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والدفاع  الداخلية  استخبارات  وكالتي  مفارز  نفذت 
واجبات نوعية، أسفرت عن إلقاء القبض على سبعة 
متهمني بتجارة اآلثار واملخدرات في ثالث محافظات. 
بيان،  في  الداخلية،  استخبارات  وكالة  ــرت  وذك
ملعلومات  استند  نوعيا  واجبا  نفذت  مفارزها  أن 
للجريمة  عــصــابــة  ـــود  وج تضمنت  اســتــخــبــاريــة 

أثرية  قطعة  بيع  يرومان  متهمني  من  مكونة  املنظمة 
من  يعد  كريم)  ــرآن  (ق قديم  مصحف  عن  عبارة 
ضخم  مالي  بمبلغ  النفيسة  األثــريــة   املصاحف 

جدا.
على  والقبض  محكم  كمني  نصب  "تم  أنه  وأضافت 
أجنبي  أحدهما  بغداد،  سكنة  من  اثنني  متهمني 
األثرية  القطعة  وضبط  املشهود  وبالجرم  الجنسية، 

بحوزته".

وتفاؤلهم  دعمهم  اقتصاديون  خبراء  ــدى  أب
مجالي  فــي  املختصة  السلطات  بــإجــراءات 
اإلرهــاب،  تمويل  ومنع  األمــوال  غسيل  مكافحة 
واملتوافقة  بـ"الجيدة"  اإلجــراءات  تلك  واصفني 
أساس  على  أنه  عاّدين  الدولية،  الشروط  مع 
"البلدان  منطقة  من  العراق  اسم  رفع  تم  ذلك 
األكثر خطرًا" وانتقاله من املنطقة الرمادية إلى 

البيضاء.  
املالية،  للشؤون  ــوزراء  ال رئيس  مستشار  وقــال 
إن  لـ"الصباح":  حديث  في  صالح،  محمد  مظهر 
تمويل  مكافحة  في  كبيرًا  شوطًا  قطع  "العراق 
العام  "في  أنه  مبينًا  األموال"،  وغسيل  اإلرهاب 
ـــي اســم العراق  املــاضــي رفــع االتــحــاد األوروب
القائمة  من  وانتقل  خطرا  األكثر  البلدان  من 

الرمادية إلى القائمة البيضاء". 
العراق  يمارسها  التي  "اإلجــراءات  أن  وأضاف، 

أن  برغم  جيدة،  األمــوال   غسيل  مكافحة  في 
ظروف التجارة في العراق في الـ20 سنة األخيرة 
جرت عبر تمويل غير نظامي في أغلب فقراتها، 
وهذا ما أثار حفيظة اآلفاق الدولية والسيما آفاق 

االمتثال لشروط املؤسسات العاملية".  
تقوم  التي  الخارجية  التحويالت  "أكثر  أن  وبّني 
بها املصارف العراقية يفترض أن تكون شفافة، 
البنك  (منصة  تكونت  ـــاس  األس ــذا  ه وعــلــى 
املالية  التحويالت  آالف  رفضت  التي  املركزي) 

لكونها ال تستعمل اآلليات الصحيحة".  
ولفت صالح، إلى أن "البنك املركزي لديه رافعة 
الخارجي  التحويل  حرية  لتسهيل  أطلقها  مهمة 
واملؤسسات  الدولي  املصرفي  النظام  خالل  من 
بني  تعاون  وهناك  لالمتثال،  تخضع  التي  املالية 
العمل  منظمة  والسيما  الجهات  وتلك  العراق 
القواعد  لهذه  يمتثل  العراق  فإن  لذلك  املالي، 
األمــور"،  بعض  لتغيير  الوقت  بعض  ويحتاج 
مستمر  الدولي  العراقي  "التعاون  أن  موضحًا 

وسينعكس إيجابًا على سعر الدينار العراقي".
الدكتور  االقتصادي،  الخبير  بّني  جانبه،  من 
قصي صفوان، أن "عملية مكافحة غسيل األموال 
العراقي في  البنك املركزي  تقع ضمن مسؤولية 
النظام  إلى  الذي يدخل  املال  الكشف عن جيش 
حديث  فــي  وأضـــاف  الــبــالد".    فــي  املصرفي 
لـ"الصباح"، أن هناك مجموعة شروط، ويفترض 
أن يجري سؤال صاحب الدينار العراقي (من أين 
املنصة  إلى  الدخول  لغرض  الدينار؟)  هذا  لك 
"اإلجراءات  أن  موضحًا  العراقية"،  اإللكترونية 
املصرفية صاحبها العديد من الخروقات بسبب 
وعملية  زبون  من  أكثر  إلى  املعامل  تجزئة  نظام 
تحريك الحسابات بني الزبائن، وكذلك صعوبة 
عملية معرفة الشركات التجارية هل هي حقيقية 
أو وهمية؟"، مبينًا أن "املشكلة في: من أين يأتي 

الدينار العراقي؟".  
بغسيل  يتاجرون  "الذين  أن  إلى  صفوان  وأشار 
العقارات  ــوق  س ــى  إل اتجهوا  حاليًا  ـــوال  األم

خارج  يكون  الذي  النقدي  الدوالر  وإلى  والذهب 
النظام املصرفي، وبالتأكيد فإن مجلس الوزراء 
العقارات، وفتح  بفتح مكتب داخل سوق  مطالب 
ملفات التحويالت العقارية الخارجية التي جرت 
في السنني األخيرة ملعرفة (من أين أتى الدينار 
العراقي) وتم من خالله شراء عقارات كثيرة في 

دول الجوار ودول العالم بأموال عراقية".  
شروط  إلــى  االمتثال  تم  "كلما  أنــه  إلــى  ولفت 
وشجعنا  سريعة  بطريقة  األميركية  الخزانة 
املستندية،  االعتمادات  على  العراقية  املصارف 
وأعدنا النظر بموضوع الجمارك والضرائب التي 
- والسيما  التجار لغرض االستيراد  تفرض على 
في السنوات السابقة ألنهم يخشون الدخول إلى 
ديون  عليهم  تترتب  أن  خشية  العملة  بيع  مزاد 
سابقة وتخفيض الضرائب والجمارك - فإن كل 

ذلك سيسهم في تخفيض سعر الدوالر".

كمية  أن  عــن  املائية  ـــوارد  امل وزارة  كشفت 
املتفق  من  أقل  للبالد،  الواردة  املياه  إطالقات 
أن  مؤكدة  وســوريــا،  تركيا  من  كل  مع  عليه 
حاليا  وصلت  البالد  في  السدود  إطالقات 
عون  املوارد  وزير  وقال  مستوياتها.  أدنى  إلى 
إن  لـ"الصباح":  تصريح  في  الله  عبد  ذيــاب 
الجهة  في  أكبر  فائدته  تكون  األمطار  هطول 
تؤمن  لكونها  الغربية،  من  للبالد  الشرقية 
بعد  والشعير،  الحنطة  ملحصول  الثالثة  الرية 
األمطارعلى  هطول  عقب  منها  الثانية  إكمال 
واسط  وهي  والجنوبية  الوسطى  املحافظات 
وميسان والبصرة وجزء من ذي قار . وأضاف 
اإلطالقات  خفض  على  عملت  األمــطــار  أن 
مترا   175 إلى  لتصل  املوصل  سد  من  املائية 
اإلطالقات  من  أدنى  كحد  الثانية  في  مكعبا 
لغرض عدم تأثيرها في مشاريع إسالة املياه، 
السد  خزين  على  املحافظة  ذاته  الوقت  وفي 
باملناطق  األمطار  هطول  بأن  منوها  املائي، 
خزين  بتعزيز  كبيرة  فائدة  له  الشمالية، 
عبد  وتابع  البالد.  في  والخزانات  السدود 
مائي  خزين  إلى  تحويلها  يمكن  الثلوج  أن  الله 
باعتماد  كمياتها  حساب  بعد  ذوبانها،  عند 
وجود  عن  كاشفا  وارتفاعها،  عمقها  معرفة 
واردات جيدة ضمن سدود دوكان ودربندخان 
وحمرين، مؤكدا وصول إطالقات السدود إلى 
أدنى مستوياتها ملواجهة موسم شح املياه خالل 
كميات  بإطالق  االستمرار  مع  املقبل،  الصيف 
دجلة.  نهر  في  املياه  جريان  إلبقاء  محدودة 
وأشار إلى أنه يتم حاليا إطالق 15 مترا مكعبا/
ثا من سد حمرين، برغم أن الواردات القادمة 
إلى بحيرته بلغت 50 مترا مكعبا/ثا، والتي تأتي 
املياه  من  ديالى  محافظة  حاجة  تأمني  بهدف 
الفتا  والخضر،  والبساتني  املزروعات  لسقي 
إلى إمكانية إطالق املياه من السدود األخرى، 
باستثناء سد حديثة بسبب قلة األمطار الهاطلة 
في سوريا خالل املوسم الشتوي الحالي، معربا 
األمطار  من  جدية  معدالت  بهطول  أمله  عن 
وبشأن   . وارداتــه  لتأمني  املقبلة  املــدة  خالل 
وزير  أكد  حاليا،  للبالد  الــواردة  املياه  كميات 
املوارد أنها أقل من املتفق عليه مع كل من تركيا 
العراقي  الفني  الوفد  أن  إلى  مشيرا  وسوريا، 
أبدى استعداده لزيارة تركيا، ولكن لم يتسلم 
العراق رسالة واضحة حتى اآلن لتحديد موعد 
وبرنامج الزيارة، مبينا أن هناك ردة فعل من 
تركيا بشأن استقبال وفد رفيع املستوى لغرض 
العراق  إلى  املائية  اإلطالقات  بشأن  التباحث 

والخطط التشغيلية خالل الصيف املقبل .
وبشأن الجارة إيران، أفاد بوجود دعوة لزيارة 
الحضري  املؤتمر  حضور  أجــل  من  طهران 
وإثارة  الجانبني  بني  االتفاق  بشرط  للمياه، 
ومناقشتها  العراقي  الجانب  من  مهمة  نقاط 
التقدم بخصوص ملف  من أجل تحقيق بعض 

املياه .

بجلسته  ــوزراء  ال مجلس  صــادق 
أمس  عقدت،  التي  االعتيادية 
املجلس  رئيس  برئاسة  الثالثاء، 
السوداني على قرار  محمد شياع 
املركزي  البنك  إدارة  مجلس 
ـــدوالر  ال صـــرف  ســعــر  بتعديل 
 1300 يكون  بأن  الدينار،  مقابل 
من  الشراء  سعر  للدوالر  دينار 
دنانير   1310 و  املالية،  وزارة 
و  للمصارف،  البيع  سعر  للدوالر 
البيع  سعر  للدوالر  دينارًا   1320
واملؤسسات  املــصــارف  قبل  من 
للمستفيد  املصرفية  غير  املالية 

النهائي.
بيان  بحسب  املــجــلــس،  وأقـــر 
ــب اإلعــــالمــــي لــرئــيــس  ــت ــك امل
الهجرة  وزارة  قيام  ــــوزراء،  ال
إغاثية  مــواد  بشراء  واملهجرين 
ثالثة  بمبلغ  وصحية  وتموينية 
مخصصات  من  دينار،  مليارات 
لتقديمها  الـــطـــارئ،  ــــن  األم
كمساعدات ومواد إنسانية باسم 
للمتضررين  العراقية  الحكومة 
الجمهورية  ــي  ف الــزلــزال  ــن  م
العربية  والجمهورية   التركية 

السورية.
رقم  القرار  تنفيذ  املجلس  وأكد 
ينّص  الذي   ،(2022 لسنة   270)
على تخويل وزارة التجارة تسديد 
ومــزارعــي  فــالحــي  مستحقات 
 (2016  2015-) كردستان  إقليم 
قانون  بحسب  املدعوم،  بالسعر 
الغذائي  لألمن  الطارئ  الدعم 

والتنمية.
توصية  ــوزراء  ال مجلس  أقر  كما 
الوزاري للطاقة (23015  املجلس 
تنّص  الــتــي   (2023 لسنة  ط 
جولة  عقود  بتوقيع  املضّي  على 

بالرقع  الــخــاصــة  الــتــراخــيــص 
(الجولة  الــحــدوديــة  والــحــقــول 
نهائيًا  تــوقــيــعــًا  ــة)  ــس ــام ــخ ال
جدًا  طويلة  فترة  ملضي  وتفعيلها، 

على إحالتها.
املــركــزي  البنك  أن  ــى  إل يــشــار 
بالسعر  الـــدوالر  بيع  سيباشر 
الرسمي الجديد ابتداًء من اليوم 

األربعاء.
أنه  بيان،  في  البنك،  ــاف  وأض
وخطواته  ــه  ــراءات إج سيواصل 
ــرار ســعــر صــرف  ــق ــت حــتــى اس
الصرف  سعر  بحسب  ـــدوالر  ال
لتلبية  استعداده  معلنًا  الرسمي، 
جميع الطلبات املشروعة لألفراد 
واملكاتب  واملشاريع  والشركات 
لتحقيق هدف البنك في استقرار 
لحماية  لألسعار  العام  املستوى 
وال  للمواطنني،  الشرائية  القوة 
الجديد  الصرف  سعر  أن  سيما 
يتيح  وغيرهم  للتجار  املمنوح 

أسعارًا أقل للمواطنني.

قاعدة  الثالثاء،  أمس  اإليراني،  الجيش  افتتح 
علی  القادرة  األرض،  تحت  الجوية   "44 "عقاب 
املقاتلة  الطائرات  أنواع  جميع  وتشغيل  استقبال 
املأهولة  غير  املسيرات  إلى  باإلضافة  والقاذفة، 

التابعة للقوة الجوية.
وأظهر فيديو بثه التلفزيون اإليراني املحلي أنفاقًا 

متداخلة تحت األرض تسير فيها طائرات من نوع 
فانتوم أميركية الصنع.

 وقال التلفزيون إن القاعدة تملك منشآت مساندة 
صيانة  وحظائر  القيادة،  ومركز  ــذار،  اإلن مثل 
الطائرات،  وتأهيل  إصالح  ومراكز  املقاتالت، 
وما  الوقود،  وخزانات  الجوية،  املالحة  ومعدات 
جميع  استقبال  على  القدرة  ولديها  ذلــك،  إلى 
أنواع مقاتالت القوة الجوية لتنفيذ املهام املوكولة 

لها.
القاعدة  إن  اإليرانية  الجوية  القوة  بيان  وقال 
الجديدة،  املقاتالت  استقبال  علی  أيضا  قادرة 
في إشارة واضحة إلی نية القوة الجوية اإليرانية 
إنها  قيل  التي   35 سوخوي  طــائــرات  استقبال 
العام  مــن  األول  الــربــع  خــالل  إليـــران  ستسلم 

الحالي.
وقال رئيس هيئة األركان العامة للقوات املسلحة 

وصلت  إيران  إن  باقري:  محمد  اللواء  اإليرانية 
الدفاعي  املجال  في  الذاتي  االكتفاء  مرحلة  إلی 
في  إليها  تحتاج  التي  الدفاعية  معداتها  إلنتاج 

املجال العسكري. 
القومي  ــن  األم مجلس  أمــني  ــادر  غ ــك؛  ذل إلــی 
اإليراني علي شمخاني إلی موسكو أمس لحضور 
أفغانستان  في  التطورات  ملناقشة  دولي  مؤتمر 
تشارك فيه تسع دول معنية بالتطورات األفغانية .

والثقافة  للتربية  املتحدة  األمم  منظمة  طرحت 
صندوق  لتأسيس  مقترحًا  "يونسكو"  والعلوم 

للدعم الطارئ لقطاع التعليم في العراق.
بمكتب  التعليم  قسم  في  املشروع  منسق  وقــال 
حديث  في  الحمايدة،  بالل  العراق  في  اليونسكو 
مر  التي  الكثيرة  "املشكالت  إن  لـ"الصباح": 
املسلحة  النزاعات  مثل  العراق  في  التعليم  بها 
عليه  انعكست  والسياسية  االقتصادية  والظروف 
مضيفًا  املاضية"،  سنة  الـ20  خالل  سلبي  بشكل 

منظمتا  رصدتها  التي  التحديات  أهم  "أحد  أن 
اليونسكو واليونيسيف واالتحاد األوربي هو وجود 
تقلص  برغم  املدرسة،  خارج  طفل  مليون   2 نحو 
هذا العدد خالل السنوات الثالث املاضية إال أنه 

ما زال يشكل نسبة كبيرة".
"النزوح والفقر  إلى  وعزا أسباب تزايد األعداد، 
وتــرك  أســرهــم  إعــانــة  ــى  إل الطلبة  اضطر  مــا 
في  تلميذ  ألف   400 بواقع  موزعون  وهم  املدرسة 
املرحلة  في  طالب  ألف  و600  االبتدائية،  املرحلة 
املرحلة اإلعدادية"،  املتوسطة، ومليون طالب في 
مبينًا أن "هناك مشكلة أخرى تتمثل بسوء البنية 

التحتية وهي األساس والركيزة للعملية التعليمية، 
والحديث هنا عن 50 % من تلك البنى املدمرة في 

محافظات األنبار وصالح الدين ونينوى".
شّخصت  "اليونسكو  أن  إلــى  الحمايدة  ــار  وأش
ضمن  التعليم  قطاع  في  الحالية  الحكومة  أولوية 
برنامجها"، منوهًا بأنه "في حال وجود ستراتيجية 
يشكل  هذا  فإن  والتعليم  التربية  بواقع  للنهوض 
التزاما حكوميا واضحا بامليزانيات واملخصصات 
املالية التي يجب أن تذهب بشكل أساسي ومباشر 

للبنى التحتية".
يواجه  أساسي  جزء  التعليم  "جــودة  أن  وأوضــح 

املعلمني  وكفاءة  فاملناهج  عزله،  يمكن  وال  العالم 
الحداثة  ملواكبة  الالزمة  واألجهزة  واملختبرات 
أولوية  هي  جــديــدة،  معرفية  ــورة  ث نراها  التي 
في  تحديًا  يواجه  "العراق  أن  إلى  الفتًا  أيضًا"، 
تجاوزوا  الذين  السن  كبار  بني  األمية  ارتفاع 
ومالكا  تحتية  بنية  يتطلب  ما  التعليم،  مرحلة 
إلى  وإعادتهم  صحيح  بشكل  التعامل  على  قادرا 

الصفوف".
"تأسيس صندوق لدعم قطاع  الحمايدة،  واقترح 
الطارئة  للحاالت  لالستجابة  العراق  في  التعليم 
املعلمني  وتــدريــب  التحتية  بالبنى  والخاصة 

تلميذ  مليوني  وإعادة  مدرسة،  آالف   8 نحو  وبناء 
دول  بتجارب  أسوة  الدراسة  مقاعد  إلى  وطالب 
األزمــات،  من  الخروج  استطاعت  التي  العالم 
األطفال  فيها  تعرض  التي  املناطق  في  خصوصًا 
نجاح  أن  معتبرًا  كبيرة"،  نفسية  صدمات  إلى 
مع  الشراكات  على  أيضًا  "يعتمد  العملية  هذه 
واللجان  املدني  املجتمع  ومنظمات  األمور  أولياء 
والجهات  الدولية  واملنظمات  املحلية  والحكومات 

املانحة".

{ } { }
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الدورة  أعمال  الثالثاء،  أمس  العراق،  ترأس 
(قطاع  لـ التابعة  للمرأة  العربية  للجنة   42 الـ 
لجامعة  ــرأة)  امل االجتماعية-إدارة  الشؤون 
الدورة  ألعمال  للتحضير  وذلك  العربية  الدول 

الـ (67) بشأن وضع املرأة باألمم املتحدة.
مدير  يومني،  يستمر  الذي  االجتماع  وترأس   
مجلس  في  العراقية  املــرأة  تمكني  دائــرة  عام 
الوزراء الدكتورة يسرى كريم محسن، ملناقشة 
البيان العربي الذي سيقدم في أعمال  مسودة 
 CSW املرأة  وضع  للجنة  املتحدة  األمم  دورة 
التكنولوجي  والتغير  "االبتكار  عنوان  تحت   ،
املساواة  لتحقيق  الرقمي  العصر  في  والتعليم 

بني الجنسني وتمكني جميع النساء والفتيات". 
وعقد االجتماع العربي التحضيري بالتعاون مع 

هيئة األمم املتحدة للمرأة.
اجتماعات  عقد  على  العامة  األمانة  وتحرص 
كل  من  شباط  شهر  بداية  العربية  املرأة  لجنة 
عام تزامنًا مع يوم املرأة العربية وانطالقًا من 
حرص الجامعة العربية على االهتمام بقضايا 

حقوق وتمكني املرأة.
الهامة  املوضوعات  من  الدورة عددًا  وناقشت   
على  بأوضاعها  والنهوض  املــرأة  تمكني  حول 
املــبــادرة  تنفيذ  ومتابعة  العربي،  املستوى 
املتحدة  األمــم  هيئة  مع  املشتركة  اإلقليمية 
في  للنساء  االقتصادي  التمكني  حول  للمرأة 
واألمــن  ــرأة  امل وقضايا  األخضر،  االقتصاد 
العربية  والشبكة  اإلرهاب،  ومكافحة  والسالم 
للنساء وسيدات السالم، ومناهضة العنف ضد 
املرأة، فضًال عن التعاون اإلقليمي والدولي في 

مجال تعزيز وتمكني املرأة.

  

استثماريتني  فرصتني  النجف  استثمار  هيئة  طرحت 
لكل  دونم  ألف   50 بمساحة  النجف  بادية  في  زراعيتني 

مشروع.
حديث  في  كيكو  ضرغام  الدكتور  الهيئة  رئيس  وقــال 
في  الواقعتني  االستثماريتني  الفرصتني  إن  لـ"الصباح": 
ستجري  النجف،  محافظة  مركز  غرب  الشبكة  ناحية 
املحاصيل  إلنتاح  متكاملة  نموذجية  مزرعة  إقامة  فيهما 
الستراتيجية، كاشفا عن أن الهيئة منحت حتى اآلن ثماني 

إجازات استثمارية للمشاريع الزراعية في املحافظة. 
وأضاف أن أهم هذه املشاريع هي ثالثة مزارع نموذجية 
الحنطة  لزراعة  النجف  بادية  في  بها  املباشرة  تمت 
على  سقيها  في  تعتمد  دونم  ألف   40 بمساحة  والشعير، 
النجاح  وبعد  أنه  إلى  مشيرا  املقنن،  الري  وتقنيات  اآلبار 
إلعالن  دائرته   اتجهت  فقد   املــزارع،  هذه  حققته  الذي 

فرص استثمارية زراعية جديدة في نفس املنطقة. 

  

 
حسم  ــــى  إل ــة  ــوم ــك ــح ال ــه  ــج ــت ت
الشركات  مع  املعطلة  االتفاقيات 
الكهرباء،  بإنتاج  املختصة  العاملية 
ــن مـــع االســـتـــعـــدادات  ــزام ــت ــال ب
أو  النظيفة  الطاقة  على  لالعتماد 

املتجددة.
لـ"الصباح"  كشفها  املعطيات  هذه 
والطاقة  الكهرباء  لجنة  عضو 
األسدي،  حسن  النائب  النيابية، 
إلضافة  توجها  "هناك  إن  قائال: 
الطاقة املتجددة أو الطاقة النظيفة 
إلى تسمية وزارة الكهرباء، ملواكبة 
تسير  التي  األخــرى  الــدول  خطط 
ــاد عــلــى مــثــل هــذه  ــم ــت نــحــو االع

الطاقة".
"وزارة  أن  األســـــدي  وأضـــــاف 

جدية  خــطــوات  بــدأت  الكهرباء 
الطاقة  ــاج  ــت إن ــن  ــاك أم لتحديد 
"الكثير  أن  إلى  مشيرا  الشمسية"، 

خططها  سلمت  املحافظات  من 
الطاقة  إلنتاج  الكهرباء  وزارة  إلى 

النظيفة".

بالطاقة  "العمل  أن  ــى  إل ولفت   
بيد  للتطور،  مهمًا  أصبح  النظيفة 
مشكلة  يحل  لن  املوضوع  هذا  أن 
محطات  إلى  يحتاج  الذي  العراق 
"في  أنه  موضحا  كبيرة"،  إنتاجية 
الغالب تكون هذه الطاقة كوقود في 
محطات الدول التي تعمل بالنظام 

البخاري املتحول إلى نظيفة".
الكهرباء  لجنة  عن  النائب  وذكر   
بشكل  يسير  "العراق  أن  والطاقة 
عن  فضال  التخصصني  بني  متواٍز 
بناء محطات نقل وتوزيع"، منوها بـ 
"وجود عدة اتفاقيات لم تنفذ على 
الحكومة  فتوجه  لذا  الواقع،  أرض 
اليوم هو حسم هذه االتفاقيات مع 

عدة شركات عاملية".

  

  

محسن  النواب  مجلس  لرئيس  األول  النائب  دعا 
اجتماعًا  الثالثاء،  أمس  ترؤسه،  خالل  املندالوي، 
موسعًا للجنة املالية النيابية بحضور مدير مصرف 
الزراعي  املصرف  ومدير   ( كريم  علي   ) الرافدين 
( نبيل قيس)،  إلى مراقبة عمل منافذ بيع الدوالر 
داخل املصارف وتسهيل إجراءات قروض املواطنني 

والفالحني والصناعيني في البالد.
بـ"اإلسراع بإعداد  ووجه املندالوي، في بيان ملكتبه، 
بينما  اللجنة،  بمهام  عالقة  لها  التي  القوانني 
بالقطاع  املتعلقة  امللفات  من  العديد  مناقشة  جرت 
ــاوى  دع ملف  إنــهــاء  ومنها  الحكومي  املصرفي 
اإللكتروني  بالنظام  والبدء  الخارجية  التعويض 

املصرفي الذي سيحد من جرائم االختالس وتسريع 
اإلجراءات املصرفية". 

آليات  النظر في  "أهمية إعادة  إلى  املندالوي  وأشار 
ضرورة  مبينًا  واألهلية،  الحكومية  املصارف  عمل 
معرفة  بهدف  املالية  اللجنة  مع  التنسيق  استمرار 

احتياجات نهوضها وتطوير عملها". 
اإللكتروني  النظام  بإدخال  ــراع  "اإلس على  وشــدد 
تقديم  وتسريع  وتنظيم  الخروقات  من  يحد  وبشكل 
وحماية  مراقبة  على  والتشديد  املصرفية،  الخدمة 
املصرفية  التسهيالت  ودعــم  الــدوالر  بيع  منافذ 
سيما  وال  األخـــرى  الــشــرائــح  وبعض  للمواطنني 

الصناعيني والفالحني".

  

  

فاعلة  خطوات  املحلية،  كردستان  حكومة  اتخذت 
للحد من ارتفاع أسعار املواد الغذائية في محافظات 
وأصــحــاب  املــواطــنــني  مطالبة  أهمها  اإلقــلــيــم، 

العقارات بالتعامل بالدينار بدال من الدوالر.
ـــوزاد شيخ  ــام تــجــارة كــردســتــان ن وقـــال مــديــر ع
هذه  أولى  إن  لـ"الصباح":  حديث  في  محمود  كامل 
وأصحاب  املواطنني  مطالبة  وأهمها،  الخطوات 
وهو  الدوالر،  من  بدال  بالدينار  بالتعامل  العقارات، 
ما جرى التركيز عليه في االجتماعات مع املسؤولني 
لبعض  بحاجة  األمر  ألن  املاضيني،  اليومني  خالل 
الوقت لوصول مواطني اإلقليم إلى القناعة بالتعامل 
قدموا  أنهم  عن  كاشفا  الــدوالر،  من  بدًال  بالدينار 

قرار  إلصدار  كردستان  وزراء  مجلس  في  مقترحا 
بهذا الشأن ليتم تنفيذه إجباريا.

لتخفيض  التجار  مع  االجتماع  تم  أنه  إلى  وأشــار 
وقد  البيض،  وأهمها  الغذائية  املــواد  بعض  أسعار 
املحافظ  مع  االتفاق  وتم  لذلك،  استعدادهم  أبدوا 
رانية وكرمان وسوران، على  املستقلة في  واإلدارات 
املساعدة بهذا األمر، مؤكدا إرسال خمس شاحنات 
مواطني  بني  وبيعها  بالبيض  محملة  دهــوك  إلــى 
للطبقة  دينار  آالف  خمسة  بسعر  الفقيرة  املناطق 
ذاته،  السياق  في  تم  أنه  محمود  وتابع  الــواحــدة.  
ضمن  املواطنني  بني  الغذائية  املواد  توزيع  اعتماد 
سالل غذائية تصل إلى منزل كل مواطن بما يجنبه 
وبالتالي خفض األسعار  إلى األسواق  الوصول  عناء 

في األسواق املحلية.
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جمال  اللطيف  عبد  الجمهورية  رئيس  اعتبر 
رشيد، أمس الثالثاء، أن حوادث اإلرهاب باتت 
نادرة في العراق نظرا لألمن واالستقرار الذي 

يتمتع به بعد هزيمة تنظيم داعش اإلرهابي.
الجمهورية  رئيس   " أن  رئاسي،  بيان  وذكــر 
التقى البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث 
األنطاكي  الكاثوليك  السريان  بطريرك  يونان 
من  ــاء  واآلب املطارنة  من  ــددًا  وع العالم  على 

العراق وسورية ولبنان، بحضور وزيرة الهجرة 
مجلس  وعضو  جابرو،  فائق  إيفان  واملهجرين 

النواب دريد جميل يشوع".
من  عانى  "البلد  إن  الجمهورية:  رئيس  وقــال 
الحروب وجرائم اإلرهاب التي طالت الجميع"، 
من  ــد  أح بــني  يــفــرق  لــم  اإلرهـــاب  أن  مبينًا 
أو  مسلمني  أو  مسيحيني  كانوا  سواء  املواطنني 

من باقي األطياف".
سكان  هــم  الــشــرق  "مسيحيي  أن  ـــاف،  وأض
املكونات  باقي  جانب  إلى  األصليون  املنطقة 

ــداء  أع صنعها  التفرقة  وأن  االجتماعية، 
األطياف  جميع  "أبناء  أن  مؤكدًا  اإلنسانية"، 
هدف  ويوحدهم  البلد  هذا  أهل  هم  واملكونات 
واالستقرار  ــن  األم وتحقيق  املجتمع  خدمة 
آمنة  بيئة  توفير  ــب  ــواج ال ــن  وم ألجيالنا، 
صــراعــات  بــال  املقبلة  لــألجــيــال  ومستقرة 

ونزاعات".
بحاجة  "املنطقة  بأن  الجمهورية،  رئيس  ونوه 
املشاكل  حسم  ويجب  واالستقرار  األمــن  إلى 
أن  إلى  مشيرًا  والتالقي"،  الحوار  عبر  العالقة 

وباإلمكان  مستعصية  ليست  القائمة  "املشاكل 
حلها، ألن الجميع بحاجة إلى األمن واالستقرار 
الوفد  أعضاء  أكــد  جهتهم،  من  ــالم".   ــس وال
يزخر  الذي  التنوع  واحترام  باملواطنة  إيمانهم 
به املجتمع العراقي وكل املنطقة، ودعم العيش 
بسالم ومحبة، والعمل على بقائهم في وطنهم.

تركيا  لدى  العراقي  السفير  استقباله  وخالل 
الجمهورية  رئيس  بحث  الرضا،  عبد  ماجد 
الذي  الزلزال  كارثة  بعد  األوضاع  مستجدات 
ضرب عددًا من املناطق في تركيا وأودى بحياة 

مئات املواطنني.
املتابعة  "ضرورة  البيان،  بحسب  رشيد،  وأكد 
املستمرة واالطمئنان الدائم على أفراد الجالية 
لتأمني  الالزمة  التسهيالت  وتقديم  العراقية، 
معهم  والتواصل  احتياجاتهم  وتلبية  سالمتهم 

والوقوف على أوضاعهم".
وأعرب رئيس الجمهورية "عن تعاطف وتضامن 
مشيرا  والتركي"،  السوري  الشعبني  مع  العراق 
املنكوبة  للعوائل  املساعدة  تقديم  "أهمية  إلى 

واملتضررة".

alsabaah@imn.iq

وزارة  في  واإلعــالم  العالقات  دائــرة  احتفلت 
العاملي  باليوم  الــثــالثــاء،  ــس  أم الــداخــلــيــة، 
قاعة  فــي  عمل  ــة  ورش خــالل  مــن  لإلنترنت، 
بالتعاون  ميليا،  املنصور  فندق  في  "الحمراء" 
استعرضت  للتنمية،  اليتيم  أم  مؤسسة  مع 
أولياء  وعي  مدى  "قياس  استبيان  نتائج  فيها 
حماية  كيفية  عن  الخدمات  ومقدمي  األمــور 
واملواقع  الذكية  األجهزة  مخاطر  من  األطفال 

اإللكترونية".
وقال مدير دائرة العالقات واإلعالم في وزارة 
العاملي  "اليوم  إن  معن:  سعد  د.  اللواء  الداخلية 
أن  تستدعي  مهمة  مناسبة  اآلمــن،  لإلنترنت 
أنها  مبينًا  حثيثة"،  بمراجعات  الجميع  يقوم 

"نقطة شروع ملتابعة هذه الشبكة".
بعدم  الصغار  توعية  ــوب  "وج إلــى  معن  ودعــا 
اإللكترونية،  الكمائن  لناصبي  معلومات  تقديم 
وعدم  العام  والذوق  اآلخرين  مشاعر  ومراعاة 
التنمر والحذر من االبتزاز اإللكتروني، وحساب 
والوظيفية  والعشائرية  االجتماعية  التداعيات 
طروحات  على  تترتب  أن  يمكن  التي  والوطنية 
السوشيال ميديا"، مؤكدًا "الحرص على أال يقع 
أو  قانونية  مساءلة  موضع  يجعله  خطأ  في  أحد 
ونرفعه  الخطأ  نؤشر  ألننا  تشهير   ضحية  يقع 

إلى القضاء، بما ال يتعارض مع حرية الرأي".
الستراتيجي  ــز  ــرك امل ممثل  عـــرض  بــــدوره 
املجتمعية  الشرطة  مديرية  في  للدراسات 
حسني عامر نتائج االستبيان، الذي شمل عينة 
من أربعمئة فرد، من كال الجنسني وبمستويات 
أربع  إلى  تعود  متفاوتة،  عمرية  وفئات  تعليمية 
مع  التعامل  في  سخونة  األشد  تعد  محافظات 
وصالح  والنجف  "بغداد  ميديا،  السوشيال 
إلى  األمــور  أولــيــاء  موجهًا  ــار"،  ــب واألن الدين 
"تكثيف مراقبة أبنائهم والحيلولة دون تقليدهم 
إلى  الخطأ،  تزويق  تجيد  التي  السيئة  النماذج 

بطله  تقليد  بسبب  عراقي  طفل  انتحار  درجة 
على اإلنترنت".

ــة أدارهــــا مــديــر قسم  ــورش ال ــى أن  إل يــشــار 
واإلعالم  العالقات  دائرة  في  العامة  العالقات 
"تحتفي  مرحبا:  قال  الــذي  العمشاني،  حيدر 
باليوم  الدولية..  األســرة  مع  الداخلية..  وزارة 

نفذه  استبيانًا  طارحًة  اآلمن،  لإلنترنت  العاملي 
مديرية  في  الستراتيجية  الــدراســات  مركز 
العاملي  اليوم  مع  تزامنًا  املجتمعية،  الشرطة 

لإلنترنت اآلمن".
اليتيم  أم  مؤسسة  مديرة  دعــت  جهتها  من 
عامرة البلداوي أولياء األمور إلى "تقويم سلوك 

ومخاطر  بمحاسن  األجيال  وتوعية  أبنائهم 
السوشيال ميديا"، موضحة أن "ستني باملئة من 
األطفال واملراهقني يتحدثون بلغة التقطوها من 
مواقع التواصل، وثالثة من أربعة منهم يقدمون 
يفيد  أن  يمكن  وأسرهم  أنفسهم  عن  معلومات 

منها مجرمون بابتزاز وإقالق اآلخرين".
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وله  والنزاعات،  االستقرار  عدم  شهدت  سنني  العراق  يغادر 
كل الحق في أن يفخر بذلك. ومع أن مدة تكليفي في هذا البلد 
لم تبدأ سوى منذ مدة وجيزة، إّال إني شهدت تقدمًا مهمًا قد 
تحقق بالفعل، وذلك بفضل القدرة على التكّيف التي يتمتع بها 
الشعب والذي خطا خطوات كبيرة نحو تمهيد الطريق لنشوء 
أمٍة أكثر سالمًا واستقرارًا بعد أن مرت بسنواٍت من املصاعب 

التي ال توصف. 
من  بطلب  قــدراتــه،  الدولي  املجتمع  حشد   ،2014 عــام  في 
العراق، لتقديم املساعدات التي اشتدت الحاجة إليها في تلك 
أمام  للصمود  كافح  حيث  البلد،  بها  مر  التي  الحرجة  املرحلة 
على  سنوات  خمس  مرور  وبعد  مدمرة.  وإنسانية  أمنية  أزمة 
هزيمة تنظيم داعش في املناطق التي سيطر عليها، والتي تلتها 
واملصالحة،  اإلعمار  وإعادة  للتعافي  وحازمة  متواصلة  جهود 
الذين  لألشخاص  املذهل  العدد  األخيرة  اآلونة  في  انخفض 
احتاجوا إلى مساعدة إنسانية، والذي بلغ حينها (11) مليون 
املانحة  الجهات  وقدمت  شخص.  مليون   (2.5) إلى  شخص، 
شكل  على  أميركي  دوالر  مليارات   (8) بنحو  يقدر  ما  الدولية 
مساعدات إنسانية، بينما اسُتثِمَرت مليارات أخرى في التنمية 
وإعادة اإلعمار وتحقيق االستقرار من خالل إصالح شبكات 
الكهرباء ومنظومات املياه العامة وإعادة إنشاء الطرق وإعادة 

بناء املدارس واملؤسسات الصحية واإلسكان.
ومن الطبيعي أن يؤدي االنخفاض في عدد السكان املحتاجني، 
فضًال عن تعزيز قدرة الحكومة على خلق املزيد من اإليرادات 
السلس  لالنتقال  مواتية  ظروف  تهيئة  إلى  مواطنيها،  ورعاية 
من الحلول اإلنسانية إلى الحلول اإلنمائية للنازحني داخليًا في 
" الخطة  العراق. ويتضح ذلك بشكل خاص من خالل اعتماد 
واملطالبة  األصلية"  مناطقهم  إلى  النازحني  إلعادة  الوطنية 
بإدراج ركيزة تتعلق بإنهاء النزوح الداخلي ضمن إطار األمم 

.(UNSDCF) املتحدة للتعاون في مجال التنمية املستدامة
ومع تقليصنا لجهود األنشطة اإلنسانية في البلد، فإن مجتمع 
لسنوات  للعراق  وثيقًا  شريكًا  كان  والــذي  اإلنساني،  الدعم 
والسلطات  الشعب  دعم  بمواصلة  التزامه  تأكيد  يكرر  عدة، 
في العراق نحو مرحلة الحلول اإلنمائية. وكما وقفنا مع الشعب 
وفي  اآلن  معه  العمل  سنواصل  حاجته،  وقــت  في  العراقي 

املستقبل.
جنبًا إلى جنب مع الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان، 
لتلبية  اإلنساني  للعمل  انتقالية  ستراتيجية  وضع  على  نعمل 
مع  بالتزامن   ،2023 عام  في  املتبقية  اإلنسانية  االحتياجات 
للنازحني والالجئني  اتخاذ خطوات ملموسة إليجاد حل دائم 
عليه  التوقيع  تم  والذي  للتعاون،  املتحدة  األمم  إطار  بموجب 
من قبل الحكومة العراقية وفريق األمم املتحدة القطري. وعلى 
سبيل املثال، فإن شراكتنا مع وزارة العمل والشؤون االجتماعية 
الرعاية  بشبكة  والعائدين  النازحني  شمول  إلى  أفضت  التي 
االجتماعية الوطنية هي دليل قوي من جانب الحكومة العراقية 
حلول  وإيجاد  مواطنيها  تجاه  بمسؤوليتها  االضطالع  على 
القطاعية  الوزارات  مع  التعاون  وسنواصل  لهم.  األمد  طويلة 
على  والعائدين  النازحني  حصول  لضمان  ــرى  األخ املعنية 
الخدمات االجتماعية ذاتها التي يحصل عليها سائر املواطنني 

العراقيني.
تكمن  األمــد،  الطويلة  املسارات  هذه  صوب  نمضي  وبينما 
األمنية  التحديات  ذلك  في  بما  التحديات،  من  الكثير  أمامنا 
وتلك املتعلقة بالحوكمة وانعدام أماكن اإليواء والسكن وفرص 
من  للكثير  واآلمنة  الطوعية  العودة  تعيق  التي  العيش  كسب 
املناسبة  الظروف  تهيئة  إن  األصلية.  مناطقهم  إلى  النازحني 
للشعب العراقي ليتولى زمام رسم مستقبله وبناء عراق مستقر 
 – الجميع  مشاركة  تتطلب  عملية  هي  للجميع  وشامل  ومزدهر 
املتحدة  واألمم  الخاص  والقطاع  املدني  واملجتمع  الحكومة 

وجميع شركائها، بما في ذلك الجهات املانحة.
عراقي،  مليون   4.2 من  أكثر  ساعدنا  املاضي،  العام  ففي 
الحصول  فرص  زيادة  خالل  من  النازحون  السكان  بضمنهم 
تنفيذ  عن  فضًال  األولوية  ذات  القطاعات  في  الخدمات  على 
عنها  نتج  التي  التحتية  البنى  مشاريع  من  مشروعًا   629
املدارس  بضمنها  والعامة،  الخاصة  البنايات  آالف  ترميم 
مربع  متر  ماليني   5 من  أكثر  تطهير  وتم  الصحية.  واملراكز 
املتفجرة في مدن املوصل  من األراضي من األلغام والذخائر 
عمل  تأثير  عن  األمثلة  بعض  ــذه  وه ــادي.  ــرم وال  والفلوجة 

األمم املتحدة.
وعلى غرار ما حدث في املاضي، سنواصل دعم الحكومة وهي 
السياسية  البيئة  تهيئة  بضمنها  مهمة  أخرى  ملسائل  تتصدى 
واالستقرار  السالم  لتحقيق  والــالزمــة  املواتية  واألمنية 
املناخي  التغير  أزمة  ومعالجة  الفساد  ومحاربة  املستدامني 
تتسم  للنازحني  مستدامة  حلول  إيجاد  عن  فضًال  املياه  وشح 

باملرونة وطول األمد.
األمم  بني  الشراكة  فإن  فيه:  َلبَس  ال  بشكل  األمر  ولتوضيح 
خالل  من  وذلــك  ومــزدهــرة  قوية  تــزال  ال  والــعــراق  املتحدة 
وبناء  املناصرة  جهود  على  ز  تركِّ والتي  القائمة  املشاريع 
يواصل  األمــر،  يقتضي  وحيثما  الفنية.  واملساعدة  القدرات 
لألشخاص  أنشطة  تقديم  اإلنساني  املجال  في  الشركاء 
واألطفال  النساء  ذلك  في  بما  الضعيفة،  املحلية  واملجتمعات 
والشباب واملسنون واألشخاص ذوو اإلعاقة. كما نواصل العمل 
لدعم إعادة إدماج النازحني العائدين من خالل برامج قائمة 
التي  والحلول  االجتماعي  والتماسك  للحماية  املناطق  على 
تعالج أي نقاط ضعف غير محلولة وال تسمح بتخلف أحد عن 
الركب، فضًال عن تحديد حلول دائمة تحفظ كرامة النازحني 

املتبقني.
مستقبله،  ــدد  ــح ي أن  يــمــلــك  وحــــده  الـــعـــراق  شــعــب  إن   
ــداد لدعمه  ــع ــت ــة االس ــب أه املــتــحــدة عــلــى  األمــــم  ــف  ــق وت
يستحقه  الـــذي  ـــــار  االزده تحقيق  نــحــو  ــطــوة  خ ــل  ك ــي   ف

بالفعل.

ق  *نائب املمثلة الخاصة لألمني العام لألمم املتحدة واملنسِّ
املقيم للشؤون اإلنسانية في العراق

مواقع  بحجب  ـــراءات  إج اتخاذها  التربية  وزارة  عــزت 
التواصل االجتماعي أثناء مدة االمتحانات التمهيدية للطلبة 
تكرار  وعــدم  األسئلة  سرية  على  الحفاظ  إلى  الخارجيني 

مشكلة تسريبها.
وفي غضون ذلك، نوهت وزارة االتصاالت بأن هذا اإلجراء 
سيستمر حتى نهاية االمتحانات بناء على طلب وزارة التربية، 

ونفت وجود أي مشكلة بخدمة اإلنترنت.
التواصل،  اد مواقع  وأثار قرار الحجب الجدل في أوساط روُّ
بديلة  إجراءات  باتخاذ  التربية  وزارة  ناشطون،  طالب  حيث 
ألنهم  النهائية،  الوزارية  أو  التمهيدية  االمتحانات  خالل 
يؤثر في  اإلنترنت وذلك  يدفعون مبالغ شهرية مقابل خدمة 
وتسويق  الخاص  بالقطاع  يعملون  أغلبهم  أن  خاصة  عملهم 
أن  عن  فضًال  االجتماعي،  التواصل  مواقع  عبر  بضائعهم 
واعتبروه  وغيرها  االجتماعية  األنشطة  لقطع  أّدى  اإلجراء 

تجاوزًا على حقوقهم بالحصول على الخدمة. 
السيد  كــريــم  التربية  لـــوزارة  الرسمي  املتحدث  وقـــال 
احترازي  هو  التواصل  مواقع  حجب  إجراء  إن  لـ"الصباح": 
خالل  الــوزارة  بها  تقوم  التي  اإلداريــة  لإلجراءات  ومساند 
تجري  التي  الخارجيني  للطلبة  التمهيدية  االمتحانات  مدة 
حاليًا، حيث يحرص املديرون العامون على متابعتها واملبيت 
والحفاظ  التبادلية  الرقابة  أجل  من  االمتحانية  املراكز  في 
ية األسئلة وتوزيعها بني املراكز االمتحانية بشفافية  على سرِّ

عالية.
ومؤسسات  وزارات  فيه  تشترك  االمتحانات  ملف  أن  وتابع 
اللجان  توصيات  على  بناء  وسيبرانيًا  أمنيًا  لحمايتها  ساندة 
لت بعد خلل وإشكاالت في أعوام سابقة، وأن الوزارة  التي ُشكِّ
املحافظات  بعموم  مراكزها  جميع  حماية  على  تحرص 

لضمان إجراء االمتحانات بكفاءة ونزاهة.
عمر  االتصاالت  لــوزارة  الرسمي  املتحدث  قال  جهته،  من 
الوزارة عملت على حجب مواقع  إن  لـ"الصباح":  الرزاق  عبد 

مؤكدًا  التربية،  وزارة  طلب  على  بناء  االجتماعي،  التواصل 
عدم وجود أي خلل بخدمة اإلنترنت.

سير  على  بالحفاظ  يكمن  اإلجــراء  من  الهدف  أن  وأضاف 
ومنع   2022-2023 الدراسي  للعام  التمهيدية  االمتحانات 
االجتماعي،  التواصل  مواقع  عبر  االمتحانية  األسئلة  ب  تسرُّ

بحسب ما ورد في مخاطبة وزارة التربية بهذا الصدد. 
الساعة  من  تكون  الحجب  عملية  أن  ــرزاق  ال عبد  وأوضــح 
الجمعة  يوم  استثناء  مع  ظهرًا،   12 الـ  لغاية  فجرًا  الرابعة 
هذه  وستستمر  امتحان،  وجود  لعدم  نظرًا  املواقع  حجب  من 

العملية لغاية الـ13 من الشهر الحالي. 
املؤسسات  عمل  في  تؤثر  لم  الحجب  عملية  أن  إلى  وأشــار 
هي  الحجب  عملية  ألن  وغيرها،  واملــصــارف  الحكومية 
و(االنستكرام)  بوك)  (الفيس  االجتماعي  التواصل  ملواقع 
موقع  واستثناء  و(الفايبر)،  و(الواتساب)  و(التلجرام) 

(الويب سايت) و(اليوتيوب). 
تحرير: علي موفق

ضمن توجيهات ومنهاج رئيس الوزراء محمد شياع السوداني 
للنهوض بقطاعي الشباب والرياضة، ُعِقد يوم أمس الثالثاء 
االجتماع الدوري للجان املشّكلة لعقد (املؤتمر العام للشباب 

والرياضة) للنهوض بواقعي الشباب والرياضة في العراق. 
كبيان،  خالد  والرياضة،  للشباب  ــوزراء  ال رئيس  مستشار 
جهودًا  "هناك  أن  لـ"الصباح"،  خــاص  حديث  في  أوضــح 
للشباب  العام  (املؤتمر  بعقد  املكلفة  اللجان  قبل  من  حثيثة 
أهــداف  وتحقيق  املعوقات  لتجاوز  والسعي  والرياضة)، 
قات التي تعترض  املؤتمر وفق دراسة معمقة للمشكالت واملعوِّ
الحلول  وطرح  والرياضة،  الشباب  قطاعي  وتطوير  تنمية 
العلمية والعملية التي لها قابلية التطبيق في ظل رؤية شاملة 
تتناسب مع البرنامج الحكومي لرئيس مجلس الوزراء محمد 

شياع السوداني".
للمؤتمر،  التحضيرية  اللجنة  رئيس  ــار  أش جانبه،  مــن 
إلى  لـ"الصباح"،  خــاص  حديث  في  حربي،  جبار  حسني 
التحضيرية  اللجنة  تتولى  ة؛  املرجوَّ األهــداف  "لتحقيق  أنه 

الالزمة  اللوجستية  األمـــور  وإكــمــال  واإلعــــداد  التهيئة 
التغطية  اإلعالمية  اللجنة  تتولى  فيما  املؤتمر،   إلقامة 
املؤتمر  بــأهــداف  الجمهور  وتعريف  والدقيقة   الشاملة 

الوطنية". 
ونّوه بأن "عمل اللجنتني وإدارة اجتماعاتهما يجري بحضور 
مستشار  من  مباشر  وبإشراف  رياضية،  عراقية  خبرات 

قات". رئيس الوزراء للشباب والرياضة  لضمان تجاوز املعوِّ
كوسيلة  الرياضة  اعتماد  للمؤتمر  العام  "الهدف  أن  وأوضح 
وتعزيز  ووطنيًا،  فكريًا  وتحصينهم  بدنيًا  شبابنا  لبناء 
مع  للعراق،  ومزدهر  آمن  مستقبل  لضمان  تربويًا،  قدراتهم 
إمكانياتهم  وتطوير  وصقل  الرياضية  املواهب  لرعاية  توّجه 

لتحقيق اإلنجازات الرياضية التي تليق بالعراق".
حسن  للمؤتمر،  اإلعــالمــيــة  اللجنة  رئــيــس  ــّني  ب بـــدوره، 
إلى  "باإلضافة  أنه  لـ"الصباح"،  خاص  حديث  في  عيال، 
اإلعالمية  املنصات  خالل  من  املؤتمر  ورؤى  أفكار  تسويق 
(السوشيال  ومــنــصــات  واملــرئــيــة  واملــســمــوعــة  ــروءة  ــق امل
املهمة  األفكار  بعض  تنفيذ  على  اللجنة  ستعمل  ميديا)،  
تمثل  قصيرة  سيناريوهات  ـــراج  وإخ بــإعــداد  واملتعلقة 

سيأخذ  الــذي  املؤتمر  ملحتوى  بصرية  ــورة  وص فنية  قيمة 
الشباب  ملشكالت  الــعــديــدة  الحلول  إيــجــاد  عاتقه  على 
ت  أضرَّ التي  الخطيرة  االجتماعية  اآلفــات  من  والخالص 
الرياضة  مشكالت  عــن  فضًال  ومستقبلهم،   بحياتهم 

وتراجعها".
الجودو  اتحاد  رئيس  ونائب  العلمية،  اللجنة  رئيس  قال  فيما 
العراقي، وعضو إدارة نادي الشرطة، الدكتور عدي الربيعي 
في حديث خاص لـ"الصباح": إن "عمل اللجنة جاء بالتنسيق 
والتعاون مع لجنة ُعمداء الكليات البدنية وعلوم الرياضة في 
ة من قبل أساتذة متخصصني  العراق، لتقديم أوراق عمل ُمعدَّ
األساسية  املحاور  واختيار  والرياضة  الشباب  مجالي  في 
تحديد  وكيفية  والرياضة)،  للشباب  العام  (املؤتمر  لخدمة 
أصنافه،  بمختلف  الرياضي  القطاع  تواجه  التي  املشكالت 
الرياضي،  بالواقع  النهوض  شأنها  من  التي  الحلول  ووضع 
فضًال عن انتقاء املحاور املتعلقة بالشباب وتحديد املشكالت 

التي تقف حائًال أمام تحقيق طموحاتهم".

تحرير: محمد األنصاري
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الشعب  أبناء  انقسم  ومــؤيــد،  ــض  راف بني 
وجود  من  الحقيقية  الجدوى  نحو  العراقي 
وجدها  فالبعض  املحافظات"،  "مجالس 
معامالته  إلنجاز  إليه  أقرب  حكومية  دائرة 
وجدها  اآلخــر  والبعض  بطلباته،  والنظر 
كاهل  ترهق  مالية  ــادة  وزي جــدوى  دون  من 

الحكومة واملوازنة وتسلب حقًا من حقوقه.
إال أن اللغط الذي استمر مرارًا وتكرارًا حيال 
جدوى تلك املجالس حسم بمطالب شعبية في 
ُتحلَّ وكل  العام 2019 أكدت على ضرورة أن 
وغيرها،  حكومية  مؤسسات  من  يتبعها  ما 
حتى جاء قرار البرملان آنذاك بحّلها ودمجها 

ضمن ديوان املحافظات.
حيدر  والخبير،  السياسي  املحلل  وبـــّني 
البرزنجي، في حديث لـ"الصباح"، أن "إعادة 
انتخابات مجالس املحافظات تعتبر ضرورة 

هيأة  إلغاء  للبرملان  يمكن  ال  حيث  دستورية 
تعديل  بحالة  إال  كوجوده  موجودة  دستورية 
االتحادية  "للمحكمة  أن  مؤكدًا  الدستور"، 
مجالس  انتخابات  ــادة  إع أمــر  حيال  ــًا  رأي
خالفًا  حلت  أو  لت  ُعطِّ التي  املحافظات 

للدستور".
ــم مــن تشكيل  الــرغ "عــلــى  أنــه  وأضــــاف، 
ورئاسة  الــنــواب  (مجلس  في  لجان  ثــالث 
الجمهورية ورئاسة الوزراء) لتعديل الدستور 
الفتًا  وانتهت"،  العمل  عن  توقفت  أنها  إال 
مجالس  في  حصلت  التي  "املشكالت  أن  إلى 
التخطيط  غياب  بسبب  كانت  املحافظات 
أن  القانون من شأنه  تعديل  وأن  والخدمات، 
يقلل عدد أعضاء مجالس املحافظات لتضم 

نخبة وبعدد سكان مختلف".
الــبــرزنــجــي: أن "هــنــاك حــزمــة من  وتــابــع 
مجالس  إلــغــاء  يمكن  ال  وأنــه  التعديالت 
الذي  الدستور  تعديل  دون  من  املحافظات 

وأن  الحالية،  املرحلة  في  صعبًا  أمرًا  يعتبر 
املحافظة،  تمثيل  بحضور  ضــرورة  هنالك 
بقرار  كاملة  محافظة  تحدد  أن  يمكن  فال 

املحافظ".
النيابية،  اإلقــالــيــم  لجنة  عضو  ـــح  وأوض
أنه  لـ"الصباح"،  حديث  في  التميمي،  صالح 
إجراء  على  السياسية  األطــراف  اتفاق  "تم 
انتخابات مجالس املحافظات، وأن تكون على 
وسيكون  البرملانية،  االنتخابات  قانون  غرار 
مجالس  انتخابات  ـــراء  إج فــي  تجريبيًا 
"االنتخابات  أن  ـــاف  وأض املــحــافــظــات"، 
وسيتم  الحالية  النيابية  الدورة  في  ستجرى 
موازنة  ضمن  إلجرائها  املالية  املبالغ  رصد 

العام 2023".
وكانت وزارة التخطيط أكدت في وقت سابق 
السكاني  التعداد  ــراء  إج تأجيل  احتمالية 
أواخر  في  ينظم  أن  املؤمل  من  كان  والــذي 
العام 2023 إذا ما قررت الحكومة والبرملان 

نهاية  املحافظات  مجالس  انتخابات  إجراء 
العام الحالي.

لجنة  رئــيــس  نــائــب  ذكــــر  ــه،  ــت ــه ج مـــن 
في  الساعدي،  باقر  النيابية،  الخدمات 
مجالس  ـــودة  "ع أن  لـــ"الــصــبــاح"،  حــديــث 
ترشيح  ستشهد  وأنها  مهم،  أمر  املحافظات 
أن  مبينًا  املــنــاطــق"،  فــي  النخب  مــن  عــدد 
املحافظة  مع  سيشترك  املحافظة  "مجلس 

بستراتيجية العمل".
تشجع  النيابية  الخدمات  "لجنة  أن  وأوضح 
هنالك  ســتــكــون  حــيــث  ــس،  ــال ــج امل ـــودة  ع
اختيار  في  املحافظني  لنواب  صالحيات 
انفالتًا  "هناك  أن  إلــى  ولفت  املــشــاريــع"، 
اإلعمار  مشاريع  بإنجاز  كبيرين  وتهاونًا 
والطرق في العديد من املحافظات، لذا يجب 
وفقًا  للمقصرين  محاسبة  هناك  تكون  أن 

للقانون".
تحرير: محمد األنصاري
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تونغ  تسي  مــاو  وفــاة  بعد  تمامًا  حصل  ما  هــذا 
الثقافية (أعلن  ثورته  وانكفاء  - 1976م)   1893)
األربعة  عصابة  وتغييب  1966م)  عــام  عنها 
(جيانج كينج زوجة ماو وثالثة من املقربني لها) 
دينج  االستثنائي  الوزراء  رئيس  فيها  قاد  عندما 
صوب  الصني  1997م)   -  1904) بينج  هشياو 
املاركسية  عن  بعيدًا  االقــتــصــادي،  التحديث 
ارتكازه  وعبر  واملاوية،  الستالينية  بنسخَتْيها 
واسعة  تحديث  عملية  ضمن  اإلنتاج  قــوى  إلــى 
من  فيها  أخــذ  كافة،  بمرافقها  الصني  شملت 
الرأسمالية  على  الهائل  تركيزه  السوق  اقتصاد 
يحصل  مما  بــدًال  الــثــروة،  ومراكمة  اإلنتاجية 
في  مقّزز  انخراط  من  مشابهة،  حاالت  مثل  في 
املنتجة،  غير  االنفاقية  والرأسمالية  االستهالك 
كما  الــســوق،  واقتصاد  االنفتاح  ذريعة  تحت 
ا حتى  التغيير  منذ  مثًال،  العراق  في  حالنا   هو 

آلن!
نستطيع أن نلحظ ببساطة، أن جميع من جاء بعد 
انتهاء مّدة حكم بينج (1978 - 1992م) سار على 
ستراتيجيته القاضية إجماًال؛ بأن الصني بحاجة 
التي تستغرقها عملية  املّدة  إلى نصف قرن، هي 
على  لبلوغها  ركز  حني  االقتصادي،  التحديث 
على  الصني  وفتح  واالقتصاد،  واإلدارة  الهندسة 
الغرب  إلى  منظمة  منهجية  بعثات  عبر  العالم 
املعرفة  الكتساب  وبريطانيا،  أميركا  والسّيما 

املطلوبة.

بالعلوم  املتخّصص  الصيني  الباحث  يعطينا 
الصني  عن  األهّم  كتابه  في  بن،  رو  االجتماعية 
املستقبل  نحو  التقّدم  املعاصرون:  "الصينيون 
لعملية  ُمبّسطًا  تصّورًا  املاضي"  من  انطالقًا 
التحديث املنشودة، التي استندت إليها الحكومة، 
عصرنة  فــي  مــســارات  أربــعــة  مــن  تتكّون  وهــي 
والعلوم  والــزراعــة،  الصناعة،  هــي  الــصــني؛ 

والتكنولوجيا، والدفاع.
إلى  االقتصاد  تتخطى  التحديث  عملية  أن  ومع 
للشخصية  القومي  الطابع  وخصائص  الثقافة، 
الصينية، وإعادة بناء الرؤية إلى الهوية والذات، 
ما  وكــّل  والــخــارج،  والداخل  واملجتمع،  والفرد 
شبكة  تنظيم  إعادة  الباحث  يسميه  بما  يرتبط 
هذه  أن  يقّرر  أنه  إال  املفاهيم،  وهيكل  املعاني 
لها  مركزًا  االقتصادي  البناء  من  تتخذ  العملية 

(صينيون معاصرون، ج 1، ص 41).
الذي  املسار  الدقة،  لنا على وجه  ُيفّسر  ما  وهذا 
هشياو  دينج  الوزراء  رئيس  التغيير  رائد  انتهجه 
السياسي  املسارين  بــني  فصل  عندما  بينج، 
الحذر  اإلصالح  منهج  اعتمد  وقد  واالقتصادي، 
الجذري  التغيير  مقابل  السياسي،  الجانب  في 
الصني  لحماية  غــطــاًء  فــوّفــر  االقــتــصــاد،  فــي 
ما  شاكلة  على  العنيفة،  والهّزات  االنهيار  من 
ميخائيل  عهد  على  السوفيتي  االتحاد  في  حصل 
غورباتشوف، وما تعّرضت له تبعًا لذلك املنظومة 
وقد  برلني،  جدار  انهيار  بعد  برمتها  الشرقية 

كانت تدور في فلك موسكو.

إذا أردنا أن نضع جانبًا ما أطلق عليه جي. جي. 
جامعة  في  األفكار  تأريخ  قسم  رئيس  كــالرك، 
بالصني"  "الــهــوس  حالة  بلندن؛  "كنغستون" 
عند  يمزج  الــذي  الفضول  من  ضربًا  بوصفها 
وأطماع  املعرفة  دوافع  من  خليط  بني  الغربيني، 
ملف  فــإن  واالقتصادية،  السياسية  السيطرة 
السياسة  فــي  وأميركا  الصني  بــني  العالقات 
خيوط  تــفــّرق  أو  بينهما  تجمع  ــاد،  ــص ــت واالق
والجيوسياسية  الجيوبولوتيكية  املصالح  من 
الشرق:  من  اآلتي  التنوير  (ُينظر:  والستراتيجية 

اللقاء بني الفكر اآلسيوي والفكر الغربي).
الصدمة األميركية من الصني بدأت مع انتصار 
ازدادت  ثــّم  1949م،  عــام  تونغ  سي  مــاو  ــورة  ث
االتحاد  بني  جمع  الذي  الثنائي  بالتحالف  سلبية 
ماركسي  محور  لتكوين  والصني،  السوفياتي 
الغرب بشّقيه األوروبي واألميركي،  شيوعي ضّد 
ليتحّول إلى عداء بعد األزمة الكورية عام 1953م، 
معامله  أبــرز  كانت  بكني  ضّد  أميركي  وتصعيد 
جزيرة  إلى  فّر  الــذي  تشك"  كاي  "تشان  تأييد 
سّماها  حكومة  عن  وأعلن  (تــايــوان)،  فرموزا 
الواليات  بتأييد  حظيت  الوطنية،  الصني  حكومة 
املتحدة، وبقيت متمّسكة بتمثيل الصني في األمم 
األول عام 1971م، عندما  املتحدة، حتى تشرين 
وأن  لنفسها،  الحّق  هذا  انتزاع  بكني  استطاعت 

تكون املمثل الوحيد للصني.
املوسومة  الرقعة  فــي  الــتــطــّورات  هــذه  مجمل 
بالهند الصينية (الووس، كمبوديا، فيتنام) وفي 
واألهّم  والشمالية)  الجنوبية  (كوريا  آسيا  شرق 
وموسكو  بكني  بني  الشيوعي  التحالف  ذلك  من 
(ستالني وماو) قادت البلدين إلى عالقة العداء 
والخصومة، ودفعت واشنطن لبذل جهود ضخمة 
الشرق  في  للشيوعية  معاٍد  دفاعي  نظام  لبناء 
األقصى، ليتصّدى ملا أسماه األميركيون بالخطر 

معاصرة  (قضايا  األصفر 
ص  الدولية،  السياسة  في 

.(84

النقطة الجوهرية التي لعبت 
دورًا جذريًا في إعادة تكييف العالقة بني الصني 
خّط  على  العالقة  توتر  هي  إيجابيًا،  وأميركا 
انكفأت  شديد  باختصار  بكني.   - موسكو  محور 
السوفيتي  واالتحاد  الشعبية  الصني  بني  العالقة 
بعد وفاة ستالني عام 1953م، على خلفية النزاع 
الزعيم  خطاب  إثــر  الطرفني  بــني  العقائدي 
الجديد نيكيتا خروتشوف، أمام املؤتمر العشرين 

للحزب الشيوعي السوفياتي عام 1956م.
ما  على  سنوات  أربــع  قرابة  بكني  صبرت  لقد 
أعلنت  ثــّم  السوفياتية"  بـ"التحريفية  أسمته 
تزامن  بتوقيت  موسكو،  ضّد  الدعائية  الحرب 
نيسان   16 بتأريخ  اللينينية"  "تحيا  مقال  نشر  مع 

1960م.
بتأريخ 14 حزيران 1963م بعث الحزب الشيوعي 
الشيوعي  للحزب  نقدية  رسمية  برسالة  الصيني 
السوفياتي، مكّونة من (25) نقطة خالصتها أن 
الشيوعي السوفياتي قد فشل في قيادة الشيوعية 
عندما  أكثر،  بينهما  األزمة  تفاقمت  ثّم  العاملية. 
منغوليا  موضوع  في  الحدود  مشكلة  انفجرت 
عام  املشكلة  تجّددت  ثّم  1963م،  عام  الخارجية 
الشيوعية  قطبي  بني  الخالف  ليتحّيث  1969م، 
ويأخذ  والحدودي،  العقائدي  بالُبعدين  العاملية 
مسار التفارق والالعودة عن الخصومة، وهو ما 
التقاط أميركا للعقدة واللعب على هذا  أّدى إلى 
وممتازة،  فاعلة  حيوية  دفعة  وإعطائه  الصراع، 

عبر االنفتاح على بكني، وهذا ما كان.

القومي  ــن  األم مستشار  أن  الكثيرون  يعتقد 
بتطبيع  قام  من  هو  كيسنجر،  هنري  األميركي 
ريتشارد  إدارة  عهد  على  الصني  مع  العالقات 
نيكسون (1969 - 1974م) ووطأ للقاء األشهر بني 
1972م.  عام  شباط  في  ونيكسون  تونغ  سي  ماو 
وهذا كالم صحيح في الجملة، بيَد أنه ال يعكس 

الحقيقة كاملة.
إلى  التوازن  إلعــادة  واشنطن  جهود  أن  الواقع 
نيكسون  إدارة  قبل  إلى  تعود  بكني،  مع  عالقتها 
بني  العالقة  ملف  في  نقرأ  إذ  الصني.  وزيارته 
- 1963م)  الطرفني، أن الرئيس كينيدي (1961 
لوجه  وجهًا  املباشر  للتعامل  كبيرة  رغبة  أبدى 
جديدة  عالقة  مشروع  يناقش  وكان  الصني،  مع 

إلى  ثالثة،  سياسية  خيارات  بني  ومــال  معها، 
التصالح مع بكني. كما أن حوارات سرية مباشرة 
على مستوى السفراء حصلت بني الجانبني، يعود 

بعضها إلى عام 1955م.
نيكسون،  إدارة  ورائه  ومن  كيسنجر  أجاد  أجل، 
بكني  بــني  ـــة  األزم ــّط  خ على  التوتر  اقتناص 
إلنــزال  املناسب  الوقت  في  وتدخل  وموسكو، 
املعسكر  تفكيك  عملية  في  القاضية  الضربة 
قال  بينهما.  الهّوة  وتوسيع  السوفيتي،   - الصيني 
كيسنجر في أيلول عام 1970م: إن "أعمق صراع 
االتحاد  وبني  بيننا  ليس  اليوم،  العالم  في  دولي 
السوفياتي، وإنما بني االتحاد السوفياتي والصني 
ص  السوفيتي،   - األميركي  (الوفاق  الشعبية"، 
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بموازاة القناة السرية في وارسو وغيرها، أرسلت 
عندما  بكني،  إلــى  إيجابية  إشــارات  واشنطن 
الصني،  إلــى  السفر  قيود  1969م  عــام  خّففت 
التجاري  بالتعامل  األميركية  للشركات  وأذنت 
إلى  بزيارة  األميركي  التنس  فريق  وقام  معها، 
بعدئذ  اشتهر  مــا  ضمن  الصينية  ـــي  األراض
كله  ذلك  ُتّوج  وقد  الطاولة"،  تنس  بـ"دبلوماسية 
بإعالن الرئيس نيكسون بتأريخ 14 تموز 1971م، 
زار  كيسنجر  هنري  القومي  لألمن  مستشاره  أن 
في  علنًا  تكّررت  التي  الزيارة  هذه  سرًا؛  الصني 
تشرين األول من العام نفسه، لتفتح الطريق أمام 

زيارة نيكسون نفسه في 21 شباط 1972م.

مــاّدة  أستاذ  ــارو،  ث لستر  كــان  إذا  أدري  لسُت 
ملعهد  التابعة  "ســلــون"  مــدرســة  فــي  االقتصاد 
ماشوستس للتكنولوجيا، ما يزال على قيد الحياة 
أم ال؟ لقد أمتعنا في كتابه الثمني "الصراع على 
أميركا  بني  االقتصادية  املنافسة  مستقبل  القمة: 
واليابان" (صدر عام 1993م) بيَد أنه أخطأ في 
وضع االقتصاد الياباني منافسًا مقابل االقتصاد 

األميركي، وافترض صراعًا بينهما على القمة.
لكنه  وقائم،  موجود  االقتصادي  الصراع  أجل، 
تقّدم  على  فــاملــؤشــرات  والــصــني.  أميركا  بــني 
العالم بعد  الصني إلى مصاّف أكبر اقتصاد في 
الثاني  النصف  مع  بدأت  األميركي،  االقتصاد 
من تسعينيات القرن املنصرم، أي قبل ربع قرن 

الرقمية  والصورة  اآلن.  من 
فيه  بما  واضــحــة  أصبحت 
الكفاية، فالصني تسّجل ثاني 
سنوي،  إجمالي  ناتج  أكبر 
ــا، وتــراجــعــت  ــرك ــي بــعــد أم
من  وهي  الوراء،  إلى  اليابان 
لسندات  املشترين  أكبر  بني 
رصيد  أضخم  ثاني  تملك  األميركية،  الخزينة 
وهي  أميركا،  بعد  الصعبة  والعملة  الــدوالر  من 
خطوات  مسافة  على  يقف  الذي  األكبر"  "التنني 
للتفّوق  الرقمية  املعطيات  في  (ُينظر  القمة  من 
القرن  األكبر: الصني في  "التنني  الصيني، كتاب 
دانييل  األميركيني  للمؤلفني  والعشرين"  الواحد 

بورشتاين وآرنيه دي كيزا).

نعود اآلن إلى قصة منطاد التجّسس التي ما تزال 
تشغل العالم، وقد أّدت إلى رّد فعل أميركي برزت 
لزيارة  األبيض  البيت  إلغاء  في  واضحة،  حّديتُه 
كان من املرتقب أن يقوم بها انتوني بلينكن وزير 
الخارجية األميركي إلى بكني يوم األحد املاضي؛ 
بكني  أن  املعقول  من  هل  التالي:  السؤال  لنطرح 
قمة  على  السباق  في  نفسها  بتجميد  تجازف 
وكّل  السباق  هذا  وتخسر  بل  العاملي،  االقتصاد 
خالل  مدهشة  اقتصادية  مكاسب  من  حققته  ما 
أربعة عقود ونصف، لصالح خيار وضع السياسة 
التجارة  حــســاب  على  املــقــّدمــة،  فــي  ـــن  واألم

واالقتصاد؟.
الصني  ــور  س يمتّد  كلم   (2400) مـــدار  على 
وانكماشها  الصني  عزلة  إلى  رمز  وهو  العظيم، 
على ذاتها على مدار قرون؛ فهل تنزلق بعد نصف 
املواجهة  خيارات  إلى  االنفتاح،  سياسة  من  قرن 
أعتقد  ال  ــّد؟،  أش عزلة  إلى  فتنتهي  والصدام، 
في  العاملية  عرش  عن  بالتراجع  تفّكر  الصني  أن 
األمن  لصالح  واالقتصاد،  والتجارة  الصناعة 

والعسكرة والحروب.
مثل  مصيرية  قضية  في  ذلك  الصني  تفعل  لم 
استعادة تايوان. كما أنها لم توّرط نفسها بموقف 
اصطفاف عملي وميداني مباشر لصالح روسيا، 
صعيد  على  بوتني  قّدمها  التي  ــراءات  اإلغ رغم 
رفع امليزان التجاري مع الصني إلى حدود (160) 
مليار دوالر، مع معاملة مفضلة في سعري النفط 
قّدمت  أنها  لآلن  بكني  عن  ُيعرف  لم  إذ  والغاز، 
في  روسيا  إلى  مستشارين  أو  سالحًا،  أو  ذخيرة 

حربها ضّد أوكرانيا.
بال  الــصــني  أن  مطلقًا  يعني  ال  ــك  ذل أن  بــيــَد 
طموحات سياسية، فال وجود في العالم كله لقّوة 
اقتصادية معّلقة بالفراغ، منزوعة عن طموحات 

السيطرة والهيمنة والتفّوق السياسي؛ يصّح هذا 
أملانيا قبلهما. كما  اليابان قبل الصني، وعن  عن 
ضّد  آمنة  عاملية  اقتصادية  لقّوة  أيضًا  وجود  ال 
السذاجة  من  ثّم  ومن  والتهديدات،  املخاطر 
والهبل أن نتخّيل الصني بدون طموحات سياسية، 
أو بدون قّوة عسكرية تؤّمن بها نفسها، وتتحّصن 
الصني  إلــى  بالنسبة  وهــي  املخاطر،  ضــّد  بها 
القومي  األمــن  خرائط  في  تتصّدرها  كبيرة، 
إلى  أضف  والهند،  واليابان  روسيا  الصيني، 

مخاطر الغرب بشّقيه األوروبي واألميركي.
في  ــة  ــوازن وامل اإلدارة  على  يعتمد  ــر  األم لكن 
األولويات، ومن املؤكد أن الصني ال تجازف بخيار 
املعالجات  تغليب  عن  فضًال  السياسي،  الصراع 
يدفعنا  ما  وهــذا  الحرب.  إلى  واللجوء  األمنية 
املنطاد  لقضية  آخر،  تفسير  أي  عن  نبحث  لكي 
التجّسسي غير التصعيد والحرب، كما بات ذلك 
لغضب  وامتصاصها  بكني  هــدوء  من  واضحًا 
وربما  األســف،  وإبـــداء  الصبر  عبر  واشنطن 

االعتذار الحقًا.

أكثر من ذلك، الخصائص الحذرة في الشخصية 
خيارات  عن  بعيدة  ليست  بكني  تجعل  الصينية، 
دفعًا  تدفعها  بــل  وحــســب،  والــحــرب  املواجهة 
ومراكمتها،  االقتصادية  مكاسبها  على  للحرص 
وهي أساسًا مكاسب حّققتها من خالل االقتصاد 
أميركي  بل  غربي  اقتصاد  هو  الــذي  العاملي، 
كسر  إلــى  تجازف  لن  لذلك  ــى،  األول بالدرجة 
السّلم الذي بلغت من خالله االقتصادية العاملية، 

ولن تعمل إلى رميه أرضًا.
إجمالي  محلي  ناتج  على  تترّبع  اليوم  الصني 
سنوي يقترب من (18) تريليون دوالر، مع خزين 
من الدوالر ال يقّل عن (3) تريليونات، وتجارة مع 
يعادل  ما  أو  دوالر،  مليار   (700) بحدود  أميركا 
نصف التعامل التجاري مع االتحاد األوربي (27 

دولة).
إذا أخذنا القدرة املالية، فإن استثمارات الصني 
الثروة،  صعيد  على  اللوجستية  وقدراتها  وحدها 
تعادل قدرة البنك الدولي وصندوق النقد العاملي 
آسيا  في  مشروع  ألف  نحو  وجود  إلى  أضف  معًا. 
تابعة لـ"بنك آسيا لالستثمار العمراني"، التي تعّد 
الصني من أكبر مالك أسهمه. والصني اليوم هي 
منتج  وأكبر  واملتوسطة  الرخيصة  السلع  مصدر 

لها في العالم.
تجعل  كثير،  وغيرها  مجتمعة  الخصائص  هذه 
تعبير  حّد  على  املاهر"  "الصائد  بمنزلة  الصني 
وال  ومهارة،  بدربة  الفرص  ينتهز  الزمالء،  أحد 

يقامر برأسماله وأرصدته ومشاريعه.

استثمارات  حجم  فإن  مثاًال،  منطقتنا  أخذنا  لو 
الصني يصل إلى (450) مليار دوالر، والطموحات 
ما تزال متجهة إلى اتساع وهي تزحف من تطوير 
املدنية،  املشاريع  إلــى  والــغــاز،  النفط  حقول 
بني  مؤّخرًا  حصل  كما  العسكرية،  فالصناعات 

بكني والرياض.
سوق  على  وعينها  املنطقة  في  الصني  تتحّرك 
مبلغًا  السيادية،  صناديقها  في  اآلن  دولها  تملك 
من  جعلت  وقد  دوالر،  مليار   (2000) إلى  يصل 
إذ  اإلقليم،  في  لها  اقتصادية  عاصمة  اإلمارات 
ُتفيد األرقام بوجود جالية صينية تعيش في دبي، 
تصل إلى (250) ألف صيني، من دون أن ننسى 
مع  املوازية  الصينية  االقتصادية  العالقات  دور 
خصلة  وهذه  ماهر،  تاجر  فالصني  "إسرائيل"، 
حجم  بمضاعفة  تفكر  فهي  ذلك  ومع  التاجر، 
في  الضعف  إلى  املنطقة،  في  واملشاريع  التجارة 

حدود السنة الجديدة هذه.
الصني  إلى  يعطيه  ما  فلديه  العراق،  بلدنا  بشأن 
االستثمار.  ومشاريع  املحلية  والسوق  النفط  وهو 
وبعيدًا عن جدليات االتفاقية العراقية - الصينية؛ 
موجودة أو غير موجودة، وهل هي مذكرة تفاهم 
العبادي  حيدر  بعهد  عت 

ّ
ُوق ناجزة،  اتفاقية  أم 

قرأُت  كله  ذلك  عن  بعيدًا  املهدي؛  عبد  عادل  أم 
الصني  أن  عراقية،  غير  لصحيفة  تقرير  في 
مستعّدة ملقايضة النفط العراقي ببناء مطار في 
و(1000)  مدرسة،  آالف   (7) ونحو  الناصرية، 
مركز صحي، وحدود (90) ألف وحدة سكنية في 
مدينة الصدر، وتحديث شبكة الصرف الصحي 

في العاصمة بغداد.
تفّرط  الــصــني  أن  املنطقي  مــن  ليس  ـــول،  أق
واملنطقة،  العالم  اقتصاد  في  املآثر  هذه  بكّل 
أن  دون  مـــن  ــًا  ــض أي لــكــن  ــة،  ــي ــن أم لـــنـــزوات 
تغفل  أو  الــعــســكــريــة،  وبنيتها  أمــنــهــا  تهمل 
ال  إذ  االقــتــصــاد،  فــي  السياسة  استثمار  عــن 
في  ــمــار  ث دون  ــن  م مــحــض  القــتــصــاد   وجـــود 

السياسة.
أخيرًا، هناك من يذهب إلى أن الصني تسعى إلى 
أن تمأل في املنطقة الفراغ األميركي. وما أراه أن 
الصني ال تفكر بالصراع فضًال عن التصادم مع 
أميركا، على األقّل اآلن، ومن ثّم فهي تتحّرك من 
املمنوعة،  األميركية  بالخطوط  تصطدم  أن  دون 
على  ولو  أميركا  مع  تنسيق  في  تكن  لم  إن  هذا 

مستوى املحاور العامة.

  

  



وحدات  بتقدم  األنقالب  هذا  نفذ  لقد 
عدد  يقودها  اليوم  ذلك  صباح  عسكرية 
وبقيادة  وحلفائهم  البعثيني  الضباط  من 
رئيسًا  نصب  الذي  عارف،  السالم  عبد 
عليه  أطلقوا  الذي  االنقالب  لجمهورية 
(ثورة 14 رمضان)، وهو اليوم الذي وقع 

فيه هذا االنقالب. 
األنقالب  نــفــذوا  الــذيــن  واالنقالبيون 
إلى  يهدفون  كــانــوا  الــدمــويــة  املــجــزرة 
وقتله  قاسم  الكريم  عبد  حكومة  اطاحة 
وانصاره واقامة نظام سياسي بديل يقوده 
قادة حزب البعث وحلفاؤهم من التيارات 
انقالب  ناصبوا  الذين  والدينية  القومية 
14 تموز وحكومة قاسم العداء منذ البدء 
أو تاليًا بعد تضرر مصالح الكثير منهم، 
التي  االنقالبيني  وذرائع  مبررات  وكانت 
لسياسات  رفضهم  هــي  عنها،  اعلنوا 
الشيوعي  والــحــزب  قاسم  وممارسات 
للشعب  ومعاداتهم  وحلفائهم  العراقي 

العراقي.
ــوزارة  ل االنقالبيني  تطويق  ــق  راف لقد 
الدفاع التي تشكل املقر الدائم لقاسم مع 
قصف الطائرات للوزارة، ومن فيها وكان 
الطيار  الضابط  الطائرات  سرب  قائد 
وجهه  الذي  البيان  وبعد  الونداوي،  منذر 
قاسم من دار االذاعة العراقية الرسمية 
وضباط  وأفــراد  املواطنني  فيه  وناشد 
الجمهورية)  عــن  (الــدفــاع  لـــ  الجيش 
اعــداد  ــدأت  ب لالنقالبيني،  والتصدي 
العزل  واملواطنني  العسكريني  من  غفيرة 
من  املطوقة  الدفاع  وزارة  إلى  يتوافدون 

قوات االنقالبيني.
والعسكرية  الشعبية  القوى  تعاظم  ومع 
االنقالبيني  وخشية  لالنقالب  املعارضة 
فأكثر،  اكثر  وتعاظمها  اتساعها  مــن 
حاكمًا  نّصب  الذي  مصلح  رشيد  أصدر 

املشؤوم  البيان  باصدار  آنذاك  عسكريًا 
الذي دعا فيه القوى العسكرية االنقالبية 
الشيوعيني)،  ــــادة  (واب مــقــاومــة  ــى  إل
البيان الذي صدر عنه وقد  وذلك حسب 
دموية  مجزرة  ارتكاب  عن  ذلك  اسفر 
وغيرهم  والقاسميني  الشيوعيني  طالت 
الذين  الحزبيني،  غير  املواطنني  مــن 
الكريم  عبد  وحكومة  الثورة  لهم  اعادت 
وتعاطفوا  حقوقهم  من  الكثير   قاسم 

معه.
وبعد أن عرف قاسم بفداحة هذه املجزرة 
بحق  االنقالبيون  ارتكبها  التي  الدموية 
وهم  أنتماءاتهم،  بمختلف  الشعب  ابناء 
منهم  ــد  واح أي  وقتل  عراقيون  كلهم 
االستسالم  قاسم  قرر  تغتفر،  ال  جريمة 
العراقيني  ضد  املذبحة  ايقاف  شــرط 
محاكمة  ورفـــاقـــه  محاكمته  ــب  ــل  وط

عادلة.
بذلك  وعـــدوه  الــذيــن  االنقالبيني  لكن 
الذين  الضباط  بقية  مع  ونقلوه  الشرط 
كانوا معه بوزارة الدفاع إلى دار االذاعة 
العراقية بمنطقة الصالحية ببغداد، نكثوا 
الوعد وهناك تم اطالق النار على قاسم 
ومن معه بعد محاكمة شكلية، وبذلك تم 
 قتلهم كتعبير عن التبادل العنفي والدموي 

للسلطة!
عبد  حكومة  االنقالبيون  اسقط  ومثلما 
من  مجموعة  قــامــت  قــاســم،  الــكــريــم 
الضباط بقيادة عبد السالم عارف ايضًا 
باالنقالب على االنقالبيني في 18 تشرين 
 ،1963 عام  أي  نفسه  العام  من  الثاني 
عام  عارف  السالم  عبد  مقتل  ان  ويبدو 
الفاعل  زال  (ال  طائرته  باسقاط   1964
االنقالبات  مسلسل  توقف  فقد  مجهوًال) 
الدموية، التي يقودها لنحو خمس سنوات 
ايضًا  املرة  هذه  البعث  تمكن حزب  حيث 
تواطؤ  بانقالب  السلطة  اســتــالم  مــن 
الجمهوري،  القصر  حمايات  مــع  فيه 

عارف  الرحمن  عبد  الرئيس  سلم  حيث 
والسلطة،  الرئاسة  السالم  عبد  شقيق 
الحكم  ــدأ  وب تركيا،  إلــى  تسفيره  وتــم 
البديل لحزب البعث الذي سيتسم بالثأر 
الستالم  مهدت  والتي  االنتقام  وعمليات 
تم  عسكري  انقالب  عبر  للسلطة  صدام 
على مرحلتني في 17 و 30 تموز عام 1968 
وهو االنقالب، الذي مهد الستالم صدام 
للسلطة  وغيرهم  البعثيني  من  وأنصاره 
عام حتى  بها  استمر  التي   ،1979  عــام 

.2003 
إن املجزرة الدموية التي ارتكبها انقالبيو 
التي  الدموية  كاملجزرة  هي   63 شباط   8
نفذها  التي  الــرحــاب،  قصر  في  وقعت 
بعض الضباط صباح يوم 14 تموز 1958 
اطفال  من  امللكية  العائلة  ــراد  اف بحق 
امللك  مقدمتهم  في  كان  ورجــال  ونساء 
 23 آنذاك  (عمره  الثاني  فيصل  الشاب 
الدولة  رمــز  يمثل  كــان  ــذي  وال عــامــًا)، 
التي  ملوكها  ــر  وآخ العراقية،  امللكية 

تأسست عام 1921.
ـــرور 60 عــامــًا عــلــى مــجــزرة  ـــم م ورغ
انقالب 8 شباط 63 ومرور 65 عامًا على 
مجزرة العائلة امللكية في قصر الرحاب، 
من  ال  االن  حتى  يتقدم  لــم  ــدًا  أح ــأن  ف
الشيوعي  الحزب  من  وال  العام  االدعــاء 
امللكية  العائلة  ورثة  من  وال  والقاسميني، 
باملطالبة أو االدعاء ملقاضاة ومساءلة من 
القاعدة  تقول  ما  وفق  باملجزرتني،  قام 

الفقهية القانونية. 
ان لكل جريمة عقابا، وهاتان الجريمتان 

مرتا بال عقاب! 
صعب  ـــان  ك وان  ــك،  ــذل ب ــام  ــقــي ال إن 
واالهتمام  إلثارته  إن  إال  عمليًا،  التحقق 
ملن  ـــًا  ورادع وعــبــرة  درســًا  سيشكل  بــه 
في  العنف  واستخدام  املجازر  يرتكب 
وانتقال  تبادل  وفي  السياسي   الصراع 

السلطة.
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االستقالة،  على  املهدي  عبد  عادل  حكومة  ارغمت  والتي 
وقدم  والنار،  الحديد  استخدام  على  السلطات  وأجبرت 
الشعب عندها مئات الشهداء وآالف الجرحى، هذا املواطن 

يقف اليوم مستسلما إزاء ممارسات الفساد اليومية، التي تمر أمام 
ولبالده  ومستقبله  ولعائلته  له  املدمرة  أضرارها  وتمارس  عينيه 
 ومجتمعه على السواء، دون ان ينبس بكلمة رفض أو اعتراض أو احتجاج

 واحدة. 
قبل  من  الشوارع  أرصفة  احتالل  ظاهرة  عن  مرة  من  اكثر  تكلمنا 
التجار الصغار والكبار على حد سواء، ما يضطر الناس إلى السير 
أنفسهم  معرضني  الــشــوارع،  وســط  في  السيارات  عجالت  بني 
هذا  وكأن  يمر  واملواطن  السيارات.  حوادث  مخاطر  إلى  واطفالهم 
األمر طبيعي جدا وال يعترض وال ينطق بكالم. يسرق املواطن من 

قبل الصيدالني جهارا. 
ال سيما عندما يكون هذا الصيدلي أجيرًا عامال في الصيدلية، وال 
للدواء مبلغا  تهمه سمعته وال سمعتها فيضيف على السعر األصلي 
يضعه في جيبه.  دون أن يعترض املواطن أو يطالب بقسيمة الدفع 
تتضافر  ــدواء.  ال غالف  على  السعر  بكتابة  يطالب  االقل  على  أو 
الصحية  السلطات  إهمال  مع  السارق  الصيدلي  هذا  سفالة  هنا 
ملوضوعة التسعير املركزية لألدوية، ناهيك عن التفتيش واملراقبة 

التي أصبحت في خبر كان تمامًا. 
للحياة  األساسية  الغذائية  ــواد  امل أسعار  في  صاروخي  ارتفاع 
بل  والفواكه،  والخضراوات  والــرز  واللحم  البيض  منها  اليومية 
وحتى الخبز والصمون واملواطن وإيجارات السكن واملحالت بدون 
لله ليقول أمرنا  إنما يشتكي سرًا في قلبه   أي اعتراض وال شكوى، 

 ”شنسوي“. 
 في كل املعامالت التي يتابعها املواطن في دوائر الدولة ومؤسساتها 

يتعرض إلى االبتزاز، ويجبر على دفع رسوم الرشوى أو يماطل 
 املوظف في انجاز معاملته إلى اي مدى يشاء. واملواطن أمره 

لله. 
واالنخفاض  الـــدوالر  سعر  في  الجنوني  االرتــفــاع  هــذا 
على  ذلك  كل  وانعكاس  العراقي  الدينار  قيمة  في  السريع 
حياة الفرد والفقراء على وجه الخصوص، دون أن يتحرك املواطن، 
وكأن  بمصائرنا.  والتالعب  االستهتار  ولهذا  للفوضى  كفى  ليقول 

ثوار تشرين جاؤوا من الخارج أو أنهم تبخروا. 
السوداني  السيد  وأفعال  من قرارات  الكثير  نتابع  ثانية  ناحية  من   
رغم  ودعمنا  بتأييدنا  تحظى  التي  العراق،  وزراء  مجلس  رئيس 
ندرتها وقلة تاثيراتها، لكن ينبعث فينا األمل مع كل خطوة نرى فيها 
بصيصًا من نور، نقول إنه قد يتسع يومًا ما. لكنه يصدمنا بقرارات 
اخرى مناقضة ومنافية تماما ملا تبعثه فيها االفعال اإليجابية سالفة 
مسؤولني  تعيني  اعادة  السوداني على  السيد  الذي يجبر  ما  الذكر. 
املعروفني  من  وهم  الحكومي،  الطاقم  في  املستويات  مختلف  من 
بفشلهم وسوء السمعة وعدم مهنيتهم، وليست لديهم أية مؤهالت 

تدعم قراره باستقطابهم. 
يحتاج  وهــل  يــجــرب“.  ال  املجرب  ”إن  بحقهم  قيل  الذين  وهــم 
هؤالء  كل  إن  وهل  املستشارين؟  من  العدد  هذا  السوداني  السيد 
سنبعثها  رواتبهم  أن  أم  مقيمون،  بغداد  في  فعال  هم  املستشارين 
هل  هناك؟  أرصدتهم  وعلى  إقامتهم  بلدان  إلى  بالدوالر  لهم 
بالعراق  املحيطة  سيما  ال  األخــرى،  البلدان  في  ــوزارات  ال رؤساء 
املواقف  هذه  وراء  السر  ما  ؟  املستشارين  من  العدد  هذا   لديهم 

املتناقضة؟. 
أن  هو  منه  يقني  على  نحن  ما  لكن  شــيٌء،  هذا  نــدري  ال  أو  نــدري 
آماًال  ويزعزع  صورتها  ويشّوه  الحكومة،  بعمل  مضرٌّ  وجودهم 
وبرنامجه  السوداني  السيد  أداء  على  علقها  قد  مّنا  الكثير   كان 

واندفاعه.

ــع الــشــأن  ــنــي م ــدي كــيــف يــتــعــامــل ال
مع  السياسي  يتعامل  وكيف  السياسي 
الكثير  شغل  ــؤال  س الديني؟  الشأن 
بالشأنني.  املهتمني  وغير  املهتمني  من 
تخرج  الشأنني  بني  السليمة  والعالقة 
عندما يصبح من املألوف، وكذلك من 
املقبول أن يتجوهر الديني (مؤسسات 
ولكن  السياسي،  بالشأن  ومرجعيات) 
السياسي  يتبرقع  أن  املقبول  غير  من 
الديني.  بالشأن  ورجــال)  (مؤسسات 
تلك هي املعادلة املعقلنة التي ينبغي أن 
الشأنني  بني  بالعالقة  وتتحكم  تحكم 

الديني والسياسي.
العراقي  بالشأن  ــر  االم تعلق  وبقدر 
املعاصر فاملالحظ، دائمًا وباستمرار، 
السياسية  النخب  قيادات  معظم  أن 
تأدية  عن  تعجز  وعندما  العراقية، 
املطلوبة  السياسية  واملهام  الوظائف 
منها، هي التي تذهب، بال دعوة وبدون 
الدينية.  باملرجعية  تستنجد  استدعاء، 
تتألق  دائمًا  األخيرة  أن  ونتلمس  فنرى 
وتتجوهر في الشأن السياسي العراقي 
السياسية  النخب  فقط،  ليس  فترشد، 
ماهو  إلى  أيضًا،  وغيرها  بل  العاجزة 
قبل  من  ومقبول  عــام  بشكل  صائب 

الجميع بشكل تام.
واملرجعية في تجوهرها السياسي هذا 
بشجاعة،  العاجزون،  يعلن  لو  تتمنى 
عـــن عــجــزهــم ويــــغــــادرون الــحــيــاة 
اليه،  اللجوء  قبل  لغيرهم  السياسية 
عن  بذاتها  تنأى  تزال  وال  كانت  ألنها 
بالحياة  الخاصة  بالتفاصيل  االنشغال 

السياسية وهمومها اليومية.
السياسية  بالنخب  لصيق  إذًا  فالعيب 
العاجزة.. ذلك العيب املتمثل باإللحاح 
التفكير،  دون  بإمتياز  العجز  على 
بالتنحي  األبــد،  والــى  واحــدة  ملرة  ولو 
السياسي  العمل  وهجران  واالستقالة 
السياسة  أهل  لصالح  بالدين  املبرقع 
عن  يعجزون  عندما  الذي  الحقيقيني، 
تردد  بال  يهجرون،  وظائفهم  تأدية 
أهل  مــن  لغيرهم  السياسة  مــيــدان 

السياسة الحقة.
التوصيف  أن  لنا  يــبــدو  تــقــدم  مما 
للعالقة  املوضوعي  والتفسير  الحقيقي 
املعاشة بني السياسي واملرجعية عندنا 
ال تنطبق عليها وصفة العالقة اإليجابية 
تنطبق  ال  كما  والسياسي،  الديني  بني 
بينهما،  السلبية  العالقة  وصفة  عليها 
وصفة  عليها  تنطبق  ال  أيضًا،  وكذلك 
الهيمنة للديني على السياسي أو وصفة 
عليها  تنطبق  إنما  بالعكس،  الهيمنة 
(السياسي)  العاجز  عالقة  وصفة 
باملتمكن  السياسية  وظائفه  تأدية  عن 
وظائفه  تأدية  من  (املرجعية)  واملتألق 
العبادات  شؤون  في  والحياتية  الدينية 

واملعامالت.
التجوهر  بمقبولية  هنا  املطالبة  إن 
وعــدم  للمرجعية،  الــعــام  السياسي 
عند  ــن  ــدي ــال ب ــبــرقــع  ــت ال مــقــبــولــيــة 
للتمايز الوظيفي  السياسيني هي دعوة 
التمايز  وهذا  والسياسي.  الديني  بني 
الدين  بني  والقطيعة  الفصل  يعني  ال 
والتماهي  الدمج  واليعني  والسياسة، 
فقط،  ويعني  يقر  إنما  وظائفهما،  بني 
رفع ومنع التداخل القائم على الهيمنة 
املتبادلة بينهما... فال السياسي يهيمن 
الديني يهيمن  الديني، وال  على وظيفة 
طرف  كل  ألن  السياسي.  وظيفة  على 
ينبغي  التي  وتكاليفه،  وظائفه  يدرك 
من  والتهيمن  الغلبة  دون  تأديتها  عليه 

أحدهما على وظائف وتكاليف اآلخر.
كل ما تقدم ال يعفي أهل العقل والحكمة 
وإعادة  النقدية  املراجعة  ضرورة  من 
من  العلمانية  ملاهية  النقدية  املراجعة 
صيرورتها  حيث  ومن  مفهومها،  حيث 
مساحات  حــيــث  ومـــن  الــتــاريــخــيــة، 
الحياة  في  والجزئية  الشاملة  ربوعها 
املجتمعية، إلزاحة وهم الفهم األحادي 
العلمانية  أن  ــى  إل يشير  ــذي  ال لها، 
أنصارها،  عند  الدينية  العدمية  تعني 
بالعقيدة  التمسك  باملقابل  وتعني 
بكلمة  اإليمانية فقط عند خصومه؟!!. 
الديني  الشأنني  بني  العالقة  أن  أدق 
وصحيحة  نافعة  ستكون  والسياسي 
عندما  ومطلوبة  بل  ومجدية  وسليمة 
أحدهما  من  والغلبة  الهيمنة  من  تخلو 
على اآلخر وتقوم على التمايز الوظيفي 
ووظائف  الدينية  املؤسسة  وظائف  بني 

املؤسسة السياسية.

ــر ذلـــك املــشــهــد في  ــذك ــا زلـــت ات م
ثمانينيات القرن املاضي، عندما كنا 
الهندية)  (التاتا  في  حشرا  ننحشر 
”التاتا“  هذه  الجامعة..  إلى  للوصول 
وهو  ”الِسِكن“  بنظر  فارغة،  تبقى 
طّبوا  اخوان  ”العبرية“  معنفا  ينادي 
يصعد  حتى  فــارغــة!!  السيارة  جــوة 
حني  في  الناس!!  من  واملزيد  املزيد 
الركاب يعيشون حالة ”انجعاص“  أن 

غير مسبوق، في بطن التاتا!!.
ما  أتابع  وأنــا  التاتا،  مشهد  تذكرت 
انفجار  مــن  االرض  كوكب  يشهده 

سكاني مخيف.
عبئا  تشكل  باتت  الــزيــادات،  فهذه 
املقبلة،  األجيال  وجود  على  وخطرا 
يأكلونه  مــا  يــجــدوا  لــن  ربما  ألنهم 
سطح  فــوق  رؤوسهم  تسقط  عندما 
نشهده  ما  أن  املؤكد  ومن  الكوكب، 
من  وجه  اال  هي  ما  حروب  من  اليوم 
كما  البقاء،  اجل  من  الصراع  أوجه 
مناخية  تغييرات  من  يحدث  ما  أن 
التزايد  نتاج  ــرى  األخ هي  مرعبة، 
الكبير للسكان، وما يقوم به االنسان 
من سلوكيات جائرة بحق البيئة، وكل 

ذلك من أجل البقاء..
من  جـــزًءا  بوصفه  الــعــراق،  وفــي 
إلى  تشير  فاملعطيات  الكوكب،  هذا 
االن  مــن  ســنــوات   ٧ بعد  عــددنــا  ان 
انسان،  مليون   (50) الــــ سيتخطى 
حاجز  سنتجاوز  سنة   (57) وبعد 

(80) مليون نسمة!! الـ
سنبقى  هل  فاعلون؟..  نحن  فماذا 
وحالة  التاتوي،  الحشر  حالة  نعيش 
للقدر  ونترك  دائـــم؟!!  ”انجعاص“ 
الــلــعــب بــمــقــاديــرنــا، ومــقــدراتــنــا 
ــن  وم االرض  الـــلـــه  ــــرث  ي ــى  ــت  ح

عليها؟!!
ــي ضوء  ــال هـــذه، وف ــح اعــتــقــد، وال
 (%  57) العراقي  املجتمع  شبابية 
 ،(15) الـ سن  دون   (% و(40  شباب 
من  كـــاٍف  رصــيــد  لدينا  أصــبــح  اذ 
السكان املنتجني، فقد آن االوان اكثر 
بتطبيق  للشروع  مضى،  وقت  اي  من 
خاللها  من  يمكن  سكانية،  سياسات 
والتوازن  االستقرار  من  حالة  تحقيق 
السكاني، من اجل ضمان حق االجيال 
لنظرية  وفقا  العيش،  في  القادمة 
ليأكلوا)،  ونــزرع  فاكلنا،  (زرعـــوا 
النسل“  ”تحديد  سياسة  عن  وبعيدا 
املنظمات  مــن  الكثير  بـــدأت  الــتــي 
العمل  يتطلب  االمر  فأن  بها،  تطالب 
االســرة،  لتنظيم  سياسة  وضع  على 
منظمات  احــدى  بــه  قامت  كــالــذي 
املجتمع املدني الفاعلة، بإطالق حملة 
(قّلل  عنوان  تحت  لالسرة،  توعوية 
االنجاب،  في  التقليل  بمعنى  ودّلــل) 
ليكون  واخــرى،  والدة  بني  واملباعدة 
رب االسرة قادرا على تلبية متطلبات 
مصر  وفي  واملادية،  املعنوية  االطفال 
توعوية  حملة  عامني  قبل  اطلقوا 
بهدف  كفاية)  (اثنني  عنوان  حملت 
تنظيم  بستراتيجيات  الوعي  زيــادة 
الحد  وبالتالي  أفضل،  بشكل  األسرة 

من الزيادات السكانية.
ولكن السؤال هنا ما هي التدابير التي 
(مشهد  ملواجهة  عليها  العمل  يمكن 

التاتا) في العراق؟
توعوية  حمالت  إلــى  نحتاج  ابــتــداء 
واســـعـــة، تــشــتــرك فــيــهــا الــجــهــات 
املجتمع  ومنظمات  كافة،  الحكومية 
الدين  ورجـــال  واالعــــالم،  املــدنــي، 
والفعاليات  الــخــاص،  ــاع  ــط ــق وال
الجوانب  على  تركز  االجتماعية، 
بضرورة  االســرة  وتوعية  االيجابية 
الحمالت  وهـــذه  ــاب،  ــج االن تقليل 
وعدم  بالديمومة،  تتصف  ان  ينبغي 
التوقف، يرافقها اجراءات وسياسات 
تشجيعية من قبل الجهات املعنية، من 
قبيل منح املوظف الذي لديه طفالن، 
مخصصات مغرية، وحجبها عما زاد 
على ذلك، وكذلك شمول االسرة ذات 
والتعليم  الطفلني، بالضمان الصحي 
تحمل  وعدم  مجاني،  بنحو  والغذاء 
ما زاد عن االثنني، فضال عن ضمان 
توفير فرص عمل الئقة لهؤالء االثنني.
مثل  سياسات  أن  أتــوقــع  هنا  ــن  وم
هذه سيكون لها اثر ايجابي في رسم 
في  السكاني  للواقع  جديدة  مسارات 
العراق، وخالف ذلك سيكون (مشهد 
مشاهدًة  االكثر  املشهد  هو  التاتا)، 

في العراق.
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يبادر عدٌد من املدارس والجامعات 
في كل أنحاء العالم تباعًا إلى حظر 
اســتخدام برنامج الدردشــة اآللي 
"تشات جي بي تي" وسواه من أدوات 
الذكاء االصطناعي، خشية تحّولها 
وســيلة للغش واالنتحال، بينما يرى 
املدافعون عن هذه التقنيات "قصر 

نظر" في رد الفعل هذا.
ومنــذ أن بات "تشــات جــي بي تي" 
ونصوصه املوّلدة تلقائيا في متناول 
الجمهور في تشرين الثاني، تحاول 
مــدارس ومؤسســات تربويــة منــع 
خــالل  اســتخدامه  مــن  طالبهــا 
االمتحانــات وكذلك فــي الفروض 

املدرسية. 
وكتب إيلون ماســك أحد مؤسســي 
"أوبن إيــه آي"، الشــركة الناشــئة 
التي ابتكرت تشــات جي بي تي، في 
تغريدة فــي مطلع كانون الثاني "إّنه 

عالم جديد. 
فــي  املدرســية  الفــروض  وداعــًا 

املنزل!".
وكان معهد الدراســات السياســية 
املرمــوق في باريــس "ســيانس بو" 
أول جامعــة أوروبيــة كبــرى تحاول 
التصدي ألداة الذكاء االصطناعي، 
فحظر في أواخر كانون الثاني على 
طالبــه اســتخدام "تشــات جي بي 

تي" فــي أبحاثهم ســواء الخطية أو 
الشفهية تحت طائلة طردهم. ودعا 
وزير التربية الفرنســي باب ندياي 
إلــى اتخــاذ تدابيــر أوســع نطاقــا 
فأعلن عبر إذاعة "فرانس إنتر" أنه 
"ســيتعني التدخل في هذا الشــأن، 
ونحــن بصدد بحث أفضــل طريقة 

للتدخل".
وفــي أربع مــن واليــات أســتراليا، 
حظر اســتخدام تشــات جي بي تي 
فــي منتصف كانــون األول في حرم 
العامــة بواســطة "جدار  املــدارس 
حمايــة"، كما حظر علــى التالميذ 
اســتخدام التطبيق علــى هواتفهم 

املحمولة.
وتعتــزم أكبــر جامعــات أســتراليا 
وعــدد مــن الجامعــات األميركيــة 
زيــادة الفحــوص التــي تجــري في 

قاعاتهــا بواســطة "ورقــة وقلم" أو 
مراقبة شاشات الطالب عن بعد.

ووصلــت مدينــة نيويــورك إلى حد 
حظر تشات جي بي تي في املدارس 
العامــة علــى كل األجهــزة، لعــدم 
مســاهمته في "بناء تفكيــر نقدّي" 

وخوفا من انتشار "االنتحال". 
كمــا اتخــذت مــدارس في ســياتل 

ولوس أنجليس قرارًا مماثًال. 
وفي الهنــد، حظرت جامعة "آر في" 
في بانغالــور البرنامج فــي حرمها 
وعمــدت إلــى إجــراء املزيــد مــن 

الفحوص غير املعلنة مسبقا. 
وفي بريطانيا، يعتزم مكتب تنظيم 
االمتحانــات وضع ميثاق للمدارس. 
وأثــار عضو في البرملــان ضجة في 
كانــون األول حني تــال خطابا كتبه 
برنامج تشــات جــي بي تــي "طبقا 

ألسلوب تشرشل". 
وفي جامعة ستراسبورغ في فرنسا، 
استخدم عشرون طالبا تقريبا هذه 
األداة للغش خالل امتحان عن بعد، 
فأرغمــوا علــى الخضــوع المتحان 

جديد حضوريا.
وحظرت منصات للصور على غرار 
"شاترســتوك"  ايميجيــز"  "غيتــي 
الصــور امللتقطــة بواســطة برامج 
"دال-إيــه"  مثــل  اصطناعــي  ذكاء 

و"ميدجورني" و"ستيبل ديفيوجن".
ومنــع املنتــدى الخــاص بالبرمجة 
أوفرفلــو"  "ســتاك  املعلوماتيــة 
برنامج  ينتجهــا  التــي  املنشــورات 
"تشــات جي بي تــي"، معتبــرا أّنها 

تتضمن الكثير من األخطاء.
ورفض املؤتمــر الدولي حــول تعلم 
اآللــة الــذي ُنّظم في كانــون الثاني 
فــي الواليــات املتحــدة، العــروض 
التقديمية التي أنجزها "تشات جي 
بي تي"، باستثناء تلك التي يكون هو 

موضوعها.
وأمام هــذه املقاومة الناشــئة ضد 
البرنامــج، أعلنــت "أوبــن آي إيه" 
مؤخــرا عــن برنامج يســاعد على 
التمييــز بني نص كتبه "تشــات جي 
بي تــي" ونــص كتبه شــخص، لكن 
الشــركة نفســها أقرت بأنه ال يزال 
في الوقــت الحاضر "غير موثوق به 

بشكل كامل".
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بالرغــم من التطور املتســارع الذي تشــهده 
تقنيات الواقــع االفتراضي، فإنهــا ما زالت 
بعيدة عن تجربة "الواقــع الغامر" التي تأمل 
الشــركات املطــّورة للتقنية بالوصــول إليها 
فــي اُملســتقبل. حيــث يتحــدث املتحّمســون 
للتقنية عن ُمستقبٍل يصعب فيه تمييز الواقع 
مــن الخيــال عنــد ارتــداء نظــارات الواقع 

االفتراضي. 
عــن  هنــا  والحديــث 
عالم خيالــي ُيمكن فيه 
التجــّول  للُمســتخدم 
فــي شــوارع افتراضية، 
والدراســة  والعمــل 
بطريقــة  والتســّوق 
تفاعلنا  ُتحاكي طريقــة 
عاملنــا  مــع   اليوميــة 

الحقيقي.
ومــن أجــل الوصــول إلى 

تجربة أكثر إقناًعا وتحاكي الواقع الحقيقي، 
ما زال على مطّوري تلك التقنية حل مشــكلة 
رئيســة وهــي كيفية نقــل حاّســة اللمس من 

العالم االفتراضي إلى العالم الحقيقي. 
مــع كل التطــورات التــي تشــهدها تقنيــات 
الواقع االفتراضــي، يبقى التفاعــل مع هذا 

العالم ُمقتصًرا على الصورة والصوت. 
لكن يتــم حالًيا تطوير العديــد من التقنيات 
والحلول اُملقترحة التي ستسمح للمستخدمني 
بالتفاعــل مــع العناصــر االفتراضيــة عبر 

بملمســها.  والشــعور  وتحريكهــا  إمســاكها 
ر حالًيــا ما بني  وتتنــوع التقنيــات التــي ُتطوَّ
القفــازات إلى البدالت الكاملــة املزودة بما 
Haptic Actua- عــرف باُملحّركات اللمســية ُُ 
tor التي ُتعطي للُمســتخدم إحســاس اللمس 
عبر جعل العناصــر االفتراضية قادرًة على 
إطالق ُمحّفزات كهربية أو ضغطية بطريقة 

ُتعطي اإلحساس املطلوب. 
وتعمل عدة شــركات حالًيا علــى تطوير هذه 
شــركة  منهــا  التقنيــة، 
Owo Game اإلســبانية 
التــي طرحــت قميًصــا 
علــى  ارتــداؤه  يمكــن 
البشــرة ُمباشــرًة يقوم 
بعمــل تحفيــز كهربائي 
بتغييــرات مختلفــة من 
منطقتــي  علــى  التّيــار 
لتوليد  الصدر والجــذع 
كهربائيــة  لســعات 
خفيفة ومدروســة يمكن 
أن تؤدي كذلك حســب الحاجــة إلى تقليص 
بعض العضالت بهدف إعطاء شــعور بتلّقي 
الرصــاص والطعنــات أو االنفجــارات فــي 

األلعاب.
وفي الواليــات املتحــدة تعمل شــركة ُتدعى 
HaptX على تطوير قفــازات يمكن أن ُتعطي 
ُمرتديهــا شــعوًرا دقيًقــا بملمــس األشــياء. 
وتعتمد القفازات التي تطورها الشــركة على 
تقنيــة ُمختلفــة تقول إنها أكثر دقــة وواقعية 

من التيار الكهربائي. 

توصل فريق العلماء من "جامعة ســتانفورد" 
الوطنــي   ،SLAC "ســالك"  ومختبــر 
للمسرعات الذرية في الواليات املتحدة، إلى 
حل املشــكلة املعقــدة املتصلة بنشــوء دوائر 
صغيــرة مقفلــة ومضــرة تــؤدي إلــى تعطل 
بطاريات الليثيــوم املعدنية من الجيل املقبل 

لتلك البطاريات. 
تســري  أْن  [يفتــرض 
وتســتقر  الكهربــاء 
بسالســة داخل بطارية 
وبطريقــة  الليثيــوم. 
بقيــت لغــزًا قبــل اآلن، 
فجائــي  تكــون  لوحــظ 
لدوائــر مغلقة يتضارب 
الســالب  القطبان  فيها 
داخــل  واملوجــب 

إلى  يــؤدي  البطاريــة، ما 
ــة مــن  اســتنزاٍف ســريٍع ملخــزون البطاريَّ

الكهرباء. 
وقــد توصل علماء ســتانفورد إلــى حل ذلك 

اللغز].
وأشــار العلماء إلى أنَّ النتائــج التي خلصوا 
إليهــا ربما تعــود بفوائد مهمــة على صناعة 

السيارات الكهربائية.
كــون  علــى  االعتمــاد  جــرى  اآلن،  وحتــى 
بطاريــات الليثيــوم املعدنية القابلــة إلعادة 
الشــحن خفيفة الــوزن، وقابلة لالشــتعال، 
وتختــزن قــدرًا كبيــرًا مــن الطاقــة ويمكن 

شحنها بسرعة كبيرة.

وعلــى رغم ذلــك، بقيــت بطاريــة الليثيوم 
حتى اآلن غير مالئمة لالستخدام التجاري 
نتيجــة اإلجهاد امليكانيكــي الذي تتعرض له 

أثناء الشحن.
تطرق إلــى هذه املشــكلة الباحث املشــارك 
في الدراســة ويليام تشو من "كلية ستانفورد 
دوير لالســتدامة" األميركية، وأشار إلى أنه 
"مجــرد حدوث تقّعر بســيط فــي البطارية، 
عــن  يســفر  ربمــا  اعوجاجهــا  أو  ثنيهــا  أو 
ــة  نانويَّ شــقوٍق  حــدوث 
أو بالغة الصغر  الحجم 
يســمح  ما  املــواد،  فــي 
إلــى  الليثيــوم  بدخــول 
مســارات اإللكتروليــت 
ويتســبب  الصلــب، 
تاليًا في حــدوث تماس 
كهربائي". وأضاف تشو 
"حتى الغبار أو الشوائب 
تجــد  التــي  األخــرى 
إلــى البطاريــة  طريقهــا 
ة التصنيــع في مقدورها أْن تولد  خالل عمليَّ
ضغطًا كافيًا يتسبب في تعطل هذا الجهاز". 
فــي ســنوات ماضية، تركــت هــذه املعضلة 
الباحثــني في حيرة مــن أمرهم، إذ افترض 
البعــض منهم أنها تعــزى إلــى التدفق غير 
املقصود لإللكترونــات، بينما ادعى آخرون 

أنها مشكلة كيماوية. 
نهضــوا  ســتانفورد"  "جامعــة  علمــاء  لكــنَّ 
أنَّ  يؤكــدوا  كــي  تجربــة   60 مــن  بسلســلة 
املشــكالت كانــت فــي الواقــع ناجمــة عــن 
تصدعــات وخدوش وشــقوق بالغــة الصغر 

داخل إلكتروليتات صلبة من السيراميك.

تعتزم شــركة آبل إضافة هاتف جديد إلى 
هواتف آيفون العام القادم قد يحمل اســم 
"آيفــون آلتــرا" Ultra عند طــرح هواتفها 
القادمــة مــن سلســلة "آيفــون 15"، وذلك 
 وفًقــا لتقريــر نشــرته صحيفــة بلومبيرغ 

ة. األميركيَّ
أنَّ  التقريــر  وأوضــح 
ما تخطط له الشــركة 
لن يكــون ُمجرد تبديٍل 
الســم هاتفهــا األقوى 
 Pro ماكــس)  (بــرو 
Max إلــى (آلترا)، بل 
جديًدا  خًطــا  ســيكون 
مــن هواتف آبــل يتمّتع 
بأعلــى امليزات التقنية 
الهاتف  سيقدمها  التي 

ُملستخدميه.
ورغــم أن آبــل لم تؤكد هذا الخبــر، إال أنَّ 
املديــر التنفيــذي للشــركة (تيــم كــوك) 
قــد أملح - وفًقــا للتقرير - إلــى ذلك خالل 
اجتماٍع له مع املســتثمرين في الشركة، إذ 
قال إنَّ املستهلكني مســتعدون لدفع املزيد 
من أجل الحصول على أفضل هاتف آيفون 

يمكنهم الحصول عليه. 
وذكــر أنَّ هواتــف آيفــون أصبحــت جزًءا 

أساســًيا مــن حيــاة مســتخدمي الهاتف 
الذيــن يعتمدون عليــه للدفــع اإللكتروني 
والتحكم في أجهزة املنــزل الذكي وإدارة 
بياناتهــم  وتخزيــن  الصّحيــة  حياتهــم 

املصرفية. 
وُتخطــط آبــل للقيــام باملزيد مــن تمييز 
هواتف آيفــون 15 املختلفة من حيث املواد 
ومواصفــات  التصنيــع  فــي  اُملســتخدمة 

املعالج والكاميرا. 
فإنَّ  التقرير  وبحســب 
امليــزات  ضمــن  مــن 
تزويــد  عــة 

ّ
املتوق

هاتــف (بــرو ماكس) 
تمنح  ُمكّبــرة  بعدســة 
التكبير  الهاتف ميــزة 

البصري. 
ما  الواضح  غيــر  ومن 
الــذي ســيميز هاتــف 
"آيفون آلترا" عن هاتف "برو ماكس" الذي 
ُيعــد حالًيــا األقوى في السلســلة، لكن من 
املحتمــل أن يقدم كاميــرا أفضل ومعالًجا 
أســرع ومن الوارد أن يحمل شاشــة أكبر. 
ُيذكــر أن هذه لــن تكون املــرة األولى التي 
تستخدم فيها آبل االســم ”آلترا“ في أحد 
منتجاتهــا، حيــث طرحــت بالفعــل العام 
 Apple Watch Ultra ســاعة  املاضــي 

.M1 Ultra ومعالجها األقوى في فئته

 

وبات انتشــار "التزويــر الفائــق الواقعّية" يطرح 
تحديًا كبيرًا علــى صعيد التضليل اإلعالمي، إذ 
يســتخدم الــذكاء االصطناعي للقيام بواســطة 
التالعــب الرقمــي بتبديــل وجه بوجــه آخر في 
فيديو أو تزوير كالم شخصية بصورة واقعّية إلى 

حّد مدهش.

تقنيات الذكاء االصطناعي
وفي هــذا الســياق، أعلنت "ميتا"، الشــركة األم 
لفيســبوك، العــام املاضي ســحب فيديو ينطوي 
على "تزوير فائــق الواقعية" للرئيــس األوكراني 
فولوديمير زيلينســكي يدعو املواطنني إلى إلقاء 

السالح واالستسالم للقوات الروسية.
وروت كايــت آيزاكس، البريطانية الناشــطة من 
أجل ســحب املحتويــات اإلباحية املنتجــة بدون 
الحصــول علــى موافقة مــن موقــع "بورنهاب"، 
متحدثة لبي بي ســي في تشرين األول، كيف أنها 
"انهارت" حني ُنشر فيديو إباحي "فائق الواقعّية" 

يستخدم وجهها على تويتر.
وحــّذر خبــراء هــذا القطاع بــأنَّ مبتكــري هذه 
املحتويــات تخّطــوا أدوات رصدهــا، موضحني 
أنهــم يعملــون بــدون كشــف هوياتهم بواســطة 
تقنيات الــذكاء االصطناعي التــي كانت تتطلب 
في ما مضى مهــارات متخصصة غير أّنها باتت 

متاحة بصورة واسعة وبكلفة متدنية.

"أسلحة بلبلة شاملة"
ويثير شــيوع التوليد التلقائي للمحتويات بالنص 
والتسجيل الصوتي والفيديو، وأخطار استخدامه 
بصــورة ضاّرة بهدف االحتيــال املالي أو انتحال 

الهوية مثال، مخاوف كبرى عبر العالم.
ووصفــت مجموعــة "يوراجيــا غــروب" لتحليــل 
أخطار هذه التقنيات بـ"أسلحة البلبلة الشاملة".

وأقــرت الشــركة البريطانيــة الناشــئة "إيليفن 

البز" التي تطّور أداة الستنساخ األصوات بفضل 
الذكاء االصطناعي، هذا األســبوع بأنها ترصد 
"عددًا متزايــدًا من االســتخدامات التعّســفية" 

لبرنامجها.
ونشــر مســتخدمون فيديــو وّلدوه بواســطة هذه 
األداة، يقــرأ فيــه صــوت مستنســخ عــن صوت 
املمثلــة إيمــا واتســون مقطعــا من كتــاب هيتلر 

"ماين كامف" (كفاحي).
وقد يقود انتشــار التزويــر الفائــق الواقعية إلى 
مــا وصفته وكالة الشــرطة األوروبيــة "يوروبول" 
بـ"حرب نهاية العالم املعلوماتية"، وفق ســيناريو 
يكــون فيه العديــد من األشــخاص عاجزين عن 
التمييز ما بــني الواقع والتخييــل ومعرفة ما هي 

مصادر األنباء املوثوقة.

ناشر فائق للتضليل اإلعالمي
وأعلنــت الصني التي تتصدر الــدول على صعيد 
تنظيــم التكنولوجيــات الجديدة، مطلــع كانون 
الثانــي دخول قانــون جديد حيــز التنفيذ ينظم 
ويفــرض  الواقعيــة،  الفائــق  التزويــر  قطــاع 
علــى الشــركات الصينيــة التي توفر هــذا النوع 
مــن األدوات الحصــول علــى الهويــة الحقيقية 

ملستخدميها.
كما يلزم القانون إدراج إشــارة علــى املحتويات 
املنتجــة بواســطة "التزويــر الفائــق الواقعيــة" 

لتفادي "أي التباس".
واعتبرت الهيئة الناظمــة لالنترنت الصينية أن 
التزويــر الفائــق الواقعيــة يطرح "أخطــارا على 
األمــن القومي واالســتقرار االجتماعــي" إذا لم 

يتم ضبطه وتنظيمه.
وفــي الواليات املتحــدة، يدعو عدد مــن أعضاء 
الكونغرس إلى تشكيل مجموعة عمل متخصصة 
فــي مراقبة هــذا النوع مــن التزويــر، غير أنهم 
يواجهون معارضة شــديدة من ناشطني من أجل 
الحقــوق الرقمية يحذرون من أن هــذه التدابير 

قد تكبح االبتكار أو تحد من حرية التعبير.

أما في أوروبــا، فأعلنت الحكومة البريطانية في 
تشــرين الثاني/نوفمبر أنها تعتزم حظر تشارك 
الفيديوهات اإلباحية املنتجة بواســطة "التزوير 
الفائق الواقعية" التي تعّد بدون موافقة الضحايا.
من جهتــه، يعمل االتحاد األوروبي على مشــروع 
قانــون يعــرف بـ"قانــون الــذكاء االصطناعــي" 
يهدف إلى تشــجيع االبتكار وتفادي التجاوزات، 

على أن يتم إقراره قبل نهاية العام.
ويفرض القانون بصورة خاصة على املستخدمني 
اإلشــارة إلــى أّنهم ينشــرون محتوى يســتخدم 
"التزوير الفائق الواقعية"، لكن البعض يعتبر أن 

القانون غير كاف.

ة ترميم الثقة الرقميَّ
وقــال جيســون ديفيــس األســتاذ فــي جامعــة 
سرقوســة "كيــف يمكــن ترميــم الثقــة الرقمية 
بواســطة الشفافية؟ هذا هو الســؤال الحقيقي". 
وتابع أن "أدوات (الرصد) آتية وهي آتية بصورة 
ســريعة علــى األرجح. لكــنَّ التكنولوجيــا تتقدم 

حتمًا بسرعة أكبر. 
وكما هي الحال بالنســبة إلى األمن السيبراني، 
لــن نتمكن أبدًا من تســوية هذه املشــكلة، كل ما 
يمكننــا أْن نأمــل بــه هو الحفــاظ علــى الوتيرة 

الحالية".
ويجد العديدون صعوبات في اســتخدام األدوات 
الجديدة مثل برنامج الدردشة اآللي "تشات جي 
بي تي" الذي ابتكرته الشــركة الناشئة "أوبن إيه 
آي" فــي كاليفورنيا والــذي يمكنه توليد نصوص 
ومقــاالت أو حتــى قصائد بناء علــى الطلب وفي 

بضع ثوان.
ووصفته "نيوزغارد" التي تقيم مصادر املعلومات 
بحســب موثوقيتهــا، في دراســة صــدرت أخيرا 
بأنه "الناشر الفائق الجديد للتضليل اإلعالمي" 
بعدما أعطى البرنامــج أجوبة "خاطئة ومضللة" 
ألســئلة حول كوفيد - 19 أو حــوادث إطالق النار 

في املدارس.

ُتظهر هذه الصورة التوضيحية بياًنا مزيفًا للرئيس األوكراني زيلينسكي يدعو جنوده إلى إلقاء السالح... (أ ف  ُتظهر هذه 
الصورة التوضيحية بياًنا مزيفًا للرئيس األوكراني زيلينسكي يدعو جنوده إلى إلقاء السالح... (أ ف ب)



ة لألمني العام لالتحاد الشاعر د.عمر  ة واإلنسانيَّ احتفى اتحاد األدباء والكّتاب في محافظة ذي قار بالتجربة الشعريَّ
ة  ة واألدبيَّ السراي، وحضر االحتفالية عدد كبير من األدباء واملهتمني بالثقافة في املحافظة التي بدأت الحركة الفنيَّ
ة التي طغت على األحداث فيها، وعطلت أنشطتها املعتادة. تتعافى فيها بعد أعوام من الركود، نتيجة األوضاع األمنيَّ

على تقاسيم عود العازف الشاب وائل زغير ألقى السراي أجمل قصائده، وسط موجة من التصفيق الحار دوت بها قاعة 
املركــز الثقافي الذي احتضنــت املحتفى به، أعجابا باألداء املتقن الذي عرف عنه، فقــد مزج أعذب ما في قصائده مع 
موســيقى زغيــر، املوهبة الفنية اآلتية من أعماق الجنوب والتي ينتظر منها أن تكــون عالمة فارقة في العزف على العود 

مستقبًال.

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

أثارت الفنانة نســرين املال من خالل 
معرضها الشــخصي األول الذي حمل 
عنوان «نســاء الشــواكة» معاناة املرأة 
العراقيــة بــني املجتمعــات املتعاقبــة 
عبر األزمان بأسلوب فني اتسمت فيه 
بالجراءة والجماليــة اللونية في طرح 

الثيمة املراد ايصالها للمتلقي.
وال يــزال املعرض يشــرع أبوابــه بعد 
الفنانــني  كبــار  قبــل  مــن  أفتتــح  أن 
واإلعالميــني  واملثقفــني  التشــكيليني 
يوم الخميس املاضي على قاعة املعهد 

الثقافي الفرنسي.
لـــ  حديثهــا  خــالل  املــال  نســرين 

: تجربتي جاءت  «الصبــاح“ قالــت، إنَّ
من منطقتي القديمة «الشواكة»، وقد 
اختــرت مفــردة النســاء ألنــي تأثرت 
البســيطة، وهــن  كثيــرًا بجلســاتهن 
يتقاسمن الحديث والتدّبر واملساعدة 
في مــا بينهن، فلقــد أتعبهــن الزمن 
بســبب الظروف التي تعايشت معهن، 
بصبرهــن  الحيــاة  مآســي  فتكبــدن 
 وشموخهن، فأخذ الزمن يتعب الجسد 

والوجه». 
وأضافــت: لكننــي كنــت أرى العطــاء 
هذا، هو قمة الجمال عندي، فحاولت 
اختزال شــكل املرأة بطريقة هندسية 
ومالمــح  وجوههــن  تجاعيــد  عبــر 
الجمال والرشاقة التي كانت ال تغيب، 

الفتــة إلــى أن املعرض الــذي ضم 34 
لوحــة، غايتــه الدفاع عــن حقهن في 
الحياة، وبأن يكون لهن رأي وأمان من 

املجتمع الذكوري الذي كان واليزال. 
أحجــام  اختــالف  وبخصــوص 
اختيــار  أن  إلــى  أشــارت  اللوحــات، 
أحجام األعمال كان يفرضه الســكيج 
عندما أرسمه، ســواء الشكل طوليا أو 
مربعا أو مســتطيال، صغيرًا أو كبيرًا، 
حســب األفكار التي استوحيتها وتمأل 
مخيلتــي، مؤكــدة أّنهــا «تســتعد بعد 
االنتهاء من معرضها الشخصي األول 
إلــى الشــروع بفكرة جديدة أرســمها 
بأســلوب مختلف وســأعلن عنــه بعد 

إنجازه“، وفقًا لتعبيرها.

من جانبــه، أبــدى الفنان التشــكيلي 
محمــد قاســم، إعجابه بمــا فرضته 
الفنانة فــي مقترحهــا الجمالي حالة 
من تأثيث العمل الفني ببعد تصميمي 
فــي نظام الشــكل والتكوينــات، وهذا 
ما تكشــفه االســكيجات االولية والتي 
تحولــت إلــى أعمــال اتخــذت طابــع 
التجريد وتخلص الشكل من مرجعياته 
األولــى، مؤكدًا أن «صاحبــة املعرض 
تعمل بإرادة التحدي والتخلص من كل 
ما يقيم لها حدود أو معايير اشــتغال، 
فهــي تعلــن رحلــة الســفر التقني في 
املــادة واختبار الحلــول األكثر فاعلية 

وجمال». 
املعــارض  قســم  مديــر  أشــار  فيمــا 

التشــكيلي فــي وزارة الثقافــة، مازن 
منــذر إلــى أن املعــرض احتــوى على 
جميــع  فــي  تجمــع  تشــكيلية  وحــدة 
اللوحــات املعانــاة اإلنســانية وحاالت 
من الحياة عبرت عنهــا بطاقة لونية، 
أما األســلوب الحركي من أفكار داخل 
اللوحــة واســتعمالها لأللــوان بشــكل 
جيــد يثبت بوجود الخبــرة لديها على 
الرغم من أن هذا املعرض الشخصي 
األول لها، متمنيًا أن تكون هذا البداية 
الجميلــة التــي هيمــن عليهــا البعــد 
الفلســفي، انطالقة إلقامــة معرضها 
املقبــل الذي ســيكون بــكل تأكيد ذي 
طابع إبداعي اليقل شــأنًا عن املعرض 

الحالي.
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تمنح الحروب والكوارث التي يمر بها 
الفيلسوف  بمسؤولية  إحساسًا  العالم 
اإلحساس  وهــذا  ة،  الكونيَّ ورسالته 
في  الفيلسوف  ــؤرق  ي ما  هو  العميق 
البحث عن معنى أصيل يربط اإلنسان 
بعض  تشير  ما  ــادة  ع مجرد.  بعالم 
اإلنسان  حياة  في  ــة  األولــّي الــدوافــع 
عما  والبحث  املعنى،  عن  البحث  إلى 
تمسك  التي  فالعواطف  أبـــدي،  هــو 
هي  نفسه  الوقت  في  وتمزقه  بالعالم 
عواطف تجعل العالم جديرًا بالتجربة 
واملعرفة. حتى لو لم يكن هناك معنى، 
كفيل  معنى  عن  البحث  مجرد  فــإّن 
وداللة.  هدف  ذات  الحياة  يجعل  بأن 
والفيلسوف  الكاتب  يــرى  هنا  ومــن 
برديائف  نيقوالي  الروسي  الوجودي 
الذي  اإلنسان  أن   ،(1984  1874-)
الحياة،  بمعنى  يتعلق  اعتقادًا  يصل 
الوجود  من  حالة  إلى  وصل  أنه  معناه 

مشحونة بذلك املعنى. 
التي  والعواصف  والعذابات  املحن  إنَّ 
البشر  تضع  اإلنساني  الوجود  تجتاح 
الالمعقول،  الحياة  سر  مواجهة  في 
عذاب  مصدر  يشكل  الــذي  فالعالم 
بنفسه،  هالكه  يصنع  عالم  لإلنسان، 

ويضفي  دائمًا،  يضيء  ذلك  مع  لكنه 
املعنى على الفجيعة.

االغتراب األصيل وبداية التفلسف 
املصيرية  اللحظات  برديائف  شهد 
التي عانتها أوروبا في الحرب العاملية 
ــزان  وأح انهيارات  من   ،1940 عــام 
العالم  هذا  على  وشهد  ُمراقة،  ودماء 
إلى  اإلنــســان  حــّولــت  التي  وقسوته 
ضــرورات  وطــأة  تحت  محطمة  دمية 
مسحوقًا  اإلنــســان  فكان  تــرحــم،  ال 
برديائف  وجد  حيث  اإلرادة،  ومشلول 
نفسه مدفوعا ً إلى تأمل املوت كحدث 
له داللته األساسية في الوجود والوعي 
اإلنساني، حتى حياة برديائف نفسها 
والتعقل،  للحكمة  خاضعة  تكن  لم 
التي  الالمعقولة  طبيعتها  يدرك  وكان 
برديائف  عانى  بها،  التنبؤ  يمكن  ال 
في حياته من الفزع والقلق الوجودي، 
وفترات نشوة مفرطة تلتها فترات من 
السؤال  لكن  بالضيق،  والشعور  الكآبة 
سؤال  هو  برديائف  يــراود  ظل  الــذي 
اإلنسان  في  الباطني  تأمله  من  نابع 
واألشياء، أال يمكن أن يمتلك اإلنسان 
واقعًا أصيًال، أال يمكن لطبيعة األشياء 

نفسها أن تعلو على العالم املنكوب؟ 
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عندمــا أكتُب أقُع في أســِر ما أكتُب، كأني 
أســافُر بســيارة تتيه فــي صحــراء ليًال، 
 أحيانا أتخبُط وأحيانا أهتدي، يكشُف لي 

التخّبُط دروًبا لم أعرفها من قبل. 
 ليســت لــدي قواعــُد ُملِزمــة للكتابة، وال 
طقــوس مفروض علــّي أن أخضع لها، وال 
كره نفســي على االنصياع له، وال 

ُ
برنامج أ

خارطة رسمُتها أنا أو رسمها غيري.
ال طقــوس أتباهــى بهــا فــي الكتابــة، ال 
طريقــة خاصــة أو عــادة مســتحِكمة، ال 

أوقات صارمة دقيقة منضبطة. 
 وجــود 

َ
 بوصفهــا تجربــة

َ
أعيــش الكتابــة

أحّققها وأتحّقق بهــا، أتذوقها كما يتذوق 
 

ُ
 وجــود للــذات. تجربة

َ
كلُّ إنســان تجربــة

 وشــاقة، طاملا وقع 
ٌ

الوجــود هــذه شــائقة
الكاتــب املفتــون بصنعتــه فــي أســرها، 
ولفرط اندكاكه بها ليس بوســعه الفكاُك 
منهــا والذهــاُب إلــى غيرهــا، مهما كان 
إغــواُء الصنعــة األخــرى ومهمــا كانــت 

مكاسُبها.
 أكتــب قناعاتي لحظة الكتابة،  أحــاول عندما أكتب أن أكون 

موضوعًيا، أعبر عن ذاتي كما هي بحياد  ما أمكنني ذلك. 
أعرف أن  اإلنســاَن عندما يتحدث عن الــذات حياُده صعٌب 
جًدا.  اإلنســان كائٌن بارع في إخفــاء عيوبه وثغراته، والتكتم 
على مواطن هشاشــته ووهنه. أعجز عن أن أكوَن كاتًبا تحت 
 معروضة للبيع، فشلت أن أكوَن 

ً
الطلب أو تكوَن كتابتي ســلعة

 
ُ

ة، أعرُف أني ال أنفرُد بذلك، كلُّ َمْن تكوُن الكتابة  آليَّ
ً

ة شخصيَّ

 وجود في حياته ال يمكن أن يكوَن كائًنا آلًيا، تتسم كلُّ 
َ

تجربة
تجربة وجوٍد بفرادتها. في ممارسة الكاتب للكتابة يرى ذاَته 
كّل مــرة بطــوٍر وجودي آخر، ال تستنســخ 
أطــواُر وجــوده اآلتيــة أطــواَره املاضيــة. 
 الجرح أعمُق 

ُ
أحياًنا يكتب الجــرح، كتابة

تجارب الكتابــة وأوجُعها وأغزُرها معنًى، 
عندما يكتب الجرُح يشفى اإلنسان.

يســعى الكاتُب املبدع على الدوام أن يعثر 
علــى صوِتــه الخــاص، ولغتــِه الصافية، 
وطريقــِه الــذي ال يمّر عبر طريــق غيره، 
طريقه الذي ال يوصله إلى نهايات مغلقة. 
ال يمكن لإلنســان اكتشــاُف الطريق حني 
يقــاد كأعمــى. هــدُف الكتابــة أن يتلمس 
اإلنســاُن الضوَء الذي يدله على الطريق، 
 الوصول 

َ
وفي هــذا الضوء يرســم خارطة

إلى ما ينشــده بأقرب الطــرق. َمن يعجز 
عن اكتشــاف طريقــه بنفســه يعجز عن 
يعــرُف  دليــٌل  يقــودك  عندمــا  اإلبــداع. 
الطريَق من دون أن تكتشَف أنت الطريق، 
تضّيع أثمَن تجربة اكتشــاف في حياتك، 

وتصبح كأنك معاٌق يسير بغير أرجله.
ال  أتقّيــد بخطة فــي الكتابة، وال أقّيد طالبي الذين أشــرف 
عليهم في الدكتوراه واملاجســتير بخطــة صارمة، أقول لكلٍّ 
منهم  مارس اجتهاَدك في كلِّ شــيء،  في الكتابة، وفي رســم 
الخطــة. في أثنــاء الكتابة ربما تســتجّد لديك أفــكاٌر ثمينة 
ــة، حــاول أن تضيــَف أو تحذف،  وتظفــر بمعطيــات إضافيَّ
حــاول تبتكر، تعّلــم التفكيــَر الحّر، تمــّرن علــى أن تناقش 
 َمن تقرأ له. ليــس املهم أن تكون 

ُ
مــا تقرأ مهما كانــت مكانة

 
ُ

 الجيدة خارطة
ُ

خطُتك كســكة قطــار ال تحيد عنها.  الخطــة

طريٍق أولية تتوســع أو تتقلص أو ُتســتبَدل، حاول البحَث عن 
االختــالف أكثر مما تعمل على االستنســاخ، حــاول أن تفكر 

بعمــق أثناء الكتابة، وراجــع أكثر من مرة 
ما كتبــَت بهدوء وتأمــل فيه بدقــة. اكتب 
وأنــت تســتحضر آراَء القــراء النابهــني 

ومواقَفهم من كتابتك.
عندمــا أكتب أفكــر كثيًرا بالقــارئ، وإن 
كنُت أكتب لنفســي قبــل الكتابــة للقّراء، 
أخاطب نفسي قبل مخاطبة القّراء، وأعّلم 
نفســي قبل أن أكــون معّلًما ألحــد. أحاول 
ة،  البحَث عــن إجابات ألســئلتي الوجوديَّ
ة، عسى  واكتشاَف حلول ملشكالتي الفكريَّ
 

َ
أن ينكشــف لي النوُر الذي ُيضيُء خارطة

النجاة. يهمني أن أكتشــف نفســي قبل أن 
ر نفسي قبل أن أغّير  أكتشف العالم، وأغيِّ
العالم. أحــاول أن أعّبر عن ذاتي كما هي 
عندمــا أكتب، أســعى بحمــاٍس ألن يكون 
 تأمالٍت 

َ
مــا أكتبــه وأتحدث بــه خالصــة

ة، وتعبيــًرا عن خبــرٍة روحّية وحياٍة  عقليَّ
 اكتشــافاتي لذاتي، 

َ
أخالقّية. أحاول كتابة

واالعتراَف بثغراتي، ومواطِن هشاشــتي، 
والتمريَن على شــجاعة اإلعالن عــن أخطائي، لعل اإلعالَن 
عنها يشــفيني من مواجــع النــدم ويحّررني مــن تكرارها، 
يهمنــي البوُح بشــيٍء من جروحي الغاطســة عســاني أطفئ 
جمرَتهــا بداخلي. مشــغوٌل علــى الدوام برحلتــي في أعماق 
 ال 

ُ
نفســي، واستكشــاِف ما هو غاطٌس في ذاتي. هذه الرحلة

تتوقــف، وال تصل نهاياِتها املغلقــة، ولن تبلغ قاًعا أخيرة. كلُّ 
يوم يتكشُف في هذه الرحلة األبدّية ما كنت أجهله عن ذاتي، 
وعن الناس من حولي، وما ال أعرفه من غموض الشــخصّية 

اإلنسانّية وتناقضاتها.
َمن يقــرأ كتاباتي بوســعه أن يرحــل معي ويطلع على شــيٍء 
مــن محطــات حياتــي. تــدور كتاباتي في 
آفاق ســيرتي الذاتية، أحاول كتابتها بلغة 
صافية، وأبوح فيها بمــا يمكنني اإلعالُن 
 نسجْتها أقداري وآالمي 

ٌ
عنه، وكأنها لوحة

ومواجُع حياتي. 
 أحاول التحدَث فيها عن شيٍء من ضعفي 
قبــل قوتــي، وهشاشــتي قبــل صالبتــي، 
وجهلي قبل علمــي، وعواطفي قبل عقلي، 
 وأسئلتي قبل أجوبتي. أحاول اإلعالَن فيها 
عن شــيٍء من إخفاقاتي قبــل نجاحاتي، 
وضعفــي قبل قوتي، وقلقي قبل ســكينتي. 
أكتب لنفســي قبل غيري، أحاول أن أكوَن 
ًبــا  أكتب ألغــوص في عوالــم الذات.  منقِّ
 الكتابة الجيدة تتكشف فيها سيرُة الذات 
ــة، كلُّ كتابة تعّبر عن  وأطواُرهــا الوجوديَّ
 بمقدار 

ً
تجربٍة معيشٍة للكاتب تكون شائقة

ما هي شقّية، مريرًة بمقدار ما هي عذبة. 
كتاباتي ســيرٌة ذاتّية ملا تراكم من تجارب 
وجروح مريــرة وخبرات مختلفة عشــُتها 

عبر محطات حياتي املتعّددة واملتنوعة.
يخطــئ من يتوهــم أن كاتــَب هذا النــّص يدلــي بتوصيات 
جاهزة لتدريب الكّتاب وتوجيه القّراء. ال أقّدم أية توصيات، 
ــا علــى عقــل أحــد، يهمنــي تحريــُر العقل من  لســُت وصًيّ
الوصايات مهما كان القناُع الــذي تتلّبس به، ومهما اتخذت 
 الجادة تتطلب ذاًتا صبورة، وعقًال 

ُ
لها من تســميات. الكتابة

ــا، وتراكًما  يقًظــا، وإرادة شــجاعة، وضميــًرا أخالقًيــا حّيً
لقراءات نوعية، وِمَراًنا متواصال.

 

احتفى اتحاد األدبــاء والكّتاب في محافظة 
ة  واإلنســانيَّ ة  الشــعريَّ بالتجربــة  قــار  ذي 
د.عمــر  الشــاعر  لالتحــاد  العــام  لألمــني 
الســراي، وحضر االحتفاليــة عدد كبير من 
األدبــاء واملهتمــني بالثقافــة فــي املحافظة 
ة تتعافى  ــة واألدبيَّ التي بــدأت الحركة الفنيَّ
فيها بعد أعــوام من الركود، نتيجة األوضاع 
ــة التــي طغــت علــى األحــداث فيها،  األمنيَّ

وعطلت أنشطتها املعتادة.
على تقاسيم عود العازف الشاب وائل زغير 
ألقى الســراي أجمل قصائده، وســط موجة 
مــن التصفيق الحــار دوت بهــا قاعة املركز 
الثقافي الذي احتضنت املحتفى به، أعجابا 
بــاألداء املتقن الــذي عرف عنــه، فقد مزج 
أعــذب ما فــي قصائده مع موســيقى زغير، 
املوهبــة الفنيــة اآلتيــة من أعمــاق الجنوب 
والتــي ينتظر منها أن تكون عالمة فارقة في 

العزف على العود مستقبًال.
ثــم قدم الكاتــب علي عبد النبي ســيرة عن 
ة التــي تركت  اســهامات الســراي الشــعريَّ
بصمــة واضحة فــي تطويــر حركة الشــعر 
في العــراق، إلى جانب إنجازاتــه في اتحاد 
األدبــاء والكّتاب. ووصف عبــد النبي تجربة 
ة ومتماسكة  ة بأّنها متراصَّ السراي الشــعريَّ
وفيها عمق ومشاعر عذبة، لذا هي تؤثر فينا 
ونتفاعل معها. وأعرب رئيس األدباء والكتاب 
ال عن سعادته  في ذي قار الشاعر علي الشيَّ
بعــودة األنشــطة الثقافّيــة إلــى املحافظة، 
مؤكدا اســتمرارها في قابل األيام، ومشيرًا 
إلى أن اســتضافة الشــاعر د.عمر الســراي 
وضيوفه من أدباء بغداد تمثل دعمًا لالتحاد 
الــذي بــدأ يتنّفس الصعــداء، الفتــا إلى أن 
التجربة الشــعرّية والثقافّية للســراي مهّمة 
وتركــت بصمة واضحة على خارطة الشــعر 
العراقي والعربي، فضًال عن دوره الكبير في 

ألفة اتحاد األدباء كونه أمينا له.

فيما وصف الشاعر املحتفى به اللقاء بأدباء 
املحافظــة بأّنــه "هديــة كبيــرة ال يســتطيع 
شــخص أن يتــوج قلبــه بمثل هــذه الهدية"، 
لــذا ال يســعني إال أن أتوجــه بالشــكر إلــى 
هذه املدينــة الفاضلة وإلــى اتحادها املبدع 
واملجتهــد املصــرة علــى تقديــم كل مــا هو 

جميل.
وقال الســراي: أنا ســعيٌد بوجــودي في هذه 
الكــرم والجمــال  املعطــاء مدينــة  املدينــة 
واألصالــة وهــي تحتضن تجربــة تحاول أن 
تقول شــيئًا وســط كل هــذه األصــوات التي 

تتعالى هنا وهناك.
ة في  يذكر أنَّ الســراي بــدأ مســيرته األدبيَّ
تســعينات القرن املاضي شابًا مولعًا بالشعر 
وفنونــه، لــذا درس اللغة وآدابها، ثم أســس 
نادي الشــعر العام 2005، كمــا ترأس عددًا 
مــن املجالت واملطبوعــات املختّصة باألدب 
إلــى جانب عملــه معدًا ومقدمــًا للعديد من 
البرامــج الثقافّيــة فــي القنــوات العراقّية، 
كمــا وأصدر فــي الشــعر مجموعــات عدة، 
أهمها "ســاعة في زمن واقف، ضفائر ســّلم 
األحــزان، حلويــات، وفي مجــال النقد كان 
ة  له حضور أيضا عبر إصــداره كتاب "الهويَّ

والشعر".
كما وحصــد الســراي العديد مــن الجوائز 
من بينها جائزة "اُملميــزون" في لبنان العام 
2004، وجائزة "الصدى" من دولة اإلمارات 
العربيــة املتحــدة، فضًال عن جائزة ســعاد 
الصباح في الكويت، وجائزة الدولة لإلبداع 

الشعري من وزارة الثقافة ملرتني.

 

مثلما عرفت مدينة الكاظمية بدفينيها املبجلني 
اإلمامني موســى الكاظم ومحمد الجواد عليهما 
السالم وتوابع وجودهما املقدس في هذه األرض 
التــي اجتمــع الناس مــن شــتى القبائــل واملهن 
فيها، عرفت املدينة أيضًا بصناعاتها النسيجية 
الرائعة، واســتخدام نســاء الكاظمية العامالت 
فــي صناعة (الشــيلة) وهــي الفوطة النســائّية 
والعصابة، االبريســم فــي تقانة هــذا النوع من 

أغطية الرأس.
كانــت الكاظمية مدينــة النّســاجني ويقول علي 
الزبيــدي مؤلف (شــذرات من تــراث الكاظمية 
في القرن العشرين) إنَّ معمري املدينة يذكرون 
أن ســتائر قصر الخديــوي إســماعيل في مصر 
تمَّ نســجها مــن الحرير الخالص فــي الكاظمية 

ورّصعت بالفضة إلضفاء جمالّية أكبر عليها.
ويعد هذا الكتاب موســوعة مهمة حفظت ملدينة 
الكاظميــة كل تاريخهــا فــي حقــول الصناعات 
الشــعبية، واألدب، واملجالس الثقافية، والبيوت 
املعروفة، واملحالت، والشــخصيات السياســية، 

وكل ما يتصل بالعمران والفن ومظاهر الحياة.
ه ذاكرة متكاملة في كتاب أّلفه وســط ســنوات  إنَّ
من التعب واالســتقصاء والتحليل االســتاذ علي 
عبــد األمير الزبيدي فــي 427 صفحة وأصدرته 
دار العصامــي تحت عنوان (شــذرات من تراث 

الكاظمية في القرن العشرين).
ســميت الكاظميــة بهذا االســم بدال من االســم 
القديم (مقابر قريش) عندما دفن فيها اإلمام 
الســابع موســى الكاظم عليه الســالم عام 183 

للهجرة وحفيده محمد الجواد عام 219 هـ.
وكان ممن دفن فــي مدافن الكاظمية التي كانت 
قبــل هــذا معروفة باســم منطقة مقابــر قريش 
الكثيــر مــن الخلفــاء والثقــاة والقضــاة ومنهم 
الخليفــة العباســي محمــد األمــني (208 هـــ) 
ووالدته السيدة زبيدة (216 هـ) وقاضي القضاة 
أبي يوســف صاحب كتاب (الخــراج) وعبد الله 
ابن حنبل والشــريفان الرضــي واملرتضى وابن 
 األثير، وبشر الحافي وعشرات األعيان والسادة

املوصوفني.
لــم يتــرك الزبيدي فــي عملــه هــذا الكثير ملن 
يأتي بعده من دارســي تاريــخ الكاظمية وتراثها 
وعمارتهــا  ومحالتهــا  وأنســابها  االجتماعــي 
واألحداث التاريخية التي مــرت بها هذه املدينة 

منذ ألف عام أو تزيد.
ويذكر مقدم الكتاب الدكتور حسني علي محفوظ 
قدسية قبر اإلمام موسى بن جعفر(وهو الكاظم 
الــذي ســميت املدينــة باســمه) يقول إن شــيخ 

الحنابلة (ابوعلي الخالل) كان يقول:

(مــا هّمني أمــٌر فقصدت قبر موســى بن جعفر 
فتوّســلت به إّال ســّهل اللــه عليَّ ما أحــب) وقال  
اإلمام الشــافعي (قبر موســى بن جعفــر ترياٌق 

مجّرٌب إلجابة الدعاء)
وفــي الكــرخ وعند نهايــة محلة الجعيفــر، نقول 
نحن الكرخيون (هــذا باب الكاظم) ونعني باب 
ة  قضــاء الحوائج، إيمانــا من الطبقات الشــعبيَّ
برســوخ فضل اإلمــام املبارك وقدرتــه (بإرادة 

الباري) على مساعدة امللهوف املحتاج.
إّنه إيمان كرخي ال شــك فيه وتروى عنه عشرات 
القصص النادرة في مساعدة املحتاج وفك أسر 

املريض من مرضه.. الخ.
نعود إلى موســوعة الزبيدي، فنقــول إّنه تابع في 
القســم األول من الكتاب جانبهــا التاريخي من 
الـتأســيس إلى قيــام الحكم الوطنــي امللكي، ثم 

جاءت فصــول الكتــاب متتابعــة لتقــدم علماء 
وفقهــاء املدينة األفــذاذ وتفاصيل عن حيوات 
القريبني تاريخيًا مثل اإلمام مهدي الخالصي 
الكبير، وســدنة الروضــة الكاظميــة، ورجال 
الفكر فيهــا وهم كثيرون، أمثــال الدكتور علي 
الوردي صاحب اللمحات، وعلي جليل الوردي 
القاضــي الشــاعر، ومحمد فاضــل الجمالي 
السياسي الكبير، والشــيخ العالمة حسني آل 
ياســني عضو املجمــع العلمــي العراقي الذي 
جــاء ولــده البكر الدكتــور محمد حســني آل 
ياســني ليكــون رئيســًا للمجمــع وينهــض به 

نهضة حديثة في الجوهر والعمل اليومي.
وقــد خصص الزبيــدي فصوًال عــن الحياة 
أنواعهــا  بمختلــف  والثقافّيــة  العلمّيــة 
وشــخصياتها قديمــا وحديثــًا، فضًال عن 

رجال الصحافة والفن والقانون والطب.
وقد وقف املؤلــف عند املعاهــد العلمية في 
املدينــة من مــدارس الــى شــخصيات في 
الطب والقانــون والصيرفة، وعاد ليتحدث 

الكاظميــة  (مركــز  اإلدارّيــة  الجوانــب  عــن 

اإلداري – مختارو املدينة- وسائط النقل) وصوًال 
إلــى الحيــاة االجتماعيــة واملهنية فــي املدينة، 
حيث فصــل فــي تاريخيــة املواكب الحســينية، 
وأنواعهــا، وخطبائها، ومجال العزاء النســائي 
فيها واحتفــاالت الكاظمية بليلــة القدر وتقاليد 
الدينيــة  واألعيــاد  رمضــان  بشــهر  االحتفــال 
املقدســة وتقاليد الحج والحملداريــة (متعهدو 
املاللــي  وأشــهر  والكتاتيــب  والعمــرة)  الحــج 
واملاليات اللواتي تســميهن النســاء (األستات) 

وهي كلمة تحويل لكلمة (الست). 
ال يقتصــر عمــل املؤلــف على هــذه الحــدود بل 
يضيف شخصيات املهن االجتماعية األخرى مثل 
املولدة (القابلة) وتاريخ الدفن واســماء أشــهر 
العاملني فــي هذه املهنة ومهن الســقاية وخدمة 
املرقد الشــريف، مــع قائمة بأهم الشــخصيات 

االجتماعية للمدينة خالل مئة عام.
وتولى الباحــث بعد ذلك تخصيــص فصل مهم 
عــن الصناعــات واملهــن فــي الكاظميــة عاقدا 
فصًال عن الصناعة الرئيســة ملدينــة الكاظمية 
وهــي صناعــة النســيج، والصناعات الشــعبية 

األخرى.
لــم يترك املؤلف مهنة من املهــن إّال وفّصل فيها 
وذكــر أســماء أعالمها كرجــال الديــن واألدب 
املتعــدة،  والصناعــات  واملهــن  والصحافــة، 
واألســواق التجاريــة واألحداث العامــة، بحيث 
غدا مرجعًا مهمًا لدراســة الكاظمية من ســائر 

جوانبها املتعددة الزاخرة.
نننننن
ممم
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تتكّشــف داخل فعالّيات املمارســة النقدّية 
األدبّيــة مجموعة من اآللّيــات تمّثل جوهر 
اإلجراء النقدّي في ســاحة العمل، وتندرج 
هذه اآللّيات في دائرة املنهج النقدّي الذي 
يفــرض إجراءاته انطالقًا مــن مرجعّياته 
النظرّية التي ُتوِجب على الناقد االســتعانة 
بهــا، على الرغم من أّن ثّمــة آلّيات قد تعلو 
فــي ســياق أو آخــر علــى الرؤيــة املنهجّية 
النقدّيــة في ضروراتهــا اإلجرائّية القاّرة، 
بحيث تمّثل فضاًء نقدّيًا إجرائّيًا عاّمًا ال بّد 
لكّل ناقــد -مهما كانت رؤيتــه املنهجّية- أن 
يدركها وصوًال إلى ممارســة نقدّية سليمة، 
ومن أبــرز آلّيات اإلجراء النقــدّي في هذا 
املجــال هي آلّية "االســتقراء" بوصفها آلّية 
جوهرّية نقدّية كاملــة الرؤية، في مواجهة 
آلّيــة االســتنباط آلّيــة نقدّيــة تصاعدّيــة 
تســتهدف االنتقال من منطقــة إلى أخرى 

مسلكّيًا داخل رؤية تركيبّية معاِكسة.
ثّمــة آلّيتــان تعمــالن فــي ميــدان اإلجراء 
َتــني ملنهج  النقــدّي بوصفهمــا أداَتــني حرَّ
نقــدّي نصــّي يقــوم علــى فحــص دقيــق 
جــدًا لطبقــات النّص األدبــّي، وهمــا آلّية 
االستقراء وآلّية االستنباط تعمل أحداهما 
عكس األخرى ضمن رؤية نقدّية مشــتركة 
تحــرث أرض النــّص بطريقــة اشــتباكّية 
متضاّدة، وال بّد من وعي حدود اشتغال كّل 
آلّية منهما وحاجة الناقد الســتثمارها في 
التوّغل الحّر داخل أعماق النّص، وتحصيل 
مــا يمكن تحصيله في جولة االســتقراء ثّم 
جولة االســتنباط ألجل تحقيق أعلى درجِة 
تقارٍب وتفاعٍل مع حساســّية النص، وتمّثل 
مقولته وأطروحته املركزّية واستثمارها في 
تحليل عناصر التشكيل وتأويلها على النحو 

الذي يستجيب ملقّومات املنهج ورؤيته.
توصف آلّيــة االســتقراء بأّنها آلّيــة نقدّية 
النقدّيــة  عملّياتهــا  حــراك  فــي  تبــدأ 
االســتقرائّية من األدنى إلــى األعلى، ومن 

الخــاّص إلــى العــام، ومــن الجزئــّي إلى 
الكلــّي، ومن األقرب إلى األبعد، في ســبيل 
التحــّرك الحثيث بصورة محورّية تكتســب 
فــي كّل حركة منها طاقة ومعرفة ووســيلة؛ 
تســاعدها على املكــوث أوًال واالنتقال نحو 
حركة أخرى الحقة ثانيًا، ومن ثّم تحمل في 
كّل حركة حمولة أكبر وأوسع وأعمق وأكثف 
تمّكنها من تسهيل عملّية الفهم واالستيعاب 
منظــور  وفــق  علــى  واإلدراك،  والتمّثــل 
استقرائّي يهيئ العقل النقدّي للوصول إلى 
املناطق الرخوة في خريطــة النّص للنفاذ 
إليهــا والهيمنة عليها، وتســخيرها لصالح 
تقــّدم محســوب وممنهج ومنطقــّي ومنِتج 
بطاقٍة فّعالٍة ومســتمّرٍة بثقة وأصالة وقّوة، 
نحو الســعي إلى إرغام النّص على التنازل 
عن مناطق أخرى مجــاورة لصالح الفاعل 
االســتقرائّي وهو يجتهد في اغتنام مناطق 

جديدة في كّل جولة.
القرائّيــة  بالخبــرة  االســتقراء  يســتعني 
ليبدأ من أصغر وحدة في األســفل صعودًا 
إلــى أكبــر وحــدة فــي األعلــى، ألّن هــذا 
املصدر يحمــل معنى القصدّيــة في درجة 
عاليــة ومتحّركة مــن درجاتهــا، فالقراءة 
في معناهــا النقــدّي املتــداَول تمّثل طبقة 
عالية ومهّمة من طبقــات اإلجراء النقدّي 

واملمارســة النقدّية، وتعّد عملية االستقراء 
داخل هذه املنظومة الفعــل األكثر قصدّية 
فيهــا حني تســعى إلــى التدّخل فــي جوهر 
وحــدات العمــل األدبــّي، واالجتهــاد فــي 
تفكيكه على نحو يســاعد في فهمه التعّرف 
إلى طبيعــة حراكه اإلبداعــّي داخل فضاء 
النّص، وتمّثل تجّلياته، وتلّمس حساسّياته.

أّمــا آلّيــة االســتنباُط فهــي آلّية معاكســة 
آللّية االســتقراء مــن حيث طريقــة العمل 
على النصــوص والظواهر، إذ هي تبدأ من 
العام إلى الخــاّص ومن الكلّي إلى الجزئّي 
ومن القريب إلى البعيد، ضمن رؤية نقدّية 
حاوية ومحيطة تعاين النّص األدبّي معاينة 
كلّيــة تحــاول فيها اســتباط أســس العمل 
وسياسته وُنُظم تأليفه، كي يتمّكن من فهم 
ســتراتيجيته التي على أساســها يســتطيع 
املســتنِبط تفكيك خصوصّيــة النّص وفتح 

مغاليقه وتعويم جمالّياته.
يحتاج االســتنباط إلى مادة كاملة متكاملة 
كي يتمّكــن الفاعل اُملســتنِبط من تفكيكها 
عن طريــق اإلحاطة الكلّية بمجمل التكوين 
النصّي، والوصول إلى مكّوناتها والتصّرف 
بإمكاناتهــا علــى وفــق رؤيــة توّفــر قــدرًا 
كبيــرًا مــن الطمأنينــة، وعملّيــة التفكيك 
 

َ
فعالّيــة تقتضــي  االســتنباطّية  النصــّي 

حفٍر داخــل الكيــان النصّي بما تســمح له 
الفراغــات الظاهرة بــني العناصر، وهذه 
الفعالّيــة مــن دون أدنى شــّك تحتــاج إلى 
التنّقــل مــن طبقــة إلــى طبقة أخــرى في 
ف، وتحمــل في كّل 

ّ
سلســلة حفرّيــة ال تتوق

منجــز حفرّي ما تتحّصــل عليه من معرفة 
وخبــرة وكشــف يســّهل لهــا االنتقــال إلى 
طبقــة جديــدة فــي ســّلم الحفــر، وهكذا 
تتنّقــل اآللّيــة من أبعــد دائرة فــي املحيط 
النصــّي حّتى تبلــغ النواة النصّيــة، وتكون 
بذلك قد اســتوفت فعالّيــة البحث النقدّي 
على نحو كامل وشــامل وحيــوّي؛ بالصورة 
الهيكلّية التي ترسم مسار اإلجراء النقدّي

 

املتكامل.

أقام اتحــاد األدباء والكّتــاب في ذي قــار، حفل توقيع 
روايــة "ليلــة البارحــة" للكاتب  د. أيمــن الخفاجي، في 
جلســة أدارها الناقد عقيل هاشــم الزبيــدي بحضور 
عــدد كبير مــن املهتمني بالشــأن الثقافــي واألدبي في 

املحافظة. 
وتناول الزبيدي األشــخاص والحــوار، وزمن األحداث 
في الرواية خالل العرض التي ركز أيضًا على أســلوب 
الكاتــب وحســه الفنــي الذي ظهــر جليًا خالل ســرده 
القصصي املشوق. كما قدم د. ياسر البراك ورقة نقدية 
عن الرواية تناول فيها بشــكل تفصيلي النسق اُملضمر 
فيها وإنعكاســه على البنية الســردية، والشــخصيات، 
وعالقتــه ببنيــة العنوان أيضــًا، فضًال عن مســتويات 
التخييــل الروائي بــني التاريخي والواقعــي إلبراز ثيمة 
املجتمــع  ومعانــاة  والداخلــي  الخارجــي  االحتاللــني 

العراقــي منهما منذ العــام 2003. يذكــر أن الخفاجي 
مــن مواليد مدينــة الناصريــة ويعمل طبيب أســنان، 
وهو مولع في كتابة القصــص والروايات ومهتم بألوان 
عديدة من األدب والشــعر، وتعد روايــة "ليلة البارحة" 

باكورة أعماله األدبية.

حصــد القــاص والروائــي د.علي 
عــواد املركــز األول فــي مســابقة 
الشــارقة لإلبداع العربي، الدورة 
التــي  والعشــرين،  السادســة 
تنظمهــا هيــأة الثقافة فــي إمارة 
العربيــة  اإلمــارات  الشــارقة، 
املتحــدة. وبلغ عــدد الفائزين 18 
متســابقًا ومتســابقة من مختلف 
فــي  وذلــك  العربيــة،  الــدول 
الحقول األدبية الـ6 من الجائزة، 
وهــي الشــعر والروايــة والقصــة 

القصيــرة والنــص املســرحي وأدب الطفــل والنقــد.
حيث فاز في فئة الشــعر غالب أحمــد عبده العاطفي 
من اليمن باملركز األول، عن مجموعته "أشــياء كثيرة 
ال تخصنــي"، وحل في املركز الثاني ســالم جليل عبد 
الحســني من العراق، عن مجموعته "حياة مقوســة"، 
وكان املركــز الثالث من نصيب عبد الله محمود العبد 

من سوريا، عن مجموعته "تناص مع املاء".
وفي فئة القصة القصيــرة، حّل في املركز األول رهام 
محمود عيســى من ســوريا، عــن مجموعتها "ســمك 
بحــري"، وفي املركز الثاني كامل محمد كامل ياســني 
من فلســطني املحتلــة، عن مجموعته "أوالد شــوارع"، 
وفي املركز الثالث نورهان نشأت فكري من مصر، عن 

مجموعتها "عندما أصبحت رجًال". 
فــي فئة الرواية، حصــل العراقي علي عــواد عبد الله 
خضير على املركز األول، عن روايته "شطآن الرماد". 
وحــّل في املركــز الثانــي املوريتاني أحمد ســيدي عن 
روايتــه "الذيب". أمــا املركز الثالث فــكان من نصيب 

املغربــي أنــس الفياللــي، عن 
روايته "قلبي يحيا في كولورادو 

ويموت في القصر الكبير".
أما فــي فئــة املســرح، فذهب 
املركز األول إلى إباء مصطفى 
عــن  ســوريا،  مــن  الخطيــب 
مسرحيتها "فراشة األندلس". 

وكان املركــز الثاني من نصيب 
منصــور  خلــود  مواطنتهــا 
مســرحيتها  عــن  املصفــي، 

"عاشقات دون جوان". 
فيما حّلت املصرية أميرة أيمن 
أحمــد بدويفي املركــز الثالث 
عن مســرحيتها "الديك".وفــي فئــة أدب الطفل، فاز 
الســوري حيدر محمد هوري باملركز األول، وذلك عن 
مجموعته "سأرســم أحالمكم بالقصائــد"، فيما نال 
املركــز الثاني املصرية هناء ســعد محمد الدايم، عن 

مجموعتها "حديقة جدي بالل". 
أما املركز الثالث فذهب إلى اليمني إبراهيم عيســى 

محمد علي، عن مجموعته "أسئلة ملونة".
وأخيرًا فــي فئة النقــد، حّلت املصريــة إيمان عصام 
خلــف كامــل فــي املركــز األول، عــن دراســتها التي 
حملــت عنوان "الشــعر العربي وتحــوالت الرقمنة في 
ضوء التســارع التكنولوجي/ التأطير النظري واألبعاد 
التطبيقيــة". كما جــاء مواطنها محمد حســانني إمام 
حســانني  فــي املركــز الثانــي، عن دراســته "الشــعر 
العربــي مــن العمودية إلــى العمــود الومضــة.. "وجع 
مسن" أنموذجًا". وذهب املركز الثالث إلى الجزائرية 
وفاء مفتاح، عن دراســتها "مستقبل الشعر العربي في 

الزمن الرقمي".

 حتى لو لم يكن هناك معنى، فإّن مجرد البحث عن 
معنى كفيل بأن يجعل الحياة ذات هدف وداللة.

ومن هنا يرى الكاتب والفيلسوف الوجودي الروسي 
نيقــوالي برديائــف (1874 - 1984)، أن اإلنســان 
الذي يصل اعتقــادًا يتعلق بمعنى الحياة، معناه أنه 

وصل إلى حالة من الوجود مشحونة بذلك املعنى. 
إنَّ املحن والعذابات والعواصف التي تجتاح الوجود 
اإلنســاني تضع البشــر فــي مواجهــة ســر الحياة 
الالمعقــول، فالعالــم الذي يشــكل مصــدر عذاب 
لإلنسان، عالم يصنع هالكه بنفسه، لكنه مع ذلك 

يضيء دائمًا، ويضفي املعنى على الفجيعة.

االغتراب األصيل وبداية التفلسف 
شــهد برديائــف اللحظــات املصيرية التــي عانتها 
أوروبا في الحرب العاملية عام 1940، من انهيارات 
وأحــزان ودمــاء ُمراقــة، وشــهد على هــذا العالم 
وقســوته التــي حّولت اإلنســان إلى دميــة محطمة 
تحــت وطــأة ضــرورات ال ترحــم، فكان اإلنســان 
مســحوقًا ومشــلول اإلرادة، حيــث وجــد برديائف 
نفســه مدفوعا إلــى تأمل املــوت كحدث لــه داللته 
األساســية في الوجود والوعي اإلنساني، حتى حياة 
برديائف نفســها لم تكن خاضعة للحكمة والتعقل، 
وكان يدرك طبيعتها الالمعقولة التي ال يمكن التنبؤ 
بهــا، عانــى برديائف فــي حياته من الفــزع والقلق 
الوجودي، وفترات نشــوة مفرطة تلتهــا فترات من 
الكآبة والشــعور بالضيــق، لكن الســؤال الذي ظل 
يــراود برديائف هو ســؤال نابع مــن تأمله الباطني 
في اإلنســان واألشــياء، أال يمكن أن يمتلك اإلنسان 
واقعًا أصيًال، أال يمكن لطبيعة األشــياء نفســها أن 

تعلو على العالم املنكوب؟ 
إنَّ تجربة الشر والعذاب تدفع اإلنسان بأن يعلو على 
هذا العالم، وأن يكتسب معرفة جديدة، فكل معرفة 

هــي مؤملة، وبــزوغ الوعي يعني نهايــة حالة البراءة 
والسذاجة األولية عند اإلنسان.

 وهذا ما سنالحظه في حياة نيقوالي برديائف التي 
شــهدت تحوالت فلســفية ومعرفيــة، فبالرغم من 
انتمائه لطبقــة برجوازية من األعيــان الروس، إال 
أنه اعتنق االشــتراكية واألفكار املاركسية في فترة 
مــن حياته، وبهــذا الصدد  يذكر فــي كتابه "الحلم 
والواقــع: الذي كان بمثابة ســيرة فكرية وذاتية، أن 
الدافع الثــوري قد انبثق عنده نتيجــة عجز فطري 
عــن الخضوع لنظــام العالــم واالنصيــاع ملطالبه، 
ولهــذا الدافع داللة شــخصية في الدرجــة األولى، 
إذ نرى برديائف معنيًا بثورة الشــخص اإلنســاني، 
ال بثــورة الشــعب أو الجماهير، فالثــورة الحقيقية 
هو موضوعها الذات اإلنسانية، والثورة الشخصية 

وحدها من تستحق لقب ثورة.  
لم يكن الوضع أحسن حاًال بعد تحول برديائف إلى 
النزعــة الذاتيــة املؤمنة، وانضمامــه الصريح إلى 

حركة التجديد واإلصالح في الكنيسة الروسية. 
كان بيرديائف يشــعر باختناق روحي في التجمعات 
التــي تختصــر اإلنســان إلــى موضــوع أو فكــرة، 
وينسحب هذا أيضًا إلى الدين الذي تجرد من عامله 
الروحي املســتقل، وتحــول إلى ظاهــرة اجتماعية 

تخضع لالبتذال وحكم املعايير السائدة.  
بــدأت الغربــة تعلــن نفســها بوضــوح فــي أعماق 
برديائف، وعانــى كثيرًا من عــدم اندماجه في أي 
حشــد منظم ومبرمــج، كان االغتراب هــو البداية 
الحقيقية للعزلة عند برديائف الكتشــاف ما تحويه 
الشــخصية من حرية ومن فعل روحي خّالق، وهذا 
الفعل الروحي ليس مجرد عوالم باطنية وشطحات 
صوفيــة، وإنما يجب أن تحقق هذه الروح نشــاطها 

في املجتمع والتاريخ واإلنسان.

د  ة والتمرُّ الحريَّ
يرى برديائف أن الحرية سابقة لكل وجود، والحرية 
هي التي تنشــأ من االختيار ومن النشــاط الروحي 
الخــّالق الذي يتجه إلى الوجــود بأكمله، وال ينكفئ 
على الــذات، وكل حقيقة يجب أن تكون صادرة عن 
الحريــة، والحرية هــي أن يكون اإلنســان واقعًا في 
قلب املأســاة وأن يتقبل األلم بروح شجاعة، فأغلب 
النــاس يتنازلون عــن الحرية، لتخفيــف أعبائهم، 

والهروب من آالمهم، كما يقول دوستويفسكي.
إن كل حشــد منظم أو في ســبيله إلــى التنظيم هو 
معاٍد للحرية، وميال إلى إنكار الشخصية اإلنسانية. 

 تستمد الحرية وجودها من األبدي والالمتناهي. 
هــي الــروح التي ال يحددها شــيء ســوى اإلنســان 
من داخل نفســه، وأن يكون هونفســه، والوجود هو 
الحرية معتقلة ومجمدة، وهذا ما يقودنا إلى منطق 

جدلي للحرية يتجلى في مصير العالم واإلنسان.
أمــا التمرد فهــو يرتبط ارتباطــًا وثيقــًا بالحرية، 
فكل تمرد ينطوي على ميل شــديد للحرية، ويشــير 
برديائــف أن املــرء ال يمكن أن يتمــرد دون الرجوع 
إلى قيمة نهائية يحكم بها على ما اعتزم معارضته، 

وباسم هذه القيمة يتمرد. 
كان برديائــف متمردًا حقيقيــًا، وربما فوضويًا إلى 
حــد كبير كما نعته بعض الفالســفة والسياســيني، 
لكن هذا التمرد لم يسمح لبرديائف باالنخراط في 
اإلرهاب الثوري، بل كان تمرده على العالم ونظامه 
املــذل، وهذا التمرد ليــس ارتدادًا إلــى العالم، وال 
خضوعــًا ملطالبه، وإنمــا تمرد الروح والشــخصية 

على العنصر الجماعي. 
كذلك فــإن برديائف لم يَر في نفســه متمردًا على 
الله، فاإلنسان ال يتقبل الفكرة العميقة عن الله من 

دون أن يحمل على عاتقه أحزان البشر وآالمهم.
إنَّ التمّرد قبل كل شيء هو احتجاج ضد ال معقولية 

العالم، وضد وجود يتسم بالنقص أو الحرمان.
إذن، فمنبــع التمّرد على الله ينشــأ من عدم قدرة 
اإلنســان على االعتــراف بأفــكار الناس عــن الله 

وعقيدتهم به.
حتــى العقيــدة الوحشــّية عــن آالم األبدّيــة، وعن 
عذاب السعير والجحيم، ليست سوى أفكار بشرّية 

وإسقاطات للغرائز السادية في مجال الدين.

ة   الروح والفلسفة الوجوديَّ
ُتعد فلســفة برديائــف من الطــراز الوجــودي، إذ 
تتقاطــع الكثير مــن مفاهيمه عن اإلنســان الفرد، 
مــع مفاهيــم املذهــب الوجــودي وأقطابــه املمثلة 
بكيركيغــورد وهايدغــر، وســارتر، لكننــا نالحظ 
هيمنة كيركيغوردية علــى كثير من أفكار برديائف 

إن جردناها من النزعة الثيوصوفية والتأملية. 
رغــم ذلــك فــإّن برديائف ال يعد نفســه فيلســوفًا 
وجوديًا، بل يرى في القديس أوغســطني وباســكال 
وكيركيغــورد ونيتشــه ممثلــني حقيقيني للفلســفة 
الوجوديــة، أكثــر ممــا يمثلهــا ســارتر وهايدغــر 
وياســبرز، الذيــن اختصــروا اإلنســان إلــى أداة 
عــن  مقوالتهــم  فــي  مجــردة  أو ذات  موضوعيــة 

الوجودية.
وبرديائــف وجودي ألنــه يؤمن بالفــرد، وبتجليات 
الكلي في العيني للشــخص العــارف واملوجود، وهو 

يــرى أن حيــاة اإلنســان 

تمزقها التناقضــات التي يجب أن تواجه وتبقى في 
توترهــا، لذا فالفلســفة هي الكشــف عــن الطبيعة 
األصلية للذات نفســها، وهي تجربــة روحية تنبثق 

من الحياة املتكاملة للروح.

العزلة والقلق 
ُيعّرف برديائف القلق بأنه ســر يشــير إلــى العالم 
األعلــى، ويرتبط بالتفاهة وانعــدام األمان في هذا 
العالــم، والقلق هو شــوق إلى عالم آخــر وهو الهوة 
الســحيقة بــني الالوجود وبــني املتعالــي، وهذا هو 
القلــق األصيل الــذي يحمل فــي طياته شــوقًا إلى 
األبديــة، وقد ينشــأ هــذا القلق في أقصــى حاالت 
البهجة والســرور عند اإلنســان، وهناك قلق الليل 
الســاكن الذي يتحــول إلى جزع ويصفــه برديائف 
بأنــه قلــق يمتاز بعمــق وعلــو، وال تســتطيع أي لغة 

إنسانية أن تنقله أو تعّبر عنه.
إنَّ الحياة في أبعادهــا الزمنية تنطوي على عنصر 
من القلق، فنحن عندما نواجه املســتقبل ال يحركنا 
األمل وحده، بل القلق أيضًا، ألن املستقبل قد يحمل 

املوت بني طياته في نهاية األمر.
وهذا القلق الزماني قد ال ينشأ من الضعف، بل من 
فائض القــوى غير املتحققة، ومن الشــكوك وعدم 
التأكــد في إمكانية تحقيقه؛ وهذا هو القلق الزائف 

أو غير الناضج كما يسميه برديائف.

القلق األصيل واإلبداع 
إنَّ ما ُيعرف بالحياة هو تجســيد ِملا هو مبتذل، وهو 
الذي يســيطر على هموم النــاس والوجود اليومي، 
ولكن املتعالــي حاضر في الحياة اإلنســانية ويفعل 
فعلــه في الوجــود اإلنســاني، ويتبدى فــي األحالم 
والــرؤى وأفــكار الذاكــرة. ينشــأ القلق في غســق 
الحياة وضبابها، ثم ال يلبث أن يدفع اإلنســان نحو 
املتعالي، والنشــاط اإلبداعي هــو حركة الروح نحو 
هذا املتعالي الذي تكتســب فيه جميع األشياء عمقًا 
ومعنى، وتســاعد اإلنســان في التحــرر من ضغط 

املؤثرات الخارجية.
إنَّ الفن والحــب والتجربة الدينية العميقة هي قيم 
تعلو فوق عالــم التفاهة واالبتــذال، لكنها تحيا في 
القلــق وتضــرب عميقًا في ماســاة الحياة وســرها 
ة، وهنا تكشــف الروح  الذي تصوغه العوامل اإللهيَّ
عــن حريتهــا وفعلهــا الخّالق فــي اجتثــاث جذور 

التناهي وتحويل نظرة اإلنسان إلى ما هو أبدي.
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بات نجم خط هجوم منتخبنا الوطني لكرة القدم أيمن حسني قريبا جدا من خوض تجربة احترافية جديدة 
ينتقل بموجبها من نادي املرخية القطري إلى الجزيرة اإلماراتي.

وسيحاول هداف بطولة خليجي 25 التي اختتمت مؤخرا في البصرة أن يواصل تألقه مع ناديه الجديد وقيادته 
للمنافسة بقوة على نيل لقب دوري املحترفني اإلماراتي، السيما أنه قريب جدا من مناطق الصدارة وال تفصله 

سوى خمس نقاط عن املتصدر شباب األهلي دبي.
وبحسب املصادر املقربة من الالعب فإن عقد املهاجم سيمتد ملدة موسم ونصف املوسم.

وتراجع  ــات  ــاب اإلص لعنة  الحقته  بعدما 
مستواه، لم يعد نادي ريال مدريد اإلسباني 
يملك الكثير من الخيارات، فمن أجل تفادي 
أزمة داخل أروقة ”البيت األبيض“ بات أمام 
كرة  في  لألندية  العالم  بكأس  الفوز  حتمية 
يتوجب  حيث  املغرب،  في  املقامة  القدم 
عليه بداية تخطي األهلي املصري في نصف 

النهائي اليوم األربعاء.
بعدد  القياسي  الرقم  صاحب  ريــال،  يمّر 
أعوام  ألقاب   4) املسابقة  في  االنتصارات 
من  بحالة  و2018)،  و2017  و2016   2014
الرباط  إلى مدينة  االضطراب غداة سفره 
من أجل التصالح مجددًا مع الفوز وتجاهل 
الحياة  من  ــزءًا  ج باتت  التي  اإلصــابــات 

اليومية لنادي العاصمة.
أبرز ضحايا هذا املسلسل املهاجم الفرنسي 
الذهبية  الــكــرة  صاحب  بنزيمة،  كريم 
املالعب  عن  الغائب  املاضي،  املوسم  في 
في  األيمن  فخذه  في  إلصابة  تعرضه  جراء 
املباراة التي فاز فيها على فالنسيا  2 - صفر 

الخميس.
نصف  عــن  املخضرم  املهاجم  وسيغيب 
قائمة  فــي  اســمــه  تــواجــد  لــعــدم  النهائي 
تيبو  البلجيكي  الحارس  غرار  على  الفريق، 

كورتوا.
حاول اإليطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال 
املقبل  االستحقاق  في  الخسارة  تجاهل 
لفريقه خالل املؤتمر الصحافي عقب نهاية 
في  تؤثر  الخسارة  ”هــذه  قائًال:  املــبــاراة، 
نحو  متجهة  أنظارنا  حاليًا  ولكن  الــدوري، 
كأس العالم لألندية. سنذهب مع الكثير من 
الحماس، والصعوبات أيضًا، ولكن سنحاول 

أن نديرها بأفضل الطرق املمكنة».
فوضى اإلصابات

عنها  تحدث  التي  الصعوبات،  تختصر  وال 
فقط،  وكورتوا  بنزيمة  بإصابة  أنشيلوتي، 
مع  التعامل  اإليطالي  الفني  على  يتوجب  إذ 

فوضى اإلصابات التي تعرقل خطة لعبه.

اآلمــال  إلــى  ـــا  أوروب بطل  نتائج  ترتق  لــم 
فخسر  الحالي،  العام  بداية  منذ  املرجوة 
أمــام  اإلسبانية  السوبر  الــكــأس  نهائي 
حني  في  الثاني،  كانون  في  برشلونة  غريمه 
يتأخر بفارق 8 نقاط عن النادي الكاتالوني 

املتصدر في ”ال ليغا».
املدافع  أيًضا  امللكي  تشكيلة  عن  وسيغيب 
الفرنسي  والظهير  ميليتاو،  إيدر  البرازيلي 
إدين  البلجيكي  والجناحان  مندي  فيرالن 

هازارد ولوكاس فاسكيز بسبب اإلصابة.
من  كل  للتو  العيادة  ــادر  غ املقابل،  وفــي 
أورليان  والفرنسي  أالبــا  دافيد  النمسوي 

تشواميني وداني كارفاخال.

ال تبدو رحلة العبي ريال إلى املغرب مجرد 
مباراة   16 قرابة  سيخوضون  حيث  ”نزهة“ 

في 8 أسابيع.
استحقاقه  صعوبة  مدى  جيدًا  ريال  يدرك 
املقبل أمام األهلي ”العنيد“ صاحب الخبرة 
الكبيرة في املسابقة وأبرز املشاركني فيها، 
إذ تأهل إلى املربع الذهبي بفوزه على سياتل 
ساوندرز األميركي  1 – صفر، بهدف متأخر 
استهل  بعدما  ”أفشة“،  مجدي  محمد  من 
أوكالند  مرمى  في  نظيفة  بثالثية  مشواره 

سيتي النيوزيلندي.
ُدعي األهلي، ملك القارة األفريقية والفائز 

للمشاركة  األبطال،  دوري  في  ألقاب   10 بـ 
يحرز  أن  دون  مــن  األنــديــة  مونديال  فــي 
(حّل  املاضي  املوسم  القارية  املسابقة  لقب 
أفريقيا  بطل  الوداد  شغل  أن  بعد  وصيفًا)، 
الثالث  املركز  احتل  املضيف.  النادي  مركز 
 2020  2006 ــوام  أع األندية  مونديال  في 
آب،   27 منذ  مباراة  أي  يخسر  ولم  و2021، 
الجيش  طالئع  أمام  سقوطه  منذ  وتحديدًا 
مونديال  فــي  األهــلــي  ويــشــارك   .1 صفر- 
األندية للمرة الثامنة في تاريخه كثاني أكثر 
مرات)،   10) أوكالند  بعد  مشاركة  األندية 
انتصارات  غلة  أفضل  ثاني  يملك  أنه  كما 

برصيد ثمانية خلف ريال مدريد (10).

القدم  لكرة  آسيا  غرب  بطولة  استضافة  عن  اإلمارات  دولة  اعتذرت 
ملاذا  املطالبات:  وتصاعدت  املقبل  آذار  في  إقامتها  مقررا  كان  التي 
خليجي  بعد  الثانية  النجاح  ضربة  ويضرب  البطولة  العراق  ينظم  ال 

البصرة.
الشك، أن بلدنا جاهز تقنيا من حيث املالعب والفنادق ومستلزمات 
غاية  في  قضية  إلى  األنظار  نلفت  أن  يجب  لكننا  األخرى،  التنظيم 
إيفاء  على  قدرتنا  ومدى  ملالعبنا  االستيعابية  القدرات  هي  األهمية؛ 
ورغبة  املتزايد  الشغف  حاجة  تلبي  وال  قاصرة  وهي  املشجعني  حق 
منذ  بامتياز  فاشال  كان  املالعب  لدخول  تنظيمنا  بالحضور.  الشباب 
مباريات افتتاح ونصف نهائي ونهائي خليجي البصرة وصوال إلى قمة 
أي  العراقية  املؤسسات  لدى  وليس  املاضي،  والجوية األسبوع  الزوراء 

خطط إلنهاء هذه الفوضى!. 
البصرة  لخليجي  والجماهيري  اإلعالمي  النجاح  بعد  اآلن  الحديث 
عن رغبة العراق في تنظيم بطوالت وملتقيات أكبر، وهو حق مشروع 
والسؤال:  والعزلة،  الحرمان  سنوات  ملغادرة  جميعا  يحدونا  وأمــل 
التي  ألفا   30 و   20 الـ  بمالعب  سنكتفي  هل  الجديد؟  املخطط  هو  ما 
محبة  تسع  وال  كافية  غير  فهي  ال،  بالطبع  املدن؟  مختلف  في  بنيت 
وعشق جمهورنا املحب، والحل يكمن في تشييد مالعب كبيرة بسعات 
من  أكثر  حتى  بل  متفرج،  ألف   100 على  تزيد 
هدمه  يمكن  الــذي  الشعب  ملعب  لدينا  ذلــك. 
ألف،   100 الـ  تفوق  بسعة  مكانه  ملعب  وبناء 
وحضارة  تراث  على  يحافظ  جميل  وبتصميم 
الذي  التاجي  ملعب  ولدينا  الرافدين،  بــالد 
يمكن أن نحوله إلى ملعب هائل بسعة أكثر من 
في  أخــرى  مالعب  ولدينا  متفرج،  ألــف   100
من  تقترب  بسعات  تطويرها  يمكن  املحافظات 
بإنشاء  القاضي  هذا املخطط   . متفرج  ألف   80
مفضال  مكانا  العراق  سيجعل  ضخمة  مالعب 
الستقبال  واآلسيوي  الدولي  االتحادين  لدى 
ــداث  واألح واملباريات  البطوالت  واستضافة 

الكبيرة، وسينقل العراق من حال إلى حال.
وهما  منا،  أفضل  ـــارات  واإلم املغرب  ليست   
دول  وليست  لألندية،  العالم  كأس  يحتضنان 
كل  للمالعب،  الحاضرة  الجماهيرية  الحشود  في  منا  بأفضل  أوروبا 
اللوجستية  واإلمكانيات  البشرية  الطاقات  توظيف  هو  فعله  علينا  ما 
النشاط  إلى  واالنتقال  والتقاعس،  الجمود  من  بلدنا  تحرير  لصالح 
إلى  ويحتاج  وشاب  غني  بلد  العراق  العاملية.  الساحة  في  والتأثير 
وكرته  رياضته  توجهات  ودعم  مشجعيه  أوساط  في  الحماسة  إثارة 
أن  يمكن  وعمل  تخطيط  إلى  يحتاج  املوضوع  والتوهج،  االنطالق  في 
توفر  أن  التي يمكن  املقبلة  القريبة  السنوات  يكون ناشطا وفاعال في 
لنا البيئة املناسبة القادرة على إنجاح مساعي العراق كي يكون منصة 
تنظيم فاخرة ألبرز األحداث والبطوالت وبدعم دولي يرى في بالدنا 
مشرقة  حروف  وكتابة  املحن  وتجاوز  الصعاب  لتحدي  فوالذية  إرادة 

يمكن أن تكون أنموذجا في مختلف أنحاء العالم. 
حاجة  تلبي  ضخمة  مالعب  لبناء  حكوميا  مشروعا  نبدأ  أن  نتمنى 
كافية  غير  الحالية  فمالعبنا  النجاحات،  أكبر  إلى  املتطلع  العراق 
إلى  نتطلع  أن  من  البد  العراقية،  السكانية  الكثافة  حجم  تناسب  وال 
واحد  كفريق  وعملنا  اتحدنا  إذا  بأننا  واثقون  ونحن  بثقة،  املستقبل 
للتفوق  لعراقنا  هائال  مستقبال  ونرسم  واألهــداف  اآلمال  فسنحقق 
على كل دول العالم، وهو أمر ليس بمستحيل على اإلرادة العراقية التي 

تحدت أقسى ظروف الحياة وأبقت الحب والسالم في أرضنا.

20
30

100

ضفاف الحقيقة

أن  الهيل  أبو  الوهاب  عبد  البصرة  نفط  مدرب  يرى 
فوز فريقه الذي تحقق على القوة الجوية بهدف واحد 
مقابل ال شيء لحساب الجولة الـ15 من دوري الكرة 

املمتاز يعد وزنه من ذهب.
(الصباح الرياضي): إن الفوز على  وقال أبو الهيل لـ
الجوية في غاية األهمية، ألنه أعاد نفط البصرة إلى 
سكة االنتصارات بعد تعثره في آخر مباراتني؛ األولى 
لخسارة  تعرض  بينما  بالتعادل،  وانتهت  أربيل  أمام 
أن  مضيفا  الـ14،  الجولة  ضمن  الطلبة  مواجهة  في 
للصقور،  قويا  ندا  وكان  جيدة  مباراة  قدم  فريقه 

وبالتالي فإنه استحق الحصول على النقاط الكاملة.
وتابع أن املواجهة لم تكن سهلة في ظل قوة املنافس 
بلقب  للفوز  املرشحة  األندية  أبــرز  من  يعد  الــذي 

ونوعية  والنتائج  املستويات  على  عطفا  الـــدوري، 
انتصارا  البصرة  نفط  حقق  النهاية  وفي  العبيه، 
املعنوي  الحافز  بمثابة  سيكون  ــب،  ذه من  ــه  وزن
الكبير للفريق من أجل مواصلة العروض املميزة في 
أمام  البصرة  نفط  حظوظ  وعن  املقبلة.  املباريات 
فريقه  أن  الهيل  أبو  ذكر  املقبل  الــدور  في  ــزوراء  ال
حاليا  ينصب  وتركيزه  الجوية  مباراة  صفحة  طوى 
وأهمية  صعوبة  تقل  ال  التي  النوارس  مواجهة  بشأن 
من  واالستفادة  املثالي  التحضير  بغية  سابقتها،  عن 
تقديم  على  وحثهم  لالعبني،  املعنوية  الروح  ارتفاع 
مستويات جيدة تسهم بحصد نقاط جديدة تعزز من 

الرصيد في جدول الترتيب.
برصيد  الثامن  املركز  يحتل  البصرة  نفط  أن  يذكر 
نفط  على  األهـــداف  بفارق  متفوقا  نقطة)،   22)

ميسان صاحب املرتبة التاسعة.

االتحاد  إلى  ملف  تقديم  الدراجات  اتحاد  رئيس  أعلن 
املقرر  من  كان  التي  املقبلة  البطولة  الستضافة  العربي 

إقامتها في قطر شهر أيار املقبل.
وقال الدكتور علي حميد في تصريح خص به (الصباح 
الخاص  امللف  استكمال  على  حرصنا  إننا  الرياضي): 
فضال  والدولية  املحلية  البطوالت  آخر  يتضمن  الذي 
عن األمور الفنية واإلدارية، وستتم مناقشة امللف بشكل 
مستفيض خالل االجتماع العربي املقبل من قبل اللجان 
البطولة  إقامة  املقرر  من  كان  أنه  مبينا  املتخصصة، 
أمام  املجال  فسح  ما  اعتذرت  لكنها  قطر  في  العربية 

العراق لالستضافة.
الحالي  شباط  شهر  من  والعشرين  الثالث  أن  وأضاف، 
املمتاز  الــدوري  من  ــى  األول املرحلة  انطالق  سيشهد 
والشباب  املتقدمني  الفئات،  جميع  وتشمل  بغداد،  في 
والناشئني والنساء، مع إضافة فئة جديدة هي األشبال، 
منوها بأن إضافة فئة األشبال سببها الصعوبات الجمة 
املواهب  إيجاد  مجال  في  االتحاد  تواجه  كانت  التي 

واحتضانها بالشكل املطلوب.
سيقام  قــائــال:  تحدث  الخارجية  االجتماعات  وعــن 
عبر  للعبة  اآلسيوي  لالتحاد  اجتماع  أول  املقبل  األسبوع 
يعقد  بينما  االتحاد،  شعار  تغيير  ويتضمن  الين)  (أون 
في  املقبل  آذار  منتصف  اجتماعه  اآلسيوي  الكونغرس 
إندونيسيا ويتضمن عددا من القضايا املهمة، منها دعم 
الفرق اآلسيوية من خالل الدورات التدريبية والتحكيمية 

واالرتقاء باللعبة في البلدان اآلسيوية.
أنهى  قد  منتخبنا  أن  حميد  أوضــح  حديثه  ختام  وفي 
مشاركته الخارجية في بطولة طواف الشارقة اإلماراتية 
يوم أمس، واستمرت أربعة أيام وكان الهدف منها كسب 
الخبرة واالحتكاك مع أبطال اللعبة العامليني السيما أننا 
سنة   23 تحت  الشباب  من  العبني  ترشيح  على  حرصنا 

من أجل إعدادهم للبطوالت العربية واآلسيوية املقبلة.

القاسم  فريق  مضيفه  على  ثمينًا  فــوزًا  الشرطة  حقق 
ملعب  احتضنه  الذي  اللقاء  في  مقابل  دون  من  بهدفين 
كربالء أمس الثالثاء لحساب الجولة الـ15 من منافسات 

دوري الكرة الممتاز.

فيها  اشترك  مؤسفة  وصراعات  أحداثًا  اللقاء  وشهد 
الفني  الجهاز  و  من"الالعبين  الفريقين  أطراف  غالبية 
سريعة  قــرارات  اتخاذ  يستوجب  ما  اإلداري"  الجهاز  و 
بحق  اللعبة  اتحاد  في  االنضباط  لجنة  قبل  من  وصارمة 

ب بهذا الفعل المستهجن. من تسبَّ
لقب  حامل  تمكن  الــمــبــاراة،  مجريات  إلــى  وبــالــعــودة 

أفضليته  فرض  من  الشرطة  فريق  الماضية  النسخة 
السوري  محترفه  بهدف  حسمه  الذي  األول  الشوط  في 
الشوط  أما  المواس،  محمود  الماضي  الموسم  وهّداف 
الثاني فكان سجاًال بين الطرفين في ظل رغبة المضيف 
بالعودة بالنتيجة ومحاوالت القيثارة حسم األمور بهدف 
في  نيانغ  ادريسا  اآلخر  المحترف  طريق  عن  تحقق  ثاٍن 

الدقيقة 64.
في  ليستقر  مراكز  ثالثة  الشرطة  ارتقى  النتيجة  وبهذه 
نقطة  بفارق  متخلفًا  نقطة   29 برصيد  الثالث  الترتيب 
د  تجمَّ بينما  ــزوراء،  وال الطلبة  المتصدَرْين  عن  وحيدة 
الخامس  المركز  في  نقطة   13 عند  القاسم  فريق  رصيد 

عشر.
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  ويقول يوســف عمار: ”منزلنا بالقرب من 
األسواق املركزية في منطقة الشعب، وفي 
كل يوم عندما أرى هذا املبنى الجميل من 
حيــث التصميم أشــعر بالحــزن والحيرة 
بشــأن اهماله وعــدم اســتثماره، خاصة 
أنــه كان في يوم يعد األحــدث في منطقة 

الشرق األوسط“.
وأضــاف أن ”األســواق كانــت تتألف من 
طوابــق عدة، كل طابــق منها يختص ببيع 
ســلع معينــة، وكانــت تملــك ”كراجــات“ 
كبيرة وتتضمن مصاعد حديثة وســاللم 

كهربائيــة، إال أننــا ال نعرف ســبب تركها 
هكذا، ال ســيما أن الســلع التي كانت تباع 
فيها مدعومة وأرخص من السوق“، داعيًا 
وزارة التجارة إلعادة افتتاحها وبيع السلع 
املدعومة فيها، أفضل من تسيير شاحنات 
صغيرة تبيع الســلع في املناطق، ما يؤدي 
 إلى حدوث زحامات، فضًال عن مشكالت

أخرى“.
وصــرح الوكيــل اإلداري لوزيــر التجــارة 
”شــركة  أن  مؤخــرًا،  الجابــري  ســتار 
األسواق املركزية بإشراف مديرها تتوجه 
أما للعقود املشــاركة أو عقــود التصريف 
أو الحصــول على مبالغ ماليــة من البنك 

املركــزي أو املصــارف املعنيــة، لتطويــر 
وتفعيل األسواق املركزية في قادم األيام“.
اال أن نور رحيم قالت: ”لألســف دائما ما 
تعلــن وزارة التجارة توجههــا إلعادة فتح 
األســواق، وأن لديهــا الخطــط الخاصــة 
بذلــك، لكن لم نشــهد أي تطبيق لذلك“، 
معربــة عن أملهــا في ”تحقيــق ذلك هذه 
املرة، خصوصــًا أن حكومة رئيس الوزراء 
محمد شياع السوداني جادة هذه املرة في 
دعم الطبقات الفقيرة ومتوسطة الدخل“.
وأضافــت: ”كنت اذهــب مــع والدتي إلى 
األســواق املركزيــة فــي منطقــة العــدل، 
وكانت منظمة بشــكل جيد، وكانت عبارة 
عن جمعيــات تعاونية أكثر مما هي ســوق 
مفتوحة لبيع الســلع للمواطنني، اذ كانت 
األســعار مخفضة وتبــاع على وفــق دفتر 
خاص، ما يبعد عنها االســتغالل من قبل 

ضعاف النفوس“.
ويرى الخبير االقتصــادي رائد العامري، 
أهمية إحياء األســواق املركزية، الفتًا إلى 
انه ”يمكن اســتثمارها في تحقيق األرباح 

والفائدة للمواطنني في آن واحد“.
واقترح أن ”تقــوم وزارة التجــارة ووزارة 
او  التاجــر  دور  بلعــب  ايضــًا  الزراعــة 
البائــع للمواطــن بأســعار مدعومة داخل 
تســتورد  ان  يمكــن  اذ  األســواق،  هــذه 
وزارة التجــارة مختلــف الســلع وتبيعهــا 
للمواطنــني، كما تســتطيع وزارة الزراعة 
تسويق منتجاتها او منتجات الفالحني في 

هذه األسواق“.

وبشــأن التوجهــات لطــرح هذه األســواق 
نجــاح  العامــري  اســتبعد  لالســتثمار، 
ذلــك، بســبب ابتعاد هــذه األســواق عن 
هدفها األســاس وهو ”تقديم سلعة جيدة 
داعيــًا  مخفضــة“،  بأســعار  للمواطنــني 
إلــى ضرورة طــرح ملفها فــي اجتماعات 
اللجنة االقتصادية، ثم في مجلس الوزراء 
التخــاذ القــرار املناســب الــذي يصــب 

في صالح املواطن. 
من جهتــه أعــرب املواطــن علي جاســم 
عــن أمله في اســتثمار األســواق املركزية 
بشــكل صحيح لفائدة املواطنــني والدولة 
فــي الوقت نفســه، بــدل تســيير مركبات 
لبيع املــواد الغذائيــة من األلبــان وبيض 
املائــدة واملنتجــات األخــرى مــن مــواد 
التنظيــف وغيرهــا التــي تقتصــر علــى 
 مناطــق معينة، وال يســتفيد منهــا جميع

املواطنني. 
وأضــاف: أن ”بنايــات األســواق املركزية 
منتشــرة في جميــع مناطق بغــداد، وتعد 
أفضل مركز ووسيلة لعرض وبيع منتجات 
وزارات التجــارة والصناعــة والزراعــة، 
وتصــل لشــرائح املجتمع العراقــي كافة، 
على اعتبــار أنهــا تملك جميــع املقومات 
واألســس كبنايــات وخدمــات متكاملــة، 
والصيانــة  الترميــم  تحتاجــه  مــا  وكل 
لخدمــة املواطنــني، وتعود بفائــدة كبيرة 
املنتــج  دعــم  حيــث  مــن  الدولــة،  علــى 
 الوطنــي من خالل عرضــه وبيعه في هذه

األسواق“.

صورة وتعليق

االســتغالل البشــع لألرصفة من املحال 
أو الباعة أصحاب ”البســطيات“، الذين 
لم يتركوا مجاًال لسير السابلة ما يعرض 
حياتهم للخطر، وبحسب شكاوى وصلت 
لـ ”الباب املفتوح“ تقدم بها مواطنون ُكثر 
بشــأن هذه التجاوزات، التي تعيق السير 
في ســوق مريــدي املؤدي إلى مستشــفى 
اإلمام علــي (ع) ويصعــب الوصول إليه 
في الحاالت الطارئة، وشــكا آخرون من 
منطقــة الحبيبية مــن اســتغالل محال 
”الســوبر ماركت“ للرصيف والســيطرة 
عليــه، بحيث ال يمكن مرور الناس إال في 
النزول إلى الشــارع ما يتســبب بحوادث 
مؤســفة، وحــاالت أخــرى مشــابهة في 
شوارع بغداد ونواحيها، ما يتطلب تدخل 
أمانة بغداد للحد من شيوع هذه الظاهرة 
الســلبية، ال سيما أنها باتت تتسع رقعتها 

بشكل كبير ما يتسبب بإعاقة املارة.

***

يقــوم باعــة الخضــراوات والفواكه في 
باب املعظم برمــي نفاياتهم ومخلفاتهم 
داخــل الحديقة املجــاورة التــي تقع في 
مقدمة الســوق، املصممة مــن قبل أمانة 
بغداد وقامت بتسييجها وأنشئت ممرات 

لهــا إلضافــة جمالية على وجــه املدينة، 
لكن البعض اســتغل التجديد بمزيد من 
االنتهــاكات مثــل االقفــاص واألكيــاس 
وغيرهــا، لــذا يتطلب مــن االمانة وضع 
حد لهذه السلوكيات الشاذة، وصوال إلى 
غرامات مالية رادعة بعدم تكرار الحالة 

وااللتزام التام بالنظافة. 

***

تعانــي  املطــر  لهطــول  موســم  كل  فــي 
املحافظــات من الغرق وزيــادة االوحال، 
نتيجــة عــدم اســتيعاب شــبكة الصرف 
الوفيــرة  االمطــار  ملعــدالت  الصحــي 
التــي تفــوق قــدرات الشــبكات الحالية 
مــن امتصاصهــا، ولعــل حي البســاتني 
ومنطقــة الشــعب وغيرها مــن املناطق 
فــي محافظــة بغــداد االكثــر تضــررا، 
عمليــات  إجــراء  بغــداد  أمانــة  فعلــى 
الصحيــة  للشــبكات  مســتمرة  صيانــة 
قبــل بدء الشــتاء وليس أثنــاءه، وهذا ما 
نــراه في شــوارعنا، حيث تقــوم اآلليات 
بواجباتهــا، فال بــد من تكثيــف الجهود 
البلدية ملنع تكرار االنسدادات املستمرة 
االمطار بحلــول تصريــف  مجــرى   فــي 

جذرية. 

   تســلمت صفحة ”الباب املفتوح“ رســالة من طلبة املعهد 
الطبــي املنصور، أشــاروا فيهــا إلى أنــه مع بدايــة الفصل 
الدراســي جــرى التقديم علــى املعهد الطبي وعلى اســاس 
املعدالت، وبعدها يصنف الطلبة على االقسام  ومن ضمنها  
قســم االجهــزة الطبية، وتــم التقديم اليه وقدمــوا الوجبة 
املسائية بأقســاط  تقدر بمليونني دينار لكل طالب بمعدالت 
عاليــة تصــل الــى  90 %، وبعــد تســلم املبالغ  تــم االخالل 
بالكالم وتقرر الغاء القسم ونقله الى معهد التكنولوجيا في 
بغداد، اذ انهم يبغون التعيني بعد التخرج، ألن فرص التعيني 
بعــد املعهد الطبي تكون االوفر، علما أنهم على وشــك إنهاء 
املواد الدراســية املقررة للنصف الدراسي االول، لذا يلتمس 
الطالب بعــدم نقلهم الى معهــد التكنولوجيا، خصوصا أن 
استمارة التقديم كانت تنص على املعهد الطبي في املنصور 

لذا البد من دراسة املوضوع بصورة جدية. 

   ناشــد لفيــف مــن املتقاعدين هيئــة التقاعــد الوطنية 
ووزارة املاليــة والبنــك املركــزي والجهــات املعنيــة، فــي 
رســالة إلى «البــاب املفتــوح» بإعفائهم من تســديد مبالغ 
القــروض املســتفيدين منهــا دفعة واحــدة عنــد الترويج 
ملعامــالت اإلحالة على التقاعد، مطالبني بإصدار قرارات 
أو توجيهات تنص على اســتمرار االســتقطاع من الرواتب 

التقاعدية الشهرية.
املتقاعــدون قالوا في رســالتهم: ”ال تقوم الجهــات املعنية 
بترويــج وإكمال معامالتنــا لإلحالة علــى التقاعد، ونحن 
مــن املوظفــني الذين اســتلموا ســلفًا وقروضًا مــن بنوك 
ومصارف، حتى نسدد ما بذمتنا لهذه البنوك واملصارف، 
علمًا أن هذه القروض التي تقاضيناها ليست لتجارة تعود 
علينــا بأربــاح، بل لبناء وحدات ســكنية لعائالتنــا، أو من 
أجل فك ضائقة مالية، لذا نناشــد الجهــات ذات العالقة 
واملعنيــة باســتمرار االســتقطاع مــن الرواتــب التقاعدية 
الشــهرية، ال أن يجبرونا على دفع املبلغ املتبقي كامًال، من 
أجــل الحصول على بــراءة ذمة الســتكمال معاملة اإلحالة 

على التقاعد.“

  تســلمت ”البــاب املفتــوح“ مناشــدة أهالــي الناصريــة 
مركز محافظــة ذي قار الى الحكومة املحليــة، االيعاز الى 
شــركة املعتصم للمقاوالت العامة الى اســتئناف العمل في 
الجســور واملجســرات حول املدينة، التي مــا زالت متوقفة 
من زمــن طويل، وما زالــت ركائز الجســور قائمة من دون 
انجاز، الشك أن إنشاء الجسور ومقترباتها تخفف من حدة 
االختناقات املرورية  التي تشهدها املدينة على نحو صعب .

  التمــس تســعون شــخصا ”متطوعــون مجانيــون“ فــي 
مستشــفى الطفل والوالدة عبر ”الباب املفتــوح“ من دائرة 
صحة ميســان إنصافهــم بأجــور معقولة وقــد مضى على 
عملهــم كمتطوعــني للعمــل منذ أكثــر من ثالث ســنوات، 
وخصوصــا في فترة تفشــي جائحة كورونــا، لكن الهاجس 
االنساني والوطني دفعهم ملزيد من الجهود في خدمة اهالي 
املحافظة، ال سيما أنهم أصحاب أسر ومطلوب منهم العمل 
في ظروف املعيشــة الحالية، التي تشــهد ارتفاعا حادًا في 

أسعار السلع االستهالكية.

  مجموعة من املواطنني الذين تقدموا بصفة شرطي على 
مالك وزارة الداخلية تساءلوا من خالل ”الباب املفتوح“ عن 
مصيرهــم في التعيني، بعد أن حصلــوا على موافقات وزير 
الداخلية الســابق علــى تعيينهم شــريطة توفر التخصيص 
املالــي، وما زالت أســماؤهم في الوكالــة االدارية، فهل هم 
مشــمولون بالتعيني مع الفاحصني الحاليني، لذا يناشدون 
وزير الداخلية عبد األمير الشمري بالنظر في قضيتهم، ال 

سيما أنهم اصحاب أسر ومن ضحايا اإلرهاب.

وصلــت للبــاب املفتوح رســالة 
املغــدور  زوجــة  مــن  موجعــة 
عبــد  حســن  علــي  الشــهيد 
وزارة  لــدى  الســابق  املوظــف 
النفــط ســابقا، الــذي اغتالته 
أثنــاء  االرهابيــة  الجماعــات 
تأديــة واجبه في منطقة الدورة 
في العــام 2005، المتناعه عن 
تســليم زمــرة القتلــة ســيارته 
يكتــف  ولــم  لهــم  الحوضيــة 
بــل اغتالوا  بقتلــه،  املجرمــون 
أخوتــه الثالثــة وأبنــاء اخوتــه 
األربعة، وجــرى تهجيرهم من 
منطقة ســكناهم وحرق املنزل 
خــالل  ذلــك  وجــرى  برمتــه، 
فترة تسيد الجماعات املجرمة 
مشهد املوت املجاني في العراق 
وخلفت جرائم القتل أيتاما من 
بينها عائلة املغدور علي حســن 

عبد.

العراقيــة  هــذه  تلتمــس  لــذا 
الصابرة التي لديها اربعة ابناء 
في مراحل دراسية مختلفة من 
الســيد وزير النفط النظر بعني 
العطف االبــوي الى تعيني ابنها 
البكــر ”ذو الفقار علي حســن“ 
فــي أيــة شــركة نفطيــة تابعــة 
للوزارة، علما أنــه حاصل على 
شهادة البكالوريوس في االدارة 
واالقتصاد منذ خمس سنوات، 
فــي  العمــل  وهــو عاطــل عــن 
 الوقت الحالي ويســكن منطقة

الدورة. 
واضافــت أرملــة الشــهيد أنها 
تعانــي من شــظف العيــش في 
عتمة الظروف الراهنة وارتفاع 
حاد في أســعار املــواد الغذائية 
واالحتياجــات  واالســتهالكية 
الضرورية للحياة القاســية في 

تفاصيلها اليومية. 
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ســيتولى النجم جــورج كلوني إخراج 
النســخة األميركيــة من مسلســل "لو 
التــي  الفرنســي  ليجانــد"  دي  بــورو 
ستحمل عنوان "ذي ديبارتمنت"، على 
ما أعلنــت قناة "شــوتايم" األميركية 
إنتــاج املسلســل  املدفوعــة وشــركتا 

األصلي الفرنسيتان.
و"فيديراســيون  "تــوب"  وأشــارت 
ســتوديو"، وهما الجهتان املشاركتان 
فــي إنتــاج املسلســل، في بيــان، إلى 
أّن "مسلســل اإلثــارة ســيتم تكييفــه 

االســتخبارات  أجهــزة  عالــم  مــع 
األميركيــة، وســتتمحور قصتــه على 
األحداث الجيوسياســية الراهنة، مع 
االعتماد بصورة كبيرة على شهادات 
لعمالء ســابقني في وكالة املخابرات 
املركزية (ســي آي ايه)". ومن املقرر 

إنتاج العمل عام 2023.
وســيكون جــورج كلونــي كذلــك أحد 
املشــاركني فــي إنتــاج املسلســل في 
الواليــات املتحدة. وقــال غيوم بوميه 
فــي  ســتوديو"  "فيديراســيون  مــن 
البيان "ليس هنــاك أفضل من جورج 
النســخة  إلنجاز  و(شــوتايم)  كلوني 

األميركية من (لو بورو دي ليجاند)". 
وأضاف "أّن الشغف والطموح اللذين 
الجهتــني  هاتــني  مــع  نتشــاركهما 
قــوة  إلــى  باإلضافــة  املسلســل  فــي 
(شوتايم)، ستتيح (ذي ديبارتمنت) 

إلى الجمهور العاملي بصورة مذهلة".
ولــم تجر اإلشــارة إلــى أي معلومات 
في شــأن توزيع املسلسل في الواليات 
املتحدة. وبيع املسلســل الفرنسي من 
إنتاج شــبكة "كانال" في أكثر من مئة 
بلــد، فيمــا القى إشــادة مــن أجهزة 
بســبب  الفرنســية  االســتخبارات 

تطابقه مع الواقع.
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ال خيــر فــي صحافة ال تمثــل ضمير الشــعب، وانطالقــًا من هذا 
املفهوم، استوقفني منشور غاية في األهمية حمل عنوان (مصرف 
الشــرق األوســط) كتبه ممثل عن أكثر من مليون مواطن، وإذا ما 

شملنا أسرهم، فإن الرقم يقفز إلى خمسة ماليني.
واملمثــل الــذي أقصده، هو الدكتــور عالء املوســوي، رئيس رابطة 
مســتثمري ســوق العراق لألوراق املالية، إذ كتب موجهًا ســطوره 
إلى دائرة مســجل الشــركات، بشــأن ظاهرة عقــد اجتماع بعض 
الهيئات العامة للشــركات في أماكن بعيدة عن محل سكن أكثرية 
مساهميها، تحاشيًا ملحاســبة أداء عملها في الفترات التي سبقت 
عقد االجتماع. واتخذ د. املوســوي، مصرف الشرق األوسط مثاًال، 
إذ ســيعقد، بعد غد الجمعة اجتماعه في أربيــل، بعيدًا عن صغار 
مســاهميه، وهم الكثرة العددية من املواطنــني، واالكتفاء بالذين 
يمتلكون أكثرية األســهم بشــخوص معــدودة. أي بمعنى أصحاب 
املصــرف ذاته!.  وهــذا املصرف الخــاص كان عند تأسيســه في 
طليعــة املصــارف، وكان ثمن الســهم فيه 
دينــارًا و720 فلســًا، ثم انحــدر اآلن ليكون 
ســعره (130) فلسًا فقط، وهو قيمة نصف 
اســتكانة شــاي، واســتمر على عدم تقديم 
أيــة أرباح ملســاهميه منذ ســنوات رغم أن 
البنك املركزي وضعه في الفئة (A) وسط 
اســتغراب رجال االقتصاد واملال ووســائل 
اإلعــالم.   وأقتطُف من كلمــات األلم التي 
نشــرها د. املوســوي، لعــل دائــرة مســجل 
الشــركات تقــف إزاءهــا موقفًا إنســانيًا، 
يتطابق مع آمال املســاهمني الذين ضاعت 
أموالهــم، دون اكتــراث مــن أيــة جهة. مع 

األسف، يقول ممثل املساهمني:
ـــــ عقــد االجتماع فــي أربيل يتعــارض مع 
املادة 90 من قانون الشركات رقم 21 لسنة 
1997 املعــدل وســنقدم طعنــًا قانونيًا حول 

ذلك.
ــ إجــراء االنتخابات في أربيل ســيمنع املســاهمني ومعظمهم من 
بغــداد من ممارســة حقهــم القانونــي باالنتخاب والترشــح وفقًا 

لتعليمات التصويت التراكمي.
ــ رجل األعمال علي غالم يمتلك 52 % من أســهم املصرف ولذلك 
مــن حقه أن يمتلك نصف مقاعد املجلس، ولكن عقد االجتماع في 
أربيل وعدم حضور املساهمني سيجعله يستحوذ على جميع مقاعد 

املجلس.
ــ ســنقدم طعنًا على إجراءات عقد االجتماع، وســنقدم اعتراضًا 
قانونيًا على إجراء االنتخابات وسنقيم دعوى قضائية ضد مسجل 

الشركات إذا لم يطبق القانون.
ــــ ندعو إدارة البنــك املركزي وهيئــة األوراق املاليــة إلى التدخل 

وحماية حقوق املساهمني.

همس وصراخ 

حاولــت والــدة دنيــا الدلــي وزمالؤهــا في 
جريدة "بفورتســهايم" األملانيــة، ثنيها عن 
زيارة العراق؛ لخطورة ما هي مقدمة عليه، 
لكنهــا فعلــت رغــم التحذيــر مــن مخاطر 
محتملة، عائدة من زيارة مســقط رأســها، 
بغــداد التــي غادرتهــا قبل عشــرين عامًا، 
لتكتب في جريدة "بفورتســهايم" التي تعمل 
مديرة مطابع فيها، كما تقول "عانى العراق 
ظروفًا سياســية قاســية، منذ عقود مضت، 
داخلــي،  أهلــي  اضطــراب  عــن  أســفرت 
وحــروب خارجيــة، وتغييــرات حــادة في 9 
نيسان 2003 ارتبط بها إرهاب عاملي، تسبب 
بنــزوح داخلي وهجــرة خارجيــة"، مضيفة 
أن "بغــداد واحــدة من أشــهر مــدن العالم 
ينظــر من لــم يزرهــا اآلن إلى أنهــا مدينة 
خطيــرة". وتابعــت: "تلبيــة لرغبتــي برؤيــة 
الحقيقة؛ ســافرت إلى بغداد التي هجرتها 
قبل عشــرين عامــًا بصحبة أســرتي" الفتة: 
"وصلت مطار أربيل واتجهت بالســيارة إلى 
بغداد مباشــرة. وأخذت جولة في العاصمة 

مع أصدقاء ثقاة".
وأوضحــت دنيــا: منــذ أن عدت مــن بغداد 
إلى أملانيا ثانية، وأنا مندهشــة، لقد وجدت 
مســتمرة  والحيــاة  جميــًال  بلــدًا  العــراق 

فــي العاصمــة، فالنــاس يعيشــون كما في 
املاضي، واألسواق الشعبية واملقاهي ممتلئة 
بالحيويــة. حتى التجــار وأصحــاب املحال 
واملطاعم كانوا أنشــط من السابق"، مبينة: 
"كنــت بعمــر الســبعة عشــر عامــًا عندمــا 
هاجرت أسرتي إلى أملانيا؛ نتيجة الظروف 
الصعبة التي فرضها اإلرهابيون علينا، نحن 
روا مليوني مسيحي من  املسيحيني، فقد هجَّ
العراق". وأوضحت: "كانت حياتنا جميلة في 
بغداد قبــل مجيء اإلرهاب في 2003 ، بيتنا 
من ستمئة متر مربع ونمتلك ثالث سيارات، 
لكــن ضغــط التكفيريــني الذيــن هددونــا 
بالقتــل إذا لم ندفع فدية؛ جعلنا نهرب على 
شكل مجاميع إلى أميركا، وأسرتنا استقرت 
فــي أملانيــا، وتزوجــت وأنجبت ولــدًا عمره 
ســتة عشــر عامًا وبنتًا عمرها أربعة عشــر 
عامًا"، مشــيرة إلى أنني عملــت في جريدة 
"بفورتســهايم" بدءًا مســاعدة، لكن عندما  
شاهدوا جهدي تدرجت ارتقاء حتى وصلت 
إلى مديرة املطابع وتصليح املكائن بامتياز".
وبينــت دنيــا: لقد عدت من مســقط رأســي 
العراق إلى أملانيا بفكرة جميلة، على الرغم 
مــن أن والدتــي التــي ترجتنــي أال أذهــب 
إلى البــالد، بكــت وأضاءت الشــموع وملس 
أصدقاؤها الطاقة اإليجابية التي عبأها بها 

ــت العراق". ــل ــام  انــــهــــت فــــرقــــة ه
"وتــريــة  الفني  مهرجانها 
بالتعاون  نظم  الــذي  أور" 
ــنــســيــق مـــع بــرنــامــج  ــت وال
زقورة  من  بالقرب  "تعافي" 
املهرجان  األثرية. وشهد  أور 
ـــدة من  ـــدي مـــشـــاركـــات ع
العراقية،  املـــدن  مختلف 
كردستان،  إقليم  عن  فضًال 
وتخلله العديد من الفعاليات 
فنية  لــوحــات  عــروض  مثل 
الشباب  الرسامني  لعدد من 
قـــار،  ذي  مــحــافــظــة  فـــي 
مسرحية  أنشطة  عن  فضًال 
حضارة  جسدت  وموسيقية 

وإرث املدينة.

مهرجان  فعاليــات  ختتمــت 
ُ
أ

لدعــم  التجاريــة  العالمــة 
املنتوج الوطني الذي اســتمر 
لثالثة أيام من الشهر الحالي 
وتحديــدًا  الســليمانية،  فــي 
في "فاملي مــول". واملهرجان 
كان خاصــًا باملاركات املحلية 
والحرف  اليدويــة  واألعمــال 
الشــعبية. وتخللــت املهرجان 
مســرحية  لعروض  فعاليــات 
وخصــم 50 باملئــة على جميع 
وكانــت  كمــا  املعروضــات، 
املشــاركة في املهرجان الذي 
مــن  واســع  بحضــور  حظــي 
جميع فئــات املجتمع للنســاء 

فقط.

أقــام مركــز التدريــب املهنــي في 
مدينــة الناصريــة ورشــة تعليمية 
فــرص  عــن  الباحثــني  للشــباب 
عمــل فــي مهــن متنوعة تتناســب 
مــع احتياجــات دوائــر القطاعني 
الخــاص والعام. وتهدف الورشــة 
إلى اكساب املنتظمني فيها املهارة 
الالزمــة لضمــان حصولهــم على 

فرص عمل مناسبة. 
يذكــر أن الحكومــة املحليــة ُتقدم 
العمــل  لدائــرة  الكامــل  الدعــم 
والتدريــب املهني من أجــل إنجاح 
التدريبيــة،  الــدورات  مشــروع 
كونــه أحــد الحلــول الناجحــة في 
توفير فرص العمــل والقضاء على 

البطالة بني صفوف الشباب.

أكدت الفنانة التشــكيلية املغتربة يســر 
والطباعة  "التكنولوجيــا  أن  القزوينــي 
الحديثة لهما تأثير مباشر في الرسم"، 
وقالــت لـ "الصبــاح": كلنا نعلــم أن لكل 
شــيء إيجابيــات وســلبيات، وعندمــا 
نتحدث عن التكنولوجيــا من اإلنترنت 
قــد  عــام  بشــكل  فإنهــا  ومحركاتــه، 
ســهلت علينا عملية البحث عن مصادر 
ومراجع عديدة تســاعدنا في الرســم، 
أما منصات التواصــل االجتماعي فقد 
وفرت لنا فرصة متابعة الفنانني الكبار 

والتعلم من خبرتهم. 
وبمــا يخــص برامــج الرســم الرقمي، 
فتعتقــد القزويني أنــه إذا أجاد الفنان 
الرقمــي  الرســم  برامــج  اســتعمال 
سيساعده ذلك في عملية تكوين العمل 
واختيار درجات اللون، ولكن "لألســف 
أنا ال أجيد اســتخدامها"، كما تســاعد 
"البروجيكترات"  بعض األجهــزة مثــل 
أو  الصــور  تكبيــر  فــي  الدقــة  عاليــة 
املخططات بــدًال من طريقــة املربعات 
التقليديــة أو النقــل املباشــر الــذي قد 

يكون عرضة لألخطاء. 
االصطناعــي  الــذكاء  وحتــى  وتتابــع: 
 الــذي هــو عبــارة عــن تجميــع لصــور 
متوفــرة علــى اإلنترنت، والــذي يعتقد 

البعض أنه سيلغي دور الرسام، خاصة 
فــي ما يتعلق برســم البورتريــه، "أنا ال 
أراه كذلــك، ألنه ببســاطة يســاعد من 
ال يملك خبــرة أكاديمية ومخيلة تمكنه 
مــن تخيل مــا يريــد أن يرســم"، وفقًا 

لتعبيرها. 
أمــا فــي مــا يخــص الطباعــة، فتــرى 
القزوينــي أنهــا من األشــياء الشــائعة 
جــدًا في أميــركا علــى عكــس العراق. 
ألنــه عــادة مــا يكــون العمــل األصلــي 
لذلــك  الثمــن،  باهــظ  أميــركا   فــي 
يوفر الفنانــون مطبوعات من أعمالهم 
مــن  أكبــر  لفئــة  مالئمــة   بأســعار 

النــاس ملنحهــم فرصــة اقتناء نســخة 
 مــن العمــل تحمــل توقيع الفنــان بدقة 

عالية. 
بحســب  النســخ،  أســعار  وتتفــاوت 
القزوينــي، فهنــاك مطبوعــات بكمية 
محــدودة تكــون أغلــى مــن تلــك غير 

املحدودة. 
وألن طباعة الرســومات فن بحد ذاته، 
فإن هناك أنواعًا كثيرة من الوســائط، 
وأســاليب كثيــرة للطباعــة واألهم من 
هذا كلــه أن تكون صورة العمل الرقمية 
النســخة  تكــون  حتــى  الدقــة،  عاليــة 

املطبوعة عالية الجودة. 

األمر الذي يعنــي أن "وجود الطباعة ال 
يلغي وجــود العمل األصلــي، ألن العمل 
لهــا  والطباعــة  أســواقه  لــه  األصلــي 

أسواقها"، على حد قولها.  
وتتابــع: أمــا إذا أردنــا الحديــث عــن 
الطباعــة الثالثيــة األبعــاد، فهي عالم 
آخــر، ومن أهم االختراعــات الحديثة. 
عــدا اســتخداماتها املهمــة فــي مجال 
الطبيــة،  واملجــاالت  "الروبوتــات"، 
لهــا دورًا مهمــًا  إذ شــهدنا  وغيرهــا، 
فــي عالــم األزيــاء والنحــت، وصناعة 
املجسمات، واإلبداعات في مجال الفن 

التركيبي وغيرها.
وعــن الغربة ونقــل صورة عــن العراق 
قالت: إن "البعد عمن تحب يولد الحنني 
والشــوق وهذا مــا فعلته الغربــة. فترى 
العــراق في كل أعمالــي، وتراني أصنع 
ذكريات لم أتمكن من أن أعيشــها. كأن 
أقــف في بابل اليوم وأنــا لم أزر العراق 
منــذ ســبعة أعــوام، وأن أعــرض ذلك 
على األميركان هنا، فيصابون بالذهول 
ويســألوني عن العراق وعن بابل اليوم، 
وهــو ما حــدث معي في املعــرض الذي 
مــن  األول  تشــرين  فــي  بــه  شــاركت 
 العــام املاضــي وعرضــت فيــه عملــي 
الجديــد "فــي بابــل"، أو كأن أحــن إلى 
دجلة، فأرسم نفســي في قارب في نهر 

دجلة.


