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تعتزم محافظة ذي قار خالل السنوات املقبلة التوسعة 
من  االنتقال  عبر  النفطية  حقولها  إدارة  في  ة  الرقميَّ
معالجة  يعني  ما  األوتوماتيكي،  إلى  اليدوي  التشغيل 
النفقات  وخفض  والتكرير  اإلنتاج  عمليات  من  العديد 

املالية. 
وباشرت شركة نفط الجنوب أولى خطواتها في التشغيل 

إدخال منظومة  بعد  النفطي،  األوتوماتيكي لحقل صبة 
سيطرة إلكترونية، وبدأ التشغيل التجريبي في الحقل.

إنها  لـ"الصباح":  العبودي  علي  الشركة  عام  مدير  وقال 
العراق"،  في  النفطية  الصناعات  لدعم  مهمة  "خطوة 
إلى  الــيــدوي  التشغيل  مــن  "التحول  أنَّ  ــى  إل مشيرًا 
األوتوماتيكي، من شأنه أن يرفع كمية النفط املستخرج 
إلى جانب رفع كفاءة اإلنتاج وتذليل املشكالت التي كانت 

ترافق العمليات الفنية داخل الحقل".

ر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس  عبَّ
إلى  املرتقبة  زيارته  تكون  بأن  أمله  عن  األربعاء، 
الصحيحة  األسس  تضع  وأن  خير  بادرة  فرنسا 
ماٍض  الــعــراق  أنَّ  مؤكدًا  مستدامة،  لشراكة 
عن  االبتعاد  إلى  املستندة  ة  الخارجيَّ بسياسته 

سياسة املحاور.
صحيفة  نشرته  له  مقال  في  السوداني  ــال  وق
العراقية  "الحكومة  إنَّ  الفرنسية:  "اللوموند" 
اليوم أكثر قناعة برؤيتها لتطوير عالقات العراق 
والتوازن،  التعاون  أسس  على  والدولية  اإلقليمية 
سياسة  واعتماد  املحاور،  سياسة  عن  واالبتعاد 
الشراكة مع العديد من دول العالم وفي مقدمتها 

فرنسا".
وأكد أنَّ "استجابة بغداد وباريس للشعور املشترك 
دفعت  بلدينا  بني  للعالقة  الستراتيجية  باألهمية 
حكومتنا إلظهار املزيد من الحرص على تطوير 
تلك العالقة الثنائية والبناء على أسسها الصلبة".
مخاطر  ــعــراق  ال واجــه  "عندما  ــه  أن وأضـــاف 
الشر  قوى  مع  مصيرية  حربًا  وخاض  اإلرهــاب 
والعالم،  واملنطقة  نفسه  عن  دفاعًا  والظالم، 
واملشاركة  العون  لتقديم  سباقة  فرنسا  كانت 
في  وخصوصًا  أراضــيــه  الــعــراق  استعادة  فــي 
التعاون  لذلك،  يضاف  املوصل.  تحرير  حرب 
والتدريب  التسليح  جوانب  في  بيننا  املشترك 
لشراكة  يؤشر  ذلك  فكل  االستخباراتي،  والجهد 
بما  وباريس  بغداد  بني  األمد  طويلة  ستراتيجية 
في  املتحققة  اإلنــجــازات  على  الحفاظ  يضمن 

مكافحة اإلرهاب واالستقرار في املنطقة".
وبّني أنَّ "حكومتنا تعتزم أن تكون قوة دفع رئيسة 
السياسية،  واملسارات  اإلقليمية  الدبلوماسية  في 
وتجلى ذلك بوضوح في (مؤتمر بغداد 2) الذي 
العاصمة  في  ماكرون  الرئيس  من  بدعم  ُعقد 
رفض  على  حرصنا  إذ  مؤخرًا،  عّمان  األردنية 
دول  لتهديد  منطلقًا  أراضيه  استخدام  العراق 
أيَّ  نفسه  الوقت  في  رفضنا  مظهرين  الجوار، 

تجاوزات على أراضينا".

مع  املميزة  عالقاته  خالل  من  "العراق  أنَّ  وتابع 
األطــراف  للقاء  ملتقى  بــات  اإلقليمي  محيطه 
اململكة  بني  املسافات  لتقريب  وساعيًا  املتباينة 
منطلق  من  وذلــك  وإيــران،  السعودية  العربية 
تجاوز  عبر  يتم  املنطقة  استقرار  بــأنَّ  إيماننا 
التوترات"، ونوه بأنَّ "التعاون بني باريس وبغداد له 
أوجه متعددة فهو يمتد للقطاع الصحي والتعليمي 

والثقافي واملناخي".
شياع  محمد  ـــوزراء  ال رئيس  تلقى  ــك،  ذل إلــى 

من  هاتفيًا  اتصاًال  األربعاء،  أمس  السوداني، 
عبدالله  امللك  الهاشمية  األردنية  اململكة  عاهل 

الثاني بن الحسني.
وشهد االتصال، بحسب بيان ملكتب رئيس الوزراء، 
وتعزيز  البلدين،  بني  الثنائية  العالقات  بحث 
املجاالت،  مختلف  في  وتنميته  املتبادل  التعاون 
والدولية  اإلقليمية  القضايا  مناقشة  عن  فضًال 
األردنــي  امللك  وقــدم  املشترك،  االهتمام  ذات 
املنتخب  فوز  بمناسبة  الوزراء  رئيس  إلى  تهانيه 

استضافها  التي   25 خليجي  بكأس  العراقي 
العراق، وأشاد بحسن تنظيم البطولة.

من جانب آخر، أجرى رئيس الوزراء محمد شياع 
وزارة  مقرِّ  إلى  زيارة  األربعاء،  أمس  السوداني، 
وتابع  فيها،  باملسؤولني  اجتماعًا  وعقد  الزراعة، 
الزراعية،  الخّطة  تطبيق  سير  الزيارة  خالل 

ومدى توفر مستلزمات تنفيذها.
"املكانة  ملكتبه،  بيان  بحسب  السوداني،  وأّكــد 
الحكومي  البرنامج  في  الزراعي  للملف  الحيوية 

قابلة  تطبيقية  خّطة  ليكون  وضعه  جرى  الذي 
للتنفيذ على أرض الواقع"، مشددًا على أنَّ "العمل 
متكاملة  خّطة  وفق  يكون  أن  يجب  ــوزارة  ال في 

واضحة".
في  ضعف  وجود  أّشرنا   " ــوزراء،  ال رئيس  وتابع 
األخرى،  والوزارات  الزراعة  وزارة  بني  التنسيق 
إذ ال بد من وجود تكامل بني الصناعة والزراعة"، 
الزراعية  الخطة  تنفيذ  "يجب  بالقول:  ومضى 
الشتوي  للموسم  الـــوزراء  مجلس  أقرها  التي 
في  ألهميتها  املساحة  كامل  على   2023  /2022

مجال األمن الغذائي".
وأشار السوداني إلى أنَّ " املوسم الزراعي املقبل 
لن يكون فيه أي دعم ألي فالح ال يستخدم تقنيات 
بالرش،  الحديثة  الري  وطرق  الحديثة  الزراعة 
وهذا جزء من سياسة إصالح القطاع الزراعي"، 
ولفت إلى أنَّ "الحكومة وضعت في مشروع قانون 
ملستحقات  املالية  التخصيصات   ،2023 املوازنة 
 ،2023  /2022 الــشــتــوي  للموسم  الــفــالحــني 

وستصرف بمدة ال تتجاوز األسبوعني".
لبحث  خصص  اجتماعًا  السوداني  تــرأس  كما 
حضره  الجافة،  القناة  مشروع  في  العمل  سير 
بإعداد  املكلفة  االستشارية  والشركة  النقل  وزير 

تصاميم املشروع.
وأكد رئيس الوزراء، بحسب بيان ملكتبه، أّن "هذا 
املشروع يندرج ضمن املشاريع الستراتيجية التي 
اإلسراع  بضرورة  موجهًا  الحكومة"،  عليها  تركز 
تحقيق  أجل  من  املراحل،  واختصار  تنفيذه  في 
إيجابًا  تنعكس  التي  النوعية  والفوارق  العائدات 

على االقتصاد العراقي.
األول  ــس  أم مــســاء  ــــوزراء  ال رئــيــس  واستقبل 
الوطني  املشروع  لحزب  العام  األمني  الثالثاء، 
ــاري، وشــهــد الــلــقــاء "الــبــحــث في  ــض جــمــال ال
الُصعد  على  الوطنية  الساحة  مستجدات  آخر 
رسمي  بيان  ولفت  العامة"،  والخدمية  السياسية 
األمن  تدعيم  أهمية  على  التأكيد  "تم  أنه  إلى 
واالستقرار الداخلي، وتلبية احتياجات املواطنني 
يلبي  بما  املــجــاالت،  مختلف  ــي  ف الخدمية 

طموحاتهم".

{ }

عن  واإلعــمــار  الخدمات  لجنة  في  نائب  كشفت 
في  وخصوصًا  الطرق  مجال  في  جديدة  مشاريع 
ة شمال البالد  املحافظات ذات الطرق الستراتيجيَّ

في ديالى ونينوى وكركوك وأربيل. 
األمن  "قــانــون  إنَّ  محمد:  ــروة  س النائب  وقالت 
 30 إنشاء  وهو  جدًا  مهمًا  مشروعًا  أفرز  الغذائي 
مرورًا  تبه  قره  ناحية  من  يمتّد  ثاٍن  كممر  كيلومترًا 
هذه  تشهد  حيث  كفري  وقضاء  الجبارة  بناحية 
املناطق زحامات مرورية كبيرة"، مضيفة أنَّ "هناك 
بتخصيصات  يرتبط  آخــر  ستراتيجيًا  مشروعًا 
قانون األمن الغذائي وهو بناء طريق بني محافظات 
كركوك وأربيل ونينوى بكلفة 113 مليار دينار وطول 
قضاء  و12  ناحية   50 ربــط  بغية  كيلومترًا،   142

وقرابة 3 آالف قرية".
أنَّ  إلــى  لـ"الصباح"  حديث  في  محمد،  ــارت  وأش
عبر  مناقصة  عن  لإلعالن  مهيأ  حاليًا  "املشروع 
وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات بتخصيص يصل 
"تعكف على  أنَّ لجنتها  إلى 31 مليار دينار"، مبينة 
األولى،  القراءة  بعد  والجسور  الطرق  قانون  تعديل 
تشجير  بينها  عدة  فقرات  التعديل  يشمل  أن  على 
الطرق  على  والتصليحات  املحافظات  بني  الطرق 

العامة ".
إنشاء  "مشروع  إنَّ  قالت:  املقترحة  املشاريع  وبشأن 
ونــواٍح  وأقضية  محافظات  عدة  سيربط  الطرق 
عدد  يصل  إذ  والحوادث،  املروري  الزحام  وسيقلل 
ثاٍن فيها نحو  إنشاء ممر  املراد  الطرق  القرى على 
العديد  "تــدرس  اللجنة  أنَّ  موضحة  قرية"،   500
األراضي  قانون  أهمها  الصلة  ذات  القوانني  من 
إلى  عــادت  قوانني  وهي  والعشوائيات  والبساتني 

الحكومة لدراستها وننتظر وصولها إلى اللجنة".
جاء  العشوائيات  قانون  مقترح  أنَّ  إلــى  ولفتت 
الدولة،  التجاوزات على أراضي  الكثير من  "بسبب 
إضافة إلى املباني املشيدة على أراض سكنية خارج 
التخطيط العمراني والسكني"، معتبرة أن الغرض 
املواطنني تحت خط  القانون "يصب في صالح  من 
الفقر واملهمشني، ولذلك سيكون على الدولة العمل 
السكاني وحل  التضخم  لتقليل  على خطط خمسية 
من  والحد  الحضارية  املدن  لبناء  السكن  مشكلة 

التجاوزات ".

 

بوصول  األربــعــاء،  أمــس  الصحة،  وزارة  ــادت  أف
ة، فيما  األدوية الخاصة بعالج األمراض السرطانيَّ
أشارت إلى إطالق خدمة "استفساراتي" اإللكترونية 
بيان،  في  الوزارة  وذكرت  املراجعني.  أمور  لتسهيل 
اإللكترونية  استفساراتي  خدمة  إطــالق  "تم  أنه 
لتسهيل أمور املراجعني للدائرة اإلدارية"، موضحًا 
أنَّ "استقبال االستفسارات واإلجابة عنها يتم عبر 

الرسائل النصية أو متابعة الطلب عن طريق املوقع
الخدمة  عن  ولالستفسار   ،https://moh.gov.iq  
االتصال على الرقم املجاني (5599)". ولفت البيان 
ــراض  األم بعالج  الخاصة  األدويـــة  "وصــول  إلــى 
دوائر  بني  توزيعها  وسيتم  بأنواعها  السرطانية 
االحتياج،  وبحسب  واملحافظات  بغداد  في  الصحة 
فضًال عن وصول وجبة جديدة من مادة اليود املشع 
وسيتم  السرطانية  ــراض  األم وعــالج  لتشخيص 
باإلشعاع  والعالج  النووي  الطب  ملراكز  تسليمها 

بنوعيها التشخيصي والعالجي".
وبّني أنَّ "الوزارة خّرجت الدورة املتخصصة األولى 
البيطار  ابن  مركز  مع  بالتعاون  القلبية  للتروية 

لجراحة القلب".

يستعّد مجلس النواب بعد أن أنهى توزيع النواب 
أجل  من  السابقة،  جلسته  خــالل  لجانه  بني 
وقراءة  العمل  لها  ليتسنى  لجانه  رئاسة  حسم 
أدراجها، فضًال  املوجودة في  القوانني  مشاريع 
عن مطالبة الحكومة بإرسال القوانني التي تهّم 
بالتصويت  املضي  بغية  أساسي  بشكل  املواطن 

عليها.
سليمان  شريف  النواب  مجلس  عضو  وأوضــح 
أنه في األيام القليلة املقبلة سيتم حسم رئاسة 
في  الحقيقي  بالعمل  البدء  أجل  من  اللجان 

تشريع القوانني.
إنَّ  لـــ"الــصــبــاح":  حديث  فــي  سليمان،  ــال  وق
توزيع  من  السابقة  الجلسة  في  انتهى  املجلس 
أعضائه الجدد بني اللجان، عازيًا أسباب تأخر 
السياسي  االنسداد  إلى  اللجان  رؤساء  اختيار 
التيار الصدري  نواب  الذي حصل بعد استقالة 
استتبع  الــذي  األمــر  جــدد،  بنواب  وتعويضهم 
تغييرات  وإجــراء  االستحقاقات  وفق  توزيعهم 

لرؤساء اللجان أيضًا.
وأضاف أنَّ عمل اللجان اليوم شبه متوقف، لكن 
الستئناف  حقيقية  بداية  يعد  تشكيلها  إعــادة 
املقبلة  الجلسات  في  يتم  أن  متوقعًا  عملها، 

تأثير  له  سيكون  وهــذا  اللجان  رؤســاء  اختيار 
"مطبخ  هي  اللجان  ألنَّ  البرملان  عمل  في  فعال 
والتشريعات  القوانني  فيها  تعد  التي  البرملان" 

التي تخدم املواطن.
في  الساعدي،  مرتضى  النائب  لفت  ــدوره،  ب
حديث لـ"الصباح"، إلى حسم 90 % من رئاسات 

اللجان وأعضائها في جلسة البرملان السابقة.
وأضاف الساعدي أنه بعد االنتهاء من التصويت 
على أعضاء اللجان فإنه في األيام املقبلة سيتم 
اللجان،  حسم  أنَّ  موضحًا  رئاساتها،  حسم 
البرملان  مشكالت  ينهي  وأعــضــاء،  رئــاســات 

جميعًا ألنه إلى اآلن ال يوجد أي اتفاق.

وضعت وزارة النقل، أمس األربعاء، ضوابَط خاصة لشركات التاكسي 
الجوال في البالد، وذلك من خالل منحها تراخيص وإجازة ممارسة 

املهنة.
تشكيالت  أحد  النقل  إلدارة  العامة   

َ
"الشركة أنَّ  للوزارة  بيان  وذكر 

ومراقبة  وتنظيم  ــإدارة  ب وتقوم  الضوابط  وفق  تعمل  النقل  وزارة 
نشاط نقل الركاب (املسافرين) بواسطة املوظفني املتواجدين داخل 

املرائب".

بمنح إجازة ممارسة مهنة لشركات  الخاصة  "الضوابط  أنَّ  وأضاف 
التاكسي الجوال تمت املصادقة عليها من قبل وزارة النقل، إذ نصت 
إضافة  أدنى،  كحد  مركبة   100 الشركة  امتالك  على  الضوابط  هذه 
عن  فضًال  النافذ،  القانون  حسب  املحددة  الرسوم  تسديدها  إلى 

العديد من الفقرات التي تضمن حقوق الراكب ووزارة النقل".
(بلي)  النهرين  بريق  شركة  هي  حاليًا  املجازة  "الشركات  أنَّ  وأكد 
وشركة  اليماني  الركن  وشركة  العائلة  تاكسي  وشركة  ليمونة  وشركة 
ميله للسياحة والنقل وشركة أقواس بغداد وشركة االبشر، باإلضافة 

إلى شركتي تاكسي كريم وأوبرا".

الجريمة  مكافحة  ة  مديريَّ ت  ــدَّ أع
بالعام  خاصة  ة  ستراتيجيَّ املنظمة 
معدالت  خفض  تستهدف  الحالي، 
والغش  األمـــوال  غسيل  جريمتي 
إبرام  على  تعمل  فيما  الصناعي، 
لتكوين  داخلية  تفاهم  مــذكــرات 
الجريمة  من  للحد  معلومات  شبكة 

املنظمة. 

التابعة  املديرية  عــام  مدير  ــال  وق
مجيد  حميد  اللواء  الداخلية  لوزارة 
مديريته  إنَّ  لـــ"الــصــبــاح":  حميد 
معدالت  لخفض  سعيها  ظــل  وفــي 
غسيل  البالد،  في  املنظمة  الجريمة 
وضعت  الصناعي،  والغش  األمــوال 
 2023 الحالي  للعام  ستراتيجية 
أنَّ  منبهًا  منهما،  الحد  تستهدف 

أغلب الجرائم تتعلق باألموال. 
من  يعّد  الصناعي  الغش  بأنَّ  وأفاد 

على  املديرية  تعمل  التي  الجرائم 
األذى  يسبب  كــونــه  منها،  الــحــد 
السيما  املواطنني  من  كبير  لعدد 
السلع  تشتري  التي  الفقيرة  الطبقة 
أنها أصلية، الفتًا  (املغشوشة) على 
إلى أنَّ إبرام مذكرات تفاهم داخلية 
مواجهة  فــي  كبير  بشكل  ســاهــم 

الجرائم املنظمة.

العليا،  ة  االتحاديَّ املحكمة  قضت 
ة  قانونيَّ بــعــدم  األربـــعـــاء،  أمــس 
ـــوزراء  ال مجلس  قـــرارات  جميع 
الخاصة بتحويل األموال إلى إقليم 

كردستان.
أنَّ  بيان  في  املحكمة  إعالم  وذكر 
"املحكمة قررت الحكم بعدم صحة 
القرارات الصادرة من قبل مجلس 
في   (194)) املــرقــمــة  الـــــوزراء 
  2021/7/6 في  و(226)   2021/6/15

و(335)   2021/8/3 في  و(257) 
في  و(401)    2021/9/22 ــي  ف
2021/11/2  و(8) في 2022/1/11) 

حكمًا باتًا وملزمًا للسلطات كافة".
جاء  الــقــرار  أنَّ  البيان  وأوضـــح 
 /93) املادتني  أحكام  إلى  "استنادًا 
جمهورية  دستور  من  و94)  ثالثًا 
 /4) واملادتني   2005 لعام  العراق 
ثالثًا و5/ ثانيًا) من قانون املحكمة 
لسنة   (30) رقم  العليا  االتحادية 
 (25) رقم  بالقانون  املعدل   2005

لسنة 2021 وأفهم علنًا".

3 تفاصيل�
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ة  قال فريق الجهد الخدمي الهندسي: إنَّ مشروع مجاري الطارميَّ
سُينجز بالكامل خالل شهر آذار املقبل. 

لـ"الصباح":  حديث  في  العطا  جابر  محمد  بغداد  محافظ  وقال 
إنَّ مشروع مجاري الطارمية كان قد أحيل للتنفيذ قبل أكثر من 
التابعة  الفارس  شركة  بني  مبرم  عقد  بموجب  أعــوام،  عشرة 
بغداد،  محافظة  مجاري  ومديرية  واملعادن  الصناعة  لــوزارة 
كاشفًا عن وجود إشكاالت مالية وفنية وإدارية عدة أدت إلى تأخر 
وانتشار  القضاء  في  الخدمي  الوضع  بتردي  أسهم  ما  تنفيذه، 
السكنية، ما أجبر ساكنيها على  املائية داخل املجمعات  البرك 
ترك منازلهم بسبب تجمع املياه إلى حد إغالق شوارع بأكملها. 
وأوضح أنَّ فريق الجهد الخدمي والهندسي الذي شكله مجلس 
خالل  من  القضاء  إلنقاذ  خطته  ضمن  املشروع  أدخل  الوزراء 
والخطوط  املعالجة  محطات  السيما  منه  تبقى  ما  إلنجاز  خطة 
عن  فضًال  املقبل،  آذار  شهر  أقصاها  مــدة  خــالل  الناقلة 
هناك. للعمل  آمنة  بيئة  توفير  أجل  من  الخلل  أسباب  تشخيص 
وبنيَّ العطا في سياق متصل، أنه تم التنسيق مع دائرة املجاري 
الستحصال املوافقات من أجل إدخال ستة أحياء بالقضاء ضمن 
خطة اإلكساء فور االنتهاء من إنجاز املشروع، إلى جانب إنجاز 
املدخل الرئيس للقضاء بهدف رفع املستوى الخدمي فيه نظرًا 
يمكن  ال  التي  الغذائية  بغداد  سلة  يمثل  كونه  البالغة،  ألهميته 
االستغناء عنها، مؤكدًا أنه سيتم تحديد مدة زمنية لإلنجاز من 

أجل متابعة مراحل العمل أوًال بأول.
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واستقبل رئيس الجمهورية، في قصر بغداد، 
األملانية  الخارجية  وزارة  في  الدولة  وزيــر 
العالقات  قسم  ورئيس  ليندنر،  توبياس 
العراق  مع  األوروبــيــة  والعالقات  الثنائية 
بحث  اللقاء،  خالل  وجرى  شنيك،  ستيفان 

العالقات العراقية األملانية املشتركة.
"ضرورة  رئاسي،  بيان  بحسب  رشيد،  وأكد 
تطوير العالقات الثنائية التي تجمع البلدين 
سيما  وال  األساسية  املجاالت  من  العديد  في 
"ضرورة  إلى  مشيرًا  والثقافية"،  االقتصادية 
مصالح  يخدم  بما  العالقات  أواصــر  تنمية 

البلدين والشعبني".
ولفت إلى "ضرورة املحافظة على االستقرار 
واألمن في املرحلة املقبلة، كما نسعى إلى بناء 
أنَّ  مبينًا  الجوار"،  دول  مع  متطورة  عالقات 
"الحكومة الحالية لديها برنامج وزاري يضع 
في سلم أولوياته االرتقاء بالخدمات املقدمة 
املدى  على  خططًا  هناك  أنَّ  كما  للمواطنني، 
البعيد للبدء باملشاريع الستراتيجية كالنفط 
واملرافق  الكبير  الفاو  ميناء  وإكمال  والغاز، 
العراق  ليكون  الحديد  سكك  مثل  األخــرى 

حلقة الوصل بني الخليج والدول األوروبية".
وتطرق إلى الوضع في مدينة سنجار، منوهًا 
والعمل  النازحني،  من  كبيرة  أعداد  بـ"وجود 

نهائية  بصورة  النازحني  ملف  حسم  على 
تهيئة  بعد  مناسبة  مناطق  إلــى  بإعادتهم 

األجواء املالئمة لهم من خدمات وأمن".
"التزام  ليندنر  توبياس  أكــد  جانبه،  من 
وسالمة  العراق  واستقرار  أمن  بدعم  أملانيا 
ــر  أواص تعزيز  نحو  والتطّلع  مواطنيه، 
مختلف  في  العراق  مع  املشتركة  العالقات 
املجاالت، ودعم عودة العراق إلى دوره املهم 
"بالده  أنَّ  إلى  مشيرًا  والعالم"،  املنطقة  في 
وإعادة  سنجار  مدينة  إلعمار  الجهود  تدعم 

النازحني".
قصر  في  الجمهورية  رئيس  استقبل  كما 
في  املشتركة  الــقــوات  قيادة  قائد  بــغــداد، 
بعثة  وقائد  مونش،  ستورت  الجنرال  نابولي 

الناتو في العراق الجنرال جيوفاني انوتشي.
"العراق يسعى  أنَّ  بيان،  وأكد رشيد، بحسب 
إلى تطوير قدراته العسكرية واالستخباراتية 
بالتعاون مع األصدقاء من أجل ترسيخ األمن 
يعزز  وبما  العراقية،  املدن  في  واالستقرار 
على  والقضاء  اإلرهــاب  مكافحة  في  جهوده 

بؤره".
املدن  وبقية  بغداد  "العاصمة  أنَّ  إلى  وأشار 
العراقية تشهد تحسنًا واستقرارًا أمنيًا خالل 
إنجاح  في  يسهم  ما  وهو  األخيرتني  السنتني 
التسهيالت  لها  نقدم  التي  الحكومة  برنامج 
ما  في  خاصة  برنامجها  لتنفيذ  اإلجرائية 

وهو  املهمة،  الستراتيجية  باملشاريع  يتعلق 
إذ  العامة،  الحياة  على  باإليجاب  انعكس  ما 
شهدت تطورًا في تقديم الخدمات الضرورية 

وتأهيل البنى التحتية".
بجذب  األوضـــاع  لتحسني  "السعي  وأكـــد 
االقتصاد  بواقع  والنهوض  االستثمارات 
وتوسيع  تطوير  مشروع  وخاصة  العراقي، 
وسائط  وتحديث  الصناعية،  الفاو  مدينة 
والطاقة  البتروكيمياوية  والصناعات  النقل 
الغاز املحترق واالستفادة  املتجددة، وإيقاف 
احتضان  ــى  إل بــاإلضــافــة  صناعيًا،  منه 
الرياضية، واالرتقاء  املؤتمرات واملهرجانات 
هذا  مسيرة  وإصالح  والتعليم  التربية  بواقع 

القطاع الحيوي".
املشتركة  القوات  قيادة  قائد  عّبر  ــدوره،  ب
توطيد  في  الناتو  حلف  "رغبة  عن  نابولي  في 
املقبلة"،  املرحلة  في  العراق  مع  العالقات 
املشترك  والتنسيق  العمل  "أهمية  مؤكدًا 
البعثة  تواصل  وضــرورة  ــاب،  اإلره ملحاربة 
في  يسهم  بما  العراقية  الجهات  مختلف  مع 

إنجاح مهامها في العراق".
اللطيف  عبد  الجمهورية  رئيس  واستقبل 
الثقافة والسياحة واآلثار  جمال رشيد، وزير 

أحمد فكاك البدراني.
عامة  حديقة  تخصيص  "أهمية  رشيد  وأكد 
باسم الشهداء تضم تماثيل وصورًا للمضحني 

ومبادئهم،  وطنهم  ــل  أج مــن  بــأرواحــهــم 
واختيار موقع متميز لها لتخليد هذه الكوكبة 

التي قدمت التضحيات الجسام". 
ثقافية  مراكز  فتح  "ضــرورة  إلى  أشار  كما 
عمل  وإحياء  واملحافظات  بغداد  في  للشباب 
الشباب  احتضان  أجل  من  العامة  املكتبات 
وتنمية مواهبهم األدبية والفنية والرياضية"، 
وشدد رئيس الجمهورية على "أهمية النهوض 
الدعم  وتقديم  الثقافية  املؤسسات  بواقع 
بعودة  يسهم  وبما  والفنية  األدبية  للنتاجات 
الحركة  إغناء  في  دوره  ممارسة  إلى  العراق 

الثقافية عامليًا".
من  ــددًا  ع الجمهورية  رئيس  استقبل  كما 

سفراء الدول العربية املعتمدين لدى العراق.
وأكد رشيد أنَّ "العراق يملك فرصًا استثمارية 
واعدة لكننا نحتاج إلى تأهيل البنى التحتية 
العربية  الدول  مع  والتعاون  التنسيق  وينبغي 
أنَّ  مبينًا  العراق"،  في  استثمارية  بيئة  لخلق 
تعاون  إلى  املجال  هذا  في  يحتاج  "العراق 

ثنائي وثالثي مع األشقاء العرب".
خالل  امليزانية  "إقــرار  في  أمله  عن  وأعرب 
تتم املصادقة عليها  لم  والتي  املقبلة،  الفترة 
منذ ثالث سنوات مما تسبب في تأخر إنجاز 
العرب  "السفراء  داعيًا  الحيوية"،  املشاريع 
لغرض  بلدانهم  في  الشركات  تشجيع  إلى 

االستثمار في العراق".

 

األربعاء،  أمس  االستخبارات،  مفارز  أحبطت 
خمس  تستهدف  كانت  ة  إرهابيَّ مخططات 
الحشد  مــن  ــوة  ق نــفــذت  بينما  محافظات، 
خارج  استباقيتني  أمنيتني  عمليتني  الشعبي 

قاطع سامراء.
إلى  استندت  املخططات  هذه  إفشال  عمليات 
القبض  إلقاء  عن  وأسفرت  دقيقة،  معلومات 
أحكام  وفق  للقضاء  مطلوبني  إرهابيني   6 على 
وصالح  وكركوك  األنبار  في  إرهــاب   4 املــادة 

الدين وديالى.
ــذت مــفــارز وكــالــة  ــف ــون ذلــــك، ن ــض فــي غ
االستخبارات عملية مماثلة في محافظة نينوى، 
متهمني  ثالثة  على  القبض  إلقاء  عن  أسفرت 
أحدهم  عمل  ــاب)،  اإلره (بجريمة  مطلوبني 
اإلرهابية  داعش  عصابات  في  إداري  بصفة 
واالبتزاز  التهديد  جرائم  من  العديد  وارتكب 
املتهمان  اشترك  بينما  أمــوال،  على  للحصول 
املستمسكات  تزوير  خالل  من  معه  ــران  اآلخ

الثبوتية والقيام بتلك العمليات املالية.

ـــذه الــعــمــلــيــات، رصــدت  ــزامــن مــع ه ــت ــال ب
إلى  تحليلها  بعد  قادت  مؤشرات  االستخبارات 
عملية  لتنفيذ  إرهابية  نوايا  وجود  عن  الكشف 
إرهابية الستهداف محكمة استئناف نينوى من 
ثالثة  بواسطة  اإلرهابية  داعش  عصابات  قبل 

انتحاريني أو ما يسمى باالنغماسيني.
وعــلــى إثـــر هـــذه املــعــلــومــات قــامــت املــفــارز 
االستخبارية بمراقبة اإلرهابيني وزرع مصادر 
تتابع تحركاتهم وأماكن تواجدهم حتى تمكنت 
أسلحتهم  مع  إرهابيني  ثالثة  على  القبض  من 
وإحباط  املحكمة  دخولهم  قبل  ومعداتهم 

املخطط اإلرهابي بمهنية عالية.
الشعبي،  الحشد  من  قوة  نفذت  سامراء،  وفي 
قاطع  ــارج  خ استباقيتني  أمنيتني  عمليتني 
سامراء في محافظة صالح الدين لتعزيز أمن 
استشهاد  ذكــرى  زيــارة  مع  بالتزامن  املدينة 

اإلمام الهادي (عليه السالم). 
سلسلة  ضمن  االستباقية  العمليات  هذه  وتأتي 
ســامــراء  ــادة  قــي قطعات  تنفذها  عمليات 
لديمومة األمن واالستقرار في املدينة املقدسة 

ومحيطها.

مشاريعها  واملهجرين  الهجرة  وزارة  استأنفت 
ة للدخل الخاصة بالنازحني العائدين إلى  املدرَّ

رة.  مناطق سكناهم املحرَّ
علي  الـــوزارة  باسم  الرسمي  املتحدث  وقــال 
إنَّ  لـ"الصباح":  حديث  في  جهاكير  عباس 
أجل  من  الدولية  املنظمات  مع  نسقت  الــوزارة 
ملناطق  العائدة  النازحة  األسر  بواقع  النهوض 
بواقعهم  االرتقاء  أجل  من  األصلية  سكناها 
خالل  من  لهم،  املادي  الدعم  وتوفير  املعيشي 

استئناف تنفيذ املشاريع املدرة للدخل الخاصة 
بهم.  وكانت الوزارة قد اعتمدت هذه املشاريع 
منذ العام 2012، بيد أنَّ تنفيذها كان متذبذبًا 
بسبب املوازنات السنوية الخاصة بالبالد، كما 
أنَّ املبالغ التي ُرصدت حينها للمشاريع، لم تسد 

الحاجة الفعلية ألعداد األسر املشمولة بها. 
وأفاد جهاكير بأنَّ املشاريع املدرة للدخل ستنفذ 
بخالف  الحالي،  العام  خالل  مختلف  بشكل 
التخصيص  ناحية  من  سابقًا  معتمدًا  كان  ما 
كل  ملبالغ  موحد  رقم  هناك  يكن  لم  أي  املالي، 
باملشاريع  خاصة  خطة  إعداد  تم  إذ  مشروع، 

بني  والتناسب  النسبة  بطريقة  للدخل  املــدرة 
أعداد األسر املشمولة واملشاريع املختلفة.

موازنة  إقرار  بانتظار  املشاريع  أنَّ  إلى  وأشار 
إلقامة  دينار  ملياري  تخصيص  تم  إذ   ،2023
املبلغ  يصل  كما  لــلــدخــل،  ـــدرة  امل املــشــاريــع 
ألف  و500  مليون  بني  مشروع  لكل  املخصص 
بحسب  دينار،  ألف  و500  مليونني  إلى  دينار 

فكرة املشروع الذي اختارته كل أسرة.
عدد  بلوغ  عن  الــوزارة  باسم  املتحدث  وكشف 
بأنَّ  منوهًا   ،1000 باملشروع  املستهدفة  األسر 
مناطق  ضمن  موزعة  ستكون  املشاريع  أغلب 

سيجري  كما  هــشــاشــة،  ولــألكــثــر  الــعــودة، 
الحماية  شبكة  برواتب  لشمولهم  أيضًا  العمل 
ضوابطها  وباعتماد  العمل  وزارة  مع  بالتنسيق 
عيش  مصدر  تأمني  يضمن  بما  لذلك،  املعدة 

لهم.
 وتختلف أفكار املشاريع املدرة للدخل، بحسب 
والنجارة  والحدادة  الطبخ  بني  األسرة  مهارة 
وغيرها  والــحــالقــة،  الخياطة  ــى  إل إضــافــة 
وفقًا  العائدة،  األســرة  تتقنها  التي  املهن  من 

لخبرتها.

2023

التقى نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله، أمس األربعاء، 
اململكة  سفير  بغداد  في  البريطانية  السفارة  مقرَّ  زيارته  خالل 
املتحدة لدى العراق مارك براسيون ريتشاردسون، لتعزيز آليات 
التعاون وعقد شراكات اقتصادية مع الدول الصديقة. وقال املكتب 
اإلعالمي لنائب رئيس مجلس النواب، في بيان: إنَّ "عبد الله زار 
وكان  له،  هت  وجِّ لدعوة  تلبية  بغداد  في  البريطانية  السفارة  مقرَّ 
براسيون  مارك  العراق  لدى  املتحدة  اململكة  سفير  استقباله  في 

ريتشاردسون مع طاقم السفارة".
وأوضح البيان أنَّ "الدعوة كانت على شرف البارونة إيما نيكلسون 
من  عدد  وبحضور  البريطاني  العراقي  األعمال  مجلس  رئيسة 
واألمنية  السياسية  األوضاع  عن  الحديث  وجرى  األعمال،  رجال 
الحالية،  دورته  في  النواب  مجلس  وعمل  العراقية  الساحة  على 
فضًال عن أهمية استمرار التنسيق والتعاون بني العراق وبريطانيا 
املشتركة  املصالح  يخدم  بما  الثنائية  العالقات  توطيد  أجل  من 
أنَّ  إلى  النواب  مجلس  رئيس  نائب  ولفت  الصديقني".  للبلدين 
اقتصادية  شراكات  وعقد  التعاون  آليات  لتعزيز  يتطلع  "العراق 
مع الدول الصديقة، وال سيما أنَّ هناك مرحلة جديدة من إعادة 
اإلعمار واالزدهار وتنفيذ مشاريع ستراتيجية في جميع محافظات 

العراق مما يتطلب باستمرار التنسيق مع الشركاء".
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وبني عضو اللجنة املالية النيابية، معني الكاظمي، 
في حديث لـ"الصباح"، أنَّ "عقد شركة (سيمنز) 
فراغ،  من  يــأِت  لم  األملاني   - العراقي  واالتفاق 
تعتبر  أملانيا  مع  للعراق  األخيرة  املبادرة  وهذه 
والذي  انفتاحًا على االتحاد األوروبي بشكل عام 
مجالي  في  حقيقية  اقتصادية  أزمــة  من  يشكو 

الوقود والطاقة في أملانيا ودول أخرى".
وأضاف، أنَّ "أوروبا بحاجة ماسة للنفط العراقي 
االتفاق  فقرات  من  واحــدًا  يعتبر  الــذي  والغاز 
املتحدة  الواليات  تعارضه  وال  األملاني   - العراقي 

السابقة"،  الفترة  في  عارضته  كما  األميركية 
قبل  من  اهتمام  موضع  الكهرباء  "قطاع  أنَّ  وبني 
الحكومة العراقية، وهناك توافق أملاني - أميركي 

وعراقي - أميركي لتطوير هذا القطاع".
من جانبه، قال النائب كامل العكيلي، في حديث 
أملانيا  إلى  الوزراء  رئيس  "ذهاب  إنَّ  لـ"الصباح": 
من  سيخفف  (سيمنز)  شركة  مــع  ــاق  ــف واالت
ولفت  الصيف"،  موسم  في  املواطن  على  األعباء 
عام  بحدود  تحتاج  (سيمنز)  "شركة  أنَّ  إلــى 
ونصف العام إلعادة القطاع الكهربائي في البلد 

إلى نصابه".
مصادر  تنويع  على  عازمة  "الحكومة  أنَّ  وبني 

للنهوض  املختصة  الــشــركــات  مــن  الكهرباء 
مصدر  على  تعتمد  وال  الكهربائي  بالقطاع 
واحد"، مشيرًا إلى أنَّ "الحكومة أبرمت محاضر 
تجري  واآلن  (سيمنز)،  شركة  مع  االجتماع 
زيارة  بعد  الرسمية  العقود  لتهيئة  التحضيرات 

وفد الشركة إلى بغداد".
الخدمات،  توفير  صعيد  "على  ــه  أن وأضـــاف 
ستنطلق  التي  املشاريع  من  العديد  هناك  فأن 
الحميدية  مناطق:  في  القناة  شرق   / بغداد  في 
ومناطق  واملدائن  والنهروان  واملعامل  والدسيم 

أطراف أخرى".
وأوضح أنَّ "التشابك الكهربائي في هذه املناطق 

لحل  محطات  نصب  ــى  إل ويحتاج  ــدًا  ج كبير 
(شركة  في  معدة  خطة  وهناك  فيها،  املشكلة 
وتخصيصات  دعم  إلى  وتحتاج  بغداد)  كهرباء 
التخصيصات  بزيادة  وسنطالب  املوازنة،  في 

لتنفيذ املشاريع في هذه املناطق".
قدم  مقترحًا  "هناك  أنَّ  إلــى  العكيلي،  ولفت 
الغاز  نوعية  تغيير  باعتماد  الكهرباء  وزارة  إلى 
أخرى  دول  في  معمول  مثلما  للتبريد  املستخدم 
وخاصًا  مختلفًا  الغاز  يكون  بأن  السعودية،  مثل 
تدخل  التي  (السبالت)  التبريد  ألجهزة  ونوعيًا 
من  تقلل  غــاز  نوعية  تكون  ــأن  وب الــعــراق،  إلــى 
ستقوم  بل  للتشغيل،  كبيرة  كهرباء  كمية  سحب 

على العكس بسحب كمية قليلة من خالل االتفاق 
غاز  نوعية  تعديل  على  املصنعة  الشركات  مع 

التبريد".
النقل  لجنة  رئــيــس  نــائــب  قـــال  جــانــبــه،  ــن  م
واالتصاالت النيابية، إبراهيم ميراني، في حديث 
السياسية  الشخصيات  "جميع  إنَّ  لـ"الصباح": 
اتفقت على شخص رئيس الوزراء ووضعت ثقتها 
به، لذلك فأن كل تحركاته بأي اتجاه هي محط 
لرئيس  داعــم  فالبرملان  "لذلك  وأضــاف  ثقة"، 
الوزراء في كل تحركاته التي تؤدي بالنتيجة إلى 

تحقيق مصلحة عامة".

 
قوانني  عدة  إلقرار  النواب  مجلس  يستعُد 
في  الطويل  تأخره  خاللها  من  يستدرك 
العام  الــرأي  على  ملموس  تغيير  إحــداث 
الذي بات متملمًال من قلة القوانني املهمة 
وتأخر املوازنة بسبب الخالفات السياسية 

التي دامت طويًال.
إلى  النيابية  القانونية  اللجنة  ــارت  وأش
املرحلة  خالل  يستعد  النواب  مجلس  أنَّ 
التي  املهمة  القوانني  إقــرار  إلى  القادمة 
والضمان  العمل  قانون  ومنها  الشارع  تهم 
وقانون  املدني  الخدمة  وقانون  االجتماعي 
اللجنة  عضو  االتــحــاديــة.وقــال  املحكمة 
مرتضى الساعدي، في حديث لـ"الصباح": 

إنَّ "العمل سيجري على إقرار القوانني التي 
هنالك  أنَّ  إذ  عامة،  بصورة  املواطن  تهم 
إلى  العشرين  تقارب  جدًا  مهمة  قوانني 
ثالثني قانونًا"، مشيرًا إلى أنَّ منها "قانون 
التقاعدية  القضايا  يخص  الــذي  العمل 
القطاع  اشراك  وقانون  العمالية،  للطبقة 
قوانني  كذلك  العام  القطاع  مع  الخاص 
ــداد  اإلع ويتم  الصحي  الجانب  تخص 
الساعدي،  لها".وأضاف  قراءات  لجدولة 
مع  السيما  مالئم،  بشكل  "الظروف  أنَّ 
عليه  كانت  عما  املختلف  الحالي  الحراك 
أنَّ  مبينًا  الحكومة"،  تشكيل  قبل  األمــور 
وهناك  انتهت  السابقة  السبات  "فترة 
البرملان  عمل  تطوير  في  تساعد  متغيرات 
تحتاجه  مــا  ــو  وه الــحــاضــر  الــوقــت  فــي 

"هذه  أنَّ  ــح  وأوض بشدة".  املؤسسة  هــذه 
الحكومية  املؤسسات  ستمنح  التشريعات 
مساحات أكبر للعمل والحركة".بدوره رأى 
"التشريعات  أنَّ  املالكي  رائد  اللجنة  عضو 
جــدًا"،  قليلة  اليوم  البرملان  ــام  أم التي 
سابقة  ملراحل  يعود  "بعضها  أنَّ  إلى  الفتًا 
صالحة  غير  وهي  املاضية  ــدورات  ال من 
للتشريع بشكل مباشر اليوم، كونها جاءت 

من قبل دورتني أو ثالث دورات سابقة".
وأضاف املالكي، لـ"الصباح"، أنه "ليس من 
الصحيح أن يشرع البرملان قوانني مختلف 
بشأنها أو موروثة من دورات نيابية سابقة، 
األولــى  الــقــراءة  عبر  تمريرها  مع  حتى 
وقانون  املعلوماتية  جرائم  مثل  والثانية 
القوانني  فهذه  وغيرها،  املدنية  الخدمة 

اشكاليات  وعليها  الــيــوم،  قديمة  باتت 
كثيرة"، مشيرًا إلى أنَّ "الحكومة اضطرت 
لهذا  التشريعات  هــذه  بعض  سحب  إلــى 
تشريعات  هناك  املقابل  وفــي  السبب، 
قوانني  وهــي  الــيــوم  مطروحة  ضــروريــة 
للعمال  االجتماعي  والضمان  التقاعد 
وقانون  اإلعاقة  ذوي  هيئة  قانون  وتعديل 
القوانني  أول  من  سيكون  الــذي  املوازنة 
حتى  أو  االنتخابات  قانون  تعديل  كذلك 
كانت  ما  إذا  املحافظات  مجلس  قانون 
أنَّ  ــى  إل عليه".ولفت  تــعــديــالت  هــنــاك 
قوانني  إنجاز  البرملان  من  يريد  "الجميع 
هو  القوانني  هذه  ترحيل  وسبب  املرحلة، 

الخالفات السياسية".

أعّدت مديرية مكافحة الجريمة املنظمة، ستراتيجية خاصة 
غسيل  جريمتي  معدالت  خفض  تستهدف  الحالي،  بالعام 
مذكرات  إبرام  على  تعمل  فيما  الصناعي،  والغش  األموال 
الجريمة  من  للحد  معلومات  شبكة  لتكوين  داخلية  تفاهم 

املنظمة . 
وقال مدير عام املديرية التابعة لوزارة الداخلية اللواء حميد 
مجيد حميد لـ"الصباح": إنَّ مديريته وفي ظل سعيها لخفض 
معدالت الجريمة املنظمة في البالد وغسيل األموال والغش 
الصناعي، وضعت ستراتيجية للعام الحالي 2023 تستهدف 

الحد منهما، منبهًا على أنَّ أغلب الجرائم تتعلق باألموال . 
وأفاد بأن الغش الصناعي يعد من الجرائم التي تعمل املديرية 
على الحد منها، كونه يسبب األذى لعدد كبير من املواطنني 
السيما الطبقة الفقيرة التي تشتري السلع (املغشوشة) على 
انها أصلية، الفتًا إلى أنَّ ابرام مذكرات تفاهم داخلية اسهم 
مع  االتفاق  منها  املنظمة،  الجرائم  مواجهة  في  كبير  بشكل 

هيئة استرداد األموال في هيئة النزاهة.
وتابع حميد أنَّ التعامل بشكل مباشر مع تلك الجهات  أصبح 
بعيدًا عن البيروقراطية، فضًال عن سرعة تبادل املعلومات 
الكوادر  تدريب  جانب  إلى  االلكترونية  البرامج  خالل  من 
املختصة  الفنية  التجهيزات  يخص  بما  اللوجستي  والدعم 
مذكرات  إلبرام  تحركات  هناك  بأن  منوهًا  املديرية،  بعمل 
سرعة  على  تساعد  معلومات  شبكة  لتكوين  أخرى  تفاهم 
املعلومة  وصول  وسرعة  الجريمة  ملكافحة  املعلومات  تبادل 

التي كانت في السابق تقطع أشواطًا كثيرة لوصولها . 
اتخذتها  التي  واالجـــراءات  األسعار  ارتفاع  يخص  وفيما 
األجهزة  بها  تقوم  كبيرة  حمالت  هناك  بأن  أفاد  املديرية، 
األسعار  بمقارنة  تقوم  لجان  خالل  من  للمديرية  التابعة 
وفواتير الشراء بالنسبة للتاجر للكشف عن قيمة املبالغ التي 
املحدد  فوق  كانت  حال  وفي  األصلي،  السعر  على  يحملها 
فسيتم اعتقاله واحالته على القضاء، منبهًا في الوقت نفسه 
األسعار  ارتفاع  من  الحد  في  كبيرًا  دورًا  للمواطن  أنَّ  على 
وذلك من خالل مقاطعته السلع التي ترتفع أسعارها، وايضًا 
تبليغه عن أي تاجر يقوم برفع األسعار من خالل رقم الهاتف 
ومكافحة  باالستخبارات  لالتصال  املخصص  املجاني   144

الجريمة املنظمة .

كشف مدير عام الشركة العامة لتجارة 
الحبوب في وزارة التجارة حيدر نوري 
استيراد نحو 250 ألف طن من الحنطة 

خالل شباط املقبل.
"حاجة  إنَّ  لـ"الصباح":  ــوري  ن ــال  وق
البالد من الحنطة تبلغ 4 ماليني و600 
الشركة  تسلم  إلى  مشيرًا  طن"،  ألف 
خالل العام املاضي مليونني و200 ألف 
طن من الحنطة، فيما تم إطالق خط 
العاملية  املناشئ  من  الحنطة  استيراد 

وأميركا،  وكندا  أستراليا  مثل  الجيدة 
مضيفًا أنَّ "مطلع األسبوع الحالي شهد 
وصول أول باخرة تحمل 52 ألفًا و500 
هذه  توزيع  شركتنا  بــدأت  حيث  طن، 

الحمولة على املحافظات".
الحبوب  تجارة  شركة  مدير  وأشــار 
سيشهد  املقبل  شباط  "مطلع  أنَّ  إلى 
طن  ألــف   45 بسعة  باخرتني  ــول  وص
الحنطة االسترالية،  ألف طن من  و52 
 50 بواقع  ــرى  أخ بواخر  ثــالث  تليها 
حاجة  لسد  منها  واحدة  لكل  طن  ألف 
في  ه  أنَّ إلى  الفتًا  التموينية"،  البطاقة 

وصول  سنشهد  املقبلني  ونيسان  "آذار 
بواخر جديدة محملة بالحنطة، فنحن 
في  تلكؤ  أو  عجز  أي  سد  على  عازمون 
أنَّ  جبر  وبــني  الدقيق".  مــادة  تجهيز 
بدأت  الغذائية  للمواد  العامة  "الشركة 
وبيعه  "صفر"  نمرة  الطحني  باستيراد 
القادمة"،  املرحلة  خــالل  بــاألســواق 
الحنطة  من  البالد  "إنتاج  أّن  موضحًا 
و200  مليونني  املاضي  العام  خالل  بلغ 

ألف طن".
اإلنتاج  كميات  زيـــادة  نــوري  ويــأمــل 
كميات  هطول  بعد  "خصوصًا  املحلي، 

كبيرة من األمطار خالل العام الحالي، 
حاجة  أمام  تضعنا  الحالية  فالكميات 
املليون  ونصف  مليونني  استيراد  إلى 
تجارة  مدير  وحذر  الحنطة".  من  طن 
املستمر  البيع  من  "املواطنني  الحبوب 
البطاقة  مفردات  ضمن  الطحني  ملادة 
دول  "بعض  أنَّ  مــؤكــدًا  التموينية"، 
توزيع  بدأت  للحنطة  املصدرة  العالم 
شهريًا  مواطنيها  على  الطحني  مادة 
أي  حصول  خشية  به  االحتفاظ  بهدف 

أزمة غذائية مستقبًال".

شكلت هيئة الجمارك لجنة مشتركة لتنفيذ توصيات 
األخيرة  السوداني  شياع  محمد  ـــوزراء  ال رئيس 
ملعالجة األخطاء بالقرارات السابقة جمركيًا، مثمنة 
بمكافحة  فاعل  دور  من  له  ملا  الــوزراء  مجلس  قرار 
الفساد.  وقال مدير عام الهيئة شاكر الزبيدي، في 
إلعداد  املشكلة  اللجنة  وجه  إنه  لـ"الصباح":  حديث 
في  املتمثلة  املرجوة  النتائج  إلى  للوصول  عمل  ورقة 
تهريب  ومنع  الوطني،  االقتصاد  وتطوير  حماية 
التصاريح  وتزوير  األموال  غسيل  ومكافحة  العملة 
العمل املتضمنة إشراك  آلية  بأنَّ  الجمركية، منوهًا 

التصاريح  صـــدور  صحة  بتأييد  النقل  وزارة 
اسهمت  الهيئة،  قبل  من  تصديقها  قبل  الجمركية 
بمزاد  للدخول  منها  املــزورة  استخدام  من  بالحد 
  25032 الــوزراء  مجلس  قرار  املركزي.وثمن  البنك 
الرسوم  فرض  تعليمات  بتطبيق  التريث  املتضمن 
إضافة  باملوانئ،  الخاصة  الحاويات  على  القطعية 
أخرى  وزارات  من  مشتركة  لجنة  تشكيل  قرار  إلى 
للنظر في طلبات اإلعفاءات الواردة لها من الجهات 
ذات العالقة للسيطرة على هذه اإلعفاءات مع ربط 
استخدام  ملتابعة  الخاصة  اللجنة  مع  التحري  قسم 
منفذًا  اإلعفاءات،  بعض  الزبيدي  وعد  املواد.   هذه 
مراجعة  يتطلب  ما  الجمركي،  والتهرب  للفساد 

واستخدامها  املعفاة  املواد  بوصول  الخاصة  اآللية 
الجمارك،  دور  أنَّ  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  األمـــوال،  وتبييض  والتهريب  الغش  مكافحة 
خالل مكافحة عمليات تزوير التصريحة الجمركية 
واملواصفات  باألعداد  والتالعب  املنشأ  وشهادة 

الفنية.   

أمس  الــعــراق،  يمثل  وفــد  ـــارك  ش
 42 الـــدورة  اجتماع  فــي  ــاء،  ــع األرب
االجتماعية  الشؤون  وزراء  ملجلس 
العرب في الدوحة، ملناقشة عدد من 
املعنون  الحدث  أبرزها  املواضيع، 
والفقر  اإلعــاقــة  ذوي  "األشــخــاص 
خطة  تنفيذ  مواصلة  األبعاد:  متعدد 

التنمية املستدامة 2030 وما بعدها".
العربية  للجامعة  العام  األمني  وقال 
رفيع  الحدث  إنَّ  الغيط:  أبــو  أحمد 
جديدة  انطالقة  ُيعد  اليوم  املستوى 
التنموي  االجــتــمــاعــي  الــعــمــل  ــي  ف
أهم  على  بالتركيز  املشترك،  العربي 
املواطن  حياة  تمس  التي  القضايا 
االجتماعية  الفئة  كانت  أيًا  العربي 
من  انــه  إليها.وأضاف  ينتمي  التي 
خالل هذا الجمع الكريم من الوزراء 
املتحدة  األمــم  من  املسؤولني  وكبار 
والدوليني،  اإلقليميني  والــشــركــاء 
أهم  إلحـــدى  ــدًا  ــدي ج دعــمــًا  نطلق 
االجتماعية  بالحماية  األولى  الفئات 
ذوي  "األشــــخــــاص  ــا  ــن ه وأعـــنـــي 
األمني  مبادرة  خالل  من  اإلعاقة"، 
بإطالق  العربية  للجامعة  الــعــام 
لألشخاص  الثاني  العربي  "العقد 

 ،"2032  –  2023 اإلعـــاقـــة  ذوي 
مثمرة  بشراكة  إعـــداده  تم  ــذي  وال
باألشخاص  املعنية  املنظمات  مــع 
إنَّ  الغيط:  أبــو  وقــال  اإلعــاقــة.  ذوي 
حقوق  تعزيز  بني  ما  الوثيق  الترابط 
واملسائل  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص 
أبــعــاده،  بمختلف  بالفقر  املتعلقة 
فتكلفة التكفل بالشخص املعاق تزيد 
بنسبة تقدر من 32 % إلى 38 % عن 
الشخص العادي.. وهي نسبة مرتفعة 
قد ال تستطيع كل املجتمعات تحملها.. 
للمبادرات  الهام  ــدور  ال يأتي  وهنا 
مــبــادرة  مقدمتها  ــي  وف الــعــربــيــة، 
أطلقناها  التي  باستقاللية،  العيش 
املتحدة   العربية  ــارات  اإلم دولــة  في 
العربية،  الغرف  اتحاد  مع  بالشراكة 
العربية  األكاديمية  مع  وبالتعاون 
للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، 
ومعرض  العربية،  العمل  ومنظمة 
ابو  الهمم.وأشار  أصحاب  أكسبو 
التي  التوصيات  بعض  إلــى  الغيط 
تنفيذ  وهي  العربية  الجامعة  اعدتها 
الفقر  حــول  مرقمة  جديدة  مسوح 
ذوي  واألشــخــاص  األبــعــاد،  متعدد 
البيانات  تحديث  بهدف  اإلعــاقــة، 
اتجاهات  على  والــوقــوف  املتوفرة، 

التغيير على نحو دقيق.
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غطت الثلوج الكثيفة 
مساحات واسعة من 
اليابان، أمس األربعاء، 
وأعاقت حركة النقل 
وتسببت في إلغاء مئات 
الرحالت الجوية وتعطل 
حركة القطارات كما 
لقي شخص واحد على 
األقل حتفه.

وأدى طقس بارد 
على نحو غير معتاد 
ومنخفضات جوية 
قاسية إلى تساقط الثلوج 
وهبوب رياح قوية في 
جميع أنحاء البالد بدءًا 
من أمس األول الثالثاء.

األربعاء  أمــس  األملاني  الـــوزراء  مجلس  وافــق 
 ،"2 "ليوبارد-  طراز  من  دبابة   14 إرسال  على 
إلى  ثالثة  دول  من  "ليوبارد"  بإرسال  والسماح 
أعلنت  أن  بعد  األملاني  القرار  ويأتي  أوكرانيا، 
طراز  من  دبابة   14 ستوفر  أنها  عن  بريطانيا 
"تشالنجر2-"، والتي كان ينظر إليها على نطاق 
واسع على أنها محاولة إلقناع الحلفاء اآلخرين 
مخزون  منها  يوجد  التي  "ليوبارد"،  بإرسال 

أعلى بكثير في جميع أنحاء أوروبا.
باسم  الرسمي  املتحدث  صــرح  املقابل،  في 
الدبابات  ــأنَّ  ب بيسكوف  دميتري  الكرملني 
لكنها  غيرها،  مثل  تحترق  واألملانية  األميركية 
املطاف  نهاية  في  سيقع  ما  وهو  الثمن،  باهظة 

على عاتق دافعي الضرائب األوروبيني.
لبيسكوف  الصحفية  اإلفــادة  خالل  ذلك  جاء 
اعتزام  بشأن  سؤال  على  وردًا  األربعاء،  أمس 

أوكرانيا  تزويد  األميركية  املتحدة  الواليات 
بدبابات "أبرامز"، والذي أفيد بأنه لن يتم قبل 
عدد  بالفعل  "هناك  بيسكوف:  قال  حيث  عام، 
املتحدة  والــواليــات  أملانيا  بني  الخالفات  من 
املتناقضة  التصريحات  من  وعدد  األميركية، 
بهذا الشأن. ومن الواضح أن كل شيء ال يسير 
ه من الواضح أنَّ  بسالسة داخل التحالف. كما أنَّ
التكنولوجية  الجوانب  حيث  من  فشلت  الخطة 
التي  لإلمكانيات  الواضحة  التقييم  ــادة  وإع
هذه  لكن  أوكرانيا.  قدرات  من  ترفع  أن  يمكن 
باهظة  أنها  إال  غيرها،  مثل  تحترق  الدبابات 
دافعي  عاتق  على  سيكون  ذلــك  وكــل  الثمن. 

الضرائب األوروبيني".
موسكو  بأنَّ  بيسكوف  صرح  متصل  سياق  وفي 
عمليات  ضوء  في  برلني  مع  اتصال  على  ليست 
إلى  "لــيــوبــارد"  لــدبــابــات  املحتملة  التسليم 
البعض  قناعة  ووصف  األوكرانية،  التشكيالت 
أوروبــا  قــارة  ألمــن  ضمانًا  الحرب  باستمرار 

بـ"السخف والغباء".
"جيش  أنَّ  فيه  جاء  مقال  بشأن  سؤال  عن  وردًا 
وليس  ألوكرانيا،  املخرج  هو  القوي  أوكرانيا 
مدخًال للناتو"، قال بيسكوف: "نقرأ يوميًا كثيرًا 
بأنَّ  الخبراء  بعض  قناعة  تطرح  التقارير،  من 
وهذا  الــقــارة،  أمــن  يضمن  الحرب  استمرار 
عام،  منذ  بذلك  مقتنعني  كنا  وغباء.  سخف 
طاولة  إلــى  الجلوس  إلــى  بوتني  دعــا  عندما 
املفاوضات، وعندما حذر من أنَّ استمرار هذا 
الخط أمر خطير، وال زلنا مقتنعني به اآلن. وما 

نمر به اآلن نتيجة ملثل هذه القناعات".
إنَّ  أميركية:  إعالمية  تقارير  قالت  ذلك،  إلى 
في  ــالن  اإلع يتم  قد  التي  "أبــرامــز"،  دبابات 
لن  أوكرانيا،  إلى  إرسالها  قرار  عن  واشنطن 
وقد  قريب،  وقــت  أي  في  األرجــح  على  تصل 

يستغرق ذلك عدة أشهر أو سنوات.
عن  نقًال  بوست"  "واشنطن  صحيفة  وذكــرت 
مسؤولني أميركيني أنَّ تسليم دبابات "أبرامز"، 

في  وأنه  قريب،  وقت  أي  في  يتم  لن  كييف  إلى 
الدبابات  هذه  إرسال  بايدن  إدارة  قررت  حال 
إلى أوكرانيا فإنَّ ذلك سيستغرق شهورًا إن لم 

يكن سنوات.
وفي السياق نفسه قالت قناة "ABC"، نقًال عن 
اإلعالن  املتوقع  الدبابات  إنَّ  أميركي:  مسؤول 
نشرها  يتم  ال  قد  بها  كييف  تزويد  قــرار  عن 
ألكثر  األوكراني  الجيش  قبل  من  الستخدامها 
األميركية  السلطات  حاجة  بسبب  عــام،  من 
إلبرام العقود ذات الصلة مع الشركات املصنعة.
وفي قت سابق ذكرت تقارير إعالمية أميركية 
بايدن،  جو  الرئيس  يعلن  أن  املنتظر  من  أنه 
اليوم الخميس، عن نقل 30 إلى 50 دبابة أبرامز 

إلى كييف.
الناتو  دول  إلى  مذكرة  روسيا  أرسلت  أن  وسبق 
محذرة  باألسلحة،  أوكــرانــيــا  إمـــداد  بسبب 
أوكرانيا  تزويد  أنَّ  من  مناسبة  من  أكثر  في 
بل  حل  إلى  التوصل  في  يساعد  لن  باألسلحة 

األزمــة  أمــد  إطالة  إلــى  سيؤدي  ــك،  ذل عكس 
ومزيد من تدمير أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف: 
ستصبح  أوكرانيا  إلى  أسلحة  شحنة  "أي  إنَّ 

هدفًا مشروعًا لروسيا".
ميدانيًا، وبعد نحو أسبوعني على إعالن روسيا 
سيطرتها على مدينة سوليدار، وبعض املناطق 
أمس  األوكراني،  الجيش  أعلن  لها،  املجاورة 
شهدت  التي  املدينة  من  انسحب  ه  أنَّ األربعاء، 

معارك طاحنة.
ــي،  ــران األوك العسكري  املتحدث  أعلن  فقد 
في  تشيريفاتي،  سيرغي  دونباس،  إقليم  في 
"بعد  ــه  أنَّ بــرس"  "فــرانــس  لوكالة  تصريحات 
الــقــوات  انسحبت  ــر..  ــه ألش صعبة  مــعــارك 
األوكرانية من املدينة إلى مواقع مجهزة"، غير 
االنسحاب  تاريخ  تحديد  رفض  املتحدث  أنَّ 
مقاطعة  في  املحورية  املدينة  باخموت،  من 

دونيتسك.

انطلقت بالعاصمة املوريتانية نواكشوط، أمس األربعاء، محاكمة 
حكمه،  أركان  من  وعدد  العزيز  عبد  ولد  محمد  السابق  الرئيس 
عبد  ولد  حكم  (فترة  العشرية"  "فساد  بملف  يعرف  بات  فيما 

العزيز بني 2009 - 2019).
ومع وجود عشرات املتهمني في امللف، إال أن االهتمام ينصب على 
وحتى   2009 من  الفترة  في  موريتانيا  حكم  الذي  السابق  الرئيس 
حكمه،  وأركان  السابق  للرئيس  املوجهة  التهم  أبرز  ومن   ،2019
"الفساد واإلثراء غير املشروع وغسل األموال"، "منح امتيازات غير 

مبررة في صفقات حكومية"، "اإلضرار بمصالح الدولة".
الرئيس  وصف  حيث  إليهم،  املوجهة  التهم  ينفون  املتهمني  لكن 
السابق محاكمته بأنها مجرد "تصفية حسابات سياسية ال أكثر"، 
وجمد القضاء املوريتاني 41 مليار أوقية (نحو 100 مليون دوالر) 
في إطار ملف "فساد العشرية"، أكثر من نصفها كان يمتلكها ولد 

عبد العزيز وأفراد عائلته.
مع  صراع  ضمن  العزيز  عبد  ولد  محاكمة  تأتي  مراقبني،  ووفق 
بسبب  عامًا)،   63) الغزواني  الشيخ  ولد  محمد  الحالي  الرئيس 
رغبة األول باالحتفاظ بنفوذ في دوائر الحكم رغم انتهاء رئاسته 
وال  جنائية  املحاكمة  إنَّ  تقول:  السلطات  لكن   ،(2019 تموز  (في 

عالقة لها بالسياسة.

انسحاب  بإمكانية  تفيد  التي  الشائعات  التركية،  الرئاسة  نفت 
أي  يوجد  ال  ه  أنَّ وأكدت  أشهر،   6  -  5 خالل  الناتو  حلف  من  تركيا 

حديث عن انسحاب أنقرة من الحلف.
عمر  الحاكم،  والتنمية"  "العدالة  حزب  باسم  املتحدث  وصرح 
تشيليك، بأنَّ تركيا ال تبحث مسألة االنسحاب من حلف الناتو، وال 

تفكر في ذلك.
جاء ذلك عقب تصريح، نائب رئيس حزب "رودينا" التركي، إتيم 
وأنَّ  إلزاميًا،  بات  الناتو  حلف  من  تركيا  انسحاب  بأنَّ  سانشاك، 
األتراك بدؤوا يتعاطفون مع روسيا، والرئيس الروسي، فالديمير 

بوتني.
 -  5 غضون  في  الناتو  حلف  ستغادر  تركيا  أنَّ  سانشاك،  وأضاف 
واستفزازات  الجارية،  العاملية  األحداث  أنَّ  إلى  مشيرًا  أشهر،   6
حلف الناتو، وتحيزه لطرف اليونان على حساب تركيا، ومحاولة 
جر أنقرة نحو الصراعات في الشرق األوسط، والعداء للمسلمني 
الذي تمثل في حرق القرآن الكريم في السويد وهولندا، كل ذلك 
يجبر أنقرة على اتخاذ مثل هذه الخطوة، التي باتت أمرًا ضروريًا.

الدولية، بمناسبة  املنظمة  وقالت 
ــذي  ال للتعليم  الــعــاملــي  ــوم  ــي ال
الثاني  كانون  من   24 الـ  يصادف 
الوقت  "فــي  ـــه  إنَّ ـــام:  ــل ع ك ــن  م
طفل  ماليني   8.6 يحتاج  الحالي، 
في  األطــفــال  جميع  من   %  80)
املساعدة  ــى  إل ــة)  ــدرس امل ســن 
تضرر  "مع  مضيفة  التعليمية"، 

مدرسة   2783 من  أكثر  تدمير  أو 
ملا  املعلمني  ـــب  روات ــع  دف وعـــدم 
أصبح  أعــوام،  ثمانية  من  يقرب 
أكثر  التعليم  عــلــى  الــحــصــول 

صعوبة".
األطــفــال  "هــــؤالء  أنَّ  ــــدت،  وأك
ــر اإلســـــاءة  ــط ــخ مـــعـــرضـــون ل
واإلهمال واالستغالل االقتصادي 
والعنف  والتجنيد  والجنسي 
على  القائم  والعنف  الجنسي 

ــار  ــج ــوع االجــتــمــاعــي واالت ــن ال
"أنَّ  إلى  مشيرة  األطفال،  وزواج 
الفتيات أكثر عرضة للتسرب من 
عرضة  أكثر  يجعلهن  ما  املدرسة 
نتيجة  املعاملة،  لالستغالل وسوء 
ومحدودية  املعلمات  إلى  االفتقار 
والصرف  املياه  ملرافق  الوصول 
تراعي  التي  والنظافة  الصحي 
الفوارق بني الجنسني والتي يمكن 

الوصول إليها".  

وئــام  العربي  التوحيد  حــزب  رئيس  ــع 
ّ

تــوق
انتخابات  تشهد  أن  األربعاء  أمس  ــاب،  وه
رئاسة الجمهورية في لبنان تطورًا إيجابيًا في 
أيار املقبل، في وقت فجرت فيه عودة املحقق 
العدلي في قضية انفجار املرفأ طارق البيطار 
حادًا  قضائيًا  انقسامًا  تحقيقاته  الستئناف 
والذي  وهاب  السابق  الوزير  مسبوق.  وغير 
يستند في معلوماته غالبًا إلى مصادر مهمة 
وداخليًا  خارجيًا  املتشعبة  عالقاته  بحكم 
الجمهورية  رئاسة  "انتخابات  أنَّ  إلى  يشير 
ستكون في أيار املقبل وربما قبل هذا املوعد، 
في  الحاصلة  ــتــطــورات  ال بحسب  وذلـــك 
املنطقة"، ولفت في تصريحاته، إلى أنَّ رئيس 
مجلس النواب نبيه بّري في الدعوة لجلسات 
الضائع"،  الوقت  في  "يسليهم  االنتخاب 
عاجز  السياسي  الطاقم  هذا  أنَّ  موضحًا 
على  مشددًا  نفسه،  إدارة  وعن  الحكم  عن 
أنَّ "الرئاسة بحاجة إلى وسيط بني اإليراني 
والسعودي أو بني السعودي والسوري"، مؤكدًا 
الجيش جوزف عون  قائد  أنَّ حظوظ كل من 
في  فرنجية  سليمان  املـــردة  تيار  ورئــيــس 
فجرت  متساوية.قضائيًا،  الزالــت  الرئاسة 
عودة املحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ 

تحقيقاته  الستئناف  بالبيطار  طارق  بيروت 
إنقسامًا  باملثيرة  وصفت  إدعــاءات  وتقديم 
إذ  اللبناني،  القضائي  الجسم  في  ــادًا  ح
املواقع  بها  ضجت  التي  املواقف  تالحقت 
ــاء  إدع بعد  ــدل.  ــع ال قصر  فــي  القضائية 
البيطار على القضاة عويدات وخوري وشواح 
ومعلوف، في حني أعلن قضاة النيابة العامة 

قرارات  اعتبار  على  أجمعوا  انهم  التمييزية 
النيابة  وأن  الوجود،  منعدمة  وكأنها  البيطار 
العامة التمييزية ستعّمم على األجهزة األمنية 
عبر برقيات عدم تنفيذ التبليغات وإخالءات 
السبيل الصادرة عن البيطار على اعتبار أنها 
الدوالر  غير قانونية.في غضون ذلك، مازال 
اللبنانية  السوق  في  قياسية  أرقامًا  يسجل 

بموجة  وتسبب  باإلرباك  السوق  أصاب  مما 
الدوالر  صرف  سعر  تراوح  إذ  فاحش  غالء 
في السوق املوازية صباح االربعاء بني 55700 
لبنانية  ليرة  و55900  للشراء  لبنانية  ليرة 
ويستمر  هذا  الواحد.  الــدوالر  مقابل  للبيع 
سعر صرف الدوالر باالرتفاع املجنون بخطى 

متصاعدة نحو الـ56 ألف ليرة.

2,7

80

8

دونالد  السابق  األميركي  الرئيس  يشارك  أن  املقرر  من 
هامبشاير  نيو  واليتي  في  انتخابي  احتفال  في  ترامب، 
بالحملة  له  مشاركة  أول  في  وذلــك  كارولينا،  ــاوث  وس

االنتخابية منذ إعالن ترشحه للرئاسة.
يؤيد  كارولينا،  ســاوث  في  بأنه  "أكسيوس"  موقع  وأفــاد 
غراهام  ليندسي  والسناتور  ماكماستر  هنري  الحاكم 
حاكمة  بــأن  ترجيحات  وســط  الرئاسية،  ترامب  حملة 
األمم  في  السابقة  األميركية  والسفيرة  السابقة  الوالية 

املتحدة نيكي هالي أن تترشح.
الرئيسي  الخطاب  ترامب  سيلقي  هامبشاير،  نيو  في  أما 
صباح  للوالية  الجمهوري  للحزب  السنوي  االجتماع  في 
يوم السبت، وتظهر الجولة األخيرة من االقتراع العام أنَّ 
ترامب يتقدم على حاكم فلوريدا رون ديسانتيس بهوامش 
السرية  الوثيقة  فضيحة  أنَّ  الجمهوريون  ويعتقد  كبيرة، 
التي تالحق الرئيس جو بايدن كانت هدية للرئيس السابق.



A L S A B A H  N E W S P A P E R06 Thu. 26 . Jan . 2023 Issue No. 5599 2023 26

ــّم والــحــيــوي ظلَّ  ــه ــروع امل ــش هــذا امل
دعا  فيما  مبرر،  أي  بــدون  تنفيذ  دون 
مختصون في الشأن السياحي الحكومة 
املشروع  هــذا  استئناف  ــرورة  ض إلــى 
للجانب  القصوى  ألهميته  جديد  من 

العمراني والسياحي.
من  يكون  ألن  املــشــروع  ــذا  ه ــم  وُصــمِّ
املتكاملة  الــخــدمــات  ذات  املــشــاريــع 
وبمستوى متقدم يتماشى مع الخدمات 

التقنيات  تــوفــرهــا  الــتــي  العصرية 
املعاصرة من سكن وسياحة وترفيه.

عــادل  االقــتــصــادي  بالشأن  املختص 
املتزايدة  ــداد  "األع أنَّ  بّني  الهنداوي 
املقدسة  كربالء  مدينة  تقصد  التي 
مشروع  تنفيذ  فــي  اإلســـراع  تتطلب 
مدينة كربالء االستثماري املتوقف منذ 
إلى  يحتاج  والــذي  مبرر،  دون  سنوات 
جذب  عناصر  لتوفر  املحافظة  دعــم 
السياح إلى املدينة، والتي بدورها تدعم 

االقتصاد الوطني واملوازنة االتحادية".

تقدر  املــشــروع  "مساحة  أنَّ  وأضــاف 
فرصة   128 وتــضــم  ـــم،  دون بـــــ5700 
استثمارية ملختلف النشاطات، الفتًا إلى 
املقدسة  املدن  جميع  "تتوّجه  أن  أهمية 
جموع  لخدمة  جديدة  مدن  إنشاء  إلى 
السياح الذين يقصدون املدينة املقدسة 

طوال أيام السنة".
الــســيــاحــي حسن  بــالــشــأن  املــخــتــص 
"القطاع  أنَّ  لـ"الصباح"  أكد  السعدون 
لتعدد  منفد  أبـــرز  يمثل  السياحي 
السياحة  السيما  البالد،  في  اإليرادات 

أوًال  منها  نبدأ  أن  يجب  التي  الدينية 
املراقد  على  كبير  إقبال  حجم  لوجود 
أنَّ  إلــى  ولفت  ــراق".  ــع ال في  املقدسة 
ــى  أول وجــهــة  تمثل  ــالء  ــرب ك "مــديــنــة 
األخــرى،  املــدن  بعدها  ومــن  للسياح، 
البنى  نوفر  أن  علينا  يحتم  الذي  األمر 
املدينة  هــذه  فــي  السياحية  التحتية 
في  دولية  تجارب  من  ــادة  اإلف ويمكن 
هذا املجال". بدوره بّني املختص بالشأن 
الكريم  عبد  حسن  مصطفى  السياحي 
في حديث لـ"الصباح" أنَّ "العراق يجب 

وباتت  العالم،  لسياح  قبلة  يكون  أن 
قطاعه  تنظيم  ــى  إل ـــرورة  ض هــنــاك 
تعاون  خــالل  من  الداخلي  السياحي 
املعنيني  والــعــام  الــخــاص  القطاعني 
وجعل  العراق  في  املهم  املفصل  بهذا 
مالي  مــورد  لخلق  متكاملة  جهودهما 
يكون  أن  ويمكن  السياحة،  عبر  دائــم 
هذا  في  األبرز  الدور  الدينية  للسياحة 

الوقت، لسهولة تطوير هذا القطاع".
مقومات  يملك  "العراق  أنَّ  إلى  وأملــح 
مستوى  على  فاعل  سياحي  قطاع  بناء 

مواقع  لوجود  وذلك  والعالم،  املنطقة 
العالم،  ســكــان  أغــلــب  تهم  سياحية 
تغوص  زمنية  حقب  إلى  تعود  ومواقع 
في القدم ويمكن أن تكون قبلة سياحية 
مهم  مصدر  "السياحة  أنَّ  وبّني  عاملية". 
للسالم  وباب  الوطني  االقتصاد  لتنمية 
تكون  أن  أهمية  إلى  داعيًا  واألمـــان"، 
الشركات  هذه  مع  ثنائية  اتفاقات  لنا 
مناطق  ــى  إل السياح  تفويج  بمجال 
الرطبة  املواقع  من  تعد  التي  ــوار  األه

املميزة على مستوى العالم.

 

أعلنت شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، أمس األربعاء، 
ة تصدرت شراء الخام  ة والهنديَّ ٔان الشركات النفطّية الصينيَّ

العراقي خالل شهر كانون األول املاضي.
الرسمي  موقعها  على  نشرتها  إحصائية  في  "سومو"  وذكرت 
بني  من  عددًا  األكثر  كانت  والهندية  الصينية  "الشركات  ٔانَّ 
الشركات العاملية األخرى في شراء النفط العراقي وبواقع 7 
بشراء  قامت  شركة   36 أصل  من  منهما  واحدة  لكل  شركات 

النفط خالل شهر كانون األول".
وبعدد  ثانيًا  جاءت  الجنوبية  الكورية  "الشركات  ٔانَّ  وأضافت 
ثالثًا  واإليطالية  األميركية  الشركات  وجــاءت  شركات،   4
جاءت  ثم  ومــن  منهما،  ــدة  واح لكل  شركات  ثــالث  وبعدد 
توزعت  فيما  شركتني،  بعدد  رابعًا  اليونانية  الشركات 
و(الهولندية-البريطانية)  اإلسبانية  الشركات  على  البقية 
والتركية والروسية واإلماراتية واملصرية واألردنية والكويتية 

والتايوانية واملاليزية وبواقع شركة واحدة لكل منها".
وأشارت "سومو" إلى أنها "تعتمد في بيعها للنفط العراقي على 
املعايير الرئيسة للتعاقد مع الشركات النفطية العاملية الكبرى 
مشيرة  عموديًا"،  املتكاملة  والحكومية  املستقلة  واملتوسطة 
العراقي  النفط  اشترت  التي  العاملية  الشركات  "أبرز  أنَّ  إلى 
وبتروجاينة  الكورية  وكوكاز  الهندية  "هندوستان  شركة  هي 
الصينية واكسون موبيل األميركية وشل الهولندية البريطانية 

وايني اإليطالية".

 

من  الطبيعي  الغاز  "غازبروم"  الروسية  الغاز  شركة  ت  ضخَّ
أوروبا  إلى  أوكرانيا  في  "سودجا"  العبور  نقطة  عبر  روسيا 
محطة  عبر  الغاز  إمــدادات  أنَّ  حني  في  الطلبات،  على  بناء 

"سوخرانوفكا" متوقفة.
كوبريانوف:  سيرغي  الروسية  للشركة  الرسمي  املمثل  وقال 
من  أوكرانيا  عبر  أوروبــا  إلــى  الغاز  تضخ  "غــازبــروم"  إنَّ 
متر  مليون   24.4 عند  بكمية  "ســودجــا"  محطة  خــالل 
الضخ طلبات  رفــض  تم  فيما   ،2023 يناير   25 في   مكعب 

عبر "سوخرانوفكا".
وفي مايو املاضي، أعلنت أوكرانيا وقف قبول الغاز لنقله إلى 
السلطات  وتذرعت  العبور"سوخرانوفكا"،  نقطة  عبر  أوروبا 
عليها  تسيطر  التي  األراضي  في  تقع  النقطة  بأنَّ  األوكرانية 
وحيدة  عبور  نقطة  هناك  بقيت  القرار  هذا  ونتيجة  روسيا، 

للغاز الروسي إلى أوروبا وهي "سودجا".
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إلرساء  جهودها  التجارة  وزارة  كثفت 
ــع اتــحــاد  ــد نــاجــحــة لــلــتــعــاون م ــواع ق
وتطوير  تنمية  في  العراقي  الصناعات 
القطاع الخاص وتحقيق أهدافه، مؤكدًة 
من  املزيد  ستشهد  املقبلة  الفترة  أنَّ 
ملا  وفقًا  الحيوي  القطاع  لذلك  الدعم 
مشيرًة  الحكومي،  البرنامج  عليه  نصَّ 
إلى أنَّ التعاون سيشمل تنمية القابليات 
وتطوير القدرات فضًال عن املشاركة مع 
من  العديد  في  الدولي  الخاص  القطاع 

املشاريع االستثمارية.
بدائرة  ممثلة  التجارة  وزارة  ووضعت 
عمل  آليات  الــخــاص،  القطاع  تطوير 
لدعم  العراقي  الصناعات  اتحاد  مع 
والصناعيني،  املــصــدريــن  فعاليات 
العراقية  املنتجات  تصدير  وتشجيع 
من  واالستفادة  عليها  الضرائب  وتقليل 
نسب  تحديد  في  املجاورة  الدول  خبرة 

الدعم املباشر للتصدير. 
ومدير  التجارة  لوزارة  الرسمي  الناطق 

الخاص،  القطاع  تطوير  دائـــرة  عــام 
محمد حنون، ذكر أنَّ "املنهاج الحكومي 
القطاع  قابليات  تنمية  ضـــرورة  أكــد 
ستشهد  املقبلة  الفترة  وأنَّ  الخاص، 
القطاع  بــذلــك  استثنائيًا  اهتمامًا 
تذليل  في  السيما  الحيوي،  االقتصادي 
هذا  تعترض  التي  والصعوبات  العقبات 
القطاع وزجه في عمليات التنمية، فضًال 
الدولي  الخاص  القطاع  مع  عن إشراكه 

في العديد من املشاريع االستثمارية".
عاجلة  ــراءات  إج أنَّ  إلى  حنون  وأشــار 
مع  بالتعاون  التجارة  وزارة  اتخذتها 
ملعالجة  العراقي  الصناعات  اتــحــاد 
يحقق  بما  الخاص  القطاع  مشكالت 
فعاليات  ــم  ودع القطاع  هــذا  أهــداف 
العراقيني،  والصناعيني  املصدرين 
ه  أعــدَّ مشترك  منهاج  ــود  وج موضحًا 
تضمن  الــعــراقــي  الصناعات  اتــحــاد 
سواء  التجارة  وزارة  مع  العمل  آليات 
استيرادية  خطة  إعـــداد  مــوضــوع  فــي 
املفتوح  الباب  واستخدام  وتصديرية 
ــرز  أب مناقشة  أو  ــراد،  ــي ــت االس ـــام  أم

القطاع  وتطوير  لنمو  املثبطة  املعوقات 
غير  املنافسة  مناقشة  وكذلك  الخاص، 
الرخيصة  واملعدات  السلع  بني  املتكافئة 

املستوردة وبني املنتوج الوطني.
سبل  مناقشة  ـــرورة  "ض حنون  ويــرى 
والتوزيع  التصدير  سياسات  تطوير 
القطاع  ستراتيجية  دعــم  يضمن  بما 
الخاص من خالل تقديم عدة مقترحات 
خاص  قــانــون  تشريع  ـــرار  إق ــا  ــرزه أب
شراء  على  الحكومية  املؤسسات  يجبر 
عن  والبحث  محليًا،  املصنعة  املنتجات 
املتكافئة  غير  املنافسة  معالجة  سبل 
وتعديل  الوطني  واملنتوج  للمستورد 
النظم والقوانني الخاصة بذلك، فضًال 
عن فرض ضرائب على املواد املستوردة 

بجميع أنواعها لتصبح املنافسة عادلة".
من جهته شدد رئيس اتحاد الصناعات 
عقد  أهمية  على  عكاب  عادل  العراقي 
االجتماعات املشتركة مع وزارة التجارة 
إعداد  في  واملساهمة  العقبات  لتذليل 
العراقي  املصدر  عمل  تدعم  مقترحات 
كثيرة  مشكالت  يعاني  الذي  والصناعي 

وإهماًال امتد لسنوات طويلة نتيجة عدم 
االهتمام الحكومي بهذا القطاع.

قوانني  ــرار  إق بضرورة  عكاب  وطالب 
بني  عــادلــة  منافسة  خلق  ــى  إل تهدف 
بأشخاص  حصرها  وعدم  املستوردين، 
صالحيات  فــتــرة  وتقليل  مــحــدديــن 
ــيــراد والــتــدقــيــق عند  إجــــازات االســت
الدعم  سياسة  وتــدقــيــق  تــجــديــدهــا، 
األغذية  السيما  املستوردة،  للبضائع 
جيوب  إلى  الحكومي  الدعم  تسرب  ملنع 
إلى  الوقت ذاته،  املستوردين، داعيًا في 
من  الوطنية  املنتجات  تصدير  تشجيع 
والتصدير  النقل  نفقات  تقليل  خــالل 
الخارجية  العالقات  واستثمار  والدعاية 
العراقية  املنتجات  استيراد  تشجيع  في 
من  واالستفادة  عليها  الضرائب  وتقليل 
خبرة الدول املجاورة، وكذلك االستفادة 
املنتجني  دعـــم  ــدوق  ــن ص ــن  م ــًا  ــض أي
العراقيني في تصدير البضائع العراقية 
التي أثبتت نجاحها من خالل ما ُعرض 
بضائع  من  الدولي  بغداد  معرض  في 

متميزة تنافس البضائع األجنبية. 

 

العملة  إزاء  ــدوالر  ال صــرف  سعر  تقلبات  استمرار  مع 
ة التي خسرت 10 % من قيمتها، تنخفض مقدرات  الوطنيَّ
غالء  معها  ويزداد  املوظفني  شريحة  والسيما  العراقيني 
األمر  عامليًا،  األسعار  ببورصة  املرتبط  محليًا  األسعار 
الذي يفرز تضخمًا تراكميًا لالقتصاد العراقي ُيعتقد أنه 

وصل إلى نحو 5.3 % منذ أواخر العام 2022.
االقتصادي  التضخم  مؤشر  ارتفاع  بني  طردية  معادلة 
التضخم  زاد  العراق، فكلما  املحلي في  والتضخم  العاملي 

في العالم تأثرت البالد بذلك. 
الخبير االقتصادي حكيم عاجل الجابري، قال لـ"الصباح": 
ارتفعت  التي  املحلي  التضخم  نسبة  هي   %  6  -  5 "مابني 
متأثرة بتداعيات األزمات العاملية كجائحة (كوفيد- 19)، 

ومن ثم الحرب الروسية- األوكرانية وغيرها".

جملة  إلى  مرّدها  التضخمية  الزيادة  "هذه  أنَّ  وأضاف 
أسباب أولها بسبب االرتفاع العاملي لألسعار على مستوى 
كتلة  وجود  عن  فضًال  اإلنشائية،  واملواد  الغذائية  املواد 
الجابري،  وأشار  األسواق".  في  تداولها  يتم  كبيرة  نقدية 
الريعي  العراق  اقتصاد  فإنَّ  التضخم  ذلك  جانب  "إلى 
يتأثر بتقلبات األسواق العاملية رغم تعافي أسعار النفط، 
فتجار األزمات كانوا سببًا في هذا االرتفاع وتلك األزمات 
التضخم  أكثر من نسبة  إلى  لترتفع األسعار  الداخل،  في 
أسواقنا  في  الدوالر  ارتفاع  مؤشر  من  أكثر  وحتى  نفسها 

املحلية". 
"كل  أنَّ  دهيرب  سمير  محمد  األكاديمي  يعتقد  جهته  من 
صعود  من  سابقًا  التضخم  نسبة  رفعت  التي  األسباب 
للعمالت  عامليًا  األسعار  واختالف  املعروض  وقلة  الطلب 
بسبب  أكثر  ارتفعت  الوطنية،  العمالت  إزاء  وللدوالر 
موضوع زيادة الطلب وقلة التجهيز وارتفاع أسعار الوقود 

والنقل". 
األسعار  فاتورة  رفعت  كلها  املؤشرات  "هذه  أنَّ  وأضاف 
لذا  الوطنية،  العمالت  لكل  الشرائية  القوة  وخفضت 
فإنَّ دعم الطبقات الهّشة ومنع تمدد األزمة يكمن بدعم 
شمول  وتوسعة  واالستهالكية  األساسية  واملنتجات  السلع 
األسر والعائالت باملشاريع التنموية كالحماية االجتماعية 
وغيرها". ولفت دهيرب إلى أنَّ "إجراءات تدخل الحكومة 
تواجد  تبرهن  لكونها  األهمية،  بالغة  الشأن  هــذا  في 
ومراقبتها  للمواطن  وحمايتها  الضرورة  حني  أجهزتها 
ما  عليه،  والغبار  وناجز  حاسم  بشكٍل  للسوق  وتنظيمها 

يشعر املواطن باألمان". 
ومع تأكيدات وزارة املالية أنَّ ارتفاع التضخم في العراق 
سعر  رفع  تداعيات  جانب  إلى  العاملي  التضخم  سببه 
قد  واملتضررة  الهّشة  الطبقات  حماية  أنَّ  إال  ــدوالر،  ال

تسهم في التخفيف من األزمة.
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يقول لويــس، وهو بريطانــي فضل عدم 
الكشــف عن هويته: ”من املثير أن يركز 
النــاس اهتمامهــم علــى قضايــا ليس 
باإلمكان تغييرهــا، أو، على األقل، كنت 
أظــن ذلــك“، لكنه، قبل بضع ســنوات، 
دفــع ألحــد الجراحني عشــرات اآلالف 
مــن الجنيهــات ليخضــع لعملية كســر 
ســاقيه وتطويلهــا، رغــم علمــه بأنهــا 
ستكون عملية مؤملة ومحفوفة باملخاطر، 
لكنه، كان علــى علم بــأن العملية، التي 
لم يكشــف عــن تفاصيلهــا أو تكلفتها، 
ســتؤدي لزيــادة طوله ألكثر من ســبعة 
ســنتمترات، اذا جــرت األمــور على ما 

يرام. 

املال هو املحرك
الطلبــات علــى عمليــات إطالة الســاق 
بـ“تطويــل  يعــرف  مــا  أو  التجميليــة، 
القامة“، آخــذة بالتزايد، بني الشــباب 
التطــور  بفضــل  خــاص،  نحــو  علــى 
التكنولوجي وتغير املواقف تجاه عمليات 
التجميل، وتنامي روح املغامرة والريادة 
تشــتد  حيــث  العظــام،  جراحــي  بــني 
املنافســة علــى املرضــى بــني العيادات 
املتخصصــة بها بعمــوم أنحــاء العالم. 
بالرغــم مــن ذلــك، هناك قلق يشــوب 
هــذه الصناعة النامية، مــاذا يمكن أن 
يقال عن مجتمع يصطف فيه أشــخاص 
يحتمل تعرضهم للخطر إلجراء عمليات 
يحفــز  الــذي  ومــا  كبــرى؟  جراحيــة 

الجراحني ألجرائها؟
يقول الدكتور درور بالي، من رواد جراحة 
األميركيــة،  فلوريــدا  بواليــة  العظــام 
وواحد من أشــهر املتخصصني بتطويل 
األطراف فــي العالم، بأنه صــار يتلقى 
نحو ســتة طلبــات من مرضــى جدد كل 

يوم، بعــد أن كان يتلقى طلبا واحدا منذ 
خمس ســنوات فقط: ”لألسف الشديد، 
ما يحركها هو املال“. تعد العملية بمثابة 
مفخــرة للهندســة الطبيــة، فالتقنيات 
واألجهزة املســتخدمة تختلف من حالة 
الى أخرى، اذ يســتخدم بالي مســامير 
أو قضبان شبيهة بتلك املستخدمة، منذ 
عهــد بعيد، بتثبيت الكســور الشــديدة، 
لكنــه، ما أن يبدأ بحفــر تجويف النخاع 
ليدفع املســمار داخله، فإنه يلجأ لكســر 

العظم عن عمد الى نصفني. 
لكن، الجزء الذكي في املوضوع يأتي بعد 
العمليــة ذاتها، ففي املنــزل، يتم تثبيت 
جهــاز محمــول علــى الســاق، وظيفتــه 
إحــداث مجــال مغناطيســي يعمل على 
تحفيــز آليــة لولبية مغناطيســية داخل 
املسمار املنظاري، وبمعدل نموذجي هو 
مليميتر واحد يوميا، يقوم بإرسال ثالث 
أو أربــع عمليــات تحفيز لبضــع دقائق، 
ليبــدأ املســمار بســحب نصفــي العظم 
عن بعضهما البعض، ما يحفز الجســم 
لصنع نســيج عظمي جديد لسد الفجوة 

املتزايدة.

مضاعفات مميتة
تستغرق عملية اإلطالة هذه عدة أسابيع 
تشــمل فترة من عــدم الحركة نســبيا، 
متحرك،  كرســي  اســتخدام  وأحيانــا، 
وشــهور من العــالج الطبيعي ملســاعدة 
العضالت على التكيف، بعدها يتم إزالة 
املسمار بعد إكتمال اإلطالة. يصل مقدار 
ما يمد مــن عظــام الفخذيــن الى نحو 
ثمنية ســنتمترات، فيما يمكن مد عظم 
قصبة الســاق (الظنوب)  حتى خمســة 
سنتمترات، ويعاني خاللها املرضى من 
ألم ليس بسبب التنشــيط املغناطيسي، 
بل من تأثيرات العملية الجراحية بشكل 

عام والكسر املزدوج في الساق.
يقــول بالي، الــذي يجري، ســنويا، نحو 
12 عمليــة ملرضى من اململكــة املتحدة، 
لتطويــل  دوالر  ألــف   96 نحــو  مقابــل 
مقابــل  دوالر  ألــف   275 أو  الفخذيــن، 
صفقــة لتطويــل العظــام األربعــة على 
مــدى ســنتني لزيــادة في الطــول تصل  
إلى 16 ســنتمترا. يقوم بعض الجراحني 
بإجراء ذات العملية لكن بأســعار تصل 
الى نصف املذكور أعــاله، إعتمادا على 

األجهزة املستخدمة، وغالبا ما تكون في 
مناطق السياحة التجميلية الساخنة في 
كل من تركيا والهند. يقول شاب أميركي 
يبلــغ مــن العمــر 32 عاما، فضــل عدم 
اإلفصاح عــن هويتــه، في حديثــه بأنه 
أراد تطويل عظامه األربعة ليصبح طوله 
182 ســنتمترا بــدال مــن 176، فأضطر 
لدفع 50 ألف دوالر إلحدى العيادات في 
اســطنبول، وهو ربع املبلــغ املطلوب في 
الواليــات املتحدة، مشــيرا الى أنه عمل 
لثمانني ساعة في األسبوع وأخذ قروضا 

ليتمكن من تحمل تكاليفها.
بعد فيض من تقارير عن عمليات فاشلة 
وغيــر متقنة، عمدت الصــني الى حظر 
عمليــات إطالــة القامة العــام 2006، ال 
ســيما وأن العديــد مــن أطبــاء العظام 
يروجــون ألنفســهم كمتخصصــني بها، 
مع إفتقارهم للخبرة املناســبة أو البنية 
التحتيــة أو حتــى الوعــي بمضاعفاتها، 
التي تشــمل التلوث والعدوى والجلطات 
بعــض  وفــي  املفصــل  وخلــع  الدمويــة 

األحيان، حاالت مميتة.

تقنية إليزاروف
يقول الدكتور هاميش سيمبسون،  جراح 
وأســتاذ جراحــة العظــام والصدمــات 
بجامعــة إدنبــرة، بأنــه غالبا مــا يلجأ 
الى إقنــاع من يتقــدم له بطلــب إجراء 
عمليــة إطالة قامة بالعــدول عنها ألنه، 
وفقا لسيمبســون، فــإن خطورة حصول 
مضاعفــات، فــي أفضل األحــوال، هي 
ضعف مخاطر عملية اســتبدال مفصل 

الركبة.
لم يكــن الغرض مــن إطالــة األطراف 
هــو اإلصــالح التجميلي، فقــد ظهرت 
التقنيــات الحديثــة أوائل خمســينيات 
القرن املاضي عندمــا قام جراح عظام 
ســوفيتي يدعــى غافرييــل إليــزاروف، 
باختــراع نظــام تثبيت خارجــي للجنود 
الجرحــى، هو عبــارة عن هياكل تشــبه 
الهالة قابلــة للتمديد مدعومة بدبابيس 
تثبت مباشــرة عبــر الســاق. وقد حقق 
إليزاروف شــهرة واسعة في العام 1967 
بعــد أن نجح بعــالج بطل القفــز العالي 
الســوفيتي فاليــري بروميــل، لكنه بقي 

معزوال حتى كشف طبيب إيطالي عنه. 
فــي العــام 1983،  ســمع بالي عــن هذا 
األســلوب في العالج عندمــا كان طبيبا 

مســجال وشــابا طموحا في بلــده األم، 
كندا، فدرس هــذه التقنية الجديدة في 
إيطاليا وروســيا، وبــدأ ممارســتها في 
كندا العام 1987، وانتقل من بعدها الى 
الواليات املتحدة. تم اســتخدام الجهاز 
ألول مرة في اململكة املتحدة العام 1989، 
لكنه كان معقد وبشــع ومؤلم وثوري، في 
ذات الوقت، ألن العظام املتضررة جراء 
الحــوادث أو العدوى يمكــن أن تنمو كما 
لو كان بفعل الســحر، لُتجنب األطراف 
عملية البتر، حتى األطفال الذين لديهم 
تشوه خلقي أو إختالف في طول الساق، 
صــار بإمكانهــم الخــالص مــن حيــاة 

وصمة العار واأللم.

عبادة الجسد الجميل
التغييــر  عــام  هــو   ،2011 العــام  كان 
الكبيــر مــع إطالق مســمار بريســايس 
 ،,Precice nail املغناطيســي  النخاعــي 

الذي أســهم بالي بتطويره، وتملكه اآلن 
إحدى الشــركات األميركية املتخصصة 
بالتكنولوجيــة الطبية. وفي العام 2018، 
أطلقت الشــركة مســمار حديث بتقنية 
يســمح   Precice Stryde nail ســترايد 
للمرضى بتحميل وزن على الســاق التي 
ال تــزال قيد اإلطالة بعــد العملية بفترة 
قصيــرة، ومع كل تطور، أصبحت عملية 
التطويــل نوعــا مــن ”قرصنة الجســد 
املستقبلية“ أكثر من كونها عملية تعذيب 

تعود للعصور الوسطى. 
يشــير بالي الى أن طلبات تطويل القامة 
إزدادت مــن عمليــة واحدة في الشــهر 
العام 2013 الى 40 عملية شــهريا العام 
2017، واليــوم قفــز املعــدل إلــى مئتي 
عمليــة، اذ يقــوم بإجراء أكثــر من 100 
عملية في الســنة، يشــكل الرجال نسبة 

84 باملئة منها. 
ومع غياب إحصــاءات دقيقة عن العدد 
اإلجمالــي لهــا، يقــّدر فيكتــور إيغونو، 
مديــر مســتوصف فــي بالتيمــور، عدد 
العمليــات التــي تجــرى بعمــوم أنحــاء 
العالم ســنويا باآلالف، وهي في تصاعد 
ســريع، معظمهم تقريبا من الشــباب، 
مشــيرا الى أن النســاء اللواتي خضعن 
لهــا، هن في ســن أصغــر نســبيا، فقد 
تلقى طلبا من شابة في العشرينيات من 
عمرها بطول 140 ســنتمترا وقد سئمت 

من معاملتها كطفلة. 
يلقــي والــد أحــد الشــباب املراهقــني، 
رفض الكشــف عن اسمه، بالالئمة على 
وســائل التواصــل االجتماعــي وعبــادة 
الجســد الجميــل، اذ يقــول بــأن ابنــه 
بات مقتنعــا تماما بأنــه بحاجة إلجراء 
جراحة التطويــل، بقوله: ”يرغب معظم 
الشــباب بذقــن محفور، وبشــرة خالية 
من البقع وشــعر جميــل، لكن الطول هو 
األمــر الذي يركــز عليه الجميع، ســواء 
شــبان أم فتيات، والسؤال الذي يبدؤون 
به حديثهــم عبر النت هو ”كم طولك؟“. 
في الوقت الذي يســّوق فيــه الجراحون 
أنفسهم عبر وسائل التواصل ومحركات 
البحث، فإن األشخاص القصار القامة 
يكونــون أمــام إكتشــاف لعالــم جديــد 
شجاع، لكنه حقل ألغام في الوقت ذاته.
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 من أجل تسليط الضوء على هذا اإلثر التاريخي 
أجــرت (الصبــاح) تحقيقــًا ملعرفــة األهميــة 
التاريخيــة والقيمــة الحضاريــة لــه وضــرورة 
االهتمــام بمثــل تلك اآلثــار، واملحافظــة عليها 
مــن العبــث والتخريــب، مــن خــالل آراء بعض 

املختصني ومواطنني قريبني من املوقع املذكور.

سومر
أحمد إسماعيل عناد(39)عامًا من سكنة بغداد 
الجديــدة، يؤكد وجــود املواقع األثريــة القديمة 
وذات االهمية التاريخية، التي لم تحظ باهتمام 

يناسب قيمتها الحضارية في منطقة سكناه.
مبينا أن مناطق عدة في منطقة بغداد الجديدة، 

تحتوي على الكثير من املواقع األثرية، التي تعود 
لعصــور ســحيقة في القــدم، لكن العديــد منها 
غير محدد بأســوار لتتم حمايتها مــن املؤثرات 
الخارجية، وقسم آخر محدد ومعروف، وأضاف 
أن موقع تل حرمل يعدُّ من بني أهم املواقع األثرية 
في بغداد، ويحتوي على آثار مملكة اشنونا، التي 
تعود للحقبة الســومرية، وهــي مرحلة حضارية 
مشــرقة في تاريــخ العراق والعالــم القديم، لذا 
نتمنى أن يجري االهتمام بهــا وتحديدها وبيان 
اهميتهــا واعتبارها مــن مواقع التــراث العاملي 

لكي يتم الحفاظ عليها. 

آثارنا والتراث العاملي
الدكتــور جــواد مطــر املوســوي أســتاذ التاريخ 
القديــم وعضو املجمــع العلمي العراقي ســابقا 
يشــير إلى ضــرورة التعريف باملواقــع االثارية، 
وحصرهــا من قبــل الدوائر املتخصصــة للعمل 
علــى حمايتهــا وحفظهــا مــن أيــدي العابثــني 
والســراق. وقــال املوســوي في حديــث خص به 

(الصباح):
إنَّ «آثــار العراق لهــا قيمة تاريخيــة دولية ألنها 
جــزء من التراث العاملي، ال ســيما مراحل تطور 
البشــرية في عهودها األولى في جميع املناطق، 
وليــس فقط في العاصمة بغــداد، التي يمكن أن 
نذكــر منها آثــار مملكة أشــنونا التي تعــود الى 
فترة التاريخ القديم، خالل الحقبة الســومرية، 
حينمــا كان العراقيــون بنــاة أولــى حضــارات 
العالم وامتدت تلك اململكة من شمال البالد الى 

جنوبه».
مضيفــا أن مصادر تاريخ العراق القديم تشــير 
إلى أن تلــك الدولة جــاورت حضــارات أخرى، 
منها في بالد عيالم شرقا وآشور شماال، ومملكة 
مــاري غربا، حيث توجد في منطقة ديالى بعض 
املواقــع االثاريــة، التي تمثلــت فيهــا الحضارة 

السومرية بصورة جلية.

ة  ة الحضاريَّ الهويَّ
ويدعو كاظم الجزائري(45) عاما إلى ضرورة 
دعــم قطــاع اآلثــار فــي العــراق، ألهميتــه في 
إبــراز الوجــه الحضاري للبالد، مشــيرا إلى أن 

اآلثار هي الهوية الحقيقية، لحضارة هذه البالد 
منذ القدم، لكونها جســدت تاريخــًا عريقًا عبر 
آالف الســنني، وأثبتت أن هذه البــالد هي  رمٌز 
شــامٌخ وفخــٌرا ألبنائهــا، وقد أذهلت الشــعوب 
بمدى تطورها بمختلف مجاالت الحياة، ال سيما 
االستكشــافات والنظريات العلمية، ومن خالل 
آثار انتشــرت فــي أرض العراق من شــماله إلى 
جنوبه وال تزال محــط أنظار الباحثني واملنقبني 

في مراحل الزمان املختلفة.
وأردف أن آثــار بلدنــا تشــير إلى مــدى التقدم 
والرقــي ألجدادنا العظماء، ومنهــا بقايا مملكة 
اشــنونا، لــذا مــن الضــروري الحفــاظ عليهــا 
كواجب وطني مقدس من كل العراقيني، بســبب 
وجود مشــكالت تتعلق باملوقــع الجغرافي، لتلك 
اآلثار قرب املنازل واألحياء الســكنية ما يفرض 
علــى الجميــع حمايتهــا، ألن الحكومــة ليســت 
وحدهــا معنيــة بحماية اآلثــار، إنمــا املواطنون 

ايضا عليهم واجبات في الحفاظ عليها.

ة فرٌق تنقيبيَّ
أكــدت الهيئــة العامة لآلثار والتــراث في بغداد 
اهتمامهــا الكبيــر باملواقــع اآلثاريــة فــي جميع 
مناطــق العاصمــة بغــداد، وقــال مديــر إعالم 
الهيئــة حاكم الشــمري فــي تصريح خــص  بـه 

(الصباح):
 إنَّ «املواقــع االثاريــة ململكة أشــنونا في منطقة 
بغــداد الجديدة، هي عبارة عــن املركز اإلداري 
للمملكــة وتتــوزع فــي ثالثــة مواقــع هــي تــالل 
محمــد وحرمــل والضباعي، منوها بــأن مملكة 
أشــنونا مترامية األطراف لذا ال يمكن أن يحدد 
امتدادهــا، وال حصر حدودهــا بالضبط، لكنها 
تحظى باهتمام الهيئة العامة لآلثار والتراث في 
بغــداد، وهي مواقع مســيجة، وقبل أيام معدودة 
كانت هناك فرقــة تنقيبية متخصصة بموقع تل 

محمد في بغداد الجديدة.

األجداد حفظة األمجاد
بينما يؤكــد املواطن عماد علــي (53) عاما من 
محافظــة ديالــى أن اآلثارالعراقيــة تعــدُّ دليًال 
على تطور تاريخ أي بلــد ومصدر وجوده، ويكمل 

حديثه قائال:
إن أجدادنــا حافظوا علــى آثــار حضارتنا منذ 
وقــت بعيد، ســواء تلــك االســالمية أو القديمة 
التــي تعود الــى ما قبل االســالم ومــن جيل إلى 

آخــر، وإن لــم يكن كذلــك، فكيف وصلــت الينا 
على الرغم من أن بلدنا مر بظروف صعبة طيلة 
األزمنة املاضية، وحتى وقت قريب، لكنهم ظلوا 
محافظني عليهــا ألنهم أدركــوا أهميتها لكونها 
من الدالئــل على حضارة البلد، ورقي اإلنســان 
فيــه، ولهذا ال بدَّ من إيالء أقصى االهتمام بتلك 

اآلثار على قدمها. 
وأردف أن مســألة إهمــال تلك اآلثــار أصبحت 
أمرًا شائعًا، ألن هناك الكثير من املواقع االثرية 
منها مجهولة وأخــرى معروفة، لكنها تفتقر إلى 
العنايــة واالهتمــام، وتكون غير محــددة أو غير 
محصــورة في بقعــة أرضية، أو موقــع معني فال 
يمكن االطمئنان عليها ألنها سوف تكون عرضة 

للتخريب أو التدمير. 

أقدم القوانني 
ويلفــت الدكتــور جــواد مطــر املوســوي إلى أن 
اشــنونا كانت دويلة عاصمتها في موقع تل اسمر 
في املناطق الواقعة شــرقي دجلة وسط العراق، 
فضال عن  دويلة ماري تل الحريري الواقعة على 
الحدود العراقية الســورية في الوقت الحاضر، 
ولم تتوحد البالد، إال بعد مجيء امللك حمورابي 
إلــى حكم بابل، حيــث اســتطاع أن يوحدها بعد 
ســيطرته على دويالت، الرســا واشــنونا وماري 

سنة 1763 ق.م.
مؤكدا إلى أنه من أهم املواقع قاطبة كان موقع تل 
حرمل (شــادويوم)القديمة الواقع في ضواحي 
بغــداد اآلن، حيث كانت محاطة بســور منيع في 
وســطه معبد كبير، تحّف به بيوت سكنية ومباٍن 
كانت مراكز دراســية علمية مهمــة، حيث كانت 
هذه املدينــة عبارة عــن معهد علمــي كبير عثر 
فيه على أكثر من ثالثة آالف رقيم طيني مكتوب 
باملســمارية، ورقــم أخــرى تحتوي على أســماء 
املدن والجبال واألشــجار والحيوانات، ومعاجم 
باللغتني الســومرية واالكديــة، كما دونت قوانني 
(قوانني مملكة اشــنونا)،  مهمــة جدًا عرفــت بـ
التي ســبقت تلك التي سّنها حمورابي بنحو قرن 
ونصــف قرن مــن الزمن، ومع ذلــك نرى بعض 
املواقع غير مســيجة وال معروفــة فتكون عرضة 
للتخريب، لذا ومن أجــل املحافظة عليها هناك 

عدة مقترحات وإجراءات حثيثة. 

مقترحاٌت وحلوٌل   
يضع املوســوي عدة مقترحــات للنهوض بقطاع 
اآلثار، ومنهــا اقامة النــدوات الخاصة باملواقع 
األثاريــة، أي تكون فــي كل موقع نــدوة، وبحوث 
خاصــة للتعريف به وحصــره وتنظيم مؤتمرات 
خاصــة باآلثــار ومواقعها وأهميتهــا التاريخية، 
فليــس مــن املعقــول أن تذهب األعــوام من دون 
إقامة نــدوات للتعريــف بتلك املواقــع، وقيمتها 
الحضاريــة، وكذلك إشــراك خريجــي أو طلبة 
أقســام اآلثار في الكليــات والجامعات العراقية 
في حمــالت التنقيــب، وإعالنها أمــام اإلعالم 
بقيمتهــا  املواطنــني  الشــعار  العــام  والــراي 
الحضارية، ولكي تتــم متابعتها والتدريب فيها، 
ال ســيما أثناء مراحــل تطبيقهم الدراســي قبل 
التخــرج، كما يجــب أن تكون حمــالت التنقيب 
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إمكانية   25 خليجي  في  لنا  بدا  كما  الرياضة  في 
الهوية  لهيمنة  وتغييب  الوطنية  الهوية  استنهاض 
الفرعية. وال يخفى علينا قيمتها الجمالية في الكشف 
عن عوالم اإلبداع في الفن ومجاالت الحياة األخرى.

في الرياضة جوانب أخالقية تكشفت لنا في خليجي 
باآلخر  واإلعتراف  والتنوع  التعددية  قبول  أهمها   25
قيمنا األخالقية في  إنتاج  إعاة  املختلف، فضًال عن 
الكرم والترحاب والضيافة التي تحدثت عنها كانت، 
ضيافة  في  لتتمثل  ال  البصرة،  في  عندنا  وتجلت 
الغريب، بل لجعل الضيف هو رب املنزل، على قاعدة 
(يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب 

املنزل).
تجلت في الرياضة قيمة إنسانية وأخالقية أعلى أال 
جلبه  ما  بكل  واملذهبي،  األثني  الصراع  نسيان  وهي 
لنا من دمار في عراقنا املعاصر، لنجد ابن الغربية 
البصرة،  في  يجتمعون  ووسطه  العراق  شمال  وابن 
ويفيض كل واحد منهم على اآلخر بكرمه على أبناء 
أهل  يكون  أن  في  ويجتمعون  بل  أطيافه،  بكل  العراق 
الخليج  أبناء  من  ضيوفهم  ليستقبلوا  واحــد،  بيت 

العربي.
كانت هناك في خليجي 25 عالقة تكاملية بني الروح 

العراقية،  املجتمعية  اإلنسانية  والــروح  األخالقية 
ويلتم  العربية،  املجتمعية  اإلنسانية  الروح  مع  لتلتقي 
في  ال  الجمال  قيمة  عن  للكشف  العربي  الشمل 
الرياضة ولعبة كرة القدم فحسب، بل في املوسيقى 
والفن والكشف عن مواطن اإلبداع الفني في العراق 

عامة والبصرة على وجه الخصوص.
مشهورة  السابق  النظام  أيــام  أغنية  عندنا  كانت 
لعبة  تكن  (إن  لها  املؤدي  وهو  هالل  فاروق  للملحن 
لهم فإنها لنا قتال). في خليجي 25 أثبت العراقيون 
ليس  غايتها  لعبة،  الــقــدم  ــرة  ك أن  والخليجيون 
القتال، إنما التنافس في من يكون األفضل في قبول 
(اآلخر)، ال سيما إن كان هذا (الضيف) مقبال لك 
ويصطفيك ال لتجعل اللعب معه قتاال، إنما لتعمال مًعا 
في  تنفعنا  القتال،  ال  املحبة  ملؤها  حياة  إيجاد  على 
بناء مستقبل أفضل نتنافس فيه وعليه لنحقق ما هو 

أنجح للمنافس لنا أحياًنا.
نشاطا  العراقيني  عند  وجدتها  كما  الــريــاضــة 
الفرد  ُيفرغها  أن  ما  مكبوتة،  طاقات  لتفريغ  بدنيا 
ذاته  في  النفسي  التوازن  ُيحقق  ستجده  العراقي، 
املختلف  ــر  اآلخ مع  التعامل  في  إيجاًبا   لينعكس 

معه.
الرياضة  قيمة  عن  البراجماتية  الفلسفة  لنا  كشفت 
في تنمية الشعور اإلنساني بالسعادة، ألنها تعمل على 

الترويح عن النفس كما ذهب إلى ذلك (جون دوي)، 
وتجعل الطفل يشعر بجدوى املعرفة إن كانت متوافقة 
الفكر  بني  املعرفة  في  التواصلية  للقيمة  إدراكنا  مع 
والعمل، وكل فكر ال يجعل للتربية البدنية قيمة عملية 

إنما هو فكر سيضمحل ولو بعد حني.
البراجامتية  فيلسوف  جيمس)  ــيــم  (ول ذهــب 
مؤسس  بيرس)  (تشارلس  وصفه  كما  وجوهرهتها 
القضية  قيمة  القول:“إن  إلى  البراجماتية  الفلسفة 
إلى  وبالقياس  لها“،  تبنينا  من  اُملتأتية  الثمار  في 
بالطمأنينة  شعور  من  الرياضة  ُتقدمه  ما  هذا  نصه 
من  الرياضة  قضية  ستكون  والسعادة،  والــراحــة 
طمأنينة  يتبنونها  ملن  تقدم  ألنها  النافعة،  القضايا 
بني  ُيرادف  جيمس)  (وليم  ألن  بالسعادة،  وشعورا 
ما هو نافع وما هو نافع، أي ما هو نافع فهو صادق، 

والعكس صحيح.
القدم  كــرة  في  العراقي  املنتخب  فــوز  أن  بمعنى 
”قيمة  بــأن  البراجماتية  الفلسفة  قــول  لنا  يعيد 
لذلك  لها“،  تبنينا  من  املتأتية  الثمار  في  القضية 
لم  ما  لنا  حققت  ألنها  الرياضة  ندعم  أن  علينا 
الوطني  الحوار  مؤتمرات  وكل  السياسة،  تحققه 
استحضار  وإعـــادة  الوطنية  اللحمة  تحقيق  فــي 
والعيش السلمي  التعايش  وقيم  العراقية   الهوية 

 املشترك.

مهنته  استثمر  تامر  زكريا  القاص  أن  يبدو 
كصحفي ملراقبة كيف تدير الحكومات شعوبها 
خاصة،  الثالث  العالم  في  عليها  السيطرة 
في  (النمور  الخالدة  قصته  ليكتب  ثم  ومن 
العاشر) والتي صدرت بعد نشرها في  يومها 
حملت  قصصية  مجموعة  ضمن  الصحف، 

عنوانها في 1978.. 
ويبدو أن السياسة في هذا العالم الذي يصر 
بالتعامل  األقل  في  يتقدم،  وأال  ثالثا  يبقى  أن 
حكوماته  استمرار  خــالل  من  شعوبها،  مع 
ينجح  والذي  القصة  في  الذي   املروض  ذلك 
خالل  من  أيام،  عشرة  في  النمر  ترويض  في 
تجويعه ليطيعه وينفذ طلباته املهينة لكرامته. 
”وفي اليوم التاسع جاء املروض حامًال حزمة 
كل،  وقال:  للنمر،  بها  وألقى  الحشائش،  من 
اللحوم. قال  آكلي  أنا من  النمر: ما هذا؟  قال 
الحشائش.  تأكل سوى  لن  اليوم  املروض: منذ 
وملا اشتد جوع النمر حاول أن يأكل الحشائش 
فصدمه طعمها، وابتعد عنها مشمئزًا، ولكنه 
عاد إليها ثانية، وابتدأ يستسيغ طعمها رويدًا 
امام  نجاحه  متباهيا  املروض  ويعلن  رويدًا.“ 
وفي  مهنته..  ليتعلموا  حوله  يتجمهرون  الذين 
الفقرة االخيرة من القصة، نقرأ، ”وفي اليوم 
والنمر  وتالميذه  ــروض  امل اختفى  العاشر 

والقفص  مواطنًا،  النمر  فصار  والقفص؛ 
مدينة“. 

إنَّ مصطلح (العالم الثالث) لم يعد مستخدما 
السياسية  األدبيات  في  أكثر  أو  عقدين  منذ 
الدولية.  والثقافية  واالجتماعية  واالقتصادية 
ضمن  بعينها  شعوبا  أن  مبتكروه  تيقن  فقد 
من  لها  خالص  ال  أن  اقتنعت  املنظومة  هذه 
كان  وهذا  النمر،  ذلك  مثل  تماما  مصيرها، 
كونها  أهمها  من  ألسباب  املطلوب،  الهدف 
موارد  أو  جغرافية  اهمية  ذات  لــدول  تنتمي 
تراجع  ولو  األول..  العالم  يحتاجها  طبيعية 
هذه الشعوب أحالمها، ستجد بأنها استمرت 
وكانت  الحياة  في  لتستمر  فقط  عنها  تتنازل 
دائما تقبل بعد تجويعها، بما اعتبرته سياسات 

محلية مهينة. 
سبق وإن أشرت بأنني اكتب املقال الذي يصدر 
إن  لذلك ال أعرف  الثالثاء،  يوم  الخميس في 
تجري  أن  املفترض  من  التي  التظاهرة  كانت 
املركزي  البنك  ــام  أم االربــعــاء  ــد)  (غ يــوم 
العراقي، قد تحققت. بسبب ارتفاع سعر صرف 
الدوالر وعدم استقراره وان بدأ ينخفض (مع 
كتابة هذا املقال) ايضا ولكن ليس إلى السعر 
وهو  عديدة  لسنوات  مستقرا  استمر  الــذي 
قبل  الواحد،  للدوالر  دينارا   (1120  -  1180)
اعالن  اي  وبــدون  الكاظمي  حكومة  تقوم  ان 
دوالر  لكل  دينارا   (1460) إلى  رفعه  مسبق 
املتظاهرين  مطالب  هي  ما  أعرف  ال  واحــد! 
من  يبدو  ولكن  به،  يطالبون  صرف  سعر  وأي 
خالل البرامج التي تستضيف خبراء ومحللني 
التي  السعر  ضد  كان  من  وبينهم  وسياسيني، 

فرضته الحكومة السابقة والذي ساهم بشكل 
وخاصة  املختلفة  املواد  اسعار  رفع  في  واضح 
العراقيني  نسبة  ارتفاع  وبالتالي  الغذائية، 
املطلوب  السعر  ان  الفقر،  خط  تحت  الــذي 
وهنا املفارقة هو السعر الذي وضعته الحكومة 
املاضية والذي جميعا رفضناه! نشعر بالغضب 
مئات  بيع  تدين  االن،  تصريحات،  نسمع  حني 
يوميا  العملة  مزاد  في  الدوالرات  من  املاليني 
ازاء  للعراق  استيراده  يتم  كان  عما  وتتساءل 
أننا  الغضب  وسبب  الضخمة!  املبالغ  هــذه 
مواقع  في  أو  الصحف  في  سواء  كثيرا،  كتبنا 
عما  نتساءل  جدا  مبكرا  االجتماعي  التواصل 
االسئلة  كانت  غالبا  وطبعا  استيراده؟  يتم 
جوابا  كان  ان  نعرف  ال  االن  وحتى  اجوبة  بال 
وكان  حقيقة  أو  سوداء  نكتة  حينها،  سمعناه 
وغيره  حلو)!  (حامض  حلوى  استيراد  تم  انه 
بمراقبة  طالبنا  الضرورية!  غير  املــواد  من 
االسواق  تدخل  ما  ومراقبة  باملزاد  املتعاملني 
غيرها  أو  بناء  أو  غذائية  مواد  من  العراقية 
ولكن  والتهريب،  األموال  غسيل  من  وحذرنا 
فجعني  بــاألحــرى  أو  وأدهشني  يــقــرأ؟  مــن 
سياسي، وهو يقول في برنامج حوار تلفزيوني 
باعادة سعر  املحاوالت مستمرة وستنجح  بأن 
الصرف إلى (1460) دينارا لكل دوالر واحد، 
وهو السعر الذي رفضه هذا السياسي وغيره 
ما  يجد  ولم  اسلفت،  كما  جميعا،  ورفضناه 
فرضته  الــذي  السعر  بهذا  القبول  به  يبرر 
السعر  إلى  العودة  وعدم  السابقة  الحكومة 
باحراج  ولكن  ببساطة  لسنوات،  استقر  الذي 

ايضا، قال ”الله كريم“..

واالزدهار  والتطّور  النمّو  مراحل  في  املجتمعات  تحتاج   
والحروب  األزمــات  حــاالت  في  وكذلك  واالســتــقــرار، 
على  قادرة  فاعلة  نماذج  وجود  إلى  واالنهيار  والفوضى 
إحداث تغيير جذري، مهما اختلفت العوامل والتحديات. 

وسائل  وعلى  الواقع  أرض  على  متناحرة  مجموعات  نبقى  ال  كي 
التواصل االجتماعي وفي اإلعالم املرئي واملسموع، يفترض العمل 
على إعادة التنشئة االجتماعّية املفتقرة هي األخرى إلى النموذج 
السليم القادر على اإلرشاد والتعاون والتحفيز، وصوًال إلى تحقيق 
الغايات املثلى. ثّمة ضحالة في النماذج على املستويات كاّفة، وإن 
والبناء  منها  االنطالق  يفترض  التي  القاعدة  هي  التربية  كانت 
واملقهى.  والشارع  والحّي  واملدرسة  البيت  في  اإلصالح؛  في  عليها 
ف حدودها عند باب املنزل، وال تنتهي 

ّ
التربية في كّل مكان، ال تتوق

ما  منذ  تبدأ  أّنها  وبما  حياة.  سلوك  هي  إّنما  املدرسة،  سور  عند 
ضرورة  تنهض  تقّدم  مّما  األهل،  هو  األّول  فالنموذج  الوالدة  قبل 
العودة إلى األسرة ومْنحها األولوّية في عالم متشٍظ. متى استقامت 
توجيه  على  قادرة  قيادّية  نماذج  وأنتج  املجتمع،  استقام  التربية، 
على  ينتفض  جديًدا  جيًال  وقّدم  تنموّية،  خطط  وإبداع  املجتمع 
االعوجاج، ويسعى إلى التصحيح، وال يرضى بالتسويات مهما بلغ 

الثمن. 
هذا  امللهمة،  النماذج  غياب  من  تعاني  كذلك  الباقية  القطاعات 
البرامج  (تقديم  العربّية  الفضائية  القنوات  في  ملحوظ  األمر 
السياسّية مثاًال) تكاد تفتقد الشاشة في هذا الزمن إلى شخصّيات 

ودْفعه،  وإقناعه  املشاهد  أْسر  على  قادر  حضور  ذات 
بطريقة غير مباشرة، وإن اختلف مع القناة، إلى احترام 

آرائها وعدم الوقوف منها موقف الخصم.
أو باإلعالم  بالتربّية  النموذج“ ال تختّص  مسألة“ غياب 
كانت  وإن  الفنّية،  املجاالت  على  تنسحب  بل  فقط، 
شريحة واسعة من الشباب العربي تتذّوق املوسيقى الغربّية مثًال، 
لكن ال يمكن أن ننكر أو نتجاهل التأثير السلبي للفوضى الحاصلة 
عدد  ليس  املعيار  العاّمة.  الذائقة  على  العربي“  الفني  املشهد  في“ 
التواصل  تطبيقات  على  األغنية  مشاهدات  نسبة  وال  املهرجانات 
نجوم“  لجمع“  املخّصصة  الضخمة  امليزانّيات  وال  االجتماعي 
ال  األمر  منازع.  بال  الركح  سّيد  هو  النشاز  تسويقها،  محاولة  أو 
ف عند الصوت منظوًرا إليه باالنقطاع عن الوشائج السابقة، 

ّ
يتوق

اختيار  فيها  يدخل  متكاملة  سّلة  هو  الغناء  في  الناجح  فالنموذج 
الكلمات، والتلحني، والتوزيع املوسيقي، و...، متى حصل االنصهار 
وكّل  داّلة،  الكلّي واالّتحاد بني األغنية وصاحبها، وصارت عالمة 
الصوت  هو  ويكون  إّيــاه،  لتكون  كلمات  مجّرد  من  ارتقت  أعماله 
التجربة  عن  وقتئذ  نتحّدث  أن  يمكن  واألداء،  والكلمة  واللحن 
من  تراكمات  حصيلة  هو  اليوم  نعيشه  ما  املحّصلة،  في  النموذج. 
التراخي والوهن واالستسالم أّدت مجتمعة إلى حالة التفّكك التي 
نموذج  إفراز  عن  العاجز  للمجتمع  العميقة  البنية  في  نشهدها 
ُيحتذى به. وال انتقال إلى مرحلة جديدة من دون البدء بعمل حثيث 
وتراكمي قد يحتاج إلى سنوات طويلة، ولكن ال بّد من نقطة بداية 

عليها ُتبنى عليها سائر التحّوالت.
 كاتبة لبنانّية

أعــلــنــت الــحــكــومــة الــحــالــيــة أن 
برنامجها،  أولـــويـــات  ــني  ب ــن  م
مستواهم  ورفــع  الفقراء  حماية 
في  حدث  الــذي  أن  إال  املعاشي، 
أشهر  عمر  من  األربــعــة  األشهر 
وهم  الفقراء،  تضرر  الحكومة 
سعر  وارتــفــاع  الــغــالء  يواجهون 
كانوا  أنهم  رغم  الــدوالر،  صرف 
ــود  وع حــســب  أنفسهم  يــمــنــون 
لحكومة  املشكلة  السياسية  القوى 
الــدوالر  بعودة  السوداني  السيد 
إلى سعره األسبق 120 الف دينار 
وحتى  أميركي،  دوالر   100 لكل 
معالجة  الحكومة  تستطع  لم  اآلن 
األزمة، رغم إعفاء محافظ البنك 
املركزي وإعالنها عن حملة حلول 
معالجة  بها  تهدف  ومعالجات 
ــذي  ــرف، ال ــص ــاع ســعــر ال ــف ارت
سياسية  ــادات  ــي ق حسب  يــعــزى 
الفيدرالي  البنك  ــراءات  اج إلى 
منع  إلــى  يسعى  الــذي  األمريكي 
بالحد  ونجح  الــــدوالر،  تهريب 
الفقراء  لكن  نسبيا،  ــك  ذل مــن 
الحروب  في  الضحايا  هم  دائما 
االقتصادية  واملعارك  العسكرية 
وصراعات بسط النفوذ السياسي 

والهيمنة على السلطة.
الشأن  هذا  في  اآلن  يحدث  الذي 
ثمة إعالنات وتصريحات حكومية 
لشمول  شامل  فحص  إجــراء  عن 
برواتب  العوائل  من  عــدد  أكبر 
الرعاية االجتماعية، إلى األعداد 
األمـــوال  تصل  حيث  السابقة، 
عشرات  ــى  إل شهريًا  املمنوحة 
تنفق  الدنانير،  مــن  املــلــيــارات 
وبعض  استهالكية  أمـــور  على 
للعوائل  البسيطة  اإلحتياجات 
الضئيلة،  الرواتب  بتلك  املشمولة 
وأعلن ايضا توزيع السلة الغذائية 
تحتوي  والتي  املشمولة  للعوائل 
التي  الغذائية  ــواد  امل علىبعض 
التموينية،  البطاقة  ضمن  تــوزع 
من  استيرادها  يتم  مواد  واغلبها 
باإلمكان  بعضها  مجاورة،  دول 
أو  إنتاجا  كان  إن  محليا  توفيره 
وفرة  أن  يبدو  الذي  لكن  زراعــة، 
وفق  تعمل  الحكومة  تجعل  املــال 

االمر األسهل واألسرع.
وضع  اآلن  الفقراء  يحتاجه  ما 
معدالت  تقلل  ستراتيجية  خطة 
الفقر، ثم تسهم بمعالجة األسباب 
سكن  لدور  يحتاجون  واملشكالت، 
وحر  الشتاء  برد  تقيهم  محترمة 
صالحة  مــيــاه  توفير  الــصــيــف، 
يحتاجون  كما  وكهرباء،  للشرب، 
ملـــــدارس مــحــتــرمــة البــنــاءهــم 
ملستشفيات  يحتاجون  وبناتهم، 
ومستوصفات،  صحة  ومــراكــز 
تؤمن لهم العالج الالزم وتبعدهم 
واملستشفيات  األطباء  جشع  عن 
على  تزداد  أخذت  التي  الخاصة، 
يحتاجون  الحكومية،  حــســاب 
من  يــطــلــق  مــا  كــل  تنفيذ  ـــى  إل
ــي فــتــرة االنــتــخــابــات،  ـــود ف وع
ويتحولون من أرقام انتخابية إلى 
والرعاية  الدعم  ينالون  مواطنني 
بحقوقهم  وينعمون  واالهتمام، 
الدستور،  أقرها  التي  الوطنية 
العمل  فــرص  لتوفير  يحتاجون 
املعامل  وتشييد  بناء  خــالل  من 
واملصانع االنتاجية، واذ ما حصل 
بحاجة  يكونوا  لن  فحينها  ذلك، 
اجتماعية  رعاية  ورواتب  ملعونات 
مكرمات  شكل  بــني  تــوزع  باتت 

مذلة.

عنه  اإلفــصــاح  يمكن  ــيء  ش ــلُّ  ك
املؤلم  النفسي  األرشيف  هذا  إال 
هو  الوحيد  مكانه  عنه.  املسكوت 
ولوال  املــؤملــة.  النفسية  األعــمــاق 
ومصائد  اللسان،  ــة  زّل فضائح 
ردود األفعال، واللوحات املجانية 
مالمحنا  عــلــى  تــرتــســم  ــي  ــت ال
ــّي  ــــر ط ــل األم ــظ ــة، ل ــن ــزي ــح ال
عنه  مسكوتًا  يبقى  أو  الكتمان، 
األخير  وهــذا  آخــر،  إشعار  حتى 
تبقى  ولكي  ــدًا.  ج فيه  مشكوك 
امللفات  ضمن  الذهنية  سمومنا 
ــان في  ــس الــســريــة، يــتــنــازع اإلن
ذهنية  معارك  ويفجر  أعماقه 
كبرى، فعندما يضطرب الذهن، 
عن  يبحث  ال  املثال،  سبيل  على 
عن  يبحث  بل  سكينته،  مصادر 
تعزز  التي  املرجعية  النقاط  اهم 
رفوف  في  سيبحث  جنونه!  من 
مجنونة  لحظة  كل  عن  ذاكرته 
جرت في املاضي ليضمن ديمومة 
جرحه  أمد  وإطالة  الجنون  هذا 
ــا املــألــوفــة  ــن ــراض الـــنـــازف. أم
تصنيفها  جرى  والتي  والشائعة 
يكفي،  مــا  الشهرة  مــن  ونــالــت 
أطباء  على  تتوفر  مــن  وحــدهــا 
تداويها  أن  يمكنك  ومستشفيات. 
بعقاقير متوفرة، لكن أين يذهب 
الغل،  يفترسه  ــذي  ال الشخص 
وعيه  ويفقد  الضغائن،  وتنهشه 
من  كثير  في  والكراهية؟  الحسد 
على  مهولة  مجازر  نشن  األحيان 
من  ضد  ضميرنا  إلراحة  انفسنا 
نكره: نصطنع سلسلة من األحكام 
نقنع  لكي  واملسمومة،  املزيفة 
األحكام.  تلك  بحقيقة  أنفسنا 
الصفات،  أخس  عن  فيهم  نبحث 
ونبحث فينا عن اقوى التبريرات، 
مشروعًا  الــرذيــل  عملنا  ليغدو 
من  سلسلة  ومنصفًا!  وموضوعيًا 
الكاذبة  واإليحاءات  التبريرات 
من  ضد  هلوساتنا  نشرعن  لكي 
املكروهني.  خــانــة  فــي  نضعهم 
ارواحنا  ــاع  أرب ثالثة  نستنزف 
على  الحفاظ  سوى  لشيء  ليس 
ما  الزعاف.  السم  هذا  ديمومة 
حتى  احــدهــم  مــع  «نختلف»  أن 
كما  رجيمًا،  فيه  شيء  كل  يغدو 
شيطاني.  ملس  تعرضنا  أننا  لو 
الجمال  مكامن  رؤية  نستطيع  ال 
مجرى  أوصالنا  في  يجري  فيه. 
كثيف  حاجز  ثمة  الزعاف.  السم 
وبني  بيننا  تحول  مبهمة  وأحكام 
إال  فيه  نــرى  ال  الخيرة.  سماته 
السامة،  النفسية  حساسيتنا 
أنه  املضطربة.  الذهنية  وأحوالنا 
ويسقطنا  النفس،  مواجع  يقلب 
هذا  كل  السحيقة.  عتمتها  في 
من  بالضد  تكلم  ــه  ألن يــحــدث 
عاداتنا  به  أعني  املقدس،  كتابنا 
َبة. وسط  العزيزة على قلوبنا اُملَعذَّ
املؤملة،  النفسية  السموم  هــذه 
التي تؤذينا قبل أن تؤذي غيرنا، 
الوضوح  وينعدم  املكاشفة  تغيب 
تماًما، ذلك أن البوح في مثل هذه 
املواضيع يرتبط ارتباطًا مباشرًا 
بكرامتنا الشخصية. بتعبير آخر، 
أنه يرتبط جوهريًا بتلك الشريعة 
ربوبية  نسجتها  التي  املقدسة 
ــا، ذلــك أن هــذه األخــيــرة ال  األن
كل  إذ  ”وجـــودهـــا“،  بـــ  تضحي 
السموم  بوجودها؛  مرتبط  شيء 
املتأّصلة،  والــعــادات  النفسية، 
مهم  علف  د،  اُملَتَعمَّ والغموض 
يشبع نهم األنا. فحتى ذلك الحني 
السّرانية  قيد  امللف  هذا  يبقى 

مثله مثل الكثير من امللفات.
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لم أرغــب بالكتابة عن موضوع اســم الخليج 
ومــا إذا كان عربيــًا أم فارســيًا حتــى انتهاء 
بطولة خليجــي 25، التي احتضنتها محافظة 
مــن  وأصالتهــا،  وطيبــة  بكرمهــا  البصــرة 
أجــل الحيلولة دون أي تأثير ســلبي على هذه 
البطولة بــكل املقاييــس واملعاييــر، فلم يكن 
يعنينا شيئًا سواء نجاح هذا الكرنفال الكروي 
الجماهيري. أما اآلن وقد انتهت البطولة على 
خير ورفع أسودنا األبطال كأس النصر، فقد 
حــان وقت الكتابــة ولربما الحقــًا أيضًا ألنها 
صفحة مشــرقة فــي تاريــخ األمــة العراقية 
ولوحــة غاية فــي الجمــال من حقنــا جميعًا 

التغزل بجمالها واحترام هويتها.
إذا أرادت بــالد فــارس أن تصــادر الخليــج 
الذي يربطنا في ما بيننا بمياه دولية مشتركة 
تجمعنــا معها، فعليها مراعــاة أن الجغرافية 
ال تتــم مصادرتهــا عنصريًا، فــإذا كان جزء 

صغير لهذه البالد يطل علــى امتداد الخليج 
منــذ أن كانــت «وثنيــة» مــرورًا باملجوســية، 
ووصوًال إلى اإلسالمية ومن ثم «الجعفرية»، 
فعليها أن تفهم أيضًا أن هويتها ليســت حكرًا 
علــى هــذه املياه، فهنــاك ثمانــي دول عربية 
الهوية متعــددة القوميات واألديان واملذاهب 
واملشــارب تطل وتتصــل بهذا الخليــج أولها 
العراق، الذي شــق أبناؤه األوائل السومريون 
أمواج هذه امليــاه وأبحروا فيهــا، وصوًال إلى 
«دملــون» -البحريــن- قبــل أن يتعلــم الفرس 
صناعة «مشحوف»، كانت السفن السومرية 
تبحر في ميــاه الخليج، لترســو على ضفاف 

دول باتت ُتعرف دوليًا بأنها عربية.
عــن  تتنــازل  أن  يجــب  عربيــة  دول  ثمانــي 
هويتهــا القوميــة مــن أجــل دولــة واحــدة، 
أي عنصريــة هــذه؟، أنــا أعــرف أن الدولة 
أورث  الــذي  الشــاه  عهــد  ومنــذ  اإليرانيــة 
ألســالفه هــذه العنصريــة البغيضــة، كانت 
تعترض على تســمية «الخليــج العربي»، لكن 
الغريب في األمر أن الجمهورية «اإلسالمية» 
الحاليــة تحتكم لهــذه العنصريــة رغم أنها 
مــن املفتــرض ووفقًا للفكر اإلســالمي يجب 

أن تكــون عابــرة للقوميــات والحــدود، ومن 
املفتــرض أنها «عابرة» لهكــذا مفاهيم قبلية 

و»الحمية الجاهلية».
كذلك أســتغرب ملاذا لم تعترض الجمهورية 
«اإلســالمية» علــى تســمية بطولــة الخليــج 
العربي في نسخها السابقة بهذه الشدة، وفي 
النســخة التي احتضنها العراق أقامت الدنيا 
ولــم تقعدهــا حتــى أنها اســتدعت الســفير 
العراقــي لديهــا وســلمته رســالة احتجــاج، 
كمــا أن وزيــر خارجيتها كــذب كذبة مخجلة 
حني قــال إن رئيــس الــوزراء العراقي محمد 
شــياع الســوداني- اعتذر عن هذا الخطأ في 
مقال نشــره- رغــم أن الســوداني لــم يعتذر 
بل أنه باألســاس لــم يقل عند افتتــاح بطولة 
خليجــي 25 «الخليــج العربــي» ولــم يتطــرق 
لهــذه الجزئيــة القوميــة فــي كل تصريحاته 
لــم  الســوداني  أن  يبــدو  لكــن  وتغريداتــه، 
فاستشــاطت  «الفارســي»،  للمــزاج  يــرق 
طهران من هــذه البطولــة الرياضية املبهرة 
االفتتاح من حيث التنظيــم، واملتميزة األداء 
بالنســبة ألســود الرافدين، والخيالية الكرم 
والعطــاء مــن قبــل أهلنا فــي البصــرة، لذا 
أرتــأت الجــارة الشــرقية أن تحاول إفشــاله 
واســتخدامها كورقــة ضغــط علــى الحكومة 
 الجديــدة فــي محاولــة ال أرى أي مبــرر لهــا 

حقيقة.
إذا كان هذا الخليج يخضع لألكثرية الدولية 
فهــو عربــٌي بــال نــزاع، وإن كان املعيــار هــو 
القوميــة فهو أيضًا عربي بــال نقاش، أما إذا 
كان املعيــار هو من الذي ســيطر واســتخدم 
هــذه امليــاه أوًال فالخليــج ســومري عراقي، 
فنحــن أول مــن أبحــر فيه حــني كان الفرس 
ال يعرفــون صناعــة زورق وقبــل أن تولد دول 

الخليج العربي.

25

 وبني متذمر من النظام السابق من جميع النواحي 
ويعتبر  والسياسية،  واالجتماعية  االقتصادية 
أنظمة  هي   2003 عام  بعد  جــاءت  التي  األنظمة 
ديمقراطية  لكنها  تشوبها  التي  املالحظات  رغم 
الوارثية  الجينات  لربما  الحرية،  من  متسٍع  فيها 
غيرهم،  عن  ويميزهم  العراقيون  بها  يتمتع  التي 
جعلت  يحملونها  التي  الجياشة  العواطف  نتيجة 
لربما  أو  بهم،  حلَّ  ما  ويتناسى  ينسى  شعبًا  منهم 
وقٍت  منذ  عاشوها  التي  واملآسي  الويالت  نتيجة 
لكنهم  ملــاذا  أعلم  ال  حــال،  بهكذا  جعلهم   طويل 

كذلك.
لعشر  بالزمن  ونعود  قليًال  الذاكرة  نقلب  دعونا 
الوعود  ونتذكر  قوانا  ونستجمع  خلت،  قد  سنوات 
منها  اكثرها،  وما  حينها  أطلقت  التي  الهالمية 
الطاقة  لشؤون  ــوزراء  ال رئيس  نائب  به  صرح  ما 
سيكتفي  العراق  بأن  الشهرستاني»  «حسني  آنذاك 
وسيصدر   2013 عام  بحلول  الكهرباء  بانتاج  ذاتيًا 
والى   ! قوله  حد  على  املجاورة  الدول  إلى  الفائض 
الشهرستاني،  السيد  خطة  تنفذ  لم  اللحظة  هذه 
التصريح،  هذا  مع  الكبير  تأملنا  من  الرغم  على 
لكن علمتنا التجارب السابقة إن الوعود التي تطلق 

ماهي اال هواٌء في شبك.
كما  تأثري  نتيجة  كتبتُه  قديم  مقاٍل  في  اقترحت 
تولي  أن  املــزري  الكهرباء  بواقع  العراقيني  حال 
بقطاع  اهتمامًا  تشكيلها  حال  املتعاقبة  الحكومات 
القطاعات  وتترك  الكهرباء،  يكون  كــأن  ــد  واح
األخرى وتنفق األموال املخصصة لجميع املشاريع 

عمر  إنتهاء  بعد  وبالتالي  الكهرباء،  قطاع  على 
الحكومة تكون قد أنهت معضلة الكهرباء، وبعدها 
تأتي الحكومة الالحقة وتعمل على قطاٍع آخر كأن 
والتعليم  الصحة  وقطاع  للبلد  التحتية  البنى  يكون 
وهكذا، ولو تحقق هذا اإلقتراح الفنتازي لكنا اليوم 
قد أنهينا خمسة أو ستة قطاعات أو مشاريع مهمة 
ملعالجة  قدمًا  نمضي  وبالتالي  اليها،  الرجوع  دون 

القطاعات األخرى.
أزمة  لحل  أمل  دون  من  مضت  قد  عامًا  عشرون 
اليرجى  التي  املعضالت  من  أمست  التي  الكهرباء 
الحكومة  عمر  على  مضى  قــد  ــا  وه الــحــل،  لها 
محمد  الــوزراء  مجلس  رئيس  برئاسة  الجديدة 
خالل  ــن  وم تقريبًا  شهرين  الــســودانــي  شــيــاع 
برنامجه الحكومي الذي اطلقُه تناول عدة ملفات 
رسم  بإعادة  ووعد  الكهربائية  الطاقة  ملف  منها، 
الكهربائية  الطاقة  إنتاج  في  االستثمار  سياسة 
النجاح  له  نأمل  والذي  اإلنتاجية،  القدرة  وزيادة 
خصوصًا وانه قد أعلن من خالل لقاءه األخير مع 
واملستثمرين  الكهرباء  وزارة  في  املتقدم  الكادر 
وخططًا  ــة  رؤي للحكومة  إن  الكهرباء  قطاع  في 
ستولي  وانها  القطاع  هــذا  ملعالجة  ستراتيجية 
رغم  يعاني  ظل  الــذي  لتطويره،  كبيرًا  اهتمامًا 
اإلنفاق الحكومي الكبير، نعتقد اذا ما أراد السيد 
واملهم  الحيوي  القطاع  هذا  في  النجاح  السوداني 
املحلية  الــكــوادر  خــالل  من  بجد  يعمل  أن  عليه 
من  االجنبية،  والشركات  بالخبرات  واالستعانة 
دون وعود ألن املواطن وأن نسي أو تناسى، فال بد 
الذي  ومن  وعد  الذي  من  ويتذكر  اليوم  يجيء   أن 

أوفى.

جميــع  كان   ،2023  -  1  -  19 يــوم  قبــل 
العراقيــني، وحتــى العــرب، يتفاعلون مع 
الحدث الرياضي الفــارق الذي احتضنته 
البصرة، أعني هنا خليجي 25. مســتويات 
تتــدرج  كانــت  وتصنيفاتهــا  التفاعــل، 
وتتفــاوت وتتنــوع بــني مــن تفاجــأ بقدرة 
البصــرة والعراق علــى تنظيــم البطولة، 
وبــني مــن اكتشــف العــراق بعــد أن غاب 
لســنوات طويلة خلف وجه القلق والخوف، 
بســبب الصناعة اإلعالمية النمطية التي 
أرادت للعــراق أن يظل مصــدر خوف لكل 

من يفكر باملجيء إليه وطرق أبوابه.
انتهى الحدث، وفــاز العراق ومنتخبه بكل 
شــيء. لتنهــال بعدها الدعــوات للمنتخب 
ومالكــه التدريبي في زيــارات واحتفاءات 
وتكريمات من قبل شــخصيات متنوعة لها 

ثقلها في الشارع والسياسة.
لكــن الــذي حصــل، أن املــزاج العراقــي 
املتقلــب شــن حملــة قاســية علــى العبي 
املنتخــب، وصلت حــدَّ الشــتائم والتجاوز 
األوصــاف  بأقــذع  ووصفهــم  عليهــم، 
وأكثرهــا تطرفًا. كل هذا بســبب مــا يراه 
الشــارع أنــه أمــر غيــر صحيــح، أو غيــر 
محبب. وهو ســلوك غريب حقــًا ابتعد فيه 

الكثير عن املروءة واالحترام.
كل هذا هو نتيجة النعكاس السياســة على 
حياتنــا وتفاصيلهــا اليوميــة، حتــى رأينا 
التنــازع بــني جماهيــر األحــزاب، وحتى 
املســتقلني، علــى جــوالت املنتخــب التــي 
استضافت خاللها هذا الزعيم السياسي 

أو ذاك املسؤول.
لهذا ســرعان ما تناســى الكثيــر التفاعل 
والفــرح الــذي صنعــه الالعبــون، وباتوا 
يطعنــون حتــى فــي قيمــة البطولــة، التي 
يرونها بطولة غير معترف بها وال تســتحق 
كل هــذا االحتفــاء والتكريمــات. وهو أمر 
يدعــو للحيرة حقًا، ويؤكــد أن عمر الفرح 
لــدى العراقيــني هــو قصيــر دومــًا، وأن 
مــا حصل مــن هجمــة يتجســد فيــه قول 

الجواهري بمقصورته الشهيرة:

ُيريــك العراقي في الحالتني.. ُيســرف في 
ه والندى شحِّ

رفقًا أيها العراقيون بأبنائكم الذين جلبوا 
لنا جميعًا فرحًا امتد تأثيره وشمل الصغير 
والكبيــر. وال تنكلــوا بهــم وتجعلوهــم في 
مرمى ألســنتكم وكالمكم القاســي، فهم 
ال يســتحقون كل هــذا الذي نراه ونســمعه 
ونقرأه في الواقع أو في العالم االفتراضي.
يكفينــا منهم أنهم زرعــوا لحظاتنا خالل 
عمــر البطولــة بالســعادة، ونحــن نراهم 
يبذلــون كل ما في وســعهم من أجل رســم 
االبتســامات علــى وجوهنــا. يكفينا منهم 
أنهم جعلوا العراق من شــماله إلى جنوبه 
يقف خلفهم ويهتف معهم باســم العراق، 
وخير شــاهد علــى هذا حني تخلــى املعلق 
الكــردي في مبــاراة الســعودية عن هويته 
الفرعية، وتحول بحماســه إلــى أن يصيح 
باللغــة العربيــة (الهــدف األول ملنتخبنــا 
الوطنيــة  بالهويــة  ليندمــج  الوطنــي)، 

العراقية الكبرى.
لهــذا نقــول، اتركوا هــذا املزاج الســيئ، 
واســتمروا بالفــرح مــع الشــباب الذيــن 
جلبوا الكأس واحتفوا بهــم كثيرًا. فالفرح 
 شــحيٌح لدينــا، ونحتــاج أن يتكاثر ويطول 

عمره.

 أهم ما الحظناه في توزيع املناصب سواء 
العليا أو الدنيا خالل املدة السابقة، هو أن 

فرصة املستقلني في توليها كانت إما ضئيلة 
أو معدومة، إذ عملت القوى السياسية 

الفائزة في االنتخابات على تقسيم املناصب 
في ما بينها، فلم تترك أي فرصة لتولي 

مستقلني لها، وحجتها في ذلك، أن هذا هو 
أحد حقوقها كونها الفائزة في االنتخابات، 

فضال عن كونه موجودًا في كل األنظمة 
الديمقراطية بما في ذلك األنظمة الغربية.

لكن هل فعال هذا موجــود في تلك األنظمة؟ 
أم أن الحقيقــة غير ذلك، إن ما يجب إدراكه 
هنا، هو ضــرورة التمييز بني توزيع املناصب 
وتوزيــع  والــوزارات،  كالرئاســات  العليــا 
املناصــب األدنــى منهــا كــوكالء الــوزارات 
واملدراء العامني وغيرهم، فما يحصل في تلك 
الدول، هو توزيــع للمناصب العليا في الدولة 
فقط، أما املناصب األخرى، فتبقى مرتبطة 
بالتراتبية املؤسســية والعمــل الوظيفي، وما 
يجري فيه من ترقية تبعا للكفاءة واألداء، لذا 
تبقى املؤسســات محافظة على هيكلها وعلى 
مســار عملها، فــال يحصل فيه تغييــر كبير، 
بخــالف ما يحصــل فــي العراق، حيــث يتم 
توزيع جميع املناصب بني القوى الفائزة، بما 
في ذلك املناصب الدنيا كالشــعب واألقسام 
وغيرها، مثــل منصب مدير بلديــة قضاء أو 
ناحية أو مدير شعبة زراعة أو مدير قسم في 
مديريــة صحــة أو تربية.. الخ، مــا يؤدي إلى 
أربــاك عمل الدوائر، وخلق بلبلة في داخلها، 
وشــعور بالغصة واملرارة لدى من يرى نفسه 

أهل لتلك املناصب.
فهل من حــق القــوى السياســية الفائزة في 
اإلنتخابــات أو التي بيدها القرار السياســي 
أن تأخــذ كل املناصب في الدولــة أو أغلبها، 
وال تتــرك لآلخريــن إال القليــل أو ال شــيء 
على األطالق؟ فهذا األمــر يتناقض مع أهم 
ســمة يجب أن يتســم بهــا العمل املؤسســي، 
وهي احتــرام الترقيــة القائمة على أســاس 
الكفاءة وحســن األداء، ألنه يؤدي إلى األتيان 
بأشخاص قد ال يكونون األكفأ واألفضل أداًء 
ليتولوا املناصــب، بينما يحرم من يفوقونهم 
كفاءة وأداًء، ال لشيء إال ألنهم غير منضويني 
لألحــزاب أو غير مقربني منها، وهذا ال يؤثر 
في نفســية هــؤالء فيجعلهم محبطــني وغير 
راضني فقــط، بل ويضعف مــن وتيرة األداء 
داخل املؤسســات والدوائر الحكومية مقارنة 

بالعمل لألحزاب والزعامات السياسية.
إن مــن الضــروري تغيير هــذه الحالــة غير 
السليمة، بضمان حق املســتقلني واملنضوين 
املناصــب  تولــي  فــي  الصغيــرة  لألحــزاب 
أســوة باملنضوين إلــى األحــزاب الكبيرة أو 
املقربــني منهــا، فيحظى هــؤالء بحصة غير 
قليلــة من املناصب، فضال عن ضرورة إبعاد 
املناصب األدنــى من منصب وزير عن عملية 
التوزيع، التــي تجري للمناصب بعد تشــكيل 
كل حكومة، فيبقى تولــي تلك املناصب رهنًا 
بالكفــاءة واألداء وليــس رهنــًا باالنتمــاء أو 

الوالء السياسي.
فمــن أجل ديمومــة عمل املؤسســات وتطوير 
عملها وإبعادها عن الصراعات السياســية، 
ال بد من وضــع معايير جديدة، تضع الكفاءة 
واألداء معيارا رئيســيا في توزيــع املناصب، 

 
الدار  عن  الصادر  التغيير»  «محنة  كتابه  في  هوفر  إريك 
جورج  وتقديم  علوش  شيرين  بترجمة  سوريا  في  الليبرالية 
جذري  بتغيير  يمرون  الذين  السكان  «أن  يعتبر  برشيني، 
مفرطة  ثقة  إلى  األمر  يحتاج  حيث  أسوياء،  غير  سكان  هم 
بالنفس ملواجهة التغيير الجذري من دون اضطراب داخلي»، 
وشك  على  كان  بينما  كثيرًا  وتردد  صعوبة  وجد  الذي  هوفر 
قطف  على  تعود  الذي  وهو  الفاصولياء،  حقول  إلى  التوجه 
البازالء، بالنسبة ألمر صغير كهذا سبب قلقًا فمن الطبيعي 
أن يكون القلق أكثر عمقًا وديمومة في حالة التغيير الجذري.

يشكل العمل أحد أهم الركائز التي يسعى إليها األفراد في أي 
مجتمع، وحني ال يعثر األشخاص الساعني أو الخاضعني إلى 
تغيير جذري سوى على فرص ضئيلة للعمل، أو حني ال يسمح 
أّن  يعتقد هوفر  الذات،  بالنفس واحترام  الثقة  لهم بتحقيق 

مجموعة  في  اآلخرين  مع  االندماج  وأّن  البديل،  هو  اإليمان 
ألم يشكل االنضمام  الفردي،  التوازن  مدمجة هو بديل عن 
إلى التنظيمات التي تتلطى تحت مظلة الدين شكًال من هذا 
الهروب الذي يشير إليه هوفر في كتابه؟، وهو الذي أشار في 
من  تحدث  املتطرفة  الحركات  أّن  إلى  الحق»  «املؤمن  كتابه 
ال  الثورية  الحركات  إلى  الناس  ينتسب  إذ  محبطني،  أفراد 
لتغيير العالم فحسب، بل إلشباع رغبتهم في تغيير أنفسهم, 
حصل  ما  على  إسقاطها  ويمكننا  يفشلون،  ما  غالبًا  لذلك 
إّن  العربية. يقال عادة  العالم وفي منطقتنا  بلد في  في غير 
هوفر  إريك  أّن  غير  جذرية،  تغييرات  إلى  تهدف  الثورات 
يتولد  إذ  للثورة،  يمهد  الذي  هو  الجذري  التغيير  أّن  يعتقد 
الثوريان من خالل االستفزازات والصعوبات  الطبع واملزاج 
واإلحباطات املتأصلة في تحقيق التغيير الجذري، فحيث لم 

تتغير األشياء تقلُّ احتمالية حدوث ثورة.
«محنة  كتاب  تضمنها  التي  املهمة  االسقاطات  بني  من 

ما  إلى  يشير  حني  الكتابة،  مسألة  هوفر  ألريــك  التغيير» 
أحدثه اختراع الكتابة من ثورة في نقل املعرفة واألفكار، فقد 
ظهور  خالل  من  ومصيري  فوري  تأثير  الكتابة  لظهور  كان 
الطبقة املثقفة، تلك الطبقة التي تصبح عامًال في االستقرار 
االجتماعي، مشيرًا إلى التواطؤ بني السلطة واملثقفني، إذ إّن 
التي تتمتع بالقوة واالستحقاق قد تنحرف  الطبقة الحاكمة 
ما لم تعرف كيف تكسب وتحافظ على والء املثقفني، مؤكدًا 
هناك  يكون  األجل،  طويل  اجتماعي  تنظيم  يوجد  حيث  أنه 
والنظام  املثقفني  بني  وثيق  تحالف  أو  مثقفة  لطبقة  غياب 
السائد. في آخر فقرات الكتاب يحكي هوفر تحت عنوان «دور 
املكروهني» عن أولئك املشردين الذين وجد فيهم تقاربًا مع 
الرواد، لجهة األثر الذي سوف يتركوه في البالد التي لجأوا 
إليها، إذ يعتقد أّن «كل هؤالء األشخاص تواقون إلى التغيير، 
تغيير  بــأّن  الساذج  باالعتقاد  مدفوعًا  يكون  البعض  لعل 
على  إسقاطه  يمكن  ما  وهو  الحظ»  تغيير  معه  يجلب  املكان 

الكثيرين من األفراد الذي تركوا بالدهم هربًا من حرب أو 
البدء بداية جديدة،  وأرادوا  إلى مكان ال يعرفونه  مالحقة، 
ال شّك أن الكثيرين ممن لجؤوا من بالدنا تركوا بصمة في 
أولئك  تحديدًا  أوطانهم،  عن  بديًال  اختاروها  التي  البالد 
في  واندمجوا  املاضي  موروثات  أكتافهم  عن  نفضوا  الذي 
املجتمعات التي استقروا فيها، ويختم هوفر باإلشارة إلى أّن: 
«اإلنسان ليس أسيرًا ملاضيه، أي لوراثته وعاداته، بل يمتلك 
تستنفد ال  والشر  للخير  إمكاناته  وأّن  محدودة،  غير   مرونة 

 بالكامل».
التي  هوفر  أعمال  أفضل  من  واحدًا  التغيير»  «محنة  يعتبر 
اكتساب  من  سنوات  محصلة  وهو  البشرية،  بالطبيعة  تعنى 
التي شكلت مجتمعة أساسًا لرؤيته  والعلم،  والتاريخ  املعرفة 
للحركات الجماهيرية، كتاب ال بّد منه لكل إنسان يريد فهم 
أهمية التغيير الذي طال اإلنسان عبر التاريخ، وإعادة النظر 

إلى العالم ومعرفته.
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مع وفاة عميدة ســن البشــرية، 
ة أندريه عن  الراهبــة الفرنســيَّ
املاضــي،  األســبوع  عامــًا   118
ال يــزال موضــوع العمــر املديد 
لــدى البشــر يثيــر انقســامات 
لدى الباحثني، مع ســؤال يشغل 
خصوصًا تفكيــر هؤالء: هل مدة 
وجودنــا محــدودة بيولوجيًا، أم 
يمكن أن يعّمر اإلنسان إلى ما ال 

نهاية؟
اجتيــزت   ،1995 العــام  فــي 
عتبــة جديــدة عندمــا احتفلت 
بعيــد  كاملــان  جــان  ة  الفرنســيَّ
املئة.  بعــد  العشــرين  ميالدهــا 
وبعدمــا توفيت ســنة 1997 عن 
122 عامًا، ال تزال كاملان اإلنسان 
الذي عاش أطول عمٍر في تاريخ 
الذين  ة، بني األشخاص  البشريَّ
جــرى التحقق مــن عمرهم في 

ة. السجالت املدنيَّ
وبشــكٍل عام أكثر، منــذ 1950، 
ارتفع عدد األشــخاص في ســن 
املئــة وما فوق عشــر مــرات كل 
 27500 ليبلــغ  ســنوات،  عشــر 
شخص نهاية 2021، وفق املعهد 
ة. وقد  الوطني للدراسات السكنيَّ
يصبــح عدُد هؤالء األشــخاص، 
وهــم بأكثريتهــم مــن النســاء، 
أعلــى بســبع مراٍت ســنة 2060. 
هــذا االزدياد يترافــق مع ظهور 
الفائقني"  "املعّمريــن  مصطلــح 

الفائت،  القــرن  ثمانينيات  منذ 
وهــم األشــخاص في ســن 110 
ســنوات ومــا فــوق، مــا يطــرح 
تساؤالت بشأن الحدود القصوى 

لعمر البشر املحتمل بيولوجيًا.
غيــر أنَّ املوضوع يثير انقســامًا 
لدى الباحثني. فمن جهة، هناك 
مــن يدافــع عــن فكــرة مفادها 
أن أمــد الحياة محــدود بعوامل 

بيولوجية.
مجلــة  نشــرتها  مقالــة  وفــي 
أظهــر   ،2016 ســنة  "نيتشــر" 
حصــول  عــدم  وراثــة  علمــاء 
تحســني فــي أمــد الحيــاة لدى 
البشــر منــذ نهايــة تســعينيات 
القرن املاضي. وباالســتناد إلى 
ة، الحظ الباحثون  بيانات سكانيَّ
ه منذ وفاة جان كاملان، تراجع  أنَّ

الحــد األقصــى لعمــر البشــر، 
رغم أنَّ عدد املســنني في العالم 
يزداد. وقال املتخصص في علم 
الســكان جان ماري روبــني، إنَّ 
الباحثني "خلصوا إلــى أنَّ حياة 
البشــر لها مدة قصــوى طبيعيًا 
وأن العمر املديد له حدود تناهز 
115 عامــًا". لكنــه أشــار إلى أنَّ 
"هذه الفرضية يطعــن بها عدٌد 

كبيٌر من علماء السكان".
من هنا، تدعم دراســة ُنشــرت 
نتائجهــا ســنة 2018 فــي مجلة 
معــدل  أنَّ  فكــرة  "ســاينس"، 
الوفيــات يــزداد مــع التقدم في 
الســن لكنه يتباطــأ اعتبارًا من 
ســن 85 عامًا ويصل إلى ســقف 
أعلى عند 50 % أو 60 % ســنويًا 

بحدود سن السابعة بعد املئة.

مــا  "إذا  النظريــة،  هــذه  ومــع 
كان هناك 12 شــخصًا في ســن 
العاشرة بعد املئة، سيكون هناك 
6 في سن 111 عامًا، و3 في ست 
112 عامًا، وهكذا دواليك"، وفق 
روبني. لكْن مع "مئة شــخص في 
سن املئة، ســيكون هناك 50 في 
ســن 111 عامــًا، و25 فــي ســن 
112... بفضــل (تأثير الحجم)، 
لم يعد هناك حــدود ثابتة ألمد 

الحياة.
لكن في دراســة فرنســية ُيتوقع 
نشــر نتائجها هذا العام، ُيظهر 
أخصائي علم السكان الفرنسي 
وفريقه أن نســب الوفاة تواصل 
االزديــاد لدى األشــخاص فوق 

سن 105 سنوات.
هــل يدعــم ذلــك فكــرة وجود 
ال  للوجــود؟  بيولوجيــة  حــدود 
يذهــب روبــني إلــى هــذا الحد. 
تســجيل  "نواصــل  أن  ويتوقــع 
اكتشــافات، كمــا يحصــل فــي 
العادة، ونحســن تدريجا الوضع 
األكبــر  لألشــخاص  الصحــي 
ســنا". وفي النهاية، ال يســتبعد 
بعــض األخصائيــني فــي علــم 
إريك  العالم  بينهم  الشيخوخة، 
أخرى  عوامل  دخــول  بوالنجيه، 
إلــى املعادلــة خــالل الســنوات 
أن  إلــى  يشــير  وهــو  املقبلــة. 
"تعديــالت وراثيــة" محتملة قد 
تطيــل عمر البعض إلــى 140 أو 

150 عامًا.
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البحر  عناكب  أنَّ  حديثة،  دراســة  أظهرت 
تستطيع  "بيكنوغونيدا"  علميًا  تسمى  التي 
حال  في  أجسامها  من  أجزاء  تكوين  إعادة 
للبتر، ال األطراف البسيطة فقط،  تعرضها 
بشأن  جديدة  الكتشافات  الطريق  يمهد  ما 

التجدد.
شولتز  غيرهارد  ــال  وق
هومبولت  جامعة  مــن 
وهو  برلني،  في  املرموقة 
الرئيسيني  املعّدين  أحد 
التي نشرت في  للدراسة 
مجلة "بروسيدينغز أوف 
أكاديمي  ناشيونل  ذي 
إن  ــز"،  ــس ــان ــي س أوف 
يتوقع"  يكن  لــم  "أحـــدًا 
هذا األمر. وأضاف "كنا 
ذلك  أن  أظهر  من  أول 

ممكن".
ومن املعروف أن عددًا من أنواع املفصليات 
من  غيرها  أو  والعناكب  املئويات  كحشرات 
الحشرات، تستطيع إعادة إنتاج أحد أرجلها 
"في  أن  شولتز  وأوضــح  فقدانها.  حال  في 
أطرافه  من  يتخلص  أن  السلطعون  إمكان 
أنه  مضيفًا  للهجوم"،  تعرض  إذا  تلقائيًا 

"يستعيض عنه بطرف جديد". 
تجاربهم  خالل  من  الباحثون  اكتشفه  وما 
على عناكب البحر ذات األرجل الثمانية هو 

أنها قادرة على تجديد حتى أجزاء أخرى من 
جسمها.

وأجــزاء  أطــراف  بتر  في  الدراسة  وتمثلت 
البحر،  عناكب  ــور  ذك مــن   23 لـــ  مختلفة 
ُيالحظ  ولم  والبالغة.  السن  الصغيرة  سواء 
عينة  لـــدى  الــجــســم  ألجــــزاء  تــجــديــد  أي 
يزال  ال  كان  بعضها  لكن  البالغة،  العناكب 
عينات  أمــا  عامني.  بعد  الحياة  قيد  على 
السن،  الصغيرة  العناكب 
كامل  تجديد  لديها  فتبني 
ألجــــزاء  كـــامـــل  ــه  ــب ش أو 
ومنها  املــفــقــودة،  الجسم 
والشرج  الخلفية  األمــعــاء 
ــــزاء من  والــعــضــالت وأج

األعضاء التناسلية. 
ـــلـــف الـــــقـــــدرات  وتـــخـــت
أنــواع  كل  لــدى  التجديدية 
الديدان  أن  إذ  الحيوانات، 
سبيل  عــلــى  الــشــريــطــيــة، 
أجسامها  نمو  تعيد  أن  تستطيع  املــثــال، 
أما  الــخــاليــا.  مــن  قليل  ــدد  ع باستخدام 
تقريبًا  تتمتع  فال  البشر،  ومنها  الفقاريات، 
قليل  عدد  باستثناء  التجدد  على  قدرة  بأي 
يمكنها  التي  السحالي  مثل  ـــواع  األن مــن 
أن  على  شولتز  وشدد  ذيولها.  إنتاج  إعــادة 
لألبحاث  جديدة  آفاقًا  تفتح  الدراسة  نتائج 
أنواع  اختبار  "يمكن  وقال  املجال.  هذا  في 
إجراء  يتيح  مما  الطريقة"،  بهذه  مختلفة 

مقارنات بني آليات التجدد.

"وورلــد أوف ووركرافــت"  أعــرب العبــو 
الصينيــون عن حزنهم قبل ســاعات قليلة 
من وقف إتاحة لعبة الفيديو الشهيرة هذه 
في الصني، بعد خالف بني شركة التطوير 
املحلية  وشــريكتها  "بليــزارد"  األميركيــة 
"ِنــت إيز". ويتوقــع أن تلقى املصير نفســه 
ألعاب أخــرى شــهيرة من إنتاج الشــركة 
إياهــا التي ُتعــّد من األبــرز عامليًا في هذا 
القطاع، من بينها "أوفرووتش" و"ديابلو 3" 

و"هارثستون".
"ويبــو"  شــبكة  مســتخدمي  أحــد  وكتــب 
أوف  "وورلــد  العبــي  مــن  االجتماعيــة 
ووركرافت" "إنها النهاية"، مرفقًا منشوره 
برمــز "إيموجــي" تعبيري على شــكل وجه 
باٍك. ورأى آخر أنها "لم تكن مجرد لعبة"، 
بل "كانت أيضًا ذكريات شباب جيل كامل" 

من الصينيني.

وخظيت "وورلد أوف ووركرافت" بشــعبية 
كبيرة في كل أنحاء العالم، وخصوصًا في 
العقد األول من القرن الحادي والعشرين، 
وهي لعبــة متعددة الالعبني عبر اإلنترنت 
تجري أحداثها في عالم خيالي مســتوحى 
مــن القــرون الوســطى. وتوّفر "بليــزارد" 
ألعابها في الصني منذ عام 2008 بالتعاون 
مع شركة اإلنترنت الصينية العمالقة "ِنت 
إيــز"، إذ ألِزَمت ســلطات بكــني املطورين 
األجانب التعاون مع شريك محلي إذ كانت 
ترغــب فــي دخول الســوق الصينيــة. لكّن 
الشــركتني أعلنتا في تشــرين الثاني، بعد 
شراكة اســتمرت 14 عامًا، أن املفاوضات 
لتجديد عقود التشغيل لم تصل إلى نتيجة 
مرضية. وسيتم تاليًا وقف تشغيل الخوادم 
ووركرافــت"  أوف  لـ"وورلــد  الصينيــة 
واأللعاب األخرى الثالثاء في تمام الساعة 
00,00 بالتوقيت الصيني (16,00 بتوقيت 

غرينيتش االثنني).

يعتــزم أعضاء "نشــرة علماء الــذرة" اتخاذ 
قرارهــم بشــأن تحديــث "ســاعة القيامــة" 
التــي تمثــل حكم أبــرز خبراء العلــم واألمن 
حــول املخاطر التي تتهدد الوجود البشــري، 
 علــى خلفية الحــرب فــي أوكرانيــا وأزمات 

أخرى.
علمــاء  "نشــرة  وســتعلن 
الســاعة  عنــد  الــذّرة" 
 15,00) صباحا  العاشرة 
ســيتم  كان  إن  غ)  ت 
الســاعة  وقــت  تحديــث 
املنظمة  وتصف  الرمزية. 
الســاعة بأنها "اســتعارة" 
عن مــدى قرب البشــرية 
الذاتــي،  التدميــر  مــن 
وتقــول إن عمليــة إعــادة 
الضبــط الســنوية يجــب 

أن ُينظــر إليها على أنه "دعــوة للعمل إلعادة 
العقــارب الــى الــوراء". ويتــم اتخــاذ قرار 
إعــادة ضبط عقــارب الســاعة كل عام من 
قبــل مجلــس العلــوم واألمــن فــي النشــرة 
ومجلس الرعــاة الذي يضــم 11 من حاملي 
جائــزة نوبــل. وبالنســبة لعــام 2023، قالت 
النشــرة إنها ســتأخذ فــي االعتبــار الحرب 

الروســية األوكرانية والتهديدات البيولوجية 
وانتشــار األســلحة النووية واســتمرار أزمة 
املناخ وحمــالت التضليل التي ترعاها الدول 
والتقنيــات التخريبية. وتــم تحريك عقارب 
الســاعة 100 ثانية قبــل منتصــف الليل في 
كانــون الثانــي 2021، وهي أقــرب نقطة من 
منتصف الليل في تاريخ الساعة، وظلت على 
هــذا التوقيت العام املاضي. وقالت النشــرة 
فــي بيــان خــالل تحديث 
املاضــي  العــام  الســاعة 
"تظل الســاعة فــي أقرب 
ليوم  اإلطــالق  على  نقطة 
القيامــة ونهاية الحضارة 
ألن العالــم ال يــزال عالقا 
في لحظة خطيرة للغاية". 

وتــم ضبــط الســاعة في 
األصل عنــد ســبع دقائق 
الليــل.  منتصــف  قبــل 
وكانت املســافة األبعد عن 
منتصف الليــل 17 دقيقة، ُضبطت بعد نهاية 
الحرب الباردة عام 1991. تأسســت النشرة 
عــام 1945 علــى يد ألبــرت أينشــتاين وجي 
روبــرت أوبنهايمر وعلمــاء آخرين عملوا في 
مشروع مانهاتن الذي أنتج أول أسلحة نووية. 
وجاءت فكرة الساعة التي ترمز إلى الضعف 

العاملي أمام الكارثة عام 1947.

فيها  استخدموا  يومًا   45 استمرت  تجربة 
املايكرويف  فرن  بحجم  صغيرًا  صندوقًا 
داخل  خاصة  ة  راتنجيَّ مــادة  بحقن  يقوم 
وقطٍع  ــزاٍء  أج لصنع  السليكون  من  أغلفة 

معينة مثل الصواميل والبراغي وغير ذلك.
بعد عودة هذه األجزاء املصنعة في الفضاء 
تقييٍم  بإجراء  العلماء  سيباشر  األرض  الى 
بهذه  صناعتها  كانت  إذا  ما  وتحري  لها 
وهي  املتوخى،  النجاح  حققت  قد  ة  الكيفيَّ

ة قد تستغرق مدة أسابيع. عمليَّ
ستمهد  التجربة  هذه  فإنَّ  األمر  ثبت  ما  إذا 
الطريق أمام رواد الفضاء لبناء أجزاٍء كبيرة 
صناعتها  املستحيل  من  يكون  يكاد  وضخمة 
ة، كما أنها  على األرض بسبب تأثير الجاذبيَّ

ستمكن من تطوير عملية البناء في الفضاء.
"مــبــادرة  مؤسسة  إيكبالو"  "أريــيــل  تقول 
سوف  الوسيلة  هذه  إنَّ  الفضاء"  استكشاف 
إجراء  أو  الفضاء  محطات  بناء  من  تمكننا 
أقل  وتكاليف  أســرع  بشكٍل  عليها  التعديل 
إيكبالو:  تضيف  التعقيد.  من  أدنى  وبقدٍر 
فرٍص  مغاليق  فتح  ستبدأ  التجربة  "هــذه 

أخرى لالستكشاف".
أجــزاٍء  الستكشاف  شــرٌس  تسابٌق  يــدور 
الفضاء  ومحطات  الفضاء،  من  شاسعة 
املساعي  تلك  في  وحاسٌم  ضــروريٌّ  عنصٌر 
بدور  تقوم  كما  الفضاء  رواد  ــؤوي  ت ألنها 
وصيانة  بناء  أنَّ  بيد  لــألبــحــاث.  مــراكــز 
وباهظة  مضنية  ة  عمليَّ الفضاء  محطات 

هناك  ألنَّ  الباحثون؛  يقول  كما  التكاليف، 
صنعها  ينبغي  التي  األجــزاء  من  العشرات 
كًال  الفضاء  الــى  شحنها  ثم  األرض  على 
على انفراد. بعد ذلك يتطلب األمر من رواد 
الفضاء في أغلب األحيان الخروج والسباحة 

في الفضاء لنصبها وتجميعها يدويًا.
معهد  من  فريقها  ــراد  وأف إيكبالو  تشرف 
ماساشوستس للتكنولوجيا على عدة مشاريع 
في  البناء  أساليب  تحديث  ــى  ال تــهــدف 
على  يركز  الذي  الحالي  واملشروع  الفضاء، 
االنبثاقي"  "اإلطالق  املسماة  ة  العمليَّ دراسة 
تعبير  حّد  على  األهم  التجريبي  الجزء  هو 
إيكبالو. املشروع الثاني يهدف الى صنع قطٍع 
التراكب  على شكل بالطات منفردة يمكنها 
املشروع  أما  الفضاء،  في  ذاتيًا  والتجميع 
إنتاج بالطات متصلة  الثالث فيتمحور حول 
االنثناء  على  القدرة  ولها  البعض  ببعضها 
في طيات بما يشبه أسلوب األوريغامي (وهو 
حيوانات  بهيئة  املنبسطة  الورقة  تشكيل  فن 
بأسلوٍب  والثني  الطي  طريق  عن  أشياء  أو 
االنبساط  الى  العودة  ذلك  بعد  ومن  معني) 

والتفتح تلقائيًا.
تقول إيكبالو إنَّ الصندوق موضوع الدراسة 
ة، املنقولة  يعمُل بطريقة حقن املادة الراتنجيَّ
السليكون  مادة  من  قوالب  في  األرض،  من 
األجزاء  أو  القطع  هيئة  على  للتشكيل  قابلة 
القالب  الراتنج  يمأل  أْن  وبمجرد  املطلوبة. 
يسلط عليه الضوء فوق البنفسجي فيتصلب 

متخذًا شكل القطعة املقصودة.
لها  فستكون  نجاحها  ة  العمليَّ أثبتت  ما  إذا 
يتمكنون  سوف  الفضاء  رواد  ألنَّ  فائدتان، 

القطع  لصنع  ـــة  اآلل هــذه  استعمال  ــن  م
بدًال  فورًا  االستبدال  تتطلب  التي  واألجزاء 
من  بها  يأتيهم  صــاروٍخ  وصول  انتظار  من 
األرض. تقول إيكبالو: "إذا ما كنت مضطرًا 
الى االنتظار ملدة أسبوعني كي يأتيك برغي 
فإنَّ  املحطة  على  حياتك  إلنقاذ  إليه  تحتاج 
مكسبًا  سيكون  فــورًا  صناعته  من  تمكنك 

واضحًا في جانب السالمة".
إيكبالو،  تضيف  كما  األبعد،  املدى  على  أما 
يستطيعون  سوف  الفضاء  مستكشفي  فإنَّ 
كبيرة  أجـــزاٍء  لبناء  الصندوق  استخدام 
الحتواء  تتسع  التي  تلك  مثل  جدًا  الحجم 
الهياكل  مقام  تقوم  أو  ة  الشمسيَّ األلــواح 
فلو  نفسها.  الفضاء  محطة  لبدن  الساندة 
على  بذلك  القيام  الفضاء  مسؤولو  حــاول 
تحت  وانحنت  األجــزاء  تلك  لتدّلت  األرض 

ة. تأثير الجاذبيَّ
رغم ذلك تبقى هناك تحديات على الطريق. 
تقول إيكبالو إنَّ تجاربها في البناء ستحتاج 
الى مزيٍد من االختبارات، وكل جولة جديدة 
قطٍع  إطــالق  تتطلب  االختبارات  هذه  من 

وأجزاٍء الى الفضاء ولهذا ثمنه وتكاليفه.
اإلتقان  مستوى  الطرق  هذه  بلغت  لو  حتى 
املقبل  الجيل  في  استخدامها  وجرى  الكامل 
ة فسوف يبقى  من املباني واملنشآت الفضائيَّ
لجعل  به  القيام  ينبغي  مما  الكثير  هناك 
مثل  فيها،  للعيش  صالحة  البيئات  تلك 
األبنية  وتزويد  اإلشعاع  من  الحماية  توفير 
باألنظمة الداعمة للحياة ووسائل خزن املياه 

وتنمية النباتات.
عن صحيفة "واشنطن بوست"
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تم افتتاح شــارع غازي ســنة 1937 مــن قبل امللك غازي الذي كانت لــه مكانة كبيرة في قلــوب العراقيني  وكان 
لبغداد في بداية العشرينيات شارع واحد رئيس هو الرشيد، وبعد توسع بغداد تغيرت وسائط النقل من عربات 
تجرها الحيوانات إلى ســيارات وماطورات. ويبّني الباحث والكاتب عادل العرداوي أن "اســتحداث شارع غازي 
املوازي لشــارع الرشــيد واملمتد من الباب املعظم إلى الباب الشــرقي جاء ليخفف الضغط عن الرشــيد الذي 
كان أول شــارع مســتقيم،  وفي هذه الفترة فتح شارع الشــيخ عمر والذي يطّل على غازي  ويعد منطقة صناعية 
مختصة بتصليح املكائن والســيارات،  وســمي بشارع عمر لكونه يضم مقبرة دفن فيها الشيخ عمر السهروردي 
وهو أحد املتصوفة في بغداد وما زال قبره تعلوه القبة املخروطية منذ حكم السالجقة،  و مقبرة الشيخ معروف 

ضمت قبورًا لكبار رجال الدولة وعلية القوم وكذلك مقابر الرصافة...

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

 
ة  ــة الســحريَّ أول مــن أطلــق مصطلــح الواقعيَّ
هو الناقــد األملاني فرانز روه فــي العام 1929، 
لوصف أعمــال الفنانني األملــان الذين صّوروا 
كل مــا هــو حياتــي بصــورة غريبــة ومنفصلة 
ة  ة عــن البنائيَّ ة واألســطوريَّ ببنائيتهــا الخياليَّ

ة التي تنطلق منها! الواقعيَّ
التــي  ــة  الفنيَّ التقنيــات  أهــم  مــن  واحــدٌة   
ة، الفنان  ة الســحريَّ يســتخدمها ســيد الواقعيَّ
مايكل باركس، هي تصويره لشخصيات اللوحة 
على جرف مرتفع، كما فــي لوحة "أثينا". حيث 
ــة الهادئة  يخلق شــعورًا بالخطــر فــي الجدليَّ
للوحــة. يتجّمــد الحصــان العظيم علــى حافة 
الصخرة، تنظر "أثينا" إلى أســفل بخوف، لكن 
اإللهة "أديتي" بجناحيها املمدودين تحميها من 

األذى. اإللهــة األم، رّبة الشــفاعة "أديتي" التي 
يجّسدها الفنان بشكل كائن أسطوري بأجنحة 
ناعمة كبيرة تغطي الفتاة الشــابة أثينا بعناية. 
إنَّ نظــرة املــرأة موجهــة نحو املســتقبل، ومن 
املحتمــل أّن اإللهــة األم هنا ترشــدها وتبقيها 
فــي طريقهــا إلــى الــزواج واألمومــة، الوجهة 
الرئيســة للمرأة في الحياة. في لوحة الحارس 
الشــخصي تتعّلــق فتــاة شــابة بثقــة بحاميها 
الرائــع الذي نبــت له جناحــان بــدل اليدين، 
لكّنهمــا رقيقــان جــدًا، والجســم كبيــر وقوي 
والســيف وراء الحارس الشخصي جاهز وحاد. 
لوحة الليل والنهار يســودها جو انعدام الوزن، 
عالم باركس الخــاص، املحيط بلوحاته، حيث 
يقوم بتفكيك نظام هــذا العالم وإعادة تكوينه 
وفق نظام جديد على مزاجه لكنه يستند لقطع 
ــة الليل  الواقــع القديــم.. رجــل وامــرأة، رمزيَّ

والنهــار، طرفا صراع األضداد في األســاطير 
ة مرة  الشــرقّية.. غالًبا ما توجد كائنــات واقعيَّ
ومحّورة أخرى، وغالًبــا ما تكون تلك الكائنات 
مــن فصيلة القطط. في لوحــة "الليل والنهار"، 
يجلس القط بالقرب من الوعاء الذي يتصاعد 
منه دخان البخور. ترى البجعات تمســك بحبل 
رفيع، والفتاة الحســناء بإشــارة مــن عصاها 
السحرية، تمشي على طول ذلك الحبل متجهة 
صوب األمير الصغير، الــذي تخفيه العفاريت 

الشريرة.
ة  يأخــذ بأيدينــا مايــكل باركس، رائــد الواقعيَّ
ة،  ة والنحات ومصمم األحجار الحجريَّ السحريَّ
ة..  إلى مشــاهد األحالم األخاذة والرومانســيَّ
منــذ عقــود صعد نجمــه كفنــان تشــكيلي في 
عالــم الفن حيث لم يحقق ســوى عدد قليل من 
الفنانــني مثل هــذا النجــاح في ميــدان الفن. 

كان أول معــرض شــخصي لــه في أمســتردام 
في العام 1977. ثم تلتها معارض شــخصية في 
بازل للفنون في سويسرا، وآرت شيكاغو، وآرت 
فير نيويــورك، ومعرض فرانكفــورت للكتاب، 
والعديــد مــن  للفنــون.  ومعــرض أمســتردام 
املعارض فــي صاالت العرض الخاصة بهم في 

أمستردام ونيويورك منذ عام 1977 فصاعًدا.
على الرغــم من كونه قد درس فــن الجرافيك 
والرســم فــي جامعة كنســاس، إال أن أســلوبه 
الفريــد تطــور كثيًرا بعــد فترة اعتــزال تخلى 
فيها عن ممارسة الفن تماًما وسافر إلى الهند 
ة، إذ كان مايكل  بحًثا عن أنوار الفلسفة الشرقيَّ

باركس جزًءا من جيل الهبيني الكبير.
رسم مايكل باركس في مرحلة سابقة باألسلوب 
التعبيــري التجريــدي، ولكــن بعــد توقفه عاد 
للرســم ولكن هذه املرة بأســلوب يهتم بإظهار 

أدق التفاصيل للوحات والشخوص التي تمكنه 
من التعبير بأقصى درجــة عن عامله الداخلي.. 
ا، واملوضوع  كان األسلوب من حيث املبدأ واقعّيً
ة عمله  ة الســحريَّ ســحري، وقد مّيزت الواقعيَّ

منذ ذلك الحني لليوم.
ة  درس مايــكل باركــس بعمق العقائــد الباطنيَّ
للشــرق والغــرب، وقــد وّظــف حكــم القبــاال 
والتانترا في لوحاته، ولكّنه جّسدها في أشكال 
مــن خيالــه بطريقة أقــرب للمتلقــي. هنا نجد 
الوحــوش الغريبة جنًبــا إلى جنب مع النســاء 
املجّنحــات الغامضات، ويتقاتل الخير والشــر 
فــي صراعهم القديم، لكنك لــن تكون متأكًدا 
من حقيقــة أي الفريقــني الخير وأّيهما الشــر 
في أجــواء انعدام الــوزن هذه.. إّنــه يعيد صنع 
ة محّلقة في فضاء ال  العوالــم وتركيبها بمنطقيَّ

ه يتمّلكنا. نملكه رغم أنَّ

15

14

17

شكل املوروث الشعبي مســاحة واسعة لعملية الخلق اإلبداعي أمام 
ة  فنانــي املســرح العراقي املعاصر، ومــا يمتلكونه من أبعــاد فكريَّ
ة تمكنهــم التعبير عن القضايا التي تشــغل واقع املجتمع،  وإبداعيَّ
ة  وتدعــم عملية توظيف أفعــال املوروث الشــعبي وذاكرته الصوريَّ
داخــل فضــاء املســرح، وايضــًا إيجــاد ســميأة الشــكل، أي انتاج 
العالمــات الجماليــة واملعرفية املســتوحاة من الوقائــع والعادات 
وتقديمهــا كـــ «محــاكاة» للمتلقي، الــذي يقرأ العرض املســرحي 
برؤيته املغايرة واملالمســة ملخيلته الصورية وما تحدثه من دالالت 
انفعالية عبر التكوينات البنائية لبيئة املجتمع العراقي.عديدة هي 
العروض التي قدمها املسرح العراقي، وفي مراحل زمنية مختلفة، 
حملت معها رؤى متباينة قد تكون غير واضحة بدالالتها األسلوبّية 
داخل الفضاء املســرحي، لكنها أي الرؤى تلجــأ أحيانًا إلى تحقيق 

واقعية شكلية...

تواجــه رحلة عبــور الزمن هذه تحديا هائال: إنها تروي قّصة اإلنســانّية في شــكل رواية. تجول عبر القــرون، من خالل احتضان 
العصور، والشــعور باالضطرابات، شــغل هذا املشــروع العمالق إريك إيمانويل شــميت. من خالل تراكم املعرفة العلمّية والطبّية 
والدينّية والفلســفّية، وهو يخلق شــخصيات قويــة ومؤثرة وحيوية، فيها يدفعنا من عالم إلى آخر، مــن عصور ما قبل التاريخ إلى 
أيامنا هذه، من التطورات إلى الثورات، بينما يســلط املاضي الضوء علــى الحاضر. من الفردوس املفقود إلى بابل وبرجها: بوابة 
الســماء. تطرح (الجنان املفقودة) الجــزء األول من عمله- امللحمة، مغامرة فريدة. نعوم هو البطــل. ولد قبل 8000 عام في قرية 

على ضفاف بحيرة، في قلب الطبيعة الفردوسّية...
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املديــات  فــي  ببصــري  أرمــي  أْن  أردُت 
التي ظلت شــاغرًة بني أعينهــم، وأصغي 
لألصوات التي مازالت تنبعُث من هناك، 
 بأكفِّ االظــالم، أنتظــُر، ريثما 

ً
محمولــة

 مادتهــا في أذنــي، عّلني أحــّرُر ما 
ُ
ُتفــرغ

، منذ  أريد.. الســطور تلــك مازالت تمتــدُّ
، ال يحّدها الورق،  خمسني سنة وهي تمتدُّ
وال ُتستغوُر في اآلماد، هي تزدحم حسْب، 
في الفضاء املمتــدِّ بني الريح والريح، أّنى 

لي تعّقبها!. 
  لم تكن عواطَف تلك القصائُد والروايات 
التــي نقرؤهــا، اآلخرون لديهــم عواطف 
مــا هــي نتــاج تجــارب وحيــاة  مثلنــا، إنَّ
مختلفة، ولكي تكتب قصيدًة واحدًة ينبغي 
عليــك أْن تفتح عينيك على كلِّ شــيٍء من 
حولك، وتأتي بعشــرات النــاس واألمكنة 
واألزمنة الــى طاولتك، وتختلَق ما شــئت 
من الصور واألسماء والوقائع، فالقصيدة 
نتــاج ذلك كّلــه. كانــت أمُّ بورخيس تغادر 
املنزل وتتركه وشقيقته وحدهما، يلعبان، 
وألّنهما بال أصدقاء فقد اخترعا صاحَبني 
ني، ولسبب ما أطلقا عليهما اسمني  خياليَّ
هما (كويلوس والطاحونة) لكنهما ســئما 
هما  منهما بعــد حني، فأخبــرا أّمهمــا بأنَّ
ماتــا. الكتابة فــي بعض مطالبنــا هي أْن 
تقوَم ببعث الروح في ما أهملنا من حولنا، 
وإضاءة ما ُيعتم في غرفنا الخاصة. نحن 
بحاجــة دائمة - في لحظــات التوقد - الى 
حوار وإْن ظلَّ متقطعًا مع الرموز واألسماء 
واألشكال.. تلك التي صادفتنا في ما قرأنا 
وتعّلقنا به، السطور تلك هي مادة حياتنا.

كتــاب  وهــو  الغربــاء)  (صحيفــة  فــي    
يومياتــه، يقول علي بدر: «إنَّ تشــكيَل بالٍد 

اٍت جديدة»  جديدٍة ال يتــمُّ إّال عبر ســرديَّ
ة  أكانت الكتابة في مواجهة أخرى ســرديَّ
من أعمــال الهــدم والبناء؟ ربمــا. وربما 
كانــت األجمل بــني أنــواع الهــدم، إْن لم 
تكن األصدق بني أنــواع البناء. هناك من 
ســيقول: لن يكــون كلُّ مــا نهدمه ُمَســَببًا 
بانتفاِء الحاجة اليــه، لكنَّ الحياة بحاجة 
دائمــة إلحيائها، وإْن بمْعــوٍل! أقول: أبغير 
مهــادًا  األرِض  أوصــاَل  نقّطــع  املعــاول 
لبيوتنــا وزروعنــا؟، وإذا مــا أردنــا بلــوغ 
حقول الكلمــات وقصدنا مفازات الجمال 
عبــر صــوت القلــم علــى الورقــة -صوت 
الحيــاة األبدي- ســيتوجب علينا الذهاُب 
 بُجماع مداركنا الى املعنى األول واألسمى

للحياة. 
أال ننظر إلينــا ونحن نمأل أرفَف مكتباتنا 
بالكتــب، ثــم نعيــد إفراغهــا مــن كتبها 
األولى، ونفعل ذلك بتواتر األجداد واآلباء 
 الباب 

ُ
واألحفــاد، كيف ال والكتــُب ِمْقَرعة

التي ُتفزُع األسئلة فينا. لو لم يلتِق غارسيا 
ماركيــز بالفتــاة الجميلة، التــي رآها في 
مطــار باريــس، ولــو لــم تجلــس بجانبه، 
في الطائــرة، املّتجهــة الى نيويــورك، ملا 

تذّكــر رواية (ياســوناري كاواباتا) وكتب 
مقدمة روايته (الجميالت النائمات) وَملا 
كتب لنا روايتــه املختلفة (ذاكرة غانياتي 

الجميالت).
  في العــام 2010 أهداني صديقي الفنان 
التشــكيلي (ياســني وأمــي) دفتر رســٍم، 
جميــًال وأنيقــًا، علــى أمــل أْن أخــطَّ فيه 
بعضــًا مــن قصائــدي، ليقــوم، وبقلمــه 
الرشــيق، الذي أعرفه بوضع تخطيطاته 
عليها، في مجاورة للرســم والشعر، وهذا 
مــا كنُت أتطّلــع إليــه، ومنّيُت نفســي به، 
لكّنني، نســيُته، نســيت الدفتــَر والتهمت 

 صفحاتــه املشــرقات، 
ُ

األرفــُف املظلمــة
َجَعلته فــي خبيئتها، وانطــوت عليه. إثنتا 
عشــرة ســنة مّرت على اختفائــه وفقده. 
البارحــة، وفــي مصادفــة ال عالقــة لهــا 
به، عثــرُت عليه، كان ســليمًا ما يزال، لم 
تمسســه يُد الهجر بســوء، ولــم أكتب فيه 
حرفــًا واحــدًا، تصفحتــه فبدا لــي أكثر 
 وجمــاًال. لكّننــي، نســيُت القصائَد 

ً
أناقة

التي وصفُتهــا له، وقد ذهــب بعُضها الى 
ماكينــات الطباعة، وأخرجتــه بأحرفهــا 
اآلخــر  البعــَض  ة، وأهملــُت  االلكترونيَّ
نــدم  بــني  بالتأكيــد، وهكــذا، وجدتنــي 
النســيان وبهجة التذكر، ال أحفُل بشــيٍء، 
إّنمــا أبحــث عن عــذر أتفــادى بــه عتب 

صديقي الرسام.
  هــل أجد في (إيريس مردوخ) شــيئًا من 
عــزاء، هي التــي كتبت: «ســيلقي أحُدهم 
 الرمــل األخيرة، وســيأتي الظالم 

َ
حفنــة

لــم  التــي  األرض  فــي  هنــاك،  األبــدّي. 
أعرفها، سيكون للنوم معنى آخَر، حيث ال 
أحد يوقظني إلى األبد» أمِس، حني مررُت 
بزقاٍق ُمنّفر من شارع أبي األسود الدؤلي 
بالعّشــار صحبــة عــادل مردان وهاشــم 
 كان 

ً
تايه وصالح جــادري تذكــرُت مكتبة

اســمها (املثّقف) صاحبها الشاعر عماد 
عمران فياض، وفيما كانت السوُق تلتحف 
بضوضائها تذّكروا مكتبــة (املنار) التي 
علــى الجاّدة، أنــا تذكرتها معهــم أيضًا، 
وتراءْت لنا أغلفة كتب ســارتر ودي بفوار 
وكامو.. التــي كانت بواجهتهــا. من األزقة 
تلــك كان ينبعــث صريــُف األقــالم على 
الــورق، خطــوط الحيــاة األولــى.. ومــن 
هناك كانت تردنا أصواُت تســاقط الكتب 
 مــن أرفــف املكتبتــني اللتــني ال أثــر لهما

اليوم.

بالتعاون مع اتحاد أدباء وكتاب كركوك 
عقــد البيت الثقافي فــي كركوك ندوة 
ة  ــة عن تاريخ الحركة املســرحيَّ حواريَّ
فــي كركــوك، والواقع املســرحي اآلن 

بحضور واسع. 
 وتحــدث  فــي الجلســة التــي أدارهــا 
خضــر  محمــد  واملســرحي  األديــب 
مهرجــان  فعاليــات  عــن  الحمدانــي 
املسرح العربي الذي أقيم في املغرب، 
مشــيرًا إلــى كلمــة املســرحي جــواد 
األســدي وتلــك املعوقات الــذي تبعث 
على األســى مما أثر على حال املسرح 

ة.  في العراق والبلدان العربيَّ
السياســّية  «الظــروف  إنَّ  وقــال 
واالجتماعّيــة التي ســادة البــالد بعد 
عــام 2003 وكذلــك البلــدان العربّية 
أو كمــا تســّمى بالربيــع العربــي قــد 
أدت إلــى تدهور حال املســرح، فضًال 
عــن عــدم االهتمــام بهــذا الصريــح 
دخــول  وكذلــك  والثقافــي،  الفنــي 
وتطورهــا  الحديثــة  التكنولوجيــا 
السريع في وسائل االتصال واإلعالم، 
 كلهــا أدت إلــى إصابة املســرح الجاد

بالشلل». 
وأوضــح: حتــى املســرح التجــاري لم 
يعد لــه رواد كالســابق، ممــا أدى إلى 
تــرك املمثلني لهــذا املجــال بحثًا عن 
أخــرى،  مجــاالت  فــي  عمــل  فــرص 
كاإلعالم وتقديم البرامج الكوميدّية، 

وهنــاك أمثلــة كثيــرة الختفــاء كتاب 
النصــوص املســرحّية، وكذلك تحول 
قاعــات املســارح ودور الســينما إلــى 
موالت للتســوق واالســتثمار، ومواقف 

وكراجات للسيارات. 
 وأشــار محمــد خضــر إلــى أن أبــرز 
املشكالت والعقبات التي تواجه املسرح 
هو عدم وجود جيل جديد لديه اهتمام 
باملســرح، فضًال عن جهــل الكثير من 
الشــباب الحالــي وما دونهــم بالقيمة 
ة  الثقافية للمســرح، وهــو نتيجة حتميَّ
ــة وقاعــات  الثقافيَّ الختفــاء املراكــز 
املســرح فــي املــدارس التــي تحّولــت 
هــي األخرى إلــى قاعات للدراســة أو 
كمخــازن،  «وأن من بني ســت أو ســبع 
قاعــات كانــت موجــودة فــي مراكــز 
الشــباب والســينمات لم يبَق منها إّال 
قاعة النشاط املدرسي، كما أنَّ دروس 
ــة والنشــيد لــم يعد لهــا وجودًا  الفنيَّ
في جــدول املنهــاج التعليمي في أغلب 
املدارس والتي كان لها الدور سابقًا في 
تنمية واكتشاف  مواهب وأسماء بارزة 
فــي هذا الشــأن»، وفقــًا لتعبيــره. أما 
مدير البيت الثقافي يوسف طيب فقد 
أكد على دعم األنشطة األدبّية والفنّية 
التــي يســعى فنانــون وأدبــاء كركوك 
لتقديمهــا بــكل  ما هــو  ممكــن  غاية 
في النهــوض بالواقــع الثقافي والفني 
فــي املحافظــة والســعي نحــو  خدمة 
 الثقافة العامة وملختلف القوميات  في

املدينة.

هــذا كاٍف لوصــِف األشــخاص املاهرين 
إمضــاء  عليهــم  الواجــب  والباهريــن، 
الوقــت في تأليِف بدائعهم الخاّصة وعدم 
اســتنزاف طاقاتهــم الّرائعــة وجهودهم 
مــن دوِن تخطيــٍط وتنظيم بشــأِن األدب 
والكتابة على وجــِه الخصوص، في الوقِت 
نفســه َلْم نكن أنــا وميخائيل ضــّد عملية 
الّترجمــة اُملهّمــة يوًمــا ما أبــًدا، بل معها 
لكن بوعٍي وإدراك تاّم، يســعُف الّشخص 
في الّتوصــِل إلى متــى تكــون وُتنجز هذِه 
الّترجمــة ومتــى يهملهــا وينصــرُف إلــى 

اشتغاالٍت أهّم وضرورّية غيرها.
ُهنا الُعمر األدبّي، مرحلة الُعمر الّشبابّي، 
وغزارة اإلنتاج ونضجه أو عدمه هو الذي 
ُيحــدد إذا حاَن وقُت اإلهمــاِل أو اُملجازفة 
بالعمــِل والّترجمــة بجانــِب واالنتباه إلى 
الفــرِد  غوّيــة وضعفهــا عنــَد  اللُّ املقــدرِة 
الّراغب بالّترجمِة نفسه، الخيال الخصب 
وضيقه، كمية العاطفة ومدى قّوة الوجدان 
وتحجــره وتالشــيه فضــال عــن التمّكــِن 
اإلبداعّي وغيابه طبًعا، نسبة املذكور هذا 
هو َمن يملي علــى اُملترجِم ماذا ُينجز أّوًال 
كما يتيــُح فرصة الحكم علــى اُملترجِم أن 
كاَن ُمتهــّوًرا وال ُيقدر موهبتــه وعظمتها، 
ا  وُيســّخر ما ُيمكنه ملضيعِة الوقــِت أو ذكّيً

ناجًحا وما يمارسُه في نصابِه حتًما!.
قــد يكــون رأيــي ُمختلًفا صادًمــا في هذا 
املوضــوع إّال أني بجواِر ميخائيل نعيمة في 
أن قــوّي الفكر والخيال، ُمفــرط العاطفة 
وبليغ القــول والخطاب، عليــِه أن يصرَف 
نظــره إلى نســِج ُمؤّلفاتــِه وعاملــِه األدبّي 
الفريــد، بعيــًدا عــن اِاللتهــاء فــي إبداع 
لــُكلِّ  ــة، إذ  اُملقابــل وتصريحاتــه الكتابيَّ
ُمجتهٍد وفصيح نصيب من تكويِن وتدويِن 
اآلراء واألفــكار، اّلتي تخّصُه وحدُه ســواء 
ــها في مقالٍة أو شعٍر أو رواية،  أمسى يدسُّ
ال يهــّم، ما يهمُّ اشــتغاله الّدائب الّتأليفّي 
الفــردّي، املرجــو منــُه أن يكــوَن صاعًقا 

وُمتميًزا وفق ذهنيته اُملنظمة البّراقة، ُثمَّ 
االلتفــات إلى الّترجمات بــَني حٍني وآخَر، 
ا ال بأس، لكن َمن مثل  نعم ال بأَس ِبها، حًقّ
مّي زيادة وتلــَك العقلّية الّرهيبة اُملمتازة، 
يصعُب تقّبل توجهها إلى ترجمٍة أو شــيٍء 
 بتركيبتها 

ً
ثاٍن هو ســطحيٌّ باهٌت مقارنــة

اُملذهلة وُلغاتها اُملتعددة اُملتقنة، اّلتي تدفُع 
ِبها إلى كتابِة كم عجيب من الكتِب قطًعا!.

 ســديدة من 
ٌ

ة  ذكيَّ
ٌ

هو نقــٌد بنــاٌء ورســالة
ميخائيــل بعثهــا إلى نمــاذِج مــّي زيادة، 
 للحديــِث واإلعالن 

ً
ُمتخــًذا منهــا وســيلة

 
ً

 ســاذجة
ً

عن نصيحتِه، أّي ليســت رســالة
ُمتســرعة وثرثــرة زائــدة تافهــة وهدامة 
واألرجح َلــْم تصدر من فكٍر محصور رّث، 
 ســاحرًة وإمكانية 

ً
ال ســّيما َمن يملــُك ُلغة

 
ُ

ابــة ســوف تكــون الّترجمــة تعبيرّيــة َجذَّ
بالّنســبِة إليِه لهًوا وُمتعة، يقــوُم بإكماِلها 
 جديــدًة تختلــُف 

ً
ُلغــة ويؤّســُس  بســرعٍة 

عن األصِل بفضــِل ُلغتِه اُملســتعملة ذاتها 
واندماجهــا وتفاعلهــا الحميــم مــع ُلغــٍة 
ثانية، ولــو كاَن األمُر غير هــذا فما كانت 
ُهناك إعــادٌة للترجمِة وُمحــاوالٌت الحقة 
بعدهــا، ُتحتــم إذن ترجمة ُمعّينــة والدة 
ترجمة عنها.هــذِه العبارة ُكِتبت وتفّوه ِبها 
األديــب البــارع ميخائيــل؛ جــراء ترجمة 
مّي لكتــاِب (ابتســامات ودمــوع أو الُحّب 
األملانــّي) للروائّي فريدريــخ مكس مولر، 
 عبارتُه بســطٍر يضمُر في كلماتِه 

َ
حيث بدأ

ــا ملّي، عّبــَر عــن فعلتها هذِه  توبيًخــا خفّيً

بأّنهــا َلْم تقِض وقتها وحيويتها في ترجمِة 
كتاٍب يليُق ِبها أفضل منُه، ُمستغلة الّزمن 
فــي أفعــاٍل أصــوب، أدّق وأبهــى، ُتعيرها 
 مفتوحة عالوة 

ً
أهتماًما وَمْجُهوًدا وســاعة

علــى ذلَك حســن اختيــار ُمناســب، تقلُع 
عّما ُيخالُف عذوبتها وذوقها الحقيقّي في 
االنتقاء، القــراءة، الكتابــة وأيًضا الفّن، 
ذوقهــا وطبعها اُملتأّمل اُملتأّلــق اّلذي ينأى 

دوًما عن البهرجِة والبالدة.
ِبق كما  أســلوب مكس مولــر الحّســاس اللَّ
كانت تــراُه مــّي ُمشــبٌع بالفكــِر، الحكمِة 
والّسالســة؛ ّملا عليِه من شاعرّيٍة فطرّية، 
ُتحسن الّتعبير عن الُقّراء. تسنى لي قراءة 
ا، فأمســى  الكتــاب بترجمِة مّي شــخصّيً
ا 

ً
عنوانُه أثناء الّتمّعن فــي اُملقّدمِة اختالق

وتأّليًفــا مــن مــّي وأن األصل هــو (الُحّب 
األملانّي) فقط بال ابتساماٍت ودموع، التي 

توهمتها وارتسمت في نفِسها.
 وُهنا تجّلت تقريًبا مســألة الّتعريب ونقله 
ة حسب الفهم وحسب ما تريدُه  إلى العربيَّ
اُملترجمة فأســقطت طائفة مــن اُملفرداِت 
والعبارات واملعاني الّساحرة تعمًدا وسهًوا 
ما بســبب ما  لعدم ِاتقانها األملانّية ُكّلًيا، ُربَّ
آلــت إليِه مــن طريقٍة فــي الّنقل أغضبت 
ميخائيــل ووجدهــا ســوًءا وعــدم حرفّية 
 

ً
وإجادة للمهنة الكبيــرة الخطرة، خاّصة
هــي تشــتغُل علــى إيصال كتــاب بُلغــٍة ما 
وليســت مقالة أو قصيدة واحدة أو شــيء 
أيســر من فكــرِة الُكتّيــب، ِلتتصــّرَف بما 

ترغب وتشاء!
أو باَت ميخائيُل يشاهُد قّلة جمال وبراعة 
فــي املضمــون والّصياغة عكس مــا ملحتُه 
مّي كي تسرَع إلى الّترجمِة، أتساءُل وأعلم 
بغيــاب الجواب وديمومة انفتاح الّســؤال، 
ميخائيــل َمــن رمَق ما َلــْم ترمقــُه مّي أم 
مّي صاحبة رؤيــة عميقة تختلُف من حيث 
 

ُ
العمق والّنفاذ عنُه؟(1) أم كانت الّترجمة
فعًال أدنى من شأِن مي ومكانتها املرموقة 

وشموليتها لُلغاٍت ومعرفة ُمدهشة؟
ــعر  بات يختلُط فيها الّنثر بالشِّ توجــُد ُكتيِّ
ويــكاُد الّنثــُر فيهــا يكــون ِشــعًرا؛ نتيجة 
والكتابــة  الخيالّيــة  بالّصــور  اإلطنــاب 
املجازّية وهــذا الُكتّيب من ضمِنها، لذلك 
أفضى بمّي إلى ترجتمِه وإرســاله للقارئ 
العربــّي لالّطــالع على ما أبهرها وشــّكَل 
 وفائــدًة لهــا، فــال لــوم يحاوُطها 

ً
دهشــة

ــا إذا نظرنــا من هــذا الجانب إلى 
ً

إطالق
اُملترجمــني، الجانــب الــذي يتفهُم فرض 
الكتــب ذاتهــا علــى اُملترجــم، وتكتبــُه ال 
يكتبها، غفــَل ميخائيُل عنُه فصــدَر نقدُه 
 

ً
 ضيقة

ُ
غامًضا شــائًكا، وقد تبــدو الجملة

إلكمال املعنى اُملراد مــن قبله فاكتفى بما 
قالُه بناًء على ضيق العبارة وانكماشها إن 
ؤية، مّمن يغــدو حصيًفا يصُل  اّتســعت الرُّ

إلى معناُه املطلوب ال شّك. 
ا  راَح بعضهــم ُيرجح من منظــوٍر بعيٍد رأّيً
يتمتُم عن ُمزوالِة ميخائيل تمرينات تؤّهلُه 
إلقامِة فلسفة نقدّية قاصرة عن الّترجمِة 
واُملترجمني آنذاك وَلــْم يفلح، وُهناك َمن 
يجّنــُح إلى الّتفتيش وراء مــّي نتيجة األمل 
فــي العثــوِر علــى زالٍت متروكــة، ُمتاحــة 
وتحتمُل الّنقــد، يبقى ميخائيل أعظم من 
تخميناٍت في غايــِة الغرابة، ال ترتقي إلى 

ر حّتى. مستوى الّتخمني الحاذق اُملتبصِّ
ال خالَف على أســلوِب مّي الّرشــيق ورونِق 
 املكتــوب اُملترجم 

ً
ُلغتهــا، أخالنــي ناســية

ومحتواه البســيط غير اُملشــِرق والّشــائق 
بسبب ما اســتعملتُه من ألفاٍظ زاهية، وال 
 

ً
أعلم ســواء أكاَن املضمون فكًرا أو عاطفة
وفضفضة هــو باهــٌت دارٌج ومألوف فعًال 
أم الّســبب ترجمة مــّي ونقلها ملــا وردَّ في 
النّص األصلّي وتالعبها الجلّي؟ أم مكس 
ا  ة وقدَم شيًئا اعتيادّيً مولر أخفَق هذِه املرَّ
 مــن الُقّراء من 

ً
للُقــّراء؟ أم يقصــُد حفنة

دوَن ســواهم أّي الكتاب غير نافٍع للجميِع 
؟.

ً
وليَس للعاّمِة كاّفة

مالت مــّي إلى الّذكريــات والوصف الذي 
فبــدت  الّروائّيــة  الّصفحــات  اكتنفتــُه 
كُمذكراٍت شــخصّية، يصــُب الكاتُب فيها 
جّل أفراحه وأحزانه وهلوســاته ال ســّيما 
اُملوســيقى  البنايــات،  للكنيســِة،  وصفــه 
والّطبيعــة وارتباطهــا باإلنســان، إذ بــدا 
كتيــاٍر نهــرّي جــاٍر ال يتوقــُف أبــًدا، أمٌر 
ُمحّبــٌب وعــاٍر، يكشــُف الّنفس البشــرّية 
والعشــق اُملســتحيل التي تبحُث مّي زيادة 
عنُه وقد عاشــت فكرتــُه وترّنمــت ِبها مع 
جبران؛ لذا أنا أعي لجوءها إلى الّترجمِة 
وتجميلهــا للروايــِة لطاملا عنيُت بتســليِط 
الّضــوء علــى ُكلِّ الّنواحــي والّتدقيــق في 
خفاياهــا وباطِنهــا اُملضَمــر األبعــد مــن 
قبــَل  الخادعــة  واملظاهــر  الّســطحيات 
إطــالق الــكالم اُملبــّرر والّنقــد وبمعنــى 
 ُمختــزٍل ال أتوقــف عنَد شــجرٍة ما وأهمل

الغابة.
زبدة القول: رغَم تبريري الّصائب الّرقيق 
ملّي إّال أني ال أنكُر تأييدي لعبارِة ميخائيل، 
كاَن على مّي زيادة أن تنشغَل بما هو أفخم 
وأجود وأسحر وال تصرف يوًما واحًدا على 
الّركاكــِة، غير الّالفت والّالمع، تحســُبها 
مــالَك اإلبداع الّســماوّي، الّنور الّســاطع 

والّنقاء االستثنائّي ال مناص. (2)
أّما الّترجمة ُمعّقــدة كالغرباء، اّلتي تجوُز 
خــرى، إّنُه 

ُ
محّبتهــم تارًة وال تجــوز تارًة أ

جوهــر مقولــة ميخائيل، ال تجعل ريشــَك 
يتســاقُط، بدنَك يذوي وقلمــَك يجُف قبَل 
ها اُملبدُع، ذو اَملَلَكة العاملّية. فواِت اآلوان أيُّ

ومــع هذا نمنــُح أوقاًتــا أحياًنا َملــن ُيماثُل 
حالتنــا وطباعنا، حيث تســاورني كلمات 
الّشــاعر الفرنســّي بودليــر إلــى صديقِه 
خــالل قراءاتــي وترجماتّي علــى الّدوام، 
اخترقت ذاكرتي ومكثت، لتشرَع تراودني 
بال هــرَب واختفــاء، يقوُل فيهــا: ”أتعرُف 
ملــاذا ترجمــُت فــي صبــٍر ودأب مــا كتبُه 
ادجار أالن بو؟ ألّنُه كاَن يشبهني، َففي أّول 

ة تصفحــُت فيها كتاًبا مــن كتبه رأيُت  مرَّ
فيِه مــا كاَن ُمثار فتنتي وروعتــي.. وجدُت 
فيِه كذلك الجمل التي كانت تراوُد أفكاري 
وكاَن لُه الّســبق إلى كتابِتها قبلي بعشرين 
 مكتوب بودلير 

ُ
عاًمــا“. إنَّ أخَذ أحدنا يقرأ

يســّوغ ملّي ولغيرها الكثير مــن اُملترجمني 
بغــضِّ الّنظــر عــن مــدى ســوء أدائهــم 
الّترجمــّي أو جماله، بصــرِف الّنظر عن 
إهمالهم إلنتاجاتهــم أو ُمرافقة الّترجمة 
الفعلّيــة لها، بُمجــّرِد الّتحديق في الجملِة 
اُملطولة نترُك اُملســاءالُت الّذهنّية اُملكثفة 

اُملربكة والخلط الفكرّي.
عندما يجُد اإلنســاُن شــاعًرا يسكُب قلبُه 
-هــو- علــى الــورِق، انتهــى األمــر ووجب 
الّتبريــر والّتقديــس أيًضا، متــى ما تلقى 
نفســَك عرقــل الّســفر اُملعتــاد وأمضــي 
ســابًحا عميًقــا في البحــِر، ُمتجــوًال فوَق 
ســواحلِه، وجالًســا على مقاعــٍد وبيدّيَك 
ها لؤلٌؤ ُمضيٌء، حينها  أصداًفا فضّية، كأنَّ
ُنســّمي ما جرى (استكشــاف الّنفس من 
جديٍد عن طريِق نفٍس ُمطابقة أو ُمشابهة 
تماًمــا لألنــا، أّي االســتعانة بأنــا ثانيــة 
لإلبحــار فــي األنا األولــى الّشــخصّية)، 
بطبيعِة الحال ُنبرهن بهــذِه الّصورة على 
ة ُتصادُفنــا  ــة، ســيميائيَّ عبــاراٍت إيحائيَّ

فتمثُل غموًضا وتيًها فقط.
الَهواِمش:

ــعراء والفّنانــون نــرى ما  (1) نحــُن الشُّ
ال يــراُه أحــٌد وُننّبــه علــى الذي ال يــروُه، 
ومّي زيــادة وميخائيل نعيمة أبرز ُشــعراء 
عصرهــم وأكثــر عطــاًء من الّزمــان بال 
ــعراء صنو الفالسفة من حيث  جدال، الشُّ

ؤية الّثاقبة بالّتأكيد. الحكمة والرُّ
(2) إتفاقــي مع ميخائيــل يفرضُه الوقت 
والحقبــة التــي أعيُشــها أيًضا، فلــو كنُت 
أعيــُش في زمــن وعصر ميخائيــل لرأيُت 
 ونادًرا 

ً
العمَل اُملترجم عن األملانّية أعجوبة

بالّطبــع جــراء الّتخلــف والجهل الّســائد 
حينئٍذ أو أراُه رديًئا كمــا ميخائيل ألّن مّي 
أكبــَر من ُكلِّ شــيٍء ُومتنزهة عــن الخطأ 
والبســيط - وألّن كما ُيقال: غلطة الّشاطر 
بألف- لكــن لقراءاتــي العديــدة الّدقيقة 
وخبرتــي فــي مجــال األدب والكتابة دوًرا 
-بجانــِب الّتطــور والوعــي الحاصــل- في 

تبريرّي أو إتفاقي اليوم.
ال ُبــدَّ أن نأخــَذ الحقــب اُملعاشــة قديًمــا 
وحديًثــا وتفاوت تركيبة الّشــخصّيات في 

عِني الحسبان كذلَك.
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تطــرح (الجنــان املفقودة) الجــزء األول 
من عملــه- امللحمة، مغامــرة فريدة. نعوم 
هو البطــل. ولد قبــل 8000 عــام في قرية 
علــى ضفــاف بحيرة، فــي قلــب الطبيعة 
الفردوســّية، يواجــه مآســي عشــيرته في 
اليوم الــذي التقى فيه بنــورا، وهي امرأة 
آســرة ال يمكن التكّهن بها، تكشــف له عن 
نفسها. فيواجه كارثة شهيرة: الطوفان. لم 
يأِت الطوفان بنعوم إلى التاريخ فحســب، 
بل حدد مصيره. هل ســيكون الوحيد الذي 

يسافر عبر العصور؟.
مع هذا املجلد األول في سلســلة من ثماني 
مجلــدات، يتولى إريــك إيمانويل شــميت 
ســرد تاريخ العالم من خالل نظرة إنسان 
خالد. هو نعوم الذي ُولد قبل 8000 عام، في 
هذه الفترة من العصر الحجري الحديث، 
في نهاية العصر الجليدي، عندما اســتقرَّ 
اإلنسان، على نحو متزايد، في مجموعات 
منتظمة، وبدأ بالزراعة وتربية الحيوانات 
والتقنيــات. هــذا الشــاب كان موزعا بني 
الحرية القديمة ملخلوق بدائي في الطبيعة 
البكــر، والرفاهيــة الجديــدة املصحوبــة 
بااللتزامــات االجتماعّيــة داخــل قريتــه، 
يقع الشــاب في حب نــورا الجميلة وينتهي 
بــه األمــر إلــى تولــي دور زعيــم مجتمعه 
الصغير، عندما يحملــه الطوفان وعائلته 
بعيًدا فــي هجرة هــي فرصتــه األخيرة... 
هــذا الحدث، الذي ســيصبح أســطورًيا، 
يختــم أيًضا مصير نعوم الذي كان مجردا 
من وضعه البشــري، ليجد نفســه يســافر 

عبر العصور...
االهتمــام  هــو  هــذا  ليــس 
للروايــة،  األساســي 
ليســت  نعــوم  فمغامــرات 
ســوى ذريعة ذكية للتشكيك 
خــالل  مــن  حداثتنــا  فــي 
إعــادة قــراءة تاريــخ العالم 
ة.  التأسيســيَّ وقصصنــا 
التاريخّية  بمعرفته  مســلًحا 
والفلســفّية واألدبّية، يشــرع 
الكاتــب فــي تكويــن تركيبة 
مبهرة بقدِر ما هي مســلية، 
باســتمرار،  تتقاطــع  حيــث 
بأكثــر الطرق حيوّية ممكنة، 
التيــارات  إلــى  يشــير  وهــو 
كل  فــي  الرئيســة  الفكرّيــة 
األســاطير  مــن  العصــور، 

العظيمــة إلــى األديــان، مــن الفالســفة 
القدامى إلى الحديثني.

أكثــر  ليســت  الروايــة  أنَّ  وبالرغــم مــن 
ة ممتعــة، فإنَّ  من مجــرد قّصة رومانســيَّ
تبــدأ مــن منظــور  (الجنــان املفقــودة) 
رائــع عن الوضع في العالــم املعاصر، من 
خالل إعــادة قــراءة التاريــخ والنصوص 

ة. ة لإلنسانيَّ التأسيسيَّ
يســتيقظ نعوم، هذا الشاب الغامض، من 
نوم طويل، في كهف، فــي زمننا الحاضر. 
مــاذا يفعل؟ إلى أين يذهب؟ وفي أي والية 
يتجول؟، فــي مواجهة تهديدات الفوضى، 
خائًفا من مخاطر حضارتنا، يتعهد بكتابة 
قصــة حياته. قصة مهمة منــذ أن ولد، في 
قرية على ضفاف البحيرة، وسط الطبيعة 
الكريمــة. ويأخذنــا إلــى «بلــد الجــداول 
واألنهار، علــى حافة بحيــرة، تحولت إلى 
بحــر»، هــذه اللجنــة األرضية الشــهيرة، 
حيث ســيقابل املرأة التي ســتطارد أيامه 
ولياليــه، والتي ستكشــف له عــن مصيره 

الخارق، نورا الغامضة التي يعشقها. 
املحورّيــة  اللحظــة  نعــوم  اختبــر  لقــد   
لإلنســانّية، عندمــا توقــف النــاس عــن 
أن يكونــوا بــدوًا بدائيــني واتجهــوا نحــو 
االســتقرار. وهــو يعــرف تقنيــات النــار، 
واملالبس، والقتال، والزراعة. إّنه يتواصل 
مــع الحيوانــات والنباتات، ولكّنــه يبحث 

بشّدة عن جوهر الحياة.  
يأخــذ إريــك إيمانويــل شــميت الطوفان 
كنقطــة انطالق للحضــارة. اســتناًدا إلى 
أحــدث األبحاث العلمّية، ابتكر شــخصّية 
نعوم التي ترشــدنا عبــر تقّلبات وتحوالت 
التاريــخ حتــى قبــل والدة الكتابــة: حافــة 

بحيرة تحولت إلى بحر.
كانــت العــودة إلــى بدايــة الزمــن، بداية 
اإلنســانّية، إلضفاء الطابع اإلنساني عليه 
بشــخصيات مــن لحــم ودم، أمــًرا مثيًرا 
لالهتمــام. «نحن في تناغــم تام مع نعوم، 
فــي قصتــه، وأحياًنا نحســده هــذه املرة، 
هذه العالقة مع الطبيعة، هذا االســتقالل 
الذاتــي، عندما نعتمــد كلًيا علــى بعضنا 
البعــض وعلــى البيئة. لقــد أظهــر تاريخ 
COVID بــل أكثــر“، ليشــير إلــى ذلــك. 
ــه فــي، ”هــذا العصر  ويــرى الكاتــب، أنَّ
الــذي يعد غامًضــا وغير مثيــر لالهتمام 
ة  بحكمتــه الخاصــة، وطريقتــه الروحانيَّ
في التفكير في العالم، حيث كان اإلنســان 
أحــد مضيفات الطبيعة، من بني مضيفني 
آخرين، من دون وضع اســتثنائي. لم يظن 
اإلنســان أّنه متفــوق وينتمي إلــى جماعة 

عظيمة يحترمها ويكرمها“.
يأخذنا الكاتب عبر العصــور املتعاقبة. إذ 
يعبر نعوم العصور ليحمل مسار اإلنسانّية 
ة. وســتمر  الهش ويخبرنــا بالقصة الكونيَّ
املرحلــة التالية مــن ”رحلة الزمــن“ عبر 
الجزء الثانــي (بوابة الســماء) وحضارة 
بــالد ما بــني النهرين حيــث يواصل بطل 
إريك إيمانويل شــميت اإلعجــازي عبوره 
الحجــري  العصــر  بعــد  الزمــن.  لنهــر 
الحديــث، وهــا هــو منغمــس فــي تحقيق 

جديد في قلب الشرق القديم.
لقــد اختفــت نــورا وُســلبت من نعــوم في 
ظــروف غامضــة. فقــاده ســعيه األخيــر 
الطويل للعثــور عليها إلى بابل، فيكتشــف 
عاًملــا متغيــًرا، تلــك هــي بــالد مــا بــني 
النهريــن، وُيطلق عليهــا أيًضا أرض املياه 
العذبــة، التي اخترع ســكانها لتوهم املدن 
والكتابــة وعلم الفلك. وفي 
بابــل، املدينــة الصاخبــة 
ليــل  الجميلــة  وامللونــة، 
الطاغيــة  يواجــه  نهــار، 
نمــرود. الــذي، من خالل 
اللجوء إلى العبودية، يبني 
أعلى بــرج يمكــن تصوره 
والــذي  اإلطــالق  علــى 
سيشكل بوابة إلى السماء 
ظنــا منــه أنــه ســيتيح له 

الوصول إلى اآللهة.
يدخل نعوم بصفته معالجا 
في جميع مناحــي الحياة 
ويقــوم بلقــاءات مذهلــة: 
الشــاعر،  الطفــل  مائيــل 

جــاوان الغامــض امللقب بالســاحر، امللكة 
كوبابا ملكة مدينة كيش، املذهلة بالذكاء، 
املؤلفــة األولــى وراء ملحمــة جلجامــش، 
كما يــرى الكاتب، والرعــاة الرحل بقيادة 
إبراهيم، فضــًال عن شــخصيات الرواية 
اآلخرين الذين سيســاهمون في جعل بالد 
ما بني النهرين مهد الحضارات التاريخّية 
للشرق األوســط وأوروبا، إلى جانب مصر 

القديمة.
ماذا ســيختار نعوم؟ هل سيضحي بميوله 
العميقــة ليكــّرس نفســه ملحاربــة الظلم؟ 
فــي هــذا املجلــد الثانــي، ينفــض إريك-
إيمانويل شــميت الغبار، بمعرفة واســعة، 
لهــذه الحقبة استرشــاًدا بأحــدث أعمال 
علماء اآلشــورّيات، ليســتعيد بــالد ما بني 
النهريــن املعقــدة والرائعة التــي ال يعرف 
عنها القارئ األوروبي ســوى القليل، والتي 
ُيدين لها بالكثيــر. وهنا، ما هو مبهر، وهو 
يتتبــع، بطريقة رائعة، ظهــور الحضارات 
األولى في بالد ما بني النهرين. في السهل 
الخصب الذي يحــده نهرا دجلة والفرات، 
قبــل عصرنا بنحو ثالثــة آالف عام، حيث 

ظهــرت املعــارف واالختراعــات الكبــرى: 
الكتابــة، والعجلة، والتطــورات الجوهرية 
في الزراعــة، واملدن األولــى ... لقد حملت 
هذه املستجدات بذور حضارتنا الحديثة، 
والتي يفكك شــفراتها نعوم لنا من منظور 

تاريخي وفلسفي.
إذا كان املجلــد األول من هــذه امللحمة قد 
ينقل القارئ إلى ما هو أبعد من اإلعجاب، 
فإنَّ الحماس هنا يقاس بشكل أكبر نسبًيا 
بســبب ما تثيره خيــوط الحبكة ومع ذلك، 
ال يوازن هــذا كثيًرا مــع الثــراء التاريخي 
والثقافي والفلســفي الــذي ال يمكن إنكاره 
للســرد، والــذي، علــى مــدار العديــد من 
املالحظات الرائعة، يؤدي إلى منظور رائع 
حول تطور اإلنســانّية، ال ســيما من خالل 
َباِح،   ِمْثَل الصَّ

ُ
ْشِرَفة أساطيرها. ”َمْن ِهَي اْملُ
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إّنها ســارة، زوجة إبراهيم، التي اســتثمر 
قصتها أريك إيمانويل شميت لينسج حبكة 
تــروي والدة بابــل التــي يحكمهــا نمرود، 
امللك القاســي العنيد. هذه املدينة الرائعة 
واألســطورّية هي املســرح الجديد املنفتح 
الذي يعــد فيها نارام ســني امللقــب نعوم، 

البطل األبدي والخالد.
ثــم تأتي الكتابة املســمارية لتأســر وتخلق 
الروابط، التي تهدف إلى تســجيل الواقع، 
تبهر وتصبــح أدًبا عندمــا تخترع قصًصا 
قابلة للنقل تسحر الوجود وتضخمه وتجعل 
من النــاس يحلمون إلى مــا ال نهاية: ”لقد 
مأل نعــوم للتو األلــواح األخيــرة بالنقوش 
املســمارّية ونشــرها علــى الغرانيــت فــي 
املطبــخ، وهي كتل صغيرة مــن الصلصال 
ال تزال طريــة ورطبة. يتعامــل معها بدقة. 
ُتشــوى الدفعة الثانية على نار هادئة بينما 
كانت الدفعــة األولى، قد شــويت ووضعت 
على األرض، لتجف. وكان حســن أن صّور 
خمســة ألــواح، فركهــا بمبشــرة لتصبــح 
قديمــة، وبيضهــا برمل الحديقــة، وغادر 

ليوزعها.
لحســن الحــظ، لــم ينــَس نعــوم الكتابــة 
ة وعالماتهــا. في ذلــك الوقت،  الســومريَّ
كان مســتاًء، فقد اعتبــر أّنه من املعجزات 
أن تنقــل الكلمــات مــن دون النطــق بهــا. 
ما الثقــل النوعي الذي اكتســبه اإلنســان 
فجــأًة!“.. لقــد أتــاح اختــراع الكتابة لذي 
قدمــني، ومن دون ريش أن يتحدى املصير: 
كانت حروفها تمحو املوت. ووفًقا لنعوم، ال 

شــك في أّنها أحدثت ألف تقدم في العلوم 
والقانــون والتاريــخ، لكّنهــا أيًضــا تمثــل 
بدايــة التضخــم. يرتفع الفــرد، ويضخم 
مــن أهميتــه، ويعلو فــوق حالتــه، متنكرا 
لضعفــه، وزواله، ونهايتــه، كان الحائزون 
األوائل لهــذا االمتياز، هــم امللوك، الذين 
كان لديهــم كتبــة للتواصــل مــع األحيــاء 
فــي تلــك اللحظة وأحيــاء املســتقبل، بنوا 
ألنفســهم مقابر كلمات أكثر صالبة وأوثق 
مــن قبورهــم الحجرية، ثم توســعت هذه 
املمارســة اجتماعًيــا. إذا اختفــت الجملة 
التــي أوضحناهــا مثــل ذوبان الســكر في 
املاء، فإّن الجملة التي نكتبها تظل محفورة 
بالرخام، حتى عندما تفســح هذه الجملة 
الحمــل،  البــردي، وجلــد  ألوراق  املجــال 
والــورق، والشاشــة. مــن خــالل منحهــا 
األبدّية، لقــد غّيرت الكتابة اإلنســان. من 
خــالل جــرد بســيط لألشــياء، أصبحت 
مســتودًعا لــألرواح: لقد حاربت الشــقاء، 
للنرجســية  وتــوددت  الكبريــاء،  وغــذت 
مــن  الفردانّيــة.  مــن  وطــورت  املطلقــة، 
خاللها، نمــا الغرور بالقدر الذي نمت فيه 

الحضارة.
يتســلل حســن بعيــدا. مرعوًبــا، يداعــب 

األلواح.
-  كنت أعتقد أّنك متخصص في عصور ما 

قبل التاريخ.
-  أكملــت تدريبــي بدراســة بــالد مــا بني 
الســومرية واألكادية.  النهريــن ولغاتهــا، 
علينا أن نتعلم مما ســبقنا لكــي نعرف ما 

سيأتي.
-  وفًقــا ملنطقــك، يجــب أن نتعلــم تاريــخ 

العالم بأكمله! هل ستكون هذه قضيتك؟»
ذلك هو تحدي املصير.

فــي مقابلة مع الكاتب، قال: ”إنها مغامرة، 
هذه الرواية الهائلة التي ستكون من 5000 
صفحــة، لكنها أيًضــا أحد أهــم األعمال 
فــي حياتي منــذ أن خطرت لــي فكرة هذا 
الكتاب عندما كان عمري 25 عاًما، سيكون 
الفــردوس املفقود بثمانية مجلــدات.. أنا، 
فــي الســتني مــن عمــري، أتفق مــع ذلك 
الشــاب الذي كنتــه وكانت لديــه الفكرة، 
لكنه لم يكن قادًرا. وفي سن الستني، أقول 
لنفســي: هذا كل شــيء، يمكنك فعل ذلك! 
لــدي انطبــاع بأنني فــي وئام بني الشــاب 
والرجــل الناضــج، وبــني مشــروع أصبح 
ممكنا من خــالل حياة الكتابــة والتفكير. 
حياتــي فــي  جــًدا  ســعيدة  لحظــة  إّنهــا 

 

ككاتب».

  

ثمة عوامــل تصنع من اإلنســان كيانًا مختلفًا ومتفــردًا بميزات 
خاصــة، قلما يماثلــه فيها شــخص آخر. وليس هــذا االختالف 
والتفّرد ســوى نتيجة حتمّيــة لفرادة العوامل التــي صنعت ذاك 
الكيان اإلنساني وأسهمت في اختالفه. وإذا أردنا تعداد العوامل 
الصانعة لألشخاص املختلفني واملتفّردين فلن تكون كثيرة ألنها 
في الحقيقة ليســت ســوى محّفزات خارجّية لكوامن واعتماالت 
داخليــة وفــوران طاقــة خاصــة وقوية في كيــان ذاك اإلنســان 

املختلف والفريد. 
ويعد الرسل واألنبياء أمثوالت كاملة على مثل 
هذه الكيانات اإلنسانّية التي تصنعها عوامل 
خارجّية تســتنهض فيها طاقاتهــا الداخلية 
املدخرة. وليس العلماء واملبدعون واملفكرون 
والزعماء الوطنيون سوى ورثة تلك األمثوالت 
أ  الكاملة بما حباهــم الله من عبقرّية وما هيَّ
لهم مــن عوامل وفرت األجواء املناســبة ألن 

يكونوا حملة رسالة وفكر وعلم وأدب.  
وكمــا أن األمثولــة ال تكــون مــن دون وجــود 
عوامل تســتنهض طاقتهــا املكنونة، فكذلك 
ال أمثولة مــن دون طاقة حقيقّية تنتظر توفر 
العوامل املساعدة في الكشف عنها. وال تقبل 
هذه املعادلــة بطرفيها الخارجــي والداخلي 
إضافة أطــراف أخرى ألّنهــا مكتفية بهذين 
ًا فكلما زاد أحدهما في قوته،  الطرفني طرديَّ

تضاعفت قوة الطرف اآلخر واشتدَّ أواره.
ة  ة وهبــة ربانيَّ وإذا كانــت العبقرّيــة أو املوهبة خصلــة بايولوجيَّ
يودعهــا اللــه في أفراد مــن دون غيرهم، فــإنَّ العوامل موجودة 
فــي البيئة ومكتســبة، بيــد أن خصوصية تلقيهــا والتفاعل معها 
تخضــع لحتميات ما يتوفر لألفراد من مســتقبالت وما يملكونه 
من اســتجابات تعطيهم فرادة داخــل مجتمعاتهم وربما تضفي 
عليهــم هاالت ُيعرفون بها، مع أنهم ليســوا مــن خواص املجتمع 
وال ساداته وال من ذوي االمتيازات االجتماعية الرفيعة وامللكيات 

الضخمة والبارزة. وكم من العلماء والفالسفة واملبدعني تميزوا 
ة قومــه إّنما هي عوامل  يَّ كأمثــوالت ولم يكن واحد منهــم من ِعلِّ
التنشــئة والبيئة وكوامــن املوهبة والعبقرّية التــي تجعل صيتهم 
يذيع ويتخطى العصر الذي عاشــوا فيه واملكان الذي أبدعوا فيه. 
ولو أردنا أن نغور في أعماق التاريخ بحثا عن أقدم أمثولة بشرّية 
صنعــت عوامــل الحياة مــن عبقرّيــة كيانها املختلــف والفريد، 

فسنجد أن التفكر كأسلوب للعيش هو الصانع لها.
فاألمثولة في األساس فكر، وكّل فكر هو اعتمال ذهني بإزاء واقع 
مــادي، وما بني الذهني واملادي مســافة غيــر مرئية يمتزج فيها 
التأمل العقلــي بالوازع النفســي في التعامل 
مــع وقائع الحياة والوجــود وبأبعاد دالة على 
أن ذاك التعامــل هو فكر أو تفكــر أو تفكير، 

وممارسه هو املفكر أو الفيلسوف.
وليس يســيرا علــى املرء أن يجعل من نفســه 
رهنــا  ليســت  املســألة  ألنَّ  ــة  فكريَّ أمثولــة 
وإنمــا  اإلرادات  أو  الرغبــات  أو  بالتمنيــات 
هي رهٌن بالعوامــل الصانعة وكوامن الطاقة 
املّدخــرة. وكــم ضاعت كوامــن طاقات عند 
أفراد لم تتوفر لهم العوامل املالئمة للكشف 
عنها، وكم من العوامــل كانت متهيئة ألفراد 
غيــر أن ما امتلكــوه من طاقــة متواضعة لم 
تكــن كافيــة ألن تتفاعــل مــع تلــك العوامل 

فتتأمثل من خاللها ذواتهم. 
ة، التــي قلما تصدف  وبســبب هــذه التعادليَّ
وتنجــح، ال يشــهد العصــر الواحــد أو ربمــا 
حقبــة من حقبه إال بضع أمثوالت رســالّية كعلماء وزعماء وأدباء 
ومفكريــن وفنانــني وربما يتجــاوز العــدد أصابع اليــد في أكثر 
تقديــر. وعلى قلة األمثــوالت فإنَّ األمم تتفاخر بمــا لديها منها. 
ة، لكّنها  ــة أو فكريَّ ة أو إبداعيَّ وتتفــاوت أهمية كل أمثولة رســاليَّ
باملجمــوع تصب في صالح الفكر البشــري كدالئــل على ما لعقل 

اإلنسان من مقدرة على التجدد واالبتكار.
وعلى مرِّ التاريخ تحظى مثل هذه االمثوالت باالهتمام والتقدير، 
وُيتخذ مما تركه من إرث علمي وإبداعي وِسيري، رمزًا للمدارسة 

والبحث أو منبرًا لالقتداء والهداية أو مشعًال للنهوض والتغيير.
وفــي تاريخنــا العربــي اإلســالمي أمثــوالت صنعــت حضارات 
وبنت أمجادًا وأولها وأشــرفها أمثولة نبينا الكريم خاتم النبيني 
واملرســلني بمناقبه الشــريفة.. ومن بعده يأتــي ورثته من العلماء 
واألدبــاء أصحاب اإلبــداع والفكــر. وإذا كان صعبــًا تعداد هذه 
االمثــوالت التي أنجبتها الحضارة العربية اإلســالمية إذ يحتاج 
إحصاؤهــا رصدًا خاصًا كتعبيــر عما كانته تلــك الحضارة من 
علو ومجد، فإّن من اليســير في عصرنا الحديث تعداد أمثوالتنا 
العلمّية واإلبداعّية والفكرّيــة. وليس هذا غريبا فلقد مرت أمتنا 

بانتكاســات طويلة األمد بعد أفول حضارتها 
وغياب مشــاعل التنوير العربــي غبَّ عصور 

الظالم والتأخر.
األدبّيــة  النهضــة  أنَّ  مــن  الرغــم  وعلــى 
أواخــر القرن التاســع عشــر ومطلــع القرن 
العشــرين أســهمت في إحياء بعــض أمجاد 
حضارتنا والبناء عليهــا والتحرر من التركة 
االســتعمارية والثورة على مظاهــر التراجع 
والتخلــف، فــإنَّ االرتقــاء في درجــات العلم 
محصــورا  ونوعيــا  عدديــا  يظــل  واإلبــداع 
ومحددا في نفر من الخواص الذين تدّرجوا 
في ُسّلم العلم واحترفوا ميادين وتخصصات 
بعينهــا. فــكان أن ُعرفــت في مجــال األدب 
والنقد أمثوالت إبداعّيــة وكل أمثولة ظهرت 
فــي حقبة بعينهــا وعرفت في مجــال محدد 
كاللغــة أو االجتمــاع أو الفكــر اإلســالمي أو 

التربّية. ويظل أمــر الندرة في االمثوالت طبيعيا تفرضه وتحتمه 
مجموعــة عوامــل وظروف خاصــة بمجتمعاتنا العربيــة وما في 
ذواتنــا العربيــة مــن طاقــات حقيقّية فــي الفكر والعلــم هيأت 

للنهوض اإلبداعي والعلمي.
ة، فإنَّ ذلك  واذا كان الغالب الجنوسي على األمثوالت أّنها ذكوريَّ
ة، بــل لها طاقاتها االبداعّيــة والفكرّية غير  ال يعني فقر النســويَّ
أن أمــر الكشــف عنها او االعتــداد بها والتركيز علــى عطاءاتها 
يظل محكوما بمركزّية املنظومات الرســمّية التي هي في العموم 

ذكورّية. وعلى الرغم من ذلك، فإّن في التاريخ البشري أمثوالت 
كثيرة لنســاء أديَن أدوارًا مصيرّية غّيرت وجه التاريخ أو أمتلكَن 
عبقرّيــات فكرّيــة وإبداعّية جعلت لهــنَّ منزلة دينّيــة أو دنيوّية 
فاعلة ومؤثرة كقديســات أو بطالت أو حاكمات أو فيلســوفات أو 

مبدعات. 
وال تعنــي مركزّية املنظومــة الذكورّية أنَّ املــرأة كأمثولة مفكرة 
ومبدعــة هي وحدها التي يكون أمر تهميشــها وتناســي جهودها 
وعــدم االكتــراث بهــا محتمــًال أو حاصــًال داخــل مجتمعاتهــا 
البطريريكية، بل الرجل كأمثولة يمكن أيضا أن يلحقه التهميش 
والتناســي. واألســباب كثيــرة؛ منهــا عــدم 
مجاراته التيار العام املجتمعي في مســاراته 
وتوجهاتــه مفكــرا بشــكل مختلف مــن أجل 
أن  ومنهــا  وإصالحــه.  التيــار  ذاك  تقويــم 
تكون املنظومة املجتمعية منشــغلة بتحديات 
أو  كالحــروب  حياتيــة  وأزمــات  مصيريــة 
املجاعــات أو اإلبــادات ممــا يجعلهــا بعيدة 
عن إيالء مســائل الفكر واالبداع باًال. وتزخر 
مجتمعــات العالــم الثالــث والفقيــر بأمثلة 
كثيــرة على مثل هــذه املنظومة التــي ال تولي 
اهتمامًا ألمثوالتها الفكرية واالبداعية سوى 
تلــك التي هــي لها عطــاء يجري فــي صالح 
أغراضهــا وســياقات نظامهــا العــام بينما 
تغــض الطرف عــن كثير من األمثــوالت أما 

ة.  ألنها تعارض تلك السياقات أو ألنها نسويَّ
وتتجلى في عاملنا العربي مثل هذه التوجهات 
واضحة، ولعل اإلحصاء سيكون بســيطا وممكنا لألمثوالت التي 
حظــي منجزها الفكــري واإلبداعي باالهتمــام والتعريف بينما 
ســيطول أمــر أحصــاء أمثــوالت قدمت للفكــر العربــي وثقافته 
منجزات وعطاءات ولكن بقيت أســماؤها في الظل لعدم تسليط 
أضــواء العناية واالهتمــام عليها. ومع ذلك يبقى مــا تركته تلك 
األمثوالت املغّيبة من منجز أصيل وعطاء ثر حائال دون تالشــي 
أســمائها فتظل حاضرة أينما كان للميدان الذي برزت فيه ذكر 

وحضور. 

العذبــة، التي اخ
و
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وهو ما انفكَّ يخترق بمنعطفاته جسد املدينة ويشقها 
ة هشــة،  الــى نصفني، فينســاب وســط أرٍض رســوبيَّ

طافحًا بشذا الغرين والرمال الناعمة.
وأي متعــة أيضًا تحاكي متعة التجواالت واملشاكســات 
ة ال همَّ لهم ســوى االنشــغاالت بصيد  الالهيــة لصبيَّ
البالبل والطيــور امللونة الالئذة في أحضان بســاتني 
(آل حــواس) وبســتان (العجمــي) و(آل مهــاوش) 
وغيرها، منتشــية بدفئها وسكونيتها املحببة، فتنهمر 
في نفوسنا وتشع في جنباتها سعادة غامرة آسرة ملء 

الدنيا.
واحة هاجعة هي الدغارة، غافية على وسادة أحالمها 
الِعــذاب، تحــفُّ بها باســقات النخيل وارفــة الظالل 
الراكــزة حــذاء ضفــاف النهــر الحنون وهي تشــمخ 
بقاماتها السامقة حد تخوم السماء، ذلك النهر الذي 
منح املدينة اسمه الخالد، فغدت بفضله بقعة خضراء 
ة كفاح اإلنســان الدغاري  يانعــة تحكي لألجيــال قصَّ

وهو يصارع طبيعة ال تمنح عطاءها من دون عناء.
كنــا فتية الهــني نخفي مالبســنا وأشــياءنا الصغيرة 
ة  خلف جــذوع النخيل أو بني اجمات األعشــاب الطريَّ
املتطاولــة الزاحفــة صــوب العــراء، قبــل أْن نرمــي 
ــة الدبقة،  بأجســادنا الناحلة في ميــاه النهر الغرينيَّ
فنعوم كطيور االوز منتشــني فرحني وعيوننا ما انفكت 
ــة املتشــظية املتداخلة  ترنو الــى تلك الحلقــات املائيَّ
وهــي تعكس أضواء املصابيح امللونة املعلقة فوق فضاء 
النهر، مســفوحة على أديم املاء املترجرج. أياٌم جميلة 
ة والبــراءة، براءة  مضــت مفعمــة بالبســاطة والعفويَّ

ة التي تتراقص جذًال.. الروح النقيَّ
لم يكن النهر هذا على الدوام مبعث سعادتنا وفرحنا 
الطفولي، بــل كثيرًا ما كنا نغشــى عنفوانه وبطشــه، 

لحظــة يغــادر وداعته وهــدوءه ليســتحيل الــى مارٍد 
متجبر، حــني تبتلع أمواجه الصاخبة، تلك األجســاد 
ــة لواحٍد من رفاقنــا عندما نهرع إليه  الناعمة الطريَّ
لنطفئ لهيب القيظ املســتعر في أجســادنا ونلهو على 
ة اللزجة  مرابض اللعب الصبياني على ضفافه الطينيَّ
فينزلق إلى حيث مياهه الراكضة صوب األفق الشرقي 
البعيد، عندئٍذ تستحيل أفراحنا أشجانًا، وتخيم على 
املدينة ســدف معتمة من املــرارات الغاضبة، فتخرج 
النســوة وهــن متشــحات بالســواد يلطمــن وجوههنَّ 
ويندبــن حظ تلك األم الثكلى العاثر التي فجعت بفقد 
(الخضر) و(صاحب  ولدها، فراح النســوة يتوسلن بـ
الزمــان) أْن ُيخرَج لها وليدها الغائب علها تلقي عليه 

نظرة الوداع األخيرة.
ة التي تصاحب  ومن الذكريات عن الطقوس االجتماعيَّ
مراســم الــزواج والختــان والتي انقرضــت اليوم من 
عالــم املدينة، وغالبــًا ما تحدث هذه املراســيم عادة 
ــة (بفرحة الزهرة)،  عند حلول مــا يعرف لدى العامَّ
واملــراد بها حلــول شــهر ربيــع األول الــذي يأتي بعد 
انقضاء شــهر صفر الــذي يعدُّ امتدادًا لشــهر محرم 
الحــرام، حيث أحــداث واقعة الطف األليمــة وإقامة 
ة إلحيــاء ذكرى استشــهاد اإلمام  املجالس الحســينيَّ
الحســني "ع"، حيــث تســود أجــواٌء من الحــزن خالل 
هذين الشــهرين فيمتنــع األهالي عن إقامــة األفراح 

فيهما.
ففــي ما يســمى "ليلــة الدخلة" يقــوم أهــل وأصدقاء 
العريــس بعمل زفــة له تنطلــق من بيــت العريس بعد 
العشــاء إلى حيث شــاطئ النهر مشــيًا علــى األقدام 
وســط أهازيــج وزغاريد النســوة، وهناك يتمُّ غســل 
رجلــي العريــس بمــاء النهر للتبــرك به حيــث يطلق 
ة على النهر جــاري فاطمة فقد جاء في املوروث  العامَّ
دم مهرًا لفاطمة (ع) لزوجها 

ُ
الديني أنَّ نهر الفرات ق

مــن اإلمام علــي (ع)، ثم تعقب ذلــك إقامة ما يطلق 
عليــه (الكيــف) حيــث تنصــب األرائك أمــام البيت 
ة تستمر ثالثة أيام يتخللها الغناء  وتجرى سهرات ليليَّ
والرقــص يحييهــا مطربون مــن املدينة نذكــر منهم 
(عامــر البنه) و(يوســف خطــار) و(عبد الســادة) 

وغيرهم ويحضرها جمٌع غفيٌر من أبناء املدينة.
أما مراســيم ختان األطفال فتقــام لهم زفة في داخل 
املدينــة أيضًا إلى حيــث النهر حيث يــردد املحتفلون 
أغاني الفرح، حيث تغســل وجوههم بماء النهر بعد أْن 
يرتدي األطفال دشــاديش بيضاء اللــون ويضعون في 

ة. أعناقهم القالدات والحلي الذهبيَّ
وفي صبــاح اليوم التالــي يحضر إلى البيت شــخص 
يســمى (عنبر أبو الطبل)، ويقوم بالضرب على طبٍل 
كبيــٍر معلــٍق في عنقــه وآخر يعــزف على آلــة الطبلة 
ة راقصة فيزيــد الحضور  ويقــوم بعزف أغــاٍن شــعبيَّ
بهجة وســرورًا، ويقوم األهل برمي الحلويات والنقود 

ابتهاجًا بهذه املناسبة السعيدة.
ولعلَّ من فيض ذكريات األمس، منظر أولئك النســوة 
الغجريــات (الطشاشــات) يمألنني دهشــة وذهوًال، 
وهــن يتجولن فــي طرقــات املدينة وأزقتها املغســولة 
بالشــمس، يخرجــن من تحــت عباءاتهــن أنواعًا من 
األحجــار مختلفة األلــوان واألحجام مخبــأًة بأكياٍس 
، يفترشــنها عى األرض، ليكشــفن  مــدالة بأعناقهــنَّ
ألمهاتنــا املتعبات عن طوالعهــنَّ وحظوظهنَّ وآمالهنَّ 

في املستقبل.
ة تتــردد في  وال زالــت أصــداء تلــك األنغــام الشــجيَّ
مخيلتي وهــي تنبعث من ربابة ذلــك الجوال الغجري 
العجــوز (كبيــس) وهــو يقــف قبالــة أبــواب البيوت 
ة املشققة املقفلة متوسًال إلينا بنظراته الكليلة  الخشبيَّ
نحن الفتية املتحلقني حولــه مأخوذين بنغمات ربابته 
ة أْن نخبره باسم صاحب الدار ليعزف له لحنًا  الشجيَّ

ة مصاغة بقالب  ممزوجًا بأشــعاره ذات اللكنة البدويَّ
الحداء البدوي يستدر من خالله عطف صاحب الدار 
ه يمنحه بعضًا من دراهــم معدودات، بعد أْن يغدق  علَّ
ة املحببة الى النفس  عليه الكثير من الخصال الرجوليَّ
ليس أقلها الشجاعة والكرم وإغاثة املحتاج، ورغم أنَّ 
الكثير من هذه الذكريات قد توارت من ذاكرة املدينة، 
لكنَّ نغمات ربابة ذلك الغجري الجوال بصوته املتهدج 

تأبى أْن تغادر ذاكرتي.
وما أْن يقترب املســاء بعتمته الكثيفــة، حتى تخيم في 
الفضاء الرطب ظالٌل داكنة فتخيفنا وحشة الشواطئ 
ــة وتمتلــئ نفوســنا برائحــة األدغــال والقصب  املائيَّ
ة وأشجار الصفصاف املالصقة لحافات النهر،  النديَّ
فتصمــت الطيور وتكــف عن شــدوها لتتعالى أصوات 
الجنــادب الخضــراء ونقيــق الضفــادع املخنوقــة مع 
خفوت أشــعة الشــمس الغاربة وهي توشــك أْن تتوارى 
خلــف بســاتني النخيــل هنــاك، والتــي راحت تتشــح 
بظلمتهــا املخيفــة. فتضــّج في وهــدة املســاء املوارب 
رائحة الليل املشــبعة برائحة أرغفة الخبز املنبعثة من 

ة القابعة في زوايا البيوت الهاجعة. التنانير الطينيَّ
يختــزن مرفأ طفولتنا الكثير مــن ذكريات تلك األيام 
الطافحة بالعنفوان والطهر، ولعلَّ منظر عربة السينما 
املتجولة التي اقتحمت عالــم مدينتنا فجأة وعلى غير 
انتظــار وراحت تتجول في شــوارع املدينــة معلنة على 
ة ســيجري  املأل بمكبرات الصوت أنَّ أفالمًا ســينمائيَّ
عرضها مساء هذا اليوم، ال زال حاضرًا ومتوهجًا في 
ذاكرتنــا رغم مرور األيام والســنني ورغــم أنها كانت 
ها كانت ملمحًا ترفيهيًا  ة، إال أنَّ ة دعائيَّ أفالمًا تسجيليَّ
ومعرفيًا جديدًا أشــعلت في نفوســنا مكامن الدهشة 

والفرح الطفولي.
كنا ســاعتها فتية صغــارًا طفقنا نجــري خلفها حفاة 

ممسكني بدشاديشنا بأيدينا النحيفة.
وتمر الســنون، وفي فجر تموزي صيف ١٩٥٨، أضيء 
فضاء املدينة فجأة باشــتعاالت الفــرح املزدانة امللونة 
كأقواس قزح لتغمر شــمس ذلك اليوم بيوتات املدينة 
ة واملســتقبل الوضاء، فانقشــعت تلكم  الحاملة بالحريَّ
ة املقيتة وولت هاربة وراء األفق البعيد  السدف الرماديَّ
وذوت فــي أحضــان الليــل األســود الكابــي، فطفقت 
إشــراقات وومضات الوعي املتوثب تتشكل بتمهٍل يقظ 
لتشــحذ حركة اإلنســان الدغاري وتدفعــه الى األمام 
صــوب ميادين تثــري وتعمــق إيقــاع الحيــاة املتدفق 
وتزيــده بهجة وجالًال، فالحت فــي األفق بوادر نهضة 
ة في شتى ميادين الفكر واإلبداع غرس بذورها  معرفيَّ
معلمون أفذاذ مروا من هنا ذات يوم، وها هو غرسهم 

يتوهج تحت الشمس وغدا اليوم أكثر خضرة وبهاًء.
ة ذائبة في النفس لزمن  تلك مثابات وعوالق رومانســيَّ

مضى.

 

وهــو يبرهن هنا على حســن اختياره هذه التســمية 
ــة قديمــة  ة ونثريَّ بعــرض سلســلة نصــوص شــعريَّ
ة هــذا املصطلح من خالل ما  وحديثــة إلثبات فاعليَّ
ة جرت فيهــا عمليات  تــمَّ عرضه مــن مــادة إبداعيَّ
التحويل واالســتطراد والقطع واإلضافة من جرياٍن 
إبداعي الى جرياٍن إبداعــي آخر عبر النص املدون 

أو الشفاهي.
ــَص الكثيــَر من  ويبــدو جليــًا أنَّ الباحــث قــد تفحَّ
ة  ة والدراســات والكتــب النقديَّ النصــوص اإلبداعيَّ
قديمها وحديثها، ليصل الى هذه القناعة في إثبات 
هــذا املصطلح الجديــد (التعليــق) بوصفه منطلق 
إغنــاٍء نقدي وبالغــي جديد يمكن تكريســه كبديٍل 
موضوعي ملصطلحات سالفة في التدارك وانعطاف 
النص أو تحويله من مســاٍر الى آخــر ثم العودة بعد 

ذلك الى السياق اإلبداعي األول.
كان ممــا قــاد الباحث الــى اجتراح هــذا املصطلح 
قــراءة متفحصة لقصيــدة (أنشــودة املطر) حيث 
يستدرك الســياب من ســياٍق إبداعي الى آخر ومن 
ة الى أخرى مما كان يســميه بعض النقاد  ضفة نصيَّ
القدامى بـ (االلتفات)، لكنَّ الدكتور حداد وجَد في 
االلتفات مصطلحًا قاصرًا، وأنَّ مصطلح (التعليق) 

أشمل منه بكل أنواعه التي اقترحها.
والتعليــق عنــد الباحــث يحــدده مختصــرًا بالنص 
التالــي (ص43): ((هــو مــا يحصل فــي النص من 
انتقــاالت أو تبــدالت علــى مســتوى الرؤية وســياق 
الداللة، أو على مســتوى التشــكيل الفني في وجهته 
وتكويناتــه- لغة وصــورة وإيقاعًا- تؤســس إلزاحة أو 
تأجيــل مســار التعبيــر- كًال أو بعضــًا- لصالح رؤية 
أخــرى أو معنى آخر، أو ســياق جمالي مختلف، من 
دون أْن يكــون ذلك مغادرة لســياق الداللة األشــمل 
التــي تؤطــر مختلــف أنمــاط التأجيل الــواردة في 

النص))*.
والنــص هنــا قــد يكــون شــفاهيًا محكيــًا كمــا في 
إذ  (الســالفة)،  أو  ة  الشــعبيَّ الحكايــة  تداوليــات 
يكون منطق (رباط الســالفة) أو معنى الحكاية هو 
ًا تحميه  ًا شعريًا أو روائيًا أو نصَّ املطلوب، أو يكون نصَّ
وتســوره الحكاية اإلطــار التي تتفــرع منها حكايات 

(مجموعــة  املؤلــف  وتحريــر  بإشــراف  أخــرى 
املؤلفــني)، كما في (ألف ليلــة وليلة) وما تماهى 
معها أوروبيــًا مثل (الديكامــرون) أو (مغامرات 
الســندباد) وبعدها (مغامــرات جلفر) وأالعيب 
(هاكبلري فن) أو مســيرة حيــاة (جان فالجان) 
الشــديدة التغييــر في بؤســاء (فكتــور هوغو) أو 
لوليــم  الصغيــر  ة)  اإلنســانيَّ (الكوميديــا   بطــل 

سارويان.
األمثلة كثيرة ومتعددة على التغيرات التي يصنعها 
(التعليــق) في النــص الكتابي أو الشــفاهي، لكنَّ 
صــورة العــرض الرائعة التــي يقدمهــا املؤلف عن 
ة  ة الشــعبيَّ ــة (التعليق) فــي امللحمة البغداديَّ حيويَّ

(ألف ليلة وليلة) تغني عن الكثير.
إنَّ (تمثــالت التعليق وجمالياته فــي كتاب ألف ليلة 
وليلــة) التي صنعهــا املؤلف في الفصــل الرابع من 
ــة بالدرس  كتابــه الجديــد (ذلك مــن تأويله) حريَّ
ه طبق مفهــوم (التعليق) على هذا  والتأمل؛ ذلك أنَّ
النص الشعبي املتفرد الذي اتسع به ناقلوه وأضافوا 

إليه وحذفوا من دون أْن يستطيعوا اإلخالل بالتشكيل 
الدرامــي األساســي لــه أو التعتيــم علــى الحكايــة 
ة التــي ظلت مهادًا إضافيًا لنصوص من كل  اإلطاريَّ
حدٍب وصوب تأثرت بالنص األساس مثل (حكايات 
مــن بلدتنا) لهوثــورون و(حكايات شــهرزاد) لطه 

حسني ومئات النصوص األخرى.
إنَّ تمثالت التعليق في ألف ليلة يلخصها الدارس بـ:

ة واحدة مثل  ـ التعليق املنتهي: حيث تورد الحكاية مرَّ
(حكاية شهريار وشاه زمان).

ـ التعليــق املتكــرر: تكــرر فيهــا نمــاذج األبطال في 
ســلوكهم فــي هــذه الحكايــة أو تلــك مــن محتــال 
(دايلــة) أو محــب وامــق كـــ (قمــر الزمــان) أو  كـ

متصف بالشجاعة واملروءة كـ (الشاطر حسن).
ـ التعليق النهائي: مثل حكايات الحمال والسبع بنات 

وحكاية السندبادين البحري والبري.
- التعليق املســتعاد: حيــث تكرر وقائــع الحكاية مثل 

ة كل ليلة. تجربة شهرزاد الحكائيَّ
- تعليــق التشــبيه: حيــث إيــراد الحكمــة أو الطرفة 

املضافة داخل الحكاية.
- التعليــق املتداخــل: حيــث يكــون اصطنــاع الزمة 

للمحاور أو لبطل الحكاية الواردة.
أخيــرًا فإنَّ دراســة الدكتور علي حداد املســتفيضة 
للنص (األلف ليلي) على وفق ما قدمه من مجموعة 
ــا الى وقفة  تعليقات يقدم كشــفًا جديــدًا يحتاج منَّ

جادة لدراسته وجالء معانيه كاملة.
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أرســل لــي أحــد األصدقــاء مــن 
العراقــي  بالدارمــي  املولعــني 
مجموعة مــن النصوص راغبًا في 
ســماع وجهة نظــري فيها بوصفي 
مــن املشــتعلني بالكتابــة فــي هذا 
اختــرت  وقــد  الجميــل،  الحقــل 
هــذا  النصــوص  تلــك  بــني  مــن 
ة  البيــت ملا فيه مــن طاقــة تعبيريَّ
الباحــث  تمنــح  ــة  تأويليَّ وفســحة 
كل  علــى  الكشــف  علــى  القــدرة 
خفايا النــص ومعانيــه املضمرة، 
ردًا  أيضــًا  النــص  فــي  ووجــدت 
ضمنيــًا على كل من يحاول نســبة 
هذا النوع الشــعري الــى غير أهله 
مــن العراقيني، متذرعــًا بمختلف 
األســباب لهــذا الشــعور الــذي ال 
يستند الى حقائق النشأة والتأريخ 
وهذا البيت الدرامــي األثير الذي 

اخترته هو:
ضيكــة وكصيرة اردان دشداشــة 

الذل
ألبسها كلي شلون واني أطول الكل

وقبــل الخوض فــي موضــوع هذا 
الدارمــي ال ُبدَّ من تقريب وشــرح 
ة لغيــر العراقيني  مفرداتــه العاميَّ
لكي يصل املعنــى املراد، فـ ضيكة: 
مــن الضيــق، كصيــرة: قصيــرة، 
دشداشــة: ملبــس/ زي، ًكلــي: قــل 
لــي، شــلون: كيــف؟، وانــي أطول: 
أنا أطــول/ قياس، وهكــذا يقترب 

املعنى من داللته.
بــدءًا ال ُبــدَّ مــن القــول إنَّ هــذا 
الدارمي العراقي الروح والكبرياء 
الذي ُعرف به أبناء وادي الرافدين 
ورثــة الحضــارات العظيمــة فــي 
ســومر وأكد وبابل وآشور، والنص 
تعبيٌر حيٌّ عن إباء العراقي ورفضه 
لــكل أشــكال اإلذالل والظلم، وهو 
يؤكــد  املوجــزة  الصياغــة  بهــذه 
أنــه أســبق تأريخيًا مــن "الهايكو" 
اليابانــي الــذي شــاع وانتشــر في 
ة الدارمي  أيامنا األخيرة، وعراقيَّ
منبثقة مــن التراث الرافديني وما 
فيه من ألٍق وتحضٍر وانكســارات، 
ــة في بالد  وال وجود لهــذه الروحيَّ
اليابان التي نشــأت بعد حضارات 
واملعبرة  املختلفة  الشرق بظروفها 
عن واقٍع مختلٍف تمامًا ما بني بالد 

الرافدين وبالد الساموراي.
لنتأمل هذا الدارمــي برؤية ثاقبة 
ــه إجابــة علــى دعوة  فنكتشــف أنَّ
أحدهم للتكيف مع الحال والقبول 
بما تفرضه طبيعة العالقة املختلة 
بني طرفي الصــراع، فقائل البيت 
(املجهــول) يجيــب الداعي بنبرة 
عــن  ومعبــرة  متحديــة  ــة  عراقيَّ
ة التي  ة الرافدينيَّ جوهر الشخصيَّ
امتحنتها تجــارب الحياة وعلمتها 
املظالــم،  احتمــال  علــى  الصبــر 
والوثوب بوجه الطغاء املســتبدين، 
فاملعنى ال يحتاج الى الذهاب بعيدًا 
فــي البحث عن مــراد القائل وعلو 
نفسه، فـ (دشداشة الذل) ال تليق 
بالعراقــي الذي خيرتــه الصعاب، 
وأعطــى الدماء الزاكيــة من أجل 
فالقائل  وشــعبه،  الوطــن  كرامــة 
(أطــول الكل) وهذا هــو االعتداد 
بالنفــس والســمو الــى األعلى، إذ 
ليس املقصــود القياس بالياردة أو 
ما يعني االرتفاع والشموخ  املتر، وإنَّ
عن اآلخريــن الذين ال يرتقون الى 

منزلة القائل.
وخالصــة القول في هــذه الحكمة 
ة، أنَّ اإلنسان (العراقي)  الشــعريَّ
لشــروط  يخضــع  أْن  يمكــن  ال 
واشــتراطات األغيــار فــي العيش 
وفــق تصوراتهــم وإراداتهــم، فال 
يطيق أبدًا (دشداشــة الذل) ليس 
ها  ألنها (ضيكــة وكصيرة)، بل ألنَّ
ال تنسجم مع إبائه وكبريائه، وفوق 
هــذا ال يمكن له أْن يلبــَس زيًا غير 
ما يناســبه ويتفق مع مزاجه، وهو 
الذي يدرك أنه (أطول الكل) فهو 
صاحــب التاريــخ واإلرث البطولي 
الكبيــرة في مقارعة  والتضحيات 
الظاملني، ومهما تكــن ظروفه فلن 
يرضخ إلرادة الغرباء والطامعني، 
ألنــه عراقــي الــروح والشــكيمة، 
وهذا مــا يعــززه فينا هــذا البيت 
والــذي  الجميــل  الدارمــي  مــن 
يمتلك الكثير من الدالالت املعبرة 

والعظيمة.
علــى  العراقيــني  كل  ليــت  ويــا 
يرفضــون  مشــاربهم  اختــالف 
تكــن  مهمــا  الــذل)  (دشداشــة 
التحديــات.. ورحم اللــه أبا نصير 
موســى العميــدي الذي أرســل لي 

هذا البيت في مناسبة قريبة.
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املســرح  قدمهــا  التــي  العــروض  هــي  عديــدة 
العراقــي، وفــي مراحــل زمنيــة مختلفــة، حملت 
معها رؤى متباينة قد تكون غير واضحة بدالالتها 
األســلوبّية داخــل الفضــاء املســرحي، لكنهــا أي 
الــرؤى تلجــأ أحيانــًا إلى تحقيــق واقعية شــكلية 
عبــر نقل املــوروث الشــعبي بدقة تاريخية شــكًال 
ومضمونــًا وتوظيفــه بصريــًا، وهنــاك عــروض 
أخــرى تؤكد على الدالالت املعاصــرة، واملتجاوزة 
للبعد التاريخــي وعالماته األيقونيــة، فضًال عن 
وجود عروض مســرحية قدمت املوروث وأشــكاله 
الشعبية «املادّية والروحّية» بهدف تقديم االفعال 
الجماليــة علــى بقيــة الجوانب، وعــروض أخرى 
المســت املوروث الشــعبي مالمســة ســطحّية لم 
تقف عنــد املعنى الحقيقــي لهذه العــروض، ولم 
تظهر آثار واضحة في مشاهد الصورة املسرحّية 

وفي النســيج البصري ملنظومة العرض املسرحي. 
وهــذا التباين يعكــس عشــوائّية توظيف عالمات 
غير قصدّية، أقصد العالمة االعتباطية وتأثيرها 
علــى التحوالت الخالقة في إطار تجارب املســرح 
العراقــي، ومــا يتناوله من أســاليب وآلّيات يمكن 
لها أن تغّير شــكل املــوروث الشــعبي وترحيله إلى 

املستوى البصري للعرض املسرحي العراقي.
تعتمد أشــكال املوروث الشــعبي في املســرح على 
واالفتراضــات  ــة،  املوضوعيَّ التجربــة  مجــال 
ــة التي تأتي بفكــرة من الواقــع الى عالم  الخياليَّ
مغايــر له طبيعة خاصة، فهو مــن ثم عالم يمتزج 
فيــه خــداع الحــواس مــع شــخصيات مختلفــة. 
وهناك حكايات شــعبية تتبع منهجــا فنيا يتحقق 
بوســاطته حوار يكون بــني الراوي واملســتمع، قد 
تتغّير مــن خالله بعض العناصــر وتبدل بعضها، 
وذلــك تبعــًا إلمكانيــة املــؤدي (الــراوي) وفئــة 
املتلقــي. وهــذا ما تجّســد فــي مســرحية (بغداد 

األزل بني الجد والهزل) التــي قدمت عام 1974، 
نقلــة تجريبّية مهمة ومميزة بني سلســلة تجارب، 
الفنان املســرحي (قاسم محمد) معدًا ومخرجًا، 
وكذلك في واقع املســرح العراقــي، ملا أحدثه على 
صعيــد التجريــب فــي التــراث املكتــوب والبحث 
بــني صفحاتــه عــن شــكل مشــهدي، او طقــس 
احتفالي يحتــوي جذورًا دراميــة حملت مجموعة 
التناقضات والصراعــات االجتماعّية وما أفرزته 
تلك الصراعات من شــخصيات تاريخّية معروفة 
سواء كانت ايجابية أم ســلبية، عاشت داخل كتب 

التراث املحققة منها. 
أيضــًا قدم الفنان قاســم محمد مؤلفــًا ومخرجًا 
مســرحية (كان يــا مــا كان) والتــي قدمــت عام 
1977، رؤيــة اختلفت عن العروض التي ســبقتها، 
وفــي طريقــة حــاول بوســاطتها إحيــاء التــراث 
الشعبي املحلي بدًال من التراث العربي واالسالمي 
املدّون، ليقدم عبر هذا العرض املوروث الشــعبي 

بصيغــة حديثــة مغايــرة، لتؤكــد هــذه العروض 
املســرحية أصالــة املســرح املالمــس للمــوروث 
ة  الشــفاهي، ما تعكســه هــذه الحكايات الشــعبيَّ
ة، والبنية  ة من دالالت عبر الرؤية الفكريَّ البغداديَّ
 الدراميــة املبتعــدة عــن التقليدية واالســتعارات

ة. السرديَّ
كما قدمت مســرحية (الشــريعة) تأليف: يوسف 
العاني، إخراج: د. فاضل خليل، عام 1987، جانبًا 
مهمًا للحياة الشــعبية في العراق إبان االستعمار 
االنكليــزي، فـ «الشــريعة» منطقة تطــلُّ على نهر 

دجلــة يســكنها الفقراء الذيــن يحاولــون العيش 
بصعوبــة، وتجري األحــداث متنوعة بــني املقهى 
واملنزل والبار، إذ وظف املؤلف األماكن الشــعبية 
املختلفة بأحداثها، واعتمد املخرج على املدرجات 
املصنوعة من الخشــب واملغلفة بالحصير، وأيضًا 
على مجموعة من الحصــران املعلقة داخل فضاء 
املســرح. تمثل الحكاية الشــعبية في هذا العرض 
املســرحي جزءًا مهمــًا من موروث الشــعوب التي 
تتخللهــا أفعال وجزئيات تتضمن أشــكال ومعاني 
األمكنــة، يبــدأ املمثلــون بالحديث عن الشــريعة 
وطبيعتهــا، وهنــاك صــوت أغنيــة مــن األغاني 
القديمــة الشــعبية فــي بغــداد، وبعــض األدوات 
املناضــد  القــوري،  االســتكان،  منهــا:  الواقعيــة 
الطابــع  إلضفــاء  وذلــك  النركيلــة،  الصغيــرة، 
الشــعبي للعــرض. فضــًال عــن األزياء الشــعبية 
البغدادية كـ «الزبون» الغترة امللفوفة على الرأس، 
الدشداشــة، العرقجني، وهذه كلها تعكس طبيعة 

املوروث الشعبي.
على ضــوء ذلــك أرى أن هنــاك ضــرورة إلحياء 
التراث الشــعبي عبــر فضاء املســرح، واالهتمام 
ــة والحكايات  ة والصوريَّ بــه عبر الــدالالت املكانيَّ
ة التــي تعكــس واقــع البيئــة وتجســيدها  الشــعبيَّ
بأشــكال ودالالت مرمزة ومفاهيــم حديثة يمكن 
لها قراءة هذا التحوالت برؤية معاصرة، وأشكال 
ــة، توظــف عناصر تكويــن العرض  ــة فنيَّ تعبيريَّ
ة جديدة تتوافق مع إفرازات  املسرحي برؤية بنائيَّ
الواقــع ومعطياتــه، كمــا أنهــا تعتمد علــى قدرة 
الفنــان املســرحي علــى تركيب حكايــات جديدة 
 مــن عناصر حكايات قديمة وفي شــكل متناســق
مهــارة  علــى  أساســًا  يعتمــد  وهــذا  ومترابــط. 
الفنــان املعاصــر وقدرته علــى تركيــب حكايات 
مــع  املاضــي  عناصــر  فيهــا  تتوافــق  جديــدة 
عناصــر الحاضــر بشــكل ال يتجاهــل التجــارب 
ة  ة املتمثلــة في الرموز والعالمــات الفنيَّ اإلنســانيَّ
ــات التواصل  ــة، وما تســعى إليه عبر آليَّ والجماليَّ
فــي واالنزيــاح  املباشــرة  عــن  بعيــدًا   الحديثــة 

املفاهيم. 

علــى بــاب املتحف، أمــام الشــارع الرئيس كانت 
القطعة األصلية الوحيدة تعرض نفســها للشمس 
والهــواء واملطــر. كان أحد مســؤولي اآلثار هناك 
قد زرعها في واجهة املتحف. مرَّ السراق أمامها، 
ربمــا الحظها أحدهم، ربما توقــف أمامها غيره، 
لكــن الجميــع تعامــل معهــا باســتخفاف، وربما 
احتقــار؛ فمــن يهتــم بقطعــة آثــار تركــت خارج 
دة.  املتحــف. حســبها الجميــع قطعــة جبــس مقلَّ
ظلــت القطعة في مكانها، في جوف جدار املتحف 
، بعد حني،  املنهــوب حتى جــاء موظــف مختــصُّ
وانتزعهــا مــن الجــدار وحفظهــا بمــكان أمــني. 
أتخيــل، أنــا الذي ولــدت جــوار بابــل ولعبت في 
طفولتي بني خرائبها، وكان لي أن أشهد وأشارك 
فــي بنائهــا األحــدث، أن قطعــة اآلثــار األصلية 
كانت تضحك بســرها من الســراق الصغار، غير 
العارفني واملميزين لألصيل عن الزائف. فيما بعد 
قادني صديق للمتحف، ووقفت عند املكان الفارغ 
فــي واجهة املتحف، حيث القطعــة النادرة، وخيل 
لي آنذاك أني أســمع صوتا يقول لي: «لقد نجوت... 
لقد نجوت». ســأضحك كثيــرا الحقا وأنا أســمع 
وأشــاهد لقاءات وحوارات تخص ســرقة املتحف 
الوطني ببغداد؛ فال أحد يعرف الذهب الحقيقي 
من الزائف غير صائغه، أو من ملك سلطة تمكنه 

من معرفة األصيل، أو من صنع الحالتني. 

عن «نهر» اخترع مدينة و.. مات
ستة أشهر، لعلها ســنة أو يزيد، كنت فيها أتجنب 
مشــهد النهر. مشــكلتي أنني أســكن قرب النهر، 
ومضطــر ألصــل لعملــي أو أن أذهــب للمدينــة 
القديمــة، ألي أمــر، زيارة طبيب مثــال، أن أعبر 
النهر. في كل مرة أغض النظر، أحاول أن أشــغل 
نفســي بأي أمــر حتى ال تذهــب عيني إلــى الذي 
يصارع للبقاء حيا. حتى عندما اضطر لعبور أحد 
جسور املدينة القديمة، جسر الحديد مثال، فإني 
أمر ســريعا حانيا رأســي حتــى ال أرى كيف يمكن 
لنهــر أن يتعذب. لم يعد هنــاك صوت يخبرك أن 
هناك نهــرا تتالطم أمواجه تحتك. لم يعد هناك 
خــوف أن يبتلعــك النهر، لم تعد هنــاك متعة بأن 
تترك إحدى يديك على ســياج الجســر الحديدي 
وتعبــر النهــر، تتحس بــرودة الحديــد وحرارته، 
وقــد توقفك كلمــة كتبها عابث، أو رســم لوجه أو 
قلب. اختفت األصوات، وصار املاء املالمس للقاع 
يمر متعثــرا بخجله ويأســه؛ فقد خذلــه الجميع. 

املرة الوحيدة التي توقفت منتصف الجســر، وقد 
أغراني مشهد الحجر على جرف النهر، فأخذت 
دة. فــي وقتها كنت أفكر  له صورا مــن زوايا متعدِّ
بقــول «أبو خمــرة»، موفــق محمد، وهــو يخاطب 
ض يــا الجــاري». لكن الجــاري يترك  النهــر: «ريِّ
بعض مائه في شرايني املدينة ويمضي في سبيله. 
ال مــاء، ال أصــوات يصدرها الجاري ســوى أناس 
ينظــرون لنهر يمــوت كل يوم. نظــرات فارغة، ال 
تشــهد فيها أملا، وال حتى دمعــة صغيرة ألجل نهر 
صنع املدينــة، صنع الحلــة، اخترعهــا كما تفعل 

اإللهة؛ ومن غير النهر جدير باختراع املدن. 

تماثيل و... تماثيل ولقى زائفة 
في قرى «برنون» و»عنانة» و»الجمجمة» و»كويرش 
التي أزيلت من الخارطة وُبني عليها قصر صدام 
على شــط الحلة، حيث يمكن ملن يقف على شرفة 
القصــر أن يــرى اســتدارة النهــر صــوب بابل»، 
كان ملقلــدي التماثيــل اآلثارية، في هــذه القرى، 
شــأن كبير، ال ســّيما املســنون منهم الذين عملوا 
مــع املنقبــني األجانــب واملحليــني مــن موظفــي 
دائرة اآلثار، ففي فترات الســالم الشحيحة كان 
الســياح األجانــب يتوافــدون على بابــل، آخرها، 
ربما، ســنتا الال حرب والال ســالم، مما أســماه 
العراقيــون ســاخرين: مكرمة الرئيــس األخيرة، 
قبــل أن يدخلنــا الجحيم مجددا بغــزوه الكويت، 
وكان الســياح، دائما، على موعد سري مع مزيفي 
التماثيــل. لكن تزييــف التماثيل واللقــى الطينية 
اتخذ أشــكاال أخرى فــي عهود املدينــة الالحقة، 
عندمــا جرى احتاللهــا واتخاذها مقــرا للجيش 
األمريكــي، فصــارت التماثيــل الزائفــة تزاحــم 
األصليــة، بــل صــار التزييــف ســبيال لتهريــب 
األصيــل بحجــة التقليــد. وللتزييف كذلك ســوق 
عامرة بالغريب والعجيب. وهي سوق سرية يتجار 

فيهــا الجميع: رئيــس البــالد وحاشــيته ووزراؤه 
وجنراالت الجيش، شــأن صغار مزيفي التماثيل. 
فالبــالد كانــت تتعثــر، دائمــا، بمزاعــم قادتها 
ومثقفيها عن األصالة والتــراث الذي يجب أن ال 
يغادر حدودهــا املصانة مطلقا، فكانت تخفق في 
االعتــراف بســوق التماثيل الزائفة، شــأن بلدان 
أخــرى كانت تمّيز بــني الزائف واألصيــل. لكنها 
كانت تســمح بتداول الزائف والحقيقي بعيدا عن 
أنظار العامة، ومنها الذهب املرفق مع املنحوتات 
ة. ومازلت أتذكر مشــهد  والتماثيل واللقى البابليَّ
أحدهــم، وهو ينخل رمل الشــط ومائــه بحثا عن 
الذهب املتســّرب من خزائن املعابــد والزقورات 
ة. وســيكون هذا املشــهد في التســعينيات  البابليَّ
الكئيبة، مثار دهشــة البغداديني وهــم يرون من 
ينخل املاء والرمل بحثًا عن ذهب املدينة الضائع.
ف  ال حــدود ملتحــف املدينــة: فــي أن الصــور تزيِّ
املشــهد برمته. أتأمــل الصور الكبيــرة والتماثيل 
والنصــب التذكرية علــى قلتها عندنــا كما أتأمل 
البشــر. إذ كلمــا مــررت قــرب تمثــال أو نصــب 
تجتاحني مشــاعر شــتى. أتصــور أن التمثال قد 
تعب وملَّ من وقفته وحيدا، فيما البشــر يسيرون 
حولــه وأمامه، وغالبا ال يعبأون به. أفكر أن تمثال 
اب مثال قد َســِئَم من وقفته هناك على شط  السيَّ
العرب، ولو ُترك األمر له، ربما لترك مكانه وعاد 
للبيت ال سيما في الليالي القارصة. في ليلة شتوية 
باردة، نهاية التســعينيات، مــررت بجانب نصب 
التحرير، فذهبت عيني للجندي، ووجدت نفســي 
م عليه وأســأله بصــوت خافت: «شــلونك أبو  أســلِّ
خليل؛ شــلون شــايف الحياة من مكانك؛ أما زلت 
تفكر بالتســريح مــن الجيش لتبــدأ حياة جديدة 

عامرة باألحالم واألمنيات الكبيرة؟». 
غيــر أنَّ عالقتي بالصور تختلــف قليال. مرة كنت 
ذاهبــا للعمــل ورأيت صــورة كبيرة ألحد ســادة 
املدينــة الجــدد، كان غاضبــا، ويده تهــدد أحدا 
ال نــراه. ســألت ســائق البــاص: «شــبيه الســيد؛ 
ليــش ضايــج؟». ابتســم الســائق فيمــا خزرنــي 
أحــد الراكبــني. ال أتذكــر أننــي أحببــت الصور 
ممــا  غالبــا،  السياســية  العامــة،  للشــخصيات 

تصطدم به العني في شارع أو ساحة ما. 
أشــعر أن الصور هي املجال النموذجي الستهتار 
الســلطة بحياة الناس. حتى عندما وضع صاحب 

املــول الوحيــد فــي الحلــة صــورا ألحمد سوســة 
والطاهــر وغيرهما من املشــاهير علــى الواجهة 
ــة للمــول، حتى في هذه الحالــة فكرت أن  األماميَّ
الصور تمثل أرخــص أنواع االســتجداء العاطفي 
مــن أناس يذهبــون للمول كما يذهبــون في نزهة 
يــوم الجمعــة.  لكّننــي أحتــرم التماثيــل وأشــعر 
بمحنتهــا. منــذ عقد وأنا أشــعر أن بعــض الناس 
م مرورهم  النافعــني بحاجة ماســة لتمثــال ُيكــرِّ
الكريــم في هذه الحياة. بائع الشــاي الذي عثرت 
عليــه، بعد جهــد، والــذي أتحفني بفلســفته عن 
الحكم الرشــيد في بالدنا غير الراشدة، يستحق 
تمثــاال جميال يعبر عنه وعن عمله وفلســفته. قال 
البائــع: اســتغفر اللــه؛ من أنــا حتــى يصنعوا لي 
تمثاال! أجبته: وهل الحمار أحســن منك؛ في بالد 
أخــرى صنعوا تمثاال للحمار، وهنــاك تمثال آخر 
لعامــل البلدية، بــل هناك تمثال لكلــٍب وفيٍّ رافق 
صاحبــه حتــى وفاتــه. هل هــؤالء أحســن منك؟ 
فــي حالة بائــع الشــاي، وحالتي، وحالــة ماليني 
العراقيــني، فإنني أقترح أن صاحــب التمثال حر 
في التعامل مــع تمثاله. أقصد هو حــرٌّ في اختيار 
مكان وضعه: يضعه أمام بيته، في غرفته، هو حر. 
وفي حاالت نادرة وخاصة، فإنني أنصح أن يحمل 
صاحب التمثال تمثاله ويجد له مكانا في غرفته، 
وال بــأس مــن التخلــص منــه قبــل وفاتــه بقليل؛ 
فالشــيطان وحــده يعــرف مــاذا ســيكون مصير 
التمثــال بعــد رحيلــه صاحبــه، ال ســّيما إذا كان 
 صاحــب التمثال أبــا لم يترك ألمهم ولهم ســوى

تمثاله..
كان اللــه في عــون التماثيل بعد رحيــل أصحابها 
وصاحباتها... فهل ســنعيش لنشــهد رؤيــة تمثال 
ألبي خالد «املطرب الشــهير «ســعدي الحلي» في 
مدخــل كورنيــش الحلة مــن جهة باب الحســني. 
أتخّيلــه، في نصبه، جالســا وقد فتــح فمه ليغني 
كمــا كان يفعــل، وقد وضع على رأســه اليشــماغ 
والعقال، وقد رّد أطراف اليشماغ إلى كتفيه، وهو 
يغني ليلة ويوم؛ وكأنــه يحاول بالغناء أن يدرأ عن 
مدينته كل ســوء وشــر تأتي به السنون.  ملاذا نجح 
اب فــي تمثيل حالة البصــرة، املدينة  تمثال الســيَّ
املختلفة في سياق التاريخ اإلسالمي للعراق، فيما 
أخفــق تمثال «الجواهري» في تمثيل صاحبه أوال، 
ثــم املكان الذي يقف عليه ثانيا؟ أفكر أن للمكان، 
أو الزاويــة التي وضع فيها التمثال، أثرا كبيرا في 
نجاح أو فشل «التمثال»، لنأخذ «نصب» حمورابي 
فهو يشــرف على مدينته بابل، لكن هل كان تمثال 
«املتنبي» ســيحقق النجاح نفســه على دجلة فيما 
لو وضــع بمكان ما مــن مدينته «الكوفــة»؟ يمكن 
للمختصني بالنحت والفن عامة أن يتحدثوا كثيرا 
عن خصائص ومميزات «التمثــال» الناجح فنيا، 
هذا حقهم وتخصصهم الذي ال ينازعهم به أحد، 
وهو عندي من نافلة القول، لكن كالمهم ال يفسر، 
لي في األقل، ملاذا يصبح تمثال ما جزءا أصيال من 
 «ذاكرة» مدينة، فيما يهمل غيره، وقد يكون أفضل
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منــذ مرحلة دراســتي للمســرح على يــد الفنانني 
الكبار ابراهيم جالل وسامي عبد الحميد وجعفر 
السعدي وجعفر علي وجاسم العبودي صار املسرح 

بالنسبة لي هو املقدس الشخصي ومنبع الشغف. 
 إذ إنَّ أســاتذتي الكبار قد عّلموني درســا بليغا في 
موضــوع االختالف في الرؤيــة، وفي خصوصيات 
التلقي املســرحي، وأن املســرح الحقيقي هو الذي 
ة  ة والبصريَّ ة النصيَّ يقوم على االلتباسات الجماليَّ
مثل بونتيال وتابعه ماتي التي قام بإخراجها آنذاك 
ابراهيــم جــالل الذي تمتــاز عروضه املســرحية 
بطغيــان االلتحــام بني النــص الســردي والتمثيل 
فــي مرجعياته الشرســة الــذي يقوم علــى العنف 
الداخلي الجيكوفي والخارجي املايور خلدي معوال 
على تفــاوت مروحة الرؤية عند املتلقي الحر الذي 
ة وأن الجريمة  ة وفلســفيَّ يغرف من ينابيــع معرفيَّ
كما كان يصّرح ابراهيم جالل هو تفسير العرض 
املســرحي بناًء على أجندة شــخصانية بجهل، إذ 
إن ابراهيــم جــالل الذي كان يكّرس فــي بروفاته 
وعروضه التباســات وطــرازًا حرًا مــن البوح كان 
ة مختلفة  ة معرفيَّ يعّول على متلقي من طينة جماليَّ
الجــذور واملرجعيــات بعيــدا عن كليشــيها التلقي 
األعمــى من ناحية رصــد عمل املخرج فــي تمّرده 
على اللغة وعلى موت الحياة في املجتمعات املظلمة 
وعلى السياســيني الذين يكّرسون عتمة الجوع الى 

الرغيف والحرية. 
 وأشــار جالل إلى أن فضح املستور واملسكوت عنه 
فــي أعمالــه أثــارت غرائــز األميــني والجهلة من 
العامة ومــن بعض الفنانني الشــخصانيني الذين 
لــم يطيقــوا ذرعــا بوجــود ابراهيم جــالل الذي 
أزاح الســتار عــن أعمال مســرحية لبعض الجهلة 
واملدرســيني كان الجدل حارًا في الســبعينات بني 
تمّرد املخرجني وعدم القدرة على قراءة أعمالهم 

واستخراج جمالّيات املا بعد.
ومــع أنَّ كتابات بعض النقــاد الخالقني من طراز 
حسب الله يحيى وصادق الصائغ وياسني النصير 
كانت تعطي مثاال مبتكــرًا لقراءة العروض آنذاك 
لكن أصواتا نشازًا هنا وهناك كانت تقدم قراءات 
ة  متدنية لعالقــة ابراهيم جالل بجهــوده البصريَّ
وتأويلــه الســردي. إنَّ انهيار املعاييــر النقدية في 
كتابات بعض االنطباعات لهذه املســرحية أو تلك 
وضع الحركــة املســرحية في انســداد كبير حيث 
ة وظهرت  ة والتمترسات الحزبيَّ طغت الشــخصانيَّ
ة شرسة في سجال فناني الداخل والخارج  عدوانيَّ
والتخوين للمخرجني القادمــني من املنافي لذلك 
بدت الكثيــر من الكتابات كما لــو أّنها قد أتت من 
ة خالقة  املصــح وليس مــن عقول موزونــة بعقالنيَّ
حتى أن بعض فنانني من ســكان الدنمارك صاروا 
ة  يدلون بدلوهم الشخصاني من غرفهم الصقيعيَّ
لعــرض يقــدم فــي بغــداد أي خــزي علــى ذلــك 
املوســيقي أو املســرحي أن يكتــب عن أو أن يشــتم 
ثة..   ا لم يشــاهده هــذه هي الفرجــة امللوَّ عمال فنيَّ

ياللعيب.
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استحدثت إجراءات التغيير التي شــهدها العراق بعد 2003 دوائر 
لألوقاف الدينية بعد أن كانت وزارة واحدة، وتعددت هذه الدوائر 
مســتقلة عن بعضها، فوقف شيعي، وآخر ســني، وكذلك للطوائف 
األخــرى، ومهمة هذه الدوائــر تنظيمية في جانبــني إداري ومالي 
ليــس إال، فهــي لم تتدخــل وليس بوســعها طبعــًا أن تقــوم بتغيير 

توقيتات الصالة، وال تغيير طقوس العبادة ألية طائفة.
هــذا الحال ينســحب تمامًا مــع ما شــهدناه من تناســل ملنظمات 
املجتمــع املدنــي كتجربة ديمقراطيــة لم نألفها من قبل، وشــهدنا 
والدة العديــد من الروابــط واالتحادات املعنية بالشــعر، واجباتها 
جميعــًا تنظيمية كمــا األوقاف، ومالية أيضًا تســعى للحصول على 
منحة ســنوية ملن ينضوون تحت لوائها أو خيمتها بتعبير آخر. لكن 

جميعها لم تخلق شاعرًا واحدًا! أما كيف؟ فلنتحدث:
أســس شــاعرنا محمد مهدي الجواهري اتحادًا ألدبــاء العراق مع 
بدايــات العهــد الجمهــوري وبرفقته طاقــم من املبدعــني الكبار، 
لكــن األمر لم يدم طويــًال بحكم التقلبات واالنقالبات السياســية 
والعســكرية التي ســرعان ما تقلب األحوال بعــد إذاعة البيان رقم 
(١)، دارت الســنوات دوراتهــا الحــادة وجــيء بمن يشــغل مقعد 
الجواهــري لكنــه ليس بشــاعر، وال روائــي، وال قاص، بــل مجرد 
كاتب افتتاحيات جريدة القوات املســلحة، لكنه الوحيد الذي يقوم 
بتوقيع هويات أدباء العراق، بدءًا من حســب الشيخ جعفر وال أقول 
انتهاًء بعامــر عبد األمير. حتى دارت الســنوات مرة أخرى وبحدة 
ليعود هــذا االتحاد وهو يحمل اســم رئيســه األول ليكــون (اتحاد 
الجواهري) متحررًا من كتبة االفتتاحيات الحزبية الصارمة التي 
ما أن تنتهي مــن قراءة جنجلوتياتها حتى تتخيل بأن فلســطني قد 

تحررت.
لكي أصل ملا أبتغيــه، فال الجواهري وال كاتــب االفتتاحيات صنعا 
شــاعرًا واحدًا. هذا األمر بحكم املســتحيل جــدًا، فاملنظمات غير 
قادرة على صناعــة املواهب أبدًا، فكم مــن طائحة ومتردية مرت 
عبر منتديــات وملتقيات شــعرية وغير شــعرية، وكان مرورًا ليس 
إال ألنها بال مواهب، ولم تملك ســوى االســتعراض السطحي، لذا 

انطفأت. 
الشــاعر أو األديب النقابي ليس ســوى موظف استهالكي عابر وما 

أن يخسر جولته االنتخابية حتى يركن في دائرة النسيان.
املوهبــة هــي األبقى مــن كل املؤسســات واملنظمات، فشــاعر مثل 
جبار الغــزي تحتفظ بــه ذاكرتنا الجمعية كصانــع ماهر لألغنية 
العراقيــة، بيد أن هذه الذاكرة لم تشــغلها أســماء من تناوبوا على 

إدارة اإلذاعة العراقية التي بثت أغنيات كتب كلماتها الغزي.
األوهام التي تسكن في عقول الذين اعتقدوا وآمنوا بـ ( مسؤولية) 
عن الشــعر لم يفهموا التجارب الشعرية وال متغيرات حال الشعر، 
بــدءًا مــن عصــره الجاهلي ليومنــا هــذا، لكنهم يفهمــون تقاليد 
االســتعراض والبريــق اإلعالمــي، ويســتهويهم النقــد الصحفي 
بهزيله ورصينه، يلهثــون خلف كاميرات الفضائيات، إال أن ما بني 

السماء واألرض ربما مسافة قصيرة تلك التي بينهم واملوهبة.
أعطتنــا دروس التاريــخ الكثيــر ممــا يجــب معرفتــه فمــا علينــا 
ســوى احتــرام تلك الــدروس لكــي نحترس مــن عدوى الســقوط 
فــي خلطنا بــني ماهــو زائــف وماهــو حقيقي، بــني ماهــو مطلق 
 وماهــو نســبي، ماهو أبيــض وماهو أســود لكي نتجنــب االنزالق .. 

فهل نتعظ؟.

 

ويبّني الباحث والكاتــب عادل العرداوي 
املــوازي  غــازي  شــارع  "اســتحداث  أن 
البــاب  مــن  واملمتــد  الرشــيد  لشــارع 
املعظم إلى الباب الشــرقي جاء ليخفف 
أول  الــذي كان  الرشــيد  الضغــط عــن 
شــارع مســتقيم،  وفي هذه الفتــرة فتح 
شارع الشيخ عمر والذي يطّل على غازي  
ويعد منطقة صناعيــة مختصة بتصليح 

املكائن والســيارات،  وسمي بشارع عمر 
لكونه يضم مقبرة دفن فيها الشيخ عمر 
السهروردي وهو أحد املتصوفة في بغداد 
ومــا زال قبــره تعلــوه القبــة املخروطية 
منذ حكم الســالجقة،  و مقبرة الشــيخ 
معروف ضمت قبورًا لكبار رجال الدولة 
وعلية القــوم وكذلــك مقابــر الرصافة 
كمقبرة الشــيخ الغزالي ومقبرة الشــيخ 
الكيالني ضمت أعالم العراق من علماء 

وأدباء وسياسيني كبار" . 

ويضيــف العــرداوي "كان امللــك غــازي 
محبوبًا لدى كل أبناء الشعب كونه وطنيًا 
يحب العــراق وما تعرض لــه من حادث 
الســيارة وهو في الثامنة والعشــرين من 
العمر، أثــار شــجون كل العراقيني وكان 
معروفــًا بصداقتــه الدولف هتلــر الذي 
اهداه ســيارة مرسيدس سبشــل موديل 
1936 وهي اآلن موجودة في مخزن أمانة 

بغداد" . 
ويشــيــر العــــرداوي إلــــى أن "هنــــاك 

القصخــون وهــو الراويــة، وفــي قنبــر 
علي تقــع مقهــى النقيب وقــرب منطقة 
لعــراك  مقــاٍه  عــدة  توجــد  الكيالنــي 
الديكــة بينما ال تــزال محال املوســيقى 
الشــعبية موجــودة فيــه، وأمــا الحيــاة 
االجتماعية في الشــارع فهي متماســكة 
وأغلــب الســكان مــن الكســبة والفقراء 
ومســاحاتها  شــرقي  بيوتهــم  وطــراز 
فيهــا  وبعضـهــا   صغيــرة(الدربونــــة) 

شناشيل". 

1937

ضوء

مكان

كان اإلهــداء إلــى بنــات القمر في 
جنوب صعيــد مصر، تلــك القرى 
لإللهــام،  مصــدرًا  كانــت  التــي 
ومنبعــًا للقيــم واألعراف، وســوقًا 
املدهشــة،  الشــعبية  للحكايــات 
إليهــا وإلــى اإلنســان الباحث عن 
التــراث الجنوبــي املعتــق، أهــدي 
هــذه القصــص التــي همســت بها 
قريتي الصغيرة، في مسامع ليالي 

الصيف القمرية.

مفتاح 
تحــت هــذا العنــوان كتــب املؤلف: 
التــي  القريــة  تلــك  علــى  ســالم 
نحملهــا علــى أكتــاف قلوبنــا فــي 
رائعــة  أغنيــة  والترحــال،  الحــل 
تعزفهــا الطبيعة باآلالت الشــرقية 
العتيقــة، وتهتز على إيقــاع لحنها 
اآلســر، ذكريات ما زالت تتشــبث 
باإلقامة في بؤرة شــعور العارفني، 
الشــهقة  طعــم  تذوقــوا  الذيــن 
الصوفية، وذابــوا وجدًا في رحاب 
باأللـــوية  املحـــفوفــــة   الحضـــرة 

الخضراء.

الحوش الكبير
عن الحــوش الكبير يقــول : معظم 
البيوت الريفية في الجنوب كانت ال 
تخلو من األفنية املحيطة بجوانبها، 
للماشــية  كحظائــر  الســتخدامها 
وللطيــور، وللنوم في ســاحاتها في 
ليالــي الصيــف، ولالســترخاء في 
زاوية من زواياها تحت ظل شجرة 
وارفة الظــالل، والحوش هو املكان 
املناســب لحلــب املاشــية، ولخض 
اللنب فــي القربة الجلديــة، ولبناء 
املخبز فــي أحد زواياه، وكانت تلك 
الســاحات مســرحًا إلقامــة بعض 

مراسيم األعراس.

مربع 
( حبابك يا اللــي جيتي / نورتــــــي 
 / عليكــي  اللــي  والشــال   / امللقــه 
بطناشــر ورقه). هــذا املربع الذي 
يتصدر الحكايــة، قد ترجع ملكيته 
الشــعراء  قدمــاء  إلــى  الفكريــة 
وتوارثــه  القريــة،  فــي  الشــعبيني 
الخلف عن الســلف، وظل حاضرًا 
على مائدة الكف الشــعبي، كوجبة 
شــهية تفتــح نفــوس (القوالــني) 
وتهيئها الستقبال املزيد من أطايب 

الثمــر، وتحثها علــى اإلندماج في 
السمر.

وليمة 
وعــن طقوس النــذور والوالئم قال 
: علــى بــاب املســجد بعــد صــالة 
الجمعــة، كان يقــف صاحب النذر 
منفرج األســارير صائحًا : (ولومة 
للــه والنبــي / واللي يحبهــا ياجيها 
) ولومــة هــي الوليمة وهــي النذر، 
وتعنــي   ( بالــدال   ) النــدر  وهــي 
الكرامة فــي بعض القرى والنجوع. 
في الغالــب كان يتم تقديم الطعام 
للضيوف، في أطباق الفتة الكبيرة، 
وكانــت الفتة بالفطير والســخينة، 
أو بالخبــز املفتــوت فــي امللوخيــة 

اليابسة.
طرائق البيع في القرى 

كان البائــع يعلن عن ســلعته، بهذه 
 : صبــاح  كل  الطازجــة  العبــارة 
(خضرة وطرية يــا ملوخية) فهذه 
الســلعة ال رواج لها فــي القرى، إال 
في بداية املوسم. ال ترتبط امللوخية 
الخضــراء باألرانب فــي الجنوب، 
كما هــو الحال عند أهل الشــمال، 
فهــي تطبخ فــي الجنــوب، على أي 

نوع من أنواع اللحوم، وتطبخ بدون 
اللحــم لضيق ذات اليــد، وفي تلك 
الحالة تسمى بامللوخية القارفة، أو 

القرديحي.

مناسبات 
تســتـــوجب  التــــي  املناســبــــات 
علــى  مختصــرة  كانــت  الزيــارة، 
أمــا  والحــج،  والختــان  الــزواج 
املرض والنجاح فــي املدارس وفي 
الجامعــات، ومــا اســتحدث كعيد 
الحــب وعيــد األم، فكانــت تبتعــد 
عنها الناس ألســباب تتعلق بثقافة 
القريــة آنــذاك، كعدم شــيوع تلك 
املباهــج فــي الوســط الريفــي، أو 
تنــاول  لإلحســاس بالخجــل مــن 
املناســبة بالحديث. والزغاريد في 
الجنوب تختلف عــن الزغاريد في 
الشــمال، فاملــرأة الجنوبيــة تفتح 
شــفتيها قليًال، ثم تحرك لســانها 
مــن أعلى إلــى أســفل، متكئة على 
الــراء املكســورة، أما في الشــمال 
فتتشــكل الزغــرودة من اســتدارة 
الشفتني، مع تحريك اللسان أفقيًا 
بســرعة فائقــة، متكئة علــى الالم 

املضمومة.

غالبــًا مــا تكــون الشــعوب التــي 
يكــون تاريخها حروبًا واســتبدادًا 
وقهــرًا، مائلــة إلى ســخرية مرة 
ذات طابع سياســي صــرف، وهو 
شــيء يمكن تفهمه بسبب القهر، 
الــذي تمر به الشــعوب وقد ينتقل 
إلى العالقات االجتماعية ويحمل 
الداء السياســي املــر ذاته وهو ما 
العدائية  الســخرية  عليــه  يطلــق 
وهــي مســمومة ومقيتــة وتدمــر 
النســيج االجتماعــي وتعبــر عــن 
التنفيس عنه  الغضــب ومحاولــة 
علــى  تعتمــد  متعــددة،  بأشــكال 
اإليذاء املعنوي والقســوة املفرطة. 
وهي أقرب إلى السادية ولذا نرى 
الكثير  من األشــخاص يشتركون 
فــي الســخرية الجماعيــة وكأنها 
طقــس جماعي وهو أســوأ ما تمر 
به الشــعوب ويعبر عن االنحطاط 
واالنفــالت  والقيــم  املثــل   فــي 

االجتماعي. 
لكن النكت السياسية كما يصفها 
الكاتب البريطانــي العاملي جورج 

أورويل هي "ثورة صغيرة".

وهــي "محاولــة قهــر القهــر" كما 
رائــد  فرويــد  ســيجموند  يقــول 

مدرسة التحليل النفسي. 
السياســية  النكتــة  والرتبــاط 
واالنتشــار  الظهــور  حيــث  مــن 
باألزمات، ســواء كانــت محلية أو 
دوليــة، كتعبيــر عن الــرأي العام 
واتجاهاتــه، فقــد أوكلــت معظم 
األنظمــة السياســية مهمــة جمع 
أمنية  وتحليلها ألجهــزة  النــكات 
بــني  تنــدر  متخصصــة. وهنــاك 
الشــعوب أيضــًا، ومنــه ســخرية 
األميركي على البريطاني البارد، 
واألملانــي غير املهــذب والبولندي 
الغبي واليهــودي البخيل والعربي 

زير النساء.
فقد ســخر مرة الكاتب الفرنسي 
بول بورجييه من األميركيني بقوله 
: "إن األميركــي حني يجد متســعًا 
مــن الوقت فإنه يبحث عن أصوله 
وأصــول أجداده" وملا قــرأ الكاتب 
مارك توين ما تقــدم أجاب "هذا 
.. لكن الفرنســي يقضي  صحيــح 
كل وقته للبحث عن، من هو أبوه"؟ 
. ومن النكات السياســية في زمن 
دكتاتــور العــراق التــي قيلت عن 

ما ســمي "أم املعــارك" (في أحد 
األيام بعد حــرب أم املهالك وبعد 
ســني حصــار صــدام كان هناك 
رجل يترنح قهرًا وجوعًا في شارع 
الســعدون ويلبس ثيابًا رثــة بالية 
يؤشر على سترته املتهرئة ويصيح 
بأعلى صوته الله يســاعد أميركا. 
وعندما طوقه رجال األمن وسألوه 
مــاذا تقصد ؟ فأجابهم "إذا احنا 
انتصرنــا بالحــرب وصــار بينــا 
هــذا الحال فشــلون حــال أميركا 
التــي خســرت الحرب كمــا يقول 

الريس!"). 
وقــد عــرف أحــد علمــاء النفس 
ذاتــي  "ســالح  بأنهــا  الســخرية 
عــن  للدفــاع  الفــرد  يســتخدمه 
الخــواء  ضــد  الداخليــة  جبهتــه 
والجنون املطبق، إذ إن الســخرية 
رغم هــذا االمتالء الظاهر باملرح 
والضحك والبشاشة  تخفي خلفها 
أنهارًا من الدموع". وتعد السخرية 
فن شعبي قريب من معاناة الناس 
وهمومهــم إنه ســالح املقهور في 
مواجهة الفساد والطغاة والنفاق. 
وفــي األدب يطلق على الســخرية 

أدب العدسة املكبرة.
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الخامسة والعشــرين اُملتمثل بنيل تشكيلة منتخبنا الوطني الثناء 
نظيــر ظفرها باللقب، هو في الحســابات املنطقيــة ال يعدو كونه 
مرآة عكســت الواقع وال يخرج عــن دائرة التوقعات، التي ســبق 
وتكهن بها ثلة من املعنيــني واملتابعني اُملختصني، الذين اعتمدوا 
فــي تســويق رأيهم اُملســبق على اُملعطيــات اُملتوفــرة وخاصة مع 
اســتثمار عاملي األرض والجمهور وعوامل أخرى كان لها دورها 
في دفع عجلة عطاء العبينا إلى األمام، وساهمت بتضافرها في 
تتويج األســود وتمكينهم مــن البطولة، التي ُيعد نيــل لقبها - في 
ه  ظــل الظروف، التــي تمر بها كرتنــا الوطنية - إنجــازًا نعتقد أنَّ
َسُيؤســس لقادم جديد، ذلك أنَّ اُملغاير في األمر بدا واضحًا من 
خالل اســتيعاب العبينا لرؤية الجهاز الفني ومحاولتهم الجادة 
فــي تطبيق مفــردات تلك الرؤيــة، واجتهادهم مــن أجل تحقيق 

النجاح.
ومع أن الجميع تلمس وجود رغبة كبيرة لدى املنتخبات الشــقيقة 
في تســجيل الحضــور الجيد واملنافســة على كســب الرهان في 
النهايــة، إال أن ارتفــاع ُمؤشــر الجانب املعنوي ألســرة منتخبنا 
نظير املد الجماهيري واملؤازرة، التــي دعمت عطاء العبينا كان 
لها الدور األكبر في إصابة الغاية األهم وهي 
ها تبقى محط إعجاب وثناء  نتيجة الشــك أنَّ
الجميع، لكن ذلــك ال ُيمكن أن يجعلنا نحلم 
بواقــع أفضــل في حــال لم نقف علــى عديد 
اإلرهاصات، التي خلفتها مباريات منتخبنا 
فــي البطولة..نعــم حققنــا اللقــب لكن هذه 
الغايــة لم يرافقها املســتوى الفنــي الفردي 
اُملتمّيز وكانت هناك أخطاء رصدها الجهاز 
الفني، الذي أخذه كاساس في جلسات تقييم 
من أجل تالفيها في محطة اإلعداد لبطولتي 
غرب آسيا اُملزمعة في شــهر آذار املقبل في 
اإلمــارات وكأس القارة الصفــراء في قطر، 
وهذه حقيقة يجب اإليمان واالعتقاد بها ألنَّ 
االعتقاد بأمر مــا يدفعنا ألن نكون شــركاء إيجابيني في ُمؤازرة 

املنتخب الوطني وتوفير دعائم املساندة اإلعالمية له.
نعــي، أنَّ الجهــاز الفني اإلســباني ورغــم املدة القصيــرة، التي 
أشــرف عليها في تدريب الفريق قبيل بطولــة خليجي25، إال انه 
تمكــن من توجيــه الضوء إلى عديد نقاط الوهن وســعى واجتهد 
مــن أجل تأهيل التشــكيلة املتاحــة ونجح إلى درجــة متقدمة في 
تحقيــق التــوازن بــني الفلســفة الفنيــة وبــني قــدرات الالعبني 
اُملتوفرين وهو ما جعل املنتخب ُيصيــب التفوق والفوز بالبطولة، 
ومــع ذلك، فان كاســاس يعلم أنَّ هناك عديــد الوجوه اُملحترفة، 
التي ُيمكن من خالل تواجدهم أن يشكلوا إضافة لفواصل توفيق 
أكبر في قائمة األســود..وهذا األمر ُيحتــم علينا أن نمنح الجهاز 
الفنــي ملنتخبنا الوطني اإلطار الزمني، الذي يســتحقه من أجل 
خلق تشــكيلة قادرة على تحقيق النجاح على صعيد املشاركة في 
االســتحقاقات الدوليــة املهمة..ويقينًا باإلمكانــات الفنية في ما 
يتعلق بالالعبني فان القائمة زاخرة باألسماء سواء التي تواجدت 
ضمــن تشــكيلة خليجــي25 أو الوجــوه األخــرى التــي تحتضنها 
املســابقات األوروبية، وهذه موضوعة تجعل طريق التميز ُمعبدة 
أمام كاســاس، وباملحصلة فان قادم كرتنا الوطنية فيه ما ُيسعد 

اُملحبني واُملتطلعني لقادم أفضل ألسود الرافدين.
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باملناسبة

يخوُض منتخبنا الشــبابي اليوم الخميس لقاءه الثاني التجريبي أمام نظيره القيرغســتاني، والذي تحتضنه  
مدينة أنطاليا التركية ضمن معســكره اإلعدادي الذي يســتمر حتى نهاية الشهر الحالي، وتأتي هذه املباراة  

تحضيرًا لنهائيات آسيا للشباب التي تضيفها أوزبكستان للفترة من ( 1 ولغاية 19 ) آذار املقبل . 
وقــال مدير املنتخب نديم كريم لـ (الصباح الرياضي) : إنَّ املنتخب تنتظره مباراتان األولى أمام األردن في 
الـ 29 من الشهر الحالي، بينما يختتم مبارياته بلقاء شباب نادي ريبر سوال جونا السويسري  في الـ 31 منه .

تعــاود عجلــة دوري الكــرة املمتــاز دورانها 
ثانيــة، بعــد توقف اســتمر ألكثر مــن ثالثة 
أسابيع بسبب انشغال الالعبني مع املنتخب 
الوطنــي لخوض بطولــة خليجــي البصرة، 
اليــوم  مباريــات  خمــس  بإقامــة  وذلــك 
الخميس، أبرزهــا لقاء الــزوراء والكهرباء 
على أن تقــام أربع مواجهات غــدًا الجمعة، 
أهمها القمة الجماهيريــة التي تجمع القوة 
الجويــة بالطلبــة، بينما تقام مبــاراة نوروز 
والشــرطة بعد غد السبت، ضمن منافسات 
الجولــة 13 مــن املرحلــة األولــى، إذ تأمــل 
األندية العشــرون اإلفادة القصوى من فترة 
التوقف وتعزيــز صفوفها ببعض االنتدابات 
الجديدة الســيما بعد فتح أبواب االنتقاالت 
الشــتوية خالل الشــهر الحالي وقد خاضت 
بعــض الفــرق، مواجهــات تجريبيــة أمــًال 
بتصحيــح الهفــوات الخططيــة مــع رغبــة 

واضحة للتنافس وتحسني املواقع .
وبالعــودة إلــى مباريــات اليــوم، تقــام في 
ميســان  ملعــب  فــي  ظهــرًا   2:00 الســاعة 
الدولي، املواجهة بني نادي نفط ميســان في 
املرتبة السابعة برصيد 21 ومنافسه العنيد 
كربــالء صاحــب املركــز 13 بــذات العــدد 
من النقاط، ويأمل أبناء ميســان اســتغالل 
عاملــي األرض والجمهور لحســم النتيجة، 
فــي حني يراهن مدرب كربالء عباس عطية 
على إنهاء الشوط األول لصالحه واملحافظة 
علــى املكســب، وفي مبــاراة أخــرى تجرى 
بالتوقيت نفسه، يلتقي فريق القاسم الرابع 
عشــر برصيد  12 مع ثامن الترتيب الحدود 
برصيد 19 في ملعب كربالء الدولي وستكون 
الفرصــة مواتيــة ألبنــاء بابــل فــي اظهــار 
ملســاتهم الفنيــة واحراج كتيبة عــادل نعمة 
التي قدمت مســتويات مميــزة في الجوالت 

املاضية.
وفي املبــاراة الثالثة التي تقــام في التوقيت 
ذاته، يضّيف ملعب النجف الدولي أصحاب 
األرض غزالن البادية رابع الترتيب برصيد 
24 نقطة، وضيفه دهوك العاشر برصيد 18 

نقطة.
وتختتــم لقاءات اليوم، باملبــاراة املثيرة بني 
الكهرباء والزوراء عند الساعة 4:30 عصرًا، 

وســيكون ملعب النوارس الــذي يعد (املكان 
االفتراضي للكهرباء) مســرحًا لها، وتمني 
كتيبــة املدرب لؤي صالح النفس في تحقيق 
انتصار معنــوي كبير على وصيــف الدوري 
القلعــة البيضــاء برصيد 25 نقطــة النتزاع 
الوصافــة منه في حال تعثر الطلبة والنجف 
العقليــة  هــذه  وتنتهــج  مشــوارهما،  فــي 
التدريبيــة الشــابة طريقــة لعــب منظمــة 
تقترب مــن اللعب غير املباشــر واالنتشــار 

فــي املســاحات واالقتــراب التدريجــي من 
جــزاء املنافس ونجحــت بإحــراز 16 هدفًا 
منهــا أربعــة أهــداف مــن (خــارج منطقة 
الجــزاء)، فــي املقابل يعــول القديــر أيوب 
اوديشــو علــى توظيــف العناصــر الجديدة 
التي جلبها إلى تشــكيله على غرار األردنيني 
الظهير األيســر( محمد أبو حشيش وزميله 
العــب االرتــكاز إبراهيم ســعادة) لضبط 
إيقاع الوسط وتنشيطه إلى جانب سعد عبد 

األميــر واملضي قدمًا بآلية التســجيل خالل 
الربــع األول مــن اللقــاء، بخالف منافســه 
الــذي تبــرز خطورته فــي الربــع األول من 

الشوط الثاني.
أخيرًا، تأتــي القمة الجماهيريــة املرتقبة، 
الصقــور واألنيق في مقدمــة مواجهات يوم 
غــد الجمعــة كونها تجمــع املتصــدر القوة 
الجوية برصيد 25 نقطة ومطارده األنيق في 

املركز الثالث بفارق نقطة واحدة.
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ــدًا  ــة غ ــرط ــش ــق ال ــري يــتــطــلــع ف
الــصــدارة،  فــي  للبقاء  الجمعة 
الجولة  منافسات  بانطالق  وذلك 
املرحلة  ــن  م عــشــرة  الخامسة 
األولى لدوري اليد املمتاز، والذي 
لــقــاءات،  سبعة  إقــامــة  سيشهد 
الترتيب  ثــالــث  يــالقــي  عندما 

الجيش. 
وفي أبرز مواجهات الجولة يالقي 
ومتصدر  املاضية  النسخة  بطل 
الجيش  نظيره  الشرطة  الترتيب 
سعيًا  الوطني،  املركز  قاعة  في 
الكاملة  بالعالمة  للظفر  منهما 
ستحمل  ــهــا  أنَّ يبدو  مــبــاراة  فــي 
اللمحات  من  العديد  طياتها  في 
واإلثــارة  للندية  إضافة  الفنية 

عطفًا على العناصر املتواجدة في 
كال الفريقني .

آمــًال  املــبــاراة  القيثارة  ويــدخــل 
عن  واالبتعاد  صدارته  تعزيز  في 
الشعبي،  الحشد  منافسيه  أقرب 
تصحيح  إلى  الجيش  يسعى  بينما 
املسار وتعويض تعادله في الجولة 
ــروج  ــخ ــى وال ــال ــع دي املــاضــيــة م
في  ستضعه  إيجابية  بنتيجة 

املركز الثاني .
يستضيف  املواجهات  بقية  وفي 
منافسه  كــربــالء  ـــدوري  ال رابــع 
العربي،  الخليج  الترتيب  متذيل 
سابع  فيه  سيشد  الذي  الوقت  في 
الترتيب الكرخ الرحال إلى األنبار 
املركز  صاحب  التعاون  ملالقاة 
تستضيفه  لقاء  في  عشر  الحادي 
وستحتضن  املعارف،  كلية  قاعة 
مباراة  سالم  علي  املرحوم  قاعة 
وسيالعب   ، والناصرية  ديالى 
نفط ميسان ضيفه بلدية البصرة 
ستضيف  التي  املعهد  قاعة  في 
 ، ــوت  ــك وال املسيب  لــقــاء  أيــضــًا 
ويستقبل الكوفة في قاعته الفتوة، 
وسيكون فريق الحشد الشعبي في 

حالة انتظار .
كرة  اتحاد  أعلن  آخر  سياق  في 
البطولة  في  العراق  مشاركة  اليد 
ملنتخبات  عشرة  الحادية  العربية 
في  إقامتها  املــقــرر  الناشئني 
خالل  عمان  األردنية  العاصمة 

الفترة من 21 - 28 شباط  املقبل.

يــســعــى رئــيــس االتـــحـــاد الـــعـــراقـــي لــكــرة الــقــدم 
عـــدنـــان درجـــــال إلــــى الــظــفــر بــعــضــويــة املــكــتــب 
التنفيذي لالتحاد اآلسيوي من بني 32 مرشحًا 
لشغل 26 مقعدًا قاريًا، خالل االنتخابات التي 
ستجري في املنامة في األول من شباط املقبل 
الثالث  العادي  العمومية  الجمعية  اجتماع  وهو 
والــثــالثــني التــحــاد الــقــارة الــصــفــراء، إذ يمضي 
الــشــيــخ ســلــمــان بــن إبــراهــيــم آل خــلــيــفــة، قدمًا 
لوالية ثالثة والبقاء على عرش الكرة اآلسيوية، 
لــلــدورة  الــرئــيــس  بمنصب  بالتزكية  فـــوزه  بعد 
عمومية  وســتــقــوم   ،(2027  -  2023) املــقــبــلــة 
آل خليفة في خطوة  انتخاب  بإعادة  اآلسيوي 
تعكس تقدير االتحادات الوطنية لدوره الواضح 
في تطوير مسيرتها على امتداد عشرة أعوام 

من العمل املثمر. 
ويــعــد الــشــيــخ ســلــمــان بــن إبــراهــيــم آل خليفة، 
املـــــرشـــــح الــــوحــــيــــد ملـــنـــصـــب رئــــيــــس االتــــحــــاد 
اآلســـيـــوي لــكــرة الـــقـــدم (تــلــقــائــيــًا نــائــب رئــيــس 
املرشحني  قائمة  تضم  بينما  الدولي)،  االتحاد 
الرئيس الخمسة كًال من: هاشم  ملنصب نواب 
حيدر (لبنان) غرب آسيا، ومهدي تاج (إيران) 
وداستانبيك كونوكبايف (قرغيزستان) وسط 
آســـيـــا، ويـــوجـــني تــســيــتــشــوب (بـــوتـــان) جــنــوب 
آســيــان،  مــنــطــقــة  (مــيــانــمــار)  زاو  وزاو  آســـيـــا، 

وغانباتار امغاالنباتار (منغوليا) شرق آسيا.
وأمـــــا املـــرشـــحـــون لــعــضــويــة مــجــلــس االتـــحـــاد 
بــن أحمد  بــن خليفة  الشيخ حمد  الــدولــي فهم: 
(الـــصـــني)،  زهــــاوكــــاي  (قــــطــــر)، ودو  ثـــانـــي  آل 
غيو-تشونغ  ومونغ  (اليابان)،  تاشيما  وكــوزو 
(كوريا الجنوبية)، وداتوك حاجي حامدين بن 

حاجي محمد أمني (ماليزيا) وماريانو ارانيتا 
(الفلبني)، وياسر املسحل (السعودية).

في  التنفيذي  املكتب  عضوية  على  ويتنافس 
اآلسيوي كل من عدنان درجــال مطر  االتحاد 
(األردن)،  يـــوســـف  عــمــيــش  ـــــؤي  ول ـــــعـــــراق)،  (ال
ــلــه أحــمــد الــشــاهــني (الـــكـــويـــت)، وســالــم  وعــبــدال
ســعــيــد الــوهــيــبــي (عــــمــــان)، وعـــبـــدالـــلـــه نــاصــر 
الجنيبي (اإلمــارات)، من غرب آسيا، وأرسالن 
آينازاروف (تركمانستان)، ورافشان ايرماتوف 
(أوزبــــكــــســــتــــان)، مــــن وســـــط آســــيــــا، وشـــاجـــي 
بـــرابـــهـــاكـــاران (الـــهـــنـــد)، وبـــســـام عــبــدالــجــلــيــل 
(نيبال)،  نيمبانغ  بيكرام  وبانكاج  (املــالــديــف)، 
مــن جــنــوب آســيــا، وكــريــس نــيــكــو (أســتــرالــيــا) 
وسوميوت بومبانمونغ (تايالند) وتران كووك 
توان (فيتنام) منطقة آسيان، وفوك كاي شان 

اريك (هونغ كونغ) من شرق آسيا.
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أربعة عشــر يومًا من ذهب مرت ســريعًا على شــعبنا وعلى 
أهــل الخليج ضيــوف البصــرة والعراق وشــمس الحقيقة 
التي مــا غربت وال مالت عــن طيبتها وكرمها وســخائها... 
أخيــرًا انتهــت الحكايــة وعــاد أســود الرافدين إلى ســكة 
التفــوق ولو من بوابة الخليج، بعد طــول انتظار وغياب عن 
منصات التتويج اســتمر زمنًا طويًال عانــى فيه أهل الكرة 
من شــتى أنواع االنتقــاد، وصلت أحيانًا إلى حــد القطيعة 
والزعل والشــكوى إلى القضــاء املحلي والدولي... ســنوات 
عجاف مرت علينا ونحن نعلــم أنَّ العراق يمرض واليموت 
والبــد يومًا أن يعــود إلى موقعه املناســب في ســلم اإلبداع 
والتفوق.. خليجي 25 شهد نجاحًا باهرًا في جميع األصعدة 
اإلداريــة واإلعالميــة والفنية، وانتصــارًا مزدوجًا لبالدنا 
في حقيقة الحياة وسمو شــعبنا بانسانيته وسالمه، بعدما 
حاول األعــداء عبر عقود من الزمن طمس هويته املســاملة 
الكريمة، ولكن مهنية إعالمنا وإعــالم الخليج االحترافي 
ومــا نقله عــن العــراق عمومــًا والبصرة خصوصًا أســهم 
بشــكل كبير ومؤثــر في إزالــة أطنان من 
الصــور والفرضيــات ذات االيدلوجيات 
املتقدة حقدًا عن حقيقة بالدنا املترامية 
أهلهــا  وشــجاعة  بثقافتهــا  األطــراف 
وإيمانهــا وإنســانيتها وحضارتهــا التــي 
يســتمد منهــا املواطن العراقــي حاضره 
التــي  الجماهيــر  مشــاهد  ومســتقبله.. 
زحفت صــوب البصــرة ومالعبهــا التي 
عجزت عن احتوائهم  حركت املســؤولني 
الســلطات  كل  عبــر  البــالد  إدارة  عــن 
جعلتهــم  و  والتشــريعية  التنفيذيــة 
ينصهــرون فــي بودقــة واحــدة مــع هذه 
الجماهيــر، ووعــت أهميــة الرياضة في 
حياة الشــعوب وما لها من تأثير في تقــدم البالد ورفاهية 
الشــعب وسعادة شــبابه وشــيبه وما تمتلك من سحر قادر 
على إذابة ثلوج الفتور والقطيعة مابني الشعوب واألمم وما 
تكريم أهل السياســة لكتيبة األســود أبطــال الخليج وعلى 
كل املســتويات الحكومية والرســمية والشــعبية إال رســالة 
جلية ألهميــة الرياضة في حياة شــعبنا وأمتنــا العراقية، 
ولذلــك يجب إدامة هذا الشــعور الوطني الكبير بمزيد من 
العمل الجاد عبر بوابة املؤسسات الشبابية والرياضية من 
خالل االســتعانة بمختلف الخبراء مــن العراقيني والعرب 
واألجانــب القادرين علــى تطويــر الرياضة عمومــًا وكرة 
القدم خصوصًا لتكون مصدرًا من مصادر االبداع العراقي 
العظيم في بناء اإلنســان والوطن  وتحقيق الغاية الســامية 
من وجودها في حياة شــعبنا العظيم.. شكرًا من القلب إلى 
أمنا البصرة أرضًا وشــعبًا ونخًال وضفافًا، وشكرًا إلى كل 
مواطــن عراقي أو عربي أو خليجي أســهم في تكريس حلم 

استضافة بطولة الخليج في العراق.

تشــهد البصــرة اليــوم «الخميــس» إقامة 
اُملؤتمــر االنتخابــي لنــادي املينــاء الختيار 
هيئــة إدارية جديــدة تقود العمــل ملدة أربع 
ســنوات وتتصدى خالله مللفات من شــأنها 
اإلداري  العمــل  مســار  تصحيــح  إعــادة 
والســعي الســتعادة ملعب امليناء وتســجيل 
حضــور (الســفانة) مــن جديد فــي قائمة 

الدوري املمتاز للموسم القادم.

(312)
وقــال رئيس الهيئة اُملؤقتة عــادل ناصر في 
(الصبــاح الرياضي): إنَّ ”اإلدارة  حديث لـ
اُملؤقتة أكملت ما عليها من إجراءات وتستعد 
اليــوم لتســليم مقاليــد األمور إلــى الهيئة 
اإلداريــة، التــي ســُتنتخب من قبــل الهيئة 
العامة“ مبينــًا أنَّ ”اُملؤقتة أنهت فترة عملها 
بنجاح أشــار إليه وأشــاد به الجميع بعدما 
أدت دورهــا بحرص وتفان وعملت لتيســير 
أمور النادي وفريق كــرة القدم في املقدمة 
من خالل توفير أرضية عطاء ســليمة رغم 
عديد اُملعرقالت“ ُمؤكدًا ”ســعينا باستمرار 
من أجل تحديد هيئة عامة مسؤولة فكان أن 
طبقنــا املعايير املهنية في التســمية وبذلك 
حددنا هيئــة عامة جديــدة قوامها (312) 
وســيجد الجميع أنها ُمؤهلــة النتخاب هيئة 
إداريــة ُيعتّمد عليها“ الفتًا إلــى أنَّ ”اإلدارة 
الجديــدة ســترفع إلــى خانة العمــل عديد 
امللفــات لعــل فــي طليعتها تصحيح املســار 
وإعــادة ملعب امليناء األوملبــي وحجز مقعد 
(الســفانة) فــي قائمــة الــدوري املمتاز“  لـ
ُمســتدركًا أنَّ ”عائدية أرضية ملعب امليناء 
األوملبي هي للموانئ واُملشيدات تعود لوزارة 
الشباب والرياضة وستكون هناك تحركات 
من قبل اإلدارة الجديدة الســتعادة امللعب، 
والرياضــة  الشــباب  وزارة  وأن  الســيما 
متعاونة معنا في هذا امللف“ ُمواصًال :“وبعد 
ذلك ســتعود الوحدات التدريبية ومباريات 

الفريق إلى ملعبنا».

وعاد ناصر إلى فتح ملف االنتخابات قائًال: 
«كان ُمقــررا أن تجــري االنتخابــات قبيــل 
بطولــة خليجــي25، إال أن الجــو الرياضي 
العام بقّي موجهًا نحــو البطولة على اعتبار 
هــا ُتمثــل قضية وطــن، لذلك تــم تأجيل  أنَّ

اُملؤتمــر إلى اليــوم الخميس» ُمشــددًا على 
ه «جــرت عملية مصادقة مكتــب األندية  أنَّ
فــي اللجنــة االوملبيــة علــى الهيئــة العامة 
الجديــدة، التــي ُفصــل منها من لــم يدفع 
بدل االشــتراك» كاشــفًا عــن «وجود بعض 

(املعارضة) وكان  األطراف، التي ُسمّيت بـ
عناصرها ســببًا في تدهور األمور في نادي 
املينــاء وُيحســب لهــم هبــوط (الســفانة) 
إلــى دوري الدرجــة الثانيــة تحركــوا عــن 
طريق الشــكاوى لعرقلة مســيرة اإلصالح، 

إال أن القضــاء العــادل رد بأمــر والئــي كل 
ُمحاوالتهم وقرر املضي بإجراء االنتخابات 
وصدر أمر مــن اُملؤقتة قضى بفصلهم - أي 
املعارضة - ألنهم لم يدفعوا بدالت اشتراك 

طيلة 6 أشهر».

 

إذ تقام غــدًا الجمعة، أربــع مباريات لحســاب الجولة التاســعة، يلتقي 
في املجموعــة األولى، االتصاالت مع البحري علــى ملعب التاجي، بينما 
يســتضيف ســامراء على ملعبه جاره فريــق الحويجــة، ويواجه صاحب 
األرض أمانة بغداد املتصدر نظيره ميســان، على أن تختتم لقاءات هذه 
املجموعــة بلقاء الدفاع املدني مع الرمادي على ملعب 5000 متفرج، وقد 
قررت لجنة املسابقات في اتحاد الكرة إقامة هذه املواجهات في الساعة 

الثانية والنصف ظهرًا.
وتستكمل مباريات املجموعة الثانية بعد غد السبت، بلقاء املتصدر ديالى 
على أرضه الجوالن، ويحتضن ملعــب النجف الدولي الثاني لقاء الكوفة 
مع السماوة، واملصافي مع املرور على ملعب األول، ويلتقي فريق الحسني 
مع الشــرقاط على ملعــب 5000 متفرج، وتقام على ملعــب القوة الجوية 
مباراة الصليخ والناصرية وتختتــم هذه الجولة بلقاء امليناء وعفك على 

ملعب الفيحاء.

يرى مدرب كرة الحدود عادل نعمة أنَّ فريقه بات جاهزًا ملالقاة 
نادي القاســم اليوم لحساب الجولة الـ13 من منافسات الدوري 
املمتاز، واألمل يحدوه الســتعادة نغمة الفــوز بعد 3 مباريات لم 

يذق فيها طعم االنتصار.
(الصبــاح الرياضي): جهزنا الفريق بشــكل جيد  وقــال نعمة لـ
ملواجهة نادي القاســم في املباراة التي تأتي بعد توقف أكثر من 
4 أســابيع، حيث تم اســتغالل الفترة األخيــرة ملعالجة األخطاء 
والنقاط الســلبية لتجنب تكرارها في املباريات املقبلة، إضافة 
إلــى خوض عدة لقــاءات ودية من أجل الوقوف على مســتويات 
الالعبني وجاهزيتهم فنيًا وبدنيًا قبل عودة منافســات الدوري، 
أبرزها الفوز على الطلبة وأمانة بغداد بنتيجة واحدة (2 – 1). 

وأضاف أنَّ مباراة اليوم لن تكون ســهلة علــى االطالق، لكونها 

تعــد أول اختبار رســمي بعــد التوقف، فضًال عــن قوة نادي 
القاســم وهو يلعــب على أرضــه املفترضة (ملعــب كربالء 
الدولــي) وأمام جماهيره الغفيرة، كما أنَّ فريقه ســيفتقد 

إلى خدمات 7 من أهم عناصره ألسباب متعددة.
وتابــع أنه وبالرغم من الصعوبات املذكــورة إال أن الحدود 
عازم بتشكيلته الشبابية على تقديم مستويات جيدة تسهم 

بتحقيق الفوز والظفر بالنقاط الكاملة.
وبشــأن وضع الفريق وإمكانية تقدمه للمربع الذهبي أشــار 
نعمة إلى أنَّ الحدود يســير بالطريــق الصحيح بعد 12 جولة 
حقــق فيها الفوز فــي 4 وتعادل فــي 7 مقابل خســارة وحيدة 
تعرض لها أمام نوروز، وهو يتواجد في املركز الثامن برصيد 
(19 نقطــة)، وبالتالي فان مســيرة النادي تعــد مثالية حتى 
اآلن، وان الطمــوح في تصاعد ملواصلة رحلة النجاحات نحو 

احتالل مرتبة متقدمة في نهاية املطاف.

يرنو نــادي الكهرباء إلــى تحقيق نتيجة 
إيجابيــة عندمــا يواجــه الــزوراء اليوم 
الخميس ضمن منافســات الجولة الـ13 
من الدوري املمتاز لكــرة القدم، ويقدم 
جيــدة  مســتويات  البرتقالــي  الفريــق 
تحت قيادة مدربه الشــاب لؤي صالح، 
ويتواجــد حاليــًا فــي املرتبة الخامســة 

برصيد (24 نقطة).
وقال املنســق اإلعالمي لنادي الكهرباء 
خيــام الخزرجــي في تصريــح خص به 
(الصباح الرياضي): إنَّ فريقه اســتغل 
فتــرة التوقــف األخيــرة بإجــراء عــدة 
مباريــات وديــة للوقوف على مســتويات 
الالعبــني فنيــًا وبدنيــًا، إذ تمكــن مــن 
الكهربائيــة  الصناعــات  علــى  الفــوز 
بهدفني لهدف واحــد، كما تخطى حيفا 
بثالثة أهــداف مقابل هدفــني، مضيفًا 
أنَّ اللقــاءات التجريبيــة كانــت بمثابــة 
فرصــة مثالية للجهــاز الفني من خالل 
الزج بأكبر عدد من العناصر، واالطالع 
على األخطاء ومعالجتها قبل اســتئناف 

منافسات الدوري.
وتابــع، أنَّ مواجهة اليوم ستشــهد عودة 
الالعبني حسني فالح و املحترف الغاني 

ستيفن بافور بعد شفائهما من اإلصابة 
التــي لحقــت بهما فــي الــدور املاضي، 
وستشكل عودتهما إضافة جيدة للفريق، 
ال سيما انهما يعدان من العناصر املهمة 
فــي تشــكيلة املــدرب لؤي صــالح، وفي 
املقابل ســيفتقد البرتقالي إلى خدمات 

املدافع علي خالد، بسبب الحرمان.
وعــن إمكانية تواجــد حــارس منتخبنا 
الوطنــي علــي العبادي بشــكل أساســي 
فــي مبــاراة اليــوم أوضــح الخزرجي، 
حــرص  املرمــى  حــراس  مــدرب  أنَّ 
خــالل الفتــرة املاضيــة علــى تحضير 
الحــارس البديل عمار علي ومشــاركته 
فــي املباراتني الوديتني لغــرض تجهيزه 
للذود عن شــباك البرتقالي، السيما أن 
الحارس األساســي علي العبــادي رافق 
وفــد منتخبنــا فــي جوالتــه واحتفاالته 
األخيــرة، ولذلك فهو بحاجــة إلى فترة 
مــن الراحة، على أن يتــم االعتماد عليه 
في االختبارات املقبلة. وأشار الخزرجي 
إلى انَّ الفريق خاض أمس األربعاء آخر 
وحدة تدريبية قبل مالقاة الزوراء، حيث 
ركز فيها املــالك التدريبي على الجانب 
النفســي، مؤكــدًا أهمية الظفــر بنقاط 
املباراة الثــالث، بغية فك الشــراكة مع 

النجف واالرتقاء للمربع الذهبي.

ًرســمي بعــد التوقف، فضًال عــن قوة نادي 

ـب على أرضــه املفترضة (ملعــب كربالء 
فريقه ســيفتقد  َّجماهيره الغفيرة، كما أن

ن أهم عناصره ألسباب متعددة.
م من الصعوبات املذكــورة إال أن الحدود 
شبابية على تقديم مستويات جيدة تسهم 

ظفر بالنقاط الكاملة.
ريق وإمكانية تقدمه للمربع الذهبي أشــار
جولة 12 بعد ود يســير بالطريــق الصحيح

فــي 4 وتعادل فــي 7 مقابل خســارة وحيدة 
وروز، وهو يتواجد في املركز الثامن برصيد
فان مســيرة النادي تعــد مثالية حتى لتالي
ح في تصاعد ملواصلة رحلة النجاحات نحو

قدمة في نهاية املطاف.
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وخــرج النصر فائــزًا في الظهور الرســمي األول ألفضل العب فــي العالم خمس 
مرات، أمام االتفاق بهدف وحيد، ما أبقاه في صدارة الدوري السعودي 

بفارق نقطة عن غريمه الهالل الذي لعب مباراة أكثر.
ويشارك الهالل في الكأس الســوبر بصفته بطًال للدوري املوسم 
املاضــي، والفيحــاء بطًال لكأس امللــك، بينما يشــارك االتحاد 
كوصيــف للدوري، مع النصــر ثالث الدوري بــدًال من وصيف 

الكأس (الهالل).
ويملــك الهالل ثالثــة ألقــاب في املســابقة، مقابــل اثنني 

للنصر ولقب لكل من الفتح والشباب واألهلي.
وكان نظام الكأس الســوبر في الســنوات املاضية عبارة 
عن مباراة واحــدة تجمع بطلي الــدوري والكأس، لكن 
بنظامهــا الجديد تســير على خطى مســابقة الكأس 
الســوبر اإلســبانية التي احتضنتها الســعودية أخيرًا 

بمشاركة أربعة أندية وتّوج برشلونة بلقبها.
التقى النصر واالتحاد هذا املوسم في الدوري املحلي، 
وانتهت املباراة التي شــهدت طرد العــب من كل فريق 
بالتعادل الســلبي، علمــًا أنَّ االتحاد فاز املوســم املاضي 

ذهابًا وإيابًا (3 - 1 و3 - 0).
وتســبق هذه املواجهة مبــاراة الهالل حامل اللقب مــع الفيحاء على 
اســتاد األمير فيصل بن فهــد، مع أفضلية علــى الورق لألول، 
الســيما في ظل حلول منافســه في املركز الثالث عشر في 
الــدوري مــع 4 انتصارات فــي 14 مباراة، لكــن األخير 
حقــق انتصارًا تاريخيًا بــركالت الترجيح على الهالل 

في نهائي كأس امللك في أيار املاضي.

 واصل الصربي نوفاك ديوكوفيتش، املصنف رابعًا، عودته املوفقة لبطولة 
أســتراليا املفتوحة، أولى البطوالت األربع الكبــرى في كرة املضرب، وبلغ 
نصف النهائي للمرة العاشــرة بفوزه الســهل على الروسي أندري روبليف 

الخامس 6 - 1 و6 - 2 و6 - 4.
وغــاب ديوكوفيتش عن البطولة األســترالية العام املاضــي وُحِرَم من 
محاولة الفوز بلقبها للمرة الرابعة تواليًا والعاشــرة في مسيرته على 
خلفية رفضه تلقي اللقاح املضاد لفيروس كورونا، ما فتح الباب أمام 
اإلســباني رافايل نادال إلحــراز اللقب ثم الفوز الحقــًا بلقبه الثاني 

والعشــرين الكبير، متخطيًا الصربي الذي يتواجه في دور األربعة 
مــع األميركي تومي بول الفائز على مواطنه ابن العشــرين عامًا 

بن شيلتون 7 - 6 (8 - 6) و6 - 3 و5 - 7 و6 - 4.
لكــن الســلطات ســمحت للصربي البالــغ 35 عامــًا بالعودة 

إلــى البطولــة مجــددًا ويبــدو عازمًا علــى معادلــة رقم 
نادال والفوز باللقب العاشــر له في ملبورن بعدما 

بلــغ نصــف النهائــي الرابــع والثالثــني له في 
البطوالت الكبرى، ليصبح بذلك قاب قوســني 
من الرقم القياســي املسجل باسم السويسري 
املعتزل روجيــه فيــدرر (46)، متقدمًا بفارق 

مريح عن نادال (38).
وما يعــزز حظوظ ديوكوفيتش الــذي حرم أيضًا 

املوســم املاضي من خــوض بطولة فالشــينغ ميدوز 
األميركية على خلفية اللقاح، من اســتعادة لقب البطولة 

األســترالية أنه توج بطًال في جميع املناســبات التسع 
السابقة التي وصل فيها إلى دور األربعة.

ولــم يجــد ديوكوفيتــش صعوبــة تذكر فــي حرمان 
روبليــف من الوصول إلــى دور األربعة ألول مرة في 
البطــوالت الكبرى والفــوز عليه للمــرة الثالثة من 

أصل أربع مواجهات بينهما.

وخـــرج النصر فائــزًا
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يالقي اليوم الخميس ريال مدريد غريمه في العاصمة 
نادي إتلتيكو في ربع نهائي كأس اســبانيا لكرة القدم، 
للمرة األولــى منذ العام 2015،بينما يحل اتلتيكو بلباو 

ضيفًا على فالنسيا.
وسيدخل رجال املدّرب اإليطالي كارلو أنشيلوتي وهم 
منتشــون بفوز مهم خارج قواعدهم، ضمن منافسات 
الدوري بثنائية نظيفة على إتلتيك بلباو األحد املاضي، 
بفضــل هدفي الحائز علــى الكرة الذهبية الفرنســي 
كريــم بنزيمة واألملانــي توني كــروس، ليبقى ”امللكي“ 

على مسافة ثالث نقاط من الصدارة.

لكن هذا الـ“ديربي“ لن يكون ممرًا سهًال للـ“ميرينغي“ 
أمــام فريق املدرب األرجنتيني دييغو ســيميوني الذي 
انتعــش فريقه أخيــرًا بفوز علــى بلد الوليــد -3 صفر 
بفضل الفرنســي أنطوان غريزمان، فــي مباراة ظهر 
فيها العبــه الجديد القــادم من برشــلونة، الهولندي 

ممفيس ديباي.
رغــم ذلك، فــإن ريــال مدريد الســاعي إلــى التتويج 
بالــكأس للمــرة األولــى منــذ العــام 2014، قــد يكون 
صاحــب الكفة الراجحــة بالعبور من هــذه املواجهة، 
ذلــك أنه لــم يخســر فــي آخــر 7 مباريــات ”ديربي“ 
خاضهــا علــى ملعبــه ســانتياغو برنابيــو، مــع أربعة 

انتصارات وثالثة تعادالت.

ومــع إتلتيكو مدريــد تحديدًا، فــاز النــادي امللكي في 
آخر ثالث مواجهــات بينهما على ملعبــه، من دون أن 
يســتقبل أي هــدف. وفي املواجهة األخــرى التي التقل 
أهمية عــن الديربــي املدريدي ســيحل اتلتيكــو بلباو 
ضيفًا ثقيًال على فالنســيا في ملعب امليســتايا، ويأمل 
الخفافيش اســتغالل الحالة املعنوية للضيوف السيما 
انهــم قادمون من خســارة أمــام الريال فــي ملعبهم، 
بينما يطمح بلباو إلى تصحيح املسار وتعويض نتائجه 
املتذبذبة في مســابقة الليغا، يشــار إلى أنَّ بلباو تأهل 
لهذا الدور بعد اقصائه اســبانيول، بينما بلغ فالنسيا 
ربــع النهائي بفــوز كبير علــى ســبورتينغ خيخون من 

الدرجة األولى بأربعة أهداف نظيفة.

 

األمــم  دوري  نهائــي  نصــف  قرعــة  أفــرزت 
ســحبت  التــي  القــدم  كــرة  فــي  األوروبيــة 
أمــس األربعــاء مواجهــة هولنــدا مــع كرواتيا 
 وإســبانيا مــع إيطاليــا فــي حزيــران املقبــل

 في هولندا.
وتفتتح هولنــدا، مضيفة املباريات الحاســمة، 
الــدور نصــف النهائــي فــي روتــردام يــوم 14 
حزيران أمام كرواتيا، ثم تلعب في اليوم التالي 

إسبانيا مع إيطاليا في انشخيده.
وتقــام مبــاراة تحديــد املركــز الثالــث في 18 

منه في انشــخيده والنهائي فــي اليوم عينه في 
روتردام.

وكانــت فرنســا حاملــة اللقــب أقصيــت مــن 
كرواتيــا  وراء  حلولهــا  بعــد  املجموعــات،  دور 
والدنمارك بفوز يتيم في ســت مباريات، لكنها 
عّوضــت ببلوغها نهائي مونديــال 2022 عندما 

خسرت بركالت الترجيح أمام األرجنتني.
وانطلقت هذه البطولة عام 2018 لتحّل بدًال من 
املباريات الودية التقليدية للمنتخبات الوطنية.

يحصــد الفائــز كأســًا فخريــة ويحجــز ثالثة 
منتخبات عبرها بطاقة التأهل إلى كأس أوروبا 
2024، من خــالل ملحق بعد ختــام التصفيات 

االعتيادية.
فــي  تخســر  لــم  الوحيــدة  هولنــدا،  والتقــت 
دور املجموعــات، مــع كرواتيــا مرتــني حيــث 
اقتســمتا الفــوز، بينمــا فــازت إيطاليــا علــى 
 إســبانيا 11 مــرة وخســرت 12 مــرة وتعادلتــا 

في 16 مواجهة.
وكانــت إســبانيا فازت علــى إيطاليــا 2 - 1 في 
نصف نهائي 2021، قبل أن تخســر أمام فرنسا 

في املباراة الحاسمة.
واحــرزت البرتغــال لقــب النســخة األولى من 
املســابقة على حســاب هولنــدا 1 - 0 وفرنســا 

الثانية أمام إسبانيا 2 - 1.

 

 حقــق العمالق الصربي نيكوال يوكيتش عــودة من اإلصابة التي أبعدته عن 
فريقه دنفر ناغتس ملباراتني، وذلك بقيادته للفوز على مضيفه نيو أورليانز 
بيليكانــز 99 - 98 في دوري كرة الســلة األميركي للمحترفني، بينما ســقط 

بوسطن سلتيكس، متصدر املنطقة الشرقية، أمام ميامي هيت 95 - 98.
فــي نيو أورليانز، لم يظهر يوكيتــش أي تأثر باإلصابة العضلية التي أبعدته 
عن املباراتني املاضيتني، وذلك بتحقيقه ثالثة أرقام مزدوجة ”تريبل دابل“ 
للمرة الخامســة عشرة هذا املوسم بعد تسجيله 25 نقطة مع 11 متابعة و10 

تمريرات حاسمة.
وسجل يوكيتش سلة التقدم والفوز الرابع والثالثني ملتصدر املنطقة الغربية 
في آخر 16.9 ثانية من اللقاء، مستفيدًا من انشغال بيليكانز في الدفاع على 
زميله جمال موراي الذي مرر الكرة للصربي، فكان األخير على املوعد ملنح 

الضيــوف االنتصار في لقاء ســيطروا على معظم فتراتــه وحتى أن الفارق 
وصل إلى 19 نقطة قبل أن يعود صاحب األرض من بعيد في الربع األخير.

ه  وقال يوكيتش بعد اللقاء الذي تألق فيه موراي أيضًا بتســجيله 25 نقطة: إنَّ
”ســعيد بالفوز. الجوائز الشــخصية ال تعني شــيئًا حقًا“، كاشفًا أن إصابته 
العضلية ”ليســت بالشــيء الخطيــر، وبالتالي آمل أن تكــون األمور على ما 

يرام».
وفي ميامــي، عزز بام أديبايــو حظوظه بأن يتم اختيــاره كأحد البدالء في 
مباراة كل النجوم ”أول ســتار“ املقررة في 19 الشــهر املقبل في سولت اليك 
سيتي، وذلك بقيادته هيت إلسقاط سلتيكس 98 - 95 بعدما سجل 30 نقطة، 

بينها سلة التقدم في آخر 20.4 ثانية، إضافة إلى 15 متابعة.
ورغــم تألق النجم الســلوفيني لوكا دونتشــيتش بتســجيله 41 نقطة مع 15 
متابعة، مني داالس مافريكس بهزيمته الرابعة والعشــرين وجاءت على يد 

ضيفه واشنطن ويزاردز بفارق نقطة واحدة 126 - 127.

{NBA
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بالتعــرف  يقــوم  مــن  هنــاك 
عليكم من خالل ســفر خارجي 
أو للعمل مع شــركات خارجية، 
أنتم أمام جــو ايجابي في أكثر 

من موضوع .

 هنــاك تحــول مهــم يغيــر الكثير من 
ميكانيكية حياتكم فقد تجدون فرص 
جديــدة فــي العمــل واملال ممــا تكون 

عامال رئيسا في نقلكم لواقع أفضل.

تنجحــون فــي القيام بســفر على 
نطــاق قريب وتــزداد اتصاالتكم 
الهاتفيــة، كما تحصلــون على رد 

ايجابي ومطمئن من اآلخرين.

هناك أكثر من جانب يستوقفكم 
عليكم اجتيــاز األوضاع املتعبة. 
حافظــوا علــى هدوئكــم وعدم 
مــن  مــع  للمواجهــة  اللجــوء 

تحبوهم.

دراســيا ملــن يرغــب متابعــة أحواله 
الدراســية الوقــت يشــجع فــي طلب 
هــذا املوضوع . الحــظ يقف معكم في 

توجهاتكم لهذا اليوم.

لكم  تتــاح  الفــرص  أفضــل 
فــي مجال الســفر والتقديم 
لدراسة عليا او متابعة قضية 
قانونية والحصول على قرار 

ايجابي.

أنتم أمام أجــواء غير ايجابية قد 
تتعرضــون لتوتر أو جدل بســبب 
عدم إفساح مجال للشريك إلبداء 
رأيه بحرية حاولوا أن تكونوا أكثر 

دبلوماسية.

 تــزداد مصروفاتكم وتشــكل عبئا 
للكثير منكــم ولنفــس الوقت تلوح 
للكثيــر منكــم فــرص االســتثمار 

والدخول في شراكات مالية .

وقــت إذا رغبتــم فــي القيــام فــي 
تحــرك يخــدم مصالحكــم املالية 
واملهنيــة وفرصة لزيــادة أرباحكم 

من خالل صفقات ناجحة.

 أنتم تجتــازون وقت صعب نســبيا 
لــذا عليكــم دراســة األمور بشــكل 
دقيق. يلوح في أفقكم ســفر قريب. 
اقتربتــم مــن الخــروج مــن دوامة 

املواجهات.

تنشغلون ملتابعة متطلبات العائلة، 
إنكــم بحاجة للكثير مــن الراحة، 
والبعض قد يرجي تداخل جراحي 

أو يخضع لفحوص طبية .

 ليســت أجواؤكــم مثالية في هذا 
االتجــاه عليكم االنتبــاه والحذر 
مما يــدور حولكم تبــدو أمامكم 
فرص القيــام بســفر خارجي أو 

طلبا للهجرة.

منــذ أكثر مــن أربعة عقود، تســكن أســرة ويلزية 
فــي منزل وســط ”دّوار مروري“ (ســاحة) بعد أن 
رفضت مغادرته لغرض إنشــاء طريــق دائري من 
حولــه. كان ديفيــد جــون وإيريان هواتســون، هما 

فــي  للســكن  انتقــل  مــن  أول 
”منــزل الــدّوار“ العــام 1960، 
الذي يقع في  دينبيشــير بويلز 
تنتقــل  أن  قبــل   ، البريطانيــة 

ملكيته، بعدها لشــاغلي املنزل الحاليني، الزوجني 
كلويــد وأنويــن هواتســون، وقــد كانــت املنطقــة 
حينهــا مجرد حي ســكني عــادي، وســارت األمور 
بشــكل طبيعــي لنحو عقديــن، حتــى جاءهم بالغ 
 من الســلطات املحليــة بأنه من املقرر إنشــاء دوار 

محله.
املغــادرة،  الزوجــني  رفــض  دفــع 
الطريــق  إنشــاء  الــى  الســلطات 
لتعيــش  املنــزل،  حــول  الدائــري 
األســرة منــذ ذلك الحني وســطه، 

يقول كلويد هواتسون (64 عاما وزوجته 60 عاما): 
”ليــس لدينــا قلــق بشــأن الجيــران املزعجــني“، 
مشــيرا الى أن معظم الناس، عندما يسمعون بأنه 
وأســرته يعيشــان وســط الدوار، غالبا مــا يتبادر 
الــى أذهانهــم ســؤاالن، األول هو: كيــف يصل الى 
منزلــه؟ وهو أمر من الســهل القيام بــه عن طريق 
ممــر يــؤدي اليه مــن الطريق العــام. أما الســؤال 
الثانــي فهو: هــل الحيــاة بمنــزل الــدوار صاخبة 
وتعــج بالضوضــاء؟  يقــول هواتســون: ”إن األمــر 
يشــبه الســكن على أي طريق عام، فاألمور ليســت 
بذلك الســوء، لدينا نوافذ زجاجيــة مزدوجة، فال 
نشــعر بأي إزعاج حتى لو كانــت الطريق من حولنا 
مزدحمــة ومكتظة بالســيارات في أوقــات الذروة، 
 اذ عــادة مــا يحدث هــذا لبضــع مــرات فقط في

 اليوم“.
ربمــا مــن أكبــر التحديــات التــي تواجــه عائلــة 
هواتسون بســبب موقع منزلهم الغريب هي مسألة 
توصيل وتسليم الطرود, لكون األسرة تمتلك الرمز 
البريــدي ذاته للمنــازل املحيطة بهــا، اذ غالبا ما 
يســتغرق األمر بعض الوقت من سائقي التوصيل، 
ليدركوا أن الطرد يعود لألســرة التي تسكن وسط 
الــدوار، ”عادة ما نعطي موقــع املنزل، لكن، ينتهي 
بنــا األمر لنخبر الســائق بأننا لســنا قريبني وإنما 
نحن ”وسط الدوار نفسه“، يقول هواتسون، مؤكدا 
بأنــه ال يخطــط وأســرته لالنتقــال مــن منزلهــم 
الغريــب والفريد مــن نوعه، فهم يحبونــه كما هو، 

فهو منزل العائلة وسيبقى.
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األعمــال  وســيدة  النجمــة  أعلنــت 
الثالثــاء  هيلتــون  باريــس  األميركيــة 
الفائــت، عبــر إنســتغرام والدة طفلها 

األول.
ونشــرت هيلتون صــورة لطفلها مرفقة 
إياها برمٍز تعبيري لقلٍب باللون األزرق، 
مع رســالة جاء فيهــا "ال كالم يمكن أْن 
يعّبر عن مدى الحب الذي نكّنه لك منذ 

هذه اللحظة".
أنَّ  أميركيــة  إعــالم  وســائل  وذكــرت 

الطفل هو صبي ُولد من أٍم بديلة.
وكانت النجمة السابقة لتلفزيون الواقع 
البالغة 41 عامًا كشــفت الشهر املاضي 
أنهــا حاولت مــع رجل األعمــال كارتر، 

زوجهــا منــذ 2021، اإلنجــاب بتقنيــة 
التلقيح االصطناعي خالل الجائحة.

وأوضحت ملجلــة "بيبل" املتخصصة في 
أخبار املشاهير أنَّ الوقت كان "مناسبًا" 
لهــذه الخطوة نظرًا إلــى أنَّ العالم كان 

"متوقفًا" في بداية أزمة كوفيد - 19.
وفي بيان نشــرته املجلــة، قالت باريس 
ها وأقرباءها "يغمرهم الحب  هيلتــون إنَّ

لصبينا الصغير".

أمر غريب رافق مسيرتي الصحفية، التي قاربت من ستني عامًا، وهي 
شــحة التكريمات الحقيقية (أنا ال أضع الشهادات التقديرية والدروع 
الزجاجيــة في خانــة التكريمات، فعنــدي منها حمل بعيــر)، وأقصد 
بالحقيقيــة تلك التي تنعش الروح، وتجعلك قــادرًا على دعوة حبيبتك 
إلى وجبة عشــاء فاخرة، وتشــتري لها هدية تناســب حجــم أكاذيبك 

العاطفية والرومانسية!
مســيرتي تؤكد بأن تكريماتي لم تكن شــحيحة فقط، بل كان معظمها 
كذلــك غريبــًا، يحضرنــي منهــا تكريم شــملتني به هيأة أو مؤسســة 
الســياحة مشــكورة، وكان ذلك فــي ثمانينــات القرن املاضــي إن لم 
تخذلنــي الذاكــرة، والغرابــة تكمن في ســبب التكريم، حيــث قال لي 
الرجل الذي تولى تقديم الهدايا للمشــمولني وهو يبتســم [نحن نكرم 
حســن العاني اســتثناء، ألنه الوحيد الذي لم نسلم من قلمه الالذع!]، 
وربما شــجعني هــذا على مزيد مــن الكتابات النقدية الســاخرة على 
أمــل الحصول على مزيد من التكريمــات.. ولكن محاولتي لم تنجح مع 

األسف!.
التكريــم األغــرب كان فــي تســعينات القــرن 
املاضي، حيث كنت في جولة صحفية مع الزميل 
حميــد عبداللــه إلنجــاز عــدد مــن التحقيقات 
الخاصــة باملــدن العراقية لصالــح مجلة (ألف 
بــاء)، وفي اثنــاء ذهابنــا الى ناحيــة البطحاء 
فــي محافظــة ذي قــار، وانجــاز مهمنــا، تولى 
مدير الناحية تكريمنا (ببعيرين)، وقد حاولنا 
االعتــذار عن قبول هديته بأية طريقة ووســيلة، 
ولكنــه أصر وأقســم، وقد اقترحــت يومها على 
الصديــق حميد أن يركــب كل واحد منــا بعيره 
ونعود إلى بغــداد، وبذلك نوفر أجــرة الطريق، 
وضحكنا ســاعتها ما وسعنا الضحك، ولم نجد 
أمامنا أي حل سوى الهرب من الناحية، تاركني 

للرجل بعيريه مع رسالة شكر واعتذار !.
ســألت نفسي مرة، ملاذا هذه الشحة؟! وسرعان 
ما اكتشــفت أنني كائن مجبول على االبتعاد عن 
(املســؤولني الكبار)، ال يقــرب منهم وال يطرق 
بابهــم وال يمتدحهــم، غيــر أن حدثًا أملتــه املصادفــة لوحدها جعلت 
الســيد قاسم األعرجي (وهو مشمول بوصف املسؤولني الكبار) يتولى 
تكريمي مــع نخبة من اإلعالميــني والفنانني، وقد فوجئــت أن الرجل 
يفتح ذراعيــه ويســتقبلني اســتقبال املنتصرين، ووجدت نفســي أرد 
(حضنه) بحضن مقابل، ومع ذلك حضرت الغرابة في هذا التكريم، 
فقد كنت واضحًا معه وقلت له كالمًا استحق عليه نوط شجاعة [تعرف 
استاذ قاسم.. آني أقسو عليكم جدًا في مقاالتي!] فرد علّي ردًا يستحق 
عليه وسام الرافدين [في أحيان كثيرة نحن نستحق هذه القسوة، وأنا 
ممنت جدًا منك ألنك ال تحسن مهنة الصفيق!]، عبارته عززت موقفي 
النقــدي، لذلك أردت االتصال به بعد حفلة التكريم لكي أشــكره، وقد 
حاولت على مدى شــهرين وفشــلت، فلم أحصل على هاتفه وال عنوان 
سكنه وال مقهى الطرف التي يذهب إليها.. شكرًا على ما رأيته وسمعته 
منك.. وشكرًا لجريدة الصباح الغّراء التي وافقت على نشر هذه املقالة 

وأراحتني من مهمة البحث عن مسؤول كبير.
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كثيرة هــي التفاصيــل التي تأخــذك إلى 
التــراث واألصالــة فــي منــزل الباحــث 
التراثــي زكريا األنصاري، ففــي كل ركن 
من أركانه، تجد مــا يجعلك تتعلق وتفخر 

بماٍض مليء بالفن والثقافة.
عشق االنصاري جمع املقتنيات املوسيقية 
التراثيــة منذ طفولته، وكبــر وكبرت معه 
هوايتــه، فأصبــح يجمــع ويحتفــظ بــكل 
ما تقــع يداه عليــه من تســجيالت وصور 
ملطربــني ومطربــات تعــود لحقــب زمنية 

مختلفة.
نمــت  "الصبــاح":  لـــ  االنصــاري  يقــول 
موهبتي بكل ما يتعلق باملوسيقى في عائلة 
"ســميعة"، لديهم شــغف باملقام العراقي 
واألغانــي الفولكلوريــة التراثيــة، إذ كان 
يرتــاد بيتنا قــّراء املقــام العراقي وبعض 
املاللي، وهذه األمور التي ولدت لدي منذ 
الطفولة حب جمع التراث واالســتماع إلى 
الطــرب العراقي األصيل، فبــدأت أجمع 
أرشــيفي الخاص ونجحت بذلــك.. فلدي 
اآلن أعداٌد كبيرٌة من "بكرات وســتيكرات 
وأسطوانات وكاسيتات وصور فوتوغرافية 
ومقتنيات شخصية ألهم مطربي العراق".
على الرغــم مما تتطلبه هوايــة جمع تلك 
املقتنيــات من جهــد وعناء ومــال، إال أن 
االنصــاري يحــرص على التوجــه إلى أي 

مــكان تتواجــد فيــه، مــن أســواق وبيوت 
مشــتريها بمبالــغ كبيــرة، انطالقــا مــن 

شغفه وولعه بكل ما يتعلق باملوسيقى.
هــذه  علــى  "حصلــت  االنصــاري  يؤكــد 
بحثــي  طريــق  عــن  الثمينــة  املقتنيــات 
ميدانيــة  شــخصية  وبجهــود  الخــاص، 
املقــام،  بمطربــي  لقاءاتــي  خــالل  مــن 
الذيــن غالبًا مــا أطلب منهــم حاجاتهم 
الشــخصية، كما أنني اشــتريت املكتبات 
املهمة والكبيرة، والتي عرضت للبيع منها، 
تسجيالت أنغام التراث وتسجيالت أنغام 
الفن وأكثر من 12 مكتبة صوتية ومعتمدة 

في بغــداد من غيــر املكتبات الشــخصية 
لألســر املعروفة، مثًال مكتبة دكتور أحمد 
الســبتي ومكتبة بيت الخضيــري ومكتبة 

حمزة السعداوي".
يعدُّ االنصــاري هوايته تلك، إرثا حضاريًا 
وتاريخيًا، ال بّد مــن املحافظة عليه، فهي 
تســهم في إثــراء ثقافة اإلنســان وتوســع 

معارفه وعلومه.
وعن أهمها بّني "سدارة القبانجي، ودفتر 
نفوس يوسف عمر، وربطة عنقه الخاصة، 
كما أحتفــظ بدفتر نفوس فاضل رشــيد، 
وجهاز الصولو، الذي دوزن صوت مطرب 

املقــام األول القبانجــي فــي برلــني العام 
1928، الذي جاء بــه من أملانيا، وأغراض 
خاصــة لرواد املقام وجميعها أصلية، كما 
أحتفــظ بهوية قارئ القــرآن، والذي كان 
قبل ذلك قارئ مقام عبد الفتاح معروف، 
وتعدُّ من األشــياء النادرة وتحتوي مكتبتي 
على عشــرة آالف ســاعة تســجيل سمعية 
ومرئيــة وكتــب، والتــي غالبــًا مــا تكــون 

مصدرًا ألطاريح املاجستير والدكتوراه".
الحصول علــى املقتنيات املوســيقية ليس 
ســهًال، كما يقول االنصــاري "فكل قطعة 
لها تاريخها، وأتابع باستمرار املنازل التي 
تريد بيعها لعلي أجــد ما أريد، وليس هذا 
فحسب، بل أنها تكلفني مبالغ مادية طائلة 
فأشــتري النسخ االصلية بأســعار باهظة 
الثمــن، فضال عن أجــور التحويل والنقل 
للحواســيب، من أجل رفعهــا إلى منصات 
التواصــل االجتماعــي، كمــا أن البعــض 
 منهــا تبرعنــا بهــا للقنــوات الفضائيــة 
واإلذاعات ". يهدف األنصاري كما يوضح 
إلــى "الحفــاظ علــى الهويــة البغدادية، 
ألنها لها بصمة كبيرة على مستوى العالم 
وليس على مســتوى العراق فقط، والدليل 
على ذلــك أن بغداد كانــت مركز انطالق 
الثقافــة واألدب والغنــاء، ولهــذا مكتبتي 
ليست موســيقية فقط، وانما تحتوي على 
ألــف وخمســمئة كتــاب يؤرشــف لتاريــخ 

بغداد العظيم".

ما يضحك 

{ }

نظم قســم النشــاطات الطالبية في جامعة 
ميســان املســابقة الفكرية "بنــك املعلومات" 
واإلدارة  القانــون  كليتــي  مــع  بالتعــاون 
واالقتصاد وبحضور عدد من الطلبة واللجان 
النشــاطات  قســم  رئيــس  وقــال  املنظمــة. 
الطالبيــة الدكتور رحيم حلــو علي: تضمنت 
املسابقة املنهاج الفني والثقافي للفصل األول 
من العام الدراسي --2022 2023 وقد تكونت 
من 50 ســؤاال مصمما وفق برنامج الكتروني 
من أســاتذة مركز الحاســبة اإللكترونية في 
الجامعة، وبمشــاركة تســع كليات نظمت في 
قسم مختبر املحاسبة. وأسفرت النتائج على 
حصول كلية القانون على املركز األول، وكلية 
االدارة واالقتصــاد علــى املركــز الثاني أما 
املركز الثالــث والثالث مكرر كان من نصيب 

كلية الهندسة وطب األسنان.

أقامــت كليــة الفنــون الجميلــة فــي 
نــدوة حــول قانــون  جامعــة واســط 
انضباط الطلبة في مؤسســات وزارة 

التعليم العالي والبحث العلمي.
وتضمنت النــدوة عدت محاور اهمها 
قانــون انضبــاط الطلبــة والتعليمات 
للطالــب  والواجبــات  والحقــوق 
الجامعي، وكذلك تعليمات اإلجازات 

املرضية.
وأكــد عميــد كليــة الفنــون الجميلــة 
أن  اإلمــارة  علــي  ســامي  الدكتــور 
"الهــدف مــن إقامــة هــذه النــدوات 
هــو اطــالع الطلبة بشــكل دوري على 
التعليمــات والقوانني واألنظمة ومدى 
كيفيتهــا وتعــاون الطلبة فــي تطبيق 

القوانني".

يتواصل نادي الســينما في إذاعــة الديوانية 
بعرض األفالم السينمائية العربية واألجنبية 
ضمــن خطتــه الســنوية، التــي تهــدف إلــى 
التذكير في عالم السينما واالرتقاء بالذائقة. 
وقــال مدير اذاعــة الديوانية عيســى الكعبي 
لـــ "الصباح" إن: النادي عــرض فيلم "اآلخر" 
للمخرج الكبير يوســف شاهني، وبطولة نبيلة 
عبيد وحميد حميدة وسيعرض يوم الخميس 
املقبل فيلم "ســكوت حنصور" للمخرج نفسه 
وبطولــة لطيفــة ومصطفى شــعبان وماجدة 
الخطيــب، مشــيرًا إلــى أن نــادي الســينما 
مستمٌر بتقديم العروض السينمائية لألفالم 
العربيــة واألجنبيــة، خصوصا بعــد الزيادة 
التي طرأت على عــدد الحضور، الفتا الى أن 
االســبوع القادم سيشهد عرض أحد األفالم 

األميركية والفرنسية.

"بــدأُت الترويــج لفــن تحريــك الدمى 
علــى منصــات التواصــل االجتماعي، 
من خــالل صفحتــي الشــخصية عبر 
أعداد حلقــات متنوعــة تخاطب فئات 
مختلفــة، منهم األطفــال والكبار وذوو 
االحتياجــات الخاصة"، يقــول املخرج 
املختــص بفنــون الدمــى مهنــد فالــح 
جميــل في إشــارة إلى قد تكــون عبارة 
عــن مقدم برنامج أو مراســل أو صانع 
محتــوى ويناقش قضايــا متعددة، فإن 
تحريك واخراج الدمى يحمل صعوبات 

في الترويج كونه فن. 
ويرى أن التقبل عادة يكوم من الجمهور 
بعد الترويج للفن، كما يضيف أنه: ومنذ 
بداية العام الحالي باشــرت مشــروعًا 
خاصًا بــذوي االحتياجات الخاصة مع 
شــخصية "نوشــة"، فضًال عــن انجاز 
حلقات مع تونس، مصر، والجزائر تبث 
كسلسلة حلقات تلفزيونية على صفحة 
"الفيس بوك"، مشــيرًا إلى أننا نســعى 
لتأســيس منظمــة خاصــة باألطفــال، 
وننتظر عددًا من الشــركاء في فرنســا 
وأملانيا، ألن عملنا باألســاس إنســاني، 
حيث تم اختيار هذه الشــريحة بســبب 
التنمــر الــذي يتعرضون لــه، الفتا إلى 
أنهم ال يعرفون الكره أو اإلســاءة وأنهم 

مســاملون جدًا، وتمَّ بث فيديوهات عن 
مصابي متالزمة داون عبر نقل مباشر 
من العراق، مؤكدًا أن "طموحي أن نبث 
هــذه الفيديوهــات فــي عمــوم الوطن 

العربي".
ويشير إلى وجود خطة قيد الدراسة مع 
منظمة الشــهيدة بنت الهدى لتوســيع 
العمل مــع ذوي االحتياجات الخاصة، 
الــكالم  يســتطيع  منهــم  قســمًا  ألنَّ 
مــن خــالل العــروض الخاصــة بهم، 

للمساعدة في عالجهم. 
 وأوضــح أنه: قد تمت استشــارة أطباء 
علــم نفس األطفال للتأكــد من أن هذا 
األمر يســهم في عالجهــم، "لقد قمنا 
مراســلة الكثيــر من املعاهــد الخاصة 
بهذه الشــريحة، ولكن لــم نجد التقبل 
منهم، أو من املحتمل أنهم لم يستوعبوا 
األمر جيدًا"، وفقًا لتعبيره. وأشــار إلى 
أن فــن تحريــك الدمى بــرز من خالل 
برنامــج "عمــو فرحــان" عــام 2016، 
واخرجت 1350 حلقة منه، وهو مستمر 
إلــى اآلن ولديــه جمهور واســع، فضًال 
عــن أن طلبــة معاهد الفنــون الجميلة 
اختاروا الشخصية كدراسة بحث ولفئة 
األطفــال، "أنــا أصمم وأصنــع الدمى 
بالتعاون مع شــركات عاملية، لكي تكون 
صناعة ممتــازة، كما أنني أعد وأخرج 

جميع األدوار".
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