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تحقيقية  لجان  بتشكيل  النواب  بمجلس  أعضاء  أفاد 

التي رافقت  القانونية  الخروقات  اتجاهات بشأن  بعدة 

االستثمار  ملف  في  وخصوصًا  السابقة  الحكومة  عمل 

غطاء  دون  بمن  أجانب  ملستثمرين  أراٍض  وإحــالــة 

قانوني. وقالت النائب عن لجنة التخطيط الستراتيجي 

إن  لـ"الصباح":   حديث  في  املالكي،  سعاد  النيابية، 

ملف  ومنها  امللفات،  من  العديد  على  تعمل  "اللجنة 

(أرض املرسالت) التي تخص موظفي (شبكة اإلعالم 

العراقي) والتي استثمرت من قبل مستثمر أجنبي غير 

محلي"، مبينة أن "اللجنة خاطبت الجهات املختصة بأن 

األرض استثمرت من قبل مستثمر سعودي غير مستوف 

املرسالت)  (أرض  بـ"استعادة  متعهدة  للشروط"، 

وإعادة توزيعها بني موظفي (الشبكة)".

برغم املدة القصيرة التي مرت من عمر حكومة 

السوداني، إال أنها استطاعت في ملف العالقات 

عدة  عقد  في  النجاح  والدبلوماسية  الخارجية 

اتفاقيات ومذكرات تعاون مهمة تقع ضمن دائرة 

الشراكات  بتعدد  للعراق  الجديدة  الدبلوماسية 

ويرى  االستقطاب،  دوائر  في  االنخراط  ورفض 

برملانيون ومراقبون سياسيون أنه من الضروري 

إصالحات  الدولية  الشراكات  تلك  تــوازي  أن 

واتخاذ  الداخلية  السياسة  منظومة  في  كبرى 

مؤسسات  هيكلية  وإعادة  اقتصادية  إجــراءات 

الدولة بما يتوافق مع حالة االنفتاح العراقي على 

العالم.

وقال عضو لجنة االقتصاد والصناعة والتجارة  

لـ"الصباح":  حديث  في  عمر  ســوران  النيابية، 

وعقد  األوروبية  الدول  على  العراق  "انفتاح  إن 

مهم"،  أمــر  املجاالت  من  كثير  في  اتفاقيات 

مستدركًا أن "النتائج اإليجابية لتلك االتفاقيات 

معالجة  تجر  لم  ما  وتثمر  تظهر  لن  الدولية 

وجــوه؛  عــدة  في  العراقي  الــداخــل  في  الخلل 

بأداء  تتعلق  وأخرى  واقتصادية  سياسية  منها 

مؤسسات الدولة".

وانتقد عمر "استمرار نقص وتردي الخدمات في 

البالد برغم املوازنات ذات األموال الطائلة التي 

ًا أن "توفير الخدمات 
ّ
أنفقت طيلة سنوات"، عاد

األساسية ال يتطلب عقد اتفاقيات دولية بقدر ما 

يتطلب وجود إصالح حقيقي ومالحقة ومعاقبة 

املسؤولني الفاسدين".

الشأن  في  والباحث  الكاتب  رأى  جانبه،  من 

في  التميمي،  بلشان  قــاســم  د.  الــســيــاســي، 

الشراكة  اتفاقية  توقيع  أن  لـ"الصباح"،  حديث 

الستراتيجية مع فرنسا "يعد أمرًا مهمًا وخطوة 

تعد  فرنسا  أن  باعتبار  الصحيح،  االتجاه  في 

ذلك  إلى  أضف  أوروبا،  لقارة  القائد  هي  حاليًا 

أن فرنسا تلعب دور الوسيط بني أوروبا وأميركا 

من جانب وباقي العالم من جانب آخر، وبالتالي 

خصوصًا  العالم  دول  أكثر  من  بها  ب 
ّ

مرح فهي 

تلك الدول التي لديها مشاكل مع أميركا".

وبني أن "العراق بحاجة ماسة إلى عقد اتفاقيات 

السوق  تقلبات  من  يعاني  أنه  خصوصًا  كهذه، 

العراقي"،  الدينار  أمام  الــدوالر  قيمة  وارتفاع 

أن يستفيد  العراق يحاول  بأن  "أعتقد  وأضاف، 

الفساد  مكافحة  في  الفرنسية  التجربة  من 

املجال  هذا  في  كبيرة  خبرة  لديها  أن  باعتبار 

في  الفرنسية  الخبرة  توظيف  املمكن  ومــن 

العراق".

مع  كهذه  اتفاقيات  "توقيع  أن  التميمي،  وأوضح 

 عن عقد اتفاقيات 
ً
فرنسا يختلف جملة وتفصيال

مشابهة مع دول أخرى كالصني وأملانيا، والسبب 

أن الصني غير مرحب بها (أميركيًا)، وأن عقد 

كبيرا  توترا  سيخلق  بكني  مع  كبير  اتفاق  أي 

أملانيا؛  يخص  ما  أمــا  وواشنطن،  بغداد  بني 

التي  فرنسا  مثل  بقوة  مؤثرًا  ليس  دورهــا  فإن 

وبني  األميركية"،  اإلدارة  لدى  بمقبولية  تتمتع 

بشكل  ستؤثر  فرنسا  مع  املوقعة  "االتفاقية  أن 

يمكن  أخرى  دول  مع  العراق  عالقة  في  إيجابي 

عروضًا  وتقدم  باريس  خطى  على  تسير  أن 

تنافسية بمجال االستثمار".

3 تفاصيل�

ملنع عودة مظاهر أزمة الوقود إلى الواجهة مجددًا، 

إجراءاتها  تشديد  إلــى  الداخلية  وزارة  لجأت 

ملواجهة  املحافظات  جميع  فــي  ألــويــة  بتشكيل 

عمليات تهريب املشتقات النفطية.

شرطة  مدير  كشفها  اإلجـــراءات،  هذه  تفاصيل 

خالل  جمال  نظمي  ظافر  الركن  اللواء  الطاقة 

الــوزارة  أن  موضحا  "الصباح"،  حضرته  مؤتمر 

ملواجهة  والستراتيجي  السليم  التخطيط  اعتمدت 

اإلجــراءات  من  جملة  واتخذت  التهريب  عمليات 

منها إعادة هيكلة شرطة الطاقة وفق نظام إداري 

أنابيب  ومتابعة  واإلشراف  السيطرة  عملية  يتيح 

النفط، إضافة إلى التدوير الوظيفي بشكل يعتمد 

على مبدأ النزاهة والكفاءة والتنسيق والتعاون مع 

االستخبارات.

الوزارة  اتخذتها  التي  اإلجراءات  أن  جمال،  وبني 

تضمنت تشكيل تسعة ألوية في جميع املحافظات، 

وتغيير هيكلية مديريات لشرطة الطاقة في مناطق 

تدعيم  إلى  إضافة  والجنوب،  والوسط  الشمال 

منافذ الحدود لقطع جميع منافذ التهريب.

قبل  من  نفذت  حملة  هناك  أن  جمال  ــاف  وأض

جدا،  عالية  نتائج  حققت  الطاقة  شرطة  مديرية 

إذ تمكنت مفارزها من إلقاء القبض على نحو 469 

متهما بتهريب املشتقات النفطية، بينما بلغت كمية 

ماليني  خمسة  ضبطتها  التي  النفطية  املشتقات 

و518 ألف لتر .

وتابع، جمال أن أزمة الوقود في الوقت الحالي تعود 

لقيام جماعات متمرسة بتهريب املشتقات النفطية، 

وأصبحت لديها معامل خارجة عن القانون لتكرير 

تدعمها  تحتية  وبنى  وخزانات  وأسطول  النفط، 

املحلي،  االقتصاد  تهدد  باتت  عشائرية  جهات 

متوعدا بالقضاء على عمليات التهريب. 

الرسمي  املتحدث  ــال  ق املؤتمر  هــامــش  وعــلــى 

لـ"الصباح"،  املحنا  خالد  اللواء  الداخلية  لوزارة 

إن هناك حملة وطنية نفذت على املتجاوزين على 

ديالى  منطقة  شملت  النفط  نقل  وأنابيب  منشآت 

يومية  دهم  عمليات  وهناك  وخانقني،  والنهروان 

أنه  إلى  مشيرا  العمليات،  بتلك  املتورطني  على 

كامل  بشكل  العراقية  السورية  الحدود  تأمني  تم 

التركية  العراقية  الحدود  لتأمني  جــار  والعمل 

والعراقية اإليرانية من خالل التنسيق مع الجهات 

سيكون  الناقلة  الخطوط  مسك  أن  مبينًا  العاملة، 

تحت إشراف ومتابعة الوزارة.
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أو  أرقــامــا  امتالكها  عــدم  التربية  وزارة  قالت 

البالد،  فــي  األمــيــني  ألعـــداد  دقيقة  إحــصــاءات 

ورهنت ذلك بإجراء التعداد العام للسكان من قبل 

وزارة التخطيط.

التنفيذي  الجهاز  باسم  الرسمي  املتحدث  وقال 

يعلن  ما  إن  لـ"الصباح":  العبيدي  مؤيد  األمية  ملحو 

التلفزيونية بشأن  في املواقع اإللكترونية والقنوات 

إحصاءات  يعد  البالد،  في  أمي  مليون   12 وجود 

وزارة  من  تصدر  لم  ألنها  رسمية،  وغير  تقديرية 

إعالن  عن  املسؤولة  الجهة  باعتبارها  التخطيط 

إجــراء  خــالل  من  ألعــدادهــم  الحقيقية  النسب 

التعداد العام للسكان.

وأشار إلى أن الوزارة مستمرة باستقطاب األميني 

التعليم  على  للحصول  األمية  محو  مراكز  في 

لشهادة  معادلة  وشهادة  البالد  عموم  في  املجاني 

الرابع االبتدائي.  وأضاف العبيدي أن الجهاز عمل 

انطالق  من  األخيرة  العشرة  األعــوام  مدى  على 

استهداف  على  األمية  بمحو  الخاصة  الحملة 

فما  عاما   15 أعمارهم  تبلغ  ممن  العمرية  الفئات 

بلغت أعداد املتخرجني من املراكز نحو  فوق، وقد 

مليونني و250 ألف دارس ودارسة.

أدخل قرار املحكمة االتحادية القاضي بوقف تحويل األموال من 

الحكومة املركزية إلى إقليم كردستان العالقة بني ائتالف إدارة 

الدولة وحليفه الحزب الديمقراطي الكردستاني في نفق قد يعكر 

صفو أجواء إيجابية سادت مؤخرًا بني الحكومة االتحادية وأربيل 

قضايا  بشأن  للتفاهم  بغداد  إلى  مؤخرًا  وفود  عدة  أرسلت  التي 

عالقة كثيرة منها حصة اإلقليم في املوازنة.

أن  ترى  كانت  كثيرة  سياسية  أوساطا  االتحادية  قــرار  وصــدم 

مرر أموال اإلقليم بسالم 
ُ

االتفاق السياسي لتشكيل الحكومة سي

الصادرة  القرارات  صحة  عدم  أكدت  املحكمة  لكن  سابقه،  مثل 

تحويل  بشأن  و2022   2021 عامي  في  ــوزراء  ال مجلس  قبل  من 

األموال إلقليم كردستان.

ونقل بيان عن رئيس املحكمة االتحادية العليا جاسم عبود قوله إن 

"موازنة 2021 ألزمت بتسوية املستحقات املالية بني بغداد وأربيل 

منذ 2004 وان القرار يهدف لبناء الدولة ومنع تجاوز الدستور"، 

كل  إيجاد  يجب  إذ  املجتمع،  من  لفئة  "استهدافًا  يكون  أن  نافيًا 

السبل لحل مشكلة رواتب موظفي اإلقليم".

وأضاف البيان أنه "ال يمكن ملجلس الوزراء اتخاذ قرارات مخالفة 

لقانون املوازنة العامة، وإن طلب تأخير حسم الدعوى أو حسمها 

خالفا للدستور والقانون، يمثل خرقا لكل املبادئ القضائية"

القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي الفيلي قال 

إن "القرار ال يضر أهالي اإلقليم فحسب، وإنما جميع أبناء الشعب 

العراقي ألنه يؤثر في إقرار املوازنة"، مشيرًا إلى أن "الجهات التي 

أسعار  رفع  باتجاه  دفعت  التي  ذاتها  هي  القانون،  بهذا  دفعت 

صرف الدوالر". 

املفاجأة"  "عنصر  استخدام  االستخبارات  مفارز  تواصل 

في مالحقة عصابات داعش اإلرهابية، من خالل نصب 

كمائن محكمة لإلطاحة بالخاليا النائمة.

من  مشتركة  قوة  السبت  أمس  نفذته  الكمائن،  تكتيك 

االستخبارات وجهاز مكافحة اإلرهاب، بخمس محافظات 

هي "األنبار وميسان ونينوى وصالح الدين وبابل"، وأسفر 

في بداية العمليات، عن إلقاء القبض على ثمانية إرهابيني 

مطلوبني للقضاء وفق أحكام املادة (4 إرهاب) في قضاء 

املوصل وهيت واملسيب واملجر الكبير والشرقاط، وقد تم 

تسليمهم إلى الجهات املعنية ميدانيًا وأصوليًا.

لعنصر  كمينا  مشتركة  قوات  نصبت  أيضا،  األنبار  وفي 

محاولته  أثناء  اإلرهابية  داعش  لعصابات  ينتمي  خطر 

مناطق  إلى  للتسلل  األمنية  السيطرات  إحــدى  اجتياز 

قضاء الكرمة شرقي مدينة الفلوجة بعد رصد حركته من 

دون وقوع أي مقاومة تذكر.

(املهمات  من  قوة  تمكنت  العمليات،  هذه  مع  وبالتزامن 

الخاصة)، التابعة للحشد الشعبي، من اإلطاحة بمسؤول 

التابعة  بغداد"  شمال  "والية  يسمى  بما  االغتياالت  مفارز 

لفلول داعش اإلرهابي في املحافظة بواسطة كمني محكم 

في مدخل محافظة األنبار (سيطرة التحدي).

هيئة  أركان  رئيس  السبت،  أمس  وصل  ذلك،  غضون  في 

من  عدد  برفقة  املحمداوي  العزيز  عبد  الشعبي  الحشد 

قيادات الهيئة إلى محافظة نينوى.

واألمنية  العسكرية  القطعات  لتفقد  الــزيــارة  وتهدف 

ومتابعة الوضع األمني في املحافظة. 

 وأجرى رئيس الهيئة والقادة املرافقون له عدة جوالت على 

القطعات املنتشرة في املحافظة لالطالع على أحوالهم. 

أن  عن  النيابية،  القانونية  اللجنة  كشفت 

املطالبات بقانون جديد للعفو العام منطقية 

لتجاوز أخطاء القانون السابق، كما أنها من 

هذا  ولكن  الدولة،  إدارة  قوى  اتفاق  ضمن 

يشمل  وال  شروط  وفق  يكون  أن  يجب  العفو 

القتلة وسراق املال العام وإال سيتم الطعن به 

لكونه مخالفا للدستور.

وقال عضو اللجنة، رائد املالكي، لـ"الصباح": 

إن "تشريع قانون للعفو العام فقرة في اتفاق 

علم ما 
ُ

سياسي مع قوى إدارة الدولة، لكن ال ي

إذا  ألنه  بها،  يطرح  سوف  التي  الصيغة  هي 

كان على شاكلة القانون الذي شرع في 2016 

سمح  القانون  ألن  مشكلة  هناك  فستكون 

ألنه  للقضاء  انتقاص  وهذا  املحاكمة  بإعادة 

السابقة  املحاكمات  إن  قال  عندما  به  طعن 

تنتزع  االعترافات  وكانت  حقيقية  تكن  لم 

باإلكراه".

العفو  أجل  من  قانون  تشريع   " أن  وأضــاف 

العفو عنهم  يمكن  ألنه  ممكن  غير  أناس  عن 

اتهام  إلى  الحاجة  دون  من  مباشرة  بصورة 

القضاء بأنه يحكم باإلكراه"، مبينا أن "القوى 

السياسية يمكنها القول إنه من أجل املصلحة 

املتهمني  عــن  نعفو  أن  قــررنــا  السياسية 

باإلرهاب إذا كان هذا هو املطلوب".

تكون  أن  يجب  "العفو  أن  املالكي،  ــح  وأوض

هناك  العالم  بلدان  كل  في  ألنه  مبرراته  له 

أجله  من  الذي  الدرس  استوعبوا  ممن  فئات 

وبالتالي  غيره  أو  بالسجن  عليهم  الحكم  تم 

يستحسن أن يكون العفو عنهم وفق شروط"، 

جرائم  عن  العفو  يمنع  "الدستور  أن  مضيفا 

واإلداري،  املالي  الفساد  وجرائم  اإلرهــاب 

قانون  تشريع  تم  حــال  في  أنــه  إلــى  منبها 

إلطالق سراح اإلرهابيني أو الفاسدين فإننا 

للدستور،  مخالفا  لكونه  به  نطعن  ســوف 

ضمن  بالعفو  مشمولتني  غير  والجريمتان 

الدستور".

عثرت وزارة البلديات والسياحة في كردستان على 5800 موقع أثري جديد 

بعد إجراء مسح لـ40 باملئة من مساحة اإلقليم.

إن  لـ"الصباح":  علي  مصطفى  كيفي  الوزارة  في  والثقافة  اآلثار  مدير  وقال 

املدة املاضية لم تشهد تخصيص ميزانية لقطاع اآلثار، ولكن حكومة اإلقليم 

قررت خالل اآلونة األخيرة تخصيص مبلغ 900 مليون دينار إلصالح وترميم 

املباني واملعالم األثرية املهملة.  

تم  التي  األثرية  املواقع  لحماية  اإلقليم  في  مديريات   9 هناك  أن  وأضاف 

والبعثات  اآلثار  مديرية  به  قامت  الذي  األثري  املسح  خالل  من  تسجيلها 

األجنبية. 

وأشار علي إلى وجود آليات عدة لحماية اآلثار منها املراقبة من قبل الحراس 

املواقع  على  يطلع  وفريق  بعثات  توجد  كما  عليها،  التجاوز  ملنع  واملختارين 

رقم  خالل  من  االتصال  يتم  حيث  عليها،  التجاوز  املتوقع  خاصة  األثرية، 

خاص وتتخذ املديرية اإلجراءات القانونية ضد املتجاوزين.

5800
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مساع  عن  العامة  املرور  مديرية   
ْ

كشفت

األماكن  في  جديدة  تسجيل  منافذ  لفتح 

الخدمات  لتوسيع  خطة  ضمن  العامة 

املقدمة ألصحاب املركبات. 

املديرية  في  املركبات  تسجيل  مدير  وقال 

هذه  إن  لـ"الصباح":  غيث  سالم  اللواء 

بدفعتني  تعمل  أن  املــؤمــل  مــن  املنافذ 

في  املواطنني  لخدمة  ومسائية  صباحية 

تسجيل مركباتهم أو نقل ملكيتها.

عدد  لزيادة  تسعى  املديرية  أن  إلى  ولفت 

هناك  حيث  املركبات،  تسجيل  منافذ 

وبالتالي  ـــوالت،    امل في  لفتحها  مقترح 

قبل  من  السيما  املراجعة  عبء  تخفيف 

املوظفني. وبني غيث أن املرحلة الثالثة من 

املركبات  أعداد  توسعة  ستشهد  املشروع 

املسجلة، وبالتالي يتطلب ذلك فتح منافذ 

أخرى الستيعاب السيارات.

وأشار إلى ان املديرية تعمل على التنسيق 

لتوحيد  كــردســتــان  إقليم  حكومة  مــع 

دفع  من  املواطن  سيتمكن  إذ  التعليمات، 

اإلقليم  في  عليه  سجلت  التي  الغرامة 

تسهيل  عن   
ً
فضال املــرور،  مديريات  في 

إجراءات تسجيل املركبات.

املركبات  تسجيل  عملية  أن  وأضـــاف 

منها  املسجلة  أعــداد  وتتراوح  مستمرة، 

عموم  في  مركبة  ألف   12 ـ   11 بني  يوميًا 

البالد. 

اتفاقية  الــشــهــداء  مؤسسة   
ْ

أبــرمــت

عالجية مع الجانب اإليراني للحصول 

في  مخفضة  طبية  ــات  ــدم خ عــلــى 

مستشفيات الجمهورية اإلسالمية. 

عبد  الشهداء  مؤسسة  رئيس  ــال   وق

"املؤسسة  إن  لـ"الصباح":  النائلي  االله 

أجرت زيارة إلى الجمهورية اإلسالمية 

مع  عالجية  اتفاقية  لتوقيع  اإليرانية 

الجانب اإليراني لخدمة ذوي الشهداء 

ضحايا  ســـواء  الــثــالث  الــفــئــات  مــن 

وكذلك  اإلرهـــاب  أو  املقبور  النظام 

مبينًا  الشعبي"،  الحشد  شهداء  ذوي 

املستشفى  مع  اتفاقية  "أبرمت  بأنها 

الرضوي في مدينة مشهد املقدسة".

وأضاف أن االتفاقية تضمنت تخفيضًا 

باملئة   40 قدرها  العالج  أسعار  بنسبة 

والتشخيص  الفحص  تشمل  والــتــي 

جانب  ــى  إل الجراحية،  والعمليات 

خدمات اإلقامة والطعام والترجمة". 

بأن  النائلي  أوضح  نفسه  السياق  في 

ثنائية  اتفاقية  أيضا   أبرمت  املؤسسة 

والتي  الطبية  للعلوم  مشهد  جامعة  مع 

العالج  ألجــور  تخفيضًا  أيضًا  شملت 

لذوي  بها  املرتبطة  املستشفيات  في 

بيانات  قاعدة  في  املسجلني  الشهداء 

املؤسسة وبنسبة 30 باملئة". 
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أو  أرقــامــًا  امتالكها  عــدم  إلــى  التربية  وزارة   
ْ

أشـــارت

إحصاءات دقيقة ألعداد األميني في البالد، ورهنت ذلك 

بإجراء التعداد العام للسكان من قبل وزارة التخطيط.

ملحو  التنفيذي  الجهاز  باسم  الرسمي  املتحدث  وقــال 

املواقع  في  يعلن  ما  إن  لـ"الصباح":  العبيدي  مؤيد  األمية 

مليون   12 وجود  بشأن  التلفزيونية  والقنوات  اإللكترونية 

أمي في البالد، تعد إحصاءات تقديرية وغير رسمية، ألنها 

املسؤولة  الجهة  باعتبارها  التخطيط  وزارة  من  تصدر  لم 

إجراء  خالل  من  ألعدادهم  الحقيقية  النسب  إعالن  عن 

التعداد العام للسكان.

في  األميني  باستقطاب  مستمرة  ــوزارة  ال أن  إلى  وأشــار 

مراكز محو األمية للحصول على التعليم املجاني في عموم 

البالد وشهادة معادلة لشهادة الرابع االبتدائي. 

وأضاف العبيدي أن الجهاز عمل على مدى األعوام العشرة 

على  األمية  بمحو  الخاصة  الحملة  انطالق  من  األخيرة 

استهداف الفئات العمرية ممن تبلغ أعمارها 15 عامًا فما 

فوق، حيث بلغت أعداد املتخرجني من املراكز  نحو مليونني 

و250 ألف دارس ودارسة. 

وأردف أن الخطوات التي تقوم بها وزارة التربية من خالل 

الجهاز التنفيذي ملحو األمية منذ العام 2012 وحتى اآلن، 

برامج  إقامة  تمت  حيث  األميني،  أعداد  بتقليل  أسهمت 

خاصة لكل املستفيدين على مدى 10 دفعات متتالية، واآلن 

الشهادات  ومنحهم  أميتهم  إلنهاء   11 الدفعة  إكمال  يتم 

الخاصة بدراستهم. 

وبني العبيدي أن هناك أكثر من ألف و303 مراكز في عموم 

البالد تعمل بشكل مكثف للقضاء على األمية في البالد.

خاص   2011 لسنة   23 رقم  األمية  محو  قانون  أن  وتابع 

الوزارة  والكتابة، وتعمل  القراءة  باألميني ممن ال يجيدون 

على تطبيقه من خالل إطالق دفعات للدارسني سنويًا.

5800

والسياحة في كردستان على 5800  البلديات  عثرت وزارة 

موقع أثري جديد بعد إجراء مسح لـ 40  باملئة من مساحة 

اإلقليم.

وقال مدير اآلثار والثقافة في الوزارة كيفي مصطفى علي 

ميزانية  تخصيص  تشهد  لم  املاضية  املدة  إن  لـ"الصباح": 

اآلونة  خالل  قررت  اإلقليم  حكومة  ولكن  اآلثــار،  لقطاع 

األخيرة تخصيص مبلغ 900 مليون دينار إلصالح وترميم 

املباني واملعالم األثرية املهملة.  

املواقع  لحماية  اإلقليم  في  مديريات   9 هناك  أن  وأضاف 

الذي  األثــري  املسح  خالل  من  تسجيلها  تم  التي  األثرية 

قامت به مديرية اآلثار والبعثات األجنبية. 

وأشار علي إلى وجود آليات عدة لحماية اآلثار منها املراقبة 

من قبل الحراس واملختارين ملنع التجاوز عليها، كما توجد 

املتوقع  خاصة  األثرية،  املواقع  على  يطلع  وفريق  بعثات 

خاص  رقم  خالل  من  االتصال  يتم  حيث  عليها،  التجاوز 

وتتخذ املديرية اإلجراءات القانونية ضد املتجاوزين. 

أو  تدميرها  يمنع  لآلثار  صارمًا  قانونًا  هناك  ان  وتابع 

القطع  من  قسم  سرقة  البعض  حــاول  وقد  بها،  االتجار 

االثرية وتم اعتقالهم من قبل الجهات األمنية.

ولفت علي إلى تسجيل ثالثة آالف موقع أثري سابقًا، لكن 

عن   أسفر  األخيرة  ــة  اآلون خالل  جديد  مسح  إجــراء  تم 

أراضي  من  باملئة   40 مسح  بعد  آخر  موقع   5800 اكتشاف 

اإلقليم، وهناك توقعات تشير إلى احتمال الكشف عن 10 

الكهوف  عدا  ما  املتبقية،  املساحة  مسح  إكمال  عند  آالف 

الكثيرة املنتشرة التي لم يتم املسح األثري لها حتى اآلن، 

وهزارميرد  شاندر  كهوف  مثل  منها  قليل  جزء  باستثناء 

وجاسنة في السليمانية وغيرها.
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السوداني،  شياع  محمد  الوزراء  رئيس  ك 
َ

بار

الشؤون  وزير  السبت،  أمس  استقباله،  خالل 

اململكة  في  األفريقي  والتعاون  الخارجية 

له،  املرافق  والوفد  بوريطة  ناصر  املغربية 

إعادة افتتاح السفارة املغربية في العراق، بعد 

سنوات من إغالقها.

اإلعالمي،  ملكتبه  بيان  في  السوداني،  وشدد 

وتبادل  الثنائية،  العالقات  تعزيز  أهمية  على 

ف 
ّ

الخبرات مع املغرب في ملف مكافحة التطر

االقتصادي،  التعاون  مجاالت  وفي  واإلرهاب، 

 عن آفاق التعاون 
ً
والزراعي واملصرفي، فضال

في مجال الطاقة النظيفة والتعليم والسياحة 

والثقافة.

العاهل  تحيات  املغربي  الوزير  نقل  ــدوره،  ب

إلى  الــســادس  محمد  امللك  جاللة  املغربي 

تنتقل  أن  في  ورغبته  ــوزراء،  ال مجلس  رئيس 

من  متقدمة  مراحل  إلى  البلدين  بني  العالقة 

التعاون املثمر.

العمل في  التأكيد على استئناف  اللقاء  وشهد 

موعد  وتحديد  البلدين،  بني  املشتركة  اللجنة 

األعمال  لرجال  االقتصادي  نتدى 
ُ
امل النعقاد 

بني املغرب والعراق، ووضع تسهيالت متبادلة 

ملنح سمات الدخول بني البلدين.

بوريطة  ناصر  املغربي  الخارجية  وزير  وكان 

افتتح مع نظيره فؤاد حسني سفارة املغرب في 

العراق بعد 18 عامًا على إغالقها.

وسبق مراسيم افتتاح السفارة، عقد الوزيرين 

جولة من املباحثات املعمقة في مقر الوزارة.

أحمد  الخارجية  وزارة  باسم  املتحدث  وقال 

إن  (واع):  العراقية  األنباء  لوكالة  الصحاف 

اللجنة  انعقاد  أهمية  على  أكــدا  "الجانبني 

التشاور  وتعميق  املشتركة  املغربية  العراقية 

السياسي وإيجاد آليات منفتحة لتأكيد حركية 

دبلوماسية بني البلدين وعبر آلية التشاور". 

أيضًا  أكدا  "الوزيرين  أن  الصحاف  وأضاف 

افتتاح  فــي  املــغــرب  مملكة  خطوة  أن  على 

تنسجم  لشراكة  منطلقًا  ستكون  سفارتها 

الجانبني"،  بني  التاريخية  العالقات  وحجم 

أهمية  على  شــددا  "الجانبني  أن  إلى  مشيرًا 

اآلليات  ضمن  الدعم  وتبادل  الثنائي  التعاون 

وأن   ،
ً
متبادال دعمًا  ستشهد  األطراف  متعددة 

االستثمارية  الطموحات  ستعكس  العالقة 

والتنموية للبلدين".

أن  أكــد  حسني  ــؤاد  ف "الــوزيــر  أن  إلــى  ولفت 

من  جديدًا   
ً
جيال ستشهد  املغرب  مع  العالقة 

التفاعل الدبلوماسي"، مبينًا أن "العراق يؤدي 

باهتمام  ويتطلع  املنطقة  في  محوريًا  دورًا 

للمنطقة األفريقية".

وتابع الصحاف أن "امللتقيات لرجال األعمال 

ستأخذ  والــربــاط  بغداد  بني  واملستثمرين 

وأن  الشقيقني،  الــبــلــديــن  ــني  ب مــشــوارهــا 

املباحثات تشمل تفعيل قطاع السياحة"، منوهًا 

والرباط  بغداد  بني  املشتركة  "الــســوق  بــأن 

ستكون إطاللة النفتاح أبعد".

وأشار إلى أن "العراق واملغرب يبحثان إمكانية 

البلدين"،  بني  املباشر  الجوي  الخط  تفعيل 

عن  الحجز  رفع  على  وافق  "املغرب  أن  مبينًا 

األموال العراقية ملصرفي الرشيد والرافدين".

ستوقع  تفاهم  "مذكرة  أن  الصحاف  وأكــد 

واألكاديمية  الخارجية  الخدمة  معهد  بني 

الدبلوماسية املغربية".

املــغــربــي ناصر  الــخــارجــيــة  ـــر  ووصـــف وزي

بوريطة، في مؤتمر صحفي مشاركة مع نظيره 

فؤاد حسني، زيارته بأنها "تاريخية لكونها أول 

زيارة لوزير خارجية مغربي ومسؤول حكومي 

ستشهد  أنها  إلى  باإلضافة  طويلة،  مدة  منذ 

افتتاح السفارة املغربية في بغداد التي أغلقت 

منذ 18 عامًا وهي إشارة مهمة بثقة املغرب في 

العراق الجديد".

اململكة  رؤية  تعكس  الزيارة  "هذه  أن  وأضاف 

جميع  في  البلدين  بني  العالقات  تعزيز  في 

وتبادل  واالقــتــصــاديــة  التجارية  املــجــاالت 

ومحاربة  الطرفني  بني  والخبرات  الزيارات 

التطرف وتعزيز التعاون األمني".

جديدة  مرحلة  دخل  "العراق  أن  إلى  وأشــار 

وسيادة  لوحدة  داعمة  اململكة  وأن  التطور  من 

العراق"، معربًا عن "إعجابه بنجاح العراق في 

تنظيم خليجي25".

 

{ }

 وزارة التخطيط سياسة جديدة لالستثمار 
ْ

تبنت

مع  بالشراكة  بالعراق  البشري  املال  رأس  في 

خمس وزارات قطاعية.

في  البشرية  التنمية  دائــرة  عام  مدير  وقالت 

ــراوي  ال الكريم  عبد  مها  الدكتورة  ـــوزارة  ال

طريق   عــن  تسعى  الــــوزارة  إن  لـــ"الــصــبــاح": 

االبتكار في السياسات والخطط ودعم البرامج 

إلى  اإلصالحية  ــراءات  اإلج وتنفيذ  واملشاريع 

باملعارف  املسلح  البشري  ــال  امل رأس  تعزيز 

وازدهار  استقرار  لضمان  املناسبة،  واملهارات 

مسبوق  غير  بإيقاع  يتغير  عالم  في  املجتمع 

واقتصاد رقمي.

على  حـــرصـــت  ــــــــوزارة  ال أن  وأضــــافــــت 

املـــال  رأس  وبـــنـــاء  تــعــزيــز  ـــدف  ه تــحــقــيــق 

فيه  االستثمار  تحسني  ــالل  خ مــن  البشري 

املستقبلية  وتــوجــهــاتــهــا  ــاتــهــا  ــوي أول ضــمــن 

وبعيدة  متوسطة  الستراتيجية   لخططها 

األمد.

وبينت الراوي أن هذا املشروع ينفذ مع وزارات 

والبحث  العالي  والتعليم  كالتربية  قطاعية 

والعمل  والرياضة  والشباب  والصحة  العلمي 

املسارات  مع  ليتماشى  االجتماعية،  والشؤون 

العراق  عنها  وأعلن  حددها  التي  املوضوعية 

بعمله في قطاع التعليم ضمن ركائز قمة األمم 

املتحدة للتحول في التعليم التي عقدت في أيلول 

من العام املاضي.

بتوفير مدارس  تمثلت  تلك املسارات  أن  وأكدت 

منصفة وشاملة والتركيز على التعليم واملهارات 

املستدامة  والتنمية  والعمل  الحياة  أجــل  من 

وتطوير املعلمني ومهنة التعليم والتحول الرقمي 

وتمويل التعليم، مشيرة  إلى أن تلك السياسات 

الوزاري  املنهاج  محاور  مع  تتماشى  واملهارات 

تحقيق  إلى  عنها  املنبثقة  ــراءات  اإلج وتهدف 

أبعاده ذات الصلة.
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والصناعة  االقــتــصــاد  لجنة  عضو  وقـــال 

حديث  في  عمر  سوران  النيابية،  والتجارة  

الدول  على  العراق  «انفتاح  إن  لـ»الصباح»: 

من  كثير  فــي  اتفاقيات  وعقد  ــة  ــي األوروب

«النتائج  أن  مستدركًا  مهم»،  أمر  املجاالت 

لن  الــدولــيــة  االتفاقيات  لتلك  اإليجابية 

في  الخلل  معالجة  تجر  مالم  وتثمر  تظهر 

الداخل العراقي في عدة وجوه منها سياسية 

مؤسسات  بــأداء  تتعلق  وأخــرى  واقتصادية 

الدولة».

ــرار نــقــص وتـــردي  ــم ــت وانــتــقــد عــمــر «اس

ذات  املــوازنــات  رغــم  البالد  في  الخدمات 

سنوات»،  طيلة  أنفقت  التي  الطائلة  األموال 

عاّدًا أن «توفير الخدمات األساسية ال يتطلب 

وجود  يتطلب  ما  بقدر  دولية  اتفاقيات  عقد 

إصالح حقيقي ومالحقة ومعاقبة املسؤولني 

الفاسدين».

الشأن  في  والباحث  الكاتب  رأى  جانبه،  من 

في  التميمي،  بلشان  قاسم  د.  السياسي، 

اتفاقية  توقيع  أن  لـــ»الــصــبــاح»،  حــديــث 

أمرًا  «يعد  فرنسا  مع  الستراتيجية  الشراكة 

باعتبار  الصحيح،  االتجاه  في  وخطوة  مهمًا 

أوروبا،  لقارة  قائدًا  حاليًا  تعتبر  فرنسا  أن 

أضف إلى ذلك أن فرنسا تلعب دور الوسيط 

ما بني أوروبا وأميركا من جانب وباقي العالم 

من جانب آخر، وبالتالي فهي مرّحب بها من 

التي  الدول  تلك  خصوصًا  العالم  دول  أكثر 

لديها مشكالت مع أميركا».

وبني أن «العراق بحاجة ماسة إلى عقد هكذا 

تقلبات  من  يعاني  أنه  خصوصًا  اتفاقيات، 

الدينار  أمام  الــدوالر  قيمة  وارتفاع  السوق 

العراقي»، وأضاف، «أعتقد أن العراق يحاول 

أن يستفيد من التجربة الفرنسية في مكافحة 

الفساد باعتبار أن لديها خبرة كبيرة في هذا 

املجال ومن املمكن توظيف الخبرة الفرنسية 

في العراق».

اتفاقيات  هكذا  «توقيع  أن  التميمي،  وأوضح 

عقد  عن   
ً

وتفصيال جملة  يختلف  فرنسا  مع 

كالصني  أخــرى  دول  مع  مشابهة  اتفاقيات 

بها  مرحب  غير  الصني  أن  والسبب  وأملانيا، 

(أميركيًا)، وأن عقد أي اتفاق كبير مع بكني 

سيخلق توترًا كبيرًا ما بني بغداد وواشنطن، 

مؤثرًا  ليس  دورها  فإن  أملانيا؛  يخص  ما  أما 

لدى  بمقبولية  تتمتع  التي  فرنسا  مثل  بقوة 

«االتفاقية  أن  وبــني  األميركية»،  اإلدارة 

في  إيجابي  بشكل  ستؤثر  فرنسا  مع  املوقعة 

العراق مع دول أخرى يمكن أن تسير  عالقة 

تنافسية  عروضًا  وتقدم  باريس  خطى  على 

بمجال االستثمار».

األعمال  اقتصاديات  كلية  عميد  وتشير 

بجامعة النهرين، الدكتورة نغم حسني نعمة، 

الشراكة  «اتفاقية  أن  لـ»الصباح»:  في حديث 

تحقيق  ــى  إل تــهــدف  وفرنسا  ــراق  ــع ال بــني 

في  املساواة  قاعدة  على  املشتركة  املصالح 

السيادة والحقوق، وبما يتوافق مع مبدأ عدم 

التدخل في الشؤون الداخلية».

ولفتت إلى أن «أهمية توقيع اتفاقية الشراكة 

من  تأتي  وفرنسا،  العراق  بني  الستراتيجية 

كونها أنطوت على محاور متعددة في املجاالت 

ــاب  اإلره ومكافحة  واألمنية  االقتصادية 

عن   
ً

فضال الثقافي،  والتبادل  ف، 
ّ

والتطر

محاور أخرى تتعلق بإدارة األزمات ومكافحة 

املنظمة،  والجريمة  االقتصادية  الجريمة 

اإلنسان  حقوق  وتعزيز  البيئة  حماية  وفي 

مشابهة  إلى عقد شراكات  والتعليم»، داعية 

أن  واستدركت:  العالم،  في  مؤثرة  دول  مع 

«على العراق أن يوقع عقد شراكة ستراتيجية 

الهند،  الصني،  (كوريا،  القوية  الــدول  مع 

التي  فقط  الكبرى  وليست  أملانيا)  اليابان، 

تحتاج إلى النفط والغاز العراقي».

أن  االعتراف  من  «البد  أنه  إلى  نعمة  ولفتت 

ميزان  في  مستمر  تراجع  من  يعاني  العراق 

نظيرتها  مع  مقارنة  الستراتيجية  القوى 

لدول الجوار منذ عام 2003 إلى اآلن، والبد 

ووضع  األسباب  لتشخيص  واقعية  قراءة  من 

عاّدة  زمنية»،  خطط  وفق  الناجعة  الحلول 

القوى  مــيــزان  فــي  األســـاس  «الضعف  أن 

املشكالت  في  يكمن  للعراق  الستراتيجية 

الداخلية التي يعانيها وضعف معالجتها على 

الرغم من تشخيصها».

تحقيقية  لجان  بتشكيل  النواب  بمجلس  أعضاء  أفاد 

بعدة اتجاهات بشأن الخروقات القانونية التي رافقت 

عمل الحكومة السابقة وخصوصًا في ملف االستثمار 

 ملستثمرين أجانب بدون غطاء قانوني، 
ٍ

وإحالة أراض

العموميني  املفتشني  مكاتب  إلغاء  خطوة  أن  مبينني 

أسهمت بزيادة الفساد في عدة ملفات ومنها ما يعرف 

بـ»سرقة القرن».

الستراتيجي  التخطيط  لجنة  عن  النائب  وقالت 

إن  لـ»الصباح»:   حديث  في  املالكي،  سعاد  النيابية، 

ملف  ومنها  امللفات،  من  العديد  على  تعمل  «اللجنة 

(شبكة  موظفي  تخص  التي  ــالت)  ــرس امل (أرض 

مستثمر  قبل  من  استثمرت  التي  العراقي)  اإلعالم 

خاطبت  «اللجنة  أن  مبينة  محلي»،  غير  أجنبي 

قبل  من  استثمرت  األرض  بــأن  املختصة  الجهات 

متعهدة  للشروط»،  مستوٍف  غير  سعودي  مستثمر 

بـ»استعادة (أرض املرسالت) وإعادة توزيعها ملوظفي 

(الشبكة)». 

املستثمر  يكون  أن  املفترض  «مــن  أن  وأوضــحــت، 

بالكامل»،  االستثمار  تلغي  فقط  النقطة  وهذه  وطنيًا، 

وأضافت، أن «اللجنة ستعمل على استضافة املسؤولني 

امللف  إكــمــال  لحني  ــالت)  ــرس امل (أرض  ملف  عــن 

وستتبعها إجراءات أخرى». 

من  العديد  على  تعمل  «اللجنة  أن  إلى  املالكي،  ولفتت 

مبينة  القانونية»،  الخروق  ملفات  ومنها  امللفات، 

وليست  الـــوزارات  كل  في  بالعمل  تعنى  «اللجنة  أن 

البرنامج  مع  بالتوازي  نعمل  وأننا  معينة،  وزارة 

على  ستعمل  «اللجنة  أن  إلــى  ــارت  وأش الحكومي»، 

للحكومة  الستراتيجية  املخططات  كــل  مراقبة 

الستراتيجية  واملستويات  السكن  ومنها   الحالية، 

األخرى للمشاريع». 

بنسبة  كانت  السابقة  الحكومة  «إنجازات  أن  وأكدت 

النسبة،  هذه  من  موقف  للجنة  وسيكون  18باملئة، 

ونطالب بمحاكمة أعضاء الحكومة السابقة».

من جانبها، قالت رئيس لجنة النزاهة، النائب ناهدة 

مكاتب  «إلغاء  إن  لـ»الصباح»:  حديث  في  الدايني، 

الفساد  دائرة  وأن  سلبية،  خطوة  العموميني  املفتشني 

اتسعت بإلغائها».  

العموميني أسهم  «إلغاء مكاتب املفتشني  أن  وأضافت 

الــقــرن)»،  (صفقة  في  حــدث  كما  الفساد  بــزيــادة 

بإعادة  نيابية  ومطالبات  تحركات  «هناك  أن  وبينت 

الــوزارات  جميع  في  املفتشني  مكاتب  بإرجاع  النظر 

أن  مؤكدة  منه»،  والحد  الفساد  ملتابعة  والهيئات 

تتحملها  املفتشني  مكاتب  بإلغاء  الخاطئة   «الخطوة 

الحكومة السابقة». 

ولفتت الدايني، إلى أن «لجنة النزاهة تعمل على إعادة 

أمام  املنظورة  امللفات  كل  وتتابع  امللفات  بكل  النظر 

جهاز  ودعاوى  املالية  الرقابة  ديوان  وتقارير  املحاكم 

«اللجنة  أن  وأوضحت  القضاء»،  أمام  العام  االدعاء 

مشغولة اآلن بحل عقدة وأزمة ارتفاع الدوالر املفاجئ، 

الرقابية  الدولة  أجهزة  مع  القضية  هذه  على  وتعمل 

واألمنية للحد من هذه االرتفاع بكل الوسائل».

حذرت دائرة صحة الرصافة من قرار 

برفع  يقضي  الصحة  وزارة  اتخذته 

أجور فحوصات ما قبل الزواج وتحويل 

إلى  التخصصية  املراكز  من  إجرائها 

املستشفيات، ونبهت من إمكانية اتساع 

الزواج خارج املحاكم بسبب ذلك. 

كاظم،  سلمان  شيماء  الدكتورة  وقالت 

في  االنتقالية  األمـــراض  اختصاص 

إن  لـ»الصباح»:  الرصافة  صحة  دائرة 

الدائرة  في  االنتقالية  األمراض  شعبة 

بفحوصات  خاصًا  مــركــزًا   11 تضم 

في  ومثلها  ـــدز)  (األي املناعي  الــعــوز 

جانب الكرخ. 

أنواعًا  تجري  املراكز  هذه  أن  وأضافت 

فحص  منها  الفحوصات  من  متعددة 

املقبلني على الزواج واألمراض الوراثية 

وRH الدم السالب واملوجب واألمراض 

السفلس،  (األيــدز،  وتشمل  االنتقالية 

التهاب الكبد الفيروسي).

قرارًا  الصحة  وزارة  اتخاذ  إلى  ولفتت 

ــزواج  ال على  املقبلني  فحص  بسحب 

املستشفيات  إلى  وتحويله  املراكز  من 

الحالي،  الشهر  نهاية  بذلك  واملباشرة 

املستثمرين  مــع  التعاقد  ــالل  خ مــن 

الطبية  باألجهزة  املستشفيات  لتجهيز 

املختبرية الحديثة.

شمل  الــقــرار  أن  إلــى  كاظم  وأشـــارت 

في  الـــزواج  قبل  ما  فحص  ــور  أج رفــع 

بسبب  دينار  ألف   75 إلى  املستشفيات 

الطبية  واملستلزمات  املواد  كلف  ارتفاع 

كتات  منها  بالفحوصات  الــخــاصــة 

املراكز  كانت  حني  في  ــدم،  ال فحص 

وبالتالي  ديــنــار،  ألفي  مبلغ  تستوفي 

الزواج  ظاهرة  التساع  إمكانية  هناك 

خارج املحاكم بفعل هذا القرار.

في  موجودة  املراكز  أغلب  أن  وبينت 

املواطنني  على  تسهل  جغرافية  مواقع 

مراجعتها، وهناك رفض من قبل قسم 

منهم لزيارة املستشفيات بسبب الزخم 

الكبير عليها، لذا يفضل عدد منهم دفع 

فحوصات  على  الحصول  مقابل  مبالغ 

تعد  التي  املرضية  اإلجازات  أو  الزواج 

بوابة للفساد والتحايل على القانون. 

مستشفيات  حددت  الوزارة  أن  وتابعت 

واإلمام  البلدي  وابن  والنعمان  العلوية 

علي (ع) واملدائن في الرصافة إلجراء 

الفحوصات.  

تستقبل  الصحية  املراكز  أن  ــت  وأردف

إلجراء  شهريًا  مراجع   400 من  أكثر 

لها  يخضع  التي  املختبرية  الفحوصات 

عدم  من  للتأكد  الــزواج،  على  املقبلون 

صحية  مخاطر  بأية  الــزواج  ارتباط 

او  كليهما  أو  الزوجني  أحد  في  تؤثر  قد 

أبنائهم في املستقبل. 

أدخل قرار املحكمة االتحادية القاضي بوقف تحويل 

كردستان  إقليم  إلى  املركزية  الحكومة  من  األموال 

الحزب  وحليفه  الدولة  إدارة  ائتالف  بني  العالقة 

صفو  يعكر  قد  نفق  في  الكردستاني  الديمقراطي 

أجواء إيجابية سادت مؤخرًا بني الحكومة االتحادية 

بغداد  إلى  مؤخرًا  وفــود  عدة  أرسلت  التي  وأربيل 

حصة  منها  كثيرة  عالقة  قضايا  بشأن  للتفاهم 

اإلقليم في املوازنة.

وصدم قرار االتحادية أوساطًا سياسية كثيرة كانت 

مرر 
ُ
سي الحكومة  لتشكيل  السياسي  االتفاق  أن  ترى 

املحكمة  لكن  سابقه،  مثل  بسالم  اإلقليم  ــوال  أم

قبل  من  الــصــادرة  ــرارات  ــق ال صحة  عــدم  ــدت  أك

مجلس الوزراء في عامي 2021 و2022 بشأن تحويل 

األموال إلقليم كردستان.

العليا  االتحادية  املحكمة  رئيس  عن  بيان  ونقل 

ألزمت   2021 «مــوازنــة  إن  قــولــه  عــبــود  جــاســم 

منذ  وأربيل  بغداد  بني  املالية  املستحقات  تسوية 

تجاوز  ومنع  الدولة  لبناء  يهدف  القرار  وأن   2004

من  لفئة  «استهدافًا  يكون  أن  نافيًا  الــدســتــور»، 

مشكلة  لحل  السبل  كل  إيجاد  يجب  إذ   املجتمع، 

رواتب موظفي اإلقليم».

اتخاذ  الوزراء  ملجلس  يمكن  «ال  أنه  البيان  وأضاف 

طلب  وأن  العامة،  املوازنة  لقانون  مخالفة  قرارات 

للدستور  خالفًا  حسمها  أو  الدعوى  حسم  تأخير 

والقانون، يمثل خرقًا لكل املبادئ القضائية».

الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  في  القيادي 

 أهالي اإلقليم 
ّ

مهدي الفيلي قال:  إن «القرار ال يضر

فحسب، وإنما جميع أبناء الشعب العراقي ألنه يؤثر 

التي  «الجهات  أن  إلى  مشيرًا  املوازنة»،  إقرار  في 

باتجاه  دفعت  التي  ذاتها  هي  القانون،  بهذا  دفعت 

رفع أسعار صرف الدوالر».

«قرارات  أن  لـ»الصباح»،  حديث  في  الفيلي،  وبني 

العدول  يمكن  وال  وملزمة  باتة  االتحادية  املحكمة 

خطوات  «ينتظر  حزبه  أن  مضيفًا  تنفيذها»،  عن 

معها  االتفاق  تم  التي  السياسية  والكتل  الحكومة 

على تمرير قانون املوازنة وننتظر أيضًا قرار القيادة 

املركزية لإلقليم».

الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  رئيس  ــان  وك

مسعود البارزاني قد اعتبر قرار املحكمة االتحادية 

أن  إلى  الفتًا  كردستان،  إقليم  أبناء  تجاه  «عدائيًا» 

تأمني جزء من مستحقات اإلقليم أحد بنود االتفاق 

السياسي الذي تشكلت على أساسه الحكومة.

من جهته، عد النائب عن كتلة الديمقراطي شريف 

سليمان القرار بأنه «ذو جنبة سياسية ويقطع أرزاق 

أبناء اإلقليم»، مستدركًا أن الديمقراطي «لن يقاطع 

إليمانه  اآلن  حتى  العراق  في  السياسية  العملية 

بإمكانية الحل عن طريق الحوار».

وائــل  القانون  ــة  دول ائــتــالف  عضو  قــال  حــني  فــي 

«الجميع  إن  لـــ»الــصــبــاح»:  حديث  فــي  الــركــابــي، 

وأن  ــة،  ــادي ــح االت املحكمة  بــقــرارات  ملتزمون 

شيء  السياسي  والتنصل  شيء  القضائي  القرار 

سياسية  كتلة  اي  فــي  تأثيره  ــان  ك ومهما  آخــر، 

ــع الــشــركــاء  ــي الــجــانــب الــســيــاســي م ــر ف ــؤث  الي

في ائتالف إدارة الدولة».

يكون  قد  الــكــردي  «املــوقــف  أن  الركابي  ــاف  وأض

أنه  يعني  ال  أنه  إال  الحقوق،  أســاس  على  إعالميًا 

جاء نتيجة لضغط سياسي»، مؤكدًا أن «لغة الحوار 

قانون  إلقرار  ضرورة  وهناك  األعم،  هي  والتفاهم 

النفط  قانون  إقرار  على  االتفاق  أو  سريعًا  املوازنة 

اإلقليم  بني  واإلشــكــاالت  العقبات  لتذليل  والغاز 

واملركز».

بدوره، أشار القيادي في االتحاد الكردستاني غياث 

الواضح للجميع وجود عضوين  إلى أن من  سورجي 

وهما  االتحادية  املحكمة  أعضاء  ضمن  كرديني 

من  وهما  واالتــحــاد،  الديمقراطي  من  مرشحان 

املصوتني على القرار.

«هناك  إن  لـ»الصباح»:  حديث  في  سورجي،  وقال 

غير  ــرار  ــق ال توقيت  بــرغــم  للعقدة،  حــل  ـــوادر  ب

املناسب»، مبينًا أن «هناك تقاربًا واضحًا بني املركز 

واإلقليم ونخشى أن يكون هذا القرار سببًا بزعزعة 

هذا التقارب».

مساعدات  يعد  دينار  مليار  «مبلغ200  أن  وأضاف 

إلى موظفني اإلقليم واملتقاعدين ويجب أن ال يخلط  

ذلك مع األمور السياسية ونزاعاتها».

القيادي في اإلطار التنسيقي تركي العتبي، قال : إن 

تصدير  ملف  حسم  الذي  االتحادية  املحكمة  «قرار 

ببغداد  املرور  دون  من  كردستان  إقليم  من  النفط 

دستورية  وضوابط  آليات  واعتمد  سياسيًا  يكن  لم 

وتيارات  قــوى   6-7 «مــن  أن  إلــى  الفتًا  واضــحــة»، 

سياسية كردية دعمت القرار».

«عدم  أن  صحفي،  تصريح  في  العتبي،  ــاف  وأض

االتحادية  املحكمة  قرار  مع  اإلقليم  حكومة  تفاعل 

سيقود إلى أزمة»، الفتًا إلى أن «تصدير النفط يجب 

أن يدار من قبل وزارة النفط االتحادية حصرًا وفقًا 

للدستور، كون امللف يحوي ضبابية كبيرة».



مع  وبالتزامن  مشددة،  أمنية  إجراءات  وسط 

من  الثاني  اليوم  من  األولــى  الجلسة  انطالق 

محمد  السابق  املوريتاني  الرئيس  محاكمة 

واملشمولني  السبت،  أمــس  العزيز  عبد  ولــد 

في  بـ"العشرية"  محليًا  املعروف  امللف  في  معه 

نواكشوط،  املوريتانية  بالعاصمة  العدل  قصر 

السابق،  الرئيس  أنصار  من  العشرات  تجمهر 

أسموه  ملن  ومؤازرة  دعمًا  القصر،  باحة  قرب 

"الرمز".

واشــتــبــك مــنــاصــرو الــرئــيــس الــســابــق مع 

يـــرددون  ــم  وه القصر،  ــرب  ق األمـــن  قـــوات 

العزيز،  عبد  لولد  والدعم  املساندة  شعارات 

تحققت  التي  اإلنــجــازات  بعض  مستعرضني 

خالل فترة حكمه.

وتمثل النساء أغلبية املتجمهرين الذين عبروا 

تاريخ  في  رئيس  "أفضل  ملحاكمة  رفضهم  عن 

موريتانيا" بحسب ما وصفوه، وقال ناشط في 

السابق  الرئيس  "محاكمة  إن  إذاعــي:  حديث 

محمد ولد عبد العزيز مجرد تصفية حسابات 

النظام  يحاول  قانونية،  وليست  سياسية، 

الحالي من خاللها، التغطية على فشله، وإلهاء 

معاملته،  بها  تمت  التي  الطريقة  العام.  الرأي 

 10 ملدة  موريتانيا  حكم  أنه  خاصة  الئقة،  غير 

سنوات، ولن تعرف البالد رئيسا مثله".

العشرية قد  املتهمني في ملف  وكانت محاكمة 

بدأت األربعاء املاضي، وقد حضر 10 متهمني 

هيئة  عن  ممثل  غاب  فيما  الجلسات،  لوقائع 

األمني  محمد  واملتهم  الحكومية،  غير  الرحمة 

إسبانيا  إلــى  للعالج  ذهــب  الــذي  بوبات  ولــد 

أواخر الشهر املاضي بحسب محاميه.

على  كبيرًا   
ً
وجدال  

ً
تفاعال املحاكمة  القت  وقد 

وصف  حيث  االجتماعي،  التواصل  مــواقــع 

 في 
ً
الجمهور ملف "العشرية" بأنه "األكثر جدال

تاريخ البالد".
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أجرت رئيس الوزراء 

اإليطالية جورجيا 

ميلوني، أمس السبت، 

محادثات مع مسؤولني 

من حكومة غرب ليبيا 

تركزت على الطاقة 

والهجرة، وهما أهم 

القضايا بالنسبة 

إليطاليا واالتحاد 

األوروبي.

ليبيا هي ثالث دولة في 

شمال إفريقيا تزورها 

رئيسة الوزراء خالل 

األسبوعني املاضيني، إذ 

تسعى لتأمني إمدادات 

جديدة من الغاز 

الطبيعي لتحل محل 

الطاقة الروسية

إلى  تونس،  في  الوطني"  "الخالص  جبهة  دعت 

القائم  النظام  أن  معتبرة   ،2014 لدستور  العودة 

االجتماعية  األزمـــات  إنهاء  عن  عجزه"  "أثبت 

واالقتصادية بالبالد.

لــقــاء إعــالمــي ألعــضــاء الحركة  ــك فــي  ــاء ذل ج

مع  تزامنًا  د، 
ِّ

سعي قيس  الرئيس  ملسار  املعارضة 

كانون   27 في  تونس  دستور  لوضع  الـــ9  الذكرى 

الثاني 2014.

علن عنها في 31 أيار 2022، وتضم 
ُ
وهذه الجبهة أ

تونس"  و"قــلــب  "النهضة"  ــي:  ه أحـــزاب  خمسة 

اإلرادة"  تونس  ـــراك  و"ح الــكــرامــة"  ــالف  ــت و"ائ

ضد  "مــواطــنــون  حملة  ــى  إل إضــافــة  و"األمــــل"، 

االنقالب"، وعدد من البرملانيني.

الشابي  نجيب  ــد  ــم أح الــجــبــهــة  ــس  ــي رئ وقـــال 

الــيــوم  ــظ  ــالح ي "الــجــمــيــع  إن  ــاء:  ــق ــل ال ـــالل  خ

بالقرار  والــهــروب  بالسلطة  ــام  ــت ال االنــفــراد 

ــس الــجــمــهــوريــة قيس  ــي ـــى رئ ـــي إشــــارة إل  (ف

د)".
ِّ

سعي

صوتهم،  التونسيون  يسترجع  أن  "يجب  وأضــاف: 

بتوحيد  القوة  موازين  باستعادة  إال  ذلك  يتم  ولن 

وإحداث  ياسية 
ّ

الس والقوى  املدني  املجتمع  كلمة 

لكلمته  والشارع  العام  الرأي  لفرض  عامة  تعبئة 

والعودة إلى دستور 2014".

وأردف: "الوقت حان لتكوين حركة قوية قادرة على 

أن تكون في دائرة القرار التي أقصى منها القائم 

(األحــزاب)  السياسية  األطياف  جميع  بالسلطة 

تموز   25 (منذ  املاضية  والنصف  السنة  طيلة 

2021)، ما يوجب العودة إلى العمل بدستور العام 

اليوم  مهم  الصفوف  "توحيد  أن  واعتبر   ،"2014

الشارع  مع  السياسي  الصف  يتقارب  أال  ويجب 

واملجتمع املدني إلنهاء القطيعة التي ال تخدم البالد 

التي تتفاقم فيها األزمات".

ولم يصدر على الفور تعليق من الرئاسة التونسية أو 

اتحاد الشغل على ما أورده رئيس "جبهة الخالص".

سياسية  أزمة  تونس  تعيش   ،2021 تموز   25 ومنذ 

د فرض إجراءات استثنائية منها 
ِّ

منذ أن بدأ سعي

تشريعات  وإصدار  والبرملان  القضاء  مجلس  حل 

في  للبالد  جديد  دستور  وتمرير  رئاسية  بمراسيم 

25 تموز املاضي.

على  "انقالبًا  اإلجراءات  هذه  تونسية  قوى  وتعتبر 

دستور 2014 (دستور الثورة) وتكريسًا لحكم فردي 

مطلق"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحًا ملسار 

ثورة 2011"، التي أطاحت بنظام حكم الرئيس زين 

العابدين بن علي.

أمس  فجر  اإلسرائيلي  االحتالل  شرطة  اقتحمت 

القدس  هجوم  منفذ  علقم  خيري  منزل  السبت، 

املنزل  بداخل  كانوا  شابًا،   15 واعتقلت  الشرقية، 

كما  سلوان،  بلدة  في  العامود  رأس  منطقة  في 

 42 مجموعه  ما  اإلسرائيلية  السلطات  اعتقلت 

للتحقيق  وأصدقائه،  علقم  أقــارب  من  شخصًا 

أفادت وسائل إعالم فلسطينية  ما  معهم، بحسب 

وإسرائيلية.

أعلى  إلى  التأهب  حالة  االحتالل  شرطة  ورفعت 

ودعا  السبت،  أمس  صباح  من  اعتبارًا  مستوى 

املواطنني  شبتاي،  يعقوب  للشرطة،  العام  املفتش 

للتبليغ عن أي حالة اشتباه، واندلعت مواجهات بني 

املقدسيني والشرطة في نقاط عديدة من أطراف 

حنينا  وبيت  وسلواد  سلوان  منها  القدس،  مدينة 

والطور والعيسوية وشعفاط.

أطلق  حيث  أعنف،  مواجهات  سلوان  في  ودارت 

الشرطة،  على  بكثافة  النارية  املفرقعات  الشبان 

بينما ردت األخيرة بإطالق وابل مكثف من قنابل 

مصدر  وأبلغ  البيوت،  على  للدموع  املسيل  الغاز 

املستوطنني بإطالق  وقوع إصابتني من  محلي عن 

نار في الحي املقدسي.

عملية  في  آخر  عدد  وأصيب  أشخاص،   7 وقتل 

نافيه  مستوطنة  في  كنيس  قرب  وقعت  نار  إطالق 

الشرقية  بالقدس  حنينا  بيت  بلدة  قرب  يعكوف 

املنفذ االستشهادي خيري علقم  املحتلة فيما لقي 

حتفه برصاص الشرطة، مساء أمس األول الجمعة.

من  عاما)   21) علقم  خيري  هو  املنفذ  أن  وعلم 

الشرطة  ورجحت  القدس،  شرقي  الطور  سكان 

دون  إنه  وقالت  وحده  العملية  نفذ  أنه  اإلسرائيلية 

سوابق أمنية، فيما استدعت والديه للتحقيق.

أطلق  الذي  علقم،  خيري  الشاب،  جد  بأن  وأفيد 

في  مستوطنني  يد  على  طعنًا  قتل  اسمه،  عليه 

القدس عام 1998، فيما لم يتم القبض على قاتليه 

آنذاك.

موقعها  عبر  أحرنوت"  "يديعوت  صحيفة  وقالت 

مستوطنة  في  النار  إطالق  منفذ  إن  اإللكتروني، 

"النبي يعقوب" شمالي القدس "يدعى خيري علقم، 

ويبلغ من العمر 21 عاما"، وأكدت أن علقم، "ليست 

اإلسرائيلية،  األجهزة  لدى  أمنية  سوابق  أية  لديه 

وهو غير معروف لديها" دون مزيد من التفاصيل.

من جهتهم، هاجم مستوطنون، وزير األمن القومي 

املتطرف إيتمار بن غفير، وحملوه مسؤولية عملية 

إطالق النار بمدينة القدس، الجمعة، ما أسفر عن 

مقتل 7 إسرائيليني.

وقالت "يديعوت أحرنوت": إن "عشرات املستوطنني 

تواجده  أثناء  لفظيًا  غفير  بن  هاجموا  الغاضبني 

املجزرة  (هذه  له  وقالوا  العملية،  تنفيذ  مكان  في 

حدثت في ظل واليتك كوزير)".

وبـــني شــريــط مــصــور نــشــرتــه الــصــحــيــفــة، أن 

من  غفير  بــن  أخــرجــت  اإلسرائيلية  الشرطة 

هاجمه  أن  بعد  مــشــددة،  حماية  تحت  املــكــان 

مسؤولية تحمله  بكلمات  باملكان   املستوطنون 

الهجوم.

"القوة  حزب  يتزعم  الذي  غفير  بن  عن  ومعروف 

بتنفيذ  املطالبة  بتصريحاته  املتطرف،  اليهودية" 

سياسات شديدة وعقابية ضد الفلسطينيني.

الــوزراء  رئيس  غفير،  بن  طالب  الخميس،  ويــوم 

بتنظيم  للمستوطنني  بالسماح  نتنياهو  بنيامني 

مسيرة أعالم استفزازية في منطقة "باب العامود" 

وسط مدينة القدس، لكن األخير رفض.

وفي وقت سابق الجمعة، قتل 7 إسرائيليني وأصيب 

"النبي  بمستوطنة  نار  إطالق  عملية  في  آخــرون، 

يعقوب" شمالي القدس، فيما قتلت الشرطة منفذ 

الهجوم.

نفذها  إجرامية  عملية  من  يوم  بعد  الهجوم  وجاء 

الضفة  شمالي  جنني  مخيم  في  االحتالل  جيش 

فلسطينيني   9 استشهاد  عــن  أســفــرت  العربية 

الصحة  وزارة  أعلنت  ما  وفق  آخرين،  وإصابة 

الفلسطينية.

نشر  سيتم  إنه  االحتالل،  جيش  قال  ذلــك،  إلى 

كتيبة عسكرية إضافية في الضفة الغربية ، وذلك 

عقب هجوم القدس الشرقية.

املتطرف  االحــتــالل  حكومة  وزراء  رئيس  ــال  وق

قرارات  اتخذت  الحكومة  إن  نتنياهو،:  بنيامني 

"الردود" على الهجوم الذي وقع في القدس  بشأن 

الشرقية، وأضاف في تصريحات تلفزيونية عقب 

على  ستعرض  اتخذت  التي  القرارات  أن  الهجوم، 

الكابينت (املجلس الوزاري املصغر).

وفي مواقف متناقضة تدل على "ازدواجية املعايير" 

في  للهجوم  والعربية  الدولية  اإلدانـــات  توالت 

عن  الطرف  غض  جرى  بينما  الشرقية،  القدس 

مجزرة الخميس في مدينة جنني الفلسطينية التي 

راح ضحيتها 9 شهداء وعشرات الجرحى.

ونشرت عدة دول عربية بيانات تؤكد فيها رفضها 

واستنكارها للهجوم الذي شهدته القدس الشرقية 

جميع  وتــديــن  اإلسرائيليني  املستوطنني  ضــد 

اعتبرته  ومــا  املدنيني  تستهدف  التي  األعــمــال 

هجمات على "دور عبادة".

بينما سارعت واشنطن كاملعتاد إلى دعم االحتالل 

من  قواته  ارتكبته  ملا  ذكر  أي  دون  من  اإلسرائيلي 

املتحدث  وقــال  الخميس،  يوم  جنني  في  مجازر 

باتيل  فيدانت  األميركية  الخارجية  وزارة  باسم 

مروع  "هذا  القدس:  هجوم  على  تعليقًا  للصحفيني 

الهجوم  هذا  العبارات  بأشد  ندين  إننا  للغاية، 

يبقى  إسرائيل  بأمن  التزامنا  الواضح.  اإلرهابي 

شركائنا  مع  مباشر  اتصال  على  ونحن  صارمًا، 

اإلسرائيليني".

جيمس  البريطاني  الخارجية  وزيــر  دان  كما 

"تويتر":  على  بيان  في  وقــال  الهجوم،  كليفرلي 

ذكرى  يــوم  في  معبد  في  مصلني  على  "الهجوم 

(يوم  السبت  و(عشية)  (الهولوكوست)  املحرقة 

مع  نقف  مروع.  أمر  لليهود)،  األسبوعية  الراحة 

أصدقائنا اإلسرائيليني".

خالل  روتــو  وليم  الجديد  كينيا  رئيس  قال 

إن بالده  املغرب،  مشاركته في قمة دكار مع 

عميقة  اقتصادية  بعالقات  تتمتعان  واملغرب 

الجذور خاصة في مجاالت التجارة والزراعة 

والصحة والسياحة والطاقة.

وقال روتو: إننا "نلتزم بتسريع وتعزيز عالقاتنا 

املشتركة  املنفعة  أجــل  مــن  الستراتيجية 

تغريدة  بعد  ذلك  ويأتي  البلدين"،  ملواطني 

سابقة نشرها رئيس كينيا الجديد أعلن فيها 

(الجمهورية  أن بالده "قررت إلغاء اعترافها بـ

ــة الــديــمــقــراطــيــة/  ــراوي ــح ــص الــعــربــيــة ال

ـــــراءات  ــو)، واتـــخـــاذ اإلج ــاري ــس ــي ــول ــب ال

على  الكيان  هــذا  وجــود  من  للحد   الالزمة 

أراضيها".

إال أن حساب الرئيس الكيني سحب التغريدة 

أخريني  بتغريدتني  واحتفظ  الحق،  وقت  في 

على  اتفقتا  ونيروبي  الرباط  أن  إلى  تشيران 

في  ذلك  في  "بما  الثنائية  العالقات  تعزيز 

ميادين التجارة والزراعة والصحة والسياحة 

األمم  ــار  إط تدعم  "كينيا  وأن  والــطــاقــة"، 

حل  إليجاد  الحصرية  اآللية  بوصفه  املتحدة 

دائم للخالف" حول الصحراء.

ضبطت قوات الحزام األمني اليمنية، سيارة 

مفخخة قادمة من محافظة تعز وفي طريقها 

إلى عدن، وكشفت العمليات املركزية لقوات 

تابعة  متحركة  نقطة  بأن  األمني،  الحزام 

ضبط  مــن  تمكنت  ــدن،  ع ــزام  ح لــطــوارئ 

السيارة املفخخة نوع سنتافي في منطقة بئر 

أحمد بمديرية البريقة خالل حملة االنتشار 

األمني الواسعة.

وأشارت العمليات، إلى أن "قوات حزام عدن" 

سارعت إلى اتخاذ إجراءات السالمة املتبعة 

املنطقة  أغلقت  إذ  األرواح،  على  حفاظًا 

املحيطة واستدعت الخبراء لتفكيك العبوات 

النيابة  وبــإشــراف  السيارة  في  املــزروعــة 

الحجز  إلى  املتهمني  نقل  تم  فيما  العامة، 

للتحقيق.

ــوات  ـــ"ق ل ــام  ــع ال الــقــائــد  قــال  جهته،  ــن  م

الوالي،:  عبدالله  محسن  األمني"  الحزام 

محكمة  بطريقة  تفخيخها  تم  السيارة  إن 

وحــشــوهــا بــعــشــرات الــكــيــلــوغــرامــات من 

شديدة  فـــور"  "الــســي  ـــادة  وم املــتــفــجــرات 

للقوات  أكــبــر  ضـــرر  إلحــــداث  ــفــجــار   االن

واملدينة.

كشف النائب هادي أبو الحسن، عن أن زعيم الحزب التقدمي 

االشتراكي وليد جنبالط قد طرح خالل لقائه بوفد حزب الله 

"ثالثة مرشحني" تسوية، في حني حذر النائب غسان سگاف 

من أن يكون لبنان  "في طور استرجاع مجاعة 1914 ومخاطر 

بشارة  العام  الي 
ّ

العم االتحاد  رئيس  فيه  أعلن  وقت  في   1975

األسمر عن تحرك احتجاجي غد االثنني.

ك الذي 
ّ

وأكد النائب هادي أبو الحسن أن "الهدف من التحر

جنبالط  وليد  االشتراكي  التقدمي  الحزب  رئيس  به  يقوم 

(في امللف الرئاسي) ، لم يكن إطالق الرصاصة على ترشيح 

ميشال معوض"، مشيرًا إلى أن "لقاء جنبالط - حزب الله كان 

بداية لكسر الجمود في امللف الرئاسي". 

وأضاف، "لم نقل أننا خرجنا من ميشال معوض ووصلنا إلى 

ع املروحة ونطرح أسماء مقبولة"، وتابع 
ِّ

أفق مسدود لذا فلنوس

يعتبر معوض مرشح تحٍد وطرحنا  "الفريق اآلخر  إن  بالقول: 

ينا من اللقاء أن 
َّ
3 أسماء لم يعط حزب الله رأيه فيها واستشف

مرشحهم سليمان فرنجية من دون أن يكشفوه علنًا".

ينتظر  مما  تحذيرًا  سكاف  غسان  النائب  أطلق  السياق،  في 

ضي على املصرف واملدرسة واملستشفى 
ُ

لبنان بقوله: "بعد أن ق

على  القضاء  مهمة  للقضاء  أوِكلت  أنــه  يبدو  واالقتصاد، 

مجاعة  استرجاع  طور  في  نكون  أن  هو  نخشاه  ما  القضاء. 

رأى  األثناء،  هذه  في  ــن".  األم يبقى   .1975 ومخاطر   1914

في  "األمــور   
ّ

أن األسمر  بشارة  العام  الي 
ّ

العم االتحاد  رئيس 

 
ً
 هناك تدخال

ّ
البلد مستمرة هكذا ونحو األسوأ أيضًا، طاملا أن

الصراع  في  سبب  هو  الذي  ة، 
ّ

اللبناني السيادة   
ّ

يمس سافرًا 

اقتصاديًا  اللبناني  الشعب  إلسقاط  دومًا  يسعى  الذي  الكبير 

الي العام، 
ّ

واجتماعيًا". وأعلن األسمر، "نحن في االتحاد العم

املصالح  في  إلضــراب  ودعينا  ة، 
ّ

مهم اتصاالت  ة 
ّ

بعد نقوم 

النقل،  وقطاعات  الخاص  القطاع  في  ولألساتذة  ة، 
ّ
املستقل

ك نهار االثنني ضمن هذا اإلطار إلعالن صرخة 
ّ

ولدينا تحر

ة". 
ّ

 املناطق للولوج نحو الحلول السياسي
ّ

كبيرة في كل

وطأة  تحت  تئن  اللبنانية  السوق  مازالت  ذلك  غضون  في 

تقلبات الدوالر، فيما خيم الوجوم على املواطنني وهم يلمسون 

بلغت  التي  األساسية  السلع  أسعار  في  الفاحش  االرتــفــاع 

معدالت مرتفعة جدًا.
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كشفت وسائل إعالم إسبانية، أمس السبت، 

على  بالحصول  يطالب  كييف  نظام  أن  عن 

وذلك  الغربية،  الدول  من  حربية  مقاتلة   24

ــن شحنات  املــرحــلــة األولـــى م ــن  كــجــزء م

األسلحة الجديدة.

 
ً
نقال اإلسبانية    “El País» صحيفة  وذكرت 

الجوية  القوات  لقيادة  الرسمي  املمثل  عن 

من  كتيبتني  أن  إغنات،  يــوري  األوكرانية، 

ستكون  منهما،  لكل  مقاتلة   12 الطائرات، 

التي  العسكرية  املساعدة  من  جديدة  حزمة 

ينتظر الجيش األوكراني الحصول عليها من 

سوف  الصحيفة،  وبحسب  الدوليني.  حلفائه 

للطائرات  الرئيسية  األفضلية  إعطاء  يتم 

دراســة  هناك  لكن   ،“16 ”إف-  األميركية 

الفرنسية  ”رافال“  طائرات  من  عدد  لتسليم 

و“غريبنز“ السويدية.

استالم  تم  حال  في  األوكراني،  للجيش  وفقًا 

الــقــوات  تتمكن  فلن  املــطــلــوبــة،  ــدات  ــع امل

استخدام  من  قريبًا  األوكــرانــيــة  املسلحة 

تدريب  سيستغرق  حيث  الــطــائــرات،  هــذه 

وقت  وفي  األقــل.  على  أشهر  ستة  الطيارين 

فالديمير  األوكــرانــي  الرئيس  دعــا  سابق، 

بالطائرات،  ــالده  ب تزويد  إلــى  زيلينسكي 

وذلك بعد إعالن دول غربية عن نيتها تزويد 

الخبير  قال  جهته،  من  بالدبابات.  أوكرانيا 

ريتر، ضابط االستخبارات األميركي  سكوت 

لن  األميركية  أبرامز  دبابات  إن  املتقاعد،: 

ألن  أوكرانيا،  في  املعركة  ساحة  إلى  تصل 

الدبابات  هذه  تصبح  عندما  سينتهي  النزاع 

جاهزة للشحن.

سابقًا  عمل  ــذي  ال ريــتــر،  سكوت  وأضـــاف 

من  للتخلص  املتحدة  األمم  بعثة  في  كمفتش 

أراهن  أن  ”يمكنني  الشامل:  الدمار  أسلحة 

في  أبــدًا  تظهر  لن  أبرامز  دبابات  أن  على 

ساحة املعركة في أوكرانيا.

كالم  إلى  االنتباه  األميركي  الخبير  ولفت 

الرئيس األوكراني فالديمير زيلينسكي الذي 

دبابات  تصل  لم  إذا  سيفوت  الوقت  إن  قال 

أبرامز مع حلول آب.

العالم  أن  يعني  ”هــذا  القول:  الخبير  وتابع 

أوكرانيا  سكان  كل  وكذلك  يعرف،  بأسره 

هذه  أن  املعرفة  حق  يعرفون  زيلينسكي،  مع 

لم  إذا  بالذات  آب  بحلول  ستنتهي  الحرب 

يتلقوا كمية غير محدودة من األسلحة“.

تزويد  وبوعدها  واشنطن  أن  ريتر  ــد  وأك

فقط  ليس  لت 
ّ
ضل أبرامز،  بدبابات  أوكرانيا 

كييف بل وبرلني لكي تدفعها إلى املوافقة على 

إرسال دبابات ليوبارد.

لقد  ــك:  ذل فعلت  املتحدة  ”الــواليــات  ــال:  وق

ضللوا األملان وكذبوا على األوكرانيني من أجل 

ضمان إرسال دبابات ليوبارد إلى كييف“.

منسق  كيربي،  جــون  قــال  سابق،  وقــت  في 

األمن  مجلس  في  الستراتيجية  االتصاالت 

دبابات  تسليم  إن   : األبيض،  بالبيت  القومي 

”شهورًا  سيستغرق  أوكرانيا  إلــى  أبــرامــز 

تزويد  عزمها  أعلنت  أملانيا  وكانت  كثيرة“. 

أوكرانيا بـ 14 دبابة من طراز ”ليوبارد - 2“، 

بدبابات  كييف  بتزويد  أخرى  لدول  والسماح 

من نفس الطراز، من ترساناتها الخاصة.

في غضون ذلك، أظهرت نتائج استطالع، أن 

52 في املائة من اإليطاليني، يعارضون إمداد 

أوكرانيا بأسلحة غربية.

اإليطالية،   la Stampa صحيفة  ونــشــرت 

 ،Euromedia معهد  أجراها  بحثية  دراســة 

الغربي  للدعم  تفيد بارتفاع نسبة املعارضني 

ألوكرانيا منذ منتصف شهر ديسمبر 2022.

كانون   24 في  الصادرة  البيانات  آلخر  وفقًا 

املستطلعني  من  باملئة  في   68.5 فإن  الثاني، 

ط الناتو في األزمة األوكرانية.
ّ

يعارضون تور

إمداد  لصالح  باملئة  33.9في  صوت  حني  في 

األملانية،   “2  - ”ليوبارد  بدبابات  أوكرانيا 

بينما أعرب 58 في املائة عن رفضهم للدعم 

العسكري ألوكرانيا.

كما أشار بحث أجرته قناة Rai1 التلفزيونية، 

أن  يرون  اإليطاليني،  من  باملئة   78.2 أن  إلى 

ال  وأنــه  عنهم،  بعيد  أوكرانيا  في  الصراع 

عالقة لهم باألزمة األوكرانية.

ـــوت  55 بــاملــئــة من  ــق، ص ــاب وفـــي وقـــت س

ــد قـــرار الــحــكــومــة رفــع  ــني، ض ــي ــال ــط اإلي

الناتج  مــن  باملئة   2 الدفاعية  امليزانية 

حدده  الذي  املستوى  ليبلغ  إليطاليا،   املحلي 

حلف الناتو سابقا.

حسني  اإليراني،  الخارجية  وزير  أبدى 

بــالده  «اســتــعــداد  اللهيان،  عبد  أمير 

الهجوم  حــادث  مالبسات  عن  للكشف 

علی السفارة األذربيجانية في طهران». 

علی  حسابه  عبر  اللهيان،  عبد  ــال  وق

العالجي  املسار  «اطلع علی  إنه  «تويتر»،: 

جرحی  زيــارتــه  بعد  السفارة  ملنتسبي 

هذا الهجوم املسلح في مستشفی شهداء 

رسالة  «نقل  مؤكدًا  بالعاصمة»،  تجريش 

تعزية من الرئيس إبراهيم رئيسي خالل 

اتصاله بوزير الخارجية األذربيجاني».

اإليرانية  اإلسالمية  «الجمهورية  وتابع: 

عن  الکشف  فــي  للتعاون  مستعدة 

الحكومة  ي 
ّ

أعـــز الــحــادث،  مالبسات 

والشعب األذربيجاني الشقيق والجار في 

هذا الحادث املرير».

األذربيجانية،  الخارجية  وزارة  وأعلنت 

هذا  «فــي  أن  الجمعة،  أمــس  صــبــاح 

ببندقية  مسلح  شخص  هاجم  الحادث 

البعثة  حرس  رئيس  وقتل  کالشنكوف 

ني».
َ

الدبلوماسية في طهران وجرح حارس

ـــت وزارة  أدان ــادث،  ــح ال وقـــوع  وعــقــب 

الحادث، معربة عن  اإليرانية  الخارجية 

العضو  هذا  عائلة  مع  العميق  تعاطفها 

والشعب  الحكومة  وکذلك  السفارة  في 

األذربيجاني، فيما أمر الرئيس اإليراني 

والدراسة  بالتحقيق  رئيسي  إبراهيم 

الشاملة للملف.

الثوري  الحرس  ر 
ّ
حذ ذلك،  غضون  في 

ألمن  التعرض  من  ــداء  «األع اإليراني، 

أنه  مؤكدًا  اإليراني»،  الشعب  واستقرار 

من  القدر  نفس  آنــذاك  بهم  «سيلحق 

الضرر أو أكثر».

الحرس  فــي  البحر  ســالح  قائد  ــال  وق

تنكسيري،:  رضا  علي  األدميرال  الثوري 

إيران  تشهده  الذي  العلمي  «التطور  إن 

«العلماء  أن  إلى  اليمكن تصوره»، مشيرًا 

العلمية  اإلنجازات  هذه  حققوا  الشبان 

خالل  من  الظالم  الحظر  من  بالرغم 

اليوم  نحتاج  ال  حيث  الجبارة،  جهودهم 

إلى أي اختصاص أجنبي»، حسب وكالة 

فارس اإليرانية.

ال  الــذي  «العدو  أن  تنكسيري  ــاف  وأض

والتطور  التقدم  هــذا  كــل  ــة  رؤي يطيق 

اإلنــجــازات  سير  عرقلة  يائسًا  يحاول 

الشغب  أعمال  إثــارة  خالل  من  العلمية 

ضد  الكاذبة  اإلعالمية  االتهامات  ل 
ْ

ي
َ
وك

النظام اإلسالمي»، على حد قوله.

الهزيمة  مرارة  طعم  ذاق  «العدو  وتابع: 

ألخطائه قبل أن نقوم بأي عمل ما، حيث 

كل  األخيرة  الحوادث  في  استخدم  أنه 

ظنًا  إيران  تقدم  مسير  لعرقلة  إمكاناته 

من  الهدف  هذا  تحقيق  بإمكانه  أن  منه 

إال  القصوى،  الضغوط  ممارسة  خالل 

الشعب  ضد  املؤامرة  هذه  في  فشل  أنه 

اإليراني».

أراد  «إذا  إنه  بالقول  تنكسيري  وختم 

سيتلقى  فإنه  واحدة  ضربة  توجيه  العدو 

أحدًا  النجامل  أننا  حيث  ضربات،   10

أمن  على  الحفاظ  قضية  في  نتساهل  أو 

واستقالل شعبنا ونظامنا اإلسالمي».

اإليــرانــي  الــثــوري  الــحــرس  قائد  ــان  وك

أوروبــا  إن   : قال  سالمي،  حسني  اللواء 

الدخول في صراع مع بالده  عاجزة عن 

القوى  على  ب 
ّ
التغل في  خبرة  لديها  التي 

الكبرى.

لــألوروبــيــني  يمكن  «ال  ســالمــي:  وقـــال 

الدخول في صراع ضد الحرس الثوري»، 

تجربة  لديها  اإلسالمية  «إيران  مضيفا: 

وقد  الكبرى،  الــقــوى  على  التغلب  فــي 

لفرض  ـــا  أوروب إرادة  الــيــوم  تــجــاوزت 

الحظر».

الفتنة  هذه  «في  بالتصرف  أوروبا  واتهم 

االصطفاف  من  كجزء  العظيمة  العاملية 

اإليراني»،  الشعب  ضد  عاملية  حرب  في 

رفعت  التي  الدول  «تلك  بالذكر  مختصًا 

دومـــًا رايـــة الــصــراع والــحــرب وإثـــارة 

وخاصة  اإليراني،  الشعب  ضد  األزمات 

بريطانيا وفرنسا وأملانيا وهولندا».
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تشهد أفغانستان 

منذ نحو عشرين 

يومًا موجة برد شديد 

تسببت بوفاة ما ال 

يقل عن 166 شخصًا.

وقال املسؤول في 

وزارة إدارة الكوارث، 

عبد الرحمن زاهد، 

أمس السبت: إن 

88 شخصًا قضوا 

خالل أسبوع، ما 

يرفع الحصيلة 

اإلجمالية حتى اآلن 

إلى 166 وفاة استنادًا 

إلى بيانات 26 من 

الواليات الـ34.
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السلطات  واشنطن  في  الروسية  السفارة  دعــت 

الشؤون  في  التدخل  محاوالت  وقف  إلى  األميركية 

الداخلية لروسيا.

السفارة: «نحن متهمون بعدم احترام  بيان  وجاء في 

مدينة  محكمة  بقرار  يتعلق  ما  في  اإلنسان  حقوق 

موسكو  مجموعة  نشاط  وإغـــالق  بوقف  موسكو 

العامة  هلسنكي، وكذلك اإلقرار بعدد من املنظمات 

 املسؤولني 
ُّ

األخرى باعتبارها غير مرغوب فيها.. نحث

شؤوننا  في  التدخل  عن  ف 
ّ

التوق على  األميركيني 

الداخلية وعمل الجهات املختصة الروسية».

«مستقلة  الروسية  املحاكم  أن  إلى  السفارة  وأشارت 

لوظائفها  ممارستها  وفــي  شخص،  أي  إرادة  عن 

محاوالت  مع  نتسامح  لن  حصرًا..  للقانون  تخضع 

من   
ً
وبدال لدولتنا.  الدستورية  األسس  سمعة  تشويه 

الديمقراطية،  الحريات  إهمال  على  اآلخرين  لوم 

يجب على واشنطن أن تهتم بوضع حقوق اإلنسان في 

بلدها».

الثاني  كانون   25 في  موسكو  مدينة  محكمة  وقضت 

مجموعة  وهــي  حقوقية  منظمة  بإغالق  الــجــاري 

إن  القضائية  السلطات  وقالت  هلسنكي.  موسكو 

املجموعة ليست مسجلة بشكل صحيح.

تحطمت مقاتلتان تابعتان لسالح الجو الهندي «سو-

الصنع  فرنسية   «2000 و»ميراج  الصنع  روسية   «30

في والية ماديا برديش في وسط الهند أمس السبت، 

بحسب ما أفادت وكالة اينا .

إن  عسكرية  مــصــادر  عــن   
ً
نــقــال الــوكــالــة  وقــالــت 

أقلعتا من قاعدة غواليور الجوية فى  الطائرتني قد 

هناك،  تجري  تدريبات  إطار  في  براديش،  ماديا 

مشيرة إلى انطالق عمليات البحث واإلنقاذ.

لسالح  التابعة  التحقيق  محكمة  أن  الوكالة  وذكرت 

تصادم  هناك  كــان  إذا  مــا  تحديد  بصدد   الجو 

في الجو أم ال.

وبحسب املصادر، فقد كان هناك طياران على منت 

 «2000 «ميراج-  منت  على  واحــد  وطيار   «30 «ســو- 

لحظة الكارثة، وتشير التقارير األولية إلى أن اثنني 

تابعة  مروحية  توجهت  بينما  بأمان،  الطيارين  من 

لسالح الجو الهندي إلى موقع الطيار الثالث.

عن  بـــرس»  ــس  ــران «ف وكــالــة  نقلت  جانبها،  مــن 

موقع  في  املتواجد  غور  دارمندر  الشرطة  ضابط 

الطائرتني  إحدى  حطام  «اكتشفنا  قوله:  الحادث، 

من  باهادغار..  غابات  في  مصابًا  طيارًا  ووجدنا 

سقطت  قــد  األخـــرى  الطائرة  تكون  أن  املحتمل 

فرقًا  أرســلــنــا  وقــد  هنا  ــن  م أبــعــد  مسافة   على 

لتحديد موقعها».

أعلن رئيس الوزراء األرميني نيكول باشينيان أمس السبت 

الطوعي  التجنيد  لتأسيس  تخطط  ــالده  ب سلطات  أن 

لإلناث في املستقبل القريب.

الحكومة  موقع  على  نصها  نشر  رسالة  في  ذلــك  جــاء 

اإللكتروني، بمناسبة عيد الجيش الذي تحتفل به أرمينيا 

في 28 كانون الثاني من كل عام.

وقال باشينيان في رسالته: في املستقبل القريب، نخطط 

هو  العسكرية  الخدمة  من  تمامًا  جديد  شكل  ــال  إلدخ

واليوم  أرمينيا،  جمهورية  في  لإلناث  الطوعي  التجنيد 

اللواتي  ألخواتنا  خاصة  امتنان  كلمات  أقــول  أن  يجب 

يخدمن على أساس تعاقدي في جيشنا، بما في ذلك في 

الوحدات القتالية».

وأضاف باشينيان أنه تجري هناك أيضًا عملية استبدال 

أو  شهر  ملدة  بدورات  أشهر  ثالثة  ملدة  التدريبية  الدورات 

25 يومًا، كما أشار إلى أن الحكومة تتخذ إجراءات لتجهيز 

تشجيع  و»تحاول  حديثة،  ومعدات  بأسلحة  البالد  جيش 

املصنعني املحليني قدر اإلمكان».

املياه  أن  السبت،  أمــس  يابانية  محلية  مصادر  ذكــرت 

انقطعت عن نحو 10 آالف مبنى سكني منذ يوم الخميس 

بسبب  اليابانية  إيشيكاوا  بمحافظة  مــدن  خمس  في 

الطقس البارد.

ووفقًا لها، في مدينة واجيما، بقي 3400 منزل بدون ماء، 

مما دفع السلطات املحلية لطلب مساعدة الجيش، وذلك 

لعدم قدرتها على إيصال وتوفير املياه للمحتاجني. وبالفعل 

تم إرسال قوات الدفاع الذاتي البرية من معسكر كانازاوا 

إلى املدينة وبدأت توزيع املياه على السكان بملء البدونات.

ر 
ّ

ويعود سبب انقطاع املياه عن املنازل في اليابان إلى تكس

معظم  في  استقر  الذي  القارس  البرد  بسبب  األنابيب 

أنحاء البالد. وفي املناطق املتضررة تقوم السلطات بفتح 

نقاط توزيع عبوات املياه بني السكان.

ــرارة فــي محافظة  ــح ــأن درجـــات ال ونــوهــت الــقــنــاة، ب

ــي الصفر  ــوال ، وح
ً

ــال ــي ل ــن الــصــفــر  إيــشــيــكــاوا أقـــل م
 

مئوية أثناء النهار.

دينا  الرئيسة،  طلب  البيرو،  برملان  رفض 

املقررة  االنتخابات  موعد  تقديم  بولوارتي، 

الثاني  كانون  في  لتعقد   ،2024 نيسان  في 

السياسية  األزمة  من  البالد  إلخراج   ،2023

التي تمر بها منذ أكثر من شهر.

وقدم مقترح بولوارتي، للتصويت عليه خالل 

مؤيدًا،  صوتًا   45 بـ  وحظي  برملانية،  جلسة 

صوتًا،   65 شكلت  رافضة  أغلبية  مقابل 

وامتنع نائبان عن التصويت.

وتلقى رئيس البرملان، خوسيه وليامز، طلبًا 

بإعادة النظر في نتائج التصويت، ومناقشته 

خالل جلسة يوم االثنني.

وطلبت رئيسة البيرو املؤقتة، دينا بولوارتي، 

بالدها  إلخــراج  االنتخابات  موعد  تقريب 

أن  إلى  مشيرة  «املستنقع»،  بـ  وصفته  مما 

لتقريب  املعارضة  مبادرة  تدعم  حكومتها 

موعد االنتخابات الرئاسية والتشريعية.

عزل  منذ  البيرو  رئاسة  بولوارتي  وتولت 

بيدرو  السابق،  املنتخب  للرئيس  البرملان 

ما  األول،  كــانــون  مــن   7 ـــ  ال فــي  كاستيو، 

مطالبة  عنيفة  تظاهرات  خــروج  إلى  أدى 

موعد  وتقريب  بولوارتي،  الرئيسة  بتنحي 

االنتخابات، أودت بحياة 46 شخصًا.

بولوارتي  والية  تستمر  أن  املقرر  من  وكان 

من  محاولة  في  ولكن   ،2026 العام  حتى 

تقرر  املتزايد،  االستياء  احتواء  البرملان 

أبريل/نيسان  إلى  االنتخابات  موعد  تقريب 

بأن  بولوارتي،  أفــادت  جانبها  ومن   .2024

انتخابات  ستنظم  التنفيذية  السلطة 

تشريعية فور حصولها على موافقة البرملان.

مصلحة  لديها  ليست  أنه  بولوارتي،  وأكدت 

ستتولى  وأنــهــا  بالسلطة،  ك 
ّ

التمس فــي 

ـــوة الــبــرملــان  ــني دع  مــســؤولــيــاتــهــا إلـــى ح

إلى عقد االنتخابات.
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دخولها  إمكانية  إلى  الحكومة  "لوحت"  فبينما 

بهدف  املحلية  الــســوق  فــي  جملة"  "كــتــاجــر 

أن  مختصون،  يــرى  األســعــار،  على  السيطرة 

تتخذ  لم  ما  "نزيفه"  يواصل  ان  يمكن  الدينار 

لتقويض  صــارمــة  تدابير  النقدية  السلطة 

عمليات ارتفاع الدوالر.

كما اقترح املختصون، جملة حلول ملواجهة آثار 

استمرار  وتوقعوا  البالد،  في  املرتفعة  التضخم 

سعر  زيادة  نتيجة  املقبلة  الفترات  في  ارتفاعه 

السبت  أمس  صباح  بلغ  الذي  الــدوالر،  صرف 

"162 ألف دينار لكل 100 دوالر"، مشددين على 

خالل  من  املالية  السياسة  في  التوسع  ضرورة 

اإلنفاق على البنى التحتية االستثمارية، والعمل 

ثورة  وإجـــراء  العاملية  الشركات  جــذب  على 

والزراعية  الصناعية  املجاالت  في  إصالحية 

والسياحية.

مقترحًا  املاضي،  األسبوع  في  "الصباح"  ونقلت 

ستار  الدكتور  االقتصادي،  والخبير  لألكاديمي 

"تدخل  أن  ــرورة،  ض الى  خالله  دعا  البياتي، 

وأن  االقتصادي،  النشاط  في  بقوة  الحكومة 

لخلق  االستيرادات  من  بنسبة  القيام  تتولى 

على  إيجابا  سينعكس  الذي  التنافس  من  نوع 

 
ً
االسعار واملواطن، وأال تترك ذلك األمر كامال

أمس  أيده  الذي  املقترح  وهو  الخاص"  للقطاع 

السبت املستشار املالي لرئيس الوزراء، الدكتور 

مظهر محمد صالح، حينما أشار بالقول: "نجد 

 
ً
أن تدخل الدولة في حقل تجارة االستيراد حال

 لتوفير االستقرار السعري".
ً
وطنيًا شامال

الحكومية  التجارة  أن  "طاملا  صالح  وأضــاف 

القيد  ــذا  ه وخـــارج  عالية  حوكمة  ذات  هــي 

املستندية  االعتمادات  آليات  تعتمد  بكونها 

وحتى  التجارة،  لتمويل  التقليدية  القاعدة  وهي 

نفسها  تنظيم  إعادة  التجارية  السوق  تستطيع 

وتعاقداتها ومشترياتها الخارجية، وبغية احتواء 

ضيق،  نطاق  في  الصرف  سعر  في  التقلبات 

الحكومية  الخارجية  التجارة  تتوسع  أن  نقترح 

(كتاجر جملة) حاليًا لرفد السوق بأهم السلع 

ذات املساس الواسع بحياة الناس والتي تتدفق 

 1460 الثابت  الرسمي  الصرف  سعر  وفق  على 

دينارًا للدوالر".

في  "نجد  الوزراء  لرئيس  املالي  املستشار  وتابع 

 
ً
حال االستيراد  تجارة  حقل  في  الدولة  تدخل 

 لتوفير االستقرار السعري وتوفير 
ً
وطنيًا شامال

(للكارتالت)  املــضــادة  املنافسة  من  أجــواء 

سالبة  إشــارات  تطلق  والتي  للتجارة  املحتكرة 

صوب استقرار سعر صرف الدينار العراقي".

العديدة  السلبية  التأثيرات  من  الرغم  وعلى 

الواقع  في  الدينار  قيمة  انخفاض  خلفها  التي 

ــي الــشــأن  ــادي، بــيــد ان الــبــاحــث ف ــص ــت االق

علي  الدكتور  والــدولــي،  العراقي  االقتصادي 

أن  لـ"الصباح"  حديثه  خــالل  يــرى  دعــدوش، 

يكمن  الصرف،  سعر  الختالل  األكبر  الخطر 

التضخم، وما يمكن ان تخلفه  اتساع فجوة  في 

من آثار اقتصادية وخيمة على املجتمع، منتقدًا 

في الوقت ذاته، إجراءات املركزي في السيطرة 

على أزمة ارتفاع الدوالر، والتي يرى أنها لم تكن 

استمرار  بدليل  املوازية  السوق  في  تأثير  ذات 

املتوالية  واالرتفاعات  الراهنة  األزمة  تصاعد 

في سعر صرف الدوالر.

(االستقرار  "تحقيق  عدم  أن  دعدوش،  وأوضح 

املركزي  لجوء  نتيجة  يأتي  الصرف)  سعر  في 

 ،cash money  الى زيادة مبيعات دوالر النقدي

الحواالت  دوالر  في  هي  االشكالية  ان  حني  في 

املنصة  الى  التحول  وعملية   ،  ( االستيرادات   )

املعلنة  لشروطها  وفقًا  الجديدة  االلكترونية 

للمصارف الخاصة".

ارتفاع  استمرار  دعـــدوش،  الباحث  ويرجح 

معدالت التضخم خالل الفترات املقبلة، مبينا 

يحدده  الذي  الرسمي  السعر  بني  ما  الفرق  ان 

املوازية  السوق  في  والسعر  املــركــزي  البنك 

أثر  األمر  وهذا  دينار  ألف   (18-20) نحو  بلغ 

بشكل مباشر في ارتفاع أسعار السلع والبضائع 

جميعها  تكن  لم  ان  أغلبها  حيث  االســواق  في 

هذا  سينعكس  وبالتالي  بــالــدوالر،  مستوردة 

املوظفني  مرتبات  على  طبيعية  بصورة  األمر 

على   " بنحو  % 12  باعتقادي  "انخفضت  والتي 

حد قول املتحدث.

البنك  يحفز  أن  ضرورة،  على  دعدوش،  وحث 

النافذة  لدخول  الخاصة  املصارف  املركزي، 

وبنود  لشروط  وفقًا  الــحــواالت  دوالر  ــراء  وش

بواقعية  والتعامل  الجديدة  االلكترونية  املنصة 

املبلغ  حيث  من  االستيراد  عمليات  في  أكثر 

األساسي  املصدر  الى   
ً
وصوال والنوعية  والكمية 

مع  والتفاهم  والجلوس  السلعة،  أو  للبضاعة 

مؤسسات االمتثال الخارجية.

أزمة  ملواجهة  املقترحة  الحلول  مع  وانسجامًا 

سعر الصرف، شدد عضو جمعية االقتصاديني 

خالل  الشيباني،  مقدام  الباحث  العراقيني، 

"تحقق  أن  ــرورة  ض على  لـ"الصباح"  حديثه 

الفوائض  من  الفائدة  درجات  أعلى  الحكومة 

املالية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط، وما نجم 

العراقية،  العائدات  في  كبيرة  زيادة  من  عنها 

املالية  السياسة  في  التوسع  على  التركيز  مع 

عبر االنفاق على البنى التحتية االستثمارية من 

العمود  هي  والتي  والكهرباء  والجسور  الطرق 

الفقري لعلمية التنمية االقتصادية".

"تعزيز  ضرورة  على  الشيباني،  الباحث  وشدد 

رأس  لجذب  االستثمار  لبيئة  العاملية  التنافسية 

معالجة  على  التركيز  وكذلك  األجنبي  املــال 

الزراعي  القطاع  منها  يعاني  التي  املشكالت 

مثل ملوحة األراضي وتلوث املياه وشحها وتغيير 

املناخ ونفاد األسمدة وإصالح أكبر قدر ممكن 

الوقت ذاته،  الزراعية، داعيًا في  من األراضي 

الى التركيز على  الصناعات النفطية من خالل 

العراقية  السوق  حاجة  لسد  مصاف  إنشاء 

والتصدير إضافة لتصدير النفط الخام وإنشاء 

القطاع  مع  بالتعاون  للبتروكيمياويات  مصانع 

الخاص.

 

قدمت  املفوضية  بأن  األوروبية  املفوضية  ممثل  أفاد 

النفطية  املنتجات  أسعار  على  سقف  لفرض  فكرة 

القادمة من روسيا. 

 
ً

هيكال املفوضية  "اقترحت  ــي:  األوروب املسؤول  وقال 

هذا  الروسية،  النفطية  املنتجات  أسعار  لسقف 

مجموعة  في  شركاء  مع  وثيق  بشكل  منسق  اإلجــراء 

السبع".

ووفقًا للمسؤول "دعت املفوضية األوروبية دول االتحاد 

تجارية  عقوبات  فــرض  فــي  النظر  إلــى  ـــي  األوروب

إلى  القيود  هذه  رفع  أجل  من  مينسك  ضد  إضافية 

مستوى القيود املفروضة على موسكو".

"هذه  أن  إلى  األوروبــيــة  باملفوضية  املسؤول  ــار  وأش

تشمل  أن  يقترح  بيالروس)  (على  اإلضافية  القيود 

صادرات (املواد النفطية) وحظر خدمات".

وفي وقت سابق، كشفت مصادر مطلعة عن أن االتحاد 

األوروبي يدرس خطة لوضع سقف لسعر شراء الوقود 

الروسي مثل الديزل عند مستوى 100 دوالر للبرميل، 

للمنتجات  للبرميل  دوالرًا   45 قــدره  أقل  سقف  مع 

األخرى األقل جودة.

العقوبات  دخلت   2022 /ديسمبر  األول  كانون   5 وفي 

حيث  التنفيذ،  حيز  الروسي  النفط  على  الغربية 

الروسي  النفط  شــراء  عن  ــي  األوروب االتحاد  توقف 

وأستراليا  السبع  مجموعة  دول  وفرضت  البحر،  عبر 

الروسي  البرميل  سعر  على  سقفًا  األوروبي  واالتحاد 

عند 60 دوالرًا، حيث تم حظر نقل أو تقديم خدمات 

التأمني للشحنات التي يزيد سعرها على هذا املستوى.

من جهتها ردت موسكو على وضع سقف لسعر برميلها 

بحظر توريد النفط للجهات التي تنص العقود املبرمة 

معها بشكل مباشر أو غير مباشر على استخدام آلية 

تحديد السعر، ويبدأ تطبيق الحظر اعتبارًا من شباط 

/فبراير 2023.

 

 صادرات العراق النفطية إلى 
ْ

بلغت

 2022 املاضي  العام  خالل  األردن 

بإيرادات  برميل،  مليون   2.5 نحو 

تجاوزت 200 مليون دوالر.

تسويق  شــركــة  لــبــيــانــات  ــًا  ــق ووف

"صـــادرات  ــإن  ف "ســومــو"  النفط 

خالل  لـــألردن  النفطية  الــعــراق 

العام املاضي 2022 بلغت مليونني، 

مبينة   ،"
ً
برميال و173  ألفًا،  و455 

الخام  النفط  صــدر  "الــعــراق  أن 

العام  من  أشهر   8 ملدة  االردن  الى 

التفاهم  ملــذكــرة  وفــقــًا  املــاضــي 

املوقعة بني الطرفني".

اإليـــرادات  "مجمل  أن  وأضــافــت 

ـــادرات  ــن ص املــالــيــة املــتــأتــيــة م

خالل  لـــألردن  النفطية  الــعــراق 

ماليني،   203 بلغت  املاضي  العام 

مبينة  دوالرًا"،  و287  ألفا،  و931 

آالف   10 بلغ  التصدير  "معدل  أن 

برميل يوميًا.

 2021 أيلول  في  تلقى  األردن  وكان 

اتفاق  بموجب  النفط  من  شحنات 

من  يوميا  برميل  آالف   10 لشراء 

كركوك  حقول  من  الخام  النفط 

املحلي قبل  الطلب  لتلبية جزء من 

 2022 شباط  شهر  في  يوقفها  أن 

املباشرة  لتتم  العقد  انتهاء  نتيجة 

املاضي،  نيسان  في  ــرى  أخ مــرة 

لتعاود  آب  شهر  في  إيقافها  ليتم 

املاضي  ايلول  شهر  في  جديد  من 

من العام 2022.

النفط  يصدر  الــعــراق  أن  يذكر 

الخام بأسعار تفضيلية إلى األردن 

الشاحنات"الحوضيات"،  عبر 

يوميًا  برميل  آالف   10 وبمعدل 

تقريبًا.
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أعلنــت اوكرانيا عــن حاجتهــا العاجلة 

وامللحــة الى الــدروع الثقيلة فــي حربها 

ــة 
َّ

ضــد الغــزو الروســي نظــرًا ملحدودي

قــدرات كييف فــي ســالح دباباتها التي 

يعود معظمها الى الحقبة الســوفييتية أو 

ما بعدها.

تعتقد كييف وتشــدد أن موســكو عاقدة 

العــزم علــى شــن هجــوم جديد واســع 

خالل االشــهر املقبلة، ولكنها الى جانب 

ذلــك تعتقــد أن نهايــة الحرب ســتكون 

أسرع إذا ما منيت روســيا بالهزيمة في 

امليــدان أمام الهجــوم األوكراني املقابل 

الســترداد املناطق التي احتلها الروس، 

وهنــاك عدد مــن حلفاء كييــف يؤيدون 

هذا االعتقاد.

لئن تكن أوكرانيا قــد حققت انتصارات 

مهمــة، مثــل معركــة كييــف فــي بداية 

الحــرب ومن بعدها فــي إقليم خاركيف 

فــي  بخيرســون  املحيطــة  واملناطــق 

الجنــوب، فهــي قــد تعرضــت لإلعاقة 

بســبب النقص الــذي تعانيه في ســالح 

بمواجهــة  عملياتهــا  لدعــم  الدبابــات 

ة التي ال تفتــأ تدفع الى 
ّ

القوات الروســي

امليدان بشكل متزايد بدبابات «تي - 90» 

الحديثة فائقة القدرات.

حضور دبابات ليوبارد الواســع، بما في 

ذلك عنــد بولنــدا املجاورة التــي أبدت 

استعدادها لتزويد أوكرانيا بها، يجعلها 

خيارًا مالئمًا تمامًا لكييف. 

تحــدد أوكرانيا حاجتها إلــى 300 دبابة 

 100 
َّ

ولكن املحللني الغربيني يعتقدون أن

دبابة ربما ســتكون كافيــة لقلب موازين 

الحرب.

فما املشكلة؟

 البلــدان التــي 
َّ

 تكمــن املشــكلة فــي أن

ذكرناها قــد زودت بالدبابــات بموجب 

إجازات تصدير، وهذا يمنح أملانيا الحق 

فــي أن تحظــر إعــادة تصديرهــا، لكن 

هــا قد تتجاهل 
ّ
بولنــدا أملحت مؤخرًا بأن

أملانيا ببســاطة وتصدر دباباتها من نوع 

«ليوبارد» بصرف النظر عن أي شيء.

موقف أملانيا نفســه كان متضاربًا، فهي 

تفضــل أن يكــون النهج مشــتركًا متعدد 

األطراف بخصوص امدادات األســلحة 

 من أن تبــدو وكأنها 
ً
إلــى اوكرانيا، بــدال

تتحرك بمفردها.

رغــم تزويــد أملانيــا ألوكرانيــا بكميات 

ذلــك  فــي  بمــا  املعــدات،  مــن  كبيــرة 

هــا كانــت في 
ّ
الســيارات املصفحــة، فإن

حالة صــراع مع تقليد «عدم العســكرة» 

الــذي تبنته فــي مرحلة ما بعــد الحرب 

 تجهيز دبابات قتال 
َّ

العامليــة الثانية، ألن

رئيســية ينطــوي علــى جانــب إشــكالي 

ة 
َّ

الهجومي وخصائصها  قدراتها  بســبب 

التي ال تخفى.

لــذا حاولت أملانيــا أن تربــط تجهيزها 

دبابــات ليوبارد بتحالف أوســع يســهم 

بإرســال دبابــات مــن أنواع أخــرى من 

بينها دبابــة «آبرامــز» األميركية، وهي 

ها أقل مالءمة 
ّ
دبابــة يصفها الخبراء بأن

للحرب فــي أوكرانيا نظرًا الســتهالكها 

العالي من الوقود. 

أوكرانيــا  تزويــد   
َّ

أن الخصــوم  يعتقــد 

فــي  تصعيــدًا  يعــد  ســوف  بالدبابــات 

الحــرب مــن جانب الــدول األعضاء في 

حلف الناتو، وهذا بدوره ســيصعد خطر 

انتشــار الحرب وتوســعها. ترد اوكرانيا 

ها لن تستخدم الدبابات إال 
ّ
على ذلك بأن

ًا، 
َّ

ضمن رقعة حدودها املعترف بها دولي

 موســكو هي 
ّ

فــي حني يقــول املؤيدون إن

التي تقوم بالتصعيد من خالل حشــدها 

مزيــدًا من القــوات واســتهدافها البنى 

ــة واطالقهــا تهديــدات 
ّ

ــة املدني
ّ

التحتي

مبطنة بالضربة النووية.

بني «ليوبــارد 2» األملانية و»آبرامز أم 1» 

األميركية 

«ليوبــارد 2» علــى رأس  الدبابــة  تمثــل 

قائمــة طلبــات أوكرانيا فــي خضم بذل 

كييــف أقصى مــا في يدها مــن ضغوط 

علــى الشــركاء الغربيــني لتوســيع مدى 

املساعدات العسكرية املرسلة اليها. هذه 

الدبابة، التي يســتخدم نحو 2000 منها 

فــي عدد مــن دول حلف الناتــو، تعد من 

اكثر الدبابات رهبة في العالم.

تأمــل كييف أن ينتهي اجتمــاع مجموعة 

فــي  األوكرانيــة  الدفاعــي  االتصــال 

القاعدة الجوية األميركية في رامشتاين 

بأملانيا بتوقيع برلني على صفقة «ليوبارد 

2»، ســواء مــن أملانيــا مباشــرة، أو من 

عند الحلفــاء في الناتو، لتخــرج بعدها 

الدبابــات متوجهــة شــرقًا الــى ميادين 

املعارك االوكرانية.

ســبق أن رفض املستشار األملاني «أوالف 

شــولتز» إعطــاء املوافقــة علــى انتقــال 

دبابات «ليوبارد 2» الى اوكرانيا، وصرح 

 برلني لن ترسل دباباتها 
َّ

ناطق باسمه أن

مثــل  املتحــدة  الواليــات  فعلــت  اذا  إال 

ذلــك. (في وقــت الحق تراجعــت أملانيا 

عــن املوقف املذكــور وأعلنــت موافقتها 

على تزويــد أوكرانيــا بالدبابــة ليوبارد 

2، وانســجاما مع ذلك عدلــت الواليات 

املتحــدة موقفهــا أيضــا وأعلنــت عــن 

اســتعدادها إلرسال دبابات آبرامز أم 1 

إلى أوكرانيا)  

كان البنتاغــون مــن جانبــه قــد رفــض 

اســتخدام  أن  بذريعــة  املقتــرح  هــذا 

دبابــات «آبرامــز أم 1» األميركيــة فــي 

اوكرانيا ســوف يثير تحديات لوجســتية 

مهمــة، والســبب األول فــي ذلــك هو ان 

هــذه الدبابات بوجــه عام تعمــل بوقود 

 من الديزل، وأن دبابات 
ً
الطائرات بــدال

«ليوبارد 2»، التي تعمل بالديزل، أنســب 

ة.
َّ

من ناحية منطقي

فيمــا يأتــي مقارنــة ألهــم الخصائص 

القتاليتــني  الدبابتــني  بــني  الفنيــة 

الرئيستني «ليوبارد 2» األملانية و»آبرامز 

أم 1» األميركيــة اللتــني يتركــز عليهما 

الجدل في رامشتاين.

من الناحية التاريخية

ظهرت الدبابة األملانية «ليوبارد 2» ألول 

مــرة فــي العــام 1979، أي قبــل الدبابة 

«آبرامــز أم 1» بعــام واحــد. منــذ ذلك 

التاريــخ تــم صنع مــا يقرب مــن 3600 

دبابة من هذا الطــراز بأنواعه املختلفة 

وقد شــاركت في العمليــات الحربية في 

افغانستان وسوريا. تصنع دبابة «ليوبارد 

2» بموجب ترخيص في ثالث دول أخرى 

كمــا تعمل بشــكل أو آخــر فــي 21 دولة. 

النوع األكثر شــيوعًا من هذه الدبابة هو 

«ليوبارد 2 أي 4» والنسخة األحدث منها 

هي «ليوبارد 2 أي 7 بالس».

أمــا «آبرامــز أم 1» فقــد صنــع منهــا، 

بأنواعهــا املختلفة، نحــو 10700 دبابة، 

وقد شــاركت في عمليات حــرب الخليج 

والحــرب االفغانية وحــرب العراق وفي 

الحرب األهلية اليمنية ومسارح عمليات 

أخرى. هناك تسع دول تستخدم الدبابة 

«آبرامــز أي1» في الوقت الحاضر وأكثر 

نسخها تطورًا هي «أم 1 أي 2 أس إي بي» 

التي تستخدمها القوات األميركية.

وضعــت تصميــم الدبابــة «ليوبــارد 2» 

وانتجتهــا  ــي» 
ّ
ماف  - «كــراوس  شــركة 

شــركة «راينميتــال» وصنعــت محركها 

شــركة «أم تي يو فرايدريخشــافن». أما 

الدبابــة «آبرامــز أم 1» فقد انتجت ألول 

مرة مــن قبل «كرايســلر دفينــس» التي 

اصبحت فيما بعد تابعة لشركة «جنرال 

داينامكس الند سستمز».

ة
َّ

القدرات الحركي

الدبابــة «ليوبارد 2 أي 4»، التي يرجح ان 

تكون النوع الذي سيرســل الى اوكرانيا، 

ــة قصوى تقــارب 68 
َّ

لهــا ســرعة أمامي

كيلومتــرًا في الســاعة، وســرعة خلفية 

تقارب 31 كيلومترًا في الساعة وهي تزن 

نحــو 52 طنًا حني تكون فارغــة و55 طنًا 

بكامل معدات املعركة.

تبلــغ قــدرة محــرك الدبابــة «ليوبارد 2 

أي 4» 1500 حصــان وهــو محرك ديزل 

ذو 12 اســطوانة تعمــل بنظــام «توربــو 

تشارج» املزدوج ســعته 1,160 لتر، وهذا 

يوفر للدبابة متوســط مدى مقداره 280 

كيلومتــرًا قبل الحاجة الى إعادة التعبئة 

(نحو 338 كيلومتــرًا على الطرق املعبدة 

و220 كيلومترًا في البراري املفتوحة).

أمــا الدبابــة «آبرامــز أم 1 أي 2 أس إي 

بي»  فلها ســرعة أماميــة قصوى تبلغ 67 

كيلومتــرًا فــي الســاعة تقريبًا وســرعة 

خلفية تصل الى 40 كيلومترًا في الساعة. 

وتتراوح أوزان االنــواع املختلفة من هذه 

الدبابة بني 69,5  و 73,6 طنًا. 

تســتخدم دبابة «آبرامــز أم 1 أي 2 أس 

إي بــي» محــرك بنزين توربينــي متعدد 

الوقود قدرتــه 1500 حصان ومن املعتاد 

أن تعبئــه القوات األميركية باســتخدام 

وقــود الطائــرات. يبلــغ املــدى االقصى 

للدبابــة تقديريــًا نحــو 424 كيلومتــرًا. 

الدبابتــني  فلكلتــا  للــركاب،  وبالنســبة 

طاقم مــن اربعة افراد هــم آمر الدبابة 

م املدفع والسائق. 
ّ

والرامي وملق

الحماية

يوفــر الحماية للدبابة «ليوبارد 2 أي 4» 

خليط مــن معدني الفوالذ والتنغســنت 

ودرع معيــاري مركب (الــدرع املعياري 

املركــب هــو درع مــن الجيــل الرابــع 

يســتخدم تقنيــات النانــو ســيراميك 

وسبائك الفوالذ الحديثة، ومن املمكن 

دمــج وحداته إلنشــاء حماية شــاملة- 

املترجــم). أمــا األنــواع األحــدث من 

 واٍق آخر مصنوع 
ٌ
هذه الدبابة فلها درع

مــن التيتانيوم والتنغســنت يضاف الى 

منطقة البرج الى جانب حماية مضافة 

للبطن الســفلي. باإلمكان أيضًا اتخاذ 

تفاعليــة  بوســائل  حمايــة  إجــراءات 

أخرى.

أمــا الدبابــة «آبرامــز أم 1 أي 2 أس 

إي بــي» فتــزود باليورانيــوم املنضــب 

محشورًا في منطقتي البدن والبرج إلى 

جانــب درع من نوع «شــوبام» املحســن 

(درع شــوبام يتألــف من الســيراميك 

املغطــى بســبيكة معدنية مــن الفوالذ 

والتيتانيــوم وهــو يوفــر حمايــة أكبــر 

للدبابات ازاء القذائف الخارقة للدروع 

– املترجم) مع رفع سمك تدريع البرج. 

من املمكن أيضًا تركيب درع «ســالت» 

الشــرائحي أو درع انفجــاري تفاعلــي 

وغير ذلك من انظمة الحماية الفعالة.

يعد الســمك الدقيق لــدرع الدبابة من 

بــني األســرار املتحفــظ عليهــا نظــرًا 

لقيمة هــذه املعلومات بالنســبة لقوات 

العدو.

متانتهمــا  الدبابتــني  كلتــا  أثبتــت 

وقدرتهما على الثبات في أرض املعركة. 

فدبابة «ليوبــارد 2» كانت مثار إعجاب 

بقدرتهــا علــى النجــاة مــن الهجمات 

والعبوات  للدبابات  املضادة  بالقذائف 

الناسفة محلية الصنع في افغانستان، 

ولو أن القوات املســلحة التركية فقدت 

عــددًا منهــا بفعــل األســلحة املضادة 

للدروع والقنابــل املزروعة على جوانب 

الطرقات اثناء العمليات في سوريا.

لــم يحــدث ان وقعــت خســائر بنيران 

التــي  آبرامــز  دبابــات  فــي  معاديــة 

ولكن  األميركيــة،  القــوات  تســتعملها 

البعــض منها كان يذهب ضحية نيران 

صديقــة أو يدمــر علــى ايــدي قــوات 

صديقة ملنع وقوعها في يد العدو. بعض 

النســخ االقل تعقيدًا من هــذه الدبابة 

تعرضت للتدمير اثناء استخدامها من 

قبل الجيشني العراقي والسعودي.

ة
َّ

القدرات الناري

دبابة «ليوبارد 2 أي 4» مســلحة بمدفع 

«راينميتــال» مــن عيــار 120 ملــم ذي 

املاســورة امللســاء الى جانــب مدفعني 

رشاشــني من عيــار 7,62 ملم أحدهما 

ة الســائق والثاني 
ّ

مثبت بالقرب من كو

املــدى  الرئيســي.  املدفــع  الــى يســار 

الفعــال ملدفــع الدبابة يصــل الى نحو 

خمســة كيلومترات، وباالمــكان زيادة 

هذا املــدى الى اكثر من 10 كيلومترات 

باســتخدام انظمــة الســيطرة النارية 

الحديثــة وذخائــر متخصصــة. تحمل 

الدبابة 42 قذيفة مــن عيار 120 ملم و 

4750 اطالقة مــن عيار 7,62 ملم حني 

تكون بحمولة كاملة.

اما دبابة «آبرامز أم 1 أي 2 أس إي بي» 

فهي مسلحة بمدفع «أم 256 أي 1» عيار 

120 ملم ذو املاســورة امللساء مع ثالثة 

مدافــع رشاشــة، األول مدفع رشــاش 

ثقيل مــن عيار 12,7 ملم مــزود بـ 900 

اطالقــة ومدفعني رشاشــني مــن عيار 

7,62 ملم مع 10400 اطالقة. تستوعب 

الدبابــة بحمولتهــا الكاملــة 40 قذيفة 

مــن عيــار 120 ملــم، واملــدى الفعــال 

ملدفعهــا عيار 120 ملم يزيد على أربعة 

كيلومترات.
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{جريدة الصباح} زارت  هذا املرقد وهو  

في طور اإلعمار، والتقت األمني الخاص 

للمــزار الســيد أحمد زايــر الحميداوي 

للحديــث عن ســيرة هــذه الشــخصية، 

وتفاصيــل بنــاء املرقــد وإعمــاره بعــد 

انضمامه الى األمانــة العامة للمزارات 

الشــيعية، وشــموله بحملة حشــد إعمار 

املزارات.

عداوة كبيرة

زايــر  احمــد  الخــاص  األمــني   
ّ

يبــني

الحميــداوي أن شــاعر آل البيــت وهــو 

الكميــت، ولــد في ســنة 60هـــ وقيل في 

بعض املصادر التاريخية أن والدته كانت 

أيام استشــهاد اإلمام الحســني (ع) أي 

ســنة 61هـ، من أبوين فقيرين وحســب 

 عمه كان رئيس قبيلة بني 
َّ

الروايات، فإن

أســد في وقتهــا، وعن استشــهاده يروي 

الحميداوي قائال:

زيــن  اإلمــام  دعــاء  اللــه  اســتجاب   "

العابدين (ع) للكميت، في أن يكون موته 

ميتة الشــهداء، اذ تمنى له أن يستشــهد 

ونالهــا بالفعــل فــي زمــن خالفــة بني 

مــروان، وكان مقتله بتدبير مــن الوالي 

يوســف بن عمر الثقفي، الذي كان عدوا 

آلل البيــت (ع) آنذاك، بــل إنه عمد إلى 

تتبــع محبيهــم وتصفيتهم، وقــد تحذر 

منه الكميت كثيرا، ولكن وصلت أشعاره 

إلى الوالي، وليتقي شره جاء الكميت له، 

لكــن األمر لم يجِد نفعــا وووفقا لحديث 

الحميداوي فإنه:

"لم تكــن أحــوال الكميــت خافيــة على 

هذا الوالــي، وكذلك والؤه لبني هاشــم 

وعــداؤه ألميــة، فأضمر الوالي مســبقا 

نية التخلص من هذا الشــاعر األســدي 

الجنــود  وكان  للســلطة،  املعــارض 

القائمون علــى رأس الوالــي قد وضعوا 

ســيوفهم في بطــن الكميــت، وأبقروها 

وبقيَّ ينزف الدم حتى مات.

ويمضي الحميداوي بالقول:

" استشــهد الكميــت ســنة 126هـــ وهو 

 أبدا أن 
َ

مخلص فــي عقيدته، ولم ينــس

يذكــر بني هاشــم، حتــى فــي لحظات 

حياته األخيرة، وبحســب الروايات فإن 

الشاعر أوصى ولده املستهل أن ال يدفنه 

في وقــت الظهيرة، ألنــه كان هناك من 

يقــوم بإخــراج املوتى ونقلهــم إلى قبور 

أخرى، إذ حدث الكميت ولده قائال:

  " إذا مــت فامِض بي إلــى موضع يقال 

له: "مكران" فادفني فيــه، ثم توجه ابنه 

املســتهل حامــال جثمان والــده املضرج 

بالدمــاء من باب قصــر الحاكم األموي 

يحيــط به أبنــاء عمومتــه ومحبوه، وهم 

باكون لفقد رمز من بني أســد، واللسان 

املدافع عــن آل محمــد (ص)، واملكرم 

بدعوات األئمة وامللقب بشاعر آل البيت 

(ع)، وقد ســار املستهل وعمومته، وهم 

يحملون نعش الكميــت، ومتوجهني إلى 

منطقة تعرف بـــ مكران التي أوصى أن 

يدفنوه بها، فوصلوها وانتقى املســتهل 

ربــوة عاليــة قريبة مــن نهــر دجلة، ال 

تبعد كثيرا عن مدن (واسط) العامرة، 

فحفــر في وســطها وشــق ألبيــه قبرا، 

وواراه الثــرى وبنى فوقه بناء، ليســتدل 

النــاس علــى مرقــد الكميــت املعروف 

بشاعر آل البيت (ع). 

مقبرة بني أسد

ويواصل األمني الخاص باملرقد كالمه: 

"استبشرت العشائر في محيط واسط 

وأطرافها بنقل جثمان الكميت إليهم، 

وتعاهد بنو أسد بدفن موتاهم بالقرب 

من قبره، حتى غلب على املقبرة عنوان 

(مقبــرة بني اســد)، وتوالت األعوام، 

وانتشــرت القبــور حــول قبــر الكميت 

ســكان  ودأب  الربــوة،  علــى  املرتفــع 

واسط من محبيه على زيارته والتبرك 

بقبــره، وكثر الســكن في مكــران التي 

يشقها نهر دجلة، ويجعلها ربيعا دائما، 

واســتمر هذا الحال حتــى زمن الدولة 

ت واسط من املدن 
ّ

العباسية، حيث عد

الشــهيرة آنذاك لغاية القرن الســابع 

الهجــري، حيــث أهمل شــأن الجانب 

الشــرقي مــن واســط الــذي فيــه قبر 

الكميــت، وانتقــل الناس إلــى الجانب 

 
ّ

الغربــي الــذي عمــه العمــران، ويبني

الحميــداوي أن املدينة بقيت محافظة 

الثامــن  القــرن  حتــى  مقامهــا  علــى 

 شــأنها 
َّ

الهجري، وبعد هذا التاريخ قل

بســبب شــح املياه في نهر دجلة، الذي 

كان يمر من هناك، ومع تقادم السنني 

وتبــدل الحكومــات، وتعاقــب األجيال 

أحجــم بنو أســد وغيرهم عــن الدفن 

قــرب الكميت، بســبب وعــورة الطرق 

وبعد املســافة، وتمسكهم بالدفن قرب 

مرقــد أميــر املؤمنــني (ع) فهجر قبر 

الكميت، وشارف على االندثار ولم يبق 

منه إال ذلك املعلم أو التل األثري الذي 

دفــن فيــه، محافظــًا على اســمه " تل 

الكميت" لحني ضمه الى األمانة العامة 

للمزارات الشــيعية، حيث شمل بحشد 

إعمار املزارات الشيعية الشريفة.

صرح عمراني 

يصــف الحميــداوي األمــني الخــاص 

للمرقد تفاصيل هذا الصرح العمراني 

بعد ضمه الى األمانة العامة للمزارات 

الشيعية حيث يقول:

 ســارعت األمانــة العامــة للمــزارات 

فــي عــام 2008م و 2019م  إلــى وضع 

حجــر األســاس لهــذا املرقــد، اذ قام 

القســم الهندســي في األمانــة العامة 

الخاصــة  والتصاميــم  بالكشــوفات 

بالبناء، بتهيئة األرض ووضع األســس 

لهذا الصــرح اإلســالمي، الذي يجب 

أن يليق بشــاعر أهل البيت الكميت بن 

زيد األســدي ونصب الهيكل بمســاحة 

270 متــرا مربعا للحضرة الشــريفة، 

 تغليفه 
َّ

وارتفــاع الهيــكل 7 أمتــار وتــم

بالطابــوق، ثــم وضــع هيــكل بقبتــني 

داخليــة وخارجيــة وغلفتــا بالكاشــي 

والزخــارف  والنقــوش  الكربالئــي 

اإلســالمية واآليات القرآنية، ويشــير 

الحميداوي إلــى أن القبب من الداخل 

مزججة بأفخر انواع الزجاج وحســب 

املعمول  الحديثــة  اإلســالمية  العمارة 

وباقــي  املقدســة،  العتبــات  فــي  بهــا 

املــزارات أمــا االرضيــة فمــن املرمر 

املستورد، وتبلغ املساحة الكلية للمرقد 

4 دونمات، أي ما يســاوي عشرة آالف 

متــر مربــع،  وســيكون هنــاك ســياج 

يحيــط باملــزار مــن كل الجوانب على 

طراز اسالمي، وسيتم بناء حرم واسع 

وكبير، ليســتوعب الــزوار، فضال عن 

تفاصيل اخرى سيجري االهتمام بها، 

ستعكس جمالية املكان.

صرح مهم

واثنــاء تجوالنا في هــذا الصرح الذي 

لــم يكتمل بعــد، ومســتمر العمــل به، 

التقينــا مهنــدس املشــروع التنفيــذي 

االســتاذ مجتبى عماد عبــد علي حيث 

:
ً
حدثنا قائال

 تمــت املباشــرة بمشــروع بنــاء مزار 

الكميت بن زيد االســدي عــام 2019، 

بعــد انضمامــه الــى االمانــة العامــة 

للمزارات الشــيعية، ويعد من الصروح 

املهمة في محافظة ميســان، حيث كان 

عبــارة عن قبر مهمل فقط وبمســاحة 

العمــل  مراحــل  وتمــت  دونمــات،   4

 األعمدة، 
ّ

بوضــع اإلساســات ومن ثــم

وهي عبارة عن هيــكل حديدي، مكون 

مــن  16 عمودا، وبمســاحة 300 مربع، 

فضال عن مرحلة بناء القبة وهي ايضا 

هيــكل حديدي مع الـ GRB  والكاشــي 

ســوف  يكتمــل  وعندمــا  الكربالئــي، 

يعكس في بنائه فن العمارة االسالمية 

بالزخــارف  والتطريــز  الحديــث، 

والنقوش اإلســالمية واآليات القرآنية 

ويتوســط في الحــرم قبر شــاعر أهل 

البيت عليهم السالم.
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الحكاية وكما قلنا متخيلة، لكنها تعكس حقيقة 

في  التفاصيل  من  الكثير  بأن  مفادها،  مهمة 

باستثناء  تغييرها،  املمكن  من  االنسان  حياة 

إلى جهٍد  ثقافته، فهذه مهمة معقدة وتحتاج 

والدول  األمم  شكلت  التي  األقوام  ألن  كبير، 

التي  الثقافة،  لم يتحقق لها هذا إال بواسطة 

بعد  السكانية،  املجموعات  عليها  لت 
ّ

تحص

مع بعضها  وتداخلت  تصاهرت وتالقحت  أن 

عليه،  هي  بما  لتصبح  تاريخية،  مراحل  عبر 

أو بعد أن أنتجت ثقافة مشتركة، باتت تشكل 

العلمية  وباألدلة  تبني  اذ  النهائية،  هويتها 

النقي،  الواحد  الدم  أو  العرق  موضوعة  أن 

واألمــم  الشعوب  يجمع  ــذي  ال وأن  أكــذوبــة 

ال  الثقافة،  هو  متكافلة  ويجعلها  ويوحدها 

ببعد  هذه  تعززت  واذا  املشتركة،  اللغة  سيما 

دون  يبقى  لكنه  مضاف  عامل  فهذا  آخــر، 

أبناء  أن  تقول،  اإلنسانية  فالتجارب  اللغة، 

الديانات الواحدة تقاتلوا في ما بينهم كثيرا 

تحت غطاء هوياتهم اللغوية املختلفة. من بني 

في  ودولية  محلية  قوى  عليه  اشتغلت  ما  أبرز 

العرب  هوية  تغييب  هو   ،2003 بعد  ما  عراق 

من  باملئة   80 من  اكثر  يشكلون  والذين  فيه، 

باملئة من  سكانه، ويتوزعون بني أكثر من 90 

اللعبة،  هذه  في  املتبع  االسلوب  وكان  ارضه، 

أكثر  إلى  ودفعها  الفرعية  الهويات  تفعيل  هو 

ميادين الصراع إغراء، وهما السلطة واملال، 

هــذه،  الفرعية  الهويات  استخدام  ــات  وب

كالطائفية واملناطقية، يمثل الوسيلة الوحيدة 

تلك  حققت  وقد  املكاسب،  هذه  إلى  للوصول 

سيما  ال  إغفاله،  يمكن  ال  نجاحا  الجهات 

االحتالل،  أعقبت  التي  األولــى  السنني  في 

املسلمات  من  املكونات  تسمية  باتت  حتى 

بشكل  والساسة  االعــالم  معها  يتعامل  التي 

يومي، واطمأن بعضهم إلى أن الهوية الكبرى 

الحديث  وأن  كان،  خبر  في  باتت  (العربية) 

صاحبه  ويجعل  أحيانا  الشبهة  يثير  عنها 

محظورات  من  باالقتراب  املتهم  وضع  في 

معروفة! لقد كانت الصدمة االولى، ملن تبنوا 

اللعبة واستثمروا بها سياسيا، هي ثورة  هذه 

التي لم يقتصر حجمها على ميادين  تشرين 

ر 
ّ

تعب مجتمعية  ثقافة  باتت  وانما  االحتجاج، 

املكونات  فكرة  لتكييف  القاطع  الرفض  عن 

العراقيني،  على  فرضها  أريد  التي  بالصيغة 

على  والــقــفــز  تــحــديــدا،  منهم  ــعــرب  ال أو 

بني  لتقسيمهم  كمدخل  الرئيسة  ثقافتهم 

السياسية  الغنائم  وتوزيع  الطائفية،  القوى 

من  جرى  الذي  كل  من  الرغم  وعلى  بينها.. 

ظروف  ظل  تحت  حصل  أو  مصطنع  ارهاب 

ملتبسة، اشتغلت عليها قوى الشر في الداخل 

طائفيًا  لبوسًا  إلباسها  ومحاولتها  والخارج، 

لكن  العراق،  عرب  بني  الهوة  توسيع  بقصد 

انجلت  أن  بعد  فورا  اسقطت  املشاريع  هذه 

في  الــعــرب،  العراقيني  أن  وتبني  الغبرة 

مشاعرهم تجاه بعضهم البعض، أكبر من كل 

جعلتهم  املريرة  التجربة  وأن  األالعيب،  هذه 

سببها  كـــوارث  مــن  حصل  مــا  أن  يــدركــون 

واضعافهم  الجامعة،  ثقافتهم  عن  إبعادهم 

بتقسيم  تنتهي  محلية  مــشــاريــع  لصالح 

البعض  حقوق  على  البعض  وتجاوز   البالد 

االخر. 

البصرة  في  اقيمت  التي   25 خليجي  بطولة 

أهمها  حقيقة،  من  اكثر  عن  كشفت  مؤخرا، 

املقولة  ــان  األذه من  ــوا  أزاح العراقيني  أن 

املوجه،  املغرض  االعالم  عليها  اشتغل  التي 

الكبرى  ينبذون هويتهم  باتوا  بأنهم  واملتمثلة 

فرعية.  هويات  بني  توزعوا  وأنهم  العربية، 

الفرعية،  الهويات  بتلك  يعتزون  أنهم  ومع 

لهويتهم  الكامل  البديل  تكون  لــن  لكنها 

الهويات  معها  تتعايش  التي  العربية،  الكبرى 

والتركمانية،  كالكردية  ــرى،  األخ القومية 

منذ  الـــرافـــديـــن  أرض  ــى  ــل ع ــل  ــام ــك ــت  وت

القدم. 

هذه  بعد  ايقنوا  وغيره  الخليج  في  العرب 

على  االشتغال  أن  شــاهــدوه،  ومــا  البطولة 

ثقافي  نمط  صناعة  في  فشل  اللعبة  هــذه 

الــثــالثــني،  ــم دون  مــمــن ه الــشــبــاب  لـــدى 

سكانه،  ــن  م األغــلــبــيــة  يشكلون  ــن  ــذي وال

والذين كانوا هم املستهدفون أصال في هذا 

النفيضة  رأس  باتوا  هــؤالء  وأن  الخطاب، 

وأكثر  واملناطقية،  للطائفية  التصدي  في 

وبهويات  الواحد،  للعراق  حماسة  الداعني 

منهم  لكل  تحتفظ  التي  الرئيسة،  أبنائه 

ألغـــراض  ــزأ  ــج امل غــيــر  الحقيقي   بثقله 

معروفة.

وراء  الالهثون  ــدرس  ال استوعب  هل  تــرى   

للعراق  تجلب  لم  التي  الطائفية،  املشاريع 

سيعملون  أنهم  أم  والدمار،  الخراب  سوى 

والعمل   25 خليجي  في  حصل  ما  تجاوز  على 

مثلما  أو  يعتقدون،  كما  ثقافيا  استيعابه  على 

استوعبوا  أنهم  قبل  من  وتوهموا  تخيلوا 

أن  الحقا  لهم  وتبني  ومخرجاتها،  تشرين 

التغيير،  بداية  وهــي  ة، 
ّ

حي حقيقة  تشرين 

الذي أكدته وكرسته بطولة خليجي 25 مثلما 

ستؤكده غيرها الحقا!.

25

يشخص أغلب العاملني في قطاع التربية والتعليم 

أجل  من  معالجتها  يجب  التي  الخلل،  مواطن 

حصره  يمكن  عما  بعيدا  التعليم،  بواقع  االرتقاء 

إال  املدرسية،  بالبنايات  تتعلق  مشكالت  من 

أكثر  للمهتمني  تبدو  كثيرة  معوقات  هنالك  أن 

حضورا في املشهد التعليمي العراقي القائم على 

التلقني، لغرض النجاح دون املرور بعملية التعلم، 

بمحاولة  يتمثل  السائد  التقليدي  التعليم  إن  إذ 

والحصول  االمــتــحــان  لــغــرض  املعلومة  حفظ 

الذهن  في  تترسخ  أن  دون  النجاح،  درجة  على 

الحالة  وهذه  املتعلم،  ذاكــرة  من  جزءا  وتصبح 

في  به  االمتحان  يتم  ما  أن  استنتاج  إلى  تقودنا 

املرحلة  في  مفعوله  ينتهي  االبتدائية  املرحلة 

عالية  نسبة  أن  نجد  لهذا  األمر  وهكذا  التالية، 

ويضطر  الضرب  جدول  يحفظ  ال  املهندسني  من 

الستخدام الحاسبة الصغيرة الستخراج النتائج، 

في  الحسابات  بموظفي  كثيرا  يتعلق  واألمـــر 

أمرين  أحد  في  يكمن  ذلك  في  والسبب  الدوائر، 

الضرب،  جدول  حفظ  عدم  وهو  ذكرناه،  األول 

واألمر الثاني عدم الثقة بالقدرات الشخصية.

واألمر اآلخر الذي يمكن مالحظته بيسر وسهولة، 

التي  جــدا،  الكثيرة  اإلمالئية  باألخطاء  يتمثل 

نجدها حتى في املخاطبات الرسمية أو (تهميش 

ــح جــدا في  املـــدراء الــعــامــني)، مــع ضعف واض

الخط، ناهيك عن املعلومات العامة األخرى التي 

تدرس ويتم نسيانها.

هنا نسأل ما هو السبب وما هي الحلول املطلوبة؟ 

الدراسة  في  املدرسي  املنهج  في  يكمن  السبب 

في  التجارب  من  للكثير  خضع  الذي  االبتدائية، 

عديدة،  مرات  املنهج  وتغير  املاضية،  السنوات 

في  العبرة  بل  املناهج،  ر  تغي  في  ليس  والعبرة 

التغيير  بني  جدا  كبير  فرق  وهنالك  تطويرها، 

حفظ  عدم  سبب  إلى  نظرنا  ما  وإذا  والتطوير، 

والنطق  الكتابة  في  واألخــطــاء  الضرب  جــدول 

يتمثل  ــذي  ال األســاس  في  يكمن  السليم،  غير 

التلميذ  منها  يتخرج  التي  االبتدائية  بالدراسة 

في  السبب  بل  ذنبه،  ليس  وهذا  قارئ)،  (نصف 

لم  الــذي  العراق،  في  التعليمي  النظام  طبيعة 

يتطور بالقدر املناسب، خاصة أن مواضيع قراءة 

صممت  االبتدائي،  الثالث  وحتى  والثاني  األول 

بداية  حتى  أيلول  منتصف  من  يمتد  دراسي  لعام 

أيام  بستة  أشهر  ستة  من  أكثر  بمعدل  أي  آيــار، 

دراسية في اإلسبوع، وبالتالي يصبح مجموع أيام 

دراسيا،  يوما   180 بحدود  حينها  الدراسي  العام 

العام  أن  بالقليلة  ليست  سنوات  منذ  نجد  لكننا 

من  وبالتالي  يوم،   100 كثيرة  أحيانا  الدراسي 

سليم،  بشكل  املدرسي  املنهج  إكمال  االستحالة 

خاصة للصفوف األولى مما يتطلب إعادة النظر 

الذي  األول  الصف  قــراءة  خاصة  نفسه  باملنهج 

على التلميذ أن يتعلم الحروف البالغ عدد 28 مع 

والتنوين،  والكسرة  والفتحة  الضمة  الحركات 

يعجز  األول  الصف  معلم  حتى  أن  نجد  وبالتالي 

الواحد  الدراسي  العام  في  يريده  ما  إيصال  عن 

وزارة  في  املختصني  على  نقترح  ألن  يقودنا  وهذا 

التربية إن يصار إلى جعل الصفني األول والثاني، 

بمنهج واحد يقسم على سنتني من أجل استيعاب 

التربية  مفهوم  فــي  أن  علما  واتــقــانــه،  املنهج 

والثاني  الصفوف(األول  إن  الحديثة  والتعليم 

يتعلم  وهو  واحد،  بهدف  واحدة  مرحلة  والثالث) 

القراءة والكتابة واملعلومات العامة. وبالتالي نجد 

أن مرحلة تعلم القراءة والكتابة وهي أساسية، ال 

تتم بعام دراسي واحد، بل تحتاج ألكثر من ذلك 

وعلى مراحل.

ت حياتهم من قلب حمامة، ونبت 
ّ

املصلحون في االرض، قوم.. قد

سنبلة وعطر وردة، ونسمة هواء، وقطرات مطر، ونشيد صباح 

بيد  العصا  وضعت  وعندما  طفولتنا..  في  تعلمناه  ما  هذا  آمن. 

(املال) في طفولتنا ثم انتقلت إلى أصابع (املعلم)، انتقلت بدورها إلى 

شيخ القرية، ثم حاكم املدينة، ثم أولي االمر منا ومنكم!.

وألن (املال) أعمى في الغالب، وألن (املعلم) لم يعد يعلم وإنما هو منشغل 

عفن  في  يميزون  ال  أنهم  يقرون  الشيوخ  بعض  وألن  خارجية،  بــدروس 

قراهم وبني حسادهم ومنافسيهم على (املشيخة)، وألن حاكم املدينة، 

رجل ال خبرة له في تدبير عيش مدينته، وألن أولي االمر ال يفهمون من 

جرى  فقد  الترهيب،  أو  بالترغيب  سواء  طاعتهم  فرض  اال  الدنيا،  أمور 

حاشيته  هؤالء  كل  أصبح  وبالتالي  أوحال  إلى  االحوال  وحالت  جرى..  ما 

للذين يحمون مجده ويذودون عن حياضه،  ومرتزقته ومحابني ومحبني 

تنتعش  وال  بوجوده..  تنطفئ  التي  الحياة  رمز  ال   ( الوطن   ) رمز  بوصفه 

بحضوره كاذبًا. صار لكل مسؤول مريدوه وحراسه حسب مقامه وموقعه 

وتأثيره. وصار لكل هؤالء راتب ثابت ومكافآت مفتوحة الشهية. وألن أولي 

االمر منا ومنكم، واجب طاعته وواجب تقديسه.. فقد اطعنا وقد قبلنا أن 

نتحول إلى (رعية) ال إلى ( مواطنني) صالحني. وألن األمور ال تستوي اال 

باملزيد من (الفخامة)، اصبحنا نقول عن فاسد، بانه أفنى حياته جهادا 

ونضاال وسجونا.. وبات يستحق أن نقيم له نصبا، وألن النصب من رجس 

الشيطان، بتنا نسبح بحمده ونسير خلفه ونعلي مرتبته ونكسب وده ونذود 

عن حماه.. ونتلقى رضاه ونعمته بسرور بالغ. نعم.. بتنا نسمي املفسد في 

تخوله  حميدة  بخصال  ويتمتع  ونابها،  شاطرا  والسماء،  األرض 

موقعا  ليحصد  بعينها  لفئة  نفسه  وبيع  زائفة،  انتخابات  لخوض 

في محراب هذه الفئة أو تلك. 

الذين  الصالحني)،  الله  (عباد  من  جمع  في  نعيش  أصبحنا 

تراضيا  األمور  عدت  حتى  أنفسهم،  إصالح  بمقدورهم  يعد  لم 

بحيث  البعض،  بعضها  مع  مجتمعة  النخب  هذه  ومباركة.  ومشاركة 

أصبح من هو خارج هذه املجموعات منبوذا أو غير مقبول، وجرى بعدئذ 

يشارك  لم  ألنه  السياسية،  للعملية  لدودا  خصما  وإعداده  سمعته  تشويه 

بعد  التي هي عليه اآلن،  الهاوية،  إلى  البالد  يتمكن من قيادة  ولم  فيها، 

تدهور العملية األرضية، التي يستورد بواسطتها (الفجل واللنب الرائب) 

إلى جانب أحدث ما انتجه (االستعمار)، من أجهزة االتصال، بوصفها 

عن  ويذود  حام  يحميه  يعد  لم  بلد  املسن.   وتبعد  البعيد  تقرب   ،
ً

أجهزة

انفاسه  وحتى  وبيته  وعرضه  ماله  عن  املرء  فيه  يأمن  وال  غيور،  أرضه 

عن  البحث  هذا  كل  بعد  يمكن  فهل  االصــوات.   كتم  بقانون  التلويح  بعد 

بذوي  واملجيء  للعيان  وواضــح   
ّ

بني وهو  الخراب،  لتشخيص  إمكانية 

األمور  إبقاء  أم  االحــوال..  إلصالح  والكفاءات  النيرة  والعقول  الخبرة 

اقتصاديا على من ال يجيد حتى جدول الضرب ليقود ادارة املال الحالل 

حني  في  واملخربني..  الحساد  من  واحد  عادل  وجه  وعلى  معا  والحرام، 

 
ُ

وند له   
ٌ

وخصم لآلخر  معاٍد  اال  هو  ما  للحماية،  حاجة  به  من  أن  نعرف 
 

لوجوده. 

وحماية  وجاهة  بالخوف  واالستبداد..  الخوف  حكم  استبدلنا  هل  ترى 

وال  حاضر  ال  وجودها  يحترم  ال  ووجاهات  لها  حدود  ال  وسجونا  وتنكيال 

غائب؟.

 
املحلي  الصعيد  على  فقط  ليس 

ودوليا  اقليميا  عربيا،  وانما 

ــوزراء  ال رئيس  خطوة  حظيت 

السوداني  شياع  محمد  السيد 

في  تغييرات  باجراء  القاضية 

متمثلة  النقدية،  السلطة  هرم 

بمحافظ البنك املركزي ومدير 

للتجارة  الــعــراقــي  ــرف  ــص امل

(tbi) باهتمام إعالمي بالغ. 

مسار  أول  عــدهــا   
َّ

تــم خــطــوة 

ــــة انــهــيــار  فـــي مــعــالــجــة أزم

نظيرتها  قبال  املحلية  العملة 

بحصول  تسبب  ما  األميركية، 

صعود متسارع في أسعار السلع 

والفواكه،  والخضار  والبضائع 

اليومية  بالحياة  يتعلق  ما  وكل 

العراقيني. 

وبالتزامن  الصورة  هذه  وسط 

خبراء  طرح  التغييرات  هذه  مع 

للحد  عديدة   
ً
حلوال االقتصاد 

ـــفـــاع أســـعـــار صــرف  مـــن ارت

على  ــرة  ــط ــي ــس وال ــــــدوالر،  ال

بينما  ــة،  ــي ــراق ــع ال األســـــواق 

على  الجديدة  القيود  أن  أكدوا 

املفروضة  الخارجية  الحواالت 

ــي  ــدرال ــي ــف ــة وال ــزان ــخ مـــن ال

بني  بفجوة  تسببت  األميركي 

العرض والطلب.

التحركات  جــانــب  فــإلــى  نعم 

والتعديل  االخــيــرة  الحكومية 

السلطة  ـــرم  ه فــي  الـــجـــاري 

مقترحات  هــنــاك  الــنــقــديــة، 

االقــتــصــاد،  خــبــراء  يطرحها 

اليقاف تهريب العملة األميركية 

وخفض أسعار الدوالر.

هناك  أن  إلــى  لفتوا  الخبراء 

إجراءات للحد من هذا االرتفاع 

وارجـــــاع الــعــمــلــة األمــيــركــيــة 

سابقًا،  عليه  كــانــت  ــا  م إلـــى 

الفيدرالي  مع  التفاوض  عبر 

األمريكية،  والخزانة  األميركي 

لتمرير  أكــبــر  فــــرص  ــح  ــن مل

املتوسطة  خصوصا  الحواالت، 

وتخفيف  منها،  والــصــغــيــرة 

القيود.

ـــوا فــي الــوقــت ذاتــه  ـــاف وأض

بتولي  يتمثل  ــر  اآلخ ــر  األم أن 

ــاف  ــق ــة إي ــي ــن ـــزة األم ـــه األج

ونقلها  العملة  تهريب  عملية 

كردستان  عبر  ــارج  ــخ ال ــى  إل

لتهريب  مــشــابــهــة  بعمليات 

إلى  الفتني  النفطية،  املشتقات 

أن األمر يتمثل بتأكيد الخطاب 

املركزي  والبنك  الحكومي، 

األمـــوال  ضــخ  اســتــمــرار  على 

واملحافظة  الصعبة،  بالعملة 

نية  دون  الصرف  استقرار  على 

للتغيير صعودا.

وشددوا على ضرورة استخدام 

الحواالت  ــراء  الج عــدة  آليات 

الخارجية، وعدم االقتصار على 

املستندية  االعتمادات  حواالت 

لتمويل التجارة الخارجية.

على صعيد آخر تأتي التأكيدات 

النيابية  املالية  اللجنة  قبل  من 

تدور  األخيرة،  النقطة  أن  على 

للبنك  املباشر  التدخل  حــول 

الــحــواالت  لتنظيم  ــزي،  ــرك امل

آليات  عبر  للتجار  الكبيرة 

وساطة  دون  املركزي،  يتخذها 

املصارف الخاصة.

القيود  أن  نوا 
ّ

بي فيها  أعضاء 

ــى الـــحـــواالت  ــل الـــجـــديـــدة ع

ــة املــفــروضــة من  ــي ــارج ــخ ال

األميركي  والفيدرالي  الخزانة 

العرض  بــني  بفجوة  تسببت 

السوق  فــي  ــدوالر  ــل ل والــطــلــب 

املحلية. 

باالجابة  كفيلة  املقبلة  ــام  األي

خطوات  من  الكثير  جدوى  عن 

الناشبة،  األزمــــة  اســتــيــعــاب 

الشاغل  الشغل  أصبحت  التي 

كونها  ــام،  األي هــذه  للعراقيني 

ومتطلبات  بمعيشتهم  تتعلق 

حياتهم.

ـــاءات  ـــق حـــني تــشــاهــد ل

الحالي  األوكراني  الرئيس 

وهو  زيلينسكي  فولوديمير 

طفولية،  بطريقة  يطلب، 

ثقيلة  عسكرية  ـــدادات  أم

تــتــعــدى هـــذه الــخــردوات 

ها 
ّ
تضخ الــتــي  البسيطة 

مقدار  نكتشف  الناتو،  دول 

الهوة السحيقة بني أن تكون 

و أن تكون  سياسيًا حقيقيًا، 

 سينمائيًا.
ً
ممثال

األوكراني  الوضع  بالطبع 

يحتمل  ال  والخطير  البائس 

وليس  التهكم،  من  الكثير 

هذا املقصود بالطبع، لكننا 

حكومة  رئيس  عــن  نتكلم 

عام،  بشكل  الخبرة  معدوم 

وعما قريب ستغدو أوكرانيا 

بلدًا غير قابل للحياة.

 
ً
ــال ــاب ــق ــــان م ــــذا ك ـــل ه ك

ــظ الــثــمــن عــلــى أمــل  ــاه ب

دخـــول أوكــرانــيــا الــدخــول 

ــرة  ــي ــض ـــالم إلـــــى ح ـــس ب

ــف الـــنـــاتـــو(الـــنـــادي  ــل ح

الكاثوليكي!).

ل 
ّ
يشك السعيد  الحلم  وهذا 

بكل  لــروســيــا  ــزازًا  ــف ــت اس

تأكيد.

الدفاع  هنا  املقصود  ليس 

وأوليغاريشته  بوتني  عــن 

لشرعنة  وال  ــدة،  ــاس ــف ال

ــــروســــي  ــــاح ال ــــي ــــت االج

ــع  واق أن  بيد  ــا،  ــي ــران ألوك

له  السياسية  الجغرافيا 

أن  ذلــك  الخاص،  منطقه 

الروسية،  اإلمــبــراطــوريــة 

بشهادة زبغنيو بريجنسكي، 

دون  من  قائمة  لها  تقوم  ال 

أوكرانيا.

جيدًا،  الغرب  يعلم  مثلما 

ــات  ــوالي ــم ال ــه ــى رأس ــل وع

ــا،  ــي ــران أوك أن  ــدة،  ــح ــت امل

األطلسي،  ــدول  ل بالنسبة 

األخير،  الدفاع  خط  تعتبر 

بيد  السور  هذا  سقط  فإن 

دعائم  ستكتمل  ـــروس،  ال

اإلمبراطورية الروسية. 

جيدًا  بوتني  يفهمه  ما  وهذا 

واألطلسيون كذلك.

تعتبر  لألثنني  فبالنسبة 

معركة  هــي  املــعــركــة  ــذه  ه

إرادات؛  وصــــراع  ـــود  وج

سيسيطر  فيها  املنتصر 

وثرواته  العالم  قلب  على 

من  ـــا)  ـــي (أوراس الهائلة 

ــن  ــوازي ــة، وســيــغــيــر م ــه ج

ويعيد  ــة  ــي ــدول ال الــلــعــبــة 

جديدة  اصطفافات  تشكيل 

وروسيا  الصني  (بزعامة 

جهة  ــن  م يتبعهم)  ومـــن 

أخرى.

معركة  أنها  أخــرى:  بعبارة 

للتحكم ببوصلة الهيمنة.

ومن سوء حظ األوكرانيني، 

بقيادة  يتمتعوا  لــم  أنــهــم 

ــدرك  ت حكيمة  ســيــاســيــة 

التي  املهولة  املخاطر  حجم 

سيتعرضون لها.
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الفريق  بفوز  األيام  هذه  فرحتنا   
ْ

تكن  
ْ

م
َ
ل

الوطني الكروي بخليجي 25 سوى انعطافة 

تراكمت  التي  جراحاتنا  مللمة  في  كبيرة 

ارتبطت  املسألة  أن  باألمر  املثير  لعقود، 

الذي  العراقي  لإلنسان  الوجودي  بالحس 

 جراحاته 
َ

 الوطن مللم
َّ

شعر في لحظة ما أن

إلى  وشيوخه  شبابه  من  الكثير  ــف  وزح

بالضياء  يشع  ــذي  ال العراقي،  الجنوب 

بقعة  أيــة  مثل  والجنوب  أهــلــه،  وبطيبة 

والطيب،  بالكرم  تمتاز  العراق  أرض  في 

فترة  بــني  ــاء  ــي األش جعل  الـــذي  مــا  ــرى  ت

كان  حني  عقب  على  رأسًا  تنقلب  وأخرى، 

باالضطرابات  ملتهبا  العراقي  الشارع 

أن  أعتقد  الطائفي.؟  والتناحر  السياسية 

املسألة مالت وبشكل كبير إلى القرار الذي 

انتفض  حني  (العراقي)  الشعب  أراده 

لذا  وطن)،  (نريد  عبارة  أجل  من  وصرخ 

كان علينا نحن أبناء هذا الشعب أن نرسم 

خطواتنا بإرادة كبيرة ونمضي قدما لصنع 

الحياة، التي تالئم انساننا الطامح لحياة 

كريمة، فهو الشعب ذاته الذي مأل ساحات 

التظاهرات واالعتصامات، جاء إلى جنوب 

القلب العراقي (البصرة) ليهتف (بالروح 

 
َ

ر
َّ

ب
َ

ع فالشعب  ــراق)،  ع يا  نفديك  بالدم 

درسًا  وأعطى   ،25 خليجي  في  وجوده  عن 

للعالم أجمع أن الحياة تنبض أمنًا وأمانًا، 

اتفق  التي  الفرحة  شفرة  القدم  كرة  وأن 

لهيبة  الشروع  حق  ألعطاء  الجميع  عليها 

الرياضيات  مــدرس  زميلي  وكــان  البلد، 

مدينته  من  ذهب  الذي  (أسامة)  الشاب 

الحلة إلى بصرة الخير قاطعا مئات الكيلو 

مترات ليحضر نهائي الخليجي هذا، وكان 

قال  كروية،  مباراة  فيها  يدخل  مرة  ألول 

(شعرت وأنا في امللعب أن الجنة التي نسمع 

بها، وأن روح املواطنة لم تكن ألفاظا، إنما 

كل  شمل  الذي  بحضورنا  ادركناها  حقيقة 

أطياف الشعب)، فاذا كانت بطولة امتدت 

لم  ملــاذا   ،
ً
كامال شعبًا  أفرحت  قد  أليــام 

خيراته؟  برفاهية  للعيش  فرص  له  خلق 
ُ

ت

ليبتعد  لشبابه  فــرص  له  خطط 
ُ

ت ال  وملــا 

حقه  يأخذ   
ْ

لم ملاذا  االنحراف؟  خطر  عن 

في  موجود  هو  مثلما  تحتية  بنى  وجود  في 

نحن،  نملكه  ما  تملك  ال  التي  الدول  باقي 

في  وتناقش  دائما  طرح 
ُ

ت األسئلة  هذه  كل 

نجد  لم  اننا  يأسفنا  لكن  وسائل االتصال، 

الحل، ورغم كل هذا وذاك يتنفض الشعب 

لنفسه  ويرسم  أوجاعه  غبار  من  العراقي 

اثبتته  ما  هذا  حّي،  شعب  فنحن  الفرحة، 

رياضة كرة القدم، مثلما أثبتته الفعاليات 

الدولي،  بابل  كمهرجان  األخرى  الثقافية 

إلى  الشعب  ابناء  من  اآلآلف  زحف  حني 

مدينة بابل من إحياء الفن والجمال.

10 10

أبدا،  مقبولة  وغير  وغريبة  قياسية  أرقام  وهذه 

لقد ذهب بعض املراهقني لتبرير دواعي تعاطي 

واالبتهاج  والرفاهية  املتعة  منها  املــخــدرات، 

مع  واالســتــرخــاء  والسهر  ــة  ــراح وال والــنــشــوة 

األصدقاء وغير األصدقاء، وعلل بعضهم تعاطيه 

اتساع  عن  فضال  امللل،  من  للهروب  املخدرات 

رقعة البطالة، وهبوط سعر صرف الدينا، ومنها 

سبب  أن  آخــرون  ر 
ّ

وبــر ة، 
ّ

ووراثي نفسية  أسباب 

أو  ة 
ّ

العائلي االضطرابات  لبعض  يعود  التعاطي 

الخالفات بني األهل أو بني األصدقاء. 

املراهقني،  على  مغٍر  تأثير  املخدرات  ولتعاطي 

همومهم  من  للخالص  وسيلة  أنها  منهم  ظنا 

اليومية، التي تواجههم.

عند  أســـرع  يــكــون  التعاطي  ــل  ــراح م ر 
ّ

ــو ــط وت

اضطراب  إلــى  بالتالي  ــؤدي  ي مــا  املــراهــقــني، 

حواسهم ورؤية بعض األشياء واألجسام الوهمية 

ة حول املتعاطي، وبالتالي يفقد السيطرة 
ّ

والخيالي

التي  ولحظاته  وحاجاته  أشيائه  جدولة  على 

مضاعفات  إلى  املخدرات  تؤدي  وحتما  يعيشها، 

صحية.

والجنون  ــان  ــذه وال بالفصام  اإلصــابــة  منها 

واالرتياب. 

بفقدانه  العقاقير في شعور الشخص  وتؤثر هذه 

واملجتمع  االشــيــاء  عن  انفصاله  أو  السيطرة 

والعالم من حوله، ويسبب التعاطي أيضا إهمال 

املظهر الخارجي والالمباالة في العمل واملدرسة 

الشعور  وفــقــدان  املستمر  غيب 
ّ

والت والجامعة 

حفيز، وضعف الطاقة والقدرة على 
َّ

بالحركة والت

للمال،  املستمر  الطلب  عن  فضال  االستيعاب، 

الجنسي،  أواالعــتــداء  السرقة،  أو  واالستدانة 

ويسبب ايضا في عدم اإلفصاح عن االمكنة التي 

أمراضا  التعاطي  ويسبب  املتعاطي،  يرتادها 

خطيرة، منها التهاب الكبد الفايروسي والتهاب 

، وضيق الجهاز التنفسّي، وضعف 
ّ

النسيج الخلوي

والــوزن،  الشهية  في  ويؤثر  املناعي،  الجهاز 

الرجفة  عن  فضال  باالرتعاش،  الجسد  ويصيب 

والتعب واالعياء. 

كبيرة،  أهمية  النفسّي  وللعالج  الوعي،  وغياب 

حيث يساعد على تغيير حياة املتعاطي للمخدرات.

األمنية  األجهزة  مع  التعاون  هدفنا  ليكن  إذا 

 
َّ

وحث املــخــدرات،  وبيع  تهريب  شبكات  لكشف 

وضبط  جهة  من  مصحات  بناء  على  السلطات 

أخــرى،  جهة  من  التهريب  ومكافحة  الــحــدود 

جميع  مع  التعاون  جسور  مد  أيضا  هدفنا  وليكن 

أجل  من  الشأن  بهذا  عالقة  لها  التي  املؤسسات 

ضد  سواء  حد  على  والشباب  املراهقني  توعية 

الشعارات  برفع  نكتفي  وال  املخدرات،  مخاطر 

املؤقتة لخدمة اإلعالم الزائف، ومن غير املقبول 

املخدرات  تعاطوا  الذين  األشــخــاص  تجاهل 

املفاهيم  عن  التخلي  من   
ّ

بد ال  منها،  وتعافوا 

القديمة الخاطئة واالبتعاد من اقصائهم، ويجب 

املجتمع  داخل  في  وإنصاف  بعدالة،  معاملتهم 

عقاب  أن  وأخــيــرا  األخــريــن،  مــع  ومساواتهم 

هو  بل  ــدا،  أب مشكلة  يحل  لن  املراهق  الشباب 

حدثت  التي  املشكالت،  كل  في  الرئيس  السبب 

وستحدث  مستقبال. 

وثبتت التجارب مؤخرا أن اإلدمان على املخدرات 

مرض  السلوك،  في  انحرافا  وليس  مرض،  هو 

ومعنويا  ا 
ً

نفسي املتعاطي  استمرارية  عن  ناتح 

تزداد  يوم  بعد  ويوما  املخدرة،  املواد  تناول  في 

الجسم  ــان  إدم يسبب  ما  التعاطي،  في  حالته 

األمراض  مع  املعاناة  تبدأ  وبعدها  معا،  والعقل 

الذهنية،  واالضطرابات  والنفسية  الجسدية 

للخالص  الحلول  أســرع  هو  املبكر  العالج  لذا 

ــــرار واملــخــاطــر عــلــى مـــدى الــزمــن  ــن األض  م

البعيد.

يلعب اإلعالم دورًا كبيرًا في نقل الحقيقة 

االعالم  عمل  فطبيعة  احيانا،  تزييفها  أو 

عديدة،  بأمور  مرتبطة  ومهنيته  ونجاحه 

واالمــانــة  والــنــزاهــة  الحيادية  أهمها 

الشخصية  املصالح  عن  بعيدا  الصحفية، 

والفئوية الضيقة.

أن  الــعــراقــي  للشأن  متابع  ألي  ويمكن 

عن  سوداوية  صــورة  هناك  بأن  يكتشف 

فالعالم  الــخــارج،  في  العراقي  املشهد 

حرب  ساحة  زال  ما  العراق  بأن  يتصور 

وتقاتل طائفي وصراع مجتمعي، فالساحة 

لوسائل  خصبة  ــًا  أرض كانت  العراقية 

 2003 بعد  سيما  ال  املختلفة،  االعـــالم 

الحرية  من  متسع  هناك  أصبح  عندما 

منها،  الوطنية  االعالمية  القنوات  لعمل 

التي  األجندات  فاختلفت  الوطنية  وغير 

اراد البعض من خاللها تنفيذ مخططاته 

الشريرة، بينما كان البعض االخر يحاول 

ان يكون له دور في اعادة بناء البلد وانجاح 

نقل  خــالل  من  فيه،  الخيرة  املــحــاوالت 

املفاهيم  وتعزيز  املجتمع  وتوعية  الحقيقة 

الفساد  ومحاربة  الحقيقية  الديمقراطية 

ظهرت  التي  السلبية  الظواهر  ــد  ورص

بصورة كبيرة. 

السلبي  ــالم  اإلع صــوت  بــأن  يبدو  ولكن 

مشوشة  صورة  نقل  في  ونجح  أقوى  كان 

ذلك  على  والدليل  العراقي،  الوضع  عن 

 من يزور العراق الول مرة يعبر عن 
َّ

 كل
َّ

أن

من  الحقائق  في  التزييف  ومدى  صدمته 

قبل اإلعالم السلبي.

ماحدث في خليجي 25 كان دليال على ما 

أسلفنا، فضيوف العراق من أبناء الخليج 

أن  وجــدوا  عندما  دهشتهم،  عن  روا 
ّ

عب

كانوا  عما  تماما  يختلف  األرض  على  ما 

وأحداث،  أخبار  من  يسمعونه  أو  يتابعونه 

عبر  ايصالها  في  السلبي  اإلعــالم  نجح 

قنواته املسمومة.

هذه  ــن  م نستفيد  أن  نــريــد  هنا  ومــن 

التجربة، من خالل دعم االعالم الوطني، 

الواقع  نقل  في  وتاثيرا   
ً

قــوة أكثر  ليكون 

العراقي إلى الخارج، إضافة إلى ضرورة 

السبل  وتوفير  الداخلية  الكلمة  توحيد 

الكفيلة لحماية واقعية لإلعالميني، وخلق 

بيئة آمنة تخص العمل االستقصائي.

مطالب  الجميع  بــأن  نــقــول  هنا  ومــن 

وتهيئة  الوطني،  اإلعــالم  مهمة  بإنجاح 

وطنية  كوسيلة  لعمله  املناسبة  ــواء  األج

عن  ايجابية  ـــورة  ص نقل  ــي  ف تساهم 

املفاهيم  تعزيز  على  تعمل  كما  الوطن 

في  فاالعالم  والديمقراطية،  الوطنية 

في  كبير  دور  له  كان  املتقدمة  البلدان  كل 

نجاح تجاربها باعتباره أحد دعائم البناء 

الديمقراطي.

األسطوري  البريطاني  القائد  إن  يقال 

ونوابه  ـــه  وزرائ التقى  تشرشل  ونستون 

الثانية لتقييم  الكونية  آثار الحرب  ملناقشة 

الخسائر واالنعكاسات على اإلمبراطورية.. 

حرب  آثــار  تحت  النقاش  احتدم  وعندما 

تشرشل  الرئيس  أسكت  فتاكة،  ضــروس 

دعونا  مفاجئ،  بسؤال  املتحدثني  جميع 

ــي  وزرات حــال  كيف  واحـــدة  بكلمة  نسمع 

املعنيان  الوزيران  فأجاب  والعدل..  التربية 

تنفس  ذاك  عند  بخير..  وزارتيهما  بــأن 

الصعداء، والتفت إلى املحتدمني بما حسم 

دامت  «ما  قائال  االجتماع  وانهى  املسألة، 

وزارتي التربية والعدل بخير إذن بريطانيا 

العظمى بخير».

وتعني  أهم  ولغاية  للفائدة  القصة  ذكرنا 

ميداننا التعليمي والعدلي.. وفي ما سأترك 

على  ــز  أرك فإني  آخــر  لوقت  العدل  ملف 

املثال  سبيل  على  تسمع  فحينما  التربية.. 

عن معاناة العراقيني في حربهم الضروس 

الوزارة  تعليمات  عن  فضال  الظروف،  مع 

الذي  الوقت  ففي  العجب.  ستجد  املعنية 

تسعى الحكومات وتتفنن إلجبار مواطنيها 

على التعلم، نجد أن املتقدمني لالمتحانات 

الخارجية، قد بلغوا مئات اآلالف في عموم 

تشير  بداللة  لالسى  تدعو  بصورة  العراق 

بسبب  والتعليم  التربية  حــال  بلغه  عما 

وتمنع  التسيب  على  تشجع  التي  التعليمات 

التعلم. 

عن  لتتحدث  مجتمعية  بعينية  سأكتفي 

الطالب  أحــد  لي  قــال  اذ  املــأســاة.  حجم 

السماح  بطاقة  على  للحصول  املتدافعني 

لقد  أستاذ  «يــا  الخارجي   باالمتحان  له 

والطائفية،  اإلرهاب  ظروف  بسبب  رسبت 

والفساد،  العيش  وشظف  الخدمات  وسوء 

السلطة،  حكم  تحت  العراقيون  يعانيه  وما 

منعتني  دراستي  اكمال  حاولت  وحينما 

معنى  بكل  للشارع  دفعتني  بل  ـــوزارة،  ال

بلوغي مرحلة عمرية معينة.  الكلمة. بحجة 

رغم أني ما زالت بقمة الشباب، وفي بداية 

العشرينات وكلي طموح، لكنهم وقفوا عائقا 

أمام شبابي ودراستي، بل أنهم منعوني حتى 

حتى  بل  ال  املسائية،  الدراسة  مواصلة  من 

األهلية، ولم يتركوا اال االمتحان الخارجي 

لغاية في نفس صادري التعليمات». ال أريد 

أضيف اكثر من ان بعض املدارس التجارية 

دفع  بقدر  التعليم  مستوى  يهمها  يعد  لم 

األقساط السنوية. وفي ذلك بالء عظيم. 

الحكومة،  في  املسؤولني  السادة  من  نرجو 

املحترم وكبار  التربية  وزير  السيد  ال سيما 

النظر  يعيدوا  أن  وموظفيه  مستشاريه 

بمواصلة  لطلبتنا  السماح  بضرورة  فورا 

الشبابي،  التسيب  نزف  ووقف  الدراسة، 

على  مستطيرا  وشــرا  بــالء  ذلــك  في  فــإن 

في  املتسبب  عقابها  من  يفلت  ولن  األمــة. 

معاناة  أوجاع  عن  فضال  واالخــرة،  الدنيا 

الضمير.

  
الطاولة  لتقلب  املستديرة  الساحرة  هذه  لتأتي 

على رؤوس املتراهنني من األطراف السياسية 

املعنية لتمحي خارطة الحدود وأحقاد الحكام 

واملسافات  البعد  وتلغي  واألطماع،  والنزاعات 

الفئوية  واملــصــالــح  والــحــســابــات  الشاسعة 

الضيقة بني الشعوب العربية الخليجية املتلهفة 

 تحمل معها 
ٌ

لهذه اللقاءات األخوية، لتاتي أفواج

الحب  يملؤها  بقلوب  الصادقة  املشاعر  تلك 

الذكريات  تلك  ذاكرتهم  من  ليمسحوا  واملودة 

من  والعراق  الشعوب  تلك  بني  لحق  وما  املؤملة 

العراق  ليعيش  وحساسة،  متشنجة  عالقات 

عزلته، بعيدا عن تجمعاتهم الخليجية، فكانت 

لدورة الخليج ومدينة البصرة كلمة الفصل.

عهدها  وســابــق  نصابها  ــى  إل األمـــور  لتعود 

إلى  تردد  وبدون  الرياضة،  وفودهم  لتشحن 

عراق املجد والحضارة البلد املعطاء، محملني 

بغداد  عن  وصــور  املاضي  وعبق  بالذكريات 

ودون  مثيل  له  يكن  لم  سباق  في   والبصرة 

تردد.

أشياء واحداث ومفارقات كثيرة حدثت وكأنها 

رسائل بعثت تحمل من األسى والحزن والفرح 

الشيء الكثير لهؤالء املعلقني الخليجيني، الذين 

في  والجياشة  الفياضة  املشاعر  تلك  يحملون 

قلوبهم، تجاه هذا البلد وأبنائه حني يشبهونهم 

بأسود الرافدين.

معظم  أن  انتباهك  يلفت  وما  الرافدين  وبالد 

وقت  من  فسحة  أو  مساحة  يعطون  املعلقني 

عن  لحديث  ليخوضوا  التعليق،  ومن  املباراة 

أمجاده،  واستحضار  العراق  وحضارة  تاريخ 

غنت  التي  املشهورة،  الوطنية  بأغانيه  والتغني 

يــرددون  وهــم  بترابه  وتغزلت  العراق  بحب 

ويضحك  بحيلك..  أكيد  شيء  ترجع  (ياعراق 

جرحنا  جرحك  ليلك....  ويا  وطن  يا  نهارك 

وانت ابونا الغالي، شتريد أطلب منا ونسوليك) 

األبيات  تلك  ويستذكر  يشعر  ليعود  برهة  وبعد 

من القصائد الخالدة، التي قيلت بحب العراق 

وماضيه التليد.

بها  تغص  وعــبــرات  ـــوات  األص حشرجة  مــع 

حناجرهم.

لتغرورق أعينهم بالدموع لتهز مشاعر الجميع 

بتلك األبيات املؤثرة وبأصوات شجية، فتختلط 

وطنا  هكذا  يمتلك  ملن  والزهو  والفخر  بالفرح 

(هو العراق سليل املجد والحسب، هو الذي كل 

من فيه حفيد نبي.

فما  إليه  تنمى  أجمعها  األرض  كبرياء  كأنما 

فيها سواه أبي.

الزمان  شاب  قفي.  لدائرات  فقل  العراق  هو 

املؤثرة  املشاهد  تلك  لتستمر  صبي)  والعراق 

في النفوس املؤملة، لتتخطى املسابقة والساحة 

املستطيلة ومبدأ الربح والخسارة ونيل الكأس، 

وما تحمله من جراحات ما زالت تنزف.

تركوه  ما  وتاريخ  عظمة  املهاجرون  أدرك  فهل 

ه 
ّ

أحب جــواد  وشعب  طيبة،  ــذور  وج أرض  من 

القاصي والداني!!.

وهل أيقن السياسيون عظمة هذا البلد وتاريخه 

ليجنبوه  العالم  وذاكـــرة  قلوب  فــي  وصـــداه 

ونفوسهم  الــقــذرة  أيديهم  وتكف  ويالتهم، 

الحقيرة بالتالعب بمقدراته!.
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ــر ثلــث غابــة األمــازون بفعل األنشــطة 
ّ

م
ُ
د

البشــرية والجفاف، على ما أظهرت دراسة 

شــرت الخميس املاضــي في مجلة 
ُ
علميــة ن

"ساينس"، ودعا املشــاركون فيها إلى إقرار 

قوانــني ترمــي إلــى حمايــة هــذا النظــام 

اإليكولوجي الحيوي املعرض للخطر.

وأشــار الباحثــون وغالبيتهــم مــن جامعة 

"اونيفيرسيداديه إستادوال دي كامبيناس" 

 األضرار التــي لحقت 
ّ

البرازيليــة، إلــى أن

بالغابة املمتدة على تسعة بلدان، أكبر بكثير 

سجلة سابقًا.
ُ
من تلك امل

وحلل الباحثون في دراستهم اآلثار الناجمة 

عــن الحرائــق وقطــع األشــجار والجفاف 

والتغيــرات فــي املوائل على أطــراف الغابة 

سمى بتأثيرات االطراف.
ُ

التي ت

وأدت هذه الظواهر باستثناء الجفاف، إلى 

تدمير ما ال يقل عن 5,5 % من بقية املساحة 

التي تشــكل النظام اإليكولوجي لألمازون، 

أي ما يعادل 364748 كيلومترًا مربعًا، وذلك 

بني عامي 2001 و2018، بحســب الدراســة. 

وعنــد األخذ فــي االعتبــار آثــار الجفاف، 

تصبح املساحة املدمرة عبارة عن 2,5 مليون 

كيلومتــر مربع، أي 38 % من بقية املســاحة 

التي تشكل نظام األمازون اإليكولوجي.

 "موجــات الجفاف الحادة 
ّ

وقــال العلماء إن

ل بصورة متزايــدة في األمــازون مع 
ّ

ســج
ُ

ت

تغير أنمــاط اســتغالل األراضــي وظواهر 

األنشــطة  عــن  الناجمــة  املناخــي  التغيــر 

البشرية اللذين يؤثران على أعداد األشجار 

النافقــة والحرائــق واالنبعاثــات الكربونية 

في الغالف الجــوي". وأضافــوا إن "حرائق 

الغابات زادت خالل الســنوات التي شهدت 

مــن  محذريــن  حــادة"،  جفــاف  موجــات 

.
ً
سجل مستقبال

ُ
مخاطر "حرائق أكبر" قد ت

ودعــا العلماء التابعــني لجامعة الفاييت في 

والية لويزيانا األميركيــة وجامعات أخرى، 

إلى اتخاذ اإلجراءات الالزمة، في دراســة 

منفصلة تناولت تأثير النشاط البشري على 

شــرت أيضًا 
ُ
نظام األمــازون اإليكولوجي ون

في مجلة "ساينس".

ــن روبوت املحادثة "تشــات جــي بي تي" 
ّ
تمك

(ChatGPT) الذي أنتجته شــركة "أوبن إيه 

آي" (OpenAI) الناشــئة فــي كاليفورنيــا، 

 يجتــاز ولكــن بصعوبــة امتحانــات 
ْ

مــن أن

إحدى كليات الحقوق األميركية بعدما كتب 

نصوصــًا عــن موضوعــات عــدة كالقانون 

الدستوري والضرائب.

وتثيــر براعة روبوت الدردشــة الذي يتغذى 

مــن كميــات كبيرة مــن البيانات املنشــورة 

علــى اإلنترنــت ويســتطيع كتابــة نصــوص 

ردًا علــى أســئلة بســيطة ، إعجــاب العديد 

مــن مســتخدمي اإلنترنــت ، ولكــن أيضــًا 

مخاوفهم.

ودفعــت بعض النتائج املقنعة جدًا أســاتذة 

في عدد مــن الجامعــات إلى إبــداء قلقهم 

 على نطاق واســع 
ّ

من خطر انتشــار الغــش

وانتهــاء أســاليب التدريــس التقليديــة في 

الفصول الدراسية. وأعطى األستاذ في كلية 

الحقوق بجامعة مينيســوتا جوناثان تشــوي 

الروبوت "تشــات جي بي تي" االختبار نفسه 

الذي يخوضه الطــالب للتخرج، وهو يضم 

 تتوافر خيارات متعددة لإلجابة، 
ً
95 ســؤاال

صات. 
ّ

 استنتاجيًا في أربعة تخص
ً
و12 سؤاال

وأشــار تشــوي وزمالؤه في مقــال أكاديمي 

 الروبــوت حصل على 
ّ

شــر االثنني إلــى أن
ُ
ن

 هذه 
ّ

درجــة إجماليــة هي "ســي +". ومــع أن

الدرجة كافيــة للنجاح في االمتحان، الحظ 

 الروبــوت اكتفى في معظم 
ّ

األكاديميــون أن

املواد بترتيب قريب من ذيل الئحة الطالب 

في الفصل.

و الدراســة أن "تشــات جــي 
ّ

وأضــاف معــد

ه يتقن 
ّ
بي تي" أظهــر في كتابة نصوصــه أن

القواعــد القانونيــة األساســية وأنــه يتمتع 

 
ّ

بقدرة قويــة على التنظيــم والكتابة". إال أن

الروبــوت "غالبــًا مــا كان يجــد صعوبة في 

تحديد املشــكالت عند طرح ســؤال مفتوح 

عليــه، وهي مهارة أساســية فــي امتحانات 

 "تشات 
ّ

كلية الحقوق". واستنتج الباحثون أن

جي بي تي" ليس طالبًا بارعًا عندما يتصرف 

 روبوتــات املحادثــة 
ّ

هــم رأوا أن
ّ
وحــده، لكن

مثله "يمكــن أن تكون، من خالل التعاون مع 

ا لطالب الحقوق 
ً

عنصر بشــري، مفيدة جد

وكذلــك  لالمتحانــات  يخضعــون  الذيــن 

للمحامني املمارسني".

ر باحثــون في مجــال أمــن املعلومات 
ّ
حــذ

 مــن أجهزة 
ً

ا هائــال
ً
مــن أن هنــاك عــدد

وينــدوز املتصلــة باإلنترنــت التــي ال تزال 

تعانــي من وجود ثغرة خطرة كانت شــركة 

مايكروســوفت قد صححتها منتصف عام 

.2022

وقال باحثــو شــركة (Akamai) إن الثغرة 

املوجــودة في مراكــز البيانــات واألجهزة 

التــي تعمــل بنظــام وينــدوز ال تــزال غير 

مصححــة، ما يعرض املســتخدمني لخطر 

هجمات البرامج الضارة املختلفة، أو حتى 

برامج انتزاع الفدية الخبيثة.

 (PoC) ا للمفهــوم
ً

ونشــر الباحثــون إثبات

للثغــرة، وحددوا النســبة العالية لألجهزة 

غير املصححة حتى اآلن.

األمنيــة،  الثغــرة  أن  الباحثــون  وأوضــح 

CVE-) ف
ِّ

عــر
ُ
التي يجــري تتعبها تحت امل

برمجــة  واجهــة  تنتحــل   ،(2022-34689

بنظــام  الخاصــة  املشــفرة  التطبيقــات 

 Windows) مايكروســوفت  مــن  وينــدوز 

CryptoAPI) التــي توفر خدمــات لتمكني 

املطوريــن من تأمني التطبيقات املســتندة 

إلــى ويندوز باســتخدام التشــفير. ويمكن 

لجهات التهديد الفاعلة اســتخدام الثغرة 

ا أو نظام تشــغيل 
ً

للتظاهــر بكونهــا تطبيق

آخر، وتشــغيل هذه التطبيقات دون إطالق 

أي إنذارات.

وقــال باحثــو (Akamai): "وجدنــا أن أقل 

مــن واحد فــي املئة مــن األجهــزة املرئية 

فــي مراكز البيانات مصححــة، مما يجعل 

الباقي غير محمي من استغالل هذه الثغرة 

األمنيــة". وأكــد الباحثون فــي حديث لهم 

إلى موقــع (The Register) أن 99 في املئة 

ح، 
َ
صل

ُ
ا ت

ّ
من األجهزة املتصلــة باإلنترنت مل

ولكن هذا ال يعنــي بالضرورة أنها معرضة 

للخطــر، إذ ال تزال هناك حاجة إلى وجود 

تطبيــق غيــر حصــني يمكــن للمهاجمــني 

اســتغالله. وألن درجة خطورة الثغرة بلغت 

فــت علــى أنها حرجــة. وقد 
ِّ
ن

ُ
7.5، فقــد ص

ا في شهر 
ً

أصدرت مايكروســوفت تصحيح

تشــرين األول 2022 املاضــي، لكن قلة من 

وه حتى اآلن.
ّ

املستخدمني طبق

{

 نواة 
َّ

رأت دراسة في مجلة "نيتشر جيوساينس" أن

األرض، وهي كرة مشــتعلة بحجــم بلوتو يمكنها 

التحرك بحرية داخل غالف ســائل يشكل النواة 

الخارجيــة، قد تكون توقفت عن الــدوران وربما 

بدأت تتحرك في االتجاه املعاكس، في اســتنتاج 

سيصعد الجدل القائم بني االختصاصيني حول 

هذه املسألة.

ويتألــف هــذا "الكوكــب املوجــود داخــل كوكــب 

األرض" من الحديد بصورة رئيســية، ويقع على 

عمق 5 آالف كيلومتر تحت سطح األرض.

 
ّ

وتشــكل العمليــة الدقيقة لــدوران النــواة محل

 املعلومات املحدودة املتوافرة تســتند 
ّ

نقاش، ألن

إلــى تحاليل دقيقة للموجــات الزلزالية الناجمة 

 عبــر مركز 
ّ

عــن الــزالزل األرضية عندمــا تمر

الكوكب.

ل الباحثان شــياو دونغ سونغ ويي يانغ 
ّ
وبعدما حل

من جامعــة بكــني، بيانــات املوجــات الزلزالية 

 دوران 
ّ

ال إلى أن
ّ

للسنوات الســتني األخيرة، توص

النواة "أصبح شــبه متوقف فــي العام 2009 قبل 

أن يستأنف التحرك في االتجاه اآلخر".

وقــال املتخصصــان "نعتقــد أن النــواة املركزية 

تــدور كل مــرة فــي اتجــاه بالنســبة إلى ســطح 

األرض، على غرار حركة األرجوحة".

 "الدورة الكاملة (في االتجاهني) 
ّ

وأشارا إلى أن

للنواة املركزية تستغرق نحو سبعني عامًا". ويعود 

آخــر تغيير في الــدوران قبــل الذي حــدث عام 

2009 إلــى مطلــع ســبعينيات القرن العشــرين، 

ل التغييــر التالــي فــي منتصــف 
ّ

ســج
ُ

بينمــا سي

أربعينيات القرن الحالي، وتســتكمل بذلك دورة 

.
ْ

ني
َ

 الصيني
ْ

ني
َ
النواة، بحسب الباحث

دراسة دقيقة جدًا

 هــذا الــدوران يتوقف 
ّ

ويشــير العاملــان إلــى أن

بصــورة أو بأخرى على التغيــرات في طول اليوم 

التي هي عبارة عن اختالفات بســيطة في الوقت 

الدقيــق الــذي تحتاجــه األرض للــدوران حــول 

محورها.

وال يتوافر حتى اليوم ســوى القليل من املؤشرات 

على تأثير هذا الدوران على ما يحدث على سطح 

 الباحثــني يظهران اقتناعًا بوجود 
ّ

األرض. إال أن

روابــط ماديــة حقيقية بــني كل الطبقــات التي 

ن منها األرض. ويقــوالن "نأمل في أن تحفز 
ّ

تتكو

دراســتنا باحثــني آخرين على تصميــم واختبار 

نماذج تتناول األرض كنظام ديناميكي متكامل".

وحظيــت الدراســة باهتمــام خبــراء مســتقلني 

نًا عليها.
ّ

ظًا معي
ّ
الذين أبدوا من جهة أخرى تحف

"ســاوث  جامعــة  فــي  الــزالزل  خبيــر  وقــال 

ها "دراســة دقيقة جدًا 
ّ
كاليفورنيا" جون فيدال إن

ها عاملان ممتازان اســتندا إلى كمية كبيرة 
ّ

وأعد

 "أيــًا من النماذج 
ّ

ه اعتبر أن
ّ
من البيانــات"، لكن

البيانــات  ــر بصــورة جيــدة كل 
ّ

املوجــودة يفس

تاحة".
ُ
امل

وكان جون فيدال نشــر في العام الفائت دراســة 

 النواة الداخلية تتأرجح بشــكل ســريع 
ّ

ذكرت أن

ــر فــي اتجــاه دورانها كل ســت ســنوات 
ّ

مــع تغي

الزلزاليــة  البيانــات  إلــى  اســتنادًا  تقريبــًا، 

النفجاريــن نوويــني يعــود تاريخهما إلــى أواخر 

الستينات وأوائل السبعينات.

ل قريبة من تلك 
ّ

وتشــكل هذه النتيجة نقطة تحو

التي أشــارت إليها دراســة الباحثني الصينيني، 

وهــو ما رأى عالم الــزالزل األميركي أنه ينطوي 

على "مصادفة".

دمى ماتريوشكا الروسية

وأشــارت نظرية أخرى اعتبر فيدال أنها ترتكز 

 النواة الداخلية لم 
ّ

على معطيات قوية، إلــى أن

تتحــرك بصورة كبيرة ســوى بــني عامي 2001 

اك.
ّ
و2013، قبل أن تشهد استقرارًا مذ

ولفــت عالــم الجيوفيزيــاء فــي الجامعــــــــة 

 
ّ

الوطنية األســترالية هرويت كالتشــيش إلى أن

دوران النــواة الداخليــة يســتغرق بــني 20 و30 

عامــًا، ال 70 عامــًا كما ذكرت دراســة العاملني 

الصينيني.

 "هذه النماذج الحســابية كلها هي على 
ّ

ورى أن

ــر 
ّ

األرجــح غيــر صحيحــة"، ألنها حتى لو تفس

البيانــات املتوافــرة، قد تشــكل هــذه البيانات 

أجوبة لنماذج أخرى لم تتم دراساتها بعد.

 املجتمــع الجيوفيزيائــي لديه 
ّ

ويشــير إلــى أن

األســباب كلها "ليكون منقســمًا في شــأن هذا 

االكتشاف ولتبقى املسألة موضع جدل".

ه كالتشــيش علمــاء الــزالزل باألطبــاء 
ّ

ويشــب

"الذين يفحصون األعضــاء الداخلية للمريض 

بأجهزة غير كاملة أو محدودة". فاألمر مشــابه 

ملحاولة فهم آلية عمل الكبد من خالل املوجات 

فوق الصوتية فقط.

 "مفهومنــا لباطــن األرض ســيبقى 
ّ

ويعتبــر أن

غامضًا" من دون أداة مماثلة للماسح الضوئي، 

متوقعــًا مزيدًا مــن املفاجآت في هــذا املجال، 

 النــواة الداخلية تخفي 
ّ

كالنظرية القائلــة بأن

بداخلهــا كرة من الحديد أصغــر حجمًا منها، 

على غرار دمى ماتريوشكا الروسية.

اســتكمل املســبار األوروبــي "جوس" 

(JUICE) استعداداته لالنطالق في 

رحلة تستمر ثماني سنوات إلى كوكب 

املشــتري وأقماره الجليديــة، تهدف 

إلى استكشــاف إمكان وجود أشــكال 

من الحيــاة في محيطاتهــا املوجودة 

تحت كتلة من الجليد.

يعيــش القمــر االصطناعــي "جوس" 

(واالســم مؤلف من األحــرف األولى 

باإلنكليزية لعبارة مهمة "مستكشــف 

أقمار املشــتري الجليديــة") لحظاته 

فــي  األرض  كوكــب  علــى  األخيــرة 

"إيرباص"  لشــركة  البيضــاء  القاعة 

املصنعــة لــه فــي تولــوز، حيــث بدا 

التأثر على وجوه املهندسني والفنيني 

والعلمــاء الذيــن عملوا لســنوات في 

هذه املشــروع املهــم لوكالــة الفضاء 

األوروبية.

ويشــرح هــؤالء لوســائل اإلعــالم أن 

دة 
ّ

املركبــة التي تزن 6,2 أطنــان مزو

عشــر أدوات علميــة، وهوائيــًا يبلــغ 

قطــره 2,50 متــرًا، وألواحًا شمســية 

ضخمة ينبغي اختبارها مرة أخيرة.

ويتوقع أن توضع املركبة الفضائية في 

األيام القليلة املقبلة مطوية األجنحة 

نقل فيهــا إلى كورو في 
ُ

داخل حاوية ت

غويانــا الفرنســية ، حيث مــن املقرر 

إطالقها في نيســان املقبل بواســطة 

صاروخ "أريان 5".

ووضعــت علــى ظهــر املركبــة لوحة 

مــن  أول  لغاليليــو،   
ً

تحيــة تذكاريــة 

اكتشف كوكب املشتري وأكبر أقماره 

عام 1610.

ويوضــح مدير مشــروع "جــوس" في 

Air- (إإيربــاص للدفــاع والفضــاء" 

ســيريل   (bus Defence and Space

كافيل وهو يحمل نسخة من "الرسالة 

 (Sidereus nuncius) الفلكيــة" 

لغاليليــو، أول مرجع في تاريخ العالم 

عن علــم الفلــك والعالــم، أن القمر 

الجليديــة  واألقمــار  آيــو  البركانــي 

الثالثــة غانيميــد ويوروبا وكاليســتو 

ِشفت غير قمرنا".
ُ

هي "أول أقمار اكت

اإلنســان  يســتعد  عــام،   400 بعــد 

ق لألقمار الطبيعية 
ّ

الستكشــاف معم

للكوكب الغازي العمــالق، من خالل 

وضع مســبار للمرة األولــى في مدار 

أحدها. وســيكون "جــوس" كذلك أول 

مهمة أوروبية تدخل النظام الشمسي 

 
ّ

الخارجي الذي يبدأ بعد املريخ. ةلكن

املهمة تســتلزم الصبــر إذ أن الرحلة 

طويلة، ومن املتوقــع أن تصل املركبة 

إلى هدفها سنة 2031. كذلك ستكون 

الرحلــة متعرجة، إذ ال يمكن ســلوك 

مســار مباشــر لبلوغ كوكب املشــتري 

الذي يقع على بعد 740 مليون كيلومتر 

من الشــمس. وســيحتاج "جوس" بعد 

إطالقــه إلى الجاذبيــة األرضية، ثم 

إلــى جاذبية كوكــب الزهــرة. ويقول 

املدير العلمي للبعثة في وكالة الفضاء 

األرض  ألتوبيلــي  نيكــوال  األوروبيــة 

باملنجنيق  "أشــبه  والزهرة سيكونان 

الذي يعطي (املسبار) الزخم الالزم 

للوصول إلى املشتري".

فتــرض باأللواح الشمســية 
ُ

كذلــك ي

التــي تبلغ مســاحتها 85 متــرًا مربعًا 

تخزيــن أقصى قدر مــن الطاقة قبل 

أن تواجــه درجات حــرارة قريبة من 

الصفر املطلق (نحو 220- درجة).

ولــدى وصــول املركبة إلــى وجهتها، 

بعد أن تكون اجتازت مســافة ملياري 

كيلومتر، ســتتموضع في مدار كوكب 

املشــتري بعــد عمليــة كبــح تنفذها 

ســيريل  ويقــول  تامــة.  باســتقاللية 

كافيل "إذا فشلت هذه العملية، تفشل 

املهمة".



ا اآلن. ولكنها نظريًا ممكنة من خالل معادالت 
ّ

دائما ما تسحرني فكرة السفر عبر الزمن التي تبدو مستحيلة عملي

ك 
ّ

الفيزياء املعقدة، هذا السفر له صورة أخرى نجدها في مكان بعيد جدا عن الفيزياء، وهي املتاحف حينما يضم

املكان وينجح في فرض زمنتيه عليك لتكون أنت املكني املســافر من خالل األزمنة، هكذا شــعرت وأن أخطو داخل 

املتحــف الرضوي ذات يــوم.  إذ أخذتني خطواتي املتمهلة الخاشــعة، صوب نهاية املزار املقــدس لإلمام علي بن 

موســى الرضا (عليه الســالم) وإذا بإيوان فخم   يرتفع عن األرض بثالثة أمتار تقريبا، قوس كبير من الكاشــي 

رت أمامه بدهشة متسائلة 
ّ

 عليها، تســم
ّ

 من يمر
ّ

الكربالئي يزينه اآلجر بنقوش مميزة وجاذبة للعني تســتهوي كل

تب عليها (موزه آستان مقدس.. 
ُ
وعيوني تمســح بشــغف من خلف زجاج النظارات قطعة تعلو ذلك القوس الكبير ك

موزه رضوى)، أي متحف العتبة الرضوية سارعت للدخول وكلي شغف ولهفة وفضول ملعرفة ما بداخل هذا املكان 

األنيق الجذاب..

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

 حقق حميد محمد املحل الرسام والديكورست 

الناجــح حضــورًا كبيرًا فــي ميــدان الصحافة 

 - االجتماعــي  والوعــي  الهازلــة  االنتقاديــة 

السياســي البنــاء منذ فتــرة الحكــم امللكي في 

العراق ثم قيام النظام الجمهوري.

وحميــد املحل من مواليد مدينــة الخالص عام 

1930 حيــث أكمل االبتدائية واملتوســطة هناك 

ملتحقــًا بمعهــد الفنــون الجميلــة الوحيــد في 

العراق متخرجًا فيــه عام 1948 في فرع الفنون 

التشــكيلية ليلتحــق بالدراســة االكاديميــة في 

فرنســا مســتكمال دراســته الجامعيــة األولى، 

ليعود مدرســًا في معهد الفنون صباحًا ورئيسًا 

 
ً
، فضال

ً
لقسم الديكور في تلفزيون بغداد مساء

عن عمله في الصحافة الساخرة رسام كاركتير 

ناجحــًا ورئيــس تحريــر لعــدد مــن الصحــف 

واملجالت الخاصة بالطفولــة (صندوق الدنيا 

1958 - 1962) والصحافــة الســاخرة (مجلــة 

 -  1965 و(املتفــرج   (1971  -  1963 الفكاهــة 

1968) وكذلــك اهتمامــه النشــط فــي منابــر 

صحفية متعددة مثل مجالت (قرندل) لصادق 

األزدي، و(قزمــوز) لقاســم راجــي، وقبلهمــا 

والحصــون  والصاعقــة،  الزهــراء،  صحــف 

(هاشم نوري)، والوادي (خالد الدرة).

ــة 
َّ

النقدي الكاريكاتيريــة  رســومه  كانــت  وإذا 

الــوادي،  مجــالت  فــي  واجتماعيــًا  سياســيًا 

وقرنــدل، وقزمــوز، أكثر حدة فــي نقد مظاهر 

بالنقــد  اهتمامــه   
ّ

فــإن وســلبياته،  الحكــم 

االجتماعي ظل مصاحبًا له وهو يتعرض لبعض 

العــادات االجتماعية وســلوك الشــقاوات عبر 

كراسة (شــوف عندك ياسالم) الكاريكاتيرية 

املصورة.

املحــل  حميــد  الفنــان  احتفــى  ذلــك  مقابــل 

بالفولكلــور وقدم كراســة (األمثــال في صور) 

كأنموذج نقدي ساخر عبر املثل الشعبي.

لــم يقتصــر نشــاط الفنــان حميد املحــل على 

الرســم الكاركاتيــري الــذي تميز فيــه بل كان 

صحفيــًا نشــطًا فــي مجــال صحافــة الطفل، 

الناجحــة  ــة 
َّ

الصحفي تجربتــه  أصــدر  إذ 

(صنــدوق الدنيــا) بــني عامــي  1965 - 1985 

ــًا حافلــة بالحكايات 
ّ

كتجربــة ناجحــة صحفي
 

والرسوم الكاريكاتيرية الهادفة.

 
ً
فضــال عــن ذلــك كان حميــد املحــل ممثــال

فكاهيــًا ناجحًا وعضــوا في فرقــة (الزبانية) 

التــي كان عميدها ناجي الــراوي ومن ممثليها 

الفنان ناظم الغزالي ومحمد القيســي ومحمد 

الخاصكي وسواهم.

اشــتهر املحــل بــدور (عــواد األخــرس) فــي 

 
ً
ة، فضال

ّ
ــة والتلفازي

ّ
تمثيليات الفرقــة اإلذاعي

عن مساهمته في شريطني سينمائيني.

كان األول فيلــم (مشــروع زواج) الذي أخرجه 

مخــرج فيلــم ســعيد أفنــدي الفنــان كاميران 

حسني، فيما قام بالتصوير نهاد علي، واملونتاج 

محمــد شــكري جميــل، وأســهم فيه عــدد من 

ممثلــي الفكاهة أمثال محمد القيســي، وناجي 

الــراوي، وجماعة فرقة الزبانيــة، وكان الفيلم 

الثاني الذي أسهم حميد املحل ببطولته قد أنتج 

عام 1969 باســم (شــايف خير) وقــد أخرجه 

محمد شــكري جميل، وكان مــن أبطاله فاروق 

فياض، وفخري الزبيدي، ومي جمال وابراهيم 

جالل، وغيرهم.

 عن دوره فــي الفيلم 
ً
قــام حميد املحــل - فضال

الدعائيــة  الكاريكاتيريــة  الصــور  برســم   -

للشــريطني الســينمائيني في وقــت حافظ فيه 

على نشــاطه الصحفي واالســتمرار فــي انتاج 

الرســوم الكاركاتيريــة الســاخرة التــي تمتاز 

بنماذجهــا الشــعبية االنتقاديــة وقدرتها على 

وتجســيدها  االجتماعيــة  املفارقــة  اقتنــاص 

كاركاتيريا.

15

14

23

ناقش املركز الثقافي البغدادي الجمعة املاضية حياة القارئ 

والشــاعر واملوســيقار املال عثمــان املوصلي بمناســبة مئوية 

وفاته بمشــاركة الباحــث التراثي نبيل الحســيناوي وياســر 

العبيدي على قاعة حسني علي محفوظ. 

وتحدث الحاضرون عن هذه الشخصية الجدلية التي أبدعت 

في العلم واملعرفة والفن، فهو قارئ وشــاعر وعالم ومتصوف 

وفنــان، وتهــدف الندوة إلــى إعطائه حقه مــن االهتمام ألن 

تأثيــره امتد خــارج العــراق، وأخذ عنــه الكثير مــن العلماء 

والفقهاء.فيما تناول بعض الباحثني مشوار حياة املال عثمان 

املوصلــي وكيــف أن تأثيره لــم يقتصر على املوصــل والعراق 

فقط، بــل امتد خارج البــالد، فحدث في املوســيقى العربية 

وأضاف لها، حيث أخذ عنه بعض الفنانني بعض ألحانه التي 

ذاع صيتها...

عملية نحت املفهوم ليســت بالســهلة اليســيرة كما قد يتصورهــا البعض ممن ال عناية لــه بهذه الصنعة، إذ ســمعت من البعض أن 

ما يصور لنا أن العملية أن يلوك االلفاظ بفيه ليخرج لنا مفهوما 
ّ
ها ماركة مسجلة باسمه، وكأن

ّ
باستطاعته انتاج كم من املفاهيم وأن

يحكــي واقعًا عن أشــياء وتمثالت يشــار لهــا من خالل ذلك االجتــراح الذي صنعه. فاألمــر ليس كذلك تمامًا، فهــذه الصناعة من 

الصعوبة بمكان أن تفهم بهذا الشــكل ”التســطيحي“ فاملفهوم يمر بمراحل والدية عدة ”أســتطيع تســميتها بالعوالم التي يمر فيها 

املفهوم حتى يصل إلى مرحلة الظهور ويكســب صفة الحقيقة وهي حكايته عن مصاديقه“. أشــار ســقراط ذات مرة إلى شيء يشبه 

ه تعلم صنعة توليد األفكار من أمه ”التي عملت كقابلة تولد النساء االثينيات“...
ّ
ذلك فهو يقول إن

17
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ــب جــدًا -هــذا العقــل- بفن 
َّ

ح
َ

 لــذا ر

تقليعــة  بوصفــه  اليابانــي  الهايكــو 

 هذا 
ّ

جديدة رائجــة. وكنت أتوقــع أن

الفــن التلفيقي الســاذج في نســخته 

رواجــًا  ســيجد  والعراقيــة  العربيــة 

 
ُ

ه باب ســهل ميســور سيفتح
ّ
كبيرًا ألن

عــن  الباحثــني  املتشــاعرين  آلالف 

التســمية:  وفخامــة  الشــعر  وجاهــة 

د بضع 
ّ

(شــاعر، كاتــب). فهو مجــر

مــن  (تلطشــها)  أن  يمكــن  كلمــات 

ترجمة لفيلم أجنبــي أو من حوار في 

روايــة أو حتى من  جــدار مهمل عليه 

كتابــات ملراهقــني يعبثــون ببــراءة، 

نعم، هي تلك الحقيقــة املوجعة التي 

ــح بتمعن  
ّ
 مــن يتصف

ّ
سيكتشــفها كل

ة، 
ّ

ة والعربي
ّ

أغلب مجاميع الهايكــو العراقي

أو يتابع منشــوراتهم الســمجة على وسائل 

التواصل.

دة 
ّ

املتشــد ــة 
ّ

الياباني بشــروطه  فالهايكــو 

ل هيكله 
ّ

لت لتبد
ّ

د
ُ
وثيمته الرئيسة التي لو ب

البنيوي كله وصار شيئا آخر ال ينتمي لهذا 

الفــن أبدًا. هذا الهايكو هــو املثال الصارخ 

ســتعير الذي ينقل ما 
ُ
ال امل

ّ
علــى العقل النق

يجــده مــن دون تمحيــص طمعًا فــي ولوج 

أبــواب الشــهرة. خاصة بعد شــيوع مواقع 

التــي  االلكترونيــة  واملنتديــات  التواصــل 

ز أســماء ضحلة وتمنح 
ّ

ج  للتافهة وتبر
ّ

تــرو

ل 
ّ

ة والصفات التي لها أو
ّ

الشــهادات األدبي

د قتل الســمة 
ّ

ها تتعم
ّ
وليس لها آخــر، وكأن

ة هامدة 
ّ
الســامية لألدب وتحويله إلــى جث

ينهشها دود التشابه والتكرار والعفونة.

 التوغــل الكبيــر الــذي تجيــده مواقــع 
َّ

إن

 
ُّ

ــة التي تمتد
ّ

التواصــل بحركيتها اإلفعواني

في املجاالت كلهــا، يجعل منها خطرة جدًا 

ة، فهي وإن 
َّ

على (هيبــة) الثقافة الرســمي

كانت ال تنافس هذه الثقافة، لكنها تزعزع 

جمهورهــا، وتحــاول أن تقنعــه ببضاعــة 

 
ُّ

 ســيدب
ّ

ثــم كاســدة رديئــة جــدًا، ومــن 

 فعال- 
َّ

الخراب - هكــذا إن لم يكن قــد دب

فــي أذواق النــاس وشــوش عليهــم، ولعل 

ظاهرة الهايكــو واحدة من أبرز العالمات 

على هذا الخــراب، والعجيــب أنك حينما 

تســأل من يتعاطون مع هذا الحيز.. ستجد 

ق بمنتهى 
ّ
تســويغات عن الجمهور الذي يعل

اإلعجاب وعن املســابقات التي تســتقطب 

املئــات مــن املتابعني وعــن املجاميــع التي 

تغطــى  التــي  التوقيــع  وحفــالت  تطبــع 

بعضهــا من قبل الفضائيــات.. وحني تتعب 

د 
ّ

نفســك وتتابــع مــا ينشــر ســتجده مجر

ة ما بعدها
ّ

ة وســطحي
ّ

تدويــر لنفايات لغوي

 

ة.  
ّ

سطحي

فأغلــب صفحــات أهــل الهايكــو تعــرض 

وفيهــا  ضحالــة»،  بعدهــا  مــا  «ضحالــة 

 
ّ

استســهال غريب وتعٍد علــى كل نظام قار

وأصــول أدبية رصينة، فال نظــام لإليقاع 

أو القافيــة أو الــوزن أو حتــى ضابط لغوي 

 
ً
منطقــي ينســق انتقــال الــدالالت.. فضال

عــن تخبــط واضــح فــي فهــم (كينونة) 

املنتج األصلية مع محاولــة تعريبه بذريعة 

أنــه موجود فــي التراث العربــي، فمرة هو 

يرجــع إلــى التوقيعات أو البيــت الواحد أو 

الومضــة.. وغيرهــا من التخريجــات التي 

يتصورونها آمنة.

وحينما تســألهم هل الهايكو: (شعر.. 

نثر.. جنس أدبي منفصل).. ســتكون 

 في  مشارب 
ّ

اإلجابات مختلفة وتصب

 الحداثــة التــي يدعيها 
َّ

شــتى، وكأن

د تخبط في أنساق غير 
ّ

بعضهم مجر

د دوران.. مــن أجــل 
ّ

متوازنــة.. مجــر

الشهرة.. الشهرة التي ال وجود لها في 

.
ً
األدب أصال

فمــا الحل؟ الحل الناجــع الذي يبعد 

هؤالء عن ســماء األدب الصافية، هل 

اء أم 
ّ
هو قــرارات صارمة، أم نقــد بن

ف املتلقي الفرق 
ّ

تثقيــف معرفي يعــر

الدقيــق بــني الشــعر واألشــياء التي 

تشبهه. ولكنها ال تنتمي إليه إطالقا.

فالحقيقــة أن حربــًا غيــر معلنة بني 

مدعي الثقافة وبــني أهلها األصالء.. 

بــني  والســطحي،  الحقيقــي  بــني 

النخبوي املنزوي.. والسوقي املبتذل.. حرب 

غيــر منصفة، فهنــاك جمهــور كبير يقف 

مع هــؤالء.. ونخبة صغيرة تقــف ضدهم.. 

هــؤالء عندهــم الفضــاء املفتــوح بأبوابــه 

املشــرعة كلهــا.. وهــؤالء عندهــم البــاب 

نفســه ولكن بتفاعــل أقل.. تلــك الحرب ال 

 لهــا نهاية وشــيكة، ولكن ما أجده 
ّ

تبدو أن

مخيفًا أحيانا هو تفاعــل األدباء الكبار مع  

مغريات «السوشــل ميديا» طمعًا منهم في 

خلق جمهــور كبير، جمهور يريــد أن يكون 

ه شــعراء.. وعندهم منتوجات مطبوعة. 
ّ
كل

ه من 
ّ

 جر
َّ

وليس أســهل من الهايكو الذي تم

اليابــان إلى منتديات «الفيســبوك» لتكتبه 

 
ّ

فالنــة وعالنــة وفــالن وعــالن، ومــن ثم

تحــول ذلك الفــن الراقي، ونــزل من قمة 

ســاكنة شــامخة إلى صخــب (الاليكات) 

و(مذهــل) و(بديــع) تلــك املجانيــة التي 

ة 
ّ

ــة بمجامــالت فج
ّ

تــأكل حياتنــا الثقافي

تجعل األشــياء تتســاوى، إذ ال قيمة لشيء 

رت من كف 
ّ

في زمن (أعجبنــي) التي تطو

انة توهم 
ّ
أزرق إلى قلب أحمر وعبــارات رن

ها قيلت في بنــاء أدبي حقيقي، 
ّ
 أن

ّ
من يمــر

فلما ترفع رأسك لتقرأ ســتجد.. هايكو.. أو 

شيئًا يشبه الهايكو.       

أعلنــت (جماعة الناصريــة للتمثيل) 

عــن النتائــج النهائيــة لجائزتها في 

أطلقــت  التــي  املســرحي  التأليــف 

نســختها األولى في األول من تشرين 

الثانــي لعــام 2022، وخصصــت هذه 

الــدورة باســم الكاتــب الراحــل مهدي 

ت إدارة 
ّ

الســماوي (1942 - 1987).  وقد تلق

الجائزة (19) مشــاركة من ســبع محافظات عراقية 

هي: بغــداد، أربيل، النجــف، كربالء، الكوت، الســماوة، 

الناصرية، بينما تلقت مشــاركة واحدة من كاتبة عراقية 

مقيمــة في روســيا االتحادية (سرانســك). وقــد جاءت 

محافظة الناصريــة باملرتبة األولى في عدد املشــاركات 

حيث تلقت إدارة الجائزة (12) مشاركة، بينما اقتصرت 

مشــاركات املحافظات األخرى على مشاركة واحدة فقط 

لــكل محافظــة بما فيها املشــاركة العراقية مــن الخارج.

ع عدد املشــاركني على (12) مشاركًا من الذكور، 
َّ

وقد توز

لت لجنة 
َّ
بينما شاركت في الجائزة (7) من اإلناث.وتشك

التحكيم للجائزة من د. عبد الكريم عبود املبارك - رئيسًا 

(مخرج مسرحي)، د. محمد حسني حبيب - 

عضوًا (ناقد ومخرج مسرحي)، د. مثال 

غازي - عضوًا (مؤلف مسرحي).

واعتمــدت اللجنة علــى معايير علمية 

وأكاديمية لتقييم النصوص املشــاركة 

لهــذا  ت 
َّ

عــد
ُ
أ اســتمارة  وفــق  علــى 

الغــرض، وبعــد اإلعــالن عــن النتائج 

األولية للجائزة في قائمتها القصيرة التي 

ت (10) مترشحني، أعلنت عن الفائزين 
َّ

ضم

 عن املراكــز الثالثة 
ً
باملراكــز الثالثــة األولى، فضــال

ة، وكان الفائز باملركز األول علي جاهل البركات 
ّ

التشجيعي

من الســماوة عن نص ”لحم طازج“، وحــازت رؤى حازم 

شــرك من الناصرية على املركز الثانــي لنص ”موازاة“، 

بينما حاز حيدر حســني نصر مــن الناصرية على املركز 

الثالث عن نص ”مصاطب الغياب“. أما الفائزون باملراكز 

الثالثة التشــجيعية هم كل من بشــائر جواد محســن من 

الناصرية، وعلي أحمد ســهر مــن الناصرية، وعلي عبد 

الحسني الكاظم. كما وسيتم توزيع الجوائز على الفائزين 

قيمــه جماعــة الناصرية للتمثيل خالل شــهر
ُ

فــي حفل ت
 

شباط. 

احتفت مجموعة شعراء املتنبي وبالتعاون مع املركز الثقافي 

البغــدادي بالكاتــب عبد البــاري املالكي الجمعــة املاضية 

للحديث عن تجربته األدبية بجلسة أقيمت على قاعة جواد 

سليم وضمن النشاط الثاني. وتضمنت الجلسة التي ادارها 

الشــاعر ماجد الربيعي توقيع الكاتب عبــد الباري املالكي 

 ملجموعته الشعرية «الراهبة»، وقصته «ليلى وحكاية األلف

ليلــة». يذكــر للمالكــي مجموعة شــعرية بعنــوان «عيناك 

الحــورا» وكتاب دراســات نقدية أدبية عن بعض الشــعراء 

املعاصرين وكتاب «رسالتي اليها».  

ناقش املركــز الثقافي البغــدادي الجمعــة املاضية حياة 

القارئ والشاعر واملوسيقار املال عثمان املوصلي بمناسبة 

مئوية وفاته بمشــاركة الباحث التراثي نبيل الحســيناوي 

وياسر العبيدي على قاعة حسني علي محفوظ. 

وتحــدث الحاضرون عن هــذه الشــخصية الجدلية التي 

أبدعت في العلم واملعرفة والفن، فهو قارئ وشاعر وعالم 

ومتصــوف وفنان، وتهدف الندوة إلــى إعطائه حقه من 

االهتمام ألن تأثيره امتد خارج العراق، وأخذ عنه الكثير 

من العلماء والفقهاء.فيما تناول بعض الباحثني مشــوار 

حيــاة املال عثمــان املوصلي وكيــف أن تأثيــره لم يقتصر 

على املوصل والعراق فقط، بل امتد خارج البالد، فحدث 

في املوســيقى العربية وأضاف لهــا، حيث أخذ عنه بعض 

 عن تأثيره 
ً
الفنانني بعض ألحانه التي ذاع صيتها، فضال

ة التــي تمزج ما بني الذكر واإلنشــاد 
ّ

في الطــرق الصوفي

املوسيقي، وهذا ما رفع شأنه، فكثر تالميذه ومريدوه.كما 

وشــهدت الجلســة مداخالت نقدية مــن الحاضرين من 

 عن جمهور ورواد شارع املتنبي 
ً
بغداد واملحافظات فضال

واملهتمني بالشأن الثقافي.

أو القريب من معنى املعنى، فكل مجموعة تحمل 

رؤى الشــاعر وتصوراته فيما يحيطه من أشياء، 

كائنة في تأمالته عن العالم بحيث تدفع باملتلقي 

 مــن العتبة األولى، 
ً

الى اصدار أحكامــه، ابتداء

العنونة ومن ثم النصوص أســفلها، وهكذا كنت 

طــوال قراءتــي لدواوين القريشــي كنــت أبحث 

عــن املعانــي، فوجدتــه فــي الديــوان (تجاعيد 

املــاء) يصب لعناتــه، وانفعاالته من البداية 

(علــى الالهثــني صــوب إغــواءات 

«حكمــة»  جــي 
ّ

مرو علــى  الفرجــة/ 

نهاية سعادتنا: املوت)، كحالة من 

 
َّ

التأمل في ماهو كوني، بســبب أن

النــص األول (القلق في محنته) 

 هروب الشــاعر من 
ً
يبدو حامال

الــذي اليهديه ســعادته  الواقع 

ــب باللعن 
ّ
املبتغــاة، فبــات يؤن

مثل قوله: (اللعنة.../ عليَّ لعدم 

الزمن/  هذا  ة 
ّ

أبجدي إجادتي 

فاندحاري كحماقاتي بليغ).

بالتأنيــب  اتجــه  ــه 
ّ
أن أي 

لذاتــه، التي باتــت التفهم 

الــذي  املحيــط،  ذلــك 

يلعــن  فهــو  لــذا  يحاصــره، 

الزمن، والظاهر أن ســؤال الحداثة يضغط على 

الشــاعر، كي يقولب تجربته الذاتيــة في تعابير 

نثرية مكثفة، لكن ضاغط الجماعة يســايره في 

هذا االتجاه، يقول الناقــد عبداللطيف الوراري: 

ــة 
ّ

 نــوع املصــادر الكتابي
ّ

 فــي أن
ّ

ومــا مــن شــك

الجديدة التي صار شــعر الحداثــة يغترف منها 

منها قد أســهم في تكثيــف املعنى إلى درجة 
ْ

د
ُ

وي

ة الداللة، 
ّ

نا أمام إشــكالي
ّ
عقيد والغمــوض. إن

ّ
الت

ها:
ّ

ومن خواص

اللــة الواحــدة، 
ّ

ـ تكســير الد

وتفجير دالالٍت جديدة.

بأشــكال  غــة 
ّ
الل إغنــاء  ـ 

جريــد 
ّ

مــن املفارقــة والت

.
ّ

رميز والتناص
ّ

والت

ــورة 
ُّ

ـ توســيع مدلــول الص

ــة 
ّ

بوصفهــا طاقــة احتمالي

ى من بالغــة التكثيف 
ّ
تتغــذ

واالنزياح.

ي الذي ال 
ّ

ي البناء النص
ّ

ـ تشظ

ت واالنتشار 
ُّ

 عن التشــت
ّ

يبني إال

ر بال رابٍط منطقّي.
ُّ
والتشذ

 قــد نقلت حركة 
ّ

وهذه الخواص

اللة 
ّ

انبثــاق املعنى من دائــرة الد

الداللــة  دائــرة  إلــى  ــة 
ّ

املعجمي

ة املفتوحة علــى إمكاناٍت 
ّ

الســياقي

ة املعنــى املتحرك بقيد 
ّ

ــة ال تعتقــل أجرومي
ّ

مهم

معجمــّي أو إيقاعي أو تركيبــي. ففي نص (القلق 

فــي محنته) مــن ديــوان تجاعيــد املــاء، يقول: 

 
َ
 الشوارع

ُ
(ولفرِط خشيتي من الطمأنينِة/ فرشت

 فــي قراءِة 
ُ

/ تســتأنس
ْ
 بالســواد

ً
طة

ّ
قصصــًا محن

 الغبار). 
َ

 تاريخ
ُ

أقدام القلق/ وهي تنبش

فهنا يعيش حــاالت نقمة تارة علــى ذاته وأخرى 

علــى الواقــع والتاريــخ الــذي شــابه الكثير من 

التلفيــق وصــار يمجــه الشــاعر فــي الكثير من 

األحيان، ويتســاءل مع الطبيعة والفصول، قائال: 

ح 
ّ

ــة/ يلــو
ّ

 الهوائي
ُ

 دراجتــه
ٌ

 راكــب
ُ

(ملــاذا الربيــع

 
ُ

 أصابعه
َ

نــة/ لشــتاِئنا/ أن يغمــس
ّ

بمناديلــِه امللو

 محنتِه على 
َ

 شــرار
ُ

فــي محبرِة الضوِء؟/ ويوشــم

 الى تجديــِد وضوئي/ بطقوِس 
ُ

جســدي/ فأضطر

ٍة). 
َّ

إيروسي

ومــن حنق الشــاعر على الواقع صــار وضوؤه أن 

ة، ولو كان مطمئنا 
ّ

ة مادي
ّ

ينغمس في عوالم جنسي

ة ليســت 
ّ

مــن الواقع لــراح يتوضــأ بعوالم جمالي

ــة تعاقب 
ّ

 القــارئ أو املتلقي جمالي
َ

ــِري
ُ

ماديــة لي

الفصــول، والتعاقب يرفض القبــح ويتعالى على 

الســكون املورث لحالة املوت البطيء، فالشــاعر 

يمتلــك أدوات الجمــال، التي تحمــل صراعه مع 

الطبيعــة وفصولهــا، كــون الجمــال يكمــن ليس 

نــا رأينا 
ّ
في الشــكل الخارجي، الــذي يحصل أن

الشــخص وشــعرنا بجماله الداخلي، وهو جمال 

روحه، وهــذا هو األهم، فالجمــال الخارجي هو 

ل الجمال الداخلي وليــس العكس، وحنق 
ّ

مــا يكم

ــة القاصرة، 
ّ

الشــاعر يكمن في النظرة الجمالي

وقلقه يتصاعد حول األحكام القاصرة املبتسرة، 

إذ قال الشــاعر في نص آخر من الديوان نفســه: 

(الغراف يقســم املدينة كالفســطاط ويحضنها 

ــه يغرف من 
ّ
ي غرافًا ألن

ّ
ــم

ُ
كفــٍم يرضــع ثديًا! س

بطنــه ماء للعطشــى لحظة يجــف التني ويخرس 

البلبل وتميل املآذن نحو وصايا األزمنة الجافة)، 

وكما قلت يصف الشاعر الطبيعة ويعلن من خالل 

ذلك الوصف انفعاله على الواقع والتاريخ بقوله: 

(وتميــل املــآذن نحو وصايــا األزمنــة الجافة)، 

ة 
ّ

وقد يريد الشــاعر التوغل في القــراءة العمودي

للتاريــخ، العنــا الوصايا الجاهزة املقتبســة من 

تواريــخ العنعنــة، أي عــن فالن عن ابــن فالن، 

ومــن ثم عدم إثبــات ثمرة املعنى، كمــا في قوله: 

ــى من 
ّ
(للقشــلة رائحــة العثمانيــني كجثــة تتدل

خيــط الريح تجادل ما تبقى مــن الِعرق الضائع/ 

في القشــلة خيل وحمير وجندرمة.. تســيل شهوة 

الخيــل لالنعتــاق حتى تالمــس جــذور النخيل.. 

الحمير تنصــب فخاخــًا للجندرمــة فتمازحهم 

ــة!!/ الجندرمة يحــاورون، في 
ّ

بقوائمهــا الخلفي

ــٍه، صورة البــاب املتثائب. تمارس في القشــلة 
َ
ل

َ
و

ــة.. ال قرابــة ما بني 
ّ

عمليــة االســتمناء القيصري

ــة والقيصــر خــارج عقل الســلطان)، 
ّ

القيصري

ك مع حركة 
ّ

والشــاعر ينشــد هنا الجمال املتحر

التاريــخ صعــودًا لخلق جمــال جماعــي مع رؤى 

ي بــه يقول 
ّ
املتنبــي، أو غيــره من الشــعراء.وكأن

علينــا أن نبحــث عــن الخلــود املبجــل وليس أن 

نموت ونحن نجتــر الوصايا الجافــة.. والحرص 

عانق 
ُ

كل الحــرص أن نجعــل الجمــال الشــكلي ي

ا عن يوم يزدادون 
ً

الجمــال الروحي، فالناس يوم

 الجمال 
َّ

صبــح لديهم يقــني أكبر بــأن
ُ

ــا، وي
ً

وعي

 ،
ً

الخارجــي ال يكفــي كي يكــون اإلنســان جميال

 مــن االتصاف بالــروح الفاضلة والجميلة 
َّ

وال بد

 جمال الشكل من دون 
َّ

واملنطلقة على الحياة، ألن

 الفالسفة 
َّ

شبه زهرة بال عطر، فإن
ُ

روٍح جميلة: ي

واألدبــاء امتدحــوا جمال الشــكل وأعلنوا شــأنه 

 من جمال الشــكل فقط، 
ً

واعتبــروه أرفع مكانــة

فجمال الشكل قد يفتقر إلى املقومات التي تجعله 

أجمل، لكن جمال الــروح ال يفتقر ألي مقومات.. 

ق الشــاعر رؤيته الرافضة في ديوانه الثاني 
ّ

ويعم

(أحيانا وربما) الصادر عن دار الشــؤون العامة 

بقوله من نص «خفة الهواء».

إذن الشــاعر يبحث عن الحياة الجميلة، فاملوت 

 منها، وعلى اإلنسان أن يعيش تفاصيل 
َّ

نهاية ال بد

ن يثير 
ّ

الجمــال ال أن يبقــى في خانة البحــث عم

االختــالف والحنــق والكــره، فإذا نظــرت بعني 

التفــاؤل إلى الوجــود، لرأيت الجمال شــائعًا في 

كل ذراتــه، فـ (رغم اكتظاظ املقبــرة باألموات/ 

إال أن جميعهــم مقتنعون/ باإلقامــِة أو الترحال/ 

فال مطبــات تخلخــل الوعي/ وال عطــالت تؤجل 

األحالم)، هكذا تتجلى رؤية الشــاعر القريشي 

في قضيــة الحيــاة واملوت.. فـــ (الحــب الذي ال 

يهتــم إال بالجمال الجســدي ليس حبــًا حقيقيًا،  

والحكمــة هــي ملخــص املاضــي، والجمــال هو 

وعد املســتقبل)، وفي هذا السياق يقول الدكتور 

ســعد التميمي: (ملــا كان النص هـــو معنى وليس 

حامـال لـه، وملا كان املعنى في القصيـدة يتشـكل 

بطريقـــة مغايـرة ملــا هـو مألوف خارج الشــعر، 

كان على الشــاعر أن يســتعني بعدد مــن اآلليات 

والتقنيــات واألســاليب الخاصــة لصياغــة هذا 

املعنى بالشـــكل الذي يؤثر في املتلقي ليتجســـد 

فعل االســتجابة)، ولهذا كان الشاعر القريشي، 

قد عاش حــاالت انفعاالت كثيرة اليصال املعنى، 

لكن املعنى بقَي متخفيا بني نصوصه، وبواســطة 

 التأويــل قــد توصلنا بســفينة إدراك الــى تخوم

املعنى. 
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بدءًا بقول مــوران: ”أعادت الحرب في أوكرانيا 

في داخلــي ذكريــات الحــرب العامليــة الثانية 

الرهيبة.

واملدمــرة،  املخربــة  واملــدن  الهائــل،  الدمــار 

وهيــاكل املبانــي املهدمــة، وأعــداد القتلى من 

العســكريني واملدنيني التي ال حصر لها، وتدفق 

الالجئني... لقد عشــت جرائم حــرب، واملانوية 

بوصفهــا املطلق، والدعايــات الكاذبة، وعادت 

إلى ذاكرتي ســمات كل الحروب املشتركة  التي 

عرفتها، حــرب الجزائر، حرب يوغوســالفيا، 

حروب العراق.

لقد كتبت هذا النص بحيث تكون هذه الدروس 

التي يمكن أن تســاعدنا على مواجهة الحاضر، 

وفهم الحاجــة امللحة للعمل من أجل الســالم، 

وتجنب أسوأ مأساة لحرب عاملية جديدة .»

كان أول قصــف جــوي إرهابــي فــي أوروبا هو 

هجــوم القوات الجوية األملانية الذي قضى على 

روتردام في مايو 1940.

تبع ذلــك قصف لنــدن في صيف عــام 1940، 

والتي أنســحبت بعد مقاومة سالح الجو امللكي 

ة.
َّ

البطولي

ة.
ّ

ثم كان هناك قصف الحلفاء للمدن األملاني

ا بهيئــة أركان الجيش األول 
ً

بينما كنــت مرتبط

بقيــادة التــر دي تاســيني، ذهبت إلــى مدينة 

بفورتســهايم األملانيــة بعد ذلــك بوقت قصير 

 
ً
وشعرت بالرعب الذي سرعان ما كبحته، قائال

لنفسي: «هذه هي الحرب».

في الواقع، في فبراير 1945، وقبل ثالثة أشــهر 

من استســالم أملانيــا املهزومــة بالفعل، جرى 

تدميــر بلــدة بفورتســهايم الصغيــرة بالكامل 

بغارة شــنتها ثالثمئة وســبعة وستني قاذفة من 

سالح الجو امللكي.

فهدمــت ثالثة وثمانني باملئة مــن املباني، وقتل 

ــا من 
ً
فيهــا ثلــث ســكانها، أو ســبعة عشــر ألف

املدنيني. فضال عن العديد من الجرحى.

رهما 
ّ

ثم شهدت كارلسروه ومانهايم، اللتان دم

مــرت هامبورغ 
ُ
ــا، ود

ً
القصــف األمريكــي تمام

بالطريقــة نفســها، وأخيرًا، برلــني، التي كنت 

أتنقــل فــي كل مــكان فيهــا فــي يونيــو 1945 

بــني األنقــاض التــي تراكمت بســبب القصف 

األمريكي واملدفعية السوفيتية الهائلة. 

ه في 13 و 14 فبراير من العام نفسه، 
ّ
ثم علمت أن

قامت ألف وثالثمئة قاذفة بريطانية وأمريكية 

بتدمير مدينة درســدن الفنية منزوعة السالح 

ا من القنابل 
ً
وإلقــاء ألفني وأربعمئة وثالثني طن

ا لتقديــر الصليب األحمر، 
ً

الحارقــة أدت، وفق

إلى أكثر من ثالثمئة ألف قتيل.

ــا، لكن رعب 
ً

ــا قوي
ً

 انطباع
َّ

كل هــذا ترك لــدي

النازية ورجاساتها في البلدان املحتلة، وخاصة 

فــي االتحــاد الســوفيتي، كان يخفــي عنا نحن 

املقاتلني املناهضني للنازية، مجازر الضربات 

املرعبة  اإلرهابية على السكان املدنيني، والتي 

كانت تدمر املدن بالكامل.

 فضال عن  تأثيرها على النساء واألطفال وكبار 

السن أكثر مما كان على املحاربني. 

دعونــا نضيف أنه خالل عمليات إنزال الحلفاء 

فــي نورمانــدي، كان 60 ٪ مــن القتلى املدنيني 

النورمانديني بسبب قصف املحررين.

بعــد ذلك بوقــت طويل - منــذ غــزو أوكرانيا - 

أدركت وحشــية عمليات 

ــذت 
ِّ
ف

ُ
ن التــي  القصــف 

باســم الحضــارة ضــد 

الهمجية النازية.

لــم  الــذي  الوقــت  فــي 

األجيــال  فيــه  تشــهد 

الحرب مرعوبة بحق من 

الصــور التلفزيونية التي 

املدمرة  املنــازل  تصــور 

والقتلى مــن املدنيني في 

أوكرانيــا، أتذكر الدمار 

التــي  واملجــازر  الهائــل 

ارتكتبها قواتنا، والقوات 

األمريكية بخاصة.

أدانت محكمــة نورمبرغ 

(1945 - 1946) النزعــة 

املفهوم  وأرست  الهتلرية 

لـــ  الجديــد  القانونــي 

”جريمة الحرب“.

لقــد بقــَي مفهــوم جريمــة الحــرب غامضــا 

 - الدولــي  اإلنســاني  القانــون  (انتهــاكات 

أو  املعاهــدات  قانــون  فــي  املنصــوص عليهــا 

ل مؤلفوها مسؤولية 
ّ

القانون العرفي - التي يتحم

جنائية شــخصية بموجــب القانــون الدولي)، 

وقــد أوضح ديفيد فان ريبــروك مفهوم جريمة 

ا لثالثة 
ً

الحــرب في كتابه ثــورة  Revolusi، وفق

معايير: عرضية، وبنيوية، ونظامية.

(ديفيــد فان ريبروك، ريفولوســي. إندونيســيا 

ووالدة العالم الحديث، ترجمة إيزابيل روسلني 

عن الهولندية البلجيكية بقلم إيزابيل روسلني، 

آرل، أكتس سود، 2022 [2020].)

وجرائــم الحــرب العرضيــة هــي اإلصابــات 

رتكب من 
ُ

الناجمة عــن التعذيب والقتل التــي ت

دون تعليمات صادرة عن قيــادة من قبل أفراد 

ة.
َّ

أو جماعات عسكري

وجرائم الحــرب البنيوية هي الجرائم والعنف 

الذي يقرره الضباط أو الجنراالت.

 
ٌ

ة - هي جزء
َّ

ة - املنهجي
َّ

جرائم الحــرب النظامي

من الســتراتيجية العســكرية لحكومة في حالة 

حرب، والحكومة هي صانعة القرار األولي.

كل هــذه األنواع من الجرائم تشــمل مدنيني أو 

جنودًا غير مسلحني.

ــه خالل 
ّ
أن الواضح  مــن 

الثانية،  العامليــة  الحرب 

الحــرب  جرائــم  كانــت 

أملانيــا  ارتكبتهــا  التــي 

اليهــود  ضــد  ــة 
ّ

النازي

والغجر والسكان املدنيني 

كرهائــن  املحتجزيــن 

عليهــم  النــار  وإطــالق 

جرائــم حــرب ممنهجة 

ــة، 
ّ

وعرضي ــة 
ّ

وهيكلي

الجريمــة  وتشــكل 

في  والرئيسة  ة 
ّ

األساســي

هذه الحرب.

 أن نفكر 
ّ

 لكن ال يسعنا إال

فــي أن القصــف املكثف 

املدن األملانية  الذي طال 

مــن  املدنيــني  وســكانها 

دون هدف عســكري محدد يشكل جرائم حرب 

ممنهجة.

 النازية كانت مجرمة بطبيعتها 
ّ

من املسلم به أن

العنصريــة واالســتبدادية - بما فــي ذلك تجاه 

خصومهــا والشــعب األملانــي نفســه - ولم يكن 

هــذا هــو الحــال مــع ديمقراطيــات الحلفاء، 

علــى الرغــم مــن ارتكابهــا خــالل غزواتهــم 

مســتعمريهم،  ضــد  والقمــع  االســتعمارية 

ــا بـــ «جرائــم 
ً

والتــي يجــب، أن تســمى الحق
 

حرب».

كم علــى النازية وأدينــت على نحو عادل 
ُ

إذا ح

 هــذا اإلجراء كان 
ّ

فــي محاكمة نورمبــرغ، فإن

يخفي بحكم طبيعة الحال جرائم الســتالينية، 

وهــذا خاصــة وأن أحــد املدعــني العامني في 

هــذه املحكمــة كان أندريه فيشينســكي، الذي 

ه كان املدعي العام ملحاكمات موسكو 
ّ
اشتهر بأن

التــي نظمهــا جوزيــف ســتالني 1935 – 1937، 

الــذي لــم يحكم باملــوت علــى ضحايــا أبرياء 

 وحســب، بل باتهامهم اتهامات باطلة بالخيانة 

والتجسس.

كان اتحاد الجمهوريات االشتراكية السوفياتية 

ا مــن األكاذيــب ومعســكرات 
ً

ــا منســوج
ً

نظام

ه أسهم 
ّ
االعتقال القسري (غوالغ) والقتل، لكن

 فــي تحريــر أوروبــا مــن النازيــة؛ هذا هو 
ً
أوال

الســبب في أن فاسيلي غروســمان قال عن حق 

 ســتالينغراد كانــت «أعظــم انتصــار وأكبر 
ّ

إن

ة» [فاســيلي غروسمان، ( حياة 
ّ

هزيمة للبشــري

ومصيــر، ترجمه من الروســية إلى الفرنســية 

أليكســيس بيرلوفيتــش وآن كولدفــي- فوكارد، 

لوزان، الج دوم، 1980 [اكتمل في عام 1962].

ــة القصــف األمريكــي، 
َّ

ومثلمــا أخفينــا بربري

ة الســتالينية: فظاعة املعسكرات 
َّ

أخفينا بربري

ة التي اكتشــفناها على الفور منعتنا من 
َّ

الهتلري

رؤية أو جعلتنا نتجاهل ما حدث في معســكرات 

العمل القسري السوفيتية.

ــا ضد نظــام وضيــع، لكنني 
ً
لقــد خضنــا حرب

كنــت من بني أولئك الذين اعتقدوا أن الجرائم 

ا من املاضي وأن االتحاد 
ً
الستالينية كانت شــيئ

السوفيتي يتجه نحو مستقبل مشرق.

اتحــاد  النتصــارات  املتحمســون  نحــن، 

الجمهوريات االشتراكية السوفياتية، نسينا كل 

ما كان يعنيــه االتفاق النازي الســوفياتي لعام 

1939، والذي أدى إلى تمزيق بولندا.

ا حتى أصبح 
ً
لقد استغرق األمر ســنوات وعقود

ــا أنــه بغــض النظــر عــن مــدى عدالة 
ً

واضح

 حرب الخير حملت الشــر 
ّ

ة، فإن
ّ

مقاومة النازي

في داخلها.

إذا كان هناك قبل كل شيء، املذابح العنصرية 

النازية ملاليــني اليهود، والعديد مــن الجرائم 

ــا إبــادة غيــر 
ً

األخــرى، فقــد كان هنــاك أيض

منظــورة، مــن ارتفاع ثالثــة آالف متــر، ملئات 

اآلالف مــن املدنيــني علــى يــد قــوات الحلفاء 

الجوية.

رتكبت فظائع ال حصــر لها خالل الحرب 
ُ
لقــد أ

العاملية الثانية، بما في ذلك ما ارتكبه الحلفاء: 

رتكب عدد ال يحصى من عمليات اغتصاب 
ُ
لقد أ

املدنيــني وقتلهــم، حتى مــن قبل قــوة التدخل 

السريع للجنرال جوان في إيطاليا.

(أتذكــر أنه بعــد انتصارنــا، دعانــي صديقي 

جول للقيام بـ «ضربات قاسية» معه في منطقة 

احتاللنا ... وهو ما رفضته).

ا، كيف ال نتذكر أن فرنســا، التي تحررت 
ً

أخيــر

للتــو من القمــع، قمعــت بالدماء تطلع الشــعب 

الجزائري إلــى الحرية، بمجازر ســطيف التي 

ا مــن مايو، آيــار إلى 
ً
تســببت في مقتــل 45 ألف

يونيو، حزيران 1945!

 

عمليــة نحت املفهوم ليســت بالســهلة 

اليسيرة كما قد يتصورها البعض ممن 

ال عناية له بهذه الصنعة، إذ سمعت من 

البعض أن باســتطاعته انتــاج كم من 

ها ماركة مســجلة باسمه، 
ّ
املفاهيم وأن

ما يصــور لنا أن العمليــة أن يلوك 
ّ
وكأن

االلفاظ بفيه ليخرج لنا مفهوما يحكي 

واقعًا عن أشياء وتمثالت يشار لها من 

خالل ذلك االجتراح الذي صنعه.

فهــذه  تمامــًا،  كذلــك  ليــس  فاألمــر 

الصناعة من الصعوبة بمكان أن تفهم 

بهــذا الشــكل ”التســطيحي“ فاملفهوم 

يمــر بمراحــل والديــة عدة ”أســتطيع 

فيهــا  يمــر  التــي  بالعوالــم  تســميتها 

املفهوم حتــى يصل إلى مرحلة الظهور 

ويكســب صفة الحقيقة وهــي حكايته 

عن مصاديقه“. 

أشــار ســقراط ذات مــرة إلــى شــيء 

ــه تعلم صنعة 
ّ
يشــبه ذلك فهو يقول إن

توليــد األفــكار من أمــه ”التــي عملت 

كقابلــة تولد النســاء االثينيــات“، فهو 

يفعل مثلها، ولكن مع توليد األفكار من 

خالل عملية طرح األسئلة واستشفاف 

إجابتها، ثم تعقيدها مرة أخرى بطرح 

إشــكالي يرغــب مــن ورائــه بإجابات 

التوليــد  عمليــة  تتــم  حتــى  عديــدة، 

تلــك عــن مخاضهــا بمولود فكــري أو 

مفاهيمــي ينطبــق مع الواقــع ويحكيه 

بصدق تام أو قريب منه“.

 به الفيلســوف أو املفكر 
ُّ

 أول مــا يمر
َّ

إن

إلنتاج مفهوم ما، هو أن يعاين املشــكلة 

فــي الواقــع ”وهي فــي طور املمارســة 

 بالنمــو“ وال يهم عــن أي مجال 
ً

آخــذة

تخصصــي، قــد تمخضت فقــد تكون 

أو  سياســية  أو  اجتماعيــة  الفكــرة 

ســيكولوجية أو حتــى تطبيقيــة، ولكن 

آثارهــا تنعكــس علــى اإلنســان وعلى 

حياته وتؤثر فيها.

 عملية املعاينة تلك مهمة فهي تسهم 
َّ

إن

في تشــخيص الســبب األصلــي الذي 

أســهم فــي انبعــاث الفكــرة والوقوف 

عليهــا، وهــذا يعنــي متابعــة طريقــة 

نموها من خالل ممارســتها والتفاعل 

معهــا اجتماعيــًا (لقد عــزا افالطون 

ِنَي بها شــعب اثينا 
ُ

ة التــي م
ّ

العشــوائي

وطريقــة املمارســات الغوغائيــة التي 

أدت إلى إعدام أســتاذه ســقراط إلى 

الديمقراطيــة وكيــف أن هــذه الفكرة 

والطريقــة في الحكــم أدت إلى إعالء 

األصوات الجاهلة واملأزومة، مما افاد 

بوقــوع جريمــة ظلــم لفيلســوف كبير 

وإعدامــه) من هــذا نفهــم أن متابعة 

األفــكار ومعاينتهــا يوفــر لنــا خارطة 

حياة وعمل تلك الفكرة ومدى تأثيرها 

في حيــاة الناس ومــا يمكــن أن تفيء 

بــه عليهــم وأن هــذه األفــكار التي إذا 

ما استشــرت وانتشــرت من املمكن أن 

تنتج لنا مفهومًا أما يعالجها إذا كانت 

صعوبة أو يحلها ويجيب عنها إذا كانت 

اشكالية أو يكون املفهوم مقابال ذهنيا 

يصور لنا ســيرتها الذاتيــة التي مرت 

بها ”اي تاريخها“. 

بعــد ذلــك نعاين بدقــة طريقــة عمل 

الفكرة وشــدة تفاعل الناس معها حتى 

ا ســيطرح من 
ّ

ن فكــرة كاملــة عم
ّ

نكــو

تفســيرات واجابــات أو مقابالت لتلك 

الفكــرة التي هي قد تكون ممارســة أو 

حالة اعتــاد النــاس عليهــا أو ظاهرة 

نتجت عن تفاعل جماعة من البشر. 

تحققــه،  يفتــرض  مــا  أهــم  مــن   
َّ

إن

املفهــوم  ناحــت  يفترشــها  كأرضيــة 

للقيــام بصناعتــه هــو وجود اشــتغال 

حقيقي للمفهوم بالواقع بمعنى أحداث 

تجري على صقــع الواقع، وليس مجرد 

مجموعــة  لهــا  يحتمــل  افتراضــات 

اقتراحــات، فقــوة املفهــوم من صدق 

تحقق مصاديقه في الواقع على شــكل 

أحــداث ووقائــع وممارســات وما إلى 

ذلــك، وثانيًا وجــود مجموعة عناصر 

تشــكل تمثالت ذلــك املفهــوم تتفاعل 

فيما بينها على وفق القواعد التي نجد 

أن املفهوم يسير وفقها.

وأن يؤخــذ بعــني االعتبــار الظــروف 

الضاغطــة  واالعتبــارات  الراهنــة 

اجتماعيــًا ودينيــًا والتــي تتأثــر فيهــا 

مصاديق املفهــوم وأساســًا تكون تلك 

املصاديــق موضــوع انطبــاق املفهــوم 

أرض  علــى  وتمثلــه  ارتــكازه  ومحــور 

الواقع. 

 اإلمكانيــة إلبــداع املفهــوم تتوقــف 
َّ

إن

على اشتراطات مهمة أبرزها أن يكون 

حاكيــًا عــن تاريخية حدث مــا حتى ال 

يكون املفهوم مــن قبيل الترف الفكري 

الذي ينعم به بعض املثاليني املترفعني 

عن الواقع.

ة 
َّ

وكذلك فإن املفهوم بحاجة إلى تراتبي

وانتظام للعناصر املكونــة له فالنتائج 

تتبــع أخــس املقدمــات كما يقــال في 

 من ارتكاز املفهوم 
َّ

املنطق، فعليــه ال بد

علــى مقدمــات معرفيــة ســليمة، وأن 

يكون هناك اتساق داخل بنية املفهوم، 

ه مجاز مكثف يحكي مجموعة 
ّ
فرغم أن

 حكايته 
ّ

 أن
ّ

من التمثالت واملصاديق إال

تلك عن الواقع ينبغي أن تكون مطابقة 

بمعنــى أن الفكرة تصدق على الشــيء 

فــي الواقــع وبذلــك تكــون املقدمــات 

سليمة والنتائج مشابهة.

وأشــياء أخــرى هــي خاصة الفلســفة 

وحدهــم  فهــم  الفالســفة،  وعمــل 

املعنيون بهذه الصناعة فقد عبر ”جيل 

دلوز“ عن ذلك بقوله (الفلســفة إبداع 

للمفاهيــم) ولعــل هــذا هو االشــتغال 

الخاص لها من دون سواها من العلوم 

ة. 
َّ

واملجاالت املعرفي

لقــد ذكرنا ســقراط في أعلــى املقال 

والذي يعد أهم صناع الحدود املاهوية 

”املفاهيــم“ التي تعرف باألشــياء حتى 

أنــه كان يصــف تلــك العمليــة ”انتاج 

األفكار“ كمــا تصنع القابلة أثناء توليد 

األطفال من النســاء لصعوبتها ودقتها 

وأهمية ما ستولده.

101

Aube 2023

ت 

ت 

 

 

 

ن 

ي 

ي 

ر 

ي 

ت 

غ 

 

 

كل هــذه األنواع من الج
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صــدر عــن دار الكتــاب الجديد 

فــي  ــف 
َّ
ن

َ
ص

ُ
«امل كتــاب  املتحــدة 

الِحجاج» ترجمــة وتقديم دكتور 

محمد الولي. 

الكتاب يرتبط باهتمامات عصر 

النهضة ويرتبط بمــا وراء ذلك، 

اإلغريــق  املؤلفــني  باهتمامــات 

والالتني الذين درسوا فن االقناع 

وتقنيات املناقضة. 

حديثًا عن منشورات االتحاد 

العــام لألدبــاء والكتــاب في 

املجموعــة  صــدرت  العــراق 

د 
ُ

الشــعرية الجديــدة «قــد ق

فــرح للشــاعرة  قمــر»   مــن 

دوسكي. 

صدر عن مجلــس الفنون في 

على  احتــوى  كتــاب  أيرلنــدا 

نمــاذج مــن األدب األيرلندي 

الحديــث كانــت فيه للشــاعر 

عــن  مقالــة  موجــد  أمجــد 

ترجمتهــا  والحــب  الشــعر 

املصرية  واملترجمــة  الكاتبــة 

األيرلندية.

صــدر حديثــًا كتــاب «مالمح 

الحضور الفلســفي فــي الفكر 

الجزائــري» عــن دار الخليــج 

وبإشــراف  والتوزيــع،  للنشــر 

وفــاء الدكتــورة   وتنســيق 

برتيمة. 

التأصيل  بجــدل  عنى 
ُ

ي الكتاب 

ونقد حد  اإلبــداع  ة 
َّ

لخصوصي

االقتباس عن اآلخر. 
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إذ أخذتنــي خطواتــي املتمهلــة الخاشــعة، صوب 

نهاية املزار املقدس لإلمام علي بن موســى الرضا 

(عليــه الســالم) وإذا بإيــوان فخــم   يرتفــع عــن 

األرض بثالثة أمتار تقريبا، قوس كبير من الكاشي 

الكربالئــي يزينــه اآلجــر بنقوش مميــزة وجاذبة 

رت أمامه 
ّ

 عليها، تســم
ّ

 مــن يمر
ّ

للعني تســتهوي كل

بدهشــة متســائلة وعيوني تمسح بشــغف من خلف 

زجــاج النظــارات قطعة تعلــو ذلك القــوس الكبير 

تب عليها (موزه آســتان مقــدس.. موزه رضوى)، 
ُ
ك

أي متحــف العتبة الرضوية ســارعت للدخول وكلي 

شــغف ولهفة وفضول ملعرفة مــا بداخل هذا املكان 

 أننــي توقفت علــى الفور، إذ 
ّ
األنيــق الجــذاب..  إال

 انتباهي ســيدة ورجل عجوز يقطعــان تذكرة 
ّ

شــد

في املدخــل املجاور، حيث يقف النــاس في انتظام 

ينتظرون دورهم.

 لي من تذكر وكانت بمبلغ بســيط دفعتها 
ّ

إذن ال بــد

بفرح وأخــذت الورقــة املربعة الصغيــرة وتحركت 

بشــوق نحو بــاب عاٍل هــو مدخل ملبنى فخــم يبهر 

العــني ويأنس النفــس.. لفت نظري قطعــة ملصقة 

تب عليهــا أوقــات الدوام 
ُ
علــى الجانــب األيســر ك

الرســمي وأيام العطل باللغــة العربية والفارســية 

واإلنكليزية، تواجهك لحظة الدخول باحة املتحف، 

وهي مربعــة ومســيجة بالزجاج الســميك ومزينة 

بالنباتات الظلية.

علــى الجانب األيمن باب صاجــي كبير على جانبه 

طع كتب عليها (موزه فرش) وهي األشــياء 
ُ

اليمني ق

م أعماال يدوية نفيسة، 
ّ

املخصصة للبيت، حيث تض

ومنهــا املرايا واللوحــات النحاســية، وكذلك قطع 

الحجــاب الحريريــة ومصنوعات جلديــة من جلد 

طبيعي مع محفظات وحقائب وســجاد من الحجم 

ص  للعرض.
ّ

الصغير املخص

 
ً
ة في الترتيب، فضال

ّ
املتحف نظيف جدا وهناك دق

 الفضاء ويأسر الداخل 
ّ

عن الهدوء الغامر الذي يعم

ق يالحــظ أن البنايــة قديمة وذات 
ّ

إليــه، ومن يدق

طــراز عتيق، لكن الترميم الدائــم جعلها معاصرة 

ومجايلة لكل ذوق جديد.

فاترينــات  فــي  املحفوظــة  املتحــف  معروضــات 

الزجاج، تنتمــي ملختلف العصور، هنــاك اللوحات 

الزيتيــة واللقــى األثريــة، واملنحوتــات، والكتــب، 

واملخطوطات.

ولكن أشــد ما أسرني أبواب الخشب املتنوعة، وهي 

مــن الصــاج الفاخر التي يعــود عمرهــا إلى مئات 

السنني وربما أكثر، وهي مسيجة ومؤطرة بالزجاج 

الواقي ويمنع ملسها أطالقا.

وفي ظل هذه األجــواء العذبة ترى إقبال الناس من 

ما توافد الطلبة 
ّ

مختلف األعمار واألجناس، وال ســي

ومــن مختلــف املراحــل (االبتدائيــة واإلعداديــة 

والجامعات) حيث يكون معهم عادة األســتاذ (آقا 

معلم) أو األســتاذة (خانم معلم)، وهو يشرح لهم 

ويوجههم داخل أروقة املكان املهيب.

ــم املتحف على عدة أقسام لعل من أجملها 
ّ

س
ُ

وقد ق

القســم الخــاص باملقتنيــات األثرية من شــبابيك 

 األمــام علــي بــن موســى الرضــا علــى مختلــف 

املراحــل، وهي تحف مشــغولة مــن مختلف املعادن 

جة، وهناك الســجاد الفاخر الذي 
ّ

املطعمــة واملزج

زت 
ّ

عرفــوا بالبراعــة فــي صناعتــه، فمنه مــا طر

 عليه آيــات قرآنية بخيوط الذهب ومنه ما رســمت 

عليــه زخرفات اســالمية، لكن أجمل ما أدهشــني 

وجــود عاملــة تقــوم بنســج ســجادة علــى األرض 

وأمامها آلة النسيج، التي علقت عليها مجموعة من 

الخيوط وأخذت تعمل بهمة وهي مســتمتعة في قمة 

سعادتها.

وهناك قســم كامــل لألوانــي النحاســية املختلفة 

أيضــا  وهنــاك  وعصورهــا،  أشــكالها  بمختلــف 

الحقائــب الجلديــة.. وكل ما يخطر لــك على بال.. 

ويشــعرك بأنــك تجــول خــالل أزمنة بهيــة.. حيث 

 لغــة الفــن البليغة التــي تجعلك مأســورا بخطابها

الساحر.
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وقــد نتعــرض ملواقــف عــدة تجمعنا بأنــاس كثر 

علــى اختالف بعدهــم وقربهم وحبهــم وكرههم 

وتآلفهــم وتنافرهــم منا، فــي النهايــة ننظر من 

ســيصمد معنا ومن ســيختارنا إن خيرته األيام؛ 

 منا صادفته مشكالت في هذه الحياة، وحاول 
ٌ

كل

جاهدًا أن يخرج منها بأقل الخسائر، ومن املؤكد 

أننــي ال أتكلــم عن املشــكالت واألزمــات املالية، 

وأقصد الخسائر البشرية التي نتصادم معها بني 

خرى؛ كل يوم أو كل شــهر أو ربما كل سنة، 
ُ
فينة وأ

وحــني ندرك بعد خوضها أن الوجع الحقيقي حني 

تكــون طرفًا مهم فيها فيتم االســتغناء عن رتبتك 

القلبية عندهم فيضعوك في أدمغتهم ليس ألنهم 

مشغولون بك؛ بل ألنهم يبررون في تفكيرهم أنك 

خرجت بفعلتك ال فعلتهم، ولكي يرضوا ضميرهم 

الذي ربما يؤنبهم مرة في العام !

إن فقد األحبة في هذه املواقف العظيمة أو التافهة 

ب 
ّ

غي
ُ

هي أقســى الخســارات التي تواجهنا، وحني ي

املــوت أحدنا تراه أكثــر الناس حزنًا مع مشــاعر 

جمة توحي باأللــم العميق، ربمــا ال نفهمها لكننا 

حتمــًا نتوقــع أن الضميــر النائــم قــد صحى من 

ســباته العميق بعد تخدير دام أشــهر أو سنوات، 

وقد يقوم بأفعال استباقية للتعريف أو التبرير، أو 

ربما باإلظهار باالهتمام البالغ أمام الناس ليبدو 

موقفهم املكلل بالحب واضح للعيان، ولكن سيكون 

حينها الطرف الثاني تحت التراب، بل وربما أنت 

نفســك  قد شــاركت بغســله أو بدفنــه أو تلقينه، 

إن أكثــر ما يوجــع حقًا من بــني كل تلك العالقات 

الخربــة التي أعلن فيه الشــيطان فوزه هو خصام 

األخوة، وقــد يتلفظ الكثير منا بكالم أقســى من 

الحجر وأشد من طعن الســيف، فقد خاصم أخًا 

أخــوه وبعد كالم جارح ال يمكن نســيانه؛ طلب أن 

يتفرقا نهائيًا وأخرج أخوه من شــراكة في مقبرة 

كانا متفقــني في وقت مودتهما علــى الدفن نهاية 

املطاف معًا ثــم آلت النهايــات مختلفة! وحوادث 

كثيرة رأيناها وســمعناها أو ربما المسنا بعضها، 

وكنا الشــاهد الوحيد فيها، فقد ســمعت مرة من 

شــخص يقول ألخيه بعد خالف كبيــر ال يجمعني 

بــك إال األخــوة فــي الهويــة باســم األب واألم وال 

عالقة لي بك اال هذا التشــابه الــذي ال عالقة لي 

ختها املتوفاة بمنشور طويل 
ُ
خرى تنعى أ

ُ
بذكره، وأ

جــدًا وهــي نفســها كانت ليســت مــن املهتمني أو 

تصلني واملتواصلني معها.
ُ
امل

فهــل يعقــل أن نظهــر مشــاعرنا هذه بعــد فوات 

األوان؟

إن املشــكلة ليــس في ذلــك فقط؛ فقــد تغيب عن 

هذه الدنيا ويوارى جســدك تحــت التراب، وربما 

تحوم روحــك بعدها في بيتك لتــرى ماذا يفعلون 

بغيابك، أو من أكثر املتأملني عليك فترى بدهشــة 

امليــت الحي أن هنــاك من حضر ملنزلــك وهو لم 

يدخلها قط بحياتك، وترى أيضا من يكرهك جدا 

عدد خصالك التي طاملا 
ُ

وهو جالس يمثــل حبك وي

نفر منها وحاول تشويهها. أظن أنه حينها سيدرك 

 أو ربما زاد 
ً
أن املــوت الذي غيبه ربما أصلح حــاال

نفاقًا اجتماعيا بدعــوى الواجب واملفروض الذي 

ال فرض فيه والذي يأتي طواعية وبحرية تامة .

فهــل يا تــرى ســنفعل هــذا الواجــب املقيــت في 

الزيارة مرة؟ نحضر عزاء شــخص طاملا حاربناه 

بحياتــه أو كرهناه؟ ربمــا نفعلها من بــاب العظة 

وأن وقــع املوت هــز جميع مــا نملك مــن خلجات 

ونبضات، فيتحرك ساكن يدفعنا لتسجيل حضور 

طاملا غاب، 

قد يكون رجاؤنا الوحيد أال ينعانا أخ ظلمنا وصدق 

ما صدق ألن مصلحته تطلبت ذلك، وأال يشــارك 

في مجالس عزائنا كارهينا، وقد نرجو أال يحضر 

لكل هذه املراسيم من غبنا عنه وهو ساخط علينا 

أو ربما كافر بعشــرتنا، فهل سيفعل من ورائنا من 

قمنــا بتوصيته، أم ســندرك أن هذه عــادة اعتاد 

عليهــا النــاس بتقبل كل شــيء وقت الحــزن دون 

اعتراض رغم االمتعاض.

 

 

وضعت بي بي سي نيوز عربي، وهي جزء من خدمة بي 

بي ســي العاملية، الخطوات األولى في خططها لتصبح 

خدمة رقمية في املقام األول بهدف تعزيز تفاعلها مع 

جمهورها في جميع أنحاء العالم العربي.

وبينما تتوقف إذاعة بي بي ســي نيــوز عربي عن البث 

فــي الســاعة 13:00 بتوقيت غرينتش يــوم الجمعة 27 

ينايــر/ كانون الثانــي 2023، ســتذاع بعــض البرامج 
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وســتكون هناك صفحــة إلكترونية "هنا لنــدن"، التي 

يمكــن الوصول إليهــا من خــالل املوقــع اإللكتروني، 

املساحة املخصصة للمحتوى الصوتي.

وتعــد خطط بي بي ســي عربي جزءا من ســتراتيجية 

علن عنهــا العام 
ُ
خدمــة بي بي ســي العامليــة، التــي أ

املاضي، والتي تركز على تقديم محتوى رقمي لزيادة 

التفاعل مع الجماهير في جميع أنحاء العالم.

ويبلــغ عــدد جمهور بي بي ســي نيوز عربــي 39 مليونا 

أسبوعيا. وفي حني أن أكثر من 12 في املئة من إجمالي 

جمهــور بــي بــي ســي عربــي يســتخدمون خدماتهــا 

اإلذاعية، فــإن 5 في املئة فقط مــن إجمالي الجمهور 

يستخدمون اإلذاعة فقط.

وتتوفر برامج وبودكاست حالية وجديدة على موقعها. 

ويشــتمل املحتوى الجديد على "نشرة إخبارية يومية"، 

وستكون ملخصًا للقصص اإلخبارية الكبيرة، و"نشرة 

إخبارية رياضية"، عبارة عن تقرير موجز عن األخبار 

الرياضية الرئيسية.

ويســتمر برنامج "بي بي سي إكسترا"، الذي يذاع منذ 

فترة طويلة، على املوقع كبودكاســت. في حني تســتمر 

سلســلة "خرافــات"، التــي تتحقق من صحــة األخبار 

نشــر على وســائل التواصل االجتماعي، وسلسلة 
ُ

وما ي

 متعمقًا للشــؤون 
ً
"أبعــاد الصورة"، التــي تقدم تحليال

الجارية، أيضا كمدونات صوتية.

تقــول مديــرة خدمات بي بي ســي اإلخباريــة العاملية 

شــكل 
ُ

ليليان الندور: إن إذاعة بي بي ســي نيوز عربي ت

"أحد الفصــول البارزة فــي تاريخ بي بي ســي عربي، 

وفــي تاريخ الخدمــة العامليــة كلها في حقيقــة األمر. 

وعلى مــدى عقود، اعتمد املســتمعون في جميع أنحاء 

العالــم العربي عليها من أجل صحافة عادلة وحيادية 

ومستقلة. 

أنا ممتنة لكل من لعب دورا في إرثها". 

ضيف: "يزداد عدد األشــخاص الذيــن يصلون إلى 
ُ

وت

األخبــار رقميًا، ومن خالل توســيع املحتــوى الصوتي 

والرقمي، ستســتمر بي بي ســي نيوز عربي في خدمة 

جمهورها والتواصل معه لتقديــم الصحافة املوثوقة، 

التي تشتهر بها في املنطقة وخارجها".

ويقول محمد يحيى، مدير محتوى الوســائط املتعددة 

في بي بي سي عربي: "نريد الوصول إلى جمهورنا على 

املنصات الرقمية التي يختارها. 

هذه االحتياجات املتغيرة للجمهور هي الســبب في أنه 

من الضروري أن نطور محتوانا الصوتي والرقمي. 

أنــا فخور للغايــة بكل هــؤالء - في املاضــي والحاضر 

- الذيــن أســهمت تقاريرهــم وأفكارهــم املؤثــرة في 

اســتمرار وتميز إذاعة بي بي ســي عربــي، وأنا ممنت 

للغاية للمستمعني على دعمهم على مدى عقود". 

ويضيــف أن "مــا يقــرب مــن 40 مليــون شــخص في 

األســبوع يلجؤون إلى بي بي سي عربي ملعرفة األخبار، 

ويظل التزامنا بتقديم صحافة محايدة ومســتقلة إلى 

العالــم العربي أولويتنا مــع دخولنا هــذه املرحلة من 

توسعنا الرقمي".
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كمــا  الحاكمــة  الســلطات  تســعى 

إلــى فــرض  التنظيمــات والجماعــات 

هيمنتها علــى املجتمع واألفــراد الذين 

تســيطر عليهم، عبر تبني مجموعة من 

النظــم واأليديولوجيات واألفــكار التي 

تعمــل علــى تعميمهــا ونشــرها لتتمكن 

من إحكام ســيطرتها وتثبيــت حكمها، 

والحكم هنا يتجاوز الســلطة السياســة 

إلى االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 

ولعل الهيمنة الثقافية أحد أهم أشــكال 

الهيمنــة التــي تمــارس وأخطرها على 

املجتمع، ملــا فيها من محــاوالت لتغيير 

بنيته وأفكاره عبر فرض ما يتماشى مع 

معتقدات السلطات املهيمنة وأفكارها.

تطــرق علــم االجتمــاع إلى هــذا األمر 

باســتفاضة واهتمــام كبيرين، وتحدث 

عنه كل الفالسفة واملفكرين، وقد أشار 

عالم االجتمــاع األملاني ماكس ويبر إلى 

الهيمنة بشــكل عــام ورأى أنها "تتجاوز 

القدرة على انتصار اإلرادة، إذ تفترض 

وجــود مجموعة من األفراد املســتعدين 

للخضــوع والطاعة"، فال يمكن الحديث 

عن هيمنة ســلطة ما دون وجود األفراد 

القابلــني بهــا والخاضعــني ملــا تمليــه 

عليهــم، وأحيانًا اقتناعهــم بما يفرض 

 ترويجهم لتلك األفكار 
ّ

عليهم، ومن ثــم

في املحيط الذي يعيشون فيه.

تتحقق الهيمنــة الثقافية عبــر مختلف 

املؤسســات التــي تتمكــن مــن اختراق 

املجتمعــات إما طوعــًا أو عبــر االجبار 

والقمع، حيث تقــوم بالتأثير على القيم 

واألفــكار واملعتقــدات والســلوك التــي 

يتبعــه أفراد املجتمــع، وغالبًا ما تهدف 

إلــى تحقيق أهــداف تتعلق بالســلطات 

السياسية الحاكمة، التي بدورها تسعى 

لتأمــني مصالحها وتوجهاتهــا، وأحيانًا 

تمارس الهيمنة الثقافية تمهيدًا لوصول 

فئــة أو جماعــة إلى الســلطة، حيث يتم 

ســواء  وأفكارهــا  ملعتقداتهــا  الترويــج 

أكان ذلك املعتقد دينيــًا أو اجتماعيًا أو 

اقتصاديًا أو سياســيًا وربما عسكري أو 

معتقد فكري في بعض األحيان.

تعمــد الجماعــات املنضوية تحــت لواء 

الديــن في ســعيها لفــرض ســيطرتها 

وسلطتها إلى التنشــئة الدينية، واللعب 

على وتر اإليمان لدى األفراد، والتركيز 

على اآلخــر املختلف طائفيــًا ومذهبيًا، 

باســتمرار  الكفيلــة  األســباب  وخلــق 

العــداء فــي مــا بينهــا، واإليحــاء بــأن 

الســتمرار  ضمــان  للســلطة  وصولهــا 

جماعتهــا الدينيــة، إلــى غيرهــا مــن 

أســاليب ووســائل وطرق هيمنة ثقافية 

وفكرية لــم تكن الجماعات ذات التوجه 

الليبرالــي واملتحــرر بمنــأى عنهــا، إذ 

مارست هي األخرى أســاليبها الخاص 

التي  لفــرض أفكارهــا وأيديولوجياتها 

غالبــًا مــا القــت ردودًا ســلبية الســيما 

فــي املجتمعات املغلقة التي تخشــى من 

االنفتــاح والتحــرر، تلك نمــاذج وأمثلة 

عــن محــاوالت الجماعــات الحاكمة أو 

الساعية للحكم لتثبيت أقدامها وفرض 

هيمنتها بجميع األشكال األخرى.

مع الوقت تتحول الهيمنــة الثقافية ومع 

تمــرس الســلطة فــي الحكــم إلــى أمر 

واقع، وتأخذ شكل عادات وأعراف وقيم 

مجتمعية راســخة في املجتمع، وتمارس 

ويتــم تناقلهــا من جيــل إلى آخــر عبر 

التنشــئة االجتماعية، حيث يغدو كل ما 

حولنــا طبيعيًا وغيــر مســتهجن، حتى 

وإن كان يتناقــض مــع العقــل واملنطق، 

 
ّ

وإن تطلــع البعــض إلــى تغييرهــا ال بد

ســيواجه مقاومة شرســة مــن املحيط، 

ومــع الوقت يحتــاج الوضــع القائم إلى 

ثــورة ثقافيــة واجتماعيــة لتغييــره قبل 

 الالفت أنه 
ّ

أن تكون سياســية، غيــر أن

حتى الثــورات وتحت مقولــة "أنها تأكل 

أبناءهــا" يســعى املنتصــرون فيهــا إلى 

فرض أفكارهم ومعتقدهم الفكري قبل 

السياسي على اآلخرين.

ال يمكــن التخلــص من الهيمنــة بجميع 

أشــكالها وخاصــة الثقافيــة منهــا، إال 

عبر التحرر واملســاواة، التحرر الفكري 

وقبول اآلخر وإفســاح املجــال له ليقول 

مــا يعتمــل في ذهنــه، واحترامــه مهما 

كانــت أفــكاره، شــريطة عدم املســاس 

بالقيم اإلنسانية التي تميز اإلنسان عن 

ســائر املخلوقات، والتأكيــد على القيم 

األخالقيــة التي تحافظ على املجتمعات 

معافاة، وبمنأى عن االنتهاك واالعتداء، 

حينها يمكن التخلص من جميع أشــكال 

الهيمنة والتسلط على الشعوب مجتمعة 

واألفراد والدول.



Sun. 29 Jan. 2023 Issue No. 5601 2023 29ch.editor@alsabaah.iq

أشــرعت البطولة الخليجيــة التي احتضنهــا العراق في البصــرة الفيحاء 

األبــواب املوصدة أمامنا لتنظيم مســابقات أخرى تباعــًا بفعل النجاحات 

املتحققــة في جوانــب عديدة أعادت الثقــة ملالعبنا في اســتقبال ضيوفها 

مجددًا.

بطولة غرب آســيا للمنتخبات األوملبية دون 23 عامًا املقبلة أســندت للعراق 

في االجتمــاع املنعقد يوم الخميس املاضي فــي األردن التحاد غرب القارة 

وستكون مالعب العاصمة مكانًا الحتضان املنافسات اإلقليمية في حزيران 

املقبل 

األجــواء التي خرجت بهــا بطولة خليجي البصرة بعــد قطيعة عن التنظيم 

لهــذه املســابقة دامت 44 عامًا وحظــي ثغر العراق الباســم بمد جماهيري 

من مختلــف البلدان املجــاورة والبعيدة وأبناء املحافظــة ومن محافظاتنا 

العزيــزة لتتحــول البصرة إلــى  لوحة فنيــة عامرة بالقصــص والحكايات 

والكرم والســخاء واإليثار والتالحم آثار إعجاب الضيوف وبلغ صدى ذلك 

أماكــن فــي أقصى الدول مازال شــهده طريًا في النفوس أمــاط اللثام عن 

ات وموانع كانت تقف باملرصاد لهذا التواصل املثمر
ّ

حواجز ومصد

عي أن األمور ســارت على مايرام في كل شيء وأن الجو بديع واألحالم 
َّ

ال ند

اء حوادث سير 
ّ

وردية وووو لقد خســرنا أرواحًا قربانًا للنسخة الخليجية جر

وإقبال غير مسبوق مللعبي جذع النخلة وامليناء وزحف أكثر من نصف مليون 

إنســان لدخول ملعب ال يتسع ألكثر من 65 ألف متفرج كان من املفترض أن 

يشــغله نحو 5 آالف عمانــي في الختام وأعــداد مماثلة من 

ضيوف عرب وأشــقاء خليجيني وأصحــاب بطاقات دفعوا 

 بســيناريو آخر 
ّ

أثمانها عبــر الحجز املســبق لكن ذلك مر

اقتطع شــيئًا من حــالوة التنظيم والجهد املبــذول لتقديم 

كت مشــاعر 
َّ

 نظيره وملســات حر
َّ

أجمل عرض في افتتاح قل

الناس في الداخل والخارج وحظي نشــيدنا الوطني بأبهى 

صور التفاعل وردده أبناء الوطــن في الداخل والخارج من 

القلب بفيض دموعهم ونشيج التواصل الحضاري مع أهلنا 

في كل مكان بعد قطيعة وابتعاد 

أكثــر مــن 100 ألــف متفرج شــغلوا الطاقــة االســتيعابية 

الكاملــة لســعة ملعبــي البصــرة واملينــاء في نفــس الوقت 

لحضور مباراتي الجولة األخيرة مــن دور املجموعات ونصف نهائي بطولة 

كأس الخليــج العربي وضعف هذا العدد لم يتســن له فرصة الحصول على 

مقعد شاغر في امللعبني ولو أن املنظمني استعانوا بملعب آخر سعة 250 ألف 

متفرج لبقي الحال كماهو وسط زحف املاليني من جمهورنا ومعهم ضيوف 

من أبناء الخليج والدول األخرى في ظل تســهيالت كثيرة منحتها الحكومة 

لت الحصول على 
َّ

العراقية لزيارة الوافدين وألغت بموجبها الرســوم وســه

تأشــيرات الدخول للعــراق عبر املطــارات والنقل بالحافالت والســيارات 

الخاصة ودور أبناء البصرة باستقبال ضيوفهم بكرم بالغ وحفاوة بالغة 

مالعــب بغداد وهي الشــعب واملدينــة والــزوراء ال يزيد اســتيعاب أحدها 

علــى 32 ألف متفرج ونجد ببطولة غرب آســيا املقبلة اهتمامًا أكبر من قبل 

جمهورنا العاشق للعبة كرة القدم ومعهم أشقاء من دول الجوار سيزيد من 

حجم املتابعة وســيعيد الزخم الحاصل في البصرة خالل خليجي 25 وربما 

ســترهق اللجنة املنظمــة بحاالت غير مســبوقة في ظل التنافس املشــروع 

وعودة مالعــب العاصمة الحتضان املباريات الدوليــة والبد من اآلن وضع 

الخطط والبرامج إلنجاح البطولة واالستفادة من األخطاء التي حصلت في 

االفتتاح والختام ومنع العديد من املظاهر غير السليمة 

نحن بحاجة إلى ملعب كبير يزيد على 80 ألف متفرج في بغداد وعلى وزارة 

الشــباب والرياضة أن تعيد العمل بمشروع ملعب التاجيات في بغداد وترفع 

طاقته االستيعابية إلى رقم أكبر يتيح ألبناء العاصمة تشجيع منتخبنا على 

أديمه ونقل املجموعات األخرى إلى الشــعب واملدينة والزوراء وأمامنا نحو 

4 أشــهر للقيام بذلك عبر تســريع األعمال وزيادة نســب اإلنجــاز وتطوير 

املشروع بإضافات نوعية أخرى أليس كذلك؟

محطات رياضية
انتخبت الهيئة العامة التحاد السباحة خالد كبيان رئيسًا لها خالل املؤتمر االنتخابي الذي عقد أمس السبت.

(الصباح الرياضــي): إن العملية االنتخابية تخللها التصويت  وقال نائب رئيس اتحاد اللعبة هاشــم محمد لـ

 علــى توجيهات االتحاد 
ً

على تغيير اســم االتحاد من الســباحة إلــى االتحاد العراقي للرياضــات املائية بناء

الدولي. وأســفرت النتائج عن حصول خالد كبيان على (30) صوتًا وهاشــم محمد (31) صوتًا وعدنان عبد 

الجليل (31) صوتًا وحســن عريان (24)صوتًا وإياد مشير جاســم (25) صوتًا وعصام حسن محمد (30) 

صوتًا ومصطفى محمد (30) صوتًا ووالء طارق حميد (29) صوتًا.

يعقــد االتحاد املركــزي لكرة القــدم، اليوم األحد، 

اجتماعــًا مــع املــالك التدريبــي اإلســباني بقيادة 

خيسوس كاساس، لوضع الخطوط العريضة ملشوار 

املنتخب الوطني خالل الفترة املقبلة.

وقال عضو اتحاد الكرة، رحيم لفتة،: إن "خيســوس 

كاســاس وجهازه املســاعد لم يغــادر إلى إســبانيا 

لقضاء إجازتــه، بعد انتهاء خليجــي 25 لغاية عودة 

رئيــس االتحاد عدنان درجال من األردن، بغية عقد 

اجتمــاع مهــم مرتقب مــع االتحاد ملناقشــة إعداد 

املنتخب للمرحلة املقبلة" .

وأضــاف: أن "االتحاد طوى صفحــة تتويج املنتخب 

بلقب خليجي 25، وســيبدأ العمل وفق برنامج جديد 

ســيتم االتفاق عليــه مع املالك التدريبــي للمنتخب 

لتهيئته لالستحقاقات املقبلة" .

وأشــار إلــى أن "املدرب كاســاس وجهازه املســاعد 

حريصــون كل الحرص على بناء منتخب مســتقبلي 

عالــي املســتوى، من خــالل برنامج ســيضعه ألجل 

ذلــك"، مبينــًا أن "االتحــاد ســيهيء لكاســاس كل 

الظروف بغية إنجاح مهمته املقبلة" .

وأوضــح لفتــة، أن "املــالك الفنــي اإلســباني يتابع 

عن قــرب كل مباريــات الــدوري العراقــي املمتاز، 

مــن خــالل الحضــور إلــى امللعــب وعبــر التلفاز، 

لتشــخيص الالعبــني واالطــالع على مســتوياتهم 

خالل املنافســات الختيار األفضل لدعوتهم لتمثيل 

املنتخب الوطني" .

وكان كاساس ومالكه املســاعد، قد باشروا عملهم 

فــور انتهــاء بطولــة خليجــي 25، التــي جــرت فــي 

البصرة، لتشــخيص الخلل والثغــرات التي رافقت 

أداء املنتخب خالل البطولة ملعالجتها ووضع الحلول 

.
ً
املناسبة لتالفيها مستقبال

 

ط فريــق الشــرطة بفرصــة الظفر 
َّ

فــر

باملركــز الثالــث بعــد تعادله مــع نوروز 

بهدفــني لــكل منهما فــي املبــاراة التي 

أقيمــت بينهمــا يــوم أمــس فــي ملعــب 

فرانسو حريري في أربيل، رافعًا رصيده 

إلى 23 نقطة في املركز الســادس، بينما 

اســتقر الفريــق الشــمالي عنــد املركز 

الســادس عشــر برصيــد 13 فــي ختام 

الجولــة الثالثــة عشــرة مــن 

دوري الكرة املمتاز.

حفلــت املبــاراة بالعديــد من 

الفرص الســيما التي سنحت 

للقيثــارة الخضراء على مدار 

تســابق  إذ  اللقــاء،  شــوطي 

ســيناريو  في  الشــرطة  العبو 

إهــدار األهــداف الــذي بــدأ 

عندما  األولــى  الدقائــق  فــي 

اس 
ّ

أضاع املهاجم محمود املو

هدفني محققــني أمام مرمى 

نــوروز بتمريرتني  مــن زميله 

محمــد داود الــذي أضاع هو 

اآلخــر بعدهــا بدقائق فرصة 

املقابــل  فــي  قــة، 
ّ

ثالثــة محق

املــدرب  كتيبــة  اســتعادت 

فــي  حضورهــا  كريــم  ولــي 

وســط امللعب واعتمــدت على 

الفتكاك  املشــتركة  الثنائيات 

الكــرات في وســط امللعب مع 

املرتدات وهذا ما تحقق لها في الدقيقة 

12 عبر أقدام املهاجم املحترف كالوديو 

اوليفيرا الذي اســتغل كرة مشــتركة مع 

مدافع الشــرطة فيصل جاســم ليتعامل 

معهــا بشــكل احترافي محــرزًا الهدف 

بقــى  الشــرطاوي  ق 
ّ

التفــو ،لكــن  األول 

حاضرًا وأسهم في إدراك هدف التعادل 

عبــر رأســية الخبير عالء عبــد الزهرة 

فــي الدقيقة 31 من الشــوط األول الذي 

انتهى بتعادل الفريقني 1-1.

في الشــوط الثانــي، اســتمرت منهجية 

املدرب مؤمن سليمان في انتزاع الكرات 

في وســط امللعــب ونقلها إلــى األطراف 

لعمل الكروســات مــع الحلــول الفردية 

ن البديل  أحمد فرحان من تسجيل 
ّ
وتمك

فــي  للشــرطة  الثانــي  التقــدم  هــدف 

الدقيقة 71 لكن مهاجم نوروز املحترف 

اوليفرا رد بسرعة محرزًا هدف التعادل 

الثانــي في الدقيقــة 75، لينتهــي اللقاء 

بتعادل الفريقني بهدفني لكل منهما .

يخــوض منتخبنــا الشــبابي في الســاعة 

الثالثــة مــن عصــر اليــوم األحــد لقــاءه 

التجريبي الثالث أمــام نظيره األردني في 

إطار سلسلة من املباريات التي يجريها في 

معسكره بمدينة أنطاليا التركية  تحضيرًا 

لنهائيــات آســيا للشــباب التــي تضيفهــا 

أوزبكســتان خــالل الفترة مــن ( 1 ولغاية 

19) أذار املقبل . 

ويختتم منتخبنــا مبارياته بلقاء رابع أمام 

فريق شباب (  Rapperswil ) الذي ينشط 

في الدوري السويسري املمتاز. 

اآلن  لغايــة  الرافديــن  ليــوث  وخــاض 

مباراتــني خــالل معســكره التدريبــي في 

أنطاليــا ، األولى انتهت بالتعادل الســلبي 

أمام طاجيكستان ،  بينما تغلب في الثانية 

علــى منتخــب قيرغســتان بنتيجــة 2 / 1 ، 

وتعد هاتــان املباراتــان مهمتــني ملنتخبنا 

الشــبابي بغيــة وقــوف مالكــه التدريبــي 

على الجاهزية الفنيــة والبدنية لالعبني ، 

 عن التطبيــق الخططي والواجبات 
ً
فضال

الفرديــة والجماعية للفريــق قبل الدخول 

في غمار املنافســات القارية ، الســيما أن 

رة 
ّ

ان من املنتخبــات املتطو
ّ

عــد
ُ

املنتخبني ي

في القــارة ضمن فئة الشــباب وقد تأهال 

مسبقًا إلى النهائيات  . 

ويطمــح مــدرب املنتخــب الكابــنت عمــاد 

محمد إلى تأمني ما اليقل عن مباراتني في 

بغــداد خالل الشــهر املقبل وقبــل املغادرة 

إلى أوزبكستان للمشاركة في البطولة التي 

ســتكون مؤهلة إلــى نهائيــات كأس العالم 

باللعبــة ، فــي الوقــت نفســه يأمــل مدرب 

الفريق التحاق جميع محترفيه في الخارج 

ومنهم مدافع منتخبنا الوطني آالي فاضل 

الذي يلعب فــي نادي غوتنبيرغ الســويدي 

، فيمــا تشــير األنبــاء مــن داخــل أروقــة 

ض املحتــرف في هولندا 
ّ

املنتخــب إلى تعر

بلند آزاد إلى إصابة حرمته من املشــاركة 

فــي املباراتــني الســابقتني خالل معســكر 

أنطاليا ، وناشــد عماد محمد في أكثر من 

مــرة أندية الدوري املمتــاز لتفريغ العبيها 

للمشاركة في استحقاقات منتخب الشباب 

ومنهــا املعســكر األخيــر فــي أنطاليــا إثر 

امتناع إدارتي الجوية والشــرطة عن تفريغ  

العبيهــا كاظم رعــد وعبد الرزاق قاســم 

للمنتخب وغيابهما عن املعسكر األخير . 

يذكــر أن قرعــة نهائيــات أمــم آســيا قد 

أوقعــت منتخبنــا فــي املجموعــة األولــى 

إلى جانب منتخبات أوزبكســتان وســوريا 

وأندونيسيا . 

على صعيــد متصل ، زار وفد من الســفارة 

العراقية في تركيا برئاسة السكرتير الثاني 

ســيف الشــريفي بعثة منتخب الشباب في 

 الوفد فريق 
َّ

مقــر إقامتــه بأنطاليا ، وحــث

ليوث الرافدين علــى تحقيق نتائج إيجابية 

في نهائيات كأس آســيا املقبلة والسير على 

خطــى املنتخــب األول الــذي أحــرز كأس 

الخليــج مؤخــرًا ، مــن جانبه قــدم املدرب 

عماد محمــد شــكره للوفد الزائــر واصفًا 

الزيــارة باإليجابيــة وتعكس مــدى اهتمام 

الخارجية العراقية باملنتخبات الوطنية.
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اخــتــتــمــت أمـــس تــصــفــيــات بــطــولــة الــســوبــر 
الــبــصــرة،  محافظة  فــي  بوكسينغ  بالكيك 
بمشاركة واسعة من الالعبني، وتعد باكورة 
نشاطات اتحاد اللعبة للعام الجديد 2023.

وقــــال الــنــاطــق اإلعـــالمـــي فــي اتــحــاد الكيك 
بطولة  إن  الرياضي):  (الصباح  لـ بوكسينغ 
السوبر اختتمت أمس بعد إقامة العديد من 
الـــنـــزاالت بــني الــالعــبــني املــشــاركــني، وكــانــت 
بــمــثــابــة بــوابــة الخــتــيــار عــنــاصــر منتخبنا 

ـــوطـــنـــي قـــبـــل خـــــوض غـــمـــار املـــســـابـــقـــات  ال
الخارجية، ال سيما أن منهاج العام الحالي 
يــتــضــمــن الــعــديــد مـــن األنــشــطــة الــريــاضــيــة 

محليًا وعربيًا وقاريًا وعامليا.
وأضـــــاف أحــمــد رحــيــم نــعــمــة أن فــعــالــيــات 
التدريبي  املــالك  بمتابعة  حظيت  املسابقة 
ملنتخبنا، الـــذي اخــتــار  األفــضــل واألنــســب 
املستويات  حسب  خارجيًا،  اللعبة  لتمثيل 

والنتائج النهائية.

حدد اتحاد الباغوت العاشر من الشهر املقبل 
مــوعــدًا إلقــامــة بطولة أنــديــة الــعــراق للناشئني 

والناشئات في محافظة بغداد.
قاسم  مصطفى  اللعبة  اتــحــاد  عضو  وذكـــر 
أن بــطــولــة األنـــديـــة ســتــقــام فـــي الــعــاشــر من 
الناشئني  بفئتي  وهي خاصة  املقبل،  شباط 
والــــنــــاشــــئــــات، مــبــيــنــًا أن األبـــــــــواب ســتــكــون 
مفتوحة أمام جميع الفرق الراغبة باملشاركة، 
وتعد محطة مهمة النتقاء عناصر املنتخبات 

الوطنية.
وأوضح قاسم أن رياضة الباغوت في تطور 
التي  الــخــطــوات  مــن  العديد  مستمر،  وهــنــاك 
ستسهم في نشر اللعبة واستقطاب الطاقات 

الشابة.
يــذكــر أن لــعــبــة الــبــاغــوت تــعــد مـــن ريــاضــات 
وتضم  النفس،  عــن  والــدفــاع  القتالية  الفنون 
مــجــمــوعــة مــن قــوانــني (الـــجـــودو واملــصــارعــة 

والكراتيه).

اعــلــن اتــحــاد الــكــراتــيــه منهاجه الــريــاضــي 
لــشــهــري شــبــاط وأذار املــقــبــلــني، والــبــدايــة 
ــة لــجــمــيــع الــفــئــات  ســتــكــون بـــإقـــامـــة بــطــول
بــغــداد،  جــنــوب  محافظات  لــفــرق  بالنسبة 
كــربــالء،  فــي  إلـــى دورة تحكيمية  إضــافــة 
ثــم تنظيم مــســابــقــة ألنــديــة شــمــال بــغــداد 
فضًال  السليمانية،  فــي  تحكيمية  ودورة 
عن تصفيات في بغداد الختيار تشكيلة 

املنتخبات الوطنية.

  

وصف العــب دهوك محمد معن فوز فريقه 

على حســاب النجــف بهدف واحــد مقابل 

الشــيء باملســتحق، مؤكدًا في الوقت نفسه 

أهمية مواصلــة تحقيق النتائــج اإليجابية 

بغية التقدم نحو املراتب األولى في مسابقة 

الدوري املمتاز.

إن  الرياضــي):  (الصبــاح  لـ معــن  وقــال 

فريقه قدم مستويات جيدة، واستحق الفوز 

والنقــاط الكاملــة التي عززت مــن رصيد 

دهــوك في الئحــة ترتيب الــدوري، بعد أن 

ن من إلحاق الخســارة األولى بالنجف 
ّ
تمك

في ملعبه وأمــام جماهيره، (وهــي الثالثة 

بشكل عام).

 في غايــة األهمية 
ُّ

عــد
ُ

وأضــاف أن الفــوز ي

لصقــور الجبال، وهــو يعد بمثابــة الحافز 

املعنــوي الكبيــر ملواصلة رحلــة النجاحات 

نحو بلوغ املراتب املتقدمة.

 وأشار معن إلى ضرورة طي صفحة مباراة 

النجــف والتركيــز على مــا هو قــادم، من 

خــالل مواصلــة العمل والتحضيــر البدني 

والفني، ومعالجة األخطاء وتصحيحها قبل 

خــوض االختبار املقبــل، بالقــدر ذاته من 

القــوة والروح والعزيمة، علــى أمل الخروج 

بفــوز جديد يضــاف إلى ســجل انتصارات 

الفريق الشمالي باملوسم الحالي.

وبهذه النتيجة رفع فريق دهوك رصيده إلى 

د رصيد النجف 
ّ

النقطة (21)، بينمــا تجم

عند (24 نقطة).

 

 وقــال نائــب رئيس االتحــاد املركــزي للعبة الذي 

ســيرأس وفــد العــراق لبطولــة مصر وليــد تركي 

بطولــة  إن   :  ( الرياضــي  الصبــاح   ) لـــ  جاســم 

الضاحية العربيــة من املســابقات املهمة وتحظى 

بمشــاركة جميــع الــدول العربية ولجميــع الفئات 

العمرية لكال الجنسني ألنها ستكون مؤهلة لبطولة 

العالــم الختراق الضاحيــة للشــباب واملتقدمني، 

مســبقة  هيمنــة  ستشــهد  املنافســات  أن  مبينــًا 

ملنتخبــات دول عــرب أفريقيــا التــي تمتلك خبرة 

واســعة من املشــاركات الدوليــة والعاملية والعبني 

أبطال لديهم ســجل حافل باإلنجازات على صعيد 

املشاركات العاملية.

ل املشــاركة بوفد 
ّ

 وأضــاف تركــي أن اتحــاده فض

قوامــه ســتة العبــني بفئة الناشــئني ألننــا نمتلك 

حظوظــًا كبيــرة فــي املنافســة على أحــد املراكز 

الثالثة األولى .

وفي الســياق ذاته كشــف نائب رئيس االتحاد عن 

مشــاركة العراق في بطولة آســيا للصاالت املغلقة 

والتي ستقام في كازاخستان في السابع من شباط 

املقبل والتي ستكون مؤهلة لبطولة العالم التي من 

املؤمل أن تقام في الصني شهر آذار املقبل.

وأوضــح أن الوفــد العراقــي يتألــف مــن ثمانيــة 

عدائــني بواقــع 5 للرجال و3 للنســاء فــي فعاليات 

100 م حواجز للنساء وســباق 100 م نساء والقفز 

العالــي وســباق 200 م نســاء أيضــًا وســباق 110 

م حواجــز رجــال والقفــز بالزانة والقفــز العالي 

وســباق 400 م، مؤكــدًا أن اختيــار الالعبــني جاء 

وفــق األرقام التأهيليــة املتحققة فــي االختبارات 

التــي أقامهــا االتحــاد في بغــداد مؤخــرًا، ونأمل 

من العبينــا تحقيق نتائج جيدة فــي هذه البطولة 

 التــي ستشــهد مشــاركة واســعة لبلــدان القــارة

 الصفراء .

  

أشــهر نادي القوة الجوية أمس السبت، تعاقده رسميًا مع الالعب 

رســالن حنــون، قادمــًا من نفط الوســط، مــن دون الكشــف عن 

التفاصيل املالية للصفقة، وسيشكل انضمامه إضافة مميزة لخط 

دفاع الصقور في املباريات املقبلة لدوري الكرة املمتاز.

(الصباح  وقــال الناطق اإلعالمــي لنادي الجويــة عالء محمــد لـ

الرياضي): إن فريقه ضم رســميًا املدافع رســالن حنون من نفط 

الوســط بعقد يمتد حتى نهاية املوسم الحالي، وهي ثالث صفقات 

الصقور في امليركاتو الشتوي، بعد التعاقد مع حسني فالح، وإضافة 

الالعب علي كاظم إلى كشــوفات األزرق عقب تماثله للشفاء التام 

مــن اإلصابة القوية التي أبعدته عن املالعب في الفترة الســابقة، 

وفي املقابل غادر أسوار الجوية كل من بكر قتيبة وحسن خالد على 

ســبيل اإلعارة لنادي الجوالن، بينما تم منح بطاقة االستغناء إلى 

املدافع علي حسن.

عــن مبــاراة الطلبة األخيــرة أوضح محمــد أن الفــوز كان بمثابة 

الحافز املعنوي لالعبني، إذ أســهم بتعزيز رصيد الفريق وابتعاده 

بصدارة الترتيب، على أمل مواصلة العروض املميزة أمام الزوراء 

في الجولــة املقبلة. يذكــر أن الجوية يتربع حاليًا علــى قمة ترتيب 

املســابقة برصيد (28 نقطة)، متفوقًا بفــارق نقطتني عن غريمه 

التقليدي الزوراء الذي يمتلك (26 نقطة).

  

بلــغ فريق الجوهــرة املرحلة الثانية املؤهلة لــدوري الدرجة األولى 

بكرة القدم في منطقة الفرات األوســط، وجاء تأهل الجوهرة بعد 

ره ملجموعته فــي محافظة بابل والتي ضمــت أندية املحاويل 
ّ

تصــد

ب واملشــروع وجنائن بابل. وجمع الجوهرة 16 نقطة وتمكن 
َّ

واملســي

مــن الفوز فــي املباراة األخيرة على منافســه جنائــن بابل بنتيجة 

هــدف لالشــيء وســينتظر األنديــة التــي تأهلت عــن محافظات 

الديوانية والنجف وكربالء والســماوة.  وفي الســياق نفســه أعلن 

رئيس النادي حسني السعبري أن الفريق سيدخل معسكرًا تدريبيًا 

في إحدى محافظات إقليم كردستان ملدة عشرة أيام، كما أن هناك 

رغبة في استقطاب أسماء كروية جديدة لدعم صفوف الفريق في 

املرحلة املقبلة. يذكر أن اتحاد الكرة ســبق أن قرر الســماح لفريق 

واحد فقط بالتأهل عن مجموعة بابل بعد أن وافق على بقاء الكفل 

فــي ذات املرحلة التي تأهل لها املوســم املاضي إضافة إلى اإلبقاء 

على املدحتية في دوري الدرجة الثالثة.

  

فــاز هافــال عبــد العزيز برئاســة 

الطائرة  للريشــة  املركزي  االتحاد 

الــذي  االنتخابــي  املؤتمــر  خــالل 

عقد يــوم أمــس فــي مقــر اللجنة 

األوملبية ببغداد، بينما حصل ماجد 

عزيز علــى منصب نائــب الرئيس 

وعضوية حيدر عبد الواحد عيسى 

وفــان شــوقي وصالح رفيــق وندى 

نبهــان وأحمــد علي الســعيد، وفق 

الرياضيــة 24  قانــون االتحــادات 

لسنة 2021.

وقــال عضو االتحاد العربي ورئيس 

اتحاد الريشــة هافــال عبد العزيز 

الرياضــي): بعد طي  (الصبــاح  لـ

صفحــة االنتخابــات ســيتم خالل 

الشــهر املقبل انطالق النشــاطات 

املحلية ومنها إقامة بطولة الدوري 

الفئــات  دوري  وكذلــك  املمتــاز 

االجتمــاع  وســيتضمن  العمريــة، 

األول للمكتــب التنفيــذي الجديــد 

تحديد مواعيــد وأماكن إقامة تلك 

البطــوالت مــن أجل فســح املجال 

أمــام املدربــني لتهيئــة الالعبــني 

بعد فترة توقف بســبب املشــكالت 

التي رافقت عمل االتحاد في العام 

املاضي وتجميد جميع نشاطاته. 

وأضــاف: أنــه وقــف على مســافة 

واحــدة مــن جميع املرشــحني وأن 

الهيئــة الجديــدة من أبنــاء اللعبة 

ل عمليــة التواصل مع 
ِّ

وهــذا يســه

ومعالجــة  والالعبــني  املدربــني 

املعوقات التــي تواجه فترة اإلعداد 

لالستحقاقات الخارجية.

 عبــد العزيــز أن العــراق له 
َّ

وبــني

مكانة فنيــة وإدارية فــي الخارطة 

العربيــة للعبة، إذ حصــد منتخبنا 

املركز الرابع فــي البطولة العربية 

للناشــئني للرجــال والنســاء تحت 

15 و17 ســنة، وأحرز العبونا أربعة 

أوســمة ملونة في النسخة املاضية 

التي احتضنتهــا العاصمة األردنية 

ان.
ّ

عم
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ضت ســابالينكا (24 عامًا) تأخرها 
ّ

وعو

في املجموعة األولــى لتتمكن من هزيمة 

بطلــة ويمبلــدون، بعــد مبــاراة دامــت 

ساعتني و28 دقيقة على ملعب رود ليفر، 

لترتقي إلى املركــز الثاني في التصنيف 

العاملي.

وجاءت املباراة النهائية لتختتم أسبوعني 

حيــث  الدراماتيكيــة،  املنافســات  مــن 

أقصــت ريباكينا 3 فائــزات في بطوالت 

الغراند سالم: البولندية إيغا شفيونتيك، 

املصنفــة أولى عامليًا، في ثمــن النهائي، 

الالتفية يلينا أوســتابينكو (17) في ربع 

النهائي والبيالروسية فيكتوريا أزارينكا 

(24) في نصف النهائي.

ولــم تخســر ســابالينكا أي مجموعة في 

ملبــورن قبــل النهائي، في بدايــة مثالية 

منذ مطلع العام الحالي حيث حققت 10 

انتصارات تواليًا في أستراليا بإحرازها 

لقب دورة أدياليد.

األولــى  املجموعــة  ريباكينــا  وحســمت 

ت 
ّ
 ســابالينكا رد

ّ
بعــد 24 دقيقــة، إال ان

بشــكل قــوي وفــازت باملجموعــة الثانية 

رغــم مقاومــة شرســة مــن منافســتها 

الكازاخســتانية، حيــث احتاجــت هــذه 

املجموعة إلى 57 دقيقة.

وأتــت املجموعــة الثالثة قمة فــي اإلثارة 

تفاصيــل   
ّ

أن واضحــًا  وكان  يــة، 
ِّ

والند

صغرى قد تحسم املباراة.

وتمكنت البيالروســية من كســر إرسال 

 شــوط 
ّ

منافســتها لتتقــدم 5 - 3، إال أن

املبــاراة جــاء عصيبــًا علــى الالعبتــني 

وتحديدًا على سابالينكا، التي لم تستطع 

حسم فوزها إال بشق األنفاس.

ستشــق  النهائــي،  خســارتها  ورغــم 

ريباكينــا طريقهــا نحو املراكز العشــرة 

األولــى فــي التصنيــف العاملــي، بعدما 

 بلغــت النهائي الكبيــر الثاني في غضون 

سبعة أشهر.
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بيــع قميــص ارتداه نجــم كــرة الســلة األميركية 

ليبــرون جيمس بمبلغ 3.7 ماليــني دوالر في مزاد 

أول أمــس الجمعــة، أي خمســة أضعــاف الرقــم 

القياسي السابق ألحد قمصانه.

ونالت عملية البيع «القياســية» اهتمامًا ملحوظًا، 

حيــث يتجه نجم لــوس أنجليس ليكــرز البالغ من 

اف التاريخي 
ّ

العمر 38 عامــًا إلى أن يصبح الهــد

لدوري كرة السلة األميركي للمحترفني.

وباعت دار سوثبي للمزادات في نيويورك القميص 

الذي ارتداه «امللك» في مباراة مع فريقه الســابق 

ميامي هيــت في نهائي الدوري عام 2013، عندما 

فاز على ســان انتونيو ســبيرز في املباراة السابعة 

ليتوج باللقب.

م الرقم القياســي الســابق البالــغ 630 ألف 
ّ

وحط

دوالر لقميص جيمس الــذي ارتداه في مباراة كل 

النجوم في عام 2020.

عد قميص مايكل جوردان في نهائي الدوري عام 
ُ

ي

1998 مــع شــيكاغو بولز، والــذي بيــع بمبلغ 10.1 

ماليــني دوالر في أيلــول 2022، أعلى «األغراض» 

قيمة.

كمــا تم بيــع قميــص أســطورة األرجنتــني دييغو 

مارادونــا فــي املبــاراة التاريخية التي اســتخدم 

فيها يــده لتســجيل هــدف الفــوز وإحرازاللقب، 

مقابــل 9.3 ماليني دوالر في دار ســوثبي في لندن 

العام املاضي. ويحتاج جيمس إلى 178 نقطة فقط 

ليتفوق على الرقم القياسي ألسطورة ليكرز كريم 

عبــد الجبــار البالــغ 38387 نقطة، وهــو من أكثر 

اإلنجازات الفردية التي بقيت عصية على كسرها.

كمــا باعــت دار ســوثبي فــي الوقت ذاته فســتانًا 

ارتدتــه األميــرة الراحلــة ديانا مقابــل 604.800 

دوالر.

3.7

  

 تتجه أنظار عشــاق الكرة اإليطالية اليوم األحد إلى املوقعة املرتقبة 

ــق في الصــدارة وروما فــي املرحلة العشــرين من 
ّ
بــني نابولي املحل

مســابقة الكالتشــيو، بينما يملــك ميــالن املترنح فرصة 

إلحيــاء آمال الدفــاع عن لقبه بعد اتســاع الهوة إلى 12 

نقطة، عندما يستضيف ساسوولو في اليوم ذاته.

وشكلت الخســارة األخيرة للروســونيري أمام التسيو 

برباعيــة نظيفة ضربــة كبيــرة آلماله فــي االحتفاظ 

باللقب، إذ بات نابولي ينفرد في الصدارة بشكل مريح 

ق التسيو وانتر ميالن وروما الخناق 
ّ

جدًا، بينما ضي

علــى ميــالن الوصيــف وباتــوا متأخرين عنه 

بنقطة واحدة فقط.

لذلك، تبدو مبــاراة نابولي وروما مفصلية 

في تحديد مســار املنافسة على اللقب، إذ 

 
ّ

 فــوز نابولي ســيضعه فــي موقف قوي
ّ

إن

 خسارته ستحيي آمال 
ّ

جدًا، في حني أن

شــعل أيضًا 
ُ

الفرق املنافســة، لكنها ست

معركة مركز الوصافة بالدرجة 

 عن الســباق 
ً
األولــى، فضــال

دوري  إلــى  للتأهل  املحمــوم 

زه 
ّ

أبطــال أوروبــا والــذي عــز

خروج يوفنتــوس من دائرة املنافســة 

ضه لعقوبة حســم 15 نقطة من رصيده 
ّ

عقب تعر

التهامه بتزوير البيانــات املالية الخاصة بانتقال 

بعض الالعبني.

واعتــرف مدرب ميالن ســتيفانو بيولــي بصعوبة االحتفــاظ باللقب 

”تبدو اآلن الكثير من األمور ال تعمل» .

ويستضيف ميالن نظيره ساسوولو املتعثر، مع آمال متضائلة في ظل 

تصميم نابولي الباحث عن لقبه األول منذ العام 1990 والذي 

نجح في تحقيق 50 نقطة بعد مرور نصف املوسم فقط.

وســتكون أم املواجهات تلك التي ســتجمع الفريق الجنوبي 

وفريــق العاصمــة وذلــك للمــرة األولــى 

منــذ اإلشــكال الكبير الذي نشــب بني 

وتســبب في  االلتراس  أنصارهمــا 

طريــق  علــى  فوضــى  حــدوث 

شــمال  في  رئيس  ســريع 

البالد، بعد أن التقوا 

فــي محطة خدمة 

بينو“  آل  ”باديــا 

في  توســكانا  في 

إلــى  طريقهــم 

املباراتني ضد سمبدوريا وميالن.

ولن يحضر مشــجعو روما إلى ملعب مارادونا 

ين بمنع حضورهم 
َ

حيث تمت معاقبة الجمهور

للمباريات خارج ملعبيهما طوال شهرين.

ويبدو روما في وضع جيد من الناحية الفنية 

في ظل شــراكة هجومية واعدة بني الدوليني 

اإلنكليزي تامي أبراهام واألرجنتيني باولو 

ديباال.

ب

ل

ي

ي

ى
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و

  

يخوض ليفربول حامل اللقب مواجهة ثأرية اليوم 

األحــد أمام مضيفه برايتون الــذي هزمه بثالثية 

نظيفة عندما اســتضافه على ملعب ”أميكس“ في 

14 كانون الثاني الحالي في املرحلة العشــرين من 

الدوري، وذلك ضمن منافســات الدور الرابع من 

مسابقة كأس االتحاد اإلنكليزي.

وعلــق مدربه األملاني يورغن كلوب على الخســارة 

وقتهــا ”ال أســتطيع تذكــر مبــاراة أســوأ خاضها 

الفريق من تلك التي مني فيها بالهزيمة املؤســفة 

أمام برايتون» .

وعانــى ليفربول الــذي يغيب عن صفوفــه الكثير 

ين 
َّ

من الركائز األساســية بســبب اإلصابة، األمر

أمام برايتون هذا املوسم حيث أرغمه األخير على 

التعادل 3-3 في املرحلة التاســعة مــن الدوري في 

تشرين األول املاضي.

ويعــود ليفربــول إلــى برايتــون وهو يحتــل املركز 

التاســع في الدوري املمتاز بفارق عشــر نقاط عن 

املراكــز األربعة األولى في تراجــع مخيف مقارنة 

مــع املواســم املاضيــة، آخرهــا املوســم املاضي 

عندما كان قاب قوسني أو أدنى من تحقيق رباعية 

تاريخية.

واعتــرف العب وســطه الدولــي اإلســباني تياغو 

ألكانتارا بأن ليفربول ال يزال متعبًا ذهنيًا بســبب 

مــا حصل املوســم املاضي، وقال: ”األمــر ال يتعلق 

فقــط باألمور البدنية، إنه شــيء نفســي ألننا كنا 

قريبني جــدًا من الفوز بكل شــيء والمســنا ذلك 

ولكن لألسف فشــلنا في تحقيقه“، في إشارة إلى 

الفوز بلقبي كأس االتحاد وكأس الرابطة املحليني 

وخســارة ســباق لقب الدوري في املرحلة األخيرة 

لصالح ســيتي ونهائــي دوري أبطــال أوروبا أمام 

ريال مدريد اإلسباني.

تتجه 

نا ــبــني

مســاب

إلحيــا

نقطة،

وشكلت

برباعي

باللقب

جدًا، ب

علــى م

بنقطة

لذلك،

في تح

فــو
ّ

إن
ّ

جدًا، ف

الفرق

عقب ت

التهام

  

يخوض الوصيف ريــال مدريد اليوم األحد مباراته 

املرتقبــة أمام ثالــث الترتيب ريال سوســييداد في 

قمة مواجهات الجولة التاســعة عشــرة من الدوري 

اإلسباني لكرة القدم.

وعلى الرغم من صعوبة املنافس إال أن مدرب النادي 

امللكــي اإليطالي كارلو أنشــيلوتي يدرك أنه مطالب 

بتحقيق الفوز والظفر بالنقــاط الثالث للبقاء على 

مسافة قريبة من غريمه اللدود،برشلونة.

وحجز ”لــوس بالنكوس“ بطاقته إلى املربع الذهبي 

للكأس بفوز مســتحق على جاره اللدود أتلتيكو 3 - 1 

في ديربي العاصمة، إال أنه خســر الفرنسي فيرالن 

منــدي والبرازيلي رودريغو صاحــب هدف التعادل 

بعد مجهود فردي رائع لإلصابة.

كما تحوم الشكوك بشأن مشاركة املدافع النمساوي 

دافيد أالبا الذي أدرج أنشــيلوتي اســمه على قائمة 

املشــاركني أمام أتلتيكو، قبل أن يعلن انسحابه من 

 الفرنســي 
ُّ
دون تحديــد األســباب. في حني ال يشــذ

أورليان تشواميني عن نظيره.

وخســر ريال في مباراتني تواليــًا أمام فياريال 1 - 2 

في املرحلة 16 من الدوري وبرشلونة في نهائي كأس 

السوبر، قبل أن يحقق 4 انتصارات تواليًا.

وتميــل األرقــام لصالــح ريــال الفائــز26 مــرة في 

املواجهات الـ 42 األخيــرة بينهما، مقابل 8 هزائم، 

علمًا أن الفوز األخير لسوســييداد يعود إلى شــباط 

2020 فــي الــكأس (4 - 3) علــى ملعــب ”برنابيو“، 

فــي حني حقق فــوزه األخير على النــادي امللكي في 

الدوري في أيار 2019.

مــن ناحيتــه، حقق النادي الباســكي سلســلة من 9 

انتصــارات تواليًا فــي مختلف املســابقات، قبل أن 

يخســر أمام برشــلونة في ربع نهائي الكأس، حيث 

فشل أيضًا في التسجيل للمرة األولى في 11 مباراة.

وتقام اليــوم أيضًا ثالثة لقاءات أخــرى في الجولة 

ذاتهــا، حيث سيشــد اتلتيكــو مدريد الرحــال إلى 

ملعب آل ســادار ملالقاة اوساســونا، ويســتقبل بلد 

الوليد ضيفه فالنســيا، بينما سيالقي اتلتيك بلباو 

سيلتا فيغو في ملعب األخير.

ن املترنح فرصة 

2الهوة إلى 12

م ذاته.

أمام التسيو

ي االحتفاظ 

 بشكل مريح

ا الخناق

عنه 

 

ســة

رصيده 

بانتقال

تصميم نابولي الباحث عن لقبه األو

نجح في تحقيق 50 نقطة بعد مرور

وســتكون أم املواجهات تلك التي

وفريــق العاصمـ

منــذ اإلشــكا

أنصارهم

حــدو

س

املباراتني ضد سمبدو

يحضر مشــجعو ر ولن

الج حيث تمت معاقبة

ملع للمباريات خارج

ويبدو روما في وض

في ظل شــراكة هج

اإلنكليزي تامي أب

ديباال.
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H o r o s c o p e  t o d a y

فــي  واضحــا  جهــدا  تبذلــون 

مالية  مطالــب  علــى  الحصول 

والكثير يجد نفسه في حالة من 

الشد العصبي انتم بحاجة إلى 

الكثير من الراحة.

خالل هذه االيام عليكم انجاز العمل 

املطلــوب منكم واالبتعاد عن األعمال 

اإلضافيــة. تحتاجــون لوســائل أكثر 

فعالة لتجنب هدر املال.

هنــاك الكثيــر من الظــروف قد تاتي 

بنتائج مهمة تغير مجرى تخطيطكم، 

أنتم بحاجــة إلى الكثير مــن الصبر. 

حاولوا تجنب إهدار املال .

هنــاك فرصــة للحصــول علــى 

عمل جديــد ونافع فقــط عليكم 

العائلــي  بوضعكــم  االهتمــام 

اســتقراركم  علــى  والحفــاظ 

النفسي. 

يبدو عليكم التعب وهناك من يتعرض 

ملشــادة كالميــة داخــل العائلــة، كما 

عليكــم االنتبــاه واخــذ الحــذر اثناء 

قيادتكم على الطرقات السريعة .

بصحتكــم  االهتمــام  عليكــم   

املتعلقــة  معامالتكــم  وتــرك 

لهــذا  الرســمية  باملؤسســات 

اليــوم، فقد تفشــل محاوالتكم 

وتخسرون جهودكم .

أنتــم اآلن في وضــع متقلب حيث 

الظروف تســير ضمن ميكانيكية 

غيــر متوازنة لكن الوقــت القادم 

يكــون مختلفــا وايجابيــا يتطلب 

تنظيم أفضل.

أنتــم اآلن فــي أجواء تحتــاج قليال 

من الصبــر كي يمكنكم العودة إلى 

الفرصة  لديكم  الطبيعي.  وضعكم 

للقيام بسفر إذا رغبتم في ذلك .

الوقت يشــير تكوينيا إلــى إمكانية 

القيــام بســفر خارجــي او متابعــة 

مواضيع لها صلة بتاشــيرة سفر او 

الحصول على قرار قضائي .

أنتــم أمــام توتــرات وضغــوط قد 

تســبب لكــم الكثير مــن االنعكاس 

ظروفكــم  العاطفية هــي في حالة 

مــن التراجــع لــذا تحتاجــون إلى 

الكثير من املرونة.

 منكم من يحصــل على مبلغ مالي 

كما بوسعكم القيام بسفر ناجح أو 

إجراء عمليــة تجارية ناجحة انتم 

في وقت ايجابي.

تتلقــون اتصاالت ناجحــة وأعلى 

مــن معدالتهــا اليوميــة  ويبــدو 

أكثــر  فــي  انشــغالكم  واضحــا 

مــن موضــوع الوقــت يســمح في 

التحرك نحو السفر .

بــني مركز ميتــرو للدفــاع عن حقــوق الصحفيني 

خالل تقريره الســنوي لعام 2022  أن خالل العام 

املاضي ســجل اقليم كردســتان 413 انتهاكا بحق 

اعالمية  ومؤسسات  صحفيني 

لحاالت مختلفة.

وقــال منســق املركــز رحمــن 

غريــب فــي حديثــه لـ“الصبــاح“ إن االنتهــاكات 

توزعت  بني حاالت منع 195 من التغطية الصحفية 

الصحفــي،  العمــل  ادوات  وكســر  مصــادرة  و68 

واعتداء بالضــرب والتهديد واالســتهزاء بحق46 

صحفيــا، وتم اعتقــال وحجز بدون امــر قضائي 

64 شــخصا واعتقال صحفيني بأمر 

قضائي 4 فقــط ، وتم ضرب وجرح 

26 صحفيــًا، فضــال عــن إغــالق 

ومهاجمــة القنــوات االعالميةعــدد 1، ومهاجمة 

مكاتــب اعالميــة بالصواريــخ عــدد 2، مداهمــة 

منــازل 3 صحفيــني، هجــوم وتشــويش الكتروني 

عدد 6، باالضافة إلى أخــذ تعهدات خطية من 16 

صحفيا، الفتا الى أن العام 2022 كالعوام السابقة 

وأثناء حدوث املشــكالت بني الحكومة واملؤسسات 

اإلعالمية أو بني املواطنني واملؤسسات االعالمية، 

تم التجاوز على قانون الصحافة، باعتباره امليزان 

 اللجوء إلــى تعليمات 
َّ

والحكــم الفصــل، بينما تــم

وتوجيهات وزارة الثقافة ونصوص قانون العقوبات 

العراقي.

املنافيــة  واإلجــراءات  التصرفــات  أن  وأضــاف 

لقواعــد الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان، جعلت 

مــن املنظمــات الدوليــة العاملة في مجــال حرية 

الرأي والتعبير وحريــة الصحافة من توجيه النقد 

إلى أداء الســلطة السياســية في اقليم كردســتان 

 للكــف عن تجاوزاتهــا في مجال حــق حرية الرأي 

والتعبير.

وكشــف رئيس لجنة الدفاع عن حقوق الصحفيني 

في نقابة صحفيي اقليم كردســتان نزاكت حسني 

فــي حديثــه لـ“الصبــاح“ أنه خــالل العــام 2022 

ســجلت النقابــة 73 انتهــاكا بحــق الصحفيني في 

اإلقليم، منها 18 حالة إهانة للصحفيني واملالكات 

االعالميــة و19 أمر إلقاء قبض بحــق الصحفيني 

و10 حــاالت تهديــد و20 حالة منــع مزاولة املهنة، 

و7 حاالت تكســير للمعدات االعالميــة، وتعد هذه 

االحصائيات أقل من العام 2021.
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لتشغيل  اسراء  تستعد  العمل  إلى  والديها  خروج  بعد 

الصوت  بمكبر  تصلها  أن  بعد  املفضلة  أغانيها  قائمة 

ثم تتركها تصدح في أرجاء املنزل، وتبدأ هي بتحضير 

وجبة فطور خفيفة لها، األغنيات التي تستمع إليها لم 

خفيفة  هي  وال  فيروز،  تغنيها  التي  مثل  صباحية  تكن 

بل  عمرها،  من  عشرة   الـتاسعة  في  فتاة  مع  تتالءم 

من  التخلص  أو  والفقد،  الفراق  تخص  جميعها  كانت 

الحبيب، إذ ضمت تشكيلة كبيرة منها وبلغات عدة.

ترى الفتاة أن أغنيات الفراق هي األقرب إلى روحها 

املطرب،  ووجــع  الشجي  اللحن  ناحية  من  وذوقها 

الدراسة..  في  زميالتي  عن  "أختلف  إنني  تقول  كما 

األحالم  تأخذني  وال  الضجيج  مع  بسهولة  أنسجم  ال 

الوردية".  

األخيرة  ــة  اآلون في  ارتفعت  فقد  للمصادر،  ووفقًا 

أعداد املشاهدات على أغاني االنفصال، وخاصة بعد 

الكولومبية  النجمة  أطلقتها  التي  الجديدة  األغنية 

شاكيرا "أوت أوف يور ليج – أعلى من مستواك" والتي 

مدافع  بكييه"  "جيرارد  السابق  زوجها  فيها  هاجمت 

برشلونة، وكما يقول املحاضر في الشعر الغنائي لدى 

معهد املوسيقى في برمنغهام مارتن رايت إن "أفضل 

تلك  هي  االنفصال  مشاعر  عن  رت 
ّ

عب التي  األغاني 

تابها".
ُ
التي عاشها ك

بالنسبة لألدب وأجناسه كالرواية والشعر، فإن  حتى 

التي  الحقيقية  التجربة  نحو  االنجذاب  هو  الطبيعي 

عادة ما تصل إلى أعماق املتلقي، وغالبًا فإن هذا األمر 

ال يختلف عند التوجه إلى مثل هكذا أغنيات تنم عن 

تجربة حب أو خطوبة منتهية أو زواج فاشل وحتى فراق 

وربما موت عزيز. 

لهذا  االستماع  عند  الكثير  غيرها  كما  اسراء  تعتقد 

ثم  ومن  البكاء،  في  ملحة  برغبة  األغنيات  من  النوع 

بداخلها  ما  لتفريغ  محاولة  وكأنها  النفسية،  الراحة 

مؤملة  لذكريات  يعود  قد  بعضها  سلبية  مشاعر  من 

تجذبه  املجتمع  أفــراد  من  "الكثير  أحداثها،  تجهل 

األغنيات الحزينة واألصوات الشجية ملطربيها، وكأن 

به"،  نشعر  نكن  لم  لو  حتى  أرواحنا  يفارق  ال  الحزن 

وفقًا لتعبيرها.
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الثقافة املصرية ندوة تحت عنوان   نظمت وزارة 

واإلرهاب"  التطرف  خطاب  ومناهضة  "اإلعالم 

هذا  في  املختصني  اإلعالميني  من  عدد  بحضور 

املجال .

 وقال عضو لجنة مواجهة اإلرهاب والتطرف في 

املجلس األعلى للثقافة املصرية اإلعالمي عاطف 

أنواع  اإلرهاب هو الديني، فهو  كامل: إن "أخطر 

يقوم  اإلعالم  وإن  بالسالح،  اإلرهاب  من  أخطر 

سلبيًا  األحــيــان  بعض  في  يكون  قد  مهم  ــدور  ب

عالم  أن  موضحًا  نية"،  بحسن  أو  عمد  عن  أما 

لكل  خاصة  صفحة  بوجود  و  ميديا"  "السوشيال 

فرد قام بحل كيان منظومة اإلعالم املطروح بما 

يعلم  أن  داعيًا  وأحداث،  أخبار  من  بنشره  يقوم 

الجميع خطورة املوقف.

من جانبه قال الدكتور سيد عويس: إن "اإلرهاب 

ذلك  وبعد  البشر،  عقول  من  يبدآن  والتطرف 

اآلخرين،  نحو  بالعداوة  الشعور  مظاهر  تبدأ 

تنافر  ضوء  في  األقرباء،  أقرب  من  يكونون  وقد 

أو  الواحدة،  األســرة  داخل  الشخصية  املصالح 

املجتمع الواحد، ثم تنتقل مظاهر الشعور بالعداوة 

وهيئات  وأحزاب  وطوائف  وفئات  مجموعات  بني 

الرياضية  املنافسات  من  وتتخذ  وفنية  رياضية 

التي  الكامنة  العداوة  مشاعر  عن  للتعبير  وسيلة 

أن  نجد  كما  األولــى،  التنشئة  مراحل  في  تتكون 

ألساسيات  يفتقدون  والقادة  املسؤولني  بعض 

اآلخر  والــرأي  الرأي  يتقبل  الذي  البناء  الحوار 

للود قضية"،  له، في سعة أفق وال يفسد  املخالف 

رأي  في  االعتدال  حد  عن  الخروج  من   محذرًا 

املؤسسة أو الدولة أو املجتمع أو اإلقليم.

ركزت  عديدة  مداخالت  الندوة  خالل  وجــرت 

ــاب والــتــطــرف  ــإلره  عــلــى أهــمــيــة الــتــصــدي ل

وأال  الشأن،  هذا  في  مختصني  وجــود  ــرورة  وض

يترك األمر عشوائيًا، وأن تكون هناك رقابة على 

السوشيال   " في  والعامة  الشخصية  الصفحات 

اإلرهاب  على  وتركز  تتناول  التي  وخاصة  ميديا" 

والتطرف.  

أصدرت حكومة إقليم كردستان تعليمات 

وأن  الخاصة،  االحتياجات  ذوي  بشأن 

مجانيًا  التوحد  ملرضى  العالج  يكون 

والنواحي  واألقضية  املــدن  عموم  في 

القرار  اإلقليم. جاء هذا  في محافظات 

املريض  الطفل  مــســاعــدة  أجــل  ــن  م

عن  والتخفيف  العالج  تكاليف  وتحمل 

الصحية  املراكز  عموم  في  ذويه  كاهل 

بمرض  املصابون  ويعاني  الحكومية. 

الحركة  فــرط  اضطراب  من  التوحد 

وغير  االنتباه،  ونقص  التعلم  وصعوبة 

ذلك من االضطرابات التطورية .

البيئية  للسياحة  الجبابيش  منظمة  باشرت 

املواد  رفع  شملت  األهــوار  في  تنظيف  حملة 

املحليني  السكان  وتعريف  فيها،  البالستيكية 

تعاني  التي  املنطقة  بيئة  على  بمخاطرها 

باألساس من انخفاض مناسيب املياه وتراجع 

مربي  هجرة  جانب  إلــى  السياحة،  حركة 

الجاموس والصيادين إلى مراكز املدن .

الحكومة  حملتها  خالل  من  املنظمة  وناشدت 

والتنوع  األهــوار  بدعم  املدنيني  والناشطني 

العودة  على  السكان  ومساعدة  فيها،  البيئي 

بعد  اليونسكو  صنفتها  التي  مناطقهم  إلى 

بأنها  العاملي  التراث  الئحة  إلى  انضمامها 

ملدن  تاريخي  وموقع  بايولوجي  تنوع  "مــالذ 

حضارة ما بني النهرين".
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والتنقيبات  التحريات  لدائرة  العام  املدير  أعلن 

في  أثرية  قطعة   756 على  العثور  عن  شلغم  علي 

موقع  إلى  زيارته  خالل  شلغم  وأوضــح  البصرة. 

التنقيب في القطعة املرقمة 407 شمال البصرة من 

خالل فتح ثالث نقاط تنقيبية A B C ،  استظهار 

بكسر  وبعضها  باللنب  بنيت  سكنية  لغرف  جدران 

اآلجر تعود ألدوار بنائية متعاقبة وهي تعود للفترة 

اإلسالمية العباسية.

من  مجموعة  اكتشفت  البعثة  أن  إلى  شلغم  وأشار 

اختلفت  قطعة   700 عددها  يبلغ  األثرية  القطع 

حسب سنة صنعها، منها من الفخار املزجج وقطع 

مجموعة  عن   
ً
فضال والعاج،  والحجر  النحاس  من 

العصور  إلى  تعود  التي  الفضية  املسكوكات  من 

اإلسالمية كاألموي والعباسي.

 

الــعــراق  فــي  الفرنسي  املعهد  احتفى 

السينمائي  للفيلم  األول  العرض  بتقديم 

قتيبة  املغترب  للمخرج  الخشب"  "رجل 

الثقافة  وزارة  وكيل  وحضره  الجنابي، 

جاسم،  عماد  الدكتور  واآلثار  والسياحة 

برفقة عدد من املهتمني بالفن السابع.

الثقافة  وزارة  دعم  على  حاصل  الفيلم 

دعم  عــن   
ً
فــضــال واآلثــــار،  والسياحة 

الدوحة،  ومؤسسة  القاهرة  مهرجان 

منها  عديدة،  جوائز  على  حصل  بينما 

للفيلم  طوكيو  مهرجان  من  الذهبية 

مهرجان  مــن  والــبــرونــزيــة  املستقل، 

أشبيلية السينمائي.

فخرنا  دواعــي  من  الــوزارة:  وكيل  وقــال 

عراقية  بقامة  نحتفل  أن  واعــتــزازنــا 

تواصل  ونثمن  العاملية،  الجوائز  تحصد 

املنجز  مــع  الفرنسي  الثقافي  املعهد 

بصمات  ولــعــل  ــي،  ــراق ــع ال اإلبـــداعـــي 

مخرجنا املميز قتيبة الجنابي تكاد تعلن 

وهو  العاملية،  املحافل  في  نفسها  عن 

التي  بأفكاره  العاملية  السينما  ينافس 

حنني  وتترجم  واملــعــارك  العنف  تدين 

على  الضوء  تسليط  وكذلك  املغتربني 

عذابات الالجئني. 

وإنتاج   وتصوير  إخــراج  من  كان  الفيلم 

اإلنتاج  في  أسهم  كما  الجنابي،  قتيبة 

املنتج العراقي علي رحيم.

ينتمي فيلم "رجل الخشب" إلى الفنطازيا 

وسينما املؤلف، وعن ذلك العراقي الذي 

مع  ــداث  األح وتبدأ  خشب،  إلى  يتحول 

اإلنسان"،  بحجم  "دمية  خشب  من  رجل 

الغابة،  فــي  موطنه  ــرك  ت على  يجبر 

وتتقاطع أقداره مع عدد من الشخصيات 

في أيام مسعاه الصعبة للعودة إلى مكانه 

األول "الوطن" ليرسم لنا رحلته في صور 

على  أجبروا  من  لكل  والقلب  العقل  من 

ترك أوطانهم، هكذا ال أحد يولد ويحلم 

أن يكون الجئًا. 

{ }

النجاح الــذي حققه العراق من خالل اســتضافة كأس الخليج 

العربــي 25 وعلى مختلف الصعد، كســر حاجز الصمت العربي 

والخليجــي وحتــى العاملــي إزاء العراق، وصنع رغبــة جيدة في 

اكتشاف عراق ما بعد االحتالل وعراق ما بعد صدام، واكتشاف 

حقيقة ما يجري فيه، فما بني املرئي منه واملسموع اختالف كبير 

في تصورات املنطقة عن الداخل العراقي، واتذكر أنني رافقت 

عــددًا من الوفــود الصحفيــة والخليجية أبــان زياراتهم خالل 

السنوات املاضية إلى العراق فوجدت أن قناعاتهم املسبقة عن 

العراق قبل دخولهم إليه قناعة ســلبية بشكل كبير، وما أن تبدأ 

جوالتنا معهم وتجوالهم في شــوارع بغداد ومطاعمها ومحالها 

سل يتحدثون عما وجدوا.  
ُ

حتى تتغير تلك القناعة ويتحولون إلى ر

البصــرة وكرم أهلها وأداء املخلصني فيها أســهم إلى حد كبير 

فــي تغيير قناعات الشــارع العربي والخليجــي خصوصًا اتجاه 

العراق، بل أصبح معظم إعالميي 

وصحفيــي تلــك الدول مراســلني 

فــي  للعــراق  ينشــدون   
ً
ورســال

تغريداتهــم وبرامجهم ومقاالتهم 

ل كثيرًا على 
ّ

وهذا بحــد ذاته ســه

قنع جيرانه 
ُ

العراق كدولــة في أن ي

ومحيطه بأنــه بلد صالــح للعيش 

والحياة،  واالســتثمار  والســياحة 

قبل خليجــي البصرة لم نســتطع 

قنع 
ُ
كصحفيني مهما اجتهدنا أن ن

زمالءنا العــرب وغيرهم بأننا بلد 

يعشق الحياة والجمال وأن ما يتم 

تسويقه بشكل سلبي عن بلدنا غير 

صحيــح باملطلــق، لكننــا اليوم ال 

نحتاج إلى ذلك العناء والجهد في 

إقناعهم بــل هم من صار يتحدث 

نيابة عنا.  اليوم في العراق عمومًا 

األقرب  كونها  خصوصًا  والبصرة 

إلى الخليــج جغرافيًا واثنوغرافيًا 

نحتاج إلى إحــكام قبضة القانون 

بشكل كبير في منع الصراعات العشائرية ومنع التجاوزات ومنع 

أيــة محاوالت لالغتياالت أو الســرقة أو أي من هذه التصرفات 

عيد البصــرة والعراق إلــى املربع األول، كوننــا نعتقد بل 
ُ

التــي ت

ونرى بأم أعيننا أن شــباب الخليج بات يتجــول بكل أريحية في 

البصرة وبغداد بسياراتهم الخاصة وبال حمايات، وهذا املشهد 

من شأنه أن يختفي مرة أخرى أمام أي حادث إرهابي أو جنائي 

يحصل ألحدهم ويعيدنا إلــى منطقة الدفاع عن أمن بلدنا ، ما 

نحتاجه اليــوم كمجتمع أن نعي جيدًا أننا في اســتضافة دائمة 

لجيراننــا، وعلينــا كدولة أن نولي بعد نجــاح الخليجي اهتمامًا 

خاصــًا لألمن في البصرة ومتابعة كل الحاالت الســلبية وأولها 

الصراعات العشــائرية التي باتت ال تحتمل سواء في البصرة أو 

غيرهــا.  فنجاح البصرة في اســتضافة كأس الخليج العربي لم 

 جدًا .
ً

يأت بسهولة، لكن فقدان هذا النجاح ربما يكون سهال

خارج الصندوق


