضــــــــد أصحاب األرض في مســــــــقط 
بتاريــــــــخ الثالث من ايلول املقبل، بنــــــــاء على طلب االتحاد 

الشــــــــقيق الذي امن لقــــــــاء آخر مع نظيــــــــره األردني تأهبًا 
لتصفيات مونديال قطر 2022  كما وتأتي هذه املواجهة  
انسجامًا مع رغبة املدرب كاتانيتش في خوض سلسلة 
مــــــــن اللقــــــــاءات التجريبية من اجل اســــــــتكمال خطته في 
تجهيز كتيبة االسود لالستحقاقات املقبلة. وفي سياق 
متصل كثفت اللجنة التطبيعية جهودها بشــــــــأن تأمني 
ثــــــــالث مباريات أخــــــــرى، االولى امام ســــــــوريا في الثامن 
مــــــــن ايلول املقبــــــــل ومن املؤمــــــــل اقامتها فــــــــي اربيل، في 
الوقت الذي اتفقت فيــــــــه مع الجانب اللبناني على خوض 
لقاء ودي في الرابع عشــــــــر من الشــــــــهر نفسه في ملعب 
فرانسوا حريري، بينما لم يتحدد موعد املباراة االخيرة 
ملنتخبنا امام فلســــــــطني اذ من املرجح ان يكون في مطلع 
تشرين األول املقبل قبيل اللقاء املرتقب امام هونغ كونغ 

في التصفيات املزدوجة .
زيــــــــدان  الديــــــــن  زيــــــــن  الفرنســــــــي  أكــــــــَد 
مــــــــدرب ريال مدريــــــــد متصــــــــدر الدوري 
اإلســــــــباني لكرة القــــــــدم أنــــــــه ال يأمل في 
ليونيــــــــل  األرجنتينــــــــي  النجــــــــم  رحيــــــــل 
ميســــــــي عن الغريم التقليدي برشــــــــلونة 
تعليقــــــــا على خبر إلذاعــــــــة محلية مفاده 
 بــــــــأن "البرغــــــــوث" يفكــــــــر فــــــــي الرحيــــــــل 
صيف 2021. وقال زيــــــــدان في معرض 
رده عن أول سؤال في املؤتمر الصحفي 
الذي أعقب فوز فريقه على خيتافي (1 - 
صفر) في ختام املرحلة الثالثة والثالثني 
وابتعــــــــاده بأربــــــــع نقاط فــــــــي الصدارة "ال 
أعــــــــرف مــــــــاذا ســــــــيحدث، لكننــــــــا ال نريد 
ذلــــــــك (رحيله). إنه اليوم فــــــــي هذه الليغا، 
 ونريد أن يكــــــــون لدينا أفضــــــــل الالعبني 

فيها".
وأكــــــــد "راديــــــــو كادينا ســــــــير" فــــــــي وقت 
متأخــــــــر من مســــــــاء اول امــــــــس الخميس 
خالل برنامجه "إل الرغويرو" ان "ميسي 

ينوي مغادرة برشلونة".
وأوضــــــــح الراديو اإلســــــــباني "فــــــــي الوقت 
الحالــــــــي، فكرة ميســــــــي هي إنهــــــــاء عقده 
في عام 2021 وترك برشــــــــلونة. لقد شل 
ميســــــــي مفاوضات تمديــــــــد عقده. كانت 
املفاوضــــــــات بــــــــدأت بشــــــــكل جيــــــــد جدا، 
بتوافــــــــق بني الطرفــــــــني، بيــــــــد ان األحداث 
األخيرة دفعت ميســــــــي إلى إعادة النظر 
في كل شــــــــيء، وفي الوقــــــــت الحالي، قرر 
إيقاف املفاوضات بشأن تمديد عقده مع 
برشــــــــلونة". وتابع "ميسي أخبر الالعبني 
األقــــــــرب إليه في غرفة املالبس أنه ال يريد 
أن يصبح مشــــــــكلة للنادي. لقد قال دائما 
أنــــــــه ســــــــيبقى طاملا يريــــــــد النــــــــادي ذلك"، 
موضحة "لكــــــــن قائد البالوغرانا ســــــــئم 
رؤية الوقت يمر من دون رؤية مشــــــــروع 

ناجح للنادي".
ويمتد عقد ميســــــــي (33 عامــــــــا)، املتوج 
بالكرة الذهبية الفضــــــــل العب في العالم 
ســــــــت مرات، مــــــــع برشــــــــلونة حتــــــــى 30 

حزيران 2021.
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استبشَر الوسط الرياضي، خاصة أهل الساحرة املستديرة، 
خيرًا عندما أنجــــــــزت الهيئة التطبيعية فــــــــي اتحاد كرة القدم 
مســــــــودة النظام األســــــــاس التي باتت الشــــــــغل الشــــــــاغل لكل 
من ينتمي ألســــــــرة كــــــــرة القدم العراقية ممــــــــن يهمهم مصير 
ومســــــــتقبل كرة العراق التي تلكأت في اآلونة األخيرة بسبب 
التجاذبات وعوامل الشــــــــد والجذب التي شــــــــهدتها الســــــــاحة 
ل 

ّ
املحلية، قبل أن تصــــــــار األمور الى حل االتحاد القديم وتكف

االتحاد الدولي للعبة بتشكيل هيئة تطبيعية من شأنها إعداد 
النظام األساس والتهيئة إلجراء االنتخابات وفقًا له.

لــــــــع عليهــــــــا القاصي 
ّ
ومــــــــا أن رأت تلــــــــك املســــــــودة النــــــــور ليط

والدانــــــــي ممن يهمــــــــه األمر كون املوضوع بــــــــات يؤرق الجميع 
وتســــــــتهويهم متابعتــــــــه، حتــــــــى وجدنا أن هناك مــــــــن يحاول 
وضــــــــع العصي بدواليــــــــب تلك الهيئة مــــــــن دون أي مبرر، على 
أساس أنه ُيبدي امتعاضه من بعض فقرات تلك املسوّدة التي 
رّبما يجهل عنها أي شــــــــيء، لكنه يسعى لالعتراض من أجل 
االعتراض فقط، كي يضع له اسمًا في الئحة 
املعترضــــــــني! من بــــــــاب خالف تعــــــــرف حتى 
(الطشــــــــة) التي باتت الشغل الشاغل  يحظى بـ
للبعض ممن ال يفقهون شــــــــيئًا في الرياضة 
بشــــــــتى ميادينهــــــــا! املســــــــّودة فــــــــي طريقها 
الــــــــى االتحــــــــاد الدولــــــــي (الفيفا) وهــــــــو بدوره 
سيدرســــــــها بترو ملعرفة ما إذا كانت مطابقة 
لقوانينــــــــه ونظامه وتعديالتــــــــه األخيرة أم ال ؟ 
ثم تعــــــــاد الى الهيئة التطبيعية التي ســــــــتأخذ 
رأي الهيئة العامة (الســــــــلطة العليا) في اتحاد 
الكرة العراقي، واألخيرة سوف يكون لها اليد 
الطولى في تحرير تلك املســــــــوّدة التي ينبغي 
فق عليها 

ّ
أال تظهــــــــر الــــــــى املأل مــــــــن دون أن يت

هوا جيدًا أنها ستخدم مستقبل 
َ
الجميع ويفق

الكــــــــرة العراقيــــــــة وتحافــــــــظ علــــــــى ديمومتها 
وتعيدهــــــــا الى فضاء التألق ليســــــــطع نجمها 

مجددًا كما عهدناها سابقًا.
رب سائل يتساءل، ويرمي بسهام انتقاده الى 
كل من وجه لومه وانتقاده الى الهيئة التطبيعية ، وهنا لســــــــت 
مدافعًا عنها، لكن أرى من غير املمكن أن نقذفها باالتهامات 
مــــــــن دون أي مبرر، فمــــــــا أن رأت تلك املســــــــّودة النور قبيل أن 
 من املنتقدين حتى وإن كانوا 

ً
تصــــــــل الفيفا وجدنا كمًا هائال

غيــــــــر آبهني بفقراتها ، فال أعرف ســــــــببا يجعــــــــل هذا الطابور 
الخامس متحضرا ومتجحفال بمناسبة أو من دونها ليجعل 
من نفســــــــه معترضًا ومعارضًا لهذه الهيئة التي يعلم الجميع 
ان أول قراراتها عدم ترشيح أي من أعضائها لالتحاد الجديد 

وهاجسها فقط خدمة الكرة العراقية!
من وجهة نظري: أرى أنه لو تغيرت أسماء تلك الهيئة الستمر 
املعترضــــــــون بالنيل منها لغاية ال يعلمها إال الراســــــــخون في 
العلــــــــم ، الســــــــيما إن املعترضني اليوم هم مــــــــن كانوا يطالبون 
بزيادة الهيئة العامة باألمــــــــس، لكنهم اليوم وقفوا بالضد من 

مسودة النظام األساس.

قــــــــال الالعب الدولي الســــــــابق احمد عبد الجبــــــــار انه ملتزم 
بالعقــــــــد التدريبــــــــي مع نــــــــادي الكرخ في املوســــــــم املقبل، اذ 
يتواجد ضمن املالك الفني لكرة الكناري وليســــــــت لديه نية 

اخرى لالستماع للعروض املحلية.
وقال عبد الجبار في تصريح خص به "الصباح الرياضي" 
: انه اســــــــتفاد كثيرا من خالل العمل كمســــــــاعد الى جانب 
املدرب كريم سلمان ويطمح لالستمرار معه ضمن الجهاز 
الفنــــــــي لكرة الكــــــــرخ في املوســــــــم املقبل، مؤكــــــــدا انه ملتزم 
بعقده مع الكناري وليست لديه نية لخوض تجربة تدريبية 

جديدة.

واضاف ان الكرخ يمتلك جميع املؤهالت التي تجعله ينافس 
ضمــــــــن املراكز املتقدمة في االعــــــــوام املقبلة بدءا من االدارة 
التي تعمل باحترافية ومرورا بالجهاز التدريبي والالعبني، 
مبينــــــــا ان الفريق منذ تأسيســــــــه ولغايــــــــة االن يعد منجما 
حقيقيا لرفــــــــد املنتخبــــــــات الوطنية واالنديــــــــة الجماهيرية 
باملواهــــــــب والطاقات الشــــــــابة وابرز من مثــــــــل االصفر في 
املواســــــــم العشــــــــرة االخيرة مهند عبد الرحيم وســــــــعد عبد 
االمير وعماد محســــــــن وعبد القادر طارق وعدي شــــــــهاب 

وعلي بهجت وغيرهم.
وبشــــــــأن ارتفاع حــــــــاالت االصابــــــــة بفيــــــــروس كورونا في 
املجتمــــــــع الرياضــــــــي ذكر ان االخبار غير ســــــــارة في االيام 
االخيــــــــرة نتيجة تزايد اعداد املصابــــــــني بالوباء والوضع ال 

يتحمل حاليا فقدان اســــــــماء اخرى بعد رحيل االســــــــطورة 
احمد راضي واملدرب علي هادي، داعيا الجميع الى تطبيق 
توصيــــــــات خلية االزمة واالبتعاد عــــــــن التجمعات من اجل 
انحسار الفيروس وعودة الحياة الطبيعية، منوها بانه قليل 
الخروج من املنزل وملتزم جدا بطرق الوقاية الصحية عند 

ذهابه الداء وظيفته بصفته مهندسا في دائرة الكهرباء.
وبخصوص تسمية ملعب الكرخ باسم النجم الراحل احمد 
راضي شدد عبد الجبار على انها مبادرة جميلة من ادارة 
النادي، الن املغفور له يســــــــتحق فعال كل التقدير والثناء ملا 
قدمه للكــــــــرة العراقية العبا ومدربا، موضحا ان نبأ رحيل 
"ابــــــــا هيا" كان كالصدمة معربا عن حزنه الشــــــــديد لفقدان 

االسم الالمع في تاريخ رياضتنا.
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ة تحفة معماريَّ
وآيا صوفيا تحفة معمارية شيدها البيزنطيون 
أباطرتهم  يتّوجون  وكانوا  السادس  القرن  في 
العاملي  الــتــراث  فيها. وقــد أدرجـــت على الئــحــة 
والعلوم  والثقافة  للتربية  املتحدة  األمــم  ملنظمة 
(يــونــســكــو)، وتـــعـــدُّ واحـــــدة مـــن أهـــم الــوجــهــات 

ة في اسطنبول. السياحيَّ
القسطنطينية  على  العثمانيني  استيالء  وبعد 
إلــى مسجد في 1453  في 1453، تم تحويلها 
ثـــم إلــــى مــتــحــف فـــي 1935 بـــقـــرار مـــن رئــيــس 
مصطفى  حينذاك  الفتية  التركية  الجمهورية 
كمال أتاتورك بهدف ”إهدائها إلى اإلنسانية“.

لــكــنَّ وضــعــهــا كـــان مــحــور جـــدل. فمنذ 2005 
لجأت منظمات مرات عدة إلى القضاء للمطالبة 
تنجح حتى  لــم  لكنها  بــإعــادة جعلها مسجدًا، 

اآلن.
ــنــائــب الــعــام  وخــــالل جــلــســة الــخــمــيــس، طــلــب ال
رفــض طلب املــنــظــمــات، مــؤكــدا أنَّ قـــرار تعديل 
وضـــع ”آيـــا صــوفــيــا يــعــود إل مجلس الــــوزراء 

والرئاسة“.
ـــــــذي تـــثـــيـــره هـــذه  ـــقـــلـــق ال وفــــــي مــــؤشــــر إلــــــى ال
الــقــضــيــة فـــي الـــخـــارج، دعـــت الـــواليـــات املــتــحــدة 
 األربـــعـــاء تــركــيــا إلـــى عـــدم املــســاس بــوضــع آيــا 

صوفيا.
لــــكــــنَّ إردوغـــــــــــان الـــــــذي يـــشـــعـــر بـــالـــحـــنـــني إلـــى 
االمــبــراطــوريــة الــعــثــمــانــيــة ويــســعــى إلـــى كسب 
ـــنـــاخـــبـــني املـــحـــافـــظـــني وســــــط أزمــــة  أصــــــــوات ال
اقــتــصــاديــة نــاجــمــة عـــن وبــــاء (كــوفــيــد – 19)، 
َر مرات عدة عن تأييده لفكرة تحويلها إلى  عبَّ
مسجد. وقد وصف العام املاضي تحويلها إلى 

متحف بـ“الخطأ الفادح“.

{رمز}
منذ وصــول إردوغـــان إلــى السلطة في 2003، 
تزايدت النشاطات املرتبطة باإلسالم داخل هذا 
أو  القرآن  لتالوة  الــذي تنظم فيه حلقات  املوقع 

ة أمامه. صلوات جماعيَّ
ويــحــلــم مــحــمــود كـــارغـــوز (55 عـــامـــا) صــانــع 
األحـــذيـــة بــالــصــالة يــومــًا مـــا فـــي آيــــا صــوفــيــا. 
بأْن  آمل  العثمانيني.  أجدادنا  إرث  ”إنها  وقــال: 
 تــســمــع صــلــواتــنــا ويـــجـــب أْن نــضــع حــــدًا لــهــذا 

الحنني“.
املكتب االستشاري  أنطوني سكينر من  ورأى 
”فيريسك مابلكروفت“ أن تحويل آيا صوفيا 
إلى مسجد يمكن أن يسمح إلردوغان بإرضاء 
قاعدته االنتخابية وإثارة غضب أثينا التي تقيم 
 مــع أنـــقـــرة، واســتــعــادة 

ً
عــالقــات مــتــوتــرة أصـــال

املاضي العثماني.
وأضاف ”لم يكن من املمكن إلردوغان أْن يجد 
رمـــزًا على هــذه الــدرجــة مــن الــقــوة لتحقيق كل 
هذه األهداف دفعة واحدة“. وكان مجلس الدولة 
ســمــح الـــعـــام املـــاضـــي بــتــحــويــل كــنــيــســة شـــورا 
قرار  في  إلــى مسجد  اسطنبول  في  البيزنطية 
آيا  مستقبل  بــت  قبل  اخــتــبــارا  البعض  اعتبره 

صوفيا.
وقـــالـــت أصــلــي أيـــديـــن تـــاش بـــاش الــبــاحــثــة في 
املجلس األوروبــي للعالقات الخارجية إن قرار 
الدولة ”سيكون سياسيا على األرجح  مجلس 

نتيجة النقاشات داخل الحكومة“.

خطر توتر
تـــرى تـــاش بـــاش أنـــه عــلــى الــحــكــومــة أن تــدرس 
الـــجـــوانـــب اإليـــجـــابـــيـــة والــســلــبــيــة مــــن مــنــظــور 
الرئيس  وإدارة  وأوروبـــا  اليونان  مــع  عالقاتها 
ـــذي يعتبر ”الــديــن  األمــيــركــي دونــالــد تــرامــب ال

مسألة مهمة“.
قـــرار تحويل موقع  يثير  أن  يمكن  الــواقــع،  فــي 
رمـــــزي إلــــى هــــذا الـــحـــد فـــي تـــاريـــخ املــســيــحــيــة، 

مسجد  إلــى  القديمة،  البيزنطية  الكنيسة  مثل 
خالفات.

الخارجية األميركي مايك بومبيو:  وقــال وزيــر 
”نــحــض الــســلــطــات الــتــركــيــة عــلــى أْن تــواصــل 
الــحــفــاظ عــلــى آيـــا صــوفــيــا كــمــتــحــف، تجسيدًا 
اللتزامها احترام التقاليد الدينية والتاريخ الغني، 
الــتــي أســهــمــت فــي صــنــع الــجــمــهــوريــة الــتــركــيــة، 

وأتاحت لها أْن تبقى منفتحة على الجميع“.
ويثير مصير آيا صوفيا قلق اليونان املجاورة 
خصوصا التي تراقب عن كثب اإلرث البيزنطي 

في تركيا.
وفي تركيا، معارضو قرار من هذا النوع كثر. 
وقالت الطالبة سنا يلديز التي تدرس االقتصاد 

إن ”ماليني السياح يزورون املوقع كل سنة“.
واضـــافـــت ”إنـــهـــا مــكــان مــهــم لــلــمــســلــمــني لكن 

ــــك  لــــلــــمــــســــيــــحــــيــــني كــــذل
 ولـــــــــلـــــــــذيـــــــــن يـــــحـــــبـــــون

التاريخ“.

رفض فرنسي
وزارة  قــــــــــــالــــــــــــت 
ــــــــــــخــــــــــــارجــــــــــــيــــــــــــة  ال
الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة يـــــوم 
إن  الفائت  الخميس 
آيا صوفيا،  متحف 
تاريخه  يــعــود  الـــذي 

ـــى الـــقـــرن الــســادس  إل
املــيــالدي وٌبــنــي أصال 

مسيحية  كــكــاتــدرائــيــة 
في إسطنبول، ”يجب أن 

يظل مفتوحا للجميع“.
وقـــــــــــــــال مــــــتــــــحــــــدث بـــــاســـــم 

الــفــرنــســيــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
”إنــــــه (املـــتـــحـــف) رمـــــز لــلــتــســامــح 

 والـــتـــنـــوع، ويـــجـــب أن يــبــقــى مــفــتــوحــا 
للجميع“. 

ويـــــأتـــــي تـــعـــلـــيـــق فـــرنـــســـا فـــــي خـــضـــم خـــالف 
مــتــصــاعــد مــع تــركــيــا بــعــد مــواجــهــة قــبــل أكثر 
مــن أســبــوعــني فــي البحر املــتــوســط وانــتــقــادات 
 مــتــصــاعــدة بـــني الــبــلــديــن بـــشـــأن الـــوضـــع في
ليبيا.  واحتدم الجدل مؤخرا بني أنقرة وباريس 
فــــي ظــــل ســـيـــل مــــن االنــــتــــقــــادات بــــني الــبــلــديــن 
الــعــضــويــن فــي حــلــف شــمــال األطــلــســي، وذلــك 
على خلفية دعم تركيا لحكومة الوفاق الليبية 
املعترف بها دوليا في طرابلس في مواجهة قوات 
اللواء املتقاعد خليفة حفتر الذي يحظى بدعم 
مــن اإلمــــارات ومــصــر وروســيــا ودول أوروبــيــة 
 بينها فرنسا على الرغم من نفي باريس لذلك 

الدعم.
الـــديـــنـــيـــة فــــي وزارة  الــــحــــريــــات  وكــــــان ســفــيــر 
ــــخــــارجــــيــــة األمــــيــــركــــيــــة ســـــــام بـــــــــــراون بــــاك  ال
 قــــــد قـــــــال فــــــي تــــغــــريــــدة لــــــه عــــلــــى تــــويــــتــــر إن 
”آيــــا صــوفــيــا يــحــمــل أهــمــيــة روحـــيـــة وثــقــافــيــة 
الديانات  مختلف  من  املؤمنني  ملليارات  كبيرة 

حول العالم“.

في خمس نقاط
وفي ما يلي، خمس نقاط يجب معرفتها عن هذا 
البناء التاريخي املدرج على قائمة التراث العاملي 
والعلوم  والثقافة  للتربية  املتحدة  األمــم  ملنظمة 
(يونسكو) والذي تثير طبيعة استخدامه جدال 

باستمرار:

تاريخ حافل باألحداث
السادس  القرن  في  املهيب  الصرح  هــذا  أنشئ 
جستنيان.  البيزنطي  اإلمــبــراطــور  حكم  تحت 
وتعتبر آيا صوفيا اليوم واحدة من أهم اآلثار 
استيالء  وبــعــد  البيزنطي.  العهد  مــن  املــوروثــة 

ــــعــــثــــمــــانــــيــــني عـــلـــى  ال
في  القسطنطينية 
تحويل  تــم   ،1453
ـــــى  ــــكــــنــــيــــســــة إل ال

مسجد.
انهيار  بعد  لكن 
اإلمــــبــــراطــــوريــــة 
الـــعـــثـــمـــانـــيـــة فــي 
نــــهــــايــــة الــــحــــرب 
ــعــاملــيــة األولـــــى،  ال
قــــــــــــــــرر رئــــــيــــــس 
الـــــــجـــــــمـــــــهـــــــوريـــــــة 
مصطفى  الــتــركــيــة 
كــمــال أتــــاتــــورك في 
إلــى  تــحــويــلــه   ،  1935

متحف.

وضعها الحالي
ال تزال آيا صوفيا اليوم متحفا 
يزوره ماليني السياح كل عام. في 
الــعــام املــاضــي، كــانــت املــوقــع السياحي 
الذي جذب أكبر عدد من السياح في تركيا، 
بلغ 3,8 مــاليــني شــخــص. ومــع ذلـــك، كــانــت آيا 
باإلسالم  مرتبطة  لنشاطات  مسرحا  صوفيا 
فـــي الــســنــوات األخـــيـــرة. فـــي الـــعـــام 2018، تال 
الــرئــيــس رجـــب طــيــب اردوغـــــان آيـــة مــن الــقــرآن 

فيها على سبيل املثال.

ملاذا اآلن؟
الـــقـــرار املــتــوقــع صـــــدوره الــخــمــيــس هـــو تتويج 

لعملية قضائية طويلة.
الدستورية  املحكمة  العام 2018، رفضت  ففي 
طــلــب جــمــعــيــة تــركــيــة إعـــــادة فــتــح آيــــا صــوفــيــا 

للمسلمني. 
لــكــن الــجــدل الــحــالــي يــأتــي فــي ســيــاق مــحــاولــة 
قاعدته  حشد  املمكنة  الوسائل  بكل  اردوغـــان 
الــشــعــبــيــة املــحــافــظــة الـــتـــي تــخــلــى جــــزء منها 
عــنــه خــــالل االنـــتـــخـــابـــات الــبــلــديــة الـــتـــي فـــازت 
فــي اسطنبول  املــاضــي  الــعــام  املــعــارضــة   فيها 

وأنقرة.
ويــتــهــم أكــبــر أحــــزاب املــعــارضــة حـــزب الشعب 
الرئيس  ديــمــوقــراطــي)  (اشــتــراكــي  الجمهوري 
الــتــركــي بــاســتــغــالل آيـــا صــوفــيــا لجعل الــنــاس 

ينسون الوضع االقتصادي املتدهور حاليا.
وقــالــت تــوغــبــا تــانــيــيــري إرديــمــيــر الــبــاحــثــة في 
جامعة بيتسبورغ ”يبدو أن اردوغان يتصدى 
الــتــي قـــد تــعــود أســبــابــهــا  النــخــفــاض شعبيته 
بوباء  املرتبطة  االقــتــصــاديــة“  الــصــعــوبــات  إلــى 

كوفيد19-.

ردود فعل في الخارج
أعربت الواليات املتحدة واليونان اللتان تتابعان 
تركيا،  فــي  البيزنطي  الــتــراث  عــن كثب مصير 

عن قلقهما. 
ـــحـــريـــات  وقـــــــال ســــــام بـــــراونـــــبـــــاك مـــــســـــؤول ال
األمـــيـــركـــيـــة  الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  فـــــي  ـــديـــنـــيـــة  ال
إلى  التركية  الحكومة  ”ندعو  املاضي  األسبوع 
آيـــا صــوفــيــا الحالي   الــحــفــاظ عــلــى (...) وضـــع 

كمتحف“. 
كــمــا نــــددت األســـبـــوع املـــاضـــي وزيـــــرة الــثــقــافــة 
اليونانية لينا ميندوني بهذه الخطوة. وقالت إن 
”هذا النصب العاملي (...) يتم استغالله لخدمة 

مصالح سياسية محلية“.
وقد تؤثر إعادة تحويل آيا صوفيا إلى مسجد 
ــتــي كــانــت  عــلــى الــعــالقــات بـــني أنـــقـــرة وأثــيــنــا ال
متوترة أصال بسبب الخالفات حول استخراج 

الغاز في البحر األبيض املتوسط.

ماذا عن الزوار؟
في حال إعادة تحويل آيا صوفيا إلى مسجد، 
أن  السياح قادرين على دخولها. كما  سيبقى 
الــعــديــد من  املــجــاور يستقبل  األزرق  املــســجــد 
ـــزوار كــل يــوم. لكن حــال كنيسة آيــا صوفيا  ال
فــــي طـــــرابـــــزون (شــــمــــال شـــــرق تـــركـــيـــا) الــتــي 
إلى  العام 2013، تدعو  إلــى مسجد في   حولت 

التفكير.
وأوضـــحـــت إيـــردمـــيـــر ”انــخــفــض عــــدد الـــــزوار 
ألنهم  خصوصا  تحويلها،  بعد  كبير  بشكل 
لم يعودوا قادرين على رؤية اللوحات الجدارية 
الــقــرار  هــذا  أن  واضــافــت  للكنيسة“.  الشهيرة 
الذين  السكان  على  سلبية  انعكاسات  له  كــان 

يعيشون على السياحة.
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امللحن واملوســــــــيقي كاظم الشويلي كون مع 
أوالده فرقة موســــــــيقية داخل بيته، موزعني 
بــــــــني آالت العود والكمــــــــان والبيانو، إذ يقول 
ان "املوســــــــيقى هي غذاء الــــــــروح وانا ملحن 
تدربت وتعلمــــــــت منذ كنــــــــت صغيرًا وكان 
العود حلمي، ابتدأت في دراستي املتوسطة 
اجرب الغناء اوال حتى التقيت بالفنان املبدع 
اياد زيني، فكان االســــــــاس االول معه وحني 
دخلــــــــت معهد املعلمني قســــــــم التربية الفنية 
كان لألستاذ اياد الخزرجي التأثير الكبير 
في مسيرة حياتي، ولكن الظروف الحياتية 
ربما كانت حاجزا للتعبير عن املوهبة التي 

اردتهــــــــا ان تبقى موهبــــــــة تعتمد على عزف 
املوسيقى".

ويضيف الشــــــــويلي لـ "الصباح" انه "اســــــــس 
فرقــــــــة اســــــــرية مكونــــــــة مــــــــن اوالده بعد أن 

غرست فكرة املوسيقى في نفوسهم".
ويبني "ال أبالغ عندما أقول إنَّ من النادر في 
بيوتات العالم ان تجد فرقة كاملة من اسرة 
واحدة.. فكاميران على آلــــــــة الگيتار واحمد 
علــــــــى آلــــــــة البيانو وعلى آلة الكمان يوســــــــف 
وعلــــــــى آلة البيانــــــــو مهند، وقدمنــــــــا ابداعات 

كثيرة".
وأشار الى ان "معه ملحنًا وفنانًا قديرًا وهو 

املوســــــــيقي رحيم رباط الذي أشــــــــرف على 
تدريب أحمد ويوسف على آلة الكمان اللذين 
قدمــــــــا مقطوعــــــــات جميلة وهــــــــو االمر الذي 
اســــــــهم في الترويج لهــــــــذه الفرقة من خالل 
املساهمة في املنتديات والفعاليات الثقافية 
التي كانــــــــت تقام قبل جائحة كورونا او من 
خالل املشــــــــاركة في الفعاليات الجماهيرية 
ومنها التظاهرات االخيرة، اذ كان ملوسيقانا 

صوت مميز في هذا الجانب".
ويؤكد الشــــــــويلي "في زمــــــــن الجائحة التي 
حلت بالعالم ومنه العراق وامتثاال لقرارات 
خليــــــــة االزمــــــــة بالبقاء في املنــــــــزل والتباعد 

االجتماعــــــــي قررنــــــــا ان نعزف موســــــــيقانا 
فــــــــي املنزل باســــــــتخدام التقنيــــــــات الحديثة 
ونســــــــجلها على كاميــــــــرا اعتيادية ونبثها 
علــــــــى صفحتنــــــــا فــــــــي "الفيســــــــبوك" والتي 
يشــــــــاركنا فيها العديد من األصدقاء، وهو 
تحــــــــٍد آخــــــــر لــــــــكل الصعوبات التــــــــي تواجه 
االســــــــرة العراقية، سواء في الوضع العام او 

بزمن الجائحة.
فاملوســــــــيقى تؤدي واجبًا كبيــــــــرًا في زمن 
كورونا وعسانا أن نكون مسهمني فاعلني 
بزيــــــــادة الوعي الجماهيــــــــري من خالل رفع 

شعار "خليك بالبيت".

{ }
{ }

ــــــــة  فــــــــي السياســــــــة، كان لــــــــه مقابل في  حديــــــــث العنصريَّ
الســــــــينما، فكثير من األفالم التي وجــــــــدت في ثيمة اللون 
 للحديث عن معاناة اإلنســــــــان بسبب لونه وهويته 

ً
مجاال

وجندره، وعن عذاباته وحرمانه، وفقدانه ألبسط شروط 
حريته وإنســــــــانيته، وبقدر ما تبدو هذه العالقة ملتبسة 
ومثيرة للجــــــــدل، فإنَّ العالقة بينهما هــــــــي األكثر توظيفًا 
وألغراض شــــــــتى، حتى بات كثيٌر مــــــــن املمثلني "امللونني" 
ة، فاألدوار  ة، وسينمائيَّ يجدون أنفســــــــهم في مآزق واقعيَّ
ســــــــند إليهم، أو تفرض عليهــــــــم تتعالق مع قضايا 

ُ
التي ت

قد ال يجدون أنفســــــــهم فيها، ال سيما  تلك التي تجعلهم 
ة، أو  يدافعــــــــون عن النظام الرأســــــــمالي، أو الحرية األميركيَّ
ــــــــة، يكونون فيها  يوظفهــــــــم املخروجون فــــــــي أدوار عاطفيَّ
ة  عشاقًا لنساء بيضاوات، في رسالة توحي بالالعنصريَّ

ومعاداة اللون..
ما حدث فــــــــي أميركا بعد مقتل جــــــــورج فلويد، وبطريقة 
وكأنــــــــه  بــــــــدا  ــــــــة،  تراجيديَّ
تعبيٌر عن رفــــــــض الكراهية 
العنصريــــــــة، حيــــــــث تفّجــــــــر 
وحيث  اللوني،  الالمكبــــــــوت 
التــــــــي  الجريمــــــــة  صــــــــارت 
تكــــــــن جديــــــــدة، منصة  لــــــــم 
مفتوحة للحديث عن محنة 
السياســــــــة، وعن دورها في 
وحتى  العنصريــــــــة،  حماية 
التســــــــتر على "رجــــــــال أمن" 
ة،  الفيدراليــــــــة األميركيَّ فــــــــي 
مفتوحــــــــة  ســــــــجالت  لهــــــــم 
ــــــــة،  العنصريَّ للممارســــــــات 
 للحديث 

ً
وربما كانت مجاال

ة اللون  عن موضوع عنصريَّ
في أوروبا، وفي بعض دول 
أميــــــــركا الالتينيــــــــة كما في 

البرازيل.
ما حــــــــدث لم يعــــــــد صالحًا 
النمطي،  باملعنى  للســــــــينما 
فرغم مــــــــا تملكه الســــــــينما 
مــــــــن قــــــــدرات هائلــــــــة علــــــــى 
"االحتيال" وعلى تغيير الوقائع، والعبث بالثقافات واأللوان 
 أنَّ خطورة الحدث، واملّد الشــــــــعبي 

ّ
واملرجعيات اإلثنية، إال

الذي رافقه، ستكون له ردود فعل خطيرة على التوجهات 
ة، إذ  ة والفرنسيَّ ة والبريطانيَّ ة للسينما األميركيَّ اإلنتاجيَّ
ســــــــتكون الشــــــــخصية امللونة بعيدة عن ذلك النمط، وعن 
التوظيف الساذج، عاطفيًا أو سياسيًا أو اجتماعيًا، مثلما 
سيجد املمثل من أصول افريقية كما يسمى في األدبيات 
 في حالة 

ّ
ة نفســــــــه في موضع ال ُيحســــــــد عليــــــــه، إال الغربيَّ

قبوله بالخضوع الى النمط، والتماهي مع نوايا السياســــــــة 
التي ســــــــتراجعها حتمًا مؤسســــــــات اإلدارة هنا أو هناك، 
ص من أعباء هذه الجريمة، والعودة لحديث االندماج 

ّ
للتخل

 
ً
الثقافــــــــي، وإعادة صناعة البطــــــــل "الزنجي" بوصفه بطال

أخالقيًا أو ثوريــــــــًا، وأنه صالح للوظائف ذاتها التي يمكن 
أْن ينهض بهــــــــا الرجل األبيض في الســــــــينما وفي الواقع 

ايضًا...

حصدت مسرحية "السندباد" ثالث 
جوائــــــــز، فــــــــي مهرجان بلــــــــد الدولي 
اختتمت  الــــــــذي  اليــــــــن"  "اون 
فعالياته االسبوع املاضي 
في صــــــــالح الدين، احياء 
السادســــــــة  للذكــــــــرى 
بلــــــــد،  مدينــــــــة  لصمــــــــود 
ضــــــــد عصابــــــــات "داعش" 

االرهابية. 
تنتمــــــــي املســــــــرحية 
املونومايم  فن"  الى 
- خيال الظل " وهي 

تأليــــــــف وإخراج أحمد مــــــــن 
محمــــــــد عبد األميــــــــر وانتاج الفرقة 

الوطنية للتمثيل.
املخــــــــرج احمد محمد عبــــــــد االمير 
تحــــــــدث لـ"الصبــــــــاح" قائال:" حصلت 

املسرحية على جائزة النقاد ألفضل 
عــــــــرض متكامــــــــل، وجائــــــــزة لجنــــــــة 
التحكيم الفضل عرض مســــــــرحي، 

وجائزة افضل تقنية مسرحية".
واضــــــــاف عبــــــــد االمير "املســــــــرحية 
حكايــــــــة يرويها ظل يعيش االغتراب 
في رحلة يمتــــــــد عمقها نحو جذور 
روٍح تبحث عن مســــــــتقر لها، هاربًا 
مــــــــن املدن الغريبة ظل لــــــــم يتَعْب من 
السفر، السندباد ليس سندباد الف 
ليلــــــــة وليلــــــــة، انه ظل يمثلنــــــــا جميعًا 
يكشــــــــف حجم مأســــــــاتنا وحيرتنا 
مع الظل ويكشــــــــف احالمنا التي ال 
تتحقــــــــق، في عرض "الســــــــندباد" ال 
نرى علي بابا وال ياســــــــمني الطائرة 
املســــــــحورة اللطيفة، بل نرى ظاللنا 
ترحل وتتجول باحثة عن وجودها، 

كادر  يحــــــــاول  افتراضيــــــــة  رحلــــــــة 
العرض تجسيدها، لعلنا نصل الى 
الحلم املنشــــــــود بني طرقات الخوف 
واملــــــــوت، يضيــــــــع فيها العمــــــــر هباء، 
كل منا ســــــــندباد ، يحمــــــــل حكايته 
ليرويها، انها حكايات الظل حكايات 

الحقيقة وسنرى انفسنا هناك".
من جهته اشار عضو اللجنة النقدية 
في املهرجان الدكتور عباس قاسم 

البلــــــــداوي الــــــــى ان" العــــــــرض احتوى 
على ثنائيــــــــات ضدية تمثلت بـاملوت 
والحيــــــــاة ، الخيــــــــر والشــــــــر، التطرف 
واالعتدال ، النجاة والهالك ،اذ تمكن 
املخــــــــرج من ايصال هــــــــذه الثنائيات 
عبر رحلة ســــــــندبادية شاقة ابتدأت 
منذ بداية الخليقة االولى التي تكللت 
بخطيئة آدم حينمــــــــا تناول التفاحة 
وتــــــــم اخراجه من الفــــــــردوس االعلى 

ونفيه الى كوكب االرض ".
وان  ســــــــبق  املســــــــرحية  ان  يذكــــــــر 
شــــــــاركت في مهرجانات دولية عدة، 
آخرهــــــــا مهرجــــــــان القاهــــــــرة الدولي 
للمسرح التجريبي املعاصر بدورته 
السادسة والعشــــــــرين ونال العرض 
جماهيريــــــــًا  ايجابيــــــــة  فعــــــــل  ردود 

ونقديًا.

الثالســــــــيميا  جمعيــــــــة  كرمــــــــت 
الدوليــــــــة فــــــــي اململكــــــــة املتحــــــــدة 
العراقيــــــــة  الرســــــــامة   (UKTS)
تقديرية،  بشهادة  االمير  سماء 
تثمينــــــــًا ملشــــــــاركتها بالحملــــــــة 
العامليــــــــة لزيادة الوعــــــــي بالتبرع 
بالدم، والتــــــــي انطلقت للمدة من 
نيســــــــان الى حزيــــــــران املاضي، 
ســــــــماء  مشــــــــاركة  وتمثلــــــــت 
(تبرع  بعنــــــــوان  بلوحتني 
بالدم إلنقاذ الحياة).

ـــــــــــــغ عـــــــــــــدد  بـــــــــــــل
املــــشــــاركــــات 
فـــــــــــــــــــــــــــــــــي 
الــحــمــلــة 
أكــــثــــر 
مــــن 

200 لوحة فنية ومــن 28 دولــة، 
ـــــذي مثلته  ال الــــعــــراق  بــضــمــنــهــا 

سماء االمير.
وأوضحت الجمعية في رسالتها 
الــــــــى ســــــــماء (ان نقــــــــص التبرع 
بالــــــــدم كان دائمــــــــًا مشــــــــكلة في 
أجــــــــزاء كثيرة مــــــــن العالم وكثير 
الذيــــــــن يحتاجون  النــــــــاس  مــــــــن 
إلــــــــى عمليات نقل الــــــــدم كافحوا 
للوصــــــــول إلى هــــــــذا. وقد جعلت 
جائحــــــــة COVID-19 الوضــــــــع 
أســــــــوأ ، اذ كان النــــــــاس خائفني 
جــــــــدًا من التبرع بالــــــــدم. ونتيجة 
لذلك ، استنفدت مخزونات الدم 
حــــــــول العالم وتم إبعــــــــاد بعض 
يحتاجون  الذيــــــــن  األشــــــــخاص 
إلى نقل الدم . ســــــــماع مثل هذه 
القصص الرهيبــــــــة حطم قلوبنا 
ولهــــــــذا الســــــــبب اجتمــــــــع فريقنا 
فــــــــي طريقة  التفكيــــــــر  ملحاولــــــــة 
يمكننــــــــا مــــــــن خاللها تشــــــــجيع 

التبرع  على  الناس 
بالــــــــدم على نطــــــــاق عاملي . بدت 
املنافســــــــة الفنية طريقــــــــة رائعة 
االمور  واولياء  األطفال  إلشراك 
في هذا الحافز لتشــــــــجيع املزيد 

من الناس على التبرع بالدم ) .
جدير بالذكر ان سماء شاركت 
اليونســــــــكو  ايضــــــــًا في حملــــــــة 
العاملية بشــــــــأن كيفية استثمار 
املنزلي  الحجــــــــر  الشــــــــباب وقت 
تصديــــــــًا لجائحــــــــة كوفيــــــــد 19 
، وحملــــــــة املفوضيــــــــة الســــــــامية 
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني 
والخاصــــــــة بدعــــــــم الالجئني في 

ظل تحديات فيروس كورونا .

العامــــــــة  الفنــــــــون  دائــــــــرة  أقامــــــــت 
معرضهــــــــا  املاضــــــــي  االربعــــــــاء 
الســــــــادس والثالثــــــــني الكترونيــــــــًا 
على موقعها ضمن بوابة الفنون 
االلكترونية للنحات نجم القيسي 

تحت عنوان "توقف طارئ".
ضم املعرض عشــــــــرة اعمال فنية 
من مادة البرونز جسدت صعوبة 
للبســــــــطاء،  بالنســــــــبة  املرحلــــــــة 
مستخدمًا فيها العجالت املربعة 
للدراجــــــــات اشــــــــارة منــــــــه ملحاولة 

الحياة رغم  الســــــــعي الســــــــتمرار 
صعوبتها.

املدير العام لدائــــــــرة الفنون العامة 
الدكتور علي عويد العبادي اشار 
الى ان "الفنان نجم القيسي انفرد 
بهذا النوع من االعمال باستخدام 
واالجســــــــاد  املربعــــــــة  العجــــــــالت 
املنهكة للتواصل واملســــــــير وتعد 
هــــــــي بمثابــــــــة عناويــــــــن للتحــــــــدي 
للمضي نحو االفضل  واالصرار 

رغم صعوبة الحياة".

انتقدت املمثلة الســــــــعودية حال نورة بعد ازياء املمثلني عن ادوارهم في مسلسالت رمضان، 
مشيدة بجميع االعمال الدرامية الخليجية التي عرضت خالل الشهر الفضيل معللة ان سبب 

عدم ظهورها في أي عمل يعود الى نوعية االدوار التي تمنح 
لها والتي وضعتها في قالب" البنت الطيبة الجميلة 

 عن عــــــــدم قدرتها على 
ً
واملســــــــكينة" فضــــــــال

التصوير بســــــــبب قرب شــــــــهر رمضان 
وجائحة كورونا.

اتصال هاتفي  وتابعت حال في 
مع "الصباح" ان "اغلب االعمال 

القت رضا الجمهور وكان 
الــســبــاق الــرمــضــانــي في 

اكـــثـــر  ان  رغــــــم  اوجـــــــــه، 
املسلسالت لم يكتمل 
تـــصـــويـــر حــلــقــاتــهــا 

واجلت.
مــنــتــقــدة فــي الــوقــت 
نـــــــفـــــــســـــــه ظــــــهــــــور 
نــــــجــــــوم االعــــــمــــــال 
وابـــــــطـــــــالـــــــهـــــــا فـــي 
بعض املسلسالت 
بــــــــــــأشــــــــــــكــــــــــــال ال 
تــــــــتــــــــنــــــــاســــــــب مـــــع 
ادوارهــــــــــــــــم بــســبــب 

«الستايلست»  غياب 
عــــن أزيــــــــاء الــفــنــانــني 

فـــي أعــمــالــهــم الــدرامــيــة 
ملــا لــه مــن دور كبير في 

بتفاصيل  املــشــاهــد  اقــنــاع 
الــشــخــصــيــة. قـــائـــلـــة: عــنــدمــا 

نـــســـتـــلـــم الــــنــــصــــوص يـــتـــوجـــب 
عــلــيــنــا تــحــضــيــر املـــالبـــس ووضـــع 

الشخصية  املكياج وقــد ال يظهر هــذا 
بتطابق مع الدور.

{ }

{ }

: {                }

نيســــــــان الى حزيــــــــران املاضي
ســــــــماء مشــــــــاركة  وتمثلــــــــت 
(تبرع بعنــــــــوان  بلوحتني 
بالدم إلنقاذ الحياة)
ـــــــــــــغ عـــــــــــــدد بـــــــــــــل
املــــشــــاركــــات
فـــــــــــــــــــــــــــــــــي
الــحــمــلــة
أكــــثــــر
مــــن

عمل يعود الى نوعية االدوار التي تمنح   أي
ها في قالب" البنت الطيبة الجميلة 

 عن عــــــــدم قدرتها على 
ً
الالـــال ـــ ــــــ

ب قرب شــــــــهر رمضان 

اتصال هاتفي
غلب االعمال 

هور وكان
انــي في 

اكـــثـــر   
كتمل 
ــهــا 

ت 
ر 
ل 
ي 
ت 
ال 
ع 
ب 

ت» 
ــنــني

رامــيــة 
بير في 

تفاصيل 
ـــلـــة: عــنــدمــا 

وص يـــتـــوجـــب 
ــــــاملـــالالـالبـــس ووضـــع 

الشخصية  ظهر هــذا 


