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ضاعفت السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، 
تحركاتها الهادفة الى تحسني انتاج الطاقة، ومعالجة 
بتطوير  الكفيلة  الخطط  تنفيذ  امللف من خالل  هذا 
التي تقف  املفاصل  والوقوف عند  اإلنتاج،  قطاعات 
ال��ك��ه��رب��اء، فبينما وجه  ب��واق��ع  ال��ن��ه��وض  أم���ام  عقبة 
رئ��ي��س ال�����وزراء، مصطفى ال��ك��اظ��م��ي، أم���س االث��ن��ني، 
ب��ت��ف��ع��ي��ل م��ش��اري��ع ال��ك��ه��رب��اء ك���اف���ة، ات��ف��ق��ت اللجنة 

البرملانية، التي يرأسها النائب األول لرئيس مجلس 
النواب، حسن الكعبي، على مطالبة الحكومة بإعداد 
رؤي����ة خ��م��س��ي��ة واض���ح���ة ل��ع��م��ل وزارة ال��ك��ه��رب��اء ال 
السلطة  أك��د رئيس  ال���وزراء، في حني  تتأثر بتغيير 
ال��ق��ض��ائ��ي��ة ف��ائ��ق زي�����دان اس���ت���ع���داده ل��ل��ت��ن��س��ي��ق بني 
للتدقيق  املشكلة  التحقيقية  واللجنة  ال��ع��ام  االدع���اء 
بتعاقدات وزارة الكهرباء. وكان رئيس مجلس النواب 
محمد الحلبوسي قد شكل، أمس األول األحد، لجنة 
للتحقيق بتعاقدات وزارة الكهرباء، منذ عام 2003 
املنظومة  في  املستمر  التدهور  بسبب   2020 لغاية 

الكهربائية. وذكر بيان ملكتب رئيس مجلس الوزراء 
اإلعالمي، تلقته “الصباح”، أن الكاظمي عقد، أمس 
االث���ن���ني، »اج��ت��م��اع��ًا م���ع وزي�����ري ال��ك��ه��رب��اء وال��ن��ف��ط 
أن  مبينًا  الحالية”،  الكهرباء  أزم��ة  ملعالجة  خصص 
رئيس الوزراء عد “ملف الكهرباء أحد أهم التحديات 

التي تواجه عمل الحكومة الحالية”.
إنفاق  املاضية شهدت  “الفترات  إن  الكاظمي:  وق��ال 
م��ل��ي��ارات ال�����دوالرات ع��ل��ى ه���ذا ال��ق��ط��اع، ك��ان��ت تكفي 
 أن الفساد والهدر 

ّ
لبناء شبكات كهربائية حديثة، إال

املالي وسوء اإلدارة حالت دون معالجة أزمة الطاقة 

الكهربائية في العراق، لتستمر معاناة املواطنني التي 
النفط  وزارة  موجها  ال��ص��ي��ف”،  أش��ه��ر  ف��ي  تتفاقم 
ب�”تزويد الوقود مجانًا الى أصحاب املولدات األهلية، 
مقابل تخفيض أس��ع��ار االش��ت��راك وزي���ادة ساعات 

التجهيز”.
وف��ي ال��س��ي��اق نفسه أف���اد ب��ي��ان ملكتب ال��ن��ائ��ب األول 
قال،  الكعبي  بأن  “الصباح”،  تلقته  البرملان،  لرئيس 
التحقيقية  للجنة  االول  االجتماع  أمس  ترؤسه  لدى 
النيابية للتدقيق والتحقيق بتعاقدات وزارة الكهرباء 
ال��ف��س��اد  وك���ش���ف  وح���ت���ى 2020،  ع����ام 2003  م��ن��ذ 

بتأريخ  االول��ى  “امل��رة  إنها  السنوات:  تلك  في جميع 
مجلس النواب التي يتم فيها تشكيل لجنة تحقيقية 
تشترك فيها السلطة التشريعية بصفتها الرقابية، 
املالية  ال��رق��اب��ة  ب���دي���وان  ال��رق��اب��ي��ة ممثلة  وال��س��ل��ط��ات 
وهيئة النزاهة، والتي من شأنها ممارسة دور رقابي 
“اللجنة ستعمل على  أن  دق��ة”، مبينا  أوس��ع وأكثر 
ملفات خالل فترات زمنية أط��ول، وهي مسٔووليتنا 
الشرعية والقانونية واالنسانية أيضا، عبر الكشف 
ع����ن م����واط����ن ال���ف���س���اد واس����ت����ع����ادة االم��������وال ال��ع��ام��ة 

املسروقة أو املهدورة”. 

تكاتف بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية لمواجهة أزمة الكهرباء

الدعم  أن توفير  الهجرة واملهجرين  أك��دت وزارة 
ال����ى م��ن��اط��ق ال���ن���ازح���ني االص���ل���ي���ة، س��ي��ع��ج��ل من 
عودتهم طوعيا، منوهة بأنها نسقت مع وزارتي 

التخطيط والعدل للتعاون من اجل ذلك. 
وأف����ادت وزي���رة ال��ه��ج��رة اي��ف��ان ف��ائ��ق ج��اب��رو في 
تصريح خاص ادلت به ل�«الصباح«: بأن وزارتها 
ت��ن��س��ق إلع�����ادة إع���م���ار ال��ب��ن��ى ال��ت��ح��ت��ي��ة وت��وف��ي��ر 

الخدمات للمناطق املحررة، خاصة في محافظتي 
النصر،  ديالى ونينوى ومناطق سهلها وجرف 
التي اكدت حاجتها للدعم االمني الزالة أي عقبة 
امام عودة النازحني الى ديارهم، اذ ما زالت توجد 
ف��ي��ه��ا ال���غ���ام ك��م��ا ان��ه��ا ت��ف��ت��ق��ر ل��ج��م��ي��ع ال��خ��دم��ات 
ببناها التحتية فضال عن عدم توفر فرص عمل.   
وبينت ان وزارتها نسقت مع وزارة العدل لبحث 
االصلية في  ال��ى مناطقها  ال��ع��ائ��دة  االس���ر  ملف 
اص��دار  آلية  ح��ول  التباحث  ت��م  اذ  نينوى،  سهل 
سندات االراضي التابعة للمواطنني من النازحني 

ف���ي ك���ل اق��ض��ي��ة وم����دن س��ه��ل ن��ي��ن��وى م���ن اج��ل 
ت���روي���ج م��ع��ام��الت��ه��م ض��م��ن دائ������رة ت��ع��وي��ض��ات 
املناطق املدمرة، مضيفة في الوقت نفسه العمل 
على متابعة امور النازحني في دوائر التسجيل 

العقاري. 
وذك���رت ج��اب��رو ان وزارت��ه��ا تعمل على تحقيق 
أه�����داف ال��ت��ن��م��ي��ة امل��س��ت��دام��ة ع��ب��ر ال��ق��ض��اء على 
األس��ب��اب ال��ج��ذري��ة ل��ع��زوف االس���ر ال��ن��ازح��ة عن 
العودة واملتمثلة في دمار البنى التحتية للمناطق 
التي دنسها ارهابيو »داعش«، كما توفر املبادرة 

البدائل اإليجابية سواء فرص التأهيل والعمل، أو 
تعزيز املساواة  بني العائدين. 

وافصحت عن االتفاق مع وزارة التخطيط العادة 
اع��م��ار ث���الث ق���رى ف���ي  ن��ي��ن��وى ورف���د ال��ع��ائ��دي��ن 
بمشاريع صغيرة لدعم عودة النازحني من خالل 
مبادرة اعادة اعمار املناطق املحررة، السيما بعد 
عودة 154 منهم من مخيمات محور الخازر الى 
مع  التنسيق  بعد  نينوى  في  االصلية  مناطقهم 

الجهات االمنية وفرع الوزارة بمحافظة نينوى. 
واشارت وزيرة الهجرة واملهجرين الى التنسيق 

العادة اعمار البنى التحتية ضمن سهل نينوى 
وق���ض���اء س��ن��ج��ار امل��ت��ض��م��ن��ة امل���راك���ز ال��ص��ح��ي��ة 
وال����ك����ه����رب����اء وامل����������اء، ب���ت���م���وي���ل م�����ن ال���ص���ن���دوق 
الدولي،  البنك  مع  بالتعاون  للتنمية  االجتماعي 
الفتة الى ان ذلك نابع من رغبة اهالي تلك املناطق 
ال��ي��ه��ا، منوهة ب��ان وزارت��ه��ا تعمل بكل  ب��ال��ع��ودة 
جهدها من اجل دعم االسر الراغبة بالعودة من 
خالل رفدها بمشاريع صغيرة لتشجيعها على 
الى مناطقها االصلية وتحسني ظروفها  العودة 

املعيشية هناك.

ع��م��ل��ه��ا  وال���ب���ي���ئ���ة  ال���ص���ح���ة  وزارة  أك������دت 
امل������ت������واص������ل ع�����ل�����ى س�������د اح����ت����ي����اج����ات 
امل���ؤس���س���ات ال��ص��ح��ي��ة م���ن االوك��س��ج��ني 
وامل���س���ت���ل���زم���ات ال���ط���ب���ي���ة، ل���ت���أم���ني ان���ق���اذ 
امل��ص��اب��ني ب��ف��ي��روس ك���ورون���ا، ف���ي وق��ت 
ناقشت فيه صحة الرصافة عودة بعض 
املستشفيات لعملها االعتيادي بعد نقل 

حاالت كورونا إلى ردهات العزل.
وفي غضون ذلك، دعت مفوضية حقوق 
اإلن���س���ان إل���ى ت��أم��ني امل��س��ت��ل��زم��ات ك��اف��ة 
بالجائحة  الحاصلة  اإلص��اب��ات  لتقليل 
ب��ني امل���الك���ات ال��ط��ب��ي��ة وال��ص��ح��ي��ة، بينما 
ردهة  املقدسة  العباسية  العتبة  افتتحت 
راب��ع��ة مل��ص��اب��ي ال��ف��ي��روس ف��ي محافظة 

كربالء.  
وذك�������ر ب����ي����ان ل����������وزارة ال����ص����ح����ة، ت��ل��ق��ت��ه 
التميمي  »ال���وزي���ر ح��س��ن  أن  »ال��ص��ب��اح« 
ت��������رأس اج����ت����م����اع����ا م�����ع ل���ج���ن���ة ال���ص���ح���ة 
وال���ب���ي���ئ���ة ال���ب���رمل���ان���ي���ة مل��ن��اق��ش��ة خ���ط���وات 

ال�������وزارة مل��واج��ه��ة ف���ي���روس ك����ورون����ا، إذ 
ق���دم ع��رض��ا واف��ي��ا ب���االج���راءات املتخذة 
املرضى  لعالج  املعتمدة  والبروتوكوالت 
في املستشفيات، فضال عن االستمرار 
الفيروس  ه��ذا  بخطورة  التوعية  بجهود 
واه��م��ي��ة ال��ت��ب��اع��د االج��ت��م��اع��ي واالل���ت���زام 

بالتعليمات الوقائية.
واك����د ال��ت��م��ي��م��ي خ���الل االج��ت��م��اع العمل 
ع���ل���ى س�����د اح����ت����ي����اج����ات م���ح���اف���ظ���ة ذي 
ق������ار وم���ت���ط���ل���ب���ات ع���م���ل امل��س��ت��ش��ف��ي��ات 
انشاء  ومنها  ك��ورون��ا،  جائحة  ملواجهة 
م���ع���م���ل ل����الوك����س����ج����ني ب���ش���ك���ل ع���اج���ل 
ل��ت��وف��ي��ره بشكل دائ���م وع���دم ح���دوث أي 
ن��ق��ص، ف��ض��ال ع��ن اس��ت��م��رار ال��ع��م��ل في 
االج����راءات  وات��خ��اذ  ال��ت��رك��ي  املستشفى 
ال��ع��اج��ل��ة ب��اس��ت��م��رار اع���م���ال ال��ب��ن��اء من 
سرع وقت ممكن، وكذلك 

ٔ
اجل انجازه با

االس��ت��م��رار ب��دع��م دائ����رة ص��ح��ة ذي ق��ار 
ب��ال��ت��خ��ص��ي��ص��ات امل��ال��ي��ة وامل��س��ت��ل��زم��ات 
 ال�����ط�����ب�����ي�����ة ورف����������ده����������ا ب�����االوك�����س�����ج�����ني

الكافي.  

كهرمانة / تصوير : خضير العتابي

أكد وزير االتصاالت أركان شهاب أن خدمة 
األشهر  خ��الل  تحسنًا  االن��ت��رن��ت ستشهد 
التهريب،  القضاء على عمليات  املقبلة، بعد 
م��ب��ي��ن��ا وج�����ود س��ي��اس��ة ت��س��ع��ي��ري��ة ج��دي��دة 

مطلع الشهر املقبل.
وقال شهاب لوكالة األنباء العراقية )واع(: إن 
محافظتي  في  مستمرة  الصدمة  “عمليات 
دي���ال���ى ون���ي���ن���وى ب��م��ش��ارك��ة ه��ي��ئ��ة اإلع����الم 
واالت����ص����االت وج���ه���ازي امل���خ���اب���رات واألم���ن 

الوطني”.

بشكل  توفرت  التي  “السعات  أن  وأض���اف، 
رسمي وتم تعويضها 8 لندا، واللندا وحدة 
لقياس االنترنت كبيرة وتعادل 64 )اس تس 

ام (، خالل الشهر الحالي«.
وأوضح أن “عمليات الصدمة أضافت خالل 
ش���ه���ر10 % م���ن ال���س���ع���ات ال��ك��ل��ي��ة ل��ل��ع��راق 

باإلضافة إلى استرداد هيبة الدولة”.
وتابع أن “خدمة االنترنت ستشهد تحسنا 
القضاء  بعد  املقبلة  القليلة  األش��ه��ر  خ��الل 
ع��ل��ى ال��ت��ه��ري��ب، ألن ذل����ك س��ي��ع��ط��ي م��ج��اال 
للشركات للعمل بشكل عادل، ولدينا خالل 
م��ط��ل��ع ال��ش��ه��ر امل��ق��ب��ل س��ي��اس��ة ت��س��ع��ي��ري��ة 

جديدة”.

بحث العراق ومصر، إمكانية 
زي�������ادة ع�����دد امل���ن���ح امل��ق��دم��ة 
ال��دارس��ني  العراقيني  للطلبة 
ب�����ال�����ج�����ام�����ع�����ات امل�����ص�����ري�����ة 
ب��م��رح��ل��ة ال����دراس����ات ال��ع��ل��ي��ا 
»ماجستير- دكتوراه«. جاء 
ذلك خالل لقاء عقده سفير 
جمهورية العراق في القاهرة 
ومندوبها الدائم لدى جامعة 
نايف  أح��م��د  العربية،  ال���دول 

التعليم  ال��دل��ي��م��ي، م��ع وزي���ر 
ال����ع����ال����ي وال����ب����ح����ث ال��ع��ل��م��ي 
عبدالغفار،  خ��ال��د  امل��ص��ري، 
ع�����ب�����ر ت����ق����ن����ي����ة »ال�����ف�����ي�����دي�����و 
السفير  ك��ون��ف��ران��س« وق���ال 
ال��ل��ق��اء تضمن  ال��دل��ي��م��ي: إن 
ب���ح���ث ُس���ب���ل ت���ع���زي���ز أوج����ه 
العراق  ب��ني  العلمي  ال��ت��ع��اون 
وم��ص��ر، ف��ي ض���وء االع���داد 
وال��ت��ن��س��ي��ق ال��ح��ث��ي��ث ل��ع��ق��د 
املصرية   - ال��ع��راق��ي��ة  اللجنة 
العليا املشتركة خالل الفترة 
القريبة املقبلة، املقرر عقدها 

في بغداد بني رئيسي وزراء 
ال����ب����ل����دي����ن.واش����اد ال��س��ف��ي��ر 
ال��دل��ي��م��ي ب��ال��رؤي��ة وال��خ��ط��ى 
الستراتيجية التي تنتهجها 
وزارة التعليم العالي والبحث 
ال��ع��ل��م��ي ل��ت��ط��وي��ر م��ن��ظ��وم��ة 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ال���ي ف���ي ع��م��وم 
م���ص���ر، ُم���ع���رب���ًا ع���ن رغ��ب��ت��ه 
في توسيع أفق هذا التعاون 
التوأمة  ليشمل  البلدين،  بني 
ب�����ني ال����ج����ام����ع����ات ال���ع���راق���ي���ة 

واملصرية. 

3 التفاصيل➠

وزير االتصاالت: سياسة تسعيرية 
جديدة لإلنترنت الشهر المقبل

تعاون بين العراق ومصر
}لتوأمة الجامعات{ 

القاهرة / اسراء خليفة 

بغداد/ واع- نصار الحاج

بغداد / اسراء السامرائي       

بغداد/ الصباح

قواتنا تواصل مطاردتها 
لفلول »داعش« 

المنهزمة في ديالى

واصلت قواتنا األمنية، بمختلف 
صنوفها، مالحقة االرهابيني الفارين 

خالل عمليات أبطال العراق بمرحلتها 
الرابعة، اذ تمكن ابطال الشرطة 

االتحادية من العثور على وكرين 
لداعش االجرامي وعدد من الصواريخ 

وتفتيش 17 قرية، بينما اعتقلت 
قوة من الحشد الشعبي أحد قيادات 

عصابات داعش االرهابية في محافظة 
االنبار.

وذكرت قيادة الشرطة االتحادية، في 
بيان تلقته »الصباح«، أنه »ضمن 

عمليات أبطال العراق بمرحلتها الرابعة، 
وضمن محور قاطع املسؤولية، تمكن 

أبطال الشرطة االتحادية من العثور 
على وكرين، وصواريخ نمساوية 

عدد)7(، فضال عن قنابر هاون 120 
ملم عدد )5(، وقنابر هاون 82 ملم 
عدد )2(، كما تم العثور على عتاد 

سالح )14.5(عدد )300( إطالقة، ودرع 
نسيجي عدد )2(، وكذلك تم تفتيش 
وتطهير )17( من القرى والبساتني«. 
في تلك االثناء، طهر اللواء األول في 

الحشد الشعبي، ثالث مناطق في 
محافظة ديالى.

وذكر بيان إلعالم الحشد الشعبي، أن 
»اللواء األول في الحشد الشعبي طهر 
منطقة حسني الجاسم واإلمام عباس 

ومنطقة احمد احمدي بالكامل«. 

بغداد/ الصباح

2 التفاصيل➠

بغداد/ الصباح

الكاظمي يوجه بتزويد أصحاب المولدات بالوقود مجانًا مقابل تخفيض أسعار االشتراك 

2 التفاصيل➠ 2 التفاصيل➠

وزيرة الهجرة لـ }                  {: دعم مناطق النازحين األصلية يعجل بعودتهم طوعيًا

الصحة تضاعف جهودها لتزويد 
المستشفيات باألوكسجين
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الكاظمي: وّجهنا بتفعيل جميع مشاريع الطاقة الكهربائية 
البرلمان يطالب بوضع خطة خمسية ال تتأثر بتغيير الوزراء

قواتنا تضبط أوكارًا وصواريخ لالرهابيين في ديالى 
وزير الخارجية يؤكد أهمية التحقيق بجرائم 

داعش االرهابي 

مباحثات بين العراق ومصر }لتوأمة الجامعات« 
وزيادة التعاون العلمي

وذك�����ر ب���ي���ان مل��ك��ت��ب رئ���ي���س م��ج��ل��س ال������وزراء 
عقد،  الكاظمي  أن  "الصباح"،  تلقته  اإلعالمي، 
الكهرباء  م��ع وزي���ري  "اجتماعًا  االث��ن��ن،  أم��س 
وال���ن���ف���ط خ���ص���ص مل���ع���ال���ج���ة أزم������ة ال���ك���ه���رب���اء 
ال�����وزراء ع��د "ملف  ال��ح��ال��ي��ة"، مبينا أن رئ��ي��س 
تواجه عمل  التي  التحديات  أهم  أحد  الكهرباء 

الحكومة الحالية".
املاضية شهدت  "ال��ف��ت��رات  إن  الكاظمي:  وق��ال 
إن��ف��اق م��ل��ي��ارات ال������دوالرات ع��ل��ى ه���ذا ال��ق��ط��اع، 
حديثة،  كهربائية  شبكات  لبناء  تكفي  كانت 
اإلدارة  امل���ال���ي وس����وء  وال���ه���در  ال��ف��س��اد  أن  إال 
الكهربائية  ال��ط��اق��ة  أزم���ة  معالجة  دون  ح��ال��ت 
التي  امل��واط��ن��ن  م��ع��ان��اة  لتستمر  ال���ع���راق،  ف��ي 
"ال��وزارة  تتفاقم في أشهر الصيف"، مبينًا أن 
بصيانة  الخاصة  باملشاريع  تقم  ل��م  السابقة 
ال����ك����ه����رب����اء، األم�������ر ال�������ذي ف����اق����م م����ن م��ش��ك��ل��ة 
الكهرباء، السيما في هذا الظرف االقتصادي 
وامل���ال���ي ال����ذي ي��ع��ي��ش��ه ال���ع���راق ب��س��ب��ب ان��ه��ي��ار 
جائحة  ت��داع��ي��ات  نتيجة  عامليا  النفط   أس��ع��ار 

كورونا".
وأض���اف رئ��ي��س ال����وزراء أن "ال��ح��ك��وم��ة عازمة 
ع���ل���ى م��ع��ال��ج��ة ه�����ذا امل���ل���ف م����ن خ�����الل ت��ن��ف��ي��ذ 
ال��خ��ط��ط ال��ك��ف��ي��ل��ة ب��ت��ط��وي��ر ق��ط��اع��ات اإلن���ت���اج، 
وأيضا الوقوف عند املفاصل التي تقف عقبة 
أم���ام ال��ن��ه��وض ب��واق��ع ال��ك��ه��رب��اء، وس���د جميع 
املهم"،  الحيوي  القطاع  هذا  في  الفساد  منافذ 
مجانًا  ال��وق��ود  ب���"ت��زوي��د  النفط  وزارة  موجها 
الى أصحاب املولدات األهلية، مقابل تخفيض 

أسعار االشتراك وزيادة ساعات التجهيز".
وف���ي ال��س��ي��اق أف���اد ب��ي��ان ملكتب ال��ن��ائ��ب األول 
الكعبي  بأن  "الصباح"،  تلقته  البرملان،  لرئيس 
ق�������ال، ل������دى ت����رؤس����ه أم������س االج����ت����م����اع االول 
والتحقيق  للتدقيق  النيابية  التحقيقية  للجنة 

بتعاقدات وزارة الكهرباء منذ عام 2003 وحتى 
السنوات،  تلك  الفساد في كل  2020 وكشف 
بعضوية رٔوساء لجان النفط والطاقة والنزاهة 
واالستثمار  واالقتصاد  واالع��م��ار  والخدمات 
ورئيس  املالية  الرقابة  دي��وان  ورئيس  النيابية 
 ال��ن��زاه��ة وك��ال��ة وم��دي��ر ع���ام التحقيقات 

ٔ
ه��ي��ئ��ة

ال��ن��زاه��ة: ان��ه��ا "امل����رة االول����ى بتأريخ  ف��ي هيئة 

لجنة  تشكيل  فيها  يتم   التي  ال��ن��واب  مجلس 
التشريعية  السلطة  فيها  ت��ش��ت��رك  تحقيقية 
ممثلة  الرقابية  والسلطات  الرقابية،  بصفتها 
بديوان الرقابة املالية وهيئة النزاهة، والتي من 
شانها ممارسة دور رقابي اوسع واكثر دقة"، 
خالل  ملفات  على  ستعمل  "اللجنة  ان  مبينا 
فترات زمنية اطول وهي مسٔووليتنا الشرعية 

وال��ق��ان��ون��ي��ة واالن��س��ان��ي��ة اي��ض��ا ع��ب��ر الكشف 
العامة  االم��وال  واستعادة  الفساد  مواطن  عن 

املسروقة او املهدورة".
واض��اف الكعبي "اننا سنعمل في بداية عمل 
ل��ج��ن��ت��ن��ا ع��ل��ى م��ل��ف ال��ك��ه��رب��اء ب��اع��ت��ب��اره من 
كبير  اث��رت بشكل  وال��ت��ي  اهمية  امللفات  اكثر 
العراقي وتعاني منه جميع  املواطن  في حياة 

الدولة الصحية والتعليمية والخدمية  مفاصل 
والصناعية وغيرها"، مٔوكدا ان "وجود الرقابة 
مستقبال  التنسيق  وامكانية  وال��ن��زاه��ة  املالية 
مع االدعاء العام، سيسقطان شبهات تشكيل 
وستعمل  السياسي  التسقيط  بهدف  اللجان 
ج���م���ي���ع ال����ج����ه����ات ب���ش���ك���ل م���ه���ن���ي وح����ي����ادي 

وقانوني".
وج������رى خ�����الل االج����ت����م����اع، ب��ح��س��ب ال���ب���ي���ان، 
"االت���ف���اق ع��ل��ى اج����راء زي����ارة الع��ض��اء اللجنة 
م��ع  واالج����ت����م����اع  ال���ك���ه���رب���اء  وزارة  م���ق���ر  ال�����ى 
امل��س��ٔوول��ن ف��ي��ه��ا، ع��ل��ى ان ي��ت��م ت��زوي��د اللجنة 
التحقيقية بجميع تفاصيل العقود واملشاريع 
تفاصيل  واي��ض��ا  والتشغيلية،  االس��ت��ث��م��اري��ة 
التخصيص  وجهة  ل��ل��وزارة  املقدمة  ال��ق��روض 
ون��س��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ، وال��ط��ل��ب م���ن ال������وزارة اي��ض��ا 
الحكومية  بالجباية  تفصيلي  ك��ش��ف  ب��ب��ي��ان 
والخاصة وااليرادات املتحققة للموازنة العامة 
واي����ض����ا ك���ش���وف���ات ك���ام���ل���ة ب��ال��ت��خ��ص��ي��ص��ات 
الكهرباء، فضال عن مطالبة  لقطاع  االجمالية 
تفصيلية  ب��ي��ان��ات  ب��ت��ق��دي��م  ال��ت��خ��ط��ي��ط  وزارة 
ل��ل��م��ب��ال��غ امل��خ��ص��ص��ة ال���ى ق��ط��اع ال��ك��ه��رب��اء من 

تنمية االقاليم".
وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي 
للتحقيق  األح���د، لجنة  األول  أم��س  ق��د ش��ك��ل، 
ال��ت��ده��ور  ال��ك��ه��رب��اء، ب��س��ب��ب  ب��ت��ع��اق��دات وزارة 

املستمر في املنظومة الكهربائية.
الحلبوسي  "الصباح"، فان  لبيان تلقته  ووفقا 
النائب  برئاسة  تحقيقية  لجنة  بتشكيل  ام��ر 
االول لرئيس مجلس النواب للتدقيق والتحقيق 
ع���ام 2003  م��ن��ذ  ال��ك��ه��رب��اء  ب��ت��ع��اق��دات وزارة 
ل��ل��ق��وان��ن  ول���غ���اي���ة 2020 وم�����دى م��ط��اب��ق��ات��ه��ا 
وال��ت��ع��ل��ي��م��ات ال���ن���اف���ذة ون��س��ب اإلن���ج���از امل��ال��ي 

والفعلي لكل مشروع.

صنوفها،  بمختلف  االمنية،  قواتنا  واصلت 
عمليات  خ��الل  الفارين  االره��اب��ي��ن  مالحقة 
تمكن  اذ  ال��راب��ع��ة،  بمرحلتها  ال��ع��راق  اب��ط��ال 
اب��ط��ال ال��ش��رط��ة االت��ح��ادي��ة م��ن ال��ع��ث��ور على 
وكرين لداعش االجرامي وعدد من الصواريخ 
من  ق��وة  أعتقلت  بينما  ق��ري��ة،   17 وتفتيش 
الحشد الشعبي أحد قيادات عصابات داعش 
االرهابية في محافظة االنبار. وذكرت قيادة 
الشرطة االتحادية، في بيات تلقته "الصباح"، 
انه "وضمن عمليات ابطال العراق بمرحلتها 
الرابعة وضمن محور قاطع املسؤولية تمكن 
اب��ط��ال ال��ش��رط��ة االت��ح��ادي��ة م��ن ال��ع��ث��ور على 
وكرين، وصاروخ نمساوي عدد)7(، فضال 
عن قنابر ه��اون 120 ملم ع���دد)5(، وقنابر 
ه��اون 82 ملم ع���دد)2(، كما تم العثور على 
ودرع  )14.5(عدد)300(اطالقة،  عتاد سالح 
نسيجي عدد)2(، وكذلك تم تفتيش وتطهير 

عدد)17( من القرى والبساتن". 
في غضون ذلك، اعلن قائد الشرطة االتحادية 
الفريق الركن جعفر البطاط، اتخاذ اجراءات 
توعوية في املناطق التي تم تفتيشها ضمن 
ال��راب��ع��ة ف��ي محافظة  ال��ع��راق  عمليات اب��ط��ال 

ديالى.
وقال البطاط، لوكالة االنباء العراقية"واع"،: ان 
" ق��وات الشرطة االت��ح��ادي��ة ات��خ��ذت اج���راءات 
توعوية في املناطق التي تم تفتيشها تضمنت 
وضع بوسترات على ابواب املنازل"، مبينا ان 
ال��رج��وع اليها  ه��ذه االج����راءات ستسهم عند 

في حاالت الجرد او التدقيق االمني".
الفريق  املشتركة  العمليات  قائد  نائب  وك��ان 
ال��رك��ن ع��ب��د االم��ي��ر ال��ش��م��ري اك���د اس��ت��م��رار 
عمليات ابطال العراق الرابعة ،بينما أشار إلى 
ان العمليات تميزت بالتعاون واالنسجام بن 

القطعات االمنية.
وذك������ر ال���ش���م���ري ل���وك���ال���ة االن����ب����اء ال��ع��راق��ي��ة 
العمليات تهدف إلى تعزيز االمن  )واع(، أن" 
واالس���ت���ق���رار وض��ب��ط ال���ح���دود ال��ف��اص��ل��ة مع 
ال���ق���ي���ادات امل����ج����اورة واع�������ادة ال���ن���ازح���ن إل��ى 

مناطقهم في ديالى".
واض����اف،  أن" جهاز مكافحة االره���اب نفذ 
ع��م��ل��ي��ة ت��ط��ه��ي��ر ال���ح���د ال��ف��اص��ل ب���ن ال���ق���وات 
من  مكثف  باسناد  والبيشمركة  االت��ح��ادي��ة 

قبل طيران الجيش والقوة الجوية".
ال��ى أن " العمليات اس��ف��رت ع��ن قتل  واش���ار 
عدد من االرهابين وضبط اوكار لعصابات 
داعش تحتوي على اسلحة وعبوات واحزمة 
التحتية  البنى  ك��ل  تجريد  م��ؤك��دًا   ،" ناسفة 

لداعش في تلك املناطق خالل العمليات".
ف����ي االط�������ار ن���ف���س���ه، اع���ل���ن���ت خ��ل��ي��ة االع�����الم 

ل����واء م��غ��اوي��ر عمليات  االم���ن���ي، ان ق���وة م���ن 
منطقة  في  لإلرهابين  وك��رًا  ديالى ضبطت 
زور ن���ه���ر ال����ون����د ف����ي خ���ان���ق���ن ب����داخ����ل����ه 4 
ومساطر  العبوات  من  وع��دد  ناسفة  احزمة 
ت��ف��ج��ي��ر  و اك���ث���ر م���ن 100 ك��غ��م م���ن م���ادة 
 C4  وق���د ت��م ال��ت��ع��ام��ل م��ع امل����واد املضبوطة

أصوليا.
في تلك االثناء، طهر اللواء األول في الحشد 

الشعبي، ثالث مناطق في محافظة ديالى.
وذكر بيان إلعالم الحشد الشعبي، أن "اللواء 
ال��ش��ع��ب��ي ط���ه���ر م��ن��ط��ق��ة  ال���ح���ش���د  األول ف����ي 
ح��س��ن ال��ج��اس��م و اإلم����ام ع��ب��اس و منطقة 

احمد احمدي بالكامل".
واض��اف، ان "مفارز مكافحة املتفجرات في 
ثالث  فجرت  الشعبي  بالحشد  األول  ال��ل��واء 
ع��ب��وات ن��اس��ف��ة ت��ح��ت ال��س��ي��ط��رة ف��ي منطقة 
احمد احمدي في قضاء املقدادية بمحافظة 
ديالى". بينما، كشفت عمليات ديالى للحشد 
تعزيز  عن  بها،  امللحقة  والقطعات  الشعبي 

من واالستقرار في ديالى.
ٔ
اال

 وذك��ر بيان اخر ، ان "ق��وات الحشد تالحق 
ب��ق��اي��ا ف���ل���ول داع������ش، وال���ق���ت ال��ق��ب��ض على 
م��ن 

ٔ
وت��ا ل��ل��ع��دال��ة،  وت���م تسليمهم  امل��ط��ل��وب��ن 

وت��ف��ت��ي��ش 10 ق���رى، و ال��ع��ث��ور ع��ل��ى خمسة 
اوك������ار ل����داع����ش، ك��م��ا ت����م  ت��دم��ي��ر 3 أوك����ار 
ل��الره��اب��ي��ن، وت��ف��ج��ي��ر وم��ع��ال��ج��ة  7 ع��ب��وات 

ناسفة، وضبط مواد متفجرة ولوجستية".
ه����ذا وأع���ل���ن ال���ق���ي���ادي ف���ي ال��ح��ش��د الشعبي 
الشعبي  الحشد  ق��وات  الحسيني،ان  ص��ادق 
حققت نتائج مهمة للغاية في عمليات ابطال 
العراق بنسختها الرابعة ضمن حدود ديالى 
وق���ال ال��ح��س��ي��ن��ي، ف��ي ت��ص��ري��ح ص��ح��ف��ي،:ان 
"ق����وات ال��ح��ش��د ح��ق��ق��ت ن��ت��ائ��ج م��ه��م��ة للغاية 
الرابعة  العراق بنسختها  ابطال  في عمليات 
ضمن ح��دود دي��ال��ى م��ن خ��الل تمشيط 14 

قاطعا خالل الساعات املاضية".
واضاف،ان"ابرز ما تحقق قتل 3 من داعش 

وضبط وتدمير اكثر من 30 وك��را وتفكيك 
العملية  ان  الناسفة، مؤكدا  العبوات  عشرات 
ادت الى  تمشيط مناطق واسعة جدا خاصة 
في قاطع شمال وشمال شرق ديالى"، مؤكدا 
ناحية شمول  ناجحة من  "العملية كانت  أن 
جميع القواطع التي تنشط بها فلول وخاليا 

داعش االرهابي".
سترافقها  ان"العملية  الى  الحسيني  واش��ار 
خ���ط���ط داع����م����ة اخ������رى وه�����ي م���س���ك االرض 
واالنفتاح واعادة االنتشار في بعض القواطع 
امل��ه��م��ة الن���ه���اء اي ت��ح��رك��ات ل��خ��الي��ا داع���ش 

االرهابي".
 اما في الفلوجة، فقد اعتقلت قوة من الحشد 
ال���ش���ع���ب���ي أح�����د ق�����ي�����ادات ع���ص���اب���ات داع����ش 

االرهابية في محافظة االنبار.
وف��ي س��ي��اق متصل، ذك��ر ب��ي��ان للحشد، ان 
الشعبي  الحشد  "ق��وة من استخبارات هيئة 
واللواء الثاني، نفذت عملية أمنية أسفرت عن 
اعتقال احد قيادات داعش االرهابي واملطلوب 
وفق املادة اربعة إرهاب في قضاء الفلوجة". 
ال���ى ذل���ك، تمكنت وك��ال��ة االس��ت��خ��ب��ارات، من 
ل���"داع��ش"  م��ادي��ا  ممولن  على  القبض  ال��ق��اء 

االرهابي في كركوك.
وقال بيان للوكالة تلقته "الصباح"، إن "مفارز 
وكالة االستخبارات في وزارة الداخلية القت 
وفق  مطلوبن  اثنن  إره��اب��ي��ن  على  القبض 
أحكام املادة 4 إرهاب النتمائهما لعصابات 

داعش اإلرهابية".
واضاف، أن "االرهابين يعمالن على تمويل 
التنظيم اإلجرامي ماديا، واعترفا من خالل 
التي  ب��أن األم���وال  التحقيقات األول��ي��ة معهما 
ت��وزع  بها  اإلره��اب��ي��ة  العصابات  تمويل  يتم 
على شكل رواتب لإلرهابين العاملن في ما 
كركوك،  والي��ة  الدبس  قضاء  مفارز  يسمى 
للقضاء  وإح��ال��ت��ه��م��ا  أق��وال��ه��م��ا  ت��دوي��ن  ليتم 
جزاءهم  لينالوا  التحقيقية  أوراقهما  إلكمال 

العادل".

اك����د وزي����ر ال��خ��ارج��ّي��ة ف����ؤاد ح��س��ن، أه��م��ي��ة إدام����ة 
التواُصل مع فريق التحقيق بجرائم داعش االرهابي، 
 اح���ت���رام ال���س���ي���ادة، واخ���ت���ص���اص ال��ق��ض��اء 

ّ
ف���ي ظ����ل

 

العراقّي.
ال��وزارة تسلمت "الصباح"،  ووفقا لبيان صادر من 
ن��س��خ��ة م���ن���ه، ف�������ان "ال����وزي����ر اس��ت��ق��ب��ل ك���ري���م خ��ان 
التابع  التحقيق  فريق  ورئ��ي��س  ال��خ��اّص  ستشار 

ُ
امل

لألمم املتحدة لتعزيز املساءلة عن الجرائم املرتكبة 
من قبل داعش االرهابي.

وج�����رى ف���ي ال��ل��ق��اء ب��ح��ث ع����دد م���ن ال��ق��ض��اي��ا ذات 
تعزيز  بشأن سبل  النظر  وجهات  وتبادل  العالقة، 
��ش��ت��َرك، وإدام���ة ال��ت��واُص��ل م��ع املستشار 

ُ
ال��ت��ع��اون امل

العراقّية،  السيادة  اح��ت��رام   
ّ

ظ��ل ال��خ��اّص في  وفريقه 
واختصاص القضاء العراقّي لجمع األدلة بما ُيسِهم 
���ت���وّرط���ن، وك��ش��ف وت��وث��ي��ق ج��رائ��م 

ُ
ف���ي م��س��اءل��ة امل

داعش اإلرهابّي.
د الوزير على أهّمية تضافر الُجُهود ضمن هذا 

ّ
وأك

اإلطار؛ لتحقيق األهداف املنشودة.
هذا وقد أشار كريم خان إلى أن التقرير األخير الذي 
إل��ى مجلس األم��ن يؤكد على استمرار تقديم  م  ��دِّ

ُ
ق

الدعم إلى العراق في هذا املجال.
ال��وزي��ر أن الخارجية مستمرة في  أك��د  وم��ن جانبه 
ال��ت��واص��ل وال��ع��م��ل امل��ش��ت��رك م���ع ف��ري��ق امل��س��ت��ش��ار 
ال��ع��ق��ب��ات في  ت��ذل��ي��ل  أج���ل  م��ن   UNITAD ومنظمة

طريق عمل املنظمة.

ب���ح���ث ال����ع����راق وم����ص����ر، ام��ك��ان��ي��ة  
زي����ادة ع���دد امل��ن��ح امل��ق��دم��ة للطلبة 
بالجامعات  ال���دارس���ن  ال��ع��راق��ي��ن 
املصرية بمرحلة الدراسات العليا 

"ماجستير- دكتوراه".
ج��اء ذل��ك خ��الل لقاء عقده سفير 
ج���م���ه���وري���ة ال����ع����راق ف����ي ال���ق���اه���رة 
ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول 
ال���ع���رب���ي���ة، أح���م���د ن���اي���ف ال��دل��ي��م��ي، 
والبحث  العالي  التعليم  وزي���ر  م��ع 
العلمي املصري، خالد عبدالغفار، 

عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" 
اللقاء  ان  ال��دل��ي��م��ي،  السفير  وق���ال 
أوجه  تعزيز  ُسبل  تضمن بحث  
التعاون العلمي بن العراق ومصر، 
ف����ي ض������وء االع����������داد وال��ت��ن��س��ي��ق 
ال��ح��ث��ي��ث ل��ع��ق��د ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��راق��ي��ة - 
امل��ص��ري��ة ال��ع��ل��ي��ا امل��ش��ت��رك��ة خ��الل 
ال��ف��ت��رة ال��ق��ري��ب��ة امل��ق��ب��ل��ة، وامل���ق���رر 
ع��ق��ده��ا ف���ي ب���غ���داد ب���ن رئ��ي��س��ي 

وزراء البلدين.
واش��اد  السفير الدليمي  بالرؤية 
وال����خ����ط����ى ال���س���ت���رات���ي���ج���ي���ة ال���ت���ي 
ال��ع��ال��ي  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة  تنتهجها 
منظومة  لتطوير  العلمي  والبحث 
ع��م��وم مصر،  ف��ي  ال��ع��ال��ي  التعليم 

التاريخية  ال��ع��الق��ات  عمق  م��ؤك��دًا 
ب��ن ال��ع��راق وم��ص��ر، وع��ل��ى أهمية 
توافق ستراتيجية التعاون العلمي 
موضحًا،  الشقيقن،  البلدين  بن 
أن����ه ي���ج���ري ال��ت��ن��س��ي��ق م���ع ب��غ��داد 
ل�����دراس�����ة م�����س�����ودات االت���ف���اق���ي���ات 
وم���ذك���رات ال��ت��ف��اه��م امل��ق��ت��رح��ة من 
ال��ج��ان��ب امل���ص���ري، ل��ل��وص��ول ال��ى 
اللجنة  ال��ن��ه��ائ��ي الن��ع��ق��اد  امل���وع���د 
العليا املشتركة املقررة في بغداد، 
ُم���ع���رب���ًا ع����ن رغ���ب���ت���ه ف����ي ت��وس��ي��ع 
أف����ق ه����ذا ال���ت���ع���اون ب���ن ال��ب��ل��دي��ن، 
ل��ي��ش��م��ل ال���ت���وأم���ة ب���ن ال��ج��ام��ع��ات 
ال��ع��راق��ي��ة وامل��ص��ري��ة، وع��ق��د مزيد 
أعضاء  بن  التبادل  اتفاقيات  من 
هيئة التدريس والباحثن وتوسيع 
املشاركة في املؤتمرات العلمية بن 
البلدين، وكذلك تبادل اإلص��دارات 
 عن طرح مشكالت 

ً
العلمية، فضال

ال��ط��ل��ب��ة ال��ع��راق��ي��ن ال����دارس����ن في 
العربية،  ع��م��وم ج��م��ه��وري��ة م��ص��ر 
االقامات  منح  في مسألة  السيما 
وسمات الدخول ألغراض الدراسة 
من  املستوفاة  األج��ور  وتخفيض 
ق��ب��ل ال��ج��ام��ع��ات وال��ك��ل��ي��ات، وال��ت��ي 
بتذليلها  امل���ص���ري،  ال���وزي���ر  وع���د 

وإيجاد الحلول املناسبة لها. 
الوزير عبدالغفار  من جانبه أكد  

ع���ل���ى  أه���م���ي���ة ت��ف��ع��ي��ل امل����زي����د م��ن 
التعاون بن مصر والعراق،  أوجه 
مل�����ا ي���م���ث���ل���ه ه������ذا ال���ب���ل���د م�����ن ُب���ع���د 
توطيد  وال��ى  وعلمي،  ستراتيجي 
البلدين في  ال��ش��راك��ة ب��ن  أواص���ر 
امل����ج����االت ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة 
وال��ع��ل��م��ي��ة وال��ب��ح��ث��ي��ة، ُم��ش��ي��رًا ال��ى 
ح�����رص م���ص���ر ع���ل���ى ت���ق���دي���م ك��ل 
س��ب��ل ال��دع��م ل��ألش��ق��اء ال��ع��راق��ي��ن، 
خ����اص����ة ف�����ي م�����ج�����االت ال��ت��ع��ل��ي��م 
الدراسية،  واملنح  والتدريب  العالي 
مشددًا على ضرورة التعاون بن 
من  والعراقية  املصرية  الجامعات 
خالل تبادل الزيارات بن األساتذة 
ال��ج��ان��ب��ن، وال��ت��ب��ادل الطالبي،  م��ن 
وال��ت��ع��اون ف��ي ال��ب��رام��ج واالب��ح��اث 
االه��ت��م��ام  ذات  التعليمية  العلمية 
ال���ى تنظيم  امل��ش��ت��رك، ب��اإلض��اف��ة 
في  امل��ش��ت��رك��ة  العلمية  امل��ؤت��م��رات 
أه��داف  ت��خ��دم  ال��ت��ي  التخصصات 
خ��ط��ط ال��ت��ن��م��ي��ة وأول���وي���ات���ه���ا ل��دى 
العلوم  ومنها  الشقيقن  البلدين 
مشددًا  واإلنسانية،  االجتماعية، 
ع��ل��ى أه��م��ي��ة ت��ّي��س��ي��ر اإلج�������راءات 
العراقين  ال��ط��الب  لجميع  املتبعة 
من الوافدين واملقيمن في مصر، 
وتذليل كل الصعوبات والشواغل 

التي تواجههم.
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الكاظمي يترأس اجتماعًا لمعالجة ازمة الكهرباء

الحشد يعتقل أحد قيادات }داعش« 

وّجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس االثنني، بتفعيل مشاريع الكهرباء كافة،ال سيما االتفاقية املبرمة مع شركة سيمينز 
األملانية، مؤكدًا عزم الحكومة على معالجة هذا امللف، وبينما أبدى استعداده للتعاون مع اللجنة النيابية التحقيقية بملف الكهرباء بهدف 

القضاء على الفساد، اتفقت اللجنة، التي يرأسها النائب األول لرئيس البرملان حسن كريم الكعبي، على مطالبة الحكومة بٕاعداد رؤية خمسية 
واضحة لعمل وزارة الكهرباء ال تتأثر بتغيير الوزراء، في حني أكد رئيس السلطة القضائية فائق زيدان استعداده للتنسيق بني االدعاء العام 

واللجنة التحقيقية املشكلة للتدقيق بتعاقدات وزارة الكهرباء.



 
أك��������دت وزارة الصح��������ة والبيئ��������ة عمله��������ا 
احتياج��������ات  س��������د  عل��������ى  املتواص��������ل 
االوكس��������جني  الصحية من  املؤسس��������ات 
انق��������اذ  لتأم��������ني  الطبي��������ة،  واملس��������تلزمات 
املصاب��������ني بفي��������روس كورون��������ا، في وقت 
ناقش��������ت في��������ه صح��������ة الرصاف��������ة عودة 
بعض املستش��������فيات لعمله��������ا االعتيادي 
 بعد نق��������ل ح��������االت كورونا إل��������ى ردهات

العزل.
وفي غضون ذلك، دعت مفوضية حقوق 
اإلنس��������ان إل��������ى تأمني املس��������تلزمات كافة 
لتقلي��������ل اإلصابات الحاصل��������ة بالجائحة 
ب��������ني امل��������اكات الطبية والصحي��������ة، بينما 
افتتحت العتبة العباس��������ية املقدسة ردهة 
رابعة ملصاب��������ي الفيروس ف��������ي محافظة 

كرباء.  
وذك��������ر بي��������ان ل��������وزارة الصح��������ة، تلقت��������ه 
"الصب��������اح" ان "الوزي��������ر حس��������ن التميمي 
ت��������راس اجتماعا مع لجنة الصحة والبيئة 
ال��������وزارة  ملناقش��������ة خط��������وات  البرملاني��������ة 
ملواجهة فيروس كورون��������ا، وقدم عرضا 
وافيا باالجراءات املتخذة والبروتوكوالت 
املعتمدة لعاج املرضى في املستشفيات، 
فضا عن االس��������تمرار بجه��������ود التوعية 
بخطورة هذا الفي��������روس واهمية التباعد 
االجتماعي وااللتزام بالتعليمات الوقائية.
واك��������د التميمي خ��������ال االجتم��������اع العمل 
احتياج��������ات محافظ��������ة ذي  عل��������ى س��������د 
ق��������ار ومتطلب��������ات عم��������ل املستش��������فيات 
ملواجه��������ة جائح��������ة كورونا، منها انش��������اء 
عاج��������ل  بش��������كل  لاوكس��������جني  معم��������ل 
لتوفيره بش��������كل دائم وع��������دم حدوث اي 
نقص، فض��������ا عن اس��������تمرار العمل في 
املستش��������فى التركي واتخ��������اذ االجراءات 
العاجل��������ة باس��������تمرار اعم��������ال البن��������اء من 
س��������رع وقت ممكن، وكذلك 

ٔ
اجل انجازه با

االس��������تمرار بدعم دائرة صح��������ة ذي قار 
بالتخصيص��������ات املالي��������ة واملس��������تلزمات 

الطبية ورفدها باالوكسجني الكافي.
من جانبه، اش��������اد رئي��������س لجنة الصحة 
والبيئة البرملانية الدكتور قتيبة الجبوري 
باالج��������راءات املتبعة من قب��������ل الوزارة في 

مواجه��������ة الجائح��������ة، وتقدي��������م كل الدعم 
لل��������وزارة ف��������ي تذليل املعوقات وتس��������هيل 
االجراءات وتطبي��������ق القرارات التي تصب 
في مصلح��������ة النظام الصح��������ي وحماية 

ارواح املواطنني من الفيروس.

عودة املستشفيات لعملها 
االعتيادي

وفي الش��������أن نفس��������ه، ترأس مدير صحة 
الرصافة عبد الغني الساعدي، اجتماعا 
الصدر  الش��������هيد  مل��������دراء مستش��������فيات 
واالم��������ام عل��������ي والش��������يخ زاي��������د والكندي 

والعطاء.
ولف��������ت بيان صحف��������ي تلقت��������ه "الصباح" 
الى ان االجتماع ش��������هد مناقش��������ة "ارجاع 
مستشفيي الشيخ زايد والشهيد الصدر 
لعملهم��������ا االعتيادي، وذل��������ك بعد تحويل 
املصاب��������ني بفيروس كورون��������ا فيهما الى 
مستشفيات العزل واعادة فتحهما امام 
املرض��������ى االعتيادي��������ني بع��������د تعفيرهما 

وتعقيمهما".
واش��������ار الس��������اعدي، وفق��������ا للبي��������ان، الى 
اس��������تمرار حرك��������ة وتنس��������يب امل��������اكات 
االختصاصات  وباقي  والصحية  الطبية 
الصح��������ي،  الحج��������ر  ال��������ى مستش��������فيات 
م��������ن خ��������ال غرف��������ة عملي��������ات  والعم��������ل 
احتياجات  بش��������أن  للتنس��������يق  الرصافة 
املستشفيات واسنادها، الفتا الى اهمية 
تقدي��������م الدع��������م ملستش��������فى العط��������اء من 
املستشفيات االخرى بما يحتاج اليه من 
 م��������اكات متخصصة ملعالج��������ة مصابي 

كورونا.

ازدياد اإلصابات بني األطباء 
وبهذا الش��������أن، أفصح عض��������و مفوضية 
حقوق االنس��������ان الدكتور علي البياتي ل� 
"الصب��������اح" عن أن املفوضي��������ة تراقب من 
خال فرقها الرصدية مجمل االصابات 
الت��������ي حصل��������ت ب��������ني امل��������اكات الصحية 
والطبية بالباد منذ بدء الوباء حتى االن، 
منبه��������ا الى ان االصابات بلغت نس��������بتها 
6،6 باملئ��������ة بينه��������م، واصفا اياه��������ا بانها 

نسبة كبيرة قياسا ببقية الدول.
ون��������وه بان املفوضية س��������جلت احصائية 
دقيق��������ة باالعداد من��������ذ بدء الوب��������اء لغاية 

الس��������ابع والعشرين من حزيران املاضي، 
إذ بلغ عدد االصابات بني املاكات الطبية 
والصحي��������ة التمريضي��������ة 3136 اصاب��������ة، 
من بينها 25 وف��������اة، وتوزعت االصابات 
بواقع اصابة 633 طبيبا و9 حاالت وفاة، 
أما الصيادلة فتم تس��������جيل 177 اصابة 
بينهم، وحالة وفاة واحدة، بينما بلغ عدد 
االصابات بني اطباء االسنان 48 اصابة، 
ووصلت إصابات امل��������اكات التمريضية 
ال��������ى 1558 إصابة، من بينه��������ا 9 وفيات، 
فض��������ا ع��������ن تس��������جيل 262 إصابة بني 
املاكات املختبرية وحالة وفاة واحدة، أما 
اصاب��������ات املاكات االخ��������رى فبلغت 458 

اصابة و5 وفيات.
ودع��������ا البياتي وزارة الصح��������ة الى اتخاذ 
ال��������ازم على الفور بهذا املجال، من خال 
اجراء فحص دوري لهم وتنظيم دوامهم 
بالتناوب وليس بش��������كل مستمر، لغرض 
حمايتهم وتقليل االختاط بني املصابني 
واالخري��������ن، وعزله��������م ف��������ي ح��������ال تأك��������د 

اصابتهم.

دعم مالي لصحة ميسان
ب��������دوره، قال مع��������اون مدير ش��������ركة نفط 
ميس��������ان، رئيس مجلس ادارة الش��������ركة، 
علي جاسم حمود ل�"الصباح" ان الشركة 
اس��������تحصلت موافقة وزي��������ر النفط لدعم 
دائرة صحة املحافظة واملس��������اهمة بمبلغ 
)285( مليون دينار، سيتم تخصيصها 
لشراء خزان ومادة االوكسجني، إضافة 
ال��������ى ش��������راء ل��������وازم ومس��������تلزمات طبية، 
وتوفي��������ر الع��������اج للمرض��������ى املصاب��������ني 
بالفي��������روس الراقدين في املستش��������فيات، 
مبينا ان مجم��������وع املبالغ املخصصة من 
الش��������ركة لصال��������ح دائرة صحة ميس��������ان 
وصل ال��������ى )466( مليون دينار منذ بدء 

الجائحة.
وأش��������ار ال��������ى ان هذا املبلغ سيس��������هم في 
تعزي��������ز ق��������درة املؤسس��������ات الصحية في 
ميسان ملكافحة الوباء وتقديم الخدمات 
الطبي��������ة للمرضى في م��������ا يتعلق بتوفير 
وخزن مادة االوكس��������جني الطبي، وتأمني 
احتي��������اج املستش��������فيات من تل��������ك املادة، 
وزي��������ادة الق��������درة العاجي��������ة للمصاب��������ني 

بكورونا.

افتتاح ردهة الحياة الرابعة
وافتتح��������ت العتب��������ة العباس��������ية املقّدس��������ة 
بناية الحياة الرابعة للمس��������اهمة بمعالجة 

املصابني بفيروس كورونا في كرباء.
 وقال مسؤول قس��������م االعام في العتبة 
علي حس��������ني الخباز ل� "الصباح"  إن أمني 
ع��������ام العتب��������ة املقدس��������ة املهن��������دس محمد 
األش��������يقر ومحاف��������ظ كرب��������اء نصي��������ف 
الخطاب��������ي، افتتحا ردهة الحي��������اة الرابعة 
ف��������ي مدينة اإلم��������ام الحس��������ني الطبية في 
مدين��������ة كرب��������اء. واض��������اف أن امل��������اكات 
التابع��������ة  والهندس��������ية  واملهني��������ة  الفني��������ة 
للعتبة املقدس��������ة تمكنت م��������ن إنجاز هذا 
املش��������روع بوق��������ت قياس��������ي ال يزيد على 
25 يوم��������ا، مش��������يرا ال��������ى ان ه��������ذه البناية 
التي تم انش��������اؤها على مس��������احة تصل 
ال��������ى 1000م2 وضعته��������ا العتب��������ة تحت 
تصرف دائرة الصحة ملعالجة املصابني 
بالفيروس. وذكر ان الردهة تم تجهيزها 
بجميع م��������ا تحتاج الي��������ه لخدمة املرضى 
وعاجهم، موضحا ان العتبة س��������بق لها 
أن انج��������زت ردهات أخرى ف��������ي محافظة 
النج��������ف، وبنايتني في كرب��������اء، وأخرى 
في مستشفى الهندية، والعمل جار على 
انجاز ث��������اث ردهات اخرى في العاصمة 

بغداد وبابل واملثنى.

تأمني البالزما
م��������ن جهته، ق��������ال مدي��������ر صح��������ة الكرخ 
الدكت��������ور جاس��������ب الحجامي ف��������ي بيان 
صحف��������ي، ان وح��������دة مصرف ال��������دم في 
مستش��������فى الفرات الع��������ام أمنت مكونات 

الدم كافة للمصابني بالجائحة.
واضاف أن الوحدة تعتمد البروتوكوالت 
وتعم��������ل   الصح��������ة،  ل��������وزارة  العاجي��������ة 
بالتع��������اون م��������ع لجن��������ة ص��������رف البازما، 
بتجهيز املرضى بقناني بازما النقاهة 
الت��������ي تدخل ف��������ي تقوية الجه��������از املناعي 
ممت��������ازة  نتائ��������ج  عط��������ت 

ٔ
وا للمصاب��������ني، 

وسجلت حاالت شفاء كثيرة.
ودعا الحجامي املرضى الذين اكتس��������بوا 
الش��������فاء الت��������ام وتنطبق عليهم ش��������روط 
التب��������رع، ال��������ى التوجه الى مص��������ارف الدم 
للمس��������اهمة في انقاذ املرضى وتحسني 

وضعهم الصحي.

03
w w w . a l s a b a a h . i q

A L S A B A H  N E W S P A P E R

Tue. 14 . Jul. 2020 Issue No. 4873 الثالثاء 14 تموز 2020 العدد

مفوضية حقوق اإلنسان تنشر إحصائية إصابات المالكات الطبية

األسبوع الحالي.. توزيع 
الدفعة الثانية من مستحقات 

مسوقي الحنطة

بغداد/ وفاء عامر 
املحافظات/ مراسلو الصباح

الصحة: جهود مضاعفة لتزويد المستشفيات 
باألوكسجين والمستلزمات الطبية 

أعلنت وزارة التجارة أنه س��������يتم خال االس��������بوع الحالي توزيع 253 
مليار دينار بني مس��������وقي محصول الحنطة للموسم الحالي، وتمثل 

الدفعة الثانية من املستحقات.
وقالت الش��������ركة العامة لتجارة الحب��������وب في الوزارة بتصريح خاص 
ل�"الصب��������اح" نقله الناطق الرس��������مي باس��������مها، ان الش��������ركة تس��������لمت 
تخصيصات تمثل الدفعة الثانية من مستحقات مسوقي محصول 
الحنطة للموسم الحالي، وهي بصدد توزيعها بينهم خال االسبوع 

الحالي.
واض��������اف أن وزارت��������ه وجه��������ت الش��������ركة العامة لتج��������ارة الحبوب من 
اج��������ل اكم��������ال جمي��������ع صك��������وك املس��������وقني وتوزيعها بينه��������م وفقا 
علنت في تس��������ليم الوجب��������ة االول��������ى، والتي تمثل 

ُ
لاولوي��������ات الت��������ي ا

 اول اس��������تحقاق وتاري��������خ التس��������ويق بحس��������ب الكمي��������ات املس��������وقة 
من املحصول.

واشار الناطق الى ان الدعم الذي تقدمه الحكومة الى محصول الحنطة 
ت��������ي في اطار دعمها للقطاع الزراعي اس��������هاما ف��������ي تحقيق االمن 

ٔ
يا

الغذائ��������ي للباد، منوها بأن مخازن الش��������ركة في بغداد واملحافظات، 
استقبلت اكثر من 4،5 مايني طن من الحنطة هذا املوسم، ما اسهم 

في تحقيق االكتفاء الذاتي من املحصول للباد.

بغداد / شذى الجنابي            

أكمل��������ت مديرية م��������اء كرب��������اء املخططات 
الخاص��������ة بع��������دد م��������ن املش��������اريع املهم��������ة 
والس��������تراتيجية، من أج��������ل تزويد مواطني 
املحافظ��������ة املقدس��������ة إضافة ال��������ى زائريها 

بمياه الشرب.
وقال مدير الدائرة محمد فاضل النصراوي 
ف��������ي حديث خاص ادلى ب��������ه ل�"الصباح": إن 
دائرت��������ه أكملت املخطط��������ات الخاصة بعدد 
من املش��������اريع املهمة والس��������تراتيجية، من 
اج��������ل تزوي��������د مواطني املحافظة املقدس��������ة 
اضاف��������ة الى زائريها بمياه الش��������رب، مبينا 
ان املخطط��������ات تضمن��������ت إنه��������اء جمي��������ع 
املوافق��������ات الرس��������مية وتهيئ��������ة األراض��������ي 
إلنشاء مشروع ماء جنوب كرباء، بسعة 
عش��������رة االف متر مكعب في الس��������اعة، مع 
ارب��������ع محط��������ات، وس��������يكون موقع��������ه على 
 طري��������ق كرب��������اء – النج��������ف مقاب��������ل مطار 

الحسني )ع(.
وأردف، أنها أكملت أيضا، مخطط مشروع 
ماء ش��������مال كرب��������اء بس��������عة 16 ألف متر 
مكعب ف��������ي الس��������اعة، في موق��������ع الكمالية 
بقضاء الحر، لتأمني احتياجات املحافظة 
من املياه الصافية لغاية العام 2055، عاوة 

عل��������ى أن املديرية س��������تنفذ أعمال توس��������يع 
مش��������روع امل��������اء الصاف��������ي القدي��������م بزيادة 
مقداره��������ا 1000 متر مكعب في الس��������اعة، 
وكذلك استبدال الخطوط الناقلة الى مركز 

مدينة كرباء املقدسة.

وأفص��������ح النصراوي عن تأم��������ني الوحدات 
م��������ن  500م3/س��������اعة  بس��������عة  املجمع��������ة 
ميزاني��������ة املديرية، كما س��������يتم تنفيذ عدد 
من ش��������بكات املياه ف��������ي أحياء: الصحفيني 
والبلديات واالنتفاضة الثالثة والجامعيني، 

واخرى في قضاء الحر بمنطقة الجمعية، 
وأخ��������رى ف��������ي قطاعي املهندس��������ني و)11(، 
مبينا ان املخططات تتضمن ايضا تنفيذ 
خطني ناقل��������ني، االول في قض��������اء الجدول 
الغرب��������ي، والثاني م��������ن مجمع ابو س��������فن، 
كما س��������يتم تنفي��������ذ ش��������بكات متفرقة في 
مركز قض��������اء الهندية وناحي��������ة الخيرات، 
فضا ع��������ن تجهي��������ز مع��������دات ميكانيكية 
 وكهربائي��������ة لديمومة اش��������تغال املجمعات

املائية.
وأك��������د أن املش��������اريع املذك��������ورة فضا عما 
ستس��������هم به من تلبية متطلبات التصميم 
األس��������اس املحدث ملدينة كرباء املقدس��������ة، 
املتضم��������ن فرز تصامي��������م قطاعية ألحياء 
جدي��������دة وم��������دن اس��������تثمارية، مع إنش��������اء 
مجمعات سكنية ذات طابع عمودي، فإنها 
ستس��������هم كذلك ف��������ي دعم البن��������ى التحتية 
الصحراوية  واملناطق  الحيوية  واملنش��������آت 
واملشيدات الخاصة بالعتبات املقدسة ذات 
الطاب��������ع الخدمي، واملؤسس��������ات التعليمية، 
وتأم��������ني املياه ملط��������ار اإلمام الحس��������ني )ع( 
واملناطق املحاذية له، التي تش��������هد نشاطا 
عمرانيا تنمويا كبيرا، باإلضافة الى تأمني 
امل��������اء الصافي الى الزائري��������ن أثناء الزيارات 

املليونية.

مشاريع ماء ستراتيجية بمحافظة كربالء المقدسة 
كربالء / علي لفتة 

محمد عبد الجبار الشبوط

بع��������د مئة عام من ظه��������ور العراق، ما زلنا نتحدث ع��������ن بناء األمة وبناء 
الدولة ف��������ي العراق. وهما مصطلح��������ان قد يقابلهما باللغ��������ة االنگليزية 
مصطل��������ح nation-building؛ لكن مضمون املصطلحني باللغة العربية 
ال يتطاب��������ق مع مضمونه باللغة االنگليزية، لذلك أفضل اس��������تخدامهما 

باللغة العربية فقط، دون الوقوع بإيحاءات املصطلح االنگليزي. 
يختل��������ف مصطلح بناء االمة عن مصطل��������ح بناء الدولة، بقدر االختاف 
في املعن��������ى الذي يتضمنه كل مصطلح على حدة، فإن الدولة غير األمة 
في اللغ��������ة العربية، وبالتالي وعليه، فإني أتوق��������ع أن تكون منهجية بناء 
االمة مختلفة ع��������ن منهجية بناء الدولة. األمة تعني، بأبس��������ط معانيها، 
مجموع��������ة من الناس تش��������عر باالنتماء الى هوية واح��������دة، بحيث يكون 
بإمكانهم أن يس��������تخدموا ضمير املتحدث الجمع "نحن"، وهم مدركون 
مل��������ا يجمعهم، ومل��������ا يميزهم عن الضمير الغائ��������ب الجمع "هم". األمة هي 
نح��������ن، اذا س��������لمنا بوجود رواب��������ط تجمعنا وتميزنا ع��������ن غيرنا. حني 
وضعت بريطانيا وفرنس��������ا حدود العراق الحديث، كان هناك بشر في 
  Mesopotamia  هذه الرقعة الجغرافية التي اطلق االغريق عليها اس��������م
بالرغم من أن س��������كانها القدماء كانوا يس��������مونها بأسماء أخرى؛ مثل 
س��������ومر وأكد وبابل واشور، وأطلق العرب على قسم منها اسم العراق. 
وحني جاء امللك فيصل االول ليحكمها، بعد أن اس��������تورده زعماء ثورة 
العش��������رين من الحجاز، قال إنه لم يجد ش��������عبًا ليحكمه. لم يكن يقصد 
انه لم يجد بش��������را يحكمه��������م، إنما قصد ما قاله حرفي��������ًا: "أقول وقلبي 
مآلن أس��������ى؛ إنه في اعتقادي ال يوجد في العراق شعب عراقي بعد، بل 
توجد تكتات بشرية خيالية خالية من أي فكرة 
وطني��������ة...". يقص��������د إذًا انه لم يجتم��������ع العراقيون 
عل��������ى هوية وطنية واحدة. ول��������م تنجح امللكية التي 
نس��������تعيد ذكرى س��������قوطها في 14 تموز من عام 
1958، في خلق هذا الش��������عور املش��������ترك بالهوية 
الوطنية املوحدة، برغم وجود عوامل كان يفترض 
انها ستس��������اعد على ذلك. وتغلب بهذه الدرجة أو 
تلك الشعور باالنتماء الى هويات فرعية، يتناسب 

التمسك بها عكسيا مع بناء االنتماء الواحد.
أما الدولة فهي ذلك الكيان الكلي الذي يجمع االمة 
)الش��������عب( واالرض والحكوم��������ة، في م��������ا يعتبره 
 عن 

ً
القان��������ون الدس��������توري أركان الدول��������ة، مجردة

وصفها القيمي. وقد تتطابق االمة مع الدولة وقد 
ال يحصل هذا التطابق.

 لك��������ن املهم أن الذه��������ن ينصرف عند  اس��������تخدام 
مصطلح الدولة الى ما نعتبره مؤسس��������ات الدولة 
والبني��������ة التحتية لها، ب��������دءًا من اس��������مها وعلمها 
ونشيدها الوطني وس��������امها الجمهوري، مرورا 
واملؤسس��������ات  الث��������اث  والس��������لطات  بالدس��������تور 

التربوية والصحية واالقتصادية الخ.
بعد الف��������راغ من بي��������ان معن��������ى املصطلحني اقول 
إنهما يش��������يران الى علم دقيق له أصوله ومناهجه 
وقواع��������ده، فضا عن محت��������واه الذي يحدد وجهة 

البناء، سواء على صعيد االمة أو صعيد الدولة.
ومن الناحي��������ة النظرية يفت��������رض أن عمليتي بناء 
 بعد اعان استقال 

ً
االمة والدولة انطلقتا مباشرة

العراق، ال��������ذي نال االعتراف الدول��������ي بدخوله عام 
1932 ال��������ى عصبة االم��������م، التي كانت قائمة آنذاك قب��������ل أن تحل محلها 
االم��������م املتحدة، لكن التطورات الاحقة، س��������واء في العه��������د امللكي أو في 
العهود الجمهورية، لم تكش��������ف عن رسوخ الش��������عور الوطني املوحد ب� 
)نحن(، وكانت االنقس��������امات العرقية واملذهبي��������ة والحزبية في املجتمع 
العراق��������ي عميقة الى درجة اس��������تحال الدم العراقي م��������ن قبل العراقيني 
أنفسهم قبل أن يأتي من غيرهم، فقد أظهر العراقيون من القسوة على 
أنفسهم، في ما بينهم، الى درجة تكفي لتآكل الهوية الوطنية املفترضة.
 وبعد التح��������رر من ربقة النظام الدكتات��������وري، كان املؤمل ان يعاد بناء 
الدولة العراقية على اس��������س وطنية، تعت��������رف بالهويات الفرعية من دون 
اضعاف الهوي��������ة الوطنية، لكن هذا لم يحصل بش��������كل يؤدي الى اقامة 

الدولة الحضارية الحديثة في العراق.
لم يحصل هذا ألسباب كثيرة لست في صدد بيانها االن، ماعدا القول 
بأن عملية بناء االمة والدولة علم، يمكن ان نطلق عليه اس��������م "الهندس��������ة 
السياس��������ية"، وهذا العل��������م ليس متوفرا بما يكفي. وله��������ذا عندما حللت 
عناصر مف��������ردات مصطلح الدولة الحضارية الحديثة وجدت ان "العلم" 
بجمي��������ع اش��������كاله وفروعه يدخ��������ل عنصرا اساس��������يا ف��������ي الدولة، وفي 
الحض��������ارة، وف��������ي الحداثة. وهذا ما ينبغي أن يك��������ون كافيا إللفات نظر 
املعنيني من الطبقة السياس��������ية ومن املواطنني، الى اهمية العلم في بناء 
االمة والدولة، ويتفرع من هذا اهمية النظام التربوي الحضاري الحديث 
ال��������ذي تقع على عاتق��������ه مهمة بناء االم��������ة من جهة، وتنش��������ئة املواطنني 
الصالح��������ني الفعالني القادرين على املس��������اهمة االيجابية في بناء الدولة 
من جه��������ة ثانية، خاصة ان بني العمليتني عاقة جدلية مس��������تمرة على 

قاعدة "ساف من هنا وساف من هناك".

 ساف من هنا وساف 
من هناك!

المهم أن 
الذهن ينصرف 
عند  استخدام 
مصطلح الدولة 
الى ما نعتبره 
مؤسسات 
الدولة والبنية 
التحتية لها، 
بدءًا من اسمها 
وعلمها 
ونشيدها 
الوطني 
وسالمها 
الجمهوري، 
مرورا بالدستور 
والسلطات 
الثالث 
والمؤسسات 
التربوية 
والصحية 
واالقتصادية الخ
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األك���ادي���م���ي ال���دك���ت���ور أح���م���د ال�������راوي أك��د 
��ة م���ش���ارك���ة ال���ق���ط���اع ال���خ���اص في  "ح��ت��م��يَّ
على  ال��دول��ة  هيمنت  أْن  بعد  البناء،  عملية 
ولتحقيق  ة،  االقتصاديَّ الفعاليات  مجمل 
��ة  ذل���ك ي��ت��وج��ب إص�����دار األط����ر ال��ت��ش��ري��ع��يَّ
واملؤسساتية الضرورية املنظمة لتشجيع 
واس����ت����ق����ط����اب االس�����ت�����ث�����م�����ارات ال���وط���ن���ي���ة 
الخاصة، ال سيما األموال الوطنية الهاربة، 
لذلك يعدُّ قانون االستثمار رقم 13 لسنة 
���ة في  أس���اس���يَّ 2006 وت��ع��دي��ات��ه خ���ط���وة 
تهيئة املناخ االستثماري املائم بما يمكن 
ت��ش��ج��ي��ع االس��ت��ث��م��ار ل��ت��ح��ق��ي��ق اإلص����اح 
االق��ت��ص��ادي م��ن خ��ال دور أكبر للقطاع 

الخاص".
وت����اب����ع "ب���م���ا أنَّ ال�����ع�����راق ل����م ي���ك���ن م��ه��ي��أ 
الس���ت���ق���ب���ال االس���ت���ث���م���ارات ال���خ���اص���ة، ال 
سيما األجنبية منها، عليه يتوجب القيام 
ب��س��ل��س��ل��ة م���ن ال��س��ي��اس��ات االق��ت��ص��ادي��ة 
بيئة  تهيئة  ف��ي  تساعد  ال��ت��ي  وال��ق��ان��ون��ي��ة 
اس��ت��ث��م��اري��ة ت��ش��ج��ع امل��س��ت��ث��م��ر ال��وط��ن��ي 

وتعطي الثقة الكاملة لضمان حقوقه عبر 
جملة إجراءات، أهمها ضرورة وجود إطار 
تشكل  التي  واملواثيق  القوانني  من  وطني 
األرض��ي��ة لجذب االس��ت��ث��م��ارات م��ع وج��ود 
م��ؤس��س��ات��ي الس��ت��ق��ب��ال وتشجيع  إط����ار 
حركة االستثمارات في العراق وتقديم كل 

الدعم املطلوب لتنمية االستثمارات".

ة األنشطة االستثماريَّ
أض���اف ال����راوي "ي��ج��ب إج����راء إص��اح��ات 
ف������ي ال����س����ي����اس����ات واإلج�����������������راءات ح���ي���ال 
األنشطة االستثمارية بسبب تعدد دوائر 
غالبًا  التي  ال��دول��ة  وزارات  ف��ي  االستثمار 
تشجيع  تجاه  مع سياساتها  تتقاطع  ما 
الوطنية  املال  أس��واق  وإنعاش  االستثمار، 
وزي������ادة ال���وع���ي ب��أه��م��ي��ة االس��ت��ث��م��ار في 
ت��ش��ج��ي��ع االدخ����ار  ب��ه��دف  امل��ال��ي��ة  األوراق 
مجدية  استثمارات  الى  وتحويله  الخاص 
القطاعات اإلنتاجية، وتطوير وتأهيل  في 
ال��ق��ط��اع امل��ص��رف��ي لكي ي��ت��اءم م��ع حركة 

االستثمار والتعامل مع املؤسسات املالية 
ال��دول��ي��ة، إذ م��ا زال��ت امل��ص��ارف الحكومية 
هي املهيمنة على الرأسمال املصرفي في 
الحكومية  امل��ص��ارف  وتستحوذ  ال��ع��راق، 

على 90 باملئة من النشاط املصرفي". 

النشاط الخاص
"ل��ق��د واج����ه ال��ن��ش��اط ال���خ���اص ف���ي ال��ع��راق 
التمويل  مشكلة  مقدمتها  ف��ي  م��ع��وق��ات 
وت���خ���ص���ي���ص امل����������وارد، ف���ض���ا ع����ن ع���دم 
عدم  ما خلق  االستثماري،  املناخ  ماءمة 
���ة ك��ب��ي��رة  ث��ق��ة ب��ق��ي��ام اس���ت���ث���م���ارات وط���ن���يَّ
الفعاليات  ع��ل��ى  ال��ع��ام  ال��ق��ط��اع  هيمنة  م��ع 
���ة ال��رئ��ي��س��ة، ع�����اوة ع��ل��ى أنَّ  االق���ت���ص���اديَّ
ال��س��ي��اس��ات االق��ت��ص��ادي��ة ال��ت��ي اع��ت��م��دت 

كانت موجهة لدعم املجهود العسكري".
وق�������ال ال�����������راوي: "ل����ق����د ك����ان����ت ال����خ����ي����ارات 
التمويل عبر  محدودة في الحصول على 
املؤسسات املالية واملصرفية العامة وعبر 
س����وق ال���ع���راق ل������أوراق امل��ال��ي��ة ل��ل��ش��روط 

ما  امل��ص��ارف،  تلك  التي تضعها  الصعبة 
يحول في كثير من األحيان دون إمكانية 
تلبيتها، فضا عن  م��ن  ال��خ��اص  ال��ق��ط��اع 

ة". ضعف املؤسسات غير املصرفيَّ

تمويل املصارف
وذك�����ر "م����ن امل����ع����روف أنَّ ال���ق���ط���اع امل��ال��ي 
وامل���ص���رف���ي ال��ج��ي��د ي���وف���ر امل���ن���اخ امل��ائ��م 
ل��ل��م��دخ��ري��ن وامل��س��ت��ث��م��ري��ن وي��ش��ج��ع على 
ن��م��و ف����رص االس���ت���ث���م���ار وي���س���اع���د على 
ت���ط���وي���ر ال���ع���م���ل امل���ن���ظ���م ف����ي امل���ؤس���س���ات 
ال��خ��اص��ة، م��ا يسهل مراقبة  االق��ت��ص��ادي��ة 
املؤسسي  التطور  ويشجع  إدارات��ه��ا  أداء 
إدارة  ف����ي  وال���ش���ف���اف���ي���ة  االن����ف����ت����اح  ع���ل���ى 
ال��ش��رك��ات، إال أنَّ ال��ن��ظ��ام امل��ص��رف��ي رغ��م 
ل��م يتمكن من  أن���ه  أه��م��ي��ة م��ؤس��س��ات��ه إال 
ت��ه��ي��ئ��ة امل���ن���اخ امل��س��اع��د ل��ت��ن��ش��ي��ط ال��ق��ط��اع 
الخاص بسبب القيود واإلج��راءات املتبعة 
كونها  ة  املاليَّ املؤسسات  ه��ذه  نشاط  ف��ي 

تتبع الدولة وسياساتها.

جاء قرار مفوضية االتحاد األوروبي األخير املتعلق باستمرار إبقاء العراق 
في قائمة الدول عالية املخاطر بشأن غسيل األموال وتمويل اإلرهاب، مغايرًا 
لكل التحوالت التي أفضت الى خروج العراق من قائمة الدول الخاضعة لعملية 
الدولية )FATF( في تموز  املالي  العمل  واملتابعة من قبل مجموعة  الرصد 
ومكافحة  األم���وال  ق��ان��ون غسيل  تشريع  بعد  ال��ع��راق  استطاع  فقد   .2018
اإلرهاب رقم 39 لسنة 2015 أْن يحقق تقدمًا ملحوظًا في تطبيقات محاربة 
ه��ذه ال��ظ��اه��رة عبر سلسلة م��ن ال���ق���رارات واإلج�����راءات ب��ه��دف ال��وص��ول الى 
الظاهرة،  ه��ذه  ملكافحة  ال��دول��ي��ة  واملعايير  تنسجم  التي  املتطلبات  مستوى 
وكان من أهمها، اتخاذ قرار باستقالية مكتب مكافحة غسيل األموال في 
للتدريب على  . والتعاقد مع شركات عاملية  العام 2016  داخ��ل املركزي في 
املركزي  البنك  أك��د فيه محافظ  امل��ج��ال.ف��ي وق��ت  ه��ذا  ف��ي  الحديثة  العمليات 
خال اجتماعه بممثلي املصارف الحكومية واالهلية، في نهاية أيار 2016 
املتبعة من قبل املركزي لن تكون كما كانت، وأن��ه ع��ازم على  "أنَّ السياسة 
تقليص أعداد املصارف املشاركة في مزاد بيع 
الدوالر تبعًا ألهليتها.."، ثم قام املركزي بتوقيع 
العام  البريطاني في  الجانب  تفاهم مع  مذكرة 
2017 لتطوير إجراءات مكافحة غسيل األموال 
اإلره��اب، تتضمن تقديم منحة مالية  وتمويل 
العراقي  املركزي  للبنك  البريطاني  الجانب  من 
لدعم الجهود في هذا املجال، ثم وصول لجنة 
مكافحة  قسم  موظفي  من  مختصة  ة  أميركيَّ
االستخبارات املالية الى العاصمة بغداد لغرض 
العراقي. امل��رك��زي  البنك  م��ع  التنسيق  توسيع 

أع��ق��ب��ه��ا ح���رم���ان 300 ش���رك���ة ت��ح��وي��ل م��ال��ي 
مع  أدائها  لعدم مطابقة  التعامل  وصيرفة من 
التعليمات النافذة، وعلى إثر ذلك تم رفع كيان 
املفروضة  العقوبات  قائمة  من  املركزي  البنك 
بموجب قرار مجلس األمن الدولي رقم 1843 
األمم  ميثاق  السابع من  الفصل  وفقًا ألحكام 
املتحدة في 7 حزيران 2018 ، وفي األول من 
تموز 2018 أعلن املركزي خروج العراق بشكل 
رس��م��ي م���ن ق��ائ��م��ة ال�����دول ال��خ��اض��ع��ة لعملية 
الرصد واملتابعة من قبل مجموعة العمل املالي 
الدولية )FATF(، بالتزامن مع إدخال التقانات 
وم��ن��ظ��وم��ات ال��دف��ع االل��ك��ت��رون��ي ألول م���رة في 
العراق، بما فيها "املقاصة اإللكترونية، والعمل 
الدولي  البنكي  الحساب  ورق��م   ،)CBS( االئتمانية  املعلومات  ت��ب��ادل  بنظام 
اآليبان )IBAN(، ونظام "املقسم الوطني" الخاص بتبادل التحويات املالية 
 )ATM( البطاقات االئتمانية، ودخ��ول وح��دات الصرف والتبادل عن طريق 
بوصفها وحدات تقديم الخدمة باألماكن العامة واألسواق في إطار برنامج 
ة  الشمول املالي، وسواها من الخطوات التي كرست التأسيس ملناخات صحيَّ
ة.إال أنَّ قرار مفوضية االتحاد األوروب��ي، بدا  في التعامات والتداوالت املاليَّ
وكأنه يعبر عن سبب مبهم تحت ذريعة عدم استقرار الوضع األمني، وهو 
في واقع األمر قد يشكل مدخًا ملسؤوليات جديدة تتعلق بأدوات السياسة 
ة، وخصوصًا مزاد بيع العملة، فإذا كان القرار "ال يعني منع التعامل  النقديَّ
مع العراق ويقتصر على تطبيق العناية الواجبة تجاه التعامات املالية التي 
تكون املؤسسات العراقية جزءًا منها"، بحسب بيان مكتب غسيل األموال، 
فإنَّ األمر يبدو موجهًا نحو بيئة مالية تترك سياسة التحكم بسعر الصرف 

آللية السوق.

محمد شريف أبو ميسم

تخرصات غسل األموال

خلف األسواق

القطاع الخاص وبناء االقتصاد الوطني

جاء قرار مفوضية 
االتحاد األوروبي 
األخير املتعلق 
باستمرار إبقاء 
العراق في قائمة 
الدول عالية املخاطر 
بشأن غسيل األموال 
وتمويل اإلرهاب، 
مغايرًا لكل التحوالت 
التي أفضت الى 
خروج العراق 
من قائمة الدول 
الخاضعة لعملية 
الرصد واملتابعة 
من قبل مجموعة 
العمل املالي الدولية 
)FATF( في تموز 
2018

تعد الدعوة الى تشجيع 
القطاع الخاص من 
أولى السياسات املطلوب 
اعتمادها للمساهمة 
في بناء االقتصاد 
الوطني، للحاجة الى 
رأس املال املحلي وعدم 
االعتماد كليًا على 
واردات النفط التي 
باتت في بعض األحيان 
ال تلبي احتياجات 
العراق من التخصيصات 
ة لتحقيق النمو  املاليَّ
االقتصادي.

بغداد/ عماد االمارة

ت��م��ر ال����ذك����رى ال��س��ن��وي��ة ال��ث��ال��ث��ة ل��ت��ح��ري��ر 
الموصل بتكاتف قواتنا األمنية بمختلف 
أب��ن��اء شعبنا بجميع  وت��اح��م  أص��ن��اف��ه��ا 
ال��م��ه��م ه��ن��ا ول��ك��ي ال تمر  أط��ي��اف��ه��م. وإنَّ 
ال����������دروس ال��م��س��ت��ن��ب��ط��ة م�����ن االن���ت���ص���ار 
والتحرير بدون التذكير بها ال بدَّ أْن نوضح 
العسكري  النصر  أنَّ  البديهيات  من  وهو 
أْن يتحقق من دون وج��ود دعم  ال يمكن 
وس��ن��د اق��ت��ص��ادي ف��ي ظ���روف اقتصادية 
السنوات )2015 ‐  ام��ت��دت خ��ال  معقدة 
2018( ولقد كان الجيش المساند لقواتنا 
ال��م��س��ل��ح��ة ه���و ال��ب��ن��ك ال���م���رك���زي ال��ع��راق��ي 

)جيش الدعم االقتصادي الوطني(.
إنَّ ال��دع��م ال���ذي ق��دم��ه البنك ال��م��رك��زي الى 
ة  االقتصاد الوطني أثناء األزمة االقتصاديَّ
وتحرير  اإلره���اب  على  وال��ح��رب  ة  والماليَّ
الموصل واألنبار وصاح الدين يعدُّ نقطة 
مضيئة وتجربة نجاح في بلد يمر بظروف 
قاسية وبمرحلة تاريخية هي األصعب في 
واألمنية  االقتصادية  التحديات  مواجهة 
والتي لم تمر بها أي دول��ة في العالم مثل 
ال����ع����راق، إذ أس���ه���م م��س��اه��م��ة ك��ب��ي��رة في 
تعزيز الصمود االقتصادي وفي تحقيق 
ال��ن��اج��ز ع��ل��ى اإلره������اب وتحقيق  ال��ن��ص��ر 
االستقرار النقدي واالنتصار المالي. وإنَّ 
وتطبيقات  الحكيمة  واإلج����راءات  الجهود 
ة  التطويريَّ واإلج����راءات  النقدية  السياسة 
االقتصادية  المرحلة  في  المركزي  للبنك 
رسم  البنك  استطاع  إذ  ل��ل��ع��راق،  الصعبة 
 )2020  -  2016( للسنوات  ستراتيجيته 
المالي  النظام  في  االستقرار  تحقيق  في 
وت��ح��ف��ي��ز ال��ن��م��و االق���ت���ص���ادي وال��ش��م��ول 
ال���م���ال���ي وال���ب���ن���اء ال��ه��ي��ك��ل��ي وال��م��ؤس��س��ي 
واالستثمار األمثل في الرأسمال البشري 

من خال إنجازات مهمة أبرزها:
تريليون  ب��ح��دود 20  ال��دول��ة  دع��م خزينة 
دي��ن��ار وال��م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى اس��ت��ق��رار سعر 
على  والمحافظة  العراقي  الدينار  ص��رف 

المحافظة  كذلك  لأسعار  م��ت��وازن  معدل 
ع��ل��ى ن��س��ب��ة ال��ت��ض��خ��م األس����اس ال��س��ن��وي 

بنسبة
ال ت���زي���د ع��ل��ى 2 ب��ال��م��ئ��ة وع���ل���ى م��س��ت��وى 
معدالت  األجنبية ضمن  االحتياطات  من 
زال��ت  ال��دول��ي��ة، وم��ا  المعايير  مقبولة وف��ق 
مليار   68 ب��ح��دود  األجنبية  احتياطياته 
ال���م���ص���رف���ي  ال����ق����ط����اع  وت���ح���ف���ي���ز  دوالر. 
وتأسيس   

ً
ورق��اب��ي��ا  

ً
وإش��راف��ي��ا  

ً
تنظيميا

ة  التنظيميَّ الهياكل  وح��دات جديدة ضمن 
غسيل  ومكافحة  كاالمتثال  للمصارف 
األم��وال وتمويل اإلره��اب وإدارة المخاطر 
ق��ان��ون  وإص����دار  والتشغيلية  االئ��ت��م��ان��ي��ة 
ل��س��ن��ة 2015  رق�����م 39  األم��������وال  غ��س��ي��ل 
وت����أس����ي����س م���ج���ل���س م���ك���اف���ح���ة غ��س��ي��ل 
أنظمة  وتطوير  اإلره���اب  وتمويل  األم���وال 
الدفع  المدفوعات وتطبيق جميع عمليات 
بالتجزئة وبواسطة الهاتف النقال وإنشاء 

ال���وط���ن���ي وال���ع���م���ل ع��ل��ى تطبيق  ال��م��ق��س��م 
ال��م��ع��اي��ي��ر ال���دول���ي���ة ف���ي ال��ت��ق��اري��ر ال��م��ال��ي��ة 

ة واإلفصاح.  مع مبدأ الشفافيَّ
ً
انسجاما

ي��ض��اف ال���ى ذل���ك ج��ه��ود ال��ب��ن��ك ال��م��ب��ذول��ة 
 ف����ي ت��ح��ف��ي��ز ع���م���ل���ي���ات ال���ش���م���ول 

ً
ي���وم���ي���ا

ال��م��ال��ي وال��ت��رك��ي��ز ع��ل��ى م���ب���ادرة ت��وط��ي��ن 
روات�������ب ال��م��وظ��ف��ي��ن ل���غ���رض رف�����ع ن��س��ب��ة 
الشمول المالي للسكان الذين ليس لديهم 
المصرفي ولغرض  الجهاز  حسابات في 
البنك  المصرفي قام  بالقطاع  الثقة  إع��ادة 
 
ً
وفقا المصارف  تقييم وتصنيف  بإعادة 
تقييم  ف��ي  ال��دول��ي��ة  والمقاييس  للمعايير 
نتائج االعمال وقياس كفاءة األداء، كذلك 
ت��أس��ي��س ش��رك��ة ض��م��ان ال���ودائ���ع ب��ه��دف 
رف������ع ن���س���ب���ة االدخ����������ار ل������دى ال���م���ص���ارف 
وت���ق���ل���ي���ل ن���س���ب���ة االك����ت����ن����از ف����ي ال���ب���ي���وت، 
وب��ال��ت��ال��ي ت��ن��ش��ي��ط االق��ت��ص��اد م���ن خ��ال 
المصرفي  وال��ت��م��وي��ل  االس��ت��ث��م��ار  تفعيل 

والهيكلية  التنظيمية  اإلج�����راءات  وات��خ��اذ 
واستحداث مركز اإليداع في سوق العراق 
ل����أوراق ال��م��ال��ي��ة وت��أس��ي��س م��رك��ز وطني 
ل��اس��ت��ع��ام االئ��ت��م��ان��ي. وع��ل��ى م��س��ت��وى 
ال���ع���اق���ات ال��م��ص��رف��ي��ة ال���دول���ي���ة اس��ت��ط��اع 
البنك المركزي وبجهود استثنائية إعادة 
وت��م��ت��ي��ن ال���ع���اق���ات م���ع ال���ب���ن���وك ال��ع��رب��ي��ة 
المتحققة  االن��ج��ازات  وإيصال  واالجنبية 
ال���ى   2018  ‐  2015 ال����س����ن����وات  خ�����ال 
مثل  الحاكمة  الدولية  المالية  الموسسات 
مجموعة العمل المالي )FATF(، إذ تمت 
على  مثبتة  م��اح��ظ��ة   700 ن��ح��و  تصفية 
ال��وض��ع المالي ف��ي ال��ع��راق وال��ت��ي أسهمت 
الرمادية  م��ن  ال��ع��راق  انتقال تصنيف  ف��ي 
ال���ى ال��م��ت��اب��ع��ة االع��ت��ي��ادي��ة ال���دوري���ة، وت��ع��دُّ 
األم��ن  ال��ى مجلس  المحافظ  السيد  دع��وة 
ال���دول���ي وع��رض��ه اإلن���ج���ازات وال��ت��ط��ورات 
واالمتثال  والتقنية  والبنيوية  التنظيمية 
للمعايير الدولية في اإلباغ المالي وتعزيز 
العراق  وبقدرة  العراقي  باالقتصاد  الثقة 
االئتمانية  باالستحقاقات  االل��ت��زام  على 
الدولي وصندوق  البنك  الدولية، وإش��ادات 
ال��ن��ق��د ال��دول��ي ك���ان ل��ه��ا األث���ر ال��واض��ح في 
واالنتصار  االق��ت��ص��ادي  الصمود  تعزيز 
ال����م����ال����ي وال����س����ي����ر ب���خ���ط���ى ث����اب����ت����ة ن��ح��و 

االستدامة المالية.
 ع��ل��ى ت��ق��ري��ر 

ٌ
وه����ي رٌد واض������ٌح وش���ف���اف

االت���ح���اد األوروب�����ي األخ���ي���ر. وف���ي ال��ظ��رف 
ب��ال��ذك��رى  يحتفلون  وال��ع��راق��ي��ون  ال���راه���ن 
وسائل  أدع��و  الموصل  لتحرير  السنوية 
اإلع��������ام ال���وط���ن���ي���ة ال�����ى ت���ع���زي���ز ال���ج���ه���ود 
االس���ت���ث���ن���ائ���ي���ة ال��م��خ��ل��ص��ة ال���ت���ي ي��ب��ذل��ه��ا 
ال��ع��راق��ي��ون االب����اة وه���م ي��ق��ات��ل��ون اإلره���اب 
وي��ب��ن��ون ال��ع��راق ال��ج��دي��د ف��ي آٍن واح����ٍد أْن 
ي���وج���ه���وا ال���ض���وء ع��ل��ى ت���ج���ارب ال��ن��ج��اح 
�����ة ال����ت����ي ح���ق���ق���ت ال���ص���م���ود  االق�����ت�����ص�����اديَّ
 ويقودها 

ً
االقتصادي والتي قادها سابقا

 البنك المركزي العراقي.
ً
حاليا

ة: االنتعاش  المفوضية األوروبيَّ
المركزي وتحرير الموصلفي }االتحاد{ غير متماثل

في خضم األزمة االقتصادية واملالية الجديدة وجهود مواجهة فيروس كورونا في مرحلة انتشاره 
الثالثة والظروف والتحديات االقتصادية الدولية التي تواجه العراق وآخرها تقرير االتحاد 
األوروبي املجافي للحقيقة باعتبار العراق من الدول العالية املخاطر في مجال غسيل األموال 

وتمويل اإلرهاب.

سمير النصيري 

بروكسل/ كاظم الحناوي

اإلجمالي  المحلي  الناتج  سيتقلص 
البلجيكي بنسبة 8.8 في المئة هذا 
في  التخفيف  ت��داب��ي��ر  بسبب  ال��ع��ام 
سياق أزمة جائحة كورونا، على أمل 
 
ً
االنتعاش مرة أخرى ويسجل نموا
بنسبة 6.5 بالمئة. هذا ما تنبأت به 
التي عرضت  األوروب��ي��ة  المفوضية 
ت��وق��ع��ات��ه��ا االق���ت���ص���ادي���ة ال��ج��دي��دة 
اليوم، وحذرت من أنَّ االنتعاش في 
منطقة ال��ي��ورو واالت��ح��اد األوروب���ي 
غير  ي��ك��ون  أْن  المرجح  م��ن  بأكمله 

متماثل.
مع  المفوضية  توقعات  وتتماشى 
البلجيكي  ال��وط��ن��ي  ال��ب��ن��ك  ت��وق��ع��ات 
 
ً
ن����م����وا ي����ف����ت����رض  ال��������ذي   ،)NBB(
 ب��ن��س��ب��ة 9.0 

ً
 س���ل���ب���ي���ا

ً
اق����ت����ص����ادي����ا

 
ً
ف���ي ال��م��ئ��ة ف���ي ال���ع���ام 2020 ون��م��وا

في  المئة  ف��ي   6.4 بنسبة   
ً
إي��ج��اب��ي��ا

العام 2021. أرق��ام النمو أس��وأ مما 
توقعت اللجنة في الربيع. وذلك ألنَّ 
اإلج������راءات االح��ت��رازي��ة ي��ت��م رفعها 
قبل   

ً
متوقعا ك��ان  مما  أبطأ  بشكل 

شهرين. وفي ما يتعلق بالتضخم، 
تتوقع المفوضية أْن تصل إلى 0.3 
في المئة في بلجيكا هذا العام، من 
بنسبة  األس��ع��ار  ترتفع  أْن  المتوقع 

1.4 في المئة في العام 2021.
 ل���ل���م���ف���وض���ي���ة، س��ي��ن��ك��م��ش 

ً
ووف�����ق�����ا

اق���ت���ص���اد م��ن��ط��ق��ة ال����ي����ورو ب��ن��س��ب��ة 
ال��ع��ام، واقتصاد  المئة ه��ذا  8.7 ف��ي 
االت���ح���اد األوروب������ي ب��أك��م��ل��ه بنسبة 
قد  المفوضية  المئة. كانت  8.3 في 
اف��ت��رض��ت ف���ي ال��س��اب��ق أرق�����ام نمو 
لمنطقة  ب��ال��م��ئ��ة   7.7 ت��ب��ل��غ  س��ل��ب��ي��ة 
ل���ات���ح���اد  ب���ال���م���ئ���ة  و7.4  ال������ي������ورو 

األوروبي.
يوضح فالديس دومبروفيسكيس، 
ال���م���ف���وض األوروب����������ي ل���اس���ت���ق���رار 
ال��م��ال��ي وال��خ��دم��ات ال��م��ال��ي��ة وات��ح��اد 
أسواق المال: أنَّ التأثير االقتصادي 
ل��ل��ح��ظ��ر أش����د م��م��ا ك��ن��ا ن��ع��ت��ق��د في 
االقتصادي  المفوض  وق��ال  البداية، 
باولو جنتيلوني: إنَّ "هذه التوقعات 
المدمرة  االق��ت��ص��ادي��ة  اآلث���ار  تظهر 

لهذا الوباء".
 إل�����ى ال����ت����واري����خ األول�����ى 

ً
واس����ت����ن����ادا

ل��ش��ه��ري أي���ار وح���زي���ران ، ي��ب��دو أنَّ 
أسوأ أزمة انتهت، كما تقول اللجنة. 
ال��ت��ع��اف��ي س��وف  ال���م���ؤك���د أنَّ  وم����ن 
ي��ت��س��ارع ف���ي ال��ن��ص��ف ال��ث��ان��ي من 
لن  النمو  أنَّ  ال��رغ��م م��ن  ال��ع��ام، على 
البلدان.  يكون هو نفسه في جميع 
وبعبارة أخرى، فإنَّ االنتعاش يهدد 

بأْن يصبح غير متماثل.
 -11.2( إي��ط��ال��ي��ا  ال���ي���ورو  دول  ف���ي 
بالمئة(   -10.9( وإسبانيا  بالمئة( 
 ، ب�����ال�����م�����ئ�����ة(   -10.6( وف�����رن�����س�����ا 
س��ي��ك��ون ال���ن���ات���ج االق���ت���ص���ادي هو 
 ه��ذا ال��ع��ام. سيكون 

ً
األك��ث��ر ت��ض��ررا

االنكماش األصغر في مالطا )6.0- 
بالمئة( ولوكسمبورغ )6.2- بالمئة( 
ب��ال��م��ئ��ة(   -6.3( وف��ن��ل��ن��دا  وأل��م��ان��ي��ا 
وهولندا )6.8- بالمئة(. بحلول عام 
2021 ، ينبغي لجميع بلدان منطقة 
النمو  إل���ى  ت��ع��ود  أْن  ال���� 19  ال���ي���ورو 
المئة في  االق��ت��ص��ادي، من 2.8 في 
فنلندا إلى 7.6 في المئة في فرنسا.
وأضاف المفوض جنتيلوني "وهذا 
 
ً
ه��و ال��س��ب��ب ف��ي أن���ه م��ن ال��م��ه��م ج��دا
بشأن  ات��ف��اق  إل��ى  التوصل بسرعة 
خ���ط���ة اإلن�����ع�����اش ال����ت����ي اق��ت��رح��ت��ه��ا 

المفوضية".

في ظل التحديات المتعاقبة

رؤية اقتصاديَّة
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ة تأصيل الهوية العراقيَّ
بناء  ف��ي  آب 1923  ف��ي 23  ال��ول��ي��دة  العراقية  ال��دول��ة  اخفقت 
هوية عراقية واضحة املعالم ،فقرون من االحتالل العثماني 
امل��ت��خ��ل��ف، وت��أث��ي��ر االح��ت��الل ال��ب��ري��ط��ان��ي ،ف��ض��ال ع��ن تحيز 
ال��دول��ة العراقية  ال��ت��ي ادارت دف���ة  ال��ح��اك��م��ة  ال��ع��راق��ي��ة  ال��ن��خ��ب 
لذلك  ب��ري��ط��ان��ي��ا  وت��ش��ج��ي��ع  وال��ق��وم��ي��ة  ال��ط��ائ��ف��ي��ة  لخلفياتها 
االتجاه . كل ذلك خلق حالة من االضطراب والتشويش في 
خلق هوية جمعية عراقية حتى عام 1958. نستخلص مما 
تقدم، ان الدولة العراقية املعاصرة في العهد امللكي )23 اب 
-1921 14 تموز 1958 (كانت عامل تعويق لتطور مواطنة 
امل��ق��ص��ودة  او  ال��واض��ح��ة  غ��ي��ر  ن��اش��ئ��ة بسياستها  ع��راق��ي��ة 
ح��ي��ال االق��ل��ي��ات وال��ط��وائ��ف االخ����رى ف��ي امل��ج��ت��م��ع ال��ع��راق��ي 
 ) )العراقوية  للهوية  ال��ى نضوج مفهومني  ادى  ال��ذي  ،االم��ر 
و )ال��ع��روب��ي��ة ( ال��ل��ذي��ن ك��ان��ا س��ب��ب��ا اس��اس��ي��ا ل��الن��ق��س��ام��ات 
الدولة  تأسيس  منذ  املجتمعي  االستقرار  وع��دم  السياسية 
ال��ع��راق��ي��ة، وح��ت��ى ال���وق���ت ال��ح��ال��ي ،ف��ات��ج��ه ال���ك���رد وال��ش��ي��ع��ة 
وبعض االقليات العرقية االخرى وبعض االتجاهات الفكرية 
وال��س��ي��اس��ي��ة ال��ج��دي��دة ,وخ���اص���ة ال��ش��ي��وع��ي��ني ال���ى االت��ج��اه 
عقد  في  العراقي  الشيوعي  الحزب  تأسيس  منذ  العراقوي 
السنة  اتجهت  ح��ني  ف��ي   ، العشرين  ال��ق��رن  م��ن  الثالثينيات 
ال���ى ج��ان��ب بعض  ال��ع��ل��م��ان��ي��ة الشيعية  وب��ع��ض االت��ج��اه��ات 
الذي  العروبي  االت��ج��اه  ال��ى  والسياسية  الفكرية  االتجاهات 
العراقية  ال��دول��ة  تطوير  في  العراقوي  لالتجاه  منافسا  ك��ان 

بعالقاتها بالهوية العراقوية او العروبية . وكان ذلك اشكالية 
ال��والء نحو هوية وطنية جمعية   حقيقية اضعفت وشوهت 

واضحة .
العراقية  للهوية  العراقوي والعروبي  املفهوم  الصراع بني  ان 
ان نلتمس  ، ويمكن  االت��ج��اه��ني  ب��ني ه��ذي��ن  ال��ى تناحر  ادى 
تأسيس  منذ  للعراق  الكبرى  االح���داث  غالبية  ف��ي  دوره��م��ا 
الدولة العراقية ، السيما بعد اشهر من ثورة 14 تموز التي 
كرست منذ ايامها االول��ى لخلق ذاك��رة جمعية عراقية لكل 
الدستور  العراق وظهر ذلك جليا من خالل اص��دار  اطياف 
املؤقت في 27 تموز 1958 الذي يمكن اعتباره حدثا مهما 
في تأصيل الهوية العراقية اذ اعترف للمرة االولى بالشراكة 
القومية ضمن  ، واقر الدستور حقوقهم  العرب والكرد  بني 
الوحدة العراقية . ففي امل��ادة التاسعة من الدستور ضمنت 
ث����ورة ت��م��وز م���س���اواة امل��واط��ن��ني ج��م��ي��ع��ا ام����ام ال��ق��ان��ون في 
بينهم  التمييز  يجوز  ال  ،بحيث  العامة  وال��واج��ب��ات  الحقوق 
ب��س��ب��ب ال��ج��ن��س او االص����ل او ال��ل��غ��ة او ال��دي��ن او ال��ع��ق��ي��دة . 
امل��ادة )20( من  فضال عن تأليف مجلس سيادةعلى وف��ق 
ال��دس��ت��ور امل��ؤق��ت م��ن م��ك��ون��ات ال��ش��ع��ب ال��ع��راق��ي )الشيعة 
وال��س��ن��ة وال��ك��رد( . ليس ه��ذا فحسب ف��ان امل���ادة )10( من 
ال��دس��ت��ور امل��ؤق��ت ،ق���د م��ن��ح��ت ال��ع��راق��ي��ني ح��ري��ات االع��ت��ق��اد 
واالدي��ان والحرية الشخصية .وعلى االرض بادرت حكومة 
واق��ت��ص��ادي��ة عميقة  اجتماعية  تغييرات  اح���داث  ال��ى  ال��ث��ورة 

مهمة في حياة املواطنني ففي 28 تموز 1958 ،اعلن مجلس 
الوزراء ،إلغاء قانون دعاوى العشائر الذي اصدرته سلطات 
القضائي  العشائر  لدعم نفوذ رؤس��اء  البريطاني  االحتالل 
واالجتماعي . بان جعلت سلطة القضاء على ابناء العشائر 
في القضايا املدنية والجنائية ،لقد قسم هذا القانون الشعب 
 ، والعشائري  امل��دن��ي  بالتمييز  القانونية  ووح��دت��ه  ال��ع��راق��ي 
فبإلغائه حققت الثورة مبدأ املساواة امام القانون .وفي سياق 
اخر،يعد قانون االحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 من 
التي حققت املساواة والعدالة في الحقوق الرسمية  القوانني 
والتمييز  الطائفية  ورف��ض  السلطة  التي شرعتها  والعرفية 
ال����ذي ك���ان ي��ت��س��م ب���ه امل���ذه���ب ال��رس��م��ي ال��ع��ث��م��ان��ي وت��وح��ي��د 
االحكام الشخصية املناسبة لواقع املجتمع ومتغيرات الحياة 
دون التقيد ب����آراء م��ذه��ب م��ح��دد . واالك��ث��ر اه��م��ي��ة ف��ي تلك 
الحقبة ،كان عبدالكريم قاسم هو الزعيم العراقي االوحد في 
القرن العشرين الذي قارع النزعة الطائفية في الحياة العامة 
،اذ ألول مرة اصبحت الجماعات املهمشة كالنساء واالقليات 
الحكومة بشكل  في  ممثلة  نفسها  تجد   ، والكرد  والشيعة 
 . امرًا ممكنًا  الفعلية  السياسية  املشاركة  .واصبحت  مؤثر 
وبقى ان اقول ،حملت ثورة تموز وقائدها مشروعا وطنيا 
؛  الحقة  املواطنة  ،اساسها  عراقوية  هوية  طياته  في  ،يحمل 
باغتيال  امل��ش��روع  ه��ذا  اغتيل  العراقيني  لكن من س��وء حظ 

قائده، في 9 شباط 1963.

الجي��������ش العراقي ال��������ذي نفذ التحرك على امللكية ونجح ف��������ي تغيير نظام الحكم الى 
جمهوري صبيحة 14 تموز 1958، كان هو املؤسس��������ة العراقية األكثر تأثرًا بنهج 
الث��������ورة وتطوراتها، إذ وبعد النجاح وفرض الس��������يطرة على الدولة وتس��������لم بعض 
الضب��������اط املش��������اركني بالثورة العدي��������د من املناصب السياس��������ية. التفت��������وا لتطوير 
املؤسس��������ة العس��������كرية ذاتها، إذ أص��������درت الحكومة آنذاك أوامر بقب��������ول املئات من 
الش��������باب ف��������ي دورات بكليات االحتياط ومنحهم رتبًا، يحس��������ب تعميمها األول في 
الجي��������ش )ن.ض.ت.ح( الت��������ي تعني نائب ضابط تلميذ حرب��������ي، وعن طريقها دخل 
الى الجيش أول مرة مئات الش��������باب من أبناء الوس��������ط والجن��������وب، وزادت فرقه الى 
خم��������س فرق فاعلة وبدأ التحول التدريجي في التس��������ليح من 
الغرب )البريطاني( الى الشرق السوفييتي، خاصة في القوة 
الجوية التي دخلت في أسرابها املشكلة حديثًا طائرات امليغ 
)17( ومن ثم )19( وهكذا صعودًا وفي الدروع دخلت الدبابة 
 )T54( ومن بعدها األكثر شهرة )T34( الروس��������ية الشهيرة

.
ً
التي استمرت في الخدمة طويال

لك��������ن الجيش ال��������ذي وجد زخمًا قوي��������ًا في الدع��������م والتطوير 
م��������ن عبد الكريم قاس��������م قائد الثورة، قد اس��������هم في القضاء 
عليه وعلى الثورة مس��������تخدمًا األسلحة واملعدات والطائرات 
الحديث��������ة آنذاك في الهجوم على وزارة الدفاع التي اتخذ منها 
عبد الكريم مقرًا إلدارة الدولة، في الثامن من ش��������باط 1963. 
بقيادة الضباط البعثيني وعبد السالم الرجل الثاني في ثورة 

تموز. 
إن التغير أو االنقالب الذي حصل في ش��������باط غّير من معالم 
الجي��������ش العراقي وبعض قيمه وتقالي��������ده، إذ على الرغم من 
الفت��������رة القصيرة التي حكم فيه��������ا االنقالبيون العراق والتي 
قلت عن السنة، لكن خطوات تسييس الجيش ودفعه باتجاه 
العقائدية الحزبية قد ب��������دأت من تلك األيام التي حصل فيها 
منح رتب عليا ألغراض السياسة خالفًا للتقاليد العسكرية، 
وب��������دأ التخطي��������ط للقب��������ول الحزبي ف��������ي الكليات العس��������كرية 
وكذلك منح الرتب العسكرية الى الحزبيني وبطريقة أسست 
لخط��������وات وجد فيها االنقالبيون أنفس��������هم بعد العام 1968 
أساس��������ًا لح��������رف الجيش العراقي الذي أراد ل��������ه ثوار تموز أن 
يكون جيشًا مهنيًا مدافعًا عن الوطن ، فتغيرت من بعد تلك 
السنة موازين حساب القدرة في الجيش، واتجه االنقالبيون 
الى الكثرة على حس��������اب النوعية، وأدخلوا الشباب الحزبيني 
الى الجيش أفواجًا وكان��������ت خطوتهم األولى قبول الناجحني 
في الصف الخامس الثانوي والراسبني فيه بدورتني خاصتني، منحوا بعد اتمامها 
رتب��������ة )ن.ض.ت.ح( ملا يقارب ألفي حزبي توزعوا على صنوف الجيش عول عليهم 

الحزب آنذاك لتغيير وجهته ليكون جيشًا عقائديًا. 
إن الجي��������ش العقائ��������دي الذي ابتعد كثيرًا عن الخط الذي رس��������مه ثوار تموز كان قد 
أرهق الدولة العراقية بزيادة أعداده واحتكاره املوازنات الضخمة من أجل التس��������ليح 
والتجهي��������ز وخوضه الح��������روب غير املبررة انته��������ى عام 2003 بطريقة مأس��������اوية 
ل��������م يتمكن فيها من تحقي��������ق غاية الدفاع عن الدولة، ألس��������باب أهمها اإلصابة بداء 

ة.  العقائديَّ

د. سعد العبيدي 

الجيش الذي 
وجد زخمًا 
قويًا في الدعم 
والتطوير 
من عبد 
الكريم قاسم 
قائد الثورة، 
أسهم في 
القضاء عليه 
وعلى الثورة 
مستخدمًا 
األسلحة 
واملعدات 
والطائرات 
الحديثة آنذاك 
في الهجوم على 
وزارة الدفاع 
التي اتخذ منها 
عبد الكريم 
مقرًا إلدارة 
الدولة

الصباح غير مسؤولة عن اآلراء الواردة في مقاالت الكتاب 

د. عبدالله حميد العتابي

بعد مضي اثنني وستني عامًا، ال تزال الحركة 
التي قادها عدد من الضباط العراقيني فجر 
 
ً
يوم 14 تموز)يوليو( عام 1958 تواجه سؤاال
مهمًا: هل كانت ثورة أو انقالبًا؟ إن االنحياز 
إلى أحد هذين الوصفني أصبح مجرد وجهة 
أحدهما  ف��ري��ق��ني،  ب��ني  تناقض  فهناك  ن��ظ��ر، 
ي��م��ج��د ال���زع���ي���م وث���ورت���ه،وث���ان���ي���ه���م���ا ي��ج��رم��ه 

ويشتمه!
الزعيم  ال��راح��ل  ال����وزراء  ف��ي خطابات رئيس 
الحماسية، تكررت كثيرًا  الكريم قاسم  عبد 
عبارة )جمهوريتنا الخالدة وثورتنا الخالدة 
(، وكان الرجل ضابطًا شجاعًا،طوال تاريخه 
ال��ع��س��ك��ري، ل���ذل���ك ع��ن��دم��ا أص���ب���ح س��ي��اس��ي��ًا 
ف���ج���أة ل���م ي���ن���زع م��الب��س��ه ال��ع��س��ك��ري��ة،ول��ك��ن 
أصبحت شهيته مفتوحة للخطابات اإلذاعية 
خ��ص��وص��ا ،ف���ق���د ك����ان ال��ت��ل��ف��زي��ون م��ح��دود 
االن���ت���ش���ار ف���ي ت��ل��ك ال��ح��ق��ب��ة،وق��د اس��ت��وع��ب 
ال���زع���ي���م خ���ط���ورة ال���ت���ح���دي���ات ال���ت���ي واج��ه��ت 
ب��خ��ط��اب��ات جماهيرية  ي��ص��دح  ن��ظ��ام��ه،ف��راح 
بناء  ف��ي  س��اع��دت��ه  رب��م��ا  تحريضية  تعبوية 
قاعدة شعبية واسعة،في بداية عهده، خاصة 
امللكي ظهور  العهد  لم يعرف في  العراق  إن 
الشارع  تخاطب  كارزمية  دعائية  شخصية 
وت��ح��رك��ه وت���وج���ه���ه، ل��ك��ن خ��ط��اب��ات ال��زع��ي��م 
أص��ب��ح��ت م���ج���رد ف��ق��اع��ة دع���ائ���ي���ة ص��اخ��ب��ة 
ت��ف��ج��رت ب��ع��د أرب���ع���ة أع�����وام ون��ص��ف،ع��ن��دم��ا 

اقتيد الزعيم األوحد من قبل االنقالبيني من 
رفاقه السابقني إلى غرفة اإلع��دام في مبنى 
اإلذاعة والتلفزيون،يوم 9 شباط 1963،فكان 
موته في ذلك املكان الذي كان يحلم أن يكون 
م��ن��ص��ة ل��ص��ن��اع��ة م���ج���ده،وت���ل���ك م����ن ح��ك��م��ة 
االستعمار  )إننا..إننا ضد  اإللهية!   األق��دار 
وال���رج���ع���ي���ة..إن���ن���ا ض����د ال���ظ���ل���م واإلق���ط���اع���ي���ة 
وال��ع��ب��ودي��ة...إن��ن��ا ن��ح��ارب ال��ح��زب��ي��ة..ث��ورة ال 
املتكررة  ال��ع��ب��ارات  تلك  غ��رب��ي��ة(  وال  شرقية 
والنغمة العالية تعودت عليها حينذاك مسامع 
عندما  ك��ان��وا  بعضهم  أن  ح��ت��ى  ال��ع��راق��ي��ني، 
يشاهدون جنازة مارة فوق سيارة، يؤدون 
يقولون ساخرين:)روح  ثم  للمتوفى،  التحية 
ال��ل��ه م��ع��ك خ��ل��ص��ت م���ن خ��ط��اب��ات ال��زع��ي��م(!  
األول  يومها  منذ  ال��زع��ي��م  ح��رك��ة  اصطبغت 
بلون الدم،فقد قام ضباط تموز بإبادة االسرة 
املهداوي  محكمة  الحاكمة،وحاكمت  امللكية 
بقسوة،ثم  وعاقبتهم  امل��ل��ك��ي  ال��ن��ظ��ام  رم���وز 
تفجر الخالف بني شريكي االنقالب الزعيم 
ع���ب���د ال���ك���ري���م ق���اس���م ون���ائ���ب���ه ع���ب���د ال���س���الم 
ع���ارف،وم���ن خ��الل ت��زاي��د شقة ال��خ��الف بني 
ش��خ��ص��ي��ت��ني وات���ج���اه���ني س��ي��اس��ي��ني، ام��ت��د 
ال��ص��راع ال���ى ال��ش��ارع ب��ني ال��ح��زب الشيوعي 
القومي  والتيار  جهة،  الزعيم،من  من  املقرب 
ال���ذي ي��ض��م ح���زب ال��ب��ع��ث وال��ق��وم��ي��ني ال��ع��رب 
من جهة ثانية،وكان لكل من هذين التيارين 

امل��ت��ص��ادم��ني ش��ع��ارات��ه وج��م��ه��وره وسالحه 
وتمويله ودعمه الخارجي اإلقليمي والدولي!

خ���ط���اب���ات ال���زع���ي���م ك����ان����ت ص�����وت ال��س��ل��ط��ة 
األق����وى،وم����ي����زان ال��س��ي��اس��ة، ل��ك��ن��ه��ا ل���م تكن 
اإلقناع والتأثير،مثلما كانت في  ق��ادرة على 
ت��راج��ع��ت مصداقيتها  ف��ق��د  ال��ت��غ��ي��ي��ر،  ب��داي��ة 
واض��م��ح��ل ص��داه��ا ف��ي ال���ش���ارع، وأصبحت 
وسيلة تخدير،في مواجهة أزمات ومؤامرات 
الوقت  م��ت��زاي��دة،وف��ي  وانقسامات  وات��ه��ام��ات 
ال�����ذي ك����ان ال��زع��ي��م ي��ت��ج��ن��ب وص����ف غ��ري��م��ه 
الرئيس املصري الراحل جمال عبد الناصر 
بنعوت شخصية سيئة،كانت إذاعة )صوت 
ال��ع��رب( م��ن ال��ق��اه��رة تنقل خ��ط��اب��ات م��دوي��ة 
ويسميه  الزعيم  فيها  يهاجم  الناصر  لعبد 
امل��ذي��ع املصري  ال��ع��راق( ويخصص  )ق��اس��م 
ال��ش��ه��ي��ر أح���م���د س��ع��ي��د م��ق��اط��ع م���ن ح��دي��ث��ه 

الالذع لالستهزاء بحكم الزعيم العراقي!
ح�����رب ال�����ه�����واء ب����ني ق����اس����م وع����ب����د ال���ن���اص���ر 
ت��ص��اع��دت ب���ني ال��رئ��ي��س��ني ال��ع��رب��ي��ني عندما 
طالب قاسم بضم الكويت للعراق واعتبرها 
مدينة عراقية سرقها املستعمرون،لكن عبد 
الناصر رفض مشروع قاسم الوحدوي،وقاد 
دعم  ثم  وم��ن  الكويت  لحماية  عربيًا  تحالفًا 

استقاللها رسميًا.
)الخونة(  الزعيم كان يصف خصومه دائمًا ب�
و)ال����ع����م����الء( ف��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��خ��وي��ن واالس���ق���اط 

أن  بيد  غريبة،  ليست  السياسة  ف��ي  وال��غ��در 
ت��اري��خ ال��ع��راق ال��ق��دي��م وال��ح��دي��ث،ح��اف��ل بهذا 
الصراع  تدور حول  القصص،التي  النوع من 
بعدم  ي��ع��رف  بلد  وال��ن��ف��وذ،ف��ي  السلطة  على 

االستقرار املستمر.
 ُي���روى أن ن���وري السعيد داه��ي��ة ال��ع��راق في 
زمن النظام امللكي،شعر في أواخر أيامه، أن 
هناك مؤامرة تدبر في الخفاء من قبل بعض 
رعاهم  أن  سبق  الذين  العسكريني  الضباط 
وم��ن��ح��ه��م ال���رت���ب ال��ع��س��ك��ري��ة ت��ح��ت ال��ق��س��م 
ب���ال���والء للملك وامل��م��ل��ك��ة وال��ش��ع��ب  امل���ع���روف 
يستدعيهم  بعضهم  إل���ى  وال���وط���ن،ف���أرس���ل 
ث���م طلب  ي��ع��ات��ب��ه��م،  ل��ل��ح��ض��ور ع���ن���ده، وراح 
ال��ك��ري��م،وأداء  الكتاب  على  أيديهم  م��د  منهم، 
ال��ي��م��ني م���ج���ددًا، وال��ح��ل��ف ب��ع��دم خ��ي��ان��ة امللك 
والشعب، فاقسموا جميعًا، في صبيحة يوم 
الضباط  أولئك  بعض  ق��ام  تموز)يوليو(   14
بخيانة ذلك القسم العظيم، وأعلنوا انقالبهم 
املالكة،  الهاشمية  االس���رة  وق��ت��ل��وا  امل��ع��روف، 
الوصي  جثة  الناقمني  الناس  بعض  وسحل 
عبد اإلله ونوري السعيد في شوارع بغداد.. 
وكانت التهمة الجاهزة لهؤالء الضحايا هي 
الله،  أع��زك  ل��ي  الشعب وال��وط��ن.. فقل  خيانة 
م��ن ه��و ال��خ��ائ��ن وم���ن ه��و امل���خ���ون، ف��ي ه��ذه 
السلطة  ل��ع��ب��ة  امل���ح���زن���ة!؟..وت���ل���ك  امل��س��رح��ي��ة 

الدموية، فهل كانت ثورة او انقالبًا؟!

خطابات الزعيم ولغة السلطة

 د.محمد فلحي

 وبمشاركة فعالة من قبل مجموعة من املختصني العراقيني 
ال���ج���ادرج���ي وس���اس���ون  ال���س���وي���دي ورؤوف  ن���اج���ي  أم���ث���ال 
حسقيل ويوسف غنيمة ، وجاء الدستور امللكي وفقًا ملبدأ 

ان العراق وديعة الشعب لدى امللك ثم لورثته من بعده . 
ت��م��وز 1958 وق��ي��ام الجمهورية، ك��ان ال  ث���ورة 14  بعد ق��ي��ام 
بدَّ من وجود أساس وقاعدة تستند عليها القوانني الجديدة 
والتي تتناسب مع النظام السياسي الجديد، إذ إنَّ الدستور 
ي��ن��ص ع��ل��ى ش��ك��ل ال���دول���ة ون��ظ��ام ال��ح��ك��م وت��ن��ظ��ي��م السلطات 
املاسة هي  الحاجة  السلطات، ولهذا فان  العالقة بني  وشكل 
التي توجب وج��ود ه��ذه ال��ق��واع��د، أصبح األم��ر الزم��ا لكتابة 
دس��ت��ور م��ؤق��ت ، ينقل ح��ال��ة ال��ن��اس ال��ى ال��ن��ظ��ام الجمهوري 
ال��ج��دي��د، وم��ن��ذ ال��ل��ح��ظ��ات األول�����ى ل��ل��ث��ورة ت���م ت��ك��ل��ي��ف بعض 
القانونيني من الوطنيني برسم مالمح إلعداد دستور عراقي 
الحاجة ضرورية ولهذا سن على عجالة، على  مؤقت كانت 
امل��دن��ي وف��ق أسس  ال��ع��راق  أْن يتم تثبيته ورس���م معالم  أم��ل 
واضحة في منت دستور دائم يرسم آفاق املستقبل للمجتمع 

املدني العراقي. 
تم تكليف السيدين محمد حديد وصديق شنشل باإلضافة 
ل��ه��ذا ال��دس��ت��ور  ال���ى امل��ح��ام��ي ح��س��ني جميل لكتابة م��س��ودة 
امل��ؤق��ت، وب��م��دة ال ت��ت��ج��اوز األس��ب��وع��ني ق��دم��ت امل��س��ودة ال��ى 
مجلس الوزراء، إذ تم إقراره بتاريخ 27 تموز 1958 دستورا 

مؤقتا للجمهورية العراقية.
األب��ع��اد  أنَّ  إال  قانونية،  م���ادة   )30( ال��دس��ت��ور  ه��ذا  وتضمن 
الوطنية  ال��رؤي��ة  شكلت  عليها  ن��ص  التي  العميقة  القانونية 
ال��ص��اف��ي��ة وال��خ��ال��ص��ة ف��ي ت��ل��ك ال��ن��ص��وص، إذ أش����ارت امل���ادة 
)3( منه على شراكة العرب والكرد في هذا الوطن مع إقرار 
ال��دس��ت��ور ح��ق��وق��ه��م ال��ق��وم��ي��ة ض��م��ن ال���وح���دة ال��ع��راق��ي��ة، وإن 
ال��ش��ع��ب م��ص��در ال��س��ل��ط��ات ، وان امل��واط��ن��ني س��واس��ي��ة أم��ام 
ال��ق��ان��ون ف��ي ال��ح��ق��وق وال��واج��ب��ات ال��ع��ام��ة وال ي��ج��وز التمييز 
بينهم في ذلك بسبب الجنس او األصل أو اللغة أو الدين أو 

العقيدة. 
فعال  بشكل  ال��ث��ورة  عملت  ال��زراع��ي��ة  امللكية  ملعاني  ووف��ق��ًا 
وم��ل��م��وس ع��ل��ى تغيير ال��ق��اع��دة االق��ت��ص��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة 
القبلي  املجتمع  وتحويل  تطويرها  ال��ى  وسعت  ال��ع��راق،  ف��ي 
ال��ع��ش��ائ��ري ال��ق��اب��ع ت��ح��ت س��ل��ط��ة ش��ب��ه إق��ط��اع��ي��ة وع��الق��ات 
الترتيب  وإل���غ���اء  م��ت��م��دن،  مجتمع  ال���ى  مجحفة  اس��ت��غ��الل��ي��ة 
الطبقي املتحكم في السياسة الى مجتمع يقر بالتعددية لكل 
واعتماد  االقتصادي  النظام  في  التعددية  واعتماد  الطبقات، 
االع��ت��دال  االل��ت��زام بسياسة معينة تعتمد  ف��ي  ال��ت��درج  منهج 
وال��ح��ي��اد، وي��م��ن��ح ك��ل منها ف��رص��ت��ه ف��ي ال��ح��ك��م وامل��م��ارس��ة، 
باإلضافة الى مشاركة مطلقة في عملية البناء باتجاه اللحاق 
الفرصة  أب��ن��اءه  ويمنح  بالعراق  يليق  بما  الحديث  بالعصر 

الحقيقية امللموسة.
سلوك قيادات الثورة كان مياال بشكل متعفف الى إنصاف 
)امل��ؤق��ت��ة(  االستثنائية  ال��ح��ال��ة  وان  امل��ج��ت��م��ع،  ش��رائ��ح  جميع 
 على احترام تلك السيادة، وتوظيف كل امكانات 

ً
كانت دليال

الحكومة والدولة في خدمة اإلنسان وبناء القواعد الصناعية 
والتجارية التي يحتاجها البلد لاللتحاق بركب التطور، وهناك 
مالحظة جديرة بااللتفات فقد شكلت عالمة النزاهة ونظافة 
الضمير عالمات فارقة لجميع قيادات الثورة مهما اختلفت 
الزعيم  الثورة  قائد  القائمة  تلك  رأس  على  ويقف  مواقفهم، 
العالمات  كانت ضمن  وان  وه��ي عالمة  قاسم،  الكريم  عبد 
التي تتمتع بها اغلب قيادات البالد، وألنَّ الوضع االجتماعي 
السلوك فصاروا مضربًا  بهذا  يتمسك  للمجتمع كان  العام 

للمثل بعد ذهاب زمانهم. 
العراقية،  الحياة  ف��ي  م��ؤش��رات مهمة  ال��ث��ورة  تلك  ت��ت��رك  وإذ 
رغ���م ك��ل م��ا راف��ق��ه��ا م��ن السلبيات وال��ع��وائ��ق ال��ت��ي وضعت 
أم���ام طريقها إلع��اق��ة امل��س��ي��رة أو إج��ب��اره��ا ع��ل��ى االن��ح��راف 
عن الطريق الوطني السليم، فانها ودون أن يختلف أحد من 
الثورات الوطنية التي أزاحت كل ركائز االستعمار والهيمنة 
ال��ع��راق م��ن هيمنة االح��الف  ال��ع��راق، وح���ررت  األجنبية ف��ي 
العسكرية واملالية، وفتحت للعراق بابًا جديدًا نحو املستقبل 

الديمقراطي واألفق الواسع.

ة لثورة 14 تموز 1958 األسس القانونيَّ

زهير كاظم عبود 

أكثر من ستة عقود مرت على 14 تموز من العام 1958 التي حققت للعراق وشعبه 
ال��ع��دي��د م��ن اإلن��ج��ازات العظيمة, وف��ي ال��وق��ت ذات���ه واج��ه��ت ال��ع��دي��د م��ن التحديات 
فكان  ثمن  باي  اجهاضها  ارادت  معادية  وخارجية  داخلية  بتحالفات  وجوبهت 
 بدٍم بارٍد ومضرجًا بدمه 

ً
املشهد الدموي املؤلم بعد أربعة أعوام لقائد الثورة مقتوال

برصاص خصومه. كان النظام امللكي في العراق واحدًا من االنظمة التقليدية في 
املنطقة التي ظهرت بعد الحرب العاملية االولى وتقسيم ممتلكات الدولة العثمانية 
بعد مؤتمر الصلح في باريس واتفاقية سايكس -بيكو مع فارق ان العراقيني لم 
مقبولة  ايجاد صيغة  فتم  بريطاني  مباشر  بالدهم تحت حكم  تظل  ب��ان  يقبلوا 
البريطاني  النشاء نظام ملكي دستوري مقيد مقابل معاهدات تشرعن الوجود 
في العراق ,صحيح ان النظام امللكي اظهر الكثير من التسامح في مجال الحريات 
ناشطة على  والفردية وكانت هناك صحافة حرة وحركات سياسية  السياسية 
املراسيم  او  االحتجاجات  طريق  ع��ن  بسهولة  اسقاطها  يتم  وحكومات  االرض 
امللكية , لكن باملقابل كان هناك قمع ضد الحركات اليسارية وحوكم رئيس الحزب 
الشيوعي باالعدام في سابقة تاريخية لم تسجل في املنطقة 
,حيث لم يسبق ان اعدم زعيم لحزب ملجرد عقيدته السياسية 
رغم ان اليساريني في العراق لم يطلقوا الرصاص يوما على 
النظام  وتسيد  هيمنة  ال��ى  ,اضافة  الحكومة  في  اي مسؤول 
االقطاعي املجحف في اقصى جنوب العراق ,حيث اكثر من 
انسانية,  ظ���روف ال  يعيشون تحت  ك��ان��وا  م���زارع  ال��ف   100
ح��ي��ث ل��م يقبل ال��ن��ظ��ام امل��ل��ك��ي ال��ت��ف��ري��ط بعالقته م��ع االق��ط��اع 
مقابل ايجاد حل ملشكلة انسانية ظلت تتفاقم حتى انفجرت 
العاصمة  الفالحني نحو  بنزوح موجات بشرية ضخمة من 
مشكلني احزمة فقر حولها , اصر النظام امللكي على اهمالهم 

وعدم االلتفات ملعاناتهم . 
ال��ن��ظ��ام امللكي ب��ق��ادت��ه ال��ب��ارزي��ن وخ��ص��وص��ا ن���وري السعيد 
وعبد االله تماهى ايضا مع الغرب وخصوصا بريطانيا التي 
مندفعا  ال��ن��ظ��ام  وك���ان  للنظام  بالنسبة  االول��وي��ة  تمثل  ك��ان��ت 
البريطانية في  وامل��ش��اري��ع واالح���الف  السياسات  م��ع  وب��ق��وة 
الذي قوض كثيرا  املنطقة والدخول فيها، فكان حلف بغداد 
م��ن ال��رص��ي��د ال��ش��ع��ب��ي وال��ج��م��اه��ي��ري ل��ل��ن��ظ��ام داخ����ل ال��ع��راق 
واملنطقة . كما ان االنظمة امللكية الثالثة مسؤولة عن هزيمة 
حرب العام 1948 وضياع ارض فلسطني ، ما ادى الى ظهور 
تنظيمات عسكرية سرية مضادة لها كانت بدايتها في مصر 

في 23 تموز 1952 والعراق وثورة 14 تموز 1958 .
ع���دم ت��ط��ور ال��ن��ظ��ام ال��س��ي��اس��ي امل��ل��ك��ي واح��ت��ف��اظ��ه ب��ال��وج��وه 
رغم  وتمارسها  السلطة  ت��دم��ن  ك��ان��ت  ال��ت��ي  نفسها  القديمة 
عن  عاجزا  وجعله  بالعطب  اصابه  امللكي،  النظام  شيخوخة 
ال��ذي لم يكن يملك رصيدا شعبيا  ال��ى وج��ود عبد االل��ه  التغيير ,اض��اف��ة  مواكبة 
امللك  راعيا ووصيا على  ب��دوره  االحتفاظ  الشعب و ظل مصرا على  ل��دى  يذكر 
فيصل الثاني وتدخله في السياسة الداخلية بشكل مؤثر من دون التخفيف من 
هذا التواجد واالهتمام بايجاد حلقة من املستشارين الشباب والكفوئني املحيطني 
بامللك بدال منه حتى وصلت االحداث الى نهايتها في تموز وسقوط النظام باكمله.

 ت��ب��ق��ى ل���ث���ورة 14 ت��م��وز خ��ص��وص��ي��ت��ه��ا ال��ت��اري��خ��ي��ة وال��س��ي��اس��ي��ة ,و ان��ه��ا ان��ه��ت 
العراق  ث��روات  باملنطقة وح��ررت  العراق باالحالف واملحاور االستعمارية  ارتباط 
وخصوصا النفطية منها من هيمنة الشركات االحتكارية واعادتها للعراق, اضافة 
التعليم بجميع  للمواطنني وتطور قطاع  املعاشي واالقتصادي  املستوى  الى رفع 
فئاته ومراحله ودخول ما مجموعه اكثر من 80 باملئة من اطفال وشباب العراق 
في تلك الفترة الى قطاع التعليم والجامعات . كذلك عرفت البالد مشاريع عمرانية 
, وستبقى 14  االن  والباقية حتى  املميزة  لها بصمتها  املجاالت كانت  بمختلف 

تموز منعطفًا تاريخيًا بارزًا . 

د. صادق كاظم 

منعطف تاريخي

األنظمة 
امللكية 
الثالثة 
مسؤولة عن 
هزيمة حرب 
العام 1948 
وضياع أرض 
فلسطني، ما 
أدى الى ظهور 
تنظيمات 
ة  عسكريَّ
ة مضادة  سريَّ
لها كانت 
بدايتها في 
مصر ثورة 23 
تموز 1952 
والعراق ثورة 
14 تموز 
1958

ضمن حقبة الحكم الوطني امللكي في العراق كان القانون األساس العراقي الصادر في 
21 آذار 1925 يشكل القاعدة التي تقوم عليها القوانني ، وبقي هذا الدستور نافذًا وساريًا 
طيلة الفترة من تاريخ صدوره حتى قيام ثورة 14 تموز 1958 ، وتضمنت مواده العديد 

من النصوص الرصينة ، كما أن املسهمني بكتابة تلك النصوص تمت مساعدتهم من اإلدارة 
البريطانية متمثلة بالقاضي السير كارتر ،

14 تموز.. الجيش والثورة
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على ُبِعد عاٍم 

َمن الُفرشاة

النص اإلبداعي نص جمالي ينبع من تجربة شعورية 
الشعري حالة  والخلق  تعبيرية..  ق��درة  من  فيكشف 
بوسائل  امل��أل��وف  لجغرافية  امل��ت��ج��اوز  التسامي  م��ن 
تتجسد  ال��ت��ي  الجمالية  بوظائفها  مكتظة  تعبيرية 
بشكل رمزي ودالالت تقترن بالواقع.. إذ تقوم على 
اق��ت��ن��اص ال��ل��ح��ظ��ة وب��ل��ورت��ه��ا ل��ص��ال��ح ك��ي��ن��ون��ة لغوية 
إطار  في  التخييلي  الذهني  ال��ى  الواقعي  من  تحيلها 

بنية تعتمد تقنيات فنية )زمكانية وحدثية(..
وال���ش���اع���ر ج���م���ال ج��م��ع��ة ف���ي م��ج��م��وع��ت��ه ال��ش��ع��ري��ة 
)قصائد فيلنيوس( التي جمعت ما بن النص والنص 
القصير )نص الصورة( على حد تعبير الناقد محمد 
صابر عبيد.. وأسهمت الدار العربية للعلوم ناشرون 
على  تقوم  كونها   ..2015/ وانتشارها  نشرها  على 
الصورة الشعرية االداة الكاشفة عن جوهر التجربة 
واملحققة للذات موضوعيا.. والتي تتخطى الحسيات 
ابتداء  الرؤيا بمخاطبتها الوجود واألشياء..  الى أفق 
املكانية  على  الدالة  السيميائية  األيقونة  العنوان  من 
الناحية  من  االورب��ي��ة  الثقافة  والكاشفة عن عاصمة 
املعمارية )فيلنيوس( التي هي واحدة من املقاطعات 

التي تشكل عاصمة لليتوانيا(.
الثلج/ فسأجد نفسي في ذلك  انهمر  "ل��و ح��دث وان 
وأن��ِت  ال��س��ن��دي��ان/  ��ن بأشجار  امل��زيَّ الفسيح/  ال��ش��ارع 
على  تتزحلقي  ال  حتى  ص��دف��ة/  ب��ذراع��ي  تتشّبثن 
الى  الثلج/ س��أدع��وك  انهمر  وان  ل��و ح��دث  الرصيف/ 
العشاء/ وأوقد لك شموعا طويلة حمراء على املائدة/ 
لكي تقعي في حبي وأت��زوج��ك/ لو ح��دث وان انهمر 
الثلج/ سننجب طفلن رائعن/ ثم أهجرك بعد قصة 
يبوح بوحا وجدانيا  فالشاعر  غ��رام عميقة ص13"، 
جمالية  ك��ان��ع��ط��اف��ة  ال��ط��ب��ي��ع��ة  خ��الل��ه  م���ن  مستنطقا 
م���ن خ���الل ام��ت��الك��ه ق����درة ال��ح��ل��ول ف��ي��ه��ا وات��خ��اذه��ا 
ال��ذات بوجودها ووج��ده��ا والتي  ب��ؤرة تتمركز فيها 
ام��ت��ل��ك��ت ال����ق����درة ع��ل��ى أن��س��ن��ة ع��ن��اص��ره��ا ب��إس��ن��اد 
املكان  استنطاقه  لها.. فضال عن  والصفات  األفعال 
التفت  ال��ت��ي  ب��أح��داث��ه  متشعبا  إش��اري��ا  داال  بصفته 
ع��ل��ي��ه ب��خ��ي��وط��ه��ا ف��م��ن��ح��ت ن��س��ي��ج��ه ت��م��اس��ك��ا ع��ب��ر 
ل��ل��م��واق��ف امل��ت��وال��دة م��ن تفجير الفعل  س���رد ش��ع��ري 
االنهماري الدال على الحركة.. فضال عن  استثماره 
العوالم  بعض  الض���اءة  اليومية  والتفاصيل  التداعي 
عبر  وال��غ��م��وض  الضبابية  ع��ن  ب��ع��ي��دة  بلغة  املعتمة 
خ���ط���اب ال������ذات وم��ن��اخ��ات��ه��ا ل��ل��ت��ع��وي��ض ع���ن ال��غ��رب��ة 
املوضوعي بخلق  والعالم  ال��ت��وازن  م��ن  واي��ج��اد حالة 
ن��ص ي��ق��وم ع��ل��ى ال��ب��ن��اء امل��ق��ط��ع��ي )ال��ك��ت��ل��ي( ب���دالالت 
البنية  متكافئة.. سابحة في بنيتن اساسيتن هما: 
بتوظيف  إبداعي   

ٍّ
تجل مع  املعرفية..  والبنية  اللغوية 

ت��ق��ن��ي��ات ف��ن��ي��ة وأس��ل��وب��ي��ة ك��ت��ق��ن��ي��ة ال���س���رد ال��ش��ع��ري 
ال��ذي شكل الزم��ة  الجملي  التكرار  وتقنية  ال��ج��اذب.. 
بالذات  يتصل  ونمطا صوتيا  نفسية  ودالل��ة  للنص 

وترابطه  الشعري  البناء  تالحم  في  ويسهم  املنتجة 
انهمر  وان  ح��دث  )ل��و  بانتظام  مموسقة  نغمة   عبر 

الثلج(.. 
وهذا حقق هدفن اساسين فاعلن.. اولهما: ايقاعي 
املتعة  ل��ه  ويحقق  )املتلقي(  املستهلك  ذاك���رة  ينعش 
ال��روح��ي��ة.. فضال ع��ن أن��ه يسهم ف��ي تطوير االي��ق��اع 
دالل��ي  وثانيهما  املوسيقية..  طاقته  ويعمق  النصي 

يحقق املنفعة الفكرية بتساؤالتها..
واهنة..  تماما/  كنِت مستسلمة  األخير..  العناق  "في 
ك��أّن خيوطا  التكادين تقوين على خفض ذراع��ي��ك/ 
ال م��رئ��ي��ة ت��ش��ده��ا ال���ى ف�����وق../ ت��ش��دك م��ث��ل دم��ي��ة ال 
العناق األخير كنت  الوقوف/ في  تقوى بدونها على 
أن  محاولة  كتفي/  على  بمرفقيك  تستندين  واه��ن��ة/ 
تطوقينني/ وكأنما تطوقن الهواء/ في وداع أخير  / 

ص32".
على  ال��دال��ة  الفعلية  الجملة  أعتاب  على  يقوم  فالنص 
الحركية املركبة.. من خالل فعل الصورة الذي ينتقل 
م���ن ال���خ���ارج ال���ى ال���داخ���ل ع��ب��ر أف���ع���ال ال��ن��ص )ك��ن��ت/ 
تكادين/ تشد/ تقوى/ تستندين/ تطويقي..( الخالقة 
ع��ن محاولة  درام���ي���ا.. فضال  ن��م��وا  النامية  ل��ل��ص��ورة 
امل��ن��ت��ج )ال��ش��اع��ر( ت��ط��وي��ع ال��ل��غ��ة ف��ي ان��زي��اح��ات��ه��ا عن 
والحالة  ال��رؤى  تعالق  ال��ى  فيعمد  املألوفة  مساراتها 
الجمالية  الفلسفة  همها  في ص��ور شعرية  النفسية 
إلنجاز  هو وسيلة  ال��ذي  الواعي  العضوي  بتكوينها 
ال��غ��وص في  وظ��ائ��ف تخييلية وت��أث��ي��ري��ة م��ن خ���الل 
أعماق الذات للتعبير عن األبعاد النفسية واالنفعالية 
ك���ي ي��م��ن��ح ن��ص��ه ب��ع��دا دي��ن��ام��ي��ا وي��ك��س��ب��ه مضمونا 
القصيرة جدا  أم��ا في نصوصه   إنسانيا مضافا..  
ال��ذي هو فكرة تنتج  ال��ص��ورة(  ) short poem نص 
ن��ص��ا ش��ع��ري��ا م��ت��ك��ام��ال ل���ه خ��ص��ائ��ص��ه وم��م��ي��زات��ه 
التكثيف  حيث  والكيفية(..  )الكمية  والفنية  البنائية 
األسلوبية  وال��ض��رب��ة  الجملي  واالخ���ت���زال  واالي���ج���از 
االده��اش��ي��ة امل��ف��اج��ئ��ة.. واس��ت��ح��ض��ار أك��ب��ر ط��اق��ة من 
اإلي���ح���اء وال��ت��رك��ي��ز وال���رم���ز ال����ذي ه���و ق����درة إب��داع��ي��ة 

استثنائية..
ف��امل��رأة   / لنفسي(  أق���ول  )ه��ك��ذا  "ب��ع��د قليل ستطلن 
في الشرفة/ ترتدي ذات ثوبك/ ون��داءات األطفال لها 
ن��ب��رت��ك/ وع���ط���رك ال����ذي ي���رج ك���ل م��ف��اص��ل ج��س��دي/ 

سترميه أول عابرة/ في هوائي  /ص74".
فالنص تشكيل انطباعي للصورة البصرية املرتسمة 
في املخيلة واملنسوجة وفق تقنية فنية تشكل كيانا 
ق��ائ��م��ا ب��ذات��ه ب��رؤي��ة ف��ك��ري��ة تعنى ب��ت��ص��وي��ر األب��ع��اد 
الزمكانية والحدثية انطالقا من لحظة وعي يحققها 
ال��ش��اع��ر ف��ي��ت��ج��اوز االس���ت���ط���رادات وي��ع��ت��م��د التركيز 
 الداللي بألفاظ موحية تثير التأويالت بتخطيها املعنى 
األح������ادي. وب���ذل���ك ق���دم امل��ن��ت��ج )ال���ش���اع���ر( نصوصا 
فكرة محكمة  عن  ينم  ال��ذي  الجمالي  بالوعي  تتسم 
في معانيها وهي تتكئ على املجاز والخيال محققة 
 لسايكولوجية التواصل الشعري بوصفه )خطابا غني 

الداللة(..

ع��ن��د ك��ت��اب��ت��ي ه����ذا امل���ق���ال خ��الل 
ف�����ت�����رة اإلغ����������الق ف�����ي س���وي���س���را 
وامل��������دارس م��غ��ل��ق��ة، ي��ع��د ك���ل ي��وم 
املهام  م��ت��ع��ددة  ل��ي رح��ل��ة  بالنسبة 
العمل  ب��ن  الجمع  ف��ي  اف��ش��ل  لكني 
وت��أدي��ة واج��ب��ات��ي ك��أم، الن��ي اعيش 
باملستقبل.  التفكير  بسبب  بتوتر 
ل���ك���ن اع����ل����م ب����أن����ي م����ن امل��ح��ظ��وظ��ن 
جيدة  بصحة  فعائلتي  اسباب  لعدة 
واطفالي يمكنهم الخروج الى الحديقة، 

ولست من املعرضن للخطر. 
ل��ق��د ح����ان ال���وق���ت ل��ل��ع��ودة ال����ى ال��ك��ت��ب، 

فحسب  لالنسانية  الحكمة  منهل  النها  ليس 
بل انها افضل من الخيارات االخرى كاالدمان 
وامل���ش���اح���ن���ات. ذك�����رت س��اب��ق��ا ت��اث��ي��ر ال���ق���راءة 
املريحة، واالن هو الوقت الفعلي لتهدئة اعصابنا 
للروائية  اللطيفة  الكوميديا  بقراءة  املضغوطة 
ج���اي���ن اوس�����ن او ال���ك���ات���ب ب��ي��ل��ه��ام غ��ري��ن��ف��ي��ل 
ووده��اوس. لكن بينما االعمال املتفائلة تبعث 
خيال مطمئن يعادل ادبيا قطعة الكيك، اال انها 
ستنعشك في اليوم السيء. ووجدت ايضا انه 
م��ن امل��ن��ظ��ور ال��ص��ح��ي وامل��ف��ي��د م��راج��ع��ة الكتب 
الناس.  تحمل  كيفية  ع��ن  االسئلة  تطرح  التي 
السماح  ت��وازن عقلي يجب تحقيقه بن  هناك 
واالدوات  يجري  ملا  بالحزن  الشعور  إلنفسنا 
املستطاع،  قدر  وايجابين  تبقينا هادئن  التي 

والكتب تساعد في ذلك كثيرا.
م��ث��ال ع��ن��د االح���س���اس ط��وي��ال ب��ال��ش��ف��ق��ة على 
م��ذك��رات  اق���رأ  املعنى  ه��ذا  ع��ن  النفس وللبحث 
امل��ح��رق��ة ل��ل��ط��ب��ي��ب ال��ن��ف��س��ي ف��ي��ك��ت��ور ف��ران��ك��ل 
التي كتبت عام 1946، إذ تروي تجربة املؤلف 
وح��ي��ات��ه ف���ي م��ع��س��ك��ر اع��ت��ق��ال ن�����ازي، وك��ي��ف 
الحزن  ملعالجة  كطريقة  منطقيا  عالجا  ط��ورَّ 
مهم  كتاب  ان��ه  املعنى.  على  بالتركيز  النفسي 
للغاية بحد ذاته، النه تذكير عميق بالوحشية 
والرعب املنهجي الذي تعرض له مالين اليهود 
اقرأه  لكن  حية.  بذكريات  االخرين  والضحايا 
بسياق اليوم، فيجعلك تدرك ان كل يوم تعيشه 

في اإلغالق هو يوم في الجنة.
وب��ال��رغ��م ان ف��ران��ك��ل وزم�����الءه م���ن ال��ض��ح��اي��ا 
ان���ه بالتاكيد م��رَّ  امل��ت��واص��ل، إال  ال��ب��ؤس  ع��ان��وا 
أن  ت��درك سريعا  يجعلك  م��ا  ممتعة،  بلحظات 

م��ل��ي��ئ��ة باملتعة  ال��ي��وم��ي��ة  ح��ي��ات��ك 
ايضا، وال يجب ان تكتئب بسبب إلغاء رحلتك 
إل����ى ب��رش��ل��ون��ة م��ث��ال. ق���د ال ت��رض��ي��ك ال���رواي���ة 
ولكنها إحساس أعمق بالهدف. فالعمل طبيب 
في مخيم لرعاية املرضى، حتى وان  تعرض 
للمخاطر، إال انه في النهاية حسب رأيه ساعد 

فرانكل على البقاء.
من  استنتجته  ال��ذي  االخ��ر  العقلي  التصحيح 
متى سينتهي  تحديد  التوقف عن  هو  الكتاب 
ه���ذا. إذ يكتب ف��ران��ك��ل ع��ن سجن ك��ان يأمل 
ب��ان��ت��ه��اء ال���ح���رب ل��ك��ن ع��ن��دم��ا خ���اب ام��ل��ه م��ات 
ب��م��رض ال��ت��ي��ف��وئ��ي��د، وك����ان ال��س��ب��ب ال��رئ��ي��س��ي 
صيب 

ُ
ملوته هو اليأس الذي اضعف مناعته فأ

الضحايا كانوا  ان  ف��ران��ك��ل  وي��ؤك��د  ب��ال��ع��دوى، 
الفكرة  مصيرهم.  ع��ن  م��ا  بطريقة  م��س��ؤول��ن 
ه��ي ان��ه م��ن االف��ض��ل ع��دم التركيز على االط��ر 
الخارجة عن سيطرتنا، وه��ذا ما جاء  الزمنية 
ف���ي ت��ع��ب��ي��ر اح���د ش��خ��ص��ي��ات رواي�����ة )ع��ن��اق��ي��د 
كل   

ْ
"ع���ش ستاينبيك:  للكاتب جون  ال��غ��ض��ب( 

يوم كما هو"، ربما تكون هذه النصيحة شائعة 
لكن من الصعب جدا تطبيقها، النها تحتاج الى 
البيانات حول كيفية  ما يفصلني عن تصور 

تطور املنحنى الوبائي في سويسرا.

اإلغالق هو تجربة نفسية
وهنا من املفيد اللجوء للفلسفة التي يمكن ان 
تمأل الفجوة في االوقات العصبية لالشخاص 
ستخدم 

ُ
الذين ليس لهم ميوال دينية. وبينما ت

ال���رواق���ي���ة ك��أخ��ت��زال ل��ل��ق��م��ع ال��ع��اط��ف��ي ال��ض��ي��ق، 
وتخضع  الهدوء  تغذي  قديمة  مدرسة  نها  اال 
ل���ش���يء م���ن ال��ن��ه��ض��ة ب��ع��د ال���ف���ي ع�����ام. ال��ك��ت��ب 

ال���ح���دي���ث���ة وامل���ف���ي���دة م���ث���ل )ك��ي��ف 
الروماني(  كاالمبراطور  تفكر 
ل��ل��ك��ات��ب دون����ال����د روب���رت���س���ون 
للمؤلف  ال��ط��ري��ق(  ه��ي  و)العقبة 
ري���������ان ه�����ول�����ي�����داي و)ال�����ت�����ح�����دي 
إيرفن  ويليام  للكاتب  ال��رواق��ي( 
جميعها تعتمد على مواد اصلية 
Discourses of Epicte� )���ث��ل 
ل�  و)التأمالت(  إبيكتيتوس  ل�   )tus
ماركوس أوريليوس. وأحد الخيوط 
الحاجة  هو  فيها  والقوية  البسيطة 
الى الفصل بن ما يمكنك السيطرة 

عليه والخارج عن سيطرتك. 
ه����ذا ال���ق���ول اس��ه��ل م���ن ف��ع��ل��ه ع��ن��دم��ا 
ال��ت��ي ال تسيطر عليها  ت��ك��ون االم���ور 
ت��ت��س��اب��ق ع��ب��ر امل��غ��ذي��ات االج��ت��م��اع��ي��ة، 
ل��ك��ن��ه��ا ن��ص��ي��ح��ة م��ن��ط��ق��ي��ة ب��ش��ف��اف��ي��ة. 
ي��م��ك��ن��ك ال���س���ي���ط���رة ع���ل���ى ت���ص���رف���ات���ك ب��ات��ب��اع 
ق��وان��ن اإلغ���الق، وفعل م��ا ف��ي وسعك ف��ي ظل 
ال��ظ��روف، وتكون صديق او ج��ار محترم  ه��ذه 

وتغسل يديك بحماسة، وانسى البقية.
ت��ت��م ال��س��خ��ري��ة م���ن امل��ن��ه��ج ال���رواق���ي ب��س��ه��ول��ة، 
فعند القراءة املريحة ل� )بي جي وودهاوس( قد 
تجد بيرتي وستر يدير عينيه عندما يقتبس 
مستنتجا  أوري��ل��ي��وس  م���ارك���وس  م��ن  جيفيز 
الحقيقة  ف��ي  ه��و  امل��ح��ت��رم  الفيلسوف  امل��ل��ك  ان 
"ح��م��ار". وم��ع ذل��ك ك��ان ال��ح��م��ار ذو شخصية 
ق��وي��ة ك��اف��ي��ة ع��ل��ى م��ا ي��ب��دو مل��واج��ه��ة ال��ط��اع��ون 
وم��ح��ارب��ة ال��ق��ب��ائ��ل ب���ات���زان اك��ث��ر م��م��ا يظهره 

بعضنا.
الرواقي االخر ما وصفه إرفاين  التكنيك  كان 
ال��س��ل��ب��ي، وه���و ان ت��ص��ور حياتك  ب�����ال��ت��ص��ور 
خ��ال��ي��ة م��ن االش���ي���اء ل��ت��ق��دره��ا ب��ش��ك��ل اف��ض��ل. 
وي���ع���د اإلغ������الق ب��س��ب��ب ف���ي���روس ك����ورون����ا هو 
تجربة نفسية وبطريقة ما وبمستوى مشابه 
لكنه ضخم، واننا سنستمتع بما فقدناه اكثر 
ما  ح��د  ال��ى  الطبيعية  الحياة  نستأنف  عندما 

على االقل.
ال��ج��ائ��ح��ة ال م��ع��ن��ى ل���ه���ا، ف��ه��ج��وم ج��س��ي��م��ات 
م��ن محيط آلخ��ر يقلب كل  صغيرة غير حية 
بالنظر  لكن  م��رع��ب،  وتاثير  بعشوائية  ش��يء 
التي نتجاوب بها، من  الطريقة  املعنى في  ال��ى 
خالل االحتماء مع احبائنا والتفكير بالكيفية 
التي سنعيش بها عندما ينتهي االمر وإحاطة 
انفسنا بالنوع الصحيح من الكتب، لربما تجد 

ان هذا الفوضى يمكن تحملها.
عن صحيفة االندبندنت

ة املألوف )قصائد فيلنيوس( وتجاوز جغرافيَّ
ما الكتب التي ُتقرأ خالل جائحة كورونا؟ علوان السلمان

سيري رادفورد

ترجمة: شيماء ميران

وسام محمد 

يمكن  سطح  ل��ه  دًا 
ّ
معق تكوينًا  يجعلها  بما 

ول��ه  م��ع��ه،  وال��ت��ع��اط��ي  فهمه  تيسير  أو  فهمه 
العلوم  ه��ذه  تسعى  جوانّية  وطبقات  أع��م��اق 
إل�����ى ال���ح���ف���ر ف��ي��ه��ا ل���ل���ت���ع���ّرف امل�����ت�����دّرج ع��ل��ى 
أّن  في  ش��ّك  وال  ومكّوناتها،  خصوصّياتها 
ه��ذه ال��ذات هي جسد في ج��زء من هوّيتها، 
الجزء  ف��ي  وحساسّية  وقيمة  مفهوم  وه��ي 

األكبر منها.
وقد يكون الوجه مفتاحًا جوهريًا لهذه الرغبة 
ح��ن ت��م��ّر م��ن��ه وب��وس��اط��ت��ه وف��ي��ه إش��ع��اع��ات 
وتمّوجات ومالمح وإرهاصات واستجابات، 
تصلح في كثير من األحيان للقراءة والتحليل 
وال����ت����أوي����ل وال���ك���ش���ف واالك����ت����ش����اف، ف��وج��ه 
اإلن��س��ان ه��و ب��واب��ة الجسد وُه��وّي��ت��ه وسمته 
ب��م��ا ي��ن��ط��وي ع��ل��ي��ه م���ن ال����ح����واس امل���رك���زّي���ة 
نظرًا وسمعًا وشّمًا وذوق��ًا، لذا ف��إّن محاولة 
التعّرف إليه وتصويره إذا اقتضى األمر من 
معه،  والتعاطي  وفهمه  منه  التقّرب  أول��وّي��ات 
االجتماعّي  التواصل  وسائل  تطّورت  وحن 
وت��ق��ان��ات ال��س��وش��ي��ال م��ي��دي��ا ال��ح��دي��ث��ة ص��ار 
ل 

ّ
بوسع اإلنسان أن يصّور وجهه بهاتفة النق

املزّود بكاميرا أو أكثر، وسرعان ما تطّورت 
ه���ذه ال��ف��ع��ال��ّي��ة ال��ذات��ّي��ة وص����ارت أش��ب��ه ب��ع��ادة 
عالية  تداولّية  بقّوة  الجميع  يمارسها  يومّية 
ال تقف عند حّد، وقد أطلق على هذه الظاهرة 
ال��ت��ص��وي��رّي��ة ال���ذات���ّي���ة ب��ل��ف��ظ��ت��ه��ا اإلن��ج��ل��ي��زي��ة 
النفس  بمعنى تصوير   "SILVI" ال�  املتداولة 

أو الذات إذا ترجمناها إلى اللغة العربّية.
استشرت ظاهرة ال� "SILVI" على نحو طاٍغ 
ب��ح��ي��ث ص����ارت س��م��ة ال��ع��ص��ر اإلل��ي��ك��ت��رون��ّي 
ال��ت��واص��ل��ّي االج��ت��م��اع��ّي ال����راه����ن، ف���ال ت��ك��اد 
 "وبعضهم 

اً
اال

ّ
ترى شخصًا يحمل هاتفًا نق

ي��ح��م��ل ه��ات��ف��ن أو أك���ث���ر" إال وه����و ي��ص��ّور 
بمناسبة  له   أصدقاء 

َ
أو صحبة ُه وح��َده 

َ
حال

وب��ال مناسبة، من دون أن يسأل نفسه عن 
له،  وحاجته  ومناسبته  العمل  ه��ذا  ض���رورة 
إل��ى ع��ادة  الجمعّي ح��ّول��ه��ا  ال��الش��ع��ور  أّن  إذ 
ال��س��ؤال عن  ل��م يعد م��ن املهم ط��رح  جماعّية 
ع��ادة  فثّمة  وأهميتها،  ج��دواه��ا وض��رورت��ه��ا 
ال��ه��ي��م��ن��ة وال��ح��ض��ور ش��م��ل��ت الجميع  ب��ال��غ��ة 
بعدواها، ولم يعد أحد بمنجى منها تقريبًا 
 زم���ان 

ّ
ل��ف��رط ض��غ��ط��ه��ا ع��ل��ى ال���ن���اس ف���ي ك���ل

��د أح��ده��م 
ّ
وم����ك����ان، ب��ح��ي��ث س���رع���ان م���ا ي��ق��ل

اآلخر من غير أن يسأل نفسه عن أهمّية ما 
ه ينساق بفعل سياسة القطيع 

ّ
يفعل، املهم أن

��ده ف����ورًا، باحثًا 
ّ
وراء م��ا ي��ف��ع��ل اآلخ����ر وي��ق��ل

ي��ن��ت��ظ��ره��ا أو يحلم  ��ع��ه��ا أو 
ّ
ي��ت��وق ن��ت��ائ��ج  ع���ن 

 

بها.
 السؤال املنطقّي الذي يمكن أن ُيطرح في 

ّ
ولعل

هذا املقام هو: مل��اذا ننشغل إلى هذه الدرجة 
ال��ن��رج��س��ّي��ة ب��ت��ص��وي��ر أنفسنا  ال��ع��ن��اي��ة  م���ن 
بأنفسنا ع��ل��ى ه���ذا ال��ن��ح��و ال���ذي ال م��ب��ّرر له 
أح��ي��ان��ًا؟ ومل�����اذا ه���ذا اإلص������رار ع��ل��ى ال��ت��ق��اط 
ال��ص��ور املتشابهة ف��ي مكان واح��د  ع��ش��رات 
وزم��ن واح��د وح��ال واح���دة؟ ه��ل ه��و النقص 
ال��ذي يعانيه امل��رء ف��ي م��خ��زون ال��ذاك��رة حن 
كان ال يمكنه في السابق الحصول بسهولة 
 

ّ
على آلة كاميرا يصّور فيها مناسباته، وحل
وقت التعويض بهذه السيولة املنقطعة النظير 
ف��ال ب��أس م��ن اغتنام ه��ذه الفرصة وال��ذه��اب 

فيها إلى أقصى الحدود املمكنة؟ 
بحيث ال يصلح السؤال هنا عن الجدوى ألّن 
ن 

ّ
املقن االقتصادّي  النحو  هذا  على  الجدوى 

اآللة  أبناء  للكثيرين من  تعني شيئًا  تعد  لم 
ال��ح��دي��ث��ة، ف��امل��ه��م ه��ن��ا ك��م��ا ي��ب��دو ه���و الفعل 
الذاهب  القطيعّي  التّيار  واملمارسة مع حركة 

نحو املجهول.
 
اً
تتناسل األسئلة بشأن هذا املوضوع تناسال

ال ح���ّد ل���ه اس��ت��ن��ادًا إل���ى ال��ت��ع��ق��ي��د وال��ت��ش��اب��ك 
الذي ينطوي عليه هذا املوضوع من الناحية 
والثقافية،  والسلوكية  واألخ��الق��ي��ة  النفسية 
وق���د ي��ك��ون أغ��ل��ب ه���ذه األس��ئ��ل��ة ب��ال إج��اب��ات 
حركّية  على  يهيمن  الغموض  ألّن  واض��ح��ة 
الفعل التصويرّي ونتائجه وإشكاالته التي ال 
تنتهي، ليبقى فعل التصوير الذاتّي على هذا 
املشكالت  النحو حائرًا بمواجهة شبكة من 
وال��ت��ف��اص��ي��ل وال�����رؤي�����ات وال���ت���ح���ل���ي���الت، في 
خضمِّ تطّوٍر هائٍل يحصل في جوانب الحياة 
امليديا  ت��ط��ّور  وس��ائ��ل  املختلفة تحت ضغط 

بقي وال تذر كما يقولون.
ُ
املذهلة وهي ال ت

الوجه في مواجهة صورته ومحاولة تثبيتها 
ع��ل��ى ح���ال���ة خ���اص���ة ت��ن��س��ج��م م���ع إح��س��اس 
داخ���ل���ّي ي���ص���در أم�����رًا ب��االل��ت��ق��اط ف���ي لحظة 

وخاطفة  خ��اّص��ة  استثنائية  لحظة  بعينها، 
االحتفاظ  زم��ن  ب���دوام  وي���دوم  عمرها طويل 
بها  الصورة ويحتفظ  يلتقط  ال��ذي  بالجهاز 
ف��ي ح��اف��ظ��ة ال���ص���ور، غ��ي��ر أّن ك��ث��رة ال��ص��ور 
وتدافعها يحّرض صاحبها على االستغناء 
ما امتألت الحاضنة الصورّية 

ّ
عن بعضها كل

في الجهاز، وص��ار من ال��ض��رورّي والواجب 
��ص م��ن ال��ص��ور ال��ق��دي��م��ة كي 

ّ
ال��ت��ق��ان��ي ال��ت��خ��ل

ت���ف���س���ح امل����ج����ال ل���ل���ص���ور ال����ج����دي����دة، وه����ذه 
ال��س��رع��ة ال��خ��اط��ف��ة ف��ي ال��ت��ق��اط ال��ص��ور على 
ص 

ّ
ه���ذا ال��ن��ح��و ال��س��ه��ل ج���دًا، وم���ن ث���ّم التخل

أس��رع ال يمنحها  أو  بالسرعة نفسها  منها 
 ك��ث��ي��رًا م���ن ال��ق��ي��م��ة م���ن ال��ن��اح��ي��ة ال��ت��اري��خ��ّي��ة 

والجمالّية.
للصورة  األساسّية  امل���اّدة  هو  الوجه  يصبح 
 
اً
 وع���ن���وان���ًا وَس���م���ت���ًا وم���ع���ن���ىاً وق��ي��م��ة

اً
ش���ك���ال

، وثمة وجوه تصلح للصورة أكثر من 
اً
وأصال

من  النوع  لهذا  أكثر  فتصبح جاهزة  غيرها 
االلتقاط الصورّي تسّمى باللغة اإلنجليزّية " 
photogenic"، إذ يندفع صاحبها بثقة أكبر 
ه يضمن نتائج 

ّ
لتصوير وجهه باستمرار ألن

جيدة ال تخيب إال ما ندر، في حن ال يتحّمس 
غيره إلى هذه املمارسة بحيث يعّرض صورة 
وج��ه��ه الح��ت��م��ال ع��دم ال��وض��وح أو التشويه، 
 اندفاعًا للتصوير وقد 

ّ
على نحو يجعله أقل

يقتصر على حاالت معّينة ومحّددة يضطر 
فيها إلى مزاولة هذه املمارسة، لتكون العالقة 
"السيلفي"  الوجه هي األص��ل في فعالية  مع 
 اعتمادًا على جملة من األسباب االجتماعية 

والنفسية.
اآلخرين  مع  التواصل  في  اإلن��س��ان  يتحّرى 
 
اً
أن يكون وجهه في أفضل حاالته – نضارة
لذا فهو يحاول   وتأثيرًا في اآلخ��ر�، 

اً
وجماال

م����ا وس���ع���ه ذل�����ك ال���ع���م���ل ع���ل���ى ت��ج��م��ي��ل ه���ذا 
رّد  اكتساب  باتجاه  ودف��ع��ه  وتزيينه  ال��وج��ه 
الناِظر، وقد  الرائي  املحيط  إيجابّي من  فعٍل 
ي��ك��ون ال��ه��وس ف��ي ال��ت��ق��اط ص���ور ال تنتهي 
ل��ه��ذا ال���وج���ه ف���ي ح���االت���ه امل���ت���ع���ّددة ن��وع��ًا من 
التسويق الذاتّي واملوضوعّي، وتمتن أواصر 
الصورة  تلتقط  التي  اليد  الدائمة بن  العالقة 
فعالّية  ف��ي  للتصوير  يخضع  ال���ذي  وال��وج��ه 
 "س��ي��ل��ف��ّي��ة" ت��ب��ع��ث ع��ل��ى ال���راح���ة واالن��ت��ع��اش 

واالستقرار.

محمد صابر عبيد

تتولد لدى اإلنسان رغبة جامحة للقبض على ذاته بوسائل متعددة تمهيدًا ملعرفتها والكشف عن 
خصوصياتها وأعماقها  وأسرارها، وتظل هذه الذات على الرغم من محاوالت النظر والتحليل والكشف 

غامضة في مناطق حساسة وعميقة منها، ألنها تنطوي على شبكة من املفاهيم تشترك فيها علوم 
إنسانّية مختلفة، منها ما هو اجتماعّي، ومنها ما هو نفسّي، ومنها ما هو فلسفّي، ومنها ما هو غير ذلك.

من اعمال الفنان احمد البحراني

القبُض على الذات SILVI

للمحافظة على سالمة العقل 

}آيا صوفيا{ ليست الوحيدة
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ثقافة السالم
وعن مبادراتها بمجال حقوق 

االنسان، تحدثت العاني:
هم مبادراتي هي نشر ثقافة 

ٔ
»ا

ال�����س�����ام وح�����ق�����وق االن�����س�����ان 
ال��ع��راق��ي،  ب��ن ش��رائ��ح املجتمع 
وماعليه  له  ما  املواطن  ليعرف 

من حقوق وواجبات«
وع�����ن اه��ت��م��ام��ات��ه��ا ك��ن��اش��ط��ة 
مدنية، اضافت »اهتمامي غير 
محدود بفئة معينة، وهو سواء 
ب��امل��رأة التي ه��ي ن��واة املجتمع، 
و الشباب الذين هم املستقبل 

ٔ
ا

مله بهم«
ٔ
الجميل الذي نتا

وت��ع��د م��ؤس��س��ة ال��ش��م��وخ من 
م����ن����ظ����م����ات امل����ج����ت����م����ع امل����دن����ي 
م����ان����ة ال��ع��ام��ة 

ٔ
امل��س��ج��ل��ة ف���ي اال

مل���ج���ل���س ال���������������وزراء، وه���دف���ه���ا 
اف�����راد  وت���أه���ي���ل  ت��ن��م��ي��ة  االول 
امل���ج���ت���م���ع ال�����ع�����راق�����ي ب��ج��م��ي��ع 
بالواقع من  للنهوض  شرائحه 
اج����ل م��س��ت��ق��ب��ل م���ش���رق يلبي 
الجميع  احتياجات وطموحات 
م����ن خ�����ال م���واك���ب���ة ت���ط���ورات 
التنمية  م���ج���االت  ف���ي  ال��ع��ص��ر 

ال���ب���ش���ري���ة ب��ج��م��ي��ع أش���ك���ال���ه���ا، 
حسب ما تقول العاني.

وب�������ي�������ن�������ت« م���������ن ال������خ������دم������ات 
االس�����اس�����ي�����ة ال�����ت�����ي ن���ق���دم���ه���ا، 
م���س���اع���دات ان��س��ان��ي��ة ت��ن��م��وي��ة 
ث���ق���اف���ي���ة واج���ت���م���اع���ي���ة، س����واء 
ع���ن ط��ري��ق م��ش��اري��ع صغيرة 
بدعم ذات��ي، او دورات تدريبية 

تطويرية«.

جائحة كورونا
ولفتت الى ان »في ظل الظروف 
ال���ت���ي ت���راف���ق ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا  
العديد  كان لنا دور في تقديم 
م���ن امل���س���اع���دات وب��ع��د ارت��ف��اع 
اسعار الكمامات في االسواق، 
ع��راق��ي��ة تقوم  اول س��ي��دة  كنت 
ل���ة 

ٓ
ب��خ��ي��اط��ة ال���ك���م���ام���ات ع��ل��ى ا

خ��ي��اط��ة ق��دي��م��ة ت��ع��ود ل��وال��دت��ي، 
 وق����م����ن����ا ب����ت����وزي����ع ال���ك���م���ام���ات 
ب���ن ال����ق����وات االم���ن���ي���ة امل��راب��ط��ة 
ف����������ي ال�������������ش�������������وارع وك����������������وادر 
امل�����اك�����ات  م������ن  االول  ال�����ص�����د 
 ال��ص��ح��ي��ة، اض���اف���ة ال����ى ت��وزي��ع 
 املواد الغذائية والطبية للكثير من 

االس����������ر، وق����ي����ام����ن����ا ب���ح���م���ات 
التوعية الصحية«.

وع�������ن ال����ت����وج����ه����ات ال����ج����دي����دة 
املقبلة للمؤسسة، واصلت »اذا 
و 

ٔ
ا كانت لدينا توجهات قديمة 

حديثة فهذا كله تغير في ظل 
ه�����ذه ال�����ظ�����روف، اص���ب���ح ه��م��ن��ا 
ال��ت��وع��ي��ة  ه����و  واالخ����ي����ر  االول 
وم��س��اع��دة االس���ر ف��ي ظ��ل هذا 
الوباء وانتشاره، ويبقى هدفنا 
دائما هو تنمية املجتمع بجميع 

اطيافه«.
واوض����ح����ت »ع���م���ل���ي م���ي���دان���ي، 
واح����اول ال��وص��ول ال��ى ك��ل من 
ي���ح���ت���اج م���س���اع���دت���ن���ا، وت��ب��ق��ى 
الصعوبات والتحديات مرهونة 
ب���امل���ك���ان وال������زم������ان«.  وق��ي��م��ت 
النشاط  ف��ي  ة 

ٔ
امل���را دور  العاني 

امل�����دن�����ي، ب���ق���ول���ه���ا«م���ه���م���ا ك���ان 
للمرأة من دور كبير في العمل 
دوره��ا مهمشا  فيبقى  املدني، 
في مواقع صناعة القرار كذلك 
ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ت��ع��ام��ل امل��ن��ظ��م��ات 
ال���دول���ي���ة وامل���ح���ل���ي���ة، اذ اص��ب��ح 
التطوعي  ال��ع��م��ل  ف��ي  ال��ت��رك��ي��ز 

والتنموي على شريحة النساء 
من عمر 20 إلى 30 سنة فقط، 
ال���س���ي���دات من  دور  م��ت��ن��اس��ن 
ال��ع��م��ل  ف���ي  إل�����ى 50  ع��م��ر 40 
االن���س���ان���ي ال��ت��ط��وع��ي ال��ل��وات��ي 
ميدانية  قيادية  خبرات  لديهن 
ف������ي م�����ج�����ال ع����م����ل م���ن���ظ���م���ات 

املجتمع املدني«.

حقوق الشباب
وعن بداياتها في مجال العمل 
ال����ح����ق����وق����ي، ت����اب����ع����ت »ال���ع���م���ل 
االن���س���ان���ي ه����و م����ن امل��ق��اص��د 
ال��ك��ب��رى ال��ت��ي خ��ل��ق م��ن اجلها  
االرض  ليعمر  وخلق  االنسان 
ال ليهدمها، والفطرة االنسانية 
ه�����ي ل���ي���س���ت ول�����ي�����دة ال��ل��ح��ظ��ة 
تعرض  بعد  ل��ي  بالنسبة  لكن 
للتهجير  واص��دق��ائ��ي  اس��رت��ي 
وال����ق����ت����ل ع���ل���ى ي�����د ع���ص���اب���ات 
ت��خ��ط��ي��ط  داع�������ش، وب�������دون اي 
واوالدي  وزوج���ي  ان��ا  تحركت 
واص��دق��ائ��ي ف��ي ط��ري��ق العمل 
امليداني االنساني، ولم يقتصر 
الناس حيث تعدى  اق��رب  على 
ال���ع���م���ل ال������ى ك�����ل امل���ح���اف���ظ���ات 

واالسر املنكوبة في بلدي«
وع�����������������������ن ت����������وج����������ه����������ات����������ه����������ا، 
اس��ت��درك��ت«ال��دف��اع ع��ن حقوق 
ال����ش����ب����اب وواج�������ب�������ات ال�����دول�����ة 
ت��ج��اه��ه��م، وح���ق���وق امل������رأة في 
املجتمع وابراز دورها املهم في 
القرار، وحقوق  مواقع صناعة 

ال��ط��ف��ل ال��ع��راق��ي وح��م��اي��ت��ه من 
ال����ت����ط����رف ال����س����ل����وك����ي داخ������ل 

املجتمع واالسرة«.

قوة كبيرة
ش����ارك����ت ال���ع���ان���ي ف����ي ورش����ة 
ليات 

ٓ
واال الدولي،  القانون  عمل 

الدولية لحقوق االنسان، ودورة 
تدريبية في السام والتعايش 
ودورة  امل��ج��ت��م��ع��ي،  ال��س��ل��م��ي 
ت���دري���ب���ي���ة ف�����ي م����وق����ع ح���ق���وق 
االن����س����ان ف���ي م��ن��ظ��وم��ة االم���م 

املتحدة.  
عن  التوقف  العاني  ت��ن��وي  وال 
الحقوقي،  نشاطها  م��م��ارس��ة 
م���ؤك���دة ان »ال��ع��م��ل االن��س��ان��ي 
ال���ت���ن���م���وي ل���ي���س ل����ه وق������ت وال 
م����ك����ان، امل��ج��ت��م��ع ب���ح���اج���ة ل��ن��ا 
الجميع  ل��دع��م  ب��ح��اج��ة  ون��ح��ن 
لعملنا، سنبقى على العهد مع 

اهلنا في كل العراق«
وتعد العاني اول سيدة عراقية 
ت���دخ���ل م��ح��اف��ظ��ة االن���ب���ار بعد 
تحريرها من عصابات داعش، 
وب���ق���اف���ل���ة م���س���اع���دات م��ق��دم��ة 
م����ن م��ن��ظ��م��ة ال����ه����ال االح���م���ر 

االماراتي.
الى  ب��رس��ال��ة  حديثها  وختمت 
ك����ل اف�������راد ال���ش���ع���ب ال���ع���راق���ي، 
 وش��ب��اب��ًا، نحن 

ً
ن��س��اء ورج����اال

مع بعضنا قوة كبيرة بالصبر 
وال���ت���ع���اون س��ن��ع��ب��ر ك���ل امل��ح��ن 

وكل الظروف باذن الله«.

تعد الناشطة رجاء عبد الله العاني، 
الحاصلة على شهادة بكالوريوس في 

القانون وشهادة كفاءة اللغة االنكليزية 
من اكاديمية كامبريدج في بريطانيا 

عام 1997 من الشخصيات البارزة 
بالعمل في مجال حقوق االنسان والعمل 

التطوعي، اذ مارست نشاطها منذ العام 
2012 وهي رئيسة مؤسسة »الشموخ« 

للتنمية البشرية وحقوق االنسان، وتم 
اختيارها سفيرة للسالم والنوايا الحسنة 
للمركز العربي االوروبي للقانون الدولي 

وحقوق االنسان في االمم املتحدة، 
ومستشارة للبورد االوروبي للتدريب. 

واعداد القادة في الوطن العربي.

رجاء العاني: هدفي التوعية الصحية وعبور المحنة 

- 1 -
ف����ي ِس����َي����ر األب����������رار وال���ص���ال���ح���ن 
ت��ّه��ز  ودروس  وم����واق����ف  م��ش��اه��د 
ال���وج���دان وتبهر  ����ح����ّرُك 

ُ
ال��ن��ف��س وت

ب���ش���م���وس���ه���ا ال����ع����ي����ون ال���س���اط���ع���ة 
وصورها الرائعة .

وم���ن ه��ن��ا ف���ان ال��س��ي��اح��ة ف��ي دنيا 
خ���ب���اره���م 

ٔ
ال��ع��ظ��م��اء وح��ك��اي��اه��م وا

ه��م الروافد 
ٔ
ا س��راره��م تعتبر من 

ٔ
وا

ع���ل���ى ص���ع���ي���د االث���������راء االخ����اق����ي 
واالنساني واالجتماعي..

 ع���ن امل�������ردودات االي��ج��اب��ي��ة 
ً
ف��ض��ا

االخرى .
- 2 -

ونحن في هذه املقالة الوجيزة نقف 
على شيٍء من اخبار )لقمان( هذه 
االم���ة – ع��ل��ى ح��د تعبير اب���ي بكر 
امل��ع��روف  الكبير  ال��زاه��د  ال�����ّوراق – 
ب��ح��ات��م األص������ّم وه����و ) ح���ات���م بن 

عنوان( .
وقعت  لقضية  ب��األص��ّم  لقّب  ولقد 
 ع��ن بعض 

ً
م��ع ام���رأة ج��اءت��ه سائلة

ُس���م���ع م��ن��ه��ا  أْن  امل���س���ائ���ل وأت����ف����ق 
صوٌت في تلك الحالة فكادت تذوب 
 وحياء فما كان من )حاتم( 

ً
خجا

اال امل����ب����ادرة ال����ى ان���ه���اء م��ع��ان��ات��ه��ا 
حيث  الصعبة  النفسية  وح��ال��ت��ه��ا 

: 
ً
خاطبها قائا
ِك

َ
ارفعي َصْوت

وأوه��م��ه��ا ان���ه أص���ّم ف��ف��رح��ت امل���رأة 
بذلك وقالت :

، فغلب عليه  ال��ص��وَت  ل��م يسمع   «
اسم الصمم »

واملهم هنا : هو حرص حاتم على 
اب��ع��اد شبح امل��ع��ان��اة ع��ن امل���رأة في 

منحى انساني واخاقي واضح .
ي بعطاءاته .

ّ
وهذا املوقف غن

اّن صاحب النفس الكبيرة والخلق 
واألص���ي���ل ي���أب���ى أْن ي����رى ان��س��ان��ًا 
 ال����خ����ج����ل ، 

ُ
ت����ج����ت����اح����ه ع�������واص�������ف

وت��ف��ت��رس��ه م���خ���اوف ال��س��ق��وط من 
ْن ُيسارع 

ٔ
االعن والفضيحة ، دون ا

ال����ى ن��ق��ل��ه م���ن خ��ن��دق امل���ع���ان���اة ال��ى 
خندق االرتياح واالطمئنان ويطرد 

عنه كل تلك االشباح ..
تقع  أْن  ي��م��ك��ن  امل���ذك���ورة  امل�����رأة  اّن 
واالستخفاف  لاستهزاء  فريسة 
اذا وق�����ع م��ن��ه��ا م����ا وق�����ع ام������ام ث��ل��ة 

ماء  على  بالحفاظ  ُيْعنون  ال  ممن 
الوجوه..

وه��������ذا ه�����و ال�����ف�����رق ب�����ن األص����ي����ل 
ال��درس الثمن الذي  والدخيل، وهو 
ي��ف��رض ن��ف��س��ه ع��ل��ى ك���ل ال��ت��ّواق��ن 
المتاك ناصية اآلداب واالخاق ..
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وجاء في التاريخ :

اّن )احمد بن حنبل( – إمام الحنابلة 
املعروف – سأل حاتم األصم حن 
قدم الى بغداد عن طريقة السامة 
من الناس والتخلص منهم ، فقال 

له األصم:
» يا ابا عبد الله في ثاث خصال 

قال :وما هي ؟
عطيهم مالَك وال تأخذ من 

ُ
ْن ت

ٔ
قال : أ

مالهم شيئًا
����ه����م وال 

َ
: وت����ق����ض����ي ح����ق����وق ق�������ال 

تستقضي منهم حقًا .
كره 

ُ
ت : وتحمل مكروههم وال  قال 

واحدًا منهم على شيء .
ف�����اط�����رق اح����م����د ي���ن���ك���ت ب��اص��ب��ع��ه 

االرض ثم رفع رأسه وقال :
يا حاتم ..انها لشديدة 

فقال له حاتم : وليتَك تسلم وليتك 
تسلم وليتَك تسلم 

لقد رسم حاتم خارطة الطريق ذات 
االضاع الثاثة :

ان تكون يدك هي العليا فتعطي وال 
تأخذ

الناس دون ان  وأْن تقضي حوائج 
فهم بشيء

ّ
تكل

دون  امل����ك����اره  م��ن��ه��م  ت��ت��ح��م��ل  وان 
تحّملهم شيئًا منهم

��ه فقد ال تسلم منهم 
ّ
وم��ع ذل��ك ك��ل

جميعًا
وناحظ هنا:

 : ان العلماء – ومنهم احمد بن 
ً
أوال

حنبل – حريصون على االفادة من 
تجارب وحكمة االبرار والصالحن 
اليها – وبكل شوق  وه��م يسعون 
ولهفة – في حن ان الكثرة الكاثرة 
في  ون 

ّ
ويغط ذل��ك  من  نفون 

ٔ
يأ ا 

ّ
من

سبات عميق .
ث��ان��ي��ًا  : ان امل��ج��ت��م��ع��ات ال��ب��ش��ري��ة 
ال ت���ض���م ف����ي ص��ف��وف��ه��ا ال��ط��ي��ب��ن 
 ، والخبثاء  الطيبن  تضم  بل  فقط 
وهؤالء ال يسلم منهم أنبل الناس .

 وه�������ذا م����ا ع���ب���ر ع���ن���ه ) االص�������م ( 
ب��ق��ول��ه )الح��م��د ب��ن ح��ن��ب��ل( وليتَك 

تسلم..!!
 
َ
ال��ح��س��ن��ة ي���ك���اف���ئ  م����ن  ه����ن����اك  اّن 

��ح��س��ن 
ُ
��ع��ط��ي��ه وت

ُ
ب��ال��س��ي��ئ��ة ف���ان���َت ت

 

����َك اال 
ُ
ُي����ق����اِب����ل ال����ي����ه ب���ي���ن���م���ا ه�����و ال 

باالساءة..!!
ل��م يسمع بالحكمة  م��ن  ��ا 

ّ
م��ن وم���ن 
القائلة :

حسنت اليه (
ٔ
) اتق شرَّ َمْن ا

وان����������ت ت����س����ع����ى وب�����ك�����ل اخ������اص 
��ه 

ّ
ت��ك��ل��ف ان  دون  ح��اج��ت��ه  ل��ت��ق��ض��ي 

ب��ش��يء وت��ت��ح��م��ل م��ن��ه م���ا تتحمل 
بصبر واناة ..

وم������ع ذل������ك ك���ل���ه ل����ن ت������رى م���ن���ه م��ا 
يعجبك ..!!

النه ال يحفظ اليد ، وال يثمن النبيل 
من املواقف واملشاعر واملناقب

واّن من ابرز الجاحدين في واقعنا 
ال������راه������ن ه�����م اول�����ئ�����ك امل���ت���س���ل���ق���ون 
ع��ل��ى االك��ت��اف ...اك���ت���اف امل��واط��ن��ن 
اص���ح���اب االص����اب����ع ال��ب��ن��ف��س��ج��ي��ة، 
ال����ذي����ن س����ارع����وا الي����ص����ال ح��ف��ن��ة 
العالية  املواقع  الى  النرجسين  من 
��ل��وه��م ف����اذا ب��ه��م ي��ق��ل��ب��ون لهم 

ّ
ل��ُي��م��ث

امل���ج���ّن وي��ح��ت��ج��ب��ون عنهم  ���ْه���ر 
َ
ظ

على  ذوات��ه��م  لتكريس  ويتفرعون 
اكتناز االموال  حسابهم معتبرين 
مهمتهم  واالم���ت���ي���ازات  وامل��ك��اس��ب 

االولى..!!
ث��ال��ث��ًا : ان ال���ت���اري���خ س���ّج���ل ل��ح��ات��م 
��ُه 

ْ
وأك��ب��َرت الحميدة،  مواقفه  االص��م 

 ب��ع��د ج��ي��ل، وك��ف��اه 
ً
االج���ي���ال ج��ي��ا

ذلك مجدًا .
اما من حاد عن الجادة ،ولم يستقم 
ف��ي امل��س��ار ، فهو م��ذم��وم محتقر 
م���ن ق��ب��ل م��ج��اي��ل��ي��ه ، وم��س��ت��ه��ج��ن 

السيرة من االجيال الطالعة.

Husseinalsadr2011@yahoo.com 

عاودت بعض املتاجر البريطانية 
فتح ابوابها بعد البدء بتخفيف 
ح���ظ���ر ال���ت���ن���ق���ل ال�������ذي ف��رض��ت��ه 
ك��ورون��ا،  جائحة  بسبب  ال��دول��ة 
الى  التدريجية  ب��ال��ع��ودة  وب���دأت 
العمل وفق الشروط االحترازية 
وشهد  الحكومة.  اعلنتها  التي 
اع��ادة  منتصف شهر ح��زي��ران 
ف���ت���ح ال���ع���دي���د م����ن م���ت���اج���ر ب��ي��ع 
امل����اب����س وامل����ق����اه����ي وغ���ي���ره���ا، 
ُيعد اساسيا  ال��ذي ال  النوع  من 
فكيف  ال��ب��ري��ط��ان��ي��ن.  ل��ت��ب��ض��ع 
املتاجر وفق  سيكون عمل تلك 
الذي  الجديد«  »الطبيعي  املسار 

فرضه فيروس كورونا؟

بائع الكتب
اع���اد ان���دي روس��ي��ت��ي��ر صاحب 
س���ل���س���ل���ة »روس�����ي�����ت�����ي�����ر« ل��ب��ي��ع 
ال��ك��ت��ب ف��ت��ح اث��ن��ن م��ن م��ت��اج��ره 
الثاثة، وعن هذا يقول: »تبضع 
امل����������رء ب����ن����ف����س����ه، خ�����اص�����ة ف��ي 
امل���ت���اج���ر امل��س��ت��ق��ل��ة ال��ص��غ��ي��رة، 
ال���ح���ظ���ر  ن 

ٔ
ا واع�����ت�����ق�����د  م����ت����ع����ة. 

ج��ع��ل ال��ك��ث��ي��ري��ن ي���درك���ون انهم 
ج��م��ي��ع  ت���ص���ل  أن  ي�����ري�����دون  ال 
م��ش��ت��ري��ات��ه��م ال���ى ع��ت��ب��ة داره����م، 
كما ادرك بائعو الكتب ان عليهم 
جمهورهم.  ل��ج��ذب  بجد  العمل 
ع��ل��ى مجرد  يقتصر  واالم����ر ال 

فتح االبواب«. 
ع��م��ل روس��ي��ت��ي��ر ب��ج��ه��د الع���ادة 
ترتيب محتويات املتاجر؛ بحيث 
والعاملون على  الزبائن  يحافظ 
م���س���اف���ة ال���ت���ب���اع���د االج��ت��م��اع��ي 
الكتب.  يقلبون  حينما  املطلوبة 
ي��ع��دد روس��ي��ت��ي��ر االس��ت��ع��دادات 
بها: »وضعنا حواجز  قام  التي 
ش�����ف�����اف�����ة ع�����ن�����د ن������ق������اط ال���ب���ي���ع 
املداخل،  لايدي عند  ومعقمات 
وم�����ددن�����ا االش�����رط�����ة ال���ح���اج���زة 
وع��ام��ات م��واق��ع ال��وق��وف على 
بوضوح  تشير  وكلها  االرض، 
ال��ت��ب��اع��د املطلوبة  ال���ى م��س��اف��ات 

املتاجر  فتحت  املتجر«.  ضمن 
العاملن،  من  ق��ل 

ٔ
ا بعدد  ابوابها 

ي���ام���ه. 
ٔ
وق��ل��ل��ت س��اع��ات ال��ع��م��ل وا

موظفيه  م��ع  رويسيتير  ت���داول 
ل������دراس������ة ن����ص����ائ����ح ال���ح���ك���وم���ة 
ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع ال��ج��ائ��ح��ة، وال��ت��زم 
الكتب؛  بائعي  نقابة  بتعليمات 
ال����ت����ي ك����ان����ت ت����رس����ل ن����ش����رات 
اسبوعية ملتابعة املوقف: »يحب 
بائعو الكتب التعامل مع الزبائن، 
املجتمع  م��ع  ع��ق��ودا  وق��د عملنا 
امل��ح��ل��ي. ل���ذا ف���ان ل��ق��اء زب��ائ��ن��ن��ا 
بهم  وادام����ة عاقتنا  امل��ع��ت��ادي��ن 
سيكون جزءًا من العودة للحياة 

الطبيعية، وهو امر جميل..«.

تدابير صارمة
وض�������ع س����ي����رن����دي����ر ج�����اس�����ون، 
م���ال���ك وم����دي����ر م��ت��ج��ر »ت���س���وق 
لجميع املواسم« تدابير صارمة 
متجره  اب����واب  الب��ق��اء  للسامة 
م���ف���ت���وح���ة وع����م����ل����ه م���س���ت���م���را، 
وعنها يقول: »متجرنا مؤسسة 
اسرية اديرها منذ اربعن سنة 
واوالدي«.  وزوجتي  والدتي  مع 

ق���ررت االس����رة اغ���اق متجرها 
تزامنا مع اغاق املدارس؛ لكنهم 
اع��ادة فتحه بعد اسبوع  ق��رروا 
واح������د ف���ق���ط؛ ل���خ���دم���ة امل��ج��ت��م��ع 
امل���ح���ل���ي ال�������ذي ي��ع��ت��م��د ع��ل��ي��ه��م 
ل���ت���وف���ي���ر االغ������ذي������ة االس���اس���ي���ة 
وامل��س��ت��ل��زم��ات االخ������رى. ي��ق��ول 
ج��اس��ون: »لغرض م��ع��اودة فتح 
تقييم  اع���ادة  ك��ان علينا  املتجر 
امل������وازن������ة ب����ن ال����خ����دم����ات ال��ت��ي 
ن��ق��دم��ه��ا وك��ي��ف��ي��ة ال��ت��ع��ام��ل مع 
ال��زب��ائ��ن. وتبنينا ع��دة اج���راءات 
وزبائننا  انفسنا  البقاء  جديدة 
ساملن«. شملت تلك االج��راءات 
ع���ل���ى االرض  اش���������ارات  وض������ع 
مل���واق���ع ان��ت��ظ��ار ال���زب���ائ���ن خ���ارج 
التباعد  تراعي مسافات  املتجر 
االج�����ت�����م�����اع�����ي، ل���ت���ح���دي���د ع����دد 
ي 

ٔ
االشخاص املنتظرين خال ا

وقت. ووضع شاشات عازلة في 
ال��ن��ق��ود وتشجيع  م��ن��اط��ق دف���ع 
وس�����ائ�����ل ال�����دف�����ع االل����ك����ت����رون����ي، 
ال��ح��د االدن�����ى للتبضع  وت��ق��ل��ي��ل 
ال�������ى ب������اون������د واح�����������د، وت�����زوي�����د 
امل��ت��ب��ض��ع��ن ب���م���ن���ادي���ل ت��ع��ق��ي��م 

قائا:  جاسون  يمضي  اليدين. 
»ال يمكن تصديق عدد الزبائن 
قائلن  بتهنئتنا،  تقدموا  الذين 
حينما  ب��االم��ان  يشعرون  انهم 

يتسوقون لدينا«.

وسائل الدفع االلكتروني
ح���د مالكي 

ٔ
ول���ي ك��رول��ي )ا

ٔ
ق��ال ا

م��ق��ه��ى »ب��ل��ي��ن��د ك���وف���ي«(: »ك���ان 
اه���ت���م���ام���ن���ا االس�����اس�����ي ال���ت���أك���د 
افتتاح  وان  الزبائن  سامة  من 
عدد  تطبيق  بعد  سيتم  املقهى 
م�����ن اج������������راءات ال���ع���م���ل االك���ث���ر 
ك��رول��ي وشريكه  ابتكر  ام��ان��ا«. 
ف�����ي امل���ق���ه���ى »ت�������وم ج���ي���ن���ي���ون« 
م��ج��م��وع��ة م����ن ال���ت���داب���ي���ر ح��ت��ى 
بثقة  فتحه  إع����ادة  م��ن  يتمكنوا 
ل��ل��ع��م��اء وامل���وظ���ف���ن )وع���دده���م 
ث����اث����ة اض����اف����ة ال������ى امل���ال���ك���ن(. 
تنظيفا  ال��ت��داب��ي��ر  تلك  تضمنت 
مكثفا للمقهى قبل فتح االبواب 
صباحا، ونظاما جديدا لتوزيع 
ال��ط��ل��ب��ات، وس��ي��اس��ة ت��ع��ام��ل ال 
ت��س��م��ح ب���دخ���ول ال��زب��ائ��ن داخ���ل 

املقهى.
ج�����رى ت���ح���وي���ل م��ن��ط��ق��ة ت��س��ل��م 
الطلبات لتكون امام املتجر، وال 
يقبل املقهى اليوم سوى وسائل 
ال�����دف�����ع االل����ك����ت����رون����ي )ت��ج��ن��ب��ا 
ملامسة النقود الورقية(، وهناك 
م���ن���ط���ق���ة ان����ت����ظ����ار ج�����دي�����دة ف��ي 
ال���خ���ارج. م��ض��ى ك��رول��ي ق��ائ��ا: 
»اع����دن����ا ب���ع���ض ال���ع���ام���ل���ن ف��ق��ط 
على  الضغط  لتخفيف  للعمل، 
فريق تقديم القهوة. وهذا سمح 
ل��ن��ا اي���ض���ا ب��ت��ح��ل��ي��ل ال��خ��ط��وات 
بها  قمنا  التي  الجديدة  العملية 
وسامتها.  فاعليتها  لنضمن 
ت������ط������ورت خ����ط����ط ع���م���ل���ن���ا ب��ع��د 
العادة  املحتملة  املخاطر  تقييم 
االف����ت����ت����اح وام����ك����ان����ي����ات امل��ب��ن��ى 
بن  االح��ت��ك��اك  تقليل  لنضمن 
ال���ع���ام���ل���ن وال����زب����ائ����ن الق�����ل ح��د 
م��م��ك��ن، وال��ح��ف��اظ ع��ل��ى سامة 
قبل  اختبارا  واجرينا  التعامل. 
االفتتاح لتجربة مسارات العمل 

السليمة«.
                           

صحيفة االوبزرفر البريطانية 

متعة التسوق الشخصيقراءات في ِسَيِر الرّواد

ة فتح أبوابها؟ كيف اعادت متاجر التجزئة البريطانيَّ

بصمة امرأة

حسني الصدر

فرانسيسكا جونز  

ترجمة: مي اسماعيل

بغداد / سرور العلي



ناق��������ش وزي��������ر الش��������باب والرياضة 
اللجنة  ورئي��������س  درج��������ال  عدن��������ان 
االوملبي��������ة رع��������د حم��������ودي خريطة 
التنفيذي  املكت��������ب  انتخابات  طريق 

للجنة االوملبية .
وج��������اء اللقاء خ��������ال االجتماع الذي 
حض��������ره رئي��������س لجن��������ة الش��������باب 
والرياضة في البرملان النائب عباس 
عليوي على وفق ماجاء في الرسالة 
االخي��������رة الت��������ي ارس��������لتها اللجن��������ة 

االوملبية الدولية بشأن االنتخابات.
 واكد درجال ان االجتماع اثمر عن 
تفاهم��������ات ايجابية بش��������أن خريطة 
طري��������ق اج��������راء انتخاب��������ات املكت��������ب 

التنفيذي للجنة االوملبية بما يتناغم 
مع  بنود امليث��������اق االوملبي والقوانني 

العراقية النافذة . 
واش��������ار ال��������ى ان االج��������واء االيجابية 
الرياضة  مس��������تقبل  على  والحرص 
العراقي��������ة كانت حاض��������رة في جميع 
الطروحات واالراء، وس��������يتم توجيه 
الدع��������وة لعق��������د اجتماع اس��������تثنائي 
للجمعية العمومي��������ة للجنة االوملبية،  
لتك��������ون انطاقة حقيقية اساس��������ها 

تغليب مصلحة االرياضة العراقية.
وحال��������ت ظ��������روف الحظ��������ر الصحي 
حض��������ور   دون  به��������ا،  وااللت��������زام 
ال��������وزراء  رئي��������س  مستش��������ار  
 لش��������ؤون الرياضة اي��������اد بنيان، لهذا 

االجتماع.

يتطل��������ع الش��������ارع الرياضي اليوم بش��������غف 
كبير إل��������ى مل��������ف اإلدارة الفنية ف��������ي اتحاد 
الك��������رة وإعادة تفعيل لجان��������ه العاملة بصيغ 
أخرى بعد قرار " الهيئة التطبيعية" التعاقد 
مع املدير الفني األجنب��������ي الجديد الهولندي 
الخبي��������ر ي��������ان فان س��������تا او الذي يس��������مى ب� 
الي��������ه  س��������توكل  إذ   Technical Director
امله��������ام واألدوار لبناء س��������تراتيجية اإلعداد 
والتخطي��������ط الصحي��������ح ووض��������ع األه��������داف 
تتماش��������ى  بآليات  وتنفيذه��������ا  املس��������تقبلية 
الك��������روي ملنتخباتنا  مع واقعن��������ا الرياضي 
وتوحي��������د أس��������اليب االداء ، باإلضاف��������ة ال��������ى 
تطوير اللعبة واالرتقاء بمس��������توى املدربني 
العاملني وتقويم مستواهم بشكل مستمر، 
كما س��������يقوم بتحليل بيئة اللعبة والوقوف 
على إمكاناتها البش��������رية واملادي��������ة والفنية 
عبر الس��������تراتيجيات والخطط املس��������تقبلية 

التي يلزم بها الجميع.

الهولندي ستا في سطور
"الصباح الرياضي " تكش��������ف عن مس��������يرة 
املدي��������ر الفني التحاد الكرة الهولندي س��������تا 
املليئة بالتجارب الناجحة اذ يبلغ من العمر 
65عاما ويعيش حاليا مع زوجته في مدينة 
أمليلو ش��������رق هولندا وقريبا ج��������دًا من ابنته 
تمارا وحفيداته الثاث ليلي ماي، ورومي و 
زوي، يجيد ثاث لغات ) الهولندية – األملانية 
– االنكليزي��������ة( حاصل على ش��������هادة البرو 
االوروبية ويتش��������ابه أسلوب عمله الخططي 
م��������ع زميله املدي��������ر الفني الخبي��������ر الهولندي 
ه��������ان بيرغر الذي عمل لس��������نوات طوال في 
االتح��������اد األس��������ترالي وش��������ارك ف��������ي وضع 
فلسفة لعب اكاديمية اجاكس أمستردام مع 
زميله املدرب الشهير الهولندي ادريانسي، 
وكان فان ستا العب كرة قدم سابق ومثل 

اندية إف س��������ي أوترخت و هيراكليس وجو 
اهيد إيغل��������س فضا عن املنتخب الهولندي 
ث��������م انتقل بعده��������ا الى العم��������ل التدريبي في 
األندية واالكاديميات في الباد املنخفضة، 
وارتبط��������ت نجاحاته ف��������ي التخطيط ووضع 
الس��������تراتيجيات مع نادي إف سي تفينتي 
في العام��������ني 2006 و2007 ال��������ذي عني فيه 
مديرا فنيًا له��������ذا النادي الذي ف��������از ببطولة 
الدوري املوس��������م 2010-2009 وخال هذه 
الفترة ق��������ام ببناء ش��������بكة كبي��������رة جدا من 
الاعبني ، الوكاء ، املدربني من جميع أنحاء 
العالم وق��������دم لهم العديد من االستش��������ارات 
الدولية للمدربني، وف��������ي 2015-2014 عمل 
رئيس��������ا ألكاديمية  إف سي تفينتي النادي 
واملس��������ؤول االول ع��������ن اكتش��������اف املواه��������ب 
املحلية والدولية باإلضافة الى اإلدارة الفنية 
للفريق االول والرديف كما عمل مديرا فنيا 

لفريق جو اهيد إيغلس في 2017-2018

فلسفة عمله وأسلوب لعبه 
وعلى شاكلة  فلس��������فة الكرة الهولندية فان 
املدير ستا يؤمن بفكرة االرتقاء بمستوى 
اللعبة وكسر نمطية األداء وتوظيف السرعة 
واملهارة وال��������ذكاء امليداني والتحرك املباغت 
وإيج��������اد الحلول الفورية وإع��������ادة النظر في 
مفهوم الحيازة وتسخير املهارات الفردية في 
الواجبات الهجومية وتبني أس��������اليب جديدة 
في تس��������جيل األه��������داف وتطوي��������ر الهجمات 
املرتدة او الهجوم املضاد في ملعب الخصم 
وتكّيف الاعب��������ني في اللعب تحت الضغط ، 
مع تطوير جودة التدريبات وسرعة التحرك 
القائم��������ة عل��������ى الرؤية والس��������لوك املنضبط، 
وعليه فان أس��������لوب اللع��������ب الذي  كان يروم 
تطبيقه ف��������ي االندية واالكاديميات يش��������ابه 
كثيرًا األس��������لوب االس��������باني لك��������ن يختلف 
معه في ث��������اث نقاط مهم��������ة االولى: تفعيل 
منطقة الوسط بواسطة اللعب املباشر عبر 

الكروس��������ات )الكرات الهوائية( املرس��������لة من 
الخلف واألمر الثاني هو الرهان على خيار 
التخطي الفردي وضرورة اس��������تعادة الكرة 
الثانية من املنافس بش��������كل مميز ومستمر 
بفعالية عالي��������ة بحكم تواجد أكثر من العب 
 في مس��������ار الكرة واخيرًا الضغط العالي في 

ملعب املنافس .

صالحيات مطلقة 
وعلي��������ه،  بات لزامًا عل��������ى الهولندي يان فان 
ستا الذي تم اختياره بني ملفات سبعة مدراء 
فني��������ني أوروبيني من مختلف الجنس��������يات، 
إل��������زام الجميع بفلس��������فة عم��������ل واحدة على 
ان يتمت��������ع بصاحي��������ات مطلق��������ة تتي��������ح له 
حرية االتص��������ال والتنس��������يق واالرتباط مع 
جميع اللج��������ان العاملة في االتحاد ومدربي 
املنتخبات الوطنية، بواس��������طة برامج علمية 
واجندة عمل واضحة، وان سلطته الوظيفية 
وقوت��������ه في الهرم االداري يأتيان بعد املكتب 
التنفيذي ألنه س��������يكون متواجدًا في معظم 
االجتماع��������ات املهم��������ة كونه يجي��������د مهارات 
التحليل ويعمل وفق قاعدة بيانات دقيقة و 
يتعامل مع املعطيات التي تفرزها الشواهد 
و البرامج في مجال ك��������رة القدم، كما يمتاز 
باملهارات التنظيمية والرؤى اإلدارية وقدرته 
على ش��������رح املس��������ائل التقنية لألش��������خاص 
الذي��������ن لديه��������م خب��������رات قليلة ف��������ي املجالني 
التقني والخططي في كرة القدم وسيسعى 
ال��������ى تطبي��������ق متطلب��������ات الفيف��������ا واالتحاد 
االس��������يوي واملناه��������ج الحديث��������ة باإلضاف��������ة 
الى صناع��������ة املدربني الش��������باب، والس��������ؤال 
املطروح هنا: ه��������ل تتقبل العقلي��������ة العراقية 
التدريبية واإلداري��������ة التعاطي بروح إيجابية 
مع تل��������ك األفكار والرؤى الت��������ي يحملها هذا 
الهولن��������دي او غيره م��������ن املخططني األجانب 
 عن ال��������ذات العالي��������ة و األنا 

ً
والتن��������ازل قليا

 

املتضخمة ؟.

س��������يغيب راج��������ون رون��������دو ع��������ن 
صف��������وف فريقه لوس أنجليس 

ليكرز عند اس��������تئناف منافسات دوري كرة 
السلة األميركي للمحترفني في 30 تموز ، بعد 
تعرضه لكس��������ر في أحدى أصابع اليد، بحسب 

تقارير صحافية أميركية.
ال��������ى ان صان��������ع األلع��������اب  التقاري��������ر  وأش��������ارت 
روندو تعرض لكس��������ر في إبه��������ام اليد اليمنى، 
وسيخضع هذا األسبوع لعملية جراحية، 
يتوقع ان تبقيه خارج املنافسات ملا بني 

ستة وثمانية أسابيع.
وفي حني لم يصدر ليكرز بيانا رسميا بهذا الشأن،  
ق��������ام عبر حس��������ابه الرس��������مي على موق��������ع "تويتر"، 
بإعادة نش��������ر تغريدة للمراسل مايك تروديل تؤكد 

هذه التفاصيل.
وخ��������اض رون��������دو )34 عاما( 48 مب��������اراة مع ليكرز 
هذا املوس��������م قبل تعليق املنافسات في آذار بسبب 
فيروس كورونا املستجد. وحقق الاعب ما معدله 

7,1 نقاط وخمس تمريرات حاسمة في املباراة.
وتأتي إصابة روندو مع استعداد ليكرز، إضافة الى 
21 فريقا من  دوري ال�"NBA"، الستكمال املوسم 
بصيغته املعدلة واملختصرة، خلف أبواب موصدة 
في مجمع ديزني في مدينة أورالندو بوالية فلوريدا 

األميركية، اعتبارا من30   تموز.
وبحس��������ب الجدول الذي أعلنته رابطة الدوري أواخر 
حزيران ، تق��������ام "مباريات التصنيف" بني 30 تموز 
و14 آب ، على ان تنطل��������ق األدوار االقصائية "باي 

أوف" اعتبارا من 17 منه.
ويعد ليكرز بقيادة نجمه ليبرون جيمس، من أبرز 
املرش��������حني للذهاب بعيدا في الدوري هذا املوس��������م، 
وهو كان يتصدر ترتيب املنطقة الغربية قبل توقف 

املباريات في آذار املاضي.

فرض فريق مرس��������يدس األملاني إيقاعه في 
بطولة العالم للفورموال واحد، بفوز س��������ائقه 
حام��������ل اللق��������ب البريطاني لوي��������س هاميلتون 
بجائزة س��������تيريا الكب��������رى، املرحل��������ة الثانية 
م��������ن البطول��������ة، متقدما على زميل��������ه الفنلندي 
فالتي��������ري بوت��������اس، بينم��������ا واص��������ل فيراري 
مراكمة الخيبات بخطأ لسائقه شارل لوكلير 
لف��������ه وزميل��������ه األملان��������ي سيباس��������تيان فيتل 

ّ
ك

خروجا مبكرا.
يحك��������م الفريق األملان��������ي قبضته عل��������ى بطولتي 
الس��������ائقني والصانعني منذ العام 2014، وال يبدو 
انه يعت��������زم افاتها في موس��������م 2020 الذي انطلق 
األس��������بوع املاض��������ي خل��������ف أب��������واب موص��������دة بوجه 
املش��������جعني، وبتأخير نحو أربعة أشهر بسبب تبعات 

فيروس كورونا املستجد.
اس��������تضافت حلبة ري��������د بول رينغ الس��������باق الثاني 
توالي��������ا، حاما اس��������م "جائزة س��������تيريا الكبرى"، 
بع��������د أول حمل اس��������م النمس��������ا. ف��������ي ذاك، أوصل 
مرسيدس س��������يارتيه السوداوين هذا العام دعما 
ملكافحة العنصرية، ف��������ي املركزين األول والثاني. 

اختلف الترتيب فقط: بوتاس أوال، وهاميلتون خلفه، قبل 
ان يعيده الترتيب النهائ��������ي الى املركز الرابع، بعد إضافة 
خم��������س ثواٍن الى توقيته لتحميله مس��������ؤولية احتكاك مع 

سائق ريد بول التاياندي ألكسندر ألبون.
أنهى هاميلتون الس��������باق بفارق أكثر م��������ن 13 ثانية عن 
زميل��������ه ال��������ذي أضاف نح��������و 20 ثانية فاصل��������ة بينه وبني 

فيرشتابن املتقدم على ألبون ب�11 ثانية.
وقال هاميلتون الذي رف��������ع قبضته على منصة التتويج، 
في مواصلة لرس��������ائله املناهضة للعنصرية، "العودة الى 
هنا رائعة وهذا بفضل الفريق  أش��������عر بأنه مضى وقت 

طويل، بعد نهاية أسبوع صعبة في املرة املاضية".

أعلن��������ت محكم��������ة التحكيم الرياض��������ي )"كاس"( امس 
اإلثنني إلغ��������اء العقوبة التي فرضها االتحاد األوروبي 
لكرة الق��������دم )ويفا( على نادي مانشس��������تر س��������يتي 
اإلنكلي��������زي، بحرمانه  من املش��������اركة في مس��������ابقاته 
ملوس��������مني على خلفية مخالفته قواع��������د اللعب املالي 
النظي��������ف، مكتفي��������ة بغرامة مالية قدره��������ا 10 مايني 

يورو.
ووافقت املحكمة، بحس��������ب خاصة القرار الذي نشر 
على موقعها االلكتروني، على االستئناف الذي تقدم 
ب��������ه النادي اإلنكلي��������زي اململوك من الش��������يخ اإلماراتي 
منص��������ور بن زايد آل نهيان، وألغ��������ت عقوبة اإليقاف، 
ضت الغرامة املالي��������ة التي فرضها ويفا، من 30 

ّ
وخف

مليون يورو الى عشرة مايني. 
وضمن الس��������يتي، املتوج بطا للدوري املمتاز عامي 
2018 و2019، التأهل الى املوسم املقبل من مسابقة 
دوري األبط��������ال، إذ س��������ينهي هذا املوس��������م في املركز 
الثاني في ترتي��������ب الدوري اإلنكلي��������زي املمتاز خلف 

ليفربول الذي حسم اللقب املحلي لصالحه.
وأوردت املحكمة، ومقرها مدينة لوزان السويس��������رية، 
في خاصة الحكم "يرفع االستبعاد من املشاركة في 
مس��������ابقات "ويفا" لألندية، وتبق��������ى العقوبة املالية مع 

تخفيضها الى 10 مايني يورو".
وش��������ددت على ان مانشس��������تر سيتي "لم 

يم��������ّوه التموي��������ل عل��������ى انه مس��������اهمات 
رعائية، لكنه فش��������ل ف��������ي التعاون مع 

هيئات االتحاد األوروبي لكرة 
القدم".

"الس��������يتي  "ويف��������ا  وح��������رم 
ف��������ي ش��������باط ، م��������ن خوض 
مسابقتي دوري األبطال أو 
ال��������دوري األوروبي "يوروبا 
بذريع��������ة  ملوس��������مني  لي��������غ" 
مخالفته قواعد اللعب املالي 

النظيف، وف��������رض عليه غرامة 
مالي��������ة قدرها 30 مليون يورو. 

لكن النادي تقدم باس��������تئناف أمام 
محكمة التحكيم، رافضا كل االتهامات 

املوجهة له.
ورأت املحكم��������ة ف��������ي حيثي��������ات الحكم ان 

"القرار الصادر في 14 شباط 2020 
عن الغرف��������ة القضائي��������ة في هيئة 
لويفا(  )التابعة  املالي  اإلش��������راف 

يجب ان يتم وضعه جانبا".

08رياضة A L S A B A H  N E W S P A P E R

Tue. 14 . Jul. 2020 Issue No. 4873 الثالثاء 14 تموز 2020 العدد

ليكرز سيفتقد خدمات روندو 

هاميلتون يتوج بلقب جائزة  ستيريا 
للفورموال 1

أتاالنتا يرنو لوصافة مؤقتة في الكالتشيو

}كاس« تنعش آمال السيتي أوروبيًا

*في واقعنا الرياضي املؤلم الذي لم يعد مفترقا أو مختلفا 
ع��������ن مجمل الواقع الع��������ام لم تعد عاقاتنا االنس��������انية في 
الكثي��������ر من املفردات والتفاصي��������ل آمنة وعفوية كما كانت 
عليه الحال حتى زمن قريب و هذا التعقيد ليس ناتجا عن 
العمق والدراية بماهية األشياء وكوامن الواقع الحاضر بل 
بس��������بب الزيف والس��������طحية و كأن هذا العصر ومبرراته 
الكثي��������رة أع��������اد تربيتنا بمنط��������ق الحاجة املس��������تمرة التي 
أصبحت جش��������عا واالستهاك الدائم الذي أصبح ادمانا و 
املنفع��������ة املادية التي أصبحت منهج��������ا وقناعة ، و أجاز أن 
نلون مفرداتن��������ا املتداولة اليومية ومش��������اعرنا، فأصبحنا 
نرتاح للظل��������م، ونتصالح مع الرش��������وة ،ونتجم��������ل بالكذب 
وننحاز ألهل الثقة على حس��������اب أهل الكف��������اءة ,ونتباهى 
بعبادة -األنا - ونبارك النفاق ونش��������هد مع الفس��������اد .. نعم 
نحن جزء من تلك املنظومة الخربة والبيئة امللوثة في واقع 
رياضي تترس��������خ فيه الثوابت الخاطئة وتلفظ منه األشياء 
الصحيح��������ة حتى صار من يتح��������دث عن الخطأ وضرورة 
االص��������اح وأهمية التغيير هو الصوت النش��������از وكثيرون 
يثرث��������رون واليصمت��������ون لحظ��������ة واحدة ربم��������ا خوفا من 
س��������ماع صوت أعماقهم التي تعكس النقيض وكل ذلك هو 
نتاج تفاعات وممارس��������ات صارت سلوكا 
ومنهج تصرف في الوس��������ط الرياضي بعد 
أن غابت الكوابح األخاقية واختفت الرقابة 
واملحاس��������بة عل��������ى األخط��������اء واملخطئني مع 
سيادة منطق عدم الخوف من القانون الذي 
اليحم��������ي املغفلني فق��������ط بل ول��������ن يقف مع 
املظلومني ولن ينصر الشرفاء واليحمي من 
يعمل بضمير النزاهة ويطالب بالنظافة التي 
ماعادت جزءا من االيمان بل تهمة ش��������نيعة 

ملن يتحدث عنها ويطالب بها .
الى أين نحن س��������ائرون في رياضتنا ؟ ذلك 
هو الس��������ؤال ولنودع ماقبله من تس��������اؤالت 
ظلت ب��������ا أجوبة ط��������وال أع��������وام مضت أكل 
فيها الزمن من جرف النهوض والتقدم في 
ذمة التاريخ .. هل البيئ��������ة الرياضية الحالية 
اختاف  وعل��������ى  بمقوماتها وش��������خوصها 
العناوين تصلح أن تكون حاضنة ومنطلقا 
حقيقي��������ا لتحقيق التغيي��������ر واالنتقال الى واق��������ع أفضل ... 
لألس��������ف فان الطريق الخطأ معبد بالتس��������هيات طاملا هو 
يق��������دم قانون التن��������ازل واالمتيازات ومبادل��������ة املصالح لكل 
من يس��������لكه بينما طريق الصواب ص��������ار متخما باأللغام 
والعبوات الناس��������فة بل صار معبدا بقانون العقوبات ألنه 
نضال حقيقي م��������ن أجل التصحيح والبن��������اء لكنه نضال 
يقط��������ع األنفاس ويزعج درب الظ��������ام .. ومن هنا عليك أن 
تكون لطيف��������ا وصامتا وتصفق وتجم��������ل األمور وتنافق 
بامتياز ألن كل عنوان تقابله يقاتل بشراس��������ة في معركة 
الدفاع عن مقدس��������اته في الرياضة وهي مقدسات تحتوي 
مفردات املنص��������ب واالمتيازات واملصالح لي��������س اال ...نعم 
ص��������ارت الرياضة عال��������م مذهل القس��������وة وان��������ت ترى كل 
تلك الصراع��������ات والتقاطعات وعدم االلتق��������اء بني عناوين 
يفترض انها مؤسساتية تجتمع تحت خيمة واحدة كتب 
عليها بالخ��������ط العريض مصلحة الرياض��������ة والرياضيني 
لك��������ن أي من تل��������ك العناوي��������ن تتعاطى مع األم��������ور بمنطق 
نقابي ومصلحي بحت ينحاز ملنط��������ق القبيلة وكأننا في 

زمن الجاهلية.

خالد جاسم

هل نحن مؤهلون ؟

ليس اال

الى أين نحن 
سائرون في 
رياضتنا ؟ ذلك 
هو السؤال 
ولنودع ماقبله 
من تساؤالت 
ظلت بال أجوبة 
طوال أعوام 
مضت أكل 
فيها الزمن 
من جرف 
النهوض 
والتقدم في 
ذمة التاريخ

بغداد / الصباح الرياضي

قراءة : علي النعيمي

درجال وحمودي يناقشان خريطة طريق  انتخابات األولمبية 

الفلسفة الهولندية تخطط لمنتخباتنا برؤى الخبير فان ستا 
}الصباح« تكشف عن هوية المدير األجنبي الجديد التحاد الكرة 

لوس انجليس / أ ف ب

سبيلبرغ / أ ف ب

لوزان / أ ف ب

روما / أ ف ب

يدخل أتاالنتا مباراته أمام ضيفه بريش��������يا 
في افتت��������اح املرحل��������ة الثالث��������ة والثاثني من 
ال��������دوري اإليطالي لكرة الق��������دم اليوم الثاثاء 
آما في انتزاع املركز الثاني موقتا والضغط 
على يوفنتوس والتسيو صاحبي الصدارة 
والوصافة. واقترب أتاالنتا من تحقيق فوز 

ثمني على يوفنتوس في املرحلة الس��������ابقة، 
كان ليتيح له االنفراد باملركز الثاني ويضعه 
على بعد س��������ت نقاط من بط��������ل إيطاليا في 
املواس��������م الثمانية املاضية، قبل ست مراحل 
من النهاي��������ة، بي��������د ان ال�"بيانكونيري" تمكن 
بفض��������ل ركلت��������ي ج��������زاء س��������جلهما النجم 
البرتغالي كريس��������تيانو رونال��������دو، إحداهما 
في الدقيق��������ة 90، حرم  أتاالنت��������ا املتألق هذا 

املوس��������م من فوز أول في عقر دار يوفنتوس 
منذ ع��������ام 1989، لتنتهي املب��������اراة بالتعادل 
االيجابي 2-2. أبقى هذا التعادل أتاالنتا في 
املركز الثالث بعيدا بفارق تسع نقاط خلف 
يوفنت��������وس ونقط��������ة عن التس��������يو ومتقدما 
بنقطتني عن إنتر الذي يخوض مساء اليوم 
اإلثن��������ني مباراته مع ضيفه تورينو في ختام 

املرحلة 32.
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تغيير  عمليات  قائمة  إل��ى  الخطوة  ه��ذه  تضاف 
مماثلة ملواقع دينية جرت على مّر القرون. في ما 

يلي بعض األمثلة عليها:

الجزائر
بني جامع كتشاوة حوالي العام 1612 ووّسع في 

1794، ما جعله أحد أكبر مساجد البالد.
ل���ك���ن ح�����ّول�����ه ال���ف���رن���س���ي���ون ب���ع���د ع������ام م�����ن ب���دء 
كنيسة  إل���ى   )1830-1962( ال��ب��ل��د  اس��ت��ع��م��اره��م 

كاثوليكية باسم سانت فيليب. 
م أول ق��داس ف��ي املعلم ف��ي 24 ك��ان��ون األول/ 

ّ
نظ

ديسمبر 1832.
ف��ي ال��ع��ام 1838، ح���ول ال��ص��رح إل���ى ك��ات��درائ��ي��ة 
أج��زاء  أغلب  إزال��ة  العاصمة وتمت توسعته عبر 
الجامع القديم.  عند استقالل الجزائر عام 1962، 
حّول الصرح إلى مسجد مرة أخرى، وأقيمت فيه 
أول صالة جمعة بعد 130 عاما. جرى منذ ذلك 

الحني تجديده بتمويل تركي. 

قبرص
في  نيقوسيا  في شمال  السليمية  ك��ان مسجد 
األص���ل ك��ات��درائ��ي��ة تحمل اس��م آي��ا صوفيا، وقد 

شّيدها بناؤون فرنسيون رافقوا الصليبيني.
ب��ن��ي امل��ع��ل��م ف��ي ال��ق��رن ال��ث��ال��ث ع��ش��ر خ���الل حكم 
س��الس��ة ل��وزي��ن��ي��ان ف��ي ال��ج��زي��رة ال��واق��ع��ة ش��رق 

املتوسط. 
ح���ّول���ت ال��ك��ات��درائ��ي��ة إل���ى م��س��ج��د ع��ق��ب سيطرة 

العثمانيني على نيقوسيا عام 1570. 
ب��دوره��ا، بنيت ك��ات��درائ��ي��ة س��ان��ت ن��ي��ك��والس في 
م��دي��ن��ة ف��ام��اغ��وس��ت��ا ش��م��ال ال��ج��زي��رة ف��ي ال��ق��رن 
ال��راب��ع عشر خ��الل حقبة ل��وزي��ن��ي��ان، وه��ي أب��رز 

مثال للهندسة القوطية في قبرص. 
جرى تحويلها إلى مسجد باسم الال مصطفى 
على  العثمانية  اإلم��ب��راط��وري��ة  م��ع سيطرة  باشا 

املدينة الساحلية عام 1571. 

مصر
ك���ان مسجد ال��ع��ط��اري��ن ف��ي م��دي��ن��ة اإلس��ك��ن��دري��ة 
العام 370 وتحمل  إلى  تعود  املتوسطية كنيسة 
اس����م ال��ق��دي��س أث���ن���اث���ي���وس، وه����و وج����ه م��ه��م في 

الكنيسة القبطية األرثودكسية.
ح�����ول امل���ع���ل���م ال���دي���ن���ي إل�����ى م��س��ج��د م����ع وص����ول 
ال��س��اب��ع، وس��م��ي نسبة إلى  ال��ق��رن  ف��ي  املسلمني 
موقعه في سوق البهارات القديم في اإلسكندرية. 
أن  مستكشفون  اعتقد  ن��اب��ول��ي��ون،  حملة  خ��الل 
اإلسكندر األكبر مدفون داخل املسجد في تابوت 

أخضر. 
العثمانية،  جدد الصرح عدة مرات خالل الحقبة 
وفتح إلى العموم منذ أحدث ترميم له عام 1976.

لبنان
ك���ان ي��وج��د ف��ي م��وق��ع امل��س��ج��د ال��ع��م��ري الكبير 
وسط بيروت معبد روماني أو حمامات، قبل أن 

يبني البيزنطيون كنيسة هناك. 
عقب مجيء املسلمني، جرى تحويله إلى مسجد 

يحمل اسم الخليفة الثاني عمر بن الخطاب. 
ل���ك���ْن ع��ن��د س��ي��ط��رة ال��ص��ل��ي��ب��ي��ني ال��ف��رن��ج��ة على 
املسجد  الثاني عشر، حولوا  القرن  بداية  بيروت 
األيوبي  الدين  يعيد ص��الح  أن  قبل  إل��ى كنيسة، 
السيطرة على املدينة عام 1187 ويحول املعلم إلى 

مسجد مرة أخرى.
عام  م��ن جديد  ب��ي��روت  على  الصليبيون  سيطر 
1197، وحولوا املعلم إلى كاتدرائية. أخيرًا، بسط 
املماليك سيطرتهم على املدينة في 1291 وأعادوه 
إل��ى مسجد، وب��ق��ي األم���ر على م��ا ه��و عليه منذ 

ذلك الحني. 

األراضي الفلسطينية
تعكس املساجد في مدينة نابلس بالضفة الغربية 
واإلسالمية،  البيزنطية  الحقبتني  طوال  تاريخها 

الحمالت الصليبية والحقبة اململوكية.
ي����رت����ب����ط ع�������دد م���ن���ه���ا ب���ال���ي���ه���ودي���ة 

وامل��س��ي��ح��ي��ة امل��ب��ك��رة، ع��ل��ى غ���رار 
ج���ام���ع ال���خ���ض���راء ال������ذي ص���ار 
م��ع��ل��م��ا إس���الم���ي���ا م��ن��ذ 1187 
ب��ع��د أن ك����ان ك��ن��ي��س��ة خ��الل 

الحمالت الصليبية. 
أم���������ا ال�����ج�����ام�����ع ال����ص����الح����ي 
كان  فقد  املدينة  ف��ي  الكبير 
ك��ن��ي��س��ة ب��ن��اه��ا اإلم���ب���راط���ور 
جوستينيان األول في القرن 

السادس. 
ع��ام 1186، ُح��ّول الصرح إلى 

م��س��ج��د م���ن ط����رف األي��وب��ي��ني 
ع���ق���ب س���ي���ط���رة ص������الح ال���دي���ن 

األيوبي على املنطقة. 

إسبانيا
كان جامع قرطبة، املعروف باسم ميزكيتا، 

ف��ي منطقة األن��دل��س ج��ن��وب إس��ب��ان��ي��ا، أق��دس 
موقع ديني إسالمي في الغرب خالل فترة حكم 

األمويني في القرنني العاشر والحادي عشر. 
كاثوليكية منذ سيطرة  إلى كنيسة  املعلم  ح��ّول 
ث��م ش��ّي��دت  ع���ام 1236،  امل��دي��ن��ة  ع��ل��ى  املسيحيني 

كاتدرائية داخل املوقع.
يعتبر املعلم أحد أبرز أمثلة الهندسة األندلسية، 
وأض�����ي�����ف امل����س����ج����د-ال����ك����ات����درائ����ي����ة إل������ى الئ���ح���ة 

اليونيسكو للتراث العاملي عام 1984.
البريطانية فإن املسجد  املعارف  وبحسب دائ��رة 
ب��ن��ي ع���ام 785 ل��ل��م��ي��الد ع��ل��ى ي��د األم��ي��ر األم���وي 
ع��ب��د ال��رح��م��ن األول، ث��م وس���ع ف��ي ع��ه��د خلفائه 
على اإلمارة. وعندم سيطرامللك فرديناند الثالث 
على قرطبة في القرن ال�13 أقام كاتدرائية وسط 

املسجد.
أن  إل��ى  الرسمي للمسجد  املوقع  في حني يشير 
املبنى شهد تحوالت عديدة، إذ ك��ان في األصل 

كنيسة قوطية.

ب����ن����اء وق����ب����ل 
ت��������������ش��������������ارك امل�����������س�����������ج�����������د 

املسيحيون واملسلمون الصالة في املبنى، إذ كان 
بعضه جامعا والبعض اآلخر كنيسة.

وب��ع��د ف��ت��رة اش��ت��رى ع��ب��د ال��رح��م��ن ال��داخ��ل ج��زء 
الكنيسة وأضافه للجامع، وفقا ملا جاء في موقع 

“معلومات عن قرطبة “اإلسباني.

سوريا
بدمشق  القديمة  املدينة  في  األم��وي  الجامع  يعدُّ 

أحد أقدس املواقع اإلسالمية. 
ب��ن��ي ال��ج��ام��ع ف���ي م��وق��ع م��ع��ب��د ل��ج��وب��ي��ت��ر ح��ّول��ه 
اإلم��ب��راط��ور ال��روم��ان��ي ث��ي��ودوس��ي��وس األول إلى 

كنيسة في القرن الرابع. 
صار املعلم جامعا في القرن السابع، وهو يحوي 

ضريح يوحنا املعمدان.

“ال��ع��ه��دة 
العمرية”

واس��ت��ن��ك��ر م����غ����ردون ع��رب 
م��ا وص��ف��وه ب��� “ازدواج����ي����ة البعض 

التركي وكأنه سابقة في  القرار  التعامل مع  في 
البشرية”. وي��ق��ول ه��ؤالء إن تحويل دور  ت��اري��خ 
م��ارس��ت��ه مختلف  إج����راء طبيعيا  ك���ان  ال��ع��ب��ادة 
الديانات والحضارات، فعادة ما يفرض املنتصر 
أو القوي ثقافته ودينه وهويته على معالم املدن 

التي يسيطر عليها” وفق قولهم.
في املقابل، أطلق مغردون آخرون وسمًا بعنوان 
تحويل  لقرار  املهللني  لتذكير  العمرية”  “العهدة 
آيا صوفيا مسجد بالوعد الذي قطعه عمر ابن 
القدس  لسكان  الراشدين  الخلفاء  ثاني  الخطاب 
ورف��ض��ه ال��ص��الة ف��ي كنيسة ال��ق��ي��ام��ة، ح��ت��ى ال 
تتحول ملسجد الحقا خالفا ملا حصل مع محمد 
ب��ل احتدم  الحد  ال��ج��دل عند ه��ذا  ل��م ينته  الفاتح. 
بني فريقني ماال إلى استعمال الشعارات الدينية.

فبينما يؤكد أحد الفريقني على أحقية املسيحيني 
لفترة  كنيسة  كانت  ألنها  التاريخي،  املعلم  ف��ي 
أطول زمنيا مما كانت عليه كمسجد، رد عليهم 
آخ��رون باستعراض أمثلة على مساجد تحولت 

إلى كنائس في أوروبا.
وفي خضم هذا السجال املحتدم علقت إحداهن: 
“جدل عقيم. نعيش اليوم في عالم يحكمه أمثال 
أردوغ�����ان وت���رام���ب. ف��ي ع��ال��م ال ي��ع��ت��رف بالقيم 
اإلنسانية ويمهد لظهور قوى جديدة تبحث عن 
للقرون  أقرب  واملواطنة  لالنتماء  مفاهيم جديدة 

الوسطى”.

“حزن شديد”
م�����رورًا باليونسكو  ب���اري���س  إل���ى  م���ن واش��ن��ط��ن 
وخ���ص���وص���ا ال��������دول األرث����وذك����س����ي����ة ك���روس���ي���ا 
وال��ي��ون��ان، ت��وال��ت االن��ت��ق��ادات ل��ل��ق��رار ال���ذي أعلنه 

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.
وق���د ض��م ال��ب��اب��ا ف��رن��س��ي��س أم���س األح���د صوته 
ملنتقدي قرار تركيا تحويل كاتدرائية آيا صوفيا 
عن  معربا  مسجد،  إل��ى  اسطنبول  ف��ي  السابقة 

“حزنه الشديد” لذلك.
وقال البابا خالل صالة التبشير “افكاري تتجه 
حزين  إنني  بآيا صوفيا.  ��ر 

ّ
أف��ك اسطنبول،  إل��ى 

جدًا”، وذلك أثناء خروجه عن النص املعّد مسبقًا.
الفاتيكان  من  تعليق  أول  البابا  تصريح  ل 

ّ
ويمث

والكنيسة الكاثوليكية على القرار التركي. وكانت 
ص��ح��ي��ف��ة ال��ف��ات��ي��ك��ان “ل���وس���رف���ات���وري روم���ان���و” 
نقلت بشكل إخباري األحداث، موردة أبرز ردود 
الفعل الدولية من دون تعليق. لكنها شددت على 
االنتقادات في مقال بعنوان “كنيسة آيا صوفيا 

من متحف إلى مسجد”.
وآيا صوفيا تحفة معمارية شيدها البيزنطيون 
ف��ي ال��ق��رن ال��س��ادس وك��ان��وا ي��ت��ّوج��ون أباطرتهم 
فيها. وهي مدرجة على الئحة التراث العاملي ملنظمة 

األم������������������������م 
للتربية  املتحدة 
والثقافة والعلوم )يونسكو(، 
وت��ع��د واح����دة م��ن أه���م ال��وج��ه��ات ال��س��ي��اح��ي��ة في 
اس��ط��ن��ب��ول. واس��ت��ق��ب��ل��ت 3,8 م��الي��ني زائ����ر ع��ام 

.2019
القسطنطينية  ع��ل��ى  العثمانيني  س��ي��ط��رة  وب��ع��د 
السابقة  ال��ع��اص��م��ة  اس���م  وت��غ��ي��ي��ره��م  ف��ي 1453 
حّولوا  اسطنبول،  إل��ى  البيزنطية  لالمبراطورية 

الكاتدرائية مسجدا في العام نفسه.
وب��ق��ي��ت ك��ذل��ك ح��ت��ى ال��ع��ام 1935 ح��ني أصبحت 
التركية  ال��ج��م��ه��وري��ة  رئ��ي��س  م��ن  ب��ق��رار  متحفًا 
بهدف  وذل���ك  )أت���ات���ورك(  ك��م��ال  الفتية مصطفى 

“إهدائها إلى اإلنسانية”.

تحفة هندسية
القرار  ازوالي  اودري  اليونيسكو  مديرة  ودان��ت 
“امل��ت��خ��ذ ب����دون ح����وار م��س��ب��ق وامل��ت��ع��ل��ق بتحفة 
هندسية وداللة فريدة على التقاء اوروب��ا وآسيا 
ع��ل��ى م���ر ال����ق����رون”. ودان�����ت ال��ح��ك��وم��ة ال��ي��ون��ان��ي��ة 
“ب���أش���د ال����ع����ب����ارات” ال����ق����رار ال���ت���رك���ي ووص��ف��ت��ه 
وزيرة الثقافة لينا مندوني بانه “استفزاز للعالم 

املتحضر”.
وق������ال رئ���ي���س ال���������وزراء ال���ي���ون���ان���ي ك��ي��ري��اك��وس 
ي����ؤث����ر ع��ل��ى  ال�����ق�����رار “ل������ن  م���ي���ت���س���وت���اك���ي���س إّن 
أيضًا  اليونان وتركيا فحسب، بل  العالقات بني 
على ع��الق��ات تركيا بكل م��ن االت��ح��اد األوروب���ي 
و)منظمة األمم املتحدة للتربية والثقافة والعلوم( 

اليونيسكو واملجتمع الدولي بأسره”.
القسطنطينية  ب��ط��ري��رك  امل��اض��ي ح��ذر  وال��ش��ه��ر 
آي���ا صوفيا  ت��ح��وي��ل كنيسة  أن  ب��رث��ل��م��اوس م��ن 
في  املسيحيني  بماليني  “ي��دف��ع  ق��د  إل��ى مسجد 
ال��ع��ال��م إل��ى م��ع��اداة اإلس����الم”. وأض���اف املتحدث 
باسم الكنيسة األرثوذكسية الروسية فالديمير 
لم  املسيحيني  م��الي��ني  قلق  أن  “ن��الح��ظ  ليغويدا 

يلق آذانا صاغية”. 
وح����ذر رأس ال��ك��ن��ي��س��ة االرث��وذك��س��ي��ة ال��روس��ي��ة 
البطريرك كيريل من “أي محاولة إلذالل أو إهانة 
القسطنطينية”  لكنيسة  العريق  الروحي  التراث 
إلى  الرئيسية  وريثتها  أنها  روسيا  تعتبر  التي 
جانب اليونان. وك��ان الكرملني أش��ار إلى أن آليا 
لكنه  ال��روس��ي  للشعب  مقدسة”  “قيمة  صوفيا 
“ش��أن  إل���ى مسجد  تحويلها  م��س��أل��ة  أن  اع��ت��ب��ر 

داخلي تركي”.
و”دان���ت”  املها”  “خيبة  ع��ن  واشنطن  وأع��رب��ت 
باريس قرار تركيا في وقت أعلن املجلس العاملي 
أنه  كنيسة مسيحية   350 يمثل  ال��ذي  للكنائس 
عن  فيها  يعبر  السبت  إلردوغ����ان  برسالة  بعث 
“الحزن واالستياء” إزاء قراره تحويل آيا صوفيا 

مسجدًا.

ة جرى تحويلها على مّر القرون ة رمزيَّ مواقع دينيَّ
}آيا صوفيا{ ليست الوحيدة

نيقوسيا/ أ ف ب

أعلن الرئيس التركي رجب طيب 
اردوغان تحويل كاتدرائية آيا صوفيا 

السابقة إلى مسجد بعد أن ظلت متحفا 
لنحو تسعة عقود. شّيد الصرح الذي صنفته 

اليونيسكو تراثا عامليا خالل الحقبة البيزنطية 
ككنيسة، لكن جرى تحويله إلى مسجد عقب 

سيطرة العثمانيني على القسطنطينية عام 1453. 
أبطلت محكمة تركية الجمعة قرارا حكوميا 

يعود إلى عام 1934 ويقضي بتحويل آيا 
صوفيا إلى متحف، ومهدت الطريق أمام 

 تغيير وضعه إلى مسجد في 
24 تموز. 

ّ
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"الى جانب ش��������غفي بالعزف 
فأنا من هواة السباحة ايضًا 
الطائ��������رات  قي��������ادة  وحلم��������ي 
أتمنى أْن أكون )كابنت طيار( 
في املس��������تقبل"، هذا ما قالته 
يس��������ر"، وأضافت "املوسيقى 
عالم جميل وحالم ش��������جعني 
وال��������داي على دخول��������ه وقدما 
لّي الدعم فمواعيد دراس��������تي 
عل��������ى  جلوس��������ي  وس��������اعات 
البيانو وتنظيم وقت طعامي 
م��������ن  كان��������ت  واس��������تراحتي 
اهتم��������ام والدت��������ي، كم��������ا كان 
لجدتي وجدي دور ايضًا في 
تحفي��������زي عندم��������ا اقتنيا لّي 
"اورغ" ألتدرب عليه فلم يكن 

لدّي بيانو حينها".

أْن  يس��������ر  متابع��������و  يطل��������ب 
تعزف لهم بعض املقطوعات 
التصويري��������ة  واملوس��������يقى 
ملسلس��������ات واف��������ام عاملي��������ة 
اوف  ومنها"كي��������م  معين��������ة 
،بيتهوفن  الي��������ت  ثرونز،مون 
وغيره��������ا"، وم��������ا عليها اال أن 
تلب��������ي تلك الطلبات بس��������عادة 

ارضاء لجمهورها.
والدة يسر تحدثت ل�"الصباح" 
قائل��������ة: "عندما قررت يس��������ر 
آل��������ة  عل��������ى  الع��������زف  تعل��������م 
البيان��������و ف��������ي عم��������ر الثماني 
س��������نوات متأثرة بواحدة من 
صديقاته��������ا، إذ أرادت أخ��������ذ 
دورات تعليمي��������ة فامتثلنا أنا 
وأدخلناها  لرغبتها  ووالدها 

ة،  املوس��������يقيَّ املعاه��������د  أح��������د 
وبع��������د عزفها لبعض األلحان 
��������ة الت��������ي تعط��������ى لهم  التقليديَّ
كواجبات للمبتدئني اكتشفت 
معلمته��������ا إمكانياتها لإلبداع 
من��������ي  وطلب��������ت  والتمي��������ز 
املس��������اعدة لتش��������ذيب موهبة 

صغيرتي".
تت��������درب حالي��������ًا على  يس��������ر 
والت��������ز"  "س��������كند  معزوف��������ة 
بالصعبة  والت��������ي وصفته��������ا 
وال������������������دة  تتع��������������اون  كم��������ا 
معلمته��������ا  م���������������������������������ع  يس��������ر 
مقاط��������ع  اختي�����������������������������ار  ف��������ي 
للنش��������ر  املناس��������بة  الفيدي��������و 
بمواق��������ع  صفحاته��������ا  عل��������ى 
االجتماع��������ي.  التواص��������ل 

}سندريال البيانو{: املوسيقى عالم جميل وحالم

تعزف يسر ياسر )10 سنوات( العديد من املقطوعات 
ة على آلة البيانو خاصتها، ملبية طلبات  العامليَّ

متابعيها على "فيسبوك وانستغرام" حتى اطلقوا عليها 
لقب"سندريال البيانو".

أنامل صغيرة تعزف مقطوعات عالميَّة 
مايعقل

رجل ومذكرات!
من عادتي أن اصطحب معي كتابًا أثناء الس��������فر، أمأل به أوقات الفراغ، 
أو أتاب��������ع موضوعًا أكتُب فيه وأبحث عنه، ال فرق في أن يكون الس��������فر 
داخ��������ل العراق أو خارج��������ه، رغم أن ذاكرة هاتفي النق��������ال باتت تختزن 
اليوم مئات الكت��������ب، إال أنني ما زلُت أفضل القراءة الورقية، ألنها تتيح 
ل��������ي تركيزًا أكث��������ر في الفهم وربط األف��������كار، والتعليق عليها من خال 

الهوامش التي أتركها على صفحات الكتاب.
ف��������ي واحدة من املهام اإلعامية إلى مدينة النجف األش��������رف، غفلُت أو 
تماهل��������ُت عن حمل الكتاب، وقد صادف وصول��������ي إلى املدينة مع وفاة 
العامة الشيخ باقر شريف القرشي، فتعطلت مهمتي اإلعامية، وكان 
الفندق الذي أس��������كن فيه، قد صّمم جهاز اس��������تقبال الفضائيات على 
بضع قنوات فقط، ما جعلن��������ي محرومًا من متعة الكتاب ومن متابعة 
الفضائيات معًا، ول��������م أكن يومها أملك الهاتف الذكي لكي أتواصل مع 

العالم عبر االنترنت.
لم أجد مفرًا من أن أذهب إلى سوق املكتبات »الحويش« حيث أمضيُت 
وقتًا رائع��������ًا في التجوال بني املكتبات، ومتابع��������ة ما تعرضه من كتب، 
وفي نّيتي أن أش��������تري لنفسي كتابًا، أنصرف لقراءته في أيام رحلتي 
تل��������ك. وقع اختياري أخيرًا على مذك��������رات عبد الرحمن بدوي )1917 - 
2002م( التي تحمل عنوان: »س��������يرة حياتي« وتقع في حوالي )800( 

صفحة بجزأين.
ارتحُت لصاح��������ب املكتبة خاصة بعد 
أن جاملني وه��������و يريني كتابي »فهم 
القرآن« ال��������ذي يعرضه للبيع، فطمعُت 
بس��������عر معقول ملذكرات ب��������دوي، لكن 
عبثًا ذهبت محاولتي معه لتخفيض 
الثمن، إذ أصّر على أن أدفع )25( ألف 

دينار، ففعلت.
حقيقة أمضيُت مع »س��������يرة حياتي« 
رحلة من أمتع ما تكون مع حياة عبد 
الرحمن بدوي. فمع أنني أعرف الرجل 
من خ��������ال كتاباته وبحوث��������ه من أيام 
الدراس��������ة املتوس��������طة، إال أنني لم أجد 
نفس��������ي قريبًا إليه، مثلما حصل وأنا 
اس��������تغرق بقراءة املذكرات كلمة كلمة، 
بت��������ؤدة وت��������أٍن وعلى مهل، وأس��������ّجل 
الهوامش.كنت  على صفحاتها مئات 
أعرف أن بدوي حاذق بمعرفة اللغات، 
يتقن الفرنسية واألملانية واإلنكليزية 
والفارس��������ية  والاتيني��������ة  واإليطالي��������ة 
وغيره��������ا، وله تراث ضخم في الكتابة 
والتألي��������ف والترجم��������ة والتحقي��������ق، إذ 
بلغت حصيلة م��������ا قّدمه في غضون 
س��������تة عقود أو أكثر م��������ن حياته املعرفية، ما يزي��������د على )150( كتابًا، 

رأيُت منها العشرات، وفي مكتبتي الشخصية عدد منها.
اختار لنفس��������ه مشروعًا معرفيًا يسير في ثاثة اتجاهات، كما يقول 
هو نفس��������ه في مذكرات��������ه، األول هو املؤلفات املبتك��������رة التي يعّبر بها 
ع��������ن مذهبه الفلس��������في في الفلس��������فة الوجودي��������ة، والثاني هو عرض 
الفكر األوروبي على القارئ العربي، والثالث هو اإلس��������هام في دراسة 
الفلس��������فة اإلس��������امية. من قناعاته الفكرية، قوله نصًا: »إني رأيُت أن 
معرفة الفكر األوروبي الحديث واملعاصر، هي الكفيلة بإحداث نهضة 

في الفكر العربي اإلسامي«.
يتحّدث في الجزء األول م��������ن املذكرات عن رحاته املبكرة إلى أوروبا، 
ويس��������ّجل هناك قوله عن عاقته مع امل��������رأة: »كان العفاف أقوى رقيب 
علين��������ا، فا نتبادل أكثر من ملس��������ات األيدي أو املخاصرة في املش��������ي. 
َب��������ل الخفيفة، وكان 

ُ
وحرمنا على أنفس��������نا ما يتج��������اوز ذلك، حتى الق

يحتجزن��������ي في ذلك الوقت عفاف غريب، الباعث إليه هو تقديس املرأة 
والسمّو بمعنى الحب«، وقد أمضى حياته عازبًا حتى وفاته.

ع��������اش متفردًا بطباع��������ه معتّدًا بنفس��������ه، ضنينًا على وقت��������ه، قد أنفق 
عمره على املعرفة وحدها، أنجز وحده: »ما لم يس��������تطع العشرات من 
املستش��������رقني األوروبيني مجتمعني القيام به، وال بُعشره« كما يقول 
ع املّدعني، 

ّ
ذلك بحق. ومع ذلك كان س��������همًا لحس��������د الحاس��������دين، وتنط

وثرثرة الفارغني، ممن قال طه حسني في وصفهم، عبارته املشهورة: 
»ال يعملون، ويؤذيهم أن يعمل الناس«!

 جواد علي كّسار

أمضيت مع »سيرة 
حياتي« رحلة من 
أمتع ما تكون مع 
حياة عبد الرحمن 
بدوي. فمع أنني 
أعرف الرجل من 
خالل كتاباته 
وبحوثه من أيام 
الدراسة املتوسطة، 
إال أنني لم أجد 
نفسي قريبًا إليه، 
مثلما حصل وأنا 
استغرق بقراءة 
املذكرات كلمة كلمة

بغداد/ فاطمة رحمة

طوكيو/ أ ف ب  بغداد/ رشا عباس 

نيودلهي/ وكاالت

بغداد/ زينب صاحب

أطلق��������ت دائ��������رة العاقات الثقافي��������ة العامة 
بداية االس��������بوع الحالي معرضًا الكترونيًا 
ط��������ال  للنح��������ات  الحربي��������ة  للمصغ��������رات 

محمود. 
املع��������رض يوث��������ق املعارك الت��������ي خاضتها 
صنوفه��������ا  بجمي��������ع  العراقي��������ة  الق��������وات 
ومعداتها العس��������كرية، وق��������د تراوح قياس 
كل م��������ن األبني��������ة واألش��������خاص واآلليات 
والس��������يارات 1/35 اي ان كل وحدة قياس 
باالنم��������وذج املصغر يعادله��������ا 35 ضعفًا 
في االنموذج الحقيقي واستخدم النحات 
الراتنج��������ات الصناعية  لعمل املصغ��������رات 
وقوال��������ب الس��������يليكون واس��������اليب املقالبة 
والص��������ب ومواد اخرى ليظه��������ر هذا العمل 

بالشكل الفني الائق. 
يذك��������ر أن النح��������ات ط��������ال خري��������ج معهد 
الفن��������ون الجميل��������ة 1997و خري��������ج كلي��������ة 
الفن��������ون الجميل��������ة 2006 يعمل في دائرة 
العاقات الثقافية ف��������ي وزارة الثقافة وله 
اعمال نحتية عدة، وش��������ارك في تجسيد 

مش��������اهد املتحف البغ��������دادي نحتيًا بمادة 
الشمع و فاز بمسابقة نصب االحرار وقد 
مث��������ل العراق في مع��������رض الفنانني العرب 

اقترح��������ت قاع��������ة للع��������رض الفني في الرابع في الصني 2013.
طوكيو على الزوار "س��������رقة" األعمال 
التي يريدونها.. ليتبني بعد س��������اعات 
ان ج��������زءًا من ه��������ذه "الغنائم" ُعرضت 

في موقع للمزادات العلنية.
 أن هذا الحدث 

ً
وظ��������ن املنظمون بداي��������ة

س��������يكون خاطفا بعض الش��������يء، إال 
أن النبأ انتشر س��������ريعًا عبر وسائل 
التواص��������ل االجتماع��������ي فتقاطر نحو 

200 شخص عند افتتاح املعرض.
وأبدى "اللص��������وص" فعالية كبيرة، إذ 
"نهبوا" أعمال املعرض في أقل من 10 
دقائ��������ق، فيما كان مقررًا أن تس��������تمر 

الفعالية 10 أيام.
وبس��������بب التدافع ال��������ذي حصل خال 
االفتتاح، هرع عناصر الش��������رطة إلى 
املكان قبل أن يوض��������ح لهم املنظمون 

الوضع.
وق��������ال توتا هاس��������يغاوا، ال��������ذي يقف 
وراء فك��������رة املعرض، "مع��������رض الفن 
القابل للس��������رقة هذا كان اختبارًا من 
ب��������ني الفنانني  ش��������أنه تحويل العاقة 

والجمهور".
ن يوس��������وكه هاسادا )26 عامًا( 

ّ
وتمك

من انتزاع ورقة نقدية من فئة 10 آالف 
ين )حوالي 93 دوالرًا( موضوعة في 
إطار وكانت جزءًا من منش��������أة "ماي 

موني" للفنان غابان إيتو.
وصل الش��������اب قبل ساعة من موعد 
املع��������رض واتخ��������ذ موقع��������ًا  افتت��������اح 
س��������تراتيجيًا عند مدخل القاعة في 

حني أن كثيرًا من "منافس��������يه" كانوا 
ينتظرون وهم مشتتون هنا وهناك.
وق��������ال يوس��������وكه هاس��������ادا "عندما 
أعلن املنظمون أنهم سيفتحون في 
وقت أبكر م��������ن املوعد املحدد، اندفع 
الجمي��������ع ورائي إل��������ى الداخل وكدت 
أس��������قط. كان األمر مخيفًا".وأكد أنه 
يريد االحتفاظ بم��������ا غنمه ليزّين به 

شقته.
إال أن البع��������ض كان��������ت له��������م م��������آرب 
تجارية، فبعد ساعات على املعرض 
باتت عدة قط��������ع معروضة للبيع في 
مواقع مخصصة للمزادات بأسعار 
تصل أحيانا إلى 100 ألف ين )أكثر 

من 935 دوالرًا(.
ياموتشي  املهندس��������ة يوكا  ووصلت 
)35 عام��������ًا( بع��������د رب��������ع س��������اعة من 
منتص��������ف اللي��������ل فرأت من س��������بقها 

يغادر مع ما ظفر به من أعمال.
وعلق��������ت: "لم أَر هذا الع��������دد من الناس 
منذ فت��������رة طويلة" ف��������ي حني يتجنب 

غالبي��������ة س��������كان طوكي��������و التجمعات 
خش��������ية اإلصابة بفي��������روس كورونا 
ارتفاع��������ًا  ال��������ذي يس��������جل  املس��������تجد 

ملحوظًا في العاصمة اليابانية.
واكتف��������ت بقطعة صغي��������رة هي عبارة 

خدم على األرجح في 
ُ
عن ملقط اس��������ت

 :
ً
تعليق أحد األعمال. وقالت ضاحكة

"وجدت��������ه عل��������ى األرض واحتفظت به 
تذكارًا".

م��������ن جهته��������ا، رأت الفنان��������ة مينوري 
مورات��������ا التي عرض��������ت محافظ فيها 
مال وبطاق��������ات اعتم��������اد، إن إمكانية 
س��������رقة القطع تس��������مح باس��������تقطاب 
جمه��������ور أوس��������ع و"توفر لل��������زوار لذة 
معين��������ة بارت��������كاب مخالفة".وعادة ما 
يحترم املجتم��������ع الياباني املحظورات 
فيما نسبة الجريمة في الباد متدنية 

جدًا.
وقد تصرف بع��������ض "اللصوص" في 
املع��������رض بلياقة على م��������ا قال املنظم 
توتا هاس��������يزغاوا. والدليل أنه عندما 
"أضاع أحدهم محفظت��������ه في الداخل 
تم حملها إلى املنظمني وإعادتها إلى 

صاحبها" على ما أكد هاسيغاوا.

آيشواريا راي مصابة بكورونا

معرض في طوكيو يجيز }سرقة{ األعمال الفنيةطالل محمود وفن املصغرات 

الفحوص  أثبتت 
نجم��������ة  إصاب��������ة  الطبي��������ة 

وابنته��������ا  راي،  آيش��������واريا  بولي��������وود، 
بفيروس كورون��������ا، بعد يوم م��������ن نقل زوجها 

املمثل الهندي، أبهيش��������يك، ووالده، أميتاب باتش��������ان، 
للمستشفى لتلقي العاج.

وقال راجيش توب، وزير الصحة بوالية ماهاراش��������ترا، في 
تغريدة عل��������ى "تويتر" إن الفحوص أثبتت إصابة آيش��������واريا 

وابنتها البالغة من العمر 8 سنوات.
قلت إلى املستش��������فى مثلما نقل 

ُ
ول��������م يتضح ما إذا كان��������ت ن

أميتاب وأبهيشيك بعد ظهور أعراض خفيفة عليهما.
وقال مسؤولون في املستشفى والسلطات الصحية في 

الهند، إن أميتاب وأبهيشيك في حالة مستقرة.
وعملت آيش��������واريا )46 عامًا(، التي س��������بق أن 

فازت بلقب ملكة جمال العالم، في عدد 
من أفام بوليوود وهوليوود.

فعاليات ثقافية في أبرشية }بغداد{ 

أعدت اللجن��������ة الكتابية في أبرش��������ية "بغداد" 
منه��������اج فعالي��������ات ثقافي��������ة، يتضمن س��������ت 
موس��������م  تغط��������ي  الي��������ن"  "أون  محاض��������رات 
الصيف، برعاية البطري��������رك الكاردينال مار 
لويس روفائيل س��������اكو، تتناول "الصراعات 
ف��������ي الكتاب املق��������دس وعالم اليوم" وتش��������مل 
مس��������ابقات في مضمون املحاضرة وجوائز 

للفائزي��������ن. ومحاضرتا تم��������وز الحالي، هما 
"الصراع��������ات االخوي��������ة" يلقيه��������ا املط��������ران د. 
إنط��������وان عوك��������ر، في الس��������اعة التاس��������عة من 
مس��������اء هذا اليوم الثاثاء، تليها "الصراع من 

اجل الس��������لطة" يلقيها االب ايوب شهوان، 
في الساعة التاسعة من مساء الثاثاء 

الثامن والعشرين من تموز الحالي.
ارب��������ع محاض��������رات  وس��������تتبعها 

لشهري آب وأيلول املقبلني.
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