
Mon. 6. Feb. 2023 Issue No. 5608 2023 6 500 16

w w w . a l s a b a a h . i q

ch.editor@alsabaah.iq

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

التالعب  على  غرامة  العامة  املرور  مديرية  فرضت 
أو إخفاء لوحات تسجيل املركبات تصل إلى 100 ألف 

دينار.
بغداد  فــي  "مــفــارزهــا  أن  للمديرية،  بيان  وذكــر 
واملحافظات مستمرة برصد جميع املركبات املتالعب 

بأرقامها".
وأضاف، أن "املرور العامة قررت فرض غرامة مالية 
قدرها 100 ألف دينار عراقي بحسب املادة 25 ثانيا 
( ج) من قانون املرور رقم 8 لسنة 2019"، مشيرًا إلى 
تحريفها  أو  املركبات  بأرقام  التالعب  "مخالفة  أن 
تعتبر من املخالفات املرورية الجنائية التي لها تبعات 

قانونية".

الشأنني  في  وخبراء  ومراقبون  سياسيون  ر 
ّ
حذ

أسعار  ارتفاع  إمكانية  من  واملالي  االقتصادي 
األسواق  في  ارتفاع  من  يتبعه  وما  الدوالر  صرف 
للدولة  العامة  املوازنة  ــرار  وإق تشريع  حال  في 
2023 من دون أن تسبق ذلك إجراءات ومعالجات 
الــدوالر،  صرف  سعر  باستقرار  سهم 

ُ
ت حقيقية 

برميل  سعر  واحتساب  العامل  هذا  أنَّ  مبينني 
املوازنة  قانون  تشريع  اآلن  حتى  يؤخران  النفط 

املرتقبة.
ر اللجنة املالية النيابية للدورة الرابعة،  ح مقرِّ ورجَّ
الدكتور أحمد الصفار، في حديث لـ"الصباح"، أْن 
إذا أرسلت من قبل مجلس  "املوازنة" حتى  تتأخر 
الوزراء إلى مجلس النواب "كونها بحاجة إلى فترة 

زمنية ملا فيها من إشكاليات".
املعلومات فإنَّ رئيس مجلس  أنه "بحسب  وأوضح 
أولى  وكخطوة   - السوداني  شياع  محمد  الــوزراء 
بما  املوازنة  لهيكلة  بسيطة  بإعادة  قام   - جيدة 
يتوافق مع منهاجه الحكومي، خاصة في ما يتعلق 

بإيجاد الحلول ملعالجة الفقر والبطالة والتضخم 
وغيرها".

(سعر  املوازنة  ستواجه  التي  "اإلشكالية  بأنَّ  ونّوه 
برميل النفط) الذي يتم تحضير املوازنة وبناؤها 
بني  النفط  أسعار  تذبذب  ظل  وفي  أساسه،  على 
على  مشكلة  املشّرع  تواجه  واالنخفاض،  االرتفاع 
أي سعر ستعتمد املوازنة،  باإلضافة إلى إشكالية 
سعر صرف الدوالر، وهذه مشكلة كبيرة، خاصة 
أنَّ هناك حديثًا بأنَّ الحكومة ستغير سعر الصرف 

املعتمد في املوازنة".
املوازنة  إقرار  تم  ما  إذا  أنه  من  الصفار  ر 

ّ
وحذ

خالل  من  السوق  في  األمــوال  ضخ  عملية  وتمت 
اإلجراءات  نفس  على  اإلبقاء  مع  العامة  النفقات 
من  ويزيد  م 

ِّ
"سيضخ ذلــك  فــإنَّ  الفّعالة،  غير 

أنَّ  اعتبار  على  ــك  وذل الــصــرف،  سعر  مشكلة 
زيادة كمية النقد في التداول تؤدي إلى طلب أكبر 
إلى مزيد من  بــدوره  يــؤدي  الــذي  ــدوالر،  ال على 
االرتفاعات إذا لم يتم اتخاذ اإلجرءاءت الالزمة 

بعرض الدوالر".
البنك  اتخذها  التي  األخيرة  ــراءات  اإلج وبشأن 

نائب  مع  الخاص  االجتماع  بعد  العراقي  املركزي 
رأى  إسطنبول،  في  األميركي  الخزانة  رئيس 
بها"،  بأس  "ال  أولية  إجراءات  حزمة  أنها  الصفار 
"حازمة  إجـــراءات  بحزمة  إلحاقها  إلــى  داعيًا 
"مسألة  على  بالتركيز  طالب  كما  وســريــعــة"، 
في  الحكومة  تدخل  إلــى  باإلضافة  التهريب"، 
وبائع  كعارض  الحكومة  ودخــول  السوق  مراقبة 
وأضاف،  الكلفة،  بسعر  األساسية  خاصة  للسلع 
أمام  املركزي  البنك  فإنَّ  اآلخر،  الجانب  "في  أنه 
يًا في القطاع 

ّ
تحٍد كبير وعليه أْن يكون صارمًا وحد

الخاصة  املــصــارف  بعض  مع  خاصة  املصرفي 
إرباك  في  بالتسبب  اتهمهم  الذين  واملضاربني"، 
السوق وإفشال كل محاولة يقوم بها البنك املركزي.
االقتصادي،  الشأن  في  الخبير  قال  جانبه،  من 
حديث  في  علوش،  باقر  جعفر  الدكتور  األستاذ 
عالقة  له  املوازنة  إقــرار  "تأخر  إنَّ  لـ"الصباح": 
الدوالر في السوق املوازي"،  ارتفاع صرف  بأزمة 
مواءمة  مــدى  في  تكمن  "العالقة  أنَّ  موضحًا 
النفقات للفجوة في سعر الصرف ومحاولة ردمها 
التجارة  لدعم  املوجهة  النفقات  زيادة  خالل  من 

الخطاب  في  عنه  أعلن  ما  ــذا  وه الخارجية، 
الرسمي للدولة". 

"بل  باملوازنة،  يرتبط  ال  الصرف  سعر  بأنَّ  ونّوه 
بسعر  تتأثر  التي  هي  املوازنة  فإنَّ  العكس،  على 
النفقات  بحجم  يتعلق  ما  وفي  الــدوالر"،  صرف 
دينار)  تريليون   200) املوازنة  في  التقديرية 
"معادلة  أنها  مقابل سعر الصرف، أوضح علوش 
سعرية تساعد في زيادة الكتلة النقدية الدينارية 
مع  الحجم)  (بهذا  الكلي  الطلب  لتقيد  املوّجهة 
سهم 

ُ
ست وبالتالي  الدوالرية،  اإليرادات  محدودية 
في رفع قيمة الدوالر أمام الدينار العراقي".

ودعا الخبير إلى إيجاد معالجة آنية لألزمة عبر 
مناسيب  ضبط  أولها  حقيقية:  منطلقات  ثالثة 
آلية  إيجاد  وثانيها  تضخيمها،  وعــدم  السيولة 
(الدينار  العملتني  بني  العالقة  تحكم  جديدة 
العتيقة،  العملة  نافذة  قواعد  خارج  ــدوالر)  وال
وتوجيهها  الخارجية  التجارة  ضبط  وثالثها 
األمد  في  املعالجات  أما  الضرورية،  السلع  نحو 
وغلق  الداخل  نحو  الطلب  توجيه  فهي:  املتوسط، 
اقتصادية  بيئة  وخلق  للتهريب  الحقيقية  املنافذ 

إلى  العودة  في  بأس  وال  الوطني،  لإلنتاج  سليمة 
تفعيل ستراتيجيات التصنيع إلحالل الواردات.

ورأى علوش أنَّ "الترقيعات اآلنية التي تساعد في 
توسيع قاعدة توفير الدوالر تخلق هشاشة في سوق 
ويجب  وقت،  أي  في  األزمة  تتفاقم  وقد  الصرف 
إعادة صياغة السياسات النقدية واملالية ومغادرة 
أثبت  الذي  حاليًا   السائد  املالية  الهيمنة  أسلوب 

عدم قدرته على معالجة األزمات الطارئة". 
أما الخبير االقتصادي، نبيل املرسومي، فبني في 
سيؤدي  املوازنة  "إطالق  أنَّ  لـ"الصباح"،  حديث 
واالستثماري،  االستهالكي  بشقيه  اإلنفاق  إلى 
ما  إضافية  أموال  إنفاق  إلى  سيؤدي  الذي  األمر 
وهذا  الحكومي،  واإلنفاق  باألموال  تضخما  د 

ّ
يول

بالدوالر،  املمولة  االستيرادات  زيادة  إلى  يؤدي 
فيزداد الضغط على العملة الصعبة"، مشيرًا إلى 
أنه "إذا لم يستقر سوق الصرف في العراق فمن 
سعر  ارتفاع  إلى  املوازنة  إقرار  يؤدي  أن  املمكن 

الصرف وبمستويات أعلى مما هي عليه اآلن".

جلسة  السياسي"  للحوار  "املستقبل  ملتقى  عقد 
ناشئة  وكيانات  ــزاب  أح فيها  شاركت  سياسية 
البرملان،  عن  بعيدة  األحــزاب  دائرة  في  مسجلة 
مع  التواصل  على  الجلسة  فــي  االتــفــاق  ــرى  وج
قانوني  في  رأي  لها  يكون  بأن  إللزامه  البرملان 
االنتخابات واألحزاب لكونها أحزابا رسمية ويجب 

أن يكون لها رأي في إقرار القوانني. 
حديث  في  األســدي،  حسني  امللتقى  مؤسس  وقال 
على  أخذنا  امللتقى  تأسيس  "بعد  إنه  لـ"الصباح": 
املشاركة  غير  السياسية  ــزاب  األح جمع  عاتقنا 
تمثيلها  خالل  من  حاليًا  السياسية  العملية  في 
البرملاني، السيما أن لديهم رؤى وأفكارا إزاء بعض 
القوانني وخصوصًا تعديل قانون االنتخابات الذي 

سيقرأ في مجلس النواب".  
حتى  مستمرة  امللتقى  "جلسات  أن  ـــاف،  وأض
الوصول إلى اتفاق إلنضاج قانون انتخابات حقيقي 
القانون  يكون  وال  استثناء  دون  من  الجميع  ينفع 
جهة"،  أي  بإقصاء  أو  أخــرى  دون  لجهة   

ً
مفصال

اقترح  كما   - للملتقى  املقبلة  "الجلسة  أن  مبينًا 
والجديدة  الناشئة  السياسية  ــزاب  األح ــاء  رؤس
قانونيًا  للضغط  مخصصة    - سابقًا  واملسجلة 
االنتخابات  قانون  تشريع  في  املساهمة  باتجاه 

املقبلة". 
بدوره، بني أمني عام حركة "كفى" رحيم الدراجي، 
اليساسية  "الكيانات  أن  لـ"الصباح"،  حديث  في 
الخطوات  بعض  إلى  وتتوصل  تجتمع  أن  ارتــأت 
عملية  تكون  تكاد  السياسية  العملية  ألن  املهمة، 
غير موفقة، إضافة إلى ذلك فإن املنهاج الوزاري 
هذا  من  األول  تشرين  في  يكون  أن  قرر  للحكومة 
العام تحديد لتوقيت إجراء انتخابات مبكرة وعلى 

عليه  صوت  الذي  التعهد  بهذا  تلتزم  أن  الحكومة 
البرملان". 

تعد  الجديدة  السياسية  "الكيانات  أن  وأضــاف، 
العملية  يخص  ما  في  واآلراء  املقترحات  بعض 
االنتخابية املقبلة التي تحتاج إلى لوازم منها قانون 
املفوضية  وقانون  ــزاب  األح وقانون  االنتخابات 

العليا املستقلة لالنتخابات". 
ستتوصل  البرملان  خارج  "األحزاب  أن  إلى  وأشار 
بمشاركة  البرملان  إلــزام  وهي  مهمة  نتيجة  إلى 
وأن  األحــزاب  دائرة  في  املسجلة  األحــزاب  جميع 
يكون لها رأي في قانون االنتخابات وكذلك بقانون 
األحزاب من أجل املشاركة، وألنها أحزاب رسمية 
مسجلة في دائرة األحزاب فالبد من أن يكون لها 
رأي في القانون املقبل، وسيكون هناك إصرار على 
في  السياسية  والكيانات  األحــزاب  كل  من  ذلك 

املرحلة املقبلة".

في  تحقيق  فتح  عن  جمركي  مصدر  كشف 
تجارا  بــأن  يشتبه  تصاريح  تــزويــر  جــرائــم 
مؤكدا  فيها،  متورطون   جمركيني  وموظفني 
أساليبهم  إعاقة  تستهدف  حملة  هناك  أن 

املستجدة بالتزوير والتحايل املالي. 
وأفاد املصدر لـ"الصباح": بأن "التحقيق يغطي 

 ،"2022 إلى   2010 العام  من  املمتدة  الفترة 
أسبابا  الفساد  مكافحة  لجنة  "لدى  أن  مبينا 
ارتكاب  باحتمال  االعتقاد  إلى  تدفعها  وجيهة 
من  ولذلك  الفترة،  هذه  خالل  تزوير  أعمال 
بتحقيق  وربطه  أولي،  تحقيق  فتح  الضروري 
سابق عام 2017 لم يفض إلى النتائج املرجوة".

التي بدأت  "التحقيقات  أن  إلى  وأشار املصدر 
على  الفساد  مكافحة  لجنة  قبل  من  لتوها 

نطاق واسع، كان قد سبقها تحقيق عام 2017 
بشأن تصاريح مزورة تؤول إلى مصارف أهلية 
ومستوردين "، الفتا إلى أن "املعالجة آنذاك لم 
تكن باملستوى املطلوب، إال أنها كشفت عن تلك 

األعمال القذرة لتهريب العملة األجنبية".
وتوقع املصدر أن "تثير قضية تزوير التصاريح 
مليارات  بتهريب  الــصــدد  هــذا  فــي  ســوابــق 
تباطؤ  ظل  في  البالد  خــارج  إلى  الـــدوالرات 

عن  كاف  بشكل  تكشف  لم  التي  باإلجراءات 
 ،"2017 عام  في  املؤجلة  العملة  فساد  أنشطة 
مؤكدا أن "محاوالت لبعض املصارف والتجار 
من  الرغم  على  املنحى  نفس  تنحو  تــزال  ال 
إجــراءات   2022 عام  مطلع  الجمارك  اتخاذ 
مشددة أدت إلى ضبط عدد كبير من املزورات 

أحيلت للقضاء".

3 تفاصيل�

  

يتهيأ العراق إلطالق ستراتيجيته الخاصة 
املقبلة،  العشر  للسنوات  والتعليم  بالتربية 

بعد عمل تحضيري دام لثالث سنوات.
لتطوير  العليا  للجنة  التنفيذي  املــديــر 
املشرفة  اللجنة  ورئيس  العراق  في  التعليم 
للتربية  الوطنية  الستراتيجية  إعداد  على 
والتعليم (2022 - 2031) حامد خلف قال إن 
اللجنة "تتكون من وزارات التربية، التعليم 
العالي والبحث العلمي، املالية، التخطيط، 
مشيرًا  املستشارين"،  هيئة  إلى  باإلضافة 
 بالتعاون 

ٌ
إلى أن "الستراتيجية تخللها عمل

املحليني  والخبراء  الدولية  املنظمات  مع 
واألجانب ملا يقارب الثالث سنوات".

أن  لـ"الصباح"،  حديث  في  خلف،  وأضاف 
املتكافئ  الوصول  على  تؤكد  "الستراتيجية 

وتزويد  الشامل  والتعليم  الــجــودة  ــى  إل
املجتمع  في  املطلوبة  باملهارات  الشباب 
املعرفي واملساهمة في التنمية االقتصادية 

واالجتماعية املستدامة".
سبعة  مــن  "تكونت  إنــهــا  بــالــقــول:  وتــابــع 
السابقة  الستراتيجية  األول  يقيم  فصول، 
بالكامل،  تنفيذها  عدم  بعد   2022 ـ   2012
السياق  الــثــانــي  الفصل  تضمن  بينما 
والسياسي  والجغرافي  االقتصادي  العام 
الواقع  الثالث  الفصل  ويحلل  واالجتماعي، 
فيه،  الضعف  مواطن  ويشخص  التربوي 
ــع والــخــامــس فقد  ــراب أمــا الــفــصــالن ال
واالتجاهات  والــرســالــة  الــرؤيــة  تضمنا 
الستراتيجية، واألولويات واألهداف، بينما 
كلفة  ليعرضا  األخــيــران  الفصالن  جــاء 
والتقييم  والتنفيذ  والتمويل  الستراتيجية 

والرصد واملتابعة".

على  ركــزت  "الستراتيجية  أن  وأوضـــح 
كالجنس  التنموية  للعملية  مهمة  مواضيع 
والشباب  والحضرية  الريفية  واملجتمعات 
وانعدام  بالصراع  املتأثرين  واألطــفــال 
لدى  الهشاشة  ومعالجة  والفقر  ــن،  األم
إلى  استندت  حني  في  والشباب،  األطفال 
للتحسن  الرئيسية  والتوقعات  الفرضيات 
أنه يتوقف  التعليم، إال  التدريجي ملؤشرات 
على اإلصالحات املذكورة بها"، مذكرًا بأن 
هناك "ثالثة معايير تسمح بتقدير األموال 
توقع زيادة  التعليم، في ظل  املتاحة لقطاع 
العشر  السنوات  خــالل   %  3.3 مقدارها 
(10ـ  من  التعليم  حصة  ــادة  وزي املقبلة، 
وزيادة  الستراتيجية،  مدة  خالل   (%  16
اإلنفاق من 12 ترليون دينار في العام 2019 
إلى الضعف من الناتج املحلي اإلجمالي في 

."2031

بزيادة  أمله  عن  التنفيذي  املدير  وأعرب 
 %  30" إلــى  األطــفــال  بــريــاض  االلتحاق 
بالوضع  مقارنة   2031 الهدف  سنة  في 
بالدراسة  االلتحاق  وزيادة   ،%  9.7 الحالي 
االلتحاق  وزيــادة   ،%  100 إلى  االبتدائية 
مدة  خالل   %  68 إلى  اإلعــدادي  بالتعليم 
"وجــود  بـ  منوهًا  الستراتيجية"،  تنفيذ 
برامج طموحة لتمويل الستراتيجية لتوفير 
كلفتها  تبلغ  دراسية،  ومنح  منهجية  كتب 
ترليون   140 املقبلة  العشر  السنوات  خالل 
التعليم  يأخذ  بــأن  توقعات  وســط  دينار 
أكبر  نسبة  واملهني  التقني  والتعليم  املبكر 
بعجلة  والرتباطه  ألهميته  التمويل  من 
القرن  مهارات  واكتساب  الوطنية  التنمية 

الواحد والعشرين".

  

في  األمنية  الجهات  مع  قار  ذي  محافظة  تتواصل 
بغداد ملعرفة مالبسات اختطاف الخبير في منظمة 

طبيعة العراق جاسم األسدي.
أكدا  العراق  طبيعة  ومنظمة  األسدي  أسرة  وكانت 
اختطافه قريبا من بغداد صباح يوم األربعاء املاضي 

على أيدي مسلحني اقتادوه إلى جهة مجهولة.
وقال املتحدث الرسمي باسم محافظ ذي قار، أبو 
الحسن البدري، لـ"الصباح": إن املحافظة ال تمتلك 
معلومات رسمية عن حادث اختطاف الخبير البيئي 
الجهات  مع  تواصل  على  لكنها  ــدي،  األس جاسم 
األمنية في بغداد للوقوف على مالبسات اختطافه، 
أي  على  العام  الــرأي  ستطلع  املحافظة  أن  مبينًا 

مستجدات تحصل في هذه القضية.
منطقة  عن  بدفاعه  األسدي  جاسم  الخبير  وُعرف 
تطوير  إلــى  منظمته  خــالل  من  وسعى  ـــوار،  األه
األهوار  بيئة  على  والحفاظ  املحليني  السكان  حياة 
وتراثها، كما أسهم بشكل كبير في انضمام األهوار 

إلى الئحة التراث العاملي.
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ومعلومات  استخبارية  وجهود  نوعية  بعمليات 
محكمة  كمائن  مشتركة  قوات  نصبت  دقيقة، 
محافظات،  ــع  أرب فــي  اإلرهــابــيــني  الصطياد 
مع  التحقيق  األمنية  املراكز  أحد  باشر  بينما 
ملعرفة  اإلرهابية  داعش  عصابات  عناصر  أحد 

الخاليا النائمة باألنبار.
في  االستخبارات،  مع  بالتعاون  نفذت  الكمائن، 
عن  وأسفرت  ونينوى،  وكركوك  واألنبار  بغداد 
مطلوبني  إرهابيني   (  7  ) على  القبض  إلقاء 
للقضاء وفق أحكام املادة (4 إرهاب) في تلكيف 

واملوصل والرمادي بسيطرتي األقواس والشهيد 
أوس وكركوك والدورة.

في غضون ذلك، تمكنت قوة من الحشد الشعبي 
أمني  بعنصر  يسمى  ما  على  القبض  إلقاء  من 
أثناء  اإلرهابية   داعش  لعصابات  ينتمي  خطير 
محاولته التسلل إلى قضاء القائم غربي األنبار، 
األمنية  القوات  ضد  إرهابية  بعمليات  للقيام 

واملدنيني.
 القوة املنفذة لهذه العملية نقلت اإلرهابي امللقى 
مشددة  أمنية  إجـــراءات  وســط  عليه  القبض 
ومعرفة  معه  للتحقيق  األمنية  املراكز  أحد  إلى 
بقية عناصر الخاليا اإلرهابية النائمة وأماكن 

تواجدهم.
عملية  خالل  مشتركة  قوة  عثرت  كركوك،  وفي 
على  املحيطة  والقرى  الذويب  قرى  في  تفتيش 
لعصابات  تعود  مخلفات  يضم  عتاد،  كــدس 
داعش اإلرهابية وعبوات صناعة محلية تحتوي 
على مادة السي فور شديدة االنفجار وجليكانات 

مفخخة ورمانات.
ناسفة  عــبــوة  انفجرت  ــديــن،  ال ــالح  ص ــي  وف
التابعة  العذية  قرية  فــي  أطــفــال  ثالثة  على 
وأدى  بلد،  قضاء  شمال  اإلسحاقي  لناحية 
االثنني  ــة  ــاب وإص طفل  وفـــاة  إلــى   االنــفــجــار 

اآلخرين بجروح بليغة.

 
التربية  منهاج  طباعة  التربية  وزارة  تعتزم 
بعد  املقبلة،  القليلة  ــدة  امل خــالل  األخالقية 
والتأليف،  واإلعداد  الفنية  الناحية  من  إكماله 
ليتم إدخاله ضمن املناهج مطلع العام الدراسي 

املقبل (2023 ــ 2024 ).
الثاني  كــانــون  شهر  بــدايــة  ـــوزارة  ال وأعلنت 
التربية  مـــادة  تــدريــس  استئناف  ــي،  ــاض امل
للصفني  الدراسية  املناهج  ضمن  األخالقية 
األول االبتدائي واألول املتوسط، بدءًا من العام 
الدراسي املقبل (2023 ــ 2024)، على أن يعمم 
املنهاج على جميع املراحل خالل األعوام املقبلة.
كريم  ــوزارة  ال باسم  الرسمي  املتحدث  وقــال 
السيد لـ»الصباح»: إن الوزارة قررت شمول األول 
اإلعــدادي  والرابع  املتوسط  واألول  االبتدائي 

العنف  ملواجهة  الوزارة  خطط  ضمن  باملنهاج، 
بالتنسيق مع  التربية الصحيحة  وتعزيز مبادئ 
خاصة  الدولة،  مؤسسات  في  املعنية  الجهات 
الجهات األمنية، كما أشادت به منظمات دولية 

بعد اطالعها عليه.
في  األخالقية  التربية  مــادة  ــال  إدخ أن  وبــني 
املنهاج يأتي اجتهادا من وزارة التربية إلعطاء 
مساحة أكبر للدور التربوي والتوجيهي والقيمي 
الجوانب  بتفاصيله  يستهدف  املنهاج  لكون 
بتعزيز  إسهاما  التربوي،  بالجانب  تتعلق  التي 
منوها  ــدارس،  امل في  ــالق  واألخ القيم  مبادئ 
العام  مطلع  للتدريس  املنهاج  إطالق  وبعد  بأنه 
املقبل سيتم تحديد األشخاص الذين سيتولون 
من   ، وسهلة  حديثة  بطريقة  املنهاج  تدريس 

املالكات التربوية .

 
الجرع  أغلب  أســعــار  ارتــفــاع  سبب 
الكيمياوية ألصحاب مرض السرطان 
كبيرا  ــرا  ــذم وت اســتــيــاء  نينوى  فــي 
خصوصا بعد أن تراوح سعر الجرعة 
 300 إلى   200 من  الصيدليات  داخل 

دوالر. 
التقتهم  باملرض،  مصابون  وأوضــح 
إلى  يضطرون  أغلبهم  أن  «الصباح»: 
مقتنيات  أو  التموينية  حصصهم  بيع 
تكفيهم  جرعة  شراء  مقابل  منازلهم 

أسبوعا واحدا.
وشكا املصابون من وضعهم املأساوي 
تحمل  على  مقدرتهم  عــدم  لدرجة 
أو  العيش  من  تمكنهم  جرعة  شــراء 
شهر،  أو  ألسبوع  السرطان  محاربة 
الفتني إلى أن مستشفى الطب الذري 

الجرع  شح  ــر  واآلخ الحني  بني  يعلن 
الكيمياوية. 

من جهته، قال الدكتور محمد عزيز، 
السرطانية  األورام  مستشفى  فــي 
داخــل  الــجــرع  قلة  إن  لـــ»الــصــبــاح»: 
املستشفى تسبب استياء كبيرا بسبب 
عازيا  للمصابني،  الحرجة  الحاالت 
ــي بعض  ــرع والــعــقــاقــيــر ف ــج ــح ال ش
األحيان إلى تأخير وصولها وتجهيزها 

لصحة نينوى. 
فقال  محمود،  طارق  الصيدالني  أما 
الجرعة  سعر  ارتفاع  إن  لـ»الصباح»: 
دوالر  إلــى300   200 من  الكيمياوية 
مقابل  الدينار  أسعار  تذبذب  بسبب 
ميسورين  هناك  أن  وتابع  الـــدوالر. 
بشراء  إنسانية  حاالت  ضمن  يقومون 
املصابني  إلى  باملجان  ومنحها  الجرع 

باملرض.

مستشفى  مــديــر  قــال  جــانــبــه،  مــن 
املوصل  في  النووي  والطب  األورام 
أحمد  سالم  الــقــادر  عبد  الــدكــتــور 
لـ»الصباح» إن هناك نسبة ال بأس بها 
من أدوية عالج السرطان متوفرة في 

املستشفى.
السرطان  مرضى  جميع  أن  وأضاف 
املوصل  في  األورام  مركز  يراجعون 
ونحن  الكيمياوي،  العالج  ويتلقون 
نسجل ما من 50 إلى 200 حالة شهريا. 
تقل  أو  تنفد  أن األدوية قد  إلى  وأشار 
يضطر  مما  استهالكية،  ألســبــاب 
الصيدليات  ــى  إل للتوجه  املــرضــى 
جزء  لــشــراء  والتجارية  الخارجية 
غير  أنها  يعني  ال  ــذا  ه لكن  منها، 

متوفرة.

لجنة  السوداني،  شياع  محمد  ــوزراء  ال رئيس  وجه 
من  املتظاهرين  ملقابلة  املعنية  الدوائر  من  مختصة 
رواتبهم  إيقاف  جرى  الذين  السياسيني،  السجناء 

في السابق، واالستماع لشكاواهم.
كما وّجه السوداني، في بيان ملكتبه، بأن تكون الحلول 
قانونية تحافظ على املصلحة العامة للدولة وتراعي 
بذات الوقت مصلحة املواطنني املتضررين من هذه 

الفئة.
مقابالتها  ــان،  ــي ــب ال بحسب  الــلــجــنــة،  ــت  ــم وأت
شملت  وقد  منها،  املشّكلة  الجهات  مع  واستشاراتها 
مجلس شورى الدولة، ومؤسسة السجناء السياسيني، 
في  القانوني  واملستشار  الوطنية،  التقاعد  وهيئة 
نالت  التي  توصياتها  ورفعت  الــوزراء،  رئيس  مكتب 

موافقة رئيس الوزراء.
وأقرت اللجنة، وفق البيان،  إطالق الرواتب املوقوفة 
حسمها  لحني  قضائيًا  املحسومة  غير  للمعامالت 
املتضررين  قيام  قررت  كما  للقانون،  وفقًا  أصوليًا، 
بطلب إعادة املحاكمة، بالنسبة للمعامالت املحسومة 

قضائيًا، بعد استنفاد طرق الطعن القانونية.
التقاعد  هيئة  ممثلي  من  مختصة  لجنة  توجيه  وتم 
السجناء  ومؤسسة  الوزراء،  رئيس  ومكتب  الوطنية، 

السياسيني لتولي تنفيذ التوصيات املذكورة.
إلى ذلك، قرر رئيس الوزراء تكليف باسم العوادي، 
«ذلك  أن  مبينًا  للحكومة،  الرسمي  املتحدث  بمهام 
جاء استمرارًا لنهج التواصل البناء مع الرأي العام، 

وتوفير املعلومات عن األداء الحكومي».

أمس  السيسي،  الفتاح  عبد  املصري  الرئيس  أوعز 
العرب  اتحاد الصحفيني  لقائه رئيس  األحد، خالل 
التحاد  جــديــد  مبنى  بتخصيص  الــالمــي  مــؤيــد 

الصحفيني العرب.
«رئيس  أن  العراقيني،  لنقابة الصحفيني  بيان  وذكر 
اتحاد الصحفيني العرب مؤيد الالمي التقى ، رئيس 
جمهورية مصر عبد الفتاح السيسي وأعضاء األمانة 
األعلى  املجلس  رئيس  بحضور  لالتحاد  العامة 
لتنظيم اإلعالم كرم جبر»، مبينًا، أن «الالمي نقل 
تحيات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني 
العربية  مصر  لجمهورية  تمنياته  مع  السيسي  إلى 

وشعب مصر الشقيق بدوام االزدهار والتقدم».
الدولة  بناء  العربي في  «دور اإلعالم  السيسي  وثمن 
الذي  املتزن  اإلعالمي  الخطاب  خالل  من  الوطنية 
املجتمعات  وبناء  التنمية  وسائل  تعزيز  إلى  أدى 
في  يسهم  وطني  إعالم  بناء   » إلى  داعيًا  املتطورة»، 
في  التنمية  مسارات  ويعزز  العربي  اإلنسان  بناء 
«اإلعــالم  لــدور  السيسي  وتطرق  العربية».  البالد 
النهوض  في  العرب  الصحفيني  اتحاد  ودور  العربي 
بالواقع اإلعالمي العربي وتوحيد الخطاب اإلعالمي 
تجاه  مشتركة  إعالمية  منصات  بناء  خــالل  من 
مشيدًا  العربي»،  عاملنا  يشهدها  التي  األحــداث 
على  وتطورها  املصرية  العراقية  بـــ»الــعــالقــات 
بــ  اللقاء  خالل  السيسي  وأوعــز  املستويات».  كافة 
«تخصيص مبنى جديد التحاد الصحفيني العرب»، 

وأكد «دعمه لالحتفال بالذكرى (60) لتأسيسه».
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أمس  رشيد،  جمال  اللطيف  عبد  الجمهورية  رئيس  تلقى 
شيخ  حسن  الصومالي  الرئيس  من  رسمية  دعــوة  األحــد، 

محمود لزيارة الصومال.
سفير  استقبل  الجمهورية  «رئيس  أن  رئاسي،  بيان  وأوضح 
جمهورية الصومال لدى العراق ليبان شيخ محمود»، مبينًا، 
أن «السفير محمود نقل دعوة رسمية إلى الرئيس من الرئيس 
عن  فضًال  الصومال،  لزيارة  محمود  شيخ  حسن  الصومالي 
الصومال  مع  دائما  اإليجابية  العراق  ملواقف  وشكره  تحياته 
افتتاح  ُيعاد  بــأن  الصومالي  الرئيس  وتمنيات  الشقيق، 

السفارة العراقية في مقاديشو». 

إلى  تحياته  الصومالي  السفير  الجمهورية،  رئيس  وحّمل 
تربط  التي  للعالقات  «تقديره  مؤكدًا  الصومالي،  نظيره 
املجاالت  في  السيما  تطويرها  وضرورة  الشقيقني  البلدين 
مصلحة  فيه  ملا  الحيوانية  والــثــروة  والتجارية  الزراعية 

الشعبني العراقي والصومالي». 
دار  وفد  استقباله  لدى  الجمهورية،  رئيس  شدد  ذلك،  إلى 
في  واالستقرار  األمن  دعم  «أهمية  على  العراقية،  اإلفتاء 
رجال  به  يضطلع  الذي  «الدور  بــ  منوها  وترسيخه»،  البالد 
جميع  بني  السلمي  والتعايش  املحبة  روح  إشاعة  في  الدين 
العليا  واملصلحة  الوطن  سقف  تحت  واألطياف  املكونات 
لجميع املواطنني، وتبني الخطاب املعتدل ودعم الحوار على 

أساس االحترام املتبادل».

ولفت إلى «ضرورة استثمار االستقرار الذي يشهده البلد بعد 
واالنطالق  الجميع،  تكاتف  خالل  من  وذلك  اإلرهاب،  دحر 
نحو تعزيز األوضاع املعيشية والخدمية للمواطنني واالرتقاء 
واإلعمار  البناء  مسيرة  ومواصلة  االقتصادية  باألحوال 
املرتبطة  األساسية  التحتية  البنى  مجال  في  خصوصا 

باحتياجات املواطنني».
من جانبهم، قدم أعضاء الوفد، «الشكر والتقدير إلى رئيس 
دار  استمرار  مؤكدين  االستقبال،  حفاوة  على  الجمهورية 
وحدة  شق  إلى  الهادفة  األفكار  محاربة  في  ومالكها  اإلفتاء 
الصف العراقي وتشويه صورة اإلسالم واملسلمني»، مثمنني 
التعايش  ترسيخ  في  وجهوده  الجمهورية  رئيس  «طروحات 

السلمي بني جميع األطياف واملكونات».

  

النواب  مجلس  لرئيس  األول  النائب  اتفق 
وزير  مع  ــد،  األح أمــس  املــنــدالوي،  محسن 
خطة  وضـــع  عــلــى  محيبس  رزاق  الــنــقــل 
دورات  في  وإشراكهم  الطيارين  الستيعاب 

تخصصية.
بيان:  في  للمندالوي  اإلعالمي  املكتب  وقال 
الخطوط  طياري  من  مجموعة  «استقبل  إنه 
الجوية العراقية املبتعثني على نفقة الحكومة 
مشاكلهم  إلـــى  لــالســتــمــاع  2018؛  عـــام 

ومعالجتها مع املعنيني».
هاتفي  اتصال  خــالل   » املــنــدالوي،  وبحث 
ــاع  أوض محيبس،  رزاق  النقل  وزيـــر  مــع 
في  إشراكهم  وأهمية  ومطالبهم،  الطيارين 
طاقاتهم  من  لالستفادة  تخصصية،  دورات 
اتخاذ  وضــــرورة  وكــفــاءتــهــم،  الشبابية 
إجراءات سريعة خالل األيام املقبلة ملعالجة 

وضعهم».
الكبير  «اهتمامه  األول  النائب  ـــدى  وأب
ومعالجة  متابعة  على  وحرصه  بالطيارين 
أن  خصوصا  املعنيني،  مع  ملفاتهم  جميع 
املشار إليهم قد أكملوا تدريبهم منذ سنوات، 
ضمن  الستيعابهم  عمل  خطة  وضع  ويجب 

طاقم طياري الخطوط الجوية العراقية».

alsabaah@imn.iq
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السياسي"  للحوار  "املستقبل  ملتقى  عقد 
أحــزاب  فيها  شــاركــت  سياسية  جلسة 
وكيانات ناشئة مسّجلة في دائرة األحزاب 
في  االتــفــاق  ــرى  وج البرملان،  عن  بعيدة 
إللزامه  البرملان  مع  التواصل  على  الجلسة 
قانوني  في  رأي  لها  يكون  وأن  بمشاركتها 
االنتخابات واألحزاب كونها أحزابًا رسمية 

ويجب أن يكون لها رأي في إقرار القوانني. 
في  األســدي،  حسني  امللتقى  مؤسس  وقال 
حديث لـ"الصباح": إنه "بعد تأسيس امللتقى 
أخذنا على عاتقنا جمع األحزاب السياسية 
حاليًا  السياسية  العملية  في  املشاركة  غير 
أن  السيما  البرملاني،  تمثيلها  خــالل  من 
القوانني  بعض  إزاء  وأفكارًا  رؤى  لديهم 
الذي  االنتخابات  قانون  تعديل  وخصوصًا 

سيقرأ في مجلس النواب".  
وأضاف، أن "جلسات امللتقى مستمرة حتى 
الوصول إلى اتفاق إلنضاج قانون انتخابات 
وال  استثناء  دون  من  الجميع  ينفع  حقيقي 
أو  أخرى  دون  لجهة   

ً
مفصال القانون  يكون 

بإقصاء أي جهة", مبينًا أن "الجلسة املقبلة 
ــزاب  األح رؤوســـاء  اقترح  كما   - للملتقى 
واملسجلة  والجديدة  الناشئة  السياسية 
املساهمة  باتجاه  قانونيًا  الضغط    - سابقًا 

في تشريع قانون االنتخابات املقبلة". 
رحيم  "كفى"  حركة  عام  أمني  بني  بــدوره، 
أن  لـــ"الــصــبــاح"،  حديث  فــي  ــي،  ــدراج ال

تجتمع  أن  ارتـــأت  اليساسية  "الكيانات 
ألن  املهمة،  الخطوات  بعض  إلى  وتتوصل 
العملية السياسية تكاد أن تكون عملية غير 
موقفة، إضافة إلى ذلك أن املنهاج الوزاري 
للحكومة قرر أن يكون في تشرين األول من 
انتخابات  إجراء  لتوقيت  تحديد  العام  هذا 
مبكرة وعلى الحكومة أن تلتزم بهذا التعهد 

الذي صوت عليه البرملان". 
الجديدة  السياسية  "الكيانات  أن  وأضاف، 
يخص  ما  في  واآلراء  املقترحات  بعض  تعد 
تحتاج  التي  املقبلة  االنتخابية  العملية 
وقانون  االنتخابات  قانون  منها  لوازم  إلى 
املستقلة  العليا  املفوضية  وقانون  األحزاب 

لالنتخابات". 
البرملان  خــارج  "األحـــزاب  أن  إلــى  ــار  وأش
إلــزام  وهــي  مهمة  نتيجة  إلــى  ستتوصل 
املسجلة  األحزاب  جميع  بمشاركة  البرملان 
رأي  لها  يكون  وأن  ـــزاب  األح دائـــرة  فــي 
قانون  في  وأيضًا  االنتخابات  قانون  في 
األحزاب من أجل املشاركة، وألنها أحزاب 
رسمية مسجلة في دائرة األحزاب فالبد أن 
وسيكون  املقبل،  القانون  في  رأي  لها  يكون 
والكيانات  األحزاب  كل  من  إصرار  هناك 

السياسية في املرحلة املقبلة". 
املعيني،  خالد  الدكتور  قــال  جانبه،  من 
مدير مركز "دجلة للتخطيط الستراتيجي": 
هي  للحوار  السياسي  امللتقى  "جلسة  إن 
من  السياسي  الفراغ  مللء  جديدة  محاولة 
مبينًا  العراقية"،  الوطنية  الحركات  خالل 

أن "هناك طبقة سياسية كاملة تتناوب على 
األخرى  وبالضفة   2003 عام  منذ  الحكم 
للحراك الشعبي هناك فراغ سياسي كبير". 
"هذه  أن  لـ"الصباح"،  حديث  في  وأضاف 
الحركة  أطـــراف  للملمة  تــأتــي  الجلسة 
شبابية  وحــراكــات  أحــزاب  من  الوطنية 
الحرجة  املرحلة  بهذه  نفسها  لتعريف 
يمر  ــذي  ال الــعــراق  تاريخ  من  والخطيرة 
عقالئه  إلى  ويحتاج  كبير  طرق  بمفترق 
الحاكمة  األحزاب  تبحث  بينما  الوطنيني، 
عن مصالحها الخاصة، وبالتالي نحن أمام 
إلعادة  وطني  ــب  وواج تاريخية  مسؤولية 
سياسية  معادلة  وصياغة  هويتنا  تعريف 
الخارطة  رسم  في  شأن  لها  يكون  جديدة 

السياسية املقبلة". 
ولفت إلى أن "االجتماع توصل إلى نقطتني 
املطالبة  هما  والخطورة؛  األهمية  في  غاية 
 2015 لسنة   36 األحـــزاب  قانون  بتفعيل 
لصالح  وليس  األحـــزاب  لصالح  املعّطل 
الديمقراطية  نمط  ألن  السياسية،  العملية 
داخل  معارضة  بوجود  يسمح  ال  املوجود 
سياسية،  أغلبية  بتشكيل  وال  البرملان  قبة 
من  ــزاب  األح قانون  تفعيل  فإن  وبالتالي 
السياسي  املشهد  صياغة  يعيد  أن  شأنه 
بشأن  الثانية  والنقطة  املقبلة،  املرحلة  في 
التغيير  بوابة  باعتباره  االنتخابات  قانون 

والتداول السلمي للسلطة". 
فيما كشف أمني عام "التيار املدني العراقي" 
لـ"الصباح",  حديث   في  حسني،  الفقار  ذو 

عن "االتفاق على إقامة دعوى أمام املحكمة 
االتحادية بشأن إشراك الكيانات السياسية 
املمثلة  غير  والتشرينية  والشبابية  الناشئة 
االنتخابات  قــانــون  صياغة  فــي  برملانيًا 
العملية  من  جزء  أنهم  اعتبار  على  املقبل، 
السياسية وأحزابهم تمتلك إجازات رسمية 
وبالتالي  السياسي،  العمل  ممارسة  في 

سيكون لها تأثير في شكل القانون املقبل". 
"البصمة  لحزب  العام  األمــني  رأى  بينما 
في  عبيد،  الــلــه  عبد  فيصل  الــوطــنــيــة" 
في  مشاركتهم  أن  لـــ"الــصــبــاح"،  حديث 
جديدة  صياغات  "لتفعيل  تأتي  امللتقى 
 
ً
شامال يكون  ــأن  ب االنــتــخــابــات،  لقانون 
ثابتة  وطنية  بخطى  ــدء  ــب وال للجميع، 
الكبيرة  املشكالت  تعالج  مستقبلية  ورؤية 
هذه  بسبب  املجتمع  منها  يعاني   الــتــي 

القوانني".
قال  الشريفي،  عمر  املستقل،  السياسي 
في  "الــوضــع  إن  لـــ"الــصــبــاح":  حديث  فــي 
من  الكثير  وفيه  ومعقد  جدًا  شائك  العراق 
لذلك  والتحديات،  واإلشكاليات  األزمــات 
السياسي  للحوار  املستقبل  ملتقى  يقوم 
النخب  مع  مفتوحة  ــوارات  ح ــراء  إج على 
السياسية من أجل تشخيص مكامن الخلل 
التي  األخطاء  لهذه  مناسبة  حلول  وإيجاد 
ارتكبت في السنوات السابقة وكيفية تعديل 

مسار العملية السياسية". 

الحنطة  من  رصيدًا  التجارة  وزارة  وفــّرت 
من  منها  طن  ألف   800 استيراد  تأمني  بعد 
مناشئ رصينة، وبدأت مناقشة تحضيرات 

تسويق املحصول للموسم املقبل.   
العامة  املديرية  باشرت  ذلك،  غضون  في 
محافظة  ــي  ف الــغــذائــيــة  املــــواد  لــتــجــارة 
املباشر  للبيع  مــنــافــذ  فــتــح  ــة  ــي ــوان الــدي
ــة بــأســعــار ــي ــذائ ــغ  لــبــعــض مـــن املـــــواد ال

 مدعومة.
التجارة  لـــوزارة  الرسمي  املتحدث  ــال  وق

محمد حنون لـ"الصباح": إن 3 بواخر محملة 
مناشئ  من  املوانئ  إلــى  وصلت  بالحنطة 
الحقة  ــرى  أخ بواخر   6 وستصل  رصينة، 
خالل الشهر الحالي لتأمني مفردات السلة 

الغذائية. 
وأضاف أن وزير التجارة أوعز بوضع خطة 
لفتح 6 منافذ في العاصمة، و3 في البصرة، 
 12 وكذلك  نينوى،  في  لها  مماثلة  وأخــرى 
املواد  لبيع  املحافظات  في  جديدًا  منفذًا 

ضة. الغذائية بأسعار مخفَّ
لتصنيع  العامة  الشركة  أن  ــى  إل وأشـــار 
للتوّسع  ــال  ــج امل بفتح  شــرعــت  الــحــبــوب 
القطاع  مع  والتنسيق  التجاري  بالنشاط 

وطرحها  الطحني  ــادة  م لتوفير  الخاص 
ملنع  تنافسية  بأسعار  املحلية  ــواق  ــاألس ب

االحتكار.
الحبوب  لتجارة  العامة  الشركة  أن  وتابع 
املوسم  لبدء  األولية  االستعدادات  ناقشت 
الفروع  وحاجة  للحنطة  املقبل  التسويقي 
الخزنية  للطاقات  للشركة  التابعة  واملواقع 
العاملة  واألجهزة املختبرية، وتأمني األيدي 
التي ُتسهم في عملية التسويق، واإلعالن عن 
املبالغ  توفير  مع  املوسم  لهذا  الشراء  أسعار 
لغرض توزيعها بني املسوقني، مشيرًا إلى أن 
نت شراء أكثر من 800 ألف طن  أمَّ الشركة 

من الحنطة املستوردة. 

التجارية  الرقابة  مدير  قال  الديوانية،  وفي 
إن  لـ"الصباح":  بندر  صاحب  املحافظة  في 
فرع وزارة التجارة باشرت فتح منافذ البيع 
املباشر ألربع مواد غذائية بأسعار مدعومة، 
األسواق  في  أسعارها  ارتفاع  بعد  خصوصًا 

املحلية.
الطحني  مادة  شمل  الحالي  البيع  أن  وتابع 
سعي  مؤكدًا  والحليب،  والبيض  والدجاج 
لفتح  الغذائية  املواد  لتجارة  العامة  املديرية 
والنواحي  األقضية  في  مباشر  بيع  منافذ 

خالل املدة املقبلة.

والتنمية  االستثمار  لجنة  عضو  وقال 
حديث  في  الزيادي،  محمد  النيابية، 
"إننا كلجنة ال توجد لدينا  لـ"الصباح": 
في  االستثمار  عن  دقيقة  معلومات 
اللجان  أن  إلى  يعود  والسبب  البالد، 
في الدورات السابقة لم تضع معلومات 
ونسبه  االستثمار  عن  وواضحة  دقيقة 
"لم  أنــه  مبينًا  ومشكالته"،  وكيفيته 
إلى  االستثمار  قانون  مناقشة   تجر 

اآلن". 
وأضاف، أن "لجنة االستثمار والتنمية 
وإلى  االقتصاد  لجنة  عن  فصلها  تم 
بني  بالصالحيات  تداخل  هناك  اآلن 
هذه اللجان، وهذا سيتم تغييره خالل 
األيام املقبلة"، وأوضح أنه "لذلك فإن 
اللجنة إلى هذه اللحظة ال توجد لديها 
في  االستثمار  كل  عن  دقيقة  معلومات 
العراق، أي أن اللجنة ال تملك معلومات 
عن االستثمار في بغداد وما هو مقدار 
االستثمار املحلي أو االستثمار األجنبي 

ــار الــعــربــي واالســتــثــمــار  ــم ــث ــت واالس
الصناعي واالستثمار قي مجال السكن 
أو االستثمار في املجال الزراعي بسبب 
والتضارب  الصالحيات  في  التداخل 

في القوانني". 
والتنمية  االستثمار  "لجنة  أن  وأكــد 
قوانني  كل  توحيد  عاتقها  على  أخذت 
بالخطوة  البدء  أجــل  من  االستثمار 
ــر"،  األم هــذا  فــي  الصحيحة  األولـــى 
تجعل  التفاصيل  هذه  "جميع  أن  مبينًا 
أجل  من  مستمرة  حركة  في  اللجنة 

الوصول إلى األهداف التي رسمتها ". 
القوانني  "تعدد  أن  ــادي:  ــزي ال وتابع 
ـــًا فــي  ـــارب ـــض ـــاك ت ـــن ــل ه ــع ــج ــي س
ــي يـــؤدي  ــال ــت ــال الــصــالحــيــات، وب
لذلك  االســتــثــمــار،  ــي  ف ضعف  إلــى 
الجهات  كــافــة  مــع  الــتــواصــل  سيتم 
ـــــوزراء أو  ــة ال ــاس املــعــنــيــة ســـواء رئ
االستثمار  وهيئة  املختصة  الجهات 
املحافظات  فــي  املحلية  والهيئات 
في االستثمار  مقدار  معرفة   بشأن 

البالد".

800

باملعايير  تشكلت  أن  منذ  الداخلية  وزارة  حرصت 
للمرأة  مختلفة  شخصية  بناء  على  الجديدة  الوطنية 
هذه  أهم  بني  ومن  الداخلية  وزارة  تشكيل  في  العراقية 
الدفاع  في  والتاريخية  الوطنية  املسؤولية  ل  تحمُّ املعايير 
جنب  إلى  جنبًا  العام  الوطني  األمن  وحماية  البالد  عن 

أخيها الضابط واملنتسب في تشكيالت هذه الوزارة .
ملنتسبات  أساسية  مــالكــات  التقيت  ــام  أي عــدة  قبل 
استمعت  وقــد  الـــوزارة  في  مختلفة  ورتــب  بمستويات 
الكبير  ــدور  ال على  بمجملها  أكــدت  نظر  وجهات  إلى 
الداخلية  وزارة  في  العراقية  املــرأة  به  تضطلع  الــذي 
وحضورها  جهدها  على  نراهن  أننا  ذلك  من  واألهــم 
الوزارة  تشكيالت  في  تشغلها  التي  االختصاصات  في 
املجتمعية  الشرطة  جهاز  في  النوعي  عملها  وباألخص 
الحياة  استقرار  فــي  واملساهمة  ــن  األم ضبط  على 

االجتماعية في البالد .
أكدنا في املؤتمر السنوي األول الذي أقامه قسم تمكني 
العالقات  دائرة  مع  بالتعاون  الداخلية  وزارة  في  املرأة 
واإلعالم والدائرة القانونية بحضور قادة الوزارة وعدد 
الوطنية  الوزارة  لهذه  العامالت  والنساء  الضباط  من 
على أن األمن مسؤولية مشتركة يتناصف أركانها الرجل 
واملرأة وقد أكدت التجربة األمنية والسياسية في البالد 
ل كثيرًا  كفاءة املرأة في عملها لكننا في هذه املرحلة نعوِّ
أبعد في  النوعي والستراتيجي ألخذ مديات  على عملها 
والخدمي  األمني  التقدم  حركة  ومواكبة  والنمو  التطور 
واختصاصاته  اتجاهاته  تطور  نشهد  حيث  الوزارة  في 

الشرطوية املختلفة في هذه الفترة .
أن  على  الوقت  ذات  في  وشددنا  املؤتمر  هذا  في  أكدنا 
الداخلية  وزارة  في  املرأة  نجاحات 
والتوجيهات  األوامر  بتنفيذ  مرهونة 
أجل  من  بها  املناطة  واملسؤوليات 
العمل  فــي  جـــذري  تغيير  ـــداث  إح
النوعي الذي نتمنى أن يأخذ طريقه 
يتحول  لكي  والتكريس  التعزيز  في 
بما  إدارة  ومنهاج  عمل  نظام  إلــى 
املنوطة  والتطلعات  ــال  اآلم يحقق 
ـــذي نــصــر فيه  ــت ال ــوق ــه وفـــي ال ب
في  الصريحة  األوامــر  تنفيذ  على 
األهــداف  لتحقيق  الداخلية  وزارة 
فإننا  األمنية  املسألة  في  الجوهرية 
جميع  توفير  على  جهتنا  من  سنعمل 
في  املرأة  عمل  إلنجاح  املستلزمات 
أهدافها  تحقيق  في  ودعمها  الوزارة 
بالوصول إلى الدرجات التي نتمناها 

في املسؤوليات اإلدارية واألمنية .
إلى  الحالي  عهدنا  في  نتطلع  إننا 
الداخلية  وزارة  فــي  املـــرأة  تسنم 
وأمنية  إداريـــة  كبيرة  مسؤوليات 
اإلداريــة  باملجاالت  االكتفاء  وعــدم 
في  املـــرأة  ت 

ّ
تلق فقد  ـــوزارة  ال فــي 

فة في مختلف الصنوف 
ّ
تشكيالت الداخلية تدريبات مكث

التجربة  ــت 
ّ
دل حيث  واألوسمة  الدرجات  أرفــع  ونالت 

املاضية والحالية على قوة الشكيمة واإلصرار على تنفيذ 
نشهدها  التي  املجتمعية  التطلعات  يحقق  بما  األهداف 
على خلفية وجود املرأة العراقية في وزارة الداخلية لذلك 
أود أن أؤكد أن نساءنا العراقيات العامالت في تشكيالت 
الوزارة سيضطلعن بمسؤوليات تتعدى الجوانب اإلدارية 

إلى الجوانب القيادية وهو ما نصبو إليه.
لقد أكدت تجربة الشرطة املجتمعية أن هذه املرأة قادرة 
إيقاع  ضبط  إطار  في  الكبرى  املسؤوليات  إدارة  على 
تعاني  التي  املختلفة  املشكالت  وحل  االجتماعية  الحياة 
منها فئات واسعة من أبناء شعبنا وستبقى هذه التجربة 
(الشرطة املجتمعية) عالمة فارقة في تشكيالت وزارة 
وخبراء  التشكيالت  بقية  مع  ونعمل  بها  نفخر  الداخلية 

األمن على تطويرها وتمكينها .
وألننا نقدر ونحترم ونثمن الدور الكبير الذي تنهض به 
ألي  نسمح  لن  فإننا  الداخلية  وزارة  في  العراقية  املرأة 
احد بممارسة أي نوع من ابتزاز العامالت فيها ألن املرأة 
في الوزارة رقم أساس في املعادلة األمنية وألنها تستحق 
بمهاراتها املختلفة وما تعلمته خالل السنوات املاضية أن 
تقود أي دائرة أو مديرية وأخاطبها من موقعي كأخ وأب 
ووزير مسؤول أن تكون قوية في مواجهة التحديات وقادرة 
على النهوض بعملها واملهام والواجبات التي تؤديها كون 
املرأة ال تقل كفاءة وجدارة في تنفيذ املسؤوليات واملهام 

عن أخيها الرجل.
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أنهى البابا فرنسيس، 
أمس األحد، زيارته 
لجنوب السودان 
اس في الهواء 

ّ
بقد

الطلق احتضنته 
العاصمة جوبا، دعا 
خالله إلى ”إلقاء 
السالح“ من أجل 
السالم.
وخالل الزيارة 
ضاعف البابا 
الدعوات من أجل 
السالم في البلد 
الذي شهد من 2013 
إلى 2018 حربًا أهلية 
أسفرت عن سقوط 
380 ألف قتيل ونزوح 
املاليني من بيوتهم.

بحث رئيس الحكومة الليبية املكلف من مجلس النواب فتحي 
«التواجد  حفتر،  خليفة  ليبيا  شرق  قوات  قائد  مع  باشاغا، 

العسكري األجنبي واملسلح على األراضي الليبية».  
عقد  الذي  «االجتماع  إّن  بيان،  في  باشاغا  حكومة  وقالت 
والتواجد  الــراهــن،  السياسي  الوضع  ناقش  بطرابلس 
 
ً
فضال الليبية»،  األراضي  على  واملسلح  األجنبي  العسكري 
عن بحثه «مكافحة اإلرهاب والهجرة غير الشرعية وحماية 

الحدود».  
ويعد هذا اللقاء األول بني القياديني الليبيني اللذين كانا على 
خالف في السابق وكان كل منهما في معسكر معاٍد لآلخر، 
وحضر االجتماع «وزير الخارجية حافظ قدور، ووزير الدولة 
حفتر  مكتب  ومدير  فرحات،  محمد  الحكومة  رئيس  لشؤون 

الفريق خيري التميمي».  
وصرح مصدر رفض الكشف عن اسمه، بأن باشاغا «ينوي 
مناطق شرق  الحكومة في  األول تسهيل عمل  أمرين،  بذلك 
التفاوض بشأن توحيد  والثاني تحقيق تقدم في ملف  ليبيا، 
تعّهده  ضمن  سابق  وقت  في  وعد  كما  العسكرية،  املؤسسة 
بدعم اللجنة العسكرية املشتركة 5+5، وفي 15 كانون الثاني 
مدينة  في  اجتماع  خالل  بنود  عدة  اللجنة  ناقشت  املاضي، 
سرت حضره باتيلي، بعد توقف أعمالها لنحو 6 أشهر وبحثت 
وقف  اتفاق  بنود  استكمال  لها،  اجتماع  أحدث  في  اللجنة 
ع بجنيف في تشرين األول 2020 إثر مبادرة 

َّ
إطالق النار املوق

تم  وما  واملحليني،  الدوليني  املراقبني  وعمل  روسية،  تركية 
العسكرية،  املؤسسة  توحيد  ملف  في  سابقًا  إليه  التوصل 

إضافة مللف إخراج املرتزقة والقوات األجنبية. 

االجتماعية  والــشــؤون  العمل  وزارة  من  وفــد  بحضور 
العراقية انطلقت أمس األحد أعمال  

التابع  واالجتماعي  االقتصادي  للمجلس   (111) الدورة   
للجامعة العربية باجتماع اللجنة االجتماعية للمجلس. 

الدول  لجامعة  العام  األمني  تقرير  على  اللجنة  وأطلعت   
التي تمت  الذي تضمن كافة الجهود واألنشطة  العربية، 
بني دورتي املجلس في مختلف قطاعات العمل االجتماعي 

والتنموي العربي املشترك. 
املساعد  العام  أبوغزالة  األمني  السفيرة  هيفاء  وقالت  
ز 

ّ
رك االجتماع  إن  االجتماعية،:  الشؤون  قطاع  رئيس 

التنمية  لخطة  االجتماعية  األبعاد  تنفيذ  مواصلة  على 
املستدامة 2030، والتركيز على دعم الفئات الضعيفة في 
باألشخاص  الصلة  ذات  األنشطة  من  وغيرها  املجتمع، 
واملــرأة  والشباب  والصحة  السن  وكبار  اإلعاقة  ذوي 

واألسرة والطفولة. 
اللجنة  أعمال  جــدول  مقدمة  في  جــاء  أنــه  وأضــافــت، 
ملجلس   (32) للدورة  والتحضير  اإلعــداد  االجتماعية 
ــداد  واإلع القمة،  مستوى  على  العربية  ــدول  ال جامعة 
االقتصادية  التنموية  العربية  للقمة  والتحضير 
العربي  والتعاون  الخامسة،  دورتها  في  االجتماعية 
والتنظيم  التنموية،  االجتماعية  املجاالت  في  الدولي 
وغيرها   ،2022 العالم  كأس  لبطولة  قطر  لدولة  الناجح 
اإلنسان  بحياة  تتعلق  التي  االجتماعية  املوضوعات  من 

العربي في حياته اليومية. 
املجلس  إطـــالع  يتم  أن  املنتظر  مــن  ــه  أن ــت  ــح وأوض
املسؤولني  كبار  مستوى  على  واالجتماعي  االقتصادي 
املقرر  اجتماعه  في  االجتماعية  اللجنة  توصيات  على 
على  املوضوعات  رفع  ثم  املقبل، ومن  االربعاء  يوم  عقده 
املقبل،  الخميس  يــوم  الـــوزاري  املستوى  على  املجلس 
املوضوعات  كافة  بشأن  الــالزمــة  ــرارات  ــق ال التخاذ 
ز من العمل االجتماعي 

ِّ
عز

ُ
االقتصادية واالجتماعية التي ت

 العربي املشترك، وتدعم الجهود الرامية إلى تنفيذ خطة 
التنمية املستدامة 2030.

طائرة   Kاإلسرائيلية الحديدية  القبة  منظومة  اعترضت 
من دون طيار، في سماء قطاع غزة بعد إقالعها على ارتفاع 

شديد.  
وأفاد جيش االحتالل اإلسرائيلي في بيان، بأن سبب إطالق 
صواريخ  إطالق  يكن  لم  الحديدية  ة  بَّ

ُ
الق منظومة  صواريخ 

أدى  فيما  إنذار،  أي  إطالق  يتم  لم  وبالتالي  غزة،  قطاع  من 
املستوطنات  في  الذعر  من  حالة  إلــى  الشديد  االنفجار 

اإلسرائيلية املحيطة.  
سديروت  في  اإلنـــذار  صــافــرات  ت  دوَّ املــاضــي،  واألربــعــاء 
ومستوطنات نير عام وإيبيم، وأفاد الجيش اإلسرائيلي وقتها، 
الحديدية،  القبة  قبل  من  واعتراضه  واحد  صاروخ  بإطالق 
وردًا على إطالق النار هذا، هاجم الجيش اإلسرائيلي أهدافًا 
لحركة ”حماس“ في غزة، وخالل الهجوم، ُسمعت صافرات 
إنذارات إضافية في املنطقة املجاورة ليل األربعاء والخميس .  
لحركة  العسكري  الجناح  األقصى  شهداء  كتائب  وأعلنت 
”فتح“ مسؤوليتها عن إطالق الصاروخ يوم األربعاء، مضيفة 
الفلسطينيات  السجينات  بعد قرار حبس  تنفيذ ذلك  تم  أنه 

بشكل انفرادي. 

الدراسات  أن  األميركية،  الدفاع  وزارة  ذكرت 
املعدات  على  املتحدة  الــواليــات  أجرتها  التي 
تستخدم  أنها  أظهرت  الصيني،  املنطاد   في 

ملهمات التجسس واالستطالع.
«ال  للصحفيني:  البنتاغون  باسم  املتحدث  وقال 
لكن  التفاصيل،  من  مزيد  في  الخوض  يمكنني 
واملعدات  املنطاد  لدراسة  الفرصة  لنا  أتيحت 

لة عليه». مة، املحمَّ القيَّ
أبلغت  املتحدة  الواليات  أن  إلى  املسؤول،  وأشار 
بكني بأنها أسقطت املنطاد قبالة ساحل كارولينا 
الجنوبية. ومن جانبه أكد البنتاغون، أن منطاد 
«جو-  بصاروخ  إسقاطه  تم  الصيني،  التجسس 
جو» أطلق من طائرة مقاتلة من طراز «إف 22-».
في  حّساسة  عسكرية  مواقع  اجتاز  أن  وبعد 

بؤرة  وأحــدث  الشمالية،  أميركا  أنحاء  جميع 
انــتــهــت عملية  ــني،  ــك وب واشــنــطــن  ــني  ب تــوتــر 
حيث  الصيني»،  التجسس  «منطاد  إسقاط 
قبل  من  مباشرة  الهواء  على  العملية  بث   تم 

وسائل اإلعالم األميركية.
للواليات  اإلقليمية  املياه  في  عملية  وتجري 
ق 

ِّ
املتحدة النتشال حطام املنطاد، الذي كان يحل

على ارتفاع حوالي 60 ألف قدم(18288 مترًا)، 
وُيقدر أنه بحجم ثالث حافالت مدرسية.

أسقطته  املنطاد  إن  أميركيان،:  مسؤوالن  وقال 
وتظهر  الجوية،  للقوات  تابعة  مقاتلة  طائرة 
املنطاد  هبوط  أعقبه  طفيفًا  انفجارًا  اللقطات 
نحو املياه، وشوهدت طائرات عسكرية أميركية 
ق في املنطقة املجاورة، كما تم نشر سفن في 

ِّ
حل

ُ
ت

املياه لبدء عملية انتشال الحطام.
وكان املسؤولون األميركيون، يهدفون إلى تحديد 

أكبر  استعادة  من  يتمكنوا  حتى  العملية  توقيت 
قدر ممكن من الحطام قبل أن يغرق في املحيط، 
أي  أن  سابق،  وقت  في  ر 

ّ
قد قد  البنتاغون  وكان 

منطقة حطام ستكون كبيرة.
وفي وقت سابق، قال متحدث باسم البنتاغون، 
أراضــي  فــوق  استطالع  منطاد  رصــد  تم  إنــه 
عبر  ألوتيان  جزر  من  طار  املتحدة،  الواليات 
أراضي كندا ووصل إلى والية مونتانا األميركية.

قوله:  رايدر  عن  األميركية   NBC شبكة  ونقلت 
”حددت قواتنا منطاد استطالع على ارتفاع عال 
تتبعه  وتم  املتحدة  للواليات  الرئيس  البر  فوق 

خالل اليومني املاضيني“.
ــك عــن كــثــب“، مشيرًا  وأضـــاف: ”نــراقــب ذل
ـــور اكــتــشــاف املــنــطــاد، اتــخــذت  إلـــى أنـــه ”ف
جمع  من  للوقاية  إجراءات  األميركية   السلطات 

معلومات حساسة“.

املنطاد  تحركات  تتبع  يتم  أنه  البنتاغون،  وأكد 
الشمالية  ألمريكا  الجوي  الدفاع  قيادة  قبل  من 
املنطاد  أن  األميركي  الجيش  ويعتقد  ”نــوراد“، 
يتم  لم  أنه  إلى  الدفاع،  وزارة  وأشارت  صيني، 
بالسقوط  املنطاد بسبب تشكيله خطرًا  إسقاط 

في مناطق مأهولة بالسكان.
الصينية،  الخارجية  وزارة  أعربت  املقابل،  في 
عن استيائها من قيام الواليات املتحدة بإسقاط 
الــذي  الصيني“،  الجوية  ـــاد  ”األرص منطاد 

اعتبرته واشنطن منطادًا للتجسس.
الصيني  الجانب  ”يعرب  الــوزارة:  لبيان  ووفقًا 
استخدام  على  واحتجاجه  الشديد  استيائه  عن 
املتحدة ملهاجمة منطاد  الواليات  القوة من قبل 
الصني،  أخــطــرت  ــد  وق ــول..  ــأه م غير  مــدنــي 
وتكرارًا  مرارًا  التحقق،  بعد  األميركي  الجانب 
بأن املنطاد مخصص لالستخدام املدني ودخل 

رد  قهرية،  قوة  بسبب  األميركي،  الجوي  املجال 
الفعل األميركي كان غير متوقع تمامًا“.

عن  ”نعرب  الصيني:  الخارجية  ــر  وزي ــال  وق
القوة  املتحدة  الواليات  استخدام  إزاء  استيائنا 
الجوية  لألرصاد  يستخدم  منطاد  إسقاط   في 

ودراسة الطقس“.
بحق  تحتفظ  بكني  أن  إلى  الخارجية،  وأشارت 

الرد على هذا االنتهاك األميركي.
عسكرية  مواقع  الصيني  املنطاد  اجتاز  أن  وبعد 
الشمالية  أمريكا  أنــحــاء  جميع  فــي  حساسة 
واشنطن  ــني  ب ــر  ــوت ت بـــؤرة  أحـــدث  ــح  ــب وأص
دخل  حيث  األميركي  الجيش  أسقطه  وبكني، 
الشمالية  الحدود  جهة  من  األميركية  األجــواء 
فوق  آمنة  منطقة  إلــى  وصوله  فــور  الغربية، 
ــســي قــبــالــة الــســواحــل  ــاه املــحــيــط األطــل ــي  م

الشرقية للبالد.

نفى رئيس مجلس السيادة االنتقالي قائد الجيش السوداني 
لالنقالب  يخطط  الجيش  يكون  أن  البرهان،  الفتاح  عبد 

على االتفاق اإلطاري.  
يسّمهم)  (لــم  أفزعتهم  من  «هناك  إن  البرهان:  وقــال 
االتفاق  مــن  التنّصل  بصدد  أننا  واعــتــقــدوا  جــوالتــنــا، 
تخطط  ال  املسلحة  «الــقــوات  أّن  مضيفًا  اإلطـــــاري»، 
أن  إلـــى  ــل تسعى  ب اتــفــقــت عــلــيــه،  ــا  م لــالنــقــالب عــلــى 
وضعها  من  البالد  إلخــراج  حدوا 

ّ
ويت السودانيون  يتوافق 

يمكن  التي  الحلول  عن  البحث  في  ماضية  وهي   الراهن، 
أن تجمع الناس».  

ع على االتفاق 
ّ

وشدد، على أّن «الجيش ليس ضد أحد، وقد وق
اإلطاري على أال ُيقصي اآلخرين، وأن يشمل النقاش بشأن 
املؤتمر  عدا  السياسية  القوى  جميع  حولها  املتفق  القضايا 
الوطني (حزب الرئيس املعزول عمر البشير 1989-2019)». 
كما دعا جميع األطراف إلى «الكف عن املضّي في العملية 
السياسية بمعزل عن بقية القوى السياسية».  وفي 8  كانون 
الثاني املاضي، انطلقت املرحلة النهائية للعملية السياسية 
عني على االتفاق اإلطاري املبرم في 5 كانون األول 

ّ
بني املوق

املاضي من العسكريني واملدنيني، للتوصل إلى اتفاق سياسي 
اإلطــاري،  االتفاق  مشاورات  في  وشاركت  وعــادل،  نهائي 
اآللية الثالثية املكونة من األمم املتحدة واالتحاد األفريقي 
من  املكّونة  والرباعية  «إيغاد»،  للتنمية  الحكومية  والهيئة 
واإلمارات، ويهدف  والسعودية  وبريطانيا  املتحدة  الواليات 
تشرين   25 منذ  املمتدة  السودانية  األزمة  حل  إلى  االتفاق 
استثنائية  إجـــراءات  البرهان  فــرض  حني   ،2021 األول 
واعتقال  االنتقاليني  ــوزراء  وال السيادة  مجلسي  حل  منها 
الــوالدة  وإقالة  الطوارئ  حالة  وإعــالن  وسياسيني  وزراء 

(املحافظني).  

األناركية،  املنظمات  نشطاء  نظم 
اعتقال  على  احتجاجًا  ايطاليا  في 
في  كوسبيتو،  ألــفــريــدو  زميلهم 
ــة، حيث  ــراس ــح ال ســجــن مــشــدد 
عامًا،   30 بالسجن  حكمًا  يقضي 
األعمال  من  سلسلة  تنظيم  بتهمة 

املتطرفة.
 RaiNews24 ووفقًا ملا أفادت به قناة
املــظــاهــرات  انتهت  ــة،  ــاري ــب اإلخ
ـــا،  ــي مــيــالنــو وروم الــفــوضــويــة ف
نحو  ونظم  الشرطة.  مع  بصدامات 
200 شخص مسيرة لدعم كوسبيتو 
سجن  أمام  املاضي،  السبت  مساء 
من  مجموعة  واقتربت  ـــرا،  األوب
الحراسة  منطقة  من  املتظاهرين 
الحجارة  إلقاء  في  وبدأت  للسجن 
وحاول  عليها،  الدخانية  والقنابل 

التصدي  القانون  إنــفــاذ  ضباط 
للمتظاهرين.

املتظاهرون،  قام  الحق  وقت  وفي 
ــه في  ح ب ــرَّ ــص بــاحــتــجــاج غــيــر م
وبحسب  اإليــطــالــيــة،  العاصمة 
شخص   800 نحو  شارك  الشرطة، 
كانوا  والذين  التظاهرة،  هذه  في 

عدوانيني للغاية.
كما  الدخان،  قنابل  يإلقاء  وبدؤوا 
أحد  إلغالق  حواجز  إقامة  حاولوا 
داخل  رئيسي  سريع  طريق  مداخل 
اشتبك  لــذلــك،  ونتيجة  املدينة، 
ــع ضــبــاط إنــفــاذ  املــتــظــاهــرون م
إصابة  عــن  أسفر  مما  الــقــانــون، 
اثنني من املتظاهرين، وتم القبض 

على ثالثة مخربني.
وقبل أسبوع، وقعت تظاهرة مماثلة 
في  لألناركيني  بها  مصرح  غير 
أيضًا  انتهت  والتي  رومــا،  وســط 

وقوات  املتظاهرين  بني  بصدامات 
القانون، بعد ذلك، في قسم  إنفاذ 
وكالة  ذكــرت  ــا،  روم في  الشرطة 
”نوفوستي“، أنه تم اعتقال أكثر من 

40 شخصًا خالل أعمال الشغب.
نظمت  األول،  ديسمبر/كانون  وفي 
كوسبيتو  لدعم  أناركية  تظاهرات 
في تورين، وبولونيا، وروما، وكذلك 
في عدد من املدن الكبرى في أوروبا 

وأمريكا الالتينية.
بارتكاب  أنصاره  قيام  في  ويشتبه 
ضد  التخريب  أعمال  من  العديد 
اإليطالية،  الدبلوماسية  املؤسسات 
وال سيما في أثينا وبرشلونة وبرلني.
اإليطالي،  الخارجية  وزيــر  وقــال 
الصدد،:  هذا  في  تاجاني،  أنطونيو 
اإلجرامية  األعمال  هــذه  مثل  إن 
املظاهرات  خالل  العنف  ومظاهر 

”لن تخيف الدولة اإليطالية“.

األسبق  الباكستاني  الرئيس  األحد  أمس  توفي 
بعد  عامًا   79 ناهز  عمر  عــن  مشرف   بــرويــز 

صراع طويل مع املرض.
عائلة  ممثلي  عن   

ً
نقال إعالمية  مصادر  وأفادت 

الرئيس األسبق، بأن مشرف توفي في مستشفى 
مضاعفات  من  يعاني  مشرف  دبــي.وكــان  في 
التمثيل  فيه  يفشل  مرض  وهو  النشواني   الداء 

الغذائي في الجسم.
بني  الفترة  في  باكستان  مشرف  برويز  وترأس 
عامي 2001 و2008. وفي مارس/آذار عام 2014 

وبحسب  بالخيانة.  له  رسمية  تهم  توجيه  تم 
 2007 عام  خيانة  ارتكب  مشرف  فإن  االدعــاء 
وأمر  البالد  في  الــطــوارئ  حالة  أعلن  عندما 

باعتقال قضاة املحكمة العليا. 
وبموجب القانون الباكستاني كان مشرف يواجه 
وفي  الحياة.  مدى  بالسجن  أو  باإلعدام  عقوبة 
ملشرف  املحكمة  سمحت   2016 عام  مارس/آذار 
ذلك  وبعد  العالج،  ي 

ّ
لتلق الخارج  إلى  بالسفر 

دولة  إلى  وتوجه  باكستان  السابق  الرئيس  غادر 
حيث  دبي  في  عاش  الحني  ذلك  منذ  اإلمــارات. 
كان - وفقًا للمحققني - هاربًا من وجه العدالة في 

ما يتعلق بالتهم الجنائية املوجهة إليه.
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مقابل  الــدوالر  صــرف  أزمــة  ــوادر  ب وصلت 
التي  السليمانية  محافظة  ــى  إل الــديــنــار 
الغذائية  املواد  جميع  بأسعار  زيادة  سجلت 
املحروقات  سعر  ارتفاع  يقابلها  واألدويــة، 
تذمرا  ولد  مما  اإلنشائية،  واملواد  والبنزين 
لدى املواطنني، في وقت ال يتمكن فيه مجلس 
محدودية  بسبب  التدخل  مــن  املحافظة 

صالحياته وفقا لقانون رقم 3 لسنة 2009.
وقال رئيس مجلس محافظة السليمانية آزاد 
املــواد  أسعار  إن  لـ»الصباح»:  أمــني  محمد 
الغذائية بدأت بالزيادة تدريجيا وفقا لزيادة 

أسعار صرف الدوالر مقابل الدينار.
وأوضح أن األسعار تزداد وفقا لزيادة أسعار 
املواد املستوردة حديثا مما يجعل التاجر يزيد 
 3 رقم  قانون  بأن  منوها  بضاعته،  أجور  من 
املحافظات،  بمجالس  الخاص   2009 لسنة 

حدد صالحياتنا بحيث ال نستطيع منع زيادة 
لكن  املواد،  يحتكر  من  محاسبة  أو  األسعار 
القائممقاميات  لجان  مع  تعاوننا  خالل  من 
نتمكن من مراقبة توفر جميع املواد الغذائية 
يتضاعف  ال  لكي  احتكارها  وعدم  باألسواق 
التجارة  مديرية  دعم  عن  فضال  سعرها، 
كالطحني  األساسية  املواد  لبعض  والصناعة 
في  وتوفيرها  والبقوليات  والــزيــت  ــرز  وال

البطاقة التموينية.
وأكد أن املواطن اآلن يعاني من زيادة أسعار 
املواد الغذائية واملحروقات والبنزين واألدوية 

مما يشكا عبئا ثقيال عليه.
في  واملحاسبة  املالية  أستاذ  قــال  بـــدوره، 
كريم  نبرد  التقنية  السليمانية  جامعة 
الدوالر  صرف  سعر  زيــادة  إن  لـ»الصباح»: 
اقتصادية،  كارثة  سيسبب  الدينار  مقابل 
تصديريا  وليس  استيرادي  بلد  العراق  ألن 
الفقر  نسبة  زيادة  على  األزمة  هذه  وستعمل 

في البالد.
ونبه إلى عدم تأثر تركيا وإيران بارتفاع سعر 
املتداولة،  النقدية  عمالتها  مقابل  الــدوالر 
مستوردين  وليسا  مصدرين  بلدين  لكونهما 
الداخلية  ــوارد  وامل الشركات  على  واعتمدا 

واإلنتاج املحلي. 
وبني أنه عند إجراء جولة في السوق واملوالت 
للتعرف على مدى تأثرها بزيادة سعر صرف 
من  املستهدف  هو  املواطن  أن  نجد  الدوالر، 
إلى   6 من  املواد  لعموم  األسعار  زيادة  خالل 
الصحية  واملستلزمات  األدوية  أما  باملئة،   8
فزيادتها أكبر من ذلك بكثير وقد تصل إلى 

40 باملئة.
اإلقليم  في  التجارة  أن  إلــى  كريم  ولفت   
عموما وفي السليمانية خصوصا تعد أسواقا 
حرة، إذ ال تتمكن مجالس املحافظات ولجان 
لكنها  األسعار،  فرض  من  القائممقاميات 
جودة  أجل  من  واملتابعة  املراقبة  بدور  تقوم 

البضاعة.
على  ستنعكس  ــة  األزم هــذه  أن  كريم  وأكــد 
املواد  جميع  نستورد  لكوننا  العقارات  أسعار 

اإلنشائية الداخلة في البناء.
صيرفة  مكتب  صاحب  كــاوة،  دلشاد  أمــا 
أن  لـ»الصباح»،  فأوضح  السليمانية،  وسط 
زيادة سعر صرف الدوالر مقابل الدينار كان 
ولم  متوقعة  غير  ألنها  لنا،  بالنسبة  صادما 
تكن تدريجية، األمر الذي جعل سوق الدوالر 

متذبذبا كل يوم.
التجار  قبل  مــن  كبير  ــال  ــب اإلق أن  وتــابــع 
لم  بشكل  ـــدوالر  ال ــراء  ش على  واملــواطــنــني 
تشهده مكاتب الصيرفة في عموم املحافظة 
من  لدينا  مــا  لنفاد  تحسبا  ـــوام،  أع منذ 
على  سيزيد  سعره  أن  منهم  ظنا  الــدوالر، 

املقرر له بكثير خالل األيام املقبلة.

 

توقع البنك الدولي، تباطؤ معدل النمو االقتصادي 
في العراق خالل عامي 2023 و2024.

وقال البنك في تقرير له إنه من «املتوقع أن يتباطأ 
وشمال  األوســط  الشرق  منطقة  في  النمو  معدل 
و2.7 % في  العام 2023  3.5 % في  ليحقق  أفريقيا 
تراجع  إلى  يعود  «التباطؤ  أن  مبينا   ،«2024 العام 
إذ  للنفط  املصدرة  البلدان  حققتها  التي  الطفرة 
إنه من املتوقع أن يتباطأ النمو من 6.1 % في العام 
2022 إلى 3.3 % في العام 2023 و2.3 % في العام 

.«2024
في  النمو  «يتباطأ  أن  املتوقع  من  أنه  إلى  وأشــار 
في   %  2.9 وإلى   2023 العام  في   %  4 إلى  العراق 
العام 2024 أي أقل من مستويات ما قبل الجائحة»، 
إمــدادات  نقص  «يــؤدي  أن  املرجح  من  أنه  مبينا 
البالد  تشهده  ما  إلى  باإلضافة  والكهرباء،  املياه 
إلى  والعنف  السياسي  االستقرار  عدم  حالة  من 

عرقلة جهودها في تحقيق معدالت نمو أقوى».

 

ــة طــيــف ســامــي، أمــس  ــي ــال كــشــفــت وزيــــرة امل
ــة مــن نظام  ــي ــاس ــد األس ــوائ ــف ال ــــد، عــن   األح

اإلدارة املالية العامة.
اجتماعا  عقدت  سامي  إن  بيان  في  الوزارة  وقالت 
اللجنة  وأعضاء  الدولي  البنك  فريق  مع  مشتركا 
اإلدارة  نظام  مشروع  بتنفيذ  الخاصة  التوجيهية 
العامني  املديرين  من  عدد  بحضور  العامة،  املالية 
أن  مبينة  (أفــِمــس)»،  بمشروع  املعنية  للدوائر 
خالل  عليها  املصادق  املخرجات  ناقش  «االجتماع 
القادمة  املراحل  واستعرض  السابقة،  الفترة 
املحددة  الزمنية  التوقيتات  وفق  املشروع  لتنفيذ 
لف املرصودة، فضال عن بحث مدى استجابة 

ُ
والك

إعــداد  مثل  الفرعية  األنظمة  باقي  مع  النظام 
واملدفوعات  املشتريات  وأنظمة  االتحادية  املوازنة 
الثابتة ونظام الرواتب ونظام اإليرادات  واألصول 

واإلدارة النقدية».
تفصيلي  عرض  إلى  استمعت  «الوزيرة  أن  وتابعت 
للمشروع،  القادمة  املراحل  وتنفيذ  تصميم  حول 
املوحد،  الخزينة  حساب  بنظام  املباشرة  وعالقته 
املالي  النظام  طبيعة  يالئم  ــذي  ال النحو  على 
تطبيق  يقدمه  عما  فضال  العراق،  في  واملحاسبي 
للموارد  األمثل  االستخدام  مزايا  من  النظام 

النقدية للدولة».
النظام  من  األساسية  «الفوائد  أن  الوزيرة  وأكدت 
واإلدارية  املالية  التقارير  تحسني  على  قدرته  هي 
وهيكل حسابات شامل للحكومة االتحادية وتوحيد 
إضافة  املستقلة،  الهيئات  لدى  الحسابات  هيكل 
املالية  لإلحصائيات  وفقًا  التقارير  إصــدار  إلى 
الالمركزية  الحسابات  أسس  ووضــع  الحكومية 
معلوماتي  نظام  واعتماد  االتحادية،  الوزارات  في 
على  معلوماتي  ونظام  دوليًا  به  معترف  محاسبي 
والعلمية  الفنية  الناحية  من  دولي  مستوى  أحدث 
عن  فضال  والتدقيق،  املراقبة  عمليات  وتحسني 
والنقد  واملصروفات  ـــرادات  اإلي إدارة  تحسني 
ومتابعة  الرواتب  وحسابات  النقدية  والتدفقات 

حسابات تكاليف املشاريع».

 

سجلت احتياطات الذهب والعمالت األجنبية في العالم 
إذ تراجعت  السنوات األخيرة،  انخفاضا قياسيا خالل 

خالل سنة 2022 بمقدار ترليون دوالر.
املركزية،  البنوك  من  بيانات  إلى  استند  لتقرير  ووفقا 
العالم،  في  األجنبية  والعمالت  الذهب  احتياطات  فإن 
تريليون  بلغ  قياسي  بمعدل  املاضي،  العام  تراجعت 

دوالر، وتظهر األرقام أن سويسرا سجلت أكبر تراجع.
االحتياطات  تراجعت  املركزية  البنوك  لبيانات  ووفقا 
بمقدار تريليون دوالر العام املاضي، وهو أكبر انخفاض 

سنوي منذ مطلع القرن في األقل.
عندما   ،2015 عام  في  انخفاض  أكبر  كان  ذلك،  وقبل 
املركزية  البنوك  في  األجنبية  الحيازات  انخفضت 

بمقدار 711 مليار دوالر.
املاضي  العام  االحتياطات  انخفضت  إجمالي،  وبشكل 

وكانت  االســتــطــالع،  شملها  التي  البلدان  ثلثي  فــي 
مليار   186) سويسرا  في  تراجعا  األكثر  االحتياطات 
 128) وسنغافورة  دوالر)  مليار   134) واليابان  دوالر) 
مليار دوالر) والصني (120 مليار دوالر)، وتختم هونغ 
كونغ املراكز الخمسة األولى مع انخفاض قدره 73 مليار 

دوالر في األصول الدولية.
وروسيا  الهند  أيضا  ــى  األول العشرة  املراكز  وتشمل 

وكوريا الجنوبية والبرازيل وجمهورية التشيك.
في الوقت نفسه، زادت األصول الدولية للبنوك املركزية 
 15 في  دوالر  مليار  من  بأكثر  زادت  لكنها  دولة،   33 في 
الذهب  أصول  في  نمو  أقوى  تركيا  وسجلت  فقط،  دولة 

والعمالت األجنبية، التي نمت بمقدار 17.6 مليار دوالر.
وشملت املراكز الخمسة األولى أيضا قطر (+ 5.2 مليار 
دوالر) واألرجنتني (+ 4.9 مليار دوالر) واململكة العربية 
مليار   4.1  +) والكويت  دوالر)  مليار   4.5  +) السعودية 

دوالر).

 

ارتفاع  أن  االقــتــصــادي  الــشــأن  فــي  مختصون  يــرى 
العراق  تمكن  «عــدم  إلى  عائد  ــدوالر  ال صرف  سعر 
بعض  أن  إلى  مشيرين  املالية»،  بموارده  التحكم  من 
إجــراءات  أن  السيما  دكاكني،  إلى  تحولت  املصارف 

معالجة هذا االرتفاع قاصرة.
وعكست ظاهرة ارتفاع سعر صرف الدوالر، حالة من 
الرئاسية  السلطات  أبدتها  التي  االقتصادي  التكاتف 
السلطة  الــنــواب،  مجلس  ـــوزراء،  ال «مجلس  الثالث 
القضائية»، فعقب اللقاءات التي عقدها رئيس الوزراء 
النواب  مجلس  وتدخالت  التجارية،  الغرف  اتحاد  مع 
القضاء  مجلس  رئيس  وجه  الصرف،  أزمــة  ملعالجة 
ــراءات  اإلج باتخاذ  كافة  التحقيق  محاكم  األعلى، 
الضرر  يسبب  فعال  يرتكب  من  كل  بحق  القانونية 
أو  األجنبية  العملة  تجار  من  سواء  الوطني  باالقتصاد 
والسلع  الغذائية  والسلع  للبضائع  املحتكرين  التجار 

الضرورية التي يحتاج إليها املواطنون يوميا.
قاسم  الدكتور  االقتصادي،  بالشأن  املختص  وأرجع 
األيــام  في  الصرف  سعر  ارتــفــاع  ــاالت  ح التميمي، 
االقتصاد  منه  يعاني  بنيوي  «خلل  وجود  إلى  السابقة، 
بمواردنا  التحكم  على  القدرة  عدم  وأساسه  العراقي» 
الخاصة  الدولية  القرارات  نتيجة  نريد،  كما  املالية 

بحماية األموال العراقية.
ولفت التميمي، إلى أن تلك الحالة حصلت حينما بدأت 
من  ضخمة  مالية  بتعويضات  مسبوقة  غير  مطالبات 
بادرت  والدقيق  الصعب  الوضع  هذا  وعند  العراق، 
الحكومة األميركية لحماية األموال العراقية مقابل أن 
العراق  أن  مبينا  منها،  مالية  سندات  العراق  يشتري 
يمتلك سندات على الحكومة األميركية بقيمة 50 مليار 

دوالر، على حد قول املتحدث.
اإلقليمية،  الدولية  الصراعات  أن  إلى  التميمي،  ولفت 
العراقي،  االقتصادي  الوضع  في  األخــرى  هي  أثرت 
السيما بني الواليات املتحدة وإيران، إذ أثرت تداعياتها 

في العراق اقتصاديا بشكل واضح.
الدكتور  االقتصادي،  بالشأن  املختص  قال  جانبه  من 
قاصرة  تبقى  الحكومة  ــراءات  إج إن  ــراوي،  ال أحمد 
في معالجة ارتفاع صرف الدوالر طاملا ال توجد رقابة 
صارمة وحقيقية على الحواالت املالية، مشيرا إلى أن 
معظم تلك الحواالت مزورة وغير حقيقية إو إذا كانت 

حقيقية فهي مبالغ فيها.
من  العديد  أن  هو  اآلخــر  السبب  أن  الـــراوي،  وتابع 
الــدوالر  لبيع  دكاكني  عن  عبارة  أصبحت  املصارف 
والشراء،  البيع  لعمليات  ضوابط  دون  من  واملضاربة 
بنسب  األساسية  السلع  أسعار  ارتفاع  إلى  أدى  مما 
زيــادة  إلــى  أدى  ــر  األم ذلــك  أن  إلــى  الفتا  مضاعفة 
مستوى  في  وأثر  متسارعة  بنسب  التضخم  معدالت 

الدخول املحدودة وحتى املتوسطة.

أفصحت وزارة النفط، أمس األحد، عن مشاريع واعدة 
اإلنتاجية وتحسني  الطاقة  لزيادة  الجنوب  في مصافي 

جودة املنتجات النفطية.
لشؤون  الـــوزارة  «وكيل  أن  بيان  في  الـــوزارة  ــرت  وذك
لقطاع  القيادي  االجتماع  ترأس  يونس  حامد  التصفية 
ودوائــر  شركات  مديري  من  عــدد  بحضور  التصفية 

الوزارة ونخبة من املالكات الهندسية والفنية».
املستقبلية  الخطط  بحث  «االجــتــمــاع  أن  وأضــافــت 
واملشاريع الهادفة ذات الجدوى االقتصادية التي تعمل 
األهداف  تحقيق  بغية  الوطني  الجهد  شركات  عليها 
بمستوى  االهتمام  «ضـــرورة  إلــى  مشيرة  املــرجــوة»، 

املجاالت،  بمختلف  الشركات  تقدمها  التي  الخدمات 
قد  التي  للمعوقات  املناسبة  الحلول  إيجاد  على  والعمل 
لها  املخطط  الزمنية  التوقيتات  وفق  العمل  تعترض 

خدمة للصالح العام».
أن  البيان  بحسب   ، االجتماع  خــالل  يونس  وأوضــح 
تطوير  مشاريع  في  ماضية  خططها  وضمن  ــوزارة  «ال
البنى التحتية لقطاع التصفية، إضافة إلى بناء عدد من 
البنزين»،  النفطية ومنها  وحدات تحسني كل املنتجات 
مؤكدًا «حرص الوزارة على دعم مشاريع زيادة الطاقة 
وجودة  نوعية  وتحسني  العراقية  للمصافي  اإلنتاجية 

املنتجات النفطية وفق املواصفات األوربية (يورو 5)».
الفترة  خالل  ستشهد  الجنوب  «مصافي  أن  إلى  وأشار 
وحدات  وتأهيل  تطوير  مشاريع  من  عدد  تنفيذ  املقبلة 

جديدة  وحدات  وتنصيب  البنزين،  وتحسني  األزمــرة 
مع  بالتعاون   (FCC) املساعد  بالعامل  التكسير  ملجمع 
في  األولى   وتعد  الرصينة،  اليابانية  الشركات  إحدى 
العراق، وتتمتع بتقنية رفع نسبة كفاءة وطاقة املنتجات 
مبينا  عالية“،  وبجودة  املصافي  مخلفات  من  البيضاء 
للسوائل  املساعد  بالعامل  التكسير  مجمع  ”مشروع  أن 
(FCC) يهدف إلى توفير منتجات نفطية بجودة عالية 

وفق املواصفات األوروبية (يورو 5)“.
وتابع أن ”املشروع يعمل على إنتاج منتجات نفطية ذات 
قيمة مضافة عالية كالبنزين والديزل وفق املواصفات 

القياسية واملعايير البيئية“.



 
الواحد  القطب  نظرية  بانتهاء  اال  ينتهي  لن  ــراع  ص
والوقائع تشير  العاملي،  بالهيمنة على االقتصاد  واملتمثلة 
األميركية  العظميتني  القوتني  بني  النفوذ  تقاسم  إلى 

والصينية، بعد أن كانت القبضة الحديدية أميركية. 
طبيعية  بحتة  اقتصادية  وهي  االقتصادية  املشكالت   
ضمن  املعرفة  االقتصادية  الــدورة  عبر  وتمر  دائمًا، 
يليه  الكساد  هي  مراحل  بأربع  االقتصادية  املفاهيم 

انتعاش، ثم رواج ومن ثم انكماش وهكذا.
ولكن املشكالت االقتصادية التي يشهدها العاملي تختلف 
االقتصادية  الحروب  نتيجة  كونها  وذلك  تعريفها،  عن 
واقرب مثال  القريبة.  العقود  العالم خالل  التي يشهدها 
ما آلت اليه الصراعات بني الالعبني الكبار، والتي قادت 
إلى حروب باإلنابة من بينها الحرب االوكرانية الروسية، 
من  الثالثة،  العاملية  الحرب  حدوث  استكمال  وتوقعات 
تايوان  ذريعة  تحت  الصينية  األميركية  املناوشات  خالل 
التي  املشكالت،  هذه  رحى  دوران  بسرعة  ساهمت  قد 

ألقت بظاللها على كل اقتصادات العالم.
تعصف  الــتــي  املــتــوتــرة  االقــتــصــاديــة  املــشــكــالت  إن 
ومحتوى  مضامني  من  الكثير  أفقدت  الدول  باقتصادات 
وأهداف النظريات االقتصادية، واستخدامها في الحلول 
هي  كانت  والتي  الجامعية،  درستنا  خالل  تلقيناها  التي 
اقتصادية  مشكلة  الي  التصدي  في  االفضل  الوسيلة 

تتعرض لها دولة بعينها.
فظهر مفهوم البراغماتية كمصطلح اقتصادي الذي كان 
مغمورًا، لكنه ظهر للعيان بقوة على هامش تضاؤل تطبيق 
النظريات االقتصادية بمذهبيها الرأسمالي واالشتراكي 

تباعًا  قــويــة  بــاقــتــصــادات  تتمتع  الــتــي  الــبــلــدان  على 
النمو االقتصادي وخصوصًا  التي تحدد مسار  لثرواتها، 
في  معتمد  اقتصادي  مبدأ  هناك  الريعية.  االقتصادات 
االقتصادية  املشكالت  حل  في  االقتصادية  النظريات 
باتباع النظريات االقتصادية، إال أن هذه النظريات باتت 
عاجزة عن الحلول وغير فاعلة، فاتجهت البوصلة صوب 
البراغماتية  وتعرف  االقتصادي.  بمفصلها  البراغماتية 
االقتصادية،  املشكالت  ملواجهة  الحلول  خطوات  بأنها 
يصعب  أن  ــى  إل وتتمدد  ظــاهــرة  بشكل  تظهر  والــتــي 
الصرف،  أسعار  تذبذب  املثال  سبيل  وعلى  مواجهتها 
غير  باتت  والطلب  العرض  نظريات  أن  يبدو  ما  وعلى 
مجدية وهذا ما ينطبق في االقتصاد العراقي. والدليل أن 
اسعار البضائع تحدد وتقيم بعملة الدوالر، فعندما يرتفع 
بنسب  والبضائع  السلع  اسعار  معه  ترتفع  الدوالر  سعر 
خفض  وعند  الــدوالر،  قيمة  في  الزيادة  نسبة  عن  تزيد 
سعر الدوالر إلى سابق عهده، فإن أسعار البضائع تبقى 
مرتفعة ولن تنخفض بنفس النسبة، معنى ذلك ان عوامل 

العرض والطلب بات تاثيرها ضئيال.
البراغماتية،  الحلول  خيار  إلى  الدول  بعض  تلجأ  لذلك 
بطريقة  االقتصادية  املشكلة  مواجهة  عن  عبارة  وهي 
 من االعتماد علىى مبادئ نظرية وهي بذلك 

ً
عملية، بدال

 
ً
بدال املباشرة  العملية  العواقب  تنظر  فلسفة  عن  عبارة 
من اتباع النظريات. والسؤال الذي يفرض نفسه اآلن أي 
االقتصادية  النظريات  بتطبيق  اتباعها  الواجب  الحلول 

أم املنهج البراغماتي؟
التي  والنتائج  اآلثار  على  يعتمد  اعتقادي  في  والجواب 
والتي  البلد،  اقتصاد  واقــع  على  االسلوبان  سيخلفها 

ستحدد الفلسفة الجديدة للمفاهيم االقتصادية.

هاجس  فيها  سيطر  متطاولة  سنوات  فبعد 
ظهر   ( كــان  مما  أحسن  االمــكــان  في  (ليس 
انتُهج من خيارات ثورية  بوضوح أن بعضا مما 
أو  مواجهات شاملة، أو  سياسات أو  حروب أو  
تكتيكات، غّيرت حياة الناس وفرضت مسارات 
ثقيلة ومكلفة في الدماء واألموال، لم تكن كلها 
ومشروعهم  وخططهم  األعداء  عدوانية  بسبب 
ـــوال، بل  املــضــاد، وهــي مــوجــودة في كل األح
واملــزاج  الذاتي  النهج  بسبب  كان  بعضها  إن 
القوى  تغييب  مع  متشدد  فكر  وغلبة  الشخصي 
التحريض  خطاب  وراء  واالنسياق  العقالنية 
غيبي  وفكر  ــام  أوه خلف  السائر  واملواجهة 
وحسابات خاطئة ومراهقة ثورية وعلل داخلية، 

أكثر مما هي استجابة لتحديات خارجية.
نصف  ثمة  موضوعيا  الحصاد؟  كــان  ــاذا  م
عن  هنا  الكالم  عليه،  مختلف  مملوء  كــأس 
الداخلية  الصراعات  حيث  الفارغ،  النصف 
الشعبية  والتمردات  الحزبية  واالنشقاقات 
الفقر  ثــم  والــخــارجــيــة،  الداخلية  والــعــزلــة 
جديدة  وأجيال  واالحتضار،  والنبذ  والحصار 
ومساءلة  صارم  اخالقي  ونقد  رافضة،  ناقمة 
والعناوين  االسس  تطول  والخارج  الداخل  من 
فكر  من  كلها  والتجربة  للمشروع،  االساسية 
تتهاوى  وقــداســات  عمل  وأخالقيات  وسلوك 

وقدوات مفقودة.
منظار  من  بالسياسة  التفكير  لــوازم  من  كان 
عمل  كل  يــوزن  أن  االســالمــي،  الديني  الفكر 
التنظيمات  تأسيس  ذلك  في  بما  سلوك  وكل 
بمعنى  شرعي،  بميزان  ومواقفها  وأهدافها 
على  يحصل  أن  ينبغي  السياسي  السلوك  أن 
املشروعية الدينية في تحقيق اهداف ومقاصد 
الخمس  الكليات  تحقيق  في  والشريعة  الدين 
والعقل  والنفس  الدين  حفظ  وهي  الشهيرة، 
باالساس  والــِعــرض (الــنــســل)، وهــي  واملـــال 
تنظير سني ابتدأه العالمة الشاطبي ( ت 790 
الهجري  عشر  الرابع  القرن  في  وطّوره  هج)، 
عاشور  بن  الطاهر  محمد  التونسي   العالمة 

( 1879 - 1973 م ).
هو  االســالمــيــة  الــحــركــات  تأسيس  فــهــدف 
استئناف الحياة االسالمية كناية عن توقف تلك 
الغربي  الحضاري  املشروع  أحدثه  وما  الحياة 
كانت  ولذلك  والعالم،  منطقتنا  في  قطيعة  من 
أسلمة أنظمة الحكم، وجعل شرعيتها مستندة 
الله  انزل  بما  والحكم  الدينية،  الشرعية  إلى 
تشريعا وقانونا، والحفاظ على القيم واألخالق 
والجمعي  الــفــردي  السلوك  فــي  االســالمــيــة 
هو  ذلك  إلى  والوسيلة  االسمى،  الهدف  هي 
االقتصاد،  وتنمية  االجتماعية  العدالة  التزام 
واالستعباد  واالستبداد  الظلم  بوجه  والوقوف 

ونصرة املظلومني واحقاق حقوق املستضعفني، 
والسيادة  االستقالل  على  املحافظة  وبالجملة 
والسياسية  واالقتصادية  الفكرية  التبعية  ومنع 
املشروع  يختلف  ولم  الخارجية،  العالقات  في 
كل  في  السني  شقيقه  عن  الشيعي  االسالمي 
فكالهما  الحكم،  نظرية  تفصيل  في  اال  ذلك 
مشروعان احيائيان يريدان التصدي لالختراق 
ومواجهة  الغربي،  والفكري  الثقافي  والغزو 
الغرب  فرضها  التي  والهيمنة،  القوة  عالقات 
امكاناتهم  واستلبهم  املسلمني،  بــالد  على 
وحقوقهم وتالعب بمصائرهم ومزق وحدتهم، 
في  وفقراء  وتقنيا  حضاريا  متخلفني  وجعلهم 
جملة  هي  وهــذه  بالثروات،  املكتنزة  بالدهم 
املعاصر  السياسي  االسالمي  الخطاب  قضايا 

الذي تتبناه هذه الحركات.
أنتج  عــامــا،  السبعني  قــاربــت  مسيرة  خــالل 
دولة  الشيعي،  السياسي  االسالمي  املشروع 
في  الشيعة  الفقهاء  يحكمها  شيعية  اسالمية 
اليمني  ذات  صغيرة  حركات  سبقتها  ايــران، 
في  شيعية  وأحــزاب  وحركات  الشمال،  وذات 
ايــران  في  االسالمية  الــثــورة  سبقت  الــعــراق 
الحركة  هي  بل   ( االسالمية  (الدعوة  اكبرها 
حديثة  اسالمية  وحــركــات  بعدها،  ملــا  االم 
التكوين بعد انتصار الثورة، ومن نتائج حماستها 
والسعودية  البحرين  مــن  كــل  فــي  وخطابها 
في  كلها  دخلت  والكويت،  وافغانستان  ولبنان 
بلدانها  في  الحكم  انظمة  مع  عنيفة  مواجهات 
اختلفت  ثم  االنظمة،  تلك  وداعمي  حماة  ومع 
وتراجع  الحكومات  مع  تطبيع  بني  املسارات 
بالديمقراطية  وقبول  السابق  الخطاب  عن 
واملشاركة في الحكم والتخلي عن السالح، ومن 
قادها  وإن  التجارب،  هذه  يعتور  أن  الطبيعي 
فقهاء ومجتهدون وطلبة علم شرعي ومتدينون 
في  مشكالت  دينية،  مرجعيات  يقلدون  افندية 
واملواقف  والسلوك  واملمارسة  والتنظيم  الفكر 

والسياسات، فماذا انجز هذا املشروع؟
وبشريا  اخالقيا  االنــجــاز،  هــذا  ثمن  هو  ومــا 

وماديا؟
أمن  على  املشروع  هــذا  وجــود  انعكس  وكيف 

الناس ومعاشهم وووجودهم وخياراتهم؟
والتنمية  والعدالة  النهضة  من  تحقق  ماذا  ثم 
ومفاهيمها  الــشــرعــي  بحدها  ــات  ــري ــح وال

السياسية؟
وما الفرق الذي كرسه االسالميون في ممارسة 
غير  واالنظمة  والقوى  االحزاب  عن  السياسة 

االسالمية؟
الحكم  تجربة  من  الناس  أفــاد  مــاذا  وأخيرا 

اإلسالمي؟
اين أخطا اإلسالميون وأين أصابوا؟. 

هذه نماذج من االسئلة العامة التي تفرض على 
على  والتعرف  تجربتهم  استنطاق  االسالميني 

مكامن الخلل والقصور فيها إن كانوا حريصني 
على االستماع ملا يجول في أذهان الجمهور وهو 

مساحة وميدان ومادة عملهم.
إن ممارسة السياسة تعني في املحصلة األخيرة 
وأمنهم  الناس  مصائر  في  والتأثير  التدخل 
ونموذجهم  السياسية  ووجهتهم  ومعاشهم 
مسؤولية  ذلك  وكل  وو،  والثقافي  االقتصادي 
ة واجتماعية واخالقية  عظمى، مسؤولية شرعيَّ
وإنسانية، إن الحفاظ على على حيوية املشروع 
به  الناس  أكثرية  قناعة  استمرار  يستلزم 
النفسية  الطمأنينة  لهم  لتتحقق  وبــجــدواه 
باعتباره  عنه-  الدفاع  يجعل  بما  واالخالقية 
املسلمات  من   - األسلم  والطريق  االمثل  الخيار 
صوت  ارتفع  لو  ماذا  لكن  عندهم،  السياسية 
الناس باالعتراض من داخل حملة هذا املشروع 

فضال عن خارجه؟. 
كل مسيرة بشرية تعترضها مشكالت وتحديات 
ورؤى  عمل  وأساليب  باجتهادات  عليها  تتغلب 
وما  وقيمية،  أخالقية  ومبادئ  وسياسية  فكرية 
تصبح  فإنها  وعثراتها  أخطائها  تصوب  لم 
موضع تشكيك ورفض ونقد ومعاندة، ال يمكن 
االستناد إلى الشعار االسالمي وحده في فرض 
وال  الناس،  على  والخيارات  واملواقف  الــرؤى 
يمكن فرض اي نوع من أنواع الوالية والوصاية 
وطوع  باختيارهم  إال  البشر  مصير  وتقرير 
وحركات  ــة  دول تواجه  وقناعتهم،  إرادتــهــم 
املشروع االسالمي الشيعي نقدا ال سابقة حاليا 
له ليس بسبب العقوبات والحصارات واملواقف 
عليه  هيمنت  الذي  األداء  بسبب  بل  املضادة، 
والتطهرية  واملناقبية  والصوابية  التشدد  نزعة 
عملية  أخالقية  وال  كاٍف  استعداد  بال  الزائدة 

كثيرا ما تم ادعاؤها خطابيا. 
هناك بون شاسع بني املثالية املدعاة والواقعية 
االخــالق  فــي  هائل  ضعف  وهــنــاك  املعاشة، 
املحيط  العالم  فهم  في  كبير  وجمود  العملية 
االسالميون  يطور  لم  اذ  السياسية،  ومعادالته 
دولة  املعاصرة،  الدولة  يالئم  بما  أفكارهم 
والسيادة  الوطنية  والهوية  والقانون  املؤسسات 
والتعددية واملواطنة والديمقراطية، ولم يفكك 
األمة  إلى  االنتماء  مفاهيم  بني  االسالميون 
لم  كما  الوطنية،  السياسية  واألمة  العقائدية 
ينجز االسالميون رؤية ناضجة حديثة ملا ينبغي 
أن تكون عليه عالقاتهم باآلخر الوطني واآلخر 
بصراحة  يعلنوا  ولم  الوطني،  غير  العقائدي 
الدينية  بمرجعياتهم  وعالقاتهم  مواقفهم  عن 
العابرة  السياسية  مرجعيتهم  وعن  املحلية، 
في  صراحة  اكثر  يكونوا  أن  عليهم  لالوطان، 
الوطني، وأال يصبحوا  الوالء  لوازم  التعبير عن 
في عيون مواطنيهم وكأنهم وكالء عن اآلخرين 
مصالح  ومن  منهم  اكبر  مشروع  في  وادوات 

أوطانهم  ومواطنيهم.

تغريدة  يومني  قبل  كتبت  تويتر  في 
وجهة  من  تلخص  كلمات  ست  من 
ــة أزمـــة  ــع ــواض ــت ــر امل ــي ــري غ ــظ ن

االقتصاد العراقي.
الريعي  "االقتصاد  تقول  التغريدة 

يبني حيتان ويفلش دوال".
العراق  يكون  أن  يفترض  نظريا 
عام  األميركي  االحتالل  بعد  انتقل 
شمولي  نظام  ذات  دولة  من   2003
اقتصاده اشتراكي (القطاع العام) 
اقتصاده  ديمقراطي  نظام  ــى  إل

رأسمالي (القطاع الخاص).
عمليا وبعد مرور عشرين عاما على 
هذا التغيير بجميع أبعاده السياسية 
إلى  االنتقال  يتم  لم  واالقتصادية 
الصعب  من  وبات  السوق،  اقتصاد 

العودة إلى النظام اإلشتراكي.
العقدين  ــوال  ط نكابر  كنا  وفيما 
اإلنتقال  إمكانية  بشأن  املاضيني 
السوق  إقتصاد  نحو  التدريجي 
االشتراكية  التركة  من  والتخلص 
فإن  مرة  اإلشتراكية  والعقلية  مرة 
مانمر به اآلن من أزمة على صعيد 
وبينهما  والدينار  ــدوالر  ال معادلة 
دلل  األميركي  الفيدرالي  البنك 

بشكل قاطع إننا أضعنا املشيتني.
فلم نتمكن من تقليد اقتصاد السوق 
ونسينا  إجــراءات  من  يتطلبه  وما 

مشيتنا االشتراكية القديمة. 
يفوز  من  يفوز  وحتى  ديمقراطيا 
أعلى  على  ويحصل  االنتخابات  في 
األصوات تسابق الجميع في خلق نوع 
من العالقة الزبائنية مع الجمهور، 
مقابل  األصوات  شراء  سياسة  عبر 

التعيني في الدولة. 
بأكبر  الدولة  أرهقت  سنوات  بعد 
العالم  في  ربما  املوظفني  من  عدد 
مليون   40 من  دولــة  إلــى  بالقياس 
ماليني   7 من  أكثر  لديها  نسمة، 
موظف ومتقاعد تنفق عليهم شهريا 

بحدود 5 مليارات دوالر وربما أكثر.
الــذي  املــالــي  ـــاق  اإلره ــذا  ه وأدى 
خزينة  مــن   %  70 نحو  يستنزف 
تمويل  فــي  تعتمد  الــتــي  ــة،  ــدول ال
إلى  النفط  مبيعات  على  الرواتب 
إرهاق من نوع آخر يتمثل في البطالة 

املقنعة في الدوائر واملؤسسات. 
فيه  تــدهــورت  الـــذي  الــوقــت  ففي 
اللجوء  بسبب  والصناعة  الزراعة 
فرص  إيجاد  وليس  التوظيف  إلى 
فإن  ــاص،  ــخ ال الــقــطــاع  فــي  عمل 
تدهورت  العراقي  املوظف  إنتاجية 
نحو  يوميا  فيه  تبلغ  الذي  الحد  إلى 
18 دقيقة من مجموع ساعات العمل 

البالغة 8 ساعات. 
لم  واإلشكاليات  القضايا  هذه  كل 
األوســاط  في  بجدية  تناقش  تكن 
الرفيعة  فيها  بــمــن  السياسية 

املستوى.
بل باتت تسود قناعة إنه فضال عن 
عدم توفر إرادة حقيقية في مناقشة 
مافيات  فإن  التحديات،  هذه  مثل 
الفساد التي توغلت في كل مفاصل 
الدولة وتغولت فيها بأساليب وطرق 
إيجاد  دون  تحول  بقيت  مختلفة 
املالية  مصالحها  ألن  حقيقية  حلول 

والزبائنية تتضرر بالكامل. 
الدوالر  أسعار  ترتفع  حيث  واليوم 
ــــذي فــرضــه  ــام ال ــظ ــن بــســبــب ال
البنك  على  األميركي  الفيدرالي 
بحدة  ــرب  ض الــعــراقــي  ــزي  ــرك امل
 " العملة  قيمة  تدهور  بعد  األســواق 

الدينار مقابل الدوالر". 
هائال  خزينا  يملك  الــعــراق  وألن 
اقتصاده  ريعية  فــإن  الـــدوالر  من 
على  تعتمد  الوطنية  عملته  جعلت 
شراء  مقابل  السوق  في  الدوالر  بيع 
الدينار لتمويل الرواتب واملشتريات.
وبــســبــب ريــعــيــة هـــذا االقــتــصــاد 
ــإن الــعــالقــة بــني الـــدوالر  أيــضــا ف
هي  بل  إنتاجية،  ليست  والدينار 
النفط  ببيع  قيمة بضائعية مرتبطة 
يقوي  أن  مايفترض  وهو  بالدوالر، 
العملة لكنه من أجل عيون النوريني 
عكس  لفهما  لف  ومن  والضيائيني 

املعادلة باملقلوب. 
نضبط  الدينار،  ينزل  دوالرا  نهرب 
البنك  خــزيــن  ويــرتــفــع  التهريب 
به..  يتحكم  من  ألن  السوق  تشتعل 

النوريون والضيائيون.

 

املؤسسات  في  الجامعي  االستاذ   
ُّ

يعد
املعرفة  تنمية  فيها  يناط  التي  الحيوية 
والتطبيقي،  النظري  بشقيها  العلمية 
املجتمع  نهضة  في  إلسهامه  عليا،  قيمة 
ـــد حــظــيــت الــجــامــعــات  ــه، وق ــدم ــق وت
واساتذتها برعاية خاصة من قبل الدول 
يستغرق  معرفية  ثروة  بعدهم  املختلفة، 
بناؤها زمنا طويال، لذا سعت هذه الدول 
إلى رعايتهم، وتوفير العيش الكريم لهم 
يتفرغوا  كي  اعتباري  وتقدير  سكن  من 
ــداد  واع العلمية،  ــات  ــدراس وال للبحث 
تحقيق  على  قادرة  تكون  معرفية  اجيال 
ابرز  ولعل  ملجتمعاتها،  حضارية  نهضة 
من  الالئق  السكن  توفير  هو  السبل  تلك 
في  لهم  أراٍض  قطع  تخصيص  خــالل 
عليها  ليشيدوا  املدن  من  مناسبة  أماكن 
لهم  وتــرك  واســرهــم،  تأويهم  مساكن 
والتنظيم سعيا الحترام  التصميم  حرية 
عملت  وقد  والذوقية،  الفنية  خياراتهم 
االراضية  توزيع  على  الــدول  من  كثيرا 
مجانا  وغيرها  الفئة  هذه  على  السكنية 
في  ليسكنوا  رمزية،  رســوم  مقابل  أو  
تسميات  عليها  يطلق  بهم  خاصة  احياء 
الجامعي  الحي  أو   الكفاءات  حي  منها 
االحياء،  يباقي  عن  لتميزها  وغيرها، 
في  الجامعي  االســتــاذ  يعيش  ــيــوم  وال
العراق ظروفا قاسية، ويعاني من ظروف 
على  يكن  فلم  السكن،  مجال  في  صعبة 
سبيل املثال اي مبادرة من جامعة بغداد 
منذ  ومنتسبيها  االساتذة  اسكان  تجاه 
عام 2003، على الرغم من وجود أراٍض 
مناطق  في  للجامعة  عائديتها  واسعة 
حصل  بما  ــوة  اس بــغــداد،  مــن  مختلفة 
في  لالساتذة  أراٍض  قطع  تــوزيــع  مــن 
هذا  ومع  املختلفة،  العراقية  الجامعات 
يمكن الحديث عن قسمني من االساتذة 
الذين  من  األول  للجامعة،  واملنتسبني 
حصولهم بواقع قطعتني أو  اكثر قبل عام 
للجامعة  انتسبوا  الذين  والثاني،   ،2003
قطع  على  يحصلوا  ــم  ول  ،2003 بعد 
يسكنون  فأغلبهم  لهم،  سكنية  أراٍض 
اهلهم  مع  االخر  وبعضهم  ايجارات،  في 
قد  مساكن  في  يسكن  من  الثالث  والنوع 
حصلوا  متر،   100 مساحتها  تتجاوز  ال 
أو   اهلهم  عن  املواريث  طريق  عن  عليها 
من الذين تحملوا السلف لشرائها، وهي 
إذ  حياتهم،  ترضي  تعد  لم  ذاتها  بحد 
كبر  أن  بعد  بهم  تضيق  مساحاتها  بدأت 
أبناؤهم خالل العشرين سنة املنصرمة، 
وقد كانت لكل ذلك آثار سلبية على وضع 
بالحيف  يشعر  الذي  الجامعي  االستاذ 
حقوقه،  إلــى  االلتفات  عــدم  جــراء  من 
األستاذ  أن  على  هنا  التاكيد  ينبغي  لذا 
من  موارده  تنويع  من  يتمكن  ال  الجامعي 
في  البعض  يفعل  كما  ــرى،  اخ مصادر 
إلى  انصرف  اذا  يشعر  ألنــه  املجتمع، 
وقد  وعلميته.  ومهنيته  هيبته  يفقد  ذلك 

ازدادت باآلونة االخيرة.
ازدادت  السنة  مــن  يــقــرب  مــا  ومــنــذ 
ــداد،  ــغ مــطــالــبــات اســـاتـــذة جــامــعــة ب
قطع  بتوزيع  املوظفني  من  ومنتسبيها 
أراٍض لهم من أراضي الجامعة الواسعة، 
لكن لم يجدوا جراء وقفاتهم املتكررة أي 
يرضي  الواقع  إلى  يترجم  أن  يمكن  أمل 
على  املــشــروع،  حقهم  ويلبي  طموحهم 
عليها  حصلوا  التي  الوعود  من  الرغم 
من املسؤولني، الذي ابدى البعض منهم 
يلمس  دون  املطالب  تلك  لشرعية  تفهما 
االساتذة واملنتسبون من ذلك شيئا، على 
على  الجامعة  مجلس  موافقة  من  الرغم 
ازدحمت  كما  لهم،  أراٍض  قطع  توزيع 
فكرة  طرح  خالل  من  ذلك  حول  االفكار 
االستثمار عن طريق مساكن جاهزة يدفع 
الجامعيون،  واملنتسبون  األساتذة  ثمنها 
على الرغم من أن الحصول على السكن 
ســواء  الــقــانــون،  كفله  طبيعي  حــق  هــو 
أو من خالل ثمن رمزي، ولو كان  مجانا 
املشاريع  إلى  لذهبوا  ينفعهم  االستثمار 
املنتشرة في بغداد واشتروا، لكن املسألة 
واملنتسبون  االساتذة  بها  يطالب  التي 
تنحصر  مواطنني  بصفتهم  الجامعيون 
من  ممنوحة  أراٍض  قطع  تخصيص  في 
وزارة  على  الصدد  هــذا  وفــي  الــدولــة، 
التعليم العالي والبحث العلمي أخذ االمر 
على درجة كبيرة من األهمية بعد انتابت 
حاالت اليأس االساتذة واملنتسبني جراء 
الوعود الكثيرة، التي لم تجد لها طريقًا 
تحقيق  فإن  املعنى  وبهذا  التنفيذ،  إلى 
توفرت  ما  اذا  صعبا  ليس  الحق  هــذا 
الحقوق  تلك  تلبية  في  الصلبة   اإلرادة 

املشروعة.
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كشــف ســجل التغييرات الخاص بمشروع 
غوغل املفتوح املصدر أن الشركة تعمل على 
جلــب ميزة من أهم ميــزات التصوير التي 
تقدمها شركة آبل ملســتخدميها، إلى نظام 

أندرويد.
 مــا تكون أجهــزة أندرويــد هي من 

ً
وعــادة

يبدأ اختبار امليــزات املبتكرة التي تأخذها 
آبــل فــي النهايــة فتحّســنها وتدمجها في 
أجهزتها، ولكن يبدو أن األمر تغّير اآلن من 
خالل اعتماد غوغــل ميزة رائجة في نظام 
التشــغيل آي أو إس 16 (iOS 16) إلصــدار 

قادم من نظام التشغيل التابع لها.
 WWDC) وفي مؤتمــر املطورين الســنوي
2022)، أعلنــت شــركة آبل ميــزة جديدة 
للتصويــر تحت اســم "كاميرا االســتمرار" 
(Continuity Camera) فــي نظامــي آي أو 
 macOS) 13 إس 16، ومــاك أو إس فينتورا

.(Ventura 13
 مــن االعتمــاد علــى كاميــرا الويب 

ً
وبــدال

املدمجــة في حواســيب مــاك، تتيــح ميزة 
للمســتخدمني  االســتمرار"  "كاميــرا 
االســتفادة مــن كاميــرات هواتــف آيفون 

املتطورة وامليكروفونــات وتأثيرات الفيديو 
التــي توفرهــا، وتحويلها إلــى كاميرا ويب. 
وعلــى الرغــم مــن أنَّ تطبيقــات الجهات 
ــة تتيح اســتخدام أفضــل هواتف  الخارجيَّ
ا 

ً
أندرويــد بطريقــة مماثلــة، غير أنــه وفق

لسجالت التغيير في مشروع غوغل املفتوح 
املصــدر، يبدو أن ميــزة مشــابهة لكاميرا 
االســتمرار ســتأتي إلى إصدار مســتقبلي 
من أندرويد. وكما يوحي اسم امليزة: "جهاز 
 ،(DeviceAsWebcam) ويــب"  ككاميــرا 
ل هواتــف أندرويد إلــى كاميرا  حوِّ

ُ
فإنهــا ت

ويــب. ولكن ليــس ُيعلــم حالًيــا الكثير عن 
امليــزة، غير أنها ستســمح باتصــال يو إس 
بي (USB) ســلكي بني الهاتف والحاسوب. 
ا إن كانت غوغل ســتطلق 

ً
وليس يعلــم أيض

امليزة في اإلصدار 14 مــن نظام أندرويد، 
أو قد تتأخــر إلى اإلصــدار 15 من النظام 
الذي ســُيطلق عام 2024، وذلــك بناًء على 
املرحلة التــي قطعتها غوغل مــن التطوير. 
ومع ذلك، ال يزال هنــاك وقت حتى مؤتمر 
Goog- (ململطورين السنوي الخاص بغوغل 
تعلــن الشــركة عــن  le I/O 2023) حيــث 
اإلصــدار الجديد مــن نظــام أندرويد وما 

يقدمه من ميزات.

االشــتراك  خدمــة  تويتــر  شــركة  أطلقــت 
الشــهري تويتــر بلــو (Twitter Blue) في 6 
بلدان جديدة، وذلك في مسعى منها إلتاحة 
الخدمــة لعــدد أكبر مــن املســتخدمني، ما 

يساعدها على زيادة عائداتها. 
وتشــمل قائمــة البلــدان الجديــدة: اململكــة 
وأملانيــا،  وفرنســا،  الســعودية،  العربيــة 
وإيطاليا، والبرتغال، وإسبانيا، ومعها يصبح 
العدد الكلي للبلدان التي توجد فيها الخدمة 
الواليــات املتحــدة  ــا: 

ً
ا تشــمل أيض

ً
بلــد  12

واليابــان، ونيوزيلندا،  األميركيــة، وكنــدا، 
وأطلقــت  وأســتراليا.  املتحــدة،  واململكــة 
ا عالمــة تبويب جديــدة مليزة 

ً
الشــركة أيض

قة  املساحات (Spaces) تضم محطات ُمنسَّ
لة، ومحطات  ســجَّ

ُ
للمســاحات املباشــرة وامل

للمدونــات الصوتية (البودكاســت). ُيشــار 
إلــى أنه يمكــن بالفعــل لغير املشــتركني في 
خدمة تويتر بلو الوصول إلى عالمة التبويب 
الخاصــة باملســاحات، ولكنهــا تعــرض في 
الغالب جلســات الصوت املباشــرة الجارية 

حالًيا.
ذات  املحطــات  ــا 

ً
أيض تويتــر  وأعــادت 

ف املســاحات حســب 
ِّ
صن

ُ
املوضوعات التي ت

املوضوعات. وكانت الشركة قد بدأت بالفعل 
اختبــار امليزة في شــهر آب املاضي، قبل أن 

يستحوذ إيلون ماسك على الشركة.
بلــو  تويتــر  خدمــة  توســيع  أن  إلــى  ُيشــار 

ــا حيــث تهــدف الشــركة إلــى 
ً
ليــس مفاجئ

 تحقيــق املزيد مــن العائــدات بــكل الطرق 
املمكنة. 

ففي الشهر املاضي، أتاحت الشركة الخدمة 
املأجــورة ملســتخدمي نظــام أندرويــد بعــد 
إتاحتهــا في وقت ســابق ملســتخدمي الويب 

ونظام آي أو إس.
وأعلنــت تويتــر إيقــاف الوصــول املجانــي 
إلــى واجهة برمجــة التطبيقــات التابعة لها 
اعتباًرا من 9 شــباط الحالي، وســيكون على 
املستفيدين من الخدمة دفع اشتراك شهري 
علــن عنــه، غير أن إيلون ماســك نشــر 

ُ
لــم ت

تغريدة قــال فيها إن الخطط األساســية قد 
تكلــف 100 دوالر أمريكــي شــهرًيا، وهــو ما 
ا لبعــض املطورين والطالب 

ً
قد يكــون باهظ

والباحثني املستقلني.

تعتــزم األمــم املتحــدة للمــرة األولــى جمع 
ثمانيــة روبوتات شــبيهة بالبشــر (روبوتات 
اجتماعيــة) ملناســبة قمتهــا املقبلة بشــأن 
الــذكاء االصطناعي للخدمــة العامة، وهي 

األولى منذ جائحة كوفيد - 19.
وخالل هذه القمة التي تقام يومي 6 و7 تموز 
في جنيف، يأمل االتحاد الدولي لالتصاالت 
أْن يظهــر كيــف يمكــن للتقنيــات الجديدة 
وخصوصًا الــذكاء االصطناعي أن تســاعد 
فــي بلــوغ أهــداف األمــم املتحــدة للتنميــة 
املســتدامة، خصوصــًا فــي مكافحــة أزمــة 
املنــاخ أو دعم املبــادرات اإلنســانية. وقالت 
األمينــة العامة الجديــدة لالتحــاد الدولي 
بوغــدان  دوريــن  األميركيــة  لالتصــاالت، 
مارتــن في بيان إن "مصلحتنــا العامة تكمن 
فــي أن نصــوغ الــذكاء االصطناعي بشــكل 

أسرع مما يصوغنا هو".

وأضافــت "هــذه القمــة التي تشــكل منصة 
رئيســة لألمم املتحــدة على صعيــد الذكاء 
االصطناعي، ستجمع أصواتًا صاعدة تمثل 
جملــة مصالــح متنوعــة لضمــان أن يكــون 
الذكاء االصطناعي مســّرعًا قويًا للتقدم في 

سباقنا إلنقاذ أهداف التنمية 
مــرة  ألول  القمــة  وســتجمع  املســتدامة". 
ثمانية روبوتات شــبيهة بالبشر (أو روبوتات 
اجتماعية)، وأكثر من عشرين أخصائيًا في 
الروبوتات. وستقدم هذه الروبوتات املسماة 
بيونمــي وناديــن وصوفيــا وجيمينويد و4 ان 
اي 1 وإيه آي دا روبوت وغريس وديزديمونا، 
قدراتها في مجاالت متنوعــة بينها مكافحة 
وتقديــم  املســاعدات،  وتوزيــع  الحرائــق 
املســتدامة.  والزراعــة  الصحيــة  الرعايــة 
وُيتوقــع مشــاركة مئات األشــخاص في هذه 
القمة في جنيــف، وهي األولى حضوريًا منذ 
2019 إثــر اإلجراءات الوقائيــة التي رافقت 

جائحة كوفيد - 19.

{Blue {

{

ترك جل املانيكير
توضــح "ماريــا زيفاغــوي"، الباحثة فــي جامعة 
عــن  تخلــت  بأنهــا  دييغــو،  ســان  كاليفورنيــا، 
اســتخدام جل املانيكير بعد معرفــة النتائج في 
املختبر. فعندما كانت تحضر رســالة الدكتوراه، 
تنت بجــل املانيكير الذي يــدوم فترة أطول من 

ُ
ف

صبــغ األظافر االعتيــادي: "بدأت اســتخدم جل 
املانيكير بشكٍل دوري لعدة سنوات. 

 آثــار اإلشــعاع الصــادر عن 
ُ

لكــن مــا إْن رأيــت
جهــاز تجفيف طالء األظافــر على موت الخاليا 
وتغييرها بالفعل بعد جلســة واحدة ملدة عشرين 
 جدًا، 

ٌ
دقيقــة، تفاجأت، ووجــدت أنَّ هذا مقلــق

فقررت التوقف عن استخدامه".
يقول "لودميل الكســندروف"، أســتاذ الهندســة 
الحيويــة والطب الخلــوي والجزيئي واملشــارك 
في البحــث: "بفضــل معرفتنا، إذ لــم يبحث أي 
شــخٍص حتى اآلن عن مدى تأثيــر هذه األجهزة 
ة على املســتويني الجزيئي  في الخاليــا البشــريَّ

والخلوي". 
قرر "اليكســاندروف" إجراء دراســة بعد قراءته 
عن متسابقة ملكة جمال شابة مصابة بنوٍع نادٍر 
من ســرطان الجلد في إصبعهــا: "بدأنا تفحص 
الجهــاز، وتابعنا عددًا من التقارير في الصحف 
الذيــن  األشــخاص  أنَّ  توضــح  التــي  الطبيــة 

يســتخدمون جل املانيكير كثيرًا مثل املتسابقات 
وخبراء التجميل في مســابقة ملكــة الجمال، قد 
أصيبوا بســرطاٍن نادٍر في أصابعهم، وقالوا إنه 
قد يكون هناك شيٌء ما وراء ذلك، وما رأيناه هو 
 ولو بســيٌط عما تســببه 

ٌ
ه ال يوجد هناك إدراك

َّ
أن

ة". هذه األجهزة بالخاليا البشريَّ

سرطان اليد
ذكــرت كاتبــة البحــث أنَّ "نتائجنــا التجريبيــة 
ودليلنــا الســابق تشــير بقــوة الــى أنَّ اإلشــعاع 
الصادر عــن مجففات طالء األظافــر يؤدي الى 
اإلصابــة بســرطان اليــد. كما أنَّ هــذه األجهزة 
التي تشــبه أســرة الدباغــة قد تزيــد من خطر 

اإلصابة بسرطان الجلد املبكر. 
 وعلى 

ً
ة مستقبال مع ذلك، فإنَّ الدراسات الوبائيَّ

نطاق واســع قد تضمن التحديــد الدقيق لخطر 
اإلصابــة بســرطان الجلــد فــي اليديــن ألولئك 
األشــخاص الذين يســتخدمون أجهــزة تجفيف 

األظافر".
"نايجــر  مجلــة  فــي  مؤخــرًا  املؤلفــون  ذكــر 
كوميونكيشــن: "علــى مــا يبــدو فــإنَّ مثــل هذه 
الدراســات قــد تســتغرق علــى األقل عقــدًا من 

الزمن".
 بحســب الدراســة فــإنَّ اإلشــعاع يعــرض 

ْ
لكــن

ة الــى التلــف، إذ إنَّ املجففات  الخاليا البشــريَّ
تستخدم طيفًا معينًا من األشعة فوق البنفسجية 

ــة  الكيميائيَّ املــواد  لتجفيــف   (395nm   -  340)
املستخدمة في جل املانيكير.

تلف الطفرات الجينية
اســتخدم الباحثــون لغــرض إجــراء الدراســة 
ثالث مجاميع من الخاليــا: الخاليا الكيراتينية 
الجلدية البالغة، الخاليا الليفية القلفة، الفئران 

الليفية الجنينية.
كشفت األنواع الثالثة حالتني وهي التعرض الحاد 
واملزمــن لألشــعة فوق البنفســجية باســتخدام 
ة، ولوحظ  آالت املعالجة باألشــعة فوق البنفسجيَّ
في كال الحالتني مــوت الخاليا، وتلف الطفرات 

.DNA الجينية للـ
ه في جلسة واحد ملدة عشرين 

َّ
ووجد الباحثون أن

دقيقة تموت ما بني عشرين الى ثالثني في املئة، 
وتتســبب ثالث جلســات متتالية بموت ما بني 65 

% ــــ 70 % من الخاليا.
ة قد  كمــا أنَّ التعرض لألشــعة فــوق البنفســجيَّ
ُيتلف عضيــات امليتوكوندريا وDNA في الخاليا 
املتبقية. ووفق الدراسة، فالتعرض لألشعة ينتج 
عنهــا طفرات ذات أنماٍط يمكــن مالحظتها في 

سرطان الجلد لدى البشر.
ة ذاتها  ويؤكد الباحثون أنَّ األشعة فوق البنفسجيَّ
ســتخدم في عالج حشوات األسنان ومواد إزالة 

ُ
ت

الشعر.
عن يونايتد برس إنترناشيونال

{

اســتقطبت ميتــا املالكــة خصوصا 
وإنســتغرام  فيســبوك  لخدمــات 
املســتخدمني  مجــددًا  وواتســاب، 
خرجــت  لكنهــا  واملســتثمرين، 
ضعيفة من 2022، أول سنة تتراجع 
إيراداتهــا اإلعالنيــة خاللهــا منذ 
دخول الشبكة االجتماعية العمالقة 

البورصة سنة 2012.
وتراجع رقم أعمال الشبكة السنوي 
بنســبة 1 % ليســجل 116,61 مليار 

دوالر، بحسب بيان نتائجها.
 ســعر ســهم الشــركة ارتفــع 

ّ
لكــن

مــع ذلــك 19 % خــالل التبــادالت 
البورصة  إغــالق  بعد  اإللكترونيــة 
األربعــاء، ألن الســوق كانــت تتوقع 
تراجعًا أقــوى للمجموعة األميركية 
التي تواجــه اضطرابــات متزايدة 
في اآلونــة األخيرة، بــني الضغوط 
الكلــي  االقتصــاد  صعيــد  علــى 
الســتقطاب  املتناميــة  واملنافســة 
املســتهلكني. وفــي مؤشــر إيجابــي 

الخدمــة  فيســبوك،  بلغــت  آخــر، 
عتبــة  الشــبكة،  لــدى  األساســية 
مليــاري مســتخدم نشــط يوميــا، 
فــي مقابل 1,98 مليــار نهاية أيلول. 
وفــي املحصلــة، يســتخدم حوالــى 
3,74 مليــارات شــخص علــى األقل 
إحدى خدمات الشــركة (شــبكات 
اجتماعيــة وخدمات مراســلة) في 
 هذه املفاجآت السارة 

ّ
كل شهر. لكن

ال تحجب حقيقة أن الشركة عاشت 
أيامًا أفضل في مراحل سابقة. وفي 
الربع الرابع من سنة 2022، تراجع 
صافــي أربــاح "ميتا" إلــى النصف 

مسجال 4,65 مليارات دوالر.
على غرار شــركات أخــرى كثيرة، 
وجيرانها الرئيســيني في سيليكون 
فالــي باســتثناء آبل، وضعــت ميتا 
خطــة اجتماعية كبرى في الخريف 

الفائت.
وقــد اســتغنت املجموعــة بموجــب 
هــذه الخطة عــن 11 ألــف وظيفة، 
أي حوالــى 13 % مــن إجمالي عدد 
موظفيها، وجمــدت التوظيف حتى 

نهاية آذار 2023.
ولن يكون ذلك نهاية املطاف ربما، 
إذ تسعى ميتا ألن تكون 2023 "سنة 
الفعاليــة" بعد 18 عاما مــن "النمو 
الســريع"، وترى أنه ســيكون العمل 
مهمة "أكثر متعــة" للموظفني ألنهم 

سيتمكنون من "إنجاز أمور أكثر".
وتثيــر ميتا قلقــًا في األســواق منذ 
عام، عندما فقدت املجموعة للمرة 

األولى مستخدمني على فيسبوك.
وقــد حصــل ذلــك بعدمــا غّيــرت 
عــن  وأعلنــت  اســمها  الشــبكة 
توجــه جديــد يتمحــور حــول عالم 
ميتافيــرس املوازي الذي ُيســّوق له 
على أنــه مســتقبل اإلنترنت والذي 
يمكــن الولــوج إليــه خصوصــًا من 
خالل اكسســوارات للواقعني املعزز 

واالفتراضي. 
وقالــت ديبرا أهــو وليامســون من 
شركة "إنســايدر إنتلجنس" إن على 
رئيس الشــبكة مــارك زاكربرغ أن 
"يتقبل الحقيقة املّرة بأن الشركات 
واملســتهلكني لم تعد لديهم شــهية 

علــى العوالم االفتراضيــة في هذه 
اللحظة".

واستنســخت فيسبوك الفيديوهات 
ية مــن تيك توك، 

ّ
القصيرة واملســل

من خــالل مقاطــع "ريلــز"، وتركز 
حاليا علــى خوارزميات التوصيات 
الشــخصية التي ســاهمت بقوة في 
نجاح الشــبكة املنافســة. كما يتعني 
عليها إيجاد وسيلة لزيادة إمكانات 
تحقيــق الدخــل من هــذه املقاطع، 
ألن االهتمام بـ"ريلز" ُيترجم حاليًا 
"تراجعًا في اإليرادات"، وفق رئيس 
الشــبكة، إذ إن املســتخدمني باتوا 
يمضــون وقتًا أقل علــى الصفحات 
املركزية في فيســبوك وإنستغرام، 
كذلــك  لألربــاح.  درًا  أكثــر  وهــي 
ُيفتــرض أْن تســاعد الخوارزميات 
ميتــا في تخطي املشــكلة املطروحة 
منــذ عام جراء سياســة آبل بشــأن 
الذكاء  ويتيح  الخصوصيــة.  حماية 
االصطناعي تحســني االســتهداف 
وتدابيــر الفعاليــة، مــن دون جمع 

بيانات إضافية.

UV



في الثاني عشر من  أكتوبر- تشرين األول من عام 539 قبل امليالد، سقطت مدينة بابل القديمة الرائعة في يد امللك 
الفارسي كورش الكبير في ليلة واحدة فقط. تلك العاصمة  إلمبراطورية امتدت من ضفاف نهر الفرات إلى البحر 
األبيض املتوسط   ومن جبال طوروس إلى حدود شبه الجزيرة العربية، ستصبح بابل مدينة من الدرجة الثانية لبقية 
تاريخها. فماهي األحداث الدراماتيكية التي ميزت تاريخها؟ هل نعلم أن إمبراطوريتها الرائعة كانت مجرد عمالق 
يقف على أقدام من الطني؟ وأن امللك نبونيد، آخر ملوك بالد ”بني النهرين“، نقيض سلفه، نبوخذ نصر العظيم؟، 
يحقق فرانسيس جوانيس، املتخصص في تاريخ بالد ما بني النهرين القديمة،  لكشف خيوط انهيار بابل املفاجئ 
رعاياه،  وكذلك  نفسه،  نبونيد  امللك  يحيي  إنه  وثقافتها.  ومجتمعها  بجغرافيتها  كاملة  حضارة  يصف  بذلك  وهو   .
ووجهاء املدن، ورجال األعمال، وعبيد املنازل أو العمال البسطاء في خدمة املعابد العظيمة، في كتابه ( سقوط بابل) 

الذي صدر في 31 - 03  - 2022.

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

أكثــر  هنــاك  املعاصــر  الرســم  فــي 
مــن حقائــق تخــص الرمــز التاريخي 
واألســطوري والديني، وأهم ما يشــير 
إليــه ذلــك الرمز أنه يحتمــل أكثر من 
قــراءة ووجهة نظر تخــص مراحل من 
تاريــخ اإلنســان، لكن املهم بــأن قدرة 

الرمز واالشارات التي يتبناها.
إنهــا قائمــة ليومنا هذا حتــى لو مرت 
قرون وســتكون بوصلة اتجاهه مشيرة 
لكل حــدث ملتهب، ولن تفقــد حلقات 
االتجــاه التــي تبتغيه أو تجــاري ثباته، 
ولهــذا ال غرابة أن نجــد الفنانني منذ 
ســتينيات القــرن املاضي حتــى يومنا 
هــذا، وهــم ينشــئون داخــل منظومة 
أعمالهم البصرية أكثر من رمز وداللة 
وإشــارات، وهــذه املمارســة لــن تكون 
بعيدة عن أي توجه أو مشروع شخصي 
أو فكــري، والغايــة منهــا هــو تغييــر 

وجهــات النظــر أو االنتمــاء لخطــاب 
معني. 

وســام زكــو فنــان عراقــي مقيــم في 
أميركا عمــل منذ نهايــات الثمانينات 
علــى أن يشــرك متلقي أعمالــه برموز 
تاريخية ودينية الغرض منها (جمالي 
وفكري) وأســس في أكثر من معرض، 
ســواء في الرســم أو النحت على ابراز 
ما يشــبه الصليب ويبعث فيه محركات 
وحمــوالت داللية لغــرض التأكيد على 
أن رمــز الصليب لم تنشــئه التوجهات 
الدينيــة واملوروثات العقائدية، إنما هو 
شــكل قائم منــذ تاريخ اإلنســان وهذا 
ما كشــفته الحفريات القديمة وخاصة 
أساطير الشرق االدنى، ولكن قيمة تلك 
األعمال (الصلبان) بــرزت باغواءات 
شــكلية خــارج نظامهــا العقائــدي في 
قضيــة الرمز، وهــو تصور عمــل عليه 
وســام زكو ليعطــي انفتاحــًا وارتباطًا 
بمعالجــات خارج الســياق الديني مما 

جعل فنه ذات نزعة شكلية. 
نعــم لهــا مرجعيــات لكنهــا اتخــذت 
معيــارًا جماليًا عبــر تعاملها املرن من 
خــالل التنويعــات األســلوبية والتعبير 
عن محاولة طرح رســومات ومنحوتات 
الشــكل  فــي  التــوازن  عليهــا  يغلــب 

واملحتوى. 
بمعنى أنهــا تخضع ملعيار مــن التخيل 
واالدراك واملرجعيــة التــي تخص فهم 
(الصليــب)، وهــذا يجعــل قابلية تلك 
منطــق  ضمــن  متفــردة  الرســومات 
اللعبــة  مــع  والتعامــل   ،

ً
أوال االزاحــة 

البصريــة، ثانيًا طبعا مع الحفاظ على 
أصــول وعقائــد خطاب الفــن ومغزى 

رسالته، وهو يحمل داللة الصليب. 
ومــع كل ذلــك نتســاءل: هــل يتحقــق 
شــرط املهارة في رســومات تمتزج في 
محتواهــا البصــري بــني رمــز ديني/ 
اسطوري/ تاريخي، وبني متخيل جمالي 
يتطابق مع ضــرورة ووســيلة الرمز أو 

ينفرد بتناغم قائم بني االثنني. 
فــي الحقيقــة يعتمــد كل ذلــك علــى 

مهارة الفنان ودوافعه وانتمائه لجذره 
املوضوعي، وما يتوفر في ادراكه الفني 
من صدق االندفــاع نحو معالم تجديد 
خطــاب فنــي يقــدم للمتلقــي شــعورًا 
بأهمية وداللة الرمز الديني واستثماره 

في اللوحة. 

وســام زكو يلخــص ميزة فنــه اعتمادًا 
على أصل الفكرة وما تمثله االيقونة من 
تحــول بصري وســيميائي، فهو ال يريد 
شرح قيمة الصليب أو معرفة مرجعيته 
إنمــا يجعل منه قاعــدة يرتكز بها على 
فهم التاريخ وتشــخيص املــكان وجعله 

 منوعًا لغاية جمالية وبصرية.
ً
مثاال

وعلى هــذا األســاس يتشــكل كمفهوم 
معــني لهيمنــة مقدســة تحتمــل أكثــر 
من روايــة، ولكن مبــادئ عمله ال تقوم 
علــى املطابقة إنما علــى زعزعة اصل 
 لــه انمــاط 

ً
الرمــز لتفرضــه متخيــال

مــن التعبير واالســتعارات، وفعل ذلك 
محصور في رشــاقة االشــكال واضفاء 
 طابع من السمات الشعورية نحو العمل 

الفني. 
وهــذا التوازن الدقيق فــي األصل نتاج 
النظــر إلــى العمــل بــروح املســؤولية 
وتوســيع مصــادر البحــث فــي الفــن 
مــع مخيلــة نشــطة تنحدر إلى كشــف 
واستجالء منابع أصل الجمال والتفرد 
فيه، سواء اتت بفرض عناصر بصرية 

أو برموز قائمة أو متخيلة. 
لنقــل أنه يبدد كل األشــكال والخطوط 
وحتى التكوين ليعلي من قيمة املدلول، 
فاألمــر فــي النهايــة معالجــة اخراج 
بصــري مــن اجــل مســك ثمــن داللة 

(الصليب).
هــذا املبــدع يتطلع إلــى ايجــاد نزعة 
روحية من نوع مختلف يبتكر لرسوماته 
طريقــة ترتبــط ببنائية معينــة، لكنها 
مرنة فــي انتقاالتها االســلوبية تمضي 
باملتلقــي إلــى حــدود واســعة وحرارة 
مشــاعر، لكنهــا تســتقر عنــد قضيــة 
تحتمل أكثــر من قــراءة، ولن تنحصر 
بني الديني واألســطوري، وهي ليســت 
ثغــرة ملــن يعــرف توجهات وســام زكو 
الروحية، لكنها سمة تدفع به نحو تنوع 
الفــت وانهماك طويل مــن أجل فرصة 
االســتمتاع بقيمة الرمز ودالالته وحتى 
معرفــة شــبكة عالقاته مع االشــارات 
والرموز األخرى.. هذه اللوحات أعمال 
(فكر) جــاءت ضمن مراتــب الجمال 

الخالص. 

11

11

الطويل  كاتيا  اللبنانية  للكاتبة  رواية  يوم،  كل  تهرب  السماء 
الوجع  والنزيف اإلنساني  حكايات  من  خيوط  فيها  تنسج 
ال املكان، أفراد معذبون  يجمعم الزمان و  ملجموعة أفراد ال 
على  بهم  لتلقي  الحياة  تيارات  هذه األرض لفظتهم  على 
ثقيل و  ــاض  م ــوى  س معهم  يحملون  ال  البعيدة  أرصفتها 
يخفف   بالبوح ألنه 

ّ
منها إال الهروب  يسعهم  ذكريات أثقل ال 

من آالم األنفس، فليس هنالك حزن أقسى من الحزن الذي ال 
أول تجربة  يوم،  السماء تهرب كل  رواية  تعد  به.  البوح  يمكننا 
احترافية  بطريقة  كتبتها  وقد  الطويل  كاتيا  للكاتبة  روائية 
ومهنية وبلغة عالية الوضوح في الفكرة واملعنى. في هذا اللقاء 

يوم)،  كل  تهرب  (السماء  رواية  على  الضوء  نسلط  الصحفي 
للقراء  الكاتبة  إيصالها  أرادت  التي  األساسية  الفكرة  وعن 
القى  بعمل  للخروج  الكاتبة  إليها  لجأت  التي  التقنيات  وعن 

استحسان القراء.
 يوم؟

ّ
 * ملاذا السماء تهرب كل

في  الله  لوجود  ا 
ً

رمز روايتي  عنوان  في  السماء  تكون  أن   
ُ

شئت
فيه.  ورجائنا  وأمانينا  لصلواتنا  إجابته  رمز  أردتها  حياتنا، 
تقديم  عن  الله  صمت  إلى  غيابها  أو  السماء  هرب  ليتحّول 
اإلجابات. صمت إزاء املجهول، إزاء العجز، إزاء الحزن، إزاء 

الخوف وإزاء قسوة الحياة.
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هــذا الكتاب هو نتاج تأمل بدأ منذ عدة ســنوات في 
األهمية التاريخية لألحــداث التي وقعت في خريف 
عام 539 قبل امليالد. في بالد ما بني النهرين. والتي 
أدت إلــى اختفاء إحــدى اإلمبراطوريــات العظيمة 
فــي التاريخ،  اقترن هذا التأمل بالتشــكيك في آخر 
ملوكها امللك نبونيد.  هذه الشخصية الغامضة، التي 
اتهمها علماء بابل باغتصاب للسلطة، وعدم الكفاءة 
والبــدع وحتــى الجنون، التــي ال تــزال مجهولة إلى 
حــد كبير، بينما كان عهده هو أحــد أفضل ما وثقته 

املصادر املحلية في الكتابة املسمارية املكتشفة.
أثار هــذا التحقيق اهتماًما خاًصــا بهذه الفترة من 
نهاية القرن السادس قبل امليالد في الشرق األدنى، 
الذي شــهد لإلمبراطورية األخمينية الفارســية أن 
تكون خلفــا لإلمبراطوريــة البابليــة الجديدة. لقد 
أتيحت  الفرصة للباحث، في إطار تدريســه للتاريخ 
القديــم فــي الجامعــة وفــي العديــد مــن الندوات 
البحثية، الستكشاف الجوانب املتعددة لهذه ”الفترة 
البابليــة الجديــدة“ مع طــالب الدكتــوراه وما بعد 
الدكتــوراه. ” وقــد أتاحت له املناقشــات والتبادالت 

الناتجة بصقل وتوضيح عدد من النقاط.
كان الطموح الفكري أن نجد في تاريخ الشرق األدنى 
القديــم أحد مصــادر حضارتنا املعاصــرة، إلعادة 
بناء تسلســل األحداث، وتحديد أســبابها ومعناها . 
ولكن هناك املزيد، عند التعامل مع اللوح املســماري 
وفك تشــفيره،  فــي تجربة ال يمكن االســتغناء عنها 
للوصول إلى الحياة اليومية امللموســة لعالم يفصلنا 
عنــه الكثير من الزمان واملكان، بما فيها من ســحر 
الغوص في ماٍض غامض وبعيد بقدر ما يســاعد في 

فهم حاضرنا.
إذا كانــت هنــاك مدينة معروفــة عاملًيا بالســمعة، 
ولكــن معظمنــا يهرب من واقــع ما كانــت وما تبقى 
منهــا، فهي بابل، بــاب إيالني القديــم، الذي يعني 
أســمها األصلــي ”بــاب اآللهة“. يســتحضر اســمها 
وحــده، في قلب املاضي البعيد، قــوة ملوكها، وروعة 
آثارها، وثروة ســكانها، وتنــوع الثقافات التي تلتقي 
فيها. ولكــن غالًبا ما يكون مــن الصعب تجاوز ذلك 
. هل ينبغــي لنا بعد 

ً
وإبــراز تفاصيــل أكثر تفصيــال

ذلــك أن نكون راضني عن حالة املدينة األســطورية 
هــذه أم يجــب أن نبحث فــي املصــادر القديمة عن 
؟ لذلك يجــب أن نعود إلى 

ً
شــيء لنعرفه أكثــر قليال

الوراء عبــر القرون إلــى اللحظة التــي ظهرت فيها 
بابل بــكل روعتها، عاصمــة إمبراطورية تغطي، في 
الشــرق األدنى، الجزء األكبر من الهالل الخصيب، 
من البحر األبيض املتوســط   في الغــرب إلى الخليج 
في الجنــوب الشــرقي، أي باســتخدام تعبير ملوك 
بابل أنفســهم، «من البحر من األعلى إلى البحر من 
األســفل». نحن هنا في القرن الســادس قبل امليالد: 
هذا هو الوقت الــذي يواصل فيه الكتبــة البابليون، 
أســياد الكتابــة املســمارية املســتخدمة فــي جميع 
أنحاء الشــرق منذ ما يقرب من ألفي عام، دون كلل 
تدوين اســتخدامات الحياة االجتماعية على األلواح 

الفخارية. 
ا 

ً
الكتابــة جزء من تقليد راســخ. لكنهم الحظوا أيض

العرافــة  ممارســات  ونتائــج  الطقــوس  تفاصيــل 
والرصــد الفلكي أو قصص بنــاء العمارة امللكية. إنه 
ا الوقت الذي تثير فيه روعة االحتفاالت الدينية 

ً
أيض

وقــوة ملك بابل جميع ســكان املدينة، بمــا في ذلك 
أولئك الذيــن جيء بهم من القــدس بأعداد غفيرة  
ــاب التثنية هذا 

ّ
إلى بابل منذ عام 587. ســيتذكر كت

عنــد صياغة الكتــاب املقدس ويخبــرون كيف أنهى 
نبوخذ نصر، ملك بابل، ساللة يهوذا امللكية واملعبد 
في القدس. بعد ذلك بوقت طويل، ســوف يستحضر 
املؤرخــون اليونانيــون، وفــي مقدمتهــم هيــرودوت 
(480 - 420)، القوة الهائلة للحكام البابليني واآلثار 
 عن 

ً
الضخمــة التــي بنوها فــي عاصمتهــم، فضال

ا في نظر الجمهور اليوناني التي 
ً

العادات الغريبة جد
تنظــم مجتمعهم. جــزء كبير من وصــف هيرودوت 
رائــع ويخبرنا أكثر عــن رأي الشــعوب املجاورة في 
بابــل وســكانها أكثر مــن حقيقــة املدينة نفســها... 
وهكذا تم تشــكيل مجموعة معقــدة من التقاليد من 
خلفيــات متنوعة للغايــة، والتي تقدم صــورة رائعة 
لبابل نبوخــذ نصر الثاني، لكنها ال تــزال زاهية في 

العديــد من النقــاط. لذلك 
محاولــة  الضــروري  مــن 
العودة إلــى مصادر املعرفة 
من خــالل دراســة الوثائق 
إلعــادة  لبابــل،  األوليــة 
تاريــخ  فــي  املدينــة  دمــج 
البابليــة  اإلمبراطوريــة 
الجديدة، عندما ســيطرت 
على الشــرق، بــني الحدود 
والدتهــا  حــددت  الزمنيــة 
نوفمبــر. 23،  فــي  تقليدًيــا 
626 قبــل امليــالد  ونهايتها 
فــي  12 أكتوبر 539 ... لذلك 
البدء  الضــروري  مــن  كان 
من ليلــة 12 أكتوبر، عندما 
سقطت املدينة وإعادة بناء 
ما كان في ذلك الوقت على 
املحك في ما يتعلق بمصير 
وإمبراطوريــة  املدينــة، 
الشــرق األدنــى التي كانت 
البحث فريد  تمتلكها.هــذا 

ــا من حيث إنــه يربط بني 
ً

أيض
بــالد  ومســتقبل  الجماعيــة 
بابــل، والفــرد، ومصيــر آخر 
حاكــم بابــل الجديــدة، امللك 
نبونيــد. أخيًرا، لفهــم وتقدير 
لســقوط  الكاملــة  األهميــة 
بابــل، والشــعور، بطريقة ما، 
بذبذبــات التاريــخ، حيــث من 
مواجهــة  ــا 

ً
أيض الضــروري 

املاضــي والحاضــر، بأحداث 
امليــالد.  قبــل   539 أكتوبــر 
J.-C واحــداث عــام 2003 من 
عصرنــا، في مقارنــة تنويرية 

بشكل خاص.
االســتيالء على بابل عام 539 قبــل امليالد.. بغداد – 

بابل
في صباح 7 نيسان / أبريل 2003، عقد وزير اإلعالم 
العراقــي محمد ســعيد الصحاف مؤتمــرا صحفيا 
في بغداد ليعلن رســميا فشــل القوات األميركية في 
محاولتها االســتيالء على العاصمــة العراقية. وفي 
الوقت نفسه، بث التلفزيون الدولي صورا ملجموعات 
صغيــرة من الجنود واملدرعات األميركية تتقدم في 
شــوارع بغداد. التناقض بني خطــاب الوزير والواقع 
لم يذهل البغداديني فحســب، بل أذهل املشاهدين 
في جميع أنحاء العالم. لقد ســقطت عاصمة البالد 
من دون علــم قادتها بذلــك... ومع ذلــك، إذا نقلنا 
ا للوراء، فإننا نرى، كل 

ً
أنفســنا خمسة وعشرين قرن

األشــياء التي أخذت  في االعتبار، أن احتالل مدينة 
بابــل، على يد جنود امللك الفارســي كــورش في 12 
أكتوبــر 539 قبل امليالد في ظل ظــروف مماثلة إلى 
حد ما مــع ذات التنافر، على ما يبــدو، بني التقييم 

الرسمي والواقع. 
فــي الصبــاح الباكر مــن يــوم 12 أكتوبــر 539 قبل 
امليالد، اكتشــف ســكان بابل بدهشــة أن مجموعة 
كبيــرة مــن الجنــود الفــرس قــد دخلــت مدينتهم 
وتمركــزت حــول أهــم معاملهــا: إيســاكيال  املعبــد 
الرئيســي لعبــادة اإلله مــردوخ، ببرجهــا املتدرج، 
والزقورة املسماة إيتيمينانكي [بالسومرية إي تيمني 
أن كــي ومعنــاه املعبد الــذي بــني األرض و الجنة]، 
وربمــا القصر امللكي الواقع شــمال املدينة، لكنه لم 
يكــن في ذلــك الوقت مقــًرا لحاكــم اإلمبراطورية 
نبونيد.فقد كان ال يزال متعسكرا مع الجيش البابلي 
، حول ملتقى نهر 

ً
على بعد حوالي مئة كيلومتر شماال

دجلة على الضفة اليسرى من رافده نهر ديالى. كان 
يحاول منع تقدم الجســد الجيش الفارســي هناك، 
بينمــا كان قد دخل بابل قبل أيام قليلة.. لم تكن هذه 
هي املرة األولى التي أحتلت فيها مدينة بابل من قبل 
خصــم من الخــارج: ففي عام 690 ثــم في عام 648 
قبــل امليالد، فرض امللوك اآلشــوريون، ســنحاريب 
ثم أشــور بانيبــال حصاًرا علــى املدينــة التي ثارت 
ضــد ســلطتهم (كانت بابل فــي ذلك الوقــت تابعة 
لإلمبراطوريــة اآلشــورية) وأجبرت الســكان على 
االستســالم، قبل أن يســتعيدوا ســلطتهم بوحشية. 

ولكن منذ عام 626، استعادت بابل 
اســتقاللها وســيطرت على 
الشــرق. لــن تصبــح مدينة 
بابل مرة أخــرى في القرون 
يكتمــل  لــم  التــي  التاليــة، 
وجودها بعد - ســتبقى على 
قيــد الحيــاة ســتمئة عــام 
أخرى علــى األقل - عاصمة 
تتمركز حول  مستقلة  لدولة 
البالد الواقعة بني النهرين.

كانت النتيجــة الفورية التي 
أدركها سكان اإلمبراطورية 
البابلية أنهم تخلصوا أخيًرا 
نبونيــد. ولكن،  من ملكهــم 
مثلمــا لــم تفهم الســلطات 
 2003 عــام  فــي  العراقيــة 
علــى الفــور ســقوط بغداد، 
لم يــر البابليــون أن صفحة 
من تاريخهــم قد طويت للتو 
وأن دعــاء النبــي أشــعيا، كما 
فــي الكتاب املقــدس الحالي ( 
إشعياء، الفصل 5) - ”سقطت، 
ســقطت بابل العظيمــة،! - قد 

أصبح حقيقة.
ومع ذلك، يجب أن نبدأ بإعادة 
بناء األحداث هــذه  ألن هناك 
عــن  الروايــات  مــن  العديــد 

سقوط بابل .
ال يوجد تدويــن معاصر تماًما 
لكــن  التاريخيــة،  للحادثــة 
هنــاك مصادر محليــة، باللغة 
األكاديــة، مع روايــات مجمعة 
الســادس  القــرن  نهايــة  فــي 
ســنوات  بعــد  امليــالد،  قبــل 
األحــداث.  مــن  فقــط  قليلــة 
منهــا  أســطوانة قــورش أو الكتيب ضــد نبونيد. ثم  
الســرد التاريخي الذي يسمى تاريخ نبونيد أو العمل 
املســمى بايبلونيــكا أو حرفيــًا «التاريــخ البابلــي»، 
الــذي كتبــه بيرســوس باليونانية  وهو مــؤرخ كلدي 
مــن بابل، الذي لم يبق منه ســوى إشــارات متفرقة 
فــي األدب اليونانــي الالتينــي. وتضــاف  إلــى هذه 
املصــادر علــى األقــل روايتــان ملؤرخــني يونانيــني، 
رواية هيرودوت، في القــرن الخامس قبل امليالد.  و 
كســينوفون، في الرابع ق.م. وأخيــًرا، يذكر الكتاب 
املقــدس الحــدث مــرات عدة فــي ســفري األنبياء 
إشــعياء ودانيال. وال يزال تاريــخ كتابة هذه املقاطع 
التوراتيــة موضــع نقــاش، فهــي متأخــر بالتأكيــد 
 لعــدة عقود، وحتــى عدة قرون بالنســبة إلى ســفر

دانيال .
من املمكن حسب النص التاريخي بالخط املسماري، 
(وقائــع نبونيــد)، من إعــادة بناء األحــداث  والتي 
ستكون على النحو التالي: في ليلة 11 إلى 12 أكتوبر، 
539، كانــت فرقة مــن الجنود الفــرس بقيادة رجل 
يدعى غوبارو  قد دخلت مدينة بابل عبر بوابة أنليل، 
الواقعة شــمال غــرب املدينة، على الضفــة الغربية 
لنهــر الفــرات. لقــد نجحت فــي تحييــد الدفاعات 

والحامية البابلية للبوابة. 
عندما علــم نبونيد أن املدينة قد ســقطت في أيدي 
الفــرس، عــاد إلى بابــل بمســيرة قســرية لكنه لم 
 من 

ً
يســتطع اســتعادة الســيطرة ووجد نفســه بدال

ــا قصيًرا من 
ً
ذلك أســيًرا. ومــع ذلك، فــإن مقتطف

ا بعد االســتيالء على بابل، 
ً

الكتيب ضد نبونيد، أيض
يســتدعي بشــكل فريد ما أعلنه الوزير محمد سعيد 
الصحــاف، الذي ينفي تقدم القــوات األمريكية في 

نيسان 2003 .
أما بيُرسوس، الباحث البابلي من العصر الهلنستي 
الــذي كتــب باللغــة اليونانيــة حوالي عــام 280 قبل 

امليــالد،  بايبلونيــكا، فيضيــف تفاصيــل إضافيــة: 
(في الســنة السابعة عشــرة من حكمه [= نبونيد]، 
تقــدم كورش نحو بــالد بابل بعد أن خــرج من بالد 
فــارس بجيش عظيــم وأخضع ما تبقى مــن اململكة. 
علن هذا الغزو، جاء نبونيد للقائه بجيشــه 

ُ
عندمــا أ

وخــاض معركــة. ولكن بعــد هزيمته، هــرب برفقة 
حراســة صغيرة ولجأ إلى مدينة بورســيبا. في هذه 
األثناء، استولى كورش على بابل وأمر بهدم األسوار 
الخارجيــة للمدينة حيــث بدت املدينــة له محصنة 
بقوة ويصعب االســتيالء عليها. ثم ســار كورش إلى 
بورســيبا ملحاصرة نبونيد. لكن نبونيد ســلم نفســه 
دون انتظار الحصار. عامله كورش بإحسان، ومنحه 
كرمانيــا (منطقة شــرق بــالد فارس، فــوق مضيق 
هرمز) كمقر إقامة له وأبعده خارج بابل. لذلك مات 

نبونيد بعد أن أمضى بقية حياته في هذا البلد.)
إن جميــع الروايــات تتفــق طبيعــة االســتيالء على 
املدينة على نحــو مفاجئ. يعزو املؤلفــان اليونانيان 
ا إلى 

ً
هيرودوت ثم زينوفون ذلك بشــكل أكثر تحديد

حيلــة كورش، الذي كان ســيجفف نهــر الفرات عن 
ا إلى مجرى بحيرة ودخول 

ً
طريق تحويل مساره مؤقت

املدينة مــن قاع النهر غير املحمــي. يقول هيرودوت 
في التحقيق على النحو التالي:

[...] عبــر قنــاة حــول [كــورش] نهــر الفــرات إلــى 
البحيــرة، التــي لــم تكن في ذلــك الوقــت أكثر من 
مستنقع، بعد ذلك، تمركز الفرس على حافة النهر، 
وبعد أن رأوا املياه تنخفــض لدرجة أنها كانت تصل 
إلــى منتصــف الفخذ علــى األكثر، توغلــوا في بابل 
بهــذه الطريقــة. […] لقــد تفاجأ البابليــون بالعدو. 
ا ألهالي البالد، كان الفرس بالفعل يســيطرون 

ً
ووفق

علــى األطراف بحيث لم يكن لدى ســكان املركز أي 
فكرة عــن وضعهم: لقد كانت عطلة وكانوا يرقصون 
ويســتمتعون، بطقــوس أكيتــو إلــه القمــر بموكــب 
رســمي لآللهة الرئيســية فــي املدينة، حتــى عندما 
علموا الحقيقة.ســرعان ما أثبتت الصدمة الناتجة 
عن االســتيالء على بابــل أنها قوية فــي بالد ما بني 
النهرين الســفلى،  واإلمبراطورية البابلية بأكملها. 
 إلى فقدان موارد اإلمبراطورية، حيث 

ً
أدى هــذا أوال

صارت األراضي الغربية  تحت الوصاية الفارســية، 
وتوقــف دفــع الجزيــة التــي كانــت تغني بابــل: فقد 
كانــت األموال تتدفــق إلى بالد فــارس؛ وبالطريقة 
نفســها، كان جــزء كبير مــن موارد بابــل يتجه نحو 
عواصم اإلمبراطورية الجديدة: باسارجاد عاصمة 
 لألخمينيني، ثم سوسة  وبرسبوليس التي تسمى أيضا

( تخت جمشيد). 
وللسقوط أســبابه، ففي بداية عام 553، بعد عامني 
ا أنه قد عزز وضع 

ً
ونصــف فقط من الحكم، معتقــد

اإلمبراطوريــة بشــكل كاٍف مــن خــالل إصالحاته 
الداخلية وحمالته العســكرية فــي ِقيِليِقَية [منطقة 
جغرافية في جنوب األناضــول]، قاد نبونيد الجيش 
البابلــي نحــو منطقة ال تــزال غير معروفــة إلى حد 
كبير، شــبه الجزيرة العربية، بالد العرب“الذين ال 
أبــواب ملســاكنهم وال أقفال“. ال أحد يعــرف حينها، 
وربما حتى هو، أن هذه الحملة ستبعده عن عاصمته 
عشــر ســنوات، مما يثيــر الفــزع  وغضــب الدوائر 
التقليديــة املرتبطــة بالســلطة امللكية فــي بابل. من 
ترك لنفســها ألن ولــي العهد 

ُ
املؤكــد أن البــالد لم ت

األميــر بيلشــاصر هــو املســؤول عنهــا. لكــن امللك 
الفخــري غائب عــن عاصمته؛ الذي بقــى في واحة 
تيماء، على بعد 1000 كم من  بابل، بعيدا من تنظيم  
اإلمبراطوريــة السياســي، حيث يعود كل شــيء إلى 
امللــك، بينما كان هناك  توازن للقــوى على الهضبة 
اإليرانيــة، علــى حــدود اإلمبراطوريــة البابلية من 
الشــرق مع ظهور كورش الفارســي، ملك أنشان أول 

عاصمة امللوك األخمينيني.
إذا لم تكن حملته العربية سبب سقوط اإلمبراطورية 
فــي ســاهمت  أنهــا  املحتمــل  فمــن   ،539  عــام 

إضعافها.
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 أن العربية لغة ذات شأن، بل هي 
َّ

ال شــك
أحد أكثر اللغات القديمة اتقانًا، وأكثرها 
أنظمــة، ونحــوًا، وتصاريــف. وللعربيــة 
بادغاماتهــا  القــراء  موســيقى يدركهــا 
ومدهــا والوقف، وأن موســيقى الحروف 
فيها تتفاوت باختالف املقامات املعتمدة 
في القــراءة. كما أن قــدرات العربية في 
الصــرف وغناها بصيــغ املبالغة ومرونة 
الــدالالت فــي االلفــاظ هي ممــا يفتخر 
به وما يمنح اللغة مقــدرة تعبيرية أرقى. 
وتلك هــي الغاية القصوى أليــة لغة. لكن 
اللغة وســيلة تعبير وليســت وســيلة لعب. 
وفي مناسبة مثل يوم اللغة أو يوم الضاد، 
ننتظــر رأيًا علميًا جديدًا في مســألة من 
مسائلها ودراسات حديثة تضيف جديدًا 
ملــا نعــرف وملــا كررتــه وأعــادت تكراره 

الكتب. 
يبــدو لي أن بعــض املعنيني بهــا يجهلون 
واالصــدارات  اللســانيات  كشــوفات 
الحديثــة فــي علــوم اللغــة أو أنهــم غير 
مبالني بها. مــاذا يعني هذا؟ يعني القول 
بما تحت اليد وما في الكتب التي ورثناها. 
العصر ال يعنيهم وثقافة العصر الجديدة 

ال تعنيهم. فنحن نسمع منهم ما نعرفه.. 
إن مــا ترجم من علوم اللغــة، من بحوث 
ودراســات ليســت قليلــة وما يصــدر في 
اللغات االجنبية هــو اضعاف ما يترجم. 
أما أن يخرج أستاذ ويقول لي إن العربية 
لغــة األمة أو أنها لغة الضــاد أو نزل فيها 
القــرآن، فهــذا الــكالم مــا عليــه غبار، 
ولكــن أال يخجــل قائله من تكــراره علينا 
بعد كل الدراســات والكتــب والنظريات 
التــي صدرت فــي اللســانيات؟ أال خجل 

مــن النــاس الذيــن ينتظرون فــي اليوم 
املخصص للغــة نظرًا جديــدًا أو معلومة 
جديدة لم يســمعوا بهــا أو ذكرًا ملا صدر 

عنها؟ 
الصفحات الثقافية في الصحف اليومية 
ال تريد تجاوز املناســبة، هذا حسن. لكن 
لتكن املســاهمة بمادة مهمــة أو في األقل 
جادة، عرض كتــاب جيد جديد في اللغة 
وهو أقل املستطاع، ال االنشاءات الفارغة 
وما يشــبه كالم الِصبية. العلمية مطلوبة 
حتى في أقل الــكالم ما دمنا نتحدث في 
موضوع لــه علماؤه املتخصصــون به وله 
ناســه املعنيون به. لتكــن املقالة قصيرة، 
ال بــأس. لكــن ال تكن انشــاًء مــن اولئك 

املحشوين تعابير..
اكتملــت اإلنســانية حني اكتملــت لغتها، 
حني امتألت لغتها بما يحتاج له اإلنســان 
فــي األرض. لــم تكن البشــرية قبل ذلك 
بتمــام معناهــا أو كمالهــا. والعالم الذي 
نطلــق عليه «اإلنســاني» ليــس كذلك إال 
فــي حــدود احالتــه علــى معنــى – وهنا 
أذكر ســعيد بن كراد بالخيــر – وإال فقد 

كان فــي مرحلة تقارب العمــاء. والتحول 
الــذي عظم فــي التطــور البشــري انما 
كان بحكــم قدرتــه علــى تجــاوز حــدود 
املباشــر إلــى غايــات جديــدة. املباشــر 
صار معنــى واملعنى صــار رمزًا وصارت 
للرمــز أبعــاد. هكذا اتســعت اإلنســانية 
وتضاعف الوجود والكون حولها عشرات 
املرات. عمــل هائل العظمة واألهمية كان 
امتــالك اللغــة. فــان ندرســها وأن نجد 
مناســبة لالحتفاء بها ونتحــدث بها بما 
هو جديد عنها، ذلك جيد مفيد، شــرط 
أن نبدأ مما وصلنا إليه. أعني من مرحلة 
العالمــات ومما تــراه الســيمياء. وكيف 
تتخلــل اإلنســانية هذه العالمــات وكيف 
ترتسم الدالالت ويحضر املعنى. العالمة 
آخــر تطور الرمــوز. «وبفضــل العالمات 
استطاع اإلنسان أن يتخلص من االدراك 
الخــام ومــن التجربــة املباشــرة، كمــا 
اســتطاع أن يفلــت مــن ســطوة «الهنــا» 
عــن كــراد  بــن  ينقــل  كمــا   و»اآلن»..» 

امبرتو ايكو». 
وهنا تمامًا منطقة األدب في الدراســات 

اللسانية، وهنا يصير الحديث الذي كان 
عن اللغــة، حديثًا عن اإلنســان وصالته 
بالكون وبمفــردات الحياة حولــه. وبمثل 
هــذه صــار الكون حولنــا لنــا. وصار كل 
ما نــراه رمزيــًا. وهنا وجد الشــعر عامله 

األوسع وصرنا جميعا رمزيني..
مــا أردت أن يخــرج الحديث إلــى ما لم 
أكــن أقصــده، ولكننــا بعــد الدراســات 
اللغويــة الحديثة صرنــا نفهم اللغة فهما 
آخــر ونفهــم جوانــب مــن األدب مهمــة 
فهمًا آخــر وصارت لعالقاتنا اإلنســانية 
أسس تخفف من املادية التي كانت والتي 

الفناها. صرنا أرقى! 
كهــذه  مناســبات  فــي  وأتمنــى  تمنيــت 
الرســمية  املراســم  مــن  نخــرج  أن 
الدولــة  أو  املؤسســة  واســترضاءات 
باأللفاظ املعروفة والديباجات املتفيقهة 
إلى الثقافي، إلى العلمــي النافع، وبعيدًا 
عــن «الــدروع» املضحكــة وما يســمونها 
بـــ «الشــهادات التقديريــة» إلى مــا فيه 
جدوى علمية وإلى ما يشــجع على بحوث 
جديدة ويمنح فرصــًا لبحوث أو لترجمة 
أو لصناعــة فهارس وتصانيــف. عمومًا، 
إلى عمل جاد مثمر في اللغة ودراســاتها 
بدال من هذه الخزعبــالت اللفظية. منذ 
ســنني ونحن نحتفل بيوم لغتنا العربية أو 
 
ً
كما يســمونها لغة الضاد لم أشهد عمال

جــادًا! ليــس غير ثنــاءات تشــبه مدائح 
امللوك والوالة، كرمهم وســلطانهم وسعة 
الجاه وندرة املثال.. بهذه السذاجة وهذا 
التبسيط تجري مراســم االحتفاء باللغة 
م منصبــًا 

ّ
كمــا بشــخص ناجــح أو تســن

جديدًا. لألســف كــذٌب، كــذٌب كثير في 
حياتنا. 

فمعذرة ايتهااللغة.

هل التجييل األدبي توصيف تأريخي أم إبداعي ..؟
ــاد األدب والفنون 

ّ
 كهذا قد تشــاغل بــه مؤرخو ونق

ً
إنَّ ســؤاال

االبداعيــة بصورة عامة، بــني الرفض والتأييــد. َمن يرفض 
التجييــل ُيشــير إلــى أنَّ االبــداع ال يرتبــط بالزمــن، إذ إنه 
موجود في كل زمن. ومن يؤيده يتعلل بأن التحّوالت السياسية 
واالجتماعيــة واالقتصاديــة التي تحدث في زمــن ٍ ما، توجد 
 إبداعيــًا يرتبــط بهــا، ويرتبط كذلــك بإبــداع أدباء 

ً
تحــّوال

انــي ذلك الزمن. وهكذا، ما زالت املســاجالت 
ّ
ومفكري وفن

ا هامشــه في 
ّ
مســتمرة حتــى يومنــا هــذا. وإذا كان لــكل من

التوضيح، يمكن القول:
لقد جــرت العادة فــي التقديــرات الجيلّية تاريخّيــًا بأنَّ كل 
، بمعنــى أنَّ فــي كل قرن ثالثــة أجيال 

ً
ــل جيــال

ّ
مث

ُ
33 ســنة ت

متتاليــة. إذن توصيــف الجيلية ال يرتبط أساســًا بالتصنيف 
األدبي الذي يشــغل الكثير من املهتمني بــه، تأييدًا أو رفضًا. 
وهــو توصيــف (أي الجيليــة) ســابق زمنيًا ملفهــوم الجيلية 
 األدبيــة التــي اتخــذت من العقــد الزمنــي محــِددًا تاريخيًا

لها. 
 أن يرتبط 

َّ
 إنَّ تســجيل الوقائــع على اختــالف حاالتها ال بــد

بتواريخهــا. وكمثــال أقرب إلى الوضــوح، نقول فــي التعبير 
اإلحصائــي جيــل (مواليــد) الثالثينيــات أو األربعينيات أو 
الخمســينيات...الخ. أمــا فــي التوصيفــات األدبيــة وهذا هو 
العمق الذي يبحث عنه الســؤال، تم توصيــف األدباء بحقب 
زمنيــة جيليــة معروفة عامليا: أدبــاء الحــرب العاملية األولى، 
أدباء الحــرب العاملية الثانية، أدباء الثورة الفرنســية، أدباء 
ثورة اكتوبر، وغيرها. أما في األدب العربي، ولنجعل الشــعر 
، فهنالــك شــعراء ما قبــل األســالم، شــعراء العصر 

ً
مثــاال

اإلسالمي الراشدي، شــعراء العصر األموي، شعراء العصر 
العباسي، شــعراء الفترة املظلمة، شــعراء العصر الحديث.. 
الخ. وقد قّســم املؤرخون أولئك الشعراء تقسيمًا جيليًا حسب 

عصورهم.
قــد  الحديــث  العربــي  الشــعر  ثــورة  كانــت  العــراق،  فــي 
حصلــت فــي األربعينيــات وتصاعــدت فــي الخمســينيات، 
وهكــذا ارتبطــت التســمية الجيليــة  بهذيــن العقديــن لكل 
ًا 

ّ
أدبــاء املرحلــة. كمــا  أنَّ ثــورة 14 تمــوز الخالدة كانــت حد

 بني ذينيــك العقديــن وما تالهمــا. وهكذا اســتمر 
ً
فاصــال

التوصيف الجيلي: جيل الســتينات، جيل الســبعينيات، جيل 
الثمانينيــات.. الخ. مــع املالحظــة أن التســمية الجيلية هذه 
ارتبطــت بتحوالت سياســية معروفة أفرزت أدبــًا يتماهى أو 
 يتاقطع أو يتعارض مع هذه التحّوالت وبأشــكال وأنماط فنية

متبايتة.
إنَّ فكــرة الجيلية، فكــرة قائمة – كتأريــخ ابداعي -  أوجدها 
املؤرخــون وارتضاهــا األدبــاء، كونهــا تضع حــدودًا فاصلة 
بني ثقافــات وأفكار وأنماط اشــتغاالت فنيــة/ جمالية واملت 
خالقيها. وإنَّ انــكار الجيلية في األدب وعموم اإلبداع يشــبه 
 أن يكون قد اصطدم 

َّ
َمن ينكر يوم ميالده. والذي ينكرها ال بد

بفقدان الخصوصية االبداعية التي ارتبطت بغيره من جيله، 
وَمن ارتضاها فله ُ فيها إمضاًء ما.

تعــد رواية الســماء تهرب كل يــوم، أول تجربة 
روائية للكاتبة كاتيا الطويل وقد كتبتها بطريقة 
احترافيــة ومهنيــة وبلغــة عاليــة الوضوح في 

الفكرة واملعنى.
في هــذا اللقــاء الصحفي نســلط الضوء على 
رواية (الســماء تهرب كل يــوم)، وعن الفكرة 
األساســية التي أرادت إيصالها الكاتبة للقراء 
وعن التقنيات التي لجأت إليها الكاتبة للخروج 

بعمل القى استحسان القراء.

ا 
ً

 أن تكون الســماء في عنوان روايتي رمز
ُ

شــئت
لوجــود الله فــي حياتنــا، أردتها رمــز إجابته 
لصلواتنا وأمانينا ورجائنــا فيه. ليتحّول هرب 
الســماء أو غيابهــا إلى صمت اللــه عن تقديم 
اإلجابــات. صمــت إزاء املجهــول، إزاء العجز، 

إزاء الحزن، إزاء الخوف وإزاء قسوة الحياة.

 
نعــم، شــخصّيات روايتــي تلتقــي جميعها في 
كنيســة وتجلس على مقعد خشبّي عتيق مهترئ 
وتــروح تروي قصصها لله، الــذي يحافظ على 
صمتــه على الرغــم من الدمــوع الكثيرة، التي 
ذرف واألوجاع التي تعاني منها الشــخصّيات. 

ُ
ت

هرب السماء هو صمت الله عن تقديم إجابات 
وبرأيي هو أقســى أنواع الغيابات التي يمكن أن 

يعاني منها إنسان.

منــذ صغــري أقــرأ الكتــب الســماوّية وأقــرأ 
امليثولوجيــا اإلغريقّيــة، ويحزننــي كثيــًرا أّن 

اإلنســان فــي كثيــر مــن األحيــان يجد نفســه 
يات. 

ّ
ا أمام املشكالت والصعوبات والتحد

ً
وحيد

املحافظــة عليــه  الحقيقــّي تصعــب  اإليمــان 
وصمت اللــه في مواقف معّينة قــد ُيحزن أكثر 
 ذاتهــا. ولدت على 

ّ
مــن املواقــف الحياتّية بحد

اإليمــان بوجود الله، ما دفعني إلى أن أتســاءل 
عّما يريده من اإلنســان هــذا املخلوق الصغير 

الضائع املتخّبط في متاهات الحياة. 
وأجد أّن هذا املوضــوع يؤرقني بمكان، فتراني 
يغورّي 

ّ
أضع روايتــي الثانية في خّط فلســفّي أل

يقترب من هذه التســاؤالت الوجودّيــة العبثّية 
نفسها.

 قدر املســتطاع أن أهرب من التكرارات 
ُ

حاولت
ومن الوقوع في التراجيديا السردّية التقليدّية. 
 راوي النّص هو شــيء: مقعد خشــبّي في 

ُ
جعلت

 
ُ

كنيســة بعيدة بــال زمــان وال مــكان. اعتمدت
د األصــوات، االنتقال مــن راٍو إلى 

ّ
كذلك تعــد

آخــر، باإلضافــة إلــى تقنّيــة الكتابة بحســب 
مفهــوم األحجية وهــو مفهوم شــائع في األدب 
 فصل من 

ّ
اليابانــّي ويقوم علــى قاعــدة أّن كل

برى 
ُ
م جــزًءا من روايــة ك

ّ
فصــول الروايــة يقد

ل وتكتمل في نهاية النــّص وحدها. فمن 
ّ
تتشــك

يقرأ الرواية مّرة ثانية يمكنه أن يلتقط بشــكل 
أفضل التكرارات املقصــودة، الرمزّية املبّطنة 
والحبكة التي تتقّسم على خمسة فصول لتكتمل 

في النهاية فقط.

نعم طبًعا. فاملســلم موجود واملســيحّي كذلك، 
باإلضافــة إلى حضور الشــاب اليهودّي ومأزق 

ــرت منــذ طفولتي 
ّ
وجــوده فــي لبنــان. لقد تأث

بالنســيج الدينــّي الثــرّي املوجــود فــي لبنان 
س 

ّ
نــي على قراءة اإلنجيــل املقد

ّ
فهــو الذي حث

زنــي علــى 
ّ
والقــرآن الكريــم، وهــو الــذي حف

اســتثمار شــخصّيات حقيقّية من محيطي في 
روايتــي. فهنــاك املســلم واملســيحّي واملتزّمت 
واإلرهابّي وإلــى ما هنالك من نماذج بشــرّية 

مختلفة اإلنتماء واإليمان والعقيدة.

الهــرب.  الروايــة.  تماًمــا موضــوع  هــذا هــو 
مــن  الهــرب  تحــاول  جميعهــا  الشــخصّيات 
 الهرب 

ّ
ماضيهــا ومــن مكامــن وجعهــا. لكــن

 وال دائًما ناجًعا. 
ً
لألسف ليس دائًما سهال

نالحظ كذلك أّن ثيمة الهرب تطول الله نفسه 
ما من 

ّ
فهو بصمته وبوجوده الهائل أينما كان إن

دون وجود حّسّي يهرب من مخلوقاته هو اآلخر.

كانت هذه اللعبة السردّية أجمل ما في الرواية 
 عليهــا الروايــة 

ُ
برأيــي والفكــرة التــي بنيــت

اآلخــر  والبعــض  أحّبهــا  بعضهــم  بأســرها. 
ــى نهاية الســرد ليكيل 

ّ
من القــّراء انتظــر حت

بعدهــا االســتيطيقّي الجمالــّي. وصلنــي رأي 
ه وجــد تكرار 

ّ
ألحــد القــّراء املتخّصصــني بأن

ا وهو 
ً

ــق باملقعد محــدوًدا وضّيق
ّ
الوصف املتعل

 وصف املقعد 
ُ

ني تقّصــدت
ّ
رأي أتأّســف لــه ألن

 فصل، 
ّ

بالصفات والنعوت نفســها في بداية كل
ألحافظ على وحدة السرد وعلى خيط الرواية. 
كان تشــخيص املقعد من أجمل التقنّيات التي 
فتهــا في هذا العمــل وآمل أن يكــون قد بلغ 

ّ
وظ

غايته لدى القّراء.

أجد أّن التجــارب اليوم رائعة وجميلة وشــّيقة 
وفيها الكثير من اإلبداع والثقة. لقد تغّير العالم 
ينّيات القرن العشــرين، 

ّ
العربّي كثيًرا منذ ســت

فدخلت نصوص من املغــرب العربّي ونصوص 
من الخليج وباتت الرواية حاضنة لواقع الدول 

العربّية وللشباب العربّي. 
 

ّ
وأكــّرر هنا ما أقوله دائًما: الكتب التي تســتحق
القــراءة كثيــرة والوقت قليــل. قــراءة الرواية 

العربّية بحاجة ألعمار لتتّم وليس لعمر واحد.

 
ُ

أجد أّن هذا املأخذ صائب ودقيق. عندما كتبت
رة باألدب الكالســيكّي 

ّ
 متأث

ُ
هذه الروايــة كنت

التلقيــدّي الــذي يميل إلــى اإلطالــة والتدقيق 
 ان تكون جملي إنشــائّية طويلة 

ُ
والوصف. أردت

والوصف شبيًها بوصف ألف ليلة وليلة. 
ــة اجمل مــن بعيد جاءت 

ّ
روايتــي الثانيــة الجن

بتقنّيــة معاكســة فقامــت علــى جمــل قصيرة 
مبتــورة مــن دون إطالــة فــي الوصــف وال في 

ي هو فعل شــخصّي 
ّ

الــكالم. يبقى أّن فعل التلق
ا قد يراه  ّيً

ّ
 وفن

ً
ذاتّي وما قد أراه مناسًبا وجميال

ا، والله أعلم.
ً
ا وضعف

ً
قارئ آخر مأخذ

أنا بطبيعتي عبثّية مائلة إلى التشاؤم والتسليم 
بالقدرة اإللهّية. أؤمن باملكتوب وبأّن ما يصيب 
املــرء مــا كان ليخطئــه ومــا أخطــأه مــا كان 
ليصيبــه. ال يمكــن للمــرء أن يهرب مــن قدره 
ها.

ّ
برأيي. وهذا ما يظهر واضًحا في كتاباتي كل

 شــخصّية من 
ّ

ها. كل
ّ
 فيهــا كل

ً
نــي موجــودة

ّ
أظن

ــي مــن دون أن أصــّب 
ّ
روايتــي فيهــا شــيء من

ها فيها. هناك كذلك وجوه وأصدقاء 
ّ
نفســي كل

ما 
ّ
ومعــارف وأقربــاء مســتثمرون في نّصــي إن

بشــكل خفّي ومبّطــن قــدر املمكن. هــذه لعنة 
الكتابة أن يضع املرء نفسه وماضيه على الورق 

وأن يترك نفسه عارًيا أعزل أمام قارئه.

 البوح. أنا مع نظرّية 
ّ

 الكالم وضد
ّ

ا ضد أنا فعلّيً
أّن الكتابــة تحّرر ومن يكتب ال يحتاج إلى البوح 
ليطّهر نفســه من آالمها ومآزقها. على العكس، 
أجــد أّن الذكريات عندما ترتــدي ثوب الكالم 
ــل البــوح 

ّ
نة أكثــر. أفض

ّ
تصبــح أقســى ومســن

بالكتابة فهي أجمل ما في الوجود.
وكاتيا الطويــل لبنانية من مواليد جنوب لبنان 
1990، حــازت على شــهادة االجازة فــي اللغة 
العربّية وآدابها، وشهادة املاجستير في املجال 
نفســه من معهد اآلداب الشــرقّية فــي جامعة 
يــس يوســف ببيــروت، وتعمل حاليــا لنيل 

ّ
القد

شهادة الدكتوراه في النقد الروائّي من جامعة 
الســوربون. صدر لهــا رواية الســماء تهرب كل 

يوم والجنة أجمل من بعيد. 
تمارس كاتيا الطويل الصحافة وتنشر مقاالتها 
الصحــف  مــن  عــدد  بالنقد األدبي فــي 
نصوصهــا  عــن   

ً
فضــال العربية واللبنانيــة، 

املنشــورة في عدد من الصفحــات اإللكترونية 
الثقافية.



ســتكون قاعة نادي األعظمية مســرحًا ملباراة ســيدات 
القوة الجوية أمام بالدي ضمن الدور الرابع من املرحلة 
األولى لدوري كرة الصاالت النســوي، فــي الوقت الذي 
يلتقي فيه فريق فتاة بغداد ونفط الشمال وراوندوز أمام 
الزوراء، علمًا أن جميع املباريات تقام اليوم االثنني عند 

الساعة الثانية ظهرًا.
من جانبه قال مدرب كرة صاالت الجوية النســوي وليد 
ل على عودة  (الصباح الرياضي): إن فريقه يعوِّ ضهــد لـ

 عن إمكانات محترفاته 
ً
أبرز العباته من اإلصابة، فضال

بغيــة مواصلة رحلــة النجاحات فــي دوري الصاالت، ال 
ســيما أن الصقــور يتربع على صــدارة الترتيــب بفارق 

األهداف عن الزوراء.
وأضــاف ضهد: أن تواصل املباريات بشــكل منظم يرفع 
مــن اللياقــة البدنيــة لالعبــات وكذلك يزيد مــن حالة 
التجانــس بينهــن، وهــذا األمــر كان غائبًا فــي الفترة 
املاضية  بسبب كثرة التوقفات، داعيًا اللجنة النسوية في 
اتحــاد الكرة إلى إقامة املباريات فــي وقتها املحدد، من 

اأجل الحفاظ على جمالية املسابقة وروحية التنافس.

 وأشــار إلــى أن املباريــات الســابقة لــدوري الصــاالت 
تميــزت بظهور العديد مــن الخامات الشــابة، التي من 
املمكن االســتفادة منها في املنتخبــات الوطنية بالفترة 
املقبلــة، كما أن املســتويات الفنية للفرق املشــاركة تدل 
على مؤشــرات إيجابية تصب في مصلحة كرتنا  بصورة 

عامة.
يذكر أن اللجنة الفنية النســوية فــي اتحاد الكرة أكدت 
فــوز الجويــة على فريــق فتاة بغــداد بنتيجــة 5 أهداف 
مقابــل الشــيء، وذلك بســبب عدم حضــور األخير إلى 

ملعب نادي األعظمية.
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، لســت َمعنيًا فــي مقالي بعقدين مــن الزمن العراقــي َمـّرا من 
ً
مهــال

 شــافيًا ملعضلة الكهرباء برغم عشــرات املليارات من 
ً
دون أن نجد حال

ث عن الكهرباء- 
ّ

الــدوالرات والتي أنفقت على هذا الســبيل، إنما اتحد
الفريــق الذي ضرب عمالقة الدوري العراقــي في الصميم وفي العمق 
قبل خمســني ســنة، فكتب عنه الراحل الكبير شــاكر إســماعيل يقول: 
ـق في دوائر الضوء  (أروع ما يمّيز الفريق أن كل أســماء العبيه لم تحلـّ
وأفــالك الشــهرة، وما زالــت صورهم غيــر معروفــة وال مألوفة لدى 

الجمهور).
عاد (الكهرباء) من معســكره في الســليمانية منتصف تشــرين األول 
1973 وكان مدربه محمد املنذري الذي شــاركه املهمة عادل جرجيس، 
يشكو (ســرقة الالعبني املميزين من قبل األندية الكبيرة)، فكتب في 
أول دوري عــام على مســتوى العراق نتائــج مذهلة، يــوم كان الدوري 
عبارة عن فــرق قوية للغاية وأخــرى في منتهى التواضــع ولم يكن في 
اإلمكان نسف الفروقات بني الفئتني، خالفًا ملا 

يحصل غالبًا في يومنا هذا!
بعد الفــوز على أربيــل بالــركالت الترجيحية 
نظــرًا إللغاء التعادل في ذلك املوســم وحســم 
املباراة بالتوجــه من الوقت األصلي مباشــرة 
ى 

ّ
إلــى الــركالت، ثــم علــى الســليمانية، تجل

الكهرباء بالفوز على اســم كبيــر هو املصلحة 
وقد كان يحتضر في آخر مواسم العز بالنسبة 
له، ثم الفوز على السكك في علياء شأنه بأربعة 
أهداف لثالثة، ثم على القوة الجوية بخمســة 
أهداف ألربعة، ثم على آليات الشرطة بهدفني 
دون مقابل (وقد فاز عليــه الكهرباء أيضًا في 

بطولة بغداد الخاصة بهدف وحيد)!
كان الفريــق في طريقه للفوز بلقب الدوري في 
منتهــى الجــدارة، وكثيرًا مــا رّددت الصحف 
عبارة (الكهرباء يتصدر الدوري)، لم يســتبق 
فريقــًا من أهل القمــة إال وألقى بــه في متاهة 
الهزيمة، حتى جاءت لحظة االنكسار لينحدر معها الخط البياني على 
نحــو عجيب.. تعّرض الكهرباء لخســارة رباعية أمام الســماوة، وألغى 
الحكم غني الجبوري هدفًا نظيفًا خامســًا.. ثم دخل الفريق في مرحلة 

فقدان التوازن خسر فيها أمام البريد وامليناء وقوات نصر!
انتهى الكهرباء إلى املركز الخامس في نهاية املطاف، لكنه في حساب 
املواجهة مع كبار الدوري كان األفضل على اإلطالق، تحّول بالفعل إلى 
ظاهرة املوسم وأنهى ســيادة أقطاب الدوري على املباريات ونتائجها، 
رها ضرغام الحيدري ومعه 

ّ
وقد ظهرت على قائمة نجاحه أسماء تصد

سعدي يونس، ياسني ياس، فرحان بنيان، طارق حنيص، قاسم زبون، 
جلــوب مدلــول، كاظم عروك، فيصل حســن، عودة خلــف، أدور يلدا، 
محمد الشــيخلي، حميد سلمان، فوزي شيهان، حطاب ياسني، سلمان 

جاسم وغيرهم.. 
كمــا حقق فريــق الكهربــاء الحالي نتيجــة إيجابية في موســمه املميز 
2023-2022، عــادت صورة ذلك الفريق الســبعيني الكبير الذي أطاح 
بالكبار تباعًا وأثار الجدل ومعه عواصف اإلعجاب في أوســاط اللعبة، 
قبــل أن تتولى نتائجه املتواضعــة مع الفرق األخرى كســر طموحه في 

الحصول على اللقب األول.. من يدري؟! هل يفعلها أبناء اليوم!   

فاصل.. ونواصل
دعا رئيس اللجنة األوملبية رعد حمودي الجمعية العاّمة للجنة األوملبية لالنعقاد في اجتماعها السنوي، وذلك 

في الحادي عشر من شهر آذار املقبل بمقر اللجنة.
أعلن ذلك، ، مدير إعالم اللجنة األوملبية مبينًا أن "على جميع أعضاء الجمعية العاّمة مراجعة األمانة العامة 
لتسلم الدعوة بشكل رسمي باليد،" . وأضاف حسني علي حسني أن االجتماع االعتيادي يجري انعقاده، بشكل 
دوري ســنوي، على وفق الفقرة 1 من املادة 25 من النظام الداخلي رقم 1 لســنة 2020 املعدل، "وذلك للتداول 

بأبرز معطيات املشهد األوملبي ومناقشتها من قبل الجمعية العاّمة".

ج الفــارس العراقــي عمر فالح الواســطي بالوســام  تــوِّ
الفضــي فــي بطولة الشــارقة الدوليــة، بعــد أن جاء في 
الترتيــب الثانــي لفعاليــة قفــز الحواجــز فئــة النجمــة 
الواحــدة، بينما بــارك وزيــر الشــباب والرياضة أحمد 
املبرقع النجاحات املتحققة على مستوى الرياضة بشكل 
عام والفروسية خصوصًا، معلنًا استعداد الوزارة لتقديم 
املزيد من الدعم ملختلف األلعاب بغية مواصلة التألق في 

جميع البطوالت الخارجية. 
قيم ســباق الشــوط األول بســياق جولة واحــدة لعبور 

ُ
وأ

الحاجز بارتفاع (130) سم حيث تنافس فيها 80 فارسًا 
وفارســة لينهــي 18 فارســًا، بينهــم  العراقي الواســطي 

الجولة من دون خطأ.
وحقــق الفــارس  العراقــي عمر فــالح الواســطي املركز 
الثانــي ممتطيــًا الفــرس (إيالنيــا) متجــاوزًا الحاجز 
بنجــاح، (وبزمن قــدره 59.38 ثانية)، بينمــا كان املركز 
األول من نصيب الفارس الســعودي رمزي الدهامي على 
صهوة الجواد الس فيغاس الذي ســبق الواســطي بفارق 
ت الفارســة 

ّ
نصف ثانيــة (وبزمن 58.8 ثانية)، بينما حل

الســورية شام األســد، على صهوة الجواد (أورتيماك)، 
باملركز الثالث (بزمن 59.67 ثانية).

باشــر منتخــُب الشــباب تدريباتــه، أمس 
األحد، في ملعب املدينِة استعدادًا لنهائياِت 
فها أوزبكســتان في  كأس آســيا التــي تضيِّ

األول من آذار املقبل.
وشــارك في التدريبــات (23) العبًا، بينما 
غاَب عنها العب الشرطة عبد الرزاق قاسم 
 إلى 

ً
والعب نوروز إســماعيل أحمد، إضافة

الالعبــني املحترفــني (آدم رشــيد، بلنــد 
إزاد، شــربل شــمعون) الذين ســيلتحقون 

بالتدريبــات قبل أيام مــن بطولِة 
آســيا، بينمــا منح الجهــاز الفني 
 

ً
الالعب سجاد محمد مهدي راحة
 بعد تعرضه لشــٍد عضلي 

ً
إجبارية

مع فريقه نفط ميسان.
 علــى بعض 

ُ
وتركــزت التدريبــات

التماريــن الخفيفة والتمطية، بعد 
راحٍة منحهــا الجهاز الفنّي ملدة 3 
أيام لالعبــني إثر انتهاء معســكر 

تركيا.
وطالــب مــدرُب املنتخــب "عمــاد 
محمــد" الالعبــني بالتركيــز في 
األيام املقبلة والشــعور باملسؤوليِة 
التامــة، الســيما أن أيامــًا قليلــة 
عــن  الشــبابي  منتخبنــا  تفصــل 

املشاركِة في النهائيات اآلسيوية.

وبّني محمد أن املنتخب سيالقي وديًا نادي 
الكرخ في الحادي عشر من الشهر الحالي، 
ومالقــاة أحد األندية املحليــة في 17 أو 18 
من الشهر ذاته، وكذلك قد يالقي املنتخَب 
 من قبل 

ُ
األردني في أربيل إذا تمت املوافقة

اتحاد اللعبة على ذلــك، قبيل مغادرته إلى 
أوزبكســتان، الســيما أن املــالك التدريبي 
 تلك 

َ
م منهاجًا يتضمــن إقامة

ّ
ســبق أن قد

املباريات في أربيل. 
واشــار إلــى إن األنديــة التــي ينتمــي لهــا 
الالعبون (ألكســندر أوراها، آالي فاضل، 

أمني الحموي) رفضت تفريغهم.
وأوضــَح: عملنا كل ما بوســعنا لكي يتواجد 
هــؤالء الالعبــون، لكــن أنديتهــم رفضت 
تواجدهــم معنا في النهائيــات، وعلل ذلك 
بســبب عدم إدراج البطولة في أيام  الفيفا 

دي، وكذلك لحاجتها إليهم.
 

ٌ
واختتــَم محمد حديثه بالقــول: ثقتنا عالية

بالالعبــني املتواجدين مــع املنتخب، لدينا 
 نثق بقدراتهم وإمكانياتهم، 

ٌ
 جيدة

ٌ
مجموعة

وهــم قــادرون علــى صناعــِة الفــارق فــي 
النهائياِت اآلسيوّية.

عزز فريق الزوراء موقعه في ترتيب 
الدوري، بعد فوزه على نفط ميسان 
بثالثة أهــداف مقابل هدف واحد، 
في املباراة التــي أقيمت بينهما يوم 
أمس األحــد في محافظة ميســان، 
 30 إلــى  رصيــده  النــوارس  ورفــع 
نقطة، بينما تتواصــل اليوم االثنني 
بقية مباريات الدور الخامس عشــر 
بإقامــة  املمتــاز  الكــرة  دوري  مــن 

خمس مباريات في مالعب العراق.
مــن  أمــس  يــوم  الــزوراء  وعــاد 
 بنقاط 

ً
محافظــة ميســان محمــال

د  تســيَّ أن  بعــد  الثــالث  املبــاراة 
أمــام  اللقــاء  شــوطي  مجريــات 
املســتضيف نفــط ميســان وأضاع 
العديــد من الفرص الســانحة وقد 
تنوعــت هجماتــه عبــر االختــراق 
املهاجم عالء  وتمكن  والكروســات 
عبــاس من تســجيل الهــدف األول 
فــي الدقيقــة 35 بواســطة تمريرة 
طويلــة مــن الحارس جالل حســن 
الــذي أرســلها إلــى املنطلــق مراد 
محمد وقد نجح في التوغل بها إلى 
جزاء منافسه ليمرر كرته إلى عالء 
عباس الذي وضع بصمته بجدارة، 
وقبــل نهاية الشــوط األول، أضاف 
ســعد عبد األميــر الهــدف الثاني 
لينتهي هذا الشــوط بتقدم الكتيبة 
البيضــاء بهدفــني نظيفــني، وفــي 
ص نفط ميسان 

َّ
الشــوط الثاني، قل

الفارق بواسطة النيجيري بنيامني 
اكو فــي الدقيقة 53، لكــن مهاجم 
النــوارس املتألق عــالء عباس عاد 
ثانية في الدقيقــة 83 ليحرز هدف 

الفوز الثالث .
وفــي الســياق نفســه تقــام اليــوم 
خمسة لقاءات، حيث يحتضن ملعب 
النجــف الدولي عند الســاعة 2:30 
عصرًا مواجهة فريق نفط الوســط 

برصيد 18 ومنافســه زاخو برصيد 
األرض  أصحــاب  يأمــل  إذ   ،14
تحقيــق فوزهم الثانــي على التوالي 
تحت قيادة مدربهم الشــاب ســامر 
ســعيد، بينما يرغب أبنــاء الخابور 
فــي انتزاع االنتصــار الثالث بعد أن 
تخطــوا عقبتــي النفــط والديوانية 

والعودة بالنقاط  الكاملة.
في اللقــاء الثاني الذي يقام بالوقت 
باملركــز  النفــط  يتأهــب  ذاتــه، 
الثامن عشــر بـ 9نقاط - والذي جاء 
مــن خســارة أمــام زاخو لحســاب 
الجولــة املاضيــة- الســتقبال نوروز 
الطمــوح الذي حصد حتــى اآلن 16 
نقطة واملنتشــي بفــوزه األخير على 
الديوانيــة بثالثــة أهــداف مقابــل 
هدف واحد، إذ يعول مدرب الفريق 
الشــمالي ولــي كريــم علــى هدافه 

اوليفيرا في حسم هذا اللقاء.
(13) نقطــة في  ويواجــه أربيــل بـــ
ملعبه فرانســو حريري عند الساعة 
الخامســة مســاًء نظيــره الصناعة 
الــذي يحتل املركز مــا قبل األخير، 
فــي الوقــت نفســه، يشــهد ملعــب 
الشــعب مبــاراة مثيرة بــني الطلبة 
برصيــد 27 نقطــة والــذي انتصــر 
أخيــرًا علــى نفــط البصــرة أمــام 
العنيــد الكــرخ بـــ 21 نقطــة والذي 
حقــق هو اآلخــر نتيجة كبيــرة على 
أربيل في الجولــة املاضية، ويحاول 

كل منهما إيقاف مسيرة اآلخر.
يف ملعب الشــعب عند 

ّ
أخيــرًا، يض

الســاعة 7:30 مســاًء مواجهة القوة 
للدفــاع عــن  يعــود  الــذي  الجويــة 
الصــدارة بـــ 29 نقطة أمــام نظيره 
نفــط البصرة بـ 19 نقــط ولن تخلو 
مهمة مدرب الصقور قحطان جثير 
مــن املعوقات ألنــه ســيواجه فريقًا 
الفنيــة  األدوات  أن  بيــد  متمرســًا 
للكتيبــة الزرقاء قــادرة على تأمني 

االنتصار.

5
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ال تزالــون بحاجــة إلى اخذ قســطا 
من الراحة. هناك تحسن في الحظ 
خصوصــا ملــن يرغب فــي الحصول 

على عمل أو وظيفة .

عليكم أخذ وقــت ملراجعة أحوالكم 
املهنية واالبتعاد عن املغامرة خالل 
هــذا الوقــت وتجنــب الدخــول في 

شراكة مالية.

أكثر من موضــوع عليكم انجازه, 
وهنــاك بعــض التحــوالت املهمة 
تــدور رحــى التغيــر فيهــا وقريبا 

تلمسون ذلك واقعيا.

انتبهوا لنوعية طعامكم واالبتعاد عن 
حمل أشــياء ثمينة تتغير أمزجتكم، 
خصوصــا تلــك املرتبطــة برؤســاء 

العمل.

البعــض يجد أنه مطالــب بالكثير من 
بالتزامــات املهنيــة، تجنبوا  اإليفــاء 
جــدل عائلــي وتــرك األعمــال التــي 

تتطلب سفر.

رافقتكــم  التــي  املتاعــب  بعــد 
تدريجيــا.  طاقتكــم  تســتعيدون 
الوقــت مناســب لتأكيــد مطالبكم 
تلــك املرتبطــة بســفر و مواضيــع 

مالية.

ســيجد الكثيــر انه فــي حالة من 
التحســن. الكثيــر يعــزز مقدرته 
الفكريــة ويشــعر بقــوة الحركــة 
والبعض يكون بصحبة أصدقائه.

أو  خارجيــة  اتصــاالت  تتلقــون 
دورة  فــي  الدخــول  فــي  تهتمــون 
تعليميــة والبعض قــد يحصل على 

قرار قضائي يصب لصالحه.

الكثيــر منكــم ال يــزال بحاجة إلى 
وقــت آخر كــي يســتطيع املبــادرة 
تحتاجــون إلــى تركيز فــي اختيار 

مواضيع جديدة .

هنــاك من يســتطيع الحصول على 
قرض مالي. هناك من تصله دعوة 
ذات طابــع اجتماعــي والبعض قد 

يفكر في القيام بسفر خارجي.

هنــاك مــن ينجح فــي العمــل مع 
شركات خارجية أو الحصول على 
زمالة دراسية، لكن عليكم االنتباه 

لصحتكم خالل هذا الوقت.

خالل هذه االيام عليكم االهتمام 
املأكــوالت  وتــرك  بصحتكــم 
الدســمة وعدم إنهاك قواكم في 

العمل و متابعة اآلخرين.

تحت ظــالل امللويــة التاريخية وعلى 
م فريق 

ّ
أرض جامعهــا الشــهير، نظ

ســامراء التطوعي مهرجانًا وســوقًا 
خيرية، خصص ريعها لدعم الفقراء 

ودار األيتام في املدينة الحضارية. 

وقالــت املشــاركة آيــات محمــد لـــ 
(الصباح)،"كرســنا جهودنــا لننقل 
فكــرة حلــوة عــن مدينتنــا العريقة 

ومهــارات أبنائهــا، ووجدنــا طاقات 
رائعة ملجموعة من الشــباب، هدفهم 
تقديم األفضل وعكس صورة مشرقة 

عن سامراء التاريخ والحضارة".
وشــمل املهرجــان فعاليــات مختلفة 
مثل إلقاء القصائد واألشعار وعرض 
 
ً
اللوحــات واملقتنيــات الفنية، فضال

عــن إســتضافة عــدد مــن أصحاب 
(البيجات)  االلكترونيــة  الصفحات 
أعمالهــم  وعــرض  للمشــاركة، 
ومنتجاتهــم بأســعار رمزيــة، دعمًا 

لأليتام واألسر املتعففة.
أحــد  "أنــا  قــال  محمــود،  أيــوب 
الخيــري،  البــازار  فــي  املشــاركني 
 
ً
الذي كان ناجحًا ورائعًا وشهد إقباال
 طيبــًا مــن النــاس علــى معروضات 

البازار". 
وأضــاف، إن "الغــرض مــن إقامــة 
هكــذا مهرجانات علــى أرض امللوية 
التاريخيــة، لكونها صرحا ومشــهدا 
حضاريــا عريقــا، كما أنها مناســبة 
طيبــة لدعــم أصحــاب (البيجات) 
االلكترونية، وكذلك دعم دار األيتام 

في سامراء بتبرعات املحسنني". 
وشارك الحاضرون بفعاليات شعرية 
تضمنت معزوفاٍت موسيقية وقصائد 
ومعارض للرســم واملجســمات، كما 
عرضــت منتجــات الحــرف اليدوية 
 كثيفًا لألسر والشباب 

ً
وشهدت إقباال

مــن داخل وخــارج ســامراء، وعدت 
املناسبة رسالة محبة ودعوة مفتوحة 
وإحيــاء  اآلمنــة،  املدينــة  لزيــارة 
الوجــه الثقافي واإلبداعي لســامراء 

الحضارة والتاريخ.
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تخصصه  في  له  يكن  لم  الواحد،  عبد  باسم  ياسر 
واملصرفية"،  املالية  العلوم  في  "بكالوريوس  نصيب 
إنما استهل مشواره العملي بني الورق األسمر، محررًا 
من  ذلك  بعد  نه 

ّ
مك ما  والفنية،  السياسية  لألخبار 

البرامج،  تقديم  خالل  من  املرئي  اإلعــالم  دخــول 
فكان الظهور األول له من خالل شاشة قناة زاكروس 
التغيير  قناة  وبعدها  النعيم،  قناة  ثم  الفضائية، 
من  عددًا  اإلعالمية  مسيرته  خالل  قدم  الفضائية، 
واألفالم  "الروبورتاجات"  من  الكثير  وصنع  البرامج 

الوثائقية.
في  ببغداد  الشرقية  الكرادة  مواليد  من  الربيعي 
الخامس من آب 1993، وحاصل في العام 2016 على 

شهادة البكالوريوس.
تقف  ال  الطموحات   : إن  "الصباح"،  لـ  الربيعي  يقول 
آراء  إلــى  يستمع  زال  مــا  فهو  معينة،  ــدود  ح عند 
 عن الجمهور 

ً
اآلخرين من رواد املجال نفسه، فضال

"صغيرهم وكبيرهم".
إياه  ألهمها  التلفزيوني  التقديم  "فكرة  أن  ويضيف 

اإلعالمي السوري أحمد فاخوري، إنه قدوتي وأتمنى 
أن أحظى بأدواته وقاعدته الجماهيرية نفسها املبنية 

على تميزه وأدائه الفريدين"، وفقًا لتعبيره. 
الفنية  الــجــوائــز  مــن  الكثير  على  الربيعي  ــاز  ح
واإلعالمية من مؤسسات ومهرجانات مشهورة، لكنه 
لم يقف عند هذا الحد، إنما يطمح إلى دخول املجال 
"نستعد  والفنانني،  املمثلني  من  عدد  برفقة  التمثيلي 
رمضان  شهر  قبيل  إلنجازه  يخطط  ــي  درام لعمل 
الكريم"، ولم يكشف مزيدًا من تفاصيل العمل، ألنه 

غير مخول بالتصريح بحسب قوله. 
وصناعة  األخبار  تحرير  عمل  أن  الربيعي  ويكشف 
القصص الخبرية يستهويانه، لكنه يؤمن بأن "شراكًا 
كثيرة تمنع السلطة الرابعة من أن تؤدي دورًا حقيقيًا 
املالي،  التمويل  أزمــة  مقدمتها  في  ــدوى،  ج وأكثر 
ومشكلة تسويق الصحف ومزاج الناس الذي لم يعد 
يتقبل الورق، بل يكتفي مع كل وجبة طعام بحفنة من 

األخبار السطحية"، أضاف بأسى.
حفل  عرافة  إلدارة  أيــام،  خالل  الربيعي،  ويستعد 
الفنية  بالقضايا  يعنى  محلي،  سنوي  مهرجان 

والثقافية.
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بضرورة  واألهلية  الحكومية  للمصارف  نصيحة  تقديم  يمكننا  ال 
وبطرق  بأهميتها  أعــرف  فهم  املصرفي  بالجهاز  الثقة  تعزيز 
خبر  يعد  ولم  عنيفة  هزات  شهدت  األخيرة  الشهور  لكن  تعزيزها 
ضبط موظف صغير بالتالعب واالختالس مثيرًا فقد بلغنا الذروة 
تستحق  ال  التي  الصغائر  من  أصبح  عداها  ما  وكل  القرن  بسرقة 
املصارف  في  واالختالسات  التالعب  أخبار  وتصدرت  الذكر، 
القيام  على  النزاهة  هيئة  تالم  وال  املشهد،  واألهلية  الحكومية 
املجتمع  خدمة  وظيفة  تركت  إذا  املصارف  تالم  ولكن  بوظيفتها، 
واالقتصاد وتحولت إلى دكاكني ووجوه عبوسة، بينما الحكمة تقول 
يشمل  ال  بالتأكيد  والكالم  دكانًا)،  تفتح  فال  تبتسم  ال  كنت  (إذا 
الحضيض،  في  باتت  عام  بشكل  املصارف  سمعة  لكن  الجميع، 
والثقة والسمعة أهم من األموال التي تودع في املصارف كما يقول 
الذي  كل  ومع  واالقتصاد،  املال  خبراء 
إلى  ينظرون  العراقيون  زال  ما  حصل 
البنك املركزي العراقي على أنه املؤسسة 
العريقة وآخر القالع الحصينة املدافعة 
قيمته  كانت  الذي  العراقي  الدينار  عن 
تساوي  األول  الجمهوري  العهد  طيلة 
لكن  أميركية،  دوالرات  ثالثة  من  أكثر 
معًا  والدولة  الدينار  على  أتى  االنهيار 
يساوي  األميركي  الــدوالر  أصبح  حتى 
ثالثة آالف دينار عراقي عام 1990 ولم 
يتوقف هذا االنهيار الكارثي حتى توقيع 
بموجب  الغذاء  مقابل  النفط  برنامج 
عام  املتحدة  األمم  مع  التفاهم  مذكرة 
ماتت  عجاف  سنوات  مرور  بعد   1996
وتنفس  وحرمانًا،  جوعًا  الناس  فيها 
بعدها الشعب الفقير والدينار الصعداء 
فادحة  خسارة  الدوالر  محتكرو  وخسر 
ــوى (بـــوري) في زمــانــه، وقد  ــان أق وك
(البواري)  نزول  بشائر  مجددًا  الحت 
مرة أخرى لصالح الدينار في مفاوضات 
علي  العراقي  املركزي  البنك  محافظ 
التي  نيلسون،  براين  األميركي  الخزانة  وزير  ومساعد  العالق، 
ختمت في تركيا يوم (الجمعة املبارك) املاضي بصورة ملصافحة 
تذكارية ظهر فيها املسؤول األميركي بابتسامة عريضة بحجم فئة 
مئة دوالر وظهر فيها املسؤول العراقي بوجه بشوش مثل أي عراقي 
يقول  وكأنه  اللزوم،  عن  الزائدة  والفرح  االحتفال  مظاهر  يخشى 
بعرض  وليس  العراقية  االبتسامة  بشكل  سيكون  الدوالر  نزول  إن 
االبتسامة األميركية على وجه السيد نيلسون، والتي لم تكن بهذا 
بايدن  جو  األميركي  الرئيس  اتصال  يسبقها  لم  لو  املبني  الشكل 
الترحيب  عبارات  ولوال  السوداني،  شياع  محمد  الــوزراء  برئيس 
بالوفد  اإلضافي  والترحيب  العالقات  بتوسيع  املتبادلة  والرغبة 
أبدتها  التي  املرونة  حالة  إلدامة  واشنطن  سيزور  الذي  العراقي 
واشنطن في مباحثات تركيا، ومن بعد هذه الليلة سنراقب الصور 
لتوسيع  ونتطلع  واشنطن  مباحثات  في  الوجوه  وتعابير  الجديدة 

االبتسامات.

مآرب اخرى 

وضع  إلى  الــدول  العربية  الجامعة  دعت 
ــة من  ــاي ــوق ــات وبــرامــج ال ــي وتــطــويــر آل
للكشف  التوعية  وحــمــالت  الــســرطــان، 
والعالج  املرض  لهذا  املبكر  والتشخيص 
العاملي  اليوم  ذكرى  حلول  مع  تزامنًا  منه، 
للسرطان الذي يوافق 4 شباط من كل عام.
وقالت األمني العام املساعد، ورئيسة قطاع 
هيفاء  د.  السفيرة  االجتماعية،  الشؤون 
العاملية  الصحة  "منظمة  إن  غزالة:  أبــو 
سد  هو  العام  هذا  شعار  يكون  أن  اختارت 
فجوة الرعاية، وذلك ألن الدول األقل نموًا 
مرض  من  والوفاة  اإلصابة  أعباء  تتحمل 
تم  إذا  األحيان،  أغلب  في  عالجه  يمكن 
أن "مرض  الكشف عنه مبكرًا". وأوضحت 
السرطان هو أحد األسباب الرئيسة للوفاة 
في  آخذ  عنه  الناتج  والعبء  العالم،  في 
العاملية،  الصحة  منظمة  بحسب  االزدياد 
شرق  إقليم  فــي  يتسبب  السرطان  وأن 
 459,000 من  يقرب  ما  بوفاة  املتوسط 
إلى  تشير  والتقديرات  عــام،  كل  شخص 
عبء  سيرتفع   2030 عــام  بحلول  أنــه 
السرطان في املنطقة ويصبح األعلى وفقًا 

إلحصائيات منظمة الصحة العاملية".
  وأكدت أن "جامعة الدول العربية تحرص 
وفي  بالصحة  املعنية  آلياتها  خــالل  من 
مقدمتها مجلس وزراء الصحة العرب على 
العربي،  للمواطن  الصحي  األمن  تحقيق 
من خالل العمل على تنفيذ أهداف التنمية 
الثالث  الهدف  سيما  ال   ،2030 املستدامة 
الجميع  تمتع  ضمان  وهو  بالصحة،  املعني 
بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع 
األعمار، وتتضمن غاياته تخفيض الوفيات 
غير  ــــراض  األم ــن  ع الناجمة  املــبــكــرة 
  ."2030 عام  بحلول  الثلث  بمقدار  السارية 
ونوهت بأنه ال بد من تعزيز النظم الصحية 
في الدول العربية من خالل زيادة اإلنفاق 
على برامج الصحة الوقائية وبرامج تعزيز 
آليات  وتطوير  لوضع  والسعي  الصحة 
وحمالت  السرطان  من  الوقاية  وبرامج 
لهذا  املبكر  والتشخيص  للكشف  التوعية 
ــرورة  ض وكــذلــك  منه،  والــعــالج  املــرض 
التي  واملــبــادرات  الجهود  من  االستفادة 
تقوم بها الدول األعضاء ومنظمات املجتمع 
مخاطره،  من  املجتمع  لتثقيف  فيها  املدني 
إذ تساعد بعض التغييرات في نمط الحياة 

والنظام الغذائي في الوقاية من املرض.
محافظة  في  والفنون  الثقافة  قصر  أعلن 
الربيعية  العطلة  مسابقة  تبنيه  عن  الديوانية 
دون  لألطفال  القصيرة  والقصة  للرسم 
14عامًا. وقال مدير قصر الثقافة والفنون في 
لـ  مــرزوق  صادق  الفنان  الديوانية  محافظة 
للرسم  خصصت  التي  "املسابقة  إن  "الصباح" 
عن  موضوعاتها  ُحــددت  القصيرة  والقصة 
الطبيعة، واآلثار، والبيئة، والسياحة، وغيرها 
أن  وأضــاف  بالربيع".  تتعلق  موضوعات  من 
الثقافة  قصر  إدارة  لها  أرادت  التي  "املسابقة 
والفنون أن تكون في العطلة الربيعية تأتي في 
إلى  مشيرًا  ودعمها"،  املواهب  اكتشاف  إطار 
 كبيرًا من 

ً
أن اللجنة التحضيرية سجلت إقباال

قبل املشاركني، ومن كال الجنسني.

شرعت جامعة ميسان باستحداث دراسة 
في  العربية  اللغة  بتخصص  املاجستير 
الدراسي  للعام  األساسية  التربية  كلية 
التعليم  وزارة  موافقة  بعد   2024  -  2023
البحث  دائــرة  العلمي،  والبحث  العالي 

والتطوير، قسم الدراسات العليا. 
الدكتور  األستاذ  الجامعة  رئيس  وقــال 
عبد الباسط محسن عيال: نبارك ألبناء 
وباألخص  العزيزة،  ميسان  محافظة 
الكلية  هذه  خريجي  من  األحبة  طلبتنا 
الكبير  العلمي  اإلنــجــاز  ــذا  ه املعطاء 
الذي سيكون باكورة انطالق الستحداث 
تخصصات  فــي  أخــرى  عليا  ـــات  دراس

متنوعة. 

مؤخرًا، أعلن املوزع املوسيقي محب الراوي 
مع  بالتعاون  جديدًا  غنائيًا   

ً
عمال أطلق  أنه 

الفنان العراقي العربي احمد املصالوي.
من  العواطف"  طاري  "على  بعنوان  األغنية 
سامي،  طارق  وألحان  املاجد،  فقار  كلمات 
مع  "العمل  أن  وتابع  رونــي.  علي  وكيتارات 
فنانًا  كونه  مختلف،  طعم  له  املــصــالوي 
من  ومحبوب  جميل  بصوت  يتمتع   

ً
متكامال

أن  والعربي".وأكد  الجمهورالعراقي  قبل 
العمل حقق أصداء واسعة، فعلى الرغم من 
إطالقه منذ يومني إال أنه اقترب من تحقيق 
مليون مستمع في ظرف ساعات، ويتوقع له 
أن يحقق نسب مشاهدات عالية على وسائل 

التواصل االجتماعي.

 
الكثيرات،  حيوات  يسلب  األسري  العنف 
بينما يالحق "غسل العار" أخريات من دون 
أي تدقيق أو تبصير، حتى أن هذه العبارة 
صورة  نشر  أن  لدرجة  فضفاضة،  باتت 
محتشمة على وسائل التواصل االجتماعي 
البعض.  نظر  وجهة  من  شنيعًا  عارًا  بات 
الوقت  في  أنه  القضية  هذه  في  والالفت 
جرائم  وإحصائيات  أرقام  تزال  ال  الذي 
الشرف مستترة في العراق، فإن محركات 
االجتماعي  التواصل  ومنصات  البحث 
فظاعة  عن  الكشف  في  ــا  دوره تمارس 
السلوك  بح 

ُ
وق الجرائم  من  النوع  هــذا 

االجتماعي املتخلف، الذي يطول املرأة بال 
ذنب حقيقي. 

حاالت  في  مقلقًا  تزايدًا  العراق  يشهد 
العنف األسري، إذ سجل أكثر من 15 ألف 
حالة عنف خالل عام 2022 بحسب رئيسة 
منى  والطفل  ــرأة  امل لثقافة  أور  منظمة 
النساء  من  وغالبيتها  الهاللي،  صاحب 
العار"  "غسل  مثل  عبارات  إن  واألطفال. 
السمعة"  و"ســوء  العائلة"  شرف  و"إنقاذ 
التي أصبحت كافية لحسم مصائر فتيات 
الحد.  هذا  عند  تقف  لن  املتعمد  بالقتل 

وبهذا الشأن يؤكد نائب املركز الستراتيجي 
لحقوق اإلنسان في العراق حازم الرديني 
والوقوف  الصارمة  العقوبات  "غياب  أن 
 

ٌ
واحد القتل  وجرائم  العنف  حاالت  بوجه 
 ." الظاهرة  هــذه  شيوع  أسباب  أهــم  من 
السيما  الفوضى  من  حالة  نواجه  ويتابع: 
بوجه  يقف  ال  العراقي  العقوبات  قانون  أن 
غسل  ذريعة  تحت  والقتل  الشرف  جرائم 
وجــود  ــدم  وع السائدة  الفوضى  الــعــار. 

االنتهاكات،  لتلك  حدودًا  يضعان  ال  قانون 
بالقانون  محمية  املعنفة  الفئات  تكون  وأن 
األسري،  العنف  حاالت  تصاعد  إلى  أدت 
مع  األسر  تفكك  في  كبير  بشكل  وأسهمت 
قبل  من  العائلية،  املسؤوليات  من  تنصل 
ــذا ما  ــات، "وه ــزوج ــاء واألمــهــات وال اآلب
للتعاون  مدني  مجتمع  كمنظمات  يدعوننا 
من الجهات الحكومية واالكاديمية، لوضع 
الظاهرة  هذه  تحجيم  من  تمكننا  طط 

ُ
خ

ويبدو  لتعبيره.   وفقًا  ممكن"،  وقت  بأسرع 
املجتمع  وسيطرة  املدنية  الدولة  غياب  أن 
القبلي العشائري سببان رئيسان في شيوع 
تداولت  سابق  وقت  وفي  الظاهرة،  هذه 
التواصل  ومنصات  البحث  محركات 
الشرف،  بدوافع  القتل  حاالت  االجتماعي 
العلي  طيبة  "البلوغر"  مقتل  اخرها  وكان 
فبراير/  أول  في  والــدهــا  يد  على  خنقًا 
شباط ما سبب تصاعد األصوات الرافضة 
لهذه املمارسات بحق الفتيات، إقامة وقفة 
احتجاجية أمام محكمة الكرخ في بغداد، 
قتلة  بحق  العادل  بالقصاص  للمطالبة 
عنهن  يسمع  لن  اللواتي  واألخريات  طيبة 

أحد. 
تلقي  مدنية  ناشطة  تعمل  حقوقية  ليلى 
التشريعية  الجهات  تــهــاون  على  الــلــوم 
الظاهرة،  هــذه  معالجة  في  والتنفيذية 
بني  العميقة  الهوة  عن  تكشف  باتت  التي 
الجيل الجديد والقديم، خاصة في غياب 
التعليم والتراجع الحضري وتسيد مبادئ 

الصحراء. 
وحتى  العراق  في  يجري  ما  أن  ليلى  وترى 
وليس  الخوف  إلــى  يدعو  كردستان  في 
القلق، وأن العراق تراجع قرونًا عدة بسبب 

هذه املمارسات الهمجية.

2030


