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تستأنف املؤسسة السورية للطيران، رحالتها الجوية 

(األحد  أسبوعيًا  رحلتني  بمعدل  وبغداد  دمشق  بني 

والخميس)، اعتبارًا من الـ 2 من شباط املقبل.

عبيدة  للطيران  السورية  املؤسسة  عام  مدير  وقال 

املهمة في خارطة  "بغداد من املحطات   
َّ

إن جبرائيل، 

عمل الخطوط الجوية السورية، وهي ضمن املحطات 

 كان التشغيل عليها مستمرًا، واليوم وفي 
ْ

التي سبق أن

ستتم  االقتصادية  والجدوى  املتزايد  الطلب  ضوء 

إعادة حركة املسافرين عليها ذهابًا وإيابا ًعبر مطار 

دمشق الدولي" .

ف يأتي 
ُّ

وأشار جبرائيل، إلى أنه "بعد عامني من التوق

التشغيلية  القدرة  ن 
ّ

تحس بسبب  التشغيل  استئناف 

بني  السفر  على  الطلب  ــادة  وزي الجوية،  للرحالت 

سوريا والعراق" .

أبدى برملانيون سابقون وحاليون في لجنتي املالية 

لدعوة  وتأييدهم  دعمهم  النيابيتني،  والنزاهة 

النظر  بإعادة  للحكومة  االتحادية  النزاهة  هيئة 

قوانني  في  والضريبية  الجمركية  باإلعفاءات 

الجشعني  التجار  من  كثيرًا   
ّ

أن مبينني  االستثمار، 

والتجارية  االقتصادية  الحياة  على  والطارئني 

باستيراد  وإعفاءاتها  االستثمار  إجازات  استغلوا 

تلك   
ّ

وأن التخصص،  نطاق  خارج  وبضائع  مواد 

الدولة من مبالغ طائلة  اإلعفاءات حرمت خزينة 

وعدم  الدولة  إيـــرادات  بتنويع  سهم 
ُ

ت أن  يمكن 

ب.
ّ
حصرها بسلعة "النفط" ذات السعر املتقل

الرابعة،  النيابية للدورة  املالية  اللجنة   مقرر 
ّ

وبني

لـ"الصباح":  حديث  في  الصفار،  أحمد  الدكتور 

 "دعوة هيئة النزاهة إلعادة النظر باإلعفاءات 
ّ

أن

االستثمار  قــوانــني  فــي  والضريبية  الجمركية 

قوانني  "أغلب   
َّ

أن موضحًا  صحيحة"،  جميعها 

الستينيات  حقب  إلــى  تعود  قديمة  االستثمار 

على  وتحتوي  املاضي،  القرن  من  والسبعينيات  

من  القانون  فِرغ 
ُ

ت التي  اإلعفاءات  من  كبير  عدد 

معناه الحقيقي في تحقيق األهداف التي وضع من 

أجلها" .

وهناك  جدًا،  ضرورية  األتمتة  "عملية   
َّ

بأن ه 
ّ

ونــو

 2021 لسنة  االتحادية  املوازنة  قانون  في  مــادة 

جميع  في  األتمتة  بتطبيق  املالية  وزارة  لزم 
ُ

ت

مفاصل الجهاز والنظام املالي، خاصة الضرائب 

الجمركية املفروضة على الشركات وغيرها" .

غير  اإليرادات  استحصال  تفعيل  "عملية   
َّ

أن وأكد 

جدًا،  مهمة  الضريبية  اإليرادات  خاصة  النفطية 

الجانب)  (أحــادي  العراقي  االقتصاد  بقاء   
َّ

ألن

في  يجعله  النفطية  ــرادات  اإلي الوحيد  ومصدره 

من  النفطية  السلع   
َّ

أن اعتبار  على  خطر  موقع 

السلع غير املستقرة وتعتمد على عمليات العرض 

والطلب وعلى األحداث الدولية" .

تتعرض  ما  غالبًا  النفطية  "السوق   
َّ

أن ــح  وأوض

أسعار  في  انخفاض  إلى  يؤدي  مما  صدمات  إلى 

العراقي،  لالقتصاد  ــة  أزم يسبب  مــا  النفط، 

من  ــراض  ــت االق ــى  إل الحكومة  تلجأ  وبالتالي 

 عن االعتماد 
ً
املركزي، فضال النقدي  االحتياطي 

عدم  بسبب  الخارجي  االســتــيــراد  على  الكلي 

في  النفطية  وغير  النفطية  اإليــرادات  استخدام 

تفعيل وتنشيط االقتصاد العراقي" .

القطاعات  "تفعيل  ضــرورة  إلى  الصفار،  ودعــا 

الرئيسة الحقيقية مثل الزراعة والصناعة والنقل 

الحكومة  تتمكن  حتى  وغيرها،  ــالت  ــواص وامل

التي  القطاعات  هذه  في  ــرادات  اإلي تحقيق  من 

االقتصاد  تنمية  في  النفطية  اإليرادات  مع  سهم 
ُ

ت

العراقي" .

تقرير  في  دعت  ة، 
َّ

االتحادي النزاهة  هيئة  وكانت 

نشر على موقعها اإللكتروني، إلى إعادة النظر في 

ة 
َّ

قوانني االستثمار التي منحت إعفاءات جمرگي

قبل  من  ذلك  واستغالل  سنوات؛  ة 
َّ

لعد ة 
َّ

وضريبي

إلى   معفاة وتسريبها 
ّ
التجار الستيراد مواد بعض 

ة.
َّ

األسواق املحلي

وحصرها  اإلعــفــاءات  تقليص  التقرير  واقترح 

دٍة 
َّ

حد
ُ

م إعــفــاءاٍت  منح  مع  الحكومّي،  بالقطاع 

 
ّ
ومواد ٍة 

َّ
إنتاجي خطوٍط  إلدخال   

ِّ
الخاص للقطاع 

د 
ُّ

تعد  
َّ

أن إلــى   
ً

شيرة
ُ

م عة، 
َّ
صن

ُ
م ونصف  ــة 

َّ
أولــي

سنواٍت   (10) إلى  تصل  التي  اإلعفاءات  قوانني 

والتي  ستوردين، 
ُ
وامل ني 

ّ
والصناعي ستثمرين 

ُ
للم

بلغت نسبتها لألعوام (2021-2019) على التوالي 

خزينة  حرم  باملئة)،   20 باملئة,   12  , 16باملئة   )

الدولة من مبالغ كبيرٍة.

وأوصى التقرير بتأليف لجان في وزارة الصناعة؛ 

 بموجبها 
َّ

لتدقيق كتب اإلخراج الجمرگّي التي تم

ضرورة  إلى  أشارت  كما  للمشاريع،  اإلعفاء  منح 

ة 
َّ

املنص وتوسيع  ة 
َّ

اإللكتروني الحوكمة  تفعيل 

ة 
َّ

ة للتنمية الصناعي
َّ

ة العام
َّ

ديري
ُ
ة بني "امل

َّ
اإللكتروني

ودوائــر  والضرائب  واملنافذ  الجمارك  وهيئات 

كتاب العدول".

النيابية،  النزاهة  لجنة  عضو  أشــار  ذلــك،  إلى 

خاص  حديث  في  الربيعي،  طه  أحمد  النائب 

ــى "ضــــرورة مــراجــعــة الــدولــة  لـــ"الــصــبــاح"، إل

ما  كل  النواب  ومجلس  الحكومية  واملؤسسات 

الجمركية  واإلعفاءات  االستثمار  بقوانني  يتعلق 

والضريبية املمنوحة للشركات االستثمارية" .

االستثمارية  واملشاريع  الفرص  "أغلب   
َّ

أن وبني 

وال  للدولة  ال  تذكر  فائدة  أي  تجلب  لم  الحالية 

للمواطنني، في وقت تشيد فيه تلك املشاريع على 

أصحابها  ويتلقى  بالغالب  للدولة  تابعة  أراٍض 

 عن 
ً
رة من املصارف الحكومية فضال

َّ
قروضًا ميس

االستفادة من اإلعفاءات الضريبية والجمركية"، 

بمراجعة  النزاهة  هيئة  ملطالب  تأييده  عن  معربًا 

واالمتيازات  باإلعفاءات  الخاصة  القوانني  جميع 

من  "كثيرًا  أن  ــح  وأوض للمستثمرين،  املقدمة 

ب 
ُّ

التهر لغرض  تأسيسها  ويجري  وهمية  املشاريع 

الضريبي وإدخال كثير من املواد والبضائع خارج 

نطاق اإلجازة" .

من  قانونية  شــروط  "وضــع  إلــى  الربيعي،  ودعــا 

من  املنجز  نسب  بتقديم  املستثمر  إلــزام  شأنها 

لضمان  االمتيازات  استحصال  ثم  ومن  املشروع 

االبتعاد عن املشاريع الوهمية" .

{ }

كبيرة  كميات   
َّ

ضخ املقبل  األسبوع  يشهد 

والحليب  والطحني  املــائــدة  بيض  مــن 

السوق  أسعار  عن   
ُّ

تقل ضة 
َّ

مخف بأسعار 

املحلية.

في  الغريري،  أثير  التجارة   وزيــر  وقــال 

رئيس  دولة  لتوجيهات  "تنفيذًا  إنه  بيان: 

 منافذ وزارة التجارة ستقوم 
َّ

الوزراء، فإن

 كميات كبيرة 
ِّ

خالل األسبوع املقبل، بضخ

ضة 
َّ

مخف بأسعار  والبيع  املائدة  بيض  من 

 كميات 
ِّ

 عن ضخ
ً

عن السوق املحلية، فضال

كبيرة من مادة الطحني األبيض بسعر 37 

ألف دينار للكيس وهو ما يقل عن األسعار 

منافذ  قيام  ر 
ّ

تقر كذلك  اآلن،  السائدة 

مادة  ببيع  املقبلة  األسابيع  خالل  الوزارة 

الثالثة  يتجاوز  ال  بسعر  الدجاج  لحوم 

الحليب  وبيع  الواحد  للكيلو  دينار  آالف 

(لتر واحد) بسعر ألف دينار فقط" .

في  لة 
َّ

املشك األزمــة  "خلية   
َّ

أن إلى  وأشــار 

األحــد،  أمــس  ناقشت،  التجارة  وزارة 

كبيرة  كميات   
ُّ

ضــخ منها  قـــرارات  عــدة 

خالل  واألجبان  واللحوم  األسماك  من 

حاجة  مع  يتالءم  بما  املقبلة  األسابيع 

منافذ  استمرار  وكذلك  املحلية،  السوق 

والحليب  ــدة  ــائ امل بيض  ببيع  ــــوزارة  ال

تم  ما  تفوق  بكميات  والدجاج  والطحني 

تزايد  بعد  املاضية  األيــام  خــالل  بيعه 

الوزارة  منافذ  في  املواد  هذه  على  الطلب 

التي استمرت بعمليات التجهيز بعد زيارة 

الوزارة  مخازن  إلى  الوزراء  رئيس  السيد 

الرعاية  عوائل  تجهيز  حملة  وإطالقه 

االجتماعية بخمس مواد إضافية" .

شياع  محمد  الــوزراء  مجلس  رئيس  وكان 

في  املتقدم  املــالك  ل 
َّ

خــو قد  السوداني، 

شركاتها  ك 
ُّ

تحر صالحية  التجارة  وزارة 

على مديات مختلفة، لغرض دعم املواطن 

األمن  يحفظ  بما  االحتكار  على  والقضاء 

الغذائي العراقي.

في  واألهوار  واملياه  الزراعة  لجنة  كشفت 

 الشركة التي أنشأت 
َّ

مجلس النواب عن أن

العامة  الشركة  في  "الداب"  سماد  مصنع 

البصرة  في  الجنوبية  األسمدة  لصناعة 

"وهمية"، وبينما تنشر "الصباح" نسخة من 

تقرير اللجنة بشأن امللف، نفت وزارة وقال 

كتاب  آل  مخيف  ثائر  للجنة،  السن  رئيس 

 "الشركة التي تعاقدت معها 
َّ

لـ"الصباح": إن

في  لالشتراك  واملعادن  الصناعة  وزارة 

إنشاء مصنع سماد (الداب) وهمية، مما 

يؤشر وجود فساد كبير في الوزارة.

وذكر تقرير للجنة بشأن إجراءاتها بصدد 

موضوع سماد "الداب"، حصلت "الصباح" 

على نسخة منه، أنه بمجرد ورود معلومات 

إلى اللجنة تفيد بوجود أسمدة تحتوي على 

نسبة عالية وغير مسموح بها من اإلشعاع 

في كمية معينة من سماد "الداب"، بادرت 

اللجنة إلى عقد اجتماع عاجل في مجلس 

وبحضور  الدستورية  بالقاعة  الــنــواب 

لــجــان (الصحة  مــن  اب 
ّ

ــو ــن ال مــن  ــدد  ع

والتجارة  والصناعة  واالقتصاد  والبيئة 

واالستثمار والتنمية) وعدٍد من النواب من 

الوزارات  ممثلي  واستدعاء  اللجان،  باقي 

ممثلي  مــن   
ٌ

كــل وهــم  املعنية  القطاعية 

مركز  عام  بمدير  ممثلة  البيئة  (وزارة 

الشركة  عام  ومدير  األشعة،  من  الوقاية 

 لوزارة 
ً
العامة للتجهيزات الزراعية ممثال

نحو  الصناعة،  وزارة  وممثلي  الزراعة، 

مدير  بضمنهم  عامني  مديرين  خمسة 

وبعد  لألسمدة)،  الجنوبية  الشركة  عام 

من  الــعــديــد  واستفسار  األســئــلــة  ــرح  ط

لم  الــوزارات  ممثلي  من  النواب  السادة 

هناك   
َّ

أن وظهر  باألجوبة  قناعة  تحصل 

أصــل ــي  ف وغــمــوضــا  ــًا  ــح واض  تناقضًا 

 املوضوع.

الرابط  السكك   
ِّ

خط مشروع  النقل  وزارة  أدرجت 

بني ميناء الفاو وتركيا ضمن موازنة العام الحالي، 

بينما  ة، 
َّ
الجاف القناة  مشاريع  ضمن  من   

ُّ
يعد الذي 

تستعد الفتتاح خط بغداد - فلوجة قريبًا بعد توقفه 

منذ 2019.

وترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، 

لبحث  ص 
ِّ

ص
ُ

خ اجتماعًا  املاضي،  األسبوع  نهاية 

ة بحضور وزير 
َّ
القناة الجاف سير العمل في مشروع 

النقل والشركة االستشارية املكلفة بإعداد تصاميم 

املشاريع  ضمن  يندرج  املشروع   
ّ

أن وأكد  املشروع، 

ه 
ّ

ووج الحكومة،  عليها  ز 
ِّ
ترك التي  الستراتيجية 

بضرورة اإلسراع في تنفيذه واختصار مراحله.

السكك  شركة  في  واإلعــالم  العالقات  مدير  وقال 

خط   
َّ

إن لـ"الصباح":  الشويلي  جواد  للوزارة  التابعة 

سيكون  وتركيا  الفاو  ميناء  بني  الرابط  السكك 

يشمل  الخط   
َّ

أن  
َّ

وبني متر.  كيلو  و200  ألفني  بطول 

وكذلك  والبضائع،  املسافرين  لنقل  حديد  سكة   
َّ

مد

 
ِّ

مد عن   
ً
فضال الشاحنات،  لسير  سريع  بري  طريق 

ذ 
َّ
سينف املشروع   

َّ
أن الشويلي  وأضاف  للغاز.  أنبوب 

صة في 
ِّ

ل شركة (الستوم) الفرنسية املتخص
َ

من ِقب

وصناعات  الحديد  للسكك  التحتية  البنى  تأسيس 

 
ْ

أن سبق  إيطالية  شركة   
َّ

أن إلى  مشيرًا  القطارات، 

 عن اختيار 
ً
مت دراسة الجدوى للمشروع، فضال

ّ
قد

أفضل مسار لربط ميناء الفاو بالحدود التركية.

املهمة  املشاريع  من   
ُّ

عد
ُ

ي املشروع  هذا   
َّ

أن إلى  ولفت 

كونه  للبلد  مهمًا  إيجابيًا  انعكاسًا  ستحقق  التي 

عن   
ً
فضال ــا،  وأوروب آسيا  بني  وصل  حلقة  سيكون 

طريق  إنشاء  طريق  عن  ــروري  امل الزخم  تخفيف 

سريع مخصص لسير الشاحنات خارج حدود املدن.

 شركة السكك تستعد خالل األيام 
َّ

وتابع الشويلي أن

بغداد  سكك  بخط  العمل  الستئناف  املقبلة  القليلة 

جائحة  بسبب   2019 نهاية  منذ  توقفه  بعد  فلوجة   -

الخطوط  من   
ُّ

عد
ُ

ي الخط  هذا   
َّ

أن وأوضــح  كورونا. 

 هناك مطالبات من قبل أهالي 
َّ

الحيوية املهمة، وأن

إنجاز  بعد  السيما  فتحه  ــادة  إلع الفلوجة  مدينة 

ضه 
ُّ

تعر بعد  سابق  وقت  في  تأهيله  أعمال  الشركة 

لعصابات  اإلرهابية  العمليات  بسبب  تخريب  إلى 

داعش التكفيرية. 

من  الكثير  الدولي  بغداد  معرض  أرض  على  احتشدت 

طاقة  ومؤتمر  معرض  في  للمشاركة  العاملية  الشركات 

العراق الدولي الثامن، الذي تأكد من خالله إضافة 1000 

ميغاواط إلى الشبكة الوطنية خالل 2023.

 "مثل هذه املعارض 
َّ

وزير الكهرباء زياد علي فاضل قال: إن

 التحديات التي 
ِّ

سِهم في دعم حل
ُ

واملشاركة النوعية فيها ت

املناخية  التحديات  للوقوف عند  الكهرباء، وكذلك  تواجه 

ل نحو الطاقة النظيفة" .
ّ

وأخذ الِحيطة للتحو

 "العمل متواصل من أجل سد الفجوة بني اإلنتاج 
َّ

وأكد أن

من  الكهرباء  وتجهيز  بإنتاج  االستقرار  وتحقيق  والطلب 

خالل رفع كفاءة املحطات الغازية"، الفتًا إلى وجود خطة 

إنتاج  من  الضائع  لتقليل  والتوزيع  النقل  شبكات  لتأهيل 

املؤتمرات  ته 
َّ

أقر بما  الوزارة   اهتمام  إلى  الفتًا  الطاقة"، 

رات املناخية.
ُّ

صة في موضوع التغي
ِّ

الدولية املتخص

حديثه  في   
َّ

بني فقد  سلمان  داود  أثير  التجارة  وزير  أما 

إلى  األداء  تطوير  على   عازمة  الحكومة   
َّ

أن املقتضب 

جميع  في  إيجابية  بصمة  تترك  وسوف  كبيرة،  مستويات 

القطاعات، ال سيما في قطاع الطاقة.

 "التعاون 
َّ

في حني أملح ممثل شركة جنرال إلكتريك إلى أن

 إلى أكثر من 6 
ُّ

بني الشركة ووزارة الكهرباء العراقية يمتد

رت قرابة 2،4 مليار دوالر 
َّ
 الشركة وف

َّ
عقود ، الفتًا إلى أن

من صناديق عاملية لتطوير قطاع الطاقة في العراق" . 

البشرية  املوارد  تطوير  على  عملت  الشركة   
َّ

أن إلى  وأشار 

نهم من التكنلوجيا 
ِّ
العراقية من خالل برامج تدريب تمك

مع  ف 
َّ
مكث بأسلوب  تعمل  "الشركة   

َّ
أن إلى  الفتًا  املتطورة"، 

وزارة الكهرباء لوضع صورة مستقبلية عن قطاع الكهرباء 

وتأمني طاقة مستدامة للعراق " .

تدرك  "الشركة   
َّ

أن  
َّ

بــني فقد  سيمنز   شركة  ممثل  أمــا 

أهمية تطوير قطاع الطاقة في العراق وعملت على تطوير 

خالل  من  الشركة   
َّ

أن إلــى  مشيرًا  املحلية،"  الخبرات 

الشبكة  إلى  ميغاواط   1000 إضافة  على  تعمل  مشاريعها 

الوطنية" .

تطوير  إلى  تدفع  كبرى  ــوارد  م يملك  "العراق   
َّ

أن وأكــد 

االقتصاد وقطاع الطاقة ومنها الغاز الطبيعي الذي يمكنه 

الطاقة"،  لتصدير  مركزًا  يكون   
ْ

أن إلى  العراق  يقود   
ْ

أن

ي هذا القطاع 
ِّ

ي نهج ينم
ِّ
 الشركة تعمل على تبن

َّ
الفتًا إلى أن

ر الطاقة ملاليني العراقيني بالعمل على إيجاد الحلول 
ِّ
ويوف

الالزمة لهذا القطاع" .

3 تفاصيل�
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شياع  محمد  الــــوزراء  رئــيــس  نــاقــش 

ملجلس  العام  ــني  األم مع  الــســودانــي، 

علي  بن  محمد  العرب  الداخلية  وزراء 

األمني  التعاون  األحــد،  أمس  كومان، 

في مجال مكافحة التطرف واملخدرات 

واإلرهاب.

"الــســودانــي  أن  ملكتبه،  بــيــان  وذكـــر 

اللقاء  خالل  وجــرى  كومان،  استقبل 

مجال  في  األمني  التعاون  على  التأكيد 

وفي  ــــاب،  واإلره التطرف  مكافحة 

 
ً
فضال املخدرات،  آفة  مكافحة  مجال 

واملعلوماتي  ــي  ــن األم التنسيق  ــن  ع

املشترك وتبادل الخبرات".

البيان،  بحسب  الــســودانــي،  وأشـــار 

اإلرهاب  محاربة  في  العراق  "دور  إلى 

بالنيابة عن العالم، ومكانته في إرساء 

أمنها  وتعزيز  املنطقة  فــي  الــســالم 

واستقرار شعوبها".

الوزراء،  رئيس  قرر  ذلك،  غضون  في 

تكليف حسن نعمة الياسري، مستشارًا 

له للشؤون الدستورية.

قرر  "السوداني  أن  آخــر،  بيان  وذكــر 

للشؤون  له  مستشارًا  الياسري،  تكليف 

"الــيــاســري  أن  مبينا  الــدســتــوريــة"، 

اجتماعات  بعقد  عمله  مهام  سيبدأ 

ولقاءات والتباحث مع ممثلي الرئاسات 

عن   
ً
فضال والتشريعية،  التنفيذية 

بغية  القضائية  السلطة  مع  الــتــداول 

إلجــراء  طريق  خارطة  مالمح  رســم 

التعديالت الدستورية املطلوبة".

جــاءت  الخطوة  "هـــذه  أن  ـــاف،  وأض

بعض  لتنفيذ  الحكومة  من  التزامًا 

الوزاري الذي صادق  مضامني املنهاج 

األول  تشرين  في  النواب  مجلس  عليه 

الكتل  باتفاق   
ً
وعمال العام2022،  من 

إجــراء  إلــى  الحاجة  حــول  السياسية 

تعديالت دستورية يتفق عليها، وتجنبًا 

لتكرار حاالت االنسداد السياسي التي 

حصلت بمراحل مختلفة، خصوصًا في 

الفترة األخيرة".

من  سعيًا  يأتي  اإلجراء  "هذا  أن  وتابع 

املطلوبة  االنسيابية  لتحقيق  الحكومة 

يتوافق  بما  الدولة،  مفاصل  في  للعمل 

االتحادية  للمحكمة  سابقة  قرارات  مع 

القضاء األعلى،  العليا ومواقف ملجلس 

انطوت على الدعوة إلجراء التعديالت 

ــن كــون هذه   ع
ً
الــدســتــوريــة، فــضــال

الخطوة تمثل تأييدًا من الحكومة للرأي 

الفعلية  الحاجة  حول  العراق  في  العام 

إلجراء تلك التعديالت".

رهنت وزارة الهجرة واملهجرين عودة النازحني إلى مناطقهم 

صندوق  من  كل  ينفذها  التي  باملشاريع  النزوح،  ملف  إلنهاء 

بحل  يسهمان  كونهما  األقاليم،  تنمية  وخطة  اإلعمار  إعادة 

األزمة بشكل نهائي في تلك املناطق. 

جهاكير  عباس  علي  ــوزارة  ال باسم  الرسمي  املتحدث  وقــال 

تنمية  وخطة  اإلعمار  إعادة  صندوق  مشاريع  إن  لـ"الصباح": 

البنى  وأعمال  الخدمية  األوضاع  تسوية  على  تعمل  األقاليم، 

التحتية في املناطق املحررة، إذ سيسهمان بشكل كبير في حل 

أزمة النازحني السيما في موضوع عودتهم الطوعية إلى مناطق 

سكناهم األصلية.

ــــوزارة مع  ال ــل  ــواص وت تنسيق  ــدد، عــن  ــص ال بــهــذا  وكــشــف 

إكمال  أجل  من  النازحني،  بشؤون  املهتمة  الدولية  املنظمات 

دعم  وجــود  مؤكدا  مناطقهم،  إلــى  الطوعية  عودتهم  أمــور 

أعــوام  منذ  املستمر  النزوح  ملف  إلنهاء  جانبها  من   كبير 

في العراق.

في  البقاء  تفضل  النازحة  ــر  األس فــإن  مراقبني،  وبحسب 

األصلية،  سكناها  مناطق  إلى  العودة  على  النزوح  مخيمات 

بسبب ما تعانيه من خراب وانعدام للخدمات األساسية للحياة 

جانب  إلى  لهم  للعمل  فرص  أي  وجود  عدم  عن  فضال  فيها، 

املشاكل االجتماعية. 

بدعم  مستمرة  ــه  وزارت أن  ذاتــه،  السياق  في  جهاكير  وذكــر 

املندمجني  أو  خارجها  أو  املخيمات  في  املقيمني  النازحني 

إذ  واملحدودة،  املتاحة  اإلمكانات  وبحسب  النزوح  بمجتمعات 

تستمر برفدهم باملساعدات اإلغاثية والغذائية والصحية إلى 

املختصة  املالكات  من  املقدم  املختص  النفسي  الدعم  جانب 

بالوزارة.

حديثة  كاميرات  قريبا،  أربيل  ــرور  م مديرية  تشغل 

بنظام  املركبات  سرعة  ملراقبة  املحافظة  ــوارع  ش في 

نصبها،  ــال  ــم أع ــام  ــم إت بــعــد  نــقــطــة)  إلـــى   (نــقــطــة 

من  الشوارع  في  املركبات  سير  سرعة  لتحديد  والهادفة 

أجل تقليل الحوادث.  

حديث  في  حاجي  فاضل  املديرية  باسم  املتحدث  وقال 

املختصة  الشركة  انتهت  الذي  النظام  إن  لـ"الصباح": 

داخل  السريعة  الطرق  في  كاميراته  نصب  أعمال  من 

في  مدة  منذ  التنفيذ  حيز  دخل  قد  كان  حاليا،  املدينة 

ستنصب  وقريبا  أربيل  في  واآلن  السليمانية،  محافظة 

يختلف  جــدا  متطور  نظام  هو  دهــوك،  في  كاميراته 

نقطة  عند  املركبة  سرعة  يقيس  كان  الذي  سابقه  عن 

أو قبلها يكون السائق حرا  بسرعة   معينة فقط، وبعدها 

يراقب  يبقى  الجديد  النظام  أن  املــركــبــة.وأضــاف 

كيلومترات  أربعة  إلى  يصل  ملدى  كامرتني  عبر  السرعة 

على  مجبرا  سيكون  السائق  ــإن  ف وبالتالي  وهــكــذا، 

املحددة  بالسرعة  الطريق  مسافة  طــوال  ــزام  ــت االل

املطبقة، للقوانني  وفقا  للعقوبة  سيتعرض  وإال   سلفا، 

ــة،  ــل ــب ــق ــــــدة امل ـــــالل امل ـــه ســيــتــم خ ـــأن مـــنـــوهـــا ب

ــــة  ــــعــــادي ـــا فــــــي بـــــاقـــــي الــــــطــــــرق ال ـــه ـــب ـــص  ن

داخل أربيل  .
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 2022 لسنة   320 قــرار  إن  بغداد  أمانة  قالت 

والتجاوزات،  العشوائيات  مشكلة  يعالج  لم 

واقــتــصــر تــنــفــيــذه عــلــى تــحــويــل األراضـــي 

إلى  لــلــدولــة  اململوكة  املشغولة   الــزراعــيــة 

سكنية.

وإعالم  عالقات  ملدير  اإلداري  املعاون  وقال 

قرار  إن  لـ"الصباح":  البخاتي  سعد  األمانة 

من  مؤخرا  اتخاذه  تم  الذي    2022 لسنة   320

قبل مجلس الوزراء، أجاز ألمانة بغداد تحويل 

سكنية  إلى  املشغولة  الزراعية  األراضي  جنس 

وتمليكها إلى ساكنيها، بشرط أن تكون عائدة 

إلى الدولة.

مشكلة  يــعــالــج  لـــم  ـــقـــرار  ال أن  وأضـــــاف 

تمت  قانون  هناك  يوجد  وإنما  العشوائيات، 

النواب،  مجلس  في  وثانية  أولى  قراءة  قراءته 

التعديالت  إجــراء  لغرض  سحبه  تم  وبعدها 

الالزمة عليه بسبب وجود بعض الفقرات التي 

بغداد،  ملدينة  األساس  التصميم  مع  تقاطعت 

وقوانني  تشريعات  هناك  ستكون  أنــه  مبينا 

أخرى ملعالجة العشوائيات والتجاوزات.

الزراعية  األراضــي  مشكلة  أن  البخاتي  وبني 

يعالجها  لم  أشخاص،  إلى  تعود  التي  املشغولة 

القرار أيضا، وأن األمانة بانتظار القوانني التي 

تصدر ملعالجة هذه القضية.

األراضي  تكون  أن  اشترط   320 قرار  أن  وتابع 

في  حيوية  مشاريع  أي  تعيق  وال  للدولة  مملوكة 

املستقبل كمد خطوط ناقلة أو مناطق محرمة، 

وتحويل  تمليكها  لألمانة  يجوز  الحالة  وبهذه 

جنسها إلى سكني.

وأكد أن ملف األراضي الزراعية وتمليكها ليس 

بالسهل، الفتا إلى وجود توجه حقيقي من قبل 

التنظيم  إلعادة  بغداد  وأمانة  الوزراء  مجلس 

الحضري للعاصمة.

ـــر الــداخــلــيــة عــبــد األمــيــر  بــحــث وزي

الشمري، أمس األحد، مع وزير الدفاع 

مجمل  العباسي  سعيد  محمد  ثابت 

األمني  امللف  وتسلم  األمنية  األوضــاع 

في مراكز املدن.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان، أن 

اللقاء  بداية  في  رحب  الداخلية  "وزير 

جملة  معه  وبحث  الدفاع  وزير  بضيفه 

املشترك  االهتمام  ذات  املواضيع  من 

في  األمنية  األوضـــاع  مقدمتها  فــي 

البالد".

امللف  تسلم  بحث  جرى  "كما  وأضافت: 

من  املــدن  مراكز  من  عدد  في  األمني 

واالستعدادات  الداخلية،  وزارة  قبل 

األمنية  األجهزة  عمل  إلنجاح  الجارية 

في هذا الصدد".

وأشارت الوزارة إلى أن "الجانبني بحثا 

التنسيق والتعاون بني القطعات األمنية 

وتكثيف  وخارجها  ــدن  امل مراكز  في 

ــاب  اإلره مكافحة  أجــل  مــن  الجهود 

وتقديم  صورها  بمختلف  والجريمة 

الخدمات للمواطنني".

النيابية،  والغاز  النفط  لجنة  تراجعت 

التي  التطمينات  ــن  ع األحــــد،  أمـــس 

الكاز  وقود  أزمة  انتهاء  بشأن  أطلقتها، 

من  استغرابها  مبدية  يومني،  خالل  أويل 

عدم إيفاء وزارة النفط بوعودها. 

نغيمش  باسم  النائب  اللجنة  عضو  وقال 

لـ"الصباح": نستغرب استمرار أزمة الكاز 

تعهدت  النفط  وزارة  أن  برغم  اآلن  إلى 

إلى  مشيرا  يومني،  خالل  األزمة  بإنهاء 

أن الجهات املعنية بهذا األمر تبرر األزمة 

بأن الباخرة املحملة بالكاز موجودة ولكن 

لم تفرغ حمولتها بعد لعدم وجود رصيف 

وقت  إلى  تحتاج  وأنها  ذلك،  شابه  ما  أو 

لتوزيع  وقت  إلى  تحتاج  أنها  كما  للتفريغ 

املنتوج بني املحافظات.

بمثابة  املـــبـــررات  هـــذه  نغيمش  وعـــد 

تقصير، موضحا أنه في اتصال سابق مع 

سومو  شركة  مدير  سواء  املعنية  الجهات 

أكدوا  وغيرهم  املصافي  عام  مدير  أو 

النهائية  النتيجة  ولكن  أزمة  توجد  ال  أنه 

يشار  الوقود.  مادة  في  حاد  نقص  هناك 

تزال  ال  الكبيرة  املركبات  طوابير  أن  إلى 

بغداد  في  وقــود  محطات  أمــام  تصطف 

وعدد من املحافظات للحصول على مادة 

الثاني،  كانون   25 وبتاريخ  أويــل.  الكاز 

نشرت صحيفة "الصباح" تصريحا لعضو 

لجنة النفط والغاز النيابية النائب باسم 

الكاز  وقود  أزمة  بأن  فيه  طمأن  نغيمش، 

حل خالل اليومني 
ُ

أويل الحالية مؤقتة وست

املقبلني.

في  بالعمل  رغبتها  الــيــابــان  أبـــدت 

التنموي  الواقع  وتطوير  بابل  محافظة 

املحطات  تــطــويــر  سيما  وال  فــيــهــا، 

ودعم  الــري  ومنظومات  الكهربائية 

الحكومة  قدمت  بينما  فيها،  الفالحني 

الياباني،  التنقيب  لفريق  دعوة  املحلية 

الستئناف أعماله بمدينة كيش األثرية.

أصــالن  وســـام  بــابــل  محافظ  وقـــال 

إن  لـــ"الــصــبــاح":  بتصريح  الجبوري 

اليابانية  الــشــركــات  دخـــول  تسهيل 

أولويات  من  بابل،  في  للعمل  الرصينة 

خطط الحكومة املحلية ملا تتميز به من 

املشاريع  تنفيذ  بمجال  عالية  خبرات 

حكومته  تقديم  عن  كاشفا  وتطويرها، 

عرضا للجانب الياباني لتطوير وتأهيل 

إلى  إضافة  الحرارية  املسيب  محطة 

تطوير منظومة نقل الطاقة الكهربائية 

في املحافظة، مشيرا إلى أنه تم توجيه 

لكي  الياباني،  التنقيب  لفريق  دعــوة 

يستأنف أعماله بمدينة كيش األثرية.

الياباني  السفير  أكـــد  جــانــبــه  ــن  م

اليابان  لدى  أن  هوتوشي،  ماتسوموشو 

العديد من األعمال التي يمكن إنجازها 

باملحافظة من خالل التنسيق املشترك 

املحلية  الحكومتني  ــع  م ــاون  ــع ــت وال

واملركزية، ال سيما أن شركاتها أنجزت 

املسيب  محطة  وتأهيل  صيانة  أعمال 

الحرارية قبل عشرة أعوام، فضال عن 

املساهمة بإنشاء محطة توزيع فرعية.

تأهيل  على  االتــفــاق  تم  أنــه  وأضــاف 

منها  عدة  بمحافظات  الري  منظومات 

ستعمل  بالده  سفارة  أن  مؤكدا  بابل، 

للعمل  اآلثـــاري  الفريق  ـــادة  إع على 

األعمال  إلكمال  اآلثارية  كيش  بمدينة 

موافقات  استحصال  بعد  التنقيبية، 

حكومة بالده.
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املالكي،  رائد  النواب،  مجلس  عضو  وقال 

املحكمة  "قــرار  إن  لـ"الصباح":  حديث  في 

القانونية،  الناحية  من  سليم  االتحادية 

السياسية"،  باالتفاقات  معنية  غير  كونها 

إلى  ويستند  سليم  ــقــرار  "ال أن  وأضـــاف 

ــرار  ق ألن  صحيحة،  ــرات  ــق وف أســالــيــب 

لإلقليم  األموال  تحويل  االتحادية  الحكومة 

مخالف ألحكام قانون املوازنة وكذلك قانون 

بحسبهما  يفترض  ــذي  ال املالية  اإلدارة 

أن  مقابل  للمركز  نفطه  اإلقليم  تسليم 

له  املــقــررة  النسبة  بدفع  الحكومة  تقوم 

اإلقليم  أن  حصل  الذي  ولكن  املوازنة،  في 

الرسمية  الكتب  من  برغم  شيئًا  يسلم  لم 

تحويل  فإن  لذلك  الرسمية،  واملخاطبات 

األموال مخالف لاللتزامات بني الطرفني" . 

اآلن  ولغاية  املاضي  العام  "فــي  أنــه  وبــني 

تحويل  فإن  وبالتالي  موازنة،  أي  تشرع  لم 

األموال لإلقليم مخالف للقانون والدستور"، 

قانوني  األخير  املحكمة  "قــرار  أن  وأوضــح 

اتــفــاقــات  ــع  م يتقاطع  لكنه  ودســـتـــوري 

على  جرى  سياسية  وتفاهمات  وتحالفات 

من  ذلك  وليس  الحكومة،  تشكيل  أساسها 

يتهم  "من  أن  مؤكدًا  املحكمة"،  مشكالت 

تخضع  أن  يريدها  بالتسييس  املحكمة 

التفاقاته وأهوائه، وذلك لن يكون" .  

ونوه املالكي بـ "ضرورة إقرار قانون املوازنة 

األحكام  على  فيه  لينص   2023 العامة 

واإلقليم  املركز  بني  املالية  العالقة  بشأن 

يجري  وأن  والتزاماتهما،  الطرفني  وحقوق 

السيما  األحكام،  لهذه  وفقًا  األموال  تحويل 

البصرة  ومنها   - جميعها  املحافظات  أن 

الحكومة  ــى  إل اإليــــردات  جميع  تــحــول   -

األخيرة  تقوم  املقابل  ــي  وف االتــحــاديــة، 

وفق  وغيرها  البصرة  تخصيصات  بتحويل 

قانون املوازنة"، مطالبًا السلطات والحكومة 

النفطية  ــه  ــرادات إي بتسليم  اإلقليم  فــي 

الحصول  سبيل  في  القانون  وفق  املقررة 

أن  "ضرورة  إلى  منبهًا  استحقاقاته"،  على 

إقرار  عند  وقتية  اتفاقات  هناك  تكون  ال 

هناك  يكون  أن  يجب  وإنما  فقط،  املوازنة 

النفط  "قانون  حل جذري من خالل تشريع 

والغاز". 

 وأكد النائب أن "االتفاقات السياسية تخص 

ع عليها فقط، وأن الشعب غير ملزم 
ّ

من وق

ملتزمة  الجنوبية  املحافظات  أن  وكما  بها، 

فعلى  والضرائب،  النفط  أمــوال  بتسديد 

"اإلقليم  بأن  منوهًا  املثل"،  يفعل  أن  اإلقليم 

املوظفني  ــب  روات شماعة  دائمًا  يستخدم 

الذين ال نعلم ما هي أعدادهم وال مقدار ما 

يتقاضون". 

جاسم  السياسي،  املحلل  بني  ذلــك،  إلــى 

موضوعًا  أصبح  األمــر  "هــذا  أن  الغرابي، 

جدليًا بني مكونات الشعب"، وقال في حديث 

والقانون  الدستور  "نــص  إن  لـ"الصباح": 

منافذه  إيرادات  كافة  بتسليم  اإلقليم  يلزم 

الحدودية ومطاراته وكذلك 250 ألف برميل 

يوميًا للحكومة االتحادية، مقابل أن يعطيه 

املركز 13باملئة من املوازنة، وسارت العملية 

على هذا الوضع منذ سنوات، ولكن يبدو أن 

هذا الوضع أصبح ورقة ضغط سياسية" . 

الكتل  بني  وئــام  هنالك  "اليوم  وأضــاف، 

أدت  الكردي،  والجانب  العربية  السياسية 

إلى حد وصول  إلى تفاهمات كبيرة وصلت 

بغداد  إلــى  أســبــوع  قبل  بــارزانــي  مــســرور 

واإلقليم  املركز  بني  (العالقات  أن  وتأكيده 

السوداني،  لحكومة  داعمون  وأنهم  جيدة، 

سياسي)،  استقرار  إلى  يحتاج  العراق  وأن 

ولكن إثارة هكذا مواضيع سوف تؤدي لعدم 

سكوت الجانب الكردي، والسياسة الكردية 

العراقي"،  السياسي  باملشهد  وبارعة  قوية 

موضحًا أنه "سيكون هناك امتناع من الكرد 

ستكون  كما  املــوازنــة،  على  التصويت  في 

هناك قطيعة بني اإلطار التنسيقي والحزب 

السابق  مثل  الكردستاني  الديمقراطي 

وتشكيل  الجمهورية  رئيس  تنصيب  قبل 

الحكومة" .

أقحمت  االتــحــاديــة  املحكمة   " أن  وتــابــع: 

بموضوع قانوني، واملحكمة ال تحكم إال وفق 

تأكدت  أن  بعد  حكمت  لذلك  وقرائن،  أدلة 

أن اإلقليم لم يسلم املركز أي مبالغ وأنه ال 

يستحق األموال التي أرسلت له"، منوهًا بأن 

أي  في  يرتبك  أن  يمكن  السياسي  "املشهد 

ًا أن "إقحام املحكمة االتحادية 
ّ
لحظة"، عاد

في هكذا موضوع، خطأ" .
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مصادقة  تأخير  سبب  النيابية  املالية  اللجنة  عدت 

رئيس  لرغبة   2023 موازنة  دة 
َّ

مسو على  الحكومة 

املوازنة  تتطابق  أن  في  السوداني  محمد  ــوزراء  ال

في  سيما  وال  الحكومي،  البرنامج  مع  االتحادية 

الجانب االستثماري.

ــي  "وزارت إن  الكاظمي:  معني  اللجنة  عضو  ــال  وق

من  شهر  قبل  املوازنة  أنجزتا  والتخطيط  املالية 

بتوجيه  البرملان جاء  إلى  اآلن، ولكن إرجاء إحالتها 

متطابقة  املوازنة  تكون  بأن  لرغبته  الــوزراء  رئيس 

ي حاجات فعلية والسيما 
ِّ

مع برنامجه الحكومي لتلب

تنفذها  التي  املشاريع  في  االستثماري  الجانب 

مجلس  "مصادقة  حًا 
ِّ

مرج والــوزارات"،  املحافظات 

مجلس  إلى  وتحويلها  القانون  دة 
َّ

مسو على  الوزراء 

النواب نهاية األسبوع املقبل " .

أن  لـ"الصباح"،  حديث  في  الكاظمي،  وأضــاف 

وثاٍن  أول  ونائب  رئيس  انتخاب  يستكمل  "البرملان 

التي ستتولى  املالية  اللجنة  للعديد من لجانه ومنها 

للقراءة  وطرحها  القانون  دة 
َّ

مسو مراجعة  مسؤولية 

الشهر  خالل  وإقرارها  وتعديلها  والثانية  األولــى 

الثاني"، الفتًا إلى أن "الخالفات األزلية السابقة بني 

حول  تتمحور  االتحادية  والحكومة  كردستان  إقليم 

تصدير النفط خارج نظام وزارة النفط االتحادية، 

املسؤولة  "سومو"  شركة  وإشــراف  رقابة  دون  ومن 

املنافذ  إيــرادات  إلى  إضافة  النفط،  تسويق  عن 

تكن  لم  ــور  األم هــذه  وكــل  والضرائب،  الحدودية 

شفافة طيلة الفترة السابقة لذلك شهدنا تقاطعات 

في وجهات النظر " .

إلى  أفضت  مستمرة  حـــوارات  "هــنــاك  أن  وتــابــع 

التوصل لنتائج جيدة بني إقليم كردستان والحكومة 

عكر  االتحادية  املحكمة  قــرار  ولكن  االتحادية، 

األجواء بني إقليم كردستان وبغداد بعض الشيء" .

أسعار  ارتفاع  بشأن  الحكومة  إجـــراءات  وبشأن   

إجراءات  "اتخاذ  إلى  املركزي  البنك  دعا  الدوالر، 

لصالح  العراق  خارج  إلى  البنكية  االت 
ّ

الحو بشأن 

بالشكل  وضعها  في  يسهم  بما  املستوردين،  التجار 

اإلنسيابي والبسيط" .

تخفيف  "إمكانية  املالية  اللجنة  عن  النائب  ورأى 

لتشجيعهم  والــجــمــارك  التجار  على  الضريبة 

على  والحصول  العملة  نافذة  إلــى  الــدخــول  على 

السوق  في  املوازية  األسعار  عن  بعيدًا  مايحتاجونه 

السوداء التي تؤدي إلى ارتفاع سعر الصرف "، مبينًا 

أن "هناك بعض املعرقالت من قبل البنك الفيدرالي 

تدقيقها،  بعد  إال  االت 
ّ

الحو يطلق  ال  الذي  األميركي 

إلى  وإعادتها  االت 
ّ

الحو بعض  رفض  إلى  أدى  ما 

السوق  فــي  الـــدوالر  شــح  فــي  أسهم  مــا  املــركــزي، 

املتصاعد  الطلب  نتيجة  أسعاره  وارتفاع  العراقية 

على العملة الصعبة " .

ة، تالعبًا في كشوفات 
َّ
ضبطت هيئة النزاهة االتحادي

 
ٍّ

كل في  ة 
َّ
للبلدي  

ٍ
مشروع تنفيذ  في  وُمخالفاٍت  ة 

َّ
عقاري

من األنبار وكركوك.

وذكر بيان للهيئة، أن "فريق عمل مكتب تحقيق األنبار 

تابعة، من كشف حاالت تالعٍب 
ُ
ي وامل

ِّ
ن، بعد التحر

َّ
تمك

في دائرتي الضريبة والتسجيل العقاري في الفلوجة"، 

 
َّ

تم التي  والكشوفات  املعامالت  أصل  "ضبط  نةًا 
ّ
ُمبي

ب من دفع الضريبة التي 
ُّ

التالعب بها؛ من أجل التهر

وأضاف،   . دينار"   (200,000,000) من  بأكثر   
ُ

ر
َّ

ُتقد

كشوفات  في  التالعب  تأشير  من  ن 
َّ

تمك "الفريق  أن 

املغروسات  فقرة  إضافة  خــالل  من  عــقــاراٍت   (9)

واملشيدات عليها من قبل دائرتي الضريبة والتسجيل 

العقاري في الفلوجة (لجنة تقدير األراضي)، خالفًا 

 عن قيام 
ً

ب الضريبي، فضال
ُّ

التهر للحقيقة؛ لغرض 

إلى  العقارات  تلك  ة 
َّ
ملكي بنقل  العقاري  التسجيل 

ة بدون استحصال ُموافقات 
َّ
ات التعاوني

َّ
إحدى الجمعي

الوزارات والجهات ذات العالقة، كون جنسها زراعيًا، 

ت بشكٍل غير أصوليٍّ 
َّ

"َجميع اإلجراءات تم
ّ

الفتًا إلى أن

مديري  علم  دون  ومن  ــة 
َّ
اإلداري للسياقات  وخالفًا 

ة" .  
َّ
الدوائر املعني

على صعيٍد آخر، أكدت الدائرة "قيام مالكات مكتب 

شرف 
ُ
امل هندس 

ُ
امل بضبط  كركوك  في  الهيئة  تحقيق 

الخامس   
ّ

البلدي القاطع  مبنى  مشروع  تنفيذ  على 

خالفًا  املشروع  تنفيذه  اء 
َّ

جر كركوك؛  ة 
َّ
بلدي ة 

َّ
ديري

ُ
مل

"تنظيم  إلى  .ولفتت  رة" 
َّ

ــقــر
ُ
امل ـة 

َّ
الفني واصفات 

ُ
للم

 
ً

بناء ذتني؛ 
َّ

نف
ُ
امل تني 

َّ
بالعملي ني 

َّ
أصولي ضبٍط  محضري 

هم 
َّ
ت

ُ
امل رفقة  وعرضهما  تني، 

َّ
قضائي رتني 

َّ
ُمذك على 

ني  ختصِّ
ُ
امل التحقيق  قضاة  على  الثانية  ة 

َّ
القضي في 

ـة 
َّ
القانوني ــراءات  اإلج التخاذ  وكركوك؛  األنبار  في 

ناسبة" .
ُ
امل

ثائر  للجنة،  السن  رئيس  ــال  وق

إن  لـ"الصباح":  كتاب  آل  مخيف 

وزارة  معها  تعاقدت  التي  "الشركة 

لالشتراك  ــادن  ــع وامل الصناعة 

(الــداب)  سماد  مصنع  إنشاء  في 

وهمية، مما يؤشر وجود فساد كبير 

"اللجنة  أن  وأضاف  ــوزارة"،  ال في 

ما زالت تتابع هذا املوضوع بجدية 

لغاية اآلن" .

وذكر تقرير للجنة بشأن إجراءاتها 

"الـــداب"،  سماد  مــوضــوع  بصدد 

نسخة  على  "الــصــبــاح"  حصلت 

معلومات  ورود  بمجرد  أنــه  منه، 

أسمدة  بوجود  تفيد  اللجنة  إلــى 

وغير  عالية  نسبة  على  تحتوي 

كمية  في  اإلشعاع  من  بها  مسموح 

بادرت  "الــداب"،  سماد  من  معينة 

في  عاجل  اجتماع  عقد  إلى  اللجنة 

الدستورية  بالقاعة  النواب  مجلس 

ــواب من  ــن ــدد مــن ال وبــحــضــور ع

واالقتصاد  والبيئة  (الصحة  لجان 

واالستثمار  والتجارة  والصناعة 

من  النواب  من  وعــدد  والتنمية) 

ممثلي  واستدعاء  اللجان،  باقي 

وهم  املعنية  القطاعية  الـــوزارات 

البيئة  (وزارة  ممثلي  ــن  م ــل  ك

الوقاية  مركز  عام  بمدير  ممثلة 

الشركة  عام  ومدير  األشعة،  من 

 
ً

العامة للتجهيزات الزراعية ممثال

وزارة  وممثلي  الــزراعــة،  لـــوزارة 

مديرين  خمسة  نحو  الصناعة 

عامني بضمنهم مدير عام الشركة 

طرح  وبعد  لألسمدة)،  الجنوبية 

من  العديد  واستفسار  األسئلة 

لم  الوزارات  ملمثلي  النواب  السادة 

أن  وظهر  باألجوبة  قناعة  تحصل 

وغموضًا  واضحًا  تناقضًا  هناك 

في أصل املوضوع.

وأضاف التقرير، أن اللجنة حّذرت 

ممثلي  من   
ً

كال املسؤولية  وحّملت 

من  والزراعة)  الصناعة  (وزارتي 

توزيع أي كمية أو تسريبها لألسواق 

ثبوت  بعد  األشكال  من  شكل  بأي 

من  بها  مسموح  وغير  عالية  نسبة 

تشكيل  إلى  اللجنة  ودعت  اإلشعاع 

أن  التقرير،  وبني  تحقيقية.  لجنة 

لتي  واألدلـــة  الوثائق  من  العديد 

استخدام  صالحية  ــدم  ع تثبت 

فحص  ــراء  إج خــالل  من  السماد 

جديدًا  نموذجًا  لـ30  آخر  تحقيقي 

للشروط،  استيفائها  عــدم  ثبت 

العقد  فــي  شبهة  وجـــود  وكــذلــك 

املوقع بني وزارة الصناعة والشركة 

أو  السماد  إنتاج  وعملية  املتعاقدة 

باملواصفات  معمل  إنشاء  أو  تعبئته 

اللجنة  أن  التقرير،  وأكد  املطلوبة. 

باألعمال  (الــقــائــم  استضافت 

إلثبات  طلبه  على  بناء  الروسي) 

في  الروسي  الجانب  دخــول  عدم 

"املنشأ  أن  وإثبات  أمر،  هكذا  مثل 

أن  التقرير،  وتابع  روســيــًا".  ليس 

بني  املــبــرم  العقد  دققت  اللجنة 

بالشركة  ممثلة  الصناعة  وزارة 

والــشــركــة  لــألســمــدة  الجنوبية 

وبعد  معها،  املتعاقدة  البريطانية 

الشركة  نسبة  أن  على  االطـــالع 

باملئة،   95 إلــى  تصل  البريطانية 

في  الشركات  ملسجل  كتاب  ــه 
ّ

وج

تسجيل  من  للتأكد  التجارة  وزارة 

في  وفرعها  البريطانية  الشركة 

نحصل  ولــم  وحساباتها،  العراق 

مرور  رغــم  اآلن  حتى  إجابة  على 

إجابة  مدة  وهي  يومًا   15 من  أكثر 

مجلس  مخاطبات  على  الحكومة 

النواب وفقًا لقانون مجلس النواب 

.2018 لسنة   13 رقــم  وتشكيالته 

اللجنة  أن  إلــى  التقرير،  وأشـــار 

األول  النائب  ملكتب  كتابًا  هت 
ّ

وج

لرئيس مجلس النواب ووفقًا للمادة 

لتشكيل  الداخلي،  النظام  من   82

بخصوص  وتقصي  تحقيقية  لجنة 

بعدد  ممثلة  "الــداب"  سماد  قضية 

من اللجان املختصة وبرئاسة لجنة 

الزراعة واملياه واألهوار.في املقابل، 

قال املتحدث باسم وزارة الزراعة، 

ـــوزارة  ال إن  ــي،:  ــزاع ــخ ال محمد 

"الداب"  بسماد  املزارعني  جهزت 

بعد أن أثبتت التحاليل التي أجريت 

من لجان عدة وجهات رصينة خلوه 

من التلوث باإلشعاع فوق املستويات 

الخزاعي  عامليًا.وأضاف  املحددة 

فـــي حــديــث لــــ"الـــصـــبـــاح"، أن 

أظهرت  والنتائج  "الفحصوصات 

تلوث  عــن  أشــيــع  ملــا  صحة  ال  أن 

عاّدًا  باإلشعاع"،  ــداب)  (ال سماد 

املوضوع  في  وأشيع  قيل  ما  "كل  أن 

مجرد حملة ممنهجة من قبل بعض 

املادة  هذه  توزيع  من  املتضررين 

الشتوي  الزراعي  للموسم  الحيوية 

مؤكدًا  واملحصول"،  الفالح  لخدمة 

توزيعها "بأسعار مدعومة وبكميات 

عن  أضعاف  الستة  فاقت  كبيرة 

املوسم املاضي" .

3
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النفط  شركة  عت 
ّ

وق

العمالقة  اإليطالية 

ـــنـــي" واملــؤســســة  "إي

للنفط  الــوطــنــيــة 

ــًا  ــاق ــف ــة ات ــي ــب ــي ــل ال

"تاريخيًا" خالل زيارة 

لرئيسة وزراء إيطاليا 

إلى  ميلوني  جورجيا 

طرابلس.

في  ميلوني،  وقــالــت 

للصحافيني:  تصريح 

بالنسبة  أولوية  "ليبيا 

والستقرار  إليطاليا، 

ـــض  ـــي ـــر األب ـــح ـــب ال

ــن  ــألم ــط ول ــوس ــت امل

وللتحديات  اإليطالي 

تواجه  التي  الكبرى 

ــة  ـــــا، مــثــل أزم أوروب

عن  معبرة  الطاقة"، 

املساهمة  في  رغبتها 

"استقرار"  ضمان  في 

في  السياسي  الوضع 

البالد.
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يتفاءل اللبنانيون خيرًا بأن أزمتهم ستوضع 

بعد  الدولي  االهتمام  مجهر  تحت  مجددًا 

سنوات من انكفاء ملفهم عن طاولة العامل 

بوابة  عبر  ذلــك  سيكون  املــؤثــر،  الــدولــي 

ستحتضنه  الذي  املهم  الرباعي  االجتماع 

املقبل  الشهر  باريس  الفرنسية  العاصمة 

ليصار إلى البحث عن خريطة طريق لبنانية 

األميركية،  املتحدة  ــات  ــوالي (ال قبل  من 

السعودية،  العربية  واململكة  وفــرنــســا، 

وقطر).

لـ"الصباح"  لبناني  سياسي  مصدر  وأكــد 

ــارًا من  ــب أمــس األحـــد بــأن "مــســؤولــني ك

ــداد  إع على  سيعكفون  األربـــع  العواصم 

خريطة الطريق تلك من أجل معالجة األزمة 

إلى مستويات مقلقة،  التي وصلت  اللبنانية 

أمام  العقبات  تذليل  على  للتوافق   
ً
وصــوال

وتشكيل  للجمهورية  جديد  رئيس  انتخاب 

اجتراح  على  قــادرة  تكون  لبنانية  حكومة 

اإلصالحات االقتصادية املطلوبة".

دبلوماسية  معلومات  عــن  نقل  املــصــدر 

املذكور  الرباعي  اللقاء  بأن"  الشأن،  بهذا 

الفرنسي  الرئيس  بمستشار   
ً
ممثال سيكون 

الخارجية  ــر  وزي ونائب  دوريـــل،  باتريك 

باربارا  ــى  األدن الشرق  لشؤون  األميركي 

القطري  الخارجية  فــي  والسفير  ليف، 

يعرف  ولم  الخليفي،  عبدالعزيز  بن  محمد 

السعودية  العربية  يمثل  مــن  اآلن  حتى 

بعينها"،  أسماء  تداول  برغم  واضح  بشكل 

الدخول  هو  "الالفت  أن  املصدر،  وأضاف 

اللبنانية وهو  القوي لقطر على خط األزمة 

بالخطوة  هنا  التنويه  ويجدر  مشجع  مؤشر 

اتفاق  بتوقيعها  الدوحة  خطتها  التي  املهمة 

في  الغاز  عن  التنقيب  مسألة  في  الشراكة 

رقم  البلوكني  في  وتحديدًا  اللبنانية  املياه 

الشراكة  اتفاق  إبرام  خالل  من   9 ورقم   4

بني شركة (قطر للبترول) وشركتي (توتال 

الفرنسية) و(ايني اإليطالية)".

ببعيد،  ليس  شــأن  وفــي  األثــنــاء،  هــذه  في 

وفد  وصــول  بــيــروت  فــي  املعنيون  ينتظر 

املقبل،  آذار  في  الــدولــي،  النقد  صندوق 

تم  عما  اللبنانيني  املسؤولني  مع  للبحث 

األربعة  ــنــدوق 
ّ

الــص شــروط  مــن  تحقيقه 

بإكمال  واملتمثلة  معه،  االتفاق  توقيع  قبل 

الكابيتال  وقانون  املصرفية،  السرية  قانون 

وإنجاز  املصارف  هيكلة  ومشروع  كونترول، 

في  املسؤولون  ويأمل   ،2023 عام  موازنة 

النقد  صندوق  مع  االتــفــاق  إنجاز  لبنان 

املالي  الدعم  على  بيروت  لحصول  الدولي 

املهم في ظل أزمتهم املعقدة.

البعريني،  وليد  ائب 
ّ
الن أعــرب  ذلــك،  إلى 

تشهده  ذي 
ّ
ال الكبير  "لالنحدار  أسفه  عن 

ذي كرسه الجسم القضائي، من 
ّ
البالد، وال

ذي المس مستويات 
ّ
خالل الكباش الكبير ال

البلد  في  الفجوة  ضاعفت  مسبوقة،  غير 

ــات"،  واألزم املشكالت  فيه  تتزاحم  ــذي 
ّ
ال

"توِقف  أن  ة 
ّ

ياسي
ّ

الس القوى  على  يًا 
ّ
متمن

النتخاب  ي 
ّ

ــد ج بشكل  وتــبــادر  املهاترات 

تنتشل  خطوة  ها 
ّ
عل ة، 

ّ
للجمهوري رئيس 

سات 
ّ

املؤس انتظام  عيد 
ُ

وت القعر،  من  البالد 

ة".
ّ

ستوري
ّ

الد

الحشيمي،  بالل  النائب  أكد  جانبه،  من 

سوى  األفــق،  في  يلوح  أمل  بصيص  "ال  أن 

بالتوافق وبذل الجهد في سبيل ملء الشغور 

قادر  للجمهورية  رئيس  وانتخاب  الرئاسي 

وإال  املوصدة  األزمــات  أبــواب  حلحلة  على 

فعلى لبنان السالم".

بدأ نحو 7,8 ماليني ناخب تونسي التصويت أمس األحد في 

تقاطعها  التي  التشريعية،  االنتخابات  من  الثانية  الدورة 

املعارضة في ظل أزمة سياسية واقتصادية تعصف بالبالد.

وفتحت مراكز االقتراع، التي يبلغ عددها 4222، أبوابها في 

في  تغلق  أن  على  املحلي،  بالتوقيت  صباحًا  الثامنة  الساعة 

امرأة،   34 بينهم  مرشحًا،   262 ويتنافس   ،
ً

مساء السادسة 

 ،(161 أصل  (من  الجديد  البرملان  في  مقعدًا   131 على 

طريق  خريطة  من  األخيرة  املرحلة  تمثل  انتخابات  خالل 

نظام  إرساء  مالمحها  وأبرز  سعيد  قيس  الرئيس  أعلنها 

رئاسي معزز.

حله،  قبل   2021 تموز   25 في  البرملان  أعمال  د 
ّ

سعي د 
ّ

وجم

املاضي،  الصيف  في  استفتاء  إثر  جديد  دستور  ــرار  وإق

تتسع  بينما  أقــل،  صالحيات  النيابي  للمجلس  وستكون 

صالحيات الرئيس.

وتتجه األنظار أساسًا في هذه االنتخابات إلى نسبة املشاركة 

  11,2 باملئة  فقط 
ً
 هزيال

ً
بعد أن سجلت الدورة األولى إقباال

من الناخبني، وهي أضعف نسبة تصويت منذ بداية االنتقال 

الراحل  الرئيس  نظام  انهيار  بعد   2011 عام  الديمقراطي 

زين العابدين بن علي.

"حزب  وأبــرزهــا  املعارضة  السياسية  األحـــزاب  ــت  ودع

البرملان  في  الكتل  أكبر  له  كانت  الذي  اإلسالمي"  النهضة 

يقوم  االنتخابات، معتبرة ما  إلى مقاطعة  ثورة 2011،  منذ 

به سعيد "انقالبًا"، وداعية الستقالته.

بإنهاء  التونسية،  ــزاب  واألح املنظمات  عشرات  وطالبت 

التي  الراهنة  األزمــة  لتجاوز  سعيد،  قيس  الرئيس  مسار 

تمر بها البالد، داعية إلى الضغط امليداني السلمي بهدف 

التي تفاقمت وأوصلت  سحب املراسيم والقرارات األخيرة 

البالد إلى طريق مسدود.

ونقابيون  ومثقفون  مدنية  ومنظمة  حزبًا  أربعني  نحو  ووقع 

مبادرة  فيه  أيدوا  الثاني"،  كانون   26 "إعالن  على  سابقون، 

رؤى  بصياغة  وطالبوا  الوطني،  للحوار  الشغل"  "اتحاد 

ياسي واالقتصادي، 
ّ

دة في املجالني الس
ّ

ة وبدائل موح
ّ

تشاركي

تسهم في إنقاذ البالد من األزمة الخطيرة التي تعيشها.

ات 
ّ

خصي
ّ

وجاء في بيان للموقعني، "نحن املوقعني أسفله، الش

ــزاب  واألح قدمي 
ّ

الت املدني  املجتمع  ات 
ّ

وجمعي الوطنية 

الوطنية  وبالسيادة  الجمهورية  بقيم  املتمسكة  ة 
ّ

ياسي
ّ

الس

أجل  من  جهودنا  توحيد  إطار  وفي  الديمقراطي  والنظام 

لتجاوز  ة 
ّ

روري
ّ

الض ات 
ّ

واآللي ة 
ّ

يمقراطي
ّ

الد بل 
ّ

الس إيجاد 

اتفاقنا  نعلن  أي، 
ّ

الر وتبادل  قاش 
ّ
الن وبعد  ة، 

ّ
الحالي األزمة 

إيقاف  وعلى  واملشروعة،  ة 
ّ

لمي
ّ

الس الوسائل   
ّ

بكل العمل  على 

 
ّ

الحالّي فاقدًا لكل مسار 25 تموز واعتبار املسار االنتخابي 

في  دين 
ّ
مؤك ياسية، 

ّ
الس لألزمة  قا 

ّ
ومعم ة، 

ّ
شعبي ة 

ّ
مشروعي

دد، رفضنا ملنظومة 24 تموز وما قبلها".
ّ

هذا الص

ثالث  إلى  بدورها  منقسمة  تزال  ال  التي  املعارضة،  ودأبت 

للتنديد  تظاهرات  تنظيم  على  التوجهات،  مختلفة  كتل 

بقرارات سعيد منذ أن أقرها، ويالحق القضاء العديد من 

مأزق  مع  تونس  في  السياسي  الغليان  ويترافق  نشطائها، 

صندوق  مع  الحاسمة  املفاوضات  ر 
ّ
تعث فاقمه  اقتصادي 

النقد الدولي للحصول على قرض بنحو ملياري دوالر.

األجيال"  وبناء  الحقوق  أجل  من  الوطني  "الرباط  حزب  رئيس  أعلن 

املوريتاني السعد ولد لوليد، ترشيح الرئيس املوريتاني السابق محمد 

ولد عبد العزيز على رأس لوائح حزبه لخوض االنتخابات البرملانية 

املقبلة.

وقال ولد لوليد في مؤتمر صحفي: إنه "سيخوض معركة ترشيح ولد 

عبد العزيز أمام املحاكم واملجلس الدستوري"، مشيرا إلى أن "الشعب 

املوريتاني سيمنح أصواته للرئيس السابق حتى وهو في السجن"، وفق 

تعبيره.

املوريتاني  القضاء  أمام  العزيز  عبد  ولد  محاكمة  أيام  قبل  وبدأت 

ولد  ويواجه  املنصب،  واستغالل  بالفساد  تتعلق  بتهم  ومعاونيه  هو 

عبد العزيز اتهامات بالفساد وغسيل األموال واإلثراء غير املشروع، 

 –  2008) للبالد  حكمه  خالل  معه  تعمل  كانت  أخرى  شخصيات  مع 

.(2019

 41 اآلن  حتى  املوريتانية  العدالة  جمدت  معلن،  هو  ما  وبحسب 

"ملف  إطــار  في  دوالر)  مليون   100 من  (أكثر  قديمة  أوقية  مليار 

العزيز  عبد  ولــد  ممتلكات  من  كــان  نصفها  من  أكثر   العشرية"، 

وأفراد عائلته.

أمس  فجر  اإلسرائيلي،  االحتالل  جيش  اعتقل 

األحد، 60 فلسطينيًا خالل حملة واسعة في القدس 

شاب  استشهد  بينما  الغربية،  الضفة  في  ومــدن 

فلسطيني عند حاجز لقوات االحتالل.

األول  ــس  أم مــســاء  ــالل،  ــت االح حكومة  وأعلنت 

ضد  العقابية  اإلجـــراءات  من  عــدد  عن  السبت، 

عملية  على  ردًا  تعتبرها  خطوة  في  الفلسطينيني، 

في القدس أسفرت عن وقوع جريحني إسرائيليني، 

قد  الجمعة  يوم  يهودي  كنيس  مهاجمة  كانت  فيما 

خلفت 7 قتلى.

عامًا،   18 فلسطيني  شاب  استشهد  السياق،  وفي 

وزعمت  االحتالل،  جيش  برصاص  األحــد،  فجر 

فلسطينيًا  مسلحًا  أن  اإلسرائيلي،  الجيش  إذاعة 

وصل إلى مستوطنة "كدوميم" شرق قلقيلية، وحاول 

ولكن  املستوطنة،  داخل  نار  إطالق  عملية  تنفيذ 

مشيرة  صوبه،  النار  أطلق  املستوطنة  أمن  حارس 

املنازل  بالتزام  للمستوطنني،  تعليمات  صدور  إلى 

لوجود مسلحني آخرين.

الجيش  ــن  م قـــوة  أن  محلية  ــادر  ــص م وذكــــرت 

اإلسرائيلي اقتحمت منزل الشاب في قرية قوصني 

استشهاده  عن  اإلعــالن  بعد  نابلس  مدينة  غرب 

وقامت بالتحقيق مع أقاربه.

األحد،  أمس  فجر  مستوطنون،  هاجم  ذلك،  إلى 

منازل املواطنني الفلسطينيني وممتلكاتهم في بلدة 

املنازل  أحد  وأحرقوا  الله،  رام  شمالي  ترمسعيا 

أفــادت  ما  بحسب  هناك،  املركبات  من  ــددًا  وع

وسائل إعالم فلسطينية.

اقتحموا  املستوطنني  أن  محلية،  مصادر  وذكرت 

منزل املواطن "عودة جبارة" وأشعلوا النيران فيه، 

وأحرقوا مركبات في محيطه، ويظهر مقطع فيديو 

الفلسطينية  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  نشر 

املنزل،  في  النار  يشعلون  ملثمني  شبان  ثالثة 

واعتدت مجموعة من املستوطنني على منازل أخرى 

وتحطيم  محتوياتها  بتدمير  وقامت  القرية  في 

املستوطنني  أن  تقارير  وذكــرت  والنوافذ،  األثــاث 

وحطموها،  مركبات  الليل  ساعات  خالل  هاجموا 

رام  ملدينة  طريقها  في  كانت  مركبات  حطموا  كما 

الله.

املطلوب  على  القبض  الليبي  للجيش  التابعة   444 الكتيبة  ألقت 

الجنسيات  متعددة  عصابة  يترأس  الــذي  األقطع"  "الدامبي 

ويصنف بأنه مجرم خطير.

من  تمكنت  الليبي  الجيش  مفارز  إحدى  أن  للكتيبة  بيان  وذكر 

ط 
ّ

إلقاء القبض على املدعو أحمد امللقب "الدامبي االقطع"، املتور

في العديد من القضايا أبرزها: الخطف وابتزاز ذوي املخطوفني 

من  للعديد   
ً

إضافة سراحهم،  إطالق  مقابل  مالية  فدية   
َ

بدفع

من  خليطًا   
ّ

تضم حة 
ّ
مسل عصابة  س 

ّ
يترأ كان   

ُ
حيث القتل  قضايا 

املرتزقة األجانب والليبيني.

وعلى  كبالى 
ّ

الت بمعسكر  موقوف  املجرم  أن  البيان  في  وجــاء 

 
ّ

يتم ى 
ّ

حت بالغاتهم  تقديم  منه  ضرر  لحقهم  اللذين  املواطنني 

حال للنيابة العامة لينال جزاءه.
ُ

التحقيق معه في جرائمه ولي

النظام  هشاشة  عن  القدس  في  االستشهادية  العملية  كشفت 

الروح  في  الرفض  جذوة  عن  كشفت  مثلما  اإلسرائيلي،  األمني 

وطنيًا  خيارًا  العملية  هذه  زخم  من  جعلت  والتي  الفلسطينية، 

التي  التهويد  نزعة  ورفض  اإلسرائيلي،  القتل  سياسة  ملواجهة 

تحاول فرضها على "األمكنة املقدسة".

في  اإلسرائيلية  الجريمة  عن  بعيدًا  ليس  القدس،  في  جرى  ما 

جنني، وال عن إجراءات االستيطان، وصعود موجة الغلو، السيما 

ني في القدس كانا من جيل الشباب، وهذا يعني 
َ

أن االستشهادي

تحتفظ  مازالت  الجديدة  األجيال  أن 

وتؤمن  الفلسطينية"  "الذاكرة  بحيوية 

بحق شعبها التاريخي في الوجود، وفي 

الحياة الحرة الكريمة..

رئاسة  إلــى  نتنياهو"  "بنيامني  عــودة 

خطوطًا  ترسم  "إسرائيل"  في  الــوزراء 

ل بالعنف، ولفرض 
ّ

عامة الستمرار التغو

والذهاب  واقع،  كأمر  التهويد  سياسة 

والذي  املستوطنات،  توسيع  في  بعيدًا 

الطرد،  سياسة  اتباع  في  د 
ّ

التعم يعني 

 عن 
ً
وتهديم البيوت الفلسطينية، فضال

عزل  في  الجائرة،  العسكرة  استخدام 

الفلسطينيني  اغتيال  وفي  غزة،  قطاع 

في املخيمات، وفي مدن الضفة الغربية، 

الرفض،  إلى  الفلسطينيني  يدفع  وهو 

االنتفاضة،  يشبه  وبما  واملــواجــهــة، 

واالحــتــجــاجــات،  الــتــظــاهــرات،  عبر 

واالشتباك بالحجر مع قوات االحتالل، 

العمليات  ــى  إل الــذهــاب  ــى  إل  
ً
وصـــوال

للشعب  مقاوم   
ٌ

حق وهي  االستشهادية، 

الذي يتعرض وجوده وذاكرته إلى االغتصاب واملحو.

جديا نفعًا، 
ُ

سياسات التهديد والوعيد، واإلفراط في القوة لن ي

بالحق  واإليمان  الوعي،  فعل  تعني  الفلسطينية  الذاكرة  فيقظة 

على  والرهان  بالشعب،  الثقة  مسؤولية  تعني  مثلما  والثورة، 

جاهزة،  عناوين  باتت  والتي  السياسات،  لتلك  واقعية  مواجهة 

وجد  إذ  األمني،  جهازه  وفي  "نتنياهو"  خطابات  في  ومفضوحة 

الداخلية،  أزماته  يواجه  وهو  كبير،  حرج  في  وجهازه  نفسه 

ورثاثة سياسته في فرض قانون الغاب على شعب يواجه تاريخيًا 

لها  كبرى  دول  سياسات  وتواطؤ  اإلسرائيلي،  العدوان  عنجهية 

من  تتخلص  لم  والتي  الشعوب،  قضايا  إزاء  املتعالية  مواقفها 

ذاكرتها االستعمارية، وال من سياساتها االستحواذية التي تعاني 

من آثارها وتداعياتها شعوب كثيرة في الشرق وفي أفريقيا وفي 

أميركا الجنوبية.



ميخائيل  األوكراني  الرئاسي  املستشار  أفاد 

بني  تجرى  عاجلة  محادثات  بأن  بودولياك، 

أوكرانيا  طلبات  بــشــأن  وحلفائها،  كييف 

للحصول على صواريخ بعيدة املدى.

التلفزيونية  "فريدوم"  لشبكة  بودولياك  وقال 

األوكرانية، "لتقليص (تأثير) السالح الرئيسي 

املدفعية  وهــو  كبير،  بشكل  الروسي  للجيش 

التي يستخدمها اليوم على الجبهة، نحتاج إلى 

ر مستودعاتهم" .
ِّ

صواريخ تدم

قصف  تريد  األوكرانية  القوات  أن  إلى  ــح 
ّ
ومل

مضيفًا  الروسية.  القرم  جزيرة  شبه  جمهورية 

أنه "يوجد في شبه جزيرة القرم أكثر من 100 

مستودع مدفعية"، بحسب زعمه

وطالب فالديمير زيلينسكي، األربعاء املاضي، 

بعيدة  بتزويد بالده بصواريخ  الغربيني  حلفاءه 

موافقة  إثــر  وذلــك  مقاتلة،  وطــائــرات  املــدى 

واشنطن وبرلني، بعد طول انتظار، على إرسال 

ابات ثقيلة أميركية وأملانية إلى كييف.
ّ
دب

الحركة  زعيم  وهــو  فيليبو  فلوريان  ــف  ووص

زيلينسكي  فالديمير  "باتريوت"  الفرنسية 

الغرب  من  مطلبه  بعد  ــك  وذل بـ"املجنون"، 

وطائرات  املدى  بعيدة  بصواريخ  بالده  بتزويد 

مقاتلة.

الدول  مرارًا  فيليبو  الفرنسي  السياسي  وانتقد 

ألوكرانيا  املالي  الدعم  لتقديمها  الغربية 

وتزويدها بمعدات عسكرية، األمر الذي يطيل 

اللجنة  رئيس  أعلن  جهته،  من  الصراع.  أمد 

"الناتو"،  األطلسي  شمال  حلف  في  العسكرية 

أمس األحد، أن الحلف مستعد ملواجهة مباشرة 

مع روسيا.

بــاور  روب  األدمــيــرال  تصريحات  ـــاءت  وج

البرتغالية،   "RTP" صحيفة  مع  مقابلة  خالل 

موسكو  أهداف  بأن  رأيه  عن  فيها  أعرب  التي 

الستراتيجية تتجاوز حدود أوكرانيا.

حدود  إلى  العودة  تنوي  روسيا  أن  باور  ويزعم 

االتحاد السوفيتي، مشيرًا إلى أنه ينبغي إعادة 

توجيه اإلنتاج الصناعي لدول الحلف األطلسي 

التسلح  إعــادة  واصفا  العسكري،  املجال  إلى 

صرح  نفسه،  الوقت  وفي  للناتو.  أولوية  بأنه 

العسكرية  املبادرة  فقد  "الحلف  بأن  األدميرال 

مقارنة بروسيا التي باتت تسيطر على األعمال 

العسكرية والقتالية وهي تدفع بخطواتها الناتو 

إلى املواجهة" . وكانت وزارة الخارجية الروسية 

على  منفتحة  بأنها  سابق  وقت  في  صرحت  قد 

املساواة،  قدم  على  ولكن  الناتو،  مع  الحوار 

بينما يجب على الغرب التخلي عن سياسته في 

عسكرة القارة. في غضون ذلك، قالت صحيفة 

األميركية،  اإلدارة  إن  بــوســت"،  "واشنطن 

أعلنت عن عزمها على تزويد أوكرانيا بدبابات 

دبابات  إلرسال  "غطاء"  تشكل  لكي  "أبرامز"، 

"ليوبارد" األملانية إلى كييف.

بايدن  "كان  مقالتها:  في  الصحيفة  وأضافت 

العلني  الخالف  استمرار  أن  من  وخشي  قلقًا 

بشكل  سلبا  سيؤثر  طويل  لوقت  الدبابات  حول 

ألوكرانيا:  بالنسبة  األساسية  أولويته  في  أكبر 

قيادة  تحت  الغرب  موقف  وحدة  على  الحفاظ 

الواليات املتحدة تجاه النزاع األوكراني" .

بايدن  بني  الهاتفي  باالتصال  املقالة،  ونوهت 

واملستشار األملاني أوالف شولتس يوم 17 يناير/

مرات  عدة  بايدن  حاول  وبعده  الثاني،  كانون 

دبابات،  إرسال  على  باملوافقة  شولتس  إقناع 

لكن األخير بقي مصرًا وطالب بعمل مشترك.

ونوهت الصحيفة، بأنه بعد ذلك االتصال، سأل 

سوليفان  جيك  القومي  األمن  مستشار  بايدن 

ووزير الخارجية بلينكن عما يجب القيام به.

وقالت املقالة: "وكان بلينكن بالذات من اقترح 

الحل االلتفافي املمكن هذا. وعرض على رئيسه 

اإلعالن عن نية واشنطن إرسال دبابات أبرامز 

في  األجل  طويلة  كييف  احتياجات  من  كجزء 

أن  بلينكن  ــر  وذك لسنوات.  يستمر  قد  ــزاع  ن

شولتس  للمستشار  الالزم  الغطاء  سيوفر  ذلك 

إلى  ليوبارد  دبــابــات  بــإرســال  لــه  وسيسمح 

سيطلب  حني  في  السرعة،  وجه  على  أوكرانيا 

البنتاغون الوقت الالزم لتجهيز دبابات أبرامز 

وتدريب األوكرانيني على استخدامها وتحضير 

الخدمات اللوجستية الضرورية لنقلها" .

ــدول  ال زادت  ــوقــت،  ال ذات  ــي  "ف ــت:  ــاف وأض

من  ليوبارد  دبــابــات  تمتلك  التي  ــة  ــي األوروب

على  الحصول  أجــل  من  برلني  على  ضغطها 

إذن من الشركة املصنعة إلعادة التصدير. لكن 

سياسية  معضلة  هذه  كانت  لشولتس،  بالنسبة 

عدم  حاول  للنزاع،  األولى  األيام  فمنذ  جدية. 

التغالي عندما يتعلق 

قال بيان صادر عن وزارة الدفاع اإليرانية إن موقعًا 

أصفهان  مدينة  في  لها  التابع  الحربية  للصناعات 

مساء  مــن   11.30 الساعة  فــي  لهجوم  ض 
ّ

تــعــر قــد 

أن  إلی  مشيرًا  مسيرة،  طائرات  ثالث  نفذته  السبت 

الطائرات حيث  ت لهذه 
ّ

الدفاعات األرضية قد تصد

تمت إصابة إحدی الطائرات في الجو .

إحــدی  سقف  ــاب  أص الهجوم  أن  البيان  وأوضـــح 

القاعات ولم يسفر عن إصابات بشرية .

هذه  إقالع  مصدر  عن  تفاصيل  البيان  يوضح  ولم 

لم  اإليرانية  السلطات  أن  كما  وجنسيتها  الطائرت 

أشارت املعلومات  أن  إال  جهة؛  أية  اآلن  حتى   تتهم 

تخريبية  لعملية  ض 
ّ

تــعــر قــد  املــوقــع  ذات  أن  ــی  إل

الكيان  إيران  اتهمت  فيما  املاضية  السنوات  خالل 

اإلسرائيلي بالضلوع بعمليات مشابهة حدثت سابقًا.

اإليرانية  للدراسات  العربي  املركز  في  الباحث  وقال 

بهذا  إسرائيل  قيام  إن  مهدي  الله  عبد  بطهران 

الهجوم فرضية محتملة خصوصًا أنه جاء بعد يومني 

وإطالق  القدس  مدينة  في  مستوطنني   9 مقتل  من 

يعيش  نتنياهو  أن  مبينًا  ســلــوان،  منطقة  في  نــار 

إلی  األنظار  إبعاد  وأراد  الداخل  في  سيئة  ظروفًا 

الذي  الوقت  في  املحتلة  الفلسطينية  األراضي  خارج 

البرنامجني  استهداف  يريد  بأنه  فيه  صرح  قد  كان 

املعاون  قال  بدوره،   . والنووي  الصاروخي  اإليرانيني 

السياسي واألمني في محافظة أصفهان محمد رضا 

بأضرار  صب 
ُ

ي لم  املستهدف  املوقع  بأن  جان نثاری 

تعلن  ولم  طبيعي.  بشكل  يسير  فيه  العمل  وأن  بالغة 

املحركات  لدهون  بمعمل  حريق  اندالع  عن  األسباب 

تزامن إيــران  غرب  شمال  أذربيجان  محافظة   في 

ـــن الــســلــطــات  ـــك ـــــــادث أصــــفــــهــــان ل مــــع ح

ــات فــــي هـــذه ــق ــي ــق ــح ــــجــــري ت
ُ

ـــا ت ـــه ـــت إن ـــال ق
 

 الحوادث .

وفي هذه األثناء وصل وزير الخارجية القطري محمد 

بن عبد الرحمن ال ثاني إلى طهران، أمس األحد، في 

علن عنها من قبل حيث أجری مباحثات مع 
ُ

زيارة لم ي

تتوفر  ولم  اللهيان.  عبد  أمير  حسني  اإليراني  نظيره 

من  جاء  التي  واملهمة  املباحثات  فحوی  عن  معلومات 

أجلها آل ثاني لطهران.

ريشي  البريطاني  ــوزراء  ال رئيس  أقال 

سوناك الوزير بال حقيبة ناظم الزهاوي 

وذلك  املحافظني  حــزب  ــرأس  ي ــذي  ال

خالل  ــوزاري  ال للقانون  انتهاك  بسبب 

ما  بحسب  الضريبية  نزاعاته  تسوية 

أعلن داونينغ ستريت.

وقال رئيس الحكومة في رسالة إنه بناء 

أنه  الواضح  "من  مستقل،  تحقيق  على 

كان هناك انتهاك للقانون الوزاري" .

"بناء على ذلك،  وأضاف ريشي سوناك 

أعلمكم بقراري إقالتكم من مهامكم في 

حكومة صاحب الجاللة" .

ناظم  بإقالة  ســونــاك  ريشي  ويسعى 

باالستقالة،  مطالبته  من   
ً
بدال الزهاوي 

إلى تثبيت سلطته، بعدما تعهد باعتماد 

لدى  واملسؤولية  واملهنية  "الــنــزاهــة" 

وصوله إلى داونينغ ستريت.

مستشاره  كلف  ـــوزراء  ال رئيس  ــان  وك

في  التحقيق  الحكومية  لألخالقيات 

القانون  انتهك  الــزهــاوي  كــان  إذا  ما 

الوزاري في ما يتعلق بماليني الجنيهات 

في  دفعها  عليه  كان  التي  اإلسترلينية 

إطار تسوية نزاع مع سلطات الضرائب.

الضريبي  دينه  بتسديد  الزهاوي  وقام 

املاضي  العام  الغرامات،  إلى  إضافة 

وزارة  في  القصيرة  عمله  فترة  خالل 

املالية في حكومة رئيس الوزراء األسبق 

بوريس جونسون.

داونينغ  ــى  إل ســونــاك  وصـــول  مــع  ثــم 

أصبح  األول،  تشرين  نهاية  في  ستريت 

بدون  ووزيــرًا  املحافظني  لحزب  رئيسًا 

حقيبة في الحكومة.

لــوري  األخــالقــيــات  مستشار  وتــوصــل 

كان  الزهاوي  ناظم  أن  إلى  ماغنوس 

الضريبي  التحقيق  عن  يعلن  أن  يجب 

أن  عليه  كان  كما  يستهدفه،  كان  الذي 

الضريبية  ـــرارات  اإلق بتحديث  يقوم 

مع  نزاعه  تسوية  بمجرد  به  الخاصة 

السلطات الضريبية.

حزب  طال  السلطة،  في  عامًا   13 بعد 

الفضائح  ــن  م الــعــديــد  املــحــافــظــني 

مصالح  تــضــارب  بقضايا  املرتبطة 

األمر  األخيرة،  السنوات  في  خصوصًا 

جانب  من  بالفساد  اتهامات  أثار  الذي 

بشكل  تتقدم  التي  العمالية  املعارضة 

كبير في استطالعات الرأي.

أحد  أن  األحد،  أمس  الجنوبي،  الكوري  الجيش  ذكر 

طريق  عن  رشــاش  مدفع  من  النيران  أطلق  جنوده 

الخطأ، خالل التدريبات بالقرب من الحدود مع كوريا 

الشمالية.

وأوضح الجيش الكوري الجنوبي في بيانه، أن الجندي 

أطلق 4 رصاصات بالذخيرة الحية، من مدفع رشاش 

الكوريتني،  بني  الحدود  طول  على  التدريبات  خالل 

شرق إقليم "كانغ وون" الساعة 6:27 مساء أمس السبت.

وأضاف البيان، أن جميع الطلقات سقطت في الجانب 

العسكرية  الحدود  ترسيم  خط  من  الجنوبي  الكوري 

اإلبالغ  يتم  ولم  والجنوبية،  الشمالية  الجارتني  بني 

الجيش  قام  الحادث،  وقوع  أضرار.وفور  أي  وقوع  عن 

إطالق  بأن  الشمالية  كوريا  بإبالغ  الجنوبي،  الكوري 

النار لم يكن متعمدًا، وعزز حالة االستعداد للطوارئ.

وصرح مسؤول في الوحدة العسكرية الكورية الجنوبية، 

الشمالية،  كوريا  جانب  من  فعل  رد  أي  يصدر  لم  بأنه 

وبأنه يتم التحقيق في مالبسات الحادث.

كوريا  مــن  رصــاصــات   4 أطلقت   ،2020 آذار  ــي  وف

في  الجنوبية  لكوريا  حراسة  نقطة  باتجاه  الشمالية 

الجزء األوسط من املنطقة منزوعة السالح وأصابتها، 

باملثل،  الرد  إلى  الجنوبية  الكورية  القوات  دفع  مما 

ليكون هذا أول تبادل إلطالق النار بني كوريا الجنوبية 

العسكرية  االتفاقية  سنوات.وبموجب  منذ  والشمالية 

اتفقت   ،2018 سبتمبر/أيلول  في  املوقعة  الشاملة 

كال  من  العدائية  األعمال  جميع  وقف  على  الكوريتان 

بني  الثقة  وبناء  التوترات،  من  الحد  بهدف  الجانبني، 

البلدين. وتعد املنطقة منزوعة السالح، بني الكوريتني 

 250 نحو  طولها  يبلغ  والتي  والجنوبية،  الشمالية 

كيلومترًا وعرضها 4 كيلومترات، واحدة من أشد حدود 

واشتباك  ر 
ّ

توت نقطة  كانت  ما  وكثيرًا  تحصينًا،  العالم 

بني الكوريتني.
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األميركي  الرئيس  أطلق 

ترامب،  دونالد  السابق 

حملته  ـــــد،  األح أمــــس 

للبيت  للعودة  االنتخابية 

بعد  مــجــددًا،  ــض  ــي األب

نيته  إعـــالن  ــن  م أشــهــر 

لالنتخابات  ــتــرشــح  ال

املقررة عام 2024.

مخاطبًا  تــرامــب  وقـــال 

باالجتماع  صغيرًا  حشدًا 

ــــوي لـــلـــحـــزب  ــــن ــــس ال

سالم  بمدينة  الجمهوري 

نيوهامبشير:  ــة  والي فــي 

الــحــالــي  ــس  ــي ــرئ ال إن 

طريق  على  بالدنا  "وضع 

إنهاء  وعلينا  التدمير، 

للحفاظ  العصابات  حكم 

رات 
ّ

ــد ــق وم كــرامــة  على 

Mاألميركيني".
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نقلت وسائل إعالم محلية، عن مسؤولني أمنيني في 

باكستان، أن األجهزة األمنية نفذت سلسلة عمليات 

خالل األسبوع املاضي بعد ورود تقارير استخبارية 

عن وجود شبكة انتحاريني.

املحلية  اإلعالم  وسائل  في  الواردة  التقارير  وتشير 

إلى  تستند  عمليات  شنت  ــن  األم ــوات  ق أن  إلــى 

تم  معلومات  أســاس  على  استخباراتية  معلومات 

في  تفتيش  نقطة  على  انتحاري  هجوم  بعد  جمعها 

جمرود.

جنائيًا  فحصًا  املسؤولون  أجــرى  التحقيق  وأثناء 

عثر  التي  الجثث  من  نات 
ِّ

وعي الرصاص  ألعيرة 

عليها في مسرح الجريمة.

الجغرافي  والسياج  املراقبة  كاميرات  وساعدت 

حركة  عضو  على  القبض  في  الــقــوات  للمنطقة 

طالبان باكستان، الذي كان متورطًا في الهجوم.

يقل  ال  ما  اعتقال  تم  والتحري  التحقيقات  وبعد 

أن  بهم  املشتبه  كشف  كما  أشخاص،  أربعة  عن 

االنتحاري مواطن أفغاني تم إحضاره إلى باكستان 

بمساعدة عضو حركة طالبان باكستان ساتانا خان.

وزوده خان بأحدث األسلحة واملتفجرات ورتب عدة 

مساكن للمسلحني لالحتماء بها أثناء العمليات.

لتشكيل  شولتس،  أوالف  األملاني،  املستشار  دعا 

عدد  أكبر  فيه  يتعاون  األقطاب  متعدد  عاملي  نظام 

ممكن من الدول.

متعدد  عالم  "سيتبلور  صحفي:  حديث  في  وقــال 

لن  املستقبل،  في  بذلك.  تمامًا  مقتنع  أنا  األقطاب 

في  املؤثرة  الدول  من  عدد  بل  كتلتان،  هناك  تكون 

يكون  أن  ويجب  الالتينية،  وأمريكا  وإفريقيا  آسيا 

هذا العالم متعدد األطراف حتى يتمكن أكبر عدد 

ممكن من الدول من التعاون مع بعضها" . وأضاف: 

تستند  التي  القواعد،  على  القائم  النظام  "أؤيــد 

وسيادة  اإلنسان  وحقوق  املتحدة  األمم  ميثاق  إلى 

التحديات  مواجهة  من  معًا  نتمكن  حتى  القانون، 

التي تواجهنا مثل تغير املناخ والتحوالت االجتماعية 

والبيئية والسياسية والصحية العاملية" .
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مناطق ال تصلح للعيش

عددهم  البالغ  بهالسوا  سكان  من   
ٌ

بعض ويقول 

تصلح  تعد  لــم  املنطقة   
َّ

إن نسمة  ــف  أل مئتي 

مكان  على  العثور  من  نوا 
ّ
يتمك لم  هم 

ّ
لكن للعيش، 

استنشاق   
ّ

إال لهم   
َ

خيار وال  إليه،  لالنتقال  آخر 

وال  ثة. 
ّ

امللو باملياه  واالستحمام  املسموم  الهواء 

فهي  لدلهي،  األكبر  النفايات   
َّ

مكب بهالسوا  تعد 

موقع  وهو  األكبر،  الكومة  عن  أمتار  بثالثة  أقل 

اإلجمالي  باإلنتاج  املوقعني  كال  ويسهم  غازيبور، 

أنواع  أكثر  ثاني  امليثان  ويعد  للبالد.  امليثان  لغاز 

الغازات الدفيئة املوجودة بكثافة بعد ثاني أوكسيد 

ة بدرجة كبرى ألزمة 
ّ

الكاربون، لكنه مسهم بفعالي

ه يجمع املزيد من الحرارة. وتنتج الهند 
ّ
املناخ ألن

ات النفايات أكثر من أي بلد آخر، 
ّ

امليثان من مكب

بحسب مؤسسة مراقبة انبعاثات الغازات الدفيئة 

تراقب  والتي  االصطناعية،  األقمار  بواسطة 

املرتبة  في  الهند  تأتي  كما  التقنية.  بتلك  امليثان 

انبعاثات  إجمالي  حيث  من  الصني  بعد  الثانية 

ًا 
َّ

عاملي امليثان  تعقب  قسم  بيانات  بحسب  امليثان، 

التابع للوكالة الدولية للطاقة.

”هند  عليها  أطلق  التي  مبادرته  من  وكــجــزٍء 

نظيفة“، أشار رئيس وزراء الهند ”نارندرا مودي“ 

هــذه،  النفايات  جبال  إلزالـــة  جهود  بــذل  إلــى 

أن  املمكن  ومن  خضراء.  مناطق  إلى  وتحويلها 

يعمل هذا الهدف، في حال تحقيقه، على التخفيف 

من بعض من املعاناة عن أولئك السكان املقيمني 

بالقرب من مواقع التفريغ هذه، ومساعدة العالم 

على تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة.

امليثان،  من  إنتاجها  تخفيض  إلى  الهند  تسعى 

على  موقعة  دولــة   130 إلــى  تنضم  لم  ها 
ّ
أن بيد 

لتخفيض  اتفاقية  وهي  للميثان“،  العاملي  د 
ّ

”التعه

ملا  جماعي  بشكل  امليثان  لغاز  ة 
ّ

العاملي االنبعاثات 

ال يقل عن ثالثني باملئة من مستوياته خالل العام 

بإمكانية  العلماء  ر 
ّ

ويقد  .2030 سنة  بحلول   2020

الحرارة  درجــة  الرتفاع  التخفيض  هــذا  تقليل 

ًا بنسبة اثنني باأللف، ومساعدة العالم على 
َّ

عاملي

الوصول إلى هدفه باالبقاء على االحترار العاملي 

بانخفاض يبلغ درجة ونصف مئوية.

غازات سامة

 
َّ

ألن املعاهدة  إلى  تنضم  لن  ها 
ّ
إن الهند  وتقول 

الزراعة،  من  تأتي  امليثان  من  انبعاثاتها  غالبية 

املزرعة  حيوانات  من  باملئة   74 نحو  تبلغ  بنسبة 

ات 
ّ

وحقول األرز يقابلها أقل من 15 باملئة من مكب

النفايات. وفي بيان له في العام 2021، قال وزير 

ر املناخي ”أشويني تشوبي“ 
ّ

البيئة والغابات والتغي

من  للبالد  اإلجمالي  اإلنتاج  بتخفيض  د 
ّ

التعه  
َّ

إن

واإلضرار  املزارعني  معيشة  سيهدد  ربما  امليثان 

الهندي.  واالقتصاد  للتجارة  ة 
َّ

املستقبلي باآلفاق 

بتخفيض  أيضا  تحديات  تواجه  تزال  ال  ولكنها 

امليثان من أكوام القمامة املتطايرة منها األبخرة 

السامة.

عندما انتقل ”نارايان تشودري“ (يبلغ عمره اآلن 

ها 
ّ
إن قال   ،1982 سنة  بهالسوا  إلى  عاما)،   72

ر 
ّ

”كانت منطقة جميلة“، لكن كل هذا الجمال تغي

القمامة  وجبات  أول  بدأت  حينما  سنة،   12 بعد 

تلك  ومنذ  املحلي.  النفايات   
ِّ

مكب إلى  بالوصول 

ليقارب  بهالسوا  نفايات  تصاعدت  السنوات، 

ارتفاعها تقريبًا ارتفاع مبنى تاج محل التاريخي، 

قبيحًا  ومنظرًا  ذاته  بحد  معروفًا  ًا 
َ

م
َ
ل

ْ
ع

َ
م ولتصبح 

على  مؤثرًا  به،  املحيطة  املنازل  عن  كثيرًا  يرتفع 

صحة الناس املقيمني هناك.

ويعاني تشودري من حالة ربو مزمنة؛ وأشار إلى 

أنه كان على وشك املوت حينما اندلع حريق هائل 

خالل نيسان من العام املاضي استمر لعدة أيام، 

كان  فقد  شديدة،  عسر  حالة  في  ”كنت  ويقول: 

املوت.  فراش  على  وكنت  منتفخني.  وأنفي  وجهي 

ة، 
َّ

احتجاجي بتظاهرات  سنتني  قبل  قمنا  قد  وكنا 

ص 
ّ
للتخل املنطقة  هذه  سكان  من  الكثير  وتظاهر 

لم  ة 
َّ

البلدي السلطات  لكن  الــقــذارة،  هــذه  من 

ر 
ّ

تتغي سوف  األحــوال  أن  لنا  أكدوا  معنا.  تتعاون 

زلنا  ما  لكننا  سنتني،  غضون  في  األحسن  نحو 

تحت الوضع نفسه واملعاناة لم تتراجع، بال غوث 

يريحنا“.

نفايات ال نهاية لها

 ،2002 العام  خالل  سعته  التفريغ  موقع  استنفد 

سنة  الصادر  والبيئة  العلوم  مركز  تقرير  بحسب 

ات النفايات في الهند، وهي وكالة 
ّ

2020 عن مكب

لها،  مقرا  نيودلهي  من  خذ 
ّ

تت ة 
ّ

ربحي غير  ة 
ّ

بحثي

املوحدة  الحكومية  املعايير  تطبيق  دون  من  لكن 

في  أكبر  وجهود  النفايات  تدوير  أنظمة  ضمن 

البالستك  استهالك  لتخفيض  الصناعة  قطاع 

على  ق 
ّ
بالتدف النفايات  أطنان  ستستمر  وإنتاجه، 

ًا.
َّ

هذا املوقع يومي

الذي  الوحيد  التفريغ  مكان  بهالسوا  موقع  يعد  ال 

أحد  فهو  بالجوار،  ساكن  هو  ملن  األذى  يسبب 

ثالثة مكبات نفايات موجودة في نيودلهي، يطفح 

سامة  غازات  منه  وتنبعث  نة، 
ّ
املتعف بالقاذورات 

 3100 من  أكثر  الهند  عبر  وتوجد  الهواء.  نحو 

مكب نفايات؛ ويعد موقع غاز ”يابور“ األضخم في 

دلهي، إذ يبلغ ارتفاع الركام 65 مترا، وشأنه شأن 

خالل  ة 
َّ

االستيعابي طاقته  تجاوز  فقد  بهالسوا، 

غاز  من  هائلة  كميات  ًا 
َّ

حالي ويطرح   ،2002 سنة 

امليثان.

الــغــازات  انبعاثات  مراقبة  مؤسسة  وبحسب 

ب 
ّ

يتسر ة، 
ّ

االصطناعي األقمار  بواسطة  الدفيئة 

مراقبة  (شهر  آذار  شهر  أيــام  من  يوم  كل  في 

متريني  طنني  من  أكثر  لالنبعاثات)  املؤسسة 

من غاز امليثان من املوقع بمعدل كل ساعة. تقول 

للمؤسسة:  التنفيذي  املدير  جيرمان“،  ”ستيفاني 

”إذا ما بقي هذا الحال ملدة عام كامل، فسيكون 

تسريب غاز امليثان من مكب النفايات هذا مكافئا 

ألف   350 من  سنوية  النبعاثات  البيئي  للتأثير 

سيارة أميركية“.

الوحيد  الخطر  مصدر  امليثان  انبعاثات  تعد  ال 

بهالسوا  أمثال  من  النفايات  مكبات  من  النابع 

أطلقت  الزمن،  من  عقود  مدى  فعلى  وغازيبور؛ 

ثة 
ّ

مواد سامة خطرة متجهة إلى داخل التربة، ملو

املقيمني  السكان  آلالف  املياه  تجهيز  مصادر 

ضت 
ّ

بالجوار. في شهر آيار من العام املاضي، فو

وكالة سي أن أن مختبرين معتمدين لفحص املياه 

الجوفية حول منطقة مكب نفايات بهالسوا؛ ووفقا 

يقل  ال  منطقة  ضمن  الجوفية  املياه  فإن  للنتائج، 

مكب  موقع  من  متر  خمسمئة  عن  قطرها  نصف 

ثة.
ّ

النفايات وجدت ملو

نتائج مفزعة

مستويات  كانت  األول،  املختبر  تقرير  وضمن 

عن  هائل  بشكل  مرتفعة  والكبريت  األمونيا 

الحدود املقبولة التي فرضتها السلطات الحكومية 

املختبر  عن  الصادرة  النتائج  وأظهرت  الهندية. 

الذائبة،  الصلبة  املواد  إلجمالي  مستويات  الثاني 

وهي كمية األمالح غير العضوية واملادة العضوية 

نات 
ّ

الذائبة في املاء، املفحوصة ضمن إحدى العي

الحد  من  تقريبا  مرة  عشرة  بتسعة  تفوق  كانت 

للشرب  صالحة  غير  إياها  جاعلة  به،  املسموح 

املعايير  مكتب  ويقوم  البشري.  ولالستهالك 

إلجمالي  املقبول  الحد  بوضع  الهندي  القياسية 

املواد الذائبة عند 500 ملغرام للتر الواحد، وهو 

الصحة  منظمة  قبل  من  دا“ 
ّ

”جي عموما  يعد  رقم 

ملغرام   900 مستوى  فوق  شيء  أي  أما  العاملية. 

للتر، فيعد ”هزيال“ من قبل املنظمة نفسها، وتعد 

نسبة 1200 ملغرام للتر ”غير مقبولة“.

وبحسب ”ريتشا سينغ“، من مركز العلوم والبيئة، 

املياه املأخوذة من  الذائبة في  املواد   إجمالي 
ّ

فإن

تتراوح ما  بهالسوا كانت  منطقة قريبة من موقع 

بني ثالث آالف وأربعة آالف ملغرام للتر الواحد، 

صالحة  غير  فقط  ليست  املياه  ”هــذه  وتضيف: 

ملالمسة  مالئمة  غير  أيضا  ها 
ّ
إن بل  للشرب، 

ذات  تكون  أن  يمكن  ال   ،
َّ

ثم من  والجلد،  البشرة 

تنظيف  أو  االستحمام  مثل  ألغـــراض  فــائــدة 

األواني، أو حتى تنظيف املالبس“.

لعلوم  مديرا  روهاتجي“،  ”نيتيش  الدكتور  يعمل 

ميمورال  فورتيس  معهد  فــي  الطبية  األورام 

الهندية،  جورجان  مدينة  في  الكائن  للبحوث 

السكان  صحة  لدراسة  للحكومة  دعوة  وجه  وقد 

”كي  املدينة،  مناطق  بباقي  ومقارنتها  املحليني 

النظر  إلى  املقبلة  سنة   15 فترة  خالل  نضطر  ال 

أعلى  ملستويات  اكتشافنا  من  والندم  الخلف  إلى 

وقضايا  أعلى،  صحية  ومخاطر  السرطان،  من 

مها في حينها“.
ّ

صحية أكثر ولم ننظر إليها ونقو

شكاوى ومعاناة

أة 
َّ

يعتمد معظم الناس في بهالسوا على املياه املعب

املياه  يستخدمون  أنهم  إال  للشرب،  القناني  في 

املحلية لألغراض األخرى، إذ يشير الكثير منهم 

بيبي“،  ”سونيا  تقول  آخر.  لخيار  امتالكهم  لعدم 

إحدى ساكنات بهالسوا، التي يغطي طفح جلدي 

ثة، 
ّ

ملو لدينا  املتوفرة  ”املياه  ساقيها:  اللون  أحمر 

لتخزينها  ومضطرين  أمرنا،  على  مغلوبني  لكننا 

ولالستحمام،  الصحون  لغسل  واستخدامها 

وأحيانا للشرب أيضا“.  

كوخ  في  الساكن  عاما،   87 براشاد“،  ”جواال  أما 

النفايات،  مكب  من  قريب  زقــاق  ضمن  صغير 

أحالت  قد  نة 
ّ
املتعف القمامة  كومة   

َّ
إن فيقول 

حياته إلى ”جحيم حقيقي“، ويضيف: ”املاء الذي 

نستخدمه ذو لون أحمر باهت، وأشعر أن بشرتي 

اآلن  بعد  يسعني  ال  لكن  االستحمام،  بعد  تحترق 

ألم  تخفيف  يحاول  وكان  املكان،“  هذا  مغادرة 

حات حمراء تعلو وجهه ورقبته.
ّ

تقر

طن   2300 من  أكثر  تصل  ــوم،  ي كل  ــروب  غ مع 

نفايات  مكب  إلى  الصلبة  البلدية  النفايات  من 

تقرير  بحسب  نيودلهي،  في  األكبر  غازيبور، 

مشتركة  لجنة  قبل  من  املاضي  تموز  شهر  صدر 

تم تشكيلها إليجاد وسيلة يتم من خاللها تقليص 

عدد الحرائق داخل املوقع. تأتي كميات املخلفات 

وتتم  للموقع،  املــجــاورة  املناطق  من  الضخمة 

بوسائل  منها  ص 
ّ
والتخل فقط  طن   300 معالجة 

مع  التعامل  وتم  التقرير.  في  ورد  ملا  وفقا  أخرى، 

منذ  املطمورة  النفايات  من  باملئة  سبعة  من  أقل 

تتضمن  حيث  حيويا،  ومعالجتها  طويلة  فترة 

إعادة  واحتمالية  واملعالجة  االستخراج  العملية 

استخدام النفايات القديمة.

طائرات  دلهي  ملدينة  البلدية  املجالس  وتنشر 

أكــوام  حجم  ملراقبة  أشهر  ثالثة  كــل  رة 
ّ

مسي

نة 
ّ

معي بــطــرق  فــحــوص  ــري  ــج وت ــنــفــايــات،  ال

وفقا  النفايات،  جبال  من  امليثان  الستخالص 

فات تصل يوميًا 
ّ
للتقرير. لكن الكثير جدًا من املخل

اللجنة  وتشير  هو.  كما  الوضع  إبقاء  على  وتعمل 

وغير  ”بطيئة  كانت  الحيوية  املعالجة  أن  إلــى 

دقيقة“، وال يبدو أن املجلس البلدي لشرق دلهي، 

ضمن مجلسي دلهي الجنوبي والشمالي، محققا 

مسطحة  أرض  إلى  القمامة  جبال  بتحويل  هدفه 

بحلول سنة 2024.

توصيات بال تنفيذ

فعالة  خطط  وضــع  ”عــدم  إلــى  التقرير  ويشير 

لتخفيض ارتفاع تالل القمامة“، واألكثر من هذا، 

مكب  أن  إلــى  ــارة  اإلش املفترض  من  ”كــان  فقد 

على  سيعمل  املواقع  هذه  في  املستقبلي  النفايات 

تلويث أنظمة املياه الجوفية“، كما يضيف التقرير. 

الحكومة  أوصت   ،2019 سنة  صدر  تقرير  وفي 

النفايات  إدارة  لتحسني  وسائل  بتطبيق  الهندية 

الطابع  إضفاء  ضمنها  ومــن  للبالد،  الصلبة 

النفايات، وتنصيب املزيد  الرسمي لقطاع تدوير 

من معامل السماد داخل الهند.

جمع  مثل  التحسينات،  بعض  تنفيذ  تم  وبينما 

واملحال  املنازل  أبواب  أمام  من  للقمامة  أفضل 

مكبات  ظلت  النفايات،  ومعالجة  التجارية 

بتكديس  مستمرة  حالة  على  دلهي  في  النفايات 

املاضي،  األول  تشرين  شهر  وخــالل  القمامة. 

تعنى  التي  الخضراء،  الوطنية  املحكمة  فرضت 

والية  حكومة  على  مالية  غرامة  البيئة،  بقضايا 

بسبب  دوالر  مليون  مئة  من  أكثر  بلغت  دلهي 

ص من أكثر من ثالثني مليون طن 
ّ
إخفاقها بالتخل

الثالثة  النفايات  مكبات  عبر  القمامة  من  متري 

التابعة لها.

تقول ريتشا سينغ: ”تكمن املشكلة في دلهي بعدم 

الصلبة  للنفايات  ملموسة  عمل  لخطة  امتالكها 

نتحدث  نحن  ثــم  مــن  التنفيذ،  موضع  توضع 

مع  التعامل  وعن  تفريغ،  موقع  معالجة  عن  هنا 

أن  لنا  لكن  طويلة،  فترة  منذ  املطمورة  النفايات 

ر حجم النفايات الجديدة التي يتم طرحها 
ّ

نتصو

وفقا لقواعد منظمة. كل هذه الكميات يتم تفريغها 

يوميًا على تالل مكبات النفايات هذه“. 

وتواصل سينغ حديثها قائلة: ”على هذا األساس، 

دعونا نقول إنه تتم معالجة ألف طن من النفايات 

من  طن  ألفي  تفريغ  يتم  ذلك  وبعد  املطمورة، 

وكأنه  األمر  ليصير  يوم،  كل  الجديدة  النفايات 

دورة ضارة، وسوف تكون عملية معالجة ال نهاية 

النفايات  إدارة   
َّ

فإن الحال،  بطبيعة  مطلقا.  لها 

املطمورة تجري وفقا ألمر تفويض رسمي من قبل 

تماما؛  قصوى  أهمية  ذات  عملية  وهي  الحكومة، 

لكن ال يسعنا بدء العملية من دون امتالك وسيلة 

هنا  وهكذا،  الجديدة.  النفايات  ملعالجة  بديلة 

يكمن التحدي األكبر“.
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وبحسب اجتماع عقد في وقت 

سابق من قبل اللجنة الوطنية 

وزارة  فــي  الخاصة  للتربية 

الفرعية  اللجان  مع  التربية 

العام  ــار  اإلط محاور  لتنفيذ 

والــدامــج  ــاوي،  ــس امل للتعليم 

ــة  ــاق االع ذوي  للمتعلمني 

التعليمية  ــات  ــاج ــي ــت واالح

الــوزارة  وكيل  فإن  الخاصة، 

للشؤون العلمية ورئيس اللجنة 

الدكتور عادل البصيصي أشار 

لتوفير  السعي  سيتم  أنه  إلى 

من  للتالميذ  الشامل  التعليم 

واالحتياجات  اإلعــاقــة  ذوي 

بأقرانهم  اســـوة  التعليمية 

توفير  خــالل  مــن  األصــحــاء، 

النظر  بغض  لهم  داعمة  بيئة 

لجعلهم  إعاقتهم  نــوع  عــن 

باملجتمع،  فاعلني  أشخاصًا 

املهم  املــشــروع  هــذا  أن  علما 

الثقافي  ينفذ من قبل املجلس 

وزارة  مع  بالتعاون  البريطاني 

وزارات  عن  وممثلني  التربية، 

ــؤون  ــش الــصــحــة والــعــمــل وال

العالي  والتعليم  االجتماعية، 

والبحث العلمي.  

ة
َّ

امتحانات وزاري

شملت  التربية  وزارة  أن  يذكر 

مــعــاهــد الــصــم والــبــكــم في 

للصف  الوزارية  االمتحانات 

مرة  ألل  االبتدائي  السادس 

الدراسي  العام  العراق في  في 

2018 ــ 2019.

تم  فقد  للبصيصي،  ووفــقــا 

تشكيل فريق عمل من املديرية 

مع  بالتعاون  للمناهج،  العامة 

البريطاني  الثقافي  املجلس 

للمناهج  مرجعي  دليل  إلعداد 

أدلة  لتطوير  دعما  الدراسية، 

الدمج  مشروع  ضمن  املعلمني 

التربوي لبناء القدرات. 

ة خاصة 
َّ

ستراتيجي

من جانبها افادت مديرة قسم 

املديرية  في  الخاصة  التربية 

واألهلي  العام  للتعليم  العامة 

التربية  وزارة  في  واالجنبي 

الوحيلي،  ياسر  عبد  سليمة 

ستراتيجية  ــع  وض  
َّ

ــم ت بــأنــه 

ــة لــلــنــهــوض بــالــواقــع  ــاص خ

ضمن  للتالميذ،  الــتــربــوي 

الخاصة  الــتــربــيــة  صــفــوف 

أن  سيما  ال  التربوي،  والدمج 

هذه الشريحة بحاجة إلى دعم 

مادي ومعنوي مكثف لالرتقاء 

بوضعهم بشكل عام، وتضمنت 

خاصة  بيئة  توفير  الخطة 

باالمتحانات  واالهتمام  بهم، 

وإعداد  التربوي،  ــراف  واالش

والشراكة  ودراســـات  أبحاث 

لتعليم  الفاعلني  لألشخاص 

االعـــاقـــة  ذوي  ـــاص  ـــخ اش

وتعزيز  خاصة،  واحتياجات 

دمجهم بالعملية التعليمية. 

هؤالء  عدد  أن  الوحيلي  وبينت 

ألفا   28 نحو  يصل  الــطــالب 

في  مسجلني  تلميذا،   366 و 

للعام  االبــتــدائــيــة  املــــدارس 

موزعني  الحالي،  الــدراســي 

تلميذا،  و754  ألفًا   14 بواقع 

ــيــة  ــتــرب ضــمــن صـــفـــوف ال

و612  ألــفــًا  و13  الــخــاصــة، 

التربوي  الدمج  ضمن  تلميذا 

باملدارس االبتدائية. 

الصفوف  أن  الوحيلي  وأكدت 

من  الشريحة  بهذه  املعنية 

 ،
ً
كامال دعمًا  تقدم  التالميذ 

فيها  الــــدارســــني  ـــب  وأغـــل

املاضية،  العقود  مــدى  على 

الطب  كليات  ضمن  تخرجوا 

متميزين  وكانوا  والصيدلة، 

فـــي مــســيــرتــهــم الــعــلــمــيــة، 

الجهات  الوحيلي  وتناشد 

املعلمني  دعــم  الــى  املعنية 

تعليم  مهمة  يتولون  الــذيــن 

هذه الفئة من التالميذ، حيث 

من  بنوعيها  الصفوف  تعاني 

باملالكات  الكبير  النقص 

بتعليم  املتخصصة  التربوية 

هؤالء التالميذ. 

 اجـــراء 
َّ

ــة أنـــه تـــم ــح ــوض م

لدعم  رســمــيــة  مــخــاطــبــات 

الخاصة،  التربية  صفوف 

واســـــتـــــحـــــداث درجــــــات 

ــنــقــص  ــة لـــســـد ال ــي ــف ــي وظ

ضمن  التربوية  بــاملــالكــات 

فضال  ــاص،  ــص ــت االخ هـــذا 

ــات  ــه ــج ــة ال ــب ــاط ــخ عـــن م

املعلمني  رفــد  بصدد  املعنية 

دعما  مهنية،  بمخصصات 

يبذلونها،  ــي  ــت ال لــلــجــهــود 

إليصال  مضاعفة  تعد  التي 

مبسطة  بطريقة  املعلومات 

لهؤالء التالميذ.

فرص التعلم

من  ريام  الطفلة  والــدة  تشكو 

ذوي  بصفوف  االهتمام  عدم 

ففي  الخاصة،  االحتياجات 

الكثير من األحيان يعجز املعلم 

صحيح  بشكل  التعامل  عــن 

أن  ينسى  ــو  وه الطالب،  مــع 

مشكالت  لديهم  الطلبة  هؤالء 

عن  يختلفون  خاص،  نوع  من 

أقرانهم األسوياء.

والتقارير  الــدراســات  تشير 

العاملية إلى أنه ال بد من ايالء 

رعاية  فــي  الكبير  االهتمام 

الخاصة،  االحتياجات  ذوي 

الــدولــيــة  املــواثــيــق  تــحــث  اذ 

التعلم  ــرص  ف منحهم  على 

القرارات  باتخاذ  واملشاركة 

واحترام  مجتمعيا،  ودمجهم 

ليكونوا  ووجودهم،  حقوقهم 

أشخاصًا فاعلني في املجتمع.

 
 

ضرر نفسي

عــن تأثير تطبيقــات التواصل وااللعاب 

يحدثنــا  االطفــال،  علــى  االلكترونيــة 

مســؤول دار ثقافة االطفــال في النجف 

االشرف نجم الخفاجي قائال:

"هنــاك تاثيــرات ســلبية علــى ســلوك 

األطفال من الناحية النفسية والصحية، 

االلعــاب حــول ســلوكهم  تلــك  وتاثيــر 

وافعالهــم. وهذا ينبع من الخاصية التي 

يمتــاز بها  شــريحة (األطفــال)، وهي 

املحــاكاة، أي القيــام بتقليــد األشــياء 

والتصرفات وتبدو واضحة في سلوكهم 

بني اقرانهم، ســواء بالبيت أو الشارع أو 

املدرســة، ال ســيما تلك األلعاب العنيفة 

التي يحاول االطفال دائما وبصورة غير 

مخطــط لهــا، أن يخرجوا مــن خاللها 

والتقليــد  والتاثــر  االندفــاع  شــحنات 

الكامنة بداخلهم.

ضرر صحي

 وعن الضرر الصحي الناجم عن تصفح 

األطفــال لتطبيقات التواصــل وااللعاب 

االلكترونية يؤكــد لنا نجم الخفاجي أنه 

د هذه األلعاب 
ّ
من الناحية الصحية، تول

أمراضًا جســدية وإدمانــا، فمنها تاثير 

هــذه األلعاب على العيــون واملخ وارتفاع 

الضغــط والهزات االنفعاليــة، وبالتالي 

تاثيــر ذلــك علــى املســتوى الدراســي 

للطفــل، وكذلك قلــة تفاعله مــع أفراد 

أسرته ومحيطه.

وعن الحلــول التي يمكــن اتباعها للحد 

من ضــرر االســتخدام الســيئ للمواقع 

االطفــال،   علــى  وتأثيــره  االلكترونيــة 

أشــار الخفاجــي إلــى أن هــذا يقع على 

عاتق األســرة من حيث املراقبة وتقديم 

النصح باســتمرار، ومحاولة خلق أجواء 

تجعــل الطفــل يبتعــد عن تلــك االلعاب 

االلكترونية، فتارة بزيارة املتنزه، وتارة 

اخرى بالقراءة املفيدة، وتشــجيعه على 

قراءة املجالت والقصــص لقضاء وقت 

فراغه.

للمدرســة دورا  أن  الخفاجــي  ويوضــح 

كبيرا جدا في تنشئة االطفال، خصوصا 

تلــك التي تعقد نــدوات وتحاول صناعة 

 لهم مخاطر االلعاب 
ّ

أجيال واعية، وتبني

الطلبــة  مــن  كثيــرًا  ألن  االلكترونيــة، 

ينظــرون الــى األســتاذ  كقــدوة لهــم، 

لذلــك ال بد أن يســتفيد من هــذا االمر 

بكسب الطلبة وارشادهم وإبعادهم عن 

األلعــاب االلكترونية املضــرة واملؤذية، 

منوها بضرورة وضع رقابة على املحتوى 

االلكترونــي، الذي تبثه وســائل االعالم 

تقــدم  وأن  االنترنــت،  علــى  واملواقــع 

االشياء النافعة لالطفال.

ة
َّ

 ذهني
ٌ

تاثيرات

 املختــص بعلــم النفس 
ّ

فــي حــني يبــني

أن  امليالــي،  محســن  فاضــل  الدكتــور 

االلعاب االلكترونية تنقسم الى قسمني، 

منها فردية وأخرى مشتركة مع اخرين، 

وهــذه لها جملة من التاثيــرات الذهنية 

علــى الطفــل، الــذي غالبــا مــا يصبح 

منهــكًا وغير قادر على التفكير والتصور 

واإلدراك والفهــم، فهــذا قــد يقلــل من 

قدرة الطفل في التعليم، وينعكس بشكل 

ســلبي علــى توظيف نشــاطه العقلي في 

دراسته وتعلمه.

خــالل  مــن  اللعــب  أن  امليالــي  ويؤكــد 

برامج تشــمل حــركات وقواعد ســلوك 

تحكــم اللعبــة او املشــتركني فيهــا، قد 

تنطــوي على مضمون ثقافــي دخيل، قد 

يؤثر ســلبا فــي ثقافة الطفــل الخاصة، 

وربمــا تــؤدي مثــل هــذه األلعــاب إلــى 

ظهــور التمرد على اآلبــاء واألمهات من 

قبل أبنائهم، وبالتالــي رفض االنصياع 

الوامــر الوالديــن ومــن هم اكبر ســنا. 

مضيفا ان خطورتها تكمــن في امكانية 

التســبب باالدمــان االلكترونــي، وهــذا 

ل من قابليات الطفل ويشــتت 
ّ

ربمــا يعط

انتباهــه، ألن تصفــح االطفــال ملواقــع 

التواصــل االجتماعي بــات أمرًا خطيرًا 

للغاية، المكانية احتوائها على مضامني 

عدوانيــة تتعلــق بالســلوك االجرامي او 

غير املقبول والشاذ.

 اإلدراك
ُ

غياب

االســرة  بشــؤون  واملهتمــة  الصحفيــة 

اخــالص داود تــرى أن هنــاك عــادات 

فقــط  ليــس  األطفــال  تــؤذي  ســلبية 

أخالقيــا، بل جســديا ايضــا من خالل 

اللعــب العنيــف، وألن هــؤالء الصغار ال 

يملكــون االدراك واملعرفــة الكافيــة في 

انتقــاء واختيار االنســب واالفضل لهم، 

وال يملكون الدراية التي تجعلهم قادرين 

علــى اختيــار األلعــاب املناســبة لهــم، 

لذلــك فهذا هو واجب األهــل الذين تقع 

علــى عاتقهم مســؤولية كبيــرة في هذا 

الجانــب، من خــالل التوعية واالرشــاد 

واملتابعة والرقابة.

التحذيــر  اهميــة  علــى  داود  وتشــدد 

املســتمر من مغبة مــا يرونه من محتوى 

علــى  بــأن  حديثهــا،  مختتمــة  ســلبي، 

الوالدين ان تكون لديهما ثقافة واطالع، 

فــي ما يخص التربيــة والثقافة الرقمية 

والطرق واالساليب الناجحة فيها.

  



 وتتخلــف أخــرى لجمودها وعــدم قدرتها على 

قــراءة الواقــع بــذكاء اجتماعــي وعقــل عملي 

فعال، وقد يكون ذلك بســبب هيمنة فكر القادة 

السياســي،  ميراثهــم  وتقديــس  التاريخيــني 

والــدوران فــي حلقــة األصالــة دونما حســاب 

للمعاصــرة ومتطلباتهــا واســتحقاقاتها، وقــد 

يكون بســبب افتقــاد العقــول املفكــرة (جدب 

فكــري) وضعف القــدرات الثقافيــة، واملمانعة 

التي يبديها (الحرس القديم) للقوى الجديدة 

ذات التطلعات املتجــددة، فقد عانت الحركات 

االســالمية مــن عقــدة القيــادات التاريخيــة 

والرمــوز الكبيرة وجيل التأســيس، كما أســهم 

العمل الســري واقتصار اتخاذ القرارات وصنع 

االفــكار والسياســات علــى الحلقــات القيادية 

الكبرى.. في ســد منافذ االســتماع ملا يجول في 

عقــول القواعــد الشــبابية، وحالــت الصرامة 

التنظيميــة وغيــاب التشــاورية والديمقراطية 

دون احــداث التغييــر الضــروري فــي الهرمية 

القيادية، بما يحرك الســكونية ويعود بالحيوية 

املطلوبة. 

كان هــذا باختصــار مــا تعلق بالجانــب الذاتي 

والعالم الداخلي .

فقد اهملــت الكثير مــن الحركات االســالمية 

هــذه القضايا، ولم تنتبــه اليها، كمــا لم ينتبه 

الكثيــر منها إلــى الجانب املوضوعــي أو العالم 

الخارجــي، خصوصا عالقة الفكر بالسياســة، 

كان السؤال األكثر إلحاحا على جميع الحركات 

االســالمية، والتــي لم تســتطع االجابــة عليه، 

ماهي السبل التي اعتمدتها وجعلتها منهاج عمل 

لتحقيق هدفها في (اعادة الحياة االســالمية) 

إلى ســابق عهدها، كي يســود االســالم نظاما 

وتشريعا وفكرا وثقافة واخالقا كما تريد؟

هنــاك اختــالف فاحــش فــي الرؤيــة بــني من 

يســعى إلى اعادة النظــر في القراءة الســابقة 

وبنــاء رؤية جديــدة، وبني من يريد االســتمرار 

واالنظمــة  الحــكام  علــى  الخــروج  نهــج  فــي 

الدولــي  والنظــام  (الطاغوتيــة)  السياســية 

والثقافــة االجتماعيــة بفكــر الجهــاد والقتال 

والنكاية والشــدة والغلظة، بما يســتلزم إباحة 

الدمــاء وهدم العمران وشــن الحروب واملبالغة 

في العنف املســلح، وفرض الخيارات القاســية 

وتطبيــق مفاهيــم التكفيــر والــردة والبــراءة، 

كما تفترضهــا النصوص التأسيســية، تجارب 

بعــض الحــركات التــي عاقــرت هــذا الفكــر، 

انتهــت بهــا إلــى مراجعــات شــهيرة، كالتــي 

حصلــت فــي مصر بعــد البيــان الشــهير الذي 

اصدرتــه الجماعة االســالمية في تمــوز 1997 

لوقف العمليات العســكرية ضــد اجهزة الدولة 

املصريــة والســياح االجانــب، هذا البيــان فتح 

الباب لنقد ذاتي وتطور إلــى اعادة فهم للكثير 

مــن املفاهيم التي لــم تكن تقبــل النقاش فيما 

ســبق، هذا ماأثار ردود فعــل وهجمات مضادة 

مــن الرافضــني الذين اتهموهــم بالتراجع عن 

املبادئ واالصول، حتى أن رمزا جهاديا معروفا 

هو (طارق الزمر) اصدر بعد ذلك كتابا اسماه 

(مراجعات ال تراجعات) عــام 2008 للرد على 

ذلك، تناولت املراجعات قضايا الغلو في الدين 

والتكفير والجهــاد، والتعامل مــع اهل الكتاب، 

تنظيــم  تفجيــرات  مــن  واملوقــف  والحاكميــة 

القاعدة واالخطاء واالخطار الناتجة منها، تلت 

ذلك مراجعــات لتنظيم الجهــاد املصري عام 

2007، نشــرها الدكتور ســيد امام الشريف في 

الصحف، كمــا صدر عن الجماعة االســالمية 

املقاتلــة في ليبيا كتــاب حمل اســم املراجعات 

ايضا، وباالجمال فإن قسما من ما يسمى بالتيار 

الجهــادي كان هــو املبــادر إلى هــذا اللون من 

املراجعات، بعد سلســلة من املواجهات الدامية 

الطويلــة، اما اللــون االخر مــن املراجعات فقد 

اختصت به الحركات االســالمية غير املسلحة، 

والتــي دخلــت فــي صدامــات غير مســلحة مع 

االنظمة، ثم سنحت لها الفرصة ملمارسة العمل 

 السياســي والدعوي واملشــاركة بالسلطة، عبر 

املمارســة  تبيحهــا  التــي  االنتخابيــة  النظــم 

الديمقراطية، وهذه الحركات بدأت باملراجعة 

بمســتويات متعددة منها القبول بالديمقراطية 

بعدما كانت تعدها كفرا والتعامل مع العلمانيني، 

 والتعايــش مــع العلمانيــة الحاكمــة، والقبــول 

بالواقع السياســي الداخلي والخارجي القائم، 

اقامــة  إلــى  والدعــوة  العمــل  عــن  والتوقــف 

نظــام اســالمي دينــي وفــق منظــور الخالفة 

بنهــج  النهــج  هــذا  واســتبدال  التاريخــي، 

اســلمة الحيــاة تدريجيــا وقيــادة الحكومــات 

شــمل  املنهــج  هــذا  االســلمة،  تلــك  لتحقيــق 

حركات النهضة التونســية و(مجتمع الســلم) 

واالصالح  والتوحيــد  الجزائريــة  (النهضــة) 

 والعدالــة والتنميــة، املغربيتــني، وقبلها اخوان 

مصــر والســودان واالردن التــي شــاركت فــي 

الســلطة علــى مراحــل مختلفــة قبــل ان تعــود 

للصــدام مع اجهــزة الدولة بدرجــات مختلفة، 

ويمكــن عــد حــزب العدالــة والتنميــة التركي 

املثــال البــارز على الحــركات التــي تكيفت مع 

الواقع السياســي والدستور القائم، أن النموذج 

التركــي يصلح وحده للدراســة املعمقــة ملرونته 

وبراغماتيتــه وقدرته على االفــالت من عوائق 

قانونيــة واجتماعيــة وثقافية كثيــرة، بما مكنه 

من الوصول إلى الســلطة وممارستها من الباب 

الواســع وكســب الجمهــور واقناعــه باالنجــاز 

التنمــوي واالقتصادي وليس أســتغراقا بالفكر 

وااليديولوجيــا، والــكالم الكثير عــن الخطوط 

الحمر ونماذج االباء  التاريخيني.

يالحــظ أن مســتويات النجــاح التــي احرزتها 

بعض هذه الحركات رغم تفاوتها، تعكس قدرة 

علــى االقتراب مــن ما يطلق عليــه (فقه الواقع 

ووعي االولويات)، وقد جنبها ذلك الصراعات 

املســلحة والحصارات الداخلية وتلــك العابرة 

للحدود، لكنها لم تنج بالكامل من نقد االجنحة 

املحافظة وشكوك القوى املناوئة.

الدرس الكبير الذي تقدمه هذه املراجعات أنها 

فتحت مســارات جديــدة ورؤى مغايــرة ملا كان 

يعتقــد يوما أنها خطوط حمــر وحقائق نهائية، 

في الجهــة االخرى ظلت حــركات اخرى تعيش 

صنميــة االفــكار واملناهــج وجمــود الخطــاب 

والرؤية، بما يعكس انفصاال عن الواقع والعيش 

باالوهام، كما هو حال حزب التحرير الذي يمثل 

نموذجــا للتصلب الفكري والجمود السياســي، 

يكفــي مثاال علــى ذلــك أن انصــار الحزب في 

 بلجيــكا يخرجــون فــي تظاهــرات تدعــو إلــى 

اقامــة حكم الشــريعة في هــذا البلــد االوربي 

الذيــن يديــن أكثــر ســكانه بغير االســالم وال 

مشكلة تشــريعية أو سياسية يكابدونها، ويسمح 

قانونه ألمثال محازبي حزب التحرير بالحصول 

على اللجوء السياســي واالنســاني هربا من دار 

 االســالم (مواطنهــم االصليــة ) حيث فشــلوا 

فــي اقامــة حكم الشــريعة، إلــى بلجيــكا (دار 

الجهاديــة،  مهمتهــم  ليمارســوا  الكفــر)، 

وهــذا هــو االســاس الفكــري املتطــرف وغير 

املعقــول الذي يغــذي فكــر الســلفيات القتالية 

التــي عاثت في بــالد املســلمني قتــال وتدميرا 

 وقدمــت للنــاس ثقافة املــوت ال ثقافــة الحياة 

والبناء.

فتحكيم الشريعة عندهم هي الحل، بغير توفير 

شــروطها ومقتضياتها وتهيئة مستلزماتها، بما 

فيها قناعة الجمهور سلميا ال اكراهيا.

هذه ليست املرة االولى أو االخيرة التي يقدم 

إحــراق  على  معتوه  أوروبـــي  متطرف  فيها 

من  كثيرون  سبقه  فقد  الشريف،  املصحف 

ممن  واملسلمني  ــالم  االس على  الناقمني  املتطرفني 

الهمجية  االرهابية  والسلوكيات  التصرفات  استغلوا 

مضادة  كراهية  لتغذية  والقاعدة،  داعــش  لعناصر 

ومعتقداتهم،  لرموزهم  واالساءة  وللمسلمني،  للعرب 

صعودًا  حاليا  تشهد  االروروبية  الــدول  أن  خصوصا 

يعتاش  الذي  املتطرف،  اليميني  للتيار  مسبوق  غير 

القيم  ـــالء  اع إلــى  تــدعــو  شعبوية  خــطــابــات  على 

العودة  تعني  والتي  املتطرفة،  والشوفينية  القومية 

التي  اليمينية  التيارات  وصعود  الفاشية  عصور  إلى 

انتهت  والتي  والــدمــار،  الحروب  ــوارث  ك إلــى  قــادت 

وهيمنة  والثانية  االولــى  العاملية  الحروب  نهاية  مع 

الساحة على  واملعتدلة  الوسطية  السياسية   التيارات 

الحقا.

ما  شعبيتها  وصعود  متطرفة  يمينية  أحــزاب  وجــود 

الهمجية،  التصرفات  هذه  مثل  ظهور  في  يسهم  زال 

خالل  من  واالمم،  الشعوب  بني  الكراهية  تغذي  التي 

نافذة  على  اتكائها  عبر  الدينية  رموزها  إلى  االساءة 

عن  التعبير  لها  تكفل  قانونية  وحماية  واسعة  حريات 

هذه االساءات من دون تعرضها للمساءلة، وهو امر ما 

زال يشجع على تكرار هذه االعمال املشينة، وخصوصا 

املوجهة نحو الرموز والديانة االسالمية. 

 ( ماكرون  (ايمانويل  الفرنسي  الرئيس  جاء  عندما 

كأس  بطولة  خالل  الدوحة  القطرية  العاصمة  إلى 

العالم االخيرة، قوبل حضوره بالصفير والهتافات من 

بموقفه  تنديدا  املدرجات،  في  املحتشد  الجمهور  قبل 

السلبي واملناهض لالسالم في فرنسا وقيامه باصدار 

االسالمية  املظاهر  من  الكثير  وتمنع  تحظر  قوانني 

العلماني  الطابع  على  املحافظة  مزاعم  تحت  هناك 

للجمهورية الفرنسية. 

وما  أوروبا،  في  للكنيسة  املثقل  االرث  أن  الواضح  من 

قامت به من ادوار مناهضة للعلم والنهضة والتحضر، 

اقسام  إلى  وانشطارها  الدينية  نزاعاتها  عن  فضال 

دموية  بحروب  املاضي  في  تسببت  متناحرة 

والتي  شخص،  مليون  من  اكثر  فيها  سقط 

في  السبب  كــان  قــد  كامل  لقرن  استمرت 

من  ومنعها  دورها  وتحجيم  الحقا  اقصائها 

السماح  مــع  سياسي،  نشاط  اي  ممارسة 

مما  وماضيها  دورهــا  ومراجعة  بانتقادها  باملقابل 

على  الحقا  انعكست  واساءات  لهجمات  عرضة  جعلها 

باقي االديان والرموز املمثلة لها، وفق ما يعرف بحرية 

الرأي والتعبير.

كيانات  بها  قامت  كثيرة  إســاءات  من  االســالم  عانى 

التعرض  تم  الغرب، وبعضها  وأشخاص متطرفني في 

الكريم محمد (ص) من دون  النبي  إلى شخص  فيها 

النفسية  عكست  أنها  سوى  بذلك،  يسمح  مبرر  اي 

في  ورغبتهم  الــتــجــاوزات  هــذه  الصحاب  املريضة 

والشعوب  االمم  بني  والتطرف  الحقد  مشاعر  تغذية 

واالستهانة بالرموز الدينية، بل أن الذات اإللهية كانت 

وقفت  الذي  االلحادي،  الهجوم  لهذا  عرضة  بدورها 

من  عنيفة  موجة  امام  متفرجة  الغرب  حكومات  فيه 

التطرف ونشر القيم االلحادية وهدم املعايير والثوابت 

عليها  تربت  التي  السامية،  والدينية  االخالقية 

املجتمعات والشعوب بشكل عام.

يعني  ال  االوروبية  للدول  العلمانية  القيم  على  الحرص 

يحمل  بأن  شاذ،  فكر  وصاحب  متطرف  لكل  السماح 

فرشاته  أو  الكريم  القرآن  مصاحف  الحراق  مشاعله 

(ص)،  محمد  للنبي  مسيئة  كاريكاتورية  صور  لرسم 

اثارة  مثيرا مشاعر اكثر من مليار مسلم ومتسببا في 

يحمل  بــأن  متطرف  ارهــابــي  كل  ومحفزا  نــزاعــات 

أمامه،  يقف  غربي  مواطن  اي  لقتل  وبنادقه  سكاكينه 

هذه  باصحاب  عالقة  اية  لهم  ليس  الضحايا  أن  رغم 

االفكار املسمومة.

هو  املغلقة  والغرف  الكهوف  ال  الحوار  أن  بالتاكيد 

املكان الطبيعي لتبديد الخرافات واألوهام عن الدين 

يقوم  فكري  دين  بأنه  الحقائق  وتوضيح  االسالمي 

دعت  التي  السامية،  النبيلة  االخالقية  االسس  على 

القتل  يبيح  متطرفا  دينا  وليس  السماء،  شرائع  اليها 

وسفك الدماء، كما يتوهم املرضى املتطرفون في ازقة 

وحواري كوبنهاكن وستوكهولم.

إلى  ظهرت  سنوات  عدة  قبل 

تسريباٍت  اإلعالمية  الساحة 

دولية  منظمة  مــن  وتــقــاريــر 

وعلى  (ويكليكس)،  بـ  تعرف 

املنظمة  تلك  أن  من  الرغم 

ــن تــأريــخ  بــــدأت بــالــنــشــر م

لكنها   2006 عام  في  انشائها 

بشكلها  الساحة  إلى  ظهرت 

لخروق  نشرها  عند  الواسع 

على  ــة  ــي ــرك ــي األم ـــوات  ـــق ال

العراقيني أبان فترة تواجدهم 

في العراق، وبني مؤيٍد ومنتقد 

مثل  تنشر  ويكليكس  ظلت  لها 

صعيد  عــلــى  تــقــاريــر  هــكــذا 

قاعدة  خــالل  ــن  م الــعــالــم، 

بأنها  إدعــت  التي  بياناتها 

وثيقة  مليون  من  أكثر  تملك 

واآلخر  الحني  بني  وتسريب، 

واقــاويــل  تصريحات  تظهر 

ويكليكس  مافعلته  غرار  على 

أفشلت  السابقة  الحكومة  بأن 

الصينية  ـ  العراقية  االتفاقية 

جديتها  عــــدم  خــــالل  مـــن 

واملضي  اإلتقاقيات  بــابــرام 

تمِض  لــم  حيث  بــهــا،  قــدمــًا 

خالل  من  اال  االتفاقية،  بتلك 

مشروع بناء الــ 1000 مدرسة 

بأنه  تبني  بعد  ما  وفــي  الــذي 

مشروع يشوبه صفقات فساد، 

أحيلت  التي  املشاريع  إن  حيث 

تمت  الصينية  الشركات  إلى 

عراقية  شركات  إلى  احالتها 

هدر  ــإن  ف وبالتالي  ثانوية، 

األموال فيها كبير.

العراق  بها  يمر  التي  األوضاع 

من الناحية االقتصادية يحتم 

عليها العمل الجاد للخروج من 

املأزق الذي هو فيه من خالل 

ــي،  دول منفذ  مــن  أكــثــر  فتح 

طــرف  عــلــى  ــمــاد  االعــت دون 

إن  حيث  معه،  للتعامل  أحادي 

تتمتع  التي  ــدول  ال من  كثيرًا 

واقتصادي  سياسي  بإستقرار 

مصادرها،  تنويع  على  تعمل 

تنوع  لغرض  لها  أسواق  وفتح 

بالعراق  فكيف  املــدخــوالت، 

من  عقود  منذ  يعاني  ــذي  ال

ركـــود اقــتــصــادي واعــتــمــاده 

يعتبر  الذي  النفط  على  الكلي 

إليراداته،  الرئيسي  املصدر 

فال مصانع والمعامل وبالتالي 

حلول  أي  دون  مستمرة  بطالة 

تذكر.

االتفاقية الصينية قد تكون هي 

الحل األوحد في وقتنا الحالي، 

لها  الــرجــوع  الحكومة  فعلى 

االقتصادية  ــة  األزم ملواجهة 

خصوصًا  البالد،  تواجه  التي 

االتفاقية  تلك  أن  ماعلمنا  اذا 

بأنها  عنها  مانشر  خالل  ومن 

النواحي  جميع  تقريبًا  تعالج 

الخدمية والزراعية والصحية 

الكثير  وغيرها  والتعليمية 

تمس  ــي  ــت ال ــب  ــوان ــج ال مــن 

اذا  خصوصًا  املواطن،  حياة 

ترتب  ال  االتفاقية  أن  ماعلمنا 

التزامات  ــة  أي الــعــراق  على 

مع  تتضارب  وال  مسبقة  مالية 

االتفاقيات السابقة مع أي من 

الدول، وبالتالي إذا ما أرادت 

الحكومة املضي باإلصالحات 

التي نادت بها، عليها أن تعود 

لتفعل تلك االتفاقية بعد إعادة 

أبرمت  التي  بالعقود  النظر 

التعديالت  وتــجــري  سابقًا 

ألن  األمر،  استدعى  إن  عليها 

االقتصاد  عجلة  دوران  إعادة 

ــي يــرتــبــط بــإحــيــاء  ــراق ــع ال

الصينية  العراقيةـ  االتفاقية 

القطاعات  تفعيل  وبالتالي 

االستثمارية الحيوية.

نور وإذا شئتم مزيدا من التعريف 

يكفي إضافة «زهير» فيقتنع غوغل.

ماذا به؟

ساكت. 

بل يضحك «بعبه».

ال يأبه لشيء إن غربت أو شرقت.

شواردها  عن  جفونه  مــلء  ينام 

ــا  ــه ـــات» دون ـــروب ـــك ــر «ال ــه ــس وت

ــارك «عــا  ــع ــت وتــخــتــصــم، بــل وت

«املــرادم  حد  إلى  بــالش»  الخالي 

واملالطم»، تتعب وتنام.

الجولة  ــزاد  م ينفتح  اليوم  ففي 

«أم  على  النقاشات  من  القادمة 

كم  على  ســريــع  مـــرور  مــع  فــهــد» 

«يكعد  ــيء  ش ــل  وك «فاشستنت» 

حصان» على «كولة» املرحوم طارق 

حرب.

مزيد  إلى  تحتاج  ال  إنك  نور  ميزة 

بات  ــذي  ال السمه  التعريف  مــن 

مبجال.

القصة  لك  اختصر  نفسه  غوغل 

بكاملها بحيث يكفي أن تكتب «نور» 

حتى يأتيك التوضيح الغوغلي «هل 

تجيب  وحــني  زهير»؟  نــور  تقصد 

عبارة  ممنونا  لك  يضيف  بنعم 

«سرقة القرن».

األمر في غاية البساطة إذن. 

محمد  مهاتير  عن  تبحث  ال  أنت 

كاملة  يوكبيديا  إلى  تحتاج  حتى 

أين  ومــن  هــو؟  ــن  م تــعــرف  لكي 

جاء؟ وأين هو اآلن؟ وأنت ال تبحث 

بن  السليك  أو  جيفارا  تشي  عن 

الشنفري  أو  يو  أو لي كوان  السلكة 

إيلون  حتى  أو  غصن  كارلوس  أو 

ماسك.

ثالثة  على  اســم  عن  تبحث  أنــت 

ترليونات مسمى.

تبحث عن اسم  أنت  بالدوالر  وإذا 

على مليارين ونصف املليار مسمى.

اعرف حدوك واعرف عمن تبحث 

وماذا تريد أن تعرف.

«اعــرف  صاحب  ســقــراط  ــرك  ات

نفسك».

«إبيش حكة» سقراط ومن تبعه من 

وأرسطو  إفالطون  أمثال  رهطه 

العرب  ربعنا  وحتى  بل  وإفلوطني 

والفارابي،  سينا  ــن  واب الكندي 

رجمونا  الذين طاملا  الرهط  هؤالء 

بفالفستهم «الفكر» التي ال تسعفك 

بشراء بطل زاهي أو قوطية معجون 

أو أربعة أكياس إندومي.

من  عبقرية  من  هــؤالء  تضع  أيــن 

وصال  وتموه  ــوه  وم وخطط  فكر 

أو  أو ســـرق  ـــذ  وأخ ونــفــذ  ـــال  وج

«باك»؟ 

ــؤالء شركة  هــل كــان لــدى أحــد ه

أوحتى  القنوت  أو  اإلبــداع  اسمها 

الحوت األحدب؟.

برؤوسنا  قضوها  هؤالء  كل  أليس 

”حكت املاهية. 

وقــال الــوجــود وواجـــب الــوجــود، 

ووحدة الوجود والهيولي“.

من  أكثر  أنفقت  فقد  الهيولى  أما 

نصف قرن من عمري حتى أعرف 

معناها.

هذه  كل  بعد  معناها  عرفت  وحني 

كانت  لــو  بحيث  نــدمــت،  العقود 

بقيت لغزا لكان أفضل.

غامض  ماهو  هناك  ــل  األق على 

العم  عند  عنه  البحث  ـــاول  أح

غوغل.

مــزدوجــة  معاييره  غــوغــل  حتى 

ويكيل بثالثة ترليونات مكيال.

لك  يطلع  الــهــيــولــي  ــن  ع ــأل  ــس ت

ــني راي  ــالث تــعــريــف وث عــشــريــن 

املفاهيم  عندك  تتداخل  بحيث 

والتصورات والتمنطقات بل وحتى 

التزندقات.

عن  غوغل  تسأل  أن  ــرب  ج لكن 

يوضح  ما  سرعان  القرن.  صفقة 

لــك املــقــصــود بــعــبــارة مــزدوجــة 

قاطعة مانعة ملخصها إنك تقصد 

يا  القرن  سرقة  نعم  القرن.  سرقة 

عم غوغل أين وصلت؟

ما  ســرعــان  إذ  حــائــرا  يتركك  ال 

يظهر لك الفيديو بعد الفيديو بما 

مطمئن،  نور  ملاذا  تطمئن  يجعلك 

بل وفي بطنه بطيخه صيفي؟

فعله  عليك  يتعني  ما  كل  تسأل..  ال   

على  بروفايله  نور  يغير  حني  أكتب 

ور
ّ
الفيس كلمة.. من
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بــدأت عمليــة بحــث عاجلــة فــي غــرب 

قدت كبســولة دقيقة 
ُ
أســتراليا بعــد أن ف

تحتوي على مادة مشعة.

وتحتــوي هــذه الكبســولة علــى مركــب 

السيزيوم - 137 املشــع، الذي قد يتسبب 

في أمراض خطيرة بمجرد ملسه.

قدت تلك الحاوية الدقيقة في املنطقة 
ُ
وف

بني مدينتي نيومــان وبيرث في منتصف 

كانون الثاني الحالي، وهي مســافة تقدر 

بحوالي 1400 كيلو متر.

مــن  تحذيــرا  الســلطات  وأصــدرت 

االقتراب من الكبســولة حال العثور عليها 

في أي مكان.

قدت الكبســولة أثناء نقلها في شاحنة 
ُ
وف

بني منجم إلى الشــمال مــن نيومان، في 

منطقة بيلبارا، وشــمال شــرق بيرث، في 

الفترة من 10 وحتى 16 كانون الثاني.

ويشيع اســتخدام مركب السيزيوم - 137 

في عمليات التنقيب عن املعادن.

وقالت إدارة خدمــات الطوارئ ومكافحة 

الحرائق األسترالية إن الكبسولة ال يمكن 

اســتخدامها كســالح، لكن قد ينتج عنها 

حروق إشــعاعية وغير ذلــك من املخاطر 

طويلــة األجل مثــل اإلصابة بالســرطان. 

وقــال أندرو روبرتســون، رئيــس املجلس 

اإلشــعاعي - املعني بالحماية من مخاطر 

اإلشــعاعات - ورئيــس اإلدارة الطبية في 

الوالية، إن هــذه الحاويــة الدقيقة يمكن 

أن يصــدر عنها قدر "كبير" من اإلشــعاع. 

وأضــاف: "لدينــا مخاوف حيــال أن يعثر 

عليهــا أحــد وهــو ال يعــرف ما هــي. فقد 

يعتقد أنها شــيء مهــم ويحتفــظ بها، أو 

يضعها في حجرته، أو سيارته، أو يعطيها 

لشــخص آخــر". ونشــرت إدارة خدمات 

رســما  الحرائــق  ومكافحــة  الطــوارئ 

توضيحيا للكبســولة املفقودة، وأبعادها 6 

ملليمترات في 8 ملليمترات.

ط تقرير جديد من شركة بالك بيري 
ّ
ســل

الضــوء علــى الحجــم الهائــل للهجمات 

اإللكترونيــة التــي تحدث كل يــوم، وذلك 

في وقت أصبح البقاء في مأمن منها شبه 

مستحيل.

 تقنيتهــا الوقائية 
َّ

وقالــت بالك بيــري إن

القائمة على الذكاء االصطناعي أوقفت، 

خــالل املــدة الواقعة بــني شــهري أيلول 

وتشــرين الثانــي 2022، أكثــر مــن 1.76 

مليون هجوم قائم على البرامج الضارة، 

ويمثــل هذا العــدد أكثــر من هجــوم في 

الدقيقة الواحدة.

 الهجمات استهدفت 
َّ

ووجدت الشــركة أن

ا مــن القطاعــات، مثل: الســيارات 
ً
عــدد

الرعايــة  إلــى  باإلضافــة  والتصنيــع، 

الصحيــة والتمويــل. وأشــار التقرير إلى 

التطور الســريع للهجمــات الذي أدى إلى 

تغيير نظــام اإلبالغ عنها من ســنوي إلى 

ربع سنوي.

وقــال نائــب الرئيــس فــي قســم أبحاث 

التهديــدات واســتخباراتها لــدى بــالك 

بيــري، إســماعيل فالنزويــال: "لقد كانت 

تقارير التهديدات الســنوية طريقة رائعة 

لتقديــم نظــرة ثاقبــة عــن االتجاهــات 

العامــة، ولكــن املؤسســات تحتــاج اآلن، 

أكثر مــن الســابق، إلــى اتخاذ قــرارات 

مستنيرة، واتخاذ إجراءات فعالة فورية، 

وذلك باستخدام أحدث البيانات القابلة 

للتطبيق".

 الواليــات املتحدة 
َّ

ــا للتقريــر، فــإن
ً

ووفق

كانت خالل املــدة الزمنية للتقرير أشــد 

ا من الهجمــات اإللكترونية 
ً

الــدول تضرر

بمــا يقرب من مليــون هجوم، ثــم جاءت 

بعدها اليابان والبرازيل.

ا عــن تفاصيل 
ً

وكشــفت بالك بيري أيض

ا 
ً

تتعلــق بأكثــر أنظمــة التشــغيل تضــرر

للهجمــات، إذ جــاءت أنظمــة  وعرضــة 

وينــدوز مــن مايكروســوفت فــي املرتبة 

األولى، ذلك أنها ال تزال تهيمن على سوق 

أنظمــة ســطح الكتب، وذلك بنســبة تبلغ 

نحــو 75.34 في املئة، بحســب أرقام موقع 

.(Statcounter)

بــدأت شــركة غوغــل إطالق ميــزة جديدة 

تتيح ملســتخدمي نظــام التشــغيل أندرويد، 

 (Incognito) قفل جلسات التصفح املتخفي

في متصفح كروم.

وتهدف امليزة إلى منع أي شــخص يستخدم 

جهــازك املحمــول دون إذنك مــن الوصول 

إلى جلسات التصفح املتخفي.

وقالت عمالقة التقنية األميركية في منشور 

علــى مدونتها، اســتعرضت فيــه "5 نصائح 

ا عبر اإلنترنــت مع كروم": 
ً
للبقاء أكثــر أمان

"يمكنك طلب املصادقة الحيوية حني العودة 

ِطعت".
ُ

إلى جلسة التصفح املتخفي التي ق

 هــذه امليزة متاحة منذ 
َّ

وأوضحت غوغل أن

مدة ملستخدمي متصفح كروم على نظام آي 

أو إس من شــركة آبــل، واآلن بدأت طرحها 

ل عالمة التبويب 
َ
قف

ُ
ملســتخدمي أندرويد. وت

للتصفح املتخفــي (Lock Incognito) حني 

الخــروج من املتصفح، وللعــودة إليها يتعني 

عليــك فتــح القفــل باســتخدام املصادقــة 

الحيويــة. وقالت الشــركة إنــه يمكنك فتح 

القفل باســتخدام رقم التعريف الشخصي 

PIN أو من خالل القياســات الحيوية، مثل: 

بصمــة إصبعــك، أو وجهــك. ومــع ذلك، ال 

يــزال بإمــكان أي شــخص رؤيــة عالمــات 

التبويــب العادية الخاصة بك ألنها لن تكون 

مقفلة.

ولتفعيــل امليــزة، انقــر علــى رمــز النقاط 

الثالثــة فــي الزاويــة اليمنــى العليــا، ثــم 

ثــم   ،(Settings) اإلعــدادات  إلــى  انتقــل 

Privacy and Se- واألمــان  (للخصوصيــة 

curity)، حيــث يمكنــك تفعيل خيــار "قفل 

عالمــات تبويــب التصفــح املتخفــي عنــد 

 Lock Incognito tabs) كــروم"  مغــادرة 

.(when you leave Chrome

{

صــورة فوتوغرافيــة تبــدو بريئة كانت الســبب في 

الســقوط املدوي لزينغ شــياوكينغ املوظف السابق 

بمجموعة شركات جنرال إلكتريك باور.

املواطــن  كان  ــة، 
َّ

األميركي العــدل  لــوزارة  وفقــًا 

ة ســرقها من 
َّ

األميركــي زينــغ يخفي ملفات ســري

ة للغروب 
َّ

شــركته في كوٍد ثنائي لصــورة فوتوغرافي

أرسلها بالبريد اإللكتروني لنفسه.

فعل ذلك باستخدام تقنية تسمى "ستيغانوغرافيا"، 

وهي وســيلة إلخفاء ملف معلوماتي داخل كود ملف 

معلوماتي آخر. وقد استخدم زينغ تلك التقنية عدة 

مرات لسرقة ملفات حساسة من جنرال إلكتريك.

 
ُّ

 جنرال إلكتريك مؤسسة ضخمة تضم
َّ

املعروف أن

عــددًا من الشــركات متعددة الجنســيات تعمل في 

ــة والطاقــة والفضاء، 
َّ

قطاعــات الرعايــة الصحي

ــع العديد مــن األشــياء، من الثالجــات إلى 
ّ
وتصن

محركات الطائرات.

معركة أوسع

املعلومات التي ســرقها زينغ كانــت تتعلق بتصميم 

ة تعمــل بالغاز والبخار، 
َّ

وتصنيع محــركات توربيني

بمــا في ذلك شــفرات تلــك التوربينــات وآلية منع 

تســرب البخار منها. وقد أرسل زينغ تلك املعلومات 

التي تبلغ قيمتها ماليني الدوالرات إلى الصني التي 

 تســتفيد الحكومة 
ْ

كان متواطئًا معها. الهدف هو أن

والشركات والجامعات الصينية من تلك املعلومات.

ألقــي القبض علــى زينغ وحكم عليه بالســجن ملدة 

عامني في وقت سابق من الشــهر الحالي. وقضيته 

هي األحدث في سلســلة من قضايــا مماثلة حققت 

ــة. ففــي تشــرين الثاني 
َّ

فيهــا الســلطات األميركي

املاضــي على ســبيل املثــال، صدر حكم بالســجن 

ملــدة 20 عامًا علــى زو يانجون، الــذي يوصف بأنه 

جاســوس محترف، بتهمة التخطيط لسرقة أسرار 

ــة متخصصة 
َّ

صناعيــة من عــدة شــركات أميركي

فــي مجالي الطيــران والفضــاء، بما فيهــا جنرال 

إلكتريــك. وتلــك القضايــا هــي جــزء مــن معركة 

أوســع، حيث تحارب الصني من أجل الحصول على 

املعلومات التقنية التي تمكنها من تقوية اقتصادها 

 
َّ

وتحــدي النظام الجيوسياســي العاملي، في حني أن

الواليــات املتحدة تبذل قصــارى جهدها ملنع ظهور 

منافسني جديني للنفوذ األميركي.

ســرقة أســرار صناعية شــيء مغــر، ألنها تســمح 

للبلــدان "بصعــود ســلم التقــدم العاملــي بســرعة 

نســبية - وبــدون التكلفة التــي تتحملها، ســواء من 

الناحيــة املاديــة أو فــي مــا يتعلــق بالوقــت الــذي 

سيستغرقه ذلك - إذا ما هي اعتمدت اعتمادًا تامًا 

على قــدرات مواطنيهــا"، كما يقول نيــك مارو من 

ة التابعة ملجموعة 
َّ

وحــدة التحليالت االســتخباراتي

ة.
َّ

إكونوميست اإلعالمي

ة
َّ

الهيمنة على الصناعات الحيوي

في تموز املاضي، أخبر كريستوفر راي مدير مكتب 

التحقيقات الفدرالي األميركــي "إف بي آي" جمعًا 

 الصني 
َّ

من رواد األعمال واألكاديميني في لندن بأن

تهــدف إلــى "نهــب" األصــول الفكريــة للشــركات 

الغربيــة لكــي تتمكــن مــن إســراع وتيــرة تقدمها 

الصناعــي والهيمنــة على الصناعــات الحيوية في 

نهاية املطاف.

ونبــه إلــى أنهــا تتجســس علــى الشــركات في كل 

مكان "مــن املدن الكبــرى إلى البلــدات الصغيرة، 

من الشــركات املدرجة في تصنيف فورتشــن100- 

ألكبــر الشــركات الدولية من حيــث العائدات، إلى 

املشــروعات حديثــة اإلنشــاء، ولديهــا أشــخاص 

يركزون على كل شــيء، مــن الطيران إلــى الذكاء 

االصطناعي إلى صناعة الدواء".

وقتها، رد املتحدث باسم الخارجية الصينية آنذاك 

 الســيد راي يسعى إلى "تشويه 
َّ

 إن
ً
زاو ليجيان قائال

سمعة الصني" وأنه يحمل "عقلية الحرب الباردة".

ة منع تسرب 
َّ

كان زينغ مهندســًا متخصصًا في تقني

ة، وعمل في 
َّ

البخــار والغاز في املحــركات التوربيني

عدة مشروعات تتعلق بتقنية احتواء التسريبات في 

مجال الهندسة التوربينية.

 املحركات التوربينية التي تشــغل الطائرات في 
ُّ

تعد

غاية األهمية ملجهــودات تطوير صناعــة الطيران 

الصينية.

ومعــدات الفضــاء والطيران من بــني 10 قطاعات 

تســتهدفها الســلطات الصينية بغيــة تحقيق تقدم 

ســريع لتقليــل اعتمــاد البــالد علــى التكنولوجيــا 

األجنبية، والتفوق عليها في نهاية املطاف.

 التجسس الصناعي الصيني يستهدف العديد 
َّ

لكن

من القطاعات األخرى أيضًا.

وفقًا لراي وانغ، مؤســس مجموعة كونيستيالشــن 

 (Constellation Research) ريســرتش 

لالستشــارات واألبحــاث، التــي تتخــذ مــن وادي 

الســيلكون مقرا لها، تشمل تلك القطاعات صناعة 

الدواء وتقنية النانو - وهي الهندســة والتكنولوجيا 

التي تقوم بدراســة املادة بأبعــاد متناهية الصغر، 

ســتخدم في مجــاالت كالطب وصناعــات الغزل 
ُ

وت

والنسيج والسيارات. والنانومتر هو جزء من املليار 

من املتر.

كمــا تشــمل أيضــًا الهندســة الحيويــة التــي تقوم 

فــي  واســتخدامها  الحيويــة  العمليــات  بمحــاكاة 

مجــاالت كصناعة األطــراف الصناعية وهندســة 

األنسجة.

ويستشهد الســيد وانغ بما قاله مدير سابق للبحث 

والتطويــر بإحــدى شــركات فورتشــن 100 من أن 

"أكثر شــخص كان يحظى بثقته" - وهو شخص كان 

مقربــا منه للغاية وقد تربى أبنــاؤه مع أبنائه، تبني 

أنه كان يعمل لحساب الحزب الشيوعي الصيني.

يقــول الســيد مــارو كان التجســس الصناعــي في 

السابق من قبل بلدان مثل اليابان وكوريا الجنوبية 

وتايوان وســنغافورة يشــكل مصدرًا للقلق. غير أنه 

 تصبح الشركات املحلية شركات مبتكرة 
ْ

بمجرد أن

رائدة في الســوق، ومــن ثم تبدأ فــي حماية حقوق 

 حكوماتها تبــدأ بدورها في 
َّ

ملكيتهــا الفكرية، فإن

تمريــر تشــريعات لكــي يؤخــذ األمر علــى محمل 

الجدية بشكل أكبر.

ويضيــف: "بينما أصبحت الشــركات الصينية أكثر 

ابتــكارا خالل العقد املاضي، رأينــا أن ذلك رافقه 

تعزيز واضح لحماية حقوق امللكية الفكرية".

{

قالــت شــركة تويتر إنها ســتتخذ 

عنــد  خطــورة"  أقــل  "إجــراءات 

تأديــب الحســابات التــي تنتهك 

إال  ــق 
ِّ
عل

ُ
ت لــن  وإنهــا  قواعدهــا، 

فــي  تشــارك  التــي  الحســابات 

انتهــاكات "جســيمة أو مســتمرة 

ومتكررة" لقواعدها.

الجســيمة  االنتهــاكات  وتشــمل 

لسياســة تويتــر: االنخــراط فــي 

محتــوى أو نشــاط غيــر قانوني، 

والتحريض أو التهديد بالعنف أو 

األذى، واملشــاركة في املضايقات 

للمســتخدمني  املســتهدفة 

اآلخريــن، باإلضافــة إلــى أمــور 

ا 
ً

أخــرى. وأوضحت الشــركة أيض

أنها ستسمح ألي شخص بالطعن 

فــي قــرارات تعليــق الحســابات 

املقبــل،  شــباط   1 مــن  ا 
ً

اعتبــار

ا 
ً

حكم على من يفعل ذلك وفق
ُ

وسي

ثة.
َّ

حد
ُ
ملعايير تويتر امل

 من تعليق الحسابات، تشمل 
ً

وبدال

إجراءاتهــا األقــل خطــورة: الحد 

من رؤيــة التغريــدات، أو مطالبة 

املســتخدم بإزالة التغريدات التي 

 يتمكن من 
ْ

تنتهك القواعد قبل أن

العودة إلــى املوقع، وهي إجراءات 

تفعلها الشركة منذ سنوات. ولكن 

ِعد بأنها 
َ

ما تغير اآلن هو أن تويتر ت

ســتلجأ إلى اإلجــراءات التأديبية 

 مــن التعجل في 
ً

الجديــدة، بــدال

تعليق الحسابات.

ا إنها تخطط 
ً

وتقول الشــركة أيض

فــي  شــفافية  أكثــر  تكــون  ألن 

إجراءاتهــا التنفيذية، وســتطرح 

غيــر  الجديــدة  امليــزات  بعــض 

ذلــك  فــي  للمســاعدة  املحــددة 

الشهر املقبل.

ومــن األمثلــة املحتملــة لذلك: ما 

وعد به الرئيس التنفيذي لشــركة 

العــام  ماســك،  إيلــون  تويتــر، 

املاضي الذي قال إن املنصة تعمل 

على تحديث برمجي جديد يهدف 

إلــى إعــالم املســتخدمني الذين 

عــرف بـ 
ُ

تخضــع حســاباتهم ملا ي

"الحظــر الخفــي". وقال ماســك 

 امليزة الجديدة ستشرح 
َّ

وقتئذ إن

الحظــر  ســبب  للمســتخدمني 

لهم  وتتيح  لحســاباتهم،  الخفــي 

تقديم التماس لرفع الحظر.



البحث عن االســتقاللية في الســكن لم يكن هدفًا لدى كثير من الشــباب الذين فرضت عليهم ظروف الحياة أو العمل، 

وربما أســباب اخرى عديدة للعيش بمفردهم، أو حتى بشــكل مجاميع  بعيدا عن أسرهم، ومن النادر أن نجد من يختار 

ذلك الوضع  بملء إادته في مجتمعنا اال في بعض الحاالت. 

لعلهــا كانت أقســى تجربة مرت في حياة حــال جعلتها تتجرع مر الوحــدة، حينما وجدت حالها بني جــدران البيت، بال 

صحبة أو ال أهل خالل أزمة كورونا، حيث تعرضها لالصابة بكوفيد- 19، وتطلب األمر أن تعتمد على ذاتها في كل شيء،  

ذلك ترك آثارا ســلبية في نفســيتها، اذ كلما تذكرت تلك الفترة شعرت برعٍب وخوٍف كبير من تكرارها مجددا  قائلة: ال 

يمكن أن انساها أبدا.

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

ق على يد رافع الناصري، سيبقى منجزًا 
ّ

ما تحق

شار له في كل محفل. 
ُ

 ي
ٍّ

رًا، لفن
ّ

متغي

فهو فنان ذو طراز خــاص وقد جاءت أهمية ما 

أنجزه منذ ستينات القرن املنصرم حتى لحظة 

وداعــه بما عمل عليه من تغييــر في فهم مغزى 

 
ُّ

ورســالة الفــن وما قدمه من تجريــب حدث كل

ه مســكون بطابع بنائي يراهن فيه على 
ّ
ذلك ألن

ــي أمام املتلقي، 
ّ

فاعلية الرسم وحضوره الحس

فمــن يقف عند لوحته سيكتشــف للوهلة األولى 

 للتماهي مــع الطبيعــة ومكوناتها، 
ٌ

ــه ذاهــب
َّ
أن

ة أن تأخذ مساحة 
ّ

لكن فنانًا مثل رافع يعي كيفي

ها 
ّ
ة بتأثير مباشر وكأن

ّ
ــي

ّ
الرســم صورتها الحس

ات األشــكال وروعة 
ّ

ســلطة تتعاظم فيهــا تجلي

بنائها. 

ر بلوحــة مقروءة لها 
ّ
إذن نحــن أمام فنــان يفك

طرازهــا مــن التكويــن (اللوحات التــي تحمل 

ــات مثــال) ومــا تالهــا مــن تغييرات 
َّ

الحروفي

فــي جوهــر أســلوبه الفني، هــذا الفنــان يحلو 

لــه أن يمضــي بخطــوات الواثــق مــن منجزه، 

هــا خطــوات لــن تمحــو الذاكــرة بريقهــا 
ّ
لكن

ــة صافية 
ّ

فهي تتشــكل وفقا الختيــارات جمالي
 

البنــاء والتكويــن والخطــوط فبــدت كل تلــك 

األشــكال تتوافق مع مبدئه في الحياة، تقدمت 

ــة منــذ أن اســتفاد مــن الفــن 
ّ

خطواتــه الفني

ة 
ّ

ــة املركزي
ّ

الصينــي بعــد التحاقــه باالكاديمي

 رؤية 
َّ

للفنــون في بكني عــام (1959 - 1963) ألن

الرســم املباشــر حينها أضافت لوعيــه ذائقة 

ــة تضاف لذائقته وفهمــه للفن، عناصر 
ّ

بصري

ة الفن الصيني ودقة 
ّ

الرســم وطبيعة خصوصي

املالحــظ عوامل يؤخذ لها بالحســبان لو أمعنا 

النظــر في منجز هــذا الفنان املبــدع، أيضا ال 

 مــن التذكير بما أنجــزه من دفاتر الرســم 
َّ

بــد

فقــد اســتخدم فيهــا مــواد مختلفــة وتقنيات 

وخامــات تضيــف للمحيط البصري مــا يميزه 

ويجعــل املتلقــي أكثر فاعليــة في رؤيتــه فهو ال 

يبرر االختالف في األســلوب إال من حيث فهمه 

ة في 
ّ

لتيارات الرســم، وال يخفي نزعتــه البنائي

عملــه من أجــل التوثيق كل مــا يعمــل عليه أنه 

يكتشف أساســا لذائقة الفن سواء عبر أسلوبه 

أو طريقة الفنــون املعاصرة وهي دعوة يوجهها 

ضمن فهم خالــص ومتوازن لقيمة ما يســتعار 

في الرســم وما يضــاف إليه أو يمتــزج فيه مع 

الفنون األخرى. 

ــه شــغوف بمعادل 
ّ
هــا مثاليــة يفرضهــا، ألن

ّ
إن

 التصوير، وهذا 
ِّ

ة لفــن
َّ

معــني يبرهن نتائــج حي

مــا يالحظ عليــه من خــالل تقديمه ألســلوب 

متنوع فــي الكرافيــك والدفاتر والرســم، فهو 

 ينــاور بمســتويات وتكويــن مــن أجــل الوصول 

ة معينة يــدرك معناها وحده، 
ّ

إلى ســمة جمالي

ــه يعبر بالرســم عــن حاجته لرؤيــة طبيعة 
ّ
كأن

مختلفــة أمامنا فكيف ســنعي أهميــة خطواته 

ســمة  اتخاذهــا  أو  بهــا  والتعريــف  ــة 
َّ

الفني

لإلخالص في تجربته.. يحسب لرافع الناصري 

ة التــي تتيح 
َّ

ــه تأملي ومنشــغل برؤيتــه الفني
َّ
أن

 للتأويل حتى 
ً
 بصريًا قابــال

ً
لنــا أن نجد فضــاء

 

في األعمال التي نكتشــفها ذات طابع هندســي 

هــا تحتمل االنشــغال بهوس 
ّ
وحــي بأن

ُ
ة مــا ي

ّ
ثم

 مــن ذلــك التأمل 
ٌ

ــل بعــد رؤيتهــا، جــزء
ّ

التأم

 جماليًا معنيــًا بتوظيف جوانب 
ً
ســيتخذ شــكال

ال لرســم األفــق بنظاٍم 
َّ

مــن الطبيعــة فهــو مي

ــيٍّ يراهن فيه على جمالية اللحظة وموقف 
ِّ

حس

اإلنســان مــن الطبيعــة واملوجــودات، ومــع كل 

ذلــك هناك رغبة في إعــادة الترابط بني الفن 

والطبيعة بشــكل بما يجعلهما محيطًا متجاورًا 

ه يريد حوارًا عبر الفن مع الطبيعة وصوته 
َّ
وكأن

الداخلي.

وهنا ســيكون للرســم واألســلوب الفني متســع 

مــن التعبيــر الــذي يجعلــه متصديــًا اللتقاط 

موضوعات من نوع خــاص حتى لو تطلب األمر 

عيد تنظيمها وفقا 
ُ

أن يبعثر عناصر لوحته، ثم ي

الشــتغال يطور من اســتخدامه ألكثر الخامات 

في العمل الواحد. 

يتضمن هــذا الخطــاب في األســلوب واملدلول 

بعــدًا منتظمــًا يجعلنا منشــدين ألعمالــه، وما 

تتيحه عناصــر طابعها الجمالــي فلرافع رغبة 

جامحة فــي طرح أفــكار تبدو مثال لنــا أفكارًا 

ث بالحيــاة واملواقف 
ّ

تبعــث لنــا بقيمــة التشــب

الزمه، 
ُ

املسؤولة (طبعا هناك موقف سياسي) ي

ب إخفاءه. 
ّ
ولم يتجن

ه موقف االنتماء والتمســك بالوطن ومجابهة 
ّ
إن

املحتــل فلــه فــي هــذا الجانــب اكثر مــن عمل 

 يســتثمر فيــه موقفــًا إنســانيًا ووطنيــًا ومع كل 

هذا التصور عن شــخصيته الفنية يبقى الكالم 

 ألكثــر من قراءة، فهو اســم 
ً
عن منجــزه قابال

  لنــا أن نذكــر أقطاب 
َّ

ال يمكــن تجــاوزه لــو تم
 

الجيــل الســتيني، ومــا تحقق علــى أيديهم من 

فتوحات في الفن العراقي. 
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فاز ستيفن سبيلبرغ بثاني جائزة جولدن جلوب كأفضل مخرج، بعد جائزتي اوسكار، 

بفيلمــه "ذا فابلمانز" ذي الخصوصية الشــديدة، عنه وعن عائلته وطفولته، وانبهاره 

بالســينما من صغره، وكيف كبر ذلك الشغف معه، أولى ومضات من بصيرة صناعة 

ا إلى جنب مع صدمة األســرة، ويركــز الفيلم الصراع بني الدافع الفني 
ً

األفالم، جنب

واملسؤولية الشخصية.

 الفيلــم من أفالم الســيرة الذاتيــة البحتة، كما قــال املخرج، حتى أنه اســتعان 
ُّ

يعــد

بشقيقاته لعقد جلسات حوار مع كاتب الفيلم توني كاشنير، لتذكر األحداث كما جرت 

تمامــا، يقول ســبيلبرج إنه قصة شــخصية للغاية، هذه هي املــرة األولى التي أعرض 

فيها شــيئا خاصا للعامة، قصة فكرت أن لديها بعض املميزات عن أبي وأمي وأخوتي 

والســنوات التي كنت أكبر فيها".  روى ســبيلبرج القصة "بتفاصيلها" خالل مســيرته 

الطويلة، ولكنه كان "يختبئ" منها منذ أن كان مراهقا. بعد سنوات كثيرة من االختباء.

 
ّ

 الشعري
ّ

ما الفن
ّ

ة كبيرة وواسعة في ميدان العمل الفنّي عمومًا، وال سي
ّ

مصطلح (الصنعة) من املصطلحات الحديثة التي لها أهمي

ي على فعل القراءة ال فعل املشــافهة والسماع، فإذا كانت 
ّ

في شــكله األحدث (قصيدة النثر) التي تقوم في تعاطيها مع مجتمع التلق

 في بناء هذه العالقة منذ 
ً
ة) بوصفها إرثــًا طويال

ّ
ي على (املنبري

ّ
قصيدتــا الوزن والتفعيلة تعتمدان فــي تواصلهما مع جمهور التلق

 إلى 
ً
ق وصوال

ّ
ض على مزيد من القراءة والتفاعل والبحــث القرائّي املعم

ّ
ة تحر

ّ
 قصيدة النثر هي قصيــدة تأملي

ّ
مئات الســنني، فإن

ة في تشييد عمارة هذه القصيدة 
ّ

جوهرها، على النحو الذي يقتضي من الشاعر مزيدًا من الصنعة والصوغ وحسن اإلدارة الشعري

وتكامل بنائها وصيرورته.
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 بمتعة 
ً
 رحبــًا مشــغوال

ً
 إذ يأخــذ مفهــوم الصنعــة هنــا مجاال

الصناعــة والصوغ والنســج العذب الذي يســعى إلى نقل هذه 

ي، بحيث 
ّ

ــة في التأليــف إلى منطقــة التلق
ّ

ة النوعي
ّ

الحساســي

ة 
ّ

ــة التأليــف والقــراءة ثنائي
ّ

تصبــح ثنائي

مشتركة بني الشــاعر والقارئ ال سبيل إلى 

ة على 
ّ

ة واإلجرائي
ّ

اإلخــالل بقيمتها النظري

 مستوى من املستويات.
ّ

أي

ة على هذا النحو 
ّ

ة الشــعري
ّ

فالصنعــة الفني

 من 
ّ

عــني
ُ

ترتبــط بالحضــارة فــي شــكل م

أشــكالها، وهذه االســتجابة ملنطق العصر 

وضروراته هو ما يجعل القصيدة الجديدة 

(قصيدة النثر) تمكث في ِردائها الطبيعّي 

قاطعة الصلــة مع (معطف جوجول)، حني 

ة 
ّ

تقوم في بنائها التشــكيلّي على ستراتيجي

ــة تنهل من معطيــات الفنون 
ّ

ــة وجمالي
ّ

فني

ة 
ّ

األخــرى كي تصنــع منها ســبيكة شــعري

متجانســة، علــى صعيــد املعرفــة والفكر 

ة بما 
ّ

ــة والجمالي
ّ

والثقافــة والرؤيــة والفني

ًا قادرًا على التأثير 
ّ

يجعل منها كالمًا شعري

ًا.
ّ

ًا وفني
ّ

وتحقيق حالة اإلدهاش املطلوبة معرفي

 فــي منطقة الســذاجة القصــوى التي ال 
ّ

يقــع القول الشــعري

ة 
ّ

ة البداهة الشعري
ّ

ل على قو
ّ

ة)، وتعو
ّ

تكترث للنظام: (الشــعري

ــي الذي 
ّ

وســلطان تأثيرهــا االنفعالــّي والعاطفــّي علــى املتلق

غالبًا ما يكون (ســامعًا) وليس (قارئــًا)، وقد يكون مصطلح 

 في مراهنته 
ّ

ة القول الشعري
ّ

(االرتجال) هو األقرب إلى فعالي

ة الشــاعر في ارتجال بعض أبيات الشــعر، 
ّ

على ســرعة بدهي

باٍر مع 
َ

نة في لحظــة ت
ّ

عي
ُ

 فــي مناســبة م
ُ

 الشــاعر
ُ

ن
َ

متح
ُ

حني ي

ز ويســعى نحو 
ّ
شــاعر آخر داخل فضاء هــذه املنطقة، فيتحف

 في االختبار 
َ

قالة على عجــٍل لينجح
ُ
اســتنزال بعض األبيات امل

 
ُ

ل
ُ

ــب
ُ

 الصوِغ وال س
ُ

ق
ُ

ر
ُ

 ط
ُ

ه
ُّ

ليس غير، فال تهم

التشــكيِل بقــدر االلتفــات إلــى مللمــة هذه 

األبيات وإنتاجها بمــا يحفظ هيبة موهبته 

أمــام الحاضرين، واالســتجابة الســريعة 

ًا ال عالقة له بالشــعر 
ّ

ق هدفًا آني
ّ

التــي تحق

بقــدر عالقته باملوقف والعمــل على تجاوز 

الحالة فحسب.

 منها نحو بلوغ 
َّ

 مرحلة ال بد
ّ

القول الشــعري

، فال يمكــن الوصول إلى 
ّ

الكالم الشــعري

 مــن دون املــرور بالقول 
ّ

الــكالم الشــعري

ة 
ّ

 ألي
ّ

 الجذر الشــعري
َّ

 مطلقًا، ألن
ّ

الشــعري

قصيدة ال ينمو وال يبدأ مشروعه في الحياة 

، هناك 
ّ

 فــي املياه األولى للقول الشــعري
ّ

إال

م حكمة الشعر، 
ّ
س روح الشــعر، ويتسل

ّ
يتنف

ها، 
ُ
ويسرق النار التي تبحث عن أرٍض تضيئ

 هــي نقطة االنطالق 
ّ

ومياه القول الشــعري

 والرحــب واألصيل نحو 
ّ

 منها من أجــل املرور الحر
ّ

التــي ال بد

ة للقصيدة 
ّ

 الوالدة الطبيعي
ّ

، بمعنى أن
ّ

منطقة الكالم الشعري

 تنتقل 
ّ

) ومن ثم
ّ

تبدأ في حاضنة األم األولى (القول الشــعري

نحو روضــة ومدرســة التشــكيل الناضج في رعايــة (الكالم 

ة 
ّ

تها األجناسي
ّ

وي
ُ
ب وتأخذ ه

ّ
)، حيث تســتوي وتتخص

ّ
الشــعري

 والجمــال واألدب على 
ّ

ل في مســيرة الفــن
ّ
املطلوبــة كــي تتأه

النحو املطلوب.

ة في مرحلة االنتقال (من القول إلى الكالم) 
ّ

املسافة الشــعري

ة التي ال ينجح فيها الكثير، فمنطقة 
ّ

هي معركة الشعر الحقيقي

ك 
ّ

تاحة بوسع الكثيرين بلوغها والتحر
ُ

 منطقة م
ّ

القول الشعري

في مساحتها واحتالل مواقع واضحة فيها، 

 فهي منطقة 
ّ

ــا منطقة الــكالم الشــعري
ّ

أم

ة 
ّ

ة ال يمكن الوصول إليها بسهولة، وثم
ّ

عصي

مســافة حرجة مــن العســير تجاوزها بني 

ب ذلك قدرًا كبيرًا من 
ّ
املنطقتــني، إذ يتطل

الفهم واإلدراك واملعرفة والخبرة واملهارة 

حتــى  الخصــب،  واإلحســاس  والبراعــة 

ــج الفاعــل القولّي فــي منطقة القول 
ّ

يتدج

بما يلــزم من أجــل عبور املســافة امللغومة 

ة كبيرة وكثيفة 
ّ

د
ُ

الشائكة التي تحتاج إلى ع

ووافية وكفوءة لعبور املخاطر، وبهذا يمكن 

النظر إلى قضيــة االنتقال مــن القول إلى 

الكالم بوصفها القدرة على تمثيل الشــعر 

ة الشــعر 
ّ

الســاذج (الطبــع) داخــل فعالي

د 
ّ

ــاس (الصنعــة)، في ســياق يتحد
ّ

الحس

ة ورحابة ورؤية تقــوم على نظام 
ّ

بانســيابي

مدهــش مــن التالقي والتحايــث والتماهي، يضمــن من جهة 

خِضــع من جهة 
ُ

، وي
ّ

 القــول الشــعري
َ

ــة
ّ

 وعفوي
َ

ــق
ّ
 وتدف

َ
حــرارة

ل فيها املعرفة 
ّ

ة تتدخ
ّ

أخرى هذه الصفات لعملية فلترة شــعري

ة)، 
ّ

صطلح عليه (الشعري
ُ

ة والتنظيم فيما ي
ّ

والرؤية واملقصدي

ل من االرتجــال العاطفّي املحروس بفــورة التجربة 
ّ

أي التحــو

إلى التبلور والتخصيب نحو الوصول إلى مرحلة تشــكيل عالية 

ى (القصيدة).
ّ

تسم

 الكالم يرتبط 
ّ

ه (الحكي) فــإن
ّ

إذا كان القــول يرتبــط بالتفو

ة 
ّ

ة واألدائي
ّ

ــة والتعبيري
ّ

بالكتابة، ومن هنا تنشــأ الفروق اللغوي

ــة، فالقــول مرهــون – كمــا أســلفنا - باالرتجــال في 
ّ

والداللي

التعبيــر عن الخبــر أو املعلومــة أو الفكرة، 

وهذا االرتجال مصحوب دائمًا بالســذاجة 

ة املستجيبة 
ّ

ة ذات الطبيعة االنفعالي
ّ

القولي

ة، 
ّ

ة االنفعالي
ّ

لحالة القول في لحظته الفعلي

وهو ال يخضــع غالبًا للتمحيــص والترتيب 

ة املطلوبــة مــن أجل بلوغ 
ّ

واإلدارة اللســاني

رة عن 
ّ

القــول أعلى درجات الصياغــة املعب

حقيقة الفكــرة املقصودة فــي ضمان بناء 

ة.
ّ

القصيدة وصيروتها التشكيلي

نــات القــول 
ّ

ة مكو
ّ

 مــن معرفــة قــو
َّ

وال بــد

الــكالم  تزويــد  فــي  وأهميتهــا   
ّ

الشــعري

ة 
ّ

ــة األساســي
ّ

 بالطاقــات املركزي
ّ

الشــعري

 التشــكيلّي، التي ال غنى 
ّ

للتكوين الشــعري

وزخمهــا  ثرائهــا  عــن   
ّ

الشــعري للــكالم 

ة 
ّ

ــق التجربة الشــعري
ّ

الوجدانــّي فــي تحق

 هــو الفضاء 
ّ

وتمثيلهــا، فالقــول الشــعري

ة، إذ هو 
ّ

لياتها ومصادرها األصلي
ّ

األقــرب لينابيع التجربة وأو

 
ّ

حلقة الوصل بني تجربة الحياة في ارتباطها بالخارج الشعري

 مراكز 
ّ

، وكل
ّ

وتجربة القصيدة في ارتباطها بالداخل الشعري

ســتمد وتستشــعر من 
ُ

ة يجب أن ت
ّ

 األساســي
ّ

التنويــر الشــعري

دة.
ّ

 وبؤره املتعد
ّ

مكامن القول الشعري

 

 االنتمــاء هو التعبير الناصع عن 
َّ

إن

الضميــر الحي عندمــا يتحول إلى 

عزز كرامة 
ُ

موقف إنســاني جليل، ي

الفرد وسيادة الوطن، وفي الجانب 

ه يمثل الوجــود القيمي، 
ّ
اآلخــر فإن

وااللتــزام األخالقــي، الــذي يعبر 

ــة العالقة بــني الذات 
َّ

عــن جوهري

كافــة،  املســتويات  علــى  واآلخــر 

ي 
ِّ

فيتأســس الكيان الروحي والحس

بشــكل  معطياتهما  وتتضــح  معــًا، 

ة 
َّ

جلــي، وتلك هي الصــورة الواقعي

رة عن ثقافة االنتماء بأشكاله 
ّ

املعب

كافة. 

 شــيء 
َّ

 كل
َّ

وبهــذا الصــدد أقول: إن

إيجابي مصدره االنتمــاء، فالثمار 

انتمــاء  نتائــج  هــي  الناضجــة 

الفالح ألرضه وعملــه فيها، مثلما 

ــة كالروايــات 
ّ

هــي التآليــف األدبي

والقصائد  واملسرحيات  والقصص 

والسمفونيات، واملالحم واللوحات، 

هــا تترجــم انتمــاء املبــدع إلى 
ّ
فإن

حقول اإلبداع، شــريطة توفره على 

اشــتراطات الخلــق اإلبداعي التي 

ترسخ مالمح االنتماء الحقيقي بني 

املبــدع وإبداعه، كما هي الحال في 

صورة بتهوفن وموسيقاه، وماركيز 

ولوحاته،  أنجلو  ومايــكل  ورواياته، 

واملتنبي  ومســرحياته،  وشكســبير 

وأشعاره.

 وقــد يحدث العكــس عندما ينتفي 

فالتدريســي  ويتالشــى،  االنتمــاء 

الذي الينتمي إلى املؤسسة التربوية 

علــى اختــالف مراحلها، فســوف 

ينعكــس ذلــك الخرق بنحو ســلبي 

علــى مفــردات التعليــم وجودتــه، 

مثلمــا هو العامل والسياســي الذي 

ال ينتمي إلى شــعبه ووطنه، فسيعم 

 ،
ً
 أم آجال

ً
الخراب فيهما إن عاجال

وتلك من البديهيات التي ال تحتمل 

التفسير والتأويل.

املعطيــات  وفــق  وعلــى  لذلــك، 

الواقعيــة، نجد أن االنتمــاء املعمد 

اإلنســاني،  والحــس  بالوعــي 

منطلقــًا  يعــد  النبيــل،  والشــرف 

لتعزيز الكرامة الوطنية واإلنسانية 

وانعكاســاتهما على سيادة الوطن، 

إذ أن ثقافــة االنتمــاء تحــول مــن 

دون إنحــراف الســلوك اإلنســاني 

واملوقــف الفكري، والعكس صحيح 

ــئل غاندي 
ُ

جدًا.لذلــك، عندمــا س

متى يفقد اإلنسان شــرفه؟ أجاب: 

عندمــا يــأكل مــن خيــرات بلــده 

وينتمــي إلى بلد آخــر، واملعيار هنا 

هو صدق االنتماء من عدمه.

وبحســب هذا الرأي الســديد نجد 

ان ثقافــة االنتماء يجــب ان تتجذر 

كل  الطفولــة  منــذ  النــاس،  لــدى 

حسب عمله وعنوانه وثقافته، كيما 

ة، فتغدو 
ّ

ــن الذات اإلنســاني
ّ

تتحص

ة على الضعف واالنهيار أمام 
َّ

عصي

املغريات في جميع مناحي الحياة، 

والفنانــني  األدبــاء  مثــل  تمامــًا 

الذيــن  والعســكريني  والكتــاب 

اســتماتوا في الدفاع عن أوطانهم 

انتمائهــم  فــرط  مــن  وشــعوبهم 

الــذي يجعلهم يضحون  الصميمي 

ويتغنــون بأوطانهم، علــى غرار ما 

تغنى السياب بالعراق عندما قال:  

الشمس أجمل في بالدي

 من سواها والظالم

 حتى الظالم

 هناك أجمل فهو يحتضن العراق.

مــوا بالعراق عبر 
ّ
 وكثير ســواه ترن

وكتاباتهــم وقصائدهم  مواقفهــم 

ومنهم الشــاعر عبد الــرزاق عبد 

ــف (54) ديوانــًا 
ّ
الواحــد الــذي أل

ًا فــي حــب العــراق وبغداد، 
ّ

شــعري

ولعــل قصيــدة (ســفر التكويــن) 

خيــر دالــة علــى مــا نقــول، ومثله 

الجواهــري فــي (دجلــة الخيــر) 

وحســني القاصــد وموفــق محمــد 

وكاظم الحجاج وعارف الساعدي، 

ويــاس الســعيدي، ووليد حســني، 

وآخرون.

املمتــدة  الشــخصيات  وتشــكل 

جذورهــا في أعماق تربــة الوطن، 

مثال أعلى لثقافة االنتماء وســالمة 

النهــج الوطني واإلنســاني، فيعول 

عليهــا في البنــاء واألعمــار بحيث 

تغــدو قــدوة لســواها، الن البلدان 

تنهــض بالقدوات، ومــن دون ذلك 

فال خيار ســوى الســير إلى الخلف 

والعجــز عــن اللحاق بركــب األمم 

الناهضة.

إن الشــخصيات املحصنــة بثقافة 

اإلنســاني  التوجــه  ذات  االنتمــاء 

القبليــة  النزاعــات  مــن  املجــرد 

والثأريــة والدوافــع الطائفية يعول 

عليها فــي بنــاء األوطان وســعادة 

اإلنســان وتحقيق الحرية واألمان، 

ها تؤثر مصلحة الوطن والناس، 
ّ
ألن

على نوازع النفس األمارة بالســوء 

ة 
ّ

ة وجمالي
ّ

ة وفني
ّ

وثمة وسائط فكري

تعــد خيــر ســبيل لتعزيــز مســألة 

االنتماء كالسياســة املبدئية والفن 

التقدميــة،  والثقافــة  امللتــزم، 

والرياضة واملســرح إذ إن اإلنسان 

بحاجة إلــى توفر بواعــث االنتماء 

والفنون،  واآلداب  الثقافــة  ومنهــا 

إذا لــم نســمع ان أديبــًا أو فنانــًا 

أو مثقفــًا قد خــان وطنــه، نعم قد 

ب ويهاجر إلى أقاصي الدنيا، 
ّ

يتغر

لكن انتماءه لوطنــه يالزمه كظله، 

الشــاعر األفريقي األمريكي  فهذا 

(النغستون هيوز) يذكر في سيرته 

بعنــوان (البحــر الكبيــر) إن ثمة 

شــعورا باالبتهاج قــد تملكه عندما 

ترك نيويورك متجهــًا إلى أفريقيا 

بعــد أن ألقى كتبه فــي البحر فكان 

ذلك أشبه بإلقاء مليون حجر كانت 

تجثــم علــى قلبــه عندمــا كان في 

طريقه إلى قارته األم أفريقيا، أما 

املناضل (تشــي جيفارا) وللتعبير 

عن صدق انتمائــه لوطنه قال: لكل 

 نحن 
َ

الناس وطن يعيشــون فيه، إال

ها قضية 
ّ
فلنــا وطن يعيــش فينــا إن

مظفر النواب وكل األحرار، الذين 

النتمائهــم  ثمنــًا  حياتهــم  دفعــوا 

املشرف.

ــد الرياضيون والفنانون 
ّ

ولقد جس

فــي (خليجــي25) أســمى مراتب 

االنتمــاء للوطــن فقدمــوا منجــزًا 

فمنهــم  وأمتعهــم  الجميــع  أســر 

من قبــل األرض، ومنهــم من تلفع 

بالعلم العراقي، وآخر ضحى بقوت 

عملــه ورزقــه اكرامــًا للضيــوف، 

وتلك صــور رائعة طاملــا عرف بها 

بثقافــة املتشــربون   العراقييــون 

االنتماء

 

بدأ هذا الرجل االســتثنائي مســيرته ناقدًا المعًا في مدينة باريس 

 
ّ

 عــن الخبز“ على حد
ً

 أهمية
ّ

فــي زمٍن ”كانت خالله الســينما ال تقل

 مقاالته في مجلة 
ّ

تعبيره. وانطالقًا من العام 1952 فصاعدًا، استغل

 جام غضبه ويتوجه بالسخرية 
ّ

”دفاتر الســينما“ الفرنســية ليصب

الالذعــة إلى األعمــال الدراميــة خالل فترة الســينما الفرنســية 

 تقريــظ أفالم العصابــات واألعمــال امليلودرامية 
ً
اململــة، مفضال

التي أنتجتها اســتوديوهات هوليود. وفي أواسط خمسينيات القرن 

 باألفالم القصيرة. 
ً
ل إلى صناعة األفالم مســتهال

ّ
املنصرم، تحــو

ًا أدبيًا: ”أعتبر نفسي كاتب مقاالت، إذ 
ّ

بيد أنه شعر بأنه اكتسب حس

إنني أكتب املقاالت في شكل الروايات أو الروايات في شكل املقاالت. 

 قوله.
ّ

 من كتابتها“ على حد
ً
لها إلى أفالم بدال

ّ
بكل بساطة، أحو

صنــع غــودار أول أفالمــه الروائية الطويلــة التأسيســية ”منقطع 

األنفاس“ في العام 1960 حني كان في التاسعة والعشرين من عمره. 

وســرعان ما تم االحتفاء بفيلم الجريمة الدرامي هذا بصفته أحد 

األفالم املعتمــدة واملؤطرة للموجة الفرنســية الجديدة وللســينما 

برمتها بصورٍة عامة، وراح محبو الســينما والثقافة الفرنســية في 

جميع أرجاء العالم يقتنون امللصقات التي تظهر املشهد الرومانسي 

لبطلي الفيلم، جان بول بلموندو (بقبعته وســترته الرسمية) وجني 

ســيبيرغ (بقميصهــا التي-شــيرت الــذي يحمــل عبــارة: نيويورك 

هيرالد تربيون) وهما يتمشيان على طول شارع الشانزلزيه.

يبــدو تأثر غودار بالســينما الهوليودية واضحًا فــي فيلمه ”منقطع 

األنفــاس“، إذ ينســج بلمونــدو، الــذي يلعــب دور مجــرٍم بســيٍط، 

شــخصيته على منوال همفري بوغارت. ومع ذلــك، يحتفظ الفيلم 

بهويته واستقالليته عن األنموذج الهوليودي على الرغم من أنه قد 

أعيد إصداره في تنســلتاون وقد لعب ريتشارد غير دور البطولة في 

ر غودار الفيلم في شــوارع باريس، باألسود 
ّ

النســخة األميركية.صو

حمــل باليد، وقــد كتب الســيناريو 
ُ

واألبيــض، وبواســطة كاميــرا ت

بالتوازي مع تصوير الفيلم. وشابت االهتزازات التحرير واملوسيقا، 

كما تمــت اإلحالة إلــى األفالم والكتــب املفضلة لدى غــودار طيلة 

عملية التصوير. وهكذا، بدا فيلم ”منقطع األنفاس“ عفويًا وعصريًا 

وشــبابيًا مرحًا، مقدمــًا أنموذجًا يحتذى به ألجيــاٍل من املخرجني 

الطامحني إلى صنع أفالمهم الثورية املســتقلة الخاصة باالعتماد 

على ميزانيتهم املنخفضة.  

 على ذلــك، منحهــم الفيلــم إحساســًا بالتحــرر، فلم يعد 
ً

عــالوة

 شــيء. ولكــن غودار عاود منحهم 
ِّ

مًا على أفالمهم القيام بأي
ّ

محر

هــذا اإلحســاس مرارًا وتكــرارًا من خــالل أعمالــه الالحقة. ففي 

 
ً

فيلم ”حياتي ألعيشــها“ (الصادر عام 1962)، تكتب البطلة رسالة

، ويعــرض الفيلم عملية الكتابة من مســتهلها حتى منتهاها. 
ً

طويلة

ويبدأ فيلــم ”عطلة نهاية األســبوع“ (الصادر عام 1967) بمشــهد 

ر االزدحام املروري الكارثي.
ّ

مدته سبع دقائق متواصلة يصو

وفــي فيلم ”عصبــة الغرباء“ (الصــادر عــام 1964)، يجلس ثالثة 

ان، ممن ســيصبحون لصوصًا، في أحد املقاهي ويبدؤون بشكٍل 
ّ

شب

 مثالية التصميم، مصفقني ومفرقعني بأصابعهم في 
ً

عفوي رقصــة

ل وبقيــة الزبائن. ومن ثم، يلجأ غودار إلى 
ُ

د
ُ
تجاهٍل تام من قبل الن

انعطافــة ما بعد حداثية أخرى حني تنســحب املوســيقا التصويرية 

 محلها التعليق الصوتي بنبرته املتجهمة. 
ّ

الرائعــة من الخلفية ليحل

، على الرغم من أنه ال 
ً

ال تعــرف عمليات محاكاة هذا املشــهد نهاية

ل القطبة املركزية 
ّ
يسهم في دفع حبكة اللصوصية قدمًا، ولكنه يشك

 وأقل 
ً

املبهجة في الفيلم، فمن خالله تبدو الشــخصيات أكثر واقعية

 في تحديد سبب تسمية املخرج 
ً

 في آٍن واحد. لن نجد صعوبة
ً

واقعية

األميركــي كويننت تارانتينو لشــركة اإلنتاج التــي يملكها بـ: ”عصبة 

 ممازحًا في هذا الصدد بأنه 
ّ
الغربــاء“ كتقديٍر منه لغودار، الذي رد

 من ذلك.
ً
ل لو أن تارانتينو دفع له مبلغًا من املال بدال

ّ
كان يفض

 هذا الرفض، وهذه األنفة، أمران طبيعيان بالنســبة لفنان لم 
ّ

لعــل

يبِد أي اهتمام بالقبول من جانب االتجاه السائد. يعود تاريخ فيلميه 

 ببقية أفالمه إلى 
ً

اللذيــن قوبال بالقدر األكبر من الحفــاوة مقارنة

ســتينيات القــرن العشــرين، وهما ”االحتقــار“ و“بيــرو املجنون“، 

ففي تلــك الحقبة كان غودار يصنع األفــالم التي ينصحك الجميع 

بمشاهدتها بســرعة هائلة كمن يخربش على دفتر مالحظاته. ومع 

ــف هذا املخرج الفذ عــن قيادة قطار الســينما نحو 
ّ

ذلــك، لم يتوق

ر أســلوبه 
ّ

محطــاٍت جديــدٍة خالل العقــود الالحقــة. فتواصل تطو

 الحــدود بني األفــالم الروائية واألفالم 
ً
الطليعــي والريادي مزيال

الوثائقيــة واألعمــال الفنيــة التنصيبيــة. زد علــى ذلــك، ارتفعت 

حدة رســائله املعاديــة لإلمبريالية والبرجوازيــة، ولم يعرف نهمه 

الستكشــاف اللغة إشــباعًا، كما لم يعرف شــغفه بتبنــي التقنيات 

الجديــدة حدودًا. وحتى حــني كان في الثمانينــات من عمره، صنع 

 
َ

ِنح
ُ

أفالمــًا راديكاليــة أربكت معجبيــه كما أبهجتم، وقــد م

فيلمه ”كتاب الصور“ أول ســعفٍة ذهبية خاصة في مهرجان 

كان السينمائي في العام 2018.

على الرغم من أنه احتفظ لنفسه دومًا بصفتي االستفزازي 

 
ً

 يومًا عن لطفه ودماثة خلقه سواء
َّ

والغريب، بيد أنه لم يتخل

ه األخيرة أم خالل ذروة نجاح املوجة الجديدة حني 
ّ

في سني

دًا وأن 
ّ

أثبــت أنه يمكن للمخرج أن يكون شــابًا عصريًا متمر

 شمســية وتتدلى 
ً

 فــي ذقنه وأن يضع نظارة
ٌ

ازة
ّ

تكــون له غم

الســيجارة من بني شــفتيه، ويمكنه أن يســهب في الحديث 

عن أفالم هوليــود منخفضة امليزانية والسياســات الثورية 

بتلك القناعة الراسخة املتقدة. لطاملا مارست هذه الصورة 

 ذاتها. لقد 
ّ

 عما مارســته أفالمه بحــد
ّ

األنيقــة تأثيرًا ال يقل

أرى غودار العالم ما يمكن أن تكون عليه الســينما وما يمكن 

أن يكون عليه املخرج أيضًا.  1960
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، تتمثل بحركة مفرطة 
ً

ثمة حال أخرى، أقل سعة

في التغريب فــال عودة. أقول فــال طريق للعودة 

بعد، فهي املتاهة املحذور منها. 

بــني هــذه وســواها من محــاوالت الخــروج عن 

النمط أو بســبب الرغبة في الجديد أو املختلف، 

حال أخرى تقع تحت باب صناعة التأثير. 

فــي  غيرهــا  األدبيــة  الصناعــة  فــي  املشــكلة 

الصناعــة التقنيــة أو املاديــة. لألخيــرة قوانني 

وقواعــد عمــل مرتكزة على أســس علمية. بينما 

األولى األدبيــة تعتمد الــذكاء العقلي والخصب 

الثقافي. هنا االجتهادات الفردية ال تنفصل عن 

الحــس الفردي بما وراء املادة أو الشــيء. كما ال 

 من 
ً

يبقى الشــيء شيئًا حســب، هو يكتسب حياة

 ديمومِته 
َ

نوع ما، وجودًا خاصًا يفرض مســؤولية

علــى الكاتــب أو املنشــئ، وإال فهــي العبثيــة أو 

 أدبية للنص أو فوضى!
ً

التخريب. فأما حياة

تتفــرع املشــكالت حــني نواجــه النــص األدبي 

وأبعاده وتلك التي تؤثر في ”حيويته“ أو ”فوضاه“. 

واحدة من هذه االشــكاالت ما يواجــه الحقيقة 

االدبية عنــد تبني أســاليب املــدارس الجديدة 

وأجواء آدابها. نحن نحاول أن نوجد تماثالت مع 

ما نقرأ باملواد الخام التي لدينا، ســياقات لغوية 

ومفردات وأســاليب خطاب. بل واخراج املفردة 

إلى غير عاملها. هنا العبــارة ذات ارتباط باللغة 

املألوفــة أو املوروثــة واملعنى ذو ارتبــاط بالوعي 

الجديــد! وبســبب ذلــك تنشــأ مســألة معقدة 

 ما نتجاوزها يأســًا من حل، 
ً

ومهمــة نحن عــادة

واستســالمًا لواقع حال. فالكتابة في حال كهذه 

قديمة لكن ليســت تامة الوفاء لقدمها. وجديدة 

لكن ليســت خالصــة للجديــد. وكأن الكتابة في 

العالــم يتوقــف تجديدهــا أو تطورهــا بانتظار 

ما تفعــل كتابتنا. هذه الحال تأتــي بعقل وتصور 

ملتبســني، ولذلــك نلمــس فــي لغة الشــعر ولغة 

الروايــة وكل الكتابة األدبيــة أحيانا، انحرافات 

قاسية سببها تجاوز الفروقات التاريخية وفرض 

فهم واحساس جديدين مما هو لنا وليس لنا.. 

القــول إننا نحتاج إلى تلــك العوالم االدبية التي 

لــع عليها وال ســبيل لنــا غير ما تيســر، هذه 
ّ

نط

حقيقة وأنا أدركهــا إدراكًا تامًا ضمن عملي في 

الترجمــة أو في الكتابة. لكن هــذا هو ما يدفعنا 

للكالم في املوضوع.

ولكــي نخطو خطــوة إلى املســتقبل، صار مفيدًا 

انتباهنــا لعوزنا، لحاجتنا إلى خطوة تأسيســية 

 لم ننتبــه لها في 
ً

أولــى لندرس من بعد خســارة

 في الكتابات 
ً
السياقات القديمة وضررًا حاصال

الجديــدة. ال تكفي الفلســفات واالجواء الفكرية 

املصاحبة للنص، لنقلل سلطة أجوائنا وأفكارنا 

القديمة علــى جديدنا الناشــئ واملرتبكة ِجدته 

بالقديم.

العالــم واحد. هــذه حقيقة جغرافية وإنســانية. 

لكن الفروقات واســعة وكثيرة في الثقافات وفي 

اللغــات وايحاءاتها وفــي مدى التأثــر بالجديد 

وفهمه. 

 من االقرار بأن األدب ”الجديد“ املتأســس 
َّ

ال بد

 وايحاءات، تظل محصلته 
ً

على أدب ”قديم“، لغة

أدركنــا  ولــو  الحداثــة.  صافيــة  غيــر  هجينــًا 

االختالفات البنيوية بني النصوص القديمة في 

مراحلهــا التاريخيــة املختلفــة واملتباعدة، لزاد 

االشكال تعقيدًا. فاذا أضفنا مضمرات الالوعي 

عنــد القارئ اليــوم وإحاطــة األحــداث به، لن 

يتشــابه نص عند قارئ والنص نفسه لدى قارئ 

ق“ النصوص 
ّ

آخــر. ثمة مشــتركات عامة ”تســو

وتوجد تفاهمــًا أو صلة ما، غيــر محددة طبعا، 

بــني القــراء، وإال فهم مختلفو القــراءات للنص 

ض. أعتقــد أن للنــص الواحــد، 
َ

الواحــد املفتــر

 عن أن 
ً
شــعرًا أو نثــرًا، أكثر مــن صورة فضــال

اللغة الواحدة املشــتركة، ليســت واحــدة، ال في 

ايحاءاتهــا وال حتــى في صلة القــارئ بمضمون 

مفرداتها.

هــذه الحقائــق، أو هــذه الشــكوك، تخلــق لنــا 

مشــكالت معقــدة وصعبــة الحــل لم نأبــه بها. 

ومــا اهتمــت بهــا حتــى اآلن دور النشــر، وهي 

 
ً
تعلــم أن ثمة جانبًا يعنيها: هــو كيف تقدم عمال

يهيئ مشــاركة ”معقولة“ لكن سليمة، في الفهم 

والتــذوق وااليحــاء لقــراء مختلفي املســتويات 

 
ً
الثقافيــة مختلفــي الوعــي؟ وكيف تقــدم عمال

”قديمــًا“ يحافظ على شــخصيته ومذاقه لناس 

 
ً

 واجــواء
ً

 ولغــة
ً

زماننــا البعيديــن زمنــا وثقافــة

حضاريــة؟ هــذه لهــا تأثيرهــا حتى على شــكل 

 عن 
ً
 وإخراجــًا، فضال

ً
الكتــاب الجديد طباعــة

ــل الشــارح أو املفســر 
ّ

مســارات التلقــي وتدخ

الجديــد. فنحن نشــير لألحــداث القديمة عبر 

ضبــاب اليوم. ثــم كيف يكون نــص جديد نكتبه 

وراءه ذلــك األدب القديــم الــذي تحدثنــا عنه 

ومختلطًا بالجديــد الذي امتلكناه، وشــخصيتا 

الكاتب والقارئ تحت تأثير العوامل التي أشــرنا 

لهــا وايحاءاتها وبنســب تتحكم بهــا الصدف؟ 

 أن 
َ

األمر يقرب مــن التماس بالفوضــى. ال ننس

ليــس فقط مضمــرات ال وعينا، ولكــن مفردات 

القــراءة  فــي  تتدخــل  كلهــا  وأجــواءه  عيشــنا 

والفهم وفي مــدى واتجاه الداللــة. معذرة نحن 

عمومــًا ال نقرأ األدب األصــل، ولكن نقرأ األدب 

الظــل الــذي تصنعــه شــخصياتنا ومــدى ونوع 

حضورنــا الثقافــي فــي العالــم. النــص الــذي 

 لديك يشــبه الذي فــي يدي، ولكنهما لألســف،

مختلفان! 

أقــام اتحــاد األدبــاء والكتــاب في 

ديالــى أصبوحة مميزة اســتضاف 

فيها د. سعدون محسن ضمد. وقدم 

املحتفى بــه ورقة بعنــوان (تكييف 

املعرفة.. نقاش في السياق الطبيعي 

للوعي البشــري) في جلسة أدارها 

الشــاعر فــراس الشــيباني، وتمت 

مناقشــة ومداخلة الضيف من قبل 

الحضور.

احتفى اتحــاد أدباء وكتاب ميســان 

بالشــاعر العراقي امليســاني صباح 

ســعيد الزبيدي املقيم فــي صربيا ـ 

 ضيفــًا على أهله 
ّ

بلغــراد. والذي حل

وأصدقائه وأدباء املدينة. 

الجلســة التــي قدمهــا رئيــس نادي 

املوســوي  علــي  الشــاعر  الشــعر 

بقــراءة ســيرة املحتفــى بــه وأهــم 

اصداراتــه وعديد الكتــب املترجمة 

من العربيــة إلى الصربيــة لتعريف 

 األدبــاء الصرب باملشــهد الشــعري

العراقي.

النجف  مــركــز  ــع  م بــالــتــعــاون 

األشـــــــــــرف لـــــلـــــدراســـــات 

النقد  فضاء  أقام  االستراتيجية 

الــنــدوة  املحافظة  فــي  ـــي  االدب

في  «تجارب  املوسومة  األدبية 

ــرح والــفــن  ــس ــخ تــطــور امل ــاري ت

 
ٌّ

كل فيها  حــاضــر  التشكيلي» 

ــام 
َّ

ــد الــبــص ــؤي ــد م ــاق ــن مـــن ال

واملــســرحــي سالم  ــغــداد،  ب مــن 

ــى  ــال ـــدي مـــن دي ـــزي ــني ال ــس ح

حميد األديــب  وتقديم  ــإدارة   وب

الحريزي. 

حيــث أشــارت الى فنائهــا الخلفي فــي فترة 

ة 
ّ

يفاعتها في تعبير شمس الشخصية املحوري

 عــن ضيقها من النظام القاســي 
ّ

فــي النص

لألســرة وقوانينها وطقوسها التي تجثم على 

روحها كأنثى الذي أظهرته في سلوك املحيط 

ة والحصار التي تتعامل بها 
َّ

من حولها والدوني

املرأة والتقييد املطبق على حركتها ولباســها 

وحريتها بالعموم، في مقارنتها لسلوك أخيها 

ا بالغــرب عندما يرضى 
ً

 أخيــر
َّ

الذي اســتقر

البنته بأن تلبس وتتصور كيفما تشــاء وفق ما 

ق عليها الخناق 
ّ

يحلو لها، هو الــذي كان يضي

في كل شــاردة وواردة من أجل سمعة األسرة 

والشــرف والقيــم، ممــا يعكــس االزدواجية 

ة في املجتمع الشــرقي، ومما أســهم 
َّ

الذكوري

بتشــكيل وعيها الرافــض المتهــان كينونتها 

الــزواج  عالقــات  فــي  وخاصــة  وحريتهــا 

واالرتبــاط،  كثفتــه فــي العبارات املســكوكة 

االجتماعــي  الــرأي  توجــز  التــي  املتداولــة 

والسياسي السائد والقائم على غرار «البنت 

ســترها في بيــت زوجها« و«من يتــزوج أمي، 

يصبــح عمي«، و«فخار يكســر بعضــو« وهذه 

األخيرة عكســت موقــف طبقة التجــار التي 

ال تتحــرك وال تفكــر إال باألمــور التــي تخدم 

مصالحها، فضال عن التعبير الذكي املستفز 

لكرامات الشيخ النبهاني «في التي لم تشفى 

من الديســك حتى داس بقدمه على ظهرها» 

في توضيح سيطرة الخرافة وسيطرتها على 

الوعي ورغــم ذلك نبش قبره من ذات الجهة 

التي تجاهد باسم الدين. 

والثانيــة عندمــا كبــرت وضــاق الضجيــج 

العائلي بضجيج الحرب املشــتعلة في بالدها 

حيــث أطلــت بهــا علــى مرحلــة حرجــة من 

تاريــخ البلد الذي مازالــت حرائقه ماثلة في 

الذاكرة. 

ة 
َّ

الحصار االجتماعــي والتضييق على الحري

رســمت مليس الزيــن مالمحه عبــر جبروت 

الحاج قدري تاجــر الخيوط وصاحب مصنع 

األقمشة ذي الثقل االقتصادي املهيمن الذي 

يفــرض ســطوته علــى الجميع بنظــام قاٍس 

ل لذلــك كانت 
ُ
ال يعــرف التهــاون أو التســاه

جريرة الولد ســامي وهو يسترق النظر البنة 

ا كعيٍب ال يســمح به مما 
ً

جيرانــه كبيــرة جــد

حدا به لتجريب متعة االنفالت من ربقة هذا 

القيد مرة بمشاركته بالتظاهرة التي خرجت 

مــن الجامع واملــرة الثانية فــي خروجه على 

أعراف األســرة بزواجه من شــمس السافرة 

والتــي تعمل خــارج املنزل بجمع اســتبيانات 

عنى بحقوق الطفل.
ُ

ة ت
َّ

لصالح منظمة أممي

الحــاج  ألســرة  الظاهــري  التــوازن  وهــذا   

ضته الحرب مــرة واحدة وأظهرت 
ّ

قــدري قو

الهشاشــة التي تختبئ تحتهــا تلك الصرامة 

بالحريــق  دمــر  الــذي  فالســوق  والقســوة، 

الشــهير «حريق ســوق املدينة األثــري بحلب 

والــذي ســبق أن ســجل مــن ضمــن التراث 

العاملي في اليونسكو» بأحد الصواريخ والذي 

أودى بتجارته ومخازنه ومعامله واالبن الذي 

ســافر؛ واالبن اآلخــر الذي قضــى بالجانب 

اآلخر من املدينة؛ وثالثة األثافي االبن األكبر 

ــا الذي اســتقر بتركيــا بأمل 
ً

واألكثــر التزام

إنقاذ مــا تبقى مــن رصيد األســرة وثروتها 

ولكن الذي حصل انه استغل ثقة والده وسجل 

كل شــيء باســمه واحتكرهــا لنفســه لتكون 

ا 
ً

ا هش
ُ
قشــرة الدين واملبادئ الصارمة غالف

يختبئ تحته الجشع والطمع واالستغالل.

نمــاذج عــدة تعرضــت لهــا صاحبــة «أرملة 

سوداء» في رصد ما تعيشه املرأة من تضييق 

باســم الدين والعادات والتقاليد على حياتها 

وعقلها، فميمونة ابنة الحاج قدري التي فاتها 

 
ً

ــا بديال
ً

ها لــم تعرف وعي
ّ
قطــار الــزواج وألن

ــكة بالتقاليد واألعراف بشــكل 
ّ

انقلبت متمس

هــا حارســة لألخــالق ومراقبة 
ّ
صــارم وكأن

الختــراق نظامها عنــد الجميع، وهــذا حال 

اإلنســان املقهور الذي تحــدث عنه مصطفى 

حجــازي فــي كتابــه «ســيكولوجية اإلنســان 

 اإلنســان في حالــة عجزه عن 
َّ

املقهــور» بــأن

مقاومــة القوة القاهرة لــه يتحول إلى مدافع 

عن الظلــم والقيد املطبق عليــه ويتماهى مع 

الذي يستعبده، أما ناهد صديقة شمس التي 

تعاني حصار املجتمع ســواء قمعت رغبتها أم 

أطلقــت لها العنــان وهي املــرأة املطلقة التي 

 من تلبــي حاجات جســدها 
َّ

ــا، ألن
ً
تعيــل ابن

خارج إطار الزواج سرعان ما تستهلك وتلقى 

كنفايٍة انتهــت صالحيتها وتلفظ خارج قبول 

ة 
ّ

املجتمع لها، لنأِت إلى الشــخصية النســائي

الرئيســة فــي النــص وهي شــمس التــي لم 

توفــق فــي عالقــة العشــق االفتراضــي عبر 

وســائل امليديا الن العاشــق الذكر ال يريد أن 

يخســر أســرته واســتقرار بيته من أجل حب 

عى عكس 
ّ
ال نعــرف مــدى قناعتــه بــه وإن اد

ذلك، ولكن ضجيج الجســد ورغباته حقيقة 

ال مهرب منها وحاجة واقعة ال تقبل التأجيل؛ 

لذا تقبل بــزواج غير متكافئ مع ســامي ابن 

األســرة االرســتقراطية املحافظــة التــي لن 

تقبل بواحدة منهــا، إذ  تلتزم البطلة بأصول 

العقد الشــرعي عندما تضغط عليها الرغبة 

في إشباع حاجات الجسد وفق إطار لم يخرج 

بالنهاية عن أعراف املجتمع، وال نستطيع أن 

ا وإنما نوع من تسوية مع جسدها 
ً
نعتبره تمرد

ا 
ً

وعقلهــا والظــروف املحيطــة ليكــون زواج

ا مــن االســرة والحرب وخيار الســفر 
ً
مهدد

لتنهي بنفســها عالقتها بسامي قبل أن يصل 

هو إلى هــذه النهاية بنفســه نتيجة الظروف 

ة التي ال تســمح باســتمرار 
ّ

ة والخارجي
ّ

املحلي

زواج مــن هــذا النــوع، لتكــون هي الســروة 

الباقية جذورها ضاربة في األرض كأمٍل باٍق 

ا ال 
ً

 وجودها وحياتها متعلق بذاتها تحديد
َّ

بأن

باآلخرين.   

النص حمل على أســلوب الراوي العليم الذي 

ة عن كل الشخصيات 
ّ

يروي ببساطة وانسيابي

مــن دون أي منحدرات حادة بالعمل، وتتطور 

املتفجــر  الواقــع  رغــم  بسالســة  أحداثــه 

حولهــا بفعل الحرب القائمــة، حيث االنتماء 

والتضحيــة كذبــة اخترعها الساســة ليكون 

البشــر محرقــة ملصالــح أطــراف متعددة، 

مما يــدل على تأكيدهــا على تصويــر الواقع 

املتخلــف وعــدم مواكبته للتحديــات الكبرى 

وربما بإيحــاء ضمني باملقدمــات التي تؤدي 

إلــى االنهيار عبر تشــريح الواقع االجتماعي 

الشــديد االنغالق والتزمت فــي البيئات التي 

رصدتها عند شــمس والشــاب ســامي الذي 

ة 
ّ

ا، واقع متشــدد بلبــوس ديني
ً

تزوجتــه الحق

ــة يقــوم على حراســته رجال أســرة 
ّ

وذكوري

ونساؤها األم واالبنة الكبرى والكل يدافع عن 

ه لم يعــرف غيرها إضافة 
ّ
هــذه املنظومة ألن

ملحاربــة كل تفكيــر دخيــل عليهــا ووصمــه 

بالرخص والبعد عن الدين والقيم.

جــاءت الحرب فــي روايــة «الفنــاء الخلفي» 

ــة للوقائــع ال 
ّ

خلفيــة للعمــل برؤيــة تصويري

ا ســوى مع 
ً

ــا أو تحيز
ً
نلمــس معهــا اصطفاف

اإلنســان ومآســيه الذي أقحم فــي حرب لم 

يستشــعر انتمــاؤه إليهــا وباألخــص طبقــة 

التجــار والصناعيــني الذيــن كانــوا خــارج 

ة ملصالحهم وتجارتهم، 
ّ

األحداث كون األولوي

ورغــم ذلــك وصل حريقهــا إليهــم، الحرب 

التــي قذفت الجميــع في أتونهــا وخاصة ملن 

ــا فيهــا كان إنجــازه 
ً
اختــار أن ال يكــون طرف

ا وفق تعبير 
ً

األكبــر في قدرته على البقــاء حي

الكاتبة، الحياد واالنحياز للســالم بالنســبة 

لإلنسان العادي الذي طحنته الحرب والذي 

بات رغيــف الخبز همــه األول واألخير ولعل 

االهتمــام بالسياســة والشــأن العــام أصبح 

ــا ال يطمح بالوصول إليــه، لتكون  العنونة 
ً
ترف

«الفضــاء الخلفــي» هــي املرتجــى واللجــوء 

إلــى الطبيعة كمــالٍذ للنفــس القلقــة لتلقى 
ّ

الســكون والصفاء عند انســداد األفق في كل

 

ِ شيء.  
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يعود املخــرج أليخاندرو غونزاليــز إيناريتو 

إلــى املكســيك بعــد غيــاب دام أكثــر مــن 

ا، من خالل فيلم "باردو(وقائع 
ً

عشرين عام

 Bardo, False "  (زائفة لحفنة مــن الحقائق

نــال   .(Chronicle of a Handful of Truths

إيناريتــو أثنــاء فتــرة غيابه عن املكســيك، 

جائزتي أوسكارعن فيلميه:   Birdmanالعام 

العــام 2015، فهــل   The Revenant و   2014

حــان الوقــت لتقديم ســيرة ذاتيــة فيلمية، 

يناقــش فيهــا الوطــن والهجــرة، والعالقــة 

ــا بني املكســيك والواليات 
ً

املحتدمــة تاريخي

املتحدة األميركية، واألسرة والهوية، والحب 

ا؟.   
ً

واملوت من خالله شخصي

  يعــرض الفيلــم قصة الصحفي املكســيكي 

ومخــرج األفالم الوثائقية ســيلفيريو جاما- 

دانييــل خيمينــس كاتشــو- الــذي يرجع إلى 

م عــن فيلــم، لــه عنوان 
ّ

املكســيك كــي يكر

فيلــم إيناريتــو نفســه! لــم يخاتــل إيناريتو 

ا، فالشــبه بــني شــخصيته الحقيقية، 
ً

كثيــر

وشخصية ســيلفيريو املتخيلة شبه محسوم. 

ا على 
ً

كان إيناريتو عبر أفالمه، يســتند دوم

ثنائيــات تضاديــة يجلــو بهــا زيــف انعدام 

ائتالفها عبر الخيال. فالخيال لدى إيناريتو 

يعتبر كحاسة، ال تختلف عن النظر واللمس، 

فعبــره يتم اكتشــاف عالقــات الواقــع التي 

ال يمكــن اإلحاطــة بهــا مــن دون الخيــال.                                                                                         

وتعني كلمة "باردو" بالبوذية التيبتية، الحالة 

البرزخية التي يعيشــها اإلنسان في الغيبوبة 

التــي تســبق موتــه. هــذه االزدواجيــة التي 

ــا لحياة 
ً

م انعكاس
ّ

تعنيهــا كلمة "بــاردو" تقد

ســيلفيريو/إيناريتو. فهــو مــن جهــة مواطن 

أميركــي يجــادل بعنــف موظف املطــار عن 

أحقيتــه بأن يقول عــن أميــركا، إنها وطنه، 

 املوظف، هــو اآلخر، ليس 
ّ

رغــم املفارقة بأن

من أصول أميركية. ومــن جهة أخرى يدخل 

مع ابنه في نقاش حاٍد، ألن االبن قد سئم من 

ازدواجية أبيه، فمن ناحية يدافع ســيلفيريو 

م 
ّ
عــن املكســيك، ويطلب مــن ابنــه أن يتكل

املكســيكية مادام في بلــده األم. ومن ناحية 

ا للحياة!. 
ً

ا صالح
ً

ثانية ال يرى املكسيك بلد

ى 
ّ

 التناقضات التي يحياها سيلفيريو تتبد
ّ

إن

من أول مشــهد في الفيلم، إذ نرى ظل رجل 

يجري فــي صحــراء، ليكتســب العــزم كي 

يطيــر. وما إن يحلق الظل عــن األرض حتى 

يعاود الهبوط. ليتبعه مشهد والدة ابنه ماتيو 

الــذي همس للطبيب بعــد خروجه من بطن 

أمــه بأن يعيده إليــه، فالعالم الذي جاء إليه 

ا. 
ً

قاٍس جد

ــا مــن قبــل املجتمــع 
ً

هم
ّ

كان ســيلفيريو مت

بخيانــة مكســيكيته لصالــح أميــركا، وهنا 

د االنتماء؟ الذي تأتي 
ّ

يأتي السؤال: من يحد

إجابته عبــر نقاش بني ســيلفيريو وهيرنان 

كورتيس القائد اإلسباني الذي قوض مملكة 

األزتيك عــام 1521 ولواله لم تكن هناك من 

مكســيك. كان كورتيس يجلس على هرم من 

األجساد البشرية، وهناك أخبره سيلفيريو، 

ــه مكروه في إســبانيا 
ّ
أنه قائد وحشــي، وأن

ه لو لم 
ّ
واملكســيك، فيرد عليه كورتيــس، بأن

ا لم يكــن هناك من مكســيك. 
ً
يكن موجــود

وبالتالــي ليــس مــن ســيلفيريو، وال قضيــة 

االنتماء الشائكة التي يقع تحت تبعاتها.                                                                                 

مــا بــني الواقــع والخيــال علــى جســر من 

الرموز تمضي سردية إيناريتو السينمائية، 

 ســيلفيريو كان قــد أصيــب 
ّ

لنكتشــف بــأن

ا للوعي، وهو 
ً

بجلطة دماغيــة، تركته فاقــد

ــا فيه أســماك 
ً

عائد فــي امليترو يحمل كيس

ا له عن تلك األسماك 
ً

السلمندر البنه تعويض

التي ماتت في حقيبتــه، عندما هاجروا إلى 

أميركا. حيث تأتي داللة سمك السلمندر من 

قدرته على تجديد أعضائه إن قطعت.       

 إيناريتو أم سيلفيريو؟ 

لقــد ارتــدى إيناريتو قنــاع ســيلفيريو حتى 

مبتــذل؟  واقعــي  بشــكل  حياتــه  يقــدم  ال 

 محاولتــه بجلــب ســمك 
ّ

بــأن واالعتــراف 

السلمندر باءت بالفشل، فال إمكانية إلعادة 

إنمــاء ووصل ما قطع من حياتــه، وما ترتب 

 لهــا، لكن من 
ّ

عليــه مــن تناقضــات ال حــل

املمكن فهمها.

هــذه املفارقات املتضادة، التــي تقوم عليها 

أكثر مشهديات الفيلم، نستطيع أن نستوعب 

أحد جوانبها كهجوم مضاد من قبل إيناريتو 

ــاد واملشــاهدين، ســواء فــي بلد 
ّ

تجــاه النق

املهجر/ أميركا، أو في بلده األم/ املكســيك، 

ــا. 
ّ

ــا أو مدعي
ً

فهنــاك مــن ســيصنفه مبدع

وهنــاك مــن ســيصنفه مرائيــًا، أو مــرآة 

ه ال هذا، وال 
ّ
للواقــع، وهو يريد أن يقــول، بأن

 ليس كالسياســة والدين حتى 
ّ

ذاك، فالفــن

ًا بإيجابياته وســلبياته، 
ّ

يكون تأثيره شــمولي

ا حياته 
ً
فما بني "أنا" الفنان وإنتاجه، وضمن

الشــخصية، هناك الكثير من الحدود يجب 

قطع بشــكل قانوني، أوغير قانوني، كأن 
ُ

أن ت

 
ّ

 يخبر جماعــة املهاجرين، بأن
ٌ

يأتــي اتصال

مريم العذراء، قد ظهرت ملن ســبقهم، وهي 

تبارك مسيرهم نحو الحدود!. 

بــني "البــاردو" والســيرة الذاتيــة إليناريتو 

م باملعنى الحقيقي 
ّ

عالقــة زائفة، فهو ال يقد

سيرة ذاتية والتي عادة ما تكتب على حواف 

 الســير 
ّ

نهايــات العمر، بــل يريد القول، بأن

د، حتــى من قبل صاحبها، كما 
ّ

الذاتية تتعد

التاريخ حســب من يكتبه، والحدود وفقًا ملن 

يضعها، واالنتماء على هوى القناعة، والهوية 

ليست إال قضية إدارية، والوطن مجرد جذر 

مخاتل، واملهجر هروب مفضوح، فال شــيء 

نهائيًا في تلك القيم، فالحقائق زائفة بقدر 

ما تدعي واقعيتها. 

أليخانــدرو  إخــراج  مــن  "بــاردو"،  فيلــم 

داريــوس  وتصويــر  إيناريتــو،  غونزاليــز 

خوندجــي، وســيناريو إيناريتــو و نيكوالس 

جياكوبو.

 الفيلــم مــن أفــالم الســيرة الذاتية 
ُّ

يعــد

البحتة، كما قال املخرج، حتى أنه استعان 

بشــقيقاته لعقد جلســات حوار مــع كاتب 

الفيلــم تونــي كاشــنير، لتذكــر األحداث 

كما جرت تماما، يقول ســبيلبرغ إنه قصة 

شخصية للغاية، هذه هي املرة األولى التي 

أعــرض فيها شــيئا خاصا للعامــة، قصة 

فكــرت أن لديهــا بعض املميــزات عن أبي 

وأمي وأخوتي والســنوات التــي كنت أكبر 

فيها". 

روى ســبيلبرغ القصــة "بتفاصيلها" خالل 

مسيرته الطويلة، ولكنه كان "يختبئ" منها 

منذ أن كان مراهقا. بعد سنوات كثيرة من 

االختبــاء، يقــوم بإضافة فيلــم الى قائمة 

أفالمه شــديدة التنوع، التي فتحت عوالم 

جديــدة لســينما هوليــوود، وحقــق أعلى 

االيــرادات، ما لم يحققــه غيره على مدار 

48 عامــًا، ينتبــه على أن قائمتــه ينقصها 

فيلــم ســيرته الذاتيــة، ويقــوم بصناعته 

ببراعة، على كل جانــب وجزء في الفيلم، 

فهــو فيلــم لجميــع محبــي الســينما، عن 

املخرج الشــغوف بالســينما مــن طفولته، 

الفتى الذي اعتاد التســلل ملواقع التصوير 

فــي  الســينمائية   يونيفرســال  بمدينــة 

هوليوود، وله حادثة مع هيتشــكوك عندما 

وضبطــه  أفالمــه  أحــد  لتصويــر  تســلل 

مساعد هيتشكوك وطردوه من املوقع.

ســبيلبرغ الذي عمل بشــركة يونيفرســال 

وهــو فــي ســن العشــرين، وأثبــت نفســه 

قــدم 
ُ

ا للجميــع، بعدمــا حــاول أن ي
ً

مبكــر

نفســه الســتوديوهات اإلنتــاج فــي لــوس 

أنجلــوس، يخبــره املنتــج الكبيــر أن الكل 

يصنع أفالمًا في كاليفورنيا، ملاذا تريد أن 

تصبح مخرجــًا؟. يقول عن هذا الفيلم هو 

أصعب مــا أخرجه، واختيــار املمثل الذي 

ســيقوم بدوره كان أصعــب اختيار، األمر 

هنــا يتعلق بالذكريــات والعاطفــة، يقول: 

تجربة شــاقة للغايــة، ألنني كنــت أحاول 

بطريقة شبه تجريبية إعادة خلق ذكريات 

ضخمــة، ليس فقــط في حياتــي ولكن في 

حياة شقيقاتي الثالث، وأمي وأبي اللذان 

لم يعاودا معنا، وبدأت املسؤولية عن ذلك 

تتراكم".

بينمــا كان يتابــع العالــم عــدد املصابني 

والقتلى بسبب كورونا، كان يفكر سبيلبرغ 

عما ســيعني هذا للبشــرية، والى أي مدى 

ســيأخذنا هذا الوبــاء، وأن هذا هو أفضل 

وقــت لقصتــه املحملــة بالشــغف والعائلة 

والذكريــات، وظل طوال تلــك الفترة على 

تواصل مع  توني كوشــنر، شــريكه املتكرر 

فــي كتابــة األفــالم، علــى زووم لكتابــة 

الفيلم. ويقــول: قضيت الكثيــر من الوقت 

في محاولة ملعرفة متى يمكنني ســرد تلك 

القصــة واكتشــفت ذلك عندمــا بلغت 74 

ا. قلت، "مــن األفضل أن تفعل 
ً

ــا تقريب
ً

عام

ذلك اآلن".

فيلــم مــن أجــل الســينما، والهــوس بها، 

يكشــف الكثيــر عــن ســبيلبرج، يســتعيد 

طفولته وصبــاه، أكثر خصوصية وعاطفة 

مما أدخله في أفالمه السابقة من سيرته 

بعــض  فــي  الواضــح  وطيفهــا  وحياتــه، 

األفــالم، مثــل تأثــره بقصص والــده في 

الحرب العاملية الثانية في "إنقاذ الجندي 

رايــان"، وتأثــره بطــالق والديه فــي "إي.

تــي"، لكنه هنا يبوح بشــكل أكبر، وأقرب، 

لألســرة واملدن والذكريات، كأنه جلســة 

متأخرة وحميمية مع النفس، جلسة ممتعة 

  لساعتني ونصف. من أجمل 
ً
أنتجت جماال

مشــاهد الفيلــم، كان لديفيــد لينش، في 

شــخصية املخــرج جون فورد، في مشــهد 

قصيــر يعطي درســًا في الســينما والفن، 

ويعطــي لنهايــة الفيلــم األمــل املتجــدد 

بداخل سبيلبرغ. 

يبدأ الفيلم أفضــل بداية، كما يجب له أن 

يبــدأ، الذهاب الــى الســينما، اصطحب 

ميتــزي وبيرت ابنهمــا ســامي البالغ من 

العمــر ثمانــي ســنوات إلــى أول تجربــة 

ســينمائية له بعنوان "العرض األكبر على 

مذهــل.  قطــار  بحــادث  ينتهــي  األرض". 

ــا باملشــهد، ويقوم 
ً

يصبــح ســامي مهووس

بمحاولة إلعادة إنشــاء املشهد، وتصويره 

في املنزل. ســامي معجزة، وربما عبقري. 

يمكــن معرفــة ذلك مــن خالل مشــاهدة 

فيلم الصبي األول، والذي يســتخدم زوايا 

ديناميكية متعددة اللتقاط الحادث.

لكــن هــذا ليس مجــرد فيلم عن شــخص 

جيــد بالفعــل في شــيء ما ويتحســن فيه. 

يتعلــق األمــر بصعوبــة الــزواج، واألبــوة 

 فــي عائلــة 
ً

واألمومــة، وأن تكــون طفــال

يهودية في الواليات املتحــدة، ففي الفيلم 

يبني سبيلبرج تفشي معاداة السامية، من 

خالل تجربتته كطالب تعرض لالضطهاد 

والتنمر، ويستمر في انتصاره للسامية كما 

في األفالم السابقة.

 
َّ

 هذا فيلم، واألفالم ال يمكن أن تشــمل كل

شــيء. يتجنب ســبيلبرغ وكوشــنر الخطأ 

األساســي الــذي يعيــق الكثير من الســير 

الذاتيــة، وهــو محاولــة حشــر كل لحظــة 

فــي الفيلم. أعادوا صياغــة حياة املخرج، 

ليس بالكامل، كعمل خيالــي. رغم ما قاله 

كوشنر عن مميزات الفيلم: ال يوجد سياق 

تاريخي كبير ألحــداث الفيلم، ولكنه فيلم 

ا".  يتيح لهم ذلك في 
ً

ا، عار جد
ً

صريح جد

الوقت نفســه إبطــال أي فكــرة كان يمكن 

للمشــاهدين التفكيــر فيها علــى أي حال 

مثــل: ما مقــدار ما حدث بالفعــل؟، ويتيح 

لهم التركيز على بعــض اللحظات، وربط 

كل شيء باألسئلة املتداخلة التي يمكن ألي 

مشــاهد أن يفكــر فيها، مثــل: كيف تحدد 

الســعادة؟ وهل من املمكــن تحقيقها دون 

إيذاء أي شخص آخر؟

ذاويــة ومنهكة.. تنازع من أجل البقاء، وتشــبه كهفا مظلما- بعيدا عن ترف كهف 

ام، أيقونة ســينمات بغداد، 
ّ

افالطون الشــهير- هــذا بالضبط حال ســينما الخي

وإحــدى عالمــات بهجتهــا، دار العرض التــي امتلكهــا يومذاك رجــل االعمال 

األرمني إســكندر اصطيفان، كانت تصنف، كأفضل ســينمات الشرق األوسط، 

بصالتها التي تتســع لـ 1500مقعد متحرك بغطاء جوخ أحمر، وجدرانها املزدانة 

ام، بينما 
ّ

بلوحات فسفورية مســتوحاة من رباعيات الشــاعر والعارف عمر الخي

انتشــرت على ســقفها اضــاءة على شــكل نجوم، تتوهــج بنعومة عنــد االظالم، 

واســتوردت أجهزتها وتقنياتها من مناشــئ معتبرة، وبلغت تكلفتها (300) ألف 

دينار عراقي، وهو مبلغ كبير بحسابات تلك األيام.

ام" بفيلم "هيلني بطلة طروادة" من تمثيل جاك ســيرانس ورزانا 
ّ

افتتحــت " الخي

بوديســتا في أيار 1956، واســتقطبت جمهورا أغلبه واٍع مثقف، ووضعت ادارتها: 

معايير الســتيراد أفالمها، أهمها أن تكون مناســبة للــذوق والتقاليد العراقية، 

وناطقــة باإلنكليزية أو تدبلج بها، لتالئــم أذواق الجمهور، وكانت حصة األفالم 

العربيــة والعراقيــة أقل بكثير من نظيرتهــا األجنبية، ولعل الحــدث األبرز فيها 

حضور الزعيم عبد الكريم قاســم عرض فيلم 

 
َّ

" ام الهنــد" 1959 برفقة حارس واحد، اذ أصر

على دفع تذكرة السينما، وجلس بني الناس. 

 علــى الرغــم من قصر مســافة الشــارع الذي 

يربــط بــني "جادتــي" الرشــيد والجمهوريــة، 

إال أنــه تحول بعــد افتتــاح الســينما الى مالذ 

ملســرات العراقيــني وتســوقهم مــن مــاركات 

متاجره الراقية واألنيقــة، ومطاعمه الصغيرة  

والشــهيرة، بدءًا بأبي ســمير- مــا زال موجودًا 

الى اليوم - ومــرورا ببائع اللحــوم الباردة "مخ 

ولســان"، بطعمهــا املتبــل الــذي ال يضاهــى، 

 باملقاهــي الصيفية املكتظــة دوما، أنا 
ً

وانتهــاء

شــخصيا كنت مدمنًا على الجلــوس في مقهى 

"أبو جاسم" وكرع قنينة "البيبسي "، او "املشن"، 

وهــو طقس مشــاهدتنا لفيلم " جاسوســي"، او 

"كابوي"، وللسهارى والنواسيني محطتان، هما: 

"رومانــس" والركن الهادي، بينمــا يتربع فندق 

ــام" األنيــق الــذي كانت عفيفة اســكندر 
ّ

"الخي

إحدى نزيالته (وهو ملك لزوجها اسكندر اصطيفان) فوق السينما.  

ام البهيج، هي اختيار شركة "اليوم 
َ

 ومن األحداث البارزة في تاريخ ســينما الخي

"، التي يرأســها املخرج الرائد قاســم حــول، لعرض باكــورة أفالمها "الحارس" 

(1967)، الــذي نجح نجاحًا كبيرًا، اذ ســبقته دعاية منظمة من خالل الصحف 

البغداديــة، فحضره جمهــور غفير بضمنهم رئيس الــوزراء يومئذ طاهر يحيى، 

وعبد الرحمــن عارف و"حرمه" وغيرهم، وكانت الســينما "مقبطة"، وقد ســمع 

الجمهور حوارا يبحث فيه الرسام عن الحرامي، وهو يصرخ: "وينه.. وينه " فأشار 

الجمهور بصخب الى طاهر يحيى، الجالس في إحدى مقصورات الطابق الثاني، 

لقب بابي "فرهود"، ومع ذلك أكمل الرجل الفيلم، بل إنه أســهم في 
ُ

وكان يومها ي

تمديد عرضه ألســبوعني، بعد امتناع إدارة السينما من تمديده، وأمر بالتحقيق 

معهم، وبحســب السيناريســت والكاتــب القدير حامــد املالكي: فــإن "أصحاب 

ن جدران الســينما، لكنهم 
ّ

ــام تعاقدوا مع الفنــان الكبير جواد ســليم ليزي
ّ

الخي

ازاحوه لصالح فنان إيطالي مغمور، ولو أكمل جواد الرسوم، ألصبحت السينما، 

بل حتى عمارتها ال تقدر بثمن".

{

1967)

عني الطائر

 صورة وحدث

شــاهد الجمهور البغدادي فيلم قتيبة الجنابي "رجل الخشب" 

على إحدى قاعات املركز الثقافي الفرنســي، وســط العاصمة 

بغــداد، وهو جــزء من ثالثيــة املنفى التــي ابتداهــا الجنابي 

و"قصــص  بغــداد"،  مــن  "الرحيــل  همــا:  روائيــني  بفيلمــني 

العابريــن"، والفيلم الذي طوله (80) دقيقة، ينتمي إلى أفالم 

الفنتازيا، فبطله دمية من خشــب بحجم اإلنسان الطبيعي، ال 

يتكلم أو يتحرك، لكنه ضاج بمشــاعر االغتراب والحنني، هذا 

الرجل الخشــبي يريد العــودة إلى الغابة وطنــه األول، ويمكن 

القول إنه  فيلم عن الهجرة، لكنها ليست الهجرة التقليدية من 

الوطن إلى بلدان املنافي، إنما من املنفى إلى الوطن".

 التجــأ الجنابــي إلــى ابتــكار أســاليب جديدة فــي التصوير، 

واإلنــارة، وحركة الكاميــرا، واملونتــاج، والشــريط الصوتي، 

وحتى املوسيقي"، آزره في ذلك فريق عمل متمكن. 

 ولد قتيبــة الجنابي في بغــداد، ودرس التصوير الفوتوغرافي 

الســينمائي فــي بودابســت باملجــر، ثم عمــل فــي العديد من 

األعمال التلفزيونية، ومصورًا ســينمائيًا في األفالم الروائية.. 

"أخــرج الجنابــي وأنتــج أفالمــًا قصيــرة ووثائقيــة، أبرزها: 

"القطار"، و"أرض الخراب"، و"الرجل الذي ال يهدأ أبدًا".

{
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ًا
َّ

ؤ.. تاريخي
ّ

 ظاهرة التنب

ؤ ظاهرة قديمة عند معظم الشعوب ال سيما 
ّ

 التنب
ّ

 يعد

اليونانيني والصينيني واملصريني. فعلى ســبيل املثال، 

كان إله الشــمس (رع) في مصر القديمة هو املصدر 

الرئيس للمعرفة باملستقبل، وكان فيها معبد للتنبؤات 

 
ّ

في القرنني السادس والســابع قبل امليالد. ويذكر أن

املصريــني إذا اعتزموا القيام بشــيٍء ذهبــوا لكهنة 

املعبد ليخبروهم عن طريق استشــارة االله (آمون) 

بما ســيحدث. ويروى ان االســكندر األكبــر طلب من 

كهنة معبد آمون النبوءة ما إذا كان ســيحكم العالم، 

فأجابوه.. نعم، ولكن لفترة قصيرة.

ولفخر الدين الرازي كتابات عن التنبؤ مبنية على ما 

اســماه املزاج الخلقي وتأديب العقل ورياضة الشرع، 

وأخرى فــي كتابات ابن القيم الجوزي عن الفراســة 

التي حصرها بدور التنبؤ في أحكام القضاة، غير أن 

أغلــب ما في تراثنا العربي يدخل في نطاق الفراســة 

وتفريعاتهــا. وللديــن اإلســالمي موقــف مــن هــذه 

الظاهرة، فهو يرى أن ادعاء علم املستقبل عن طريق 

التنجيــم او التنبؤ باملســتقبل أو غيره من الوســائل، 

أمرًا يحرمه االســالم، ويســمون من يمارســه كاهنا 

ويســتندون إلى قــول النبــي محمد (من أتــى كاهنا 

قه بمــا يقول، فقد كفر بما أنــزل على محمد). 
ّ

فصد

وهنالك كتاب بعنوان (التنبؤ بالغيب) للدكتور توفيق 

الطويــل يوضح فيــه موقــف املفكرين االســالميني، 

 التنبــؤ املبنــي علــى قــراءة للواقــع 
ّ

الذيــن يــرون أن

واألحــداث كتوقع انخفاض ســعر النفــط او الذهب 

مثــال.. فأمر مشــروع، وأما ما كان من قبــل التنجيم 

ه حرام.
ّ
والكهانة والعرافة فإن

والــذي يتعمــق بتاريخ التنبــؤ يتوصل الــى ن بداياته 

كانــت ذات طبيعــة ميتافيزيقيــة او اســطورية، ثــم 

تحولت الى مرحلة التخطيط املستقبلي او التخطيط 

ة) 
ّ

االستراتيجي، ثم أصبح (علم الدراسات املستقبلي

فرعــًا علميا أكاديميــا في منتصف ســتينيات القرن 

املاضــي. وقــد عمدت الــدول الكبــرى الى اســتثمار 

ة.
ّ

ة واألمني
ّ

قدرات املتنبئني في مؤسساتها االستخباري

ئني
ِّ

 أشهر متنب

 ويعد نوســتراداموس (ت 1566) الصيدلي والطبيب 

الفرنسي، أشهر متنبئ في العالم، وله ثالث نبوءات: 

توقع وصول هتلر الى السلطة في العام 1933، وحريق 

لنــدن العظيــم عــام 1666، واغتيــال الرئيــس جون 

كينيدي عام 1963. ويعتقد كثيرون انه تنبأ بتفشي وباء 

الفيروس التاجــي في العام 2020، بــل ذهب آخرون 

إلى القول بان نوســتراداموس أشار اشــارة مباشرة 

الى الرئيس األمريكي دونالد ترامب بقوله في احدى 

رباعياتــه (أن البوق الــكاذب الذي يخفــي الجنون، 

سوف يتسبب في تغيير بيزنطة لقوانينها).  ومعروف 

من تنبؤاته فــي رباعيات.. فيما يرى 
ّ

عنــه أنه كان يض

مفكــرون انــه يتم اســتغالل كتابات نوســتراداموس 

بعدد من الطرق الخاطئة، وفك الرموز غير املوجودة 

داخل رباعياته بتفسيرات (إبداعية).

ومن املفارقات أن امرأة عمياء اســمها (بابا فانجا.. 

ولدت عام 1911) ولقبت (نوســتراداموس البلقان) 

كانت أشهر املتنبئني باملستقبل. فقد ادهشت الجميع 

بأنها تنبات بأحداث 11 ســبتمبر فــي قولها بالنص: 

(رعــب، رعــب !.. التوأمــان األمريكيان سيســقطان 

بعد هجــوم من طيــور حديدية. الذئاب ســتعوي بني 

الحشــائش وســتتدفق الدماء البريئة!). وتنبأت هذه 

الســيدة البلغاريــة العميــاء بــأن الرئيــس االمريكي 

الرابــع واالربعــني ســيكون من أصــل افريقــي.. وقد 

تحققت!

وهناك نبوءتان لها نرجو أن ال تتحققا.. األولى، اقامة 

دولة الخالفة االســالمية في اوروبا فــي العام 2043 

ومقــر حكمها في روما، والثانية.. أن العالم ســينتهي 

في العام 5079!.

سيكولوجيا التنبؤ

 هنالك تفسيران لقدرة بعض األفراد على التنبؤ:

األول بيولوجــي، يرى أن في دماغ كل إنســان ســاعة 

بيولوجية تتنبأ باملســتقبل القريــب وكثيرا ما تصدق 

بمــا يحصل قريبــًا، ما يعني أنــك وأنا قــادران على 

التنبؤ، ولكن بقدر محدود لكــون التكوين البيولوجي 

لســاعتنا هــذه يكــون عاديــا فيما هــي عنــد الذين 

يتمتعون بالقدرة على التنبؤ تكون متطورة بما يجعلها 

قــادرة علــى التنبؤ بما يحصل في زمــن أبعد، فضال 

عن أن علماء الفسلجة يقولون بوجود ساعة بيولوجية 

ثانية عند هؤالء تعتمد على تجارب املاضي للتنبؤ بما 

سيحدث في وقائع متشابهة.

وســيكولوجيًا.. يعد الباراســيكولوجي أكثر فروع علم 

النفس اهتماما بهذه الظاهرة، وتشــير دراساته إلى 

أن لدى كل شــخص ملكة تسمى (الحاسة السادسة) 

تمتلك القدرة على استشــعار األحداث عن بعٍد بعيدًا 

عــن الحــواس الخمســة، وتتضمــن أيضا اســتقبال 

املعلومات من املشاعر التي يستقبلها العقل بعيدا عن 

ة، ويمكن من خاللها التنبؤ بأحداث 
َّ

الحواس التقليدي

ة (السادسة).. موجودة أيضا 
ّ

املستقبل. وهذه الحاس

عندي وعندك، لكنها عند األشخاص الذين يمتلكون 

القدرة على التنبؤ تكون متطورة..

وقد لفتت هذه الظاهرة انتباه املســؤولني في روســيا 

قبــل أكثــر من مئة ســنة واســتقطبت مــن يتمتع بها 

ألعــداد البحوث النفســية الخارقة وحققــت نجاحًا 

ملحوظًا في مجال التنبؤ باملستقبل.

ومع أن هذه الظاهرة قديمة جدا ال ســيما في اليونان 

ها ما تزال يكتنفها الغموض، وال 
ّ
والصني ومصر، فإن

ا كان أم سيكولوجيا.
ّ

يوجد لها جواب حاسم.. علمي

ومــن جانبنا نــرى أن الذيــن يتمتعون بالقــدرة على 

التنبــؤ، وتصــدق نبوءاتهم بنســبة تزيد على ســتني 

باملئــة (وال أحد منهم تصــدق نبوءاته مئــة باملئة)، 

تكون املراكز الخاصة بالذكاء والذاكرة واالنفعاالت 

لديهم متطورة. وأنهم ينفردون عن اآلخرين بفضول 

معرفي وحب للشهرة وشغف سيكولوجي. 

فهــم حني يريدون التنبؤ بحدث معني فإنهم يجمعون 

عنه املعلومات مــن مصادر مختلفــة ويقومون بربط 

التشــابهات فيمــا يبــدو لآلخريــن مختلفــا، وربــط 

االختالفــات فيمــا يبــدو لآلخريــن متشــابها.. وقد 

يكون بعضهــم قد قرأ نظرية االحتمــاالت مكنته من 

اســتخدام قوانني االحتماالت في الرياضيات بقيمة 

عدديــة تحدد احتمــال وقوع حــدث أو عــدم وقوعه. 

وحني ينجح املتنبئ في أن يجعل من نفســه شخصية 

لــه متابعــوه إن أخطــأ  كارزميــة.. عندهــا ســيغفر 

ويعظموه إن أصاب.

ة
َّ

ة العراقي
َّ

ة النفسي
َّ
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باألوبريــت  عــرف 
ُ

ي مــا  أو  "امليوزيــكل" 

املوســيقية  املســرحية  أو  املوســيقي 

الغنائية فن تعرفنا عليــه في أوروبا عبر 

اســتعراضات فنيــة كبيــرة، ســواء فــي 

املســرح أو السينما وكبرنا على االستماع 

واملشــاهدة على روائع مســرح الرحابنة 

وحكاياتهم حول الضيعة واملختار والحب 

وقصــص املمالــك البســيطة والعميقــة 

لحكايــة  تحتــاج  أعمــال  والســاحرة، 

تتموســق وجهــد كبيــر في االســتعراض 

والديكورات  والتناغــم  والرقص  والغناء 

وهنــا  املختصــني،  والفنيــني  الضخمــة 

نحن أمام ميوزيكل عربي ســوري بعنوان 

كتبــه  والــذي  الشــرق)،  مــن  (قصــة 

السيناريســت والشــاعر الغنائي محمود 

ه مــن الكوميديا 
ّ
ــف على أن

ّ
إدريس وصن

ــة، ومــن املعــروف أن هــذا النوع 
ّ

الغنائي

مــن األعمــال يتطلــب عــددًا كبيــرًا من 

لــذك  واملؤديــن  واملغنــني  الراقصــني 

تمت االســتعانة بطــالب املعهــد العالي 

للموســيقى مــع طــالب املعهــد العالــي 

للفنون املســرحية، كذلك األمر بالنسبة 

للديكــورات واإلضــاءة واملوســيقى التي 

تصــدى لها الفنــان العراقــي رعد خلف 

في تجربة وتحدي تقديــم هذا النوع من 

األعمــال في ظل الظــروف الصعبة التي 

تعيشــها البــالد، واملوســيقار رعــد ولد 

فــي مدينــة البصرة عــام 1964، وســط 

اسرة موسيقية بامتياز فوالده املوسيقي 

املعروف حميد البصري أستاذ املوسيقى 

العربية، ومؤسس فرقة الطريق العراقية 

ة العطار.
ّ

ووالدته املغنية شوقي

 أنهــى املرحلــة االبتدائية املوســيقية في 

بغداد (مدرســة املوســيقى والباليه) ثم 

أتــم الدراســة املتوســطة والجامعية في 

موسكو ثم عاد بعدها لدمشق. 

 عــام 1990 نــال شــهادة املاجســتير في 

غنيســينيخ  أكاديميــة  مــن  املوســيقى 

اختصــاص  موســكو،  فــي  املوســيقية 

(كمان – تأليف موســيقي). وهو مرشـح 

جامعــة  مــن  الدكتــوراه  شــهادة  لنيــل 

اليــدن الهولنديــة للبحــوث التاريخيــة، 

وشــغل العديد مــن املناصب املوســيقية 

املهمة وألف لعشــرات األعمال الدرامية 

ــة لها وشــكل فرقة 
ّ

املوســيقى التصويري

ة وغيــر ذلــك الكثيــر، 
ّ

مــاري املوســيقي

ة 
ّ

وأقــام العديد مــن الحفالت املوســيقي

ــة فــي الــدول العربيــة 
ّ

والعــروض الفني

واألجنبيــة.. الحكاية في امليوزيكل ذريعة 

دراميــة للموســيقى والغنــاء، فليس من 

الضــروري هنــا االســتعانة بالقصــص 

والتراجيدبــات واملقــوالت الكبــرى على 

أهميتهــا، امليوزيــكل هنــا يأخــذ شــكله 

والرقــص  والغنــاء  االســتعراض  مــن 

وســينوغرافيا العرض، ورعد هنا يأخذ 

النــص نحــو عالم رشــيق حيوي بســيط 

باللــون واالقتراحــات املوســيقة  مفعــم 

املتنوعة املصادر والحيــوات، تترافق مع 

لوحات راقصة تطلبت منه العمل ألشــهر 

طويلة وبميزانية كبيرة مع عدد كبير من 

الفنانني والراقصني واملؤدين. في "قصة 

من الشرق" الذي عرض على خشبة "دار 

األوبرا" في دمشــق، يتبــادر إلى الذهن 

السؤال األول في هذا النوع من العروض 

النــادرة على مســارحنا هل هــو اإلبهار 

البصــري والشــكلي، وربمــا الحكائــي، 

أم هو الشــكل العــام للميوزيــكل القائم 

واسكتشــات  تفاصيــل  مجموعــة  علــى 

وأغاني ورقصات ترافق أو تعني الحكاية 

البسيطة على املرور في هذا االستعراض 

الكبير، من خالل مقومات امليوزيكل من 

غنــاء وتمثيل ورقص وحوار وموســيقى، 

وســينما، وديكور وإضاءة. مــن الطفولة 

عريضــة  شاشــة  عبــر  العــرض  يبــدأ 

عليهــا لقطات لطفل وطفلــة يكبران معًا 

ويســافران ويعودان إلى القرية، زوجان 

تشــتعل القرية في حــرب ذكورية متمثلة 

باملختــار أبو الورد (مجدي أبو عصفور) 

بالســت  متمثلــة  ة 
َّ

ونســوي ورجاالتــه، 

غالية (غزل يوســف) ونســائها لتطليق 

العروسني الحبيبني شغف (آية الشاعر) 

وجاد (مصطفى الشهابي) من بعضهما 

بلعبة من هنا وهناك، وتشتعل املناوشات 

و واملعارك واملكائد والصراعات النسوية 

ــة، ونتابع حكايــا جانبية مرفقة 
َّ

الذكوري

الحــب  كعالقــات  والحكايــة  بالعــرض 

والوشــايات والنميمــة والدســائس، كل 

ذلــك في ســياق بســيط يعتمــد الرقص 

والغنــاء واألكروبــات املرافقــة في غنى 

بصري وتشــكيلي خاص، وهــي اللوحات 

التــي صمــم الرقصــات فيهــا املــدرب 

الراقص معتز مالطيه لــي والذي حاول 

ملء فــراغ الخشــبة بتشــكيالت حركية 

راقصة وراقصــني قدموا لوحات مميزة، 

مــع أزيــاء املصممــة ريــم شــمالي التي 

أضفــت علــى اللوحــات قدرًا كبيــرًا من 

الجمال والحيوية، ومــن دون البحث في 

مبررات وتفاصيل الحكاية دراميا، يكفي 

إيقاع امليوزيكل الكامل الذي يحمل ذلك 

 مع 
ً
برشــاقة وتشكيل، وهنا ســنكون مثال

ودرويش (غيث األدهمي) البائع الجوال 

على دراجته والذي يبيع كل شيء، ويعرف 

خفايا الضيعة وناسها وعالقتهم، ويقدم 

فواصل مــن املــرح والفكاهــة املترافقة 

مع عمله وشــخصيته، ويلعب في النهاية 

دورًا في التوفيق بني األطراف املتنازعة، 

ة التي تحب 
ّ

ــة القوي
ّ

ة الصبي
ّ

وكذلــك قص

شــابًا من الضيعة، والثرثــارة التي تنقل 

الــكالم من هنــا وهناك (مــي حاطوم) 

وأبــو الصوت صاحب الســطوة واملخيف 

تتمختــر  التــي  واملتصابيــة  للضيعــة، 

وتغــازل، وشــباب الضيعــة وحكاياتهم، 

احتفاليــات مترافقــة مع مواويــل وغناء 

ورقــص يرافــق الحكايــة التــي تخللتها 

انتقــادات وتلميحات كوميدية ذات طابع 

اجتماعــي ونقــدي ســاخر عــن األحوال 

والغالء والحياة قدمت كأغنيات ساخرة 

مقدمة بأســلوب جذاب ورشــيق، أسهم 

في جماليتها سينوغرافيا مميزة حققها 

مهنــدس الديكور نزار بــالل، من خالل  

بيوت بيضاء بنوافذ وأبواب زرقاء تشــبه 

تشكيالت مدينة سيدي بوسعيد التونسية 

الشــهيرة مــع تدلي أشــجار الياســمني 

نة على طرفي الخشبة، وفي الواجهة 
ّ

امللو

ينضــاف إليهــا درجــان منحنيــان فــي 

ة، 
ّ

الوســط تتالقى عندهما شرفة طوالني

أسهمت إضاءة مدير التصوير واإلضاءة 

املتنوعــة  بألوانهــا  الحامــض  عمــار 

واملشــرقة بإعطاء كم كبيــر من الحيوية 

 (قصــة مــن 
ّ

للعــرض. يمكــن القــول إن

الشــرق) في أحــد تجليات النظــر إليها 

ورغــم ما قد يعيب عليهــا البعض ضعف 

البنيــة الدراميــة للعرض، وعــدم وجود 

تلــك املالمح الشــرقية التقليديــة فيها، 

تبــدو إحيــاء ملجــد املوســيقى واملســرح 

الراقص والفرح واللــون والحب والحياة 

وإعطــاء فرصــة ملواهب شــابة وخبرات 

موسيقية بدت ملفتة جدًا. 

 

لعل الخيــط الواصل بني الشــروع بالكتابة بلحظتها الكونيــة املرتقبة وبني املدى 

نته 
ّ

س مدو
ّ

ز األديب بأن يكــر
ّ
ــة تحف

َّ
ة الفكــرة وفقًا ملضامني جدلي

َّ
املعنــي ملقبولي

 ثمة بعدًا 
ّ

لهذا الفعل هو الوعي، فحال اســتقرارنا كثيرًا عند هذا املفهوم، نجد أن

ة 
ّ

فلســفيًا يلزمه على هذا املراس، بغض النظر عن سعة الرؤى التي تعنى بعمومي

مبرراته والســبب الناجم عن ارتياده لهذا املناخ، ليكون املردود الذي من ورائه، 

ي هنــا أتوقف عند الوعي بمفهومه النســقي 
ّ
أثــرًا يخصه وصبغة تمســك به، لكن

ة، 
ّ

تــه الجمالي
ّ

ة وعد
ّ

الجــاد الذي يســحب األديب إلــى مثابة تبرز إمكاناتــه الفني

خة بكثيٍر من املخاضات 
ّ

ة وأســئلته املشاكسة املضم
ّ

ناهيك عن شروحاته املعرفي

النازفــة، بل تدفعه إلى الهاوية أو الرجم في أحايني كثيرة لنكون أمام طرح مثمر 

ف.
ّ
غير مفتعل ال يقبله الشك أو تشوبه املهادنة والتكل

 الكتابة أزاء احتشاد الوقت بالفوضى 
َّ

 األمارة التي تستوفي سر
ّ

فلو اتفقنا على أن

ة حيال الهم الوجودي املصاحب 
ّ

والغثيان املنغمس به األديب، هو الشعور باملسؤولي

ه 
ّ

لفورة املا حول واســتعارته بشــتى جنباته ومفاصله، مســتحضرًا من خالل نص

 
َّ

ي أجد أن
ّ
ًا موازيًا لواقعه املرير، لكن

ّ
 ومؤسسًا نص

ً
إشــارات واستفهامات متسائال

لة نتائجها للتعبير عن هذه املأساة تكون متواترة بل 
ّ
ماهية هذه املســؤولية املشــك

ه، وهذا شــيء ال خــالف عليه، لعلها 
ّ
غير متفقة تبعًا للمضمر النســقي الذي يكن

بل عليها وإن حاول اإلفالت منها 
ُ

تأتي على مســتويات متفاوتة، وقد تكون فطرة ج

بأن يصطنع وجهة مغايرة فلن يســتطيع، وقد يتهادى منه ما كان متواريًا وينســل 

منه بهدوء.

 فــي حقيقة األمر، أجد أن مزاولة الفعل الجمالي يأتي كمراس يومي غير خاضع 

امها، وهذه دربة 
ّ

ه عذابات الحياة واعتــالل أي
ّ

للشــرط أو الدرس، ســلوك ال تحد

ال تحتكم لطقس معني، فما الداعي بأن 

نــون نصوصهم فــي املعتقل، 
ّ

ابــًا يدو
ّ

كت

أو يســكنون فــي حجر ضيقــة، ويعانون 

من نقص في أبســط متطلبات الحياة، 

 
َّ

وتراهــم ال ينفكون مــن املواصلة وكأن

ثمة ما يشــي إلــى اللحاق بهــذا املصير 

على حســاب أموٍر تأخذ من تفاصيلهم 

دًا 
ّ

الكلية لتفهرســهم همًا إنســانيًا مشي

ة، هامني بحجز مقعٍد محترٍم 
ّ

بعدة فني

لهــم فــي املشــهد األدبــي، وأن آخرين 

ة ال 
ّ

يجــدون أن محنــة الــذات اإلبداعي

هــم هذا 
ّ

تكتمــل إال بالعزلــة، وقــد يمد

االبتعاد تحريك مشــغلهم إلعطاء نتاج 

ثر ومختلف لنا، والشــواهد كثيرة على 

ذلك، لعل أبرزهم الشــاعر حسب الشــيخ جعفر الذي رفد املكتبة العربية بما هو 

مضيء، لربما خلف هذه العزلة وعي مشــروط بأنســاق لها اعتباراتها الوجودية 

واالجتماعية بل حتى السياســية على الرغم من أنها تثيــر نزوعه للكتابة وتدفعه 

ملزاولــة مشــروعه وإن كان متحفظًا حيال ماهية تســليع منتجــه، كالتزام يدعوه 

 عن محاذير وقلق 
ُّ

للخشــية من عني الرقيــب أو لغاية لها مبرراتها املضمرة تنــم

مبطن له انزياحاته اإلنسانية املؤاتية لطبيعة الفعل اإلجرائي املترتب على جوهر 

بت 
ّ

ي
ُ

النــص ومكنونه، وهنا نجد أن التاريخ األدبي العربي حافل باألســماء التي غ

من جراء الكلمة.

ص هذه الجزئية التي تدفع األديب إلى االنزواء أو الهجرة إلى مســتقر 
ّ

 لعــل تفح

آخــر لكي يجــد ذاته من خالله، فيمــارس حريته بالتصريح أو اإلشــارة من دون 

قيد أو شــرط، ولو اســتقرأنا بأن مردود هذه التفصيلة يأتي حسنًا على استفزاز 

مشــروعه في بعض األحيان، فلكم من أديب دفعته لوعة الحياة بجميع مفاصلها 

ــر ما قلته على 
ّ

إلــى االكتراث للنص والعنايــة به وهنا ليس من الضروري أن أفس

أن أدخل األديب في مماحكات الســلطة، وأن أبدد قواه، وأســفك عيشــه الرغيد 

وادخله في محرقة في سبيل أن يثمر هذا الحال إلى نص يؤرخ معاناته، لكني أجد 

أن أفــدح املصائر وأكثرها حرقة هي التي يكتبها املعنيــون بهذا الهم واملتمردون 

عليه.

د 
ّ

ــة بفعل الكتابــة محفوفة بعوالــم تعض
ّ

بطبيعــة الحال أجــد أن اإلحاطــة الكلي

مــن مجراها وتزيــد من حيويتها، فالتنشــئة والبيئة ومتغيرات الواقع السياســي 

ديالكتيكيــة  أزمــات  مــن  يتخللهــا  ومــا  االيديولوجيــة  باتــه 
ّ
بتقل واالجتماعــي 

 لهــا طروحاتهــا وأبعادهــا املســيطرة علــى اتخــاذ املوقــف أزاء مــا تســببها 

من ردود أفعال، جميعها عوامل تسهم - بشكل أو بآخر - بإثارة هذه املنطقة فيكون 

 
ً
ًا قبالة نفســه أوال

ّ
هناك تحشــيد فــي الرؤية املعنية لألديب ليتخذ موقفًا إنســاني

مؤرخًا من خالل وعيه عن طبيعة الواقع املعيش، بغض النظر عن تســويق املاكنة 

ة له، بقي أن تكون الصورة أو الطريقة التي يشــير بها ملستجدات واقعه، 
ّ

اإلعالمي

فهذا يخضع إلى ما ينعم به من ذخيرة معرفية وقاع ثقافي ممســك به، لهذا نرى 

ة، وإن 
ّ

أن مســتوى النص يتباين بني صنــاع الجمال على اختالف متونهــم األدبي

ون ويدورون بالفكرة نفسها. 
ّ

كانوا يعد
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لعلها كانت أقســى تجربة مرت في حياة 

حــال جعلتها تتجرع مــر الوحدة، حينما 

وجــدت حالها بــني جــدران البيت، بال 

صحبــة أو ال أهــل خــالل أزمــة كورونا، 

حيــث تعرضهــا لالصابة بكوفيــد- 19، 

وتطلــب األمــر أن تعتمد علــى ذاتها في 

كل شــيء، ذلــك ترك آثــارا ســلبية في 

نفســيتها، اذ كلمــا تذكرت تلــك الفترة 

شــعرت برعٍب وخوٍف كبير من تكرارها 

انســاها  أن  يمكــن  ال  قائلــة:  مجــددا  

أبــدا، ومنهــا تعلمــت درســًا عظيما أن 

ال طعــم للحيــاة مــن دون االســرة، لذا 

تعبر حال ســعدي عن رفضهــا لكل انواع 

االستقاللية بعيدا عن االهل.

فــي حــني يســعى نخبــة مــن الفنانــني 

الشــباب وبعض ممن اكتسبوا شهرتهم 

عبر مواقع السوشيال ميديا لخوض تلك 

املغامرة والسكن بعيدا عن األسرة.

حيث يؤكــد الفنان اميــر النجفي: بدأت 

فــي مســيرة الفــن وممارســة التمثيــل 

منــذ الصغــر من خــالل مشــاركتي في 

الفعاليات املدرســية، وعشــقي للمسرح 

كبــر يوما بعد يوم، وبعد قبولي في معهد 

ملغــادرة  اضطــررت  الجميلــة  الفنــون 

املنــزل والقــدوم إلــى بغداد، والســكن 

وحيدا بدعــم من جميع افــراد عائلتي، 

الفتــا إلــى أن االســتقالل عــن العائلــة 

يعطيــك قــوة فرصــة اكتشــاف قدرتك 

علــى االعتنــاء بنفســك، وكيــف تنظم 

العائلــة،  بجــدول  التقييــد  دون  وقتــك 

شــخصيتك  بنــاء  فــي  يســهم  واألهــم 

الدراســة  وايضــا  العمــل  خــالل  مــن 

والوصول إلــى الحلم، مضيفا:من خالل 

تجربتــي ال أجــد مانعــا لــدى الشــباب 

فــي تنفيذهــا، شــرط املحافظــة علــى 

 القيم االخالقية التي رســخت فينا منذ 

الصغر.

بينمــا أشــارت معــدة البرامــج احالم 

زكــي، إلــى أن مراحل في الحيــاة تجبر 

الفرد على القيام بتغييرات عدة حســب 

الوضــع الــذي يعتاشــه، فأنــا مــن أهل 

كركوك بدأت التعايــش مع زميالتي في 

الســكن الجماعي عندما كنت طالبة في 

االعالم، وعند قبولي في فضائية عربية 

اضطــررت إلــى التنقل في بــادئ األمر 

إلى مقرها في اربيل واستاجرت مسكنًا 

لوحدي، وبعد ترقيتي إلى مســؤولة قسم 

االعــداد انتقلــت إلــى بغــداد، وأنا اآلن 

أسكن في شقة بالقرب من مكان عملي، 

وال أشعر بالوحدة، بالعكس ما مررت به 

خالل فترة حياتي زادنــي قوة وإصرارا 

على تقبل مختلف الظروف . 

مــن جهته يصف الشــاب علــي عبدالله 

الوضع بالســكن بعيدا عــن االهل: قائال 

بعــد االيــام الصعبة التي مررنــا بها في 

 العمــل في محافظة 
َّ

جائحــة كورونا، قل

الناصريــة، ممــا اضطررنا انــا وبعض 

االصدقاء االنتقــال إلى العاصمة بغداد 

والبحث عن عمل من أجــل لقمة العيش 

لــي ولعائلتــي، ومبــدأ االنعــزال وعــدم 

االستقرار ظروف الحياة اجبرتنا عليه.

مبينــا أن العيش في ســكن جماعي ليس 

باالمــر االيجابــي كمــا يعتقــد البعض، 

فمبــدأ الراحة هنا يختلــف عن وجودك 

بالقرب من العائلــة، هذا إلى جانب قلة 

خبــرة الطبخ لدينــا نحن في املســكن، 

ووضع توقيتات لغســل املالبس، جميعها 

معانــاة تفرض علينــا عدم االســتقرار 

والراحة.

وعلى الرغــم من ان هــذه التجارب بدأ 

ظهورها مؤخــرا في مجتمعنــا العربي، 

لكنهــا فــي العالم الغربي اخــذ التراجع 

عنها، فقد أشــارت دراســة أجريت عام 

2019 إلى أن نســبة الشــباب في سن 23 

عامــا الذين يعيشــون في منــزل العائلة 

في اململكــة املتحدة، وصلــت إلى 49 في 

املئــة، كمــا بينت دراســة أجرتهــا هيئة 

اإلحصاءات الســويدية إلــى أن أكثر من 

55 في املئة من الشباب السويديني ممن 

يعيشــون وحدهــم، تســببت ذلــك لهم 

بأمراض نفسية، ما أدى إلى تزايد رغبة 

اغلبهم بالبقاء مع أسرهم.

 

وبدأ بمادة الورق املقوى "الكرتون"، كونها سهلة 

االستخدام في العمل، وال تحتاج إلدوات كثيرة، 

وكانت األعمال التي يقدمها بســيطة في بداية 

األمــر، لعدم امتالكــه معلومــات، وكان يواجه 

صعوبــات أحيانًا، لكن مع الوقــت تغلب عليها، 

وأصبحــت لديــه خبرة فــي العمل، باملمارســة 

املستمرة والتجارب.

وأوضــح أن من األفكار التــي يرغب بإيصالها، 

نافعــة  بأشــياء  الفــراغ  وقــت  اســتغالل  هــي 

وممارســة هواية ممتعة، كذلــك يمكننا تحويل 

بعــض املــواد التــي ليس لهــا قيمة إلــى أعمال 

تحتــوي على ملســات فنيــة، والرغبــة بامتالك 

نماذج مصغرة، للمنازل، واملساجد، أو السفن 

واملراكب، واآلالت الزراعية.

ومــن التحديــات التي واجهتــه، هــي أن املادة 

"الكرتــون"، هشــة، ومــن  بالعمــل  األساســية 

الصعوبــة تنفيذ بعــض املصغرات بهــا، ولكن 

تجــاوز هــذا العائق بكثــرة العمل واالســتمرار 

الكرتــون،  مــن  مختلفــة  أنــواع  باســتخدام 

ومختلــف األصمــاغ والــورق، إمــا عــن الوقت 

الــذي يســتغرقه، فذلك بحســب حجــم العمل 

البســيطة  كالنمــاذج  املطلوبــة،  والتفاصيــل 

فهــي ال تحتاج أكثر من يوم، إمــا األعمال ذات 

الحجم الكبير، فتحتاج إلى عدة أيام وأســابيع 

ودقة وإتقان، بســبب التفاصيــل الكثيرة، ومن 

األدوات األخــرى املســتخدمة فــي العمل، هي 

الخشــب، واأللــوان، وبعــض أدوات الخــردة، 

والعلب الفارغة الخاصة بالحلويات واملعجنات 

ذات األشــكال الهندسية واإلســطوانية، فيقوم 

القريشــي بإضافــة ملســة فنيــة لهــا، كذلــك 

تحويــل بعض الكرات اإلســفنجية إلى أشــكال 

 مختلفــة، كعمــل منهــا قبــة مســجد بتغليفهــا 

وتلوينها. 

وعن خطوات العمل لفــت إلى أنها تكون بثالث 

خطوات، وهــي عمل تصميم للنمــوذج أو جمع 

عدة تصاميــم مختلفة له ودمجهــا، ثم إخراج 

فكــرة أو تصميــم جديــد بلمســته الخاصــة، 

ثــم يقوم بتجهيــز أرضيــة، وبناء هيــكل كامل 

للنمــوذج، ثــم املرحلــة األخيرة، وهــي تغليفه 

ومختلــف  لــه  التفاصيــل  وإضافــة  وتلوينــه، 

اللمسات. 

ويمتلــك القريشــي الطالــب فــي كليــة الفنون 

الجميلة هوايات أخرى ومنها، الرسم باأللوان 

الزيتية، وأقالم الرصــاص، وهواية التصوير، 

للســيارات، ويســعى  وعمــل نمــاذج مصغــرة 

لالحتــراف بهــذا الفن وتطويــر مهاراته، وفي 

ما يتعلق بمســاهمة مواقع التواصل في الترويج 

ألعمالــه، بــني أن الكثير مــن الجمهــور املتابع 

أعجب بها، وشــجعه على االســتمرار، ما جعل 

بعــض نماذجه الفنيــة تصل لعــدة محافظات 

عراقية، كذلك انضم ملجموعــات فنية كثيرة، 

اكتســب منها املعلومــات واملعرفــة وتعلم طرق 

جديــدة للعمــل، وأصبح لــه مصــدر رزق، من 

خــالل بيع أعمالــه لطالب املــدارس، أو تنفيذ 

طلبــات للزبائــن، كطلب البعض عمــل نموذج 

مصغــر ملنزلــه أو ســيارته، إضافة إلــى تنفيذ 

مشــاريع تخــرج الطــالب التــي تحتــوي علــى 

ماكيتات.

 التحول الكبير الذي حصل بمختلف 

وســائل  بتاثيــر  الحيــاة  مفاصــل 

عنــه  نتــج  االجتماعــي،  التواصــل 

فروقات واسعة بني االجيال من عدة 

 أهمها االلتــزام باصول 
َّ

، لعــل
ٍ

نــواح

النــاس،  بــني  واالتيكيــت   الــذوق 

حيث تالشــت العديد مــن الكلمات 

والســلوكيات التــي تمنــح العالقات 

احترامها وتعبر عن حســن التعامل 

مع االخر، وبات الشــباب  يجهل تلك 

الثقافة التــي تجعلهم اكثر لباقة في 

كثير من التصرفات واملواقف.    

الدولــي  التدريــب  مستشــار  يــرى 

 لفــن االتكيت والبروتوكــول ومدرب 

الـــ  TOT  مجــدي وعــد أن  االتكيت 

األساســية  الركائــز  أحــد  يعتبــر 

التــي تهــذب حيــاة األفــراد وتنظم 

املجتمعات، كما يمكن اعتباره ســببًا 

رئيســيًا  لقيــام األمــم الصحيحــة 

وحمايتها من كل شيء،  ويعرف بأنه 

مجموعــة مــن القواعد التــي تنظم 

السلوك اإلنســاني وتســهم في بناء 

حياة اإلنسان.

مضيفا: الــذوق واإلتكيت يكتســبان 

مــن التربيــة والحيــاة فاألصــل هو 

البيــت واملدرســة، لذلــك ال بــد من 

االهتمــام بتعليمهمــا للفــرد، وقــد 

كنــا ســابقا نحرص علــى ذلك منذ 

الصغــر حتى باملدرســة نجد أن تلك 

االمور تطبق بشــكل رائع جــدا، أما 

النــادر ان نشــاهدها  حاليــا فمــن 

كســلوكيات صحيحة، لهــا دور كبير 

 فــي تعزيز الثقــة بالنفــس واحترام 

الذات.

اتبــاع  أن  البعــض  يظــن  موضحــا: 

خــاص  شــأن  اإلتكيــت  قواعــد 

بالنســاء فقــط، وفــي ذلــك خطــأ 

كبيــر، فالجميــع يحتاج إلــى تقديم 

نفســه بصورة لطيفــة ومهذبة أمام 

النــاس، خصوصــا الشــباب ومــن 

كال الجنسني.مشــيرا إلى أن هناك 

فرقا كبيرا بــني  الزمن املاضي وما 

يحصــل اآلن، إذ إن الشــباب وقتها 

كانــوا متعاونــني مــع بعضهــم أمــا 

اليوم فحدث وال حرج، رغم ســهولة 

الحيــاة وتوفيــر كل متطلباتهــا من 

كهربــاء ومــاء، وخالفــه فتجد مثال 

أغلبهم اليحضــرون لبيت صديقهم 

أو جارهــم للمســاعدة فــى تجهيــز 

للمشــاركة  يســعون  انمــا  العــرس، 

فقط بالغنــاء والحفلة وتناول االكل، 

ونراهــم دائما يجلســون امــام أول 

باملناســبة  تقدم  طعــام)  (صينيــة 

دون احترام االكبر منهم سنا وعدم 

االكتراث بضرورة تفضيل الضيوف 

على أنفســهم أوال والقيام بالواجب 

معهم. 

معتقــدًا أن الظــروف التــي مــر بها 

البلد وكذلك التغيرات التي حصلت 

بفعــل السوشــال ميديــا، كانــا وراء 

اختفــاء كثيــر مــن القيــم والعادات 

واجهــة  كانــت  التــي  املتحضــرة، 

حقيقية ملجتمعنا االصيل.

شــعر بســعادة غامرة عندما رفع هاتفه املحمول 

 متشابهة 
ٌ

ملشاهدة التوقيت فيه، فظهرت له أرقام

بالساعة، ال يعلم ملاذا يتكرر ذلك االمر دوما معه؟ 

وملــا يبهجــه لدرجة أنــه بلحظة تتحول مشــاعره 

من حزن وكآبــة إلى فرح وأمــل؟ لربما القراءات 

الكثيرة فــي علم األرقــام جعلته يتفــاءل لو مرت 

بــه تلك الظاهــرة، إال أن التعمق فيهــا يتعبه جدا 

ويخيفــه أحيانا، ألن هنــاك تضاربًا ببعض اآلراء 

واملعلومات حولها الى جانب املحاذير منها أيضا.

غالبــا ما يتحدث أمــام أفراد أســرته واصدقائه 

ويخبرهم  كذلــك 

مــن  كثيــر  عــن 

التــي  األســرار، 

تلــك  تحملهــا 

األرقــام، إال أنهم 

بهــا  اليؤمنــون 

مثلــه، يحــاول أن 

لكل  بــأن  يقنعهم  

معنى  مكــرر  رقم 

ورسالة، ومع ذلك 

ال يثيــر اهتمامهم 

هذا املوضوع.

باحثا  األرقام،  فلك  في  يدور  وحده  نفسه  فيجد 

عن الحقيقة في كل ما يشاع حولها، يعيش وضعه 

الذي  ذلك  مثل  رموزها،  وفك  الكتشاف  ساعيا 

ينتظر حدوث املعجزات، خاصة عندما تصادفه 

عليها  ويــركــز  انــظــاره  فتجذب  الطريق  على 

الشوارع  الفتات  في  سواء  شديد،  وتفكير  بعمق 

وقياسات  املشتريات  وأسعار  السيارات  ولوحات 

املالبس، حتى صار يحتفظ بالفواتير، التي تتعلق  

االحتياجات  من  وغيرها  واملاء  الكهرباء  بأجور 

الثمينة  وبــالــذات  يشتريها  التي   الــضــروريــة، 

منها.

هــوس ترقــب االرقــام ال يغــادره وفــي كل ســفر 

يصرعلى اختيــار رقما دون غيــره لغرفة الفندق 

الــذي يســكن فيــه، وغالبا ما ســلوكه هــذا يثير 

ســخرية وتعجبــًا مــن يرافقــه من األصحــاب أو 

األهــل، ورغــم محاوالتهــم العديــدة ملعرفــة ما 

يجري معه، لم يتوصلوا لتفســير واضح عن ســر 

ما يفعــل بهذا الخصــوص، وباملقابــل فإنه عجز 

عــن حل تلك األلغاز أمام اآلخرين، واإلجابة على 

أســئلتهم، مكتفيا بابتســامته، التي فيها كثير من 

الغموض وشــيء مــن الخبــث احيانــا، مثل ذلك 

 الذي عثر على كنز ويتخفى في ســبيل أن يفوز به 

لوحده.

رغم كل هذا الشــغف لم يكن واعيــا برقم هاتفه 

الــذي يحملــه منذ ســنوات، حيث غاب عــن باله 

انــه ربما يكــون مميــزا، فصدم حينمــا وجد فيه 

أرقاما مكررة متشــابة، فوصف نفسه بأنه سعيد 

الحــظ، وعمــل علــى جمع تاريــخ ميــالده، اليوم 

والشــهر والســنة ليتوصــل بالنتيجــة لرقم واحد 

رقمه  أضحى  نهائي 

املفضل  (الكونــي) 

الذي يعتمده في كل 

خطواته.

معظم  أن  فاملعروف 

على  اعتادوا  الناس 

خططهم،  ــن  ــدوي ت

ـــالق بــبــدء  ـــط واالن

مع  اما  مشاريعهم، 

ميالدهم  ــخ  ــواري ت

سنة  حلت  كلما  أو 

فإنه  هو  اال  جديدة، 

يحرص على كتابة امنياته وأهدافه، باليوم الذي 

الجميع  عن  اختالفه  معلنا  الرقم،  ذلك  يحمل 

وخروجه عن القاعدة الطبيعية الثابتة. 

 شــتى لعبت دورًا كبيرًا في تحديد مسارات 
ٌ

أرقام

حياته، وبعد خبرة طويلة بها بات يتفاءل ببعضها 

كونها جالبة للحظ والســعادة، ويتشــائم بأخرى، 

ويعّدها منحوســة، وعلى ذلك األساس أخذ يرتب 

مواعيده ويقيم أو يلغي مناسباته واحتفاالته.

إال أنه وسط دوامة االرقام هذه يفاجأ الكل حينما 

يســأل عن عمره الــذي تجاوز الثالثني بســنتني، 

مختبئــا خلــف الجملة الشــهيرة التــي مضمونها 

يقول  (إن العمر مجرد رقــم)، فيمحي بذلك كل 

معتقداته حول األرقــام، مؤكدا حقيقة أن ال قيمة 

لها امــام رغبة االنســان في تفعيلهــا لصالحه أو 

ضده، فزر التحكم بها بيده وحده، حيث يســتطيع 

أن يمنحهــا الحضور، الذي يجعلهــا تنظم حياته 

بال تعقيدات وقيود.  
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نظيره  أمام  الشبابي  منتخبنا  األحد  أمس  خاضها  التي  الودية  املباراة  نتيجة   1-1 اإليجابي  التعادل  حسم 

 19 تحت  آسيا  كأس  لنهائيات  استعدادًا  التركية،  أنطاليا  مدينة  في  التدريبي  معسكره  ضمن  وذلك  األردني، 

عامًا والتي ستستضيفها أوزبكستان في األول من آذار املقبل.

أحرز هدف منتخبنا الالعب حيدر عبد الكريم في الشوط األول وعادل لألردن محمد أبو هزيم في الشوط 

الثاني عن طريق ركلة جزاء.

وسيخوض منتخبنا مباراته الودية األخيرة أمام ناديRapperswil  السويسري غدًا الثالثاء.

اجتماع  في  املشاركة  الوفود  طالئع  بدأت 

الجمعية العمومية الثالث والثالثني لالتحاد 

مملكة  إلى  التوافد  القدم  لكرة  اآلسيوي 

الــذي  االجتماع  فــي  للمشاركة  البحرين 

سيعقد بعد غد األربعاء، ويتم خالله تزكية 

سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس اإلتحاد 

اآلسيوي لوالية ثالثة على رأس الهرم القاري 

انتخاب  جانب  إلى   ،2027 عام  حتى  تمتد 

وممثلي  لالتحاد  التنفيذي  املكتب  أعضاء 

الدولي  االتحاد  مجلس  في  اآلسيوية  القارة 

لكرة القدم للدورة االنتخابية املقبلة.

لت قاعة مركز الخليج للمؤتمرات إلى 
ّ

وتحو

التحضيرات  وتيرة  ارتفاع  مع  نحل  خلية 

تعكف  حيث  اآلســيــوي،  الكونغرس  لعقد 

مالكات االتحاد القاري على وضع اللمسات 

واستكمال  االجتماع،  قاعة  لتجهيز  النهائية 

الوفود  الستقبال  اللوجستية  الترتيبات 

تحت  منضوية  دولة   47 تمثل  التي  املشاركة 

لواء االتحاد اآلسيوي.

لعقد  األنظار  فيه  تتجه  الــذي  الوقت  وفي 

،تبرز   اآلسيوي  العمومية  الجمعية  اجتماع 

شهدها  التي  الواسعة  املالية  النجاحات 

السنوات  امــتــداد  على  ــاري   ــق ال االتــحــاد 

املاضية والتي  تعبر بوضوح عن مدى حرص 

املالية  املصادر  توجيه  في  االتحاد  والتزام 

لجميع االتحادات الوطنية األعضاء لتالمس 

نات اللعبة بما يضمن تطوير كرة القدم 
ِّ

مكو

في القارة اآلسيوية، ليحقق االتحاد القاري 

الدعم  نوعية غير مسبوقة على صعيد  نقلة 

بما  والتطوير  التنمية  لبرامج  املقدم  املالي 

القدم  كــرة  في  باالستثمار  رؤيته  يجسد 

يبشر  الذي  األمر  أركانها،  بجميع  اآلسيوية 

بمستقبل أكثر إشراقًا للكرة اآلسيوية.

القفز  في  اآلسيوي  االتحاد  نجح  أن  وبعد 

 47 ــداره  ــق م مــالــي  عجز  مــن  بميزانيته 

مليون   11.1 بقيمة  فائض  إلى  دوالر  مليون 

 " برنامج  القاري  االتحاد  دشن  فقد  دوالر، 

االستثمار في كرة القدم اآلسيوية" انطالقًا 

 .. ــدة  واح "آسيا  االتحاد  ــة  ورؤي شعار  من 

القاري  االتحاد  أطلق  فقد  واحــد"  هدف 

التطويرية  والبرامج  املبادرات  من  عددًا 

بعدما  و2020   2019 عامي  في  والتنموية 

ستوجه  دوالر  مليون   125 اعــتــمــاد  تــم 

لالرتقاء باملسابقات وبرامج تطوير البنى 

التحتية وتنمية املالكات وبرامج التضامن 

بموافقة وإجماع أعضاء الجمعية العمومية 

ليباركوا تلك الخطوة املتميزة.

القدم  لــكــرة  ــوي  ــي اآلس ــاد  ــح االت وقــطــع 

مكافحة  صعيد  على  كبيرة  ــوات  ــط خ

التالعب بنتائج املباريات من خالل تنفيذ 

جملة مبادرات تركز على تحديث األنظمة 

القضية،  تلك  مع  للتعاطي  والتشريعات 

جديد  وقسم  خاصة  مهام  فريق  وتأسيس 

مراقبة  نظام  وخلق  االتحاد،  في  للنزاهة 

بالتعاون  القارية  البطوالت  في  املباريات 

املتخصصة  العاملية  الشركات  إحدى  مع 

في هذا املجال.

 ووفقًا لالتفاقية ستقوم الشركة بالتحقيق 

قارة  في  التحايل  بقضايا  املتورطني  مع 

دوري  مباريات  مراقبة  بعد  وذلك  آسيا، 

الكأس  وبطوالت  والثانية  األولى  الدرجة 

الوطنية  ــادات  ــح االت جميع  فــي  املحلية 

القدم،  لكرة  اآلسيوي  باالتحاد  األعضاء 

وكــذلــك فــي بــطــوالت االتــحــاد الــقــاري، 

بحسب نماذج تحليل سلوك املراهنات.

تطبيق  اآلســيــوي  االتــحــاد  أطــلــق  كــمــا 

AFC IN- الذكية  للهواتف  (للنزاهة 

ألسرة  الفرصة  يتيح  الذي   (  TEGRITY

والعبني  (إداريــني  اآلسيوية  القدم  كرة 

لإلبالغ  ،ومدربني،وحكامًا،وجماهير) 

بالفساد  تتعلق  محتملة  شبهات  أية  عن 

ورفعها  املــبــاريــات  بنتائج  التالعب  أو 

القاري  االتــحــاد  في  النزاهة  قسم  إلــى 

اإلجـــراءات  ــاذ  ــخ وات التحقق  ــل  أج  مــن 

الالزمة.

األيرلندية  العاصمة  ضواحي  في  ميلفورد  بلدة  مدخل  عند 

وطن ركلة 
َ

دبلن، تنتصب واجهة كبيرة تتصدرها عبارة "هنا.. م

الجزاء"!

أبيض  حديدي  سياج  يحيط  املفترق،  هذا  عن  بعيدًا  وليس 

األبيض  باللونني  كرة  من  األصل  طبق  نسخة  تتوسطها  بأرض 

واألسود استخدمت في مونديال مكسيكو 1970.. هذه الكرة تعلو 

طبيعة   
َ

ر
ّ

غي الذي  املغمور  املرمى  حارس  ماكلوم)  (ويليام  قبر 

ولغة كرة القدم حني اخترع ركلة الجزاء!

معامل  تمتلك  الثراء  بالغة  لعائلة  ينتمي  الــذي  ماكلوم  كان 

 ..1885 عام  ميلفورد  فريق  ملرمى  حارسًا  الكتان،  لصناعة 

وحسب موقع (ذي أثلتيك) فإنه في أول موسم له خسر فريقه 

كل مبارياته األربع عشرة في البطولة املحلية، لكنه لم يكن في 

التي  والخشونة  اللعبة  قسوة  ليكتشف  شديد  عناء  إلى  حاجة 

تتميز بها خصوصًا في املناطق القريبة من املرمى.. وحني توفي 

أحد العبي فريق ليسيستر نتيجة اصطدام خشن مع العب آخر، 

راح ماكلوم يبحث عن طريقة إليقاع العقوبة الالزمة، فكتب عام 

اجتماعه  في  القدم  لكرة  التشريعي  الدولي  املجلس  إلى   1890

السنوي في لندن حول اعتماد اختراعه (ركلة الجزاء)، وقوبل 

املقترح بال أبالية شديدة!

مالكوم  ــع  وض فقط  واحـــد  ــام  ع بعد 

عضو  ــد  ري ــاك  ج مواطنه  بمساعدة 

طاولة  على  مجددًا  مقترحه  املجلس، 

مناقشة  ت 
ّ

وتم غالسكو  في  االجتماع 

 (14) املــادة  لتصبح  وإقرارها  الفكرة 

عليها  جرى  ثم  القدم..  كرة  قانون  في 

تعديل الحق، ففي البدء كان خط مسافة 

عرض  على  يمتد  ياردة  عشرة  اإلثنتي 

امللعب كله وكان في وسع الالعب املنفذ 

هذا  على  نقطة  أية  في  الكرة  يضع  أن 

الخط وله خيار أن يدحرجها أو يسددها 

وسع  في  أن  كما  املرمى،  نحو  مباشرة 

ست  ملسافة  ملالقاته  يتقدم  أن  الحارس 

ياردات من خط املرمى!

وإنما  اللعبة،  طبيعة  في  الكبير  التحول  بهذا  ماكلوم  يكتف  لم 

 وضع حدود منطقة 
ّ

اقترح عام 1902 تحديد نقطة الجزاء كما تم

الجزاء فأصبحت ثماني عشرة ياردة، وبعد ثالث سنوات أجيز 

تعديل آخر وهو أال يتحرك الحارس من خط املرمى قبل لحظة 

التنفيذ!!

لم حياة مالكوم بعد ذلك من فصول امليلودراما القاسية، 
ْ

س
َ

لم ت

 ثروتها حني 
َ
د

ّ
فلقد انصرف تمامًا عن عمل األسرة وشؤونها وبد

 1932 عام  مفلسًا  وتوفي  كارلو،  مونتي  في  القمار  لعب  أدمن 

بقي  القدم  لكرة  قدمه  ما  لكن  مارك..  سانت  مقبرة  في  فن 
ُ
ود

املحيطة  الخضراء  املساحة  تعرضت   1997 عام  ففي  خالدًا، 

البلدة  أهل  أن  غير  البناء،  مشاريع  امتداد  خطر  إلى  بقبره 

ملاكلوم  النصفي  التمثال  ومازال  املشاريع،  لهذه  بشدة  وا 
ّ

تصد

قائمًا كداللة على روعة ما أنجز.. 

ماكلوم  ويليام  الراحل  حفيد  وهو  روبرت  كتب  فقط،  أيام  قبل 

"ركلة  محررًا:  يعمل  حيث  تايمز)  (صاندي  صحيفة  في   
ً
مقاال

شباكه  أثخنت  مرمى  حارس  ذهن  عنه  تفتق  اختراع  الجزاء 

غزارة األهداف، لكن ذكراه تستعصي اآلن على النسيان، فهو 

مازال بطل العرض األول كلما جاء ذكر الركلة املرعبة"!!

14

فاصل.. ونواصل

االتحاِد  في  ة 
ّ

والشاطئي الصاالت  كرة   
ُ

لجنة كشفت 

منتخبنا  تجمع   
َ

موعد عن  القدم  لكرة  املــركــزي 

سيكون  والــذي  بغداد،  في  الصاالت  لكرة  الوطنّي 

األول بعد نهائياِت كأس آسيا التي أقيمت مؤخرًا في 

دولِة الكويت. 

بغداد  العاصمِة  في  له  تجمع   
َ

أول  
ُ

املنتخب وسيبدأ 

اليوم اإلثنني للدخوِل في معسكٍر تدريبّي يستمر ملدة 

ثالثة أيام .

إداريًا،  مديرًا  عيسى  علي  من   
ً
كال  

ُ
القائمة وضمت 

الفنّي،  للجهاز  مــديــرًا  الشريعة  ناظم  ومحمد 

عبد  وحسني  شانديزي  رضــا  حميد  واملساعدين 

علي، وميشيل يوخنا بطرس مدربًا للحراس، ومدرب 

منسقًا  صبار  وعــدي  رحيم،  محمد  وهــاب  اللياقة 

إعالميًا وسجاد عصام مصورًا، وحبيب جبار كاظم 

مديرًا  حسني  وطالب  معالجني،  موسى  ولي  ومحمد 

عبد  ومصطفى  إداريــًا،  حسن  وسيف  للتجهيزات، 

زاهر  فهم:  الالعبون  أما  مترجمًا.  جاسم  الكريم 

رياض  وغيث  ــاد  زي وطــارق  فيصل  وسالم  مهدي 

(نفط الوسط)، ومحمد سامي ومحب الدين جمعة 

(الدفاع  مــروان  وأيمن  (الشرطة)،  شهاب  وعلي 

طالب  علي  وحسني  ناصر  أحمد  وحسني  الجوي)، 

مجيد  وحيدر  مهدي  وقيصر  حميد  ورافد  (املرور)، 

(نفط  الــهــادي  عبد  ومهند  كاظم  محسن  وعلي 

البصرة)، ومحمد جمال محمد (الحشد الشعبّي)، 

(آليات  خليل  كمال  ومرتضى  معروف  سعد  وحارث 

راضي  صبيح  الدين  ونور  عالء  وفادي  الشرطة)، 

(أمانة  شهاب  أسعد  ومصطفى  الجنوب)،  (غــاز 

البصرة)،  ة 
ّ

(بلدي ــوات  م كاظم  وسالم  بــغــداد) 

ة)، 
ّ

الجوي (القوة  عمر  وخطاب  (الظفر)  إياد  وعلي 

ومصطفى إحسان جمعة (مصافي الوسط).

رعد حمودي،  األوملبية  اللجنة  رئيس  استقبل 
أمــس األحـــد، رئيس االتــحــاد الــدولــي للسباحة 

والرياضات املائية حسني املسلم.
عــن سعادته  معربًا  حــمــودي بضيفه  ورّحـــب 
بــوجــود املــســلــم فــي الــعــاصــمــة بـــغـــداد، مشيدًا 
باملكانة األوملبية الدولية والقارية والعربية التي 

يحظى بها ضيفه.
من جانبه ثّمن املسلم أطر الترحاب التي أحيط 
القيمة  بلقاء حمودي،  معّبرًا عن سعادته  بها 
والحارس  والعربية،  والقارية  الدولية  األوملبية 
الـــكـــروي الــــذي نــســتــذكــر أيــــام ألــقــه ونجوميته 

باحترام كبير.
في  اللعبة  تطوير  سبل  أهــم  الجانبان،  وبحث 
الــجــاد لــالرتــقــاء بالسباحني  الــعــراق والــســعــي 

من خالل مشاريع دعم يسعى االتحاد الدولي 
للعبة تقديمها.

وأّكد املسلم على "أن العراق في أولويات االتحاد 
ـــبـــلـــدان املــشــمــولــة  الــــدولــــي لــلــســبــاحــة كـــأحـــد ال
إلى  الفتًا  السباحة"  في  األمية  محو  بمشروع 
أنه مشروع يتبناه االتحاد الدولي للعبة لتعليم 
املاء  مع  للتعامل  السباحة  أساسيات  الصغار 
وتجنيبهم الغرق وليس لجعلهم أبطاًال أوملبيني.

العراقي  االتــحــاد  "سيرفد  بأنه  للقول  ومضى 
بستة مدربني أكفاء يقدمون مبادئ محو أمية 
الرياضية في وزارة  التربية  السباحة ملدرسي 
التربية كي يستكملوا مشروع تعليم الصغار"، 
العراقية  الــســبــاحــة  الــنــهــوض بــواقــع  مــؤكــدًا أن 
ــتــي زارهـــا  وكـــل األلـــعـــاب فـــي جــمــيــع الــبــلــدان ال
"يبدأ من وزارات التربية تحديدًا وبالتعاون مع 
اتحاد اللعبة ووزارة الشباب والرياضة واللجنة 

األوملبية في البلد" .
وأكد املسلم أيضًا أن االتحاد الدولي سينشئ 
في البحرين مركزًا دوليًا للسباحة يأخذ على 
اللعبة  الــواعــدة فــي  الــكــفــاءات  عاتقه احــتــضــان 
بــواقــع سباحني  لــلــعــراق حصة  حيث ستكون 

إثنني كخطوة أولى في املشروع بعيد األمد. 
من جانبه أعرب حمودي عن إمتنانه لخطوات 
"استعداد  الصدد مؤكدًا  بهذا  الــدولــي  االتــحــاد 
ما  بكل  السباحة  اتحاد  لدعم  األوملبية  اللجنة 
يساعده لتأمني إنجاح مشاريع االتحاد الدولي 

للعبة الساعية لتطوير السباحة في العراق" .
وحــــضــــر الــــلــــقــــاء أمــــــني عــــــام األوملــــبــــيــــة هــيــثــم 
عــبــدالــحــمــيــد واألمـــــــني املــــالــــي أحـــمـــد صــبــري 
ـــــيـــــداء كـــــيـــــالن عــــضــــو املـــكـــتـــب  والــــــدكــــــتــــــورة ب
 التنفيذي وخالد كبيان رئيس االتحاد العراقي 

للسباحة.
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ونتائج  متوسطا  تهديفيا  معدال  الجولة  شهدت   *

متباينة تم على إثرها تسجيل (16) هدفًا جاءت 

بإمضاء كل من الالعبني بنيامني (نفط ميسان) 

ورضا فاضل (كربالء) وزاكاري(دهوك) وعلي 

كريم (الديوانية) ومحمد عمر (هدفان) وخالد 

راضي (هدفان) وستار ياسني (زاخو) وأنجومي 

وكريس  (أربيل)  هاشم  وآكام  البصرة)  (نفط 

عبد  وعــالء  فرحان  وأحمد  (الجوية)  ماغالو 

الزهرة (الشرطة) وكالديو ”هدفان“ (نوروز).

املمتاز،  الـــدوري  من   13 الـــ  الجولة  حفلت   *

كما  سلبية،  ــرى  وأخ إيجابية  ــام  أرق بتسجيل 

تصدرت التعادالت الحصيلة الختامية.

* شهدت الجولة الـ 7 تعادالت في 10 مواجهات، 

وحضرت  سلبية،  تــعــادالت   4 تسجيل  تــم  إذ 

و(النفط  والــحــدود)  (القاسم  مباريات  في 

و(نفط  والــــزوراء)  و(الكهرباء  والصناعة) 

التعادل  نتيجة  سجلت  بينما  والكرخ)،  الوسط 

و  وكربالء)  ميسان  (نفط  مواجهتي  في   (1-1)

التعادل  حضر  بينما  البصرة)،  ونفط  (أربيل 

ــوروز  (ن مــبــاراة  في   (2-2) بنتيجة  اإليجابي 

والشرطة).

مباريات  في  نتيجة  أعلى  بتسجيل  زاخو  نجح   *

مضيفه  لشباك  الوصول  من  تمكنه  بعد  الجولة 

املــدرب  نجح  كما  مناسبات،   5 في  الديوانية 

على  الطاولة  بقلب  األمير  عبد  حيدر  الشاب 

تألق  شهدت  مباراة  في  شبول،  هيثم  ــي  األردن

واألردني  ”هدفان“  عمر  محمد  الليبي  املحترف 

األول  ظهورهما  في  ”هــدفــان“،  ــي  راض خالد 

القاسية،  الهزيمة  وهــذه  العراقي..  بــالــدوري 

جعلت املدرب األردني هيثم شبول يقدم االعتذار 

بات  الذي  الديوانية،  املشوار مع  تكملة  عن عدم 

يعاني بعد تراجعه لقاع الترتيب بنقطتني وكثرت 

التغييرات في طاقمه التدريبي.

الجوية  تمسك  عشرة  الثالثة  الجولة  بانتهاء   *

فوزه  إثر  نقطة   (28) برصيد  الدوري  بصدارة 

الثمني أمام الطلبة بهدف نظيف ويحتل الزوراء 

يقف  بينما  نقطة،   26 برصيد  الثاني  املركز 

الكهرباء في املركز الثالث برصيد 25 نقطة.

24

 
العبيه  خدمات  القدم  لكرة  القاسم  فريق  افتقد 

التي  املالية  بــاألزمــة  تتعلق  ألسباب  املحترفني 

بلدانهم  من  عودتهم  دون  وحالت  بالنادي  تعصف 

بعد فترة التوقف.

 وقال املشرف على الفريق نعيم جبر: إن املحترفني 

أثناء  الدوري  توقف  فترة  في  بلدانهم  إلى  غادروا 

لكن  البصرة  في  العربي  الخليج  بطولة  إقامة 

بسبب  لهم  عودة  تذاكر  توفير  عن  عاجزة  اإلدارة 

األزمة املالية التي نعاني منها وتسببت بتوقف دفع 

رواتب الالعبني ومستحقات املالك التدريبي.

املقبلة  للفترة  يستمر  قد  املحترفني  غياب  أن  وأكد 

ما يعني أن اإلدارة ستكون أمام موقف محرج جدا 

بما يتعلق باملباريات املقبلة أو في دفع استحقاقاتهم 

أروقة  في  مشكالت  من  عنه  يتمخض  وما  املالية 

العام  اإلدارة  عاشت  أن  سبق  إذ  الدولي،  االتحاد 

املوريتاني  محترفيها  مــع  األمــر  نفس  املــاضــي 

سبعني  قرابة  دفع  إلى  اضطرها  ما  والبرازيلي 

مليون دينار.

وأوضح مشرف الفريق أن الحكومة املحلية في بابل 

مكتفية  وهي  منتظمة  مالية  منحة  دفع  عن  تمتنع 

بما تقدمه من مساعدات بني الحني واآلخر وهو ال 

يكفي لدفع استحقاقات الفريق األمر الذي يتطلب 

خالل  من  ســواء  أخــرى  مالية  منافذ  عن  البحث 

وزارة الشباب أو اتحاد الكرة.

مع  التعادل  بفرض  نجح  الفريق  أن  إلى  ــار  وأش  

اكتمال  عــدم  برغم  املاضي  الــدور  في  الــحــدود 

الفني  للجهاز  تحسب  نتيجة  ــي  وه الــصــفــوف 

والالعبني السيما أن الحدود يعد أحد األندية التي 

أكدت جدارتها في املوسم الحالي.

عشر  الرابع  املركز  يحتل  القاسم  فريق  أن  يذكر   

مهمة  مباراة  وتنتظره  نقطة،  برصيد ثالث عشرة 

مع فريق دهوك في الجولة املقبلة.

 

أشاد مدرب فريق القوة الجوية بكرة الصاالت 

املدني  الدفاع  على  التغلب  بعد  العبيه  بأداء 

الجولة  منافسات  ضمن   (2  -  6) بنتيجة 

ملجموعة  األولــى  الدرجة  دوري  من  الرابعة 

بغداد.

به  خــص  تصريح  فــي  الكعبي  عباس  ــال  وق

”الصباح الرياضي“: إن الفوز الذي تحقق على 

إلى  معنوية  دفعة  فريقه  أعطى  املدني  الدفاع 

املقبلة  الفترة  في  الهدف  أن  موضحا  األمام، 

هو تقديم مستويات متميزة تسهم في التقدم 

التأهل  إلى  سعيا  متقدمة  مراكز  إلى  أكثر 

للدوري املمتاز.

وتم  األهمية  غاية  في  كانت  املباراة  أن  وتابع 

البدنية  الناحيتني  من  مسبقًا  لها  ــداد  اإلع

أسهمت  املواجهة  نتيجة  أن  سيما  ال  والفنية، 

في االبتعاد عن فرق القاع، وأقرب املنافسني 

املركز  صاحب  من  واالقتراب  املدني،  الدفاع 

الثالث .

عمل  خطة  أعد  التدريبي  املالك  أن  وأضاف 

الحديثة  التدريب  أساليب  على  تعتمد  مكثفة 

التي تسهم برفع العامل البدني لدى الالعبني 

لم  إذ  التحضير،  فترة  تأخر  بسبب  وذلــك 

انطالق قبل  أسبوعني  ــوى  س أمامنا   يكن 

 الدوري.

وتصاعد  الكبير  االنسجام  أن  إلــى  ــار  وأش

األداء وروح التعاون بدت واضحة املعالم على 

للوصول  سعيًا  أخرى  إلى  جولة  من  الالعبني 

إلى الجاهزية املثالية.

دوري  من  الرابعة  الجولة  نتائج  بقية  وفــي 

الدرجة األولى تغلب الدفاع الجوي على املوارد 

السالم  تفوق  بينما   ،(1  -  5) بنتيجة  املائية 

على أبو غريب (5 - 4).

  
ع االتحــاد املركزي للتنس األرضــي، أمس األحد، 

ّ
برعايــة اللجنــة األوملبية وق

عقــدًا تدريبيًا مع املــدرب املصري محمــد عثمان زكي يتولــى بموجبه تدريب 

املنتخب الوطني للعبة. 

 له التوفيق 
ً
ورحــب رئيس اللجنة األوملبيــة رعد حمودي باملدرب املصــري آمال

والنجاح والتميز في مهمته املقبلة مع اتحاد التنس.

وقــال حمودي إن األوملبيــة ملتزمة بدعم االتحادات الوطنيــة من خالل إبرام 

التعاقدات مع الكفاءات التدريبية العربية واألجنبية.

وأكــد أيضًا ضــرورة أن يتعاون اتحــاد اللعبة مع املدرب الجديــد وأن يؤمن له 

اإلقامــة املالئمة مع إتاحة ســبل التعــاون مع املدربــني العراقيني ليتســنى له 

النجاح بمهمته وخلق قاعدة مميزة من املواهب والخامات الصغيرة.

مــن جانبه وعد زكي بتقديم كل ما بوســعه وتوظيف خبراتــه من أجل االرتقاء 

بأداء ونتائج الالعبني العراقيني.

  
تواصل منتخباتنــا الوطنية في فعالية الكانــوي تدريباتها في نهر دجلة 

تحضيرا للمشاركة في البطوالت اآلسيوية والدولية.

وقــال رئيس اتحاد الكانــوي ماجد صالح لـــ ( الصبــاح الرياضي): إن 

منتخبينا تحت 23 عاما والشــباب يواصالن تحضيراتهما في نهر دجلة 

تحت إشراف املدرب اإليراني اراج اقليمي تحضيرا للمشاركة في بطولة 

آســيا التي تضيفها أوزبكستان خالل أيار املقبل، مشيرا إلى أن املنتخب 

الوطنــي يواصل هو اآلخر تدريباته في نهر دجلة اســتعدادا للمشــاركة 

فــي بطولة العالــم  بهنغاريا خالل حزيران املقبل ، كمــا تنتظر املنتخب 

املشــاركة في بطولة أملانيا خالل تموز القبل، وجميع هذه املنافسات هي 

لتحضير العبينا وزيادة التنقيط تحضيرا ملشــاركتهم في دورة األلعاب 

اآلسيوية التي تضيفها الصني خالل أيلول املقبل . 

وأضاف صالح أن منتخباتنا ستدخل معسكرا تدريبيا موحدا  في بحيرة 

دوكان بالسليمانية منتصف الشــهر املقبل تحت إشراف اقليمي، منوها 

بأن املنتخب يتألف من 14 العبا بواقع خمســة العبني للمتقدمني ومثلهم 

في األوملبي وأربعة للشباب .

أعلن رئيس االتحاد املركزي للرماية مشــاركة 

للمتقدمــني  العربيــة  البطولــة  فــي  العــراق 

والناشــئني ولكال الجنســني، التي تســتضيفها 

العاصمة املصرية القاهرة في الرابع عشر من 

شــباط املقبل وتســتمر ثمانية أيام، بينما يبدأ 

اليوم املعســكر التدريبي الداخلــي للمنتخبات 

الوطنية في بغداد ويستمر لغاية موعد انطالق 

املنافسات.

وقــال رئيس اتحــاد الرمايــة صبيح مــراد في 

تصريــح خــص بــه (الصبــاح الرياضــي): إن 

االتحــاد قرر إقامــة تجمع فــي ميــدان املركز 

التدريبــي للرمايــة ويضم املنتخبــات الوطنية 

بفعاليتــي  نســاء،  رجــال-  املتقدمــني  لفئــات 

الهوائــي،  واملســدس  الهوائيــة  البندقيــة 

والناشــئني  بفعاليــة املســدس الهوائــي 10/م، 

بإشــراف اللجنــة الفنيــة فــي االتحــاد ولجنة 

الحــكام واملدربني، مبينــا أن اختيار الرماة تم 

نتيجــة اجتيازهم االختبارات بنجــاح وتحقيق 

أعلى األرقام.

وأشــار إلــى أن منتخب فئــة املتقدمــني رجال 

للمســدس الهوائــي 10م يتألف مــن الالعبني 

عبد الله عالوي مسير وزيد طارق فخري وعلي 

مالك محســن، بينمــا ضمت تشــكيلة املنتخب 

النســوي متقدمــات، فعالية املســدس الهوائي 

10م، الالعبات آية خلدون وفاطمة عباس ونور 

الزهراء محمد. 

وأضــاف أن تشــكيلة منتخب الناشــئني فعالية 

املســدس الهوائــي 10م تألفــت مــن مصطفى 

فرات ومهــدي رائد هيثــم وأبو الحســن زاهد 

نــوري، أما تشــكيلة الناشــئات فضمــت زينب 

عبــاس وزهراء ليــث وتقــى أحمــد، متابعا أن 

منتخــب املتقدمــني بفعالية البندقيــة الهوائية 

10م يضــم محمــد إيــاد ســلمان وأبو الحســن 

ياســني وحســني عــالوي عبــد اللــه، وفــي فئة 

النساء الالعبات هوازن محسن صحن وزينب 

محمد وعائشة جمال، وفي فئة الناشئني رجال 

الرماة يوســف بشار وليث طارق وعبد الرحمن 

علي والناشئات سارة نصير وشمس أحمد.
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لم تحرز البرازيل لقب كأس العالم في كرة القدم 

منذ أكثــر من عقدين، مــا يدفعها إلــى التفكير، 

رغــم غيــاب اإلجمــاع املحلــي، فــي كســر أحــد 

ب أجنبي.
ّ

مات غير املكتوبة: التعاقد مع مدر
ّ

املحر

بعد ســت ســنوات في منصبه، ترك املدرب تيتي 

منتخب ”سيليساو“ الشــهر املاضي، بعد الخروج 

مــن ربع نهائي مونديال قطــر 2022 أمام كرواتيا 

بركالت الترجيح.

ورغم علمه قبل أشــهر مــن كأس العالــم برحيل 

تيتــي، إال أن رئيــس االتحــاد البرازيلــي إدنالدو 

رودريغيش لم يجد بعد املدرب البديل.

ع اآلن دائرة خياراته. قال في 17 كانون الثاني 
ّ

يوس

الحالي ”ليس لدينا رأي مسبق تجاه أية جنسية» .

تابع ”نريــد مدربًا محترمًا يفرض مســتوى الئقًا 

بالالعبني. نريد أن نقوم بما تحاول البرازيل دومًا 

القيام به: أن نكون هجوميني كثيرًا» .

بصــرف النظــر عــن إنكلتــرا التــي تعاقــدت مع 

الســويدي سفن غوران إريكســن واإليطالي فابيو 

كابيلــو فــي العقــد األول مــن األلفيــة الثالثة، لم 

يتعاقــد أي مــن املنتخبــات العظمــى مــع مدرب 

أجنبي منذ عقود.

جفــاف األلقــاب الــذي يطــارد البرازيــل منــذ 

2002، عندما قادها الثالثــي الهجومي الضارب 

رونالدو-ريفالدو-رونالدينيــو، قــد يجبــر الدولة 

األميركيــة الجنوبيــة املتوجــة بخمســة  ألقــاب 

 عامليــة (رقم قياســي) على البحث عــن خيارات

 ”بعيدة» .

يوجــد مرشــحون برازيليــون، لكن أيــًا منهم لم 

يحصل على دعم محلي.

اقترحــت وســائل اإلعــالم البرازيلية عــددًا من 

املرشــحني املحتملــني. أبرزهم اإلســبانيان بيب 

كارلــو  اإليطالــي  إنريكــي،  ولويــس  غوارديــوال 

أنشيلوتي، الفرنسي زين الدين زيدان، البرتغالي 

جوزيــه مورينيو أو حتــى األرجنتينيني مارســيلو 

غاياردو وماوريسيو بوكيتينو.

ســيتي  مانشســتر  مــدرب  غوارديــوال،  اســتبعد 

مدريــد  ريــال  مــدرب  وأنشــيلوتي  اإلنكليــزي، 

اإلسباني، نفســيهما من السباق، رغم قول األول 

ب بتدريب منتخب وطني 
ّ

قبل ســنوات إنه يرح

بعد نهاية مشواره مع بطل إنكلترا.

بدوره، قال رئيس االتحــاد البرازيلي الذي 

يأمــل في تعيني مدرب قبل حلول آذار :“منذ 

نهاية العام املاضي، اعتقد أني ســمعت 26 

اسمًا. سنالحق بعضها» .

 التعاقد مع مــدرب عاملي 
ً
لكن ليس ســهال

في ظل القدرة الرهيبــة لألندية األوروبية 

علــى تســديد رواتــب خيالية واملنافســة 

واأللقــاب أوروبــا  أبطــال  دوري   علــى 

 املحلية.

 اقناع الجماهير البرازيلية 
ً
كما ليس سهال

بالتعاقد مــع ”غرينغو“ (أجنبي) على رأس 

املنتخب الوطني.

وأظهر اســتفتاء في كانون األول وقوف 48 باملئة 

ضد هــذه الفكرة، مع 41 باملئــة لصالحها. 

مــن  أقــل  كان  الرفــض  معــدل  لكــن 

االستفتاءات السابقة.

 

 أعلن نادي ليون الفرنســي لكرة القدم أمس األحد رســميًا 

انتقــال ظهيــره األيمــن مالو غوســتو إلى صفوف تشلســي 

اإلنكليزي مقابل 30 مليون يورو وخمسة ماليني مكافآت ملدة 

سبع سنوات ونصف حتى عام 2030.

قبــل انضمامه إلى الفريق اللندني عاشــر الــدوري املمتاز، 

ســيبقى غوستو (19 عامًا) مع تاســع الدوري الفرنسي على 

سبيل اإلعارة حتى نهاية هذا املوسم.

وبات غوســتو ســابع صفقة لتشلســي فــي فتــرة االنتقاالت 

الشــتوية بعد األوكرانــي ميخايلو مودريــك والعاجي دافيد 

داتــرو فوفانا والفرنســي بنــوا بادياشــيل ونونــي مادويكي 

والبرازيلي أندري ســانتوس في صفقات دائمة، والبرتغالي 

جواو فيليكس على سبيل اإلعارة من أتلتيكو مدريد اإلسباني.

وانضم غوســتو إلــى أوملبيك ليون في ســن الرابعة عشــرة 

قادمًا من إف ســي بورغــوان- جاليو، لكن األمور تســارعت 

بالنسبة للمدافع الذي بدأ مســيرته الكروية كالعب وسط، 

حيــث وقع أول عقــد احترافي له في كانــون األول 2020 قبل 

أن يبدأ في دوري الدرجة األولى ضد ســانت إتيان في كانون 

الثانــي 2021. وعلــق ليون على انتقال غوســتو إلى تشلســي 

 في بيان صحفي :“يأسف أوملبيك ليون لعدم تمكنه من 
ً
قائال

الحفاظ على أحد مواهبه العظيمة التي تكونت في أكاديمية 

النادي، لكنه يظل ســعيدًا بالقدرة على االعتماد عليه خالل 

هذا الجزء الثاني من املوسم» .

وكان مــن الصعــب على ليون رفض صفقــة بقيمة 30 مليون 

يــورو علــى الرغم من رغبتــه التي أعرب عنهــا في الصيف 

وجــه  علــى  االلتــراس  ومجموعــات  لجماهيــره  املاضــي 

الخصوص، في االعتماد على الحمض النووي للنادي.

 

واصل ميالن حامل اللقب نتائجه الكارثية في اآلونة األخيرة 

ة جديدة عندما ســقط أمام ضيفه 2 - 5 
َّ
ذل

ُ
ومني بخســارة م

أمس األحد في الجولة العشــرين من الدوري اإليطالي لكرة 

ة الثالثة تواليًا مليالن بعد األولى 
َّ
ذل

ُ
القدم. وهي الخســارة امل

أمام غريمه وجاره إنتر صفر- 3 في كأس السوبر املحلية في 

العاصمة الرياض، ثم أمام مضيفه التســيو برباعية نظيفة 

في املرحلة التاســعة عشرة. كما هي املباراة السادسة تواليًا 

التي يفشــل فيهــا النادي اللومبــاردي في تحقيــق الفوز في 

مختلف املســابقات بينها خســارة أمام تورينو صفر- 1 بعد 

التمديد في ثمن نهائي مسابقة الكأس املحلية.

وجاءت الخســارة قبل قمتني ســاخنتني مليالن، األولى أمام 

جاره إنتر األحــد املقبل في الدوري، والثانيــة أمام توتنهام 

اإلنكليزي في 14 شباط املقبل في ذهاب ثمن نهائي مسابقة 

دوري أبطال أوروبا، وقبلها سيســتضيف تورينو في الدوري 

في العاشر من الشهر املقبل.

وتقدم ساسوولو بهدفني مبكرين سجلهما الفرنسي غريغوار 

ص 
ِّ
ديفريــل (19) ودافيــدي فراســيتي (21)، قبــل أن يقل

الدولي الفرنسي أوليفييه جيرو النتيجة في الدقيقة 24.

وأضــاف دومينيكــو بيــرادري الفــارق إلى ســابق عهده في 

الشــوط األول بتســجيله الهدف الثالث للضيوف (30)، ثم 

عزز الفرنســي اآلخر أرمان لوريينتــي بالرابع (48 من ركلة 

جزاء) والبرازيلي ماتيوس هنريكــي بالخامس (76)، قبل 

أن يســجل الدولي البلجيكي ديفوك أوريغي الثاني ألصحاب 

األرض ”81“.

 

 

ووفت القمة الساخنة بني الفريقني األكثر تتويجًا 

في تاريــخ الدوري برصيــد 17 لقبًا لكل منهمــا، بوعودها، 

وتبادل الفريقان السيطرة على نتيجتها 19 مرة. تقدم ليكرز 

بفارق ســبع نقاط فــي منتصف الربع األخيــر، لكن غايلني 

ي 4.1 
ِّ

براون ســجل ثالثية مدركًا التعــادل 105-105 مع تبق

ثوان. وارتكب جايســون تاتوم (30 نقطة، 11 متابعة) خطأ 

على جيمس (9 متابعات، 8 تمريرات حاســمة) عندما كان 

ة قبل الصفارة النهائية 
ّ
األخير في طريقه إلى تســجيل ســل

لكن الحكم لم يحتســبه ما فجر غضب امللك وتم احتســاب 

خطــأ فني ضــد زميلــه باتريــك بيفيرلي بســبب إحضاره 

كاميرا للحكام ليظهر لهم الدليل على قرارهم السيئ.

وكان بيفيرلــي، صاحب 15 نقطة، قاب قوســني أو أدنى من 

أن يكون بطل كاليفورنيا في األمســية فــي الدقيقة األخيرة 

ة ســاحقة ”دانك“ قبل 
ّ
وذلك بتســجيله ثالثية وســل

أن يرتكــب خطأ بحق براون اســتغله األخير إلدراك 

التعــادل. واصل بــراون تألقه في الشــوط اإلضافي 

ته فــي املباراة إلــى 37 نقطة، 
ّ
بتســجيله 11 نقطــة رافعًا غل

وأضاف مالكولم بروغدون 26 نقطة.

لم يجد جيمس املساندة الكافية من زمالئه لتوجيه الضربة 

القاضيــة ملتصدر املنطقة الشــرقية ووصيف بطل املوســم 

املاضي، حيث اكتفى أنتوني ديفيس بتسجيل 16 نقطة فقط 

مع 10 متابعات، وراســل وســتبروك بـ12 نقطــة، لكن يبقى 

عزاء امللــك أنه بات على بعد 117 نقطــة من تحطيم الرقم 

القياســي في عدد النقاط في تاريخ الدوري املســجل باسم 

حكيــم عبد الجبار ”38387 نقطة“. وقــاد الكاميروني جويل 

إمبيــد فريقه فيالدلفيا ســفنتي سيكســرز، ثانــي املنطقة 

الشرقية، إلى حســم القمة الثانية على حساب ضيفه دنفر 

ناغتس متصدر الغربية 126 - 119.

{NBA}
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ج الصربــي نوفــاك ديوكوفيتش بلقــب بطولة أســتراليا 
ِّ

ــو
ُ

 ت

املفتوحــة، أولى البطــوالت األربع الكبرى فــي كرة املضرب، 

للمــرة العاشــرة فــي تاريخــه عندمــا تغلــب علــى اليوناني 

ستيفانوس تسيتسيباس 6 - 3 و7 - 6 (7 - 4) و7 - 6 (7 - 5) في 

املباراة النهائية في ملبورن.

 
ً
وحقــق ديوكوفيتش اللقــب الـ22 فــي الغراند ســالم معادال

الرقم القياســي املسجل باسم اإلســباني رافايل نادال الذي 

د من لقــب البطولة األســترالية هذا العام، كما اســتعاد 
ِّ

ــر
ُ

ج

صــدارة التصنيــف العاملــي مــن اإلســباني اآلخــر كارلوس 

ألكاراس الغائب عن النسخة الحالية بسبب اإلصابة.

وهــو الفوز العاشــر لديوكوفيتش في 10 مباريــات نهائية في 

ملبــورن والـــ22 في 33 مبــاراة نهائيــة في البطــوالت األربع 

الكبــرى. فــي املقابــل، فشــل تسيتســيباس في الظفــر بأول 

األلقاب الكبرى للمرة الثانية في مســيرته بعد األولى عندما 

خسر أمام ديوكوفيتش بالذات في روالن غاروس عام 2021.

وانهــار ديوكوفيتش باكيًا معانقًا والدته في املدرجات ثم على 

كرســيه على أرضيــة امللعب متأثــرًا بمعاناته العــام املاضي 

ي اللقاح ضد فيروس كورونا.
ِّ

عندما تم ترحيله لرفضه تلق
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H o r o s c o p e  t o d a y

التغيــر  فــي  فرصكــم  تــزداد 

وإيجاد بدائل مع فرص القيام 

بمبــادرة مهنيــة انتــم تنتقلون 

ألجواء أكثر راحة على أكثر من 

صعيد. 

الوقت يمنحكم طاقة تكوينية لتحريك 

أعمالكم في االتجاه املطلوب. انتم في 

الوقــت األفضــل على صعيــد تحقيق 

انجاز أو مطلب مالي. 

تحتاجــون للكثيــر من املرونــة وضبط 

األعصــاب لبعــض املواقــف التــي قــد 

تجدون أنفسكم في حالة من االختالف 

مع الشريك ألسباب سطحية .

 تقتربــون من تغيرات ويبــدو عليكم 

االســتعداد التخــاذ قــرار قــد يغير 

الكثيــر من واقعكم، كونــوا أكثر دقة 

في اختيار املحطة املهنية القادمة .

تبــدو حركتكــم غيــر مســتقرة األجواء 

التكوينية تمنحكم فرص التغير، البعض 

يدخل القفص الذهبي مع تحسن واضح 

في استقراركم العاطفي .

فرصــة ملــن يشــكو مــن تعطيــل في 

هــذا  اســتثمار  عليكــم  اإلنجــاب  

اختبــار  مرحلــة  فــي  انتــم  الوقــت 

تلزمكم التصرف بحذر مع الشريك 

العاطفي .

 فرصــة الحصــول على مكســب 

مالــي تبــدو هــذا اليــوم ممكنة، 

والبعض اآلخر ينجح في حصوله 

على وظيفة ممتازة قد خطط لها 

منذ زمن.

 ألحد أفراد 
ً
البعض قد يجري توكيال

عائلته، الوقت يمنحكم فرصة جيدة 

إلعــادة حياتكــم  لالســتقرار بعــد 

اإلرباك الذي سيطر عليها.

البعض يحصل علــى دعم ومكافأة 

أو ترقية تعزز سمعته املهنية. تزداد 

مصروفاتكــم بمرور الوقــت ويغلب 

عليكم طابع التذمر .

يحتــاج البعــض للمحافظــة علــى 

عالقته لهــذه الفترة التكوينية فقد 

تتعــرض حياته العاطفية لهزة غير 

متوقعة خالل هذه االيام.

 تجنب قيــادة مركباتكم بســرعة 

عاليــة، تحتاجــون بمــرور الوقت 

ملزيد من التدابيــر وعدم الدخول 

في شراكات مالية .

الكثير من الضغــوط تحيط بكم 

هــذا اليــوم وقد تنشــب مواجهة 

مع احد املســؤولني عنكم آو احد 

املقربني منكم الوقت يضعكم في 

حالة من التوتر . 

في ظل ارتفاع أســعار «البصل» ملســتويات خيالية 

في الفيلبني خالل األشهر املاضية، فضلت عروس 

فيلبينية إتباع الجماليــات العملية على التقليدية، 

عندما سارت في ممر الكنيسة 

يــوم زفافها، وهــي تحمل باقة 

من البصل بدال من الزهور.

فبعد أن وصل سعر الكيلوغرام 

الواحــد من البصــل في األســواق املحلية الى 600 

بيــزو (مــا يقــارب 11 دوالرا أميركيــا)، اختارت 

العروس إبريل ليكا بيــوري نوبيس (28 عاما) من 

بينغــاوان، بمدينــة ايلويلــو، أن تســير وهي تحمل 

باقــة ”بصل“ يصــل وزنها الــى ما يقارب خمســة 

أثناء مراســم زفافها  كيلوغرامات، 

الذي أقيم مؤخرا، في تجربة فريدة 

مــن نوعها، لم تقــف عند العروس 

فحســب، بــل شــملت إشــبيناتها، 

اللواتي حملن أكاليل البصل.

فــي حديثهــا للصحافــة الفيلبينية، تقــول بيوري 

نوبيــس: ”بداية األمر، كنا سنتمســك باســتخدام 

للعــروس  التقليديــة  الزهــور  وأكاليــل  باقــات 

ووصيفــات الشــرف“، مضيفة ”لكــن، بينما كنت 

أتصفح وســائل التواصل اإلجتماعــي، رأيت باقة 

بصل منســقة على شكل مسكة عروس، واستشرت 

عريســي إن كان بإمكاننــا اســتخدام البصل بدال 

من الزهور، ال ســيما وأنها ســتذبل ومصيرها هو 

 ال نســتخدم 
َ

ســلة النفايات بعد انتهاء الحفل، فِلم

البصــل، فهــو ”عملي“ أكثــر اذ يمكن اســتخدامه 

بعد الزفاف“. اتفق العروســان على تنفيذ الفكرة، 

وطلبــا من منســق الزفاف أن يشــتري كيســا من 

البصــل عبــر االنترنت، الــذي وصلــت كلفته إلى 

ثمانية آالف بيزو (ما يعادل 147 دوالرا)، في حني 

كانت كلفــة الزهور التقليدية ســتصل الى 15 ألف 

بيزو (ما يعادل 275 دوالرا). 

هــذا األمر، دفــع العروس إلى تخطــي فعالية رمي 

”الباقة“ ملنع حدوث إصابات بســبب وزن البصل، 

واســتعاضوا عنها بتوزيعــه بني املدعويــن، ”بهذا 

فإن الضيوف ســيعودون الى املنــزل وهم يحملون 

خضارا بات سعرها يفوق سعر اللحوم والدجاج“، 

والحديث للعروس.
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الفرنسية  للمؤلفة  هادئة"  "أغنية  روايــة  نقل 
ُ

ست

في  حادثة  من  املستوحاة  سليماني،  ليلى  املغربية 

عام  غونكور  بجائزة  والفائزة   2012 عام  نيويورك 

مسلسل  خالل  من  الكبيرة  الشاشة  إلى   ،2016

نيكول  األميركية من بطولة  او"  بي  "اتش  قناة  على 

كيدمان.

فقد توصلت "اتش بي او" إلى اتفاق مع شركة اإلنتاج 

"التطوير  على   
ُّ

ينص إنترتاينمنت"  "ليجندري 

واملشاركة في إنتاج مسلسل مقتبس من كتاب أغنية 

مجموعة  أعلنت  ما  على  سليماني"،  لليلى  هادئة 

"اتش بي او" التلفزيونية العمالقة في بيان.

النجمة  املستقبلي،  املسلسل  طــاقــم  ويــضــم 

واملمثلة  كيدمان  نيكول  األميركية  األسترالية 

أيضًا  ستكونان  اللتني  إرسكني  مايا  األميركية 

املنتجتني التنفيذيتني للعمل.

ليلى  عنها  فازت  التي  للرواية  اقتباس  ثاني  هذا 

وهي   ،2016 العام  في  غونكور  بجائزة  سليماني 

ة في فرنسا. فهذا الكتاب الذي بيع 
َّ

أرقى جائزة أدبي

منه أكثر من مليون نسخة في فرنسا (حيث نشرته 

العالم،  أنحاء  جميع  في  رجم 
ُ

وت "غاليمار")،  دار 

املخرجة  جانب  من  فرنسا  في  للسينما  بس 
ُ

اقت

ي 
َ

لوسي بورليتو، مع ليلى بختي وكارين فيار في دور

البطولة.

طفلني  مقتل  حــول  هــادئــة"  "أغنية  قصة  وتــدور 

محنكة  امــرأة  وهي  مربيتهما،  يد  على  صغيرين 

بها.  متمسكني  الطفلني  والدا  كان  األطوار  وغريبة 

كبت في تشرين األول 
ُ

وهي مستوحاة من جريمة ارت

يبلغان  طفلني  بحياة  وأودت  نيويورك  في   2012

أيار  في  القاتلة  على  كم 
ُ

وح ــوام.  أع وستة  عامني 

2018 بالسجن مدى الحياة.
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كانون   27) الجمعة  يوم  من  لندن  بتوقيت  ظهرًا  الواحدة  الساعة 

الثاني 2023) كأنها لحظة القتل الرحيم للقسم العربي من اإلذاعة 

التي دامت 85  إنهاء حياتها  البريطانية (بي بي سي) تنفيذًا لقرار 

زمانها  بني  وما  اإلنترنت  على  بديلها  وبني  بينها  ما  وشتان  عامًا، 

وانستغرام،  وتويتر  فيسبوك  االجتماعي،  التواصل  منصات  وزمن 

هذا الزمان ليس زمانها الذي اقترن بالرصانة والجودة واألصوات 

واملحتويات  بالتفاهات  املقترنة  التحوالت  زمن  وإنما  الرخيمة 

الفارغة، وزمن (الفاشينيستات) في بالد الرافدين على غرار زمن 

فيفي عبدة في بالد النيل، وهذه اإلذاعة امتد بها العمر حتى غدت 

ل، وعجبي أن تستمر عشرات اإلذاعات ببث برامجها 
َ
مثل عزيز قوٍم ذ

وتمأل األثير باألصوات النشاز، وتموت اإلذاعة التي يجب أال تموت، 

التشغيل  تكلفة  الرتفاع  عريقة  ملؤسسة  عمد  بقتٍل  قرار  من  وعجبي 

والتغيرات التكنولوجية وتحديات التحول 

وكل  الجمهور،  عادات  واختالف  الرقمي 

وواقعية  مقنعة  تبدو  التي  الحجج  هذه 

وال  أيضًا  ضعيفة  حججًا  تبدو  ومنطقية، 

تعادل التضحية بمؤسسة إعالمية تمتلك 

السمعة  من  الذهبي  الرصيد  هــذا  كل 

واملوثوقية التي ال تبنى بسهولة في العمل 

إنهاء  يجري  نفسها  وبالحجج  اإلعالمي، 

آالف  وتسريح  الصحف  كبريات  حياة 

املرشحة  الشريحة  هــذه  الصحفيني، 

لالنقراض والزوال من على وجه األرض 

في ظل الحجج املنطقية والتحوالت واألمر 

العربية)  الواقع، ومع توقف (بي بي سي 

بعد مجدها اإلعالمي الذي أمسى خبرًا 

يجب أن ترتعد فرائص اإلذاعات العربية 

ينطبق  ما  ألن  الشديد  قلقها  عن  وتعرب 

اعتمدنا  إذا  عليها  ينطبق  غيرها  على 

وتثبت  أو تستمر  املنطقية ذاتها،  الحجج 

ومتعسفة  ضعيفة  (االنگليز)  حجج  أن 

بحق إذاعة لندن، وفي هذا العالم املليء 

بحجج  لندن)  (هنا  عنا 
ّ
ود بالتناقضات 

استحداث  نواصل  لكننا  واالقتصادية،  اإلعالمية  الجدوى  انعدام 

سنويًا،  الطلبة  من  املئات  وتخريج  وتفريج  وتفقيس  لإلعالم  كليات 

التقليدي  اإلعــالم  أساسيات  طالبها  س 
ّ

تــدر زالــت  ما  كليات  في 

هذا   ،
ً

رجــال كلب  عض  (إذا  والكالب  الرجال  بني  العض  ونظرية 

الطالب  لكن  الخبر)  ا، فهذا هو 
ً

كلب إذا عض رجل  ا 
ّ

أم ا، 
ً

ليس خبر

في  عمل  فرص  يجدون  ال  الباهظة  السنوية  باألقساط  املعضوضني 

املنطقية  األسباب  لهم  سيشرحون  وهم 
ّ

عض والذين  املطاف،  نهاية 

ر 
ّ

تغي وكيف  بالتحوالت  وعالقتها  الخريجني  بني  البطالة  لظاهرة 

 الجميع 
ّ

العالم بعد تخرجهم فورًا، لألسف الشديد، وأن الزمن عض

واملعادلة بني املدخالت واملخرجات اختلت ولم تعد هذه املهنة (توكل 

والقطاع  الحرة  باألعمال  وعليكم  ولدي  يا  مسدود  طريقك  خبز)، 

الخاص، ومن املؤمل أن يكون لدينا قطاع خاص حني تدق ساعة (بيغ 

بني) مرة أخرى من القسم العربي في إذاعة لندن.

مآرب اخرى 

 أدباء وشعراء ومثقفو ميسان الشاعر 
َ

ن
َ
أب

الياسري في  الراحل السيد حامد حسن 

أمسية أقيمت في قاعة ميشا بمقر اتحاد 

أدباء وكتاب ميسان. حيث أوقدت الشموع 

ــت  ووزع الــراحــل  الشاعر  ــورة  ص عند 

احتفالي  طقس  في  صورته  حول  الورود 

القامة  ــذه  ه فقد  على  بالحزن  يشي 

حضورها  لها  وستظل  كانت  التي  األدبية 

الفاعل في املشهد الشعري للمدينة.

الشاعر  قدمها  التي  األمسية  ابتدئت 

بتناول  أمــني  جــاســم  جــمــال  والــنــاقــد 

الشاعر  حــيــاة  ــن  م مضيئة  محطات 

اتحاد  فرع  تأسيس  في  نقابيًا  وحضوره 

التسعينيات مع  أدباء وكتاب ميسان منذ 

الراحل  الشاعر  حياة  من  مضيئة  ملحات 

الفاعلة  ومشاركاته  قصائده  نشر  في 

والــنــدوات  واألمــاســي  املهرجانات  في 

الشعرية، وعمله الدؤوب طيلة حياته في 

تقديم مشهد أدبي يليق باملدينة وأدبائها.

سعدون  علي  والــنــاقــد  الشاعر  وقــدم 

الراحل  الشاعر  عن  استذكار  شهادة 

في  ودوره  الشعري  حضوره  فيها  تناول 

قيادة اتحاد أدباء وكتاب ميسان في فترة 

الحوار  روحية  وامتالكه  التسعينيات، 

والتسامح.

ثم جاء دور الشاعر والناقد نصير الشيخ 

متحدثًا عن حضور الشاعر الراحل ودوره 

في احتضان الشعراء الشباب واستيعاب 

وانبثاق فكرة  الشابة ورعايتها.  التجارب 

تأسيس منتدى األدباء الشباب في بداية 

الشعرية  الثمانينيات، مرورًا بإصداراته 

املهرجانات  في  ومشاركاته  وحضوره 

األدبية.

الراحل  الشاعر  مؤبنًا  الشعر  دور  ليأتي 

مهند  الشاعر   
ُ

حيث الياسري،  حامد 

عبد الجبار عبر نصه املؤثر الذي ضمنه 

مناخات حياة الشاعر وساعات رحيله. 

نصه  شمس  أحمد  الشاعر  بعدها  ليقرأ 

رحيل  عن  فيه  تساءل  ــذي  وال الشعري 

الشاعر وفقده في هذا الوجود.

الشاعر  األمــســيــة  خــتــام  مسك  وكـــان 

عمودية  قصيدة  في  اللطيف  عبد  خالد 

وجدانية ضمنها مناقب من حياة الشاعر 

وذكرياته.

ـــت مــديــريــة تــربــيــة  ـــام أق

الفن  معرض  مؤخرًا  أربيل 

التشكيلي الخاص بالطالبات 

فن  على  تشجيعهن  أجل  من 

مواهبهن  وتنمية  الــرســم 

في  للمشاركة  وتحفيزهن 

التشكيلي  الــفــن  ــارض  ــع م

كافة.  ــدارس  امل في  والرسم 

ـــد شــــارك فــي املــعــرض  وق

أربيل  مدرسة  في  أقيم  الذي 

من  أكثر  للبنات  النموذجية 

املعرض  وتضمن  طالبة،   40

فنية  لــوحــة   120 مــشــاركــة 

تناولت محطات كثيرة، منها 

حب الحياة وجمال الطبيعة.

أطلقت الفنانة العراقية العربية أصيل هميم 

تغنت  جمهور"  "أحلى  بعنوان  جديدة  أغنية 

إقامة  رافق  الذي  الجماهيري  بالحضور  بها 

بطولة كأس الخليج العربي 25 في البصرة.

عيسى،  قصي  كلمات  مــن  كانت  األغنية 

وتــوزيــع  صــابــر،  علي  املــوســيــقــار  ــان  ــح وأل

ايهاب  وإيقاعات  كامل  حسام  ماستر  مكس 

الخياط، وفيديو ارت محمد السفير.

النظير،  املنقطع  الخليج  بطولة  نجاح  وشكل 

والجمهور،  املطربني  لدى  التفاعل  من  حالة 

على  تحقق  بما  املطربني  من  عدد  تغنى  إذ 

أرض الواقع من نجاح لهذه البطولة العريقة، 

الكاملة  العالمة  فيها  الــعــراق  حــاز  والتي 

الالفت  والحضور  والطيبة  الكرم  حيث  من 

والتتويج باللقب.

استعان قسم اللغة اإلنكليزية في كلية 

جامعة  في  اإلنسانية  للعلوم  التربية 

إليصال  حديثة  عرض  بطرق  واسط 

املعلومة إلى الطلبة بشكل أكثر جاذبية 

وسهولة وتشويقًا. إذ نظمت محاضرة 

 Act" Withoutعلمية تناولت مسرحية

Words" باستخدام التقنيات الحديثة.

الزبيدي  راشــد  ثامر  الدكتور  وأكــد 

أهمية  املــحــاضــرة،  ــى  ــق أل الــــذي 

ضــرورة  مع  الطلبة  قابليات  تطوير 

حديثة  ــرق  ط ــق  وف على  يتعلموا  أن 

"الليزري  العرض  باستخدام  معتمدة 

الطرق  هذه  أن  موضحًا  والداتاشو"، 

بإمكانها إيصال املعلومة بشكل أسرع 

للطالب.

أقيم حفل توقيع ديوان "انفصال" للشاعر 

قدمها  ثقافية  جلسة  في  ريــاض،  علي 

الباحث واألكاديمي الدكتور أحمد حسن 

في  فيليب،  إيناس  والشاعرة  الظفيري 

مقهى "قهوة وكتاب" الثقافي.

وعلي رياض الذي حصل على بكالوريوس 

برز  بغداد  جامعة   / السياسية  العلوم 

الذين  الجديد  الجيل  كواحد من شعراء 

صراعاتهم  وصــف  فــي  يــتــرددوا  لــم 

له  وصــدر  العالم،  هذا  في  الشخصية 

"حني استيقظت ميتًا" و "عالم الغريب" و 

"انفصال" مؤخرًا.

يقول لـ "الصباح": إن "انفصال" هو كتابي 

استيقظت  "حني  بعد  الثالث،  الشعري 

تجربة  تناول  الغريب"،  و"عالم  ميتًا" 

إلى  وانقسم  وعاطفية،  للغاية  شخصية 

وباب  املــأســاة،  بــاب  هــي:  ــواب  أب أربعة 

الحسرة، وباب التيه، وباب الوصول.

تعالج  زمنية  مراحل  أربع  الكتاب  ليمثل 

االنفصال العاطفي أو الوجداني، وهكذا 

للكتاب  الفرعي  العنوان  أيضًا  يشرح 

"سيرة عنقاء هزيل" الخروج من مرحلة 

املأساة إلى مرحلة الوصول والتعافي.

يرى رياض أن اإلقبال الجماهيري على 

يقل متزامنًا مع  واألدبي  الثقافي  العالم 

والحياة  االجتماعي،  التواصل  وسائل 

وجمهور  هيمنتها،  تفرض  االفتراضية 

هذه الفعاليات نخبوي تمامًا وجماهيرية 

تغلغلت  كلما  تنخفض  الفعاليات،  هذه 

حياتنا،  في  االجتماعي  التواصل  وسائل 

العلمية  املؤتمرات  أن  أعتقد  "شخصيًا 

والندوات الثقافية وحفالت توقيع الكتب 

عن  النظر  بغض  مشاهير  غير  لكتاب   -

تحظى  ال  فعاليات  أصبحت  جودتهم- 

الناس"،  قبل  من  واالهتمام  باملتابعة 

وفقًا لتعبيره.  

تمارس  تــزال  ال  الثقافية  املقاهي  لكن 

والندوات  األنشطة  احتضان  في  دورها 

واألماسي األدبية وهذا يلغي املسافة بني 

جماهير الثقافة والكتاب بعض الشيء.

بديوان  الظفيري  حسن  أحمد  ويشيد 

مجموعة  تتميز  يقول:  كما  "انفصال" 

برؤية  ريــاض  علي  للشاعر  انفصال 

الرؤية فهي جزئية مهمة في  أما  ووعي، 

الشاعر  بفلسفة  تتمثل  الشعري  النص 

ــداث  واألح لألشياء  املشاهدات  تجاه 

اليومية، وأما الوعي فهو معرفة الشاعر 

النثر  وقصيدة  عمومًا  الشعر  بروحية 

الروحية  تجاه  نزوعًا  نجد  إذ  خصوصًا، 

االستعارات  حشد  عن  بعيدًا  التعبيرية 

يفهمون  ال  الذين  بعض  يستعملها  التي 

ماهية قصيدة النثر.

نموذجًا  تمثل  "انفصال"  مجموعة  إن 

أدبيًا لحالة االنكسار التي يمر بها الفرد، 

فضاء  نحو  الشاعر  خاللها  من  ينطلق 

املتتالية  الخسارات  وتدوين  االعتراف 

في عالم يتسم بالقسوة والتوحش. 

الشعراء  باهتمام  حظي  الــذي  الكتاب 

 
ً
قائال الحسني  عبد  أحمد  قدمه  والذي 

بداياته،  منذ  ريــاض  علي  شعر  "أتابع 

إلى  الجيل  هذا  أبناء  كمعظم  وانحاز 

قصيدة النثر املتخففة من طاقة اإلنشاد 

السهلة  اإلزاحــات  في  االسترسال  ومن 

 .
ّ

واللعب اللغوي

يذهب  "انفصال"  هذا  كتابه  في  لكنه 

مجاهرته   
ّ

حد أبعد،  مدى  إلى  بنثريته 

البرقية  بالجمل  الشعر  يتوسل  وال  بها، 

 
ّ

والقص السرد  من  بمزيد  بل  املكثفة، 

بلغٍة  ع 
ّ

موق ذلك   
ّ

وكل والحوار،  والحكي 

صافيٍة".

الذي  االنفصال  عن  هنا  ســؤال  يتبادر 

يمسك بتالبيب هذه القصائد، انفصال 

عن أي شيء؟

 شيء؟
ّ

لصالح أي

بني  بعالقات  مأخوذة  القصائد  أن  فمع 

 
ّ

تظل الغربة   
ّ

لكن أليفة،  وأشياء  الذات 

مركوز  فاالنفصال  العالقة،  هذه  محور 

في أصل عالقتنا بالعالم.

ــاض  ري علي  قصائد  تــريــد  ــا  م ـــذا  أه

إيصاله؟.
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