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مصطفى  النيابية  املــالــيــة  اللجنة  عضو  كشف 

الكرعاوي عن برنامج حكومي لتطوير اإليرادات غير 

النفطية.

لثالث  موازنة  "إعداد  إن  لـ"الصباح"  الكرعاوي  وقال 

سنوات أمر قانوني وسليم، لكون قانون اإلدارة املالية قد 

أتاح لوزارتي املالية والتخطيط مثل هذا األمر"، مشيرًا 

املوازنات  تواجهها  أن  يمكن  التي  "التحديات  أن  إلى 

وأوضــح  بــاملــوازنــة".  الخاص  التقرير  ضمن  ستكون 

رؤية  على  ستطلعنا  املوازنات  هذه  أرقام  "مناقشة  أن 

الحكومة في موضوع تقديراتها لسعر النفط والكميات 

القابلية  عدم  من  خشيته  عن  معربًا  يوميًا"،  املصدرة 

والقدرة على تحديد هذه الكميات برغم اعتماد العراق 

على تصدير وبيع النفط بأكثر من 90 %".

السوداني،  شياع  محمد  الـــوزراء  رئيس  يــزور 

عالي  فني  وفــد  برفقة  الثالثاء،  غــدًا  تركيا، 

بني  املباحثات  املياه  ملف  ويتصدر  املستوى، 

الحدود  قضايا  أيضًا  ستشمل  كما  البلدين 

والتعاون االقتصادي.

وقال وزير املوارد املائية عون ذياب عبد الله، في 

حديث لـ"الصباح": إنه "التقى مؤخرًا سفير تركيا 

مع  تزامنًا  كوناي،  رضا  محمد  بغداد  في  املعتمد 

السوداني  شياع  محمد  الــوزراء  رئيس  مغادرة 

عالي  فني  وفد  برفقة  أنقرة  إلى  الثالثاء  غٍد  يوم 

ضمنه،  من  الله)  (عبد  هو  وسيكون  املستوى 

واملياه  الحدود  من  املشتركة  بامللفات  للتباحث 

والتعاون االقتصادي بني البلدين".

املياه  السفير، "شح  لقائه  أنه عرض خالل  وذكر 

الذي يمر به العراق حاليًا على مستوى الواردات 

تركيا  السيما  الجوار،  دول  من  الواصلة  املائية 

خزين  تدني  عن   
ً
فضال لها،  األول  ز 

ِّ
املجه كونها 

ه إلى أنه سيتحول إلى كارثة 
َّ

البالد املائي، الذي نب

خالل الصيف املقبل"، مؤكدًا "الحاجة إلى تعاون 

مشترك بني البلدين ملعالجة الشح املائي وتجاوز 

األزمة خالل الصيف املقبل".

"تقاسم  إلــى  تركيا،  املائية  ــوارد  امل وزيــر  ودعــا 

السابقة  التفاهم  مذكرة  تفعيل  وإعــادة  الضرر 

جانب  إلى  املياه،  مجال  في  البلدين  بني  برمة 
ُ
امل

العراق  لتنفيذ مشاريع وسط  االستعانة بالخبراء 

تقنيات  بأحدث  البالد  رفد  إلى  إضافة  وجنوبه، 

البزل  مياه  استغالل  على  عــالوة  املياه،  إدارة 

وباعتماد  البصرة  في  امللحية  التراكيز  بتقليل 

شركات عاملية رصينة".

 
َّ

أن التركي  للسفير  ــد  "أك إنــه  الــلــه،:  عبد  ــال  وق

األمطار الهاطلة في حوض نهري دجلة والفرات 

املائية،  الواردات  ة 
َّ
قل مع  العام،  هذا  قليلة  كانت 

الــعــراق،  على  كبير  ــرر  ض بــحــدوث  تسبب  مــا 

إلى  الشرب  مياه  تأمني  إمكانية  عــدم  السيما 

بحدوث  ب 
َّ

تسب ما  الجنوبية  املحافظات  بعض 

حكومي  ه 
ُّ

توج "وجود  مبينًا  املياه"،  على  نزاعات 

تخصيصات  رصد  باعتماد  املياه  أزمة  ملعالجة 

مالية ضمن موازنة العام الحالي لوزارة الزراعة 

ن وتوزيعها بني 
ّ
لغرض استيراد تقانات الري املقن

الفالحني لتقليل الضائعات والهدر باملياه".

املــوارد  وزارة  باسم  املتحدث  ذكر  جانبه،  من 

أنه  لـ"الصباح"،  حديث  في  شمال،  خالد  املائية، 

امللفات  من  واعتباره  املياه  ملف  ألهمية  "نظرًا 

محمد  الــوزراء  رئيس  سيترأس  املهمة  السيادية 

من  املياه  ملف  وسيكون  الوفد  السوداني  شياع 

أولويات الزيارة".

تركيا  لزيارة  رسمية  دعوة  ى 
ّ

تلق السوداني  وكان 

في العاشر من كانون الثاني املاضي من الرئيس 

التركي رجب طيب أردوغان.

واملياه  واألهــوار  الزراعة  لجنة  أكدت  ذلك،  إلى 

الوفد  سيرافقون  اللجنة  مستشاري   
َّ

أن النيابية، 

إلى تركيا لبحث ملف املياه ألهميته القصوى.

 
َّ

وقال عضو اللجنة ثائر الجبوري، لـ"الصباح": إن

ويجب  للغاية،  مهمة  لتركيا  الوزراء  رئيس  "زيارة 

الخطورة  على  الضوء  تسليط  خاللها  يتم   أن 

حق  "يعرف  أنه  مؤكدًا،  املياه"،  بملف  تحيط  التي 

والحرص  العراقي  الشعب  تجاه  واجبه  املعرفة 

عالي املستوى على حله".

بها  تسبب  خانقة،  مياه  بــأزمــة  الــعــراق  ويمر 

احتباس هطول األمطار وقلة الواردات املائية من 

عن  ناهيك  متتالية،  مواسم  ألربعة  الجوار  دول 

بة لآلمال للموسم الحالي، 
ِّ

الت األمطار املخي
ّ

معد

د بوضع مائي حرج خالل الصيف املقبل.  
ِّ

ما يهد

البرزنجي،  حيدر  السياسي  املحلل  ذكر  بــدوره، 

الوزراء  رئيس  "زيارة   
َّ

أن لـ"الصباح"،  حديث  في 

إلى تركيا ستشهد حضور ملف املياه بشكل كبير، 

 عن جملة من امللفات األخرى".
ً
فضال

 "السوداني سيحمل الكثير من 
َّ

وبني البرزنجي، أن

هناك   
َّ

وأن تركيا،  مع  بها  سيتعامل  التي  امللفات 

حصلت  وجيوسياسية  سياسية  كثيرة  متغيرات 

تركيا  أرادت  ما  "إذا  أنه  موضحًا  املنطقة"،  في 

أن  يجب  العراق  مع  التجارية  العالقات  استقرار 

تبادل  أكبر   
َّ

أن اعتبار  على  املشكالت  تلك  تحل 

"هذه   
َّ

أن وتابع  العراق"،  مع  يكون  لتركيا  تجاري 

على  مهمة  وخــطــوات  نجاحًا  ق 
ِّ

ستحق الــزيــارة 

املتكررة  اإلنجازات  بعد  خصوصًا  الواقع،  أرض 

للحكومة الحالية".
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رحب الرئيس اإليراني إبراهيم رئيسي، بدعوة 

السعودي  العاهل  من  األحــد،  أمس  تلقاها، 

الرياض  لزيارة  العزيز  عبد  بن  سلمان  امللك 

أعلن  كما  البلدين  بني  التقارب  ترسيخ  بهدف 

مسؤول في الرئاسة اإليرانية.

ملكتب  السياسية  الــشــؤون  مساعد  وأعــلــن 

الرئيس اإليراني محمد جمشيدي في تغريدة 

للرئيس  رسالة  في  دعا  السعودي  "امللك  أن 

اإليراني إلى زيارة اململكة ورحب باالتفاق بني 

العالقات  بتعزيز  وطالب  الشقيقني  البلدين 

بينهما" مضيفا أن رئيسي "رحب بهذه الدعوة 

وأكد استعداد بالده لتعزيز التعاون".

اإليراني  الخارجية  ــر  وزي أعلن  جهته  من 

حسني أمير عبد اللهيان أن البلدين اتفقا على 

اجتماع مقبل لوزيري خارجيتيهما. وأشار إلى 

من  اللقاء"  هذا  "لعقد  مقترحة  مواقع"  "ثالثة 

دون تحديدها.

آذار   10 في  أعلنتا  والسعودية  إيــران  وكانت 

املقطوعة  الدبلوماسية  عالقاتهما  استئناف 

مفاوضات  إثــر  شهرين،  خــالل   2016 منذ 

استضافتها الصني، في خطوة قد تنطوي على 

تغييرات إقليمية دبلوماسية كبرى.

شياع  محمد  ــوزراء  ال رئيس  حكومة  تحظى 

م 
ِّ

قي
ُ

السوداني بقبول من قبل البرملان الذي ي

أداءها بمهنية عالية إلصالح الخلل املوجود 

في مفاصل الدولة وأيضًا في السعي لتقديم 

الحكومة   
َّ

أن السيما  للمواطنني  الخدمات 

بينما  خدمات،  حكومة  شعار  رفعت  الحالية 

التعاون  النواب  مجلس  أعضاء  بعض  أكد 

املوجود بني السلطتني التشريعية والتنفيذية 

وزير  أي  واستبدال  الــوزراء  عمل  تقييم  في 

بالحقيبة  تليق  خدمات  يقدم  ال  أو  متلكئ 

الوزارية التي يمثلها.

الشبالوي،  حميد  النزاهة  لجنة  عضو  وقال 

الــوزراء  رئيس   
َّ

إن  : لـ"الصباح"  حديث  في 

 وبمهنية ويبحث عن مناطق الخلل 
ّ

يعمل بجد

التي  الدولة  مفاصل  عن  ويبحث  ملعالجتها 

وتربية  وصحة  إعمار  من  املواطن  تخدم 

وغيرها من املفاصل املهمة".

 مجلس النواب ما زال 
َّ

وأضاف الشبالوي أن

عددًا   
َّ

أن نرى  إذ  الوزارية  الكابينة  ص 
ِّ
يشخ

من الوزراء  غير قادرين على االستمرار في 

الحقيبة  في  املضي  أو  الحكومية  الكابينة 

الوزارية وتم إيصال هذه الرسالة إلى رئيس 

يمكنه  ال  وزيــر  أي   
َّ

أن أكــد  الــذي  الحكومة 

تقديم خدمة للمجتمع وال يكون مهمًا إلدارة 

الوزارة يتم استبداله في أي وقت.

الــخــدمــات  لجنة  رئــيــس  لــفــت  بينما 

 
َّ

واإلعمار النيابية علي الحميداوي إلى أن

املؤشرات التي لدى اللجنة وتحالف قوى 

الدولة على أداء الحكومة ترى أنها تسير 

في االتجاه الصحيح.

من  إنــه  لـــ"الــصــبــاح":   الحميداوي،  ــال  وق

على  واملقدمات  املؤشرات  بحسب  الواضح 

 ، جيد  بشكل  تسير  أنها  الحكومي  األداء 

في  مهمة  خطوات  الوزراء  رئيس  اتخذ  فقد 

إطالق مشاريع حيوية وهذا األمر على األقل 

األمور  أغلب  لكون  الخدمات  لجنة  صه 
ِّ
تشخ

 باملشاريع".
ُّ

التي اتخذها السوداني تصب

ما  بحسب  جيد  الوضع   
َّ

أن نــرى  ــاف،  وأض

 هذه املوازنة هي 
َّ

نراه ونأمل أكثر باعتبار أن

مشاريع  وثمة  سنوات  لثالث  وأعدت  األكبر 

سهم بشكل كبير في تحسني الواقع 
ُ

حقيقية ت

على  أطلقت  الحكومة   
َّ

أن باعتبار  الخدمي 

أصداء  ونرى  خدمات  حكومة  عنوان  نفسها 

العنوان نحتاج  عزز هذا 
ُ

ي العنوان ولكي  لهذا 

الطرق  قطاع  في  حيوية  مشاريع  تطبيق  إلى 

والبنى التحتية والقطاع الصحي والقطاعات 

 
َّ

التي هي في تماس مع املواطن لذلك نرى أن

ت واجبها تجاه الشعب.
َّ
الحكومة أد

التخطيط  لجنة  عضو   
َّ

ــني ب جــانــبــه،  مــن 

اللجنة   
َّ

أن الكريم  الستراتيجي  غاندي عبد 

يجعلنا  ــذا  وه الحكومي  البرنامج  تتابع 

تم  الذي  االتفاق  بنود  تنفيذ  على  حريصني 

الحرص  الوقت  نفس  وفي  الدولة،  إدارة  في 

الوزراء  مجلس  قبل  من  تقديمه  تم  ما  على 

بشأن البرنامج الحكومي. 

 
َّ

أن لـــ"الــصــبــاح"،  الــكــريــم،  عبد  وأضـــاف 

البرنامج  تنفيذ  على  حريصة  "اللجنة 

الحكومي  وآلية اإلصالح  وتوفير فرص عمل 

بالواقع  والنهوض  الحكومة  أداء  وتحسني 

الخدمي واالجتماعي".

ــل  ــي وأرب السليمانية  محافظتا  استكملت 

لتنظيم  والخدمية  األمــنــيــة  استعداداتهما 

نوروز  بعيد  الخاصة  واملهرجانات  االحتفاالت 

واستقبال السائحني من املحافظات وخارج البلد. 

في  محمد،  آوات  السليمانية  قائممقام  وقــال 

االحتفال  إن  "الصباح":  حضرته  صحفي  مؤتمر 

مع  مركزيا،  سيكون  نـــوروز  بعيد  الــعــام  ــذا  ه

املناسبة  بهذه  والنشاطات  الفعاليات  استمرار 

ملدة أسبوع. 

ثالثة  عرض  يتضمن  األول  اليوم  أن  وأوضــح 

الكرد،  تاريخ  عن  تتحدث  طويلة  كردية  أفالم 

أما الثاني فتم تخصيصه إلقامة حفل بمشاركة 

فيه  سيجري  والــثــالــث  الفنانني،  مــن  ــدد  ع

استعراض فني كبير بلوحات تراثية شعبية على 

املسرح الروماني. 

مجانية  النشاطات  جميع  أن  إلى  محمد  وأشار 

حضورها،  من  والسائحون  املواطنون  وسيتمكن 

الفتا إلى أن االحتفال سيكون في (بارك ازادي) 

إيقاد  مؤكدا  سالم)،  و(شــارع  شار)  و(هــواري 

ازادي)  (بــارك  في  االثنني  اليوم  نــوروز  شعلة 

و(مامه يارا) و(جبل كويزه).

وأضاف أن هناك فعاليات ستنظم بهذه املناسبة 

منها ماراثون نوروز الدولي األول للشباب، عالوة 

واألعمال  الفنية  املعارض  من  عدد  إجراء  على 

(ئني  مــهــرجــان  ـــراء  إج عــن  فضال  الــيــدويــة، 

التراثية  الشعبية  واألكــالت  للتسوق  سليمانية) 

اليدوية  األعمال  أصحاب  من   150 بمشاركة 

واملطاعم واملقاهي في (بارك ازادي) على مدى 

ثالثة أيام من 17 إلى 20 آذار الحالي.

سياحة  مديرية  في  اإلعــالم  مدير  قال  بــدوره، 

إن  لـــ"الــصــبــاح":  محمد  داســيــار  السليمانية 

في  السياحية  األماكن  جميع  جهزت  املديرية 

مختلف  مــن  السائحني  الستقبال  املحافظة 

املحافظات ودول الجوار لالحتفال بأعياد نوروز 

ريزان  وجمي  آوى  وأحمد  دوكان  مصايف  ومنها 

وبيره  وكويزه  أزمــر  وجبال  وميركبان  وسيتك 

سرجنار  مصيف  إلى  إضافة  وغيرها،  مكرون 

الذي تم تأهيله قبل شهرين، وكذلك املتنزهات 

التسهيالت  كل  بتوفير  منوها  العامة،  والحدائق 

األمنية في السيطرات من أجل دخول السائحني 

بكل يسر.
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خالل  ــة، 
َّ

االتــحــادي النزاهة  هيئة  ضبطت 

تني كبيرتني حالة هدٍر 
َّ

تني نوعي
َّ

تنفيذها عملي

خالفاٍت بأكثر من (58) مليار 
ُ

للمال العام وم

تي النجف والكوفة. 
َّ

دينار في بلدي

في  للهيئة  التابعة  التحقيقات  دائرة  وذكرت 

ذتها مالكات 
َّ
بيان أن "عملية الضبط التي نف

 على معلوماٍت وردت 
ً

مكتب تحقيق النجف بناء

حافظة، 
ُ
اب عن امل

َّ
من أحد أعضاء مجلس النو

 (52,172,000,000) مبلغ  هدر  إلى  لت 
َّ

توص

 تخصيصها لصيانة وتصليح اآلليات 
َّ

ديناٍر تم

ة املحافظة على مدار ستة أعواٍم 
َّ

التابعة لبلدي

أنه   
ً

 من (2017 ولغاية 2022)، موضحة
ُّ

تمتد

املبالغ  وبعد االطالع على جداول صرف تلك 

دينار   (27,992,000,000) مبلغ  صرف   
َّ

تبني

للتصليح خالل عامي 2020 و2021 فقط".

الكوفة،  ة 
َّ

بلدي ة 
َّ

ديري
ُ

م "في  أنه  وأضافت، 

ستندات 
ُ

م وجــود  املكتب  مالكات  رصــدت 

وصلت  و2022)   2021) لعامي  تعود  صرٍف 

دنانير،   (6,081,868,910) إلى  مبالغها 

ق 
ّ

دق
ُ
وامل املحاسب  قبل  من  توقيعها  يتم  لم 

خالفًا  ة، 
َّ

البلدي ومدير  الحسابات  دير 
ُ

وم

ق 
َّ
ستندات تتعل

ُ
 تلك امل

َّ
 إلى أن

ً
للقانون، الفتة

مــواد  وتجهيز  التنظيف  عمال  بــرواتــب 

ة الكوفة".
َّ

عة لبلدي
ِّ

تنو
ُ

م

غير  ستندات 
ُ
امل مبالغ  "قيمة  أن  إلى  وأشارت 

 (5,542,758,460) بلغت   2021 للعام  عة 
َّ

وق
ُ
امل

 2022 عام  خالل  قيمتها  بلغت  بينما  دينارا، 

(539,110,450) دينارا"

وفي قضايا الفساد، أصدرت محكمة جنايات 

بابل  محافظ  على  حكما  الفساد  مكافحة 

لقيامه  سنة  ملدة  البسيط  بالحبس  األسبق 

بمخالفة واجباته الوظيفية عمدا.

ألـــوية  وأحــد  مشتركة  قــوات  شرعــــــــــت 

تمشيط  عمليات  بتنفيذ  الشعبي،  الحشد 

العيث  جزيرة  في   ، الدين  صالح  بمحافظة 

وقضاء سامراء.

من  "قوة  أن  األمني  اإلعالم  لخلية  بيان  وذكر 

أمس  دمرت  الشعبي،  الحشد  في  التاسع  اللواء 

من  تمكنت  كما  لإلرهابيني،  أوكــار   8 األحــد، 

العملية  خالل  عليها  عثر  ناسفة  عبوة  تفجير 

األمنية شرقي صالح الدين".

عمليات  قيادة  من  "قوات  أن  إلى  البيان  وأشار 

كركوك وشرق دجلة في الحشد الشعبي متمثلة 

والثامن  والعشرين  والثاني  التاسع  باأللوية 

في  واسعة  أمنية  بعملية  شرعت  والثمانني 

جزيرة العيث بمحافظة صالح الدين.

صالح  محافظة  ضمن  سامراء  قضاء  وشهد 

قوة  فيها  "شاركت  وتفتيش  دهم  عملية  الدين، 

من اللواءين 43 ،41 بالحشد والجيش وطوارئ 

شرطة املحافظة".

االستخبارات  مفارز  تمكنت  نينوى،  وفي 

في  محكم  كــمــني  نــصــب  ــن  م العسكرية 

مدخل  في  سبهان  العميد  الشهيد  سيطرة 

املحافظة وعلى إثره، ألقي القبض على أحد 

أحكام  وفق  للقضاء  املطلوبني  اإلرهابيني 

املادة 4 إرهاب، وقد جرى تسليمه إلى جهة 

الطلب ميدانيًا وأصوليًا.
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مع  تفاهم  مذكرة  إلبــرام  العراقي  اإلعــالم  شبكة  تتجه 

املبادرة  لدعم  االتصاالت  و  اإلعالم  وهيئة  البيئة  وزارة 

الوطنية للطاقة املتجددة وتقليل االنبعاثات.

نسب  وصول  من  الكهرباء  وزراة  حّذرت  ذلك  غضون  في 

تلوث الهواء باملواد املسرطنة إلى 39 باملئة .

اإلعالم  شبكة  في  الوطنية  املبادرة  لجنة   رئيس  وقــال 

وفي  الشبكة  إن  لـ»الصباح»:  األمير  عبد  طارق  العراقي 

وتقليل  املتجددة  الطاقة  لدعم  الوطنية  املبادرة  ضوء 

االنبعاثات التي أطلقتها رئاسة الوزارء العام 2021، تتجه 

واالتصاالت،  اإلعالم  وهيئة  البيئة  وزارة  مع  وبالتنسيق 

إلبرام برتوكول لدعم املبادرة املذكورة إعالميًا.

تقليل  أهمية  حول  برامج  تخصيص  سيتم  أنه  وأضــاف 

على  والتركيز  املبادرة  هذه  في  املواطن  ودور  االنبعاثات 

التوعوي  الدور  جانب  إلى  أهداف  من  املبادرة  به  ماتقوم 

الذي ستلعبه الشبكة في هذا الجانب، كاشفًا عن تشكيل 

أقسام   رؤســاء  جميع  يضم  الــذي  للطاقة  (ايــزو)  فريق 

جانب  إلى  الحكومية  املؤسسات  في  األداء  وتقيم  الجوده 

الفريق اإلعالمي والفريق التوعوي .

وزارة  في  الجودة  إدارة  قسم  مديرة  ذكرت  جانبها  من 

هناك  أن  لـ»الصباح»:  بتصريح  صادق  شيماء  الكهرباء 

وزارة  منها  عدة  جهات  مع  بالتنسيق  قريبًا  ستطلق  حملة 

الزراعة وإدارة املحافظات، لغرس مليون شجرة في عموم 

في  التلوث  حجم  من  التقليل  بهدف  البالد  محافظات 

 حاليًا دراسة وتقسيمًا 
ُّ

ِعد
ُ
الهواء، منوهة بأن هناك فريقًا ي

للمناطق املستهدفة بالزراعة.

ثة في الهواء 
ِّ

وأكدت في السياق ذاته، أن حجم املواد امللو

النسبة  مقابل  باملئة،   39 إلى  وصلت  مسرطنة،  وأغلبها 

العاملية املتعارف عليها التي ال تتجاوز اثنني ونصف باملئة، 

املواطنني  حياة  يهدد  كبيرًا  خطرًا  هناك  فإن  وبالتالي 

ث الكبير للهواء.
ِّ

نتيجة التلو

لبيع  تسويقية  منافذ  األحد  أمس  التجارة  وزارة  افتتحت 

املواد الغذائية وبأسعار التكلفة، فيما انطلقت في محافظة 

املثنى حملة مركزية لتجهيز مفردات السلة الغذائية قبل 

شهر رمضان املبارك.

وبحسب بيان لوزارة التجارة، فإن الشركة العامة لتجارة 

كافة  لبيع  التسويقية  منافذها  افتتحت  الغذائية  املــواد 

املواد الغذائية وبأسعار التكلفة وبمشاركة شركات رصينة 

 - اإلسكان   ) مناطق  كانت  «املنافذ  أن  البيان  وأضــاف 

الحرية - مدينة الصدر) في بغداد.

بدوره أوضح مدير الشركة العامة لتجارة املواد الغذائية 

«انطلقت  لـ»الصباح»:  محسن  عماد  املثنى  محافظة  في 

مفردات  لتجهيز  مركزية  حملة  املثنى  محافظة  في 

البطاقة التموينية للمواطنني بعد أن تم توزيع سلة غذائية 

للمشمولني بالرعاية االجتماعية, حسب إحصائيات وزارة 

العمل والشؤون االجتماعية».

السلة  مفردات  بكافة  املواطنني  تجهيز  «سيتم  أنه   
ّ

وبني

إلى  باإلضافة  العاملية،  املناشئ  أحسن  ومن  الغذائية 

مواد خاصة بشهر رمضان وهذه هي الحصة الثالثة  من 

في  التزامًا  سيشهد  العام  «هذا  أن  مبينًا   ،«2023 العام 

توزيع أثنتى عشرة حصة على عدد أشهر السنة، بخالف 

حصص  ثماني  فيها  توزع  كانت  التي  السابقة  السنوات 

سنويًا».

  

مجلس  لرئيس  األول  الــنــائــب  نــاقــش 

ــس  ـــواب مــحــســن املــــنــــدالوي، أم ـــن ال

الــشــهــادات  حملة  تعيينات   األحــــد، 

العليا واألوائل.

ترأس  «املندالوي،  أن  ملكتبه،  بيان  وذكر 

التخطيط  للجنتي  مشتركًا  اجتماعًا 

االتــحــاديــة،  والــخــدمــة  الستراتيجي 

والتعليم العالي والبحث العلمي، بحضور 

ووزيــر  العلمي،  والبحث  التعليم  وزيــر 

الخدمة  مجلس  وأعضاء  ورئيس  املالية 

العامة االتحادي».

التعيينات  ناقش  «االجتماع  أن  وأضاف، 

األخيرة لحملة الشهادات الُعليا واألوائل 

وآلية توزيعها».

  

حيان  النفط  وزير  شدد 

عبد الغني واألمني العام 

املصدرة  الــدول  ملنظمة 

هيثم  ــــك»  «أوب للنفط 

ــد،  األح ــس  أم الغيص، 

على أهمية التزام الدول 

خفض  باتفاق  املنتجة 

اإلنتاج. 

باسم  املتحدث  وأوضــح 

عاصم  الــنــفــط  وزارة 

ــان، أن  ــي ــي ب ــاد، ف ــه ج

استقبل  النفط  «وزيـــر 

ملنظمة  ــام  ــع ال ـــني  األم

للنفط  املصدرة  ــدول  ال

ـــــك»، مــبــيــنــًا، أنــه  «أوب

ـــالل الــلــقــاء  ــــرى خ «ج

التأكيد على الدور الكبير 

«أوبــــك»  تلعبه  الــــذي 

وأوبك بلس» في استقرار 

األسواق العاملية، وأهمية 

املنتجة  الـــدول  الــتــزام 

اإلنتاج  خفض  باتفاق 

بني  التوازن  تحقيق  وفي 

العرض والطلب». 

وأعرب عبد الغني ألمني 

بحسب  «اوبــــك»،  عــام 

البيان، عن «دعم العراق 

ألهداف وجهود املنظمة، 

والعمل على تعزيز دورها 

ـــواق  ــرار أس ــق ــت فــي اس

النفط العاملية». 

عن  الغيص  عبر  بــدوره، 

العراق  «لزيارة  سعادته 

والــلــقــاء بــاألشــقــاء في 

واملسؤولني  النفط  وزارة 

مشيدًا  الحكومة»،  في 

الــــعــــراق في  بــــــــ»دور 

املــنــظــمــة وفـــي الــســوق 

ــة  ــي ــامل ــع ــة ال ــي ــط ــف ــن ال

بني  منتج  ثاني  باعتباره 

 عن 
ً

دول املنظمة، فضال

للعراق  التاريخي  الــدور 

في  املنظمة  تأسيس  في 

بغداد عام 1960».

  

املرحلة  استكمال  على  االتحادي  املالية  الرقابة  ديوان  يعمل 

الثالثة من مشروع تعزيز النزاهة في القطاع العام. 

وقال مصدر مسؤول في الديوان لـ»الصباح»: إن الديوان أسهم 

دة الستراتيجية الخمسية 
َّ

بشكل فاعل في وضع اللبنة األولى ملسو

الرأي  أبدى  إذ  النزاهة،  هيئة  قبل  من  ة 
َّ

عد
ُ
امل الفساد  ملكافحة 

املعنية  الرقابية  الجهات  بني  التعاون  منطلق  من  فيها  ورد  بما 

واعتبار  الستراتيجية،  بإصدار  تكللت  والتي  الفساد  بمكافحة 

الديوان إحدى الجهات الرئيسة املعنية بمتابعة تنفيذها.

للسنوات  للديوان  الستراتيجية  الخطة  تم تضمني  أنه  وأضاف 

بما  العام  القطاع  في  النزاهة  لتعزيز  مشروعني   2027 ـ   2023

املقبولة  غير  السلوكيات  منع  في  له  الوقائي  الدور  مع  ينسجم 

قبل وقوعها، تمثل املشروع األول بتطبيق دليل الحد من االحتيال 

وشبهات الفساد للجهات الحكومية.

الثالثة  املرحلة  استكمال  على  يعمل  الديوان  أن  املصدر  وأكد 

املشّكلة  اللجان  مع  املباشر  العمل  طريق  عن  املشروع  هذا  من 

تحليل  إلجــراء  بــوزارة  املرتبطة  غير  والجهات  ــوزارات  ال في 

مع  الجهات  تلك  في  الرئيسة  باألنشطة  للمخاطر  ق 
َّ

ُمعم

أمله  عن  معربًا   ،2020 العام  منذ  بدأ  املشروع  هذا  أن   العلم 

بإنجازه عام 2025.

النزاهة  قياس  بمؤشرات  تمثل  الثاني  املشروع  أن  ــح  وأوض

تقييم  إلى  املشروع  هذا  ويهدف  العام،  القطاع  في  املؤسساتية 

الجهات  من  عدد  في  املطبق  النزاهة  نظام  وضعف  قوة  مدى 

الحكومية التي يتم اختيارها وفق خطة عمل دقيقة تركز بشكل 

املواطن،علمًا  املباشر بحياة  الجهات ذات املساس  خاص على 

االجتماعية  الحماية  دائــرتــي  على  الدليل  تطبيق  تــم   أنــه 

والتسجيل العقاري.  

  

برنامج  مــع  العامة  والبلديات  ــان  ــك واإلس اإلعــمــار  وزارة  تنسق 

قطاع  لدعم  (الهابيتات)  البشرية  للمستوطنات  املتحدة   األمــم 

اإلسكان في البالد.

وقال وزير اإلعمار بنكني ريكاني، في حديث لـ»الصباح»: إن لقاء جرى 

(الهابيتات)  البشرية  للمستوطنات  املتحدة  األمم  برنامج  مدير  مع 

مجلس  أن  مضيفًا  البالد،  في  اإلسكان  قطاع  دعــم  آليات  لوضع 

واملدن  معاييرالبناء  توحيد  تتولى  مركزية  لجنة  شكل  قد  كان  الوزراء 

السكنية الجديدة بهدف الحفاظ على أموال الدولة وتنظيم الجوانب 

التخطيطية للمدن.

دائــرة  قـــدرات  لرفع  دعــم  أو  إســنــاد  بــأي  ـــوزارة  ال ترحيب  وأبـــدى 

باألنظمة  ورفدها  فيها  العاملني  أداء  لتطوير  لها  التابعة  اإلسكان 

 اإللكترونية الحديثة التي توفر بيانات دقيقة عن قطاع اإلسكان لرسم 

السياسات وآليات التنفيذ.

في السياق نفسه أوضح ركاني أن مدير (الهابيتات) في البالد، أكد 

وجود اتفاقية تعاون مشتركة بني الحكومة واالتحاد األوروبي، تتضمن 

دعم األخير للبالد بمجال تطوير قطاع اإلسكان وتدريب الشباب وخلق 

فرص عمل لهم، إضافة إلى توفير  مساكن واطئة الكلفة لذوي الدخل 

املحدود، وبما ينسجم مع التوجه الحكومي في مجال السكن.

  

  

أفالم  ثالثة  عرض  يتضمن  األول  اليوم  أن  وأوضــح 

اليوم  أما  الكرد،  تاريخ  عن  تتحدث  طويلة  كردية 

الثاني فتم تخصيصه إلقامة حفل بمشاركة عدد من 

كبير  فني  استعراض  فيه  سيجرى  والثالث  الفنانني، 

بلوحات تراثية شعبية على املسرح الروماني. 

مجانية  النشاطات  جميع  أن  ــى  إل محمد  وأشـــار 

السائحني،  وحتى  حضورها  من  املواطنون  سيتمكن 

ازادي)  (بــارك  في  سيكون  االحتفال  أن  إلى  الفتًا 

شعلة  إيقاد  مؤكدًا  سالم)،  و(شارع  شار)  و(هواري 

نوروز اليوم االثنني في (بارك ازادي) و(مامه يارا) 

و(جبل كويزه).

وأضاف أن هناك فعاليات ستنظم بهذه املناسبة منها 

مارثون نوروز الدولي األول للشباب، عالوة على إجراء 

 عن 
ً

عدد من املعارض الفنية واألعمال اليدوية، فضال

واألكالت  للتسوق  سليمانية)  (ئني  مهرجان  إجراء 

الشعبية التراثية بمشاركة 150 من أصحاب األعمال 

على  ازادي)  (بارك  في  واملقاهي  واملطاعم  اليدوية 

مدى ثالثة أيام من 17 إلى 20 أذار الحالي.

سياحة  مديرية  فــي  ـــالم  اإلع مــديــر  ــال  ق بـــدوره، 

املديرية  إن  لـ»الصباح»:  محمد  داسيار  السليمانية 

املحافظة  فــي  السياحية  األمــاكــن  جميع  جهزت 

ودول  املحافظات  مختلف  من  السائحني  الستقبال 

مصايف  ومنها  نـــوروز  بأعياد  لالحتفال  الــجــوار 

وميركبان  وسيتك  ريزان  وجمي  آوى  وأحمد  دوكان 

إضافة  وغيرها،  مكرون  وبيره  وكويزه  أزمر  وجبال 

شهرين،  قبل  تأهيله  تم  الذي  سرجنار  مصيف  إلى 

بتوفير  منوهًا  العامة،  والحدائق  املتنزهات  وكذلك 

كل التسهيالت األمنية في السيطرات من أجل دخول 

السائحني بكل يسر.

مهرجان  فعاليات  االثنني  اليوم  تختتم  أربيل،  وفي 

فني  حفل  وإقامة  نوروز  شعلة  بإيقاد  السنوي  الحرية 

كبير في بارك (شاندر) وسط املدينة  بحضور عدد 

من  غفير  وجمع  والدبلوماسيني  املسؤولني  من  كبير 

املواطنني والسائحني. 

لـ»الصباح»:  الحميد  عبد  نبز  أربيل  قائممقام  وقال 

الشهر  من  11الـ  في  بدأت  ونوروز  أذار  احتفاالت  إن 

واملهرجانات  الفعاليات  من  العديد  وشهدت  الحالي، 

واألنشطة املختلفة واختتمت بإيقاد شعلة نوروز.

وتابع أن املحافظة ستشهد أيضًا إقامة حفل بمشاركة 

اإلقليم وخارجه في متنزه  وفنانات من داخل  فنانني 

(شاندر) بحضور آالف املواطنني والسائحني.

بالتعليمات  االلتزام  إلى  املواطنني  الحميد  عبد  ودعا 

في  املرور  شرطة  السيما  املعنية  الجهات  وتوجيهات 

السير،  وإنسيابية  والطرقات  الشوارع  حركة  تنظيم 

وكذلك املحافظة على نظافة املواقع السياحية وعدم 

ترك املخلفات في األماكن العامة.

يتم  إقليم كردستان فعاليات مختلفة  وتعم بقية مدن 

فيها إيقاد شعلة نوروز إيذانا ببدء االحتفاالت وتنظيم 

ارتداء  منها  العامة  األماكن  في  الطقوس  من  العديد 

املالبس الجديدة والجميلة وإقامة مآدب الطعام التي 

تضم بعض أصناف األكالت املعروفة واملشهورة.
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إن  السوداني،  شياع  محمد  ــوزراء  ال رئيس  قال 

للنهوض  طموحًا  برنامجًا  رسمت  الحكومة 

أي  مع  التهاون  عدم  إلى  أشار  وبينما  بالعراق، 

أكد  الشعب،  أمــوال  باستغالل  يتسبب  قد  خلل 

أنها  مبينًا  الفساد،  جائحِة  مكافحِة  على  العزم 

تمثل املعركة الكبرى.

خالل  األحد  أمس  كلمته  في  السوداني،  ورحب 

بنسخته  الــدولــي  بــغــداد  حــوار  مؤتمر  افتتاح 

بالباحثني واألكاديميني واملتخّصصني  الخامسة، 

أن  عــاّدًا  للمشاركة،  مكان  كل  من  جــاؤوا  الذين 

«ذلك يدل على أن العراق استعاد مكانته الطبيعية 

حاضنًا للحوارات واملؤتمرات».

عبر  بدأ   (2003 (بعد   
ّ

األهم «التحدي  أن  وذكر، 

 
َ

نهي الحالَة الشاذَة التي سار
ُ
 ي

ٍ
اختيار دستوٍر دائم

دستورًا   
َ

صاغ الذي  الدكتاتوري،   
ُ

النظام عليها 

ه، من دون أي اعتباٍر أو مراعاٍة 
َ

 مزاج
ُ

مؤقتًا يوافق

 العراقيني»، مشيرا إلى 
ِ

للحقوِق األساسيِة لجميع

أن «العراقيني اختاروا في 15 تشرين األول 2005، 

 للمواطنة».
ُ

دستورًا دائمًا يؤسس

ثم تطرق السوداني إلى املراحل الصعبة التي عانى 

املاضيني،  العقدين  طيلة  العراقي  الشعب  منها 

وما  ملدننا  اإلرهابي  «داعش»  احتالل  إلى  وصوًال 

ومعارك  الكفائي  الجهاد  فتوى  إصدار  من  تاله 

آثار  التحرير، وتابع «بعد أن عبرنا املحنة، كانت 

التلكؤ واضحة، وأخذت الشكوى من سوء اإلدارة 

من  الكثير  وشهدنا  بالتنامي،  األمـــوال  ــدر  وه

عالمات السخط إزاء عدم قدرة مؤسسات الدولة 

 
ٍ

مخاض وبعد  بواجباتها،  والقيام  اإلصالح  على 

جاءت  التحرير،  بعَد  ما  سنواِت   
َ

خــالل عسير، 

حكومتنا الحالية.» 

برنامجًا  رسمت  الحالية  «الحكومة  أن  وبــني 

بالعراق،   
ِ

النهوض على   
ُ

يعمل  
ً

وشامال طموحًا 

وطاقاتِه  ثــرواتــِه   
ِّ

كــل استثماِر   
َ

نحو بــِه   
ِ

والسير

 ما فاتُه من سنواِت الخراب»، 
ِ

وتوظيفها لتعويض

 
ٍ

تلكؤ أو   
ٍ

تراجع  
ِّ

أي مع   
َ

نتهاون  
ْ

«لن بالقول:  وشدد، 

 
َ

 باستغالِل ماِل الشعِب ملصالح
ُ

أو خلٍل قد يتسبب

ملُك  الوطنيُة  فالثروُة  فئوية،  أو  حزبيٍة  أو  ذاتيٍة 

مكافحِة  «على  العزم  مؤكدًا  جميعًا»،  العراقيني 

 
ْ

إن التي  الكبرى  املعركُة  تلك  الفساد،  جائحِة 

 معارِكنا األخرى».
َّ

تهاوّنا فيها خسرنا كل

الغني:  عبد  حيان  النفط  وزيــر  قــال  ذلــك،  إلــى 

باعتبار  (أوبك)  منظمة  مع  اتفاقات  «هناك  إن 

ونحن  املنظمة،  في  للنفط  منتج  ثاني  العراق 

ملتزمون بها»، مبينًا أن «الوزارة ملتزمة بقرارات 

بنحو  والتخفيض  النفط  تصدير  حول  املنظمة 

بحسب   2023 نهاية  لغاية  يوميا  برميل  ألف   220

االتفاق».

الغني خالل جلسة حوارية بمنتدى  وأضاف عبد 

كبيرة  كميات  يحرق  «العراق  أن  للحوار،  بغداد 

من الغاز وما يتم استثماره هو 56 % من املنتج»، 

هو  حاليًا  املنتج  الغاز  «معظم  أن  إلــى  مشيرًا 

زيــادة  فمع  لذلك  الخام،  النفط  مع  مصاحب 

ولكن  الغاز  بإنتاج  ــادة  زي هناك  النفط  إنتاج 

باستثمار  كفيلة  منشأة  لدينا  تكون  أن  يجب 

محطات  بتجهيز  وخاصة  منه  لالستفادة  الغاز 

الكهرباء».

وكشف عن «خطة طموحة الستثمار الغاز وخاصة 

في الحقول الجنوبية، الذي يحرق اآلن»، الفتًا إلى 

غاز  شركة  مع  املشتركة  البصرة  غاز  «شركة  أن 

الغاز بنسبة تصل  الجنوب وشركة شيل، تستثمر 

في اليوم إلى ألف مليون متر مكعب».

وأشار إلى أن «هناك أكثر من 10 رقع استكشافية 

«الــوزارة  أن  موضحًا  غازية»،  ومعظمها  واعــدة 

لهذه  املعلومات  حقيبة  وتحضير  إعــداد  بصدد 

هذه  من  السابع  الشهر  يتجاوز  ال  بأمد  الحقول، 

السنة لإلعالن عنها».

حــوار  مؤتمر  أعــمــال  األحـــد،  ــس  أم وانطلقت 

ينظمه  الذي  الخامسة،  بنسخته  الدولي  بغداد 

بمشاركة  يومني،  ويستمر  للحوار  العراقي  املعهد 

والعربية  املحلية  السياسية  الشخصيات  عشرات 

واألجنبية.

وتعليقًا على انعقاد مؤتمر حوار بغداد الدولي وما 

لدوره  العراق  استعادة  لصالح  أهمية  من  يمثله 

الحيوي في احتضان املبادرات اإلقليمية والدولية، 

النيابية،  الخارجية  العالقات  لجنة  عضو  قال 

لـ»الصباح»: «لقد  الدكتور مثنى أمني، في حديث 

وجهات  تقريب  في  أساسيًا  دورًا  العراق  مارس 

النظر بني اململكة العربية السعودية وإيران، لكون 

الناحية  من  الطرفني  بني  جسرًا  يشكل  العراق 

الجغرافية والسياسية واملذهبية»، منوهًا بأنه من 

الصراعات  تنتهي  أن  واملنطقة  العراق  «مصلحة 

بني البلدين الجارين».

مكانته  استعاد  ما  إذا  «الــعــراق  أن  أمــني  وأكــد 

الطبيعية واستقراره وسيادته كاملة فبإمكانه حل 

ستراتيجيًا  موقعًا  المتالكه  النزاعات  من  الكثير 

السكاني  الثقل  عن   
ً

فضال املنطقة،  في  كبيرًا 

واالقتصادي والسياسي وبالتالي يمكن أن يمارس 

هذا الدور بالفعل».

ومن جانبه، بني املحلل في الشأن الدولي، الدكتور 

«لقد  لـــ»الــصــبــاح»:  حديث  فــي  سلمان،  حيدر 

تصفية  نحو  العراقية  الحكومات  جميع  اتجهت 

أن  خاصة   ،2003 عام  بعد  املنطقة  في  األزمات 

األزمات  تصفية  أن  على  تتفق  الحكومات  جميع 

وتحديدا  العراق  استقرار  إلى  تؤدي  املنطقة  في 

ملا  وإيران  السعودية  العربية  اململكة  بني  العالقة 

الداخلي  تأثير كبير ومباشر في الوضع  لهما من 

حدث  الــذي  «التفاوض  أن  مبينًا  الــعــراق»،  في 

نجاحه،  في  كبير  جزء  لبغداد  كان  الدولتني  بني 

باقي  بني  ملصالحة  سيتمدد  هذا  أن  والواضح 

الدول وقد يكون جزءا منها إيران – أردن، إيران – 

مصر، وتركيا - سوريا».

الناصر،  عمر  املستقل،  السياسي  بني  بينما 

ليس  للعراق  املحوري  «الـــدور   أن  لـ»الصباح»: 

الــريــادة  فــي  كبيرة  أدوارًا  لعب  فهو  بجديد، 

الوقت  وحان  املنطقة،  دول  بني  الخالفات  وحل 

واإلقليمي  العربي  النفوذ  مصاف  ضمن  لعودته 

اقتصادية  ومــوارد  وطاقات  إمكانيات  من  له  ملا 

الــهــدف»،  ــذا  ه تحقيق  على  تساعد  وبشرية 

مواتية  أصبحت  الظروف  «جميع  أن  إلى  وأشار 

التقارب  فرصة  الــعــراق  الستثمار  اليوم  هــذا 

البلد  ملصلحة  ذلك  وتسخير  اإليراني  السعودي 

كخطوة  عــام،  بشكل  واملنطقة  ــاص  خ بشكل 

ـــادة األمـــن واالســتــقــرار واالزدهـــار   جـــادة إلع

االقتصادي الشامل».

بني  الجليد  بكني  كسرت  أن  «بعد  ــه  أن وتــابــع: 

الفرصة  أصبحت  والسعودية)،  الدولتني (إيران 

احتضانها  خالل  من  لتذويبه  لبغداد  مناسبة 

العالقات   تعيد  واقليمية  دولية  ومؤتمرات  لقمم 

أن  اعتبار  على   عهدها،  سابق  إلى  الدبلوماسية 

الثقل  ومركز  القادم  واملستقبل  يتغير  بدأ  العالم 

الشرق  منطقة  لــدول  سيكون  الدولي  والــتــوازن 

األوسط».

عباس  الدكتور  السياسي،  املحلل  قال  ــدوره،  ب

ما  «دائمًا  إنه  لـ»الصباح»:  حديث  في  الجبوري، 

وضع العراق نفسه خارج سياسة املحاور الدولية 

دليل  وخير  والحوار،  للحوارات  مكانًا  كان  لكنه 

السعودية  العربية  اململكة  بني  دار  ما  ذلك  على 

التي  املفصلية  الدول  من  يعتبر  فالعراق  وإيران، 

مستوى  على  ــط  األوس الشرق  في  تأثيرها  لها 

عما   
ً

فضال والدولية،  واإلقليمية  العربية  املنطقة 

يمتلكه من إمكانيات».

يستثمروا  أن  العراق  ساسة  «على  أن  وأضــاف، 

املؤتمرات والحوارات التي عقدت لصالح العراق، 

واملتبادلة  املتكررة  الزيارات  تلك  من  يجعلوا  وأن 

بني املسؤولني العراقيني والعرب لخدمة الشعب، 

االتفاقات  وعــقــد  التباحث  ــالل  خ مــن  وذلـــك 

السياسية واالستثمارية وكل ما يصب في مصلحة 

العراق».

مجلس  في  املالية  اللجنة  عضو  كشف 

برنامج  عن  الكرعاوي  مصطفى  النواب 

النفطية  غير  اإليرادات  لتطوير  حكومي 

خالل املرحلة املقبلة.

«إعداد  إن  لـ»الصباح»  الكرعاوي  وقال 

قانوني  أمــر  ــوات  ــن س لــثــالث  ــة  ــوازن م

قد  املالية  اإلدارة  قانون  لكون  وسليم، 

أتاح لوزارتي املالية والتخطيط مثل هذا 

األول  العام  موازنة  تكون  أن  على  األمر، 

السنتان  تخضع  بينما  التطبيق،  واجبة 

الــنــواب»،  مجلس  ملناقشة  الالحقتان 

التي يمكن أن  «التحديات  أن  إلى  مشيرًا 

ضمن  ستكون  املــوازنــات  تلك  تواجهها 

التقرير الخاص باملوازنة».

وأوضح أن «مناقشة أرقام هذه املوازنات 

ستطلعنا على رؤية الحكومة في موضوع 

والكميات  النفط  لسعر  تقديراتها 

خشيته  عــن  معربًا  يوميًا»،  املــصــدرة 

تحديد  على  والقدرة  القابلية  عدم  من 

على  العراق  اعتماد  برغم  الكميات  هذه 

تصدير وبيع النفط بأكثر من 90 %».

ولفت إلى أن «مسألة تحديد سعر برميل 

النفط في السوق العاملية رهن باألسواق 

ملسألة  خطة  وضع  الصعب  فمن  ذاتها، 

لست صاحب القرار فيها».

حكومي  برنامج  وجود  الكرعاوي  وأكد 

النفطية،  غــيــر  اإليـــــرادات  لتطوير 

، «هل يمكن للحكومة تحقيقه؟، 
ً

متسائال

ففي كل موازنة تطرح الحكومات املتعاقبة 

إن  وتقول  االقتصادية  املشاريع  هذه  مثل 

غير  ــرادات  اإلي لزيادة  برنامجا  لديها 

واملنافذ  والجمارك  كالضرائب  النفطية 

هذه  مــن  تحقق  أنــهــا  إال  ــة،  ــدودي ــح ال

لكونها   %  20 على   يزيد  ال  ما  البرامج 

من  الكثير  وتحوي  بحتة  سياسية  مسألة 

املشكالت».

تنفيذها  خالل  ة، 
َّ
االتحادي النزاهة  هيئة  ضبطت 

العام  للمال  هدٍر  حالة  كبيرتني  تني 
َّ
نوعي تني 

َّ
عملي

تي 
َّ
وُمخالفاٍت بأكثر من (58) مليار دينار في بلدي

النجف والكوفة .

بيان  في  للهيئة  التابعة  التحقيقات  دائرة  وذكرت 

مكتب  مالكات  ذتها 
َّ

نف التي  الضبط  «عملية  أن 

 على معلوماٍت وردت من أحد 
ً

بناء النجف  تحقيق 

لت 
َّ

توص حافظة، 
ُ
امل عن  اب 

َّ
النو مجلس  أعضاء 

 
َّ

تم دينار   (52,172,000,000) مبلغ  هــدر  إلــى 

التابعة  اآلليات  وتصليح  لصيانة  تخصيصها؛ 

من   
ُّ

تمتد  
ٍ

أعوام ستة  مدار  على  املحافظة  ة 
َّ
لبلدي

(2017 ولغاية 2022)، موضحًة أنه وبعد االطالع 

مبلغ  صرف   
َّ

تبني املبالغ  تلك  صرف  جداول  على 

عامي  خالل  للتصليح  دينار   (27,992,000,000)

2020 و2021 فقط».

رصدت  الكوفة،  ة 
َّ
بلدي ة 

َّ
ُمديري «في  أنه  وأضافت، 

تعود  ــرٍف  ص ُمستندات  ــود  وج املكتب  مالكات 

إلى  مبالغها  وصلت  و2022)   2021) لعامي 

من  توقيعها  يتم  لم  دنانير،   (6,081,868,910)

ومدير  الحسابات  وُمدير  دّقق 
ُ
وامل املحاسب  قبل 

تلك  أن  ــى  إل الفــتــةً  للقانون،  خالفًا  ة، 
َّ
البلدي

وتجهيز  التنظيف  عمال  برواتب  ق 
َّ
تتعل ستندات 

ُ
امل

ة الكوفة».
َّ
عة لبلدي

ِّ
مواد ُمتنو

غير  ستندات 
ُ
امل مبالغ  «قيمة  أن  إلــى  وأشـــارت 

 (5,542,758,460) بلغت   2021 للعام  عة 
َّ

وق
ُ
امل

 2022 عــام  خــالل  قيمتها  بلغت  بينما   ديــنــارا، 

(539,110,450) دينارا»

جنايات  محكمة  أصــدرت  الفساد،  قضايا  وفي 

األسبق  بابل  محافظ  على  حكما  الفساد  مكافحة 

بمخالفة  لقيامه  سنة  ملــدة  البسيط  بالحبس 

واجباته الوظيفية عمدا.

حكما  «أصــدرت  أنها  بيان  في  املحكمة  وذكــرت   

ملدة  البسيط  بالحبس  األسبق  بابل  محافظ  على 

قيامه  جريمة  عن   331 املــادة  ألحكام  وفقا  سنة 

خالل  مــن  عمدا  الوظيفية  واجباته  بمخالفة 

السيارات  وقــوف  ساحة  تأجير  عقد  إبــرامــه 

بالشهر  دينار  ألف   100 بمبلغ  بابل  منتجع  في 

السنة فــي  عــراقــي  ديــنــار   1200000  بمجموع 

من دون إعالن مناقصة».

لكون  التنفيذ  إيقاف  «قــررت  أنها  إلى  ــارت  وأش

الدعوى  ظــروف  وأن  سابقا  محكوم  غير  املــدان 

عمدية  جريمة  ارتكابه  بعدم  االعتقاد  على  تبعث 

مستقبال بحسب رأي املحكمة بينما طالبت املدان 

.«
ً

بالتعهد بحسن السيرة والسلوك مستقبال
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يد  سحب  األحد،  أمس  الحسناوي،  صالح  الصحة  وزير  قرر 

عدد من املسؤولني بعد ثبوت تسريب أدوية للقطاع الخاص.

الحكومي  البرنامج  أولويات  «ضمن  أنه  للوزارة،  بيان  وذكر 

وزيــر  وجــه  الــنــزاهــة؛  قضايا  ومتابعة  الشفافية  باعتماد 

أدوية  تسريب  عن  منها  التأكد  تم  معلومات  على  بناء  الصحة 

مستوردة للمؤسسات الحكومية في دائرة صحة صالح الدين 

فريق  بإرسال  عاجل  بشكل  الخاص،  للقطاع  تسريبها  وتم 

متخصص من دائرة التفتيش في مركز الوزارة».

وأضاف «بعد التأكد من صحة املعلومات وجه الوزير بسحب يد 

املعنيني عن املوضوع وتشكيل لجنة متخصصة للتحقيق بشكل 

مسؤوليتهم  تثبت  الذين  وإحالة  الحادثة  تفاصيل  في  معمق 

للجهات املختصة بحسب القوانني النافذة».

على  الرقابية  إجراءاتها  من  املحلية  الديوانية  حكومة  شددت 

أسواقها املحلية بالتزامن مع حلول شهر رمضان املبارك.

وقال مدير إعالم محافظة الديوانية عالء البصري، في حديث 

لـ»الصباح»: إن توجيهات صدرت عن املحافظ ميثم الشهد إلى 

الجهات املعنية بتكثيف إجراءات املتابعة امليدانية في األسواق 

إنتاج  تاريخ  من  التأكد  شملت  التوجيهات  أن  مضيفا  املحلية، 

بعض  استغالل  من  خشية  وأسعارها  وجودتها  الغذائية  املواد 

لشهر  استعدادا  امللحوظ  املواطنني  إلقبال  الجشعني  التجار 

شملت  التي  املكثفة  الحملة  أن  إلى  وأشــار  الفضيل.  رمضان 

املحال واملتاجر واملخازن في أسواق مركز الديوانية إضافة إلى 

املخالفني  محذرا  العيد،  بعد  ملا  ستستمر  والنواحي،  األقضية 

من إجراءات ردع قانونية صارمة في حال ثبوت االحتيال على 

املواطنني وتعريض صحتهم للخطر.

أخرى  حمالت  انطالق  ذاتــه،  السياق  في  البصري  ــد  وأك

أهمها  الجودة،  وضمان  األسعار  تثبيت  حملة  مع  بالتزامن 

داعيا  تخزينها،  وأماكن  اللحوم  بيع  ومحال  الجزارين  تخص 

العالقة عن املخالفات حال  إلى إبالغ الجهات ذات  املواطنني 

بالسرعة  القانونية الالزمة  اتخاذ اإلجراءات  رصدها لغرض 

املمكنة. 

الخطة  تفاصيل  األحد،  أمس  التخطيط،  وزارة  أعلنت 

للفصل األول من  للتنمية  السنوية للصندوق االجتماعي 

التي  لألولويات  وفقا  جاءت  التي   ،2023 الحالي  العام 

حددها البرنامج الحكومي. 

الهنداوي،  الزهرة  عبد  للوزارة  الرسمي  املتحدث  وقال 

للتنمية  االجتماعي  الصندوق  «خطة  إن  بــيــان:  فــي 

العام  من  األولى  الثالثة  األشهر  ستغطي  األول  للفصل 

تنفيذ  وتتضمن  آذار)  شباط،  الثاني،  كانون   ) الحالي 

حمالت الحشد املجتمعي في محافظة البصرة، إضافة 

في  متطلباتها  وإكمال  املشاريع  واختيار  ــة  دراس إلى 

ميسان  الثالثة)،  (املرحلة  الدين،  صالح  محافظات 

كركوك  الثالثة)،  (املرحلة  املثنى  الثانية)،  (املرحلة 

(املرحلة الثانية) ونينوى (املرحلة الثالثة)».

تدقيق  أيضا  تشمل  «الخطة  أن  الهنداوي  وأضــاف 

(املرحلة  أربيل  محافظة  ملشاريع  الفنية  الكشوفات 

 (14) لتنفيذ  عــقــود  تــوقــيــع  ــن  ع فــضــال  األولـــــى)، 

و(5)  األولــى)  (املرحلة  نينوى  محافظة  في  مشروعا 

و(5)  ــى  األول (املرحلة  الديوانية  ملحافظة  مشاريع 

األولـــى)  املرحلة   ) ــار  ق ذي  محافظة  فــي   مشاريع 

مع (4) مشاريع أخرى».

ما  تغطي  التي  املقبلة  «املراحل  أن  إلى  الهنداوي  وأشار 

من  الكثير  ستتضمن  املتبقية،  السنة  أشهر  من  تبقى 

األكثر  واملناطق  القرى  شمول  تستهدف  التي  التفاصيل 

والتعليم،  الصحة  مجال  في  الخدمات  بمشاريع  فقرًا، 

ومشاريع املاء والكهرباء، والطرق».
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تل 14 شخصًا على 
ُ

ق

 وأصيب آخرون 
ّ

األقل

اء زلزال ضرب 
ّ

جر

جنوب اإلكوادور، 

أمس االول، وشعر 

ان البيرو، 
ّ
به سك

استنادًا إلى حصيلة 

ة.
ّ

رسمي

وأثار الزلزال 

 من الذعر 
ً
حاال

ان الذين 
ّ
بني السك

نزلوا إلى الشوارع. 

وانهارت منازل في 

ة، بينها 
ّ

مدن عد

مدينة كوينكا األكثر 

رًا.
ّ

تضر

الفتاح  عبد  السوداني  االنتقالي  السيادة  مجلس  رئيس  قال 

حكم  تأسيس  على  تعمل  السودانية  القيادة  إن  البرهان،: 

مدني ومنع قيام حكم متسلط في البالد، كما أعلن املجلس 

أن األطراف غير املوقعة على "االتفاق اإلطاري"، عبرت عن 

رغبتها في التوصل التفاق ينهي األزمة في البالد.

حكم  إقامة  على  تعمل  البالد  "قيادة  أن  البرهان:  وأوضح 

مدني"، موضحًا أن "هذا الحكم بحاجة إلى املساندة والدعم 

أن  مضيفًا  السواء"،  على  والشعب  املسلحة  القوات  قبل  من 

ومنع  الحكم  هذا  تقويم  على  للعمل  كذلك  حاجة  "هناك 

متسلط  حكم  أي  قيام  ومنع  القويم  الطريق  عن  انحرافه 

في املستقبل"، مؤكدًا أن "القوات املسلحة ستكون دائمًا إلى 

جانب املواطنني"، معتبرًا أنها "بمثابة العمود الفقري للدولة 

واملواطنني".

بقيادة  مدنية  سياسية  وقوى  السوداني  الجيش  قادة  وكان 

الثالثية  اآللية  برعاية  وقعوا  والتغيير،  الحرية  إعالن  قوى 

في 5 كانون األول املاضي اتفاقًا إطاريًا لبدء مرحلة انتقالية 

تستمر عامني تنتهي بنقل السلطة للمدنيني.

اندلعت  أزمة  حل  إلى  يهدف  اإلطاري  االتفاق  أن  إلى  يشار 

في 25 تشرين األول 2021 عندما أعلن عبد الفتاح البرهان 

حل  شملت  استثنائية  إجـــراءات  السيادة  مجلس  رئيس 

مجلسي السيادة والوزراء وإعالن حالة الطوارئ.

قوى  بينها  االتــفــاق،  توقيع  رفضت  ــرى  أخ قــوى  أن  غير 

تضم  التي  الديمقراطية  الكتلة  والتغيير-  الحرية  إعالن 

باإلضافة  أخــرى،  مدنية  سياسية  وقــوى  مسلحة  حركات 

للحزب الشيوعي ولجان املقاومة (نشطاء) وتجمع املهنيني 

السودانيني.

إن  السودان،:  في  االنتقالي  السيادة  مجلس  قال  ذلك،  إلى 

رغبتها  أبدت  اإلطاري  االتفاق  على  املوقعة  غير  "األطراف 

في التوصل التفاق سياسي ينهي األزمة في البالد"، وذلك 

في أعقاب اجتماع عقده نائب رئيس املجلس محمد حمدان 

حميدتي "دقلو" مع هذه األطراف.

التطورات  آخر  ناقش  "االجتماع  أن  للمجلس  بيان  وذكــر 

السياسية، على ضوء اجتماع األربعاء املاضي مع األطراف 

املوقعة على االتفاق اإلطاري".

رئيس  نائب  "طالبت  املوقعة  غير  األطــراف  أن  إلى  وأشار 

النظر  وجهات  لتقريب  مساعيه  بمواصلة  السيادة  مجلس 

وجمع األطراف، من أجل التوصل إلى توافق حول الترتيبات 

الالزمة الستكمال العملية السياسية".

فقط،  املصالح  إدارة  فــن  تعني  السياسة  تعد  لــم 

إذ  "املخاطر"  على  السيطرة  فن  تعني  أضحت  بل 

حتى  املخاطر،  تلك  ل 
ّ

تغو رعب  اليوم  العالم  يعيش 

يسعى  وبهذا  للمصالح،  تهديدًا  أكثر  وكأنها  بــدت 

وتحسني  برامجهم  تطوير  إلى  املحترفون  السياسيون 

برغماتية  بعيون  للعالم  ينظروا  لكي   أدواتــهــم، 

خالصة.

للحوار  مقدمات  مــن  ومصر  تركيا  بــني  يجري  مــا 

التقليدية،  املصالح  حدود  يتجاوز  األوسع،  السياسي 

متابعة  على  تقوم  إقليمية،  مشاركة  عن  البحث  إلى 

تلك "املخاطر" التي يعيشها العالم اليوم، وعلى مقاربة 

إزاء  الجميع  وضعت  التي  الدولية  التحديات  طبيعة 

السيما  وبيئية،  وأمنية  واقتصادية  سياسية  صدمات 

الطاقة  وأزمــات  دمر، 
ُ
امل التركي  الــزالل  أحــداث  بعد 

حرب  فــي  الجيوسياسية  قد 
ُ

الع وتفاقم  ــذاء،  ــغ وال

عدد  في  املصرفي  النظام  انهيار  وآخرها  أوكرانيا، 

من البنوك األميركية وانعكاس ذلك على اقتصاديات 

الدول األخرى.

زيارة وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو إلى 

"تصالحي"  سياسي  لحوار  جديدة  نافذة  تفتح  مصر، 

بني الدولتني بعد قطيعة امتدت ألكثر من عشر سنوات، 

مع  الدبلوماسية  عالقتها  بقطع  تركيا  خاللها  قامت 

موقفها  اعتبارات  إلــى  انحيازها  عن  تعبيرًا  مصر 

الذين  املسلمني  االخوان  مع  والتضامن  األيديولوجي، 

أطاح  الــذي  العسكري  التغيير  بعد  سلطتهم  فقدوا 

بحكومة محمد مرسي.

للقاء رئاسي بني  الزيارة، وإن كانت تمثل تمهيدًا  هذه 

عبد  واملصري  اردوغــان،  طيب  رجب  التركي  الرئيس 

إيجاد  إلى  الحاجة  تعكس  أنها   
ّ

إال السياسي،  الفتاح 

"املخاطر"  من  وتقلل  املصالح،  تضمن  سياسية  بيئة 

وإلى مقاربة واقعية ملا يحدث في املنطقة، وفي العالم 

كبيرة،  بكوارث  نذر 
ُ

ت قد  أزمــات،  ومن  صراعات  من 

يتجاوز  ألن  السياسي  للعقل  املجال  إتاحة  مايعني  وهو 

مرونة،  أكثر  ليكون  الضيقة،  األيديولوجية  حــدوده 

والقبول بالحوار، والتعاون في التعاطي مع ملفات أمنية 

ترتيب  عيد 
ُ

ي نحٍو  وعلى  معقدة،  واقتصادية  وسياسية 

الكثير من املحطات في الشرق األوسط.

وجود  وعن  الرغبة،  تلك  عن  تكشف  أوغلو  تصريحات 

إلى  للوصول  مسار  إلطالق  سياسية  وتوجيهات  إرادة 

تعني  ما  وهي  البلدين،  بني  للعالقات  الكامل  التطبيع 

فتح آفاق جديدة، واعادة حسابات املصالح واملخاطر 

قوالب  ال  قياسات  وهي  واألمــن،  السياسة  بقياسات 

التي  والتحديات  بالوقائع  ترتبط  إنها  بل  لها،  جاهزة 

ومدى  الصراعات،  تفاقم  وعلى  األرض،  على  تجري 

تأثيراتها على األمن االقليمي والدولي.
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وقد جاءت الحصيلة غير إيجابية بحسب قناعتي 

الكتابات،  هذه  من  قلة  فباستثناء   ،
ّ

األقــل على 

وسرعة  واالنحياز،  بالرغائبية  أغلبها  اتسم 

من  واالنــقــالب  آخــر،  إلــى  انتماء  من  الترحال 

موقف إلى ما يعارضه بالكامل، مع طغيان كبير 

املعلبات  وراء  واالنجرار  والشعارات،  لألدلجة 

وصراع  التأريخ  رجيع  من   
ّ

تجتر التي  الجاهزة 

تمثل  ما  واإليديولوجيات،  واملــذاهــب  األديــان 

حصيلته األخيرة غيابًا مشهودًا للمعرفة العميقة 

وعالقاتها  وأزماتها  وبلدانها  املنطقة  لتأريخ 

ساذجة  سطحية  معرفة  أو  وجهل  وصراعاتها، 

في  وتأثيرها  التها 
ّ

وتحو الدولية  بالعالقات 

التحليل  منهج  في  مشهودًا  وقصورًا  املنطقة، 

السياسي الرصني، وما يتطلبه من جهود وصبر 

االجتهادية  باملَلكة  وتسلح  ـــراس،  وم وخــبــرة 

وأدواتها البارعة في التحليل والتفكيك، والقدرة 

على عرض نظريات التفسير، والتنبؤ باملستقبل 

في  املحتملة  الخيارات  من  مجموعة  توّقع  عبر 

التعامل مع الواقع.

إلى  يصطف  أنه  يّدعيه  وما  املقال  هذا  رسالة 

ويسعى  املعّمقة،  التحليالت  من  القلة  تلك  جوار 

السياسي  التحليل  في  لبنة  إلضافة  استطاع  ما 

الجاّد الرصني، عبر املرور على تكوينات الحدث 

وأفكار  خلفيات  مــن  بــه  يتصل  ــا  وم ووقــائــعــه 

ومواقف.

بدت كثرة من التحليالت التي انطلقت على سواء، 

وكأنها  والدولية،  واإليرانية  العربية  الساحة  من 

غير  و"منطقة"  ــران"  و"إي "سعودية"  عن  تحّدثنا 

السعودية وإيران واملنطقة التي نعرفها منذ عقود 

ونعيش فيها.

بل  بالتفاصيل،  القارئ  وأشّتت  بعيدًا  أذهب  لن 

من  وصغير،  كبير  مصدرين  إلى  اإلحالة  اخترُت 

بني عشرات وربما مئات املصادر الجاّدة، لتحقيق 

أو  الحديثة،  السعودية  بالعربية  معقولة  معرفة 

القرنني  في  وخلفياتها  الثالثة  السعودية  الدولة 

املوسوم:  املوسوعة   - الكتاب  هو  ل 
ّ

األو األخيرين، 

 :1945 عام  منذ  السعودية  الخارجية  "السياسة 

اإلنماء  (معهد  الدولية"  العالقات  في  ــة  دراس

العربي، 1980م، 737 صفحة من الحجم الكبير) 

أصول  من  لألميركي  ــر  واآلخ سالمة،  لغسان 

والسعودية:  "أميركا  املعنون:  نخله،  إميل  عربية 

والستراتيجية"  والسياسية  االقتصادية  األبعاد 

 115 1980م،  الكلمة،  دار  العربية،  (الترجمة 

صفحة من الحجم الوسط).

بالعودة إلى هذين املصدرين وما يشابههما نجد 

تزال  ما  للسعودية  نة 
ّ

املكو الوجودية  األسس  أن 

 
ّ

األقل على  جوهري،  تغيير  يمّسها  لم  حالها  على 

1932م)  (أيلول  الثالثة  السعودية  الدولة  منذ 

اليوم؛ هذه األسس هي األسرة (آل سعود)  حتى 

واملؤّسسة  معها،  املتحالفة  القبائل  وخريطة 

النفط،  ما 
ّ
والسي والثروة  الشيخ)  (آل  الدينية 

في  بريطانيا  الغرب  مع  التحالف  عبر  واألمــن 

واملحورية  الحاضر،  الوقت  في  وأميركا  البداية 

اإلقليمية.

من  ضربًا  املــحــّددات  هذه  في  البعض  يرى  قد 

يعني  التوّقف عندها  وأن  والالتأريخية،  التجريد 

الجمود املجافي لطبيعة السياسة واالجتماع. وهذا 

العناوين  هذه  مع  تعاملنا  لو  صحيح  االعتراض 

بافتراض ثباتها وأنها معّلقة فوق الزمان واملكان، 

وهذا ما ال يقصده أحد، وال ينسجم مع طبيعتها 

جهة  من  العمران  أو  البلدان  وطبيعة  جهة،  من 

أخرى، وهو أمر ال يمكن أن يفوت أصحاب الذكاء 

والعقول النابهة.

فأسرة آل سعود على سبيل املثال ما تزال الجوهر 

لكنها  السعودي،  للنظام  نة 
ّ

املكو واملاهية  م 
ّ

املقو

من  ر 
ّ

التطو مسافة  طول  على  رت 
ّ
تغي بالتأكيد 

 مئات بل 
ّ

البداوة إلى عصر العلمنة، فراحت تضم

ألوف من األمراء واملتعلمني، يجيد أغلبهم اللغات 

األميركية  الجامعات  من  تخرج  وقد  األجنبية 

ر العالم ورآه.
ِ

وغيرها، وَخب

في  يدخل  تكوينيًا  عنصرًا  الدين  يزال  ما  كذلك 

نية الوجودية للنظام السياسي السعودي، حتى 
ُ

الب

الت محمد بن سلمان وسعيه الحثيث لفّك 
ّ

مع تحو

انقلب  لو  حتى  بل  الوهابية،  الدعوة  مع  االرتباط 

اإلسالم  فسيبقى  محض،  علماني  إلى  النظام 

ال  وجوديًا  عنصرًا  الشريفني  الحرمني  برمزية 

نية النظام.
ُ
مناص له في ب

العناوين  ثبات  مــن  نعنيه  مــا  بالضبط  ــذا  وه

الذي  النحو  على  مصاديقها،  ر 
ّ
وتغي التأسيسية 

ر 
ّ

تستوعب فيه املصاديق املستجّدة، مراحل التطو

الثقافي واالجتماعي والسياسي، وتحتوي موجاتها 

املتالحقة جميع أوجه التحديث والحداثة. وهو ما 

ينطبق على الركائز الوجودية السّت لبنية النظام 

السعودي من دون استثناء.

ما 
ّ
السي متالحقة  رات 

ّ
تطو السعودية  شهدت  لقد 

نشوء  مستوى  على  األخيرة،  األربعة  العقود  في 

املتعلمني  وتزايد  واتساعها،  املتوسطة  الطبقة 

وتصاعد  التكنوقراطية،  النخب  ونمو  واملبتعثني، 

املتعلمني  ــــراء  األم طبقة  وازديــــاد  التسلح، 

ر 
ّ

وتطو املثقفة،  النخب  وازدهـــار  ــاء،  ــري واألث

ذلك  غير  إلــى  املدينية،  واتساع  الــدولــة،  نظم 

في  املتالزمة  العضوية  رات 
ّ

التطو عشرات  من 

رؤية  إلى  بلوغًا  والتحديث،  الحداثة  منظومتي 

رات السياسية 
ّ

(2030م) الحالية. لكن هذه التطو

املجتمع  مستوى  على  والثقافية  واالجتماعية 

ماهية  تقلب  لم  الدولة،  إدارة  وجهاز  والنخب 

وهذا  بغيرها.  تستبدلها  ولم  التكوينية،  األسس 

ر 
ّ
وتغي األسس،  ثبات  بثنائية  تمامًا  املقصود  هو 

املصاديق.

ثالثة  الخليج  منطقة  ع 
ّ

تتوز التبسيط  من  بشيء 

النظام  هي  أساسية،  أو  مركزية  إقليمية  نظم 

والنظام  السعودية،  حــول  املتمحور  املــركــزي 

حول  املتمحور  والنظام  ــران،  إي حول  املتمحور 

إلى  تخضع  ما  قدر  الثالثة  النظم  هذه  العراق. 

وطهران  الرياض  الثالثة  مراكزها  ة 
ّ

قو ميزان 

النظم  مؤثرات  إلى  كذلك  تخضع  فهي  وبغداد، 

بمنظومة  سياسيًا  عرف 
ُ
ي ملا  األخــرى  اإلقليمية 

التركية  التأثيرات  ما 
ّ
والسي األوســط،  الشرق 

واملصرية و"اإلسرائيلية".

الدولية  القوى  ميزان  إلى  هاتها 
ّ

توج تخضع  كما 

غربية  قــوى  أساسًا  وهــي  املنطقة،  في  املؤثرة 

طموحات  مع  أميركية،   
ّ

ثــم بريطانية  ريادتها 

روسية واآلن صينية.

منذ   
ّ

األقــل على  السعودية  السياسة  على  هيمن 

د 
ّ

تفر مبدأ  (1932م)  الثالثة  الــدولــة  مرحلة 

وأنها  العربية،  الجزيرة  شبه  بزعامة  السعودية 

فيها.  اإلقليمي  النظام  ارتكاز  نقطة  غيرها  دون 

أســاس  على  الستراتيجية  هــذه  ــارت  س لذلك 

بعيدًا  ودفعه  والعراقي،  اإليراني  التدّخل  تقليص 

عن الجغرافية الطبيعية والسياسية واالجتماعية 

غيرهما  عن   
ً

فضال العربية،  للجزيرة  والثقافية 

حول  الجزيرة  أنظمة  في  وتمحورها  القوى،  من 

شبه  التوتر  يفّسر  ما  وهذا  األكبر.  األخ  مرجعية 

السعودية  بني  السياسية  العالقات  في  الدائم 

وإيران والعراق، الناشئ أساسًا عن منافسة هي 

غالبًا إيرانية - عراقية للدور السعودي.

مصر  السعودية  واجــهــت  ـــاس  األس ــذا  ه على 

 1962) اليمن  فــي  الناصر  عبد  تــدّخــل  ـــان 
ّ
إب

عمان،  سلطنة  في  الشاه  ــران  وإي 1967م)  إلى 

ضوء  في  اليمن.  في  اآلن  اإلسالمية  والجمهورية 

النظام  في  السعودية  ملحورية  الستراتيجية  هذه 

اإلقليمي لشبه الجزيرة، لن يأتي التدّخل اإليراني 

في اليمن اآلن، بنتيجة أفضل من مآل تدّخل عبد 

في  الشاه  وتدّخل  سابقًا،  البلد  هذا  في  الناصر 

شبه  فهي  ثابتة  تكن  لم  إن  معادلة  وهذه  ظفار؛ 

اإلقليمية  القوى  ميزان  بمتغيراتها  يتحكم  ثابتة، 

لة.
ّ

وقواه املتحو

الثالثة  اإلقليمية  للنظم  تكميلية  حلقة  فــي 

شهدت  الجزيرة،  وشبه  الخليج  في  املتنافسة 

تدخالت  عن  ناشئة  مــوازيــة  منافسة  املنطقة 

إيديولوجية  هات 
ّ

بتوج عامة  إقليمية  نظم  ثالثة 

مختلفة، هي النظام الشرق أوسطي وتتحّمس له 

"إسرائيل" ويدافع عنه الغرب، وال يعارضه الشرق 

العربي  والنظام  والــصــني)؛  (روســيــا  مبدئيًا 

ه التقليديتني (البعثية والناصرية)، 
ْ
بإيديولوجيَتي

املشتركة  املصالح  نظرية  حــول  اآلن  وتمركزه 

للقارة العربية، بعد أفول (الناصرية والبعثية).

العباءة  يرتدي  الــذي  اإلقليمي  النظام  وأخيرًا 

بدائرته  السياسي،  لــإلســالم  الستراتيجية 

(اإلسالم  نفسها  بالسعودية  املتمثلة  التقليدية 

(اإلســالم  اإلســالمــيــة  والجمهورية  السني) 

في  الخّط  على  دخلت  التي  وتركيا  الشيعي) 

االجتماعي  اإلســالم  عبر  األخيرين،  العقدين 

الحداثي.

ها 
ْ
منافَسي من  السعودية  السياسة  س 

ّ
تتوج مثلما 

فهي  الخليجي،  اإلقليم  في  والعراقي  اإليراني 

العامة  الثالثة  النظم  الهواجس نفسها مع  تعيش 

وطهران  أبيب"  "تل  في  الثالث،  وإيديولوجياتها 

هذه  مع  الرياض  تبديها  التي  واملرونة  وأنقرة، 

بحكم  التعايش،  مبدأ  عــن  ناشئة  الــعــواصــم 

من  أكثر  املصلحة،  وبمعيار  والواقع  الضرورة 

وقد  الحقيقية،  القناعة  أو  اإليديولوجي  التطبيع 

الكبير  التخّفف  مع  خاصًة   ،
ً

مستقبال ذلك  ر 
ّ
يتغي

الذي تشهده السعودية، باالبتعاد عن إيديولوجية 

ن ملاهية 
ّ

اإلسالم السياسي، وليس اإلسالم كمكو

.
ً

النظام السياسي حدوثًا وبقاء

عقود  تسعة  مدار  على  الثابتة  الستراتيجيات  من 

تأمني  في  الغرب  مع  العالقة  مركزية  هي  وأكثر، 

اللوازم  وتوفير  االستقرار،  وضمان  الحماية، 

األساسية للتقّدم.

األمثل  التعبير  هي  البداية  في  بريطانيا  كانت 

لت 
ّ

لهذه املركزية بأهدافها الثالثة، بيَد أنها تحو

امللك  بني  تقريبًا،  السفينة  لقاء  منذ  أميركا  إلى 

عبد العزيز والرئيس روزفلت عام 1945م، قبل أن 

ل إلى مركزية أميركية ُأحادية 
ّ

تتعّمق أكثر وتتحو

من  االنسحاب  بريطانيا  وقرار  السويس،  بعد  ما 

الخليج عام 1961م.

في  الغرب  ومرجعية  املركزية  هــذه  أن  أعتقد 

جميع  إخفاقات  تفّسر  التي  هي  والحماية،  األمن 

 
ّ

باألخص الخليج،  الختراق  الروسية  املحاوالت 

والعراق.  توحده،  قبل  الجنوبي  اليمن  بوابة  من 

الكبير  الفشل  أيضًا،  العامل  هذا  إلى  ُأعيد  كما 

ر لجميع مشاريع األمن املشترك، بالشقني 
ّ

واملتكر

نظرية  من  بدءًا  إيرانيًا  معًا؛  واإليراني  العربي 

"األمن املحلي املشترك" بمحورية الشاه ونظامه، 

إلى مبادرة "سالم هرمز" لحسن روحاني، ومبدأ 

به  يحيط  ومن  رئيسي  إلبراهيم  الجوار"  "ُحسن 

من أنصار إيران الكبرى.

املطلقات  عن  تكون  ما  أبعد  السياسة  أن  ريب  ال 

نستخّف  أن  يمكن  ال  لذلك  الذهني،  والتجريد 

الذي  املاهر  اد 
ّ
الصي وهي  وطموحاتها،  بالصني 

املرتكزات  ثــوابــت  لكن  بــذكــاء.  فرصه  ينتهز 

اإلقليمية  النظم  وطبيعة  للسعودية،  التكوينية 

املتفّحصة  والـــقـــراءة  والــفــرعــيــة،  الرئيسية 

االستعجال  مــن  يمنعنا  الــدولــيــة،  للعالقات 

لالصطفاف بصّف من يقول بنظرية بداية عصر 

صعود  وبداية  وتواجدها،  األميركية  ة 
ّ

القو أفول 

ة الصينية.
ّ

القو

أو  غربية  هي  نفسها  الصني  أن  ذلك  إلى  أضف 

حقلني  في  الغربية،  القوى  عن  كثيرًا  تختلف  ال 

صعودها  مــســار  هما   ،
ّ

األقــــل على  أســاســيــني 

االقتصادي عامليًا، وشيء غير يسير من خطواتها 

عالقتها  شأن  هو  كما  الخارجية،  السياسة  في 

وبقية  وبــغــداد  جهة،  مــن  أبــيــب"  ــل  "ت مــع   
ً

مثال

العواصم الخليجية من جهة أخرى.

لذلك من املستبعد جدًا أن تدخل الصني اآلن في 

في  وأوروبــا  أميركا  مع  صراعية  سياسية  عالقة 

نجاحها  ضمانات  أحد  بنفسها  وتزيح  الخليج، 

االقتصادي؛ أقصد به الغرب نفسه. إجماًال هناك 

في الحكمة الصينية املوروثة، الكثير مما يدعوها 

إلى الصبر وضبط النفس، كما بدا ذلك واضحًا 

األوكرانية  واألزمة  روسيا  من  موقفها  إدارة  في 

عامة.

ر الدور الصيني في الصفقة الحالية 
ّ

ممكن أن يعب

ستراتيجي  مرتكز  عن  ــران،  وإي السعودية  بني 

قرارات  في  واملؤثرين  الساسة  من  فصيل  لدى 

يؤمن  ممن  تحديدًا  إليران،  الخارجية  السياسة 

والصني)،  (روسيا  شرقًا  االتجاه  بستراتيجية 

لكن من املستبعد جدًا تطبيق ذلك على الجانب 

الصيني  الدور  األمر في   فإن 
ّ

ثم السعودي، ومن 

لكسب  الفرص  وتحسني  املــنــاورة  هو  برمته، 

واشنطن  مع  التعامل  شــروط  وتعديل  املزيد، 

ما  الذي  األميركي،  الدور  بإلغاء  املجازفة  وليس 

تزال السعودية بحاجة أساسية له.

الشأن  ذوي  مــن  أحــد  ال  أن  ــك،  ذل إلــى  أضــف 

الثورية  إلى  يميل  الله"،  "بحمد  السعودية  في 

 مزاد 
ّ

البلد في مهب دِخل 
ُ
في اليسار،  إلى  ويجنح 

الشعارات، ويجعله عرضة لتدمير ما تراكم لديه 

واجتماعية،  واقتصادية  عمرانية  مكاسب  من 

ة 
ّ

وشأن إقليمي ودولي، كما فعل عبد الناصر مر

وحتى  بل  ات، 
ّ

ــر م ــدام  وص القذافي  بعده  ومن 

فاق  اقتصادي   
ّ

ُضر من  طالها  وما  نفسها  إيران 

دته 
ّ

في السنوات األخيرة بحسب األرقام، ما تكب

اإليرانية؛   - العراقية  الحرب  ــان 
ّ
إب خسائر  من 

وذلك كله في مقابل حفنة من الشعارات الجوفاء 

من  بكثافة  تنطلق  كانت  التي  الرنانة،  والخطب 

إلى  قاد  مما  وغيرها،  ودمشق  وبغداد  القاهرة 

خراب العمران والبلدان ودّمر كرامة اإلنسان.

باستثناء قلة قليلة من التحليالت الهادئة انساقت 

األكثرية في إيران مع األسف، وراء لغة الشعارات 

دون  من  درجــة   (180) تنقلب  وهي  الجاهزة، 

الحياء  من  شيء  يساورها  أو  جفن  لها  يرّف  أن 

للمبادرة  املديح  تكيل  راحــت  عندما  والــتــرّدد، 

اإليديولوجية  املفاهيم  أكــوام  تاركة  الصينية، 

ذلك  فعلت  كما  السعودية،  ضّد  القاذع  وسبابها 

جم"،  وجام  وهمشهري  وإيــران  "كيهان  صحف: 

ــروز"،  ــن ام ــوان ورســالــت ووط ــى حــٍد مــا: "ج وإل

من  املتشّددة،  األصولية  املواقع  من  العديد  معها 

أشرت،  كما  الساحة  خلو  أبدًا  ذلك  يعني  أن  دون 

لني، 
ّ

املتعج المت  ومتأّنية  عقالنية  أصــوات  من 

وكشفت تناقضات الرسمية اإليرانية ومن ورائها 

األصولية املتشّددة الحاكمة، وانقالبها في الرأي 

ث منعًا من 
ّ
بني ليلة وضحاها، وهي تدعو إلى التري

نقطة  إلى  املشهد  ُتعيد  قد  محتملة،  رات 
ّ
متغي أي 

الصفر مجّددًا.

عدُت في منهج القراءة املتأنية إلى كتابات وزينة 

أكاديمية  وتحليالت  القلم"،  سريع  لـ"محمود 

التي  كتلك  الخارجية،  السياسة  ألزمــة  عميقة 

بور"،  قهرمان  "رحمن  الرصني  الباحث  تناولها 

في  لبلده  الخارجية  السياسة  أزمــة  يقرأ  وهــو 

الغربة الثقافية الهوياتية، التي دفعت إلى اغتراب 

نة الواضحة إزاء املنطقة.
ّ

ستراتيجي وغياب املدو

أربع  بور"  قهرمان  "رحمن  يقّدم  مكثف   
ٍ

نحو على 

مراحل للسياسة الخارجية اإليرانية بعد الحرب 

النظام  باستعالء  األولى  اتسمت  الثانية،  العاملية 

املنطقة،  عرب  من  جيرانه  على  الشاهنشاهي 

مع  تجّددت  التي  الغربة  هذه  غربة؛  في  أوقعه  ما 

عبر  ة  املــرّ هذه  لكن  اإلسالمية  الثورة  انتصار 

تخندق الجمهورية اإلسالمية بالشيعية والثورية، 

لت هذه السياسة 
ّ

أو بالثورية الشيعية. وعندما تحو

الحرب  ونهاية  السوفيتي  االتحاد  انهيار  بعد  ما 

واملصالح،  االقتصاد  محورية  ــى  إل ــاردة،  ــب ال

ما  الجديد،  األوسط  الشرق  بمشروع  اصطدمت 

أّدى بإيران لالنفالت من قبضة املشروع باللجوء 

وغرب  الخليج  في  املتعّددة  املحاور  سياسة  إلى 

مجّددًا  غربتها  لتعّمق  وأوراسيا،  والقوقاز  آسيا 

بحسب  دائمًا  الستراتيجية،  أزمتها  إنتاج  وتعيد 

الهوية  املثال:  سبيل  على  نظر 
ُ
(ي بــور  قهرمان 

والسياسة الخارجية في إيران والشرق األوسط، 

بالفارسية).

إلى  ننتهي  املراجعات،  هــذه  حصيلة  ضــوء  في 

ليس  وإيــران،  السعودية  بني  الصيني  االتفاق  أن 

وليس  بل  التأريخي،  بالحدث  هو  وال  معجزة، 

بلحاظ  تمامًا  تقليدي  هو  بل  أساسًا،  ستراتيجيًا 

الثنائية  العالقات  إعــادة  األساسيني؛  شعاريه 

أنه  وتوقعنا  تحققا.  إن  هــذا  الــتــدّخــل،  ــدم  وع

خرم 
ُ
سي بل  ــدوم،  ي أن  الصعب  من  هش  اتفاق 

نية 
ُ

الب ــك  ذل فــي  وحجتنا  مناسبة،  ل 
ّ

أو فــي 

السياسية للنظامني في السعودية وإيران، وأيضًا 

استصحاب تأريخ العالقة بينهما على مدار (44) 

عامًا املاضية، إذ لم تكن دورة الهدوء واالستقرار 

األزمة  تنفجر   
ّ

ثم سنوات،   (3) تتخطى  بينهما 

أن  ومع  جديدة،  بوادر  تظهر  أن  إال  القلق،   
ّ

ويعم

وكالم  رؤيــة  فيه  لنا  أن  إال  راجــح،  احتمال  هذا 

مستأنف إن شاء الله.



A L S A B A H  N E W S P A P E R07 Mon. 20 . Mar . 2023 Issue No. 5640 2023 20

 
 

يقــول الطاهــي "تومــاس دوكونســيل: "مع 

وجود أفراد املحطة خارجا وســط درجات 

حــرارة بالغــة البــرودة وظروف قاســية، 

أرغــب بإعــداد شــيء مــا لطيــف وكثيف 

بالنســبة للجســم، مثــل مخفــوق الجــنب 

وجبنــة الراكليــت، الكثيــر منهــا." ويدير 

دوكونســيل هذا املوقع النائي لعدة أشــهر 

كل سنة.

طبيعة قاسية

وعندمــا توجــد مجموعة علمــاء على بعد 

نحو 3100 ميل من أقرب مدينة، ومســافة 

9900 ميــل عــن الوطن، فمــن املنطقي أن 

األمر يستحق كل هذه املسافة. 

لكــن طهــو الطعــام فــي هــذه الظــروف 

يحمــل معــه تحديات فريــدة مــن نوعها، 

وال يكــون أمــرا معتــادا. تجلــس محطــة 

جبــل  قمــة  علــى  اليزابيــث  برنســيس 

ضمن سلســلة جبليــة، وتقع خــارج نافذة 

مكتــب دوكونســيل جبــال صــوان ثلجيــة 

البيــاض،  ســاطعة  منخفضــة  وأراٍض 

تتناثــر عليهــا وحــدات اإلقامــة وحاويات 

 مختبريــة وتوربينــات الريــاح املنبثقة من 

الثلوج.

أثناء شــهور الصيــف، من تشــرين الثاني 

لغاية شباط، يغمر منظر الجبال الجليدية 

بضيــاء مســتمر، فالشــمس تنزلــق خلف 

القمــة لثــالث ســاعات فقــط يوميــا. في 

ل علمــاء مــن بلجيكا 
ّ

هــذا الوقــت، يتجــو

وفرنســا وأملانيا وتركيا والهنــد والواليات 

الجبــال  عبــر  ميــل   124 عبــر  املتحــدة 

والصفيحة  الجليديــة  واألنهار  والســاحل 

القطبيــة لتنفيــذ أبحاث علميــة ولتطوير 

ر املناخ. يبقى 
ّ

ســتراتيجيات تتعامل مع تغي

البعض لعدة أســابيع، وربما يبقى آخرون 

للموسم كله. 

أما دوكونسيل، الطاهي املقيم في املحطة، 

فهو هناك للشــهور األربعة بالكامل، وهذه 

هي السنة الســابعة له في القارة القطبية 

الجنوبية.

بــدأت محطة برنســيس اليزابيــث العمل 

سنة 2009، تشغلها مؤسسة 

خذة 
ّ

املت الدوليــة  القطــب 

مــن بروكســل مقــرا لها، 

محطات  أحدث  من  لتكون 

أبحــاث القطــب الجنوبي. 

األصغــر  كونهــا  ورغــم 

عمــرا، فهــي أول محطــة 

أبحاث قطبية بال انبعاثات 

حرارية، معتمدة كليا على 

الطاقــة املتجــددة داخــل 

أحــد أكثــر بيئــات العالم 

قســوة. منظــر املحطــة له 

جلوسها  فمع  أيضا،  خصوصية 

علــى قمة جبــل، فهي تشــبه مركبة فضاء 

ها، وتعكس 
ّ

سداســية األضالع هبطت لتو

ألواحها الفضيــة األنيقة البياض الناصع 

للمنظر القطبي الطبيعي.

خدمة رائعة

من الصعب تصديق وجود إعداد للخبز في 

ر 
ّ

داخل املحطــة. يقول دوكونســيل: "نحض

خبزنا ونطبخه هنــا، فالخبز الطازج أمر 

مهم، وأحب صنــع خبز البريــوش لوجبة 

الفطور، مع الشوكوال داخله." 

د منهاج 
ّ

ولكونه فرنسيا، يعتبر الخبز الجي

حياة في مــكان تواجده بالقــارة القطبية 

بنفــس قدر حضــوره في موطنــه بمنطقة 

النورمانــدي، أو فــي جبــال األلــب، حيث 

م 
ّ

يقضــي الجــزء األفضل من الســنة يقد

الطعام لصنف آخر من املستكشــفني على 

جبل بالنك.

 املحطــة تبعد ســت ســاعات طيران 
ّ

وألن

عن أقرب مدينة، وهي كيبتاون في جنوب 

أفريقيا، يتأكد دوكونسيل من كون اللحوم 

واألســماك والخضــراوات بحالــة تجميد 

يمكنها البقاء ســليمة حتى نهاية املوســم، 

ن فــي صناديق خاصة، 
ّ

وإن البيــض مخز

مــع فصــل البياض عــن الصفــار. وألجل 

نــات طازجــة، تطير 
ّ

الحصــول علــى مكو

حزمة من هــذه املواد الثمينة شــهريا من 

كيبتــاون، إذا كان الجــو مناســبا لذلــك. 

وبرغم ارتفاعها عن مســتوى سطح البحر 

بنحــو 4500 قــدم، تبقــى املحطــة دافئــة 

ومحميــة من عوامل الجــو، بفضل تركيبة 

قوية من مواد الصوف واألملنيوم والخشب 

والحديد.

ف من تســعة 
ّ
وبواســطة نظام مختلط متأل

شمســية،  ألــواح  و408  ريــاح  توربينــات 

تبقــى الكهربــاء مســتمرة طــوال مئة يوم 

فــي املحطــة، مع درجــات حــرارة داخلية 

ال تقــل عن عشــرين مئوية بــدون الحاجة 

الســتخدام التدفئــة. وألجــل الوصول إلى 

 الطاقم طائــرة من نوع 
ّ

املحطــة، يســتقل

(دي ســي 3)، وهــي مالئمــة تمامــا لنقل 

البضائــع واملنــاورة فــي املــدارج الثلجية. 

وتســتغرق الرحلــة ســت ســاعات، ومــن 

ثــم رحلة لتســعني دقيقــة من املطــار إلى 

املحطــة؛ كمــا يتــم نقــل املــواد الغذائيــة 

بالطائرة نفســها، وتكون هــذه الرحلة كل 

شهر مرة، بحسب وضع الطقس.

ة
َّ

خبرة ضروري

دوكونســيل  اكتســب  الســنني،  بمــرور 

خبــرة كافية لإلبقــاء على طزوجــة املواد 

الغذائيــة، مع معرفتــه للمــادة املمكن أن 

ن 
ّ
تذبل أســرع من غيرها، بالتالي ســيتمك

مــن تقديم وجبــات طازجة طــوال الوقت 

ع األطبــاق التــي 
ّ

لطاقــم املحطــة. وتتنــو

يعدها الطباخ املاهر، من الحساء واللحوم 

والحلويات؛  والفطائر  والبيتزا والسلطات 

زة خالل 
ّ

كمــا يحاول تقديــم وجبــات ممي

املناســبات الخاصــة، مثل أعيــاد امليالد 

ل طعامــه إلى مطعم 
ّ

ورأس الســنة، ليتحو

حقيقي.

ومــع انعزال املحطة وتذبــذب وجود أفراد 

الطاقــم، من املهــم بمكان إدامــة تخزين 

املواد الغذائية االساســية من موســم إلى 

آخــر. ويعــد نقــل مــواد طويلــة األمــد وال 

تذبل بســرعة، مثــل الحبــوب والبقوليات 

بــة، بمثابــة تحــد كبيــر 
ّ
والطماطــم املعل

يختلــف عن نقالت الطعــام الطازج. يقول 

دوكونســيل: "مــن بلجيــكا، نمــأل حاويات 

الشحن بكميات كبيرة من الطعام الجاف 

د، وفي كل سنة، تأتي سفينة محملة 
ّ

واملجم

بهذه املواد لصالحنا".

يتــم تخزين الطعــام في الطابق الســفلي 

للمحطة، حيــث توجد غرفة كبيرة برفوف 

ــدة بحجم حاوية 
ّ

لألغذيــة الجافة، ومجم

شــحن، مــع ثالجــة أصغــر حجمــا، وهي 

ضروريــة إلبقاء بعض املواد، مثل الفواكه، 

صالحة الســتهالك البشــري. وال يخطط 

دوكونســيل الوجبات مقدما، لكنه يحتفظ 

بجرد محكــم للطعام، ليتســنى له معرفة 

خزينــه بشــكل دقيــق. وتســتلزم الطبيعة 

الثمينــة للطعــام الطازج مــن الطاهي أن 

ــف واإلبداع. 
ّ

تكــون لديه ميزة قــدرة التكي

"أنا أطهو وفقا ملا أشــعر بــه، اعتمادا على 

عــدد املوجوديــن، أو ماهيــة الطعام الذي 

سيفســد قريبا. األمر كلــه متوقف على ما 

متوفر لدينا."

وبســبب املدى الكبير للدراســات في شرق 

القارة، ينطلق الباحثــون بجوالت ميدانية 

حيويــا  دورا  الطاهــي  ليلعــب  منتظمــة، 

بنجاح هذه الرحالت االستكشــافية. "ربما 

تســتغرق هذه الجوالت امليدانية إسبوعني 

إلــى ثالثة أســابيع، ويســاهم فيهــا أربعة 

ب علــّي تقدير 
ّ

علمــاء. وألجــل هــذا، يتوج

الوجبــات التــي ســيحتاجونها بعيــدا عن 

املحطة. فــي كل مرة، أطهو وجبات كبيرة، 

دها على شكل قطع ليتمكن الباحثون 
ّ

وأجم

من أخذها معهم، يذوبونها ويأكلونها، كي 

ال يضيعوا وقتا ثمينا في امليدان".

وكالة سي أن أن األخبارية األميركية

 
 

بارونات الريش

لقد سحر ريش النعام الكثيرين على امتداد قرون 

بعيــدة. ففــي املاضــي، كان يتم اصطيــاد النعام 

بعمــوم أنحــاء إفريقيا ســيرا على األقــدام وعلى 

ظهور الخيل من أجل ريشــه املترف ليزين رؤوس 

ملوك وأثرياء أوروبا. خالل القرن التاســع عشر، 

طور املزارعون هناك طريقة لتدجني طائر النعام 

ورعاية بيضه،  والتي القت دفعا من خالل وصول 

املهاجريــن الليتوانيــني الــى أوتشــورون، الذيــن 

أسهموا باتجاه ازدهار تجارة الريش. 

بحلــول ثمانينيــات القرن التاســع عشــر، أصبح 

ريــش النعام مطلوبا وبكثرة بمجــال عالم األزياء 

النســائية، لدرجــة أنه فــي مرحلة مــا، كان وزنه 

أغلــى مــن الذهــب، وقــد اجتذبــت أوتشــورون 

العشــرات من "بارونات الريش"، لكن، جاء العام 

1914 ليلقــي بظاللــه علــى هــذه الصناعــة فقد 

تراجعت هذه الصناعة، حيث غيرت اقتصاديات 

الحــرب أنمــاط املوضة، وباختراع الســيارات لم 

يعد ارتداء الريش عمليا. 

مــع ذلك، لم يفقد ريش النعــام جاذبيته املترفة، 

اذ يتزايــد اإلقبال عليه من قبل عروض املســارح 

للخياطــة  التجاريــة  والعالمــات  واملهرجانــات 

الراقية فــي أوروبا، ويتجه معظم مســتورديه الى 

جنوب افريقيا، التي توفر ما نســبته 75 باملئة من 

منتجات النعام على مستوى العالم، غالبيتها من 

أوتشورون. 

يعــرف النعام بأنــه من الطيور التــي ال تطير، أي 

أنــه ال يحتاج الى ريش ناعم وصلب ليســاعده في 

الطيران، بدال من ذلــك، يربي النعام ريش ناعم 

وزغبي يتودد به ألقرانه عند التزاوج، وله ســاقان 

قويتان تمكنانه من الركض بســرعة 60 كيلومترا 

في الســاعة وتوجيه ركلة بقوة تكفي لقتل شخص 

بالغ.

الجفاف واملناخ

على مســاحة 820 هكتارا، يربي كويتزي، سنويا، 

ثمانية آالف فرخ وطائر صغيــر ليبيعها بعد ذلك 

الــى املــزارع القريبة، مــع االحتفاظ بعــدد ثابت 

يصل إلى 600 من الطيور املســتولدة. يعتمد جمع 

الريــش، مــن ذكــور وإناث النعــام، علــى دورات 

تســاقطه الطبيعية كل ثمانية أشهر. يقول كويتزي 

بأنه يمكن التعرف على الريشة "الناضجة" عندما 

يقل عــدد األوعية الدموية واألعصاب في عروقها 

وتجف لتصبح "شفافة شبه زجاجية"، وهو الوقت 

املناســب لجمع الريش، حيث يتــم توجيه النعام، 

كقطيــع أغنام، الى داخــل حظيرة مثلثة الشــكل 

منخفضة لتجنب ركالته القوية، وإبقائه معصوب 

العينــني للحفاظ عليــه هادئا، بينمــا يقف أربعة 

أشــخاص علــى كل جانــب، وفــي غضــون خمس 

دقائق فقــط، يتم جمــع الريش الناعــم والرقيق 

يدويا، وتقليم الريش األطول في الجناح.

يصــل وزن الريش الــذي تنتجه نعامــة بالغة نحو 

كيلوغرام واحد في كل مرة يجمع فيها، ويتقاضى 

املزارعــون أجورهــم حســب الــوزن. ســرعان ما 

يعود الريش للنمو مرة أخــرى، يؤكد كويتزي بأنه 

يحــرص علــى عــدم املبالغة فــي تشــذيب طيوره 

بهــدف حمايتها من تقلبــات املناخ القاســية، اذ 

شــهدت املنطقة، مؤخرا، موجــات جفاف طويلة، 

فبالرغــم مــن قــدرة طائر النعــام علــى التكيف 

مــع أجــواء الصحــراء القاســية، إال أن الجفاف 

املقترن بدرجات حرارة تزيد عن 40 درجة مئوية 

تسببت بهالك العديد منها، وفقا لكويتزي، الذي 

يقلقه تهديد آخر، واملتمثــل بما يعرف "عصابات 

الريش". ففــي العام 2019، اقتحمت مجموعة من 

اللصوص حظيرة الطيور وقاموا بنتف ريش "غير 

ناضــج" لنحو 25 طيرا من طيــور النعام خاصته، 

مما تسبب بنفوق إحدى األناث. 

ا
ً
جلودها هي األغلى ثمن

فــي الوقــت الــذي يربي فيــه كويتزي طيــوره من 

أجل الريش، يعمد مزارعــون آخرون الى تربيتها 

مــن أجل لحومهــا وجلودهــا، وهو املنتــج األغلى 

 الريــش منتجا ثانويا 
ُّ

ثمنا واألعلــى قيمة، اذ يعد

يطــرح منــه. البعــض مــن الطيــور هــي مصدر 

للبيــض كذلــك، اذ يضع النعــام نحــو 60 بيضة 

ســنويا، والبيــض الــذي ال يربــى ليصــل مرحلة 

التفقيس، يصار الى إفراغه وتصديره الى املانيا، 

بشــكل خاص، لغرض اســتخدامه فــي زينة عيد 

الفصــح. تذبح طيــور النعام التي تربــى من أجل 

جلودهــا بعمــر تســعة أشــهر، ويتم نزع ريشــها، 

وتنقــل الــى القســم الخاص، مــع الريــش الذي 

يجمــع من الطيــور الحيــة، حيث يجــري تعقيمه 

وتجفيفه وتصنيفه حســب نوعه وحجمه وجودته. 

من ريش جســم الطائــر، تصنع منفضــة الريش 

بطول (متــر ونصف املتر)، أو يتــم قصه وصبغه 

لتصنــع منــه اآلالف من األصالت (زينة ريشــية 

ملحقــة باألزيــاء، كاألفعــى تلبــس عــادة ملفوفة 

حــول الرقبة) لغرض التصدير، أما ريش الجناح 

وهو األغلــى ثمنا فيباع ليدخل فــي صنع مالبس 

املهرجانــات واملســرحيات واألزياء. يقــول لورين 

إيســتكورت، صانــع أصــالت ريشــية وهــو واحد 

مــن 20 ألــف شــخص يعملــون بصناعــة النعام 

بجنــوب إفريقيــا، اذ توفــر فــرص عمل لســكان 

املناطق الريفية األكثر حرمانا في البالد: "نشــعر 

بالفخــر عندما نشــاهد الناس ترتــدي منتجنا". 

في أوتشــورون، يقف كويتزي متأمال وجهة ريشه 

قائــال: "أحيانــا، عندما نرى ســيدة ترتــدي ثوبا 

فاخرا وعليه ريش نعام، نتســاءل كم واحدة منها 

كان مصدرها مزرعتنا!".
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أمــا عيــد األم فلــه النصيــب اآلخر من 

االحتفاء بــاألم العراقية، التي ال تشــبه 

حياتهــا ومعاناتهــا أي امــرأة أخرى في 

هــذا العالم، ملا مر بــه البلد من ظروف 

وحــروب وأزمــات اســتمرت ألكثــر من 

 من 
ً
أربعة عقود قبل اآلن، ما أوجد جيال

األمهات الالتي واجهن أعتى  املصاعب 

مثل فقدان الــزوج واملعيل، واالبن واألخ 

من جهة وتحولهن إلى شــعلة مضيئة في 

دروب أبنائهن من جهة أخرى. 

مثال الصبر

تتحدث الشابة نهى الربيعي عن خالتها 

 للمرأة 
ً
أم ريــاض، التــي تعتبرها مثــاال

العراقيــة الصابــرة التــي تحملــت وما 

زالــت الكثيــر، بســبب مــا تعرضــت له 

من مــآٍس ومعاناة في حياتها القاســية 

بــكل مــا تحمــل الكلمة مــن معنــى، إذ 

فقــدت زوجهــا الــذي يعيلهــم وهي في 

ريعان الشــباب ليترك لها  خمســة أبناء 

أربعــة أوالد وبنتًا، اثنــان منهم معاقان 

يعانيــان من شــلل تام ســلبهما الحركة 

منذ الطفولة، لتبدأ املعاناة بمراعاتهما 

وتوفيــر كل مــا يحتاجانــه، وتابعت نهى 

أن معانــاة األم العراقيــة التــي لديهــا 

أبنــاء معاقــون  مضاعفة ويعــدون عبئًا 

 علــى تلــك األســرة، لعــدم توفر 
ً
ثقيــال

جهــات ومؤسســات مهمتهــا التخفيــف 

عن كاهــل أولياء املعاق عن طريق توفير 

الرعاية الصحية واالحتياجات الخاصة 

املناســبة لهم أســوة بالبلــدان األخرى، 

وهي في هذه الحال كانت راضية بحكم 

ربها وقدرها، لتزيد األمور ســوءًا خالل 

عام 2006 عند اشــتداد العنف الطائفي 

في العراق وأتتها الصعقة بمقتل ولديها 

ريــاض وعلي فــي إحدى أســواق مدينة 

بعقوبة على يد ثلة مجرمة لم تأبه لحال 

تلك املــرأة التــي أتعبتها همــوم الحياة 

وضنكها. 

االرتباط الروحي 

وعند الحديث عن قلب األم وإحساســها 

بأبنائهــا، مهمــا كانــوا بعيديــن عنها، 

خاصــة عندما يتعــرض أحدهم لألذى 

واألبحــاث  الدراســات  وجــدت  فقــد 

الحديثة، تفســيرًا علميًا لهــذه العالقة 

بحســب الدكتــورة عبيــر عــالء الديــن 

والطاقة  بالباراســايكولوجي  املختصــة 

الحيويــة، التــي نبهت إلى وجــود خاليا 

تهاجر مــن دم الطفل أثنــاء الحمل إلى 

األم وتســتمر هــذه العمليــة طــول فترة 

الحمــل، إذ وجدت تلك الدراســات بقاء 

نســبة من هــذه الخاليا في جســم األم 

بعــد الــوالدة، إذ تركت عالمــات دائمة 

علــى أنســجة األم وعظامهــا ودماغهــا 

وجلدهــا ويمكــن مالحظتها بعــد مرور 

ما يقــرب مــن العشــرين عامــًا، األمر 

الذي يفســر ظاهرة االرتبــاط الروحي 

والجســدي لــألم مع األبناء، كما تشــير 

الدراســة إلى عالقة تكاملية بني جســد 

تلــك  تعمــل  إذ  الطفــل،  وخاليــا  األم 

الخاليا على إصالح أي خلل تتعرض له 

املرأة أثناء الحمل، بينما تعمل األم على 

توفير البيئة اآلمنة للجنني داخل بطنها 

وتغذيته.

تراث ثقافي

نــوروز أو اليــوم الجديــد هــو أول أيــام 

الربيع، إذ احتفل األســالف بــه وانتقل 

االجتماعيــة  وألهميتــه  األبنــاء  إلــى 

الكبيرة،عدتــه اليونســكو مــن التــراث 

الثقافي غير املــادي، إذ أدرج في قائمة 

املنظمة بنــاء على مبادرة مشــتركة من 

وأذربيجــان،  العــراق  منهــا  عــدة دول 

والهند وأفغانســتان وغيرهــا من الدول 

التي تحتفل بهذه املناســبة كل عام، وفي 

2010 أعلنــت األمم املتحدة يــوم نوروز 

الدولــي بهــدف الحفاظ علــى الثقافة، 

والعادات والتقاليد الخاصة بهذا اليوم. 

ومن الجديــر بالذكــر أن االحتفاء بهذا 

اليوم كان يتم منــذ 3 آالف عام. وتعتقد 

اليونســكو أن هناك مايقارب 300مليون 

شخص حول العالم يحتفلون بهذا العيد.

تثقيف 

والثقافي  التعليمــي  بالجانب  االهتمــام 

للمرأة مــن أهم العوامل األساســية في 

دعــم وتقوية األم في املســتقبل بحســب 

الناشــط املدني عبــاس مهــدي، ويتابع 

قولــه:"ال بد مــن األخذ بنظــر االعتبار، 

البنــاء الصحيــح للفتاة واملــرأة بصورة 

عامــة، كونهــا تمثــل الحاضنــة األولى 

للجيــل الجديــد"، ويتســاءل مهدي عن 

حجــم الكارثة التــي ســتلحق باألجيال 

ماهــي  تتخيــل  أن  لــك  هــل  املقبلــة، 

مواصفات البنية االجتماعية في مجتمع 

ارتفعت نسبة تفشي األمية بني األمهات 

فيه على مستوى العالم وليس في العراق 

فقط، إذ تشــير التقاريــر الخاصة بهذا 

الشــأن أن املرأة تشكل أغلب األميني في 

العالم بعــد أن وصل العدد إلى ما يقرب 

من 600مليــون امرأة أميــة، لذلك كان 

لزامًا على الجهات املختصة واملؤسسات 

الســاندة العمــل بجدية إليجــاد الحلول 

الحقيقية ملعالجة هذه املشكلة.

وتعتقــد الجامعية جيهــان أحمد أن األم 

ونــوروز صنــوان، إذ مــع األمهــات تبدأ 

الحياة وتتشكل شــخصية الطفل، وعيد 

نــوروز هــو بداية حيــاة ربيعيــة جديدة 

لهــذا فهــي تــرى أن هاتني املناســبتني 

البعــض،  بعضهمــا  مــع  مرتبطتــان 

وتستحقان االهتمام والتقدير.

ة
َّ

املرأة املثالي

طبيبة التجميل دعــاء العامري تتحدث 

عــن فضــل األم ســواء كانــت عاملة أم 

ربــة بيــت، ألنهــا فــي جميــع الحــاالت  

امــرأة منتجــة، إذ تبدأ نهارهــا بتهيئة 

أطفالهــا للذهــاب إلى املدرســة بعد أن 

أعــدت لهــم الفطور ثــم االلتفــات إلى 

أمــور املنزل األخــرى دون كلــل أو ملل، 

علمــًا أن الغالبية العظمــى من األمهات 

ال تملك مســاعدة أو مدبــرة منزل كما 

هو حال فــي دول الخليــج أو املجتمعات 

األخرى، وتلفت الدكتــورة دعاء إلى أنه 

ال بــد من تثمني لدور األم العراقية، وهو 

تقليد سنوي يتضمن توزيع هدايا رمزية 

لخمس نســاء مثاليات، يتم ترشــيحهن 

عن طريق مراجعاتها في العيادة، كنوع 

من رد الجميل لألم املثالية.

بطالت حقيقيات

الشــابة مــالك أحمــد  الشــاعرة  أمــا 

فتقــول: "ال يمكــن للكلمــات أن تفي حق 

األم العراقيــة، مهمــا قلنا فيهــا نثرًا أو 

شــعرًا، فهي الخبيــرة االقتصادية التي 

اســتطاعت أن تتكيف مع عجــز موازنة 

األســرة، وتســعى دائمًا إليجاد البدائل 

وتوفيــر أهــم احتياجات املنــزل بما هو 

متوفــر، نعم إنهــن املرهقــات من عمل 

يــوم شــاق واآلويات إلــى فراشــهن مع 

طقطقة عظامهن دون شــكوى، إذ نجد 

أغلــب النســاء يصبــرن علــى آالمهن، 

ألن فاتورة الكهرباء أولى بســعر كشفية 

الطبيــب والعالج، إنهــن بحق البطالت 

الحقيقيــات كيــف ال، واختيارهــن كان 

مختلفــًا عــن أغلــب نســاء األرض، إذ 

تستبدل األم املرطبات وكريمات العناية 

بالبشــرة لتبقى يداها خشــنتي امللمس 

لغرض توفير املال ملســتلزمات أطفالها 

املدرســية، وأجور نقــل ابنتهــا الطالبة 

الجامعية التي حفــرت والدتها الصخر 

كــي تواصــل دراســتها وتحصــل علــى 

شــهادة البكالوريوس وترفــع رأس أمها 

فخرًا.
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العراق  في  الكردية  املشكلة  بدأت 

مع بدايات تأسيس الدولة، ولبدئها 

رغبة  ــى  إل أهمها  يــرجــع  أســبــاب 

األكراد في تقرير مصيرهم، وعدم 

العالم  رسمت  التي  الدول  اعتراف 

األولى  العاملية  الحرب  بعد  الجديد 

بهذه الرغبة أو االستحقاق. 

ـــرى  ـــاب أخ ـــب ــت أس ــم ــه ــا أس ــم ك

اإلدارات  تعامل  بينها  باستمرارها، 

مع  الخطأ  الحكومية  املــركــزيــة 

البعض  وتعامل  قضية،  جــذورهــا 

الصحيح  غير  األكراد  الساسة  من 

املركزية،  والحكومة  قضيتهم  مع 

لها قضية  الدول األخرى  واستغالل 

بؤرة  تعقيدها  زيادة  بقصد  معقدة 

على  وتقضي  العراق،  ترهق  توتر 

مجتمعهم  بناء  في  ــراد  األك فرص 

استمراه  ولد  تعقيد  وهذا  ورفاهه، 

الدولة من  الثقة بني  حالة من عدم 

جهة  مــن  ـــراد  األك والساسة  جهة 

لتكون  وتوسعت،  استمرت  أخــرى 

عامل فرقة بني العرب وبني األكراد، 

ــرى  ــــوام أخ ــت أطــــراف وأق ــع ودف

التركمان  مثل  أتونها  في  للدخول 

أي  أصبحت  وباملحصلة  وآخرين، 

إعاقة  في  األهم  العامل  الثقة  عدم 

عنها  ترضى  حلول  إلــى  التوصل 

جميع األطراف. 

ـــول إلـــى  ـــح ـــت ــــــروف ال لـــكـــن ظ

الحكم  حقبة  وانتهاء  الديمقراطية 

كما  تكن  ــم  ل وإن  الــديــكــتــاتــوري 

وفرت  لكنها  العراق،  أهل  ــا  أراده

ــدران  ج لترميم  مناسبة  فــرصــًا 

ظروف  ــرت  ووف املتصدعة،  الثقة 

وبني  األكراد،  بني  األخير  التحالف 

تحالف  وصياغتهم  االطـــار  كتلة 

إضافية  فرصًا  معًا  الدولة  إدارة 

في  ـــروخ  ش ــن  م تــبــق  ــا  م لترميم 

 يفترض أن تستغل 
ٌ

الجدران.. فرص

الدولة  مؤسسات  ومن  الساسة  من 

مع  العالقة  بناء  ــادة  إلع املركزية 

واملعايير  القوانني  وفق  على  اإلقليم 

تستغل  وأن  الصحيحة،  الفيدرالية 

 عن 
ً
كذلك من األكراد، للتنازل قليال

بعض ما يضعونه خطوطًا حمراء أو 

إلى  والتوجه  نضال،  استحقاقات 

نقطة في الوسط تكون كافية لحماية 

فرص  وتوفير  الفيدرالي  نظامهم 

بعد  بجدارة  يستحقونها  ونمو  عيش 

يزيد  ملا  واالضطراب  التصدع  ذاك 

عن مئة سنة كانت مستمرة. 

مالئمة،  من  أكثر  اآلن  الفرصة  إن 

التعقيد  سيستمر  تستغل  لــم  إن 

يتغير  قد  أخرى  سنة  مئة  والتصدع 

معًا  واملنطقة  العالم  شكل  فيها 

البعيد  املاضي  إلى  الحنني  ويصبح 

مجرد أمنيات. 

بني  وانتهاكات  معارك  من  يحدث  ما  وإزاء 

فترة  منذ  أوكــرانــيــا  وبــني  االتــحــاديــة  روســيــا 

جديا  توجها  نلمس  أن  ودون  السنة،  تجاوزت 

وااللــتــزامــات  ـــالق  األخ تفرضها  ومــســاعــي 

ولم  الدولية،  املنظمة  عاتق  على  تقع  الدولية، 

الحوار  إلى  واللجوء  للسالم  مشروع  أي  يتقدم 

ودون  الدولتني،  بني  واالشكاالت  النزاع  لحل 

والظروف  القائم  النزاع  أسباب  في  الخوض 

التي دفعت الطرفني للقتال،  وما سيتحمله كال 

وانتهاكات  ومادية  بشرية  خسائر  من  البلدين 

واللجوء  العسكرية  املواجهات  بسبب  وأخطاء، 

إلى القوة الغاشمة في جميع املعارك التي يتفرج 

عليها العالم لألسف. 

في  الثانية  التمهيدية  الــدائــرة  تصدر  وإذ 

أمر  بإصدار  قرارا  الدولية،  الجنائية  املحكمة 

بوتني  فالديمير  الروسي  الرئيس  بحق  القبض 

املعنية  املفوضة  بيلوفا  ماريا  السيدة  وبحق 

ويصدر  الروسية،  الرئاسة  في  الطفل  بحقوق 

بني  قائمة  الطاحنة  والــحــرب  الــقــرار  ــذا  ه

للرئيس  املوجه  االتهام  أساس  وعلى  البلدين، 

على  الروسية  القوات  سيطرة  بزعم  الروسي، 

مجموعة من األطفال املوجودين في دور االيتام 

في أوكرانيا وعرضهم للتبني في روسيا. 

األوكرانية  الحكومة  قامت  االتهام  هــذا  إن 

إلى  الروسية  القوات  دخلت  أن  بعد  بتوجيهه، 

املاضي،  العام  في  أوكرانية   
ٍ

وأراض مناطق 

العمل  هذا  الدولية  الجنائية  املحكمة  وعدت 

تصدر  أن  وقبل  الحرب،  جرائم  من  جريمة 

كانت  القرار  هذا  الدولية  الجنائية  املحكمة 

قبل  عنه  تحدثت  قد  تايمز  النيويورك  صحيفة 

صدوره.

ويحكم تشكيل املحكمة الجنائية الدولية قانون، 

األساسي  رومــا  نظام  خالل  عليه  التوقيع  تم 

األعضاء  الــدول  املحكمة  اختصاص  يشمل 

روسيا  ولكن  األساسي،  النظام  على  املوقعة 

هذه  مثل  تشكيل  على  املوقعني  بني  من  تكن  لم 

خارج  االمر  هذا  مثل  صدور  فيأتي  املحكمة، 

صالحياتها،  ودون  املحكمة  اختصاص  نطاق 

وإن  املحكمة  لهذه  سبق  فقد  آخر  جانب  ومن 

الرئيس  من  كل  بحق  مماثلة  قرارات  أصدرت 

الرئيس  وبحق  القذافي،  معمر  العقيد  الليبي 

تلق  ولم  البشير،  احمد  عمر  املخلوع  السوداني 

وطنية  هيئة  أي  قبل  من  والتنفيذ  االهتمام 

قيمة  ال  معنوية  قــرارات  كانت  انما  دولية،   أو 

لها.

املحكمة  عمل  تحكم  التي  القانونية  النصوص 

على  تعرض  التي  للقضايا  اإلحــالــة  تتطلب 

املحكمة من قبل مجلس االمن وهو مالم يحصل 

مطلقا، ومن جانب آخر أن يباشر املدعي العام 

وال  الروسية،  الحكومة  تنفيه  ما  وهو  التحقيق 

يصح مطلقا ان يجري التحقيق والبحث بوجود 

أحد األطراف دون االخر 

واألمر  االتهام  توجيه  قرار  بمستوى  قرارا  إن 

الرئيس  شخصية  مثل  شخصية  على  بالقبض 

يتطلب  الدولية  الجنائية  املحكمة  من  الروسي 

تحقيقية  هيئة  هناك  تكون  وأن  دقيقا،  تحقيقا 

لجانب  االتهام  توجيه  يتم  وأال  محايدة،  دولية 

يتم  ال  وان  والقتال،  الخالف  جوانب  من  واحد 

االعتماد على ما تنشره الجريدة األميركية، ألن 

الواليات املتحدة تعد بمثابة املحرض واملشارك 

الحكومة  جانب  إلى  الحرب  هذه  في  الفعال 

األوكرانية. 

عن  الدولية  الجنائية  املحكمة  تكشف  وإذ 

القضية  اطراف  أحد  إلى  يميل  سياسي  موقف 

مركزها  ويضعف  حياديتها  عن  يبعدها  مما 

القانوني والدولي، ويدفعنا للشك من خضوعها 

ألطراف دولية تبعدها عن دورها في املحافظة 

املفترضة، وأن تكون قراراتها متزنة ولها قيمة 

قانونية وقضائية قابلة للتنفيذ  ومقبولة وتصب 

تكون  أن  ــم  واأله العدالة،  تحقيق  صالح  في 

روما  نظام  على  املوقعني  األعضاء  على  سارية 

طلبا  قدمت  التي  الــدول  أو  للمحكمة  املؤسس 

لالنضمام إلى املحكمة املذكورة.

باملقولة  أسمع  طويلة  عقود  مدى  على 

"الهزيمة ثلثني املراجل"  ذائعة الصيت 

األسبوع  بحذافيرها  طبقتها  حتى 

املاضي. 

ألنني  فليس  اآلن  طبقتها  أقــول  حني 

خضت معارك كان لي نصيب كبير من 

مونتغمري  أو  نابليون  كأي  فيها  النصر 

الرغم  أو رومل، على  الشاذلي  أو سعد 

العلمني,  معركة  في  األخير  هزيمة  من 

هذه  بتحقق  شعرت  أن  يحصل  لم  لكن 

في  املاضي  الخميس  ليلة  اإل  املقولة 

مدينة السليمانية وفي الطابق الثالثني 

من فندق "غراند". 

فخامة  من  كريمة  ــوة  دع لبيت  كنت 

صالح  برهم  الدكتور  السابق  الرئيس 

السليمانية  ملتقى  فــي  للمشاركة 

بنسخته السابعة، الذي تقيمه الجامعة 

األميركية هناك. 

والصديق  مصطفى  وابني  أنا  اخترنا 

الدكتور إحسان الشمري على أن يلتحق 

بنا الحقا الدكتور جعفر الونان ونتناول 

التي  املدينة،  مطاعم  أحد  في  عشاءنا 

غزيرة  أمــطــارا  ليلتها  تشهد  كانت 

استمرت على مدى يومني. 

وألن  غراند  فندق  في  كنا  أننا  وبما 

املطر غزير في الخارج اقترح مصطفى 

الفندق  مطعم  في  عشاءنا  نتناول  أن 

الواقع في الطابق الثالثني. 

وجدنا الفكرة مناسبة.

ما  نختار  لكي  "املنيو"،  بـ  النادل  جاء 

وقع  على  الطعام  أطــايــب  مــن  نشاء 

موسيقى كانت صاخبة بعض الشيء. 

فطر  شوربة  سبقته  الذي  الطعام  جاء 

لذيذة.

وفي هذه األثناء التحق بنا الونان. 

وبدأنا  الفطر  شوربة  من  انتينها  أن  ما 

التي  طلبياتنا  حسب  العشاء  نتناول 

لم  الــذي  مشكل  مشوى  بــني  تنوعت 

طلب  بينما  "املنيو"،  من  ســواه  أعــرف 

بـ "املدري شنو" إما  مصطفى معكرونة 

دكتور إحسان اكتفى بخلطة عجيبة من 

أنواع "الزالطة". 

لم أكمل الشيش األول من الكباب، حتى 

بدأ الطابق الثالثني يهتز مثل السعفة، 

بينما توقفت املوسيقى تماما. 

وهرعت  الطعام  من  تبقى  ما  تركنا 

مسرعا لكي أدفع الحساب, ثم تزاحمنا 

بنا  يهبط  وهو  بقي  الذي  املصعد  على 

رويدا رويدا يتهز ارتداديا حتى خرجنا 

الشارع  إلى  الضخم  الفندق  باحة  من 

لنواجه املطر. 

كل  تركوا  الذين  العرسان  منظر  كان 

إلى  وهــرعــوا  نومهم  غــرف  في  شــيء 

الشارع املمطر مثلنا ال يسر صديقا في 

تلك اللحظات.

فقلت  طلبته  الــذي  السفري  تذكرت 

ملصطفى "أين السفري بابا؟".

قائال  مستغربا  مصطفى  اللي  نظر 

"ياسفري بابا". 

لذت بالصمت بينما كان رجالن يقفان 

سمعت  مشتركة  بمظلة  يحتميان  قربي 

يحاوره  وهو  لصاحبه  يقول  أحدهما 

بصوت مسموع" يدور سفري الكاكا". 

من  له  تعرض  وما  صبري  نور  تذكرت 

تنمر بعد نشر صورته مع ابنته. 

طبق  بقي  بينما  ثانية  بالصمت  لذت 

في  وبالذات  غراند  فندق  في  السفري 

التي  بالرسالة  شبيها  الثالثني  الطابق 

خارجية  وزير  بيكر  جيمس  سلمها  كان 

طارق  إلى   1991 عام  املتحدة  الواليات 

عزيز قبل أيام قالئل من حرب الخليج 

الثانية. 

محتواها  يــعــرف  لــم  الــتــي  الــرســالــة 

بوش  ــن  م موجهة  كــانــت  اآلن  حتى 

عزيز  لكن  حسني,  ــدام  ص إلــى  األب 

الطاولة  على  فبقيت  تسلمها،  رفض 

ليواجها  االثنان  وخــرج  سفريي  مثل 

الصحفيني بال رسالة مثلي تماما حيث 

واجهت املطر بال.. طبق السفري

وتقدم  واســتــقــاللــه  ــن  ــوط ال ســالمــة 

وتطوره  املجتمع  ونماء  ووحدته  الشعب 

من  لهي  واستثمارها،  االرض  وحماية 

وأرفع  الرشيد  الحكم  قوانني  أعظم 

أرادت  ما  إذا  العقالء،  القادة  دساتير 

أوطانها  بناء  في  تنطلق  أن  الحكومات 

وثقة  وهمة  كبيرتني  ودرايـــة  بحكمة 

عاليتينـ وتوجهات وتطلعات متوازيتني، 

ــم  ــه وارادت املجتمع  ابــنــاء  رغــبــة  مــع 

الشعب  ــوت  ص يكون  حينما  السيما 

شمال  من  العراقي  كشعبنا  جبارة  قوة 

إلى  شرقه  ــن  وم جنوبه  ــى  إل الــوطــن 

غربه بغض النطر عن القومية والدين 

ينتمي  خصوصيات  وهــي  والطائفة، 

الدستور  ويتضمنها  العراقيون  إليها 

وتــحــتــرمــهــا الــحــكــومــات الــعــراقــيــة 

انتماءات  سوى  ليس  لكنها  املتعاقبة، 

تصب  وجداولها  املياه  كفروع  طبيعية 

الوطن  هو  خالد  نهر  في  نهاياتها  عند 

مدوية  كقوة  بسالم  الناس  يعيش  حتى 

منعشة للحياة.

قــادة  لها  انــبــرى  مبدئية  منطلقات 

االتحادية  الحكومة  في  اليوم  العراق 

وتفاهمات  ــواء،  س حد  على  واالقليم 

بني  الشائكة  القضايا  لحل  ثنائية 

اإلقليم  وارادت  سيما  ال  الطرفني، 

املنافذ  وعائدات  النفطية  الثروة  من 

من  اإلقليم  ومخصصات  الحدودية 

املوازنة االتحادية وصالحيات حكومته 

في ما يخص مشاريعه، لكي ال تتقاطع 

فالزيارات  املركزية،  الصالحيات  مع 

كبيرة،  مقبولية  القت  بينهما  املتبادلة 

الشعب  ابناء  بقية  أو  االقليم  في  سواء 

الناس  يريد  حيث  برمته،  العراقي 

ووئام،  وتقارب  وسالم  بتحاب  العيش 

بصدده  اشــــارات  صـــدرت  مــا  وهـــذا 

وساسة  االتحادية  الحكومة  قبل  من 

تلك  بأن  أكدوه  ما  أكثر  الذين  االقليم، 

فترات  في  موجودة  كانت  التفاهمات 

التنفيذ  إلى  تفتقد  لكنها كانت  سابقة، 

يحدث  كما  العملية  والتوجهات  الفعلي 

بعد  واسعة  اتفاقات  إلى  لترتقي  اليوم 

ان ارسل االقليم بيانات لوضع وارداته 

في حساب خاص بها واعتبار محادثات 

السوداني  شياع  محمد  الــوزراء  رئيس 

عما  مختلفة  انها  اربيل  في  االخيرة 

عن  ونمت  ماضية  سنوات  في  سبقها 

مستندة  ناجحة  وحلول  ــادة  ج رغبة 

إلى الدستور العراقي واظهرت بشانها 

جميع  يستفيد  لكي  ايجابية،  اشــارات 

أين  وطنهم  ثــروات  من  الشعب  أبناء 

كان موقعها.

ومقبولية  املركزية  الحكومة  حــراك 

باتجاه  خطوتني  تعدان  االقليم  ساسة 

لعبور  قادته  اداء  ورفعة  الوطن  سمو 

وتجاوز  املوروثة،  السابقة  الخالفات 

سياسة  وعقد  والــتــاريــخ  الجغرافية 

األمس مترجمة تطابق وجهات النظر، 

املنهج  مــع  متماشية  الــطــرفــني  بــني 

وتجاوز  املركزية  للحكومة  الـــوزاري 

فإنها  حدثت  وإن  املتجذرة  الخالفات 

فنية  مشتركة  لجان  خالل  من  ستحل 

رغبة  جــســدت  كما  مــالــيــة،  رقــابــيــة 

تكون  أن  ــي  ف ــة  ــادي ــح االت الــحــكــومــة 

املواطنني  جميع  حصة  من  الخدمات 

دون  من  العراقيني  كل  حقوق  ومنح 

تمييز ومضيها نحو بناء الثقة بني جميع 

مكونات الشعب، اذا ما توفرت االرادة 

في  توضع  ــدة  واع لشراكة  الحقيقية 

مسار املستقبل املزدهر. 

العمل  مبدأ  تبنوا  واالقليم  املركز  قادة 

الجماعي،  الحديث  من  خير  الجماعي 

يفضي  ال  عقيما  املاضي  في  كان  الذي 

اآلن  الحوار  من  الغاية  وأن  نتيجة  إلى 

على  وقدرتها  العراقية  األمــة  عظمة 

الدهر،  أزمــات  شرنقة  من  االنسالخ 

لكي يسن الجميع القانون االعلى الذي 

الهدوء  الناس  ويمنح  السالم  يوفر 

أساسه  قـــوي،  ــن  وط على  والــحــفــاظ 

النظام واالستقرار والتقدم واإلصالح.
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ويبلغ  السماوية  ـــان  األدي ــد  أح هــو  ـــالم  اإلس

نسمة  امليار  ونصف  املليار  قرابة  أتباعه  عدد 

فهو  لذلك  األرض،  أصقاع  كل  في  ومنتشرين 

عنه،  الدفاع  تتبنى  أن  جهة  ألي  بحاجة  ليس 

النبي  اسم  باستخدام  يقوم  ملن  بحاجة  هو  وال 

محمد (ص) من أجل الكسب العاطفي لتبويب 

الديني  الطابع  واضفاء  السياسية  القضايا 

عليها.

منظمة  وهي  املسلمني  الإلخوان  جماعة   
ً
فمثال

يد  على  مصر  في   1928 عام  تأسست  إسالمية 

العالم اإلسالمي حسن البنا، وبغض النظر عن 

من  وتجعل  تستغل  انها  اال  الجماعة  هذه  تاريخ 

املقدسات موضوعًا عاطفيًا للمسلمني في جميع 

أنحاء العالم وأين ما تقتضي مصلحتها. 

في حقيقة األمر فإن املوضوع ال يخلو من االجندة 

السياسية، كون اإلخوان يعترضون على أمور في 

لها  مشابهة  أمور  عن  النظر  ويغضون  ما  مكان 

في أماكن أخرى، على سبيل املثال ال تذكر هذه 

واالنتهاكات  االعتداءات  إطالقًا  على  الجماعة 

ضد  الصني  تشنها  التي  الدموية،  واألعــمــال 

مسلمي الصني، وكأن هؤالء املسلمني الصينيني 

غير معترف بإسالمهم بالنسبة لهذه الجماعة، 

خالل  من  هائل،  بشكل  ثائرتهم  تثور  بينما 

في  الهندوس  ضد  والبيانات  الدينية  الخطب 

التحقيق  دون  الهند،  داخل  يحدث  حادث  أي 

والتأكد من نوع الحادث أو أسباب حدوثه. 

(الروهينغا)،  ميانمار  ملسلمي  بالنسبة  كذلك   

يد  على  الوحشية  لــإلبــادة  يتعرضون  الذين 

(بورما). البوذيني في ميانمار أو ما تعرف  بـ

ـــادة  ــن إب ـــذا ع ــوت الـــواضـــح ه ــك ــس ســبــب ال

ميانمار  ومسلمي  (اليوغور)  الصني  مسلمي 

مع  القوي  والتفاعل  جانب،  من  (الروهينغا) 

اسبابًا  ــه  ورائ الهندوس  ضد  الهند  مسلمي 

سياسية وهذه حقيقة ال غبار عليها. 

الوقت  في  الجماعة  هذه  فإن  آخر  جانب  من 

نفسه تلتحف الصمت ضد االنتهاكات واألعمال، 

التي  اإلرهابية  الجماعات  بعض  بها  تقوم  التي 

الفلبني  في  سياف  أبو  كجماعة  اإلسالم  تدعي 

االقباط  لها  يتعرض  التي  االعتداءات  أو   
ً
مثال

في مصر على يد التيارات االسالمية املتشددة، 

أو األعمال اإلرهابية التي تقوم بها طالبان ضد 

البوذيني في أفغانستان وأشهر هذه األعمال هو 

تحطيم تمثال بوذا، وكل هذه األعمال والحوادث 

التي ترفضها األديان وال تقبلها اإلنسانية، إال أن 

احدًا لم يسمع أي ادانة أو تبرئة من االخوان أو 

حتى بيان استنكار.

محمد"  النبي  "نصرة  تسمى  دولية  حملة  هناك 

السنوات  وفي  آسيا،  شرق  في  الدول  تستهدف 

(بحجة  الهند  على  هجمات  حصلت  األخيرة 

اعمال  وحصلت  هــنــاك)،  املسلمني  حماية 

وعلى  األبرياء،  أرواح  ازهقت  وتفجيرات  عنف 

العربية  الدول  في  حملة  إطالق  تم  ذلك  ضوء 

وطرد  الهندية  املنتجات  ملقاطعة  والخليجية 

املبعوثني الهنود.

هم  رئيسية  شخصيات  ثــالث  الحملة  يقود 

والدكتور  قطر  في  داغــي  القره  الدكتورعلي 

ولد  الحسن  ومحمد  مصر  في  الصغير  محمد 

الددو الشنقيطي في موريتانيا.

 كان القره داغي هو الركيزة األساسية للحملة 

املناهضة للهند تحت ستار حماية شرف النبي، 

الهند،  تجاه  والعداء  الكراهية  يثير  ما  ودائمًا 

اما الصغير فهو عنصر رئيس في الحملة ويدعو 

واملطالبة  الهندوس  الستهداف  مستمر  بشكٍل 

لقطع  دائمًا  ويدعو  الهند،  مسلمي  عن  بالدفاع 

عالقات الهند مع الدول اإلسالمية، والشنقيطي 

نشط للغاية في حملة الكراهية هذه عبر موقعه 

ودائمًا ما يحرض مسلمي موريتانيا  تويتر  على 

بطرد  ويطالب  الهند  ضد  العالم  أنحاء  وجميع 

الهندوس من دول الخليج.

أعاله  الثالثة  الشيوخ  من  ادانــة  سنسمع  فهل 

تدعي  التي  اإلرهابية،  الجماعات  اعمال  ضد 

اإلسالم وتزهق أرواح األبرياء من غير املسلمني 

باعتبار أنهم أخوة في الخلق؟

أو هل نسمع لهم صوتًا مدافعًا عن مسلمي الصني 

(اليوغور)، أو مسلمي بورما (الروهينغا)؟

أم أن األمر يبقى تابعًا للمصالح السياسية؟
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إنك تســمع حركة دبيــب النملة إن تحركــت في الفصل. 

فكانــت للبعــض منهــم كاريزما ونفــوذ وهيبــة تفرض. 

فالــكل كان آذانــا صاغيــة يســتمع اليــه دون نقــاش أو 

استفســار اال إذا أذن لــه  برفع ســبابته. فحضــوره كان 

مهيبا ونظراته مفزعة وكالمة ســيف مســلط على رقاب  

طلبته. فاألعداد التي كانت تعج بها الصفوف آنذاك فهي 

ال تدخل في حســاباته وال تثير لديــه أي إزعاج أو إرباك. 

ما دام يســير وفق نظام وســيطرة متناهيتــني دون خلل 

أو توقــف.. وهكذا تجد مثل هكذا نماذج متســلطة تمتلك 

مــن الحضور والنفــوذ والجبــروت في مجــاالت الحياة 

وشــرائحها  ماال تعــد. ففي  االســرة تجدها في ســطوة  

ذلــك االب علــى أبنــاه ومصــادرة حرياتهــم. وفي ذلك  

القيادي العســكري املهيمن على  مرؤوسيه وبمن معيته، 

بعيــدا عن االســتماع لهمومهم ومشــاكلهم العملية. وفي 

ذلك املديرالعام العازف عن اإلحاطة بصحبة موظفيه، 

واالخذ بيدهــم والتقرب واالندماج معهــم والتعايش مع 

ظروفهم والتعرف إلى تفاصيلها  عن كثب، ليعش بينهم 

وحيدا وفي مشــهد متناقض، عندما يكــون الوجه االخر 

بمــن يؤمــن بالديمقراطيــة املفرطــة ليفقــد مركزيته، 

دون أن يــدرك قيمــة ومكانــة موقعــه القيــادي، والتــي 

توصله ســلوكه أحيانا إلى نتائج عكســية، فيفقد مكانته 

وجديته باإلمســاك بزمام األمور في خضم املســؤوليات 

العاتقــة على كاهلــه، فتشــتت قراراتــه وآراؤه،  وهيبته 

بني مرؤوســيه، فال يســمع له رائيا وال يوجه إليه مشورة 

أو نصحــا، ليكون عندها رمز أو اســم على ورق، دون أن 

يحرك ســاكنا، لتأتي نتائج سياســته الفاشــلة على طبق 

من ذهــب.. عندها تكون سياســية االعتدال والوســطية 

السبيل األنجح في  أدارة دفة القيادة واالمساك بالعصا 

من الوســط بني هذا وذاك، بعيدا عن التسلط والتعصب 

وسياســة تكميم االفواه.واملركزية املفرطة.وبني الترهل.

والسذاجة. 

والديمقراطيــة املغلوطــة املبطنــة بالضعــف والرخاوة  

واالســفاف وفقدان القــرار. فهــو الخيط الرفيــع الذي 

يفصــل بينهما ليمضي املعتدل قدمــا وبخطى واثقة نحو 

أهدافه املرســومة بكل ثقة وايمــان متوكال ومعتمدا على 

كفاءتــه ورؤيتــه الواضحــة فــي تصحيح  مســار األمور، 

ربما وبمــا يختاره من شــخصيات استشــاريه يحيطونه 

لتقديم املشــورة والرأي. وفق معطيات وخطط مدروسة. 

دون اندفاع وتهــور فيكون قريبا من رســم معالم القرار 

متأنيــا حازما حــادا فــي جوانب معينــة ومرنــا عطوفا 

رحيمــا  فــي جوانب أخــرى، شــديدا  عند الشــدائد في 

اتخــاذ قرارتــه. ال يجامل. وال يهــادن واليخاف في الحق 

لومة الئم.. فهــو املزارع والفالح بصفة مســؤول زراعي، 

مطلعا علــى أدق التفاصيل الزراعية عارفــا وداريا، بما 

يواجه الفالح من مشــكالت وهموم زراعية. وهو العامل 

والفني واملهندس بصفة املســؤول الصناعي، حتى تجده 

بــني غارقا بني املكائن واملعدات الصناعية ال يهدأ له بال 

اال على أصوات  ودوران  محركاتها.وهو الجنديوالعريف 

واملراتــب األخــرى بصفــة مســؤول دفاعي، بعيــدا عن 

التسلط واملركزية املفرطة وفوارق سلسلة املراجع، يسمع 

شكواهم ويتعايش في ساحات التدريب ويشاركهم الزاد 

أ وما يسمى بالقصعة. وهو املعلم واملدرس بصفة مسؤول 

تربوي وارشــادي يتغلغــل إلى مواقعهم قريبــا من أبنائه 

الطلبــة، يطلــع علــى تفاصيل شــؤونهم واهــم املعوقات 

التــي تواجههم..وهكذا دواليك فالقيادة ال تعني العزوف 

واالنعزال والعيش في األبــراج العاجية املتمثلة باملكاتب 

اإلداريــة الفخمة وحاشــية مــن الســكرتارية. والبدالت 

الفاخرة. والعجالت الفارهة. 

وإنمــا القيــادة تتمثــل  علــى أرض الواقــع واالنســجام 

واالندمــاج فــي املصانــع. واملــزارع. وســاحات  التدريب 

والوغــى. لتكــون عالمة بارزة وســمة المعة في الســجل 

القيــادي، وبصمــة في ذاكــرة التاريخ الوظيفــي، لتكون 

خارطة طريق ومنارة يستدل عليها الالحقون في مسيرة 

الحياة العملية.

تبــدأ خطــوط شــخصيتنا االولــى بالتشــكل بتأثير من 

عائلتنا ومســتوى الوعي داخلها، ألنها مدرستنا االولى، 

وأنــا اآلن أقول مدرســتنا األكبر، لذلك ليــس اعتباطا، 

عندما نمتدح شــخصا يتمتع بأخالق راقيــة نقول (ألنه 

ابــن أصول  أو تربية أوادم  وعلــى األصول)، فما تزرعه 

العائلــة من بذور خيرة تحصده خيــرا والعكس صحيح، 

وعــن أثر ما يتعلمــه الفرد فــي طفولته قالــوا: العلم في 

الِصغــر كالنقــش على الصخــر.   مهما تغيــرت األنظمة 

على هذا األنســان تبقــى معاييره االخالقيــة ثابتة، ألنه 

ال ينجــرف مع األهــواء، وانمــا تتحكم بســلوكه املعايير 

الســامية والثابتــة التي ال يحيــد عنها، ألنــه ابن أصول 

ونتاج تربية واعية.

إن صمام األمان أو االنفالت عند كل انسان هو الضمير، 

الــذي أن أيقظته كنت من فئة األصــول وأن دفنته تحت 

أهرام املصالح الشــخصية، ستكون بدون أصول وال ابن 

عائلة، بل ســتنال عائلتك الذم بســبب موت ضميرك أو 

ركنه على رف املصالح.

الذي استفزني لكتابة هذا املوضوع هو فارق ما أراه هنا، 

وانا باملستشــفى، ســلوك الكادر الطبــي عموما وأخص 

بالذكــر الــكادر التمريضــي، منــذ أكثر من اســبوعني 

وأنــا أراقب تعامــل وكيفية عمــل مالئكــة الرحمة، كما 

يطلــق عليهم، فهــم يتحدثون مع املريــض وكأنه طفلهم 

املدلــل الوحيــد. أحــد املمرضني يطعم ســيدة مســنة، 

يمســك بيدها ويقول لها: أنت اليــوم تبدين جميلة ولكي 

تصبحــي أجمــل ســأطعمك بيــدي. هــو يمتلــك صبرا 

عجيبــا، ولم تظهر على وجهه الهــادىء عالمات امللل أو 

االنزعاج، بل العكس لم تغادر االبتسامة وجهه. واالخرى 

تحتضــن مريضة أنهارت بالبــكاء، فتقضي معها نصف 

ســاعة تحدثهــا عن أثــر الوضع النفســي علــى العالج، 

تتحــدث معها بهدوء مالئكــي. ومن بــاب املقارنة، ليس 

إال، ذكرتنــي هذه املشــاهد بمــا روته لي أختــي في أحد 

املستشــفيات العراقيــة، وعندمــا توفيــت والدتي داخل 

املستشفى، جاءت إحدى العامالت مع الكادر التمريضي 

ه بسرعة شيلوها 
ّ
ه يل

ّ
وقالت لعائلتي بالحرف الواحد: (يل

ألن محتاجــني الســدية)، أحمد الله أني لــم أكن معهم 

يومذاك. وعلــى الرغم من مرور أكثر من عشــرة أعوام 

على وفاتها ال ينســى أفراد عائلتي هذا املوقف الوحشي 

داخل مستشفى ضمت شياطني وليس مالئكة..

هذا الســلوك املخزي، نابع من فرد  في مؤسسة ال تجيد 

أختيــار كادرها، ومن قانون وضوابط ال تعاقب من يضع 

ضميــره في جيــب ويقبض الرشــوة في الجيــب االخر، 

فاملتعــارف عليــه أن الفــرد إن دخل مستشــفى عليه أن 

يدفع الرشــاوى للكادر التمريضي من بوابة املستشــفى 

حتى وصوله للســرير، علما أنك احضــرت مع مريضك 

شراشفه ومخدته وبطانيته، وأكثر املستلزمات املطلوبة،  

بل حتــى األدويــة ومــواد طبية قــد تصل إلــى املعقمات 

والقطــن، هــذا خيار، امــا الخيــار االخر فهــو أن تدفع 

املاليني لتتعالج في مستشــفى خاص، وهــذا امر أقرب 

للحلم عند غالبية األسر العراقية.

                             

لذلك جــاءت "األنثروبولوجيــا التاريخية" بنقيض 

هــذا االهتمام، وأبدلت الحــكام وامللوك والحروب 

وثقافتهــم  وتواريخهــم  العاديــة  النــاس  بحيــاة 

املؤسسة للحياة االجتماعية اليومية.

  واهتمــت مدرســة الحوليات الفرنســية بأجيالها 

الثالثــة مســبقًا بأرخنــة املجتمــع وفــق معالجات 

وأطــر جديدة لتاريخ اإلنســان، وكســر تلك األطر 

واملعالجــات التقليدية فــي االتجاهــات التاريخية 

الســابقة، ليظهر للوجود تخصــص معرفي جديد، 

طلق عليــه "األنثروبولوجيــا التاريخية"، ليســلط 
ُ
أ

الضــوء علــى تاريخيــة األحــداث املؤسســة للبناء 

االجتماعــي والثقافــي، واالهتمــام بالتاريخ الذي 

ر املجتمع ويســعى إلى تقديــم حلول ناجعة من 
ّ

يطو

تجارب اإلنســان فــي صراعه مع الطبيعــة وتكيفه 

معهــا، أو تكييــف الطبيعة وفــق متطلبــات الحياة 

اإلنســانية.   لــذا يمكــن أن نطلق لفظــة تاريخ على 

كل ما يشــكل محطة من محطات التقدم البشــري 

واالجتماعي والثقافي، تاريخ اكتشاف اللغة، تاريخ 

الطباعة، تاريخ إنتاج العربة (الســيارات)، تاريخ 

املعــارف اإلنســانية والعلمية، الفلســفة واالجتماع 

االصطناعــي،  والــذكاء  والكيميــاء  والفيزيــاء 

الــذي أحدث نقلة نوعيــة في الوعي البشــري، أما 

تاريــخ امللــوك واألمــراء والــوالة والحــروب فهذا 

مــاٍض، والحديث فيه ال يقــدم أي جدوى في تقدم 

املجتمعــات، بــل ربما يثيــر الصــراع والجدال من 

جديد، ويحرك جذوته.   ولكن يبدو أننا اليوم أمام 

تاريخ ال يمكن الخالص منه، تاريخ مفخخ ومكتوب 

 بقيود املاضي التي 
ً
بحبكة يجعل املرء معه، مكبــال

تعيق حركته، وتحدد خطواته، وكل خطوة يخطيها 

املــرء أو املجتمــع، يعيــده التاريــخ خطــوات إلــى 

الخلف، ال ســيما من قبل جماعــات تقدس املاضي 

ويطلقون عليه تاريخًا عنوة، ويجعلون منه شــماعة 

يعلقون عليه أخطاءهــم وآثامهم.  إن التاريخ املعبأ 

من قبــل وعــاظ الســالطني، واملؤرخني الكســبة، 

وا إال أن يعبأ 
ّ

ورجال الدين املزورين، وحــكام أصر

التاريخ وألجيال طويلة بصــورة ما، ما هو إال قنبلة 

موقوتــه تــزرع الفرقة بــني املجتمعــات والثقافات 

والقوميــات، يمكن إطالقها متى ما شــاءوا، لذلك 

اب أو الفضائيــات أو خطباء 
ّ

ت
ُ
دأب العديد مــن الك

موتورين إلى إعــادة إنتاج هذا املاضي واســتذكار 

حوادثه واســترجاع صــوره املعكوســة أو املقلوبة أو 

املشككة، أو املدلســة بصورة مكرورة في مناسبات 

محددة ومعينة.

 إن التاريــخ املفخخ هــو درب اآلالم لهــذه األجيال 

ج له في 
ّ

التــي ال تعــرف مــن تاريخهــا إال مــا يــرو

وســائل التواصل االجتماعــي وفضائيات التصعيد 

والتفكيك التي تشــكل نقطة النطالق الوعي ألبناء 

املجتمع، الوعي الغائب أو املسترجع إلعادة إنتاجه 

مــن جديد، وما نســمع مــن هنا وهناك مــن إنتاج 

دراما لشــخصيات ماضوية جدليــة في املجتمع إال 

إعادة إنتاج لهذا التاريخ املعبأ أو املفخخ منذ قرون.

 مــن االهتمــام باملاضــي بصــورة عامــة، 
ً
  وبــدال

واملفخــخ بصــورة خاصــة ينبغــي علينــا االهتمام 

بحاضرنا ومستقبلنا ومستقبل اجيالنا، التي تعاني 

أقســى املعاناة وهي توجه الفقــر والبطالة والجهل 

 من التماهي مع تاريخ أكثره مزور أو 
ً
واألمية، وبدال

غير حقيقي، ينبغي التماهي مع الحياة االجتماعية 

والحقيقية في واقعها الحاضر واملعاصر.

بالغة  املواضيع  ذات  من  الهوية  موضوع   
ُّ

يعد

االهمية في بناء الشخصية واملجتمع والدولة، 

وأغلب الدول في العالم تعتبر من دول املتنوعة 

العراق   
ُّ

يعد وطائفيا،  ودينيًا  وقوميًا  عرقيًا 

من الدول املتنوعة بلد عريق ومتعدد الهويات 

األزل،  منذ  والديانات  والقوميات  والثقافات 

حجم  من  يومنا  إلى  القدم  منذ  عانى  فقد 

الهوية  لبناء  والخارجية  الداخلية  التحديات 

الهويات  الوطنية، شغلت مسألة الصراع على 

العراق حيزًا مهمًا بني شرائح واسعة من  في 

املجتمع العراقي، منذ تأسيس الدولة العراقية 

اتخذ  والذي  اليوم  والى   1921 عام  الحديثة 

هو  هنا  به  نقصد  فالصراع  متعددة،   
ً
أشكاال

وكذلك  القومية،  الفرعية  الهويات  بني  ما 

املذهبية بني الطوائف الدينية، والذي أثر وما 

للمجتمع  والعليا  الجامعة  الهوية  يؤثر في  زال 

وهي الهوية الوطنية للدولة،  وخصوصا برزت 

صورة هذا الصراع وبعمق بعد إسقاط النظام 

السابق الذي حدث عام 2003، ألسباب كثيرة 

التي  عمقت الصراع على الهويات في املجتمع 

في  تمثلت  الدولة،  هوية  في  وأثرت  العراقي 

طائفة  على  وقع  الذي  واالضطهاد  التهميش 

معينة دون أخرى، وكذلك قومية على حساب 

األخرى، من قبل ما يعرف باملجتمع السياسي 

هذا  حكم  على  تعاقبت  التي  الحكم  أنظمة  أو 

البلد.

للعراق  العثمانية  الــدولــة  حكم  ــام  أي فمنذ 

التمزق بفعل  تعاني  العراقية  الوطنية  والهوية 

املوقع الجغرافي للعراق الذي كان يمثل منطقة 

وبعد  املتنافسة  اإلقليمية  القوى  بني  الفصل 

انهيار الدولة في العراق عقب عام 2003  كان 

القاتلة  الرصاصة  فعل  األميركي  لالحتالل 

فقد  جامعة،  عراقية  هوية  من  بقي  ما  على 

بدأ املحتل مسيرته بتقسيم العراق إلى أعراق 

مجلس  أول  شكل  أساسها  وعلى  وطــوائــف، 

القومية  االنتماءات  وفــق  االنتقالي  للحكم 

وتأسيس  تكريس  وهذا  والطائفية،  واملذهبية 

ف 
ّ

للوالءات الفرعية، حينها بدأ العراقي يتعر

أكثر فأكثر على هويته الفرعية، التي سبق أن 

يبحث  العراقي  املواطن  أصبح  عليها،  ف 
ّ

تعر

منها  ليجعل  واملذهبية  القومية  هويته  عن 

ظال يستظل به بعد فقد األمل بهوية املواطنة 

والدولة.

حساب  على   املكونات  هــذه  والءات   غلبت 

هذه  اإلقليمية  الدول  فاستغلت   العراق،  والء 

الوالءات واالنتماءات الفرعية واستثمرتها وفق 

مصوغات دينية وطائفية وساعدها على ذلك 

انهيار الدولة العراقية وضعف مفاصلها، التي 

القانون  قوة  وضعف  االحتالل  عقب  تشكلت 

وانتشار امليليشيات املسلحة بمختلف هوياتهم 

الفرعية، وهذا ما قام به  املجتمع السياسي، 

الذي عمق هذا الشعور، والوالء لدى املوطنني 

عدم  وبالكاد  ونسيانهم،  الفرعية  بالهويات 

إيمانهم بالهوية الوطنية، التي لم يلمسوا منها 

طيلة العقود غير العناوين والشعارات.

أو توجهاتها املذهبية والفكرية وأحالمها الطوباوية، اتفقنا في 

حصيلة الحوار والنقاشــات التي دارت على أن األيديولوجيات 

الثــالث (القومية، املاركســية، االســالمية)، التــي تصارعت 

في العراق ســاهمت مســاهمة كبيرة في تقزيم مفهوم الهوية 

الوطنيــة العراقيــة، وخلقــت مــن املشــكالت ما عطل مســار 

بناء األمــة و الدولة، ألنها قســمت العراقيني وشــوهت وعيهم 

وأفكارهم، ولم توفر لهم (رأسماال اجتماعيا - سياسيا ) واحدا 

يــدور حول مبدأ املصلحة املشــتركة وتوابعها واســتحقاقاتها، 

كونها االصل الذي يجمع الناس في الوطن ودولة الوطن.

كان ضياع مصالح العراق بني اتجاهات أيديولوجية وصيرورته 

حقال لتقاطع األفكار والسياســات واملصالح، امللمح االبرز في 

عسكرة بني أعوام 1958 - 2003، وقتها كان 
ُ
حقبة الجمهورية امل

رون آالمهم وبؤســهم ويدفعــون أثمانا باهظة 
ّ

العراقيــون يجت

فــي حياتهم اليومية، فقد تصارعوا بقســوة بســبب التضارب 

العميق في التوجهات واألهــداف املتعارضة، وحقيقة األمر أن 

هذا التصــارع في العــراق وعلى العراق كان يخفــي في باطنه 

(قلق الهوية) واضطراب بوصلة املصالح، ما أوجد حالة شــك 

راســخة في السلوك السياســي، فما بني عراقي شــيعي يعاني 

البــؤس واالضطهاد وال يجــد حماية من أشــقائه في املنطقة، 

بســبب مخــاوف طائفية وحســابات سياســية قديمــة غرقت 

فيهــا الشــعوب واالنظمة إلى اذنيهــا، إلى عراقــي كردي يرى 

أن عذاباته، لــن تنتهي اال بحلم الدولة القوميــة الكردية، إلى 

عراقي عربي سني يربط بني تشبثه بسلطته وبني توسيع دائرة 

انتمائــه القومي واملذهبي لحماية هذه الســلطة، ليغدو العراق 

مجــرد قطر مــن االقطار ومســاحة لتدخالت الجــوار، يتقرر 

مصيره بأيدي أخوانه وأشقائه قادة املشروع القومي أو الديني 

!!! وفقــا ملفهــوم الحاضنة القوميــة واملذهبية وبدون حســاب 

ملصالح وتوجهات ورغبات وطموحات العراقيني شديدي التنوع 

القومي واملذهبي والديني.

ســقط نظام البعث القومي عــام 2003، وكان علــى العراقيني 

ان يفيقوا من الغيبوبة األيديولوجية، ويواجهوا ســؤاال جوهريا 

يستخلص كل املجادالت السياسية والفكرية السابقة، أي عراق 

يريــدون وبأي صيغــة وعقد ونظام سياســي؟ العــراق القومي 

العروبي، الذي تتخيله وتمجده االدبيات القومية رغم اخفاقها 

فــي االجابــة على اســئلة ممنوعــة واســتفهامات ممنوعة؟ أم 

العراق الليبرالي، الذي جاءت تبشر به الواليات املتحدة ومعها 

الغرب، مدفوعة بفكرة تجريب زراعة نموذج سياسي وفق رؤى 

ومســتخلصات غربية خالصــة ومتعجلة، تريد انتــزاع العراق 

مــن تاريخه املضطــرب الحافل بصراعــات املذاهب واالديان 

والثقافات والحضارات والدول واالحزاب املنتمية لها؟

ام العراق التاريخي بتنوعه وتعدده وتنافر رأسماله االجتماعي 

والرمــزي؟. لــم يكــن جــواب العراقيني ســوى اصــداء لذلك 

االضطراب املفاهيمي املتعارض، بســبب اختالف املرجعيات 

الفكريــة والسياســية، اذ اتفقــت كلمــة جيــران العــراق على 

اختــالف مصالحهــم وتوجهاتهم علــى منع اســتقرار الدولة 

املنطقــة  مألــوف  تغــادر  جديــدة  صياغــة  وفــق  العراقيــة، 

وانقساماتها وتراثها الصراعي.

ايران اإلســالمية وســوريا العروبية وحلفهما املقاوم للمشروع 

األميركــي اختــاروا مقاومة هذا املشــروع في العــراق، قبل ان 

ينجــح ليبراليا ويتحــول إلى قاعدة تشــع خطرا علــى منطقة 

متخمــة باملشــاريع األيديولوجيــة، التــي هيمنت عليهــا فكرة 

الصواب والخالص. فصار القطب الشــيعي الذي تقوده ايران 

يعمل ليل نهار إلحراج األميركان وإخراجهم من العراق حماية 

لالمن االسالمي واملشروع املقاوم!.

جيــران العــراق اآلخــرون خشــيوا مــن عــدوى الديمقراطية 

والليبرالية التي تبشر بها امريكا في مواجهة قالع االستبداد، 

فصار همهــم الوحيد اجهاض هذا املشــروع بإحــراق العراق 

فــي فوضى الصراع الطائفي واملذهبــي، حتى ال يصير حديقة 

امامية لحلف املقاومة، فقد اجمع الفرقاء على أن هوية الحكم 

في العراق سنية وزوالها يعني صعود الشيعة، واالنطباع السائد 

عن شــيعة العراق أن هواهم مقاوم دائما ومشاريعهم الفكرية 

تعبر الحدود وتخيف املختلف؟!

وجــدت كل جبهة من هــذه الجبهات وكالء ومتحمســني وهواة 

نضال ومشاريع (استشهاد)، وبيئة عراقية منقسمة وتوجهات 

ها تفكر باقتناص 
ّ
متخاصمة ورؤى متقاطعة قصيرة النظر، كل

اللحظة والفرصة، اما مصيــر العراق - الدولة، عراق الفرص 

الضائعــة واملوارد املهدورة، فليس موضــع اكتراث إال لدى فئة 

عراقية كانت تدرك أن اآلخرين يريدون العراق ســاحة صراع 

ملصالحهــم وأفكارهم، وليس مهما هويــة العراقي الوطنية وال 

معاشه املهدد وال دمه املهدور أو أمنه املستلب ورفاهه املسروق، 

املهــم أن يعيش العراقي مقاتال مقداما شــجاعا، يحارب تارة 

الغرب املتصهني املادي الشاذ وربيبته اسرائيل، ويقاتل أخرى 

من اجل نموذج إسالمي صاف متخيل تقوده السلفية الجهادية 

وتســعى(ال راحــة)، العــرب واملســلمني مــن كفــر! الحضارة 

املعاصرة، بتأســيس دولة الخالفة النقية وعلى شــرط منهاج 

النبوة ولو بقتل نصف العراقيني؟.

اين مصلحة العراقيني في كل هذه االندفاعات يمينا وشــماال؟ 

يتســاءل كثيرون هل مــن العقل والديــن والثقافــة أن ينخرط 

العراقــي بال تــرٍو والحســابات عميقة في أي مشــروع بخفة ال 

تدانيها خفة الخوارج املشــهورة تاريخيا؟. وكيف ساهمت هذه 

االندفاعات في تشكيل صورة العراقي خارجيا؟.

يتذكر الجميع كيف أطلق الرئيس املصري حســني مبارك عام 

2004، اتهامه الشــهير لشيعة العراق بأن والءهم اليران وليس 

للعراق، ما تســبب بعاصفة اســتنكار شــيعية عارمة، لكن هذه 

الوصمــة التي تريد انتــزاع وطنية العراقيــني نجحت في وخز 

الضمير العراقي، وزادت من منسوب الكراهية.
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حــذرت شــركة مايكروســوفت فــي تقريــٍر 

نشــرته علــى موقعهــا، من تحضير روســيا 

لهجماٍت إلكترونية جديدة تستهدف البنية 

التحتيــة واملصالــح الحكوميــة فــي أوروبا 

والواليات املتحدة.

وقالــت الشــركة إنهــا تمكنــت مــن تحديد 

بالحكومــة  مرتبطــة  قرصنــة  مجموعــة 

الروسية، تستعد لشن الهجمات اإللكترونية 

ا مع 
ً
فــي أوكرانيا وخارجهــا، وذلــك تزامن

ه 
ّ
هجــوم الربيع الذي تســتعد روســيا لشــن

ا في أوكرانيا.
ً

عسكري

وذكــر التقريــر أن روســيا تســتعد لتكثيف 

أوكرانيــا،  خــارج  اإللكترونيــة  حربهــا 

فــي محاولــة إلضعــاف الدعــم األوروبــي 

واألمريكي املتمثل باملســاعدات العســكرية 

املعلومــات االســتخباراتية وغيرها  وتبادل 

مة للحكومة األوكرانية.
ّ

قد
ُ
من املساعدات امل

وقــال (كلينت واتس)، رئيــس مركز تحليل 

التهديــدات الرقمية في مايكروســوفت، إن 

الحملة الرئيسية لروســيا تتركز في أوروبا 

ا، لكنها ستتحول إلى الواليات املتحدة 
ً

حالي

خالل فترة قريبة. وأضافت مايكروســوفت 

أن املجموعــة الروســية التــي عملــت علــى 

بهــا خــالل األشــهر املاضيــة، أظهرت 
ّ

تعق

ما يبــدو أنهــا مؤشــراٍت على اســتعدادها 

لهجوٍم جديد، ومن تلك املؤشــرات عمليات 

شــبه 
ُ

اســتطالع وتطويٍر لبرمجياٍت خبيثة ت

ما فعلــه القراصنة الروس فــي األيام التي 

سبقت بداية الحرب العام املاضي.

 في 
ً

وأوضحت الشــركة أنها الحظــت زيادة

محــاوالت الولوج إلــى األنظمــة الحكومية 

وأهــداٍف تتعلــق بالبنيــة التحتيــة الحيوية 

ببرمجيــاٍت  الســتهدافها  محاولــة  فــي 

نشــرت  ملايكروســوفت،  ــا 
ً

ووفق خبيثــة. 

ختلفة 
ُ

ــا م
ً

روســيا منذ بداية الحــرب أنواع

مــن البرمجيــات الخبيثة منهــا برمجيات 

الفدية ضد أكثر مــن 100 منظمة أوكرانية 

حكومية وخاصــة، نجحت أوكرانيا في صد 

دت روسيا 
ّ

معظمها. وفي في عام 2023، صع

ا للتقريــر- من هجماتها التجسســية، 
ً

-وفق

ماٍت في 17 دولة أوروبية على 
ّ

 منظ
ً

مستهدفة

األقل، معظمها وكاالت حكومية.

أعلنت شركة غوغل إيقاف بيع نظارة الواقع 

 Google Glass غــالس)  (غوغــل  املعــزز 

ا 
ً

وإيقاف تطويرها بشــكٍل كامل، وذلك وفق

ملــا أعلنته في رســالٍة نشــرتها علــى املوقع 

للنظــارة.  اإللكترونــي 

قــد  الشــركة  وكانــت 

 Google Glass أطلقت 

فــي  األولــى  للمــرة 

كمشــروٍع   2013 عــام 

طمــوح لجلــب تقنيات 

لجميع  عــزز 
ُ
امل الواقــع 

وزودت  ســتخدمني. 
ُ
امل

غوغــل نظارتها بجهاز 

صغر 
ُ

إســقاط ضوئي م

علــى  الصــور  يعــرض 

 
ً

ســتخدم طبقة
ُ

ضيف للم
ُ

العدســات بشكٍل ي

من املعلومات والصور فوق البيئة الحقيقية 

ستخدم.
ُ
املحيطة بامل

وفــي العــام 2017 أعلنــت الشــركة تغييــر 

ســتخدم العادي 
ُ
توجههــا من اســتهداف امل

إلــى اســتهداف الشــركات، وأطلقــت فــي 

Google Glass En- اإلصــدار   2019  ـــام

terprise Edition 2 املوجــه لألعمال بســعٍر 

ــا. وقالــت 
ً

ا أمريكي
ً

أرخــص يبلــغ 999 دوالر

ا 
ً

الشركة إن هذا اإلصدار مصنوع خصوص

عــزز فــي تطبيقــاٍت 
ُ
الســتخدام الواقــع امل

هــة لألطباء واملهندســني 
ّ

متخصصــة موج

والباحثــني. وزودت جوجــل هــذه النظــارة 

تتضمن  قوية  بمواصفات 

عالــج 
ُ

وم أكبــر   
ً

شاشــة

 Snapdragon XR1

جيجاهرتــز   1.7 بتــردد 

وبطارية  النــوى،  باعــي 
ُ

ر

إلــى  اســتخدامها  يصــل 

ثمانــي ســاعات، وعدلت 

تصميمها ليكون ارتداؤها 

أكثر راحة.

الثانيــة  النســخة  أن  إال 

مــن النظــارة عانــت من 

ا 
ً

املشاكل نفسها، وهذا ما دعى جوجل أخير

 The إلى إيقاف املشــروع. وفي تصريٍح ملوقع

Verge، أكدت الشــركة اســتمرار التزامها 

بتطويــر تقنيــات الواقــع املعــزز وأنهــا ما 

زالت تعمل على دعــم العديد من منتجاتها 

بالتقنية.

 نشره قبل أيام أحد مستخدمي 
ٌ

أثار منشور

التواصــل االجتماعــي (ريديــت)  شــبكة 

 مــن االنتقادات التي طالت 
ً

Reddit، زوبعة

الشــركة  ــت 
َ

ِهم
ُّ

ات إذ  سامســونغ.  شــركة 

لتزوير  الــذكاء االصطناعــي  باســتخدام 

الصــور وتضخيــم إمكانيــات التقريب في 

هواتفها الحديثة.

مــت سامســونغ منــذ إطالقهــا هاتف 
ّ

وقد

Galaxy S20 Ultra فــي العــام 2020 ميزة 

التقريب الرقمي في كاميرا الهاتف بدرجة 

تقريب تصل إلى 100 ضعف، وأطلقت على 

امليزة اســم "Space Zoom" في إشارة إلى 

اســتطاعة كاميــرا الهاتف التقــاط صور 

واضحــة لألجــرام الســماوية. وعرضــت 

ا 
ً

سامســونغ فــي إعالنــات هواتفهــا صور

للقمــر بتفاصيــل عاليــة الوضــوح يمكــن 

التقاطهــا باســتخدام هواتف سامســونغ، 

وهو بالفعل ما جربه مســتخدمو سامسونغ 

ثيرة 
ُ

بأنفســهم من خــالل التقاط صــور م

لإلعجاب من خالل عدســة التقريب التي 

توفرها هواتف الشركة.

ibreakpho- (ريديــت) ســتخدم 
ُ

م أن   الال 

ثبــت خداع 
ُ

 قــال إنها ت
ً

tos أجــرى تجربــة

ســتخدميها، عبر اســتخدام 
ُ
سامســونغ مل

الــذكاء االصطناعــي لتمييز شــكل القمر 

ا 
ً

ثم اســتبدال صــورة أخرى أكثــر وضوح

ســتخدم. إلثبات 
ُ
بالصورة التي التقطها امل

كالمــه، قــام ibreakphotos بتنزيل صورة 

عاليــة الوضــوح للقمــر مــن اإلنترنت، ثم 

عدلهــا باســتخدام برنامج (فوتوشــوب) 

 مــن التفاصيل. 
ً

لتمويههــا وجعلهــا خاليــة

بعد ذلك اســتخدم كاميرا هاتفه اللتقاط 

علــى  الظاهــرة  هة 
ّ

املشــو القمــر  صــورة 

الصــورة  أن  النتيجــة  وكانــت  شاشــته. 

لتقطة ظهــرت في الهاتــف عالية الدقة 
ُ
امل

 يرى كثيرون 
ٌ

 بالتفاصيل، وهو أمــر
ً

وغنيــة

عــدم منطقيتــه لكــون الصــورة األصليــة 

، وهــو ما يدل 
ً

خاليــة مــن التفاصيل أصال

وفق بعضهــم على أن عدســة التقريب في 

هواتف سامسونغ ليست قادرة على التقاط 

التفاصيــل الدقيقة من مســافة بعيدة كما 

عي الشــركة، وأن خوارزميات الكاميرا 
ّ

تد

تعمل على تعديل الصورة إلضافة تفاصيل 

ا في الهاتــف فوق 
ً

خزنــة ســابق
ُ

جاهــزة م

الصورة األصلية. وقد أثار املوضوع ســخط 

سامســونغ،  ســتخدمي 
ُ

م مــن  الكثيريــن 

ا على شــبكات 
ً
حتــى أن األمــر صار معروف

(فضيحــة  باســم  االجتماعــي  التواصــل 

.Moon-gate (القمر

ا 
ً

ا رســمي
ً
من جهتها نشــرت سامســونغ رد

حاولت فيه شــرح طريقة عمل خوارزميات 

ســتخدمة فــي هواتفها، 
ُ
تصحيح الصور امل

ونفي تهمــة التزوير عن نفســها. واعترفت 

سامســونغ بــأن الــذكاء االصطناعــي في 

ــا لتمييز صورة 
ً

ب خصوص
ّ

ــدر
ُ

هواتفهــا م

عالجتها بشــكٍل خاص، إال 
ُ

القمر بهــدف م

رة بتلك 
ّ

أنها نفت اســتبدال تفاصيل مــزو

ن املشهد) 
ّ

حس
ُ

األصلية. وقالت إن ميزة (م

Scene Optimizer تعمــل على تمييز القمر 

ا لذلــك. إذ تلتقط 
ً

وتحســني تفاصيلــه وفق

الكاميــرا أكثر من 10 صــور للقمر بدرجة 

ــا علــى األقــل ثــم 
ً
تقريــب تبلــغ 25 ضعف

تدمجها في صورٍة واحدة لتقليل الضجيج 

وتحسني الوضوح.

{

يســعى الليبي يوسف جيرة البالغ 18 عاما، املولع 

بالتقنيات الحديثة، لتشــجيع أترابه على إطالق 

مبادرات في مجــال التكنولوجيا لتحديث البالد 

 إبداعات شــبابها خالل عقود 
ً
التي خنفت طويال

من العنف والديكتاتورية.

في منطقة السراج في غرب العاصمة طرابلس، 

شــارك الطالب الشــاب في مســابقة للروبوتات 

تنافس فيها نحو عشــرين فريقًا مؤلفًا من علماء 

ناشــئني ومصممــي غرافيك هــواة وغيرهم من 

املتدربــني مــن جميــع املناطق، فــي هــذا البلد 

املقسم بعد سنوات من الحرب وعدم االستقرار 

في أعقاب ثورة 2011.

وقال يوســف جيــرة "هدفنــا توجيه رســالة إلى 

ر الكثير من 
ّ

مناه قد غي
ّ
 ما تعل

ّ
املجتمع بأســره بأن

األشياء فينا".

وشــهدت ليبيا على مدى أكثر مــن عقد صراعًا 

متقطعًا منــذ أن أطاحت ثورة عــام 2011 بدعم 

مــن حلــف شــمال األطلســي بالزعيــم معمــر 

القذافي، وسط نزاعات شاركت فيها ميليشيات 

مختلفــة وقــوى أجنبيــة، وتنافس بــني حكومات 

متعددة على النفوذ في البالد.

ومنذ إســقاط نظــام القذافي قبل أكثــر من 11 

عاما، تتنافس حكومتان على السلطة، إحداهما 

في العاصمة طرابلس (غــرب) معترف بها من 

قبل األمم املتحدة، واألخرى في ســرت (وسط) 

بقيــادة رجل شــرق ليبيــا القوي، املشــير خليفة 

حفتر.

عكس السياسيني الليبيني

على عكس السياســيني الليبيني، عمل املشاركون 

الشــباب فــي املســابقة معًا فــي صالــة األلعاب 

الرياضيــة فــي املدرســة حيث أقيمت املنافســة 

في الهــواء الطلق، بحضور مشــجعني أتوا لدعم 

فرقهم على وقع أغنيات حماسية باإلنكليزية.

ـــرة إنــه  ـــي وقـــــال ج

ــب مـــهـــارات  ــس ــت اك

أصول  م 
ّ
وتعل جديدة 

ــل الــجــمــاعــي  ــم ــع ال

ـــدف  لــتــحــقــيــق ه

مشترك.

وأبــدى محمــد زايد، 

الحدث،  هذا  منســق 

اقتناعــه بأن مثل هذه املبــادرات قد يفتح "آفاقًا 

جديدة" لليبيا "ال تقتصر على الروبوتات".

وقــال بعد كلمة االفتتاح أمــام مدرجات امتألت 

بتالمــذة املــدارس الثانويــة وعائالتهم وكذلك 

بعض املســؤولني،"هؤالء الشباب اضطروا أيضًا 

إلــى إدارة العالقــات بينهــم والعمــل مــن أجل 

االندماج والوحدة والسالم".

صناعة املستقبل

بالنســبة ملحمد زايــد، فإن األمر يتعلــق قبل كل 

ال للمستقبل ورفع الوعي في 
ّ

شيء بـ "إعداد العم

الدولة بأهمية التكنولوجيا واالبتكار".

خــارج االســتاد، يقــدم نحــو عشــرين فريقــًا 

روبوتاتهــم الصغيــرة، ما يســلط الضــوء أيضًا 

علــى قــدرة التكنولوجيا على تســهيل االندماج، 

فــي مجتمع محافظ للغاية، للفئات املهمشــة في 

كثير مــن األحيان مثــل النســاء أو املهاجرين أو 

األشخاص ذوي اإلعاقة.

شرعت شــدروان خلف الله (17 عامًا)، في هذه 

املغامرة، ورأت في التكنولوجيا وســيلة تســاعد 

على إيجــاد حلــول لتحديــات املنــاخ والصحة، 

ولكنهــا أيضــًا طريقــة ملســاعدة الفتيــات على 

 في املجتمع.
ّ

تعزيز دورهن

وقالت "أنشأنا هذا الفريق ملساعدة املجتمع على 

التطــور ولنظهر أننــا موجــودون"، وذلك خالل 

توزيع ملصقات تحمل شعار "التغيير".

وترى أســتاذة علوم األحياء والفيزياء والكيمياء 

ســة أحــد الفرق 
ّ

نجــوى عبــد الغنــي، وهي مدر

املشــاركة، أن التكنولوجيا ستســاهم في تطوير 

البالد و"تحسني صورتها".

بعــد 42 عامًا مــن الديكتاتورية فــي عهد معمر 

القذافــي، شــهد الليبيــون اثني عشــر عامًا من 

األزمــة السياســية تخللتهــا أعمــال عنــف بــني 

املعسكرين املتنافسني.

ويأمل الســكان حاليًا أن يســمح الهدوء النسبي 

في األشهر األخيرة بالتفكير في تنمية البالد.

"ليبيا ال ينقصها شيء"

وتؤكــد نجــوى عبــد الغنــي التــي درســت فــي 

بريطانيــا، لوكالة فرانس بــرس "نميل إلى تلقي 

هذه األفكار من الخارج ونســأل أنفسنا (ملاذا ال 

نطورها بأنفسنا هنا؟)".

وتؤكد الحكومة أن شــؤون الشباب والتكنولوجيا 

تشــكل محورًا رئيســيًا في خطتهــا التنموية من 

خالل "مبــادرات جديدة" للرقميــة واالتصاالت 

"املــدن  وحتــى  والتدريــب،  املعرفــة  واقتصــاد 

الذكية".

وتشهد ليبيا منذ سنوات طفرة كبيرة في اهتمام 

الشباب بمجال صناعة الروبوتات الواعدة.

وقــال املتحــدث باســم الحكومــة فــي طرابلس 

 "ليبيا ال ينقصها 
ّ

محمد حمودة خالل الحدث إن

شــيء، ال املوارد البشرية، وال الذكاء، وال عزيمة 

الشباب".

لكنه اســتدرك بالقــول "ما نفتقده هو اســتدامة 

االســتقرار الذي تتمتع به ليبيا اليوم، باإلضافة 

إلى رؤية استراتيجية لدعم الشباب".

أطلقــت شــركة خدمــة اإلنترنــت 

 Starlink (ســتارلينك)  الفضائي 

ا خدمتها الجديدة التي تتيح 
ً

رسمي

ــا في أي مــكان على 
ً

للنــاس تقريب

األرض االتصال باإلنترنت.

اململوكــة  (ســتارلينك)،  طلــق 
ُ

وت

لشركة صناعات الفضاء (سبيس 

الخدمــة  علــى   ،SpaceX إكــس) 

الجديدة اســم (ســتارلنيك روم) 

Starlink Roam، وتقول إنها متاحة 

ا 
ً

ا شــهري
ً

ا أميركي
ً

مقابل 159 دوالر

و200  اإلقليمــي،  لالســتخدام 

ا لالستخدام 
ً

دوالر أميركي شــهري

العاملي.

 (ســتارلينك روم) تمثل 
َّ

ذكــر أن
ُ

ي

إعــادة إطــالق للخدمــة الحاليــة 

 Starlink فــي)  آر  (ســتارلينك 

RV، وكما هو الحــال مع األخيرة، 

هوائي  اختيار  للمستخدمني  يمكن 

أو  ا، 
ً

دوالر  599 مقابــل  محمــول 

هوائي مخصص لالستخدام أثناء 

التنقل مقابل 2,500 دوالر.

بإمــكان  كان  الســابق،  وفــي 

فقــط  الســفر  املســتخدمني 

الصناعي  القمر  باســتخدام طبق 

امللقــب بـــ (ِدشــي) Dishy داخل 

قيمون فيها.
ُ

القارة نفسها التي ي

ق (ســتارلينك) لالشتراك 
ِّ

ســو
ُ

وت

تتيــح  طريقــة  بوصفــه  الجديــد 

اإلنترنــت  اســتخدام  للعمــالء 

الفضائي فــي «املواقــع التي يكون 

االتصــال فيهــا غيــر موثــوق به أو 

ا 
ً

ا». ويمكنهم أيض
ً

غير متوفر تمام

ــا، وإلغاء 
ً

إيقــاف االشــتراك مؤقت

إيقافه وقتما يشاؤون.

وتأتــي الخدمــة، التــي تســتخدم 

روابط (ســتارلينك) بــني األقمار 

باســم  ا 
ً

أيض (املعروفة  الصناعية 

تحذيــر  مــع  الفضائــي)  الليــزر 

ا 
ً

هــت الشــركة ســابق
ّ

مهــم، إذ نب

إلــى أنــه يجــب أن يتوقعــوا خدمة 

إنترنــت نموذجية عالية الســرعة 

وذات زمن انتقــال منخفض ولكن 

ســيواجهون فتــرات وجيــزة مــن 

انقطــاع  أو  الضعيــف،  االتصــال 

ــا. ومع ذلك، وعدت 
ً

االتصال تمام

بدرجــة  سيتحســن  الوضــع  بــأن 

كبيرة مع مرور الوقت.

وتنــص صفحة األســئلة الشــائعة 

الخاصة بـ (ســتارلينك روم) على 

أنه «يمكــن طلب الخدمــة العاملية 

فقط» فــي البلدان املوجــودة على 

لــذا  ســتارلينك.  توفــر  خريطــة 

ليــس مــن الواضــح كيــف ســتفي 

اإلنترنت  بتوفير  بوعدها  الشــركة 

العاملي، إذ ال تــزال تنتظر املوافقة 

التنظيمية في بلدان مختلفة، وهي 

غير متوفرة في بلدان أخرى.

ه (ســتارلينك) املســتخدمني 
ّ

وتنب

خــارج الواليات املتحــدة إلى أنهم 

ســيكونون مســؤولني عن استيراد 

املعــدات، مــا يعنــي أنــه ســيتعني 

املعــدات   
َّ

أن مــن  التأكــد  عليهــم 

واللوائــح  القوانــني  مــع  تتوافــق 

املحلية، باإلضافة إلى دفع الرسوم 

الجمركية وضرائب االستيراد.



قــال املخرج ســتيفن ســبيلبيرغ للجمهور وهو يتســلم جائزة اإلخراج عــن فيلم "آل فيبلمان" فــي حفل جوائز 

 أتهرب من هذه القصة مذ كنت في الســابعة عشــرة"، كان ســبيلبيرغ يختبئ 
ُ

الغولــدن غلوب هذا العام: "كنت

من القصة أمام أنظار الجميع، إذ لم يتوقف عن تقديم األفالم منذ ســنني، منها أفالم طبعت حقبتها ونوعها 

مثل "الفك املفترس" و"جوراسيك وورلد" و"انديانا جونز" و"الئحة شيندلر" و"انقاذ الجندي رايان" و"لينكولن". 

 عن حياة صانع الفيلم، دون 
ً
لكنه محق بالقول إن "آل فيبلمان" فيلم مختلف، فهو نســخة خيالية محرفة، قليال

: "لقد رويت هذه 
ً
ديناصورات أو أســماك قرش أو شــخصيات تاريخية ليختبئ وراءها. وتابع ســبيلبيرغ قائــال

القصة في أجزاء طوال مسيرتي املهنية، و"إي تي"  كانت له عالقة كبيرة بهذه القصة.

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

ــه بقــَي 
َّ
يحســب للفنــان علــي عبــد الجليــل إن

محافظًا على أســلوبه التعبيــري منذ انطالقته 

ًا 
َّ

نهاية الثمانينات، وقدم للمتلقي خطابًا جمالي

ــخ تعبيرًا داخل 
ّ

 ما يترس
َّ

يثير فينا الشــجن، ألن

لوحته يســتوحى مــن خيال وواقع لــم يزل مؤملًا 

فقد رأينا حشــودًا من الناس تتجمهر وتتظاهر 

دين على خطاب وإصرار بمناهضة كل ما 
ّ

متوح

من شأنه أن يبقى غريبًا ومأساويًا أمامنا. 

وقد وفرت تلك املشــاهد طابعا إشــاريًا ورمزيا 

ســه الفنــان ليعلــن احتجاجــه علــى الواقع 
ّ

كر

وأجد أن طريقته في الرســم توزعت بني أمرين 

األول إشــاري له نزعة احتاج قائمة في انفسنا، 

وثانيا بدا لنا أنــه يقيم حوارًا مع االخر بوصفه 

جزءا من املشــكلة التي تقبل الخسارة من دون 

أن تفقــد هويتها هذا التوجه في رســم مظاهر 

القهر واالستبداد والتأكيد على خسائر متعددة 

إنما يبرز لنا وفق مرجعية فن (يشير ويستدعي 

ويثبت) حدود مشــروعية الخــوف من املجهول 

واحتمال وقوع ما يشــتد فيه اليــأس من بقائنا 

في األرض من دون جدوى.

عرض علي عبــد الجليل في أكثر مــن بلد غير 

العــراق وكان هاجســه أن يبقــى فنــه تعبيريــا 

ملتزمــا بقضية املعنى الذي تشــير إليه أعماله 

مع االحتفــاظ بطريقته الفنية حيث األســلوب 

والبناء املتــزن وفي كل مرة يحاول أن يســتثمر 

القصة والحكاية فنيًا.

لكــي يجعل املتلقي مشــتركا في مــا تذهب إليه 

رؤيته من قضية يراد لها التذكير والترسيخ فهو 

ميال ان يبحث عن سبب ليرينا كيف ننتمي إلى 

لوحته وكأنها ظــل يرافقنا ويعنينا طاملا يوظف 

ة. 
َّ

كل حكاياته من البيئة العراقي

 هذا التمســك باملــكان وجعله قضية 
َّ

وأعتقد أن

جماليــة وفنيــة يقــف بمــوازاة فكــرة االنتماء 

لألرض وللحدث الذي يصيبنا وما يميز خوض 

عبــد الجليــل في هــذه املنطقــة من االشــتغال 

الفنــي أنه يبني حقائق الشــعور واتجاه وجدانه 

حراكــه  عــن  فضــال  ورؤيتــه  عقائــده   حيــال 

ًا.
َّ

ثقافي

ة 
َّ

 إلينا مــا تنشــده الذاكرة الشــعبي
َ

ــب
َّ

لقــد حب

وأوجــد عالقة بــني الطفولة ودور اإلنســان في 

مراحل متقدمــة وانغمر ســطح لوحاته بإنجاز 

ة فلم تكن الرؤية مشوشــة او 
َّ

فني ذات طاقة حي

ه 
ّ
ملتبسة كانت مظاهر لوحاته تفي بالغرض ألن

قــادم من بيئة تضــج بإيقاعات األلــم والخيبة 

والغواية. 

مرجعيتــه وفــق هــذا التوصيــف هــي الحيــاة 

ويوميات البيئة العراقية.

انطالقتــه من ترانيم ذات شــجن فــي لوحاته 

ــة املليئــة بالتشــخيص أحــرزت متعة 
ّ

التعبيري

ــة ورؤية عاطفة تتلبســنا كلما نظرنا إلى 
َّ

بصري

جديــده فهو يأخذ أعلى ممكنات الشــكل الفني 

ة لها فهمها 
َّ

لندرك وفق تصوره مرحلــة تاريخي

وثوابتها، يحدث كل ذلك بمزيد من املصداقية 

ًا بنا 
َّ

مع وعي يدرك قيمة أن يكــون املدلول معني

ليــس كمتلقني بــل كمســاهمني بنتائــج ووقائع 

يومياتنا.  

هل العالم موضوعه األثير؟ 

هناك أكثر من هدف يتبناه علي عبد الجليل في 

ة وال ينتهي 
َّ

عالم الرسم يبدأ من غايته الجمالي

ة التي تنطــوي على أدق 
َّ

 مــن التعبيري
ٍّ

عند حــد

ة وهنا سيكون للتأمل 
َّ

تفاصيل األســئلة الوجودي

وللوعــي تطلع فــي رصد أقســى اللحظات التي 

نحياها بألم وموت بطيء.

رينــا لوحاته وهــي مليئة 
ُ

هــذا الفنــان حينما ي

بحشــود من النســاء التي تبدو فرضيــة الوجع 

 مفصل منها ســننفض عن عيوننا 
ِّ

قائمة في كل

ذرات التراب والغشــاوة لنبصر عمليات البناء 

الفني ونتأمل صــوره وما يتوثق فيها من إصغاء 

للتاريخ، خيال إمساكه بنمط من التكوين الفني 

للشــكل الواحــد وفــر للمتلقي أن يعــرف وجهة 

هذا الفنان وكيف يفكر وما دوافع وأسباب هذا 

املرتكز البنائي املوحد؟.  

ه يقدم مشــروعًا له الدهشــة نفسها 
ّ
وأعتقد أن

النــه يحمــل ذات املفارقــة فــي تعظيــم وبلورة 

ومنظومــة  الفنيــة  فطرتــه  اتجــاه  مشــاعرنا 

اشــتغاله من جهــة ثانية فهــو ال يجــد احراجًا 

أن يبقــى رهــني طريقــة مليئة بمخيال شــعبي 

طاملا غايتــه أن يوفق بني رؤيتــه وحاجة املتلقي 

ة 
َّ

ة تحمل حمــوالت عاطفي
َّ

ملشــاهدة أعمال فني

ة كل ما يوده هــذا الفنان اعادة 
َّ

او داللــة جمالي

الثقة بالفن، وهو يســهم فــي تحريرنا من قيود 

وتبعيات اآلخر ويجلب النضارة  لنا.

15
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يشــكل مســرح الدمــى اليابانــي (بونراكــو) مع مســرح النو، 

ًا أصيال. ومعروفًا في 
َّ

ًا ومسرحي
َّ

ومســرح الكابوكي، تراثا ثقافي

اليابان وفي العالم على حد سواء. 

فقد أعلنت منظمة اليونسكو أن مسرح الدمى الياباني (املتفرد 

ة) هــو أحد أعمــدة التراث 
َّ

ــة والثقافي
َّ

فــي خصوصيتــه الفني

اإلنســاني العاملــي (الشــفهي وغيــر املــادي). . ويســلط كتاب 

 مجموعة مــن املقاالت 
َّ

(مســرح الدمــى الياباني) الذي ضــم

املترجمة من قبل د. قاســم محمد األســدي، الضــوء على هذا 

 عن الفنانني 
ً
ة.  فضــال

َّ
املســرح ونشــأته وتطوره وقواعده الفني

األساســيني من محركي دمى ورواة وعازفــني على آلة القيثارة 

ق الكتاب إلى أهم 
ّ

املصاحبــة لعروض هذا املســرح. كما يتطــر

مســرحيات الدمــى التــي تنقســم إلى قســمني.. املســرحيات 

ة ذات املوضوعات املتعددة.
َّ

ة واملسرحيات املحلي
َّ

التاريخي

ات إثارة ناعمة وشــبه ســرية، فنجد متعة فيما يالمســنا من متع أو من مخفيات الغير. والسؤال: ملاذا هذه 
َّ

تثيرنا كتابة اليومي

الشــذرات الحميمــة تمتلك «ذلك» التواصل الخــاص بأرواحنا؟، وملاذا نجد بها، مع كاتبها، غير الــذي نحن عليه مع العالم، 

أصدقــاء وأشــياء وممتلكات؟. نحن هنا نقترب مــن أن نكون مع من يعرف ما فعلنا وال يدري به النــاس. هو يبدو الوحيد الذي 

 ما، ال نخلو 
ٍّ

نا، دائمًا، ال نخلو من سر
ّ
ة أو فرادة غير معتادة...ويبدو أن

َّ
يعرف ما أخفينا وما ال نريد أن نكشــفه بســبب خصوصي

نا دائمًا نخشى من أن 
ّ
مما يجهله الناس عنا، من غرابة أو من حقائق مخفية نريدها لنا، وهذا القول يبقى صحيحًا إذا قلنا إن

 ال يصدق أو «هل هذا معقول؟». 
ٌ

ف خاٍف فينا، شيء
َ

كتش
ُ

ي

16
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 هنــاك تفتــت ألنســجة املجتمعــات وطــرد متواصــل 

للمشــتركات، هنــاك عمليــات تســليع للقيــم وللمبادئ 

وللثقافــة وللفكر وحتى لإلنســان ذاتــًا وكينونة، هناك 

ما يســمى بـ (الفتــش) الثقافــي، أي الدعاية الســلعية 

االســتهالكية التــي تقــدم الســلعة بإيحــاءات غريزية، 

تلعب أحيانــًا على ســمات الهوية العرقية فــي الترغيب 

الجنســي، وحتى في مواقع (البورنــو) اإلباحية، هناك 

إغراء جنسي هوياتي كعرض نساء محجبات أو منقبات 

وذوات بشــرة ســمراء للعب على محفزات اإلثارة، ذلك 

 كل الثوابــت أصبحــت هشــة وقابلــة للدحــض، فما 
َّ

أن

بالنا بمســميات أيديولوجية بنيت في حقب الرومانسية 

السياسية؟!

 إذا كانــت الحداثــة بمفهومها الفلســفي تعني التمركز 

حــول العقــل ونبــذ كل املاورائيــات، وهي التي أسســت 

املفهــوم العلمانــي للدولــة بمرتكزاتهــا الديمقراطيــة 

املبنية على أســاس الحرية والعدل واملســاواة كما نصت 

عليه شعارات الثورة الفرنسية، وهي بعدئذ تعني الفصل 

بني السلطات واســتقالليتها، وفصل الدين عن الدولة، 

والبرملان واالنتخابــات واملواطنة والحقــوق والواجبات 

والحريــات الخاصة والعامة إلخ.. فهذا يعني أننا لم نمر 

بعد بهذه املرحلة، وكل ما نســب للحداثــة كان املقصود 

بــه التحديــث أو املعاصــرة، بدليــل أن غالبيــة شــعرنا 

الحديث الذي يروق للبعــض إطالق صفة حداثي عليه، 

يوظف األسطورة والخرافة، ويستحضر املقدس برموزه 

وسردياته، ويستعيد اليومي والشعبوي، ويتغنى بالذاتي 

واملهمل، وهــذه ثيمات ال عالقة لها بالحداثة، بل يمكننا 

أن ننســبها ملا بعد الحداثة، وهذا تحٍد آخر، ملا يمكن أن 

نطلق عليه هوية باملفهوم األيديولوجي أو األخالقي.

 النــص الشــعري الحديــث بنزوعــه اإلنســاني جعل 
َّ

إن

الشــاعر يبحــث في الخصوصيــات التي تعيــد االعتبار 

لوجــوده بني خصوصيات العالم التــي يحتفى بها، وراح 

ة كما أشــيع، وطبعًا 
َّ

ة بوصفها طريقًا للعاملي
َّ

يوغل باملحلي

ه مفهوم 
ّ
ة للشــعر ألن

َّ
ل على هوية إنســاني

ِّ
ال يمكننا أن نعو

فضفــاض ال يمكــن اإلحاطــة بمعاييــره، بــل إن صالح 

فضل مايز علنًا بني شعر سني تمثله القصيدة العمودية 

والشعر الحر، مقابل شعر شيعي تمثله قصيدة النثر في 

ه 
َّ

حوار لــه، وقد أثار هذا الــرأي الكثير مــن النقاد وعد

البعــض اســتفزازيًا وأنــه ليس رأيــًا عميقًا بــل لغرض 

اإلثــارة، وقد اســتدرك الحقًا بكونه كان يقصد تشــبيه 

الصراع بني العموديني وشعراء قصيدة النثر، ونرى بأنه 

ليس معيارًا مطلقًا، ربما نظر بمعيار األغلبية والشــيوع، 

 الشــعر العمودي ومن ثم الشــعر 
َّ

لكــن يمكــن القــول إن

الحر ينتميان إلى ما يمكن أن نســميه بالشــعر الرسمي 

أو املؤسســاتي أو شــعر الســلطة (وال نعني هنا السلطة 

السياســية فحســب، وإنمــا ســلطة املؤسســة الثقافيــة 

وســلطة التابوات املختلفــة)، بينما تمثــل قصيدة النثر 

د، وإذا كان التوصيف 
ّ

الشعر الهامشي املعارض أو املتمر

 
َّ

د
ُ

 الشــعر الحر ع
َّ

ينطبق على الشــعر العمودي كليًا، فإن

فــي بداياته تمردًا ولــم تعترف به املؤسســة الثقافية إال 

بعــد عنــاء وتجــارب متراكمة، وهــو ال يمكن أن ننســبه 

لديــن أو طائفة، لكــن يمكننا القول بأنه شــعر (مدني- 

مديني) مــن نتاج املدينة وتحوالت ســياقاتها الثقافية، 

وبذور الدولة الحديثة ومؤسساتها التي دأبت على صهر 

االنتماءات الفرعية لصالح مفهوم املواطنة.

 وجوديــًا في ظاهره 
ً
   أثــار محمد عابد الجابري ســؤاال

هــو: (مــا العربي؟) خــالل إســهامته باللغة الفرنســية 

في ملــف بعنــوان (بأي معنى يكــون اإلنســان عربيا؟) 

فــي مجلة (قنطــرة- معهد العالم العربــي، باريس) في 

العــام 1993، والخطــاب كان موجهًا للقارئ الفرنســي، 

وهو ســؤال يحتمل عدة إجابات بحســب مــن يوجه إليه 

الســؤال، والحــال نفســها تنطبق علــى ســؤال آخر هو: 

(مــا األوربي؟) وفــي الحالتني ال نحظــى بإجابة واحدة 

 بحســب نظرته وعالقتــه باآلخر، ويخلص 
ٌّ

محــددة، كل

 الهوية ما هي إال «رد الفعل ضد «اآلخر» 
َّ

الجابري إلى إن

 
َّ

ونــزوع حالــم لتأكيد»األنــا» بصــورة أقوى وأرحــب» إن

الهويــة لم تعــد مفهومًا عائمــًا أو غائمًا بســبب ما كان 

ســائدًا مــن مهيمنــات مؤسســية وأنســاق أيديولوجية 

مضمرة ومعلنة، بل أصبحت حقيقة واقعية قائمة تشير 

إلى جماعة ترتبط عرقيــًا وثقافيًا، فاالنتماءات الدينية 

والطائفية والبيئية والنفســية ترتبــط بالتكوين الثقافي 

الذي يشــمل الزي القومي وعادات الطبخ وأنواع الطعام 

وتقاليــده، وتقاليد الزواج والوالدة واملآتم واملناســابات 

واألعياد الخاصة والطقوس والشعائر والقيم والتقاليد 

االجتماعية األخرى املرتبطة بالجماعة.

    تمثــل البيئة بما يســودها من مناخ ومــا تتصف به من 

تضاريــس ومحاصيــل زراعيــة وظواهر طبيعيــة مؤثرًا 

شعريًا لدى أغلب شــعراء العالم، لكن هناك ظاهرة قد 

تكون خاصة بالشعر العراقي، وهي أن البيئة خرجت من 

ة، فالجنوب 
ّ

ة وطائفي
ّ

ات ديني
ّ

كونها مجرد مؤثر إلى رمزي

ة، 
ّ

بأهواره وقصبه وبرديه وطيوره يكاد يكون رموزًا شيعي

بينما نجــد النواعير والكمــأ والصحراء واآلبــار واإلبل 

ة، وتنفرد بيئة شمال العراق بجبالها ووديانها 
َّ

رموزًا سني

ومغاراتها وكهوفها وشالالتها وأشجار الجوز والكستناء 

لتصبح رمــوزًا كوردية، في حني يمثــل الرافدان (دجلة 

ــة عامة، 
ّ

والفــرات) إلــى جانــب النخلــة رمــوزًا عراقي

وهــذه الهويــات الجغرافيــة تدخــل ضمنــًا فــي ثقافــة 

ًا ينعكس 
ّ

ة وتشكل رابطًا جمعي
ّ

اإلنســان وتركيبته النفسي

علــى ثقافــة الجماعــة وتعاطياتهــا اليومية مــع الواقع 

 أو املحيــط املكانــي، ثم تشــكل ملمحًا ثابتــًا من مالمح

الهوية.
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صدر للكاتب واملؤرخ عبد الحليم 

ــة 
َّ

تاريخي موســوعة  الحصينــي 

جديدة توثق ســيرة أشهر النساء 

في محافظة ذي قــار من اللواتي 

تركن بصماتهن في شتى ميادين 

العلم واملعرفة.

حملت املوســوعة عنــوان ”معجم 

نساء ذي قار.. في العلوم واآلداب 

والفنون ”ســرد فيها املؤرخ حياة 

ة 
َّ

النساء في تلك املدينة السومري

املوغلــة بالقدم والحضــارة التي 

يمتد تاريخها إلى أكثر من خمسة 

االف عام. ومــن عبق تلك املدينة 

برع العديد من نسائها في األدب 

والفنــون على مــر التاريخ وكانت 

بصماتهــن ال تــزال آثارهــا على 

خارطة االبداع.

يقــول مؤلف املوســوعة: ســيدات 

ذي قــار كــن ومــا يزلــن جــزءا 

مــن كيــان املجتمع املدنــي، الفتا 

إلــى أنهــن شــغلن مراكــز مهمة 

املجــاالت  مختلــف  إدارة  فــي 

وعكسن صورة مشرقة عن املرأة 

معترك  خاضــت  التي  ــة 
َّ

الجنوبي

 الحياة وخرجت متســلحة بالعلم

واملعرفة. 

شــرع  املعجــم  أن  إلــى  مشــيرًا 

بكتابته من ســنوات، لذا يأمل أن 

يكــون متميزا ومتفردا في الطرح 

تنــاول  اللواتــي  النســاء  لســيرة 

سيرهن، كما أن الكاتب يسعى أن 

تكون هذه املوســوعة في متناول 

بالدراسة  واملشتغلني  الطلبة  يد 

والبحث. ملا تحمله من أرشــفة 

كاملة لتاريخ املرأة في ذي قار 

ومســاهماتها األدبية والفنية 

التي رفدت بها ســاحة األدب 

والفن في العراق.

عبــد  املؤلــف  اســتعرض 

ســيرة  الحصيني  الحليــم 

تاريخيــة عــن عــددا من 

بينهم  مــن  النســوة  تلك 

الكريــم.  عبــد  فخريــة 

وكذلك الفنانتان ســناء 

وفوزية  الرحمــن  عبــد 

مــن  كبيــر  وعــدد  حســن 

الوجــوه الالمعة التــي تزخر بها 

املدينة العتيدة.

عبــد  والباحــث  للمــؤرخ  وســبق 

الحليم الحصيني أن تناول ســير 

الشخصيات السياسية والثقافية 

واألدبيــة والفنيــة فــي محافظة 

ذي قــار ومــن بــني أهــم الكتــب 

التي صــدرت له العــام املنصرم 

للطباعــة  الرافديــن  دار  عــن 

والنشر والتوزيع كتاب ”الصالت 

الثقافيــة واالجتماعية بني الحلة 

والناصريــة“ وهــو الجــزء األول 

من سلسلة تتألف من (4) أجزاء 

تناول فيها الحصيني شخصيات 

بــارزة وكانت لهــا بصمة متميزة 

في تاريخ ذي قار الى جانب ذلك 

صدرت للمؤرخ ”موســوعة رجال 

ذي قــار“ وهــو الجــزء الخامس 

تضمــن نبــذات مختصــرة عــن 

ة منذ 
َّ

جذور شــخصيات ســومري

العصــر  وحتــى  قديمــة  أجيــال 

الحروف  حســب  مرتبة  الحالــي 

ة. 
َّ

األبجدي

ة 
َّ

وعــدت هــذه املوســوعة مرجعي

ــة لحيــاة الوجــوه املؤثرة 
َّ

تاريخي

ة في 
َّ

ــة والفني
َّ

في الحركة الثقافي

ها 
ّ
املدينــة التي عــرف عنهــا بأن

منجــم للمواهب التــي برعت في 

مختلف الفنون واآلداب.

مــن  األساســيني  الفنانــني  عــن   
ً
فضــال

محركــي دمــى ورواة وعازفــني علــى آلة 

القيثارة املصاحبة لعروض هذا املســرح. 

ق الكتاب إلى أهم مســرحيات 
ّ

كما يتطــر

قســمني..  إلــى  تنقســم  التــي  الدمــى 

واملســرحيات  ــة 
َّ

التاريخي املســرحيات 

ــة ذات املوضوعــات املتعــددة ومن 
َّ

املحلي

أهمهــا موضوعــة الصــراع بــني االلتزام 

االجتماعي وبني الحب والتضحية.

كمــا يخصــص الكتــاب قســما لتســليط 

الضوء علــى دميــة (بونراكــو) وأنواعها 

الدمــى  تلــك  رؤوس  وأنــواع  وحجومهــا 

وأزيائها، فضال عن آليات تحريكها.

عد مســرح الدمــى مســرحًا احترافيا، 
ُ

وي

ويتــم تقديم عروضــه بمصاحبــة الغناء 

على وقع عــزف اآللة التقليديــة اليابانية 

عرف بـ 
ُ

ذات العالقــة األوتار الثالثة التي ت

(الشاميزين) مع العرائس.

وعادة مــا يقوم بالعزف ثالثة أشــخاص. 

وقد تسمية مســرح بونراكو بهذه التسمية 

دعى (يومــور بونراكو) 
ُ

ج ي
ّ

على اســم مرو

الــذي قــام بتشــجيع هــذا النمــط مــن 

العروض في القرن التاسع عشر.

ويتميز مســرح بونراكــو بطابعه الذكوري 

الصرف، فاملؤدون هم مــن الرجال فقط 

وقد شــاع هذا املســرح في مدينة اوساكو 

ة كبيرة في 
َّ

وطوكيــو، وهو يحظــى بشــعبي

ة.
َّ

األوساط الشعبي

وعلــى الرغم مــن اســتخدامه للدمى، ال 

عــد البونراكو مســرحًا لألطفــال، ولقد 
ُ

ي

تبــت العديــد من مســرحياته مــن ِقبل 
ُ
ك

أعظم مســرحيي اليابان وهو شيكاماتسو 

مونزايمون في القرن السابع عشر.

كو دمى هذا املسرح مهارات 
ّ

ويمتلك محر

كبيــرة تمكنهــم مــن تقديم شــخصيات 

ــة على 
َّ

هــا شــخصيات حي
َّ
ة وكأن

َّ
املســرحي

املســرح، إذ يتــم التحكم فــي الدمى التي 

 منهــا نحو متــرا واحدا، 
ّ

يبلــغ ارتفــاع كل

 أســود على 
ً

ل محــرك يرتدي رداء
َ

مــن ِقب

املســرح الواســع فــي حني يــروي الــرواة 

القصــة بطريقة معبــرة للغاية بمصاحبة 

أمــا  الشــاميزين.  آلــة  موســيقى 

من  فمأخوذة  املسرحيات  قصص 

مجموعــات القصــص املأســاوية 

ر الحــروب الدموية في 
ّ

التــي تصو

ــة فــي اليابــان 
ّ

الحقبــة االقطاعي

الدرامــي  االدب  تمثــل  والتــي 

الياباني على أعلى مستوى.

يبلــغ حجــم دميــة البونراكو نحو 

نصــف إلــى ثلثي حجم االنســان، 

وتظهــر من علــى منصــة مرتفعة 

بالقرب من املسرح حيث يتموضع 

وفــي  الدميــة.  محــرك  خلفهــا 

املســرحية الواحدة يتم استخدام 

نحــو أربعني إلــى خمســني دمية، 

وهــذه الدمــى يتــم االحتفاظ بهــا لتكون 

معمرة إذ يمكن اســتخدام كل دمية لقرن 

ونصف قرن.

ــعر 
َ

ويقــوم حرفيــون مهــرة بصناعــة ش

عر ثور التبت 
َ

عر االنسان أو ش
َ

الدمية من ش

الضخــم. ويتــم حياكة خيــوط فردية في 

قناع الدمية النحاسية، وهي عملية شاقة، 

ــعر مستعار واحد 
َ

نع ش
ُ

إذ قد يســتغرق ص

ثالثــة اســابيع، كما أن هنــاك 80 نوع من 

قصات الشــعر املختلفة للدمــى الذكورية 

و40 قصة شعر لإلناث.

 دميــة من دمــى بونراكو إطــار عام، 
ّ

لــكل

 أداء مسرحي وقد تم تحسني آلياتها 
ّ

ولكل

بحيــث يمكن تحريك أصابعهــا وأفواهها 

وعيونها. ويختلف حجم رأس الدمية وفقا 

لنوع الشخصية. فآمر الحرب القوي مثال 

يمتلك رأســًا أكبر من القــروي املتواضع، 

كمــا تتبايــن بشــرة الدمى أيضا حســب 

ي إلى األبيض النقي. 
ّ
ن

ُ
الشــخصية من الب

ــل بعض الــرؤوس أنواع شــخصيات 
ّ
وتمث

متكــررة مثل الصبيــة الجميلــة والصبي 

ان القرية.. الخ.
ّ
الصغير القروي وأحد سك

وتتميــز عمليــة تحريــك دميــة البونراكو 

بصعوبتهــا وتعقيدهــا، إذ يتم تشــغيل كل 

دميــة بواســطة ثالثة محركــني، أحدهم 

للســاقني واآلخر للــذراع اليســرى في ما 

يتولى املحرك الرئيســي تحريك الجســم 

والــذراع اليمنــى والــرأس بما فــي ذلك 

التحكم في تبديل تعابير الوجه.

ة هذه 
َّ

وتتطلــب عملية التحريــك الجماعي

وفقا لذلك انســجاما تاما بــني املحركني 

وتنســيقا دقيقــا عالي املســتوى، وال يكون 

مون 
ّ
كــو العرائس الثالثة الذين يتحك

ّ
محر

بدميــة واحــدة مخفيــني، بل يمكــن رؤية 

محــرك الدمى الذي يظهر وجهه من دون 

تعبيــر بجوار رأس الدميــة واثنني آخرين 

من محركي الدمى يرتدون أقنعة ومالبس 

سوداء وهما مرئيان أيضا للجمهور.

يقوم الراوي فــي البونراكو برواية القصة 

الشــخصيات  أصــوات  موفــرًا  والحــوار 

ا 
ً

عد جزء
ُ

برفقة عازف الشاميزين الذي ي

أ من املســرحية وليس مجرد موفر 
ّ

ال يتجز

لألصوات املوافقة.

وعلــى الرغم من أن الدمــى املتحركة هي 

ــة في مســرح 
َّ

ــة البصري
َّ

النقطــة املحوري

جــني 
ّ

ــز الكثيــر مــن املتفر
ّ
بونراكــو، يرك

اهتمامهم على الراوي الذي يجلس برفقة 

عازف الشاميزين بالزي الرسمي الكامل 

علــى مقعد منخفض علــى منصة صغيرة 

على الجانب األيمن من خشبة املسرح.

محركــي  بــني  الوثيــق  التعــاون  ويخلــق 

بالحيــاة  انطباعــا  الثالثــة  العرائــس 

وعــازف  الــراوي  فتعــاون  الدمــى.  فــي 

الشــاميزين يرفــع النــص املكتــوب الــى 

ــة. أما خشــبة 
َّ

مســتوى الدرامــا التعبيري

 
ٍّ

مســرح بونراكو فهــي بناء معقــد إلى حد

ما، والسمة الرئيسة لها هي املساحة التي 

توفرها ملحركي الدمــى والتي تكون أعمق 

ة، 
َّ

بنحــو متــر واحــد مــن الخشــبة الفعلي

ن محركــي الدمى من تحريكها 
ّ
وهذا يمك

على ارتفاع مناســب للجمهــور. ويتضمن 

هيكل املســرح العديــد مــن الدرابزينات 

التي يمكــن إرفاقهــا بخلفيات مرســومة 

علــى الجوانــب. ويســتخدم بونراكو عادة 

نــًا وهو مــا يعكــس جماليات 
ّ

مشــهدا ملو

الزخــارف املســرحية املعقــدة لكابوكــي. 

ويمكــن تغييــر الخلفيــة امللونــة املنقولــة 

والعوازل الخشــبية بسرعة لتشكيل - على 

ســبيل املثال - منــزل به حديقــة ودواخله 

مما يتيح للجمهور رؤية ما في داخل املنزل 

وما في خارجه. وقد تستخدم بعض الحيل 

الخاصــة. فيمكــن إنشــاء بحــر عاصــف 

بواسطة موجات منقولة زرقاء ويستحضر 

إنطباع املشــي أو الســفر عن طريق وضع 

خلفيــة مع لوحة منظــر طبيعي من جانب 

الى آخــر. وكما هو الحال في مســرح النو 

 وتيرة األحداث فــي البونراكو بطيئة 
ّ

فــإن

 ما وغالبا ما تتأصل الحبكة 
ٍّ

ومملة الى حد

فــي االخــالق الكونفوشيوســية وغالبا ما 

تتميــز بشــخصيات تتنازعهــا صراعات 

بني الواجب والحب. في بعض االحيان قد 

يســتغرق ترديد كلمة واحــدة أربع دقائق، 

وكما يقول أحد الرواة (بمجرد أن تنسجم 

مع االيقاع الهادئ والبطيء سوف تستمتع 

باملســرحية، وبالطبــع فقد تمــت إضافة 

بعــض األجــزاء التــي تبــدو مملة بشــكل 

متعمد لجعل ذروتها تبدو أكثر كثافة).

ها في وضع الوقوف 
ّ
وقد تبدو الدمــى وكأن

أو تســير علــى خشــبة املســرح، ولكن في 

هــا مرفوعة في الهواء بواســطة 
ّ
الواقــع أن

ة 
ّ

محركي الدمــى الذين يقفــون في منص

ة مغمورة تعرف بـــ (فونازوكو) 
ّ

مســرحي

ويتم تحقيــق الوهم املســرحي من خالل 

جدار منخفــض أمام الدمــى ومحركيها 

والــذي يوهــم باإلشــارة الــى مســتويات 

األرض وخــداع الجميــع تقريبــا، كما أن 

منصة املسرح تدور في نهاية كل مشهد. 

دنا كتاب مسرح الدمى الياباني الذي 
ّ

ويزو

تــم بتقديم ســرد ألهــم املصطلحات 
َ

خت
ُ

ي

املســتخدمة في مســرح بونراكــو، يزودنا 

بمــا تحتويــه أشــهر مســرحيات بونراكو 

من قصــص الحــب واالنتحار مــع وصف 

ا 
ً

دقيــق لتسلســل األحداث واملشــاهد بدء

من لحظــات االفتتــاح التي تبــدأ بضرب 

قطعتني من الخشــب معا لتنبيه الجمهور 

لبــدء جاهــز  شــيء  كل  بــأن   واملمثلــني 

العرض.

لللللل

نننننن

لللللل

ةةةةةة

ةةةةة
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ةةةةة
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ةةةةة
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 ما، ال نخلــو مما يجهله 
ٍّ

نا، دائمــًا، ال نخلو من ســر
ّ
ويبــدو أن

الناس عنا، من غرابة أو من حقائق مخفية نريدها لنا، وهذا 

ف 
َ

كتش
ُ

نا دائمًا نخشى من أن ي
ّ
القول يبقى صحيحًا إذا قلنا إن

 ال يصدق أو «هل هذا معقول؟». 
ٌ

خاٍف فينا، شيء

لكن ما يبدو مستغربًا فينًا هو معقول بالنسبة لنا، وهو بعض 

أســاس من شخصيتنا. وما قد تذكره رســائلنا أو يومياتنا أو 

ــى وراء طرائفنا، هي 
ّ
ــة الخاصة وما يتخف

َّ
أحاديثنــا الجانبي

ــة غزوات 
َّ

ة أو فكري
َّ

كلهــا معقولة: خســارات، عيــوب أخالقي

صغيــرة ســلوكات منحرفــة اندفاعــات، هــوس أو بطوالت 

ــة، كلهــا بعــض منا وهي كلهــا معقولة 
َّ

منقوصــة أو ال حقيقي

 العنــاد والتعب فــي إقناع النــاس. الحل هو 
َّ

وعلينــا أن نكــف

نا 
ّ
ب وأرى أن

ّ
االستسالم لوجودها. ومن شــاء غير هذا فليجر

 من هذه وســواها من 
ُ

ســنلتقي في محطة واحدة. لقد تأكدت

 بها أصدقاء، 
َّ

تصرفــات وأحداث ومواقف وتصريحات أســر

ــاب. جاء منهم ما ال 
ّ

ت
ُ
منهم أســاتذة علماء ومنهم  فنانون وك

ة التي 
َّ

يخطر على بال، وأن في مضمراتهم أمورًا كتلك الخفي

ن القســم الفاعل واملهم  من شــخصياتنا 
ِّ

ذكرناها والتي تكو

وشخصياتهم.

ا جميعًا ناس غيرنا 
ّ
 وحدي في ذلــك. وإن

ُ
ي لســت

ّ
هذا يعني أن

أمام الناس. وأولئك الذين يظهــرون ويعرفهم زمالؤهم في 

العمل أو في الجوار، أو في النادي أو في الدائرة، ليسوا تمامًا 

نحن. األسماء واملظاهر وحدها متشابهة.

ي، رحت أفكر كيف جاء 
ّ

حني انتبهت ملا فيَّ من مضمر أو ســر

ني وبأي األوقات. لكن هذه أســئلة ال 
ّ
ن وملــاذا احتل

ّ
وكيــف تكو

تشــفع لي من إجابتها جلســة تفكير. صرت متأكدًا من شيء 

واحد هو أن أكثر ما يخص حياة الناس ليس ما يخص حياتي 

والصواب لهم ليس هو الصواب دائمًا لي. فمالحظاتهم غير 

مالحظاتي ومشــاعرهم  ليست تمامًا مشــاعري وخبراتهم 

والتحارب ليســت هي تلــك التي مررت بهــا وإن كان الحدث 

 لكننا مختلفــون، مختلفون 
ً
واحدًا! نحن متشــابهون أشــكاال

جدًا.

مــا هو مفاجئ أيضًا، ثمة حقائق أخــرى، وراء الحقائق التي 

نني وأني مزيج صنعته عوالم مختلفة وشخوص مختلفون 
ّ

تكو

وأحداث ورؤى وأصوات مختلفة. بعض هذه دائم مســتتر في 

 وترك أثرًا 
ً
ى فعال

ّ
عاملي الشــخصي الحالي وبعضها عابر أد

وغاب.

إذًا، أنــا صرت أدخل في املجهــول، فيما ال أعرفه، في ظالل 

العالــم أو العالم الذي أنا في ظالله! واكتشــفت ما أرعبني، 

ذلــك أنني ومنذ طفولتي في حالــة تناقض وصراع تضادات 

بني أنانيتي وبني الال أنانية، بني ذات تريد نفســها وبني عالم 

يريــد أن يصنع ذاتي أو يريد أن يعيــد صنعها، وأن املحصلة 

ه أو 
ّ

ر أو املشو
ّ

بعد عقود هو هذا «األنا» الخليط أو املزيج املدم

املسخ، الذي يكتب اآلن.! هذا املخلوق األسطوري. 

أســطورة تعــاون علــى صنعهــا اآلخــرون بتصوراتهــم عنه 

وصنعها هو بنفسه بقراءاته وتخيالته. 

والنتيجــة أنني كمــا أرى نفســي وأتصورها مــن ناحية وكما 

يرانــي الناس ويتصوروننــي من ناحية أخرى، وقد أســهمت 

في صنعي معًا، الحياة والثقافة، بل حتى شــخوص الروايات 

ــاق األســاطير 
ّ

 أو مهزومــني. أجــد فيَّ بعضًا من عش
ً
أبطــاال

القديمة ومنكســري الحروب واألســرى. وأكثر مــن هذا أني 

نني في التاريخ.
َ

ح
َ

واحد من املمت

 هذا الشخص األسطوري، بمعنى الذي صنعته األساطير، 
َّ

إن

اع أســاطير ليزيد غمــوض العالم وليزيد 
ّ
صار هو أيضًا صن

عدد التائهني ويسهم أكثر في وجود الوهميني، الال حقيقيني، 

وأولئك الذين أوجدتهــم الصدف والنوايا، فال أحد يعرفهم 

تمامًا، وال هم يعرفون أنفســهم أيضًا ونحــن وأولئك وغيرنا 

وغيرهم يعيشون معًا، بضعة مشتركات وكثير اختالف.

وصي 
ُ

عنــا، كل ضمن فرديتــه، دائمًا ما ي
ّ

وأمــام توزعنا وتنو

ــون وأصحاب الــرأي، أن يكــون للواحد منا 
ّ
الحكمــاء واملرب

هدف يسعى إليه. ملاذا؟ ألن هذا الهدف يجمع شتاته ويذكره 

بوجوده املادي الواقعي فال يتيه. في الوقت نفســه، وال يغضب 

علــى أصحــاب العقائــد وااللتزامات، هــو أيضــًا «يصادر» 

مكوناتــه التي تحدثنــا عنها وفي أفضل األحــوال يخفف من 

اقتسامها له، فيصعب توجهه لهدفه أو للضوء الذي رأى.

نحن إذا بني حالني، بني تكوين هو ذلك الذي صار نحن وبني 

هدى وإرشــاد أو توجيه لالنقاذ، كما يقولــون. إلبقاء الحياة 

ة بشكٍل من األشكال...
َّ

ة عملية وكما متفق عليها، رسمي
َّ

واقعي

بعــد كل هذه الســنني وبعــد كل التطور الثقافي الذي شــهده 

 الكذب وتتكاشــف 
ّ

العصر ومدى الحرية املتاح، يمكن أن يقل

 حقــًا وبما تفكــر به حقــًا وما تــرى حقًا! 
ّ

النــاس بما تحــس

فاسمحوا لي بالقول، وبعد كل تلك التفاصيل:

 أسطورتها الخاصة يرويها كل فرد 
ُ

 نفٍس حبيســة
َّ

 كل
َّ

، إن
ً
أوال

عن نفسه ويعيشها كل فرد كما يراها هو ويحس بها هو. وألنه 

يكررها ويرويها لنفســه وللناس باســتمرار، ينتهي باالقتناع 

ة وهي أيضــًا التي يراها 
َّ

ها هي هــذه الحقيقي
َّ
التــام بهــا، بأن

ويعرفها الناس. وحقيقة األمر هي ليست سوى رؤية شخصية 

 أو كثيرًا عن 
ً
فــة قليال

ّ
نة“ مــن عديد املصادر، هي محر

ّ
”مكو

الواقــع. ومثلما هي رؤية شــخصية للنفــس، لآلخرين رؤاهم 

لها، ورؤى مختلفة. فال يفزع اذا ما فوجئ برأي فيه ال يتوقعه 

عنه، أو عن عمله، أو عن عموم شــخصيته وعموم أو بعض ما 

يرى.

حِدث 
ُ

املفاجــأة واالســتفزاز واالفزاع يأتــي من أن الــكالم ي

ك لســت كذلك! لســت كما 
ّ
ه لحقيقة أخرى هي أن

ِّ
يقظــة، ينب

؟، 
ً
ترى نفســك! إني أراك غير ما أنت تظــن!، كيف نجد حال

هل تغير نفســك؟، وهذا يعني تعيــد تكوينك أو صناعتك، أم 

تغير تصور وفهم ورؤية اآلخرين لك؟.

 كالهمــا غير ممكن وال عملي، فليــس غير أن نبقى كما نحن 

عليــه، مختلفــني فيما نرى ونفهــم ونظن. وهو واقــع يجمعنا 

 أو 
ً
ونعيــش، باختالفاتنــا كلها، فيــه. نبــدو كما نبــدو، خطأ

نا أيضًا 
ّ
! واألكثر خطــورة أن

ّ
صوابــًا أو نصف نصــف، وال حل

نرى اآلخرين غالبًا انطالقًا من فهمنا ومن رؤيتنا ألنفســنا. 

عمومًا الحياة غير ما نريدها تكون، وكل املســعى هو أن نجد 

 وســطًا لنعيش معًا وفي أرض واحــدة وربما لهذا وجدت 
ً ّ
حال

القوانني واألنظمة والتشــريعات كلها، فقط للتقليل من وطأة 

االختــالف ولتبقى الحياة على ما بهــا وكما نحن فيها، حياة 

مختلفني ومختلفات.

 

إذ تتــآزر املوجــودات لحظــة الكتابة، في ســبيل 

ــة الكاتب، ومالعبة غيابه شــبه 
َّ

تحقيــق مجهولي

الكامــل، حيث ال تبدو في قلــب عملية الكتابة ثمة 

نه (بول أوستر) في 
ّ

حياة خاصة، مثل ذلك ما يدو

ة 
َّ

ة نيويورك)، راصدًا القدرة االستحواذي
َّ

(ثالثي

للكتابــة، فـ «الكتابــة عمل انعزالي يســتولي على 

ه ليــس للكاتب 
َّ
حياتــك. وبمعنــى من املعانــي فإن

ه 
َّ
حياة خاصة بــه، وحتى حينما يكــون هناك فإن

ليس هناك حقًا».

إن ما يرصده (أوســتر) هو ما تسعى (مارغريت 

دورا) إلــى التقاطــه واالرتفــاع بــه مضيئــة من 

حياتهــا الخاصــة جانبهــا القصي، ذلــك الذي 

ها 
ّ
يتكشــف بالعزلة مســتعادًا علــى نحو بليــغ. إن

 شــيٍء 
ِّ

 عن كل
ً

ٍة عزلتها منفصلة
ّ

 مر
ِّ

تخلق فــي كل

 معه في آن، فالعزلة هنا وجه فاعل من 
ً

ومتوحــدة

وجوه اســتعادة الســؤال وتأمني الطرائــق املثلى، 

والشخصية بوصف أدق، الجتياز النفق. 

، مثل 
ّ

ة معنًى مضاعفــًا يمد
َّ

 للعزلــة واملجهولي
َّ

إن

ــة، تصوراتنــا عــن الكتابــة بالحياة، 
َّ

ميــاه جوفي

ويوطــد أفعالنــا، فيكــون بمقدورهمــا أن تحققا 

فاعليتهمــا فــي تأمني حضــور الكاتــب وتجديد 

وعيــه، ومــن ثــم رفــد قدرتــه علــى النظــر إلى 

ة بتدفقهــا وحيوية عناصرها، 
َّ

التجربة اإلنســاني

 بذلك رديفــًا ملراقبة 
ُ

فتكــون العزلة

هما 
ّ
 حضــورًا، إن

ُ
ة

َّ
األثــر، واملجهولي

بمعنــى ما، تنشــدان معــًا أهدافًا 

ضــيء في قلــب التجربة. 
ُ

بعيدة ت

يقتضــي تأمــل ســؤال العالقة، 

هًا 
ّ

ــس مختلف وجوهه، توج
ّ

وتلم

ة 
َّ

مبدئيًا لوعــي العملية الكتابي

 
ً

وظيفــة بوصفهــا  نفســها، 

الحيــاة  تقترحهــا  أخــرى 

ٍة فيها، 
َّ

ملراقبة حركــٍة خفي

ففــي حــال توجــه الكتابة 

إلضــاءة مــا هــو مضــاء 

 ،
ّ

ومتعني مرصــود   ،
ً
فعال

، بجملة أخرى، 
ٌ

مكتشــف

س، تعمد عبــر فاعليٍة 
َ

وممار

خاصٍة إلى خلقه من جديد، فمن مسافة فاصلة، 

ل العالقة 
ّ
عميقــة وضيقة مثل نفق ســري، تتشــك

القديمة بني متالزمني: الكتابة والواقع، إذ تملك 

ديم مــن خالله 
ُ

ــة، بمــا تقترحــه وت
َّ

هــذه الثنائي

ٍع ومراوغــٍة وانفالت أن 
ّ
اقتراح حياتهــا، من تقن

تستحكم على نحو دائم بأفعالنا، طقوس كتابتنا 

ستعاد بشكل دائمـ  مؤِثرة طرقًا 
ُ

ـ حيث ال طقوس ت

ات، للوصول 
ّ

ة مر
َّ

 وال مرئي
ً

ة
ّ

ة مــر
َّ

ــة، مرئي
َّ

ال نهائي

إلــى أهدافها، املمكنة منها واملســتحيلة، إذ تكاد 

 من اجتراحات املمكن 
ً

تكون الكتابة نفسها واحدة

البشــري لرصد ما يحيطه، وما يتفتق داخله من 

ها الشكل األصعب للمهمة، فما معنى 
ّ
مستحيل. إن

أن يكون األدب ـ حســب بــارت ـ واقعيًا قطعًا، من 

 رغبٍة، وهو، 
َ
ه ال يتخذ إال الواقع موضــوع

ّ
حيــث أن

في اآلن نفســه، ودونما تناقــض، ليس بالواقعي، 

ه يعتقد أن الرغبة باملستحيل أمر ممكن؟.
ّ
ألن

 اســتعادة ســؤال العالقة بني الكتابــة والواقع 
َّ

إن

ة 
َّ

 من ســمات العملية اإلبداعي
ً

مازالت تمثل سمة

ى بقــوة حضورهــا إمكانيــة الوقوف 
ّ

التــي تتعــد

 من طرفي العالقة، في ســبيل 
ٍّ

املجــزوء علــى كل

 منهمــا فــي إثراء الســؤال 
ٍّ

ــة كل
َّ

مالحظــة حيوي

وقدرتهمــا علــى اســتعادته، خصائــص النــص 

د تلــك العالقة 
ّ

وخصائــص الواقع، إلى مــا يحد

 مواجهــة بينهما، قراءته 
ِّ

مــن أثر منجز، عند كل

ات مواجهتــه وتلقيه للواقع 
َّ

ملســتويات الفكر وآلي

والنــص في وقــت واحد. 

ال  بــدوره،  الفكــر،   
َّ

إن

أو  الواقــع  عــن  ينفصــل 

النــص وال يتعالــى عليهما 

في ســبيل معاينــة الواقعة 

األدبية واستجالء كوامنها، 

د وجوه 
ّ

م، عبــر تعد
ّ

قد
ُ

إنما ي

آفاقها،  وامتداد  الواقعة  تلك 

العالقــة  ــة 
َّ

لفاعلي معالجاتــه 

ة مظاهرها. 
َّ

وحساسي

ه لقراءة الواقع بوصفه 
ّ

 التوج
َّ

إن

 يســتعيد، على 
ً

ــة
َّ

 نصي
ً

منظومــة

الــدوام، صوت (مايــكل أنجلو) 

وهــو يختــرق صالبــة الصخــر، 

لقي 
ُ

مثلمــا يخترق ركام القــرون لي

بموعظة املرمر العريق حيث الفكرة الكامنة أبدًا، 

فــي قلب الصخر، وحيث اليد، يد الفنان الخبيرة 

 
ً

 مرأى
ً

لة
ّ
 لســحر الرخــام، مشــك

ً
تمتد مســتجيبة

جديدًا للمسافة الحرجة بني النص والواقع.

ة للمســافة تمثــل وجهًا آخر 
َّ

 القابليــة الحركي
َّ

إن

م، قبل 
ّ

 بعينه، فهــو ينظ
ٍّ

يملــك أن يقترح أثر نص

ة العالقــة وهــي تتســع أو تضيق 
َّ

ذلــك، حساســي

بني نقطتــني، ففي الوقــت الذي تمثــل فيه نقطة 

التجريد إمكانية نظر النص إلى مراياه الخاصة، 

 
ّ

علــن نقطة التســجيل، قابلية النص التي تشــف
ُ

ت

ة إلــى الدرجــة التي يكون 
َّ

معهــا النســائج النصي

بمســتطاعنا، علــى نحــو يســير، إبصار مــا يقع 

وراءهــا من شــظايا الواقــع، إنها تغيــب عندئذ، 

م الرســالة، فتدفع 
ّ
ج وظائفها في ســل

ّ
 تدر

ً
مغيرة

ــة 
َّ

ة) خــارج أولويــات املقاصــد األدبي
َّ

(الشــعري

 علــى الدوام وراء 
ُّ

في ســبيل تحقيق أهداف تظل

إمكانيــة النــص األدبي علــى النظر إلــى مياهه 

نا نواجه، في محاولة منتظمة للنظر، 
ّ
الخاصة. إن

وحداتــه  وضبــط  الواقــع  الســتعادة  طريقتــني 

الســتنباط مــا تنطــوي عليــه مــن دروس وعبر، 

تعمد الطريقــة األولى لتنظيم الوقائــع الحياتية 

بوصفها حوادث، كبرى أو صغرى، بمقدورها إذا 

فضي للكشــف عن 
ُ

لت بأنســاق معينة أن ت
ّ
ــك

ُ
ما ش

 فيها وما ينبعث منها، 
ُّ

أنفســها، وكشــف ما يصب

من شــبكة عالقــات تمثل علــى الــدوام مقومات 

نتقى 
ُ

الظاهرة وعوامل إنتاجهــا. إن الوقائع هنا ت

 أمينا ملجــرى تراتبي 
ُّ

دًا يظل
ّ

لتمثــل تاريخًا محــد

م 
ّ
متوال، تتقدم الســوابق فيه على اللواحق، ويسل

األجداد فيه وصاياهم لألحفاد.

أما الطريقــة الثانية فإنما تكون بالتوجيه الواعي 

ة، بمقدرتها على إدراك مرجعها 
َّ

للمباني الحكائي

والتقاط وحدات دقيقة من مجرى الوقع العظيم، 

وتنظيمهــا بالطريقــة التــي يكــون بمســتطاعها 

االفصــاح عما لم يســجله التاريخ، ومــا لم ينتبه 

األجداد ألدواره الحاســمة. من هنا، ومن منظور 

بنيوي، تكون «وقائع الحياة بالنســبة إلى التاريخ 

كالقصــة إلــى العقــدة. التاريــخ يختــار حوادث 

الوجود وينظمهــا، والعقدة تختار حوادث القصة 

وتنظمهــا. ففن القصــة، إذن، أوضح فــي إعادة 

التنظيــم املصطنع للتتابع التاريخــي الذي يخلق 

قصة في العقدة»(2). 

وهو ما يدفــع القصة على نحــو واضح، الجتناب 

الطرق املستقيمة اآلمنة في سعيها الستبصار ما 

يقــع خلف العــادي واليومي واملألوف، ما يشــققه 

 من الطــرق الدالة لوعي 
ً

 عنه، مقترحــة
ّ

شــق
ّ
وين

الواقــع وإعادة إنتاجه مــا يدفعها لكي تكون مدار 

قراءات المنتهية.

وملــا كان الواقع مركــزًا مهمًا إلنتــاج النصوص، 

ابهــا علــى اســتعادة فاعلية 
ّ

وتنظيــم قــدرات كت

األثــر والقادر علــى االمتداد لتفاصيــل التجربة 

ة باتســاع آفاقها واقتراح سبل إنتاجها، 
َّ

االنســاني

 
ً

كان لنا أن ننظر لوجوه العالقة بوصفها منظومة

ة 
َّ

تســعى إلى إدراك مســتويات العمليــة اإلبداعي

ــس خصائصها، مثلما هــي فاعلة في اقتراح 
ّ

وتلم

مســتويات النــص، تحديد طبقاتــه املرئية وغير 

ة، 
َّ

ة والغيابي
َّ

املرئية، باشــتباك عالقاته الحضوري

وبما ينطوي عليه مظهراه التركيبي والداللي، بما 

ة، 
َّ

يمنح عالقات التشــكيل والبناء سمتها الحركي

ــرة، داخــل حقــل كتابــي معــني، فتملك أن 
ّ

املتغي

ضيء خصوصيــة ارتباطها مع مرجعها الواقعي 
ُ

ت

من خــالل ما يلحــظ من وعــي الســتثمار حركة 

ل، 
ّ

 للتحو
ً
عناصــره، إنها تفتح وقتئذ لألدب مجاال

ة من املعلوم إلى 
ّ

ر، والتنويع، في انتقالة حي
ّ

والتغي

ننا من اســتعارة جملة (ناتالي 
ّ
املجهــول، بما يمك

ســاروت) وهي تتأمل حيوية االنتقــال الدائم من 

املرئــي إلــى املخفي بوصفهــا «ما يجعــل األدب، 

ٍل مستمر»(3).
ّ

كسائر الفنون، في حالة تحو

ه فيه ملعاينة النصوص 
ّ

إننا في الوقــت الذي نتوج

علن مقاصدنا في اســتعادة 
ُ
ومالعبة احتماالتها ن

إنتاج عالقتهــا الحرجة، عبر فاعلية القراءة، مع 

خزانــة مراجعها وفحص تواريخها الشــخصية، 

وهي تولد وتنمو لتقيــم عالقاتها غير املنتهية مع 

ما حولها، لتوفير فرصٍة جديدٍة ملعاينة الســؤال، 

هــل نعمــد، عندمــا نســعى لتجديد ســبل النظر 

إلــى النص األدبي، إلــى تجديد وعينا إلشــكالية 

العالقة بينه وبني الواقع؟.

ة املســافة 
َّ

ديــم، بإمكانيــٍة مــا، حساســي
ُ
نــا ن

َّ
إن

ديم فاعلية السؤال في االمتداد 
ُ
الفاصلة، مثلما ن

إلى الواقع الذي ال يكــون من دون النص إال واقعا 

ة 
َّ

موحشــًا، أفرغــت عصــور التجربــة اإلنســاني

 
َّ

 النص
َّ

ــب. إن
ّ

شــرايينه من دمــاء املفاجأة والترق

د 
ّ

 على الــدوام بحاجــة إلى مــا يجد
ُّ

نفســه يظــل

فيه دفق تلك الدماء، فهــو يخضع، بوصفه كائنًا 

مــن دم وخيــال الشــتراطات الحيــاة ويضمحل 

 عمٍل جديــٍد كما تؤكد 
َّ

 كل
َّ

بانســحابها عنه، فــإن

(ناتالــي ســاروت) «بمجــرد مــا يتم اســتيعابه 

صبح 
ُ

ــر الوقــع الذي نعــرف، في
ّ

واســتهالكه، يغي

غري 
ُ

جــزءًا من ذلك الواقع املرئي الــذي لم يعد ي

طلق بذرته الستكشاف 
ُ

ه ي
َّ
باالستكشــاف»(4). إن

آخــر تتواصــل عبره متواليــة األثر األدبــي مثلما 

ســتدعى فيــه قابليــات الواقــع بوصفــه شــبكة 
ُ

ت

واقعــات صغرى، تتواشــج في نســج املرئي، تلك 

ــس 
ّ

س دفائنها، وتحس
ّ

التي يعمــل األدب على تلم

قــوة الحيــاة فــي جذورها، وهــو يســعى لتجديد 

ة بما يقترحه من طرائق 
ّ

نظرته للتجربة اإلنساني

للوعــي، واملحــاورة، والتشــكيل: وعــي التجربة، 

وإقامــة الحــوار معهــا، ومــن ثــم تشــكيلها فــي 

ة.
َّ

منظومات لغوي
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2 -  روبــرت شــولز، البنيويــة فــي األدب، ت: حنا 

عبــود، اتحاد الكتاب العرب، دمشــق 1984، ص: 

97
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ْ

وما زال ذلك املشروع واألفالم التي أنتجت

تحت الفتته العريضــة تثير الجدل واللغط 

وتواجهنا أسئلة الجدوى منه بعد الحصيلة 

النهائيــة املخيبة لآلمال لــه في ظل الكثير 

من شبهات الفساد املالي واإلداري وكذلك 

الفســاد الفني الذي أنتج أفالمًا سينمائية 

- باســتثناء القلــة القليلــة منهــا- متدنيــة 

املســتوى ال ترقــى بمجملهــا إلــى التاريخ 

وإنجازاتهــا  العراقيــة  للســينما  العريــق 

املتباينــة طــوال حقــب ومراحــل تاريخية 

متعددة.

 
ّ

عد
ُ
وال يخرج فيلم "املســرات واألوجــاع" امل

عــن رواية بالعنــوان ذاته للكاتــب الراحل 

فــؤاد التكرلي، وقــام بكتابة الســيناريو له 

السيناريســت القدير ثامر مهدي وأخرجه 

مخرجنا املخضرم القدير محمد شــكري 

ا أحــاط بأفالم ذلك املشــروع 
َّ

جميــل، عم

الثقافي الفاشــل وما صاحبهــا من تخبط 

وعشــوائية في التخطيط وسوء إدارة فنية 

 إليه تلــك األفالم من ســمعة 
ْ

ومــا انتهــت

 
َّ

د
ُ
ســيئة.  في بدء هذه املكاشفة النقدية ال ب

مــن تثبيت مالحظة مهمــة وهي أن املتلقي 

العادي ضمــن الجمهور العــام قد ال يعنيه 

كثيــرًا أمــر الروايــة األدبية للروائــي فؤاد 

التكرلــي وال يعنيــه كذلــك مــدى التغييــر 

واالختــالف والتبديــل الذي حصــل للمنت 

الروائــي على يــد كاتــب الســيناريو ثامر 

مهــدي ومــا قــام بــه مــن اخضــاع املبنى 

السينمائية  الصنعة  الشــتراطات  الروائي 

األولــى املتمثلــة بـــ (الســيناريو والحوار) 

 الروايــة الطويلــة بأكثر من 
ْ

لــت
َّ

فقــد تحو

460 صفحــة برمتهــا إلى نــص درامي ثم 

إلــى عــرض ســينمائي، ومــا يهمنــا اآلن 

هــو الصيغــة النهائيــة للفيلم الســينمائي 

املعــروض علــى الشاشــة البيضاء وســط 

الصالة املظلمة!. 

وال تفيدنــا بشــيء فــي هــذا الصــدد أيــة 

دراســة نقديــة مقارنــة بني املــنت الروائي 

ــا تحتاجه 
َّ

والفيلم الســينمائي، فضال ًعم

مثل هذه الدراســة املقارنة مــن وقت كاٍف 

وجهــد نقــدي مكثــف (وهــو ما ســأتوقف 

عنــده في مقالة نقدية أخرى). وإزاء ما قد 

 تجســيده فــي الفيلم على الشاشــة وما 
َّ

تم

رافــق ذلك من اضطــراب واضح وارتباك 

كبيــر، ربما ألن الرواية نفســها قد ال تكون 

صالحة لإلعداد السينمائي أو ربما طريقة 

والحــوار  للســيناريو  الدراميــة  املعالجــة 

لــم تكــن موفقــة لكــن دون أن تعنــي هذه 

اإلشارة االنتقاص من قيمة الرواية األدبية 

وثرائها الســردي لكن اشتراطات السينما 

 
ْ

ومتطلباتهــا الدراميــة والفنيــة لــم تجــد

األرض الخصبة والبيئة املناسبة واملشجعة 

إلنتاج فيلم ســينمائي ناجح في ظل اختيار 

البناء امللحمــي وامتداده لحقــب ومراحل 

تاريخية طويلــة من عمر الدولــة العراقية 

ومعتركهــا السياســي الدمــوي الصاخــب 

واملزدحم باألحداث.

اع فيلم "املســرات 
ّ
ن

ُ
وعمومــًا كان علــى ص

االعتبــار  بنظــر  يأخــذوا  أن  واألوجــاع" 

مــا قــد يثيــره الفيلم فــي الوســط األدبي 

ــاب الروايــة والقصة إزاء 
ّ

ت
ُ
وخاصة لدى ك

رواية لكاتب بقامة فــؤاد التكرلي املعروف 

بأسلوبه الواقعي الكالسيكي.

 االخفــاق الفنــي الكبيــر الــذي عانى منه 

 لنــا بطريقــة التعامــل مع 
ّ

الفيلــم تجســد

الزمــن الدرامــي الطويل واملتشــعب الذي 

اختاره صناع الفيلم كســقف تاريخي امتد 

مــن بدايــة القرن املاضــي وتحديــدًا عام 

1917 مــرورًا بحقبة العهــد امللكي من عام 

1921 إلــى نهايــة الخمســينيات ثــم ثورة 

الزعيــم عبــد الكريــم قاســم عــام 1958 

وبعــده إنقــالب عــام 1963 وإنقــالب عام 

1968 ومــرورًا بعــام 1979 والتغيير الكبير 

في قمة هرم الحكومة وظهور بوادر الحكم 

الدكتاتوري لصدام حســني ومن ثم اندالع 

الحــرب العراقية اإليرانيــة من عام 1980 

إلــى عــام 1988وبعــده حــرب عــام 1990 

بما بات يعــرف بأنه حرب الخليــج الثانية 

 باالحتالل األميركــي للعراق عام 
ً

وانتهــاء

 .2003

 به هــذه التواريخ من منعطفات 
ْ

بمــا حفلت

وتغييرات وتداعيات كثيرة في بنية املجتمع 

والدولة العراقية.

يتبع

فيبلمــان"  "آل  إن  بالقــول  محــق  لكنــه 

خياليــة  نســخة  فهــو  مختلــف،  فيلــم 

 عن حيــاة صانع الفيلم، 
ً
محرفــة، قليال

دون ديناصــورات أو أســماك قــرش أو 

شــخصيات تاريخيــة ليختبــئ وراءهــا. 

: "لقــد رويت هذه 
ً
وتابع ســبيلبيرغ قائال

القصة في أجزاء طوال مسيرتي املهنية، 

و"إي تــي"  كانت لــه عالقة كبيــرة بهذه 

القصة، وكذلك "لقاءات قريبة من النوع 

الثالث". واآلن، متسلحني بـ "آل فيبلمان" 

كمفتــاح لفــك رمــوز أفالمــه األخرى، 

قد يســهل على الجمهور اســتخالص ما 

يقصده.

قصص وراء القصة

يبدأ الفيلم بتمثيل درامي لقصة أخبرها 

ســبيلبيرغ للمحاوريــن طيلــة ســنوات، 

حــول أول مــرة أخــذه والداه ملشــاهدة 

اســتعراض  "أعظــم  فيلــم  كان  فيلــم. 

علــى األرض" للمخرج "سيســيل ب. دي 

ميــل" (1952) عــن قصة ســيرك، لكن 

أشهر مشــهد فيه هو حادث قطار أرعب 

ستيفي الصغير (شــخصية "سامي" في 

الفيلم). يعود ســامي مأخــوذًا بالفيلم، 

ويطلب نموذجًا صغيرًا لقطار في العيد. 

بدأ ســامي يمثل تصادم القطــار بلعبته 

لخيبة أمل والــده، لكن والدته تدرك أنه 

يحاول تجاوز خوفه. قالت له: "ســنصور 

فاصــدم  والــدك،  بكاميــرا  التصــادم 

القطار مرة واحدة، ليمكنك مشــاهدته 

مــرارًا، ولن يعود مخيفــًا". يصعب (بعد 

هذا السياق) أن نتجاهل تسلسل القطار 

املثيــر للذكريــات في أفالم ســبيلبيرغ، 

من "انديانا جونز" إلى "الئحة شيندلر". 

ومتى دخلنا مسار "أصل القصة"، سنرى 

خطوطًا موازية في مشاهد أخرى.

أسر متصدعة

بينما يبــدأ ســامي بصناعة األفــالم وهو 

يلعــب مــع أشــقائه، نــرى أيضــًا "أليوت" 

وإخوتــه وهم يتعرفــون علــى ضيفهم من 

الفضاء في فيلــم "إي تــي E.T". ولو تقبلنا 

(كنــوع من الســيرة الذاتية) مشــهد األم 

التــي تســحب أطفالهــا وتتجــه مباشــرة 

نحو إعصار، ســنعرف من أيــن جاء إلهام 

مشــهد "ريتشــارد درايفوس" الــذي يتجه 

بالســيارة نحو األطباق الفضائية املجهولة 

فــي "لقاءات قريبة من النــوع الثالث". لكن 

األم والطفل اللذين يصطحبهما درايفوس 

ذكرنا 
ُ

ليســا أســرته، بل عابرا ســبيل. ما ي

أن والدي ســبيلبيرغ انفصال خالل ســني 

مراهقتــه. فيلمــًا بعــد فيلــم ظهــرت األم 

الوحيدة وأطفــال ال يصاحبهــم والداهم. 

وفــي فيلم "امبراطورية الشــمس" فرضت 

 
ٌ

الحرب تفريق صبٍي عن أســرته، انها أسر

متصدعة.. قال سبيلبيرغ إن عالقته بوالده 

كانــت متباعــدة، الــذي كان يلومــه علــى 

الطالق، رغــم أن والدته هــي التي رحلت. 

تصالح مع والده الحقًا، وكانت صورة األب 

فــي فيلــم "آل فيبلمان" كريمــة ومتعاطفة. 

ولكن أليس ممكنًا أن هذا ما جذب املخرج 

إلى قصة "أمســك بي اذا استطعت"، حيث 

والد الشــاب املحتال الــذي هجرته زوجته 

وتزوجــت صديقه؟ وقد يكون هذا الســبب 

وراء أن "تــوم كــروز" يقضــي فيلــم "حرب 

العوالم" مراوغــًا الكائنــات الفضائية مع 

طفلني يحاول إعادتهما إلى والدتهما؟  

حروب ومخاوف وإيجاد السالم

بدايــة  نقطــة  الواقعيــة  الحــروب  كانــت 

ســبيلبيرغ، فبعــد ســماع رفــاق والــده في 

الجيــش يتحدثــون عــن تجربــة الحــرب 

العاملية الثانية ومشاهدة أفالم الحرب في 

التلفزيون، وظف الفتى ذو الخمســة عشر 

عامًا فريق الكشــافة ليصور فيلمًا ملحميًا 

عن ســاحة املعركة بعنوان: "الفــرار إلى ال 

مكان". وفي فيلم "آل فيبلمان" أعاد ســامي 

خلــق فيلــم الحــرب ذاك، محاكيــًا زوايا 

الكاميرا واملؤثرات البسيطة، ولعلها كانت 

البذرة لنصف الســاعة األولــى من "إنقاذ 

الجندي رايان". بعد فيلم الكشــافة، يسأل 

أحد اآلباء ســامي: "اعتقد أنــك بنيت على 

قصص والدك في الحرب.. أليس كذلك؟". 

ويجيب سامي: "نوعًا ما."

مــن املثير لالهتمــام أن كل تلك اللحظات 

املفصلــة فــي "آل فيبلمــان" يمكــن ربطها 

بوضوح مع أفــالم ســبيلبيرغ، وهو مخرج 

أتِهــم دائمًا بــأن لديــه عقدة "بيتــر بان"، 

وقــد أخــرج فيلمــًا عنــه بعنــوان "هــوك". 

قــال ســبيلبيرغ: إن أفالمــه حفلــت دائمًا 

بالحكايات الشــخصية التــي يمكن لعلماء 

مثــل  أرادوا.  إذا  يتصيدوهــا  أن  النفــس 

شــجرة خــارج نافــذة غرفــة نومــه لطاملا 

 صغيرًا: "بدت مثل 
ً
أخافته عندما كان طفال

أذرع وأصابــع طويلــة ذات مخالــب. وحني 

 ،"Poltergeist-كتبت فيلــم "أرواح شــريرة

قدمــت شــجرة خــارج النافذة تــدب فيها 

 إلى مخالبها". يقول 
ً
الحياة لتســحب طفال

الرجل الذي قدم "الفك املفترس" وأسقط 

أنديانــا جونــز في حفــرة األفاعــي: "كنت 

أخــاف الظــالم واألماكن الصغيــرة، وما 

 يخاف كثيرًا".
ً
زلت.. كنت طفال

أكثر من صورة عاطفية

قبل عقود من الزمن، قال املخرج االيطالي 

ز شــخصية 
ّ
"فريديركو فيلليني" (الذي رك

فيلمه "ثمانية ونصف" علــى مخرج مثله): 

"كل الفنــون هي ســير ذاتيــة، واللؤلؤة هي 

السيرة الذاتية للمحارة". بعد بضع سنوات 

Am-  ـــدم فيلليني لؤلؤة أخرى "أماركورد-

arcord" عــن ذكريات صبــاه، وهذا وضعه 

مــع صحبــة طيبــة آلخريــن فعلــوا باملثل: 

الفرنســي "فرانســوا تروفــو" وفيلــم "400 

ضربــة"، واألميركــي "ســبايك لــي" بفيلم 

كوارون"  "ألفونسو  واملكســيكي  "كروكلني"، 

بفيلم "رومــا" واألميركية "غريتا غيرفيك" 

بفيلم "ليدي بيرد".

لكن ســبيلبيرغ، الذي جعلته أعماله أشهر 

صانــع أفالم بال منــازع، وتفوقت أرباحها 

علــى غيره مــن املخرجني، جعــل من فيلم 

صــورة  مجــرد  مــن  أكثــر  فيبلمــان"  "آل 

ذاتية عاطفية. لقد أعطى ملشــاهديه ملحة 

عن طفولــة صانع أفــالم بوصفــه صانعًا 

لألفــالم، وطرحًا متفوقًا عــن كيفية تأثير 

القلب على الفن.

موقع "أن بي آر" األميركي

انتهــت الدورة الـــ 95 الحتفالية توزيع جوائز األوســكار الكبرى، بفوز 

أفالم متوقعة، وقليل منها خارج التوقعات، تتشــارك جميعها بمستوى 

فني عاٍل وثيمة موضوع مبتكر، ال مفاجآت سوى خروج معجزة جيمس 

كاميــرون "افاتــار.. طريق املــاء"، و "عائلة فابلمنز" لســبيبرغ، خاليي 

الوفاض من سلة جوائز "أوسكار التميز"، إال من جائزة أفضل تأثيرات 

بصريــة  لـ "افاتــار" ولــم يحالف الحظ كولــني فاريل صاحــب الدور 

املركــب في "حوريات أنشــيرين"، وال أوســنت بتلر فــي "الفيس"، الذي 

 مشــهودًا، مقتربًا من شــخصية "ملك الروك" حد التماهي، 
ً

قدم أداء

إذ خطــف براندون فريــزر جائزة أفضل ممثل عــن دوره في "الحوت" 

لدارن آرونوفسكي، كذلك لم يرشح توم كروز لجائزة أفضل ممثل في 

فيلمه "الســالح األمثل"، وبدا تغيير البســاط األحمر إلى "البيج" غير 

مقنع للكثير، غير ذلك، فإن معظم األفالم املرشــحة والفائزة أتاحت 

املنصات الرقمية مشــاهدتها لعامة الجمهور، ولــم تعد حكرًا على الـ 

(7000) عضــو من أعضاء أكاديميــة فنون وعلوم الصــور املتحركة، 

التي تختار الفائزين. 

فيلمان اســتحوذا على معظم جوائز "أوســكار 95"، هما "كل شيء.. كل 

مــكان، في الوقت ذاته"، الذي حصل على ســبع جوائز، أبرزها أفضل 

 عن أوســكار أفضل 
ً
فيلم وأفضل ممثلة وأفضل ممثل مســاعد، فضال

إخراج وسيناريو أصلي ملخرجي الفيلم دانيال كوان، ودانيال شنيرت، 

الفيلم يجمع بني الفلســفة والكوميديا 

 عــن محنة 
ً
والخيــال العلمــي، فضــال

بإيقــاع كوميــدي،  الفــرد وانســحاقه 

تســتطيع  ال  فريــد  ســردي  وأســلوب 

اللحــاق بإيقاعــه، فيــه ابتــكار ألفكار 

وأحــداث تنفتــح على خطوط ســردية 

تتجــاوز الواقع من دون فــك االرتباط 

به، والفيلم الثاني "كل شــيء هادئ في 

الجبهة الغربية" للمخرج األملاني ادورد 

بيرغــر، الــذي فــاز بأربــع جوائز هي: 

أفضل فيلم أجنبي، وأفضل موســيقى 

تصويريــة، وأفضــل تصويــر، وأفضل 

تصميــم إنتاجــي، الفيلــم مقتبس من 

روايــة باالســم ذاتــه للكاتــب األملاني 

ريمــارك ويحكــي قصة جنــدي أملاني 

شــاب يقع تحت تأثير الدعاية النازية، 

فيعمد إلى "تزوير" تاريخ ميالده ليكون 

 للخدمة العسكرية، لكنه يكتشف بشاعة الحرب وقسوتها .
ً
مؤهال

 ثمــة فيلمــان قصيــران فــازا بجائزتــي أوســكار، أحدهمــا وثائقــي 

هندي قصير بعنــوان "همس الفيلة"  يتناول قصة أســرة تهتم بالفيلة 

"املمروضــة " و"اليتيمة" وتحنــو على هذه املخلوقات الحساســة، وهي 

الجائــزة الثانيــة للهند بعد فــوز فيلــم "RRR" بجائزة أفضــل أغنية 

أصليــة، ونال فيلم "بينوكيــو" للمخرج املكســيكي لجيليرمو ديل تورو، 

جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة عن الدمية بينوكيو وخالقها النجار 

العجوز جيبيتو، الذي قتلت الحرب ابنه، فصنع دمية وتمنى أن تنبض 

فيها الحياة، الفيلم إدانة للحرب ومشــعلي الحرائق، وألقت السياسة 

بظاللهــا علــى  فوز الفيلم الروســي "نافالنــي" بأوســكار أفضل فيلم 

وثائقي طويل، على الرغم من املقاطعة األميركية لروســيا، خصوصًا 

أنــه يتحدث عن مؤامرة اغتيال املعارض ومرشــح الرئاســة أليكســي 

نافالنــي، وبحســب الـ "إيه بي ســي" فــإن الحفل اجتــذب 27.4 مليون 

 فــي العالم، 
ً
مشــاهد عبر وســائل التواصل حتى أصبــح األكثر تداوال

وبذلك تكون السينما الفن األكثر تأثيرًا في تجميل وجه كوكبنا القبيح.

7000

عني الطائر
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فهذا املفهــوم يعني [ضرورة االعتــراف املعرفي - 

وليس فقط االجتماعي واالخالقي- بجميع األديان 

ة للمؤمنــني بها، ومن 
َّ

واملذاهــب وإعطــاء املعذوري

لت مفهــوم النجاة الذي كان في املاضي قد 
ّ

ثم عد

ة واحــدة بحيث 
َّ

حصر الخــالص في طائفــة ديني

صــار أكثــر شــموال واتســاعًا ليشــمل اكثــر ابناء 

لت مفهــوم التعايش 
ّ

الديانــات واملذاهب، كما عد

ة 
َّ

ة الى حاجة انساني
َّ

من مجرد كونه ضرورة مرحلي

ثابتة] كما يقول حيدر حب اللــه.  فاملفهوم يتجاوز 

ة تقوم على أســاس خلق مناخ 
َّ

كونــه وظيفة إجرائي

من السلم واالستقرار داخل املنظومة االجتماعية 

ه ضرورة االعتراف باآلخر 
ّ
ة ذلك إال أن

َّ
مع مطلوبي

الدينــي معرفيًا بمعنى االقرار بحقانيته وتقاســم 

الصــدق واملطابقة للواقــع معه، وهــذا الفهم فيه 

نحو من االشــكالية من ناحية دينيــة وبخاصة مع 

تلك التــي تحتكر الحقيقة وتتمترس بفكرة الفرقة 

الناجية. 

النظــر في املفهوم من ناحية البنــاء املعرفي يؤكد 

انــه صياغــة حديثة نــادى بــه بعــض االتجاهات 

كطريقــة مثلــى للعيــش املشــترك بــال تمايز في 

الحقــوق والواجبات فــي ظل دولــة محايدة تنظر 

الى جميــع املختلفني على حد ســواء، كما ان قبول 

املختلــف الديني كفكرة ليس وليد الوضع املعاصر 

وانمــا له حيز من الوجود فــي التاريخ، فمثال نجد 

هذه الفكــرة حاضرة في أدبيات االســالم حينما 

وضــع مجموعة معاهــدات مع اليهــود والنصارى 

غايتهــا التعايــش الســلمي مــن خــالل تصفيــر 

املشــكالت ومحاولة تقريب وجهات النظر وتثبيت 

مجموعة مبادئ عامة للعيش املشترك. 

وفــي هذا الســبيل أشــار املفكر الفرنســي روجيه 

 نبي االســالم محمد قــد دعا الى 
َّ

غــارودي إلى أن

ة بــني الديانــات (إن الفكرة االولى 
َّ

وحــدة فدرالي

لعالقات املســلمني مع بقية الطوائــف الدينية في 

فكــر ورأي النبــي "ص" للطوائــف الدينيــة كانت 

اقامة ما نســميه اليوم "وحدة فيدرالية" للطوائف 

 هــذه املعادلــة قابلة للعيش 
َّ

الدينيــة … أعتقــد أن

واالســتمرار أي أن تصل بنا الــى روابط الجماعة 

وروابــط االرض وروابط الســوق املشــتركة وحتى 

روابــط املاضــي والثقافــة واقامــة كل شــيء على 

اساس املســتقبل، أي على االيمان املشترك بمعناه 

األرحب واألوســع) وهــذه الوحدة قائمة بحســب 

عبــارة غــارودي علــى ابتــكار واســتثمار روابــط 

متعــددة يمكن أن تشــكل الضمانــة للعيش وتجعل 

افــق املصالــح املشــتركة هــو الســبيل لتقوية تلك 

االواصر ألجل تثبيت السلم بني الفرقاء الدينيني. 

ولكن أوضح صوره جــاءت مع الحضارة الحديثة، 

التــي تجد مــن الضــرورة بمــكان أن يتعايش أهل 

الديانــات املتعــددة ســلميًا كأفضل خيــار ممكن 

بــدل الدخول في صراع ال نهايــة وال فائدة ترتجى 

منه، ولعل الفكــرة الحديثة التي يتــم الترويج لها 

"الديانات االبراهيمية" تجيء في هذا املســاق وإن 

كانت هي تقتصر على الديانات التوحيدية وتطرح 

الديانــات االرضية مــن الئحة التعدديــة، ولكنها 

كفكرة للتعايش تنسجم مع الفكرة أعاله.

ــة واحــدة مــن اربــع 
ّ

ــة الديني
ّ

 مفهــوم التعددي
َّ

إن

نظريــات تتنــاوب علــى االجابــة عــن تســاؤالت 

النظريــة  فهنــاك  االديــان،  تخــص  مطروحــة 

الحصريــة التــي تــرى ان الحق محصــور في دين 

واحد، وهناك النظرية االبطالية التي ترى بطالن 

كل االديان بزعم أنها موضوعات بشرية وطواطم 

مالها قســط من التقديس وايضــًا هناك من يقول 

بالنظرية الشــمولية اذ العنايــة االلهية ال تقتصر 

ة 
ّ

علــى دين مــن دون آخر. وتشــق نظريــة التعددي

ــة وهــي الرابعــة من بــني تلــك النظريات 
ّ

الديني

طريقها من خالل الرأي الذي تتبناه والذي تعتقد 

فيه بعدم رجحان دين على آخر وأن جميع األديان 

ــة ألحدهــا على 
َّ

متكافئــة وليســت هنــاك أفضلي

اآلخر، وتنســجم هذه النظــرة التعددية مع العقل 

الحداثي الــذي يقف على الحيــاد ازاء االديان وال 

يقترب من احدها على حساب اآلخر.

عد 
ُ
ة ذا ب

ّ
وتجدر االشــارة الى كون مفهــوم التعددي

عملي وهــو امكانية التعايش الســلمي بني االديان 

املتعددة في الجغرافيا الواحدة او املتعددة "امكانية 

بالفعــل" وذلك من خالل تأسيســها علــى التوافق 

على تثبيت الســلم املجتمعي والحفاظ على االمن 

الذي هو فعل مشترك للجميع ويعود باملصلحة على 

الجميع، أو بتعميم مقول إن يلتزم كل إنسان بدينه 

ــة والتبشــير انطالقًا من 
َّ

ويتــرك أســلوب الدعوي

 فكرة 
َّ

حصــر الحقيقة فــي اتجــاه ديني معــني. إن

ة "مــدار البحــث" ال تقتصر على 
َّ

ــة الديني
َّ

التعددي

االديان السماوية وتهمل ضم األرضية الى جنابها، 

بل هو مفهوم يطول جميع االديان بال تفاضل فعلى 

طــول التاريخ "ما كان إلنســان ان يتحرر من تأثير 

هذه االديان والنحل التحرر بأكمله"

فاملعنى في املفهوم عام وشامل لعله حتى يستوعب 

كل اتجــاه فكــري أخذ طابــع االعتقــاد الديني أو 

وصل بــه األمر وباتباعــه الى التعامل مــع مبادئه 

وأفــكاره كمــا لــو أنها حــق مطلق ال يمكــن نقضه 

ة تشــبه 
َّ

بمعنــى أنه إقــرار بكونــه طريقة خالصي

الوضعيات الدينية.

Mon. 20. Mar. 2023 Issue No. 5640 2023 20A L S A B A H  N E W S P A P E R

 

 

 

ة إبــداع في بغــداد مدينة 
ّ

فــت منص
ّ

ضي

ة 
َّ

اإلبداع األدبي- اليونسكو الهيئة اإلداري

ملجلــة اآلداب والفنــون متمثلــة برئيــس 

تحريرهــا الدكتــور علــي لعيبــي ونائبه 

الدكتور جليل البيضاني على قاعة ســتي 

في بيت الحكمة.   

وعن مجلــة اآلداب والفنون في الجلســة 

التي أدارها، الدكتور سعد التميمي، قال 

 من أعظم األسلحة 
َّ

الدكتور علي لعيبي: إن

في املجتمعات واألمم في تشكيل األفكار 

وزرع القيــم وإيجاد الــرؤي والتصورات 

فــي  اإلعــالم  أصبــح  إذ  اإلعــالم  هــو 

هــذا الزمن أقــوى األســلحة وافتكها في 

نشــر املبادئ واألفــكار والترويــج للقيم 

والعــادات واألخــالق من خــالل عرض 

ة، أو أغنية، أو حوار 
ّ

ة، أو تمثيلي
ّ

مســرحي

 مثيــر، وفي الوقت نفســه زعزعة الثبات 

واالستقرار. 

 "التعامل مع اإلعالم كرسالة 
َّ

وأضاف: أن

ال دعاية هي الســبيل الوحيــد لكي يكون 

السلطة األولى للبالد على عكس التعامل 

ة يؤديهــا اإلعالمي 
َّ

معه كوظيفــة روتيني

فــي الزمــان واملــكان املحدديــن لصالح 

جهــة مــا أو شــخص أو مؤسســة يحوله 

إلــى مجرد هامشــي ال يؤثر فــي الحياة، 

فاإلعــالم يجب أن يكون صــوت املواطن 

وصدى الواقع الذي يعتمد على الحيادية 

اإليجابيــة وحلقــة الوصل بني املســؤول 

والواقع".

كيــف  نفســه  يطــرح  الــذي  والســؤال 

نحقق إعالمــا ناجحا في بلــد كالعراق، 

والنقطــة األولــى هــي يجــب أن نوظــف 

كل التقنيــات العلميــة والتكنولوجية في 

العمليــة اإلعالمية، وكذلك االســتفادة 

من خبــرات اإلعالم العاملــي املتجددة، 

وااللتزام باملهنية العالية، وعدم التمييز 

اإلعــالم  نظريــة  واعتمــاد  الســلبي، 

املشــكالت،  معالجة  فــي  االســتقصائي 

وخاصة ما يتعلق بالواقع وعالقة املواطن 

بالدولة.

كمــا وتنــاول لعيبــي فــي الجلســة تاريخ 

املجالت والدوريــات في العراق، وكذلك 

العمــال  بشــؤون  تعنــى  التــي  املجــالت 

 
ً
وغيرها تعنــى بشــؤون الفالحني فضال

عن مجالت الشــباب واملجــالت العلمية 

الخاصة بوزارة التعليم العالي واملجالت 

العلميــة املحكمة بالدرجة األولى وبعدها 

تأتــي اصــدارات وزارة الثقافة بالدرجة 

الثانية ومن ثم شبكة اإلعالم العراقي.

وعــن مجلــة اآلداب والفنــون التي يتولى 

رئاســة تحريرهــا الدكتــور علــي لعيبي 

أشار إلى أن املجلة لديها رسالة اعالمية 

كبقيــة املجــالت، فهــي تعتمــد الترفيه 

والتثقيــف  االطــالع  هدفهــا  والتعليــم، 

مــن خالل االســتخدام األمثــل والناجح 

للرســالة اإلعالميــة والتي أسســت عام 

2017 مــع عــدد مــن املثقفــني واألدبــاء 

العراقيــني الهدف منها هو إصدار مجلة 

تســاعد الشــباب واألدبــاء فــي توصيل 

أفكارهم، ومن أنها وصلت إلى 29 طبعة 

ــة والتــي القــت نجاحا واســعا على 
َّ

دولي

املستوى املحلي والعربي وقد حصلت على 

الكثير من الشــكر والتقدير فــي العديد 

من املؤسســات الرصينــة التحاد األدباء 

اإلعــالم  وشــبكة  العراقيــني  والكتــاب 

العراقــي وغيرهم، فيما تنــاول الدكتور 

جليــل البيضانــي، وهــو أحــد مؤسســي 

املجلــة انتشــارها عربيــًا وخصوصا مع 

رؤساء االتحادات العربية، إذ استقطبت 

املجلة العديــد من أدباء الوطــن العربي 

في املغرب وموريتانيا والســودان ومصر 

إلى الخليج العربي وسوريا ولبنان.

 

فــي الربــع األول مــن تســعينات القرن 

الفنــان  مشــاركات  بــدأت  املاضــي 

علي شــاكر النعمــة، خطوتــان ترافقتا 

فــي مســيرته همــا الــدرس األكاديمي 

الحديــث)  الفــن  فلســفة  (دكتــوراه 

والتجريــب فــي أكثــر مــن منطقــة، إذ 

ينشــط في اآلونة األخيرة فــي تحوالت 

الفن التجريدي بكل حداثته، مســتفيدًا 

ة اللــون وكثافته، 
َّ

مــن امتالكه حساســي

داخــل  العريضــة  الخطــوط  وحركــة 

مساحة اللوحة. 

نقــل  وتجانســه  اللــون  عمــق  وأتــاح 

حتــى  العاليــة  ــة 
َّ

االنفعالي ة 
َّ

الحساســي

 الفنان أنجــز لوحته للتو 
َّ

ك تشــعر أن
ّ
أن

ة ال تحتمل التأجيل.
َّ

وبسرعة انفعالي

وينحــاز الفنــان علي شــاكر النعمة إلى 

اللــون األبيــض ليضع من خاللــه نهاية 

لحركــة خطوطه علــى الســطح األخير 

للوحة، وتتجه خطوط لوحته من الخارج 

إلــى الداخل لتذهب نحو بــؤرة مركزية 

تحتمــل التأويــل الذي يصــل أحيانا من 

خالل مصغرات داخل مســاحة اللوحة، 

وال يمكن أن تكون لوحته جدارًا رســمت 

عليه يد مجهولة الهوية، أو سطح تعرض 

ة وأحكامًا 
ّ

 هناك قصدي
َّ

لتعرية ما، بل إن

لخطــوط وتعرجــات تقترب في شــكلها 

الخارجــي مــن الجســد البشــري فــي 

تعبيره عن املحاولــة لالختباء أو اللجوء 

الى الظل بحثا عن لحظة تأمل.

 وحتــى لو اعتمــد على األلــوان الداكنة 

وســط اللوحة كسطح خارجي بارز، فان 

هذه الكتلة اللونية الداكنة تأتي مســورة 

ببيــاض املحيــط في الخارجــي لتكوين 

اللوحة. 

وإذا افترضنــا رصف أكثر من لوحة في 

نا نشــعر بوجود سلســلة 
ّ
إطار واحد فإن

متصلــة ألكثر مــن انفعال فــي تصاعد 

هارمونــي ال يخــرج عن إحاطــة الفنان 

باشــتغاله الــذي يســعى لخلــق بصمــة 

ة من خــالل التجريد وهي مهمة 
َّ

تعبيري

صعبة، تحتاج الى بصيرة فنية تســتعني 

بفهــم وادراك االنفعــال داخــل اللوحة 

بسياق مدروس حتى ال تذهب بعض من 

مساحات اللوحة الى خارج التأمل الحر 

في قطعة فنية تكسب عني املشاهد.

شــاكر  علــي  الفنــان  انضمــام  ولعــل 

النعمــة إلــى منطقــة التجريــد يضيف 

لهذه املدرســة التي ســعى إليهــا الكثير 

مــن الفنانني في أكثر مــن قاعة عرض 

وتشكيل تجارب منوعة في هذا االتجاه، 

حيث برزت بعض التجارب باســتخدام 

االشــكال الهندســية أو دمج اكثر شكل 

الحــرة  اللمســات   
ً
فضــال هندســي، 

املضافــة، والبعــض اآلخر يجنــح نحو 

تكوين األشــكال التعبيرية على حســاب 

اللون، وهذه االضافــة تتمثل في االتكاء 

على اللون وعمق تأثيره، في اســتخدام 

مفتوحــة  وبنهايــات  عريضــة  فرشــاة 

النفعال ســريع، يجعل لوحته مميزة في 

انفعالهــا دون ان يفــرط بالعالقــة بينه 

وبــني املتلقي البصــري النخبــوي للفن 

التشكيلي العراقي وهو يخوض مغامرة 

التجريد بكل تحدياتهــا الراهنة. وهذا 

الرهــان الصعــب فــي خضــم مشــهد 

تشكيلي عراقي يحفل باألسماء الكثيرة 

يشــكل مســعى جديا للفنان علي شاكر 

النعمــة فــي حجز جــدار للوحاتــه التي 

يجهد في ان تكون بصمته الخاصة التي 

تشير اليه.

ومــن املالحــظ أن مســاهمات الفنــان 

علي شــاكر النعمة يغلب عليها العروض 

الخارجيــة في إيطاليــا والجزائر ودبي 

وبيروت والســعودية، واغلب مساهماته 

املحلية فــي املعــارض املشــتركة داخل 

العراق.

وتبقــى املكابــدات الفنيــة لعلي شــاكر 

النعمــة اضافــة للفــن الحلــي املتنــوع 

والراســخ في خريطة الفن العراقي في 

مسيرته املتنوعة.

 

صدر عن اصدارات (مشــروع بغــداد عاصمة الثقافــة العربية) 

الكتاب املوسوم (تراث كربالء) للكاتب سلمان هادي آل طعمة.

يعد هــذه الكتاب من كتب التواريخ والتراجم واملعاجم واالنســاب 

واالدبيات، وقد أتعب املؤلف نفســه وصرف عمــره وبذل مجهوده 

في جميع ما في هذا الكتاب من املصادر املتفرقة واملوارد املتشتتة.

 فيها ركب اإلمام الحســني (ع) 
َّ

 كربــالء منذ اليــوم الذي حــل
َّ

إن

صمم على الصمود في وجه الطغيان ونفذ تصميمه، فغدت بذلك 

كربالء محجة للقلوب تهــوى اليها من كل مكان، وأصبحت ملتقى 

لأللوف ينزلونها من كل فج عميق، مســتوحني من ذكرى صاحب 

القبر أسمى معاني الرجولة والبسالة والشهم.

 اســم (كربالء) اسم قديم في التاريخ يرجع إلى عهد البابليني 
َّ

إن

وقــد اســتطاع املؤرخــون التوصــل الى معرفــة لفظــة (كربالء) 

ة، وهي عبارة عن 
ّ

ها منحوتة من كلمة (كور بابــل) العربي
ّ
فقيــل إن

ــة) وهي األراضي 
َّ

قــرى بابلية قديمة منهــا (نينوى) و(الغاضري

املنبســطة التي كانت مزرعة لبني أســد، وتقع اليوم في الشــمال 

الشــرقي من مقــام او شــريعة اإلمام جعفــر الصــادق (ع) على 

ة ثم (كربلــة) بتفخيم الالم 
َّ

العلقمــي وتعرف بأراضي الحســيني

وتقع الى شــرقي كربالء وجنوبها ثم (كربــالء أو عقر بابل) وهي 

ة وبأطاللها أثريات مهمة.
َّ

قرية في الشمال الغربي من الغاضري

ثــم (النواويــس) وكانــت مقبــرة عامــة للنصــارى قبــل الفتــح 

 كربــالء لــم تخل فــي كل عصر من حلقــات علمية 
َّ

االســالمي. إن

واسعة ومناهج تدريسية، فنبغ فيها العديد من رجال الفكر والقلم 

دت فيها املعاهد 
ّ

وشــهدت الكثير من العلماء والشــعراء، كما شــي

نهض  هنــا  مــن  واملــدارس. 

أدبائهــا االكفاء،  واحد مــن 

فأخذ على نفســه خدمة بلده 

لها  والوفــاء  خدمــة خالــدة 

 دائمــا، فألــف الكتاب 
ً

وفــاء

 (تراث كربالء)، 
ُ

اه
َّ

الذي سم

الســيد  االســتاذ  هــو  ذاك 

سلمان هادي آل طعمة، الذي 

كتــب كتابه مســتهدفا إحياء 

جميــع  مــن  كربــالء  تــراث 

جوانب هذا التراث، ولقي ما 

يستحقه من الرواج واالقبال 

عليــه، وهذا مــا يحملنا على 

واالشــادة  الكاتــب  تحيــة 

الكتاب  هذا  إلخراج   بجهوده 

القيم. 
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تــرى الدكتــورة بعلــوم األدلــة الجنائيــة الخبيرة 

زينب ســاطع البيروتــي أن املخــدرات أخطر أنواع 

الجرائــم، وبالرغم مــن أنها تحتاج مــن الضحية 

لوقٍت لالحتيال عليها، لكنها اســتطاعت هذه اآلفة 

أن تداهــم بلدنــا الحبيب في العقديــن األخيرين، 

حيث تحول العراق من معبر إلى مســتهلك، بفضل 

مافيــات، هدفهــا الربح املــادي، وانشــاء جيل بال 

عقول، ألنها الوحيدة التي تجعل اإلنســان نائما، إذ 

تعد من مذهبات العقل.

وعــن أســباب اتجــاه الشــباب لتنــاول املخــدرات 

تؤكــد البيروتي أن الغرض من ذلــك هو  للحصول 

علــى الســعادة، ال ســيما إذا كان يعيــش املعانــاة 

من  مشــكلة عائليــة أو عاطفيــة، أو نتيجة التفكك 

األســري، ومصاحبة بعض أصدقاء الســوء، فيتم 

خداعــه إذ إن  25 % مــن أســباب اإلدمان وتعاطي 

املخــدرات، يقــف وراءه أصدقــاء الســوء، ومن ثم 

عدم متابعة األبناء من قبل األســرة، والبطالة وما 

 ينتــج عنها مــن تدهــور بالوضع االقتصــادي وقلة 

األموال.  

مشــيرة إلــى أن الوصــول لحالة الدمــان  يتم عبر 

مراحل، املرحلة األولى تسمى (الحفلة) أو الجرعة 

 له في 
ٍ

املجانيــة، والتي تعنــي لقاء الشــاب بصديق

جلســة، فيقوم بتذويقــه طعاما معينا كالشــكوالتة 

مثال، ويتم وضع الكريســتال فيها مــن دون علمه، 

أما في الجرعــة الثانية فإن هذا الشــخص تصبح 

لديــه رغبة في تكــرار ما تناوله أول مرة، فتســمى 

مرحلة التكــرار، ومن ثم مرحلــة التعويد، وبعدها 

مرحلــة االعتمــاد، وهي أخطــر مراحــل اإلدمان، 

وفيها يتجه الشــخص للجريمة وللســرقة أو القيام 

بعدة أفعال مشــينة، ألنه يكون بدون وعي، مثل زنا 

املحــارم أو قتل أحــد الوالديــن، إذ إن هنالك عدة 

جرائــم مرتبطــة بمرحلــة االعتمــاد، منهــا ايضا 

جريمة االبتــزاز االلكتروني، وجريمة بيع االعضاء 

البشرية وغيرها.     

وتفســر البيروتــي الســبب العلمــي للجوء الشــاب 

الــى املخــدرات، موضحــة: أن هرمــون الدوبامني 

الخاص بالشعور بالســعادة، يحصل عليه االنسان 

بالحيــاة الطبيعة، مــن خالل ممارســته الرياضة 

والذهــاب الــى النــوادي والقاعــات ألجــل ذلــك، 

واالجتمــاع باألهل وعنــاق األوالد واالهــل، اما إذا 

تناول املخدرات فإنه يحصل على الدوبامني بشكل 

كبيــر جدا، فمثال الحشــيش يعطــي دوبامني اكثر 

مــن الطبيعي مئتي مــرة، اما الكرســتال يكون فيه 

هرمون السعادة  اكثر من الطبيعي بثمانمئة مرة. 

مبينة أن املشــكلة االخطر متمثلة بالغش الصناعي 

باملخــدرات، حيــث يحصــل املتعاطي مــن خاللها 

على نســبة دوبامني الف و250 مرة مــن الطبيعي، 

ما يقــوده بالنتيجة الــى االكتئاب الحــاد، ومن ثم 

االتجاه لالنتحار أو ارتكاب ابشع الجرائم. 

مضيفــة: أن هرمون الدوبامني يعطي ســعادة، ألن 

املخدر يؤثر فــي الجهاز العصبــي املركزي املؤلف 

من عصب حســي وعصب حركــي وعصب بصري، 

فنشــاهد أن مدمــن املخدرات دائما يظهر ســوادا 

تحت عينــه، وكذلك تليفات فيها، ورشــح قوي من 

األنــف والعني، إضافــة إلى انبعــاث رائحة مميزة 

جــدا منــه، لــذا ندعــو األمهــات واالهل ومــدراء 

املــدارس أن ينتبهــوا لتلــك الرائحــة، التي تتســم 

بغرابتها وهي من النوع غير املرغوب به، وهي خير 

دليل الكتشاف املتعاطي.

وتصف البيروتــي حالة متعاطي املخــدرات بأنه ال 

يهتم ملالبســه ومظهره الخارجي، ويمشي بطريقة 

ا، فتارة 
ً

غير متوازنة، ومزاجه غالبا ما يكون متقلب

يكون عصبيا جدا، وتارة أخرى هادًئا جدا، وحالته 

اما يكون ســعيدا أو حزينــا، إذ إن أفكاره تبدو غير 

طبيعية ولديه هالوس كثيرة. 

وتشــرح وضــع املدمــن قائلــة: دخــول املخــدرات 

للجســم، يتــم أمــا عــن طريــق الشــم أو البلــع أو 

الحقــن أو عن طريق التدخني، وعادة ما بعد ســت 

أو ثماني ســاعات تبــدأ تؤثر في الجهــاز العصبي، 

لكــن األعراض االنســحابية لها تظهــر بعد تقريبا 

من عشــرة إلــى 12 ســاعة، فيبدأ الشــاب يشــعر 

باألعــراض، وهنا تكون حالتــه خطرة، ألن مزاجه 

يصبح  متعكرا جدا وال يســتطيع النوم،  فيحاول أن 

يكرر اســتخدامها حتى يحصل على الشــعور األول 

نفسه الذي ناله منها.  

اما بخصوص الحلول للحد من آفة املخدرات تذكر 

البيروتــي هناك قانــون رقم 50 لســنة 2017 املادة 

40 واملــادة 41 تنصح جميع أبنائنا، وكذلك األســر 

العراقية أيضا بقراءتها، فاملادة 40 تقول أال تفرض 

اي عقوبة جزائية على كل من اتجه بنفسه إلى أحد 

املراكز التأهيلية لتســليم نفسه باتجاه العالج، أما 

املــادة 41 تؤكد أن هذه العمليات تتم بســرية تامة، 

وال يمكــن ألي أحد أن يفضح هذا املريض أو يعطي 

اســمه او رقــم تلفونه، لــذا ندعو شــبابنا اذا كانوا 

يعرفون أحــدا يتنــاول املخدرات، أو  هــم يرغبون 

بإعــالن التوبة، بــأن يتوجهوا الى مراكــز التأهيل 

وســوف يتلقون العالج، خاصة إذا كانت الجرع في 

بدايتها، فممكن الشفاء منها سريعا. 

محــذرًة من أن اإلدمــان في املراحــل املتقدمة من 

الصعوبة الحصول على عالج سريع له، ألن الجهاز 

العصبــي املركــزي ســوف يصــاب بالتلــف، وهذا 

يحتــاج الــى تحفيز أمــا باألجهــزة الكهربائية، أو 

الوخز باألبر الصينية، إلى جانب العالج النفســي 

واملعرفي السلوكي، واألهم العالج الديني. 

وفي الختــام تقــدم البيروتــي نصيحتها لشــبابنا 

بأن يختــاروا الحيــاة الصحية نفســيا وبدنيا، من 

خــالل اللجوء ملمارســة بعض الهوايــات، من أجل 

تفريغ الطاقات الســلبية لديهم، والتي تنشــأ جراء 

الظروف الســيئة التي تحيط بهم، تحقق لهم نفعا 

كبيــرا وتبعدهم عن األعمــال الخاطئة، التي تكون 

متعتهــا وقتية، لكنهــا تلحق بهــم األذى على املدى 

البعيد.  

"بدأت منذ سبع سنوات، وكنت قبل ذلك اعمل 

فــي صناعة الكيــك ألعيــاد ميــالد األطفال، 

واملناســبات العائلية فقط، وكانــت في البداية 

مجرد هواية، وملء وقت الفراغ، وحبي وشغفي 

لعمل الكيك، لم يكفه العمل لألسرة، بل أحببت 

أن يرى اآلخرون صناعتي، السيما وأنني أملك 

الكثير من األفكار املتجددة، واألنواع املختلفة، 

ليصبح في ما بعد مصدر رزق لي". 

مضيفــة "لــم تتوفــر األدوات بصــورة جيــدة، 

وكانــت معظمهــا تصلني مــن خــارج العراق، 

وتحديت نفسي، وكل الذين راهنوا على فشلي، 

وأثبت نجاحي لهم، وأصبحت لدي سمعة طيبة 

في العمل".

وتطمح محمــد أن تكون لديها أكاديمية خاصة 

بها، لتعليم اآلخرين فن تزيني الكيك والورود، 

ولفتــت إلى أن الشــخص الذي وقــف بجانبها 

وســاندها وشجعها، ومســتمرا بدعمها لها هو 

زوجها، وشاركت بمعرض الربيع املحلي، وعن 

الوقت الذي يســتغرقه كل نمــوذج منها، أكدت 

"أبســط نموذج يســتغرق مني ســت ســاعات، 

 وفــي بعــض األحيــان النموذجان يســتغرقان 

وقت 48 ساعة". 

أما عن املواد واألدوات املســتخدمة في عملها، 

فأوضحــت "املــواد هــي كثيــرة جــدًا، ولكــن 

كبداية مشــروع يحتاج إلى األساســيات وهي، 

الفــرن املوجــود بكل بيــت، والخفاقــة ثم تأتي 

األدوات الثانوية أو التكميلية مثل، الســلكونات 

والعجينة". 

وأشارت إلى أنها حصلت على الفائدة الكبيرة 

من مواقــع التواصــل االجتماعــي، والذي عن 

طريقها تعرف اآلخرين على هوايتها وشغفها، 

وبنشــرها الكيــك الذي تقوم بصنعــه، وتأتيها 

الطلبات من الزبائن.

وأضافت "رسالتي لكل شابة أن تكتشف املوهبة 

والطاقــة بداخلهــا، وتعمــل علــى تطويرهــا، 

وصقلهــا بالقــراءة والتعلم واالطــالع الدائم، 

لتحقيق كل طموحاتها".

وتبدع شــهد عبــد الحافــظ بعــد تخرجها من 

الجامعــة في الخط واألعمــال اليدوية، لتحول 

موهبتها تلك أيضًا إلى مشــروع مربح، مؤكدة 

أن أولى خطواتها بدأت بمبلغ بســيط، بالرغم 

مــن تردد أســرتها بافتتاح مشــروعها، ولكنها 

أصرت على االســتمرار، ولديها ثقة بنجاحها، 

خاصــة أنهــا تملــك موهبــة الخــط وصناعة 

أعمال الهاند ميد. في حني لم تعثر بســمة علي 

الحاصلــة علــى ماجســتير في هندســة البناء 

واإلنشاءات على فرصة عمل، فقررت استثمار 

موهبتهــا في تزيــني وصناعة الهدايــا، لتفتتح 

مشــروعها الخاص، وأشــارت إلــى أنها تملك 

 في أحد املــوالت التجارية، ولديها 
ً

اليوم محال

زبائــن يتبضعــون منهــا. وأكــدت "اســتقبلهم 

بابتسامة وروح متفائلة مما يخلق راحة لديهم".

ونصحت فــي ختــام حديثهــا اآلخريــن بعدم 

بقائهــم من دون عمل بحجــة الظروف، بل هم 

من يصنعون الظروف املناسبة ألنفسهم.

أمــا تبارك أيــاد، والحاصلة علــى بكالوريوس 

تربية أساســية، فأبدعت في األعمال اليدوية، 

والرســم على األقداح، وآواني الطعام، لتحول 

موهبتها إلى مشروع تسترزق منه.

وعن ذلك قالت اياد بابتسامة: 

"انطلقت بممارســة هوايتي قبل أربع ســنوات، 

بدأ األمــر كهواية شــخصية، ومن ثــم أحببت 

أن تصــل أعمالي إلى اآلخرين، فقمت بإنشــاء 

حســاب علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي، 

لألعمــال اليدويــة، وحصلت علــى الدعم من 

لــدي  وأصبــح  املقربــني  والزمــالء  األســرة، 

متابعون لعملي". 

تستغرق إياد يومًا كامال برسم الكوب الواحد، 

وأن كانــت مجموعــة من األكــواب فتحتاج إلى 

أيام أخــرى، وعن أهــم األدوات املســتخدمة، 

بينــت "أدواتــي التــي اســتخدمها في الرســم 

علــى الزجاج، هــي الفرش الناعمــة، واأللوان 

املخصصة للزجــاج، وأقالم التلويــن، واألهم 

مــن كل هذا هو حــب املهنــة، والتطوير في كل 

مرة أحاول أن أنجز عمال أفضل".

ولم تكتِف إياد بهــذا الحد، بل تمارس هوايات 

أخــرى، كالحياكــة، والرســم علــى الخشــب، 

بالحبــال  وأعمــال  للطفــل،  ســرير  وتجهيــز 

املكرميــة، مؤكدة "أن كل عمل لــه فن، وأدوات 

خاصة به". 

وتبــرع فاطمة عبــد الصمد بصناعــة الدمى، 

فتحدثت لنا قائلة:

"لدي موهبة الرســم منذ أن كان عمري عشــر 

ســنوات، باإلضافــة إلــى هوايتــي بالخياطة، 

والتي ســاعدتني على النجاح في خياطة ثياب 

الدمــى، وأنا ما زلت في ســن صغيرة، وأعجب 

الجميع مــن حولي بما تبدعه يــدي، لتالزمني 

تلك الهواية، وتصبح في املســتقبل مشــروعًا، 

وأســعى باســتمرار لكل ما هو جديد ومبهر في 

عالــم الدمــى".  وتابعت عبد الصمــد "واجهت 

صعوبات فــي الحصــول على بعــض األدوات، 

وتجاوزتهــا باســتيرادها مــن خــارج العــراق 

لتغطيــة النقص، أســرتي وأصدقائــي يقفون 

دائمًا معي ويشــجعونني، واألدوات املستخدمة 

فــي عملــي هــي القمــاش الخــاص بالدمــى، 

والشعر، واقمشــة الثياب، والجلود املستخدمة 

بصناعة األحذية للدمى".

 

فــكل مــن شــاهد اللوحة مــن بعيد 

اعتقد أنها لوحة ارتســمت بااللوان، 

لكن في الحقيقة أن ما يميز اســلوب 

الشــاب الفنان اعتماده على مدرسة 

التركيــب التشــكيلي، من  واســلوب 

أكيــاس  بعــض  اســتخدامه  خــالل 

الالصــق  وأشــرطة  النايلــون 

الكهربائية وقطع األقمشة.

"الصباح" التقت الفنان للحديث عن 

موهبته وحلمه املســتقبلي.. فتحدث 

قائال "ولدت لــدي املوهبة في نهاية 

متابعتــي  خــالل  مــن   ،2018 عــام 

للــدورات والــورش عبــر االنترنت، 

باالضافــة إلــى حضــوري املتواصل 

واســتطعت  الفنيــة،  للنشــاطات 

تطويرها من خالل كثرة املمارســة، 

وبدأت بفن التخطيط أوال باستخدام 

واأللوان  "الفحــم"،  الرصــاص  قلم 

 الزيتية ومن ثم اتقنــت مهارات فن 

التركيب. 

الفتا إلــى أن تشــجيع األهل هو مــن أعطاه 

الحافــز باالســتمرار، الى جانب مشــجعيه 

من األصدقاء ومتابعيــه في مواقع التواصل 

االجتماعــي، وابــرز أعمالــه كانت تســلط 

الضوء عــن املشــكالت االجتماعية ومعاناة 

املرأة.

وأشــار علي، إلى انه شــارك في العديد من 

مهرجــان  منهــا  واملهرجانــات،  املعــارض 

املواهب الشــبابية في كلية الفنون الجميلة، 

ومعرض الشناشــيل البغداديــة في املتنبي، 

ومهرجــان تجليات بغدادية فــي دار األزياء 

العراقيــة، ومعــرض العنف ضــد املرأة في 

وزارة الكهربــاء، وآخر مهرجــان اقيم على 

قاعة احمد الجلبي فــي دار الكتب و الوثائق 

التابعة لــوزارة الثقافــة العراقية، ومعرض 

عــراق الحب والســالم فــي حدائــق احمد 

الوائلــي تحــت رعايــة الشــرطة املجتمعية، 

وغيرها.

يختتــم علــي حديثــه بدعــوة الشــباب إلى 

أن  متمنيــا  ومواهبهــم،  أنفســهم  تطويــر 

يصل ألكبر عدد مــن الناس من خالل الفن 

والرســم، وأن يحقق العديد من اإلنجازات 

التي تدعم العراق وتسهم في سعادة الناس 

ورضا محبيه.
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كانت غاية املنى أن ينهي شــبابنا صولتهم العزوم في أوزبكستان 

بالوقــوف على منصــة التتويج، غيــر أن بلوغ نهائيــات املونديال 

بوصفنا ممثلي عرب آســيا في البطولة منجز ال يســتهان به وهو 

قيمة تاريخية تضاف إلى الرصيد الكروي العراقي عبر الزمن.

شــيء ما يبقى في األنفس ودار على األلســن يتعلق بأعمار العبي 

منتخبنا الشبابي، وأنا هنا أتذكر تلك األيمان الغليظة التي أقسم 

بها عماد محمد أمامي قبل ســنتني بحضــور عدد من أصدقائنا 

مشــددًا على أنه سيرضى أن يخســر أية بطولة أو لقب مقابل أن 

عبــوث بها من قبل 
َ
يبــذل كل ما في وســعه لوقف تدفق األعمار امل

أي العب أو عائلته أو ناديه قبل أن يصل إلى املنتخب.. وفي يقيني 

ــى بقدر كبير جدًا من وعــده، والدليل أن هناك 
ّ
أن الرجــل قد وف

اتجاهًا لدى الرأي العام الرياضي عندنا يميل إلى أن العراق كان 

األكثر التزامًا بالســقف العمري مقارنة باملنتخبات األخرى التي 

تابعنا مبارياتها.

 الحديث عــن التالعب باألعمــار كان يرافق كل 

املشــاركات الســابقة علــى مســتويات األشــبال 

والناشــئني والشــباب واألوملبــي بصــرف النظر 

عن صدقية كل ادعــاء أو اتهام.. التزوير مخالفة 

كبــرى فيها جانــب كبير من القصــور األخالقي 

الــذي يمنح العبــني بعينهم في كل مــرة، مواقع 

ســها 
ّ
كان يجــب أن يحتلها العبون بأعمار لم يدن

التزويــر.. وأنــا باملطلــق اتفق مع حديــث مكرور 

كهذا، وأضيف إليه انطباعاتي الشــخصية التي 

تراكمت لدي خــالل تغطياتي للكثير من بطوالت 

الفئــات العمرية اآلســيوية على مــدى يزيد على 

فاد هــذه االنطباعات أن كثيرًا 
َ

الثالثة عقود، وم

مــن دول القــارة اآلســيوية كانت موســومة بهذا 

االتهام.. كما أن طبيعة بطوالت الشباب اآلسيوية 

دة من تحديد 
ّ

لعقود عديدة من الزمن كانت مجر

ل البعض املشــاركة إلى 
ّ

و
َ

علــن لعمر الالعب، ح
ُ

م

رف الذي ال يحدده ســقف قاطع خالفــًا ملا هو عليه 
ُ

ما يشــبه الع

الحال اليوم بالقول (كأس آســيا تحت 20 ســنة) أو (كأس آسيا 

تحت 23 سنة).

 في تصفيات كأس شــباب آســيا 2000 في بنغالديش بمشــاركة 

العــراق والنيبال وجــزر املالديــف والبلد املضيــف وكنت موفدًا 

صحفيــًا مرافقــًا ملنتخبنــا، اختار مشــرف التصفيــات وهو من 

ســريالنكا ثالثة من العبي كل منتخب بشــكل عشوائي للقائهم.. 

ذهبت برفقة الصديقني حســني سعيد رئيس الوفد واملدرب ثائر 

ــام.. ســأل املشــرف العبًا بنغاليًا: مــا هي مهنتــك؟ فأجاب: 
ّ

جس

طالب في الثانوية، رد املشرف: الااااا.. أنت مدرس في الثانوية!.. 

وحني اختار العبًا من منتخبنا الشــبابي (ال أريد البوح باســمه) 

 
ّ
ه إليه الســؤال نفســه وكانت لالعب اإلجابة نفسها، فكان رد

ّ
وج

املشرف: واضح أنك متزوج ولديك على األقل ثالثة أبناء! .

 في عهــود مضــت، كان مفهوم (منتخب الشــباب) فــي العراق 

وكثيــر مــن دول آســيا عائمــًا قابال للعبث فــي قليــل أو كثير من 

األحيان.. وأحمــد الله أننا اقتربنا كثيرًا مــن تجاوز هذا املفهوم 

الخاطئ في تجربتنا اآلسيوية األخيرة.

فاصل.. ونواصل
أعلنت الهيئة اإلدارية لنادي الشــرطة إقالة مدرب فريقها الكروي، مؤمن ســليمان، من منصبه على خلفية 

الخســارة في لقــاء القمة أمام الــزوراء بهدفني مقابل هدف وحيــد. وقدمت إدارة القيثارة الشــكر للمدرب 

املصــري على جهوده التــي بذلت خالل فترة عمله متمنية له التوفيق والنجاح في مشــواره املقبل.  وأســندت 

اإلدارة مهمة قيادة الفريق ملا تبقى من املوسم الحالي للجهاز الفني املساعد املؤلف من أحمد صالح وحسني 

عبد الواحد ومدرب حراس املرمى عمرو عبد السالم ومدرب اللياقة البدنية مازن عبد الستار.  

قــال اتحــاد كــرة الطاولــة انه ســيعقد 

اجتماعا مع وزير الشباب ورئيس اللجنة 

األوملبيــة خــالل الفتــرة املقبلــة، بغيــة 

تقديم الدعم الالزم من أجل استضافة 

بطولة آســيا للشــباب خالل تموز املقبل 

في الســليمانية، إلى ذلك اختتمت أمس 

األحــد فــي مدينــة الســليمانية بطولــة 

التــي  الطاولــة  لكــرة  الدوليــة  العــراق 

شــاركت فيها 18 دولــة، بينمــا اختتمت 

أمــس األول تصفيات بطولة غرب آســيا 

للفئات العمرية املؤهلة لنهائيات القارة . 

وقال رئيــس اتحاد اللعبة هــردى رؤوف 

فــي اتصــال هاتفي مــن الســليمانية مع 

( الصبــاح الرياضــي ): إن نيــة االتحاد 

تتجه الســتضافة بطولة آســيا للشــباب 

بكــرة الطاولــة فــي مدينــة الســليمانية 

خالل شــهر تموز املقبل، مشــيرا إلى أن 

ذلك يتوقف على مدى تحقيقنا لشــروط 

ومتطلبــات معاييــر االتحــاد اآلســيوي، 

مؤكدا أنه ســيلتقي وزير الشباب ورئيس 

اللجنــة األوملبيــة بغيــة تقديــم الدعــم 

املطلوب إلقامة هذه البطولة املهمة التي 

يتم استضافتها ألول مرة في العراق . 

وأضاف رؤوف: أن السليمانية استضافت 

بطولتــني خــالل الفتــرة مــن 

الحالــي،  آذار   19 ولغايــة   13

األولــى هــي تصفيــات غــرب 

القارة  لنهائيات  املؤهلة  آســيا 

التي شــاركت فيها عشر دول، 

هي فضال عــن العــراق لبنان 

وســوريا  واألردن  وفلســطني 

والكويت والسعودية والبحرين 

أن  موضحــا  وقطــر،  وعمــان 

املركــز  علــى  حصــل  العــراق 

الثاني بعد قطر في فئتي أعمار 

للرجــال،  ســنة   (  19  ،  15  )

بينما حصلنا على املركز األول 

للبنات وحل لبنان ثانيا في فئة 

( 15 ) ســنة ، وجــاءت ســوريا 

أوال واألردن ثانيــا في فئة ( 19 

) سنة . 

وتابــع: أن اتحادنــا نظــم أيضــا بطولــة 

العراق الدولية التي اختتمت منافســاتها 

 18 بمشــاركة  الســليمانية  فــي  أمــس 

منتخبا، هي فضال عــن منتخبات غرب 

آسيا العشــرة، فرق من السويد وبلجيكا 

وباكســتان والهند وتايوان وإيران ومصر 

واليمــن، منوهــا بــأن املنافســات جرت 

ألعمار ( 11 ، 13 ، 15 ، 17 ، 19 ) ســنة ، 

وقد حصــل العراق على املركز الثاني في 

فئة 11 سنة بنات، والثالث لنفس األعمار 

بنــني، بينما حصلنا على وســامني فضي 

وذهبــي في زوجي املختلــط ألعمار ( 15 

–  19 ) سنة .

 أندية العراق للشــباب 
ُ

خطف فريق الشــرطة لقب بطولة

بالتايكوانــدو التي احتضنتهــا محافظة البصرة في قاعِة 

ا 
ً
 االتصاالت وصيف

ُ
ا وجاء فريق

ً
التنومة بمشــاركة 22 نادي

وحل فريق الجنوب في املركز الثالث.

 فــي يوم االختتــام بني العبــي الفرق 
ُ

واشــتدت املنافســة

املشــاركة، الســيما بني العبي الشــرطة ومنافســيهم من 

االتصــاالت والجنــوب، لكن كلمــة الفصل كانــت لكتيبِة 

املدرب محمد صبحي الذين تســيدوا على املراكز األولى 

فــي هذه البطولــة، إذ حصــل كل من محمد صــدر خالد 

بوزن (بوزن 68) ومرتضى أســامة (بوزن 78) وســيامند 

هاشــم (بــوزن 55) وهارون عبــد الله (بــوزن 63) وبلند 

عمــار (بوزن 48) على املركــز األول، بينما جاء الالعبان 

مؤمل أحمد ( بوزن 59) واملن هدير جبار ( بوزن 73) في 

املركــز الثاني، وحصــد ثالثة العبني املركــز الثالث، هم 

رضا حســني (بوزن 73) وحســن حاتم (بــوزن فوق 73) 

ومؤمل عالء (بوزن 51). 

 الفنــّي لفريق الشــرطة نبيل قاســم، عن 
ُ

وأعــرب املدير

ســعادته الغامــرة بإنجــازات العبيــه وقــال: قــدم ليوثنا 

 فــي هــذه البطولــة، إذ أبهــروا جميــع 
ً

مســتوياٍت طيبــة

 الجميع، وسنرفد 
َ

الحاضرين في القاعِة ونالوا استحسان

بهــم فريقنا األول ونهتم بهم أكثر بغية تحقيِق ما مخطط 

له .

 ،
ً

وأضاف: أن بطولة أندية العراق لهذه الفئة ليســت سهلة

واألصعــب كيف تنتقــي الالعبــني، وبحســب خبرتنا في 

ن 
ّ

اللعبة والزمالء في الجهاز الفنّي فقد اســتطعنا أن نكو

فريقًا يشار له بالبنان ملا يمتلكونه من مواصفاٍت جيدة.

عادت بعثــة منتخبنا الشــبابي بكرة القدم 

يــوم أمــس األحــد إلــى العاصمة بغــداد، 

قادمــة مــن مطــار طشــقند األوزبكي على 

منت طائرة خاصة اقلت أعضاء الوفد، بعد 

انتهاء مشــاركته في مباريات بطولة آســيا 

تحت 20 عامًا وحصولــه على املركز الثاني 

قاريًا، وضمان تأهلــه بجدارة إلى نهائيات 

كأس العالــم للشــباب املقــررة أقامتها في 

أندونيســيا منتصف أيار املقبل، وقد حظي 

الوفــد باســتقباٍل رســمي وشــعبي يتقدمه 

أعضــاء اتحــاد الكــرة وعوائــل الالعبــني 

الذين جلســوا في القاعة الشــرفية للمطار 

يتوشــحون بالعلــم العراقــي ألخــذ الصور 

التذكاريــة، وإجراء املقابــالت املتلفزة من 

ت 
ّ

قبل وســائل اإلعالم الرياضــي التي غط

الحدث .

علــى  املشــرف  التدريبــي  الجهــاز  وكان 

اجتماعــًا  عقــد  قــد  الشــبابي  منتخبنــا 

مغلقــًا، قبل مغادرتــه العاصمــة األوزبكية 

طشــقند، لبحث إعداد الفريق في نهائيات 

كأس العالــم التــي ســتقام فــي العاصمــة 

األندونيســية جكارتا منتصــف أيار املقبل، 

وبعد التنقيح في فقراته والتعديل عليه، تم 

تسليم برنامج اإلعداد إلى االتحاد العراقي 

لكــرة القدم، مــن أجــل اإلســراع بتطبيق 

فقراته قبــل البطولة املرتقبة الســيما بعد 

معرفــة نتائــج قرعــة املونديــال الشــبابي 

مــع ضــرورة التــدرج الفني في مســتويات 

املواجهات التجريبية رغم قصر املدة .

بدوره، قــدم رئيس االتحاد اآلســيوي لكرة 

االتحــاد  لرئيــِس  األول  النائــب  القــدم، 

الدولّي "ســلمان بــن إبراهيم بــن حمد آل 

 التهانــي والتبريكات إلى 
َ

خليفة" خـالـــص

االتحــاد العراقي لكرة القدم ملناســبة فوز 

منتخبنا الشبابي باملركز الثاني في بطولـِة 

كـــأس آســيا للشــباب (تحــت 20 عامــًا) 

فــي أوزبكســتان، ونجاحه فــي التأهل إلى 

نهائيات كأس العالم للشــباب التي ســتقام 

في إندونيسيا

وأكــد ســلمان أن " هـــذا اإلنجـــاز الكبير 

يعـبــر عـن املكانــِة املتميزة الـتــي تحتلهـا 

ســـاحـة  علـــى  ــة  العراقيـّ القــدم  كـــرة 

 
َ
لجهـــود تتويجــًا  يأتــي  كمـــا  اآلســيوية، 

االتحــاد العراقي املوقر في رعاية املواهب 

ـــد عطـاء وإخـالص 
ّ

الشــابة، كذلك يجس

ة 
ّ

العبي املنتخـــب وأفراد األجهـــزة الفني

ة علــى امتداد منافســـاِت كـأس  واإلداريـّ

آسيا للشــباب" متمنيا" النجاح الدائم في 

خدمــة مســيرة املنتخبــات الوطنية على 

مختلِف األصعدة ".

مــن املؤمل أن يغادر وفــد منتخبنا الوطني لكــرة القدم إلى 

مدينة سوتشــي الروسية يوم غد الثالثاء عبر طائرة خاصة 

تابعــة للخطوط الجوية العراقية إلقامة معســكر تدريبي في 

املدينة املذكورة يســتمر خمسة أيام، بعدها يغادر من هناك 

إلــى مدينة ســانت بطرســبيرغ ملواجهة الدب الروســي في 

مباراة ودية دولية تجري ضمن أيام ( الفيفا داي ). 

وقال املنســق اإلعالمــي للمنتخب محمد عمــاد في تصريح 

(الصباح الرياضي) : إنه باإلمــكان إجراء وحدة تدريبية  لـ

للمنتخــب فــي بغداد فــي حال التحــاق جميــع الالعبني في 

الوقت املحدد، مشــيرا إلى أن العبي املنتخب ســيتقاطرون 

إلــى بغــداد تباعــا، إذ ســيصل أوال محترفو الخليــج أمجد 

عطوان وأيمن حســني واملحترف في الصفاقســي التونســي 

حسني علي. 

 وأضــاف: يتوقــع أن يصل اليــوم االثنني عدد مــن محترفي 

الخارج من بينهم علي الحمادي والكســندر أوراها وأســامة 

رشــيد، بينما مــن املفتــرض أن يكتمل العدد بوصــول بقية 

املحترفــني، بيــد أن أمر تواجــد اآلخرين مرهــون بموافقة 

أنديتهــم وسياســة بلدانهم اتجاه روســيا الســيما محترفي 

السويد . 

وبشــأن تواجــد محترف نــادي مانشســتر يونايتــد زيدان 

إقبال مع وفــد املنتخب، أكد  أن املوافقة املبدئية في تواجد 

الالعب مع املنتخــب الوطني موجــودة، ويفترض حضوره 

اليــوم االثنني إلــى بغــداد، إال أن عطلة نهاية األســبوع في 

أوروبا وصعوبــة االتصال ربما تؤخر الالعــب عن التواجد 

أو تمنعــه بقرار من ناديه وفق تداعيات العالقات بني لندن 

وموسكو .
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ــة لــألحــداث  ــع ــري ـــــراءة س وفــــي ق

وإحصائية بسيطة، أعدتها (الصباح 

نستعرض  الكرام  للقراء  الرياضي) 

ما يلي .. 

أندية  جمعت  لقاءات   (9) جــرت   *

 (5) أقيمت  واملــحــافــظــات  ــداد  ــغ ب

في  و(4)  بغداد  العاصمة  في  منها 

واحدة  مباراة  تأجيل  وتم  املحافظات 

أشعار  إلــى  وأربــيــل  (الكهرباء  بــني 

الصيانة في ملعب  آخر بسبب أعمال 

الزوراء.  

* شــهــدت الــجــولــة ثــالثــة تــعــادالت 

الكرخ  بني  (1ـ1)  إيجابي  أحدهما 

صفر  (صفرـ  سلبية  واثنان  ونــوروز 

ميسان  ونفط  وزاخو  الصناعة  بني   (

ونفط الوسط .  

* شهد الدور ركلتي جزاء إحداهما في 

إهدارها  تم  والقاسم   الجوية  مباراة 

نفط  بني  والثانية  نبيل  كرار  قبل  من 

البصرة والنجف تم إهدارها من قبل 

حسام مالك أيضًا ..

تهديفيًا   
ً
مــعــدال الــجــولــة  شــهــدت   *

مرتفعًا قياسًا للجولة املاضية وتم فيها 

بإمضاء  جاءت  هدفًا   (25) تسجيل 

كل من الالعبني نهاد محمد(الكرخ) 

واوكيكي افوالبي (نوروز) وكراهيري 

اوبوكو(دهوك)  وبرنس  بانيكزاكري 

وزيــدان  حسني  وسجاد  موسى  وبابا 

هاني  وسامي  (كربالء)  الجبار  عبد 

وسعد  مرماه“،  في  ”هــدف  (الطلبة 

الزوراء)   ) عباس  وعالء  األمير  عبد 

والكسندر   ( الشرطة   ) شاكر  وبسام 

بولي ومصطفى محمود ومحمد سويد 

رحيم  وعلي  الــحــدود)   ) ”هــدفــان“ 

(النفط) ومازن فياض ومحمد مزهر 

( النجف) ومحمد قاسم ومهند عبد 

وسامر  الجوية)  ”هدفان“(  الرحيم 

محيسن  وعالء  شوقي  وعلي  محسن 

وسامر محسن ( القاسم).

للمدرب  تدريبية  مهمة  أول  في   *

ــة عباس  ــال إق بــعــد  ــودي  ــب حــيــدر ع

كربالء  ملعب  ضيافة  ــي  وف عطية 

كرات  ثالث  زرع  من  األخير  تمكن 

في مرمى الطلبة مقابل هدف وحيد 

 10 عن  زاد  جماهيري  حضور  وسط 

وبهذه   ، الفريقني  أنصار  من  آالف 

إلى  رصيده  كربالء  رفــع  النتيجة، 

تجمد  بينما  الـ13،  باملركز  نقطة   24

رصيد الطلبة عند النقطة 38 باملركز 

الخامس.  

* انتزع دهوك فوزًا ثمينًا من ضيفه 

الديوانية بنتيجة (2 - 0)، في اللقاء 

الجبال،  صقور  بملعب  أقيم  الــذي 

رصيده  دهوك  رفع  االنتصار،  وبهذا 

إلى 35 نقطة باملركز السادس، بينما 

نقاط   6 عند  الديوانية  رصيد  تجمد 

في قاع الترتيب بعد أن تلقى هزيمته 

الـ17 هذا املوسم.

ملعب  احتضنها  التي  املباراة  في   *

والقاسم  الجوية  بني  الدولي  الشعب 

ــور جــمــاهــيــري كــبــيــر من  ــض ــح وب

القاسم  تغلب  الجوي  األزرق  أنصار 

مفاجأة  الكثير  عدها  (4ـ3)  بنتيجة 

الجولة الـ21 من الدوري بعد أن كان 

أهــداف  بثالثة  متقدمني  الصقور 

لهدف قلب الضيف النتيجة بإحرازه 

القاسم  ورفع  متتالية،  أهداف  ثالثة 

 ،17 املركز  في  نقطة   21 إلى  رصيده 

 41 عند  الجوية  رصيد  تجمد  بينما 

نقطة في املركز الثاني. وفي الدقيقة 

جزاء  ركلة  الحكم  احتسب   ،90+10

أبناء قحطان جثير، أهدرها  لصالح 

كرار نبيل. 

الحدود  نجح  ذاته  األسبوع  ضمن   *

بـأربعة  النفط  ضيفه  على  الفوز  من 

ليرفع  وحيد  هــدف  مقابل  ــداف  أه

في  نقطة   30 إلــى  رصيده  الفائز  

املركز الثامن، فيما بقي النفط عند 

16 نقطة في املركز 18.

حافظ   (21) الــجــولــة  بانتهاء   *

 (42) بــــ ــدارة  ــص ال على  الشرطة 

نقطة والجوية والكهرباء (41) نقطة 

وبانتظارهما  والثالث  الثاني  باملركز 

مباراة مؤجلة . 

بينما بقي القاسم والنفط والصناعة 

ــز األربــعــة  ــراك ــي امل ــيــة ف والــديــوان

األخيرة على التوالي .

4 3 21
3 1 2 1 42
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وقال عدنان طعيس في اتصال هاتفي من بانكوك 

مع ”الصباح الرياضي“: إن ” املؤتمر شهد مشاركة 

عبر  باخ  توماس  الدولية  األوملبية  اللجنة  رئيس 

الفيديو، وتم خالل هذا التجمع، مناقشة العديد 

من القضايا منها تفعيل صندوق املشروع املركزي 

والتأكيد  النظام  برامج  على  عامة  نظرة  وإلقاء 

والتطوير  املسابقات  فــي  التالعب  منع  على  

اليوم   ” أن  مبينًا   ” الرياضة  مجال  في  الوظيفي 

جوفينا  قبل  من  عــرض  تقديم  فيه  تم  الثاني 

بتوزيع  واختتم  آلسيا   WOA تطوير  مديرة  تشو 

الشهادات بني الحاضرين» .

أن  على  حديثه  خــالل  شــدد   ” بــاخ  أن  ــاف  وأض

املسؤولية تقع على عاتق الرياضيني في أن يكونوا 

 يقتدى به، وأن من أهداف املجلس األوملبي 
ً
مثاال

في  قــدوة  وجعله  الرياضي  تمكني  هو  اآلسيوي 

األوملبي  املجلس  ”منتدى  أن  مؤكدًا   املجتمع“، 

تهمهم“،  التي  املسائل  لطرح  للرياضيني  فرصة 

صنع  في  املشاركة  بضرورة  الرياضيني  مطالبًا“ 

الرياضي  حياة  في  تؤثر  التي  القرارات  جميع 

أقــوى،  ويصبحوا  مسموعًا  صوتهم  يكون  وأن 

رفعت  التي  الدولية،  األوملبية  رؤى  مع  بتضامنهم 

شعارها الجديد ”أسرع وأعلى وأقوى معًا ”.

 

نتائج  الطائرة  بالريشة  املحاويل  نادي  حقق 

املختلفة  للفئات  العراق  بطولة  في  متميزة 

والتي أقيمت بمحافظة أربيل مؤخرا.

لـ“الصباح  عبيد  طاهر  الفريق  مدرب  وقال   

مع  منسجمة  جاءت  النتائج  إن  الرياضي“: 

قاعة  في  الفريق  خاضها  التي  اإلعداد  فترة 

كما  للنادي،  التابعة  الرياضية  األلــعــاب 

الالعبني  من  عــدد  لــزج  خطوة  كانت  أنها 

بوصف  الوطنية  املنتخبات  صــفــوف  فــي 

املنتخب تشكيالت  الختيار  فرصة   البطولة 

 الوطني.

شهدت  17عامًا  سن  تحت  بطولة  إن  وأوضح 

الرضا  عبد  محمود  أحمد  الشقيقني  إحراز 

الثاني  املركزين  الرضا  عبد  محمود  ورضا 

خضر  حسني  الــالعــبــني  ـــاز  وح ــث،  ــال ــث وال

أسامة  الالعب  إلى  إضافة  حسن  وشقيقه 

والرابع  والثالث  الثاني  املراكز  سليم  محمد 

من  كل  ونــال  15عاما،  سن  تحت  بطولة  في 

الثاني  املركزين  عدي  ومرتضى  طاهر  عمار 

13عامًا،  سن  تحت  بطولة  في  أيضًا  والثالث 

باملركز  الرضا  عبد  محمود  يوسف  ــاء  وج

باملركز  طاهر  محمد  الالعب  وتوج  الرابع، 

وأحرز  11عامًا،  سن  تحت  البطولة  في  األول 

الفئة  في  الرابع  املركز  حاتم  خضر  أمير 

املذكورة.

املدى  بعيدة  خطة  هناك  أن  عبيد:  وأضاف   

أجل  من  النادي  في  التدريبي  املالك  وضعها 

بطوالت  هناك  أن  السيما  بالالعبني  االرتقاء 

عربية بانتظارهم.

21

  
حصلــت العبــة منتخبنا الوطنــي للتجذيف ميــرا خضير 

ميــري على ميداليــة ذهبية عن لعبــة التجذيف رباعي في  

بطولة الجمهورية بمصر للعام 2023 .

ومثلــت العبتنــا نــادي املقاولني العــرب فــي البطولة التي 

أقيمت سباقاتها بنهر النيل.

وكانــت ميرا ميري قــد نالت املركــز الخامس فــي بطولة 

العالم للتجذيف األرضــي (االورجوميتر) التي عقدت في 

كنــدا شــباط املاضي، كمــا حصلت على املركــز األول  في 

بطولــة الجامعات املصرية بلعبة االرجو ميتر تتابع والثاني 

في الفردي ببطولة الجامعات املصرية عن جامعة القاهرة 

.

43 88

عادل  امليناء  لنادي  ــة  اإلداري الهيئة  رئيس  نائب  اكد 

لجنة  قبل  من  النادي  طال  كبير  ظلم  وجود  على  ناصر 

تأجيل  وأن  القدم  لكرة  العراقي  االتحاد  في  املسابقات 

معه  التعامل  يمكن  كان  الحسني  نادي  فريق  مواجهة 

بصورة أخرى.

أن  الرياضي)  (الصباح  لـ تصريح  في  ناصر   
ّ

وبــني

حول  القدم  كرة  اتحاد  خاطبت  امليناء  نــادي  :“إدارة 

نادي  مع  ملباراتنا  جديد  موعد  تحديد  ملوجبات  رؤيته 

باملوضوع  نظر  وجهة  لنا  تكون  أن  دون  من  الحسني 

في  أيام  ألربعة  السابق  املوعد  حسب  بقينا  أننا  خاصة 

املئات  حملت  التي  الحافالت  عديد  معنا  وكان  بغداد 

املقابلة  :“حكام  أن  موضحًا  (السفانة)“  اق 
ّ

عش من 

امللعب  أرضية  بسبب  تأجيلها  قــرروا  عليها  واملشرف 

كبيرًا  مبلغًا  صرفنا  أننا  مع  بالقرار  مرغمني   وقبلنا 

من املال» .

في  لبقائنا  املالية  التبعات  ل 
ّ

يتحم :“من  ناصر  وتساءل 

بغداد ألربعة أيام انتظار إلى جانب إرهاق السفر وغيره 

:“امليناء لن  أن  لنا يد فيها“ مؤكدًا  التي ليس  من األمور 

الجديد  املوعد  نادي  الحسني في  يخوض مقابلة فريق 

الذي حددته لجنة املسابقات، إذا لم يركن االتحاد إلى 

خوض  دون  من  صرفناها  التي  املبالغ  أمر  في  النظر 

املباراة» .
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واختــارت الجمعيــة العموميــة لنــادي القوة 

الجوية هيئة إدارية جديدة، وذلك في املؤتمر 

االنتخابــي الــذي أقيــم وفقا لقانــون األندية 

الرياضيــة رقــم (18)  لســنة 1986 املعــدل 

النافــذ،   1988 لعــام   (37) رقــم  بالقانــون 

بإشراف وزارة الشباب واللجنة األوملبية.

وأسفرت النتائج عن فوز اللواء الركن محمد 

صــوب اللــه بمنصب رئيــس الهيئــة اإلدارية 

حاصــال علــى (331 صوتــا)، وحــاز العــب 

منتخبنا الوطني الســابق هيثــم كاظم طاهر 

منصب النائب جامعا (368 صوتا)، وأصبح 

ماجد الســاعدي أمينا للســر عقــب حصوله 

على (274 صوتا)، بينما نال موفق الزهيري 

منصب األمــني املالي بمجموع (250 صوتا)، 

في حــني حصل حمادي أحمــد (268 صوتا) 

وعلي زيــدان (295 صوتا)، علــى ثقة الهيئة 

العامة بنســبة كافية من األصوات رجحتهما 

إلــى االنضمام للتشــكيلة اإلداريــة الجديدة 

كأعضاء.

(الصبــاح) اســتطلعت آراء اإلدارة الجديدة 

للحديث عن أهم أهدافها ومشاريعها بالفترة 

املقبلة بعد نيلها ثقة الهيئــة العامة، والبداية 

كانت مع رئيــس النادي اللــواء الركن محمد 

صوب الله الذي تحدث قائال: نطمح لالرتقاء 

بمستوى رياضة الصقور، إضافة إلى الهدف 

األسمى املتمثل بإنشاء امللعب املنتظر من قبل 

أنصار القلعة الزرقاء، بتعاون ودعم الجهات 

الســاندة، مضيفــا أن الفترة املقبلــة تتطلب 

تضافــر الجهــود من قبــل الجميع مــن أجل 

البدء باملشروع الذي سيحدث نقلة كبيرة في 

واقع النــادي. بينما أكد نائــب الرئيس هيثم 

كاظم طاهر أنه رشــح نفســه خدمــة للنادي 

العريق، مبينــا أن الفائزين فــي االنتخابات 

ســيبذلون قصــارى جهدهــم لكــي يحافــظ 

الصقور على مكانته محليا وقاريا. 

وتابــع الالعب الدولــي الســابق أن جماهير 

األزرق تســتحق الفرحة، وبالتالي فإن إدارته 

ســتقدم جميع التســهيالت والدعم ملســيرة 

فرق النــادي، وبالخصوص فعالية كرة القدم 

بغيــة مواصلــة املنافســة علــى درع الــدوري 

والتتويج به. 

في حني ذكر أمني الســر ماجد الســاعدي أن 

املسؤولية أصبحت أكبر على التشكيلة اإلدارية 

الجديــدة ألنها أمــام تحديات عديــدة، الفتا 

إلى أن األيام املقبلة ستشــهد عقد اجتماعات 

عديدة لرســم خطة رصينة لألعوام األربعة، 

وتشمل مشروع امللعب ومســيرة الفريق األول 

والفئــات األخــرى، فضال عن دعــم العنصر 

النســوي وبقية األلعــاب واالهتمام بالطاقات 

الشــابة، لضمان اســتمرار نجاحــات النادي 

على الصعيد املحلي.

وقــال األمني املالــي موفق الزهيــري: إن لكل 

مرحلــة رجالهــا واإلدارات الســابقة عملــت 

وأدت أدوارهــا بنجاح، وعلى األعضاء الجدد 

إكمال مســيرة الصقور الحافلة باإلنجازات، 

الســيما أن الفريــق الكــروي األول تــوج فــي 

املواســم الســابقة بــكأس االتحاد اآلســيوي 

ثالث مــرات تواليا، كما أحــرز لقبي الدوري 

والكأس في أكثر من مناسبة.

وأفــاد عضــو اإلدارة علي زيدان بأنــه يتطلع 

مــع زمالئه فــي الهيئة اإلدارية إلــى مواصلة 

املشوار، وذلك للنهوض بواقع النادي، معبرا 

عــن أمنياتــه القلبيــة فــي أن يشــاهد تطورا 

فــي البنــى التحتيــة بالقريــب العاجــل، كما 

أعرب الســاعدي عــن تفاؤله بنجاح مشــوار 

الفريــق في مســابقة الــدوري، نحــو اعتالء 

منصــة التتويج فــي نهايــة املطــاف، وهو ما 

يســعد األنصار الداعمة واملساندة للنادي في 

السراء والضراء .

بــدوره أوضــح قائــد الفريــق الكــروي األول 

حمادي أحمد الحاصل على منصب العضوية 

في التشكيلة الجديدة، أن إدارته تطمح لدعم 

مسيرة الصقور في الدوري املمتاز، من خالل 

توفير جميع مستلزمات النجاح، بغية مواصلة 

رحلة التقدم نحو نيل النجمة السابعة.

وأشار أحمد إلى أن االدارة تنتظرها محطات 

عديــدة ولكــن يبقــى مشــروع امللعب الشــغل 

الشــاغل ألبنــاء النادي، ولذلك فإنها تســعى 

جاهدة لتحقيق حلم جماهير الصقور عاجال 

أم آجال.

مــن جانبه بــارك نجم كــرة الجوية الســابق 

ســمير كاظــم الــذي لــم يحالفه الحــظ في 

الحصــول على األصــوات املطلوبــة، ألعضاء 

اإلدارة الجديدة بمناســبة فوزهم في العرس 

االنتخابــي، مؤكــدا أهميــة تكاتــف الجميــع 

خدمــة للنادي العريق، بما يســهم في تحقيق 

املزيــد من اإلنجازات في املشــاركات املحلية 

والخارجية، ال ســيما أن الفريق الكروي األول 

ما زال منافسا في بطولتي الدوري والكأس.

  

وبــات ســلتيكس ثانــي املتأهلني إلــى الـ“بــالي أوف“ فــي املنطقة 

الشــرقية بعد ميلووكي باكــس، والثالث باملجمل بعــد دنفر ناغتس 

الذي سقط على أرض نيويورك نيكس 110 - 116.

وبدا ســلتيكس في طريقه إلى العودة منتصرًا من ملعب جاز بعدما 

تقــدم على مضيفه بفارق 19 نقطة خــالل الربع الثاني، لكن غايلن 

براون الذي ســجل 25 نقطة، لم يحظ باملساندة الالزمة من زميله 

جايسون تايتوم بعدما اكتفى األخير بـ15 نقطة في 39 دقيقة.

ويدين جاز بفــوزه الرابع والثالثني في 70 مباراة إلى ووكر كيســلر 

الــذي اعتــرض محاولة غرانــت وليامس فــي الثانيــة األخيرة من 

اللقــاء، ليمنــح فريقه االنتصار بفــارق نقطة في لقاء بــرز فيه من 

ناحيــة الفائز الفنلنــدي الوري ماركانن بتســجيله 28 نقطة مع 10 

متابعات وتالني هورتن-تاكر الذي أضاف 19 نقطة مع 7 متابعات.

وبــات فيالدلفيا ســفنتي سيكســرز الــذي يحتل املركــز الثاني في 

املنطقــة الشــرقية أمام ســلتيكس لكنه خــاض مباراتــني أكثر من 

األخيــر، بحاجة إلى فوز وحيد كي يضمن تأهلــه أيضًا بعدما حقق 

 أطول سلســلة له هذا املوســم، وجاء 
ً
انتصاره الثامن تواليًا، معادال

على حســاب إنديانا بايســرز 141 - 121 بفضــل الكاميروني جويل 

إمبيــد (31 نقطة مــع 7 متابعــات و7 تمريرات حاســمة) وتايريس 

ماكسي (31 نقطة).

وتواصلت معاناة غولدن ســتايت ووريــرز حامل اللقب خارج الديار 

بتلقيــه الهزيمة الحادية عشــرة تواليًا بعيدًا عــن جمهوره، وجاءت 

على يد ممفيس غريزليز 119 - 133.
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حســم ســمبدوريا مواجهــة القــاع مع 

ضيفه هيالس فيرونا وحقق فوزه األول 

منذ أوائل العام الجديد، وجاء بنتيجة 

1-3 أمــس األحــد في الجولة الســابعة 

والعشــرين من الدوري اإليطالي لكرة 

القدم.

ودخــل ســمبدوريا اللقاء علــى خلفية 

10 مباريــات متتاليــة في الــدوري من 

دون انتصــار في سلســلة تخللها أيضًا 

خروجــه من ثمــن نهائي الــكأس على 

يد فيورنتينــا (صفــر- 1)، لكنه نجح 

أخيرًا في العودة إلى سكة االنتصارات 

وتحقيــق فــوزه األول منــذ تغلبــه على 

مضيفه ساســوولو 2 - 1 في الرابع من 

كانون الثاني.

ويدين ”سامب“ بانتصاره الثالث فقط 

إلــى مانولــو غابيادينــي الذي ســجل 

ثنائية (24 و35) وأضاف اليســاندرو 

زانولــي الثالــث (90+8)، بينمــا كان 

هــدف فيرونــا الوحيــد مــن نصيــب 

دافيدي فاراوني (88).

ورفع ســمبدوريا رصيده إلى 15 نقطة 

في املركز التاســع عشــر قبــل األخير 

كريمونيــزي  أمــام  نقطتــني  بفــارق 

وأربــع   ،1-1 مونتســا  مــع  املتعــادل 

خلــف فيرونا الثامن عشــر الذي مني 

لهــذا  والعشــرين  الثانيــة   بهزيمتــه 

املوسم.

  

عاد موناكو إلى ســكة االنتصارات التي حاد عنها 

أربــع مباريات متتالية، وذلــك بفوزه على مضيفه 

أجاكســيو 2 - صفر في الجولة الثامنة والعشرين 

من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ودخل نــادي اإلمــارة اللقــاء باحثًا عن اســتعادة 

التــوازن الــذي فقــده منــذ خروجــه مــن امللحق 

الفاصــل املؤهــل إلــى ثمــن نهائــي ”يوروبــا ليغ“ 

بخسارته إيابًا أمام باير ليفركوزن األملاني في 23 

شباط.

وأتبــع موناكــو خروجــه الــذي تحقــق بــركالت 

الترجيــح بعد انتهــاء الوقتني األصلــي واإلضافي 

بخسارته 3-2 وهي نفسها نتيجة فوزه ذهابًا خارج 

ملعبه، بخســارتني أمام نيــس (صفر- 3) ورينس 

(صفر- 1) على أرضه أيضًا وتعادل تروا (2-2).

وعاد أمس األحــد ليجدد املوعد مــع االنتصارات 

بفضل هدافه وســام بن يدر الذي افتتح التسجيل 

فــي الدقيقــة 28، رافعًا رصيده إلــى 17 هدفًا في 

الدوري هذا املوســم، قبــل أن يضيف الســنغالي 

كريبــان دياتــا الثاني فــي الدقيقة 84 مــن اللقاء 

الــذي أكمله أجاكســيو بعشــرة العبــني بعد طرد 

البوركيني سيريل باياال (53).

وبــات

حســم

ضيفه

منذ أو

أم 3-1

والعش

القدم

ودخــل

10 مبا

دون ان

خروج

يد فيو

أخيرًا

وتحقي

  

جدد حارس املرمــى األملاني الدولي مــارك أندري 

تير شــتيغن تحديه ملواطنه مانويــل نوير، مؤكدا أن 

هدفــه هو أن يصبح الحــارس األول ملرمى املنتخب 

األملاني لكرة القدم.

وقبل التوقف الدولي املرتقب، الذي يشــهد الجولة 

األولــى للمباريــات الدوليــة فــي عــام 2023، أكــد 

تيــر شــتيغن أن هدفه هو أن يصبــح الحارس األول 

للمنتخــب األملاني على حســاب نوير، الــذي يعاني 

حاليا من اإلصابة.

وقال حارس مرمى برشــلونة اإلســباني، في مقابلة 

مع صحيفة ”بيلد آم سونتاغ“ األملانية : ”كان هذا وال 

يزال هدفي... ال تتواجد في حراسة املرمى فقط من 

أجل خوض املباريات الودية. الجميع شــاهدوا كيف 

عملت من أجل هذا على مدار سنوات».

ومــن املنتظــر أن يحصل تير شــتيغن على الفرصة 

لحراســة مرمى املنتخــب األملاني خــالل مباراتيه 

الوديتــني أمــام منتخبي بيــرو وبلجيكا فــي 25 و28 

آذار الحالي.

واعترف شتيغن بأنه عانى من ”لحظات صعبة“ مع 

املنتخب األملاني في السنوات القليلة املاضية.

وأشــار إلى أن وجوده الدائم على مقاعد البدالء في 

كأس العالم 2018 بروســيا كان ”مزعجا“، موضحا 

: ” كان أدائي متميزا في ذلك الوقت. حاولت إظهار 

أنني أســتطيع أن أكون الرقم (واحد) في البطولة. 

وكنت أستعد للعب في روسيا».

وبشــكل عام، ال يرى تير شــتيغن /30 عاما/ أن كون 

هانــزي فليك املدير الفنــي للمنتخب األملاني حاليا 

كان مدربا لنوير في بايرن ميونخ من قبل، ســيمنح 

نوير األفضلية.

وختــم ”األمر يتعلق بمســتوى األداء، وفــي النهاية، 

ستكون التشــكيلة األفضل على أرض امللعب، أشعر 

بالسعادة للمساندة التي وجدتها منه“.
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املهني  التعليم  قسم  كركوك  تربية  مديرية  نظمت 

معرضها السابع عشر لنتاجات مدارس التعليم املهني 

في املحافظة بفروعها الصناعية والتجارية والزراعية 

والفنون التطبيقية وفي قاعة إعدادية الزهراء املهنية.

وقال املدير العام لتربية كركوك عبد علي حسني طعمة 

لـ "الصباح": إن "املعرض ركز على نتاجات وابتكارات 

تابعة  إعدادية   22 بمشاركة  واملهنية،  العلمية  الطلبة 

للقسم".

باملناسبة  أقيم  باحتفال  بدأ  "املعرض  أن  وأضــاف 

أداء  ــن  م الـــعـــراق"  "أنـــا  أوبـــريـــت  ــرة  ــق ف  تضمن 

الزبير  ومدرسة  املهنية  الزهراء  إعدادية  طالبات 

ــن ذكـــر الحكيم  ـــات م آي قــــراءة  بــعــد  ــوام  ــع ال ــن  ب

على  الفاتحة  سورة  لقراءة  صمت  دقيقة  والوقوف 

النشيد  عزف  وتــاله  جميعًا  العراق،  شهداء   أرواح 

الوطني". 

في  املهني  التعليم  نتاجات  على  املشرف  أكد  بدوره 

"املعرض  أن  "الصباح"  لـ  إبراهيم  إسماعيل  القسم 

الذي تضمن عرض نتاجات طلبة اإلعداديات املهنية 

ملواهبهم  متنفسًا  يعد  والفكرية  العلمية  وابتكاراتهم 

في  األفضل  تقديم  على  وتشجيعهم  لألفكار  وتقديرًا 

الطالب عادة ما يكون قد حرص  العلمي، ألن  املجال 

األستاذ  مع  بالتعاون  الفكرة  تتطلبه  ما  توفير  على 

في  متوفر  ما  عن   
ً
فضال املدرسة،  وإدارة  املشرف 

الورش".

يقوم  والتي  فيه  املعروضة  االبتكارات  أبــرز  ومــن   

أن  أي  التوقيت"  "برمجة  فكرة  بصناعتها  الطالب 

صناعة  عن   
ً
فضال الدرس،  انتهاء  عن  منبهًا  هناك 

وتفاعالت  كهربائية  دوائر  تتضمن  أولية  كهربائية 

النظرية  الكهرباء  لدروس  الطالب  استيعاب  تعكس 

والعملية. 

وتابع أن "بعض ابتكاراتهم يتم االشتراك بها بمعارض 

ويتضمن  اختراع  بــراءة  تنال  واملتميزة  بغداد،  في 

املعرض نتاجات طالبات اإلعدادية".
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ــة قــصــصــًا عن  ــي ــس وتــضــمــنــت األم

تضحيات األمهات، وباقة من األشعار 

درويش  ومحمود  حداد  فؤاد  للشعراء 

وعبد الرحمن األبنودي وجمال بخيت 

ومحمد بهجت .

مجموعة  أيضًا  األمسية  وتخللت  كما 

التي  األغـــانـــي  ــل  ــم وأج ــر  ــه أش ــن  م

"ست  منها  وفضلها  األم  بحب  تشدو 

يا  الخير  صباح  قلب،  أحن  الحبايب، 

خدتني  مهما  أنا  البطل،  أم  موالتي، 

املدن، أمي ثم أمي".

فناني  مــن  ــة  ــي ــس األم فــي  ــــارك  وش

ومحمود  محجوب  "رحمة  العرائس: 

خلفاوي وأدهم محجوب"، ومن فناني 

الحسيني  وأمير  "د. مها حمدي  األداء: 

وعمرو البهي". 

وتحتفل وزارة الثقافة املصرية كل عام 

بعيد األم تكريمًا لألم التي ضحت وما 

وكانت  أبنائها،  زالت تضحي من أجل 

أشهر أغنية تم غناؤها  بعيد األم هي 

"ست الحبايب" التي غنتها فايزة أحمد 

في  لألم  األولــى  األغنية  هي  تزال  وال 

األغاني  من  عدد  إصدار  رغم  عيدها 

واأللحان عن األم. 

"ست  األمــســيــة  هــذه  سميت  لــذلــك 

الــحــبــايــب" وتــفــاعــل الــجــمــهــور مع 

بمنهاجها  تــنــوعــت  الــتــي   فــقــراتــهــا 

القيم.

{ }

ومياهه  البيضاء  ورماله  الالمعة  بشمسه 

ة، يصلح شاطئ "ليدو كي بيتش" 
َّ

الفيروزي

ة 
َّ

بريدي بطاقة  على  ة 
َّ

مثالي صورة  ليكون 

األسماك  عشرات  لوال  فلوريدا  لشواطئ 

قتلها  والتي  املشهد  ه 
ّ

تشو التي  النافقة 

ظاهرة  وهــو  السامة،  الطحالب  تكاثر 

تعرف باسم املد األحمر.

السامة  تكاثر الطحالب  وعادة ما يضرب 

 
ْ

لكن الصيف،  في  فلوريدا  خليج  ساحل 

الربيع،  فصل  خالل  ضربه  العام،  هذا 

األسر  آالف  فيه  تتدفق  الذي  الوقت  وهو 

العطلة  خالل  الوالية  هذه  إلى  ة 
َّ

األميركي

ة، بينما ينذر هذا االنتشار بالسوء 
َّ

املدرسي

منتجع  شرفة  على  فيها.  السياحة  لقطاع 

ف جيف نابيير 
ّ

"ليدو بيتش ريزورت"، تأس

لتأثير املد األحمر على األعمال التجارية. 

الناس  الحجوزات.  من  الكثير  "ألغي  وقال 

مبالغ  وتنفق  هنا  ستبقى  لم  يمرضون. 

كبيرة من األموال؟".

من  الكبيرة  الكميات  تقتل   
ْ

أن ويمكن 

باسم  ــة  ــروف ــع امل الـــضـــارة  الــطــحــالــب 

 
ْ

وأن ة 
َّ

البحري الحياة  بريفيس"،  "كارينيا 

التنفسي  الجهاز  في  مضاعفاٍت   
َ

تسبب

الرائحة  بسبب  األشــخــاص  بعض  لــدى 

أما  تطلقها.  التي  الــنــافــذة  الكبريتية 

السامة  الطحالب  له  تسببت  فقد  نابيير، 

النصفي،  ــداع  ــص ال مــن  أيـــام  بخمسة 

على  مجددًا.  يعيشه   
ْ

أن يريد  ال   
ٌ

أمر وهو 

كي  "ليدو  من  كيلومترا  خمسني  مسافة 

"مارين  مختبر  من  علماء  يعمل  بيتش"، 

تأثير  لتقليل   2020 العام  منذ  البراتوري" 

املد األحمر، وهي ظاهرة أبلغ عن وجودها 

الخامس  القرنني  في  إسبان  مستكشفون 

عشر والسادس عشر استنادا إلى روايات 

السكان األصليني في املنطقة.

الطحالب  "قتل  هو  البحث  من  والهدف 

وتغيير طبيعة السموم وعدم التأثير بشكل 

كما  املستهدفة"  غير  األنــواع  على  كبير 

للمختبر  التنفيذي  واملدير  الرئيس  أوضح 

كروسبي   
َّ

لكن كروسبي.  مايكل  الدكتور 

على  القضاء  املستحيل  من  أنه  من  ر 
ّ
حذ

املد األحمر تمامًا، ألنه بخالف الطحالب 

الضارة األخرى التي غالبًا ما تكون نتيجة 

تنشأ  اليابسة،  على  البشري  النشاط 

يبدأ  طبيعي.  بشكل  بريفيس"  "كارينيا 

 65 مسافة  على  فلوريدا  في  األحمر  املد 

كيلومترًا قبالة الساحل الغربي للوالية وقد 

يقترب من الساحل عقب تيارات املحيط.

الحالي  االنتشار   
َّ

أن إلى  كروسبي  وأشار 

للطحالب حدث بسبب اإلعصار إيان الذي 

ضرب فلوريدا في أيلول ودفع املد األحمر 

الذي كان موجودًا أصال إلى السطح.

تتكاثر  الساحل،  إلــى  وصولها  بمجرد 

مع  تتالمس  عندما  الدقيقة  الطحالب 

املياه الغنية باملغذيات، سواء بشكل طبيعي 

أو عبر النشاط الزراعي.

السبت  صباح  من  عشرة  الحادية  في  افتتح 

عــراقــيــات"  "تشكيليات  مــعــرض  ــي،  ــاض امل

ابتهاجًا  التشكيليني  جمعية  أقامته  ــذي  ال

الثقافة  وزارة  وكــيــل  ـــال  وق ــــرأة.  امل بعيد 

املعرض  حمل  "الصباح":  لـ  جاسم،  عماد  د. 

للمشهد  معاصرة  ــرؤى  ب التجديد  مالمح 

اليومي، مؤكدًا: ثمة أيقونات متشابهة انتشرت 

ملء سطوح األعمال املشاركة. وأضاف: يؤخذ 

 
ً
على املعرض تباين املستويات، ما جعله كرنفاال

لالحتفال باملنجز النسوي عمومًا عبر االتكاء 

أو التنويع على التجارب املهمة واملضيئة؛ لذلك 

 لها خصوصية في التفرد وأخرى 
ً
وجدنا أعماال

ومهمة  جريئة  أفكارًا  طارحة  باملستوى  قفزت 

القول  "يؤسفني  الفتًا:  إنسانية"  أهداف  ذات 

في  قرأنا  لكن  مدرسية،  األعمال  بعض  إن 

الساحات  يفوق  عراقيًا  نسويًا  تميزًا  املعرض 

معايير  وضع  يوجب  ما  العاملية،  التشكيلية 

قال  جهته،  من  وسواها".  الجودة  بني  فاصلة 

رئيس الجمعية قاسم سبتي: إن "املعرض ضم 

ستًا وستني لوحة، بواقع واحدة لكل مشاركة"، 

منوهًا: "أنها احتفالية نسوية سنوية تستعرض 

واكتشاف  العراقيات  التشكيليات  ــدرات  ق

املواهب الشابة، ابتهاجًا بعيد املرأة".

نسوي  بني  التشكيل  يتمفصل  "ال  سبتي:   
ّ

وبني

باملناسبة،  احتفالي  معرض  وألنه  وذكــوري، 

كثفنا فيه التوجه نحو املرأة". 

وتشارك الفنانة نسرين املال، بلوحة "كفة" كما 

فيها  نتعرف  مهمة  تجربة  "املعرض  إن  قالت: 

على أساليب الفن ومؤدياته وتقنياته الحديثة، 

الفنانة  وتابعت  ورؤيتنا".  خيالنا  يغذي  إذ 

التي  "سعدية"  بلوحة  ــارك  أش الـــراوي:  ملياء 

استوحيتها من والدتي، كما أن املعرض يشكل 

هاجسًا يحث على اإلبداع. وأبدت الفنانة ملياء 

"هجرة"  بلوحة  تشارك  إذ  سعادتها،  حسني 

مؤكدة: أحرص على املشاركة في كل معارض 

وتحفزه  للفنان  قــوة  تعطي  ألنها  الجمعية؛ 

وتفتح آفاق لوحته على جمهور متذوق".

{ }

بالشؤون  متصل  بريطاني  شأن  عن  للكتابة  نضطر  الثانية  للمرة 

العراقية، فبعد عتبنا على اإلنگليز إليقافهم بث إذاعة بي بي سي 

الذي اختفى اسمه من نشرات األخبار  العراقي  العربية، نسأل عن 

بعد أن كاد أن يكون رئيسًا للحكومة البريطانية وهو ناظم الزهاوي 

حزب  ورئيس  جونسون  بوريس  حكومة  في  واملالية  التعليم   وزيــر 

أخبار  نتابع  مثلما  بفخر  أخباره  نتابع  كنا  فقد  الحاكم،  املحافظني 

الدول  تستفيد  ملــاذا  ونتساءل  الخارج،  في  الناجحني  العراقيني 

جاءتنا  حتى  بلدهم،  عن  بعيدًا  العراقية  الكفاءات  من  األخــرى 

نهايته  في  نكتشف  هندي  فيلم  أي  مثل  الضباب  بالد  من  الصدمة 

الصدمة  هول  من  النور  ترى  التي  العمياء  األم  املفاجآت،  من   
ً
سيال

فيلم  كل  وفي  شقيقه،  أنه  ويكتشف  اللص  يالحق  الذي  والشرطي 

مشوارك  تكمل  أن  النفس  نمني  وكنا  املفاجآت،  من  قطار  هندي 

سوناك  ريشي  البريطانية  الحكومة  رئيس  لك  يقول  أن  قبل  بنجاح 

 عليه أبلغك 
ً

(إن خرقًا جسيمًا ملدونة السلوك الوزاري قد وقع، وبناء

وكم  الجاللة)  صاحب  حكومة  في  منصبك  من  بإقالتك  قــراري 

تمنينا أن تكون النهاية سعيدة وال يترك القطار (حمدنا) ويمضي، 

كان من املمكن أن تعيش في العراق وتعمل 

زمالئك  مثل  العقاب  من  وتفلت  وزيــرًا 

سبب  ألن  بــالــلــذات،  فــــازوا   الــذيــن 

العظيم،  العراق  في  جدًا  بسيط  إقالتك 

العظمى،  بريطانيا  في  جدًا  جسيم  لكنه 

كما  فوصفوك  استضعفوك  أظنهم  وال 

مــا في  ــل  املــعــري، وك الــعــالء  ــو  أب يقول 

تحت  تعهد  ســونــاك  رئيسك  أن  ــر  األم

ولو  شائبة،  تشوبها  ال  بحكومة  الضغط 

فهذه  العجيب  بــلــدك  فــي  ـــرًا  وزي كنت 

 الشائبة ال يشيب لها رأس أحد في زحمة 

البلد  في  ولكنك  العظيمة،  الشوائب 

ترحم  ال  قوانني  تحكمه  الــذي  الغريب 

سلوك  ومـــدونـــات  ومــعــايــيــر  وتــقــالــيــد 

يحصون  ضرائب  ودافعو  حقيقية  وصحافة  ومصداقية  ورقابة 

سلطات  "أن  هي  ط 
ّ

مبس بشكل  واملشكلة  أنفاسهم،  املسؤولني  على 

الضرائب البريطانية خلصت إلى أنه كان غير مكترث في إعالناته 

هذا  قسوة  ومع  أقل"  ضرائب  دفع  أو  خطأ  ارتكاب  يقصد  لم   لكنه 

دروس  من  يخلو  ال  اإلقالة  فقرار  البسيط  السبب  هذا  أمام  القرار 

اآلخرين،  تجارب  من  تتعلم  أن  يجب  التي  العراقية  للتجربة  وفوائد 

يستحق  جسيم  خرق  هو  االكتراث  عدم  أن  نكتشف  األولى  فللمرة 

وللمرة  الحاكم،  للحزب  رئيسًا  كان  لو  حتى  اإلقالة  الوزير  عليه 

الحكومية  واألخالقيات  للقيم  مستشار  منصب  عن  نسمع  األولى 

اسمه (لوري ماغنوس) تولى التحقيق في قضية الزهاوي، وكم نحن 

بحاجة إلى هذا النوع من املسؤولني أمثال السيد لوري الذين يرون 

في عدم االكتراث سببًا كافيًا إلقالة أي وزير ومسؤول في سلم الدولة 

مهما كان موقعه السياسي، ألن عدم االكتراث حالة عراقية شائعة 

وسلوك شبه عام، بل نحن أحوج ما نكون إلى (لوري ورا لوري).

مآرب اخرى 


