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سجلْت دائرُة صحِة الرصافِة 
ارتفاعا في نسبِة الشفاِء مْن مرِض 

كورونا وصلْت الى اكثر من 60 
باملئة، في وقٍت اتخذْت فيه السلطات 

املحلية في واسط اجراءات وقائية 
مشددة في اعقاب تسجيل اصابة 

جديدة باملرض.
وقال مدير عام صحة بغداد 
الرصافة الدكتورعبد الغني 

الساعدي لـ "الصباح": ان الدائرة 
سجلت امس االول 32 حالة شفاء 
جديدة من فايروس كورونا، وهو 

اعلى معدل بحاالت الشفاء في يوم 
واحد بجانب الرصافة منذ ظهور 
الفايروس. وبني الساعدي ان عدد 

حاالت الشفاء بجانب الرصافة 
ارتفع الى 233 حالة من بني مجموع 

االصابات التراكمية البالغ384 اصابة 
توفي منهم 20 حالة، وبقي  131 
مريضا يتلقون العالج، داعيا الى 

مضاعفة جهود العاملني في صحة 
الرصافة  لحني تحقيق النصر على 

الفايروس. واكد ان زيادة حاالت 
شفاء املصابني جاءت نتيجة الجهود 

الكبيرة واملتميزة واملتابعة الدورية 
على مدار 24 ساعة للمالكات 
الصحية من جانب، واعتماد 

البروتكوالت العالجية للمرضى 
واملتابعة املستمرة من جانب اخر. 

ــثــقــافــِة والــســيــاحــِة واآلثـــــاِر  أكــــَد وزيـــــُر ال
 
َ
جـــائـــحـــة أَن  الــــحــــمــــدانــــي،  األمـــــيـــــر  عـــبـــد 
كـــــورونـــــا تـــســـبـــبـــْت بـــتـــجـــمـــيـــِد عــمــلــيــاِت 
الــتــنــقــيــِب عــــِن اآلثــــــاِر بــشــكــٍل كـــامـــٍل في 
بعثات  بعد مغادرة  البالد  عموِم مناطق 
الــتــنــقــيــب األجــنــبــيــة، كــاشــفــًا عـــن وجـــود 
ــــم يــنــقــب   أكــــثــــر مــــن 15ألــــــــف تــــل أثـــــــري ل

منها سوى 5باملئة فقط.
وقــــــال الـــحـــمـــدانـــي فــــي تـــصـــريـــح خـــاص 
ـــــصـــــبـــــاح": "لــــقــــد تـــوقـــفـــت  ــــــ"ال أدلــــــــى بـــــه ل
األجنبيةالتي  التنقيبية  البعثات  عشرات 
تــــصــــل أن  املــــــــفــــــــتــــــــرض  مـــــــــــن   كــــــــــــــان 
 للبالد للبدء في أعمال التنقيب في املواقع 
بضمنها  املــحــافــظــات  بمختلف  األثـــريـــة 
محافظات إقليم كردستان، كما توقفت 
سابقًا  تعمل  كانت  التي  البعثات  أيضًا 
باستثناء  الــتــنــقــيــبــي،  مــوســمــهــا  وأنـــهـــت 

وسلوفاكية  روســيــة  تنقيبتني  البعثتني 
(مدينة  األثـــري  تــل جوخا  فــي  العاملتني 
أوما) غربي مدينة الرفاعي وموقع أريدو 
في محافظة ذي قار واللتني غادرتا قبل 
أيــــام املــحــافــظــةبــســبــب انــتــشــار فــيــروس 
كورونا، على أمل العودة في خريف العام 

املقبل".
وأضـــــاف الــحــمــدانــي، إن "الــبــعــثــات الــتــي 
كان من املقرر أن تصل هي من أميركا 
وبــريــطــانــيــا وفــرنــســا وأملــانــيــا وإيــطــالــيــا 

ـــلـــعـــمـــل فــــــي مــــــواقــــــع فــــــي مـــحـــافـــظـــات  ل
ذي قـــــار والـــبـــصـــرة والـــنـــجـــف وواســـــط 
والــديــوانــيــة واملــــوصــــل"، مــبــيــنــًا أن "عـــدد 
 املــــواقــــع األثــــريــــة املــســجــلــة بــلــغ 15 ألــف
 تل أثري موزع بني مدن تاريخية ومواقع 
أثــــريــــة مـــنـــتـــشـــرة فــــي مـــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة 
مـــن الـــبـــالد، بــاســتــثــنــاء املــبــانــي الــتــراثــيــة 
ـــفـــت الــحــمــدانــي  واألمـــــاكـــــن الـــديـــنـــيـــة"، ول
 إلــى أنــه "لــم ينقب مــن تلك املــواقــع سوى 

5 باملئة".

قــــررْت وزارُة الــتــربــيــِة حـــذَف عــدٍد 
منهاِج  مْن  الدراسيِة  الفصوِل  مَن 
للفرِع  االعــــدادي  الــســادِس  مرحلِة 
النهائيِة  االمتحاناِت  االدبــي خالَل 

للعاِم الدراسي الحالي.
وقــالــْت مــعــاوُن مــديــِر عـــاِم املناهج 
الدراسية في الــوزارة اســراء طالب 
املـــديـــريـــة حـــددت  : ان  لــــ"الـــصـــبـــاح" 
ـــتـــي تــم  عــــــددا مــــن املــــوضــــوعــــات ال
شموله  املقرر  املنهاج  من  حذفها 
ـــوزاريـــة،  بــاالمــتــحــانــات الــنــهــائــيــة ال
موضحة ان "املواد املحذوفة شملت 
املـــوضـــوعـــات مـــن اســـلـــوب تــقــديــم 
الخبر الى املبتدأ من كتاب القواعد 
فــي مــــادة الــلــغــة الــعــربــيــة والــحــذف 

الفلسطينية  الــقــضــيــة  شــعــر  مـــن 
ـــــى نـــهـــايـــة الــــكــــتــــاب.. وبــالــنــســبــة  ال
لـــكـــتـــاب الـــنـــقـــد تــــم حـــــذف الــفــصــل 
انموذج  ملوضوع  باالضافة  الثالث 
وانــمــوذج  النقدية  االصـــول  تحليل 
الــتــطــبــيــقــي". واضـــافـــت ان الــحــذف 
شــمــل ايـــضـــا الـــفـــصـــول الـــســـادس 
والسابع والثامن من كتاب الطالب 
فضال  االنكليزية،  اللغة  مــادة  فــي 
عـــــن حــــــذف الــــفــــصــــول الــــســــادس 
والسابع والثامن من مادة النشاط 
لــلــغــة االنــكــلــيــزيــة. واردفـــــت انـــه تم 
ــتــكــامــل  حـــــذف الـــفـــصـــل الـــــرابـــــع ال
منهاج  مــن  العلمية  واملصطلحات 
الــــريــــاضــــيــــات، وحــــــذف الــفــصــلــني 
الــــخــــامــــس والــــــســــــادس مــــن مــــادة 

الجغرافية. 
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ــيــمــي،  ــتــخــطــيــِط نـــــوري الــدل أكـــــَد وزيــــــُر ال
 
ً
 شــامــلــة

ً
 وخــــطــــة

ً
امــــتــــالَك وزارتـــــــــُه رؤيـــــــة

 للخروِج من األزمِة االقتصاديِة 
ً
ومتكاملة

غيِرالنفطيِة  املـــوارِد  تعظيِم  عبَر  الــراهــنــِة 
مع  الحقيقية  الــشــراكــة  عــلــى  واالعــتــمــاد 

الصناعة  قطاعات  ودعــم  الخاص  القطاع 
والـــــزراعـــــة وتــقــلــيــل االســـتـــيـــراد، وبــيــنــمــا 
كشف عن أن نسبة الفقر في البالد تبلغ 
20 باملئة وتتركز في محافظات الجنوب، 
ــيــمــي فـــي حـــــوار مـــع "الـــصـــبـــاح"  قــــدم الــدل
التي  املــشــاريــع  بعض  وتفاصيل  مــالمــح 
تــســهــم بــتــقــلــيــل نـــســـب الـــبـــطـــالـــة والــفــقــر 
كـــاملـــشـــروع الــوطــنــي لــتــشــغــيــل الــشــبــاب، 

الــوزارة تواصل استعداداتها  كما أكد أن 
 إلنــــجــــاز الـــتـــعـــداد الــــعــــام لــلــســكــان الــــذي 

طال انتظاره.  
"الـــوزارة وضعت رؤية  أن  الدليمي،  وأكــد 
مــتــكــامــلــة لـــلـــنـــهـــوض بــــواقــــع االقـــتـــصـــاد 
تداعيات  االعتبار  بنظر  آخذين  العراقي، 
تستند  الــرؤيــة  ان  مبينا  الحالية"  االزمـــة 
الـــــى اعـــــــادة هــيــكــلــة الـــقـــطـــاع الــحــكــومــي، 

والتوجه نحو تحقيق شراكة واسعة مع 
القطاع الخاص، ومنحه املساحة املناسبة 
لـــيـــكـــون شـــريـــكـــًا حــقــيــقــيــا فــــي تــحــقــيــق 
نحو  التوجه  عــن  التنمية، فضال  أهـــداف 
وفي  املــهــمــة،  التنموية  الــقــطــاعــات  تفعيل 
ـــزراعـــي والــصــنــاعــي  مــقــدمــتــهــا الــقــطــاع ال

 والسياحي.
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العاملي وســَط مشهٍد  الصحافِة  بيوِم  باألمِس  العالُم  احتفَل 
اعالمي غامٍر بالصراعاِت واألزماِت والتحدياِت على املستوى 
الصحي واالقتصادي واالمني والثقافي، وبقدِر مايحملُه هذا 
اليوم من قيمة رمزية ومهنية، فإنه يؤشر كثيرا من األخطار 
التي تواجه الخطاب االعالمي، وطبيعة املشكالت السياسية 
واألمنية التي يعاني منها االعالميون، السيما املشكالت التي 
الرأي والتداول االعالمي وحق الحصول على  تتعلق بحرية 

املعلومات، ومواجهة مظاهر العنف والتكفير والتضليل..
إن شعار " مزاولة الصحافة  من دون خوف ومحاباة" الذي 
الى  يهدف  العاملية،  حملتها  اليونسكو  منظمة  معه  دشنت 
توسيع مديات النضال االنساني من اجل الحريات والحقوق، 
ومــن اجــل الــدفــاع عن قيم السالم االهلي واالمــن املجتمعي، 
وباالتجاه الذي يجعل من هذه األهداف منصات عاملية ووطنية 
ملواجهة نزعات الكراهية والعنف واالرهاب والتكفير، فضال 
عــن تــأمــني اســـس االلـــتـــزام بــاملــبــادىء االســاســيــة واملــســؤولــة 
لحرية الصحافة، والدفاع عنها، على مستوى صناعة الرأي 
العام، أو على مستوى توضيح الحقائق وتعزيزها وتداولها.

احتفاء شبكة االعالم العراقي بهذا اليوم ينطلق من حرصها 
املهني واملؤسسي، على تعزيز مسار العمل املهني للصحافة 
العراقية، في ميادينها املتعددة " املكتوبة واملرئية واملسموعة" 
وفي سياق تأمني الظروف املهنية للعاملني فيها، فضال عن 
تيسير االمكانات التي من شأنها أْن تدعم العمل الصحفي 
خطاب  ترصني  بإعباء  الشبكة  نهضت  إذ  ومعنويا،  ماديا 
اعالمي وطني ينطلق من مسؤولياته املهنية في الدفاع عن 
وحدة العراق وهويته، وعن تنوع وتعدد مكوناته، وحقها في 

التعبير عن الرأي واملوقف.
التفاعل مع اهداف اليوم العاملي لحرية الصحافة يؤكد مدى 
الصحافة  تــكــون  أن  املــشــاركــة، وعــلــى  الــحــرص على تعزيز 
العراقية مرآة للواقع العراقي على مستوى الشفافية والنقد، 
إذ  واالقــتــصــاديــة،  واألمــنــيــة  السياسية  التحديات  ومــواجــهــة 
يكون شعار الحرية الذي دعت اليه األمم املتحدة أفقا لخلق 
بيئة اعالمية حقيقية ومكفولة دستوريا، ومجاال  للتعريف 
واخالقية  مهنية  قــوة  بوصفه  االعــالمــي،  الخطاب  بفاعلية 
للدفاع عن حريات الشعوب واالفــراد والــدول، وعن حقوقها 
وبّث  والــحــصــارات،  الــحــروب  بمواجهة سياسات  االساسية 
السياسي  والتضليل  التكفير،  ونــزعــات  الظالمية  االفــكــار 
واملــعــلــومــاتــي. إن االحــتــفــاء بــالــيــوم الــعــاملــي لــلــصــحــافــة هو 
ـــــــرار، الـــذيـــن جــعــلــوا من  اســـتـــذكـــار وتــقــديــر لــشــهــدائــهــا األب
ارواحهم الطاهرة قرابني إلعالء صوت الحق والوطن، فكانت 
التكفيري،  االرهـــاب  ضد  املواجهة  ميادين  في  تضحياتهم 
الــقــول الفصل، وهو  الحقيقة، هــو  أو فــي االنــحــيــاز  لخطاب 

العنوان الكبير الدال على خيار املسار الصحيح..

ch.editor@alsabaah.iq

2 التفاصيل�

ch.editor@alsabaah.iq

ســاَد، خــالَل األيـــاِم املاضيِة، تــفــاؤٌل حذٌر 
الذي  اللقاِء  الحكومِةعقَب  تشكيِل  بقرِب 
جــمــع الــلــجــنــة الــســبــاعــيــة بــرئــيــس الــــوزراء 
الثالثاء  يــوم  الكاظمي،  مصطفى  املكلف 

املاضي، قبل أن يتعقد املشهد مرة أخرى 
ــــة الــقــانــون بــزعــامــة  بـــإعـــالن ائــتــالفــي دول
بزعامة  الوطنية  وائــتــالف  املــالــكــي  نـــوري 
إيـــــاد عــــــالوي، عــــدم الــتــصــويــت لــحــكــومــة 

املكلف.
يأتي ذلــك في وقــت، رجحت فيه مصادر 
مجلس  يستمر  أن  لـ"الصباح"،  سياسية، 
الــــنــــواب بــعــقــد جــلــســاتــه بــعــد الــتــصــويــت 

على حكومة املكلف في جلسة استثائية 
ستعقد خالل هذا االسبوع. وذكر ائتالف 
دولـــة الــقــانــون فــي بــيــان صحفي، انــه "لن 
يــشــارك فــي تشكيل هـــذه الــحــكــومــة ولــن 
يــصــوت لــصــالــحــهــا فـــي مــجــلــس الـــنـــواب، 
املجلس  اعــضــاء  لباقي  الخيار  وسيترك 

التخاذ القرار املناسب بشأنها". 

w w w . a l s a b a a h . i q
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كــشــف الـــوزيـــر عـــن أرقـــــام مــؤســفــة عـــن حجم 
ونسبة الفقر في البالد، وقال: "لقد بلغت نسبة 
الفقر في عموم العراق 20 باملئة، بموجب آخر 
النسبة  ولكن  عــام 2018،  ـــوزارة  ال نفذته  مسح 
ترتفع في املحافظات الجنوبية حيث تصل في 
النسب  وتتباين  باملئة،   52 الــى  املثنى  محافظة 
في  االقــتــصــادي  للنشاط  وفقا  املحافظات  بــني 
قد  الفقر  تكون نسب  أن  ونتوقع  كل محافظة، 
شــهــدت ارتــفــاعــا فــي مــعــدالتــهــا بــســبــب األزمـــة 
االخيرة، نتيجة فقدان بعض العاملني في القطاع 
الــخــاص أعــمــالــهــم وعـــدم وجـــود مــصــادر دخــل 

بديلة لديهم".

معالجات وحلول
الخطير،  الفقر  بمعالجات ملف  يتعلق  ما  وفي 
لتخفيف نسب  الدليمي عدة حلول  الوزير  قدم 

الفقر في العراق، وهي تتمثل باآلتي:
2018- الــفــقــر  مــن  الــحــد  اطـــالق ستراتيجية   -
االجـــــراءات  مــن  حــزمــة  تتضمن  والــتــي   ،2022
والــفــعــالــيــات الــتــي تــســهــم فــي دعـــم الــفــقــراء في 
مــجــاالت الــســكــن والــتــعــلــيــم والــصــحــة، وتمكني 
الـــشـــرائـــح الـــهـــشـــة، وتــحــســني شــبــكــة الــحــمــايــة 

االجتماعية.
- اطالق مشروع الصندوق االجتماعي للتنمية 
الذي يستهدف، تمكني الفقراء من الوصول الى 
تــم شمول  الفقيرة، وقــد  املناطق  فــي  الــخــدمــات 
ثالث محافظات في املرحلة االولــى هي (املثنى 
الـــديـــن ودهــــــوك) عــــام 2019، وخـــالل  وصــــالح 
هــذا الــعــام تــم شــمــول 8 محافظات جــديــدة هي 
(الديوانية - ذي قــار ، ميسان ، واســط ، بغداد 
بينما سيتم  السليمانية)،   - ديــالــى   - االنــبــار   ،
العام  خــالل  املتبقية  السبع  املحافظات  شمول 
أكثر من 70  تنفيذ  اآلن  املقبل 2021، ويجري 
الفقيرة  واملــنــاطــق  الــقــرى  فــي  مشروعا خدميا 
التي تم اختيارها في املحافظات املشمولة، وفق 
املعطيات التي أظهرها مسح القرى الريفية الذي 

نفذته الوزارة في وقت سابق.
- اطالق منحة مالية طارئة لألسر التي تضررت 
مــن جـــّراء األزمـــة االخــيــرة، ويبلغ عــدد افــرادهــا 

أكثر من 10 ماليني فرد.
- وضـــع حــلــول ومــعــالــجــات ملــواجــهــة تــداعــيــات 

األزمة على الشرائح الهشة للفترات املقبلة.
لدى  املتوفرة  للمعطيات  "وفقًا  انه  الوزير  يؤكد 
الــتــخــطــيــط املــبــنــيــة عــلــى نــتــائــج املــســوح  وزارة 
االحــصــائــيــة، فــإن عــدد االســـر الــتــي تحتاج الى 
تــدخــل مــالــي مـــن قــبــل الــحــكــومــة، يــبــلــغ نــحــو 2 
مليون أسرة وبمعدل 5 أفراد لكل أسرة ليصبح 

مجموع أفرادها 10 ماليني فرد".

مشروع تشغيل الشباب
الذي  الشباب  لتشغيل  الوطني  املشروع  يعتبر 
أطلقته وزارة التخطيط، واحدا من أبرز املشاريع 
الواعدة، الدليمي كشف عن أعداد الشباب الذين 
"أطلقت  وقــال:  املخصصة،  واملبالغ  سيشملهم 
لتشغيل  الــوطــنــي  املـــشـــروع  الــتــخــطــيــط  وزارة 

أن  بعد  السنة 2020،  هــذه  بــدايــة  الــشــبــاب عند 
تــأخــر كــثــيــرا خــــارج رحــــاب وزارة الــتــخــطــيــط، 
يعد من  لكونه  الـــوزارة،  فتبنته  ألسباب كثيرة، 
املشاريع املهمة، وعلى الرغم من قصر مدة عمر 
إطـــالق املـــشـــروع، اال انـــه شــهــد خــطــوات عملية 
سريعة، تمثلت باستكمال الكثير من االجراءات 
ـــيـــة والــلــوجــســتــيــة،  الـــقـــانـــونـــيـــة واالداريــــــــــة واملـــال
ويــســتــهــدف املـــشـــروع خــلــق 100 ألـــف فــرصــة 
عمل خالل العام الحالي، ثم تبدأ بالتزايد سنويا 
 حتى تصل الى مليون فرصة عمل، وقد وقعنا 
عقود العمل حتى اآلن في ثالث محافظات هي 
املــشــروع 2300 فرصة  قــار حيث سيوفر  ذي 
الديوانية  ومحافظة  الــحــالــي،  الــعــام  خــالل  عمل 
االنبار  ومحافظة  عمل،  فرصة   1700 لتوفير 
بالنسبة  عــمــل، وهــكــذا  فــرصــة  لــتــوفــيــر 2000 
لباقي املحافطات التي سيتم توقيع عقود العمل 

فيها تباعًا ".

الــوطــنــي لتشغيل  "املـــشـــروع  الـــوزيـــر أن  ويــبــني 
الــشــبــاب يعتمد عــلــى مــبــدأ الــتــشــارك بــني مــا ال 
يـــقـــل عــــن 10 شـــبـــاب يــحــصــلــون عـــلـــى قـــرض 
البالغة  البنك  مــبــادرة  املــركــزي ضمن  البنك  من 
1 تــرلــيــون ديـــنـــار لـــدعـــم املـــشـــاريـــع املــتــوســطــة، 
ويتراوح  الخاص،  القطاع  مصارف  وبمشاركة 
القرض للشاب الواحد بني 50-35 مليون دينار، 
الــى 500  للمشروع  املبلغ  بينما يصل مجموع 
لقانون املـــشـــروع، وفــقــا  لتمويل  ديــنــار   مــلــيــون 
ووجــود  بسيطة،  بفوائد  الــعــراقــي،  االستثمار   
الــذي سيتولى  املــشــروع،  لنجاح  مطور ضامن 
استكمال جميع االجــراءات الخاصة باملشروع، 
مـــن بـــدايـــة الــــشــــروع بـــه الــــى أن يــتــم اســـتـــرداد 
الى  الشباب  ليتحول  ســنــوات،   10 بعد  القرض 
مالكني للمشروع، وخالل هذه املدة، فإن الشباب 
أصحاب املشروع، يتمتعون بالضمان الصحي 
واالجتماعي، وال يستطيع أحد إنهاء عملهم في 

املشروع".
الــوطــنــي لتشغيل  الــدلــيــمــي، أن "املـــشـــروع  يـــرى 

الشباب، يعد خطوة مهمة باتجاه دعم وتمكني 
القطاع الخاص، والنهوض بواقع قطاعي الزراعة 
والصناعة، اللذين يمثالن مرتكزين مهمني من 

مرتكزات التنمية في العراق".
فبلغت –بحسب  الــعــراق،  البطالة في  أمــا نسبة 
بــاملــئــة، مبينًا  فــبــلــغــت 13.8  الــتــخــطــيــط-  وزيــــر 
"انها ترتفع بني شريحة الشباب الى 27 باملئة"، 
سياسة  تــبــنــت  التخطيط  "وزارة  ان  وأضـــــاف، 
اقتصادية مولدة لفرص العمل ومحفزة للقطاع 
الـــخـــاص، وقــــد تــجــســد ذلــــك بـــإطـــالق املـــشـــروع 
الــوطــنــي  الــشــبــاب واملـــشـــروع  الــوطــنــي لتشغيل 
االستثماري،  املــنــاخ  وتشجيع  الــغــذائــي،  لــالمــن 
وحــمــايــة املــنــتــج، كــمــا تــضــمــنــت الــخــطــط، ربــط 
ســوق  وحــاجــات  بمعطيات  التعليم  مــخــرجــات 
العمل، وتبني برامج تأهيلية وتدريبية للتثقيف 
بــالــعــمــل فــي الــقــطــاع الـــخـــاص، وتــوجــيــه املــــوارد 

االقتصادية صوب االنشطة كثيفة العمالة".

األزمة الراهنة
ملف األزمة االقتصادية الحالية وما يرافقها من 
انخفاض أسعار النفط وخطر جائحة كورونا، 
كانا حاضرين بقوة في حديث وزير التخطيط 
ــــوزارة وضعت  "ال أن  أكــد  الدليمي، حيث  نـــوري 
رؤيــــــة مــتــكــامــلــة لــلــنــهــوض بــــواقــــع االقـــتـــصـــاد 
العراقي، آخذين بنظر االعتبار تداعيات االزمة 

الحالية".
ويقول الدليمي، تستند هذه الرؤية إلى:

- اعادة هيكلة القطاع الحكومي 
- التوجه نحو تحقيق شراكة واسعة مع القطاع 
الــــخــــاص، ومــنــحــه املـــســـاحـــة املــنــاســبــة لــيــكــون 

شريكًا حقيقيا في تحقيق أهداف التنمية.
- التوجه نحو تفعيل القطاعات التنموية املهمة، 
وفــــي مــقــدمــتــهــا الــقــطــاع الــــزراعــــي والــصــنــاعــي 
والسياحي، والتركيز على الصناعات التحويلية 
اطــالق  تــم  وقــد  واالنشائية،  والصحية  الغذائية 
ـــغـــذائـــي لــلــنــهــوض  املــــشــــروع الـــوطـــنـــي لـــالمـــن ال
بالقطاع الــزراعــي خــالل ثــالث ســنــوات، وصوال 
ملرحلة االكتفاء الذاتي ومن ثم تصدير الفائض 

من املحاصيل واملنتجات الزراعية والحيوانية.
- زيادة االيرادات غير النفطية.

ويوضح الدليمي، أن "األزمة التي يمر بها العراق 
اليوم، ليست االولى، فقد سبق أن واجهنا أزمات 
سابقة، كــانــت آخــرهــا األزمـــة املــزدوجــة االمنية 
والنفطية عام 2014"، وأضاف، ان "مالمح أزمة 
2020 تتمثل بانخفاض حاد في حجم االيرادات 
النفطية مع عدم وجود مصادر بديلة تسد حالة 
العجز في االيــرادات، وستكون لهذه االزمة آثار 
في  واالقتصادية  التنموية  القطاعات  أغلب  في 
واملــشــاريــع  التشغيلية  الــجــوانــب  السيما  الــبــلــد، 

االستثمارية في البلد".

معالجة االرتدادات
الـــوزارة ملعالجة ارتـــدادات األزمــة  وبشأن خطط 
ــقــد وضــعــت وزارة  الــحــالــيــة، يــقــول الــدلــيــمــي: "ل
التخطيط رؤية متكاملة ملعالجة تلك االرتدادات، 

والذهاب باتجاه تعظيم االيــرادات غير النفطية، 
الزراعي  القطاع  التركيز على تطوير  من خالل 
والصناعي وزيــادة نسبتهما في الناتج املحلي 
املحلي،  املنتج  حماية  على  والــعــمــل  االجــمــالــي، 

بهدف دعم القطاع الخاص".
ويــقــر وزيـــر الــتــخــطــيــط، أن االقــتــصــاد الــعــراقــي 
بالسهلة، منها تحديات  ليست  يواجه تحديات 
وبيئية،  واجــتــمــاعــيــة  واقــتــصــاديــة  مؤسساتية 
و كـــل تــحــد مـــن هــــذه الــتــحــديــات يــتــوافــر على 
تــفــاصــيــل كــثــيــرة، داعـــيـــًا إلــــى "تــحــســني االداء 
السياستني  واقـــع  تحسني  خــالل  مــن  التنموي 
الناتج  بنية  اختالالت  ومعالجة  والنقدية،  املالية 
املــحــلــي ودور الــقــطــاع الــخــاص، وتــحــســني واقــع 
حــيــاة الــفــئــات الــهــشــة، وتــطــبــيــق مــبــادئ الحكم 
املكانية  التنمية  تحقيق  على  والعمل  الــرشــيــد، 
والنواحي  واالقضية  املحافظات  مستوى  على 

والقرى والقصبات".

مبالغ االستيراد
أكــثــر مــن مناسبة  التخطيط فــي  تــحــدث وزيـــر 
ــغ الــهــائــلــة الــتــي تــذهــب خــــارج الــبــالد  عـــن املــبــال
نتييجة االستيراد، مبينًا أن لدى الوزارة خططًا 
لتخفيض االســتــيــراد، وقـــال: "يــســتــورد الــعــراق 
ســنــويــا، كــمــيــات كــبــيــرة مــن الــســلــع والــبــضــائــع 
لــســد حــاجــة الـــســـوق واملــســتــهــلــك الــعــراقــي من 
بما  الــعــراق  يستورد  إذ  والبضائع،  السلع  هــذه 
وهــذه هي مستوردات  دوالر،  مليار   40 قيمته 
الكتلة  مــن  تغطيتها  تتم  فقط،  الــخــاص  القطاع 
ــنــقــديــة الــكــبــيــرة املــتــمــثــلــة بــــرواتــــب املــوظــفــني،  ال
لذلك بها،  قــدرة شرائية ال يستهان  تمثل   التي 

مع  الــتــعــامــل  فــي  التخطيط  وزارة  رؤيـــة  جـــاءت 
 هـــذه الــكــتــلــة الــنــقــديــة، ورســــم دورة اقــتــصــاديــة 
من  أكثر  توجيه  من خاللها  يمكن  لها  جديدة 
30 باملئة من حجم مبالغ االستيراد الى الداخل، 
ودعــــم وتــشــجــيــع الــصــنــاعــات الــغــذائــيــة املحلية 
وتمكني القطاع الخاص من النهوض، وستمثل 
هذه الخطوة املرحلة االولــى من الخطة، على أن 

تتم زيادة هذه النسبة سنويا، حتى يتم تحقيق 
الــعــراق  الــتــي تضمنتها رؤيــــة  الــتــنــمــيــة  اهـــــداف 

."2030

تعداد السكان
الــعــام للسكان أحـــد امللفات  الــتــعــداد  يــعــد مــلــف 
املهمة للدولة العراقية، بشأن هذا امللف وإجراءات 
تــعــقــيــدات،  مــن  يــرافــقــه  مــا  مــع  التخطيط  وزارة 
يــقــول الـــوزيـــر نـــوري الــدلــيــمــي: إن "الــــــوزارة من 
خــــالل الـــجـــهـــاز املــــركــــزي لـــالحـــصـــاء، تــواصــل 
التعداد  لتنفيذ  قــدم وســـاق  على  اســتــعــداداتــهــا 
أكثر من  واملــســاكــن بعد مضي  للسكان  الــعــام 
22 سنة على تنفيذ آخر تعداد سكاني شهده 
العراق عام 1997، ولم يكن تعدادًا مكتمال ألنه 

لم يشمل اقليم كردستان".
وأبــــدى الــوزيــر تــفــاؤلــه بـــ "اتــمــام تنفيذ الــتــعــداد 
املقبل في شهر تشرين الثاني املقبل - إن مضت 
لـــه"، مبينًا:  التخطيط  تــم  الــخــطــة- على وفــق مــا 
وليس  الكترونيا  التعداد  يكون  أن  قــررنــا  "لقد 
ورقــيــا، مــن خــالل اســتــخــدام االجــهــزة اللوحية 
آمنًا، تكون  تعدادا  انه سيكون  (التابليت)، كما 
مخرجاته لخدمة التنمية، بعيدًا عن أي تأثيرات 
 ســيــاســيــة، ألنــنــا الــيــوم بــامــس الــحــاجــة لبيانات 
حــقــيــقــيــة تــفــصــيــلــيــة لــــواقــــع الــــحــــيــــاة بــجــمــيــع 
تـــفـــاصـــيـــلـــهـــا االقـــــتـــــصـــــاديـــــة واالجــــتــــمــــاعــــيــــة 
والــخــدمــاتــيــة، لــكــي يــتــســنــى لــنــا وضـــع الخطط 
السليمة  التنموية  السياسات  ورســم  السليمة 
الــى  أســـس سليمة تستند  عــلــى  املــــدى،  بــعــيــدة 

البيانات واملؤشرات الدقيقة". 
وأضــاف، إن "أبــرز التحديات التي تواجه تنفيذ 
الراهن وصعوبة  املالي  التعداد، تتمثل بالوضع 
املــالــيــة إلجـــرائـــه، وكــذلــك  التخصيصات  تــوفــيــر 
ضيق الوقت، بسبب تأخر إنجاز عدد الخطوات 
واملتمثلة  الــعــراق  واجهها  التي  الــظــروف  نتيجة 

بجائحة كورونا".

املنافذ الحدودية
الـــوزيـــر الــدلــيــمــي تــحــدث عــن الــجــانــب املختص 
لوزارة التخطيط في املنافذ الحدودية، وقال: إنه 
"ألول مرة منذ سنوات، تتمكن وزارة التخطيط 
من خالل الجهاز املركزي للتقييس والسيطرة 
الــنــوعــيــة مـــن الـــتـــواجـــد فـــي املــنــافــذ الـــحـــدوديـــة، 
بـــهـــدف الـــقـــيـــام بــعــمــلــيــات الــتــدقــيــق والــفــحــص 
للسلع والــبــضــائــع الــداخــلــة الــى الــعــراق، كما تم 
الــتــعــاقــد مـــع شـــركـــات عــاملــيــة فــاحــصــة تــتــولــى 
عمليات التفتيش والتدقيق قبل التوريد في بلد 
 املــنــشــأ، وقـــد شــهــدت الــســوق الــعــراقــيــة تحسنًا 
فـــي نــوعــيــة الــســلــع املـــســـتـــوردة نــتــيــجــة تطبيق 
لدينا  ولــم تسجل  الــتــوريــد،  قبل  الفحص  نظام 
امللف بقدر تعلق األمر  عمليات فساد في هــذا 
والــســيــطــرة  للتقييس  املـــركـــزي  الــجــهــاز  بــــدور 
ــــــذي يـــتـــولـــى مـــهـــام كـــثـــيـــرة تــتــعــلــق   الـــنـــوعـــيـــة، ال
بمتابعة واقع السوق وما موجود فيها من سلع 
محلية ومستوردة، فضًال عن تسجيل براءات 

االختراع، ووسم املصوغات".
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جلسة برملانية سابقة ملنح الثقة / ارشيف

الكعبي يترأس اجتماع لجنة الزراعة البرملانية

يأتي ذلك في وقت، رجحت فيه مصادر سياسية، 
الـــنـــواب بعقد  لــــ"الـــصـــبـــاح"، أن يــســتــمــر مــجــلــس 
جلساته بعد التصويت على حكومة املكالف في 
هـــذا االســبــوع،  اســتــثــائــيــة ستعقد خـــالل  جلسة 
ألن"السلطة التشريعية مؤسسة مهمة ال يجب ان 

يتعطل عملها الي سبب كان".
الحلبوسي  الــنــواب محمد  رئــيــس مجلس  وكـــان 
في  بالتواجد  املجلس  أعــضــاء  االول،  وجــه،أمــس 
الـــيـــوم، كــمــا وجـــه وزارة النقل  الــعــاصــمــة بـــغـــداد، 
بتوفير رحالت طيران لنقل النواب من محافظات 
البصرة واربيل والسليمانية الى العاصمة بغداد 

"اليوم االثنني".
وفي هذا الشأن، قال نائب رئيس البرملان بشير 
حداد، في تصريح صحفي: إن "الكاظمي أرسل 
املنهاج الحكومي ونتوقع أن يرسل أسماء الكابينة 
الوزارية في األيــام املقبلة، وبعد وصول األسماء 
بمنح  الخاصة  الجلسة  سوف يحدد موعد عقد 

الثقة".
وحول آلية التصويت أوضح حداد أن "جلسة منح 
لكبر حجمها  املؤتمرات  قاعة  في  الثقة ستكون 
وستكون هنالك مسافة بني نائب وآخــر للوقاية 
الصحية"، مؤكدًا أنه "سيتم اتباع جميع اإلجراءات 
التصويت  أثــنــاء جلسة  الصحية والــوقــائــيــة  فــي 

على حكومة الكاظمي".
وأضــــــاف أن "رئــــاســــة الـــبـــرملـــان وجـــهـــت الـــنـــواب 
للحضور إلى بغداد اليوم االثنني استعدادًا لعقد 
"من  أنها  إلــى  املقبلة"، مشيرًا  األيــام  الجلسة في 

املمكن أن تكون نهاية األسبوع الجاري".
ائــتــالف دولــة الــقــانــون، فــي بيان لــه، أكــد أنــه "بــذل 
جهودا كبيرة مع باقي الكتل السياسية لتشكيل 
للتحديات  التصدي  اجــل  من  الجديدة،  الحكومة 
الكبيرة التي تواجه العراق في املجاالت االقتصادية 
واالمنية والصحية"، مبينًا أنه "خالل املفاوضات 
تم االتفاق على اليات الختيار مرشحي الحكومة 
الجديدة على ان يتعاطى رئيس الوزراء املكلف مع 

جميع الكتل السياسية وفق نهج واحد".

واستدرك البيان، أن"مسار تشكيل الحكومة بدأ 
يــأخــذ منحى مــغــايــرا ملــا تــم االتــفــاق عليه، االمــر 
الذي دعانا الى ان نبذل جهودًا اضافية من اجل 
يتمتعون  الخيارات وتسمية مرشحني  تصحيح 
القيادية من الطاقات  بالكفاءة والنزاهة والقدرات 
العراقي"، معربًا عن أسفه  املخلصة في املجتمع 
تتكلل في تصحيح  لم  املخلصة  أن"جهودنا  من 
التي  الحكومية  التشكيلة  فــجــاءت  املــســار،  هـــذا 
عــرضــهــا الــســيــد املــكــلــف عــلــى الــكــتــل السياسية 
مــتــعــارضــة مــع تــطــلــعــات ابــنــاء الــشــعــب الــعــراقــي، 
كونها تشمل عددا من املرشحني الجدليني ممن 
لم تنطبق عليهم املواصفات املطلوبة من الكفاءة 

والنزاهة واملقبولية".
وأعــلــن االئــتــالف فــي الــبــيــان، انــه "لــن يــشــارك في 
تشكيل هذه الحكومة ولن يصوت لصالحها في 
اعضاء  لباقي  الخيار  وسيترك  الــنــواب،  مجلس 

املجلس التخاذ القرار املناسب بشأنها".
وفي السياق، أفاد ائتالف الوطنية، في بيان، بأنه 
"لطاملا أكد على ضرورة مراعاة املطالب الوطنية 
الــتــي خــرجــت بــهــا ســاحــات الــتــظــاهــر وأن يكون 
واالتحادات  والنقابات  للمتظاهرين  تمثيل  هناك 

املهنية".    
على  املاضية  الفترة  طيلة  عملنا  "لقد  وأضـــاف، 
تحقيق ذلــك ســـواء مــن خــالل حــواراتــنــا مــع االخ 

أننا  إال  املختلفة،  السياسية  القوى  أو مع  املكلف 
مــع األســــف لــم نــلــمــس أيـــة بــــوادر إيــجــابــيــة لــذلــك، 
 
ً
باالضافة إلى أن آلية اختيار الوزراء كانت مبهمة
وغير معلومة فضًال عن تجاوز املطالب الشعبية 
إلــى محاكم  العراقيني وحماتهم  قتلة  إحــالــة  فــي 

علنية خاصة".    
وتابع، "من هذا املنطلق، نعلن أننا لن نمنح الثقة 
لــهــذه الــحــكــومــة بـــل ســنــقــاطــع الــجــلــســة الــنــيــابــيــة 
املـــقـــررة وســنــكــون مــعــارضــني ســلــمــيــني مـــع كل 

الوطنيني العراقيني في حال تمريرها".    
أوضــح  السياسية،  الكتل  بعض  انــســحــاب  وعــن 
رئــيــس كــتــلــة الــفــتــح الــنــيــابــيــة مــحــمــد الــغــبــان، في 

"الكتل  (واع)،أن  العراقية  األنــبــاء  لوكالة  تصريح 
الــســيــاســيــة ســبــق أن اتــفــقــت مـــع الــكــاظــمــي على 
تــفــويــض املـــرشـــح بــاخــتــيــار كــابــيــنــتــه بــعــيــدًا عن 
الكفاءة  املــرشــح  فــي  تتوفر  أن  على  املحاصصة 
على  املعايير  هذه  تطبق  وأن  واملقبولية  والنزاهة 
الجميع".  وأضاف أن "رئيس الوزراء املكلف كرر 
وآلــيــة اختيار  املنهج  فــي  املكلف األســبــق  أخــطــاء 
املـــرشـــحـــني، األمــــر الــــذي اعــتــرضــت عــلــيــه الــكــتــل 
وطــلــبــت تــصــحــيــح املـــســـار وتــغــيــيــر املــرشــحــني"، 
مــــؤكــــدًا أن "املـــكـــلـــف مــســتــمــر فــــي املـــــشـــــاورات 

واملفاوضات الستبدال املرشحني".
بعقد جلساته  الــبــرملــان  اســتــمــرار  وبــخــصــوص 
بــعــد الــتــصــويــت عــلــى الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة، شــدد 
لـــ"الــصــبــاح"  تــصــريــح  فــي  اللهيبي  الــنــائــب طعمة 
عــلــى ضــــــرورة اســـتـــمـــرار الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة 
بعملها إذ تراكمت االلتزامات بعد التعطيل ألكثر 
مــن شــهــريــن بسبب الــوضــع الــصــحــي وانــتــشــار 
فــايــروس كــورونــا، موضحًا ان مــن اهــم القوانني 
انعقاده هو قانون  البرملان في حال  التي تنتظر 
املـــوازنـــة الـــذي يــجــب ان يــكــون الــتــركــيــز عليه في 
سعران  النائب  أشــار  جانبه،  مــن  املقبلة.  الفترة 
ـــ"الــصــبــاح"، إلـــى ان مجلس الــنــواب  ل االعــاجــيــبــي، 
التجمعات  بمنع  االزمـــة  خلية  بتعليمات  ملتزم 

خاصة مع تزايد االصابات في الفترة االخيرة.
واضـــاف االعــاجــيــبــي، فــي حــديــث لـــ"الــصــبــاح"، ان 
اســتــمــرار الـــوضـــع عــلــى مــاهــو عــلــيــه ايــضــا غير 
صحيح ويجب ان نجد حال بديال كتقليص عدد 
املجلس مستمرة  لجان  ان  الى  الجلسات،مشيرا 

في عملها الى االن كون اعداد أعضائهاأقل.
التحالف  النائب عــن كتلة  أكــد  ذلــك،  فــي غضون 
الــــديــــمــــقــــراطــــي الــــكــــردســــتــــانــــي ديــــــــار بــــــــرواري 
الشيعية  الكتل  االكــراد يقفون مع  ان  لـ"الصباح": 
ذهــاب  أن  مبينا  الكاظمي،  مصطفى  تدعم  التي 
على  معناه حصوله  الــنــواب  مجلس  الــى  املكلف 
لتمرير  الشيعية  االغلبية  مــن  االخــضــر  الــضــوء 

الكابينة الوزارية. 

 رئـــيـــُس الــجــمــهــوريــِة بــرهــم صــالــح، 
َ
هــنــأ

ــعــاملــي  الــصــحــفــيــَني بــمــنــاســبــِة الــــيــــوِم ال
لــحــريــِة الــصــحــافــِة، مـــؤكـــدًا عــلــى حــمــايــِة 
اإلعــالمــيــَني مـــَن "اإلجــــــــراءاِت الــقــســريــِة"، 
كــمــا أكـــَد رئــيــُس مــجــلــِس الـــنـــواِب محمد 
حرٍة  لصحافٍة  املطلَق  دعمُه  الحلبوسي، 
مــســؤولــٍة تعبُر عــن الــواقــع. وقـــال صالح 
ــه عــلــى مــوقــع "تــويــتــر": إنــه  فــي تــغــريــدة ل
"فــــي الـــيـــوم الـــعـــاملـــي لــحــريــة الــصــحــافــة، 
من  اإلعالميني  حماية  أهمية  على  نؤكد 
اإلجراءات القسرية"، وشدد على "سالمة 
أنها  مــؤكــدًا  والــصــحــفــيــني"،  الصحفيات 
"ضــرورة حتمية لبناء صحافة حرة من 
الــعــدالــة  لتحقيق  مــحــابــاة  أو  خـــوف  دون 

والسالم".
وتابع قائال: "أمنياتنا لحملة األقالم الحرة 
الدائم.. والتألق  بالنجاح  النيرة  واألفــكــار 
وســـالم".  بخير  والصحفيون  عــام  وكــل 
كــمــا قـــدم رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب محمد 
للصحفيني،  مماثلة  تهنئة  الــحــلــبــوســي 
وقــــال فـــي تــغــريــدة لـــه عــلــى حــســابــه في 
لصحافة  املطلق  دعمنا  "نــؤكــد  "تــويــتــر": 
حــرة مسؤولة تعبر عــن الــواقــع فــي بيئة 

آمــنــة تــحــفــظ حــيــاة الــصــحــفــي وتــتــيــح له 
الـــوصـــول إلــــى املــعــلــومــة مـــن دون قــيــود 
ابـــتـــزاز". وأضــــاف، "سنعمل مــعــًا من  أو 
تبحث  التي  الصحافة  تعزيز حرية  أجل 
عــن الحقيقة وتــراقــب وتــؤشــر وتــســدد"، 
مــســتــطــردًا بـــالـــقـــول "الـــرحـــمـــة والــخــلــود 

لشهداء الكلمة الحرة".
بــدوره، دعا رئيس تيار الحكمة الوطني، 
ـــــى االهـــتـــمـــام  الـــســـيـــد عـــمـــار الـــحـــكـــيـــم، ال
باألسرة الصحفية، وقال في بيان تلقت 
"الصباح" نسخة منه: "نبارك لرواد الكلمة 
الصحافة  العاملي لحرية  اليوم  الحرة في 
الذي يتزامن هذا العام مع جائحة كورونا 
الـــتـــي اســتــنــزفــت مــنــهــم الـــجـــهـــود وألــقــت 
بثقلها على تفاصيل األحــداث واألخبار 

واملواضيع العامة".
وأضــاف، "فــي الوقت الــذي ندعو فيه الى 
االهتمام  واإلعــالمــيــني  الصحفيني  إيــالء 
والرعاية وتسهيل مهمتهم في الحصول 
عــلــى املــعــلــومــة واالبــتــعــاد عــن ترهيبهم؛ 
نأمل منهم بذل أقصى الجهود لترسيخ 
أســـــس صـــحـــافـــة مــهــنــيــة هــــادفــــة تــعــنــى 
بقضايا الوطن وهموم اإلنسان واملجتمع 
واالبتعاد عن مسار تضليل الرأي العام 

والتشويش وخلط األوراق".

بـــــدوره، قـــال مــديــر اعــــالم هــيــئــة الحشد 
انـــه "وحينما  الــعــقــابــي،  الــشــعــبــي، مــهــنــد 
يمر علينا اليوم العاملي لحرية الصحافة 
نستذكره بطريقة مختلفة، كيف وهناك 
مـــن كـــان مــنــا وفــيــنــا شـــهـــداء ومضحني 
 ذهـــبـــوا عــلــى طـــريـــق األبــــطــــال الـــكـــبـــار ".
ولــفــت الــعــقــابــي، الـــى ان الــفــتــوى املــبــاركــة 
انطلقت وانطلق معها أول فريق إعالمي 
حربي متطوع يلبس جلباب نكران الذات 
الذين  هدفه ال يقل عن هدف املجاهدين 
نصر  واحـــد  فالعنوان  الــســالح  يحملون 
 من الله أو شهادة يفتخر بها أحباؤهم .
واوضــح مدير اعــالم الهيئة، ان "األحــداث 
تـــوالـــت فـــكـــان الــتــحــريــر يــتــلــو الــتــحــريــر 
تتقدم  والــكــامــيــرا  يعقبه نصر  والــنــصــر 
قـــبـــل املــــقــــاتــــل فـــــي الــــخــــطــــوط األمـــامـــيـــة 
املــعــارك  الــعــراقــيــون يعيشون  بــات  حتى 
املــــشــــرفــــة لـــحـــظـــة بـــلـــحـــظـــة كــــأنــــهــــم فــي 
ســـــوح الـــقـــتـــال ، يــســهــمــون فــــي إســـعـــاد 
الـــــنـــــاس وفــــــي رفــــــع مـــعـــنـــويـــات الــــقــــوات 
." للعدو  النفسية  املحاربة  وِفــي   االمنية 
الــعــقــابــي اشــــار الـــى ان " غــبــرة اٍالرهــــاب 
انجلت مــن بــالد الــرافــديــن وكــان اإلعــالم 
الـــحـــربـــي فـــي الــــعــــراق شــريــكــا أســاســيــا 
بــتــحــقــيــق الــنــصــر بــثــمــن غــــال فــقــدم 35 

شهيدا و اكثر من 60 جريحا مسجلني 
ضـــمـــن كـــــــوادر هــيــئــة الـــحـــشـــد الــشــعــبــي 
االهتمام  توليهم  الحشد  قــيــادة  مــاتــزال 
العالي  ، عندما نتذكرهم نشعر بحالوة 
ضحكتهم وبحرارة شجاعتهم وغيرتهم 
"اإلعـــالم  ان  مبينا   " مهنيتهم  وبطريقة 
الــحــربــي كما رأيــنــاهــم وكــمــا نجدهم هم 
العمل  الكثير منهم  األحــرار فعال فّضل 
في مؤسسات إعالمية تدفع أثماًنا عالية 
لــيــلــتــحــق مـــع األبــــطــــال فـــي الــحــشــد كما 
التحق الطبيب واألستاذ الجامعي واملعلم 
املهن". اصحاب  من  وغيرهم   واملهندس 
وبــــــــارك الـــعـــقـــابـــي لــجــمــيــع الــصــحــفــيــني 
هـــــــذه الـــــــذكـــــــرى، داعـــــيـــــًا ايـــــاهـــــم الـــــــى ان 
ـــيـــة حـــريـــة  يــــكــــونــــوا عـــلـــى قــــــدر مـــســـؤول
الــتــعــبــيــر عـــن الــــــرأي بــعــد ان عــشــنــا في 
زمــــــن نــــظــــام دكــــتــــاتــــوري كــــــان يــحــتــكــر 
ـــه كــمــا عــهــدنــاهــم  الــصــحــافــة واإلعـــــــالم ل
فـــي كــيــفــيــة توجيه  نــفــكــر جــمــيــًعــا  ، وان 
 بــوصــلــة اإلعــــالم لــخــدمــة بــلــدنــا الجميل.
األمــم  قــالــت ممثلة منظمة  مــن جــانــبــهــا، 
املتحدة في العراق جينني بالسخارت في 
تغريدة لها على حساب املنظمة الرسمي 
في موقع "تويتر"، إنها "في اليوم العاملي 
في  الصحفيني  تحيي  الصحافة،  لحرية 

الخطوط األمامية في العراق وخارجه".
وأشــــارت بــالســخــارت الـــى أن "الــتــقــاريــر 
من  الجمهور  تمّكن  املــوثــوقــة  الصحفية 
اتخاذ قرارات مستنيرة ومساءلة القادة"، 
مؤكدة أن هذا "لم يكن يومًا أكثر أهمية 

منه في أوقات األزمات".
إلى ذلك، ذكرت نقابة الصحفيني العراقيني 
العراق  "الصباح":"يحتفل  تلقته  بيان  في 
والعالم في 3 من شهر أيــار من كل عام 
باليوم العاملي لحرية الصحافة وهو اليوم 
املــخــصــص لـــلـــدفـــاع عـــن حـــريـــة الــتــعــبــيــر 
وسالمة الصحفيني في وسائل االعالم".
وأضـــــافـــــت، "انـــطـــالقـــا مــــن تـــلـــك املـــبـــادئ 
وتعبيرا عن املسؤولية املهنية واالخالقية 
تـــجـــاه االســــــرة الــصــحــفــيــة، فــــإن الــنــقــابــة 
تــحــرص عــلــى تــعــزيــز تــلــك املـــبـــادئ على 
أرض الـــواقـــع مـــن خــــالل دورهـــــا الـــبـــارز 
واملتميز في الدفاع عن حقوق الصحفيني 
االعـــالم  واالعــالمــيــني ومختلف وســائــل 
الــعــامــلــة فــي الـــعـــراق والــعــمــل الــجــاد على 
الصحفي  للعمل  آمــنــة  مــنــاخــات  تــوفــيــر 
فــي صناعة  دورهـــم  مــع  تتناسب  وبيئة 
ـــعـــام واشــــاعــــة مــفــاهــيــم الــحــريــة  الــــــرأي ال
املجتمعي  السلم  وتعزيز  والديمقراطية 
الـــتـــنـــاول االعــــالمــــي ملختلف  مـــن خــــالل 

الدولية  املهنية  للمعايير  ووفقا  القضايا 
ولوائح السلوك املهني".

وتــــــابــــــع الــــبــــيــــان:"تــــثــــمــــيــــنــــا مــــــن نـــقـــابـــة 
املهني  والــتــزامــهــا  الــعــراقــيــني  الصحفيني 
تــجــاه االســـــرة الــصــحــفــيــة ودورهــــــا فقد 
اســتــطــاعــت تحقيق مــكــاســب وانــجــازات 
أبرزها تشريع قانون حقوق الصحفيني 
ـــــذي وفــــر ضـــمـــانـــات ومـــكـــاســـب مــالــيــة  ال

للصحفيني واسر شهداء الصحافة".
وحــــيــــت الـــنـــقـــابـــة "جـــمـــيـــع الــصــحــفــيــني 
واالعــالمــيــني ووســائــل االعــــالم ودورهـــم 
ـــبـــارز فـــي الــتــصــدي اعــالمــيــا لــجــائــحــة  ال
كـــورونـــا الــتــي تــجــتــاح الــعــالــم مـــن خــالل 
كانت  والــتــي  والتثقيف  التوعية  حمالت 
ســبــبــا فــي الــحــد مــن انـــتـــشـــاره"، مشيدة 
بــــ "الــتــضــحــيــات الــكــبــيــرة الـــتـــي قــدمــتــهــا 
الــعــراق والتي راح  االســرة الصحفية في 
ضحيتها مئات الشهداء من الصحفيني 
االعــــالم". وتحتفل  فــي مختلف وســائــل 
دول الــعــالــم فــي الــثــالــث مــن أيـــار مــن كل 
عام باليوم العاملي لحرية الصحافة، وهو 
يوم حددته منظمة األمم املتحدة للتربية 
هذا  ورفــع  "اليونسكو"،  والثقافة  والعلوم 
العام شعار "الصحافة من دون خوف أو 

محاباة".

وذكــــر بــيــان ملــكــتــب نــائــب رئــيــس الــبــرملــان، تلقته "الــصــبــاح" ان 
"الكعبي ترأس أمس اجتماع لجنة الزراعة واالهوار النيابية لوضع 
رؤية لدور القطاع الزراعي ملواجهة جائحة كورونا وتحقيق االمن 
الغذائي، و شارك في االجتماع رئيس لجنة الزراعة النيابية، سالم 
الشمري، وبقية اعضاء اللجنة، فضال عن نواب ممثلني عن لجان 
االقتصاد واالستثمار واملالية والقانونية والنزاهة النيابية، وكذلك  

ممثلون لوزارات الزراعة والتخطيط واملوارد املائية".
وقال الكعبي، وفقا للبيان،:ان "العراق يواجه جملة تحديات، بعض 
كــورونــا وهبوط  اخــرى مثل جائحة  بلدان  فيها  منها تشاركنا 
اســعــار النفط واالزمـــة االقــتــصــاديــة،  وبعضها االخــر نواجهها 

منفردين كخطر ارهاب داعش والفقر واالمن الغذائي".
التحديات، اجبرتنا ومعنا  الى ان جميع تلك  النائب األول،  ولفت 
املجلس الوزاري لالقتصاد، على تسمية املرحلة املقبلة بمرحلة 
املشكالت  مــن  العديد  لعالج  االمــثــل  الحل   " التي عدها  الــزراعــة، 
الصعبة،  العملة  وهــدر  والبطالة  والفقر  الغذائي  باألمن  الخاصة 
و االســتــيــراد وهــبــوط اســعــار الــنــفــط" مشيرا الــى انــه وفــي حال 
فلن  والصناعي  الــزراعــي  القطاعني  في  التطور  ملرحلة  "وصلنا 

نحتاج للنفط بنفس الدرجة حاليا". 
اجــراءات  املباشرة بتطبيق  االتفاق على  انه "جــرى  الكعبي  وبني 
دعم القطاع الزراعي وليس رسم او وضع الخطط للمستقبل، ألن 
وضع الخطط يتم في اوقات الرفاهية وحالة االستقرار، اما نحن 
االن فنعيش حالة ازمــة حقيقية ويجب ان تكون االجـــراءات هي 
ملواجهة االزمة، وهذا ما يتطلب من الجميع جرأة كبيرة إلصدار 

وتنفيذ القرارات ".
الــبــيــان، ان االجــتــمــاع شهد "االتــفــاق على تنفيذ الرؤية  واوضـــح 
املشتركة للسلطتني التشريعية والتنفيذية بجعل القطاع الزراعي 
على  االعتماد  لتقليل  املقبلة  للمرحلة  الدولة  اولــويــات  راس  على 
الــقــطــاع الصناعي الرتباطه  الــنــفــط، وايــضــا زيـــادة دعــم  مــصــدر 
التحويلية واالسمدة  الصناعة  الزراعي من حيث  التطور  بعجلة 

واملستلزمات الزراعية ".
بتنفيذ خطة طــوارئ  الــبــدء  للبيان، على  وفــقــا  االتــفــاق،  تــم  كما 
زراعية واالبتعاد عن خطط التنمية كون املرحلة طارئة واال تحدد 
املساس  جرائم  اعتبار  وايضا  مستمرة،  هي  بل  بتأريخ  الخطة 

باألمن الغذائي ضمن قانون جرائم االرهاب .
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وقـــال مــديــر عـــام صــحــة بــغــداد الــرصــافــة 
العتبة  ان  الساعدي،:  الغني  عبد  الدكتور 
للشفاء  مــركــزا  تنفذ  املقدسة  الحسينية 
ذلك  ليكون  الخطيب  ابــن  مستشفى  فــي 
ـــرابـــع الــــذي تــنــفــذه الــعــتــبــة لــدعــم  املـــركـــز ال
جهود وزارة الصحة في مواجهة جائحة 

كورونا.
واوضح الساعدي في تصريح لـ"الصباح" 
ان نسبة انجاز املشروع الذي تنفذه العتبة 
الحسينية بجهود ذاتية وصلت الى أكثر 
انشئ  املــركــز  ان  باملئة، موضحا  مــن 60 
وبسعة  مــربــع،  متر   1400 مساحة  على 
44 سريرا، ويحتوي على غرف منفصلة 
عن  فضال  واملختبر،  واألشــعــة  للسونار 
الطبي، وبممرات  الــغــرف اإلداريـــة واملـــالك 

مسقفة وحديقة كبيرة.
من جانبها، تنفذ محافظة بغداد مشروع 
مــســتــشــفــى كــرفــانــي جـــديـــد يــضــم 100 
الخطيب  ابن  سرير في موقع مستشفى 

لتخصيصه كموقع للحجر الصحي.
وافاد محافظ بغداد املهندس محمد جابر 

الــعــطــا فـــي تــصــريــح خـــص بـــه "الــصــبــاح" 
منذ  استباقية  اعــدت خطة  املحافظة  بــان 
للحجر  اماكن  لتوفير  املــرض  بــدء ظهور 
الصحي، ومنها انجاز مشروع مستشفى 
كرفاني مالصق ملستشفى ابن الخطيب 
سريرا   150 يضم  ديالى  جسر  بمنطقة 
بــدعــم مــن رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب محمد 

الحلبوسي.
واضاف قائال : "يتم حاليا تنفيذ مشروع 
املوقع  بنفس  جــديــد  كــرفــانــي  مستشفى 
ـــلـــحـــجـــر الــــصــــحــــي بـــطـــاقـــة  مـــخـــصـــص ل
استيعابية تصل الى 100 سرير"، مشيرا 
الى ان "املستشفى يضم 23 غرفة، في كل 

منها 3 اسرة".
املـــــــشـــــــروع ســيــتــم  ان  املـــــحـــــافـــــظ  واكــــــــــد 
انــــــجــــــازه بــــالــــســــرعــــة املـــمـــكـــنـــة مـــــن اجــــل 
 تـــــجـــــهـــــيـــــزه وتـــــهـــــيـــــئـــــتـــــه ملــــــواجــــــهــــــة ايــــــة 

ظروف طارئة.
اضافية  اماكن  تهيئة  اهمية  على  وشــدد 
الصدد  هــذا  الصحي، مشيرا في  للحجر 
ــــى قـــيـــام دائــــرتــــي صــحــة بـــغـــداد الــكــرخ  ال
الفنادق  مــن  عــدد  باستئجار  والــرصــافــة 
لــحــجــر الـــوافـــديـــن مـــن خـــــارج الــــبــــالد، أذ 
وصل عدد النزالء فيها الى اكثر من 600 
شخص من الوافدين الذين عادوا من عدد 

من الدول عبر مطار بغداد الدولي.

الفني ملحافظ  املــعــاون  اوضـــح  مــن جهته 
بغداد املهندس فارس مجيد في تصريح 
خـــص بـــه "الـــصـــبـــاح" ان املــحــافــظــة ارتـــأت 
البنايات  مــن  االســتــفــادة  خططها  ضمن 
للحجر  كاماكن  وتهيئتها  املستغلة  غير 
الصحي، مبينا بهذا املجال انها خصصت 
مــوقــع بــنــايــة مــجــمــع الــتــحــريــات السكني 
83 شقة  من  املكون  البتاوين  منطقة  في 
كموقع للحجر كونه منجزا وغير مستغل 
الــى استثماره  املحافظة  الـــذي دعــا  االمـــر 
الــصــحــة  تـــصـــرف وزارة  تــحــت  ووضـــعـــه 
التي تحدد الية توزيع املرضى بني الغرف 

والشقق السكنية.

سجلْت دائرُة صحِة الرصافِة ارتفاعا في نسبة 
ِالشفاِء من مرِض كورونا وصلْت الى اكثر من 
60 باملئة، في وقت اتخذت فيه السلطات املحلية 
فــي واســط اجـــراءات وقائية مــشــددة فــي اعقاب 

تسجيل اصابة جديدة باملرض.
وقــــــــال مــــديــــر عـــــــام صــــحــــة بـــــغـــــداد الــــرصــــافــــة 
الــدكــتــورعــبــد الــغــنــي الــســاعــدي لـــ «الــصــبــاح»: ان 
الدائرة سجلت امس االول 32 حالة شفاء جديدة 
من فايروس كورونا، وهي اعلى معدل بحاالت 
الــشــفــاء فـــي يـــوم واحــــد بــجــانــب الــرصــافــة منذ 

ظهور الفايروس.
الشفاء بجانب  عــدد حــاالت  ان  الساعدي  وبــني 
بني مجموع  الــى 233 حالة من  ارتفع  الرصافة 
توفي  اصابة   384 البالغة  التراكمية  االصــابــات 
يتلقون  مــريــضــا  وبــقــي  131  منهم 20 حــالــة، 
العاملني في  الى مضاعفة جهود  العالج، داعيا 
صــحــة الـــرصـــافـــة  لــحــني تــحــقــيــق الــنــصــر على 

الفايروس.
واكـــد ان زيــــادة حـــاالت شــفــاء املــصــابــني جــاءت 
الدورية  واملتابعة  نتيجة جهود كبيرة ومتميزة 
عــلــى مــــدار 24 ســاعــة لــلــمــالكــات الــصــحــيــة من 
جانب، واعتماد البروتكوالت العالجية للمرضى 

واملتابعة املستمرة من جانب اخر.
لكن الساعدي اوضح ان اعالن الشفاء ال يعني 
التهاون والتراخي وانما يتطلب بذل جهود اكثر 
وتــعــاونــًا اكــبــر مــن قبل املــواطــنــني للقضاء على 

خطر الوباء.

37 فرقة صحية في قطاع ابي غريب 
طـــبـــيـــة  فــــــرقــــــة  جــــانــــبــــهــــا شـــــــاركـــــــت 27  مـــــــن 

وصــحــيــة ومــخــتــبــريــة وإداريــــــــة فـــي قـــطـــاع ابــي 
غـــريـــب بــاملــســح املـــيـــدانـــي الـــفـــعـــال فـــي املــنــاطــق 
ــــة بـــــالـــــتـــــعـــــاون مــــــع جــــمــــيــــع املـــــراكـــــز  املــــشــــمــــول
للتحري  لــه  الجغرافية  الــرقــعــة  ضمن   الصحية 

عن فايروس كورونا. 
الــكــرخ  الدكتورجاسب  وبــني مــديــر عــام صحة 
الــفــرق الصحية   الــصــبــاح «،  ان  ـــ «  ل الــحــجــامــي 
مــســتــمــرة بــالــحــمــلــة ملــــدة عــشــرة ايـــــام  متتالية 
فعالة  وتوعية  لــالســر،  طبيا  فحصا  وتضمنت 
الــوقــايــة مــن االصـــابـــة بــه ، اذ تم  بــشــأن كيفية 
مــــن 87049 شــخــصــا  عـــيـــنـــات الكـــثـــر  ســـحـــب 
موزعني ضمن الرقعة الجغرافية وجميع مناطق 
اكــثــر مـــن 13710  الـــفـــرق  ،وقــــد زارت  الــقــضــاء 
منازل، وقــد تم فحص 15271 اســرة ، مضيفا 
منطقة  في  امليداني  الفحص  اجـــراءات  استمرار 
التي  والبيجية   ، واالسكان  والوشاش،  العالوي، 
سجلت مــؤخــرا اصــابــة ، وحــي الــعــدل ، ملتابعة 

الحاالت املشتبه بها .
ـــى مــشــاركــة اكــثــر مـــن 10 فـــرق طبية   ولــفــت ال
بــاملــســح املــنــاطــقــي ذات املــســتــوى الــعــالــي ملــرض 
الهياكل   - الغزالية  املستجد في منطقة  كورونا 
شـــارع 15 ،وتـــم الــكــشــف عــن الـــحـــاالت املشتبه 
الــى دار  بها، وإجـــراء فحص املالمسني من دار 
الصحي بشأن  الوعي  التعفير ونشر  وحمالت 
الشعبية وخصوصا  املناطق   ، محذرا  املــرض 
املــكــتــظــة بــالــســكــان الــتــي ارتــفــعــت فــيــهــا حـــاالت 
االصابة  بالتاكيد على لبس الكمامات والكفوف 
ومــنــع الــتــجــمــعــات، واالخــــتــــالط، وعــــدم مــغــادرة 
املنزل اال للضرورة القصوى، مشددا على اهمية 
االشتباه  حــاالت  ان  ،مؤكدا  االجتماعي  التباعد 
التراكمي  وصلت الى3854 حالة، بينما بلغ عدد 
االصابات التراكمي 121 اصابة، منها 7 وفيات 
 ، باالضافة الى ان عدد حاالت  الشفاء التراكمي

 بلغ 64 حالة .
وفي شأن متصل، اعلنت وزارة الصحة في اقليم 
كردستان تسجيل 6 إصابات جديدة بفايروس 
العدد  يكون  وبهذا  أربيل.  محافظة  في  كورونا 
اإلجــمــالــي لــالصــابــات املــوجــبــة فــي االقــلــيــم 387 
الشفاء 330 ، فضال عن  حــالــة، وبلغت حــاالت 
5 وفيات، بينما بقي 52 مريضا يتلقون العالج.

(البصرة تسجل 8 اصابات)
وفي البصرة، اعلنت خلية االزمة هناك تسجيل 
كورونا  بفايروس  موجبة  اصابة  حــاالت  ثمان 

يوم امس االحد.
واوضــــحــــت الــخــلــيــة ان خــمــس حـــــاالت اصــابــة 
تــم اكــتــشــافــهــا نتيجة الــرصــد الــوبــائــي الــفــعــال 
اكتشاف  تم  بينما  مــؤكــدة،  لحاالت  ومالمسني 
ـــــحـــــاالت الـــــثـــــالث االخـــــــــرى لــــــدى مــراجــعــتــهــم  ال

املستشفى.

الـــتـــي  الـــــجـــــديـــــدة  ــــــحــــــاالت  ال الـــــــى ان  واشــــــــــــارت 
ــــــوم امـــس  تـــمـــاثـــلـــت لـــلـــشـــفـــاء فـــــي املـــحـــافـــظـــة ي
 بــــلــــغــــت 9 حـــــاالت،بـــــيـــــنـــــمـــــا لــــــم يــــتــــم تــســجــيــل 

اية حالة وفاة.
وبـــذلـــك تــكــون الـــحـــاالت الــتــراكــمــيــة املــوجــبــة في 
الــى 467 حــالــة، منها 223  ارتفعت  قــد  البصرة 
حالة اكتسبت الشفاء التام وبقي 236 مريضا 
عدد  بلغ  بينما  حالة.   17 والوفيات  العالج،  قيد 
ــلــحــاالت املــشــتــبــه بــهــم  في  فــحــوصــات PCR ل
وعــدد   ،98 البصرة  فــي  العامة  الصحة  مختبر 
الطب  مدينة  مختبر  الــى  املــرســلــة   الفحوصات 

220 حالة اشتباه.
اما الفحوصات املختبرية اإلجمالية فبلغت 318 
املشتبه  للحاالت   PCR وعــدد فحوصات حالة، 
التراكمي ، 7685 بينما تخضع 263 حالة  بهم 
ولم تظهر  بغداد  املختبرية في  الفحوصات  الى 

نتائجها حتى االن. 

( واسط.. اصابة جديدة) 
  وفي واسط اعلنت خلية االزمة تسجيل اصابة 
جــديــدة بــفــايــروس كـــورونـــا، بينما شـــددت من 
املحافظة  بمداخل  التفتيش  نقاط  اجراءاتها في 

ومخارجها ومنع التنقل بني االقضية.
الــدكــتــور سعدون  وقـــال املــتــحــدث بــاســم الخلية 
(الــصــبــاح): ،ان دائــــرة صحة  ـــ ـــ مــحــســن االمــيــر ل
واسط سجلت اصابة جديدة بفايروس كورونا 
لرجل وهو بحالة صحية مستقرة ويتلقى العناية 
الطبية الالزمة ليرتفع العدد التراكمي للمصابني 
الى 36 حالة، منهم 29 حالة اكتسبت الشفاء التام، 
فضال عن حالتي وفــاة، مشيرا الى ان الحاالت 
الطبية  العناية  تتلقى  مــازالــت  االخـــرى  الخمس 
املعتمدة ضمن  الــبــروتــوكــوالت   الــالزمــة حسب 

اإلجراءات الوقائية.

املحافظة وسلطة  التنسيق بني  تم  انــه  واضــاف 
ــتــزويــدنــا بــأســمــاء وعــنــاويــن  الـــطـــيـــران املـــدنـــي ل
الـــعـــراقـــيـــني الـــعـــائـــديـــن مـــن دول الــــخــــارج واســـم 
الـــــدولـــــة واملـــنـــطـــقـــة الـــتـــي قــــدمــــوا مــنــهــا الجـــــراء 
ـــفـــحـــوصـــات وأخـــــــذ الـــعـــيـــنـــات مـــنـــهـــم ويـــكـــون  ال
الــحــجــر الــصــحــي أمـــا مــركــزيــا داخــــل بـــغـــداد او 
حــجــرا منزليا مــشــددا فــي مــحــافــظــاتــهــم، الفتا 
الى تشديد اإلجــراءات في نقاط تفتيش مداخل 
 ومــــخــــارج املـــديـــنـــة ومـــنـــع الــتــنــقــل بــــني اقــضــيــة 

ونواحي ملحافظة.

(الديوانية تستقبل الطلبة الوافدين)
 بــــدورهــــا شــكــلــت خــلــيــة األزمــــــة فـــي مــحــافــظــة 
الطلبة  مــلــف  ملــتــابــعــة  الــديــوانــيــة لجنة مــشــتــركــة 
الوافدين من خارج العراق وتشديد اجراءات غلق 
الطرق الرئيسة التي تربطها بمحافظتي النجف 

األشرف واملثنى.
وكــشــف محافظ الــديــوانــيــة زهــيــر الــشــعــالن في 
مؤتمر عقدته خلية األزمة وحضرته «الصباح» 
الوطني  االمـــن  بــمــشــاركــة  لجنة  تــم تشكيل  انـــه 
وجامعة القادسية ومديرية التربية ملتابعة ملف 
الطلبة الــوافــديــن مــن خــارج الــعــراق وتخصيص 
مركز حجر خــاص بهم، مشددا على ضــرورة 
الرئيسة  الطرق  على  األمنية  اإلجـــراءات  تكثيف 
التي تربط الديوانية بمحافظتي النجف األشرف 
نسبيا  كــثــيــرة  إصـــابـــات  لتسجيلهما  واملــثــنــى 

لفيروس كورونا.
 واشار الشعالن الى دعم خلية األزمة لصندوق 
التكافل الذي يدار من قبل غرفة التجارة ومجلس 
ســـادة ووجــهــاء الــديــوانــيــة، داعــيــا املــواطــنــني الــى 
الرغم من  االلتزام بتوجيهات خلية األزمــة على 
منذ  املحافظة  في  إصابة جديدة  عــدم تسجيل 

أسبوعني .

8

الــتــربــيــِة حــذَف  قــــررْت وزارُة 
عـــدٍد مــن الــفــصــول الــدراســيــة 
الــســادس  مرحلة  منهاج  مــن 
االعــدادي للفرع االدبي خالل 
للعام  الــنــهــائــيــة  االمــتــحــانــات 

الدراسي الحالي.
وقــــالــــت مــــعــــاون مــــديــــر عـــام 
الــوزارة  في  الدراسية  املناهج 
ـــب لـــــ"الــــصــــبــــاح" :  اســـــــراء طـــال
عـــــددا  حــــــــددت  املـــــديـــــريـــــة  ان 
ــــتــــي تــم  مـــــن املـــــوضـــــوعـــــات ال
حـــذفـــهـــا مــــن املـــنـــهـــاج املـــقـــرر 
النهائية  شموله باالمتحانات 
"املــواد  الــوزاريــة، موضحة ان 
املحذوفة شملت املوضوعات 
الى  الخبر  تقديم  اسلوب  من 
في  القواعد  كتاب  من  املبتدأ 
والــحــذف  العربية  اللغة  مـــادة 
 من شعر القضية الفلسطينية 

الى نهاية الكتاب.. 
ــنــقــد تم  وبــالــنــســبــة لــكــتــاب ال
حذف الفصل الثالث باالضافة 
ملـــــوضـــــوع انــــــمــــــوذج تــحــلــيــل 
 االصــــــول الــنــقــديــة وانـــمـــوذج 

التطبيقي".
الـــحـــذف شمل  ان  واضــــافــــت 

ايــــضــــا الــــفــــصــــول الــــســــادس 
والــســابــع والــثــامــن مــن كتاب 
ـــلـــغـــة  ـــــب فـــــــي مـــــــــــادة ال ـــــطـــــال ال
االنكليزية، فضال عن حذف 
الــفــصــول الـــســـادس والــســابــع 
والثامن من مادة النشاط للغة 

االنكليزية.
واردفــت انه تم حذف الفصل 
واملصطلحات  التكامل  الرابع 
ــــــعــــــلــــــمــــــيــــــة مـــــــــــن مـــــنـــــهـــــاج  ال
الرياضيات، وحذف الفصلني 
مادة  والسادس من  الخامس 

الجغرافية.
كــمــا شــمــل الــحــذف الفصلني 
الــســادس والــســابــع مــن مــادة 
الخامس  والفصلني  الــتــاريــخ، 
والسادس من مادة االقتصاد، 
اضــــافــــة الــــــى حــــــذف الــــــدرس 
الــرابــع والــــدرس الــخــامــس من 

مادة اللغة الفرنسية.
وبــيــنــت مـــعـــاون املـــديـــر الــعــام 
انــــه تـــم تــعــمــيــم الـــحـــذف الـــذي 
شــمــلــت بـــه املــــــواد الـــدراســـيـــة 
على املديريات العامة للتربية 
بــــبــــغــــداد واملــــحــــافــــظــــات مــن 
اجــل اعـــالم الطلبة مــن خالل 
الـــــتـــــواصـــــل عــــبــــر املـــنـــصـــات 

االلكترونية.

عدد من الذين اكتسبوا الشفاء ... أرشيف
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بينما يواصُل الوباُء القاتل حصد أرواح 
أنحاء  فــي شتى  البشر  آالف  وإصــابــة 
الــعــالــم؛ اتــهــمــت منظمة "خــمــس عــيــون" 
االســتــخــبــاراتــيــة، والــتــي تــضــم كــال من 
الواليات املتحدة وأستراليا ونيوزيلندا 
وكندا وبريطانيا، اتهمت الصني بإخفاء 
انتشار فيروس  معلومات عن مصدر 
كورونا، بينما رجح تقرير موسع كتبه 
عدد من كبار الكتاب بصحيفة لوموند 
الــفــرنــســيــة أن يــضــع فــيــروس كــورونــا 
الــذي تأسس بعد  العاملي  للنظام  نهاية 
أميركا  ولزعامة  الثانية  العاملية  الحرب 

في الساحة الدولية.
وأفــــــــادت صــحــيــفــة "ديــــلــــي تــلــيــغــراف" 
ــــيــــة بـــــــأن الــــتــــقــــريــــر مـــتـــكـــون  األســــتــــرال
ـــة اتــحــاد  مـــن 15 صــفــحــة أعـــدتـــه وكـــال
واتهمت  عيون"،  "خمس  االستخبارات 
األخــرى  البلدان  بـ"تعريض  الصني  فيه 
معلومات  إخفائها  من خالل  للخطر"، 
عن الفيروس، وذلك عن طريق إسكات 
األطباء ومنعهم من الحديث عن ذلك أو 

"اختفائهم".
وادعــــــت الـــوكـــالـــة االســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة في 
بشان  أدلـــة  أتلفت  بكني  بــأن  تقريرها 
وجود فيروس كورونا "كوفيد19-" في 
املــخــتــبــرات، كــمــا رفــضــت الــكــشــف عن 
معلومات بيولوجية تساعد العلماء في 

إنتاج لقاح لهذا الفيروس.
الصحيفة استنادا  وبحسب ما ذكرت 
إلــــى الــتــقــريــر فــــإن الـــصـــني كــــان لــديــهــا 
دليل على إمكانية انتقال الفيروس من 
إنسان إلى إنسان آخر، لكنها "أنكرت 

ذلك حتى 20 كانون الثاني املاضي".
وأشــار التقرير إلى أن اللجنة الصحية 
كانون   3 فــي  أمـــرت  الصينية  الوطنية 
الــثــانــي املـــاضـــي، بـــإتـــالف عــيــنــات من 
فـــيـــروس كـــورونـــا "كـــوفـــيـــد19-" وعـــدم 

نشر معلومات تتعلق بهذا املرض.
وذكرت التقارير االستخباراتية الغربية 
أن الباحثني اكتشفوا فيروسات تاجية 
بكهف في مقاطعة يونان، حيث لوحظ 
وجـــود تــشــابــه وراثــــي الفـــت للنظر مع 

.COVID-19
هــــذا وقــــد نــفــت الـــصـــني فـــي أكـــثـــر من 
مناسبة صحة هذه املزاعم واإلدعاءات، 
مؤكدة أنها ال تستند إلى أي معلومات 

علمية.

ـــــت الــــخــــارجــــيــــة الـــصـــيـــنـــيـــة عــن  وأعـــــرب
مـــعـــارضـــتـــهـــا لــــــ"اخـــــتـــــالق املـــعـــلـــومـــات 
املغلوطة ونشرها من قبل أي شخص 
الــصــني  أن  مــضــيــفــة  مـــنـــظـــمـــة"،  أي  أو 
وليست  املغلوطة  للمعلومات  "ضحية 
مــصــدرا لــهــا". وفــي السياق ذاتـــه، نفت 
واالسترالية  األميركية  االســتــخــبــارات 
فـــي وقــــت ســـابـــق أن يـــكـــون الــفــيــروس 
ســـالحـــا بــيــولــوجــيــا، وأكــــــدت تــواصــل 

التحقيقات ملعرفة منشأ الفيروس.

زعامة أميركا
إلى ذلك، كتب عدد من كبار صحفيي 
الطبعة الفرنسية من صحيفة "لوموند" 
الصحيفة  نشرتها  مقالة  فــي  العريقة 
أمـــس األحــــد: إن "نــهــوض الــصــني لعب 
دورا رئيسا في زعزعة استقرار النظام 
الــعــاملــي الــقــائــم، اســتــنــادا إلـــى أن تأخر 
ــعــاملــيــة فـــي تــحــذيــر  مــنــظــمــة الــصــحــة ال
الــوبــاء هو  الــدولــي من مخاطر  املجتمع 
الدولية  املنظمة  هــذه  اعتماد  على  دليل 

على بكني".
وأعــرب كتاب املقال عن يقينهم من أن 

"الـــواليـــات املــتــحــدة، لــم تــعــد تلعب دور 
في  الحال  عليه  كــان  كما  العالم،  زعيم 

القرن العشرين". 
إذا  أنــه  الفرنسية،  الصحيفة  واعتبرت 
املتحدة على لعب  الواليات  قــدرة  كانت 
دور الــزعــامــة فـــي الــعــالــم قـــد تــراجــعــت 
بشكل مــتــزايــد فــي الــســنــوات األخــيــرة، 
ـــتـــي أضــعــفــت  فـــــإن األزمـــــــة الـــحـــالـــيـــة، ال
الــعــالــم  أمـــيـــركـــا وجــعــلــتــهــا أكـــثـــر دول 
تــضــررا مــن فــيــروس كــورونــا، أجبرت 
األمــيــركــيــني أخـــيـــرا عــلــى الـــتـــنـــازل عن 

ادعاء هذه الزعامة.
الصحيفة  اعتبرت  ذلــك،  إلى  باإلضافة 
ضــربــة  وجـــــه   COVID-19 وبــــــاء  أن 
ــــوحــــدة أوروبـــــــــا الــــتــــي طــاملــا  خـــطـــيـــرة ل
كــــانــــت حــلــيــفــا ألمــــيــــركــــا، فـــقـــد عــجــز 
ـــــحـــــاد األوروبــــــــــــي عـــــن دعــــــم حــتــى  االت
ــــوبــــاء،   بـــلـــدانـــه األكــــثــــر تــــضــــررا مــــن ال

مثل إيطاليا. 
وخلص صحافيو لوموند، إلى أنه من 
أجل زيادة التأثير في إنشاء نظام عاملي 
جـــديـــد، يــجــب عــلــى االتـــحـــاد األوروبـــــي 
مراجعة هيكلية بنائه وجهازه الخاص.

أعلى حصيلة
ووفـــقـــا إلحــــصــــاءات مـــراكـــز مــكــافــحــة 
في  املعنية  الطبية  والــجــهــات  األمـــراض 
أمـــيـــركـــا، تــــجــــاوزت حــصــيــلــة الــوفــيــات 
املستجد  الناجمة عن فيروس كورونا 
في الواليات املتحدة، حتى أمس األحد، 
حــاجــز 67 ألــف حــالــة، فــي تــفــوق كبير 
مـــن حــيــث هــــذا املـــؤشـــر عــلــى أي دولـــة 

أخرى في العالم.
وســجــلــت فــي الـــواليـــات املــتــحــدة، حتى 
إصـــابـــة   1154760 الـــســـبـــت،  مــــســــاء 
مـــــؤكـــــدة بـــــعـــــدوى فـــــيـــــروس كــــورونــــا 
املستجد "COVID-19"، بينها 67075 

وفاة  و170181 حالة شفاء.
وتـــــجـــــاوز عــــــدد املــــصــــابــــني بـــفـــيـــروس 
كــــورونــــا فــــي مــخــتــلــف دول الـــعـــالـــم 3 
الواليات  في  ثلثهم  ألفا،  و428  ماليني 
املـــتـــحـــدة وحــــدهــــا، وتـــوفـــي حــتــى اآلن 
فــي مختلف بــلــدان الــعــالــم حــوالــي ربــع 
مليون شخص، حيث بلغ عدد املتوفني 
وبــيــانــات جامعة  إحــصــائــيــات  بحسب 
 248800 األمــيــركــيــة  هوبكنز"  "جــونــز 

شخص.

االسبوع  الخليجية  املــيــاه  فــي  وااليــرانــيــة  االمريكية  البحرية  القطع  بــني  الــذي حصل  االحتكاك  اثــار 
املاضي العديد من االسئلة على صعيد ادارة الخالفات بني البلدين ، خصوصا انه تزامن مع اطالق 
ايران الول مرة قمرا صناعيا يستخدم لالغراض العسكرية ، في الوقت الذي تعمل فيه ايران على 

ازالة العقوبات االقتصادية املفروضة عليها من قبل االدارة االمريكية . 
يتبناها  الجانب االمريكي واالخـــرى  يتبناها  ، احداهما  الــحــوادث تبرز روايــتــان  وكــعــادة مثل هــذه 
اثــار  . مــا  املواجهة  الجانبني هــو عــدم رغبتهما فــي تصعيد  االيــرانــي لكن مــا سمعناه مــن  الجانب 
املوقف وصعد من حدته هذه املرة هي االوامر التي اصدرها الرئيس االمريكي دونالد ترامب للبحرية 
االمريكية ملهاجمة القوارب االيرانية التي تهاجم او تضايق القطع االمريكية . الرواية االيرانية قالت ان 
احتكاكًا حصل بني القوارب االيرانية التابعة للحرس الثوري مع قطعة بحرية امريكية تحمل الرقم 
« سي جي 72 » حاولت مضايقة السفينة االيرانية « شهيد سياوشي » في املياه املواجهة ملنطقة 
عسلوية االيرانية على بعد 30 ميال من املنصات االيرانية ، واصفة سلوك القطعة االمريكية « بغير 
مهني » والينسجم مع القوانني الدولية وبرتوكوالت املالحة الدولية .  بعد االعالن عن اوامر الرئيس 
ترامب ، زار قائد الحرس الثوري االيراني حسني سالمي منطقة « نازعات » التي تتشكل من بعض 
الجزر وسط املياه الخليجية التي تتمركز فيها وحدات من الحرس الثوري ومنصات صواريخ معلنا 
اصدار االوامــر بالرد السريع على اي تهديد يالحق املصالح االيرانية في البحر والبر والجو . واذا 
كان الرد االيراني سريعا لدعم مهمة القوات املتواجدة في املنطقة ، اال ان التهديد االمريكي يهدف 
بشكل واضح الى حدوث او افتعال احتكاك مباشر بني البحريتني االمريكية وااليرانية حتى ولو كان 
الداخل  . االولــى نقل االنظار من  محدودا من اجل تحقيق رسالتني 
معالجته  الية  بشان  تــرامــب  الرئيس  سياسة  مــن  املتذمر  االمريكي 
الحداث « فيروس كورونا » خصوصا في والية نيويورك ، والثانية 
ايجاد ذريعة لتعديل اسعار النفط املنهارة في السوق العاملية خدمة 
للواقع االمريكي النفطي ، اضافة الى خدمة اقتصاديات الدول الحليفة 

للواليات املتحدة املتاثرة بانخفاض اسعار النفط . 
االيرانيون وان كانوا مهتمني باسعار النفط شانهم شان بقية الدول 
االمريكية  لــالدارة  اية ذريعة  اعطاء  لكنهم اليريدون  للنفط  املصدرة 
على  يحقق مصالحها  بما  املنطقة  دول  باقتصاديات  تتالعب  التي 
حساب الدول املصدرة للنفط ،اضافة الى ان طهران التريد ان ترضخ 
ملعادالت الواليات املتحدة في التوقيت او الحجم ، كما انها الترغب في 
الخضوع للمقاسات االمريكية ، ولذلك فهي تصوغ حساباتها وفق 
مصالحها ومصالح االمن واالستقرار في املنطقة من دون ان تنسى 
االهــــداف االمــريــكــيــة . بمعنى انــهــا التــدخــل فــي مــغــامــرات محسوبة 
 «  1 نــور   » الصناعي  القمر  اطــالق   . االمريكي  الجانب  عند  النتائج 
التطورات  االيراني في مثل هذه  الثوري  الحرس  قبل  العسكري من 
ان  الداخلية خصوصا  على مشكالتها  القفز  تحاول  التي  االمريكية  لــالدارة  واضحة  كــان رسالة 
العديد من املراقبني يعتقدون ان الوضع االقتصادي االمريكي يدفع بـجهات داخل الواليات املتحدة 
لها  يتعرض  الــتــي  املــشــكــالت  ملعالجة  االمريكية  الــحــدود  خـــارج  حــرب  او   ، ازمـــة  بافتعال  للتفكير 
االقتصاد االمريكي والذي اجبر االدارة االمريكية على طبع العملة االمريكية من دون غطاء مالي . 
االيرانيون الذين ينتهجون سياسة « الردع الدفاعي » منذ فترة غير قصيرة حذروا الجانب االمريكي 
من مغبة اي مغامرة قد تفكر بها مع ايران في مثل هذه الظروف ، وانها ليست « الحديقة الخلفية 
» التي تستطيع القوات االمريكية ان تلعب بها متى ما ارادت ذلك . ويبدو ان الرئيس االمريكي الذي 
يؤمن الى حد كبير بمقاييس الربح والخسارة في العمليات التجارية تسلم الرسالة االيرانية وتيقن 
ان لعبة « تدوير الرؤية » اليمكن لها ان تكون من دون مقابل . وفي ظل هذه التطورات اجرى الرئيس 
االيراني حسن روحاني لقاءات هاتفية مع رؤساء وزعماء الدول االقليمية كامير قطر الشيخ تميم 
بن حمد ال ثاني ، وامير دولة الكويت الشيخ صباح االحمد الجابر الصباح ، وسلطان عمان هيثم 
بن طارق،  اضافة الى الرئيس التركي رجب طيب اردغان ، والروسي فالديمير بوتني ، حثهم فيها 
على ضرورة اتخاذ موقف واضح وشفاف من العقوبات االقتصادية التي تفرضها الواليات املتحدة 
على ايران ، خصوصا بعد بدء العمل باأللية االوروبية التجارية « اينستكس » وعزم الجانب االوربي 
تنفيذ العملية الثانية في اطار هذه االلية وهذا مايخدم حدوث شرخ في جدار العقوبات االمريكية 
املرشحة لالنهيار في مرحلة « مابعد كورونا » .  ويعتقد الكثير من خبراء املال واالقتصاد ، وخبراء 
العقوبات  الــى حد بعيدالى تصدع جــدار هــذه  ادارة االزمـــات ان مرحلة « مابعد كــورونــا » ستمهد 
خصوصا في ظل املواجهة املحتملة بني الواليات املتحدة والصني ، والتقدم الحاصل في العالقات 
االقتصادية بني الصني وايران من ناحية والحاجة الى التعامل االقتصادي بني ايران وبعض الدول 

االوربية كايطاليا واسبانيا والبرتغال واليونان من ناحية اخرى .
U2saleh@gmail.com
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باســــــــتثناء صديقه الرئيس األميركي دونالد ترمب، فــــــــإن صحة الزعيم الكوري 
الشــــــــمالي كيم جون أونغ شغلت العالم لألســــــــابيع الثالثة املاضية.  ال أحد يعرف 
ملــــــــاذا وضع ترمب في بطنــــــــه  "بطيخة صيفي" وهو يرد علــــــــى أنباء اختفاء أونغ 
قائال:  "أشــــــــعر باإلطمئنان بشأن صحته". النريد الذهاب الى نظرية املؤامرة في 
تفســــــــير غياب أونغ وما جرته من تكهنات بدأت من العاصمة الكورية الشــــــــمالية 
"بيونــــــــغ يانــــــــغ" الى جارتها الجنوبية ســــــــيئول  الى باقي العواصــــــــم بمن  في ذلك 
واشــــــــنطن.  فكل شــــــــيء متوقع من شــــــــخصية من طراز يونغ. فعلــــــــى الرغم من 
العزلــــــــة الذاتية الخانقة لكوريا والحصار الشــــــــديد الوطأة عليهــــــــا من قبل أميركا 
وتصنيفهــــــــا مــــــــن قبل الواليات املتحــــــــدة بوصفها ضمن دور "محور الشــــــــر" إذا 
تتذكرون مع العراق قبل أن يصبــــــــح صديقا حميما لألميركان وإيران، فإّن أونغ 

دخل النادي النووي واضطر ترمب الى عقد ثالث قمم معه في غضون سنتني.
اونــــــــغ وبرغم محاوالت الترهيب والترغيب لم ينــــــــزل من بغلة النووي. ربما يكون 
تنازل عن تهديد العالم بالويل والثبور مالم يرضخ لتحوالته العجيبة وتصرفاته 
الغريبة. وفيما بدا أن العالم بات مستعدا للتعايش مع واحد مستجد في التعامل 
مع القنبلة النووية فإّن هذا العالم فوجئ بما يفوق خياله بما 

هو أخطر من هذا املستجد على بروتوكول نادي الكبار. 
املفاجــــــــأة األثقل وزنا من القنبلة النووية جاءت من مقاطعة 
ووهان الصينية على شــــــــكل فيروس مســــــــتجد هو اآلخر 
يمثل السالسة التاسعة عشرة من أسرة اإلنفلونزا العريقة 
والشــــــــهيرة، بدءا من تلك التي زارت عمنا املتنبي فصلخنا 
بقصيــــــــدة عصمــــــــاء  "وزائرتي كأنَّ بها حيــــــــاًء"، - ال أعرف 
لو كان أبا محّســــــــد أصيب بـالســــــــارس ماذا كان قد كتب -  
الى فيروس كورونا الذي اختطف 7 مليارات إنســــــــان على 
وجه الكوكب عدا كوريا الشمالية البالغ نفوسها 51 مليونا 
بقيت عصية عليه بأوامر مباشرة من الزعيم املحبوب ذي 

الوجه البشوش. 
  منظمــــــــة الصحــــــــة العاملية مــــــــن جهتها  "داخــــــــت"  في أمر 
كورونــــــــا وأونغ معــــــــا.  هل صحيح التوجــــــــد إصابات؟ هل 
صحيــــــــح إن كل مصاب كوري شــــــــمالي مصيــــــــره اإلعدام.  
وبينما اســــــــتمرت التكهنات بشــــــــأن ذلك حتى اختفى أونغ 
فجــــــــأة، فبــــــــدأت التكهنات بني إمكانية إيجــــــــاد عالج أو لقاح 
لكورونــــــــا أو ماهــــــــو مصير أونغ.  هل مــــــــات أم قتل أم يعالج 
من كورونا ســــــــرا؟ العالم كله شــــــــرقا وغربا بقي على مدى 
األســــــــابيع الثالثة املاضية يضرب أخماســــــــا بأســــــــداس بشأن تفســــــــير لغز هذا 

االختفاء الغامض.
 وعلى الرغم من شراسة كورونا ومواصلته حصد ضحاياه في كل أنحاء العالم 
فــــــــإّن اختفاء أونغ بقي خبرا مهما هو اآلخر ينافس أخبار املرض الفتاك.  وفيما 
بدأت أوســــــــاط عديدة باســــــــتثناء ترمب ترجح فرضية موته، فإّن التكهنات ذهبت 
الــــــــى ماهو أبعد من  ذلك وهي قضية خالفته.  فمن بوســــــــعه أن يخلف  "مجنون 
رســــــــمي" أتعس مــــــــن رامز جالل لقيــــــــادة دولة مكروهة  "وجابت سلســــــــلة قنابل 
نووية"؟ املشكلة أن املرشح الوحيد لخالفته هي أخته املعقدة نفسيا وهو ماجعل 
العالم يفكر في مصيبة أخرى التقل خطورة عن كورونا الســــــــيما إذا ماتحكمت 
هذه السيدة بالزر النووي.  الحمد لله أن أونغ الذي تفلسف برأسنا بغياب طوعي 
ألســــــــابيع قطع الشــــــــك باليقني حني ظهر وهو يقص  شــــــــريط افتتاح أحد معامل 
اإلســــــــمنت في بالده.  كان أونغ يضحك وكأن شــــــــيئا لم يكن.  لكن على ماذا كان 

يضحك.. " علينا، على كورونا، على ترمب، مدري على الحظ األغبر".

الصباح غير مسؤولة عن اآلراء الواردة في مقاالت الكتاب 

تـــشـــرفـــت مــــع عــــــدد مــــن املــثــقــفــني 
العرب،  واألكاديميني  واإلعــالمــيــني 
بــــالــــتــــوقــــيــــع عــــلــــى بـــــيـــــان شــعــبــي 
للمطالبة برفع الحصار والعقوبات 
االقـــــتـــــصـــــاديـــــة عـــــن الـــجـــمـــهـــوريـــة 
وذلــك  الشقيقة،  الــســوريــة  الــعــربــيــة 
الحصارات  أن  القناعة  منطلق  من 
التي تعمدت فرضها الدول الغربية، 
وفـــي مــقــدمــتــهــا الـــواليـــات املــتــحــدة 
األمــــيــــركــــيــــة، ألهــــــــداف ســيــاســيــة، 
تسقطها،  أو  الــحــكــومــات  تــــؤذ  لـــم 
ولــكــنــهــا دمــــرت حــيــاة املـــاليـــني من 
الـــشـــعـــوب فـــي مــجــتــمــعــات تــعــانــي 
ـــــحـــــروب واألزمــــــــات   مــــن ويـــــــالت ال

والفقر!
التعاون  أهمية  إلــى  يشير  البيان   
ـــــدول ملــواجــهــة مــخــاطــر هــذه  بـــني ال
دول  عجزت  التي  كــورونــا  جائحة 
عــظــمــى بــإمــكــانــاتــهــا الـــهـــائـــلـــة مــن 
مواجهتها بشكل منفرد، وال شك 
أن دول أخرى ضمن الظروف التي 
ما  أحـــوج  فيها مضطرة،  وضــعــت 
لــدرء  معها  الــدولــي  للتعاون  تكون 
تلك  الــوبــاء، ال سيما  هــذا  مخاطر 
الــتــي تعرضت الــى الــحــصــار، مثل 
سوريا وغيرها من الدول الخاضعة 
 ملــــا يـــســـمـــى بـــالـــعـــقـــوبـــات الـــدولـــيـــة
، وأّن الواجب األخالقي واإلنساني 
يفرض على كل من يمتلك ضميرًا 
ـــدعـــوة إلــــى إنـــقـــاذ الــشــعــوب  حــيــًا ال
مــن عــقــوبــات ظــاملــة تستهدف في 
ظـــاهـــرهـــا األنـــظـــمـــة الــحــاكــمــة لكن 
 تــأثــيــرهــا ال يــطــال ســـوى الشعوب 

املقهورة!
وتمرير القرارات عبر مجلس األمن 

تــحــت ذرائــــع معاقبة دول  الـــدولـــي، 
وصــفــت بــاملــارقــة عــلــى (الــشــرعــيــة 
الـــــدولـــــيـــــة) الــــتــــي تـــضـــع حــــدودهــــا 
األبــريــاء  ويــدفــع ثمنها  واشــنــطــن، 

عادة!
 هناك تجارب قاسية من الحصارات 
تدحض  الشعوب  على  املــفــروضــة 
العدالة وتطبيق األخالقيات  مزاعم 
الدولية،  والــقــرارات  التشريعات  في 
اإلنــســان  أهمها وثيقة حــقــوق  مــن 
واملـــواثـــيـــق واالتـــفـــاقـــيـــات األخـــــرى، 
فالحصار ُيفرض على دولة معينة 
بــعــد تــصــويــت يــجــري فــي مجلس 

األمن الدولي، الذي تديره، في األغلب، 
والنفوذ  واملصلحة  القوة  معادالت 
الــدول الخمس دائمة العضوية  بني 
، وتـــخـــضـــع قـــــراراتـــــه ملـــســـاومـــات 
وضــــــغــــــوطــــــات خــــفــــيــــة ومــــعــــلــــنــــة، 
ــــى مــعــاقــبــة  تـــــؤدي فـــي الــنــتــيــجــة إل
التي  الــســيــاســات  بــجــريــرة  الشعب 
يــنــتــهــجــهــا الــــحــــكــــام، كـــمـــا حــصــل 
وكـــــوريـــــا  كـــــوبـــــا  مــــثــــل  دول  فــــــي 
 والــعــراق وليبيا والــســودان وإيــران 

وسوريا!
 تــجــربــة الـــعـــراق املـــريـــرة، فــي عهد 
الــــنــــظــــام الـــــســـــابـــــق، تــــعــــد مـــــن بــني 
تـــلـــك الــــحــــصــــارات األكــــثــــر قـــســـوة، 
مــــثــــاًال  تـــــكـــــون  أن  تـــصـــلـــح  الـــــتـــــي 
عــلــى غــيــاب األخـــالقـــيـــات فـــي هــذه 
اإلجـــــراءات الــتــي تــبــدو ذات صبغة 
جريمة  تعد  لكنها  دولــيــة،  شرعية 
اإلنسانية  املعايير  وفــق  وحــشــيــة، 
الدولي  املجتمع  كان  فقد  السليمة، 
 يــتــفــرج، طـــــوال ثـــالثـــة عــشــر عــامــا
ً، ومـــــا قــبــلــهــا، عـــلـــى حـــاكـــم ظــالــم 
لـــــم يـــــتـــــورع عـــــن ارتــــــكــــــاب أقـــســـى 
الـــجـــرائـــم ضـــد شــعــبــه فـــضـــًال عن 
الجوار دول  ضد  الكارثية   حروبه 
ويــواصــل وســط عائلته وبطانته   ،
حـــيـــاة الــرفــاهــيــة والـــبـــذخ والــعــيــش 
الـــرغـــيـــد وبـــنـــاء الـــقـــصـــور وركــــوب 
الـــعـــربـــات املــذهــبــة فـــي حـــني يــمــوت 
مئات اآلالف من األطفال العراقيني 
ــــــــــدواء ــــــغــــــذاء وال  نـــتـــيـــجـــة نــــقــــص ال
الصحفيني  أحـــد  وعــنــدمــا ســـأل   ،
ــــخــــارجــــيــــة األمـــيـــركـــيـــة  وزيـــــــــــرة ال
فـــي منتصف  أولــــبــــرايــــت،  مـــادلـــني 
التسعينيات، قائًال: هل أن معاقبة 

نـــظـــام صـــــدام تــســتــحــق أن يــمــوت 
نصف مليون طفل عراقي بسبب 
املــــجــــاعــــة، فــــأجــــابــــت بـــكـــل قـــســـوة 
 :نـــعـــم ذلـــــك ثـــمـــن يـــجـــب أن يــدفــعــه 

العراقيون! 
العراقيون، مثل  الحقيقة دفــع   في 
كثير مــن الــشــعــوب املــقــهــورة ثمنًا 
فــــادحــــًا، لـــيـــس فــــي عـــــدد ضــحــايــا 
الحروب واملجاعات فحسب، بل في 
تدمير بنية املجتمع وتأخير فرص 
الــتــنــمــيــة وزيــــــــادة الـــفـــقـــر واملـــــرض 

والجهل. 
 هـــــنـــــاك قـــــاســـــم مــــشــــتــــرك يـــكـــاد 
يـــجـــمـــع بـــــني تـــلـــك الــــشــــعــــوب الـــتـــي 
ـــيـــة  ـــدول تـــعـــرضـــت لــــلــــحــــصــــارات ال
األميركية،  الهيمنة  مناهضة  وهــو 
ومــحــاولــة الــبــحــث عــن مــكــانــة على 
خــارطــة املــعــمــورة خـــارج الــوصــايــة 
الــغــربــيــة، لــكــن تــلــك الـــــدول لـــم تكن 
مــؤهــلــة فـــي الـــواقـــع لــخــوض غــمــار 
الصراع الدولي ألنها تعاني داخليًا 
مــــن هـــشـــاشـــة الـــنـــظـــام الــســيــاســي 
ــة وعــــدم االســتــقــرار  ــعــدال وغـــيـــاب ال
الــفــســاد وانــتــشــار  اإلدارة   وســــوء 
تـــــلـــــك  تــــــــــــكــــــــــــون  ثــــــــــــــم  ومــــــــــــــــــن   ،
 الــــــــــذرائــــــــــع جـــــــاهـــــــزة ملـــعـــاقـــبـــتـــهـــا
الحاكم  يرتكب  عندما  وبخاصة   ،
أو  الــعــالــم  مشاعر  تستفز  حماقة 
املهيمنة، لكن  الــدول  تهدد مصالح 
تــجــربــة الـــحـــصـــارات لـــم تــكــن في 
املـــرة ســـوى بيئة صالحة  ثــمــارهــا 
لتكريس الدكتاتورية وزيادة الظلم 
والـــجـــوع واملــــــوت، فـــي عـــالـــم غــابــت 
الحضارات وطبقت  لغة حــوار  فيه 

سياسة الحصارات .

 ان للسيادة تجليات تتمثل في: 
ـ ان السيادة ترتبط بسيد / امير /حاكم 

واحد.
ـ ان سلطة القانون تمنح الشرعية لالمير 

صاحب السيادة.
ـ ان ســلــطــة االمـــيـــر تــكــمــن فـــي تــشــريــع 

القوانني ومتابعة طرق تنفيذها.
ـ ان سلطة االمير تكمن في تحديد الوالء.
وهكذا جاءت افكار" بودان" عن السيادة 
وال  عنها،  للتخلي  القابلة  غير  املطلقة 
هذا  على  وبناء  تجزئتها.  وال  تحويلها 
فـــإّن خير انـــواع الــحــكــومــات عند بــودان 
"هي حكومة سلطة ملكية وراثية مطلقة 
يــحــكــمــهــا عـــاهـــل وراثـــــــي يـــعـــرف جــيــدًا 
احتياجات رعيته، ويعمل على تلبيتها" 
وهي فكرة قريبة جدًا من نظرية املستبد 
احياءها  سيعيد  التي  العادل/املستنير 
الحقًا فولتير واملفكرون االملان) ويطلب 
من رعيته مقابل ذلك، بل يفرض عليها، 
ان اقتضى االمر، الطاعة املطلقة لسلطته 
قراراتها  واحــتــرام  السيادة  ذات  املطلقة 
تــفــاديــا لــلــفــوضــى الـــعـــارمـــة الــتــي كــانــت 

مستشريه في القرن السادس عشر.
اليوم  ومؤلفاته  (ميكيافيلي)  يكون  قد 
ومؤلفاته شهرة  بـــودان)  يــفــوقــان(جــان 
بـــكـــثـــيـــر، اذ دخـــــل كــــتــــاب(االمــــيــــر) فــي 
الوعي العام، سلبًا او ايجابًا، كجزء من 
الفكر السياسي، فيما يبدو(بودان) وال 
في  الستة  )الكتب  االشهر  كتابه  سيما 
الجمهورية) غائبًا تماما، وبالكاد يعرفه 
والحلقات  الجامعات  نطاق  خــارج  احــد 
الــفــكــريــة الــضــيــقــة. ولــكــن فـــكـــر(بـــودان) 

اصـــبـــح مـــرجـــعـــًا اســـاســـيـــًا لــبــعــض اهـــم 
واملــمــارســات  السياسي  الفكر  نتاجات 
السياسية القومية في العالم منذ القرن 
الـــيـــوم نتيجة  الــــســــادس عــشــر وحـــتـــى 
السيادة  فكرة  استخدموا  الــذيــن  ورثــتــه 

وتبدالتها .
تفيد  التي  (بـــودان)  فكرة  مــن  وانطالقًا 
بأن  "قوة امللك في اململكة تشبه قوة االب 
فــي الــبــيــت". فقد رســم بـــودان ومــن جاء 
بمفهوم  متالزمة  السلطة  صــورة  بعده 
السيادة بشكل يعبر عمليًا عن تطلعات 
الــنــزعــة القومية الــصــاعــدة في  اصــحــاب 

القرن السادس عشر .
بيد أّن هذا التصنيف البوداني للسيادة 
لــــم يـــقـــف صـــلـــدًا امــــــام تــــحــــوالت الــفــكــر 
والـــواقـــع عــلــى الــصــعــد املــحــلــيــة والــدولــيــة 
ــعــاملــيــة) وظــلــت أطــروحــة  (االقــلــيــمــيــة وال
الــســيــادة حــتــى يــومــنــا ســـــؤاًال سجاليًا 
اليـــعـــرف الــثــبــات وال يــعــيــش الــديــمــومــة 
واالســــــتــــــقــــــرار.  فـــحـــتـــى الـــــيـــــوم مــــــازال 
ــلــســيــادة  ــــبــــودانــــي الـــعـــتـــيـــق ل املـــفـــهـــوم ال
ــتــي  ـــعـــوملـــة ال يـــكـــافـــح خـــصـــومـــه دعــــــاة ال
املال  ليصبح  الوطنية  الحدود  اكتسحت 
بانتقاله  واالرهــــاب  معوملًا  باستخدامه 
مــعــوملــًا واالفــــكــــار بــانــتــشــارهــا مــعــوملــة 
معوملة  واستهالكها  بانتاجها  والسلع 
وهــكــذا انــمــاط الــحــيــاة (املــأكــل، املــشــرب، 
والسلوكيات  املــعــلــومــة  وكــذلــك  املــلــبــس) 
بــمــخــتــلــف ضــروبــهــا الــســيــاســيــة وغــيــر 
 الــســيــاســيــة مــعــوملــة تــنــتــقــل بـــال حـــدود 

معلومة.
الــبــودانــيــة املطلقة  الــســيــادة  إّن تــحــوالت 

الــعــوملــة املطلقة هــي حقائق  الــى ســيــادة 
اليمكن تجاهلها او نكرانها او تجاوزها 
غــيــر ان الــخــشــيــة، كـــل الــخــشــيــة، تكمن 
فـــــي مــســتــقــبــل هــــــذه الــــحــــقــــائــــق، وتـــلـــك 
الــخــشــيــة هـــي االخـــــرى حــقــيــقــة اليمكن 
تـــجـــاهـــلـــهـــا ايــــــضــــــًا.  فـــكـــيـــف الــســبــيــل 
ــــى الــتــعــامــل مـــع حــقــائــق نــخــشــى من   ال

مستقبلها؟.
إّن الــســيــادة االطــالقــيــة الــبــودانــيــة كانت 
قد سببت حروبا ونزاعات وقطيعة بني 
الــقــومــيــات واالمـــــم حــتــى كــــادت شــعــوب 
العالم التطيق تداعياتها بعد ان اختنقت 
ـــوقـــت ذاتـــــه فـــــإّن الــبــديــل  بــــهــــا...  وفــــي ال
وتــجــلــيــاتــه هــو اآلخــــر يــتــوّســل الــحــروب 
والنزاعات والهيمنة املطلقة على مصائر 
العالم من قبل مراكز  ومقدرات شعوب 
رأسمالية متوحشة.  فالشركات املتعدية 
الجنسيات  على  واملتالعبة  الجنسيات 
ـــواليـــات املــتــحــدة  ــتــي قــلــبــهــا وعــقــلــهــا ال ال
االميركية تريد لها فقط االستحواذ على 

التصرف،  مطلقة  عاملية  حكومة  سلطة 
االمر الذي يقتضي التعامل مع السيادة 
الــعــالــم في  بما اليــتــجــاوز ارادة شــعــوب 
انظمة  واملشترك في ظل  الكريم  العيش 
حـــكـــم ســـيـــاســـي قـــائـــمـــة عـــلـــى االقـــــــرار 
بــالــتــعــدديــة والــتــنــوع وســائــرة عــلــى نهج 

يضمن الحريات والعدالة االجتماعية.
عــنــدهــا ســيــكــون الـــحـــريـــص عــلــى بيته 
مقاطعا  وال  منغلقا  ال  منفتحًا  الوطني 
وبـــاملـــقـــابـــل ســـتـــكـــون الـــبـــيـــوت الــوطــنــيــة 
االخرى متعاونة معه ال مخاصمة لبيته.  
وهـــنـــا الخــشــيــة عــلــى اســــــرار وهـــويـــات 
وحـــقـــوق بــيــوت الــعــالــم حــتــى لـــو اصــبــح 
قرية كونية صغيرة يتمتع كل بيت فيها 
بسيادة حرياته والعدالة االجتماعية بني 

ابنائه.
السيادة بعد ذلك طاملا  وال خشية على 
ــتــنــازل او  ان الــــقــــرارات والـــخـــيـــارات (بــال

بالتمسك بالحقوق). 
مــقــتــرنــة بـــــــإرادة كـــل شــعــب قـــــادر على 
الــتــعــبــيــر عـــن خـــيـــاراتـــه بــحــريــة مطلقة 
قائمة على املساواة والعدالة االجتماعية.  
فــالــحــريــة املــطــلــقــة الــقــائــمــة عــلــى الــعــدالــة 
السيادة  هــي  كــل وطــن  فــي  االجتماعية 
الـــتـــي يــنــبــغــي ان تـــســـود بــــدل الــســيــادة 
 الــــبــــودانــــيــــة املـــطـــلـــقـــة وســـــيـــــادة الـــعـــوملـــة 

املطلقة.
ونحن هنا نراهن على حركات الشعوب 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة غـــيـــر املـــنـــفـــلـــتـــة املــنــظــمــة 
باملؤسسات  ممثلة  منتخبة  بسلطات 
وســلــطــات شــعــوب مـــوازيـــة غــيــر ممثلة 
باملؤسسات ليصبح عاملنا عالم سيادة 
شعوب ال عالم السيادة البودانية املطلقة 
الــغــاب) وال عــالــم سيادة  (عــالــم شريعة 
بال شريعة)  غــاب  (عالم  املطلقة  العوملة 
في  ماضيها  تستأهل  ال  الشعوب  الن 
العنصرية  الــقــومــيــة  الــبــودانــيــة  الــســيــادة 
املــتــقــاتــلــة وال تــســتــأهــل حــاضــرهــا في 
ســـيـــادة عـــوملـــة نــيــولــيــبــرالــيــة رأســمــالــيــة 

متوحشة.

السبت املاضي يؤكد بما ال يقبل  ما حــدث في منطقة مكيشيفية فجر 
التنظيم اإلرهابي املسمى  "داعــش"  يحاولون إحياء هذا  اّن بقايا  الشك 
التنظيم من جديد، مستغلني الظروف الصحية التي يمر بها العالم بأسره 
وليس العراق فقط، وهذا ما تجلى بوضوح في تزامن هجماتهم على عدد 
مــن املــواقــع وأكــثــر مــن منطقة فــي توقيت متزامن يعكس هــو اآلخــر بأن 
هذه األعمال اإلرهابية مخطط لها بشكل يجعلها تبرز إعالميا وهو أحد 
األهداف التي يسعى لها هذا التنظيم اإلرهابي بني الحني واآلخر، محاولني 
صناعة ما يمكن تسميته حدث إعالمي يعيدهم للواجهة اإلعالمية التي 
التي  العراقية  املــدن  الكبيرة في حــرب تحرير  منذ هزيمتهم  غابوا عنها 
أنهت بنسبة عالية جدا هذا التنظيم وما تبقى منهم فلول في خاليا نائمة 

يحاولون إيقاظها بني الحني واالخر.
لهم  والــداعــمــني  اإلرهــابــيــة  للقوى  الحقيقي  الــوجــه  تعكس  الهجمات  هــذه 
العراقية  األمنية  الــقــوات  أن  يعرف  الجميع  وأن  خاصة 
شــأنــهــا شـــأن كــل الـــقـــوات فــي الــعــالــم بــأســره مشغولة 
أجل  الخاصة بجائحة كورونا من  اإلجـــراءات  بتطبيق 
العالم منذ  الــذي يهدد  الفيروس  الناس من هذا  حماية 
أشــهــر عـــديـــدة، وعــنــدمــا نــجــد  "داعـــــش"  تستغل هــذه 
أكــثــر من  التنظيم  فــهــذا يعني أن خــطــر هـــذا  الــظــروف 

فيروس كورونا نفسه.
اإلرهابي  التنظيم  هــذا  ربما جعل  الــذي  اآلخــر  الجانب 
للبلد  السياسية  الحالة  هــي  الــعــدوانــّيــة  بهجماته  يقوم 
التي  الــحــكــومــة  بتشكيل  السياسية  الــقــوى  وانــشــغــال 
فــشــلــت فـــي مـــرتـــني ســابــقــتــني وال تـــــزال املـــفـــاوضـــات 
مــســتــمــرة لــتــمــريــر الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة وهـــــذه الــحــالــة 
املاضية  السنوات  في  اإلرهابية  التنظيمات  استغلتها 
ما  أن  يعرف  والجميع  الحكومات  تشكيل  مراحل  في 
جرى في احتالل املوصل حزيران 2014  كان في فترة 

املشاورات بني القوى السياسية لتشكيل الحكومة.
وهـــذا مــا يــؤكــد أن اإلرهـــاب يــحــاول استغالل التوقيت 
أكــثــر مـــن اســتــغــاللــه لــلــمــكــان رغـــم أهــمــيــة األخـــيـــر ألن 
التوقيت بحد ذاته يجعل الكثير من أألوراق تختلط مع 
بعضها البعض وهذا أحد أهداف التنظيم اإلرهابي في 

محاوالته املتعددة ذات السيناريوهات املتشابهة.
لــذا نجد من الــضــروري جــدا أن يتم اإلســـراع بتشكيل 
السياسية  الــقــوى  تعي  وأن  الــبــرملــان  فــي  الثقة  ونيلها  الــجــديــدة  الحكومة 
يبعث  الــوزاريــة  املناصب  حــول  بينها  فيما  الحاصل  التقاطع  أن  العراقية 
برسائل خاطئة للتنظيمات اإلرهابية، وتحاول هي بدورها استغالل هذه 
التقاطعات من أجل تنفيذ أجندتها هنا وهناك من مدن وقصبات العراق.

ومن جانب آخر أن تدرك بشكل كبير القوات األمنية وخاليا االستخبارات 
أّن اإلرهاب له بقايا تحتاج ملتابعة من قبلنا جميعا وأن ال نترك لهم موطئ 
قدم مهما كان صغيرا خاصة في املناطق التي مازال لهم فيها فيروسات 
تنشط بني الحني واآلخر محاولة العبث بأمن الوطن واملواطن، وأن تكون 
لدينا خطط محكمة في تنفيذ ضربات استباقية لهذه الفيروسات سواء 
في ديالى أو كركوك أو صالح الدين وهي املناطق التي تتواجد فيها بقايا 

"داعش".
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من العادات التقليدية في تركيا استخدام 
بني  ُتعلق  التي  الضوئية  االنـــارة  نــشــرات 
الــصــلــوات  اثـــنـــاء أداء  املـــســـاجـــد  مــــنــــارات 
فــي لــيــالــي شــهــر رمــضــان الــفــضــيــل، امــا 
الــــيــــوم فـــهـــي وســـيـــلـــة إلرســــــــال رســـائـــل 
تــحــث االتــــــراك عــلــى الــبــقــاء فـــي مــنــازلــهــم 
فيروس  لجائحة  بالدهم  محاربة   بسبب 

كورونا.
الــفــريــد مــن نــوعــه فــي تركيا  هــذا التقليد 
واُملتبع منذ مئات السنني واملعروف باسم 
تعليق رسائل  طــريــق  عــن  يتم  (املــحــيــا)، 
تــعــبــديــة بــاســتــخــدام مــصــابــيــح الــنــشــرات 
الــضــوئــيــة املــتــدلــيــة مــن املـــنـــارات املرتفعة 
ملساجد الحقبة العثمانية في  اسطنبول.

وُيــــشــــرف عــلــى هــــذه الــعــمــلــيــة مــجــمــوعــة 
مــن االســاتــذة فــي مجال الــفــن، مــن خالل 
تنفيذ تصاميم معدة مسبقا إذ يقومون 
بترتيب  اســـالك  عــلــى  املــصــابــيــح  بتعليق 
لفها  املطلوبة، قبل  الرسالة  معني يوضح 
على الحبال وتعليقها بني منارات املسجد 

باستخدام البكرة.
ــيــة بني  وعـــــــادُة مـــا تــعــلــن االضـــــــواء املــتــدل
املـــــنـــــارات عــــن رســــائــــل ديـــنـــيـــة بـــأحـــرف 
ضخمة لتكون مرئية من بعيد، املقصود 
الــذي امضى  املؤمن  وإلهام  منها مكافأة 

ساعات نهاره بالصيام.
الـــعـــام ومـــع ذروة تفشي  أمـــا خـــالل هـــذا 
جائحة فــيــروس كــورونــا فــي تركيا عند 
بـــدايـــة صــيــام شــهــر رمـــضـــان فــيــبــدو ان 

الرسائل مختلفة.
يـــرتـــدي كــهــرمــان يـــلـــدز، وهــــو أحــــد آخــر 

الخبراء املتبقني في هذا الفن، القناع الول 
مرة في مسيرة عمله الطويلة، وهو يقوم 
بــتــعــلــيــق االضــــــواء بـــني مــنــارتــي مسجد 
عثماني يعود بناؤه الى اربعمئة عام في 

منطقة فاتح في اسطنبول. 
التي  املــصــابــيــح  لسلسلة  تعليقه  واثـــنـــاء 
ُتــقــرأ (الــحــيــاة مــالئــمــة فــي املـــنـــزل) يقول 
يلدز: «لقد كنا نبعث رسائل دينية لطيفة 
خــــالل شــهــر رمــــضــــان، لــكــن خــــالل هــذا 
الشهر حــدث شــيء مختلف بسبب هذه 
آخرين  مع  نتشارك  واصبحنا  الجائحة، 

رسائل متعلقة بذلك».
بعدها بدأ يلدز بتعليق املصابيح، الواحد 
تـــلـــو االخــــــــر، عـــلـــى حـــبـــل بــــني املـــنـــارتـــني 
بمساعدة زميله، وكانا ملتزمني بقوانني 
الـــتـــبـــاعـــد االجـــتـــمـــاعـــي فــــي املـــديـــنـــة الــتــي 
تــحــمــلــت وطــــأة حــــاالت االصـــابـــة املــؤكــدة 

بفيروس كورونا في تركيا والبالغ عددها 
112 ألفًا. 

النشرات الضوئية كل  أنـــوار هــذه  ُتــضــاء 
مــســاء خــالل شهر رمــضــان عند موعد 

آذان املغرب لتعلن نهاية صيام النهار.
يــــقــــول مــــديــــر عـــــام املــــؤســــســــات بـــرهـــان 
ارســوي: ”لقد كانت اضــواء املحيا وعلى 
مــــــدى قــــــــرون تـــبـــعـــث بــــرســــائــــل جــمــيــلــة 
تتضمن مقتبسات من آيات القران. لكن 
ــــى نــعــلــق نــشــرات  هـــذا الــعــام ولــلــمــرة االول
املحيا الضوئية لكي تبعث رسائل تهدف 
الـــى حــمــايــة صــحــتــنــا“. واعـــطـــى ارســـوي 
الــرســائــل منها (كن  لــهــذه  بعض األمــثــلــة 
مــســؤوال، وحــافــظ على صحتك)، و(ابــق 

في املنزل لكي تبقى بصحة جيدة).

* عن يو اس نيوز

ِد ُقَريٍش  هِر اُملبارِك تمر ِذكرى َوفاِة سيِّ في هذه األيام ِمن هذا الشَّ
دة  وُمؤِمِنها أبي طالب، عمِّ رسوِل اللِه (ص)، قبل اياِم ِمن َوفاِة السيِّ
ــــــــريَفِة وَقبَل الِهجَرِة  َخديَجــــــــة (ع) في العاِم العاِشــــــــِر من الِبعَثِة الشَّ
اُه الرسوُل (ص) عاَم الُحزن،  ذي َســــــــمَّ ِبَثالِث َســــــــنوات، وهَو العاُم الَّ

َتِني اُملؤِمَنَتْنيِ الَعزيَزَتْنيِ على َقلِبه. خصيَّ ِبَسَبِب َوفاِة َهاَتِني الشَّ
ذي َكِفَل النبــــــــي (ص) َبعَد َوفاِة  وِمــــــــَن اَملعروِف أنَّ أبا طالب هــــــــَو الَّ
ِلــــــــب، َفَرعاُه في ِصَغِرِه، وكاَنــــــــت َزوَجُته فاِطَمة بنُت  ِه عبِد اُملطِّ َجــــــــدِّ
ى َوَرَد  فَضَل ِمَن اهِتماِمها بأبناِئها، حتَّ

َ
بي (ص) أ َســــــــد َتهَتمُّ بالنَّ

َ
أ

أنَّ النبــــــــي (ص) كاَن ُيصِبُح َكحيًال َدهينــــــــًا في حني كاَن أبناُء أبي 
طالب ُيصِبحوَن ُشــــــــعثًا ُغْبــــــــرا، وَتذُكُر املصــــــــاِدُر أنَّ أبا طالب كاَن 
ى باَت أنيَســــــــُه  نِزَلته في قلِبه، حتَّ بيَّ على َنفِســــــــِه وأوالِده ِملَ ُم النَّ ُيقدِّ
ِه وِترحاِلِه َخوفًا َعليه،  وجليَسُه األقرَب إليه، فكان َيصَحُبُه في ِحلِّ
ُه َتَرَك ِتجاَرًة َلُه  وِحرصًا ِمنُه على َســــــــالَمِته. بل َوَصَل األمُر بــــــــه أنَّ
بيِّ ِمن أن ُيصيَبُه َمكروٌه أو ســــــــوٌء  ــــــــام خوفًا على النَّ  والشَّ

َ
ة بَني َمكَّ

ظير. وَظلَّ   النَّ
َ
 ُمنَقِطَعة

ً
 ُمالَزَمــــــــة

َ
ة ــــــــَفر، وِلَذِلَك الَزَمُه في َمكَّ أثناَء السَّ

ُه وَقِوَي ساِعَدُه.  ُشــــــــدَّ
َ
ى َبَلَغ ابن أخيه أ أبو طالب على هذِه الحاِل حتَّ

 عمه في شباِبه، حيُث َسَعى َلُه في 
َ
ســــــــوُل (ص) ِعناَية وَلم َيفِقد الرَّ

َفها إليه، وَخطَبها  دِة َخديجة (ع)، َفَعرَّ ــــــــاِم مَع الســــــــيِّ ِتجاَرٍة إلى الشَّ
ى ُشؤوَن َزواِجِه ِبها. إليِه وَتولَّ

بيُّ (ص) إلى اإلسالِم فآَمَن ِبِه ُمنُذ  وعند بعثته الشــــــــريفة، َدعاُه النَّ
 
ُ
عَوة ولم يصرح بها أمام كفار قريــــــــش، وحَني َنَزَلت اآلية ِبداَيــــــــِة الدَّ
ُه ُيريُد الَجهَر  بيُّ أنَّ خَبــــــــَرُه النَّ

َ
ْنِذْر َعِشــــــــيَرَتَك اَألْقَرِبَني) أ

َ
: (َوأ

ُ
الكريمة

ي يا  مِّ
ُ
عَوة، وَطَلَب ِمنُه أن يجَمَعُهم َله، فأجاَبُه قائًال: بأبي أنَت وأ بالدَّ

د: َسعيًا على  ذ إن شاء الله. وكاَن ُيردِّ َنفِّ
ُ
ابَن أخي، ُمْر ُتَطع، واحُكم أ

ا اجَتَمعوا  حِضُرُهم يا ابَن أخي. وملَّ
ُ
الرأِس ال َسعيًا على الَقَدِم، اآلَن أ

ــــــــَم فيِهم الرســــــــوُل (ص) ودعاُهــــــــم إلى اإليماِن بــــــــِه وُنصرِته،  وتكلَّ
سكتوا ولم يجيبوُه بشيء، فخاطبه أبو طالب بكلمات، منها: امِض 
مَنُعك. وِمــــــــَن اَملعروِف أنَّ ابا 

َ
حوُطَك وأ

َ
ِمرَت ِبه، فواللــــــــِه ال أزاُل أ

ُ
ِملــــــــا أ

وحيِد واإليمان،  ِلب وهــــــــي التَّ طالــــــــب كان على ديانة ابيه عبــــــــِد اُملطَّ
َفة. ِة غيِر اُملَحرَّ ِة إبراهيَم الَحقَّ املعروفة بالحنيفية على ِملَّ

وهكــــــــذا َنراه قد َكَتَم إيماَنــــــــُه َكمؤِمِن آِل ِفرَعون، لَيســــــــَتطيَع تأمني 
ذيَن كانوا   للنبي (ص) ِمن ُمشــــــــِركي ُقَريٍش وُعتاِتهــــــــا، الَّ

َ
الِحماَيــــــــة

ُه  عَوِة إلى اللِه تعالى. ألنَّ َيكيــــــــدوَن له (ص) وُيؤذوَنُه وَحَرَكِتِه في الدَّ
عَلَن ابو طالب إسالَمُه لكاَن َسَيفِقُد َتأثيَرُه بني أوساِط ُمشِركي 

َ
َلو أ

ســــــــوِل (ص) خالل  ــــــــطوَنُه َبيَنُهم َوبَني الرَّ ذيَن كانوا ُيوسِّ ُقريٍش الَّ
ه (ص) وكاِفَلُه ُمنُذ ِصَغِرِه.  ُمفاوضاِتِهم َمَعه لكونه َعمَّ

، والله َلو َوَضعوا  فممــــــــا ترويه الروايات كالم النبي (ص) له:  يا َعمُّ
تُرَك هذا األمَر 

َ
ــــــــمَس في َيميني، والَقمَر في َيَســــــــاري علــــــــى أن أ الشَّ

ى ُيظهَرُه الله، أو أهَلَك فيه، ما تركُته، فرد ابو طالب عليه: اذَهب  حتَّ
َبدًا .وروي أن 

َ
ســــــــِلُمَك لشيٍء أ

ُ
حَببت، فواللِه ال أ

َ
يا ابَن أخي، َفُقل ما أ

ي وعلي (ع) يأتم به مصليا خلفه، فَمرَّ  الرســــــــوَل (ص) كان ُيصلِّ
ك  ، ِصْل َجناَح ابَن َعمِّ أبــــــــو طالب ِبِه وَجعَفر ابنــــــــه َمَعه، فقال له: ُبَنيَّ
فتقــــــــدم جعفر للصالة مع علي (ع) خلــــــــف النبي (ص). وانَصَرَف 

أبو طالب َمسرورًا وهَو َيقول:
ماِن والُكَرِب إنَّ عليًا وجعفـرًا ِثَقتي                ِعنَد ُمِلمِّ الزَّ

بـيَّ وال               َيخُذُلُه ِمن َبِنيَّ ذو َحَسِب والله ال أخُذُل النَّ
بي

َ
ي من بيِنِهم وأ ُكَما        أِخي ُألمِّ ال َتخُذال وانُصرا ابَن عمِّ

صَعِب األوقاِت 
َ
وكاَن أبو طالب َمع الرسوِل (ص) عبر ُكلِّ َمواقفِه، وأ

سوَل (ص) واُملسِلمَني َمَعُه في ُشعِب  وِعَنَدما حاَصَرت ُقريُش الرَّ
أبــــــــي طالب، وقاَطَعتُهــــــــم اجتماعّيًا واقتصادّيًا ملدة ثالث ســــــــنوات 
ى  ــــــــراب حتَّ عام والشَّ اَس أن َيبيعوُهم وُيوِصلوا إليهم الطَّ وَمَنَعت النَّ
وَن َحَجَر اَملجاَعــــــــِة على ُبطوِنِهم،  بــــــــيَّ وأصحاَبُه كانوا َيِشــــــــدَّ أنَّ النَّ
وكان ابو طالب يخشــــــــى على النبــــــــي (ص) من غدر قريش فيغير 
موضع منامه ويستبدله بولديه علي وجعفر حتى انتهى الحصار 
الــــــــذي اثر على صحته وهو رجــــــــل عجوز فلم يمهله طويال فتوفي 

بعد الحصار بمدة وجيزة.

لعّل أعظم األعمال بشهر رمضان هو التكافل 
أكــده نبي اإلنسانية محمد  الــذي  االجتماعي 
(ص) بالحث على الصدقات والزكاة والتآزر 

في ظل األزمات.
كما مرت بالنبي (ص) املحن خالل حصار 
املــشــركــني لــه ولــبــنــي هــاشــم فــي شــعــاب مكة 
وكذلك باملؤاخاة بني األنصار واملهاجرين في 
الدعوة السرية  املدينة املنورة في كل مراحل 

والعلنية على امتداد 23 عامًا.
ثمة صفات وكماالت واستعدادات ذاتية فوق 
وألجــل  (ص)،  نبينا  بــهــا  يتحلى  الطبيعية 
دراســــــــة أعـــظـــم شــخــصــيــة كـــونـــيـــة مــــن بـــدء 
تتجلى  البشري  الــوجــود  نهاية  إلــى  الخليقة 
البصيرة، والوجدان، والفطرة، والدقة العلمية، 

واملوضوعية، والحيادية.
الـــرســـول (ص) ال  فــي حــيــاة  التنقيب  وعــنــد 
البيئة  البحث وفق اشتراطات دراســة  بد من 
الـــقـــاســـيـــة، والـــيـــتـــم، وعـــــدم وجـــــود املـــؤهـــالت 
العلمية في البيئة الجاهلية، التي تغذت وتربت 
والسلوكيات  البنات  ووأد  والثأر  النهب  على 
من  كثير  مع  السليمة،  الفطرة  عن  املنحرفة 
بعبادة  لــإلنــطــالق  العقل  تقيد  الــتــي  الــعــوامــل 
ــــواحــــد، لـــذلـــك كـــانـــت الـــحـــاجـــة كــبــيــرة  ـــــرب ال ال
لــرجــل مــخــتــلــف بــصــبــره لــيــحــمــل عـــبء آخــر 
الرساالت السماوية التي تحتاج إلى معصوم 
الصنمية،  البيئة  وينقذ  البشرية،  بها  ليبشر 
كان  إذ  والتمر،  الحجر  تؤله  التي  والشركية 
هناك أكثر من ٣٥٠ صنما يتخذها الناس آلهة 

وأربابا من دون الله.
ومن هنا كانت عظمة نبينا (ص) الذي غير 
وجه التاريخ من ظلمة الشرك الى نور اليقني 
واإليـــمـــان والــتــوحــيــد ليكمل دعــــوات الــرســل 

واألنبياء.. من آدم الى الخاتم.
وكما يعبر الفالسفة عن قضيتني جوهريتني 
ـــتـــوحـــيـــد،  ــــــرســــــل، هـــــمـــــا: ال  فـــــي مــــــســــــارات ال

واإلصالح. 
والقيم  املثل  تلك  وفــق  نبينا (ص)  وقــد غير 
الـــعـــقـــلـــيـــة الــــصــــحــــراويــــة الــــتــــي مــــن الــصــعــب 

تطويعها.
أســــــوق مــقــدمــتــي تـــلـــك لـــتـــنـــاول مــــداخــــل مــن 
السيد جاسم)  (عــزيــز  املــغــّيــب  املفكر  كــتــاب 
العظمى)  الحقيقة  (مــحــمــد  واملــهــم  املــعــروف 
الذي صدر بحجم ٤٩١ صفحة واملطبوع في 
دار الشؤون الثقافية سنة ١٩٨٧.. وهي دراسة 
إنطباعية  ليست  ومعرفية،  وفكرية  تحليلية 
أو سطحية؛ كما دأب على ذلك معظم الكتاب 

السابقني في عصر املفكر.
بل إن أطروحته رغم مرور أكثر من ٤٠ عاما 
ما زالت تعد من أهم الكتب العصرية التي لم 

تتجاوزها األقالم.
أعــتــقــد أن ســـر نـــجـــاح أي كـــتـــاب هـــو ثــالثــي 

الصدق واملوضوعية وعدم التدليس.
وقــــــد أجــــــد الــــعــــشــــرات مـــمـــن يـــكـــتـــبـــون عــن 
الــشــخــصــيــات وتــمــتــلــئ كــتــابــاتــهــم بـــالـــدس 
واالفتراء وتمجيد القاتل أو من كانت سيرته 

مؤذية للمجتمع والعقيدة.
والواقع أن تلك الكتب ال تتجاوز مصداقيتها 
نــســبــة عـــشـــرة بـــاملـــئـــة، فــيــمــا يـــذهـــب املـــــؤرخ 
الواقعي للتحليل، والرصد، ويتابع بال مبالغة، 
أو تـــفـــريـــط، ويـــتـــوخـــى الــــصــــدق، والـــشـــهـــادة 

التاريخية الواقعية.
وهذا ما ملسته وانا أطالع كتابيه «علي سلطة 
أكد  العظمى».. فقد  الحقيقة  الحق» و»محمد 
املفكر املغّيب في مقدمته للكتاب الثاني؛ ص 
٤: (كانت الكتابات عنه -النبي، الرسول، القائد 
العظيم- محدودة، ضئيلة، مجموعة معلومات، 
ومجموعة أقوال (أحاديث)، في حني كان يولى 
اهــتــمــام بحياة الــشــعــراء أكــثــر مــنــه،... محمد 
ملك املسلمني والبشرية النظيفة، وليس ملك 
كهنة، وأوصياء، وأصحاب وكاالت منحوها 
ألنــفــســهــم،.. شخصية مــحــمــد قــــارة كــبــرى، 
بل قــارات، ال يمكن اإلحاطة بها، إنما يمكن 
- فــقــط-(وهــذا حــق) التوصل إلــى استقصاء 

جانب معني من حياته العائلة).
الــواقــع  املــقــدمــة يحلل املفكر  وفــي ص١٨ مــن 
االجتماعي والسايكولوجي للمجتمع وكيفية 
الــرحــمــة والعطف  الــتــعــاطــي مــعــه وفـــق منهج 
ــهــي الــــذي حــمــلــه قــلــب نبينا حــيــث يــؤكــد:  اإلل
(في مقاومة النبي لواقع جاهلي، صحراوي، 

همجي، تــجــاري، قـــاس، شــديــد الــقــســوة، من 
جميع الوجوه، والجوانب، والجهات، كان ال بد 

من القسوة والشدة.
على  نفسه  ـــذي جبلت  -ال محمد  على  فــكــان 
الــرحــمــة- أن يــكــون شــديــدا، إلجـــراء التغيير، 
وكان عليه -في الوقت ذاته- أن يحمي شجرة 

الرحمة، والرقة في نفسه.
وهذا أمر عجيب حقا).

ـــقـــد تـــعـــمـــق املـــفـــكـــر عــــزيــــز الـــســـيـــد جــاســم  ل
ــنــمــطــيــة هـــــذه عـــبـــر ابـــــواب  بـــدراســـتـــه غـــيـــر ال
ومباحث وفصول بقراءة مغايرة في العنوان 
الحق،  مــولــد  إلــى  اعتباطي  مــدخــل غير  (مــن 
الكعبة  البداوة، سادن  املال يطرد  ومكة، وثن 
عبد املطلب، النذر األخير، قدر عبد الله، عام 
الــفــيــل املـــؤامـــرة بــاملــهــد، ثــم الــفــصــول األخـــرى 
املتتابعة بتحليلية وعلمية، وبأسلوبه األدبي 
الشيق الذي يطّوع املفردة وفق جماليات اللغة 
وبلغة شفافة وروح  التاريخ  الــى عمق  لتمتد 

العصر والحداثة.
وفــق رؤية  النبي (ص)  تعلق بحياة  ما  فكل 
الغني  الــكــتــاب  بــهــذا  يتجلى  علمية  تحليلية 
بمحتواه والــذي أجــزم بتفرده على املستوى 

العربي.
لقد طالعت مئات من كتب التاريخ وكنت أرى 
قياسا  متواضعا؛  العقلي  التحليل  مستوى 

لكتاب محمد الحقيقة العظمى.
لــقــد طــبــق مــجــتــمــعــنــا الـــعـــراقـــي بــكــل مــراحــل 
تــاريــخــه صــدق االنــتــمــاء لــرســول الــلــه مــع كل 

محنة طوال مسيرته التاريخية.
وبــعــد الــعــام 2003 والــتــحــديــات الــتــي مــر بها 
مــن داعـــش والــتــصــدي الــجــمــاعــي لــه بــالــتــآزر 
والــنــخــوة وإتـــبـــاع املــرجــعــيــة.. وكـــذلـــك بــأزمــة 
الكورنا من أشهر نرى سالل املــواد الغذائية 
توزع بني الفقراء واملتعففني إيمانًا بما أوجبه 
االجتماعي.  بالتكافل  النبوية  والسنة  القرآن 
ــبــركــة والــصــدقــات  فــشــهــر رمـــضـــان شــهــر ال
تتضاعف فيه ملانحها، ومن يقدم املساعدات 
ملــن يحتاجها بــهــذا الــظــرف الـــذي وقــفــت فيه 
لنتجاوز  الــكــادحــني.  وأعــمــال  اليومية  الحياة 
الصحة  تعليمات  بتطبيق  الــكــورونــا  محنة 

وبالتآزر بالتكافل االجتماعي.

نزل القرآن الكريم لهداية الناس وتنوير أفكارهم 
وتـــربـــيـــة أرواحـــــهـــــم وعـــقـــولـــهـــم وحــــــدد الــحــلــول 
الصحيحة للمشاكل التي تتعاقب على املسلمني 
في مختلف مراحلهم ويجيب عن االسئلة التي 
يتلقاها النبي (ص) من املؤمنني او غيرهم ويعلق 
على جملة من االحداث والوقائع التي كانت تقع 

ليوضح موقف االسالم من تلك االحداث.
وعلى هذا االساس كانت آيات القرآن تنقسم الى 
قسمني، أحدهما: اآليات التي نزلت ألجل الهداية 
والــتــربــيــة والــتــنــويــر مــن دون وقـــوع سبب معني 
الساعة  قــيــام  تــصــور  الــتــي  اآليـــات  لنزولها مثل 
فقد  والــعــذاب  النعيم  واحـــوال  القيامة  ومشاهد 
انزلت هذه اآليات لهداية الناس وليست اجابة عن 

سؤال او حادثة معاصرة.
نزلت بسبب حدث  التي  اآليـــات  اآلخـــر:  والقسم 
مــثــيــر وقـــع فـــي عــصــر الـــوحـــي واقــتــضــى نـــزول 
النبي  القرآن فيه مثل حادثة معينة تعرض لها 
الــجــواب عنه،  وتطلبت حــًال، أو ســؤاًال استدعى 
أو واقعة كان ال بّد من التعليق عليها. وتسمى 
هذه الحاالت التي استدعت نزول القرآن بأسباب 
الــــنــــزول فــهــي أمـــــور وقـــعـــت فـــي عــصــر الــوحــي 
واقتضت نزول اآليات بشأنها، مثل مسألة بناء 
املنافقني ملسجد ضرار بقصد الفتنة فقد كانت 
للمؤمنني  املــنــافــقــني مشكلة  مــن  املــحــاولــة  هـــذه 
أثــارت نــزول الوحي بشأنها اذ جاء قوله تعالى 
(والذين اتخذوا مسجدًا ضرارًا وكفرًا وتفريقًا 

بني املؤمنني) الى آخر اآلية. 
وكذلك ايضًا ما وقع من بعض علماء اليهود اذ 
محمد  اهــدى سبيًال  مــن  مكة:  سألهم مشركو 
واصـــحـــابـــه ام نـــحـــن؟ فــتــمــلــق الـــيـــهـــود عــواطــف 
املــشــركــني وقـــالـــوا لــهــم: انــتــم أهــــدى ســبــيــًال من 
محمد وأصحابه، مع علمهم بما في التوراة من 
عليهم  املواثيق  واخــذ  عليه  املنطبق  النبي  نعت 
ان ال يكتموه، فكانت هذه واقعة مثيرة ادت الى 
نزول قوله تعالى (ألم تر الى الذين اوتوا نصيبًا 
من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون 
للذين كفروا هؤالء اهدى من الذين آمنوا سبيًال).

الفائدة في معرفة السبب

وملعرفة أســبــاب الــنــزول أثــر كبير فــي فهم اآليــة 
النص  ألن  فيها  التعبير  اســـرار  على  والــتــعــرف 
الــقــرآنــي املــرتــبــط بــســبــب مــعــني لــلــنــزول تــجــيء 
صياغته وطريقة التعبير فيه وفقًا ملا يقتضيه 
ذلك السبب فما لم يعرف ويحدد قد تبقى أسرار 
الصياغة والتعبير غامضة، كما في قوله تعالى 
ــّلــه فــمــن حج  (إّن الــصــفــا واملـــــروة مــن شــعــائــر ال
فإن  بهما)  يطّوف  أن  عليه  اعتمر فال جناح  او 
اآليــة ركــزت على أن السعي بني الصفا واملــروة 
ليس اثما أو عادة جاهلية بل هي شعيرة إلهّية 
مرتبطة بإتمام الحج، من دون أن تصرح بوجوب 
بني  السعي  أن  ظــنــوا  الصحابة  ألّن بعض  ذلـــك، 
فنزلت  الجاهلية،  عمل  مــن  إثـــم؛  واملـــروة  الصفا 
اآليــــة الــكــريــمــة لــنــفــي هـــذه الــفــكــرة مـــن اذهــانــهــم 
بمعرفة  الجهل  أدى  وقــد  الّله،  وأنها من شعائر 
سبب النزول في هذه اآلية عند البعض الى فهم 
خاطئ في تفسيرها اذ اعتبر اتجاه اآلية، نحو 
بــالــوجــوب، دليًال  التصريح  بـــدًال مــن  االثـــم  نفي 
على اّن السعي ليس واجبًا وانما هو امر سائغ، 
وأنــه لو كان واجبًا لكان االجــدر باآلية ان تعلن 
وجوبه بــدًال من مجرد نفي االثــم. ولو كان هذا 
البعض يعلم سبب النزول والهدف املباشر الذي 
التأثم من  ازالـــة فكرة  لتحقيقه وهــو  اآليــة  نزلت 
اذهان الصحابة لعرف السر في طريقة التعبير 
والسبب في اتجاه اآلية نحو نفي االثم والتركيز 

على شعيرة السعي.

العبرة بعموم اللفظ 
اللفظ فيها  اآليــة بسبب خــاص وكــان  نزلت  اذا 
عامًا فالعبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب 
فـــال يــتــقــيــد فـــي نــطــاق الــســبــب الـــخـــاص لــلــنــزول 
بــه على عمومه الن سبب  بــل يؤخذ  الــواقــعــة  او 
النزول يقوم بدور االشــارة ال التخصيص، وقد 
جــرت عــادة الــقــرآن ان ينزل احكامه وارشــاداتــه 
عــلــى اثـــر وقــائــع تــقــع فــي حــيــاة الــنــاس وتتطلب 
القرآني  البيان  فيكون  الّله  من  وتوجيهًا  حكمًا 
كــان  وان  للمسلمني  أهــمــيــة  تــأثــيــرًا وأشــــد  ابــلــغ 

مضمونه عامًا شامًال. 
الباقر  االمــام محمد  العياشي عن  ففي تفسير 
(ع) انه قال: إنّ القرآن حي ال يموت واآلية حية ال 
تموت فلو كانت اآلية اذا نزلت في االقوام وماتوا 



لــكــن بــعــد أن تــطــور الـــصـــراع واشــتــد إواره، 
ال ســيــمــا بـــني الـــدولـــة الــعــثــمــانــيــة والــنــمــســا، 
والـــــحـــــروب األهـــلـــيـــة فــــي إنـــكـــلـــتـــرا وأيـــرلـــنـــدا 
الــدولــة  وحـــروب  (1648ـ1651)،  وأسكتلندا 
العثمانية ضد أوروبا التي وقعت احداثها بني 
التركية  الروسية  والــحــروب  (1667ـ1699)، 
(1688ـ1679)، شعر بعض فالسفة التنوير 
وعــلــى رأســهــم (إيــمــانــويــل كــانــت) بــضــرورة 
طرح مفهوم يتجاوز األفق التداولي املحدود 
ملــفــهــوم الــتــســامــح، فــطــرح "مــفــهــوم الــســالم 

الدائم" في رسالته الشهيرة بالعنوان ذاته.
طرح كانت في كتابه "مشروع السالم الدائم" 
رؤيته الفلسفية إلقامة مجتمع مدني أساسه 
العدل والحرية، ويمكن لنا تلخيص مشروع 

(كانت) في كتابه هذا بمجموعة مواد:
ـــــــــدول عـــلـــى أســـــاس  1ـ عـــقـــد ســــــالم بـــــني ال
اُملعاهدة  هــذه  تكون  ال  أن  وينبغي  معاهدة، 
مــبــنــيــة عــلــى عـــدم ثــقــة الــطــرفــني ببعضهما 
عند  ُمبطنة  نية  هناك  تكون  أن  أو  البعض، 
 عـــاقـــديـــهـــا ألمـــــر مــــن شــــأنــــه إثــــــــارة الـــحـــرب 

من جديد.
2ـ ال يجوز امتالك دولة لدولة ما، وإن كانت 
هــنــاك دولــــة كــبــيــرة وأخــــرى صــغــيــرة ســواء 
أكان األمر بامليراث أو الشراء أو الهبة، فليس 
استقاللية  ُمصادرة  الكبيرة  الدولة  من حق 
وُحــريــة الــدولــة الصغيرة، ، ألن كل دولــة هي 
جــمــاعــة إنــســانــيــة ال يــحــل ألحـــد ســواهــا أن 
في  يتصرف  أن  أو  عليها  ُسلطانه  يفرض 

شؤونها.
3ـ إلغاء الجيوش الدائمة إلغاء تاما على مر 
األزمان، ألن في وجودها الدائم تهديد ألمن 
الــســالح تدريجيًا،  الـــدول األخــــرى. أي "نـــزع 
لحني الوصول إلى زوال الجيوش اُملحترفة".

4ـ الــعــمــل عــلــى االبـــتـــعـــاد عـــن االســـتـــدانـــة أو 
يــكــن بُمستطاع  لــم  إن  الــدولــيــة،  ـــقـــروض"  "ال
مــدروســة استرجاع  الــدائــنــة وبخطط  ـــدول  ال

الدين أو "القرض".
5ـ منع تدخل أي دولــة بالقوة في نظام دولة 
فيها، ألن مثل  الُحكم  أو في طريقة  أخــرى، 
هـــكـــذا تـــدخـــل حــتــى وإن كــــان حــســن الــنــيــة 
واملقصد، غالبًا ما يؤدي إلى شقاق وانقسام 
بني أبناء هذه الدولة، فضًال عما يحمله هذا 
التدخل من زعزعة الستقالل الدول جميعًا.

ــــة فـــي حــربــهــا مـــع دولـــة  6ـ ال يــحــق ألي دول
الــدولــة  تــلــك  مــع  لنفسها  أن تستبيح  أخـــرى 
القيام بأعمال عدائية، كاالغتيال، والتسميم، 
والــتــحــريــض على  التسليم،  وخـــرق شـــروط 
الخيانة، ألن من شأن هكذا أفعال عند عودة 
السلم بني البلدين، فقدان الثقة بني الدولتني.

عــلــى الــرغــم مــن أن (كـــانـــت) ُيــعــد مــن أوائـــل 
ُدعــــاة الــســالم الـــدائـــم بــني الـــــدول، إًال أنـــه في 
الــســالم بني  ــة  الــوقــت نــفــســه يعتقد أن "حــال
نــاس يعيشون جنبًا إلى جنب ليست حالة 

ُ
أ

فطرية: إذ أن الحالة الفطرية أدنى الن تكون 
حالة حــرب. وهــي وإن لم تكن حربًا ُمعلنة، 
إَال أنها على األقل ُمنطوية على تهديد دائم 

الــســالم". إقـــرار حالة  بــالــعــدوان. إذن ينبغي 
الُحكم  يــكــون  أن  بــضــرورة  (كــانــت)  يعتقد 
مبدأي  قائم على  أنــه  يعتقد  ألنــه  جمهوريا، 
املــــســــاواة والـــحـــريـــة واحــــتــــرام حـــق املـــواطـــن 
في  عنه  ينوبون  مــن  أو  ُممثليه  اختيار  فــي 
(كانت)  التنفيذية.وضع  والحكومة  البرملان 
في مشروعه للسالم الدائم ما أسماه "قانون 
الــشــعــوب"  وهـــو الــضــامــن لتحقيق الــســالم 
الدائم بني الدول، ينبغي أن "يقوم هذا القانون 
عــلــى أســـاس نــظــام اتــحــادي بــني دول ُحـــرة" 
إي نظام "فيدرالي" ُيبنى على أساس إنشاء 
الــســالم"، وهــو يختلف عــن "معاهدة  "حلف 
الــســالم"، ألن من شأنه أن يقضي إلــى األبد 
على الحروب جميعًا، بينما "ُمعاهدة السالم" 
إنـــمـــا هـــي إنـــهـــاء لــــ "حـــــرب واحـــــدة".فـــــي هــذا 
الحلف ينبغي للدول أن تتخلى عن ُحريتها 
"الهوجاء" بعبارة (كانت)، "وأن ُتذعن لاللتزام 
بالقوانني العامة، فتؤلف بذلك "جامعة األمم" 
الـــدوام حتى تشمل آخــر شعوب  تنمو على 
األرض جميعًا". األمر الذي يقتضي ُمعاملة 
كــل أجنبي مــوجــود فــي دول هــذا الحلف أو 
أنــه ُمــرحــب بــه وتنطبق  "جامعة األمـــم" على 
البلد الذي حَل فيه، وللدولة  عليه كل قوانني 
اُملضيفة حق رفض إيوائه في حال كان في 
اُملضيفة. الــدولــة  مــا يضر بمصالح  وجـــوده 
يدعو (كانت) إلى اعطاء الفالسفة الحق في 
تنوير الدولة والحاكمني فيما يتعلق باألمور 
السياسية.وإن كان في مشروع كانت كثير 

الــنــزوع نحو الُحلم واملــثــال األرقــى لبناء  من 
حــيــاة ُمــثــلــى، إَال أنـــه لــيــس بــمــشــروع صعب 
املــنــال، أو مــن تــوهــمــات الــيــوتــوبــيــني، فمثلما 
يـــأمـــل بـــعـــض الـــحـــاملـــني فــــي الــديــمــوقــراطــيــة 
لــرغــبــات وإمــنــيــات فــي بناء  الــيــوم تحقيقها 
من  والحاملني  لكانت  فسيبقى  حــر،  مجتمع 
أمثاله الحق في طرح رؤاهم الحاملة في بناء 
الحق  والــُحــكــمــاء  لــلــفــالســفــة  عــــادل  مجتمع 
فــي إدارة دفــتــه.فـــ "املــثــال هــو اُملتمنى، مــا أن 
يــتــحــقــق، يــصــبــح واقـــعـــًا" بــعــبــارة أســتــاذنــا 
مــدنــي صـــالـــح، فـــال فـــرق بـــني مـــا هـــو مثالي 
الــتــحــقــق.لــذلــك نجد  وواقــــعــــي إَال مـــن جــهــة 
(كانت) يؤمن بضرورة أن يكون هناك دوٌر 
السالم فرضًا" بني  "السلطة "بفرض  للدولة 
أبــنــاء املجتمع الــواحــد أو بــني الــدولــة والـــدول 
اُملجاورة، وفق الدستور، الذي ينبغي، ويبدو 
أن كل الفالسفة يعملون على هذا "الينبغي" 
مثاليني كانوا أم واقعيني، فال سلطة عندهم، 
الــتــزام املجتمع والسلطة  إلــى  الــدعــوة  ســوى 
يكفل  أن  "ينبغي"  الـــذي  الــدســتــور،  بتطبيق 
الُحريات، وحق اُملجتمعات في العيش، وفي 
حال لم تستطع  الدولة أو األمة ضمان حق 
أن تدخل  لها  "ينبغي"  فـ  والــحــريــات،  العيش 
فــي تــوافــق دولـــي أو شــراكــة مــع دول أو أمم 
املواطنة  شــروط  تحقيق  لها  أخــرى تضمن 
الواحد، وبناء  الوطن  الحقة ملجتمعها داخل 
تحترم  دولية  ُمعاهدات  وفق  عالقات سالم 

السيادة مع الدول األخرى.
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دونكيشوت: أنا ممتلئ بالتشاؤم  بهذا النهار ، بعد أن رأيت في منام 
البارحة رمحي مكسورًا .  سانشو: إنه مجرد حلم يا سيدي الدون. 

فال تكترث ما دام الرمح بيدك براقًا وال يرتجف من الخوف.
دونكيشوت: أدرك ذلك .ولكنني  حزين بسبب ِقدم  العلبة التي بدأت 

بالتخريف تحت جمجمتي يا سانشو .
ســانــشــو: ومــا نــوع العلبة الــتــي بــرأســك  يــا ســيــدي الــــدون. أهــي علبة 

شوكوالتة أم علبة دخان أم لنب ؟!!
دونكيشوت: اللعنة على فهمك .أنا قصدت (( املخّيلة)) أيها األحمق 
لــيــس إال . ســانــشــو: وأنـــا لــم أفــهــم قــصــدك تــمــامــًا .فــلــم أقـــرأ فــي كتب 
املدرسة عن تلك العلبة شيئًا .لذا فاستميحك عذرًا من الجهل والجهالة 
التي ابلعت مخي. دونكيشوت: املخّيلة التي أتحدث عنها يا سانشو 

،تشبه الصندوق األسود الخاص بالطائرات.
سانشو: وهل يوجد برأسي أنا علبة مخّيلة أو ما ُيسمى بالصندوق 
األسود  يا سيدي الدون ؟  دونكيشوت: أجل . سانشو: ولكنني لست 
بطائرة جامبو أو ايرباص أو كونكورد يا سيدي  الدون. فمن وضع 
الحق يا سانشو  الصندوق برأسي  ؟!! دونكيشوت: هل تريد  ذلــك 

،وتعرف من يصنع تلك العلب ومن يمأل تلك الصناديق  بالبضائع؟
سانشو:أجل يا سيدي. أريد أن أعرف ولو ملرة واحدة، لعلي في ذلك 

أتمكن من جهالتي وانتصر للمعرفة. 
دونكيشوت: تلك العلُب من صنع املعارف وحدها. فبها تتسُع وتبنى، 
البناُة في  العماُل  وبعدمها تنكمُش  وتموت. سانشو: وكيف يعيش 
والــتــصــاويــر  هي  والــصــور  األفــكــار  املقفلة؟ دونكيشوت:  العلب  تلك 
الطبقة العاملة التي تمارس أشغال البناء في املخّيلة . هل أدركت ذلك ؟
ســانــشــو: ال تـــزال الـــصـــورة غــيــر واضــحــة . ســامــحــنــي عــلــى سماكة 
عــقــٍل لــوثــتــُه حـــروب الــظــالمــيــني وقــبــائــل الــتــصــحــر وطـــواحـــني الــهــبــاء، 
ــفــئــران التي  فــلــم تــبــق مــنــه إال حــفــرة تــمــلــؤهــا الــذكــريــات املــيــتــة مــع ال
تــــقــــرأ ســــجــــالت آالمـــــــي بـــعـــدمـــا قــــرضــــت كـــــّل مــــا كـــــان جـــمـــيـــًال فــي

 

حياتي.  
ــــغــــاُم  ال تعد  ـــي يـــا ســـانـــشـــو، فـــبـــرأســـي أل دونـــكـــيـــشـــوت: ال تــشــكــو ل
اُملـــدمـــر  وال تــحــصــى. وتـــحـــت قــحــفــي مـــالحـــٌم مـــن األحـــــــزان واألذى 
لــلــمــخــّيــلــة .ســـانـــشـــو: أعـــــرف ان رأســـــك أرشـــيـــف ضـــخـــٌم يـــا ســيــدي 
الــفــاخــرة  الــتــي وضــعــت بيوضها تــحــت جمجمتك  الــــدون. والـــحـــروب 
ــفــّقــس والــتــفــّقــيــس بــســهــولــة. دونـــكـــيـــشـــوت:  وهــل  ،لــــن تــنــتــهــي مـــن ال
تــرانــي جــديــرًا بــأن أكـــون َمفقسة بيض يــا ســانــشــو؟ ســانــشــو: أجل 
ـــغـــام  وســـمـــك  وتــصــاويــر  يـــا ســيــدي الـــــدون. أنـــت َمــفــقــســة بــيــض وأل
فما   . اللهفة  متحمسًا وشديَد  اليوَم  أجــدَك  دونكيشوت:   . ومؤلفات 
وراء ذلك بالضبط يا سانشو؟ سانشو: لقد بلغت أنفي رائحة البيض 
الــدون. دونكيشوت: يبدو   العربي ليس إال يا سيدي  املقلي بالسمنة 
أن مــخــّيــلــتــَك بــــدأت تــشــتــغــُل يــا ســانــشــو ! ســانــشــو: أجـــل يــا سيدي

 

الدون.
كـــّل هـــذا بفضل بــيــوضــَك الــتــي بـــدأت بــالــتــكــاثــر تــحــت قــحــف رأســـي، 
املقلي  أو  املسلوق منه  البيض،  ففتحت شهيتي على مختلف صور 
أو املشوي أو املخفوق بالطماطم أو البطاطس أو البيض العيون وهي 
تقلى كما الشموس وسط زالل الغيوم. دونكيشوت:عليك اللعنة .أكاد 
أفــقــد تــوازنــي جــوعــًا مــن كــثــرة أصــنــاف األطــعــمــة الــتــي تساقطت من 
لسانك تساقط السهام في قلب كيوبيد .  سانشو :انه الجوع يا سيدي 
 ؟ دونكيشوت: أأنَت جائٌع

ً
الدون. أال تعرف ما معنى أن يكون املرء فاقة

 

بسبب الصوم ؟
ذلك  دونكيشوت:وما عالقة   . الــزمــن  أنــا جائع بسبب  كــال.  سانشو: 
دسُم  البعض شهٌر  عند  رمضان  ؟!! سانشو:  يا سانشو  بمعدتك 
 بينما سنتي أنا يا 

ً
املوائد ومثقٌل باإليمان التلفزيوني  صورًا وأدعية

سيدي الدون اثنا عشر رمضانًا من القحط .

قبل خمسة قرون، حدثت أطول حفلة صاخبة 
"طاعون"  ستراسبورغ.  مدينة  في  العالم  في 
للبعض،  بالنسبة  مميتًا  كـــان  ـــذي  ال الــرقــص 
ذلك  في  واملوسيقى  الشعر،  الفن،  ما سببه؟ 

الزمن يمكن له أن يوفر لنا بعض القرائن.
بــدأ األمــر مــع نفر قليل مــن الــنــاس يرقصون 
فــي الــهــواء الطلق فــي حـــرارة الــصــيــف. كانت 
تــتــمــايــل، واملـــالبـــس  األجـــســـاد  ـــلـــّوح،  ت األذرع 
منقوعة بــالــَعــَرق، ورقــصــوا طــوال الليل حتى 
لألكل  يتوقفون  كانوا  ما  نــادرًا  التالي.  اليوم 
أو الــشــرب، وبــدا كأنهم غافلون عــن اإلرهــاق 
ظلوا  املكدومة،  أقدامهم  من  املتصاعد  واأللــم 
يــواصــلــون ذلـــك لــعــدة أيـــام الحــقــة. فــي الــوقــت 
الذي تدخلت فيه السلطات، كان مئات آخرون 

يرقصون على ذات املنوال املسعور.
لــكــن هـــذه لـــم تــكــن واحـــــدة مـــن تــلــك الــحــفــالت 
الــصــاخــبــة فـــي الــثــمــانــيــنــيــات الـــتـــي تـــبـــدأ في 
موقف سيارات ناٍء وتنتهي في حقٍل موحل. 
أغــرب األوبئة  لقد كانت باألحرى واحــدة من 
العالم. وقد حدث  التي تم توثيقها في تاريخ 
هـــذا قــبــل 500 عـــام فــي الــصــيــف، فــي مدينة 
ســتــراســبــورغ الــفــرنــســيــة. هـــنـــاك، عــلــى مـــدار 
عام  األجساد  قيٍض يشوي  في  أشهر  ثالثة 
1518، أصــيــب عـــدة مــئــات مــن الــنــاس برغبة 
ملّحة في الرقص. استمر الرقص واستمر إلى 
أن ـ أمام أنظار الحشود املرعوبة التي تجمعت 
مكانه.  في  وهلك  بعضهم  انهار  ـ  للمشاهدة 

لكن ما الذي حدث هناك بالضبط؟
طــبــقــًا لــــروايــــة كــتــبــت فـــي ثــالثــيــنــيــات الــقــرن 
الـــســـادس عــشــر مــن قــبــل الــطــبــيــب الــغــضــوب، 
لـــكـــن الــــالمــــع بــــاراكــــلــــســــوس، فـــــإن "طـــاعـــون 
 الــرقــص فــي ســتــراســبــورغ" بــدأ فــي منتصف
تـــمـــوز/  يــولــيــو 1518، عــنــدمــا خــطــت امــــرأة 
لعدة  ترقص  منزلها وشرعت  خــارج  وحيدة 
أيام متواصلة. في غضون أسبوع، استحوذت 
على عشرات آخرين نفس الرغبة امللّحة التي 

ال ُتقاوم.

املواطنون األثرياء الذين يديرون املدينة كانوا 
غير مستمتعني. أحدهم، الكاتب سيباستيان 
برانت، كّرس فصًال من كتابه الوعظّي شديد 
الرواج (سفينة الحمقى) عن حماقة الرقص. 
مرتبكني بالفوضى التي في الشوارع، قام هو 
وزمالؤه من أعضاء مجلس املدينة باستشارة 
ــذيــن أعــلــنــوا، تــمــاشــيــًا مع  األطـــبـــاء املــحــلــيــني ال
الحكمة الطّبية املعيارية، أن الرقص ناجم عن 
"ارتــفــاع حــمــاوة الـــدم" فــي الــدمــاغ.نــّفــذ أعضاء 
املجلس ما شعروا بأنه العالج املناسب ـ املزيد 
مـــن الـــرقـــص! أمـــــروا بـــإخـــالء ســـوق الــحــبــوب 
املكشوفة، صادروا قاعات النقابات، ونصبوا 
منصة بجوار معرض الخيول. إلى هذه املواقع 
أنهم  بــالــرقــص، معتقدين  املــخــبــولــني  اقـــتـــادوا 
الحركة املسعورة سينفضون  بالحفاظ على 
املرض عنهم. حتى أن أعيان املدينة استأجروا 
زّمـــاريـــن وطــّبــالــني ودفـــعـــوا مــــاًال إلـــى "رجـــال 
أقوياء" إلبقاء املنكوبني مستقيمني من خالل 
والتمايل.  الـــدوران  أثناء  بأجسادهم  التشبث 
بقي أولئك الذين في سوق الحبوب ومعرض 
الخيول يرقصون تحت وهج شمس الصيف 
يشبه  غريب  شيطانيٍّ  مشهٍد  فــي  الساطعة 

خياالت هيرونيموس بوش.
حدث  ما  املدينة  أرشيف  في  قصيدة  تشرح 
الناس  بعد ذلـــك: "فــي غــمــرة جنونهم واصـــل 
رقــصــهــم حــتــى فــقــدوا الــوعــي وتــوفــي الكثير 
أنهم قد  البلدي  املجلس  أدرك أعضاء  منهم". 
ارتكبوا خطأ. فأصدروا قرارًا بأن الراقصني 
املقدس  الغضب  من  يعانون  بــاألحــرى  كانوا 
بــــدًال مـــن ســخــونــة األدمـــغـــة، واخــــتــــاروا فــتــرة 
لـــلـــكـــّفـــارة الــقــســريــة واملـــوســـيـــقـــى املــحــظــورة 
النهاية، تم  العامة. وفي  والرقص في األماكن 
نقل الراقصني إلى ضريح مخصص للقديس 
فيتوس املوجود في مغارة متعفنة في التالل 
املــجــاورة، حيث وضعت  بــلــدة سافيرن  فــوق 
أقدامهم املدماة في أحذيٍة حمراء وطيف بهم 
حول التمثال الخشبي الصغير للقديس. في 
التاريخية،  املــدّونــات  تقول  الالحقة،  األسابيع 
إن معظمهم  قد توقف عن حركاته الهائجة. 

لقد انتهى الوباء.
البشرية  تاريخ  الغريب من  الفصل  هذا  يثير 
فيضًا من أسئلة يصعب اإلجابة عليها. ملاذا 
وصف أعيان املدينة املزيد من الرقص كعالج 

لـــألدمـــغـــة املـــطـــهـــّيـــة؟ ملـــــاذا جــعــلــوا الــراقــصــني 
يرتدون أحذية حمراء؟ وكم من الناس ماتوا؟ 
(ثــمــة كــاتــب عـــاش بــالــقــرب مــن املــديــنــة خّمن 
الــيــوم، على األقــل لبرهة من  15 شخصًا في 

الوقت، لكن هذا لم يتم تأكيده).
أننا يمكن أن نكون أكثر ثقة في قول  أعتقد 
ـــم يــتــســبــب فـــي هــذه  مـــا الـــــذي تــســبــب، ومــــا ل
التسمم  كان  الوقت،  لبعض  الغريبة.  الظاهرة 
األرغوني يبدو منافسًا جيدًا. وهو ينشأ عن 
املــلــوث بصنف مــن العَفن  الــطــعــام  اســتــهــالك 
ــــذي يــنــمــو عــلــى "الـــــجـــــاودار" الـــرطـــب وينتج  ال
الليسرجيك  مرتبطة بحمض  كيميائية  مــادة 
LSD التي يمكن أن تتسبب بهلوسات مرعبة 
وارتعاشات عنيفة. لكن من غير املحتمل أن 
يجعل املصابني يرقصون أليام. تمامًا مثلما 
ان مــن غــيــر املــرجــح االدعـــــاء بـــأن الــراقــصــني 
كـــانـــوا مــفــســديــن لـــلـــديـــن. كــــان مـــن الـــواضـــح 
بالرقص.  يرغبون  يكونوا  لم  أنهم  للمراقبني 
هو  رأيــي،  في  األكثر مصداقية،  التفسير  إن 
أن سكان ستراسبورغ كانوا ضحايا مرض 
نــفــســي عـــــاّم، والـــــذي نــطــلــق عــلــيــه عــــادة اســم 

"الهستيريا الجماعية".
كان هناك العديد من تفشيات الرقص األخرى 
في القرون السابقة، شارك فيها املئات أو عدد 

قليل من الناس فقط، جميعها تقريبًا حدثت 
فــي الــبــلــدات واملــــدن الــقــريــبــة مــن نــهــر الــرايــن. 
جنبًا إلى جنب مع التجار، والحّجاج، والجنود 
الذين ذرعــوا هذه املياه جيئة وذهابًا، تسافر 
يبدو  معينة  فكرة  أيضًا.  واملعتقدات  األخبار 
أنها قد استقرت في الوعي الثقافي للمنطقة: 
الخطاة  يعاقب  أن  يمكن  فيتوس  القديس  إن 
كاتدرائية  في  لوحة  ثمة  يرقصون.  بجعلهم 
كــولــونــيــا، عــلــى بــعــد أكــثــر مــن 200 مــيــل في 
اتجاه مجرى النهر من ستراسبورغ، ُتمسِرح 
ثالثة  فيتوس،  القديس  صـــورة  تحت  اللعنة: 
تحمل  ووجوههم  باكتئاب،  يرقصون  رجــال 
تــعــابــيــر املــنــفــصــلــني عـــن الــــواقــــع واملــصــابــني 

بالهذيان.
للطبيعة  الخارقة  بالقدرة  اإليمان  لهذا  يمكن 
أن يكون له تأثيرات دراماتيكية على سلوكنا. 
التي  الـــروح"،  "امتالك  هي  الكالسيكية  الحالة 
الناس فيها كما لو أن أرواحهم قد  يتصرف 
عاملة  كتبت  اآللــهــة.  أو  الــجــن  عليها  اســتــولــى 
بورغينيون  إريكا  األميركية  األنثروبولوجيا 
املعتقدات"،  من  "بيئة  في  نشأتها  كيفية  عن 
الجد،  الــروح على محمل  تؤخذ حيازة  حيث 
تــحــث الــنــاس عــلــى الــدخــول فــي حــالــة نفسية 
الطبيعي.  الوعي  تعطيل  فيها  يتم  فصامية، 

عندها يتصرف الناس وفًقا ألفكار مفروضة 
ثــقــافــيــًا بــشــأن كيفية تــصــرف املــمــســوســني. 
هذا ما حدث في األديــرة األوروبية قبل أوائل 
الــقــرن الــثــامــن عــشــر، عندما كــانــت الــراهــبــات 
ويقمن  أفواههن،  وتزبد  ويتشّنجن،  يتلّوين، 
بــــإيــــمــــاءات فـــاحـــشـــة ومـــــــــــراودات، ويــتــســلــقــن 
األشــــجــــار ويــــُمــــؤن مـــثـــل الـــقـــطـــط. ســلــوكــهــن 
قـــد يـــبـــدو غـــريـــًبـــا، لــكــن الـــراهـــبـــات عــشــن في 
بالخطيئة  الهوس  على  مجتمعات شجعتهن 
واالنغمار في خوارق غامضة للطبيعة. أولئك 
الــشــيــاطــني قد  بـــأن  الـــذيـــن أضـــحـــوا مقتنعني 
للسقوط في  أرواحــهــم كانوا عرضة  تلّبست 
حاالت فصامية فعلوا فيها بالضبط ما قاله 
الالهوتيون وطاِردو األرواِح الشّريرِة بأن على 
أن يفعل. في مثل هذه  بالشيطان  املمسوس 
الـــحـــاالت، نــشــوة الــتــلــّبــس تتفشى أيــًضــا بني 
الشهود الذين يتشاركون في نفس املخاوف 

الالهوتية.
هذه املالحظات يمكن أن تنطبق بالتأكيد على 
ما حدث في ستراسبورغ عام 1518. إن لعنة 
اإليمان  من  نــوع  فيتوس هي مجرد  القديس 
للتأثر  بالقابلني  يدفع  أن  يمكن  الــذي  الغيبّي 
إلى حاالت انفصالية. تتفق السجالت على أن 
معظم الناس سرعان ما افترضوا أن القديس 

لذا،  فيتوس الساخط قد تسبب بهذه املحنة. 
كــل مــا تطلبه األمـــر هــو أن يــوجــد حفنة من 
املــتــديــنــني والــواهــنــني عــاطــفــًيــا لــالعــتــقــاد بــأن 
ســـانـــت فــيــتــوس قـــد وضــعــهــم نــصــب عينيه 
ــة غــشــيــان يــشــعــرون فيها  لــلــدخــول فـــي حــال
أنــهــم مــضــطــرون للرقص لــعــدة أيـــام. إذا كان 
بالفعل حالة مــرض نفسّي  الــراقــص  الــهــوس 
جماعية، فيمكننا أيًضا أن نرى ملاذا انغمس 
فيها الكثير من الناس: أفعال قليلة يمكن لها 
أن تفضي إلى إثارة وباء نفسّي شامل أكثر 
الراقصني  بــَســوِق  قـــرار أعــضــاء املجلس  مــن 
مشاهدتهم   .

ً
شعبية املدينة  أجـــزاء  أكــثــر  إلــى 

ضــمــنــت أن يـــكـــون ســـكـــان املــديــنــة اآلخـــــرون 
خاضعني للتأثير ألن خطاياهم كانت تسكن 

عقولهم، وإمكانية أن يكونوا هم التالني.
أوائــل  الحياة فــي ســتــراســبــورغ فــي  استوفت 
الــقــرن الــخــامــس عــشــر شــرًطــا أســاســًيــا آخــر 
لــتــفــّشــي املــــرض الــنــفــســّي: ســّجــلــت املـــدّونـــات 
الــكــثــيــر مـــن املـــحـــن الـــتـــي تــســبــبــت فـــي زيــــادة 
االجتماعية  الصراعات  االســتــهــواء.  مستوى 
والــديــنــيــة، األمــــراض الــجــديــدة املـــرّوعـــة، فشل 
الــحــصــاد وارتـــفـــاع أســعــار الــقــمــح تسبب في 
بـــؤس واســــع الــنــطــاق. أحـــد املـــؤرخـــني وصــف 
بـــأنـــهـــا "ســنــة  ــــر  مــــؤّث بـــإيـــجـــاز  ســـنـــة 1517 
سيئة". في الصيف التالي، كانت دور األيتام، 
الــيــأس.  فــي  واملستشفيات، واملــالجــئ غــارقــة 
كانت تلك ظروًفا مثالية لبعض املعوزين في 
منهم  غاضًبا  كــان  الله  أن  ليتصّوروا  املدينة 

وأن سانت فيتوس يطوف في شوارعهم.
لحسن الــحــظ، كــان وبـــاء الــرقــص عــام 1518 
هــو األخــيــر مــن نــوعــه فــي أوروبــــا. فــي جميع 
املزيد  حــدوث  إمكانية  تراجعت  االحــتــمــاالت، 
منظومة  مــع  جنب  إلــى  جنًبا  التفّشيات  مــن 
املعتقدات التي دعمتها. وبهذه الطريقة، يؤكد 
هـــوس الـــرقـــص عــلــى قــــدرة الــســيــاق الــثــقــافــي 
التعبير  بها  يتم  الــتــي  الطريقة  تشكيل  على 
عن املعاناة النفسية. بعض األحــداث تكشف 
الغريب  الــتــطــرف  أكــثــر وضــوحــًا عــن  بشكل 
حينما  إليه  تأخذنا  أن  ألدمغتنا  يمكن  الــذي 

تكون في قبضة الخوف الجماعّي.
"جـــون والـــر هــو مــؤلــف كــتــاب: وقـــت للرقص، 
وقت للموت: الحكاية الغريبة لطاعون الرقص 

في عام 1815"

1518

1648
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وقـــــــال الـــحـــكـــم الـــــدولـــــي ســـعـــد الــكــنــانــي 
الــــــــدورة  إنَّ  الـــــريـــــاضـــــي):  ــــصــــبــــاح  (ال ـــــ ل
املــــذكــــورة تـــأتـــي ضــمــن بـــرامـــج االتـــحـــاد 
العام وذلــك بهدف تأهيل  لهذا  اآلســيــوي 
الــــحــــكــــام وزيـــــــــــادة عـــــددهـــــم فـــــي مـــجـــال 
ـــشـــطـــرنـــج وتـــطـــويـــر  الـــتـــحـــكـــيـــم لـــلـــعـــبـــة ال
املنافسات  إدارة  مــن  ليتمكنوا  قــدراتــهــم 
عريضة  قاعدة  وإيجاد  والدولية   املحلية 
مـــن الـــحـــكـــام. وقــــد أقـــيـــم بـــرنـــامـــج دورة 
الــحــكــام عبر اإلنــتــرنــت بــواقــع 4 ساعات 
ـــة وبــالــتــالــي  ـــة إلــكــتــرونــيــة يـــومـــيَّ تـــدريـــبـــيَّ
ـــمـــشـــارك حــــضــــور واجـــتـــيـــاز  ـــل يـــمـــكـــن ل

ــة مـــن مــكــان  الـــــــدورة والـــــــورش الــتــدريــبــيَّ
وهــذا  اإللكترونية،  الشبكة  عبر  وجـــوده 
الــنــظــام يــعــدُّ حديثًا فــي هــذا املــجــال بعد 
أْن تـــم االعــــتــــراف بـــه مـــن قــبــل االتـــحـــاد 
لألنظمة  أيضا  وتفعيال  تسهيًال  الدولي 
الفني  باملستوى  لــالرتــقــاء  ــة  االلــكــتــرونــيَّ
للعبة الشطرنج. مبينا أنَّ الدورة حاضر 
 فــيــهــا الــحــكــم الـــدولـــي اإلمــــاراتــــي مــهــدي 

عبدالرحيم.
عــــددًا من  الـــــدورة تضمنت  ان  واضــــاف 
أهمها  مواضيع  عــدة  ناقشت  الجلسات 

واجــــــبــــــات ومــــــهــــــام الـــحـــكـــم 

الشطرنج  ألدوات  القانونية  واملواصفات 
والــفــرق بــني أنــــواع الــشــطــرنــج الكالسيك 
والــســريــع والــخــاطــف وقــانــون الشطرنج 
الشطرنجية  التعديالت واألوضــاع  وآخر 
وقرارات الحكام واأللقاب الدولية للحكام 
والالعبني، وأنظمة كسر التعادل الفردي 
والفرقي، التصنيف الدولي، واستخدامات 
أنــظــمــة الــوقــت املــخــتــلــفــة، وظـــاهـــرة الغش 

وطرق مكافحتها.
وأشــــار الــكــنــانــي الـــى أنَّ رئــيــس االتــحــاد 
املــركــزي للعبة ظــافــر عبد االمــيــر أرســل 
بشأن  الشطرنجية  االســــرة  الـــى  رســالــة 

الـــوضـــع الــصــحــي فـــي الـــبـــالد وبــعــد رفــع 
أوصـــى جميع  إذ  الحظر بشكل جــزئــي، 
الـــعـــامـــلـــني مــــن هـــيـــئـــات إداريـــــــــة لــألنــديــة 
واالتحادات الفرعية في جميع املحافظات 
بــــضــــرورة مــتــابــعــة الـــالعـــبـــني واملـــدربـــني 
والحكام والتأكيد على االلتزام بتوجيهات 
خلية األزمة من لبس الكمامات والكفوف 
واستخدام املعقمات واملطهرات واالبتعاد 
عــن الــتــجــمــعــات وعــــدم إقــامــة الــســبــاقــات 
اليــن»  «االون  طريق  عــن  إال  واملنافسات 
(االنترنيت) حرصًا على الوضع الصحي 

ة. لألسرة الشطرنجيَّ
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الــبــاري عّز  الــبــدري متعة  الكبير مؤيد  يــوم، سألت أستاذنا  ذات 
وجل بالصحة والعافية، في برنامج رمضاني طويل: ما الذي يعلق 
في ذاكرتك من رمضان والطفولة ومحلتك األثيرة (السفينة) في 

األعظمية؟!
األعظمية  فــي منطقة  أيـــام طفولتي وصــبــاي  الـــرد: عشت  وكـــان 
وبالتحديد محلة السفينة وكنت أشكـُّل مع إخوتي األربعة وأوالد 
أبناء  مــع  صــداقــة  عــالقــات  تقيم  جميلة  مجموعة  السبعة  عمي 
فرق  نؤلف  وكنا  ة،  بالحيويَّ املفعم  الشعبي  الطابع  ذات  املنطقة 
كرة قدم وطائرة وسلة وساحة وميدان وننظم بطوالت طيلة أيام 
الشهر يشارك فيها أبناء األحياء األخرى.. ومن الصور الجميلة 
التي ما زالت عالقة في ذهني َدوّي مدفع اإلفطار والذي كنا حني 
وال  اإلفــطــار  لنتناول طعام  البيت  إلــى  نركض مسرعني  نسمعه 

أعتقد أنَّ مثل هذه األجواء موجودة اآلن!
والبدري مؤمن بأنَّ روحية ومباهج رمضان لن تتغير، حتى إذا 
َجـّد جديد في الحياة وظروف الناس، إذ يؤمن بأنَّ معالم الشهر 
ة بني الخالق واملخلوق،  الفضيل ال يمكن أْن تتغير، فهي عالقة أزليَّ
قد  نحياها  التي  الصعبة  املــاديــة  والحياة  تغيروا  قد  البشر  لكنَّ 
أضفت أجــواًء جديدة على رمضان فضال 
عــن صعوبة االتــصــال املــبــاشــر بــني الناس 
لكثرة املشاغل وتعقد الحياة وال أعتقد أنَّ 

أيام املاضي ستعود.
وكـــــان عـــنـــدي ســـــؤال يــرافــقــنــي دومـــــًا عن 
الــصــيــام وهــــل يــؤثــر ســلــبــًا أم إيــجــابــًا في 
ــبــدري إنَّ  الــريــاضــي؟ ومـــن رأي األســتــاذ ال
ة على الرياضي،  الصيام يترك آثارًا إيجابيَّ
لديه  تأكدت  فقد  الطب  إثباتات  عن  وبعيدًا 
الفرق  مع  فترات سفره  أثناء  الحقيقة  هذه 
الـــوطـــنـــيـــة، إذ كـــــان يــخــشــى عـــلـــى الـــالعـــب 
الصائم من كثرة املران واللعب وكان يقلقه 
أمـــر الــفــائــدة الــبــدنــيــة الــتــي كـــان يعتقد أنها 
املباريات  لكنَّ  خصومنا،  لصالح  ستصب 
ـــــك، بـــل إنَّ األطـــبـــاء  كـــانـــت تــثــبــت عــكــس ذل
الطعام فضال  يؤكدون أهمية تقليل تناول 
عــن ذلــك فــإنَّ الصيام يسهُم فــي تخفيض 

الوزن.
وفي الشهر الفضيل كنت أحــاول أْن أنتزع 
نــحــو ودي، فسألته  مــنــه االعــتــرافــات عــلــى 
عما إذا كان يميز بني العب وآخر، ال سيما أنه كان مّياال لبعض 
إخوتي  الرياضيني  كــل  املحببة:  بلهجته  الــبــدري  ويــرد  النجوم؟ 
التكبر يومًا، وخذ على  أتعامل معهم بطابع  لم  وأنــا  وأصدقائي 
سبيل املثال أنني كنت في بطولة كأس العالم في املكسيك رئيسًا 
للوفد العراقي إال أنني كنت أحضر مائدة اإلفطار وأشرف عليها، 
لكنني كنت أسمع  أقربائي،  لم يكن هناك العــب من  لله  والحمد 
شائعات عن ميلي نحو حسني سعيد وأنا أقولها بصراحة إنني 
كتربوي كنت أهتم باملــواهب الــالمعة ومنها حسني سعيد لكني 

في ذات الوقت كنت منصفًا مع الجميع.
ــة طــويــلــة ومــتــشــعــبــة، خــتــمــت بــســؤال  وبــعــد مـــحـــاورات رمــضــانــيَّ
عـــن األمــنــيــة الــتــي لـــم تــتــحــقــق لــلــبــدري فـــي عــالــم الـــريـــاضـــة، فـــرّد 
بــنــبــرة حــزيــنــة: مــا لــم يتحقق بــعــد هــو الــحــصــول عــلــى ميدالية 
الــعــراق ال توجد فيها  أنَّ خزينة  األوملــبــيــاد، ال سيما  فــي  ة  ذهبيَّ
ســـوى مــيــدالــيــة بــرونــزيــة أحــرزهــا املــرحــوم عــبــد الــواحــد عــزيــز.. 
ـــيـــروا مــثــل هــــذا الــحــدث   أتــمــنــى أْن نــعــيــش أو يــعــيــش أبـــنـــاؤنـــا ل

التاريخي املهم!!

أعــــرب وزيــــر الــداخــلــيــة والــريــاضــة 
االملـــانـــي هــورســت ســيــهــوفــر امــس 
االحـــــــد عــــن دعــــمــــه الســتــئــنــاف 
الــــــدوري االملـــانـــي لــكــرة الــقــدم 
عــــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن تــفــشــي 
فيروس كورونا املستجد.

وجـــــــاء كــــــالم ســيــهــوفــر 
لصحيفة  حـــديـــث  فـــي 
«بـــــيـــــلـــــد» الــــواســــعــــة 
االنــــــتــــــشــــــار وقــــــال 
«أجد بان البرنامج 
املوضوع من قبل 
دوري  رابـــــــــطـــــــــة 
ــــقــــدم جــيــد  كــــــرة ال
وأدعـــــــــــم اســـتـــئـــنـــاف 
ــــك قبل  الــــــدوري فـــي ايــــار « وذل
يــومــني مــن اجــتــمــاع للسلطات 
ــلــبــت فــــي مــصــيــر  ـــيـــة ل االملـــان
بــيــد  بـــونـــدســـلـــيـــغـــا،  دوري 
يلعب  الـــذي  سيهوفر  ان 
داخــــل  مـــحـــوريـــا  دورا 
الحكومة كونه يحمل 
وزاريــتــني،  حقيبتني 
ـــــــــــــى انـــــــه  اشــــــــــــــــار ال
الــفــرق  عــلــى  يتعني 
احترام  والالعبني 

شروط عدة ولن يحصلوا على اي 
«استثناء».واضاف في هذا الصدد 
«فـــــي حـــــال وجــــــود حـــالـــة كـــورونـــا 
ـــفـــريـــق او  واحــــــــدة فــــي صـــفـــوف ال
جهازه الفني، يتوجب على النادي 
بأكمله والــفــريــق املــنــافــس لــه الــذي 
واجهه في آخــر مــبــاراة ان يدخلوا 
في حجر صحي لفترة 14 يوما».

«بالتالي ثمة مخاطر تتعلق  وتابع 
بــالــبــرنــامــج وبــالــتــرتــيــب» فــي حــال 
انـــتـــقـــال الـــــعـــــدوى «مــــــا يــســتــدعــي 
اطــار مكافحة  انضباطا كبيرا في 

كورونا». ورفض الوزير ايضا منح 
باالخرين  مقارنة  لالندية  افضلية 
فـــي اطــــار الــخــضــوع لــلــفــحــوصــات 
الــذي طالبت فيه االندية  الوقت  في 
على  لالعبيها  دوريـــة  بفحوصات 
وزارة  وكــــانــــت  الـــحـــمـــايـــة.  ســبــيــل 
االملــانــيــة وافــقــت على خطط  العمل 
بــونــدســلــيــغــا  دوري  اســـتـــئـــنـــاف 
بــوهــنــيــنــغ سكرتير  بـــيـــورن  وقــــال 
دي»  أن  «أر  ملجموعة  العمل  وزارة 
«يمكن  املاضي  االربعاء  اإلعالمية 
ضــمــان ســالمــة الــالعــبــني، املــدربــني 

وباقي االجهزة إلى حد كبير إذا تم 
تنفيذ الفكرة بشكل كامل».

وعـــــاودت االنـــديـــة الـــــ18 فــي دوري 
ــــــــى تـــدريـــبـــاتـــهـــا فــي  الـــــدرجـــــة االول
االســـابـــيـــع الـــثـــالثـــة االخــــيــــرة لــكــن 
بــمــجــمــوعــات صــغــيــرة مــع اعــتــمــاد 
الــتــبــاعــد االجـــتـــمـــاعـــي حــتــى على 

ارضية امللعب.
ومن املقرر ان يتم البت في مصير 
ـــدوري خــالل االســبــوع املقبل مع  ال
املحلي  الـــدوري  استئناف  امكانية 

في 16 او 23 ايار الحالي.

لكرة  البلجيكي  االتــحــاد  سيمدد 
الــــقــــدم عـــقـــد مــــدربــــه االســـبـــانـــي 
روبرتو مارتينيز حتى مونديال 
قــطــر 2022 بــحــســب مـــا اعــلــنــت 
وســائــل اعـــالم محلية عــدة امس 

االحد.
وكــشــفــت صــحــيــفــة «ال درنــيــيــر 
الــكــاتــالــونــي (46  املــــدرب  ان  اور» 
عــامــا) تــوصــل الــى اتــفــاق مبدئي 

ثالثة  قبل  البلجيكي  االتحاد  مع 
اسابيع مع بقاء بعض التفاصيل 

الضرائبية. 
وكــــــان عـــقـــد مــارتــيــنــيــز الــحــالــي 
حــــــــزيــــــــران   30 فـــــــــي   يـــــنـــــتـــــهـــــي 
املقبل. وبحسب وسائل اعالمية 
عـــدة، فـــإن مــارتــيــنــيــز الـــذي تلقى 
عــروضــا مــن انــديــة اوروبــيــة عدة 
في االشهر االخيرة، سيضاعف 
اجـــــره الــســنــوي الـــــذي يــتــقــاضــاه 

حاليا وقدره 2ر1 مليون يورو.

وقاد مارتينيز منتخب 
الى  الحمر»  «الشياطني 
نصف نهائي مونديال 
 2018 عـــــــام  روســــــيــــــا 
امليدالية  يحقق  ان  قبل 
على حساب  الــبــرونــزيــة 

 انكلترا.
منصبه  مارتينيز  وتسلم 

عـــام 2016 خلفا  تــمــوز  فـــي 
ملارك فيلموتس قادما من نادي 

ايفرتون االنكليزي.

ســـــتـــــفـــــتـــــح أنــــــديــــــة 
إيطالية مالعبها 
الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
ــــــــالعــــــــبــــــــني  ل
الــــــراغــــــبــــــني 
بــــــخــــــوض 
الــتــمــاريــن 
بــــــــــــــعــــــــــــــد 
تــــعــــلــــيــــق 

املنافسات 
بــــــــســــــــبــــــــب 
تــــــــــفــــــــــشــــــــــي 
فــــــــــــــــيــــــــــــــــروس 
كـــــــــــــــــــــورونـــــــــــــــــــــا 
املــــــســــــتــــــجــــــد، اثــــــر 
نــيــل الـــضـــوء االخــضــر 

مـــن مــنــطــقــة امــيــلــيــا-رومــانــيــا (شـــمـــال)، 
أنــديــة بولونيا وبــارمــا  بحسب مــا ذكـــرت 

وساسوولو.
ــــــدوري رغــبــتــهــا بــانــهــاء  وكـــــررت انـــديـــة ال
املـــوســـم الــــكــــروي، بـــحـــال ســمــحــت بــذلــك 
تتخذ  ان  يتوقع  التي  الرسمية  السلطات 

قرارها في االيام القليلة املقبلة.
رســـــمـــــيـــــا، ال يــــمــــكــــن خــــــــوض تــــمــــاريــــن 
الـــريـــاضـــات الــجــمــاعــيــة عــلــى غـــــرار كــرة 
الـــقـــدم قــبــل 18 ايـــــار والـــيـــوم االثـــنـــني في 
الرياضات الفردية، بيد ان اميليا-رومانيا 
ثم كامبانيا (جنوب) قدمتا رأيا ايجابيا 
اليوم  بــدءا من  التدريب  حــول فتح مراكز 
االثــنــني، فــي سياق تــوتــرات بــني الحكومة 
املـــركـــزيـــة وبـــعـــض املـــنـــاطـــق حـــــول ايـــقـــاع 

تخفيف قيود االغالق.
بــارمــا، ســبــال، ساسوولو  انــديــة  وترتبط 
الثانية  فــي  ونــابــولــي  ــــى،  األول املنطقة  فــي 

الواقعة في الجنوب.

وكـــــان نـــاديـــا ســـاســـوولـــو وبــولــونــيــا أول 
التدريب  مراكز  ابــواب  فتح  يعلن عن  من 

لالعبني قبل ان يلحق بهما بارما.
املفتوحة  املالعب  ان  ساسوولو  واوضــح 

فقط ستكون متاحة لالعبني الراغبني.
ويــمــكــن ان يـــخـــوض ســتــة العـــبـــني فقط 
التدريب في وقت واحد من دون استخدام 
غرف املالبس لتحاشي تفشي الفيروس، 
الــتــبــاعــد االجتماعي  مــع احــتــرام مــســافــة 

ومن دون تواجد للجهاز الفني.
مـــن جــهــتــه، أوضـــــح بــولــونــيــا ان املــالعــب 
ـــــخـــــارجـــــيـــــة ســـــتـــــكـــــون مـــــتـــــاحـــــة بـــــــدءا   ال

من غدا الثالثاء.
ورأى بارما انه «بدءا من االسبوع املقبل» 
ستكون التمارين متاحة فقط «للراغبني» 

و{لنشاط جسدي فردي».
حذوها،  تحذو  ان  أخــرى  ملناطق  ويمكن 
عــلــى غـــرار التــســيــو حــيــث تــقــع العاصمة 

روما وفريقاها التسيو وروما.

أملــــــح صــــانــــع ألــــعــــاب نـــــــادي مــانــشــســتــر 
الى  بــرويــن  دي  كيفن  البلجيكي  سيتي 
الرحيل عن فريقه في حــال قام  امكانية 
بتثبيت عقوبة  (ويفا)  االوروبــي  االتحاد 
االســتــبــعــاد عــن دوري ابــطــال اوروبــــا في 

السنتني املقبلتني.
فــي  عــــامــــا)  بــــرويــــن (28  كـــــالم دي  وجــــــاء 

حديث صحفي عبر تقنية الفيديو وقال «انا 
القرار  بانه سيستأنف  النادي  لنا  انتظر، قال 

املئة بأنهم على  وهم متأكدون بنسبة مئة في 
صواب».

وتابع «سننتظر لنرى ماذا سيحصل، عندما يتم 
بــاألمــر، سنتان من دون  الــقــرار، سأنظر  اتخاذ 
خـــوض دوري ابــطــال اوروبــــا تــعــد وقــتــا طويال 

بالنسبة الي، استطيع التأقلم مع سنة واحدة».
باستئناف  الرياضي  التحكيم  محكمة  وستنظر 

نادي مانشستر سيتي مطلع الصيف. 
ــكــرة الـــقـــدم (ويــفــا)  واســتــبــعــد االتـــحـــاد األوروبــــــي ل
مانشستر سيتي عن املشاركة في مسابقاته ملدة 
عامني، ملخالفته قواعد اللعب املالي النظيف، بيد ان 
موجه  باستئناف  تقدم  الشمالي  االنكليزي  النادي 
املالية  املراقبة  للجنة  التابعة  الحكم  ضد قرار غرفة 

لألندية الصادر في 14 شباط 2020.
لــثــالث سنوات  بعقد  بــرويــن مرتبطا  دي  يـــزال  وال 
مــع سيتي وقــد اشـــار الــى انــه فــي حــال نجح ناديه 
في االستئناف سيبقى في صفوفه حتى لو حاول 
اليهما وقــال  نــاديــا برشلونة او ريــال مــدريــد ضمه 
في هذا الصدد «العب في صفوف احد افضل الفرق 
في العالم، العب في الــدوري االنكليزي الذي اعتبره 

افضل الدوريات».
واشار الى ان مصيره ليس مرتبطا بمصير مدربه 

االسباني 
بـــــــــــــــيـــــــــــــــب 

غـــوارديـــوال 
الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي 

سينتهي عقده 
مــــع الــســيــتــيــزيــن 

العام املقبل وقال «سبق لبيب ان اعلن بأنه سيبقى 
العام املقبل مهما حصل، ثم ينتهي عقده بعد ذلك، 

لكن قراري ليس متعلقا بما سيفعله بيب».
واوضح «سبق لي العمل مع مدربني آخرين وعندما 
يقرر بيب الرحيل يتعني علي العمل مع املدرب الذي 
سيأتي بعده، لكني ال اكترث الى هذا االمر في الوقت 

الحالي، ثمة اشياء اكثر اهمية».
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الـــحـــكـــمز  الشطرنجية واجــــــبــــــات ومــــــهــــــام االســــرة  الـــى  رســالــة 

أعــــرب وزيــــر الــد
االملـــانـــي هــورس
االحـــــــد عــــن د
الــــــدوري اال

عــــلــــى الــــــر
فيروس
وجـــــــا
فـــي
«ب
ا

وأد
الــــــدوري فـــي
نينينينيــنينييــومـنينيني مــن
ـــيـــة االملـــان
ب دوري 

سي ان 
دورا
الح
ح

اش

ي 

ـي 
«انا 

قرار 
م على 

دما يتم 
ن دون 
طويال 

حدة».
ستئناف 

دم (ويــفــا) 
ابقاته ملدة 
ف، بيد ان 
موجه  اف 
املالية  اقبة 

االسباني 
بـــــــــــــــيـــــــــــــــب 

غـــوارديـــوال 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي  ال

سينتهي عقده 

لقاء سابق بالشطرنج .. ارشيف

جانب من تدريبات بايرن ميونيخ.. وكاالت
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واملواكبــــــــة مع األفــــــــكار املطروحة 
وقتها، اي

 التحول من سلم لسلم ..وصوال  
للواقع االدبي والفنــــــــي معا، وقد 
اقتــــــــرن الشــــــــعر الشــــــــعبي بهذه 
التطــــــــورات التي حدثــــــــت وتحدث 
على جميع البوابات من شخص 
الــــــــى جيل ومنه الــــــــى جيٍل الحق 
فــــــــي  الختالفــــــــات  ..مصاحبــــــــة 
الطــــــــرح، أدهش الجميع وســــــــرق 
أذهانهــــــــم نحــــــــو العمــــــــق الغريب 
واملفــــــــردة الخاليــــــــة مــــــــن التوهان 
الثقيــــــــل على  للمعنــــــــى، واللفــــــــظ 
ألسنة القراء، وقد اطلق على ذلك 
(النــــــــّص الحداثوّي) الــــــــذي أبدعه 
في مطلع الخمســــــــينيات الشاعر 
مظفــــــــر النــــــــواب فــــــــي قصيدته ( 
الريل وحمد) حيــــــــث عملت هذه 
الكثير  علــــــــى جــــــــذب  القصيــــــــدة 
مــــــــن االدبــــــــاء واملثقفــــــــني لتدوين 
الشــــــــعرية الشعبية  هواجســــــــهم 
بإطــــــــار الحداثــــــــة، والســــــــبب فــــــــي 
هــــــــذا.. النهــــــــا تمتلــــــــك بعــــــــدا في 
املعنى.. فــــــــي  الصــــــــورة وعمقــــــــًا 
وتحوال ثقافيا واسعًا في النص 
الشــــــــعبي يبتعد عــــــــن األمية في 
مفــــــــردة الصــــــــورة املختــــــــارة من 
احيانا  الشــــــــاعر،ومزدهرًا  قبــــــــل 
ببعض املعانــــــــي الفصيحة، ومن 
هؤالء الشــــــــعراء املثقفني ( جمعة 
الحلفي، كاظم اسماعيل الكاطع، 
وكاظــــــــم  النعمانــــــــي،  وريــــــــاض 
عبدالــــــــرزاق,  ووفــــــــاء  الرويعــــــــي، 
وآخرين ســــــــواهم ) فتحوا بوابة 
النص الشــــــــعبي ودخلوا معترك 
الحداثــــــــة املواكبــــــــة، واعتنقوا ذلك 
بمســــــــؤولية املواصلة والظهور .. 
رغم النفــــــــور الذي قابلــــــــه الكثير 

منهم من قبل الوســــــــط الشعري 
حينها ؛ الختــــــــالف التوجه على 
القصيدة  كانــــــــت  الــــــــذي  القالــــــــب 
تطرح فيه وقتها، ويجب اإلشارة 
الى أن أعدادًا ليســــــــت بالقليلة من 
الشعراء اعتروا الحداثة في النص 
الشعبي، كانت أفكارهم الثقافية 
واســــــــعة التطلــــــــع فلــــــــم يقتصــــــــر 

نتاجهم على املدخل الشعبي 
فقط بل تناولوا خالل مسيرتهم 
األدبية فنونًا أخرى، ومن هؤالء 
 ( الحلفــــــــي  جمعــــــــة   ) املثقفــــــــني 
الذي مزج بني (الرواية والشــــــــعر 
والصحافــــــــة) معــــــــًا كًال حســــــــب 
مفاهيمه وحداثتــــــــه املتزامنة في 
الثقافة، اذ اترف أسماعنا بأبيات 
شعبية تفوق الجمال عميقة في 
املعنى، ســــــــهلة لبوابات الشــــــــفاه، 
كراقصــــــــات  النحــــــــول  ناصعــــــــة 
الباليــــــــه، تفنــــــــن فــــــــي ذلــــــــك .. لــــــــم 
يكن مهندســــــــًا معماريــــــــًا ولكنه 
..بنــــــــى صرحــــــــًا شــــــــعريًا مفعمًا 
بالحداثــــــــة، لم نره رســــــــامًا ولكن 
.. تحــــــــاور مع العيون الناعســــــــة، 
أغرقها بكحل ســــــــماوي .. وضع 
الحنــــــــاء علــــــــى جدائلهــــــــا، وختم 
لوحته بربيع ســــــــاحر، لم نعهده 
صائغــــــــًا ولكنه احتوى اللؤلؤ في 
نصوص أغمرت بالزمرد .. تنوع 
ألخرى..اختلفت  قصيــــــــدة  مــــــــن 
همساته باختالف اللغات، ابتعد 
عن التجــــــــارة ولكنه أكرم الجميع 
بابداعه الســــــــخي ذي السالســــــــة 
في اللفــــــــظ ونعومــــــــة األنامل في 
التكوين، نعم .. اجتهد بقصيدة 
رائعــــــــة حملــــــــت عنوانــــــــًا ( نايــــــــم 

وطولك صحو ) 

نايم ...
بريسم  على  بريسم  نايم 

غفو
طولك وورد الچراچف 
نايم مرشرش عطر ...

عش الحمام زغير ومنده.
مــــــــن طــــــــراوه ومــــــــن حالوة 

مستحه
وجيسة دفو

نايم.. والله يدري بهالسبايه
تفاحه من تفاحه تخجل 

واكبر التفاح يتماوج 
غنج

يزيــــــــح لحاف عن 
لحاف 

والدنيا شته   

الناس  عبد كافــــــــي تشــــــــوف 
بعيونك

اليحجون مو  لتصــــــــدك  عبد 
كلهم يحبونك..

ومــــــــن انويــــــــت عالغربه علينا 
شكالت ظنونك..

والجنك هذاك انت..
الــــــــدروب مغير  شــــــــكثر بعد 

بلونك..
شــــــــمس مغرب تمر بصفنة 

الشباج . 
واهلك ما يعرفونك ..

عبد يا روح الواليه..
يهاملاشي زلف الخر محطة 

شيب 
يمتــــــــه تــــــــرد يمن بــــــــاب اهلك 

مرايه..
بجيــــــــوب  شــــــــكثر  دورنــــــــا 

قمصانك..
عجــــــــب ما تــــــــارك لصاحبتك 

حجايه..

يم دارك مشــــــــينه ســــــــالل ما 
دلت عناكيدك..

ســــــــولف نيتك للماي ال تذبل 
مواعيدك..

حــــــــد  الســــــــوالف  توصلنــــــــا 
طواريك سفينة راي. 

ما عبرت لذاك الصوب...
تاخذنــــــــا  ذكــــــــراك  وشــــــــمس 

لسمه عيونك..
مريتنــــــــه  ال  ذاك  ونشــــــــوفك 

نجمه
 وال بســــــــطوح ديرتنــــــــا اتبده 

غروب..
عبد يمته تصلي املاي..

وذنــــــــوب العطــــــــش منها تمل 
واتوب..

عبد بعده الضوه يتكذل 
بطاريك..

يا شــــــــباج يم كل حايط 
انتانيك..

وينــــــــك يــــــــا فــــــــرض جيه 
شوكت بيبانه تصليك..
يعزك من تشح وبموعد 

انالكيك..
ملــــــــا  ياحلــــــــم  ويعــــــــزك 

الصحو يبديك..

ونضيع  شوكت  نلكاك 
الحيره ..

عبد واملا يمر بالناس 
مــــــــا تنفهــــــــم بالصفنــــــــه 

تصاويره. 
واظن طعم السفر نساك 
املا عاشــــــــك وطن يرهم 

بكل ديره..

لبست الضيم
دگّمت املواويل

وِشِلت جرحي نهر
واملاي تابوت

وشفت صحبان غّنو ناي حربني
وشفت غيمة شموعي

تبلل بيوت

اليحچي، يبيع روحه
اليسكت

يموت
درس،

دگ الجرص،
بس فرصتك موت

الچفافي اتبّللت باحالم ِعّريس،
وچذاب الگمر،

ما بلعته الحوت

الشعر الشعبي العربّي له خصوصية 
التفاعــــــــل لــــــــدى املتلقي بشــــــــكل عام، 
فهــــــــو خطــــــــاب، ورســــــــالة، تواصليــــــــة 
مــــــــع الجميــــــــع، ومفهوم لــــــــدى املتلقي 
العــــــــام ال الخــــــــاص النخبــــــــوي، الــــــــذي 
الغامض املعاصر  النــــــــص  يهرب من 
الشــــــــعبي  باألدب الحديث، فالشــــــــعر 
لــــــــه مســــــــاحات كبــــــــرى  باملتابعة هذا 
ماملســــــــته بمعظم العواصــــــــم العربية، 
التــــــــي حصلت على دوواين لشــــــــعراء 
األدب املحلي ســــــــتكون لي قراءات لها 
لتعريــــــــف املتــــــــذوق العراقــــــــي بهم من 
خالل صفحة ثقافة الشعبية التي لها 

متابعيها بكل مدننا الجميلة. 
وهنــــــــاك إتفاق تــــــــام على أن الشــــــــعر 
الشعبي العراقي له متذوقوه في عموم 
الوطــــــــن العربي، ولهم دراية بأســــــــماء 
مهمة من مظفر النواب، ابو معيشي، 
شمران، الگاطع، زامل سعيد فتاح… 
إلى إيهاب املالكي، رغم إغراق الشعر 
الشــــــــعبي العراقي بمفــــــــردات محلية، 
وحســــــــجة تحتــــــــاج إلــــــــى تفســــــــيرها 
للغيــــــــر.. الشــــــــاعر التونســــــــي "منيــــــــر 
بن نصر" الفائز بمســــــــابقة شــــــــاعر 
املليــــــــون بدبي، بديوانــــــــه (إنها لغتي) 
في الطبعــــــــة الثانية التي تحتوي على 
نصوصه العذبة (وطني، يامشــــــــتاق، 
تخايلــــــــت، طريق الــــــــذات، رفيق الدرب، 
الليل، ندى، رّنــــــــة وتر، خطرت، همس 

عيونهــــــــا، ريم البحر، إلى كل املاضي، 
تفارقنا، ســــــــراب، رغم الصعاب، إلى 
صديقي وزمن الغياهب، لو يعطوني، 
رحيــــــــل).. وفي ختام الديــــــــوان كانت 
هنــــــــاك آراء لشــــــــعراء األدب الشــــــــعبي 
بالوطن العربي بتجربته، فيما كتبت 
الشــــــــاعرة والقاصة  الديــــــــوان  مقدمة 
فوزية العلوي ص ٥ :(( الشعر الشعر 
هــــــــو ذاك الذي يدلف القلــــــــب من دون 
استئذان منك هو ذاك الذي يحدث فيك 
الطربة والهزة على تعبير القدامى من 
النقاد، يشعرك بلذاذة واريحية بدون 
أن تعــــــــرف بالضرورة من أين نبعت؟ 
هل هي من الــــــــوزن؟ أم من الصورة؟ 
 أم مــــــــن املعنى؟ أم من حســــــــن انتقاء

 اللفظ؟ 
أم مــــــــن هــــــــذا كلــــــــه وقــــــــد اجتمــــــــع؟)) 
((ويحاول منيــــــــر ابن نصر أن يقول 

ذاتــــــــه في شــــــــعره كما يقــــــــول الوطن 
والوجــــــــود فهو بني أشــــــــعار وجدانية 
مفعمــــــــة بصــــــــور شــــــــفافة)).. فيمــــــــا 
كتب توطئــــــــة لديوانه ص٩  ذكر فيها 
:((..... والشــــــــعر التعنيــــــــه اللهجــــــــات 
بقــــــــدر ماتعنيــــــــه مفارقــــــــة الكلمة عن 
الشــــــــيء فاملعلقــــــــات كتبــــــــت بلهجــــــــة 
لتصبــــــــح فصحى  وتطــــــــورت  عامية 
بقواعدهــــــــا التــــــــي هي مســــــــتوى من 
مســــــــتويات العربيــــــــة وهــــــــو الشــــــــأن 
عاميتنــــــــا  إلــــــــى  بالنســــــــبة   نفســــــــه 

املعاصرة…..)) 
فــــــــي هــــــــذا الديــــــــوان وجدت ســــــــياحة 
تونسية بمرابع الوطن الجميل، وروح 
عربّيــــــــة وثابــــــــة للحرّية،  ابو القاســــــــم 
الشــــــــبابي وروح الثورة، ونزار قباني 
اإلنوثــــــــة، ومظفر  باالفتنــــــــان بجمال 
النــــــــواب بحب الوطــــــــن نصوص منير 

التــــــــي فــــــــازت بجائزة املليــــــــون كتبها 
بإســــــــلوب الســــــــهل املمتنــــــــع، يقتبس 
صّور تلك النصوص من بيئته.. كما 

في نصه وطني ص١٢:
يا وطن التحزن على هالحال 

         واتضيع في درب الحياة  واتمل
ياوطن مهما صارفيك ارجال

           بيهم تخّطى الوقت حتى اتطل
شمس التحدي ونرسمك موال

              واقول شعري والقوافل اتهل
في نصــــــــه العاطفي الغــــــــارق بمفاتن 
البوح،  الرموش،يثيره  حبيبته، ولغــــــــة 
وهمس العشق الذي  يعيش بوجدانه 
ُمعبــــــــرًا عنها بنص "همــــــــس عيونها" 

ص ٥٦
برموش همس عيونها

غّطتني… 
وبديت نحلم… من مكان بعيد 
وولّيت نعلم... مكان عندي علم 

ساكن جناح الليل 

   دأب الشــــــــاعر بمعظــــــــم نصوصــــــــه 
بكتابة الســــــــطرين الصــــــــدر والعجز، 
فكل شــــــــعب لديــــــــه طريقته بالشــــــــعر 
الشــــــــعبي، والزجل، واملوال، كما لدينا 
االبوذية والحســــــــجة التي تميز أدبنا 
الشعبي في مخاطبة الوجدان وأوجاع 

الروح.. وفي نصه رحيل ص ٨٧:

العيد ال عّيدت اليعنيني
والّدمع مالي عيني 

  اللي نعرضه ياصاحبي ايعّزيني

ظاهــــــــرة  الشــــــــعبي  ــــــــعر  الشِّ ــــــــُل  ُيمثِّ
وإنسانية،تتأســــــــس  فنيةوثقافيــــــــة 
الراكــــــــزة  الشــــــــعرية  التجــــــــارب  علــــــــى 
فــــــــي الثقافــــــــة العراقية، فلــــــــكل مرحلة 
رون في  فضاءاتهاوأسماؤها، وهم يعبِّ
قصائدهم، ومساجالتهم عن الوجدان 
الجمعــــــــي  للنــــــــاس، ففــــــــي كثيــــــــر مــــــــن 
محطــــــــات حياة هؤالء الشــــــــعراء صور 
ملاضيهم، وحاضرهــــــــم، حيث تتحقق 
هذه الصور من خالل الكتابة الشعرية، 
وهي تفصح عــــــــن همومهم واوجاعهم 

ومعاناتهم الصعبة.
لقد مرَّ الشعر الشعبي عندنا بمراحل 
متعددة، إذ شهد تحوالت فنية وفكرية 
واطروحــــــــات مغايــــــــرة فــــــــي مضامينه، 
ومراميــــــــه في معانقة هموم االنســــــــان، 

واستغراق معاناته واوجاعه.
وهناك مســــــــؤولية رســــــــمية واخالقية، 
ينبغي ان نلمســــــــها فــــــــي متابعة نتاج 
ي مشــــــــروعه الثقافي  كل شاعر، وتلقِّ
بشــــــــيء من العناية واالهتمام، ذلك أنَّ 
مثل هذه املشروعات بحاجة ملحة الى 
النيات الصادقة، واملبادرات التضامنية، 
ونكران الذات في نبش التراث الشعري 
القابع في الســــــــراديب املقفلة، والبحث 
عــــــــن صفحاتــــــــه فــــــــي ذاكرة الشــــــــعراء 
القدامــــــــى، واألجيال التــــــــي تختزن في 
ضمائرها الكثير مما تناوشته حوافر 
األزمنة املوصوفة باملناكدة ومصادرة 

اإلبداع.
وكــــــــم رأينا بعــــــــض الشــــــــعراء مّمن لم 
يعتنــــــــوا بتراثهم بوصفــــــــه وثيقة فنية 
فــــــــي ســــــــطورها  تتجلــــــــى  وتاريخيــــــــة 
خالصــــــــة تفكيرهــــــــم ومعاناتهــــــــم، ولم 
يجتهدوا في البحث عن وسائل عملية 
لتوثيق هذا التراث، وحفظه من مخالب 
السلطة وارادات املغرضني، فقد أصبح 
هذا التــــــــراث نهبا للضياع والنســــــــيان.
وصــــــــار شــــــــيئا مــــــــن املاضي الــــــــذي لم 
نلتقط من عناوينه إال النزر اليســــــــير، 
إذ نفتقد في هــــــــذه الفوضى األبناء أو 
ُيؤِثــــــــُرون املجاهدة في  االحفاد وهــــــــم 
نبضــــــــات الثقافة واملعرفــــــــة على حياة 
الُفرجــــــــة وامللــــــــذات العابرة، لــــــــذا انطفأ 
تراث هؤالء املنتجني وهو ينطوي على 
كنوز شــــــــعرية خالدة، بفعل الالمباالة 

واإلهمال. 
وال نســــــــتغرب أن نــــــــرى شــــــــعر املــــــــال 
محمــــــــد علــــــــي القصاب خــــــــالل حقبة 

التسعينيات من القرن املاضي من بني 
هؤالء األبناء وقد خّبأ بعضا من تراث 
ضة للتلف  أبيه في احدى الخرائب املعرَّ
واالندثار، وبعضه اآلخر قد قام برميه 

في سواقي البساتني واألدغال.
 وفــــــــي خضم هــــــــذه املتاهــــــــات القائمة 
على خســــــــارة هــــــــذا العطاء الشــــــــعري 
الثــــــــّر لكوكبة من األســــــــماء الراســــــــخة 
في الكتابة، اســــــــتطاع الشــــــــاعر صالح 
اللبــــــــان عبر تفانيــــــــه وإخالصه للعمل 
الثقافي، وعشــــــــقه للشــــــــعر الشعبي أن 
ينفض غبار النســــــــيان عن العديد من 
مخطوطات أصدقائه الشعراء األحياء 
واملاكثــــــــني فــــــــي عســــــــكر املوتــــــــى، وأن 
التوثيقي وعالقاته  يستثمر حضوره 
الشــــــــخصية واألدبية في تقصي هذه 
الدواوين ومالحقتها، وهي مســــــــجونة 
فــــــــي طواميــــــــر الوارثني، بعــــــــد أن كانت 
دفاتر ممزقــــــــة، وأوراقــــــــا مبعثرة، هنا 
وهناك، وهو يحــــــــاول إحياءها، وبعث 
الحيــــــــاة في مفرداتها كــــــــي تتحول الى 
وثائــــــــق إبداعيــــــــة حديثــــــــة، نتفحصها 
بأعيننا، ونلمســــــــهابأناملنا كالدراري 

واملرجان.
لقد اختزل اللبان هذه املهمة العســــــــيرة 
بثالثــــــــني شــــــــاعرا بابليــــــــا، تمكــــــــن من 
انتشــــــــال زفراتهم واهاتهم من عوادي 
األيــــــــام والليالــــــــي، وتدبيــــــــج مقدمــــــــات 
وافتتاحيــــــــات اســــــــتهاللية تتحدث عن 
مآالت إبداعاتهــــــــم ومصيرها املجهول 
وهي تحتــــــــوي تجاربهــــــــم املؤثرة  في 
القصيدة الحســــــــينية غزليات الشباب 
املتنوعة ووجدانيــــــــات ُمتخمة بالحزن 
والكآبة وتوقيعات وطنية عامرة بحب 
األهل والوطــــــــن. وهؤالء الشــــــــعراء هم 
:عبــــــــد الصاحب عبيد الحلــــــــي، والحاج 
رشــــــــاد جليل بقلــــــــي، وحمــــــــادة جابر 
إبراهيم  الخفاجي، وحســــــــان  الصفار 
الحــــــــالق، واملال عباس علــــــــي الربيعي، 
وجعفر خضير شداد الفتالوي، وأبو 
بســــــــام الخفاجــــــــي، وصاحــــــــب عباس 
الجمل، ومعز الشــــــــاله، والعلوية نعيمة 
عفتــــــــان  حميــــــــد  وضيــــــــاء  العميــــــــدي، 
البغــــــــدادي، وصاحــــــــب ناجي الســــــــالم، 
وهــــــــادي املــــــــرزة الحلي، ومنفــــــــي العبد 
الكفلــــــــي، وكاظــــــــم شــــــــمخي  العبــــــــاس 
الجبوري، وفرقد القزويني الحسيني، 
وموفق حســــــــني علي اللبــــــــان، والعلوية 

وزيرة الشاله. 
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 والّن اآلالف من العراقيني كتب 
عليهــــــــم قســــــــرا كان أم طواعية 
تمضيــــــــة هذا الشــــــــهر الفضيل 
خــــــــارج أرض الوطن وبعيدا عن 
ملة األهــــــــل ودفء األحباب. لذلك 
عندمــــــــا يحل الشــــــــهر الفضيل 
يشدهم الحنني للوطن واألسرة 
واملأكــــــــوالت الشــــــــعبية العراقية 
الشعبي  بالتراث  واالســــــــتمتاع 
األمســــــــيات  فــــــــي  الرمضانــــــــي 

الجميلة.
متزوجــــــــة  كــــــــرار  أم  الســــــــيدة 
ومقيمــــــــة فــــــــي بلجيــــــــكا تقول: 
أنــــــــا "محترفــــــــة فــــــــي الحلويات 
الشــــــــعبية العراقيــــــــة البقــــــــالوة، 
زالبيا والكليجة بعد ما تعلمت 
واتقنــــــــت صناعتهــــــــا علــــــــى يد 
والدتي ألّنها تحتاج لخبرة في 
كيفيــــــــة التعامــــــــل لتهيئة وخلط 
املحتويات وفق درجات حرارة 
معينــــــــة، والحلويــــــــات يختلــــــــف 
اعتمــــــــادا  وشــــــــكلها  طعمهــــــــا 
وطريقة  الدقيــــــــق  نوعيــــــــة  على 

التجهيز".
واليــــــــزال العراقيون في الخارج 
يقبلون على اكالتهم باستمتاع 
مــــــــن دون غيرهــــــــا خــــــــالل ايام 

الشــــــــهر الفضيل عبر التمسك 
بالعديد من األكالت الشــــــــعبية، 
ممــــــــا ميــــــــز املائــــــــدة الرمضانية 

خالل أيام الشهر.
احمــــــــد عدنان  الطباخ  ويقــــــــول 
الوالئم  بتجهيز طعــــــــام  (يعمل 
فــــــــي بيته): "هنــــــــاك إقبال كبير 
العراقية  الشعبية  األكالت  على 
فــــــــي أوروبــــــــا حيــــــــث افتتحــــــــت 
العديد من املطاعم العراقية في 
أوروبا". من جهته أشــــــــار عادل 
حســــــــن فتح الله أحــــــــد املقيمني 
في مدينة انتويــــــــرب البلجيكية 
"الشــــــــوربة والتشــــــــريب  إلى أن 
يشــــــــكالن ثوابــــــــت فــــــــي التراث 
الشعبي الرمضاني على  مائدة 

االفطار العراقية".
ميزات  لــــــــه  العراقــــــــي  واملطبــــــــخ 
خاصــــــــة ملــــــــا تتمتــــــــع بــــــــه رّبات 
البيــــــــوت مــــــــن صناعــــــــة املــــــــذاق 
العراقــــــــي الجميل بفضل ســــــــر 
الطبخــــــــات الشــــــــعبية، والبعض 
تنــــــــوع  فــــــــي  منهــــــــن تنافســــــــن 
األكالت نتيجــــــــة أجــــــــواء الحجر 
املنزلي عبــــــــر االنترنت، وتتميز 
العراقيــــــــة  الشــــــــعبية  األكالت 
والســــــــمك  األرز  باســــــــتعمال 

كطعــــــــام  واللحــــــــم  والدجــــــــاج 
أساســــــــي وفي رمضان أوروبا 
استعادت هذه األكالت بريقها 

ومنها الدوملة، الپاچة، التشريب، 
القيمة، البرياني، مطبك السمك، 
الزالبيــــــــا  البقــــــــالوة،  الكبــــــــة، 

والكليجة حيث اســــــــتطاعت أن 
 تتفوق على األكالت والوجبات

 االوروبية.
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أنفقــــــــت شــــــــركة كادبــــــــري البريطانيــــــــة لصناعة 
الشــــــــوكوالته والحلوايــــــــات مليــــــــون باوند (نحو 
1.24 مليــــــــون دوالر) لتصميــــــــم شــــــــعار جديد 
(لوغو- logo)؛ ولكن- هل يســــــــتطيع املشــــــــاهد 
اســــــــتيعاب الفرق بني القديم والجديد؟ سيظهر 

التصميم الجديد في املنتجات املوزعة باســــــــتراليا شهر 
أيار املقبل، وفي اململكة املتحدة سنة 2021. 

يقــــــــول مصممو الشــــــــركة الذيــــــــن عملوا علــــــــى "إنعاش" 
تصميم الشــــــــعار الجديد أنه.. "ســــــــيضع البعد االنساني 
ثانية" في عالمة الشوكوالته. لكن النقاد وصفوا التعديل 
باهظ الثمن بأنه تغيير طفيف جدا من التصميم السابق.
تخلــــــــى التصميــــــــم الجديد عن جزء من ســــــــمك الحروف، 
عيــــــــد تغييــــــــر "انحــــــــدار" الكلمــــــــة؛ لكن هــــــــذا كان مجمل 

ُ
وأ

التغييــــــــر الــــــــذي طــــــــرأ على الشــــــــعار؛ إذ حافــــــــظ على لون 
الخلفيــــــــة البنفســــــــجي أيضــــــــا. لم يتغير شــــــــعار شــــــــركة 
كادبري منذ خمسني ســــــــنة، لكن النقاد وصفوا التغيير 
الجديــــــــد بأنه.. "ضئيل". أما الصورة املطبوعة على غالف 
قطع الشــــــــوكوالته فسيشــــــــملها تغيير طفيف أيضا؛ إذ 
ســــــــيجري "تحريك" القدح والشــــــــعار ليظهر الحليب وهو 

ينسكب على قطع الشوكوالته. 
وقــــــــال خبير الطباعــــــــة "مارك بوركوفيســــــــكي" إّن عملية 
اعــــــــادة تصميم الشــــــــعار والغــــــــالف (التي نفذتهــــــــا وكالة 
"بوليــــــــت بــــــــرووف-Bulletproof") ال يمكــــــــن أن تكون قد 

تكلفت بأقل من مليون 
باوند. لكنه يرى أن الشــــــــركة كانت 

ُمحقة فــــــــي حصر التغييرات التصميمية بأقل نطاق 
ممكن؛ لتجنب تحييد منظور الزبائن الذين اعتادوا على 

التصميم السابق.
أمــــــــا مندوب الشــــــــركة العمالقة فقد قــــــــال: إن التغيير في 
الشــــــــعار وصورة الغــــــــالف (التي ســــــــيجري طبعها على 
ألواح الشــــــــوكوالته ومنتجات الحليب وغيرها) ستجعل 
املنتــــــــوج النهائــــــــي يبدو.. "أكثــــــــر طبيعيــــــــة وأصالة وعالي 
الجودة". ومضى قائال: "اســــــــتلهم املصممون فكرة اعادة 
تنشــــــــيط الشعار من يد مؤسس الشركة "جون كادبري" 
ذاته، ليقدموا توقيعا جميــــــــل الحرفية يمتلك طابعا أكثر 
حداثة". وكان "جون كادبري" قد أســــــــس شــــــــركة صناعة 
الشــــــــوكوالته هــــــــذه ســــــــنة 1824 فــــــــي مدينــــــــة برمنغهام 
البريطانيــــــــة. بينما اســــــــتخدمت الشــــــــركة توقيع مديرها 
"وليــــــــم كادبري" منذ عام 1921؛ لكــــــــن لم يجِر طبعه على 

الواح الشوكوالته حتى سنة 1960.

تصدرت فيينــــــــا القائمة التي وضعهــــــــا الخبراء ألنظف 
 Lonely كبريــــــــات املدن فــــــــي العالم بيئّيا، ويفيــــــــد موقع
Planet، بأن خبراء شــــــــركة استشــــــــارية كبيرة، درسوا 
األوضاع في مدن العالم الكبيرة وفقا لعدد من املعايير. 
فمثــــــــال قارنوا بني نســــــــبة مســــــــاحة املناطــــــــق الخضراء 
العامــــــــة ومناطــــــــق التجــــــــول ومســــــــتوى تلــــــــوث الهــــــــواء، 
واســــــــتهالك الطاقة من مصادر متجددة والحد األدنى 
لكمية املــــــــاء التي يســــــــتهلكها الفرد، وعدد الســــــــكان 
الذي يســــــــتخدمون وســــــــائط النقل العام وعدد أسواق 
املزارعني.وقد توصــــــــل الباحثون إلى أن في عاصمة 

النمســــــــا- فيينــــــــا أكبــــــــر عدد مــــــــن املتنزهــــــــات والحدائق 
العامــــــــة وأماكن الترفيه ووســــــــائط النقل العــــــــام املريحة. 
وأن نصــــــــف ســــــــكان فيينــــــــا يشــــــــترون تذاكر ســــــــنوية 
الستخدام وســــــــائط النقل العام ويتخلون عن استخدام 
ســــــــياراتهم الشــــــــخصية ألّنهــــــــا تلــــــــوث الهــــــــواء الجوي.
وجــــــــاءت باملرتبة الثانية مدينة ميونــــــــخ، التي تكثر فيها 
املتنزهات والحدائق العامة وفيها نظام متطور لوسائط 
النقــــــــل العام، ما ســــــــمح بتقليص اســــــــتخدام الســــــــيارات 
الشــــــــخصية، وتقليل تلــــــــوث الهواء.بينمــــــــا احتلت برلني 
املرتبة الثالثــــــــة، لكثرة املتنزهات والحدائق واملســــــــاحات 

الخضراء فيها، فضال عن نظام متطور لوســــــــائط النقل 
العام والحد األدنى من استهالك الفرد للمياه في أوروبا.
وجاءت العاصمة اإلسبانية مدريد باملركز الرابع، لكثرة 
الحدائق واملتنزهات ومناطق التجول الخضراء وحدائق 
النباتات. ومن ضمن املدن الخمس األولى، مدينة ســــــــان 
باولــــــــو البرازيلية، التــــــــي تتميز أيضــــــــا بحدائقها وعدد 
كبير من أســــــــواق املزارعني واســــــــتخدام واسع ملصادر 
الطاقــــــــة املتجددة.وصنفــــــــت ضمن املدن العشــــــــر األولى 
 كل من مانشســــــــتر ولشبونة وســــــــنغافورة وأمستردام

 وواشنطن.

مائدة رمضانية

تصدرت فيينــــــــا القائمة التي وض
ااكبريــــــــات املدن فــــــــي العالم بيئيا، ّ
، بأن خبراء شــــــــركة است

ي
Planet

األوضاع في مدن العالم الكبيرة
قارنوا بني نســــــــبة مســــــــ ــــــال ــفمثــــ

االعامــــــــة ومناطــــــــق التجــــــــول ومس
الالوواســــــــتهالك الطاقة من مصادر
للكمية املــــــــاء التي يســــــــتهلكها
االذي يســــــــتخدمون وســــــــائط ا

ي

املاملززارعني.وقد توصــــــــل الباح
ي

حلَّ شــــــــهر رمضان هذا العام وســــــــط جائحة كورونــــــــا التي غيرت كل 
شــــــــيء في حياتنا بما فيها طقوس شــــــــهر رمضان، فال صالة جمعة 
ة، كما خلصت كورونا  وال جماعة وال تراويح وال موائد إفطار رمضانيَّ
املسؤولني من دعوات اإلفطار، وحل التباعد بدل التقارب ولزمت الناس 
بيوتها حــــــــذر التعرض لإلصابة وامتثاًال لنصيحــــــــة (خليك في البيت) 

ونصيحة (صلوا في بيوتكم).
وقضت كورونــــــــا في هذا العام العجيب على الكثيــــــــر من مظاهر الرياء 
واإلنفــــــــاق والنفــــــــاق املتمثل بإطعام الفقــــــــراء أمام الكاميــــــــرات والتي يتم 
تأجيلها لغياب السيد املصور الشــــــــاهد على العصر، وأجبرت كورونا 
املنفقني في العلن على اإلنفاق في السر أو ترك اإلنفاق الى حني تحسن 
الظــــــــروف، وأصبحت الصالة بني العبد وربه كمــــــــا أرادها الله صلة بني 
الخالق واملخلوق وخلت املســــــــاجد من العباد الحقيقيني واملرائني، وفي 
املقابــــــــل ظهــــــــر التعليم عــــــــن بعد والعمــــــــل (أونالين) كما ظهــــــــر التكافل 
ة من جهات  االجتماعــــــــي بصورة مذهلة ووزعت آالف الســــــــالت الغذائيَّ
أعلنــــــــت عن نفســــــــها أو أخفت عناوينها كفاعل خيــــــــر ال تعلم يمينه ما 
تنفق شماله، وأصبحنا جميعًا تحت رحمة املصور األعلى املطلع على 
خائنــــــــة األعني وما تخفي الصــــــــدور، وقد يعزز هذا التوجه اإلنســــــــاني 
االضطــــــــراري حالة اإلخالص في العمل بغيــــــــاب الرقيب ورب العمل، بل 
هــــــــذا ما يجب أْن يحصل، فالعبادة بال 
عمــــــــل وال صــــــــدق وال خيــــــــر فيها وال 

إصالح يرجى منها للمجتمع.
وعلــــــــى الرغم مــــــــن أنَّ كاميرات املراقبة 
مــــــــألت األركان والزوايــــــــا، إال أنَّ تعويد 
النــــــــاس وموظفي الخدمــــــــة على العمل 
الطوعــــــــي والخدمــــــــة الطوعية املخلصة 
هــــــــو إنجــــــــاز وتطــــــــور كبيــــــــران فيمــــــــا 
لــــــــو حــــــــدث بالفعــــــــل، فمعدل ســــــــاعات 
عمــــــــل املوظــــــــف العراقــــــــي تقــــــــل كثيرًا 
ة  عــــــــن معدالتهــــــــا الســــــــليمة والطبيعيَّ
وبعضهــــــــم كان ال يعمــــــــل فــــــــي اليــــــــوم 
الواحد أكثر من ساعة أو أقل وتتزاحم 
أمــــــــام شــــــــباكه طوابيــــــــر املراجعني، وال 
مجــــــــال للمقارنــــــــة مع املقاتلــــــــني الذين 
يقضون أيامهم ولياليهم في السواتر 
الخطرة ويضحون  املتقدمــــــــة  واملواقع 
بأنفسهم ويستشهدون أو يجرحون، 
ولهؤالء تنحني الرؤوس فال كاميرات 
تجبرهــــــــم على التضحيــــــــة وال يختلط 
عملهــــــــم بالرياء، شــــــــباب بعمر الزهور 
آمنوا بربهم ويدافعون عن وطنهم في كل الظروف ســــــــواء قبل كورونا 

أو بعدها وما بدلوا تبديًال.
وإذا كان من ظلم قد وقع على هؤالء املضحني فهو ظلم كتاب السيناريو 
ة التي لم تشملهم بعمل فني واحد خالل شهر رمضان  والدراما العراقيَّ
الحالــــــــي يوثــــــــق بطوالتهــــــــم وتضحياتهــــــــم، وتوزعت نصــــــــوص الدراما 
ــــــــة بني ماٍض تولى وبني أعمــــــــال ال تعبر عن الحاضر وأصبحت  العراقيَّ
ة سياســــــــة درامّية خاصة بها تجســــــــد فيها توجهها  لكل قناة فضائيَّ
الحزبي والسياســــــــي املريض واختلط التســــــــفيه والتســــــــقيط وتسطيح 
العقــــــــول بأعماٍل فنيــــــــة تخاطب الغرائز ال العقول ومــــــــن دون اكتراث ملا 
تعكســــــــه من توتر نفسي واجتماعي وأمني، يضاف الى ذلك ما تخلفه 
ة من نكد في غير محله وال وقته ومن دون  ة الحواريَّ البرامج السياســــــــيَّ
شــــــــعور بأنها خالل شــــــــهر رمضان تعد برامج طــــــــاردة للجمهور نحو 

الفضائيات األخرى التي تستغل هذا الشهر لزيادة أعداد مشاهديها.
ويبدو هذا الشــــــــهر املختلف فــــــــي هذا العام املختلف كامتحان شــــــــامل 
ألنفســــــــنا وسلوكنا ونوايانا وأعمالنا ما خفي منها وما بطن، وما أنتج 
في فضائياتنا وما أهملناه وما صور بعلم أو من دون علم أو بخديعة 

صورني وآني ما أدري.

ينتظر الرسام مراد ابراهيم وزوجته النحاتة عاتكة الخزرجي، 
بالرسم  مشترك  معرض  ألقامة  كــورونــا؛  جائحة  إنجالء 
والنحت، على قاعة "حوار" للفنون، في الوزيرية.من املؤمل 
ان يضم املعرض اربعني عمال، تتوزع بني عشرين  لوحة 
وعشرين منحوتة. استوحى الفنان مراد ابراهيم، اللوحات من 
املدينة، بقياس متر مربع، واشتغلت الفنانة عاتكة الخزرجي، 
 مــنــوحــتــاتــهــا مـــن االلـــيـــاف الــطــبــيــعــيــة.. تــجــريــديــا، بــقــيــاس متر

مكعب.  

تــــــقــــــدم مــــصــــمــــمــــة األزيـــــــــــــــاء زهـــــــــــــراء طـــــــارق 
الـــربـــيـــعـــي، عـــرضـــا بـــآخـــر تــصــامــيــمــهــا، مــن 
مـــوديـــالت الــفــســاتــني الــحــديــثــة، عــلــى تقنية 
ــــعــــراق والــــــدول  الـــســـكـــايـــب، ملــتــابــعــيــهــا فــــي ال
ـــم، فـــي الــتــاســعــة مـــن مــســاء  ـــعـــال الــعــربــيــة وال

الــجــادريــة..  فــي  املقبل، مــن ورشتها  األربــعــاء 
 تــشــارك فــي الــتــقــديــم مجموعة مــن الــعــارضــات

 العراقيات.
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