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حماية  لقانون  حقيقي  تفعيل  إلى  التربية  وزارة  دعت 

األخطار  من  التربوية  الهيئات  وحماية  البالد  في  املعلم 

املحدقة بهم، داعية لسرعة الكشف عن مالبسات حادث 

اغتيال معلم جامعي في محافظة ذي قار يوم أمس األول، 

بينما طالب تربويون بمنح الهيئات التعليمية والتدريسية 

الرسمي  املتحدث  وقال  خطورة.  مخصصات  باملدارس 

إن  لـ"الصباح":  حديث  في  السيد  كريم  الــوزارة  باسم 

املعلم  حماية  لقانون  حقيقي  بتفعيل  طالبت  ــه  وزارت

الجهات  مناشدا  التربوية،  الهيئات  وحماية  البالد  في 

مع  وحيثياته  الحادث  مالبسات  عن  بالكشف  األمنية 

والتدريسية  التعليمية  املالكات  حماية  على  التأكيد 

والكفاءات التربوية لكونهم أساس بناء املجتمع وتقدمه.

السوداني،  شياع  محمد  الــوزراء  رئيس  يفتتح 

اليوم األحد، فعاليات مؤتمر "حوار بغداد الدولي" 

العراقي  املعهد  ينظمه  الذي  الخامسة،  بنسخته 

للحوار تحت عنوان (العراق: عشرون عامًا.. ماذا 

بمشاركة  يومني  ملدة  املؤتمر  ويستمر  بعد؟)، 

واألمنية  السياسية  الشخصيات  ــرات  ــش ع

واالقتصادية من داخل العراق وخارجه.

الــوزراء  لرئيس  بكلمة  املؤتمر  فعاليات  وتفتتح 

محمد شياع السوداني، ثم جلسة حوارية بعنوان 

"الصمود في وجه العاصفة: العراق وتغير املناخ"، 

تعقبها جلسة بعنوان "ما بعد النفط.. احتياجات 

بعنوان  مسائية  وجلسة  الطاقة"،  من  العراق 

"عوامل تحسني بيئة االستثمار في العراق".

 
ً

"لقاء االثنني  غدًا  للمؤتمر  الثاني  اليوم  ويشهد 

ونصف"،  ساعة  ملدة  الــوزراء  رئيس  مع  مفتوحًا 

ومكافحة  "الحوكمة  بعنوان  حوارية  جلسة  تليه 

وسائل  ودور  التعبير  "حرية  جلسة  ثم  الفساد"، 

الجلسات  تختتم  ثم  االجتماعي"،  التواصل 

ــراق"،  ــع ــي ال بــحــواريــة "الــنــظــام املــصــرفــي ف

وزراء  املؤتمر،  خــالل  الجلسات  في  ويــشــارك 

االجتماعية  والشؤون  والعمل  واالتصاالت  النفط 

ومحافظ البنك املركزي.

 " أن  النيابية  الخارجية  العالقات  لجنة  وبينت 

الدولي  بحضورها  خصوصًا    - كهذه  مؤتمرات 

املنظم  البلد  تجاه  األضــواء  تسلط   - واإلقليمي 

واملستضيف". وبني عضو اللجنة حيدر السالمي، 

في حديث لـ"الصباح"، أن "مؤتمرات كهذه تعتبر 

املحاور  كانت  ما  إذا  خصوصًا  إيجابية،  حالة 

تصب في مصلحة البلد، وتعبر عن أهمية العراق 

في الساحة العاملية".

كهذه  مؤتمرات  عن  الناتج  "التقارب  أن  وتابع 

يعبر عن وجود البلد املستضيف، شرط أن تكون 

املحاور  مهمة والشخصيات التي تحضر املؤتمر 

إيجابيا  مؤشرا  ويكون  املرموقة،  الطبقة  من 

للبلد".

من جانبه، قال القيادي في الحزب الديمقراطي 

إن  لـ"الصباح"  كريم،  محمد  وفاء  الكردستاني، 

قادرة  السوداني  شياع  محمد  حكومة  "مقبولية 

على إنجاح املؤتمرات، فالعراق اآلن يتمتع بمكانة 

أكبر مما كانت عليه في السابق".

الفعاليات  في  العربي  "الترحيب  أن  إلى  وأشار 

كما  ليست  السابق  في  الــعــراق  ينظمها  التي 

لنجاح  انعكاس  املؤتمرات  نجاح  وأن  اآلن،  هي 

أن  إلى  مشيرًا  والخارجية"،  الداخلية  العالقات 

"قدوم الوفود إلى العراق والشخصيات السياسية 

لالستقرار  نتيجة  تزوره  التي  واإلقليمية  العربية 

وأكد  البالد"،  في  الداخلي  واألمني  السياسي 

تشجيع  في  تساعد  كهذه  مؤتمرات   " أن  كريم 

العاملية  الشركات  وتجذب  البالد  في  االستثمار 

للعمل داخل البالد". 

ـــال املــحــلــل الــســيــاســي جــبــار املــشــهــدانــي،  وق

لـ"الصباح": إن "دور أي بلد في العالم يعتمد على 

واالقتصادية  السياسية  وإمكانياته  البلد  قدرات 

والعسكرية وأهميته في املنطقة من خالل قدرته 

على أن يكون ضامنًا وليس وسيطًا.

متابعة  على  العراق  "قدرة  أن  املشهداني:  وتابع 

احتضان  وأن  متباينة،  اإلقليمية  امللفات  بعض 

يدفع  أمــر  الــحــوار  ودعـــوات  ملؤتمرات  الــعــراق 

بالسياسة الخارجية العراقية لألمام ويعظم من 

مكانته اإلقليمية، وهو أمر إيجابي ومفيد للمكانة 

اإلقليمية والدولية للبلد".

تبيان  الدولة  موظفي  من  اآلالف  يترقب 

املقترح،  الجديد  املرتبات  سلم  حقيقة 

على  أنه  إلى  املصادر  بعض  تشير  الــذي 

طاولة نقاش األمانة العامة ملجلس الوزراء 

بها  تمر  التي  التضخم  مرحلة  ملواجهة 

النيابية،  املالية  اللجنة  رئيس  البالد.وقال 

لـ"الصباح":  حديث  في  العطواني،  عطوان 

الرواتب  سلم  بتعديل  املختصة  "اللجنة  إن 

اآلن  وهو  وإنضاجه،  دراسته  على  تعكف 

التي  االقتصادية  الدراسة  لجنة  عهدة  في 

على  وانعكاسه  السلبية  الجوانب  تــدرس 

ملجلس  سيمكن  يمضي  أن  وبعد  السوق، 

"إذا  أنه  مضيفًا  عليه"،  التصويت  الوزراء 

سيرفع  تشريع  إلــى  بحاجة  السلم  كــان 

مجلس الوزراء مسودة القانون املقترح إلى 

البرملان".ونفى رئيس اللجنة املالية "تقاطع 

البرملان،  شرعها  سابقة  قوانني  مع  السلم 

لذلك سيكون ممكنًا أن يرفع ألخذ املوافقة 

له  يمكن  قد  "القانون  أن  مبينا  بالتعديل"، 

لكونه  الوزراء  مجلس  من  بسالسة  املضي 

من صالحيات السلطة التنفيذية من دون 

الحاجة إلى البرملان".

القانون  "مقترح  أن  العطواني  ــاف  وأض

من  الدنيا  الدرجات  إنصاف  إلى  يهدف 

جدًا  الضئيلة  املرتبات  ذوي  من  املوظفني 

التي ال تغطي حاجتهم اليومية"، مشيرًا إلى 

لكونه  استثناءات  بال  املقترح  "مسودة  أن 

الدرجة  من  الدولة  موظفي  لجميع  سلمًا 

العاشرة فما فوق".

والخطورة  املخصصات  "موضوع  بأن  ونوه 

ألن  املعنية،  الــوزارة  تقديرات  إلى  يعود 

ولكن  ــي  ــم األس بــالــراتــب  معني  السلم 

الوزراء  مجلس  صالحية  من  املخصصات 

وهو من يقدر اإلبقاء عليها أو رفعها".

ــأن املــوازنــة وســلــم الـــرواتـــب، بني  ــش وب

عن  يختلف  املوضوع  "السلم  أن  العطواني 

ماٍض  فالبرملان  منفصل،  وقانونه  املوازنة 

وفي  االتحادية  املوازنة  قانون  تشريع  في 

حال إقرار سلم الرواتب فإن الحكومة هي 

التوازن  وتحقيق  املوضوع  بتكييف  املعنية 

بني القانونني".

وزيــر  الــــوزراء،  رئيس  نائب  لفت 

أمس  الغني،  عبد  حيان  النفط، 

لزيادة  ــوزارة  ال سعي  إلى  السبت، 

االجتماعية  املنافع  تخصيصات 

 5 من  النفطية  التراخيص  لجوالت 

ماليني دوالر إلى 10 ماليني.

مسؤولي  لقائه  ــالل  خ ــك  ذل ــاء  ج

بمحافظة  ـــــة  اإلداري ـــوحـــدات  ال

خالل  الغني  عبد  ــال  وق البصرة 

اللقاء: نسعى إلى زيادة تخصيصات 

املنافع االجتماعية إلى (10 ماليني 

دوالر)  ماليني   5) من   
ً
بدال دوالر) 

املقاولة  الشركات  قبل  من  تمنح 

 ، النفطية  الــتــراخــيــص  لــجــوالت 

مشير إلى زيادة تخصيصات املنافع 

االجتماعية من ( 3 % ) إلى (  10 % 

) التي تستقطع من أرباح الشركات 

النفطية الوطنية .

بمستوى  ـــاء  ـــق االرت ــى  عــل ــــد  وأك

ملواطني  املقدمة  العامة  الخدمات 

الحقول  ــن  م الــقــريــبــة  املــنــاطــق 

النفطية، ودعم املبادرات املجتمعية 

املختلفة  الورش  وتنظيم  والصحية 

املناطق  ســكــان  وتأهيل  لتدريب 

في  النفطية  للحقول  املــجــاورة 

التخصصات املختلفة .

وأضاف عبد الغني أن وزارة النفط 

واملراكز  املـــدارس  ببناء  ساهمت 

للمناطق  الطرق  وتعبيد  الصحية 

النفطية،  الحقول  مــن  القريبة 

للشرب،  الصالحة  املياه  وتوفير 

ودعم مشاريع تصفية املياه.

ــول:  ــق ــال ــط ب ــف ــن وتـــابـــع وزيــــر ال

نــتــواصــل مــع مــســؤولــي الــوحــدات 

على  لالطالع  للمحافظة  ــة  اإلداري

ملواطني  الضرورية  االحتياجات 

املناطق املحيطة بالحقول النفطية، 

للصالح  خدمة  تلبيتها  على  والعمل 

العام.

 

سمحت  التي  االتفاقية  تمديد  السبت،  أمس  إردوغـــان،  طيب  رجب  التركي  الرئيس  أعلن   

ة 
ّ

د مد
ّ

باستئناف تصدير الحبوب األوكرانية بعد بدء الغزو الروسي ألوكرانيا، من دون أن يحد

 

ة االتفاقية عند منتصف ليل السبت ــ األحد، قال إردوغان 
ّ

التمديد. وقبل ساعات من انتهاء مد

ني، ضمنا تمديد االتفاقية التي 
َ

في تصريحات بثها التلفزيون التركي: "بعد محادثات مع الجانب

فترض أن تنتهي في 19 آذار".
ُ

كان ي

أن  إلى  ا 
ً

مشير باإلعالن،  كوبراكوف  أولكسندر  األوكرانية  التحتية  البنى  وزير  ب 
ّ

رح جهته،  من 

ا.
ً

د لفترة 120 يوم
ّ

د
ُ

االتفاق م

(األمــني  نشكر  ا. 
ً

يوم  120 لفترة  ــود  األس البحر  حبوب  مبادرة  دت 
ّ

ـــد
ُ

"م تويتر:  على  وكتب 

ــان  إردوغ طيب  رجب  والرئيس  املتحدة  ــم  واألم غوتيريش  أنطونيو  املتحدة)  لألمم  العام 

اللتزامهم  شــركــائــنــا،  جميع  ــى  إل بــاإلضــافــة  آكـــار  خلوصي  الــتــركــي)  ــاع  ــدف (ال ـــر   ووزي

باالتفاق".

بانتعاش  تفاؤلهم  وسياسيون  مراقبون  أبدى 

ما  املقبلة  الــفــتــرة  خــالل  النفط  أســـواق 

اإليرادات  ووفرة  املالي  والفائض  هو  يسهم 

وحفظها  املوازنة  بتحصني  للبالد  املتحققة 

العجز  زيــادة  مخاطر  ترفع  تقلبات  أي  من 

واملال  االقتصاد  في  خبراء  أبدى  بينما  فيها، 

املهمة  التفاصيل  بعض  على  تحفظاتهم 

املوازنة  قانون  مشروع  مسودة  في  ــواردة  ال

وأبرزها   2023/2024/2024 لسنوات  العامة 

وكذلك  النفط  لبرميل  املحتسب  السعر 

عضو  وقـــال  ــه.   ــاع ــف وارت املخطط  العجز 

لن  "املوازنة  إن  حسني:  سالم  الفتح،  تحالف 

لديه  العراق  أن  خصوصًا  عجز،  أي  تعاني 

ـــرادات،  اإلي في  ووفــرة  كبير  مالي  فائض 

وقد  مرتفعة  النفط  أسعار  أن  عن   
ً
فضال

في  عليه  هي  مما  أعلى  مستويات  إلى  تصل 

الخبير  رجــح  جانبه،  من  الــراهــن".  الوقت 

أن  قصي،  صــفــوان  الدكتور  االقــتــصــادي، 

"ارتفاعًا في قادم األيام  تشهد أسعار النفط 

في حال تمكنت روسيا من منع تحديد سقف 

إلى  الفتًا  العاملية"،  السوق  في  نفطها  ألسعار 

األوروبية،  للعقوبات  تخضع  لن  "روسيا  أن 

على  اإلبقاء  على  صممت  ــك)  (أوب أن  كما 

وبالتالي  املعدل،  وبنفس  التخفيضات  نفس 

ال  وكذلك  النفط  ضخ  في  زيادة  أي  توجد  ال 

زيادة  حصول  املتوقع  ومن  نقصان،  يوجد 

أسعار  فإن  وبالتالي  النفط،  على  الطلب  في 

 72 عن  تنخفض  لن  أنها  املرجح  من  النفط 

دوالرًا للبرميل، خصوصًا أن واشنطن أعلنت 

 أنها ستشتري النفط في حال وصوله إلى هذا

 السعر".  في مقابل اآلراء املتفائلة، يرى الخبير 

في  املرسومي،  نبيل  االقتصادي،  الشأن  في 

في  املخطط  "العجز  أن  لـ"الصباح"،  حديث 

املوازنة أكثر من 63 ترليون دينار، واملالحظ 

غير   2023 موازنة  في  النفط  برميل  سعر  أن 

متحفظ، أي أن الحكومة العراقية لم تتحوط 

عندما وضعت 70 دوالرًا لبرميل النفط، وهو 

األعلى حتى بالنسبة ملوازنات الدول النفطية 

- ومنها الدول الخليجية - التي اعتمدت سعرا 

بني 55 دوالرا إلى 65 دوالرا للبرميل".

مرتفع  سعر  بوضع  التحوط  "عدم  بأن  ه 
ّ

ونــو

املوازنة  في  العجز  تعميق  إلى  يؤدي  للنفط 

املاضيني  اليومني  خالل  أنه  خاصة  العامة، 

إلى  برنت  خــام  سعر  في  انخفاضًا  شهدنا 

مستوى 73 دوالرا للبرميل، وهذا يعني أن النفط 

بثالثة  له  املخطط  من  أقل  أصبح   العراقي 

دوالرات".

النيابية  والطاقة  الكهرباء  لجنة  تتفاءل 

على  املطروحة  العامة  املوازنة  بمسودة 

الكبيرة  املخصصات  بشأن  الــبــرملــان 

لالستثمار،  وطرحه  الكهرباء  لقطاع 

مشيرة إلى أن العراق يتجه إلى االعتماد 

الكهرباء  إنتاج  في  الذاتية  إمكاناته  على 

بخطة  تدريجي  بشكل  استيرادها  وقطع 

عمل رصينة.

إن  هيركي:  أمانج  اللجنة  عضو  ــال  وق

تخصيصات  تتضمن  االتحادية  "املوازنة 

تدوير  وإعـــادة  لصيانة  كبيرة  مالية 

محطات الطاقة الكهربائية"، موضحًا أن 

في  والسيما  بالكهرباء،  اهتمت  "املوازنة 

التوجه نحو الطاقة املتجددة والشمسية، 

على  العمل  متابعة  اللجنة  مهمة  وستكون 

تنفيذ هذه املهام من خالل االطالع على 

الطاقة  في  ستستثمر  التي  الشركات 

لتجاوز  املــحــطــات  وبــنــاء  الكهربائية 

الصيف املقبل".

لـ"الصباح"،  حديث  في  هيركي،  وأضاف 

االعتماد  عدم  نحو  تتوجه  "الحكومة  أن 

واالعتماد  للكهرباء  املجهزة  الدول  على 

الداخلية  الكهربائية  املحطات  على 

لحني  اإلمكان  بقدر  تدريجية  وبخطط 

البلد"،  إلى تغطية كاملة لحاجة  الوصول 

ن 
ّ

ضم الحكومي  "البرنامج  أن  إلى  الفتا 

على  العراق  اعتماد  بشأن  الخطط  هذه 

الطاقة  استقرار  في  الذاتية   إمكاناته 

الكهربائية وتطويرها وطرح االستثمارات 

الشمسية  الــطــاقــة  طــريــق  ــن  ع فيها 

واملتجددة".
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رصدت عمليات الجهد االستخبارية، تحركات 

انتقال  وممرات  اإلرهابية  داعش  عصابات 

صالح  محافظتي  بــني  السرية  عناصرها 

قواتنا  قطعات  الستهداف  وكركوك،  الدين 

العسكرية.  

وعلى إثر عملية الرصد، شرعت قوات مشتركة 

بتنفيذ عمليات دهم وتفتيش كبرى تهدف إلى 

أوكار  وتدمير  السرية،  املمرات  منطقة  تأمني 

اختباء اإلرهابيني بني املحافظتني.

كركوك،  قيادة  ضمن  العمليات  في  شاركت 

املهمات  وفـــوج   16،63،40  ،61،52 ألــويــة 

الحشد  في  الشمال  محور  وقيادة  الخاصة، 

الساندة  املديريات  مع  باالشتراك  الشعبي 

قيادة  ضمن  أيضًا  شاركت  بينما  والفنية، 

السريع  ــرد  وال الجيش  قــوات  الدين  صــالح 

خلف  أماكن  الستهداف  الجيش   وطــيــران 

سلسلة جبال قضاء الطوز.

لبقايا  أوكار   8 تدمير  عن  أسفرت  العمليات 

 3 على  والعثور  اإلرهابية  داعــش  عصابات 

عبوات ناسفة.

االستخبارات  وكــالــة  تمكنت  ديــإلــى،  ــي  وف

والتحقيقات االتحادية في وزارة الداخلية من 

إلقاء القبض على مايسمى املسؤول العسكري 

خالد  لقاطع  اإلرهابية  داعش  عصابات  لدى 

بن الوليد في محافظة ديالى.

ـــارت إلــى أن  املــعــلــومــات االســتــخــبــاريــة اش

مسؤولية  تولى   عليه  القبض  لقى 
ُ
امل اإلرهابي 

مداهمة الدور السكنية العائدة ألفراد القوات 

واألثــاث  ممتلكاتها  على  واالستيالء  األمنية 

املوجود فيها قبل أيام التحرير، وجرى تدوين 

واتخذت  باالعتراف  وقضائيًا  ابتدائيًا  أقواله 

بحقه اإلجراءات القانونية الالزمة.

أمس  الدفاع،  وزارة  نعت  ذلــك،  غضون  في 

الخيكاني  ليث  أول  املــالزم  فقيدها  السبت، 

بليغة  إصابة  مع  صــراع  بعد  استشهد  الــذي 

خالل تنفيذ عملية أمنية شمال بغداد.

وذكر بيان للوزارة أنها "تنعى فقيدها البطل، 

حسني  ــون  ــرع ف حــســني  لــيــث  أول  ــــالزم  امل

الثالث،  املغاوير  فوج  ضباط  أحد  الخيكاني، 

والــذي  بغداد،  عمليات  قيادة  مغاوير  ــواء  ل

 16) في  استباقية  عملية  تنفيذ  خالل  أصيب 

شباط 2023) بقضاء الطارمية". 

أثناء  صيب 
ُ
أ "الخيكاني  أن  البيان  ــح  وأوض

الحماية  بتوفير  الخاصة  الخطة  تنفيذ 

لزائري مرقد اإلمام الكاظم (عليه السالم)، 

واستشهد صباح يوم (18 آذار 2023)، متأثرًا 

بجراحه التي أصيب بها أثناء الواجب".

 

قالت دائرة تمكني املرأة العراقية في مجلس 

الوزراء إنها تعمل على زيادة مشاركة النساء 

في  القيادية  واملراكز  القرار  صنع  مواقع  في 

البالد. 

يسرى  الدكتورة  الدائرة   عام  مدير  وقالت 

كريم بتصريح لـ"الصباح"،  :إن "االتجاه يشير 

اآلن إلى زيادة مشاركة النساء في مواقع صنع 

اللجان  عن   
ً
فضال القيادية،  واملراكز  القرار 

إلى  يؤدي  الذي  األمر  واإلشرافية،  الرقابية 

انخراطًا  أقل  لكونها  الفساد  معدل  انخفاض 

 عن تراجع مقدار الرشوة 
ً
في الفساد، فضال

املــرأة  "اختيار  أن  وأضــافــت  واملحسوبية". 

تقع  فهي  أمًا  كونها  العمل  من  جــزءًا  لتكون 

النزاهة الوطنية في  عليها مهمة ترسيخ قيم 

ستراتيجية  منظومة  وتعزيز  األجيال  نفوس 

قيم  ترسيخ  إلى  باإلضافة  الفساد،  مكافحة 

وإعالء  واألمانة  والصدق  واملواطنة  املساواة 

قيمة العلم والعمل والشرف والنزاهة.

وأوضحت كريم أن للمرأة دورها وتأثيرها في 

تملكهما  الذين  واإلصرار  القوة  وأن  املجتمع، 

النساء مع توفير حاضنة قابلة لحماية النساء 

لبذل  دمجهن  يمكن  حتى  وثقافية  اجتماعية 

ومن   الفساد  مواجهة  في  مضاعفة  جهود 

دورهن في اإلبالغ وتقديم الشكاوى واملشاركة 

أن  ليدركن  الفساد،  ملكافحة  الجهود  بكافة 

مستوى  من  ن 
ِّ

ستحس ومساهمتهن  دورهــن 

تعزيز  في  سهم 
ُ

وست لهن،  املقدمة  الخدمات 

العدالة  بعجلة  والدفع  لحقوقهن،  الوصول 

االجتماعية واملساواة وتكافؤ الفرص والعمل. 

الدائرة أعدت مدونة سلوك األمن  أن  وبينت 

إعداد  على  جــاٍر  العمل  وإن  هذا  الداخلي، 

مدونة سلوك دوائر اإلصالح وموظفي وزارة 

حدة  مــن  تخفف  اإلجــــراءات  ــذه  وه الــعــدل 

الفساد.

 

رحلة  مليون  تصنيع  الحكومي  الهندسي  الجهد  فريق  يعتزم   

مدرسية خالل العام الحالي، مؤكدًا أنه سينجز أعماله ضمن 

40 منطقة في بغداد واملحافظات بحلول نهاية العام الحالي.

وقال عضو الفريق مدير الهندسة العسكرية في هيئة الحشد 

 40 هنالك  إن  لـ"الصباح":  بتصريح  الكوفي  نعمة  الشعبي 

والتي  حاليًا،  بها  العمل  يجري  واملحافظات  بغداد  في  منطقة 

أن  مضيفًا  الحالي،  العام  نهاية  بحلول  أعمالها  جميع  ستنجز 

ف في منطقة دوانم الشعلة كونها 
َّ
العمل يجري حاليًا بشكل مكث

منطقة ذات مساحة كبيرة وكثافة سكانية عالية، والتي ستنجز 

بشكل كامل قبل منتصف العام الحالي.

كثيرة  متلكئة  ملشاريع  مسحًا  سيجري  الفريق  أن  ــح  وأوض

كلفة  أقلها  اختيار  سيتم  أنه  إلى  الفتًا  بها،  املباشرة  أجل  من 

ذ 
ِّ
إلنجازها حسب اإلمكانات املتاحة كون الفريق ألول مرة ينف

مليون  بتصنيع  سيشرع  أنه  عن  كاشفًا  غيرمكتملة،  مشاريع 

األموال  استحصال  بعد  الحالي  العام  خالل  مدرسية  رحلة 

ماليني  تصنيع  تباعًا  سيتم  فيما  األولية.  املواد  لشراء  الكافية 

أخرى منها وإلى حني سد حاجة جميع مدارس البالد منها.

 

محاولة  االستخبارات  وكالة  مفارز  افشلت 

إدخال 12 ألف صاعق تفجير ملحافظة نينوى، 

مخالفًا  شخصًا   86 على  القبض  لقي 
ُ
أ بينما 

لقانون اإلقامة.

أنه  بيان،  في  االستخبارات،  وكالة  وذكــرت 

مفارز  تمكنت  استخبارية  معلومات  على  "بناء 

االتحادية  والتحقيقات  االستخبارات  وكالة 

وزارة  في  الحدود  قــوات  قيادة  مع  بالتعاون 

من  متهمني  ستة  على  القبض  من  الداخلية 

الجنسية السورية أثناء محاولتهم الدخول إلى 

العراقية وتحديدًا في قضاء سنجار  األراضي 

في محافظة نينوى"، مشيرًا إلى أنه "تم ضبط 

للرمانات  تستخدم  تفجير  صواعق  بحوزتهم 

وبندقية  صاعق   (11900) وعددها  املتفجرة 

كالشنكوف".

شؤون  مديرية  مفارز  ألقت  مواز،  صعيد  على 

اإلقامة في مديرية األحوال املدنية والجوازات 

في  شخصًا   (86) على  القبض  ــة،  ــام واإلق

بغداد  فــي  والــطــوبــجــي  ــالوي  ــع ال منطقتي 

مخالفني لقانون اإلقامة رقم 76 لسنة 2017.

بالتنسيق  جاءت  عليهم  القبض  إلقاء  عملية 

ووكالة  الوطني  املخابرات  جهاز  مع  والتعاون 

قسم  االتحادية/  والتحقيقات  االستخبارات 

استخبارات الوافدين والقوة املاسكة لألرض، 

الالزمة  القانونية  ـــراءات  اإلج اتخاذ  ليتم 

بحقهم وتسفيرهم خارج البالد.
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تعمل العتبة الحسينية املقدسة خالل املدة املقبلة 

وتنمية  النتاج  متكامل  مشروع  أكبر  إنشاء  على 

السماوة  مدينة  صحراء  ضمن  الحيوانية  الثروة 

وبمساحة 200 ألف دونم.

العتبة  في  الزراعية  التنمية  قسم  مدير  وقــال 

بتصريح  عــوز  قحطان  املــقــدســة  الحسينية 

لـ"الصباح": إن العتبة تعتزم إنشاء مشروع جديد 

السماوة  مدينة  صحراء  في  الحيوانية  للثروة 

أن  مضيفًا  دونم،  ألف   200 من  تقرب  وبمساحة 

املشروع يتضمن محطات لألبقار ومعمل لصناعة 

األلبان بانتاجية عالية. 

بعد  بإنشائه  املباشرة  ستتم  املشروع  أن  وأضاف 

الخاصة  الرسمية  اإلجراءات  جميع  من  االنتهاء 

من  الــزراعــة،  ــر  وزي من  ــم  ودع وبتوجيه  بذلك 

األراضي  من  شاسعة  مساحات  تخصيص  خالل 

الصحراوية، مع توفير التقانات الحديثة إسهامًا 

تعمل  العتبة  أن  عوز  وبني  الغذائي.  بتوفيراألمن 

ري  لتأمني  البدائل  إيجاد  على  الحالي  الوقت  في 

الغذائية،  السلة  دعم  أجل  من  الحنطة  محصول 

 عن االهتمام بزراعة محصولي فول الصويا 
ً
فضال

والبطاطا، كاشفًا عن وجود مركز تسويقي لتعليب 

الخضر  لبيع  أخرى  ومراكز  للعتبة  تابع  الخضر 

واألسماك بالجملة لكربالء واملحافظات األخرى.

لخطة  أعـــوام  ومنذ  العتبة  تنفيذ  عــن  وكشف 

السوق  ورفد  الغذائية،  السلة  لدعم  ستراتيجية 

عن   
ً
فضال والنباتية،  الحيوانية  باملنتجات 

زراعــة  منها  ذاتــي  وبتمويل  املشاريع  من  عــدد 

بمساحة  البالستيكية  بالبيوت  الخضراملحمية 

العضوية،  األســمــدة  باستخدام  دونــم   1000

قسم  مدير  وتابع  والثابتة.  املحورية  ات 
َّ

واملرش

مشروع  أيضًا  تمتلك  العتبة  أن  الزراعية  التنمية 

الصحراوية  األراضــي  الستغالل  الشهداء  سيد 

املحاصيل  بزراعة  والخاص  التمر  عني  بقضاء 

الحديثة  الري  تقنيات  باستخدام  الستراتيجية 

الحنطة  زراعــة  كمشروع  اآلبــار  مياه  وباعتماد 

اآلبار  على  اعتمادًا  دونم  آالف  خمسة  بمساحة 

وحاليًا تحتاج إلى استمرارعمليات الري بالرش، 

نيسان  من  العاشر  في  الثالثة  بالرية  واملباشرة 

املقبل، أما رية الفطام فتتم في الـ 15 نيسان عند 

اكتمال السنبلة.

أكمل 300 شباب دورة تدريبية لفتح مشاريعهم 

الخاصة بدعم من منظمة األغذية العاملية.

التدريب  مركز  مدير  صاحب  أسعد  ــال  وق

مركز  إن   :  " الصباح   " لـ  بتصريح  الشعبي 

التدريب الشعبي في بابل أكمل دورة تدريبية 

الشباب  مــن  لعدد   
ً
كــامــال شهرًا  استمرت 

األغذية  منظمة  منظمة  تنفذه  برنامج  ضمن 

مهارات  لتطوير   Wpf العاملية   ــة  ــزراع وال

الشباب وحثهم على فتح مشاريعهم الخاصة 

قبل  مــن  التعيينات  على  االعــتــمــاد  وعــدم 

الحكومة.

وأضاف أن الدورة شملت 300 شاب غالبيتهم 

الجنسني  كــال  ــن  وم الكليات  خريجي  مــن 

مجاالت  فــي  ملهارتهم  تــدريــبــًا  وتضمنت 

وتطوير  والكوافير  والخياطة  الحاسوب 

في  أقيمت  الــدورة  أن  و  الخاصة  املشاريع 

وشمول  لتكرارها  ونسعى  محافظات  خمس 

عدد أكبر من العدد الحالي للمشاركني.

لقانون  حقيقي  تفعيل  إلى  التربية  وزارة  دعت 

حماية املعلم في البالد وحماية الهيئات التربوية 

من األخطار املحدقة به، مناشدة بسرعة الكشف 

في  جامعي  معلم  اغتيال  حــادث  مالبسات  عن 

طالب  فيما  األول،  أمس  يوم  قار  ذي  محافظة 

والتدريسية  التعليمية  الهيئات  بمنح  تربويون 

باملدارس مخصصات خطورة. 

كريم  ـــوزارة  ال باسم  الرسمي  املتحدث  ــال  وق

طالبت  وزارته  إن  لـ"الصباح":  حديث  في  السيد 

البالد  في  املعلم  حماية  لقانون  حقيقي  بتفعيل 

الجهات  مناشدًا  التربوية،  الهيئات  وحماية 

األمنية بالكشف عن مالبسات الحادث وحيثياته 

التعليمية  املــالكــات  حماية  على  التأكيد  مــع 

أساس  لكونهم  التربوية  والكفاءات  والتدريسية 

بناء املجتمع وتقدمه.

أحاديث  في  تربويون  ناشد  ــه،  ذات السياق  في 

والتدريسية  التعليمية  الهيئات  بمنح  لـ"الصباح"، 

ضمن املدارس مخصصات خطورة.

تربية  مديرية  فــي  التربوي  املــشــرف  ــال  ق إذ 

إن  لـ"الصباح":  الساكني  حيدر  األولى  الرصافة 

مخصصات  لهم  تمنح  لم  واملــدرســني  املعلمني 

 
ً

حاجة باملجتمع  الفئات  أكثر  من  وهم  خطورة، 

يتم  لم  املعلمني  حماية  قانون  أن  السيما  لذلك، 

إلى  مشيرًا  النواب،  مجلس  في  للتصويت  طرحه 

أكثر  هم  والتدريسيني  املعلمني  من  التربويني  أن 

 
ً

الفئات التي تقدم خدمات للوطن وأكثرها حاجة

إلى حماية ودعم حقيقي من الحكومة.

أما التدريسية أميرة ناظم وهي مدرسة الكيمياء، 

على  االعتداء  أو  التدريسيني  اغتيال  أن  فبينت 

ضعاف  بها  يقوم  التي  األفــعــال  مــن  املعلمني 

حماية،  إلى  بحاجة  الشريحة  وهــذه  النفوس، 

أسوة  خطورة  مخصصات  منحهم  إلــى  داعية 

باتت  حمايتهم  لكون  يتمتعونب  الذين  باملوظفني 

بأن  مذكرة  املعنية،  الجهات  قبل  من  ضعيفة 

قانون حماية املعلم لم يطبق بالشكل املطلوب في 

البالد.
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بانتعاش  تفاؤلهم  عن  وسياسيون  مراقبون  ر 
ّ

عب

هو  يسهم  ما  املقبلة،  الفترة  خالل  النفط  أســواق 

للبالد  املتحققة  اإليــرادات  ووفرة  املالي  والفائض 

ترفع  تقلبات  أي  من  وحفظها  املــوازنــة  بتحصني 

في  خبراء  أبدى  بينما  فيها،  العجز  زيادة  مخاطر 

التفاصيل  بعض  على  تحفظاتهم  واملال  االقتصاد 

املوازنة  قانون  مشروع  مسودة  في  ــواردة  ال املهمة 

السعر  وأبرزها   2023/2024/2024 لسنوات  العامة 

املخطط  العجز  وكذلك  النفط  لبرميل  املحتسب 

وارتفاعه. 

وقال عضو تحالف الفتح، سالم حسني: إن "املوازنة 

لن تعاني أي عجز، خصوصًا أن العراق لديه فائض 

 عن أن أسعار 
ً
مالي كبير ووفرة في اإليرادات، فضال

النفط مرتفعة وقد تصل إلى مستويات أعلى مما هي 

عليه في الوقت الراهن".

الدكتور  االقــتــصــادي،  الخبير  رجــح  جانبه،  من 

"ارتفاعًا في  النفط  صفوان قصي، أن تشهد أسعار 

تحديد  منع  من  روسيا  تمكنت  حال  في  األيام  قادم 

إلى  الفتًا  العاملية"،  السوق  في  نفطها  ألسعار  سقف 

أن  كما  األوروبية،  للعقوبات  تخضع  لن  "روسيا  أن 

(أوبك) صممت على اإلبقاء على نفس التخفيضات 

ضخ  في  زيادة  أي  توجد  ال  وبالتالي  املعدل،  وبنفس 

النفط وكذلك ال يوجد نقصان، ومن املتوقع حصول 

أسعار  فإن  وبالتالي  النفط،  على  الطلب  في  زيادة 

دوالرًا   72 عن  تنخفض  لن  أنها  املرجح  من  النفط 

للبرميل، خصوصًا أن واشنطن أعلنت أنها ستشتري 

النفط في حال وصوله إلى هذا السعر". 

الشأن  في  الخبير  يرى  املتفائلة،  اآلراء  مقابل  في 

االقتصادي، نبيل املرسومي، في حديث لـ"الصباح"، 

ترليون  أكثر من 63  املوازنة  "العجز املخطط في  أن 

موازنة  في  النفط  برميل  سعر  أن  واملالحظ  دينار، 

لم  العراقية  الحكومة  أن  أي  متحفظ،  غير   2023

تتحوط عندما وضعت 70 دوالرًا لبرميل النفط، وهو 

األعلى حتى بالنسبة ملوازنات الدول النفطية - ومنها 

الدول الخليجية - التي اعتمدت سعرا بني 55 دوالرا 

إلى 65 دوالرا للبرميل".

للنفط  مرتفع  سعر  بوضع  التحوط  "عدم  بأن  ه 
ّ

ونو

خاصة  العامة،  املوازنة  في  العجز  تعميق  إلى  يؤدي 

في  انخفاضًا  شهدنا  املاضيني  اليومني  خالل  أنه 

سعر خام برنت إلى مستوى 73 دوالرا للبرميل، وهذا 

له  أقل من املخطط  العراقي أصبح  النفط  أن  يعني 

بثالثة دوالرات".

العام  من  الثاني  "الربع  يشهد  أن  املرسومي  ورجح 

الحالي انخفاضًا أكبر في أسعار النفط"، داعيًا إلى 

"إعادة النظر بهذا السعر حتى ال يكون العجز أكبر 

الناتج  من   %  20 يشكل  الذي  دينار،  ترليون   63 من 

املحلي اإلجمالي، وهو رقم يفوق 3 أو 7 مرات حجم 

العجز املسموح به للحكومة املثبت في قانون اإلدارة 

(3 %)"، موضحًا أن "املشكلة األكبر تكمن  املالية بـ

املــدور  الرصيد  من  العجز  هــذا  تمويل  كيفية  في 

دينار،  ترليون  بـ23  املوازنة  في  واملحدد  الفائض 

االقتراضني  من  دينار  ترليون   40 املتبقي  أن  علمًا 

املديونية  نعلم فإن حجم  والخارجي، وكما  الداخلي 

ترليون   70 يبلغ  غذ  العراق  في  جدًا  كبير  الداخلية 

املوازنة"، مجددًا  دينار ما يضيف أعباء كبيرة على 

بني  النفط  سعر  باحتساب  النظر  إلعــادة  الدعوة 

النفقات  وتقليص  للبرميل،  دوالرًا   65 إلــى   60

 " وقال:  دينار،  ترليون   150 بنحو  املقدرة  التشغيلية 

النفطية  واإليــرادات  العامة  النفقات  ترشيد  يجب 

السنوات  على  عبئًا   2023 مــوازنــة  تشكل  ال   حتى 

الالحقة".

مقرر اللجنة املالية النيابية للدورة الرابعة، الدكتور 

أحمد الصفار، بني في حديث لـ"الصباح": أن "وزارة 

املالية لم تلتزم بالنسبة املحددة للعجز الذي ورد في 

قانون اإلدارة املالية والذي من املفترض أن ال يزيد 

على 3 % من حجم الناتج املحلي اإلجمالي، وفي كل 

 عن أن جميع املوازنات 
ً
سنة تزيد هذه النسبة، فضال

بعد عام 2012 مجهولة املصير، إذ ال توجد حسابات 

املال  استخدام  مدى  من  التأكد  فيها  يمكن  ختامية 

في  والتخصيصات  األمــوال  صرف  تم  وهل  العام، 

املجاالت التي خصصت لها أم ال".

حل  تستهدف  لم  السابقة  "املوازنات  أن  إلى  وأشار 

االقتصاد  منها  يعاني  التي  االقتصادية  املشاكل 

تزداد  والفقر  والتضخم  البطالة  فمسألة  العراقي، 

يزداد على  أن االعتماد سنويًا  بعد أخرى، كما  سنة 

شكل  سيكون  "كيف   :
ً
متسائال النفطية"،  اإليــرادات 

مصدرها  كان  ما  إذا   
ً
مستقبال وتحقيقها  املوازنة 

اإليرادات النفطية فقط وأسعارها املتقلبة؟".

تحرير: محمد األنصاري

أبدى رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، أمس السبت، عزم 

الحكومة على إعادة بناء العراق ضمن خريطة طريق مرسومة 

ترتكز على عدة مراحل.

"الشرق  جــريــدة  فــي  نشر  مقال  فــي  الــــوزراء،  رئيس  ــال  وق

لسقوط  العشرون  الذكرى  األيــام  هذه  علينا   
ُّ

"تمر األوســط": 

النظام الديكتاتوري السابق، الذي كان نتيجة لعقود من القمع 

واالستبداد وسوء اإلدارة، ومحاوالت التجاوز واالعتداء داخليًا 

وخارجيًا".

نحو  واالنطالق  الجروح  لتضميد  األوان  "آن  أنه  ــاف،  وأض

صبر  "لقد  مبينًا  الخير"،  كل  يستحق  لشعب  زاهر  مستقبل 

اإلنسان  تحرير  أجل  من  الشهداء  وقدم  وضحى  كثيرًا  شعبنا 

أن  استطاع  كما  واالستبداد،  ــاب  اإلره رجــس  من  واألرض 

محوره  وامرأة)   
ً
(رجال العراقي  اإلنسان  جعل  دستورًا  يصوغ 

األساسي، وفتح الطريق أمام بناء دولة املواطنة، وضمن سيادة 

البالد واستقاللها ووحدتها".

متوفرة  شروطها  يرى  التي  النهضة  بانتظار  "شعبنا  أن  وبني، 

وال  العلمية،  الكفاءات  أو  البشرية  املوارد  تعوزنا  ال  بالده،  في 

تنقصنا الثروات الطبيعية وغير الطبيعية، واملوقع الجغرافي، 

العملية،  والبرامج  العلمية  الخطط  وضع  هو  ينقصنا  ما  وإن 

برنامجًا  "وضعنا  وأضاف:  املجاالت".  كل  في  بحزم  وتنفيذها 

اللحظة  منذ  وتحركنا  إلحاحًا،  املشاكل  أكثر  ملعالجة   
ً
متكامال

إحداها،  واإلداري  املالي  الفساد  وكان  العقبات،  إلزالة  األولى 

واستهداف  مالحقته  إلــى  ــى  األول ــام  األي منذ  بادرنا  ولهذا 

مراكزه وأدواته أينما كانت".

واضحة  رؤيــة  ضمن  العراق  بناء  ــادة  إع على  "العزم  وأكــد 

مراحل"،  عدة  على  ترتكز  مرسومة  طريق  وخريطة  املعالم، 

مضيفًا "بدأنا املرحلة األولى بحشد طاقات الدولة نحو البناء 

في  أوضحناها  كما  الفقر،  ومحاربة  االقتصادي  واإلصــالح 

أما  األولويات،  فيه  حددنا  الذي  الشامل  الحكومي  برنامجنا 

والعسكرية  والبشرية  االقتصادية  التنمية  فهي  الثانية  املرحلة 

واألمنية".

وأشار إلى أن "العراق اليوم عراق متصالح مع نفسه، متسالم 

ألحد  يسمح  ال  كما  بأحد  األذى  إلحاق  يريد  ال  اآلخرين،  مع 

بالتعدي عليه"، معربًا عن "تطلعه إلى العمل والتعاون الجادين 

مع جميع الدول الصديقة واملنظمات الدولية؛ لتجاوز التحديات 

واملناخ  البيئة  صعيد  على  الكوكب  يواجهها  التي  املشتركة 

ونقص  واألتربة،  الرملية  العواصف  وتزايد  التصحر  وظاهرة 

املياه وارتفاع درجات الحرارة، وتزايد نسبة التلوث واألمراض 

وزيادة الفقر وتدني الخدمات".

وفي تعليقه على عدم تمكن منتخبنا الشبابي من الحصول على 

املركز األول آسيويًا، قال رئيس الوزراء، في تغريدة على "تويتر": 

البطولة،  هذه  في  قدمتموه  ما  كل  على  شبابنا  يا  لكم  "شكرًا 

حسب 
ُ

يكفي أنكم وصلتم إلى املحطة النهائية منها وهو إنجاز ي

لكم برغم قوة الفرق التي واجهتكم".

ومستقبله  العراق  أمل  ألنكم  لكم  داعمني  :"سنبقى  وأضاف 

الكروي، وننتظر تألقكم بكأس العالم للشباب".

األمــيــر  عــبــد  الــداخــلــيــة  ـــر  وزي تفقد 

شرطة  قسم  السبت،  أمس  الشمري، 

غريب،  ــي  أب ومستشفى  غــريــب  ــي  أب

لالطالع على سير العمل، وأصدر عددًا 

الخدمات  لتحسني  التوجيهات  مــن 

غربي العاصمة.

وذكر بيان للوزارة، أن الشمري "زار في 

قسم  الجمعة،  ليل  من  متأخرة  ساعة 

شرطة أبي غريب غربي العاصمة بغداد 

والواجبات  العمل  سير  على  لالطالع 

أن  مبينًا  القضاء"،  هذا  في  به  املناطة 

"وزير الداخلية زار أيضا مستشفى أبي 

غريب".

توفير  "أهمية  على  الشمري  ــدد  وش

أقصى درجات الحماية للمالك الطبي، 

حماية  تقوم  أن  ــرورة  "ض إلى  ا 
ً

مشير

في  األهداف  جميع  بمتابعة  املستشفى 

هذا املفصل املهم".

زيارة  التفقدية  الشمري  جولة  وشملت 

إحدى السيطرات في مداخل العاصمة، 

مع  الحسن  "التعامل  بضرورة  ووجــه 

املواطنني وتوفير االنسيابية في الحركة 

داخل هذه السيطرة والتفتيش الدقيق".

طلبات  إلــى  الداخلية  ــر  وزي واستمع 

في  واملنتسبني  الضباط  واحتياجات 

التي  والتشكيالت  املــفــاصــل  جميع 

السياقات  وفق  "بتلبيتها  موجهًا  زارها، 

القانونية واإلدارية".

يرافقه  الداخلية  وزير  زار  ذلك،  إلى 

وبعض  الشرطة  لشؤون  ــوزارة  ال وكيل 

العامة،  املــرور  مديرية  ــوزارة،  ال قادة 

املركبات  تسجيل  مواقع  مدراء  والتقى 

بغداد  فــي  السياقة  إجــــازات  ومــنــح 

واملحافظات، واستمع إلى شرح مفصل 

من قبل مدير املرور العام عن إجراءات 

املديرية وكيفية العمل لخدمة املواطن، 

الجودة  إدارة  مدير  استعرض  كما 

الجوانب الفنية واإلدارية للعمل.

املواطنني  احترام  على  الشمري  وشدد 

وتسهيل  معهم  الــحــســن  والــتــعــامــل 

الحلقات  ــار  ــص ــت واخ مــعــامــالتــهــم 

الدعم  بتوفير  وجــه  كما  الروتينية، 

لتقدم  املرور  ملديرية  واملطلوب  الالزم 

وتخفف  للمواطنني  الخدمات  أفضل 

محاسبة  على  ــدد  وش عنهم،  الــعــبء 

املوكلة  واجباتهم  أداء  في  املقصرين 

إليهم.

تحرير: مروة ستار

ملف  فتح  النواب  مجلس  في  الطبيعية  والثروات  والغاز  النفط  لجنة  تعتزم 

جوالت التراخيص النفطية خالل املرحلة املقبلة.

وقالت عضو اللجنة زينب املوسوي لـ"الصباح": إنه بعد إكمال تشكيل اللجان 

أولويات  من ضمن  ستكون  النفط،  لجنة  ومنها  البرملان  الدائمة في  النيابية 

مهامها فتح ملف جوالت التراخيص النفطية، ومعرفة إيجابياتها وسلبياتها 

على القطاع النفطي.

وجدت  إن  امللف  هذا  فتح  بعد  الفساد  نقاط  على  ستتعرف  اللجنة  أن  وبينت 

ومحاسبة املقصرين وإحالتهم إلى الجهات القضائية.

من جانبه، قال الخبير في شؤون الطاقة الدكتور فرات املوسوي لـ"الصباح": 

تراخيص  جوالت  خمس  و2018،   2009 عامي  بني  أجرت  املعنية  الجهات  إن 

لحقول النفط والغاز، شاركت فيها شركات عاملية.

وأوضح أن العراق يمتلك 73 حقال للنفط والغاز، موزعة بني خمس شركات 

نفط حكومية تتولى مسؤولية تطوير حقول النفط والغاز في املحافظات التي 

تشغيلها  العاملية  النفط  شركات  فتتولى  األخــرى،  الحقول  أما  فيها،  تعمل 

بموجب عقود الخدمات في جوالت التراخيص التي أقامتها الحكومة، وتشمل 

تطوير  وخدمات  واإلنتاج،  التطوير  وخدمات  الفنية،  (الخدمات  العقود 

االستكشاف واإلنتاج، وخدمات تطوير وإنتاج الغاز).

وتابع املوسوي أنه تم توقيع (18) عقدا للخدمة، (4) منها في جولة التراخيص 

األولى، و(7) في الثانية، و(3) في الثالثة و(4) في الرابعة، فضال عن عقد 

حقل األحدب النفطي وعقد حقل شرقي بغداد الجزء الجنوبي.

وأشار إلى أن جوالت التراخيص كانت حديثة العهد على وزارة النفط، وهناك 

بعض األخطاء أبرزها التعاقد على النفط املستخرج بكميات ثابتة وليس من 

التي  والصحية  البيئية  املشاكل  من  الكثير  عن  فضال  تقليلها،  الحكومة  حق 

من  العديد  انتشار  إلى  أدت  التي  التراخيص  جوالت  شركات  عمل  سببها 

األمراض السرطانية في املحافظات املنتجة للنفط.

في  الدولية  الشفافية  ملبادرة  العراق  انضمام  من  الرغم  على  أنه  وبني 

عن  باإلفصاح  يلتزم  لم  أنه  إال   ،2009 عام  منذ  االستخراجية  الصناعات 

مما  العاملية،  الشركات  مع  املتتالية  حكوماته  أبرمتها  التي  العقود  تفاصيل 

أثار جدال واسعا بشأنها، لذا فإن مساعي لجنة النفط والطاقة البرملانية إلى 

مراجعة جميع عقود جوالت التراخيص النفطية تهدف إلى دراستها وإمكانية 

تصويبها بما ال يضر بمصلحة البالد.

تحرير: علي موفق

طرحت هيئة استثمار ذي قار خمسني فرصة 

استثمارية جديدة إلنشاء مجمعات سكنية في 

السكن  في  خانقة  أزمة  تعاني  التي  املحافظة 

تقابلها زيادة سكانية كبيرة السيما في مركز 

املدينة.

وقال رئيس هيئة االستثمار في املحافظة علي 

الدخيلي، لـ"الصباح": لدينا خطط ستراتيجية 

عازمون  ونحن  اإلســكــان،  قطاع  في  شاملة 

جديدة  خارطة  وضع  في  قدما  املضي  على 

توفر  إلى  مشيرا  املحافظة،  في  لالستثمار 

املحلية  للشركات  الجاذب  االستثماري  املناخ 

واألجنبية.

ثالث  من  أكثر  هناك  أن  الدخيلي  وأضــاف 

إسكانية  مشاريع  تنفذ  أجنبية  شركة  عشرة 

تخضع  املــشــاريــع  ــذه  ه وأن  املحافظة،  فــي 

التي  الهيئة  من  املباشر  واإلشــراف  للمتابعة 

تقنيات  وفق  تعمل  رصينة  شركات  استقطبت 

بما  ــان  ــك واإلس البناء  مشاريع  فــي  حديثة 

والتاريخية  الحضارية  قار  ذي  بمكانة  يليق 

اإلنتاجية  القاعدة  وتوسيع  تطوير  عن  فضال 

الواحدة  النافذة  عمل   أن  موضحًا  وتنوعها، 

باملستثمر  الــخــاصــة  اإلجــــراءات  سيسهل 

 ويقضي على حلقات الروتني الزائدة في دوائر 

املحافظة.

مددت مديرية املرور العامة تسجيل 

والــدراجــات  (التكتك)  مركبات 

نيسان  مــن  األول  لغاية  الــنــاريــة 

السيارات  استثنت  بينما  املقبل، 

الرياضية التي يتجاوز محركها أكثر 

من خمسة آالف (cc) وغير املحورة 

قرار  من  عالية  أصواتا  تصدر  التي 

الحجز.

وقـــال مــديــر الــعــالقــات واإلعـــالم 

القيسي  زيــاد  العميد  املديرية  في 

تسجيل  مدة  تمديد  إن  لـ"الصباح": 

والــدراجــات  (التكتك)  مركبات 

عقد  ــم  ت أن  بــعــد  ــي  ــأت ي ــة  ــاري ــن ال

التابعة  (التكتك)  نقابة  مع  اجتماع 

على  واالتــفــاق  العمال،  نقابة  إلــى 

تكون  أن  يضمن  بما  الخطوة  هذه 

وسنوية  رقم  لها  أصولية  املركبات 

وإجازة سياقة.

على  تعمل  املديرية  أن  إلــى  ولفت 

سواء  املركبات  سير  حركة  تنظيم 

أو  ــع  األرب أو  العجلتني  ذات  كانت 

تخصيص  إلـــى  مــشــيــرا  ــالث،  ــث ال

لتسجيل  املديرية  مواقع  في  ضباط 

مركبة (التكتك).

تسجيل  على  اإلقــبــال  أن  وأضــاف 

مدة  لتمديد  سيمهد  املركبات  هذه 

ومنح  إضــافــيــة  لفترة  التسجيل 

فرصة أخرى لغرض تسجيلها.

وبعد  املديرية  ــأن  ب القيسي  ــوه  ون

أصحاب  بحجز  توجيها  إصدارها 

ــتــي تــصــدر أصــواتــًا  ــات ال ــب ــرك امل

املضخم)  (جهاز  بواسطة  مرتفعة 

ملدة  الصالنصة)  (ثقب  املحورة  أو 

شهر وفرض غرامة مالية، استثنت 

التي  الــريــاضــيــة  الــســيــارات  منه 

خمسة  من  أكثر  محركها  يتجاوز 

آالف cc)) وغير املحورة.

تحرير: علي موفق
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الخارجية  وزير  أعلن 

ـــود  ـــول الــــتــــركــــي م

أمس  أوغلو،  تشاوش 

القاهرة  من  السبت، 

بني  للقاء"  "التحضير 

الــرئــيــســني الــتــركــي 

ــان  إردوغ طيب  رجــب 

الفتاح  عبد  واملصري 

عقد  إلنهاء  السيسي، 

بني  ــعــة  ــقــطــي ال ـــن  م

البلدين.

في  أوغــــلــــو،  ـــــال  وق

مــؤتــمــر صــحــفــي مع 

سامح  املصري  نظيره 

شكري: "نريد استعادة 

العالقات الدبلوماسية 

بني البلدين على أعلى 

ــدًا  ــؤك ـــوى"، م ـــت ـــس م

ــارى  ــص "ســـنـــبـــذل ق

قطع  ب 
ّ
لتجن جهدنا 

دًا".
ّ
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الوزراء  رئيس  بأن  محلية  مصادر  أفادت 

السابق وزعيم حزب "تحريك  الباكستاني 

في  مقره  غــادر  خــان،  عمران  إنصاف"، 

لحضور  ــاد  آب ــالم  إس إلــى  للتوجه  ــور  اله

الهدايا  بيع  قضية  فــي  املحكمة  جلسة 

األجنبية.

فرضت  آباد  إسالم  سلطات  أن  وأضافت 

العاصمة  في  املحكمة  مبنى  منطقة  في 

ضمان  أجل  من  مشددة  أمنية  ــراءات  إج

النظام واألمن وتجنب وقوع أي اشتباكات.

آبــاد،  إســالم  في  العليا  املحكمة  وعلقت 

سريان مفعول مذكرة التوقيف بحق عمران 

الدول  رؤســاء  هدايا  بيع  قضية  في  خان 

األجنبية. وقالت املحكمة إنه من الضروري 

منح خان إمكانية املثول أمام املحكمة.

االثنني  باكستانية،  محكمة  واستأنفت 

التوقيف  مذكرة  مفعول  سريان  املاضي، 

بيع  قضية  في  السابق  الوزراء  رئيس  بحق 

وصلت  ذاته  اليوم  وفي  األجنبية.  الهدايا 

العاصمة  من  األمــن  رجــال  من  مجموعة 

الباكستانية إلى مدينة الهور العتقال خان. 

مقر  إلى  التسلل  حاولت  املاضي  والثالثاء 

إنصاف"  "تحريك  حزب  أنصار  لكن  خان 

بعمل  لها  يسمحوا  لم  خان،  يترأسه  الذي 

ذلك.

االشتباكات  إن  آنذاك   "GEO" قناة  وقالت 

وأنصار خان أسفرت عن  بني قوات األمن 

و8  ــن  األم ــال  رج من  شخصا   54 إصابة 

إجراء  املحكمة  علقت  والخميس  مدنيني. 

أي عمليات تتعلق باعتقال خان.

من  عناصر  دخــلــت  ذلـــك،  غــضــون  فــي 

الشرطة الباكستانية، أمس السبت، منزل 

في  خــان  عمران  السابق  الـــوزراء  رئيس 

مع  تزامنا  البالد،  شرقي  الهــور،  مدينة 

أجل  من  آباد  إسالم  العاصمة  إلى  توجهه 

املثول أمام املحكمة.

إن  "تويتر"،  على  حسابه  عبر  خان،  وقال 

هاجمت  البنجاب  إقليم  شرطة  ــوات  "ق

الهــور  بمدينة  بـــارك  زمـــان  فــي  منزله 

زوجته  تــوجــد  حيث  اإلقــلــيــم،  عاصمة 

وحدها"، متسائال "تحت أي قانون يفعلون 

ذلك؟".

إسالم  إلى  متجها  منزله  مغادرته  وعقب 

صفحات  نشرت  أمــس،  يــوم  صباح  آبــاد 

الذي  إنــصــاف"،  "تحريك  لحزب  تابعة 

اقتحام  من  مشاهد  خان،  عمران  يتزعمه 

قوات الشرطة مقر إقامته بالهور.

الشرطة  قــوات  إزالــة  املشاهد،  وأظهرت 

آلية  وهــدم  املبنى،  أمــام  املقامة  الخيام 

واعتقال  الرئيسة،  بوابته  للشرطة  تابعة 

بعض األشخاص املوجودين فيه.

منصبه  من  به  أطيح  الذي  خان،  ويواجه 

الثقة،  بسحب  تصويت  إثر  املاضي  العام 

عدة اتهامات بالفساد من بينها االستيالء 

على هدايا تعود للدولة قدمتها دول أخرى.

قرارا  آبــاد  إســالم  في  محكمة  ــدرت  وأص

بتوقيف خان الشهر املاضي، ولكنه تحصن 

حيث  السكني  باملجمع  أسابيع  مدار  على 

يقيم، بشرق مدينة الهور، وسط مؤيديه.

بالحجارة  للشرطة  خان  مؤيدو  وتصدى 

إللقاء  مــحــاوالت  إثــر  الحارقة  والقنابل 

وأصيب  املاضي،  األسبوع  عليه  القبض 

100 من أفراد الشرطة.

ووافق خان على املثول أمام جلسة االستماع 

قرار  بإلغاء  طلبه  املحكمة  رفضت  بعدما 

توقيفه برغم مقاومة مؤيديه.

تتفاعل قضية حاكم "البنك املركزي اللبناني" رياض سالمة 

االختالس  تهم  من  ولبنانية  أوروبية  دعاوى  من  يواجهه  وما 

وتبييض األموال والتزوير. "املرصد األوروبي للنزاهة" أكد في 

بينما شدد  التحقيق"،  التهرب من  له أن "سالمة حاول  بيان 

األخير على أنه "يحترم القوانني والنظام القضائي، وسيلتزم 

باإلجراءات"، مضيفًا "املتهم بريء حتى تثبت إدانته". 

فيه  يشهد  وقت  في  "املركزي"  حاكم  مع  التحقيقات  وتأتي 

صباح  بتخطيه  اللبنانية  السوق  في  تأريخيًا  ارتفاعًا  الدوالر 

مجنون  غالء  ذلك  يصاحب  ليرة،   111000 الـ  السبت  أمس 

فقد  الذي  للمواطن  املتهالكة  الشرائية  القدرة  على  يضغط 

أكثر من 95 % من قيمة ما يتقاضاه من أجور.

لبنان"  في  للنزاهة  ــي  األوروب "املرصد  أشــار  السياق،  في 

الوفد  عمل  ودقة  "حرفية  أن  إلى  السبت،  أمس  له  بيان  في 

واضحة،  كانت  الفرنسي  وتحديدًا  ـــي  األوروب القضائي 

مع  تحديدًا،  والفرنسيني  األوروبيني،  تعاطي  في  والجدية 

التي دفعته  لبنان) رياض سالمة هي  ملف حاكم (مصرف 

إلى حضور جلسات االستجواب في قصر عدل بيروت برغم 

التحقيق  قاضي  إلى  مذكرة  تقديم  عبر  التهرب  محاولته 

األول في بيروت شربل أبو سمرا بشأن تعارض حضوره أمام 

الفساد)  ملكافحة  املتحدة  األمم  (معاهدة  مع  أجانب  قضاة 

وخرق سيادة القضاء اللبناني".

أود  الفرنسية  القاضية  تنهي  "بذلك  أنه  املرصد،  وأضاف 

وتعود  لبنان  إلى  حضرت  أجلها  من  التي  املهمة  بوريزي 

االختالس  قضية  في  التحقيقات  ملف  لتكمل  فرنسا  إلى 

املتهم  املشروع  غير  واإلثـــراء  والتزوير  األمــوال  وتبييض 

قبل  امللف  في  قــرارهــا  تصدر  ألن  واالتــجــاه  سالمة،  بها 

رياض  لبنان"  "مصرف  حاكم  أما  آخر".  مركز  إلى  انتقالها 

األمــوال  بغسل  إليه  وجهت  التي  االتهامات  فنفى  سالمة، 

واالختالس واإلثراء غير املشروع، الفتًا بالقول: " كما أعلنت 

الئحة  تمثل  ال  التي  االتهامات  هذه  من  بــريء  أنا  سابقًا، 

القضائي،  والنظام  القوانني  "يحترم  أنــه  وأكــد  اتــهــام"، 

تثبت  حتى  بــريء  "املتهم  مضيفًا  بــاإلجــراءات"،   وسيلتزم 

إدانته".

مواقع  على  تصريح  في  السيد  جميل  النائب  ذكــر  ــدوره  ب

رياض  لبنان)  (مصرف  حاكم  "كال.  االجتماعي:  التواصل 

 والتركيز عليه وحده هو انحراف 
ً
سالمة ليس وحده مسؤوال

وسياسيني  زعماء  تضم  التي  (املافيا)  محاِسب  هو  للعدالة، 

وقضاة وضباطا ورجال دين وأعمال ووسائل إعالم مختلفة 

افضح  له:  نصيحتي  ة، 
ّ
الِعف عون 

ّ
يد وإعالميني  أخبار  ومواقع 

الحقيقة  س 
ْ

لطم يقتلوك  أن  قبل  نفسك  واحــم  أسماءهم 

وحماية رؤوسهم".

في األثناء، نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية تحقيقًا تحت 

عنوان: "لبنان.. في محركات نظام سالمة"، وذلك بالتزامن 

مع انتهاء مهمة الوفد القضائي الفرنسي في لبنان، تطرقت 

فيه إلى "االمتيازات التي تمتع بها حاكم (مصرف لبنان) في 

الخارج من العقارات الفخمة في املثلث الذهبي الباريسي إلى 

الحسابات املصرفية في املصارف السويسرية إلى الشركات 

االستثمارية في لوكسمبورغ". 

الصحيفة أشارت إلى أن "هذه االمتيازات استند إليها محام 

تفكيك  ملحاولة  سنوات  منذ  الفساد  مكافحة  في  ونشطاء 

مالذ   بني 
ً
متنقال سالمة  التي حققها  املبهمة  الشبكة  خيوط 

ضريبي وآخر بمساعدة وتسهيل عدد من املحيطني به، وهو 

اليورو في  إرثًا يقدر بمئات ماليني من  ما أدى إلى مراكمته 

أوروبا".

في  مشاركتها  السبت،  أمس  فلسطني،  أعلنت 

األحد،  اليوم  املقرر  األمني  الشيخ  شرم  اجتماع 

الفلسطينية واملطالبة  الدفاع عن الحقوق  بهدف 

بوقف "العدوان" اإلسرائيلي، جاء ذلك في تغريدة 

التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  سر  ألمــني 

تحضر  أن  يزمع  إذ  الشيخ،  حسني  الفلسطينية، 

املتحدة  ــات  ــوالي وال إسرائيل  أيضًا  االجتماع 

واألردن ومصر.

(اليوم  الفلسطيني  الوفد  "يشارك  الشيخ:  وقال 

إقليمي  بحضور  الشيخ  شرم  اجتماع  في  األحد) 

في  الفلسطيني  شعبنا  حقوق  عن  للدفاع  ودولي، 

الحرية واالستقالل"، وأضاف أن املشاركة تهدف 

اإلسرائيلي  "العدوان  بوقف  املطالبة  إلى  أيضًا 

ــراءات  اإلج ووقــف  شعبنا،  أبناء  ضد  املتواصل 

وأرضــه  دمــه  تستبيح  التي  كافة  والسياسات 

"حماس"،  حركة  وكانت  ومقدساته".  وممتلكاته 

الفلسطينية  السلطة  ســابــق،  ــت  وق فــي  ــت  دع

األمني  الشيخ  شرم  "اجتماع  في  املشاركة  لعدم 

تصاعدت   ،2023 مطلع  ومنذ  ــالل".  ــت االح مع 

القدس  فيها  بما  الغربية  الضفة  في  املواجهات 

فلسطينيًا،   87 استشهاد  عن  وأسفرت  الشرقية، 

حيث  متفرقة،  عمليات  في  إسرائيليًا   14 ومقتل 

إلى  واملستوطنون  االحــتــالل  سلطات  عمدت 

املواطنني  بحق  إجرامية  وهجمات  اعــتــداءات 

والقطاع  الضفة  مدن  مختلف  في  الفلسطينيني 

وزير  أعــرب  آخــر،  جانب  من  املحتلة.  والقدس 

عن  غانتس،  بيني  السابق  اإلسرائيلي  الدفاع 

خشيته من اندالع حرب أهلية في إسرائيل.

وتيرة  تزايد  على  تعليقًا  تغريدة  في  ذلك  جاء 

القضائية"  "اإلصالحات  خطة  ضد  التظاهرات 

نتنياهو  بنيامني  املتطرف  حكومة  تعتزم  التي 

تنفيذها.

"أخشى  املعارضة:  وقال غانتس، وهو أحد زعماء 

أن تكون هناك حرب أهلية هنا (في إسرائيل)". 

لكن  ذلــك،  يريد  أحد  ال  بأنه  "أعتقد  ــاف:  وأض

حرب  حدوث  وخطر  سلبي  منحدر  على  التدهور 

نابعة  نبوءات  ليست  "هذه  وتابع:  يتزايد"،  أهلية 

داخل  أعيش  أنا  واقعي،  كالم  هذا  غضب،  عن 

شعبي وأرى كيف نتفكك"، بحسب قوله.

عشرات  يتظاهر  أسابيع،   10 من  أكثر  ومنذ 

خطة  ضد  يومي،  شبه  بشكل  اإلسرائيليني  آالف 

نتنياهو  حكومة  تعتزم  التي  القضائي"  "اإلصالح 

تطبيقها. وتقول املعارضة إن الخطة تمثل "بداية 

بينما  زعمها،  بحسب  للديمقراطية"،  النهاية 

التوازن بني  "إعادة  إلى  أنها تهدف  نتنياهو  د 
ّ
يرد

والقضائية)  والتشريعية  (التنفيذية  السلطات 

هك خالل العقدين األخيرين"، على حد 
ُ

انت الذي 

قوله.

بدأت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، إجراءات عملية تطبيع 

اتفاق تبادل استخباراتي عسكري مع  اليابان، عقب اتفاق قمة 

بني زعيمي البلدين في اليوم السابق. 

وزارة  إلــى  برسالة  بعثت  إنها  سيئول،  ــاع  دف وزارة  وقالت 

العام  األمن  اتفاقية  لتطبيع  إجراءات  فيها  تطلب  الخارجية، 

الكورية  األنباء  لوكالة  وفقا  (جسوميا)،  العسكرية  للمعلومات 

وزارة  أن ترسل  املتوقع  أنه من  إلى  وأشار مسؤولون  "يونهاب". 

نظيرتها  إلى  رسمية  رسالة  قريبا،  الجنوبية  كوريا  خارجية 

اليابانية، ردا على ذلك.

سوك  يون  الجنوبي،  الكوري  الرئيس  قال  الخميس،  يوم  وفي 

يول، إنه وافق على "تطبيع تام" لالتفاق العسكري خالل قمته 

مع رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، في طوكيو، في إطار 

النووية والصاروخية  التهديدات  للرد بشكل أفضل على  جهود 

لكوريا الشمالية.

 ،2016 عــام  ــي  ف "جــســومــيــا"  اتفاقية  على  التوقيع  وتــم 

بني  األمني  للتعاون  نــادر  رمــز  أنها  على  إليها  نظر 
ُ

ي وكــان 
 

سيئول وطوكيو.

السابق،  الجنوبي  الكوري  الرئيس  قــررت   ،2019 عام  وفي 

التصدير  قيود  على  احتجاجا  االتفاقية،  إنهاء  جــاي،  مون 

حول  خــالفــات  ــط  وس سيئول،  ضــد  طوكيو  فرضتها  التي 

الحرب  ــالل  خ الــقــســري  للعمل  للكوريني  الــيــابــان   حشد 

العاملية الثانية.

مسلح  هجوم  إلى  يونانية  تجارية  شحن  سفينة  تعرضت 

وقالت  األحمر،  البحر  في  لليمن  الغربية  السواحل  قبالة 

اململكة  في  البحرية  التجارة  عمليات  عن  اإلبــالغ  هيئة 

املتحدة (UKMTO)، أمس السبت، إن "السفينة التجارية 

كانت على بعد 38 ميال بحريًا (70 كيلومترًا) جنوب ميناء 

الحديدة عندما وقع الهجوم".

وأضافت أن "إحدى السفن في الظالم اقتربت إلى مسافة 

أبلغت  حيث  للسفينة،  األيمن  الجانب  من  بحري  ميل 

نيران  نارية من  أو خمس رشقات  أربع  الشحن عن  سفينة 

آلية"، وذكرت أن "فريقًا أمنيًا على منت املركب رد بإطالق 

النار فابتعد الزورق املهاجم، بينما تم اإلبالغ عن سالمة 

تم  إنه  "أمبري"  األمن  شركة  وقالت  وطاقمها".  السفينة 

حجب اسم السفينة، مكتفية بالقول إنها ترفع علم ليبيريا، 

مشيرة إلى أنها كانت تبحر باتجاه الشمال، وقد استدعت 

سنغافورة،  عبر  مبحرة  بفيتنام،  ماي"  "فو  في  مرة  آخر 

بما  البحري،  األمن  عبور  ممر  باستخدام  "أمبري"  وحثت 

األحمر،  البحر  جنوب  حنيش  جزر  غرب   TSS ذلك  في 

 Diaplous" وتعزيز اليقظة. وقالت شركة أمنية أخرى تدعى

الهندي  املحيط  منطقة  إلغاء  من  الرغم  على  إنه   "Group

البحري يشكالن  واإلرهاب  القرصنة  املخاطر، فإن  عالية 

تهديدات رئيسية لصناعة الشحن يجب أخذها في االعتبار 

البحر  طريق  على  تسير  التي  السفن  حثت  كما  بجدية. 

األحمر مرورًا باليمن بأن تكون في حالة تأهب بعد تعرض 

"لذلك  الشركة:  وأضافت  النار،  إلطالق  الشحن  سفينة 

مضيق  منطقة  العاملني في  والبحارة  السفن  جميع  ننصح 

باب املندب حتى البحر األحمر بأن يظلوا يقظني للغاية".
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لم تخِف إسرائيل منذ وقت طويل نزوعها الشديد ملمارسة الضغط العسكري من أجل تعطيل تقدم إيــران النووي وضرب 
صادراتها من السالح، باإلضافة مؤخرًا إلى محاوالت إحباط برنامجها لتكنولوجيا الطائرات املسيرة. 

بيد أن نزعتها لركوب املجازفات قد تزايدت كما 

ففي  املاضية،  القليلة  األشهر  غضون  في  يبدو 

إسرائيلية  ضربة  أدت  الثاني  كانون  شهر  مطلع 

ــران  إلي موالية  مسلحة  جماعات  استهدفت 

الدولي  دمشق  مطار  إخــراج  إلى  سوريا  داخــل 

نفسه  الشهر  من  الحق  وقت  وفي  الخدمة.  عن 

هجومًا  نفذت  قد  إسرائيل  أن  التقارير  ذكرت 

عسكري  موقع  على  املسيرة  بالطائرات  كبيرًا 

إسرائيل  أعدت  اإليرانية.  أصفهان  مدينة  في 

إيران،  جانب  من  انتقامية  ضربة  ي 
ِّ

لتلق نفسها 

 .. إسرائيل  خارج  مدنية  أهداف  على   
ُّ

شن
ُ

ت ربما 

بطائرة  اإليرانية  الضربة  جاءت  اأن  تلبث  ولم 

بحر 
ُ

ت كانت  تجارية  صهريج  سفينة  على  مسيرة 

إسرائيلي،  أعمال  رجل  يملكها  العرب  بحر  في 

املاضي  الشهر  للمسؤولني األميركيني. وفي  وفقًا 

قد  كبيرة  إسرائيلية  ضربة  بأن  التقارير  أفادت 

حي  في  إيرانيني  ملسؤولني  اجتماعًا  استهدفت 

سكني بمدينة دمشق.

كان  لنمط  استمرارًا  األخيرة  الهجمات  جاءت 

من  ــران  وإي إسرائيل  بني  عقود  منذ   
ً
متواصال

أحد  عي 
َّ

يد ال  التي  املقابلة  والضربات  الضربات 

"حرب  بـ  وصــف  ما  في  غالبًا  عنها  املسؤولية 

شملت  حرب  وهي  األشباح"،  "حرب  أو  الضالل" 

جبهاتها األرض والجو والبحر. توقفت الهجمات 

اإلسرائيلية على برنامج إيران النووي لبرهة من 

 2013 العام  في  العلن  إلى  خرج  عندما  الزمن 

وجود مفاوضات تدور بني الجمهورية اإلسالمية 

والقوى الغربية. فترة الهدوء تلك بقيت مستمرة 

إلى أن انسحبت إدارة ترامب من الصفقة النووية 

املتحققة التي عرفت باسم "خطة العمل املشتركة 

الشاملة" في العام 2018. رغم ذلك، وعلى مدى 

ملتزمة  ة 
َّ

املعني األطراف  فيها  بقيت  التي  الفترة 

بالخطة املذكورة، كانت إسرائيل تواصل حملتها 

التي يطلق عليها الخبراء العسكريون وصف "ما 

التي  املسلحة  الجماعات  ضد  وحرب"  حرب  بني 

عبر  تمر  التي  السالح  وشحنات  إيران  تدعمها 

مثل  جماعات  إلى  طريقها  في  وسوريا  العراق 

حزب الله في لبنان.

كان عهد ترامب إيذانًا بتحركات إسرائيلية أكثر 

النووية  األهداف  على  الضربات  فتزايدت  جرأة 

واستبشر  نفسها،  ــران  إي داخــل  النووية  وغير 

"الضغط  بسياسات  اإلسرائيليني  القادة  معظم 

األقصى" التي فرضتها إدارة ترامب. هذه النظرة 

أصبح  أن  بمجرد  تبددت  املشتركة  املتشددة 

طرح  وأعاد  املتحدة  للواليات  رئيسًا  بايدن"  "جو 

الدبلوماسية وأعلن عن رغبته في إحياء االتفاق 

تتغير  أخذت  الساحة  أن  د 
ْ

ي
َ
ب إيران،  مع  النووي 

اآلن في إيران وإسرائيل والواليات املتحدة، وقد 

دفع هذا مخاطر التصعيد إلى التعاظم مجددًا.

ما من وقت للضرب أشد خطرًا من اآلن

ز على إعادة 
ِّ
تولت إدارة بايدن املنصب وهي ترك

العمل بخطة العمل املشتركة لكن إسرائيل، على 

عن  تكف  لم  املاضي،  في  تفعل  كانت  ما  عكس 

انشغال  خالل  اإليرانية  النووية  املواقع  مهاجمة 

الستئناف  باإلعداد  وشركائها  املتحدة  الواليات 

نهج  بــدا  األمــر  بــادئ  في  الدبلوماسية.  طريق 

لالحتواء   
ً
قابال إيران  تجاه  العسكري  إسرائيل 

األميركيني،  السياسة  صانعي  نظر  وجهة  من 

اإليرانيني  لحث  مفيدة  وسيلة  فيه  رأوا  لعلهم  بل 

ذراع  وتقوية  املفاوضات  طاولة  إلى  العودة  على 

الصفقة.  تجديد  شروط  بشأن  املتحدة  الواليات 

إيران  مع  اإلسرائيلية  املواجهة  إلى  ينظر  صار 

املعهودة  االعتيادية  العمل  سمات  من  أنها  على 

الرد  مخاطر  بــدت  كما  اإلقليمي،  املشهد  في 

بقيت  طاملا  معها  للتعاطي  قابلة  االنتقامي 

حدود  ضمن  محصورة  اإلسرائيلية  الهجمات 

خصوصًا  عليها،  بالرد  كثيرًا  اإليرانيون  يعبأ  لن 

من  بالتخفف  الشديد  اهتمامهم  إلى  بالنظر 

عبء العقوبات عبر الدبلوماسية النووية.

نفسها  الدبلوماسية  تغير.  قد  كله  ذلك  أن  إال 

ال  الطاولة،  على  مطروحة  تعد  لم  وكأنها  تبدو 

القادة  ِقبل  من  حتى  أو  بايدن  فريق  ِقبل  من 

للتعامل  تقليديًا  يميلون  كانوا  الذين  األوروبيني 

الحاليني  إيران  قادة  أن  يبدو  كذلك  إيــران.  مع 

النووية  بالدبلوماسية  اكتراثًا  أقل  باتوا  أيضًا 

يعد  لم  هكذا  النووية.  طهران  قدرات  تطور  مع 

للدبلوماسية   
ً
مكمال عنصرًا  العسكري  الــردع 

بديل  إلى  الغرب  نظر  في  سريعًا  يتحول  أخذ  بل 

ستراتيجي .. وبذا كسب نهج املواجهة اإلسرائيلي 

الجولة في تلك املرحلة.

االضطرابات الجيوسياسية املحلية العديدة التي 

لهذا  تفسير  فيها  األخيرة  السنة  خالل  وقعت 

التحول، ونعني بذلك حركات االحتجاج الواسعة 

أيلول  التي انطلقت في إيران خالل  ضد النظام 

العمل  خطة  إلحياء  املحادثات  وانهيار  املاضي 

املشتركة والعالقات العسكرية اإليرانية الروسية 

واملستمرة  أوكرانيا  في  الحرب  من  انبثقت  التي 

إلى  تفضي  قد  جميعًا  العوامل  هــذه  بالتوسع. 

ورفع  وإيران  إسرائيل  بني  الصدام  ة 
َّ

ِحد تصعيد 

ع رقعة الصراع في املنطقة، وعندئذ 
ّ

إمكانية توس

األشد  السيما  املتبقية،  األميركية  القوات  ستجد 

عرضة للتهديد في العراق وسوريا، نفسها تحت 

طائلة خطر جسيم.

تواجه الحكومة اإليرانية أزمة ال سابق لها أشعلت 

أميني  مهسا  اسمها  إيرانية  شابة  وفاة  شرارتها 

أثناء احتجازها من قبل الحكومة في شهر أيلول. 

آفاق  وضعف  االقتصادية  األوضــاع  تدهور  ومع 

يستفحل  أن  قبل  طويل  وقت  يمر  ال  قد  اإلصالح 

األمر ويتحول إلى موجة احتجاجات جديدة. 

العمل  اتفاقية  إحياء  مفاوضات  انهيار  أدى 

الشاملة املشتركة، رغم مساع استمرت ما يقارب 

نظرًا  خطورة  أكثر  سياق  خلق  إلى  شهرًا،   18

لزوال الحاجز الدبلوماسي. حيث ازدادت قدرات 

بتها من بلوغ العتبة 
ّ

إيران النووية إلى مستويات قر

النووية، وهي النقطة التي تصبح عندها ممتلكة 

للقدرات التقنية وما يكفي من املواد االنشطارية 

بهذا.  قرارًا  اتخذت  ما  متى  نووي  سالح  لصنع 

إيران  برنامج  رصد  إمكانيات  انخفضت  كذلك 

ل نظام التفتيش النووي 
ّ

بدرجة كبيرة بسبب تعط

في العمق، ذلك النظام الذي أملته خطة العمل، 

كانت  إذا  ما  بشأن  تساؤالت  أثــار  الــذي  األمــر 

من  كافية  فسحة  الدولي  املجتمع  لدى  ستبقى 

برنامجها  تسليح  إيــران  قــررت  ما  إذا  ــذار  اإلن

النووي املدني. سيستغرق األمر بعض الوقت قبل 

نووي،  سالح  تطوير  من   
ً
فعال إيــران  تتمكن  أن 

بشأن  الشكوك  تبقى  قد  الحني  ذلك  إلى  ولكن 

الحافز  رفع  أسباب  من  والنوايا  القدرات  وضع 

العسكرية  بالخيارات  للتفكير  إسرائيل  لــدى 

الهجمات  حققته  مما  بأكثر  البرنامج  لتعطيل 

السبرانية والتخريبية السابقة. من غير الواضح 

إن كانت لدى الواليات املتحدة القدرة أو اإلرادة 

اعتقدت  ما  متى  إسرائيلي  هجوم  أي  كبح  على 

إسرائيل بأنها مستعدة لشنه.

أضاف الغزو الروسي ألوكرانيا في العام املاضي 

التصعيد.  أذكى  مفاجئًا  جديدًا   
ً
هو اآلخر عامال

تزداد  التي  روسيا  مع  العسكرية  إيران  فعالقات 

إلى  رة 
َّ

املسي طائراتها  إرسالها  السيما  تقاربًا، 

روسيا كي تستخدمها في مهاجمة البنى التحتية 

العب  إيران  بأن  التصورات  عزز  قد  األوكرانية، 

أيضًا.  ألوروبــا  بل  فقط  لواشنطن  ليس  خصم، 

"بنيامني  اإلسرائيلي  الـــوزراء  رئيس  راح  لــذا 

العسكرية  املنشآت  استهداف  يصور  نتانياهو" 

سهم من خاللها إسرائيل 
ُ

في إيران بأنه طريقة ت

أن  (ولو  روسيا  ضد  الغربي  الحربي  الجهد  في 

في  تجدي  أن  منها  يتوقع  ال  اإلجراءات  هذه  مثل 

الغربية بشأن تردد إسرائيل في  تهدئة املخاوف 

تقديم دعم عسكري مباشر ألوكرانيا). الواليات 

في  إلسرائيل  املساعدة  يد  تمد  ال  قد  املتحدة 

قد  وهــي  ــران،  إي داخــل  جــرأة  األكثر  ضرباتها 

أنكرت ضلوعها في هجوم أصفهان، ولكن في ظل 

بدي ما 
ُ

ستبعد من واشنطن أن  ت
ُ

املوجة الراهنة ي

يدل على املعارضة. مع امتداد الحرب األوكرانية 

أكثر  إيران  تجاه  حازم  ردع  موقف  اتخاذ  يصبح 

 لدى واشنطن وحلفائها الغربيني في مسعى 
ً
تقبال

إلضعاف قدرات روسيا.

العسكري  التنسيق  يستمر  نفسه  الــوقــت  فــي 

داللة  وهــي  ع، 
ّ

بالتوس إسرائيل  مع  األميركي 

للمواجهة  لة 
ِّ

متقب ليست  واشنطن  أن  على  أخرى 

لها  داعمة  بل  فحسب  ــران  إي مع  اإلسرائيلية 

الجيش  شارك  املاضي  الشهر  أواخر  ففي  بقوة. 

مع  مشتركة  وتمارين  تدريبات  في  األميركي 

إسرائيل كانت في واقعها محاكاة لتنفيذ ضربات 

هجومية بعيدة املدى، وكانت تلك أكبر مناورات 

من نوعها ينفذها الجانبان معًا على اإل&طالق. 

صممت  قد  التمارين  تلك  تكون  أن  املحتمل  من 

الــواليــات  لــقــدرات  اســتــعــراض  فيه  نحو  على 

املتحدة على االستجابة السريعة ألزمات املنطقة 

لقواتها  الدائم  التواجد  لخفض  مساعيها  رغم 

من  القصد  كــان  األوســـط.  الشرق  منطقة  في 

استعراض القوة هذا هو طمأنة شركاء الواليات 

بالتزاماتها  األخيرة  تقيد  استمرار  إلى  املتحدة 

األمنية تجاههم، لكن ليس من الصعب في الوقت 

نفسه تفسيره على أنه رسالة ردع إليران، واختبار 

تجريبي للبرهان على استمرار فعالية الخيارات 

كبار  تلويح  مع  املشهد.  في  األميركية  العسكرية 

أن  مفادها  بإشارات  بايدن  إدارة  في  املسؤولني 

املفاوضات النووية لم تعد تحظى باألولوية يأتي 

ل 
ّ

توقيت التمرينات إيحاء ال ريب فيه بحدوث تحو

قد  للبلد.  املعتمدة  السياسة  باعتباره  الردع  نحو 

ذ، 
َّ

حب
ُ
امل الخيار  هي  العسكرية  الخيارات  تكون  ال 

الطاولة. حتى أعضاء  إلى  أنها عادت  يبدو  ولكن 

كانوا  الذين  الديمقراطيني،  الشيوخ  مجلس 

مؤخرًا  ــادوا  ع النووية،  الدبلوماسية  يؤيدون 

الشرق  منطقة  في  آخر  صدام  وقوع  أن  ليعلنوا 

األوسط سيكون أمرًا رهيبًا للغاية، لكنه مع ذلك، 

األخير،  املــالذ  تكون  أن  ينبغي  القوة  أن  ورغــم 

يبقى خيارًا مطروحًا.

قد ينتهي األمر إلى ما ال تحمد عقباه 
إسرائيل  بني  الدبلوماسي  التطبيع  لعملية  نظرًا 

الخوف  وبحكم  العربية،  الخليج  دول  وبعض 

املشترك من قدرات إيران الصاروخية وطائراتها 

شركاءها  أن  واشنطن  تفترض  قد  املسيرة، 

باصطفاف  يرحبون  سوف  الخليج  في  العرب 

إسرائيل.  جانب  إلى  عسكريًا  املتحدة  الواليات 

األول  الخط  في  تقف  التي  الدول  تلك  حتى  لكن 

التطبيع مع إسرائيل، مثل اإلمارات  من مساعي 

العربية املتحدة، لن تجدها متحمسة إزاء تصعيد 

ترى  قد  ألنها  ــران،  إي على  العسكري  الضغط 

اإليراني  االنتقامي  للرد  ح 
ّ

املرج الهدف  أنها هي 

الهجمات  باالعتبار  آخذين  إسرائيل  من   
ً
بــدال

لدول  النفطية  املنشآت  على  السابقة  اإليرانية 

على  وقعت  التي  الضربة  فبعد  العربية.  الخليج 

البارز  اإلمــاراتــي  املسؤول  قــال   
ً
مثال أصفهان 

خطيرًا  تصعيدًا  كانت  الحادثة  أن  قرقاش  أنور 

مستقبلها.  أو  املنطقة  مصلحة  في  تكن  لم  وأنها 

الحكومة  هي  الجديدة  اإلسرائيلية  القيادة 

اليمينية األشد تطرفًا في تاريخ إسرائيل وهي قد 

اتخذت منذ اآلن خطوات أدت إلى تصعيد العنف 

الذي  األمــر  والفلسطينيني،  اإلسرائيليني  بني 

في  بالتطبيع  رحبوا  الذين  العرب  القادة  يضع 

الواسعة  الشعبية  للمعارضة  نظرًا  صعب  موقف 

للسياسات اإلسرائيلية.

فقط  ينتهي  ال  قــد  املنطقة  فــي  القلق  املــنــاخ 

مع  التطبيع  اتفاقيات  في  التوسع  من  بالحد 

يجعل  قد  بل  السعودية،  اململكة  مثل  أخرى،  دول 

السيما  التطبيع،  عالقات  إقامة  لها  سبق   
ً
دوال

اإلمارات العربية، أكثر حذرًا تجاه االصطفافات 

العسكرية املعلنة مع الواليات املتحدة التي تضم 

الخليجي  التعاون  مجلس  دول  إن  بل  إسرائيل. 

العربية في الواقع، رغم توقها للعمل مع واشنطن 

بشأن الدفاع الصاروخي اإلقليمي وكون معظمها 

تشاطر إسرائيل الخوف من إيران، تبقي أبوابها 

مشرعة في الوقت نفسه أمام طهران (مالحظة: 

نشرت هذه املقالة قبل أيام من إعالن السعودية 

بينهما).  الرسمية  العالقات  إعادة  عن  وإيران 

أعلى  من  تعد  التي  والسعودية،  إيــران  واصلت 

في  اإليرانية  النشاطات  معاداة  في  ــوات  األص

املنطقة، محادثاتهما الثنائية املباشرة على مدى 

كما  الصعوبة.  من  بشيء  ولو  األخيرة،  السنوات 

استضاف العراق واألردن مؤتمرات قمة إقليمية 

بغداد  قادتها  عملية  عبر  أيضًا  ــران  إي ضمت 

املتحدة  ــارات  اإلم دولــة  وحــذت  فرنسي،  بدعم 

وإعادة  عالقاتها  مستوى  رفع  في  الكويت  حذو 

بعد  املاضي  الخريف  في  طهران  إلى  سفيريهما 

الشركاء  أقرب  حتى  سنوات.  ست  استمر  غياب 

ــارات  واإلم األردن  مثل  املتحدة،  الواليات  إلى 

سوريا  مع  عالقاتهم  بتطبيع  ــذوا  أخ العربية، 

حليف إيران في املنطقة، وهو توجه أسهم الزلزال 

التعجيل  في  وسوريا  تركيا  أصاب  الذي  الكارثي 

لدى  اإلقليمي،  الحذر  يؤدي  أن  املستبعد  من  به. 

الواليات املتحدة على األقل، بشأن  بعض شركاء 

تصاعد احتماالت املواجهة العسكرية معه إيران 

حد  إلى  املتحدة  والواليات  إسرائيل  زحزحة  إلى 

املسار  د 
ّ

تجم فإزاء  توجهاتهما.  تعكسان  جعلهما 

عن  االقتصادية  العقوبات  وعجز  الدبلوماسي 

وموقفها  النووي  مسارها  عن  تعدل  إيران  جعل 

تبدو  وخطورة  تشددًا  يزدادان  اللذين  اإلقليمي 

 لدعم أية أعمال عسكرية 
ً
إدارة بايدن أكثر ميال

الهجمات  ذلك  في  بما  إسرائيل،  عليها  م 
ُ

قد
َ

ت

والكوادر  املنشآت  على  ــران  إي داخــل  املباشرة 

العسكرية. 

تبني واشنطن رهانها على بقاء املواجهة 
مع إيران منخفضة املستوى.

عند  اللعب  يعني  ال  كستراتيجية  الــردع  أن  بيد 

وشركائها  بايدن  إدارة  على  لذا  الخطر،  حافة 

الهجمات  ملنع  عدتهم  و 
ُّ

يــعــد أن  األوروبــيــني 

حرائق  إلى  والتحول  التصاعد  من  املستهدفة 

الزعماء  اعتقد  ما  فمتى  مقصودة.  غير  شاملة 

تقوم  التي  الردع  إجــراءات  بعض  أن  اإليرانيون 

محاوالت  هي  املتحدة  الواليات  أو  إسرائيل  بها 

الــرد  يبقى  ال  قــد  النظام  إســقــاط  تستهدف 

يكون  لن  كذلك  حدود.  ضمن  محصورًا  اإليراني 

من  الحد  تحاول  يجعلها  كاف  مبرر  روسيا  لدى 

الغرب  تحارب  منشغلة  هي  بينما  إيران  اندفاع 

أمرًا  تكون  ال  قد  اإلقليمية  الحرب  أوكرانيا.  في 

أن يكون  العسكري يمكن  التصعيد  وشيكًا، ولكن 

وأعباء  تكاليف  عن  ويسفر  ذلك  رغم  خطيرًا 

بعيدة املدى. 

بغياب  ــــران  إي ــع  م االتـــصـــال  ــوات  ــن ق ــــة  إدام

التصعيد  خضم  وفــي  النووية  الدبلوماسية  

األزمة.  إدارة  في  الحساسية  بالغ  أمر  العسكري 

لكن  حاليًا،  مجديًا  يعد  لم  املباشر  فاالتصال 

وعمان،  قطر  مثل  املتحدة،  الــواليــات  شركاء 

تبادل  مثل  قضايا  فــي  بالتوسط  مستمرون 

السجناء. هذه القنوات يمكن استغاللها إليصال 

وهذا  محددة،  عسكرية  بهجمات  املتعلقة  النوايا 

يساعد على تجنب وقوع صدامات غير مقصودة. 

سيكون من املهم أيضًا بالنسبة للواليات املتحدة 

ملا  دبلوماسية  ستراتيجية  تطورا  أن  وأوروبـــا 

إيران.  تجاه  املشتركة  الشاملة  العمل  خطة  بعد 

الفراغ  العسكرية  العمليات  ستمأل  ذلك  بغياب 

نتائج  إلــى  للتوصل  وحدها  تكفي  ال  قد  بطرق 

للمصالح  أو  للمنطقة  أو  إليران  بالنسبة   أفضل 

الغربية.

زبدة القول هي إن على واشنطن أال تركن كثيرًا 

الضغط  معيار  ضبط  على  بقدرتها  الثقة  إلى 

بالضبط.  املحدد  املستوى  وإلى  املــوزون  بالقدر 

 لالحتواء ما بقي 
ً
فالتصعيد العسكري يبقى قابال

ألي  الزمني  األفق  أن  كما  االنفالت،  نقطة  دون 

أمدًا  أطول  األحيان  من  كثير  في  يكون  قد  نزاع 

وأشد أملًا مما تتخيله الدول املعنية. 

أضاف الغزو الروسي ألوكرانيا 
فـــــي الـــــعـــــام املـــــاضـــــي هـــــو اآلخـــــر 
عـــــامـــــًال جـــــديـــــدًا مـــفـــاجـــئـــًا أذكـــــى 
الــــتــــصــــعــــيــــد. فـــــعـــــالقـــــات إيــــــــران 
الـــعـــســـكـــريـــة مـــــع روســـــيـــــا الـــتـــي 
إرسالها  السيما  تــقــاربــًا،  تـــزداد 
رة إلى روسيا كي  طائراتها املسيَّ
البنى  مهاجمة  فــي  تستخدمها 

التحتية األوكرانية

شركاءها  أن  واشنطن  تفترض  قد 
يرحبون  الخليج ســوف  في  العرب 
بــــاصــــطــــفــــاف الـــــــواليـــــــات املـــتـــحـــدة 
عسكريًا إلــى جــانــب إســرائــيــل. لكن 
حـــتـــى تـــلـــك الــــــــدول الــــتــــي تـــقـــف فــي 
التطبيع  مــســاعــي  مــن  األول  الــخــط 
مع إسرائيل مثل اإلمــارات العربية 
إزاء  متحمسة  تجدها  لــن  املتحدة، 
تــصــعــيــد الــضــغــط الــعــســكــري على 

إيران
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تعزيز  أهمية  على  اقتصاديون  خبراء  اتفق 

ثقافة التجار الصغار مصرفيا واستقطابهم 

لتطبيق شروط املنصة اإللكترونية وتسهيل 

تخفيف  بغية  الدوالر  على  حصولهم  عملية 

اآلثار املترتبة للسوق املوازية.

حزم  ثالث  مؤخرا  املركزي  البنك  وأطلق 

الدوالر،  على  الحصول  لتسهيل  إصالحية 

اإللكترونية  املنصة  استحداث  بعد  السيما 

استيراد  على  البلد  يعتمد  إذ  للتحويالت، 

أغلب السلع والبضائع من قبل التجار.  

وقال الخبير االقتصادي الدكتور مصطفى 

املركزي  البنك  إن  لـ"الصباح":  حنتوش 

ألن  الصغار،  التجار  جذب  بعملية  مستمر 

املصرفية  الثقافة  إلى  يفتقرون  معظمهم 

من ناحية جلب الفاتورة وعمليتي الجمارك 

الدوالر  شراء  بعمليات  والقيام  والضرائب 

والبيع بالتجزئة، وسحب الفواتير. 

الثالثة من إصالحات  أن الحزمة  وأضاف 

العرض،  زيادة  إلى  تهدف  املركزي  البنك 

أخلوا  واألشخاص  الشركات  بعض  أن  إال 

بتلك اآللية للحصول على الدوالر واالنتفاع 

من السوق املوازية للعملة. 

إلى  اتجه  املركزي  البنك  أن  حنتوش  وتابع 

بواقع  النقدي  البيع  وهي  حكمة  أكثر  آلية 

مجد  غير  املبلغ  أصبح  لذا  دوالر،   2000

ذلك  استغلت  التي  الوهمية  للشركات 

دوالر،  آالف   7 املحدد  املبلغ  كــان  عندما 

كارد)  (املاستر  لتعبئة  اتجاهه  جانب  إلى 

عند الذهاب إلى أي دولة بالعالم، إذ يقوم 

حامل البطاقة بعملية السحب معززا عملة 

بالسعر  الــدوالر  سحب  ويكون  الدولة  تلك 

الرسمي.

الواسعة  املعالجات  حزم  من  الرغم  وعلى 

العملة  وارتفاع مبيعاته من  املركزي  للبنك 

الـــدوالر  ــرف  ص سعر  زال  مــا  الصعبة، 

مرتفعا في السوق املوازية وبفارق يصل إلى 

200 دينار عن السعر الرسمي.

من جانبه، قال الخبير االقتصادي الدكتور 

نبيل املرسومي لـ"الصباح": إن أزمة الدوالر 

أزمة  إنما  النقدي،  املعروض  في  ليست 

إلى  بالسعر  دفعت  التي  االستيراد  حواالت 

األعلى وضغطت على الدينار.

ونبه إلى أن العام الحالي سيكون صعبا على 

البلد بسبب هذه األزمة، على الرغم من أن 

العراق يمتلك احتياطيا كبيرا يتجاوز 100 

حال،  تتطلب  مفارقة  وهــذه  دوالر،  مليار 

أن  يستطيع  وال  مكبل  املركزي  البنك  ألن 

سعر  عن  الدفاع  في  االحتياطي  يستخدم 

صرف  سعر  ارتفع  وبذلك  الدينار،  صرف 

الدوالر.

 

تمأل  التي  والبضائع  املستهلك  بني  قائمة  الثقة  تعد  لم 

األسواق وخاصة تلك التي تخص التغذية ففضال عن الغش 

أو  التخزين  بسوء  تتعلق  األثر  بالغة  كوارث  هناك  التجاري 

التجميد وحتى النقل. الكثيرون ال يؤمنون بتواريخ صالحية 

أو  تغطيتها  أو  األرقام  تشويه  يتم  ما  فغالبا  الغذائية  املواد 

إلصاق تواريخ أخرى مزيفة.

ويقول أحمد وهو رب أسرة صغيرة إن "املواطن يشعر بالقلق 

الشديد إزاء ما يتسوقه واألمر برمته فالرقابة الغائبة ليست 

نحو  وتوجهه  املواطن  وعي  ضعف  وإنما  املسؤولة  وحدها 

البضائع الرخيصة التي غالبا ما تكون منتهية الصالحية".

ولكي يطمئن أحمد صار يتفحص تاريخ صالحية وانتهاء كل 

 مؤخرا بعد حالة 
ُ

التي الزمته الفوبيا  إنها  ما يقع بني يديه، 

يتساءل  بدأ  حتى  أيام  ثالثة  قبل  لها  تعرض  التي  التسمم 

التي  البرادات  نوع  وما  املنتجات  هذه  وصــول  كيفية  عن 

تزويدها  ساعات  وعدد  فيها،  تحزن  التي  والثالجات  قلها 
ُ

ت

ار بأخالقيات املهنة، هل 
ُ

بالكهرباء. متسائال هل يلتزم التج

تلف البضائع املنتهية الصالحية؟. 
ُ

ت

طن  مليون  عشر  خمسة  من  التخلص  يتم  بريطانيا،   في 

األهم  لكن  صالحيته،  النتهاء  سنويا  والشراب  الطعام  من 

السيما  العراقي،  بالقانون  املستورد  يلتزم  هل  له 
ُ
ك هذا  من 

املستهلك  حماية  على  حرصت  القانونية  التشريعات  أن 

وأصدرت قوانني تهدف لحماية املستهلك وفق املادة 467 في 

قانون العقوبات العراقي.

تلك املادة فرضت على جريمة الغش التجاري الحبس ملدة 

قانون  من  العاشرة  املادة  حددت  وقد  سنتني،  على  تزيد  ال 

حماية املستهلك عقوبة الحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر 

في  والتضليل  الغش  يمارس  ملن  مليون  عن  تقل  ال  وبغرامة 

املنتجات  في  املعتمدة  واملواصفات  املكونة  املــواد  حقيقة 

االستهالكية. 

املطاعم  وأصحاب  جار 
ُ

الت لردع  كافية  عقوبات  هذه  هل 

واملحال التجارية وهم يحاولون اإلفالت من حرارة الصيف 

االقتصاديني  الخبراء  أن  السيما  املمكنة؟  الخسائر  بأقل 

باالقتصاد  تفتك  التي  الــكــوارث  لحجم  اإلشـــارة  دائمو 

العراقي وأمنه الغذائي في هذه الفصول الالذعة الحرارة.

هل  كاآلخرين؛  يتساءل  وهو  متخوفًا  يبحث  أحمد  ويضل 

تمنح الثقة ألصحاب املطاعم ولحومهم وخضراواتهم هذه 

بني  أرواحنا  نعلق  هل  ومعلباتهم؟  املحال  أصحاب  األيام؟ 

أيديهم.

أحمد يعاني كثيرا من سالمة املواد الغذائية التي يدخلها إلى 

بيته ويقول: أنا أحرص على شراء ما نحتاج إليه من السوبر 

وتكون  الجيدة  التخزين  وسائل  فيها  تتوفر  التي  ماركتات 

براداتها بشكل مناسب لكن حتى هذا ال يخلو من الغش ألن 

هذه األماكن تمارس اإلغراء وتجعل املتسوق يطمئن. وينهي 

أحمد كالمه: على الدولة أن تدعم القطاع الخاص واملشاريع 

ومهما  نزيها،  ونراه  املحلي  بمنتجنا  نثق  فنحن  الغذائية، 

بلغت سعة االستيراد وتنوعه إال أنه في محل شك دائم.

 

ــي  ــل ـــرف األه ـــص بـــاشـــر امل

ـــس الــســبــت،  ــي، أم ــراق ــع ال

اململكة  فــي  رسميًا  أعماله 

العربية السعودية.

وقال املصرف التابع ملجموعة 

في  ــة  ــي األردن بنك  كابيتال 

إنه "شارك في النسخة  بيان، 

القطاع  مؤتمر  مــن  الثانية 

أعماله  انطلقت  الذي  املالي 

آذار  شهر  من  و16   15 يومي 

الجاري، في مركز امللك عبد 

للمؤتمرات  الــدولــي  العزيز 

إلى  الفتا  الرياض"،  بمدينة 

املركزي  البنك  "محافظ  أن 

بــن محمد  أيــمــن  الــســعــودي 

مزاولة  شهادة  سلم  السياري 

للرئيس  املصرفية  األعمال 

األهلي  للمصرف  التنفيذي 

العربية  اململكة  في  العراقي 

السعودية، زيد بن عبد العزيز 

أبونيان.

ونقل البيان عن املدير املفوض 

العراقي  األهــلــي  للمصرف 

"على  تأكيده  دهيم،  أبو  أيمن 

أهمية تواجد املصرف األهلي 

العراقي في مثل هذا النوع من 

الدولية"،  اإلقليمية  املؤتمرات 

تبادل  "ستتيح  أنها  موضحا 

والتعاون  والتجارب  األفكار 

في جميع املجاالت التي ستري 

املؤتمر،  ــالل  خ مناقشتها 

ـــى الــتــواصــل  ــة إل ــاف ــاإلض ب

ممثلي  من  نخبة  مع  والربط 

املنطقة  في  الرائدة  البنوك 

فتح  عــن  ناهيك  ــعــالــم،  وال

املصرف  لعمل  جديدة  آفــاق 

ـــالل بــحــث الــفــرص  مـــن خ

السوق  في  املحتملة  التجارية 

السعودية". 

الرئيس  ــرب  أع جانبه،  من 

األهلي  للمصرف  التنفيذي 

زيد  السعودية  في  العراقي 

عن  أبونيان  العزيز  عبد  بن 

املصرف  بمشاركة  "سعادته 

يعد  الــذي  املؤتمر  ــذا  ه فــي 

تعكس  دولية  إقليمية  منصة 

ــاد املــمــلــكــة في  ــص ــت ـــوة اق ق

املنطقة، إذ أتيحت للمصرف 

خدماته  عن  للتعريف  فرصة 

املبتكرة  املصرفية  وحلوله 

أمام آالف املشاركني بخبرات 

مجاالت  شتى  فــي  متنوعة 

بنوك  من  وممثلني  القطاع، 

في  واملتخصصني  ــــدة،  رائ

االســتــثــمــار  ورواد  ــوق  ــس ال

وأمريكا  وأوروبـــا  آسيا  مــن 

الشمالية". 

"مؤتمر  أن  أبونيان،  وأوضــح 

فرصة  يعد  املــالــي  الــقــطــاع 

األهــلــي  للمصرف  مــمــيــزة 

قرب  عن  لالطالع  العراقي 

التي  النوعية  القفزات  على 

حققها قطاع الخدمات املالية 

بالتوازي مع التطور املتواصل 

ــات  ــدم ــخ فـــي األعـــمـــال وال

السعودية،  العربية  باململكة 

تبادل  إمكانية  إلــى  إضافة 

ممثلي  مع  والخبرات  اآلراء 

في  املشاركة  الرائدة  البنوك 

هذا املؤتمر". 

 

قلل املستشار املالي لرئيس الوزراء مظهر محمد 

موازنات  إقــرار  مخاوف  من  السبت،  صالح،  

الدوالر  أسعار  استقرار  عدم  بسبب  سنوات،   3

األساسية  لالستحقاقات  تلبيتها  عدم  ومخاوف 

للدولة واملواطن في املفاصل الحياتية.

اتحادية  عامة  موازنة  "عرض  إن  صالح،  وقال 

لثالث سنوات هي (خطة مالية) جاءت متوافقة 

أجازت  إذ  االتحادي  املالية  اإلدارة  قانون  مع 

االتحادية  املالية  اإلدارة  قانون  من  4/ثانيا  املادة 

ملوازنة  صــورة  تقديم  التنفيذية  السلطة  منح 

على  واحدة،  مرة  تقدم  أعوام  لثالثة  (تعاقبية) 

شرع موازنة السنة األولى وتعتمد في التنفيذ 
ُ

أن ت

حتمًا".

بعد  الالحقتني  السنتني  "مــوازنــتــي  أن  وأكــد 

جانب  من  والتعديل  للتغيير  عرضة  تشريعهما 

مجلس  يصادق  أن  شريطة  التنفيذية  السلطة 

ظروف  تتطلبها  التي  التعديالت  على  النواب 

واالقتصادي  املالي  للظرف  تبعا  وقتها  التعديل 

للبالد".

سعت  التنفيذية  "السلطة  أن  صالح،  وأضــاف 

لتفادي  كافية  مرونة  إعطاء  إلى  ذلك  وراء  من 

السنوات  في  املــوازنــة  إقــرار  تعطل  مشكالت 

تصريف  حكومات  في  حصل  ما  سواء  القادمة 

األعمال على سبيل املثال أو غير ذلك من املعوقات 

 عن اتباع ما يسمى (بشفافية 
ً
التشريعية، فضال

املوازنة) وهي إعطاء رؤية مستقبلية عن أولويات 

وعلى  املتوسط  املدى  على  للبالد  املالي  الوضع 

للسنوات  الحكومي  البرنامج  مبادئ  تنفيذ  وفق 

القادمة".

وبني أن "(سنوية املوازنة العامة) جاءت واضحة 

وصريحة في نص املادة 1/ ثانيًا من قانون اإلدارة 

املالية االتحادي النافذ رقم 6 لسنة 2019 املعدل 

في  ورد  كما  أيضا  تبدأ  (وجوبية)،  سنة  وهي 

بأنها سنة مالية تبدأ في  القانون أعاله  نصوص 

1/1 من كل سنة مالية وتنتهي في 12/31 من السنة 

املالية نفسها". 

الحكومة  إقرار  بشأن  العراقي  الجدل  ويتواصل 

سنوات،   3 ملدة  للبالد  املالية  للموازنة  العراقية 

األمر الذي يحدث للمرة األولى منذ عام 2003، 

إذ كانت الحكومات السابقة تقوم بإعداد املوازنة 

لتأخذ  البرملان  إلــى  وترسلها  واحــد  عــام  ملــدة 

طريقها إلى التنفيذ بعد املصادقة عليها.

بحاجة  زالــت  ما  "الثالثية"  املوازنة  أن  وبرغم 

ينقسم  الجدل  فإن  البرملان،  داخل  إقرارها  إلى 

األول  يمثل  أســاســيــني؛  اتجاهني  بــني  حولها 

الحكومة وأحزابها وكتلها السياسية، بينما يمثل 

بأنها  تعتقد  التي  االقتصادية  االتجاهات  اآلخر 

وسياق  املوازنة  قانون  مع  تنسجم  وال  مخاطرة 

الريع الذي يستند إليه االقتصاد العراقي.

السوداني، قال غداة  الوزراء محمد  وكان رئيس 

إقرار املوازنة في مجلس الوزراء، االثنني املاضي: 

و2024،   ،2023 السنوات  مــوازنــة  إقـــرار  "تــم 

عد من قبل الحكومة، 
ُ

ل موازنة ت
ّ

و2025، وهذه أو

وبما  والنقاش،  البحث  من  كافيًا  وقتًا  ونالت 

يضمن تنفيذ البرنامج الحكومي".

بثالث  ــة  ــوازن م إقــــرار  أن  ــي  ــودان ــس ال ورأى 

الحكومة،  لهذه  حسب 
ُ

ت جريئة  "خطوة  سنوات 

فقد  املالي،  االستقرار  دعم  في  تكمن  وأهميتها 

مرحلة  في  تدخل  الــعــادة  في  ـــوزارات  ال كانت 

لحني  وبدايتها  السنة  نهاية  في  بات 
ُ

الس من 
 

إقرار املوازنة".

 

رفعت منظمة التنمية والتعاون في امليدان االقتصادي 

توقعاتها لنمو االقتصاد العاملي في 2023 و2024 بفضل 

تراجع التضخم وإعادة فتح األسواق الصينية، غير أن 

النمو يبقى هشا في ظل األوضاع الصعبة التي تواجهها 

بعض املصارف.

العاملي  املحلي  الناتج  إجمالي  يرتفع  أن  املتوقع  ومن 

بنسبة 2,6 % في العام 2023، 

ا بنسبة 2,9 % 
ً

ا عاملي
ً

ا نمو
ً

وتتوقع املنظمة الدولية حالي

للعام 2024، بحسب توقعاتها االقتصادية املؤقتة.

املــيــدان  ــي  ف والتنمية  الــتــعــاون  منظمة  وأشــــارت 

تشديد  تأثير  "عالمات  أن  إلى  بيان  في  االقتصادي 

جوانب  بعض  في  تظهر  بــدأت  النقدية  السياسات 

في  اإلقليمية  البنوك  في  سيما  ال  املصرفي،   القطاع 

الواليات املتحدة".

الفائدة  أسعار  في  املفاجئة  التغيرات  "أن  وأضافت 

في السوق وقيمة السوق الحالية ملحافظ السندات قد 

ا عن املخاطر على أمد السندات في نماذج 
ً

تكشف أيض

املؤسسات املالية، كما يتضح من انهيار بنك سيليكون 

فالي في آذار في الواليات املتحدة".

شبيهة  منهجية"  "أزمة  حدوث  خطر  املنظمة  وتستبعد 

باألزمة املالية للعام 2008.

وقال كبير االقتصاديني في املنظمة ألفارو بيريرا: "لقد 

أنشأنا أنظمة أقوى، وتعلمت البنوك املركزية والهيئات 

ومعظم   (...) السابقة  األزمــات  من  ــا 
ً

دروس الناظمة 

د".
ّ

املصارف لديها رأس مال جي

من جهته، أضاف ماتياس كورمان "حتى لو كان هناك 

بأن  نعتقد  املالي،  االستقرار  على  متزايد  خطر  ا 
ً

طبع

 ما".
ّ

مخاطر انتشار عدوى األزمة محدودة إلى حد

كريدي  مصرف  يواجهها  التي  الصعوبات  أن  وأوضح 

سويس، الذي تراجعت قيمة سهمه هذا األسبوع، تعود 

فالي،  سيليكون  بنك  انهيار  بعد  السوق"  فعل   
ّ
"رد إلى 

بسرعة  كت 
ّ

تحر السويسرية  "السلطات  أن  إلى  ا 
ً

مشير

 خطر العدوى".
ّ

لحد

ا 
ً
مجدد السويسري  املصرف  سهم  قيمة  وتراجعت 

ا، في إشارة إلى الصعوبات التي يواجهها 
ً

الجمعة ظهر

ثاني أكبر بنك سويسري الستعادة ثقة األسواق.

القطاع  في  تحصل  قد  التي  االضطرابات  برغم  لكن 

ا وفي االقتصاد بشكل عام، فإن محاربة 
ً

املالي خصوص

املركزية  البنوك  أولوية  تبقى  أن  يجب  األسعار  ارتفاع 

في  دائــم  تراجع  على  واضحة  عالمات  تظهر  "حتى 

مية الكامنة" باستثناء الغذاء والطاقة، 
ّ
الضغوط التضخ

بحسب املنظمة.

ولكن برغم املخاطر، تتوقع منظمة التعاون والتنمية في 

ن تدريجي" في الوضع 
ّ

امليدان االقتصادي حدوث "تحس

تباطؤ  ي 2023 و2024، مع 
َ

العام طيلة عام االقتصادي 

للتضخم.

فتح  "إعادة  من  العاملي  النمو  يستفيد  أن  املتوقع  ومن 

ينتعش  أن  املتوقع  من  التي  بالكامل"  الصني  حــدود 

نشاطها في العام 2023.

في  السلع  أســعــار  ارتــفــاع  يتراجع  أن  املتوقع  ــن  وم

 %  85 نــحــو  تمثل  الــتــي  الــعــشــريــن  مجموعة  دول 

من لينتقل  الــعــاملــي،  املحلي  الــنــاتــج  إجــمــالــي   مــن 

 ،2024 العام  في   %  4,5 إلى   2022 العام  في   %  8,1 

بحسب املنظمة.
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واذا ما تحســس الجهاز وجود متطفل 

ســيقوم بإطالق الغاز املســيل للدموع 

لردع أي سارق محتمل. 

يقول شعار الشركة الساخر: ”أوكرانيا 

دافع“.  غيــر إن الحرب 
ُ

تعــرف كيــف ت

خلقت له مشــكلة ضخمة؛ فبيئة العمل 

التي أنشــأها قد تدهورت ويعلق ديكون 

قائال وهو يغالب دموعه: ”فقدنا خمسة 

أشخاص“. 

تحديات الشروع

تمثــل محاولــة إنشــاء شــركة جديدة 

ناجحــة فــي األوقــات الجيــدة تحديا 

ضخمــا؛ لكن تلــك املحاولة فــي زمن 

الحرب تشكل صعوبة تشبه العقوبة. 

التحتية  نــى 
ُ

الب واســتهداف  القصــف 

وســاعات الظالم ما هــي إال جزء من 

تحديات العمل في أوكرانيا اليوم. 

ومع ذلك فإن وفــدا يمثل مجموعة من 

شــركات أوكرانيا الناشــئة قام برحلة 

طويلــة الــى الس فيغــاس فــي أميركا 

ــع تكنولوجــي في 
ّ

لحضــور أكبــر تجم

العالم. 

 “CES” عد مجموعــة
ُ

وبالنســبة لهــم ت

(معرض اإللكترونيات االســتهالكية) 

املســتثمرين  للقــاء  كبيــرة  فرصــة 

الغربيــني؛ إذ ان مجــرد الوصــول الى 

املعرض كان أمرا صعبا.

 يؤكــد ”أرتيــم دودينســكي“ الشــريك 

لتصميــم  ”كورنــر“  لشــركة  املؤســس 

املطابخ علــى االنترنت قائــال: ”تطلب 

منــي األمــر ثالثة أيــام للوصــول الى 

ســمح للرجال االوكرانيني 
ُ

هناك“.  ال ي

تحت ســن الســتني بمغادرة البلد؛ لذا 

كان علــى دودينســكي الحصــول على 

إذن خاص مــن الســلطات األوكرانية 

ــع. بالنســبة لــه كانت 
ّ

لحضــور التجم

لوحــات أضــواء النيــون املتعــددة في 

عد 
ُ

الس فيغــاس مشــهدا بعيــدا كل الب

عــن أجــواء العمــل فــي كييــف؛ حيث 

ينظــر لوجود الكهرباء كشــيء مترف؛ 

كمــا يسترســل قائال: ”أحيانــا يقتصر 

يــوم عملــي على مــدى شــحن بطارية 

حاســبتي.. وقبل اســبوعني لم تصلني 

الطاقــة الكهربائيــة بشــكل متواصــل 

ملدة ثالثة أيام“. لكن دودينســكي وجد 

حال من نوع ما؛ إذ كان ملحطة البنزين 

املحلية بقربــه مولــدا كهربائيا يمكنه 

االعتماد عليه. 

واليوم بــات مكتبه في الفنــاء األمامي 

ملضخــة البنزيــن؛ إذ إنهــا الطريقــة 

رِمــج من 
َ

ب
ُ
الوحيــدة ليتمكــن ذلــك امل

العمل. 

يقــول دودينســكي ان شــقته تخلو من 

التدفئة: ”أنام في ســريري بالقرب من 

كلبي؛ للحصول على بعض الدفء“. 

عقبات متنوعة

تعمــل ماريانــا رومانيــاك في شــركة 

ع أدوات املائدة من 
ّ
صن

ُ
”ريكافا“، التي ت

حبوب النب القديمة. كان مقر الشــركة 

قــرب الحــدود الروســية فــي مدينــة 

”ســومي“ القريبــة مــن خاركيف، وقد 

اتخذ شــريكها في العمل قــرارا صعبا 

بنقل الشــركة عبر أوكرانيا لنحو 800 

كم؛ الــى مدينة ”ليفيــف“. عالوة على 

القصــف وشــحة الطاقــة الكهربائية؛ 

بــات مــن شــبه املســتحيل للشــركات 

الناشــئة ان تحصل علــى التمويل؛ كما 

تقــول رومانياك: ”يبدو أن االســتمرار 

بمتابعــة العمل فــي أوكرانيا حاليا أمر 

في غاية الصعوبة؛ فجميع املستثمرين 

الكبار والشــركات الكبيرة باتت تدعم 

الجيش“. بيــد أن االمر لم يقتصر على 

االخبــار الســيئة بالنســبة لشــركتها؛ 

إذ تقــول رومانيــك إلن التواجــد فــي 

مــع  الحــدود  قــرب  الواقعــة  ليفيــف 

بولندا قد انعش التجــارة فعليا: ”بدأنا 

بالتفكيــر انــه ربمــا كان مــن األفضل 

لنــا التواجد قــرب االتحــاد األوروبي؛ 

إلن بإمكاننــا ايصال البضاعة بشــكل 

أكثــر ســهولة“. أمــا شــركة ”إي فارم“ 

فقد كرســت عملها ملساعدة املزارعني 

األوكرانيني على اســتخدام األســمدة 

فــي حقولهــم باســتخدام تكنولوجيــا 

األقمار الصناعية. لكن الشركة حولت 

عملها خالل األشــهر القليلة املاضية؛ 

وتقــوم اآلن بتجربــة التكنولوجيا التي 

يمكنهــا اكتشــاف األلغــام األرضيــة. 

تقــول ”تاتيانا غورزي“ من شــركة ”إي 

فارم“ ان نحو ثالثني باملئة من الحقول 

األوكرانية قد تلوثت: ”اذا بلغت مساحة 

الحقول بضعــة ماليني من الهكتارات؛ 

فمــن الصعــب جــدا تدقيــق كل شــبر 

فيها“. 

يتطلــع ديكون، وهو الرئيــس التنفيذي 

لشــركة ”جي ماك“، إلى محاولة إنتاج 

وحدات األمن املنزلــي الخاصة به في 

الواليــات املتحــدة؛ إذ انهــا بالنســبة 

لــه فرصــة حيوية للقــاء املســتثمرين 

املحتملــني. العديــد من اعضــاء الوفد 

قدمــوا وجهــا شــجاعا فــي وصفهــم 

للحرب؛ آملني في النجاح. واذا نجحوا 

بعد كل التحديات التــي ألقتها الحرب 

عليهم؛ فســيكون لديهــم فرصة جيدة 

جدا للنجاح في أماكن اخرى أيضا. 

موقع ”بي بي سي“ البريطانية

الــكل كان بانتظار وصول راهــول غاندي، زعيم 

حــزب املؤتمر الوطنــي الهندي، ووريــث العائلة 

السياســية الحاكمــة التــي كانــت لهــا الهيمنة 

ي رئيس 
ّ

سابقا، إذ قاد مســيرة عبر الهند لتحد

الورزاء نارندرا مودي وحزبه، ”بهاراتيا جانتا“. 

ويصر غانــدي ومؤيدوه أنه تحت ســلطة حكومة 

مــودي اليمينيــة العنيــدة، يســير بلدهــم نحــو 

انقســامات دينية، بتفضيل الغالبية الهندوسية 

على املسلمني واألقليات األخرى.

املســيرة، التــي أطلــق عليهــا ”مســيرة توحيــد 

الهند“، هي واحدة من أبرز الحمالت السياسية 

قبــل اإلنتخابات املقرر إقامتها نهاية هذا العام، 

حيث يسعى مودي لواليته الثالثة.

بدأت املســيرة مطلــع أيلول املاضــي، في مدينة 

كانياكومــاري الواقعــة جنــوب للبــالد، وانتهت 

أواخــر كانون الثاني املاضــي عند حدود منطقة 

كشــمير املتنــازع عليهــا. وقطع غاندي مســافة 

2175 ميــال، زائــرا 12 والية؛ بمعية 12 شــخصا 

يســيرون معه. ومع تأكيدها لنشــر رسالة الحب 

والوحدة، ومخاطبة القضايا املهمة مثل البطالة 

ــم االقتصــادي، تعــد املســيرة امتدادا 
ّ
والتضخ

لقصــة طويلة مع راهــول عن نجاحه فــي عملية 

تنظيم صفوف حزبه، مــع تردده وقلة رغبته في 

الحكــم، إذ كان والــده وجدتــه وأبــو جدته،ـ قد 

شغلوا منصب رئيس وزراء الهند.

خالل الشــهور املاضيــة، جذبت املســيرة انتباه 

ودعــم املؤسســات غيــر املرتبطــة بالحكومــة، 

واملنظمات غير الربحيــة والجامعات والنقابات 

والتجمعات الثقافيــة، واملحامني واالقتصاديني 

البارزيــن ومشــاهير الســينما الهنديــة. وظلت 

املسيرة تجتذب الكثيرين لغاية املرحلة النهائية 

منها.

تجربة مثيرة

ب على 
ّ
لكــن، هــل ســتكون املســيرة كافيــة للتغل

إنحــدار ”املؤتمر الوطني الهنــدي“، الذي عانى 

وازاحــة  والفضيحــة،  الهزيمــة  مــن  لســنوات 

الحكومــة الحاليــة، التــي تحكــم قبضتها على 

املؤسسات املدنية، وبضمنها القضاء واإلعالم؟ 

ارتــدى راهول مالبس واســعة مبتســما للجميع 

مــن خالل لحيته الشــعثاء التي لــم يحلقها منذ 

بــدء املســيرة، وكانــت خطواتــه رشــيقة، لكنه 

ة الناس الراغبني بمصافحته 
ّ

توقف أحيانا لتحي

وعناقــه، متواصــال معهــم بأدب قبــل مواصلة 

السير.

يقــول ”فايبهاف واليــا“، 32 عاما، عضو املؤتمر 

الوطني الــذي رافق راهول منذ بداية املســيرة: 

”التقينــا مواطنني من واليــات مختلفة وثقافات 

عة وخلفيات متعددة، من صيادي الســمك 
ّ

متنو

وعمال املصانع والشــباب والفالحني، جميعهم 

تواصلوا معنا وشــاركناهم ما يــدور ببالهم من 

قضايا تهمهم.“ ويشير واليا إلى خصوصية أحد 

اللقــاءات، حيــث اســتوقفته إمــراة مســلمة في 

جنوبي البالد وأمسكت بيده، لتخبره عن خوفها 

على ولديها البالغني بســبب األجــواء العامة في 

البــالد. يقول واليــا: ”ال يجب أن يعيــش أي أحد 

خائفا ألنه ينتمي لدين محدد بذاته“.

كانت مسيرة املؤتمر الوطني تغطي 15 ميال يوميا 

على مرحلتــني، كانت األولى تمتد إلى العاشــرة 

صباحا، متوقفة ألجل اســتراحة الشاي والغداء 

لغاندي ورفاقه. ويســتأنف الركب مســيرته عند 

الثالثة ظهرا؛ وبعد ثالث ساعات تقريبا، يتوقف 

م أعد سابقا لتناول الطعام 
ّ

املشــاركون عند مخي

واملبيت. وكان غاندي ورفاقــه الحزبيون ينامون 

في كابينات تم تحويرها لتكون أماكن للمعيشة، 

مقاربــة نوعا ما لدرجــة رجال األعمــال، وينام 

اآلخرون على أفرشة أرضية. 

وخــالل أيام كانون الثاني املاضي، هبطت درجة 

الحرارة إلــى أقل من أربعني درجــة مئوية تحت 

ر. يقول 
ّ

الصفر، مؤديــة إلى بعض حــاالت التذم

”شاكيل أحمد“، 52 عاما، املحامي والناشط من 

مومباي، والذي شــرع بالســير أيضــا منذ بداية 

املســيرة: ”األمــر صعــب تماما خصوصــا تحت 

أجواء البرد القارس. 

دورة امليــاه املخصصــة لنــا متدنيــة املســتوى، 

وعندمــا حاولــت الدخــول إلــى غرفــة أفضــل، 

أخبروني أنها لغاندي ومرافقيه فقط“.

بيد 

ن  أ

أحمــد اختار تجاهــل التمييــز باملعاملة لســبب 

نت مــن تكوين كم هائــل من األمل 
ّ
أســمى: ”تمك

من خالل املســيرة، فقبل عدة أيام التقيت رجال 

بعمر تسعني سنة مشى مسافة ميلني فقط لرؤية 

راهول. التقيت الكثير من الشــباب الذين قدموا 

للتعبيــر عــن تضامنهــم، فهناك عــداوة كبيرة 

مســتمرة منذ وقت طويل بني اإلعــالم والحزب 

الحاكــم، واملســيرة تطمئن النــاس، وخصوصا 

الشــباب، وتحثهــم علــى القــدوم والحديث عن 

الحب والوحدة“.

ة
َّ

ممانعة إعالمي

أمــا ”مانغــالل مانجــو“، 22 عامــا، وهــو نجــار 

مــن والية راجســتان، فقد إلتحق باملســيرة منذ 

بدايتها، تــاركا وراءه عمله، الــذي يتقاضى منه 

300 دوالر كراتب شــهري، ويقــول: ”كان والداي 

كارهني فــي بادئ األمــر، لكنها مبــادرة مهمة، 

ــن، فهي 
ّ
وينبغــي علينــا دعمهــا بقــدر مــا نتمك

ملستقبل الهند.“ 

وبعد اســبوعني من مســيره، إســتنتج مانجو أن 

وســائل اإلعــالم الرئيســية املواليــة ملــودي، لم 

تكن تغطي املسيرة، لذا، شــرع بالبث عبر قناته 

الخاصة على تطبيق اليوتيوب وســجلها بنفســه 

على هاتفــه الذكي. وحاز أحدث مقطع على أكثر 

من مليون مشاهدة.

طيلة عقــود مضت، كان حزب املؤتمــر إما يتبوأ 

الســلطة أو ضمــن معارضــة قويــة، لكــن أداءه 

حاليــا هــو األدنى، مــع 52 مقعــدا فــي البرملان 

ضت صفــوف الحزب 
ّ

مــن أصــل 543، كمــا تعر

للتفــكك. راهول، الذي يشــن حملتــه وفقا لقيم 

 العلمانية والتعددية، واجه انتقادا الفتقاده لبعد 

النظر. 

وتقــول ”ســابا ناكفــي“، الصحفيــة السياســية 

املعروفــة مــن دلهي، أن خطاب حــزب املؤتمر ال 

ق بالسياسات 
ّ
يعكس الواقع على األرض فيما يتعل

االنتخابية. ”ليــس لدي ثقة بقــدرة الحزب على 

التعامل بشكل مباشر مع منافسه، حزب مودي، 

حتــى اليوم. ويعتمد جزء كبيــر من املوضوع على 

كيفية متابعة مســؤولي الحزب لتأثيرات املسيرة 

على واقع الناس.“

لكنها تعتقد أن املسيرة زادت من شعبية راهول، 

فاملسيرة ”نجحت في إعادة تأهيل صورة راهول 

رنا بمرتكزاتنا الدســتورية، فهي 
ّ
غانــدي، وتذك

بمثابة صوت ضد انتشــار املحســوبية في زمننا 

الحالــي، عالوة على عدم اإلنصاف املستشــري 

في الهند.“

صحيفة لوس انجليس 
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يعــد الفخار رابطًا وثيقًا بني اإلنســان وتراثه، وتعد 

هــذه الصناعة من التراثيــات القديمة، إذ توارثتها 

األجيال في الصنع واالقتنــاء وما زالت تلك املحلية 

تحتفــظ برونقها، مــا زاد الطلب عليهــا، خصوصًا 

عند ارتفاع درجات الحرارة وإقبال فصل الصيف، 

فبعــض الناس ما زالوا لغاية اآلن يســتخدمون تلك 

البودقة الفخارية(الحب)، فهــي تحافظ على املاء 

بــاردًا رغم حرارة الجــو، ويذكر أن تلــك الصناعة 

تعــود إلــى العصــور التاريخيــة األولــى فــي بــالد 

الرافدين، وبالرغم من ظهور الصناعات الحديثة، 

إال أنهــا ما زالــت تقتنى من قبل البعــض. ويذكر أن 

الفخــار يدخل في صناعــة أدوات الطعــام والزينة 

املنزلية والحدائق واملائدة وله فوائد صحية ويتميز 

بالبساطة.

بالد ما بني النهرين

الســيد نــوزاد هياس عبــاس صاحب معمــل لصنع 

الفخاريات في داقوق بني أن صناعة الفخاريات تعد 

من أقــدم الصناعات املحلية في تاريخ اإلنســانية، 

ويرجع تاريخها ملا بني 8إلى 10آالف عام قبل امليالد 

وتحديــدًا في حضارة بــالد ما بــني النهرين، علمًا 

) كما 
ّ

أن موادها األوليــة هي تراب الحر أو (الحري

يســميه العاملون في املهنة، ويتم الحصول عليه من 

تربة أماكــن مفتوحة، تنحصر فــي مناطق كركوك 

وحتى ناحية العظيم.

أمــا طريقــة العمــل فتكمن فــي خلــط أو عجن هذ 

الحــري مع مادة النفاش أو طريش كما يســمى لدى 

أهــل مناطــق الجنــوب، ويضــاف امللح ويمــزج ثم 

ينقع لعدة ســاعات لعمل أشــكال األدوات الفخارية 

واألوانــي والتــي كانــت تســتخدم فــي املاضــي من 

قبــل القدمــاء كأدوات للمطبخ،  ومعــدات للزراعة 

الصناعــة  تطــور  بعــد  اســتبدالها  وتــم  والتحــف 

باألوانــي الحديثة، من األملنيوم والســتيل والخزف 

والســيراميك، وبعد عمل األشــكال يتم وضعها في 

فرن الصهــر لتثبيت الشــكل الــذي يرغب صاحب 

املهنة بصناعته، مضيفًا أن صناعتهم تشــمل جرة 

املــاء (الحب)، و(البســتوكة) وهي بودقة مقوســة 

بعنق دائري كان القدمــاء يحفظون فيها أنواعًا من 

الطعام للمحافظة عليه من التلف، كما تتم صناعة 

مــواد أخرى مختلفة منها أوعية النباتات، وســقاية 

 عن أدوات تقديم الطعام املتنوعة.
ً
الطيور، فضال

وتابع عباس قوله: "نحن مجموعة من األقرباء نعمل 

بصناعــة الفخار في قضاء الطوز، إذ توارثناها من 

األجــداد الذين عملوا بها وكانت لدينا ســتة معامل 

أو أكثر، لكنها انحســرت إلى ثالثــة، واحد منها في 

الطوز وآخر فــي داقوق والثالث في كركوك بســبب 

تغير عوامل الطلب على تلك الصناعات، ومنافســة 

املستورد الصيني واإليراني، وعلى الرغم من ذلك، 

حاولنا ايصال املهنة ألوالدنا وأحفادنا ليتقنوها".

مبينــًا أن الكثير من الناس ما زالــوا يعدون الفخار 

حافظــًا للطعم األصلي للمــاء ويجعل مذاقه يختلف 

عــن ذلــك الــذي يحفــظ فــي الخــزان ويمــر عبر 

األنابيــب نتيجــة تعرضــه ألشــعة الشــمس ومــادة 

الخزان واألنابيب البالستيكية.

طلب السياح

قحطــان عدنان صاحــب معمل فخار فــي كركوك، 

أكــد أنه من معوقــات عملهم في املعامــل املذكورة، 

قلة مــادة النفــط األبيــض، مطالبــًا وزارة الثقافة 

بتزويدهــم بألف لتر شــهريًا مــن هــذا النفط، إذ 

كانوا ســابقًا يتســلمون 2000لتر من الوزارة شهريًا 

عن اشــتراكهم في مهرجان التراث بمعرض بغداد 

الدولــي وكانت الصناعــات التراثيــة تحظى بدعم 

من الــوزارة. الفتًا إلــى أن من أبرز املــواد التي تتم 

صناعتهــا اليــوم فــي معمله هــو إناء حفــظ املاء أو 

الشــاي وما يعرف محليًا بـ (الترمز)، بســبب كثرة 

الطلــب عليــه من قبل الســياح في إقليم كردســتان 

 
ً
العراق خاصــة منطقة رانية، والــذي يعدونه عمال

متقنًا نسبة إلى املنتج اإليراني، ألن الطني اإليراني 

مكبــوس، ال يقــوم بالتبريــد مثل الفخــار العراقي، 

الذي يمتاز بترشيح أكثر للماء، وألن كركوك ال توجد 

فيها ســياحة فإن الطلــب قليل على قطــع الترامز، 

وهنــاك رواج فــي كردســتان ويتم عملــه باألحجام 

والقياسات حســب الطلب، مؤكدًا أن عملهم يتطلب 

حرفية عالية.

ويشــير قحطان إلى أن املســتورد أخــذ مؤخرًا يؤثر 

في صناعتهم بســبب انخفاض ســعره، نســبة إلى 

املحلــي أو األســعار التــي يبيعون بها فــي معاملهم، 

فهناك مســتورد من الصــني وإيران وأفغانســتان، 

وتتميــز التحفيــات املســتوردة بأشــكالها الجميلة، 

وتكون ذات ترتيب مختلــف يعطيها مظهرًا مرغوبًا 

للمشــتري، إذ يكون هذا املنتــج األجنبي أفضل من 

املحلــي، خصوصًا فــي التحفيــات والخزفيات وإن 

كل ســلعة لها خاصيتها، في حني أن املنتج الفخاري 

مــن األواني واألدوات التي تســتخدم لتبريد املاء له 

خاصية أفضل في حفظ وتبريد املاء وبشــكل أسرع 

من املستورد كونه مرشحًا جيدًا.

 تزيني الواجهات 

بــدوره نوه البائع مصطفى كمال بــأن مبيعاتهم من 

أدوات ومعــدات معينة، يكثر عليها الطلب في فصل 

الصيــف وتتصاعد أعداد املشــترين ومــن مختلف 

طبقــات املجتمــع لــذا تــرى أن تلــك املعروضــات 

 
ً
 باملــاء، فضال

ً
تفحــص من قبــل املشــتري، إذ تمال

عــن اإلقبال على شــراء التحفيــات لتزيني واجهات 

املنازل، وتســتخدم بعضها في النافــورات بحدائق 

املنازل وبأشــكال مختلفة، قد تكون على شكل طيور 

أو أشــكال هندســية وأدوات حمل وزراعة النباتات 

بألــوان بعيدة عن الفخــار، إذ تســتخدم فيها مواد 

أخرى صناعية كالخزف وغيره. 

{ }

وتقع حديقة حيوانات أربيل قرب منطقة 

كســنزان على الطريق الرئيــس الرابط 

بني أربيل وكويسنجق والسليمانية، وتبلغ 

مســاحة الحديقــة 200 دونــم، وتتســم 

أرضهــا بوجــود مرتفعــات ومنخفضات 

حيــث لــم يتــم تغييــر تضاريس ســطح 

األرض. 

تتألف الحديقة من العديد من األقســام: 

ويضــم  "املفترســة"  الحيوانــات  قســم 

الحيوانــات الالحمــة والوحشــية ومنها 

والنمــور  واألســود  النمــور  مــن   
ٌ
أنــواع

والذئــاب  "الجاغــوار"،  ــة 
َّ

األميركي

وقســم  مفترســة،  أخــرى  وحيوانــات 

الطيور آكالت اللحوم، وقسم الحيوانات 

ة 
َّ

ة والبري
َّ

آكالت األعشــاب والطيور املائي

والثديــات والزواحف والعديــد من أنواع 

الحيوانات املختلفة والنادرة األخرى.

وتضم ثــالث مناطق حــرة، والتي يمكن 

للحيوانــات التجــول فيهــا بحريــة مــن 

دون حبســها داخل أقفــاص، كما يمكن 

ملرتادي الحديقة املرور بها بســياراتهم، 

ولــكل واحدة من املناطــق الثالث طبيعة 

خاصــة، وتتوفــر 20 ســيارة كهربائيــة 

لتجــول املواطنــني في األقســام املختلفة 

من حديقة الحيوانات. 

وللحديث عن حديقة أربيل التقينا مدير 

مجلــس إدارة الحديقــة الســيد هيــرش 

 
ً
الطيــار الذي تحــدث لـ"الصبــاح" قائال

 هــذه الحديقــة هي مركــز العراق 
ُّ

"تعــد

لتكاثــر الحيوانــات واملحافظــة عليهــا، 

 عن النباتات املهددة باالنقراض، 
ً
فضال

ــة 
َّ

اتفاقي لتفعيــل  األول  املركــز  وهــي 

ة بني العراق واملنظمة 
َّ

(ســايتس) العاملي

املوجود مقرها في جنيف".

من أكبر الحدائق

 "هــذه الحديقــة 
َّ

ولفــت الطيــار الــى أن

 من أكبر حدائق الشــرق األوســط، 
ُّ

تعــد

إذ يوجد فــي الحديقة قرابــة ٢٠٠٠ من 

مختلف أنواع الطيــور والحيوانات ومنها 

١٥ نوعــًا مــن الحيوانــات النــادرة التي 

 من األنواع املهددة باالنقراض، كما 
ُّ

تعد

وتضم أكثر من 180 نوعًا من الحيوانات 

املختلفة".

عــالوة علــى جميع مــا ذكــر بخصوص 

 مركزًا 
ُّ

مواصفــات الحديقة، إال أنها تعد

للمتخصصــني واألكاديميــني الراغبــني 

يضيــف  العلمــي،  والبحــث  بالدراســة 

 
ٌ

مديــر املركــز "حديقــة أربيــل زو مركز

علمــيٌّ للدراســات فــي مجــال االهتمام 

بالحيوانــات والبيئــة علــى حــٍد ســواء، 

حيــث يزور املركــز املهتمــون والباحثون 

والعاملون في املجال العلمي واألكاديمي، 

بغية إجراء الدراســات والبحوث العلمية 

عن كثب".

إقليــم  حكومــة  مــن  "بدعــٍم  وأشــار 

كردســتان العراق وبوجــود وزارة البيئة 

ــة تــم اختيار حديقــة حيوانات 
َّ

االتحادي

أربيــل املركــز األول لحمايــة الحيوانات 

وتكاثر الحيوانات في العراق، وأيضًا بعد 

التوقيــع على اتفاقية ســايتس فــي العام 

٢٠١٢ وتفعيله فــي العام ٢٠١٤، وتوقيعه 

من قبل الرئيــس العراقي الراحل جالل 

الطالبانــي تــم تفعيله عمليــًا في ٢٠٢١، 

وجعــل حديقة حيوانات أربيل مركزًا أول 

." لهذه االتفاقيَّ

ة
َّ

الوصول للعاملي

 هــذا املركز "يعود 
َّ

هيرش الطيار أكد أن

 نمأل 
ْ

للقطاع الخاص، ونحــاول دائمًا أن

الفراغــات وللــه الحمــد ال توجــد لدينا 

أية مشــكالت، ونحن مدعومون من قبل 

الحكومة املحلية ملحافظة أربيل، وكذلك 

حكومة إقليم كردستان، وأيضًا من وزارة 

البيئة في الحكومة املركزية في بغداد".

ألن  واســعة  طموحــات  "لدينــا  وبــني 

 من كبريات الحدائق في الشــرق 
َ

نصبح

ــة 
َّ

 نصــل الــى العاملي
ْ

األوســط، نريــد أن

ونصبح من أكبر الحدائق في العالم".

وللحديث أكثر عن الحديقة التقينا أيضًا 

الســيد أردالن عمــر نائب مديــر حديقة 

: "يوميًا 
ً
الحيوانــات الذي تحــدث قائــال

نســتقبل أعــدادًا كبيرة من الســواح من 

جنوب العراق ووسطه ومن مختلف مدن 

ومحافظات إقليم كردستان، يوميًا يزور 

الحديقــة طلبة املدراس فــي محافظات 

وبقيــة  وكركــوك  واملوصــل  أربيــل 

املحافظــات، يــزورون الحديقــة ونحــن 

لدينا أسعار رمزية وتخفيضات للطلبة".

 "الحديقة من أكبر الحدائق 
َّ

وأكد عمر أن

 إنشــاؤها على مساحة 
َّ

في املنطقة، إذ تم

تصــل الــى ٢٠٠ دونم، وهــي األكبر على 

مســتوى الشــرق األوســط، وتضم ١٨٠ 

نوعــًا مــن الحيوانــات، منهــا 15 حيوانًا 

نــادرًا، والحديقــة تكــون مفتوحــة مــن 

الصباح حتى املساء".

حب الطبيعة والبيئة

الفنان املوســيقي روفان كوركيس تحدث 

: "نحن دائمًا 
ً
عن ميزات (أربيل زو) قائال

نعلم األطفال والطلبة املوســيقى وكذلك 

حــب البيئة، ونــزور حديقــة "أربيل زو"، 

ة، 
َّ

إذ نقــوم بطريقة الســفرات الســياحي

ونقــوم بعــرض مســرحيات تدعــو الــى 

حــب الطبيعــة، ونعلم األطفــال األغاني 

واألناشــيد التي تهدف الى حــث الطلبة 

علــى حــب الطبيعــة والبيئــة، والحفاظ 

علــى الحيوانات ونشــجع األطفــال على 

زراعــة األشــجار والنباتــات، واالبتعــاد 

 
ُّ

عن كل شــيء يضر البيئة، والحقيقة تعد

(اربيل زو) من أجمل حدائق الحيوانات 

فــي املنطقة وكذلــك في خــارج البالد، 

وهــي جميلــة ومرتبــة وفيهــا مــالكات 

متخصصة، لديهم خبرة في االســتقبال 

وخبرة في كل ما من شأنه تطوير املكان".



وفي الوقت الذي كانت هناك مديرية للثقافة التركمانية إلى 

مديرية  سوى  اآلن  نجد  ال  الكردية؛  للثقافة  مديرية  جانب 

عاجزة وكسولة للثقافة الكردية في بغداد، ومديرية للثقافة 

السريانية في اربيل، تعاني من التهميش. 

في حني يفترض بوطن مثل العراق، يتخذ من الديمقراطية 

أفقا سياسيا؛ أن يكون األكثر حرصا واهتماما وتركيزا ودعما 

الصابئة،  االيزيدية،  التركمان،  مثل،  الوطنية  للثقافات 

السريان، االرثوذكس، اآلشوريني، البهائيني، الشبك، الكرد 

الفيليني، املتصوفة الكنزسانية، الكاكائيني، وغيرهم.

وال  العراقي)،  (الشعب  يشكل  من  هم  وسواهم؛  هؤالء  كل 

والدينية،  واملذهبية  القومية  حقوقهم  سلب  أو  عزلهم  يمكن 

وفرض ارادة االسالم الحنيف وال الهوية العربية عليهم.

إن لكل مجموعة من هؤالء قناعاته ومبادئه وايمانه، وال يصح 

أبدا إلزامهم بما نحن عليه من وعي وارادة ورؤية، فمثل هذا 

من  ليس  وهذا  وظلم،  وتعسف  طغيان  إلى  سيتحول  االلزام 

شيم االنسان وال التوجهات الفكرية وال املمارسة السياسية، 

وال اإلسالم الحنيف وال العربية النبيلة.

ولكي نكون منصفني ونعمل بموازين الحق والعدل واالنصاف 

هؤالء  كل  يتمتع  أن  يتطلب  االمر  فإن  كذلك،  والديمقراطية 

كان  سواء  عراقي،  مواطن  اي  بها  يتمتع  التي  الحقوق  بكل 

وانما  ولغة؛  دينا  الصفتني:  بكال  يتمتع  ال  أو  عربيا،  مسلما 

من  سواه  وليس  الوطن  هذا  في  االصيل  وجذره  عراقي،  هو 

األوطان.

هذه  تمارسه  الذي  والتقاليد  االعراف  كل  نحترم  دمنا  وما 

املواقف  أول  من  فإن  االجتماعية؛  الطبقات  هذه  أو  الفئات 

واملذهبية  والعرقية  الدينية  املجموعات  هذه  ايالء  الوطنية؛ 

والقومية واملناطقية؛ حقوقها كاملة، حتى يتسنى لها الشعور 

األمثل بالوطن واملواطنة، وأنها جزء أساسي يشكل (الشعب 

النظر  عن  بعيدا  مواطن،  كل  به  يتمتع  بما  ويتمتع  العراقي) 

عددية  العتبارات  الثانية  الدرجة  من  مواطنا  بوصفه  اليه 

ونسبة وتناسب.

العراقي مهما كانت هويته وانتماءه، هو مواطن من الدرجة 

وطن  والعادل،  الحقيقي  الوطن  أن  ذلك  وطنه،  في  االولى 

ينصف أهله مهما كانت ألوانهم وافكارهم.. وبعكس ذلك ال 

نكون اال مجتمعا عنصريا وطائفيا ضيق االفق في التعامل مع 

الفئات االخر من العراقيني.

كما أن منظور (الكوتا) االنتخابي في تمثيل املرأة برملانيا هو 

االخر يحمل الكثير من الحيف، وذلك بتغييب نصف املجتمع 

الذي يمثله الجنس االخر، ملجرد أنه (أنثى). وهو أمر يحمل 

قروية،  قبلية/  ثنائية/  سلطة  وهي  الرجل،  سلطة  طياته  في 

اآلخر  حقوق  وتصون  تحترم  تقدمية،  مدنية  صيغة  وليست 

مهما كان جنسه ومذهبه ولغته ومنطقته.

عراقي  لكل  تحفظ  قوانني  سن  من  بد  ال  أنه  نرى،  هنا  من 

دون  من  والصحيحة،  السليمة  املواطنة  في  خصوصيته 

الفئات  هذه  كل  تحظى  وأن  كانت،  صفة  اي  وفق  على  تمييز 

عن  تعبر  التي  وخطاباتها،  بحرياتها  واملذاهب  والقوميات 

الوطنية)،  (الثقافات  بمجلة  تبدأ  أن  يمكن  والتي  وجودها، 

لكي تكون املنبر البكر، الذي يعلن حضورها، ومن ثم توسيع 

وتقاليد  لغات  لى  و  واسعة  اهتمامات  إلى  (االلتفاتة)  هذه 

ورؤى لكل فئة من هذه الفئات. 

أما أن نبقى على هذا (التهميش)، وال يكون صداه إال اإلعالم 

هذه  كل  مال  فإن  ؛  الجاهزة  والخطابات  العابر  العاطفي 

تظل  وان  الرفض،  وحتى  والتهميش  بالعزلة  الشعور  الفئات: 

تحت جناح (العروبة واالسالم)، بدال من حضور شخصياتها 

التي تؤكد وجودها الذي يميزها عن سواها.. ومن ثم شعورها 

وأن  أرضها،  األرض  هذه  وأن  وطنها،  الوطن  هذا  أن  التام 

مع  وتتفاعل  وتعتز  تحترم  التي  بحرياتهم  يتمتعون  الجميع 

أقوى  الوطن  فنبض  معهم..  تتقاطع  وال  اآلخرين  حريات 

والسلفية  السوداوية  الرؤى  تلك  وأبهى من كل  وأمنت وأرسخ 

بينما  الضوء لوحدها،  التي تجد نفسها في منطقة  الظاملة، 

اآلخر في الظل.

الكل تحت سماء وطن اسمه (العراق)، والكل في قلوب املحبة 

التركيز  ينبغي  ما  وهذا  العراقي)،  (الشعب  يكون  والنقاء 

عليه والعمل من أجله.

رحت فكرة تعديل القوانني للمنظومة االنتخابية بدأ 
ُ

منذ أن ط

الجدال العميق حول إحدى طرق توزيع املقاعد، وأخذت سانت 

ليس  االنتخابية  املنظومة  قوانني  وكأن  األوســع،  الحيز  ليغو 

فيها إال هذه املشكلة، وما زاد في تعقيدها أيضًا هو عدم طرح 

وهذا  القانونية  أو  الفنية   
ً

سواء األخرى،  الجسيمة  اإلشكاالت 

القانون  الفقرات  بعض  أو  فقرة  بتغيير  املضي  على  يشجع  ما 

للمنظومة  املشكالت  أعماق  في  الغوص  دون  االنتخابي، 

االنتخابية برمتها.

لن أكرر ما كتبته عن سانت ليغو وسانت ليغو املعدلة مع ضرورة 

إيجاد عتبة انتخابية أكبر، ففي هاتني الورقتني تفاصيل تغني 

{إيضاحات مجدولة حول سانت ليغو وسانت ليغو املعدل/ ضجة 

سانت ليغو.. وحلولها املبسطة}.

وسأعرج في هذا املقال عن اهم األمور واإلشكاالت التي غطت 

أي  ودون  معالجة  دون  ِركتها، 
َ

وت ليغو  سانت  حول  ة 
ّ

ضج عليها 

ملعالجة  املرحلة  تقتضيه  ملا  تنويه  حتى  أو  إلصالحات،  ذكر 

العملية  تنهي  أن  كادت  التي  األخيرة  االنتخابات  إشكاالت 

السياسية برمتها.

وأوجز أهم هذه اإلشكاالت بالنقاط التالية: 

دائرة  من  التأسيس  إجازة  نال  حزبا   270 من  أكثر  هناك   -  1

األحزاب في مفوضية االنتخابات، ولكن أستطيع أن أجزم أن 

أكثر من 90 % من مكاتبها السياسية وقادة هذه األحزاب لم 

يقرؤوا املنظومة االنتخابية، ولم يحددوا ايجابياتها وسلبياتها 

كبقية  انتخابية  منظومة  إلنضاج  املطلوب  اإلصالح  هو  وما 

الدول الديمقراطية.

جدًا  وضعيفة  عام  بشكل  ضعيفة  ديمقراطية  ثقافة  وجود   -  2

الفضائية  القنوات  من  كثير  هناك  بحيث  االنتخابات،  في 

األكاديميني،  وبعض  السياسيني  من  غفير  وجمع  واإلعــالم 

يعتبرون سانت ليغو قانونا ويعترضون على كثرة األحزاب وفي 

الوقت نفسه يرفضون وجود عتبة انتخابية. 

3 -  وجود طريقتني للفرز والعد {يدوي/ والكتروني}، ولم نجد 

أي اعتراض من أي حزب أو جهة اكاديمية أو مراكز دراسات 

إال ما ندر، فوجود هذه الطريقتني قد تنهي العملية السياسية 

برمتها وليس االنتخابات فقط وأوجز إشكاالتها:

* اعتراف ضمني بأن ال ثقة بأي منها.

* تكاليف مالية مضاعفة.

* يحتاج موظفو االقتراع املؤقتون الذين تتعاقد معهم املفوضية 

ملدة يوم واحد إلى تدريب مكثف مضاعف، وقد يخفق الكثير 

هؤالء  أن  العلم  مع  واحــد  آن  في  الطريقتني  تعلم  من  منهم 

املوظفني يقارب تعدادهم 400 ألف موظف.

وهذا  االنتخابات  نتائج  على  سلبًا  تدريبهم  ضعف  وسينعكس 

وارد جدًا.

بطريقة  تامة  معرفة  وجود  وعدم  الكترونية  أجهزة  وجود   *

من  اآلالف  مئات  نجد  حيث  اإلشــارة،  توضع  وأين  التصويت 

األوراق الباطلة والكالم عن ذلك كثير وخصوصًا عندما نجد 

من  سنجد  من  سنجد  فكم   ،%  40 بحدود  العراق  في  األمية 

الناخب،  نية  يتمكن من معرفة  الجهاز ال  الباطلة ألن  األوراق 

بينما باليدوي ممكن بسهولة معرفة ذلك.

ارباكا  يسبب  وهذا  الطريقتني  في  النتائج  تطابق  يمكن  ال   *

بالعملية  واألحزاب  الناخب  ثقة  وفي  النتائج  تباين  في  كبيرا 

الطعون  وتتضاعف  الشكوك  يزيد  مما  برمتها  االنتخابية 

ويؤخر إعالن النتائج النهائية لفترة تتجاوز الشهر، وهذا كله 

يعيد مشهد انتخابات تشرين 2021م وقد يثير إشكاالت جمة 

املشهد،  د 
ّ

ويعق املقاعد  بعدد  واملتفاوتة  الفائزة  األحزاب  بني 

وقد تنهي العملية السياسية برمتها والثقة في الداخل والخارج 

في االنتخابات.

ليغو،  - استغرب جدًا صمت األحزاب املعترضة على سانت   4

وال نجد لها أي رأي حول عدم إمكانية التصويت لـ 10 ماليني 

يكون  وقد  الناخبني،  مجموع  من   40%  -  37 يقارب  ما  ناخب 

لم  التي  الناشئة،  األحزاب  على  املحسوبني  من  هؤالء  معظم 

تقرأ القانون بعمق ولم تركز سخطها سوى على طريقة توزيع 

املقاعد، التي لو تعمقت بمفهومها الستفادت أكثر من األحزاب 

الراعية لسانت ليغو.

واستغرابنا أشد من صمت األمم املتحدة واملنظمات الدولية، 

فهذا األمر يعارض املعايير الدولية لتسجيل الناخبني.

سجالت  تدقيق  الديمقراطي  العالم  دول  كل  في  يوجد  ال   -5

املشرع  من  ضمني  اعتراف  وهذا  االنتخابات،  بعد  الناخبني 

بعدم وجود ثقة في سجل الناخبني.

األحزاب  قانون  بتطبيق  ضغط  يشكل  اعتراضا  نجد  لم   -  6

ومنع األحزاب الدينية والعرقية ومن تمتلك مليشيات مسلحة 

املشاركة في االنتخابات، وهذا يعزز الرأي بأن معظم األحزاب 

لم تقرأ املنظومة االنتخابية ولم تعرف ثغراتها الجسيمة لذا 

تتفاقم األزمة السياسية عقب كل دورة انتخابية.

العام  املال  يستخدم  أو  يتجاوز  من  على  عقوبات  توجد  ال   -  7

في  موجود  فما  االنتخابات،  في  الدولة  ومؤسسات  معدات  أو 

القانون الذي لم يقرأه السياسيون املعترضون بعمق هو {يمنع 

استخدام أموال ومؤسسات الوقف السني أو الشيعي/ ال يجوز 

اآلليات  استخدام  يمنع  الدولة/  ومؤسسات  معدات  استخدام 

الحكومية وشعار الدولة... الخ كلها يمنع، ال يجوز، يحضر، الخ} 

فهي  عليها  يعترض  من  نجد  ولن  املخالفات،  هذه  تتكرر  لذا 

أشد تأثير من تغيير طريقة توزيع املقاعد.

والقانونية  الفنية  إشــكــاالت  كل  ــر  وأذك أسهب  ال  حتى   -  8

بالتفاصيل،  يرغب  وملن  بذلك،  واكتفي  االنتخابية  ملنظومتنا 

فلدي أكثر من 10 أوراق تفصل إشكاالت املنظومة االنتخابية، 

وترغب  الحقيقي  اإلصــالح  تتبنى  التي  للجهات  وسأذكرها 

بمعالجة اإلخفاقات وال نكرر ما جرى في االنتخابات األخيرة.

9 - أخيرًا قوانيننا االنتخابية ال تصل إلى 20 صفحة، فهي غير 

 تفسيرات، والذي من 
ّ

مفصلة وغير واضحة وهذا يعطي عدة

الذي  التأويل  يعتمد  املتنفذ  السياسي  الفاعل  يجعل  أن  شأنه 

االنتخابات  في  اإلشكاالت  أكبر  من  وهذه  مصالحه،  يخدم 

واملتمثل بوجود أشخاص وأحزاب فوق القانون وخارج املساءلة.

 

 *نائب رئيس مجلس املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات 

األسبق

الغرماء،  مع  املشكالت  تصفير  إلى  السوداني  محمد  حكومة  تسعى 

والشركاء، ويساعدها في ذلك عامالن، األول انسحاب التيار الصدري 

من العملية السياسية، واالتفاق اإليراني السعودي الذي يخلع تداعيات 

إيجابية على املشهد العراقي.

توافق  إلرســاء  عملية  نقالت  اعتمد  السوداني  أن  بسهولة  يرصد  والناظر 

النفط  على  الخالفات  تهميش  ركائز  تغرس  األخيرة،  وزيارته  اإلقليم،  مع 

رتها. 
ّ
واملوازنة، إن لم تكن قد صف

بنيوية  في  سواء  الصدري،  التيار  استفزاز  عدم  سياسة  السوداني  ويمارس 

السياسية  الفعاليات  مستوى   وعلى  فيه،  هائل  نفوذ  للتيار  حيث  الدولة، 

التقليدية. وقد تحاول الحكومة، التأسيس لقنوات تناغم مع التيار في ما يتعلق 

بقانون االنتخابات.

وايران،  الخليج  ودول  السعودية  مع  املواقف  في  التآلف  رغبة  تتجلى  وعربيا، 

وحتى سوريا التي ابتعدت عن االهتمام العراقي، سنوات طويلة.

بل إن حكومة السوداني في منهاجها التوافقي، سعت إلى كسب استئمان القوى 

أال  يجب  التصفير،  أن  غير  النفوذ،  وموازنات  املناصب،  توزيع  عبر  املحلية 

للتخلص  مؤقتا  تكتيكا  يكون  وقد  واالستحقاقات،  الحقوق،  حساب  على  يكون 

تنهار  وقد  كامل،  بشكل  يحلها  لن  لكنه  الخطيرة،  املعضالت  من 

ليس  السوداني،  حكومة  من  واملطلوب  لحظة،  أية  في  الصفقات 

أيضا،  الحديدية  القبضة  ممارسة  بل  حسب،  املشكالت،  تصفير 

تجاه اية ممارسة سياسية غير قانونية تتعارض مع الدستور، وتجاه 

حكومة  فيه  تحرص  الذي  وبالقدر  البالد،  في  املستشري  الفساد 

اقتدار  إلى  تحتاج  فإنها  امللفات،  تصفير  في  الناعمة  األدوات  على  السوداني 

ظِهر 
ُ

ت وأن  واملحاصصات،  الضغوطات  وجه  في  والصمود  التحمل  على  عال 

اإلصرار والعزيمة القوية تجاه الذين يبحثون عن املصالح الحزبية والجهوية، 

اآلخر،  وقمع  والتسلط،  والقسوة  العنف،  منها  قصد 
ُ

ي ال  الحديدية،  والقبضة 

تتسم  انبطاح  سياسات  كونه  من  يقترب   
ّ
إال يجب  املشكالت  تصفير  أن  كما 

والداخلية،  الخارجية  والضغوط  للمطالب  والخضوع  والتنازل  بالضعف 

تحت  التفكير،  في  واستقاللية  بشجاعة  املشكالت  تصفير  إلى  ملحة  الحاجة 

سيف الدولة املسلول.

توفير  من صعوبات في  تعاني  منفلتة  دولة  مظاهر  هناك  بأن  الجميع  يعترف 

الخدمات الضرورية للمواطنني، وفي تطبيق القانون والنظام العام، وفي إدارة 

االقتصاد وتوفير فرص العمل والرفاهية للمواطنني وسيادة الفساد والرشوة، 

وكل ذلك لن تتوفر له فرصة املعالجة، اال بتوازن دقيق بني السياسات الناعمة 

في تصفير املشكالت، وبني القبضات الحديدية ملؤسسات الدولة.

من أصل (60) مليارم3 هي ما تبقى 

اقل  اي  للعراق  اإلروائية  الطاقة  من 

وهي  املياه  ملف  فتدويل  الثلث،  من 

أن  بعد  بعيد،  زمن  من  طلقت 
ُ
ا دعوة 

بسياسة  (املنبع)  الجوار  دول  تمادت 

إلـــى مزيد  ـــؤدي  ت الــتــي  اإلظـــمـــاء، 

وتعريض  والتصحر،  الجفاف  من 

إلى  واملؤدي  الخطر  إلى  املائي  األمن 

والثروة  الزراعي  باالمن  االجحاف 

اتفاقية  هناك  توجد  اذ  الحيوانية، 

البحار  قــانــون  تسمى  مــا  أو   1982

وتوجد   ،1985 العراق  عليها  صادق 

هذه  وفــق  بذلك،  مختصة  محكمة 

تتكون  هامبورغ  ومقرها  االتفاقية، 

من  االتفاقية  لهذه  املنظمة  ــدول  ال

وتركيا،  العراق  بضمنها  دولــة   196

ــن هــذه  املــــادة 297 م أعــطــت  كــمــا 

”املتضررة“  للدول  الحق  االتفاقية 

كالعراق،  املحكمة  لهذه  اللجوء  حق 

وايضا اتفاقيات دولية تنظم موضوع 

 1923 ـــوزان  ل اتفاقية  منها  املــيــاه 

واتفاقيات   1946 الصداقة  ومشاهدة 

الــعــراق  ــني  ب ثنائية  ــوالت  ــك ــروت وب

و  و1997و2007   1977 منها  وتركيا، 

1977وقواعد  الدولية  املجاري  قانون 

االمم املتحدة.

ــن أهــم  ــو م ـــزراعـــي ه  الــقــطــاع ال

االمن  عليها  يرتكز  التي  القطاعات 

رسم  يتوجب  لذا  العراقي،  القومي 

لهذا  املــيــاه  لتأمني  طريق  خــارطــة 

عليه  يعتاش  والذي  الحيوي،  القطاع 

نهران  ألنهما  العراقيني،  ماليني 

الدولية  للقوانني  يخضعان  دوليان 

أو  املتشاطئة،  الـــدول  تحمي  التي 

اقتصادية  ـــراءات  اج إلــى  باللجوء 

وصل  اذ  ــدول،  ال هذه  ضد  وتجارية 

من  ألكثر  التجاري  التبادل  حجم 

(22) مليار دوالر مع تركيا، واالبتعاد 

اإلطالقات  ”استجداء“  سياسة  عن 

املائية من دول املنبع، من أجل تأمني 

من  البلد  وتخليص  الكاملة  التروية 

ظاهرة الجفاف والتصحر والهالك، 

وال  عاملية  ظــاهــرة  ــذه  ه كانت  وإن 

ما  ولكن  بــالــعــراق،  فقط  تنحصر 

للعراق  املــائــي  ــع  ــواق ال فــي  يــحــدث 

كان  أن  بعد  عاجلة،   
ً

حلوال يستدعي 

واردات  مــن  ذاتــيــا  يكتفي  الــعــراق 

تاريخيا  ويسمى  ــة،  ــزراع ال قطاع 

يستورد  اليوم  اصبح  السواد  بأرض 

دول  من  الزراعية  املحاصيل  أبسط 

الجوار (املنبع)، والتي تتعمد سياسة 

أن  الحائط  عرض  ضاربة  اإلظماء، 

وبحسب  وأخالقي  إنساني  حق  املياه 

تقاسم  ــدأ  ــب وم ــيــة  الــدول املــواثــيــق 

املتشاطئة،  الدول  جميع  مع  األضرار 

إال أن الضرر األكبر وقع على العراق، 

الدولي،  املجتمع  يتدخل  أن  يجب  لذا 

أجل  ومن  منها،  املقبول  الحد  لتوفير 

جعلته  الذي  العراق،  عن  املعاناة  رفع 

والجغرافية  الجيبولوتيكية  املقادير 

وأصبح  املصب،  دول  ضمن  يكون  أن 

يعاني من تداعيات الهجرة الداخلية 

الجانب  قيام  بعد  الجفاف،  بسبب 

التركي بإنشاء العشرات من املشاريع 

دجلة  نهري  على  والسدود  االروائية 

كوسيلة  املياه  واستخدام  والفرات، 

مخترقا  العراق،  مع  سياسية  ضغط 

الدولية  والقوانني  القواعد  بذلك 

وحصصها  الــدول  لحقوق  املنظمة 

املائية، مع التحذير من وصول األزمة 

الصعوبة  ــن  وم الــشــرب،  مياه  ــى  إل

في  الصيف  في  زراعية  خطة  تأمني 

ومياه  املائية  االطالقات  غياب  حال 

البالد  في  املائي  فاملخزون  األمطار، 

بات على املحك.

دول  تراجع  أن  من  إذًا  مناص  فال 

املنبع (ومنها ايران) سياستها املائية 

مبدأ  وفق  معه  وتتعامل  العراق،  مع 

االعتبار  بعني  وتنظر  الجوار،  حسن 

الجوانب  كــل  مــن  املــيــاه  ملف  ــى  إل

طريق  عن  واالخــالقــيــة،  االنسانية 

تلتزم  أن  ونتمنى  غيره،  أو  التدويل 

تلك الدول بها. 

ليس  املتحدة  األمم  إلى  الطريق  لكن 

مفروشا بالزهور دائما.
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ســبق للمفكر الســوري (برهان غليون) أن أنجز 

دراسة قيمة في مضمونها بقدر ما هي جريئة في 

طروحاتها بعنــوان ”املحنة العربيــة: الدولة ضد 

األمة“. 

وبصرف النظر عما إذا كنا مؤيدين أو معارضني 

ملا حملتــه تلك الدراســة من تصــورات فكرية أو 

إيحــاءات سياســية، اســتهدفت إقنــاع القارئ/ 

 
ّ
املتلقي العربي بطبيعة مضامينها وتوجهاتها، إال

أن أحــدا ”ال ينكر أنها وضعــت يدها على بعض“ 

مــن أوجــاع املآســي املتوطنــة فــي بيئــة البلدان 

العربيــة املوبوءة، ليس فقط في مجال السياســة 

املضطــرب باســتمرار والتاريــخ امللتهــب علــى 

الدوام فحسب، بل وكذلك في مجاالت االقتصاد 

الخــرب واالجتمــاع املحتــرب والثقافــة املجدب 

والوعي املستلب. 

ه أصابــع االتهام إلى 
ّ

وإذا كان (غليــون) قــد وج

(الدولة) العربية العتقــاده بدورها املحوري في 

إعاقة نهضة (األمة) العربية من كبوتها املزمنة، 

ومن ثــم الحيلولة دون اســتئناف ســيرورتها في 

مضاميــر التطور العلمي والثقافــي والحضاري، 

فإن فداحة (املحنــة العراقية) تدعونا هذه املرة 

ألن نوجه أصابع االتهام ليــس إلى (الدولة) بما 

هي كيان مؤسســي مختطف مــن قبل الجماعات 

العصبية والكيانات األصولية بعد أن تم تجريدها 

من عناصر ســيادتها اإلقليمية ومكونات هيبتها 

العديــدة  (الســلطات)  إلــى  وإنمــا  القانونيــة، 

املذاهــب واملتنوعة املشــارب واملتعارضة املآرب، 

والتي لــم تفتأ تناصــب الدولة العــداء على أكثر 

من مســتوى، وفي أكثر من صعيد، مثلما تســعى 

جاهــدة الخصائهــا بشــتى الطرق واألســاليب، 

وعنينــة  اإلرادة  ضعيفــة  يجعلهــا  الــذي   
ّ

للحــد

القــدرة وغير مؤهلــة لحماية نفســها والذود عن 

سلطتها، ناهيك عن حماية املجتمع الذي تحكمه 

داخليا“تمثلــه خارجيــا“، والذي يفتــرض بها أن 

تحفظ كرامته وتدافع عن مصالحه. 

ولعــل مــن مفارقــات التاريــخ فــي إطــار املحنة 

العراقيــة أن تأتمر (الدولة) بأوامر (الســلطة) 

وليس العكــس، كما ينبغي أن يكون األمر في واقع 

التجربة اإلنسانية املمتدة على مسار التاريخ.

وإذا مــا حــدث – كما في بعــض الحــاالت – وأن 

تجرأت (ســلطة) ما علــى إزاحــة (الدولة) من 

عرينهــا والحلول مكانها الشــرعي واالســتحواذ 

على مكوناتهــا املادية ومقوماتهــا الرمزية، فإن 

العواقب الناجمة عن هذا الفعل كانت – وستكون 

– وخيمة ليس فقط بالنســبة ملســتقبل (الدولة) 

املنتهكــة فحســب، بــل وكذلــك بالنســبة ملصير 

(السلطة)، التي تجاسرت على الخوض في هذا 

الغمار الشائك والخطر.

ذلــك ألن فعــل (االغتصــاب) املؤسســي للدولة 

مــن قبــل الســلطة، ســيترجم إلــى خــراب فــي 

املؤسســات السياســية واألمنيــة، وتداعــي فــي 

الهيــاكل االقتصادية واالجتماعيــة، وتصدع في 

البنى الثقافيــة والرمزية، وتفكك في املنظومات 

التاريخية والرمزية، على خلفية تشظي جماعات 

الســلطة إلى أحزاب متصارعة، وتــذرر كياناتها 

إلى قبائل متحاربة، وانشــطار والئها إلى طوائف 

متقاتلة. 

ولعل ما يجعــل املحنة العراقية تبــدو بهذا القدر 

مــن الفجيعــة املنغمســة فــي الطابــع الكارثــي 

(العدمــي)، كونهــا وليــدة مصدرين أساســيني 

من مصــادر الخــراب العراقي املســتديم؛ األول 

هو أن (الدولة) اســتمرت – منذ نشأتها األولى – 

تتعاطى مع الشــأن (الوطني) الجامع من منظور 

(أقوامي – مذهبــي) تجزيئي، بحيث تعذر عليها 

تأســيس هويــة معيارية (عراقية) شــاملة، تقوم 

على مبــدأ (املواطنة) التي تلــزم الفرد باحترام 

(الدولة)، وتحضه علــى أن يقيم وزنا، لقوانينها 

واعتبارا لتشريعاتها.

وهــو األمــر الــذي سيؤســس الحقــا، لصيــرورة 

املصدر الثاني القائم على شعور اإلنسان العراقي 

– فــردا كان أم جماعــة – ب (اغترابــه) عن كل 

ما يتعلــق بكيان الدولة ومؤسســاتها، بحيث تولد 

لديه – بالتقادم والتراكم - انطباعا لن يمحى من 

ذاكرته بسهولة مفاده بأن كل ما ينتمي إلى الدولة 

ا هــو (غريب) عنه وعديم (الثقة) 
ً

ا ومعنوي
ً

مادي

به، وبالتالي شــرعنة انتهاكه، ســواء بالسرقة أو 

بالتحطيم إن تعذر عليه ذلك.

ال ســيما أنه يحمــل موروثــا ”متــداوال“ يفيد بأن 

 صنيعة االســتعمار 
ّ

الدولــة العراقيــة ما هــي إال

الريفــي  اإلقطــاع  مــع  املتحالــف  البريطانــي 

والرجعية املدينية. 

وفي ضوء ما يعيشه العراق حاليا – أرضا وشعبا- 

مــن فوضى وخــراب ودمــار على جميــع الصعد 

واملســتويات، تبــدو لنــا صــورة املســتقبل قاتمة 

وموحشة، حيث يضمحل األمل وينعدم الرجاء في 

إمكانية الخروج من هذا املأزق الوجودي والخانق 

التاريخــي، خصوصــا أن جماعــات (الســلطة) 

املنفلتة من عقالها ال تبرح تتعملق - بقوة الســالح 

- على كيان (الدولة) املتصاغر على نحو مستمر. 

ــة أن (املواطــن) العراقي 
ّ
ومما يزيــد الطــني بل

املســتلب الحقوق واملنتهــك الحريات، ال يجد من 

يذود عنه طغيان العنف بشــتى أنواعه واستشراء 

جماعــات  ســوى  أشــكاله،  بمختلــف  الفســاد 

والقبائليــة  والطوائفيــة  األقواميــة  (الســلطة) 

واملناطقية، بعد ترسخ لديه االعتقاد ان (الدولة) 

العراقيــة لــم تعد قــادرة علــى حمايتــه وضمان 

أمنه وتحقيق مصالحه، بقــدر ما أضحت مجرد 

عبارة جوفاء تلوكها األلســن العاجــزة وتتداولها 

الخطابات البائسة. 

فالنشــاط الحكومــي املتوزع بــني إعادة بنــاء عالقات 

وطيدة مع املحيط العاملي من جهة واالهتمام بقطاعات 

داخليــة مهمــة إنما يؤشــر دقة مــا ذهبنا إليــه من أن 

توجهات الحكومة مبشرة نوعا ما.

وســاختزل مقالــي بجانب واحــد حيوي ومهم بشــكل 

مرتكز أساســي للبنــاء، الذي هــو من أولويــات البناء 

الصحيح، ذلك الذي يســتند إلــى دور القطاع الخاص 

في البناء وأهمية تفعيل املؤسسات االستثمارية، لتبني 

اآلراء السليمة لهذا البناء وتحقيق التنمية.

ولكــن خطــوات الحكومــة فــي هــذا املنحــى يكتنفها 

بعــض القصور في اختيار االدوات املســاعدة، لتحقيق 

التخطيط الســليم للبناء، إن اختيار األدوات الســاندة 

للبناء، يتطلب اعتماد خبرات وطنية كفوءة في مجتمع 

االعمــال، ولها قصــص نجاح مشــهودة، خصوصًا في 

مجال االستثمار. 

فعلــى ســبيل املثــال لوحــظ عنــد مناقشــة موضوعة 

االســتثمارفي مجــال االســتثمار العقــاري ومشــاريع 

السكن تقديم شخصيات تعد ضمن منظمومة القطاع 

الخــاص، وإعطائهــا الصــدارة في إبــداء املالحظات 

واالرشــادات، فــي وقت تفتقــر هذه الشــخصيات إلى 

تجربــة حية فــي مجال تنفيذ مشــاريع إســكانية يعول 

عليها. 

بينما حققت شخصيات من رواد االستثمارات العقارية 

قصــص نجاح كبيــرة، لم يتم االســتماع إلــى تجاربها 

وطرق أدائها واالستفادة من تجاربها. 

ليست العبرة في اختيار الشخصيات التي تحمل عنوان 

القطاع الخاص، أو أن تكون ملمة بكل انشــطة النشاط 

الخاص، إنما األهم اختيار شــخصيات ملمة بالنشاط 

االســتثماري، ولها تجــارب ناجحة علــى ارض الواقع، 

يمكن االســتفادة من خبراتها عنــد التخطيط ملعالجة 

ازمة سكن متجذرة في العراق. 

اي بمعنــى أن اختيار االستشــارة ليــس للوجاهة، انما 

لالســتفادة مــن الخبــرات العمليــة املعــززة بأعمــال 

ناجحة. 

وهكذا يكون االختيار االمثل إلى اللجان املشــتركة من 

القطاع الحكومي والقطاع الخاص، باعتماد الخبرات 

ذات التجارب وقصص النجاح في نشاط معني بذاته. 

إن اختيار الكفاءات املمتزجــة بتجارب حقيقة ناجحة 

 أمثل للتخطيط الســتراتيجي لنجــاح البرنامج 
ٌ

ســبيل

الحكومــي وتوجهاتــه الســليمة، باختيــار أدوات بنــاء 

مخضرمة وذات تجارب منفذة على األرض، إن اختيار 

أدوات مســاعدة للنهــوض التنمــوي، يتطلــب إعطــاء 

الفرصــة للقطــاع الخــاص الحقيقي، للعــب دوره في 

البناء، كونه الظهير القوي للدولة وشــريكها الحقيقي، 

اعطوه الفرصة ليبني معكم، اســوة بمحيطنا االقليمي 

ودول الجوار في ظل نظام اقتصادي حر كفله الدستور.

املوازنــة العامــة، ببســاطة، هــي األمــوال 

املخصصة لجميع مؤسســات الدولة، وسواء 

كانت تشــغيلية أو اســتثمارية، أي هي تتعلق 

بعمــوم الشــعب من حيــث مايجبــى له من 

إيــرادات ويصرف عليه مــن نفقات، بل وما 

تستهدفه من معالجة مشــكالته، كالبطالة 

ورداءة الخدمة الصحية والتربوية وتحسني 

 عــن التنمية فــي جميع 
ً
الخدمــات، فضــال

املجاالت.

الحظ على مشــروع قانــون املوازنة 
ُ

 وممــا ي

تكرارهــا لثــالث ســنوات علــى خــالف ما 

اعتــادت عليــه املوازنــات الســابقة، ربمــا 

جــاء هذا األمر بســبب التأخر املســتمر في 

تشــريع القانون وما يترتــب عليه من إيقاف 

للمشــاريع وتلكؤ العمــل الحكومــي، بل ولم 

(2014و2022)،  لعامــي  املوازنــة  تصــدر 

 عن تعــرض إقرارها إلــى الضغوط 
ً
فضــال

واملســاومات السياســية وهذا ما حدث علنًا 

فــي عام (2008) عندما وضع املشــروع في 

ســلة واحــدة مع مشــاريع أخــرى للتصويت 

، وكأنها قانــون واحد!، مما 
ً

عليها مجتمعــة

سجل ســابقة كانت موضع االنتقاد الشعبي 

والنخبوي، لكون املوازنة تمثل مصلحة عامة 

ينتظرها الجميــع دون تمييز، واليمكن بأي 

حال من األحوال تعطيلها.

ثار على تلك املدة الزمنية 
ُ

والتســاؤل الذي ي

باعتبارهــا طويلــة، وقــد التســتجيب لتغير 

األولويــات والتطورات واألحداث التي يمكن 

أن تحصل في مختلــف املجاالت، والجواب، 

باإلمــكان تــدارك ذلــك عن طريق دراســة 

 
ً
البرنامج الحكومــي وتوقع األحداث، فضال

عن إمكانية التعديل الحقًا.

 مشــروع املوازنــة يشــير ايضًا إلــى الواقع 

علــى  يعتمــد  الــذي  الريعــي  االقتصــادي 

النفط، الذي تشــكل ايراداتــه (117ترليون 

دينــار)، باملقارنــة من اإليــرادات األخرى 

وعــدم  دينــار)  البالغة(17ترليــون 

تبلــغ  إذ  املوازنــة،  شــقي  بــني  التــوازن 

التشــغيلية(150ترليون دينار) باملقارنة مع 

االســتثمارية البالغــة (47 ترليــون دينار)، 

وجاء دعم القطاع الخاص عن طريق زيادة 

رأس املال املصرف الصناعــي بمبلغ (400 

مليــار دينــار)، وال نعلــم مــدى كفايــة هذا 

املبلــغ، لقطاع أصبح ضروريــا النهوض به، 

لخلق فــرص العمل ومســاهمته الفعالة في 

عملية التنمية، وفيما إذا ســبق تحديد املبلغ 

املذكور تشاور الحكومة مع القطاع الخاص.

 نأمــل مــن الحكومة وهــي في مســتهل أول 

موازنة لهــا أن تعمل باتجاه تنــوع االقتصاد 

وإيراداتــه، والتخلــص مــن االعتمــاد على 

النفــط، الــذي حــددت برامج وسياســات 

مكافحة االحتباس الحراري ســقوفا زمنية 

ملزمة للتخلص منه.

 حسني علي الحمداني

خيــرات العــراق كثيــرة جــدا تبــدأ مــن 

األرض، وال تنتهــي بالفضــاء وما فيه من 

استثمار كبير للمجال الجوي واالتصاالت 

وغيــر ذلــك، وإذا مــا نظرنــا إلــى حجم 

ما مســتثمر فعليا، ســنجد نســبة ضئيلة 

بالقيــاس ملا موجود ومــا نطمح له خاصة 

في األرض، التي تحتوي على كل شيء وفي 

مقدمــة ذلك ميــدان الزراعــة، الذي لم 

تفكر فيه الحكومات السابقة وأن تطلق ما 

يمكن تسميته (جولة تراخيص زراعية)، 

فــي ظل تراجــع الزراعة فــي البلد ويوعز 

الكثير من املختصني أسباب التراجع لقلة 

امليــاه وغياب دعــم الدولة لهــذا القطاع، 

علــى الرغم مــن أن الحكومــات لم تقدم 

الدعــم لقطاعــات كثيــرة أخــرى وليس 

الزراعــة فقــط، وهــذا ما جعــل الزراعة 

العراقيــة تتراجــع، والفــالح يبحــث عن 

وظيفــة مهما كانت بســيطة على حســاب 

ممارســة مهنته األصلية، والتي كانت تدر 

له مكسبا جيدا.

وبالتالي عندمــا تكون هنالــك تراخيص 

زراعية وأخرى صناعيــة بعيدا عن إدارة 

الحكومة، فإنه ستتوفر لنا مقومات نجاح 

املســتثمر  مهمــة  ألن  القطاعــات،  هــذه 

ســواء املحلــي أو األجنبــي ســتكون توفير 

مقومات نجاح مشاريعه، سواء عبر توفير 

األمــوال الالزمة لذلك وامليــاه عبر اآلبار 

أو مشــاريع اســتصالح التربــة، وبالتالي 

ننشط قطاعات ظلت في سبات طويل. 

دون أن ننســى أن كثيرا من االســتثمارات 

فــي العديــد مــن الــدول، كان لهــا الدور 

الكبير في تنشــيط الكثير من القطاعات، 

وتحولــت كثير مــن الدول مــن فقيرة إلى 

متقدمة، خاصة في قارة آسيا التي شهدت 

الكثير من دولها طفرات اقتصادية كبيرة 

في سنوات قليلة. 

وعندمــا ننظــر ملــا موجــود لدينــا مــن 

استثمارات في قطاعات مثل االتصاالت، 

ســنجدها ناجحــة وتقدم خدمــات جيدة 

للمواطــن وفرص عمل في الوقت نفســه، 

وهــذا ما يجعلنــا نقــول إن الزراعة مهنة 

األغلبيــة مــن أبنــاء العــراق قبــل عقــود 

مــن يومنــا هــذا، وبالتالي فــإن فتح باب 

االســتثمار فيهــا من شــأنه أن يعيد لبالد 

ما بــني النهرين جزءا مهما ورئيســيا من 

هويتهــا، بوصفهــا ارض الخصوبة، ومن 

را 
ّ

جانــب آخر يكــون العــراق بلــدا مصد

 
ً

للمنتجــات الزراعية وهو مــا يوفر اكتفاء

ذاتيا، وفرص عمل كثيرة وبيئة خضراء.

 
   فقــد بلغــت نســبته اكثــر مــن (88 %) معــدل، واملتبقي منه 

اقل مــن (12 %) لدى الجهاز املصرفــي، باالضافة إلى حجم 

التداوالت املتواضعة في ســوق األوراق املاليــة، ما اجبر البنك 

املركزي على اتخاذ ســعر الصرف مثبتًا اسميا للسيطرة على 

التضخم، اما العامل الثاني فتمثل باالعتماد الكبير على السلع 

والخدمــات االجنبية لتلبية الطلــب الداخلي، نتيجة لالختالل 

الكبير فــي الجهاز االنتاجــي الوطني، أما العامــل الثالث فهو 

(سياســي)، يتمثــل باســتخدام هــذا املتغيــر فــي املزايدات 

السياســية والخطاب االنتخابي وتســويق عملية (استســهال) 

تغييــره، لصناعة بريــق سياســي للجماعــات املتصارعة على 

الحكم في العراق.

أصبح لسعر الصرف منذ شهر تشرين االول عام 2003 سوقان 

األولى هي الســوق الرسمية عبر ما يسوقها البنك املركزي في 

نافذة بيع العمل من قيمة لها مثلت سعر الدولة والذي حدد وفقا 

ملعادلــة قرار البنك املركزي، بالتنســيق العالــي مع الحكومة، 

ق 
ّ

وصــار البنك عبر عمليات الســوق املفتوحة (O.M.O) يســو

الدوالر ويدافع عن قيمته بما يمتلكه من احتياطيات.

امــا الســوق الثانية وهي (الســوق املوازية)، التــي تتغذى عبر 

النافذة ايضا بفرق ســعري يتقلب بنســبة تقتــرب من (2%) 

تقريبــا، وتمثــل مدخالتــه مــا تســوقه النافــذة مــن حصص 

للمصارف والصيرفات الرسمية، تتحدد نسبها وفقا لتصنيف 

تلك املؤسسات، وتلبي هذه السوق الطلب على الدوالر الغراض 

داخلية في أغلبها، مثل الســفر واالدخــارات الدوالرية وبعض 

التعامالت مثل شراء السيارات، ناهيك عن لجوء بعض التجار 

الصغار لهذه السوق ايضا لتلبية متطلبات استيراداتهم.

وبعد األحــداث االخيــرة املتمثلــة بحوكمة اجــراءات النافذة 

واخضــاع العراق ملعاييــر املنظومة املالية الدولية على رأســها 

الواليــات املتحدة األميركية ملكافحة ظاهرة التهريب وغســيل 

االمــوال، وما رافق ذلك من ارتفاع ســعر الصرف في الســوق 

الثانية (املوازية) بنسب كبيرة، ظهرت لنا سوق (ثالثة) وألول 

مرة متمثلة بالســوق الســوداء (Black Market)، فصار لدينا 

ثــالث مجموعات للصرف، مثلت ثالث أســواق، فــاألول وهي 

الرسمية، ولها عدة قيم، وهي (سعر االعتمادات 1305 دنانير 

للدوالر الواحــد والحواالت 1310 دنانير للدوالر الواحد و1310 

ايضا للبيع النقدي)، اما الســوق الثانية فمثل تدخل املصارف 

ببيــع الــدوالر للجمهور الغــراض الســفر، وبلغت قيمة ســعر 

الصــرف (1320 دينارا للــدوالر الواحد)، وصار هذه الســوق 

تمثل الســوق (املوازيــة)، ليظهر لدينــا متغير جديــد اال وهو 

السوق السوداء املشار إليها آنفا، يمثل سعرا اعلى من كل القيم 

املشار إليها، حيث بلغت قيم االسعار متراوحة بني ( 1500 إلى 

1600 دينــار لــكل دوالر واحــد)، وتتمثل مدخالتهــا أيضا من 

نتائج بيــع النافذة إلى حد مــا، باالضافة إلى الســوق املوازية 

املتمثلــة بييع الدوالر لغرض الســفر، وهذا النوع من االســواق 

مخالفــة للقانــون، لكــن الغريــب في االمــر هنــاك (تواطؤ) 

غريب، وغير مفســر من قبــل البنك املركزي عبــر (املبالغة) 

فــي تحديــد قيمــة املبيعات املســموح بهــا من قبــل املصارف 

ألغــراض الســفر، عبر تحديد حصة شــهرية بلغــت (7000) 

دوالر للفرد املســافر، ما يثير شــكوكا حول تلك العملية، برغم 

إدعاء واضعي تلك السياســية إلى أن الهدف هو تخفيض قيمة 

ســعر الصرف ضمن الصنف العالي املشــار اليه، إال أن الواقع 

أثبــت عكس ذلك، فكلما زادت املبيعات تذبذب الســعر باتجاه 

االرتفاع اكثر، ما يعطي مؤشــرا على أن العامل املحدد للســعر 

هــو عامل غير اقتصادي (قد) يتضمــن عمليات التهريب عبر 

الحدود الســائبة، ما يوجب معالجات أخرى تتمثل باملالحقات 

القانونية (لكبار املهربني ال صغارهم).

النتيجــة ال بد مــن أن يكون هناك حــرص أكثر علــى مواردنا 

املالية، فاملســؤولية التاريخية تحتم ذلــك، والتاريخ لن يرحم 

كل من يسهم بهذا النمط السيئ في اإلدارة املالية.
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عرضــت شــركة "زيباليــن" املتخصصة 

فــي توصيل الطرود بالطائــرات من دون 

رات يتيح 
َّ

ــي
َ

س
ُ
ــار، نوعًا جديدًا مــن امل

ّ
طي

توفيــر خدماتها في مدن أكثــر كثافة من 

تلك التي تســتطيع العمل فيها حتى اآلن، 

نها تاليًا من التوســع إلــى عدد أكبر 
ّ
ويمك

من األسواق على املدى الطويل.

رة الجديــدة "بي 2" 
ّ

وأوضحــت أن املســي

دة مراوح تتيح لها التوقف في الجو.
ّ

مزو

ومــا إن تصل إلــى وجهتها، تطلــق جهازًا 

آخــر يســمى "درويــد"، وهــو عبــارة عن 

رة صغيــرة الحجــم مزودة 
ّ

طائرة مســي

مــراوح، تحتــوي علــى الطــرد املفترض 

واإلقــالع  الهبــوط  وتســتطيع  تســليمه، 

عموديًا.

نها 
ّ
وتأمل الشــركة األميركية فــي أن يمك

تســليم  عمليــات  تنفيــذ  مــن  ابتكارهــا 

"صامتــة ودقيقــة جدًا، حتــى في ظروف 

الرياح القوية"، على ما أوضح مدير قسم 

الهندسة جوزف ماردال.

أما النموذج الحالي "بي 1" الذي سيستمر 

اســتخدامه، فله جناح ثابت واحد فقط، 

ما يستلزم تاليًا إســقاط الطرد من الجو 

بواسطة مظلة هبوط.

حاليــًا  املســتخدمة  الطائــرة  وتتطلــب 

مســاحة هبوط تعــادل مســاحتني لركن 

الســيارات، فــي حــني أن املســاحة التــي 

تســتلزمها "بــي 2" تعــادل ســطح طاولة 

نزهة فحسب.

رة الجديدة أيضًا بســرعة 
ّ

وتتمتــع املســي

أكبــر، لكنهــا تســتطيع التوصيــل ضمن 

 من 90.
ً
دائرة قطرها 16 كيلومترًا بدال

وتعتزم "زيبالين" تنفيذ أكثر من عشــرة 

آالف رحلة تجريبية هذه السنة قبل البدء 

راتها الجديدة تجاريًا.
ّ

باستخدام مسي

وأشارت الشــركة في بيان إلى أنها نفذت 

حتى اآلن 500 ألف عملية توصيل تجارية 

بواســطة "بــي 1" فــي كل أنحــاء العالم، 

من الواليــات املتحدة إلــى اليابان مرورًا 

بروانــدا، حيث تتيح طائراتها بدون طيار 

توصيل األدوية إلــى املناطق الريفية التي 

يصعب الوصول إليها.

وأفاد املؤســس املشارك للشركة ورئيسها 

التنفيــذي كيلــر رينــاودو كليفتــون بــأن 

زاد  التوصيــل  عمليــات  علــى  "الطلــب 

 الشــركة ال 
ّ

خــالل العقــد املاضــي"، لكن

تــزال تســتخدم "شــاحنات الغــاز التــي 

تــزن طنًا واحــدًا والتي يقودها اإلنســان 

لتســليم طرود ال يتجاوز وزنها عمومًا 2,2 

كيلوغرام".

واضاف فــي البيان "انهــا بطيئة ومضرة 

جدًا لكوكب االرض".

علــى الرغــم مــن عــدم ثقــة املزارعــني 

والطبقــة السياســية، يتعــني على فرنســا 

عة في 
ّ
"تســريع البحث" حول اللحوم املصن

املختبــر مــن خاليــا الحيوانــات، على ما 

أوصى تقرير ألعضاء في مجلس الشــيوخ 

اطلعت عليه وكالة فرانس برس.

"الدجــاج"  تنــاول  يمكــن  ال  اآلن،  حتــى 

إال  مخبريــًا  ــر 
ّ

املحض

مئة  لكن  ســنغافورة.  في 

الواليــات  مــن  شــركة، 

هولنــدا،  إلــى  املتحــدة 

تعمــل علــى تطويــر هذه 

الجديــدة  األطعمــة 

واعتمادها.

مجلس  أعضاء  ويخشــى 

الشــيوخ مــن أن تتخلف 

فرنســا عن اللحاق بهذا 

فــي  "تقــع  وأن  املســار، 

االعتماد على الشــركات 

الكبيــرة".  األجنبيــة 

ولذلــك يوصــون "بعــدم 

االبتكار،  تمويل  استبعاد 

من حيث املبدأ"، ال سيما 

اإلعانــات  خــالل  مــن 

العامة.

وقال مجلس الشــيوخ في بيان قبل الشروع 

فــي التصويت "في مواجهــة املخاوف التي 

أثارهــا تطــور املنتــج وآثــاره علــى تربية 

املاشية، والعديد من األســئلة التي أثارها 

عــرض التقريــر، أعــرب أعضــاء لجنــة 

(الشــؤون االقتصاديــة) عــن رغبتهم في 

ق 
َ
طل

ُ
تمديد مــدة تفكيرهم ألســبوعني". وت

تســمية "اللحــوم املصنعة فــي املختبر" أو 

"اللحــوم املخبريــة" علــى أطعمــة اللحوم 

ــرات قائمة علــى خاليا 
ّ

املنتجــة في مخم

حيوانية مغمورة في مرق مستنبت.

ويــرى املدافعون عــن هذا النــوع الغذائي 

الجديــد أن هــذه "األطعمــة الخلوية" من 

املمكــن أن تقلــص األضــرار املترتبــة من 

تربيــة املاشــية، والتــي تمثــل 14,5 % من 

انبعاثات غازات الدفيئة البشــرية املنشــأ 

وتساهم في إزالة الغابات.

في أرض تضم مراعي واسعة مثل فرنسا، 

تــزال  ال  التــي  التكنولوجيــا،  هــذه  تثيــر 

في مهدهــا، قــدرًا كبيرًا من التــردد، مع 

معارضــة صريحــة مــن 

وزيــر الزراعــة األســبق 

دونورمانــدي،  جوليــان 

مارك  الحالــي  والوزيــر 

فينــو. لكــن فــي الوقــت 

بنــك  دعــم  نفســه، 

االســتثمار العام "بي بي 

الشــركتني  فرانــس"  إي 

الناشطتني  الفرنســيتني 

في هذا القطــاع، "فيتال 

و"غورميــه"،  ميــت" 

بحوالى ستة ماليني يورو 

في شكل قروض أو سلف 

قابلة للســداد أو إعانات. 

فــي نهاية مهمتهــم التي 

بدأت في كانــون الثاني، 

اعتبــر أعضــاء مجلــس 

 "إجماعًا 
ّ

الشيوخ الذين صاغوا التقرير أن

ارتســم علــى زيــادة معرفتنــا باملوضوع". 

ويوصــي التقريــر بـــ "تســريع البحث في 

فرنسا إلزالة الشكوك الكثيرة التي ال تزال 

قائمة، ولضمان التحكم في التكنولوجيا".

قدم أي طلب لطرح هذه املنتجات في 
ُ

ولم ي

األســواق حتى اآلن في االتحــاد األوروبي، 

فيمــا قد يتعــني االنتظار حتى عــام 2025 

علــى األقل لرؤية مثل هــذه األطعمة تظهر 

علــى الرفوف. ومع ذلك، ال ينبغي أن يكون 

هــذا "ذريعة للتصرف كما لــو أن املوضوع 

ي التقرير.
ّ

غير موجود"، بحسب معد

{ }

 عدد من العلماء إلى اســتيالد سبعة من 
َ

ل
ّ

توص

صغــار الفئران مــن أبوين ذكريــن، إذ أنتجوا 

للمــرة األولــى بيضًا باســتخدام خاليــا ذكور 

شــرت األسبوع الفائت 
ُ
فئران، بحسب دراسة ن

ووصفها باحث بأنها "ثورية".

مد في االختبار بعيدًا 
ُ

ال يزال األسلوب الذي اعت

عن اســتخدامه لدى البشــر، ويرجع ذلك، من 

بني أمور أخرى، إلى معدل نجاح منخفض جدًا 

وإشكاليات أخالقية كثيرة يثيرها.

اختراق علمي

 لناحية 
ً
 هــذا االختراق العلمي يبعــث آماال

ّ
لكن

تبعاتــه املحتملــة فــي مجــال اإلنجــاب، إذ إنه 

قد يتيــح للرجال أو حتى لرجــل واحد أن يكون 

لديهم طفل بيولوجي من دون مســاعدة بويضة 

أنثى.

شرت نتائجها في مجلة "نيتشر" 
ُ
الدراسة التي ن

هي نتيجة بحــث أجراه فريق ياباني بإشــراف 

عالم األحياء التطوري كاتسوهيكو هاياشي من 

جامعة كيوشو.

وكان الفريــق وجد في ما مضى طريقة لتحويل 

خاليــا جلــد من أنثــى فأر إلــى بويضــة يمكن 

اســتخدامها إلنجاب فئران شابة تتمتع بصحة 

جيدة.

هذه املــرة، أجرى الفريق التجربــة عينها على 

فأر ذكــر، إذ أخذ خاليا الجلد مــن ذيله، قبل 

أن يحولهــا إلى ما يســمى بالخاليــا الجذعية 

متعــددة القدرات، أي أنها قــادرة على التحول 

إلى أي نوع من الخاليا.

وكما الحال لدى البشر، تحتوي خاليا الفئران 

الذكريــة علــى أزواج XY ("اكــس واي") مــن 

وتحتــوي  (الصبغيــات)،  الكروموســومات 

الخاليا األنثوية على أزواج XX ("اكس اكس").

وخالل هــذه العملية، حصل الباحثون على نحو 

6 % من الخاليا التي فقدت كروموســوم "واي" 

الذي يمنحها الصفة الذكورية، ثم استنســخوا 

كروموســوم "اكس" املتبقي، للحصول على زوج 

"اكس اكس" الخاص باألنثى.

خدمت الخاليا املحولة لتكوين بويضات، 
ُ

واســت

جرى تخصيبهــا بنطفة ذكر فأر، ثم زرعها في 

رحم فئران بديلة.

مسائل أخالقية

لد ســبعة صغار، من إجمالي 630 تجربة، في 
ُ

و

 عن 1 %. وتتمتع صغار الفئران 
ّ

معدل نجاح يقل

بصحة جيدة وخصوبة.

وحذر هاياشــي الــذي قدم دراســته األســبوع 

املاضــي في القمة الدولية الثالثة بشــأن تعديل 

املجني البشــري في لندن، من أن عقبات كثيرة 

ال تزال تعترض التجارب البشرية.

ووصف مدير مختبر تحديــد النوع االجتماعي 

في جامعة بار إيالن اإلسرائيلية نيتسان غونني 

هذه الدراسة بأنها "ثورية".

وستســمح هــذه التقنية نظريــًا ألزواج الرجال 

بإنجاب طفل، يوفر أحدهما الحيوانات املنوية 

واآلخر البويضة، بحســب غونني. ويمكن لرجل 

أعزب حتى توفير الحيوانات املنوية والبويضة، 

ه ذلــك بـ "استنســاخ 
ّ

وفــق الباحــث الذي شــب

النعجة دوللي"، وهي أول حيوان ثديي مستنسخ 

من خلية بالغة في عام 1996.

أوضــح جوناثــان بايــرل وديانــا ليــرد، وهمــا 

خبيران في التكاثر والخاليا الجذعية بجامعة 

كاليفورنيــا في ســان فرانسيســكو، عبر مجلة 

"نيتشــر" أنه ال يوجد ما يضمــن نجاح التجربة 

باستخدام الخاليا الجذعية البشرية.

لكنهما وصفا الدراســة بأنها "محطة بارزة في 

بيولوجيــا اإلنجــاب"، مع إمكانية اســتخدامها 

إلنقاذ األنواع املهــددة باالنقراض التي لم يبق 

منها سوى ذكر واحد قادر على التكاثر.

"غير فعال للغاية"

مــن جانبه، اعتبر نيتســان غونني هذا املســار 

"غيــر فعال للغايــة"، إذ إن 99 % مــن األجنة ال 

تنجح في البقاء على قيد الحياة.

ســيكون األمر أكثر إشــكالية عند البشر، حيث 

فتــرة الحمل تبلغ تســعة أشــهر، مقارنة بثالثة 

أســابيع فقط لدى الفئران، مــا يزيد من خطر 

الفشل. وما وراء األسئلة الفنية، ثمة إشكاليات 

أخالقية.

وعلق الباحث "أن تكون قادرًا على القيام بشيء 

ما ال يعنــي بالضرورة أنه يجب عليك القيام به 

(...) خصوصًا عندما نتحدث عن البشر".

{ }

شرت 
ُ
ن حذرت دراستان سويديتان 

 
َّ

نتائجهمــا األســبوع الفائت من أن

حــرارة املحيط املتجمد الشــمالي 

ترتفــع بشــكٍل أســرع بكثيــٍر ممــا 

التــي  املناخيــة  النمــاذج  توقعتــه 

اعتمدها خبراء األمم املتحدة، ما 

يسرع من ذوبان الجليد البحري.

التيارات الدافئة نســبيًا في أعماق 

هــي  الشــمالي  املتجمــد  املحيــط 

فــي الواقع أكثــر دفئًا وأقــرب إلى 

الســطح ممــا كان يعتقــد الخبراء 

ســابقًا، إذ تتالمس بشــكل مباشر 

ع 
ّ

وتســر البحــري  الجليــد  مــع 

ذوبانه في الشــتاء، بحســب هاتني 

الدراستني اللتني أجراهما باحثون 

فــي جامعــة غوتنبــرغ الســويدية 

"جورنال  مجلة  نتائجهما  ونشــرت 

أوف كاليمت".

وعلقت ســيلني هوزي، عاملة املناخ 

فــي هــذه الجامعة واملشــرفة على 

إحدى الدراســتني، قائلة "إن هذه 

األنباء ليست سارة".

مالحظاتهــم  الباحثــون  وقــارن 

بحســابات 14 نموذجــًا أخذها في 

االعتبار أعضــاء الهيئة الحكومية 

الدوليــة املعنية بتغيــر املناخ، وهي 

املســؤولني  الخبراء  مجموعة مــن 

عن إعداد تقارير املناخ الرئيســية 

الباحثون  وخلــص  املتحدة.  لألمم 

إلى أن هذه النماذج تقلل من حجم 

الــدور الــذي تؤديه امليــاه العميقة 

التي تتدفق تحــت املحيط املتجمد 

الشمالي من املحيط األطلسي.

وقالت ســيلني هــوزي "نحــن على 

يقني من أن ما يحــدث في القطب 

الشــمالي فــي الحيــاة الواقعية ال 

يشــبه ما فــي النمــاذج"، مضيفة 

"التوقعــات التــي تشــاركها الهيئة 

الحكوميــة الدوليــة املعنيــة بتغير 

املنــاخ متفائلة إلى حــد ما. الوضع 

كان  ممــا  وأســرع  أســوأ  ســيكون 

متوقعا".

وأوضحت الباحثــة أن التباين بني 

هذه االستنتاجات والتوقعات يرجع 

إلــى قلة الرحــالت االستكشــافية 

واملالحظات امليدانية.

وأضافت "ليس من السهل الذهاب 

إلى القطب الشمالي، لذلك عندما 

استكشــافية،  رحلــة  هنــاك  تكون 

يريــد الجميــع جمــع الكثيــر مــن 

تعطــى  وال  املختلفــة،  البيانــات 

األولوية بالضرورة للمياه العميقة".

وقد تقلص ســطح الجليد البحري 

بمعــدل %9 في الشــتاء و%48 في 

الصيف منــذ أولى الصور امللتقطة 

باألقمار الصناعية في عام 1979، 

بنســبة  ســماكته  انخفضت  فيمــا 

%66، وفق إحدى الدراستني.

هــذا الوضــع فاقمــه النقــص في 

الوصــول إلــى البيانات الروســية 

والــذي ازداد بســبب إلغــاء بعثات 

منــذ  روســيا  فــي  االستكشــاف 

غزو موســكو ألوكرانيا. فــي العام 

املاضي، كشــفت دراسة أن حرارة 

الغالف الجــوي للمنطقة القطبية 

مــرات  أربــع  ارتفعــت  الشــمالية 

أســرع من أي مكان آخر على مدار 

األربعني عامًا املاضيــة، ما يوازي 

ضعف املستوى الوارد في النماذج 

املســتخدمة من الهيئــة الحكومية 

الدولية املعنية بتغير املناخ.

على عكــس الغالف الجــوي الذي 

ن ســطح القطــب الشــمالي 
ّ
يســخ

في الربيع والصيف فقط، يتســبب 

ارتفــاع درجــة حــرارة املحيط في 

ذوبــان الجليد البحــري على مدار 

فصــل  فــي  وخصوصــًا  الســنة، 

الشتاء.

ويؤدي اختفاء الجليد البحري إلى 

تســريع االحتــرار بســبب ظاهرة 

تســمى "تضخم القطب الشمالي". 

يحدث ذلك عندما يــذوب الجليد 

البحري الذي يعكس بشكل طبيعي 

مــرة  ويتحــول  الشــمس،  حــرارة 

أخرى إلى ميــاه بحر داكنة تمتص 

الشمســي  اإلشــعاع  مــن  املزيــد 

وتسخن.
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إن البحث عن مصادر مصيبة اإلنسان من أهم مهام األدب العاملي.

لكن تصوير الشــيطان، هذا الرمز للتجلي الشــديد للشر، يتطلب قوة روح خاصة. على املستوى الروحي، يشبه 

هذا التعهد، من وجهة نظرنا، عمل طبيب في مدينة موبوءة بالطاعون.

 إن صعوبة مهمته واضحة، ولكن، كما أظهر ألبير كامو في روايته، فإن من يجد نفسه في قلب هذه املعركة من 

املرجح أن يبقى على قيد الحياة أكثر من شخص آخر يتهرب من هذا الواجب.على الرغم من أهمية الشيطان 

في الفيلم والرواية، وعلى الرغم من اهتمام أعيننا بمثل هذا التقارب، إال أن هاتني الروايتني لم تلفتا االنتباه 

ا، والذي سيتجاوز مع ذلك حجم املقالة. 
ً

 متعمق
ً

حتى اآلن.  مثل هذه الدراسة تستحق بالتأكيد تحليال
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بهــرة للمصــورة 
ُ
خطــئ العــني الصــور امل

ُ
ال ت

الفوتوغرافية األثيوبية "آيــدا مولونيه"، التي 

ة 
َّ

اعتــادت علــى تصويــر شــخصيات نســائي

نــة بالطــالء 
ّ

بوجــوه ترتــدي األقنعــة، أو ملو

نة. وإذ يمكن للمرء 
ّ

بأنماط دقيقة، وأردية ملو

 
َّ

ن
ُ
نات ه

ّ
 بطالت مولونيــه امللو

َّ
أن يفتــرض أن

 ذلك 
َّ

تمثيل لعالم ســريالي من الخيــال؛ فإن

ال يمثــل ســوى نصــف الحقيقــة. فتعبيراتها 

ــة غالبًا مــا تكون انعكاســا لتجاربها 
َّ

البصري

والخيال  ات 
َّ

للواقعي واستكشــافا  ة 
َّ

الشــخصي

معًا فــي أفريقيــا ما بعــد االســتعمار؛ بينما 

تجذب الناظــر نحو موضوعات تتعلق بحقوق 

والصحــة.  والصراعــات  والبيئــة  اإلنســان 

ة 
َّ

تستكشــف مولونيــه أيضــا الهويــة النســوي

التجربــة  ضمــن  كانــت  التــي  ــة 
َّ

األفريقي

ة، بينما تستطلع النظرة األجنبية 
َّ

االستعماري

لتطــور  ج 
ّ

وتــرو األفريقيــات  النســاء  الــى 

التصوير الفوتوغرافي وتأثيراته على تشكيل 

ة. 
َّ

التصورات الثقافي

ًا تمثــل صوري مقاربة 
َّ

تقــول مولونيه: "جمالي

ــة 
َّ

مختلفــة لتقديــم املوضوعــات االجتماعي

فــي أفريقيــا مــن دون "كليشــيهات" الغــرب 

ة؛ التي تســتمر بالترويج لقصص من 
َّ

النمطي

جانــب واحد. هنا أوظف منظــوري اإلبداعي 

ة 
َّ

للتعبيــر عــن قضايا مهمــة عبر لغــة بصري

مختلفــة. تكمــن جــذور أعمالي فــي الواقع، 

ة". 
َّ

ة  تجريدي
َّ

عبر عنه بأشكال بصري
ُ
الذي أ

ة فــي فنها 
َّ

تســتخدم مولونيــه ألوانًا أساســي

الفوتوغرافــي؛ ويمكــن رؤية األحمــر العميق 

واألزرق واألصفــر فــي لوحاتهــا من مســافة 

حاكــي تلك األلــوان فنــون اللوحات 
ُ

بعيــدة. ت

ة التــي يمكــن رؤيتهــا علــى جدران 
َّ

الكنســي

كنائس أثيوبيا. غالبية شــخوص لوحاتها من 

النســاء؛ فهي تؤمن بوجود قوة في نظرة عني 

املرأة. بتوظيف مواضيع أبطالها أساســا من 

نت مولونيه من مشاركة تجربتها 
ّ
النساء؛ تمك

الخاصة مــع العالم. وعن هــذا تقول: "هناك 

مت شيئًا لرجل، فستكون قد 
ّ
مثل يقول: "إذا عل

 شيئا 
َ

مت
ّ
 شــخصا واحدا؛ ولكن اذا عل

َ
مت

ّ
عل

المرأة، فستكون علمت املجتمع بأسره..". 

تصــف مولونيه أســلوب عملها بالقــول: "يبدأ 

عملــي غالبــًا بمخطــط للوحة (ســكيتش)، 

ها انتــاج فيلم؛ تجتمع 
َّ
واســتهل كل لوحة وكأن

فيــه الشــخصية وتصميــم املوقــع واالضاءة 

والتكوين معا. اســتخدم طــالء الوجوه كنمط 

ســاق فيه االلهام مدفوعًا بزخرفة الجسم؛ 
ُ

ي

ليس في موطني فحسب، بل في أنحاء مختلفة 

ة 
َّ

 بعمــق بثقافــات تقليدي
ُ

مــن العالــم. تأثرت

حضر 
ُ
ــي، وبطريقــٍة مــا، أ

ِّ
متنوعــة؛ لــذا فإن

املاضي الى املستقبل عبر أشكال متنوعة".

عرضت مولونيــه أعمالها مؤخرًا في غاليري 

"إيفــي" بدبــي فــي معــرض شــخصي تحت 

عنوان: "فــن التأييــد"؛ بما يمثل اســتمرارية 

لتعاون مثمــر مع الغاليري؛ بهــدف النهوض 

بالفنانني الراســخني والناشــئني من القارة 

األفريقية وشــتاتها. يقول مؤسســو الغاليري 

إدارة  تحــت  األفريقــي  بالفــن  (املختــص 

"فالنتينــا" و"كوبي" و"كوامــي مينته"): "كانت 

أســرة الغاليري معجبة بأعمال مولونيه منذ 

وقت طويــل؛ بوصفها فنانــة وداعمة لغيرها 

ــة أعمالهــا مع 
َّ

مــن الفنانــني، وتتســق روحي

هــا مبتكــرة تتحدى 
ّ
منظــور الغاليــري؛ إذ إن

التقاليــد.  احتــرام  مــع  املألوفــة  القواعــد 

ــة 
َّ

وهــذا مــا شــهدناه فــي مبادراتهــا الفني
 

املتعددة".  

أنجــزت مولونيه مواضيع تتعلق بشــحة املياه 

والصحة ومحنة الحرب، فضال عن تجربتها 

الجديــدة فــي الرســم باأليدي علــى الصور 

الفوتوغرافية بألــوان األكريلك. هناك أيضا 

سلســلة أعمالهــا بعنــوان "حيــاة املــاء" التي 

 Water - نفذتهــا لصالــح منظمــة "ووتر أيــد

ــة. املترجمــة) 
َّ

Aid" (الدوليــة غيــر الربحي

لتســليط الضوء على محنة ايصال املياه الى 

املناطــق الريفيــة وتأثير ذلك علــى الصحة 

والتعليم. التقطت مولونيه صور تلك السلسلة 

ــة الجافة بمنطقــة دالول 
َّ

في الســهول امللحي

شمال أثيوبيا، واستقت من تجربتها الخاصة 

باملنطقة؛ حيث تقع مســؤولية نقــل املياه الى 

املنازل على النساء سيرًا على األقدام. تحض 

سلسلة الصور تلك على أهمية الدعم العاجل 

ــة 
َّ

إليصــال املــاء النظيــف للمناطــق الريفي

بأفريقيا.

هناك أيضا سلسلة صور "الصدى القرمزي" 

 The-التي أنجزتها بطلب من صنــدوق "إيند

END Fund " (مبادرة خيرية. املترجمة) التي 

ة 
َّ

ز على تأثير إهمال االمراض االســتوائي
ّ
رك

ُ
ت

ة 
َّ

على املساواة بني الجنســني والصحة العقلي

والتنقــل والوصــول إلــى املــوارد. حفلت هذه 

حشــرات  فيهــا  ظهــرت  بصــور  السلســلة 

الجســم،  ألجــزاء  ــة 
َّ

تجريدي وتشــكيالت 

املســتخدمة  ــة 
َّ

اإلثيوبي الزخرفــة  وعناصــر 

ــة واملعتقدات من 
َّ

لتكريــم املعــارف التقليدي

أرجــاء أفريقيــا. ســعت الفنانة إلــى تفكيك 

ة في ذات 
َّ

التمثيالت القاتمــة للقارة األفريقي

الوقــت الذي تســتفز فيه املشــاهد للتســاؤل 

عمــن تؤثر هذه األمــراض عليه وملــاذا؛ كما 

تقول: "تتلخص مقاربتي بتسليط الضوء على 

ــة تثيــر تســاؤالت الناظر 
َّ

مواضيــع اجتماعي

حول أسبابها". 

*مجلة {آيدنتيتي} (عدد آذار 2023)
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أعلــن فريدريــك نيتشــه عــن نفســه للعالــم مــن خــالل 

عملــه «والدة املأســاة» فــي عــام 1872 حينما كان في ســن 

الثامنة والعشرين، وهو سرد رثائي النعزال الثقافة الغربية 

عن أسسها الروحية. 

كان اإلغريــق القدمــاء، وفقا لنيتشــه، قد أتقنــوا ذات مرة 

توازنا ثقافيا صحيا بني الدافع األبولوني «Apollonian» نحو 

Dio- «للســيطرة العقالنية وبني الرغبة والدافع الديونيسي 

nysian» في االستسالم للنشوة.

منذ القــرن الخامس قبل امليالد فصاعدا، انحرفت الثقافة 

الفكرية الغربية باســتمرار نحــو العقالنيــة األبولونية على 

حســاب االنتشــاء الديونيســية، وهو اختالل لم تتعاف منه 

أبدا.

كان مصدر الشرور في هذه القصة هو أفالطون.

   تأتي رواية «أسير الشمس: أيام أوجني دوالكروا في الجزائر» (ط1: 2022) للكاتب الجزائري حميد عبد القادر لترصد حدث 

ر الفرنســّي: أوجني دوالكــروا (Delacroix) إلى بالد املغرب، والجزائر ســنة 1832، وتقف طويال عند تفاصيلها 
ِّ

زيارة املصو

 بالشــمس، وتلهفه لرؤية عالم الشرق، ونسائه الفاتنات. وتقع هذه الرواية في حجٍم صغيٍر 
َ

الغامضة، مســتجلية شغفه العميق

ات دوالكروا واستحضاره بعض املعلومات 
ّ

ال يجاوز مئة وصفحة واحدة، تناوست بني مرور الكاتب على مقاطع منتقاٍة من يومي

غلغل فيما بني األســطر، 
ّ

 بالت
ِّ

ة عن مدينة الجزائر، ومعاملها في تلك الحقبة العصيبة، وبني ســماحه لخياله الســردي
ّ

اريخي
ّ

الت

 من أسئلة هذا العمل، وإشكاالته.
َ

ب
َ

غرات بافتراضاٍت تشغل العص
ّ
وملء بعض الث

17
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هــو  القصــة  هــذه  فــي  الشــرور  مصــدر  كان 

أفالطــون، الذي اتهمه نيتشــه بوضع الفلســفة 

على مسارها العقالني.

لم يكن تخليد أفالطون ملعلمه ســقراط أقل من 

هوس مرضي باالستشهاد الفكري.

العناصــر  أو  األشــكال  عــن  نظريتــه  أنتجــت 

 مــن الفالســفة الباحثني عن 
ً
الوجوديــة أجياال

دة من امليتافيزيقيا، مع التقليل 
ّ

الحقيقــة املتجر

من أهمية التجارب الحية في العالم املادي.

لقد ولــدت ثورة أفالطــون الفكريــة، على وجه 

الخصــوص، من تدمير األســطورة.. في أعقاب 

ت الفلســفة «مجردة من األســطورة» 
َ
ِرك

ُ
ذلك، ت

ومحرومة من الجذور الثقافية. 

اســتمرت الثقافة الحديثة، بالنســبة لنيتشــه، 

فــي التراجع في ظــل إرث أفالطــون، وما زالت 

قــدان األســطورة، وفقــدان املنــزل 
ُ
تصــارع «ف

األسطوري، ورحم األم األسطوري».

بعد ســبعة عقــود، فــي نهايــة الحــرب العاملية 

الثانية، شن كارل بوبر، بعد نيتشه، ما سيصبح 

ثاني أشــهر هجــوم على أفالطون في الفلســفة 

الحديثة.  في» املجتمع املفتــوح وأعداؤه“ 1945، 

د الفكر الغربي 
ّ

واتهم بوبر أفالطــون بأنه قد زو

باملشــروع األول لقيام ”املجتمع املنغلق“.. يصور 

أفالطــون،  في»  الجمهوريــة»، مدينــة مثاليــة 

تعطي األولويــة للتناغم الجماعي على حســاب 

حرية األفــراد، والحفاظ علــى الوضع الراهن 

على حساب االبتكار، وسلطة الحراس الفكريني 

على حساب الديمقراطية والحقيقة. 

ناقــش بوبــر التأثيــر الســام لرؤيــة أفالطــون 

السياســية الذي يمكــن تتبعه من خــالل تاريخ 

 إلــى أملانيا النازية واألشــكال 
ً
الفلســفة، وصوال

األخرى من األنظمة الشمولية املعاصرة.

ألقــى بوبر، علــى منــوال نيتشــه، باللــوم على 

أفالطون في وضع الفلســفة الغربية في املســار 

الخطأ. 

لكــن ألنه يرى أنه قد فعل ذلك للســبب املعاكس 

ا ألن أفالطون ببساطة لم يكن، وفق بوبر، 
ً

تمام

ا.
ً

عقالني

واختصر بوبــر الفرق بني املجتمعــات املفتوحة 

واملغلقــة على الفــرق بــني ثقافة النقــد وثقافة 

أول  بصفتــه  أفالطــون،  دعــا  األســطورة. لقد 

وأعظم أعــداء املجتمع املنفتح، إلــى قمع النقد 

الحــر ملنــع إقامــة «دولــة موقوفــة»، تدعمهــا 

األساطير والخداع. أرجع بوبر الفضل ألفالطون 

في كتابة نظير دقيق لـ ”أســطورة الدم والتراب 

ا إلى الرواية التأسيسية املثيرة 
ً
الحديثة» استناد

للجدل للجمهورية وهي أسطورة املعادن.

من كان على حق؟ 

النظــر،  ــا قصيــر 
ً

هــل كان أفالطــون عقالني

قــاد الفلســفة إلــى االنحــراف بفــك ارتباطها 

بمــاٍض أســطوري أكثــر أصالــة؟ أم أنــه كان 

ا 
ً
ا مضطرب

ً
صانع أســاطير مخــادع أدخل تيــار

مــن الالعقالنية إلــى قلعــة العقل؟ كيف يمكن 

أن يكــون كالهما؟ بعبارة أخرى: هــل يقع اللوم 

ا عن 
ً

علــى أفالطون فــي توجيه الفلســفة بعيــد

األسطورة، أو تقريبها من األسطورة؟ 

«ميــالد  اليوم بـــ  االحتفــال  يتــم  ال 

املأساة» وال  «املجتمع املفتوح» إلخالص كاتبيها 

للدقة التاريخية. 

ورغم ذلك، ال يزال نيتشــه وبوبــر مبدعني ألن 

كالهما بحثا في العالقة الوثيقة بني األســطورة 

والفلســفة، والدور الرمــزي الغريب ألفالطون 

في فهمنا املوروث لتلك العالقة.

ــا إلــى حــٍد كبير، 
ً

كان كال االنتقاديــن صحيح

وبطريقة ممزقــة لفكر أفالطــون، وإن جعلهما 

البعــض في منطقة يكون فيهــا الجميع على حق 

كما في مثــال الفيــل والعميان التــي تحكي عن 

كيفيــة تفكيــر العميان في محاولــة منهم لرؤية 

الواقع الغائب عنهــم! إذ يتلمس كل واحد منهم 

جــزءا من جســد الفيــل ويصفــه علــى ان هذا 

ا منهم 
ً

الجزء هو شــكل كل الفيل حتــى أن واحد

حتفــل بأفالطون 
ُ

ملــس أحــد رفاقــه!  ال يــزال ي

كشخصية وضعت الفلسفة على أساس عقالني 

مــن خالل عزلها بأســلوب تفكيــر نقدي صارم 

وواضح عن براثن األســطورة وحكمها املتوارثة. 

ورغــم ذلك، فــإن حــوارات أفالطــون تتخللها 

ا أســاطير اخترعها مثل أســطورة املعادن، 
ً

أيض

والقصــص  الندوة عن أصل الحــب،  وتدويــن 

حــول الحيــاة اآلخــرة التــي تنتهــي بحــوارات 

فايدو وجورجيــاس والجمهوريــة . مــن الصعب 

التوفيــق بني هذين الجانبــني من فكر أفالطون 

ألننا نظل متشــبثني بفكرتني مختلفتني، لكنهما 

مرتبطتــان ببعضهما في تراثنا الفكري، األولى 

هي حقيقة أن الفلســفة تتعارض بشكل أساسي 

مــع األســطورة، والثانيــة هــي كــون أفالطــون 

مكتشف تلك الحقيقة التي يتناقض معها.

  

 قدمت الثقافة خالل الســنوات الـــ 13 املاضية على 

 فاضحًا وصارخــًا عن الدور الذي يمكن 
ً
األقل مثاال

أن تقوم به الثقافــة بمعناها العام ودورها التنويري 

والحداثــي وعن غيابها املقلق في الســاحات العامة 

ة بشعة، فمن 
ّ

ة واستبدادي
ّ

ة وسلفي
ّ

لصالح قوى ظالمي

خالل تلك الظروف االستثنائية العاصفة، التي أملت 

بعاملنا العربي، بدا بارزًا أن الثقافة والفنون السبعة 

أو الثمانيــة وهي الفاعل املؤثــر في الناس اختفت أو 

يبــت أو غابت أو توقفت عند نقطــة ما من عصور 
ُ

غ

ة، وســاد إلى 
ّ

ــرة بالحياة الحقيقي
ّ

ة غير مبش
ّ

ظالمي

حد كبير مفهوم ثقافة الخوف عموما وثقافة الخوف 

من الثقافة بشكل خاص.

ة 
ّ

ة واجتماعي
ّ

ة تاريخي
ّ

تتشكل ثقافة الخوف من تراتبي

واملجتمــع  بالتربيــة  مرتبطــة  ة 
ّ

وسياســي ــة 
ّ

وديني

واملوروث االجتماعي والديني ثم ترتبط بعرى وثيقة 

مع الســلطة التي تكثف ثقافة الخوف لجعلها أيقونة 

ورث في 
ُ

ة وفكريذة تضمن بقائها، فالدين ي
ّ

اجتماعي

ورث في الناس 
ُ

الناس الخوف من اآلخرة والسلطة ت

الخوف من املســتقبل، ومن الحاضــر أيضًا بخلقها 

حالة من الترقب والتبعية والتقديس لهالة أو لهاالت 

ة، في 
ّ

ة والشخصي
ّ

ة والسياسي
ّ

من املنظومات القيمي

حني يســهم املجتمع في الخوف كسلسلة ال متناهية 

مــن األعــراف والقوانــني واملوروثــات االجتماعيــة 

التي تشــكل البنــى الهرميــة والتراتبيــة للمجتمع، 

 ذلك يعد الخــروج من دائرة الخــوف عمال مغامرًا

واستثنائيًا. 

فــي الجانــب اآلخــر مــن املوضــوع األكثــر خطورة 

تأتــي منظومــة ثقافة الخــوف من الثقافــة، وما قد 

يصاحبهــا مــن العزلــة واالنطــواء واالنكفــاء نحــو 

الــذات وغيرهــا، خصوصــًا في ظــل ســيادة ذاك 

الخطاب الفئوي أو الطائفي أو الســلطوي أو السلفي 

املهــادن منه أو املتســلح بالعنف وغيــر املتصالح مع 

 نفســه ومــع اآلخرين وغير املتســامح وغيــر القابل 

للحوار.

مــن أين تأتي ثقافة الخوف مــن الثقافة، ومن الذي 

يشتغل عليها في الظاهر والعلن، من له املصلحة في 

إبقاء الثقافــة أما في برج عاجي بعيــدة عن الناس 

أو منبوذة بحكم أحكام مســبقة ربما تعززها بعض 

املمارسات التي يقوم بها املثقفون وربما تزيحها إلى 

الهامش، وإذا عدنا إلى الثقافة وبعيدًا عن تعاريفها 

واملفكريــن  الكتــاب  واشــتغال  والكثيــرة  املتعــددة 

عليها كمفــردة جامعــة، فأينما نظرت تــرى كالما 

عــن تراجع دور املثقــف أو انكفائه عــن عزلة ذاتية 

مفرطــة أو كتابة ما ال يمكن للعامة قراته أو الوصول 

إليهم، ذلك يصب في ذات خانة تكريس الخوف من 

الثقافة.

عندما امتد التيار اليساري في املشرق العربي وبات 

تيارًا قويًا وذا حضور في األوســاط الشــبابية عملت 

قوى الســلطة والظالميات املوازية على بث شائعات 

وتصــورات عــن عالــم يعيش به هــؤالء اليســاريون 

املثقفون مــن انحــالل أخالقي والحــاد وتصرفات 

منافيــة لألخالق واملجتمــع، األمر الــذي فعل فعله 

عبر ســنوات طويلة بخلق رأي عام نافر من اليســار 

الثقافــي، ومــع انكفــاء التيــار القومي نحو إســالم 

ن بغالف عروبي وتقدمي واشــتراكي وشعارات 
ّ

مبط

براقــة أصبحــت الثقافــة اليســارية املعارضة بني 

فكــي كماشــة أو أكثــر وانعزلــت في أماكــن ضيقة 

بت وبانــت وظهــرت فــي هــذا الحــدث 
ّ

قلمــا تســر
 

أو ذاك.

س ثقافــة الخوف من الثقافة لــدى الحكومات 
ّ

تتكر

التــي نلمــح إلــى حــد بعيــد تعاملهــا مــن الثقافــة 

كشــعارات ووالءات وتعبئة أوقات فــراغ ومطبوعات 

تنشــر مــا تتم مراقبتــه بذهنيــة ســلطوية أو دينية 

بعيدًا عــن دوائر اإلبــداع قريبة مــن دوائر الخوف 

مــن أي كلمة تهــرب من هنا أو هنــاك، عززت ذلك 

األحداث الدامية والعاصفة فيما بعد 2011 وصعود 

تيــارات اســالموية متطرفــة ودمويــة فــي مواجهة 

قــوى الســلطة الدكتاتورية والدمويــة أيضًا وانعزل 

الفكر والثقافــة بعيدا، ذاك أن تلك الحرب ليســت 

مكانهمــا، ولكــن إذا اقتربنــا أكثر ســنجد أن أهم 

ســبب في تلك الحرب الدموية القذرة ثقافي بحت، 

فقد أهملــت الدولة األطــراف على حســاب املركز 

التجاري والسياســي واالقتصــادي وتركت الهامش 

 بينما 
ً
واألطــراف يرفــدون املدينــة عمالــة وعمــاال

صنــع في أماكنهــم عالم خاص متزمــت وأصولي 
ُ

ي

يقوده جهلــة في الدين والحيــاة، أصبحت كلماتهم 

نافــذة عند الناس كبارًا وصغــارًا، متعلمني وجهلة، 

مــن دون نقــاش أو تفكيــر، جمــوع تابعة أما لشــيخ 

جاهل أو لسياسي منافق، تلك معادلة حكمت غياب 

الثقافة الحقيقيــة فكرًا وفنا وأدبًا وبجميع أشــكال 

الفنون املشــكلة للحياة في جوهرها الحق وأصبحنا 

نســتورد الجــوع والجهــل ونصــدر الخــوف كمنتج 

ثقافي سياســي ديني مركب، فالخــوف من الثقافة 

بات ســمة عامــة لــدى الكاتــب والقارئ والســلطة 

 معــًا وال يمكن بنــاء املجتمــع إال بالخــروج من هذه 

املعضلة.

1872 »

Apollonian
Dionysian

 

 إذ ورث أدبــاء اليابــان ومفكروها عبق 

املاضي وأصول أجدادهم في أول سكن 

بشــري في جزيــرة األرخبيــل الياباني 

منــذ عصــور ما قبــل التاريــخ أعقبتها 

 صناعــة الفخــار ذي الزخرفــة 
َ

فتــرة

ــة فــي األلــف األول قبــل امليالد 
َّ

الجبلي

دخلــت اليها تقنيــات جديدة 
ُ
عندمــا أ

مــن قــارة آســيا متأثــرة بالحضارات 

القديمة كالصينية والفارسية وحضارة 

وادي الرافديــن، فانعكســت صورهــا 

وجذورها وتاريخها املتخم باألســاطير 

وقدســية الظواهر الخارقــة في الفكر 

اليابانــي وألقــت بظاللهــا علــى واقع 

ثقافة اليابانيني لكن تغير الحال اليوم، 

زت فترة (-1868 1945) ميالدي 
ّ

إذ تمي

بوصــول الثقافــة الغربية إلــى اليابان 

والتقــارب مع األدب األوروبي كالشــعر 

ســتعمل في أعمال أدبية 
ُ

الحر وأصبح ي

طويلة تتضمن أفكارًا ومدارس جديدة 

اليابانــي لكــن  عانــى منهــا الشــباب 

الروائيون كانوا أول من استوعب بعض 

هذه األفكار بنجاح.

األدب  (الواقعيــة)  مذهــب  وصــل 

اليابانــي بواســطة أدبــاء عديدين أما 

مذهب الرومانســية فقد أدخله الكاتب 

(مــوري أوجــاي) مــع مختاراتــه مــن 

القصائد املترجمة عام 1889، كما كتب 

روايات حديثة مثــل (الفتاة الراقصة) 

بينما أســس آخرون مذهب اإلنســانية 

وبطابــع فكــري وتحليلي كواقــع جديد 

بدايــة القرن العشــرين حيــث أنتجت 

الحركة األدبية بعد ذلك أدبًا راديكاليًا 

سياســيًا يصور الحياة القاسية للعمال 

والفالحني والنساء وغيرهم من أفراد 

املجتمــع املضطهديــن وكفاحهــم مــن 

أجــل التغيير وفي وقت الحرب شــهدت 

اليابان ظهور مؤلفني اشــتهروا بجمال 

لغتهم. 

امتاز أدباء فترة ما بعد الحرب العاملية 

الثانيــة عــام 1945، وهزيمــة اليابــان 

واثرهــا في أدبهــم بقصــص وروايات 

الهــدف  وفقــدان  الســخط  ــدت 
ّ

جس

والتعامــل مــع الهزيمــة فاشــتركوا مع 

الســبعينيات  فــي  البارزيــن  الكتــاب 

بالقضايــا  املاضيــة  والثمانينيــات 

الفكريــة واألخالقيــة واالنســانية فــي 

الوعــي االجتماعي  محاوالتهــم لرفــع 

الكاتــب  ابرزهــم  كان  والسياســي 

كينزابــورو أوي الحائــز لجائــزة نوبل 

لآلداب عام 1994، الذي توفي قبل ايام 

عن عمر (88) عامــا تاركا ثقافة غنية 

فــي ادب الروايــة والترجمــة وليصبح 

بذلك ثانــي كاتب ياباني يحوز الجائزة 

بعد الروائي ياســوناري كواباتا املتوفي 

عام 1972، الذي يعــد اول اديب ياباني 

ينــال نوبــل وذلــك عــام 1968، لكــن 

النقــاد اعتبــروا كينزابــورو اوي أحــد 

أشهر الشخصيات االدبية الكالسيكية 

وبمؤلفاته مــن خالل كتــاب (التجربة 

(احتضنتنــي  وروايــات  الشــخصية) 

املياه لروحي) و(ألعاب املعاصرين).  

علــى ما يبــدو ان اوي مــازج بني االدب 

والتمــرد علــى الواقــع امللمــوس الذي 

شــعر به كظواهــر صادمة رســمت في 

خياله صورا مؤملة اثرت في ادبه بشكل 

ملحوظ وانعكست على اسلوبه الشرس 

في الكتابة؛ لذا يعد إحدى الشخصيات 

ا 
ًّ

ا وسياســي
ًّ

ا وأدبي
ًّ

ا ثقافي
ً

األكثر نشــاط

نشــر  هيروشــيما  عــن  ــا 
ً
كتاب وألــف 

عــام 1965، فالهمتــه الكارثــة البيئيــة 

واإلنســانية فــي فوكوشــيما الفرصــة 

لتوســيع نطــاق هــذا االلتــزام برفض 

ا إلى نتائج 
ً

ه
ِّ

الطاقــة النووية املدنية منب

فالتمس  وناكازاكي  هيروشــيما  مأساة 

مــن رئيس الــوزراء حينهــا التخلي عن 

ــده بذلــك ســبعة 
ّ

الطاقــة النوويــة وأي

ماليني مواطن بتواقيع موثقة.

ولــد كنزابــورو أوي في قريــة بجزيرة 

شيكوكو من مقاطعة إيهايم عام 1935، 

وتربــى فيهــا وعندما نال جائــزة نوبل 

توقــف عــن الكتابة مدعيــا أن ابنه من 

ذوي االحتياجات الخاصة أصبح شغله 

الشــاغل ورشــح للحصول على وســام 

الثقافة اليابانية لكنه رفضه.
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ومن طرائق كشف حقيقته السرد غير 

الواقعي الذي يأتي منغمســًا في السرد 

التاريخي.

 وما يؤكد هــذا االنغماس أمــور ثالثة: 

 أن التاريخ ســرد، وثانيًا أن الخيال 
ً
أوال

عنصــر فــي الســرد، وثالثــًا الســببية 

التي هي قانون أية ســردية وبها يتحول 

اإليهامــي غيــر الواقعــي إلــى حقيقي 

وواقعي.

وبهذه األمور الثالثــة تكون الالواقعية 

طريقًا إلى صناعة تاريخ جديد لواقعة 

نه املؤرخون.
ّ

أو حدث تاريخي كان قد دو

ومــن هنــا أعجــب بوشــكني بروايــات 

ر في 
َّ
وولتر سكوت ألنها أتت بجديد، أث

املؤرخــني املعاصرين، وعــن ذلك قال: 

(إن تأثير وولتر سكوت يمكن أن يحس 

في كل جانب من أدب عصره. 

وقد كونت مدرسة املؤرخني الفرنسيني 

الجديدة نفســها تحت تأثيــر الروائي 

االسكتلندي وقد أراهم مصادر جديدة 

كليــا كانت قد بقيت حتــى ذلك الوقت 

مجهولــة رغم وجــود دراما شكســبير 

وغوته التاريخية). 

وال مــراء فــي أن التحبيك يلعــب دورًا 

رئيســًا في أيــة رواية بما فيهــا الرواية 

التاريخية الكالسيكية منها والحداثية.

إذ ال سردية من دون تحبيك وإال فإنها 

تفقد قيمتها وال يعود ممكنا تصديقها. 

بيــد أن تحبيــك األحــداث فــي روايــة 

التاريــخ يعتمد على منطقيــة األقوال؛ 

فاالقتنــاع بالســرد وقبوله هــو عموما 

يكمن فــي منطقيته وليــس في صدقه 

أو كذبه، فاملقاييــس العقلية تقوم على 

التســبيب الــذي بــه ترتبــط البدايات 

الســردية  اللحظة  وتكــون  بالخواتيــم 

معاشة كحقيقة تاريخية.

وهــو ما نجده في أقدم الســرديات بما 

فيها الخرافية واالسطورية.

وإذا كان من املفارقة أن يكون التنظير 

النقــدي لروايــة التاريــخ ممثــال عليه 

روايــات  مــن  كالســيكية  بســرديات 

القرنني الثامن عشــر والتاســع عشر، 

فــإن ذلــك مجــرد مصادفــة ثقافيــة. 

والسبب هذه السعة في فهم الالواقعية 

التي معهــا يغــدو الفــارق واضحا بني 

ســرد غير واقعي وسرد عجائبي غايته 

ترميزية وبأغراض آيديولوجية.

وإذا افترضنا أن (التخييل) في السرد 

العجائبــي يصــل إلى أقصــى درجات 

الجنــون، فانــه يظــل قابــال للقيــاس 

بأنمــوذج معني علــى مســتوى التمثيل 

بما هو سحري وغرائبي وفنتازي بينما 

الســرد غير الواقعي تلفظية قولية بال 

أنموذج يمكن به قياسها كما ال مستوى 

فتصبــح  درجتهــا.  يحــدد  معيــار  أو 

الفواعــل حيــة وهي في األصل ليســت 

حية أو تظهر ناطقــة مع ان ال عقل لها. 

وليســت االســتحالة سوى وســيلة، وما 

يجعل هذه الوســيلة فاعلــة في تحقيق 

غاياتها هي العواطف التي تضفي على 

السرد واقعية كالغضب والعار والخوف 

واالزدراء واالفتتان والغيرة، وبها تتأكد 

منطقيــة الترتيــب لألقــوال فتتحــول 

االســتحالة إلى احتمــال والالمحاكاة 

إلى محاكاة. أما الغاية فليســت رمزية 

تشــفيرية، بل هي عقليــة واقعية تجعل 

القارئ ينظر إلى العالم غير الحقيقي 

كعالم محاكى ومنطقي. 

وإذا كان البــون كبيرا بني الســرد غير 

الواقعي والســرد العجائبي، فإن البون 

ضئيل وقد يتالشــى ما بني السرد غير 

الواقعي والســرد التاريخــي باملعنى ما 

بعد الحداثــي للتاريخية التي بموجبها 

يتجسد التاريخ سردية صغرى محبوكة 

حبكا قصصيا. 

وكثيــرة هــي توظيفــات الســرد غيــر 

الواقعــي فــي روايــة التاريــخ، ومنهــا 

توظيــف مــا ال وجود له علــى الحقيقة. 

ومن املدهــش حقا أن نجد هــذا النوع 

من التوظيف معروفًا في رواية تعد من 

بواكير الرواية التاريخيــة العربية هي 

(وفاء الزمان) ألمني الريحاني، وفيها 

وظف السرد غير الواقعي داخل السرد 

التاريخي، لتكون روايــة تاريخ ال رواية 

تاريخية.

ونشــر الريحانــي روايتــه هــذه مطلع 

ثالثينــات القــرن العشــرين ووصفها 

بالتمثيليــة ألنــه بناهــا على مشــاهد، 

ال باملعنــى النقــدي الــذي تعنيــه كلمة 

مشهد كســيناريو درامي وإنما باملعنى 

الحكائــي. ولقد عرف عصــر النهضة 

األدبيــة أعمــاال كثيرة اتبعــت املوروث 

السردي العربي قبل أن تكتسح الساحة 

االدبيــة النمــاذج الســردية االوروبية 

نوا 
ّ

باســتثناء نفــر مــن الكتــاب تحص

تقديــم  واســتطاعوا  املــوروث  بذلــك 

نماذج مهمة من رواية التاريخ.

والواقعــة التــي تحكيهــا روايــة (وفاء 

الزمــان) هــي ســيرة حيــاة الشــاعر 

الشاهنامة.  ملحمة  مؤلف  الفردوســي 

خياليــة  فــي  الالواقعيــة  وتتجلــى 

جعــل الزمــان شــخصية بشــرية حية 

بــني شــخصيات بشــرية أخــرى هــي: 

الفردوسي والسلطان محمود الغزنوي 

ورجل البالط ورئيس الديوان ورســول 

وجمــال. وقد بنيت الرواية على فصلني 

وفــي كليهمــا يظهــر الزمــان عنصرا 

فاعال في توجيه مسار األحداث. وتبدأ 

بالســلطان محمــود فــي قصــره وهــو 

يحاور الفردوســي في الشعر ودوره في 

تخليده أمجاد امللــوك (إن في مكتبتنا 

كثيرا من القصص واالساطير املنظوم 

منهــا واملنثــور املجموعة فيهــا أمجاد 

أســالفنا املحبــني للشــعراء والعلمــاء 

وأول مــن اهتــم بجمعهــا لتنظــم فــي 

ديوان متمم االجزاء والتاليف هو امللك 

كسرى انو شروان)ص16.

 الفردوســي أن يكتــب 
َّ

ولــم يكــن هــم

ــه أن ينقذ مدينته 
َّ

ملحمة انما كان هم

طــوس من الجفــاف ببناء ســد تتجمع 

فيه مياه األمطار. والن الســلطان وعده 

أن يجزيه عن كل بيت من الشعر دينارا 

واحدا من الذهب، لذا قرر الفردوسي 

أن ينجز ألف بيت كي تأتيه ألف دينار.

وبالفعل أتم الفردوسي امللحمة الكبرى 

الشــاهنامة بســبعة أجــزاء و(ســتني 

ألف بيــت مــن الشــعر العالــي املخلد 

الــى  للوزيــر أرســل  الســلطان  فقــال 

الفردوســي حمل فيل من الذهب ستني 

الــف دينار، فقال الوزيــر ملاذا ال تكون 

فضة فقبل الســلطان)، ولكــن الوزير 

وشى بالفردوسي عند السلطان بخبث 

وعلى الرغــم من أن الســلطان رد بأن 

الفردوســي يقوم بما عجز دونه ســائر 

املتقدمــني املعاصريــن من الشــعراء، 

فانــه قبــل أن يعطــي الشــاعر دراهم 

فضة بدل الدنانير الذهب خشــية من 

أن تكــون للفردوســي مكانة في طوس، 

البلد الذي فيه معقل املعتزلة املناوئني 

لسلطته. 

نفســه:  (يناجــي  الفردوســي  وبينمــا 

يســوفني العبد فــي باب الســلطان وال 

تســوفني ربــاب القريــض، أتطيعنــي 

القوافي وتنقاد املعانــي إليَّ ويعصيني 

الخزنــة  مفتــاح  علــى  القابــض  ذاك 

ة؟ ثم يشيع أن جزائي سيكون 
َّ

السلطاني

فضة ال ذهبا) ص21، وإذ بـ (الزمان) 

يظهر إنســانا شيخا (شــيخ هرم جليل 

محــدودب  طويلهــا،  اللحيــة  أبيــض 

الظهر وبيده عصا يعتصي عليها يدخل 

مــن دون أن يراه الفردوســي فيباغته. 

الزمــان بصــوت هــادئ ناعم حــازم: 

وستجلس وحدك على عرش أرسخ من 

عرشــه وأعلــى؟ الفردوســي ومن أنت 

أيها الشيخ؟ وما جاء بك إلّي؟ـ  الزمان: 

أنا الزمان) ص25.

يفاجــئ  الشــخصية  هــذه  وظهــور 

أفــق  ويغيــر  جهــة  مــن  الفردوســي 

توقــع القارئ مــن جهة أخــرى بيد أن 

ســير الحبكة يظــل منطقيــا بأقوال ال 

تحاكي واقعا فعليــا إذ ال وجود حقيقيا 

لشخصية الزمان. 

وهــذه  الفردوســي  بــني  ويجــري 

الشخصية حوار فلســفي عن العبقرية 

والســالطني،  والشــعراء  واالحــالم 

فيتهكم الفردوســي من منطق الزمان 

(قبح الله وجه الزمان) غير متفقه في 

ما أراد الزمــان توصيله إليــه. ويظهر 

الســلطان وقــد ارســل أعوانه فــي اثر 

الفردوسي الذي تنكر في زي الدراويش 

وعلــم  وضنــك،  فاقــة  فــي  وعــاش 

السلطان بذلك فندم على فعلته وطلب 

مــن الخزندار ان يســارع ويعد ســتني 

الف من الدنانير الذهب ويحملها على 

 جمال، ويسيرها عاجال الى الفردوسي

في طوس.

واملفارقــة التي بها تنفــرج الحبكة انه 

مــا أن يصــل حتــى يجــد الفردوســي 

محموال فــي جنــازة الى قبــره. ويكون 

ختام الرواية بالشخصية غير املعقولة 

ق 
َّ

صــد (مــا  يقــول:  وهــو  (الزمــان) 

الشــاعر ما قلته له منذ ألف ســنة وهو 

أن جــزاءه األكبــر عنــدي فقــد عاش 

شــاعرا فارسيا ومات شــاعرا فارسيا 

وهــو اليوم مــن اكبــر شــعراء العالم.. 

إن الزمان منصف الشــعراء ومنصف 

املمالــك وأربابهــا) ومــا يحملــه هذا 

الختام من طابــع تعليمي وعظي، يؤكد 

إتبــاع الريحانــي للمــوروث الســردي 

العربــي مــن ناحيتــني: أوال التوظيــف 

ببعــده الالمحاكاتــي وثانيا  الخيالــي 

الغايــة التثقيفيــة في توجيــه الجمهور 

القارئ وتوعيته. 

 

وتقع هذه الرواية في حجــٍم صغيٍر ال يجاوز مئة 

وصفحة واحدة، تناوســت بني مرور الكاتب على 

ات دوالكروا واستحضاره 
ّ

مقاطع منتقاٍة من يومي

ة عن مدينة الجزائر، 
ّ

اريخي
ّ

بعض املعلومــات الت

ومعاملها في تلك الحقبة العصيبة، وبني سماحه 

غلغــل فيما بني األســطر، 
ّ

 بالت
ِّ

لخيالــه الســردي

 
َ

ب
َ

غرات بافتراضاٍت تشغل العص
ّ
وملء بعض الث

من أسئلة هذا العمل، وإشكاالته.

 
ُ

   يبدأ أول هذه االفتراضات بما ذهب إليه الكاتب

ه فــي جيبه، 
َ

ــن ”وضع يد
َ

 دوالكــروا هو م
ّ

مــن أن

 
ُ

ــفر“ بعــد أن رفض امللك
ّ

 الس
َ

وأخــرج مصاريف

 عليه انتقاما من موقف أســرته املعادي 
َ

اإلنفــاق

 رحلته 
َّ

د أن
ّ
ة تؤك

ّ
 املختص

َ
 املصادر

َّ
ة، مع أن

َّ
للملكي

ة، 
َّ

ة والعسكري
َّ

سة الرسمي
ّ

كانت بتمويٍل من املؤس

ر 
ّ
ــى عن تدب

ّ
ــه كان حينها مفِلســا وعاجزا حت

َّ
ألن

مصاريــف رحلــٍة قصيــرٍة إلــى رومــا القريبة، 

ه كان حينها 
ّ
ــمال األفريقــّي كل

ّ
 الش

ّ
فضال عن أن

 إليه 
ُ

ــفر
ّ

مغلقا في وجــه الزيارات املفردة، والس

 من خالل 
ّ

 أرضه إال
ُ

ا، فال يمكن وطء
ّ

 جــد
ٌ

مكلف

 
ّ

ة، ولعل
ّ

ياسي
ّ

ــلطة الس
ّ

ة، تباركها الس
َّ

بعثٍة رســمي

الكاتب عمــد إلى هذا االفتــراض ليوحي بمدى 

مس، واسترخاصه 
ّ

ش دوالكروا إلى بالد الش
ّ

تعط

 ينسجم كثيرا مع 
ٌ

 غاٍل في سبيلها، وهو تحوير
َّ

كل

ة، وظاللها الواضحة في 
َّ

مالمح هذه الشــخصي

الرواية.  

ة 
ّ

ويأتــي ثاني افتــراٍض لــدى الحديث عــن هوي

ــهيرة: ”نساء الجزائر في 
ّ

ساء في اللوحة الش
ّ
الن

ارسون حول هذا 
ّ

فق الد
ّ

“ 1834 إذ لم يت
ّ

مخدعهن

اإلشــكال، وتراوحــت آراؤهم حــول االحتماالت 

اآلتية:

اي، 
ّ

ــن مــن دخول قصــر الد
ّ
 دوالكــروا تمك

ّ
- إن

اي نفســه، وهــو رأي فاطمــة 
ّ

 الــد
ُ

 نســاء
ّ

هــن
َّ
وأن

املرنيسي في كتابها: «شهرزاد ترحل إلى الغرب» 

اي 
ّ

 الد
َّ

 غيــر صائــٍب ألن
ٌ

ــه رأي
َّ
ا أن

ّ
 جــد

ٌ
وواضــح

، واختــار املنفى 
َ

حينهــا كان قــد غــادر الجزائر

واالحتفاظ بثروته، وحريمه.

د بائعــات هوى، وهــو رأي الباحثة: 
ّ

 مجر
ّ

هــن
ّ
- إن

”بركاهــم فرحاتي فــي كتابها عــن تاريخ البغاء 

 
َّ

فــي الجزائر خــالل فترة االحتــالل، إذ ترى أن

 املواخير فــي حّي القصبة، 
َ

”دوالكــروا“ زار أحد

دات الجزائر في لوحته سوى بعض 
ّ

ولم تكن ســي

بائعات الهوى. 

 نساء أحد العمالء الخونة، سمح لدوالكروا 
َّ

هن
َّ
إن

 اقتناص بعض 
َ

ص علــى حريمه، ابتغــاء
ُّ

بالتلص

املصالح واالمتيازات.

يمتهــن  لــم  شــريٍف،  رجــٍل   
ُ

نســاء  
َّ

هــن
َّ
إن  -

ــه للغزاة، فوقــع اختيارهم 
َ

ت
ّ

 ذم
ْ

ــه، ولم يبع
َ

نفس

على حريمه ألجل إذالله، وتأديبه.

الثالثــة  امــه 
ّ

أي خــالل   
َ

ــر
َ

ي لــم  دوالكــروا   
َّ

إن  -

 
ّ

 لم يكن
ّ

ن رســمهن
َ

 م
ّ

ــة نســاٍء، وأن
َّ

بالجزائــر أي

ــٍة مــع انتشــار 
ّ

نتحلــٍة، وبخاص
ُ

ســوى نمــاذج م

ة 
ّ

ة الشــرقي
ّ

موضــة تصويــر املوديالت النســائي

ات 
ّ

ات واليهودي
ّ

حينها عبر صور النســاء اليوناني

والخالســيات وغيرهن من النساء اللواتي كانت 

ة، وباريس، 
َّ

 شــوارع القســطنطيني
ّ

تزدحــم بهن

وغيرهــا من املــدن، وخير مــا يثبت هــذا لوحة 

ة» 
ّ

ات بثياب جزائري
ّ

”رينوار“(Renoir) «باريسي

 Parisiennes habillées en Algériennes))

ر فيها ثالث نســاٍء جالســاٍت 
ّ

1872)) التــي صو

 ،
ّ

، منشــغالٍت بارتداء ثيابهن اٍد شرقيٍّ
ّ

على سج

 اإلكسسوارات والحلي 
ُ

 بعض
ّ

وقد انتثرت أمامهن

ة، و»دوالكروا» نفسه أشار باقتضاٍب في 
ّ

الشرقي

اته، بتاريخ: الثاني عشر فيفري إلى انهماكه 
ّ

يومي

 (Ditita)«ــٍة تدعى»»ديتيتــا
ّ

فــي تصويــر يهودي

ع العنيد 
ّ
ٍة، تعويضا عن ذلك التمن

َّ
بثياٍب جزائري

 التصوير.  
َّ

الذي لقيه من املسلمني، الرافضني فن

االحتمــاالت  هــذه  بــني   
ُ

الكاتــب اختــار  وقــد 

قٍة منــه فــي عقاب 
َ

ســب
ُ

ــٍة م
ّ

هــا لني
َ
الخمســة ثالث

العميــل جــزاء خيانته، وتســاهله مــع األعداء، 

ه 
ّ
وفي ســبيل هــذا ســمح لخيالــه بافتــراض أن

، ومع 
ُ

 والعنفــوان
ُ

ــباب
ّ

، غادره الش ينيٌّ
ِّ

 ســت
ٌ

رجل

ذلك يحتفظ لنفســه بثالث نســاٍء فاتنــاٍت، لم 

 
ّ

 مرتديــاٍت أزياءهــن
ّ

 برســمهن
ُ

ر
ِّ

يكتــِف املصــو

 الكاتــب 
ُ

 قلــم
ُ

ــزة، بــل ينطلــق
ّ

ــة املمي
ّ

الجزائري

د، لتنتهك 
ُّ

 علــى التجــر
ّ

ــه أجبرهن
ّ
مفتِرضــا أن

 تفاصيل
َّ

، وتقتحــم أدق
ّ

ه حياءهن
ُ

 وريشــت
ُ

عيناه

 

.
ّ

أجسادهن

 بهــذا من 
ُ

ا مــا رمــى إليــه الكاتب
ّ

 جــد
ٌ

وواضــح

ــماتة 
ّ

تنكيــٍل باملتواطئ، وإمعاٍن في إذالله، والش

ض للضرب من الجنود 
ّ

ٍة حني تعــر
ّ

فيه، وبخاص

ا 
ّ
ختــه املــرأة األكبر ســن

ّ
ني، وحــني وب

ّ
الفرنســي

نا 
َ

مت
ّ
: ”خدوجــة بــن ســلطان“: ”لقد ســل

ّ
بينهــن

 هذا لم يحدث 
ّ

للكفرة بمحض إرادتــك“ غير أن

ا؛ فدوالكروا في لوحته هذه، وفي تلك التي 
ّ

واقعي

ساء، ولم 
ّ
تلتها سنة 1849 حافظ على احتشام الن

مســة 
ّ
ــه اإلبداعيُّ ســوى في إبراز الل

ُ
يكن هاجس

ية من خالل التركيز على تفاصيل 
ِّ
ة املحل

ّ
الشرقي

األزيــاء، واألفرشــة، واألثاث، واإلضــاءة، التي 

ة هذه 
ّ

ًا من عناصر جمالي
ّ

تشــغل عنصرًا مفصلي

اللوحة، ولوحاٍت أخرى كثيرٍة له.

 إلى إضفاء تأويٍل 
ُ

وإلى جانب هــذا، عمد الكاتب

وحــة؛ 
ّ
الل كولونيالــيٍّ ذاتــيٍّ علــى 

حســب   - املفتوحــة  فالخزانــة 

ه 
ّ
 البلــد كل

ّ
رأيــه - تومــئ إلــى أن

 أيضا ومســتباح، عكس 
ٌ

مفتــوح

”يعنــي  الــذي  املغلــق  البــاب 

 ،
ً

أن آلجــي ليســت مســموحة

غلق 
ُ

ي فكيــف  مباحــة،  وغيــر 

 ودخول البلــد للجند 
ُ

البــاب

ديــن 
ّ
املترد ريــن 

ِّ
وللمعم

أضحى ممكنا؟“(ص: 92) 

الثالثة امللقاة   
ُ

عــال
ّ
الن ا 

ّ
أم

بإهماٍل على األرض، فلم 

 شــيٍء 
ّ

 ”كل
َّ

تــوِح إال بــأن

 في هــذا البلد: 
ٌ

مهجــور

ــاس واألشــياء، وما 
ّ
الن

 القيام 
ّ

على الغــزاة إال

ظــام، 
ّ
الن باســتعادة 

ا 
ّ

وإزالة الحزن مــن على محي

“(ص: 98). 
ّ

واتي رسمهن
ّ
ساء الل

ّ
الن

وال   ،
ْ

مقنعــني غيــر   
ْ

أويلــني
ّ

الت ــن 
ْ

هذي  
ّ

أن وأرى 

ــة لوحــات دوالكــروا 
ّ

 مــع خصوصي
ْ

متناســبني

ــوائب 
ّ

ة، التي تخلو في عمومها من الش
ّ

الشــرقي

ة عالقٍة بــني خزانٍة 
ّ

ــة؛ فــال أرى أي
ّ

اإليديولوجي

ة صلــٍة بني لقطٍة 
ّ

ــك، وال أجد أي
َ

نته
ُ

فتــح وبلٍد ي
ُ

ت

ــٍة تتبعثــر وفوضــى تســكن 
ّ

ــٍة لنعــاٍل أنثوي
ّ

عفوي

مها! 
ِّ

 لينظ
ِّ

، وتحتاج إلى املحتل
َ

األرض

 فــي أكثر من 
ُ

وإلــى جانب هــذا، يشــير الكاتب

 
ّ

وحة لم يكــن إال
ّ
 رســم هــذه الل

ّ
موضــٍع إلــى أن

ر، والكونت دومورني 
ِّ

ٍك بني املصو
َ

بتواطؤ مشــتر

ها 
ّ
حلة، باعتبــار أن

ّ
 عــن الر

ّ
املســؤول العســكري

ها في 
َ

د ســلطت
ِّ

ســتخدم مصالــح فرنســا، وتوط

املنطقة!

وليســت غايتي أن أدافع عن دوالكروا أو ألتمس 

 هــذه الفكرة غير 
ّ

نــي أرى أن
ّ
، غيــر أن

َ
لــه العذر

 تواريخ عرض كثيٍر من لوحاته 
ّ

صائبٍة أيضا، ألن

ــه لم ينجزهــا إال بوحي 
ّ
ا أن

ّ
ة تثبــت حق

ّ
الشــرقي

ة 
ّ

من عاطفته وخيالــه، وبتأثير من رغبته الذاتي

، وال 
ً

ــة
ّ

الخالصــة فقط، فلــم تكــن أعماله فوري

 لوحة 
ّ

كانت «تحت الطلب»، يشــهد علــى هذا أن

 
ْ

ض إال بعد سنتني
َ

عر
ُ

نساء الجزائر هذه مثال لم ت

ها الثانية إال 
ُ

ض نسخت
َ

عر
ُ

من تاريخ رحلته، ولم ت

بعد سبع عشرة سنة، وكذلك لوحة نزال األسود 

رضت بعد ثماني عشرة سنة من الزيارة. 
ُ

التي ع

 Le Sultan du) وحتــى لوحته عــن ملك املغــرب

Maroc entouré de sa garde) التي كانت اللوحة 

الوحيــدة  ة 
ّ

السياســي

اســتلهمها  التــي 

البلــد،  ذلــك  مــن 

ض إال ســنة 
َ

عــر
ُ

لــم ت

1845، أي بعــد ثــالث 

عشــرة ســنة من تاريخ 

 
ّ

الزيــارة، وليــس بها أي

ملمح إيديولوجّي ظاهر، 

أو خفّي.  

محاولــة   
ّ

أن أرى  وعليــه، 

ٍة 
ّ

س بصمــات كولونيالي
ّ

تلم

فــي لوحــات دوالكــروا لــن 

هــا منها، 
ِّ

تفلــح تمامــا لخلو

اتــه التي امتألت 
ّ

بعكس يومي

ــة 
ّ

ــت بنظــرٍة فوقي
ّ

بهــا، وعج

ني، ومقارناٍت ال 
ّ

نحــو الشــرقي

داعــي لها، وال تخلــو من الغمز 

بإمــكان  كان  الــذي  الخبيــث، 

الكاتب أن يستفيد منه في تكوين 

مالمح دوالكروا، وعرض عالقته 

 ،
ّ

بهــذه األرض، التي ابتســم له الحظ

وأذن له بزيارتها.

ة موضوع 
ّ

ه رغــم أهمي
ّ
 إن

ُ
   وختامــا، يمكن القول

 في 
ّ

هــذه الروايــة ومالمســتها إشــكاالٍت تصب

ة، 
ّ

والرومانســي  
ّ

والفــن االستشــراق،  صميــم 

د 
ْ

عي
ُ
ــب ألرض الجزائر ب

َّ
والتاريخ املنســيِّ واملغي

 هــذا املوضــوع اإلشــكالّي فيها 
ّ

االحتــالل، فإن

ق واإلفاضة؛ 
ُّ

 مــن التعم
َّ

ق
َ

ه املســتح
َ

 نصيب
َ

لم يلق

هــا 
ُ
ة دوالكــروا وظالل

ّ
 شــخصي

ُ
فبــدت مالمــح

 
ُ

ا، فلــم يغص قلم
ّ

 جد
ً

 باهتــة
ُ

فينــة
ّ

ة الد
ّ

فســي
ّ
الن

مس، وولعه 
ّ

شه الش
ُّ

الكاتب كثيرا في أســرار تعط

ات 
ّ

م لنا بعضا من محط
ّ

ــرق، وال قد
ّ

بنســاء الش

 في عتمة 
َ

ســاء
ّ
ــة، أو تصويره الن

ّ
حياتــه العاطفي

 
َ

املخــدع املغلــق، رغــم عشــقه املقــارب الهوس

تها، وانكشافها.  
َّ

رق، بنورها، وحميمي
ّ

لشمس الش

 وراء فكــرٍة 
ً

 منســاقة
ُ

لقــد بــدت هــذه الروايــة

 باستعجاٍل، وبمقاطع 
ُ

ر عنها الكاتب
ّ

مسبقٍة، عب

 
ُ

ان، ولئن جاز لنا اعتبار
ّ
ات الفن

ّ
مجتزأٍة من يومي

 قطعٍة 
َ

ــا، تأليفها يشــبه تأليف
ّ

ا زمني
ّ
الروايــة فن

، وتتضافر 
ٌ

 كثيرة
ٌ

نات
ِّ

ٍة، تتناغم فيه مكو
ّ

موسيقي

ة 
ّ

 هذه الروايــة أتت أحادي
ّ

 عديــدة، فإن
ٌ

أصوات

 فيها ســوى صوت 
ُ

غمة، لم يعل
ّ
 الن

َ
ؤية، مفردة

ّ
الر

 واحد، هو: صوت اإلدانة املسبقة، واإليديولوجيا

املعكوسة.
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علــى الرغم مــن أهمية الشــيطان في 

الفيلــم والروايــة، وعلــى الرغــم مــن 

اهتمام أعيننا بمثل هــذا التقارب، إال 

أن هاتــني الروايتــني لم تلفتــا االنتباه 

حتى اآلن. 

مثل هــذه الدراســة تســتحق بالتأكيد 

ــا، والذي ســيتجاوز مع 
ً

 متعمق
ً

تحليــال

ذلك حجم املقالة. 

مستويات حضور موضوع الشيطان:

ما هي أسباب استمرار ظهور الشيطان 

في أدب القرن العشرين؟

يرى ماكس ميلنر، فــي تأليفه الالمع، 

أن  الفرنســي،  األدب  فــي  الشــيطان 

األحداث املأســاوية في القرن التاســع 

عشــر طرحت على املفكريــن في ذلك 

 حول "كيــف أن مثل هذا 
ً

الوقت ســؤاال

االنفجــار لقوى الشــر، ال يتناســب مع 

الحجم العادي". 

اآلن، ليــس هناك شــك في أن مآســي 

القــرن العشــرين التاريخيــة تثير مثل 

هذا السؤال بشكل أكثر حدة. 

وفي الواقع، مع برنانوس كما هو الحال 

مع بولغاكوف، نشأ الشعور بوجود الشر 

املنتصر من خالل مشهد واقع تاريخي 

محروم من التناغم اإللهي.

لــم يكن برنانوس، كما يشــرح نفســه، 

ا لوال اشمئزازه 
ً

ليكتب روايته األولى أبد

مــن عبثيــة الحــرب العامليــة األولــى 

أصيــب  بينمــا  املباشــرة،  وعواقبهــا 

بولغاكــوف بالصدمة ممــا كان يحدث 

في روسيا السوفيتية.

هــذا التناقــض في الواقع هــو في قلب 

النصني، وكالهما يســعى لفهم قوانني 

سير العالم.

فــي روايــة بولغاكوف، يتميــز الوصف 

فــي  موســكو  فــي  للحيــاة  املأســاوي 

ممــا  وعمقــه،  بقوتــه  الثالثينيــات 

يوحــي، كما فــي برنانوس بــأن الطابع 

غيــر العقالني للحيــاة املعاصرة يبقي 

التاريخ غير مفهوم ألي شخص يرفض 

أن ينسبه إلى القوة الشريرة.

وهكــذا، فــي تحت شــمس الشــيطان، 

كمــا في الشــيطان يزور موســكو، فإن 

 وقبل كل 
ً
موضوع الشيطان موجود، أوال

شيء، على مستوى التحليل االجتماعي 

والتاريخي للواقع.

إنهــا مدينــة  بولغاكــوف،  روايــة  فــي 

بأكملها، عاصمــة إمبراطورية هائلة - 

موســكو - التي تجد نفسها في مواجهة 

الشيطان. 

وباملثل، في عمل برنانوس، تم تســجيل 

حضور الشيطان في الحياة االجتماعية 

للمقاطعة التي تم استحضارها.

على سبيل املثال، مأساة موشيت، بطلة 

املقدمة، غنية بشكل خاص، ليس فقط 

من وجهــة النظر النفســية، ولكن من 

وجهة نظر الصراعات االجتماعية. 

عالوة علــى ذلك، فإن الجــزء األخير 

من القصة، الــذي يعلن، من خالل فم 

كاهن رعية لومبريس، القوة املطلقة لـ 

"رئيس العالم"، من خالل التأكيد على 

"البؤس الشــامل" وانتصار الشــيطان، 

ــع موضــوع هيمنــة الشــر إلــى ما 
ّ

يوس

وراء األبطال وحدهم، ليشــمل املجتمع 

بأسره، إن لم يكن للبشرية جمعاء. 

موضــوع "األبرشــية امليتــة" هــذا لــن 

يتضخم إال في الروايات الالحقة. 

لذلــك يتجلى موضــوع الشــيطان في 

كال العملــني على املســتويات األخرى 

املســتويات  علــى  أي  الســرد،  مــن 

امليتافيزيقية والبنيوية والرومانسية.

يســأل  امليتافيزيقــي،  املســتوى  علــى 

حــول  األساســية  األســئلة  املؤلفــان 

الوجود البشري. 

فــي رواية برنانــوس، يواجــه القديس 

لومبريــس اثنــني مــن أكثــر املواقــف 

مأساوية وعبثية في الحياة: تدمير حب 

وحياة فتاة تبلغ من العمر ســتة عشــر 

ا. 
ً

عام

بالنســبة ملؤمن مثل برنانوس، ال يمكن 

تفســير هــذه األحــداث إال مــن خالل 

تدخل الشيطان.

فــي غضون ذلــك، يتعهــد بولغاكوف، 

صــورة  بتجديــد  مبتكــرة،  بطريقــة 

الشيطان بجعله يتجاوز حدود الشرائع 

الدينية.

إن شــيطانه هو بالفعل عنصر أساسي 

في الحياة يساعد، بطريقة متناقضة، 

على تحقيق انتصار الخير.

علــى مســتوى التكويــن، فــإن وجــود 

الشــيطان هــو الــذي يوحــد الطبقات 

السردية املختلفة لقصتينا. 

فــي "تحــت شــمس الشــيطان"، كمــا 

يوحي عنوان الكتاب نفســه، فإن وجود 

الشــيطان هذا هو بالفعــل الذي يجمع 

األجزاء الثالثة، والتي بخالف ذلك ال 

ترتبط إال بشكل ضعيف من وجهة نظر 

املوضوع.

من حيــث املوضــوع، يظهر الشــيطان 

كشخصية حقيقية في كلتا الروايتني. 

مــن وجهــة نظرنــا، يتجلــى بوضــوح 

االختــالف فــي النهــج بــني برنانوس 

وبولغاكوف على هذا املستوى الروائي.

ا 
ً

يســتخدم ميخائيل بولغاكوف نموذج

ا من جوته فاوست. 
ً

قريب

شــيطانه هــو الشــخصية التــي تعطي 

الكثير من الطاقة للقصة. 

ففاوست عالم يمل من جفاف معرفته 

ويســاعده الشــيطان في تجاوز حدود 

وجوده. 

هــذا البطــل هــو مصــدر للكوميديــا   

واملأســاة، إنه القوة الدافعة الحقيقية 

وراء العمل. 

يتبع ميخائيل بولغاكوف نفس التقليد، 

الذي له جــذوره، في رأينــا، في ثقافة 

الشــيطان  قــوة  الشــعبية:  الكرنفــال 

محدودة، يمكننــا أن نخدعه، ويمكننا 

االستفادة من قوته. 

ا أن جوته يســتخدم 
ً

ومن املعروف أيض

كأحــد مصــادر عمله الكتاب الشــعبي 

الذي كان فاوست بطله بالفعل.

بينما رؤية برنانــوس لها طابع مختلف 

ا.
ً

تمام

شــيطانه متخصص فــي التقليد الذي 

يسبب الكرب واملعاناة األخالقية.

إن شــيطان برنانوس أكثر خطورة من 

شــيطان بولغاكوف، ويبــدو أن قوته ال 

حدود لها.

ــا لنموذج فرنســي معــني للرواية، 
ً

وفق

ا مــن الرواية الروســية، 
ً
أقــل تماســك

ها أم 
ّ

تظل كتابــة برنانوس، ســواء أحب

ال، موجهــة نحو التحليل النفســي أكثر 

من اتجاه توســيع املكان والزمان، على 

لبولغاكوف،  الكرنفالــي  عكس اإللهام 

يعتمد برنانوس في معالجته للموضوع 

الشــيطاني علــى نهــج دينــي، بــدون 

كوميديا.

في رأينا، فــإن اختيار مؤلفينا باللجوء 

إلــى واحــد أو آخر مــن هــذه التقاليد 

يخضــع   - والدينيــة  الكرنفاليــة   -

التي  الواقعيــة  الحيــاة  لخصوصيــات 

كانت مسألة تمثيلها في كتبهما.

يصل شــيطان بولغاكــوف إلى عاصمة 

إمبراطورية تعلن غياب اآللهة.

ال يحتاج لالختباء. 

يعيش في وســط موســكو، ويســير في 

الشوارع الرئيسية مع حاشيته، وينظم 

عروضا مسرحية، ويلتقي باملثقفني في 

موسكو. 

 خياليا، 
ً
عتبر فيه املســيح بطال

ُ
في بلد ي

يمكن للشــيطان أن يتصرف بســهولة، 

فهو أمير الظالم الحقيقي.

شــيطان برنانوس يستعصي باستمرار 

على التحليل وعلى بصرنا، يختبئ بني 

ســطور النص ألنه يختبئ وراء حشــمة 

املظاهر االجتماعية.

في هدوء الحياة الريفيــة يمكن للمرء 

أن يكتشــف عاداته بســهولة، فهو قادر 

علــى مالحقة جيرمــني مالورثي، على 

عكس ما نالحظه فــي بولغاكوف، فإن 

مظهره الجسدي محروم من الجاللة، 

فهو مجــرد "رجل صغيــر"، من مظهر 

"بشع". 

ا: يتظاهر ويكذب 
ً

ســلوكه مختلف أيض

ويخــدع لهزيمــة دونيســان، وهــو فــي 

النهاية زيف بالذات.
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ومــن كتب الباحــث الربيعي قبل كتابــه الحديث هذا، 

كتبه الســابقة في تاريخ يهود العراق من األسر البابلي 

حتــى التهجيــر القســري2012، ثــم كتابــه بجزأيــن 

عــن تاريخ يهود العــراق2016، والبابيــة والبهائية في 

العــراق2020، والشــبك، أصلهم لغتهــم وعقائدهم، 

 عن نحو الثالثني دراســة عن مدينــة الديوانية 
ً
فضال

تاريخيا واالنتفاضة الشــعبانية فيها ودراسات عديدة 

اخرى تتميز بالرصانة  واالهتمــام بالتاريخ النضالي 

لهذه املدينة.

عنوان الكتــاب الكامل هو(تاريــخ الصابئة املندائيني 

في العــراق – أصولهم ومعتقداتهــم وأعالمهم) ويقع 

في طبعته الثانية املوسعة في 396 صفحة تجمع فصول 

الكتــاب الذي درس تجارب التأليف الســابقة عن هذه 

الديانــة مؤلفة عراقيا ومترجمــة ليضيف اليها الكثير 

من التفاصيل.

وتعد ديانة املندائيني من أقــدم الديانات الروحية في 

العراق والعالم، ومن تســمياتهم: الكوشــطيون بمعنى 

أهل العهد والحق، وقد جاء اسمهم أيضا من (مندى) 

أي العارفــون بوجــود الحــي العظيــم أي املوحــدون، 

وكذلــك  بـــ (الناصورائيــني ) وهــي تســمية قديمــة 

تعنــي (العارفون بأســرار الحياة) وكذلــك: الصابئة 

أي املصطبغون املتعمدون باســم الرب، لهم تســميات 

قديمة أخرى مثل (شلماني) وأبنيانهورا وتعني (أبناء 

النور).

أول بحث اهتم بديانة الصابئة صدر في الســويد عام 

1691، وعنوانــه (مندائيا والصابئــة األقدمني) لعبد 

الحميــد عبــادة، ويقــول الربيعي إن "هــذا البحث قد 

طبع في مطبعة الفرات ببغداد عام 1927 وهو ملخص 

حوار مطول اجراه عبادة مع رئيس الطائفة في العراق 

الشيخ كنزبرا دخيل بن عبدان في مدينة الناصرية".

ويقــول الربيعي نقال عن رشــيد الخيــون أن عبادة قد 

أخذ نصوصا كاملة من بحث للدمشــقي نقوال سيوفي 

نشــرها في مجلة (البيان ) واســتفاد منهــا بعد ذلك 

األب الكرملي وعبد الرزاق الحسني وسواهما.

ويتابع الربيعي بصبر طرق وأساليب الحذف واألضافة 

في كتب الحسني وسيوفي وعبادة  ودراور وسواهم.

الكتاب الــذي نحاوره يضــم أربعة عشــر فصال، ركز 

املؤلــف فيه فــي الفصــل األول علــى صــورة تاريخية 

مختصرة للطائفة، فيما أهتــم الفصل الثاني بأصول 

الصابئــة ولغتهم وممارســات االضطهاد ضدهم مما 

سبب نزوح عدد كبير منهم خارج وطنهم.

وفي هذا الفصل يثير املؤلف أســئلة عن الديانة األولى 

لرابعــة العدويــة وديانة الصحابي ســلمان الفارســي 

األولى، متحوال إلى تســجيل مهن الصابئة األساســية 

فــي صناعة الــزوارق وصناعة الحلــي الفضية واملينا 

خاصة  أضافة الى زراعة البساتني ورعايتها.

 فــي الفصــل الثالــث درس الربيعــي كتــب الصابئــة 

الدينية املتنوعة ومعتقداتهم في عوالم النور والظالم  

واالحراز الطلسمية.

ويؤكد املؤلــف ايمان الصابئة بالله الواحد وباســمائه 

املقدســة وتحذير كتاب الصابئة املقدس (الكنزا ربا) 

مــن عبادة الشــيطان وفــي الوقت ذاته تكــون االرواح  

وسيلة لالبتهال للذات العليا.

خصص الربيعــي الفصل الرابع للحديــث عن الحياة 

العامــة للصابئــي وســط مجتمعــه وطــرق  الوضــوء 

(الرشامة) الصالة والصيام والطبخ وموقف املندائي 

من الســحر والفلــك والتنجيم الذي يرفــض التعامل 

بهمــا، رغم أن الكثير من املندائيــني كانوا قريبني من 

السحر والتنجيم.

فــي ذات الفصل يوصف املؤلف طريقة ذبح االضاحي 

لدى املندائي عند النهر واملاء الجاري وضرورة اختيار 

الذكــر لألطعام بالنســبة للدجاج وســواه مع اختالف 

طريقة ذبح االضاحي  لعلماء الدين.

فــي الفصــول التاليــة يتابــع املؤلــف بتفصيــل مهــم 

معتقــدات الصابئــة بالكواكب وخلق العالم وحســاب 

الكواكــب، مع طريقة اختيار رجل الدين الســم املولود 

الجديد الفلكي (امللواشــة)، يــدرس طقوس أعيادهم 

وانــواع هــذه األعيــاد وتاريخيتهــا وطقــوس التعميد 

والتشكيالت القيادية الدينية للمندائيني.

ويتابــع املؤلف معتقــدات الصابئة في الحيــاة االخرة 

واملعاد.

وممــا يميز هــذا الكتــاب متابعتــه الدقيقــة للعادات 

والتقاليد االجتماعية لدى الصابئة واختالف السلوك 

االجتماعــي لــدى األجيــال الجديــدة التــي اتصلــت 

بالعالم الجديد واكتســبت عادات جديدة تقترب فيها 

مــن العالم الجديــد في الطعام والشــراب والســلوك 

االجتماعــي غيــر املنغلــق خصوصــا بعــد الهجــرات 

الكبيرة التي قامــت بها اعداد وفيرة من هذه الطائفة 

الــى دول اوروبــا واســتراليا واالميركيتــني، وهــو أمر 

ســاعد املجتمــع الخارجــي علــى الدخول إلــى العالم 

املندائــي املنغلــق علــى مجتمعــه، فــي وقــت حرصت 

فيــه التجمعــات  الثقافيــة املندائيــة املســتنيرة  على 

انشــاء الجمعيــات الثقافيــة الخاصــة بالطائفــة في 

شــتى البلدان واصدار مطبوعات خاصة تســاعد على 

الربــط الثقافــي- االجتماعي بــني  الصابئــة وهم في  

مستوطناتهم الجديدة في أرجاء العالم.

ويعــد كتــاب الباحــث الربيعي عــن (تاريــخ الصابئة 

املندائيني) أحدث موســوعة عن هــذه الديانة أعرافا 

بســبب  طــرأت  جديــدة  وتحــوالت  وســلوكا  وايمانــا 

التحــوالت الديموغرافيــة الجديدة وتطــورات الفكر 

العام لشباب الطائفة وهم يعيشون عاملهم الجديد.

 

 في الوقت الذي اتســعت وتعددت فيه املجالس واملنظمات والنقابات 

واالتحــادات الثقافية، فإن املتابع يلمس انحســار الحضور الشــعبي 

للفعاليــات املنظمــة التــي تقيمهــا تلــك الجهــات، وعلــى الجهــات 

املتخصصة هذه، التحرك الجدي ملناقشــة ظاهــرة العزوف املريع، 

ال ســيما وأن مــا نراه يؤكد وجــود خلل بنيوي في العالقــة الفاعلة ما 

بني طرفي املعادلة، والســعي لترميم تلك االنكســارات الحاصلة في 

الجســد الثقافي، ولكي ال نطلق الكالم علــى عواهنه، نأخذ باألرقام 

والوقائع انشطة أعرق مؤسستني ثقافيتني في محافظتنا بابل، وهما 

اتحاد األدباء ونقابة الفنانني، حيث يبلغ عدد األعضاء املســجلني في 

االتحاد بحدود (190) عضوًا، واعضاء النقابة يزيد على الـ (700) 

عضــو عامل فيها، لكــن الغريب في األمر أن ما من فعالية أســبوعية 

يقيمها االتحــاد إال واقتصر الحضور على ما ال يزيد حضور فعاليات 

نقابــة الفنانني (الجماهيرية) على أكثر من خمســني متابعًا، ونزيد 

املشــهد غرابة فنقول إن فــي بابل لوحدها جامعة رســمية وأكثر من 

جامعــة وكلية أهلية تضــم آالف الطالب، الــذي يفترض حضورهم 

النوعي لتلك األنشــطة الثقافيــة املتنوعة، وعلــى الجانب اآلخر من 

املشهد هناك العديد من املجالس األدبية التي تستوعب أعدادًا الفتة 

لالنتبــاه تزيــد فــي كل الحاالت على مــا تعاني منه أعــرق منظمتني 

ثقافيتــني، وال أريد هنا أن أشــير الــى تلك املجالس كــي ال تقع تحت 

طائلة اإلعالن املجاني ألنشــطة تلك املجالس التي حققت حضورها 

األســبوعي من خالل مــا تقدمه من أمســيات جميلة تشــهد حضور 

املــرأة البابلية بشــكل فاعل ومؤثر ومشــارك في إنضــاج الحوارات 

واملداخالت املنتجة.

وال أريــد فــي هــذا الحيز الضيــق اجتــراح املعجــزات وتغييــر آلية 

الفعاليــات والخــروج عــن نمطيتهــا املألوفــة التــي ما عــادت تغري 

باملتابعة والحضور واملشــاركة املثمرة ،  ولكــن أدعو مخلصًا الهيئات 

اإلداريــة التحــاد األدباء ونقابــة الفنانني على وجــه التخصيص الى 

عقد اجتماعات دورية للهيئات العامة بهدف مناقشــة الواقع الراهن 

ر 
ّ

لها، والســعي البتكار الجديد النوعي فــي تقديم الزاد الثقافي املعب

عن اهتمامات الجمهور وتطلعاته املشــروعة في النهوض باألداء بما 

يعــزز هيبة هذه املؤسســات وعراقتهــا وعمقها التاريخــي الذي كنا 

نفتخر به على الدوام ،  وليس بكثير على أهل الشأن الثقافي من بذل 

الجهــود املثمرة إلدامــة زخم الفعل املنظم واالرتقاء بمســتوياته الى 

األهداف املنشودة، وما دامت اإلمكانات املادية متوفرة، فعلى هاتني 

املؤسســتني العمل على اصدار مطبوع فصلي يوثق األنشــطة النوعية 

بشــكل منظم، وال بد فــي نهاية املطاف من إعادة النظر في شــروط 

العضويــة لهذه املنظمــات املتخصصــة، ومغادرة نمــط األخوانيات 

واملنافــع الذاتيــة، وإال ســنصحو ذات يــوم وقــد زاد عــدد األعضاء 

بشــكل مريع من غير النظر إلى الكفاءة واملوهبة، والت ساعة مندم، 

وأخيرًا..

أدعــو األصدقــاء في اتحاد ادبــاء بابل ونقابة الفنانني إلى االســراع 

في وضع الحلول والخــروج بأفضل النتائج التي تديم زخم زهونا في 

ثقافة بابل ومبدعيها األعزاء.
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حقق فريق القاسم فوزا ثمينا على القوة الجوية بأربعة أهداف مقابل ثالثة في اللقاء الذي احتضنه ملعب الشعب 

الدولي مساء أمس السبت ضمن ختام مواجهات الجولة الثانية من املرحلة الثانية لدوري الكرة املمتاز.وفي بقية 

نتائج مباريات األمس استعاد فريق النجف نغمة الفوز بعد تفوقه على مضيفه نفط البصرة بهدفني من دون مقابل.

وأحرز هدفي النجف مازن فياض في الشوط األول وأضاف زميله محمد مزهر الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة 

من الوقت املحتسب بدل الضائع للشوط الثاني، وحقق الحدود فوزا كبيرا على النفط بأربعة أهداف مقابل هدف 

وحيد، بينما حسم التعادل السلبي مواجهة الصناعة وضيفه زاخو.

توج منتخبنا للشباب بكرة القدم، يوم أمس 

أمام  خسارته  بعد  الثاني  باملركز  السبت 

أوزبكستان بهدف نظيف في املباراة النهائية 

لكأس آسيا تحت 20 عاما التي أقيمت بينهما 

وسجل  طشقند،  بالعاصمة  ميلي  ملعب  في 

هدف الفوز الالعب رحمنالييف في الدقيقة 

70 من ركلة جزاء، وقد قدم ليوث الرافدين 

ونجح  القارية  املسابقة  خالل  مشرفًا   
ً

أداء

املؤهلة  األربع  البطاقات  إحدى  خطف  في 

التي  الفئة  لهذه  العالم  كأس  نهائيات  إلى 

ستحتضنها إندونيسيا منتصف أيار املقبل.

فرض "أصحاب األرض" هيمنتهم الواضحة 

حيث  مــن  األول  الــشــوط  مــجــريــات  على 

بواسطة  مرمانا  إلى  الوصول  مــرات  عدد 

وقد  امللعب،  وسط  من  السريعة  التحوالت 

لحارسنا  الفتًا  تألقًا  اللقاء  دقائق  شهدت 

ــذ شــبــاكــنــا من  ــق حــســني حــســن الـــذي أن

محاوالت عديدة وتعامل ببراعة مع تمريرة 

الذي  جورابوف  الخلف  من  للمنطلق  بينية 

تسلم كرة خطيرة من زميله الجناح جانوف، 

لالعب  فرصتني  يقظته  حسمت  وكذلك 

في  لجورابوف  وأخــرى  فايزاليف  الخطير 

فردية  محاولة  إلى  باإلضافة   24 الدقيقة 

أخيرة من الالعب إحسانوف.

دفاعيًا  تحفظًا  منتخبنا  أبدى  املقابل،  في 

املنافس  فــورة  امتصاص  ملحاولة  خططيًا 

الغفيرة،  جماهيره  أصوات  على  لعب  الذي 

هذا  في  جهده  استنزاف  إلــى  باإلضافة 

الشوط لكن الهجمات العراقية افتقدت إلى 

في  السيما  االرتباك  بعض  وشابها  الدقة 

لعلي  محاولتان  وأبرزها  األخيرة،  اللمسات 

جاسم، األولى في الدقيقة 28 عندما استغل 

واألخرى  األوزبكي،  الدفاع  من  خاطئة  كرة 

مراوغته  فــي  أفلح  حــني   37 الدقيقة  فــي 

للمدافعني األوزبك لكنه تباطأ في التسديد 

بويموردوف  الــحــارس  إلــى  كرته  لتذهب 

لكال  السلبي  بالتعادل  األول  الشوط  لينتهي 

املنتخبني.

في الشوط الثاني، تحرر منتخبنا قليال من 

على  مراهنا  الهجمات  بشن  وشرع  تحفظه 

جاسم  علي  واستمر  املقابل  مدافعي  أخطاء 

في تهديد الدفاعات األوزبكية عند الدقيقة 

أحضان  ــى  إل تــهــادت  تسديدته  لكن   51

ملحاولة  تصدى  الذي  بويموردوف،  الحارس 

القادر  عبد  قبل  من   64 الدقيقة  في  ثانية 

أيوب الذي انفرد به.

رافشان  أوزبكستان  ــدرب  م لجأ  بـــدوره، 

زج  عندما  التبديالت  خيار  إلى  حيدروف 

خالد  وزميله  الــرزاقــوف  عبد  بالالعبني 

الفريق  نجح   70 الدقيقة  ــي  وف خــنــوف، 

األوزبكي في تسجيل هدف التقدم عبر ركلة 

رحمنالييف،  الالعب  بنجاح  نفذها  جزاء 

هو  محمد  عماد  مدربنا  دفــع  جانبه،  من 

من  سلسلة  ــرى  وأج أوراقــه  بجميع  اآلخــر 

الهجومي  خطه  تنشيط  هدفها  التبديالت 

وشربيل  علي  أســهــر  الالعبني  بواسطة 

منتخبنا   شكل  وقد  جميل  ومحمد  شمعون 

خطورة واضحة على منافسه وأضاع العبونا 

للتسجيل  السانحة  الــفــرص  مــن  العديد 

بالهدف  أوزبكستان  بفوز  اللقاء  لينتهي 

في مرة  ألول  القاري  اللقب  ويحرز   الوحيد 

 تاريخه.

رائعة  انطالقة  املاضي  القرن  من  الستينات  مرحلة  شهدت 

على  العربية  البطوالت  كؤوس  تحصد  وهي  العراقية  للكرة 

بغداد في  نتذكر منها ما جرى في  الوطنية  املنتخبات  مستوى 

التي  البطولة  في  العرب  بكأس  فريقنا  توج  حينما   1966 العام 

قيمت بملعب الكشافة ونقلها تلفزيون بغداد مباشرة ملشاهديه 
ُ
أ

املهاجم  يتقدمهم  آنذاك  العبينا  بني  تنسى  ال  فنية  محاورة 

كوركيس إسماعيل والحارس السوري فارس السلطجي أسفرت 

ليضيف  ملنتخبنا  اللقب  منحت  األشقاء  شباك  في  هدفني  عن 

نسخة أخرى من األلقاب العربية لرصيده الذي ناله في الكويت 

وطرابلس وغيرها 

ثقافة البطل وصورة املنجز تعددت في تلك املرحلة قبل عقود 

تنظيمه  فرصة  العراق  اقتنص  حينما  أكبر  بشكل  وأوضحت 

 1972 عام  بغداد  في  الثانية  للمرة  العسكري  العالم  كأس 

وتعددت  بشير  عادل  الراحل  بقيادة  له  األول  اللقب  ليخطف 

والكويت   1977 دمشق  نسخ  في  املسابقة  بهذه  اإلنجاز  مرات 

في  ذكرياتها  أجمل  كرتنا  وتركت  أذربيجان  في  و2013   1979

والدورة  الخليج  وبطوالت  واآلسيوية  العربية  األندية  بطوالت 

العربية واآلسيوية في عقود السبعينيات والثمانينيات .

األمم  بلقب  وفــازت  واحــدة  مرة  للمونديال  وصلت  أنها  ومع 

اآلســيــويــة مـــرة واحــــدة أيــضــًا لكن 

لها الحظوة  الشبابية كانت  منتخباتنا 

في نيل األلقاب والصعود على منصات 

في   1975 العام  في  والبداية  التتويج 

البطولة  لقب  تقاسمنا  حينما  الكويت 

بحسب  اإليراني  الفريق  مع  مناصفة 

لنا  وقــدمــت  آنـــذاك  املسابقة  نظام 

الهداف  وعل  كاظم  أسماء  املالعب 

األمني  الحارس  شبيب  وكاظم  البارع 

وجمال  أوديشو  وأيــوب  علوان  ويحيى 

العام  وفي  وغيرهم  علي  وشاكر  علي 

جاسم  ومهدي  لعيبي  وحسني  سعيد  حسني  النجوم  برز   1977

الجنابي  ــادي  وه علي  محمد  ــاد  وإي الصاحب  عبد  ومهدي 

اإلنجاز  وتكرر  اإليراني  امللعب  في  اللقب  وحصدنا  وغيرهم 

في العام 1078 في دكا البنغالية وفزنا باللقب الثالث بإمضاء 

وكتيبته  ومن معطف  الهداف  جيل آخر تزعمه حارس محمد 

تلك البطولة قدم العديد من املواهب أوراق اعتمادهم الدولية 

الثمانينات بإشراف  أواخر  تلك األجواء في جيل  وشهدنا مثل 

كاظم  سمير  أمثال  من  مثابرين  والعبني  جسام  أنور  املدرب 

الحميد  عبد  وسعد  عطية  وعباس  حسني  وليث  هاشم  وعماد 

لكرتنا  حمد  عدنان  املــدرب  وقدم  وغيرهم  شنيشل  وراضــي 

باللقب  ليظفر  والقارية  اإلقليمية  حدودها  تخطت  مواهب 

أوملبياد  في  الرابع  باملركز  وأكملها   2000 العام  في  اآلسيوي 

أثينا 2004 بوجوه عامرة باإلبداع مثل عماد محمد ونشاة أكرم 

ويونس محمود ومهدي كريم وأحمد مناجد وهوار املال محمد 

والبقية .

شاكر  حكيم  املدرب  بقيادة  للنجومية  طريقه  شق  آخر  جيل 

في   2013 العام  في  الشباب  مونديال  وبلغ   2012 العام  في 

وسيف  الرحيم  عبد  مهند  معطفه  من  خرج  رابعًا  وحل  تركيا 

وضرغام  حميد  محمد  والــحــارس  شوكان  ومحمد   سلمان 

 ليطل علينا 
ً
إسماعيل.انتظر عشاق الكرة في بلدنا عقدًا كامال

آفة  من  أدواتــه  معظم  تشذيب  تم  سليم  بشكل  تأسس  فريق 

التزوير وبلغ أعلى مديات املنافسة القارية بقيادة محلية شابة 

عمادها العماد محمد وترنو للغد بمجهر التحدي واملطاولة فهل 

ستفلح في ترتيب أوراق الغد؟

محطات رياضية

واصل فريق الشرطة صدارته لجدول الترتيب العام بعد ختام 

الجولة الخامسة من املرحلة الثانية  لدوري كرة اليد املمتاز 

املباراة  في   ،(23  -  36) بنتيجة  الكرخ  نظيره  على  تغلبه  إثر 

التي أقيمت مساء أمس األول في املدرسة التخصصية.

به  خص  تصريح  في  صاحب  ظافر  الشرطة  مــدرب  وقــال 

"الصباح الرياضي" : إن الفوز الذي تحقق على الكرخ سيمنح 

مستويات  تقديم  ملواصلة  األمــام  إلى  معنوية  دفعة  فريقه 

إلى  والسعي  اللقب  على  املحافظة  رحلة  في  سهم 
ُ

ت متميزة 

إضافة كأس سابعة لخزائن القيثارة الخضراء.

وأضاف أن املرحلة الثانية من الدوري ستكون مهمة لفريقه، 

وأن األدوار املقبلة مهمة وحاسمة في رحلة البحث عن اللقب 

باالعتماد على إمكانيات الالعبني املحليني مع وجود محترف 

وحيد .

وأوضح أن الفترة التي ستسبق املواجهة املقبلة أمام كربالء 

ستكون فرصة أمام املالك التدريبي لتحضير الالعبني، كما 

القوة  نقاط  على  للوقوف  جيدًا  املنافس  دراسة  على  سنعمل 

والضعف لديه للخروج بنتيجة مرضية والفوز بنقاط املباراة.

وفي بقية نتائج مباريات الجولة الخامسة تغلب فريق الحشد 

الشعبي على كربالء بنتيجة (39 - 26)، بينما تمكن الجيش 

فريقي  عد  حني  في   ،(21  -  35) بـ  الكوت  على  التفوق  من 

حضور  لعدم   (0  -  10) بنتيجة  فائزين  ميسان  ونفط  ديإلى 

الناصرية والخليج العربي.
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من املؤمل أن تغادرنا، فجر اليوم األحد، 

إلى  القدم  بكرة  األوملبي  منتخبنا  بعثة 

بطولة  في  للمشاركة  الدوحة  العاصمة 

قطر الدولية للمنتخبات اآلسيوية تحت 

الثاني  من  للمدة  تقام  التي  عامًا   23

والعشرين ولغاية الثامن والعشرين من 

آذار الحالي، إلى جانب تسعة منتخبات 

ــارات،  اإلم املستضيف)،  هي:(البلد 

تايالند،  الجنوبية،  وكوريا  والسعودية، 

فيتنام، قيرغيزستان، عمان، والكويت.

راضي  األوملبي  منتخبنا  مدرب  وقال 

"الصباح  به  خص  تصريح  في  شنيشل 

يعد  الــدوحــة  تجمع  إن"  الــريــاضــي": 

قبل  الفريق  لتجهيز  مثالية  محطة 

إقامتها  املقررة  آسيا  غرب  منافسات 

املقبل  حزيران  منتصف  العراق  في 

التي  اآلسيوية  التصفيات  جانب  إلى 

املقبل  أيلول  شهر  في  الدوحة  تحتضها 

باإلضافة إلى توظيف إمكانية الالعبني 

بالشكل األمثل " . 

مشتركًا  تعاونًا  "هناك  أن  عن  وكشف 

املالك  مع  واألفــكــار  ــرؤى  ال حيث  من 

التدريبي للمنتخب األول بقيادة املدرب 

الكرة  واقع  لتطوير  كاساس  اإلسباني 

نفسه  الوقت  في  مشيدًا  العراقية"، 

على  حرص  الذي  الكرة  اتحاد  بــدور" 

التوجه  قبل  الدعم  أنواع  جميع  توفير 

الالعبني  بتفريغ  السيما  الدوحة  إلى 

الوحدات  تكثيف  بغية  أنديتهم  من 

انطالق  قبل  وإيابًا  صباحًا  التدريبية 

البطولة " .

سيخوض  "األوملــبــي  أن  شنيشل  وأكــد 

الشهر  من  ـــ22  ال في  مواجهته  ــى  أول

ومن  فيتنام  منتخب  أمـــام  الحالي 

مع  منه  والعشرين  الخامس  في  ثم 

الثامن  في  وبعدها  الجنوبية  كوريا 

الذي تحدده  الفرق  والعشرين مع أحد 

طاقمه   " أن"  مضيفًا  الجولتني"،  نتائج 

التدريبي لديه فكرة تحليلية شاملة عن 

املنتخبات التي سيقابلها " .
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ذكــر مدرب حــراس مرمــى الزوراء 

عماد هاشــم أن فريقه حقــق نتيجة 

مهمة أمام أحد املنافسني على اللقب، 

عقــب تغلبــه علــى نظيــره الشــرطة 

بهدفــني مقابــل هدف واحــد ضمن 

الجولة الـــ21، ليعلــن عودته مجددًا 

لدائــرة الصــراع مــن أجــل الظفــر 

بــدرع الدوري املمتــاز، في حني يرى 

عضــو املــالك التدريبي املســاعد 

لكــرة القيثارة حســني عبد الواحد 

األخضــر  يحالــف  لــم  الحــظ  أن 

النــوارس ليتلقى الخســارة  أمــام 

الثالثــة لــه باملوســم الحالي.وقال 

(الصباح الرياضي): إن  هاشــم لـ

فريقــه كان دون املســتوى املطلوب 

خــرج  الــذي  األول،  الشــوط  فــي 

منــه متأخــرًا بهدف واحــد مقابل 

الشــيء، مضيفًا  أن العبي الزوراء 

قدموا مستويات جيدة في النصف 

الثانــي مــن اللقــاء، لينجحــوا في 

بفضل  لصالحهــم  النتيجــة  قلــب 

تطبيقهم لتوجيهات الجهاز الفني.

فــي  يعــد  الفــوز  أن  إلــى  واشــار 

غايــة األهميــة، وذلــك ألنــه جاء 

على حســاب الشــرطة أحــد أبرز 

النقــاط  أن  مبينــًا  املنافســني، 

الثالث أســهمت في عــودة الفريق 

للمربع الذهبي ودائرة الصراع من 

أجل تحقيق لقب الدوري، على أمل 

مواصلة سلســلة االنتصــارات في 

الجولــة املقبلة عندمــا يلعب أمام 

زاخو لحساب األسبوع الـ22.

بدوره أوضح عبد الواحد أن الحظ 

 في بعض الفرص التي 
ً
وقف حائال

اتيحــت لالعبــي القيثــارة، أمــام 

تطلعــات فريقــه الــذي كان يأمــل 

الفوز في اللقاء األخير بغية املضي 

قدمًا نحو توســيع الفارق مع أقرب 

املنافسني، مبينًا أن غياب التركيز 

والتســرع في إنهــاء الهجمات حاال 

دون تحقيــق الهــدف املنشــود، إذ 

كان مــن املمكــن أن تنتهــي نتيجة 

املباراة بالتعادل اإليجابي.

الحــظ  عــن  الحديــث  أن  وتابــع 

والتوفيــق ال يقلل من فــوز الزوراء 

الذي لعب بروح قتالية عالية ونجح 

في قلب املوازين وخرج بفوز ثمني.

وأكمل عبد الواحد أن فريقه عازم 

في املواجهــة املقبلة على التعويض 

ومصالحة  املســار  تصحيح  بهدف 

الجماهيــر، إضافــة إلــى الطموح 

املشــروع بمواصلــة املنافســة على 

الدرع حتــى الرمق األخير، بتواجد 

جميع مقومات النجاح.

الرياضــي): إن  (الصبــاح  لـ الواســطي  وقــال 

 
ً
النســخة الحاليــة مــن البطولة شــهدت إقباال

واســعًا من األنديــة املحلية، من أجل املشــاركة 

والتنافس على املراكز األولى، إذ أفرزت طاقات 

شبابية واعدة ســتكون مؤهلة لتمثيل املنتخبات 

الوطنية مستقبال.

وأضــاف أن نتائــج البطولة أســفرت عــن فوز 

نــادي الحــدود باملركــز األول فرقيًا فــي نظام 

(بوينت فايتنغ) برصيد (44 نقطة)، وحل غاز 

الجنوب ثانيًا وله (24 نقطــة)، بينما جاء نفط 

البصــرة ثالثــًا بعد أن جمع (19 نقطــة).  وتابع 

أن نفــط البصرة توج بلقب منافســات (الكيك 

اليت) برصيد (24 نقطة)، بينما احتل السالم 

(22 نقطة)، وكان املركز الثالث من  الوصافة بـ

نصيب االتفاق الذي جمع (12 نقطة)، في حني 

تفوق نــادي الصحة بنظــام (اليــت كونتاكت) 

عقب حصوله على أكبر عــدد من النقاط بواقع 

(14 نقطــة)، وجاء فريــق غاز الجنــوب ثانيًا، 

والكوت ثالثًا في جدول الترتيب. وأكد الواسطي 

أن اتحــاده يعمل جاهــدًا لالرتقــاء باللعبة إلى 

مســتوى التطلعــات والطموحــات، وذلــك مــن 

خــالل اعتمــاد خطــة عمــل مدروســة متكاملة 

وشــاملة، عبر زيادة عدد األندية وتوسيع قاعدة 

الرياضيني املمارسني لرياضة الكيك بوكسينغ، 

اضافة إلى تنظيم عدة مســابقات بشكل دوري 

ومنتظم علــى مســتوى املحافظات، كمــا يعمل 

االتحــاد بشــكل دؤوب علــى إعــداد املنتخبات 

الوطنيــة بصــورة مثالية تحضيرًا للمشــاركات 

ســهم فــي تحقيــق املزيد من 
ُ

الخارجيــة، بما ي

اإلنجازات عربيًا وقاريًا وعامليًا.

 

تعثــر منتخبنــا الوطني بالكابــادي في رابع 

أدوار بطولــة كاس بانجاباندو ضمن مرحلة 

املنافســات التمهيديــة، عندما خســر أمام 

مســتضيف البطولــة وأقــوى املنتخبات من 

ناحية الخبــرة بنغالديش وبنتيجة 33 / 49 ، 

 قويًا في مباراة اتســمت 
ً

وقدم منتخبنا أداء

بالندية واإلثارة والرغبة الجامحة بالفوز ( 

بحســب موقع اتحاد اللعبــة )، إال أن الحظ 

إلــى جانــب الخبرة رجــح كفــة بنغالديش 

الــذي اســتثمر عاملــي األرض والجمهــور، 

ضمــن  وحيــدة  مبــاراة  ملنتخبنــا  وتبقــت 

مجموعتــه أمــام إنكلتــرا .  وكان منتخبنــا 

بالكبادي قد تغلب في ثالث مباريات ضمن 

مجموعتــه األولى أمــام األرجنتني 56 / 28 ، 

وعلــى النيبال في مباراة مثيــرة وصعبة 49 

/ 48 ، وتخطــى نظيــره البولنــدي 38 / 31. 

علــى صعيد متصل أشــاد الســفير العراقي 

لــدى بنغالديش خالل زيارته للوفد في مقر 

إقامته باملستوى الكبير الذي قدمه املنتخب 

خــالل املباريــات األخيــرة التــي خاضها، 

متعهدًا بتذليل جميع الصعوبات التي تواجه 

الفريــق خالل مســيرته فــي البطولــة، من 

جانبه أعــرب رئيس اتحــاد الكابادي كريم 

عبيد عن ســعادته لهذه الزيارة التي تشــكل 

حافزًا معنويًا لدى الالعبني لتقديم األفضل 

في املباريات املقبلة .
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شــدد اتحــاد البليــارد والســنوكر علــى أهمية 

توســيع القاعدة النســوية عبر متابعــة املراكز 

التدريبية ملختلف الفئــات العمرية، وإحاطتهن 

بأحــدث املتغيــرات التي طــرأت علــى القانون 

الدولي عبــر الدورات التحكيمية، الســيما قبل 

مشــاركة منتخبنــا النســوي في بطولــة العرب 

للســيدات التي تستضيفها الســعودية في شهر 

حزيران املقبل.   

وقالت رشــا التميمي نائب رئيس اتحاد البليارد 

والســنوكر فــي تصريــح خصــت بــه "الصباح 

الرياضي :إن" اتحادها حرص على تشكيل فرق 

نسوية لتوسيع القاعدة واختيار األفضل لتمثيل 

العــراق فــي االســتحقاقات الخارجيــة أقربها 

بطولة العرب للســيدات التي تقام في األسابيع 

املقبلة في الســعودية، مشــددة في الوقت نفسه 

علــى أهميــة " متابعة املراكــز التدريبيــة التي 

تشــهد تواجــد الالعبات املوهوبــات إلى جانب 

عقد لقاءات مع ممثلي األندية وبدعم من رئيس 

االتحاد شمس الدين عبد العال" .

وأضافت أن " تلك الخطوات فتحت املجال أمام 

اتحاد اللعبــة الختيار عناصر متميزة من حيث 

األداء واملهارات" ، موضحة أن " معسكرًا تدريبًا 

داخليــًا تم تخصيصه لتلــك املجموعة املختارة 

من الالعبات اللواتي سيشــكلن الجيل الرئيس 

للرياضة النسوية في البليارد والسنوكر" .

وأوضحــت التميمي أن " مســاء اليوم سيشــهد 

إقامــة دورة تحكيميــة عبر تطبيــق الزوم (اون 

اليــن) تســتمر ثالثة أيــام بعــد التنســيق بني 

االتحــاد املركــزي ونــادي فتاة أيــش الرياضي 

لتطويــر الثقافــة القانونية واطالع املشــاركني 

على آخر تحديثات اللعبة " .

ونوهــت بــأن " اتحــاد اللعبــة وضــع ضوابــط 

للمشــاركني من كال الجنسني، أبرزها أن يكون 

الحكــم املتقــدم دون 20عامــًا وأن االنتســاب 

عــن طريــق االتحــاد الفرعــي أو نــادي فتــاة 

أيــش الرياضــي فقــط إلــى جانب دفع رســوم 

االشــتراك، على أن ينال املتقدم شهادة تحكيم 

معتمــدة مــن اتحــاد اللعبة بصفة حكــم درجة 

ثالثــة"، مؤكدة أن " الــدورة تشــمل أيضًا إلقاء 

محاضرات نظرية وعملية في الجانبني اإلداري 

والنفسي إذ يحاضر فيها الحكم الدولي فارس 

طــه العبدلي رئيــس لجنة الحكام فــي االتحاد 

املركزي ".

 

تحتضن قاعة الشــعب املغلقة، اليوم األحد، مباراتني ضمن الدور نصف النهائي لبطولة 

دوري الدرجــة الثانية بكرة الســلة، إذ يلعب في الثانية ظهرًا فريقــا التجارة ودربندخان 

تليها مواجهة تجمع نفط ميســان واليقظة، وحدد اتحاد اللعبة غدًا االثنني موعدًا إلجراء 

املباراة النهائية يلتقي فيها الفائزان من لقاء نصف النهائي، بينما يلعب الخاســران على 

املركزين الثالث والرابع . وكانت مباريات ربع نهائي البطولة قد أسفرت عن فوز التجارة 

علــى الرفاعــي 75 / 51 نقطــة، ودربندخان علــى الروضتني 82 / 41 ، وعــد االتحاد  نفط 

ميســان فائزًا على العمــال 20 /0 ، لعدم حضور األخير ولنفس الســبب عد اليقظة فائزًا 

علــى ســوران 20 / 0 .  على صعيد آخر، يشــارك الحكمان العراقيــان ضرغام علي حامد 

وياســر عامر جاسم في معسكر الحكام الذي ينظمه االتحاد القطري بالتعاون مع نظيره 

اآلســيوي ويســتمر خمســة أيام، ويحاضر في الدورة التي يشــارك فيها 50 حكمًا يمثلون 

20 دولــة كل من بول دياســبارا من الواليــات املتحدة األميركية واإلســباني ميكيل بيريز 

والصربي بيتر ســودك واللبناني مروان ايكو، ورئيس حكام آســيا وايلد مارسيل والحكم 

املختــص بلعبــة 3 × 3 ايريــك بيرتالند . ويتضمن املعســكر محاضــرات صباحية للياقة 

البدنية بإشراف مدرب مختص ومباريات ومحاضرات مسائية . وفي سياق نتائج الدوري 

املمتاز تغلب زاخو على دجلة الجامعة 45 / 41 نقطة ، وحصل العب زاخو املحترف ايزاك 

 10 نقاط و18 متابعة و5 مناوالت حاسمة  .
ً
بانكز على لقب األفضل في املباراة مسجال
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يقــول الكابنت جمــال علي: " إن االتجــاه إلقامة 

دوري املحترفــني هو مطلب الجميــع، لالرتقاء 

بكــرة القدم العراقيــة، وتقليل حاالت الفســاد 

التي عصفت بها فــي الفترة األخيرة، لكن هذه 

ي فقط 
ّ
املطالب ال يمكن إقامتها بالنيات والتمن

فــي ظل غياب تام للفكر االحترافي والذي يكاد 

يكون معدومًا." 

قــات التي مــن املمكن 
ّ

وأضــاف: مــن أبرز املعو

ســهم بصعوبة إقامــة دوري املحترفني هي 
ُ

أن ت

ضعف البنيــة التحتية ملختلف األندية، واعتماد 

إدارات األنديــة وبشــكل كبيــر جدًا علــى املال 

العالــم، ومــا يمثله مــن عقبة كبيــرة وصعوبة 

حقيقية إلقامة هكذا خطوة.

وذكر: " كان باإلمــكان تحقيق مثل هكذا خطوة 

فــي ظل اســتغالل ضوابط الرخصة اآلســيوية 

التي كانــت ســتمثل البوابة الحقيقيــة للدخول 

لالحتــراف الحقيقــي، وهنا البد لنا أن نشــدد 

ر أرضية املالعب والتي 
ّ
على ضرورة وأهمية توف

قــد تكون بمفردهــا غير كافية للتفــاؤل بإقامة 

الــدوري االحترافــي، فامللعــب البــد أن يكــون 

 من جميع النواحــي من حيث النظافة 
ً
متكامال

وجميع مســتلزمات الراحة، وأقصــد بها راحة 

الالعب واإلداري والحكم وحتى املتفرج."

واختتم جمال حديثه: أنــا متفائل بإقامة دوري 

محترفني، لكني اعتقد أن هذا املشروع سيكون 

علــى مراحل وســنوات ونحــاول قــدر اإلمكان 

ــة الدولة، 
ّ

ص مــن االعتماد علــى ميزاني
ّ
التخل

واســتغالل موارد أخرى، وتنمية تلك املوارد ولو 

ة مشتركة مع الدولة، وهذا أسلم الحلول.
ّ

بخط

 

أما الالعب الدولي السابق سمير كاظم، فيقول 

 
ّ

:" إن انطــالق دوري املحترفــني ضــرورة البــد

منها، وإقامته يجب أن تكون بشــروط وقوانني، 

ــل املباشــر مــن قبــل 
ّ

هــا هــو التدخ
ّ

ومــن أهم

لة بشخص رئيس الوزراء 
ّ
الحكومة العراقية ممث

محمد شياع الســوداني وذلك بقيامه بالضغط 

على وزرائه وتوجيههم بإعطاء األوامر لرؤســاء 

الهيئــات اإلدارية لألندية الرياضيــة، والقيام 

التابعــة  باألراضــي  الخاصــة  باالســتثمارات 

لألندية" .

وذكــر " علــى ســبيل املثــال، االتفاق علــى بناء 

ملعــب كامل للنــادي الفالني، ويجــب أن يكون 

 مــن ناحيــة بنــاء املرافق 
ً
هــذا البنــاء كامــال

األخرى كمالعب التمارين والقاعات الرياضية 

املختلفــة وأقســام فندقيــة وغيرهــا، وإذا مــا 

تعــذر عليهم القيــام بتلك الواجبــات فهنا البد 

مــن اإليعــاز للهيئــات اإلداريــة لتلــك األندية 

وبطلــب من الوزير املســؤول عنهــا بالتعاقد مع 

 شــركات عامليــة خاصــة لتنفيذ مشــروع دوري 

املحترفني" .

ويوضح كاظــم : من النقــاط الجوهرية إلقامة 

دوري املحترفــني هــو الضغــط علــى الهيئــات 

اإلدارية بتصفية جميــع الديون املتراكمة جراء 

التخطيــط الخاطئ لهذه العمليــة، بعدما يقوم 

اتحــاد كــرة القــدم بإصــدار أوامــره للهيئات 

املترتبــة  الديــون  بجميــع  بتزويــده  اإلداريــة 

عليها، وبخالف ذلك اإلجــراء يمنع أي ناد من 

املشــاركة في املسابقة للموســم الذي يطبق به 

هذا اإلجراء"  .

ويضيــف: مــن الخطــوات التــي يجــب أن تقام 

بأقــرب وقت هــو قيــام االتحاد بدخــول جميع 

املدربــني العاملــني فــي الــدوري في الــدورات 

التدريبيــة من أجــل الحصول على الشــهادات 

التدريبيــة املتعمدة واملطلوبة مــن الفيفا والتي 

تسمح لهم بالعمل تحت مظلة القانون" .

 

ويــرى د.كاظــم العبــادي الباحــث العلمــي في 

شــؤون كرة القدم " ال يختلف اثنــان في العراق 

علــى أهميــة التحــول إلقامــة بطولــة الــدوري 

 مــن دوري أنديــة 
ً
العراقــي للمحترفــني بــدال

الدرجــة املمتازة لكن االختــالف على التنظيم 

 قبــل الشــروع 
ً
وتلبيــة الشــروط املطلوبــة أوال

بإقامة مثــل هذه البطولة يحتــاج إلى مكمالت 

أربعة قبــل الشــروع بإطــالق دوري املحترفني 

وهــي قانون األندية وتلبية 38 شــرطًا أساســيًا 

من نظــام رخصة األندية اآلســيوية وتأســيس 

رابطة أندية كرة القدم والتي ستتولى مسؤولية 

إقامــة الدوري ووضع النظام األساســي لدوري 

املحترفني وتنظيــم الحوافز وتحديد الفرق وال 

أعرف ملاذا تغاضــى اتحاد كرة القدم عن هذه 

العقبــات الكثيرة، وال أعرف على ماذا يســتند 

ف 
ّ

فــي إطــالق دوري املحترفــني فهــو لــم يعر

ف االحتراف الذي ســيرتبط 
ّ

الدوري ولم يعــر

باملسابقة"!

وأضاف " قانون األندية الحالية ال يســاعد على 

إطالق الدوري، ألن األندية الحالية تعتمد على 

املــال العام كليــًا وهيكليتها ال تلبــي االحترافية 

املطلوبــة للمســابقة، لذلــك نحتاج إلــى قانون 

أندية جديد يشترط فيه أن يلبي نظام الرخص 

اآلسيوية، وأحد شروطها تحويل األندية للقطاع 

الخــاص، والعمل بنظام األســهم والشــركات، 

وأن تتخلى اإلدارات العســكرية واملؤسسات عن 

ارتباطها بفرق كرة القدم، وهذا شرط أساسي 

عجــز العراق عــن تحقيقه منذ تأســيس أندية 

كرة القــدم ومنذ إعالن االتحاد اآلســيوي قبل 

10 أعوام عن هذا الشرط"!!

واستطرد العبادي :استغرب كثيرًا توجه االتحاد 

العراقي إلى الليغا لتنظم دوري املحترفني، ألن 

الليغا مؤسســة منفصلة عن اتحــاد كرة القدم 

اإلسباني وتعمل بشكل مستقل وهي تمثل رابطة 

أندية الدرجة املمتازة في إســبانيا، السيما أننا 

لغايــة اآلن ال نعرف من هي األندية املحلية التي 

ســتلعب في املســابقة وكيف ســتعرف أنها فرق 

محترفة، ويفترض أن تشــكل هذه الفرق رابطة 

كــرة القــدم لتنظــم مســابقة دوري املحترفني 

 من اتحاد الكرة 
ً
وتوقع عقد الشراكة الليغا بدال

العراقي"!!

وخلص إلى أن توقيع اتحاد كرة القدم العراقي 

مع الليغا عقد تنظيم دوري املحترفني ســيكون 

قنبلــة موقوتــة ممكــن انفجارها فــي أي وقت، 

فاتحاد كــرة القدم وهو منظمــة مجتمع مدني 

ال تخضــع للبلــد وتخضــع للفيفــا وليــس مــن 

مسؤوليتها تنظيم دوري بهذا املستوى، وأنها إن 

وقعت العقد مع الليغا فإنها بذلك تريد أن تجبر 

على أن يكــون دوري املحترفني تحــت إدارتها - 

وهذا األمر قد يجعل األندية تخرج عنها وتشكل 

الرابطة بنفســها وتتــرك االتحاد وتشــل عمل 

اتفاق اتحاد كرة القدم مع الليغا.
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ولم يحقق برشلونة لقب الدوري منذ عام 2019 

األحد  بموقعة  وفوزه  فالفيردي،  إرنستو  بقيادة 

عن  يبتعدون  هرنانديس  تشافي  رجال  سيجعل 

النادي امللكي بفارق 12 نقطة في الصدارة.

مستحقة  مكافأة  بمثابة  باللقب  الفوز  وسيكون 

إعادة  أجل  من  بذله  الذي  الجهد  على  لتشافي 

املالية  األزمة  رغم  السابقة  مكانته  إلى  الفريق 

عن  التخلي  إلــى  النادي  دفعت  التي  الحادة 

لصالح  ميسي  ليونيل  األرجنتيني  أسطورته 

باريس سان جرمان الفرنسي.

وعرف رئيس النادي جوان البورتا كيف يتعامل 

التعاقدات  وأجــرى  الصعب  املالي  الوضع  مع 

املؤثرة جدًا بضم البولندي روبرت ليفاندوفسي 

من  رافينيا  والبرازيلي  كونديه  جول  والفرنسي 

خالل بيع الحقوق التلفزيونية املستقبلية.

ــدوري  ل املجموعات  دور  مــن  ــروج  ــخ ال لكن 

ثمن  إلى  املؤهل  امللحق  من  وثم  أوروبــا  أبطال 

يونايتد  مانشستر  يد  على  ليغ"  "يوروبا  نهائي 

عظماء  بني  العودة  مسار  أن  أظهر  اإلنكليزي، 

.
ً
القارة ما زال طويال

وفي املواجهة األولى بني الفريقني هذا املوسم، 

خرج ريال منتصرًا 3 - 1 في تشرين األول، لكن 

وأظهر  حينها  منذ  كثيرًا  تطور  تشافي  فريق 

هذا التطور من خالل الفوز على النادي امللكي 

الكأس  مسابقة  نهائي  فــي  ذاتــهــا  بالنتيجة 

صفر   -  1 بنتيجة  ثم  الثاني،  كانون  في  السوبر 

في  الحالي  الشهر  من  الثاني  في  الديار  خارج 

ذهاب نصف نهائي مسابقة الكأس.

سيطر  الــذي  السوبر  الكأس  لنهائي  وخالفًا 

عليه برشلونة تمامًا، كان ريال الطرف األفضل 

الكأس،  نهائي  نصف  ذهــاب  في  كبير  بفارق 

لكن هدفًا بالنيران الصديقة ملدافعه البرازيلي 

األمور  وعقد  معقله  في  أسقطه  ميليتاو  إيدر 

أنشيلوتي  كارلو  اإليطالي  املــدرب  فريق  على 

نهائي  ربــع  بلوغه  من  املنتشي 

دوري األبطال بتجديده فوزه 

 1 اإلنكليزي  ليفربول  على 

بعدما  مدريد  في  صفر   -

خــارج  ذهــابــًا  اكتسحه 

الديار 5-2.

جمهور  ويــنــتــظــر 

نة  شلو بر

املباراة 

ملعرفة كيف ستكون مقاربة تشافي املطالب بأن 

لكن  الكأس،  لقاء  من  بكثير  أفضل  أداء  يقدم 

أنه  الكاتالوني  النادي  يواجهها  التي  املشكلة 

بحاجة لعودة "مايسترو" الوسط بيدري.

وكان بيدري العامل املؤثر الرئيسي في األسلوب 

في  لكن  املــوســم،  هــذا  لبرشلونة  الهجومي 

ست  اآلن  حتى  دام  الذي  غيابه  ظل 

املسابقات  جميع  في  مباريات 

بسبب إصابة في الفخذ مع 

اضطر  عودته،  احتمال 

التركيز  ــى  إل تشافي 

على الصالبة الدفاعية للخروج منتصرًا.

الثنائي  وجد  الكأس،  نهائي  نصف  ذهاب  في 

بنزيمة  كــريــم  الفرنسي  لــريــال  الهجومي 

في  صعوبة  جونيور  فينيسيوس  والبرازيلي 

ــل  ــام ــع ــت مــــع الـــــدفـــــاع، الســيــمــا ال

"سيليساو"  مهاجم 

ــــــذي اصـــطـــدم  ال

وصالبة  بمشاكسة 

ــــي  ــــان ــــوي األوروغ

رونالد أراوخو.

- "يجب أن نفوز" -

ويميل تشافي إلى نقل قلب الدفاع األوروغوياني 

إلى مركز الظهير األيمن في مواجهة ريال من 

أثر  ما  فينيسيوس،  تحركات  من  الحد  أجــل 

كثيرًا في املردود الهجومي لفريق أنشيلوتي في 

ظل تحجيم البرازيلي والتقليل من تأثيره.

وبعد الفوز على ليفربول في منتصف األسبوع، 

 :"بالنسبة 
ً
تحدث أنشيلوتي عن فينيسيوس قائال

لي إنه األفضل في العالم"، لكن في حال عانى 

على  سيكون  الدفاعية  الرقابة  من  البرازيلي 

املدرب اإليطالي إيجاد حلول أخرى.

بقيادة  مناسبة  مــن  أكــثــر  فــي  ريـــال  وأثــبــت 

الحدث  مستوى  ــى  إل يرتقي  ــه  أن أنشيلوتي 

هو  معقله  في  الكاتالوني  الغريم  على  والفوز 

املدرب  لهذا  بالنسبة  املصيرية  اللحظات  من 

خالل  من  اللقب  صراع  إلى  فريقه  سيعيد  ألنه 

تقليص الفارق إلى 6 نقاط.

منتصف  في  ليفربول  على  الفوز  تجديد  وبعد 

كورتوا  تيبو  البلجيكي  الحارس  شدد  األسبوع، 

بنفس  اللعب  الوتيرة،  بهذه  "املواصلة  على 

في   
ً
مماثال األمر  يكون  أن  وآمل  التي  الطريقة 

الـ"كالسيكو". يجب أن نفوز" .

وكي يفوز على الغريم الكاتالوني، على ريال أن 

ينجح في ما حققه فريق واحد فقط بني زائري 

املوسم،  هذا  الدوري  في  نو"  كامب  "سبوتيفاي 

وهو التسجيل في شباك املضيف.

وكان مهاجم إسبانيول خوسيلو الالعب الوحيد 

في  الكاتالوني  النادي  ملعب  في  سجل  الــذي 

الجارين  تعادل  املوسم، وذلك في  الدوري هذا 

ركلة  من  جاء  هدفه  لكن   ، األول  كانون  في   1-1

جزاء.

وري األبطال بتجديده فوزه

1 اإلنكليزي  ليفربول  لى 

بعدما  مدريد  في صفر

خــارج ذهــابــًا  كتسحه 

ديار 5-2.

جمهور  يــنــتــظــر 

نة شلو ر

ملباراة 

ح دام  الذي  غيابه  ظل 

ا جميع  في  مباريات 

بسبب إصابة في الفخ

اض عودته،  احتمال 

التركي ــى  إل تشافي 

عامليًا  ثالثة  املصنفة  سفيتولينا،  إيلينا  األوكرانية  ستعود 

انتهاء  بعد  املقبل  الشهر  املضرب  كرة  مالعب  إلى  سابقًا، 

إجازة أمومة أبعدتها أكثر من سنة، بحسب ما أعلن منظمو 

دورة تشارلستون األميركية.

ــوة  دع بــطــاقــة  سفيتولينا  وقــبــلــت 

بطوالت  إحـــدى  ــي  ف للمشاركة 

جنوب  ــي  ف واملــقــررة  ـــــ500  ال

كاروالينا بني 3 و9 نيسان على 

أرض ترابية.

ولم تلعب سفيتولينا، املتزوجة 

غايل  الفرنسي  الالعب  من 

املاضي  آذار  منذ  مونفيس، 

ابنتها  أنجبت  مــيــامــي.  ــي  ف

سكاي في تشرين األول املاضي.

والعشرين  الثامنة  ابنة  وعملت 

دعم  حــول  الوعي  مستوى  رفــع  على 

الروسية  الحرب  منذ  وطنها،  احتياجات 

تنس  مباريات  في  وستشارك   ،2022 شباط  في  األوكرانية 

أجل  من  تشارلستون،  في  املقبل  نيسان  في  استعراضية 

ستها الخيرية.
ّ

السالم لصالح أوكرانيا ومؤس

مع  للعمل  قون 
ّ

متشو :"نحن  موران  بوب  الــدورة  مدير  قال 

إيلينا التي لديها فهم عميق وشخصي لالحتياجات الراهنة 

في وطنها" .

أمام أرسنال لالبتعاد ثماني نقاط  الفرصة مواتية  تبدو 

باالس  كريستال  جاره  يستضيف  عندما  الصدارة  في 

الجولة  ختام  في  األحد  اليوم  لندني  دربي  في  الجريح 

الثامنة والعشرين من بطولة إنكلترا لكرة القدم.

أرتيتا  ميكل  اإلسباني  املــدرب  رجــال  وسيحاول 

املباشر  مــطــارده  مــبــاراة  تأجيل  استغالل 

مانشستر  املــاضــي  املــوســم  لقب  وحــامــل 

بسبب  يونايتد  هام  وست  ضيفه  مع  سيتي 

كأس  مسابقة  نهائي  ربــع  األول  خــوض 

االتحاد االنكليزي ضد بيرنلي، لتعزيز 

ــواره نحو  ــش الــصــدارة ومــواصــلــة م

واألول  تاريخه  في  عشر  الرابع  لقبه 

آرسنال  ــدر  ــص ــت 2004.وي ــام  ع منذ 

مقابل  نقطة   66 برصيد  الترتيب 

61 ملانشستر سيتي، وسيسعى أيضا 

إلى استغالل املعنويات املهزوزة لدى 

وست  متتالية  هزائم  بثالث  مني  الذي  جاره 

التي  الدوري  في  األخيرة  الـ11  مبارياته  في 

في  مباراة  و12  الفوز  طعم  فيها  يــذق  لم 

األخير  الفوز  ويعود  املسابقات.  مختلف 

لرجال املدرب الفرنسي باتريك فييرا إلى 

31 كانون األول املاضي عندما تغلبوا على 

مضيفهم بورنموث 2 - صفر.

في  لكن  املــوســم،  سيليسهــذا  مهاجم 

ــــــذي اصـــطــ ال

وصال بمشاكسة 

ــــان ــــوي األوروغ

رونالد أراوخو.

ست اآلن  حتى 

ملسابقات 

خذ مع 

ضطر 

يز 

انتزع داالس مافريكس فوزًا مثيرًا من أرض لوس أنجليس 

ليكرز 111 - 110، بثالثية قاتلة تزامن تحليقها مع إطالق 

السلة  ــرة  ك دوري  فــي  النهاية،  صــافــرة 

ايــه"،  بي  "أن  للمحترفني  األميركي 

إمبيد  جويل  الكاميروني  قاد  بينما 

إلى  سيكسرز  سفنتي  فيالدلفيا 

تحقيق فوزه السابع تواليًا.

تواليًا،  الثانية  وبــخــســارتــه 

العاشر  املركز  ليكرز  يحتل 

 34) الــغــربــيــة  املنطقة  ــي  ف

األخير  خــســارة)،  و37  ــوزًا  ف

املؤهل  امللحق  خــوض  ل 
ّ

املــخــو

تهديد  تحت  أوف،  البالي  إلــى 

يوتا جاز الحادي عشر (33 - 36)، 

لهيوسنت  الشكر  توجيه  بمقدوره  بينما 

تواليًا  الثالث  لفوزه  القاع  وصيف  روكتس 

بنتيجة   (37  -  33) عشر  الثاني  بيليكانز  أورليانز  نيو  على 

114 - 112. من جهته، صعد مافريكس (35-36) إلى املركز 

ستايت  غولدن  حساب  على  الغربية،  املنطقة  في  السادس 

ضه دفاعه الهش 
ّ

ووريرز حامل اللقب (36 - 35) الذي عر

ل 
ّ

للخسارة على أرض أتالنتا هوكس 119 - 127، حيث سج

للفائز تراي يونغ 25 نقطة.

ي م د ب

باالس كريستال 

الجولة ختام  في 

كرة القدم.

أرتيتا  ميكل 

املباشر 

شستر

سبب 

س

ز 

 

وست  ية 

التي ي 

في ة

ألخير 

إلى 

على 
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منكم  تحتاج  العاطفية  األجواء 

للكثير من االهتمام البعض قد 

يفكر يقوم بإنهاء شراكة مالية 

او يحاول القيام بتقســيم تركة 

او ميراث.

تتجــه أوضاعكم نحــو األعمــال والجهد 

املكثف، وهناك أوضــاع قد تغير نظرتكم 

للحبيب ســلبيا والكثير منكم عليه تجنب 

مواجهات في العائلة.

ال يــزال عليكم تحمل الضغــوط وعدم 

االنجــرار وراء النقــاش الحــاد هناك 

تحــوالت ايجابية ال تنســو انكم بحاجة 

إلى الكثير من التكتم 

تــزداد أرباحكــم وتشــعرون برغبة 

كبيرة لتجربة حظكم في الدخول في 

والكثير  وتجاري،  استثماري  مشروع 

يؤكد حضوره مهنيا.

قد تفســرون تصرفــات البعض ممن 

حولكم بالســلبية لكن يجب أال تكونوا 

ســلبيني فــي تعاطيكــم مــع العائلــة. 

عاطفيا تجنبوا املواجهة هذا اليوم.

البعض يحــاول إيجاد فرصــة للقاء 

رئيس العمــل لكن األمور قد ال تصب 

ملصلحتــه، عليكم القيــام بمزيد من 

املثابرة. انتم تقتربون من وقت مميز 

لالرتباط.

هناك من يلجأ إلى أحد أقربائه أو 

أصدقائه للتخفيــف من الضغط 

املســلط عليه. فتــرة متذبذبة مع 

بحوار  القيــام  يفضــل  الشــريك 

ايجابي وترك االنتقاد.

الوقت يشير الى تحسن في الحظ، 

خصوصا ملن يرغــب في الحصول 

عمل او وضيفة وفرصة ملن يشــكو 

تعطيل في اإلنجاب.

بوســعكم القيــام بســفر علــى الصعيــد 

الداخلي والفرصــة مواتية للحصول على 

مكاســب في الجانب املهني. عاطفيا انتم 

في أجواء مميزة لالرتباط.

 انتم في أجــواء عاطفية لذا عليكم 

االســتفادة من ذلــك، وعدم تضيع 

الوقت، وترك الجدل فالوقت يشير 

لتحسن في أوضاعكم العاطفية.

 تحســن يطــرأ علــى الصعيــد املهنــي 

واالجتماعــي وهنــاك مــن ينجــح فــي 

عليكــم  تأخــر.  طمــوح  إلــى  الوصــول 

االستعداد للتغيرات

 الكثيــر منكــم توجــه لــه دعــوة 

ذات طابــع اجتماعــي، وهنــاك 

فرصة لتحقيق أمنية شخصية آو 

الحصول على مطالب انتم بأمس 

الحاجة لها..

الحاصلــة  رعــد  ســارة  الشــابة  شــغفت 

على دبلــوم تكنولوجيا بقســم إلكترونيك 

بفــن املكرميــة، لقضــاء وقــت فراغهــا، 

وكانــت أســرتها تشــجعها علــى املضــي 

بعملهــا، ويقتنــون ما تصنعــه يديها، ومع 

االســتمرار تطورت إمكانياتهــا، ووصلت 

ملرحلة االحتــراف، لتقوم بتحويل هوايتها 

تلك ملشــروع أطلقت عليه تســمية "سكر"، 

مؤكدة: 

بقطــع  اآلخريــن  أشــارك  أن  "أحببــت 

كالســكر من صنع يدي، لتزيــن منازلهم 

بلمسة مميزة من فن املكرمية".

وأوضحت أن الهدف من هوايتها تلك، هو 

فني بالدرجة األولى، ولحبها للعمل، وملء 

وقت فراغها بشــيء نافع، ولرغبتها بنشر 

الجمــال واإلبداع، وتطمــح أن تكون لديها 

ورشــة عمل، كونها تعمل بشكل "أون الين" 

عبر التوصيل، وتســعى لتكــون لها عالمة 

تجارية خاصة بلمستها الفنية، كما تشعر 

أن هذا الفــن جميل ودافئ، ويعطي الروح 

للمكان، ال سيما أنه فن قديم، اإل أن الكثير 

ال يعرفــه فتميزت هي به، ومن الصعوبات 

التي تواجهها هي ســكنها خــارج العراق، 

وطــرق  األســعار  واختــالف 

بالتغلــب  التوصيــل، ونجحــت 

علــى هــذا العائق، عــن طريق 

شــحن أعمالهــا لجميــع محافظات 

العراق، وبأسعار مناسبة جدا.

الصغيــرة  لألعمــال  وبالنســبة 

فتتطلــب منهــا ســاعتني، وبعضها تصل 

إلــى 6 ســاعات، ومنها ما هــو معقد جدا 

يستغرق منها وقت طويل، ولعدة أيام، إما 

األدوات املســتخدمة، فهي خيوط خاصة 

بفــن املكرميــة، وتكــون بكميــات كبيرة، 

كذلــك بحســب العمــل، فأحيانــا تكــون 

مكرمية بالخشــب أو الحديــد أو املرايا، 

وعند البدء بالعمل تقوم بتخطيط الفكرة 

علــى الــورق، ثم تصنــع قالبا خشــبيا أو 

حديديا أو تقص املرايا ثم تقوم بالتنفيذ، 

ومن األفكار التي تســعى لها رعد، هي أن 

تكون لــكل امرأة هواية تبدع بها، وتقضي 

وقت فراغها بأشياء مفيدة، وأن يكون لها 

مصدر ودخل مســتقل ثابــت، وتطور من 

قدراتهــا، وتحويــل هوايتها إلى مشــروع 

كبيــر وناجح، وتنــوع عملها بهــذا الفن، 

كجعله لوحة أو ديكور بالقش البوهيمي. 

وتركز ســارة دائما بالتفاصيل البسيطة 

جدا، فبحســب قولها فإنهــا أحد مصادر 

بعــض  تنجــز  وأنهــا  بالعمــل،  الجمــال 

األعمــال بأفكار مــن مخيلتها، وتعرضها 

للبيــع بشــكل مباشــر، وتســعى إلفتتــاح 

ورشــة خاصــة بهــا، ومعــرض مختــص 

بفــن املكرمية، يضم نمــاذج من الديكور 

واإلكسســوارات،  والثيــاب،  املنزلــي، 

لينتشــر هــذا الفــن وتعم الفائــدة ألكبر 

عــدد من النســاء، اللواتــي يرغنب بتعلمــه، وأيضًا 

ليقومن بإنشاء مشاريعهن، ويكون لهن باب رزق.
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 بكثافة في الســنوات األخيرة 
ً
كان اســم ميرافال متداوال

في وســائل اإلعالم املختصة بأخبار املشاهير، بل بسبب 

النــزاع بني بطل فيلم ”ســيفن“ وزوجته الســابقة النجمة 

ي، على هــذا العقار 
ّ

أنجلينــا جولــي، بعد طالقهما املــدو

الكائــن فــي مقاطعــة فــار بجنــوب شــرق فرنســا الذي 

اســتحوذا عليــه عــام 2008، وتبلغ مســاحته 500 هكتار، 

اق املوسيقى يعرفون 
ّ

 عش
ّ

بينها 50 هكتارًا من الكروم. لكن

 هذا املوقع الخالب بني أشــجار الزيتون والكروم 
َّ

أيضًا أن

والسرو، يحتضن بني طياته استوديوهات تسجيل شهيرة 

صدحــت فيها ذات يوم أصوات وآالت ”بينك فلويد“ و“إيه 

ســي/ دي ســي“ و“ذي كيور“ قبل أن تصبح مهجورة وتبقى 

كذلك نحو 20 عامًا. وفي نهاية عام 2021، أعلن براد بيت 

ومعه اختصاصي الصوت الفرنســي داميــان كينتار عبر 

إنســتغرام أن االستوديوهات ســتولد من جديد في صيف 

2022. وروى كينتار ”ذات يوم تلقيت رســالة من براد بيت 

يبلغني فيهــا أنه يرغب فــي مقابلتي في األســبوع التالي. 

كنت أعتقد أنها مزحة“.

وأضــاف مهندس ومنتــج الصــوت الثالثيني عــن اللقاء 

الــذي حصــل بالفعــل ”لم أكــن أعلــم أن لألمــر عالقة 

باســتوديوهات ميرافال، وفوجئت تمامــًا عندما أعطاني 

براد امللف وسألني عما يمكنني أن أفعل في هذا الصدد“. 

وكان النجم السينمائي سمع عن كينتار خالل العمل على 

اإلخراج الصوتي إلعــادة افتتاح متحف الفن الحديث في 

نيويورك عــام 2019. وقال براد بيت الــذي يمارس هواية 

العزف علــى الغيتار فــي أوقــات فراغه ملجلــة ”بيلبورد“ 

 باســتمرار مشــاريع 
ً

املوســيقية األميركيــة ”كانــت واردة

إلعــادة العمــل باالســتديو ذي التاريخ العريــق، ولذا كنا 

ننتظر أن نكون قادرين على أن نفعل شيئًا مميزًا“.

ووجــد داميان كينتار نفســه أمــام تحٍد كبيــر ”يتمثل في 

إعادة تأهيل هذه االســتديوهات العريقة“، أي ”تغييرها، 

مــع الحفــاظ في الوقــت نفســه علــى روحيتهــا، لتكريم 

املاضي واملضي قدمًا نحو املستقبل“.
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تتحرك 18 يدًا مــن موقعها غير الظاهر 

فــوق خشــبة مســرح الدمى فــي مدينة 

سالســبورغ النمســاوية لضخ الحياة في 

الجمهور،  أمــام  املوجودة  الشــخصيات 

 تجاوز عمره املئــة عام، يختزن 
ٌ

وهو فــن

قــدرًا كبيرًا من الســحر، ويتطلب مهارة 

يحتاج اكتسابها إلى سنوات من التدريب.

 الخيوط «من 
ّ

ومن بني الذين يتولون شــد

 متريــن فوق املســرح» إدوارد فانك، 
ّ

علو

الرفيــع  وشــاربه  املســتديرة  بنظارتــه 

وشعره األشعث.

ى فانك شــغفًا بعالم مــا وراء كواليس 
ّ

نم

العروض منذ طفولته في باريس، ويعشق 

التقنيــة التي اخترعها قبل 110 ســنوات 

ات 
ّ

مؤسس مسرح سالسبورغ البديع النح

النمساوي أنتون أيشر، والتي باتت اليوم 

ضمن قوائم اليونسكو التراثية.

ه فانك البالــغ 34 عامًا فن تحريك 
ّ

وشــب

الدمــى بـ»العــزف علــى آلة موســيقية». 

وقال «العازف ال يفكر في أوتار آلته أثناء 

فترض 
ُ

العزف»، ويعرف النوتــات التي ي

به أن يعزفها.

فحــركات  الدمــى،  مســرح  علــى  أمــا 

ة، وتظهر 
ّ

الشــخصيات تكون بالغــة الدق

املشاعر بصورة ملموسة.

 
ً

كو الدمى في مهمتهم أداة
ّ

يستخدم محر

على شــكل صليب صغير توضــع على يد 

نهم من جعل الشــخصيات 
ّ
مك

ُ
واحــدة، ت

ــل أو تعانــق»، وهو ما «ليــس ممكنًا 
ّ

«تقب

دائمًا بتقنية مختلفة».

ــم كيفيــة اســتخدام 
ُّ
وليــس متاحــًا تعل

هــذه التقنية فــي أية مدرســة، وما على 

ب فــي هــذا املســرح 
ّ

 إال أن يتــدر
ّ

املهتــم

بالذات، ويســتلزم إتقانه هذا الفن على 

النحــو األمثــل ســنوات عــدة، علمــًا أن 

بعض الشــخصيات املعقدة قد تكون لها 

عشرات الخيوط، ويتطلب تحريكها نحو 

خمسة متخصصني.

كو الدمى هــم أيضًا صانعوها، إذ 
ّ

ومحر

يخصصون ساعات يوميًا لهذه الكائنات 

الخشــبية التــي يوجــد املئــات منها في 

شــاغل، قبــل أن ينتقلــوا إلــى قاعــة 
َ
امل

املسرح لتحريكها خالل العروض.

 الدمى 
َ

ــت
ْ

ح
َ
ويتولــى الفنانون أنفســهم ن

وهــي  وإلباســها،  وطالءهــا  الخشــبية 

الحكايــات  أشــهر  شــخصيات  ــل 
ّ
تمث

ومنهــا «ســنو وايــت واألقزام الســبعة» 

و»األمير الصغير» و»الناي السحري»، أو 

مستوحاة من املسرحيات الغنائية.

فــي  املتخصــص  فانــك  إدوارد  ورأى 

والفخــور  املســرحية  األزيــاء  تصميــم 

بانتمائــه إلــى الفريــق أنهــا «مهنة غير 

عادية».

وزاد في الســنوات األخيرة عدد جمهور 

املســرح الذي يعتــاش منه 19 شــخصًا. 

واســتنتج فانك أن الناس «سئموا العالم 

االفتراضي» وعادوا يهتمون مجددًا «بما 

يمكن ملسه وسماعه ورؤيته».

على مدى أســبوعني، كانت خمســة حيوانات 

تنتمي إلى الرخويات تتنافس ضمن مســابقة 

«أجمل حيوان من الرخويات لهذا العام» التي 

تنتهي اليوم األحد بإعالن اسم الفائز.

«لوفــه»  مركــز  ــى 
ّ
يتول عامــني،  ومنــذ 

(LOEWE) املتخصــص فــي األبحات 

خذ 
ّ

املتعلقــة بالتنوع البيولوجي والذي يت

من فرنكفورتــر األملانية مقــرًا، تنظيم 

املسابقة التي تستند إلى عملية تصويت 

عبر االنترنت.

وأجــرى املتخصصــون عمليــة اختيــار 

أولــى مــن بــني أكثــر مــن 85 ألــف نوع 

مــن الرخويــات املعروفــة فــي العالــم 

والبحريــة،  األرضيــة  (الحالزيــن 

البزاق، املحار...).

انطلقــت عملية التصويت علــى أجمل حيوان 

مــن الرخويــات الكترونيــًا مطلــع آذار. أمــا 

حدد الخارطة الجينية 
ُ

الحيــوان الفائز فســت

ره 
ّ

الخاصــة بــه، بهــدف فهــم كيفيــة تطــو

والفوائــد التــي قد يوفرهــا للبشــر، بصورة 

أفضل.

وكان الفائــز في العام الفائــت حلزونًا كوبيًا 

نــًا ينتمي إلــى نــوع ”بوليميتا بيكتــا“. أما 
ّ

ملو

الحيوانات التي وصلت إلــى املرحلة النهائية 

مــن املســابقة هــذه الســنة، فهــي هاليوتس 

Con- ”لوكــو“  بتســمية  معــروف  (ششــيلي 

Li-) وبزاقة ،(cholepas concholepas

max maximus)، وحلــزون بحــري من 

 ،(Micromelo undatus) صدفــة  دون 

Neopycnodonte zi- (ممحــار عمــالق 

browii) وبزاقــة بحريــة ذات قــرون ( 

.(Hermissenda crassicornis

الرخويات موجودة علــى كوكب األرض 

منــذ أكثر مــن 500 مليون ســنة وتحتل 

املرتبــة الثانيــة بعد الحشــرات لناحية 

األعداد في العالم.

صدح اســم شــاعرة العراق والعرب نازك 

املالئكة، صباح يــوم الخميس الفائت، في 

مــدارس العراق كافة، ضمن مراســم رفع 

ة الشــاعرة املجددة، 
َّ

 بمئوي
ً

العلــم احتفــاء

يه رئيس مجلس 
ّ

 علــى توج
ً

ويأتي ذلك بناء

الوزراء محمد شــياع السوداني، مديريات 

 تكــون كلمــة االحتفال 
ْ

التربيــة كافــة بــأن

خصصة ملئوية الشــاعرة، 
ُ

يوم الخميس، م

والتعريــف بدورهــا فــي الثقافــة العربية 

والعراقية. ومع رفعة العلم وقراءة النشــيد 

الوطنــي فــي الصبــاح الباكر تغنــى طلبة 

وطالبات املدارس بقصائد املالئكة.

في بغداد احتفت ثانوية الرائد للبنني وبعد 

 قــرأ أحــد الطــالب تحية العلم باشــر 
ْ

أن

درس اللغة العربية بمحاكاة الطالب عن 
ُ

م

 
ّ

شاعرة بلدهم ومئويتها بهذا اليوم متغنني

بقصائدها:

من بابل النشوى بعطر البخور

ان في معبد
ّ

وموكب الكه

ه والصخور
ّ

دجلة يطوي سر

وذكريات الليل والشمس عن

(مدينة الشمس) وراء العصور

ه
ّ

وعن (حمورابي) وعن حب

وما طوى سفر الزمان الغدور

وهكــذا اســتمرت كشــافة ثانويــة الرائــد 

للبنني بقراءة قصائد الشــاعرة واالحتفاء 

بها.

مدير الثانوية األستاذ مثنى صاحب شاكر 

 «االحتفــاء برموزنــا 
َّ

قــال لـ»الصبــاح»: إن

 
ٌ

 وطنيٌّ وترســيخ
ٌ

الثقافيــة واألدبيــة واجب

 لعطائهــم واإلبقــاء علــى 
ٌ

إلرثهــم ومــدح

 بعد جيــل، املجتمــع فقد 
ً
ذكراهــم جيــال

 
ً
 هنالــك أمال

َّ
ــة لكن

َّ
هــذه القامــات األدبي

 يحذو هــذا الجيل حذوهــم من خالل 
ْ

بأن

القــراءة واالطالع والثقافــة، نحن بحاجة 

ملزيٍد من هــذه املبادرات كــون هذا الجيل 

افتقــد الكتــاب واالعتمــاد األكبــر أصبح 

 
ٌ

علــى االنترنــت.. إحياء هذه األســماء مهم

ا للطلبة وتضافــر الجهود إلعادة 
ً

خصوص

ة الى عصرها الذهبي».
َّ

الثقافة العراقي

ولــدت نازك صادق املالئكة في بغداد عام 

1923 ألســرة مثقفة، وحيث كانت والدتها 

ســلمى املالئكة تنشر الشــعر في املجالت 

ة باســم أدبــي هو (أم 
َّ

والصحــف العراقي

نزار املالئكة).

أمــا أبوها صــادق املالئكــة فتــرك وراءه 

عــددًا مــن املؤلفــات، واملالئكــة تخرجت 

في دار املعلمــني العالية عام 1944 ودخلت 

معهد الفنون الجميلة وتخرجت في قســم 

املوســيقى فــي العــام 1949، وفــي العــام 

1959 حصلــت على شــهادة ماجســتير في 

األدب املقارن من أميركا، وعينت أســتاذة 

فــي جامعتــي بغــداد والبصرة ثــم جامعة 

الكويت، وعاشــت في القاهــرة منذ 1990 

ة حتــى وفاتهــا في 20 
َّ

فــي عزلــة اختياري

ا.
ً

حزيران2007 عن عمر ناهز 83 عام

 املالئكــة هي أول من 
َّ

ويعتقــد الكثيرون أن

 
ُّ

كتبت الشــعر الحر فــي العــام 1947 ويعد

البعــض قصيدتها املســماة «الكوليرا» من 

أوائل الشعر الحر في األدب العربي.

ننشغل في كل عام بمثل هذا الوقت بمخرجات احتفاالت 

ج طلبة الكليات ومــا تثيره بعض املشــاهد والصور 
ُّ

تخــر

مــن ردود أفعــال نختلــف بشــأنها، بــني مؤيــد ومنتقــد 

كحــال جميع األنشــطة التي تجــري داخــل املجتمع، وال 

اليات االجتماعية 
ّ

أكون متشــائمًا إذا قلت إن أغلــب الفع

تلقــى ردود أفعــال متناقضــة، لكــن يبــدو أن حفــالت 

ج طلبة الكليــات تطورت كثيرًا عــن زماننا القريب 
ُّ

تخــر

ــد ” شــايبًا“ بمقاييس العمــر، فتحولت 
َ

ع
ُ
رغم أننــي ال أ

ل فيه عن الدراســة 
ِّ

تلك االحتفــاالت من مجرد يوم نعط

ونلتقــط الصــور التذكاريــة الجماعية ونأكل مــا أعدته 

زميالتنا الطالبات من ” دوملة وبرياني“ في العادة إلبراز 

” عضالتهن املطبخية“ إلى فعالية تســتمر أليام متعددة 

فدخلــت فــي قاموســها ” الزفــة 

” مــن خــالل التجوال بعــدد من 

ســيارات زمالئهــم بعــد تزيــني 

صــور  وأخــذ  الســيارات  تلــك 

جماعية عنــد مناطق مختلفة في 

محافظتهــم، طبعًا بعــد االتفاق 

على اســم خــاص بدورتهم عادة 

ما يكون االسم مجرد ” تحشيش“ 

ال أكثــر، ودخــل كذلــك قامــوس 

االحتفــال حجز قاعــة كبيرة في 

أحد املطاعــم أو النوادي الكبيرة 

بالصــور  كامــل  نهــار   لقضــاء 

واالحتفال.

بــدا أن األمــر لــم يقتصــر على 

خريجــي الكليات بــل أن خريجي 

واالبتدائيــة  األطفــال  ريــاض 

تلــك االحتفاالت  يقيــم أهاليهم 

وحتمــًا هو تطــور يرافــق الوضع 

االجتماعــي العــام الذي يشــهد 

نتيجــة تواصله  تحــوالت كبيــرة 

فــي  يحــدث  مــا  مــع   املباشــر 

العالم. 

باملقابل تنظم عدد من الكليات الحكومية حفالت تخرج 

بشكل مركزي ومنظم بال تنكر بزي الخرفان أو األبقار، 

واألهم مــن ذلك كله هــو نوعية الطلبــة املتخرجني بعد 

إكمالهم ألربع ســنوات من الدراســة ومدى اســتفادتهم 

من املناهج التي درسوها، ومدى انعكاسها على سلوكهم 

 عما ســيقدمونه 
ً
وفكرهم ومواقفهــم في الحياة، فضال

للمجتمــع من خدمــة علميــة إزاء ما تعلمــوه، وهذا بحد 

ذاتــه أهــم بكثير من شــكل تلــك االحتفــاالت ونوعيتها 

التي ينشــغل بها طالبنا منذ دخولهم الســنة الدراســية 

األخيرة.

خارج الصندوق


