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تسعى مؤسسة الشهداء الستحصال موافقة وزارة اإلعمار 

ة لذوي الشهداء ملدة 
َّ

على تمديد تسجيل األراضي السكني

املؤسسة  رئيس  سابقًا.وقال  يتسلموها  لم  ملن  أشهر،  ستة 

أهم  من  واحد  السكن   
َّ

إن لـ"الصباح":  النائلي،  اإلله  عبد 

املستحقات التي تسعى املؤسسة لشمول ذوي الشهداء بها، 

 املؤسسة عقدت اجتماعًا مع وزير اإلعمار 
َّ

أن إلى  مشيرًا 

 اإلشكاالت 
ِّ

واإلسكان والبلديات العامة بنكني ريكاني، لحل

السكن. قطاع  يخص  مــا  فــي  املؤسسة  تواجهها  التي 

املجمعات  بإنجاز  التلكؤ  اإلشــكــاالت   
َّ

أهــم  
َّ

أن ــاف  وأض

السكنية املخصصة لذوي الشهداء في محافظتي البصرة 

وميسان، مع بحث مدى إمكانية تسليمها للمؤسسة لتأخذ 

 عن 
ً
على عاتقها إنجازها وتسليمها لذوي الشهداء، فضال

سندات  الشهداء  ذوي  تسلم  عدم  أسباب  على  الوقوف 

التمليك للشقق السكنية الخاصة بالوزارة.

بعدم  السوداني  شياع  محمد  الوزراء  رئيس  د 
َّ

تعه

بقوت  يتالعب  طرٍف   
ِّ

أي مع  التهاون  أو  التساهل 

 الوضع 
َّ

املواطن سواء كان رسميًا أو ال، مؤكدًا أن

احتياطيات  بلوغ  بعد  جدًا"  "جيد  للعراق  املالي 

البنك املركزي نحو 100 مليار دوالر، وبينما أعلن 

لنحو  الغذائية  السلة  تجهيز  إطالق  االثنني  أمس 

بشبكة  مشمولني  مواطن  ألــف  و100  ماليني   5

البنك  محافظ  إعفاء  ر 
َّ

قر االجتماعية،  الحماية 

املركزي من منصبه.

زيارته  خالل  صحفي  مؤتمر  في  السوداني  وقال 

برفقة  الغذائية"  املواد  لتجارة  العامة  "الشركة 

"الصباح":  وحضرته  الغريري  أثير  التجارة  وزير 

املواد  جميع  توفير  ستشهد  املقبلة  "املرحلة   
َّ

إن

إلى  مشيرًا  املواطن"،  إليها  يحتاج  التي  الغذائية 

 "الحكومة تقوم بدور التاجر من خالل استيراد 
َّ

أن

للمواطن  مناسبة  بأسعار  وبيعها  الغذائية  املواد 

وفق سعر الصرف الرسمي كونها تمتلك اإلمكانية 

املالية لذلك". 

ه بـ"وجود سلة خاصة لألسر تحت خط الفقر 
ّ

ونو

الحماية  شبكة  من  النقدية  اإلعانة  تتلقى  التي 

ًا 
ّ

كم الغذائية  السلة  هذه  تأمني   
َّ

وأن االجتماعية، 

ال  التي  لألسر  الفقر  معالجة  شأنه  من  ونوعًا 

 سوى ما تتلقاه من إعانات من شبكة 
ً
تمتلك دخال

 "مهمتنا كحكومة، 
َّ

الحماية االجتماعية"، وشدد أن

كيف نحافظ على هذه األسر في مواجهة األسعار 

بحيث  التموينية  البطاقة  ــردات  ــف م وتــأمــني 

تساعدها على ديمومة الوضع املعيشي لها". 

 "الخزين الغذائي كان (صفرًا) بالتزامن 
َّ

وأكد أن

مع تسلم الحكومة الحالية، أما اآلن فهناك خزين 

من  الكثير  "هناك   
َّ

أن مبينًا  أشهر"،  لثالثة  يكفي 

الطرق الستيراد املواد الغذائية وطرحها لألسواق 

بأسعار في متناول يد املواطن". 

 
َّ

أن أوضحنا  الحكومة  مباشرة  "منذ  أنه  وذكــر 

الوزاري  املنهاج  تضمنها  التي  أولوياتها   
ِّ

أهم من 

التي  الفقر  ظاهرة  محاربة  التنفيذي  والبرنامج 

مجرد  وليس  عملية  ــراءات  ــإج ب استهدفناها 

 
َّ

أن الوزراء   الدوالر، أكد رئيس 
ِّ

خطط". وفي ملف

"ارتفاع سعر صرف الدوالر في الوقت الراهن لم 

يكن قرارًا حكوميًا إنما آلية تم االتفاق عليها بني 

املؤسسات املالية والبنك املركزي، لترشيد عملية 

بيع الدوالر عبر نافذة بيع العملة التي كنا ننتقدها 

بسبب ما فيها من هدر وأموال تخرج بغطاء تجارة 

غير مشروعة، تهريب وغسيل أموال".

املركزي  البنك  الــتــزام  "بعد  ــه  أن ــى  إل وأشـــار 

األعمال  لرجال  الدوالر  وتوفير  الجديدة،  باآللية 

 
ّ
والتجارة الحقيقية للذين يستوردون بالفعل مواد

لرفع  مبرر  ال  أصبح  املحلية،  السوق  إليها  تحتاج 

بالسعر  متوفر  فالدوالر  املستوردة،  املواد  أسعار 

عليه  الحصول  ويمكن  دينارًا،   1460 الرسمي 

السوق  إلى  اللجوء  فلماذا  االستيرادات،  لتغطية 

طمئن أبناء شعبنا بأنه ال قلق 
ُ
السوداء؟"، وتابع، "أ

في هذا الجانب، وهو مجرد تضارب أسعار وقتي".

الصحيحة  املعايير  تطبيق  في  ون 
ّ
"جاد أننا  وأكد 

ومنع  العام،  املــال  على  املحافظة  تضمن  التي 

التهريب وغسيل األموال واملضاربة، ولن نتساهل 

مع أي طرف رسمي أو غير رسمي، في مسألة قوت 

املواطنني".

ة 
َّ

شهي  2023 لعام  ة 
َّ

االنفجاري املوازنة  تفتح 

من  يشتكي  قوانني  ملراجعة  النواب  مجلس 

 صفحة من صفحات 
ّ

ظلمها العراقيون، ما تعد

ع 
َّ

شر
ُ

إقرار اإلنصاف والعدالة بدل قوانني لم ت

أو أصبحت مثار سخط وتظلم مستمر. 

فواز  أحمد  النائب  القانونية  اللجنة  عضو 

بلغت  املعطلة  "القوانني   
َّ

إن قــال:  الطريفي 

كبيرة  بشرائح  تختص  قانون  مئة  يقارب  ما 

مظلومي  أوضاع  من  تغير  وهي  املجتمع،  من 

تبويبها  على  بالعمل  اللجنة  وستشرع  املجتمع 

ومن ثم العمل على إقرارها بعد تمرير قانون 

املوازنة لعام 2023".

لـ"الصباح"،  حديث  في  الطريفي،  وأوضــح 

مهمة  قوانني  إقرار  إلى  ستتوجه  "اللجنة   
َّ

أن

املدنية  والخدمة  العام  التقاعد  قانون  مثل 

املواطن،  بحياة  مساس  من  لها  ملا  وغيرهما، 

والسياقات  املداخل  حيث  من  ترصينها  بعد 

مشكالت   
َّ

"حــل  
َّ

أن ــى  إل الفتًا  القانونية"، 

تم  وما  والخالفية  العالقة  وامللفات  القوانني 

االتفاق عليه قبل تشكيل الحكومة في ائتالف 

إدارة الدولة، سيستلزم االحتكام إلى الدستور 

ضمن األطر القانونية". 

مع  اجتمعت  القانونية  "اللجنة   
َّ

أن وأضــاف 

إجراء  إمكانية  بشأن  االنتخابات  مفوضية 

تشرين   23 في  املحافظات  مجالس  انتخابات 

األول 2023 بحسب البرنامج الحكومي"، مبينًا 

التعديالت  إجراء  إمكانية  "بحثت  اللجنة   
َّ

أن

ثقة  وكسب  املرحلة  مع  ينسجم  بما  الالزمة 

تغيير  وبالتالي  االنتخابات،  فــي  الناخب 

الخارطة السياسية إلى تمثيل ديمقراطي أكثر 

تحت قبة البرملان يتضمن املواالة واملعارضة".

ووفــق  اآلن  الصعوبة  ــن  "م  
َّ

أن ــى  إل ـــار  وأش

املعطيات السياسية االجتماعية القيام بتعديل 

بعض  تعديل  يمكن  املقابل  فــي  الــدســتــور، 

الحاجات  مع  تنسجم  التي  املهمة  القوانني 

لحة للمجتمع".
ُ
امل

للسيطرة  الهادفة  إجراءاتها  الحكومة  فت 
ّ
كث

من   
ّ

والحد ة، 
َّ

املحلي األسواق  في  األسعار  على 

ح 
َّ

رج فيما  ــدوالر،  ال صرف  سعر  ارتفاع  آثــار 

مختصون عودة االستقرار إلى سوق الصرف. 

لت األسواق املحلية، أمس االثنني، تراجعًا 
َّ

وسج

ألف   160 من   
ّ

أقل إلى  الدوالر  صرف  سعر  في 

دينار لـفئة 100 دوالر، بعد أن تجاوز 167 ألف 

دينار للفئة نفسها.

ملواجهة  الخاص  بالقطاع  الحكومة  واستعانت 

قرارات  سبعة  إصدارها  عبر  الغالء،  موجات 

 بصالح السيطرة على مضاعفات ارتفاع 
ّ

تصب

سعر الصرف في األسواق املوازية.

اجتماع  خالل  اتخذت  التي  القرارات  وقوبلت 

مع  الــســودانــي  شياع  محمد  الـــوزراء  رئيس 

من  العديد  بترحيب  التجارية،  الغرف  اتحاد 

أكدوا  الذين  االقتصادي،  بالشأن  املختصني 

على  السيطرة  في  الحكومية  الخطوة  أهمية 

حقيقيًا  "اعترافًا  كونها  عن   
ً
فضال األسعار، 

بقدرة القطاع الخاص على لعب دور في العملية 

االقتصادية".

لبيع  جديدة  نافذة  فتح  القرارات  نت 
ّ

وتضم

املصرف  عبر  ار 
ّ

التج لصغار  األجنبية  العملة 

البنك  وتمويل   ،.(TBI) للتجارة  العراقي 

بمبلغ  للتجارة  العراقي  للمصرف  املركزي 

فتح  لغرض  دوالر  مليون   500 قــدره  إضافي 

االعتمادات املستندية لصغار التجار.

ميثم  االقــتــصــادي  بالشأن  املختص  ويـــرى 

رئيس  قبل  من  حقيقية  رغبة  وجــود  البوالني 

االقتصادي  بــالــواقــع  النهوض  فــي  الــــوزراء 

والتنموي، وزيادة التعاون مع القطاع الخاص.

رئيس  بني  اللقاء  حضر  الذي  البوالني،  وأشار 

لـ"الصباح"  التجارية،  الغرف  واتحاد  الوزراء 

القطاع  يكون  أن  على  عازم  "السوداني   
َّ

أن إلى 

من  االقتصادي  القرار  في  شريكًا  الخاص 

القرارات  اتخاذ  عند  له  صوت  وجــود  خالل 

داخل املجلس الوزاري لالقتصاد".

3 تفاصيل�

3 تفاصيل�

6 تفاصيل�

  

  

لتنفيذ  مشتركة  لجنة  الــجــمــارك  هيئة  لت 
ّ
شك

السوداني  شياع  محمد  الـــوزراء  رئيس  توصيات 

السابقة  بــالــقــرارات  األخــطــاء  ملعالجة  األخــيــرة 

دور  من  له  ملا  الوزراء  مجلس  قرار  مثمنة  جمركيًا، 

فاعل بمكافحة الفساد. 

حديث  في  الزبيدي،  شاكر  الهيئة  عام  مدير  وقال 

ورقة  بإعداد  املشكلة  اللجنة  ه 
َّ

وج إنه  لـ"الصباح": 

في  املتمثلة  املــرجــوة  النتائج  إلــى  للوصول  عمل 

تهريب  ومنع  الوطني،  االقتصاد  وتطوير  حماية 

التصاريح  وتزوير  األموال  غسيل  ومكافحة  العملة 

 آلية العمل املتضمنة إشراك 
َّ

الجمركية، منوهًا بأن

التصاريح  صـــدور  صحة  بتأييد  النقل  وزارة 

أسهمت  الهيئة،  قبل  من  تصديقها  قبل  الجمركية 

بمزاد  للدخول  منها  املــزورة  استخدام  من  بالحد 

البنك املركزي.

ن قرار مجلس الوزراء 25032 املتضمن التريث 
ّ

وثم

على  القطعية  الــرســوم  فــرض  تعليمات  بتطبيق 

الحاويات الخاصة باملوانئ، إضافة إلى قرار تشكيل 

للنظر في طلبات  لجنة مشتركة من وزارات أخرى 

العالقة  ذات  الجهات  من  لها  الــواردة  اإلعفاءات 

للسيطرة على هذه اإلعفاءات مع ربط قسم التحري 

مع اللجنة الخاصة ملتابعة استخدام هذه املواد. 

للفساد  منفذًا  اإلعــفــاءات  بعض  الزبيدي   
َّ

ــد وع

اآللية  مراجعة  يتطلب  ما  الجمركي،  والتهرب 

واستخدامها  املعفاة  ـــواد  امل بــوصــول  الخاصة 

الجمارك  دور   
َّ

أن موضحًا  االستثمارية،  باملشاريع 

التحديات  ظل  في  الوطني  االقتصاد  بحماية  يتمثل 

لدوره  الوطنية،  السوق  تقلبات  وحالة  الراهنة، 

الحيوي بمسألة الحماية، من خالل مراقبة التالعب 

والتهرب الجمركي ومكافحة الجرائم االقتصادية.

وأكد أهمية الجمارك من الجانب األمني، من خالل 

من  األمــوال،  وتبييض  والتهريب  الغش  مكافحة 

التصاريح الجمركية  خالل مكافحة عمليات تزوير 

واملواصفات  باألعداد  والتالعب  املنشأ  وشهادة 

الفنية. 

  

املوازنة  قانون  عن  املتواصل  الحديث   
ِّ

خضم في 

اضطراب  ومع   ،2023 الحالي  للعام  ة 
َّ

االتحادي

بشكل  تؤثر  التي  العالم  في  ة 
َّ

االقتصادي السوق 

 املالذ والداعم 
ّ

مباشر في أسعار النفط الذي يعد

الحديث  يــزال  ال  العراقي،  لالقتصاد  الوحيد 

اعتمدته  والذي  للبرميل  التقديري  السعر  عن 

الحكومة ووزارة املالية في املوازنة "مبهمًا".

على  األخيرة  اللمسات  وضع  عن  الحديث  فمع 

قانون املوازنة واالنتهاء من جملة أبوابها وترقب 

 وزارة 
َّ

مجلس النواب لقدومها إلى البرملان، إال أن

حتى  رسمي  بشكل  تفصحا  لم  والحكومة  املالية 

عتمد.
ُ

اآلن عن سعر البرميل التقديري الذي سي

أنه  لـ"الصباح"،  النيابية  املالية  اللجنة  وذكرت 

في  املوازنة  قانون  مشروع  يــزال  ال  اآلن  "حتى 

أدراج ومسؤولية الحكومة، ولم يصل إلى مجلس 

برميل  بسعر  التكهن  املمكن  غير  ومن  النواب، 

النفط املعتمد ضمن املوازنة".

"إننا ننتظر  وقال عضو اللجنة، أحمد الجبوري: 

املوازنة،  قانون  مشروع  على  الحكومة  تصويت 

لبرميل  املعتمد  السعر  عن  أفصحت  ما  ومتى 

النفط سيكون هناك حديث بهذا امللف".

"إذا  أنه  لـ"الصباح"،  حديث  في  الجبوري  وبني 

بالسعر  النيابية  املالية  اللجنة  قناعة  تتشكل  لم 

واإلمكانية  الحق  لها  اللجنة   
َّ

فــإن املعتمد، 

إلى الحكومة  الرجوع  بتعديله من دون  القانونية 

حتى".

وقت  في  أكدوا  النواب  مجلس  من  أعضاء  وكان 

مختلفة  ستكون   2023 موازنة  مالمح   
َّ

أن سابق، 

 السعر التقديري الذي 
َّ

تمامًا عن سابقاتها، وأن

تعتمده الحكومة للبرميل ما بني 65 إلى 70 دوالرًا 

للبرميل الواحد.

أنه غالبًا ما تكون سياسة  إلى  فيما أشار خبراء 

وزارة املالية بشأن سعر برميل النفط في املوازنة 

"سياسة تحوطية" وتأخذ أقل التقديرات تحسبًا 

املباشر  وتأثرها  النفطية  السوق  وتقلب  لتذبذب 

باملجريات السياسية العاملية وغيرها.

  

من  عـــدد  تــصــريــحــات  كشفت 

إعادة  ة 
َّ

عملي رافقت  التي  النواب 

تشكيل اللجان في مجلس النواب 

عن  املــاضــي،  األســبــوع  بجلسة 

داخل  ة 
َّ

السياسي الخالفات  عودة 

القوى  تــوازنــات  بشأن  املجلس 

مراقبون  ــذر  ح بينما  والــكــتــل، 

وتهميش  إقصاء  من  وسياسيون 

عن  وإبعادهم  املستقلني  النواب 

تلك اللجان. 

إلى  علي  كـــاروان  النائب  ــا  ودع

هذه  مع  وحكمة  بهدوء  التعامل 

رئيس  د 
ّ

تعه عن  كاشفًا  املشكلة، 

الشخصي  بالتدخل  الــبــرملــان 

بعد  وذلـــك  األجــــواء،  لترطيب 

التي  الجلسة  داخل  توتر  حدوث 

شهدت تغيير اللجان النيابية.

مشكلة   
َّ

إن لـ"الصباح":  علي  وقال 

وإبعاد  النيابية  اللجان  تغيير 

التعامل  إلى  "تحتاج  منها  نواب 

الــنــواب   
َّ

ألن ــــدوء،  وه بحكمة 

العملية  من  مهم  جزء  املستقلني 

إيجابي  دور  ولهم  الديمقراطية 

التعامل  ويــجــب  الــبــرملــان،  فــي 

ــوع على أســاس  ــوض امل ــذا  فــي ه

الــنــظــام الــداخــلــي لــلــبــرملــان"، 

 رئيس مجلس النواب 
َّ

وأضاف أن

أثناء  "تعهد  الحلبوسي  محمد 

 هذه املشكلة بصفته 
ّ

الجلسة بحل

جهدًا  سيبذل  ــه  وأن الشخصية 

ليست  "هذه   
َّ

أن مبينًا  ذلك"،  في 

إهمالها  ولــكــن  مهمة  مشكلة 

سيؤدي إلى تعاظمها".

حزب  عن  نائب  وهو  علي-  وتابع 

الكردستاني-  الوطني  االتحاد 

الداخلي  النظام  "بحسب  ــه  أن

بني  النواب  توزيع   
َّ

فإن للبرملان، 

يكون  أن  يجب  الدائمية  اللجان 

الشخصية  الــرغــبــة  وفــق  على 

وتجربته"،  واختصاصه  للنائب 

في  "التغييرات   
َّ

أن إلــى  وأشـــار 

بناء  تكن  لــم  النيابية  اللجان 

ألسباب  وإنما  رسمي  طلب  على 

 
َّ

ســيــاســيــة"، وخــتــم بــالــقــول: إن

وتصعيدًا  توترًا  شهدت  "الجلسة 

في املواقف".



املقبل،  نيسان  شهر  نهاية  الصحة  وزارة  فتتح 
َ

ت

الكوري) في بغداد، بسعة 70  املستشفى (العراقي – 

واملختص  البالد  في  نوعه  من  األكبر  وهو  سريرًا، 

التنفسي  الجهاز  فشل  وعــالج  الحرجة،  بالعناية 

وإصابات الجملة العصبية.

التعليمي  ــغــداد  ب مستشفى  مــديــر  مــعــاون  وقـــال 

جابر  سعد  علي  الدكتور  املركزة  العناية  اختصاص 

تجاوزت  الذي  املستشفى  إن  لـ"الصباح":  تصريح  في 

وكالة  قدمتها  بمنحة  وينفذ  باملئة،   83 إنجازه  نسب 

دائــرة  مع  وبالتنسيق  الجنوبية  الكورية  (كويكا) 

مدينة الطب، يتألف من أربعة طوابق، األرضي يضم 

واألشعة  واملختبر  املفراس  وهي  الساندة  الخدمات 

صاالت  ثالث  من  يتألف  والثاني  اإلداري،  والجناح 

عمليات للجراحة العامة والتخصصية، أما الطابقان 

ويقدم  املرضى،  لرقود  فسيكونان  والرابع  الثالث 

محافظات  مختلف  من  واملواطنني  للمرضى  خدماته 

سريرًا   70 سعته  البالغة  املستشفى  أن  وبني   . العراق 

وهو أكبر صرح من نوعه للعناية الحرجة في البالد، 

من  يعانون  ممن  املرضى  بعالج  أيضًا  وسيختص 

العصبية،  الجملة  وإصابات  التنفسي  الجهاز  فشل 

بها  العمل  إيقاف  تم  التي  املتأخرة  املشاريع  من  يعد 

و2021،   2020 عامي  خالل  كورونا  جائحة  بسبب 

مؤكدًا أنه سيتم تسلم املبنى بالكامل وافتتاحه نهاية 

الرقعة  ضمن  وهو  الحالي،  العام  من  نيسان  شهر 

الجغرافية ملجمع مباني مدينة الطب. جابر أشار إلى 

الطبية  واألجهزة  املستلزمات  جميع  توفير  سيتم  أنه 

املواصفات  وفق  املركزة  بالعناية  الخاصة  املتطورة 

املالكات  لتدريب  مركز  هناك  سيكون  كما  العاملية، 

مؤكدًا  البالد،  في  التدريسية  والــزمــاالت  الطبية 

والتي ستتولى  واملختبرية  التمريضية  توفير املالكات 

لغاية  وتجهيزهم  أشهر  ستة  ملدة  تدريبهم  الشركة 

افتتاح املستشفى ومباشرتها بالعمل.
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لدى  الدائم  ومندوبها  القاهرة  في  العراق  سفير  بحث 

ة، أحمد نايف الدليمّي، أمس االثنني، 
ّ
جامعة الدول العربي

خالل لقائه رئيس جامعة القاهرة محمد عثمان الخشت، 

لتدعيم  التعليم،  مجال  في  الثنائي  التعاون  تعزيز  آفاق 

 - العراقية  الجامعات  بني  والثقافية  العلمية  العالقات 

املصرية وخاصة جامعة القاهرة.  

ولقائه  القاهرة  لجامعة  زيارته  خالل  الدليمّي،  وأكــد 

رئيسها "على ضرورة  تبادل الزيارات بني رؤساء الجامعات 

الطرفني  بني  تفاهم  مذكرات  وتوقيع  واملصرية  العراقية 

لالستفادة من الخبرات العلمية املختلفة".

ونقل الدليمي "تحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي 

على  الوزارة  "حرص  إلى  مشيرًا  العبودي"،  نعيم  الدكتور 

مصر  دولة  مع  التعليم  مجال  في  الثنائي  التعاون  تعزيز 

العربية الشقيقة".

الطلبة  تواجه  التي  املعوقات  من  "عددًا  الدليمي  وناقش 

وتم  الجامعة  كليات  مختلف  في  الــدارســني  العراقيني 

االتفاق على آليات تذليلها".

من  تبذله  ملا  الجامعة  إلدارة  وتقديره  "شكره  عن  وأعرب 

الرعاية  وتوفير  فيها،  الوافدين  العراقيني  للطلبة  دعم 

التعليم  وزارة  رغبة  عن  معبرًا  لهم،  املختلفة  والخدمات 

العالي والبحث العلمي في العراق لعمل توأمة مع الجامعات 

نيل  على  العراقيني  الطلبة  "حــرص  مؤكدًا  املصرية"، 

جامعة  ُخصوصًا  ة 
ّ
املصري الجامعات  من  الشهادات 

ة املرموقة، باإلضافة إلى 
ّ
القاهرة العريقة؛ ملكانتها العلمي

أهّمية التواصل العلمّي والثقافّي بني البلدين".

العراق،  بـ"سفير  القاهرة  جامعة  رئيس  رحب  جانبه،  من 

ورسالة  رؤية  عن  موجزة  نبذة  وقدم  له،  املرافق  والوفد 

والبحثية  التعليمية  واألدوار  وأقسامها،  وكلياتها  الجامعة 

الجامعة  "إدارة  أن  إلى  مشيرًا  ُتقدمها"،  التي  واملجتمعية 

تولي اهتمامًا كبيرًا بالطلبة العراقيني الوافدين الدارسني 

كما  الطلبة،  أبنائنا  أمــام  العقبات  بتذليل  وتعهد  فيها 

الجامعات  من  عدد  لرؤساء  دعوات  توجيه  سيتم  بأنه  بني 

العراقية الرصينة".

األشرف  النجف  في  الجوفية  للمياه  العامة  الهيئة   
ْ

أنجزت

بادية  في   2022 عام  خالل  الخاص  للقطاع  بئرًا   42 حفر 

النجف واملناطق الصحراوية التي تفصلها عن كربالء . 

هذه  بأن  لـ"الصباح"،  األسدي  جميل  الهيئة  مدير  وأفاد 

والشعير  الحنطة  زراعــة  في  عليها  االعتماد  يتم  اآلبــار 

أن  مبينًا  والطماطم،  الخضر  محاصيل  إلــى  إضافة 

املساحة املزروعة باالعتماد على مياه اآلبار ارتفعت لتصل 

إلى 100 ألف دونم في عموم املحافظة، كما ارتفعت نسبة 

األراضي التي تستخدم التقنيات الحديثة في الري إلى 40 

باملئة من مجموع هذه األراضي . 

الكثير  دفع  السابقة  املواسم  في  املياه  شح  أن  إلى  ولفت 

في  الجوفية  املياه  الستثمار  التوجه  إلى  املزارعني  من 

باملحاصيل  وزراعتها  الصحراوية  األراضــي  استصالح 

حفر  على  للمزارعني  الهيئة  تشجيع  مؤكدًا  الستراتيجية، 

اعتمادها أسعارًا مدعومة، مع تشديدها  اآلبار من خالل 

على استخدام التقنيات الحديثة في الري، منعًا ألي هدر 

في املياه الجوفية واستغاللها بالشكل األمثل . 

وأوضح األسدي أن املياه الجوفية في بادية النجف صالحة 

من  سترفع  املوسم  لهذا  الغزيرة  األمطار  أن  كما  للري، 

عذوبة املياه الجوفية وتزيد من خزينها، منوها بأن الهيئة 

للنفع  بئرًا   114 حفر  املاضي  العام  خالل  أيضا  أنجزت 

العام في املدن وفي املناطق الريفية التي تعرضت للجفاف 

خالل فصل الصيف املاضي، لزيادة املساحات الخضراء، 

منبها على أن هذه اآلبار تهدف إلى سقي البساتني وإرواء 

الحيوانات واملحافظة عليها.
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جمال  اللطيف  عبد  الجمهورية  رئيس  عهد 
َ

ت

النازحني،  ملف  بحسم  االثنني،  أمس  رشيد، 

وتحسني  السكنية،  مناطقهم  إلى  وإرجاعهم 

أوضاعهم املعيشية والسكنية، في حني قال: إن 

الحكومة لديها برنامج وزاري طموح لالرتقاء 

البنى  وإعمار  بناء  وإعــادة  الخدمات  بواقع 

التحتية. 

الجمهورية،  "رئيس  أن  رئاسي،  بيان  وذكــر 

املتحدة  لألمم  الخاص  املمثل  نائب  استقبل 

غالم  اإلنسانية  الشؤون  منسق  العراق  في 

املتحدة  األمم  برنامج  ووفد  إسحق،  محمد 

للمستوطنات البشرية".

وشدد رشيد، على "أهمية أن تباشر منظمات 

األمم املتحدة باألعمال التي تقع على عاتقها"، 

الجهود  من  املزيد  "ننتظر  أننا  إلى  مشيرًا 

يزال  ال  إذ  األممية،  املنظمات  لهذه  والعمل 

عــودة  وتشجيع  ــم  دع فــي  متواضعًا  دورهـــا 

النازحني إلى مناطقهم، مؤكدًا ضرورة تطبيق 

بنود اتفاقية سنجار ألهميتها، واإلسراع ببناء 

املساكن املالئمة وغلق ملف النازحني".

ملف  حسم  في  تكمن  "أولوياتنا  أن  ــد،  وأك

النازحني، وإرجاعهم إلى مناطقهم السكنية، 

والسكنية  املعيشية  أوضــاعــهــم  وتحسني 

املأساوية".

إلى  الجهورية،  رئيس  أشار  ذلك،  غضون  في 

املصانع  وتأهيل  عمل  ــادة  إلع خطط  وجــود 

واملعامل وجذب املستثمرين. 

وخالل استقباله عددًا من سفراء دول االتحاد 

وروسيا  وكندا  املتحدة  والــواليــات  األوروبــي 

الجمهورية  رئيس  استعرض  الــعــراق،  لــدى 

والعالم  املنطقة  السياسية في  التطورات  آخر 

وتداعيات الحرب الروسية األوكرانية.

"الــعــراق  أن  البيان،  بحسب  رشــيــد،  ــد  وأك

االتحاد  دول  مع  عالقاته  تطوير  على  حريص 

والتفاهم  االحــتــرام  على  املبنية  ـــي  األوروب

أن  إلى  مشيرا  املشتركة"،  واملصالح  املتبادل 

جسور  ومد  التعاون  من  ملزيد  يتطلع  "العراق 

التواصل في العديد من املجاالت الحيوية".

وزاريًا  برنامجًا  الحكومة  "لدى  أن  وأوضــح، 

ــادة  وإع الخدمات  بواقع  لالرتقاء  طموحًا 

خطط  وهناك  التحتية،  البنى  وإعمار  بناء 

إلعادة عمل وتأهيل املصانع واملعامل، وجذب 

املستثمرين لوجود فرص واعدة للشركات من 

أجل االستثمار في العراق من خالل املشاريع 

الحيوية وتطوير البنى التحتية".

أصبح  "العراق  أن  الجمهورية،  رئيس  وبني 

واالقتصادي  األمني  باالستقرار  اليوم  يتمتع 

وتوفير  البلد  لتطوير  مناسبة  ظــروف  وهي 

العيش الكريم ألبنائه".

بدورهم، جدد السفراء "دعم بلدانهم للعراق، 

بتنظيم بطولة كأس  لنجاحه  تهانيهم  وقدموا 

لقبها  ــراز  وإح والعشرين  الخامسة  الخليج 

وهذا دليل على التطور امللموس للعراق خالل 

السنتني املاضيتني".

 

بيوم  االثنني،  أمس  الثالث،  الرئاسات   
ْ

هنأت

القانون  رجال  بدور  مشيدة  العراقي،  القضاء 

وصيانة  الديمقراطية  وحفظ  العدالة  بتحقيق 

مبادئ الدولة، بينما لفت رئيس مجلس القضاء 

تطبيق  على  نعمل  أننا  إلى  زيدان،  فائق  األعلى 

شعار القضاء في خدمة املواطن. 

جمال  اللطيف  عبد  الجمهورية  رئيس  وقــال 

"نهنئ  "تــويــتــر":  عبر  لــه  تغريده  فــي  رشــيــد، 

القضاء  يوم  بمناسبة  القانون  ورجال  القضاة 

العراقي"، مبينًا أن "دور القضاء دور مهني مهم 

بالدستور  وملتزم  مستقل  لقضاء  التأسيس  في 

والقوانني".

شياع  محمد  الــوزراء  رئيس  جدد  جانبه،  من 

والعمل  القضاء  بدعم  االلــتــزام  الــســودانــي، 

إلى  مشيرًا  هيبته،  وبسط  استقالله  أجل  من 

لحفظ  األول  الضامن  هو  العادل  القضاء  أن 

الديمقراطية وصيانة مبادئ الدولة.

لتأكيد قناعتنا الراسخة  أنها "مناسبة  وأضاف 

لحفظ  األول  الضامن  هو  العادل  القضاء  بأن 

الديمقراطية وصيانة مبادئ الدولة"، مستذكرًا 

بالعرفان  وشهدائها  القضائية  األسرة  "عطاء 

واإلجالل". 

محمد  ــواب  ــن ال مجلس  رئــيــس  قــال  بــــدوره، 

يوم  "في  إنه  "تويتر":  في  تغريده  في  الحلبوسي، 

األسرة  إلى  التهنئة  آيات   أسمى  نرفع  القضاء 

العدالة  تحقيق  في  دورها  ونستذكر  القضائية 

وصيانة الدستور وحماية حقوق الشعب".

احترام  وأهمية  "ضـــرورة  الحلبوسي   ــد  وأك

باستقالليته  والتمسك  الــقــضــاء  قــــرارات 

مجلس  رئيس  أكــد  ناحيته،  مــن  وحياديته". 

في  القضاء  شعار  تطبيق  على  العمل  القضاء، 

قريبة  املحاكم  جعل  خالل  من  املواطن  خدمة 

من سكن املواطنني.

الحفل  له خالل فعاليات  وقال زيدان، في كلمة 

السنوي السادس ليوم القضاء العراقي: إن "يوم 

القضاء العراقي، هو اليوم الذي نجح فيه قضاة 

العراق في نيل مطلبهم بتحقيق االستقالل التام 

وهو الهدف األسمى لجميع القضاة في العالم".

نص  التي  الدولية  باملبادئ  ــزام  ــت "االل ــد  وأك

املدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  عليها 

سواء  جميعًا  الناس  بأن  واإليمان  والسياسية 

جاهدين  "نعمل  إننا  إلى  الفتًا  القضاء"،  أمام 

على تطبيق شعار القضاء في خدمة املواطن من 

املواطنني  سكن  من  قريبة  املحاكم  جعل  خالل 

إنجاز  لتسهيل  الحديثة  الوسائل  واستخدام 

معامالتهم". 

 وزارة التربية بأن إعادة ارتباط مديرياتها 
ْ

عدت

ومنح  جديدة  مشاريع  إلقامة  الباب  سيفتح  بها 

صالحيات أكبر إلدارات املدارس، فيما أشارت 

ترميم  يتضمن  الحالي  للعام  برنامجها  أن  إلى 

ألفي مدرسة في مختلف مناطق البالد. 

كريم  الــوزارة  باسم  الرسمي  املتحدث  وقــال 

الحكومي  البرنامج  إن   : لـ"الصباح"  السيد 

أكثر  ترميم  يتضمن  التربية  ــوزارة  ب الخاص 

العام  خالل  البالد  عموم  في  مدرسة  ألفي  من 

جار  والعمل  بذلك  املباشرة  مؤكدًا  الحالي، 

إلكمال أعمال الترميم للمدارس املستهدفة .

بتدريب  أيضًا  شرعت  الــــوزارة  أن  وأوضـــح 

املالكات التربوية على طرائق التدريس الحديثة 

األهلي  التعليم  ودعم  العلمية  مهاراتهم  لتطوير 

قرار  بأن  نفسه  الوقت  في  منوها   ، البالد  في 

ببغداد  للتربية  العامة  املديريات  ارتباط  إعادة 

على  باإليجاب  سينعكس  بالوزارة  واملحافظات 

 
ً
فضال الجديد،  الحكومي  البرنامج  تطبيق 

وإدارات  للمديريات  أكبر  صالحيات  منح  عن 

التربوية  العملية  يجعل  الذي  األمر  ــدارس،  امل

أكثر تنظيمًا . 

األسبوع  أعلنت  قد  بغداد  محافظة  وكانت   

املاضي إعادة ارتباط مديريات التربية والصحة 

في بغداد بوزارتي التربية والصحة االتحاديتني 

بهذا  الصادر  الوزراء  مجلس  قرار  إلى  استنادًا 

الصدد . 

التربوية  املشاريع  بعض  أن  إلى  السيد  ولفت 

كانت شبه متوقفة، مؤكدًا قرب استئناف العمل 

البرامج  استكمال  إلــى  باإلضافة  إلنجازها 

منفذة،  وغير  قائمة  زالــت  ما  التي  والخطط  

منبها على أن إعادة الصالحيات ستؤدي إلكمال 

هذه املشاريع بمدة وجيزة .
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السوداني  شياع  محمد  ــوزراء  ال رئيس  تعهد 

طرف  أي  مــع  الــتــهــاون  أو  التساهل  بــعــدم 

أو  رسميًا  كان  سواء  املواطن  بقوت  يتالعب 

 الوضع املالي للعراق "جيد جدًا" 
َّ

ال، مؤكدًا أن

نحو  املركزي  البنك  احتياطيات  بلوغ  بعد 

االثنني  أمس  أعلن  وبينما  دوالر،  مليار   100

لنحو 5 ماليني  الغذائية  السلة  إطالق تجهيز 

الحماية  بشبكة  مشمولني  مواطن  ألف  و100 

البنك  محافظ  إعــفــاء  ــرر  ق االجتماعية، 

املركزي من منصبه.

مؤتمر صحفي

خالل  صحفي  مؤتمر  في  السوداني   
َ

ــال وق

زيارته "الشركة العامة لتجارة املواد الغذائية" 

وحضرته  الغريري  أثير  التجارة  وزير  برفقة 

توفير  ستشهد  املقبلة  "املرحلة   
َّ

إن "الصباح": 

جميع املواد الغذائية التي يحتاجها املواطن"، 

 "الحكومة تقوم بدور التاجر من 
َّ

مشيرًا إلى أن

بأسعار  وبيعها  الغذائية  املواد  استيراد  خالل 

مناسبة للمواطن وفق سعر الصرف الرسمي 

كونها تمتلك اإلمكانية املالية لذلك". 

خط  تحت  لألسر  خاصة  سلة  بـ"وجود  ه 
ّ

ونــو

شبكة  من  النقدية  اإلعانة  تتلقى  التي  الفقر 

السلة  هذه  تأمني   
َّ

وأن االجتماعية،  الحماية 

الفقر  معالجة  شأنه  من  ونوعًا  ًا 
ّ

كم الغذائية 

تتلقاه  ما  سوى   
ً
دخــال تمتلك  ال  التي  لألسر 

االجتماعية"،  الحماية  شبكة  من  إعانات  من 

 "مهمتنا كحكومة، كيف نحافظ 
َّ

وشدد على أن

وتأمني  األسعار  مواجهة  في  األسر  هذه  على 

تساعدهم  بحيث  التموينية  البطاقة  مفردات 

على ديمومة الوضع املعيشي لهم". 

(صفرًا)  كــان  الغذائي  "الخزين   
َّ

أن وأكــد 

بالتزامن مع تسلم الحكومة الحالية، أما اآلن 

مبينًا  أشهر"،  لثالثة  يكفي  خزين  فهنالك 

املواد  الستيراد  الطرق  من  الكثير  "هناك   
َّ

أن

الغذائية وطرحها لألسواق بأسعار في متناول 

يد املواطن". 

أوضحنا  الحكومة  مباشرة  "منذ  ــه 
َّ
أن وذكــر 

املنهاج  تضمنها  التي  أولوياتها  أهم  من   
َّ

أن

التنفيذي محاربة ظاهرة  والبرنامج  الوزاري 

عملية  بــإجــراءات  استهدفناها  التي  الفقر 

وليس مجرد خطط". 

 
َّ

أن ـــوزراء  ال رئيس  أكــد  ـــدوالر،  ال ملف  وفــي 

الوقت  فــي  الــــدوالر  ــرف  ص سعر  ــاع  ــف "ارت

تم  آلية  إنما  حكوميًا  قــرارًا  يكن  لم  الراهن 

والبنك  املالية  املؤسسات  بني  عليها  االتفاق 

عبر  الــدوالر  بيع  عملية  لترشيد  املــركــزي، 

ما  بسبب  ننتقدها  كنا  التي  العملة  بيع  نافذة 

فيها من هدر وأموال تخرج بغطاء تجارة غير 

مشروعة، تهريب وغسيل أموال".

املركزي  البنك  التزام  "بعد  أنه  إلى  وأشــار 

لرجال  الـــدوالر  وتوفير  الجديدة،  باآللية 

األعمال والتجارة الحقيقية الذين يستوردون 

أصبح  املحلية،  السوق  تحتاجها   
ّ
مواد بالفعل 

ال مبرر لرفع أسعار املواد املستوردة، فالدوالر 

ويمكن  دينارًا،   1460 الرسمي  بالسعر  متوفر 

فلماذا  االستيرادات،  لتغطية  عليه  الحصول 

طمئن 
ُ
"أ وتابع:  السوداء؟"،  السوق  إلى  اللجوء 

أبناء شعبنا بأنه ال قلق في هذا الجانب، وهو 

مجرد تضارب أسعار وقتي".

ون في تطبيق املعايير الصحيحة 
ّ
د "أننا جاد

ّ
وأك

ومنع  العام،  املال  على  املحافظة  تضمن  التي 

ولن  واملضاربة،  األمــوال  وغسيل  التهريب 

رسمي،  غير  أو  رسمي  طرف  أي  مع  نتساهل 

في مسألة قوت املواطنني".

حديث التجارة

الغريري  أثير  التجارة  وزير  قال  جانبه،  من 

املواد  كمية  ضاعفت  "الوزارة   
َّ

إن املؤتمر:  في 

بشبكة  املشمولني  إلــى  املمنوحة  الغذائية 

ضعف  بواقع  االجتماعية  واإلعانات  الحماية 

التموينية  "الحصة   
َّ

أن إلى  مشيرًا  مادة"،  لكل 

إلى  ونبه  املواطنني"،  لكل  بالكامل  مؤمنة 

خالل  الحنطة  مــن  بــواخــر   5 نحو  "وصـــول 

الستراتيجي  الخزين  لدعم  املقبلة  األسابيع 

من هذه املادة في مخازن الوزارة". 

الطحني  ببيع  املباشرة  الغريري،  أعلن  كما 

للكيس  دينار  ألف   39 بسعر  "داس"  عالمة 

ــي بــغــداد  ــع ف ــوزي ــت ــي مــنــافــذ ال الـــواحـــد ف

املباشرة  "تمت  أنه  وأضــاف  واملحافظات،  

والحليب  ــدة  ــائ امل بيض  مـــواد  ببيع  أيــضــًا 

البيع  منافذ  في  منخفضة  بأسعار  والطحني 

ومراكز التسويق التابعة للوزارة".

قرارات مهمة

محمد  الــوزراء  رئيس  قرر  آخــر،  جانب  من 

شياع السوداني، أمس االثنني، إعفاء محافظ 

من  مخيف  غالب  مصطفى  املركزي  البنك 

ملكتب  بيان  وذكــر  طلبه،  على   
ً

بناء منصبه 

ف علي محسن 
ّ
 السوداني كل

َّ
رئيس الوزراء أن

ق بإدارة البنك املركزي بالوكالة".
َّ

العال

كما قرر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، 

سالم  للتجارة  العراقي  املصرف  مدير  إحالة 

بالل  وتكليف  التقاعد،  على  الجلبي  جــواد 

الحمداني إلدارة املصرف إضافة إلى مهامه.

شياع  محمد  الــوزراء،  رئيس  عزى  ذلك،  إلى 

السوداني، الوسط الثقافي والسياسي برحيل 

املطير،  جاسم  والنضالية  اإلبداعية  القامة 

الذي رحل يوم أمس األول األحد في هولندا.
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تصاعدت حدة الجدل في إقليم كردستان بشأن عمليات 

الجمارك  دائــرة  فيه  أكدت  وقت  ففي  العملة،  تهريب 

تطبيق جميع القوانني والتعليمات النافذة املعمول بها في 

املنافذ الحدودية، كشف نائبان في برملان كردستان عن 

عمليات تهريب ضخمة لألموال على مدى أعوام.

البنك  استحداث  بفعل  مؤخرًا  الــدوالر  سعر  وارتفع 

البنك املركزي منصة  بالتعاون مع  الفيدرالي األميركي 

الصعبة،  بالعملة  الخارجية  الحواالت  ملراقبة  إلكترونية 

األسواق  في  بالعملة  مضاربات  حصول  عن  أسفر  مما 

إلى  الــدوالر  لتهريب  وعمليات  محاوالت  من  والتنبيه 

الخارج.

مدير عام جمارك كردستان سامال عبد الرحمن، قال 

 أي تصريح أو حديث بشأن تهريب العملة 
َّ

لـ"الصباح": إن

من كردستان باتجاه الدول األخرى غير صحيح اطالقًا، 

 هناك 
َّ

ويندرج تحت إطار تشويه سمعة اإلقليم، مؤكدًا أن

تشديدًا كبيرًا في جميع منافذ اإلقليم ملنع تهريب الدوالر 

والعمالت الصعبة أو تبييضها.

ولفت عبد الرحمن إلى تطبيق جميع التعليمات املعمول 

يحاول  من  مع  التعامل  ويتم  الحدودية،  املنافذ  في  بها 

االتحادية  الحكومتني  لقوانني  وفقًا  األمر  بهذا  القيام 

أعمال  بهكذا  املتورطني  تحويل  يجري  حيث  واإلقليم، 

وتقرير  بأمرهم  للنظر  املختصة  املحاكم  إلى  مباشرة 

اإلجراءات املتعلقة بشأنهم.

كردستان،  إقليم  حكومة  مع  الداخلية  وزارة  ونسقت 

الخارجية  الطرق  على  سونار  أجهزة  بنصب  للمباشرة 

العملة  تهريب  حــاالت  لرصد  املحافظات  تربط  التي 

األجنبية ومحاسبة املضاربني بموجب القانون.

كردستان،  إقليم  برملان  في  النائبان  أكد  ذلك،  مقابل 

وجود أموال مهربة بقيمة وصلت إلى أكثر من 87 مليار 

دوالر، خالل 6 أعوام، فيما أشارا إلى تورط 4 مصارف 

داخل اإلقليم.

بيان  في  صالح،  حمه  وعلي  عمر  سوران  النائبان  وقال 

ارسال  تم  املاضية  الستة  األعوام  مدى  "على  مشترك: 

78 مليار دوالر من 48 مصرفًا دون تسجيل أسماء اولئك 

وأربعة  العراق،  خارج  إلى  الدوالر  بتهريب  قاموا  الذين 

من هذه املصارف في إقليم كردستان".

 –  2011  –  2010  –  2009 أعوام  "في  أنه  البيان  وأضاف 

 165 و  ألفًا   128 زهاء  تحويل  تم   ،2014  –  2013  –  2012

مليون   999 و  مليارات   209 بمبلغ  العراق  خارج   
ً
تحويال

 ال يعرف أحد من حولها 
ً
دوالر منها 19 ألفًا و 93 تحويال

من العراق بمبلغ 78 مليارًا و 583 مليون دوالر".

وتابع، "أن 10 مليارات و781 مليون دوالر تم تحويلها من 

إقليم كردستان، هي مصرف  أربعة مصارف في  خالل 

الشمال  ومصرف  دوالر  مليون   619 و  مليارات   3 أربيل 

حول  كردستان  ومصرف  دوالر  مليون  و916  مليارات   3

جيهان  مصرف  عن   
ً
فضال دوالر،  مليون   961 و  مليارا 

1.283 مليار دوالر".

وطأة  لتخفيف  خطوات  سلسلة  مؤخرًا  الحكومة  ونفذت 

ارتفاع أسعار الدوالر أمام الدينار، تمثلت بقيام األجهزة 

األمنية املختصة بعمليات في بغداد واملحافظات للقبض 

الضوابط  خــارج  بالعملة  واملضاربني  املتالعبني  على 

الغذائية  املــواد  من  كبيرة  كميات  وطرح  والتعليمات، 

للبيع املباشر بأسعار مدعومة وطرح الدوالر بسعر 1460 

 عن خطوات أخرى.
ً
دينارًا في البنوك، فضال

للقيام  التحرك  أو  املحافظات،  إلى  للتسلل  اإلرهابية  داعش  عصابات  محاوالت 

بهجمات، اصطدمت بـ"جدار استخباري" أعقبته كمائن محكمة منعت إحداث أي 

خرق أمني. 

دقيقة،  معلومات  على   
ً

بناء عمليات  بتنفيذ  شرعت  العسكرية،  االستخبارات  مفارز 

أمس االثنني، بنصب كمائن محكمة في مناطق ثالث محافظات وهي بغداد وصالح 

الدين ونينوى. 

واسفرت تلك الكمائن عن إلقاء القبض على 3 إرهابيني مطلوبني للقضاء وفق أحكام 

املادة 4 إرهاب في مدخل نينوى سيطرة الشهيد سبهان وناحية حمام العليل ومنطقة 

الرشاد و23 متهمًا بمواد قانونية مختلفة في مناطق متفرقة من املحافظات ذاتها.

على  ديالى  محافظة  الشمري  األمير  عبد  الداخلية  وزير  زار  ذلك،  غضون  في 

رأس وفد أمني رفيع املستوى، وكان في استقباله املحافظ مثنى التميمي وعدد من 

املسؤولني والقادة والضباط".

في  األقسام  ومديري  ديالى  شرطة  قائد  مع  اجتماعًا  وصوله  فور  الشمري  وعقد 

داعش  عصابات  مواجهة  في  القوات  تعزيزات  لبحث  كافة  الوزارة  وتوابع  القيادة 

اإلرهابية.

في  املستجدات  آخر  إلى  صحفي،  مؤتمر  خالل  الشمري  تطرق  االجتماع،  وبعد 

محافظة ديالى، فضال ًعن عدد من املواضيع التي من شأنها االرتقاء وتطوير واقع 

العمل األمني.

وشدد الشمري، على "أهمية أن تكون النزاهة عنوانًا لرجل األمن وأن ينأى بنفسه 

عن كل السجاالت والتوجهات السياسية"، مجددًا التأكيد على "ضرورة ضمان راحة 

 عن 
ً

املواطنني من خالل تقديم أفضل الخدمات لهم وعلى مختلف الصعد، فضال

كسر الروتني في تمشية املعامالت الخاصة بهم".  

ولفت إلى "أهمية تقديم الدعم لعوائل الشهداء وذويهم والجرحى تثمينًا ملا قدموه 

من تضحيات كبيرة وجسيمة في سبيل إعالء كلمة العراق".

2023

على  األخيرة  اللمسات  وضع  عن  الحديث  فمع 

قانون املوازنة واالنتهاء من جملة أبوابها وترقب 

 
َّ

أن إال  البرملان،  إلى  لقدومها  النواب  مجلس 

وزارة املالية والحكومة لم تفصح بشكل رسمي 

الذي  التقديري  البرميل  سعر  عن  اآلن  حتى 

تعتمده.

لـ"الصباح"،  النيابية  املالية  اللجنة  وذكــرت 

املوازنة  قانون  مشروع  اليــزال  اآلن  "حتى  أنه 

إلى  يصل  ولم  الحكومة،  ومسؤولية  أدراج  في 

التكهن بسعر  النواب، ومن غير املمكن  مجلس 

برميل النفط املعتمد ضمن املوازنة".

وقال عضو اللجنة، أحمد الجبوري: "إننا ننتظر 

املوازنة،  قانون  مشروع  على  الحكومة  تصويت 

لبرميل  املعتمد  السعر  عن  أفصحت  ما  ومتى 

النفط سيكون هناك حديث بهذا امللف".

"إذا  أنه  لـ"الصباح"،  حديث  في  الجبوري  وبني 

لم تتشكل قناعة اللجنة املالية النيابية بالسعر 

واإلمكانية  الحق  لها  اللجنة  فــأن  املعتمد، 

القانونية بتعديله من دون الرجوع إلى الحكومة 

حتى".

وكان أعضاء من مجلس النواب أكدوا في وقت 

 مالمح موازنة 2023 ستكون مختلفة 
َّ

سابق، أن

تمامًا عن سابقاتها، وأن السعر التقديري الذي 

 70 إلى   65 بني  ما  للبرميل  الحكومة  تعتمده 

دوالرًا للبرميل الواحد.

فيما أشار خبراء إلى أنه غالبًا ما تكون سياسة 

في  النفط  برميل  سعر  بشأن  املالية  وزارة 

املوازنة "سياسة تحوطية" وتأخذ أقل التقديرات 

وتأثره  النفطية  السوق  وتقلب  لتذبذب  تحسبًا 

املباشر باملجريات السياسية العاملية وغيرها.

بدوره، لفت رئيس ديوان الرقابة املالية السابق 

 
َّ

ـــوري، فــي حــديــث لـــ"الــصــبــاح"، أن ــالح ن ص

في  النفط  أسعار  بشأن  املالية  وزارة  "سياسة 

وهو   الواحد  للبرميل  دوالرًا   70 كانت   املوازنة 

أقل من السعر العاملي الذي يتراوح بني (80 إلى 

84 دوالرًا) لغاية اليوم، وربما يوضع أقل من 70 

الوزراء  املوازنة على مجلس  دوالرًا عند عرض 

األسبوع املقبل".

"وزارة   
َّ

أن إلى  تشير  "املعلومات   
َّ

أن نوري  وتابع 

املالية حتى اآلن التزال تعمل بتكتم على إعداد 

قانون املوازنة".

اعتماد   
َّ

أن حكوميون،  مسؤولون  أكــد  فيما 

الحكومة على سعر برميل 75 دوالرًا في املوازنة 

"غير واقعي" بسبب التوقعات واملحاذير العاملية 

االقتصاد  وتوقف  النفط  أسعار  انخفاض  من 

ملتحور  الكبير  االنتشار  بعد  خصوصًا  العاملي، 

تهديدًا  يشكل  بدأ  والذي  الصني  في  "كورونا" 

جديدًا للعالم.

وأشار املستشار االقتصادي، دريد العنزي، في 

"الحديث   
َّ

أن إلى  "الصباح"،  به  خص  حديث 

ــر بــشــأن اعــتــمــاد ســعــر الــبــرمــيــل في  ــدائ ال

اعتماد  فيجب  الكبير،  باألمر  ليس  املوازنة، 

التخصيصات املالية لكل فقرة ولكل تخصيص 

مالي في أي بند من بنود املوازنة".

 2023 العام  في  املالية  الوفرة  "هــذه  أن  وبني 

القطاعات،  تدعم  أن  يمكن  املالية  والــواردات 

ــواء  األج خلق  يتم  لم  الشديد  لألسف  ولكن 

نتوقع  "أننا  مبينًا  االقتصاد"،  بتطوير  الخاصة 

مطلع  البرملان  إلى  سيصل  املوازنة  قانون  أن 

زمنية  مدة  املوازنة  وستحتاج  املقبل،  الشهر 

آذار  مطلع  حتى  إلقرارها،  الشهر  عن  تقل  ال 

املقبل".

تهيئة  تــمــت  مــا  "إذا  ـــه  أن ــزي  ــن ــع ال وتــابــع 

فأن  بند؛  أو  فقرة  لكل  املالية  التخصيصات 

أسعار  ارتفعت  ما  وإذا  يتضرر،  ال  االقتصاد 

النفط يمكن أن تضاف ملحقات للموازنة وفقًا 

للوفرة املالية، أو االحتفاظ باملبالغ املوفرة".

أكدوا  االقتصاد  وعلماء  الطاقة  خبراء  وكان 

الحرب  استمرت  ما  إذا  أنه  سابق،  وقت  في 

"كورونا"  وانتشار فيروس  الروسية   - األوكرانية 

بمتحور جديد، فأنه من املمكن أن تصل أسعار 

ويستقر  الواحد  للبرميل  دوالر   100 إلى  النفط 

عند هذا الحد ملدة زمنية.
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استأنف املحقق 

العدلي طارق بيطار 

التحقيقات في انفجار 

مرفأ بيروت، أمس 

االثنني.

ق التحقيق في 
ّ
ل

ُ
وع

االنفجار جراء دعاوى 

دعى 
ُ

رفعها تباعًا م

عليهم بينهم نواب 

حاليون ووزراء سابقون 

ضد طارق بيطار.

وقال مسؤول قضائي: 

 "بيطار أجرى دراسة 
َّ

إن

قانونية أفضت إلى 

اتخاذ قرار استئناف 

التحقيقات برغم 

الدعاوى املرفوعة 

ضده".

الكويتية،  الصباح  األحمد  نــواف  أحمد  الشيخ  حكومة  رفعت 

استقالتها إلى القيادة السياسية، بعد انسداد أفق عالقة السلطتني 

التشريعية والتنفيذية.

خلفية  على  السياسية  القيادة  إلى  استقالتها  الحكومة  وستقدم 

األزمة السياسية األخيرة، ورفضها تقديم أي تعهدات للنواب في 

مجلس  استجابة  عدم  إلى  إضافة  الشعبوية،  بالقوانني  يتعلق  ما 

املالية  وزيــر  إلى  املوجهني  االستجوابني  بسحب  ملطلبها  األمــة 

براك  الوزراء  مجلس  لشؤون  الدولة  ووزير  الرشيد،  الوهاب  عبد 

الشيتان.

من جهة أخرى، حذر النواب الحكومة من تجاوز األطر الدستورية 

والالئحية في التعامل مع جلسات مجلس األمة وأدواته الرقابية، 

مشددين على رفضهم أي محاولة لتعطيل مجلس األمة، معتبرين 

 إقدام الحكومة على هذه الخطوة سيكون عالي الكلفة، وسيدخل 
َّ

أن

البالد في نفق مظلم، وسيكون مفترق طرق بني املجلس والحكومة.

وفي السياق ذاته، أكد مقرر اللجنة املالية البرملانية النائب صالح 

 اللجنة لن تسحب قوانني شراء املديونيات ورفع رواتب 
َّ

عاشور، أن

الحكومة  تحضر  لم  إن  القانونية،  غير  الفوائد  وإلغاء  املتقاعدين 

املطالب  بالتزام  املجلس  ــام  أم وتتعهد  األمــة،  مجلس  جلسة 

الشعبية، مخاطبًا رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف األحمد 

املباشر من خالل مصدر وزاري   اإلعالن غير 
َّ

"إن  :
ً
الصباح قائال

العهد  ولي  سمو  لخطاب  مخالفة  املجلس  جلسات  حضور  بعدم 

للجلسة  الحضور  وعليك  والالئحة،  بالدستور  بااللتزام  وخطابك 

من دون وضع شروط، وإن لم تتعهد، فلن يتم سحب قوانني شراء 

املديونيات ورفع رواتب املتقاعدين وإلغاء الفوائد غير القانونية".

 
َّ

أنالينا بربوك: إن قالت وزيرة الخارجية األملانية، 

بالدها لن "تقف في طريق" إرسال بولندا لدبابات 

ليوبارد - أملانية املنشأ- إلى أوكرانيا، فيما يبدو أنه 

الحلفاء  بأن  اآلن،  حتى  برلني،  من  إشارة  أوضح 

األوروبيني يمكنهم تسليم املعدات األملانية الصنع.

التليفزيون  محطة  مع  مقابلة  في  سئلت  وعندما 

بولندا  أرسلت  إذا  يحدث  أن  يمكن  عما  الفرنسية 

دباباتها من طراز Leopard 2 دون موافقة أملانية، 

الوقت  "فــي  مترجم:  خــالل  من  بربوك  أجابت 

لب 
ُ

الحالي، لم يتم توجيه السؤال لنا، ولكن إذا ط

منا، فلن نقف في طريق ذلك."

برلني  على  الشديد  الدبلوماسي  الضغط  ويتزايد 

إلرسال دباباتها، أو على األقل السماح للدول التي 

تصديرها.  بإعادة  تقوم  أن  أملانيا  من  اشترتها 

ا لدبابات ليوبارد، فإن برلني لديها 
ً

وبصفتها منتج

حق النقض على نقلها.

املاضي  الجمعة  يوم  خاصة  دولية  قمة  خالل  لكن 

رامشتاين  في  األميركية  العسكرية  القاعدة  في 

اتخاذ  أملانيا، رفضت برلني بإصرار  جنوب غرب 

ليوبارد 2  قرار بشأن ما إذا كانت ستسلم دبابات 

كييف  من  متزايد  إحباط  إلى  أدى  مما  ألوكرانيا، 

وحلفائها.

ويوم األحد املاضي، انتقد رئيس الوزراء البولندي 

ماتيوز مورافيتسكي فشل أملانيا في تزويد أوكرانيا 

: "موقف أملانيا غير مقبول، لقد مر 
ً
باألجهزة، قائال

ما يقرب من عام منذ بدء الحرب، يموت األبرياء 

تعيث  الروسية  "القنابل   
َّ

أن مضيفًا  يوم"،  كل  فيها 

فسادًا في املدن األوكرانية، ويتم مهاجمة أهداف 

مدنية، ويتم قتل النساء واألطفال".

كالمي  أزن  أن  ــاول  "أح مورافيتسكي  واستدرك 

وأوروبـــا  أوكــرانــيــا  بــصــراحــة:  سأقولها  لكنني 

ستنتصران في هذه الحرب - مع أملانيا أو بدونها."

خاتمًا مورافيتسكي إنه كان ينتظر "بيانًا واضحًا" 

من برلني.

تسمح  أن  املتحدة  والواليات  كييف  في  يتأمل  كان 

أملانيا بإعادة تصدير دبابات ليوبارد اململوكة لدول 

الدفاع  وزير  قال  ذلك،  ومع  وفنلندا.  بولندا  مثل 

من  الرغم  على  بيستوريوس:  بوريس  األملــانــي، 

التوقعات املتزايدة، "ما زلنا ال نستطيع تحديد متى 

يتعلق  القرار، عندما  القرار، وما هو  اتخاذ  سيتم 

األمر بدبابة ليوبارد".

دبابة   14 لتسليم  مستعدة  أنها  بولندا  وأعلنت 

إنه  قــال:  قد  موراويكي  كان  كييف.  إلى  ليوبارد 

أوكرانيا  تزويد  رفــض  في  أملانيا  استمرت  إذا 

"من  صغيرًا  تحالفًا  "فسننشئ"  بــالــدبــابــات، 

ودباباتها  معداتها  ببعض  للتبرع  املستعدة  الدول 

الحديثة".

وزير  بيستوريوس،  بوريس  بعد  أذيعت  وفي مقابلة 

بشأن  قريبًا  قرارًا  يتوقع  إنه  قال:  األملاني،  الدفاع 

تسليم الدبابات إلى أوكرانيا. في حديثه في مقابلة 

مع تلفزيون ARD األملاني يوم األحد املاضي، قال 

متسرعًا  قــرارًا  تتخذ  لن  أملانيا   
َّ

إن بيستوريوس: 

التي يجب  العوامل  ألن الحكومة لديها العديد من 

على  الداخل  في  العواقب  ذلك  في  بما  مراعاتها، 

بيان مشترك حث وزراء  السكان األملان. وفي  أمن 

خارجية ليتوانيا وإستونيا والتفيا، أملانيا أيضًا على 

جيمس  اآلن".  ألوكرانيا  ليوبارد  دبابات  "تقديم 

كليفرلي ، وزير خارجية اململكة املتحدة ، دخل في 

في  مقابلة  خالل  املوضوع،  حول  املحتدم  النقاش 

وقت سابق يوم األحد مع سكاي نيوز.

مجهزين  األوكرانيني  أرى  أن  أود  "بالطبع،  وقال 

بأشياء مثل ليوبارد 2 باإلضافة إلى أنظمة املدفعية 

بالقول:  مؤكدًا  واآلخـــرون".  نحن  قدمناها  التي 

حلفائنا  مع  املحادثات  هذه  إجراء  في  "ساستمر 

بأفضل  التبرع  لتسهيل  الناتو،  في  وأصدقائنا 

على  ملساعدتهم  ألوكرانيا  العسكرية  املعدات 

الدفاع عن أنفسهم ضد هذا الغزو الوحشي."

وخالل زيارة إلى فرنسا لالحتفال بمرور 60 عامًا 

قال   ، الحرب  بعد  األملاني  الفرنسي  التعاون  على 

 أملانيا تدعم أوكرانيا 
َّ

املستشار ، أوالف شولتز:  إن

وستفعل ذلك، طاملا كان ذلك ضروريًا".

من جانبه قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: 

 حكومته تدرس قضية إرسال Leclercs ، دبابة 
َّ

إن

شيء  "ال  وقال:  الفرنسي.  للجيش  الرئيسة  القتال 

إلى أن مثل هذه الخطوة سيتم  مستبعدًا"، مشيرًا 

تنسيقها "بشكل جماعي" مع الحلفاء.

 5 على  الصومالية،  ــن  األم ــوات  ق قضت 

تنفيذ  بعد  "الشباب"  حركة  من  عناصر 

أسفر  مقديشو  العاصمة  بلدية  على  هجوم 

عن مقتل 5 مدنيني.

ه 
َّ
إن الصومالية:  اإلعالم  لوزارة  بيان  وقال 

من  مسلحة  عناصر   5 على  القضاء  "تــم 

حركة الشباب كانوا متنكرين في زي جنود 

رئيس  مكتب  على  اليوم  هجوم  في  تورطوا 

بلدية مقديشو"، مشيرًا إلى "مقتل انتحاري 

أدى  ما  البلدية،  مقر  عند  نفسه  فجر  آخر 

ملقتل 5 مدنيني ضمن الهجوم".

لتنظيم  التابعة  "الشباب"  حركة  وأعلنت 

الصومال  في  املحظور  "اإلرهابي  القاعدة 

وعدد كبير من الدول" أنها تستهدف عمدة 

لم  ولكنه  جمال،  حسني  يوسف  مقديشو 

يكن في مكتبه وقت الهجوم.

ويشهد الصومال، منذ عدة سنوات صراعًا 

ومسلحي  الحكومية  الــقــوات  بــني  دامــيــًا 

للسيطرة  تسعى  التي  "الشباب"،  حركة 

القرن  منطقة  في  الواقعة  الــدولــة  على 

األفريقي، وحكمها وفقًا لتفسيرها املتشدد 

الحكومة  تكثف  فيما  اإلسالمية،  للشريعة 

الصومالية في الفترة األخيرة من عملياتها 

املتشددة،  الحركة  مواقع  ضد  العسكرية 

املواقع  عشرات  "الشباب"  حركة  وخسرت 

بمحافظة  سيما  ال  الوسطى،  املنطقة  في 

قوات  لصالح  املاضي،  أيلول  منذ  هيران 

العملية  في  مكاسب  تحرز  التي  الجيش 

الجيش  بــدعــم  تحظى  الــتــي   املستمرة 

األميركي.

األوروبي،  لالتحاد  السويدية  الرئاسة  أعلنت 

حزمة  أقرت  االتحاد  دول   
َّ

أن االثنني،  أمس 

بسبب  إيـــران،  ضد  العقوبات  من  جديدة 

مزاعم انتهاكات حقوق اإلنسان.

األوروبي  لالتحاد  السويدية  الرئاسة  وقالت 

اليوم،  اجتماع  "في  "تويتر":  عبر  تغريدة  في 

حزمة  ـــي  األوروب االتــحــاد  دول  وزراء  تبنى 

أولئك  تستهدف  إيران  ضد  جديدة  عقوبات 

الذين يقودون حملة القمع".

بشدة  يدين  األوروبـــي  "االتــحــاد  وأضــافــت، 

للقوة  املتناسب  وغير  الوحشي  االستخدام 

املتظاهرين  السلطات اإليرانية ضد  من قبل 

السلميني".

لالتحاد  الــســامــي  ــوض  ــف امل وكــشــف  هـــذا 

بوريل،  جوزيب  الخارجية،  للشؤون  األوروبي 

 االتحاد ال يمكنه أن يدرج الحرس الثوري 
َّ

أن

للمنظمات  السوداء  القائمة  على  اإليراني 

اإلرهابية، دون صدور حكم بهذا الصدد من 

دولة عضو واحدة في االتحاد على األقل.

االتحاد  اإليراني  الثوري  الحرس  حذر  وقد 

على  ــه  إدراج "خطأ"  ارتكاب  من  األوروبـــي 

"اإلرهابية"،  للمنظمات  الــســوداء  القائمة 

لفرض  ــي  األوروب البرملان  دعــوة  بعد  وذلــك 

عقوبات عليه.

وطلب البرملان األوروبي الخميس من االتحاد 

القائمة  على  الثوري  الحرس  إدراج  األوروبي 

يشمل  بما  اإلرهابية"،  "املنظمات  لـ  السوداء 

الخارجية،  بالعمليات  املوكل  القدس  فيلق 

وقوات التعبئة (الباسيج).

ـــواب  ـــن ـــص الــــــذي أقــــــره ال ـــن ودعــــــا ال

نــشــاط  "أي  ــر  ــظ ح ــــى  إل ـــــون،  ـــــي األوروب

الــثــوري،  الــحــرس  مــع  مــالــي"  أو  اقتصادي 

تكون  قــد  مؤسسات  أو  شــركــات  خــالل   مــن 

مرتبطة به.

وزارة  باسم  املتحدث  أكد  ذلك،  غضون  في 

أن  كنعاني،  ناصر  اإليــرانــيــة،  الخارجية 

النووي  امللف  في  مستمر  الرسائل  تبادل 

أي  عــقــد  نــافــيــًا  ــوات،  ــن ــق ال مختلف  عــبــر 

الجانب  مــع  مــبــاشــرة  ثنائية   مــفــاوضــات 

األميركي.

وقال كنعاني في مؤتمره الصحافي األسبوعي: 

 "امللف النووي ليس موضوع إيران فحسب.. 
َّ

إن

مع  التعامل  في  يستمر  األوروبـــي  الوسيط 

وتبادل  والطرف األميركي،  اإليراني  الجانب 

وقنوات  القناة  هذه  عبر  مستمر  الرسائل 

انعقاد  "عدم   
َّ

أن مبينًا  أخــرى"،  دبلوماسية 

قطع  يعني  ال  للمفاوضات  جديدة  ــوالت  ج

االتصاالت".

مصالح  يضمن  الــنــووي  "االتــفــاق   
َّ

أن ــد 
ّ
وأك

إلى  مشيرًا  االتفاق"،  أطراف  وسائر  إيران 

"أننا نتابع رفع العقوبات، واألطراف األخرى 

أظهرت أنها تهتم باالتفاق وتؤكد العودة إليه".

األطــراف  تعاون  مدى  نرى  أن  "يجب  وقــال: 

إلحياء االتفاق"، مضيفًا، "لم نعقد مفاوضات 

األمــيــركــي،  الــجــانــب  مــع  مــبــاشــرة  ثنائية 

مع  لقاء  أي  نفى  املتحدة  األمم  في  ومندوبنا 

الشأن  في  األميركي  املبعوث  مولي،  روبيرت 

اإليراني".

شهد االجتماع التشاوري لوزراء خارجية جامعة الدول 

الرافضني  العرب  الــوزراء  من  عدد  غياب  العربية، 

االعتراف بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد 

الدبيبة في ليبيا.

وعلى خلفية ذلك، أصدر رئيس الحكومة الليبية املكلفة 

الدول  موقف  فيه  يمتدح  بيانًا  باشاغا،  البرملان  من 

التي عزفت عن الحضور ويدين فيه موقف الدول التي 

استجابت لدعوة االجتماع الذي عقد في طرابلس.

وقال باشاغا: "نشكر الدول العربية وعلى رأسها مصر، 

على  العربية  الدول  جامعة  وأمانة  واإلمارات  السعودية 

حاولت  التي  املسرحية  في  املشاركة  عن  امتناعهم 

من  كل  ــا  ودع تسويقها"،  الــواليــة  املنتهية  الحكومة 

في  النظر  و"إعادة  موقفهما  ملراجعة  وتونس  الجزائر 

السياسة الخارجية تجاه ليبيا" بعد حضور االجتماع.

الوحدة  حكومة  خارجية  وزيــرة  أعربت  جهتها،  من 

موقف  ضد  تحفظها  عن  املنقوش،  نجالء  الوطنية، 

"نوعًا  تبنوا  أنهم  معتبرة  الحضور،  رفضت  التي  الدول 

 في ليبيا".
َ

من الجهود السلبية التي ال تخدم االستقرار

 "أمانة الجامعة أقحمت نفسها في 
َّ

واعتبرت املنقوش أن

"ابتداع  وصفته  بما  الدول"،  ألحدى  الواضح  االنحياز 

مسبوق  وغير  واللوائح  امليثاق  في  موجود  غير  شرط 

بأن تؤكد 14 دولة حضورها كتابيًا مما وضع الكثير من 

الدول في إحراج".

من  املكلفة  الليبية  بالحكومة  الخارجية  وزارة  وكانت 

انعقاد  رفضها  عن  سابق،  وقت  في  أعربت  البرملان، 

برئاسة  العربية  الــدول  جامعة  ملجلس   58 الـ  ــدورة  ال

وزراء  داعية  طرابلس،  في  الوطنية  الوحدة  حكومة 

في  القانوني"  "حقها  تأييد  إلــى  العرب،  الخارجية 

تمثيل ليبيا ورئاسة مجلس الجامعة في الدورة الـ 158 

باعتبارها الحكومة الشرعية في البالد.

بني  نــزاع  في  متصاعدة  سياسية  أزمــة  ليبيا  وتشهد 

حكومتني، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق، فتحي 

 ،2022 آذار  في  ثقته،  البرملان  منحها  التي  باشاغا، 

اتفاقات  عن  املنبثقة  الوطنية  الوحدة  حكومة  والثانية 

عام،  من  أكثر  قبل  املتحدة،  األمــم  رعتها  سياسية 

تسليم  يرفض  الذي  الدبيبة،  الحميد  عبد  ويترأسها 

السلطة إال عبر انتخابات.

في  البالد  مستوى  على  الكهربائي  التيار  انقطاع  أدى 

باكستان إلى انقطاع الكهرباء عن 220 مليون شخص 

أمس االثنني.

الشبكة   
َّ

إن بيان:  في  البالد  في  الطاقة  وزارة  وقالت 

صباحًا   7.34) الساعة  في  تعطلت  للبالد  الوطنية 

بالتوقيت املحلي)، "مما تسبب في انهيار واسع النطاق 

في نظام الطاقة"، وفقًا للتقارير األولية.

تتقدم  النظام  صيانة  "أعــمــال  أن  البيان  ــاف  وأض

بسرعة".

محدود  "عدد  إلى  أعيدت  الكهرباء   
َّ

إن الوزارة:  وقالت 

من الشبكات" في العاصمة إسالم آباد ومدينة بيشاور.

التيار  انقطاع  يستمر  متى  إلــى  الواضح  غير  ومــن 

الكهربائي  التيار  إلعادة  جارية  والجهود  الكهربائي، 

إلى أجزاء مختلفة من البالد، وفقًا لشبكة "سي إن إن".

هو  االثــنــني،  امــس  الكهربائي  التيار  انقطاع  ويعد 

عام  منذ  باكستان  في  الكهربائي  للتيار  انقطاع  أكبر 

لساعات  الظالم  في  البالد  غرقت  عندما   ،2021

نقل  نظام  فــي  الــتــردد  فــي  مفاجئ  "انخفاض   بعد 

الطاقة".
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رفسنجاني،   
ّ

ملف  
َّ

إن قلنا  لو  الصواب  نجانب  ال 

ه السياسي وأفكاره، 
ّ

واملوقف منه ومن منهجه وخط

بقي مفتوحًا منذ وفاته بداية عام 2017م حتى اآلن، 

ع بني تيارين متصارعني، األول 
ّ

وهو في الغالب موز

بالكامل،  املعارض  الثاني  مقابل  بالكامل،  د 
ّ

مؤي

 ثالث عوان بني ذلك، تمتد مواقفه على 
ّ

بينما خط

هذا  وعلى  واملؤتلف.  املختلف  بني  واسعة  مروحة 

مضت الذكريات الخمس الفائتة.

 الذكرى السادسة لوفاته هذا العام اختلفت 
َّ

 أن
َ

بيد

الكالم  وامتداد  االحتفاء  بكثافة  فقط  ليس  تمامًا، 

اتسمت  بما  بل  وأكثر،  ألسبوعني  رفسنجاني  عن 

املختلف  على  د 
ّ

واملؤي املؤتلف  غلبة  من  أيضًا  به 

متابعتي  حـــدود  فــي  ألــحــظ  لــم  إذ  واملــعــارض، 

رفسنجاني   
ّ

ضد للمعارضني  ًا 
ّ

ند صوتًا  الشخصية 

حراجة  بسبب  ذلك   
ّ

كل ة!) 
ّ
قل ليسوا  أنهم  (مع 

األخيرة،  االحتجاجات  إثر  على  الداخلي  املوقف 

إضافة  من  الشديد  وحذرهم  املعترضني  وخشية 

 
ُ

تخل لم  وإن  الداخلية،  التوترات  يزيد  آخر  سبب 

بقناع  جاءت  معترضة،  أصوات  من  تمامًا  الساحة 

نقٍد هادئ شديد الحذر لبعض ما قيل عن "الشيخ"، 

وبعض  و"جوان"،  "كيهان"  صحيفة  ذلك  فعلت  كما 

األصوليني  على  املحسوبة  ــاالت  ــوك وال املــواقــع 

دين.
ّ

املتشد

السادسة  الذكرى  ة 
ّ
ــاد م  

َّ
إن قلت  لو  أبالغ  ال  قد 

كتابًا  بمحتواها  ؤلف 
ُ

ت العام  هــذا  لرفسنجاني 

ربما  الخمسمئة،  إلى  صفحاته  تصل  قد   ،
ً
كامال

كان األبرز فيها ملف صحيفة "جمهورى إسالمى" 

عنوان  تحت  جاء  وقد  املعتدلة،  النقدية  األصولية 

بارز، هو: "ماذا لو كان هاشمي موجودًا؟".

ة 
ّ

مهم شهادات  امللف  هذا  في  الصحيفة  لت 
ّ

سج

سياسية وحوزوية وعسكرية وعائلية، تصلح بنفسها 

تقريبًا  أسبوعني  مدار  على  شملت  كتابًا،  تكون  أن 

جهانغيري  إسحاق  بينهم  من  شخصية،   (16)

ومحمد حسني كرباسجي والجنرال حسني عالئي، 

وأسماء من الحاضرة القمية أمثال محمد سروش 

محالتي وجواد ورعي وضياء مرتضوي.

موقع  افتتحه  الذي  الخاص  امللف  ذلك  إلى  أضف 

حــواري  كتاب  من   
ً
فصوال فيه  ونشر  "جــمــاران"، 

عمل  من  وبعض  رفسنجاني،  هاشمي  مع  جديد 

سنوات  نشره  ر 
ّ

تأخ واملعاونني،  ــوزراء  ال من  معه 

نتيجة أسباب داخلية مانعة لكنها معروفة، إلى أن 

من  املجموعة  هذه  بنشر  البدء  "جماران"  ارتــأت 

املحاورات، بدءًا بالحوار مع رفسنجاني نفسه.

ة الذكرى السادسة هي 
ّ
لكن ما لفت نظري في ماد

استحضار  إلى  سعت  التي  اإلسقاطية،  القراءة 

تفرش  وهي  ومواقف،  وفكرًا  منهجًا  رفسنجاني 

أزمــة  فــي  الحالية  ـــران  إي مشكالت  يــديــه  بــني 

االحتجاجات، وعلى مستوى السياسة الخارجية في 

الغرب  مع  املضطربة  والعالقة  بالنووي  يرتبط  ما 

ذلك  استنطاق  عبر  وتسعى  واملنطقة،  والشرق 

حكومة  لسياسات  وشديد،  عميق  نقد  توجيه  إلى 

من  لها  تسجله  ومــا  الحالية،  رئيسي  إبراهيم 

وخارجي،  داخلي  ب 
ّ
مرك وفشل  متراكمة  إخفاقات 

"الشيخ"  منهج  إلى  العودة  في  عالجه  بعض  ترى 

وأسلوبه في إدارة امللفات.

من  صفحة   (800) ل 
ّ

بمعد مجلدًا  وثالثون  ة 
ّ

ست

 مجلد، هو عدد أجزاء مذكرات 
ّ

الحجم الكبير لكل

هاشمي رفسنجاني، صدر منها لآلن (19) مجلدًا، 

خرى 
ُ
واملتبقي (17) مجلدًا. هذا عدا كتب تكميلية أ

رصدت خطبه في صالة جمعة طهران على مدار 

ت 
ّ

ضم ثانية  مجموعة  إلى  مضافًا  عامًا،   (28)

الداخلي  لقاءاته الصحفية ومحاوراته مع اإلعالم 

مختلف  في  أحاديثه  قت 
ّ
وث وثالثة  والخارجي، 

التي  والتصريحات  واملؤتمرات،  واملواسم  الندوات 

من  الحصيلة  لتقترب  زياراته،  في  بها  يدلي  كان 

(70) كتابًا.

في  يدخل  أن  دون  من  األولية  الحصيلة  هي  هذه 

املعروف  إيــران  وزراء  رئيس  عن  كتابه  عدادها، 

1852م)   -  1807) كبير  أمير  القاجاري  العهد  في 

وغير  القرآن،  مصطلحات  مفاتيح  عن  وموسوعته 

بتراثه،  يرتبط  ما  أو  الصغيرة  مؤلفاته  من  ذلك 

معه  جريت 
ُ
أ التي  كاملحاورات  جدًا  مهم  وبعضها 

وصدرت في كتب مستقلة، كما هو الحال في كتاب 

أستاذ  أصــدره  وآخر  "كيهان"،  سة 
ّ

مؤس أصدرته 

آخر  وكــان  كــالم،  زيبا  صــادق  السياسية  العلوم 

أربع   
ّ

ضم كتابًا  بقليل،  وفاته  قبل  عليه   
ُ

لعت
ّ

اط ما 

غالم  املستشار  أصدرها  معه،  صريحة  محاورات 

علي رجائي بكتاب، حمل عنوان: "في املرآة".

 شيء وتأملنا بمذكراته التي دأب على 
ّ

لو تركنا كل

بإصرار  عامًا،   (36) مــدار  على  يوميًا  تدوينها 

واحد،  ليوم  حتى  ف 
ّ

توق أو  انقطاع  دون  ومثابرة 

ط لحياٍة أخرى يعيشها 
ّ

 الرجل كان يخط
َّ

فسنجد أن

 
َّ

أن خاصة  املــذكــرات،  هــذه  خــالل  من  موته  بعد 

من  صفحة  ألف   (30) نحو  عن  هنا  يدور  الكالم 

ما  وكثيرًا  إيران،  في  املناصب  أعلى  شغل  مسؤول 

الثاني في النظام، على مدار أكثر   بأنه الرجل 
ّ

د
ُ

ع

من ثالثة عقود.

مذكرات  تجاهل  استطاع  إيران  في  أحدًا  أجد  لم 

رفسنجاني، سواء على املستوى السياسي أو مستوى 

التوثيق التأريخي، بصرف النظر عن املوقف منها 

رفسنجاني  من  املوقف  على  ــدوره  ب يعتمد  الــذي 

ــد 
ّ

واملــؤي ــارض  ــع وامل واملؤتلف  فاملختلف  نفسه؛ 

رؤيته  لتأكيد  اليوميات،  هذه  بمحتوى  يستشهد 

وتعزيز قراءته؛ وهذا ما حصل تمامًا هذا العام.

محسن  استعمله  املذكرات  لسالح   
ً
مثاال سأعطي 

السادسة  الذكرى  في  رفسنجاني  هاشمي  نجل 

لوفاة والده. لكن قبل ذلك من الضروري أن نعرف 

دارًا  1990م  عام  أطلقوا  وأسرته  رفسنجاني   
َّ

أن

معارف  نشر  "مركز  بعنوان:  والنشر،  للطباعة 

وكتبه  رفسنجاني  مذكرات  بنشر  ت 
ّ

اختص الثورة" 

وعموم ما يرتبط به من تراث، وإن لم تقتصر عليه.

يترأس هذه الدار وما يزال يشرف عليها "محسن" 

أكبر األبناء الثالثة لرفسنجاني، وقد سارت الدار 

على خطة الظاهر أنها من وضع رفسنجاني نفسه، 

 عام 
ّ

صار إلى نشر مجلد من املذكرات كل
ُ

بحيث ي

الفارق الزمني  النحو الذي يكون فيه  تقريبًا، على 

ووصولها  اليوميات،  لهذه  رفسنجاني  تدوين  بني 

على  سنة.   20 إلى   15 بني  تتراوح  ة 
ّ

مد القارئ  إلى 

وهو  املذكرات،  هذه  من  األول  د 
ّ
املجل املثال،  سبيل 

بحران)  از  (عبور  األزمــة"  "تجاوز  عنوان:  يحمل 

لعام  يومياته  ل 
ّ
ليمث يده   

ّ
بخط رفسنجاني  كتبه 

إال  اء 
ّ

القر بيد  ويصبح  علنًا  طبع 
ُ

ي لم  لكنه  1981م، 

على  من عقد ونصف  أكثر  مرور  بعد  1999م،  عام 

تدوينه، وهكذا حال بقية ما صدر من األجزاء.

صحيفة  مع  لقائه  في  العام  هذا  "محسن"  فعله  ما 

أنه  الثاني)  كانون   2 (بتأريخ:  اسالمى"  "جمهورى 

اء "هدية" من مذكرات والده رفسنجاني، 
ّ

م للقر
ّ

قد

بنحو  أي  2015م؛  نيسان   2 الخميس  يوم  إلى  تعود 

 رفسنجاني 
ّ

 وبخط
ّ

عشرين شهرًا قبل وفاته، تضم

إنهاء  في  ــدوره  ب  
ً
وكامال صريحًا  ــرارًا  إق نفسه، 

 األصولي 
ّ

املد اإليرانية؛ وتطويق  العراقية-  الحرب 

نجاد  أحمدي  تراث  على  القضاء  ضمن  د 
ّ

املتشد

إلى  رموزها  من  رمز  أي  وصول  بمنع  ومدرسته، 

االتفاق  توقيع  في  املباشر  دوره  وأخيرًا  الرئاسة؛ 

حسن  الرئيس  د 
ّ
ــرد ت بعد  2015م،  عــام  الــنــووي 

روحاني في حسم األمر.

لو أخذنا بالتوقيتات الزمنية ملا صدر من مذكرات 

أال  املرتقب  من  كان  فقد  اآلن،  حتى  رفسنجاني 

قبل  رفسنجاني،   
ّ

بخط املعلومات  هذه  على  لع 
ّ

نط

السالح  لكن   ،
ّ

األقل على  السنني  من  عقد  من   
ّ

أقل

اآلن،  به  اإلفشاء  "محسن"  شاء  وقد  يملكه  من  بيد 

ــالق مصطلح  ــذا هــو عــني مــا أقــصــده مــن إط وه

دون  من  لكن  "الشيخ"،  مذكرات  على  "السالح" 

من  السالح  أو  الذخيرة  هذه  يحيط  ما  نغفل  أن 

 (19) رقم  املجلد  في  منها  بعضًا  رأينا  مخاطر، 

"الحضور  بعنوان:  أشهر،  بضعة  قبل  صدر  الذي 

والبارز  "الشيخ"  يوميات  يعكس  وهو  واالنصراف" 

من حوادث البلد عام 1999م، ومن أبرزها ترشيح 

طهران،  عن  البرملانية  لالنتخابات  رفسنجاني 

اسمه  صعود   
ّ

ثم وهلة،  ألول  الصعود  في  وإخفاقه 

ى إلى استقالته 
ّ
أد رة وغامضة، ما 

ّ
بعد عملية متعث

ثقة  إحــراز  في  وفشله  املهينة،  الضربة  هذه  بعد 

أحد  بجدارة   
ّ

يحتل وأن  بشخصه،  العاصمة  أبناء 

الكراسي الثالثني لطهران.

 
َّ

فما حصل مع هذا الجزء األخير من املذكرات، أن

رئيسي  إبراهيم  حكومة  عهد  على  الثقافة  وزارة 

يخضع  التي  املألوفة  للضوابط  أخضعته  الحالية، 

 كتاب في العادة، بما في ذلك إخضاعه إلى 
ّ

لها أي

سبقته،  التي  املجلدات  عكس  على  وذلك  الرقابة، 

التي صدرت دون مرور على الرقابة.

اإلرشاد  وزارة  ارتأت  الروتينية  الرقابة  عملية  في 

رته غير مناسب من املذكرات، 
ّ

حذف بعض ما قد

أن  بني  محرج،  موقع  في  وداره  "محسن"  وضع  ما 

يطبع  أو  والــده،  مذكرات  في  للحذف  يستجيب 

على  األمــر   
ّ

يستقر أن  قبل  ــران،  إي خــارج  الكتاب 

مــوارد  بتقليل  تمثلت  عسر،  بعد  انتهت  تسوية 

 مستوى، وهذا ما كان.
ّ

الحذف ألقل

ر باالتجاه الذي يمنع 
ّ

هذه رسالة تمهيدية قد تتطو

قد  ما  رفسنجاني،  مذكرات  أجــزاء  بقية  طباعة 

سلعة  إلى  وتحويلها  بالخارج  طباعتها  إلى  يدفع 

ملحاصرة  واحد  منطق  دائمًا  للسلطة  إذ  بة؛ 
ّ

مهر

من  غبي  بل  ومغرور  بــالــرأي،  ولــو  يعارضها  من 

 نفسه فوق منطق السلطة، ويتعالى على لغتها 
ّ

يظن

وبمنأى  غضبها  من  بمأمن  أنه  ويحسب  وقوانينها 

عن طغيانها، كائنًا من كان.

رأى  أنه  رفسنجاني  الشيخ  إلى  بالنسبة  ذلك  وآية 

د بالتراب، اثنني من أوالده 
ّ

 عينيه وقبل أن يلح
ّ

بأم

في السجن، هما "مهدي" و"فائزة"، وفي هذا شيء 

مما أقصده بمنطق السلطة، والقادم مجهول.

والده،  أوراق  من  "محسن"  كشفه  ما  على  بالعودة 

ًا نهض به في 
ّ

 له دورًا مهم
َّ

نجد رفسنجاني يؤكد أن

ز من بينها 
ّ
املنعطفات الحاسمة من عمر إيران، رك

العراقية-  الحرب  إيقاف  في  دوره  على  يده   
ّ

وبخط

قام  إذ  ذكــره،  وسبق  معروف  هو  مما  اإليرانية، 

حسم  إمكان  بعدم  نفسه  الخميني  السيد  بإقناع 

 عن تحقيق االنتصار.
ً
الحرب عسكريًا، فضال

من  الصفحة  هذه  في  نقرؤه  الــذي  الجديد  لكن 

صعب  األمر   
َّ

أن من  رفسنجاني  ذكره  ما  التأريخ، 

على السيد الخميني، وهو من كان يدعو إلى القتال 

 اقترح 
ّ

 ثمن، وقد ذكر ذلك ثم
ّ

ومواصلة الحرب بأي

وأقرانه  رفسنجاني  ويواصل  القيادة"  يعتزل  "أن 

رفسنجاني،  (الخماسي:  النظام  أركان  كبار  من 

باإلضافة  موسوي،  حسني  مير  أردبيلي،  خامنئي، 

فرفض  املــوقــف،  إدارة  الخميني)  أحمد  ــى  إل

وقف  رسميًا  هو  يعلن  أن  واقترح  ذلك  رفسنجاني 

عن  بمحاكمته  املسؤولية  ل 
ّ

ويتحم النار،  إطــالق 

الحرب،  ملف  عــن  املــســؤول  ــه  أن ما 
ّ

السي ــك،  ذل

بديهي  املسلحة.  ات 
ّ

للقو العام  القائد  ومساعد 

ل املسؤولية شخصيًا.
ّ

رفض الخميني وتحم

األصوليني  اتجاه  هو  ــره  ذك ــذي  ال الثاني  امللف 

ملواصلة  2013م،  عام  الرئاسية  االنتخابات  في 

املدرسة  من  مرشح  بإيصال  نجاد  أحمدي   
ّ

خط

ناطق  ما 
ّ

والسي كثيرون  له  ى 
ّ

تصد ما  وهو  نفسها، 

 
ّ

والحل الخميني،  وحسن  خاتمي  ومحمد  نــوري 

دعوات  مع  التجاوب  هو  رفسنجاني  اختاره  الذي 

ترشيحه، وقد فعل ذلك، لكن الخطة فشلت بقرار 

ه.
ّ
م سن

ّ
رة بتقد

ّ
خبراء الدستور بعدم أهليته، متعذ

يذكر رفسنجاني نصًا بأن خبراء الدستور أصدروا 

قرارهم تحت ضغوط وزير األمن الشيخ مصلحي، 

البديلة عندما  إلى الخطة  ل 
ّ

للتحو ما دعاه ورفاقه 

ح 
ّ

املرش من  وطلبوا  روحاني،  وراء  أمرهم  أجمعوا 

اإلصالحي محمد رضا عارف أن يسحب ترشيحه، 

وقد نجحت الخطة وصعد حسن روحاني للرئاسة. 

قــراري   
ُ

ــذت أخ أن  "بعد  نصًا:  رفسنجاني  يقول 

موج  الشارع   
ّ

عم للرئاسة،  مرشحًا  اسمي   
ُ

لت
ّ

وسج

 البلد بعد ساعات. 
ّ

من الفرح العارم ما لبث أن هز

من  بإصرار  أهليتي   
ّ
رد الخبراء  مجلس   

َّ
أن ومع 

، إال أنني 
ّ

م السن
ّ

مصلحي وزير األمن، وبذريعة تقد

 هذا املوج الشعبي العظيم وراء د. روحاني، 
ُ

وجهت

املتطرفني،  قبضة  من  الحكومة  رت 
ّ

وتحر ففاز 

وساد االعتدال واألمل".

الرئيس   
َّ

أن رفسنجاني  يذكر  الثالث  امللف  بشأن 

روحاني ووزير خارجيته ظريف، كانا مترددين بعد 

 
ُ

"ذهبت نصًا:  يقول  لــوزان،  مفاوضات  من  أسبوع 

مكتب  إلــى  الظهر  بعد  دقيقة   3,45 الساعة  في 

قصيرة  ة 
ّ

مد خالل  وأقنعته  روحاني،  (الرئيس) 

لم  وهو  املتطرفني،  مؤامرة  له   
ُ

وذكرت باإلقدام، 

نكر ذلك. بادر (روحاني) من فوره بإقناع ظريف، 
ُ

ي

التصميم   
ّ

ــل وح الــيــأس  ــب  وذه املــوقــف  فانقلب 

ولد االتفاق النووي عام 2015م.
َ
واألمل"، ف

الذكرى  ملف  في  عليه   
ُ

اطلعت ما  وأخطر   
ّ

أهم من 

رئيس  مع   
ً
مطوال  

ً
لقاء رفسنجاني،  لوفاة  السادسة 

لحزب  الحالي  الــعــام  واألمـــني  وصــهــره  مكتبه 

حسني  سازندگى)  (كارگزاران  البناء"  "كوادر 

لة 
ّ

ومطو عميقة  تقويمية  مراجعة  وهو  مرعشي، 

رفسنجاني،  للشيخ  بنقد  اقترن  اإليراني،  للواقع 

في  ساعد  ة، 
ّ

مــر ل 
ّ

ألو عنها  علن 
ُ

ي ألســرار  وكشف 

املــحــاور،  جدية  وعمقها  املــراجــعــة  ــذه  ه يــة 
ّ

جــد

زيد  أحمد  والسياسي  والكاتب  الالمع  الصحفي 

آبادي.

 أن أترك هذه الفرصة دون اإلشارة إلى 
ّ
كما ال أود

موقع  أجراه  نفسها،  الخصائص  يحمل  آخر  حوار 

قاطع  بضرس  أعلن  مطهري،  علي  مع  "جماران" 

بعد  االستقرار  عدم  من  موجات  عرفت  إيران   
َّ

أن

 هذا األخير كان صمام أمان 
َّ

غياب رفسنجاني، وأن

فيه  للشك، وجه  البلد، بموت غامض مثير  افتقده 

مطهري أصابع االتهام إلى مخابرات خارجية، ولم 

 روسيًا بهذا الشأن.
ً
يستبعد تدخال

 أبدًا بذكاء رفسنجاني أو بعض خصائصه 
ّ

ال أشك

إلى  برأيي  يعود  فرديته  طغيان  لكن  اإلدارة،  في 

يزال  ال  سي 
ّ

املؤس الوضع   
َّ

أن منها  دة؛ 
ّ

متعد عوامل 

وكثرتها  سات 
ّ

املؤس وجــود  رغم  ل 
ّ

يتحو لم  هشًا، 

 هذه الفردانية مؤشرًا 
ّ

إلى مسار عريض؛ كما وتعد

املنهجي  باملعنى  ــران  إي في  الحزبية  غياب  على 

من  أقوى  حوامل  إلى  األفراد  ل 
ّ

فيتحو والوظيفي، 

األنثربولوجيني  لبعض  يحلو  وأخيرًا  األحــزاب؛ 

واالجتماعيني اإليرانيني، أن يقرأ طغيان الفردانية 

 
َّ

في نطاق ثقافي- سيسيولوجي، وهو يذهب إلى أن

ع للفرد األعلى املاورائي (ما وراء الخصائص 
ّ
التطل

القداسة،  من  بلون  املغموس  واألنموذج  العادية) 

هو واحد من سمات خصائص الشخصية اإليرانية 

ومن صميم ثقافتها.
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انطالق  على  سنوات  ثماني  من  أكثر  مرور  من  الرغم  على 

حملة صنع في العراق، يرى مختصون في الشأن االقتصادي 

ة بقوة إلى األسواق املحلية.
َّ

عدم دخول الصناعة العراقي

إعــادة  قبل  القوانني،  هيكلة  ــادة  إع ــرورة  ض على  وحثوا 

 
ً
فضال املعامل،  هيكلة  من  أجــدى  كونها  املصانع،  هيكلة 

باملشاريع  معنية  خاصة  هيئة  تشكيل  على  الجاد  العمل  عن 

أصحاب  وتوجيه  ورعــايــة  لدعم  واملتوسطة  الصغيرة 

املحلي الناتج  فــي  دور  لها  يــكــون  الــتــي  املــشــاريــع   تلك 

اإلجمالي.

أوضحت  سميسم  ســالم  الدكتورة  االقتصادي  الخبير 

بدون  املصانع  هيكلة  ــادة  "إع  
َّ

أن الصباح"  لـ"  حديث  في 

إلى  الفتة  مجدية،  غير  والتعليمات،  القوانني  هيكلة  إعادة 

ضرورة إعادة هيكلة كل ما يتعلق بالتعليمات وبشكل جاذب 

لالستثمار".

 "خلق مثل تلك البيئة كفيل بجلب بيئة 
َّ

وأضافت سميسم أن

جاذبة لالستثمار غير طاردة له، وغير معرقلة، وخالية من 

البيروقراطية".

حملة  بعد  حتى  ــعــراق  ال فــي  يصنع  شــي  "ال  أن  وأكـــدت 

تأهيل  ــادة  إع منها،  الهدف  كــان  التي  العراق  في  نع 
ُ

ص

من  والــحــد  العاملة  األيـــدي  وتشغيل  املحلية،  املصانع 

وتعدد  الريعي  االقتصاد  من  التخلص  وإمكانية  البطالة، 

خارج  العملة  استنزاف  من  والتقليل  الــدخــل،   مصادر 

البلد".

األعمال  لرجال  الــدولــي  االتــحــاد  رئيس  بني  جانبه  من 

دعم  أهمية  لـ"الصباح"  حديث  في  العقابي  حميد  الدكتور 

النهوض  في  للمساهمة  واملتوسطة  الصغيرة  املشروعات 

بالتنمية االقتصادية، الفتًا إلى "ضرورة تشكيل هيئة خاصة 

واملتوسطة لدعم ورعاية وتوجيه  باملشاريع الصغيرة  معنية 

أصحاب هذه املشاريع التي يكون لها دور في الناتج املحلي 

اإلجمالي". 

بني  يجمع  جــديــد  اقــتــصــادي  نــمــوذج  "تبني  ــى  إل ودعـــا 

العدالة  من  أكبر  مقدار  وتحقيق  السوق  اقتصاد  فاعلية 

املجتمع  ــن  م لشريحة  فاعلة  ومــشــاركــة  االجتماعية 

عملية  في  العمل  عن  العاطلني  الشباب  من  وبالخصوص 

مصادر  لها  ويؤمن  واملتوسطة،  الصغيرة  املشاريع  تطوير 

الــديــون  تعثر  أو  ـــالس  اإلف أخــطــار  وصــنــاديــق  التمويل 

هذه  نحو  التوجه  على  واملهنيني  الحرفيني   وتشجيع 

املشاريع".

على الصعيد نفسه أشار رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد 

والنقاشات  االقتصادي،  دافوس  مؤتمر  في  "املشاركة  إلى 

في  األوضاع  تناولت  والتي  الخارجية  ووزير  أجراها  التي 

عن   
ً
فضال يواجهها،  التي  االقتصادية  والتحديات  العراق 

التأثيرات املناخية والبيئية وارتفاع درجات الحرارة والسبل 

اللقاءات  الكفيلة بالحد من تداعيات تغير املناخ من خالل 

الفتًا  واالقتصاديني"،  والسياسيني  القادة  من  عــدد  مع 

وباإلمكان  مستحيلة  ليست  البلد  تحديات  "معظم   
َّ

أن إلى 

املشتركة الجهود  تضافرت  إذا  املناسبة  الحلول   إيجاد 

لحلها".

وزاريًا  برنامجًا  العراقية  الحكومة  "لدى   
َّ

أن رشيد  وأضاف 

وإعمار  بناء  وإعــادة  الخدمات  بواقع  لالرتقاء  طموحًا 

املصانع  وتأهيل  عمل  إلعادة  خطط  وهناك  التحتية،  البنى 

واملعامل، وجذب املستثمرين لوجود فرص واعدة للشركات 

الحيوية  املشاريع  خالل  من  العراق  في  االستثمار  أجل  من 

وتطوير البنى التحتية".

 بغداد: حيدر فليح الربيعي وحسني ثغب 

على  للسيطرة  الهادفة  إجراءاتها  الحكومة  كثفت 

ارتفاع  آثار  من   
ّ

والحد ة، 
َّ

املحلي األسواق  في  األسعار 

عودة  مختصون  ــح 
َّ

رج فيما  ـــدوالر،  ال صــرف  سعر 

االستقرار إلى سوق الصرف. 

في  تراجعًا  االثنني،  أمس  املحلية،  األسواق  لت 
ّ

وسج

سعر صرف الدوالر إلى أقل من 160 ألف دينار لـفئة 

100 دوالر، بعد أن تجاوز 167 ألف دينار للفئة نفسها. 

واستعانت الحكومة بالقطاع الخاص ملواجهة موجات 

بصالح   
ّ

تصب قرارات  سبعة  إصدارها  عبر  الغالء، 

في  الصرف  سعر  ارتفاع  مضاعفات  على  السيطرة 

األسواق املوازية.

رئيس  اجتماع  خالل  اتخذت  التي  القرارات  وقوبلت 

الغرف  اتحاد  مع  السوداني  شياع  محمد  الـــوزراء 

بالشأن  املختصني  من  العديد  بترحيب  التجارية، 

الحكومية  الخطوة  أهمية  أكدوا  الذين  االقتصادي، 

 عن كونها "اعترافًا 
ً
في السيطرة على األسعار، فضال

في  دور  لعب  على  الخاص  القطاع  بقدرة  حقيقيًا 

العملية االقتصادية".

العملة  لبيع  جديدة  نافذة  فتح  القرارات  وتضمنت 

ار عبر املصرف العراقي للتجارة 
ّ

األجنبية لصغار التج

العراقي  للمصرف  املركزي  البنك  وتمويل   .(TBI)

لغرض  دوالر  مليون   500 قدره  إضافي  بمبلغ  للتجارة 

فتح االعتمادات املستندية لصغار التجار.

ويرى املختص بالشأن االقتصادي ميثم البوالني وجود 

النهوض  في  ــوزراء  ال رئيس  قبل  من  حقيقية  رغبة 

مع  التعاون  ــادة  وزي والتنموي،  االقتصادي  بالواقع 

القطاع الخاص.

رئيس  بــني  اللقاء  حضر  الـــذي  الــبــوالنــي،  ـــار  وأش

 
َّ

أن إلى  لـ"الصباح"  التجارية،  الغرف  واتحاد  الوزراء 

"السوداني عازم على أن يكون القطاع الخاص شريكًا 

في القرار االقتصادي من خالل وجود صوت له عند 

اتخاذ القرارات داخل املجلس الوزاري لالقتصاد".

وأكد "عزم الحكومة على تبني آليات إصالح اقتصادي 

حقيقي يمكن تلمس نتائجها خالل عام من اآلن، وهذا 

الخاص  للقطاع  انطالقة  نقطة  يكون  سوف  األمــر 

داخل  والخدمية  اإلنتاجية  املفاصل  تفعيل  صــوب 

العراق، حيث يبحث القطاع الخاص املالك للخبرات 

ورؤوس األموال عن أمل لالنطالق صوب تدوير عجلة 

اإلنتاج والنهوض بالخدمات". 

آليات  تربك  التي  "املشكالت   
َّ

أن إلى  البوالني  ولفت 

بل  اللحظة  وليدة  ليست  الوطني  االقتصاد  تطوير 

والتغلب  احتواؤها  ليتم  وقت  إلى  وتحتاج  متراكمة 

داعمة  منافذ  إلى  تحويلها  ثم  ومن  تأثيراتها،  على 

لالقتصاد الوطني، ويتم إحياء آالف املعامل واملصانع 

املتوقفة عن العمل بسبب عدم االهتمام". 

مع  التواصل  في  واإليجابي  "املهم   
َّ

أن البوالني  وأكد 

لقاء دوري بشكل منتظم  أنه  يتمثل في  الوزراء  رئيس 

التي  القضايا  وأهم  االقتصاد  واقع  يراجع  أسبوعيًا 

تهم تفعيل األنشطة، وتقييم الفترة املاضية".

واملتخصص  االقتصادي،  الخبير  يرى  ناحيته،  من 

 
َّ

أن ــوان،  ــط أن جميل  بــاســم  الــخــاص،  القطاع  فــي 

جيدة  خطوة  يعد  الخاص  للقطاع  الحكومة  توجه 

لالستفادة من إمكانياته، وسرعة تعامله مع األحداث 

بمثابة  التوجه  ذلك  يكون  أن  نأمل  لكن  االقتصادية، 

األزمات  أوقــات  خالل  وليس  ثابت،  حكومي"  "مبدأ 

 القطاع الخاص يعد جزءًا من الدولة 
َّ

فقط، السيما أن

عزله،  يمكن  وال  أصيل  للبلد  انتماءه   
َّ

وأن واملواطنة 

 عن قدرته على االستجابة ملطالب الحكومة في 
ً
فضال

ناجمة  غالء  أزمة  من  اآلن  يحصل  كما  معينة  أوقات 

عن ارتفاع سعر الصرف.

الخاص  القطاع  "اطمئنان   
َّ

أن أنــطــوان  وأوضـــح 

وتقديمها  الحكومية  االقــتــصــاديــة  للتوجهات 

الــروتــني  مــن  والتخلص  واإلعـــفـــاءات  للضمانات 

إجراءات  تسهل  التي  األتمتة  وكذلك  والبيروقراطية 

الرسوم  وتخفيف  الدولة،  دوائر  في  الخاص  القطاع 

أن  نتمنى  جيدة  حكومية  بدايات  كلها  والضرائب، 

الفترات  خــالل  عامًا  حكوميًا  نهجًا  وتكون   تستمر 

املقبلة".

فقرات  وضمن  أنه  إلى  االقتصادي  الخبير  وأشــار 

 نهج الدولة هو "اقتصاد السوق 
َّ

الخطة الخمسية، فإن

على  تعمل  أن  بمقدورها  الخطوة  وهذه  االجتماعي" 

إعادة كل قدرات القطاع الخاص العراقية من الخارج 

الخاص  القطاع   
َّ

أن مبينًا  البلد،  داخــل  لالستثمار 

يأمل مضاعفة فرص التعاون مع الجهات الحكومية، 

السيما في ما يتعلق بمنحه "الدوالر" بالسعر الرسمي 

بهدف إتمام عمليات االستيراد دون تكاليف إضافية.

أكد  نــاجــي  عــامــر  االقــتــصــادي  بــالــشــأن  املختص 

القطاع  جانب  إلى  الحكومي  "التواجد   
َّ

أن لـ"الصباح" 

غاية  في  أمر  االقتصادية  املشكالت  ملناقشة  الخاص 

األهمية في هذا الوقت، حيث يعاني االقتصاد الوطني 

رغم  والخدمية  اإلنتاجية  قطاعاته  في  واضح  بشكل 

القطاع  لدى  املستدامة  التنمية  تحقيق  مقومات  توفر 

الخاص".

املشكالت  معالجة  في  "الجدية   
َّ

أن إلى  ناجي  وأملــح 

الحكومي  الطرفني   
َّ

أن السيما  مطلوبة،  االقتصادية 

النهوض  في  حقيقية  رغبة  لديهما  الخاص  والقطاع 

رسم  على  اتفاقهما  خالل  من  االقتصادي  بالواقع 

الخبراء  قبل  من  االقتصادي  األداء  تطوير  مسارات 

القطاعات  مختلف  في  طويلة  خبرة  يملكون  الذين 

اإلنتاجية والخدمية".
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فعلــى مبعدة ميلني ال أكثر مــن موقع أحدث بعثة 

 الحــدود مــع أذربيجان، 
ُّ

ــة لطهــران تمتــد
َّ

دولي

ومن حولها منطقــة ”ســايونيك“ األرمينية التي 

عاصمتها ”كابان“. 

هذه املنطقــة كانت في قلب النزاع املتصاعد بني 

”ييريفــان“ و“باكو“ اللتني خاضتــا في ما بينهما 

ة رغــم قصرها على منطقة ”ناغورنو 
َّ

حربًا دموي

كربــاغ“ في العــام 2020، واليوم هــا هي طهران 

تــزج بنفســها في مخاضــات هذا النــزاع ملقية 

بثقلها السياسي والعسكري وراء ”ييرفان“.

ام أعلــن فيلق الحرس 
َّ

ة بأي
َّ

قبل افتتــاح القنصلي

 قواته ستجري 
َّ

ة أن
َّ

الثوري التابع إليران االسالمي

مناورات حربية ”ضخمة“ على الحدود اإليرانية 

مع اذربيجان.

ووفقًا للعميد اإليراني محمد باكبور ”أعدت تلك 

املناورات بقصد إرســال رســالة سالم وصداقة 

الــى بلــدان املنطقــة، وفي الوقــت نفســه إبداء 

القدرة على الرد الحاسم ازاء أي تهديد“.

ردًا علــى تصاعــد التوتــرات في منطقــة جنوب 

القوقاز قال ”نيد برايس“ املتحدث باســم وزارة 

الخارجيــة األميركيــة مخاطبــًا الصحفيني في 

مطلع شــهر تشــرين الثاني املاضي إن واشنطن 

قــد أوضحــت بجــالء أن إيــران تمثــل مصــدر 

تهديــد للمنطقــة، وأن واشــنطن ســتواصل في 

نهاية املطاف التصــدي ملثل هذا التأثير املزعزع 

لالســتقرار الذي تمثله إيران في منطقتها وربما 

حتى خارجها، على حد تعبير املتحدث. 

نظــرًا لكونها نظامــًا ديمقراطيًا يتمتــع بلبرالية 

نســبية، وتباهيهــا بأنهــا أول دولة مســيحية في 

العالم، قد تبــدو ارمينيا شــريكًا بعيد االحتمال 

إليران. 

لكن بعد تعرض البلــدات والقرى األرمينية على 

طول الحدود للقصف الثقيل من جانب اذربيجان 

لفترة وجيزة خالل شــهر ايلــول املاضي، وإلقاء 

املسؤولني الغربيني اللوم على باكو معتبرين إياها 

الطرف املبادر باطالق النــار، تلفتت ”ييريفان“ 

طلبًا للدعم حيثما وجدته.

التقاعس الروسي

رغــم عضويــة ”ييريفان“ فــي الكتلة العســكرية 

اة ”منظمة معاهدة األمن الجماعي“ التي 
ّ

املســم

تقودها موسكو رفضت روســيا حتى اآلن دعوات 

ارمينيا اياها للتدخل. 

أما إيران فقد ابدت أتم الرغبة واالستعداد مللء 

فــراغ القــوة وفتح جبهــة أخرى ضــد اذربيجان 

والقــوة الداعمة لها املتمثلــة بتركيا التي ال تنظر 

إليهــا بعــني الثقة منــذ وقــت طويل وتــرى فيها 

 لها في املنطقة.
ً
منافسًا محتمال

في شــهر تشــرين الثاني 2020 وقعت ”ييريفان“ 

و“باكــو“ بدعم من موســكو اتفاقــًا لوقف اطالق 

النار بينهما في اعقاب قتال شــرس استمر اكثر 

من شهر على اقليم ”ناغورنو كرباغ“ الواقع داخل 

حدود اذربيجان املعترف بهــا دوليًا لكن القوات 

األرمينية تفرض عليه ســيطرتها منذ تسعينيات 

القرن املاضي. 

وبعد سلســلة من االندحارات في ســاحة املعركة 

أذعنــت ارمينيا ووافقت على تســليم الســيطرة 

علــى مســاحات من تلــك املنطقــة كمــا تعهدت 

بضمــان ســالمة إتصــاالت النقــل بــني اراضي 

اذربيجــان وجيب ”ناقيشــيفان“ التابــع لها عبر 

منطقة ”سايونيك“ الفاصلة بني االثنني، واضعة 

في االعتبــار تنظيم حركــة املدنيــني واملركبات 

والبضائع في االتجاهني من دون عوائق.

منذ ذلك الحني اوضح املسؤولون االذربيجانيون 

دون أدنى لبس أنهم يفســرون االتفاق بأنه يعني 

منحهم طريقًا ســياديًا سريعًا، يطلق عليه ”ممر 

زانغيــزور“، يخترق اقصى الجــزء الجنوبي من 

 ان يفصل ارمينيا 
ً
”سايونيك“ ويقدر له مستقبال

عن إيران، في حني تصر ”ييريفان“ على ان هذا 

املطلب ليس له اساس في صفقة 2020.

وسرعان ما عزا املحللون عمليات ايلول العدائية 

بني الجانبني الى مشاعر االحباط املتزايدة التي 

اســتحوذت على باكو جراء فشــلها في الحصول 

على ما تريد عبر القنوات الدبلوماسية.

يبــدو ان الكرملني، الذي تشــتت تركيزه بســبب 

الحرب فــي أوكرانيا، لم يعد راغبًا او قادرًا على 

العمل كضامن أمني لييريفان رغم كونها عضوًا 

في ”منظمة معاهدة األمن الجماعي“ وانه ملزم 

بالتدخل إذا ما تعرض شريك لهجوم. 

وكان قرار روســيا بعدم ارســال قــوات الى هذا 

البلد بعد اشــتباكات شهر ايلول املاضي أدى الى 

خروج احتجاجــات جماهيرية في ييريفان نادى 

فيهــا املتظاهــرون األرمينيون باالنســحاب من 

منظمة معاهدة األمن الجماعي.

الرئيــس  اعلــن  الثانــي  تشــرين  شــهر  وفــي 

األذربيجانــي إلهام علييــف أن هناك محادثات 

بشــأن ممر ”زانغيزور“ تجري في موسكو، وليس 

فــي ييريفــان، وأن أرمينيا لن يكــون بمقدورها 

اعتراض الخطة، إذا ما تبناها الكرملني. 

إيران تراقب وتعارض 

أما إيران فقد كانــت تأخذ موقف املعارضة منذ 

وقت طويــل إزاء أية تغييرات فــي الوضع القائم 

على طول حدودها الشــمالية، وجزء من السبب 

في ذلك هو انها ال تريد لتركيا، حليفة اذربيجان 

العتيدة، ان توسع نفوذها بالقرب من حدودها. 

بهــذا الصــدد قال املرشــد االعلــى اإليراني آية 

اللــه علــي خامنئــي محذرًا في شــهر تمــوز من 

العــام املاضي لــدى اجتماعه بالرئيــس التركي 

رجب طيب اردوغان: ”اذا ما كان هنالك مســعى 

لغلــق الحدود بني إيران وارمينيا فإن الجمهورية 

االســالمية ســتعارضه ألن هــذه الحــدود كانت 

طريقًا سالكًا لالتصال منذ آالف السنني“.

يقــول حســني بنائــي، وهو اســتاذ مشــارك من 

جامعة انديانا بلومنغتون ومتخصص في شــؤون 

املنطقة: ”طهران تعارض عســكرة املمر من قبل 

تركيا او استغالله امنيًا، كما ال تريد له ان يصبح 

شأنًا اذربيجانيًا غير قابل للتفاوض، وباعتقادي 

ان هــذا هــو ما تحاول خطــوة افتتــاح القنصلية 

تحقيقه.

إذ إن إيران تصعد اآلن ألن قادتها يشــعرون بأن 

روسيا ال تبذل ما يتطلبه األمر إللزام كل ذي حد 

حده“.

يتزايد قلق إيران ايضًا بشأن عالقات اذربيجان 

الوثيقة مع اسرائيل، حيث بدأت الدولتان بتبادل  

التكنولوجيا العســكرية، كما قامــت باكو بتزويد 

اســرائيل بـأربعــني باملئــة مــن احتياجاتها من 

الطاقة. 

وفي شــهر تشــرين األول قال العضو في البرملان 

اإليراني محمــد صفائي ”إن الصهاينة يحاولون 

تقويض نفــوذ الجمهورية االســالمية في اســيا 

الوسطى ولكنهم لن يفلحوا أبدًا“. 

وفــي رد واضح علــى افتتاح القنصليــة اإليرانية 

فــي كابان صــوت البرملــان األذربيجانــي الحقا 

فــي  فتــح ســفارة ألذربيجــان  باملوافقــة علــى 

اســرائيل، وهذا ســيجعل منها أول دولة مسلمة 

ذات اغلبية شيعية تفعل ذلك.

يقــول بنائــي إن سياســة إيــران الخارجية تمثل 

امتــدادًا الرتياباتهــا الداخليــة، وان تصرفــات 

طهران في الخارج تهدف إلنشاء مناطق مقاومة 

عازلة بوجه كل ما تعتبره مخططات صهيونية او 

غربية امبريالية تستهدف أراضيها.

أن تكون سياســة طهران الخارجية مستمدة من 

مشاعر االرتياب في الداخل فمن املرجح ان يكون 

دبلوماســيوها االن علــى اعلى درجــات التأهب 

بسبب حركات االحتجاج غير املسبوقة في جميع 

انحاء إيران خالل االســابيع االخيرة التي ألقت 

الحكومة باللوم فيها على القوى الغربية. وإذ يلوح 

التهديــد بالتمرد العلني كتهديــد خطير للدولة، 

يصبح احتمــال التململ في املناطق التي تقطنها 

اعداد كبيرة من جماعات األقليات املحرومة في 

كثير من االحيان مصدرًا متناميًا للقلق، ال سيما 

اذربيجان االيرانية الواقعة في الشــمال الغربي 

من ايــران حيث يعيش كثير من مواطني العرقية 

األذرية التي يقدر تعدادها بنحو 15 مليون نسمة. 

في شهر تشــرين الثاني اندلعت في هذه املنطقة 

احتجاجات واسعة تركزت في مدينة تبريز عقب 

وفاة فتــاة عمرها 23 عامًا اثنــاء احتجازها من 

قبل أجهزة األمن.

تطلعات أذربيجان 

بعــد ذلــك، أشــار علييف مــن طرف خفــي الى 

تعامــل إيران مــع اقليتها األذرية حــني قال: ”إن 

أمــن هــؤالء وحقوقهــم وســالمتهم لهــا أهمية 

قصوى بالنســبة لنا، وســنواصل فعل اي شــيء 

ملســاعدة االذربيجانيــني الذين ألفوا أنفســهم 

مقطوعني عن دولتنا“. كما ظهرت عدة جماعات 

اذربيجــان  بانفصــال  تطالــب  املحتجــني  مــن 

 
ً
اإليرانية عن إيــران والخضوع لحكــم باكو بدال

منها، في حني قامت قوات األمن التابعة لعلييف 

بحملة اعتقاالت بعد ادعائها بتفكيك ما وصفته 

بأنه خلية تأثير ايرانية.

يقول روزيف حســينوف، وهو عضو هيئة تدريس 

مســاعد في اكاديميــة اذربيجان الدبلوماســية 

ومديــر مركــز ”توبشوباشــوف“ للدراســات في 

باكو: ”الحديث الذي سمعناه مؤخرًا من الرئيس 

علييــف يمثل تطــورًا جديدًا.. ففــي املاضي كان 

الزعمــاء األذربيجانيون يزنــون خطابهم جيدًا 

ويحــذرون مــن اســتفزاز إيــران، وهــذا موقف 

غير مســبوق، وهو كمــا أراه ردة فعل للنهج الذي 

تنتهجه إيران“.

يمضــي حســينوف مضيفــًا أن اهتمــام إيــران 

بالحفــاظ علــى الوضــع الراهن كما هــو منبعه 

مخاوفها مــن أن تخرج اذربيجــان من الصراع 

مــع ارمينيا قويــة الى درجة تجعلهــا اكثر إغراء 

لألذريــني اإليرانيــني وفــي هــذا مصــدر خطر 

علــى أمــن إيــران، إذ يبــدو ان باكــو بالنســبة 

لطهــران تكون اقــل تهديدًا إذا مــا بقيت غارقة 

فــي صراعهــا الداخلــي علــى ترابها فــال يبقى 

لديها متســع من الجهد ملد جســور التواصل مع 

مواطنيها املستقبليني عبر الحدود.

فضال عــن  ذلك كله، ثمة أســباب أخرى دفعت 

إيــران لتوثيق عالقاتهــا بأرمينيــا، وهي احدى 

الــدول الصديقة الوحيدة في جوارها املباشــر، 

بكلمة اخــرى الفوائد التي يمكــن ان تجنيها من 

عالقات ييريفان املحايدة مع الغرب.

يقول ”ديفد هوفهانسيان“ وهو دبلوماسي أرمني 

سابق يشغل حاليًا منصب مدير قسم الدراسات 

العربيــة فــي جامعــة واليــة ييريفــان: ”تســتغل 

الحكومــة اإليرانيــة أرمينيا كنقطــة تواصل مع 

العالــم الخارجي“. ووفقًا ملا يقوله هوفهانســيان 

فإن كبار شــخصيات النظام يقصــدون أرمينيا 

لنيــل فرصة نادرة يتخففــون فيها من الضوابط 

املقيــدة املفروضة عليهــم. يقول هوفهانســيان: 

”يأتــون الــى هنــا فيشــترون ســلعًا ال تتوفر لهم 

ويشــربون  موســيقانا  الــى  ويســتمعون  هنــاك 

الكحول وأمورا من هذا القبيل“.

دور العقوبات األميركية 

شــركتني  علــى  عقوبــات  واشــنطن  فرضــت 

عت أن سلوكهما يتنافى مع املصالح 
َّ
أرمينيتني اد

األميركية من خالل تبادل االعمال التجارية عبر 

الحدود مــع إيران، األمر الذي قــاد الى تكهنات 

بأن قطاع االعمال في هذا البلد يعني طهران على 

التملص من القيــود املفروضة على وارداتها من 

املعدات الحساســة وسواها من السلع. في الوقت 

نفســه كانت املؤسســات املالية فــي أرمينيا منذ 

عهــد طويل تمد حبل النجاة للمصارف اإليرانية 

واملســتثمرين الذين يحاولون تحريــك أموالهم 

الى داخل البلد او خارجه. كذلك زار وفد تجاري 

رفيع املســتوى من طهران أرمينيا في شــهر آذار 

كجزء من مســاعي تعزيز العالقات االقتصادية 

واستعادة االيرادات التي تمس الحاجة إليها.

في غضــون ذلك، ولعــدم تمكنها مــن املجازفة 

باســتعداء جارتها، انضمت أرمينيا الى 27 دولة 

أخرى فــي التصويت ضد مقتــرح األمم املتحدة 

في شــهر تشــرين األول املاضي يديــن ما يصفه 

بأنه انتهاكات من جانب إيران لحقوق االنســان، 

ومن جملة ذلك احتجاز املتظاهرين السلميني.

لكــن يبــدو ان العالقات في نهايــة املطاف تبقى 

مرتبطة باملصالــح اكثر من ارتباطهــا بالتوافق 

مناتســاكانيان،  ”زوهراب  تحدث  االيديولوجي. 

الذي أشــرف على سياســة توثيــق العالقات مع 

إيران يــوم كان وزيــرًا لخارجيــة ارمينيا خالل 

ان  فقــال   ،2020 الــى   2018 ســنة   الفترةمــن 

الشــراكة تتســم بطابع عملي نظــرًا لتخوف كال 

الطرفني من جيرانهما وتحســبًا لتجدد االعمال 

العدائية في املنطقة. وقال مناتساكانيان: ”طاملا 

بقيت التوترات في املنطقة بال حل فمن الواضح 

ان إلتقــاء املصالــح بــني أرمينيــا وإيــران تحت 

هذه الظــروف ســيكون متعلقًا بأمــن حدودهما 

املشترك“.

أما بنائي فإنه يحذر من أن املجتمع الدولي يجب 

أن يشــعر بالقلق مــن احتمال اســتغالل طهران 

ضعف موقف ييرفيان لتقوية ساعدها هي. يقول 

بنائــي: ”على الغرب أن يقلق مــن إمكانية تنامي 

النفــوذ اإليرانــي في أرمينيــا، أو أي مكان آخر، 

فاملنطقة كلها يمكن ان تتحول بســهولة الى بؤرة 

عالية الســخونة كلما ازداد الوضــع الداخلي في 

إيران تأزمــًا“. ففي ظل الظــروف التي تواجهها 

الحكومــة اإليرانية يمكن ان تصبــح ردود فعلها 

الخارجية أشــد حدة، وهذا ينطوي على احتمال 

وقوع عواقب خطيرة نظرًا لهشاشــة السالم في 

منطقة جنوب القوقاز.

يمضــي بنائــي مضيفــًا: ”املأســاة هنــا هــي أن 

أرمينيا ليس أمامها من خيار في ظل هذا التنازع 

الناشب بني القوى العظمى إال أن تحاول الخروج 

من هذا التحالف بأقصى ما تســتطيع الحصول 

عليه ألنها تحشر في الزاوية حشرًا“. 

بيــد أن ما تعــده أرمينيا ضــرورة مؤســفة تبدو 

إيران مصممــة على التعامل معه على أنه فرصة 

كبرى.
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ركيزة أساسية

يــرى الطبيــب البيطري مؤمن حســني 

الذي مضى على تخرجه (6) سنوات أن 

سبب انحسار التقديم على كليات الطب 

البيطــري، هــو عــدم توافــر التعيينات 

للخريجني على الرغــم من وجود قانون 

التــدرج الطبــي البيطري الــذي صوت 

عليــه مجلس النواب عام 2019، لكنه لم 

يفعل لعــدم توافر الغطاء املالــي له. أما 

الســبب اآلخر من وجهة نظر حسني فهو 

عــدم احتضان القطاع الخاص لألطباء 

البيطريني وحرمانهم من العمل بالرغم 

من كونهم ركيزة أساســية في اإلشراف 

على حقول الدواجن، واألســماك وتربية 

الحيوانــات، إلى جانب ضعــف الثقافة 

بتفهــم هــذا التخصــص فــي املجتمــع 

العراقي، بشأن عمل الطبيب البيطري، 

الذي يشابه تمامًا كليات الطب البشري 

إلــى حد بعيد، فالدراســة فيه تســتغرق 

خمســة أعوام. وربما تســتغرب أنه منذ 

عــام 2002 ولغايــة 2022 لــم يعــني أي 

طبيــب بيطــري، وهنــاك إحصائية بأن 

الـــ (5 آالف) طبيــب  قــارب  عددهــم 

بيطــري، فــي حــني كان نظــام التعيني 

املركزي يشملهم قبل عام 1989. 

تكدس كبير

عضــو مجلس نقابة األطبــاء البيطريني 

العراقيني (املركز العام) الدكتور عالء 

حسني عبد الكاظم أكد أن إيقاف قانون 

التدرج الطبي منذ عام 1989، كان بداية 

الكارثة، إذ تســبب هذا القــرار بتكدس 

األطباء البيطريني وتوجههم إلى أعمال 

ال تمت لتخصصهم بصلة.

ووفقــًا لعبــد الكاظــم فــإن الحكومات 

التــي تعاقبــت على الســلطة لم تشــجع 

املســتثمر األجنبــي للقدوم إلــى العراق 

وإقامة املشــاريع التي لها عالقة بالثروة 

تحتــاج  التــي  ومنتجاتهــا  الحيوانيــة، 

إلــى أطبــاء بيطريــني، كمــا أن هنــاك 

افتقارًا للتنســيق الحقيقي بــني النقابة 

واملؤسسات الحكومية. 

وكذلــك غيــاب دور الحكومة فــي إقامة 

مشــاريع خاصة بدعم مالي، كالقروض 

امليســرة أو الخالية مــن الفوائد وغياب 

الــدورات التدريبيــة فــي بلــدان العالم 

 عن إهمــال الحكومة 
ً
املتقدمــة، فضــال

للجانب الفني فــي القطاعات الخاصة، 

إذ يجب أن تلزم الحكومة وبقانون خاص 

أصحاب القطاع الخاص بأن يســتعينوا 

باألطبــاء البيطريــني، لإلشــراف على 

مشاريع الثروة الحيوانية، ال سيما في ما 

يخص العالج والوقاية.

ولغــرض تحفيــز الطالــب للتوجــه إلى 

دراســة الطــب البيطــري، يعتقــد عبد 

الكاظــم أنــه يجــب االهتمــام بالتوعية 

اإلعالميــة بأهميــة الطــب البيطــري، 

عبر توسيع دائرة عمله بصورة أكبر من 

املوجود حاليــًا ليتعدى الــدور التقليدي 

والتشــخيص  فــي مكافحــة األمــراض 

واملختبرات  التحليــل  ليشــمل  والوقاية، 

وإنتاج األدوية إلى جانب توفير مســاحة 

تلفازيــة يوميــة للوقــوف علــى الثــروة 

الحيوانيــة ودور الطبيــب البيطــري في 

ازدهارها. 

توفير املستلزمات

عميــد كليــة الطــب البيطــري بجامعة 

بغداد األستاذ الدكتور حميد علي كاظم 

أوضــح قضايا متعــددة منهــا أن تطور 

هــذه الكليات في العراق، ال بد أن توضع 

له آليــة تخطيط صحيحة من قبل وزارة 

الزراعة، كون مخرجات الطب البيطري 

تصب في خانــة الزراعــة، وهناك عدد 

كبير مــن املقبولني في هــذا التخصص 

ال تتوفر لهم أهم املســتلزمات للدراسة 

البيطرية كحقول الدواجن، والحيوانات 

التجريب،  لغرض  الشاســعة  واألراضي 

 عن عدد التدريســيني الذي يسد 
ً
فضال

الحاجة.

وتابع: أن وجــود (16) كلية طب بيطري 

في العراق، (وهذه اإلحصائية مع كليات 

إقليــم كردســتان) يــراد لــه إمكانيات 

 توًا منها يبلغ 
ُ

كبيــرة، فأملانيا الذي عدت

عدد نفوســها (150) مليون نسمة توجد 

فيها ثالث كليات للطــب البيطري، إذن 

هناك ســوء في التخطيط كمــا ذكرت، 

لذلك يجب إعادة النظر بجميع الخطط 

لكليات الطب البيطري في العراق.

مبينــًا أنه إذا أقر العمــل بقانون التدرج 

الطبــي البيطــري، الذي تمــت املوافقة 

عليه من قبل مجلس النواب والوزراء في 

العام املاضي، وبانتظــار التخصيصات 

املالية للعمل به، فمن املتوقع أن معدالت 

الطب البيطري ســترتفع إلى (90) فما 

فوق.

ثروة مهمة

ويــرى الطبيــب البيطري واالستشــاري 

في مستشــفى ذي قار البيطرية الدكتور 

جليــل عبــد غاطــي أن دمــج الكليــات 

البيطرية أو تقليل املقبولني فيها باعتبار 

أن فائضًا من الخريجني، يزداد ســنويًا 

ولــو راجعنا تاريــخ تلك الكليــات وكيف 

تم اقنــاع وزارة التعليــم العالي والبحث 

العلمــي، بفتحها لوجدنا أنهــا اقترحت 

مــن قبــل أطبــاء بيطريــني مــن حملــة 

الشهادات العليا، وبررت تلك الخطوات 

بوجود عدد كبير من الحيوانات وحاجة 

البلــد إلــى هــؤالء األطبــاء، لرعايتهــا 

وألن تعيــني األطبــاء البيطريني مركزيًا 

قد توقــف بشــكل فعلي منــذ مطلع عام 

1990 فهــذا أدى إلــى زيــادة العاطلــني 

عن العمــل من هذا التخصص، وتشــير 

اإلحصائيــات إلى أن البــالد تحتاج إلى  

70 أو100 طبيب سنويًا تقريبًا.

فرص عمل

 وتابــع جليل أنه مــن واجــب النقابة أن 

تجد فرص العمــل لألعضاء، ولذلك لم 

تعتــرض على فتــح الكليــات باعتبارها 

مراكز عمل تستوعب األطباء البيطريني 

العليــا  الشــهادات  وحملــة  عمومــًا، 

خصوصــًا، فســكتت عــن األمــر ولكنه 

 تضاعفــت فيــه مشــكلتها مع 
ً
كان حــال

الخريجني، من حملة البكالوريوس وأين 

يعملون وصادف ذلك مــع الوضع املالي 

للدولــة فــي الســنني األخيــرة، وأصبح 

ضغــط األطباء الجدد علــى النقابة من 

أجــل التعيني ال يطــاق وال يمكن حله في 

األفق القريب. 

اختبار علمي

ويظن جليل أن أحد الحلول املوجودة هو 

تأســيس مرجعية علمية بيطرية عليا في 

العراق من قبل النقابــة والحصول على 

اعتــراف الدولة بهــا، ثم وضــع اختبار 

علمــي في الطب البيطري على مســتوى 

عاملــي (أميركــي أو من غــرب أوروبا) 

يخوضــه الخريجــون من كليــات الطب 

البيطري ومن يجتزه فقط  يكون مجازًا 

للتعيــني فــي دوائــر الدولــة أو القطــاع 

الخاص.

إن هذا املقتــرح تنبع أهميته من أن هذه 

املهنــة تحتــاج إلــى إمكانيــة عالية من 

الــذكاء والرغبة لــدى الطالــب املتقدم 

لخوض غمــار الحياة كطبيــب بيطري، 

وليــس ألن معدله مقبول فــي هذه الكلية 

فقط.

إن القدرة على تشخيص املرض وإجراء 

الجراحة والتوليد والرعاية التناســلية، 

والعمل فــي مجال الدواجن واألســماك 

وفي مجال املختبــر يحتاج إلى كم هائل 

من املعرفة املســتقاة من عشرات العلوم 

الطبيعية املختلفة.

غلق الكليات

االستشــاري  الطبيــب  لنــا  ويكشــف   

الدكتور حســن عبيــد الجنابي في كتابه 

(ســطور من تاريخ الطــب البيطري في 

العراق املنشــور عــام 2009) أن املالك 

 ونهارًا 
ً
البيطــري العراقي كان يعمل ليال

بدون ملل منذ عام 1920 ولغاية تأسيس 

كلية الطب البيطري بجامعة بغداد عام 

1955، وعلــى الرغم من قلة املؤسســات 

كان  العمــل  أن  إال  آنــذاك  البيطريــة 

 واإلنتاج الحيواني واسعًا ويوزع 
ً
متواصال

بني الفقراء مجانًا في جميع املناســبات 

الوطنية والدينيــة، أما الفائض فيصدر 

خارج الحدود واملالك البيطري يمتطي 

الحصان أو البغل ليقوم بمهمة اإلرشــاد 

البيطري وعالج الحيوانات والتلقيحات 

املستمرة. 

معامل األدوية

ويستمر الجنابي في سرده بأن الكليات 

واملعاهد توسعت حاليًا في أنحاء العراق. 

إذ وصل عددها إلى (10) كليات تخرج 

ســنويًا مــا يقــرب مــن (2000) طبيب 

مــع (500) (معــاون بيطــري)، منــذ 

1955 وحتى  2017 تجــاوز عدد األطباء 

البيطريــني ومالكاتهم أكثر من مليون، 

لذلــك اقترح غلقها ملدة عشــر ســنوات 

وتنســيب مالكهــا فــي العمــل امليداني 

واإلشراف على تشغيل مؤسسات الثروة 

الغالبيــة  (حقــول  املعطلــة  الحيوانيــة 

)، كما اقتــرح الجنابي 
ً
واملراديــة مثــال

أيضــًا بنــاء صــاالت جراحيــة، ومنها 

املختبــرات ومعامل األدويــة واللقاحات 

ونشــر املؤسســات البيطرية في مناطق 

بعيدة. وإطالق السلف لحقول الدواجن 

الحليــب  وأبقــار  واملواشــي،  والعجــول 

وماديــًا  معنويــًا  أصحابهــا  وحمايــة 

وتوســيع اإلنتــاج املحســن، إلــى جانب 

إنشــاء املعامل التــي لها صلة مباشــرة 

بالثروة الحيوانية مثل األثاث واملالبس، 

 عن األلبان ومشــتقاتها، وكذلك 
ً
فضال

الجلدية،  األحذيــة  وصناعــة  التعليــب 

إضافة إلى العلف على أن يشرف عليها 

املدير االستشــاري للمنطقــة (الطبيب 

مــن  إحالــة  عــن   
ً
فضــال البيطــري). 

تجاوزت خدمتهم أكثر من 25 سنة على 

التقاعد واقتراح قانون خدمة العيادات 

البيطريــة الخاصــة واعتبارهــا خدمة 

فعلية للترفيع والعالوة والتقاعد وجباية 

 من ذهابه إلى جيوب 
ً
البدل النقدي بدال

الفاسدين.
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جائحة  بــات  العليا  مستوياته  في  الفساد 

املال  من  تشبع  ال  وحوش  أبطالها  حقيقية، 

مقدس  هدف  وهو  ببعضه،  تقنع  وال  الحرام 

وإن  حتى  األدوات  بكل  لتحقيقه  تسعى 

وأرواح  وأمنه  واقتصاده  باملجتمع   أضــرت 

أبنائه. 

الستخدام  حيٌّ  مثال  ــدوالر  ال أزمــة  أمامنا 

واســتــقــراره،  املــواطــن  قــوت  املافيات  هــذه 

أرباح  لتحقيق  الصرف  بسعر  التالعب  عبر 

خيالية. إنه الفساد املتوحش الذي تورط فيه 

أو  بشكل  واملسؤولني  السياسيني  من  الكثير 

آخر. ما هو ظاهر للسطح هو فساد بماليني 

لكن  املليارات؟  إلــى  وصلت  بل  الـــدوالرات 

الفساد،  من  خالية  األخــرى  املستويات  هل 

وهل تخلو القطاعات االخرى غير السياسية 

الرسمية من الفساد؟. 

وهم  املجتمع،  هذا  أبناء  هم  الفاسدين  كبار 

تختص  لم  ثقافة  وهي  وتاريخه،  ثقافته  نتاج 

إنما  مسؤولني،  أصبحوا  الناس  من  بحفنة 

بني  متنوعة،  مصادرها  ككل.  املجتمع  تشمل 

 بها املجتمع عبر 
ّ

ظروف اقتصادية صعبة مر

اآلالف  مئات  قتلت  حمقاء  وحــروب  عقود، 

جسديًا، وماليني العراقيني أخالقيا ونفسيًا، 

الدين  ودور  التربية،  في  األسرة  دور  وتراجع 

في بناء رادع داخلي عند االنسان، من خالل 

تهم  والــصــاق  الدينية  املؤسسة  محاصرة 

باإلنسان  حتى  النظام  معارضة  أو  الخيانة 

امللتزم دينيًا، دون أن ننسى املوروث التاريخي 

تدخل  التي  العراقي  املجتمع  فئات  من  لكثير 

املشكلة  وأيضًا  املــراجــل،  خانة  في  النهب 

السياسية مع األنظمة املستبدة، التي اعتبرت 

أفسح  ما  للوطن،  مالكني  وعشيرته  الحاكم 

العام،  املــال  اباحة  فكرة  لــرواج  املجال  في 

لهذه  املغلوط  الديني  األســاس  عن  بعيدا 

ويقوم  الكثيرون،  اليه  يستند  الذي  الفتاوى، 

خضوعه  لعدم  شرعي  غير  الحكم  أن  على 

ملرجعية دينية. 

كل هذا أنتج ثقافة النهب التي كانت مقتصرة 

ثم  وعــشــرتــه،  وعائلته  الحكم  رأس  على 

مساعدة  بحجة  مــحــدود  بفساد  السماح 

لكن  الحصار.  زمــن  فــي  والعامل  املــوظــف 

وزوال   ،2003 بعد  كانت  الكبيرة  الطفرة 

ــوال  األم وتــوفــر  الرسمي  الــردعــي  العامل 

الفساد  محفزات  فصعدت  كبيرة،  بمبالغ 

يتورع  ال  يــده  تطول  من  املستويات.  كل  في 

يحصل  الكبير  املسؤول  العام،  املال  أخذ  عن 

مئات  بل  عشرات  إلى  لتتطور  املاليني  على 

فال  أقل  يده  تطول  مستوى  واالدنى  املاليني، 

يتورع، وهكذا حتى نصل إلى أدنى املستويات. 

الفساد،  من  يشكون  الناس  كل  أن  املشكلة 

ال  يــده  ألن  منزعج  ــر  واآلخ صــادق  بعضهم 

األخذ“  ”إمكانية  هو  املعيار  بات  املال.  تطول 

 اليد إلى املال 
ّ

وليس حرمة، و“ال أخالقية“ مد

العام والخاص.

شعار  النظيفة  اليد  صاحب  يرفع  عندما 

على  ــدرة  ــق ال ويمتلك  الــفــســاد  مكافحة 

بالنجاة  أمل  أمام  سنكون  عندها  محاربته، 

من هذه الجائحة.

 25 الخليج  کاس  عرس  فعاليات  إنتهاء  بعد 

بکرة القدم التي اقيمت في البصرة، يتساءل 

وأن  االنجاز  صاحب  کــان  من  عن  املراقب 

إلی  االشارة  من   
َّ

بد ال  البدء  في  منه؟  املستفيد 

البصرة،  في  الرياضية  املدينة  بناء  فکرة  أن 

نتيجة  کــانــت   ،2009 منتصف  ــدأ  ب الـــذي 

اإلهمال الذي کانت تعاني منه املحافظة بعد 

الخدمات  ناحية  من   2003 في  النظام  تغيير 

األساسية وسوء املناخ وانتشار األمراض وزيادة 

التحتية  البنية  ودمار  والفقر،  البطالة  معدالت 

بعد العمليات الحربية التي رافقت حرب الخليج 

االولی والثانية. من هذا املنطلق ولوجود فائض 

االستثمار  باب  ولفتح  االتحادية،  املوازنة  في 

ــاء لــدی  ــي ــت ــة إرضــــاء مــشــاعــر االس ــاول ــح وم

الذي  والظلم  اإلهمال  عن  تعبيرا  البصريني، 

تعرض له، کان هناك توجه حکومي في بناء 

مدينة رياضية متکاملة في البصرة من أجل 

إيصال رسالة إرضاء الی شعبها.

دوالر  مليون   (550) عن  يقل  ال  ما  صرف  بعد 

جذع  (ملعب  بملعبيها  الرياضة  املدينة  لبناء 

الداخلية  وقاعاتها  البصرة)  وملعب  النخلة 

مبالغ  صرف  تم  کذلك  فندقها.  و  وابنيتها 

والبنی  الخدمات  إيصال  عملية  في  طائلة 

مطار  مــن  الرياضية،  املدينة  الــی  التحتية 

التي  املدينة،  مرکز  ومــن  الــدولــي  البصرة 

کلفت مبالغ طائلة من ميزانية املحافظة ومن 

موازنة الحکومة االتحادية، وهي غير معروفة 

الــکــوادر  توفير  کذلك  حقيقي،  بشکل 

املنشأة  هذه  وصيانة  الدراة  والفنية  ــة  االداري

العمالقة.

القدم  کرة  التحاد  يحسب  االنجاز  أن  رغم 

ولکن  واالدارية،  الفنية  والکوادر  والالعبني 

االشخاص  ميزان  في  االنجاز  نضع  أن  تعودنا 

(شخصنة املنجز) في بلدنا، ولهذا فإن النجاح 

الواضح لبطولة کاس الخليج، يتم تحميله الی 

هو  هذا  بالتأکيد  رئيس،  بشکل  االشخاص 

يرضی  إنجاز  من  السياسية  االستفادة  منطق 

في  ــل  األم فقد  ــذي  ال العراقي،  الشعب  عنه 

لسنا  هنا  ونحن  الحاکمة،  السياسية  الطبقة 

بصدد ذکر تلك الشخصيات أو الجهات، وهي 

معروفة للجميع، لکن من الضروري التذکير 

مباشر،  بشکل  للبصرة  هــو  االنــجــاز  ــأن  ب

خصصت  التي  االمــوال  صاحبة  هي  کونها 

بهذه  الخاصة  التحتية  والبنی  املالعب  لبناء 

املدينة الرياضية، وشعبها کان راعي البطولة 

والسعادة  االنجاز  فرحة  لکن  رئيس،  بشکل 

کانت مشارکة مع کل أبناء الشعب العراقي 

مدينة  وشـــوارع  املالعب  ــن  وزي تواجد  ــذي  ال

البصرة وفي وسائل االعالم ومنصات التواصل 

حاضرا  کان  العراقي  املوزائيك  االجتماعي. 

الرياضي  الــعــرس  ــذا  ه فــي  واضـــح  بشکل 

والفرحة و االنجاز کان عراقيا بامتياز.

البصري  املجتمع  في  اإلحباط  نشاهد  ال  لکي 

کمبادرة  الخليج  کاس  استغالل  يتم  ولکي 

منتجة  کمحافظة  الــبــصــرة  بــنــاء  ملــشــروع 

األزلية  األزمــات  ولتجاوز  وسعيدة،  ومزدهرة 

السابقة من قلة التجهيز الکهربائي،  قلة املياه 

الزراعة وهجرة رؤوس  الصالحة للشرب ومياه 

استخراج  من  البيئي  والتلوث  املحلية،  األموال 

والغاز  يوميا)  برميل  ماليني   3 (حوالي  النفط 

 200  ) الــعــرب  شــط  ميا ه  وتــلــوث  املصاحب، 

ومن  املحلية،  املعامل  مخلفات  مــن  ــم)  ک

تتجه  االنظار  فإن  مجراه،  علی  الواقعة  املدن 

حضري  بشکل  البصرة  محافظة  إدارة  إلی 

حاليا)،  مجمدًا  املحافظة  مجلس  ــون  (ک

رفع  أجل  من  االتحادية  الحکومة  وکذلك 

الحقيقية،  املالية  مستحقاتها  ودفع  عنها  الغنب 

االستثمارية  املشاريع  بعجلة  الدفع  وکذلك 

الهادفة،  األمـــوال  رؤوس  ــذب  وج والتنموية 

لتقليل  مصادره،  وتنويع  املحلي  اإلنتاج  لزيادة 

وتهيئة  املجال  ولفتح  والبطالة  الفقر  نسب 

أن  أجل  من  البصرة،  لشباب  التحتية  البنية 

بناء  في   
ً
وفاعال  

ً
فعاال مشارکًا  نفسه  يجد 

واالقتصاد املجتمع  بناء  في  ومساهمًا   املستقبل 

 املحلي. 

ويأمل  يندفع  البصري  الشاب  أن  وجدنا  لقد 

في  الــعــراقــي  للشاب  نــمــوذجــا  يــکــون  بــأن 

العراقية  للدولة  والبناء  التغيير  عملية  إدارة 

الغيرة  صفات  من  الکثير  ولديه  الحديثة، 

أداء  ــرص عــلــی  ــح وال ــدق  ــص والــشــهــامــة وال

هناك  أن  ويــــدرك  مــمــيــز،  بــشــکــٍل  الــعــمــل 

أن  الی  ويحتاج  أمامه،  التحديات  من  الکثير 

مؤسساته  خالل  من  الدولة  وتدعمه   تسانده 

املتعددة.

يتمثل اإلقصاء السياسي في إنكار حقوق املواطنة، 

يرى  حيث  السياسية،  املشاركة  مثل  أشكالها  بكل 

السياسي،  اإلقصاء  بأن  االجتماع  علماء  بعض 

بالحيادية  يتحلى  ال  والذي  الحاكم  النظام  سلوك  يتضمن 

أو تقبل الصوت املعارض، بل يعمل لصالح الفئات املهيمنة 

في املجتمع لحد إلغاء اآلخر، وهذا يؤثر في املجتمع بطرق 

غير  قوة  عالقات  يكون  وقد  متفاوتة،  وبدرجات  مختلفة 

ينتج  ما  والسياسية،  االجتماعية  التفاعالت  في  متكافئة 

وقد  الواحد،  املجتمع  فئات  بني  العالقات  في  تمزق  عنه 

يسبب صعوبة في االندماج بني السلطة الحاكمة والشعب، 

االقصاء  بني  الوثيقة  العالقة  مفهوم  يعزز  سوف  فهذا 

يكون  لذلك  احيانا،  األمــن  وانعدام  والصراع  السياسي 

الوعي باالقصاء وعدم املساواة الخطوة األولى ألي حراك 

سياسي اجتماعي.

ديني  أو  وسياسي  اجتماعي  صراع  اإلقصاء  عن  ينتج  قد 

وطائفي أو قومي، ألنه ينفي اآلخر وال يعترف به متجاهال 

مواطنيته.

عادة من يمارس اإلقصاء، يعتقد أنه املالك الوحيد للحقيقة 

والحق وغيره على باطل، االقصاء يقود إلى تفكك املجتمع 

الحرب  وإعالن  اإلبداع  وقتل  والحقد،  الكراهية  وإشاعة 

على التنوع والدفاع املستميت عن الواحدية في الفكر حاملو 

االقصائيون  الواحدية،  عن  يدافعون  اإلقصاء  مسطرة 

الذي  االنسان  (ألن  واملجتمع،  الفرد  على  خطرا  يشكلون 

يعتقد أنه يمتلك الحقيقة املطلقة هو انسان شديد الخطر، 

االعتبار  بعني  يأخذ  وال  اآلخرين،  مع  الحوار  يرفض  ألنه 

الشك  ضوء  على  حرياتهم  وبالتالي  وعقائدهم،  حقائقهم 

هذا  في  وحده  ليس  أنه  يعلم  وال  هو)،  بحقيقته 

جحيما  يصبح  دونهم  الكون  شركاء،  له  بل  العالم 

”أكبر  مالبراش  نيقوال  الفرنسي  الفيلسوف  يقول 

عقاب لي أن أعيش وحيدا في الجنة“.

بعضهم ال يحترم تعدد وجهات النظر، وهو العقل 

املتطرف  عقل  عن  يختلف  ال  الذي  املتحجر  االيديولوجي 

أن يكون عدوا  بالضرورة  التكفيري، من يختلف معنا ليس 

لنا، بل هو مختلف معنا في الدين أو القومية أو الطائفة.

ضروريا  شرطًا  القوية  الحديثة  الدولة  مؤسسات  بناء  يعد 

لبقاء الدولة والحفاظ عليها من االنهيار، كما تمثل أساسا 

الحياة  بواقع  تجربتها  وترسيخ  الديمقراطية  لرعاية  متينا 

يتضح  العراق  واقع  في  وبالنظر  والسياسية.  اإلجتماعية 

مكانها  تــراوح  ظلت  العراقية  الديمقراطية  التجربة  أن 

مقتصرة على املمارسات الشكلية والديكورية، التي ال تغني 

نفعا في واقع التداول وسالسته، حيث كان ملتغيرات ثقافة 

التجربة  مجمل  على  وتعثرًا   
ً
فشال الكبير  تأثيرها  اإلقصاء 

الديمقراطية. 

التي  وللثقافة  للمجتمع  انعكاسا  تعتبر  الدولة  أن  وبما 

وجود  دون  فمن  السلطة،  يحتكر  كجهاز  فيه  تأسست 

أي  تقوم  أن  يمكن  ال  الــراســخــة،  ومؤسساتها  الــدولــة 

املتصدرة  األحزاب  تنشئ  لم  ولذلك  حقيقية،  ديمقراطية 

في  تحمل  ولم  ديمقراطية  أدوات  وفق  السياسي  للمشهد 

بسلوكيات  اتصفت  ولكن  ديمقراطي،  مشروع  برنامجها 

وممارسات تسلطية شمولية لثقافة اقصائية عقيمة، تؤجج 

وأهدافها  مضمونها  من  الديمقراطية  وتفرغ  الصراعات 

الدولة  بناء  استكمال  دون  يحول  ما  ديكورية،  بممارسات 

الهش العراقي  الواقع  في  الديمقراطية  التجربة   وتجذر 

 واملضطرب.

الفئة  ــص  ــاألخ وب ــيــوم  ال كلنا 

على  صفحات  تمتلك  الشبابية 

االجتماعي،  التواصل  مواقع 

وقته  معظم  يقضي  وأغلبنا 

التي  املـــواقـــع،  هـــذه  بتصفح 

جديدة  فئة  بظهور  ساهمت 

وصناع  املؤثرون  وهم  باملجتمع، 

ــذي  وال ”والــبــلــوكــرز“  املحتوى 

بمتابعة  وقتنا  من  الكثير  يضيع 

يومياتهم.

املجتمع  تأثير على  لهم  لكن هل 

تأثيرهم  ــان  ك ــل  وه ــاره،  ــك وأف

إيجابيا أم سلبيا؟.

في الحقيقة وما ال يمكن إنكاره 

في  جــدًا  كبيرا  تأثيرًا  لهم  أن 

ومبادئه  أفكاره  وفي  املجتمع، 

بشكل  ــواء  س حياته،  وأســلــوب 

الفئة  فهناك  سلبي،  أو  إيجابي 

قليلة  قلة  ــي  ه ــي  ــت وال األولـــى 

هادف  محتوى  صناعة  حاولت 

املختلفة،  الحياة  مجاالت  في 

وسعت قدر اإلمكان إلى محاولة 

املجتمع  وإفادة  وتحسني  تطوير 

والفئة  لها،  املتابع  والشخص 

لألسف  الــفــئــة  وهـــي  الــثــانــيــة 

بنشر  ـــدأت  ب ــي  ــت وال الكبيرة 

والخصوصيات  السطحيات 

الشخص  ألن  والــالمــحــتــوى، 

نفسه ال يمتلك فكرة أو ثقافة أو 

لهؤالء  يقدمه  محتوى  أو  أسلوبًا 

من  االستفادة  ويريد  املتابعني 

فكان  تــجــاري،  بشكل  حسابه 

الحل نشر الخصوصيات، سواء 

تلك  أو  ــدًا  ج الشخصية  تلك 

العالقات  إطــار  في  تكون  التي 

يخالف  ما  ــذا  وه االجتماعية 

االجتماعي  العرف  كبير  بشكل 

هذا  األخالقية،  القيمة  وربما 

املؤثر أصبح في األحيان الكثيرة 

بحياته  املتابعني  إيهام  يحاول 

والسعيدة،  واملثالية  املرفهة 

حياته  أســلــوب  مــن  ويجعل  بــل 

يحصل  لكي  للمتابع،  أساسيات 

اآلخــر،  هو  سعيدة  حياة  على 

وأفــكــار  ظـــروف  أن  متناسيًا 

الحياة  بأسلوب  الناس  وفلسفة 

لكن  آلخر،  شخص  من  تختلف 

ليست  اليوم  الكبرى  الطامة 

بل  فــقــط،  بهم  الــنــاس  بتأثر 

متابعتهم  أن  إلى  األمر  يتعدى 

العقل  جعلت  ــي،  ــوم ي بشكل 

تميل  أراديا  ال  واألفكار  الباطن 

وتستحضر  حياتهم  ألســلــوب 

فاليوم  العيش،  في  طريقتهم 

ــني  ــق ــراه ــاب وامل ــب ــش بــعــض ال

ويقارنون  بهم  يتأثرون  ــدؤوا  ب

املؤثرين  وحــيــاة  حياتهم  بــني 

الــوصــول  عليهم  ويــعــتــقــدون 

للوصول  املــؤثــر  اليه  يصل  ملــا 

خالف  وإن  والــرضــا،  للسعادة 

تذمرهم  أظــهــروا  ذلــك  ــر  األم

فمثال  حياتهم،  من  وسخطهم 

يمتلك  أن  يــجــب   
ُ

ـــه أن يعتقد 

يمتلكها  التي  الفالنية،  السيارة 

هذا املؤثر ليكون راضيا أو يجب 

مقاربة  مواصفات  يمتلك  أن 

أن  ويــريــد  منزله  ملــواصــفــات 

مشابهة  حياة  بشريك  يحظى 

الذهاب  وعليه  حياته،  لشريك 

شهرية  ـــــازات  وإج ــالت  ــرح ب

ليكون سعيدا.

أغلب  أن  إلى  االنتباه  يلفت  وما   

ما يتباهى أو يحاول استعراضه 

األمر  حقيقة  في  هو  املؤثر  هذا 

لذا  شعوره،  يعيش  وال  يملكه  ال 

حل املوضوع األساسي بالقناعة 

الفكر  لــتــطــويــر  ــة  ــب ــاح ــص امل

وأسلوب الحياة، وليست القناعة 

والتقاعس  للركود  املصاحبة 

 
ُ

والعقالنية في التهام ما يعرضه

ما  أن  إدراك  واألهم  املؤثرون، 

يكون  أن  بشرط  ليس  عرض 
ُ

ي

بل  شــيء،  كل  يمثل  وال  حقيقيا 

ربما  الخفاء  في  أشياء  هناك 

واألدهـــى،  األعــظــم  هــي  تكون 

أن  الحالي  الــوقــت  فــي  فعلينا 

ننتقي من نتابع من املؤثرين؟

وحياة  وأسلوب  بأفكار  ونتاثر 

من.

سيادي  صندوق  تأسيس  فكرة 

ــو لــلــســطــح كل  ــف ــط ـــي ت ـــراق ع

حولها  املناقشات  وتتخذ  فترة، 

اإلعــالم  قبل  من  الجدية  طابع 

والسياسيني،  واالقــتــصــاديــني 

ثم  البلد،  على  حريصني  وأفــراد 

تنفيذ  دون  وتبقى  رس 
َ

د
ْ
ن

َ
وت تخبو 

وجود  لعدم  أو  مجهولة،  ألسباب 

إرادة حقيقية لحفظ أموال البلد.  

أو  للنضوب  مــعــرض  فالنفط 

انخفاض أسعاره بشكل كبير ألي 

لم  إذا  العراق  أن  يعني  ما  سبب، 

الحالية  املالية  الفوائض  يحفظ 

حياة  فإن  منها،  معينة  نسبة  أو 

صعبة.  ستكون  القادمة  األجيال 

صندوق أجيال أو تنمية أو سيادي 

تهم  ال  استثمارات،  صندوق  أو 

التسمية بقدر الغاية والهدف من 

الفائض من  التأسيس وهو حفظ 

من  جزء  وتوفير  العراق،  أمــوال 

الثروات  أو  النفط  واردات  أموال 

الطبيعية األخرى ملن يأتي بعدنا،  

وتنمية تلك األموال وكسب مردود 

اقتصادي منها وصنع نفوذ عاملي 

ما  في  ــدول  ال قــوة  خاللها.   من 

أساس  على  تقاس  كانت  مضى 

عدد الجنود وكبر املساحة، وهذه 

بــرزت  نسبيًا  تأثيرها  بقاء  مــع 

تحدد  تأثيرًا  أكثر  أخرى  عوامل 

حجم النفوذ والحضور في املشهد 

االقتصادي،  العامل  وهو  الدولي 

في  الدول  توظفها  التي  واألموال 

هناك  والدليل  العاملية،  األسواق 

من  ــل  أق مساحتها  حجم  دول 

لها  لكن  كثيرًا،  العراق  مساحة 

تأثير في امللفات الدولية أكثر من 

حجم  بسبب  باألضعاف،  العراق 

واذرعها  تمتلكها  التي  ــوال  األم

التي  العالم  كل  في  االستثمارية 

عدم  حــال  ــي  ف بسحبها  تــهــدد 

االستجابة لرؤيتها أو إعطائها ما 

ترغب فيه. 

ــل من  ـــدول وارداتــهــا أق ــذه ال ه

واردات العراق لكنها عرفت كيف 

ـــواردات  ال تلك  وتستثمر  تدير 

وتحافظ عليها. 

توظيف  في  كثيرًا  العراق  تأخر 

ــت هــو اآلن  ــه، وأنــســب وق ــوال أم

سيادي  صندوق  إنشاء  في  للبدء 

لــلــعــراق واســتــثــمــار املــلــيــارات 

خزينة  في  املــوجــودة  املتراكمة 

الكبيرة  الزيادة  بسبب  الدولة، 

وعــدم  عامليًا،  الطاقة  ألســعــار 

السنة  في  العامة  املوازنة  إقــرار 

موجود  ما  أن  يعني  ما  السابقة، 

تحتاجه  ما  من  أكثر  ــوال  أم من 

وهناك  املقبل،  العام  في  املوازنة 

لصندوق  تحويلها  يمكن  فوائض 

األجيال في حال إنشائه والبداية 

بمبلغ ممتاز. 

وبأموال صندوق األجيال نستطيع 

العاملية  ـــواق  األس جميع  ــول  دخ

أمـــوال  رؤوس  ــي  ف ــة  ــارك ــش وامل

الشركات الكبرى، واالستثمار في 

والتكنولوجيا،  والتجارة  الزراعة 

أفضل  مستقبل  تأمني  وبالتالي 

الغذاء،  توفير  خالل  من  للبالد 

مهارات  وتطوير  تحتاجه  الــذي 

املشاركة  ــالل  خ مــن  املواطنني 

ــي تــلــك الــشــركــات،  ــعــمــل ف وال

من  ــراق  ــع ال واردات  وتحقيق 

والحكومة  البرملان  النفط.   غير 

بجدية  بالشروع  معًا  مطالبان 

بــإنــشــاء الــصــنــدوق الــســيــادي، 

وعلى الخبراء االقتصاديني إبراز 

وعدم  للعراق،  الكبيرة  أهميته 

إيـــرادات  مــن  بحصته  املــســاس 

واالطـــالع  ســبــب  ألي  الــنــفــط، 

املتبعة  الدولية  التجارب  على 

إنشاء  في  الجوار  دول  وبالذات 

تكون  وأن  ســيــاديــة،  صــنــاديــق 

ونزيهة  مستقلة  الصندوق  إدارة 

ال  حتى  عدة  جهات  عليه  تشرف 

الغاية  وتنتفي  نهبًا  أمواله  تكون 

ــال  ــي ــــورث األج ــن إنــشــائــه وت م

مكبلة  مفلسة  دولـــة   الــقــادمــة، 

بالديون.
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أعلن رائد الفضاء األميركي الشــهير باز 

ألدرين الذي شــارك في بعثــة "أبولو 11" 

وكان ثاني إنسان تطأ قدمه سطح القمر، 

أنــه تــزوج الجمعة مــن حبيبــة قديمة له 

بمناسبة عيد ميالده الثالث والتسعني.

عقــد ألدريــن فــي احتفال خــاص قرانه 

رســميًا علــى أنــكا فــور، نائبــة الرئيس 

التنفيذي لـ"باز ألدرين فنتشرز".

وكتب رائد الفضاء علــى تويتر "في عيد 

ميــالدي الثالــث والتســعني... يســعدني 

 أعلــن أننــي تزوجــت حبيبتــي منــذ 
ْ

أن

مدة طويلة، الدكتــورة أنكا فور"، مرفقا 

بتغريدتــه صــورة له مــع املــرأة البالغة 

63 عامًا، وفقًا لوســائل إعالم أميركية. 

وأضاف "لقــد توحدنا في روابط الزواج 

املقدســة فــي احتفال خــاص صغير في 

لوس أنجليس (غرب الواليات املتحدة) 

ني".
َ
ني هارب

َ
ونحن متحمسان مثل مراهق

ظهــر املعلومــات الواردة عــن فور في 
ُ

وت

صفحتها على شــبكة "لينكد إن" املهنية 

الدكتــوراه  أنهــا حصلــت علــى درجــة 

 1996 عــام  الكيميائيــة  الهندســة  فــي 

مــن جامعــة بيتســبرغ (شــرق). وقبــل 

انضمامها إلــى "باز ألدرين فنتشــرز"، 

عملــت فــي شــركتي املــواد الكيميائيــة 

"يونيــون كاربايــد" و"جونســون ماثيــو". 

ــا أمينــة صنــدوق "مجلس 
ً

وكانــت أيض

أعمــال الهيدروجــني فــي كاليفورنيــا". 

وانتهــت زيجــات بــاز ألدريــن الثــالث 

السابقة بالطالق.

وألدريــن هو الوحيــد الذي ال يــزال على 

قيد الحياة من بعثة "أبولو 11" التي أصبح 

خاللها مع نيل أرمســترونغ أول إنســانني 

وطأت أقدامهما سطح القمر في 20 تموز 

.1969

توفي أرمسترونغ عام 2012 في حني رحل 

مايــكل كولينز، ثالث أعضــاء البعثة، في 

نيسان 2021.

 النجوم تختفي من 
َّ

حذر علماء الفلك من أن

ســماء الليل أمام أعيننا، ألنــه في كل عام، 

تصبح الســماء أكثر ســطوعا بنسبة 10 %، 

 
َّ

وفقا لدراســة جديدة كبــرى. وهذا يعني أن

عددًا كبيرًا من النجوم التي كانت مرئية في 

ة اآلن عن علماء الفلك 
َّ

يــوٍم من األيام مخفي

والجمهور.

Sci- شرت في مجلة
ُ
 ححذرت الدراسة التي ن

ence، مــن أن املواقع التــي تحتوي على 250 

نجمــًا مرئيًا في الوقت الحالي، على ســبيل 

املثال، سيكون بها 100 نجم مرئي فقط في 

غضون 18 عامًا.

والتلوث الضوئــي الذي يحجب تلك النجوم 

ينمو بســرعة أكبــر بكثير مما نــدرك، على 

 
ْ

الرغم مــن محاوالت الحد منــه. ويمكن أن

ة، ليــس فقط في ما 
َّ

تكــون لها نتائــج جذري

 بالنســبة 
ْ

 ولكن
ً
يتعلــق برؤية الســماء ليــال

ة 
َّ

للبيئة، مــع التأثير على النظــم البيولوجي

للحيوانات والبشر، وأكثر من ذلك.

وهــذه هــي النتائــج التــي توصلــت إليهــا 

الدراســة الجديدة الكبرى حللــت أكثر من 

50 ألــف مالحظة من قبل علمــاء مواطنني 

حــول العالم، والتي تــم التقاطها بني عامي 

2011 و2022. وكانــت تهــدف إلــى الفهــم 

الكامل ملقياس مشــكلة "الوهج الســماوي"، 

أو ضوء الليل املنتشر (السماء التي يسببها 

التلوث من صنع اإلنسان).

 هذه ليســت الدراســة األولى 
َّ

يشــار إلى أن

التي تكشــف عن تأثير التلوث الضوئي على 

قدرتنــا علــى رؤيــة ســماء الليل. ففــي عام 

2016، وجــد العلماء أن مجــرة درب التبانة 

لم تعد مرئية لثلث البشرية.

أعلن رئيس تويتر إيلون ماســك في سلســلة 

خدمــة  أن  الفائــت،  الســبت  تغريــدات 

االشــتراك املدفوعة في الشــبكة ستعرض 

إعالنات أقل للمســتخدمني، بما يشمل فئة 

خالية تمامًا من اإلعالنات.

يأتــي هــذا اإلعالن فــي وقــت تواجــه فيه 

اقتصاديــًا  وضعــًا  االجتماعيــة  الشــبكة 

ضبابيــًا منــذ اســتحواذ ماســك عليها في 

تشرين األول.

تويتــر  علــى  حســابه  علــى  ماســك  كتــب 

"اإلعالنات متكررة جــدًا على تويتر وكبيرة 

جدًا. نتخذ تدابير للتصدي لهذين الجانبني 

 
َّ

معًا فــي األســابيع املقبلــة". وأشــار إلى أن

الشــبكة ســتتيح "اشــتراكًا أعلــى ســعرًا ال 

يتضمن أي إعالنات".

وســيكون هــذا تغييــرًا جذريــًا فــي نموذج 

األعمــال في تويتر التي اعتمــدت حتى اآلن 

على اإلعالنات املوجهــة لتوليد اإليرادات، 

قبل إطــالق خدمــة االشــتراك املدفوع في 

منتصف كانون األول.

 اإلعالنــات شــكلت موضع تســاؤالت 
َّ

لكــن

 طرد ماسك 
ْ

بالنســبة لتويتر مؤخرًا، بعد أن

نحو نصف موظفي الشــركة البالغ عددهم 

7500 فــي أواخر العام املاضي. وأثارت هذه 

 الشــركة لم يعد 
َّ

الخطــوة مخــاوف مــن أن

 كاٍف من املوظفــني لتولي مهام 
ٌ
لديها عــدد

اإلشراف على املحتوى.

 اســتراتيجيته تتمثــل في 
َّ

وقــال ماســك إن

خفــض التكاليــف بشــكل كبيــر مــع زيادة 

اإليرادات، وأن خدمة االشــتراك الجديدة 

املســماة Twitter Blue (تويتــر بلــو) والتي 

تمنــح املســتخدمني عالمــة توثيــق زرقــاء 

مقابل دفع رسوم، ستساعد في الوصول إلى 

هذا الهدف. وتبلــغ تكلفة الخدمة 11 دوالرًا 

شــهريًا في الواليــات املتحــدة، وهي متاحة 

على أنظمة تشــغيل هواتــف أندرويد وآي أو 

اس، بحسب موقع الشركة. تتوفر اشتراكات 

أيضًا مقابل 8 دوالرات شــهريًا أو 84 دوالرًا 

في السنة بسعر مخفض.

يتوفــر Twitter Blue حاليــًا فــي الواليــات 

ونيوزيلنــدا  وبريطانيــا  وكنــدا  املتحــدة 

وأستراليا واليابان.

قد يكون العصــر الذهبي للقرصنة 

املعلوماتيــة في مقابــل فدية انتهى، 

بعدما شــهدت هــذه العمليــات نموًا 

واســعًا وحققــت أرباحًا كبيــرة، إذ 

بــات الفاعلون يواجهــون قدرًا أكبر 

من املقاومة.

التــي  االبتــزاز  عمليــات  وتحــدث 

تسببت بأضرار بمليارات الدوالرات 

في مختلف أنحاء العالم، من خالل 

اقتحــام شــبكة شــركة أو مؤسســة 

وتشفير بياناتها بحيث ال تعود قادرة 

على الوصول إلى بياناتها واستخدام 

أجهــزة الكمبيوتــر الخاصــة بهــا، 

فيطالب املبتزون عندها بفدية لقاء 

تزويــد الجهة املتضــررة مفتاح فك 

التشفير إلعادة تشغيل الشبكة.

تراجع فعالية برامج الفدية

وقال املديــر العام للوكالــة الوطنية 

الفرنســية ألمــن أنظمــة املعلومات 

وم بوبار أمام النواب الفرنســيني 
ّ

ِغي

فــي كانــون األول الفائــت "ال أعرف 

مــا إذا كنا قــد وصلنا إلــى الذروة، 

 نمو (هذه الظاهــرة) آخذ في 
ّ

لكــن

التراجع".

ومنذ ذلك الحني، ظهرت مؤشــرات 

عدة تؤكد تراجــع فعالية مجموعات 

برامــج الفديــة الناطقــة بمعظمها 

بالروسية.

النيابــة  عــن  الصــادرة  فاألرقــام 

تشــمل  التــي  باريــس  فــي  العامــة 

صالحياتها كل األراضي الفرنســية 

في هذا النوع من القضايا، أشــارت 

 عدد تحقيقات برامج الفدية 
َّ

إلى أن

انخفــض إلى 420، بعدما كان ارتفع 

مــن 17 عــام 2019 إلــى 496 عــام 

.2021

أما على الصعيد العاملي، فانخفضت 

الضحايــا  دفعهــا  التــي  املبالــغ 

للمقرصنــني بنســبة 40,3 فــي املئة 

عام 2022، لتصــل إلى 456,8 مليون 

دوالر، وهــو أدنى مســتوى في ثالث 

سنوات، وفقًا لألرقام الصادرة عن 

Chain- أناليســيس"  "تشني  (رركة 

alysis) األميركيــة املتخصصــة في 

بالعمالت  الدفــع  عمليــات  دراســة 

املشفرة.

وقــال شــريك "األمــن الســيبراني" 

في شركة "ويفســتون" لالستشارات 

 "هــذا الرقــم يبدو 
َّ

جيــروم بيــوا إن

 الشــركات الكبيــرة 
َّ

"، إذ إن
ً
معقــوال

باتت محمية بشكل أفضل من تهديد 

برامج الفديــة وأصبحت مهاجمتها 

"أسهل".

ز 
ّ
والحظ أن هذه العمليات باتت ترك

على "أهــداف أصغر"، كالشــركات 

الحجــم  املتوســطة  أو  الصغيــرة 

والسلطات املحلية واملستشفيات.

 مهاجمــة هــذه الجهات 
َّ

وأوضــح أن

تحقق ربحًا أقــل بكثير للمهاجمني، 

 إمكاناتها محدودة، أو 
َّ

نظرًا إلــى أن

 تدفع، كما هي 
ْ

لكونها ال تســتطيع أن

حال الجهات الحكومية.

 وقت التحضير للهجوم 
َّ

ه شرح أن
ّ
لكن

هو نفسه سواء أكان يستهدف شبكة 

مــن ألــف جهــاز كمبيوتر أو شــبكة 

تضم 50 ألف جهاز".

أمــا الخبيــر لــدى "تاليــس" إيفــان 

"هجمــات  أن  فأكــد  فونتارنســكي 

برامج الفدية لم تزد عام 2022، بل 

حتى أنها انخفضت في أوروبا".

لكنه تحفــظ مع ذلك عن اســتنتاج 

برامــج  فــي  "انخفــاض"  حصــول 

عــن  الحديــث  وآثــر  الفديــة، 

"استقرار".

ورأى أن "الجهــات املســتهدفة باتت 

تفاوض أكثر فأكثر في شأن "الفدية" 

املطلوبة منها. ولم يســتبعد أن تكون 

لهجمــات بعض املقرصنــني غايات 

"سياسية" أكثر مما هي مالية، في ما 

يتعلق بالحرب الروسية األوكرانية.

الطلبات الخيالية أصبحت بعيدة

أحــد  وهــو  غــروت،  دافيــد  وقــال 

املســؤولني األوروبيــني فــي شــركة 

املتخصصة  األميركيــة  "مانديانت" 

فــي الدفاع الســيبراني إن "الضغط 

املستمر من الســلطات، والتوقيفات 

العديدة" و"التعليمــات لعدم الدفع" 

تــؤدي كلهــا دورًا أيضــًا فــي هــذا 

"التباطــؤ" فــي مــا يتعلــق ببرامــج 

الفدية.

أما فاليري مارشيف، وهو صحافي 

يراقــب   MagIT فــي  متخصــص 

مجموعــات  نشــاط  باســتمرار 

برامج الفدية، فالحــظ أن "طلبات 

الحصول علــى فدية كانــت ضعيفة 

عام 2022".

الخياليــة  الطلبــات  أن   
َ

وأبــرز

للمقرصنني والتــي كانت نتصل إلى 

50 مليــون دوالر عــام 2021 "تبــدو 

بعيدة".

ورأى أن األهم بالنسبة إلى املبتزين 

علــى  الحصــول  ضمــان  "هــو  اآلن 

 
ً
الفديــة، حتى لــو كان املبلــغ معتدال

نسبيًا".

 
َّ

 جميــع الخبراء اتفقوا على أن
َّ

إال أن

الجرائم الســيبرانية خطيرة جدًا، 

ولو أنها تشهد هدوءًا نسبيًا.

وقال األمني العام للرابطة الفرنسية 

ملتخصصي األمن السيبراني لوييك 

غويــزو إن أرباحًا كبيــرة تنجم عن 

عمليات االحتيال في مجال منتجات 

املصحوبــة  الرقميــة  تــي"  إف  "إن 

بشــهادة تثبت اصالتها، وفي مجال 

وكذلــك  الالمركــزي"  "التمويــل 

البريــد  رســائل  اختــراق  عمليــات 

اإللكتروني املهنية.

تلمــع األزيــاء ذات الطابع املســتقبلي لراقصات 

الباليــه تحت األضــواء، هــي التي لــم تكن قبل 

شــهرين ســوى عبارة عن مجموعة مــن القناني 

البالســتيكية داخــل ســلة مهمالت فــي طوكيو. 

فالراقصــات فــي العرض الــذي يحمــل عنوان 

"بالســتيك" ارتديــن تنانير باليــه مصنوعة من 

لفافات ذات فقاعات، وأمسكن بمظالت شفافة 

ة، بينما صنعت الجــدران العمالقة 
َّ

كانــت مرمي

التــي يقــام العــرض بينهــا مــن القنانــي املعاد 

تدويرها.

التــي  ة 
َّ

البالســتيكي القنانــي  مجمــوع  وبلــغ 

 (K-BALLET) "اســتخدمتها فرقة "كيه - باليه

اليابانيــة في هذا العرض أكثر من عشــرة آالف 

قنينة.

وأشــارت منظمة التعــاون االقتصــادي والتنمية 

 كمية النفايات البالستيكية تضاعفت في 
َّ

إلى أن

 إعادة 
ّ

مختلف أنحاء العالم خالل 20 عامًا، لكن

التدوير ال تشــمل ســوى 9 في املئة منها. وتوقعت 

األمــم املتحدة أن تشــهد كمية البالســتيك التي 

يتــم إلقاؤها فــي املحيطات زيــادة قدرها ثالثة 

أضعاف تقريبًا بحلول سنة 2040.

والحظ جوليــان ماكاي (25 عامًا) أن "أوســاط 

عالم الرقص لم يســبق أن ســلطت الضوء" على 

"املشكلة الهائلة" التي يمثلها التلوث البالستيكي، 

معتبرًا أن الفنون املســرحية يمكن أن تســهم في 

التوعية بهذا املوضوع.

واعتبــر أن "جمــع الباليــه أو الرقص مــع إعادة 

التدوير أو إعــادة التدوير نحو األفضل، يشــجع 

النــاس على أن يقولوا ألنفســهم: ماذا يمكننا أن 

نفعل أيضًا؟".

في تشــرين الثانــي الفائت، ســار منتج العرض 

 
ً
تايجو تاكانو ومصمم الديكور ناويا ســاكاتا ليال

في حي هاراجوكو املشــهور باألزيــاء في طوكيو، 

وراحــا يغرفــان مــن مســتوعبات النفايــات ما 

يحتاجانه كأكسسوارات لعرضهما املستقبلي.

وتعاون تاكانو وســاكاتا مع شــركة "شــيراي إكو 

ت القناني 
َ

خِدم
ُ

ســنتر" ملعالجة النفايات، واســت

التي أعادت هذه الشــركة تدويرها لكتابة عبارة 

ضخمة فوق املســرح. وقال ســاكاتا إنه أدرك في 

هذه املناسبة أن كمية البالستيك التي يتم رميها 

كل يوم "صادمة".

ويمثل البالســتيك األحادي االســتخدام مشكلة 

كبيــرة في اليابان، إذ غالبًا مــا يتم تغليف املواد 

الغذائية، ومنها الفاكهة، كل واحدة على حدة.

ومع ذلك ، ينتج اليابانيون نفايات بالستيكية أقل 

من متوســط ما تنتجه الدول األوروبية األعضاء 

في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، وثالث 

ا لهذه املنظمة.
ً

مرات أقل من األميركيني، وفق

كذلــك تجمــع اليابــان وتعيــد تدويــر كمية من 

البالســتيك أكبر من دول أخــرى كثيرة، مع أنها 

غالبًا ما تكون "إعادة تدوير حرارية"، بحيث يتم 

حرق النفايات إلنتاج الطاقة.



ة 
َّ

 بمنطقة األعظمي
ّ

نيت بعد الخراب والطاعون اللذين حال
ُ
محلــة الحارة أصلها بتخفيف الراء تعني املحلة، ألنها ب

ة)، وهي ليست حارة بأجوائها كما يتوهم البعض، 
ّ

سنة 1831. ثم تحول اسمها مع مرور الزمن ليلفظ بشكل (حــار

ة محالت بغداد، تحيط وتحاذي مرقد ومســجد اإلمام 
َّ

ما ســميت الحارة لكونها محلة صغيرة بالقياس الى بقي
َّ
وإن

ة مرقد املتصوف بشر الحافي ومسجده الجامع.
َّ

ة والديني
َّ

أبي حنيفة النعمان، وتضيف بمكانتها املوقعي

ة طائفًا 
َّ

ة والكاظمي
َّ

ة الثانية عام (1939 – 1945) كان الجســر القديــم ما بني منطقتي األعظمي
َّ

بعد الحرب العاملي

علــى النهر، وكان يربط بــني الضفتني طوافات متالصقة ومربوطة بحباٍل متينة بمبنى أثري من بقايا قصر قديم 

ة)، وهو لفظ يطلقــه البغداديون على الطوافات (الدوب) ومفردهــا (دوبة) املصنوعة من معدن 
َّ

تسمى(املســاني

الحديد وحجمها يتحدد حسب الحاجة لنقل الناس والبضائع...

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

 
َّ

 لوحة "بنــات أدوارد دارلــي بويت" أفضل عمــٍل فنيٍّ تم
ُّ

تعــد

إنجــازه في العــام 1882 وهي من أعمال الرســام األمريكي 

جون ســينغر ســارجنت حني كان في السادســة والعشــرين 

من عمــره، وذلك خالل فتــرة مكوثه في باريــس. كان فنانًا 

ة في العاصمة 
َّ

شــابًا موهوبًا تمكن من تقديم بصمتــه الفني

ة.
َّ

الفرنسي

 موضوع 
َّ

وحســب صحيفة الواشنطن بوســت األمريكية فإن

 أربع بنات لصديقيــه نيد بويت 
َّ

ــن
ُ
لوحة الفنان ســارجنت ه

وزوجته. كان الزوجان ميسوري الحال ويعيشان في شقة في 

باريس. ولكن ما الذي جعل لوحة "بنات أدوارد بويت" جذابة 

وغامضة؟ 

 اللوحة 
َّ

 الســبب الرئيــس وراء ذلك هو أن
َّ

تقول الصحيفة إن

ًا والســبب اآلخر هو الفضاء أو املساحة 
َّ

تمثل بورتريه أســري

 
َّ

ن
ُ
الفارغة فــي اللوحة. تمثل اللوحة أربــع فتيات صغيرات ه

بنات أدوارد بويت في شقة األسرة. اللوحة معروضة اآلن في 

جناح الفن الجديد في متحف الفنون الجميلة في بوســطن. 

ها مجرد لوحة تمثل أربع 
َّ
 تفسير اللوحة على أن

َّ
في البداية تم

ة 
َّ

 النظر إليها الحقــًا بصورة تجريدي
َّ

فتيات يلعــنب. ولكن تم

تعكس االهتمام الكبير بغموض اللوحة.

ها ذات شــكل هندســي ومســاحات عميقة 
َّ
ز اللوحة بأن

ّ
تتمي

 
ً
وعريضة. يدور موضوع اللوحة عن الطفولة بقدر كونها مثاال

 البورتريه. وقد عمل الرسام على ترتيب األطفال في 
ِّ

على فن

اللوحة بحيــث تجلس الصغرى (جوليا) على األرض، وتقف 

ماري (ثماني ســنوات) الى يسار اللوحة بينما تقف الكبرى 

ة ويحجبها 
َّ

(جني)، 12 عامًا، وفلورنسا، 14 عامًا، في الخلفي

ة. وعمــل الفنان أيضا علــى إخفاء وجه 
َّ

الظل بصــورة جزئي

إحدى الفتيات.

وقــد أطلــق الكاتب هنــري جيمــس، أحد أصدقاء الرســام 

ســارجنت، على هذه اللوحة عنوان "أربعة أطفال في صالة" 

بينما أسماها أحد النقاد املعاصرين بـ "أربع زوايا وفراغ".

موهوبــًا  ــة 
َّ

مائي ألــوان  رســام  (نيــد)  بويــت  أدوارد  كان 

مــع   
َّ

ليســتقر  1864 فــي  أدوارد  ج 
ّ

تــزو ــًا. 
َّ

ثري والــده  وكان 

زوجتــه فــي باريــس. وبدأ خــالل فتــرة تواجده فــي باريس 

 بالتركيــز علــى عملــه في مجــال الفــن بينما كانــت زوجته 

تعمل على رعاية بناتها األربع.

ــام جون ســارجنت على تركيز الضوء من الجهة 
َّ

عمل الرس

اليســرى مــن اللوحة ليصبح تركيــز الضوء أقــل في الجهة 

اليمنى. ترتدي الفتيات األربــع مأزرا أبيضا من دون أكمام. 

وتتميــز اللوحة بــأن ثالثة من الفتيات ينظرن إلى املشــاهد 

 الفتيات تقف 
َّ

(الرســام) بصورة مباشــرة وهذا متوقــع ألن

لغــرض رســم اللوحة، لكن فلورنســا تنظر الى فــراغ مظلم 

ة من صنع 
َّ

وتقف على مقربة من شقيقتها وتتكئ على مزهري

ياباني. لكن محاولة أن تتخيل الصورة من دون فلورنســا هو 

كما أن تتخيل كلمة من دون حرف.

يقــول كاتب املقــال: ماذا يعنــي الغموض في هــذه اللوحة؟. 

 الناس بدؤوا بتقديم عدد من النظريات 
َّ

يشير الكاتب الى أن

لتوضيح الغموض. يقول الكاتب، سألت أمينة متحف الفنون 

الجميلــة وصاحبــة كتــاب "بنــات ســارجنت: ســيرة لوحة" 

أيريكا هيرشــلر "ما الذي يحدث حســب اعتقــادك في هذه 

 الفتيات 
َّ

 اللوحة تبــدو وكأن
َّ

ها تشــعر أن
ّ
الصورة؟" أجابت أن

تمــت مقاطعتهن قبل البدء بلعب لعبة خدعــة. أعتقد، تقول 

 الرسام نفسه كان يلعب لعبة 
َّ

 اللوحة تبدو وكأن
ّ

هيرشــلر، أن

مــن خالل تقديم لغز يســتوجب الحل. وهــذا اللغز هو كيف 

تعمــل على رســم اللون األبيض من خالل أنــواع مختلفة من 

الضوء. 

قد ال تكــون اللوحة لغزًا يحتــاج الى حل، لكنها تثير شــعورًا 

ًا يتعلق بالطفولة، املساحات الفارغة والعزلة.
َّ

قوي

 البورترية فــي وقته 
ِّ

اد فــن
ّ

 الرســام ســارجنت أحــد رو
ُّ

يعد

ة. ولد سارجنت في 
َّ

ة واملائي
َّ

ورســم املئات من اللوحات الزيتي

فلورنســا ألبوين أميركيــني. تلقى تدريبه فــي باريس وعاش 

حياتــه في لندن وعدد من الــدول األوروبية. ظهرت مهاراته 

 الثالثة 
ِّ

 مبكرة، إذ بدأ الرسم وهو في سن
ٍّ

ة وهو في سن
َّ

الفني

 الثالثة والعشــرين تلقى عدة عروض للعمل 
ِّ

عشرة. في ســن

ة وأظهر قدرته على الرسم بثبات في 
َّ

لتنطلق مســيرته الفني

الســنوات الالحقة التي جعلت منه فنانًا بارزًا ومشهورًا بني 

رسامي البورتريه.

شارك ســارجنت في تأسيس العديد من معارض الفنون في 

مدينة نيويورك، كما شــارك في العديد مــن هذه املعارض. 

ة لهذا الرســام في بوســطن في 
ّ

وقد أقيمت معارض تذكاري

متحــف املتروبوليتــان للفنون، األكاديميــة امللكية، ومعرض 

تيت في لندن.

صحيفة الواشنطن بوست األمريكية 

15
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ة 
َّ

مثل الجنون عند الفيلســوف الفرنسي ميشيل فوكو فكرة محوري

عبــر األدوار التــي يمكن أن تلعبها الفلســفة في التاريخ البشــري 

ة والواقع االجتماعي. 
َّ

بوصفها أداة فاعلة في دراسة العلوم اإلنساني

وكان يحــاول تفكيــك االتجاهــات الســائدة في التنظيــر للجنون 

كفكــرة مرت بمراحل متعــددة انتقلت من زمنها الكالســيكي في 

القرون الخامس عشر والســادس عشر والسابع عشر، حني كانت 

ة 
َّ

الرؤيــة للجنــون تتم عبر معيــار العقل، وفي هذه الفتــرة الزمني

كان الفهم الســائد يعد األحمــق مجنونًا.وقــد أورد نماذج لبعض 

املحتجزين لســبب أســماه بـ «الخلــل الذهني» إذ رأى أن أســباب 

 
ُّ

عد
ُ

ســجن الشــخص وي
ُ

احتجازهم غريبة، فليس من املنطقي أن ي

ه 
َّ
ه يغني في الليــل والنهار، أو ألن

َّ
ه كثير الشــغب، أو ألن

َّ
مجنونــًا ألن

كذاب، أو قلق وحزين، فأراد فوكو أن يتم الحديث عن الشيء عبر 

نقيضه. 

 إن نماذج النصوص املكتوبة عن ملوك هم (شوســني وأدن دكان وشــولكي) وعن امللك/ اإلله – الشــاب دموزي. هي نصوص مكتوبة 

عــن عقائد الخصوبة وطقوس الجنس املقدس عند الســومريني والتي كانت تقام ويمارســها اإلله واآللهــة أو امللك والكاهنة، وهذه 

ًا، من أجل فعل الخصوبة في الحياة،   والتوازي واضح وكبير جدًا بني نشيد االنشاد وهذه 
َّ
ًا وديني

َّ
ًا وروحي

َّ
ة تمثل اتصاال جسدي

َّ
الثنائي

النصــوص والتــي بلورت موقفًا نقديــًا واضحًا عن التناص املوجود بينهما. كما يؤكد الســطو اليهودي على التــراث العراقي القديم 

واســتثماره في صياغة متأخرة نشيد/ االنشاد في بابل. حيث اســتقر نصًا احتفاليًا يقدمه اليهود خالل احتفاالتهم وطقوسهم التي 

كانت تقام آنذاك...
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حصل الكاتب البريطاني أنتوني 

جوزيــف علــى جائــزة تــي أس 

إليــوت للشــعر عــن مجموعتــه 

الشــعرية ســوناتس فــور ألبرت

Sonnets for Albert   للعام 2023 

وصفها الحــكام بأنها ”مضيئة“ 

وهي مجموعة تحتفل باإلنسانية 

في جميع تناقضاتها وتبث حياة 

جديدة في هذا الشــكل الدائم.. 

جنيــه   5000 الجائــزة   قيمــة 

هذا  شــهدت  والتــي  إســترليني 

العام تسجيل 201 مشاركة.

أدرجت (ســوناتس فور ألبرت) 

الشــعرية في القائمة املختصرة 

ألفضــل  وورد  فــور  لجائــزة  

مجموعــة العــام املاضــي وهــي 

مجموعة سيرة ذاتية تبني تأثير 

النشأة مع أب غائب إلى حد كبير 

وتم اختيار جوزيف ليكون الفائز 

مــن قائمــة مختصــرة مــن 10 

مجموعــات تضمنت املجموعات 

األخــرى املدرجــة فــي القائمــة 

مجموعــات  خمــس  املختصــرة 

شــعرية ألول مرة وهي: (هدوء) 

للشــاعرة البريطانيــة فيكتوريا 

أدوكــوي بولي (ســاليد) ملارك 

باجاك (بلد اللصوص) لجيمس 

كونور باترسون  (الغرفة بيننا) 

للكاتبة دينيس ســاول و (عزبة) 

للشاعر يومي سود. 

- يقــول جان ســبراكالند رئيس 

لجنة التحكيم الــذي انضم إلى 

اللجنة بحلول العام 2021 وهانا 

لــوي الحائــزة لكتــاب العام في 

كوســتا فــي العــام 021 وروجــر 

روبنسون الحائز لجائزة تي إس 

 كل كتاب 
َّ

إليــوت للعــام 2019: إن

من الكتــب املختصــرة ”تحدثنا 

بقوة بصوت مميز“.

-أنتونــي جوزيــف كاتــب خيــال 

علمي روائي وموسيقي ومحاضر 

ة فــي كلية 
َّ

فــي الكتابــة اإلبداعي

كينجــز لنــدن (57) عامــا وهو 

ة 
َّ

مؤلف خمس مجموعات شــعري

وثــالث روايــات، بمــا فــي ذلك 

ــة 
َّ

خيالي ذاتيــة  ســيرة  كيتــش: 

لغالف غــالف عــادي والتي تم 

ترشيحها في القائمة املختصرة 

لجائزة جمهورية الوعي وجائزة 

أنكور للجمعية امللكية لألدب وتم 

إدراجهــا فــي القائمــة الطويلة 

لجائــزة OCM Bocas في العام 

2019 عــن األدب الكاريبــي كما 

أصــدر ثمانيــة ألبومــات القــت 

جميعها استحسان النقاد.

- تم اختيار الشــاعر البريطاني 

فيليــب غــروس الفائــز بجائزة 

إليوت للشعر في العام 2009 عن 

فيلم املالك الثالث عشر، وفيونا 

بنسون عن فيلم (الزهر) وجيما 

بــورغ عــن فيلــم وايلــدر وزافار 

كونيال عــن كتــاب األخضر في 

إنجلترا ومنحت جائزة للشاعرة 

البريطانيــة جويــل تايلــور عــن 

ديوانها ”أناشيد وقصائد أخرى/ 

C + nto & Othered Poems“ في 

العام 2021.

عن مجموعة شعرية «مضيئة»

وقد أورد نماذج لبعض املحتجزين لســبب أســماه 

بـ «الخلــل الذهني» إذ رأى أن أســباب احتجازهم 

ســجن الشــخص 
ُ

غريبــة، فليــس من املنطقي أن ي

ــه يغني في 
َّ
ه كثير الشــغب، أو ألن

َّ
 مجنونــًا ألن

ُّ
عــد

ُ
وي

ه كذاب، أو قلق وحزين، فأراد 
َّ
الليل والنهــار، أو ألن

فوكو أن يتم الحديث عن الشيء عبر نقيضه. 

ة 
َّ

لــم يقتنــع فوكو بركيــزة العقــل كخالصــة نهائي

ه قدم ما يعرف بـــ «الحداثة 
ّ
لعمــل الحداثــة، إذ إن

 
َّ

 توأمان، وأن
َ

 والجنون
َ

املضادة» حني قــرر أن العقل

 من ِســلميته، 
ُ

ر
ِّ

ي
َ

غ
ُ

ب يومًا ما، «ســي
َّ
 ســيتهذ

َ
الجنون

نظم ســلوكه ويعمل 
ُ

 في قلــِب اإلنســاِن وي
ُ

وســيولد

 بســلطانه إلى املــدن ذاتها. 
ُّ

علــى خلخلته، ســيمتد

ه. 
ُ
 فتتجاهل

ُ
 األشــياء، أما الطبيعــة

ُ
ئ

ِّ
هد

ُ
 ت

ُ
فالحقيقة

وسيختفي سريعًا عندما يظهر ما هو أساس للكون: 

ة. وقــد يكون كل الناس 
َّ

حياة ومــوت، عدالة حقيقي

خاضعــني له، إال أن ســلطته ســتكون دائمــًا تافهة 

ها ستكشف عن نفســها داخل حقيقته 
ّ
ة؛ ألن

َّ
ونســبي

الرديئة فــي أعني الحكيم. فاملجنــون عند الحكيم 

سيصبح موضوعًا، وسيكون كذلك في أردأ صورٍة؛ 

 موضوعــًا لضحكه، واســتنادًا إلى 
ُ

ها ســتصبح
ّ
ألن

 أمجاده. فالجنون وإن كان 
َ

ه ســيكون أسير
ّ
هذا، فإن

أحكم العلوم، ســينحني أمام الحكمة التي ســيظل 

في نظرها جنونًا. قد يكون للجنون الكلمة األخيرة، 

ه لن يكون أبدًا آخر كلمٍة في الحقيقة والعالم»
ّ
ولكن

 فوكو اكتشــف مفهوم الصمت 
َّ

 رأى بعض النقاد أن

فــي فكرة الجنون، ووصل إلى قناعة أن املجنون هو 

شــخص صاحب رؤية مغايرة عن هذا العالم ليس 

بمقدوره التعبير عنها بشــكل مفهــوم. كما وجد أن 

محاكمــة اآلخر وفق املعايير الشــخصية، أمر غير 

صائــب، وال عدالة فيه. لذلك من األفضل بحســب 

فوكو تحليل خطاب املجنــون الذي ليس بالضرورة 

ًا وفق نظرة أن كل شــيء داخل النص؛ 
ّ

أن يكون نص

لذلك جــاء مفهوم فوكو للخطــاب ليس من منظار 

الصحيح وغير الصحيح، أو العقلي والالعقلي. قبل 

ذلك كان الخطاب مجــرد تعكس الواقع كيفما هو، 

لكن املوضوع اختلف مع فوكــو، إذ أصبح الخطاب 

يمارس التفكير والتحليل، وقدرة لغته على صناعة 

املفاهيم، وإنشاء عالقات بما حولها.

وقد رأى الناقد التونســي محمــد املزوغي أن فوكو 

 
ّ

في (تاريخ الجنون في العصر الكالسيكي) استفز

حساسية الفالســفة ليس فقط من جهة التحديات 

ــة، بل مــن جهة أســلوبه املثيــر ذي الطابع 
َّ

الفكري

األدبي. وإن نفاد الطاقة الحيوية للفلسفة الوجودية 

ووقوفها بني خياري: التحول إلى التحليل أو الذهاب 

إلى نمط جديــد هو ما جعل أجيــال الفكر الجديد 

تتجه إلى الخيــار الثاني، بدل أن يجعلوا الفلســفة 

أكثر تعقيدًا على صعيد الــكالم، راحوا يدمجونها 

ة كاللســانيات والتحليل النفســي 
َّ

بالعلوم اإلنســاني

ــة. وأن فوكو ينتمي 
َّ

ــة واألدبي
َّ

والدراســات التاريخي

لهذا الجيل املتألق من الفالسفة األدباء حني توجه 

إلــى التاريخ وخاض فــي حقول لم تســبر حضارة 

الغرب أغوارها.

انحاز ميشــيل فوكو إلــى تلك الصرخــات املكبوتة 

التي قســا عليها الزمن الكالســيكي ال لشــيء؛ إال 

لكون أصحابها من الضعفاء املغلوبني على أمرهم، 

والذين انتهــى بهم األمر منبوذين بقرار ســلطات 

القضاء والكنيسة.

أراد فوكــو أن يجعلنا نتعاطف مع (هيثكليف) بطل 

روايــة (مرتفعات وذرنج) الذي ظل يشــتم حبيبته 

(كاثرين)، وبعد صراخه الذي قاده للجنون يتمنى 

دفــن إلى جانبها. ونتعاطف كذلك مع الســيدة 
ُ

أن ي

(ماكبث) في مسرحية شكسبير.

وبالوقــت نفســه أراد عبــر نصوصه التــي تناولت 

 أدبيــًا أنيقــًا أن يقــدم 
ً
الجنــون، واتخــذت شــكال

، بحيث يتحدث 
ً
 وجماال

ً
ة

ّ
الفلسفة بشكل أكثر إنساني

عن القوة والسلطة التي سبق لنيتشه أن تحدث بها، 

مع األخذ بنظر االعتبار أن فوكو كان مهتمًا بنيتشه. 

ة، وأن 
ّ

كان يريد تحويل الســلطة إلى ســلطة معرفي

ة فــي اقتحام 
ّ

يؤصــل لالختالف ومغايــرة النمطي

املســكوت عنه، والحفر في جذور القضايا املتعلقة 

ة، والتنقيب األخالقي فيها، بما في ذلك 
َّ

باإلنساني

التنقيب عن أصول فكرة الجنون، وتشجيع الدخول 

 مــن إركابهم 
ً
إلــى أعمــاق صمــت املجانــني بــدال

(سفينة الحمقى).

  

 الشــعر هــو 
ّ

ــة أن
ّ

نســتنتج مــن هــذه الرؤيــة االصطالحي

 فــي هــذا املجــال؛ والقصيدة هــي املفهوم 
ّ

املفهــوم العــام

ث عــن عالقــة 
ّ

، فحــني نتحــد
ّ

الخــاص

الشــاعر بالشــعر ينبغي أن يحصل ذلك 

في ســياق القصيدة وبدالالتهــا وقيمتها 

التها وقضاياها 
ّ

 عن تحو
ً
وفضائها فضال

وأعرافها، فالقصيدة هــي محور البحث 

والقــراءة واملراجعــة واملقاربــة والتداول 

ــات 
ّ

والفحــص واملعاينــة وجميــع الفعالي

إذ  العمــل،  بهــذا  ــة 
ّ

الخاص ــة 
ّ

اإلجرائي

نــا نقصــد 
ّ
حينمــا نقــول (الشــعر) فإن

 الشــعر 
ّ

 فن
ّ

ــة تخص
ّ

ــة عام
ّ

حالــة تاريخي

املعــروف بـــ (القصيــدة)، وال يمكن أن 

 بداللة 
ّ

ة الجنس األدبّي إال
ّ

نعني خصوصي

مصطلح (القصيدة).

ة 
ّ

خــي الشــعري
ّ

 كثيــرًا مــن مؤر
ّ

يبــدو أن

ة والباحثني والدارسني واملشتغلني 
ّ

العربي

قون كثيرًا بني الشعر 
ّ

في هذا الحقل ال يفر

والقصيدة، فهم يخلطون بينهما على نحو 

 مصطلــح منهمــا مرادف 
ّ

 كل
ّ

يبــدو وكأن

 الفرق فــي الحقيقــة كبير 
ّ

لآلخــر، لكــن

ع عنه 
ّ

جدًا، وال مجال للخلط بينهما مطلقًا، فالشعر وما يتفر

م 
ّ
ل النظام األدبّي املتحك

ّ
 تمث

ً
ة مثال

َّ
من مصطلحات كالشعري

ة التي 
ّ

ة كي يجعل منها أدبًا، أو الشــاعري
ّ

بالنصــوص األدبي

 شيء إنسانّي أو 
ّ

طلق على أي
ُ

ة يمكن أن ت
َّ

هي صفة رومانســي

ة في 
ّ

 طاقة شعري
ّ

طبيعّي أو كونّي، والشــعرنة التي تعني ضخ

ة أكبر على 
ّ

 أكثر وتكتسب ســيولة فضائي
ّ

األشــياء حتى ترق

ة والجذب واإلدهاش، وغيرها من 
ّ

صعيد النشــاط والحيوي

املصطلحــات التــي يمكن أن تنــدرج في 

ــل النوع األدبّي 
ّ
هذا الســياق، وهذا ال يمث

املخصوص بانتمائه الحاســم إلى الشعر 

وهو (القصيدة)، فالقصيدة هي املوازي 

ة 
ّ

ة والرواية والسيرة الذاتي
ّ

النصّي للقص

ة 
ّ

ة وغيرهــا من الفنــون األدبي
ّ

واملســرحي

في ميزان تحديد الجنس أو النوع األدبّي 

 صحيــح ودقيق وواضح. 
ّ

علــى نحو نظري

نــه 
ّ

 معنــى (القصــد) الــذي يتضم
ّ

لعــل

مصطلــح (القصيدة) في جــذره الفعلّي 

ة إلى الداللة 
ّ

) ينحــاز بقو
ُ

د
ُ

: يقص
َ

د
َ

ص
َ

(ق

ــة العميقة له، فــإذا كان مفهوم 
ّ

الجوهري

 من يسعى نحو 
ّ

صل بكل
ّ

ًا يت
ّ

(الشعر) عام

 
ّ

التعبير عن شعوره وإحساسه بقول شعري

سن الصياغة وطاقة التأثير، 
ُ

ر على ح
ّ
يتوف

ق من 
ّ

 مفهــوم (القصيــدة) ال يتحق
ّ

فــإن

ة الــكالم إلى مبتغاها 
ّ

دون وصول قصدي

ة واضحة املعالم، 
ّ

القائم على تجربة حيوي

ويمكن على هذا النحو التعامل مع مفهوم 

(الشــعر) قريبًا من مفهوم (القــول)، والتعامل مع مفهوم 

(القصيدة) قريبًا من مفهوم (الكالم)، بما يجعل اإلشارة 

 تمامــًا حني نســتخدم مصطلح 
ّ

إلــى الجنس األدبــّي تصح

 تمامًا حني نســتخدم (الشــعر) على 
ّ

(القصيدة) وال تصح

إطالقه املفتوح.

ــق جوهر املطلوب 
ّ

ــى هذه الرؤيــة على نحو واضح يحق
ّ
تتجل

ة لوصف الحالة وتحديدها، فحني 
ّ

ر عنصر القصدي
ّ
في توف

ة عالقة 
ّ

 ثم
ّ

) فإن
ً

ة
ّ

 قص
ُ

 القاص
ّ

نقول (قص

بني الفعــل واملفعول املطلق إذ املفعول من 

 
َ

جنس الفعــل، وهكذا حني نقــول (قصد

 املعنــى املوازي 
ّ

) فــإن
ً

 قصيــدة
ُ

الشــاعر

نفســه،  األداء  ي 
ّ
يــؤد الســابقة  للجملــة 

 (
َ

ــد
َ

ص
َ

ــق العالقــة بــني الفعــل (ق
ّ

لتتحق

واملفعــول املطلــق (القصيــدة) على نحٍو 

يقــوم فيــه املفعــول املطلــق بامتصــاص 

 في الفعل، ويمكن تحليل 
ّ

املعنى القصدي

) بمســتويني 
َ

د
َ

ص
َ

ة للفعل (ق
ّ

البنية الداللي

ل يحيــل على 
ّ

متفاعلــني متداخلــني، األو

املبرمــج  التخطيــط  بمعنــى  ــة 
ّ

القصدي

للقيام بالفعل، ويحيــل الثاني على ظهور 

عالمة الصوت في نوع من اإلجراء الفعلّي 

ب على 
َ
نتخ

ُ
يقوم على إطالق كالم نوعّي م

ة 
ّ

دة من أجل وظيفة كالمي
ّ

ة محــد
ّ

وفق آلي

نــة، وهنا يحصل تقارب شــديد جدًا 
ّ

عي
ُ

م

بــني عالمتي الفعــل واملفعول بمــا يخدم 

دها وينجز مبتغاها.
ّ

الفكرة ويؤي

ة داخل هــذا املضمار ألجل 
ّ

ــة االصطالحي
ّ

ك الفعالي
ّ

تتحــر

ضح فيها حدود املصطلح، 
ّ

الوصول إلى الصورة العامة التي تت

 الجنس األدبّي العام نقول (الشــعر)، وفي 
ُ ّ

عــني
ُ
لذا فحني ن

نا حني 
ّ
الجهــة األخرى نقــول (النثر) أو (الســرد)، غير أن

نذهب نحو تعيني النوع في جنس الشعر نقول (القصيدة)، 

 فنقول 
ّ

/ الســردي
ّ

والحــال نفســه حني نبغــي النوع النثــري

(القصة/ الروايــة/ الســيرة الذاتية/ الرســالة.. وغيرها)، 

وهنــا يكــون الجنس األدبّي صــورة عامة 

ال يمكــن االســتناد إليهــا لتحديــد النوع 

ا يتوجب 
ّ

األدبــّي العامل فــي امليــدان، مم

إلــى  واالنتقــال  بذلــك  االكتفــاء  عــدم 

 طبقــة أخرى لفهم املطلــوب من الوصف

 الوصــف العام 
ّ

والتعيــني. يعنــي هــذا أن

مــن  بلــغ  -مهمــا  الكبــرى  دائرتــه  فــي 

م لنا 
ّ

الشــيوع والتــداول- ال يمكــن أن يقد

مــا نحتاجــه حني نرغــب بالوصــول إلى 

ا إذا 
ّ

ــة املطلوبة، أم
ّ

الصورة االصطالحي

دخلنــا بعد ذلك فــي دائرة أضيــق بحثًا 

ث داخــل فضاء 
ّ

عــن األشــكال فســنتحد

ة 
ّ

الشــعري األشــكال  عــن  (القصيــدة) 

الثالثة املعروفة (قصيدة الوزن/ قصيدة 

 نوع منها 
ّ

التفعيلــة/ قصيدة النثــر)، وكل

ة من مراحل التكوين 
ّ

ل مرحلة تاريخي
ّ
يمث

 واإلنسانّي، 
ّ

 والحضاري
ّ

الثقافّي والفكري

إلــى  والباديــة،  القبيلــة  مجتمــع  مــن 

مجتمــع املدينة والحاضــرة، إلى مجتمع 

العوملــة حيث تكــون قصيــدة النثر هــي قصيدة املســتقبل 

 فــي تمثيل درجــة اســتجابتها لقوانني العصــر ومقتضياته

اته.
ّ

وحساسي
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 وباإلمــكان االهتداء إلــى التأثير العراقي 

فــي البنيــة الداخليــة للنص، حيــث كتب 

ة متناظرًا 
ّ

ة/ أدائي
ّ

االنشــاد بطريقة تمثيلي

مع كثير مــن النصوص األدبيــة العراقية 

القديمــة التــي كانــت تقــدم فــي االعياد 

كثيــرة.  والنمــاذج  الدينيــة  واملناســبات 

ولعــل أكثرهــا حضورًا هــو نص رثــاء أور 

 ادائيــًا واضحًا وكذلك 
ً
الذي اتخذ شــكال

النصــوص الصراعيــة الخاصــة بتداخل 

الرعويــة/  الحضاريتــني،  املرحلتــني 

والزراعية وأهــم تلك النصوص، الصيف 

والشــتاء/ الراعــي والفــالح، مضافــًا لها 

ايضــًا نصــوص الغزل بــني انانا/ عشــتار 

ودموزي.

 وينفرد ســفر نشيد االنشاد بإطاره الفني 

وظهر غريبًا وسط أسفار الكتاب املقدس، 

ه نــص تمثيلي تتــوزع أدواره بني عدد 
ّ
وكأن

ضيء لنا 
ُ

 النشيد ي
َّ

من الشــخوص. كما أن

حيويــة الطقــس الدينــي الذي يقــدم فيه 

هــذا النص، حيويــة متأتية من املشــاركة 

الجمعيــة والتبــادل الشــعائري مــن أجل 

أن تتحقــق أعلى درجــات التبادل الروحي 

عرفنــا  إذا  وخصوصــًا  املحتفلــني،  بــني 

هم أبعــدوا عن مكانهــم األول وانتقلوا 
ّ
بأن

إلــى مكان آخر – بابــل، فالصلة مع املكان 

الجديد، لن تكون بمثل عالقتهم مع املكان 

األول الذي صــاغ ذاكرتهم وبلــور تاريخًا 

فرديًا وجمعيًا.

والفنــون  الرقــص  اليهــود  عــرف  ولقــد 

املصاحبــة له كاملوســيقى والغنــاء، وأجد 

لهذا بصمات واضحة في نشــيد االنشــاد 

والشــعائر  بالرقــص  مصاحبــًا  فيكــون 

األخرى املكرســة للطقس الديني. وعالقة 

اليهود بالرقص معروفة. كذلك املوسيقى 

ومنــذ كان داود فتيًا، ولوال معرفته العزف 

علــى القيثــارة ملا اســتطاع الوصــول إلى 

بــالط امللــك شــاوول، ليهــدأ روع امللــك 

لحظتمــا تعتريــه نوبة الغضــب والجنون. 

والهمية داود في التاريخ الديني والبطولة 

املســروقة احتل مكانة كبيــرة في الذاكرة 

ة.
ّ

ة اليهودي
ّ

التاريخي

 ولهــذا حظــي ابنــه ســليمان بعفــو اإلله 

ــه - 
ّ
اليهــودي/ اليهــوي ملــرات عديــدة ألن

ســليمان - ســمح لعبــادة اإللهــة املجاورة 

بالتكرس في مملكته. 

 أهمية امللك ســليمان متأتية 
ّ

وأعتقد بــأن

مــن انفتاحــه علــى الديانــات املجــاورة 

األساســية  العناصــر  بدخــول  وســماحه 

للثقافة الضاغطة عليهم. 

للمعبــودات  ســليمان  اســتجابة  وتمثــل 

العديــدة وعيــًا لضرورة تصعيــد الصراع 

بني تلــك اإللهة واإلله الدمــوي يهوه، هذا 

اإلله الذي لم يســتطع الصمــود ومقاومة 

اآللهــة األخرى. والتــي اســتعانت بتراثها 

املهيمــن داخــل كنعــان. قــد أوشــك اإلله 

اليهوي على االنهيار ولعل نشــيد االنشــاد 

أكثر النصوص الدالة على الخلخلة القوية 

ه - نشــيد االنشاد- 
ّ
التي أصابت ديانته ألن

تجســيد وتكريس لطقوس الزواج املقدس 

التي لم تستطع الديانة اليهودية التخلص 

منها ابدًا.

 وكان امللك سليمان امتدادًا وراثيًا وروحيًا 

للملك داود. وحظي ســليمان بمكانة مهمة 

ميزته عن غيره كعاشــق للنساء، ومحاط 

بجيش منهــن، ألن طقوس الزواج املقدس 

تفتــرض وجود ملــك ممثل لاللــه وكاهنة 

تستعير دور االلهة عشتار.

أعتقــد بــأن اليهــود وباكمالهــم صياغة 

نشــيد االنشــاد وقــد عبروا عــن محبتهم 

اليهــودي ونظامهم  بالتاريخ  وارتباطهــم 

السياســي الذي ســاد فترة طويلــة وانهار 

باجتياح نبــو خذ نصر لهــم، ويتبدى هذا 

الوالء عبر اســتعادتهم للحظة امللك داود 

ووريثه امللك ســليمان الذي رســخ طقوس 

والــده في الرقص والفعاليات الشــعائرية 

التي مارسوها في الداخل والخارج. 

وأرى بأن وجود امللك لقبًا وصفة سياســية 

تجســيدًا  يمثــل  االناشــيد،  فــي  ودينيــة 

الهتمــام اليهــود الجديد والذي نشــأ في 

بابل بعد الســبي، وخصوصــًا في املراحل 

التــي شــهدت تدويــن التــوراة والتلمــود 

البابلــي. وألنهــم عرفــوا حريــة كاملة في 

بابــل، فإنهم اســتعادوا عقائدهم الدينية 

والسياســية، وصاغوا االناشيد باستفادة 

من أغاني أنانا/ عشتار ودموزي ونصوص 

الزواج املقدس. وتجســد الــذكاء اليهودي 

واضحًا في اســتعادتهم لالصول الدينية 

والينابع السياسية، مع استثمار لنصوص 

عراقيــة قديمة/ كثيرة وترحيل واســتعادة 

منظومات رمزية يهودية ويهوية في بابل. 

كما أن تأكيدهم علــى امللك يعني حنينًا 

متطــورة  حضاريــة  ملرحلــة  سياســيًا 

ومتقدمة مــن حياتهــم املســتقرة، كما 

أنهــم وارتباطًا مــع فكرهم السياســي/ 

الديني/ التلمودي، ال يرون في الحاكم أو 

املســؤول إال ملكًا، وال يرون في الشخص 

املتمتع بدور بارز في فعالية احتفالية إال 

شــخصًا يؤدي دور امللك، إال أنه مرتبط 

بالبنيــة الذهنيــة اليهوديــة، من خالل 

تجسداته الحياتية. 

 
ً
ومن ثم، صار امللــك – كمفردة – تمثيال

لنسق ووحدة سياسية ودينية، مثلما يدل 

– أيضــًا – على الفرادة فــي الحياة وفي 

كل شيء. 

لــذا نجد وإلــى اآلن في منطقة فلســطني 

وســوريا واالردن والعــراق، بــان مفــردة 

ملك، تعني الحبيب والشــريف واإلنســان 

النموذج، النقي الــذي ال مثيل له، وأعتقد 

بأن لذلك سببًا ارتبط مع البنية الذهنية/ 

األسطورية في العراق القديم. 

البنيــة التي انتجــت هذه الصفــة وجعلت 

 ملا هــو مقدس وغير 
ً
منها جوهــرًا، ممثال

دنيوي، حيــث حاز امللوك في العراق صفة 

 التداخل بــني الصفتني كان 
َّ

األلوهــة، ألن

موجودًا منذ البداية، االلهة/ وامللوكية ومن 

ة علــى األرض وجاءت 
َّ

 هبطــت امللوكي
َّ

ثــم

ة.
َّ

بعدد غير قليل من الصفات اإللهي

تحقــق  للحاكــم،  امللــك  صفــة  وانتقــال 

للتماثل مع االلهة وحيــازة لصفات دينية/ 

ها توحي بالفرادة عن غيره 
ّ
قدسية، كما أن

من البشر، وحصوله على صفات مقدسة، 

كلها تســهم بتكريس وترســيخ السياسي/ 

االجتماعي/ الديني في املؤسسة الحاكمة.

ولقــب امللك فــي النصــوص األدبية قديم 

ولم يكن حديثًا، وقد عرفه العراق القديم 

في نصوصه االســطورية السومرية وهذا 

مــا تكشــف عنــه االســطورة الســومرية 

املعروفــة [انكــي وتنخرســاك] ويعني بان 

العــراق أســبق الشــعوب فــي منــح هــذا 

اللقب لاللــه وخصوصًا االلهة الرئيســة، 

أو ذات املركــز الدينــي الحســاس جــدًا، 

وأيضًا لاللهة الحائزة على قدرة التخليق 

وحدها أو باالســتعانة بااللوهة املؤنثة كي 

تصير وســيطًا من أجل  ذلك، وأعتقد بأن 

منــح لقب امللــك لالله، صعد مــن العراق 

 
َّ

إلــى الحضارات األخرى في الشــرق، ألن

 وأن ترافقها 
َّ

ة ال بــد
َّ

حيــازة الصفة الديني

أو تالزمهــا الصفة السياســية، وألن هذه 

 اجتماعيًا وسياســيًا 
ً
الصفة تمثل تشــكال

النظــام  بطبيعــة  عالقــة  لــه  جديــدًا، 

والعالقــات الســائدة بني الطبقــات وهو 

يشــف أيضًا عــن صعــود طبقــة جديدة، 

ذات عناصــر بطرياركيــة جديــدة، لهــا 

وظائف، لم تكن موجودة من قبل.  وظائف 

اســتجدت بتحقــق نظــام املــدن ونشــوء 

دويــالت فيهــا، أي أن هذا اللقــب مقترن 

كذلك مع املدينة والعالقات الناشئة فيها، 

ولهــذا اســتمر هذا اللقــب امللــك بتبلوره 

واتضاحــه أكثــر، واقترن بالــدور الديني 

القيــادي، وأعني به ســلطة االلهة ومن ثم 

االنبياء حيث نجد داود ملكًا وسليمان ملكًا 

 عن خصائصهمــا الدينية املعروفة 
ً
فضال

واليمكــن النظــر لواحد منهــا بمعزل عن 

اآلخــر. ومن خــالل هــذه الثنائيــة، تبدو 

، ألنها 
ً
الشــخصية أكثــر تطــورًا واكتمــاال

حازت على الصفة السياســية التي تنشط 

من خالل الصفة األولى، النبي أو الكاهن.  

وأعتقد بأن الجمع بني الصفتني له ســبب 

آخــر غير السياســي ألن االلهة في العراق 

القديم، لــم تكن متبدية حتــى تحوز على 

تلك الصفة، حتى تســتكمل دورها الديني 

ومجالهــا السياســي واالجتماعــي، وإنما 

هــي إلهة فقط وغيــر مشــخصة، مكتفية 

بصفاتها وصفة امللك دينية في األساس. 

وعندما تحقق النظام السياســي الجديد 

تداخلــت هــذه الصفــة مــع الخصائــص 

الدينيــة، مثــال ذلــك امللــك جلجامــش 

وصفتــه  االلهيــة  بعناصــره  املعــروف 

السياســية. وهنــاك عدد آخر مــن امللوك 

إن  أيضــًا.  االلوهــة  صفــة  علــى  حــازوا 

التصورات الدينية للعالم عند السومريني 

تتســم  كانــت  والبابليــني  واالشــوريني 

(بتعــدد االلهــة) وتشــخيصها حيث كان 

في تلك الفترة (عالــم) االلهة عبارة عن 

انعــكاس للعالقــات االجتماعيــة في دولة 

املــدن، وعلى أســاس االقتصــاد الزراعي 

تلعب االحتفاالت الــدور الكبير في الحياة 

الثقافيــة والدينية في املجتمع، ومع تثبيت 

(ســلطة امللك). بدأ امللك في االحتفاالت 

يأخذ دور (إلــه الخصب) ألنه ممثل اإلله 

وبهذا تــم تقديــس اإلله، بتقديــس امللك 

من خــالل أدائه دور اإللــه وايضًا تقديس 

لإللــه من خــالل تقديس امللــك فقد لعب 

هذا األمر دورًا أساسيًا في تثبيت سياسية 

وأيديولوجية امللك.

وكان ممكنــًا لاللهــة فــي ســومر/ بابــل/ 

وكنعــان التنافس فيما بينهــم على مكانة 

امللوكيــة االلهية، كمــا في حالــة إنكي في 

ســومر، ومردوخ فــي بابل، وبعــل صفون 

فــي كنعــان، وان يشــمل تنافســهم علــى 

تلك املكانة محاولة االســتيالء على قارب 

مزمــوم  االالهــة  زورق  (أي  الســموات 

الشــفرين) أي فرجهــا مصــدر الوهتهــا 

ومنبع قدرتها ورمز ملوكيتها كما في حالة 

إنكــي/ انانا، أو مــردوخ/ عشــتار، أو بعل/ 

عنــاة، بمعنــى اتخاذ االله الذكــر/ البطل 

القضيبــي منهم االالهة االنثى (عرشــًا) 

له يجعلها الوجه األنثوي التالي في املكانة 

اللوهته املذكــرة، لكنه املكمــل في الوقت 

ذاته لهويتــه االندروجينية كذكــر وأنثى، 

كأب وأم فــي آن معــًا.   وامللــك الســومري 

هــو الحاكم فــي اململكة، ولكــن القرارات 

 أو خوضها، 
ً
املهمــة كإعالن الحرب مثــال

كانــت تتخذ مــن قبل مجلــس (القدماء) 

الذي كان يقوم بدور مجلس األعيان، ومن 

قبل مجلس شــعبي آخر كان يضم الرجال 

الراشــدين القادرين علــى العمل أو حمل 

السالح وهم بمثابة هيئة عامة في اململكة. 

 ولئــن كان امللك الســومري وهــو (الرجل 

– املهــم) يتلقى ســلطته من اإللــه ويقوم 

بدور الكاهــن األول في املعبد خالل إقامة 

 القصر أخــذ يحتل أهمية 
ّ

الطقــوس إال أن

ة، 
َّ

أكثــر فأكثر في ما يتعلق باألحكام املدني

إلى أن أصبح امللك في نهاية األلف الثالث 

ق.م الحاكم الوحيد املطلق لبالده. 

ولم يكن من شــأن ذلك إســاءة التصرف 

بالســلطة أو االســتبداد وتعميم الظلم بل 

 
ً
علــى العكــس، كان امللــك شــولكي ممثال

أجــل  مــن  وذلــك  األرض  علــى  لاللهــة 

الســهر على رخاء الشــعب. وكان الشعراء 

والكهان يذكرونه دومًا بذلك في أناشــيد 

التمجيد واملدائح مشــيرين إلــى اختياره 

من قبل االلهة.   وامللك الذي يتغنى بمآثره 

الشــعراء طواعية، بسبب مآثره وما حققه 

من أعمال مجيدة تجلــب الكثرة والرخاء 

لشــعبه، هــو ملــك يحبــه شــعبه وتحبــه 

االلهــة أنانا/ عشــتار، ويســتحق بذلك أن 

يكــون قرينــًا لها في طقــس زواج إلهي مع 

بديلتهــا، فيحقــق بذلك تأكيــد الخصب 

للبالد وترسيخ ملكيته وكان الشعب وامللك 

يؤمنــان حتمــًا بقــدرة أنانا/ عشــتار على 

تحقيق ذلك.

 

( 1 )

ل 
ّ

مــازال الروائــي املبدع طــه حامد الشــبيب يؤص

ة 
ّ

 السحري
َّ

تأسيسه الروائي الذي يقوم على فكرة أن

ة).
ّ

ة الواقعي
ّ

قائمة في الواقع أساسًا (السحري

ومثل هذا التوصيف يختلف عن توصيف (الواقعية 

ة) الذي وصفت بِه روايات ماركيز/ كمثال. 
ّ

السحري

ة كما يرى الشبيب موجودة في الواقع 
ّ

 السحري
َّ

إذ إن

ضفــي على هذا الواقع 
ُ
وتعارضاتــه، وال حاجة ألن ن

ة من خارجه كــي يتحقق الوصف: 
ّ

ة تجميلي
ّ

ســحري

ة؛ وبذلك يكون الشــبيب صاحب 
ّ

ة الســحري
ّ

الواقعي

ة 
ّ

عزز فكرته: الســحري
ُ

 فيه ما ي
َ

مشــروع روائي أثبت

ة. فما بني عامي 1995 - 2022 أصدر 
ّ

الواقعي

ولى، مأتم، 
ُ
(18) رواية (إنه الجــراد، األبجدية األ

الضفيرة، خاصــرة الرغيف، الحكاية السادســة، 

ي، حبال الغسيل، مقامة الكيروسني، 
ّ

واء، طني حر
ُ

م

ظم، سأســأة، فــي الال أين، 
ْ

وأد، وديعــة إبرام، املع

ــزاح أقرب) ومثل 
ُ
، إلى امل

ّ
عن ال شــيء يحكــي، خلو

ما توافر عليه روائي آخر خالل 
ّ
هذا الكم النوعي قل

(27) سنة.

 في مصاف 
ُ

 روايات الشــبيب الســحرية تضعــه
َّ

إن

النوعيــة  أو اإلضافــة  املجــدد  العراقــي  الروائــي 

الجديــدة في مشــهد الروايــة العراقيــة والعربية. 

ع موضوعاتها 
ّ

حســب لهــذه الروايــات تنــو
ُ

وممــا ي

دهــا فــي 
ّ

 عــن تفر
ً
ــر بغيرهــا، فضــال

ّ
ذك

ُ
التــي الت

وري.. 
ّ

أساليب البناء والســرد واللغة والتشكيل الص

ة التــي حققتها 
ّ

ــة والجمالي
ّ

الخ مــن املمكنات الفني

ة.
ّ

باجتراحات تمنحها صفة الخصوصي

( 2 )

زاح أقــرب/ وهي العمــل األخير 
ُ
فــي رواية/ إلــى امل

ة 
ّ

الســحري يتأكــد مــن جديــد مفهــوم  للروائــي، 

ة الواقــع العراقــي. وهكــذا كان 
ّ

ــة، ســحري
ّ

الواقعي

الت 
ّ

ة تحــو
ّ

 مــن ســحري
ً ّ
موضــوع الروايــة مســتال

 الجفاف في األنهار، 
َّ

الطبيعة في العراق  بعد أن حل

 (آخر قطرة ماء تجتاز 
ُ

د واضحًا للرؤية غير
ُ

ولم  يع

 تحت شــمس الظهيرة . وحتى هذه 
ُ

الحدود وتلصف

 بطني قاع النهر).  
ً

القطرة، تالشت مندغمة

لقد هرع ســكان املدن والقرى والقصبات ملشاهدة 

قــرب  أخيــرًا  واســتقروا  األنهــار  ميــاه  تضاحــل 

الضفــاف وبنــوا الخيام. كمــا هرع الحقــًا موظفو 

الحكومــة وعناصــر الجيــش والشــرطة، وعــادت 

العشيرة لتكون حاضنة للجميع. وأمام هذا الجفاف 

لم تكن غير فكرة حفر اآلبار في قاع النهر حاضرة 

ملقاومــة الجفاف وقد طرحهــا زعيم حزب جديد - 

ات تبعًا لظروف العشائر -  
ّ

 اسم حزبه ثالث مر
َ

ل
ّ

بد

أراد استمالة العشائر لحزبه. وقد تفاقمت الدهشة 

بعد العثور على بقايا جثث وعظام لبشــر وحيوانات 

ر املوقف إلى نزاع عشــائري 
ّ

أثناء الحفــر. وقد تطو

 مع قتال العشــائر منتسبو الجيش 
َ

وقتال، وتضامن

والشــرطة وجلبوا األسلحة إلى عشــائرهم تاركني 

مشاجبهم فارغة، كما أصبح مبنى الحكومة فارغًا 

اس. ثم جــاءت فكرة بناء مقبرة 
ّ

 مــن بعض الحر
ّ

إال

تضم رفات املجهولني - التي وجدت في قاع األنهار- 

فــي حديقة أمام مبنــى الحكومة. ومــن صراع آبار 

امليــاه إلى الصــراع حول آبــار النفط واالســتحواذ 

على عائداتها بالتهريب. وقد كانت الحجج، ســواء 

كان في تمرير الســالح الى العشــائر أو الســيطرة 

علــى آبار النفــط، تقوم على فكــرة غريبة مفادها: 

الحفــاظ على املمتلكات من ســطو األعداء! .. ، هذا 

هو املوجز السريع ألحداث الرواية.

( 3 )

تشــاغلت الروايــة بســحرية الواقــع العراقــي بعد 

عــام 2003  وماقبلــه أيضًا، واســتخلصت من هذه 

السحرية: 

 1 فقدان هوية الفرد الشــخصية بعد تغييب االسم 

الصريح واالكتفاء بعبارة (ابن العم). 

 عن الوطن والوطنية.
ً
2  سيادة العشيرة بدال

3  ضياع مفهوم الدولة والحكومة.

4  فقدان النظام وسيادة الفوضى.

5 القتل املجاني

ة  نفعية.
ّ

6 نشوء أحزاب آني

7 تغييب مفهوم العسكرية وحفظ األمن.

8 استغالل األزمات من أجل املصالح الشخصية.

9 التجهيل املعرفي والتعليمي والثقافي.

10 تعاظم سطوة الشيوخ.

 مسترسل من 
ٍّ

م بروي
ّ

 ما تقد
َّ

لقد عالجت الرواية كل

ــمت الرواية إلى فصول، 
ّ

س
ُ

دون انقطــاع حتى وإن ق

وكان صوت الســارد/ الروائي هو املهيمن حتى وإن 

م، لذلك غابت سردية الشخوص 
ّ
فَي ضمير املتكل

ُ
خ

ة ضمن الســردية 
ّ

عدا ثالثــة منهــم، وهي ســردي

العامة للرواية:

ا، زعيــم حــزب «اإلرواء الوطنــي 
ّ

ــاض الســق
ّ

أ- في

كان  والتــي  املتغيــرة  األســماء  ذو  الديمقراطــي» 

آخرها حزب «اإلســناد العشــائري الديمقراطي». 

ا) واســم الحزب داللتهما 
ّ

اض السق
ّ

ولالســم (في

ة بمــا يتناغم مع 
ّ

ــة/ اإليحائي
ّ

التمويهي

ص 
ّ
خل

ُ
الضد من الجفاف كي يكون امل

منه.   

ة 
ّ

  ب- الحاج بدر، والحاج هنا تهكمي

إذ شــاع استخدامها بطريقة الفتة 

بعد عام 2003.

نا.
َ

ج- املرأة العارفة س

 ومن أجل إضافة ملمح ســردي 

غيــر  ــق) 
ّ
(املحل كان  جديــد، 

يرصــد  مــا  باســم  ف 
ّ

عــر
ُ
امل

ــٍو، وما هذا 
ّ
األحداث مــن عل

نفســه  الروائــي  إال  ــق 
ّ
املحل

حسب تأويل القراءة.

( 4 )

الســردية  اإلمكانيــات   
َّ

إن

العليمــة، كانت واضحــة، وما هذا 

فضي بعضه إلى البعض 
ُ

التماسك في البناء الذي ي

 الدليل الكاشــف عــن هــذه اإلمكانيات. 
ّ

اآلخــر إال

ه ممسك 
ّ
عات فإن

ّ
ومهما استطرد الروائي في التفر

بمركز دائــرة الرواية، يعود إليــه كضابٍط لإليقاع 

 اللغــة التــي تلفحهــا أحيانــًا نكهة 
َّ

العــام. كمــا أن

 ذات صلة بطبيعــة األحداث 
ً

ــة، كانــت لغــة
ّ

العامي

ها لغة 
ّ
ومن داخلها، فال تغريب لغويــًا وال تجريد. إن

سحرية الواقع. وسحرية هذا الواقع التي تشاغل بها 

ة، بل 
ّ

الروائي لم تكن وليدة قراءات أو أوراق تاريخي

 
َ

هــي مواجهة وجودية مع الواقــع، كان الروائي أحد

الشــهود عليه؛ ومن هنا تكتســب الرواية توصيفها 

ة هــذا الواقع، 
ّ

هــا رواية الواقع وســحري
ّ
الفنــي، بأن

 واملســتور. ومــن اإلمكانيــات العليمة 
ُ

الظاهــر منه

الســرد  هــذا  للروائــي، 

املتدافــع الــذي يخلو من 

نــدر،  الحــوارات إال مــا 

وهــي حوارات مــن داخل 

أيضــًا،  العــام  الســرد 

مفهــوم  يتحقــق  وبذلــك 

الروايــة الــذي يقــوم على 

ة الشاملة.
ّ

السردي

حامــد  طــه  الروائــي   
َّ

إن

زاح 
ُ
الشبيب في رواية (إلى امل

أقرب) لم يكن مازحًا، بل كان 

فــي فضــاء التورية مشاكســًا، 

صادمــة  الواقــع  ســحرية  ألن 

 للوعي، وقد انتصر لوعيِه تاريخيًا

وفنيًا.

ررررر ييييييم

اهماااا داللت ززززززب

ععععع

صصصصصص

ييي

ررررر

ةيةةيةةة

ذههذههذاهذا ماوماوموماوماوما

ررررر اهلظاهلظاهلظاهلظلظاه اااا
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لألدباء  العام  االتحاد  منشورات  عن  حديثًا  صدر   *

نصية"  "متواليات  بعنوان  كتاب  العراق،  في  والكتاب 

من  صفحة   149 يضم  الذي  والكتاب  الجبوري،  لزهير 

القطع املتوسط هو مقاربات تطبيقية في األدب العراقي 

املعاصر.

صدر  والتوزيع  والنشر  للطباعة  آشور  دار  عن   *

ملؤلفته  ــاب"  واإلره "املــرأة  بعنوان  كتاب  حديثًا 

ميدانية  ــة  دراس كان  الــذي  الكتاب  حامد.  نور 

القطع  من  صفحة   378 في  يقع  أنثربولوجية 

املتوسط. 

والتوزيع  والترجمة  للنشر  أبجد  دار  عن   *

والناقد  للشاعر  الكاملة  الشعرية  املجموعة 

رائدة  الدكتورة  إعــداد  من  الصكر،  حاتم  د. 

العامري.

مصر،  في  والتوزيع  للنشر  ن 
ِّ

و
َ
د دار  عن  حديثًا  صــدر   *

املعاصر  الفرنسي  للكاتب  إليوت"  السيدة  "جزيرة  رواية 

"كريستوف غيومو،" وترجمة سلمى الغزاوي. تناولت الرواية 

حياة املؤثرين في "السوشيال ميديا" والفرق بني ما نراه في 

املواقع من زيف وسطحية وبني الحقيقة، وغير ذلك. 

تعــد رواية حياة نينــا هيل املولعة 

بالكتــب آلبي واكســمان وترجمة 

عمــر فايــد مــن الروايــات التي 

دخلــت فــي قائمة أفضــل الكتب 

مبيعــًا، حيــث تتمتــع نينــا هيــل 

البالغة من العمر تسعة وعشرين 

عامًا بحياة صغيرة مثالية.. تحب 

وظيفتهــا في محــل لبيــع الكتب 

وأصدقاءهــا،  كاليفورنيــا،  فــي 

وكذلــك رفــوف الكتــب لــذا هي 

تســتمتع بقضــاء الوقــت دائمــا 

بمفردها.. عندما يتوفى والدها 

أن  "نينــا"  تكتشــف  الغائــب، 

لديها عــددًا كبيرًا مــن األقارب 

الذين لــم تعرفهم أبدًا وليســت 

 متأكدة من رغبتهــم في التعرف 

عليها. 

نقــرأ مــن الروايــة: كبيــرة هــي 

املنــازل وإن لــم تكــن مبهرجة، 

متراجعــة للخلف لتفســح املجال 

أمــام حدائقهــا األماميــة التــي 

جعلت الشوارع تبدو أعرض حتى 

مما هي عليه. 

حتى هــذه األيــام، طلــت معظم 

بمظهرهــا  محتفظــة  املنــازل 

القديــم الــذي ظلت دائمــا عليه 

التاريخــي  الحفــاظ  بفضــل 

واالجماع العام على أن هذا الحي 

برمته لطيف جدًا. 

ونقرأ أيضًا: نظــرت "نينا" حولها 

بحثــًا عن "ليــز كويــن"، الطرف 

املدان. 

كان في استطاعتها سماع حفيف 

الحريــر القابــل للغســل، بينمــا 

كانــت "ليــزا" تهبط إلــى األرض 

كمــا  الشــبابية،  الكتــب  بقســم 

وضعية القنص. 

التقطت نينا نفسًا يحمل كراهية 

وزفرتــه وهــو يحمــل حبــًا، ثــم 

ابتســمت للعميلــة، وقالت، "هل 

فرغت من قراءته كله؟". 

لم تــرد إليها املرأة االبتســامة 

وقالت، "بالطبع". 

وليســت  متذمــرة  بطريقــة 

انهزامية. 

تقــع روايــة نينا هيــل املولعة 

بالكتب فــي 371 صفحة من 

القطع املتوسط. 

 

يمســك الكاتــب بذؤابات أفكاره وخواطــره مع وصف 

للمــكان املقحــم فيه، لكنــه لم ينســاق إلــى منهجية 

معينــة في الكتابة، أو تحديد الحقــل الذي يكتب فيه، 

ألن تكــون ســردًا أو روايــة أو مذكــرات.. إنمــا جاءت 

بســجية الخاطــر التــي تنطلق مــن أفــق الكاتب بكل 

عفويــة وصدق، فهو لــم ينطلق بالكتابــة ضمن توجه 

األنظمــة  اعتــادت  مثلمــا  سياســي،  أو  أيديولوجــي 

الشــمولية أن توجه كتابها لتزويق حروبها ومعاركها.. 

والتــي أنتجــت آالف الروايــات والقصــص مــن أدب 

الحرب، وكان مائلها نفايات ومخلفات لحرب همجية 

تركــت ندوبها في جبني اإلنســانية، مــن أجل إرضاء 

غرور النظام الفاشيســتي. ولم يكتــب لهذه النتاجات 

األدبيــة أن تســجل حضورهــا االبداعي في تجســيد 

األدب اإلنساني. 

إال أن "رســائل الجندي املنســية" للكاتب باسل محمد 

عبد الكريم، هي تجربة إنســانية عاشها إبان الحرب 

ووثقها بصدق بطريقة ال تشبه أي أثر آخر. 

فكانت أشــبه برســائل تاتي مــن العالم الســفلي إلى 

الحياة، هي صرخات استغاثة للوطن  وللحياة.

يريد باســل عبد الكريم أن يدلي بشــهادته على زمن 

مزيف، بعدما نجى من املوت، فهو أشــبه ببوح وجودي 

بلغة موغلة باألســى من واقــع يغص باملــرارة والذل، 

لكنها ال تخلو من الشاعرية.

اسئلة وجودية تنطلق من ذات الكاتب املهمش إنسانيًا 

في حرب ســلبته حريته وتركته بعــراء موحش ينتظر 

مصيره. 

مقتلع من عائلته من حبيبته من عامله ليجد نفســه في 

ملجأ تحت التراب ينافس حيوات الجرذان والنمل مع 

أحاديث الجنود املكررة عن الحرب واملوت.

يصف الجندي املكلف البصرة أثناء الحرب العراقية 

اإليرانيــة، وهــو يصلهــا صباحــًا، وكيــف أن الحرب 

اللعينــة غيرت مالمــح هذه املدينــة الوديعة وتبخرت 

معها اشــعار السياب ساعة الســحر وغابت عن أفقها 

أصوات الخشابة ومرحهم.

يمر الجندي املكلف بالبصرة قاصدًا مدينة "ســربيل 

زهاب" اإليرانية، حيث مقر وحدته العسكرية.. وأثناء 

التحاقه تسير مع وقع خطواته وتتسع الخيبة واملفاجأة 

واملوت املحدق به مع كل خطوة.

فــي منطقة جبليــة وعــرة تتخللها الجبــال والوديان، 

يصبح فيها املاء عملة نادرة، ومن أجل أن يؤمن حصته 

من املاء لساعات مقبالت، يتحول إلى بغل بسهولة.

عوالم يعيشــها الجنــدي املكلــف منتزعًا مــن عامله، 

ليصبــح مســخًا بشــريًا يحفــر املالجــئ ويســتقبل 

اإلهانات، تمتزج األتربة مع العرق على جســده، يشم 

نتانــة جســده، كل األشــياء تدفعــك ألن تحتقر ذاتك 

كحشرة كافكا. 

معدة شــبه خاويــة، عطش فــي الروح والحــواس في 

أمكنــة النفي اإلجباري.. تتراءى له الحبيبة من عزلته 

بأطياف مالئكيــة فضية.. قبل يوم من اإلجازة يحاول 

الجنود اســتعادة إنســانيتهم، من خالل االســتحمام 

وحالقة الذقن وغســل املالبس لغــرض التهيأ ملالقاة 

األحبة والعودة إلى املجتمع األدمي!.

رغــم تصحــر الواقع وغربتــه والخوف الــذي يحيطه 

من كل جانب، إال أن طيــف حبيبته يتراءى له ويرطب 

مخيلتــه بعطرهــا، يحلــم.. لــو كانــت كتابــًا يرافقه، 

لكن كوابيســه تستيقظ، ويخشــى أن تصادرها نقاط 

التفتيــش كواحدة مــن املمنوعــات العديــدة في هذا 

الوطن!.

يحاول الجندي املكلف أن يقاوم الحزن والكآبة ويسرح 

مع نغمة الفرح املتفائلة لقصيدة الشاعر االملاني شيلر 

ممتزجة بنغمات بتهوفن في السيمفونية التاسعة "من 

أين يجيء الحزن الي وأنت معي".

عندما ينقل الجنــدي املكلف إلى مدينة املوصل تتغير 

نظرته للعالم وتكون أحاسيســه أكثر رهافة بمن حوله 

من أشــجار الكاليبتوس ونهر دجلــة.. بإمكانه التجول 

باملدينــة والتعرف على ناســها وعمارتهــا وجوامعها.. 

يشــعر أن مدينة املوصل شــديدة الشبه بدمشق.. رؤى 

تنطلق من الذات نحو املواقف اإلنسانية. 

شــريط الذكريات يتواصل باستعادة وجوه األصدقاء 

ومواقفهــم الوطنيــة، والفعــل الثقافــي واإلضــاءات 

املعرفيــة والفكريــة، التي ما انفك الكاتــب يبثها على 

صفحات الكتاب نتيجة قراءاته العميقة واملتنوعة.

يجد الجندي املكلف عزاءه بالكتابة ليبدد ظلمة روحه 

ويقاوم ســوداوية واقعه، الــذي أرغم فيه، هي خواطر 

متباينة يسطرها الكاتب على شكل نصوص متسلسلة 

األرقام، لكنها تفتقر إلى الربط بني فقراتها، تكشــف 

عــن ذات مضطربــة مســكونة بالخــوف والالجدوى 

تولــدت، نتيجة لواقع كابوســي مضطــرب منفلت عن 

املعايير اإلنسانية وقوانني الطبيعة.

"رســائل الجندي املنســية"هي وثيقة إدانة معلنة ضد 

الحرب وعبودية اإلنســان، وهي بــذات الوقت صرخة 

احتجاج ضد الدكتاتورية بشتى أشكالها.

Tue. 24 . Jan. 2023 Issue No. 5597 2023 24A L S A B A H  N E W S P A P E R

"سينريو"  الـ  شيوع  الكتاب:  مقدمة  في  ضيمة 
ُ

ع محمد  ويقول 

الهجائي،  الساخر،  الهايكو  أي  الصفصاف)،  نهر  (حرفيًا 

الثامن  القرن  من  الثاني  النصف  في  جنونيًا  شرعًا  الفكاهي، 

أنحاء  جميع  في  واملحترفني  الهواة  من  اآلالف  مئات  عشر. 

التي  الهايكو،  قصائد  من  النوع  هذا  كتابة  على  انكبوا  اليابان 

تتناول ظروف الحياة وتصفها بشكل ساخر، كما تنتقد جميع 

القدامى،  املحاربني  طبقة  فساد  السيما  املجتمع،  مظاهر 

واحدًا  إيسا  كوباياشي-  وكان  يومذاك،  املسيطر  الساموراي، 

من القراء املتابعني، لكل ما ينشر من هذه القصائد، كدورية 

"ياناغي – دارو"، أي برميل الصفصاف، التي استمرت من سنة 

1765 إلى سنة 1838.

ذات   /
ُ

استيقظت أسنانه/  صرير  على   " الكتاب:  مختارات  من 

سافر/ مشغول باإلبرة 
ُ

ليلة باردة".. وكذلك: "يا ملساء الخريف/ م

شــرارات  تتطاير/  الصباح/  جليد  "فــوق  وأيضًا:  والخيط".. 

اد". 
ّ

الحد

أن  بالذكر  والجدير 

ــا كــوبــايــاشــي"،  ــس "إي

 ، (1 7 6 3 - 1 8 2 8 )

بوذي  وراهــب  شاعر 

ـــرف  ــــي، ع ــــان ــــاب ي

الهايكو  بــقــصــائــد 

ويعتبر  اليابانية، 

أحـــــد األســــاتــــذة 

ــار  ــكــب األربـــعـــة ال

الهايكو  شعر  فــي 

الــيــابــانــي الــذيــن 

"األربــعــة  يسمون 

بجانب  الــعــظــام" 

بــاشــو وبــوســون 

وشيكي.

 

 نضيع أي 
ّ
ال يزال لدي شعور عميق، يعود تاريخه إلى طفولتي، بأنه يجب أال

شيء، خاصة الكلمات.. لكن الكلمات هنا ليست املوضوع بقدر أنها املفتاح 

الذي سيدخلنا ملذكراتنا ويومياتنا وما تشير إليه.. املذكرات مثل املرايا، 

املقصود منها عند النظر إليها رؤية العمق، لنستكشف ما هو موجود في 

الجانب البعيد من حياتنا. 

آلن  طفلة"  "مذكرات  كتاب  يبدو  هكذا  تعقيد..  دون  ومن  بساطة،  بكل   

وثائق  أشهر  من  يعد  والذي  فرانك.. 

قدمته  الذي  الثانية  العاملية  الحرب 

بترجمة  بانيبال،  ــور  "آش نشر  دار 

عن  نبيل  زوي  مــن  ودقيقة  وافــيــة 

تــزال  ال  الــتــي  ــك،  ــران ف آن  حكاية 

انتشارًا،  املذكرات  أكثر  من  واحدة 

في  الكتب  بني  من  قــراءة  واألكــثــر 

مــرارًا  القصة  تصوير  تم  العالم. 

لإلنتاج  أساسًا  وأصبحت  وتكرارًا، 

الرسوم  وأفــالم  ــرا  واألوب املسرحي 

املتحركة، ونقلت إلى السينما وحتى 

األنيمي. 

لسيرة  السريع  االســتــعــراض  بعد 

طرح 
ُ

ي اليوميات  وحكاية  الفتاة، 

آن  مذكرات  اشتهرت  ملاذا  السؤال: 

عن  الفتاة  تميزت  بماذا  فرانك؟ 

غيرها من ضحايا الحروب والتعسف، والقهر، واالعتقال، والتمييز؟ 

"آمل حقًا أن أثق بك في كل شيء، ألنني لم أثق بأي شخص آخر، لكنني 

أتوقع املساعدة والدعم منك..". كتبت هذه العبارات يوم 12 يونيو 1942، 

في يوم ميالدها الثالث عشر، بعد أن استلمت للتو كهدية، دفترًا صغيرًا 

أو صندوق أحمر وأبيض. 

وغياب  وبساطتها  وواقعيتها  هدوئها  في  فرانك  آن  يوميات  قوة  تكمن 

عن  الفكرية  واآلراء  السياسية  والتعليقات  الواضحة  الحرب"  "أقــوال 

التي  الوحيدة،  الشجرة   – الكستناء  تحترق  كيف  تصف  فالفتاة  النازية. 

تستطيع رؤيتها من نافذة الطابق السفلي- وكيف يتشاجر سكان الطابق 

على  تقريبًا  محرجني  شهودًا  أصبحنا  لقد  بينهم.  فيما  الضيق  السفلي 

ألمها  املؤملة  وكرامتها  الناضجة،  للمرأة  الفسيولوجية  الذاتية  املعرفة 

"لألسف أنموذج في هذا العمر" وحبها الهستيري أيضا لوالدتها. 

نحلم معًا بالذهاب إلى املتجر وشراء كل ما يشتهيه قلبك: "بلوزات صيفية 

وشتوية"، "أحذية مدرسية ذكية"، صوف ملون للوشاح.. وفي وشاح جديد 

مثل  "سنكون  عم:  ابن  مع  بذراع  للتزلج  مجمدة-  فتاة  إليه  الذهاب  تريد 

هذين الزوجني الجميلني". 

"من العبارات األخيرة التي دونتها آن فرانك في يومياتها.. في أغسطس 

تافهًا،  مظهرًا  اتخذ  أخرى  مرة   .." اعتقالها،  من  أيام  ثالثة  قبل   ،1944

أن  ويمكن  أريده  ما  ألصبح  طريقة  عن  وأبحث  روحي،  في  ما  كل  أخفي 

أكون إذا (...) لم يكن هناك أشخاص آخرون في العالم". يقع الكتاب في 

230 صفحة من القطع املتوسط. 

800
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حمام الحارة

عــام الثانيــة  ــة 
َّ

العاملي الحــرب  بعــد 
 

(1939 – 1945) كان الجســر القديم ما 

ة طائفًا 
َّ

ة والكاظمي
َّ

بني منطقتي األعظمي

علــى النهــر، وكان يربط بــني الضفتني 

طوافــات متالصقــة ومربوطــة بحبــاٍل 

متينة بمبنى أثــري من بقايا قصر قديم 

يطلقــه  لفــظ  وهــو  ة)، 
َّ

تسمى(املســاني

البغداديــون علــى الطوافــات (الدوب) 

ومفردهــا (دوبة) املصنوعــة من معدن 

الحديد وحجمها يتحدد حســب الحاجة 

لنقل الناس والبضائع.

ــة الثانية، رفع 
َّ

بعد انتهــاء الحرب العاملي

هذا الجسر العائم، ليتم بناء جسٍر قوي 

ني الجســر 
ُ
ة، وب

َّ
من قبل شــركة بريطاني

 لجســر 
ٌ

الحديــث عام 1957. وهو شــبيه

 
ُّ

األحــرار من حيث التصميم، إذ كان يعد

واحدًا من أجمل جسور بغداد األربعة في 

ذلك الوقت وهو يشــبه إلى حٍد كبيٍر من 

حيث التصميم جســر باترسي في لندن، 

املنطقة التي اختيرت لبناء الجســر كان 

 منها من محلة الحــارة، حيث كان 
ٌ

جــزء

 تراثيٌّ يعرف باسمها وهو 
ٌ

يوجد بها حمام

ة قديمة العهد 
َّ

من حمامات بغــداد العام

ويقع فــي الجانب الشــرقي مــن منطقة 

ة، ويرجــع بناء هذا الحمام إلى 
َّ

األعظمي

عهــد الســلطان ســليمان القانوني عند 

مجيئه إلــى بغداد بعد طرده الفرس عام 

(941ه / 1534م). حيــث بنــى حمامًا في 

محلــة اإلمــام أبــي حنيفة حني لــم يكن 

 حتى ذلــك التاريخ. وقد جدد 
ٌ

فيها حمام

وأصلــح هــذا الحمام عــدة مــرات كان 

آخرها عام (1280ه  /1863م). ويقع هذا 

الحمــام فــي محلة الحارة قرب مســجد 

بشــر الحنفي. وقد تقــادم عهده وأصابه 

الخلل واإلهمال حتى أنه أصبح ال يصلح 

للغسل أو السباحة.

وفــي بداية القــرن العشــرين زاد الخلل 

وصــار  وأهمــل،  تصــدع  إذ  ســوءًا، 

الدباغون يســتعملونه في خزن الجلود أو 

يســتخدمونه في بعض أعمــال الدباغة. 

وفــي ســنة (1910) جــدده الوالي ناظم 

باشــا، وقد أزيل هذا الحمام بسبب بناء 

جســر األئمــة وأقيم فــي مكانــه املتنزه 

املوجود حاليًا بجانب الجسر.

معالم غائبة

بعــد إنشــاء جســر األئمــة الــذي يربط 

ة، جرى اســتمالك 
َّ

ــة بالكاظمي
َّ

األعظمي

بعض البيــوت القديمة فــي الحارة التي 

تحيــط بجامــع اإلمــام أبي حنيفــة إلى 

 تهديــم الكثيــر منهــا فــي نهاية 
َّ

 تــم
ْ

أن

الســتينيات، فصــارت تحيط مــن حوله 

الســاحات أو حدائــق الجســر ولــم يبق 

ــة، مقابل 
َّ

 إال بمقبــرة األعظمي
ً
متصــال

محلــة الحــارة والجامــع، وفــي الجهــة 

األخرى من الشــارع كانت هناك شــركة 

الصباغ لنقل الــركاب لصاحبها (أحمد 

ة 
َّ

جميل فرج) تنقل النــاس من األعظمي

إلى شــارع الرشيد وبعد شــركة الصباغ 

يأتي مقهــى (عباس حســن كافر) وهو 

مقهى واجهته مؤطرة بالزجاج ثم تحول 

إلــى صيفي ولم يبق لــه أثر، فقد أقيمت 

ــة منتــدى اإلمــام، 
َّ

مكانــه بنايــة جمعي

وفي الجهــة اليمنى منــه حلويات (فرج 

نعــوش) ومقهى شــهاب (توشــة) الذي 

ة الظريفــة 
َّ

كان مــن روادهــا الشــخصي

املعظمــاوي)  هتلــر  محمــد  (جاســم 

وقصصه وفعالياتــه املحبوبة، أحبه أهل 

ــة وغيرهــا وله أثر فــي ذاكرة 
َّ

األعظمي

املجتمع البغدادي.

شارع سعدة

بعــد دخول باصــات الخشــب الصغيرة 

الى بغداد في ثالثينيات القرن املاضي، 

ة 
َّ

 الى شــركات أهلي
ُ
كانــت ملكيتهــا تعود

تلــك  فكانــت  محدوديــن،  وأشــخاٍص 

 في طريٍق يربط 
َ

 الركاب
ُّ

الســيارات تقل

 على 
ّ

السفينة بمرقد اإلمام األعظم ويمر

البيوت القديمة التي تتألأل بالشناشــيل 

الجميلة والدرابني، آخــر محطة لتوقف 

تلــك الباصــات كانت عند موقع بســطة 

السيدة سعدة وهي امرأة بسيطة أخذت 

شــهرتها من الخبز الفاخــر الذي كانت 

تخبزه في تنور بيتها وتتسابق األسر على 

شــرائه كل يوم، فسمي الشــارع باسمها 

كداللــة، إذ كان شــارع ســعدة يختــرق 

مقبرة الخيزران خلف جامع اإلمام أبي 

حنيفة النعمان وال يتجاوز طوله 400 متر 

ثم يقســم املقبرة الى قســمني ويســتمر 

محاذيــًا الــى الجانــب الــذي دفــن فيه 

أحد علماء املتصوفة وهو الشــيخ أبو بكر 

الشــبلي والعالم أمجد الزهاوي والشيخ 

مكي الواعظ والشــيخ قاســم القيســي، 

والعالــم الدينــي عبد العزيــز الخياط، 

واألســتاذ ســاطع الحصري، والشــاعر 

الكبير معروف الرصافي والشاعر وليد 

األعظمي وغيرهم.

أمــا فــي الجانــب األيســر مــن املقبرة 

فتوجد شــواهد قبور لشــخصياٍت كثيرة 

اندرســت قبورهــم عبــر تقــادم الزمن 

ومنها ما زال شــاخصًا كقبر رائد املقام 

العراقي املغني يوسف عمر.

شخصيات

 مــن منطقة 
ٌ

محلــة الحــارة هــي جــزء

ة، 
َّ

 من املــدن الديني
ُّ

ة التــي تعد
َّ

األعظمي

ففيهــا مرقد اإلمام أبــي حنيفة، ومرقد 

الشيخ أبي بكر الشبلي الصوفي الكبير، 

ومرقــد الشــيخ أبــي الحســني النوري، 

وتحتضــن مدرســة اإلمــام أبــي حنيفة 

التي تأسست ســنة (459)هـ، يقصدها 

الــزوار وطــالب العلــم أو العمــل، وكان 

 تجد بعض طالب العلم 
ْ

األمــر مألوفًا أن

ة يجــاورون مرقد 
َّ

من الــدول اإلســالمي

اإلمــام أبــي حنيفــة النعمان فــي محلة 

 
ٌ

ت أقوام
َّ

الحارة للدراسة والتعلم وقد مر

مختلفة مــن تلك الــدول، منهم من قام 

بالزيارة وانصرف ومنهم من مكث فيها 

للتعلم والتعليم أو طلب الرزق، فطاب له 

املقام فيها، ولم تتوفر إحصاءات دقيقة 

عن عدد األجانب الذيــن مكثوا في هذه 

املحلة منــذ بداية القــرن املاضي وحتى 

نهايــة الثمانينيــات، وقد دونت أســماء 

متعــددة ظلت عالقة فــي أذهان الناس، 

كالشــيخ علي الطنطاوي الســوري الذي 

زار العراق ســنة 1936، والدكتور محمد 

تقي الديــن الهاللي املغربــي الذي قدم 

ة 
َّ

الــى العراق عــام 1947 ودرس فــي كلي

امللكــة عالية ثــم غادر العــراق بعد ثورة 

1958 وتوفــي فــي املغــرب ســنة 1987. 

والشــيخ مولود حســني التركــي، وجميع 

هؤالء درسوا األدب وعلوم تفسير القرآن 

في جامع أبي حنيفة النعمان.

أهل املحلة القدامى

مناطــق  وباقــي  الحــارة  محلــة  فــي 

ــة، مــارس أهلهــا بعــض املهن 
َّ

األعظمي

لســنواٍت  بأســمائهم  ارتبطــت  التــي 

طويلــة، وآخــرون مارســوا ِحرفًا صارت 

خــارج  حتــى  املعروفــة  املــاركات  مــن 

 عن األطبــاء والصيادلة 
ً
البالد، ففضال

ة 
َّ

وأصحــاب محــال النظارات الشمســي

واملحــال  املقاهــي  وجــدت  ة، 
َّ

والعدســي

ــة، 
َّ

والرياضي ــة 
َّ

االجتماعي والنــوادي 

ومحال الكرزات والحلوى، ومحل طرشي 

قاســم  وبيــت  آنــذاك  الشــهير  الذيــب 

الكصاب صاحب املطعم املشــهور قاسم 

ة 
َّ

«ابو الكص» حاليًا، واشــتهرت األعظمي

ببعض املقاهي املعروفة في ذلك الزمان 

كمقهى سعيد، ومقهى زكي، ومقهى راس 

الجســر الخشــبي القديم ويسمى مقهى 

الوتار أيضًا وهو مقهى صغير شتوي وفي 

ليالــي الصيف تكــون طــاوالت الجلوس 

فوق الســطح، وكانت نصف تلك املقاهي 

تقــع على أطــراف درابني محلــة الحارة 

وشــارع ســعدة التي اندثرت وأتت عليها 

آفة الزمن.

بتفاصيلهــا  ــة 
َّ

التراثي الحــارة  محلــة 

ين بســبب 
َّ

الكثيــرة، اليــوم تعانــي األمر

أمــا  التجــاوزات،  وكثــرة  اإلهمــال 

شناشيلها وبيوتاتها القديمة فقد تهالك 

األغلب منهــا وأصبحت مجــرد خرائب 

تتكــدس على جانبي مدخٍل وحيٍد للمحلة 

وال مخرج آخر غيره.
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*لله الحمد نجحنا فــي تحقيق ماهو خارج التوقعات.. نجحنا في 

تنظيــم خليجي 25 بعد معاناة وصبــر وانتظار ومكابدات كثيرة..

ا مــن بناء منتخب 
ّ
وظفرنــا باللقب أيضًا بعــد زمن طويل ..وتمكن

وطني جديد اســتطاع مدربه اإلسباني كاساس وطاقمه املساعد 

رغم قصر الوقت أن يعيد إليــه الثقة وترميم الكثير من الثغرات 

التكتيكية التي ظهرت واضحة صريحة كذلك في العرس الكروي 

الخليجي..نعم نجحنا بامتياز في العودة إلى الحاضنة الخليجية 

وكسبنا حب وثقة األشقاء الخليجيني نتيجة ما افسدته السياسة 

لعقود مــن الزمن..جمهورنا الحبيب..فاكهــة خليجي 25 وعنوان 

نجاحه األول ظفر بالجائــزة الكبرى..ولوال هذا الجمهور ملا كتب 

للحدث النجاح واكتســابه إعجاب العالم كله..لكن يبقى الســؤال 

قائمــًا بعد انتهاء الحدث وما حظي به مــن اهتمام وإعجاب فاق 

تصورات الوصف في كل الدنيا..ماذا نحن فاعلون؟

علينا مراجعة ملفــات كثيرة ومعقدة..أول تلــك امللفات األخطاء 

والســلبيات التي رافقت تنظيمنا البطولــة الخليجية..نعم حدثت 

أخطــاء وخطايا كثيــرة اليمكن تجاوزها أو عــدم التوقف عندها 

متجــردة  ودقــة  بموضوعيــة  ومراجعتهــا 

أمور  واملجامالت..حدثــت  العواطــف  مــن 

وخروقــات كبيرة يجــب أن ال تمضي مرور 

الكرام بحجة االنتصار االعتباري والنجاح 

التنظيمي وفق مبدأ الفوز يمحو الســيئات، 

النجــاح والفرحــة الكبــرى التعني نســيان 

مــا حدث..ولن تعفي أي مقصر ســواء كانوا 

شخوصًا أو جهات من املساءلة والحساب..

حدثت أمــور خطيرة وانتهــاكات كبيرة قد 

يصنف معظمها ضمن خانة الفساد وتحت 

مجهر التقصير..علينا ترك لغة املجامالت 

ومغــادرة حالة الســماح ملن خالــف والعفو 

عمــن ارتكب الخطأ..وبخالف ذلك ســوف 

نكرس حاالت االخفاق والفشــل طاملا نحن 

لم نســلك طريــق األســوياء فــي املراجعة 

الكاملــة مللف خليجــي 25 وفرز الســلبيات 

 اختيــار طريق 
ً
واألخطــاء إذا أردنــا فعــال

التطور واالرتقاء.

نعم منتخبنا الوطني نجح بامتياز وكسب اللقب بجدارة لكن ذلك 

اليعني االســترخاء واالطمئنان إطالقًا..هذه هي البداية وينتظر 

منتخبنــا الكثيــر الكثير مــن العمــل والتحضير العلمــي والفني 

بعيدًا عن تكرار أخطاء األمس..شــخصيًا أجد في السيد كاساس 

وفريقه املســاعد املقدرة الكاملة على وضــع املنتخب الوطني في 

ســكة النجاح بشــرط عدم التدخل في شــؤونه ومحاوالت فرض 

اإلمالءات عليه في العديد من التفاصيل الفنية..على اتحاد الكرة 

وضع خطة طويلة األمد لتحضير هذا املنتخب ومده بكل مسببات 

النجاح..علــى اتحاد اللعبة إعادة النظر في الكثير من سياســاته 

املتعلقة باملســابقات الداخليــة وإعداد املنتخبــات الوطنية..على 

وزارة الشــباب والرياضــة اســتثمار الدعم الحكومــي بعد الذي 

تحقــق فــي البصرة مــن أجــل خطط عمــل واقعية الســتنهاض 

الشــباب وتطوير البنى التحتيــة رياضيًا.. وليبقــى اآلخرون  في 

سباتهم الطويل ..

ليس إال
تعــادل منتخبنا الشــبابي بكرة القدم مع نظيره الطاجيكي ســلبيًا في املباراة التجريبيــة التي أقيمت بينهما 

يــوم أمس االثنني في ملعب ســيدا الكائن بمدينة انطاليا التركية والذي يدخل ضمن اســتعدادات املنتخبني 

لنهائيات كأس آسيا للشباب التي تستضيفها أوزبكستان في األول من شهر آذار املقبل.

وســيخوض منتخبنا تحت 20 عامًا مواجهته التجريبية الثانية أمام منتخب قيرغيزستان بعد غد الخميس ، 

كما سيواجه األردن في التاسع والعشرين من الشهر نفسه.

ها 
َّ
ذكــرت الهيئة اإلدارية لنادي الــزوراء الرياضي أن

بصدد تقديم شكوى رسمية لدى االتحاد الدولي لكرة 

القــدم (فيفا) بحق محترفهــا البرازيلي برونو ليما، 

بسبب عدم التحاقه بصفوف النوارس.

وقــال عضو اإلدارة والناطق اإلعالمي لنادي الزوراء 

عبــد الرحمن رشــيد في تصريح خص بــه (الصباح 

 الجهــاز الفني كان قــد منح عناصر 
َّ

الرياضــي): إن

الفريــق الكــروي إجازة بعــد التوقف األخيــر للفترة 

من الســادس والعشــرين من الشــهر املاضي ولغاية 

الســادس من كانــون الثانــي الحالي، إذ تــم التحاق 

جميع الالعبــني بعد املدة املحددة، في حني اســتمر 

غيــاب املحتــرف البرازيلــي برونــو ليمــا ألســباب 

مجهولة.

 اإلدارة أبلغت لجنة شــؤون الالعبني في 
َّ

وأضــاف أن

اتحاد كــرة القدم بموقــف ليما، الــذي يرفض الرد 

على اتصاالت النادي املتكررة.

ضــد  النــادي  ســيتخذها  التــي  اإلجــراءات  وعــن 

 اإلدارة تحتفظ بحقها 
َّ

البرازيلي أشار رشــيد إلى أن

في تقديم شكوى رسمية على الالعب لدى االتحادين 

العراقي والدولي (فيفا)، من أجل استعادة الحقوق، 

 اإلدارة أوفــت بجميع التزاماتهــا املالية 
َّ

ال ســيما أن

تجاه البرازيلي حسب بنود العقد معه. 

وبشــأن مواجهــة الكهرباء لحســاب الــدوري املمتاز 

 الفريق استغل فترة التوقف بخوض 
َّ

أوضح رشــيد أن

مباراة تجريبية واحدة أمــام نادي الصناعة وانتهت 

بفــوز األبيض بنتيجة هدفني مقابل الشــيء، إال انها 

 اللقاء املقبل يعــد في غاية 
َّ

لم تكــن كافية، مبينــًا أن

الصعوبــة واألهمية، عطفًا على املســتويات والنتائج 

التــي تحققــت لكــرة الكهرباء تحــت قيــادة املدرب 

الشــاب لؤي صالح، ولكن ذلك لــن يمنع الزوراء من 

تقديم االداء املثالي الذي يســهم فــي حصد النقاط 

الكاملة ومواصلة رحلة املنافسة على اللقب.

 

أعلن الناطق اإلعالمي لنادي القوة الجوية 

عــن غيابات فريقه أمام الطلبة في املباراة 

التــي تقام ضمن منافســات الجولــة الـ13 

مــن الــدوري املمتاز بكــرة القــدم، مؤكدًا 

فــي الوقت نفســه عــودة نجوم 

منتخبنــا الوطني إلــى تدريبات 

اليــوم  مــن  بدايــة  الصقــور 

الثالثاء، ليشكلوا إضافة مميزة 

قبل خوض االختبارات املهمة.

(الصباح  وقال عــالء محمــد لـ

 فريقــه يواصل 
َّ

الرياضــي): إن

تحضيراتــه بوحــدات تدريبيــة 

املــدرب  قيــادة  تحــت  مكثفــة 

قحطان جثير، من أجل الوقوف 

علــى جاهزيــة الالعبــني فنيــًا 

وبدنيًا قبل مالقاة الطلبة.

 الصقــور ســيفتقد 
َّ

وأضــاف أن

في مواجهــة األنيق إلى خدمات 

شــريف عبــد الكاظــم وحمــود 

علــى  يعــول  أنــه  إال  مشــعان، 

التحاق نجــوم منتخبنا الوطني 

بصفوفه بداية مــن اليوم، بغية 

مواصلــة عروضــه املثاليــة في 

منافسات الدوري.

وعــن مواجهــة الطلبــة أوضــح 

 املباراة ســتكون قوية 
َّ

محمــد أن

وهي  الطرفــني،  علــى  وصعبــة 

بغــدادي  ديربــي  بمثابــة  تعــد 

 فريقه 
َّ

جماهيري، ولكن في املقابل يري أن

عــازم علــى تحقيــق الفــوز بهــدف تعزيز 

رصيده واالبتعاد بصدارة الترتيب.

 األزرق اســتغل فترة التوقف 
َّ

وأشــار إلى أن

األخيرة بخــوض 3 لقــاءات تجريبية أمام 

الجويــة  رديــف  وفريــق  والتاجــي  املــرور 

اســهمت بتعزيــز معــدل اللياقــة البدنيــة 

لدى الالعبــني، تمهيدًا لخــوض املباريات 

 الجويــة يتواجد حاليًا 
َّ

الرســمية. يذكــر أن

فــي قمــة ترتيــب املســابقة برصيــد (25 

نقطة)، متفوقًا بفارق األهداف عن غريمه 

التقليدي الزوراء.

« »

تلقــى االتحــاد املركــزي لكــرة القــدم دعــوة 

رســمية من اتحاد غرب آســيا لتضييف إحدى 

البطوالت الثــالث لفئات "األوملبي، الشــباب، 

الناشئني" خالل الفترة املقبلة، في وقت اختار 

االتحاد العراقي عضو مكتبه التنفيذي محمد 

 له فــي انتخابات اتحاد 
ً
ناصر شــكرون ممثال

غرب القارة التي ســتقام بعد غد الخميس في 

العاصمة األردنية عمان.

وقال عضو اتحاد كرة القدم فراس بحر العلوم 

 
َّ

في تصريح خــص به "الصبــاح الرياضي": إن

األمــني العام التحاد غرب آســيا كان متواجدًا 

في البصرة ملتابعة منافسات خليجي 25، وملس 

قدرة العراق التنظيميــة الكبيرة، ما دفعه إلى 

تقديم عرض رســمي لتضييف إحدى بطوالت 

االتحاد اإلقليمي لألوملبي والشباب والناشئني، 

 االتحاد تلقى الدعوة وســيبت بها بعد 
َّ

مبينًا أن

مناقشتها في اجتماع املكتب التنفيذي املقبل.

ورجــح بحر العلــوم موافقة اتحاد كــرة القدم 

على تضييف العاصمة بغداد بطولة غرب آسيا 

للمنتخبــات األوملبية الن توقيتهــا مثالي للغاية 

ويصــب بفائدة جميع املنتخبــات التي تتنافس 

لبلوغ أوملبياد باريس 2024.

علــى صعيــد متصل اختــار اتحاد كــرة القدم 

عضــو املكتب التنفيذي محمد ناصر شــكرون 

 له في انتخابات اتحاد غرب آســيا التي 
ً
ممثال

ســتحتضنها العاصمة األردنيــة عمان بعد غد 

الخميس.

وقال شــكرون فــي تصريح خص بــه "الصباح 

الثالثــاء  اليــوم  سيســافر  إنــه  الرياضــي": 

إلــى األردن للمشــاركة فــي اجتمــاع الجمعية 

العمومية التحاد غرب آســيا الخاص بانتخاب 

لجنة جديدة للسنوات األربع املقبلة، مبينًا أنه 

سيعمل على ضمان تواجد عراقي فاعل ومؤثر 

في املكتب التنفيذي التحاد غرب آسيا وكذلك 

في بقية اللجان الفرعية األخرى.

عقد غــدًا األربعــاء االجتماع 
ُ

ومــن املؤمــل أن ي

التاســع والعشــرون للجنــة التنفيذيــة التحاد 

غــرب آســيا لكــرة القــدم، ويترأســه األميــر 

علي بن الحســني بمشــاركة ســالم بن ســعيد 

مــان) النائــب الثاني 
ُ

بن ســالم الوهيبــي (ع

للرئيــس، واألعضاء علي بن خليفــة آل خليفة 

(البحرين)، العميد حاتم الغايب (ســوريا)، 

فليطــح  محمــد  (لبنــان)،  ســمعان  ريمــون 

الشــمري (الكويت)، حسني سعيد (العراق)، 

أحمــد البوعينني (قطــر)، إبراهيم القاســم 

الشــيباني  حميــد  الدكتــور  (الســعودية)، 

(اليمن)، حميد الطاير (اإلمارات).

الغــد هــو األخيــر للجنــة  وســيكون اجتمــاع 

التنفيذيــة الحالية قبل انتخــاب لجنة جديدة 

في اجتمــاع الجمعيــة العمومية الثالث عشــر 

املقــرر بعد غد الخميس فــي عمان أيضًا حيث 

مقر اتحاد غرب آسيا. 

وســيخصص االجتماع للمصادقة على العديد 

مــن التقاريــر التي ســيعرضها األمــني العام 

 تلــك الخاصة 
ً

لالتحــاد خليل الســالم، ســواء

بنشاطات االتحاد طيلة الفترة املاضية ولغاية 

اآلن، أو املتعلقة بمحاضر اجتماعات اللجان. 

كما ستطلع اللجنة التنفيذية على التحضيرات 

النهائيــة الجتمــاع الجمعيــة العموميــة التــي 

تتشــكل مــن االتحــادات الوطنيــة األعضــاء 

واملنتسبني لالتحاد بموجب النظام األساسي، 

إلى جانب ترتيبات انتخابات اللجنة التنفيذية 

التي ستعقد على هامش اجتماع "العمومية".
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العميــدي  حســني  اللعبــة   اتحــاد  رئيــس   وقــال 

لـــ (الصبــاح الرياضــي ) : إن املنتخــب الوطنــي 

اســتأنف أمــس االثنــني تحضيراته للمشــاركة في 

التصفيات االسيوية التي تضيفها قطر في العشرين 

مــن شــباط املقبل، مشــيرا إلــى أن املنتخب تجمع 

أمــس في قاعة الشــعب املغلقة تحــت قيادة املدرب 

محمــد النجار ومســاعده عقيل نجــم واملعالج نبي 

كرفان واالداري نجم عبــد الله، الفتا الى أن قائمة 

الالعبني املستدعني للمنتخب ضمت 17 العبا هم ، 

حســان علي عبد الله وعلي مؤيد اسماعيل ومحمد 

صالح وحســني هادي وعلي حاتــم وعبد الله حيدر 

وعبــد اللــه مجيد ونــورس ضــرار وإيهاب حســن 

ومحمد أمــني وفريد رعدي وكرار جاســم وعباس 

هادي وجاسم محمد جبار ومراد علي مراد وريكان 

عثمــان واملحترف في الــدوري االيطالــي املجنس 

ديماريو مايفيلد . 

وأضــاف العميدي، أن املنتخب ســيدخل معســكرا 

تدريبيا خارجيا في العاشر من الشهر املقبل بقطر 

يخــوض خالله عددًا مــن املباريــات التجريبية مع 

منتخبات الســعودية والكويت وفلســطني، الى حني 

موعــد انطالق التصفيات التمهيدية في العشــرين 

من الشــهر املقبل عندما يواجــه  قطر، بينما يلتقي 

االمارات في الحادي والعشــرين، وتختتم مباريات 

منتخبنا في الثاني والعشــرين بمالقاة عمان، الفتا 

الى ان أربعة منتخبات ســتتأهل إلــى املرحلة (أ)،  

املؤهلة للنهائيات اآلسيوية  وأيضًا كاس العالم .

وبشأن اســتئناف الدوري املمتاز، قال: إن املسابقة 

ستســتأنف في الـ 28 من شــباط املقبل، إذ لم تتبق 

لنهاية املرحلة الثانية ســوى عشر مباريات، بعدها 

تقام منافسات املربع الذهبي . 

وتطرق العميدي إلى بطولة غرب آســيا للناشئات، 

 : إن منتخب الناشــئات يواصــل تدريباته في 
ً
قائال

معســكر تركيا تحــت قيــادة املــدرب رزكار رؤوف 

تحضيــرا للمشــاركة فــي بطولــة غرب اســيا التي 

تضيفها الســليمانية خــالل الفترة مــن 2 ولغاية 6 

شــباط املقبل .  على صعيد آخر قــدم فريق النفط 

اعتذاره عن املشاركة في بطولة دبي الدولية املزمع 

إقامتها في نادي النصر للفترة من 27 كانون الثاني 

ولغاية 5 شــباط املقبــل، وجاء اعتــذار النفط كونه 

يتزامن مــع تواجده في بطولة (الوصــل) وبالتالي 

فإنــه يريد التركيز على ما تبقى من مباريات مهمة 

السيما أنه يتربع حاليًا على صدارة املجموعة .

 
 االتحــاد العراقي املركزي للمصارعة الثاني من شــهر شــباط 

َ
حــدد

املقبل موعــدًا النطالق منافســات بطولة األنديــة باملصارعة الحرة 

والرومانية للفئــات العمرية، بينما تتواصل حاليًا في العاصمة بغداد 

اعمال الدورة التطويرية فــي التدريب والتحكيم التي نظمها االتحاد 

الدولــي للعبــة وبالتعاون مــع اللجنة األوملبية وتســتمر لغاية التاســع 

والعشرين من الشهر الحالي ضمن باكورة منهاجه للموسم الحالي .

وقــال شــعالن عبــد الكاظــم رئيــس اتحــاد املصارعــة: إن ” اتحاده 

اختار مطلع الشــهر املقبل موعدًا إلقامة بطولــة أندية العراق لفئات 

الناشئني والشــباب واألوملبي املدرجة ضمن املنهاج السنوي للموسم 

 عن املشاركات 
ً
 بالبطوالت املحلية فضال

ً
الحالي والذي سيكون حافال

الدوليــة« . وأضاف أن ” الهدف من وراء هذا التجمع يأتي الكتشــاف 

املواهــب واألبطال في الفئــات العمرية، فضال عــن اختيار العناصر 

املؤهلة لتمثيل املنتخبات الوطنية والتحضير الى البطولة الدولية التي 

ستقام في الســعودية خالل الفترة املقبلة“،“ داعيا في الوقت نفسه ” 

املدربني واملصارعني إلى تقديــم كل ما لديهم من امكانيات من أجل 

الحصول على النتائج املميزة في املحافل الدولية خصوصًا وأن العام 

املاضي كان زاخرًا باإلنجازات الخارجية». إلى ذلك، أكد شــعالن أن 

” تواصل فعاليات الدورة الدولية في التدريب والتحكيم التي انطلقت 

يوم امس فــي العاصمة بغداد وشــهدت تجمعًا كبيــرًا ملدربي وحكام 

اللعبــة والتي تعد باكورة أعمــال اتحاد اللعبة للموســم الحالي والتي 

ترمي الى تطوير مهارات املدربني والحكام في وقت واحد عالوة على 

اإلطالع علــى العلوم الحديثة فــي مجال التدريب واخر املســتجدات 

التــي طرأت على قوانــني اللعبة ومن بينها فئة الحــكام». وأضاف أن 

” هذا التجمع شــهد إلقاء العديد من املحاضــرات النظرية والعملية 

بإشــراف نائب رئيس لجنة الحكام في االتحــاد الدولي محمد كمال 

بــو عزيز وممثــل االتحاد الدولــي أحمد بن املنصف ”، مشــيرا إلى ” 

مشــاركة مجموعة كبيرة مــن املدربني تم إبالغهم مــن قبل االتحاد 

لغرض التواجد في الدورة ومنحهم الشهادات الدولية ”.

 
عهد الجهاز التدريبي املشرف على كرة أمانة بغداد بالعودة 

َ
ت

إلى مصاف الدوري املمتاز في املوســم املقبل، مؤكدًا سعيه 

لتوظيف جميع املعلومات الحديثة والجوانب الخططية التي 

حصل عليها خالل مشــاركته الحالية فــي الدورة التدريبية 

املؤهلة للحصول على شهادة «برو» اآلسيوية خالل مسيرته 

العملية.

وقال وســام طالب مــدرب فريــق أمانة بغداد فــي تصريح 

خص به (الصبــاح الرياضي): إنه ”عاهــد الهيئة اإلدارية 

على العودة الســريعة الى مصاف الدوري املمتاز في املوسم 

املقبل ملا يمتلكه من العبــني مميزين لديهم الخبرة العالية 

في اللعــب والتباري الكروي والتعامل مــع ظروف املباريات 

املختلفة“ مؤكدا انه“ تم تهيئتهم بالشــكل األمثل السيما في 

الجانبني البدني والنفسي لزرع االستقرار والثبات الذهني 

عند تطبيق الواجبات» .

وأضاف أن ” التشــكيل الحالي لكرة األمانة سبق له أن مثل 

الفريــق في املوســم املاضي وقــد قدم مســتويات جيدة في 

االدوار املاضية ما جعله في صدارة املجموعة االولى بفارق 

نقطتني عن الوصيف البيشمركة مع مباراة انتظار واحدة «.

وأشار إلى أن ” الثبات على التشكيل أسهم في زيادة عاملي 

التجانــس والفهــم العالي للجوانــب التكتيكيــة ”، موضحا 

انــه من ” خالل تجاربه التدريبية فــي دوري الدرجة االولى 

فأن مبارياتها تتطلب من الطواقم التدريبية وضع أســاليب 

محددة تتناســب مــع كل مباراة مــع أهمية حصــد النقاط 

الثالث واالبتعاد عن املنافس».

وأوضــح أن ” املواجهــة املقبلــة أمــام ميســان ال تخلــو من 

الصعوبة بســبب ان جميع األندية االخرى التي تواجه أمانة 

بغــداد تحرص علــى تقديم كل مــا لديها من قــدرات فنية 

ومهارية بغية الخــروج بنتيجة إيجابية بمعزل عن الظروف 

األخرى التي تتعلق بسوء أرضيات املالعب وجدول املسابقة 

والتنقل وقلة فترات االستشفاء «.

وبشــأن مشــاركته الحالية في الــدورة التدريبية االســيوية 

للحصول على شهادة برو القارية املقامة حاليا في العاصمة 

األردنيــة عمان، أكــد املدرب طالب ان ” هــذه الدورة بدأت 

قبل عشرة ايام وســتختتم يوم الخميس املقبل ويعد املدرب 

العراقــي الوحيــد املتواجــد الــى جانــب 30 مدربــا منهــم 

الســوري حســام الســيد باإلضافة الى مدربني من األردن 

وفلســطني والســعودية ويحاضر فيها خبــراء معتمدون من 

االتحــاد الدولــي ”، مبينًا ” حرصــه الكبير بشــأن توظيف 

جميــع املعلومات الحديثة والجوانــب الخططية التي حصل 

عليها خالل مسيرته الحالية ”.

قيــم اليوم االتحــاد املركزي ببناء األجســام 
ُ

ي

الوطنيــة  منتخباتنــا  لالعبــي  اختبــارات 

الحاصلــني على مراكــز متقدمة فــي بطوالت 

العراق للفئات فيزك و كالســيك و بدي بلدنك 

شباب و متقدمني و ماســتر، تحضيرا الختيار 

العناصر املؤهلة لتمثيل العراق خارجيا.

أكد ذلك رئيس اتحاد اللعبة فائز عبد الحسن 

: ”ســيتم اختيار 
ً
(الصبــاح الرياضي) قائال لـ

الالعبــني الجاهزيــن  فنيــا وبدنيا فــي قاعة 

مدرب املنتخب الوطني احمد قادر، بالتنســيق 

مــع لجنــة املدربني لغــرض تمثيل العــراق في 

بطولــة مســتر يونيفــرس التــي مــن املؤمل أن 

تســتضيفها العاصمة االيرانيــة طهران للمدة 

مــن الخامس عشــر ولغاية التاســع عشــر من 

شــباط املقبــل، فضــال عــن الالعبــني الذين 

سيشــاركون في بطولــة رافائيل ســانتوكا التي 

تجــري للمدة مــن الثالث ولغايــة الخامس من 

آذار املقبل في تركيا.

نجحــت  اللعبــة  أن  الحســن،  عبــد  وأضــاف 

بالوصــول إلى العامليــة وتحقيق نتائــج جيدة، 

منها الفوز بلقب كاس آســيا للمرة الثانية على 

التوالــي 2021و2022 وأصبــح لدينــا أكثر من 

فريق بإمكانهم التنافس في مختلف البطوالت 

وجميعهــم قــادرون علــى تحقيــق األوســمة، 

وبالتالي فإن هذا األمر ســيعزز فرص حصول 

العراق على املراكز األولى فرقيًا وفرديًا.

وعــن موعد إقامــة منافســات بطولــة العراق 

للمتقدمــني أوضــح عبــد الحســن أنــه  جرى 

اختيار شهر اب املقبل تزامنا مع االستحقاقات 

الخارجية والتي تفســح املجــال أمام الالعبني 

للربط بني النشاط الداخلي والدولي.

يشــار إلى أن العراق كان قد تــوج بلقب بطولة 

مستر يونيفرس النســخة املاضية التي أقيمت 

في العاصمة اللبنانية بيــروت وحصد أبطالنا 

60 وسامًا ملونًا.

 

عن  الكراسي  طاولة  تنس  اتحاد  رئيس   
َ

أعلن

الخارجية  الدعوات  من  العديد  العراق  تلقي 

الحالي  العام  منهاج  ضمن  والدولية  الرسمية 

2023، ومنها مؤهلة لباراملبياد باريس 2024.

الرياضي):  (الصباح  لـ ــردي  ك سمير  ــال  وق

اللجنة  مكتب  الى  الدعوات  هذه  رفع  تم  لقد 

األموال  وتحديد  مناقشتها  اجل  من  الباراملبية 

الالزمة لها، ومن ثم نعمل على نشر البطوالت 

املوافقة عليها وبالتالي تخصيص  التي حصلت 

إعداد  اجل  من  املدربني  مع  وبالتنسيق  برنامج 

معسكرات  وتهيئة  الوطنية  املنتخبات  العبي 

له  العراق  ان  مبينا  وخارجية،  داخلية  تدريبية 

مكانته دوليا لذلك تحرص اللجان املشرفة على 

تواجد أبطالنا السيما بعد النتائج التي تحققت 

املحلية  النشاطات  وعن  األخيرة.  السنوات  في 

منافسات  إقامة  املؤمل  من  أنه  كردي  أوضح 

وهي  املقبل  تموز  شهر  في  بغداد  في  الــدوري 

العبيهم  تأهيل  لغرض  للمدربني  جيدة  فرصة 

بينهم  املنافسة  روح  ورفــع  الصحيح  بالشكل 

هذا  اختيار  بــأن  منوها  بــاالرقــام،  واالرتــقــاء 

وفي  والالعبني.  الفرق  يناسب  أيضا  الوقت 

توفر األموال يدعم  أن  أكد كردي  ختام حديثه 

تحقيق  فــي  ويسهم  األلــعــاب  وجميع  لعبتنا 

مميزًا  حضورًا  سجل  قد  العراق  وكان  اإلنجاز. 

استضافتها  التي  األخيرة  العالم  بطولة  في 

إسبانيا في شهر تشرين الثاني املاضي.
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ــة إحــراز أرســنال لقــب 
َّ

ك كثيــرون بإمكاني
ّ
 شــك

الــدوري اإلنكليزي لكــرة القدم للمــرة األولى منذ 

2004، رغم تصدره الترتيب فترة طويلة منذ بداية 

 فــوزه املثير علــى ضيفه مانشســتر 
َّ

املوســم، لكــن

يونايتــد 3 - 2 كشــف عــن نواياه الحقيقيــة بالتربع 

على عرش البريميرليغ. فــي اللحظات األخيرة في 

ل إدي نيكيتيــاه هدف الفوز، 
ّ

ملعب اإلمارات، ســج

منعشــًا أحالم جماهير شــمال لندن بإحراز اللقب 

الرابع عشر واألول منذ 2004 خالل الفترة الذهبية 

للمدرب الفرنسي أرسني فينغر. وكانت املباراة ضد 

يونايتد محطة منتظرة، نظــرًا للفترة الجيدة التي 

ر بها فريق ”الشــياطني الحمر“ ومحاولته تقليص 
ّ

م

الهوة مع أرســنال ووصيفه مانشســتر سيتي حامل 

اللقب. بات رصيد أرسنال الذي يحقق أفضل بداية 

في تاريخه في دوري النخبة، خمســني نقطة من 19 

ج 
ّ

مبــاراة، بفارق خمس عن مانشســتر ســيتي املتو

أربع مــرات في آخر خمســة مواســم، لكنــه يملك 

مباراة مؤجلة ســترفع الفارق إلــى ثماني نقاط عن 

أقرب منافسيه بحال فوزه.

قال مدربه املبتهج اإلســباني ميكل أرتيتا: ”ال أعتقد 

 األمور يمكن أن تكون أفضل».
َّ

أن

تابع مدرب الفريق األحمر الذي ضغط على ضيوفه 

طــوال املبــاراة ”كانت لحظــة جميلــة، مميزة حقًا 

ألننــا كنا نضغــط ونضغط، ولم يكــن الهدف يريد 

الدخول، ثم تحقق ذلــك في النهاية، كانت األجواء 

مكهربة. كانت عاطفية حقًا، فيها من الشغف».

 الفوز على يونايتــد الذي تراجع إلى 
َّ

وعد أرتيتــا أن

املركز الرابع (39) بالتساوي مع نيوكاسل يونايتد، 

بعــد تخطي الجار توتنهام 2 - 0، يمنح الفريق الثقة 

ة في نحو عقدين.
ّ

بإمكانية التتويج ألول مر

يريــد اإلســباني إبقــاء أقــدام العبيه علــى أرض 

الواقع، رغم موســم جميل لم يخســروا فيه ســوى 

 مــرة يتيمــة فــي الــدوري، أمــام يونايتــد تحديدًا

 1 - 3، عندمــا ســجل راشــفورد مرتــني ألصحــاب 

األرض مانحًا فريقه الفوز في الشوط الثاني.

شــرح أرتيتا الــذي عمل مســاعدًا لإلســباني بيب 

غوارديــوال مــدرب ســيتي ”نعــرف واقعنــا ومــدى 

ن».
ّ

حاجتنا للتحس

خاض الصربي نوفاك ديوكوفيتش، حامل اللقب تســع مرات، 

نزهة ســهلة أمــام صاحــب األرض أليكس دي مينــور وهزمه 

بثــالث مجموعــات 6 - 2 و6 - 1 و6 - 2، فــي ثمــن نهائي بطولة 

أستراليا املفتوحة في كرة املضرب.

وقال املصنف خامســًا عامليًا بعد فوزه السهل على املصنف 22 

عامليًا في ملعب رود ليفر أرينا في ساعتني وست دقائق: ”أردت 

الفوز بثالث مجموعات. شــعرت أنها فرصتي لالستفادة. كرة 

املضرب رياضة سريعة وديناميكية، لذا حافظت على تركيزي 

وخضت إحدى أفضل مبارياتي هذا املوسم».

وعــن اإلصابة في قدمه اليســرى، قــال املصنــف األول عامليًا 

ســابقًا الذي لم يخســر في ملبورن منذ 2018: ”لم أشــعر بأي 

شيء اليوم (حيال اإلصابة). كانت األمور رائعة. فريقي الطبي 

 األمور قد 
َّ

قــام بعمل رائع. ال أريد االحتفال مبكــرًا، وأعرف أن

ر بسرعة». ويبحث الالعب البالغ 35 عامًا عن لقبه الكبير 
ّ

تتغي

الثاني والعشــرين، ملعادلة الرقم القياسي الذي يحمله غريمه 

اإلسباني رافايل نادال. وبحال تتويجه األحد املقبل، سيعود إلى 

املركز األول عامليًا للمرة األولى منذ حزيران املاضي.

ســيالقي في الربع النهائي الروســي أنــدري روبليف املصنف 

خامسًا واملتأهل بصعوبة كبيرة أمام الدنماركي الشاب هولغر 

رونــه. قال عن روبليف: ”فرض نفســه في اآلونة األخيرة. يملك 

قوة كبيرة في اإلرسال والكرات األمامية. آمل في تحقيق نتيجة 

مماثلة».

 

 

 تعملــق النجمــان كايــري إرفينــغ 

تباعًا  بتســجيلهما  وليبرون جيمس 

فريقيهمــا  وقــادا  نقطــة  و37   38

بروكلني نتس ولوس أنجليس ليكرز 

للفوز علــى غولدن ســتايت ووريرز 

حامل اللقــب 120 - 116 وبورتالند 

ترايــل باليــزرز 121 - 112، ضمن 

الســلة  كــرة  دوري  منافســات 

األميركي للمحترفني.

نــي دنفــر ناغتس، 
ُ

فــي املقابــل، م

ة، بخسارته 
َّ

متصدر املنطقة الغربي

األولى في مبارياته العشــر األخيرة 

أمام ضيفه أوكالهوما سيتي ثاندر 

.101 - 99

اســتعاد نتس، املفتقد لجهود نجمه 

كيفن دورانــت الغائب عن املالعب 

6 مباريــات جراء تعرضــه إلصابة 

في ركبته، ســكة االنتصارات بعد 4 

هزائــم بفضل جهــود إرفينغ الذي 

أخذ علــى عاتقــه الشــق الهجومي 

أمام ووريــرز، وقبلها أمام يوتا جاز 

بتسجيله 38 نقطة.

ووجــد إرفينغ الذي ســجل 12 رمية 

من أصل 22، منها 5 من أصل 7 عن 

الرميــات الثالثية، بزميله املحارب 

نيــك كالكســتون أفضــل ســند له، 

حيث سجل العب االرتكاز 24 نقطة 

والتقط 15 متابعة.

كمــا مــرر إرفينــغ كرتــه التاســعة 

الحاســمة إلــى رويــس أونيــل (16 

نقطة) صاحب رمية بعيدة ”قاتلة“ 

قبل 28.5 ثانية من صافرة النهاية.

أثنى ايرفينغ على زمالئه في امللعب 

واصفــًا الفــوز بـ ”مجهــود جماعي 

كامل».

فــي اللقاء اآلخر قلــب ليكرز تأخره 

بفارق 25 نقطة خالل إحدى فترات 

املباراة، إلى فوز استعراضي بفضل 

”امللــك“ جيمس صاحــب 37 نقطة 

إلى 11 متابعة و4 تمريرات حاسمة، 

حيــث لم يعــد ينقصــه ســوى 224 

ن اســمه في سجالت 
ّ

نقطة لكي يدو

الدوري كأفضل مســجل في التاريخ 

أمام األســطورة كريــم عبد الجبار 

(38.387 نقطة).

قال جيمس الذي سجل 16 نقطة في 

الربع الثالث: ”من الرائع أننا تمكنا 

من العودة والبقاء حتى النهاية».

 

ــع بايرن ميونيخ للعودة إلى ســكة االنتصارات من بوابة 
ّ
 يتطل

كولــن اليوم الثالثــاء، في أول مبــاراة على أرضــه في العام 

الجديد، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري 

األملانــي لكرة القدم. اســتأنف العمالق البافاري منافســات 

البوندسليغا في العام الجديد بتعادل خارج أرضه مع اليبزيغ 

1-1، بعــد توقف دام أكثر من شــهرين ملونديال قطر ومن ثم 

ة.
َّ

عطلة األعياد والعطلة الشتوي

يتصدر الترتيب برصيد 35 نقطة، بينما تتســاوى ثالثة فرق 

خلفــه هي آينتراخــت فرانكفورت وأونيون برلــني وفرايبورغ 

ط فقــط بإمكانيــة تقليص الفــارق مع 
ّ

(30) الــذي لــم يفر

ني بخســارة 
ُ

البافاري إلــى نقطتني في الجولة املاضية، بل م

مذلة خارج أرضه 0-6 ضد فولفسبورغ. ولعب الوافد الجديد 

الحارس السويســري يــان ســومر مباراته األولى مــع بايرن 

بعد وصوله من بوروســيا مونشــنغالدباخ بعقــد حتى 2025، 

لتعويــض غيــاب قائد الفريــق العمالق مانويل نويــر الغائب 

حتى نهاية املوســم بســبب كسر في الســاق تعرض له خالل 

التزلج. وأشاد املدرب يوليان ناغلسمان بأداء حارسه الجديد 

ا. لعب بشكل جيد مع الكرة، وكان له 
ً

”لعب يان بشكل جيد حق

حضور حقيقي وشــخصية خاصة به. لم يتحتــم عليه القيام 

بالكثير من التصديات، لكنــه خرج لثالث أو أربع عرضيات. 

 وكأنه يلعب مباراته األولى معنا».
ُ

بد
َ

لم ي

ويعاني بايرن من العديد من اإلصابات في صفوفه، إذ يغيب 

ا املدافع الفرنســي لوكاس هرنانديز حتى نهاية املوسم، 
ً

أيض

بينمــا لن يعود املهاجم الدولي الســنغالي ســاديو مانيه حتى 

شــباط املقبل على األقل، إلى جانب املدافــع الدولي املغربي 

نصيــر مزراوي الذي يعانــي من تداعيــات إصابته بفيروس 

كوفيــد19- خالل املونديال. ويســعى بطل املواســم العشــرة 

األخيــرة للمحافظــة علــى ســجله الخالي مــن الهزائم على 

أرضه في البوندسليغا هذا املوسم (5 انتصارات وتعادالن)، 

ــا أنــه منــي بهزيمــة وحيــدة كانت خــارج قواعــده ضد 
ً

علم

أوغســبورغ في منتصــف أيلول املاضي. لكن مــن غير املتوقع 

أن تكون املهمة صعبة في الجولة األخيرة من مرحلة الذهاب 

أمام كولــن صاحب املركز الحادي عشــر الذي خســر ثالثًا 

ــا أنه تنتظر بايرن مواجهة 
ً

من مبارياته األربع األخيرة، علم

صعبــة في الدور الثمن النهائي مــن دوري أبطال أوروبا ضد 

باريس سان جرمان الفرنسي منتصف شباط املقبل.

{NBA}
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وتجدون  املتاعــب  بكــم  تحيط 

شــعوركم بمزاج فاتر محاولني 

الخــروج مــن هــذا الجــو لــذا 

كونــوا حريصني علــى مواصلة 

تحركاتكم. 

أنتم بحاجة لدعم الحظ لدعم أحوالكم 

يســتطيع الكثيــر منكــم أن يخطــو نحو 

الحصــول علــى فــرص مهنيــة والتتويج 

بالجهود التي بذلتوها.

بشــكل  املاليــة  إيراداتكــم  تــزداد   

يشجعكم على الدخول في مشروعات، 

وهناك فرصة للســفر خارجا وهناك 

عالقات جديدة تنعمون بها.

انتــم أمام أوضاع غايــة في األهمية 

لديكم فرصــة ملضاعفة مكاســبكم 

فالوقت يدعم محاوالتكم في التغلب 

على الصعوبات التي لحقت بكم.

 يبدو عليكم امللل والتوتر بشكل أسرع 

مــن ذي قبل مما يلزمكم أن تحرصوا 

على عدم إحراج أنفسكم واملبالغة في 

التصرف الحذر.

مــن يريد تقويــة عالقاته بعائلته 

بعد الفتــور الذي لحــق بالبعض 

وبشــكل  تقــف  العائلــة  ســيجد 

قوي لدعم تحركاتكــم في اغلب 

االتجاهات .

قد يكون السفر محور مهم يسلط 

عليكــم الكثيــر مــن الضــوء في 

أعمالكــم وتحركاتكــم، كمــا قد 

تنجحون فــي الحصول على وعود 

قابلة للتحقيق .

التحــول نحو عالــم جديــد ينقلكم إلى 

واقع جديد كالســفر أمــا الذين يعملون 

في التدريس والدبلوماسية ينجحون في 

إيجاد أرضية جيدة .

حياتكــم  صياغــة  إعــادة  عليكــم 

االجتماعيــة والعاطفيــة، انتم تتجهون 

لنــوع إضافــي مــن العمــل يضعكم مع 

اآلخرين بحالة من الشراكة.

من يعمل في الجانب التجاري يجد 

الفرص، أما الطلبة والتدريســيون 

ســيكون لهم الحظ في االســتفادة 

من السفر واجتياز اختبار دراسي.

من يعمــل فــي الجانب الدبلوماســي 

يجد أجواء نفسية وسرعة في االنجاز 

وفرصة للعمل فــي الجانب اإلعالمي 

واإلعالني للتسويق لهذه خيارات.

 الحــظ هــو املحــرك الكبير في 

لــذا عليكم  الزمنيــة،  ســاعتكم 

لتحســني  بمبــادرات  القيــام 

وتطوير أوضاعكــم في الجوانب 

املختلفة.

أقيم في جامعة صالح الديــن كلية العلوم املؤتمر 

الثالث  العلمي السابع والدولي 

للبحــوث  البصيــرة  لجمعيــة 

حيــث  اإلعالميــة،  والتنميــة 

انطلق املؤتمــر بالتعاون ما بني 

رئاســة جامعة صــالح الدين في أربيل ومؤسســة 

الضاري للتنمية والتطوير وقسم اإلعالم املركزي 

فــي ديــوان الوقف الســني، لبحث ومناقشــة عدة 

مواضيع علمية أكاديمية.

الدكتــور جمال عبــد ناموس رئيس 

قســم الصحافة في كليــة االعالم 

والناطــق  العراقيــة  الجامعــة 

املؤتمــر  :“ناقــش  قــال  املؤتمــر  باســم  الرســمي 

تاثيــرات تكنولوجيــا الــذكاء االصطناعــي علــى 

اإلعالم، ال ســيما الذكاء االصطناعي، الذي بات 

حاضرًا وبقــوة ويتحكم فــي كل مفاصــل الحياة، 

وال بد علينا أن ننتبــه إلى هذا املوضوع ونبحث في 

تفاصيله ونوظفه فــي املهنة الصحفية، فضال عن 

حث املؤسســات العلميــة والصحفية واملؤسســات 

االكاديميــة، لتنــاول هــذا األمــر واذا مــا وجدنا 

أن مجتمعاتنــا هــي مجتمعات ناميــة باملقارنة مع 

املجتمعــات املتقدمــة، ال نواكــب التطــور في هذا 

املجال. 

حيــث جاء هــذا املؤتمر، الــذي يعقــد بالتعاون مع 

جامعة صالح الدين في أربيل ليسلط حزمة ضوء 

بســيطة على هــذا املوضــوع، ويحــث األكاديميني 

والباحثني للولوج، لهذا األمر وإشــباعه في البحث 

والتقصــي، وإثبات أن العراق ما زال بخير وأن فيه 

من الكفاءات واالمكانــات ما تجعله يواكب التطور 

في هذا املجال.

امــا الدكتــور هوشــيار مظفــر األســتاذ فــي كلية 

اآلداب قســم االعالم فــي جامعة صــالح الدين، 

 املؤتمر مكســبًا 
َّ

وعضــو فــي اللجنــة العلميــة عــد

علميًا أكاديميًا وحاضنًا لكل القوميات واألقليات، 

مشــيرا إلى األمن واالســتقرار املوجودين، اللذين 

يعكســان االهتمــام في مثــل هكذا مؤتمــرات الى 

جانب االهتمام بهكذا مؤتمرات من شــأنها تهدف 

إلــى تعزيز وتطوير الجانب العلمي، ســواء كان في 

العراق بشكل عام أو اإلقليم بشكل خاص.
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*آخر ما أضافته لك األعمال العربية املشــتركة، بما 

 بمثل هكذا أعمال؟
َ

أنك شاركت

ها ستســتمر، 
ّ
- أضافت لــي الكثير، وليس لها آخر ألن

وااللتزام باملواعيد هو سيد املوقف. 

مته لألطفال، بمــا أن بداياتك كانت 
َّ

* آخر عمــل قد

بتقديم برامج األطفال؟

- كان برنامج "ضياء ونور"، من إخراج نبراس خضر، 

ج.
ّ

 فيه بدور املهر
ُ

وكنت

* آخــر الصعوبات التي تواجه الدراما العراقية اليوم 

برأيك؟

- الصعوبــات كثيرة، وأولها ليســت لدينا مدينة إنتاج 

للتصوير.

ن من 
ّ
* آخــر ما يحتاجه الفنان العراقــي اليوم ليتمك

تقديم نتاج جيد؟

- األجر الجيد.

 به؟
َ

* آخر مهرجان فني شاركت

- الهالل الذهبي.

* آخــر الصعوبــات التي تواجــه توفير بيئــة متكاملة 

لصناعة السينما في العراق؟

- كثيرة هــي الصعوبات، وعندما تكــون لدينا أعمال 

قة بشــكل صحيح، ســتكون 
ّ

إذاعية وتلفزيونية مســو

هناك سينما.

 عليه؟
َ

* آخر تكريم حصلت

- جائــزة أفضل ممثل عن دوري في مسلســل "أحالم 

السنني".

 انتباهك؟
َّ

ه وشد
َ

* آخر عمل فني شاهدت

- مسلسل "الثمانية"، من بطولة خالد الصاوي.

ضت لنقد غير بناء؟
َّ

* آخر ردة فعل ستبديها لو تعر

- الصمت.

ضت له؟
َّ

* آخر موقف غدر تعر

ض للغدر.
َّ

 أتعر
ّ
حاول أال

ُ
- أ

ة؟
ّ

* آخر أعمالك الفني

 MBC آخرهــا هــو مسلســل "أصيــل" علــى قنــاة - 

العراق.

 قوله لجمهورك ومحبيك؟
ُّ
* آخر ما تود

 - ستروني بكاركتر جديد لم تشاهدوه من قبل.

أيام لها طعم الشــهد على اللســان، ونكهــة الفرح على الــروح، هي حقًا 

أيام خليجي 25، ألنها فرصة ظلت غائبة عن العراق عشــرات الســنني، 

وجمالهــا ال يكمن فقط في مظهرها الرياضي املتألــق، إعدادًا وتنظيمًا 

ونجاحًا، بل قبل ذلــك، وربما أهم من ذلك، يكمن في الحضور العراقي 

وفاعليتــه على رأب الصدع، ورفع الحواجــز واملطبات املفتعلة بني بلدان 

الخليج وحكوماتها بعد أن فعلت السياســة ما فعلــت من جفوة في بعض 

األحيــان، ومن أضغان فــي أحيان أخرى، وليــس وراء الجفوة واألضغان 

سوى السياسة!.

قيم على 
ُ
الحضــور العراقــي املتميز في هذا التجمع االســتثنائي الــذي أ

أرضــه، يمثل الصــورة الحقيقيــة لدوره الــذي اختفى كل هذه الســنني 

البعيدة، وأشــهد أنها صورة أبلت فيها املؤسســات الرسمية بالء حسنًا، 

 بعموم العراقيني وبأهل البصرة خصوصًا، مضايف 
ٌ

ولكن الشعب – ممثل

 
ً
وبيوتًا وشيوخًا وأغنياء وفقراء ونساء ورجاال

– هو من مســح غبار اإلهمــال عن وجه بالد 

الرافدين وتاريخها وطيبتها وكرمها.

مئــات اآلالف الذيــن قدمــوا مــن املوصــل 

وكردســتان وبابل وبغداد ومــن مدن الوطن 

العظيم، كانوا يتدافعون، ويصفقون لتمريرة 

ذكيــة أو هدف جميل تحرزه اليمن، أو قطر، 

أو البحريــن، أو الســعودية أو...، خليجــي 25 

تســابق فيهــا املاليني للحضور، لــم يمنعهم 

برد وال مطر، ولم يســألوا عن ســكن يأويهم 

أو رغيف خبز يســد جوعهم، وربما اقترض 

أغلبهم أجــرة الطريق. تلك الحشــود – يوم 

غابت السياســة وإرادات السياسيني عنها – 

هرعت إلــى البصرة مغمورة بانتشــائها من 

دون أن تنظــر إلى تنــوع أديانهــا ومذاهبها 

وقومياتهــا ومناطقها، هــم عراقيون وكفى، 

كانوا أيام االنتخابات التي تقودها السياسة 

وإرادة السياســيني، يذهبــون إلــى مراكــز 

االقتــراع، وهم مثقلــون بانتمائهــم األثني، 

أو الحزبــي، أو الطائفي، أو العشــائري. هم 

في البصرة شــعب آخر اســتطاع التحرر من 

الكيــد الذي طاملا تم التخطيط له من جيوب 

ضاقــت بالــدوالرات، علــى حســاب جيوب 

خاويــة حتى من الدنانير. في خليجي 25 اكتشــف الكل مــاذا تعني إرادة 

العراق، وأين يقف على املســرح اإلنســاني، خليجي 25 شــهادة األشقاء 

الجديــدة القديمــة، والقديمة الجديدة على ســمو العراق شــعبًا وأرضًا 

وتاريخــًا، خليجي 25 انتفاضة ضد الخصوصيــات الضيقة، وثورة لبناء 

الصروح الحضارية، وصحوة بعد غفوة، ورأيت كما رأى أوالدي وأحفادي 

وبنياتــي وحبيباتي، وكما رأى الجميــع، أن خليجي 25 أنقذهم من لغاوي 

املحللني السياســيني – إال من رحم ربي – وانتقلت حوارات الناس من لغة 

الدوالر وأزمته املســتعصية، وارتفاع األســعار التي بدأت تقضم أجساد 

الناس أكثر مما هــي مقضومة، إلى لغة األلفة واملحبة والوحدة العراقية 

التي بها وحدها يســتعيد العراق عافيته وصوته وجماله مثلما استعادها 

على أرض الفيحاء، بصرة التألق والعطاء واألمل املرتجى.
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كانــوا ينــادون بصوت عــاٍل، بعضهم 

 صوتيــًا الســتقطاب 
ً
شــغل تســجيال

ُ
ي

املــارة، أمــام كل واحد منهم بســطة 

شرشف صغير على األرضية أو طاولة 

بضائعهــم  عليهــا  ينثــرون  حديديــة 

بصورة عبثية. يوم معتدل األجواء من 

كل أسبوع، يواظب ســعد على التجول 

بني بضائع األنتيكات وباالت األجهزة 

يترصــد  املختلفــة،  ــدد 
ُ

والع واآلالت 

القطع الغريبة والجديدة.

من بــني أكــوام "الخــردوات" يشــعر 

 ســعد أن القطع الثمينــة تناديه، منذ 

أن كان فــي التاســعة مــن عمــره يوم 

دخولــه خلســة إلــى غرفــة محكمــة 

اإلغالق فــي بيت جده، كانــت هادئة 

وإنارتها خافتة ممتلئة برائحة خشــب 

الصاج.

لألنتيــكات  ســوق  فــي  طاولــة  عنــد 

والباالت، يتوقف الشاب ويمد يده إلى 

علبة زجاجية بيضاء صغيرة الحجم، 

يوحي شكلها بأنها تعود إلى امرأة من 

العصر الفكتوري، داخلها خاتم عتيق 

مزيــن بحجر يبــدو كاملاس، بحســب 

جهاز فحص واختبار األحجار. 

خلســة،  أســبوع  كل  يدخلهــا  كان 

فقد شــكلت الغرفــة املغلقة بالنســبة 

لطفولتــه عالم مليئًا باالستكشــافات 

ف داخلهــا بأناقة 
ُ

العجائبيــة التي ص

مبهــرة: أثــاث منزلي، مكــواة للثياب 

عتيقة، تلفاز خشــبي وراديو وتلفونات 

وساعات املنضدة وغيرها الجدارية، 

 عن تحف وأنتيكات تم تجميعها 
ً
فضال

والحفــاظ عليهــا من أيام جــد جده، 

وهــم يحرصون علــى انتقــاء الجميل 

منها واملدهش.

فــي  املشــاركة  مــن  الشــاب  يتمكــن 

أحد مــزادات األنتيــكات عبر عرض 

غايــة  املغلقــة  الغرفــة   أغــراض 

هوايــة  يفضــل  لكنــه  التربــح،   فــي 

الجمــع، والتــي أضيفت إلــى موروث 

أســرته في تقديس تحفها ومقتنياتها 

الخاصة.

25

ما يضحك 

هــو  املهجــر"  بــالد  فــي  املــرأة  "دور 

 عنــوان امللتقــى الثقافــي األوروبي الذي 

أقامته منظمة شباب السالم في بلجيكا 

.“VZW" باملشاركة مع منظمة األمل

امللتقى الذي شــمل فقرات فنية وثقافية 

مختلفة تنوعت ما بني شــعر وأدب وغناء 

ودبــكات فولكلورية كان بحضــور ممثلة 

األوروبــي  البرملــان  فــي  املــرأة  شــؤون 

عائشة باشــا، وعضو البرملان البلجيكي 

يحيــى يحيــاوي وعدد من الشــخصيات 

 عن شــعراء 
ً
الحكومية البلجيكية، فضال

وفنانــني وأدبــاء عراقيــني وعــرب، كما 

حضــرت امللتقــى مجموعــة مــن نســاء 

عراقيات وعربيات من دول مختلفة.

وقال األمني العام ملنظمة شباب السالم 

العامليــة فــي بلجيــكا محمــد النعيمي لـ 

"الصباح": خــالل امللتقى تمت مناقشــة 

دور املــرأة فــي بــالد املهجــر، وكيفيــة 

تفاعلها وانســجامها مع املجتمع الجديد 

عليها بعد أن غــادرت وطنها، "فلكل بلد 

ثقافة مجتمعية وتقاليــد وأعراف وعلى 

املــرأة في املهجر أن تراعــي هذا األمر، 

وأن تتكيــف معه علــى أن تبقى محافظة 

علــى تقاليدها والتزاماتهــا األخالقية، 

كما عليها أن تنقل صورة طيبة عن بلدها 

من خــالل حســن التعامل مــع جيرانها 

وأصدقائها"، وفقًا لتعبيره. 

وأشــار النعيمــي إلــى أننــا بينــا كيفية 

ثقافــة ومتغيــرات  مــع  املــرأة  اندمــاج 

كيفيــة  وكذلــك  الجديــد،  املجتمــع 

وتقاليدهــا  وعاداتهــا  ثقافتهــا  نقــل 

ود  بــكل  املجتمعــات  لهــذه   وأعرافهــا 

واحترام، "وهناك نقطة مهمة أخرى تم 

التطــرق إليها خالل امللتقى وهي طريقة 

تربيــة املــرأة ألطفالها فــي املهجر وفقًا 

لتوجيههــم والتحدث معهــم عن قوانني 

البلــد واحترامهــا والتعايــش مــع أفراد 

املجتمع بحب وسالم" على حد قوله.

اســتضاف اتحــاد األدبــاء والكتــاب في 

النجف األشرف اللجنة الشعبية لحماية 

اآلثــار والتــراث فــي العــراق بالتعــاون 

مــع شــبكة النهريــن للدراســات جامعة 

لنــدن فــي نــدوة بحثيــة بعنــوان "التنوع 

الثقافــي في النجــف األشــرف.. التراث 

املســيحي أنموذجًا" بحضور املدير العام 

الثقافــة  وزارة  فــي  املؤتمــرات  لقصــر 

الدكتــور  العراقيــة  واآلثــار  والســياحة 

منتصــر الحســناوي ونخبــة متميزة من 

األكاديميني واملؤرخــني واألدباء والكتاب 

واملثقفــني، قدمــت فيهــا ثــالث ورقــات 

 عــن توزيع كتــاب "عباد 
ً
بحثيــة، فضــال

الحيرة.. التواجد املســيحي فــي الحيرة 

قبل اإلســالم، وأيضــًا العــدد األول من 

مجلة "شقائق النعمان". 

صــل التدريســي فــي كليــة الزراعة 
َ

ح

واألهــوار بجامعــة ذي قــار، الدكتور 

أحمــد علــي كاظــم الصالحــي، على 

بــراءة اختــراع مــن الجهــاز املركزي 

لتمكنه  النوعية،  والســيطرة  للتقييس 

مــن تصنيــع عــالج بكتيــري جديــد 

وإثبات إمكانية عمله مختبريًا وحقليًا، 

وتضمنــت بــراءة االختــراع خطــوات 

للمســتحضر  الدوائــي  التصميــم 

البكتيــري وميكانيكية عمله، ودراســة 

تطبيقاته في قطــاع الثروة الحيوانية، 

 عن دراسة الجدوى االقتصادية 
ً
فضال

له. وسبق للكلية أن طرحت العديد من 

البحــوث العلميــة املهمة فــي مجاالت 

متعددة، أســهم بها أســاتذة وباحثون 

من الجامعة.

لدعــم وتفعيــل دور املراكــز الشــبابية قام 

الهندســية"  شــنكال  "منظمــة  مــن  فريــق 

باالجتماع مع عدد من هذه املراكز الشبابية 

وهي "دوميز، رمبوســي الشــرقي، رمبوسي 

الغربي، كرزرك، ســيبا شــيخدري" وسيتم 

تنفيــذ هــذا املشــروع بدعــم وتمويــل مــن 

"برنامج تعافــي املمول من USAlD "، وذلك 

من أجل عقد ورشــات تدريبية للشــباب في 

املراكز أعاله حول كيفيــة القيام بمبادرات 

مجتمعيــة، وأيضــًا دعــم وتزويــد مكاتبهــا 

باألثاث وأجهــزة تكنولوجيــا املعلومات من 

أجــل مناصــرة احتياجــات املجتمــع. كمــا 

تضمن االجتماع التشاور مع أعضاء املراكز 

املتواجدين ضمن خطة العمل حول تنصيب 

إنارة لشــوارع هذه املجمعــات التي تتخذها 

هذه املراكز أهدافًا لها لتنفيذ مشاريعها.


