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في  ة  عراقيَّ ــدارس  م افتتاح  التربية  وزارة  تعتزم 
التعليم  أنَّ  معلنة  املقبل،  العام  مطلع  أوروبية  دول 
مالي  باشتراك  سيكون  البالد،  خــارج  بمدارسها 
ــوزارة  ال في  اإلداري  الوكيل  وقــال  مجانيًا.  وليس 
الدكتور فالح القيسي، لـ"الصباح": إنَّ جهود الوزارة 

األوروبية  الدول  من  عدد  في  عراقية  مدارس  لفتح 
لتوفير  أعدتها  خطة  ضمن  تأتي  املقبل،  العام  مطلع 
متابعة  إلى  إضافة  العراقية  الجالية  ألبناء  التعليم 
عن  وكشف  املهجر.  دول  في  لهم  التربوي  الوضع 
تشكيل لجنة ملتابعة وتقييم التعليم خارج العراق، من 
أجل النهوض بواقعه وتجاوز أي إشكاالت أو معوقات 

تحول دون تطوره أو تحقيق أهدافه.

ة  بعد إكماله إعادة توزيع النواب بني اللجان النيابيَّ
(25)، واصل مجلس النواب جلساته النتخاب  الـ
رؤساء ونواب تلك اللجان، وفي وقت أكد املجلس 
أنَّ عملية توزيع واختيار أعضاء اللجان ورؤسائها 
تّمت بشكل قانوني ووفق آلية ديمقراطية شفافة، 
اتهم نواب من املستقلني واملكونات الكتل الكبيرة 
وخصوصًا  اللجان–  على  باالستحواذ  املجلس  في 
املواقع  تلك  من  وإقصائهم  وتهميشهم  املهمة– 

الحساسة.
في  ارحمن  ريبوار  النواب  مجلس  عضو  وقــال 

حديث لـ"الصباح": "ما جرى في توزيع اللجان هو 
الناشئة  والقوى  املستقلني  من  نواب  لستة  إقصاء 
بشكل مبرمج، وتم إبعادهم عن اللجان الرئيسة 
في مجلس النواب بدون ذكر األسباب"، مستدركًا 
للنواب  السماح  عــدم  هو  املخفي  "الــهــدف  أنَّ 
والكتل الجريئة بالتواجد داخل اللجان الرئيسة، 
أكثر  مناقشة  فيها  تتم  التي  اللجان  باألحرى  أو 

املواضيع جدلية بالنسبة للدولة واملواطن". 
تولي  في  الحّق  لديهم  "املكونات  أنَّ  إلى  وأشــار 
تهميشهم،  عــن  سمعنا  وقــد  املناصب،  جميع 
تصارع  حال  في  الغريب  باألمر  ليس  هذا  ولكن 
الكتل املشاركة في الحكومة على رئاسة اللجان"، 

تم  الذين  الوحيدين  ليسوا  "املكونات  أنَّ  مبينًا 
(الجيل الجديد)  تهميشهم، بل القوى الناشئة كـ
و(حركة امتداد) و(إشراقة كانون) وكتل أخرى 
أيضًا تم تهميشها"، وأكد أنَّ "توزيع رئاسة اللجان 
جرى باملحاصصة كما رأيناه في مجلس النواب".

باإلجابة  وتوت  ياسر إسكندر  النائب  اكتفى  فيما 
في  نشره  ما  إلى  بالعودة  "الصباح"  أسئلة  عن 
"إقصاء  إنَّ  قال:  إذ  "تويتر"،  موقع  على  حسابه 
ممثلي األقليات من اللجان البرملانية يعد انتهاكًا 
صارخًا ملبادئ العمل التشريعي ويمّهد النحراف 

املسار الديمقراطي في العراق".
أمس  "بابليون"،  لحركة  السياسي  املكتب  وأصدر 

أنه  فقراته  إحــدى  في  جاء  بيانًا  الثالثاء  األول 
كانت  النيابية  اللجان  توزيع  آلية  إلى  "بالنسبة 
والعدالة  الديمقراطية  معايير  أبسط  إلى  تفتقد 
في  واضحة  خــروقــات  حصلت  وقــد  ــوازن،  ــت وال
سلبية  صورة  يعكس  مما  اللجان  على  التصويت 

أمام الرأي العام املحلي والدولي". 
أنَّ  الــنــواب  بمجلس  أعضاء  ذكــر  املقابل،  في 
"ديمقراطية  شهدت  النيابية  اللجان  انتخابات 
الجديد"  "الجيل  كتلة  رئيس  وقالت  نسبية"، 
النيابية عضو لجنة النزاهة، سروة عبد الواحد، 
تاريخ  في  مرة  "ألول  إنه  لـ"الصباح":  حديث  في 
استبدال  الطريقة  بهذه  يتم  العراقي  البرملان 

الختيار  الجلسة  أثناء  في  اللجان  داخل  أعضاء 
رئاسة اللجان برغم وجود عدة مشكالت".

نسبية)  (ديمقراطية  هناك  "كانت  أنه  وأضافت 
بقوا  اللجنة  داخل  من  نواب  عشرة  أنَّ  باعتبار 
على رأيهم ولم يتأثروا بآراء كتلهم، وهي الخطوة 
اللجان"،  رئاسات  الختيار  اإليجابية  الوحيدة 
ورغم إشارتها إلى تحكم القوى السياسية الكبيرة 
عن  أعربت  الواحد  عبد  أنَّ  إال  ولجانه،  بالبرملان 
ورئاساتها  اللجان  اختيار  خطوة  تكون  بأن  أملها 

بهذه الصورة "خطوة باتجاه التغيير".

جديدة  مواد  إضافة  عدم  التجارة  وزارة  أعلنت 
ة بسبب عدم إقرار املوازنة حتى  للبطاقة التموينيَّ
رصيد  بتوفر  هت  ونوَّ الصرف،  ومحدودية  اآلن 
سالت  ثالث  لتجهيز  االستعداد  مع  منها  جيد 

غذائية. 
لتوزيع  حملة  ــوزارة  ال أطلقت  ذلــك،  غضون  في 
بيض املائدة والطحني والحليب للمناطق الفقيرة 

والقطاع الحكومي بأسعار مدعومة.
حنون  محمد  لــلــوزارة  الرسمي  املتحدث  وقــال 
الــوزراء  رئيس  من  دعمًا  هناك  إنَّ  لـ"الصباح": 
لتجهيز  ـــوزارة  ال إلــى  الــســودانــي  شياع  محمد 
بني  منتظم  بشكل  الغذائية  السلة  مــفــردات 
القطاع  الوزارة ضمن  أنَّ دخول  املواطنني، مبينًا 

التجاري يهدف ملنع االحتكار وعدم تأثر املواطن 
باألزمات.

وزير  برئاسة  أزمة  خلية  تشكيل  إلى  حنون  وأشار 
التجارة وعضوية الوكالء ومدراء الشركات لوضع 
التجاري  القطاع  ضمن  الدخول  وضوابط  آلية 
وإجراء تعاقدات كبيرة مع مناشئ رصينة في ما 
في  وعرضها  واإلنشائية  الغذائية  باملواد  يتعلق 

األسواق املحلية.
وبّني أنَّ الوزارة تمتلك رصيدًا جيدًا من محصول 
ما  استيراد  وتم  الحالي،  العام  خالل  الحنطة 

يقارب 150 ألف طن مؤخرًا من أستراليا.
ضمن  جديدة  غذائية  مــواد  إضافة  عدم  وأكــد 
باملوازنة  مرتبط  األمر  ألنَّ   التموينية،  البطاقة 

العامة التي لم يتم إطالقها حتى اآلن.

ة  ت لجنة التخطيط الستراتيجي النيابيَّ أقرَّ
التعديالت  بعض  إجراء  إلى  البلد  بحاجة 
املرحلة  أنَّ  السيما  العراقي  الدستور  على 
التي تم إقراره فيها تختلف عن املرحلة التي 
بأنَّ هناك صعوبات  ونّوهت  اليوم،  نعيشها 
وجدت داخل الدستور قد تعيق إجراء هذه 

التعديالت.
الستراتيجي  التخطيط  لجنة  عــضــو 
حديث  فــي  ــاد  أف الــبــلــداوي  كريم  محمد 
إجراء  إلى  بحاجة  "البلد  بأنَّ  لـ"الصباح" 
العراقي  الدستور  على  التعديالت  بعض 
العراق،  أداء الحكم في  السيما في طريقة 

إلى  النظام  يتغير  ألن  يتطلع  الجميع  كون 
رئيس  انتخاب  فيه  يكون  رئاسي)  (شبه 
قبل  مــن  مــبــاشــرة  بــصــورة  الجمهورية 
ويقّيم،  يتابع  برملان  هناك  ويكون  الشعب، 
وأيضًا في مسألة اختيار املحافظني وإقرار 
اإلقليم  وعــالقــة  املهمة  القوانني  بعض 
بالحكومة  املحافظات  وعالقة  باملركز 
وتشريع  الدولة  إدارة  وطريقة  االتحادية 
القوانني ومجلس االتحاد"، مبينًا أنَّ "جميع 
تتغير  أن  املفترض  من  اليوم  اآلليات  هذه 
الباب  تفتح  قد  تعديالت  عليها  وتجرى 
تغييرات  ــراء  إلج ــى  األول الخطوة  لتكون 
ومتطلبات  يتالءم  بما  الدستور  على  أخرى 

املراحل التي يمر بها الشعب العراقي".

ــــدورة الــرابــعــة تم  وأضـــاف أنــه "فــي ال
التعديالت  (لجنة  بـ ُسّميت  لجنة  تشكيل 
في  املــوجــودة  ــواد  امل درســت  الدستورية) 
بعض  إيجاد  ضرورة  إلى  وذهبت  الدستور 
املواد  بعض  على  والتعديالت  التغييرات 
الواردة في الدستور"، مبينًا أنَّ "تلك اللجنة 
أي  ستواجهها  كما  كثيرة  عقبات  واجهت 
حازمًا  أتى  العراقي  الدستور  كون  لجنة، 
دستورًا  البعض-  وصفه  كما  ويعد-  ببنوده 
الفقرات  مــرونــة  ــدم  ع بسبب  ــدًا-  ــام ج
ــرار  إق مسألة  مــن  بــدءًا  فيه،  ــودة  ــوج امل
التعديالت، فبمجرد إقرار هذه التعديالت 
والجدال  والحوار  للنقاش  أبــواب  ستفتح 
السياسية  القوى  بني  ما  الخصام  وحتى 

املمثلة ألبناء الشعب العراقي، كون الشعب 
بالقوميات  متنوعًا  شعبًا  اليوم  العراقي 
وهذه  السياسية  والتوجهات  والديانات 

الفجوة األولى".
توافق  هناك  ــان  ك مــا  "إذا  ــه  أن وأوضـــح 
البنود  بعض  وتعديل  تغيير  على  سياسي 
إقرارها  وهي  أخرى  عقبة  هناك  ستكون 
في  إقرارها  وبعد  النواب،  مجلس  داخــل 
الشعب  على  تعرض  أن  يجب  الــبــرملــان 
أال  ويجب  عام  باستفتاء  عليها  والتصويت 
مبينًا  عليها"،  محافظات  ثالث  تعترض 
وإنما  ال تجرى وحدها  التعديالت  "هذه  أنَّ 
بطلب من ُخمس أعضاء البرملان املوجود أو 

بطلب من إحدى الرئاسات".

تحقيقًا  النجف  محافظة  فتحت 
في  الحريق  اندالع  أسباب  ملعرفة 
مدرسة عبد الرزاق محيي الدين 
النفط، وأكدت  املتوسطة في حي 
ة  االفتقار إلى التخصيصات املاليَّ
بكاميرات  ــــدارس  امل لتجهيز 

املراقبة. 
وأفاد مصدر مطلع في املحافظة، 
قبل  مـــن  ـــة  ـــدرس امل ــاقــتــحــام  ب
امللفات  بعض  أحرقوا  مجهولني 
بالدفاتر  النيران  إشعال  وحاولوا 
االمتحانية ومن ثم الذوا بالفرار، 
كما تعّرضت مدرسة أكد الكائنة 
اقتحام  إلــى  عيسى  آل  بمنطقة 
ومحتوى  بالوثائق  للعبث  مماثل 

اإلدارة.
تالميذ  املاضي،  الثالثاء  وأنهى 
ـــــدارس االبــتــدائــيــة  وطــلــبــة امل
امتحانات  واإلعدادية  واملتوسطة 
العراق  عموم  في  السنة  نصف 
للعام  كردستان  إقليم  باستثناء 

الدراسي الحالي.
لشؤون  املحافظ  مستشار  وقــال 
لـ"الصباح":  التربية ليث العلياوي 
له  تعرضت  ــذي  ال الــحــادث  إنَّ 
مدرسة عبد الرزاق محيي الدين 
الدفاتر  عن  بعيدًا  كان  املتوسطة 
اإلدارة،  ومــلــفــات  االمتحانية 
مختبر  ــن  م جـــزء  ــي  ف وحــصــل 

الحاسوب وتمت السيطرة عليه.
الحريق  أنَّ  من  يشاع  ما  بأنَّ  ونّوه 
االمتحانية  الدفاتر  استهدف 
امتحانات  مع  تزامنه  بسبب  جاء 
أنَّ  ــى  إل مشيرًا  السنة،  نصف 
في  تحقيقًا  ــري  ــج ت الــشــرطــة 
التربية  مديرية  أنَّ  كما  الحادث، 
ملعرفة  إداريــــًا  تحقيقًا  فتحت 

املقصر بهذا األمر.
وبشأن مطالبة عدد من املدرسني 
في  كــامــيــرات  منظومة  بــوضــع 
املدارس، واالعتماد على األرشفة 
أجل  مــن  للملفات  اإللكترونية 
حــوادث  ــن  م عليها  املحافظة 
الحريق أو التلف، أوضح العلياوي 

أنَّ مديرية التربية دعت في أواخر 
املــدارس  إدارات  املاضي  العام 
تجهيزها  لغرض  طلبات  لتقديم 
عدم  لكن  مراقبة،  بكاميرات 
إقرار املوازنة حال دون تجهيزها. 
املــدارس  بعض  أنَّ  ــى  إل وأشـــار 
من  مراقبة  كــامــيــرات  وضــعــت 
أو  اإلدارة  من  ذاتية  جهود  خالل 

تبرعات أولياء األمور. 
ـــن جــانــبــه، قــــال املــتــحــدث  م
العقيد  النجف  لشرطة  اإلعالمي 
ــوي لـــ"الــصــبــاح":  ــوس مــقــداد امل
حادث  في  مستمر  التحقيق  إنَّ 
الفتًا  األسباب،  ملعرفة  الحريق 
لديها  الشرطة  قــيــادة  أنَّ  ــى  إل
تنسيق مع التربية لتوفير الحماية 
حماية  دائــرة  قبل  من  للمدارس 

املنشآت. 
وأضاف أنَّ مديرية التربية لديها 
يتم  لــلــمــدارس  ليليون  حـــراس 
التعاقد معهم، مؤكدًا  أو  تعيينهم 
خسائر  أيَّ  يسبب  لم  الحادث  أنَّ 

مادية تذكر في املدرسة.

تعتزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ 
الجامعي  التعليم  لترصني  بخطوات  للبدء  خطة 

األهلي خالل املرحلة املقبلة.
وقال مستشار الوزارة الدكتور عالء عبد الحسن 
عطية لـ"الصباح": إنَّ "هذا النوع من التعليم واقع 
حال، وبدأنا منذ عدة سنوات بعملية ترصينه، وال 

تزال تلك العمليات في بداياتها".
وأعرب عن أمله مع استحداث عدد من الجامعات 
الواعدة بأن "يكون سلوك التعليم الجامعي األهلي 
والخسارة"،  الربح  منطق  عن  بعيدًا  أكاديميًا 
ألنَّ  ضــروري  التعليم  من  النوع  "هــذا  أنَّ  مؤكدًا 
اإلعدادية  الدراسة  في  املتخرجني  الطلبة  أعداد 
مما  الحكومية،  الجامعات  استيعاب  طاقة  يفوق 
أصبح من الضروري وجود هذا التعليم الستيعاب 
التعليم  حركة  ولــدعــم  الكبيرة  األعـــداد  هــذه 

وتنوعها".
جيدة  خطة  لديها  ـــوزارة  "ال أنَّ  عطية  ــح  وأوض
النوع  هــذا  لترصني  بخطوات  للبدء  وطموحة 
منها"،  البعض  عن  قريبًا  وسيعلن  التعليم  من 
للسنوات  التعليم  تطوير  ستراتيجية  وبخصوص 
يجب  املــرة  هذه  "الستراتيجية  أنَّ  أكد  املقبلة، 
بشكل  التعليم  بواقع  النهوض  في  فاعلة  تكون  أن 
عام والعالي بشكل خاص، بشرط توفر الظروف 

واملتابعة الحقيقية".
ســواء  املتقدمة  العالم  دول  "جميع  أنَّ  وتــابــع 
دائمًا  تضع  أميركا  أو  األوروبـــي  االتــحــاد  فــي 
فيها  بما  القطاعات  كل  لتطوير  ستراتيجيات 
الوقت نفسه تشكل لجانًا على  الحيوي، ولكن في 
سنوية  مؤتمرات  وتعقد  املتابعة  من  عال  مستوى 

واجتماعات فصلية."
وأوضح أنَّ "الستراتيجية قابلة للتطبيق، ويمكنها 
والقيادات  األكاديمية  اإلدارات  طموح  تلبية 
جميع  مــن  متابعتها  تمت  مــا  إذا  التعليمية 
والتعليم  كالتربية  عليها  تعمل  التي  القطاعات 
والعمل  والتخطيط  العلمي  والبحث  العالي 
الساندة  واألخرى  واملالية  االجتماعية  والشؤون 
من  كبير  جزء  تنفيذ  وتوقع  الستراتيجية"،  لهذه 
الستراتيجية حاليًا وربما تنفيذها بالكامل "كونها 
إال  منها  تنفذ  لم  التي  الستراتيجيات  من  أفضل 

أجزاء".

ة  الحكوميَّ اإلجــراءات  استمرار  مع 
في مالحقة املتهمني بقضية "سرقة 
الساند  الــفــريــق  تمكن  الــقــرن"، 
الفساد  ُملكافحة  العليا  للهيئة 
أسفرت  ٍة  نوعيَّ ٍة  عمليَّ تنفيذ  من 
همني،  ُمتَّ أربعة  على  القبض  عن 
ة  ماليَّ مبالغ  بحوزتهم  وضبطت 
ة ومستندات  كبيرة ومصوغات ذهبيَّ

عقاراٍت.
هيئة  عـــن  صــــادر  بــيــان  وذكــــر 
للهيئة  الساند  الفريق  أنَّ  النزاهة، 
تلّقيه  وبعد  الفساد،  ُملكافحة  العليا 
اإلجراءات  وإكمال   

ً
دقيقة معلوماٍت 

ــرات  ُمــذكَّ باستحصال  ة  القانونيَّ
تحقيق  محكمة  عن  ــادرٍة  ص قبٍض 
ة،  املركزيَّ الفساد  ُمكافحة  جنايات 
همني على صلٍة  ُمتَّ بثالثة  تمَّ اإليقاع 
السابق  العاّم  اُملدير  الرابع  هم  باُملتَّ
تمَّ  الــذي  للضرائب  ة  العامَّ للهيئة 
وأخــذ  ــرى  أخ ٍة  قضيَّ على  توقيفه 
همني  اُملتَّ أنَّ  إلى  ُمشيرًة  اعترافاته، 
في  والوسطاء  وزوجته  املدير  هم: 

ة غسيل األموال. عمليَّ
أسفرت  ة  العمليَّ أنَّ  البيان  وأوضح 
ــٍة  ــن ضــبــط مــبــالــغ مــالــيَّ أيــضــًا ع
تبلغ  بــحــوزتــهــم  كــبــيــرٍة  ـــــٍة  نــقــديَّ
ومئتني  مليارًا   (1,272,000,000)
وســبــعــة وعــشــريــن مــلــيــون ديــنــاٍر 
خمسمئة  و(556.900)   ، عــراقــيٍّ
دوالٍر  وتسعمئة  ألفا  وخمسني  وستة 
مقتنياٍت  ــن  ع فــضــًال   ، ــيٍّ ــرك ــي أم

ٍة كبيرة. ة" وبكميَّ و"مخشالت ذهبيَّ
وأردف البيان أنَّ من بني املضبوطات 
 (9) عــقــارًا،   (11) لـــ  مستندات 
خارجه،  واثنان  العراق،  داخل  منها 
وتمَّ  كبيرٍة،  ٍة  ماليَّ قيمٍة  ذو  كالهما 
ٍة  همني على أرصدٍة نقديَّ اعتراف اُملتَّ
 (3.600.000) بمبلغ  العراق  خارج 
دوالٍر  ألــف  وستمئة  ماليني  ثالثة 
ـــراءات  اإلج ــخــاذ  اّت ــار  ج أميركيٍّ 
أنَّ  ُمؤّكدًة  عليها،  السيطرة  بصدد 
تلك األرصدة ُمتحّصلة جميعها من 
والرشى  ة  العامَّ بالوظيفة  املتاجرة 
السابق  العام  اُملدير  اها  تلقَّ التي 
ة للضرائب خالل عمله  للهيئة العامَّ

همني. فيها وأخفاها لدى اُملتَّ
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أمس  السوداني،  شياع  محمد  ــوزراء  ال رئيس  افتتَح 
جنوبي  السريع  للمرور  -يوسفية  دورة  طريق  األربعاء، 

بغداد.
لعدد من وسائل اإلعالم:  السوداني، في تصريح  وقال 
ه "تم اليوم افتتاح طريق الدورة – اليوسفية السريع،  إنَّ
لكن  املتلكئة،  املشاريع  من  املشروع  هذا  كان  بعدما 
بجهود الوزارة والجهات الساندة تم إنجاز هذا العمل 
بالشكل املطلوب"، مبينًا، أنَّ "هذا الطريق سوف يسهم 

بشكل قطعي في تخفيف الزخم املروري".
يشمل  حكومتنا  في  الحكومي  "البرنامج  أنَّ  وأضاف 
ضمن محور الخدمات إنشاء طرق ومجسرات وجسور 
أنه  إلى  مشيرًا  املــروري"،  الزخم  ملعالجة  بغداد  في 
"ستتم املباشرة بتأهيل ما تسمى بطرق املوت من خالل 

إعداد خطط على مستوى املحافظات".
املالية  التخصيصات  منحت  "الحكومة  أنَّ  وتــابــع 
املطلوبة لوزارة اإلعمار واإلسكان ومنحت الصالحيات 
لفك  املهمة  املشاريع  أهــم  عن  بــاإلعــالن  وستباشر 

االزدحام".
رئيس  أكد  الزراعية،  األراضــي  على  التجاوز  وبشأن 
األراضــي  على  واضحًا  تجاوزًا  "هناك  أنَّ  الـــوزراء، 
"سيتم  ه  أنَّ إلى  الفتًا  للدولة"،  ملك  هي  التي  الزراعية 

اتخاذ اإلجراءات القانونية على املتجاوزين".

طالبت محافظة ذي قار مجلس الوزراء بتخصيص نحو 
نصف ترليون دينار ألحياء قضاء سوق الشيوخ وتنفيذ 

حزمة من املشاريع الستراتيجية فيه  .
الحسن  أبو  املحافظة  باسم  الرسمي  املتحدث  وقال 
بادراج  الــوزراء  مجلس  طالبنا   :" "الصباح  لـ  البدري 
املمنوحة  التخصيصات  خــارج  مهمني  مشروعني 
وضمن  سرير   100 بسعة  مستشفى  لتنفيذ  للمحافظة 
إنشاء  جانب  إلــى  الصينية  االتفاقية  تخصيصات 
قيمة  تقدر  القضاء   في  متكامل  تحتية  بنى  مشروع 
انجازه بنحو 500 مليار دينار يدرج ضمن تخصيصات 

وزارة اإلعمار واإلسكان لعام 2023.
متكاملة  خدمات  يوفر  املشروع  هذا  تنفيذ  أنَّ  وأضاف 
األرصفة  ،تبليط  الصحي  الصرف  تشمل  للقضاء 

والشوارع ،محطات كهربائية ومنشآت حكومية.
سوق  ملدينة  املخصصة  امليزانية  أنَّ  البدري  وأوضــح 
الثقافية  ومكانتها  سكانها  عدد  مع  التتناسب  الشيوخ 

واالجتماعية والخدمات التي تحتاجها.
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جمال  اللطيف  عبد  الجمهورية  رئيس  شــّدد 
رشيد، أمس األربعاء على أهمية إعادة النظر 
حني  في  املحافظات،  مجالس  أعضاء  بأعداد 
وتأهيل  الخدمات  بواقع  االرتقاء  أكد، ضرورة 

البنى التحتية في محافظة كركوك.
الجمهورية،  "رئيس  أنَّ  رئاسي،  بيان  وذكــر 
العليا  التنسيقية  اللجنة  عام  أمني  استقبل 
أحمد  الــوزراء  مجلس  في  املحافظات  لشؤون 
على  البيان،  بحسب  رشيد،  وأكد  الفتالوي". 
للمحافظات  امليدانية  ــارات  ــزي ال "ضـــرورة 
للوقوف على حجم املشكالت والتحديات التي 
والعمل على تذليلها"، مشيرًا  املواطنني  تواجه 

وموازناتها  املحافظات  ــم  دع "وجـــوب  ــى  إل
تفعيل  وضرورة  ألهاليها،  املقدمة  والخدمات 
يتعلق  مــا  فــي  والــقــوانــني  الدستور  نصوص 
إلى  الصالحيات  ونقل  اإلدارية  بالالمركزية 
الفساد  مكافحة  في  يساعد  بما  املحافظات 
العام  باملستوى  ــاء  ــق واالرت عليه  والــقــضــاء 

للمحافظات".
وشّدد على "أهمية إعادة النظر بأعداد أعضاء 
تعديل  قانون  مشروع  في  املحافظات  مجالس 
قانون املحافظات غير املنتظمة بإقليم"، الفتًا 
إلى "أهمية معالجة صرف األموال املخصصة 
العمراني  بواقعها  للنهوض  للمحافظات 
جديدة  مــدن  إنشاء  إلــى  إضافة  والخدمي، 
متكاملة في الخدمات املقدمة والبنى التحتية".

والسياسي  األمني  "االستقرار  أنَّ  ــح،  وأوض
االستثمار"،  أمــام  ــاق  اآلف فتح  في  سيساعد 
الفتًا إلى "أهمية تطوير هذه الفرص للنهوض 
ألبناء  واالستقرار  الرفاه  وتأمني  البالد  بواقع 
الشعب". ووّجه رشيد "بإنشاء صندوق لشكاوى 

املواطنني خاص برئاسة الجمهورية".
"اللجنة  أنَّ  إلى  الفتالوي،  أشار  جانبه،  من 
الجمهورية  رئاسة  مع  تنسيقيًا  دورًا  ستؤدي 
محافظة  كل  تقارير  على  االطــالع  خالل  من 
الحكومة  ــرص  "ح مــؤكــدًا  متكامل"،  بشكل 
ودفعها  البترودوالر  تخصيصات  تفعيل  على 
إنشاء  تم  كما  مباشر،  بشكل  املحافظات  إلى 
إعمار  ــدوق  ــن وص ــراق  ــع ال تنمية  صــنــدوق 

املحافظات األشد فقرًا".

الجمهورية،  رئيس  أكــد  ــك،  ذل غضون  فــي 
ضرورة االرتقاء بواقع الخدمات وتأهيل البنى 

التحتية في محافظة كركوك.
وذكر بيان آخر، أنَّ "رئيس الجمهورية، استقبل 
محافظة  أهالي  من  كرديًا  عشائريًا  ــدًا  وف
كركوك، وجرى خالل اللقاء بحث واقع املدينة 
وتطوير  فيها  الحيوية  باملشاريع  البدء  وأهمية 

املرافق العمرانية". 
وأكد رشيد، بحسب البيان، أنَّ "ملدينة كركوك 
أهمية خاصة وقد عانت من الظلم واالضطهاد 
مشددًا  املباد"،  النظام  زمن  في  والحرمان 
على "ضرورة االرتقاء بواقع الخدمات وتأهيل 
أهالي  مطالب  تلبية  أجل  من  التحتية   البنى 

املدينة".

 
 

حفل  ضمن  التطوعية  األعمال  ألفضل  بجائزتني  العراق  فاز 
قالدة مؤسسة االمير محمد بن فهد العاملية بالتعاون مع جامعة 

الدول العربية واالتحاد العربي للتطوع .
وأول الجوائز العراقية التي تم توزيعها في مقر الجامعة أمس 
مثابرون  ملؤسسة  والثانية  املوصل  عني  لفريق  ذهبت  األربعاء، 
للخير للبيئة والتنمية . وقال ممثل عن فريق عني املوصل أنس 
دمرتها  التي  األماكن  تشجير  إعادة  مشروعنا  كان  الطائي: 
عصابات داعش، وهو مشروع تطوعي اشتركت فيه العديد من 
املؤسسات وتم خالله زرع 68 موقعًا في مدينة املوصل للقضاء 
على التصحر وزيادة املناطق الخضراء بعد التغيرات املناخية 

التي أدت إلى أن يكون العراق هو خامس دولة متأثرة باملناخ.
املجال  في  العمل  لزيادة  حافزًا  الجائزة  هذه  نعتبر  وأضاف، 
أجل  من  مستمرة  مشاريعنا  وأن  للعراق،  ونهديها  التطوعي 
بان  امله  عن  معربًا  الربيعني،  أم  كانت  كما  املوصل  إعــادة 
يحصل فريقه على دعم مادي حكومي، ألنَّ األشجار التي يتم 

زرعها تأتي عن طريق املتبرعني واملانحني  .
مبادرة  من  صالح  آل  العزيز  عبد  املتطوع  قال  جانبه،  من   
بوك  الفيس  على  منشور  خالل  من  بدأنا  الخضراء:  املوصل 
ووجدنا تفاعًال كبيرًا من قبل الجميع وزرعنا 10 آالف شجرة 
وفئات  القوميات  كافة  من  املتطوعني  أن  إذ  املوصل  بعموم 
في  األول  املركز  على  الحصول  في  شاركنا  مضيفًا،  املجتمع، 
منها  املواقع  باقي  زراعة  في  مستمرون  ونحن  الجائزة  هذه 

زراعة الغابات التي أحرقت من قبل عصابات داعش اإلرهابية 
الطرق  جميع  لزراعة  األخضر  الطريق  اسمه  مشروع  ولدينا 

املمتدة للموصل .
أما مدير مؤسسة مثابرون للبيئة والتنمية الحاصلة على أهم 
العدواني، فأوضح،  التطوعي محمد الزم  للعمل  العالم  جوائز 
مدينة  أحياء  ــادة  إلع ــى  األول بالجائزة  ــازت  ف املؤسسة  أنَّ 
املوصل القديمة التي تعرضت للهدم من قبل عصابات داعش 
منازلها   فقدت  األسر  من  الكثير  أنَّ  إلى  مشيرًا  اإلرهابية، 
وتمكنا من إعادة بناء 80 منزًال مهدمًا وإعادة األسر النازحة 

وكان ضمن املشروع تشغيل األيادي العاملة.
الجائزة  التطوعي وهذه  العمل  وأضاف، نحن مستمرون بهذا 

اعطتنا حافزًا لبناء جميع املنازل املهدمة .

في  عراقية  مــدارس  افتتاح  التربية  وزارة  تعتزم 
التعليم  أنَّ  معلنة  املقبل،  العام  مطلع  أوروبية  دول 
مالي  باشتراك  سيكون  البالد،  خارج  بمدارسها 

وليس مجانيًا.
فالح  الدكتور  الـــوزارة  في  اإلداري  الوكيل  وقــال 
الوزارة  جهود  إنَّ  لـ"الصباح":  حديث  في  القيسي 
األوروبية  الدول  من  عدد  في  عراقية  مدارس  لفتح 

أعدتها  خطة  ضمن  تأتي  املقبل،  الــعــام  مطلع 
هناك  العراقية  الجالية  ألبناء  التعليم  لتوفير 
دول  في  لهم  التربوي  الوضع  متابعة  إلى   إضافة 

املهجر.   
التعليم  وتقييم  ملتابعة  لجنة  تشكيل  عن  وكشف 
وتجاوز  بواقعه  النهوض  أجل  من  العراق،  خــارج 
أو  تــطــوره  دون  تحول  معوقات  أو  اشــكــاالت  أي 
جهود  إلى  ذاته  السياق  في  مشيرًا  أهدافه،  تحقيق 
الوزارة الحثيثة من اجل توفير فرص التعليم ألبناء 

املراحل  وملختلف  والعربية،  العراقية  الجاليات 
الدراسية.

واكد القيسي أنَّ التعليم في املدارس العراقية خارج 
البالد، سيكون باشتراك مالي وليس مجانيًا، فيما 
والضوابط  التعليمات  إلى  املــدارس  تلك  ستخضع 
السيما  الــعــراق،  ــل  داخ نظيرتها  تعتمدها  التي 
وغير  املنتهية  الدراسية  املراحل  ولجميع  املناهج، 

املنتهية.       
في  العراقية  املدرسة  فتح  مع  بالتزامن  ذلك  يأتي 

ابراهيم  الدكتور  التربية  وزير  توجيه  بعد  باريس 
نامس الجبوري وبالتنسيق مع السفارة العراقية في 
فرنسا، السيما ان املدرسة التي اغلقت منذ عامني، 
من  عدد  مع  واغلقت  هناك  للعراق  الوحيدة  تعد 
في  اسهامًا  حينها،  في  والليبية  السعودية  املدارس 
تعليم أبناء الجاليات العراقية والعربية هناك ووفقًا 

للمناهج املعتمدة باملدارس داخل البالد.

لتنفيذ  استعداداتها  النقل  وزارة  باشرت 
ــام  اإلم استشهاد  بــزيــارة  الخاصة  الخطة 
تشكيل  خــالل  من  الــســالم)  (عليه  الكاظم 
الحافالت  عــشــرات  وتهيئة  عمليات  غرفة 

واملركبات لنقل الزائرين. 
وقال مدير الشركة العامة إلدارة النقل الخاص 
أحمد كريم عبد أيوب املوسوي لـ"الصباح": إنَّ 
النقل  خطة  إلدارة  تجري  استعدادات  هناك 
الكاظم  موسى  اإلمام  استشهاد  زيارة  خالل 
شهر  من   25 تصادف  التي  السالم)  (عليه 

رجب. 
وأشار إلى تشكيل غرفة عمليات إلدارة الخطة 
بناية  في  مقرها  يكون  محاور،  ثالثة  ضمن 
تنسيق  وجود  مع  للشركة،  التابعة  الكرخ  قسم 

تام مع القوات األمنية والدوائر ذات العالقة.
على  متواجدون  الشركة  موظفي  أنَّ  وأضاف 
الكاظمية  الرئيسة،  املرائب  في  الساعة  مدار 
فضًال  والبراق،  والكرخ  والشعلة  والثاني  األول 
عن مرأب البياع ملتابعة سير العمل، إلى جانب 
الستيعاب  املــرائــب  لبقية  التام  االستعداد 

األعداد الكبيرة من الزائرين.
على  ستعمل  الشركة  أنَّ  إلى  املوسوي  ولفت 

وبسعات  املركبات  من  كافية  ــداد  أع توفير 
القطوعات  ضمن  الزائرين  لنقل  متعددة 
إلى  الزيارة،  إنسيابية  تحقيق  بهدف  األمنية 
الشركة  ملوظفي  متنقلة  مفارز  تشكيل  جانب 
ملحاسبة املركبات املخالفة التي تقوم باستيفاء 
مدة  خالل  املواطنني  واستغالل  زائــدة  أجور 

الزيارة.
لنقل  الــعــامــة  الــشــركــة  ــرت  ــاش ب بـــدورهـــا، 
من  للزيارة  استعداداتها  والوفود  املسافرين 
خالل تجهيز 200 حافلة لنقل الزوار الوافدين 

إلى مدينة الكاظمية املقدسة. 
كريم  العظيم  عبد  الشركة  عام  مدير  وقــال 
حافلة   200 بتهيئة  اوعــزت  ــوزارة  ال إنَّ  غافل: 
إضافية  ــداد  أع عن  فضًال  الزائرين،  لنقل 

أخرى كجهد احتياطي. 
لنقل  محاور  ثالثة  حــددت  الشركة  أنَّ  وبــني 
باتجاه  حنيفة  ابو  جامع  من  األول  الزائرين، 
ساحة  والثاني  الشعب  ومنطقة  النداء  جامع 
عدن باتجاه تقاطع دمشق في منطقة العالوي 
قرب الشركة العامة لسكك حديد العراق، اما  
الثالث فيبدأ من ساحة عدن باتجاه تقاطع حي 

العدل.
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ارحمن،  ريبوار  النواب،  وقال عضو مجلس 
توزيع  في  جرى  «ما  لـ»الصباح»:  حديث  في 
اللجان هو إقصاء لستة نواب من املستقلني 
والقوى الناشئة بشكل مبرمج، وتم إبعادهم 
النواب  مجلس  في  الرئيسة  اللجان  عن 
بدون ذكر األسباب»، مستدركًا أنَّ «الهدف 
والكتل  للنواب  السماح  عــدم  هو  املخفي 
الجريئة بالتواجد داخل اللجان الرئيسة، أو 
باألحرى اللجان التي تتم فيها مناقشة أكثر 

املواضيع جدلية بالنسبة للدولة واملواطن». 
في  الحق  لديهم  «املكونات  أنَّ  إلى   وأشــار 
عن  سمعنا  ــد  وق املــنــاصــب،  جميع  تولي 
الغريب  باألمر  ليس  هذا  ولكن  تهميشهم، 
في حال تصارع الكتل املشاركة في الحكومة 
«املكونات  أنَّ  مبينًا  اللجان»،  رئاسة  على 
بل  تهميشهم،  تم  الذين  الوحيدين  ليسوا 
(الجيل الجديد) و(حركة  القوى الناشئة كـ
أخرى  وكتل  كانون)  و(إشــراقــة  امتداد) 
«توزيع رئاسة  أنَّ  أيضًا تم تهميشها»، وأكد 
في  رأيناه  كما  باملحاصصة  جرى  اللجان 

مجلس النواب».
وتوت،  إسكندر  ياسر  النائب  اكتفى  فيما 
إلى   بالعودة  «الصباح»  أسئلة  عن  باإلجابة 
إذ  «تويتر»،  موقع  على  حسابه  في  نشره  ما 
قال: إنَّ «إقصاء ممثلي األقليات من اللجان 

ملبادئ  صارخًا  انتهاكًا  يعتبر  البرملانية 
املسار  النحراف  ويمهد  التشريعي  العمل 
أدعياء  يد  على  العراق  في  الديمقراطي 
واملال   (......) تحت  العاملني  االستقاللية 

السياسي الفاسد»، بحسب تعبيره.
«بابليون»،  لحركة  السياسي  املكتب  وأصدر 
إحدى  في  جاء  بيانًا  الثالثاء  األول  أمس 
فقراته أنه «بالنسبة إلى  آلية توزيع اللجان 
معايير  أبسط  إلــى  تفتقد  كانت  النيابية 
وقد  ــوازن،  ــت وال والــعــدالــة  الديمقراطية 
حصلت خروقات واضحة في التصويت على 
اللجان مما يعكس صورة سلبية أمام الرأي 

العام املحلي والدولي». 
النواب،  بمجلس  أعضاء  ذكر  املقابل،  في 
شهدت  النيابية  اللجان  انتخابات  أنَّ 
كتلة  رئيس  وقالت  نسبية»،  «ديمقراطية 
لجنة  عضو  النيابية  الــجــديــد»  «الجيل 
حديث  في  الواحد،  عبد  ســروة  النزاهة، 
تاريخ  فــي  ــرة  م «ألول  ــه  إن لـــ»الــصــبــاح»: 
الطريقة  بــهــذه  يتم  الــعــراقــي  الــبــرملــان 
أثناء  في  اللجان  داخــل  أعضاء  استبدال 
برغم  اللجان  رئــاســة  الختيار   الجلسة 

وجود عدة مشكالت».
(ديمقراطية  هناك  «كانت  أنه  وأضافت 
داخل  من  نواب  عشرة  أنَّ  باعتبار  نسبية) 
بآراء  يتأثروا  ولم  رأيهم  على  بقوا  اللجنة 
اإليجابية  الوحيدة  الخطوة  وهي  كتلهم، 
إشارتها  ورغم  اللجان»،  رئاسات  الختيار 

إلى تحكم القوى السياسية الكبيرة بالبرملان 
ولجانه، إال أنَّ عبد الواحد أعربت عن أملها 
ورئاساتها  اللجان  اختيار  خطوة  تكون  بأن 
بهذه الصورة «خطوة باتجاه التغيير»، مبينة 
رئاسة  على  تحصل  لم  الجديد  «الجيل  أنَّ 
لسياسات  ترضخ  لم  كونها  نيابية  لجنة  أي 
التي  الكردستاني»  الديمقراطي  الحزب 

وصفتها بـ»الفاشلة».
النائب  السيادة»  «تحالف  عضو  ذكر  بينما 
مظهر  أحمد  املالية،  اللجنة  لرئيس  األول 
ـــ»الــصــبــاح»، أنَّ  الــجــبــوري فــي حــديــث ل
واستمر  سلسة  كانت  اللجنة  «انتخابات 
النائب  انتخاب  وتــم  دقائق،  عشر  وقتها 
وانتخبت  للجنة  رئيسًا  العطواني  عطوان 
النائب  الدليمي  ــالص  وإخ األول  النائب 
النواب  بعض  اعتراضات  ــاّدًا  ع الثاني»، 
جاءت  اللجان  تشكيل  على  أفعالهم  وردود 
رئاسة  أو  بعضوية  بالفوز  «فشلهم  ــّراء  ج
وأنَّ  بـ»الناجحة»  العملية  واصفًا  اللجان»، 

االنتخابات «سليمة».
عمر  املستقل،  السياسي  أشار  جانبه،  من 
أنه  إلى   لـ»الصباح»،  حديث  في  الناصر، 
التي  اآللية  هي  املحاصصة  تكون  شك  «بال 
اللجان  رئاسات  تقسيم  عملية  إليها  تستند 
ينبغي  الرقابي  «الدور  أنَّ  مؤكدًا  النيابية»، 
أن يكون في الدورة النيابية الحالية مختلفًا 
مرحلة  أنها  اعتبار  على  وفعاًال،  ومتميزًا 
إلى  دعم وتكاتف سياسي  حساسة وتحتاج 

ــزاب  واألح الكتل  جميع  قبل  من  حقيقي 
شياع  محمد  ـــــوزراء  ال رئــيــس  لشخص 
السوداني من أجل نجاحه في ملفات مهمة 
تتعلق بفرض هيبة الدولة ومكافحة الفساد 

وبناء دولة املؤسسات». 
الدكتور  السياسي،  املحلل  قــال  ـــدوره،  ب
إنَّ  لـ»الصباح»:  حديث  في  سلمان،  حيدر 
«هناك إقصاء للقوى املستقلة، لكنَّ الواضح 
أساس  على  للجان  تقسيمًا  هناك  أنَّ  أيضًا 

املحاصصة واملكونات والكتل الحزبية».
أي  هناك  سيكون  أنه  أعتقد  «ال  وأضــاف، 
نوع  أو  التنفيذية  للمناصب  استدعاءات 
النيابية،  اللجان  طريق  عن  املساءلة  من 
سياسية  ملفات  ستكون  أنــهــا  بــقــدرمــا 
واألداء»،  للكفاءة  معيار  هناك  يكون  ولن 
 مرجحًا «تعطيل تشريع الكثير من القوانني 

املهمة ومنها املوازنة».
محمد  طالب  الدكتور  السياسي،  املحلل 
جرى  ــا  «م أنَّ  لـــ»الــصــبــاح»،  بــني  كــريــم، 
النواب  مجلس  في  اللجان  تشكيل  بعملية 
التنفيذية،  املناصب  تقسيم  لعملية  مشابه 
السابق،  تكرار  عن  عبارة  كان  حدث  فما 
ترسيخ  في  أقوى  بدرجة  ازداد  قد  ربما  بل 
الحلول  إنتاج  عن  عجزت  التي  املحاصصة 
الناجعة في حل مشكالت الخدمات والبناء 

ومعالجة الفقر».

ة عدم جواز إرسال  لم ُيفلح قرار املحكمة االتحاديَّ
الحزبني  دفــع  في  كردستان  إقليم  إلــى  ــوال  أم
واحد،  خندق  في  للتالقي  الرئيسني  الكردييني 
على الرغم من عقد اجتماع سياسي بني الحزبني 

بعد أيام من قرار املحكمة.
كانون   25 في  العليا،  االتحادية  املحكمة  وقضت 
مجلس  إرســال  دستورية  بعدم  املاضي،  الثاني 
املرتبات  لتمويل  مالية  مبالغ  االتحادي  الــوزراء 
العام  القطاع  في  والعاملني  للموظفني  الشهرية 

في إقليم كردستان.
الكردستاني  الوطني  االتــحــاد  ــدا  وف واجتمع 
الثاني  كانون  من   28 في  الديمقراطي  والحزب 
لالتحاد  السياسي  املكتب  مقر  فــي  املــاضــي 
صدر  بيان  وبحسب  السليمانية،  بمدينة  الوطني 
العامة  ــاع  األوض عرض  تم  فقد  االجتماع،  عن 
واملعادالت الداخلية واإلقليمية، وآراء ومالحظات 
باالتفاق  املتعلقة  املسائل  مختلف  بشأن  الجانبني 

السابق بينهما.

محمد،  محمود  أعــلــن  الــثــالثــاء،  ــس  أم ويـــوم 
للحزب  السياسي  للمكتب  اإلداريــة  الهيئة  عضو 
سيعقد  حزبه  أنَّ  الكردستاني،  الديمقراطي 
الوطني  االتحاد  مع  نوعه  من  الثاني  هو  اجتماعًا 

الكردستاني مطلع األسبوع املقبل.
الديمقراطي  الــحــزب  فــي  الــقــيــادي  ووصـــف 
املحكمة  ــرار  ق املياحي،  هيثم  الكردستاني، 
االتحادية بـ»املجحف»، كاشفًا عن انبثاق لجنتني 
مشتركتني للعمل على االنتخابات واإليرادات في 

اإلقليم، باشرتا العمل فور انتهاء االجتماع.
ازدادت  «األزمــة  إنَّ  لـ»الصباح»:  املياحي  وقــال 
الحزب  استياء  يثير  وهــذا  وأربــيــل،  بغداد  بني 
أنَّ  نتوقع  وكنا  الكردي،  واملكون  الديمقراطي 
التشريع  فــي  النهاية  ــى  إل وصلت  التوافقات 
املحكمة  بقرار  «فوجئنا  وأضــاف  والتنفيذ»، 
كونه  من  الرغم  على  نحترمه  الــذي  االتحادية 

مجحفًا».
وأضاف، «تم عقد اجتماع بني الحزبني الكرديني 
املكون  وسيذهب  إيجابية،  مخرجاته  وكانت 
ــد أنه  ــى  بــغــداد»، وأك ــد إل الــكــردي بصوت واح

العملية  من  كامل  مكون  ُيقصى  أن  يمكن  «ال 
بني  املشكالت  لحل  توجه  ويوجد  السياسية، 

الحزبني الكرديني».
الكردستاني  الوطني  االتــحــاد  املياحي  ــا  ودع
إلى   النظر  من  أكثر  املكون  ملصلحة  «النظر  إلى  
املصالح األخرى»، وبّني أنَّ «االجتماع الذي حدث 
لالنتخابات  لجنتان  عنه  انبثقت  الحزبني  بني 
قرار  بشأن  الرؤى  اختالف  وبرغم  واإليــرادات، 
حل  على  االتفاق  تم  أنه  إال  االتحادية  املحكمة 
األزمة بالسرعة املمكنة»، وختم بالقول: «باشرت 

اللجنتان مهامهما».
ويبدو موقف االتحاد الوطني الكردستاني مختلفًا 
األخير  يسيطر  حيث  الديمقراطي،  موقف  عن 
وبحسب  اإلقليم،  حكومة  مفاصل  معظم  على 
خوشناو،  محمود  الوطني،  االتحاد  في  القيادي 
فقط»،  القطيعة  «إنهاء  على  جرى  االتفاق  فإنَّ 
مؤكدًا «عدم التدخل بشؤون القضاء بغض النظر 

عن تداعيات قراراته».
بني  تقارب  يوجد  «ال  لـ»الصباح»:  خوشناو  وقال 
بالحوار  والبداية  قطيعة،  إنهاء  وإنما  الحزبني 

إلى   والــعــودة  تفاهم  ــى   إل للتواصل  السياسي 
االتفاقات السابقة أو الوصول إلى اتفاق جديد»، 
حول  مختلفة  نظر  وجــهــات  «تــوجــد  ـــاف  وأض
مسببات قرار املحكمة االتحادية، ونحن ال نتدخل 
اإلقليم»،  موظفي  يضر  كان  وإن  القضاء  بشؤون 
بطريقة  والطاقة  املــال  ملفي  «إنهاء  إلى  داعيًا 

دستورية وليس عن طريق االتفاق السياسي».
ــاد الــوطــنــي: «نريد  ــح الــقــيــادي فــي االت وتــابــع 
ماليًا  فراغًا  نترك  ال  حتى  امللفني  هذين  عالج 
تكون  وأن  مستقبًال،  دعــاوى  إلقامة  قانونيًا  أو 
ــرار  وإق دستورية،  وأربــيــل  بغداد  بني  العالقة 
على  إيجابًا  سينعكس  ــغــاز  وال النفط  قــانــون 
املناكفات  عن  بعيدًا  العامة،  املــوازنــة  قانون 
وأال  املتبادلة  واالتهامات  والتصعيد  السياسية 
وجهة  «هذه  بالقول:  وختم  ضغط»،  أوراق   تتخذ 

نظر االتحاد الوطني».
من جهته، كشف الكاتب والصحفي، زيرك احمد 
اإلقليم  واردات  بشأن  خالف  وجود  عن  رحمان، 
بإرجاع  املشكلة  حل  إلــى  داعيًا  الحزبني،  بني 
املشاركة بينهما في إدارة اإلقليم، وحل القضايا 

بني بغداد وأربيل باتفاقيات أسماها «كونكريتية».
املحكمة  ــرار  «ق إنَّ  لـ»الصباح»:  رحمان  ــال  وق
اجتماعات  فــي  ــاور  ــح امل ــد  أح هــو  االتــحــاديــة 
تجاه  واحــد  خندق  فــي  وسيكونان  الــحــزبــني، 
ألّي  علني  تأييد  «أي  أنَّ  وأضــاف  القرار»،  هذا 
الحكومة  هذه  إنهاء  إلى  سيؤدي  الطرفني  من 
العالقات  تشكيلة  وحتى  بل  الوزارية،  وكابينتها 

السياسية في اإلقليم مع القوى العراقية».
يسيطر  الذي  الديمقراطي  «الحزب  أنَّ  وأضاف 
بعدم  السليمانية  إدارة  يتهم  اإلقليم  حكومة  على 
إرجاع الواردات الداخلية إلى أربيل، وهي املعضلة 
املشكلة  حل  واقترح  وبغداد»،  أربيل  بني  نفسها 
في  الحزبني  بني  املشاركة  «رجــوع  طريق  عن 
اإلدارة، وليس كما معمول به حاليًا، حيث يسيطر 
االتحاد،  تهميش  تم  بينما  الديمقراطي  الحزب 
اإلقليم  بني  العالقة  القضايا  حل  طريق  وعــن 
وليس  التطبيق  كونكريتية  باتفاقيات   واملركز 

حبرًا على ورق».

}

تعاطي  بنسب  واضــح  ارتفاع  عن  الصحة  وزارة  كشفت 
على  الحاصلون  السيما  الشباب  بــني  ــّدرة  ــخ امل املـــواد 
بني  أعمارهم  تتراوح  الذين  فقط  االبتدائية  الدراسة 
ملعالجة  مركز  أحدث  الفتتاح  تستعد  فيما  عامًا،   25  15ـ 

املدمنني في بغداد.
وقال املستشار الوطني للصحة النفسية في الوزارة الدكتور 
عماد عبد الرزاق لـ»الصباح»: إنَّ أولويات العمل الحكومي 
ملكافحة املخدرات تكمن باستعداد الوزارة ملواجهة االرتفاع 

الحاد واملتزايد بتعاطي الشباب. 
بسبب   %  7 تبلغ  النساء  بني  املتعاطني  نسبة  أنَّ  وأوضــح 
والقلق،  االكتئاب  وحاالت  والعنف  االقتصادية  الظروف 
عامًا   25 15ـ  بأعمار  الشباب  بني   %  60 إلى  تصل  فيما 
بني   % و7  فقط،  االبتدائية  الدراسة  على  الحاصلني  من 
الشباب  بني  فتنتشر  املتبقية  النسبة  أما  الجامعات،  طلبة 

الحاصلني على الدراسة املتوسطة.
وبني عبد الرزاق أنَّ مسؤولية الوزارة بث البرامج التوعوية 
للمجتمع، وتقديم خدمات العالج وتأهيل املرضى من خالل 
املستشفيات  في  اإلدمــان  ملعالجة  خاصة  وحدات  افتتاح 
واملراكز التخصصية، إذ تم افتتاح أربعة مراكز هي مركز 
ومركز  الفيحاء  مستشفى  في  سريرًا   44 بسعة  البصرة 
مستشفى  في  للتعافي  والحياة  سريرًا،   20 بسعة  ديالى 
الحسني في ذي قار بسعة 24 سريرًا، ومركز في مستشفى 
بابل بسعة 20 سريرًا، فضًال عن وجود أقسام متخصصة 
في املستشفيات مثل مستشفى الزهراء في الكوت واإلمام 
الحسن املجتبى (ع) في كربالء والسالم في نينوى وآزادي 
وجود  إلى   إضافة  املثنى،  في  (ع)  والحسني  كركوك  في 

مراكز في بغداد هي العطاء وابن رشد. 
ولفت إلى أنَّ األسابيع القليلة املقبلة ستشهد افتتاح املركز 
الوطني لعالج اإلدمان بسعة 110 أسّرة، ويعد أكبر املراكز 
ويتميز  بغداد،  في  املدمنني  وتأهيل  لعالج  النموذجية 

ببرامج عدة منها رياضية وصحية وفنية واجتماعية.
املخدرة  ــواد  امل فحص  على  تعمل  ـــوزارة  ال أنَّ  ــاف  وأض
وتسلسلها  نوعيتها  لتحديد  العدلي  الطب  دائــرة  في 
رفعها  يتم  وبعدها  بالقانون،  امللحقة  الــجــداول  ضمن 
واملــروجــني  املتهمني  ضــد  اإلجــــراءات  التــخــاذ   للقضاء 

والتجار واملتعاطني.
وتابع عبد الرزاق أنَّ هناك لجنة خاصة إلتالف املخدرات 
 30 يقارب  ما  سعتها  بالوزارة  خاصة  صغيرة  محرقة  في 
كغم، مع وجود لجان أخرى باملحافظات تعمل على التخلص 
منها أيضًا، مشيرًا إلى تجهيز املختبرات في دائرة الطب 
العدلي بأجهزة حديثة ومتطورة تعمل على تأكيد الفحص 
القرارات  باتخاذ  القضاء  عليها  يعتمد  إذ  املادة،  ونوعية 
ضد املتهمني، كما ُجهزت دائرة التصنيع الحربي في وزارة 
(كتات)  الصناعة واملعادن بالتعاون مع جهاز املخابرات بـ
عبر  املخدرة  املواد  حاملي  فحص  بهدف  للكشف  سريعة 
لكشف  حديثة  أجهزة  لشراء  مقترح  وهناك  الــحــدود، 

املخدرات في املنافذ الحدودية.
توعوي  وطني  مؤتمر  لعقد  التحضير  يجري  أنــه  ــد  وأك
رسالة  توجيه  لغرض  األمنية  األجــهــزة  مــع  بالتعاون 
مجرمًا،  وليس  مريض  املتعاطي  بأنَّ  للمجتمع  اطمئنان 
إلى   تحويله  ثم  ومن  املستشفيات،  في  معالجته  يجري 
وضعه  لتحسني  معينة  مهنة  على  لتدريبه  العمل  وزارة 
خــاص،  مــشــروع  الفــتــتــاح  قــرضــًا  ومنحه  االقــتــصــادي 
املخدرات  مكافحة  صندوق  لتوفير  آخر  مقترح  وهناك 
الدعم  تقديم  لغرض  حاليًا  النافذ  القانون  تعديل  بعد 
الذهاب  ــرة  وأج الــعــالج،  لشراء  للمتعاطني   الحكومي 

واإلياب للمستشفيات. 
النفسيني  الباحثني  من  كبيرة  ألعــداد  الحاجة  إلى  ونبه 
أعداد  زيادة  إلى  وكذلك  املتعاطني،  أعداد  ارتفاع  بسبب 

الصيادلة.
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لشؤون  املــســاعــد  ــعــام  ال األمـــني  وقـــال 
املحتلة  العربية  واألراضــــي  فلسطني 
أبو  سعيد  الدكتور  العربية،  بالجامعة 
علي: إنَّ "سلطات االحتالل ترتكب مجازر 
واملمتلكات  واملــؤســســات  البيوت  هــدم 
أنحاء  وسائر  القدس  في  الفلسطينية 
الضفة الغربية على نطاق واسع بتصعيد 
من  رسمية  بصورة  ومعلن  مسبوق  غير 
"من  مــحــذرًا  اإلسرائيلية"،  الحكومة 

ــازر وتــداعــيــاتــهــا"،  ــج ــذه امل خــطــورة ه
كامل  االحـــتـــالل  "ســلــطــات  ومــحــمــًال 

املسؤولية عن ارتكابها".
"املجتمع  املساعد  العام  األمــني  وطالب 
وهيئاته  األممية  بمؤسساته  الــدولــي 
الفوري  التحرك  اإلنسان  بحقوق  املعنية 
الحماية  وتوفير  الدولي  القانون  لدعم 
االنتهاكات  ووقــف  الفلسطيني  للشعب 
ذلك  فــي  بما  الجسيمة  اإلسرائيلية 
والتهجير  الترحيل  ممارسات  جميع 
وجميع  الــعــرقــي  والتطهير  الــقــســري 

سياسات العقاب الجماعي وهدم املنازل 
االستيطاني  النشاط  وتكثيف  واملمتلكات 
الفلسطينية  األراضي  في  القانوني  غير 

املحتلة".
عن  الصادر  البيان  إلى  علي  أبو  وأشــار 
 2023/  1/  27 في  املتحدة  األمــم  خبراء 
الذي أشار إلى أنَّ إسرائيل كقوة احتالل 
ورفاهية  ــن  أم حماية  بضمان  ملزمة 
الواقعني  الفلسطينيني  املدنيني  السكان 
الدولي،  القانون  بموجب  احتاللها  تحت 
خالل  من  تمامًا  ذلك  بعكس  تقوم  وأنها 

إنسانيتهم  مــن  الفلسطينيني  تجريد 
جماعية  بصورة  وعقابهم  وشيطنتهم 
مشددًا  ــرب،  ح جريمة  يشكل  مــا  وهــو 
املساءلة  تستدعي  الجريمة  هذه  أنَّ  على 
محذرًا  الدولي،  القضاء  أمام  واملالحقة 
الذي  العقاب  من  املستمر  اإلفــالت  من 
الدولية  املعايير  ازدواجــيــة  إلــى  يؤشر 
ـــالل على  ـــت مــمــا يــشــجــع ســلــطــة االح
وارتكاب  عدوانها  في  والتمادي  اإلمعان 
والشرعية  القانون  وتحدي   جرائمها 
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تفاقمت ظاهرة 
القطع العشوائي 
لألشجار املعّمرة 
في جبال لبنان 
مع اشتداد األزمة 
االقتصادية التي 
يشهدها البلد منذ 
خريف عام 2019.
وبات االعتماد على 
املازوت للتدفئة مكلفًا 
للغاية، مع رفع الدعم 
الحكومي عن استيراد 
الوقود وفقدان الليرة 
أكثر من 95 % من 
قيمتها أمام الدوالر 
وتراجع القدرات 
الشرائية للسكان.

حقوقية  منظمة  أكبر  بحلِّ  قرارًا  ة  جزائريَّ محكمة  أصدرت 
محلية بسبب تواجد قادتها في دول أوروبية، بحسب ما نقلت 

وكالة األنباء الرسمية عن مصدر مقرب من امللف.
موثوقة"  جد  "مصادر  إلى  استنادًا  أنه  "واج"  وكالة  وذكرت 
اإلنسان  حقوق  عن  للدفاع  الجزائرية  الرابطة  حل  "تم  أنه 
بقرار من العدالة بسبب غياب مسؤوليها املقيمني بالخارج"، 
للجوء  طالب  دبوز  "صالح  الرابطة  مسؤولي  أنَّ  وأضافت 
للجوء  طالبان  رحمون  وعيسى  صالحي  وسعيد  ببروكسل 

بفرنسا".
ولم تصدر حتى الساعة إفادة عن السلطات القضائية بشأن 
مصير الرابطة الحقوقية، وقبل أيام قالت الرابطة في بيان: 
العاصمة  بالجزائر  ــة  اإلداري املحكمة  من  قرار  صدر  إنه 
يقضي بحلها بناء على دعوى رفعتها ضدها وزارة الداخلية 

في حزيران 2022.
ووصفت الرابطة قرار املحكمة بـ"باالنحراف الخطير"، كما 
نّددت به منظمات إقليمية ودولية عبر بيانات، والرابطة هي 
أكبر وأقدم منظمة حقوقية في الجزائر وأسست عام 1985، 

وشهدت خالل السنوات األخيرة انقسامات بني قادتها.

االتحاد  تركيز  في  أملها  عن  ة  اليمنيَّ الحكومة  أعربت 
ة  عمليَّ دعــم  على  املقبلة  املرحلة  خــالل  جهوده  األوروبـــي 
والتنموية  اإلنسانية  تدخالته  وتوسيع  اليمن،  في  السالم 

ملواجهة تداعيات الصراع املستمر منذ 8 أعوام.
باذيب،  واعد  اليمني  الدولي  والتعاون  التخطيط  وزير  وقال 
اليمن  لدى  ــي  األوروب االتحاد  بعثة  رئيس  مع  لقائه  خالل 
غابرييل فينالس في عدن: "نتطلع إلى تكريس املرحلة املقبلة 
والسياسي  الوطني  التوافق  وتحقيق  السالم  عملية  لدعم 
وفد  زيــارة  "أهمية  مؤكدًا  اليمنية"،  ــراف  األط جميع  بني 
االتحاد األوروبي إلى عدن ودالالتها الكبيرة في دعم اليمن 
اإلنسانية  االستجابة  وخطة  السياسية  والعملية  واليمنيني، 
تعزيز  إلى  اليمنية  الحكومة  "تطلع  عن  معربًا  والتنمية"، 
الشركاء  مع  املشترك  والتنسيق  والتعاون  العالقات  أوجه 
مختلف  في  الدعم  من  املزيد  وتقديم  واملانحني،   الدوليني 

املجاالت".
"الحرص  فينالس،  األوروبي  االتحاد  سفير  أكد  جانبه،  من 
على دعم عملية السالم في اليمن، وتقديم الدعم السياسي 
املعاناة  إلنهاء  الراهنة  املرحلة  خالل  سيما  وال  واإلنساني 

وتحقيق السالم".
اليمن أودت بحياة اآلالف كما  الدائرة في  أنَّ الحرب  يذكر 
ألحقت باالقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار 
إلى  بحاجة  اليمني  الشعب  من   %  80 بات  حني  في  دوالر، 

مساعدات إنسانية بحسب االمم املتحدة.

صقيٌع وانخفاض حاّد في درجات الحرارة ورياح 
عاصفة وتساقط كثيف لألمطار والثلوج تسيطر 
في  متفاقمة  سخونة  تقابله  لبنان  طقس  على 
الصراعات  بسحب  امللبدة  ة  السياسيَّ األجــواء 
حركة  رئيس  أكد  ــواء  األج هذه  في  واألزمـــات، 
إطالق  مرحلة  "بــدأت  أنه  يعقوب  حسن  النهج 
عون  جــوزيــف  العماد  الجيش  قــائــد  ترشيح 

للرئاسة".
الطقس  بني  العنيف  التناقض  هذا  خضمِّ  وفي 
والطقس  الشديدة  وبرودته  صقيعه  في  املوغل 
ألقت  التي  أزماته  حرارة  في  املتغّول  السياسي 
قاب  فجعلته  االقتصادي  الــواقــع  على  بثقلها 

في  اللبناني  يعيش  االنهيار،  من  أدنى  أو  قوسني 
القابع في  فلبنان  وضع مأساوي ال يحسد عليه، 
الوصول  عن  اآلن  حتى  عاجز  رئاسي  فراغ  نفق 
لرئيس  أن  غير  النفق،  نهاية  في  أمل  كّوة  إلى 
يعقوب  حسن  السابق  النائب  النهج  حركة 
أكد  فقد  التفاؤل،  يالمس  أن  يحاول  آخر  كالمًا 
مرحلة  "بدأت  أنه  له  تصريح  في  األربعاء  أمس 
إطالق ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون 
وإقليمية  داخلية  تسوية  عنوان  تحت  للرئاسة 
ودولية، وذلك بعد انتهاء محاولة جمع 65 صوتًا 
على  فرنجية  سليمان  النائب  املردة  تيار  لرئيس 

صعوبتها".
وأضاف يعقوب، "الواقع أنَّ رئيس مجلس النواب 
االشتراكي  التقدمي  الحزب  ورئيس  بري،  نبيه 

اللبنانية  القوات  حزب  ورئيس  جنبالط،  وليد 
سمير جعجع، والنائب سامي الجميل والتغيريني 
املوقف  يبقى  لكن  ــون،  ع جــوزيــف  العماد  مــع 

الحاسم لحزب الله الذي لم يوافق بعد". 
في  الــكــرة  يعقوب  رمــى  ــذي  ال الله  حــزب  أمــا 
حزب  كتلة  عضو  عبر  جانبه  من  فيقول  ساحته 
"استحقاق  إنَّ  حمدان:  أبو  رامــي  النائب  الله 
عليه  تــوافــق  ال  الجمهورية  رئــيــس  انــتــخــاب 
حزب  ولكن  النيابية،  الكتل  بــني  اآلن  حتى 
حتى  الكتل  أغلبية  بني  التوافق  إلى  يسعى  الله 
يرضي جمهورية  رئــيــس  انتخاب  ــى  إل  نصل 

الجميع".
في هذا السياق كان الفتًا اللقاء املهم الذي جمع 
رئيس الحزب التقدمي االشتراكي وليد جنبالط 

برئيس مجلس النواب نبيه بري في عني التينة، 
قال  التي  تصريحاته  جنبالط  أطلق  هناك  ومن 
بعض  اختراق  محاولة  هو  به  نقوم  "ما  إنَّ  فيها: 
الحواجز السياسية من أجل الوصول إلى توافق 
يعطينا آماًال بانتخاب رئيس للجمهورية"، ولفت 
هذه  في  نبقى  أن  نستطيع  "ال  أننا  إلى  جنبالط 
بورقة  وُنصّوت  أسبوع،  كل  نذهب  بأن  الدوامة 
بيضاء وسواها وفي الوقت نفسه ربما البعض له 

حسابات جيوستراتيجية".
إلى ذلك، أشاد النائب سليم عون بالحراك الذي 
يقوم به جنبالط في امللف الرئاسي، نافيًا "وضع 
في  األخيرة  باسيل  جبران  التيار  رئيس  مواقف 
خانة استهداف املؤسسة العسكرية"، وقال: "نحن 
مشيرًا  املؤسسة"،  هذه  رحم  من  ونشأنا  ولدنا 

السابق  الرئيس  الجيش كان خيار  "قائد  أنَّ  إلى 
ميشال عون". 

روسيا كانت لها كلمة أيضًا في هذا السياق من 
السفير  بها  قام  توقيتها  في  الفتة  زيارة  خالل 
لرئيس  روداكوف،  ألكسندر  بيروت  في  الروسي 
املرشحني  أحد  وهو  فرنجية  سليمان  املردة  تيار 
املراقبني  بعض  ذهب  حتى  للرئاسة،  املهمني 
النتخاب  روسي  دعم  بأنها  الزيارة  تفسير  إلى 
فرنجية للرئاسة، حيث أكد السفير الروسي أنه 
نعيشها  التي  واملشكالت  الصعوبات  كل  "رغــم 
ملساعدة  جاهزون  نحن  روسيا،  وفي  أوروبا  في 
لبنان من أجل حّل األزمة السياسية عبر انتخاب 
رئيس للجمهورية في أسرع وقت وتشكيل حكومة 

شرعية".

الثاني  الله  عبد  امللك  األردن  عاهل  بحث 
األمــيــركــي،  بالكونغرس  ــادات  ــي ق ــع  م
إعادة  ــرورة  وض ة،  اإلقليميَّ املستجدات 
الفلسطينيني  بــني  املــفــاوضــات  ــالق  إط

واإلسرائيليني.
جاء ذلك خالل لقاء امللك األردني رؤساء 
وأعضاء لجان بمجلس النواب األميركي، 
املدة،  محددة  غير  رسمية  زيار  إطار  في 
وفق  املتحدة،  الــواليــات  إلــى  بها  يقوم 
رئيس  لقائه  وخالل  امللكي،  للديوان  بيان 

أكد  العسكرية،  الخدمات  لجنة  وأعضاء 
امللك عبد الله "حرص األردن على تعزيز 
التعاون مع الواليات املتحدة في املجاالت 

العسكرية والدفاعية".
وتطّرق اللقاء إلى "املستجدات اإلقليمية، 
إذ  الفلسطينية،  القضية  وبــخــاصــة 
موقف  على  التأكيد  الله  عبد  امللك  د  جدَّ
ملك  ر  عبَّ كما  تجاهها"،  الثابت  األردن 
األحادية،  اإلجراءات  "رفضه  عن  األردن 
واســتــعــادة  التصعيد  وقـــف  ــــرورة  وض
الهدوء لتوفير أفق سياسي إلعادة إطالق 
الفلسطينيني  ــني  ب ـــادة  ج مــفــاوضــات 

ــرورة  "ض على  د  وشــدَّ واإلسرائيليني"، 
الشامل  السالم  لتحقيق  الجهود  تكثيف 
الــدولــتــني،  ــل  ح ـــاس  أس على  والــعــادل 
الفلسطينية  الدولة  قيام  يضمن   الــذي 

املستقلة".
الخدمات  لجنة  أعضاء  أكــد  بــدورهــم، 
الشراكة  "عمق  البيان،  وفق  العسكرية، 
ــات  ــوالي وال األردن  بــني  الستراتيجية 
لدور  "تقديرهم  عن  وأعربوا  املتحدة"، 
والسعي نحو  األردن في تعزيز االستقرار 

السالم في املنطقة".
وعقد امللك عبد الله لقاًء ثنائيًا مع رئيس 

مكارثي،  كيفن  األميركي  النواب  مجلس 
املجلس،  قيادات  ضمَّ  موسع  لقاء  تبعه 
أهمية  تأكيده  مكارثي،  عن  البيان  ونقل 
السعي  في  امللك،  بقيادة  األردن،  جهود 

لتحقيق السالم في الشرق األوسط.
خارجية  جولة  إطار  في  اللقاءات  وتأتي 
األردن  عاهل  بدأها  املــدة  محددة  غير 
وشملت  املــاضــي  الثاني  كــانــون   25 فــي 
املتحدة،  بالواليات  وتنتهي  وكندا  قطر 
عن  ــي  األردن امللكي  الديوان  أعلن  فيما 
والرئيس  الله  عبد  امللك  بني  مقرر  لقاء 

األميركي جو بايدن اليوم الخميس.

الحرس  قــيــادات  سعّيد  قيس  التونسي  الرئيس  دعــا 
الوطني إلى "التصدي ملن تآمر على الدولة"، مشددًا على 
أنه "ال يمكن أن ُيترك أعداء الدولة وأعداء الوطن خارج 

املساءلة".
عليا  قيادات  مع  اجتماعه  خــالل  جــاءت  سعيد  دعــوة 
في  الداخلية)  ــوزارة  ل تابعة  (قــوات  الوطني  للحرس 
بثته  مصور  تسجيل  وفق  العاصمة،  بتونس  العوينة  ثكنة 

الرئاسة على صفحتها بـ"فيسبوك".
أعداء  ُيترك  أن  يمكن  "ال  سعّيد:  قال  يسميهم،  أن  ودون 
خارج  التونسي  الشعب  وأعداء  بل  الوطن  وأعداء  الدولة 
قيادات  إلى  وتوجه  جزاء"،  أي  دائرة  خارج  أو  املساءلة 
الحرس الوطني قائًال: إنَّ "الشعب يريد املحاسبة ومطلبه 
االستجابة  في  تاريخي  ودوركــم  املحاسبة  األساسي 

ملطالب الشعب".
من  كــل  محاسبة  تتم  أن  املــقــدس  "واجــبــكــم  ــع،  ــاب وت
واحد  مجرم  ُيترك  أن  يمكن  وال  الوطن  حق  في  أجرم 
وطني  تحرير  معركة  نخوض  الــيــوم  مــســاءلــة..  دون 
بالدولة  يستخفون  مــن  وكفى  الــدولــة  على  للحفاظ 
في  جرائم  من  يدبرونه  ومــا  جرائم  من  اقترفوه   ما 

املستقبل".
الوطني)  الحرس  (قيادات  "عليكم  مطلبه،  على  وشدد 
وعلى القضاة الشرفاء أن تقوموا بدوركم كامًال حتى يتم 
التصدي ملن تآمر على الدولة في السنوات املاضية، وما 

زالوا إلى حد هذه الساعة يتآمرون على الدولة".
التونسية  املعارضة  أنَّ  إال  يسميها  ال  أنه  من  وبالرغم 
عادة ما تعد املقصودة باتهامات سعّيد، ويرجع ذلك إلى 
رفضها اإلجراءات االستثنائية التي بدأ فرضها منذ 25 

تموز 2021 ما أحدث أزمة سياسية مستمرة.

وأمس األول الثالثاء، حذر رئيس جبهة الخالص الوطني 
صحفي  مؤتمر  خالل  الشابي،  نجيب  أحمد  املعارضة 
بالعاصمة، من أنَّ "توظيف املؤسسة العسكرية في الحياة 
السياسية مضر بالبالد وبحياد الجيش وسمعته العالية".
الثاني  الدور  إقامة  من  يومني  بعد  التطورات  هذه  وتأتي 
في  حلقة  أحدث  وهي  املبكرة،  التشريعية  لالنتخابات 
وشملت  سعّيد  فرضها  استثنائية  ـــراءات  إج سلسلة 
تشريعات  وإصدار  والبرملان  القضاء  مجلس  حلَّ  أيضًا 
بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد في 25 تموز 2022.
وتعد قوى في تونس تلك اإلجراءات "تكريسًا لحكم فردي 
ثورة  ملسار  "تصحيحًا  أخرى  قوى  تراها  بينما  مطلق"، 
بن  العابدين  زين  السابق  بالرئيس  أطاحت  التي   "2011
علي (1987 - 2011)، أما سعّيد، الذي بدأ في 2019 فترة 
"ضرورية  إجراءاته  إنَّ  فقال  سنوات،   5 تستمر  رئاسية 

وقانونية" إلنقاذ الدولة من "انهيار شامل".
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أنَّ  ـــان  أردوغ طيب  رجــب  التركي  الرئيس  أعلن 
شمال  لحلف  السويد  انضمام  على  توافق  لن  بالده 
وتمزيق  بحرق  تسمح  أنها  طاملا  «الناتو»  األطلسي 

املصحف الشريف على أراضيها.
وقال في خطاب أمام الكتلة النيابية لـ»حزب العدالة 
التركي بأنقرة أمس األربعاء:  البرملان  والتنمية» في 
طاملا  إطالقًا..  أنفسكم  تتعبوا  ال  للسويد..  أقول   »
نتعاطى  لن  القرآن،  املقدس  كتابنا  بحرق  سمحتم 

مع طلب انضمامكم بإيجابية».

تركيا  موافقة  إمكانية  إلى  اإلشارة  أردوغان  وجدد 
«موقفنا  وقال:  السويد،  بخالف  فنلندا،  طلب  على 
الناتو وسلبي  إيجابي تجاه عضوية فنلندا في حلف 

تجاه عضوية السويد».
حزب  زعيم  أحــرق  املاضي  الثاني  كانون  ــر  وأواخ
املتطرف  اليميني  الدنماركي  املتشدد»  «الخط 
راسموس بالودان، نسخة من القرآن قرب السفارة 
من  مشددة  حماية  وسط  ستوكهولم،  في  التركية 
ارتكابه  أثناء  منه  اقتراب أحد  منعت  التي  الشرطة 

العمل االستفزازي.
والسويد  تركيا  وقعت   ،2022 حــزيــران   28 وفــي 

وفنلندا مذكرة تفاهم ثالثية بشأن انضمام البلدين 
باالستجابة  تعهدهما  بعد  الناتو  إلــى  األخيرين 
ملطالب أنقرة بشأن التعاون بملف مكافحة اإلرهاب.
بخطة  تــمــســكــهــا  ــــام  أي ــل  ــب ق فــنــلــنــدا  وأكـــــدت 
ــام إلـــى حــلــف شــمــال األطــلــســي بوقت  ــم ــض  االن

متزامن مع جارتها السويد
إغالق  والسويد  أملانيا  أعلنت  ذلــك،  غضون  في 
ألسباب  األربعاء  اليوم  إسطنبول  في  قنصليتهما 
البريطانية  العامتان  القنصليتان  وكانت  أمنية. 
توقفتا  أنهما  أعلنتا  قد  إسطنبول  في  والهولندية 
هجمات  وقــوع  خطر  بسبب  الــزوار  استقبال  عن 

ـــاء في  إرهــابــيــة وســـط الــعــاصــمــة الــتــركــيــة. وج
أملانيا  قنصلية  «ستغلق  األملانية:  القنصلية  بيان 
إجــراءات  جميع  تعليق  تم  حيث  شباط،   1  أبوابها 

التأشيرات وجوازات السفر».
السويدية  القنصلية  توقفت  ــك،  ذل إلــى  إضافة 
شارع  في  القنصلية  تقع  حيث  الــزوار،  قبول  عن 
االستقالل للمشاة في منطقة بيوغلو املركزية، حيث 
وقع الهجوم اإلرهابي في نوفمبر من العام املاضي، 
فيما تقع قنصليتا أملانيا وبريطانيا بالقرب من هذا 

الشارع.
يوم  رعاياها  األميركية  السفارة  ــذرت  ح كذلك 

إرهابية  هجمات  وقوع  خطورة  من  املاضي  االثنني 
كنائس  تستهدف  أن  يمكن  إسطنبول،  وسط  في 
من  وغيرها  دبلوماسية  بعثات  أو  يهودية  معابد  أو 
األماكن الشعبية املزدحمة باألجانب، وخاصة أحياء 
إسطنبول بيوغلو وغاالتا وتقسيم وشارع االستقالل.

األسبوع  حذرت  قد  األميركية  السفارة  كانت  كذلك 
على  إرهابية  هجمات  وقــوع  احتمال  من  املاضي 
اليمني  قبل  من  ــا  أوروب في  مصاحف  حرق  خلفية 
املتطرف، ثم أصدرت البعثة الدبلوماسية الفرنسية 
السفارة  من  بمعلومات  مستشهدة  مماثًال،  تحذيرًا 

األميركية.

واجهت بريطانيا، امس األربعاء، إضرابًا يعد أكبر عمل 
يصل  ما  بمشاركة  وذلك  عقود،  منذ  نوعه  من  منسق 
إلى نصف مليون معلم وموظف بالقطاع العام وسائقي 

القطارات واملحاضرين الجامعيني.
وقالت إذاعة «مونت كارلو»: إنَّ اإلضراب يعد أكبر عمل 
منسق منذ عقود، حيث تتوقع الحكومة أنه سيتسبب في 

تعطيل األعمال على نطاق واسع.
ومن املنتظر أن يشمل اإلضراب إغالق مدارس وتأهب 
ستتوقف  كما  الحدود  على  املساعدة  لتقديم  الجيش 

خدمات السكك الحديدية في معظم أنحاء البالد.
في  املشاركني  ــإنَّ  ف النقابية،  التقديرات  وبحسب 

سيتم  كما  ــف،  أل  500 إلــى  عددهم  يصل  اإلضـــراب 
مزمع  جــديــد  لــقــانــون  مناهضة  مــســيــرات  تنظيم 
اقتراح  وهو  القطاعات  بعض  في  اإلضرابات  لتقييد 
العالقات  توتر  مــن  سيزيد  ــه  إنَّ املــعــارضــون:  يقول 
األعمال  وجهات  جانب  من  واملوظفني  النقابات   بني 

والحكومة من جانب آخر.
العمال  نقابات  ملؤتمر  العام  األمــني  نــواك،  بول  وقــال 
البريطانيني الذي يضم تحت مظلته عددًا من النقابات: 
في  الحق  ملهاجمة  جديدة  لطرق  التخطيط  من  «بــدًال 
مستوى  على  الرواتب  رفع  الوزراء  على  يجب  اإلضراب 
القطاعات االقتصادية مع البدء بزيادة مناسبة لرواتب 

العاملني في القطاع العام».
سيتم  ــه  إنَّ البريطانية:  الحكومة  قالت  جانبها،  من 

اإلضــرابــات  تبعات  مــن  للتخفيف  ـــراءات  إج اتــخــاذ 
متحدث  ــرب  أع كما  كبير،  تأثير  لها  سيكون  لكنها 
بــأنَّ  ثقته  عــن  ســونــاك  ريشي  الـــوزراء  رئيس  باسم 
اللجوء  إلــى  داعيًا  الناس،  حياة  سيعطل   اإلضــراب 

إلى املفاوضات وليس اإلضراب.
يذكر أنَّ بريطانيا تشهد موجة إضرابات شملت العاملني 
في قطاعي الصحة والنقل، وعاملي مستودعات أمازون 
وموظفي البريد امللكي مع زيادة معدل التضخم إلى أكثر 
عقود،  أربعة  منذ  مستوى  أعلى  في  املئة  في  عشرة  من 
من  أعلى  األجور  في  بزيادات  املضربون  يطالب  حيث 
التي  والطاقة  الغذاء  تكاليف  لتغطية  التضخم  معدالت 
وتشعرهم  عليهم  الحادة  الضغوط  تزيد  إنها  يقولون 

بغياب التقدير إذ ال تكفي للوفاء باحتياجاتهم.

واهان  أرمينيا  داخلية  وزير  نائب  ذكر 
معلومات  لديها  بــالده  أن  كوستانيان، 
كانت  أذربيجان  أنَّ  تؤكد  استخبارية 
تستعد لتنفيذ عدوان واسع النطاق على 

أرمينيا في أيلول 2022.
لصحيفة  حديث  في  الوزير  نائب  وأشار 
العدوان  ه تم إحباط  أنَّ إلى   Al Monitor

بفضل تصرفات إيران.
معلومات  لــديــنــا  ــت  ــان ”ك وأضـــــاف، 
تستعد  كانت  أذربيجان  بأنَّ  استخبارية 
هاجمت  عندما  النطاق  واســع  لعدوان 
أرمينيا في سبتمبر املاضي. لقد ساعدت 
منع  في  وتصريحاتها  إيــران  تصرفات 
املزيد من التدهور في هذا الوضع. إيران 

شريك مهم ألرمينيا“.
وشدد كوستانيان، على أنَّ حدود أرمينيا 
األهمية  بالغة  بقيمة  تتمتع  ــران  إي مع 
مغلقة  ”حدودنا  وقال:  لبالده.  بالنسبة 
مع تركيا ومع أذربيجان، وتبقى الحدود 
نافذتنا  ــران  وإي جورجيا  مع  املفتوحة 
الوحيدة املفتوحة على العالم الخارجي“.
الدفاع  وزارة  أفــادت  أيــلــول،   13 وفــي 
املسلحة  ــوات  ــق ال بقصف  األرمــيــنــيــة 

البالد.  في  سكنية  ملراكز  األذربيجانية 
ردًا  جاء  ذلك  إنَّ  باكو:  قالت  جانبها  من 
وقت  في  يريفان.  من  استفزازات  على 
الحق، أعلنت أذربيجان أنها توصلت إلى 
اتفاقات لوقف إطالق النار، لكن أرمينيا 

أعلنت أنَّ القصف مستمر.
اجتماعًا  األرميني  األمن  مجلس  وعقد 
من  املساعدة  طلب  فيه  تقرر  طــارئــًا، 
الصداقة  معاهدة  ألحكام  وفقًا  روسيا 
وكذلك  املتبادلة،  واملساعدة  والتعاون 
األمــن  مــعــاهــدة  منظمة  مليثاق  وفــقــًا 

الجماعي ومجلس األمن الدولي.
الداخلية  وزارة  أعلنت  املقابل،  فــي 
”الكشف  األربعاء،  أمس  األذربيجانية، 
لقيامهم  واعتقالهم،  شخصًا   39 عن 
بأعمال تخريبية وهدامة لصالح إيران، 

تحت ستار الدين“.
ه  إنَّ لها:  بيان  الداخلية، في  وقالت وزارة 
موظفو  بها  قام  خاصة  لعملية  ”نتيجة 
 39 عــن  الكشف  تــم  الداخلية،  وزارة 
أذربيجان،  في  واحتجازهم  شخصًا 
لقيامهم بأعمال تخريبية وهدامة تحت 

ستار الدين“.
األشخاص،  ”هؤالء  أنَّ  البيان  وأضاف 
قاموا  مؤمنني،  صفة  انتحلوا  الذين 

الشبكات  على  إيــران  لصالح  بالدعاية 
الدين  حرية  إلى  أســاءت  االجتماعية، 
في أذربيجان“، مشيًرا إلى أنَّ ”األجهزة 
اإليرانية الخاصة نفذت مهامها من أجل 
في  نشأت  التي  التسامح  تقاليد  تقويض 

أذربيجان“.
األذربيجانية،  الداخلية  وزارة  وألقت 
 7 على  ”القبض  املاضي،  الثالثاء  يوم 
أشخاص زعمت أنهم ينتمون إلى شبكة 

”تجسس تابعة إليران“.
األذربيجانية،  اإلعــالم  وسائل  ونقلت 
عن وزارة الداخلية، بأنها ”نفذت عملية 
إيرانية في  خاصة ضد شبكة مخابرات 
كمشتبه  أشخاص   7 اعتقال  وتم  باكو 
بهم“، مؤكدًة أنَّ ”التحقيقات في الهجوم 
في  األذربيجانية  السفارة  على  املسلح 

طهران ال تزال جارية.
أذربيجان،  في  الخارجية  وزارة  واعلنت 
موظفي  جميع  ”إجــالء  املاضي،  األحــد 
السفارة األذربيجانية في إيران، وتعليق 
البعثة الدبلوماسية في طهران أنشطتها 

بشكل كامل“.
ــة األذربــيــجــانــيــة  ــي ــارج ــخ وكـــانـــت ال
هذا  ”في  أنَّ  املاضية،  الجمعة  أعلنت، 
ببندقية  مسلح  شخص  هاجم  الحادث 

ــس حــرس  ــي ــل رئ ــت کــالشــنــيــكــوف وق
وجرح  طهران  في  الدبلوماسية  البعثة 

حارَسني“.
وزارة  أدانـــت  ــادث،  ــح ال وقــوع  وعقب 
 عن 

ً
الخارجية اإليرانية الحادث، معربة

العضو  هذا  عائلة  مع  العميق  تعاطفها 
والشعب  الحكومة  السفارة وکذلك  في 
األذربيجاني، فيما أمر الرئيس اإليراني 
والدراسة  بالتحقيق  رئيسي  إبراهيم 

الشاملة للملف.
في غضون ذلك، حذرت البعثة اإليرانية 
أنَّ ”أي  الدائمة لدى األمم املتحدة، من 
عمل عسكري أميركي ضد إيران سيؤدي 

إلى صراع واسع النطاق“.
لصحيفة  ــة  ــي ــران اإلي البعثة  ــت  ــال وق
”اتــخــاذ  إنَّ  األمــيــركــيــة:  ــك“  ــوزوي ــي ”ن
أي  على  العسكري  للخيار  واشنطن 
مشيرة  الحرب“،  دخولها  يعني  مستوى 
إلى أنه إذا ”أخطأت الواليات املتحدة في 
ستكون  فإنها  الحرب،  وبدأت  تقديرها 
الصراع  هذا  مثل  عواقب  عن  مسؤولة 

على املنطقة والعالم“.
هذا  مثل  ”في  أنه  على  البعثة  وشــددت 
قادرة  إيران  ستكون  لألحداث،  التطور 

على حماية أمنها ومصالحها“.

الطبيعية  املوارد  يستغلون  الذين  فرنسيس  البابا  دعا 
أفريقية  ودول  الديمقراطية  الكونغو  لجمهورية  الغنية 

أخرى، إلى رفع أيديهم عنها.
وفي أول زيارة له إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، 
ألقى البابا خطابًا من حديقة قصر األمة في كينشاسا، 
أمام تجمع للقادة الحكوميني واملدنيني، وقال: «أتمنى 
عبر  حدثت  التي  الكارثية  باألمور  العالم  يعترف  أن 
تكون  أن  عسى  املحلية..  الشعوب  حساب  على  القرون 

أفريقيا بطلة مصيرها».
إلى  فرنسيس  البابا  يسافر  أن  املــقــرر  مــن  وكــان 
في  السودان  وجنوب  الديمقراطية  الكونغو  جمهورية 
املؤلم دفعه  الركبة  بالتهاب  لكن إصابته   يوليو 2022، 

إلى تأجيل الرحلة.
وتم إلغاء زيارة البابا إلى غوما في شرق الكونغو، وهي 
الكونغولي  الجيش  بني  عنيفًا  صراعًا  تشهد  منطقة 

وقوات حركة «إم 23» املتمردة.
على  للصحفيني  البابا  قال  روما،  من  الرحلة  وأثناء 
غوما  زيارة  من  تمكنه  لعدم  يأسف  ه  إنَّ الطائرة:  منت 

ألسباب أمنية، لكنه سيلتقي، اليوم األربعاء، بضحايا 
العنف في غوما شرق الكونغو.

الطائرة  كانت  بينما  صمت  لدقيقة  البابا  دعا  كما 
أولئك  لتذكر  الكبرى،  الصحراء  فوق  تحلق  البابوية 
للوصول  محاولة  في  حياتهم  فقدوا  الذين  املهاجرين 

إلى البحر املتوسط.
جوبا  إلى  كينشاسا  من  الجمعة،  البابا،  وسيسافر 
أساقفة  رئيس  إليه  وسينضم  ــودان،  ــس ال بجنوب 
كانتربري جوستني ويلز، ورئيس الكنيسة األسكتلندية، 

القس إيان غرينشيلدز.
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البيروفي  البرملان  أخفق 
اتفاق  إلــى  التوصل  في 
لتقريب  خــطــة  ــأن  ــش ب
مـــوعـــد االنــتــخــابــات 
ــل  ـــن أج ــة م ــي ــاس ــرئ ال
لالحتجاجات  حد  وضع 
ــي الــبــالد  املــتــواصــلــة ف
تأجيل  وتم  أسابيع.  منذ 
ــض  ــد رف ــع الــنــقــاش ب
الرئيسة  اقتراح  النواب 
ــراء  ديــنــا بــولــوارتــي إج
العام  هــذا  االنتخابات 
املقبل.  الــعــام  مــن  ــدًال  ب
على  متظاهرون  وتجمع 
مقر  من  قريبة  مسافة 
بعضهم  وهتف  البرملان 

”دينا استقيلي اآلن“.
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الجنوبية:  كوريا  في  املعارض  الديمقراطي  الحزب  قــال 
الرئاسي،  املكتب  ضد  مضادة  قضائية  دعــوى  سيرفع  ــه  إنَّ
تالعب  مــزاعــم  أثـــار  بعدما  بالتشهير  الــحــزب   التــهــام 

السيدة األولى باألسهم.
قضائية  دعوى  يون  مكتب  رفع  األسبوع،  من  سابق  وقت  في 
بتهمة  الحزب  باسم  املتحدث  إي-غيوم  كيم  النائب  ضد 
كيم  األولى  السيدة  اسم  بأنَّ  تفيد  كاذبة  بتصريحات  اإلدالء 
حول  محاكمة  خالل  مرة   300 األقل  على  ذكره  تم  كيون-هي 
تالعب مزعوم في أسعار أسهم شركة «دويتش موتور»، الوكيل 

لسيارات بي إم دابليو في كوريا الجنوبية.
املصرفي  كيم  حساب  إنَّ  قولها:  النيابة  عن  كيم  نقل  كما 
استخدم في التالعب بأسعار أسهم شركة منفصلة، هي ووري 

للتكنولوجيا، التي تطور تكنولوجيا محطات الطاقة النووية.
ووصفها  كيم،  ادعــاءات  جانبه  من  الرئاسي  املكتب  وشجب 
قاطع  بشكل  الرئاسي  املكتب  ونفى  مزيفة»،  «أخبار  بأنها 

املزاعم املتعلقة بشركة وري للتكنولوجيا.
سونغ-جون  بارك  الديمقراطي  الحزب  باسم  املتحدث  وقال 
امس األربعاء للصحفيني: إنَّ لجنة الشؤون القانونية بالحزب 

تخطط لرفع قضية ملقاضاة املكتب الرئاسي يوم الجمعة.
وأضاف بارك «أصدر كيم بيانًا حول موقف الحزب كمتحدث 
القانونية  اللجنة  تتعامل  أن  املناسب  من  سيكون  رسمي. 

بالحزب مع هذه القضية».

أفاكوف  ــني  أرس السابق  ــي  ــران األوك الداخلية  ــر  وزي ــاد  أف
بخضوعه للتحقيق في إطار قضية حادث تحطم املروحية في 

مدينة بروفاري الشهر املاضي.
قوله:  أفاكوف  عن  اإللكترونية  «سترانا»  صحيفة  ونقلت 
تحطم  ــول  ح القضية  فــي  التحقيق  أعــمــال  مــن  «انــتــهــوا 
توقيعها  تم  «إيرباص»  شركة  مع  عقودًا  ودرســوا  املروحية. 
لقد  شيء.  أي  على  يعثروا  لم  الحال  بطبيعة  سنوات.   6 منذ 
والبرملان. الحكومة  قبل  من  العقود  هذه  على  املوافقة   تمت 

 وتم توقيعها بشكل صحيح».
في  األوكرانية  الطوارئ  لخدمة  التابعة  املروحية  وتحطمت 
صباح 18 كانون الثاني املاضي بالقرب من روضة لألطفال في 
مدينة بروفاري في منطقة كييف. وكان على متنها 9 أشخاص 
بمن فيهم وزير الداخلية دينيس موناستيرسكي ونائبه األول 
لوبكوفيتش  يــوري  الداخلية  وزارة  وسكرتير  ينني  يفغيني 
مصرعهم.  متنها  على  كان  من  جميع  ولقي  ومساعدوهم. 
وقالت خدمة الطوارئ فيما بعد: إنَّ الكارثة أسفرت عن مقتل 
بمن  شخصًا   25 وإصابة  واحد  طفل  فيهم  بمن  شخصًا   14

فيهم 11 طفًال.
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ة  حذر مراقبون من خطر نقص بالعملة الوطنيَّ
دينار  ترليونات   4 إلى   3 بنحو  يقدر  "الدينار"، 
شهريًا، في ظلِّ تراجع مبيعات الدوالر في مزاد 

العملة.
في  كبيرًا  انخفاضًا  املــركــزي  البنك  وشهد 
مبيعاته من الدوالر، ألسباب عدة أبرزها حجب 
منصة  واستحداث  املزاد  عن  املصارف  بعض 

جديدة لتحويل األموال. 
على  الحسيني  حيدر  االقتصادي  املحلل  ونّبه 

خطورة قيام البنك املركزي باإلصدار النقدي 
العملة  من  جديدة  كميات  طباعة  عملية  أو 
من  بمزيد  ستسهم  كونها  العراقية  النقدية 

التضخم في االقتصاد العراقي، حسب تعبيره.
"موجودات  أنَّ  "الصباح"  لـ  الحسيني  وأوضح 
املركزي  البنك  في  العراقية  النقدية  الكتلة 
املركزي  مبيعات  انخفاض  مع  لكن  جيدة، 

سيكون هناك شح في الدينار العراقي".
ثالثة  من  يقترب  الدينارقد  "شحَّ  أنَّ  وأضاف 
حاليًا  يمكن  وهذه  شهريًا،  ترليونات  أربعة  إلى 
املصارف  لدى  متوفرة  األرصدة  لكون  تغذيتها 

في  نقص  سيحصل  تدريجيًا  لكن  العراقية، 
إلى  يدعونا  ما  وهو  الوطنية،  النقدية  الكتلة 
العراقي وبما ال  النقد  أن نفكر في بدائل لخلق 

يؤدي إلى اإلضرار باالقتصاد العراقي". 
الله  عبد  مضر  األكاديمي  اقترح  جهته  من 
اإلنفاق  (تــرشــيــق)  عملية  تتمَّ  أن  الظاملي 
في  العراقي  الدينار  مستوى  على  التشغيلي 
املتضررين  تعويض  "يمكن  مبينًا  املرحلة،  هذه 
من  إنشاؤها  سيتم  التي  املشاريع  في  بأسهم 
هو  مثلما  واألملانية  الفرنسية  الشركات   قبل 

متوقع".

دوائر  في  املوظفني  تعويض  "يمكن  ــح،  وأوض
بني  ما  رواتبهم  مقادير  تكون  ممن  الــدولــة 
العراقي  بالدينار  ماليني،  خمسة  إلى  ثالثة 
الظاملي  ودعا  املشاريع".  تلك  في  أسهم  زائدًا 
وزارة التجارة إلى زيادة االستيراد عبر املنافذ 
العملة  نافذة  مبيعات  ترتفع  لكي  الرسمية، 
وبالتأكيد  املركزي  البنك  في  (املزاد)  الصعبة 
الكتلة  إن نجحنا بذلك لن يكون هناك شح في 

النقدية الوطنية".
العراق وحده،  بلدان وليس  أنَّ "عدة  إلى  وأشار 
لبنان،  مصر،  مثل  الــدوالر  شّح  مشكلة  تعاني 

مما  وغيرها  باكستان  سوريا،  إيــران،  تركيا، 
العمالت  قيمة  في  حــادة  بانخفاضات  تسبب 

وأسعار الصرف الوطنية لتلك البلدان". 
والذهاب  التفكير  الظاملي  الدكتور  ــض  ورف
الــعــمــلــة أو اإلصـــدار  ــــادة طــبــع  بــاتــجــاه زي
إلى  العراقي  االقتصاد  ستقود  ألنها  النقدي، 
إلى  سيؤدي  وهــذا  وصفه،  حسب  (متاهات) 
مع  حصل  مثلما  التضخم،  معدالت  مراكمة 
وقبلهما  وفنزويال  كزيمبابوي  ــرى  أخ دول 
 األرجــنــتــني ويــوغــســالفــيــا الــســابــقــة واملــجــر 

وأملانيا.

 

ستتولى  بأنها  التخطيط  وزارة  ــادت  أف
التعافي  صندوق  مشاريع  إدارة  ة  مسؤوليَّ
واإلصـــالح وإعـــادة اإلعــمــار واإلشـــراف 
عليها في البالد بالتعاون مع البنك الدولي. 
في  ة  البشريَّ التنمية  دائــرة  مدير  وقالت 
الراوي  الكريم  عبد  مها  الدكتورة  الوزارة 
يركز  الصندوق  إنَّ  لـ"الصباح":  بتصريح 
على املشاريع الهادفة لدعم قطاع التعليم 
الجامعات،  في  التميز  بمراكز  العالي 
للمحافظات  التربية  قطاع  عن  فضًال 

ضمن  التنمية  بركب  اللحاق  عن  املتأخرة 
مكون رأس املال البشري. 

وأضافت أنَّ الصندوق الذي ُيدار بالتعاون 
الخاص  القطاع  يشجع  الدولي،  البنك  مع 
الجهد  فــي  الــقــوي  الــشــريــك  بــاعــتــبــاره 
التنموي من أجل تحسني االستثمارات في 
واالجتماعي  االقتصادي  التعافي  مجال 
بدورها  ستنعكس  أنها  مؤكدًة  والبشري، 
وتلبية  الشباب  وتنمية  اإلنسان  بناء  على 

احتياجات سوق العمل. 
تقع  األكبر  املسؤولية  أنَّ  ــراوي  ال وأكــدت 
على عاتق وزارة التخطيط، من أجل دعم 

واملهم،  الحيوي  والتعليم  التربية  قطاع 
الحالية  املــهــام  تفرضه  مــا  طريق  عــن 
تكثيف  إلى  إضافة  املستقبلية  والتوجهات 
والتكامل  الشراكة  بمبدأ  والعمل  الجهود 
إلى  إضافة  البالد،  له  تصبو  ما  لتحقيق 
عناصرهما  بجميع  بالقطاعني  االرتقاء 
والبيئة  والطالب  واألستاذ  باملعلم  املتمثلة 
واألنشطة  واملناهج  التعليمية  والعملية 
بما  التعليم،  ومصادر  التدريس  وطــرق 
قطعت  التي  الدول  بمصاف  للسير  يؤهلها 
أشواطًا مهمة في هذا املجال.  ونّوهت بأنَّ 
الحديث عن رفاه اإلنسان وبناء رأس املال 

البشري في العراق، يوجب أن تتمَّ اإلشارة 
إلى رؤية العراق املستقبلية (2020ـ 2030) 
في أهداف التنمية املستدامة التي شددت 
على بناء اإلنسان التي تعد أولى األولويات 
تسعى  لذلك  اعتمدتها،  التي  الخمس 
السياسات  في  االبتكار  خالل  من  الوزارة 
والخطط ودعم البرامج واملشاريع وتنفيذ 
رأس  تعزيز  إلى  اإلصالحية  ــراءات  اإلج
واملهارات  باملعارف  املسلح  البشري  املال 
وازدهـــار  اســتــقــرار  لضمان  املناسبة 
املجتمع في عالم يتغير بإيقاع غير مسبوق 

واقتصاد رقمي. 

 

ة  مركزيَّ بنوك  اتــبــاع  عــن  "نوفوستي"  وكــالــة  تحدثت 
في  األميركية  العملة  حصة  تقليص  نهج  العالم  في 
االقتصادية  السياسة  بسبب  الدولية  احتياطياتها 

لواشنطن والدين الضخم للواليات املتحدة. 
وأشارت الوكالة إلى أنَّ الدول الناشئة تتجه نحو اعتماد 
أنَّ  كما  التجارية،  التسويات  فــي  الوطنية  العمالت 
اقتصاديني باتوا على يقني أنَّ العالم املالي لن يكون كما 

كان مرة أخرى.
محللون  لفت  النقدي"  النظام  "مستقبل  عن  تقرير  وفي 
سويس"  ــدي  ــري "ك لبنك  الــتــابــع  ــاث  ــح األب معهد  فــي 

في  األميركي  االقتصاد  في  الثقة  فقدان  إلى  السويسري 
في  ضخم  عجز  ــود  ووج التضخم  معدالت  ارتفاع  ظل 
هائلة  وديــون  دوالر)  ترليون   1.3) األميركية  امليزانية 
الناتج  حجم  من   %  121.5 يشكل  ما  دوالر  ترليون   31)
املحلي اإلجمالي) إضافة لوجود حقيقة أن ال أحد يحاول 

استخدام الدوالر كسالح.
وقال معدو التقرير: إنَّ "االختالالت في االقتصاد الكلي قد 
التوترات الجيوسياسية  زادت بشكل كبير كما تصاعدت 
عن  التخلي  احتمالية  وتزايدت  األخيرة،  السنوات  في 

الدوالر األميركي على نطاق واسع".
التقرير  أشار  ــدوالر،  ال في  الثقة  تراجع  على  وكمؤشر 
من   %  80 يمثل  كــان  السبعينيات  في  الــدوالر  أنَّ  إلــى 

إلى   2022 فــي  وصــل  بينما  العاملية  االحــتــيــاطــيــات 
 20 ــي  ف مستوى  ـــى  أدن وهــو  فــقــط،   %  58.8  مستوى 

عامًا.
كآلية  الــدوالر  احتياطيات  استخدام  أنَّ  محللون  ويرى 
ظل  في  مناسبًا  يعد  لم  العمالت  انخفاض  ضد  وقائية 

اعتماد سعر الصرف العائم.
في  األميركية  العملة  مكانة  تراجع  على  صارخ  وكمثال 
العالم، يتحدث اقتصاديون عن االتحاد الروسي التجاري 
مع الصني والهند، ففي العام املاضي حّولت موسكو وبكني 
ثم مع نيودلهي التسويات التجارية إلى العمالت الوطنية. 
الروسية  املنتجات  ثمن  والهنود  الصينيون  يدفع  واآلن 

باليوان والروبية.

 

في  التضّخم  معدل  انخفض  التوالي،  على  الثالث  للشهر 
أسعار  استقرار  بفضل  الثاني،  كانون  في  اليورو  منطقة 

الطاقة، لكنَّ ارتفاع األسعار مستمّر في القطاع الصناعي.
وبلغ معّدل التضخم السنوي 8,5 % الشهر املاضي، مقابل 9,2 
% في كانون األول. لكنَّ الخبراء يرون أنَّ هذا التراجع األكبر 
من املتوقع، لن يهّدئ مخاوف البنك املركزي األوروبي الذي 

ُيتوقع أن يرفع من جديد أسعار الفائدة الخميس.
يرتفع  أن  "فاكتست"  شركة  آراءهم  استطلعت  خبراء  وتوقع 
الثاني/  كانون  في   %  9 بنسبة  املستهلكني  أسعار  متوسط 
أكتوبر  األول/  تشرين  في  ذروته  التضخم  بلغ  أن  بعد  يناير 
مسجًال 10,6 % بعد عام ونصف من االرتفاع املتواصل، الذي 
تشرين  غرار  وعلى  أوكرانيا.  في  الحرب  تأثير  تحت  تسارع 
املاضي  الشهر  التضخم  تباطؤ  ر  ُيفسَّ األول،  وكانون  الثاني 
الطاقة  قطاع  في  لألسعار  حدة  أقّل  بارتفاع  أساسي  بشكل 
(الكهرباء، الغاز، النفط...)، إذ إنَّ أسعار العام املاضي التي 
ويعود  جدًا.  مرتفعة  أصًال  كانت  عليها،  بناًء  املقارنة  تجري 

وضعتها  التي  التدّخل  آليات  إلى  أيضًا  األسعار  انخفاض 
من  العنصر  هذا  أنَّ  يبقى  األسعار.  تحديد  مثل  الحكومات 
كانون  في  سنوي  ارتفاع  معدل  أعلى  شهد  الذي  هو  املؤشر 
إلى 17,2 %، مقابل 25,5 % في  أنه تراجع بشدة  الثاني، مع 
أكتوير،  األول/  تشرين  ففي  يوروستات.  بحسب  األول،  كانون 

بلغ متوسط ارتفاع أسعار الطاقة 41,5 % في منطقة اليورو.
أملانيا ال  إنَّ أرقام  إذ  بالبيانات،  لكنَّ املحللني ال يثقون تمامًا 
تزال غير متوفرة بسبب مشكلة تقنية أثرت في املعهد األملاني 
لإلحصاءات. ويحّذرون خصوصًا من أنَّ الضغوط التضخمية 
املتقلبة،  والغذاء  الطاقة  أسعار  من  تعافيه  بعد  قوية.  تزال  ال 
الطويلة  لالتجاهات  تمثيًال  األكثر  الكامن،  التضخم  فإنَّ 
بكثير  ويفوق  قياسي،  مستوى  وهو   %  5,2 عند  يبقى  األمد، 

نسبة 2 % التي حّددها البنك املركزي األوروبي.
الغارد  كريستني  ــي  األوروب املركزي  البنك  رئيس  وجــّددت 
يّتبعها  التي  الصارمة  السياسة  على  أيام  عشرة  قبل  التأكيد 
البنك  فائدة  معّدالت  زيادة  ينبغي  زال  "ما  فقالت:  املصرف. 
تخفيض  علينا  ثابتة..  وبوتيرة  كبير  بشكل  األوروبي  املركزي 

التضخم" و"سنحقق هذا الهدف".

إيكونوميكس" ماتيوش  "أوكسفورد  الخبير لدى شركة  ويشير 
ضغوط  استمرار  ُتظهر  الثاني  كانون  أرقام  أنَّ  إلى  أوربــان 
البنك  يقرر  أن  ويتوقع  اليورو".  منطقة  في  الكامن  التضخم 
بـ50 نقطة أساسية  الفائدة  املركزي األوروبي زيادة معدالت 
الخميس وأن يقوم باألمر نفسه الشهر املقبل. يتواصل تسارع 
الكحولية  املشروبات  ذلك  في  (بما  الغذاء  أسعار  ارتفاع 
في   %  13,8 مقابل  الثاني،  كانون  في   %  14,1 وبلغ  والتبغ) 
كانون األول. وينطبق ذلك أيضًا على أسعار السلع الصناعية 
التي ارتفعت بنسبة 6,9 % على أساس سنوي، أي أكثر بـ0,5 
 بكانون األول. في قطاع الخدمات، تباطأ 

ً
نقطة مئوية مقارنة

الدول  بني   .(%  -0,2)  %  4,2 ليبلغ  طفيف  بشكل  التضخم 
العشرين في منطقة اليورو، ُسّجلت معّدالت التضخم األدنى 
في   5,8% عند  ولوكسمبورغ  إسبانيا  في  الثاني  كانون  في 
حاًال،  األفضل  الدول  بني  من  هي   (%  7) وفرنسا  البلدين. 
فليست  أملانيا  أرقام  أما   .(%  10,9) إيطاليا  على   

ً
متقّدمة

التضخم  معّدل  سّجل  السابقة،  األشهر  في  كما  بعد.  متوفرة 
وإستونيا   %  21,6 التفيا  في  فبلغ  البلطيق  دول  في  األعلى 

%18,8 وليتوانيا %18,4، بحسب بيانات يوروستات.

 

الشركات  األربعاء،  أمس  لالستثمار،  ة  الوطنيَّ الهيئة  هت  وجَّ
السكنية  املجمعات  لبناء  الهيئة  مع  املتعاقدة  كافة  االستثمارية 
بااللتزام بسعر صرف الدوالر الرسمي املقرر من البنك املركزي 
املتحدث  وقالت  الواحد.  للدوالر  دينارًا   1470 والبالغ  العراقي 
جاء  التوجيه  إنَّ  بيان:  في  جاسم  حنان  الهيئة  باسم  الرسمي 
 ،2023 لسنة   (23026) رقم  الــوزراء  مجلس  قرار  إلى  استنادًا 
املعنية  الشركات  قبل  من  يلزم  ما  اتخاذ  على  نص  التوجيه  وإن 
املواطنني  مطالبة  وعــدم  السكنية  املجمعات  في  باالستثمار 
السعر  من  بأكثر  إليها  املشار  السكنية  الوحدات  على  املسجلني 
الرسمي املعتمد وبعكسه ُتتخذ بحقِّ الشركات املخالفة اإلجراءات 
القانونية الالزمة. وارتفع سعر الدوالر مقابل الدينار بشكل غير 
مسبوق مؤخرًا بسبب اإلجراءات التي فرضتها الواليات املتحدة 
البنك  وكــان  الــعــراق.  من  العملة  تهريب  من  للحدِّ  األميركية 
املركزي العراقي، قد أعلن يوم االثنني 19 من شهر كانون الثاني، 
حزمة من القرارات التي من شأنها أن تعيد سوق العملة األجنبية 

إلى وضعها الطبيعي بعد االرتفاع الذي طرأ عليها.

 

أمس  األســدي،  أحمد  ة  االجتماعيَّ والشؤون  العمل  وزير  أعلن 
ذوي  رواتب  يتقاضون  شخص  ألف   200 من  أكثر  أنَّ  األربعاء، 
اإلعاقة واالحتياجات الخاصة، مشيرًا إلى وجود قرابة مليوني 

عاطل عن العمل في العراق.
وقال الوزير في مؤتمر صحفي عقده في بغداد: إنَّ الوزارة تلقت 
تم  االجتماعية  اإلعانة  على  بالحصول  تتعلق  طلب  ألف   600
بالتعليمات  مشمولني  غير  أصحابها  ألنَّ  منها  ألفا   170 إقصاء 
وفق  املتقدمني  بإحالة  البدء  معلنًا  ألفًا،   430 وبقاء  والضوابط 
املعايير املعدة مسبقًا أي 430 ألفا لهم األسبقية حسب التقديم 

من خالل العرض على اللجان الطبية.
وأضاف أنَّ عدد املستفيدين من راتب ذوي اإلعاقة واالحتياجات 
وباقي  بــغــداد  العاصمة  فــي  مستفيد  ــف  أل  214 الــخــاصــة 
املحافظات، داعيًا إلى ضرورة تعديل قانون ذوي اإلعاقة ملا فيه 

من خلل يتعلق باملعني املتفرغ.
وعن أعداد العاطلني عن العمل في العراق، قال الوزير: إنَّ "لدينا 
مديرية  لدى  مسجلون  وهم  العمل  عن  عاطل  ألف  و700  مليونًا 
املقبل منصة  آذار  املهني، وسنطلق لهم في بداية شهر  التعليم 

لتسجيلهم تخص منحهم القروض للمشاريع املدرة للدخل".
وتابع األسدي بالقول: "رفعنا تخصيصات املشاريع املدرة للدخل 
في املوازنة إلى أكثر من ترليون دينار، والقرض فيها يصل إلى 

50 مليونًا، ولن يقل عن 20 مليونًا".
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وكانــت طوكيــو قــد نوهت منذ شــهور 
بنيتهــا تعزيز قدراتهــا الدفاعية. وبدأ 
رئيس الوزراء فوميو كيشــيدا حملة في 
الحتياجات  للترويج  العامــة  املنتديات 
بــالده إلعادة التســلح، بعــد أن أصبح 
أول زعيــم ياباني يحضر قمــة الناتو، 
التــي عقدت خــالل حزيــران املاضي 
بالتحالــف  رحــب  إذ  مدريــد،  فــي 
لتعزيز مشــاركته في منطقة املحيطني 
الهندي والهادئ. وتأتي خطوة كيشيدا 
بعــد األحــداث الروســية األوكرانيــة، 
واملخــاوف األمنيــة بشــأن تهديــدات 
الحربيــة  واملنــاورة  الشــمالية  كوريــا 

الصينية في محيط تايوان.
لقــد مــر نحو عقــد مــن الزمــان منذ 
ســتراتيجية  طوكيــو  نشــرت  أن 
التــي  الوثيقــة  وفــي  القومــي.  األمــن 
تــم الكشــف عنهــا مؤخــرًا، كان أحد 
املســتجدات الرئيســة هــو ما أســمته 
املضــاد،  الهجــوم  علــى  ”القــدرة 
التــي تعنــي تزويــد الجيــش اليابانــي 
إلــى  للوصــول  الالزمــة  بالوســائل 
نــزاع  ســياق  فــي  العــدو   أراضــي 

مسلح. 
وهو تحول كلي في سياسة كيشيدا التي 
تتعارض مباشــرة مــع املادة التاســعة 
من الدســتور الياباني املســالم، والتي 
بموجبها يكون تعــداد الجيش الياباني 
250 ألف جندي فــي الخدمة و60 ألف 
جنــدي احتياطي ال يمكنهم املشــاركة 

في أي معارك إال للدفاع عن النفس.

وجــاء في التقريــر أن ”البيئــة األمنية 
اليابانية قاســية ومعقــدة، كما لم تكن 
منــذ نهايــة الحــرب العامليــة الثانية، 
وســنعمل بشــكل أســاس علــى تعزيز 
القدرات الدفاعية باعتبارها الضمان 
وأشــار  القومــي“،  لألمــن  األخيــر 
التقريــر أيضــًا إلى أن طوكيو ســتعمل 
مــع الواليات املتحدة وحلفائها لتحقيق 
”منطقــة املحيطــني الهنــدي والهادئ 
الحرة واملفتوحة“، وهي عبارة صاغها 
الزعيــم اليابانــي الراحل شــينزو آبي 
األميركيــون  السياســيون  وصادرهــا 
منذ فترة طويلة، ويســتخدمونها غالبًا 
املنطقــة  فــي  للدفــاع عــن وجودهــم 

ملواجهة تأثير الصني.

موقف شعبي مختلف
تشــير وثيقة طوكيو مباشرة إلى قلقها 
بشــأن االســتقرار في مضيــق تايوان، 
فتقول: ”يمثل املوقف الخارجي للصني 
تحديًا  الحالية  العســكرية  وأنشــطتها 
ستراتيجيًا كبيرًا وغير مسبوق لضمان 

أمن وسالمة اليابان“. 
باإلضافــة إلــى الجبهــة املفتوحة على 
جزيــرة تايــوان التي تعتبرهــا الصني 
جزءًا من أراضيهــا، فإن أحد مصادر 
التوتــر األخرى بــني البلديــن هو جزر 
ســينكاكو الصخريــة وغيــر املأهولــة 
الواقعة على نحو 1900 كيلومتر جنوب 

غرب العاصمة اليابانية. 
وهــي خاضعة لحكم اليابــان، رغم أن 
بكــني التــي أطلقــت عليها اســم جزر 
”دياويو“ منذ سنوات، تدعي أيضًا أنها 

ملك لها.
وال تنســى طوكيــو فــي ســتراتيجيتها 

الجديدة، كوريا الشمالية واختباراتها 
الباليســتية.  للصواريــخ  املتكــررة 
”إن إطــالق كوريــا الشــمالية املتكــرر 
للصواريخ والتقدم في قدرات أسلحتها 
يشــكل تهديدًا وشــيكًا وأكثــر خطورة 

ألمن اليابان القومي“.
يذكــر أن مئــات اليابانيني قــد نظموا 
تظاهــرات احتجاجيــة مؤخــرًا ضــد 
أحــد  وقــال  العســكري،  اإلنفــاق 
املتظاهريــن:  ”خــالل الثمانــني عامًا 
املاضية بعــد الحرب العامليــة الثانية، 
حافظنــا علــى سياســة كبــح اإلنفــاق 
العســكري وتنازلنــا عن القــوة، واآلن 

تدمر الحكومة هذه السياسة“. 

العديــد مــن اليابانيــني قلقــون أيضًا 
بهــا  ســتدفع  التــي  الكيفيــة  بشــأن 
حكومتهم كامل خطتها لالســتثمار في 
األسلحة، سواء كانت سترفع الضرائب 

أو الحصول على قروض.
ســيذهب جزء من امليزانية الجديدة، 
إلــى  يابانــي،  يــن  تريليــون   15 نحــو 
املخــزون الضروري في حالــة الحرب 
الطويلــة، مثــل احتياطيــات الذخيرة 

وخزانات الوقود. 
مليــارات  وســيتم تخصيــص خمســة 
دوالر أخرى لشــراء صواريخ توماهوك 
أســلحة  وتطويــر  الصنــع  األميركيــة 
تفوق ســرعة الصــوت. وثالثة مليارات 

دوالر لتحســني قدرات الدفاع الجوي، 
مثــل ترقيــة الــرادار لنظــام صواريخ 
باتريوت، ملواجهة األســلحة التي تفوق 
ســرعة الصوت، مع تخصيص مليوني 
الســيبراني،  الدفــاع  لتحســني  دوالر 
بجيــش جديــد، قوامــه عشــرون ألف 
جندي، في الفضاء اإللكتروني لليابان.
أوضــح قــادة اليابــان أيضًا فــي  وقت 
العســكري  اإلنفــاق  زيــادة  أن  ســابق 
للدفــاع  ســفينتني  ببنــاء  ستســهم 
الصاروخــي الباليســتي وتطويــر ألف 
صــاروخ كــروز طويــل املــدى ووحــدة 
باليستية عالية السرعة لتعزيز قدرتها 
على الضربات املضــادة للصني خالل 
فتــرة إجرائها التدريبات األخيرة على 
غــزو تايــوان التــي جرت فــي الصيف 

املاضي.
صحيفة املوندو االسبانية 

”كان هذا جنونيًا، كانت هناك ثماني نساء روسيات، على األقل، 
حوامل أيضًا، يقفن قبلي بالطابور ذاته بانتظار دورهن“.

تشيريبوفيتســكايا، التي أنجبت في شــهر كانــون األول الفائت 
وتعمل مصممة مجوهرات كانت تســكن موســكو ســابقًا، وتعد 

واحــدة مــن بني مئــات النســاء الروســيات 
اللواتــي ســافرن إلــى بوينس آيــرس، خالل 
العــام املاضــي، لغــرض اإلنجــاب هنــاك. 
فمنذ بدء الحرب يشــهد هذا البلد األميركي 
الجنوبــي، طفــرة غير مســبوقة بمــا يعرف 
”سياحة الوالدة“، وهو السفر إلى دولة أخرى 
بهدف الــوالدة فيها وحصــول الطفل املولود 

هناك على الجنسية.

مفهوم ليس بجديد
في الوقــت الذي يبــدو فيه مفهوم ”ســياحة 
الــوالدة“ ليــس بالجديــد، إال أن العزلة عن 
الغــرب التــي ُفرضــت على موســكو بســبب 
الحرب، جعلت من األرجنتني، حيث ال يواجه 
الــروس أي متطلبات للحصول على تأشــيرة 
الدخــول، الوجهة املفضلة للكثير من األســر 

التــي تتطلع ملنح أبنائها امتيازات الجنســية الثانية، وربما كان 
اســتدعاء مئات اآلالف من الجنود االحتياط الروس ســببًا في 

هذه الزيادة.
وفقًا لتقديرات جورجي بولني، رئيس إدارة الشــؤون القنصلية 
لدى الســفارة الروســية بالعاصمة بوينس آيــرس، فإن ما بني 

(2500-2000) روســي انتقلوا إلى العيش فــي األرجنتني العام 
2022، وإن غالبيتهم نســاء حوامل يخططــن لإلنجاب هناك، 
بقولــه: ”يمكــن لهذا الرقم أن يــزداد ليصل إلــى 10 آالف، في 

العام 2023“.
تستذكر تشيريبوفيتسكايا السبب الذي دفعها وزوجها للمغادرة 
إلــى األرجنتني قائلة: ”اكتشــفت بأنني حامل بعــد وقت قصير 
من نشــوب الحرب، ورأينا بــأن الحدود من حولنــا بدأت تغلق 
بسرعة، عندها أدركنا بأنه يجب علينا 
أن نجد وجهة يمكننا الســفر إليها دون 
صعوبات، والجواز األرجنتيني ســيفتح 
ملولــودي املقبــل الكثير مــن األبواب“، 
مشــيرة إلــى أنهــا وزوجهــا يخططان 
والتقــدم  آيــرس  بوينــس  فــي  للبقــاء 
األرجنتينية  الجنســية  علــى  للحصول 
لهما، التي ستكون سهلة لكونهما والدي 
”طفلة أرجنتينية“، إذ ربما سيســتغرق 

األمر أقل من عامني.

الجواز الثاني 
قبيل الحرب، كان يمكن للروس السفر 
إلــى 80 دولة حول العالــم دون الحاجة 
بعــد  لكــن  تأشــيرة،  علــى  للحصــول 
الحرب، أصبح هــذا األمر غير ممكن 
عمليــًا للروس بعــد أن منع العديــد من الــدول األوروبية ذلك، 
لتتشــكل صفــوف انتظار طويلة أمــام القنصليــات الغربية في 
موســكو، التي تعاني أصًال، نقصًا في عدد موظفيها، للحصول 

على تأشيرة ملدة شهر واحد فقط.
تقول إيفا بيكوروفا، مديرة وكالة لتنظيم وثائق السفر واإلقامة 

واإلقامة في املشــفى للروسيات الحوامل الراغبات بالوالدة في 
الخارج، بأن شــركتها كانت تقدم جوالت قصيرة ملدينة ميامي 
بوالية فلوريدا، التي كانت نقطة جذب ســاخنة لسياحة الوالدة. 
لكن ومع تفشــي فيــروس كورونــا، وإغــالق الواليــات املتحدة 
لحدودهــا، زاد تراجع نمــوذج أعمالها، وأصبحــت األرجنتني 
هــي الوجهــة املناســبة لذلك، ملــا تتمتع بــه من جــودة وتطور 
بمجــال الرعايــة والخدمات الصحيــة الخاصــة والعامة، وقد 

عززت بيكوروفا التجربة عندما أنجبت 
بقولهــا:  آيــرس  بوينــس  فــي  بنفســها 
”عندما أمنح طفلي جــوازًا أرجنتينيًا، 
فإننــي أمنحــه الحريــة“، مشــيرة إلى 
أن إحــدى مزايــا الجــواز األرجنتينــي 
الرئيســة لحامله من الروس بأنه يمكنه 
القيــام بزيارات قصيرة لنحو 171 دولة 
دون تأشــيرة دخــول بضمنهــا االتحاد 
األوروبــي واململكــة املتحــدة واليابــان، 
كمــا أن الحصــول على تأشــيرة دخول 
الواليــات املتحدة األميركيــة ”لن يكون 

صعبًا“.

قوائم انتظار
أما فــي ما يخــص التكاليــف، فيتراوح 
املبلــغ الذي تدفعه النســاء الروســيات 

للــوالدة فــي األرجنتــني مــا بني ألــف إلــى ثمانيــة آالف جنيه 
اســترليني، للوســطاء، مثل بيكوروفا، ويشــمل تقديم خدمات 
تضم تهيئة املترجمني واملعامالت الورقية وحتى تنظيم جلسات 

تصوير للمولود الجديد.
مع ذلك، يصعب تحديد عدد النساء الروسيات اللواتي سافرن 

إلى األرجنتني للــوالدة على وجه الدقة. إال أن كيريل ماكوفيف، 
روســي، وانتقل للعيش في األرجنتني العام 2014، وأسس وكالة 
مختصة بهذا الشــأن العــام 2018، يقول بأن شــركته وحدها، 
قدمت التســهيالت ألكثر من مئة ســيدة روســية خــالل العام 
املاضــي فقط، مشــيرًا إلى أن لديهــم حجوزات مســبقة حتى 
أيــار املقبل، إلى جانــب قائمة انتظار طويلــة، بقوله: ”أكثر من 
12 ســيدة روســية حامل تصل بوينــس آيرس يوميــًا“، مضيفًا 
”ازداد اإلقبــال علــى ســياحة الــوالدة فــي 
األرجنتني بعد الحرب، ووصل األمر إلى حد 
أن املستشــفيات باتت تضع إعالناتها باللغة 

الروسية“.
لألرجنتــني تاريخ مع الترحيــب باملهاجرين 
الــروس، ففــي نهاية القرن التاســع عشــر، 
أبحــر إليهــا، عبــر األطلســي، العديــد من 
واملجــازر،  الفقــر  مــن  الفاريــن  الــروس، 
بعــد  أصغــر  مهاجريــن  وجبــات  لتعقبهــا 
انهيار االتحاد الســوفيتي العام 1991. يقول 
ماكســيم ميرونوف، أســتاذ املالية املشارك 
والذي يسكن بوينس آيرس منذ العام 2005، 
بأن األرجنتني باتت ال تجتذب النساء بهدف 
سياحة الوالدة فحسب، بل أعضاء لشركات 
تكنولوجية وناشــئة روســية غادروا بالدهم 
بعــد الحــرب وتراجــع منــاخ العمــل فيهــا. 
”بالنســبة للكثيــر من الــروس، األرجنتني لم تعــد نقطة جذب 
لســياحة الوالدة فحســب، بل وجهة ملن يريد بناء حياة جديدة 

ويفضل عدم العودة“، والحديث ملاكوفيف.
*صحيفة 
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إرٌث حضاري
يقول الكاتــب واألديب عبد االمير خليل 
مــراد  "في أحيــان كثيرة نســتغرب من 
الجمود، الذي يشــهده الواقع السياحي 
في بابــل، علــى الرغم مــن كونها ذات 
لــدى جميــع  تاريخــي معــروف  طابــع 
الدول، وهي منــارة حضارية يطمح كل 
املتشــوقني لالطالع على تاريــخ العالم 
للتعرف عليها، ولهذا أرى بأننا ال نحتاج 
إلــى صناعــة تاريــخ أو بنــاء حضارة، 
ألن هذيــن املحورين موجــودان أصال، 
وإنمــا نحن بأمــس الحاجة إليــه اليوم  
هو بناء إنســان يؤمن بانه يعيش وســط 
هذه الحضارة، وبإمكانه أن يســهم في 
اســتعادة ألقها، عبر االهتمــام بالبنى 
التحتية واملشيدات، ألن السائح، حينما 
يأتــي يحتــاج إلــى مواصــالت وطــرق 
وأســواق،  ــة  ترفيهيَّ وأماكــن  وفنــادق 
ولالســف املحافظة تفتقد إلى مثل هذه 

الخدمات".
 وأكــد مــراد أن صوت املثقــف العراقي 
كان وال يزال يهتف، مــن أجل االهتمام 
باملواقــع األثريــة، وعــدم تركهــا مــن 
آخــر  ألن  جديــدة،  استكشــافات  دون 
عمليات التنقيــب كانت في مطلع العقد 
الثمانيني، ألن الفــرق األجنبية غادرت 
مواقعها آنذاك، بسبب الحرب العراقية 
االيرانيــة، ولهذا ال بد اليوم من التعاقد 

مــع شــركات تنقيــب أجنبية، مــن اجل 
الكشــف عن مواقع جديدة، ألننا نعرف 
أن حضــارة بابــل تحتوي فــي مخزونها 
علــى العشــرات مــن كنــوز الحضــارة 

والتاريخ.
ويرى الصحفي عبد الجبار القصاب أن 
من أولويــات النهوض بقطاع الســياحة 
في املحافظة، هو استثمار املواقع بشكل 
أمثل، ســواء من قبل القطــاع الحكومي 
أو الخاص، حيــث ال يمكن بأي حال من 
األحــوال القبول بغياب أبســط مقومات 
اســتقطاب الســياح، ســواء فــي املدينة 
األثرية أو في مواقع أخرى، فمثال حينما 
تتوجه إلــى مدينة بابــل األثرية، ال تجد 
حتى (باركا نظاميا) لوقوف السيارات، 
موقــع  إلــى  بالنســبة  الحــال  وكذلــك 
بوريســبا األثري، الــذي كنــا ننتظر أن 
ُيحال إلى مســتثمرين أجانب، من أجل 
اقامة جزيرة سياحية باملنطقة املحيطة 
به، وذلك بســبب قربه مــن نهر الفرات 
مــن جهــة، وامتــداده باتجــاه املدينــة 
االثرية من جهــة أرى، وأن كل املقومات 
ترجح هذه الجزيرة على مواقع سياحية 
عربيــة. موضحــا أن القــرار الحكومي 
بمــا يخص الجانــب الســياحي ضعيٌف 
جــدا، وال يرتقــي إلى طموحات أبســط 
املواطنني، ذلك ألن غياب وزارة الثقافة  
كعنصر حكومي فاعل، هو الذي تســبب 

بما يشبه تدهور امللف السياحي .

 متطورة
ٌ

بيئة
من جهته عّبر نقيب جمعية الســياحيني 

في بابل فائز سعدون الراوي، أن الوضع 
العــام ال يســمح بإيجــاد بيئــة جديــدة 
متطــورة للســياحة، ســواء فــي بابل أو 
العراق بشــكل عــام، ألن توجه الحكومة 
هــو توفير خدمــات اخرى تخــص حياة 
املواطنــني، مــن اجــل تقليــل االحتقان 
الجماهيــري في الشــارع، ألننــا نعرف 
جيــدا أن املواطــن حاليــا ال يبحــث عن 
أجواء ســياحية، رغم أنها تشكل اهمية 
للكثيريــن، بقدر أنــه يبحث عن وظائف 
وميــاه صالحــة لالســتهالك وكهرباء، 
ولهذا تجــد أن التوجــه وصناعة القرار 

بعيد كل البعد عن هذا امللف الحيوي. 
وأوضــح الــراوي أن هنــاك العديد من 
األخطــاء، التــي وقعــت فيهــا الحكومة 
املحليــة، لعلهــا أبرزهــا مســك زمــام 
األمــور فــي املدينة األثريــة، لكونها تقع 
بالقــرب مــن املنتجــع الســياحي الذي 
أنشأه النظام السابق، مما ولد خصومة 
مع هيئــة الســياحة واآلثــار وصلت إلى 
دهاليز القضاء، حتى أن قضية الفندق 
الســياحي الذي يقع على نهــر الفرات، 
بقيت لعدة ســنوات في نزاع مستمرعلى 
الجانــب  أن  نــرى  ولهــذا  عائديتــه، 
الســياحي ال يرتبط بجهة أو كيان وإنما 

هو ملف شائك جدا .
وتابع قائال:

" نحن في جمعية الســياحيني العراقيني 
التــي أنشــئت منــذ مــدة قصيــرة، مــا 
زلنــا نطالب بأن يكــون ملف الســياحة 
بيــد املختصــني، الذيــن يعرفــون كيف 
ينهضون بــه، وأن تكون الجهــة القائمة 

عليــه هي وزارة الثقافة والســياحة، ألن 
اآلثار والتراث جزء من املوروث الثقافي 
العراقــي، وليس ملفًا سياســيا يتدحرج 
بني أدراج حكومــة وأخرى، ويخضع إلى 
مزاجات هــذا وذاك، ما يحتم علينا أن 
نفتح آفاق تعاون مــع العالم، كي نتمكن 
من الحصول على الخبــرات والتجارب 

في كيفية تطوير حضارتنا .
الراوي لم يخِف تخوفه من اندثار الواقع 
الســياحي، نتيجة االهمال الذي أصاب 
املواقــع االثريــة، وعدم رغبــة أصحاب 
القــرار في استكشــاف مواقــع جديدة، 
تلبي رغبة شــعوب العالم باالطالع على 
كل ماهو حديث وتاريخــي، وفي املدينة 
االثرية تحديدا هناك املئات من املواقع 
املطمورة تحت األرض، التي تحكي آالف 

القصص عن حضارة بابل القديمة. 
وتطــرق فائــز الــراوي إلــى الحضــارة 
الدينيــة، وقــال هي األخرى فــي منزلق 
خطير، ألســباب تتعلق بغيــاب الدعاية 
والترويج لها، وضعف اإلعالم املســلط 
عليها، وأخرى تتعلق فــي عدم ادراجها 
يســتهدفها  التــي  املــزارات  ضمــن 
الزائــرون من مدن إســالمية، الفتا إلى 
أن هذا املوضــوع، تّم التطرق اليه وزراء 
الثقافة الســابقون عن هــذا امللف، ورد 
علينــا حينهــا أن املحافظــة تفتقــد إلى 
الفنادق الســياحية للــزوار، وأن القرار 
يتعلــق بهيئــة الوقف الشــيعي، التي تقع 
واملواقــع  باملــزارات  التعريــف  عليهــا 

واالهتمام بالبنى التحتية.
وطالــب الــراوي بضــرورة ضبط عمل 
التــي  الخمــور،  بيــع  ومخــازن  محــال 
أنشــئت داخل املدينة األثرية بقرار من 
محافظ بابل السابق، ألن غياب الرقابة 
ســيضر باملصلحــة العامــة، ذلــك ألن 
غالبية األســر تاتي إلــى املدينة لغرض 
االســتجمام، وهي تخشى على أفرادها 
من التجاوزات التي قد تحصل، ما يثير 
االســتغراب االهتمــام بهــذا االمرعلى 

حساب عمليات التنقيب عن االثار.
الفنان غالــب العميدي أكد أن النهوض 
بالجانب الفني سواء السينما واملسرح، 
ربما يســهم في اســتعادة ألــق الحركة 
كيــف  شــاهدنا  ونحــن  الســياحية، 
اســتقطب  الفنــي  بابــل  مهرجــان  أن 
أكثرهــم  كان  واذا  املشــاهدين،  آالف 
عراقيني، فإننا نطمح أن يكون نصفهم 
أو أكثــر من بلــدان أخــرى، منوها بأن 
اســتقطاب اسماء مشــهورة، سواء على 
مســتوى الغناء أو املســرح، سيؤدي إلى 
زيــادة الزائريــن، شــريطة أن تتوفــر 

البنــى التحتيــة مــن أماكــن اإلقامــة، 
حيــث ال يمكــن أن تبقــى مدينــة اثرية 
تعتمد بكاملها على عدة غرف أنشــأها 
العميــدي  وطالــب  الســابق،  النظــام 
بتحويــل القصــر الرئاســي إلــى قصر 
للثقافة والفنون، ومتحٍف تاريخي، حتى 
وإن كان يعــود إلــى حقبــة مظلمة، ألنه 
أنشئ بأموال الشعب آنذاك وأقيم على 

أرضهم ايضا. 

ضعف القرار 
اما رئيــس غرفة تجارة بابــل املهندس 
صــادق الفيحان، فقد اشــار إلى جملة 
من الجوانب، ال بد من توفيرها من اجل 
استعادة الواقع السياحي في بابل وقال:

إنَّ "إقامة املعارض التجارية املشــتركة 
مع دول أوروبية أو اســالمية على ارض 
االســتثمارات،  بجــذب   

ٌ
كفيلــة بابــل، 

ومــن ثــم التعريــف بهــذه الحضــارة، 
ولقــد حاولنــا مــرارا وتكــرارا أن نقنع 
حكومة بابل املحلية ببناء جناح ملعرض 
دولــي دائم لكــن من دون جــدوى، تارة 
يتحججــون بوجــود مواقع أثريــة وتارة 
أخرى، يقولون إن القرار يعود إلى وزارة 

الثقافة .
ويتابع قوله:

" فــي الكثيــر مــن جوالتنــا فــي أوروبا 
واألميركيتــني لغرض توقيــع اتفاقيات 
تجارية يســألوننا عن بابــل، وعن كيش 
وعــن بورســيبا ويتســاءلون عــن وجود 
مواقــع جديدة مكتشــفة في الســنوات 
املاضيــة أم ال، ونجيبهــم أن الحرب لم 
تترك لنا الفرصة، كي نقوم بذلك، إذن 
العالم يسألنا، ويريد أن يتواصل معنا، 
لكن كيف؟ هذا يتعلق بالقرار الحكومي 

الذي نراه ضعيفا وال يلبي الرغبات". 
واقترح الفيحان تشــكيل لجان مشتركة 
تــدرس وتناقــش الواقع الســياحي، كي 
تصل إلى رؤى يمكن من خاللها، ايجاد 
الحلــول التي تنهض وتعيــد العراق إلى 
جادة الدول املســتهدفة ســياحيا، وألن 
امللف يحمل في طياته جانبًا اقتصاديا، 
ممكــن أن يســتفيد منــه العــراق فــي 
وتوقيع  واملســتثمرين  الشــركات  جذب 

االتفاقيات .
وبدورنــا حاولنــا الوصول إلــى مصدر 
يتحــدث لنا فــي هيئة الســياحة واآلثار 
عــن هــذا املوضــوع، إال أن الــرد جــاء 
كما توقعنــاه أن التقاطــع الحاصل بني 
الحكومــة املحليــة ودائــرة اآلثــار فــي 
الكثير من القضايا، هو السبب في بقاء 

واقع السياحة على ماهو عليه.
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مع التطور املتسارع في استخدام تقنيات االتصال 
أسهمت  والتي  املتطورة،  والتكنولوجيا  الحديثة 
غير  أم  هادفا  كان  ســواء  املحتوى،  نشر  سرعة 
هادف، ومن خالل أجهزة الهاتف املحمول، الذي 
يوفر إمكانية إنشاء املحتوى، سواء كان مصورا ام 
االجتماعي،  التواصل  مواقع  عبر  ونشره  مكتوبا، 
الشهرة  وصارت  دقائق،  خالل  آخرون  ليشاهده 
هادف  غير  محتوى  يقدمون  من  سيما  ال  سهلة، 
نجد  االجتماعي،  التواصل  مواقع  تصفح  وعند 
غير  واملــنــشــورات  الفيديو  مقاطع  مــن  الكثير 
العامة  واآلداب  العام  للنظام  واملخالفة  الهادفة 
وتقليد  البذيئة  الكلمات  خالل  من  العام،  والذوق 
نباح الكالب والحيوانات، وتثير أرقام املشاهدات 
الكبيرة للمحتويات الهابطة تساؤالت، حول سبب 
ملن  سيما  ال  سهلة،  الشهرة  ــارت  وص انتشارها 
هذا  املجال  وأفسح  هادف،  غير  محتوى  يقدمون 
بغض  مشاهير،  يصبحوا  أن  الناس  من  لكثير 

فصارت  يقدمونه،  ــذي  ال املحتوى  عــن  النظر 
من  بكثير  عامرة  االجتماعي  التواصل  وسائل 
هابطًا،  محتوًى  تقدم  التي  املشهورة،  األسماء 
ووفقا للمادة (404) من قانون العقوبات العراقي 
يعاقب  فإنه  املــعــدل،   1969 لسنة   111 املــرقــم 
من  كل  بغرامة  أو  سنة  على  تزيد  ال  مدة  بالحبس 
بالحياء  مخلة  أو  فاحشة،  أقــواٍل  أو  بأغاٍن  جهر 
بنفسه، أو بواسطة جهاز آلي، وكان ذلك في محل 
سنتني  على  تزيد  ال  مدة  بالحبس  ويعاقب  عام. 
وبغرامة كل من صنع أو استورد أو صد أو حاز أو 
أحرز أو نقل بقصد االستغالل أو التوزيع كتابًا أو 
أو  أو صورًا  أو رسومًا  أو كتاباٍت أخرى  مطبوعاٍت 
أفالمًا أو رموزًا أو غير ذلك من األشياء اذا كانت 
بالعقوبة  ويعاقب  العامة،  أو اآلداب  بالحياء  مخلة 
عرضه  أو  ذلك  من  شيء  عن  أعلن  من  كل  ذاتها 
اذا  مشددًا  ظرفًا  ويعتبر  الجمهور،  أنظار  على 
وبذلك  األخالق،  إفساد  بقصد  الجريمة  ارتكبت 
نشر  جريمة  على  عاقب  قد  العراقي  املشّرع  فإن 
التي  الجرائم  من  باعتبارها  الهابط،  املحتوى 

وتخدش  العام،  الــذوق  إلى  ــاءة  اإلس إلى  تهدف 
األخالقية  املجتمع  ملعايير  انتهاكًا  ويعتبر  الحياء، 
تحريض  على  وتحتوي  القانون  تخالف  محتويات 
وابتزاز وإساءة وتهديد، وتعتبر خطرا على األمن 
وبث الكراهية، وبالرغم من إعالن وزارة الداخلية 
بمواقع  الهابطة  املحتويات  متابعة  لجنة  تشكيل 
للعدالة،  صانعيها  وتقديم  االجتماعي،  التواصل 
لتلقي  منصة  إطالق  خالل  من  عملها،  وباشرت 
وتقديم  الهابطة،  املحتويات  بخصوص  الشكاوى 
بحقهم  القانونية  اإلجـــراءات  التخاذ  املتهمني 
مسؤولية  أن  إال  القانون،  وفق  القضاء  قبل  من 
مشتركة،  مسؤولية  هي  الهابط  املحتوى  مكافحة 
خصوصا من قبل إطالق حمالت اإلبالغ عن تلك 
عدم  و  كليا  أو  جزئيا  حجبها  يتم  لكي  املحتويات، 
متابعتها وحظرها وتعزيز الرقابة على املحتويات 
واألجهزة  االتصاالت  وزارة  قبل  من  الهابطة، 
تقنيات  استخدام  خــالل  من  ــرى  األخ الرقابية 
القيم  مع  يتنافى  ما  كل  وحذف  املحتوى،  مراقبة 

األخالقية.

الجهــات  مــن  يعلــن  حســبما 
السياســية  والقــوى  الحكوميــة، 
تشــكيل  فــي  واملؤتلفــة  الداعمــة 
الفســاد  محاربــة  إن  الحكومــة، 
مــن أهــم االولويــات الحكوميــة، 
خاصــة بعــد تداعيات مــا يعرف 
ثمــة  وهنــاك  القــرن،  بســرقة 
دعــم معنــوي وسياســي وقضائي 
لهيئــة النزاهة تحديــدا، وهو أمر 
يضاعف من مســؤوليتها في املدة 
القيــام  عليهــا  ويحتــم  الحاليــة، 
بواجباتهــا الدســتورية واملهنيــة، 
كما يحتم على موظفيها والجهات 
اســتغالل  والقضائيــة  التحقيقــة 
هــذا الدعــم والتخلص مــن إرث 
كان  الــذي  والتهديــد،  التخويــف 

يمارس فــي الفترات املاضية، وقد 
يتلّمــس املتابــع بعــض الخطــوات 
املهمــة بهــذا الصــدد، خاصة في 
إذ  املســروقة،  املبالــغ  اســترجاع 
كشــفت تقارير نشر في موقع هيئة 
النزاهة االلكتروني عن اُملخالفات 
اُملرتكبة في فتح "محفظة التقاعد 
إلــى  تشــير  التــي  ة"،  االســتثماريَّ
للبطاقــة  العامليــة  الشــركة  أن 
ة  الوطنيَّ التقاعــد  ــة وهيئــة  الذكيَّ
ــن قيام هيئة  عــا محضرًا يتضمَّ

َّ
وق

ة – صندوق تقاعد  التقاعد الوطنيَّ
فــي الدولــة بتمويــل حســاٍب  ُموظَّ
مصــرف  فــي  مفتــوح  مصرفــيٍّ 
"محفظــة  بعنــوان  الرافديــن 
ة" بمبلٍغ قدُرُه  التقاعد االســتثماريَّ
دينــار   (2,250,000,000,000)
لُتْمَنــح على شــكل ســلٍف وقروٍض 
من خــالل بطاقة الكــي كارد، وأنَّ 
محضر إنشاء املحفظة تمَّ إمضاؤه 
عه 

َّ
بصورٍة مخالفٍة للقانــون، إذ وق

ة قبل  رئيس هيئة التقاعــد الوطنيَّ
اســتحصال موافقة مجلــس إدارة 

الهيئة.
في  التحقيقات  دائـــرة  وأعلنت 
إجــراءاتــهــا  أن  الــنــزاهــة،  هيئة 
باُملخالفات  ة  الخاصَّ ة  التحقيقيَّ

اُملرتكبة في فتح "محفظة التقاعد 
إعادة  إلى  أفضت  ة"  االستثماريَّ
مبلغ قدره (1,158,454,330,228) 
لدى  عة  اُملتجمِّ املبالغ  من  دينار 
ة  اُملستحقَّ ــرافــديــن  ال مــصــرف 
واستحصال  التقاعد،  هيئة  إلى 
املحفظة  على  بة  اُملترتِّ الفوائد 
ة  الوطنيَّ التقاعد  هيئة  لحساب 
اُملشتركة  اللجنة  دتها  حدَّ التي 
ة. فة من (هيئة التقاعد الوطنيَّ اُملؤلَّ

والشركة  الــرافــديــن،  ومــصــرف 
والبالغ  ة)،  الذكيَّ للبطاقة  ة  العامليَّ
 (368,663,151,201) مقدارها 
من  اُملتبّقي  املبلغ  وأنَّ  ــار،  ــن دي
التقاعد  محفظة  مجموع  أصــل 
ـة (542,980,769,771)  االستثماريَّ
التسديد  قيد  وهــو  دينار،  مليار 
واملستلفني؛  املقترضني  قبل  من 
تسديد  النتهاء  ة  الزمنيَّ ة  اُملدَّ كون 
التقاعد  محفظة  ـــوال  أم كــامــل 
حساباتها  ومطابقة  ـة  االستثماريَّ

تنقضي بتاريخ 2025.
في  كشفت  ــد  ق الهيئة  ــت  ــان وك
أنَّ  املاضي  آب  من  عشر  الثامن 
وُمتابعتها  ة  التحقيقيَّ إجراءاتها 
ة  التقاعديَّ الرواتب  ة  قضيَّ مللفِّ 
ــى  خـــــارج الــــعــــراق أفـــضـــت إل

 (231,352,535,563) استعادة 
الدولة،  خزينة  إلى  ديناٍر  مليار 
ة  بذمَّ اُملترّتبة  املبالغ  تمثل  التي 
على   

ً
هة منبِّ كــارد)،  (كي  الشركة 

اء  جرَّ فائدة  وجود  تحديد  ة  إمكانيَّ
من  عّدة  لسنواٍت  املبالغ   استغالل 

تاريخ 2017.
الغريب في األمر أن التقرير املهم 
النزاهة  هيئة  موقع  من  حذفه  تم 
التواصل  وصفحات  االلكتروني، 
االستغراب  يثير  ما  االجتماعي، 
إلى  الهيئة  ويدعو  واالستهجان، 
إن  التقرير،  حذف  سبب  توضيح 
إجراء  أم  تقني،  خطأ  بسبب  كان 
نتيجة  أم  تحقيقي،  أم  قضائي 
بها  يحتمي  سياسية  لجهة  ضغط 
أن  األمــر  هذا  ويبّني  الفاسدون، 
جهود  دعم  عن  يعلن  مما  الكثير 
مكافحة الفساد (هواء في شبك)، 
خاصة إذا كانت الجهات املتورطة 
سياسية،  بقوى  مرتبطة  بالفساد 
وهذا ما يجعلنا ال نْفرط بالتفاؤل، 
بهيئة  ثقتنا كبيرة  تبقى  لكن حتما 
"محفظة  ملف  وبمتابعة  النزاهة، 
ــذي  ــة" ال ــثــمــاريَّ الــتــقــاعــد االســت
"سرقة  ملف  عــن  أهمية   اليــقــل 

القرن".

السريان  على  باالعتماد  الحكمة  بيت  تأسس 
بيت  جعلوا  الــذيــن  الــعــرب،  املسيحيني  مــن 
والعلوم  الفلسفة  لنشر  ثقافية  مؤسسة  الحكمة 
بني  املشترك"  "العيش  بفضل  تحقق  الطبيعية 
الدينية  تنوعاته  بكل  العربي  املجتمع  أبناء 
السريان  والعلماء  الحكماء  فتشارك  واألثنية، 
مع الفالسفة والعلماء املسلمني، بنقل الفلسفة 
واقعنا  مع  لتتوافق  وتبيئتها  اليونان  وعلوم 

الثقافي واالجتماعي.
املسلمني  فالسفتنا  أغلب  عند  الفلسفة  مهمة 
هي معرفة الناس طريق السعادة مع الكندي في 
"رسالة في دفع االحزان"، والفاربي في رسالتية 
و"تحصيل  الــســعــادة"،  سبيل  على  "التنبيه 
السعادة وابن سينا في كتابه "النجاة" ومسكوية 
و  األصغر"  و"الفوز  األخالق"  "تهذيب  كتبه  في 
"الفوز األكبر"، وأبو الحسن العامري في كتابه 
التوحيدي  "السعادة واإلسعاد"، وأغلب ما كتبه 
والجاحظ، ولكن كيف تخدم الفلسفة في معرفة 
سبل السعادة، الجواب حينما نعي أهميتها في 

تنمية الوعي النقدي وحرية التفكير.
ما أنتجه الفالسفة من فكر عقالني نقدي حر، 
بما  اإلنسان  اإلنسان،  خدمة  في  الفلسفة  جعل 
هو إنسان بمعزل عن هويته الدينية أو األثنية، 
كائنا  بوصفه  لإلنسان  النظر  إلى  تهدف  ألنها 
مفهوم  نجد  لذلك  بكرامة،  يعيش  أن  يستحق 

الحرية يحتل مساحة واسعة في ُجلّ الفلسفات، 
اآلخر،  مع  التعايش  أفق  يفتح  املفهوم  هذا  ألن 
بمعنى  الــذات،  قيمة  يرفع  ذاتــه  الوقت  وفــي 
خالل  من  ُيعرف  وفاعليتها  الذات  حضور  أن 
لذلك  الــوجــود،  هــذا  في  معها  يعيش  ــر)  (آخ
الذاتّية  للهوّية  مكمًال  ُيعد  ــر)  (اآلخ فوجود 
ما  وفق  على  الوجود،  هذا  وأهمية  بوجودها 

ذهب إليه بول ريكور "الذات عينها كآخر".
الدائم  للسالم  مشروعه  في  (كانت)  وضــع 
الضامن  وهو  الشعوب"،  "قانون  أسماه  الذي 
أن  ينبغي  الــدول،  بني  الدائم  السالم  لتحقيق 
اتحادي  نظام  أساس  على  القانون  هذا  "يقوم 
على  ُيبنى  "فيدرالي"  نظام  إي  ُحرة"  دول  بني 
عن  يختلف  وهو  السالم"،  "حلف  إنشاء  أساس 
يقضي  أن  شأنه  من  ألن  الــســالم"،  "معاهدة 
"ُمعاهدة  بينما  إلى األبد على الحروب جميعًا، 

السالم" إنما هي إنهاء لـ "حرب واحدة".
قد يكون في التسامح ما ينطوي على تقبل اآلخر 
وهو  ما،  لوقت  أو  لحني  معه  الصراع  وتسكني 
ُيضمر مسكوت عنه، أال وهو أن املتسامح يصفح 
عن اآلخر من باب الكرم ال من باب تقبل وجوده 

على أنه شريك له في الحياة ويستحق الوجود.
الضيافة الكانتية باٌب للوعي بوجود هذا اآلخر، 
وجوده  وتقبل  الحياة،  في  وشريكًا  ندًا  بوصفه 
بيننا بوصفه مغايرا لنا وواجبا أخالقيا، ال منة 

منا عليه.
الشيء  أن  لنا  بّني  أنه  هيجل  فلسفة  ُيميز  ما 

في  أخوض  وال  بنقيضه،  ُيعرف  أن  املمكن  من 
في  وقولها  الزرادشتية  منذ  الوجود  ثنائية 
ثنائية (الخير والشر)، وهي ثنائية تكشف لنا 
عن قيمة النقيض في املعرفة، لنصل إلى هيجل 
الشيء  إن  وقيل  التناقض.  منطق  عن  وكشفه 
وصراع  هو  التناقض  وأن  بضده.  إال  ُيعرف  ال 

األضداد هو جوهر الوجود.
كتب (جون غيرش) كتابه "العيش في الفلسفة" 
وزاد عليه (لوك فيري) في كتابه "تعلم الحياة"، 
واستكمل الكتابة في هذا املجال املفكر املغربي 
(سعيد ناشيد) في كتابه (التداوي بالفلسفة)، 
وجل هؤالء الفالسفة واملفكرين حاولوا الكتابة 
د.فتحي  بتعبير  الــخــارج)  من  (الفلسفة  في 
الذي  الشريدة"،  "الفلسفة  كتابه  في  التريكي 
"ميتافيزيقا"  بوصفها  الفلسفة  بني  فيه  مّيز 
ورؤية نظرية أي الفلسفة من الداخل، والفلسفة 
العيش  وُسبل  الحياة  لفهم  محاولة  بوصفها 
"لواحق  لتكون  املختلف"،  ــر"  "اآلخ ومــع  فيها 
"الفلسفة  توظيف  في  فاعلية  أكثر  الفلسفة" 
األولى،  نشأتها  سطوة  خارج  أي  الخارج"،  من 
يعتقد  لذلك  للميتافيزيقا،  مرادفة  بوصفها 
القانون"  "فلسفة  في  نجد  أننا  (التريكي) 
و"فلسفة  السياسة"  و"فلسفة  التاريخ"  و"فلسفة 
العلم" و"الفلسفة االجتماعية" ما ُيساعدنا على 
فهم معنى "العيش املشترك"، وقبول االختالف 
 والتنوع في الفكر والحياة ووعي تحديات الواقع 

وتحوالته. 

على  ـــاّدة  ـــح ال ــات  ــام ــس ــق االن مــع   
ــط الــســيــاســّيــة والــطــفــرة  ــرائ ــخ ال
تنهض  الجوار،  دول  تشهدها  التي 
حركتان متعارضتان تزداد مع الوقت 
بني  الفارق  ويّتسع  بينهما،   املسافة 

وجهتيهما. 
تعاكس  ــاًرا  ــس م تتبع  واحــــدة  كـــّل 
الــحــركــة  أن  حـــني  فـــي  األخــــــرى؛ 
محكومة  التصاعدي  االتجاه  ذات 
ورؤى  ــات  ــّي ــج ــي ــرات ــت واس بــخــطــط 
استناًدا  ــا  ــدروًس م انتقاًال  تضمن 
الشعب  ســالمــة  يحفظ  نــظــام  ــى  إل
الثروات  ويستثمر  االقتصاد   ويطّور 

الوطنّية.
في املقابل، يبدو أّن الحركة املدفوعة 
باتجاه األسفل تتدحرج متفّلته من أّي 
انزالقها  في  فتجرف  وأسس،  قواعد 
لبنات  من  حولها  ما  كــّل  الجنوني 
تمنع  وعللها،  تصّدعاتها  على  كانت، 
أو  الكبير،  االرتــطــام  إلــى  الــوصــول 

تؤّجله قدر اإلمكان.
وتقّدمها  الـــدول  اقــتــصــاد  كــأّنــمــا 
ـــن بــســيــاســاتــهــا وتــحــالــفــاتــهــا   ره

ومواقفها. 
املصالح،  محتدمة  اتجاهات  ثّمة 
خّط  على  البقاء  من  يتمّكن  بعضها 
اآلخر  وبعضها  االستواء،  بخّط  شبيه 
أخذ موقعه يتزحزح مع ذوبان الجليد 
كيف  عرفت  وقّلة  قدميه،  تحت  من 
وتنافس  دوًال،  وتبني  األوراق،  تخلط 
الغرب في التقّدم، وتصبح عواصمها 
سياحّية  ووجهات  اقتصادّية  مراكز 
بحركة  فتّتجه  الغالبية  أّمــا  عاملّية. 
قانون  تزاحم  القعر،  نحو  عمودّية 

الجاذبّية في السقوط. 
االنطالقة  مــن  الــرغــم  على  لــكــن، 
العربّية  الدول  من  لعدد  الصاروخّية 
كثير  فــي  بــه  تحفل  الــذي  والتمّيز 
مؤّشرات  ــزال  ت ال  القطاعات،  من 
الهبوط، بالنسبة إلى السواد األعظم 
في  أم  املشرق  في  ســواء  العرب  من 
امليادين:  معظم  تكتسح  ــرب،  ــغ امل
ــة  االقــتــصــاد والــتــعــلــيــم والــصــّح
والرقمنة،  والتصنيع  والتخطيط 
مجاالت  مؤّشر  تصفير  عن  فضًال 
حيوّية مختلفة في أكثر من دولة، قد ال 
تجد نفسها بحاجة، على سبيل املثال، 
إلى تقنيات الذكاء االصطناعي وهي 

تّتجه نحو الهاوية. 
التجارب  من  بالعديد  التاريخ  ينضح 
ــي  ــَت زاوي ــاه  ــج ات ر  تغيُّ تظهر  الــتــي 
ــدول  ال بعض  تتمّكن  إذ  السهَمني 
انتشال  من  الحروب  أو  األزمات  غّب 
ويقفز  فتنتفض  بنفسها،  نفسها 
حفر  أن  بعد  صعوًدا  السهم  مؤّشر 
عميًقا تحت األرض وخّلف الكثير من 
أن  إلى  دورته  أكمل  لكن،  الضحايا، 

بلغ االّتجاه الصواب. 
التاريخ  يسّطر  اآلخر،  الطرف  وعلى 
ـــة  ــرار زاوي ــق ــت نـــدوًبـــا حــفــرهــا اس
موقع"الهاوية".  في  عميًقا  السهم 
ًعا 

ْ
وق التجارب  أكثر  تكون  قد  لكن 

ينحرف  ــتــي  ال تــلــك  تــأثــيــرهــا  ــي  ف
من  ـــدة  واح بضربة  ــر  ــؤّش امل فيها 
أنظمة،  فتنهار  أســفــل،  ــى  إل  أعلى 
تستمّر  ــــدادات  ارت ــك  ذل ويستتبع 
عشرات  تتمّدد  السلبّية  مفاعيلها 
ــات في  ــاج ــج الــســنــني مــحــدثــة ارت
يستفيد  وقــد  ــــدول.  ال ــن  م غيرها 
يضمن  مــا  انكسارها  مــن  البعض 
نحو  ســهــمــه  عـــقـــارب   اســــتــــدارة 

الشمال.
وتناضل  جهودها  تــرّص  قــوى  ثّمة   
نحو  اتــجــاهــهــا  تثبيت  سبيل  ــي  ف
مع  ــا  ــًم دائ يتعالق  بشكل  ــى  ــل األع
لإلنسانّية  ويسمح  والحياة،  الضوء 
من  وِجـــدت  التي  ـــداف  األه بتأدية 
تماما  النقيض  على  بينما  أجلها، 
فِي  االنغماس  إلى  أخرى  دول  تجنح 
فيها،  يتخّثر  السهم  ــأّن  وك الــهــّوة، 
يعني  طفيًفا،  وإن  له،  تحريك  وأّي 
عن  التخلي  فيتّم  منه،  أجزاء   تفتيت 

املحاوالت. 
وقـــد يــســتــرق الــبــعــض الــنــظــر من 
وطن  نهاية  ليشهد  ــر  آخ ــى  إل حــني 
باملوت  لــه  ُيسَمح  ــم  ول ــا،  حــّيً ـــن  ُدِف

 

الرحيم. 

*كاتبة لبنانّية

 
صادف  الــذي  للتعليم  العاملي  اليوم  في 
الخبراء  مــن  سمعنا  املــاضــي،  االســبــوع 
هي  العراق  في  األمية  نسبة  أن  التربويني 

 .% 12
في  نقلت  قد  العراقية  األنباء  وكالة  وكانت 
كانون الثاني 2022 عن وكيل وزارة التربية 
ورئيس الجهاز التنفيذي ملحو االمية، عالء 
دقيقة  أعــداد  توجد  "ال  قوله  الحلبوسي، 
وفي  نقلت  بينما  العراق"،  في  األميني  عن 
نقابة  باسم  املتحدث  عن  نفسه  التقرير 
املعلمني، ناصر الكعبي، بأن األمم املتحدة 
أمي  شخص  مليون   12 بوجود  ابلغتهم  قد 
توجد  "ال  بأنه  الكعبي  وأضاف  العراق.  في 
ملحو  التنفيذي  للجهاز  مالية  تخصيصات 
نحو  يتجه  "العراق  أن  إلى  الفتا  االمية، 
املتحدث  وبني  االمية".  محو  وليس  األمية 
عبد  التخطيط،  وزارة  باسم  الرسمي 
صحفي  تصريح  في  الهنداوي،  الزهرة 
ارتفعت  األمية  نسبة  بأن   ،2022 أيلول  في 
إلى   ،2022 ويقصد  الــجــاري،  العام  في 
سن  دون  هــم  ملــن  العراقيني  بــني   %  13
 ،2021 في   ٪  12 كانت  ان  بعد  العاشرة، 
االناث  بني  ترتفع  النسبة  "هذه  ان  مضيفا 
في   ،٪  18 إلى  لتصل  ذاتها  العمرية  للفئة 
الذكور  نسبة  فيه  تنخفض  الــذي  الوقت 
لتسجل 8 ٪". علما واستنادا إلى الهنداوي 
في التصريح نفسه، فإن النسبة تشمل من 
باعتبار  فأكثر  العمر  من  العاشرة  في  هم 
سن  في  هم  االصغر  العمرية  الفئات  أن 

الدراسة االبتدائية. 
اليونسكو  جائزة  نال  العراق  أن  املعروف 
بعد  األمية،  ملحو  السبعينيات  نهاية  في 
يتبق  ولــم  االمية،  محو  حملة  نجحت  أن 
(اناث  لألشخاص  واحد  أمي  العراق  في 
فما  سنة   60 اعمارهم  الــذيــن  وذكـــور) 
التربوي  النظام  بأن  ايضا  واملعروف  دون، 
املنطقة  فــي  االفــضــل  كــان  ــراق  ــع ال فــي 
التعليم  قانون  توقف  نفسها.  الفترة  حتى 
بالسجن  يعاقب  ــان  ك الــذي  ــي،  ــزام اإلل
بتسجيل  يقومون  ال  الذين  االمــور  أولياء 
ألبناء في املدارس االبتدائية، اينما كانوا، 
بسبب  العمل  عن  املدينة،  أو  الريف  في 
يقومون  الصغار  أن  وبذريعة  الحصار 
باملساهمة في إعالة االسرة! وبرغم اجراء 
دراسات حينها عن املتسربني من الدراسة 
الجهات  أن  إال  باملدارس،  االلتحاق  بعد 
ومرة  ملموس  اجــراء  تتخذ  لم  املختصة، 
الطبقة  أن  أي  الحصار،  بذريعة  اخــرى 

الفقيرة كانت األكثر تضررا وال تزال. 
ماذا عما بعد نيسان 2003؟ ال بد من القول 
حكومة  من  بدءا  املتعاقبة،  الحكومات  إن 
ايــاد  بحكومة  ـــرورا  وم الحكم،  مجلس 
الحكومات  إلى  ووصوال  االنتقالية  عالوي 
االهتمام  بعني  تنظر  لم  بعدها،  املنتخبة 
العمود  يشكل  والذي  التربوي،  النظام  إلى 
بأن  والدليل  واملستقبل  للحاضر  الفقري 
دائما  االقل  كانت  التربية  وزارة  ميزانية 
هذه  ــإن  ف املـــرة،  الحقيقة  ــذه  ه وبــرغــم 
النسبة كانت مطمعا للفساد، ومبكرا جدا 
أشارت الصحافة ومنظمات املجتمع املدني 
املحاصصة  به  تسببت  الذي  الفساد  إلى 
للمجتمع،  األهــم  املجال  هذا  في  املقيتة 
ورفضت  طني  من  األذان  استمرت  ولكن 
االبنية  تحديث  (حملة)  وكانت  االستماع، 
املدرسية قد هدمت اآلالف من االبنية اما 
جزئيا أو كليا، واستمرت كما هي بدون بناء 
أو إعمار، شاهدًا يصرخ عما يجري.. على 
اية حال، ساهمت  قلة عدد االبنية املدرسية 
بارتفاع  والبطالة،  الفقر  نسبة  وارتفاع 
نسبة التسرب من املدارس، واملحاصصة، 
ترى ما يحدث بدون ان يرمش لها جفن. ان 
الفساد، كما قيل في الخمر، ام الخبائث، 
فقد كان سببا في االرهاب الظالمي وسببا 
وفي  تتوقف  ان  تقبل  ال  التي  الفوضى،  في 
وانتشار  البطالة  وفي  الفقر  نسبة  ارتفاع 
العويصة  املشكالت  من  املخدرات وغيرها 
من  وغيرها  أدق  بكلمات  أو  البلد،  في 
االوبئة املنتشرة في البلد. واذا اخذنا بنظر 
دون  هم  من  أو  الشباب  نسبة  ان  االعتبار 
سنرى  العراقيني،  بني  االعلى  هي  سنة   18
الفئة  أن  العراق، خاصة  مستقبل  اآلن  من 
وأقصد  لها،  فقريا  عمود  ال  التي  العمرية 
إن  النسبة..  هذه  ضمن  والتعليم  التربية 
األمية وباء خطير ال يجتاح الحاضر فقط 
التعامل  من  بد  وال  ايضا،  املستقبل  انما 
معها كقضية أمن قومي.. ال أملك أن أنصح 
مصّرة  املختصة  الجهات  أن  طاملا  بحلول، 

على عدم النظر إلى الغد.
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تعددت التكهنــات والقراءات لتوجهــات هذا الرجل 
إقليميًا ودوليًا، هناك من توقع أنه ســيتوجه شــرقًا، 
وآخــرون رؤوا أنه ســيذهب غربًا، هذه أبرز وأوســع 
التوقعات انتشــارًا، والغريب في األمر أال تجد طرحًا 
يقــول إن الســوداني ســيوزع اهتماماته بني الشــرق 
والغرب، مع البقاء في الوسط والنظر بإمعان للداخل 
العراقــي ومصالحه، وحقيقة هذا األمر مســتغرب، 
خصوصًا أن الســوداني وخالل عمله مســؤوًال محليًا 
في محافظة ميســان، ومن ثم نائبًا ومســؤوًال ووزيرًا 
حكوميًا في عــدة مناصب، لم يصــدر عنه ما يوحي 

بأنه منجذب للعبة املحاور اإلقليمية والدولية. 
بعــد تصويت مجلــس النواب على الكابينــة الوزارية 
لحكومة الســوداني، كانت أولــى زياراته إلى األردن، 
وقــد كانــت مفاجئة للجميــع على ما أظــن، فاألردن 
ليست دولة فاعلة وال مؤثرة إقليميًا، ثم أتبعها بزيارة 
للكويــت، تلتهــا الســعودية، ومن ثــم إيــران الدولة 
املحوريــة والشــديدة التأثير فــي املنطقــة والعالم، 

زيــارات بــدت كأنها رســائل موجهــة لــدول الجوار 
مفادها: أنا مع الجميع وليس لدّي موقف مســبق من 
أي طرف لحســاب آخر، هكذا بدت الرســالة وبهذه 
اللغــة قرأها أغلــب املحللني السياســيني، كمــا أنها 
تضمنت أيضًا رســالة ضمنيــة تفيد بأن الســوداني 
يريــد أن يقــدم عراقًا متصالحًا مع مــن حوله، لكنه 

يقدم مصالحه أوًال على مصالح اآلخرين. 
بعد هذه الجولــة اإلقليمية كان مــن املتوقع أن يحط 
الســوداني في مطار واشــنطن، هكذا توقع املحللون 
السياســيون وكذلك التســريبات الصحفية تحدثت 
عــن هذا األمر، لكــن املفاجأة كانت بــأن يتوجه إلى 
أملانيــا التي تعد منافســًا ال يســتهان بــه ألميركا في 
العراق، والجميع يعلم قصة شــركتّي سيمنز األملانية 
وجنــرال إلكتريــك األميركية وتنافســهما على ملف 

الطاقة الكهربائية في البالد. 
وبعد زيــارة برلني اســتمرت التكهنات بــأن الزيارة 
طائــرة  لكــن  املتحــدة،  للواليــات  ســتكون  املقبلــة 
السوداني حطت في فرنسا، وهي أيضًا دولة منافسة 

قوية ألميركا في العراق وأيضًا في مجال الطاقة. 

فــي الزيارتني خارج حــدود املنطقــة اإلقليمية أبرم 
الســوداني اتفاقيات بمبالغ ضخمة في عدة مجاالت 
األمــن واالقتصــاد والطاقــة والتجــارة والصناعــة 
وغيرهــا، فمــا هــي الرســالة التــي أراد الســوداني 

إيصالها للجميع؟. 
علــى مــا أظن أن رســائل الســوداني كانــت واضحة 
وصريحــة ومباشــرة، فقــد قــال ألميــركا: كل دول 
تســجيل  تريــد  مــن  هــي  العظمــى  العالــم ومنهــا 
حضورهــا فــي العــراق، وليــس نحن من نســتجدي 
نظرة منها، بل هي من تســتجدي عقــودًا واتفاقيات 
والصفقــات  باملشــاريع  املتخــم  البلــد  هــذا   فــي 

املليارية. 
أميــركا التــي كان لهــا موقف ســيئ مع العــراق في 
حربــه ضــد تنظيــم داعــش، رغــم اتفاقيــة اإلطار 
اإلســتراتيجية املبرمــة بــني البلدين، علــى ما أظن 
وصلتها رسائل الســوداني هي ودول العالم األخرى، 
وأتوقــع خــالل فتــرة وجيــزة ســتتقاطر علينــا دوًال 
وشركات تجعل واشــنطن تعض أصابع الندم حني ال 

ينفع الندم. 

استطيع تشــبيهه بما يمر به الكثيرون ممن يؤمنون 
بحكمــة "اذا لم تكن تعرف مــاذا تريد، فكل الطرق 
تؤدي إلى هناك"، التي استفحلت بهم ثقافة "خالف 
ُتعــرف" علــى حســاب األســس الرصينــة واملبادئ 
النقية وســمعة الدولــة ومؤسســاتها، ثقافة هجينة 
رفعــت من منســوب التدهور املجتمعــي واألخالقي 
بســبب غياب معاييــر منظومة االخالق السياســية 
املفاصــل  بعــض  علــى  القانــون  رقابــة  وضعــف 
الحيويــة، وكأن هنالــك عمليــة ممنهجة مســتمرة 
بتحديــث نفســها على غــرار التحديث الــذي يطرأ 
علــى انظمــة IOS واالندرويد والقيــاس مع الفارق، 
ألجل ضــرب البنية الفوقية التي هــي عماد التنمية 
واالســتقرار، والــذي انعكــس ذلــك ســلبًا على قوة 
واداء وســطوة الكثيــر مــن ادوات واجهــزة انفــاذ 
القانــون، وبالنتيجة أســاء وتغــّول الكثيــرو ن ممن 
فســروا بــأن حريــة التعبيــر املنصــوص عليها في 
املــادة 38 من الدســتور، بأنــه االســتهتار والخروج 
عــن املألــوف واألعراف العامــة والــذوق العام، بل 
ذهبوا أحيانًا كثيرة إلى االســتخفاف وعدم احترام 

هيبة الدولــة وقوانينها ومكانتهــا الفعلية، والتقليل 
من أهمية أحقيتها بمحاســبة املســيئني واملروجني 
لالفكار الهدامة واملتطرفة والدخيلة، التي تشــّوش 
وتشــتت الجهود الحكومية ملواجهة مهام خطرة في 
حقــل مكافحة االرهــاب والجريمــة املنظمة، والتي 
ســاهمت بعــض وســائل التواصــل االجتماعي من 
رفع مســتوى التحديات، وتفتيت النســيج املجتمعي 
وازديــاد عمليــات النصب واالحتيــال واالبتزاز، بل 
وزعزعت الثقة بالجهود املؤسساتية الرامية العادة 
ترميم ماتبقى من بقايا القشــرة الداخلية للتعايش 
الســلمي، ولتجنــب الزيادة امللحوظــة واملفرطة في 
رواسب عدم االحساس والشعور باملسؤولية الوطنية 
واالخالقيــة ودور املواطــن فــي دعم الدولــة، جعل 
صناعــة التفاهة هي عالمة فارقــة ومميزة وماركة 
مســجلة للكثير ممن يلهثون وراء الشهرة و"الطشة" 
 Cuttle كما يطلــق عليها اليوم، لخلق مجتمــع قطيع
society يســمع ويطيع تتزايد فيه ارتال من االمعات 
والعاهــات، التي مألت منصات الفيســبوك والتيك 
توك، تارة تطل علينا ســيدة تخاطب احد املسؤولني 
ليفتــح الطريق لها بعد أن أزعجها االزدحام، ليزيل 
مفــرزة كانت تنفذ مهامهــا بالبحث عن اإلرهابيني 

واملطلوبني، وأخــرى تظهر لنا وهــي متأثرة بأفالم 
رعــاة البقر وتكســاس لترمي العيــارات النارية في 
الهــواء، وما بني هذه وتلك نجــد املواطن قد وقع ما 
بــني مطرقة ســطوة نفــخ البراطــم وســندان نفوذ 
مؤخــرة الجكســارة، التــي لديهــا القــدرة لفتح اي 
انســداد مروري، بل لها القدرة على نقل أي منتسب 
امنــي يطبــق القانــون، إذا ما أزعج ذلــك مزاجها 

الليموني.
نحن شــعوب ال يعنينا التخطيط املســتقبلي لضمان 
لبنــاء  الوعــي  قــوة  يهمهــا  وال  االجيــال  مســتقبل 
االنســان، ألن جميع مقومــات اســتقبال التفاهات 
واالمــراض االجتماعيــة أصبحت متوفــرة لها بيئة 
مناسبة، باإلمكان وصفها بالفايروسات التي اصبح 
انتشــارها اسرع من انتشار الروائح العفنة وكوفيد-  
19، في ظل تراجع ملموس لدور الوطنيني واملثقفني 
واملخلصني، الذي يفتــرض أال يكون دورهم خجوال 
فــي التصدي ملثــل هذه املســؤولية العظيمــة، لكون 
التفاهة اصبحت الصبغة السائدة، التي بدأت تتأثر 
بها أجيال لم تــَر أمامها أفكارًا نموذجية، تعزز من 
الثقافة الحية والقيم االنســانية السامية واالصيلة، 

وبالتالي كلكم راٍع وكلكم مسؤوٍل عن رعيته.

لكن مــع ارتفــاع الــدوالر تغير الوضــع كليا. 
وبــدأت الطبقــة الفقيرة تشــعر بخــوف من 
االيــام القادمــة. انــه الخوف مــن مجهول ال 
يعرفونــه. لذلــك يصــرخ الجميــع مطالبني 

الحكومــة بالتدخــل النهاء ازمة ارتفاع ســغر 
صرف الدوالر. 

واحــدة  حقيقــة  يفهــم  العــادي  املواطــن 
هي:اســتقرار ســعر املواد الضرورية لحياته. 
ومــع البطالة، وانعدام فرص العمل، وفوضى 
السياسة يكون من الخطر جدا اهمال صعود 
اســعار املواد الغذائية، والــدواء وحتى اجرة 

النقل العام. 
لن يصمد راتبي االشــتراكي امام ازمة كهذه. 
وهذا ما يجعلني افكر بيأس بخط الفقر الذي 
اقــف عليــه، ويقف عليــه آالف مــن مواطني 

بلدي. 
لكــن هواجســي الشــخصية تشــبه هواجس 
اآلالف ممن يعملــون في قطــاع العمل الحر، 
الــذي يتاثــر بحركة التــداول التجــاري. ومع 

كل االحوال اشــترك مع الجميع في حمل هم 
الخوف من زيادة صعود سعر صرف الدوالر. 
وهــذا الخــوف مبرر فــي ظل وضع سياســي 
واعالمــي يطــرح جميــع االحتمــاالت، ومن 

ضمنها توقع لصعود أعلى.
وغيــر  املالــي  بالشــأن  املختصــون  يعــرف 
املختصني ايضا معنى عدم اســتقرار الوضع 
السوق في اي بلد. بكلمة بسيطة سيفقد البلد 
هويته االقتصادية. ولن يكون املواطن البسيط 
هــو املتضرر الوحيــد جراء الركــود، وارتفاع 
االســعار بل سنخســر فــرص االســتثمارات 
الضرورية النعــاش الواقع االقتصادي. ويبدو 
أن حلم مجيء مســتثمرين يسهمون في تغيير 
ركود الوضع الذي نعيشــه، مــا زال بعيدا عن 

متناول اليد.  

لنقل أن ازمة الدوالر االخيرة لم تكن متوقعة، 
ومهمــا تكن املبــررات، فإن هنــاك تخوفًا أن 
تســوء االحوال، ونشــهد هيجانا في الشارع، 
ظهــرت مالمحه فــي وقفــة احتجاجية قرب 
البنك املركزي اثر اعتقال بعض من اصحاب 
مكاتــب الصيرفة. وال أســتبعد أن تتســع قوة 
االحتجاجات، ال ســيما أن املواطن كان يعاني 
مــن مشــكالت كثيــرة، ثــم أضافت مشــكلة 

صعود صرف الدوالر عبئا جديدا عليه. 
لكــن هناك من يرى أن أفق حل هذه املشــكلة 
ليس بعيدا عن انظارنــا. وأن هناك إجراءات 
ســتتخذ من قبل البنك املركــزي إلنهاء هذه 
االزمــة املخيفــة، التــي تهــدد حيــاة النــاس 
وسالمتهم. اذن ال بد من وقفة حقيقية تشعر 

املواطنني بأنهم في املنطقة اآلمنة. 

الدين  عن  أحاديثنا  كثرة  من  الرغم  على 
مجتمعًا  نعدُّ  ال  أننا  إال  والــحــرام،  والحالل 
فاضال، بل قد يتعدى املوضوع لكوننا مجتمعا 
التطبيق،  قليل  الحديث  كثير  منافق،  ربما 
هذه  في  ساهمت  التي  األسباب  أهم  من  ولعلَّ 

الظاهرة هي: 
كموروثات  وطقوسه  الدين  مع  التعامل  أوال:     
العظمى  فاألغلبية  أكثر،  ال  وبيئية  اجتماعية 
يكثرون  مــن  خصوصا  املجتمع،  مــن  الــيــوم 
يفقهون  ال  والحرام  الحالل  حول  احاديثهم 
سألتهم  وإذا  األمور،  من  الكثير  تحريم  سبب 
فقط،  ــرام  ح بقول  فيكتفي  ــرام  ح هو  ــاذا  مل
وربما يصاب بالعصبية، ألنه اليمتلك السبب، 
وهذا  املــغــزى،  واليــعــرف  تبرير  لديه  وليس 
يعلموننا  فسابقا  االجتماعية،  النشأة  بسبب 
من  حرامًا،  والحرام  حالًال  الحالل  ويلقنوننا 
دون شرح السبب والعلة، وهذه التريبة هي من 
التفكير  وعدم  العقل  بتجميد  ايضًا  ساهمت 
نتج  الذي  والفعل،  القول  من  الجاهز  واتباع 
عنه التبعية، والتي إلى اآلن لم ُتحمد عواقبها، 
وتربينا عليها  تلقيناها  التي  املعلومة  أن  وربما 
هناك  كان  فسابقا  أصال،  صحيحة  تكن  لم 
منا  والكثير  والحرام،  العيب  بني  كبير  خلط 
يعتبر أن العيب بضرورة ان يكون حراما، على 
االجتماعية،  األعــراف  من  الكثير  أن  الرغم 
حالل  هي  "العيب"  قائمة  تحت  تندرج  التي 

وليست حراما أصال.  
يحمل  متكامل  حياة  اسلوب  الدين    ثانيا: 
جوانب روحية فقهية عقائدية والكثير غيرها، 
وهو  ــد  واح جانب  على  فقط  يركز  البعض 
الجانب الفقهي ويحاول االلتزام به، ولالسف 
يفشل في الكثير منه ويبدأ يناقض نفسه النه 
ترسم  من  هي  الجوانب  بقية  أن  يستوعب  لم 
متكاملة  أسسًا  وتضع  وتلونها،  كاملة  اللوحة 
عنها،  البصر  غض  يجب  وال  الحياة،  السلوب 
من  وهي  للدين  وأساس  رئيسي  مكمل  هي  بل 

تعطي له روحانيته.  
فقط  اجتماعي  كغطاء  الدين  استخدام    ثالثا: 
فالشخص  كثيرة،  وغايات  عديدة  السباب 
احيانا ال يعرف الدين بل قد ال يؤمن به أصال 
ما  بقدر  حرامه،  من  الدين  حالل  يهمه  وال 
الناس  ان  يرى  وحني  له  الناس  تقييم  يهمه 
بمظاهر  أو  باملتدين  وتشيد  تقدر  رقعته  في 
االمكان  قدر  الدور  تقمص  فيحاول  التدين، 
بني  والتناقض  الرياء  من  الكثير  يظهر  ولهذا 

أقواله وأفعاله.
العالم تغير اليوم وبدأ ال يعطي للجاهل أي حق، 
للمعلومة متاحة،  الوصول  أن وسيلة  خصوصا 
كامل  بتسليم  ُيأخذ  أال  يجب  املــوروث  فاليوم 
َوَجْدَنا  ا  وهذا ما أشار اليه القرآن الكريم (ِإنَّ
ْقَتُدوَن)،  مُّ آَثاِرِهم  َعَلٰى  ا  َوِإنَّ ٍة  مَّ

ُ
أ َعَلٰى  آَباَءَنا 

الدينية  سواء  االمــور،  كل  تخضع  أن  يجب  بل 
فهنا  يعقلون)،  لقوم  (آيات  للعقل  غيرها  أو 
التفكر والتأمل هو جزء كبير من حل املشكلة، 
أمرا  ُيعتبر  الدين  أن  كما  كلها،  يكن  لم  إن 
بداياته  في  ركز  فهو  االولى،  باملرتبة  روحانيا 
لذا  االساسي،  جوهره  هو  الذي  االيمان،  على 
وال  أركانه،  من  واحد  بركن  ُيعامل  أن  يجب  ال 
يجب أن ُيحصر بزاوية واحدة، فهذا يجعل منه 
أمرًا صعبًا وشاقًا، ويفقد الكثير من روحانيته 

وجوهره. 

وبدأت الحــروب التي رفعــت بالدًا على حســاب أخرى، 
وشــرد اآلالف ومات املاليــني عبر التاريخ البشــري، في 
سبيل هدف واحد هو إثبات أنهم سادة، دون أن يكلف أي 
منهم نفســه عناء السؤال عّما فعلوه بهذه األرض والنظر 

إلى الحال التي وصلت إليها.
يتحمل البشــر جميعــًا دون اســتثناء مســؤولية ما حدث 
ويحــدث لــألرض وشــعوبها مــن مــآٍس ودمار، بســبب 
الجرائم التي ارتكبت بحقهم من تدمير للبيئة والطبيعة، 
إلى الحــروب املتواصلة التي لم تهدأ منذ مئات الســنني 
بــكل ما ترافــق معها مــن قتل وتهجيــر وتدميــر وتلويث 

وتخريب.
كثيــرة هــي األنشــطة التي تمــارس علــى األرض وتؤدي 
عبر تراكمها الزمنــي إلى شــيخوختها وبالتالي القضاء 

عليهــا تدريجيــًا، من االكتظــاظ الســكاني الهائل الذي 
لــم تتمكن كل القوانــني من الحد منه، والــذي يؤدي إلى 
اســتنزاف املوارد الطبيعية وغير الطبيعيــة التي لم تعد 
تكفــي لتغطية اســتهالك هذا الكم الكبيــر واملتزايد من 
البشر، فضًال عن زيادة النفايات البشرية التي تؤدي إلى 
تلوث البيئة، هذا التلوث الذي يعتبر واحدًا من األســباب 
األكثــر إلحاحًا ملعالجتها، ملا تحمله مــن تأثير في الحياة 
علــى كوكــب األرض، إضافــة إلــى النفايــات الصناعية 
التــي ســببتها الــدول الكبــرى وأدت إلى مــا بتنا نحصد 
نتائجــه اليوم من ارتفاع في درجــة حرارة األرض وتلوث 
الهواء وامليــاه، نتيجة االحتبــاس الحــراري الناتج عنها 
والذي يستقطب سنويًا عشرات الدول ملناقشته ومحاولة 
التوصل إلى حلول بشأنه ولكن دون جدوى، في ظل تعنت 
دول ورفضهــا القيــام بإجراءات تخفف منــه، وهو الذي 
يسهم سنويًا بإحراق آالف الهكتارات من الغابات ويدمر 
الغطــاء األخضر لــألرض، فضًال عــن الفيضانات التي 

قتلت وشردت اآلالف.
كل ذلــك يؤثــر بشــكل مباشــر وغير مباشــر فــي التنوع 
البايولوجــي الــذي يمتاز بــه كوكب األرض، هــذا التنوع 
الــذي يؤمن كل أشــكال الحياة، ويضمن صحة اإلنســان 
وســالمته، ويوفــر الهــواء وامليــاه النظيفــة، واألغذيــة 
الصحيــة الســليمة، فضــًال عن كونــه مصــدرًا لألدوية 

والعالجات الطبية الالزمة لحياة اإلنسان.
إّن النشــاط البشــري غير املســؤول علــى كوكب األرض 
أدى إلــى نتائج كارثية وخطيرة على البشــرية أجمع، بما 
فيهــا انهيار منظومة الغــذاء والصحة، ويبــدو أّن الوقت 
لــم يعد فــي صالحنا إن أردنــا لهــذه األرض التي نعيش 
عليها أن تستمر، وال بّد من العمل على وقف تلك األنشطة 
التي تدمر الحيــاة والتنوع البايولوجي عليها، الســتعادة 
واســتدامة كوكبنا ســليمًا، عبر إعادة النظــر في عالقة 
اإلنسان مع الطبيعة ومع اإلنسان اآلخر، وإعطائها مزيدًا 
من االهتمام واألولوية، بعيدًا عــن أنانية الدول والحكام 

واألفــراد التــي تتحكم فــي األرض عبر قــرارات وأفعال 
وجرائــم ترتكب بحقها، وإال لن يبقى منا من يحكي كيف 

دمّر البشر كوكبهم.
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ســّلمت شــركة "بوينغ" الثالثاء الفائت آخر 
نســخة مــن طائرتهــا الشــهيرة 747 التــي 
أســهمت في جعل الســفر جوًا في متناول كل 
الفئات، ونقلت الرؤساء األميركيني وتميزت 

بـ"حدبة" في مقّدمها.
وحضــر آالف املوظفني والزبائــن واملوردين 
الســابقني والحاليــني للشــركة فــي مصنــع 
إيفريــت بشــمال غــرب الواليــات املتحــدة 
مراسم تسليم شــركة "أطلس إير" الطائرة، 

وهي من طراز 8-747 املخصصة للشحن.
وبتوقفهــا عن إنتــاج الطائرة بعــد أكثر من 
خمســني عامًا علــى رحلتهــا األولــى وإنتاج 
1574 نســخة منهــا، تطوي "بوينــغ" صفحة 
مهمة فــي مجــال الطيــران املدنــي. بفضل 
حجمها وشــعاع عملياتهــا وفاعليتها، مّكنت 
طائــرة 747 "الطبقــة الوســطى من الســفر 
إلى خارج أوروبا أو الواليات املتحدة بأسعار 
تذاكر معقولة ، حتى خــالل أزمة النفط في 
سبعينيات القرن العشــرين"، على ما الحظ 
خبيــر الطيــران فــي شــركة "إيــر" ميشــال 
ميرلــوزو. واعتبــر ميرلــوزو إن 747 "فتحت 
العالــم"، قبــل أن تتراجع مكانتهــا مع إنتاج 
طائرات أكثر كفاءة، وتستهلك كمية أقل من 

الكيروسني.
بــدأت قصــة طائــرة 747 فــي الســتينيات، 
عندمــا أصبــح الســفر الجوي أكثر شــيوعًا 
وباتــت املطارات تشــهد حركة أكبــر بكثير. 
وبتشــجيع من شــركة "بانام"، قررت "بوينغ" 
بنــاء طائــرة يمكنهــا نقــل عــدد أكبــر من 
البدايــة  فــي  مهندســوها  وفّكــر  الــركاب. 
بتركيب جسمي طائرة، أحدهما فوق اآلخر، 
لكّنهم أحجمــوا عن ذلك بدافــع القلق على 
ركاب الجســم األعلــى فــي حالــة اإلخــالء. 
ويروي مــؤرخ "بوينــغ" مايكل لومبــاردي أن 
املهندســني ارتأوا "جعل الطائرة أوســع بدًال 
من جعلها أكثر ارتفاعــًا". وباتت طائرة 747 

التي ُوصفت بـ"ملكة األجواء" أو "جامبو ِجت" 
أول طائرة ذات ممرين.

ومنــذ البدايــة، ُصممــت الطائــرة املزودة 
بأربعــة مفاعــالت لشــحن البضائــع، وهي 
تفتح مــن األمام لتســهيل تحميــل البضائع 
الكبيــرة. وأقيمــت قمــرة القيادة فــي نقطة 
أعلــى، ووراءهــا بعــض املقاعــد املخصصة 
للدرجــات املميزة، مما يفســر وجــود النتوء 
الــذي يشــكل عالمة فارقــة لهــذه الطائرة. 
وبقيــت 747 أكبر طائــرة ركاب في الســوق 
حتى طــرح "إيرباص إيــه 380" خالل العقد 
األول من القرن الحادي والعشــرين. والحظ 
ميشــال ميرلوزو أن هذه الطائرة شكلت في 
الثمانينــات والتســعينات "العمــود الفقري" 
املطــارات  أبــرز  بــني  الرحــالت  ملنظومــة 
الكبيــرة كنيويــورك أو باريــس أو لنــدن. ثم 
تراجعــت أهمية 747 مع بــدء طرح طائرات 
املسافات الطويلة األكثر كفاءة في استهالك 
الوقــود والتي يمكــن أن تنتقل بســهولة أكبر 
من نقطة إلى أخرى على الكرة األرضية من 
دون املــرور باملطارات التي تشــكل "محاور" 
لحركة الطيران، وبينها، من "بوينغ"، طرازا 
مــن   "350 و"إيــه  و777،  "دريمالينــر"   787
"إيربــاص"، وهــي طائــرات تمتلئ بســهولة 

أكبر وترّتب نفقات أقل.
وقال ميشــال ميرلــوزو "مــع أن النظر أعيد 
فــي تصميــم 747 ثالث أو أربع مــرات ، كان 
التطــور التكنولوجــي محــدودًا مــن حيــث 

إلكترونيات الطيران واملحركات".
ولــم تتمكــن "بوينــغ" من بيــع أكثــر من 48 
نســخة مــن طائرة الــركاب و107 نســخ من 
 طائرة الشــحن بعــد آخر تعديل عــام 2005

 وهو 747-8.
أنهــا   2020 صيــف  فــي  "بوينــغ"  وأعلنــت 

ستتوقف عن إنتاجها عام 2022.
وســتواصل الطائــرة التحليــق فــي األجواء 
لبضعة عقود، وخصوصًا النسخة املخصصة 

للشحن منها.

ة من ســت  تتكــون القشــرة املخيــة البشــريَّ
ة، واآلن يعمل فريٌق من العلماء  طبقــات خلويَّ
Precision Neuro- (ااملهندســني في شــركة 

ل الطبقة  science) علــى بناء جهاز قد ُيشــكِّ
السابعة.

وُيطلق على الجهاز اســم "واجهــة الطبقة 7 
 ،(Layer 7 Cortical Interface) القشــرية" 
تهــدف  دماغيــة  شــريحة  أو  غرســة  وهــو 
إلــى مســاعدة املرضــى املصابــني بالشــلل 
على تشــغيل األجهــزة الرقمية باســتخدام 

اإلشارات العصبية فقط.
وهــذا يعنــي أنَّ املرضــى الذيــن يعانون من 
التصلــب  مثــل:  حــادة،  ة  تنكســيَّ أمــراض 
الجانبي الضمــوري، سيســتعيدون قدرتهم 
علــى التواصــل مــع أحبائهــم عــن طريــق 
تحريك املؤشــرات، والكتابة علــى األجهزة 
الذكية، وحتى الوصول إلى وســائل التواصل 

االجتماعي بأذهانهم.
 (Layer 7 Cortical Interface) وتحــوي 
مصفوفة أقطاب تشــبه قطعة من الشــريط 
الالصــق وهي أرق من شــعرة اإلنســان، ما 
يساعدها على التوافق مع سطح الدماغ دون 

اإلضرار بأي نسيج.
 ،(Precision Neuroscience) وُتعــد شــركة
التي تأسســت عام 2021، واحدًة من العديد 
من الشــركات التي تعمل في صناعة "واجهة 
ف واجهة  الدماغ والحاســوب" الناشئة. وُتعرَّ
الدماغ والحاســوب أنها نظام يفك تشــفير 

أوامــر  إلــى  ويترجمهــا  الدمــاغ  إشــارات 
للتقنيات الخارجية، وقد نجحت العديد من 

الشركات في إنشاء أجهزة بهذه اإلمكانية.
وشــارك في تأسيس الشــركة مايكل ماجر، 
وبنيامــني رابوبورت، الذي شــارك أيًضا في 
 (Neuralink) نيورالينــك  شــركة  تأســيس 

التابعة للملياردير إيلون ماسك. 
وفي حني أن تقنية واجهة الدماغ والحاسوب 
مــن نيورالينــك ُصممــت لُتغرس مباشــرًة 
Preci- (ـــي أنســجة الدمــاغ، تعتمد تقنيــة 
sion Neuroscience) علــى تقنيــة جراحية 
مصممة لتكون طفيفة التوغل. ولغرس جهاز 
(Layer 7 Cortical Interface) فــي الدماغ، 
َيشــقُّ الجّراح َشــًقا رفيًعا جًدا في الجمجمة 
ينزلق من خالله الجهاز كما تنزلق الرسالة 

حني وضعها في صندوق البريد. 
وقــال ماجر، وهــو أيًضا الرئيــس التنفيذي 
إن   (Precision Neuroscience) لشــركة 
سماكة الشــق ال تتعدى ميليمتًرا واحًدا، وهو 
صغيــر جًدا لدرجــة أن املرضى ال يحتاجون 

معه إلى حلق شعرهم إلجراء العملية. 
وتســمح طبيعة اإلجراء للشركة بزيادة عدد 
األقطاب الكهربائية املوجودة على املصفوفة 
بســهولة، والتي قال ماجر إنها ستســمح في 
النهاية باســتخدام الشــريحة الدماغية في 
التطبيقــات العصبيــة التي تتجاوز الشــلل. 
ويمكن عكس اإلجراء أيًضا إذا قرر املرضى 
أنهــم لم يعــودوا يريــدون الــزرع أو يريدون 

إصدارات أحدث في املستقبل.

 

كانت الساعة 8,59 صباحًا على الساحل الشرقي 
للواليات املتحدة عندما اقترب مكوك "كولومبيا" 
الفضائــي األميركي مــن األرض بســرعة تزيد 
علــى 21 ألــف كيلومتر فــي الســاعة. وبعد بضع 
دقائق، تحّطم مخّلفًا وميضًا برتقاليًا كان مرئيًا 
على بعد الـ61 كيلومترًا التي كانت تفصل املكوك 

عن سطح األرض.
وتناثــرت بقايــا "كولومبيــا" في ســماء الواليات 

املتحدة بني تكساس ولويزيانا.
وأظهــر شــريط فيديــو ُعثــر عليــه الحقــًا مــع 
الحطام، رواد الفضــاء وهم ينظرون عبر نوافذ 

املكوك قبل نحو عشر دقائق من وقوع الحادثة.
وقال أحدهم "اللون برتقالي ساطع، أصفر، حول 
الجهة األماميــة للمكوك". ثم يدخــل "كولومبيا" 
الغالف الجــوي، ُمحاطًا بكرة من البالزما ذات 

حرارة عالية جدًا.

خمسة رجال وامرأتان
وأصبحت املشــاهد غير واضحة ثم ســوداء قبل 
أربع دقائق من اكتشــاف مركــز التحكم باملهمة 
الفضائيــة في هيوســنت (تكســاس) مشــكالت 

أولى في أجهزة املكوك.
وأشار التقرير النهائي لوكالة الفضاء األميركية 
(ناســا) إلــى أّن رواد الفضــاء حظــوا بالوقــت 
الكافــي ليدركــوا وجــود مشــكلة مــا، إذ حــاول 
قائد املكوك اســتعادة الســيطرة "قبــل أْن يفقد 
عناصر الطاقم الوعي" بســبب انخفاض ضغط 

املقصورة.
وكان في املكوك ســبعة رواد فضاء: خمسة رجال 
وامرأتــان بينهــم ســتة أميركيــني، وُيعــدُّ هؤالء 
حتى اليــوم آخر الضحايا الذيــن قضوا بحادثة 
مرتبطــة بالفضاء، بعد ســبعة عشــر عامًا على 

تحطم مكوك "تشالنجر" األميركي عام 1986.

انتقاد الذع لناسا
طلق "كولومبيا" فــي منتصف كانون الثاني من 

ُ
وأ

كيب كانافيرال، في مهمــة علمية فضائية كانت 
الثامنة والعشرين للمكوك.

وبعــد 81,7 ثانية علــى إقالعــه، انفصلت قطعة 
مــن الدرع الحرارية الواقية بحجم حقيبة ســفر 
عن خــزان الوقود املركــزي، واصطدمت بحافة 
الجنــاح األيســر، ممــا أدى إلــى تصــّدع الدرع 

الحراري.
وكان متخصصــون تقنيــون طالبوا مــرات عدة 
بإجراء فحــص بصري للمكوك قبــل عودته إلى 

األرض، إال أّن طلبهم لم يلق آذانًا صاغية.
وبعد ستة عشر يومًا، أتاحت الثغرة التي تشّكلت 
دخول غازات شــديدة السخونة (أكثر من 1000 
درجــة) ناتجة عــن احتكاك املكــوك بالطبقات 
العليا من الغالف الجوي. وبدأ الجزء املكّون من 

األلومنيوم في الجناح األيسر يذوب ويتحّطم.
وبعد ســبعة أشــهر على الكارثة، كتب املحققون 
الثالثة عشــر فــي مجلــس التحقيق فــي حادثة 
بــأّن  مقتنعــون  "نحــن   ،(CAIB) كولومبيــا 
املمارســات اإلداريــة الخاصة ببرنامــج مكوك 
"كولومبيا" الفضائي تشكل سببًا للحادث بقدر ما 

تمثله مشــكلة العزل التي طالت الجناح األيسر". 
وســّلط تقريرهــم الــذي تأّلف مــن 250 صفحة 
الضوء على "األســباب التنظيميــة املتجذرة في 
تاريــخ الوكالــة وثقافتهــا" تحديدًا. ونــّدد معدو 
التقرير بـ"املوارد املحدودة، واألولويات املتقلبة، 
والضغوط الخاصة بعمليات اإلقالع، وغير ذلك 
من األمــور"، موجهني انتقادًا لوكالة ناســا لعدم 
احترامها إجراءات الســالمة وميلها إلى االّتكال 

على نجاحاتها السابقة.

العودة مع "سبايس اكس"
وتمثــل املكــوكات األميركية نظام نقــل فضائي 
مميــزًا. وتتكّون من طائــرة فضائيــة يمكنها أْن 
تحمل طاقمــًا وأقمــارًا اصطناعيــة، باإلضافة 
إلــى معززيــن يعمــالن بالوقود الصلــب وخزان 

خارجي، وهي قابلة إلعادة االستخدام.
رســلت خمســة مكوكات فضائية أميركية إلى 

ُ
وأ

الفضــاء هي كولومبيا وتشــالنجر وديســكوفري 
وأتالنتس وإنديفور.

وبعد حادثة تحطم كولومبيا عام 2003، اّتخذت 
اإلدارة األميركية التي كانت برئاسة جورج دبليو 
بوش آنــذاك، قــرارًا بإيقاف املكــوكات الثالث 
التــي كانت ال تــزال ُتســتخدم في مهمــات، عن 
العمل عــام 2011 بمجرد إنجــاز محطة الفضاء 

الدولية.
وكانت الواليــات املتحدة تعتمد حتى العام 2020 
واســتئناف املهمــات مع شــركة "ســبايس إكس" 
الخاصــة، علــى روســيا لنقــل رواد فضــاء إلى 

محطة الفضاء الدولية.

اكتشف فريٌق من العلماء اليابانيني 
أنَّ لعاب املرضــى املصابني بمتغير 
 COVID) مــن فيــروس Omicron
19 –) يحتــوي علــى عــدٍد أكبر من 
جزيئات فيروس كورونا الجديد في 

حالة أكثر عرضة لالنتقال.
وقالــوا إنَّ هــذا يعنــي أنَّ قطــرات 
اللعــاب التي تحتــوي علــى كميات 
أكبــر من الفيروســات تنتقــل أبعد 
وتســتمر لفترة أطول في الهواء من 
قطرات املرضى املصابني بســاللة 

ة. الفيروس األصليَّ
أســتاذ  إيمــاي،  كينيتشــي  وقــال 
األمراض املعديــة واملناعة في كلية 
طب األســنان بجامعة نيهون، الذي 
شــارك في البحث "قد تكــون حالة 
عامــًال  اللعــاب  فــي  الفيروســات 
رئيسًا وراء انتشار متغير أوميكرون 

من خــالل انتقال الهبــاء الجوي"، 
االكتشــاف  إنَّ  الباحثــون  وقــال 
يفسر على األرجح ســبب استمرار 
موجات عدوى أوميكرون، مضيفني 
أنه ســيظل مــن الضــروري للناس 
تهوية األماكن وارتــداء األقنعة في 
األيام واألشــهر القادمــة. وقد علم 
أنَّ املتغيــر Omicron يتكاثر بشــكٍل 
ة  أســرع في خاليــا الشــعب الهوائيَّ
من متغيــر دلتــا، الذي تســبب في 
املوجة الخامســة في صيــف العام 
2021. ومع ذلك ظلــت الحالة التي 
تحتــوي فيهــا جزيئــات الفيــروس 
مــن متغيــر Omicron فــي اللعاب، 
املســؤولة عن انتقــال الهباء الجوي 

من خالل قطرات دقيقة لغزًا.
وزمــالؤه،  إيمــاي  كينيتشــي  وكان 
قــد أخذوا عينــات مــن اللعاب من 
(كوفيــد – 19) زاروا  90 مريضــًا بـ
عيــادة ناغويا بني شــهري تشــرين 

الثاني 2020 وشباط 2022.
الطــرد  الباحثــون،  واســتخدم 
ــة  الجينيَّ واالختبــارات  املركــزي 
لتحليــل حالة الفيروســات التاجية 
أوميكــرون  ملتغيــر  الجديــدة 
ومتغيــر دلتــا والســاللة األصليــة 
غيــر الطافــرة في لعــاب املرضى، 
جزيئــات  أنَّ  دراســتهم  وأظهــرت 
حالتــني  فــي  موجــودة  الفيــروس 
فــي اللعــاب. ترتبــط فــي إحداها 
الجســيمات بخاليــا منفصلــة عن 
داخل الفــم، إما موجــودة في تلك 

الخاليا أو متصلة بمحيطها. 
تكــون  األخــرى،  الحالــة  وفــي 
الجســيمات فــي حالــة خاليــة من 
الخاليــا وغيــر مرتبطة بهــا. ركز 
العلمــاء فــي الفريق علــى جزيئات 
الفيــروس فــي الحالــة الخالية من 
الخاليــا، وكان عددهم 3.21 مليون 
لــكل ســنتيمتر مكعــب مــن اللعاب 

ثالثــة  نحــو  أو   ،Omicron ملتغيــر 
أضعاف عدد 1.17 مليون لكل ســم 
مكعــب ملتغير دلتــا و18 ضعف عدد 
180,000 لكل ســم مكعب لســاللة 
الفيروس األصليــة. وقال الباحثون 
إن الخاليا املشــتقة من داخل الفم 
يبلــغ قياســها 0.01 ملليمتــر علــى 
األقــل، وســقطت قطــرات كبيــرة 
تحتــوي علــى خاليــا مماثلــة بعــد 

السفر من 1 إلى 2 متر.
علــى النقيــض مــن ذلــك، توجــد 
الفيروسات الخالية من الخاليا في 
قطرات دقيقة يبلغ قياســها 0.005 
مم أو أقل، والتي تنتقل أبعد وتبقى 
في الهــواء لفترة أطول. وقال إيماي 
"ســيكون مــن األهميــة بمــكان في 
املستقبل دراســة نسبة الفيروسات 
الخاليــة مــن الخاليــا فــي اللعاب 
خــالل املرحلــة املبكرة مــن ظهور 

متغير جديد للفيروس".
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الشاعر احسان العيد تربطني به عالقة معرفة شعرية طويلة تعود إلى نهاية القرن املنصرم، إذ  كنت أنشر له بعض 
نتاجاته الشعبية في الصحف املحلية التي كنت أعمل فيها أسوة بالشعراء اآلخرين ..

يومها كان العيد يسكن في مدينته ومربع صباه حاضرة الشعر األصيل بنوعيه الفصيح والشعبي وأعني بذلك (سوق 
الشــيوخ) التي تعد منجمًا ذهبيًا من مناجم (األبوذية )العراقية املؤثرة، فهي مدينة رائد األبوذية الشــهير الراحل 
(أبو معيشــي)، وأقرانه الكبار .. إحســان العيد الذي استقر في الســنوات األخيرة في العاصمة بغداد، وصلتني منه 
قبل أيام نســخة من مجموعته الشعرية األخيرة (في البســاتني) الصادرة في أواخر عام / 2022 املنصرم  وتضم ( 
100) صفحة من الحجم املتوســط مكرسة فقط لشــعر األبوذية العائد للشاعر العيد، إذ نشر فيها أكثر من (300) 

بيت أبوذية عالج فيها موضوعات مختلفة منها العتاب والغزل...

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

والعمــل  الفكــرة  ذات  الحداثــة  تعــد 
الرقمــي في التشــكيل من األمــور التي 
أضافــت الكثيــر للفــن بصــورة عامة، 
فيمــا يختلــف األســلوب ومــواد العمل 
ة لها توأمها الرقمي  فالفرشــاة الخشبيَّ
ورهــن  الفنــان  أمــر  طــوع  وكلتاهمــا 
إبداعــه.. وانطالقــًا من مبــدأ اإليمان 
بالحداثــة فــي العمــل الفني والســعي 
نجــد  ال  نفســها،  األهــداف  لتحقيــق 
ة على سواها إال  ة للفنون الرقميَّ أفضليَّ
ببعض األمور املتعلقــة بالجهد والوقت 
واإلنتــاج. وقطعــًا التشــكيل الرقمي ال 
يعنــي التصميم، فلــكل منهمــا مجاله 
-وال أريــد تشــتيت ذهن القــارئ بهذه 
املقارنــات ألنَّ موضوعــي هــذه املــرة 
مختلف- إذ إن الفنانة وضعت إلبداعها 
ــة الكثير  نمطــًا ثريــًا أخذ مــن الواقعيَّ
وقليــًال مــن الكالســيكية وشــيئا مــن 

التعبيريــة. وهنــا يكمــن الفن، فســواء 
رســم الفنان بالريشــة، أو الفرشاة، أو 
السكني، أو القلم، بالنتيجة نحن نبحث 
عــن منجزه ال عن أدواته، ورشــا ســعد 
اســتخدمت جميع األدوات آنفة الذكر، 
وأضافت لها العمل الرقمي في تشكيلة 
ة  راقية شــفيفة من اللوحــات البغداديَّ
التي تســتحق التأّمــل والقــراءة. فهذا 
النــوع من التشــكيل ومنذ بــزوغ فجره 
علــى يد جواد ســليم وإلــى اآلن أصبح 
ــات الفن التشــكيلي العراقي  من محليَّ
والزمــن  الثابــت  باملــكان  املرتبــط 
جايلــه  ومــن  ســليم  جــواد  املتغّيــر. 
وتبعــه مــن رّواد هــذه املدرســة معظم 
أعمالهــم جعلــت من البيــت البغدادي 
والبيوت  ــة،  الفنيَّ منطلقــًا لقراءاتهــم 
فــي مجتمعاتنــا تقودها املــرأة، لذلك 
اســُتخدمت هــذه الثيمــة كأســاس في 
اإلخراج والتشــكيل واإلنتاج، فرســموا 
ة بتفصيالت حياتها من  املرأة البغداديَّ

 البيت البغدادي إلى عملها مرورًا بأدق
التفاصيل .

لوحاتهــا  فــي  اعتمــدت  ســعد  رشــا 
ــة لهذه املدرســة  ــة النمطيَّ علــى الهويَّ
نــرى  بطريقــة  األلــوان  واســتخدمت 
شــاملة،  وأخــرى  خاصــًا  إيحــاًء  لهــا 
واألخضــر،  واألحمــر،  فــاألزرق، 
واألصفر، واأللوان الخاصة باملالبس، 
للشــعر  املســتخدم  األســود  خاصــة 
أو  ــة،  البغداديَّ ــة  العراقيَّ والعبــاءة 
الــوان كماليــات وإكسســوار التجميــل 
الســمائي،  والفيــروزي  كاألزرق، 
واالزرق املائــي، وغيرهمــا، جميع هذه 
والطمأنينــة  الراحــة  تبعــث  األلــوان 
فــي النفس وتنقل املشــاهد مــن محله 
عبــر مخيلة شــفيفة نحو آفــاق الحياة 
ة التي تديرهــا املرأة كما أنها  البغداديَّ
 ركزت علــى تناغم عاطفي بــني العقل 

والعاطفة. 
وبالوقت نفســه لم تتخل عن بغداديتها 

ة  وبيئتهــا فاعتمــدت األزيــاء البغداديَّ
ــة  بآليَّ التراثــي  الطابــع  ذات  األنيقــة 
ــة فالعبــاءة والوشــم التراثــي  حداثويَّ
واملحيــط وخلفيــات اللوحــات كل هذه 
الحــركات تصب فــي مجــرى الجمال 
البغــدادي. ولــم نلحظ ارتبــاط أعمال 
التشــكيلي  باملحتــوى  الفنانــة  هــذه 
البغــدادي الصــرف، بــل إّنهــا ركزت 
علــى الفتاة بشــكل خــاص، واخضعت 
ــة تمتاز برقي  ــة حداثويَّ الفكرة لنمطيَّ
الرؤيــة ودقــة اإلخــراج تــارة، كما في 
لوحاتها التي تجّســد املجال التصويري 
املجــرد للمــرأة، ومخيلــة راقيــة تارًة 
أخرى وهي ترســم الفتــاة على هيئات 
ــة واضحــة، فالنخيــل في رأس  تعبيريَّ
الفتاة له إيحاءاته العميقة ولون الدموع 
الفيــروزي الذي ربما تريــد الفنانة أن 
تضعه في خانة الفرح املبكي، جّســدت 
ــة، وهي بهذا  فيــه روح املــرأة البغداديَّ
جمعــت بــني التــراث والحداثــة عبــر 

اللــون  باعتمادهــا  ــة  لونيَّ ايحــاءات 
األخضــر املطلــق للنخيل واســتخدامه 
بطريقة تدعــو للتأمل والتوقف، فاألمل 
والخصوبة ووســع أفق التفكير والنضج 
العقلــي والرقــي العاطفــي ووجــه فتاة 
ــة، جميــع هــذه الحــركات لها  بغداديَّ
ة وتخفــي  ــة وفلســفيَّ ايحــاءات عاطفيَّ
خلفهــا أكثــر مــن قــراءة. فــاذا عدنا 
للوحاتها نجد السالم ورمزياته والحب 
ة البحتة  وإســقاطاته واألنوثة الشــرقيَّ
ة  املتمثلة بألوان العيون والشــعر ونمطيَّ
ة  اإلخراج الفنــي والحركات التشــكيليَّ
ة  كافــة أغرقت بصورة املــرأة البغداديَّ
املحترمة، فتفاصيل الجســد واملالبس 
التخييلــي  املجــال  وحتــى  وألوانهــا، 
لألعمــال  املكانــي  التمثيــل  لعناصــر 
جميــع هــذه التفاصيل تأخذنــا باتجاه 
ة الفنانة رشــا ســعد فهي ابنة  شــخصيَّ
ة،  بيئتهــا املتأثرة باألصالــة االجتماعيَّ
وكذلك مهنتها كمربيــة فاضلة وكاتبة 

شــفيفة جعلــت منهــا شــخصية متزنة 
ة  واألخالقيَّ ة  التربويَّ باملســؤولية  تشعر 
ة؛ لــذا تميــزت ولــم تتوقف  واإلنســانيَّ
ــة واحدة،  عــن نمط معــني أو هوية فنيَّ
فقد رســمت بالقلــم الواحــد واألقالم 
ــة واألكريلك  ة والزيتيَّ ة واملائيَّ الخشــبيَّ
على لوحــات، وعلــى الكتب وأســهمت 
في إعداد القصص املصورة، ورســمت 
علــى األوانــي، وصممــت العديــد من 
اإلكسسوار، وأبدعت في مجاالت شتى، 
فنالــت الجوائــز وحصلــت علــى أكثر 
ة  من تكريــم ودخلت املوســوعة األردنيَّ
ة وأقامــت املعارض  التشــكيليَّ للفنــون 
في الجامعات وشــاركت فــي املعارض 
املحليــة، وقد تناولــت املــرأة العراقية 
عبــر جميــع انتقاالتها منذ ســومر إلى 
ة  يومنا هــذا، فأبدعت وأثبتت أن املحليَّ
ة فاحترام  هي أســاس االنطالق للعامليَّ
الفنان واملبــدع ملكانه ســينقله ألماكن 

تليق به وتعظم من عطائه.
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قبــل أن تكون فنــًا إتصاليًا وأداَة بني ُمرِســل ومســتقبٍل 
، ال تخــرُج عــن دائــرة 

ً
 االدبيــة وظيفــة

ُ
كانــت الكتابــة

 الكاتب فيها ال تفترُق عن وظيفِة الحكيم 
ُ

الوعظ، ومهمة
والخطيــب، فــي الجماعــة، فهو ملــزٌم بترســيخ القيم 
ة بني الناس، موَكٌل بها، قائٌم عليها  ة واالنسانيَّ األخالقيَّ
، ســمائٍي أو أرضي. الشــاعر والكاتب فيها  بإذٍن فوقــيٍّ
رســوالن صادقان، وأمينان على القيــم النبيلة، عبر ما 
ان من أشــعار وقصص، كذلك كانت فنون  يكتبان ويخطَّ
ة أيضــًا، وال يمكن  الكتابــة األخرى، فهي فنــون وظائفيَّ
حملها على أنها ترجمة للفكر ونقل للمشــاعر، ذلك ألنَّ 
ة تلك، ولم ُيعمل به  الخيال كان موقوفًا، بحكم الوظائفيَّ

بعد. 
  الكتابــاُت تلــك أمســت مــن ماضــي الكتابة، ودرســًا 
ى وظيفته، بعد أْن قــد أطاح الفهم  أخالقيــًا ال غيــر، أدَّ
ــة الحديثة  الحديــث للكتابــة ومن ثــم املــدارس النقديَّ

بالكثير منها، هابطًا بها الى ما دوِن الفن...

15

هناك أشــياء ال تســتهويني أو تعجبني كفــرد في مجتمع أو قــل إّنها ال تلفت انتباهي أساســًا مثل "كتابــات، وتصرفات من 
 هو اإلعراض عن تلك األشــياء فقط، ال 

ً
أشــخاص وأشــياء، وربما أشــخاص قد يثيرون اشــمئزازي" فما عليَّ فعله حقيقة

ة عن ذاتي بالتخلــي فقط، هذا هو االلتزام  أوليهــا اهتمامًا بمعنى أنَّ الحل بالنســبة لي كفرٍد هو تخفيف الحمولة النفســيَّ
ًا، ليس لي غير ذلك من ردات الفعل ازاء تلك الوضعيات، وغيري كذلك ربما ال تعجبهم بعض األشياء  املطلوب مني عقالنيَّ
والكتابات، وربما األشخاص فما عليهم إّال أن يعرضوا عنها وال يظهروا لها أيَّ اهتمام، ذلك فقط ما يمكن في ردات الفعل 

املبررة...
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برامج وتشويه
الروائــي والكاتب أحمــد الجنديل يقــول إن اللغة 
العربية تمتــاز بأهميٍة كبيرة فــي حياتنا فهي لغة 
القرآن الكريم، وتمتلك قدرة كبيرة على الخطاب 
ووضــوح املعنى من خالل الدال واملدلول والداللة، 
ويضيــف إن ما يمّيز اللغة العربية أّنها لغة شــاملة 
قــادرة على كتابة ما تعجز عنــه بعض اللغات فهي 
لغــة التاريــخ واآلداب والفنــون واإلعــالم والدين 
والفلســفة والتعليم، تســتطيع أن تحقــق التواصل 
بني النــاس، وهي كالم الله حيــث ذكر في محكم 
كتابه، وفي ســورة يوسف: (إنا أنزلناه قرآنا عربيا 
لعلكم تعقلون) .ويشــير وبرغــم الكثير من النوايا 
الخبيثة واملحاوالت الشريرة التي حاولت اإلساءة 
الــى لغتنــا إّال أّنها ظلت صامــدة، وهنا يحضرني 
قول مصطفى صــادق الرافعي (إنَّ هــذه العربية 
بنيت على أصل سحري يجعل شبابها خالدا عليها 
فال تهــرم وال تموت)، ويضيف انــه ورغم إدراكنا 
أن بنــاء املجتمع والنهوض بــه ال يتم إّال عن طريق 
لغتــه والتمســك بقواعدهــا إال اننــا نالحظ ومع 
االسف الشديد ان بعض وسائل االعالم (املسموع 
واملقروء واملرئي) قد أســهم في تشــويه العناصر 
الجمالّيــة من خــالل تقديم برامــج اعتمدت على 
اللهجــات املحلّيــة، كمــا نالحــظ كثــرة األخطاء 
فــي الكثير مــن املطبوعــات، كما ان مــن املحزن 
مشــاهدة بعض برامج االطفال وهي تتحدث بلغة 
بعيدة عــن اللغة العربّية الفصحــى بحجة ايصال 
املعلومــة بوضوح من دون معرفــة ان اللغة العربية 
فيها حاضنات للوضوح يمكن اســتخدامها للكبار 
والصغار، وانها تســاعد على تقويم اللسان وصقل 
الــذوق وتنمية الحــس الجمالــي الــى غيرها من 
الصفــات االيجابيــة التي تتوفر في اللغــة العربية 
.ويذهب الجنديل الى ما يقول عنه شــيوع األخطاء 
النحوية  واالمالئية  وكثــرة الكتابة باللغة العامية  
ة وهو ما يحتاج الى  مع استخدام  املفردات األعجميَّ
القيــام بحملة جادة من أصحاب الرأي واملشــورة 
في هــذا املجال والتأكيــد على ان اللغــة قيمة  في 
حــد ذاتها ذات خصائص علمّيــة وابعاد حضارّية 
مظاهــر  وتحديــد  وتربوّيــة،  ودينّيــة  وتاريخّيــة 
وأســباب هذا الخلل، كمــا أصبح مــن الضروري 
االلتفــات الى املناهــج الدراســّية، واختيار من له 
قــدرة على وضــع مناهــج حديثة تأخــذ جماليات 
اللغــة بنظر االعتبار وتراعي الفــروق الفردّية في 

كل مرحلة من مراحل الدراسة.

ميديا ولغة الشتات
يقول الباحث املصــري جمال الدين عبد العظيم، 
إنــه قبــل أن تنتشــر وســائل التواصــل الرقمــي 
والفضائي فــي مجتمعاتنا العربيــة ومنذ بدايات 
األلفيــة الثالثة- لم تكــن اللغة العربيــة في أفضل 
حالتهــا، في كثير مــن البــالد العربيــة.. ويوضح 
أن هنــاك أصعــدة مختلفــة منهــا محتــوى املادة 
الدراسية تعليميا، أو إقبال الناشئة عليها والشغف 
مها كما كان في املاضي، أو على صعيد حرص  بتعلُّ
البّث التلفازي الفضائي، من حيث مادة برامجه، 
أو األداء اللغوي لكثير من منتســبيه وضيوفه على 
اختالف ثقافاتهــم .وُيبني أن األمــر تراجع كثيرا 
مــع دخول الوســائل الرقمية في حياتنــا، رغم أن 
لهــا فوائــد جّمة، ومن املحــال االســتغناء عنها أو 
تهميشــها .ويستدرك أنه ال بّد من رصد ما أفرزت 
من أضرار ومخاطر على اللغة العربية، إذ يتفاقم 
أثرها الســلبي علــى اللغة األم كونهــا موجودة في 
آونة، ليســت تلــك اللغة فــي أحســن حاالتها على 
أصعدة عديدة، كما أســلفنا القــول، ويضع نقاطا 
نات آالتها  يقول انها اثار ســلبية منهــا أوال: أن مكوِّ
بــة  معرَّ -غيــر  الخاصــة  ومفرداتهــا  وأجهزتهــا 
حتــى مــا قامــت املجامــع العربيــة بتعريبــه غير 
مســتخدم، ثانيــا: نســي الطــالب تمامــا الكتابة 
اليدويــة والخطوط العربية وأنواعهــا وجماليتها؛ 
الســتعمالهم الكتابة على حــروف اللوحة الرقمية 
رات أو مــواّد أو أوراق-  ونســخ ما كتبوه، من ُمَحــرَّ
على طابعة األجهزة. الثالث: لجأ مســتخدمو هذه 
الوســائل إلى ما هو أكثر إيالمًا وخطرا إذ أدخلوا 
الحروف الالتينية بديًال لبعض الحروف العربية 
ى  حتى اصطنع الشــباب العربي ألنفسهم ما ُيسمَّ
ــات)  ب على لغة (الشَّ بلغة (الشــات). الرابع: ترتَّ
املصطنعة من بعض األرقــام والحروف الالتينية 
ومفــردات دارجة محلية لكل مســتخدم وقليل من 
ر مســتخدموها  العربيــة أن ولدت لغة هجني، يمرِّ
عبــارات خارجة عــن القيم والعــادات والتقاليد، 
رت إلى مدى رديء؛ بــأن غدت أقرب ما  بل وتطــوَّ
د القيم االجتماعية  ية التي تهدِّ ــرِّ تكون باللغة السِّ
التي تزهو بها مجتمعاتنا العربية– بل ينفس علينا 

الغرب بسببها، بينه وبني نفسه.

الشجرة والتفاعل واللحد
من جهتها تقول الشاعرة والروائية الجزائرية نور 

الشــمس نعيمي «إنَّ اللغــة العربية َتمرُّ في عصرنا 
الحالــي بمرحلــة من مراحــل الركــود والتقهقر، 
وإن عــدم االكتــراث فــي االهتمام بها ســيكون له 
أثر ســلبي في مســتقبلها. وترى ان اللغة التي كان 
يتكلمهــا عــرب الباديــة بفطرتهــم يصفــون بها 
جــدب األرض، وهيام اإلبل، وخشــونة الصحراء. 
في ســوق عــكاظ، ُعلق علــى أكتــاف الكعبة أجود 
ُر أرباب  القصائــد بعد أن ُكتبت بماء الذهــب، يَعبَّ
الشــعر بتلــك املعلقات عمــا يختلج فــي وجدانهم 
من مشــاعر تصــف الحب والصبابة، والشــجاعة 
والجود، والشــهامة والحكمة بكل صــدق وعفوّية. 
وبعد ذلك نزل الوحي وأضحــت اللغة العربية لغة 
القــرآن والتفســير واألحاديــث الشــريفة والعلم 
والعلمــاء والفلســفة وســائر صنــوف األدب فــي 
العصــور اإلســالمية. وتعقــد أيضا أن هــذه اللغة 
العريقــة ُكتــب عليهــا أن تصاب بالخمــول وتكون 
غريبــة علــى الناطقني بهــا، بعيــدة كل البعد عن 
مواكبــة التطــور الحضاري حيث بــدت عقيمة في 
تأليف الكتب الفلســفية والعلمية. وتقول إننا نراها 
اليوم ترقد في لحدها، أو تدخل في الكهف ســنني 
عــددا، يشــد الحصــار حولهــا وســائل التواصل 
االجتماعــي التــي انتشــرت كانتشــار النــار فــي 
الهشــيم في مدنيــة جديدة وحضارة مســتحدثة. 
ولكنها تقول إن مظهرهــا الخارجي يوحي بتفعيل 
العقل، وفي باطنها مســح كل موروث إنساني سواء 
كان ذلــك يتعلــق باللغة أو الدين أو فــي العالقات 
االجتماعيــة الســامية التــي تربط أفــراد األمة، 
تترك الناشــئة في ضياع وتيــه بحيث ال يعرف من 
أين يبدأ؟ وأين يكون؟ وأين ينتهي؟ وبحسب قولها 
فــإنَّ اللغة العربية اآلن تجد نفســها غريبة بعد أن 
شــّقت على الناطقني بها، فال حاولــوا تدّبرها وال 
أنســوا إليها. وهذا موقف خلفه ألف سؤال وسؤال، 
ولإلجابة عن كل تلك التســاؤالت وجب على أدباء 
األمــة ومفكريهــا مــن أهــل اللغــة واالختصاص 
تحمــل املســؤولية واإلحاطــة بكل أســباب ترهلها 
وفق دراســات عليا ونظريات قابلة للتنفيذ إلعادة 
بعثهــا، كي تتكّيــف في بيئتهــا الجديــدة. وتصف 
اللغــة كالشــجرة فــي تفاعــل مســتمر مــع البيئة 
التــي تحيــط بهــا فإمــا أن تتأقلــم معها فيشــتد 
عودهــا وتخضــر أوراقهــا وتزهر ومن ثــم تثمر، 
أو أن تتنافــر مــع محيطها فتذبل وتجــف ومن ثم 
تهلــك. وتــرى أنه بــات لزامــا األخذ فــي مواكبة 
العصر وإدخــال كلمات وعبارات جديدة تناســب 
التطور العلمي مــن دون الحاجة إلى تغيير املعاني 
واأللفاظ البليغة. وبهــذه الطريقة نكون قد هذبنا 
اللغــة من كل الشــوائب وقربناها لعقول الناشــئة 
كــي يحســنوا تدبرها. ومــن جهة أخــرى نكون قد 
أســهمنا في انتشــارها بني جميع طبقات املجتمع 
وزيــادة متعلميها بحيث تكون لغــة العلوم والفنون 
 بعد أن تنشــر األلفاظ والتراكيب الجديدة ويشيع

استخدامها.

تغير الحياة
فيمــا يرى الناقــد  العراقي عقيل هاشــم أن اللغة 
العربية، لغــة حّية وأداة للتعبير عــن األفكار تمثل 
رمــز الهوية ووعــاء الثقافة، وعنــوان تقدم األمة، 
َفحروفها تمّيزت بانفرادها عــن اللغات األخرى، 
واالتســاع،  باملعنــى،  فتميــزت  مفرداتهــا  وأمــا 
والتكاثــر، والتولــد، وبمنطقيتها، ودقــة تعبيرها، 
من حيث الدقة في الداللة واإليجاز، ودقة التعبير 
ة .لــذا يعدها من  عــن املعانــي وحموالتهــا الفكريَّ
أهّم مقومــات الهوية، حيث عملت طويال على نقل 
تاريخ وثقافــة الحضــارات العربّية عبــر الزمن، 
وحافظــت على توحيــد األمة العربّيــة من املحيط 
إلى الخليج، كما أســهمت في حفــظ تاريخ العرب 

منــذ العصر الجاهلّي ومن ذلك تاريخهم الكامل، 
وبطوالتهــم، وشــعرهم، وأخيــرا كانــت معجــزة 
نزول القرآن الكريــم بهذه اللغة مّما أضفى عليها 
القدســية والعناية اإللهيــة، فقد تحولــت من لغة 
تختــص بقبائل الصحــراء إلى لغة أّمة إســالمية 
قادت الحضــارة لقرون متتالية، وســتحافظ على 
كيانها في املستقبل كما حافظت عليه في املاضي. 
ويرى أنــه مــع التقــدم التكنولوجي الــذي أصبح 
جزءا أساســيا من حيــاة كل إنســان، اصطدمت 
اللغــة بتحّديــات معاصــرة، وصــارت متأثرة في 
هــذا الفضاء العوملي، والــذي ال يمكن التعايش مع 
اآلخرين إال باســتخدام التكنولوجيــات الجديدة 
ة  ة والبصريَّ واللغــة البرمجّية، كالبرامج الســمعيَّ
ــة، فضال عن  والتلفاز وبرامــج القنوات الفضائيَّ
ــة ومــا  الحاســوب واإلنترنــت واأللعــاب التعليميَّ
إليها، وباعتقاده أّنها ســتؤثر في الحضارة واللغة 
واألدب، فــإنَّ من أهم وأكبر التحديات الرئيســية 
التــي تواجــه اللغــة العربيــة وآدابهــا فــي القرن 
الحالي، هو تكيفها وانســجامها وتوافقها مع هذه 
التكنولوجيــا الحديثة. وقد غيرت تاريخ البشــرية 
من جــذوره وأرومتــه، وجاءت بمفهومهــا الجديد 
للحياة، ومن الواضح أنه قد تغيرت طريقة الحياة 
والتعايــش معهــا وتبدلــت العالقــات اإلنســانية، 
وتأثــرت الروابــط االجتماعية. فظهرت بســببها 
مجموعــة مــن الصعوبــات انعكســت علــى واقــع 
اللغــة العربية وآدابها. ويذهب هاشــم إلى الوضع 
فــي العراق فيقــول: كان االمر األهم هــو الحفاظ 
عليهــا، كان فــي دروس التوعية فــي اإلعالم وفي 
فلسفة التربية والجامعات واملساجد، التأكيد على 
إبقاء اللغــة العربية وعلومهــا وآدابها نصب أعني 
أبنائها فــي الحفاظ عليها وااللتــزام بمفرداتها، 
وذلــك باســتعمالها فــي كل مجــاالت الحياة من 
االتصاالت التعليمية والتكنولوجية الحديثة، ويرى 
أنه ما دامت هي لغة القرآن الكريم فقد تكفل الله 
بحمايتهــا، مما يضطّرنــا إلى التفكيــر جديًا في 
صونها مــن كل غريب ودخيل، وســتبقى على قيد 
الحياة طاملا بقــي املتحدثون بها يؤمنون باألصالة 

والتراث العريقني. 

روح
ويذكــر الروائــي اليمنــي الغربــي عمــران أن من 
املعــروف أن اللغــة اإلســرائيلية التي يســتخدمها 
ســكان دولــة االحتالل لغــة مندثــرة أحياها رجل 
متعّصــب للغته وعمل على انتشــالها مــن االندثار 
لتعتنــي الدولة بعد ذلك بدرجة أولى بها، بإنشــاء 
املراكــز املختصة لتطويرها، مركــزة على التعليم 
األساسي والثانوي في تجذيرها وانتشارها. ويقول 
الغربــي ان هذا مثــاال لبعث لغة، أمــا نحن فنعمل 
على هدمها وإحالل املصطلحات واملســّميات بدال 
عن استنباط مصطلحات ومســّميات من روحها، 

بل ونعمل علــى إحالل لغات أخــرى بديلة.. ويقول 
إنَّ لغتنــا العربيــة وبعيــدًا عــن القداســة وقريبًا 
مــن الواقع هي لغــة باذخة غنية جزلــة من جميع 
جوانبها روحا وشــكال، يشــعر بها من يتعّمق فيها. 
لكنه يعود الى أســباب ما يعتقــده تراجعا في اللغة 
الى عدة إشكاليات منها إشكالية التعليم، إذ كيف 
يتجــاوز الطالب مراحله التعليميــة ويجاز نجاحه 
حتى الجامعي وهو يخطــأ ويخطئ، الن هؤالء كما 
يقول الغربي من ســيأخذون بأيدي األجيال اآلتية 
في املــدارس والجامعات، وبذلك تكون املخرجات 
بلغة كســيحة مشــوهة. ويضيف: أن التعليم واملعلم 
بدرجــة أولــى همــا األســاس. ويضــع ســؤاال: لنَر 
تعليــم كل منــا وكيــف نحــن؟ لينظر كل منــا إلى 
ًا. ألنَّ األداة كانت  نفسه سيجد نفسه كســيحًا لغويَّ
كســيحة، املعلم إن كانت لغتــه ناقصة ينتج أجياال 
خجولة من نفســها ومن لغتهــا وهويتها. هذا أمر، 
فضــال عــن اإلعــالم ومــا ينشــر يوميا وينتشــر 
فــي كل بيــت، مســيئا للغــة العربية، ثم شــبكات 
التواصــل االجتماعــي، فمثال بدال من اســتخدام 
املصطلحات غير العربية علينا استخدام مفردات 
ومصطلحات لغتنــا إليصال املعنى ليس تعّصبًا بل 

حبٌّ للغة جميلة وكريمة وعميقة. 
ويقــول مــن جهــة أخــرى ان مــا يؤلــم أن أنظمة 
جعلت مــن لغات أخرى في املعامــالت والتخاطب 
الرســمي لغات موازيــة للغتنــا العربيــة، ال أعني 
تلك املجتمعــات التي وقعت تحت نير االســتعمار، 
بل مجتمعات حديثــة ولكثرة الوافد إليها اعتمدت 
اللغــات األخــرى، ليشــعر العربــي بالغربــة وهــو 
يعيش انتشــار لغة أخرى في املعامــالت غير لغته. 
ويذكــر أن فرنســا فــي فترة مــن الفتــرات منعت 
التعامل والتخاطب الرســمي والتجاري بغير لغتها 
حمايــة للغتها. فما بالنا نقف أمــام لغتنا بنوع من 
اإلحساس بالنقص ازاءها بينما هو عجزنا ونقص 
قدراتنا أمــام لغة عظيمة. ويرى أن من يفرون إلى 
اســتخدام املفردات واملصطلحــات األخرى ليس 

عجزا في لغتنا، بل هو عجزهم.

عوامل ومطالبات
ويرى أيضا الروائي حسن املوســوي اللغة العربية 
ة وهي من اللغات التــي تتجدد بمرور  أّنها لغــة حيَّ
الزمــن، وقد حافظت علــى ديمومتها على العكس 
مــن لغــات كثيــرة انقرضــت وأصبحت في ســلة 
النســيان .ولكنــه يرى انــه بمرور الزمــن وتعاقب 
الحضــارات وكثــرة الــدول الطامعة فــي البلدان 
العربيــة ووقــوع أغلــب الــدول العربية تحــت نير 
االســتعمار أصيبت اللغــة العربيــة بالوهن نتيجة 
دخول مفــردات أعجمية الــى اللهجات الشــعبية 
املحكية في البلدان العربية كافة حتى أصبح التكلم 
باللغــة العربية الفصحى من النــوادر. ويعدد أبرز 
العوامــل التي ســاعدت على تراجع اللغــة العربية 
هــي اســتخدام املواطــن العربي للهجــات املحلية 
فــي التخاطب اليومي، كذلك بــروز أجناس أدبية 
يكون عمادها اللهجة املحلية مثل الشــعر الشــعبي 
أو الشــعر املحكــي، كذلــك اســتخدام الفنانــني 
للهجــات املحليــة فــي أعمالهــم من مسلســالت 
تلفزيونية أو أفالم سينمائية أو مسرحيات وسبب 
ذلــك يعود إلــى رغبــة الجمهور بمتابعــة األعمال 
الفنيــة باللهجة العامية، وعــدم رغبته في متابعة 
األعمــال باللغة العربية الفصحــى، ويرى انه على 
املســؤولني في الدولــة أن ينتبهوا الــى هذه الحالة 
غيــر الصحيــة والخطيــرة وإن يتــم ســن قوانني 
تشــجع على املخاطبــة باللغة العربيــة الفصحى، 
مثل إلزام الطلبة في املراحل الدراسية كافة بعدم 
ــة وإن يكون التخاطب بني  التكّلم باللهجات املحليَّ
الهيئة التدريسية والطالب وبني الطالب أنفسهم 
باللغــة العربية الفصحى، ويكــون هذا املنهاج من 
ضمن الدرجــات التي تمنح للطــالب على أّال تقل 
عن نصف الدرجة، أما النصف اآلخر فيذهب الى 
االمتحانات. ويشير الى أهمية تشجيع األدباء على 
كتابــة أعمالهم األدبيــة باللغــة العربية الفصحى 
 ومنحهــم جوائــز تشــجيعية لالســتمرار بهكــذا

أعمال. 
كذلــك عــدم املوافقة علــى املسلســالت واألفالم 
السينمائية واملســرحيات التي تستخدم اللهجات 
املحلية، وتشــجيع البرامج التي تروج للغة العربية 
الفصحــى مثــل برنامــج ”قــل وال تقــل“، وكذلك 
املســاهمة في إنتاج مسلســالت وافــالم تاريخية 
كونها تكتب باللغة العربية الفصحى. اما بالنســبة 
ملواقــع التواصــل االجتماعي فيقول املوســوي إّنها 
ســالح ذو حديــن ويمكــن اســتغالل تلــك املواقع 
لتعزيــز اللغــة العربية ونشــر القواعــد والصرف 
الكلمــات الخاطئــة  يتــم نشــر  والنحــو، كذلــك 
وباملقابــل يتم نشــر الكلمــات الصحيحــة، كذلك 
نشــر مقاطع مــن القــرآن الكريم وشــرح اآليات 
ــه هنا يبرز دور  من ناحية لغوية، وبحســب قوله إنَّ
 اإلعالم في إنجــاح هذه الخطــوات بالترويج للغة

العربّية. 
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 يعــود إلى عاملــني، األول هو التســارع في 
إقاع العصر وســرعة التحوالت االجتماعية 
وأهميــة األحداث التــي ما انفّكــت تتوالى 
 مجموعة 

ً
فــي البنيــة االجتماعيــة مخّلفــة

من املنظومات القيمّيــة والجمالّية وجدت 
فــي القصــة القصيــرة جــدا مجــاًال رحبًا 
يتناســب وإيقاع العصر وما يمــرُّ به الفرد 
العراقي وقابليته في استيعاب والتوافق مع 
األشكال األدبية الوجيزة املكتنزة باملعرفة 
املنجــزات  مــن  بــدًال  الجماليــة  والقيــم 
املطّولة، وكذلك للتقدم الســريع والشــامل 
لوســائل االتصال الحديثة التــي وجد فيها 
القاص حرّية شاسعة للنشر عبر ما نسميه 
بالصحافة اإللكترونيــة، ونتيجة لكل ذلك 
ُصرت املســافة بني املبدع واملمكنات 

َ
فقد ق

البنائية واإلجناســية لهذا النوع السردي، 
ولــم يعد هنالــك لبٌس فــي إمكانيــة كتابة 
قصة قصيرة جــدًا حائزة على املواصفات 
اإلجناسية التي تمنح هذا النوع استقاللية 
بنائيــة، ولعل من املواصفــات التي تواضع 
عليهــا الدارســون هــي التكثيــف وااليجاز 
النــص  تســُم  التــي  املفارقــة  وإحــداث 
ع األفق في حدث سريع 

ّ
باإلدهاش وكسر توق

يخضع ملخيــال القاص لتوفير قناعة بتميز 
ذلك الحدث وإمكانية بناء نص ناجح على 
مبررات الحدث، ووفق هذه املعايير سنقوم 
بمعاينة عدد من القصــص القصيرة جدًا 
املساهمة في امللتقٰى السردي البابلي الثاني 
للقصة القصيرة جدا الذي ينظمه املنتدى 
األدبــي في االتحاد العــام لألدباء والكتاب 
العراقيــني فــي بابــل، إذ ســنقوم  بمعاينة 
املنجز القصصي لخمــس من القّصاصني 
البابليني املســاهمني فــي امللتقى بأكثر من 

قصــة، وهم علــى التوالــي: ســالم حربة، 
ومحمــد جودة العميــدي، وعباس الحداد، 

وغانم عمران،  ومنور ناهض الخياط. 
ولعل القاســم املشــترك لجميع النصوص 
هــو دخولها فــي منطقــة الواقــع العراقي 
ومخرجات حراكه االجتماعي والسياســي 
واالقتصــادي املعاصــر، والنظــر الى تلك 
املشــكالت مــن زوايــا متعــددة ومختلفــة 
أســلوبيًا وبنائيــًا أحاطت بأهم مــا يعتمل 
املعاصــرة،  االجتماعيــة  البنيــة  فــي 
كموضوع الهجرة والتفــّكك في املنظومات 
األســرية واالجتماعيــة والشــعور بالغربــة 
فــي  الحاصــل  والخــراب  الوطــن  داخــل 
الشــخصية العراقيــة وتحديــات الوجــود 
املنظومــة  وتراجــع  واإلنســاني  الوطنــي 
القيمّية فــي العالقات بني األفراد بما فيها 
العالقــات العاطفّية، وتحولها إلى عالقات 
عابــرة وهامشــّية، علــى أن هذه الســمات 
املوضوعيــة كانت انعكاســًا ونتيجــة ألداء 
املنظومة السياســية املتردي في معالجتها 
ملشــكالت البلد منــذ عــام 2003 .ويمكننا 
من فرز منطقتني أســلوبيتني توّزعت عليها 
النصــوص موضوع املعاينــة، ففي املنطقة 
األولــى تمثّلــت نصــوص القــاص ســالم 
حربــة وعباس الحــداد ومحمــد العميدي 
الواقــع وفق بنــاء مختلــف اقتــرب وابتعد 
عن التوصيفــات البنائية للقصة القصيرة 
جدا، فقصص ســالم حربة /هجرة  /حب/ 
ثــروة/ ملهى/ بوح، قد اقتربت من مشــروع 
القصة القصيرة، وعلــى الرغم من أهمية 
املضامــني ووجهات النظر التــي تضّمنتها 
تكثيــف  باإلمــكان  كان  فقــد  القصــص، 
وايجــاز الســرد فيهــا لتتمّكن مــن تقديم 
قصة قصيرة جــدًا ناجحة ومؤثرة، فقصة 
(هجــرة) تعالج واحدة من التحديات التي 

تواجه الشخصية العراقية املعاصرة وتكاد 
تلقي ظاللها على الشارع العراقي وتكشف 
عن حجم العالقة املتوترة بني الشــخصية 
العراقية والنظام االجتماسياســي، ويؤكد 
النــص على ال جــدوى الهجرة مــن الوطن 
ألن الغربــة موت وابتعاد عــن عوامل وجود 
اإلنســان، وعبر الترميز املــوازي بني موت 
االنســان في غير وطنه وبني فسائل النخلة 
التي لم تجد البيئة املناســبة لنموها، يصل 
النــص إلــى أن الهجــرة عن الوطــن يعني 
فقدان للهويــة، وفي قصة (ثروة) يفترض 
النــص العالقــة امللتبســة واملتقاطعــة بني 
صديقني االول تاجر والثاني مثقف ويحاول 
التاجر شــراء ثقافة املثقــف الذي تضطره 
الحاجة إلى املأكل إلى بيع ثقافته لصديقه 
التاجــر ليحرفها عن مســارها املوضوعي 
وليتقنــع بهــا فــي تحقيــق مآربــه الدنيئة، 
وعلــى الرغــم من أهميــة هــذه املوضوعة 
على املســتوى اإلنســاني في كل املجتمعات 
البشــرية ومنهــا مجتمعنــا املعاصر حيث 
نشــهد نوعًا لشــراء الذمم الثقافية، اّال أن 
املعالجــة الســردية وحيثيات بنــاء الحدث 
لم يكن متناســبا مع أهميــة املوضوع الذي 
يتطلــب معالجة أكثــر اقناعــا، فضًال عن 
افتقار النص الــى تخليق الحبكة والتكثيف 
واملفارقة، وكذلك األمر بالنســبة للقصتني 
”ترقب“ و“حمام“ للقــاص عباس الحداد، 
فقد كانتــا قصتني قصيرتــني بامتياز وفق 
بنائيــة القصــة القصيــرة، إذ إن االمتداد 
الســردي والوصف الفائــض الحاصل في 
القصص التي أشــرت إليها آنفا قد أبعدها 
بنائيــًا عــن توصيفــات القــص القصيــر 
جــدًا، ففي قصــة (ترقب) يكشــف النص 
عن حجم العالقة الهامشــية والباردة بني 
الجد والجدة من جانب واالوالد املتزوجني 
مــن جانب آخر، وقد أبدت هذه الهامشــية 

عبــر دعوة انتظار الجــد والجدة ألبنائهما 
بمناســبة أحد االعيــاد، إّال أن اليوم ينتهي 
مــن دون أن يحضر أحد مــن األبناء الذين 
اكتفــوا بتقديــم التهاني عبــر الهاتف، أما 
قصــص محمد جــودة العميــدي الخمس، 
فقد رصدت حــاالت اجتماعية وسياســية 
منظــورة علــى املــدى القريــب مــن ذائقة 
املتلقي، وعلى الرغم مــن التزامها بآليات 
ذات  كانــت  أنهــا  إّال  وااليجــاز  التكثيــف 
دالالت مباشــرة ولم تتمكن من كســر توقع 
ُل عليه كثيرًا في نقل النص  األفــق الذي ُيعوَّ

القصصي الى منطقة املفارقة.
   ففــي قصــة (درس) حاول النــص توكيد 
فكــرة الحفــاظ على البيت مــن كل عابث، 
وهــو درس بليــغ، إّال أن املعالجة الســردية 
تماهــت وبســاطة الحــدث، إذ أن رّد فعــل 
الطفــل حني قــام بتهديم املكعبــات هو رد 
فعــل طبيعــي لفعــل الســارد، ومتطابق مع 
توقع أفــق التلقي، وال مبرر الجملة األخيرة 
التي أشــارت إلى وعي الطفل للدرس، كما 
أن رد الفعــل هذا برفض أي يد عابثة ببيته 
إنمــا هو غريزي ينســجم وحــرص الطفل 
علــى الحفــاظ علــى ممتلكاتــه، وبمعنــى 
آخر أن الطفــل لم يتلقَّ الــدرس من خارج 
غريزتــه كما نوه النص، وفــي قصة (نفاق 
دينــي) فــإنَّ الوصــول إلــى داللــة النص 
واضحــة ولــم تذهــب باتجاهــات مختلفة 
واحتفظــت بمــا هــو مشــترك فــي التأويل 
باختــالف القــراءات، كمــا أن التدخل في 
صناعة الحدث واضحــة، إذ كيف صادف 
وجود عش العصفور قريبًا من الشــخصية 
الذي أنهى صالته بالدعاء جالســًا؟ وعلى 
الرغم مــن التقاطع بني الفعلــني، الدعاء/ 
العبث، الــذي شــّكل مفارقة النــص الذي 
انطلــق من الداللــة إلى بنــاء الحدث، فإن 
النص كان بحاجة إلى توفر القناعة بصحة 

وقوع الحدث وإن كان متخيال.
أما قصص غانم عمران الخمس فقد نحت 
صوب تجريبية باتجاه الترميز ســواء على 
مســتوى الحدث واللغة، باســتخدام تقنية 
التنــاص التي بــدت واضحة فــي النصني 
(نقــص) و (كليبتوقراطيــة) حيــث اتــكأ 
االول علــى مقولــة برنــارد شــو (كل منــا 
يبحث عن ما ينقصــه) والثاني على مقولة 
شكســبير الشــهيرة في مســرحية يوليوس 
قيصر (حتى انت يابروتــس)، وفي الوقت 
الــذي بدت فيــه القرينة الدالليــة املرّمزة 
واضحــة في النــص األول الــذي ذهب إلى 
توكيد خطل األقــالم املأجورة، فإنَّ الداللة 
في النص الثاني بــدت بعيدة عن مجريات 
الحــدث املتخّيــل الــذي شــهد تقافــزًا في 
ســرده، وهذه املالحظة تســري على سائر 
نصوص غانم األخــرى، فليس هناك تتابع 
ســردي منطقي ومبرر، فضــًال عن الحكم 
الجاهــز الــذي ختم بــه ســائر النصوص 
والــذي لــم يحقق املفارقــة املرجــّوة، فقد 
َســَعت جميــع قصــص غانــم عمــران الٰى 
خذًة  وضع خاتمٍة ترتبــط بتقدم الحدث متَّ
وضــع النتيجة املســتخلصة مــن مجريات 
األحــداث، وبذلك فقد اقتربــت من بنائية 
القصــة  كتابــة  فــي  املعتمــدة  النهايــات 
القصيــرة. وتجــدر اإلشــارة إلــى اهتمام 

القــاص غانم عمــران بالعنوان بعــّده بنية 
داللية في جميع قصصه.

أمــا قصص منور ناهــض الخياط الخمس 
فقــد لجأت الــٰى تمّثــل الواقع لتخــرج منه 
بترميزيــة عاليــة وبســرد مّتصــل اجتهــد 
فــي تخليــق املفارقــة، ففي قصة (ســاعي 
النــص حالــة إنســانية  البريــد) يرصــد 
تكشــف عن حجــم معاناة الشــخصية من 
اإلهمال وعدم التواصل، ففي الوقت الذي 
كان فيه يــوزع الرســائل كداللــة للتواصل 
بــني النــاس، فقــد كان يبحــث عــن مــن 
يبعث له رســالة شــوق والســؤال عنه، وقد 
كان باإلمــكان إيجاز النــص وتكثيفه أكثر 
ممــا بــدأ، ليتم التركيــز على رصــد حالة 
التناقض بني مهنة الشــخصية وماتعانيه، 
وفي قصة (طعم) فإن النص يخلق معتدًال 
رمزيــًا لحالــة الخــوف وعــدم االطمئنان 
من ســالمة الوجــود اإلنســاني والتعرض 
إلى محاوالت إقصاء هــذا الوجود، لقد تم 
التمثــل الترميزي لحالــة الخوف هذه عبر 
حدث متخّيل للتحــّول الحاصل في تفضيل 
اللحــوم طعمــًا للســمك وأثر هــذا التحول 
الــذي تبّدٰى فــي نهاية النــص التي أعربت 
فيها الشــخصية عن مخاوفهــا للطفل من 
هجــوم أعداد كبيرة من األســماك متجهة 
صوبها، أن هــذه الرؤية القلبيــة املتصورة 
من قبل الشــخصية لم تســهم فــي تخليق 
املفارقة املتضادة للحدث في قسمه األول، 
بل تماهت معها وفــق تجريبية تداخلت مع 

تقنيات نهايات القص القصير .
ــة التي  وإجمــاًال فإنَّ النصــوص القصصيَّ
تمــت معاينتها اختيــارا وكذلك النصوص 
قــد كشــفت عــن فهــم متقــّدم  األخــرى 
ة،  لطبيعة القــص القصير جدًا اإلجناســيَّ
صــرت عــن آلّيــة فإّنها قــد تمكنت 

َ
فــإن ق

من اآلليــات األخــرى التي ُتعدُّ مــن أركان 
العابــر  الحــدث  كالتقــاط  القــص  هــذا 
والتكثيــف واملفارقــة والتنــاص والدخــول 
الى منطقة الترميز على ســبيل التجريب، 
كما كشــفت النصــوص عن التوجــه لتمثل 
حراك الواقــع العراقي املعاصــر ومعالجة 
مشــكالت الفرد العراقــي ومعاناته، وهي 
ة   مشتركة لجميع النصوص القصصيَّ

ٌ
سمة

التي تشــير إلــى إمكانيــة القــاص البابلي 
 للدخول في مضمار كتابة القصة القصيرة

ًا . جدَّ

 

رحــل شــوقي بغــدادي الشــاعر الجميل 
تاركًا دمشــق التــي أحبها خلفــه بأزقتها 
القديمــة وشــوارعها ومقاهيهــا ولياليها 
السمراء الســاحرة. رحل شوقي بغدادي 
عاشــق آخر من عّشــاق دمشق، كما رحل 
قبله عــادل محمود، والخيبــة مما حدث 
للبالد تأكل روحه الرقيقة كأنسام البحر 
الذي جــاء منه.ولد بغدادي فــي بانياس 
املدينــة الســورّية الواقعــة علــى ســاحل 
املتوســط والتابعة إداريا ملدينة طرطوس 
في 26 تموز عام 1928 وتدرج في تحصيله 
العلمي بني مدارس الالذقية، وطرابلس، 
ولبنان، قبل أن يكمل تعليمه الجامعي في 
دمشــق، حيث حصــل مــن جامعتها على 
اجازتــني واحدة في اللغة العربية وأخرى 
فــي التربيــة عــام 1951. وهــو واحد من 
الذين ارتبطوا بدمشق ارتباطًا روحّيًا لم 
ينفصم إال باملوت، راصــدًا خالل حياته 
مراحل خرابهــا وتخريبهــا على أصعدة 
ة  ة شعريَّ مختلفة.تمّيز بغدادي بحساســيَّ
مختلفة كثيرا، وإن بــدأت بهمٍّ اجتماعي 
لكنهــا نحــت نحو نزعــة وجدانّيــة بالغة 

الرقة بعيدًا عن املنابر واملنصات.
ارتبط اسمه في املشهد الثقافي السوري 
مــن خــالل دوره فــي تأســيس «رابطــة 
الكتاب الســوريني» عام 1951 إلى جانب 
حنا مينة وحســيب كيالــي وصالح دهني 
وفاتــح املدرس وســعيد حورانية وآخرين 
قبــل أن تحمــل الرابطــة اســم «اتحــاد 
فــي  بغــدادي  العرب».أصــدر  الكتــاب 
عــام 1954 مجموعتــه القصصية األولى 
بعنوان «حينا يبصــق دما»كان قد أصدر 
قبلها مجموعة قصصّية مشتركة بعنوان 
«درب إلــى القمــة» 1952.بعدها ســيتجه 
بغــدادي نحو الشــعر ويلتحم بــه ليصير 
واحــدًا مــن أهــم الشــعراء الوجدانيني 
في املشــهد الســوري املعاصــر ومن أبرز 
الوجوه الثقافية الســورية التي لعبت دورا 
مهما في تشكيل ما يســمى مشهد ثقافي 

ســوري حقيقي.فــي عــام 1962 أصــدر 
بغدادي ديوانني «قصة حب»، و»وأشــعار 
ال تحب» عــام 1968، قبل أن يســافر إلى 
الجزائر ملدة أربع سنوات، فيما تلى ذلك 
رسم بغدادي مشــروعه األدبي والشعري 
بطريقة أكثر وضوحا، فأصدر مجموعات 
شــعرية عديدة من بينها: «بني الوســادة 
والعنق 1972»، و»ليلي بال عشاق 1979»، 
و»قصــص شــعرية قصيرة جــدا1981»، 
و»كم كل بســتان 1982»، و»شــيء يخص 
دمشــق  عــن  و»البحــث   ،«1996 الــروح 
2002»، و»عصفــور الجنــة 1982»، وهي 
حكايــات شــعرية لألطفال.أما في مجال 
النقد والدراســات فلم يكــن بخيال حيث 
أصــدر «قديم الشــعر وجديــده 1986»، 
و»عودة االســتعمار: مــن الغــزو الثقافي 
إلى حرب الخليــج 1992». ولكنه في ذات 
الوقت لم يتوقف عن كتابة القصة، ونشر 
روايــة واحــدة بعنوان «املســافرة 1998». 
وكان قــد أعلن قبل أعوام مــن وفاته عن 
إنجازه مجموعة شعرية، تشمل القصائد 
التي كتبها عن الحريق السوري، ونشرها 
في جريدة الســفير اللبنانية تحت عنوان 
«جمهورية الخوف».في عام 2021 أصدر 

آخر دواوينه بعنوان «بعد فوات األون»
استهلها بقصيدة تحمل ذات العنوان:

«سأعتذر اآلن، بعد فوات األوان 
أنا لم أجدد حقولي، ولم أتفق والزمان 

وحني عشقُت النساء وكنُت صغيرا،
تركــُت حصانــي ولــم أُك ممــن ُيجيدون 

ركب الحصان،

كبــرُت على ظهــر قافلٍة صنعْت شــاعرًا 
كبيرًا ورمْت آخر 

فتخليــُت عندئٍذ أّنني أحمــل الصولجان 
.«......

فــي حياة بغدادي الكثير مــن التكريمات 
والجوائــز منهــا الجائزة األولى للشــعر 
والقصــة القصيــرة مــن مجلــة النقــاد 
ة، وجائزة اتحاد الكتاب العرب  الدمشقيَّ
ألفضــل مجموعــة شــعرية عــام 1981، 
الشــعري  لإلبــداع  البابطــني  وجائــزة 
عــام 1998.كان آخرهــا حصوله في عام 
2020 على جائزة أحمد شــوقي الشعرية 
الدولية في دورتها الثانية، ووصفته لجنة 
التحكيــم بأنه «شــاعر له صوتــه الفريد 
والخــاص، يبحث نصه عــن قيم الحرية 

والعدالة».
 شــكل بغدادي عالمة فارقة في املشــهد 
الســوري الثقافي املعاصر، إذ يعدُّ ذاكرة 
سياسّية وثقافّية حاضرة، فقد اهتمَّ منذ 
بداياتــه بالقضايــا الكبرى وانحــاز إلى 
اإلنسان في البحث عن العدالة والحرية.

وهــو مــا يؤكــده الشــاعر الســوري عبد 
القــادر الحصني في مســتهل حديثه عن 
تجربة بغدادي: «إنَّ تجربة الشاعر شوقي 
بغــدادي عبــرت عــن نفســها بمنحنــني 
كبيرين عمال علــى تكاملهما، حيث أخذ 
املنحــى األول طابع املواجهة السياســية، 
مــن  املضطهديــن  للنــاس  انتصــارا 
أنظمة سياســية فاســدة ســلبتهم قوتهم 
وكرامتهم، فيما كان املنحى الثاني الغناء 
للحريــة، فما مــن قصيدة مــن نصوص 
بغــدادي إلى وفيها تــوق للحرية على نحو 

ظاهر أو مضمر».
رحــل بغدادي رحل عاشــق دمشــق الذي 
كتبها في قصائده، بكنائســها وجوامعها 
وأناســها البســطاء وحواريهــا العتيقــة، 
رحل آخر رواد الشــعر في ســوريا وخلفه 
يغلــق الباب على مشــهد ثقافــي مختلف 
ســيمضي وقــت طويــل لتتمكــن األجيال 
ة الالحقــة من تشــكيل مشــهد  الشــعريَّ

مشابه.

  

 قبل أن تكون فنًا إتصاليًا وأداَة بني ُمرِسل 
 ،

ً
 االدبية وظيفة

ُ
ومســتقبٍل كانت الكتابــة

 
ُ

ال تخــرُج عــن دائــرة الوعــظ، ومهمــة
الكاتب فيها ال تفترُق عن وظيفِة الحكيم 
والخطيــب، فــي الجماعــة، فهــو ملــزٌم 
ة  ــة واالنســانيَّ بترســيخ القيــم األخالقيَّ
بني الناس، موَكٌل بهــا، قائٌم عليها بإذٍن 
، سمائٍي أو أرضي. الشاعر والكاتب  فوقيٍّ
فيهــا رســوالن صادقــان، وأمينــان على 
ان  القيم النبيلــة، عبر ما يكتبــان ويخطَّ
من أشــعار وقصص، كذلــك كانت فنون 
ة  الكتابــة األخــرى، فهــي فنــون وظائفيَّ
أيضًا، وال يمكــن حملها على أنها ترجمة 
للفكر ونقل للمشــاعر، ذلــك ألنَّ الخيال 
ة تلك، ولم  كان موقوفًا، بحكــم الوظائفيَّ

ُيعمل به بعد. 
  الكتاباُت تلك أمست من ماضي الكتابة، 
ى وظيفته، بعد  ودرسًا أخالقيًا ال غير، أدَّ
أْن قد أطاح الفهــم الحديث للكتابة ومن 
ــة الحديثــة بالكثير  ثم املــدارس النقديَّ
منهــا، هابطــًا بهــا الــى مــا دوِن الفــن 
ومنازله، حتى لُينظــر لها اليوم بوصفها 
تاريخًا، أو نقطة الشــروع فــي فهم عالم 
سيتســع كثيرًا بإْعمال األخيلــة واألفكار 
 التــي خّلصــت الكتابة من 

ُ
فيــه. األخيلــة

أســر الوعظ والفضيلة، بعد أن انتشلتها 
االرض،  علــى  الطويــل  ركودهــا  مــن 
آخــذًة بها الى ســماوات الــروح، وبتعبير 
أدق، فإّننــا لــم نلمــس جمــال وأســرار 
الحيــاة من حولنــا إال حَني ذهــب هؤالء 
(الكتــاب والشــعراء..) بأقالمهــم الــى 
ة، والعيش  ســبر أغوار النفــس االنســانيَّ
لها، بما فيها من  داخل تناقضاتهــا، وتقبَّ
الجاحظ،  بتعبير  واألضداد)  (املحاسن 
بعــد مطلق يقينها بأنَّ الكتابة االدبية من 
أفعــال الحيــاة، وبقاؤها أســيرة الوعظ 
يعني الحكم عليها باملوت، وال ســبيل هنا 
لعقــد املقارنــات واملقاربــات اللغوية في 
األدب، لكننا نســتلُّ جملــة من كتاب لؤي 

حمــزة (النوم إلــى جوار الكتــب):» فال 
األدُب اليــوم هو أدُب مــا قبل نصف قرن 

من الزمان، وال العالم». 
 جلكامش بوضع 

ُ
  ربمــا ُتســعفنا ملحمــة

ة، العمل  تأريخ افتراضيٍّ للكتابة اإلبداعيَّ
 فيــه عن كثير 

ُ
الخالد الــذي نأت الكتابة

مما هــو تدويني ومعامالتــي (وظائفي) 
 ، الــى كثيــر مما هــو مفكــٌر فيــه وتخيليٍّ
عبر نصــوص تجــاوزت هموم االنســان 
التقليدية في الحياة، الى املآالت الكبرى 
وما ســيكون عليه في الحياة واملوت، تلك 
الفكــرة الجّبــارة الكامنــة واملتمثلــة في 
بحث كلكامش عن عشبة الخلود، والعثور 
عليها، ومن ثم فقدها. االفكار الفلســفية 
هــذه واإلعمــال املفرطة فــي الخيال هي 
التي تنقل الكتابة االدبية من جمودها في 
التعامل الى أدائها الكامن واُملتَخّيل، وهو 
بأدق تعبير محاولة في إنقاذها اللغة من 

الغرق، بتعبير لؤي حمزة عباس أيضًا.  
  مــن نافل القول،  وغيــر املعقول جدًا أن 
يكــون أوُل بيٍت في الشــعر قالتــه العرب 

هو بيت (عمرو بن الحــارث الُجرُهمي) 
ْجلــَي وقومه (ُجْرُهم)* 

ُ
الذي قاله حني أ

عــن مكــة إلــى اليمن، بعــد حزنــه على 
مــا فارق من أمــر مكة وملكهــا : «كأْن لم 
فــا  -  أنيٌس  يكْن بــني الحجوِن إلــى الصَّ
 ســامُر» ففــي البيــت 

َ
ــة ولــم َيْســِمْر بمكَّ

هــذا إعمــال واضــح للخيــال، وتفكيــٌر 
بعيــٌد يتجاوز حــدود االلم، جــراء النفي 
والتغّرب، وفيه مشــاعر انسانية عميقة، 
فال وعــٌظ وال نصــٌح هنــا. إذن، فالعرُب 
ة أســبق من  في القــول والكتابة االبداعيَّ
البيــت املفتــرض هذا بزمن غابــر بعيد. 
ذلــك ألننــا أزاء مدينة عامرة، وانســان 
كامل املشــاعر، أقــام طويًال فيهــا، فهو 
يســمر فــي الليــل، ويتنقــل فــي النهار، 
 ولديــه تاريــخ متواتر، ويتجاذبه الشــوق

والحنني.
  فــي أيِّ قراءٍة مســتعادٍة ِملــا قرأناه ذات 
يــوم - نحــن الذيــن تجــاوزت أعمارنــا 
ــة نصف قرن ويزيد- سنكتشــف  القرائيَّ
الهــّوة العميقة بني مــا كان مســتِفزًا لنا 
من الكتب وأمسى باردًا، ساكنًا، ال طائل 
، اللهــم إال لِالرتماس 

ً
مــن قراءته ثانيــة

فــي نهــر الزمــن، تطّهــرًا مــن (آثــام) 
املعرفة. أتذكُر كتــاب (العبرات) للطفي 
املنفلوطي، الذي حملُته الى سريري وقد 
ضاقــت الصروف بي، مقتفيًا أثر الدمع، 
الــذي أنفقتــه علــى أوراقه، فــي الليالي 
املستوَحشات تلك، فال أقع على شيٍء من 
ذلك. اآلن، وبعد تعاقب السنوات، صرُت 
أبحُث فــي الكتابة عّما ُيقلقنــي، فالدمُع 
درجــة في الوعــظ أيضــًا. يكتــب البرتو 
منغويــل فــي مقدمــة كتابــه (املكتبة في 
الليل) «أشــعر بمتعِة املغامــرة في تبديد 
نفســي وســط األكداس الكثيفة.. وأنَّ أيَّ 
درجــة حاضرة مــن الحــروف واألرقام 

ستوصلني يوما ما الى الغاية املنشودة». 
الســكان  مــن  قديمــة  قبيلــة   *ُجرُهــم: 
األصليني لشــبه الجزيرة العربية، نزلوا 
بـمكــة عند هاجر وابنها إســماعيل عليه 

السالم قادمني من اليمن. 
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في عام 1947، اندلع تمّرد في مدغشقر، 
والــذي يعد نذيــرًا إلنهاء االســتعمار في 
أفريقيــا. وقــد قمــع بعنف شــديد، لكنه 
اســتمر حتى نهايــة عــام 1948. ثم كتب 
أوكتاف مانوني، الــذي عاش في البالد، 
هذا النص التأسيســي، الذي يشكل نقًدا 
جذرًيــا لالســتعمار. يوضح هنــاك، من 
خــالل التحليل النفســي وعلــم النفس، 
كيف أن الصــور التي اختلقها املســتعِمر 
عن املســَتعَمر تنكــر ذلــك: «الزنجي هو 
الخــوف الــذي يشــعر بــه األبيــض من 
ة التي  ــة التبعيَّ نفســه». يحلل مانونــي آليَّ
توّحــد املســتعمر باملســتوطن من خالل 
الشاشــة التخيلّية التي أقامها كل منهما 
بينــه وبــني اآلخــر. لذلــك فــإّن املنظور 
األنثروبولوجي ضروري في هذا التفكير 
 مثــل االهتمامات السياســّية التي دفعته.
أثار هــذا التحليل، الذي كان جديدا كلًيا 
في عام 1950، انتقادات شديدة من إيمي 
ســيزير وفرانتز فانون، اللذين استهدفا 
ة“ املســتَعمر.  بشــكل خاص ”عقــدة تبعيَّ
رد عليهمــا مانوني بمقــاالت أو مقدمات 
جديدة في اصــدارات متتاليــة للكتاب، 
وهــو مــا ذكرته هــذا الطبعــة الجديدة. 
ــة،  للعنصريَّ محايــد   تحليــل  يوجــد  ال 
كما يعــرف ذلك. لذلك، مــن الضروري 
أيضا ”إنهاء اســتعمار الــذات“، وهو أمر 
ضــروري، دائًمــا للبدء من جديــد، كما 
ســيكتب فــي مقــال الحــق، ملحــق بهذا 

الكتاب الذي صدر في  : 30-05-2022.
أوكتــاف مانونــي (-1899 1989)، محلل 
نفســي، وكان أيًضــا فيلســوًفا وعاًملا في 
ة، وقــد جعله هذا  علــم األعراق البشــريَّ
التنــوع صوًتــا أصلًيا في مجــال التحليل 

النفسي الفرنسي.
واجــه هــذا الكتاب عندما نشــر في عام 
مــن  ســواء  حقيقيــا،  احتجاجــا   ،1950
املاركســيني املتعصبــني أو مــن مؤيــدي 
الزنوجية الرئيسيني - أليون ديوب، إيمي 
سيزير، ولكن أيًضا فرانتز فانون، الذي 
اعتــرض عليه بشــدة في كتابه (بشــرة 
ســوداء، أقنعة بيضاء) الــذي صدر عام 
1952، مع االعتراف بدوره كتنويري - كان 
علم نفس االســتعمار بالتأكيد كتاًبا جاء 
في غيــر أوانه. ليس فقــط ألنه كان يمثل 
في ذلــك الوقت املحاولــة األولى لوصف 
الخاص  الالواعــي  الليبيدي  االقتصــاد 
بالعالــم االســتعماري - العالم الذي كان 
املؤلــف يعرفــه عــن كثــب - ولكــن أيًضا 
بقدر ما توحي بأن العالقة االســتعمارية 
ال يمكــن أن تختفــي فــي الحــال، حتــى 
بعد تحرير الشــعوب املســتعَمرة. بعبارة 
أخرى، على الرغم من أنه كتب في أواخر 

األربعينيــات، فــي وقــت كان فيــه إنهاء 
االســتعمار قد بدأ للتو، فقد تبنى بالفعل 
منظور ما بعــد الكولونيالية، مما يشــير 
إلى أن آثار التجربة االستعمارية ستكون 
طويلة األمد، سواء بالنسبة للمستعَمرين 
الســابقني أو املســتِعمرين القدامــى. قد 
يؤدي هذا فقــط إلى إرباك أولئك الذين 
شكلوا الجبهة املناهضة لالستعمار. ومع 
ذلك، علــى الرغم مــن االرتبــاك الذي 
أحدثــه بني هؤالء، إال أنــه لم ينقصه في 
إحداث تأثيرات الحقة ملحوظة، خاصة 
بعد انتهاء الحرب الجزائرية وفي العالم 

الناطق باللغة اإلنجليزية.
بعــض  تقديــم  نحــاول  دعونــا  لذلــك 
العناصر حول املسار املذهل لهذا النص، 
والذي سيكون قد شهد، في غضون نصف 
قــرن، ثالث طبعات أصدرهــا ثالثة من 
الناشــرين املختلفني، وبعناوين متباينة: 
علم نفس االســتعمار (دار ُسي، 1950)، 
(اإلصــدارات  وكاليبــان  بروســبيرو 
الجامعيــة، 1984) و العنصريــة إعــادة 
النظر مرة أخرى. مدغشقر، 1947 ( دار 

دينويل، 1997).
تظهر التقلبات ذاتها في عنوانات الكتاب 
صعوبة وضع هذه الدراســة في تصنيف 
مســتقر: هل هو عمل يتناســب مع تقاليد 
اإلثنوغرافيا االســتعمارية، أو حتى علم 
نفــس الشــعوب، قبــل الحــرب العامليــة 
الثانية؟ هل يجب اعتباره تحليًال للعالقة 
الجدلية بني السيد والخادم، كما يقترح 
العنوان (بروسبيرو وكاليبان)، املستعار 
(العاصفــة)  شكســبير  مســرحية  مــن 
والذي اختير أيًضا لترجمته اإلنجليزية؟ 
أم ينبغي أال ُيقرأ على أنه يتناول مســألة 
العنصرية االســتعمارية والثورة الكبرى 
ملدغشــقر عام 1947، كما يوحي العنوان 
مانونــي  مــود  زوجتــه  اختارتــه  الــذي 

إلصداره بعد وفاته عام 1997؟
في الواقــع، علم نفس االســتعمار هو كل 
هذه األشــياء وأكثر، كما ســنرى في هذه 
املقدمة القصيرة إلصداره الرابع، والتي 
اختار الناشر العودة إلى عنوانه األصلي.
من هــو أوكتاف مانوني؟ وما هو مســاره 
الفكــري والذاتــي، قبــل أن يصبح، منذ 
للتحليــل  معروًفــا  صوًتــا  الســتينيات، 
النفســي الفرنســي، وال ســيما لكتاباته 
قصيــر  تحليلــي  ولنــص  املســرح  علــى 
يهــدف إلــى تــرك أثر دائــم فــي تاريخ 
التحليل النفســي، ”أعرف جيــًدا، ولكن 
نشــئ مؤخًرا 

ُ
ال يزال... ”(1964)، الذي أ

ارتباطه النظري، الــذي ظل من دون أن 
 يالحظه أحد لفترة طويلة، مع علم نفس

االستعمار؟
ولــد مانونــي عــام 1899، وتلقــى تعليمه 
العالــي فــي ستراســبورغ، حيــث حضر 

عــام  فــي  هالبواكــس.  موريــس  دروس 
1925، غــادر إلى مارتينيــك، حيث كان 
أســتاذًا لــألدب والفلســفة في مدرســة 
ليســيه شولشر في فورت دو فرانس. منذ 
ذلك الوقت، أظهر اهتماًما بالعالم ”بني 
األعراق“، حيث شارك في تأسيس مجلة 
Lucioles، مع الشــاعر  جيلبير غراتيان 
Gilbert Gratiant، وآخريــن، وهــو مــن 
أوائل من نشــر الشــعر باللغة الكريولية. 
لفترة طويلة، كانت اهتماماته في األدب 
أكثر منها في الفلسفة. بعد فترة قصيرة 
ذهب إلى جزيرة ال ريونيون [وهي جزيرة 
فرنســية يبلغ عدد سكانها نحو 800 ألف 
نســمة تقع فــي املحيــط الهندي، شــرق 
مدغشــقر]، ووصــل إلــى مدغشــقر في 
أكتوبر 1931، ودرس في مدرسة غالياني 
أنتاناناريفــو،   فــي  الثانويــة   Gallieni
ملدة ســبعة عشــر عاًما. مما ال شــك فيه 
أن تجربــة الحــرب قــد زعزعــت يقينه 
النادر، كمــا يتضح من قــراءة مذكراته 
املنشــورة بعــد وفاته. ثم احتــل اإلنجليز 
مدغشــقر بهــدف مواجهة أتباع فيشــي 
هنــاك، وهو حدث كان مــن املفترض أن 
تكــون لــه عواقــب ”نفســية“ وخيمة على 

سكان مدغشقر، ألنه كان يقوض صورة 
املستعِمر ذاتها.

فــي الوقــت الذي فيــه التقى مــع الكان، 
في تشــرين الثاني/ نوفمبر 1945، خالل 
ملوظفــي  ممنوحــة  اســتثنائية  إجــازة 
الخدمة املدنية من املغتربني، كانت حياة 
مانونــي األولــى وراءه: ربع قــرن قضاها 
في العالم االســتعماري. شغف بالفلسفة 
والوجودية)، وميل  الظاهراتية  (خاصة 
قوي لــألدب (خاصة الشــعر)، وكذلك 
اهتماًمــا شــديًدا باإلثنوغرافيــا وعلــم 
النبــات. وهكــذا كان التقــارب الفكــري 
مع التحليل النفســي جارًيــا بالفعل، في 
هــذه الفترة من األزمة، ســواء كان ذاتًيا 
(كان مانيــون يعتــزم مغادرة مدغشــقر 
واالنفصــال عــن زوجتــه األولــى، التــي 
التقى بها في ســنوات شــبابه)، سياسًيا 
االســتعمارية  اإلمبراطوريــة  أن  (بــدا 
الفرنسية كانت كذلك)، في الطريق إلى 
االنحطاط الحتمــي) واألخالقي (البعد 
عن الفلســفة). في هــذه املرحلــة، لعب 
اللقاء مع الكان وبدايــة التحليل معه دور 
والدة جديدة ذاتيــة حقيقية، والتي يبدو 
أنهــا جعلته يمضي قدما. عند عودته إلى 
مدغشقر في فبراير 1946، عني مانوني، 
الــذي أصبح في الوقت نفســه قريًبا من 
مديــًرا  الفرنســي..  الشــيوعي  الحــزب 
لخدمــة املعلومات فــي املســتعمرة، مما 
يعني إنه يعود بشــكل أساًســا إلــى إدارة 
مجلــة  Revue de  Madagascar، الجهاز 

الثقافي للجزيرة الكبيرة.
لم تــدم تجربتــه طويًال: فقــد فصل من 
منصبــه بعــد ســتة أشــهر فقــط. أغلق 
هــذا العــزل، الذي لــم تتضح أســبابه، 
فــي عينيــه نهائيًا اســتطراده امللغاشــي 
الطويل، بينما شجعه على أن يستمد منه 
نوعا مــن الحصيلة العامة، الشــخصية 
وغير الشــخصية، في مشروعه ”التقدم 
في املجــال الغامض وغيــر الدقيق لعلم 
األعــراق“، وهــو مشــروع  بــني  النفــس 
صاغــه فــي وقــت مبكــر مــن فبرايــر 
شــباط عــام 1946 فــي مذكراتــه. فكان 
هــذا  ثمــرة  االســتعمار)  نفــس  (علــم 
املشــروع، الــذي تطــور بــني عــام 1946 
وصيف عــام 1947، عندما عــاد مانوني 
 بشــكل نهائي إلى فرنســا وبدأ في كتابة

مخطوطته.
في اللحظة نفسها التي كان فيها مانوني 
يكتــب كتابــه، وقــع حــدث غيــر متوقع: 
ثــورة غير مســبوقة قــام بهــا الفالحون 
امللغاشــيون الصغار في الساحل الغربي، 
”تمــّرد حاملــي الرماح“، هــّزت النظام 
االســتعماري قبــل أن يســتعيد الجيــش 
السيطرة بفضل تدخل القوات السنغالية 

الذي خلف عشرات اآلالف من القتلى.

نَّ  إ
هــذه  انــدالع 
االنتفاضة الواسعة، التي لم تكن من عمل 
الدوائــر االنفصالّيــة الحضرّية، ولكنها 
جاءت مــن مجموعات اجتماعيــة تابعة 
غيــر مدمجة فــي النظام االســتعماري، 
تحليــالت  فــي  االعتبــار  فــي  ســتؤخذ 
مانوني، التــي يغطيها  هذا الكتاب األول 
في نهاية املطاف بطابــع ثالثي: محاولة 
غير مســبوقة لتطبيق التحليل النفســي 
لفهم ”الوضع االســتعماري“، أي عالقة 
ذاتيــة، وليســت عالقــة هيمنــة أحادية 
الجانــب، وقــراءة نفســية أنثروبولوجية 
لذاتية املســتعِمر، وليست ســايكولوجية 
الشعب املســتعَمر، كما كان يريد التقليد  
الكامــل للنســيج االســتعماري؛ وأخيًرا، 
تحليــل الوضــع، أي تحليــل أعظــم ثورة 
عام 1947، والذي يعمــل كمكان للتحقق 

النهائي من التحليالت السابقة.
ســيكون من الضــروري أن تكــون هناك 
قدرة على كشف هذه النقاط بالتفصيل، 
من خالل اإلصرار على سبيل املثال على 
تركيبــة ”الوضــع االســتعماري“، الــذي 
يقع فــي قلب منظور الكاتــب، فهو ينظر 
إلى العالم االســتعماري على أنه مشهد، 
باملعنى املســرحي تقريًبا، فيــه تلعب كل 
شــخصية دورهــا - دور الســيد الــذي ال 
يلــني، بوصفــه مســتعِمرا، ودور الطفل 
املخّنــث والبدائــي، بوصفه مســتعَمرا - 
إذا لــم يكن هناك العديــد من القرائن، 
ناهيك عــن العديد من األعــراض التي 
تشــير باســتمرار إلى مثل هــذا التوزيع 
الخيالي لألدوار إلى حد كبير، ويســتند 
إلى ”سوء فهم متبادل“ مما يجعل الوضع 
االســتعماري محفوًفا باملخاطــر للغاية، 
مــن وجهة النظر النفســية، حتى عندما 

يبدو راسًخا من الناحية املادية.
سيكون من الضروري فحص كيف يأخذ 

مانونــي التصنيــف 
”عقدة  لـــ  التحليلي 
النقص“ بالتفصيل، 
تلميذ  طورهــا  التي 
فرويد،  عن  منشــق 
أدلــر،  ألفريــد 
علــى  وتطبيقهــا 
الالواعــي  األداء 
بــدًال  للمســتعِمر، 
اســتخدامها  مــن 
املســتعَمر.  لتحديد 
يجــب  أخيــًرا، 
الجــزء  يؤخــذ  أن 
الكتاب  مــن  الثالث 
علــى محمــل الجد، 
مانونــي  يســعى  إذ 
تخيــل  الــى  جاهــًدا 
مسار مبتكر إلنهاء اســتعمار مدغشقر، 
ال يمــر من خالل النقل املكثف للســيادة 
من الدولة االســتعمارية إلى دولة ما بعد 
االستعمار، ولكنه يسعى جاهدا إلى بناء 
تحول متعدد ومنعــرج، بناًء على تحديث 
ال  ألنمــوذج  وفًقــا  القريــة،  مجتمعــات 
يخلو مــن التذكير باملثــل األعلى لغاندي 
لألمــة الريفيــة. أخيــًرا، وفــي القســم 
األخير من الكتاب، ينضــم ديكارت إلى 
األنمــوذج  باعتبــاره  كــروزو  روبنســون 
 الفلســفي املثالي للفالحــني املناهضني

لالستعمار.
لكن مثل هــذه املهمة تتجــاوز إطار هذا 
العرض، وفــي ختامه ســنحدد مع ذلك 
ثالثة أســباب أساســية (إلعادة) قراءة 
كل  وقبــل  أوًال  االســتعمار:  نفــس  علــم 
شــيء، فألنــه كتب علــى الفور مــا وراء 
أفق عمليات إنهاء االســتعمار السياسي، 
يلعــب هــذا الكتــاب دوًرا مؤسســًيا فــي 
الكولونياليــة.  بعــد  مــا  الفكــر  مجــال 
وثانًيــا، ألنــه وألول مرة يشــرك التحليل 
النفســي من أجل فهم نقدي للوضع (ما 
بعــد) الكولونيالية، يلعــب دوًرا محورًيا 
فــي حديــث فانــون عالنيــة، وهــو أول 
صــوت فرويــدي- ماركســي مــن العالم 
االســتعماري، أخيــًرا، مــن خــالل ربط 
األنثروبولوجيا وعلــم االجتماع والتاريخ 
والفلســفة والتحليل النفسي، فإنه يتوقع 
بنــاء أنموذج نقــدي أوســع، أصبح أكثر 
وضوًحا اليوم، في وقت يعتمد فيه الفكر 
 النقــدي ملا بعد الكولونيالية على كل هذه

املصادر.
لذلــك حــان الوقــت ملنح كتــاب أوكتاف 
مانونــي األول مكانته الالئقــة باعتباره 
كالســيكًيا ملا بعــد الكولونياليــة، والذي 
إلثــراء  ســوى  نشــره  إلعــادة  يمكــن  ال 
العمــق  وإضفــاء  الحاليــة  املناقشــات 

التاريخي عليها.

 املهم في األمر أّنه ليســت لي أو ألي فرد الوصاية 
علــى منع أي ســلوك أو فكرة ال تتوافــق معي. أجد 
أن مقاربــة ذلــك عقلّيــًا صعبــة للغايــة، تحقيق 
شيء من الســلطة على اآلخر بمعنى فرض آرائي 
ومتبنياتــي وإيمانــي عليه أمــر يدعو إلــى التأمل 
واملراجعــة. حتمــًا أنــا ال امتلــك الصالحيــة مما 
يؤهلنــي ألكــون وصيًا علــى تصرفــات ومتبنيات 
اآلخرين قد يصدمني ســائل من أيــن جئت بهذه 
الصالحيــة، وكيــف منحــت لنفســك الحقك في 
«املراقبــة واالعتــراض أو العقــاب». األمــر غاية 
في األهمية والحساســية أيضــًا، ويدعونا إلى أن 
نبحث فيه ونجتهد في ايجاد محتمالت تسهم في 
حلحلة هذه االشــكالية التي هي احدى املشكالت 
التي تعصف بمجتمعاتنا وتولد الشــيء الكبير من 
النفور واالرباك، وقد تصل إلى االنفجار، فيما لو 
فرضــت جهة ما «مهيمنة» وصايتهــا «النابعة من 
ايديولوجيتهــا» علــى أفكار وســلوكيات اآلخرين. 
وقد نــرى صــراع ارادات يلوح فــي الواقع، ونحن 
اليوم بأمس الحاجة إلى إعمام لغة الحوار وبسط 
طاولة النقاش بني الــذوات كبديل عن التحيزات 
واالختــزال املقصــي لآلخــر الذي يحتكــر الحق 

والحقيقة. 
إن مزيــدًا مــن االســهامات العقالنيــة للتواصل 
املعيــش  مرونــة  ينعــم  الــذوات  بــني  والتفاهــم 
ويفتح مســاحات جديــدة لتفهــم ارادة اآلخرين 
واحتــرام خياراتهــم وهــدم الغائهــم، ألن ال حق 
الحــد في ممارســة القمــع أو املنع ضــد أحد، إال 
إذا كان الفعــل الصــادر منــه يضــر باملجمــوع أو 
يخــل بالنظام، وعندئذ ال يســمح بذلك ألن حرية 
ارادة واختيــار فــرد ما تقــف عند حــدود اختيار 

وحرية اآلخــر. اعطي هنــا مثاًال اســتحضره من 
النصوص الدينية املروية عن النبي محمد فيروى 
أنــه قال في التعبير عــن هذا املعنى [َمَثــُل الَقاِئِم 
وا  وٍم اْســَتَهمُّ

َ
ــه، واْلَواِقِع ِفيَها َكَمَثِل ق في ُحدوِد اللَّ

َعَلى ســفينٍة، فصــاَر بعُضهم أعالَهــا، وبعُضهم 
ْســَفِلَها ِإَذا اْسَتَقْوا ِمَن 

َ
أســفَلها، وكاَن الذيَن في أ

َنا 
ْ

ا َخَرق نَّ
َ
ُهْم، َفَقاُلوا: َلــْو أ

َ
وا َعَلى َمــْن َفْوق املــاِء َمرُّ

َنا. َفِإْن َتَرُكوُهْم 
َ

ا َوَلْم ُنْؤِذ َمْن َفْوق
ً

في َنصيِبنا َخْرق
ْيِديِهم 

َ
َخُذوا َعَلى أ

َ
راُدوا َهلُكوا َجِميًعــا، وِإْن أ

َ
َوَما أ

َنَجْوا وَنَجْوا َجِميعًا] انظر كيف يستدل النبي ”ص“ 
علــى أهمية تقييــد حريــة اولئك الذيــن يتعدون 
في ممارســاتهم حدودهــم الشــخصية فيضروا 
باآلخرين، وذلــك هو املورد الداعي إلى شــرعنة 
املنع في حق اآلخر من اســتخدام ارادته في جلب 
الضرر علــى اآلخرين ”املجموع“ في فضاء معيش 
واحد مانت الســفينة معبر رمزي عنــه. املهم في 
األمــر أن هناك فارقا كبيــرا ومهما جدًا بني أربع 
موارد. األولى في ممارســة التعســف الفردي ضد 
اآلخرين، وهو مــا اطلقنا عليه فــرض إرادة فرد 
أو جماعــة ما ”مهيمنة“ لســلطتها علــى اآلخرين 
وإرغامهم على الفعل أو الترك وفي ذلك قمع غير 
مبــرر عقالنيًا واخالقيًا، وأخــرى في حال لو كان 
القمــع وفرض االرادة يعــود بالنفع علــى الجميع 
أو ال يتعلــق االمــر باملنفعــة، قد يشــكل على ذلك 
أن إنســانا ال يريد منفعة نفســه، وهذا حق له، بل 
يتعلــق األمر بدفــع الضرر عن الجميع بممارســة 
منع الفرد أو بعض األفراد من ممارســة حريتهم 
”التــي تعــود بالضرر“ علــى الجماعــات االخرى 
أو املجتمع بشــكل عــام، وهنا يكــون املنع وفرض 
إرادة املجموع مبرر عقليــًا بقصد النجاة للجميع 
ومنــع الضــرر عــن الجميــع. والثالث: هــو املورد 
الذي يشــرعن العنف في بعض الحــاالت ويعطي 

ســلطة للجماعة ”املتعاقدة اجتماعيًا“ مع السلطة 
لفرض القانون ومنع الضرر الذي يحدق بالجميع 
ــة نابعة من حريــة اختيار  جراء ممارســات فرديَّ
فــرد أو جماعــة تضر بحريــة اآلخريــن وتقصي 
 ارادتهــم أو تعود على الواقــع االجتماعي بالضرر

والهلكة. 
 والرابع وهو مهم جــدًا وهو بروز لون من ”تخادم 
املصالــح“ وهــو الــذي يــؤدي إلــى جمــع شــتات 
الفرقاء الذين قد يكونــون مختلفني في اراداتهم 
أهدافهــم،  اختــالف  حاصلــه  ممــا  وأفكارهــم 
ولكــن كانــت املصلحة هــي األنموذج الــذي حقق 
ذلك النوع مــن االرتباط والتفاهــم بينهم، وهذا 
املبــرر قد يصلح لضبط ســلوك املجتمعات داخل 
املنظومــة االجتماعيــة، وكذلــك قــد يســهم في 
إحالل االستقرار داخل التجمعات السياسية التي 
تقوم على تفهم املصالح املشتركة كالسلم األهلي 
والحفــاظ على النظــام ملواصلــة الحياة بشــكل 
مناســب يليق باإلنســان، واألمر يتعدى الوحدات 
االجتماعية الصغيرة لتتسع دائرة توازن املصالح 
املختلفــة إلــى الــدول فمثــًال، أن تــوازن امتالك 
الســالح عند مجموعة من القــوى الدولية، هو ما 
يحدث السالم العاملي، وبسبب الخشية املشتركة 
من الصدام املــروع بني تلك الدول الذي قد يؤدي 
إلى تهور أحداها أو بعضها الستخدام أسلحة ذات 
التدمير الشــامل ممــا يفتك بالبشــرية هو املانع 
أو الحائــل من دون وقــوع الصراع وهو ما يســهم 
في احــداث التوازنــات بني تلك القــوى املهيمنة، 
الحظ كيف تتم عملية تأويل املصالح الناجمة عن 
الفعــل ورد الفعل بني الفرقاء املختلفني، وكيف أن 
ة  املصلحة هي من تحدد شكل املمارسة ونوع وكيفيَّ
العيش وطريقة التعامل مع اآلخر ســواء كان فردًا 

أو جماعة أو قوى كبرى.
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ســرني ما كتبه د. نصير جابر في (ثقافية الصباح) بعددها 
الصادر يــوم األحد املنصرم عــن (خدعة الهايكــو) وقبله 
بأيام تصدى لهــذه الخدعة الصديق الشــاعر الكبير جليل 

حيدر في حوار موسع أجريته معه.
وألن الذاكرة تكتنز بطبيعة التصدي لكل ماهو مستورد ولكل 
ماهو طــارئ ال يخرج بأية حال عن (البدعــة) التي هي في 
كل األحوال ليست إبداعًا، بقدر ماهي انسالخ عن كل ماهو 
أصيــل، عدت ملا كتبته فــي نهاية تســعينيات القرن املاضي 
فــي الوطن العمانية وقتــذاك وكان حصيلة جلســة ضمتني 
بالشاعر حســب الشــيخ جعفر وما جاء في إجابة عن سؤال 
وجهته له عن توجه ساد حينها القتفاء أثر الشاعر الفرنسي 
(ســان جون بيرس) إذ لخص حســب بدقة مقترحًا ملقتفي 
األثر لو قامــوا بترجمة أشــعار املتنبي وامــرئ القيس وأبي 

نواس لبيرس نفسه.
ليس فينــا من يعترض علــى اطالع الشــاعر أو املثقف على 
ثقافات الشــعوب وتجاربهــا اإلبداعية والتــزود بما أنتجته 
من ســائر ابتكاراتها، لكن الســؤال الذي يفرض شــرعيته : 
ملاذا هذا اإلصرار في النســخ والتقليد العشــوائي والترويج 
لتجارب ال تعطي نفســها لنا إال بذلك التعالي وكأنها تمنحنا 

مجدًا من فضالت فتوحاتها؟.
في شــعر العامية العراقية تحصل مثل هكذا خدع وتشوهات 
كـــ (قصيــدة التحشــيش)! ويالهــا من تســمية مســتلة من 
قامــوس الرثاثــة واملجانية الراكســة في قيعــان مجتمعات 
يغلفهــا الجهــل، وتنمــو التفاهــات والخرافــات فــي عقول 

أفرادها.
من أين جاء كل هذا الخراب؟ من يقف خلف هكذا ابتكارات 

"لقيطة" ال جذور لها؟ 
كل ذلك يجري في ظل دعم إعالمي يرفع من شأن الخراب 
أشــاعتها  التــي  الجماليــات  ملصــاف  التشــوهات  ويحيــل 
القصيــدة العاميــة بالغناء أوال(البنفســج، غريبــة الروح، 

بنادم، الطيور الطايرة، حن وانه احن، ياحريمه....الخ).
ومراهقــي  املواهــب  وعديمــي  املفلســني  مــن  قطعانــًا  إن 
الفضائيــات تقــف خلف ما يجري وســط تشــجيع وتصفيق 
ودعــم يفضــي بالنهايــة لتدميــر مكوناتنــا الثقافيــة، لكن 
هذا ال يعني االستســالم والســكوت عما يحــاك فتعرية هنا 
وفضــح آخر هناك يكفيان حتمًا للبرهان على وجود مقاومة 
حقيقية الســقاط أيــة خدعة يتلقفهــا الذيــن العالقة لهم 
أصــًال بما لدينا من تراث شــعري ثقافي عريــق، نهلت منه 
ثقافــات العالم واســتفادت منــه تجارب الخلــق اإلبداعي، 
هــذا الذي يشــير دائمــًا ألعماق اإلنســان بعيدًا عن قشــور 
التســطح واالســتيراد األعمــى والنســخ املفضــوح لتجارب 
صنعتها شعوبها التي تأنف حتى عن تصديرها لهؤالء الذين 
 يقيمــون بيننــا والذيــن ال يمكن لــي مقارنتهــم إال بمهربي 

اآلثار.
الخدعة ال تنطلي إال على املغفلني وحدهم، الذين الهم لهم 
ســوى متابعــة رصيد إعجابات أشــباههم من ســقط متاع، 
أمــا من قرأ تراثه الثقافي وأبهرتــه كنوزه فيظل عصيًا على 

الخدعة.

إحسان العيد الذي استقر في السنوات 
األخيرة في العاصمة بغــداد، وصلتني 
منــه قبــل أيــام نســخة مــن مجموعته 
البســاتني)  (فــي  األخيــرة  الشــعرية 
 2022  / عــام  أواخــر  فــي  الصــادرة 
املنصــرم  وتضــم ( 100) صفحــة من 
الحجم املتوســط مكرســة فقط لشــعر 
إذ  العيــد،  للشــاعر  العائــد  األبوذيــة 
نشــر فيها أكثر من (300) بيت أبوذية 
عالــج فيها موضوعــات مختلفــة منها 
العتاب والغزل، والسياسة واإلخوانيات 
وغيرهــا مــن املوضوعات التــي تطرق 
إليها وهــو الذي أهــدى مجموعته هذه 

إلى:
(إلــى كل بيــت أبوذية نزفــه األجداد، 
مدينتــي   .. وصرختــي  األول،  حرفــي 
الدافئة سوق الشيوخ التي أدبتني، وإلى 
عــروس العــراق بغــداد التــي أدبتني) 
خاصــة إذا ماعرفنا أن ســوق الشــيوخ 
تعــد واحدة من أبــرز حواضن األبوذية 
العراقية والشــعراء والحفظة وعشــاق 
هذا الفن الشعري والغنائي الباذخ وهم 

من الكثرة بمكان اليحيطهم إحصاء .!
فاألبوذية ما زالت في سوق الشيوخ وما 
زالت تمثل  لغة التعامل اليومي في حياة 

الناس العادية.
واألبيات التي أوردها إحســان العيد في 
هذه املجموعة إنما تمثل خالصة عمره 
الشعري التي صبها في قالب األبوذية، 
فضًال عن كونه شاعرًا متمكنًا في فنون 

الشعر األخرى.
فمن أبياته الجميلــة تلك نقطف بعضًا 
منها على ســبيل املثــال ال الحصر منها 
ما قاله في هذا البيت املطرز باملقاصير 
الشــعرية الــذي يــدل علــى تمكنه من 

حرفة الشعر:
منو الرتب لك الحاجب منحالك 
اكيد الباري من خصص منحالك

نطاك امن الغصن طوله 
ورسم بالشفه هلهوله

اعله خصرك  ناس مكتوله 
الشعر چن ساعة السوده 

الصدر چن سفره ممدوده 
وطن بس تايهه احدوده

اخدودك تخر دهن الحر 
عجوز وطابخه العنبر..
الشمك من بعد يسكر 

عسل يختلف مشروبه منحالك 
عصير امن الجنان أنخبط ميه.!

وفــي بيت آخر مــن األبوذيــة التقليدية 
يتغزل ويحذر في آن واحد إذ يقول: 

املثلك يوگف الديوان ياهيل 
واعرفك بالدالل اتفور ياهيل

بالك التناقش شخص ياهيل (جاهل) 
ينزلك للثرى وانته الثريه ..!

وفي آخــر يتكلم عن الهمــوم واألحزان 
مبلغهــا  ويشــبه  بــه  تحيــط  التــي 
وضخامتها بمقدار الهموم التي تســكن 
 في قلــوب األمهــات الحزينــات هناك 

في الناصرية وأريافها :
عمر گضيته بالركضه وهم بي 

وصلت والچن اشبني وهم بي 
اغسل بالفرح گلبي وهم بي 

ابكثر هم امهات الناصريه..

وهكــذا وكمــا يرى احســان العيــد فإن 
جــدران األبوذيــة األربعــة تقتــرب من 
جسد الشــاعر رويدًا رويدًا، فيستشعر 
خطــر املهمــة ووســع الهاويــة، وعظم 
نفســه  عــن  ويــذود  فيــذب  املصــاب، 
لينفــخ  الجريــح،  كالطائــر  املرفرفــة 
علــى املعنى دائرًا حول نفســه كمحاولة 
طيران أخيرة ينفذ بها متلولبًا في رحلة 

صوفية متفردة..
إذن هذه رؤية شاعر األبوذية في ظالل 

بساتينها الوارفة .

كتاب

رأي

 ويكــون حاضرًا بما يخصنا، من الســرور واألفراح 
واألعيــاد واملباهــج. (يــا ورد الحدايــق يــا صبــاح 
الخيــر / يــا بوســة نــدى بخــدود كل مشــتل / يا ملة 
احبابي برجعة الغياب / والشــافك سكر والشابكك 
قنــدل / مــر وجهــك صبــح والزلــف نــص الليــل / 
شــلون الصبــح مــر والليل ما كمــل / ولك يــا مدري 
 شــنهي وخــدك واليــات / وشــفافك محطــه وريلها 

امعسل).

اضطراب
الشــاعر تارة يقدس الحب إلى حــد العبادة، وتارة 
يمقــت هذه املشــاعر الهزيلة، في حضــرة الحبيب 
الظالــم، املتكبر مثل طاغوت بليــد، املتغطرس مثل 
طــاووس غبي يدعــي الكبرياء، ومرة يبــوح بالوجد 
للمقربــني والغربــاء والوشــاة، ومــرة يعلــن انكاره 
والبراءة منه أمــام الجميع، ويبقى على هذه الحالة 
املزرية، متأرجحًا بــني الذهاب إلى أقصى الفراق، 
وبني الرجوع إلى ليالي الوصال الجميلة، يعاني من 
صداع شــديد في الرأس، وألم في القلب، وارتباك 
فــي الــدورة الدموية والشــرايني، واضطــراب في 
الحــواس. (أنــه وياك كــون نمــوت عشــاك / وكون 
بجفــن عاشــك مــن يلفنــه / امشــي ويــاي امهرك 
يــم النجــوم / واخلــي الكمر وياهــن يزفنه / نشــد 
 زلــف بزلــف واتمرجــح وياي  / ونشــد لكلــوب  من 

يتعب زلفنه).

سذاجة 
مشــكلة الحلفي أنه يحــب بقوة، ويندفع بمشــاعره 
املتطرفة إلى أبعد ما يكون، من االنفالت والسذاجة 
والخيال والجنون واالنفعال، مستعذبًا نيران الحمى 

املتأججة في الفــؤاد، ألنها تمــده بالبقاء والحراك 
والحضور، راضيًا بالعشــق القليل الدائم، الشحيح 
مثل لؤلؤ نادر، والغرام املشتعل يشبه املرض املعدي 
الخطيــر، الطاعة فيــه حرية مطلقــة واملوت قرين 
الحيــاة. (اعلــى غيــرك ما نحت مــا بيــه عالنوح / 

وعليك شكد حلو يونســني نوحي / وكضيت ازيارتي 
بس أندعيلك / ونسيت وداعتك أندعي لروحي ).

عيوب 
العاشــق فــي أيــام الرخــاء، ال يــرى في معشــوقته 
وعنــد  الرديئــة،  والصفــات  واألخطــاء  الســوء 
الهجران يكتشــف الكثير من العيــوب، وكأن الحالة 
العمومية ألغلب العاشقني، وصف املحبوب باملالك 
الطاهــر النظيف، وبعــد فترة يتم نعته بالشــيطان 
الرجيــم، صاحب االمتيــاز والتخصــص بمهارات 
عديدة، كتدميــر الروح ونشــر الكراهية والضغينة 
العالقــات  إقامــة  يستحســن  وهنــا  واالســتالب، 
الجديدة، والبحث عن بدائل. (ال تصفن تره تنزف 
الصفنــات / وجــرح الصفنه مــا عــاش اليضمده / 
شــوف الســده رغم تعارض املــاي / بــس املاي ظل 
شــابك الســده / ردت مده ويه غيرك حتى أنساك / 

اكو غيرك شفت بس ماكو مده).

هزائم 
الحــب لغز مبهــم ال يمكن تفســيره، ولوثــة تصيب 
العقــل فتجعله وقــادًا، أكثــر من الســابق، وعندما 
يعيش العاشــق الكثير مــن الهزائم، مع استشــراء 
حالــة الصــراع النفســي، والســبب يعــود إلى عدم 
التنــازل، فالطرف األول فــي العالقة يريد أن يكون 
عمالقــًا في كل األشــياء، والطرف الثانــي له كيانه 
الخــاص، ال يقبل الذوبان بســهولة، فهو ليس هزيل 
الشــخصية وال ضعيفــًا، وإن توفيــر الرفــاه املادي 
لوحــده، دون االحتــرام املتبــادل، ال يضمــن حياة 
وديــة ناجحة إلــى األبد. (عده صوتك نشــاز باذني 
اي صــوت / وحتى الصرخه منــك جنها تغريد / نعم 
 غيرك اكو حلوين وهواي / لجن بس أنته اصلي وهمه 

تقليد).

 

بلغوني : 
انت مجبر عالرحيل !!

مهلتــك محصــوره حــد وجه 
الفجر 

گلــت : يعنــي اتاخــرت عن 
املسير 

مســتحي مــن عدكــم وارجو 
العذر

 ، عجالــه  ابــال   : البلغونــي 
الوكت ليل 

گلــت : ال مــو ليــل يصحاب 
االمس

انه احس الفجر خليته وراي 
الن متعود اشوفنكم شمس

مــن  مســتحو  والبلغونــي 
الجواب 

التــأخــر  طائــلـــة   وتحـــــت 
غرموني
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منافســات بطولة غرب آســيا، أن ُتتاح الفرصة كاملة أمام مدرب 
منتخبنا الوطني اإلســباني خيســوس كاســاس الختيــار القائمة، 
التي يجدها األفضل واألنســب - في ظل هــذه الظروف - ليخوض 
فيهــا االســتحقاقات القادمة، كمــا وأتمنى أن ال يظهــر علينا بني 
الفينــة واألخرى - عبــر بوابات الفضائيات - من يعتقد في نفســه 
ما ليس فيها مــن رؤية ُمميزة ُتبدي له أن خيارات املدرب يجب أن 
ال تكون حصرية وعليه (اي املدرب) أن يأخذ باســتمرار بنصائح 
اآلخريــن، ألنَّ هــذه اُملغالطــة هــي الطامــة الكبرى، التــي بقّيت 
وجوهنا التدريبية، والســيما املحلية تعيش فــي فضائها ما جعلها 
وحدهــا تدفع الثمن غاليًا بعــد تنصل من كانــوا يدفعونها باتجاه 
مشــاركتهم لها في خياراتها ودفعها - بالضغط والتحشــيد - عبر 
وســائل التواصــل االجتماعي وبعــض الفضائيات الختيــار عينة 
من األســماء، التي حتى وإن وجدها املدرب غيــر ُملبية لتطلعاته، 
فانــه يركن في النهاية إلى اســتدعائها للتخلص من (وجع رأس) 

الفضوليني والحشريني.
وألننــا نعتقد - عن يقني - بــأنَّ الجهاز الفني 
اإلسباني لم ولن ُيحابي أو ُيساير في فلسفته 
املهنيــة من ُيريــدون فرض آرائهم لتســويق 
تطلعاتهــم املريضة، فــانَّ هناك من ســعى 
اليجاد ســبيل آخر ُينشــد منه إيصال صوته 
إلى املدرب األجنبــي عبر فبركة تصريحات 
ولصقهــا باملدرب مــن باب تحريك ســاكن 
وعلــى طريقة النفخ فــي الدخــان رغبة في 
رؤيــة النــار، لتظهــر الحقيقة فيمــا بعد أنَّ 
املــدرب لم يكــن بطــًال لتلــك التصريحات 
وهــي ُمجرد كالم ليس له رصيــد في الواقع 
أطلقتــه منصات غير مهنيــة بحثًا عن حالة 
من شــأنها خلق التشــويش وإيجــاد جو عام 
ُتطلق فيه تلك البوابات، التي ُتلصق رؤيتها - 
ظلمًا - باإلعالم سهامها باتجاهات ُمختلفة 
لعــل أحدها يصيب هدفًا مــن بني األهداف 

املنشودة.
وبال ريب، أنَّ األمر السديد هنا هو علينا أن 
نعــي أنَّ خيــارات املدرب مرهونــة في بعض 
املحطات بفواصل تتعلق بعدم تســريح األنديــة األجنبية لالعبني 
العراقيني اُملحترفني في صفوفها، وأخرى تقترب من عدم وضوح 
الصــورة الفنية لبعض الوجوه املحترفة، لذلك فان، الذي ننشــده 
أنَّ الجهاز الفني هو من ســيتحمل املســؤولية في اإلخفاق، تطبيقًا 
لقاعدة الخســارة لها أب واحــد، فيما االنتصار لــه أكثر من أب، 
وألننا نعتقد إلى درجة اإليمان، بأنَّ املدرب وحده من (ســيصلب) 
على رؤوس األشهاد عند اإلخفاق، فان املنطق واإلنصاف ُيحتمان 
علــى الجميع الخروج مــن دائرة التدخــل في شــؤونه وأن ُتتاح له 
الفرصــة كاملة فــي االختيار وفــي تحديد األســماء، التي تضمها 
قائمته في أي مشاركة، ذلك أنَّ أمر منحه التفويض الكامل إلدارة 
هذا امللف فيه من العدالة الشــيء املطلــوب وبالتالي، فان ُمحاولة 
البعــض تطبيق فلســفة تدخله بشــؤون املدرب اإلداريــة والفنية، 
إنمــا هي حالة صارخة مــن التدخل غير اُملبــرر، والتي ُتحتم على 
مــن يتصدون ألمور املنتخب الوقوف عندها وُمســاندة املدرب في 
القفــز عليها طاملا أن ثقتنا بإصالحات كاســاس ورفاقه أصبحت 

كبيرة بعد نجاحه في اختبار خليجي25.

باملناسبة
أعلــَن الناطق اإلعالمي لنادي القوة الجوية الرياضي وصول املهاجــم النيجيري نيديفريكي ايفيونغ والعب 

الوسط الغاني أفري أكوا إلى بغداد لتمثيل فريق كرة القدم األول في مسابقتي الدوري املمتاز والكأس.
وذكر عالء محمد أنَّ "الالعبني سيجريان الفحوصات الطبية وفي حال التأكد من سالمتهما سيمثالن فريق 
الصقــور". وأضاف أنَّ "املهاجم النيجيري نيديفريكي ايفيونغ صاحب الـ24 ربيعًا ســبق أن مثل أهلي بنغازي 
الليبي وأكوا يونايتد النيجيري، بينما لعب الغاني أفري أكوا صاحب الـ31 عامًا في إيطاليا مع باليرمو، وبارما 

وسامبدوريا وتورينو إلى جانب نادي هوفنهايم األملاني ونادي ماالتيا سبور التركي والباطن السعودي".

تنطلق في محافظة الســليمانية يــوم غد الجمعة بطولة غرب 
آســيا للناشــئات من مواليد 2006 بمشــاركة أربعة منتخبات 
هي العــراق ولبنان وســوريا وفلســطني، بينما تعاقــد اتحاد 
اللعبة مع املدرب التونسي ماهر خنفير لإلشراف على تدريب 

منتخبي الناشئني والشباب . 
وقال رئيس اتحاد اللعبة حسني العميدي: إنَّ هذه البطولة تعد 
باكورة نشاط اتحاد غرب آســيا للموسم الحالي، مشيرًا إلى 
أنَّ اتحاده ينتظر اإلعالن عن مواعيد االتحاد اآلســيوي للعبة 
عن بطوالته بغية االعالن عن تجمعات منتخبات غرب القارة 
لجميع الفئــات  .  وأضاف، أنَّ املؤتمر الفني للبطولة ســيقام 
صباح يوم غد الجمعة، بينما تقام املنافســات على مرحلتني، 

األولى لتحديد ترتيب املنتخبات من 1 إلى 4 بأســلوب الدوري 
من مرحلة واحدة ، بعدها يلعب األول مع الثاني مباراة نهائي 
البطولــة ، ويلعــب صاحبا الترتيــب الثالث والرابــع لتحديد 

املركزين األخيرين . 
وتابع العميدي، أنَّ االتحاد ســينظم في اليوم الخامس وعلى 
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تشارك فيها منتخبات البلدان األربعة. 
على صعيد آخر تعاقد اتحاد كرة الســلة مع املدرب التونســي 
ماهــر خنفيــر لإلشــراف علــى تدريــب منتخبي الناشــئني 
والشــباب، وحضر توقيع العقــد الذي جرى فــي مقر اللجنة 
األوملبيــة الكابــنت رعد حمــودي ورئيس اتحاد اللعبة حســني 
العميدي وامني عام األوملبية هيثم عبد الحميد واألمني املالي 

أحمد صبري .

أعيد انتخاب البحريني الشــيخ سلمان 
بن إبراهيم آل خليفــة، أمس األربعاء، 
رئيًســا لالتحاد اآلســيوي لكرة القدم 
بالتزكية لوالية ثالثــة حتى عام 2027، 
الثالثــة  العموميــة  الجمعيــة  خــالل 
العاصمة  التــي تســتضيفها  والثالثني 

البحرينية املنامة.
وقــال بن إبراهيــم (57 عاًما) "أود أن 
أشــكركم جميًعا على وضــع ثقتكم بي 
لوالية أخــرى مدتها أربع ســنوات. إنه 
لشــرف عظيم أن أحظى بثقة االتحاد 

اآلسيوي وهذا يعطيني 
مسؤولية كبيرة".

كــرة  "دخَلــت  وتابــع 
اآلســيوية  القــدم 
حقبة جديدة" ُمشــيًدا 
قطــر  باســتضافة 

مونديال 2022.
السويســري  وهنــأ 
جاني إنفانتينو، رئيس 
لكرة  الدولــي  االتحاد 
بــن  (فيفــا)،  القــدم 
إبراهيــم الذي أصبح 
تلقائًيا نائًبا له، وأشاد 
القــدم  كــرة  بتطــور 
وبمونديال  اآلســيوية، 

قطر.
وقال في هــذا الصدد: 

"مــرة أخــرى، تهانينا لقطر والشــرق 
األوسط والخليج وآسيا والعالم بأسره 
ألنهــم جعلونــا نشــعر بهــذه املشــاعر 

الرائعة".
وتابــع "كأس العالــم للرجــال في قطر 
كانت أفضــل كأس عالم على اإلطالق. 
ســيكون من الصعب الوصــول إلى هذا 

املستوى".
وانتخــب بن إبراهيم في 2013 رئيًســا 
الكمــال العامــني املتبقيــني مــن والية 
الرئيــس الســابق القطــري محمد بن 
همــام، املوقــوف مــدى الحيــاة عــن 
مزاولة أي نشــاط كروي بسبب قضايا 

فساد.
وتغلب البحريني في 2013 بسهولة على 
الرئيــس الســابق لالتحــاد اإلماراتي 
انتخابــه  وأعيــد  الســركال،  يوســف 
بالتزكيــة عــام 2015 لوالية مــن أربعة 
أعوام. وكان من املتوقــع أن ينافس في 
2019 اإلماراتي محمد خلفان الرميثي 
والقطري ســعود املهندي، قبل أن يعلنا 

انسحابهما.
ُيذكر أنَّ بن ابراهيم خسر السباق على 
رئاســة االتحاد الدولي أمــام إنفانتينو 
في 26 شــباط 2016 بنتيجــة 115 - 88 

صوتًا.

تختتــم اليــوم الخميس، مواجهــات الجولة 
14 من املرحلة األولى لــدوري الكرة املمتاز 
بإقامة لقاء وحيد يجمع حامل لقب النسخة 
املاضية الشــرطة وضيفه النجف في ملعب 
الشــعب الدولــي بتمام الســاعة الخامســة 
مســاء، في الوقــت الذي ارتقى فيــه الطلبة 
إلى املركــز الثالث بعد فوزه أمــس األربعاء 

على نفط البصرة 2-1.
ويتطلــع الشــرطة بقيــادة مدربــه املصري 
مؤمــن ســليمان إلــى نفــض غبــار النتائج 
املتواضعــة التــي تحققــت خــالل املوســم 
الحالــي وأدت إلى ابتعاده نســبيًا عن مربع 
الصــدارة واالنطالق بقوة مجددًا الســيما 
أن الفارق الذي يفصله عن الذين يتقدمون 
فــي جدول الترتيــب ليس بكبيــر وباإلمكان 
الطمــوح  هــذا  أن  إال  تدريجيــًا،  تقليصــه 
ســيصطدم بجدار النجف العنيد الســاعي 
أيضــًا إلــى تعويــض خســارته فــي الجولة 
املاضية أمام دهوك وخطف النقاط الثالث 
من أجــل اقتحــام املراكــز األربعــة األولى 

مجددًا.
وفــي ســياق متصل تمكــن الطلبــة من قلب 
الطاولة على مســتضيفه نفط البصرة وفاز 
عليه 1-2، فبعــد أن كان متأخرًا بهدف جاء 
في الدقيقة السابعة عن طريق الالعب علي 
خليــل، عاد ليــزرع هدفني فــي مرمى  نفط 
البصــرة، األول جاء من كرة عكســية بقدم 
املدافع كارلــوس برينو بعد تســديدة مؤمل 
عبد الرضا الجانبية في الدقيقة 57، بينما 
أحرز مدافــع منتخبنــا الوطني علــي فائز 
الهدف الثانــي من ركلة جزاء فــي الدقيقة 
75، وبهــذا االنتصــار رفــع األنيــق رصيده 
إلــى النقطة 27 فــي املركز الثالــث وبفارق 
املركــز  صاحــب  الــزوراء  عــن  األهــداف 
الرابــع، في حني تجمد رصيد نفط البصرة 

عند النقطة 19، في املركز الحادي عشر.
وفــي بقيــة مباريــات األمس، حقــق الكرخ 
فــوزًا مهمًا وثمينًا على ضيفــه أربيل بثالثة 
أهــداف مقابل هــدف وحيد، ومنــذ بداية 
اللقــاء فــرض أصحــاب الــدار أفضليتهم 
بعد الحصــول على ركلة جــزاء في الدقيقة 
الثانيــة ترجمها بنجاح يوســف فوزي، وفي 
الشــوط الثاني اضاف العبــه جعفر عبيس 
هدفــني فــي الدقيقتــني 54 و90، وقبــل أن 

تلفظ املواجهة أنفاســها األخيرة منح حكم 
اللقاء ركلة جزاء الربيل سجل منها املهاجم 
املخضــرم أمجــد راضــي هــدف التقليص 

الوحيد.
وبهذه النتيجة ارتقى الكرخ للمركز التاســع 
برصيد 21 نقطة، بينما توقف رصيد أربيل 

عند 13 نقطة.
وضاعف زاخو محــن مضيفه النفط بتغلبه 
عليــه بثالثــة أهــداف مقابل هــدف وحيد 

أيضــًا، ويعــد هــذا الفــوز هــو الثانــي على 
التوالــي ألبنــاء الخابــور بقيــادة مدربهــم 
الجديد الشاب حيدر عبد األمير الذي نجح 
بابعاد فريقه عن مناطق الخطر ليستقر في 
الترتيب الرابع عشــر برصيد 14 نقطة، أما 
النفط فتعقدت مهمته أكثر في الهروب من 
قــاع الترتيب، إذ تجمد رصيده عند 9 نقاط 
وبــات يتخلف بفــارق كبير عــن الفرق التي 

تقف في مناطق األمان.
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ويحتضــن ملعــب نــادي األعظمية 
لقاء الجويــة وفتاة بغــداد، ويلتقي 
نفــط الشــمال مــع راونــدوز على 
ملعــب كركــوك، والتجــارة يواجه 
بــالدي علــى ملعــب األول. ويبقــى 

الزوراء باالنتظار.
مــن جانبــه قــال مشــرف فريــق 
صاالت نســاء الجوية نزار حســن 
الفريق  إنَّ  الرياضي):  (الصباح  لـ
جاهــز ملبــاراة يــوم غــد الســيما 
أنــه اســتغلَّ التوقــف االضطراري 
جيــدًا من خــالل إجراء عــدد من 
املباريــات الوديــة وتعزيــز املوقف 
النفســي الجيد بعد تحقيق فوزين 
أمــام  املاضيتــني  الجولتــني  فــي 

راونــدوز بخمســة أهــداف نظيفة 
وعلــى التجــارة بثمانيــة أهــداف 
مقابل هدف وتصدر جدول ترتيب 

الدوري.
وأضــاف أنَّ الوحــدات التدريبيــة 
ناديــة  الالعبــات  عــودة  شــهدت 
الــدوري  مــن  وســاران  فاضــل 
الســعودي، ومن املقرر مشاركتهما 
بعد انتهاء اإلجــراءات االدارية في 
اتحاد الكــرة، مؤكدًا أنَّ تواجدهما 
يعــد اضافة قويــة وهدفنــا حصد 
اللقــب للموســم الحالــي وتمثيــل 
العربية  االســتحقاقات  في  العراق 

املقبلة.
وكانــت اللجنــة النســوية اصدرت 
الخاصــة  التعليمــات  مــن  عــددًا 
بالــدوري ومنها أنَّ فترة االنتقاالت 

تبــدأ مــن 2-1 ولغايــة 2-25 علــى 
مصحوبــًا  االنتقــال  يكــون  أن 
باالســتغناء مــن آخــر نــاد مثلتــه 
الالعبة والبطاقة الدولية بالنسبة 
للمحترفات خارج العــراق على أال 
يتجــاوز كشــف الفريــق 18 العبــة 
طيلة فترة الدوري، وعلى الالعبات 
تحت 20 سنة سيكون إجراء فحص 
للمستمســكات األصوليــة لهن قبل 

كل مباراة من قبل املشرفة. 
وفي حال انسحاب أي ناد من دوري 
للموســم  املكشــوفة  أو  الصــاالت 
2022 - 2023 تحذف جميع نتائجه 
ويعاقــب النادي بغرامــة مقدارها 
مليونــا دينــار عراقــي وال يحــق له 
املشــاركة فــي أي مســابقة وملــدة 

موسمني.

  

د اتحــاد األســكواش املركزي الثالث عشــر من شــباط  حــدَّ
الحالــي موعدًا النطــالق بطولة الربيع لجميــع الفئات، ومن 
املؤمــل أن تضيفهــا مالعــب كليــة التربيــة البدنيــة وعلوم 

ة. الرياضة بالجادريَّ
(الصباح  وقــال رئيــس اتحاد اللعبــة الدكتــور علي جهــاد لـ
الرياضي): إن اتحاده حدد الثالث عشــر من الشــهر الحالي 
موعــدًا القامة بطولــة الربيع لجميــع االعمار، وتعــد باكورة 

مسابقات األسكواش للعام الجديد 2023، إذ ستكون مالعب 
الجادرية مســرحًا لفعاليات الرجال، بينما ستقام منافسات 
النســاء في نــادي العلويــة، في حــني تســبقها دورة تدريبية 

إدارية تطويرية في التاسع من شباط.
وأضاف أنَّ البطولة ســتكون بمثابة فرصــة مثالية للمدربني 
بغية االطالع على مســتويات الالعبني وتجهيزهم  بالصورة 
املناسبة قبل الدخول في غمار املسابقات الخارجية، ال سيما 
ان منتخبنــا الوطني تنتظره مشــاركة مهمة متمثلة بالبطولة 

اآلسيوية املزمع إقامتها في شهر حزيران.

وأشار جهاد إلى أن بطولة العرب تم تأجيلها إلى توقيت آخر، 
وذلــك ألســباب إدارية، علــى أن يتم اعالن املوعــد الجديد 
إلقامتها فــي االجتماع املقبل لالتحاد العربي الذي يقع مقره 
فــي الكويــت. وأكمل جهــاد أنَّ اتحاد االســكواش وضع خطة 
رصينــة من أجل االرتقاء بمســتوى اللعبــة محليًا، من خالل 
تكثيف البطوالت ملختلف األعمــار والفئات، واقامة الدورات 
التدريبيــة والتحكيميــة، فــي محاولــة منه لنشــرها وتعزيز 
قاعدتها، فضال عن أهدافه املرســومة وطموحاته املشروعة 

باستضافة املسابقات الخارجية، واملنافسة عربيا ودوليا.

 

الزوراء  حراس  مدرب  وتحدث 
عماد هاشم عقب انتهاء اللقاء 
قائًال:  الرياضي)  (الصبــاح  لـ
إنَّ فريقه دخل املباراة من أجل 
تحقيــق الفوز والحصــول على 
النقاط الثــالث، وكان الطرف 
الشــوط  األفضــل الســيما في 
الفرص  الثانــي، عطفــًا علــى 
الضائعة، إال أنَّ عــدم التوفيق 
فــي التســجيل وتألــق حــارس 
عرين الصقور فهد طالب حاال 

دون تحقيق الهدف املنشود.
وأشار هاشــم إلى أنَّ النوارس 
يرنــو ملواصلــة املشــوار بنجاح 
أيــوب  املــدرب  قيــادة  تحــت 
أوديشــو، بغية مالحقة الجوية 
املتصــدر، والبقاء ضمن دائرة 
املنافســة علــى لقب الــدوري، 
علــى أمــل أن تكــون املواجهــة 
املقبلة أمام نفط ميســان بوابة 
للعودة إلى سكة االنتصارات، ال 
سيما بعد التعثر في آخر ثالث 

مباريات.
املــالك  عضــو  أكــد  بــدوره 
لنــادي  املســاعد  التدريبــي 

أنَّ  جــودي  مؤيــد  الجويــة 
األداء  يقدمــا  لــم  الفريقــني 
قبــل  مــن  واملنتظــر  املعهــود 
جماهيرنــا الرياضية، بســبب 
والحــذر،  التحفــظ  أســلوب 
وتراجع املــردود البدني  ألبرز 
املشــاركة  بعــد  عناصرهمــا 
لالعبــي  األخيــرة  الوطنيــة 
ضمــن  والصقــور  النــوارس 
بطولــة كأس الخليــج، مضيفًا 
أنَّ املبــاراة لــم ترتــق ملســتوى 
عنهــا  غابــت  إذ  التطلعــات، 
واإلثــارة  الفنيــة  اللمســات 
بعــض  باســتثناء  املعروفــة، 

الحاالت.
وتابع أنَّ األمر األهم بالنســبة 
للصقــور هــو االســتمرار فــي 
صــدارة الترتيب، ال ســيما أنَّ 
الفريــق يعاني كثيــرًا من عدم 
وغيــاب  اإلداري  االســتقرار 
الدعــم املالــي للشــهر الرابــع 

تواليًا.
ح جــؤدي باســتقالة املالك  ولوَّ
التدريبــي فــي حال اســتمرار 
األزمــة وعــدم إيجــاد الحلول 
من قبل الهيئــة اإلدارية املؤقتة 

للنادي.

  

أعلن نادي الهدف التخصصي للشــطرنج إقامة بطولة انتصارات 
ة األولى الدولية بالشــطرنج السريع لعام 2023 يوم  األجهزة األمنيَّ

غد الجمعة وتستمر ملدة يومني متتاليني بمشاركة 60 العبًا.
(الصبــاح  وقــال حكــم عــام البطولــة ســعد محســن الكنانــي لـ
الرياضــي): إنَّ الغــرض من توقيت إجراء هذه املنافســات ســببه 
تحضير الالعبني والالعبات للنشــاطات املحلية والخارجية التي 
ســتبدأ مطلع شــهر آذار املقبل واملتمثلة بالدوري املمتاز لألندية، 
مبينــًا أنَّ االتحــادات الفرعية في أربيل وكربــالء وذي قار أقامت 
في كانون األول املاضي بطوالت ســجلت حضــورًا متميزًا لالعبني 
املشــاركني من أصحاب الخبرة والشــباب، مما يؤكد أنَّ اللعبة في 

تطور مستمر.
وأضــاف أنَّ نظام البطولة الحالية يتضمن ســبع جوالت وحســب 
اللوائح الخاصة بالشــطرنج الســريع واملســجلة دوليًا، منوهًا بأنَّ 
هنــاك جوائز قيمة تنتظــر أصحاب املراكز األولــى من أجل دعم 
املشاركني وحثهم على تقديم األفضل، علمًا أنَّ قيمة جائزة الفائز 
باملركــز األول ســتبلغ 400 ألف دينار و300 ألــف للثاني و200 ألف 

للثالث و100 ألف للفائز الرابع.
وأوضــح أنه تمت تســميته مشــرفًا علــى برنامج التزويج ســويس 
منيجر ويســاعده كل من حسني ســالمة وهيثم عباس وخالد عبد 
الرزاق، كما أنَّ زمن املباراة سيمتد لـ 15 دقيقة مع إضافة 10 ثوان 

لكل نقلة منجزة حسب نظام فيشر.
واختتــم الكناني حديثــه بالتأكيد على أنَّ اليــوم الخميس هو آخر 
موعــد لقبــول طلبات االشــتراك فــي البطولــة، علمــًا أنَّ املقاعد 

ستحجز ألول 60 العبًا يتمكنون من إتمام إجراءات التسجيل.

  

تنطلــق غدًا الجمعة منافســات الجولة 
األخيرة من دوري الدرجة األولى بكرة 
الصاالت، بإقامة مباراتني في التوقيت 

نفسه ( الثانية والنصف بعد الظهر ).
ويلتقــي فــي أبــرز مواجهــات الجولــة 
والرابــع  الثالــث  املركزيــن  صاحبيــا 
فريقيا السالم والقوة الجوية في قاعة 
العــدل، ويطمــح الفريقان الــى الظفر 
بالعالمــة الكاملة في مباراة يتوقع انها 
ستشــهد الندية واالثارة نظــرًا ألهمية 

نقاطها .
في اللقاء الثاني يواجه وصيف الترتيب 
املــوارد املائية منافســه صاحب املركز 
األخيــر أبوغريب فــي قاعة الشــباب، 
ويبدو األول األوفــر حظًا لخطف نقاط 
اللقــاء عطفــًا علــى املســتويات التــي 
قدمهــا خــالل عمــر املســابقة، بينما 
يطمــح الثانــي الى تحقيق فــوز معنوي 
بعد فقدانه رســميا فرصــة التأهل إلى 

الدور املقبل.
وتســتكمل الجولة بعد غد السبت بآخر 
اللقاءات بــني املتصدر الدفــاع الجوي 
وصاحب املركز الخامس الدفاع املدني 

في قاعة العدل .
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بدأ رونالدو مشواره الرسمي مع النصر الذي 
دفــع 200 مليــون يــورو للتعاقد معــه، بالفوز 
على االتفــاق 1 -صفر في املرحلــة املاضية، 
لكــن البرتغالي ســقط في االختبــار الجدي 
األول على يد االتحــاد في نصف نهائي كأس 
الســوبر التي أحــرز ”العميد“ لقبهــا بالفوز 

على الفيحاء 2 - صفر في املباراة النهائية.
ويأمــل رونالــدو أن يحتفــل بميــالده الثامن 
والثالثــني الــذي يصــادف األحــد املقبــل، 
بأفضــل طريقة مــن خالل تســجيله الهدف 
األول فــي الدوري الســعودي واملســاهمة في 
إبقاء النصر في الصــدارة التي يتربع عليها 
بفارق نقطة فقط أمام الهالل ونقطتني أمام 

كل من الشباب واالتحاد.
وخــاض الهالل مباراته فــي هذه املرحلة في 
العاشر من الشــهر املنصرم حيث تعادل مع 
الرائــد 1-1 فــي لقاء مقــدم نظرًا ملشــاركة 
”الزعيم“ في كأس العالم لألندية في املغرب 

والتي انطلقت منافساتها أمس األربعاء.
وعــاد رونالدو إلى التدريبــات الجماعية بعد 
التعافــي مــن اإلصابة التي لحقــت به خالل 

مواجهة االتحاد.
وتعــرض رونالــدو لكدمة قويــة واضطر إلى 
االكتفــاء بالتدريبــات الفرديــة فــي الصالة 
الرياضية قبل أن يعود للتدريبات الجماعية.

ولــن تكون املواجهة ســهلة للنصــر ورونالدو 
على أرض الفتح الذي يحتل املركز السادس 

بـ21 نقطة.
وتفتتح اليوم الخميس الجولة األخيرة ذهابًا 
بثالث مباريات، حيث يلتقي أبها مع الخليج، 

والشباب مع ضمك، والباطن مع التعاون.
وفي لقاء آخر يســعى الشباب وضيفه ضمك 
إلى الفــوز الثاني تواليًا عندمــا يلتقيان على 

ملعب األمير فيصل بن فهد بالرياض.
ويمتلك الشــباب الثالث 31 نقطة، مقابل 21 

نقطة لضمك السابع.
وبعد أربــع مباريات لم يتــذوق خاللها طعم 
الفوز، اســتعاد الشــباب توازنه على حساب 
الطائي في مبــاراة مقدمة مــن املرحلة 18، 
ويتطلع إلى حصــد النقاط الكاملة للبقاء في 
مربع املنافســة علــى اللقــب، خصوصًا وأنه 

يضم أسماًء مميزة في صفوفه.
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بــات العــب الوســط الدولــي األرجنتيني 
إنزو فرنانديز، املتــوج أواخر 2022 بلقب 
مونديــال قطــر، أغلــى العــب فــي تاريخ 
الدوري اإلنكليزي لكرة القدم بعدما أنفق 
تشلســي 121 مليون يــورو للتعاقد معه من 

بنفيكا البرتغالي وفق ما أعلن الناديان.
وكان بنفيــكا أول مــن يعلن عــن الصفقة 
بعد اقفال فترة االنتقاالت الشــتوية، قبل 

أن يؤكدها تشلسي صباح أمس األربعاء.
ووقع ابــن الـ22 عامًا الــذي اختير أفضل 
العــب شــاب فــي مونديــال قطــر، عقدًا 
طويــل األمد لثمانية أعــوام ونصف العام 
ينتهي في 2031. وقال تشلســي في موقعه 
الرســمي: ”إنــزو فرنانديــز أزرق! (فــي 
إشــارة إلى لون النادي)“، مضيفًا ”أكمل 
العــب الوســط األرجنتينــي انتقالــه من 

بنفيكا إلى تشلسي».
 وأصبــح فرنانديز أغلى العــب في تاريخ 
الــدوري املمتاز، متجاوزًا املبلغ القياســي 
الذي أنفقه مانشســتر ســيتي للتعاقد مع 
جاك غريليش من أســتون فيــال قبل عام 
ونصــف وقــدره 115 مليــون يــورو. وكان 
بنفيــكا تعاقد مــع فرنانديز الــذي يجيد 
القيام بعــدة أدوار في خط الوســط، من 
ريفر باليــت األرجنتيني في تموز املاضي 
مقابــل 10 ماليني يــورو في صفقــة تمتد 

حتى عام 2027. 
وخطف العب الوسط األنظار في مونديال 
قطر واســهم بشــكل أساســي فــي قيادة 
بالده إلــى لقبها العاملــي األول منذ 1986 
والثالــث في تاريخها بفوزهــا في النهائي 
على فرنســا بطلة 2018 بركالت الترجيح 
بعــد التعــادل 3-3 فــي الوقتــني األصلــي 

واإلضافي.

 

 أعلــن نادي توتنهام االنكليزي ضم املدافع 
اإلســباني الدولي بيدرو بورو من سبورتينغ 
البرتغالــي، قبــل دقائــق من إغالق ســوق 
الظهيــر  وســينضم  الشــتوية.  االنتقــاالت 
األيمــن إلى فريق املــدرب اإليطالي أنتونيو 
كونتــي علــى ســبيل اإلعــارة حتــى نهايــة 
املوســم، مــع إلزاميــة لســبيرز فــي جعــل 
الصفقــة دائمــة الصيف املقبــل مقابل 45 
مليــون يــورو (49 مليــون دوالر) وفــق مــا 
أشــارت إليــه التقاريــر. ولعــب ابــن الـ23 
عامــًا الــذي يشــغل أيضــًا مركــز الجناح 
األيمــن، مرتني مع ســبورتينغ ضد توتنهام 
مــن  املجموعــات  فــي دور  املوســم،  هــذا 
دوري أبطال أوروبا (تعــادل في لندن وفوز 
ســبورتينع في البرتغال). كما أعلن سبيرز 
عن رحيل املدافع مات دوهيرتي الذي انتقل 
إلى أتلتيكــو مدريد االســباني ”لقد اتفقنا 
بالتراضــي علــى إنهاء عقد مــات دوهرتي 
لتمكينه من االنضمام إلــى ناٍد آخر». وأكد 
نادي العاصمة اإلســبانية فــي تغريدة على 
تويتر وصول ابن الـ31 عامًا ”مات دوهيرتي 

العب أحمر وأبيض جديد».

 

ترك الظهير األيمن اإلســباني هكتور 
بيليريــن فريقــه برشــلونة اإلســباني 
لاللتحــاق بالــدوري البرتغالــي حيث 
سيدافع عن ألوان ســبورتينغ، وفق ما 
أعلن الناديان قبل دقائق معدودة على 

إقفال باب االنتقاالت الشتوية.
وأفــاد ســبورتينغ أن ابــن الـــ27 عامًا 
الذي خاض 4 مباريات دولية فقط مع 
املنتخب اإلســباني بــني 2016 و2020، 
ــع عقــدًا معــه حتــى نهاية املوســم 

ّ
وق

الحالي مــن دون أن يعطــي املزيد من 
التفاصيــل، كمــا حال برشــلونة الذي 

بــدأ فيه الالعب مســيرته فــي الفرق 
ألرســنال  ينضــم  أن  قبــل  العمريــة 

اإلنكليزي عام 2011.
ودافــع بيليرين عن ألوان أرســنال في 
قرابة 240 مباراة ثم عاد إلى برشلونة 
في أيلــول 2022 كالعب حر بعقد لعام 

واحد.

وعجــز عن فرض نفســه في تشــكيلة 
النادي الكاتالوني، ما فتح الباب أمام 
رحيلــه إلــى البرتغال بطلــب منه وفق 
ما كشــف مدربه تشافي، قائًال: ”طلب 
بيليريــن الرحيــل ألنه يريــد أن يلعب 
أكثــر (مما يفعــل حاليًا)، وهــذا أمر 

أتفهمه تمامًا».

 

اقتــرب ”امللــك“ ليبــرون جيمــس خطــوة 
ملجمــوع  القياســي  الرقــم  مــن  إضافيــة 
الســلة  كــرة  دوري  تاريــخ  فــي  النقــاط 
األميركي للمحترفني واملسجل باسم كريم 
عبــد الجبــار، بتحقيقه ”تريبــل دابل“ في 
فــوز لــوس أنجليس ليكــرز علــى نيويورك 
نيكس في معقل األخير ”ماديســون سكوير 

غاردن“ 129 - 123 بعد التمديد.
وبــات جيمس علــى بعد 89 نقطــة من رقم 
عبــد الجبــار البالــغ 38387، مؤكــدًا مرة 
أخرى أنَّ أعوامه الـ38  التمنعه من مواصلة 
تألقــه بعدما حقــق ثالثة أرقــام مزدوجة 

”تريبل دابل“ للمرة األولى هذا املوسم.
وأنهــى جيمــس اللقاء بـــ28 نقطــة مع 10 
متابعات و11 تمريرة حاسمة، ليتقدم أيضًا 
إلى املركز الرابع على الئحة أكثر الالعبني 
تمريرًا للكرات الحاسمة في تاريخ الدوري 
أمام مارك جاكسون والكندي ستيف ناش.
كمــا بــات ”امللــك“ أول العــب فــي تاريــخ 
الــدوري يحقــق ”تريبــل دابل“ فــي كل من 
مواسمه العشــرين لكنه ”لم أصل إلى هذه 
النقطــة من مســيرتي من خــالل التفكير 
باألرقــام القياســية أو عــدد النقــاط التي 
أســجلها“، وفق ما أفــاد بعد الفــوز الرابع 

والعشرين لليكرز.
وشــّدد ”كل ما أفعلــه هو أني ألعــب اللعبة 
بالطريقــة الصحيحة. أقــارب املباراة كل 
ليلة وأنا أفكر حصرًا بتشكيل تهديد ثالثي 
من خالل التسجيل، املتابعات، التمريرات 
الحاســمة أو الدفــاع، وبعدهــا ليحصل ما 

يحصل».
ولعب جيمس دورًا أساسيًا في عودة فريقه 
إلى ســكة االنتصارات عقب هزيمتني على 
التوالي في رحلته إلى الشرق أمام بوسطن 
ســلتيكس وبروكلني نتس، وذلــك بتمريره 
الكــرة الحاســمة التــي منــح بهــا األملاني 
دينيس شــرودر التقدم لليكــرز 121 - 118 
في الشوط اإلضافي، ثم سجل بنفسه سلة 
توســيع الفارق إلى 121 - 127 قبل 19 ثانية 

على النهاية.
وقــال جيمــس: ”لعبنــا كــرة جيــدة خالل 
الدقائــق الـــ48 الليلــة. كنــا فــي الوتيــرة 
املناسبة لخطة املباراة طيلة الدقائق الـ48 
وقمنا بعمل جيد في التنفيذ إن كان هجومًا 

أو دفاعًا».
ه ال يشــعر بأي حمل  وأصر جيمــس على أنَّ
إضافــي نتيجــة اقترابــه مــن رقــم عبــد 
الجبار، مشــددًا على أنه واثق من الوصول 
إلى الرقــم قريبًا جدًا وإنها ”مســألة وقت 

وحسب».
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تتحركون بشــكل مكثف لتأمني 
احتياجــات األســرة والبعــض 
ينهمك بإجراء ترميمات داخل 
املنزل. انتبهوا أثناء تعامالتكم 

مع اآلخرين. 

مكســب مالي يحصل عليــه البعض منكم 
والبعض قد ينفرد بعملية تجارية قد تسبب 
له املتاعب الحقًا. بوســع البعض الحصول 

على فرص متعلقة بموضوع استثمار.

ينال التعب منكم نفسيًا وتشعرون 
عــدم  عليكــم  مكثــف،  بضغــط 
تحميل أنفســكم أكثر من طاقتها. 
قد يتغير مزاجكم بشكل سريع.    

امتيازات قــد يفاجأ البعــض نتيجة 
حصولــه عليهــا رغــم عــدم وضوح 
أهدافه مهنيًا. قد ترغبون في القيام 

بسفر خارجي.

عليكــم التقليــل مــن النفقــات وعدم 
فــي مغامــرة ماليــة غيــر  االندفــاع 
ضرورية واالهتمام بصحتكم بشــكل 

أفضل وأخذ وقت للراحة .

حاولــوا االبتعــاد عــن كل مــا يثيــر 
بهذه  واالهتمــام  وغضبكم  حزنكــم 
الفتــرة بصحتكــم وعدم بــذل جهد 

إضافي لهذا الوقت.

البعــض يمكنــه القيام بســفر قريب 
لكــن في ظــل ذلــك عليكــم االلتزام 
بقواعد آمنة لهذا الســفر. من يرغب 
في الحصول على رخصة قيادة خالل 
هذا الوقت قد يشعر ببعض التأخير.   

بعــد املتاعــب والجهد الــذي رافقكم 
خالل اليومني املاضيني عليكم ترتيب 
أوضاعكم بتمهل واالســتعداد للقيام 

بمبادرة لتحسني ظروفكم املالية.

فرص لقائكم مع أحبتكم قد تحتاج  
للحــظ لتحقيــق التوافــق الغائــب 

نتيجة زوايا غير متجانسة تكوينيًا.

الوقت يشجع للحصول على تأشيرة 
ســفر أو القيــام بســفر خارجي. ال 
يزال بوســعكم تأكيد حظوظكم في 

الجوانب املتعلقة بزمالة دراسية. 

فــي هــذا اليــوم حاولــوا تجنــب 
الدخول في مواجهة مع الحبيب أو 
الشريك املالي، فالوقت يعد سلبيًا 

تكوينيًا. 

عليكم التركيــز والقيام بمبادرة 
لكــن بشــكل أكثر ســرية وبطرق 
غير تقليدية ألجل تحقيق مطلب 

شخصي.

إن كنــت تقــوم برحلــة فــي الصحراء 
الجميلة  املناظر الصحراوية  ملشاهدة 
فــي جنوب تونــس، فمــن األرجح أنك 
ســتمر عبر مدينة مطماطة الصغيرة 
التــي ســلبت عقــول املســافرين منــذ 
عقود، ألن منازلها تكون تحت أرضها. 
الكهــوف  منــازل  اســتخدمت  وقــد 

هــذه في فيلــم "حــرب النجوم" 
الشــهير، حني اســتخدم جورج 
لوكاس أحدها في تصوير منزل 

طفولة "لوك سكاي ووكر".

وتعــد زيــارة منــازل مطماطــة هــذه 
تجربة مدهشة، إذ يقع املدخل بجانب 
تل صغيــر، ليبدو األمــر وكأنما تدخل 
إلــى كهــف. غرفــة املدخل تــؤدي إلى 
أجزاء املنــزل األخرى عبــر مجموعة 
ممــرات، التي قــد تكون شاســعة لحد 
ما حني تكون مســاحة املنزل واســعة، 
وُحــددت اســتخدامات غــرف املنزل 
للنوم والطبخ وتناول الطعام والتنشئة 

املنــازل  مثــل  تمامــًا  االجتماعيــة، 
االعتيادية.

يرتبــط كل ممــر مــرة أخــرى بفنــاء 
الدار الــذي تكمن أهميته بجلب الهواء 
النقــي لداخل املنــزل. كمــا أن موقعه 
وســط املنزل يجمع أفراد األســرة كي 
يقومــوا باألعمال املنزليــة أو للتواصل 

اجتماعيًا.
إذ تقــوم إحــدى األســر فــي املدينــة 
منزلهــا،  فــي  الضيــوف  باســتقبال 
وُتظهر التقاليــد البربرية مثل صناعة 
الكسكس ونسج البســاط، كما تعرض 
املجتمــع  فــي  املســتخدمة  األدوات 

األمازيغي.
وعندمــا تتمكــن مــن التوقــف للقيام 
بجولــة قصيــرة فــي منازلهــم تحــت 
األرض، فبإمكانــك االنضمــام إليهم 
بوجبــة طعــام حتــى تتعــرف عليهــم، 
لتتطلع على كيفية الحياة بالنسبة لهم. 
وإلى جانب طعامهم اللذيذ، ســتخرج 
منهــم حامــًال معــك الذكريــات ليس 
عــن املنــازل تحــت األرض فقــط، بل 
عن أســرة رائعة أيضًا. ورغم اختالف 
حياة سكانها اختالفًا كبيرًا عن حياتنا 
االعتيادية، لكنهم أنــاس عاديون لهم 
االحتياجــات واالهتمامــات الحياتيــة 
ذاتها، ويقومون بتنشــئة أفراد األسرة 
كبقية األســر األخرى. زيــارة منازلهم 
برحلــة  القيــام  مفهــوم  جوهــر  هــي 

واستكشاف مناطق جديدة.
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10 - من الكواكب، حشرات 

طفيلية(م)

1 - كاتبة وأديبة سورية
ســفينة  وتمهــل،  انتظــار   -  2

الصحراء(م)
3 - مرتفع ارضي(م)، بحر

4 -العب كرة تنس معتزل
5 - قائد مغولي

حديــث  بالفرنســية،  نعــم   -  6
باالنكليزية(م)

7 - رائد الكتابة الكابوسية(م)، 
مجرى لتصريف املاء(م)

8 - حروف موسيقية
9 - علم مذكر

10 - من االقوام الهندية

ب

2
2
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ألول مــرة ُعــرض الخميــس املاضــي في 
املعهد الفرنســي في بغداد الفيلم العراقي 
"رجــل الخشــب" بحضــور مخرجــه قتيبة 
الجنابــي، ووكيــل وزارة الثقافــة الدكتور 
عماد جاســم، ونخبة من ُصناع الســينما، 
كان أبرزهــم الناقــد والســينمائي عــالء 
املفرجــي. وقتيبــة الجنابــي، هــو املخرج 
واملصــور الســينمائي الذي ولــد في بغداد 
وعاش في لندن، ودرس التصوير الصحفي 
في بودابســت، وحصل علــى الدكتوراه في 
ِعلم الجمــال وتاريخ الســينما العربية من 
جامعــة يوتفوس لورانــد قبــل انتقاله إلى 
لنــدن. وقال لـــ "الصباح" عــن تجربته مع 
"رجل الخشــب": إن "فيلم "رجل الخشــب" 
ينتمي إلــى الفنتازيا، إذ تبــدأ أحداثه مع 
رجل من خشــب أجبــر على تــرك موطنه 
فــي الغابــة، وتتقاطع أقداره مــع عدد من 
الشــخصيات فــي أيــام مســعاه الصعبــة 
للعودة إلــى مكانه األول، الوطن، ليرســم 
لنا رحلته في صور حكايات كل من أجبروا 
علــى ترك أوطانهــم".  وأضــاف: كنت أود 
أن أنجــز فيلمــًا روائيًا طويــًال يعتمد على 
لغة ســينمائية خاصة، هكذا بدأت رحلتي 
مع هذا الفيلم، كتبت الســيناريو، معتمدًا 
بشــكل كبيــر علــى "اإلنــارة" واملوســيقى 
وطريقــة  الصوتيــة  واملؤثــرات  واملونتــاج 
ووجودهــا  الكاميــرا  حيــث  التصويــر، 

العنصــر األساســي فــي خلق اإلحســاس 
واملشاعر للمشاهدين. أما التحدي الكبير 
بالنســبة للجنابي فهو التالعب باملشــاهد 
بما يثير عاطفــة الجمهور وتفاعله مع هذه 
الدمية الخشــبية "حتى يكاد أن ينسى أنها 

ليست سوى خشبة" وفقًا لتعبيره. 
ويتابع: اعتمدت بشــكل كبيــر على املونتاج 
الــذي يخلق مفهــوم اإلثارة من أجل شــد 
أحاسيس املشاهدين. ففيلم "رجل الخشب" 
هو الجزء الثالث واألخير من ثالثية املنفى 
التــي أنجزت منهــا فيلمــي األول "الرحيل 
من بغــداد" والثانــي "قصــص العابرين"، 
هــذه الثالثية تميــزت بأنها مســتقلة ولم 
تخضــع لشــروط اآلخريــن. ولقــد ُعرض 
الفيلــم في مهرجان أشــبيلية وحصل على 
الجائــزة البرونزية وفــي مهرجان طوكيو 

وحصــل علــى الجائــزة الذهبيــة كأفضل 
فيلــم آســيوي، وعــرض فــي مهرجانــات 
كثيرة وقريبًا سوف يكون متاحًا في منصة 
"شــاهد".  وأشــار إلــى أن الفيلــم عــرض 
فــي مــدن عديــدة، ولكــن العــرض األول 
في بغــداد، وتحديــدًا في املعهــد الثقافي 
الفرنســي، كان لــه طعم آخــر، "رغم أني 
عرضت أفالمًا في مدن كثيرة في العالم، 
ولكــن جمهور بغــداد كان لــه طعم خاص 
بالنســبة لــي، يبهرنــي الجمهــور املثقــف 
وعدد الحضور والتفاعل الذي يبديه داخل 
القاعة، شــيء من الرهبــة والقلق راودني 
بأن فيلم "رجل الخشب"  يحمل خصوصية 
وأســراره لن تنكشــف بســهولة"، بحســب 
قوله "مع هذا رأيت الجمهور متفهمًا ملاهية 
ومفردات الفيلم وكذلــك الصحافة ونقاد 

الســينما الذيــن أثنــوا علــى محاولتي في 
مغامرتــي الســينمائية والطليعيــة هذه ". 
"رجل الخشــب" الفيلم الــذي حظي بدعم 
من مهرجان القاهرة السينمائي ومؤسسة 
الدوحــة لدعــم األفــالم ووزارة الثقافــة 
العراقية، والذي أســهم فــي إنتاجه املنتج 
علــي رحيــم ومصممــة الصــوت اللبنانية 
رنا عيد واملؤلف املوســيقي  نديم محالوي 
وصفه الكاتــب واملخرج الســينمائي نزار 
شــهيد الفدعم بأنه "فيلم بينايكو العراقي 
قتيبــة  للمخــرج  البعــض  ســماه  مثلمــا 
الجنابــي، وهذا غير فيلــم بينايكو املخرج 
غييرمــو ديل تورو 2022 الــذي اعتمد على 
مرجعية قصصية وأفالم سابقة عملت من 
هذه القصة عن  صانع الدمى جيبيتو الذي 
يعمل علــى صنع دمية تشــبه بمواصفاتها 
شــكل ولده بعد تأثره لفقدانه، لكن الدمية  
بينايكو يترك أباه وينطلق بحثًا عن طريقة 
"رجــل  ويتابــع  "حقيقيــًا".  طفــًال  ليكــون 
الخشــب الذي خــرج عن ســياقات النص 
الواقعية االشتراكية  األرسطي والسياقات 
امتاز بتناول اإلنســانية وقضاياها الكبرى 
ويتبنى أطروحاتها، الفيلم خارج من رحم 
املعاناة بفكــرة غاية في العمق وســريالية 
متفردة"، "شــخصيًا حني شــاهدت الفيلم 
لــم أحــاول البحــث عــن قصــة، وال عــن 
حكايات فرعية، لقــد كان الجو العام بدءًا 
من املوسيقى واملؤثرات الصوتية كافيًا بأن 

يدفعني للدهشة حتى النهاية".

قبل موعد االنتخابات األخيرة بعشرين يومًا على وجه التحديد، جمعتنا 
جلسة مسائية في بيت أحد السادة املرشحني لالنتخابات، وكان عددنا 
كبيرًا إلى حد ما ويكاد يعرف بعضنا البعض لكون النســبة العظمى من 
الحضور هي من أبناء املحلة، ومع أن ظاهر الجلســة أو اللقاء أو التجمع 
دعوة عشــاء أقامها املرشح لشــفاء ولده من (كورونا) شفاء تامًا، ولكن 
مــا أن انتهينا من وجبة العشــاء االرســتقراطية، حتى بدأنــا مع رائحة 
الشــاي املهيل نتبــادل أحاديث منوعة فــي أجواء تســودها معالم املرح 
والراحة النفســية، وفجأة تكشفت – ولو بصورة غير مباشرة – األسباب 
الحقيقيــة وراء الدعوة ووجبة الطعام الدســمة، وذلك عندما اســتأذن 
صاحب الدعوة أو املرشــح من الحضور اســتئذانًا مهذبــًا، طالبًا منهم 

اإلصغاء إليه ومشاركته الحديث!.
هــدأ الجو فعــًال، وانطلــق الرجــل بحديث 
طويــل كأنه خطبة مــن خطب الرؤســاء في 
معظم بلــدان العالــم الثالث، يخلــو من أي 
جديد وعابق بالوعود الوردية، وتركز حديثه 
والحكومة  والديمقراطية  االنتخابــات  حول 
والخدمات واملعارضــة والبنى التحتية. غير 
أن أحد الحضور كان قليل الذوق حني قاطعه 
متســائًال [أســتاذ.. إذا فــزت باالنتخابات، 
وإن شــاء اللــه تفــوز فعنــدي مشــكلة أرجو 
أن تســاعدني على حلهــا] رد عليه املرشــح 
[ بفضــل أصواتكــم ســأفوز، وأنــا حاضــر 
ملساعدتك ومســاعدة اإلخوان كلهم.. وتلبية 
جميــع طلباتكم مهما كانت.. باملناســبة أني 
مــا عندي طلــب صعب أو مســتحيل]، ارتاح 
املدعوون وصفق بعضهم، بينما قال صاحب 
الطلب [أســتاذ اللــه يحفظك.. أنــي محتاج 
خمسة ماليني دينار لعالج ابنتي] ثم أجهش 
بالبــكاء قبــل أن يعــاود الــكالم [وأواعدك 
أستاذ، هذا املبلغ دين يرجعلك بس تتحسن 
أحوالــي]، غضب املرشــح ورد عليه بانفعال 
[مع األســف أخي.. اعتبر املبلــغ بجيبك بس 
أفــوز وعيــب تذكــر كلمــة ديــن]، وصفقنا 
بحماســة، وتســاءل أحدهم [رجاء أســتاذ.. 
من زمان وأني اســمع باملعارضة البرملانية.. 
شــنو هاي جديدة.. يعني غيــر املعارضة الي 
نعرفها؟!]، [بصراحــة.. املعارضة البرملانية 
هــي صوت الشــعب املؤثــر والفعال الذي يحاســب الحكومــة ويراقبها] 
وقــال كالمًا طويــًال لم يخرج عــن توجيــه املدائح للمعارضــة، ولذلك 
ســأله أحدهم [أســتاذ هل أفهم من هذا أنك ســتعمل مــع املعارضة؟]، 
ابتســم وهو يرد عليــه [إذا صرت باملعارضة شــلون أســاعد األخ الذي 
يريــد عالج ابنته؟!] وخيم الصمت على الحاضرين ولم يقطعه إال رجل 
يتحــدث العربية الفصحى بطالقة إذ قال [يا جماعــة.. أرجو أن تعرفوا 
بأن املعارضة البرملانيــة في كل بلدان العالم ومن ضمنها العراق عبارة 
عن ديكور ديمقراطي] فلم نتمالك أنفســنا من الضحك بأعلى أصواتنا 
مع أن أغلبنا لم يفهم معنى العبارة، وكان املرشــح أكثرنا ضحكًا مشوبًا 

بالسعادة!.
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شــهد مهرجــان فجــر الدولــي للمســرح 
مشاركة 24 عرضًا مسرحيًا من "إسبانيا، 
كوريــا  أرمينيــا،  روســيا،  البرازيــل، 
الجنوبيــة، تونس، ســلطنة عمــان"، و12 

عرضًا مسرحيًا من إيران. 
 املهرجــان بدورته الـ 41 شــهد مشــاركة 
عراقيــة فاعلــة بعرضــني متميزيــن هما 
"أمــل" للمخــرج جــواد األســدي و "طلقة 

الرحمة" للمخرج محمد مؤيد.
فجــر الدولــي الــذي اســتقبل نحــو 104 
عروض مســرحية، حصــد العــراق فيها 
جائــزة أفضل عــرض متكامل ملســرحية 
"أمــل"، وجائــزة أفضــل إخــراج للدكتور 

جــواد األســدي، وجائــزة أفضــل ممثــل 
لحيــدر جمعــة، وجائــزة أفضــل ممثلــة 
مناصفة لرضاب أحمد، وشــهادة تقدير 

للسينوغرافيا. 
للفرقــة  هــي  التــي  "أمــل"  ومســرحية 
الوطنية للتمثيل قســم املسارح، من إنتاج 
دائرة الســينما واملســرح ضمن موسمها 
املســرحي. الجديــر بالذكــر أن مهرجان 
ســس عــام 1983 

ُ
فجر الدولي للمســرح أ

ا في إيران، ويســتقبل أعماًال  ويقام ســنوًيّ
مسرحية من داخل إيران وخارجها.

ويحتــوي علــى أقســام مختلفــة بمــا في 
ذلك العروض الدولية، واملســرح املحلي، 
والكتابة املســرحية، والعروض اإلذاعية، 

ومسرح الشارع، والتصوير املسرحي.

ما يضحك 

{ }

يقيــم املركــز الوطني للعمــل التطوعي في 
وزارة الشــباب والرياضة وفريق "العراقية 
هنــا" وبالتعــاون مــع قســم تمكــني املرأة 
في شــبكة اإلعــالم العراقي نــدوة حوارية 
تزامنًا مع أسبوع الوئام العاملي بني األديان 
والتــي ســتكون بعنــوان "تنوعنــا.. قوتنــا" 
اليوم الخميس في تمام الســاعة التاســعة 
والنصف صباحــًا في قاعة منتــدى تمييز 

لتمكني الشباب. 
وأســبوع الوئــام العاملي بني األديــان، وهو 
حدث سنوي ُيحتفل به خالل األسبوع األول 
مــن شــهر شــباط ابتــداًء من عــام 2011. 
وأشــارت الجمعيــة العامة لألمــم املتحدة 
إلــى أن التفاهــم املتبــادل والحــوار بــني 
األديان يشكالن بعدين مهمني من الثقافة 

العاملية للسالم والوئام بني األديان.

نظمت كلية التربية األساسية في جامعة املثنى، 
حلقــة نقاشــية عــن املــواد االصطناعيــة التي 
تدعى بـ "امليتامتيريال"، برعاية رئيس الجامعة 
البروفيســور عامر علــي العطــوي. وحاضر في 
الحلقة األســتاذ املســاعد الدكتور عمار نضال 
شــريف رئيس قســم العلوم في الكلية، وهدفت 
الحلقــة إلى التعريف بـــ "امليتامتيريال" أو املواد 
ذات معامل االنكسار السالب وهي مواد صناعية 
قــد تمتلــك بعــض الخصائــص غيــر املوجودة 
في املــواد الطبيعيــة األخرى. وأشــارت الحلقة 
النقاشية إلى طبيعة هذه املواد و"امليتامتيريال" 
التي تــم تصميمها من خالل وضــع "املرنانات" 
الكهرومغناطيســية مثــل "املرنانــات" الحلقيــة 
املنفصلــة (SSR) فــي مجموعــة دوريــة، مــن 
بــني التصاميــم األكثــر انتشــارًا، وغيرهــا من 

التفاصيل.

صدر حديثــًا العدد الجديد من مجلة 
األقــالم الصــادرة عن دار الشــؤون 
الثقافيــة، وضمــت صفحــات املجلة 
العديد من املواضيع املتنوعة، إذ زخر 
ملف العدد بالشعراء الشباب، وقدمه 
الشــاعر والكاتب عبــد الزهرة زكي، 
فضًال عن دراســات، منها "هندســة 
الرؤية شعريًا، قصيدة اللوحة- املرأة 
اختيارًا"، تقنيات ما وراء ســردية في 
رواية املدونة الرقميــة، ذاكرة املكان 
مصقولــة  فــي  الثقافيــة  والــدالالت 
بطعــم الحنظــل"، أمــا حــوار العدد 
فــكان "إبراهيــم عبــد املجيــد: ملاذا 
نلوم الكاتب على شخصية جانحة؟"، 
والنصــوص  الزوايــا  مــن  وغيرهــا 

واملقاالت. 

ُوّجهــت إلــى املمثــل األميركــي أليــك 
بالدويــن تهمــة القتــل غيــر العمد في 
قضية مقتل مسؤولة في فيلم الوسترن 
"راســت" العام 2021 بطلقــة عرضية 
مــن مســدس كان يســتخدمه خــالل 
التصوير، وهو يواجه عقوبة بالســجن 
قــد تصل إلــى خمس ســنوات في حال 
إدانته بتهمة "اإلهمال"، على ما أعلنت 

مدعية عامة أميركية.
وأوضحــت مــاري كارمــاك - ألتويــس 
املدعية العامة في مقاطعة ســانتا في، 
أّن التهمة نفسها ُوّجهت أيضًا إلى هانا 
غوتيريز ريد، املســؤولة عن األســلحة 
في الفيلم. وقالت في بيان "ما ِمن أحد 

فوق القانون وسيتم تحقيق العدالة".
وحصلت الحادثة في 21 تشــرين األول 
"راســت"  تصويــر  موقــع  فــي   ،2021
داخل مزرعة في ســانتا فــي بوالية نيو 
مكســيكو، عندما ضغط بالدوين على 
الزنــاد مــن ســالح كان ُيفتــرض أنه 
يحــوي طلقــات خلبيــة، لكــن مقذوفة 
حّيــة أصابت مديــرة التصوير البالغة 
إلــى  42 عامــا هالينــا هاتشــنز أدت 
مقتلهــا، فيمــا أصيــب املخــرج جويل 
ســوزا بجــروح. وأحدث هــذا الحادث 

صدمــة كبيرة فــي هوليــوود، وكان له 
وقع قوي جدًا داخــل الواليات املتحدة 
وخارجها، وأدى إلى تصاعد املطالبات 
بمنع وجود أي أســلحة نارية في مواقع 

التصوير.
وفــي حال إدانــة بالدوين وريــد بتهمة 
القتل غيــر العمد قد تصــل عقوبة كل 
منهما إلى الحبس 18 شــهرًا، لكن في 
دينــا بـ"اإلهمــال" قــد ُيعاقبان 

ُ
حــال أ

بالسجن خمس سنوات كحد أقصى.
وأشــارت وثيقة نشرتها املدعية العامة 
بــدا خــالل  أّن املمثــل  إلــى  الثالثــاء 
تلقيه تدريبًا على اســتخدام األســلحة 
الناريــة، "مشــتتًا وكان يتحــدث عبــر 
الهاتف مع أفراد عائلته". ولم تستغرق 
جلســة التدريب ســوى 30 دقيقة فقط 
بينما ُيفترض أن تســتمر "ســاعة أقّله 
أو أكثــر"، علــى ما قالت املســؤولة عن 

األسلحة في الفيلم للمحققني.
وكانــت املدعية أعلنــت نيتها مالحقة 
املمثــل فــي 20 كانــون الثانــي. ونــّدد 
محامــي املمثل لوك نيــكاس يومها بما 
وصفه بأنه"خطأ قضائي رهيب"، وقال 
إّن "بالدويــن لــم يكن يملك أي ســبب 
لالعتقاد بإمكان وجود ذخيرة حية في 
الســالح، أو في أي مكان آخر في موقع 

التصوير".
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