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شياع  محمد  ــــوزراء  ال مجلس  رئــيــس  ى 
ّ

تلق
 
ً
اتصاال الخميس،  األول  أمس  مساء  السوداني، 

بايدن  جوزيف  األميركي  الرئيس  من  هاتفيًا 
البلدين  بني  ة  الثنائيَّ العالقات  خالله  بحثا 
من  الــعــديــد  فــي  املــشــتــرك  الــتــعــاون  وتنمية 
ق االتصال إلى الزيارة املرتقبة  املجاالت، وتطرَّ
رفيع  عراقي  وفد  أيــام  خالل  سُيجريها  التي 
يرأسه وزير الخارجية فؤاد حسني إلى العاصمة 
بآمال  العراقيون  ويترقب  واشنطن،  األميركية 
الواقع  على  وانعكاسها  الــزيــارة  تلك  كبيرة 
ارتفاع  بأزمة  يتعلق  ما  وخصوصًا  االقتصادي 
في  ارتفاع  إلى  ت  أدَّ التي  الــدوالر  صرف  سعر 

أسعار املواد بالسوق املحلية.
الــوزراء  لرئيس  اإلعالمي  للمكتب  بيان  وذكر 
االتصال  خــالل  أكــد  األميركي  "الرئيس  أنَّ 
سيادة،  وذي  وآمن  مستقر  لعراق  الثابت  دعمه 

وتعاون البلدين املوّسع بموجب (اتفاقية اإلطار 
والعراق"،  املتحدة  الواليات  بني  الستراتيجي) 
الوزراء  رئيس  رؤية  دعم  في  "رغبته  عن  معربًا 
للشعب  ازدهــــارًا  أكــثــر  ملستقبل  الــســودانــي 

العراقي". 
شكر  الوزراء  مجلس  "رئيس  أنَّ  البيان  وأضاف 
وتطوير  بتعزيز  التزامه  على  بايدن  الرئيس 
مجددًا  كافة"،  املجاالت  في  العراق  مع  العالقة 
الدائمة  بالهزيمة  املشترك  البلدين  "التزام 

لداعش". 
ب بزيارة  وتابع البيان أنَّ "الرئيس األميركي رحَّ
الدكتور  الخارجية  ووزير  الــوزراء  رئيس  نائب 
التي  املقبل  األسبوع  واشنطن  إلى  حسني  فؤاد 
االقتصادية  الفرص  على  محادثاتها  ركز 

ُ
ست

والتعاون في مجال الطاقة واملناخ". 
والرئيس  الــوزراء  مجلس  "رئيس  أنَّ  إلى  ولفت 
األميركي اتفقا على أنَّ استقرار املنطقة يعتمد 
استخدام  يجوز  ال  وأنه  العراق،  استقرار  على 

العراق منطلقًا ملهاجمة جيرانه أو نقاط تواجد 
ــاب  اإلره ضــد  الــدولــي  التحالف  مستشاري 
املتواجدين في البالد بدعوة من الحكومة، وتم 
األشهر  في  دائم  بتواصل  البقاء  على  االتفاق 

املقبلة لتعزيز العالقات الثنائية الوثيقة". 
امللك  ـــي  األردن "الــعــاهــل  أنَّ  البيان  وأوضـــح 
رئيس  إلى  انضمَّ  الحسني  بن  الثاني  الله  عبد 
مجلس الوزراء والرئيس األميركي في االتصال 
واتفق الزعماء الثالثة على العمل معًا من أجل 
ذلك  في  بما  بالسالم،  ينعمان  ومنطقة  عراق 
مشاريع ملموسة لربط املنطقة وتكاملها لتعزيز 
األخوية  العالقات  ــة  وإدام للجميع  االزدهـــار 

املتينة".
بحرص  العراقيون  يترقب  ذلــك،  غضون  في 
التي  املرتقبة  الزيارة  عن  سينتج  ما  ومتابعة، 
سيقوم بها خالل أيام إلى واشنطن وفد عراقي 
للقاء  حسني  فؤاد  الخارجية  وزير  برئاسة  رفيع 
الفيدرالي  البنك  وإدارة  األميركيني  املسؤولني 

شياع  محمد  ــوزراء  ال رئيس  وكــان  األميركي، 
السوداني، أعلن زيارة وفد عراقي إلى واشنطن 
ومحافظ  املالية  ووزيرة  الخارجية  وزير  يضّم 

البنك املركزي.
النيابية جمال كوجر  املالية  اللجنة  وذكر عضو 
األحوال،  جميع  "في  أنه  لـ"الصباح"  حديث  في 
األميركي  الفيدرالي  البنك  مع  الجلوس  فإنَّ 
عام"،  بشكل  املقاطعة  من  وأفضل  إيجابية  له 
بوضع  "تتمثل  بقوله:  اإليجابيات  تلك  صًا 

ّ
ملخ

الحقيقية  الصورة  أمام  األميركي  الفيدرالي 
وخطواتها  العراقية  الحكومة  ــــراءات  إلج
 
ً
فضال ـــدوالر،  وال الــحــواالت   

ّ
ملف بخصوص 

مع  وواضح  وصريح  مباشر  بشكل  الحوار  عن 
الجهات املعنية كالبنك املركزي ووزارة املالية، 
املباشر  "الحوار  أنَّ  وبّني  الخارجية"،  ووزارة 
من  الكثير  ويفتح  العقبات  من  الكثير  يذلل 

العقد".
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 لألدلة الجنائية املعلوماتية".
ً
ومعمال

وبنيَّ مدير حرية التعبير في اليونسكو أنه "يمكن 
ال  كونها  معلوماتية  كمجرم  دولة  أّي  ف 

ّ
صن

ُ
ت أن 

باإلنترنت  الخاصة  الدولية  باالتفاقيات  تأخذ 
هذا  معايير  "أولــى  أنَّ  إلى  الفتًا  واملعلوماتية"، 
القضائية  املؤسستني  على  ستنطبق  القانون 
واألمنية ألنَّ عملهما في كشف جرائم املعلوماتية 
امللكية  وانتهاك حقوق  يتعلق بكسر الخصوصية 
لشركات املؤسسة، ما يعد مخالفة ألهّم اتفاقية 
امللكية،  أو  الخصوصية  حق  وهي  دولية  ومعايير 
الرقمية  املنصات  رفض  في  رئيس  سبب  وهذا 

العاملية التعامل مع الحكومة العراقية".
"الحكومة  بــأنَّ  الرفض  سبب  صبحي  ويشرح 
العراقية ليس لديها إنترنت بروتوكول موقع من 
طلب  وحقوق  صالحيات  يمنحها  الحكومة  قبل 
املعلومات من املزود الرئيس، واللجوء إلى برامج 
العملية  إذن  حقيقتها،  من  ليتثبت  القرصنة 

بّرمتها ُبنيت في األساس على مبدأ خاطئ".
ألنَّ  بطالنها  يؤكد  القانوني  "املبدأ  أنَّ  وتابع 
القوانني  يخالف  بشكل  تتم  القرصنة  عملية 
يمكن  فكيف  باإلنترنت،  الخاصة  الــدولــيــة 
"العراق يغيب عن  املضي بها دوليًا"، مضيفًا أنَّ 
الدولي  التعامل  وثيقة  تحقيق  مناقشة  مؤتمر 
ومـــزودي  والشبكات  اإلنــتــرنــت  منصات  مــع 
الخدمات بني الحكومات في باريس، إذ ستصيغ 
بني  مشتركة  اتفاقيات  الورقة  بهذه  "اليونسكو" 
مزودي الخدمات والحكومات املتضررة من هذه 
للكشف  كاملة  بنى  لديها  ليس  التي  الخدمات 
تحديث  بمثابة  وهــو  ـــا،  أوروب في  موجود  كما 
التفاقية دولية جديدة ستعالج الحقوق والجرائم 
الرقمية، وسط غياب هيئة اإلعالم واالتصاالت 
واملعلومات،  القطاعني  لهذين  املنظمة  الجهة 

ووزارة الداخلية".

البصمة  عن  يتحدث  إذ  الحديثة،  املصطلحات 
اإللكترونية التي انتهت منذ عشر سنوات".

وبشأن مواد القانون أوضح صبحي أنه "يتحدث 
الرقمية  امللكية  عن  ال  اإللكترونية  امللكية  عن 
تغيرت  ولغات برمجة قديمة  إنترنت  نظام  وعن 
تشريع  يمكن  "كيف   

ً
متسائال اليوم"،  جميعها 

خبيرًا  يمتلك  ال  بلد  في  املعلوماتية  م  يجرِّ قانون 

املنظمة  مكتب  فــي  ــاالت  ــص واالت واملعلومات 
لـ"الصباح":  حديث  في  صبحي،  ضياء  بالعراق 
قوانني  مشاريع  تسعة  على  "عملت  املنظمة  إنَّ 
في  تب 

ُ
ك الذي  املعلوماتية  جرائم  قانون  ومنها 

والدفاع  األمن  لجنة  قبل  من  وُرفع   2010 العام 
احتوت  التي  القديمة  واملزاجية  قصوره  برغم 
عن  القانون  مواد  "تخلف  إلى  مشيرًا  ــواده"،  م

 
والثقافة  للتربية  املتحدة  األمم  منظمة  بت  صوَّ
والعلوم "يونسكو" في العراق سهامها نحو قانون 
تب 

ُ
 إّياه قانونًا قديمًا، ك

ً
ة، عادة جرائم املعلوماتيَّ

ة. بمزاجيَّ
الــرأي  عــن  التعبير  حرية  قطاع  مدير  ــال  وق

ة في محافظتي األنبار وذي قار  باشرت القطعات األمنيَّ
تنفيذ عمليات تستهدف تجار املخدرات، وأسفرت عن 
إلقاء القبض على اثنني منهم، بينما أقدم الثالث على 

االنتحار بعد محاصرته.
ة األنبار نفذتها قوات من الحشد الشعبي وتمكنت  عمليَّ

أمني  كمني  بواسطة  مخدرات  بتاجري  اإلطاحة  من 
مواد  بحوزتهما  بطت 

ُ
وض التحدي،  سيطرة  في  محكم 

قبض  أمر  نفذ  قار،  ذي  وفي  سورنتو.  وعجلة  كرستال 
بحق أحد تجار املخدرات وهو متهم مطلوب وفق أحكام 
املادة 28 مخدرات، وبعد محاصرة املتهم قام بإطالق 
النار على القوة املنفذة للواجب ومن ثم أطلق النار على 

نفسه، مما أدى إلى مقتله وإصابة أحد الضباط.

القضاء األعلى، أمس الجمعة،  ه مجلس  وجَّ
من  كل   

ِّ
بحق ة  القانونيَّ ــراءات  اإلج باتخاذ 

يرتكب ضررًا باالقتصاد الوطني.
وأوضح إعالم القضاء، في بيان، أنَّ "رئيس 
ه محاكم التحقيق  مجلس القضاء األعلى وجَّ
 

ِّ
كل  

ِّ
بحق القانونية  اإلجراءات  باتخاذ  كافة 

باالقتصاد  الضرر  يسّبب   
ً
فعال يرتكب  من 

األجنبية  العملة  تجار  من  ســواء  الوطني 
والسلع  للبضائع  املحتكرين  التجار  أم 
الغذائية والسلع الضرورية التي يحتاج إليها 

املواطنون يوميًا".
وزارة  ــا  دع املجلس  "رئــيــس  أنَّ  وأضـــاف 
اإليعاز  إلى  الوطني  األمن  وجهاز  الداخلية 
األمن  ومفارز  املختصة  الشرطة  ملديريات 
وأعضاء  القضاة  مع  بالتنسيق  الوطني 
تفتيشية  جــوالت  بــإجــراء  الــعــام  ـــاء  االدع
العملة  بيع  وأماكن  الجملة  بيع  محال  في 
بالجرم  للقانون  املخالفني  لضبط  األجنبية 

املشهود".

  
إلى  ة  السياسيَّ الكتل  جميع  سياسيون  دعا 
الهواجس  وإبعاد  الحوار  طاولة  إلى  الركون 
تصفير  بطريقة  اإلشكاليات   

ِّ
وحل ة  السياسيَّ

واإلقليم،  املركز  بني  وخصوصًا  األزمــات 
بمهنية  التشكيك  نفسه  الوقت  في  رافضني 

ة العليا. وحيادية قرارات املحكمة االتحاديَّ
سعود  النيابية،  "حقوق"  كتلة  رئيس  وقــال 
"قرار  إنَّ  لـ"الصباح":  حديث  في  الساعدي، 
تحويل  إلــغــاء  العليا  االتــحــاديــة  املحكمة 
األموال إلى إقليم كردستان كان قرارًا مهنيًا 
تبعه  ما  وأدلة،  مبرزات  على  بناًء  موضوعيًا 
الوصول إلى قرار مهني بعيدًا عن الحسابات 
أو الهواجس السياسية لهذا الطرف أو ذاك، 
بــه واحــتــرام  ــتــزام  الــواجــب االل لذلك مــن 
الركيزة   

ّ
يعد الذي  والقانون  القضاء  منطق 

األساسية التي تعتمد عليها الدولة العراقية". 
املحكمة  بــقــرارات  "التشكيك  أنَّ  وأكـــد 
ــالق  يــجــوز إط ــة مــرفــوض، وال  ــادي ــح االت
طاولة  إلى  اللجوء  ويجب  جزافًا،  االتهامات 
إن  السياسية  اإلشــكــالــيــات  ــل  وح الــحــوار 
 

ِّ
شن من   

ً
بدال األفضل  السبيل  وهو  وجــدت، 

واإلســاءة  والسياسية  اإلعالمية  الحمالت 
بالسلطة  املتمثلة  العراقية  الدولة  ركيزة  إلى 

القضائية". 
وبّني أنَّ "الدولة معنية بتوفير رواتب املوظفني 
وأيضًا بمساءلة السلطات في اإلقليم بإرسال 
ألعــدادهــم  والفعلية  الحقيقية  الــجــداول 
واملعنية  والنيابية  الحكومية  للجان  والسماح 

إقليم  في  والرواتب  املبالغ  بحقيقة  بالتدقيق 
كردستان". 

املتحدة،  لألمم  العام  األمني  ممثلة  وكانت 
جينني هينس بالسخارت، أعربت يوم أمس 
قرار  يؤدي   

ّ
أال في  أملها  عن  الخميس،  األول 

قضائية  سلطة  (أعلى  االتحادية  املحكمة 
كردستان،  إقليم  بشأن  األخير  العراق)  في 
إقرار  بشأن  الجارية  املفاوضات  إعاقة  إلى 

املوازنة االتحادية لسنة 2023.
متها 

ّ
قد لها  إحاطة  في  بالسخارت،  وعّبرت 

خالل جلسة مجلس األمن الدولي، عن أملها 
بأن يكون "لدى كل من بغداد وأربيل الحافز 
عن  لالبتعاد  دائمة  ترتيبات  إلى  للوصول 

استمرار حالة إدارة األزمات".

{ } { }

ة  األمنيَّ وأجهزتها  الحكومة  ة  جديَّ تؤكد  خطوٍة  في 
ــدوالر،  ال تهريب  طرق  بقطع  تعّهداتها  تنفيذ  في 
وذلك للخروج من األزمة املالية التي ضربت البالد، 
وأصدرت  مباغتة  عمليات  األمنية  األجهزة  ت 

َّ
شن

تستهدف  التفتيش  نقاط  في  دة 
ّ

مــشــد توجيهات 
اتخذها  التي  ـــراءات  اإلج مع  بالتزامن  املهربني 
الجريمة  مكافحة  مفارز  تمكنت  إذ  املركزي،  البنك 
نوعية  وبعملية  االستخبارات  لوكالة  التابعة  املنظمة 
استندت إلى معلومات دقيقة، من ضبط مليون دوالر 
معدة  كانت  ديالى،  بمحافظة  الغالبية  سيطرة  في 

للتهريب إلى املحافظات الشمالية.
وخالل اليومني املاضيني، كثفت وكالة االستخبارات 
من  الداخلية  وزارة  في  االتحادية  والتحقيقات 
العملة، وتمكنت مفارزها من  إجراءاتها ملنع تهريب 

بتحويالت  قاموا  متهمني  أربعة  على  القبض  إلقاء 
مالية غير رسمية وبحوزتهم 278 ألف دوالر أميركي 
وأكثر من 660 مليون دينار عراقي في بغداد وصالح 

الدين ونينوى.
السوداني،  شياع  محمد  الوزراء  مجلس  رئيس  وكان 
ملعالجة  توجيهات  الخميس،  األول  أمس  أصدر  قد 
واملضاربني  املهربني  على  والقبض  العملة  تهريب 
بسعر صرف الدوالر، وإخضاع السيطرات الخارجية 

للمراقبة والتدقيق.
العليا  الهيئة  كشفت  املاضي،  الشهر  نهاية  وفــي 
أطاحت  نوعية  عملية  تنفيذ  عن  الفساد  ملكافحة 
القرن"،  "سرقة  بجريمة  متهمني  أربعة  ــرؤوس  ب
همون 

َّ
ت

ُ
امل اعترف  التحقيقية،  اإلجـــراءات  وضمن 

تقدر  العراق  خارج  تهريبها  تم  ٍة  نقديَّ أرصدٍة  على 
ألف دوالٍر  بمبلغ (3.600.00) ثالثة ماليني وستمئة 

أميركيٍّ .

النزاهة أمرًا باستقدام قائممقام قضاء خانقني  أصدرت إحدى محاكم 
ومصالح  بأموال  عمدًا  الضرر  إحداثه  ة  خلفيَّ على  ديالى؛  ُمحافظة  في 

الجهة التي يعمل فيها.
االستقدام  "أمر  أنَّ  النزاهة  لهيئة  التابعة  التحقيقات  لدائرة  بيان  وذكر 
 قائممقام خانقني 

ِّ
الذي أصدرته محكمة تحقيق النزاهة في بعقوبة بحق

مجمع  في  كرفاٍن   (900) من  أكثر  فقدان  ة  قضيَّ في  صدر  الحـالي، 
النازحني في (وند1) و(وند2) في قضاء خانقني، إضافة إلى فقدان شبكة 

 عن فقدان الخيام".
ً
حّوالت، فضال

ُ
الكهرباء من األعمدة واألسالك وامل

تحقيق  محكمة  عن  الصادر  االستقدام  "أمر  أنَّ  إلى  الدائرة  بيان  وأشار 
النزاهة في بعقوبة جاء استنادًا ألحكام املادة (340) من قانون العقوبات 

." العراقيِّ
ة ال تزيد على 

َّ
ة املذكورة على إيقاع عقوبة السجن ُمد ت املادَّ وتابع، "ونصَّ

ٍة أحدث عمدًا  ٍف بخدمٍة عامَّ
َّ
ٍف أو ُمكل

َّ
 ُموظ

ّ
سبع سنواٍت أو بالحبس على كل

صل بها بحكم وظيفته 
َّ

ضررًا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يت
أو بأموال األشخاص املعهود بها إليه".
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 مديرية زراعة الديوانية من إجراءاتها إلنجاح 
ْ

كثفت
خطتها الزراعية بعد إضافة 128 ألف دونم إضافية 
للمساحة الكلية املزروعة بالحنطة لتصبح 323 ألف 
دونم، إسهامًا بدعم البالد باملحصول الستراتيجي 
الحرب  نتيجة  به  عامليًا  الحاصل  النقص  ظل  في 

(الروسية – األوكرانية).
الحرب  أتمت  التي  وأوكرانيا  روسيا  من  كل  وكانت 
بينهما عامها األول، ترفدا اإلنتاج العاملي معًا، بأكثر 

من نصف حاجته من محصولي الحنطة والشعير.
في  الكرعاوي  حسن  الديوانية  زراعــة  مدير  وقال 
 16 ضمن  الزراعية  الشعب  إن  لـ"الصباح":  حديث 
الدورية  املتابعة  إجراءات  من  كثفت  وناحية،  قضاء 
قد  للفالحني  احتياجات  أية  لتلبية  الزراعية  للخطة 
املعدة  للخطط  وفقًا  بإنجاحها  يسهم  بما  تستجد، 
 128 مساحة  إضافة  تمت  أن  بعد  السيما   ، سلفًا 
والبالغة  بالحنطة  املزروعة  املساحة  إلى  دونم  ألف 
يسهم  بما  دونم،  ألف   323 لتصبح  دونم،  ألف   195
الكلية  والبالد  املحافظة  حاجة  من  مهم  جزء  بسد 

للمحصول الستراتيجي للموسم الحالي. 
املحافظة  في  الزراعي  بالقطاع  االهتمام  أن  وبني 
هو جزء من االهتمام الذي توليه الحكومتان املحلية 
واملركزية له، لدوره البارز والحيوي في تغطية حاجة 
املختلفة،  الزراعية  املنتجات  من  املحلية  السوق 
التي  املحافظة  وفالحي  مزارعي  دعم  إلى  إضافة 

تعد سلة الغذاء األولى للبالد.

بمشروع  جديد  من  العمل  بغداد  محافظة  استأنفت 
وحدة   800 يضم  والــذي  السكني  املحمودية  مجمع 
العطا  جابر  محمد  بغداد  محافظ  وقــال  سكنية.  
املحمودية  مجمع  مشروع  إن  لـ"الصباح":  حديث  في 
السكني من املشاريع التي تم إيقافها إثر قرار مجلس 
الوزراء املرقم  347 لسنة 2015، والذي يعالج موضوع 
بسبب  للوزارات  االستثمارية  الخطة  مشاريع  توقف 

عدم توفر التخصيصات املالية الكافية لتشييدها.
الحثيثة  جهودها  إطــار  ــي  وف املحافظة  أن  ــني  وب
في  املتزايدة  السكن  أزمة  حل  أجل  من  واملستمرة 
العاصمة وتذليل أية معوقات قد يواجهها املستثمرون، 
فقد وجهت الشركة املنفذة للمشروع باستئناف العمل 
سكنية  وحدة   800 يضم  الذي  املجمع  في  جديد  من 
منها،  لكل  طوابق  خمسة  بواقع  مبنى   40 بني  موزعة 
بواقع أربع شقق لكل طابق فيها، وبمساحتي بناء، 100 

و80 مترًا مربعًا.   

في  سرير   100 سعة  مستشفى  إنشاء  إدراجها  الوزراء  ملجلس  العامة  األمانة    
ْ

أعلنت
قضاء سوق الشيوخ ضمن تخصيصات االتفاقية اإلطارية العراقية الصينية .

وقال املتحدث الرسمي باسم الحكومة املحلية في محافظة ذي قار أبو الحسن البدري 
الوزراء حميد الغزي وافق على طلب املحافظة  العام ملجلس  ": إن األمني  لـ "الصباح 
للعام  2023  املذكورة  االتفاقية  مشاريع  املستشفى ضمن خطة  بناء  مشروع  بإدراج  
"إحياء  العام وجه أيضًا وزارة اإلعمار واإلسكان بدعم مشروع  أن األمني  إلى  ،الفتًا 

سوق الشيوخ" الذي يشتمل  على بناء خدمات متكاملة فيه .
اإلعمار  وزير  مع  اجتمع   الغزي   هادي  محمد  قار  ذي  محافظ  أن  البدري  وأوضح 
مع  بالتنسيق  للمشروع  الفنية  الكشوفات  إعــداد  وبحثا  ريكاني  بنكني  واإلسكان 
الحكومة املحلية في املحافظة بغية تسريع إنجازه وتذليل العقبات التي تعرقل تنفيذه..
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ارتفع  املتجددة  املياه  مخزون  إن  املائية  املوارد  وزارة  قالت 
الكميات  من  جزءًا  وتعويضه  مكعب،  متر  مليارات   5,8 إلى 

املفقودة خالل مواسم الجفاف املاضية.
لـ"الصباح":  الله  عبد  ذياب  عون  املائية  املــوارد  وزير  وقال 
متجددة  بكميات  الجوفية  للمياه  محسوبًا  رصيدًا  هناك  إن 
األمطار  غزارة  بسبب  مكعب  متر  مليارات   5,8 إلى  وصلت 
مع  الشرقي  الجانب  وكذلك  الغربية،  الصحراء  في  الهاطلة 

الحدود اإليرانية.

الواقع  في  كبير  تأثير  له  املائي  الخزين  تحسن  أن  وأضاف 
الزراعي، من خالل املوافقة على زراعة مساحات شاسعة من 
األراضي، مبينًا أن الوزارة  حققت بالتعاون مع وزارة الزراعة 
نتائج جيدة خاصة في استخدام طرق الري املحورية وعملت 
على تقليل كميات املياه املستخدمة وتوزيعها بشكل عادل بني 

جميع املساحات حيث كانت إنتاجية الدونم عالية.
وتابع أن الوزارة أوعزت لدائرة املياه الجوفية برصد ميداني 
تحدث  التي  التغيرات  ملعرفة  املذكورة  املناطق  في  لآلبار 

بزيادة مناسيبها وتزويد الوزارة بمعلومات دقيقة عن ذلك.
األمطار  بعد  تشير  ــوزارة  ال تقديرات  أن  إلى  ذيــاب  ولفت 

في  السدود  امتالء  إلــى  الحالي،  املوسم  خــالل  الهاطلة 
الصحراء الغربية بشكل خاص ووجود خزين ال بأس به من 
األعوام  خالل  الحاصل  النقص  تعويض  يؤشر  مما  املياه، 
املياه  من  كبيرًا  خزينًا  هناك  أن  إلى  ولفت  السابقة.  الجافة 
في بحيرة الثرثار تصل كمياته إلى 40 مليار متر مكعب، لكن 
ال يمكن استخراجها إال عبر محطات الضخ، وبالتالي سيتم 
املطلوبة  املضخات  حجم  ونصب  تحديد  بشأن  قرار  اتخاذ 
لتعزيز  املقبل  الصيف  خالل  استخدامها  إلى  سنحتاج  التي 

نهر الفرات.
          

 

 لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية 
ْ

دعت
نحو  التوجه  إلى  النفط  وزارة  البرملان،  في 
في  العراقي  الخام  لتصدير  أوروبــا  أسواق 
بفعل  والهند  الصني  من  الطلب  تذبذب  ظل 

توجهما نحو السوق الروسية. 
منظمة  في  منتج  أكبر  ثاني  العراق،  وصدر 
عددًا  (أوبــك)،  للبترول  املصدرة  البلدان 
أقل من الكميات خالل كانون الثاني املاضي 

شركة  لبيانات  ا 
ً

وفق الجنوبية،  حقوله  من 
التدفقات  تتعقبان  وشركتني  الدولية  إيكون 

النفطية.
البلدان  منظمة  قرارات  إلى  العراق  ويمتثل 
مؤخرًا  اتفقت  التي  أوبك  للنفط  املصدرة 
عند  وتعديله  اإلنتاج  لخفض  سياسة  على 
النمو  بتباطؤ  تــوقــعــات  بفعل  ــرورة  ــض ال
بدعم  تسهم  ــرى  أخ وعــوامــل  االقتصادي 

األسواق النفطية.
والثروات  والغاز  النفط  لجنة  عضو  وقــال 

صبحي  صباح  النواب  مجلس  في  الطبيعية 
مشكلة  من  يعاني  العراق  إن  لـ"الصباح": 
تسويق النفط، خاصة بعد الحرب الروسية ـ 
األوكرانية، نتيجة لتغير مالمح األسواق بعد 

هذا الحدث.
بدأتا  الهند،  أو  كالصني   

ً
دوال أن  وأضــاف 

أقل  ألنه  الروسي  النفط  لشراء  تتوجهان 
قبل  العراقي  النفط  كان  حني  في  سعرًا، 

الحرب هو املنتوج األكثر رغبة لديهما.
ولفت صبحي إلى أن العراق يمكن أن يتوجه 

لتسويق  ــا  أوروب إلى  املقبلة  املرحلة  خالل 
والواليات  الخليج  دول  جانب  إلى  نفطه، 
تلك  فــي  تعمل  الــتــي  األميركية  املتحدة 

املنطقة.
عن  الــتــحــدث  املمكن  غير  مــن  ــه  أن ــني  وب
دون  من  إنتاجه  زيادة  أو  النفط  استخراج 
أن  يجب  إذ  تسويقه،  لكيفية  دراســة  وجود 
عن  البحث  مع  اإلنتاج  رفــع  خطط  تقترن 

أسواق جديدة للتصدير.

  

خالل  السوداني،  شياع  محمد  الــوزراء  رئيس  َوّجه 
لبحث  صص 

ُ
خ اجتماعًا  الجمعة،  أمــس  ترؤسه، 

واقع قطاع إنتاج الدواجن في البالد، بتشكيل لجنة 
الجمعية  والتجارة وممثلني عن  الزراعة  وزارتي  من 
أخرى،  وجهات  الدواجن  منتجي  لرعاية  العراقية 
تتولى وضع آليات واضحة لحماية املنتج املحلي، من 

مختلف أصناف منتجات الدواجن.
ولفت السوداني، في بيان، إلى أهمية تنويع االقتصاد 
 عن أولوية 

ً
الوطني عبر هذا املنفذ اإلنتاجي، فضال

تأمني األمن الغذائي للمواطنني، كما جاء في محور 
بوضع  موجهًا  الحكومي،  البرنامج  ضمن  االقتصاد 
تقديرات دقيقة في ما يتعلق بالطاقة اإلنتاجية لهذا 
القرارات  ومراجعة  الوطني،  املستوى  على  القطاع، 
وإزالة  وتنميتها،  الثروة  هذه  شؤون  بإدارة  املتعلقة 
القّطاع  التي تعترض سبل توسعة هذا  العقبات  أهم 

االقتصادي الحيوي.
املستهلك  حماية  أهمية  على  الــوزراء  رئيس  د 

ّ
وشد

والعمل على عدم تضّرره من ارتفاع األسعار وضمان 
جودة املواد الغذائية التي يحتاجها.

5,8

لتربية  الــعــامــة  ــة  ــري ــدي امل كشفت 
محافظة بابل عن دخول أكثر من 100 

مدرسة للخدمة في عموم املحافظة.
وقال مدير عام تربية املحافظة مهدي 
إن   :" الصباح   " لـ  بتصريح  العوادي 
مدرسة    100 مــن   يقارب  ما  إنجاز 
في عموم املحافظة سيقلل من الدوام 
املشكالت  من  العديد  ويحل  الثالثي 
التي تعاني منها املؤسسات التربوية إذ 
أن مديرية تربية بابل تعمل وفق خطة 

متكاملة وآلية لتطوير القطاع التربوي 
خالل  من  املحافظة  في  والتعليمي 
تحتاج  التي  املــدارس  وترميم  صيانة 

لصيانة و ترميم.
على  عملت  املــديــريــة  أن  وأضـــاف 
وأن  املدارس  عشرات  وترميم  صيانة 
هي  واجهتنا  التي  الحقيقية  املشكلة 
عن  فضال  املالية  التخصيصات  قلة 
مدرسة   85 لترميم  خطة  هناك  أن 
سيبدأ العمل بها بعد العطلة الربيعية 
برحالت  املــــدارس  هــذه  وستجهز 
مدرسية وجميع اللوازم املكتبية لتهيئة 

الظروف املالئمة كافة للطلبة. 
املحلية  الحكومة  أن  العوادي  وتابع 
لتسلم  التربية  وزارة  مــع  اتفقت 
عشر  بعد  الجاهز  البناء  مـــدارس 
بنائها  وإعــادة  هدمها  على  سنوات 
الذي  األمــر  الجاهز  البناء  بأسلوب 
التربوية  العملية  في  كبير  بشكل  أثر 
املدارس  تجهيز  وسيتم  املحافظة  في 
بـ 5000 رحلة مدرسية و 2000 سبورة  
و 1000 كرسي وإعادة النظر باملناهج 
االحتياجات  بذوي  املتعلقة  الدراسية 

الخاصة.

قرار  تطبيق  النجف  محافظة  بدأت 
بتحويل   320 رقــم  الـــوزراء  مجلس 

ملكية أراضي التجاوز إلى ساكنيها.
إحسان  املناذرة  بلدية  مدير  وقــال 
ناجي موسى لـ (الصباح): إن البلدية 

سجلت نحو ثمانية آالف وحدة سكنية 
مجلس  بقرار  املشمولة  املناطق  في 
عملية  أن  مبينًا    ،320 رقم  الــوزراء 
التسجيل تمت من خالل خمس لجان 
بعضوية  لجنة  كل   ، البلدية  شكلتها 
ثالثة موظفني من البلدية وممثل عن 
املنطقة  مختار  مع  الزراعة  دائــرة 

عملها  باشرت  اللجان  أن  .  وأضاف 
بشكل  البلدية  إلى  القرار  ورود  منذ 
اللجان  عمل  استمر  وقــد   ، رسمي 
بسبب  والسبت  الجمعة  أيــام  حتى 
بالقرار  املشمولة  املناطق  تعدد 
تمثلت  العمل  آلية  أن  إلى  وأشــار    .
السكنية  الــوحــدات  وترقيم  بجرد 

وفقًا للخارطة الجوية املوجودة لدينا 
الساكنني  أسماء  تسجيل  يتم  ثم   ،
، وعند إنجاز  في الوحدات السكنية 
مراجعة  منهم  نطلب  منطقة  كــل 
البلدية إلكمال إجراءات طلب تمليك 
الوحدة السكنية.  وأشار إلى أنه من 
املواطنني  طلبات  تكتمل  أن  املؤمل 

لجان  أكملت  أن  بعد  األحد  غد  يوم 
والترقيم،  الجرد  إجراءات  البلدية 
عمليات  نبدأ  ذلــك  "بعد  موضحًا  
لغرض  للبلدية  األراضي  استمالك 
 ، واإلفــراز  املسح  بعمليات  املباشرة 
حسب  للمواطنني  السندات  ومنح 

الضوابط والتعليمات" .
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الــوزراء  لرئيس  اإلعالمي  للمكتب  بيان  وذكــر 
االتصال  ــالل  خ ــد  أك األميركي  "الرئيس  أنَّ 
سيادة،  وذي  وآمن  مستقر  لعراق  الثابت  دعمه 
اإلطار  (اتفاقية  بموجب  املوّسع  البلدين  وتعاون 
والعراق"،  املتحدة  الواليات  بني  الستراتيجي) 
الوزراء  رئيس  رؤية  دعم  في  "رغبته  عن  معربًا 
للشعب  ازدهــــارًا  أكــثــر  ملستقبل  الــســودانــي 

العراقي". 
شكر  الوزراء  مجلس  "رئيس  أنَّ  البيان  وأضاف 
وتطوير  بتعزيز  التزامه  على  بايدن  الرئيس 
مجددًا  كافة"  املجاالت  في  العراق  مع  العالقة 
الدائمة  بالهزيمة  املشترك  البلدين  "التزام 

لداعش". 
وتابع البيان، أنَّ "الرئيس األميركي رحب بزيارة 
الدكتور  الخارجية  ووزيــر  الــوزراء  رئيس  نائب 
والتي  املقبل  األسبوع  واشنطن  إلى  حسني  فؤاد 

االقتصادية  الفرص  على  محادثاتها  ركز 
ُ

ست
والتعاون في مجال الطاقة واملناخ". 

والرئيس  ــوزراء  ال مجلس  "رئيس  أنَّ إلى  ولفت 
يعتمد  املنطقة  استقرار  أنَّ  على  اتفقا  األميركي 
استخدام  يجوز  ال  وأنه  العراق،  استقرار  على 
تواجد  نقاط  أو  جيرانه  ملهاجمة  منطلقًا  العراق 
اإلرهــاب  ضــد  الــدولــي  التحالف  مستشاري 
وتم  الحكومة،  البالد بدعوة من  املتواجدين في 
األشهر  في  دائــم  بتواصل  البقاء  على  االتفاق 
الوثيقة".  الثنائية  العالقات  لتعزيز  املقبلة 
عبد  امللك  األردنــي  "العاهل  أنَّ  البيان  وأوضــح 
الله الثاني بن الحسني انضم إلى رئيس مجلس 
واتفق  االتصال  في  األميركي  والرئيس  الوزراء 
عراق  أجل  من  معًا  العمل  على  الثالثة  الزعماء 
مشاريع  ذلك  في  بما  بالسالم،  تنعم  ومنطقة 
ملموسة لربط املنطقة وتكاملها لتعزيز االزدهار 

للجميع وإدامة العالقات األخوية املتينة".
بحرص  العراقيون  يترقب  ذلــك،  غضون  في 

التي  املرتقبة  الزيارة  عن  سينتج  ما  ومتابعة 
سيقوم بها خالل أيام إلى واشنطن وفد عراقي 
للقاء  حسني  فؤاد  الخارجية  وزير  برئاسة  رفيع 
الفيدرالي  البنك  وإدارة  األميركيني  املسؤولني 
شياع  محمد  الـــوزراء  رئيس  وكــان  األميركي، 
إلى  عراقي  وفــد  ــارة  زي عن  أعلن  السوداني، 
املالية  ووزيــرة  الخارجية  وزير  يضم  واشنطن 

ومحافظ البنك املركزي.
وذكر عضو اللجنة املالية النيابية، جمال كوجر، 
األحوال،  جميع  "في  ه 

َّ
أن لـ"الصباح"  حديث  في 

األميركي  الفيدرالي  البنك  مع  الجلوس  فأن 
عام"،  بشكل  املقاطعة  من  وأفضل  إيجابية  له 
بوضع  "تتمثل  بقوله:  اإليجابيات  تلك  ملخصًا 
الحقيقية  الصورة  أمــام  األميركي  الفيدرالي 
وخطواتها  الــعــراقــيــة  الحكومة  إلجــــراءات 
 
ً
فضال ــدوالر،  ــ وال ــواالت  ــح ال ملف  بخصوص 

مع  وواضــح  وصريح  مباشر  بشكل  الحوار  عن 
املالية،  ووزارة  املركزي  كالبنك  املعنية  الجهات 

ل 
ّ
ووزارة الخارجية"، وبني أنَّ "الحوار املباشر يذل

العقد".  من  الكثير  ويفتح  العقبات  من  الكثير 
الخارجية  العالقات  لجنة  أكدت  جانبها،  من 
واشنطن  إلى  العراقي  الوفد  زيارة  أنَّ  النيابية، 
على  معتمدة  والفشل"،  "النجاح  وجهي  تحمل 
الفيدرالي  البنك  مطالب  من  األدنى  الحد  تلبية 

األميركي. 
حديث  فــي  أمــني،  مثنى  اللجنة  عضو  وذكــر 
من  ــى  األدن الحد  تلبية  "مــع  أنــه  لـ"الصباح"، 
وأنَّ  الزيارة  تنجح  أن  يمكن  األميركية  املطالب 
تحقيق  دون  ومن  تستمر،  ولن  ستنتهي  األزمــة 
يمكن  ال  األميركية  املطالب  من  ــى  األدن الحد 

النجاح لتلك الزيارة". 
وأشار إلى أنَّ "املسألة تتعلق بوجود إرادة وطنية 
األدنى  الحد  تحقيق  على  قــادرًا  العراق  ليكون 
علينا  تحتم  الوطنية  املصالح  وأنَّ  املطالب،  من 
السيطرة على تهريب الدوالر، وأنه إذا لم تحقق 
على  كارثية  نتائج  هناك  ستكون  اإلرادات  تلك 

البالد". إلى ذلك، ذكر الخبير االقتصادي، نبيل 
األميركي  الجانب  سيقدمه  "ما  أنَّ  املرسومي، 
يجريها  التي  املباحثات  على  سيعتمد  للعراق 
والبنك  األميركية  الحكومة  مع  العراقي  الوفد 
ماهية  واشنطن  وإبــالغ  األميركي،  الفيدرالي 

مطالب العراقيني بهذا املوضوع". 
"استجابة  أنَّ  لـ"الصباح"،  املرسومي  وأوضــح 
من  لــإلجــراءات  وتبسيطها  املتحدة  الــواليــات 
الوقت  لبعض  اإللكترونية  املنصة  تأجيل  خالل 
على  يعتمد  الفنية؛  االستعدادات  إكمال  حتى 
العراقي"،  الوفد  سيتبعها  التي  الحوار  طريقة 
مؤكدًا أنه "إذا لم تستجب الواليات املتحدة فأن 
الدوالر متجه نحو االرتفاع على نحو حاد لقصور 
اإلجراءات املتخذة إليقاف نزيف العملة"، وتابع 
الفيدرالي  يدققها  التي  الخارجية  "الحواالت  أنَّ 
العراق  اقتصادات  من   %  90 تمثل  األميركي 

الداخلية".

عزت اللجنة املالية في مجلس النواب تأخر إحالة املوازنة 
أولهما  سببني،  إلى  البرملان  إلى  الحكومة  من  االتحادية 
مستبعدة  العاملية،  النفط  وأسعار  الصرف  سعر  تذبذب 
باعتبار  الدولة  موظفي  مرتبات  في  أزمة  وقوع  احتمالية 

الوضع الجيد للسيولة املالية التي تعيشها الخزينة العامة.
تأمني  في  أزمــة  وجــود  كوجر  جمال  اللجنة  عضو  ونفى 
بإطالق  وستقوم  ــراءات  إج تتبع  "الحكومة  ألنَّ  الرواتب 
خالل  املركزي  البنك  طبع  فيما  موعدها،  في  الرواتب 
إلى زيادة  أكثر من ترليوني دينار، ما أدى  الفترة املاضية 
املطبوع بحدود 83 ترليونًا وال نعلم هل تم زجه إلى السوق 

أم ال".
للصرف  سعرًا  طرح  الــوزراء  "رئيس  أنَّ  كوجر  وأضــاف 
بحدود 135 ألفًا للمئة دوالر، وهي إحدى نقاط جذب التجار 
أنَّ  مبينًا  املركزي"،  البنك  من  الدوالر  لشراء  واملواطنني 
"الخطوات املطلوبة من السوداني بهذا الشأن هي الذهاب 
إلى تطبيق املنصة االلكترونية وفتح قنوات اتصال مباشرة 
وتشجيع  واملستثمرين  التجار  مع  وقريبة  وبسيطة  وسهلة 

الجباية  على  التركيز  الحكومة  "على  أنَّ  وتابع  االستيراد". 
ايقافه  ومحاولة  التهريب  ومحاربة  والضرائب،  والجمرك 

بالكامل، وأيضًا اإلسراع في إرسال املوازنة".
ه "ال يمكن ألي حكومة في العالم منح املرتبات 

َّ
ولفت إلى ان

باستطاعة  ولكن  الوطنية،  عملتها  غير  بعملة  أو  بالدوالر، 
بالدوالر  أموالهم  تحويل  املواطنني  من  الطلب  الحكومة 

بالسعر الرسمي من خاللها".
"املوازنة  أنَّ  كوجر  أوضح  املوازنة،  ارســال  تأخر  وبشأن 
النفط،  برميل  الصرف وسعر  سعر  تذبذب  بسبب  تأخرت 
وعندما  دوالرًا   75 بنحو  املــوازنــة  فــي  تقديره  تــم  فقد 
انخفضت األسعار تم تقديره بنحو 60 دوالرًا وهكذا، واليوم 

هو في حدود 82 دوالرًا للبرميل".
وأضاف أنَّ "األسباب األخرى هي ادراج أعداد جديدة من 
املوظفني، ما أدى إلى زيادة املوازنة التشغيلية والخالفات 
السياسية بني األطراف والصراع على حصة الوزارات كلها 
ال  أن  "احتمالية  أنَّ  إلى  مشيرًا  املوازنة"،  تأخر  في  أسباب 

تكون هناك موازنة هذا العام أمر وارد جدًا".

 
متقدمًا  و50  ألــفــًا   168 ــد،  األحـ ــدًا  غ يتوّجه 
املنتهية  للمراحل  التمهيدية  االمتحانات  ألداء 
الحالي  الدراسي  للعام  واإلعدادية  املتوسطة 
وضمن 1304 مراكز امتحانية تغطي محافظات 

البالد كافة عدا اإلقليم. 
الفاصل  الحد  التمهيدية،   االمتحانات  وتعد 
الوزارية  باالمتحانات  للشمول  فيها،  للمشاركني 

للمتقدمني  الدراسية  املرحلة  وبحسب  النهائية، 
الخارجيني.  

كريم  الـــوزارة  باسم  الرسمي  املتحدث  وقــال 
التي  األعداد  إنَّ  لـ"الصباح":  حديث  في  السيد 
ستشارك باالمتحانات التمهيدية والتي ستستمر 
بواقع  توزعوا  الحالي،  الشهر  من   12 الـ  حتى 
الثالث املتوسط ضمن  112 ألف مشارك ملرحلة 
846 مركزًا امتحانيًا، ونحو 56 ألفًا و50 متقدمًا 
السادس  ملرحلة  التمهيدية  االمتحانات  ضمن 
واألدبي،  والتطبيقي  االحيائي  للفروع  االعدادي 

ضمن 458 مركزًا امتحانيًا.   
إحصائية  إعـــداد  حاليًا  يتم  أنــه  وأضـــاف   
باألعداد  االبتدائي  السادس  ملرحلة  باملتقدمني 
واملراكز االمتحانية وستعلن حال االنتهاء منها، 
الفنية  ــراءات  ــ اإلج جميع  إكــمــال  عــن  كاشفًا 
واللوجستية الخاصة باالمتحانات، وأهمها تهيئة 
العملية  سير  إنجاح  بمستلزمات  املراكز  رفد 

االمتحانية.
وصحية  أمنية  إجراءات  وجود  إلى  أشار  السيد 
من  املــبــاشــرة  املتابعة  ــى  إل إضــافــة  مــشــددة، 

ببغداد  والفرعية  املركزية  التربية  مديريات 
ــع األســئــلــة وسير  ــوزي ت بــشــأن  واملــحــافــظــات 
ــة إلـــى حــمــايــة املــراكــز  ــاف االمــتــحــانــات، إض
الدورية  ــراءات  اإلجـ من  وغيرها  االمتحانية 

املعتمدة في االمتحانات.
 في السياق ذاته، أعلنت مديرية تربية الديوانية 
التمهيدية  االمــتــحــانــات  لــخــوض  جهوزيتها 
واملتوسطة  االبتدائية  للمراحل  الخارجي  لطلبة 
به  أفــاد  ما  بحسب  املحافظة،  في  واإلعــداديــة 

مديرها العام عقيل الجبوري. 

الذين  الطلبة  عــدد  أنَّ  لـ"الصباح"،  ــح  وأوض
شملوا باالمتحانات بلغ سبعة آالف طالب وطالبة 
توزعوا  والذين  املشمولة  الدراسية  للمراحل 
املحافظة  مركز  ضمن  امتحانيًا  مركزًا   90 بني 
الخارجية  االمتحانات  بأهمية  مشيدًا  حصرًا، 
دراسة  إلكمال  ومهمة  ثانية  فرصة  تقدم  كونها 
تعرضوا  أو  قــاهــرة  ــروف  ظ عليهم  مــرت  مــن 
بأداء  تقصيرهم  أو  بانقطاعهم  تسببت  ألزمات 

االمتحانات في حينها. 
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دعا سياسيون جميع الكتل السياسية إلى الركون إلى طاولة 
الحوار وإبعاد الهواجس السياسية وحل االشكاليات بطريقة 
رافضني  واإلقليم،  املركز  بني  وخصوصًا  األزمــات  تصفير 
في الوقت نفسه التشكيك بمهنية وحيادية قرارات املحكمة 

االتحادية العليا.
في  الساعدي،  سعود  النيابية،  "حقوق"  كتلة  رئيس  وقــال 
العليا  االتحادية  املحكمة  ــرار  "ق إنَّ  لـ"الصباح":  حديث 
مهنيًا  قرارًا  كان  كردستان  إقليم  إلى  األموال  تحويل  بإلغاء 
إلى  الوصول  تبعه  ما  وأدلــة،  مبرزات  على  بناء  موضوعيًا 
قرار مهني بعيدًا عن الحسابات أو الهواجس السياسية لهذا 
واحترام  به  االلتزام  الواجب  من  لذلك  ذاك،  أو  الطرف 
التي  األساسية  الركيزة  يعد  الذي  والقانون  القضاء  منطق 

تعتمد عليها الدولة العراقية". 
مرفوض،  االتحادية  املحكمة  بقرارات  "التشكيك  أنَّ  وأكد 
وال يجوز إطالق االتهامات جزافًا، ويجب اللجوء إلى طاولة 
السبيل  وهو  وجدت،  إن  السياسية  اإلشكاليات  وحل  الحوار 
والسياسية  اإلعالمية  الحمالت  شن  من   

ً
ــدال ب األفضل 

بالسلطة  املتمثلة  العراقية  الدولة  ركيزة  إلــى  واإلســـاءة 
القضائية". 

وبّني أنَّ "الدولة معنية بتوفير رواتب املوظفني وأيضًا بمساءلة 
والفعلية  الحقيقية  الجداول  بإرسال  اإلقليم  في  السلطات 
واملعنية  والنيابية  الحكومية  للجان  والسماح   ألعدادهم 

بالتدقيق بحقيقة املبالغ والرواتب في إقليم كردستان". 
هينس  جينني  املتحدة،  لألمم  العام  األمني  ممثلة  وكانت 
بالسخارت، أعربت يوم أمس األول الخميس، عن أملها في 
في  قضائية  سلطة  (أعلى  االتحادية  املحكمة  قرار  يؤدي   

ّ
أال

العراق) األخير بشأن إقليم كردستان، إلى إعاقة املفاوضات 
الجارية بشأن إقرار املوازنة االتحادية لسنة 2023.

جلسة  خالل  قدمتها  لها  إحاطة  في  بالسخارت،  وعّبرت 
مجلس األمن الدولي، عن أملها أن يكون "لدى كل من بغداد 
عن  لالبتعاد  دائمة  ترتيبات  إلى  للوصول  الحافز  وأربيل 

استمرار حالة إدارة األزمات".
آيات  "النصر"  الئتالف  الرسمي  الناطق  بينت  جانبها،  من 
منذ  متجذرة  واإلقليم  املركزية  الحكومة  "أزمة  أنَّ  املظفر، 
عام 2003، وحتى اآلن ال توجد حلول جذرية حقيقية ونحتاج 
من  املشكلة  ترحيل  وعــدم  املشكالت  تصفير  سياسة  إلى 
االتحادية  املحكمة  "قرارات  أنَّ  مبينة   ،" أخرى  إلى  مرحلة 
بمن  الجميع  على  ملزمة  قرارات  هي  وإنما  سياسية،  ليست 

فيهم اإلقليم، لكنها خلقت أزمة سياسية بني األطراف". 
 – "الطرفني  أنَّ  لـ"الصباح"،  حديث  في  املظفر  وبينت 
(حكومتي املركز واإلقليم)- في (تحالف إدارة الدولة) هم 
الذين شكلوا الحكومة، لذلك يجب أن تكون هناك إجراءات 
قرار  مع  بالتوازي  بالعمل  تقوم  فنية  لجان  وتشكيل  سريعة 
وغير  حتمية  قــرارات  هناك  تكون  بأن  واإلســراع  املحكمة، 
إعطاء  خاللها  من  يتم  االتحادية  املحكمة  لقرارات  مخالفة 
اإلقليم للحكومة االتحادية حصة النفط املفروضة مع تسليم 
متضررة  وفئة  طرفًا  هناك  وأنَّ  السيما  مستحقاته،  اإلقليم 
شأن  شأنهم  عراقيون  مواطنون  وهم  الكرد،  املواطنون  هم 

أخوتهم الباقني". 
وبشأن ارتفاع سعر صرف الدوالر، قالت املظفر: إنَّ "ائتالف 
صرف  سعر  ارتفاع  موضوع  في  رؤيــة  لديه  كانت  النصر 
الدوالر، وحذر في وقت سبق من هذا االرتفاع بأكثر من بيان 
والسيما  املجتمع  منها  سيتضرر  كبيرة  خطورة  هناك  بأن 
اتخاذ  إلى  الحكومة  داعية  واملتوسطة"،  الفقيرة  الطبقة 
إجراءات متوازية باتجاه التخفيض التدريجي لسعر الصرف 
وكذلك توفير املواد األساسية في الحصة التموينية وحماية 

املواطن من جشع البعض.

 2417 واملهجرين،  الهجرة  وزارة  جهزت 
دهوك  مخيمات  في  بالوقود  نازحة  أسرة 

وأربيل.
الهجرة  ــر  "وزي أنَّ  ــلــوزارة،  ل بيان  ــر  وذك
أوعــزت  جابرو،  فائق  إيفان  واملهجرين 
إقليم  في  امليدانية  الوزارة  عمل  فرق  إلى 
الــخــدمــات  أفــضــل  بتقديم  كــردســتــان 
وخارجها  املخيمات  داخـــل  للنازحني 
وبواقع  األبــيــض  النفط  ــادة  م بضمنها 
لالستفادة  الواحدة  لألسرة  لتر   (100)

منه كوقود للتدفئة والطبخ".
فرع  عمل  "فريق  أن  إلــى  البيان  وأشــار 
دهــوك  محافظة  فــي  املــيــدانــي  ــوزارة  ــ ال
النفط  ــادة  م مــن  لتر  ــف  أل  (118) وزع 
تسكن  نازحة  أسرة   (1180) بني  األبيض 
ومخيم  العمادية  بقضاء  الداودية  مخيم 
إلى  إضافة  زاخــو،  بقضاء   2 بيرسيفي 
في  امليداني  الوزارة  فرع  عمل  فريق  توزيع 
مادة  من  لتر   (123700) أربيل  محافظة 
نازحة  أسرة   (1237) بني  األبيض  النفط 

تسكن في مخيمي بحركة وحسن شام".
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قالت النائب 
الديمقراطية، إلهان 
عمر، بعد عزلها من 
ة  لجنة الشؤون الخارجيَّ
بمجلس النواب األميركي 
على خلفية تصريحات 
لها ُوصفت بأنها "معادية 
للسامية: "أنا مسلمة 
ومهاجرة واملثير لالهتمام 
أنني أيضًا من أفريقيا"، 
متسائلة: "هل تفاجأ أحد 
بأنني مستهدفة؟". 
من جهته، اعتبر زعيم 
األقلية الديمقراطية في 
املجلس، حكيم جيفريز، 
أنَّ "األمر ال يتعلق 
باملساءلة بل باالنتقام 
السياسي".

 أمني عام االتحاد العام التونسي للشغل نور 
َّ

عد
"الرئيس  أنَّ  الجمعة،  أمس  الطبوبي،  ين 

ّ
الد

خطاب  عبر  الخطأ  الطريق  اختار  سعّيد  قيس 
بطريقة  ودعــوتــه  وتخويفه  الشعب  ترهيب 
مباشرة أو غير مباشرة لالقتتال".جاء ذلك في 
كلمة خالل اجتماع الهيئة اإلدارية الطارئة التي 
نقابية)،  منظمة  (أكبر  الشغل  اتحاد  يعقدها 
سعّيد  الرئيس  من  فوري  تعليق  يصدر  لم  فيما 
والتزامه  للشعب  انحيازه  عــادة  يؤكد  الــذي 
"رئيس  الطبوبي:  والقانون.وقال  بالدستور 
والوعيد  بالتهديد  شعبه  يخاطب  الجمهورية 
من ثكنات الجيش أو من مقّر وزارة الداخلية، 
واألمنية  العسكرية  القوات  بأنَّ  يقول  أن  ويريد 
دورهــا  أنَّ  حني  في  لخياراته  ومساندة  معه 
تدخل  وأي  االخــتــراقــات  مــن  الــوطــن  حماية 

أجنبي".
والثالثاء املاضي، أجرى سعّيد زيارة إلى ثكنة 
بالعاصمة  العوينة  منطقة  في  الوطني  الحرس 
إلى  الوطني  الحرس  قيادات  فيها  دعا  تونس، 
على  مشددًا  الدولة"،  على  تآمر  ملن  "التصدي 
وأعــداء  الدولة  أعــداء  ُيترك  أن  يمكن  "ال  أنه 

الوطن خارج املساءلة".

الــواليــات  الصينية  ــة  الــخــارجــيَّ ــت  دع
التكهنات  ووقــف   

ِّ
الــكــف ــى  إل املتحدة 

"منطاد  تحليق  بشأن  الدائرة  واملزاعم 
الواليات  سماء  في  صيني"  استطالع 

املتحدة.
وأضاف املتحدث باسم وزارة الخارجية 
صحفي  مؤتمر  في  نينغ  مــاو  الصينية 
أمس الجمعة، في تعليقه على تقارير عن 
صيني  استطالع  منطاد  بوجود  مزاعم 
في سماء الواليات املتحدة، "أريد أن أؤكد 
أنَّ التكهنات إلى حني التأكد من الحقائق 

 املشكلة"، 
ِّ

ليست الطريقة الصحيحة لحل
داعيًا واشنطن إلى وقف جميع التكهنات 
وزارة  ذكرت  سابق،  وقت  واملزاعم.في 
أنَّ  البنتاغون،  األمــيــركــيــة،  ــاع  ــدف ال
فوق  استطالع  منطاد  تعقب  الجيش 
املتحدة  الواليات  من  الشمالي  الجزء 
املاضية.وأعربت  القليلة  األيــام  خالل 
البنتاغون عن ثقتها في أنَّ الجسم الذي 
الصني،  يخّص  البالد  سماء  في  طــار 
واتخذت السلطات تدابير طارئة لحماية 
مزاعم  وبحسب  السرية،  املعلومات 
والبنتاغون  األميركية  اإلعــالم  وسائل 
عبر  ألوشيان  جزر  من  طار  املنطاد  فإنَّ 

حيث  مونتانا.  ــة  والي إلــى  ــل  ووص كندا 
مع  الجوية  "ماملستروم"  قاعدة  توجد 
 "3 "مينوتمان  لصواريخ  إطالق  صوامع 
جهته  للقارات.من  العابرة  الباليستية 
األميركي  النواب  مجلس  رئيس  طالب 
إحاطة  سابق  وقــت  في  مكارثي  كيفن 
ألعــضــاء  اإلدارة  ــن  م اســتــخــبــاراتــيــة 
الصني  متهمًا  املنطاد،  بشأن  الكونغرس 
كما  املتحدة،  الواليات  سيادة  بتجاهل 
عضو  غرين  تايلور  مــارجــوري  طالبت 
جو  الرئيس  األميركي،  النواب  مجلس 
منطاد  الفور  على  يسقط  بــأن  بايدن 

االستطالع املزعوم. 

التوترات  بتصعيد  الشمالية  جارتها  ة  الجنوبيَّ كوريا  اتهمت 
واستمرار  الحوار  رفضها  خالل  من  الكورية  الجزيرة  شبه  في 

األعمال "االستفزازية" والتهديدات الصاروخية والنووية.
إفادة  في  أون-جــو،  ان  الخارجية  وزارة  متحدث  نائب  وقالت 
لحماية  بحسم  تستجيب  أن  الحكومة  على  "يجب  إنه  صحفية: 
لقدراتها  الشمالية  كــوريــا  تطوير  ظــل  فــي  الشعب  سالمة 

حسب  االستباقية"،  النووية  وتهديداتها  والنووية  الصاروخية 
ما ذكرت وكالة "يونهاب" املحلية.جاء ذلك ردًا على بيان سابق 
ستتخذ  يانع  "بيونغ  أنَّ  إلى  أشار  الشمالية  الكورية  للخارجية 
الواليات  جانب  من  عسكرية  محاولة  أي  على  فعل  رد  أقــوى 
املتحدة على أساس مبدأ املعاملة باملثل"، في إشارة إلى تدريبات 
"ال  البيان:  وأضاف  املنطقة،  في  سيئول  مع  مشتركة  أميركية 
تكترث كوريا الشمالية ألي اتصال أو حوار مع الواليات املتحدة 

طاملا أنها تنتهج سياسة عدائية ومسار املواجهة"، وفق الوكالة.

ة في لبنان يشبه البحث  يبدو أنَّ البحث عن رئيس للجمهوريَّ
ة سياسية ملواجهة تاريٍخ  عن ترياق لجسد معلول، وعن واقعيَّ
تستدعي  والتي  واالقتصادي،  السياسي  "العبث"  من  طويل 
أن يكون "الرئيس" بمواصفات "الرجل السوبر" الذي يمكنه 
التعاطي الناجز مع تحديات كبرى، ومع ملفات شائكة، ومع 

صراعات أهلية قابلة للتفّجر وزيادة منسوب العبث. 
مشكلة  بات  "التوافقي"  الرئاسي  االستحقاق  تاريخ  تجاوز 
معقدة، وخيارًا من الصعب التوافق عليه، السيما بني فرقاء 
متعددي الوالءات، والرهانات، وهو ما يستدعي البحث عن 
آلية حقيقية للحوار، والوفاق، بعيدًا عن فرض إرادة القوة، 

والتجاوز على حسابات هذا الطرف أو ذاك. 
اللقاءات التي أجراها وليد جنبالط رئيس 
في  تدخل  االشتراكي  التقدمي  الحزب 
رضا  تأمني  عن  تعجز  لكنها  املبادرة،  باب 
األطراف األخرى، التي ترى في االستحقاق 
"الحكم"  معادلة  لتغيير  فرصة  الرئاسي 
مرشحني  على  الطريق  وقطع  لبنان،  في 
وتعطيل  ــة،  ــاس ــرئ ال ملنصب  تقليديني 
إجراءات البحث عن "الرجل السوبر" الذي 
حيازة  يمكنه  حتى  وال  بسهولة،  يأتي  ال  قد 
واقٍع  خفايا  مع  للتعامل  الفاعلة  اآلليات 

غارق باألزمات، وامللفات "املسكوت عنها". 
بري  نبيه  برضا  تحظ  لم  جنبالط  لقاءات 
مع  تتقاطع  ألنها  الــنــواب،  مجلس  رئيس 
التي  ولالتفاقات  الرئاسي،  للخيار  رؤيته 
التي  السياسية  الكتلة  ضمن  عليها  يراهن 
مع  تقاطعها  عن   

ً
فضال الله،  حزب  تضم 

وبعض  املردة،  وتيار  العوني،  التيار  موقف 
املسيحية واإلسالمية، واألخطر من  القوى 
ذلك هو الصمت الذي قوبلت به، من أكبر 
القوى املسيحية، والتي تضم حزب القوات 
وحزب  جعجع،  سمير  ورئيسه  اللبنانية 

الكتائب، وبعض القوى الصغيرة. 
إلى  الجميع  يدفع  والصمت  التقاطع  هذا 
املشاورات  صياغة  إعادة  وإلى  كبير،  حرج 
وكأنها  الظاهر،  في  تبدو  يجعلها  نحٍو  وعلى  والحوارات، 
خفي 

ُ
ت الباطن  في  لكنها  لألزمة،  لبناني  حٍل  عن  تبحث 

تتطلب  التي  األزمــة،  لهذه  ودولــي  إقليمي  حٍل  عن  البحث 
الحصول على توافقات تسمح بإنجاز االستحقاق الرئاسي، 
العميقة  ــات  األزم ومواجهة  الوسطى،  بالحلول  والقبول 
الغاز،  استثمار  ملف  لها  ضيف 

ُ
أ والتي  اللبناني،  الواقع  في 

 عن 
ً
وهو موضوع ذو بعد إقليمي وليس لبنانيًا فقط، فضال

الذي  بيروت"  مرفأ  بـ"تفجير  الخاص  امللف  مع  التعاطي 
توظيفه  وإلى  معقدة،  حسابات  إلى  وإخضاعه  تسييسه  تم 

ألغراض ذات بعد سياسي وتسقيطي.

بأنَّ  تفيد  تقارير  الجمعة،  أمس  الكرملني،  نفى 
وليام  األميركية  ة  املركزيَّ املخابرات  وكالة  مدير 
سريًا  سالم  اتفاق  موسكو  على  عرض  بيرنز، 
لروسيا،  أوكرانية  أراض  عن  التنازل  يتضمن 
ووصفها بأنها "زائفة"، كما نفت واشنطن التقرير 
تسوريشرتسايتونغ"  "نويه  صحيفة  أوردته  الذي 

ة. السويسريَّ
وجاء في التقرير أنَّ بيرنز سافر سرًا إلى موسكو 
الشهر املاضي لطرح الخطة، وردًا على سؤال عما 
إذا كان بيرنز قد سافر إلى موسكو أو طرح خطة 
أراضيها،  من   %  20 عن  أوكرانيا  تنازل  تتضمن 
بيسكوف  ديمتري  الكرملني  باسم  املتحدث  قال 

للصحفيني: "هذا التقرير زائف برمته".
والشهر املاضي، نقلت صحيفة "واشنطن بوست" 

عن مسؤول أميركي ومصادر أخرى مطلعة قولهم 
األميركية  املركزية  املخابرات  وكالة  مدير  إنَّ 
سافر سرًا إلى كييف مطلع األسبوع للقاء الرئيس 

األوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وأضاف تقرير الصحيفة أنَّ بيرنز أطلع زيلينسكي 
الروسية  العسكرية  الخطط  بشأن  توقعاته  على 
مرحلة  في  بأنه  أيضًا  أقر  أنه  وذكــرت  املقبلة، 
األميركية  املساعدة  على  الحصول  سيصبح  ما 
وكالة  مدير  كشف  املاضي،  والخميس  "أصعب". 
بشأن  توقعاته  عن  األميركية  املركزية  املخابرات 
مسار الحرب الدائرة في أوكرانيا، وقال بيرنز في 
تاون"  "جورج  بجامعة  الخارجية  للسياسة  فعالية 
إنَّ وكالة املخابرات تقدر  العاصمة:  في واشنطن 
أنَّ األشهر الستة املقبلة ستكون "حاسمة" بالنسبة 
ت 

َّ
ألوكرانيا في حربها ضد القوات الروسية. وأطل

من  أوكرانيا  حرب  في  القادمة  املعارك  شراسة 

تكثيف  بشأن  واألوكرانية  الروسية  التصريحات 
حاسمة،  لجوالت  واالستعداد  العسكري  الحشد 
"الناتو"  بحلف  دول  إرسال  على  روسيًا  ردًا  تشمل 
لسان  على  جاء  كما  كييف،  إلى  حديثة  دبابات 

الرئيس الروسي فالديمير بوتني.
وقال وزير الدفاع األوكراني أوليكسي ريزنيكوف: 
ضد  جديد  كبير  لهجوم  تستعد  "موسكو  إنَّ 
بالدي"، متوقعًا أن يبدأ الهجوم بحلول 24 شباط 
الحرب،  ــدالع  الن ــى  األول الــذكــرى  في  الحالي، 
تعزيز  عن  الكرملني،  كشفه  ما  مع  ذلك  وتزامن 

الجيش بقرابة 350 ألف جندي.
املفوضية  رئــيــســة  ــع  م صحفي  مــؤتــمــر  وفـــي 
الرئيس  قال  الجمعة،  أمس  كييف  في  األوروبية 
األوكراني فوالديمير زيلينسكي: إنَّ "روسيا تحشد 
أوكرانيا،  من  فقط  ليس  االنتقام  تريد  قواتها. 
ووفق  زعمه.  بحسب  الــحــرة"،  أوروبــا  من  لكن 

العنصر  التوقيت  عامل  فإنَّ  عسكريني،  خبراء 
الستراتيجي بني الجانبني؛ فموسكو تريد الحسم 
الدبابات  الغربي؛ أي عشرات  قبل وصول الدعم 
و"ليوبارد2"   "2 و"تشالنجر  "أبرامز"  املتطورة 
الربيع. قبل  املعارك  ساحات  إلى  تصل  قد  التي 
الخميس:  بوتني،  قال  شديدة،  تحذير  لهجة  وفي 
إشــارة  في  أملانية،  بدبابات  مهددة  ــالده  ب إنَّ 
احتفاٍل  خالل  وتابع  "ليوبارد2-"،  مدّرعات  إلى 
بانتصار بالده على أملانيا في موقعة "ستالينغراد" 
في الحرب العاملية الثانية: "نحن ال نرسل دباباتنا 
إلى حدودهم، لكن لدينا ما نرّد عليهم به، وهذا 

األمر لن يقتصر على استخدام مدرعات".
تعداد  أنَّ  إلــى  األوكرانية  التقديرات  وتذهب 
قرابة  إلى  يصل  الحدود  على  الروسية  القوات 
إعالن  أنَّ  مراقبون  ويرى  جندي،  مليون  نصف 
بوتني تعبئة عامة لنحو 300 ألف جندي في أيلول 

ملعركة  إعداد  وإنما  عبثّيًا،  أمرًا  ن 
ُ
يك لم  املاضي 

تواجهها  التي  االستنزاف  حالة  تنهي  فاصلة 
موسكو.

كييف،  شهدت  ـــذار،  اإلن صــفــارات  وقــع  وتحت 
وأوكرانيا،  األوروبي  االتحاد  قمة  الجمعة،  أمس 
التي تعد القمة األولى من نوعها منذ بدء العملية 
العسكرية الروسية الخاصة ومنح أوكرانيا صفة 

دولة مرشحة لالنضمام إلى االتحاد األوروبي.
بأنَّ  األوروبــي،  االتحاد  في  كبير  مسؤول  وصّرح 
البرنامج التفصيلي للقمة سيبقى سريًا "ألسباب 
سيناقشون  وأوكرانيا  االتحاد  قادة   

َّ
لكن أمنية"، 

انضمام  "عملية  رأسها  على  رئيسة  قضايا  أربع 
االتحاد  واستجابة  الناتو،  حلف  إلى  أوكرانيا 
كييف،  ومساعدة  روسيا  على  للضغط  األوروبــي 
نقاط،   10 من  املكونة  زيلينسكي  الرئيس  وخطة 

وخطة السالم العاملية، واألمن الغذائي".

24

 
ِّ

امللف النتشال  الفــت  فرنسي  ــراك  ح
االهتمام  طاولة  على  ووضعه  اللبناني 
املكلف  الفرنسي  فالسفير  الــدولــي، 
بيار  للبنان،  الــدولــي  الدعم  بتنسيق 
ـــان، حــط رحــالــه فــي بــيــروت وهو  دوك
بينما  املسؤولني،  بكبار  بلقاءاته  مستمر 
أنَّ  الفرنسية  ة  الخارجيَّ وزارة  أعلنت 
االثنني  غــد  بعد  ستستضيف  بــاريــس 
بمشاركة  لبنان  بشأن  الدولي  االجتماع 
حدة 

ّ
املت ــات  ــوالي وال (فرنسا  مــن   

ّ
ــل ك

والسعودية وقطر ومصر). 
الخارجية  لبيان  وفقًا  االجتماع  هــذا 
الفرنسية يعمل على "تشجيع السياسيني 
اللبنانيني على إيجاد مخرج لألزمة التي 
وزيرة  وأعربت  بالدهم"،  فيها  تتخّبط 
كولونا،  كاترين  الفرنسية،  الخارجية 

"قلقها  عــن  السعودية،  زيارتها  بعد 
من  لبنان  في  األفق  انسداد  إزاء  البالغ 
املتحدثة  وقالت  السياسية"،  الناحية 
باسم الوزارة، آن-كلير ليجاندر، خالل 
مع  بحثت  "فرنسا  إنَّ  صحافي:  مؤتمر 
املنطقة  في  شركائها  وبقية  السعوديني 
سبل تشجيع الطبقة السياسية اللبنانية 
مخرج  وإيجاد  مسؤولياتها  تحّمل  على 
الوزيرة  عن   

ً
نقال موضحة  لــألزمــة"، 

اجتماع  موضوع  سيكون  النهج  "هذا  أنَّ 
الفرنسية  اإلدارات  مع  االثنني  متابعة 
والقطرية  والــســعــوديــة  واألمــيــركــيــة 
واملصرية ملواصلة التنسيق مع شركائنا 

وإيجاد سبل للمضّي قدمًا".
ف 

ّ
املكل الفرنسي  الّسفير  جانبه،  من 

بيار  للبنان،  ولــي 
ّ

الــد عم 
ّ

الد بتنسيق 
في  لبنان  يزور  ــه 

ّ
"أن إلى  أشار  دوكــان، 

واألردن،  مصر  إلى  قادته  جولٍة  إطار 

ـــار الــّســعــي لــدعــم لــبــنــان في  ــي إط ف
لقائه  خالل  وأوضــح  الّطاقة"،  مجال 
نجيب  األعمال  تصريف  حكومة  رئيس 
ببيروت  الحكومي  الّسراي  في  ميقاتي، 
الواليات  "سيزور  ــه 

ّ
أن الجمعة،  أمــس 

أسبوعني،  خالل  في  األميركية  املتحدة 
في  األميركّيني  املسؤولني  مع  للبحث 
الكهرباء  ملف  تحييد  إلى  اآليلة  الّسبل 
عن (قانون قيصر)، بما يتيح مساعدة 
دًا على 

ّ
 أزمة الّطاقة"، مشد

ّ
لبنان في حل

ذين طلبهما 
ّ
رَطني الل

ّ
"ضرورة تنفيذ الش

قطاع  في  للمساعدة  الــدولــي،  البنك 
حسابات  في  دقيق 

ّ
الت وهما  الطاقة، 

الهيئة  بتشكيل  والبدء  لبنان،  كهرباء 
الّساري  القانون  وفق  للكهرباء  اظمة 

ّ
الن

الفراغ  يستمر  األثناء  هذه  في  املفعول". 
الرئاسي في لبنان وسط نشاط من قبل 
رئيس الحزب التقدمي االشتراكي، وليد 

جنبالط، إليجاد مخرج لحالة االنسداد 
كما  النشاط  هذا  الرئاسي،  امللف  في 
املرشح  قبل  مــن  بتحفظ  قوبل  يبدو 
معوض،  ميشيل  النائب  الــرئــاســي، 
مبادرة  في  "املشكلة  أنَّ  اعتبر  ــذي  ال
االشتراكي)  (التقدمي  حــزب  رئيس 
عني  بالتخلي  ليست  جنبالط،  وليد 
معي  كاف  بشكل  منّسقة  غير  بأنها  بل 
ــى مزيد  ــع املــعــارضــة، وســتــؤدي إل وم
بدليل  اآلخر  الطرف  لدى  التشدد  من 
"الحائط  أنَّ  مضيفًا  أسماءه"،  رفضهم 
املسدود ليس في ترشيحي، بل بالتخلي 
األمر  وسأناقش  السيادي  املشروع  عن 
أخطاء  تكرار  عدم  وأتمنى  جنبالط  مع 
من  مزيدًا  يحتمل  ال  البلد  ألنَّ  املاضي، 
مقبولة  جنبالط  وأسماء  املساومات، 
الطرف  موافقة  تنقصها  لكن  لدينا 

اآلخر".
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من  االقــتــصــادي  الــشــأن  فــي  مختصون  حــذر 
الــدوالر،  أمــام  الدينار  قيمة  تراجع  استمرار 
 15 قرابة  ة  الوطنيَّ العملة  خسارة  مؤكدين 
ب  تسبَّ الذي  األمر  ة،  الفعليَّ قيمتها  من  نقطة 
بشكل  أثــرت  األسعار  في  ارتفاعات  بحصول 
دين 

ّ
مشد املحدود،  الدخل  أصحاب  في  سلبي 

تدابير  باتخاذ  املــركــزي  قيام  ضــرورة  على 
بضمنها  الصرف،  سعر  ارتفاع  لوقف  صارمة 
امللتزمة  غير  للمصارف  قسري"  "دمج  عمليات 
بالتعليمات، وتكييفها للعمل بما يتالءم وقوانني 

االمتثال الدولي.
شياع  محمد  الوزراء  رئيس  طمأن  ذلك،  وسط 
أفضل  في  املالي  العراق  "وضع  بأنَّ  السوداني 

ــدور  وم وإيــــرادات  رصيد  ولدينا  ــاالت،  ــح ال
مادة"  أي  شــراء  على  القدرة  ولدينا  وموازنة 
تهريب  منع  بإجراءات  الحكومة  جدية  مؤكدًا 
بممارسة  التجارة  وزارة  ه  حني وجَّ العملة، وفي 
املواد، وكشف عن وجود لجنة  دورها باستيراد 
السوق  إليها  تحتاج  مــادة  أيِّ  الستيراد  تعمل 
لفت  الرسمي،  الكلفة  بسعر  وتنزل  العراقية 
عليه  السيطرة  ستتم  األسعار  "ارتفاع  أنَّ  إلى 

بإجراءات الحكومة والبنك املركزي".
ارتفاع  من  الحد  إلى  الرامية  للجهود  وتعزيزًا 
املالية  اللجنة  رئيس  ناقش  الــصــرف،  سعر 
أعضاء  وبحضور  العطواني،  عطوان  النيابية 
علي  املــركــزي،  البنك  محافظ  مــع  اللجنة، 
محسن العالق، ارتفاع صرف الدوالر، وتذبذب 
عليه  السيطرة  وإمكانية  الدينار  صرف  أسعار 

مناقشة  عن   
ً
فضال السوق،  على  للمحافظة 

البنك  وخــطــوات  املــواطــنــني  على  تداعياته 
املركزي واإلجراءات املتبعة من قبله.

عبد  الدكتور  االقتصادي  والباحث  األكاديمي 
الدولية  اإلجــراءات  أنَّ  يرى  العيساوي  الكريم 
عقوبات  وفرض  الدوالر،  تهريب  بمنع  املتمثلة 
وإخضاع  املحلية،  املصارف  من  مجموعة  على 
ملراقبة  الدولي  باالمتثال  يسمى  ما  إلى  العراق 
جميعها  املالية،  التحويالت  ونوعية  طبيعة 
الدوالر  صرف  سعر  ارتفاع  التي  أدت  عوامل 
املواد  أسعار  ارتفاع  وبالتالي  الدينار،  أمــام 
ظاهرة  خلق  جانب  إلى  واألساسية  الغذائية 

الركود التضخمي التي عطلت السوق العراقية.
صرف  "سعر  أنَّ  لـ"الصباح"،  العيساوي  وبّني 
في  نقطة   15 من  بأكثر  ارتفاعًا  سجل  الــدوالر 

مبينًا  الرسمي"،  السعر  عن  املاضية  األسابيع 
لغرض  اتخذت  التي  العديدة  ــراءات  "اإلج أنَّ 
حد  إلى  تنجح  لم  الصرف  سعر  على  السيطرة 
العملة  انخفاض  تداعيات  من  الحد  في  كبير 

الوطنية". 
عمليات  إجراء  على  املركزي  "ُيقِدَم  أن  واقترح 
امللتزمة  غير  للمصارف  القسري  "الــدمــج 
غسيل  عمليات  عليها  تسجل  التي  أو  بالقوانني 
تمويل  مــن   %  80 أنَّ  ــى  إل مشيرًا  األمــــوال" 
اإللكترونية  املنصة  رفضتها  االســتــيــرادات 
ملراقبة  العراقي  املركزي  البنك  وضعها  التي 
الشفافية  لعدم  املالية  التحويالت  اتجاهات 
غسيل  عمليات  وجــود  يعني  ما  تقديمها،  في 

لألموال".
هشام  عمرو  الدكتور  األكاديمي  بني  جانبه  من 

أنَّ "مسألة ارتباط سعر الصرف للعملة األجنبية 
من  هي  الصرف  قناة  عبر  الداخلية  باألسعار 
املواضيع الرئيسة في علم االقتصاد وهي عالقة 
علمية محددة بقوانني تنطبق بدرجات متباينة 
أو  العاملية حسب درجة تقدم  على االقتصادات 
 االقتصادات املتقدمة هي 

َّ
تأخر االقتصاد، لكن

أقل تعرضًا إذا كانت عمالتها املحلية جزءًا من 
االحتياطيات العاملية".

التي  "الــدول  أنَّ  لـ"الصباح"،  هشام،  وأضاف 
بالعمالت  االستيرادات  على  اقتصادها  يعتمد 
لالهتزازات"،  معرضة  تكون  حتمًا  األجنبية، 
البنك  اتخذها  التي  "اإلجــــراءات  أنَّ  مبينًا 
األزمة  من  للحد  وقتية  تعد  العراقي  املركزي 
وإيجاد  املضاربات  كمنع  القصير،  املدى  على 

قنوات جديدة لتوفير العملة الصعبة".

 

األعمال  ومجلس  عمان  تجارة  غرفة  وقعت 
مفهوم  لتعزيز  تفاهم  مــذكــرة  العراقي 
التعاون  ة  عمليَّ وتطوير  وتسهيل  الشراكة 
ة بشكل عام  بينهما في املجاالت االقتصاديَّ

ة بشكل خاص. ة والخدميَّ والتجاريَّ
الغرفة  رئيس  وقعها  التي  املذكرة  ت  ونصَّ
ماجد  املجلس  ورئيس  توفيق  الحاج  خليل 
مجال  في  الطرفني  تعاون  على  الساعدي 
الــصــادرة  والــبــيــانــات  املعلومات  تــبــادل 
تلك  ــة  ــاص خ منتظمة،  بصفة  عنهما 

وتسهيل  االقتصادية  باملجاالت  املتعلقة 
األعمال  ملجتمع  ونشرها  البينية،  التجارة 

واالقتصاديني في البلدين.
بموجب  سيتم  أنه  بيان  في  الغرفة  وذكرت 
بينهما  ما  في  التنسيق  التفاهم  مذكرة 
في  عمل  وورش  ونــدوات  مؤتمرات  لتنظيم 
ُموّجهة  املشترك  االهتمام  ذات  املواضيع 
عام،  بشكل  األعــمــال  ومجتمع  للجانبني 
تبادل  إلى  باإلضافة  الوعي،  نشر  بهدف 

الدعوات للفعاليات التي يعقدها كل جانب.
تقديم  سيتم  ــه  ــإن ف لــلــمــذكــرة،  ــًا  ــق ووف

االستشارات والخبرات املتاحة للمستثمرين 
صدرين واملستوردين 

ُ
وأصحاب األعمال وامل

فرص  ترويج  عن   
ً
فضال البلدين،  كال  في 

لكل  األعمال  ملجتمع  واالستثمار  الشراكة 
منهما.

وتنص املذكرة على توفير الظروف املالئمة 
للمشاركة الفاعلة من ِقبل أصحاب األعمال 
املعارض  في  الهيئات  ومختلف  واملشاريع 
الترتيبات  من  وغيرها  والوطنية،  الدولية 
قام في كل من األردن والعراق، بحسب 

ُ
التي ت

وكالة األنباء الرسمية األردنية "بترا".

ت على تشكيل لجنة مشتركة للنظر  كما نصَّ
الغرفة  أعضاء  من  كل  وقضايا  شؤون  في 
أعمال،  وأصحاب  مستثمرين  من  واملجلس 
ومتابعتها مع الجهات ذات االختصاص في 

كال البلدين.
يذكر أنَّ مجلس األعمال العراقي في عمان، 
لرجال  منتدى  ويعد   ،2006 العام  تأسس 
واملعلومات  واألفكار  اآلراء  لتبادل  األعمال 
خالل  من  العمل  فرص  وتوفير  التجارية، 
والتعريف  واالجتماعية  التجارية  البعثات 

بفرص االستثمار القائمة باألردن والعراق.

 

التزامه  الجمعة،  أمس  ة،  التجاريَّ الغرف  اتحاد  د 
َّ

جد
خارج  بيع  وجود  عدم  مؤكدًا  الرسمي،  الصرف  بسعر 

ة. املنصة اإللكترونيَّ
وقال رئيس االتحاد عبد الرزاق الزهيري لوكالة األنباء 
العراقية (واع): إنَّ "االتحاد ملتزم بسعر الصرف، ودعا 
ة"، مؤكدًا أنَّ  جميع التجار للتوّجه إلى املنصة اإللكترونيَّ
يوجد  وال  ونهائي،  حتمي  موضوع  املنصة  مع  "التعامل 
سهل  املنصة  مع  "التعامل  أنَّ  املنصة".وبني  خارج  بيع 
وبسيط"، موضحًا أنه "في حال امتلك التاجر شركة فإنَّ 
باإلمكان التعامل مع املنصة، أما في حال عدم امتالكه 
املنصة  عبر  الشراء  له  تكفل  التجارة  غرفة  فإنَّ  شركة 
بأن  يرغب  "االتحاد  أنَّ  دوالر".وأضاف  ألف  مئة  ولغاية 

املستوردين،  أو  التجار  مع  سواء  واضحًا  التعامل  يكون 
مؤكدًا  العمل"،  في  واضحة  شفافية  هناك  تكون  وأن 
في  وجمارك  ضريبة  نسبة  أقل  وضعت  "الحكومة  أنَّ 
إلى  وأشار  املاضية".  السنني  مدى  على  العراق  تاريخ 
أنَّ "الجمرك على الحاوية الصغيرة يكون مليوني دينار 
الجمرك  فيكون  الكبيرة  الحاوية  أما   %  25 والضريبة 

عليها أربعة ماليني دينار والضريبة 25 %".
ستعطي  ـــراءات  اإلج "هــذه  أنَّ  على  الزهيري  د 

َّ
ــد وش

 
ً
أمواال هناك  بأنَّ  العالم  دول  أمام  وثباتًا  قوة  للعراق 
عدد  أكبر  استقبال  سيتم  وبالتالي  ونظيفة،  صحيحة 
من الشركات"، مؤكدًا أنَّ "اإلجراءات الحكومية تهدف 
ه بأنَّ "الكثير من  إلى منع تهريب ماليني الدوالرات".ونوَّ
التجار في العراق ملتزمون بسعر الصرف الرسمي وهو 

(1470) دينارًا للدوالر الواحد.

 

ة املفروضة على النفط الخام  قال خبراء إنَّ العقوبات الغربيَّ
الروسي قد فشلت تمامًا حتى اآلن، وإنَّ تحديد سقف جديد 
ة قد يكون غير مجٍد أيضًا. ة الروسيَّ ألسعار املنتجات النفطيَّ
إلى  سانكي  بول  الطاقة  شؤون  في  األميركي  الخبير  وأشار 
ألنَّ  العاملية  النفط  أسواق  على  صعبة  كانت  العقوبات  أنَّ 

إمدادات النفط الروسية لم تنقطع حقًا. 
وأضاف، "لقد حافظت روسيا على صادراتها عند مستويات 
أنَّ  كبير  سعودي  مصدر  من  "سمعت  سانكي:  عالية".وقال 
النفط  تدفق  استمرار  كيفية  عن  يتساءلون  السعوديني 
مع  سيحدث  عما  التساؤالت  يثير  "هذا  وتابع:  الروسي"، 

فرض العقوبات على املنتجات ألنها ال تجدي نفعًا".
وأشار سانكي كذلك إلى أنَّ "العالقات النفطية مبنية على 
املصلحة" وهناك الكثير من الطرق املختلفة لتوريد النفط 

الروسي حول العالم متجاوزة الحدود القصوى لألسعار.
أسعار  سقف  تحديد  ــرار  ق ــإنَّ  ف رويــتــرز،  لوكالة  ووفقًا 
األحد.  يوم  سُيتخذ  املكررة  الروسية  النفطية  للمنتجات 
أقصى  حد  على  األعضاء  الــدول  تتفق  لم  اآلن  حتى  ولكن 

للسعر ومن املتوقع أن يتمَّ التوصل إلى اتفاق اليوم الجمعة.
ويخطط االتحاد األوروبي لحظر استيراد املنتجات النفطية 
املكررة من روسيا بما فيها الديزل ووقود الطائرات اعتبارًا 

من يوم األحد.
 وحظر التحالف املؤلف من 27 دولة استيراد النفط الخام 

حدد  وقد  املاضي،  ديسمبر  منذ  بحرًا  املنقول  الروسي 
السبع  الــدول  مجموعة  في  حلفائه  مع  ــي  األوروب االتحاد 
الكبرى وأستراليا حدًا أقصى لسعر النفط الخام الروسي 
البحري  التأمني  استخدام  يحظر  مما  بحرًا،  املنقول 
يتم  لم  ما  الغرب  من  املقدمة  األخرى  والخدمات  والتمويل 

بيعها بأقل من 60 دوالرًا للبرميل.
فاندا  التحليالت  شركة  مؤسسة  هــاري  فاندانا  وقالت 
إنسايتس": "إنها أيضًا متشككة بشأن القيود املقرر فرضها 

على املنتجات النفطية الروسية املكررة".
منطقي  غير  الخام  النفط  أسعار  سقف  "كــان  وأضافت 
إلى  طريقه  الروسي  النفط  "سيجد  هاري:  إطالقًا".وتابعت 

األسواق التي ال تزال ترحب به مثل الصني والهند".

 

ة في العالم اشترت  أفاد مجلس الذهب العاملي بأنَّ البنوك املركزيَّ
دوالر،  مليار   70 بلغت  بقيمة  الذهب  من  طنًا   1136 املاضي  العام 
لت بذلك رقمًا قياسيًا في 55 عامًا. وأظهرت البيانات أنَّ حجم  وسجَّ
املشتريات من املعدن النفيس ازداد بشكل حاد في النصف الثاني 
استحوذت  إذ   ،2022 ديسمبر  إلى  يوليو  من  الفترة  في  العام،  من 
في  فقط  طنًا   274 اشترت  فيما  طنًا،   862 على  املركزية  البنوك 
الذهب  مجلس  في  املحللني  لكبير  ووفقًا  العام.  من  األول  النصف 
العاملي كريشان جوبول، فإنَّ الكثير من مشتريات البنوك املركزية 
كانت مدفوعة بحقيقة أنَّ السبائك ينظر إليها على أنها مالذ آمن 
في األوقات املضطربة، ومن املتوقع أن تحتفظ بقيمتها على الرغم 
من التغيرات الجيوسياسية خالفًا للعمالت والسندات األكثر تقلبًا.

لنا  قيل  أجريناه،  الذي  املركزي  البنك  مسح  "في  املحلل:  وقال 
وأنه  األزمــات  أوقــات  في  أداؤه  هو  بالذهب  لالحتفاظ  كأسباب 
عامل تنويع فعال، وإذا نظرنا في العام املاضي إلى كل من البيئة 
العوامل  هــذه   

َّ
كــل أنَّ  فسنرى  الكلي  واالقتصاد  الجيوسياسية 

ساهمت في زيادة مشتريات الذهب". 

 
الجنيه  أمام  الجمعة،  أمس  ة،  العربيَّ العمالت  أسعار  ارتفعت 
األهلي  وبنكي  املركزي  البنك  تحديثات  آلخر  وفقًا  املصري 
تعامالت  بداية  املاضي  األحــد  إغــالق  بسعر  مقارنة  ومصر 
في  أمس  تعامالت  مستهل  ة  العربيَّ العمالت  لت  األسبوع.وسجَّ
الكويتى  الدينار  صرف  سعر  بلغ  إذ  ارتفاعًا،  األهلي  البنك 
مقابل الجنيه املصري أعلى العمالت العربية سعرًا 95.49 جنيهًا 
للشراء و99.21 جنيهًا مقارنة بـ97.77 جنيهًا مقارنة بسعر إغالق 
الريال  صرف  سعر  جنيه.وارتفع   1.44 بارتفاع  املاضي  األحد 
في  الجمعة  تعامالت   

ً
مستهال املصري  الجنيه  مقابل  السعودي 

البنك األهلي 8.02 جنيهات للشراء و8.05 جنيهات للبيع مقارنة 
الدرهم  صرف  سعر  ل  وسجَّ قرشًا.   11 بزيادة  جنيهات  بـ7.94 
في  الجمعة  تعامالت   

ً
مستهال املصري  الجنيه  مقابل  اإلماراتي 

البنك األهلي 8.20 جنيهات للشراء و8.23 جنيهات للبيع مقارنة 
بـ8.12 جنيهات بارتفاع 11 قرشًا.

آلية  حسب  آلخر  بنك  من  العربية  العمالت  أسعار  وتختلف 
العربية  العمالت  أعلى  الكويتي  الدينار  ويعد  والطلب،  العرض 

سعرًا مقارنة بالعمالت األخرى.
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الناس، وحتى  التاثيرعلى حياة   وانعكس هذا 
واملضطرين  الــعــراق،  خــارج  منهم  املقيمن 
آخر،  سبب  ألي  أو  العالج  ــراض  ألغ للسفر 
تذل  أن  اعتادت  التي  االزمات  باقي  في  وكما 
املواطن، احتكرت بعض املصارف بيع الدوالر 
العراقي،  املركزي  للبنك  الرسمي  بالسعر 
147 ألف دينار مقابل كل 100 دوالر أميركي، 
بمكاتب  يباع  حني  في  محدودة،  مناطق  وفي 
الصيرفة بسعر163 أو 162 الف دينار لكل 100 
دوالر، جموع املتجمهرين منذ ساعات الصباح 
بسعر  تبيع  التي  املصارف،  تلك  امام  الباكر 
الصرف للمسافرين الحاملني لوثائق السفر، 
على  كتب  الذي  والعذاب،  األسى  على  يبعث 
املواطن العراقي مع كل أزمة سببها اللصوص 
بااموال  واملضاربني  السياسيني  بعض  من 
خجولة  ترقيعية  حلول  الــعــراقــي،  الشعب 
الترقى إلى مستوى املعالجة الحقيقة وفوضى 
من  املضطرين  قبل  من  االزدحام  في  عارمة 
املواطنني ألغراض تقتضي تعاملهم بالدوالر، 
فوضى  مع  اخرى  قصة  فلهم  املسافرون  اما 
منفذ بيع الدوالر في مطار بغداد، واجراءات 
املسافر  لتجعل  السفر،  لوثائق  االستنساخات 
تودي  قد  اداريــة  معاملة  اجــراءات  في  يدخل 
االنتظار  بسبب  الرحلة،  خسارة  احتمال  إلى 
في  االنتظار،  طابور  في  دوره  وصــول  لحني 
تكون  العراقيني  على  تمر  التي  االزمات  جميع 
املشكلة  مــن  تعقيدا  أكثر  الحل  اجـــراءات 
أن  الحكومة  أو  الدولة  من  املانع  فما  نفسها، 

توعز ملصارفها بجميع فروعها أن تبيع الدوالر 
يتم  وملــاذا  السفر،  وثائق  يحمل  مسافر  لكل 
حصر تلك اآللية ببعض املصارف، أو باألحرى 
كبيرا  الزخم  ليكون  فقط،  ثالثة  أو  مصرفني 
جديدة  نافذة  ويفتح  الفوضى  على  ويبعث 
جديدة  طريقة  ابتدع  املصارف  أحد  للفساد، 
أن  وهي  الحالية،  االزمة  في  املواطن  لسرقة 
املصرف ال يستقبل اكثر من 100 اسم يوميا، 
يشتري  ان  يريد  الذي  املسافر  فعلى  ولذلك 
الدوالر أن يحظر منذ ساعات الفجر األولى، 
من اجل تسجيل اسمه لدى الحراس األمنيني 
أبوابه  املصرف  يفتح  أن  وقبل  الدور،  لحجز 
أن  يمكن  متاخرا  يأتي  ومن  ساعات،  بثالث 
بالقرب  يقف  سمسار  طريق  عن  رشوة  يدفع 
يدخل  حتى  السيارات،  وقــوف  «كــراج»  من 
املصرف  إلى  سيدخلون  الذين  ضمن  اسمه 
أن  املصرف  يقبل  ال  وايضا  ــدوالر،  ال لشراء 
واحدة،  مرة  من  اكثر  للمسافر  الــدوالر  يبيع 
أخرى  مهزلة  فقط،  ــدة  واح لسفرة  بمعنى 
الوحيد  املتضرر  يعيشها  مهازل  سلسلة  من 
املوازنة  حاجة  املسكني،  العراقي  املواطن 
جديدة  آلية  تفعيل  أو  املالية  للسيولة  العامة 
األميركي  الفيدرالي  بالبنك  مرتبطة  بمنصة 
املواطن  تعني  ال  العاملي،  املــالــي  والنظام 
في  األسعار  استقرار  عن  الباحث  البسيط 
والتجاوز  االقتصادية  الفلسفات  هذه  شيء، 
عليها من السراق واملهربني مسؤولية الحكومة 
في توفير الحماية االقتصادية للمواطن، بدل 
األهلية  املصارف  سماسرة  رحمة  تحت  تركه 
ما  اجــراءات  عليه  تطبق  التي  الحكومية،  أو 

 5000 بيع  لغرض  سلطان  من  بها  الله  أنزل 
وللمسافرين  الرسمي  الصرف  بسعر  دوالر 
أو   1000 مبلغ  للموظف  تبيع  ال  فلماذا  فقط، 
الصرف  بسعر  شهريا  للموظف  دوالر   2000
الحكومي ايضا ؟ كنوع من حل سريع لالزمة؟ 
قبل اكثر من عامني تلقت إدارة البنك املركزي 
ملعرفة  املنصة،  تفعيل  بــضــرورة  تبليغات 
السلع  ومقدار  املستندية  االعتمادات  حقيقة 
بسبب  املالية،  للتحويالت  املقابلة  والخدمات 
وجــود شبهات لغسيل أمــوال وتدني مؤشرات 
الفساد، وحذر  العراق في تصنيفات مكافحة 
أن استمرار هذا االمر،  الفيدرالي من  البنك 
سينهار،  ألنه  االقتصاد  على  خطرا  سيشكل 
لكن  بجدية،  ــالح  اإلص آليات  تطبق  لم  إذا 
املعتاد،  منواله  على  استمر  املركزي  البنك 
ولم  املــواطــن،  على  بثقله  الضرر  وقــع  حتى 
بسطاء  تضرر  بل  واملهربون،  املضاربون   

َ
يتأذ

الناس فقط من موظفني وعمال وكسبة، على 
اجراءاتها  في  جدية  أكثر  تكون  أن  الحكومة 
باملهربني  واإلطـاحـة  الفساد  يخص  ما  في 
املــزورة،  الفواتير  تستقبل  التي  واملـصـارف 
تبيع  ألنها  املرخصة،  غير  الشركات  وغلق 
الرسمي،  الــصــرف  سعر  مــن  أعلى  بسعر 
إلى  باملئة،   11 إلى  بينهما  الفارق  يصل  الذي 
من  واملسافر  والكاسب  املوظف  حماية  جانب 
الحكومية  املصارف  فروع  نوافذ  فتح  خالل 
الــدوالر  لشراء  السكنية،  املناطق  جميع  في 
بسعره الرسمي بسالسة وسهولة، بدل فوضى 
الزحام والتجمهر امام ابواب بعض املصارف 

أو داخل صالة مبنى املطار.

سيمنز  وشركة  العراق  بني  الستراتيجية  الشراكة 
خطوة  بانها  وصفت   ،2019 منذ  واملتعثرة  االملانية 
لي  سابق  مقال  في  اشرت  فقد  الصحيح،  باالتجاه 
بهذا الشأن إلى أنه ال سبيل في معالجة ملف الكهرباء 
املعضل اال عن طريقني االول مكافحة الفساد وتطهير 
االعتماد  هو  والثاني  الفاسدين،  من  الكهرباء  وزارة 
ملعالجة  كسيمنز  الرصينة  العاملية  الشركات  على 
البنيوية لهذا امللف، كما فعلت جمهورية  االختالالت 
صوب  وجهه  ي 

ّ
يول السوداني  هو  وها  العربية،  مصر 

املانيا لهذا الغرض، وبعد أن قطع شوطا ال بأس به في 
املشوار،  بداية  في  يزال  ال  كان  وإن  الفساد  مكافحة 
بداية  االملانية  سيمنز  شركة  نحو  التوجه   

ّ
عد ولهذا 

منه  عانى  التي  األزمة،  ـ  الكهرباء  ازمة  لحل  موفقة 
عن  املتعاقبة  الحكومات  وعجزت  طويال  العراقيون 
تقليل  أو  التوزيع  أو  االنتاج  في  سواء  ـ  لها  حل  ايجاد 

البرنامج  أولويات  اهم  احد  مايضع  وهو  الضائعات 
مناقشة  عن  ناهيك  التنفيذ  قيد  للسوداني  الحكومى 
فالعراق  والطبيعي،  املصاحب  الغاز  استثمار  فرص 
يمتلك خزينا هائال منه لم يستثمر حتى االن، وذلك 
الطرفني  بني  املبرمة  التفاهم  مذكرة  خــالل  من 
التخصيصات  وضع  مع  الطاقة  استقرار  ولضمان 
االستثماري  املناخ  وتهيئة  لذلك،  الكافية  املالية 
املذكرة  وبموجب  املالئم،  واللوجستي  والقانوني 
خاصة  املجاالت  من  للكثير  واسع  املاني  دعم  هنالك 
املناخي  والتغيير  املتجددة  والطاقة  البتروكيمياويات 
االملانية  الشركات  لتوسعة  الــفــرص،  مع  وغيرها 
واالستثمارية  كالتجارية  املجاالت  من  الكثير  في 
والعالقات الثنائية وبما يخدم تأهيل البنى التحتية، 
وباختصار تهدف االتفاقية إلى حل أزمة الكهرباء في 
العراق من خالل عقود واتفاقات سيتم بلورتها الحقًا 
بهدف إعادة تأهيل وحدات توليدية وتحويل عدد آخر 
 عن تجهيز محطات توليدية 

ً
إلى دورات مركبة فضال

أخرى  ومحطات  الكهربائية  الطاقة  إلنتاج  جديدة 
تحويلية مختلفة السعات في مواقع منتخبة إلى جانب 
تحسني شبكات نقل الطاقة، وإلعادة النهوض بملف 

الكهرباء مع سيمنز، استدعى االمر عقدا طويال من 
اجل الصيانة والتأهيل ورفع الكفاءة بحدود %25 مع 
املحطات  ونصب  الصيانة  اعمال  في  تامة  انسيابية 
بكامل حمولتها، لقد وضعت حكومة السوداني نصب 
واالشتراطات  للتهديدات  التعرض  احتمالية  أعينها 
على  تراهن  كانت  التي  وهي  وارد  وهذا  األميركي، 
العراقيون  منها  يجن  لم  التي  الكتريك)،  (جنرال 
خيرا، رغم وجود اتفاقية االطار الستراتيجي املبرمة 
ترتبط  الكهرباء    .2008 عام  وأميركا  العراق  بني 
عضويا مع االقتصاد ولو  أن الحكومات املتعاقبة كانت 
 2019 عام  منذ  سيمنز  مع  املبرم  عقدها  في  جادة 
والبنى  مزريا  بقي  وملا  جذريا،  الكهرباء  واقع  لتغير 
هذا  بقي  وملا  معطلة،  واملحطات  متهالكة  له  التحتية 
امللف تحت رحمة الغاز االيراني مدفوع الثمن بالعملة 
كالصناعة  االنتاجية  القطاعات  بقيت  وملا  الصعبة، 
وطأة  تحت  يرزح  واقتصادنا  املستوى  دون  والزراعة 
والشعب  الهائل  الترليوني  والعجز  والريعية  املديونية 

العراقي تحت نير البطالة والفقر املدقع.
نقول عسى أن تخرج االتفاقية من الطور البروتكولي 

إلى آفاق العمل الجاد.

السوداني إن منهاج حكومته يتضمن  الوزراء محمد شياع  يقول رئيس 
23 محورًا، على رأسها تعزيز عالقات العراق مع الدول، اعتمادًا على 
الجوار  دول  مع  سيما  ال  املشتركة،  واملصالح  املتبادل  االحترام  مبدأ 

العراق  يكون  بأن  السماح  وعدم  العربية،  والدول  الخليجي  التعاون  مجلس  ودول 
املعاملة  الدول األخرى  والطلب من  الدول األخرى،  أو مقرًا لالعتداء على  ممرًا 

باملثل.
خالل  من  املبدأ،  هذا  على  والعبادي  املهدي  وعبد  الكاظمي  حكومة  وركــزت 
مع  ــرى،  األخ حساب  على  دولــة  مع  االصطفاف  عدم  أي  السياسي،  خطابها 
معني  دولــي  مسار  من  باالقتراب  أخــرى  إلــى  حكومة  من  االختالفات  بعض 
العراق  وضُع  معقدة.   مشكالت  إلى  العراق  عرض  ما  وهو  اآلخر،  حساب  على 
املستمرة  الدموية  الحروب  من  تعاني  كانت  التي  األوروبية،  الدول  يشبه  اليوم 
من  كل  كانت  إذ  عشر،  الثامن  القرن  سنوات  خــالل  وبريطانيا  فرنسا  بني 
دول  أربع  اضطرت  جانبها،  إلى  الــدول  إحدى  جر  تحاول  بريطانيا  أو  فرنسا 
الحياد  بعصبة  سمي  ما  تأسيس  إلى  والدنمارك  والنرويج  والسويد  روسيا  هي 
ميدان إلى  لجرها  والبريطانيا  الفرنسية  املحاوالت  ملواجهة   ،1770 عام   املسلح 
الباردة بني  الحرب  أوج  الثالث في  العالم  بلدان  العديد من   الحرب. كما لجأت 
اليوغسالفي  الرئيس  عليه  أطلق  ما  إلى  الغربي  واملعسكري  السوفيتي  االتحاد 
الدول  وقوف  يعني  باختصار  الطريق  وهذا  الثالث»،  بـ»الطريق  تيتو  جوزيف 

النامية على الحياد وعدم االنحياز ألي طرف من طرفي الحرب الباردة. 
تمخض عن نقاشات الدول النامية تأسيس منظمة دول عدم االنحياز عام 1961 
في العاصمة اليوغسالفية بلغراد، وكانت الهند ومصر من أكبر الداعمني لحركة 
أكثر من وصف  إلى  الراهن ال نحتاج  للعراق في وضعه  بالنسبة  عدم االنحياز.  
بالد  هائلة،  هنا  فالفرص  والبعيدة»،  الجوار  لدول  جذب  «عنصر  بأنها  البالد 
كبيرة، وموارد ال تعد وال تحصى، وموقع جغرافي يستطيع املمسك بحدوده خنق 
عنصر  هو  امليزات  بهذه  فالعراق  لذلك  بأسره،  العالم  وربما  األوسط،  الشرق 
والكويت  إيران  هاجم  الذي  صدام  عراق  اعتبرناه  إذا  األخرى  للدول  تهديد 

والسعودية، أو عراق عبد الكريم قاسم الذي اعتبر الكويت محافظة عراقية. 

السياسات  من  الويالت  الشعب  وتحمل  فشله،  أثبت  املسار  هذا  لكن 
السابقة، وفي هذه األيام العراق هو ضحية ملحاوالت بعض الدول لجره 
ضد  ستراتيجي  موقع  ضمان  أجل  من  عليه  السيطرة  أو  جانبها  إلى 

الدول األخرى. 
سياسات  في  الذوبان  بأن  املتعاقبة  العراقية  الحكومات  تعتقد  بينما 
الطريق  سلوك  هو  اآلن  ينفعنا  ما  الوطنية،  املصلحة  يخدم  ال  األخــرى  الــدول 
الثالث، ال نتماها تمامًا مع أي دولة، وال نذوب في سياساتها، وال نتحول إلى خط 
دفاع متقدم لها، بل يجب أن تكون هناك ستراتيجية محددة على أساس السير في 

الطريق الثالث، ال مع هذا وال ذاك. 
إال أن تأسيس سياسة الطريق الثالث ليس بالسهولة النظرية، التي يتحدث عنها 

رؤساء الوزراء، فهو يحتاج إلى القيام بإصالحات جوهرية في قطاعات رئيسية: 
كمظلة  الدستور  اعتماد  خالل  من  الداخلي  السياسي  العمل  في  إصالحات   :

ً
أوال

لتتحول  بعيدًا،  القانونية  بالسبل  ــزاب  األح عمل  وتنشيط  السياسي،  للعمل 
وغياب العشوائية  عن  بعيدًا  السياسيني  للقادة  منتجة  مؤسسات  إلى   األحزاب 
 التنظيم.  ثانيًا: إصالح املنظومتني األمنية والعسكرية من أجل حماية ما تقرره 
املستوى  على  وخاصة  السياسي  للقرار  قيمة  ال  نعرف  وكما  السياسية،  الغرف 

الخارجي إذا لم تحمه قوة عسكرية احترافية.
عدم  مسألة  على  ــم  دائ بشكٍل  العراقي  الدبلوماسي  الجهد  تأكيد  ثالثًا: 
يبذل  بالتحديد  النقطة  هــذه  وفــي  ــرى،  األخ ــدول  ال شــؤون  في  العراق  تدخل 
الحياد  لكن  الــعــراقــي،  الحياد  تأكيد  فــي  واضــحــة  جــهــودًا  ـــوزراء  ال رؤســـاء 
في  وإصالحات  جوهرية،  سياسية  إصالحات  تتبعه  لم  إذا  معنى  بال  يبقى 
لضبط  عسكرية  ومنظومة  العراقي،  الداخل  لحماية  االمنية  العمل  منظومة 
الدول لتهديد  منطلقًا  العراقية  األراضــي  باستخدام  السماح  وعدم   الحدود 
 االخرى. باختصار تحتاج تصريحات رئيس الوزراء إلى أن تقف وراءها منظومة 
السياسي،  الــقــرارات  حماية  على  ــادرة  ق عسكرية  ومنظومة  قوية،  سياسية 
املتوافرة  الكفاءات  وحجم  يتناسب  بشكل  العراقية  الدبلوماسية  تفعيل   

ً
فضال

لنفسة  خدمة  يقدم  االصطفافات  عن  البعيد  العراق  الخارجية.   وزارة  في 
املنطقة  لــدول  واستقرار  تــوازن  نقطة  إلى  تحوله  عن   

ً
فضال ذاتية،  كحماية 

 

والعالم.

 
للتفكير  طبقًا  التغيير  يــأتــي  ال 
مصحوبًا  يكن  لــم  مــا  الــرغــبــوي، 
ببرنامج سياسي طموح تترجمه على 
أرض الواقع نخبة سياسية محترفة. 
الواقع  للغاية أن يخضع  من الصعب 
هذه  تبقى  طاملا  املحضة  ألفكارنا 
عقولنا.  في  أمنيات  مجّرد  األخيرة 
بكل  بالتغيير  يسهم  األفكار  تغيير 
أما  ــراد،  األف يتعدى  ال  ه 

ّ
لكن تأكيد 

التغيير االجتماعي ال تسعفه األفكار 
أن  ينبغي  أوضــح،  بتعبير  لوحدها. 
سياسي.  بإطار  األفكار  هذه  رَجم 

َ
ت

ُ
ت

ملا  نظرًا  التمّيز  عي 
ّ

ند أن  يمكننا 
وسلوك  تقدمية  أفكار  من  به  نتمتع 
في  لكنها  ذلـــك،  ونــحــو  حــضــاري 
معزل عن املجتمع الذي نتفاعل معه. 
االجتماعية  العالقات  تبقى  حيث 
ال  تقليدي  مجتمع  عليه:  هــي  كما 
الفكر  ذات  الفردية  للمواهب  يذعن 
املواهب  هــذه  تنطمس  بــل  املميز. 
النسيان.  ويعمها  الــزمــن  بــمــرور 
كانت  حدثت  التي  التغييرات  كل 
محضة.  سياسية  ــى  األول شرارتها 
سياسي.  بــإطــار  اندفعت  أنها  أي 
التغيير  هل  السؤال:  هذا  سألنا  وإذا 
اجتماعي بطبعه أم سياسي قبل كل 
الشق  إلى  سنميل  بالتأكيد  شــيء؟ 
التي  التاريخية  للوقائع  نظرًا  الثاني 
فمن  الحقيقية.  هذه  على  تصادق 
اجتماعي  بتغيير  املطالبة  السذاجة 
طريق  أن  ذلــك  عليه،  التعويل  أو 
طويل  طريق  االجتماعي  التغيير 
للغاية. إن التفكير في عبور أي حقبة 
ما،  ثقافية  منظومة  أو  تاريخية، 
الشروط  إزالة  بالضرورة،  يقتضي 
االجتماعية التي صاحبتها وساهمت 
النقدي  التفكير  إن  تكوينها.  في 
ويتحول  يكفي،  ال  وحـــده  املــجــرد 
ــزع شخصي  ــى ج ـــام إل بــمــرور األي
مجتمع  في  انقالبة  أي  للذات.  ورثاء 
السياسي،  التغيير  مــن  تــبــدأ  مــا 
االجتماعية  الــتــحــوالت  إن  ذلــك 
تبقى  وإنما  الحد،  لهذا  هّينة  ليست 
يهيمنان  الثقافي  واملخيال  الذاكرة 
غير  املجتمع،  سلوكيات  مجمل  على 
القوانني  وســن  املؤسسات  بناء  أن 
من  للحد  إكـــراه  عــامــل  سيكونان 
السلوكيات، التي ال تتماشى مع وجود 
ماركس  يعلمنا  الحديثة.  الــدولــة 
أقوى  الوقائع  بأن  مفادها:  حقيقة 
ملجرد  يتغير  ال  فالواقع  األفكار،  من 
فوجود  ذلــك!؛  األفكار  له  تريد  أن 
وحرسها  االجتماعية  املؤسسات 
على  ــار  ــك األف تبدلها  ال  الــقــديــم 
مؤسسات  تبدلها  وإنما  ــالق،  اإلط
حديثة موازية لها. إن كل األفكار ما 
تترجمها  سياسية  قوة  تصاحبها  لم 
كالم  محض  فهي  الواقع  أرض  على 
عجائز، تذمر صبياني، كتاب مرمَي 
يضع  مالم  نفسه!  يتأمل  رف  فــي 
كانت  إن  األفكار-  هذه  العراقيون 
شيء  فال  أعينهم  نصب  صحيحة- 
سنغطس  بل  ــالق،  اإلط على  يتغير 
سابقتها.  من  ا 

ً
تخلف أكثر  دوامة  في 

البالغة  إنجلز  مقولة  هنا  تحضرني 
الصبيانية  السذاجة  إنه ملن  الداللة: 
الشخصي  جزعنا  مــن  نجعل  أن 

برهانًا نظريًا.

ــري جــونــز،  ــي ــس ت ــق أحــــرق ال
 ،2010 ــام،  ــع ال فــي  املصحف 
ــى  إل ــــك،  ذل آراء  ـــت  ـــع وأرج
وتواصلت  الحضارات.  صــراع 
السويد  في  ــراق،  اإلح عمليات 
فردية   

ً
أعماال وكانت  وهولندا، 

قبل  من  والرفض  القرف  تثير 
األوربيني.  من  املطلقة  الغالبية 
املسيحيني،  من  الكثير  إن  بل 
عن  يحجمون  التقيتهم  الذين 
ــي األصـــل،  كــتــاب ف حـــرق أي 
لدى  مقدسا  ــان  ك إذا  فكيف 

شعب او طائفة معينة.
رغم  على  فــإنــه  ــة،  ــراح ــص وب
املستهجن،  ــري  ــوت ال الــحــرق 
ــوا أرحم  فــإن األوربــيــني ما زال
أنفسهم،  على  املسلمني  مــن 
الهجرة  مــوجــات  ذلــك  ودلــيــل 
في  بكرامة  والعيش   واللجوء، 

الغرب.
تلك  أن  ُيسمعونني  وكثيرون 
الدول استعمرت بالدنا، ونهبت 
صورتهم،  تجّمل  فال  ثرواتنا، 
أقوى  ألنهم  هــذا  لهم،  فأقول 
والــدول  وتنظيما،  علما  واكثر 
التي  هي  والجاهلة  الضعيفة 
ـــد انــســحــبــوا من  ـــغـــزى، وق

ُ
ت

مــنــذ عــقــود، فهل  بــلــدانــكــم 
لتصبح  وعمرتموها  بنيتموها، 

فخرا.
يحدث  مما  جزءا  رِجع 

ُ
أ أنى  بل 

ثقافة  ــى  إل للقرآن  ــرق  ح مــن 
التي  ــر  ــآلخ ل ــل  ــت ــق وال املــــوت 
بها  وابــتــلــت  ــن،  ــدي ال مسخت 
ايدي  على  اإلسالمية  الشعوب 
املتطرفة،  اإلرهابية  الجماعات 
ذبح  مــن  داعـــش،  مــنــوال  على 
ــن  وتــقــطــيــع بــالــســكــاكــني ودف

لألحياء. 
عكس  على  اصدمكم  ــوف  وس
التطرف  أئمة  لكم  يسّوقه  ما 
إن  فــأقــول  التكفير،  ومشايخ 
ــالم  الــذيــن يــرتــدون عــن اإلس
في  ـــرى  أخ ــات  ــان دي ويتبنون 
وعاظ  لكن  كثيرون،  الــغــرب، 
ذلك  على  يلفلفون  الكراهية 
او  ممثال،  إن  لكم  فيقولون 
ال  وهم  اإلسالم،  دخل  مالكما، 
الواحدة،  اليد  أصابع  يتعدون 
الوعاظ  هم  ذلك  أسباب  وأحد 

الدعشيون، أنفسهم. 
يكره  ال  ملــاذا  انفسنا  لنسأل 
ــهــنــدوســيــة،  االوربــــيــــون، ال
ألن  البعض  سيقول  والبوذية؟. 
فأقول  عليهم،  خطر  ــالم  اإلس
لكم ال، فلستم بأكثر خطرا من 
اإلسالم  ألن  بل  عليهم،  الصني 
واإلنساني،  والرحيم  املتسامح 
داعشية،  بطريقة  اليهم  يسّوق 

وحشية.
بالنسبة  البقر  لحوم  تناول  إن 
أوروبا  يملؤون  الذين  للهندوس 
العالم،  في  هندوسي  وملليار 
لم  ذلك  لكن  مستهجن،  عمل 

يستدع الكراهية وال القتل.
أوطاننا،  نبني  كيف  لنعرف 
ونسوق ثقافتنا بطريقة إنسانية، 

عندها سوف يستوعبنا العالم.
أملانيا  او  هولنديا  رأيــتــم  هــل 
طلب اللجوء عندكم. تفكروا في 

الجواب.
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ويحــذر الخبــراء، إذا بقي هــذا الحال، 
من احتمــال أن يؤدي هــذا التوجه أيضا 
إلــى فــرض مشــكلة لبقيــة العالــم، مع 
لعب الصني لدور بالــغ األهمية في قيادة 
التنمية العاملية،لكونها ثاني أكبر اقتصاد 
عامليــا. ومــن املرجــح أن تفاقــم حالــة 
انخفاض أعداد الســكان من مشــكالت 
البالد، مع ازديــاد أعمار القوى العاملة، 
إلــى  لتضــاف  للتنميــة،  عائقــا  وتكــون 
مآزقها التي تجاهد للخروج منها معافاة 

بسبب جائحة كورونا.

ملاذا يحصل هذا؟
أعــداد  انخفــاض  كان  جزئــي،  بشــكل 
الســكان نتيجــة طبيعية لسياســة الطفل 
الواحد، التــي فرضت على األزواج لفترة 
زادت عــن 35 عامــا إنجاب طفــل واحد 
ت النساء الالتي لم يمتثلن 

ّ
فقط؛ وتعرض

لتلك السياســة إلى اإلســقاط اإلجباري 
وغرامــات شــديدة والطــرد مــن العمل. 
ومــع انتباههــا لخطــر انخفــاض معدل 
الــوالدات فــي الســنني األخيــرة، ألغــت 
الحكومــة القانون، حيث ســمحت ســنة 
2015 لألزواج بإنجــاب طفلني، ورفعتها 
سنة 2021 إلى ثالثة. لكن تغيير السياسة 
وجهــود حكوميــة أخــرى، مثــل عــرض 
محفزات مالية، لم تأِت بنتائج ملموسة، 
والســباب متنّوعــة؛ فالتكاليــف املرتفعة 
للمعيشــة والتعليم واالرتفاع  الصاروخي 
ألســعار األمالك، كلها كانــت من ضمن 
العوامــل الرئيســية. ويواجــه الكثير من 
الناس، وخصوصا ســكان املــدن، ركودا 
فــي األجور وقلــة فرص العمل وســاعات 
عمل مرهقــة تجعــل مســألة تربية طفل 
واحد صعبــة ومكلفة، ناهيــك عن ثالثة 

أطفال.
األدوار  بســبب  الحالــة  هــذه  وتتفاقــم 

املترّســخة للجنســني التي غالبا ما تضع 
ثقــل األعمــال املنزلية ورعايــة األطفال 
على كاهل النســاء، الالتــي، ومع ازدياد 
تعليمهــن واســتقاللهن املالــي أكثر من 
الســابق، يبدين غير راغبات بتحّمل هذا 
العــبء غيــر املتكافئ. كما تشــير تقارير 
إلــى تعــّرض النســاء للتمييز فــي العمل 
طبقــا لوضعهن كزوجــات أو أمهات، مع 
كراهية أصحاب العمل لدفع املال مقابل 

إجازة األمومة.
وبــدأت بعض املــدن واملقاطعــات تقديم 
إجــراءات، مثل إجــازة األبــوة وخدمات 
رعايــة األطفال املوســعة؛ غير أن العديد 
مــن الناشــطني والنســاء يشــيرون إلــى 
عدم كفاية هذه اإلجراءات بشــكل كبير. 
كما أن اإلحبــاط تصاعد أثناء الجائحة، 
مــع اضطــراب أوضــاع الجيــل الشــاب 
املحبط الــذي خرجت أرزاقــه ورفاهيته 
بة 

ّ
عن مســارها، بسبب السياســة املتصل

للبالد بتصفير جائحة كورونا.

ماذا يمثل للصني؟
من املرجــح أن يضيف انخفــاض أعداد 
السكان مشــكالت ديموغرافية تواجهها 
الصــني مســبقا، فأعداد الكهــول تزداد 
ص القوى العاملة، مســلطة 

ّ
فعال مــع تقل

ضغطــا هائــال علــى األجيــال الشــابة؛ 
ويؤلــف كبــار الســن حاليــا نحــو خمس 
ســكان الصني، وفقا لتصريحات رسمية. 
ويحــذر الخبــراء مــن توجه البــالد نحو 
مســار مماثل لليابان، التــي دخلت ثالثة 
عقود من الركــود اإلقتصادي منذ بداية 
تســعينيات القــرن املاضــي توافقــت مع 

تركيبتها السكانية.
”يدخل االقتصــاد الصيني مرحلة تحّول 
حرجة، مع عدم قدرته بعد على االعتماد 
علــى قــوى عاملة وفيــرة األعــداد، ولها 
قدرة تنافســية مــن حيث الكلفــة لقيادة 
التصنيع والتنميــة،“ كما يقول ”فردريك 
الشــؤون االقتصاديــة  نويمــان“، خبيــر 
اآلســيوية لدى مصرف اتش اس بي سي، 
ويضيف: ”مع بدء انكماش توريد العمالة، 
ستكون تنمية اإلنتاجية بحاجة إلى حالة 
إنتقاء إلدامة الوتيرة املسرعة لالقتصاد 

بغية التوسع“.
ويعاني اقتصاد الصني من األســاس من 
مشــكلة، حيــث ارتفــع النمو فيه بنســبة 
ثالثة باملئة فقط خالل ســنة 2022، التي 
توصف بأنها أســوأ الســنوات فــي األداء 
خــالل ما يقارب من نصــف قرن، وذلك 
نتيجــة ألشــهر طويلــة من حالــة إغالق 
واالنكمــاش  الجائحــة،  بســبب  كامــل 
التاريخــي لســوق األمالك. ومــن املمكن 
أن تعمل القوى العاملة املنكمشة األعداد 

حالة اســتعادة أكثر تحديا مع اســتئناف 
ي عن 

ّ
الصني للســفر نحو الخارج، والتخل

الكثير مــن التقييــدات الصارمــة، التي 
وضعتها خالل السنني القليلة املاضية.

أيضــا،  اجتماعيــة،  مضامــني  هنالــك 
فنظام األمن االجتماعي للصني ســيكون 
من املرجــح عرضة للضغط واإلجهاد مع 
تناقــص أعــداد العاملني، الذين ســوف 
يمولــون أمورا مثــل الرواتــب التقاعدية 
والرعاية الصحية، مع ارتفاع الطلب على 
هذه الخدمات بســبب شيخوخة السكان. 
وســوف يكون هناك أعــداد أقل لالعتناء 
بكبــار الســن، ألن الكثيــر مــن الشــباب 
سيكونون مسبقا في ميادين العمل لدعم 

آبائهم وأجدادهم كذلك.

ما هو املوقف للعالم؟
فــي  القيــادي  لدورهــا  إدراكنــا  مــع 
االقتصاد العاملــي، من املحتمل أن تمتلك 
تحديات الصــني آثارا على بقيــة العالم. 
وقــد أوضحــت جائحــة كورونــا كيف أن 
بإمكانهــا  للبــالد  الداخليــة  املشــكالت 
التأثير علــى تدفق التجارة واإلســتثمار، 
مــع إرباك سلســلة توريد الســلع بســبب 
فرضهــا لحالة اإلغالق التام والتشــديد 
ــق األمــر فقط 

ّ
علــى الحــدود. ولــن يتعل

بإبطــاء وتيــرة االقتصاد الصينــي وأثره 
علــى التنميــة العامليــة، فمــن املمكن أن 
ــب على 

ّ
يهــدد طموحــات الصــني بالتغل

الواليات املتحدة فــي أخذ مكانتها كأكبر 
اقتصاد عاملي.

”القدرة املحدودة للصني في االســتجابة 
لهــذا التحــّول فــي التركيبــة الســكانية 

ســوف تقــود علــى األرجــح إلــى تنميــة 
بوتيرة أبطأ خالل العشرين إلى الثالثني 
الســنة القادمة، ويؤثر ســلبا في قدرتها 
مــع  الدولــي  املســتوى  علــى  بالتنافــس 
الواليات املتحدة،“ بحسب مقالة صادرة 
فــي آب املاضــي عــن مركز الدراســات 
مــن  خــذ 

ّ
املت والدوليــة  الســتراتيجية 

الواليات املتحدة مقرا له.
ومن املرجح أيضا أن تفقد الصني مكانها 
كأكبر دولة بأعداد الســكان وتتنازل عنه 
لصالح الهند، التي تتصاعد فيها كل من 
أعــداد الســكان ووتيرة االقتصــاد. يقول 
املتخصــص بدراســة  ”يــي فوكشــيان“، 
التركيبــة الســكانية الصينيــة بجامعــة 
ويسكونســون ماديســون، فــي تغريده له 
على تويتر: ”الهند ســتكون الرابح األكبر 
من األمر.“ مع هذا، وبينما يشــير يي إلى 
أن اقتصاد الهند يوما ما ربما ســيتجاوز 
االقتصــاد األميركي، فال يــزال عليها أن 
تتحرك باتجاه مــا لتحقيق ذلك، فالهند 

حاليــا هي خامــس أكبر اقتصــاد عامليا، 
متجاوزة اململكة املتحــدة العام املاضي، 
وأعرب بعــض الخبراء عن مخاوفهم من 
أن البــالد ال تخلــق مــا يكفي مــن فرص 
العاملــة  قواهــا  حجــم  لتســاير  العمــل 

املتزايدة باالتساع.
مع ذلك، ال يزال بعض الباحثني يتحدثون 
عــن إحتمــال وجــود جانــب إيجابي في 
األنباء القادمة مــن الصني. تقول ”ماري 
غاالغــر“، مدير املعهد الدولي في جامعة 
ميتشــيغان: ”بالنســبة لــكل مــن التغّيــر 
املناخــي والبيئــة، تعتبــر األعــداد األقل 
للسكان أمرا نافعا وليس لعنة.“ أما ”بيتر 
كاملوس“، عالــم املناخ لدى وكالة ناســا، 
فيرى أن تناقص أعداد الســكان ال ينبغي 
أن ينظر إليه ”كمســألة مفزعة“، مشيرا 
بــدال من ذلــك إلى كونه ”يســّرع بشــكل 
مضاعــف من ظاهــرة اإلحتــرار العاملي 

وفقدان التنّوع اإلحيائي“.

ماذا تفعل الحكومة؟
املســؤولون الصينيــون جهودهــم  كثــف 
لتشجيع األسر األكثر عددا، بضمنها عبر 
خطة لوكالــة متعددة تــمَّ إطالقها العام 
املاضي لتعزيــز حاالت إجــازة األمومة، 
وعروض لخصــم الضرائب، عالوة على 
امتيازات أخرى. وتعّهد الرئيس الصيني 
شــي جيان بينغ في تشرين األول املاضي 
أعــداد  تطويــر  ســتراتيجية  ”بتحســني 
الســكان“ وتخفيف الضغوط االقتصادية 
على األسر. يقول الرئيس: ”سوف نؤسس 
لنظام سياســة يعمل على تعزيز معدالت 
الوالدة، ويخفض تكاليف الحمل والوالدة 
وتربية األطفال وتعليمهم املدرسي. سوف 
نتابع ستراتيجية وطنية استباقية للتعامل 
مع حالة شــيخوخة الســكان، مــع تطوير 
برامــج كبار الســن والخدمــات املقدمة 
للكهــول  لهــم، ونوفــر خدمــات أفضــل 

الساكنني بمفردهم“.
وتعمــل بعــض املناطــق حتى علــى توفير 
محفزات مالية لتشــجيع زيادة الوالدات، 
فقد أعلنت إحــدى القرى الواقعة جنوبي 
بأنهــا   2021 ســنة  غواندونــغ  مقاطعــة 
ستدفع للســكان الدائميني، الذين لديهم 
أطفــال بعمر يقــل عن الســنتني ونصف 
مبلغا يصــل إلــى 510 دوالرات شــهريا، 
األمــر الذي من املمكن أن يصل بإجمالي 
املبلغ إلى أكثر من خمسة عشر ألف دوالر 
للطفــل الواحــد. وقدمت مناطــق أخرى 
إعانــات عقارية لــألزواج الذيــن لديهم 

عدة أطفال.
بيــد أن هــذه الجهــود ال تــزال ترتقــب 
النتائج املرجوة منها، مع إشارة الخبراء 
والســكان إلى ضــرورة فعــل الكثير جدا 
من اإلصالحات الشــاملة. وبعد انتشــار 
األخبــار األخيــرة حــول تشــجيع زيــادة 
الوالدات، انطلقت على منصات التواصل 
االجتماعــي الصينية تعليقــات ترد على 
ما يدور فــي أذهان الناس، ومنها: ”ألجل 
تشــجيع إنجــاب األطفال، ينبغــي عليكم 
بداية وضع حلول لهمــوم الجيل الصاعد 
من الشــباب.“ وكتبت مســتخدمة أخرى 
للمنصــة التالــي: ”رواتبنــا متدنية جدا، 
بنفــس الوقــت الــذي ترتفع فيــه بدالت 
اإليجــار ملســتويات عاليــة جــدا، كما إن 
األعبــاء املاليــة شــديدة للغايــة. زوجــي 
املســتقبلي ســوف يعمــل بوقــت إضافي 
لغاية الســاعة الثالثة فجرا كل يوم لغاية 
نهاية الســنة. أمر بقائي على قيد الحياة 
وصحتــي همــا مــن املشــكالت القائمــة 
مسبقا، فكيف سيكون الحال مع اإلهتمام 

باألطفال.“

وكالة سي أن أن اإلخبارية األميركية 

2022
850 411

1961

2015
2021



A L S A B A H  N E W S P A P E R08 Sat. 4. Feb. 2023 Issue No. 5606 2023 4

الربعيــة  سنابتشــات  نتائــج  أظهــرت 
اســتقطاب  فــي  مســتمرة  املنصــة  أّن 
مســتخدمني جددًا وتســجيل خسائر في 
آن، في نتائج قد تكون نذير شؤم ملنصات 
انترنــت عمالقة من أمثــال ميتا (املالكة 
خصوصًا لفيســبوك وإنســتغرام). وبات 
يستخدم الشــبكة االجتماعية 375 مليون 
شخص يوميًا، في زيادة بنسبة 17 % عن 

أرقام العام 2021.
إال أّن إيرادات املنصة ســّجلت ركودًا، مع 
تحقيق 1,3 مليار دوالر فــي الربع األخير 
من عــام 2022. وخســرت الشــركة التي 
تتخذ مــن كاليفورنيــا مقــرًا 288 مليون 
دوالر خــالل هــذه الفتــرة، بينما حققت 
في الفترة نفســها من العام السابق ربحًا 
صافيًا بـ23 مليون دوالر. وشهدت خسائر 
سنابتشــات عن العام كلــه ارتفاعًا ثالث 

مرات لتصل إلى 1,43 مليار دوالر.
وفي بيان أعلــن فيه النتائج الربعية، قال 
مدير املنصة إيفان شــبيغل إّن مجموعته 
مســتمرة فــي مواجهــة "ريــاح معاكســة 

عاتية" لناحية النمو.

ورأت ياســمني إنبرغ من شركة "إنسايدر 
انتليجنس" أّن هذه النتائج مؤشر على أّن 
سوق اإلعالنات في مواقع التواصل "تمر 

بوضع سيئ".
وفي نهاية آب، أعلنت "ســناب"، الشركة 
األم للتطبيــق، اســتغناءها عــن نحو 20 
% من العاملني فيهــا، أي أكثر من 1200 

موظف.
شــركات  معظــم  بــدأت  اك، 

ّ
ومــذ

التكنولوجيــا تعتمــد خططــًا اجتماعية. 
فقبل عشرة أيام، أعلنت شبكة "ألفابت"، 
الشــركة األم لـ"غوغل"، اســتغناءها عن 
نحو 12 ألف موظــف في مختلف مكاتبها 
حــول العالم، أي أكثــر بقليل من 6 % من 

طاقم عملها.

الكهربائية  الســيارات  مبيعــات  ســجلت 
رقمًا قياســيًا جديدًا على صعيد حصص 
الســوق في االتحاد األوروبــي عام 2022، 
رغم التباطؤ الطفيف في نموها، بحســب 
عة. وقالت 

ّ
أرقام أصدرتها شــركات مصن

عــي الســيارات فــي بيان إن 
ّ
رابطــة مصن

الســيارات التي تعمل بالبطاريات شكلت 
12,1 % مــن إجمالي مبيعات الســيارات 
الجديدة في 2022، بعدما كانت نســبتها 
9,1 % في العام 2021، و1,9 % عام 2019.
في ســوق الســيارات التي تكافح من أجل 
التعافــي من تبعــات جائحة كوفيــد - 19 
وال تزال تواجه مشــكالت لوجستية، تبرز 
مبيعات الســيارات الكهربائية، إذ زادت 
بنســبة 28 % مقارنة بعام 2021، لتسجل 
أكثــر من 1,1 مليــون ســيارة. وكانت هذه 
املبيعات مدفوعة بشــكل ملحوظ بالسوق 
األملانية، حيث ســجلت تســارعًا في نهاية 
العام قبل خفض قيمة املكافآت املمنوحة 
في مقابل شــراء هذه املركبــات. وحققت 
الســيارات الكهربائيــة نجاحــًا كبيرًا في 

الســويد وبلجيــكا، بينمــا كانــت الســوق 
اإليطاليــة الوحيدة التي ســجلت تراجعا 
على هذا الصعيد عــام 2022 (انخفاض 
بنســبة 26,9 %). كما تواصل الســيارات 
الهجينــة غيــر القابلــة إلعــادة الشــحن 
(الديــزل أو البنزين) نموها في الســوق 
(+ 8.6 %) وباتت تمثل نســبة 22,6 % من 
املبيعات (مليونان و89 ألفًا و653 ســيارة 

مباعة).
الهجينــة  الســيارات  مبيعــات  وشــهدت 
مركبــات  وهــي  بالكهربــاء،  املوصولــة 
ومحــرك  احتــراق  بمحــرك  مجهــزة 
كهربائــي صغير قابــل إلعادة الشــحن، 
نموًا للمرة األولى، مــع بيع 874 ألفًا و182 

سيارة (+ 1,2 %).
الســيارات  تجــاوزت  املجمــوع،  فــي 
الكهربائية (الهجينة والكهربائية بنسبة 
(100 %) مبيعــات الســيارات التي تعمل 
بالبنزين منذ نهايــة عام 2021، إذ مثلت 
مبيعات هذه األخيرة %36,4 من إجمالي 
املبيعات خالل عــام 2022 (بتراجع 12,8 
%، مــع بيــع مــا يقــرب مــن 3,3 ماليني 

سيارة).

أثار قاض ضجة فــي كولومبيا مع إعالنه 
أنــه اســتخدم برنامــج الدردشــة اآللــي 
"تشــات جي بي تــي" القائم علــى الذكاء 
االصطناعــي للحكــم فــي قضيــة تتعلق 
بطفل مصاب بالتوحد، بحسب ما أفادت 
املاضــي.  الخميــس  متطابقــة  مصــادر 
وقــال القاضي خــوان مانويــل باديال في 
تصريحــات إلذاعــة محليــة "هــذا يفتح 
آفاقــًا هائلــة، اليــوم قــد يرتبــط األمــر 
ببرمجية (تشــات جي بي تــي)، لكن في 
غضون ثالثة أشــهر يمكــن االعتماد على 
أي بديل آخر لتســهيل صياغة النصوص 
القانونية التــي يمكن للقاضي االســتناد 
ليــس  "الهــدف  إليهــا". وشــدد علــى أن 

استبدال القضاة".
 

ّ
وفي حكم صــدر في 30 كانون الثاني، بت
القاضــي بطلب إحــدى األمهــات إلعفاء 
ابنها املصــاب بالتوحد من دفــع تكاليف 
املواعيــد الطبيــة والعــالج والنقــل إلــى 
املستشفيات، إذ تفتقر األسرة إلى املوارد 
املاليــة الالزمــة لتغطيــة هــذه النفقات. 
وحكم باديال لصالح الطفل، مشــيرًا في 
حكمه إلى أنه استشــار روبوت الدردشــة 

"تشات جي بي تي" إلصدار قراره.
وسأل القاضي "تشات جي بي تي" بحسب 
محضــر قــراره "هــل القاصــر املصــاب 
بالتوحــد معفى من دفع رســوم العالج؟". 
فرد الروبــوت، "نعم، هــذا صحيح. وفقًا 
للقانــون الحالــي فــي كولومبيــا، ُيعفــى 
القاصرون الذين تم تشــخيص إصابتهم 
بالتوحــد من دفع رســوم العــالج". وعلق 
 "القضــاة ليســوا حمقى، 

ً
باديــال قائــال

فليس ألننا نطرح األســئلة علــى التطبيق 
نتوقف عن كوننا قضاة، وكائنات مفكرة".

وأشــار إلى أن "تشــات جي بي تــي" يقوم 
اليوم بما كانت تتواله سابقا "السكرتيرة"، 
"بطريقــة منظمة وبســيطة"، مــا "يمكن 
أن يحســن أوقات االســتجابة فــي مجال 
 
ً
القضاء". وأثارت هذه التصريحات جدال

واسعًا.
وأوضــح األســتاذ فــي جامعــة روزاريــو 
خــوان دافيــد غوتيريــس، خصوصًا أنه 
تلقى إجابات مختلفة من "تشــات جي بي 
تي" بعد طرح األســئلة نفسها. وقال "كما 
الحال مــع أنظمــة الــذكاء االصطناعي 
األخــرى فــي ســائر املجــاالت، بحجــة 
تتعــرض الحقــوق  الكفــاءة املفترضــة، 

األساسية للخطر".

ِشــَر فــي دوريــة "نيتشــر" العلمية 
ُ
 ن

ٌ
توصــل بحث

املتخصصــة إلــى طبيعة املــواد املســتخدمة في 
عمليــة التحنيط عنــد قدماء املصريــني، وذلك 
مــن خــالل كتابــات باللغــة الهيروغليفيــة على 
األواني الفخارية التي كانت تســتخدم في عملية 

التحنيط.
وأشــار البحث إلــى أنَّ فريقًا أملانيــًا بالتعاون مع 
املركــز القومــي للبحوث فــي مصــر درس موادَّ 
عضوية وكيميائية اكتشفت في العام 2018 داخل 
إحــدى مقابر العصر الصاوي (600 ســنة ق.م.) 

في منطقة سقارة جنوبي الجيزة.
وعثر الفريق على عدٍد كبيٍر من األواني الفخارية 
مختلفــة األنــواع، وتــم اختيــار 31 منهــا لتحليل 

ركبات التي بداخلها منذ آالف السنني.
ُ
امل

بقايا مواد عضوية
ويقول مصطفــى وزيري، األمني العــام للمجلس 
األعلى لآلثــار املصري، في بياٍن صدر عن وزارة 
ة  الســياحة واآلثار املصرية إنَّ بعثــة اآلثار األملانيَّ
عثرت خالل أعمالها على أسماء البقايا العضوية 
ســتخدمة فــي عملية التحنيــط، مكتوبة باللغة 

ُ
امل

ة،  ة القديمة على ســطح األوانــي الفخاريَّ املصريَّ
 عن أســماء األعضاء وأجزاء جسد املتوفى 

ً
فضال

التي اســتخدمت بها تلــك املواد العضويــة أثناء 
مراحل عملية التحنيط.

وقام فريــق العمل مــن املتخصصــني والباحثني 
املوجــودة  العضويــة  البقايــا  وتحليــل  بدراســة 
باألوانــي املكتشــفة مــن الورشــة والتوصــل إلى 
خصائصها الكيميائية. وتمكنوا عن طريق معرفة 

املواد التي اســتخدمها املصري القديم في حفظ 
الجســد البشــري مــن معرفة بعــض خصائص 
مــواد التحنيــط، وألول مرة وفقــًا للبحث العلمي 
ــة عن عملية  األخير تجتمع ثــالث معلومات مهمَّ
التحنيط في مكاٍن واحٍد وهي املادة املســتخدمة 
نفســها واســمها باللغة املصريــة القديمة ومكان 

استخدامها في جسد املومياء.

الزيت املقدس
يقــول الدكتــور محمــد إبراهيم، عضــو الفريق 
البحثي التابــع للمركز القومي للبحوث، إنه ألول 
تب على 

ُ
مرة تكتشــف أواني التحنيط ســليمة وك

كل إناء كلمة. وعمل الفريق البحثي على مطابقة 
االســم املكتوب من الخــارج باملــواد الكيميائية 
الداخليــة. وأضاف "أنه أزيلت الطبقة الخارجية 
التــي تعرضــت لعوامــل التعرية ثم اســتخلصت 

املواد الداخلية عن طريق مذيبات عضوية".
ونقلت دورية "نيتشــر" العلمية عن ســوزانا بيك، 
عضو الفريق البحثي األملاني، أنَّ الدراســة تمت 
عــن طريــق اســتخدام تقنيــة "كروماتوغرافيا 
الغــاز"، وجهــاز قيــاس الطيــف الكتلــي للمواد 
املكتشــفة، وهي املرة األولى التي تســتخدم فيها 
هذه التقنية لتحليل بقايا مواد عضوية مكتشــفة 
داخــل إحدى املقابــر األثرية املصريــة القديمة. 
وكشــف البحــث عــن اســتخدام بعــض الزيوت 
العضويــة والدهون الحيوانيــة وعصارات بعض 

النباتات في عملية التحنيط الدقيقة.
ويقــول املجلس األعلى لآلثار إنَّ هذا الكشــف له 
أهميــة خاصة ألنه يكشــف للمرة األولى أســماء 
املواد العضوية والكيميائية التي كانت تســتخدم 
في التحنيط، وبعضها لم يكن معروفًا حتى اآلن.

ويضيــف إبراهيــم أن الزيــت املقــدس مثال لم 
 هذا 

َّ
يكن معروفًا خصائصه في الحفريات، لكن
البحث استطاع أْن يكتشف أنه دهن حيوان.

وتقــول الباحثــة األملانية ســوزانا بيــك إنَّ مادة 
"عنتيو" التي جاء ذكرها بكثرة في وصف عمليات 
التحنيــط، كانــت تتــم ترجمتها علــى أنها مادة 
الصمغ العطري، غير أنَّ نتائج الدراســة العلمية 
الحديثة أظهرت أنهــا عبارة عن خليط من زيت 
خشــب األرز وزيت العرعر أو شجر "السرو"، مع 

إضافة بعض الدهون الحيوانية.

تواصل وتبادل تجاري
ووفقًا للمجلس األعلى لآلثار، فإنَّ الكشف العلمي 
الجديــد يظهر وجود تواصل وتبــادل تجاري بني 
ــة القديمة والعديد مــن األقاليم  الدولــة املصريَّ
الخارجية مثل منطقة البحر املتوسط، والغابات 
االســتوائية املطيرة في أفريقيا، ومنطقة جنوب 
شــرق آســيا، والتــي كانــت تســتورد منهــا مواد 
التحنيط املختلفة، إذ إنَّ بعضها لم يكن موجودًا 

في البيئة املصرية.
ويقول مصطفــى وزيري، األمني العــام للمجلس 
األعلى لألثار، إنَّ الكشــف العلمي الجديد يسهم 
في إعادة قــراءة النصوص املألوفة عن التحنيط 

عند قدماء املصريني.
وأوضــح محمد إبراهيــم، عضو املركــز القومي 
بــني  املشــترك  البحثــي  الفريــق  أنَّ  للبحــوث، 
مصــر وأملانيا ســوف يواصل دراســة تأثير املواد 
الكيميائيــة والعضويــة املكتشــفة داخــل أجزاء 
املومياوات في أنســجة الجســم، وهو ما قد يؤدي 
إلى التعرف على أسباب حفظ الجثامني التي تم 

تحنيطها آلالف السنني.

بــي  جــي  "تشــات  برمجيــة  تثيــر 
تي" القــادرة علــى إنشــاء نصوص 
وإعالنات وأسطر شيفرة معلوماتية 
بثــواٍن، االنبهار والرعــب أكثر مما 
أحدثتــه في النفــوس أي تكنولوجيا 
 إطالق "تشــات 

ّ
حديثة أخرى. وُيعد

املحادثــة)  (روبــوت  هــذا  بــوت" 
 2022 الثانــي  تشــرين  نهايــة  فــي 
الــذكاء  فــي مجــال  نقطــة تحــول 

االصطناعي.
الذيــن  املراقبــني  بعــض  أّن  إال 
البرمجيــة،  فــي  شــكوكًا  يبــدون 
يــرون أّن "تشــات جي بي تــي" يمثل 
ســاعدت  مذهلــة  تســويقية  أداة 
شــركة "أوبــن إيــه اي" التــي تتخذ 
مــن كاليفورنيــا مقــرًا، علــى جمع 
شــركة  مــن  الــدوالرات  مليــارات 

"مايكروسوفت".
الــذكاء  عــن  املســؤول  ويقــول 
االصطناعــي لــدى شــركة "ميتــا" 
واألستاذ في جامعة نيويورك يان لو 
ل 

ّ
كون "من الناحية العلمية، ال تشــك

البرمجيــة تقدمًا مثيــرًا لالهتمام 
بصــورة خاصــة". ويوضــح أّن هذا 
"العــرض الالفت للنظــر" ال يجيب 
مســتخدمي  أســئلة  علــى  بالفعــل 
االنترنــت، بــل "ينشــئ كلمــات تلو 
األخرى" من دون قــدرة على تكوين 

رؤية للعالم.
ويقول هاومياو هوانــغ من صندوق 
فــي  بيركنــز"  "كلينــر  اســتثمار 
ســيليكون فالــي "عندنــا نســتخدم 
االصطناعــي  الــذكاء  نمــاذج 

التوليدية هذه، ينبغي أن ندرك أنها 
بمثابــة آالت حظ ال آالت حاســبة". 
ويذكــر أّن "فــي كل مــرة تطرحــون 
 وتنقرون على الزر، تحصلون 

ً
سؤاال

...أو 
ً
علــى جــواب قد يكــون مذهــال

سيئًا"، مشيرًا إلى أّن "املشكلة تكمن 
في أّن إخفاقــات البرمجية ال يمكن 

عها مطلقًا".
ّ

توق
ويستند "تشات جي بي تي" إلى "جي 
بــي تي 3"، وهــو نموذج مــن الذكاء 
ثــالث  قبــل  نشــئ 

ُ
أ االصطناعــي 

ســنوات. وما أثــار إعجاب شــرائح 
كبيرة من املســتخدمني هو الجانب 
هــم 

ّ
وكأن انطباعــًا  يعطــي  الــذي 

يتحدثون إلى شخص ما.
ويقول األستاذ في جامعة سيراكيوز 
جايســون دايفيــس "إّن مــا توفــره 

البرمجية يشــبه املحادثة، وينطوي 
علــى ســهولة أكبر مــن البحث عبر 
أّن  إلــى  ويلفــت  غوغــل".  محــرك 
النجاح الذي يحققه "تشات جي بي 
تــي" هو مؤشــر على "القــوة الفعلية 

لهذه األداة".
ويؤكد رئيس شــركة "أوبــن إيه اي" 
ه فوجئ بالحماسة 

ّ
ســام اولتمان أن

التــي حظي بها "تشــات جي بي تي". 
ويقول "نظرًا إلى التأثير االقتصادي 
لهــذه التكنولوجيا، مــن األفضل أن 
نواصــل تطويرهــا ببطء". ويشــير 
واملؤسســات  "األشــخاص  أّن  إلــى 
يحتاجــون  املنتخبــني  واملســؤولني 
إلــى أن تصبــح األداة مألوفــة لهم 

والتفكير في تبعات استخدامها".
ويتساءل عدد كبير من العاملني في 

مهن مختلفة كاملحاماة والهندســة 
والصحافة عما إذا كانت برمجيات 
الــذكاء االصطناعــي ســتؤدي إلى 
تعطيــل أعمالهــم. وبدأ املدّرســون 
فــي املراحــل الثانويــة والجامعات 
يتأثرون بهذه التقنيات ألّن طالبهم 

يلجأون إليها.
أمــا فــي قطــاع التكنولوجيــا، فقد 
يوفر "تشــات جي بي تي" بعضًا من 
الحداثة ملايكروســوفت التي أصبح 
ُينظر إليها على أنها شــركة قديمة 
 بـ"غوغــل" و"آبــل" و"ميتا". 

ً
مقارنــة

ويقول جايسن دايفس "ال حاجة بعد 
اليــوم إلى (مايكروســوفت وورد)، 
بمجــرد  الجديــدة  فالبرمجيــة 
أن تعطيهــا تعليمــات تبــدأ بكتابــة 

النصوص".



 نظمــت جامعة بوليتكنيك أربيل بالتعاون مع منظمة الغذاء العاملي WFP  االســبوع املاضي جلســة 
نقاشــية، ناقشت من خاللها مشروع جسور، الذي يهدف الى دعم وتعزيز قدرات الشباب، ال سيما 

الذين هجروا من مناطقهم وخريجي الجامعات، والذين لم يحصلوا على فرصة للتعيني.
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هنــاك أكثــر مــن تصــور فكــري يجعــل من 
اجتماعيــة  اهميــة  ذات  اإلنســانية  الفنــون 
تعــزز ذلــك منــذ أن بــدأ الرســام والنحات 
وهــو يوظــف ســمات الوجــه والجســد ورمز 
القوة واالخصاب فــي أعماله وبدا الفن أكثر 
اتســاعا، حينما تطــورت نتائجــه وعد يومها 
فتحــا ثقافيًا يضاف إلــى ما أنجزه املســرح 
القديــم من تصور جمالي وتعبــوي وتعبيري، 
فشــكلت الفنــون بأجمعهــا نزعة شــكلية لها 
مواضيعهــا وحقائــق رؤيتهــا. وإذا تطرقنــا 
إلى الرســم العراقي منذ خمســينيات القرن 
املنصرم ســنجد ما يعزز مقولتنا بأن الرسم 
حساســية  األكثــر  كان  حينهــا  (الواقعــي) 
مــن حيــث الداللــة واالنطبــاع فــي التصور 
االجتماعي وبــدت ثمرته تنضج يوما بعد يوم 
فضاعف الفن من أهمية تأثيره اجتماعيا في 
مــا تتجلى فيه من مضاعفات وفرص تضاف 
لقابليته الجماليــة والتعبيرية، فهل عد الفن 
العراقي، ومنه الرسم ذو تأثير واقعي ونفسي 
في جواني الحياة االجتماعية؟ في ســتينيات 

القــرن املنصــرم ظهرت اتجاهات سياســية 
ومدارس فكرية تأثر بها الفن العراقي، وبدت 
لنا العالقة بني الفن واالجتماع أكثر اتســاعا 
في محــاوالت االرتفاع إلى عالــم مثالي ليس 
ألن الطبقات االجتماعية االرســتقراطية في 
وقتهــا كانت فاعلة بــل، ألن البعد الفكري في 

جوانب السياســة احتاج ألمثلة ذات صلة بني 
اطروحــة الفن والحياة اليوميــة، فذهب نفر 
مــن فناني العــراق لتوظيف البيئــة ويوميات 
الحيــاة البغداديــة والريــف، ومثلــت رســم 
املســاجد والقباب والنواعير (نــوري الراوي 
مثاال) مســارًا لتوظيف اجواء مــن الطبيعة، 
فعصــف بالفــن خطــاب مؤثر وصــف يومها 
بحقل املعرفة البصرية، فكان لحساسية الفن 
أن تظهر جوانب الحياة االجتماعية العراقية 
بصورة خصبة ســهلت على ذائقة املتلقي. أن 
ينجذب للرســم ويهرع لرؤية األعمال ويأخذ 
بعني االعتبار أن الرســم مثــل يوميات الفرد 
العراقــي بأحســن تمثيــل علــى األقــل وجود 
رســومات تتجه نحــو الواقعية (خيــول فائق 
حســن/ قرية خالــد الجادر صيادي الســمك 
لســعد الطائي بغداديات جواد سليم ونزيهة 
ســليم) كل ذلك صّعد من مغزى أهمية الفن 
اجتماعيــا، لكن الفنان لم يبــق حبيس فكرة 
الواقعيــة وتوظيف الطبيعــة والرموز الدينية 
فســارع إلى ايجاد فن يمثله لوحــده، حتى لو 
بقى منزويا في فرادة أســلوبه (سالم الدباغ 
). هذا التصور 

ً
واتخاذ الفــن التجريدي مثاال

في ايجاد أســلوب لم يقترب مــن الواقع إنما 
تمخــض عن فكــرة تقديم فــن يجابه كل من 
يعترض طريقه فكريــًا في الحقيقة (ال أمس 
وال اليــوم يبــدو الفــن التجريــدي انعكاســا 
للمجتمع) أو تصور ينقل عنه محاكاة من نوع 
آخر، لكن التجريد له دوافع حسية وهندسية 
وبصريــة، ربمــا تتقاطــع مــع الفــن الواقعي 
لــو تمت لنــا مقارنــة ما رســمه عبــد القادر 
الرســام مثال مع توجهات سالم الدباغ بينما 
نرى العكس في رســومات محمــد مهر الدين 
حينما جعل مــن لوحاته فنا مناهضًا للمحتل 
وجابــه فــي لوحاتــه أفــكارا مضــادة وأكثر 
وحشــية في دمــار اإلنســان مثلما حــدث مع 
 موقفــه من احتالل العــراق أو هيمنة القطب 

العاملي. 
نفهم من كل ذلك أن الفن الواقعي والتعبيري 
اوجدا عالقــة تتوازن بــني أفكارهما والواقع 
الحياتــي ســواء جــاء ذلــك ضمــن نمط من 
األفــكار التــي تســتلهم التاريــخ أو البيئــة أو 
الرمــوز الدينية أو وفقا ألشــكال وحروف لها 
ايقاعها التعبيري، لكنها من مســلمات الفن 
االسالمي املهم هناك لوحات تتغنى بالحياة 

وتعكســها ممــا يجعلها فــي ســياق التوظيف 
الجمالــي هــذا املفهوم لم يــزل قائما امامنا 
حينما نرى عشــرات األعمــال الواقعية وهي 
تشــع توهجنا أمام أبصارنــا تنتمي ملجموعة 
عالقــات وموضوعات لها ما يثير احساســنا 
ويضفــي مزيــدا مــن املشــاعر امللتهبــة بعد 

رؤيتها.. 
قيمــة الفــن اجتماعيــا أن يحرك مشــاعرنا 
اتجــاه جمال من نــوع خالص يضفي ملســات 
نفسية وحسية ويأخذنا باتجاه معرفة طريقة 
الرسم ومدارســه واألسباب الداعية لتمسك 
الفنان بطريقته وقيمته الثقافية سيكون اكثر 
حضورًا فــي مفاصل اليوميــات وهي تقترب 
مــدركات املرء من أســباب وجــوده على هذه 
االرض لنقل أن محاولة االســتفادة من الفن 
ستجعلنا نبصر فرضيات الوجود ومرجعيات 
األفكار التي تؤكــد على قيم الحياة والتعايش 
الســلمي، بــل وحتــى العــودة إلــى األصــول 
والجذور القديمة التي مثلتها االمم الســابقة 
أمامنــا  ســتظهر  اجتماعيــا  الفــن  .قيمــة 
 دائمــا ألنــه بمثابــة رد النفعاالتنــا ومحاكاة 

لواقعنا. 

11

10

14

يثيــر أدب املــرأة إلــى عــدٍد مــن اإلشــكاليات 
اللغويــة واألخالقيــة والتاريخيــة واالجتماعية، 
وقــد وافق بعــض النقــاد على وضــع تصنيفات 
للحــركات األدبيــة، لتيســير تحليــل النصوص 
األدبيــة، مثل تصنيف األدب النســوي في مقابل 
األدب الذكــوري، رغــم أن كال مبدعيــه ذكرا أو 
أنثــى ينتميــان للكيان اإلنســاني، الــذي ينبض 
باالنفعــاالت والتجــارب والفيصل هــو املوهبة، 
وليس هناك عيب في أن تبدع املرأة بنفس وحس 
وجدانــي أنثوي، ألن ذلك يمثــل خصوصية تمتع 
فيها املرأة بخصوبة املشاعر وفقا لفطرتها، وقد 

تعددت اآلراء واملصطلحات.
األديــب ريــاض طبــرة يقــول: مــا زال مصطلح 
األدب النسوي إشكاليا ويبعث على التساؤل، إذا 

كان دقيقا في تحديده.

امتلكت شــخصيات مسلســل Housse Of The Dragon“»  بيت التنني خياال دراماتيكيا مصدره النظرة التاريخية للعالم، الذي بناه مؤلف 
سلســلة أغنية الجليد والنار جورج.ر.ر.مارتن بنظرته املبتكرة واملثيرة الهتمام القارئ قبل املشــاهد السينمائي. إذ يعيدنا في هذا الجزء 
الى ما قبل الكثير من السنوات التي تتخطى املئتني اال قليل الى ساللة تارغاريان ذات الشعر األبيض. والتي استمرت لعقود من الزمن مع 
التنانني وملك ويســتروس حاكم املمالك السبع وشــقيقه وابنته راينيرا، والتي تتنافس مع الرجل لوجودها في الحكم كامرأة، وألول مرة 

في تاريخ ساللة تارغاريان.
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 واليوم وبعد فوز آني إرنو بجائزة نوبل تحضرنا 
مواقفها املؤيدة لقضايانا وللشعب الفلسطيني، 
وبينمــا نعود إلى رواياتها تقود إســرائيل حملة 
ضدهــا معترضة على منحهــا الجائزة، نتيجة 
مواقفها املتضامنة مع الشــعب الفلسطيني في 
قضيته العادلة، املواقف التــي ما زالت مصرة 
عليهــا، إذ تقــول في تصريــح لها بعــد إعالن 
خبر فوزها بالجائزة: "إن ذلك مسؤولية كبيرة 
أعطيــت لهــا من اجــل مواصلة الشــهادة على 
شكل من اشكال االنصاف والعدالة فيما يتعلق 

بالعالم".
كانت إرنو في مســيرتها األدبية تهتم بالقضايا 
اإلنســانية، منطلقــة مــن أضيــق الدوائر، إذ 
تنطلق من الذاتي والفــردي إلى الحياة العامة  
فرواياتهــا تأخذ طابع الســيرة او اليوميات ما 
يســمى بالتخييــل الذاتي، فالكتابــة من وجهة 
نظرهــا: "التذكر عبــر الخيــال أو التذكر عبر 
الذاكرة هو قدر الكتابــة" وهو ما منح رواياتها 
طابعــًا مميزًا قريبــًا من القــارئ، منطلقة من 
التجربــة الحياتيــة  بكل مــا يحتشــد فيها من 
هواجس وانفعاالت ومشاعر، مبتعدة عن نمط 
الروايــة املتخيلــة ومالمســة العالــم الداخلي 
لالنسان ومعاناته املرتبطة، وال شك باملنظومة 
العريضــة  العبــارات  خارقــة  االجتماعيــة 
املســتخدمة في التعبير عن القضايا املجتمعية 
. تقول: "ليســت وظيفة الكتابة أو نتاجها طمس 
 

ً
جــرح أو عالجــه، وإنمــا إعطاؤه معنــًى وقيمة

وجعلــه فــي النهايــة ال ينســى،  وإذا كان ثمــة 
تحرر عبر الكتابة فهو ليــس في الكتابة ذاتها، 
بل في املشــاركة مع انــاس مجهولني في تجربة 

مشتركة".

االحتالل 
فــي روايتهــا االحتــالل  تتطــرق إلــى الغيرة، 
الشــعور الــذي يمتلك الشــخص حد اســتالبه 
عقلــه وإخراجه عــن محاكماتــه االجتماعية، 
فتشبهها باالحتالل الذي يكبل االنسان من كل 
الجهات، تاركة إياه في معترك صراع ذاتي غير 
مأمــون النتائج ويغدو الشــخص مثل "صندوق 
يختزن كل أنواع األلم"، فالغيرة تســمم الحياة 
وتجعــل الشــخص ممتلئــًا بأحاســيس فــوارة 
ومشــتعلة تشــبهها بانهيــار الجــرف او تدفــق 
األمــواج، ليصبح تخيــل التفاصيــل الصغيرة 
فــي حيــاة اآلخــر محرضــًا لأللــم، رغــم كل 
محاوالت اســتيعاب االنفصال عن اآلخر. وفي 
محاولــة التوازن والعودة للحياة الطبيعية تقوم 
بكتابة اليوميات لتفريغ االنفعال باأللم نفســه 
والقســوة والتآكل، الذي ينخر الذات والجسد، 
 إلى مرحلة امتالك القرار بالخروج من 

ً
وصوال

الحالة عبر قطع حــاد للمرحلة  بقطع صالتها 
مع الحبيب.

تكشف لنا إرنو أن املرأة تقع تحت وطأة الحالة 
بســبب إحساســها بانهــا لــم تعــد مرغوبة او 
معشــوقة، وهو مــا يرافق مرحلــة عمرية ذات 
شــجون فــي حياتها، فليــس الجنس ما يشــعل 
هذه النــار، وإنما االحســاس بالنقصان الذي 
يخلفه الترك، ويجعل املكان شــاغرًا لالحتياج 

العاطفي والروحي.

تجربة اإلجهاض
أما رواية الحدث فتتناول فيها قضية اإلجهاض 
عبــر تجربتهــا الشــخصية في بدايــة حياتها، 
 معاقبا عليــه قانونيًا في 

ً
حيــث كان ذلك فعــال

ذروة تناقض اجتماعــي، فاملجتمع الذي يمنح 
الحرية للشــباب يحارب حــاالت اإلجهاض إن 
وقــع الحمل، وهــو بذلك يقــوم بإجهاض حياة 
النســاء على حــد تعبيرهــا، وخاصــة الفتيات 
املقبــالت على الحيــاة، ليدفعــن وحدهن ثمن 
تجربة تنتهي بسهولة تقارب السهولة، التي يتم 
فيها تجاهل حياة الفتــاة وطموحها، وهي التي 
ما زالت أبسط من أن تتخيل مسؤولية نمو طفل 
في أحشائها، تكتب إرنو لتوثق ذلك األلم الذي 
عاشــته على مدار أشهر و مخاطرتها بحياتها، 
مقابل الخالص متلمســة التشابك االجتماعي 
للتجربــة الفردية، فاملثقــف املدافع عن حقوق 
املــرأة  ينظر إليها كعاهرة، وخوف األطباء من 
املالحقــة القانونية يجعــل الفتيات الصغيرات 
يجربــن أســاليَب بدائيــة تشــكل خطــرًا على 
حياتهــن، ثم تربية األهل القاصــرة  حتى أنها 
تشــعر أن القابلــة التي تقــوم بإجهاضها تقوم 
بوالدتها شــخصيًا، مقصيــة انتماءها األمومي 
للوالــدة،  فالتجربــة الخطيــرة واملؤملــة تعيــد 
والدتهــا مــن جديــد بعقليــة جديــدة وتركيبة 

نفسية جديدة.
تقودنــا الكاتبة من خالل يومياتها لإلحســاس 
بالنساء اللواتي يعشــن التجربة سرًا، واللواتي 
 انتماءها 

ً
يتلقني صفعــة املجتمع القوية، مؤكدة

لهن وتشعر بالرابطة الالمرئية بينها وبينهن، 
ولهــذا تقــول كان لزامــًا عليهــا ان تكتــب عن 

تجربتهــا فــي اإلجهاض، ألنها تريــد ان تروي 
تفاصيل ذلك األلم الجسدي والنفسي، فإن لم 
تفعل ستكون شــريكة في التعتيم الذي يمارسه 
املجتمع الذكوري على واقع النساء ومشكالته، 
كما لو كانت شــريكته فــي الهيمنة على العالم. 
كان ذلك في فترة الســتينات في فرنســا حيث 
تتذكــر ألوان الجدران املعتــم والصادم والذي 
يشــبه القوانــني الســائدة آنــذاك، القوانــني 
الصارمــة نفســها التــي تمــارس حاليــًا تجاه 
قضايا مستجدة بنفس القسوة والقوة كقضايا 
الالجئــني والتعامل معهــم، بارعة في الخروج 
مــن الفــردي إلى العــام ومــن االجتماعي إلى 
السياسي،  فمن خالل تجربة شخصية تجعلنا 
نعيش معاناة النســاء، وكأنها نموذج تمر عبره 
سلسلة النساء في اجيالها محولة العنف، الذي 
عاشــته إلــى انتصار فــردي، فاإلنجــاب خيار 
ورغبة ضروريان من وجهة نظرها لتكون املرأة  

معبرًا حقيقيًا لألجيال.

املجد لألب
نالــت عن رواية املكان جوائــز أدبية في حينها 
وهــي تتحدث عن صراع األجيــال، عبر عالقة 
االبنــة بــاألب، الــذي غــادر أصولــه الريفية، 
حيــث قضــى طفولته تحــت ســيطرة اإلقطاع  
ليلتحــق بالطبقة العاملة في املدينة ما يشــابه 
تخرجهــا  بعــد  تلتحــق  إذ  الكاتبــة،  ســلوك 
بالطبقة البرجوازية باختيارها العمل الذهني 
(مدرســة) كحال طبقــة املثقفــني املتأرجحة 
وتنســلخ  الطبقــي.   انتمائهــا  فــي  تاريخيــًا 
عــن طبقتهــا األم ليرافقهــا ذلك االحســاس 
بالخيانــة، إذ قامــت بعــد ذلــك بتغييــر نمط 
حياتهــا أيضــًا. بينمــا والدهــا حافــظ طوال 
حياته على الكثير مــن عاداته الريفية ولهجته 
االقليميــة وحبه لــألرض، وتلــك الفطرة التي 
تتناغم مــع الطبيعة كأن ينظر للســماء ملعرفة 

الطقس والتنبؤ به.
 كما كان ال يســتغني عن زراعة بعض النباتات 
وتربيــة بعــض الحيوانــات في الحــي العمالي 
الذي يســكنه. واســتمرار ذلك في السلوكيات 
كاإلحســاس بالنقــص والخجــل مــن اظهــار 
األصول الريفية، إذ رافقه اإلحساس بالنكران 
من العالــم، الذي لم يكــن واثقًا مــن االنتماء 
إليه. إضافة ملا حملته حياة الطبقة العاملة من 
القســوة واملعاناة، بحيث طبعــت نمط حياتهم 
 عــن العنايــة بالجماليات 

ً
وجعلتــه يبتعد مثال

والحــرص علــى الكثير مــن القيــود، كاألدب 
املبالــغ بــه للحصــول علــى االحتــرام، وذلك 
بالتحايل علــى نظرة اآلخريــن النقدية وعدم 
التصريح باآلراء وعدم طرح األســئلة، مخافة 
الفهــم الخاطئ وإلحاق الصفات الذميمة بهم 
كالحســد أو الفضول غير املبرر، إذ كان هناك 
دومــًا االحســاس بالعــوز والنقــص ومحاولــة 
اخفائه، ادعاًء للكبرياء والكرامة واســتخدام 
اللهجــة القديمة، مــا أورث االبنــة متاعب في 

التعلم لغويًا، فهنــاك ما يقال 
يســتخدم  وال  املنــزل  فــي 

خارجًا.
تعيــش  كلــه  ذلــك  وخــالل 
تأنيب الضمير، ألنها خرقت 
ففي  الطبقــي  االنتمــاء  هذا 
جوهــره تشــعر بالتخلي عن 
والدها وتكتــب لرد االعتبار 
له، وقد امتلكها االحســاس 
كأب  تجاهــه  بالتقصيــر 
رد  أو  بالتقديــر  ســواء 
الجميــل وكما دائمــًا يأتي 
ذلــك متأخــرًا بعــد وفــاة 

األب.
لم أخرج من ليلي 

آخر عبــارة دونتها والدتها 
قبــل أن تســوء حالتهــا فقــد 

كانــت مصابة بالزهايمر وهي إذ تبدأ بالكتابة  
في هذه الرواية عن أمها  منذ مرحلة الشباب، 
بمــا فيها من حيوية وإقبال على الحياة،  تعيش 
الغــنب وألم املقارنة بني التذكــر والحاضر بما 
فيــه من معانــاة جســدية ونفســية، إذ تختلط 
األشــياء فــي رأس األم  بشــكل متواتــر ويلتهم 

النسيان عقلها.
يوميــات املصحــة ومــع املصابــني بالزهايمر 
تعيدنــا إلــى األلم األزلــي للمصير االنســاني، 
فترى نفســها في جســد األم وتتحسس معاناة 
الــذي  والخــوف  نهايــة عمــره  فــي  االنســان 
يســتيقظ فينا مــع معايشــة ذاك االنحدار، إذ 
تنقلب الصالت لتغــدو األم ابنة ابنتها، تحتاج 
منها الرعاية والعناية، بينما االبنة لن تستطيع 
أن تكــون أمها أبدًا باملعنى النفســي والروحي. 
وتتحــدث عنها بصيغــة املاضي، رغــم أنها ما 
زالت على قيد الحاضر وهذا هو املخيف. تصف 
تفاصيــل الحيــاة البشــرية في تلــك املصحة 
وتلك  التصرفــات الغريبــة، املضحك املبكي، 
حيث الكائنات البشــرية تعيــش ضياعها وفق 
قدراتهــا املتناقصــة، فقوة الحياة ال تستســلم 
بســهولة رغم أنَّ كل شيء يمنح الشعور بالسير 
نحو املــوت.  تجربة تجعل الكاتبــة تعيش تحت 
وطأة اإلحســاس بالالجــدوى، وعقــم الحياة 
السخيف، إنه العذاب الوجودي الحاضر رغمًا 

عنا.
 تقول: هذا ليس أدبًا ما أكتبه عن أمي إنه رغبة 
في االنقاذ، في الفهم.. إن ما يكتب عما نعيشــه 
هــو الحقيقــي، حتى لو لــم نتحمله امــا الكتب 
األخرى فال فائــدة، مجرد تلفيق"، الكتابة عن 

أمها أثناء الزيارات كانت تمسكًا بالحياة.
ال تخــرج آني إرنــو في كل رواياتهــا عن طبيعة 
افكارها اليسارية ورؤيتها للتركيبة االجتماعية  
للمجتمع الفرنســي، وإذ تنطلق من حالة الفرد 
في كل رواية مما ذكرنا ال تنســى أن تعيدنا إلى 
البيئة املجتمعيــة ضمن تركيبــة عامة تفرض 
شــروطها، معرجــة علــى القوانــني الســائدة 
وكيــف تحكم حياة الفرد وعلى احســاس املرء 
بالخــواء الذي يجعله فريســة الغيــرة وغيرها 

مــن العالقات، التــي ال ترضي 

إنســانيته إلى معاناة الطبقة العاملة واغتراب 
ابنائهــا فــي محاولة بنــاء الذات، بمــا يتالءم 
مــع الطمــوح وحتى العــذاب الوجــودي، الذي 
يتسلط علينا دائمًا، وسنرى في روايتها "انظر 
إلــى األضواء يــا حبيبــي". كيف ترصــد تطور 
الســوق فــي املجتمع الرأســمالي إلــى مخازن 
كبرى، لتلبــي حاجة االســتهالك املتزايد عبر 
التطــور الحضاري، وبعيدًا عن االقتصاد باتت 
هــذه املخازن تجمعات بشــرية كبيــرة يختلط 
فيها مختلــف الجنســيات واألعــراق واملظهر 
وامليــول، أنها تراها نموذجــا للمجتمع الكبير، 
وارتيادهــا ال يقتصــر علــى التدبيــر املنزلــي 
ومشــقة التبضع، بل إنها تحفــز األفكار وتمنح 
الذكريات واملشــاعر، إنها مكان أليف يتداخل 
اســتخدامه مع الحياة، وفيــه تصادف حيوات 
كثيــرة وقصصا، تصلح ألن تســرد في روايات 
رغــم أن األدب العاملــي لم يتطرق لهــا مبررة 
ذلك بأن التسوق لطاملا ارتبط بمفهوم املعيشة 

والعمل املنزلي وهو نشاط ال قيمة له.
 قامت إرنــو بزيارة أحد هذه املخازن عبر ايام 
متواليــة، فــي النهار تكــون فــي أوج االزدحام 
وفــي الليل صامتة مثل مقبــرة وتقول إن "ذلك 
ليس بحثًا اســتطالعيا وال تحريًا منهجيًا، إنما 
يوميــات ما ينســجم مــع مزاجي  الــذي يميل 
إلــى االلتقــاط االنطباعــي لألشــياء والناس 
واألجــواء، كتابــة حرة فــي إبــداء املالحظات 
واملشــاعر محاولة مني لإلمساك بشيء ما من 
الحياة الدائرة هناك". وها هي ترصد عبر هذا 
املتجــر- النموذج حياة ويوميــات مجتمع كامل 
تاركــة بصمتها على هــذه املشــاهدات بإبداء 
الرأي والتحليل عبــر موقفها الفكري مما تراه 
فيهــا. فتنفعل غاضبــة من فصــل األلعاب، إذ  
يخصص قســم للبنات وآخر للصبيان، وتتنبه 
إلــى أن ألعاب البنات مــن النمط الذي يكرس 
ويؤطر الفتاة بأعمــال املنزل والتفاهة والطبخ 
تقول: "أنفعل غاضبة من الشعور بالعجز وافكر 
بحركة النسوية يجدر بهن  املجيء إلى هنا إلى 

املنبع الذي يشكل ال وعينا".
ويســتمر ذلك في الواقع باســتخدام املرأة في 
الدعايــة، إذ تلتصــق صورة االعالن بالنســاء 
ومــا أكثــر الصــور، التي تعــزز مفهــوم املرأة 

كرفيقة للطناجر واألعمال املنزلية.
تخبرنا إرنو كيف تتعامل هذه املتاجر مع الكتب 
أيضًا، إذ تعرضها حســب األكثر مبيعًا كخيول 
 حسب عداد املبيعات، هناك 

ً
في السباق مرقمة

يتم تســويق الثقافة كســلعة تدر الربــح. بينما 
نجد أن أكثر الكتب تواجدًا هو كتب املطبخ.

تســتخدم هــذه املتاجــر كلمــة زبائننــا وهذا 
يغضــب الكاتبــة، إذ يقومون باعتبــار الزبائن 
ملكية لهــم، إنه جزء من ســتراتيجية اإلغراء 
االســتهالكية، التــي تمارســها علــى الزبائن، 
لجعلهــم معلقني بعالمتها التجاريــة، الزبائن  
الذين يقعون تحت سلطة العروض التي تقدمها 

وكثيرًا ما تكون وهمية. 
 لكن الذهــاب لهذه املتاجر ال 
يخلــو مــن األهميــة، إذ تمنح 
بــاألذواق  التشــارك  فرصــة 
حياة  يبدؤون  الذين  للشــباب 

مشتركة.
االلتقاء  فرصــة  هنــاك  كمــا 
باألعــراق املختلفــة. ما حدث 
مع الكاتبة، حني التقت امرأة 
ذات أصــل إفريقــي، وألنهــا 
أرادت الحفــاظ علــى أمانتها 
في النقــل وقعت فــي تناقض 
حقيقــي، فــإن كتبــت امــرأة 
سوداء ســتكون عنصرية، وإن 
أغفلــت لونها ســتقوم بســلب 
املــرأة صفــة حقيقيــة تعبــر 
ســيفهم  القــارئ  ألن  عنهــا، 
ضمنيــًا أنهــا بيضــاء، هكذا 

نقع  تحــت ســلطة التصنيف املجتمعي بشــكل 
 مناهضًا لهــذا الفعل، 

َ
ال إرادي، حتــى لــو كنت

كمــا تلتقي شــخصًا آســيويًا يتحدث مــع طفله 
مطلقًا على األم اســم مومو، فتتذكر أنه االسم 
الذي كانت تطلقه علــى أمها في الطفولة، لقد 
اســتخدما نفــس التعبير رغم اختــالف العرق 
بينهما. ثم ترى الشــبه بني األشــكال الجديدة 
للحجــاب مــع أغطيــة الــرأس القديمــة، التي 
 كانت ســائدة في بعض املناطق في فرنسا منذ 

عصور.
ومناســبات  أعيــاد  الكبــرى  املخــازن  تتابــع 
األجانــب ليــس اهتمامًا يدخل في بــاب التنوع 

الثقافي، وانما هو عرف التسويق فحسب.
وتعــرج علــى موقــف ســكان البلــدان الغنيــة 
(الرأســمالية) من البلدان الناميــة الفقيرة، 
حيــث احتــرق مصنــع نســيج فــي بنغــالدش 
مــات فيه العمــال، كما مات آخــرون في  تهدم 
بنــاء أيضًا في بنغــالدش، ولكن ســيمر الخبر 
ببســاطة ولــن يحصد ســوى بعــض التعاطف 

(دموع التماسيح) كما تسميه. 
حتى العاطلني عن العمل في فرنســا لن يفعلوا 
أكثــر من ذلــك مبتهجــني بقمصان بولــو التي 
يشترونها بســعر رخيص وعليها عالمة املاركة 
 العامليــة التــي ينتجهــا املعمــل فــي بنغالدش، 
تقــول إن التغييــر ال يكــون إال عبــر املظلومــني 

انفسهم.
بينمــا نلحــظ الفــارق باملســتوى املعيشــي في 
املجتمع نفســه عبر التمييز بني الــرواد الذين 
ينســاقون وراء رغبة التبذير وبهجة التســوق، 
وبــني الفقــراء الذين يتســوقون مــن تبرعات 
اولئــك إنه النظام الرأســمالي العاملي نفســه، 
الــذي ال يهمه اإلنســان بقــدر مراكمــة الربح 

والسيطرة.
 إذ تمثل هذه املخازن، قوة املجتمع االستهالكي 
الرهيبــة، والتي تســيطر على الزبــون وتجعله 
فريســتها بإدهاشــه عبر عروضها، التي تمنح 
الفقــراء وذوي الدخــل القليل فرصــة التكيف 
والتدبيــر عبر خياراتها محافظــة على الخنوع 

االجتماعي.
 ومع نشوء عالقات تواصل بني الزبائن نالحظ 
أن االنســان يّعرى في هذه املخازن، إذ ينكشف 
املرء على اآلخرين كما ينكشــفون عليه، فحني 
يفرد بضائعه تستطيع االطالع على نمط حياته 
من خاللها وطريقه عيشــه، وصفاته النفسية 
التــي تظهــر فــي  انتظار الــدور مــن  رعونة أو 

عصبية او حرص.
ومع الســعي لتخفيض النفقات، يتم اســتبدال 
املوظفني بآالت فتتســلل الالمبــاالة األخالقية 
إذ لن "يتحرج احد من الســرقة امام آلة". هذا 
التطــور نفســه يقــود الكاتبة للتكهن بتالشــي 
الحاجــة إلــى  املتاجــر مقابــل انتشــار انظمة 
الشــراء الجديدة عبر النت وخدمــة التوصيل 

حاشرة اإلنسان في عزلته أكثر.
هــذه الروايــة التي ال تتعــدى املئــة صفحة، ال 
تســتطيع الحديث عنهــا باختصار ابــدًا لغنى 
ما تــورده من أفكار وحيثيات إنها ســيرة ذاتية 

ملجتمع كامل.
"روايات إرنو لعبة بازل تشــكل كل واحدة قطعة 
منفــردة وإن جمعناهــا جميعــًا بــدت أمامنــا 

اللوحة كاملة".
تدون آني إرنو الحاضــر ألنها تود الحديث عن 
حركة العالم فإن توقفت عن ذلك ستشعر أنها 
تنســحب من الحياة، فالحديث رؤية ايضًا  كما 
تقــول، إنها تكتب فتتحدث إلى القارئ كصديق 
تود مشاركته الحديث والرأي ببساطة وتحدثه 
ليس فقط عن قضاياها، بل ايضًا عن أسلوبها 
فــي الكتابة، وهــذا مــا يجعلها قريبــة ويجعل 
القارئ منسجمًا، فتحصد ليس التعاطف فقط، 
بل االنجذاب والشــعور بالندية واملشاركة، إنها 
تجعل القارئ يعيش معها مشــاعرها الجوانية 
والحــاالت الحميمة تجاه ما هو مكون اساســي 
في حيــاة اإلنســان، كاألب واألم كما تشــاركه 
تجاربها الشــخصية وما أحدثته من هزات في 
حياتهــا مختــارة مواضيعهــا من قلــب الحياة 

الحقيقية املعاشة.
لــم تكــن  رواياتهــا الكثيرة مســهبة مــا يالئم 
عصرنا  الســريع في كل شــيء ، كمــا نحت في 
أسلوبها االختزال في السرد وهو األسلوب املتبع 
في الشعر أكثر من الرواية، وهذا يناسب  النوع 
األدبي الــذي اختارتــه، فالعبــارات القصيرة 
واالبتعــاد عــن الزخرفــة األدبية هو مــا نفعله 
حــني نكتــب مذكراتنــا للتعبير عن مشــاعرنا 
وأحاسيســنا، إذ نكتفي أحيانًا بكلمة او سطر، 
 وهذا وإن كان مستغربًا 

ً
ألننا نكتب لنفســنا اوال

إنمــا يمنح القارئ االحســاس بالصــدق وجره 
إلــى التجربة ذاتهــا، بما تحمله مــن انفعاالت 
ومشــاعر حتى مــا نواريه في األعمــاق كالندم 

والخوف والغيرة.
إنها مهارة إيهام القارئ بالشــراكة وبأن ذلك 
واقع معاش فاتحة األبواب أمامه، ليكتشــف ما 

يالمس داخله بالذات وعالقته بالعالم.
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 الشــعر هو عمل على الكلمــات ومعانيها 
ا عمل معني في العقل.

ً
وجمالها. إنه أيض
ما فائدة الشعر؟

ومــع ذلك، يمكن للمرء أن يتســاءل عما 
إذا كان التعبير عن املشــاعر الشخصية 
يفّسر كل األدب الشــعري. من املسلم به 
أن الشعر غالًبا ما يكون بمثابة تعبير عن 
ا 

ً
"األنــا" الداخليــة. لكنها مرتبطــة أيض

بالعالم، مثل الشــعر امللتزم على ســبيل 
ا مفتاح لفهم العالم.

ً
املثال. إنه أيض

الشعر وســيلة للشــاعر إلبراز مشاعره، 
ال ســيما مــن خــالل الســجل الغنائــي. 
يســمح له بالتعبير عن أصالــة عواطفه 
وحساســيته وحميميتــه. وبالتالــي فــإن 
الغنائيــة هي نغمة رئيســية في الشــعر، 
وهي موجــودة في كل مكان، من العصور 
الوسطى عندما غنى التروبادور بالحب، 
حتــى القــرن العشــرين مع شــعراء مثل 

أراغون أو إلوار.
الشــعر الغنائي يتركز على "أنا"، يسمح 
للمؤلــف بمشــاركة املشــاعر الشــديدة 
يمّيزهــا  التــي  والعاطفــة  واملشــاعر 
اإلنســان. آنا دي نويل، في الكتابة، تقول 
"قلت ما رأيته وما شــعرت به". الشــاعر، 
باســتخدام "أنا"، يضع نفســه في موقع 
مركزي. من خالل هذه "األنا" التي يمكن 
للجميــع التعــرف عليهــا، يجّســد حالة 
اإلنسان من خالل التعبير عن املشاعر، 

غالًبا في املعاناة.
وفــي الواقــع، غالًبا مــا يرتبط الشــعر 
بالنســبة  اليــأس.  أو  الكآبــة  بمشــاعر 
ملوســيه، قد يأتــي اإللهام الشــعري من 
هــذه املعاناة: "أجمل األغاني اليائســة"، 
كما يقول. إن املوضوع املمّيز، خاصة بني 
ا بني شعراء التيارات 

ً
الرومانسيني وأيض

التاليــة، هــو موضــوع الحــب. أصبحت 
فــي  الحــب،  لهــذا  امللهمــات  النســاء 
ا مصدر 

ً
الســعادة أو في املعانــاة، أحيان

إلهام حقيقي، مثل جــني دوفال لبودلير 
أو إلســا ألراغون. أبولينيــر الذي يصرخ 

من أملــه لعدم كونــه محبوًبا، ســوناتات 
ا مــن خيبة 

ً
لويس البــي مســتوحاة أيض

أمل في الحب. وغالًبا ما يستخدم الشعر 
لنسخ مشاعر الشاعر، بغض النظر عما 

إذا كانت جيدة أو سيئة.
ا تعيًســا، 

ً
غالًبــا ما يكــون الشــاعر كائن

لكن الحب ليس الســبب الوحيد ملحنته. 
ا وأعمق. 

ً
ا شــر أكثــر تجريــد

ً
إنــه أحيان

إنها حالة من عــدم الرضا العام للروح، 
شعور بالفراغ وعدم االكتمال. في القرن 
التاسع عشر، شــعر العديد من الشعراء 
بنقص جوهــري، أو بالحاجــة إلى املثل 
األعلــى أو فــي مــكان آخــر ال يمكنهــم 
التعبير عنه إال من خالل الشــعر. وهكذا 
يســتحضر بودلير في "ســأم في باريس" 
"املشــاكل الطويلــة" و "األلــم الفظيــع"، 
والقلــق.  بالضيــق  يشــعر  يجعلــه  ممــا 
مــن  االشــمئزاز  هــذا  إلــى  باإلضافــة 
ا إلى عالم 

ً
العالم، يسعى الشــاعر أحيان

مثالــي أفضل. هكــذا يعّبــر بودلير، عن 
رغبته في الصعود نحو املثل األعلى الذي 
ال يســتطيع العثــور عليــه علــى األرض. 
ســتيفان ماالرميــه اآلخــر، يشــعر فــي 
شــعره، بمثل هذه العــذاب العميق الذي 
يبــدو أن املــوت وحــده هو الــذي يحرّره: 
"سأزيل الحجر وأشنق نفسي". ثم يصبح 

الشعر شكوى رثائية.
ا فرصة 

ً
يمكن أن يكــون هذا الفــن أيض

الستكشاف الذات، والبحث عن الذات، 
مثــل رامبــو عندما يؤكــد أن "أنــا آخر". 
في بدايــة القرن العشــرين، بدأ نيرفال 
حركــة الســريالية، التي ولــدت قصائد 
غيــر عاديــة، تهيمــن عليها اســتعارات 
الســرياليون  الشــعراء  يبحــث  غريبــة. 
عن أنفســهم، ويطلقون العنــان لعقلهم 
الالوعــي، ال ســيما مــن خــالل قصيدة 
النثر. وصف بودلير هذا النثر الشــعري 
بأنه "موسيقي بدون إيقاع وبدون قافية، 
مــرن بدرجة كافيــة ومتشــنج بما يكفي 

للتكّيف مع الحركات الغنائية للروح".
شارل بودلير شاعر فرنسي شهير عاش 
في القرن التاسع عشر. يشتهر بإصابته 

بالسأم.
هذا األسلوب الشــعري يشير إلى الكآبة 
أو الحزن أو حتى شر الحياة التي يصفها 
بودلير في مجموعته أزهار الشــر. يجمع 
هــذا املوضوع بــني العديد مــن الحاالت 
البشــرية التي تتــراوح مــن الحنني إلى 

الكرب والشعور بالوحدة.
ومع ذلك، ال يزال بودلير يأمل في إعادة 
وليــس  الضائعــة،  بأحالمــه  االتصــال 
راضيــًا عــن الشــعور باألســف ملرضه، 
ولكن بمحاولة تحويله إلى غضب للعيش. 
ســيتم العثــور علــى هــذا األســلوب في 
املؤلفــني اآلخرين، من وقــت بودلير إلى 
عصرنا، لذلك يســمح الشــعر للشــاعر 
بالتعبير عن مشــاعره سواء في الحب أو 

السأم أو البحث عن الذات.
حيــث يعتبر تشــارلز بودليــر من أعظم 
 
ً
الشــعراء الفرنســيني. تــرك لنــا أعماال

الجنــة  الشــر،  أزهــار  مثــل  شــهيرة 
املصطنعة أو حتى سأم باريس.

ومع ذلــك، ال يتمحور الشــعر فقط على 
شــخصية الشــاعر وعواطفه. يســمح له 
بالربــط بني اإلنســان والطبيعــة، وفهم 
العالم بشــكل أفضل. أما الشــعر امللتزم 
فهــو أداة تســمح للشــاعر بالتعبيــر عن 
آرائه السياســية وتشــجيع القــارئ على 
العمــل لتغييــر املجتمع. يســتخدم كتاب 
آخرون الشعر لنشــاطهم، ويضعون قوة 
الكتابة في خدمــة أفكارهم. انطلق هذا 
الشــعر امللتزم خاصة في القرن التاسع 

عشر بني الرومانسيني بعد الثورة.
ز الشــكل الشــعري قوة 

ّ
في الواقــع، يعز

الجــدل. لذلك يمكن للشــعر أن يســاعد 
الشــاعر علــى إثــارة العمــل، وإيقــاظ 
روبــرت  يســتخدم  معاصريــه.  ضميــر 
ديســنوس مع ماريشــال دوكونو قصيدة 
كتيبات وســاخرة لرســم صــورة خبيثة 
للمارشال بيتان. بالشعر امللتزم، لم يعد 
الشــاعر يعبر فقط عن آرائه ومشــاعره 
الشــخصية: إنه يعمل على تغيير املجتمع 
اآلراء  إلــى  باإلضافــة  يقضيــه.  الــذي 
السياســية، فإن حب الحرية هو موضوع 

متكرر بني الشعراء امللتزمني. يمكننا أن 
نرى هذا على سبيل املثال في بول إيلوار، 
مــع قصيدتــه الشــهيرة "حريــة"، حيث 
يجعلنا نفهــم املفهوم املجّرد للحرية من 
خالل سلســلة من الصور امللموسة. على 
الرغــم من أنه يمكــن أن ُيعّبر عن اآلراء 
السياســية واأليديولوجية ، إال أن الشعر 
ا 

ً
ال يــزال إبداًعا فنًيا يمكن أن يكون أيض

مفتاًحا لفهم العالم.
لقد شــهد الشــعر منــذ البدايــة أجزاء 
كبيرة من الوصــف. في القصائد، يأخذ 
املؤلفون الوقــت الكافي لوصــف العالم 

من حولهم بطريقة جميلة.
يمكن للشاعر، مثل بودلير، إنشاء رابط 
مع الطبيعــة لقرائه، من أجــل إعطائنا 
نظرة جديــدة على العالم، وهو ما يوجد 
في الرسم االنطباعي الحالي. من خالل 
نظام مــن الصدى واملراســالت، والذي 
يمكــن رؤيته في الرومانســية بال كلمات 
ــح لنا الشــاعر 

ّ
بواســطة فيرلــني، يوض

الوحدة التي يمكــن أن توجد في العالم، 
والرابط بني جميع العناصر التي تتكون 
منها. ربما يحاول أن يكشف لنا جزء من 
ســر هذا العالــم. في قصيــدة النثر. ٱما 
رامبو، فيمتلك شــعره القدرة على إلقاء 
الضوء علــى العالم، وتخصيبه بالصور، 

وبالتالي إعادة سحره.
يعّرف بودلير الطبيعة على أنها مســاحة 
تتعطــل فيهــا العالقــات املتعــددة بــني 
تســتحضر  وهــي  واألشــياء.  الكائنــات 
"غابات الرموز" التي يجب على الشــاعر 
ترميمهــا حتــى يجــد العالــم معناهــا. 
وبالتالــي يمكــن أن يكون للشــعر وظيفة 
فــإن  لذلــك،  لبيئتنــا.  رؤيتنــا  تجديــد 
ا 

ً
ا ومتميز

ً
ا متفوق

ً
الشاعر يكاد يكون كائن

يتمتــع بالقدرة علــى تغيير رؤيــة الناس 
للعالــم. يقــول رامبــو فــي رســالته إلى 
بول ديميني "إن الشــاعر يصبــح رائيًا". 
وباملثل، ســاوى فيكتور هوغو الشــعر مع 
وسيط بني اإلنسان والله: "ألن الشعر هو 
النجــم/ الذي يقــود امللوك والقساوســة 

إلى الله!".

يهتم جول الفورغ، فــي القصيدة التي ال 
تنضب من أعماله الكاملة، باملشــكالت 
الرئيســية التي لم تحلها اإلنسانية بعد، 
مثل معنى الحياة واملوت أو قوة الوقت. ثم 
يتعامل مؤلفون آخرون، مثل فرانســيس 
بونج، مع الواقع من خالل وصف أشــياء 
من الحيــاة اليوميــة، على ســبيل املثال 
الخبز. يقودنا بالتالي إلى تعديل إدراكنا 
لشيء يبدو تافًها لم نعد نراه، من خالل 

تقديمه إلينا بطريقة غير متوقعة.
ا غاية في حد 

ً
يمكن أن يكون الشعر أيض

ذاتــه، وبالتالي يكون لــه وظيفة جمالية 
بحتــة. يمكــن للشــاعر أن يبحــث عــن 
تناغــم صوتــي وإيقاعي وبصــري، على 
سبيل املثال باســتخدام الخطابات مثل 
ا من الصور، 

ً
أبولينير. يخلق الشاعر عامل

مثــل بودليــر الــذي يصف الشــاعر في 
"أزهار الشــر" بأنه طائــر القطرس. في 
الرومانســية بال كلمــات، يصف فيرلني 
املناظــر الطبيعيــة املزينــة باســتخدام 
الصور الشعرية. في مجموعة إضاءات، 
يصف رامبو مناظر طبيعية غير عادية، 
واقــع تغيرته اللغــة. يخبرنــا فيرلني في 
الفن، عن تفضيل البحــث عن الجمال، 
والتأثيــر اإليقاعــي أو الصوتي على بناء 
املعنى: فالشعر بعد ذلك أكثر مما يمكن 
 وانســجاًما. فهو فن 

ً
فهمه، يصبح جماال

مثل الرسم واملوسيقى.
وهكــذا يخترق الشــعر املظاهر من أجل 
إزالة الغموض عن العالم وفك شيفرات 
ر لجماله 

َّ
أدائه. كما يظل إبداًعا فنًيا ُيقد

ببساطة.

هــل يغيــر الفقــدان طرائــق التســمية والوصف 
والتفكيــر بحالــة املفقــود، بل هــل يغيــر الغياب 
األبــدي حالــة املفقــود في عــني وعقــل ولغة من 
"يســتعيدـ"ـه، فيتحول من واقعــه اليومي املعاش 
إلــى جملة ذكريــات وخطابات ونصــوص تحيل، 
دائمــا، إلــى زمن صــار أشــبه باملــرض الذي ال 
شــفاء منه؟ أفكر بحالة الكاتبة "مســلون هادي" 
في ســياق تذكرها لزوجها ورفيــق عمرها الناقد 
الراحــل الدكتــور نجــم عبد اللــه كاظــم. لكن، 
مهال، هل كانت الكاتبة في ســياق "التذكر" حقا؛ 
وهل وصلــت إلى االعتراف اليقينــي فيما يخص 
"الفقــدان" األبــدي للــزوج والحبيــب؟ ال أظــن؛ 
فاملتيــم، نجــم عبــد الله كاظــم، باق فــي مكانه 
وزمانه. في هذا السياق أتذكر أن الكاتبة ميسلون 
هــادي قــد اعترضت بشــدة علــى عنــوان كتاب 
أشرفت على تحريره يحتفي بالناقد الدكتور نجم 
عبد الله كاظم، وكنا قد اخترنا عنوانا أوليا ينص 
على كلمــة الوداع في العنــوان. جوهر االعتراض 

ل بالرفض الكلي ملوضوعة الوداع. 
َّ
تمث

املتيم ومعنى السيرة "املختلفة" 
ــم، ابتداًء، أنه العاشــق الولهان،  تيَّ

ُ
يمكــن فهم امل

الذي قد يوصله الحب لفقدان العقل. وهذا بعض 
تيم"، أقصد أن 

ُ
مقاصــد الكاتبة من توصيــف "امل

م بعملــه وعائلته "زوجته  تيَّ
ُ
الناقــد الراحل هــو امل

وأوالده الثالثة" وبلده ومنجــزه النقدي املختلف. 
فهل يكفــي الحب، وحــده، أو الســعادة املتحققة 
م في األزمنة كلهــا، في الغد قبل األمس،  تيَّ

ُ
مــع امل

تيم؟ فــي عنوان 
ُ
ليكــون دافعــا لكتابــة ســيرة امل

الســيرة الفرعي، ثمة تدقيق أخيــر ملعنى املتيم؛ 
فهو، كذلــك، "ســيرة" البحث عن لـ "الســعادة"، 
م" هو املحب الولهان، إنما هو، أيضا،  تيَّ

ُ
فليس "امل

الباحــث عــن الســعادة ملــن يحــب. واملفارقة أن 
الســيرة تكشف أن "الســعادة" ليســت فقط التي 
م ملن يحب، إنما هي حصة "مضافة"  تيَّ

ُ
يمنحها امل

ملن يكتب سيرة الباحث عن السعادة أيضا. 
ــم" بعيد رحيل  تيَّ

ُ
تبــدأ الكاتبة بتدوين ســيرة "امل

الزوج وفقــدان الحبيب واألب، كمــا لو أنها بفعل 
الكتابــة تقاوم غيابه عن حياتهــا/ حياتهم. لكنها 
تكتــب، في التقديــم املفترض للكتــاب، أن بعض 
قرائها قد طالبوها بالكتابة عن "نجم" وســنوات 
الكاتبــة معــه. وهذا الطلــب ليــس بالجديد على 
عمل كاتبة، مثل ميســلون هادي، أمضت شــطرا 
مهما من حياتها املهنية في العمل الصحفي، وفي 
الصحافة يحضر القارئ دائما؛ بل هو املستهدف 
مــن أي كتابة صحفية. الجديد، هنــا، أن الكاتبة 
تنجــز نصها عبر وســيط آخر، مختلــف جذريا، 
هو الفيســبوك، حيث القارئ هو عماد أية كتابة؛ 
ل ضغطــا كبيرا على 

ِّ
في األقــل، إن القارئ يشــك

"الكاتبـ"ـــة املعــروف. فهــل كان تصديــر الكاتبة 
سيرتها املقترحة اعترافا بدور القارئ الضاغط 
واملختلــف عما ســبق؟ نعتقد أن ذكــر القارئ هو 
مجرد تسويغ، ربما، ال قيمة له في إنجاز السيرة؛ 
به 

َّ
لنقل إنه مجرد إيهام بقيمة عنصر خارجي تطل

منطــق الكتابــة فــي الفيســبوك، وهــذا ذاته هو 
منطق الكتابة الصحفية، الســّيما في الصفحات 

املتصلــة بشــؤون القــراء. واملفارقــة أن القارئ، 
أصدقــاء صفحــة الكاتبة على الفيــس كما كتبت 
بنفســها، يملكــون، في الفيــس، التأثير املباشــر 
بتعليقاتهم الفورية، بينما ال يملك قراء الصحافة 
"الورقيــة" هــذا التــرف. نحن هنــا إزاء منطق أو 
أمر جديــد، كليا، في الكتابــة؛ فالكاتبة ال تجلس 
في بيتهــا وتنصرف، فقط، لكتابة الســيرة، إنما 
عليها أن تواجه ضغط الكتابة على الفيس، وربما 
عليهــا أن تتحمل، أيضا، مشــقة ضغــط القارئ، 
وهي تنجز فقرات السيرة. نتحدث، هنا، عن أثر 
القــارئ املختلف عبر وســيط جديــد على النص 
الســيري العربــي، وهو الفيســبوك. وهــذا األثر 
يتحقق أمامنا، ونشعر بثقله وخفته معا، حتى أننا 
م هو الســيرة األدبية األولى  تيَّ

ُ
نكاد نصــدق أن امل

كتب "تنجز" أمامنا نحن قراء الفيس. 
ُ

التي ت
لكن السيرة، وكاتبتها حتما، ال تبالغ كثيرا بقيمة 
القارئ وحضوره في أثناء كتابة الســيرة؛ إذ يظل 
تأثيره مقتصــرا على "تعليقات" اختفت، بأســف 
بالــغ، من الســيرة بصيغتهــا األخيرة املنشــورة 
بالكتــاب، مثلمــا اختفــت الصــور "األحــرى أن 
لة 

ِّ
نقول ُرفعت" الدالة واملوجهة للســرد، بل املشــك

للفقــرات األهم في الســيرة. يظل القــارئ، إذًا، 
جزءا من الوســيط الكتابــي "الفيس"، وله وظيفة 
أخرى ضمنية ال يعمد الســرد لتبريزها، نجدها 
فــي رغبة النص "ومن ثّم كاتبة الســيرة نفســها" 
بإعادة توجيه االهتمام صوب هوامش غير فاعلة 
في الســيرة، ومن ثّم اخفاء اإلشــكالية األبرز في 
الســيرة، وهي الجدل الخفي بني ضغط الفقدان 
على الكاتبة ورغبة الســيرة ذاتهــا بمقاومة فعل 
التذكر، في األقل اخفاؤه. فكانت الكتابة املباشرة 
على صفحــة الكاتبــة علــى الفيس ســبيال أوليا 
لكتابة "ســيرة" ال ينتجها أسى الفقدان، وال يكون 

النسيان أحد مسوغاتها. 

سيرة روائية: ال ناظم زمنيًا لألحداث سوى إيقاع 
الكاتبة املختلف

لست متأكدا، تماما، إن كانت الكاتبة قد التزمت 
بالترتيــب الزمنــي لفقرات الســيرة كمــا كتبتها 
ونشــرتها علــى صفحتهــا، أوال، ثــم فــي الكتاب 

املنشــور ثانيا. والظاهر أنها التزمت بالتسلســل 
الزمني لنشــر فقرات الســيرة كما ظهرت، أوال، 
علــى صفحتهــا. وعنــدي أن هــذه القضيــة ذات 
أهميــة بالغــة، فهي تفســر لنا، مثال، ملــاذا غاب 
االنتظــام الزمنــي في فقــرات الســيرة. نقصد، 
هنا، باالنتظام الزمني أن تتخذ الســيرة مســارا 
تصاعديــا/ متتاليــا، يجــري عبره تقصــي حياة 
ــم، ابتداء من نقطة ما ثــم منتصف الحكاية  تيَّ

ُ
امل

ثم الخاتمة، مثل هــذا االنتظام غير موجود، ثمة 
انتظام آخر، زمني أيضا، يتعلق بزمن نشــر مواد 
الســيرة علــى الصفحة الشــخصية للكاتبة. فإذا 
اســتثنينا التقديم غير املؤرخ، والخاص بالكتاب 
املنشــور، فإن وقائع السيرة تبدأ بتاريخ السادس 
من آب عام 2020، وتتخذ مسارا تصاعديا حسب 
توالي النشــر في الفيس، لتكــون الواقعة األخيرة 
بتاريخ الثاني من آب عام 2021، وتشغلها قصيدة 
شــعرية عموديــة كتبهــا أحــد أصدقــاء الناقــد 
الراحــل، وقــد ارتــأت الكاتبة أن تجعلهــا خاتمة 

السيرة. 

حســب التواريخ املثبتة فــي الكتاب فــإن كتابة 
الســيرة قد اســتغرقت ســنة كاملة. وهي فترة 
ليســت طويلــة، وربما هي غيــر كافيــة إلنجاز 
الســيرة، لكن إغراءات الفيــس بوصفه املجال 
ر للكاتبة املســاحة 

َّ
الكتابي املعتمــد هنا، قد وف

الكافية للكتابة وإنجاز السيرة. 
وهــو ذاتــه الــذي أتــاح لهــا فرصــة التالعب 
بمفاصل الســيرة الزمنية، بــل واختيار ما تراه 
م وحياتهم عامة، فصرنا  تيَّ

ُ
مناسبا من حياة امل

نقرأ ســيرة عن الحيــاة املشــتركة التي أنتجت 
ــم. وبتصوري أن  تيَّ

ُ
ــم، أو التــي أوجدهــا امل تيَّ

ُ
امل

م،  تيَّ
ُ
مســاحة الســرد املشــتركة بني الكاتبة وامل

كانت املغذي والرافد األهم للكتابة. 
هكــذا ســنجد الســيرة تتــرك مســاحة جيدة 
م، كيف  تيَّ

ُ
لحكايــة الكاتبة نفســها، صلتهــا بامل

تزوجته، بل كيف دافعت عن حياتهما املشتركة. 
ال تبخــل علينــا الكاتبــة وســيرتها بالتفاصيل 
ــم"، وبحثه عن الســعادة،  تيَّ

ُ
املعــززة ملعنــى "امل

منهــا مــا يتصــل باألســرار الشــخصية، مثال 
ــم، زوجا لهــا، أو ما يتصل  تيَّ

ُ
كيف اقتنعــت بامل

باملصائــب الشــخصية نظيــر فقــدان األخ في 
الحرب وعودتها، وحيدة من بريطانيا، لبلدها. 
وقــد يشــمل األمر حتــى القناعات الشــخصية 
الخاصة بالشكل أو الوجه أو حتى طريقة املشي. 
م هي سيرة أخرى للكاتبة  تيَّ

ُ
هل أريد القول إن امل

نفســها؟ ال أظن أن األمر بهذا البساطة، لكنني 
أجــزم، في الوقــت ذاته، أن الكتابــة "متورطة" 
حــد النخــاع بالســيرة وصاحبها؛ أليســت هي 
كاتبة السيرة وراويتها، وهي ذاتها من سيتكفل 
بتحويل الســيرة مــن محض كتابات شــخصية 
منشــورة على الصفحة الشخصية للكاتبة على 
موقع الفيسبوك إلى "ســيرة" مكتوبة ومنشورة 
بكتــاب، كأنهــا بهــذا العمــل تحفظ الســيرة، 
، من الــزوال والنســيان، ومن  ــم من ثــمَّ تيَّ

ُ
وامل

الفيس وقرائــه بتعليقاتهــم اآلنية املنســية وال 
شك. 

تيم" نص يقاوم "التذكر" 
ُ
ألم أقل، ابتداًء، إن "امل

و"الفقــدان"، فهو الباقي بيننا، وهو املســتقبل، 
مثلما هو الحاضر بيننا. 

poiein
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اقترَب العب منتخبنا الوطني لكرة القدم شــيركو كريم من تمثيل فريق أربيل ملا تبقى من مباريات املوســم 
الحالــي لدوري الكرة املمتاز 2022 - 2023. وأكد مصدر مقرب من إدارة النادي الشــمالي أنَّ املفاوضات مع 
العب الكويت الكويتي السابق شيركو كريم وصلت إلى مراحل متقدمة للغاية ولم يتبق سوى بعض الجزئيات 
البســيطة قبل توقيع العقد بشكل رســمي. ويشكل انتداب كريم فرصة مهمة لنادي أربيل الباحث عن تعويض 

نتائجه غير امللبية لطموح إدارته وأنصاره السيما أنه يحتل مركزًا متأخرًا في جدول الترتيب حاليًا.

15

قررت اللجنة النســوية فــي االتحاد 
املركــزي لكرة القدم عــد فريق فتاة 
بغــداد خاســرًا أمــام القــوة الجوية 

بنتيجــة (5 - صفر) في املباراة التي 
كان من املقــرر إقامتها يوم أمس في 
ملعب قاعة نادي األعظمية لحســاب 
الــدور الثالــث مــن املرحلــة األولى 

لدوري كرة الصاالت النسوية.

وقالت عضو اللجنة الفنية النســوية 
الدكتــورة رشــا طالــب فــي تصريح 
خصت به (الصبــاح الرياضي): إنَّ 
القانون عد فريق فتاة بغداد خاسرًا 
لعــدم حضــوره إلــى املبــاراة، وبعد 
انتظــار دام 15 دقيقــة قــرر الطاقم 
التحكيمي نهاية اللقــاء بفوز الجوية 
ــه في 

َّ
بنتيجــة (5 - 0)، موضحــة أن

حالة تكرار األمر فــي املباراة املقبلة 
فــان لجنة االنضباط ســتتخذ قرارًا 
يتناســب مــع االنســحاب، الفتة إلى 
أنَّ لوائــح اللجنة تشــير إلــى عقوبة 
الفريق بعدم اللعب ملوسمني متتاليني 

ودفع غرامة مالية.
وأضافــت، أنَّ إدارة فتــاة بغــداد لم 
تحضر املؤتمر الفني للدوري وكلفت 
حينهــا رنــا عبــد الرحمــن رئيســة 
ممثلــة  تكــون  أن  النســوية  اللجنــة 
عنها، وبعد تســجيل األندية الراغبة 
تحديــد  منهــم  طلبنــا  باملشــاركة 
املالعــب مــن أجل اعتمادها بشــكل 
رســمي وفتاة بغداد لم يقــدم ملعبه 
وبالتالي قدمت اللجنة النسوية قاعة 
وزارة الشــباب والرياضــة ملعبًا له، 
لكــن اإلدارة رفضــت وأصــرت على 
إقامــة مبارياته في دهوك، مبينة أنَّ 

أندية بغداد رفضت هذا األمر.

غادرنــا أمس متوجهــًا إلــى تونس وفد 
منتخب ألعاب قوى الباراملبي للمشاركة 
فــي بطولة الجائــزة الكبــرى، التي من 
املقــرر أن تنطلق غدًا وتســتمر خمســة 

أيام.
وتعد بطولة الجائزة الكبرى مؤهلة إلى 
دورة األلعاب اآلســيوية فــي هانزو وإلى 
بطولــة العالــم فــي باريــس 2023 وإلى 
دورة األلعــاب الباراملبيــة فــي باريــس 
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وأعلن املكتب اإلعالمي للجنة الباراملبية 
عبــر موقعــه أنَّ الوفد ســيرافقه رئيس 
اللجنة الباراملبيــة الدكتور عقيل حميد 
عودة واألمــني املالي عبيد عنيد الغزي، 
ويتألــف الوفــد من رئيس اتحــاد اللعبة 
مهدي باقر رئيســًا ومحمد علي قاســم 
إداريــًا ومــدرب األركاض وســام غالي 
ومــدرب الرمــي ســارة عمــاد واملدرب 
عمــار محيــي والالعبني ( ولــدان نزار 
وعلــي مبــارك وفاطمة فاضــل ومحمد 
طالــب ومحمــد فهــد وأحمــد فاضــل 
وســلمان ثوينــي وعبد الســتار ســلمان 

وحسني حسن ونادر إبراهيم).
يشــار إلــى أنَّ اتحــاد ألعــاب القوى هو 
أول اتحــاد باراملبــي يفتتح املشــاركات 
الخارجية لعام 2023 الســيما انه اختتم 
عــام 2022 بحصولــه علــى العديد من 
األوســمة امللونة، ويعد عام 2022 األكثر 
فــي تحقيــق االنجــازات وســجل رقمــًا 
قياســيًا بعــدد األوســمة التــي نالها في 
العــام املاضــي،  إذ تمكــن أبطالــه من 
الحصــول على (94) وســامًا ملونًا كان 
منها (42) وسامًا ذهبيًا و(35) وسامًا 

فضيًا و(17) وسامًا نحاسيًا.

رشــَح االتحاد اآلســيوي لكرة القدم العب 
منتخبنا الوطني إبراهيم بايش، إلى جانب 
نخبة من أفضل النجوم في القارة للتنافس 
على جائزة الشهر التي تقدم إلى الالعبني 
الذيــن بــرزوا مــع فرقهــم أو منتخباتهــم 
الوطنيــة فــي املســابقات الكرويــة املحلية 
في غرب آســيا خالل شــهر كانــون الثاني 
من العــام 2023، وذلك من خالل فتح باب 
التصويت أمــام الجماهيــر الختيار أفضل 
العــب فــي منطقة غــرب القارة عــن ذلك 
الشهر بناء على العديد من املعايير، أهمها 
دور الالعب في التأثير في نتائج فريقه من 
خالل تســجيل وصناعة األهــداف، ترتيب 
الفريــق على صعيــد املنافســة، باإلضافة 
إلى أهميــة املباريات التــي خاضها، ودوره 
مــع منتخب بالده في املباريــات الدولية إن 

وجدت.
وبرز اســم العب منتخبنا الوطني إبراهيم 
بايــش ضمــن جائــزة أفضل العب لشــهر 
كانون الثاني، إلى جانب كل من عبدالرزاق 
حمدالله (االتحاد الســعودي)، أندرســون 
كودجــو  الســعودي)،  (النصــر  تاليســكا 
ماالنغــو  بــني  اإلماراتــي)،  (العــني  البــا 
(قطر القطري)، محمــد الواكد (الجيش 
السوري)، محمد الجعبري (شباب الخليل 
الفلســطيني)، مهدي  عبدالجبار (املنامة 
(األنصــار  مالــك  الحــاج  البحرينــي)، 

اللبناني).
وتم اختيــار بايش عطفًا على مــا قدمه مع 
منتخبنــا الوطنــي، حيــث كان أحــد أبــرز 
لقــب  بتحقيــق  أســهمت  التــي  العناصــر 
بطولة كأس الخليج بنســخته الـ 25 ألســود 
الرافديــن، بعدمــا ســجل 3 أهــداف فــي 
البطولة في مرمى كل من الســعودية خالل 
الدور األول، وقطــر في الدور قبل النهائي، 
وعمان فــي املباراة النهائيــة، وهو ما جعله 

يظفر بجائزة أفضل العب في البطولة.
أما بالنســبة لبقية املرشــحني فقــد اختير 

املهاجم املغربي عبدالرزاق حمدالله لدوره 
فــي تتويج فريقــه االتحاد الســعودي بلقب 
كأس الســوبر بعد أن سجل هدفًا في مرمى 
النصر خــالل لقــاء الــدور قبــل النهائي، 
باإلضافة لتســجيله هدفي املباراة النهائية 
في شــباك الفيحــاء، كمــا يحتــل الالعب 
املركــز الثانــي علــى الئحة ترتيــب هدافي 
الــدوري الســعودي برصيد 9 أهــداف بعد 
تســجيله هدفني خالل الشــهر املاضي في 

مرمى كل من الفيحاء والباطن.
بينما برز اسم املهاجم البرازيلي أندرسون 
تاليســكا مــع النصر الســعودي الســهامه 
في املحافظــة على صــدارة الترتيب العام 

ملســابقة الدوري برصيــد 33 نقطة بعد أن 
ســجل هدفــني فــي مرمــى الطائــي خالل 
الجولة التاســعة وهدفًا فــي مرمى االتفاق 

في الجولة الرابعة عشرة.
 واختير الالعب العمانــي صالح اليحيائي 
بــالده  منتخــب  مشــوار  خــالل  لبــروزه 
لبلــوغ نهائــي خليجي 25، بينما ظهر اســم 
التوغولــي كودجو البا في القائمة من خالل 
تعزيــز صدارتــه لترتيــب هدافــي الدوري 
قطــر  محتــرف  لتألــق  وكان  اإلماراتــي، 
القطــري الكونغولــي بني ماالنغــو وإحرازه 
5 أهــداف لفريقه الشــهر املاضــي أثر في 
اختياره ضمن األســماء املرشحة للجائزة، 

ونتيجة املستويات االســتثنائية التي قدمها 
خــالل  عبدالجبــار  مهــدي  البحرينــي 
الجولتــني العاشــرة والحاديــة عشــرة من 
مســابقة الــدوري البحرينــي، اختير أيضًا 
فــي القائمــة، وكان لنجــم شــباب الخليل 
الفلســطيني محمــد الجعبــري نصيب في 
دخوله ضمن قائمــة األفضل لدوره الفاعل 
مــع فريقــه، وأيضًا ضمــت القائمة اســم 
مهاجم الجيش السوري محمد الواكد الذي 
قــاد فريقه لتحقيــق النتائــج اإليجابية في 
املسابقة املحلية، وأخيرًا تواجد اسم العب 
األنصار اللبناني الحاج مالك الذي يتصدر 

قائمة هدافي الدوري هناك.

أعلنــت لجنة املســابقات في االتحــاد املركزي لكرة 
القــدم مباريــات الجولة 15 للــدوري املمتــاز املقرر 

انطالقها غدًا األحد.
وتنطلــق الجولــة بإقامــة ثــالث مباريات فــي اليوم 
األول، إذ يضّيــف ملعب ميســان الدولي في الســاعة 
الثانيــة والنصف بعد الظهــر أولــى املواجهات التي 
تجمــع أصحــاب األرض والجمهــور نفــط ميســان 
بضيفه الزوراء، وفي الساعة الخامسة مساًء يضّيف 
كربــالء فــي ملعبــه فريق دهــوك، ويحتضــن ملعب 
الشــعب الدولي مبــاراة فريق نادي الحــدود وضيفه 

الكهرباء.
وتتواصل منافســات الجولة بعد غــد االثنني بإقامة 
خمس مواجهات، اثنتان في الساعة الثانية والنصف 
بعد الظهــر، تقام األولــى في ملعب النجــف الدولي 
بني فريقي نفط الوســط وضيفه زاخــو، بينما يلتقي 
في الثانيــة النفط وضيفه نوروز، وتقام في الســاعة 
الخامسة مباراتان، األولى في ملعب فرانسو حريري 
بني فريقــي أربيل والحــدود، وتجمع الثانيــة الطلبة 
والكــرخ فــي ملعــب نــادي الــزوراء، وتقــام مباراة 
واحدة في الســاعة الســابعة والنصف مســاًء تجمع 
القوة الجوية بضيفه نفط البصرة في ملعب الشــعب 

الدولي.
وتقــام مباراتــان في ختــام الجولة 15 يــوم الثالثاء 
املقبل ، تجــري األولى في ملعب كربــالء الدولي بني 
فريق القاســم وضيفه الشرطة في الســاعة الرابعة 
والنصــف عصرًا، ويختتم فريقــا النجف والديوانية 
مباريــات الجولة، وتقــام املباراة فــي ملعب النجف 

الدولي بتمام الساعة السابعة مساًء .
ويتصدر القوة الجوية ترتيب فرق الدوري املمتاز بعد 
انتهــاء الجولة 14 برصيــد 29 نقطة، يليــه الكهرباء 
برصيد 28 نقطــة، والطلبة ثالثــًا برصيد 27 نقطة، 
ثم الزوراء رابعــًا برصيد 27 نقطة أيضًا والشــرطة 
خامســًا برصيد 26 نقطة ، ودهوك سادســًا برصيد 

24 نقطة .
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قــاد النجمــان ليبــرون جيمس وأنتونــي ديفيس 
فريقهمــا لــوس أنجليــس ليكــرز إلــى مواصلة 
الصحــوة وانتزاع فــوز غال من مضيفــه إنديانا 
بايسرز 112 - 111 في دوري كرة السلة األميركي 

للمحترفني.
وعانــى ليكرز الســاعي إلى حصــد االنتصارات 
ة،  لضمــان مركــز مؤهــل إلــى األدوار اإلقصائيَّ
لفتــرة طويلة في املباراة قبل أن ينتزع فوزًا مهمًا 
من بايســرز الذي كان صاحــب األفضلية أغلب 
فترات املبــاراة وتقدم بفارق 15 نقطة في إحدى 
فتراتهــا قبل أن ينهار قبل دقيقتني و30 ثانية من 

نهايتها.
وقتها تعملق "امللك" جيمس بتســجيله ثالثية من 
مســافة بعيدة واضعًا ليكرز فــي املقدمة ورافعًا 
غلته إلى 26 نقطة في املباراة مع ســبع تمريرات 
حاســمة، وبات بحاجــة إلى 63 نقطــة فقط كي 
يحطم الرقم القياسي في عدد النقاط في تاريخ 
الــدوري واملوجــود بحوزة األســطورة كريم عبد 

الجبار (38.387 نقطة).
وعلــق جيمــس الذي يملــك فرصــة تحقيق هذا 
اإلنجــاز ضد أوكالهوما ســيتي أو ضد ميلووكي 
باكــس، أول نــاٍد في املســيرة االحترافيــة لعبد 
الجبــار قبل أن يصبــح نجمًا لليكــرز: "هذا أحد 
أكبر األرقام القياســية في الرياضة بشكل عام، 
وهو أحد األرقام التي ال نعتقد أنه سيتم تحطيمه 
أبدًا". والفوز هو الثاني على التوالي لليكرز والـ25 
في 53 مباراة فصعد إلى املركز الثاني عشــر في 
املنطقــة الغربيــة، بينما مني إنديانا بخســارته 
الرابعــة تواليــًا والـ29 فــي 53 مبــاراة أيضًا في 

املركز الحادي عشر للمنطقة الشرقية.
وحذا دنفر ناغتس متصدر املنطقة الغربية حذو 
ليكــرز وحقق فــوزه الثانــي تواليــًا عندما فرمل 
صحــوة ضيفــه غولــدن ســتايت ووريــرز حامل 

اللقب بالفوز عليه 134 - 117.
وشــهدت املباراة نديــة كبيرة فــي البداية حيث 
كســب الضيوف الربع األول 34-35 ورد أصحاب 
األرض 36 - 34 فــي الثانــي، قبل أن ينتفضوا في 

الثالث 35 - 22 ثم حسموا األخير 29 - 26.

يلتقي بطال أفريقيا وآســيا الوداد 
والهــالل  املغربــي  البيضــاوي 
فــي  الســبت  اليــوم  الســعودي 
ة ضمن الدور  الرباط، في قمة ناريَّ
الثانــي ملونديــال األنديــة في كرة 
القدم في املغرب، ويســعى األهلي 
انطالقتــه  تأكيــد  إلــى  املصــري 
ساوندرز  ســياتل  بمواجهة  القوية 
األميركــي بطــل كونــكاكاف فــي 

الــوداد فــي  مدينــة طنجة.يأمــل 
استغالل عاملي األرض والجمهور 
لتخطــي عقبــة الهــالل ومواصلة 
مشــواره في البطولة التي يشارك 
فيها للمــرة الثانية على أمل تكرار 
التقليدي  إنجاز مواطنه وغريمــه 
الرجــاء البيضــاوي الــذي فجــر 
املفاجأة في نســخة 2013 باململكة 
عندما بلغ املباراة النهائية وخسر 
أمام بايرن ميونيخ األملاني صفر-
2.ويعّول الوداد على العبيه القائد 

يحيى جبران واملدافع يحيى عطية 
الله وحــارس املرمــى أحمد رضا 
التكناوتــي الذين أســهموا جزئيًا 
فــي بلــوغ منتخب بالدهــم نصف 
نهائي مونديال قطــر أواخر العام 
املاضي في إنجاز قاري وعربي في 

العرس العاملي.
والتقى الهالل والوداد أربع مرات 
ســابقة، ثــالث منهــا فــي بطولة 
فــي  وواحــدة  العربيــة،  األنديــة 
بطولــة النخبــة الدوليــة، وانتهت 

تلــك املواجهات بفــوز الهالل في 
مباراتــني والــوداد فــي واحــدة 

وتعادال مرة واحدة.
ويأمل الهالل في مشاركته 
وفــي  تواليــًا  الثالثــة 
تاريخه في تكــرار إنجاز 
األخيرتــني  النســختني 
علــى األقــل عندمــا حل 

رابعًا.
وفــي لقــاء آخــر يطمح 

نســخ  ثالــث  األهلــي، 
إلــى  و2021،  و2020   2006
القويــة  انطالقتــه  تأكيــد 
فــي البطولة عندمــا يالقي 

سياتل ساوندرز في طنجة.
ووّجــه األهلــي إنذارًا شــديد 

اللهجــة إلــى بطل كونــكاكاف 
عندمــا ســحق أوكالند ســيتي 

النيوزيلنــدي بثالثية نظيفة في 
الدور األول.

ويعــّول األهلي على ســجله الرائع 
فــي البطولــة حيث لم يخســر في 

الدور الثاني منذ عام 2013.
مواجهــة  فــي  الفائــز  أنَّ  يذكــر 
الوداد والهالل ســيالقي فالمنغو 
ليبرتادوريس،  بطــل  البرازيلــي، 
فــي النصــف النهائــي، علــى أن 
يلتقــي الفائز فــي مواجهة األهلي 
وســياتل مــع ريــال مدريــد بطــل 

القارة العجوز.

د الجناح الدولي البرازيلي غابريال مارتينيلي عقده مع أرســنال 
َّ

جد
لفتــرة طويلة، وفق ما أعلــن متصدر ترتيب الــدوري اإلنكليزي لكرة 
ع مارتينيلي على 

ّ
القدم أمس الجمعة.وجاء في بيان للنادي اللندني "وق

عقــد جديد مع النادي، ملتزمًا بمســتقبله على املــدى الطويل معنا".
وأشــارت التقارير إلــى أنَّ عقد ابن الـــ22 عامًا يســتمر حتى العام 
2027 مع أرســنال الذي لديه العادة بعدم الكشــف عن مدة عقود 
العبيه.وصل مارتينيلي إلى شمال لندن في صيف 2019 ونجح 
في التأقلم سريعًا على الرواق  األيسر، وخاض حتى اآلن 
111 مبــاراة مــع النادي فــي جميع املســابقات.كان 
ضمن الفريق األوملبي البرازيلي الذي تّوج بذهبية 
أوملبيــاد طوكيو عــام 2021، قبل أن ُيســتدعى في 
العــام التالي إلى املنتخــب األول للمرة األولى وكان 
ضمن التشــكيلة التي خاضت مونديــال قطر 2022. قال 
املدرب اإلســباني ميكيــل أرتيتا في بيان: "نحن ســعداء ألنَّ 
ع على عقد جديــد طويل األمد. يرى مشــجعونا 

ّ
غابــي وق

جودته وطاقته فــي كل مرة يرتدي فيهــا القميص وهو 
على هــذا النحو كل يوم في التدريبــات أيضًا، بعمله 
الجاد وقيمه اإليجابية".وتابع، "ال يزال غابي صغيرًا 
مه 

ّ
جــدًا، لذلك نعلم أنه ال يزال هنــاك الكثير ليقد

ومــن الرائع أن نكــون في هذه الرحلــة معًا. نحن 
اآلن متحمســون ملواصلة تطويــر موهبته الكبيرة 
ونتطلع إلى رؤيته يؤدي مع أرســنال في الســنوات 
املقبلــة". ويأمــل أرســنال بتحقيــق لقــب أول في 
الــدوري منــذ العــام 2004، إذ يبتعــد بفــارق 5 
نقاط عن مانشســتر ســيتي الثاني وخاض 

مباراة أقل مع انتصاف املوسم.

«NBA

 أخرى موسم باريس سان 
ً

د إصابة أحد نجوم الفريق مرة
ّ

تهد
جرمان قاريًا بعــد تأكد غياب كيليان مبابي عن ذهاب الدور 
الثمــن النهائي مــن دوري أبطال أوروبا ضــد العمالق بايرن 
 لالحتفاظ 

ً
ميونيخ األملاني، في حني ال يخوض ســباقًا ســهال

بلقبه في الدوري الفرنســي مــع ابتعاده بفــارق خمس نقاط 
في الصدارة أمام مرســيليا قبل انطالق منافســات املرحلة 

الثانية والعشرين.
عانى مبابي من إصابة في الفخذ األيسر خالل الشوط األول 
من الفوز على مونبلييه (3 - 1) األســبوع املاضي، وخرج بعد 
مرور 20 دقيقة بعد أن فشــل في ترجمة ركلة جزاء مّرتني مع 

بداية املباراة.
وأعلن نــادي العاصمة أنَّ مهاجمه ســيغيب "ثالثة أســابيع" 
وبالتالي عن لقاء بايرن في 14 شــباط الحالي، باإلضافة إلى 

مواجهة مرســيليا األربعاء املقبل في ثمن نهائي مســابقة 
الكأس املحلية.

يثير ذلك تساؤالت بشــأن طريقة تعامل 
سان جرمان مع نجم منتخب فرنسا 

مــن بداية مونديال قطر 2022 حتى النهائي الذي ســجل فيه 
هاتريك في الخسارة بركالت الترجيح ضد األرجنتني، لكنه 

اختار العودة إلى التدريبات مع ناديه بعد ثالثة أيام فقط.
حصل الحقًا على إجازة ملدة أســبوع فــي بداية كانون الثاني، 
لكنــه لــم يكن حاســمًا كالعادة- إذ ســّجل هدفــًا واحدًا منذ 
اســتئناف الدوري بعــد كأس العالم وعطلــة األعياد كان من 
 عن 

ً
ركلة جزاء ضد ستراســبورغ في 28 كانــون األول، فضال

خماسية في شباك فريق مغمور في مسابقة الكأس.
يتصــدر فريــق املــدرب كريســتوف غالتييه ترتيــب الدوري 
بفــارق 5 نقاط عن مرســيليا الثاني، ويفتتــح املرحلة الثانية 

والعشرين اليوم السبت ضد ضيفه تولوز.
ولــم يظهــر ســان جرمــان بمســتويات خارقة مؤخــرًا رغم 
ثالثــي الرعب مبابي، األرجنتيتي ليونيل ميســي بطل العالم 
والبرازيلي نيمار، ومني بخســارتني في آخر خمس مباريات 

في الدوري، مقابل تعادل وفوزين.
وتنتظــره في املرحلــة املقبلة رحلة حــذرة إلى موناكو 
ليــل  يســتقبل  أن  قبــل  الرابــع 

السادس.

تعــود منافســات الــدوري اإلنكليــزي 
املمتاز لكرة القدم بعد توقف دام قرابة 
ي 

َ
10 أيام لفســح املجال أمام مســابقت

الكأس وكأس الرابطة، اللتني شــهدتا 
ــي 

َ
حامل وليفربــول  أرســنال  خــروج 

لقبيهمــا مــن األولى، وبلوغ مانشســتر 
يونايتد ونيوكاسل نهائي الثانية.

ويسعى أرسنال املتصدر إلى االقتراب 
أكثــر من لقــب أول فــي الــدوري منذ 
2004 عندمــا يحل ضيفًا على إيفرتون 

في أولى مباريات اليوم السبت.
ولكــن فريــق "املدفعجية" الذي خســر 
مبــاراة واحــدة فقط في الــدوري هذا 
املوســم كانت أمام مانشستر يونايتد، 
سيواجه خصمًا متجددًا بقيادة مدربه 
 
ً
الجديد شــون دايــش الذي ُعــني بدال

من املقال فرانك المبارد، في مســعى 
الفريق الذي يحتل وصافة القاع للبقاء 

بني الكبار هذا املوسم.
مــن جانبهما يأمــل فريقا مانشســتر 
يونايتد ونيوكاســل اللذان سيتواجهان 
فــي نهائــي كأس الرابطــة اإلنكليزية، 
بالبقــاء على مقربــة مــن املتصدرين 
عندمــا يخــوض يونايتد مبــاراة ثأرية 
أمــام ضيفــه كريســتال بــاالس اليوم 
الســبت، بينمــا يلتقــي نيوكاســل مــع 

ضيفه وست هام في اليوم ذاته.

يونايتــد فــي آخــر  ــر مانشســتر 
ّ
وتعث

مباراتــني فــي الــدوري، أوالهما ضد 
مضيفــه باالس بالــذات عندمــا تلقى 
هدفًا فــي الوقت بــدل الضائع (1-1) 
قبل الخســارة ضد أرســنال في ملعب 
اإلمــارات (2-3). أما نيوكاســل، رغم 
فــي  فقــط  واحــدة  مبــاراة  خســارته 
الدوري طوال املوسم، كانت في أواخر 
آب ضــد ليفربــول، فقــد اكتفــى بفوز 

واحد في آخر أربع مباريات وتعادل في 
املباراة األخيرة سلبًا مع باالس.

بدوره يتطلع ليفربول الذي يمر بإحدى 
أســوأ فتراته في السنوات األخيرة، لم 
يذق طعــم الفوز فــي مبارياتــه األربع 
األخيرة في جميع املســابقات، آخرها 
خســارة ضد برايتون في الدور الرابع 
من الــكأس. للعــودة إلــى االنتصارات 

عندما يحل ضيفًا على ولفرهامبتون.
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20 دقيقة بعد أن فشــل في ترجمة ركلة جزاء مّرتني مع  مرور
بداية املباراة.

َّأن مهاجمه ســيغيب "ثالثة أســابيع"  العاصمة  وأعلن نــادي
شــباط الحالي، باإلضافة إلى  4وبالتالي عن لقاء بايرن في 14

مواجهة مرســيليا األربعاء املقبل في ثمن نهائي مســابقة 
الكأس املحلية.

يثير ذلك تساؤالت بشــأن طريقة تعامل 
سان جرمان مع نجم منتخب فرنسا 

ولــم يظهــر ســان جرمــان بمســتويات خارقة مؤخــرًا رغم 
ثالثــي الرعب مبابي، األرجنتيتي ليونيل ميســي بطل العالم 
والبرازيلي نيمار، ومني بخســارتني في آخر خمس مباريات 

في الدوري، مقابل تعادل وفوزين.
وتنتظــره في املرحلــة املقبلة رحلة حــذرة إلى موناكو 
ليــل  يســتقبل  أن  قبــل  الرابــع 

السادس.
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يثيــر أدب املــرأة إلــى عــدٍد من اإلشــكاليات 
والتاريخيــة واالجتماعية،  اللغوية واألخالقية 
وقــد وافق بعــض النقاد على وضــع تصنيفات 
للحــركات األدبية، لتيســير تحليــل النصوص 
األدبيــة، مثــل تصنيــف األدب النســوي فــي 
مقابــل األدب الذكوري، رغــم أن كال مبدعيه 
ذكــرا أو أنثى ينتميان للكيان اإلنســاني، الذي 
والفيصــل  والتجــارب  باالنفعــاالت  ينبــض 
هــو املوهبــة، وليس هنــاك عيب فــي أن تبدع 
املرأة بنفــس وحس وجداني أنثــوي، ألن ذلك 
يمثــل خصوصيــة تمتع فيهــا املــرأة بخصوبة 
املشــاعر وفقــا لفطرتهــا، وقد تعــددت اآلراء 

واملصطلحات.
األديــب رياض طبــرة يقول: مــا زال مصطلح 
األدب النســوي إشــكاليا ويبعث على التساؤل، 
إذا كان دقيقــا في تحديــده، لكننا نهجنا على 
اعتبار ما تكتبه املرأة في مجال الشعر والقصة 
والرواية أدبا نسويا منفصال عن أدب الرجال، 
وهذا فيه تعســف في املصطلح، فاألدب عندي 
هو األدب بغــض النظر عمن أبــدع هذااألدب 
الــذي يتناول قضايا املرأة بشــكل عام، ســواء 
أكان املبدع كاتبا أم كاتبــة، ويظل الحكم على 
األدب مرتبطــا بأنــه أدب وفيــه مــن التعريف 
بنفســه مــا يمنــع أي تصنيفات لــه، كأن نقول 
أدبا طفوليا أو رجاليا أونســائيا، إن األدب في 
كل تجلياته حالة من الرقي واالنتخاب، وحسن 
االختيــار للموضــوع والشــكل األمثــل لتقديم 
األفكار والرؤى. لقد شــهد تاريخ األدب العربي 
وجود شــاعرات أضفن جميال وجديدا للشعر 
العربــي، مع ذلــك لم يفصل هــذا التاريخ بني 
الخنساء وشعراء صدر اإلسالم، بل تعامل مع 
شعرها مثلما تعامل مع شعرالنابغة وحسان بن 
ثابت وباقي أعمدة الشــعرالعربي، ومثل ذلك 

ينسحب على كل األديبات العربيات عامة.
األديبة لينا حمدان تحدثت: من حيث املبدأ انا 
ال أميل ملثل هذا الفصل وهذه التسمية (األدب 
األنثــوي) أوالنســائي، من وجهة نظــري أرى 
أن األدب إنســاني أوال وأخيرا، وال أستطيع أن 

أدعي بأن املرأة أكثر عنايــة بالتفاصيل وأكثر 
شــفافية باألســلوب، رغم امليل نوعــا ما لهذه 
املالحظة، ألن بعض األدباء الرجال يفاجئوننا 
بعذوبة مفرداتهم ورهافة مشاعرهم كجبران 
خليل جبران على ســبيل املثال ال الحصر، إنما 
يمكــن أن تكــون املالحظة باملوضوعــات التي 
تطرحهــا املــرأة وأســلوب الطــرح املتباين ما 
بني الرقة والعذوبة والشــاعرية والخيال وبني 
الجــرأة والواقعية واملباشــرة أحيانــا، فالجو 
االجتماعــي يدفع املــرأة للبــوح بالتلميح أكثر 
مــن التصريح، وهذا مــن وجهة نظــري تميز 
وإبــداع إضافــي، فالشــعر األجمل مــا أوحى 
بالفكــرة والصــورة وليــس بعرضهــا الواقعي 
الواضح املباشر، وإال صار النص أشبه بمقال 
أو خطبة تميز املــرأة ربما بالدخول للتفاصيل 
النفســية والروحية واإلشارة عن بعد، وهذا ما 
يضيف جماال وســحرا طبعا أنا ال أعمم فليس 
كل مــا تكتبه النســاء أدبــا أوفنا، ال ســيما في 
أيامنا هذه حيث كثر املتســلقون وتبارى معظم 
العاطلــني عــن العمــل في خــوض غمــار هذا 
العالم الشعري والفضاء األدبي الواسع. األدب 
النســائي موجود منذ القدم، فالخنساء كانت 
تبــاري الشــعراء الرجال وتتفــوق عليهم، وفي 
عصرنــا الحديث قرأنا لفــدوى طوقان ونازك 
املالئكة ثم ســعاد الصبــاح، فغالبا ما تضيف 
املــرأة مالمح االنتماء لألســرة، وحيث االوالد 
ومــا تعانيه املرأة من قهــر اجتماعي وضرورة 
الدعــوة  أو  الذكوريــة  الســلطة  التحــرر مــن 
العتماد الفكر واحترام العقل وإنســانية املرأة 
قبل أنوثتها، ومن هنا أعــود للرأي الذي أؤمن 

به أن األدب إنساني أوال وأخيرا.
األديبة ليندا إبراهيم تقــول: أنا على يقني بأن 
الكتابــة تجربة إنســانية من الطــراز الرفيع، 
ومع اضطهاد املرأة تاريخيا وإلحاقها بالرجل 
اجتماعيــا،  وبالتالــي  وسياســيا  اقتصاديــا 
وانعــكاس هــذه النظــرة وهــذا الواقــع علــى 
املعاملــة ضمــن األســرة، انعكس هــذا تأخرا 
فــي ظهور الكاتبــات والروائيات والشــاعرات 
واألديبــات بشــكل عــام، وقد ظهــر مصطلح 
األدب النســوي فــي فرنســا ســبعينات القرن 

التاســع عشــر، آخذا مســاحة كبيرة وهامشا 
واســعا فــي التــداول والنقاش داخل الســاحة 
الثقافيــة، هادفــا في املقــام األول إلــى تعرية 
الواقع الذكوري واملجتمع األبوي وإماطة اللثام 
عن قضايا املرأة املســكوت عنهــا، وفي العقد 
األخير شــهدنا ارتفاع موجة الكتابة النســوية 
وازدياد عــدد الكاتبات اإلناث في شــتى أنواع 
الكتابــات، بــل وتميــز نوعــي لــدى نفــر غير 
قليــل منهن في اإلفصــاح عن مشــاعر األنثى 

وهمومها وقضاياها .
األديــب محمــود الجمعــات يقــول: لســت مــع 
التفرقــة، األدب أدب، وهــل كان هنــاك فــرق 
في الجاهلية بني شــعر الخنساء وشعر الرجال 
الذين عاصروها؟ لقــد كانت ندا لهم حتى أن 
النابغة الذبياني كان حكما بينهما وبني حسان 
بن ثابت في ســوق عكاظ، فحكم الخنساء أنها 
أشعر من حســان، فغضب حســان وقال له أنا 

أشعر منك ومن أبيك وأبيها.
ومن وجهة نظر الشــاعر ســمير حمــاد يقول: 
يوجد أدب نســوي نعم، ومــن ينكر هذا يتجنى 
علــى املــرأة، ال أحد أقــدر منها علــى التعبير 
عن مشــاعرها، وأغلب ما كتبته غادة السمان 
أدب نســوي، وماكتبته إيزابيل الليندي أيضا، 
وكذلك أحالم مستغانمي ومئات من الكاتبات 
العربيــات والعامليات في الرواية، وفي الشــعر 
يظهر هــذا أكثر طبعا الكتــاب الذكور قادرون 
على التعبيرعن املــرأة أيضا، لكن تبقى هناك 
خصوصية لدى املرأة ليست األمومة إال واحدة 
مــن هــذه الخصوصيــة، ناهيك عن مشــاعر 

الحب والجنس وأمور كثيرة .
الكاتبة ليــزا هوال تقول: األدب إنســاني وليس 
مــن املفتــرض تجزئتــه، وفقــا لنــوع الكاتب 
وجنســه، نعــم هنــاك مواقف وقصــص تكون 
الكاتبــة أقدر علــى التعبير عن املــرأة ملا يكون 
املبدع الرجل أكثر قدرة على التعبير عن عالم 
الرجــال، غيــر أن الكاتب يوســف أدريس برع 
في وصف عوالم النســاء، كما برعت مي زيادة 
فــي إثبات قدراتهــا في تحدي هيمنــة كتابات 
القضايــا اإلنســانية واحــدة  لكــن  الرجــال، 

يتفاعل بها الجنسان.

اطلق مهرجان البستان الدولي للموسيقى 
الكالسيكية فعاليات دورة العام 2023، في 
تظاهرة موســيقية محلية ودولية، واحدًا 
من كبار املهرجانــات الدولية، ومنخرطًا 
بعمق والتزام في تقديم موسيقى األزمنة 
املتعددة، في استيهامات السالم في زمن 

الحرب واالزمات  .
انطلــق املهرجان الشــتوي منــذ منتصف 
التســعينات بجهــود كبيــرة وارادة تحــٍد 
وتصميــم مــن رئيســة املهرجــان، ميرنا 
البســتاني وبمبــادرة فرديــة عظيمــة، ال 
بــل مســتحيلة، ومــا زالــت منخرطة في 
التحدي بإكمال رســالة املهرجان بمتابعة 
ابنتهــا لورا لحود . لطاملــا عانى املهرجان 
مــن ظروف صعبــة جدًا، مــن اضطراب 
األوضــاع السياســية واألمنيــة، وأوضاع 
حولت لبنان إلى بلد مؤجل. هذا لم يوقف 
واملوســيقي  اإلبــداع  بمقاربــة  فعالياتــه 
العامليــة، وبحيوات اإلصغــاء لروح العالم 
االنساني، املوسيقى العاملية الكالسيكية، 
الشــبابية  األداءات  فــي  واتجاهاتهــا 

الجديدة . 
املهرجان منذ تأسيســه، كأنما أريد له أن 
يرد الحياة إلــى لبنان املعّطل في صحته، 
أراد  والحيــاة.  بالفنــون  وشــغفه األولــي 
لغة أخــرى تنبثق مــن املوســيقى والغناء 
والرقص، في مدينة مفتوحة على التاريخ 

العاملي الحيوي والخصب .
مطر لبنان في شــباط، يصير موســيقيا، 

تأتــي ســنويًا إلــى املهرجــان مــن كبرى 
الصالونــات العاملية وبايقاع من التبادلية 
التعــاون،  وبروتوكــوالت  الخصبــة 
مهرجانــًا اســتثنائيًا، خاصا باملوســيقى 
الكالسيكية، يكسر ركود الحياة اللبنانية 
القاســية في الخارج، وجمود املســتويات 
السياسية واالجتماعية. فيجترح حضورا 
مميزا فــي «فندق البســتان»، بيت مري، 

وفي أماكن اخرى في العاصمة بيروت . 
الحيــاة  فــي  نســيجًا  صــار  املهرجــان 
االجتماعيــة والثقافيــة اللبنانيــة، يجمع 
موسيقيني كبار من العالم، يعكسون صور 
مدنهــم، وتواريخهــم، وإبداعاتهــم، في 

حدٍث سنوي غير عادي . صورة أخرى عن 
لبنان الزمن الجميــل والتعددية والتنوع، 
و ليس لبنان العــزالت واالنغالق والركود 

العام .
ربع قرن وأكثر من الفعاليات املوســيقية، 
حفــرت عميقــًا بمجازاتهــا املوحية، من 
الجميــل  العالــي  الجبلــي  املطــل  ذلــك 
والرائع في «بيت مري»، وفي كاتدرائيات 
وجامعــات بيــروت، وباســترهافات فنية 
عالية كرســت شــهرة نجــوم عامليني. في 
وظيفة تواصليــة مع التيارات الشــبابية، 
يحتفــي بها علــى املســرح، وينهــض بها 

شموليا . 

موســيقي ايجابيــة فــي ى فصل شــتوي، 
يؤسس لربيع دائم متجدد، بالوقت القديم 
القديم/ الجديــد، وبأصوات كبرى، تعزز 
االنتماء إلى جماليات الفنون، وايحاءاتها 

اإلنسانية العميقة جدًا.
ويتضمــن املهرجان، الــذي يفتتح في 23 
شباط/ فبراير ويختتم في 19 آذار/ مارس 
عامليــني  ملوســيقيني  متنوعــة  حفلــة   ،19
ومحليــني. وتحضــر مقطوعــات املؤلــف 
املوسيقي الروسي رخمانينوف في معظم 
حفالت املهرجان إحياًء لذكرى 150 عامًا 
على والدته. وتتخلل البرنامج الكالسيكي 
املطّعم بالجاز حفلة غنائية لبنانية للفنان 

الكوميدي جورج خباز.
واختارت لجنة املهرجان عنوان «ايقاعات 
السالم» كرّد بـ»املوســيقى على ايقاعات 
االنهيارفــي  إلــى  أدت  التــي  الحــروب، 
واإلحبــاط،  العامليــة،  االقتصاديــات 
واليأس، والقهرن والجوع، وهذه النسخة، 
تلقي الضوء على موســيقيني من أوكرانيا 
وفلســطني وروســيا ولبنــان، أي من دول 

تعاني جراء الحروب واالحتالالت.
املهرجــان يتضمــن 19 حفلــة تتنــوع بني 
املوســيقى الكالســيكية والجــاز والجــاز 
الشــرقي، واملوســيقى اللبنانية. وســتقام 
أكثريــة الحفــالت في فنــدق البســتان، 
وحفلتان في كنيســة مار يوسف ببيروت، 

وحفلة في كنيسة مار الياس، القنطاري.
ويفتتــح املهرجــان بعزف منفــرد لعازفة 
الكمــان االميركية من اصل صيني، ايللي 
ســو، وترافقهــا اوركســترا مــن ايطاليــا 
بقيادة قائدة االوركسترا االيطالية جيانا 
فراتــا. ويختتم املهرجان بحفلــة عنوانها 
«موســيقى مــن أجــل الســالم» تعزفهــا 

اوركسترا موسيقيي أوروبا الشباب.
ومن ابرز محطات املهرجان، حفلة في 24 
شــباط، تحييها عازفة البيانو االوكرانية 
فالنتينــا ليزيتــزا، في الذكرى الســنوية 
األولــى لالجتياح الروســي ألوكرانيا. كما 
جــه هــذه الســنة جنوبًا، 

ّ
أن املهرجــان يت

ففــي صيــدا، فــي خــان صاصــي، تقام 
ــان فارس 

ّ
أمســية جــاز شــرقي مــع الفن

اســحق والرباعي خام. وفــي صور، تحيي 
 YMEO لألوركســترا املوسيقية األوروبية

Forliba- مة
ّ

 االتعاون مع بلدية صور ومنظ
no، حفلة خاصة لقوات اليونيفيل عنوانها 

«باسم حفظة السالم».
ومن أبرز محطات البرنامج حفلة غنائية 
م علــى مدى ليلتــني عنوانها 

ّ
قد

ُ
شــرقية ت

«جايــي اإليام» مــن إعداد الفنــان جورج 
ف كلمــات األغنيات ولّحن 

ّ
خباز، الذي أل

معظمها، «وهي مزيج من الغناء واملســرح 
والشــعر والحنــني للوطن، وفيها شــريط 
سينمائي موسيقي، وتحية الى موسيقيني 
لبنانيــني كبار. ويتضمــن البرنامج أيضًا 
حفلــة عنوانهــا «ايقاعــات مــن الشــرق 
والغرب» لعازف البيانو اللبناني الفرنسي 
عبــد الرحمــن الباشــا، ترافقــه عازفــة 
أســتريغ  األرمنيــة  الفرنســية  التشــيللو 

سيرانوسيان..
تحضر موسيقى الجاز في حفلتني: األولى 
كالســيكية، والثانيــة تخيم عليهــا اجواء 
الجــاز الشــرقي، ويبــرز فــي البرنامــج 
قداس هايدن العاشر «املناهض للحرب» 
بحســب مارتشــانو، والــذي ألفــه هايدن 
في العــام 1796، بينما كانت النمســا في 
خضّم الحــرب وكانت تخشــى االجتياح، 
تعزفه االوركســترا الفلهارمونية اللبنانية 
ويحييهــا كــورس جامعــة ســيدة اللويزة 

بقيادة األب خليل رحمه.
مســاحة  ســنويًا  املهرجــان  ويخصــص 
لألوبــرا، ويســتضيف فــي هــذه الــدورة 
ايلينــا  املعروفــة  الروســية  الســوبرانو 
ستيكينا. ويبرز من روســيا عازف البيانو 

الشاب ألكسندر مالوفوفيف.

Housse Of The Drag-  ممتلكت شــخصيات مسلســل
on“»  بيــت التنــني خياال دراماتيكيا مصــدره النظرة 
التاريخيــة للعالــم، الذي بنــاه مؤلف سلســلة أغنية 
الجليــد والنــار جورج.ر.ر.مارتــن بنظرتــه املبتكــرة 
واملثيرة الهتمام القارئ قبل املشــاهد السينمائي. إذ 
يعيدنا في هذا الجزء الى ما قبل الكثير من السنوات 
التي تتخطــى املئتــني اال قليل الى ســاللة تارغاريان 
ذات الشعر األبيض. والتي استمرت لعقود من الزمن 
مــع التنانني وملك ويســتروس حاكم املمالك الســبع 
وشــقيقه وابنتــه راينيرا، والتــي تتنافس مــع الرجل 
لوجودهــا فــي الحكم كامــرأة، وألول مرة فــي تاريخ 
ساللة تارغاريان. بل ووصولها الى العرش الحديدي 
الــذي تقتــرب منــه زوجته اليســينت، وهــي صديقة 
راينيــرا وزوجة امللك .مما أدى الــى خلط األوراق بني 
الشــخصيات وصراعاتهــا النابعــة من قــوة التوازن 
الدرامــي بني املعنــى الروائــي والحبكــة والتخطيط 
الســينمائي، بــدءا مــن مســارات العائلــة الكبيــرة 
وتنانينهــا، واالنعكاســات الشــخصية خاصــة «ميلي 
ألكــوك» فــي دورها رينيرا الشــابة صاحبــة الطموح 
الهــادئ والحكيمــة فــي طــرق تفكيرها بني املشــكلة 
والحل في مملكة ويســتروس، وتقاليدهــا في تأصيل 
وجودها. لتســتمر في حكم املمالك السبع رغم نبوءة 
أغنية الجليد والنار التــي يؤمن بها امللك وينقلها الى 
ابنتــه. لتنتبــه على خطواتهــا جيدًا قبــل أن تتخذ أي 
قرار تستبد فيه، فالتراجيديا في هذا الجزء هي فعل 
ســردي تمَّ تطويره بمنطق التسلســل الزمني لخرافة 
أو اســطورة تتطابق مع شــكليات النبوءة وموضوعها 
االصطالحــي، الــذي يســمح باالكتشــاف التاريخي 
ألســس األســاطير التي تجســد قوة فعلية في الزمن 
الــذي انطلقت منه القصة أو األصــح امللحمة النارية 
والجليدية، لتسليط الضوء على الصراعات البشرية 
ظهر 

ُ
وفلســفتها من حيث اإلمكانيات الدرامية التي ت

تمثيل العالقات بني األفراد في السالالت النادرة على 
مستوى الفهم السلوكي وقوة ضبط النفس في اتخاذ 
القــرارات البناءة، للحفاظ علــى اإلرث وهو الحفاظ 
على الســاللة التي حكمت املمالك السبع، وصوال الى 
العرش الحديــدي ورمزيته . فهل السياســات املاكرة 
ظهر قوة البشــرية فــي الحفاظ 

ُ
تاريخيا اســطوريا ت

علــى ذاتها، والســيطرة علــى التنني بمعنى تســخير 
القوة الجبارة في الطبيعة لالنسان؟

صــراع التنانني وقــوة النيران وهو الصــراع املركزي 
باســقاطات على األفراد لســاللة يمتلك كل فرد فيها 
التنــني، الذي يولد معه امرأة تتولى العرش وتنشــىء 
نظامها الجديد، لتحقيــق العدالة املفقودة في مملكة 
يغزوها الطموح للسلطة في نفوس األمراء وتنافسهم 
الذكوري على ســلطة يحكمها امللك الــذي تزوج عدة 
مــرات، إلنجــاب الذكــر قبــل أن يحقق ذلــك وُيرزق 

بأمــراء ذكــور، وإن تحقــق ذلك بعــد أن أعلــن ابنته 
الوريثــة الشــرعية للملك بعــد مماته. فامللك املســن 
شــعر بالندم بعــد أن ُرزق بأحفاد ذكــور أيضا وأراد 
تغييــر الوصية، ليعطــي الحفيد الذكــر حق الخالفة 
والجلــوس علــى العــرش الحديــدي في ظــل الحكم 
األبــوي . فهــل الشــخصيات األوبراليــة في مسلســل 
التنانني هي موســيقى بصرية بحد ذاتها تناغمت مع 
اإلخراج واملوســيقى وعظمة هذه امللحمة، التي كتبها 
جورج.ر.ر.مارتــن ؟ وهــل حدة الســيوف فــي العرش 
الحديدي هي أنظمة توارثتها املمالك تباعا في عصر 
ملحمي عززه جــورج .ر.ر. مارتن بقصــة التنانني من 

خالل استرجاع تاريخ املمالك ألكثر من مئتي سنة ؟
نزاعــات عائليــة ارتبطــت بقضايــا شــخصية مــن 
باألســس  املعــززة  التاريخيــة  العصــور  اعــدادات 
واملؤثــرات الخاصة ومنطق الســرد التاريخي، برؤية 
الكاتــب واملخــرج، الــذي أبــدع فــي حبــك الخيوط 
البصرية بمنطق القوة والســيطرة من خالل التنانني 
العظمة والنار، والصدام بني العشــائر إن صح القول 
من حيــث امتالك التنانني والتنافس على العرش بني 
املرأة والرجل، رغــم االنفالت األخالقي، الذي يمثل 
نوعا من القيود العرفية التي كانت تحكم ذلك العصر 
الــذي كتبه» جــورج مارتــن « بحكمة ورؤيــة تاريخية 
مثيــرة للغاية . فهل تتســاوى حلقات مسلســل الجليد 
والنار، وفي قصة التنانني بذرة البداية لتاريخ اعتمد 
فيه املخــرج على الفــالش باك الذي يرويــه مارتن؟ 
أم أن هــذه امللحمــة هي جوهــرة املالحــم الدرامية 

السينمائية أو التلفزيونية عبر حلقات متسلسلة؟.
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H o r o s c o p e  t o d a y

الوقــت يشــير إلــى تحســن فــي 
الحــظ فرصــة ملن يشــكو تعطيل 
في اإلنجــاب  الوقت يعد األفضل 

للبدء ببرنامج عالج صحي .

 بوســعكم القيــام بســفر والفرصة 
للحصــول علــى متطلبــات  قريبــة 
منكم مــن يلتحق بــدورة تعليمية او 

يجتاز اختبارا بنجاح .

 الوقت يشير لتحسن في أوضاعكم 
عليكــم القيــام بتحرك فــي اتجاه 
تحقيق مكاسب او التقديم لدراسة 

عليا او السفر الماكن جديدة . 

دعــوة  لــه  توجــه  منكــم  الكثيــر 
اجتماعيــة، وهناك فرصــة لتحقيق 
أمنيــة شــخصية آو الحصــول علــى 

مطالب انتم بأمس الحاجة لها.

تــزداد تحركاتكــم وتبــدون فــي جــو 
نفســي رائــع، عليكــم اســتثمار هذا 
الوقــت لقضــاء مطالــب معلقــة لكم 

خصوصا في الجانب الحكومي.

البعض قد يتعــرض لحالة من 
التوتــر مــع الحبيــب، وهنــاك 
من يوقــع علــى أوراق رســمية 
عليكــم مراجعتهــا بدقة تجنبا 

للمتاعب.

فــي  ســلبيني  تكونــوا  أال  يجــب 
تعاطيكــم مع أفــراد العائلة لهذا 
الوقت الذي يشــكل لحظة زمنية 

ثقيلة ومليئة باملتناقضات.

تحاولون زيادة إرباحكم وقد تشعرون 
برغبــة كبيــرة لتجربــة حظكــم في 
الدخول بمشروع اســتثماري والكثير 

يؤكد حضوره مهنيا .

 خــالل هــذا الوقت انتــم تحاولون 
ســريعة  جذريــة  تغيــرات  إجــراء 
ممكنة الحصول، ولكــن قد ال تأتي 

بنتائج مرضية توازي ما بذلتموه.

 تشــعرون بضغــوط علــى الصعيد 
النفســي وهناك من يلجأ إلى أحد 
أقربائــه أو أصدقائه للتخفيف من 

الضغط املسلط عليه.

البعــض قد يقــوم بإنهاء شــراكة 
مالية، تزداد من حولكم الضغوط 
الصحية والكثير يبدو عليه التوتر 

نتيجة عدم تلبية متطلباته .

صحيــة،  متاعــب  مــن  تعانــون   
البعــض يحظــى بفرصــة عمــل 
قيــادة  أثنــاء  االنتبــاه  عليكــم 
مركباتكم أو التواجد في األماكن 

املزدحمة .

 نظمــت جامعــة بوليتكنيــك أربيــل بالتعــاون مــع 
منظمة الغذاء العاملي WFP  االسبوع املاضي جلسة 
نقاشية، ناقشــت من خاللها مشروع جسور، الذي 
يهدف الى دعم وتعزيز قدرات الشــباب، ال ســيما 
الذين هجروا مــن مناطقهم وخريجي الجامعات، 

والذين لم يحصلوا على فرصة 
للتعني.

دورات  عــن  عبــارة  املشــروع 
مكثفــة تقــدم يوميــا بنظامني 

الحضــوري واالكترونــي ”اون الين“، وتســتمر ملدة 
خمســة أشــهر،  يتم في ختام الدورة ايجاد فرص 

عمل للشباب . 
الدكتــور ادريــس محمــد طاهــر رئيــس جامعــة 
بولتكنيــك أربيل في حديثه لـ“لصبــاح ” قال:“ كما 
هو معلــوم لدى الجميــع إنَّ الجامعات هي وســيلة 
لتطوير القــدرات والتجديــد والحداثــة والتطوير 
وبنــاء املجتمعــات، وهــي تتحقق من 
البحــوث  وتقديــم  املعرفــة  خــالل 
مــن  املجتمــع،  وخدمــة  العلميــة 
خالل أســاتذة الجامعات والطلبة، 

وكذلك من خالل التجمعات العلمية مع املنظمات، 
فاملشــروع الــذي قدم وبدعــم مالي مــن الحكومة 
األملانية، ما هو اال محاولة لتعزيز قدرات الشــباب 
وامكانياتهــم للحصول على فرص تعيني، ال ســيما  
في مجاالت اللغة والبحوث العلمية ومجاالت ســوق 
العمــل، ونحن مســتمرون في هذا املجــال، اضافة 

الى مشاريع أخرى مستقبلية.
امــا الدكتــور عبداللــه عمــر ياســني نائــب مدير 
املشــروع أشــار إلى أن مشروع جســور يهدف  الى 
إيجــاد فــرص عمــل للشــباب املهجريــن، والذين 
هم في املخيمــات وخريجي الجامعــات، الذين لم 
يحصلــوا علــى فرص للتعيــني والعمل، وفــي يومنا 
هــذا أصبحــت الشــهادة الجامعيــة ليســت كافية 
وحدهــا مــن أجــل إيجاد فرصــة عمــل، لذلك في 
هذا املشــروع يتم تقديم املعونة للشباب لكل ما هو 
مفيد من أجــل تطوير مهارات الشــباب، مثل تعلم 
اللغــات العامليــة اإلنكليزيــة ومجاالت الحاســوب 
وإدارة االعمــال ، مبينــا نحن لدينــا إحصائية أن 
68 % مــن ســكان العــراق اجمــع هم من شــريحة 
الشــباب من أعمار 24 عاما فمــا دون، وهذا يثيت 
لنا ان الشباب هم مســتقبلنا، وال بد منا جميعا أن 
نقدم لهم كل اإلمكانيــات ودعم مهاراتهم وتطوير 
امكانياتهم، ونحن استهدفنا الشباب من األمار 18 
الــى 35 عاما، وان يكونوا مــن ذوي الدخل املحدود 
وليس لديهــم عمل وباألخــص النســاء، لكي يكون 
 لديها مــردود مالــي تتمكن من مســاعدة نفســها 

وأسرتها.
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معالجات لقضايا تتعلق باإلرهاب 
ــدت في 24  من منظوٍر ثقافي ُجسِّ
ملخرجني  قصيرًا  سينمائيًا  فيلمًا 
شباب، منها الروائي والتسجيلي 
واالنميشــن بواقــع 12 فيلمــًا من 
إقليــم كردســتان العــراق وباقي 
املحافظات العراقيــة، و12 فيلمًا 
مــن دوٍل متعــدده منهــا ســوريا 
 
ً
ومصــر وإيــران وليبيــا، فضــال
عن املغــرب والجزائــر وآخر من 
أملانيا، عرضت في سينما امباير 
بفاميلــي مــول فــي أربيــل خالل 
مهرجان "السينما ضد اإلرهاب" 

اختتمــت  والــذي  الســابعة  بدورتــه 
فعالياته أمس الجمعة.

قضايــا  تحاكــي  املشــاركة  األفــالم 
مختلفــة  أوجــه  تمثــل  ــة  اجتماعيَّ
لإلرهــاب، كما أنها شــملت معالجات 
لقضايا تتعلق بالعنف األسري والعنف 
ضــد املــرأة وأخــرى تمثلــت بالفكــر 
واالقتصــاد، إذ عالجتهــا مــن منظوٍر 

ثقافي عبر شاشات السينما.
تنافســت األفالم على خمــس جوائز، 
 عن جائــزة لجنة التحكيم التي 

ً
فضال

شكلت برئاســة املخرج كريم عبد الله 

محمــد، وعضويــة كٍل مــن املخرجني 
تحســني فائق، محمــد برزانــي وعبد 
الخالق جودت، ومديــرة اإلنتاج مزنة 

األطرش.
رئيس املهرجان بشــتوان عبد الله قال 
لـ"الصباح": "مــن خالل هذا الكرنفال 
الســنوي الذي نســتعمل فيه الســينما 
نحارب بالفن الفكــَر اإلرهابي، وهذا 
العام احتضن مشــاركيه وضيوفه من 
الفنانني العرب والنقــاد واإلعالميني 
وكان منهــم الفنــان الســوري ممدوح 
الــذي عبــر عــن ســعادته  األطــرش 

باملشاركة في هذا املهرجان".

تضمنت فعاليــات الكرنفال باإلضافة 
تشــكيليًا  معرضــًا  األفــالم  لعــرض 
للرسامة الشابة سبيدا وكانت لوحاتها 
املعروضة تعبر عن الســالم والتفاؤل، 
ة  كما شهد الكرنفال إقامة ندوة حواريَّ
مفتوحة ناقش خاللها الحضور كل ما 

يتعلق بأمور السينما ما لها وما عليها.
التحكيــم كريــم عبــد  رئيــس لجنــة 
الله أوضــح بالقول: "بمــا أنَّ اإلرهاب 
 الــى فعٍل فيجــب أْن 

ٌ
هــو فكٌر متحــول

يحارب باألســلوب ذاته، والسينما هي 
وسيلة تقف ضد انتشار اإلرهاب، وإنَّ 
املهرجان هو املتنفس الوحيد للفنانني 

الشــباب لتقديم أعمالهم، أيضًا 
األفــكار  لتالقــح  مناســبة   

ُّ
يعــد

مبدعــي  وبــني  بينهــم  واآلراء 
التــي أخــذت املســحة  الســينما 
ة، وفي هــذا املهرجان يتمُّ  الدوليَّ
شــرٌح تفصيليٌّ عــن اإلرهاب من 
خالل شاشة السينما فهو يبني أنَّ 
اإلرهاب ليس سياســيًا فقط إنما 

هو إرهاٌب فكريٌّ واجتماعي".
فــي ختام الحفل وزعــت الجوائز 
بــني الفائزين وتمت علــى النحو 
التالــي: (جائزة أفضل ســيناريو 
لفيلــم "هيدفــون" إخــراج هيفار 
أحمد، وجائزة أخرى ذهبت الى 
أفضــل إخــراج لفيلــم "التمثال" 
إخراج بــروا كامــل، وهنالــك جائزة 
ألفضــل أداء عــن فيلم "املــال" إخراج 
بهاء الكاظمي، أما الجائزة الخامســة 
فذهبــت الــى أفضل فيلــم "أين نحن" 
إخــراج كي بهــار، بينما جائــزة لجنة 
فيلــم  نصيــب  مــن  كانــت  التحكيــم 
"شاش" للمخرج علي الكعبي، وهنالك 
جائزة أخرى من لجنة التحكيم لفيلم 
"فتاة الريح" إخراج دانا كريم، وأخيرًا 
جائــزة مقدمــة مــن إدارة املهرجــان 
للممثلــة ريــان علــي فــي فيلــم "لحن 

السحر" إخراج كاروان اوات.
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مؤخرًا، انطلقت في مدينة أربيل أعمال امللتقى األول 
لتكريم رواد اإلعالم واإلنسانية والفنية والعلمية في 

عموم العراق للعام 2023 بحضور واسع.
وقال مدير مركز اإلعالم الدولي للتدريب والتطوير 
ورئيس االتحاد العــام للصحفيني واإلعالميني فرع 
أربيل اإلعالمي ســعد العبيدي: إن "هــذا هو امللتقى 
الســنوي األول الــذي أقيم مــن قبل االتحــاد العام 
للصحفيــني واإلعالميني لتكريم رواد اإلعالم للعام 

2023، وكذلك نخبة من الشخصيات اإلنسانية". 
وجــاء امللتقــى األول تحــت شــعار "إعــالم يصنــع 
اإلنســانية" بناء على الطلبات املقدمة من مجموعة 

من اإلعالميني واملنظمات املحلية والناشطني. 
مشــاركة  ضــم  امللتقــى  أن  إلــى  العبيــدي  وأشــار 
18 محافظــة، مــن خــالل تقديــم الســير الذاتيــة 
حيــث  املنصرمــة،  لألعــوام   للشــخصيات 
شــكلنا مــن خالل لجنــة مــن مراكزنا وهــي مركز 
اإلعــالم الدولــي، ومركز اإلعــالم الجديد، وأيضا 
مــن االتحاد العــام واللجنــة الفرعيــة لالتحاد في 
إقليم كردســتان، إذ تم اختيار 75 شخصية من بني 

175 شخصية. 
كمــا وتخلل هذا امللتقــى العديد مــن ورش التدريب 
حــول دور اإلعالم فــي الحد مــن ظاهــرة االبتزاز 
 عن دور الصحافة اإلنســانية في 

ً
االلكتروني، فضال

البالد.

 

 

{ } { }

{ }

آالف املشــاهدات حصدتهــا أغنية نجم 
برامــج املواهــب عــراق "ايــدول" الفنان 
علي الســالم.. عندما طرح عمله الجديد 
"حســبي الله" على قناة روتانــا، املعروفة 
باســتقطاب نجوم الصف األول من كبار 

الفنانني.
لكــن العمل هــذه املــرة كان مختلفًا، فهو 
من انتــاج برنس الغنــاء العربــي الفنان 
ماجــد املهنــدس، الذي تكفل بــه وتعاون 
على تســهيل انطالقته للعربية، عبر أهم 

محطة غنائية وهي روتانا..
وقال علي السالم في تصريح لـ "الصباح" 
إنني "سعيدًا جدا بهذا العمل الذي أتوقع 

أن تكون له بصمة عربية".
وتابــع: هذا هــو التعامــل األول مع ماجد 
املهندس، الذي أشــعر باالمتنــان الكبير 

لــه، كذلــك للملحــن املعــروف وصانــع 
النجوم علي صابر، الذي أشرف على كل 

تفاصيل العمل أوال بأول.
وأضــاف: كذلــك أشــعر باالمتنــان مــن 
الشــاعر الكبير فائق حسن، فمن خالله 
"الســيفي"  فــي  المعــة  أســماء  وضعــت 
الخاص بي، "وأنــا في بداية طريق الفن، 
األمــر ذاتــه مــن ناحيــة التوزيــع حيــث 
تعاملــت مع املوزع محمد القيســي"، وفقًا 

لتعبيره.
يذكــر أن الفنــان علــي الســالم كان قد 
اشترك ببرنامج املواهب عراق "ايدول"، 
ووصل إلــى املرحلة النهائيــة، وقدم من 
خاللــه أنواعــًا عدة مــن األغانــي، كونه 
اشــتهر وعرف بخامــة صوته الواســعة، 
وخصوصــا فــي تقديــم األغانــي باللغة 
العربية الفصحــى، من اجل أن تصل إلى 

جمهور الوطن العربي.

نظمت كلية العلوم في جامعة ميســان حلقة نقاشية 
عن تحضير وتشخيص "بومليرات" مطعمة بأوكسيد 
الحديد ودراســة كفاءتها التحليليــة في إزالة بعض 
ايونــات العناصر مــن املحاليل املائيــة للباحثة نور 

صباح كاظم.
وتناولــت الحلقــة النقاشــية تحضيــر نوعــني مــن 
السطوح املطعمة بأوكسيد الحديد النانوي، وبنسبة 
مــزج مختلفــة الختيــار النســبة االفضل وبأنســب 
الظروف من دراسة تأثير الدالة الحامضية ودرجة 
الحــرارة والزمــن مــع محاليــل ايونــات العناصر 

الثقيلة. 
 عن 

ً
وبينت مدى انطباقها علــى النموذجني، فضال

مدى االســتفادة من الســطوح املحضرة فــي إزالة 
ملوثات املاء.

أقامــت جامعــة العــني فــي محافظــة ذي 
عنــوان  حملــت  علميــة  محاضــرة  قــار 
"الناصريــة متحــف االثار العاملــي" قدمها 
الباحث اآلثاري عامــر عبد الرزق، تناولت 
االكتشافات واملشــروعات األثرية الجديدة 
 عــن التعريف وزيادة 

ً
في املحافظة، فضال

الوعــي بأهميــة املواقع األثريــة التي تزخر 
بها املحافظة.

ورؤســاء  واألســاتذة  الطلبــة  وتفاعــل 
الجامعــات العراقيــة مــع طروحــات عبد 
الرزق، في ما اشار إليه بشأن أهمية املواقع 
االثريــة في جذب الســواح من مختلف دول 
العالــم، باعتبارها صناعة مســتقلة يجب 

العمل على دعمها ورعايتها.

ألــق  منظمــة  تســتعد 
مــع  بالتزامــن  الطفولــة 
إلقامــة  الربيــع  عطلــة 
احتفالية ترفيهية، تتضمن 
وموســيقى  حــرًا  مرســمًا 
 عــن فقرة 

ً
وشــعرا، فضال

بحسب  وهدايا،  مسابقات 
رئيــس املنظمة املهندســة 
فاتــن عبــد االلــه أحمــد، 
في الســاعة العاشــرة من 
صبــاح اليــوم الســبت في 
ســاحة  الســعدون  شــارع 
عمارة  وتحديدًا  الفردوس 

فخري الدين. 

تعــود أول رؤيتــي ألجهــزة الصــرف اآللي إلــى صيف عــام 1986م في 
السعودية، وقد كانت تعيش مع بقية بلدان الخليج خدمات متطّورة عامليًا 
على مســتوى االتصاالت واملصارف، بينما كان بلدنــا يعاني العزلة من 
ذلك كله، تحت مآثر: «القادسية الثانية» و«الدفاع عن البوابة الشرقية»!

شــهدت تلك البلــدان وغيرها مــن دول الجوار نقلة كبيــرة في خدمات 
املصارف، بعد أن تحّولت إلى ثقافة مجتمعية قائمة على شبكة متكاملة 
 ثقافة آمنة 

ّ
من الُبنــى التحتيــة، واإلدارة العلمية واإلنســانية، في ظــل

قائمــة على الثقة بني املواطن والحكومة، وفي املقابل انكمشــت الثقافة 
املاليــة واملصرفية فــي بلدنا أكثر أســوة بتخلف بقية النظــم اإلدارية، 
الســّيما بعد أن تحّولنا إلى عنتريات: «ضّم األصــل إلى الفرع» و: «حرق 
نصف إســرائيل وتحرير فلســطني من البحر إلى النهــر» وأمثال ذلك، 

م!
ّ

لنخسر بذلك ربع قرن من زمن التقد
فــي بلــدان الخليــج اليــوم وإيــران وتركيا 
وحتى األردن وســوريا قبل دخولها في نفق 
مة على مســتوى 

ّ
الدمار، تجربة بنكية متقد

الخدمــات  وتقديــم  املصرفيــة  األنظمــة 
للمواطن، ال مجــال ملقارنتها بالعراق. وإذا 
شــئنا اإلنصاف فالســبب ال يعود إلى فارق 
االنشــغال بــني تلــك البلــدان وبلدنــا إّبان 
النظــام الســاقط، بــل أيضــًا إلــى عالقة 
الثقة بــني مواطني تلك البلدان وحكوماتها 
ونظمهــا اإلداريــة، إذ لــم يكــن املواطــن 
هنــاك يعيــش القلــق والشــك والريبة، بل 
خراتــه كما كان 

ّ
الخوف علــى أموالــه ومد

العراقــي يعاني من ذلك وال يــزال. واألهّم 
مــن ذلك برأيي هــو الفارق فــي الخيارات 
االقتصادية، فبينما كنــا نعيش تحت نقمة 
االقتصــاد االشــتراكي األحــادي الصلب، 
كان اآلخــرون ينعمون ببعــض ِنَعم اقتصاد 

السوق بصيغته املركبة املرنة.
بعد السقوط شهدنا تطّورًا كبيرًا في األفق 
واإلعــالم  السياســية  والحريــة  والســفر 
املفتوح، لكن بقينا بمعزل شبه كامل تقريبًا 
عن التطّورات فــي األنظمة املصرفية، ولم 
 تجربتنا لآلن إلى مماشــاة ما موجود 

َ
تــرق

في دول الجوار، ال ســّيما الخليــج وإيران، 
إذ تطــّور الدفع اإللكتروني هناك في املحالت واألســواق، بل تحّول إلى 
ثقافة شــائعة حتى عند باعة الخضرة والفواكه املتجولني، ما قلل كثيرًا 
 عن تطــّور الحواالت وتدوير األمــوال، واإليداع، 

ً
مــن دور النقد، فضال

والقروض، واألرباح.
الحكومة قــّررت إدخال نظــام الدفــع اإللكتروني بعد أشــهر من اآلن، 
 عن الُبنى التحتية، 

ً
 منه، لكن فضال

ّ
وهذا ليس خيارًا، بل هو مسار ال بد

وتدريب العنصر اإلنســاني؛ يحتاج القــرار أيضًا حتى ينجح، إلى ثقافة 
اجتماعيــة يســهم بها الجميع مــن اقتصاديني ومصرفيني وسياســيني 
وإعالميــني واجتماعيــني، بــل حتى املنابــر الدينيــة، ما يفتــح املجال 
ملعالجات فقهية معاصرة مســتبصرة وجديدة، بشــأن النقد والبنوك، 

ومفهوم اإلدخار واألرباح املصرفية وما إلى ذلك.

فكرة

 


