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اثنني  متهمني  اعترافات  الوطني،  األمن  جهاز  نشر 

مليون  بـ150  املتاجرة  بعد  املزيفة،  األموال  بتجارة 

دينار مزورة في العاصمة بغداد.

 "قوة من جهاز األمن الوطني 
َّ

وأظهر مقطع فيديو أن

على  القبض  من  تمكنت  أمنية  عملية  تنفذ  وهــي 

العمالت املزيفة  بيع وتداول  املتهمني وهما يمارسان 

وبحوزتهما مبالغ مالية مزيفة".

ال  مدة  بالسجن  العقوبة  تكون  القانون،  وبحسب 

د أوراقًا مالية 
ّ
ف أو قل

ّ
تقل عن 10 سنوات لكل من زي

بقصد  أجنبية  أو  عراقية  كانت  سواء  نقدية،  أو 

قانون  من   (281) ــادة  امل في  جــاء  كما  ترويجها 

العقوبات.

واردات  إدخال  إلى  ة 
َّ

النيابي ة 
َّ

املالي اللجنة  تسعى 

تصدير الغاز املصاحب للنفط في كشوفات موازنة 

و2025،   2024 املقبلني  والعامني  الحالي  العام 

 عملية استخراجه بحاجة إلى 
َّ

لكنها أشارت إلى أن

غني 
ُ

وت مكامنه  استثمار  على  تساعد  تخصيصات 

املستعمل  الغاز  استيراد  إلى  اللجوء  عن  البالد 

كوقود ملحطات توليد الطاقة الكهربائية.

وتعضد هذه املساعي الحرب الروسية في أوكرانيا 

أوروبا  إلى  املصدر  الغاز  في  أزمة  إلى  أدت  التي 

القارة  حاجة  يعني  ما  الروسية،  األنابيب  عبر 

العجوز إلى املزيد من مصادر الغاز ومنها العراق 

الذي يحاول الدفع باتجاه استثمارات أوروبية على 

أراضيه.

حديث  في  الكاظمي،  معني  اللجنة،  عضو  وقال 

 "استثمار الغاز املصاحب والحر تم 
َّ

لـ"الصباح": إن

بحثه خالل زيارة رئيس الوزراء محمد السوداني 

 "هناك رغبة كبيرة 
َّ

أن أملانيا وفرنسا"، مبينًا  إلى 

لدى االتحاد األوروبي بدخول هذا القطاع والعمل 

عبر  أنابيب  خالل  من  ــا  أوروب إلى  إيصاله  على 

تركيا".

املصاحب  الغاز  "معالجة   
َّ

أن الكاظمي  وأضــاف 

العقود  طيلة  إحراقه  من   
ً
بــدال منه  واالستفادة 

 
َّ

أن إلى  الفتًا  اليوم"،  األولويات  من  يعد  املاضية 

من  املزيد  إلى  بحاجة  املصاحب  الغاز  "استغالل 

 2023 عام  موازنة  ضمن  إدخاله  يمكن  وال  الوقت 

مالية  مخصصات  إلى  سيحتاج  وإنما  ــواردات  ك

يدخل  أن  يمكن  وبهذا  عليه  والسيطرة  لتأهيله 

و2025   2024 عام  واردات  في  املصاحب  الغاز 

دول  من  الغاز  استيراد  عن  العراق  يستغني  لكي 

الجوار".

 "العجز في 
َّ

وبشأن موازنة العام الحالي، أوضح أن

حدود 64 تريليون دينار عراقي، حيث قدمت وزارة 

املالية املوازنة متضمنة عرضًا لتغطية العجز من 

األول  ــورد  "امل  
َّ

أن موضحًا  مــوارد"،  أربعة  خالل 

السعر  مع  الفعلي  النفط  بيع  سعر  بني  الفرق  هو 

 80 بـ  يباع  بينما  دوالرًا   70 املوازنة  في  املعتمد 

دوالرًا، وهنا تعد الـ 10 دوالرات وفرة مالية يمكن 

أن تزيد اإليرادات من 146 إلى أعلى".

 "املورد الثاني هو إمكانية تصدير 200 
َّ

وأضاف أن

آخر  مصدرًا  تعد  التي  إضافية  نفط  برميل  ألف 

بدل ثالثة ماليني و700 ألف برميل، باإلضافة إلى 

الوفرة املالية لخزينة الدولة من السنوات السابقة 

وهناك ما يقارب أكثر من 20 تريليون دينار يمكن 

والقروض  مالية  كوفرة  منها  االستفادة  تتم  أن 

إلى  الفتًا  العجز"،  منها  سد 
ُ

ي أن  يمكن  وغيرها 

العجز،  تقليص  على  ستعمل  املالية  "اللجنة   
َّ

أن

أخذ  من  والبد  سنوات  لثالث  رسمت  املوازنة   
َّ

ألن

ولهذا  النفط،  سعر  هبوط  مثل  سلبية  احتماالت 

املوازنة  ودعم  التشغيلية  املوازنة  تقليص  يمكن 

النواب  مجلس  في  دراسة  فترة  مع  االستثمارية، 

قد تتجاوز 45 يومًا على املدى البعيد".

وعن أموال قانون األمن الغذائي الطارئ ومتابعة 

 "بعض أموال القانون صرفت 
َّ

صرفها، أشار إلى أن

الحكومة،  حسابات  في  زالت  ما  اآلخر  والبعض 

وهناك 9 تريليونات دينار عراقي خصصت لتنمية 

كان  الوقت   
َّ

ألن  2022 عام  في  تنفق  ولم  األقاليم 

محدودًا".

ة العامة للدفاع املدني انضمام 1700 
َّ

كشفت املديري

منتسب إلى فروعها بأوامر من وزير الداخلية، وفي 

من  ة 
َّ

املديري حذرت  منها؛  عدد  إخالء  أعلنت  وقت 

استمرار وجود أكثر من 2500 بناية آيلة للسقوط في 

بغداد واملحافظات.

اللواء محسن كاظم  وقال مدير عام الدفاع املدني، 

كثيرة  "واجبات   
َّ

إن لـ"الصباح":  حديث  في  علك، 

أضيفت إلى واجبات الدفاع املدني، كعمليات البحث 

عصابات  جــرائــم  نتيجة  حصلت  التي  واإلنــقــاذ 

(داعش) اإلرهابية في نينوى وصالح الدين واألنبار 

الدفاع  مديرية  لواجبات  أضيفت  وبالتالي  وديالى، 

املدني عمليات البحث واإلنقاذ، ومن ثم تم تأسيس 

مشاركات  له  وكانت  الدولي)  املدني  الدفاع  (فريق 

أرضية  هزات  من  حصل  ما  خاصة  متميزة  دولية 

في تركيا وسوريا، وكذلك فريق االستجابة للحوادث 

الذي   CBRN واإلشعاعية  والبيولوجية  الكيميائية 

شارك في الكثير من الحوادث خاصة في ما حصل 

في (تازة) ومناطق أخرى وتم توثيق هذه الحاالت".

منتسب   1700 بتعيني  أمر  الداخلية  "وزير   
َّ

بأن ونوه 

ذلك  وسيعوض  العائدين،  من  املدني  الدفاع  على 

جديدة  دماء  وسيضخ  املدني  الدفاع  لرجال  كثيرًا 

 الكثير من املنتسبني كبار في السن 
َّ

في املديرية، ألن

ويستحقون التقاعد".

بناية   2517 ملتابعة  لة 
ّ
املشك باللجنة  يتعلق  ما  وفي 

املدني  الدفاع  "مديرية   
َّ

أن علك  بني  للسقوط،  آيلة 

مراكزنا  طريق  فعن  املجال،  بهذا  واجباتها  أدت 

املحافظات،  بجميع  للسقوط  اآليلة  األبنية  حددنا 

وكتبنا للدوائر عن طريق مراجعنا ومن ثم لألمانة 

العامة ملجلس الوزراء، وشكلت لجنة بأمر ديواني من 

ضمنها مدير عام تصميم في أمانة بغداد وعضوية 

املدني  الــدفــاع  فــي  الهندسية  ــرة  ــدائ ال مديرية 

ومهندس استشاري من اإلسكان واإلعمار، وكان من 

ضمن واجباتهم تحديد املباني وطبيعة املخاطر".

اتفاقيات  توقيع  إلــى  وخبراء  سياسيون  دعــا 

 
َّ

أن أكدوا  وبينما  تركيا،  مع  شاملة  ستراتيجية 

ال  السيادي  الجانب  إلى  املياه   
ِّ

ملف نقل  خطوة 

أنهم  إال  ــة"، 
َّ

وضــروري صحيحة  "خطوة  الفني 

طالبوا بتحديد خطوط تفصيلية مللف املياه بني 

البلدين وخصوصًا بعد الزيارة األخيرة لرئيس 

الوزراء محمد شياع السوداني إلى تركيا.

عضو مجلس النواب عن لجنة الزراعة النيابية، 

 
َّ

لـ"الصباح": إن رفيق الصالحي، قال في حديث 

مع  السوداني  زيارة  خالل  جرى  الذي  "االتفاق 

االقتصادية  األمور  ناحية  من  التركي  الجانب 

الضروري  فمن  للغاية،  مهم  شيء  البلدين  بني 

بالعراق،  املحيطة  ــدول  ال مع  التعاون  تعزيز 

وكان من أهم هذه االتفاقات زيادة اإلطالقات 

 "حجم 
َّ

املائية لنهر دجلة ملدة شهر".  وأضاف أن

الجفاف الذي يمر بالبالد وحلول موسم الصيف 

أن  امللف  بهذا  املختصة  الــوزارات  على  يوجبان 

تواصل الزيارات لتركيا لزيادة الحصص املائية 

وزيادة اإلطالقات نحو دجلة والفرات"، موضحًا 

تكون  أن  املفترض  وكان  تكفي  ال  شهر  "مدة   
َّ

أن

هناك اتفاقات وتواقيع رسمية بني البلدين ومن 

االقتصادي  الوضع  على  االتفاق  يتم  خاللها 

والتجاوزات  والحدود  والسياسي  والستراتيجي 

من  الكثير  هناك  "توجد  وتابع،  البلدين".   بني 

النقاط التي كان ينبغي التطرق لها مع األتراك، 

األراضي  ودخول  العراقية  الحدود  دخول  منها 

على  تجاوزت  تركية  قواعد  وهناك  العراقية، 

يجب  لذلك  وغيرها،  املــوصــل  فــي  األراضـــي 

بني  وستراتيجي  رسمي  اتفاق  هناك  يكون  أن 

البلدين". 

ثالثة  الجمعة،  أمس  قتل،  منفصلة،  ة 
َّ

أمني عمليات  ثالث  في 

إرهابيني في ديالى وأطيح برابع في نينوى، بينما ضبطت قوات 

الحشد الشعبي عبوات ناسفة في األنبار. 

ضربات  أربــع  وجهت  إذ  الجوية،  القوة  نفذتها  ديالى  عملية 

جوية في سلسلة جبال وبحيرة حمرين، مما أسفر عن مقتل 3 

إرهابيني.

"فوج   
َّ

أن بيان،  في  املحافظة،  شرطة  قيادة  ذكرت  نينوى،  وفي 

املعلومات  جمع  وبعد  نوعية  عملية  في  تمكن  املحافظة،  سوات 

داعش  عصابات  عناصر  بأحد  اإلطاحة  من  املستمرة  واملتابعة 

كان  والذي  عاصم)  (أبو  واملكنى  للقضاء  املطلوبني  اإلرهابية 

يعمل في ما يسمى كتيبة (أبو عبيدة عامر بن الجراح) ضمن ما 

يعرف بفرقة (الفرقان القتالية) خالل فترة سيطرة عصابات 

داعش اإلرهابية على مدينة املوصل".

مجمع  تبة  (قــوران  منطقة  في  عليه  القبض  "تم  أنه  وأضافت 

هيمة ستي) القريب من منطقة حي الزهراء في الجانب األيسر 

ملدينة املوصل وتسليمه إلى الجهات املختصة التخاذ اإلجراءات 

القانونية الالزمة بحقه.

وفي األنبار، نفذت قوة أمنية من الحشد الشعبي عملية اقتحام 

في  النائمة  اإلجرامية  العصابات  خاليا  لبقايا  ارتكاز  ملوقع 

ورود  خلفية  على  األنبار،  غربي  حديثة  قضاء  صحراء  منطقة 

معلومات استخباراتية تفيد بوجود مخلفات حربية غير منفلقة 

شن  في  استخدامها  عناصرها  يــروم  اإلجرامية  للعصابات 

هجمات إرهابية على القوات األمنية في مناطق القاطع الغربي 

للمحافظة".

القوة املهاجمة استولت على املخلفات الحربية املستهدفة وهي 

االنفجار،  شديدة  مفخخة  وأجسام  ناسفة  عبوات  عن  عبارة 

األسلحة  مفعول  إبطال  من  املتفجرات  معالجة  فرقة  وتمكنت 

املضبوطة دون وقوع أي إصابات بشرية أو مادية. 

أحمد  االجتماعية  والــشــؤون  العمل  ــر  وزي توقع 

بالحماية  مواطن  ألف   600 نحو  شمول  األســدي 

نفى  حني  في  الحالي،  العام  خالل  ة 
َّ

االجتماعي

ادعاءات تجنيد األطفال في هيئة الحشد الشعبي.

 "األسدي التقى نائب املفوض 
َّ

وذكر بيان للوزارة أن

السامي لحقوق اإلنسان ندى الناشف، في جنيف، 

ملف  إزاء  الوزارة  جهود  بحث  اللقاء  خالل  وجرى 

واتخاذها  منها،  الحد  في  ودورها  األطفال  عمالة 

اإلجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات الساندة 

لتعليمات  املخالفني  العمل  أرباب  بعض  ملحاسبة 

عمالة األطفال".

 " اللقاء تطرق إلى إجراءات وزارة العمل 
َّ

وأضاف أن

اإليزيديات  بالناجيات  خاصة  مديرية  بافتتاح 

لتوفير  والشبك  واملسيحيات  والتركمانيات 

تضمني  خالل  من   
َّ

حقوقهن وضمان   
َّ

لهن الرعاية 

لصرف  املوازنة  في  الالزمة  املالية  املخصصات 

واملعنوي  النفسي  الدعم  وتقديم  شهرية  رواتــب 

."
َّ

واالعتناء بهن

رده  معرض  في  قدم؛  "األسدي   
َّ

أن البيان  وأوضح 

الشعبي،  الحشد  هيئة  في  األطفال  تجنيد  بشأن 

اإلثباتات الكاملة بما ينفي تلك االدعاءات بوصف 

ولها  الرسمية  الــدولــة  مؤسسات  ــدى  إح الهيئة 

القوات  صفوف  بني  األطفال  تجنيد  تمنع  ضوابط 

األمنية". 

والــشــؤون  العمل  وزيــر  توقع  ذلــك،  غضون  فــي 

بالحماية  ــف  أل  600 نحو  شمول  االجتماعية، 

االجتماعية، ضمن وجبات في العام الحالي. 

املوازنة  في  "وضعنا  إننا  ـــ"واع":  ل األســدي،  وقال 

محمد  الوزراء  ورئيس  إضافية  مالية  تخصيصات 

بشكل  االجتماعية  الحماية  يدعم  السوداني  شياع 

 ،2023 موازنة  وفق  "نتوقع  أننا  مضيفًا  خــاص"، 

شمول ما ال يقل عن 600 ألف ضمن وجبات خالل 

العام الحالي".

قد  العمل  بوزارة  الخاصة   2023 "موازنة   
َّ

أن وتابع 

تخصيصات  بني  ما  دينار  تريليونات   6 إلى  تصل 

الحماية االجتماعية وذوي اإلعاقة".

أعلن برنامج األمم املتحدة اإلنمائي 

برامج  الجمعة،  أمس  العراق،  في 

واسعة بالشراكة مع مجلس القضاء 

تهدف  بــرامــج  بينها  مــن  األعــلــى، 

ــوال  األم وغسيل  الفساد  ملكافحة 

ة، 
َّ

املالي الــجــرائــم  فــي  والتحقيق 

لالرتقاء  جهوده  استمرار  مؤكدًا 

بمختلف  العراقية  ـــرأة  امل بــواقــع 

ــت مــديــر قسم  ــال الــقــطــاعــات. وق

األمم  برنامج  في  القانون  سيادة 

شويگر،  رومانه  اإلنمائي  املتحدة 

لألمم  العامة  "الجمعية   
َّ

إن لـــ"واع": 

لسنة  نيسان   28 في  أقرت  املتحدة 

باالحتفال  القاضي  قرارها   2021

أنحاء  مختلف  في  القاضيات  بدور 

األعضاء  "الدول   
َّ

أن مبينة  العالم"، 

من  العاشر  بتاريخ  لالحتفال  دعت 

واالرتقاء  الدعم  إلظهار  آذار  شهر 

بواقع القاضيات في أجهزة القضاء 

واألجهزة املتعددة".

مع  "العالقة   
َّ

أن شويگر،  وأكــدت 

ورابــطــة  األعــلــى  الــقــضــاء  مجلس 

ممتازة"،  العراقيات  القاضيات 

البرنامج  "جهود   
َّ

أن إلــى  مشيرة 

في  املــرأة  بواقع  لالرتقاء  مستمرة 

مختلف قطاعات الدولة واملجتمع".

الذي  املشترك  "العمل   
َّ

أن وأضافت 

القضاء  مجلس  برئيس  يجمعنا 

جدًا  واســع  ـــدان،  زي فائق  األعــلــى 

أو  التدريبية  للبرامج  فقط  وليس 

القضاء  تهم  التي  املواضيع  مختلف 

تكافح  برامج  أيضًا  وإنما  والقضاة، 

والتحقيق  األمــوال  وغسيل  الفساد 

بها"،  يتعلق  وما  املالية  الجرائم  في 

 "هناك برامج واسعة 
َّ

مشيرة إلى أن

اإلنمائي  املتحدة  ــم  األم لبرنامج 

بشراكتها مع القضاء األعلى".

حثيثة  جهودًا  "هناك   
َّ

أن وتابعت 

القضاء  مجلس  جانب  مــن  تبذل 

ملواجهة  مالكاته  وجميع  األعــلــى 

الكثير من التحديات، بهدف إحقاق 

العدل لتعزيز النمو االقتصادي". 3 تفاصيل�
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التهاني  السوداني  شياع  محمد  الوزراء  رئيس  تبادل 

والتبريكات مع عدد من القادة العرب بمناسبة حلول 

شهر رمضان املبارك.

التهاني  ــدم  ق "الــســودانــي   
َّ

أن ملكتبه   بيان  ــر  وذك

املبارك،  رمضان  شهر  حلول  بمناسبة  والتبريكات 

اتصاالت  في  وذلك  العربية،  الدول  قادة  من  لعدد 

هاتفية أجراها معهم".

بحلول  التبريكات  تبادل  "السوداني   
َّ

أن ــاف  وأض

الهاشمية  األردنية  اململكة  عاهل  مع  الفضيل  الشهر 

امللك عبد الله الثاني بن الحسني، وكذلك مع رئيس 

جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، ورئيس 

الجمهورية العربية السورية بشار األسد".

أهمية  تأكيد  شهدت  "االتصاالت   
َّ

أن البيان  وتابع 

الشقيقة في  الشعوب  ملا فيه مصالح  العمل املشترك 

بإدامة  وذلك  االستقرار،  وتوطيد  والتطور  التنمية 

التواصل البناء واملثمر بني دول الجوار واملنطقة".

 

املشاريع  إلنجاز  عمل  ة 
َّ

خلي الكهرباء  وزارة  لت 
ّ
شك

الكهربائية في محافظة ذي قار بالسرعة والجودة 

املطلوبتني، في وقت بلغ إنجاز العمل في مشروع تشييد 

 خط 33 ك.ف ثنائي الدائرة من متنقلة الكرماشية 

الكرماشية  محطة  لتغذية  املقترحة  ك.ف   33/  132

نحو 70 باملائة.

وبحث نائب محافظ ذي قار املهندس رافع الشامي، 

علي  زياد  املهندس  الكهرباء  وزير  مع  األول،  أمس 

وزيادة  املحافظة  في  الكهرباء  واقع  املحافظة،  في 

ساعات تجهيزها.

 الوزارة قررت تشكيل 
َّ

وقال الشامي لـ"الصباح ": إن

املشاريع  إلنــجــاز  باملحافظة  خاصة  عمل  خلية 

الخاصة بقطاع الكهرباء بفترة محددة. 

محطات  إنشاء  أهمية  أكد  االجتماع   
َّ

أن إلى  وأشار 

دورية  اجتماعات  عقد  على  والعمل  جديدة  توليد 

لغرض متابعة واقع الكهرباء في ذي قار. 

على صعيد متصل أعلن فرع توزيع كهرباء ذي قار 

 العمل متواصل في مشروع تشييد خط 33 ك.ف 
َّ

أن

ثنائي الدائرة من متنقلة الكرماشية 132/ 33  ك.ف 

املقترحة لتغذية محطة الكرماشية قيد اإلنشاء. 

عالء  املجيد  عبد  املهندس  الــفــرع  مدير  وأكــد 

بوتيرة  ويسير  متواصل  العمل   
َّ

أن  " لـ"الصباح 

املنفذة  املتحدة  اإلمارة  شركة  قبل  من  متصاعدة 

للمشروع على حساب خطة تنمية األقاليم لألعوام 

السابقة. 

خط  تشييد  تتضمن  املشروع  أعمال   
َّ

أن وأضــاف 

بطول  أبــراج  ك.ف   33 الدائرة  ثنائي  عال  ضغط 

إلى  إضافة  برجًا  عشر  ثمانية  بواقع  متر   (2700)

تشييد خط قابلو أرضي 33ك.

 %  70 بلغت  قد  املشروع  إنجاز  نسبة   
َّ

أن وأوضــح 

ومن املؤمل إنجاز العمل بشكل نهائي خالل الفترة 

الكهربائية  الشبكة  اختناقات  فك  بهدف  املحددة، 

في املحافظة.

 

ة الدكتور عبد اللطيف 
َّ

د رئيس الجمهوري
َّ

جد

الدوليني  والدعم  التأييد  جمال رشيد، حشد 

للعراق بشأن تأمني حصة عادلة من املياه، في 

التشريعات  إصدار  ضرورة  على  د 
َّ

شد وقت 

والقوانني التي تنظم هذه العملية في البلدان 

املتشاطئة.

أمـــس األول  الــجــمــهــوريــة  وشــــارك رئــيــس 

بشأن  التفاعلي  الحوار  جلسة  في  الخميس، 

العابرة  املــيــاه  مجال  فــي  الــدولــي  التعاون 

املتحدة  للحدود ضمن فعاليات مؤتمر األمم 

للمياه املنعقد في نيويورك.

وأشار رشيد، في مداخلة له في الجلسة، إلى  

حيث  حقيقية،  مياه  أزمة  يواجه  العراق   
َّ

أن

انخفضت، على مدار األربعني عامًا املاضية، 

والفرات،  دجلة  نهري  من  املتدفقة  املياه 

اللذين يوفران ما يصل إلى (98 ٪) من املياه 

مما   (٪  30-40) بنسبة  للعراق،  السطحية 

العراق  جنوبي  في  األهــوار  بتجفيف  تسبب 

التي تم إدراجها ضمن قائمة التراث العاملي.

وبشكل  عانى  الزراعي  القطاع   
َّ

أن وأوضــح 

عانى  كــمــا  الــعــذبــة،  ــاه  ــي امل نــقــص  خطير 

املواطنون صحيًا شرب املياه املالحة وامللوثة، 

 انخفاض منسوب مياه األنهار أدى 
َّ

مؤكدًا  أن

وإلى  العرب،  لشط  البحر  مياه  تسريب  إلى 

القطاع  تهدد  باتت  التي  امللوحة  نسبة  ارتفاع 

 
َّ

بأن منوهًا  البصرة،  محافظة  في  الزراعي 

خطير  بشكل  يهدد  امللوحة  مستويات  ارتفاع 

سبل كسب العيش واملجتمعات املحلية برمتها.

التحديات  استمرار  املتوقع  من   
َّ

أن وأضاف 

بتحسني  يتعلق  ما  في  العراق  يواجهها  التي 

املياه  تدفق  بشأن  املنبع  دول  مع  التعاون 

املزيد  على  الطلب  تزايد  مع  للحدود  العابرة 

من  لذلك  أيضًا،  البلدان  تلك  في  املياه  من 

املهم للعراق والبلدان املتشاطئة إدارة موارد 

وفعالية،  كفاءة  أكثر  بشكل  املتاحة  املياه 

مشيرًا في هذا السياق إلى عدم وجود اتفاق 

مستوى  على  الحاضر  الوقت  في  إجماع  أو 

يتعلق  ما  في  املتشاطئة  الــدول  بني  الحوض 

بإدارة نهري دجلة والفرات.

املتحدة  األمــم  مؤتمر  أعمال  هامش  وعلى 

الدكتور  الجمهورية  رئيس  استقبل  للمياه، 

إقامته  مقر  في  رشيد،  جمال  اللطيف  عبد 

األغذية  ملنظمة  العام  املدير  بنيويورك، 

شو  (فاو)  املتحدة  لألمم  التابعة  والزراعة 

دونيو.

التعاون  أهمية  إلى  الجمهورية  رئيس  وأشار 

الجفاف  ظاهرة  ملعالجة  املشترك  والعمل 

من  واالســتــفــادة  الــعــراق  منها  يعاني  التي 

األخــرى،  الــدول  مع  (فــاو)  منظمة  تجارب 

البلد  يواجهها  التي  التحديات  إلــى  الفتًا 

املياه  وشح  املناخية  التغيرات  مستوى  على 

في  السلبية  وتأثيراتها  والغبار  والتصحر 

التنسيق  يتطلب  ما  والبيئي  الزراعي  الواقع 

املشترك بني الجهات العراقية واملنظمة.

األغذية  ملنظمة  العام  املدير  أكد  جانبه،  من 

والزراعة (فاو) حرصه على ترجمة األفكار 

واقع  إلــى  الجمهورية  رئيس  عرضها  التي 

عملهم  برنامج  ضمن  ستكون  وأنها  ملموس، 

إلى  مشيرًا  املقبلة،  الفترة  خالل  ومهامهم 

جميع  ملتابعة  العراق  ستزور  املنظمة  فرق   
َّ

أن

املنظمة  بني  العالقات  يعزز  وبما  القضايا 

وبناء  الزراعي  التعاون  مجال  في  والعراق 

القدرات.

كما التقى رئيس الجمهورية املديرة التنفيذية 

للجنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية 

بحضور  دشتي،  روال  (اإلسكوا)  آسيا  لغرب 

ومحافظ  حــســني،  فـــؤاد  الخارجية  وزيـــر 

البصرة أسعد العيداني. 

املشترك  التعاون  بحث  اللقاء،  خالل  وجرى، 

التنمية  مجال  في  و"اإلســكــوا"  العراق  بني 

االقتصادية واالجتماعية، وأهمية تطويره بما 

يحقق األهداف املوضوعة.

 العراق يعاني نقص 
َّ

وأكد رئيس الجمهورية  أن

تدفق املياه العابرة للحدود مما زاد من نسبة 

يسعى  وأنــه  البالد  في  والتصحر  الجفاف 

للحصول على حصة كافية وعادلة من املياه، 

التشريعات  إصــدار  ضــرورة  على  مشددًا 

والقوانني التي تنظم هذه العملية في البلدان 

املتشاطئة.

من جانبها، أكدت روال دشتي دعم "اإلسكوا" 

في  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  لتعزيز 

العراق.

التابعة  العامة  الــجــوازات  ة 
َّ

مديري باشرت 

أربــع  فــي  فروعها  تأهيل  الداخلية  ـــوزارة  ل

محافظات تمهيدًا إلصدار النسخة اإللكترونية 

الجديدة، في وقت تسلمت فيه 500 ألف جواز 

األيام  خالل  للمواطنني  ــداره  إلص اعتيادي 

القليلة املقبلة.

وشهدت عملية الحصول على الجواز االعتيادي 

والتأخير  ــاك  اإلرب بعض  املواطنني  قبل  من 

املباشرة  بعد  السيما  األخيرة،  اآلونــة  خالل 

بمشروع إصدار الطبعة اإللكترونية الجديدة. 

ماجد  العميد  العامة  الجوازات  مدير  وقــال 

 املديرية أطلقت مشروع 
َّ

عدنان لـ"الصباح": إن

في  الحالي  الشهر  بداية  اإللكتروني  الجواز 

الرقمية  التكنولوجيا  عصر  ملواكبة  بغداد 

تسهيل  شأنها  من  التي  الحديثة  والتقنيات 

الخدمات التي تقدم للمواطنني.

تم  زمنيًا   
ً
وجـــدوال خطة  هناك   

َّ
أن ــاف  وأض

بهذه  املحافظات  جميع  لشمول  إعدادهما 

تأهيل  بأعمال  املباشرة  تمت  حيث  الخدمة، 

والنجف  نينوى  هي  محافظات  أربع  مديريات 

إلصدار  لتحويلها  استعدادًا  والبصرة  وأربيل 

الجواز اإللكتروني.

مشروع  ضمن  تعمل  املديرية   
َّ

أن عدنان   وبني 

أبرز  من  كانت  الــذي  اإللكترونية  الحوكمة 

يعد  حيث  اإللكتروني،  الجواز  اطالق  أهدافه 

لسهولة  نظرًا  السفر  عالم  في  نوعية  نقلة 

تقديم الطلب عليه وإصداره.

على  تحتوي  الجديدة  النسخة   
َّ

أن إلى  ولفت 

الحماية  مستوى  لرفع  إلكترونية  شريحة 

املستحيل  ومن  الجواز  حامل  لبيانات  األمنية 

تزويره، كونه مصممًا بأعلى املواصفات الفنية 

العاملية،  السفر  لوثائق  الحديثة  والسمات 

ومخفية  ظــاهــرة  أمنية  عالمة   18 ويحمل 

في  توجد  ال  التي  والوجه  األصابع  وبصمات 

الجواز الحالي.

على  يحتوي  اإللكتروني  الــجــواز   
َّ

أن ــر  وذك

الهوية  ورقــم  لحامله  الشخصية  املعلومات 

كشفها  يمكن  ال  التي  والــصــور  والبصمات 

التحقق  خاصية  جانب  إلــى  اختراقها،  أو 

والقراءة اآللية عبر البوابات الذكية في املنافذ 

صفحاته  بتزيني  االهتمام  تم  كما  واملطارات، 

بأشهر املعالم التاريخية والحضارية املوجودة 

في البلد. 

إصدار  يشهدها  التي  باألزمة  يتعلق  ما  وفي 

املديرية   
َّ

بأن عدنان  نوه  االعتيادي،  الجواز 

تعمل بجهود كبيرة لحل هذه األزمة، إذ تسلمت 

بطبع  للمباشرة  تمهيدًا  نسخة،  ألــف   500

الجوازات خالل املدة القليلة املقبلة.

تعكف وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات العامة على 

ة 
َّ

اتخاذ إجراءات إلنهاء التعاقد مع الجهة االستثماري

املنفذة ملشروع مجمع العامرية السكني.

وقـــال مــديــر دائـــرة اإلســكــان فــي الــــوزارة صــادق 

 آلية تنفيذ مشروع املجمع 
َّ

الفرطوسي لـ"الصباح": إن

جرت بشكل غير رصني من قبل الشركة االستثمارية، 

يقارب  ما  منذ  للمواطنني  كبيرة  بمشكالت  وتسببت 

10 أعوام، األمر الذي دعا الدائرة إلى التوجه إلنهاء 

العقد مع املستثمر املنفذ للمشروع.

 العمل جار باإلجراءات القانونية لتسوية 
َّ

وأشار إلى أن

املشروع مع الحرص على التحفظ على حق املسجلني 

املطالبني بالوحدات السكنية التي سجلوا عليها سابقًا 

جديدة  شركة  مع  مجددًا  به  العمل  استئناف  لغرض 

وفق آلية دقيقة تحفظ حقوقهم وتنهي التوقف الطويل 

في إنجازه. 

واجه  السكني  الناصرية  مجمع  مشروع   
َّ

أن وأوضح 

إيجاد  اجل  من  املباحثات  تجري  إذ  نفسها،  املشكلة 

مع  التعاقدية  اإلجراءات  بإنهاء  إما  الالزمة  الحلول 

الشركة واختيار شركة أخرى رصينة تنفذ املشروع أو 

إيجاد صيغة أخرى لضمان حقوق املواطنني املسجلني 

عليها. 

الشعبية  العيادات  دائــرة  زت 
َّ

جه

مادة   40 الصحة  ــوزارة  ل التابعة 

للمصابني   41 أصــل  من  ــة 
َّ

دوائــي

حصة  ضمن  املزمنة  باألمراض 

شهري آذار ونيسان.

الدكتور  الــدائــرة  مــديــر  ـــال  وق

 
َّ

إن لـ"الصباح":  الحلفي  ــاض  ري

سيرفد  واملخازن  الصيدلة  قسم 

واملحافظات  بغداد  في  العيادات 

والنازحني وفق الجدول املخصص 

لتجهيز األدوية.

 هناك 63 عيادة في 
َّ

وأشار إلى أن

الصيدليتني  إلى  إضافة  بغداد، 

الكرخ  جانبي  ــي  ف املــركــزيــتــني 

العيادات  عن   
ً
فضال والرصافة، 

 
َّ

املنتشرة في املحافظات، مبينًا أن

األدوية تشمل عالج ارتفاع ضغط 

والربو  والقلب  والسكري  ــدم  ال

والصرع وغيرها.

مجموع   
َّ

أن الــحــلــفــي  ــــح  وأوض

توزيعها  سيجري  التي  ـــة  األدوي

دوائية  مادة   41 أصل  من   40 يبلغ 

السكري  ملرضى  األنسولني  منها 

واملخلوط)  املخبوط،  (الصافي، 

و(الثايروكسني)  الثالثة  بأنواعه 

ــدد و(تــكــريــتــول)  ــغ ألمـــراض ال

و(الفنتولني)  و(الــديــبــاكــني) 

و(األسبرين) بنسبة 100 باملئة.
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توقيع  إلـــى  وخــبــراء  ســيــاســيــون  دعـــا 

تركيا،  مع  شاملة  ستراتيجية  اتفاقيات 

املياه   
ِّ

ملف نقل  خطوة   
َّ

أن أكــدوا  وبينما 

"خطوة  الفني  ال  السيادي  الجانب  إلى 

طالبوا  أنهم  إال  ــة"، 
َّ

وضــروري صحيحة 

بني  املياه  مللف  تفصيلية  خطوط  بتحديد 

األخيرة  الزيارة  بعد  وخصوصًا  البلدين 

السوداني  شياع  محمد  ــوزراء  ال لرئيس 

إلى تركيا.

الزراعة  لجنة  عن  النواب  مجلس  عضو 

النيابية، رفيق الصالحي، قال في حديث 

 "االتفاق الذي جرى خالل 
َّ

لـ"الصباح": إن

من  التركي  الجانب  مع  السوداني  زيارة 

البلدين  بني  االقتصادية  األمــور  ناحية 

تعزيز  الضروري  فمن  للغاية،  مهم  شيء 

بالعراق،  املحيطة  الــدول  مع  التعاون 

زيادة  هو  االتفاقات  هذه  أهم  من  وكان 

اإلطالقات املائية لنهر دجلة ملدة شهر". 

يمر  الــذي  الجفاف  "حجم   
َّ

أن وأضــاف 

يوجب  الصيف،  موسم  وحلول  بالبالد 

أن  امللف  بهذا  املختصة  الــوزارات  على 

تواصل الزيارات لتركيا لزيادة الحصص 

دجلة  نحو  اإلطــالقــات  ـــادة  وزي املائية 

 "مدة شهر ال تكفي 
َّ

والفرات"، موضحًا أن

اتفاقات  هناك  تكون  أن  املفترض  وكان 

البلدين ومن خاللها  وتواقيع رسمية بني 

االقتصادي  الــوضــع  على  االتــفــاق  يتم 

والــحــدود  والــســيــاســي  والستراتيجي 

والتجاوزات بني البلدين". 

النقاط  من  الكثير  هناك  "توجد  وتابع، 

التي كان ينبغي التطرق لها مع األتراك، 

ودخــول  العراقية  الحدود  دخــول  منها 

تركية  العراقية، وهناك قواعد  األراضي 

املوصل  فــي  األراضــــي  على  ــاوزت  ــج ت

هناك  يكون  أن  يجب  لذلك  وغيرها، 

اتفاق رسمي وستراتيجي بني البلدين". 

والــزراعــي،  املائي  الخبير  بني  بـــدوره، 

تحسني املوسوي، في حديث لـ"الصباح"، 

ونحن  استنفد  لدينا  املياه  "مخزون   
َّ

أن

مليارات   7.5 بحدود  خزين  عن  نتكلم 

يصل  الشهري  واستهالكنا  مكعب،  متر 

 
َّ

أن موضحًا  مكعب"،  متر  مليار   1.5 إلى 

رِض التوقعات 
ُ

تحديد اإلطالق بشهر لم ي

كمية  تحديد  يتم  "لم  أنه  وبني  واآلمــال". 

اإلطالقات في هذا الشهر، خصوصًا أننا 

مرجحًا  قاسيًا"،  صيفيًا  موسمًا  سنواجه 

وستكون  ستزداد  التصحر  "ظاهرة   
َّ

أن

حرجة  بمرحلة  نمر  أننا  السيما  أكبر 

وبهذه األحوال سوف تزداد الهجرة". 

للذهاب  نحتاج  "أننا  املوسوي،  وأضاف 

ــات من  ــدام ــخ ــت ــاالس ــل ب ــدائ ــب ـــى ال إل

تقنيات  واستخدام  البحر  مياه  تحلية 

تدوير  ــى  إل ــاب  ــذه وال الحديثة  الـــري 

املحاصيل  ــة  زراع عن  واالبتعاد  املياه 

البحيرات  عن  واالبتعاد  الستراتيجية 

حرج  املائي  "الوضع   
َّ

أن مؤكدًا  الطينية"، 

 نقل ملف املياه إلى الشق 
َّ

ه بأن
ّ

جدًا"، ونو

السيادي ال الفني "خطوة صحيحة جدًا، 

ويجب أن يكون امللف بيد أعلى سلطة".

ــاخ األخــيــر  ــن وبـــني أنـــه "فـــي مــؤتــمــر امل

في  املتحدة  األمــم  بعثة  رئيس  صرحت 

إلى  يحتاج  البلد   
َّ

أن (يونامي)  العراق 

بل  املنبع  دول  مــن  جــيــرانــه  مــســاعــدة 

 
َّ

يحتاج إلى مساعدة املجتمع الدولي، ألن

هناك تعسفًا كبيرًا مع العراق بخصوص 

"ملف   
َّ

أن إلى  مشيرًا  املائية"،  حصصه 

مراحل  إلى  ووصــل  ائما 
ً

ق اليــزال  املياه 

خطرة وظروف حرجة".

ة العامة للدفاع املدني انضمام 1700 منتسب 
َّ

أعلنت املديري

إلى فروعها بأوامر من وزير الداخلية، وفي وقت كشفت عن 

أكثر  إخالء عدد منها؛ حذرت املديرية من استمرار وجود 

من 2500 بناية آيلة للسقوط في بغداد واملحافظات.

وقال مدير عام الدفاع املدني، اللواء محسن كاظم علك، في 

 "واجبات كثيرة أضيفت إلى واجبات 
َّ

حديث لـ"الصباح": إن

حصلت  التي  واإلنقاذ  البحث  كعمليات  املدني،  الدفاع 

نينوى  في  اإلرهابية  ــش)  (داع عصابات  جرائم  نتيجة 

لواجبات  أضيف  وبالتالي  وديالى،  واألنبار  الدين  وصالح 

مديرية الدفاع املدني عمليات البحث واإلنقاذ، ومن ثم تم 

تأسيس (فريق الدفاع املدني الدولي) وكانت له مشاركات 

دولية متميزة خاصة ما حصل من هزات أرضية في تركيا 

الكيميائية  للحوادث  االستجابة  فريق  وكذلك  وسوريا، 

والبيولوجية واإلشعاعية CBRN الذي شارك في الكثير من 

أخرى  ومناطق  (تازة)  في  حصل  ما  في  خاصة  الحوادث 

وتم توثيق هذه الحاالت".

على  منتسب   1700 بتعيني  أمر  الداخلية  "وزيــر   
َّ

بأن ونوه 

لرجال  كثيرًا  ذلك  وسيعوض  العائدين،  من  املدني  الدفاع 

 الكثير 
َّ

الدفاع املدني وسيضخ دماء جديدة في املديرية، ألن

من املنتسبني كبار في السن ويستحقون التقاعد".

آيلة  بناية   2517 ملتابعة  لة 
ّ
املشك باللجنة  يتعلق  ما  وفــي 

 "مديرية الدفاع املدني أدت واجباتها 
َّ

للسقوط، بني علك أن

اآليلة  األبنية  حددنا  مراكزنا  طريق  فعن  املجال،  بهذا 

طريق  عن  للدوائر  وكتبنا  املحافظات،  لجميع  للسقوط 

وشكلت  الــوزراء،  ملجلس  العامة  لألمانة  ثم  ومن  مراجعنا 

لجنة بأمر ديواني من ضمنها مدير عام تصميم في أمانة 

بغداد وعضوية مديرية الدائرة الهندسية في الدفاع املدني 

ومهندس استشاري من اإلسكان واإلعمار، وكان من ضمن 

واجباتهم تحديد املباني وطبيعة املخاطر".

وبني أنهم في املديرية أخذوا على عاتقهم أنه "إذا ما كانت 

وإنذار  إبالغ  فيجري   %  100 بنسبة  للسقوط  آيلة  البناية 

دور  بإخالء  قمنا  وقد  إخالؤها،  ثم  ومن  وقاطنيها  مالكها 

هناك  تكون  أن  "يمكن  أنه  إلى  منبهًا  شاغليها"،  من  كثيرة 

إلى  آيلة للسقوط لكنها لم تجرد"، داعيًا املواطنني  بنايات 

إدراك خطورتها واإلبالغ عنها.

وفي ما يتعلق بتفعيل صافرات اإلنذار املغيبة منذ عام 2003، 

اإلنذار  "صافرات   
َّ

أن إلى  املدني،  الدفاع  عام  مدير  أشار 

املحافظات،  ومراكز  بغداد  مركز  حديثة  بتقنيات  تغطي 

ونحتاج في املرحلة الثانية ألن تغطي األقضية والنواحي وما 

 "فائدة هذه الصافرات 
َّ

تبقى من محافظة بغداد"، مبينًا أن

في  غاز  كتسرب  كارثة  حدوث  على  املواطنني  لتنبيه  تطلق 

منطقة معينة وفيضانات وزالزل وما يحصل ضمن الكوارث 

الصافرات  لهذه  األخرى  والفائدة  املفتعلة،  أو  الطبيعية 

لتقديم  كورونا  جائحة  في  حدث  كما  التوعوي  الجانب 

الصافرات،  هذه  عبر  للمواطنني  والنصائح  ــادات  اإلرش

ولكل حادثة نغمة محددة، وهذه تابعة لثقافة املواطن وألي 

غرض أطلقت".

{ }

إقليم  في  ة 
َّ

ديني أقليات  وممثلو  وناشطون  حقوقيون  د 
ِّ

يجد

سياسي  عقد  صياغة  على  باالنفتاح  الرغبة  كردستان 

الجاد  واقتصادي مع بغداد بعيدًا عن خمط الحقوق والعمل 

على إنصاف املجتمع الكردي بما يحقق العدالة االجتماعية، 

وبينما أشاروا إلى الدور الكردي في إسقاط النظام السابق 

ضرورة  إلى  دعوا  ديمقراطي،  عراق  أجل  من  الجهد  وبذل 

والحفاظ   1991 العام  منذ  الديمقراطية  بالتجربة  التمسك 

على مؤسسات اإلقليم.

 تجربة 
َّ

ورأى الخبير القانوني هاوري توفيق من السليمانية أن

إقليم كردستان مبنية على إرادة الشعب في العام 1991 برغم 

نقاط الضعف الحالية.

إنجازًا  "هناك   
َّ

إن لـ"الصباح":  حديث  في  توفيق،  ــال  وق

لشعب  حــرة  انتخابات  بإجراء  تمثل  لإلقليم  ستراتيجيًا 

كردستان في 1992 وتشكيل الكابينة الوزارية لحكومة وبرملان 

 "االنتخابات ثبتت الواقع الحقيقي 
َّ

كردستان"، مشيرًا إلى أن

والديمقراطي برغم إنكار النظام السابق له".

والعالم  املنطقة  دول  "أغلب   
َّ

أن إلى  القانوني  الخبير  ولفت 

نقطة  لتأتي  الوقت،  ذلك  منذ  اإلقليم  مؤسسات  مع  تعاملت 

العراق  وبناء  النظام  بإسقاط  اإلقليم  مشاركة  في  التحول 

الصعوبات  برغم  مستقلة  نفطية  سياسة  اتباع  مع  الجديد، 

وهي بمثابة استقالل مالي لإلقليم"، على حد قوله.

الحرب  هي  اإلقليم  في  الضعف  نقاط  "أهــم   
َّ

أن ــاف  وأض

مبينًا  اإلخــوان"،  قتال  أي  بـ"براكوزي"  سميت  التي  األهلية 

 "اإلقليم تعافى حاليًا وتميز بعالقة جيدة مع أميركا، أما 
َّ

أن

االجتماعية  بالعدالة  يطالب  بات  الكردي  فاملجتمع  داخليًا 

وبناء حكم رشيد مبني على أساس الكفاءة والخبرة".

أربيل  من  عزيز  ياسني  السياسي  الشأن  في  الباحث  ويعتقد 

 "الكرد كانوا أكثر استقرارًا من أي مكون آخر في العراق 
َّ

أن

قبل سقوط النظام السابق باعتبار بنائهم حكمًا ذاتيًا وإدارة 

حكومية مستقلة وبرملانًا منتخبًا منذ العام 1991". 

مكاسب  للكرد  تحققت  "لقد   ، لـ"الصباح  عزيز،  وأضــاف 

إال  العراق  في  النظام  تغيير  مع  ومعنوية  ومادية  سياسية 

كان  ما  لم يحققوا  أنهم  الكرد  اكتشف  الزمن  مرور  أنه ومع 

بتوجهات  رًا 
ّ
مذك كاملة"،  كحقوق  لديهم  مشروعًا  أو  مطلوبًا 

حقوقهم  الكرد  منح  "بعدم  بغداد  في  املتعاقبة  الحكومات 

للتنصل من التزامات األطراف السياسية إبان فترة املعارضة 

املشتركة للنظام السابق".

 
َّ

إن السليمانية:  من  محمد  نزار  املدني  الناشط  قال  حني  في 

"تجربة إقليم كردستان خالل 32 عامًا مرت بعدة مراحل فمن 

الناحية القومية حصل الشعب الكردي على استقالله وبعض 

املكتسبات وتمكن من إنقاذ نفسه من سلطة البعث التي كانت 

تخطط إلبادة الشعب الكردي"، عادًا " تجربة اإلقليم ناجحة 

أيضًا من  الناضجة  السلبيات غير  في هذا اإلطار مع بعض 

مثل عدم تطبيق املادة 140".

 "كردستان بحاجة إلى تأسيس اقتصاد حر ومحاربة 
َّ

وذكر أن

مع  جــادة  عالقات  إقامة  ضــرورة  إلى  باإلضافة  الفساد، 

بغداد، إذ كان األجدر التبكير بها مباشرة بعد سقوط النظام 

السابق والعمل على إلغاء الطبقية املعيشية بني املواطنني في 

اإلقليم".

رجب  اإلقليم  في  األقليات  بحقوق  املدني  الناشط  ويؤكد 

 "واقع التعايش السلمي في إقليم كردستان 
َّ

عاصي كاكيي أن

وخاصة  األوسط،  الشرق  في  املناطق  بقية  من  بكثير  أفضل 

بعد انتفاضة عام 1991 وتشكيل البرملان، حيث تم تخصيص 

كردستان،  إقليم  برملان  في  لآلشوريني  كوتا  مقاعد  خمسة 

وبعد ربيع عام 2003 شهد برملان إقليم كردستان تغيرًا آخر 

مقعدًا،  عشر  أحد  إلی  خمسة  من  الكوتا  مقاعد  زيادة  وهو 

حيث تم تخصيص خمسة مقاعد للقومية التركمانية ومقعد 

للقومية األرمنية في إقليم كردستان".

فبني  كردستان،  إقليم  في  الدينية  الحرية  بخصوص  أما 

 "الحريات الدينية ساعدت على بروز 
َّ

كاكيي، لـ"الصباح"، أن

مجموعات كشفت عن هويتها الدينية وتم قبولها من الناحية 

االجتماعية طيلة تلك الفترة وفي العام 2015 تم تشريع قانون 

إقليم  في  والقومية  الدينية  املكونات  حقوق  لحماية   5 رقم 

وأصبح  املذكور  القانون  إلی  االستناد  تم  حيث  كردستان، 

واليهودية  والبهائية  الزرادشتية  للديانات  ممثلون  هناك 

الدينية في  املندائيني في وزارة األوقاف والشؤون  والصابئة 

حكومة إقليم كردستان العراق، وجميع األديان في كردستان 

تمارس طقوسها من دون معوقات أو تحديات".

2500

 الخطة 
َّ

ة العليا في النجف األشرف، إلى أن
َّ

لفتت اللجنة الزراعي

الصيفية للمحافظة ستكون حصرًا ملحصول الشلب الذي تشتهر 

أوائل  سيبدأ  الذي  ملوسمه  استعدادًا  عدة  توصيات  معلنة  به، 

شهر حزيران املقبل. 

وقال النائب األول ملحافظ النجف هاشم الكرعاوي في حديث 

 التوصيات التي وضعتها اللجنة ويجب إيصالها 
َّ

لـ"الصباح": إن

بتحديد  تلخصت  الحالي،  األسبوع  خالل  الزراعة  وزارة  إلى 

املائية،  الحصص  من  املحافظة  تحتاجها  التي  الفعلية  الكمية 

على أن تبدأ اإلطالقات من وزارة املوارد املائية في العاشر من 

شهر حزيران املقبل.

 التوصيات أكدت على مديرية زراعة النجف تحديد 
َّ

وأضاف أن

للبدء  املحصول،  مزارعو  يحتاجها  التي  البذور  وكمية  نوعية 

بتوزيعها بينهم منتصف الشهر املقبل، إضافة إلى ضرورة تسلم 

وزارة التجارة وشركات البذور في وزارة الزراعة، املحصول من 

 الخطة الصيفية للمحافظة ستكون ملحصول 
َّ

مزارعيه، مؤكدًا أن

الشلب حصرًا، بسبب الوضع املائي الصعب الذي تعانيه البالد.

لترشيد  فنية  خططًا  البالد  تبني  بضرورة  الكرعاوي  ونــوه 

بها  تمر  التي  الخانقة  املائية  األزمــة  ظل  في  املياه  استهالك 

 النجف كانت األولى في 
َّ

للموسم الرابع على التوالي، الفتًا إلى أن

بزراعة  نجاحها  عقب  املحافظات،  بني  املياه  استهالك  ترشيد 

التجاوز  دون  والصيفية،  الشتوية  للمحاصيل  مساحتها  كامل 

خططًا  اعتمادها  نتيجة  لها،  املحددة  املائية  الحصة  على 

املختصة  الدوائر  بني  بالتعاون  املياه  استهالك  لترشيد  محكمة 

والجمعيات الفالحية ومزارعي املحافظة.

ملجلس  ة 
ّ

العام األمانة  بقرار  املدارس  شمول  التربية  وزارة  نفت 

شهر  خالل  الرسمي  الدوام  ساعات  بتقليص  القاضي  الــوزراء 

رمضان املبارك ساعة واحدة. 

بتصريح  السيد  كريم  ــوزارة  ال باسم  الرسمي  املتحدث  وقــال 

العامة  األمانة  أعلنته  الذي  الدوام  تقليص  قرار   
َّ

إن لـ"الصباح": 

ملجلس الوزراء ال يشمل دوام املدارس، بل مديريات تربية بغداد 

واملحافظات أسوة بمؤسسات الدولة، التي تم تقليص الدوام فيها 

ساعة واحدة. وكانت األمانة العامة ملجلس الوزراء قد وجهت يوم 

األربعاء املاضي، بتقليص الدوام الرسمي في مؤسسات الدولة، 

ساعة واحدة، إما في بداية الدوام أو نهايته. 

الدوام  على  تعتمد  البالد  مدارس  أغلب   
َّ

فإن تربويني،  وبحسب 

األبنية  أعــداد  في  الحاد  النقص  بسبب  والثالثي،  الثنائي 

الدوام فيها، تؤثر سلبًا   عملية تقليص ساعات 
َّ

أن املدرسية، بيد 

في الوقت الخاص بكل حصة دراسية. في سياق آخر، أفاد مدير 

لـ"الصباح"  بحديث  الكالبي  قيس  الدكتور  الثانية  الكرخ  تربية 

 مديريته تتابع واقع حال املدارس من خالل تقديم مؤشرات 
َّ

بأن

لتقييم األداء الخارجي لها بالتنسيق مع قسم اإلشراف التربوي 

في الوزارة.

وكشف عن تشكيل لجان رئيسة وفرعية للتقييم داخل املدارس، 

ملؤشرات  وفقًا  وتعزيزها  القوة  نقاط  أبرز  على  الوقوف  بهدف 

بالفصل  الخاصة  التقييم  خطة  ضمن  أعدت  ومقاييس  ومعايير 

الدراسي الثاني، بهدف تقويتها مع معالجة نقاط الضعف وإيجاد 

البدائل املوضوعية لتقوية أداء إدارات املدارس ومالكاتها. 

 اإلجراء سيسهم في تنشئة جيل متقدم علميًا من 
َّ

وأكد الكالبي أن

خالل دعم املالكات التربوية والتركيز على نقاط القوة ضمن كل 

مدرسة من أجل خلق روح املنافسة بينهم والتي تصب في مصلحة 

تطوير العملية التعليمية في البالد.
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أحرق محتجون 

اعتصموا، أمس 

الجمعة، أمام مصرف 

لبنان، في شارع 

الحمراء في العاصمة 

بيروت، اإلطارات 

رفضًا لحجز ودائعهم 

من قبل املصارف.

من جهتها، قالت 

الوكالة الوطنية 

 املعتصمني، 
َّ

لإلعالم إن

وهم ينتمون إلى 

مجموعة ”صرخة 

املودعني“، أطلقوا 

املفرقعات النارية 

باتجاه مصرف لبنان 

قبل إشعال اإلطارات.

}

وال  ناعمة،  حربًا  تعد  لم  ة 
َّ

الصيني توك»  «تيك  على  الحرب 

سياسة مضادة تكتفي بالحديث عن األمن القومي األميركي، 

والصراعات  الكبرى،  السياسات  من  ــزءًا  ج أضحت  بل 

ة 
َّ

الغربي الدعوات  التي تدور على األرض، وبما يجعل  الكبرى 

من  الخوف  بعوامل  محكومة  تطبيقاته  لحظر  واألميركية 

هيمنة تلك التطبيقات على أسواق االتصاالت، وعلى الدخول 

في  الحكومية  املؤسسات   
ّ

تخص التي  البيانات  مشاركة  في 

ألغراض  استخدامه  من  الخوف  إلى   
ً
وصــوال ــدول،  ال تلك 

األوروبية  البرملانات  بعض  دعا  ما  وهو  والدعاية،  التجسس 

على  توك»  «تيك  تطبيق  استخدام  تمنع  قوانني  تشريع  إلى 

كما  الرسمية،  املؤسسات  تلك  في  العاملني  املوظفني  أجهزة 

 عما تطالب به جهات أميركية 
ً
في بريطانيا والنرويج، فضال

من ضرورة الدعوة إلى أن تتخلى شركة «بايت دانس» املالكة 

«حظرًا  ستواجه  أنها  أو  بالصني،  عالقتها  عن  توك»  لـ»تيك 

إلى  ل 
ّ

يتحو األمــر  جعل  وهو   «
ً
شامال

املشتركني  فأعداد  عــام،  رأي  قضية 

في تطبيقاته يزدادون بشكٍل متسارع، 

بلغ  إذ  املتحدة،  الواليات  في  السيما 

مستخدموه 150 مليون مشترك.

بات  للنعومة  الــعــابــر  الــخــوف  ــذا  ه

األميركية،  للسياسة  قلق  مــصــدر 

الصني  مسار  كبح  فــي  ولتوجهاتها 

ـــارة  ــاري والــتــكــنــولــوجــي، وإث ــج ــت ال

السياسية  طموحاتها  بشأن  املخاوف 

ق بموضوع 
ّ
يتعل ما  السيما  والعسكرية، 

في  لروسيا  الصني  ــم  ودع ــوان»  ــاي «ت

الشركة   
َّ

أن ورغم  األوكرانية،  الحرب 

على  بالحفاظ  وعودًا  مت 
ّ

قد الصينية 

مدمني  لـ»املراهقني»  النفسي  األمن 

وضمانات  ـــوك»  ت «تــيــك  تطبيقات 

 الحفاظ على الطابع االستثماري االقتصادي والعلمي 
ّ

تخص

 شكوك كثيرة، 
َّ

 ذلك يظل محط
َّ

أن  
ّ

إال «تيك توك»  لتطبيقات 

تضع  حسابات  وإلى  وسياسية،  أمنية  قــراءات  إلى  ويخضع 

تتعلق  التي  القضية  من  أكبر  التكنولوجي  التنافس  موضوع 

مظاهر  تتبدى  إذ  التعبير،  وبحرية  االقتصادية،  بالقيمة 

الصراع الصيني األميركي بشكٍل واضح، من خالل الضغط 

إلى  تسعى  وأمنية،  سياسية  جهات  به  تقوم  الذي  السياسي 

حذف التطبيق، ودعوة املستثمرين إلى سحب استثماراتهم، 

الشركة  أصول  فيها  تكون  جديدة،  اتفاقية  صياغة  إلى  أو 

يفرضه  أن  أراد  ما  وهو  األميركية،  السيطرة  تحت  الصينية 

ينظر  كان  والذي  ترامب،  دونالد  السابق  األميركي  الرئيس 

إلى صراع أميركا مع الصني بأنه الصراع الستراتيجي الذي 

يهدد وجود «األمة األميركية».

ة دميتري بيسكوف على 
َّ

ق املتحدث باسم الرئاسة الروسي
ّ
عل

دعوة تلقتها الشركة املشرفة على تشغيل «السيل الشمالي» 

للمشاركة في عملية انتشال «الجسم املجهول» املوجود قرب 

مكان تفجير األنابيب.

وقال بيسكوف: إنه خبر إيجابي طبعًا لكن يجب تحديد ماذا 

يعني ذلك وهل ستتم مواصلة التحقيق.

 Nord شركة  الدنماركية  السلطات  دعت  سابق  وقت  في 

Stream 2 AG املشغلة لخط أنابيب الغاز ”السيل الشمالي“، 

للمشاركة في عملية انتشال ”جسم مجهول“ تم العثور عليه 

بالقرب من مكان تفجير األنابيب.

 ما الذي سيكون وراء 
َ

نر وأضاف بيسكوف، ”حسنا، دعونا 

خبرًا  هذا  يعتبر  ــح،  األرج على  الحالي  الوقت  في  هــذا، 

إيجابيًا. إنها أخبار إيجابية عندما تتم دعوة مالك األنبوب 

 الجسم الذي 
َّ

للقيام بخطوات مهمة جدًا في التحقيق، ألن

تم العثور عليه بالفعل يقع بالقرب من خط تقاطع األنابيب 

وقع  معروف  هو  وكما  الحساسية،  غاية  في  مكان  وهــو 

التفجير بالقرب من نقطة تقاطع لألنابيب. من املهم للغاية 

أن يتم في إطار التحقيق، تحديد نوع الجسم الغريب وهل 

يجب  عالقة.  له  األغلب  على  اإلرهابي.  بالعمل  مرتبط  هو 

مواصلة التحقيق“. 

شفافًا  يكون  أن  يجب  التحقيق   
َّ

أن إلى  بيسكوف  ــار  وأش

 ويجب أن تشارك فيه كل الدول املعنية.
ً
وشامال

 
َّ

وفي وقت سابق، رجح الرئيس الروسي فالديمير بوتني، بأن

منفذي الهجوم على خطوط الغاز زرعوا عدة عبوات ناسفة 

لتنفيذ هجومهم اإلرهابي، لكن بعضها لم ينفجر.

وقال بوتني، خالل مقابلة على قناة ”روسيا 1“: ”على ما يبدو 

بأنه تم زرع عدة عبوات ناسفة. هناك شيء ما انفجر وشيء 

لم ينفجر. ليس من الواضح ما هي األسباب“.

ة 
َّ

الغربي العقوبات  جميع  برفع  مطالبتها  الصني  دت 
َّ

ــد ج

إلى  مشيرة  ــرط،  ش أو  قيد  دون  ســوريــا  على  املفروضة 

طويلة  األضــرار  يعالج  ال  منها  لجزء  املؤقت  التعليق   
َّ

أن
 

األمد التي تسببها.

قنغ  املتحدة  األمم  لدى  الدائم  الصني  مندوب  نائب  وقال 

 
َّ

إن سوريا:  بشأن  الدولي  األمــن  ملجلس  جلسة  في  شوانغ 

بعد  العقوبات  من  لجزء  مؤقتًا  تعليقًا  أعلنت  الغربية  الدول 

الزلزال املدمر الذي ضرب سوريا الشهر املاضي، لكن هذه 

الذي  املمنهج  الضرر  تغطي  أن  يمكن  ال  املؤقتة  اإلجــراءات 

تسببه العقوبات طويلة املدى، وبالتالي على الدول املعنية رفع 

على  سوريا  عن  الجانب  أحادية  القانونية  غير  العقوبات  كل 

بعد  الحاصل  التفاقم  ووقف  شروط،  أو  قيود  أي  دون   الفور 

هذه الكارثة اإلنسانية.

فجر  الدولي  حلب  مطار  على  اإلسرائيلية  الغارة  شأن  وفي 

قلق  عن  الصيني  املندوب  نائب  أعــرب  املاضي،  األربعاء 

بالده العميق جراء هذه االعتداءات، وشدد على وجوب عدم 

أراضيها،  وسالمة  سوريا  سيادة  احترام  ووجوب  تكرارها 

مهمة،  مدنية  تحتية  بنية  يعتبر  املطار  هذا   
َّ

أن إلى  الفتًا 

ضمان  ويجب  اإلنسانية  اإلمـــدادات  لنقل  رئيسًا  ومحورًا 

األجنبية  للقوات  الصني  دعوة  قنغ  وجدد  له.  اآلمن  التشغيل 

العسكري  إنهاء وجودها  إلى  شرعية  غير  املتواجدة بطريقة 

غير القانوني في سوريا ووقف نهب ثرواتها الطبيعية.

ودعا نائب املندوب الصيني املجتمع الدولي إلى دعم مكافحة 

بأي  السماح  وعــدم  تسامح،  أي  دون  سوريا  في  ــاب  اإلره

تعود  لن  ألنها  فردية  ألغراض  اإلرهابيني  الستغالل  محاولة 

إال بنتائج عكسية.

لجنة  اجتماعات  الستئناف  الصني  دعم  عن  قنغ  وأعــرب 

تقودها  عملية  في  ممكن  وقت  أقرب  في  الدستور  مناقشة 

والتقارب  السياسية  بالتطورات  بالده  ترحيب  وعن  سوريا، 

بني سوريا ودول املنطقة.

البرملان  من  غاندي،  راهول  ة، 
َّ

الهندي املعارضة  زعيم  رد 
ُ

ط

 
َّ

بعد 24 ساعة من إدانته بالتشهير بسبب تصريح يشير إلى أن

رئيس وزراء البالد، ناريندرا مودي، كان مجرمًا.

التقى أعضاء بارزون في حزب املؤتمر الذي ينتمي إليه غاندي 

صباح أمس الجمعة ملناقشة اإلدانة والحكم عليه بالسجن ملدة 

عامني عندما تلقوا أنباء طرده.

 املحكمة منحته 
َّ

الفور ألن إلى السجن على  ولن يذهب غاندي 

ألغت  وإذا  الحكم.  ضد  استئناف  لتقديم  يومًا   30 ملدة  كفالة 

محكمة االستئناف إدانة غاندي، فيمكنه استعادة مقعده.

شخص  أي   
َّ

فإن الهندي،  القانون  بموجب  أنه  الحزب  ويعلم 

من  تلقائيًا  استبعاده  يتم  عامني  ملدة  بالسجن  عقوبة  يتلقى 

 غاندي، سيكون لديه الوقت 
َّ

العمل كمشرع. لكنها افترضت أن

 من ذلك، أبلغ مكتب 
ً
. وبدال

ً
لالستئناف أمام محكمة أعلى أوال

رئيس مجلس النواب غاندي أنه غير مؤهل للعمل كمشرع بدءًا 

من تاريخ إدانته.

وبدأت القضية بعد مالحظة أدلي بها خالل الحملة االنتخابية 

لعام 2019 سأل فيها غاندي، الوجه البارز لحزب املؤتمر ملاذا 

«كل اللصوص لديهم مودي باعتباره لقبهم املشترك».

اتهمت مارينا تاوبر نائبة رئيس حزب «شور» املعارض في مولدوفا، 

أمس الجمعة، سلطات بالدها بالتحضير لتنفيذ استفزاز عسكري 

ة بريدنيستروفيه غير املعترف بها.
َّ

قرب حدود جمهوري

 «هناك معلومات من أجهزة استخبارات أجنبية 
َّ

وأضافت تاوبر أن

ريسيان،  دوريــن  ــوزراء  ال ورئيس  ساندو  مايا  الرئيسة   
َّ

بأن تفيد 

يعدان الستفزاز عسكري على الحدود مع بريدنيستروفيه. يخطط 

لتنفيذ االستفزاز في يوم 17 نيسان، أي في اليوم الثاني من عطلة 

مالبس  من  بدلة  آالف   10 إرســال  تم  لها،  ووفقًا  الفصح».  عيد 

القوات  ترتديها  لكي  املاضي  األسبوع  رومانيا  إلى  مولدوفًا  شرطة 

الرومانية، التي «ستشارك في النزاع العسكري».

خاصة  شركة  من  الطلب  مؤخرًا،  تم  أنه  أيضًا  «علمنا  وأضافت، 

مهمتنا  للغاية.  مقلقة  إشارة  وهذه  تابوت.  آالف   3 بتحضير  لتقوم 

الروسية،  الدفاع  وزارة  وأعلنت  اإلجرامية».  الخطة  هذه  وقف  هي 

جمهورية  لغزو  استعداداته  يكثف  كييف  نظام   
َّ

أن سابق،  وقت  في 

بريدنيستروفيه، ردًا على مزاعم من كييف بوجود زحف من القوات 

 
َّ

أن إلى  مشيرة  الجمهورية،  تلك  أراضــي  من  انطالقًا  الروسية 

القوات املسلحة الروسية سترد بشكل مناسب على ذلك.

كبيرة  حشودًا  يسجل  الروسي  الجانب   
َّ

أن الروسية  الدفاع  وأكدت 

الحدود  من  بالقرب  كييف  لقوات  العسكرية  واملعدات  لألفراد 

غير  زيــادة  تسجيل  عن   
ً
فضال بريدنيستروفيه،  مع  األوكرانية 

فوق  كييف  لقوات  التابعة  املسيرة  الطائرات  طلعات  في  مسبوقة 

أراضي الجمهورية.

املفاوضات  بــدء  ة 
َّ

اإلسباني الحكومة  أعلنت 

الجوي  ــال  ــج امل مستقبل  بــشــأن  ــرب  ــغ امل ــع   م

ة.
َّ

للصحراء الغربي

التابعة  الدولي  املدني  الطيران  ملنظمة  ووفقًا 

الجوي  املجال  يشمل   ،(ICAO) املتحدة  لألمم 

باإلضافة  للمغرب  الجنوبية  املقاطعات  أراضي 

ذلك  في  بما  األطلسي،  املحيط  من  جزء  إلى 

جزر الكناري، وتضم عدة مطارات في املناطق 

الجنوبية، مثل الداخلة والعيون والسمارة.

تحت  كان  الذي  للصحراء،  الجوي  املجال  وكان 

ملك  بني  نقاش  موضوع  اإلسبانية،  السيطرة 

إسبانيا  حكومة  ورئيس  السادس  محمد  املغرب 

الرباط  األخير  زار  عندما  سانشيز،   بيدرو 

في أبريل 2022.

وأكدت الحكومة اإلسبانية في رد على سؤال من 

جزر  يمثل  الذي  كالفيجو  فرناندي  السيناتور 

 ”املفاوضات مع املغرب بدأت في هذا 
َّ

الكناري أن

املوضوع“.

 السيطرة على املجال الجوي 
َّ

على الرغم من أن

هيئة  وقــعــت  فقد  إسبانيا،  أيـــدي  فــي  كــانــت 

 ،ENAIRE ــة،  ــي األوروب الــدولــة  في  املــطــارات 

 ،ONDA املــغــربــيــة،  نظيراتها  مــع   اتفاقية 

لتنسيق التحركات.

اإلقليمي  املراقبة  مركز  منح  االتفاقية  وشهدت 

التابع لـONDA في الدار البيضاء تفويضًا أوليًا 

للرحالت الجوية التي تدخل وتخرج من مطارات 

إلى  تسليمها  قبل  والسمارة،  والداخلة  العيون 

مراكز املراقبة في جزر الكناري.

تعد اتفاقية املجال الجوي واحدة من العديد من 

الخطوات التي يتخذها البلدان لتعزيز العالقات 

عامي  بني  الدبلوماسية  التوترات  من  عام  بعد 

2021 و2022.

البوليساريو  زعيم  إسبانيا  استضافة  فبعد 

الثنائية  العالقات  شهدت  غــالــي،  إبراهيم 

قبل  تقريبًا،  ــام  ع ــدة  مل فــتــورًا  البلدين  بــني 

 ،2022 ــام  ع ـــل  أوائ ملجاريها  املــيــاه  تــعــود  أن 

ــًا خــطــة املــغــرب  ــا رســمــي ــي ــان ـــم إســب  مـــع دع

بشأن الصحراء الغربية.

كبير،  بشكل  التعاون  تحسن  الحني،  ذلك  ومنذ 

وكان آخرها االجتماع رفيع املستوى بني البلدين 

التعاون  برامج  من  العديد  توقيع  شهد  الــذي 

التجارة  مثل  رئيسة،  مجاالت  في  الجديدة 

والهجرة.

 الواليات 
َّ

كشف مسؤول أميركي عن أن

اتفاق  ــى  إل توصلتا  وكــنــدا  املتحدة 

مسار  بتحويل  البلدين  لكال  يسمح 

وقت  في  حدودهما  من  اللجوء  طالبي 

تصاعدت فيه الهجرة.

يعلنها  أن  املقرر  من  التي  والصفقة 

ورئيس  بايدن  جو  األميركي  الرئيس 

أمس  ترودو،  جاستني  الكندي  الوزراء 

الجمعة بعد لقائهما في أوتاوا، ستسمح 

طريق  في  املهاجرين  بإعادة  لكندا 

روكسهام، وهو نقطة عبور غير رسمية 

شهيرة من نيويورك للمهاجرين الذين 

يطلبون اللجوء فيها.

تقديم  على  كندا  وافقت  املقابل،  وفي 

برنامج جديد قانوني لـ15000 مهاجر 

والدمار  واالضطهاد  العنف  من  فروا 

الجنوبية  أمــيــركــا  فــي  االقــتــصــادي 

والوسطى، حسب ما قال املسؤول، مما 

القانوني  غير  العبور  ضغط  من  يقلل 

إلى الواليات املتحدة من املكسيك.

للواليات  الشمالية  ــدود  ــح ال وعــلــى 

لكندا  االتفاقية  ستسمح  املتحدة، 

املتحدة  الــواليــات  مهاجري  بــإعــادة 

نظام  مع  حظهم  تجربة  قرروا  الذين 

 من الفوز بالحماية 
ً
اللجوء الكندي بدال

في الواليات املتحدة.

منذ  تضغط  تـــرودو  حكومة  وكــانــت 

لعام  الهجرة  معاهدة  لتوسيع  شهور 

تحد  والتي  املتحدة  الواليات  مع   2004

يمكن  الذين  اللجوء  طالبي  عدد  من 

حــدودهــا  عند  ترفضهم  أن  لكندا 

 
َّ

أن إال  املتحدة.  الواليات  إلى  وترسلهم 

املسؤولني األميركيني، وحتى وقت ليس 

ببعيد كانوا يرفضون إجراء أي تعديل 

على املعاهد.
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املطالبات  حجم  األخيرة،  اآلونة  في  وتضاعفت 

العديد من املختصني والخبراء في  التي أطلقها 

مختلف املجاالت، على ضرورة تكثيف اإلجراءات 

التغييرات  مواجهة  إلــى  الهادفة  الحكومية 

والتقليل   ، التصحر  زحف  من  والحد  املناخية، 

الزراعي،  الواقع  على  األمــر  ذلك  أضــرار  من 

السيما بعد املخاوف التي اطلقتها في وقت سابق 

التصحر  ومكافحة  الغابات  دائــرة  عام  مدير 

«مساحة   
َّ

أن إلى  لفتت  التي  الزراعة،  وزارة  في 

أي ما  تبلغ 27 مليون دونم،  األراضي املتصحرة 

محذرة  البالد،  مساحة  من   %  15 قرابة  يعادل 

تعد  العراق  مساحة  من   %  55 يقارب  ما   
َّ

أن من 

أراضي مهددة بالتصحر».

بجامعة  الزراعية  الهندسة  علوم  كلية  عميد 

ــداد، الــدكــتــور كــاظــم ديــلــي حــســن، يــرى  ــغ ب

املائي  «الــشــح   
َّ

أن لـ»الصباح»  حديثه  ــالل  خ

دراسات  لديها  املــوارد  وزارة   
َّ

وأن حديثًا،  ليس 

 
َّ

أن غير  األزمــــة،  تلك  ملــواجــهــة  ستراتيجية 

مع  الدبلوماسي  التفاهم  هو  باملوضوع  األساس 

وفقًا  املائية  الحصص  ــالق  وإط الــجــوار،   دول 

ملا يحدده القانون الدولي».

في  هائل  انخفاض  ــود  وج إلــى  حسن،  ــار  وأش

ال  ذلك  وازاء  والفرات،  دجلة  نهري  مناسيب 

يمتلك العراق سوى استخدام التقانات الحديثة 

السيما  الزراعي،  اإلنتاج  ديمومة  بهدف  للري، 

طرحنا  وقــد  بــالــرش،  ــري  وال بالتنقيط  ــري  ال

ضرورة  إلى  خلص  السابق،  الوقت  في  مشروعًا 

األكثر  ــي  األراض الزراعة  وزارة  تستهدف  أن 

خصوبة في البالد لديمومة إنتاجها وزيادة الغلة 

ما  عــادة  غلة  األعلى  ــي  األراض  
َّ

أن حيث  فيها، 

بنجاح  سيسهم  األمر  وهذا  إنتاجًا،  أعلى  تعطي 

وستؤدي  للوزارة،  املوسمية  الزراعية  الخطط 

في  الضرورية  املحاصيل  توفير  إلــى  بالتالي 

األسواق املحلية وتقلل من حجم االستيراد».

وتشجيع  دعــم  ضـــرورة  على  حسن  شــدد  كما 

الصحراوية  األراضـــي  في  الــزراعــة  عمليات 

بكميات  تتوفر  التي  الجوفية  املياه  واستغالل 

في  كاشفًا  املناطق،  تلك  من  العديد  في  كبيرة 

من  دونم  مليوني  قرابة  زراعة  عن  الصدد  هذا 

بني  الواقعة  الصحراوية  املناطق  في  الحنطة 

الري  لنظام  ووفقًا  والنجف،  كربالء  محافظتي 

بالرش.

إلى  الزراعية،  الهندسة  علوم  كلية  عميد  وأشار 

ومختصون  خبراء  أعدها  لدراسات  ووفقًا  أنه 

السيما  كبيرة،  جوفية  مياهًا  لديه  العراق  فان 

في مناطق السماوة التي تعد أدنى نقطة ويمكن 

أصناف  ــة  زراع في  كبيرة  بدرجة  استغاللها 

نجحت  التي  كربالء  تجربة  واستنساخ  مهمة، 

صحراوية  أراٍض  استغالل  في  سنتني  خــالل 

شاسعة.

بشكل  تعمل  الحكومة  ان  الــى  حسن،  وأشــار 

تبخل  أن  اتوقع  وال  الخدمي،  الجانب  في  جيد 

السلة  لتأمني  ــي  ــزراع ال الجانب  فــي  بــشــيء 

وزارة  تخطيط   
َّ

أن مؤكدًا  للمواطنني،  الغذائية 

التي  املجاالت  مختلف  في  جدًا  سليم  الزراعة 

املواد  من  الداخلية  املتطلبات  توفير  شأنها  من 

مؤكدًا  البالد،  في  زراعتها  يمكن  التي  الغذائية 

الزراعي  الواقع  لتطوير  األساسي  الهدف   
ّ

أن

التقانات  استخدام  من  الفالحني  تمكني  هو 

األراضي  غلة  تضاعف  ان  يمكن  التي  املتطورة 

املنتجات  من  املحلية  السوق  احتياجات  وتوفير 

 الزراعة حزمة متكاملة 
َّ

الزراعية، مشيرًا إلى أن

لكن  الذكية/  واألسمدة  الحديثة  التقانات  من 

على  كبير  بشكل  يعتمد  املــزارع  مــازال  لألسف 

بمجرد  قيمتها  من   50% تفقد  التي  األسمدة 

إلى  التوجه  ضرورة  على  مشددًا  استخدامها، 

والذكية  الحيوية  واألسمدة  العضوية  الزراعة 

الحديثة  التقانات  تلك  على  املــزارع  وتثقيف 

لزيادة الغلة واإلنتاج.

وكان املستشار في وزارة الزراعة، الدكتور مهدي 

لـ»الصباح»  ضمد القيسي، أشار في وقت سابق 

 «هوية العراق زراعية وستبقى كذلك، وأن 
َّ

إلى أن

متوفرة  القطاع  بهذا  النهوض  مقومات  جميع 

شريطة تغيير الخطط والبرامج والستراتيجيات 

استخدامات  وتقنني  ترشيد  الــى  تهدف  التي 

وقلة  املياه  وأزمة  يتالءم  الذي  وبالشكل  املياه، 

اإليرادات الواردة إلى البلد».

يمكن  التي  املخاطر  بحجم  القيسي،  وأقــر 

التغييرات  جــراء  الــزراعــي  القطاع  تواجه  ان 

بشكل  أثرت  التغييرات  تلك   
َّ

أن مؤكدًا  املناخية، 

كبير على هذا القطاع وتسببت بخسائر واسعة، 

الري  صــوب  كامل  بشكل  التحول  ينبغي  لــذا 

بالرش والتنقيط والري السطحي املطور.

 

واصلت دول الخليج مد ودائعها لدى البنك املركزي املصري 

كان آخرها، مد الكويت واإلمارات لتصل إلى 2.6 مليار دوالر.  

الخارجي  الوضع  تقرير  في  املصري  املركزي  البنك  وأعلن 

يمثل  دوالر  مليون   658.5 أجل  مد  عن  لالقتصاد املصري، 

إلى  دوالر  مليار  بقيمة  إماراتية  وديعة  من  املتبقي  الرصيد 

أغسطس 2027 بدال من أغسطس 2022.

بقيمة  كويتية  وديعة  آجال  مد  املصري  املركزي  أعلن  وأيضًا 

سبتمبر  من  بدال   2023 سبتمبر  حتى  عام  ملدة  دوالر  مليار   2

الكويتية،  الصناعات  اتحاد  إدارة  مجلس  عضو  وقال   .2022

 العالقات املصرية 
َّ

املهندس خالد عبد الغني العبد الغني: إن

تــدرس  الكويت  وشــركــات  صــورهــا،  أفضل  فــي  الكويتية 

االستثمار في مصر.

 
َّ

أن الكويتية  الصناعات  اتحاد  إدارة  مجلس  عضو  وأوضح 

بمصر،  الصناعة  في  االستثمار  تريد  كويتية  شركات  هناك 

وأيضًا نقل تجارب مصر الصناعية إلى الكويت.

وسبق أن مدت ثالث دول خليجية آجال ودائعها لدى مصر وتم 

السعودية  دول  وهى   ،2022 نوفمبر  نهاية  في  ذلك  إعــالن 

خليجية  دول   3 ــع  ودائ إجمالي  وبلغ  والكويت،  واإلمـــارات 

البنك املركزي املصري  (اإلمارات والكويت والسعودية) في 

للبنك  لتقرير  وفقا   ،2022 يونيو  بنهاية  دوالر  مليار   14.961

املركزي املصري.

الدول  ودائع  تتوزع  املصري،  املركزي  البنك  بيانات  وبحسب 

التي  وقطر،  والكويت  ــارات  واإلم السعودية  وهي  الخليجية 

تمويالت  بني  دوالر،  مليار   28 نحو  إلى  مجملها،  في  تصل 

الودائع  قيمة  تبلغ  فيما  مليار دوالر،   13 بقيمة  قصيرة األجل 

بيانات  بحسب  دوالر،  مليار   14.961 األجل  وطويلة  متوسطة 

رسمية. وتسجل الودائع اإلماراتية النصيب األكبر من مجمل 

الودائع لدى البنك املركزي املصري، بقيمة 10.661 مليارات 

تتوزع بني 5.661 مليارات دوالر ودائع متوسطة وطويلة  دوالر 

األجل، و5 مليارات دوالر ودائع قصيرة.

 10.3 بقيمة  الثاني  املركز  في  السعودية  الــودائــع  ــاءت  وج

متوسطة  ودائع  دوالر  مليارات   5.3 بني  تتوزع  دوالر  مليارات 

وطويلة األجل و5 مليارات دوالر ودائع قصيرة.

وبحسب ما أورده تقرير الوضع الخارجي لالقتصاد املصري، 

جاءت الكويت في املركز الثالث بقيمة 4 مليارات دوالر ودائع 

مليارات   3 بقيمة  فجاءت  قطر  أما  األجل،  وطويلة  متوسطة 

دوالر ودائع قصيرة األجل.

 

واالســتــشــارات  لــلــدراســات  املستقبل  «عـــراق»  مؤسسة  أعلنت 

لشهر  السنوية  التضخم  نسبة  ارتفاع  الجمعة،  أمس  االقتصادية، 

كانون الثاني للعام 2023 لتبلغ أكثر من 8.2 % وهو االرتفاع األعلى 

بالعراق منذ سنوات.

التضخم  نسبة   
َّ

إن تقرير:  في  العبيدي  منار  املؤسسة  رئيس  وقال 

السنوية بقطاع األغذية بلغت 10.4 % ، بينما بلغت نسبة التضخم 

السنوية بقطاع النقل بواقع 13.9 %.

إمــدادات  قطاع  في  فبلغت  التضخم  نسب  في  ارتفاع  أعلى  أما 

الكهرباء واملياه، إذ ارتفعت بنسبة 34 % مقارنة مع العام السابق، 

وفقًا   ،%  1.6 سوى  ترتفع  فلم  اإليجارات  في  التضخم  نسب  أما 

«القطاعني   
َّ

أن إلى  تقريرها  في  املؤسسة  أشــارت  كما  للتقرير. 

قطاع  هما  التضخم  نسب  في  انخفاضًا  شهدا  اللذين  الوحيدين 

االتصاالت الذي انخفض بنسبة 11 % ، وقطاع خدمات الصيانة 

الذي انخفض بنسبة 1.4 %.

 

الحلة  نسيج  مصانع  افتتحت 

بمحافظة بابل، وضمن خطتها 

الحالي،  للعام  االستثمارية 

ــتــاجــيــة جــديــدة   خــطــوطــًا إن

الزراعية  األكــيــاس  لصناعة 

بقياسات أربعة وستة أمتار. 

املصانع  مــديــر  بــذلــك  ـــاد  أف

بتصريح  كامل  محمد  حسان 

 
َّ

أن مــوضــحــًا  ــاح»،  ــب ــص ـــ»ال ل

خطًا  قريبًا  ستفتتح  املصانع 

املواد  حفظ  أكياس  إلنتاج  آخر 

صغيرة  بقياسات  الغذائية 

 
َّ

أن مؤكدًا  وكبيرة،  ومتوسطة 

ستسهم  ــورة  ــذك امل الخطوط 

من  امللحة  الحاجة  تلبية  في 

أحجامها  بمختلف  األكــيــاس 

من   
ً
بدال املحلية  الحاجة  وسد 

استيرادها. 

املستقبلية  املــشــاريــع  وبــشــأن 

تتضمن  انها  ذكــر  للمصانع، 

افــتــتــاح خـــطـــوط انــتــاجــيــة 

الجامبو  ــاس  ــي أك لــصــنــاعــة 

عن   
ً
فضال واحــد،  طن  بسعة 

مادة  لتعبئة  بالستيكية  أكياس 

السمنت وألول مرة في العراق، 

ثان  خط  استالم  الــى  إضافة 

الصناعية،  ــاف  ــي األل ملعمل  

العبوات  ثــرم  ماكينة  ويحوي 

سيبدأ  ـــذي  وال البالستيكية 

وسيوفر  أيضًا،  قريبًا  تشغيله 

الصناعية  األلـــيـــاف  مــــادة 

منتجات  بصناعة  الــداخــلــة 

الديباج وبالتالي يمكن تسويقه 

الديباج،  ملعامل  أولية  كمادة 

عمل  فــرص  توفير  عن   
ً
فضال

ــوات  ــب ــع ــع ال ــم مـــن خــــالل ج

البالستيكية. 

ـــأن املــصــانــع  ــل ب ــام وأفــــاد ك

املالبس  مختلف  حاليًا  تنتج 

الصحة  دوائــر  في  املستخدمة 

والدوائر الخدمية وعلى رأسها 

والبلديات  ـــاء  وامل الــكــهــربــاء 

منتجات  بان  منوهًا  وغيرها، 

نظيرتها  تــنــافــس  ــع  ــان ــص امل

األسعار،  حيث  من  املستوردة 

لجميع  مناسبة  وبخصومات 

يتم  التي  الحكومية  الــدوائــر 

التعامل معها.

 

تسارع النمو االقتصادي في القطاع 

خالل  اليورو  منطقة  في  الخاص 

مستوياته  أعلى   
ً
مسجال آذار  شهر 

حيوية  بفضل  أشهر  عشرة  منذ 

أظهر  مــا  ــق  وف الــخــدمــات،  قطاع 

املشتريات  ملــديــري  فــالش  مؤشر 

بي  إنــد  إس  وكالة  أصــدرتــه  ــذي  ال

غــلــوبــال. وبــلــغ املــؤشــر الـــذي يتم 

استطالع  إلــى  استنادًا  احتسابه 

 52 مع  باملقارنة   54,1 للشركات، 

للشهر  ــادة  زي  
ً
مسجال شباط،  في 

رقم  ويشير  التوالي.  على  الخامس 

النشاط  نمو  إلــى   50 ــن  ع يــزيــد 

دون  رقم  يشير  فيما  االقتصادي، 

إلى تراجع. وقال كريس  العتبة  هذه 

في  االقتصادي  الخبير  وليامسون 

«البيانات   
َّ

إن غلوبال:  بي  إند  إس 

عن  تكشف  املستطلعة  ــرة  ــي األخ

 0,3% بنسبة  زيــادة  يــوازي  مستوى 

ملجمل  املحلي  الناتج  إجمالي  في 

الفصل  مع  باملقارنة  األول»  الفصل 

السابق، وفق ما جاء في بيان.

الحد  عن  ارتفع  «النمو   
َّ

أن وتابع 

العام  نهاية  فــي  املسجل  ـــى  األدن

املرتبطة  املــخــاوف  أن  إذ   ،2022

ومخاطر  الطاقة  ـــواق  أس بــوضــع 

مشيرًا  جزئيًا»،  تــبــددت  الــركــود 

كــذلــك إلــــى تـــراجـــع الــضــغــوط 

سالسل  وضع  وتحسن  التضخمية 

حذر  وليامسون   
َّ

أن غير  اإلمـــداد. 

يواجه  اليورو  منطقة  في  النمو  بأن 

ألنه  الــتــوازن»  في  كبيرًا   
ً
«اخــتــالال

على  حصرية  «شبه  بصورة  يستند 

حني  فــي  الــخــدمــات»  قــطــاع  أداء 

التحويلية  الصناعات  «قطاع   
َّ

أن

متوقف تقريبًا ويجهد للحفاظ على 

مستويات إنتاجه إزاء تراجع الطلب 

تراجع  أخـــرى،  جهة  مــن  حاليًا». 

«تراجع  نتيجة  الصناعي  النشاط 

جديد في حجم الطلبيات الجديدة 

في  املصانع  أصحاب  تلقاها  التي 

إند  إس  وأوضحت  اليورو»  منطقة 

لم  اإلنتاج  مستويات  أن  غلوبال  بي 

تعتمد سوى على «معالجة الطلبيات 

الراهنة».

البلدان،  من   
ّ

كل أداء  صعيد  وعلى 

للشهر  اإلجمالي  النشاط  ازداد 

الثاني على التوالي في كل من فرنسا 

أدنى  كانت  النسبة  أن  ولو  وأملانيا، 

في أملانيا.

وبلغ مؤشر مديري املشتريات لشهر 

في   52,6 مقابل  فرنسا  في   54 آذار 

أملانيا. وعلقت إس إند بي غلوبال أنه 

اليورو  منطقة  مجمل  إلى  بالنسبة 

فيما  آذار  في  التوظيف  نمو  «تسارع 

شهرًا  لـ12  النشاط  توقعات  بقيت 

الشركات  مخاوف  رغــم  إيجابية 

املصرفي  القطاع  صعوبات  حيال 

وارتفاع كلفة االقتراض».

شركة  من  باملاس  فرانزيسكا  ورأت 

هــذه  أن  إيكونوميكس  كــابــيــتــال 

تدفع  أن  يفترض  الجيدة  ــام  األرق

البنك املركزي األوروبي إلى «زيادة 

األشهر  خالل  أكثر  فائدته  معدالت 

املقبلة».

ه «بات من شبه املؤكد 
ّ
أن ولفتت إلى 

أن االقتصاد تقدم في الفصل األول 

القطاع  في  البلبلة  أن  يبدو  فيما   ...

املصرفي تتراجع».

مصرف  من  كولني  بيرت  أن  غير 

«تراجعا طفيفا في  توقع  جي  إن  آي 

الفصول  في  االقتصادي  النشاط 

مشكالت  بقيت  مــا  إذا  املقبلة» 

بعد  مضبوطة  املصرفي  النظام 

وإنقاذ  فالي  سيليكون  بنك  إفالس 

مصرف كريدي سويس.

 

كشف رئيس اتحاد الصناعات العراقي عادل عكاب، أمس الجمعة، 

عن وجود إقبال شديد على التمور العراقية واملواد الغذائية العراقية.

«هناك   
َّ

إن العراقية،(واع):  االنباء  لوكالة  تصريح  في  عكاب  وقال 

أوروبا  خصوصًا  العالم،  دول  لكل  تصديرها  يتم  مادة   (60) قرابة 

مقدمتها  وفــي  العربية  السوق  إلــى  إضافة  وأميركا،  واستراليا 

العصائر (عصائر الكرونجي)».

دبي،  وود  كولف  معرض  في  مشاركة  لدينا  «كانت  عكاب:  وأضاف 

الغذائية  ــواد  وامل العراقية  التمور  على  شديد  إقبال  هناك  وكــان 

وخاصة  املواد  لهذه  دبي  في  منفذًا   22 «وجود  الى  الفتًا  العراقية»، 

شركة فستقة، باالضافة الى وجود املكسرات وغيرها من املواد».

في  املساهمة  العراق  على  عرضت  دولية  منظمات  «هناك   
َّ

أن وأكد 

 هذه 
َّ

الدعم ملشاركة القطاع الصناعي الخاص في الخارج، مبينًا أن

أول مرة في التاريخ يشارك فيها العراق في املعارض الدولية»، حيث 

شارك في مشروع (حالل) في اسطنبول واليوم (كول وود في دبي)، 

الى  إلى اسطنبول، الفتًا  الذهاب  ثم  اثنيا، ومن  إلى  التوجه  وسيتم 

وجود معارض في الرياض والخرطوم».

ــة الــتــي  ــي ــارج ــخ ـــع: «هـــنـــاك الــكــثــيــر مـــن املـــشـــاركـــات ال ـــاب وت

تــرويــج،  هــنــاك  يــكــون  أن  يجب  فعليه  لــلــعــراق،  منافذ   ستفتح 

عبر املشاركات الخارجية».

)



كان  بأنه  السعدون)  (شــارع  املوسوعات  تصف 

الشارع األكثر أناقة ورفاهية، ليس في بغداد، انما 

في كل العراق وربما في فترة ما في املنطقة كلها. 

الذي  الشارع،  بهذا  مــررت  املقال،  هذا  ألكتب 

السنوات  مدى  على  امراضه  أو  تغييراته  راقبت 

املاضية، سيرا وليس بالسيارة.

في  التحرير  ساحة  من  جغرافيا،  الشارع،  ويمتد 

الكرادة،  في  الفتح  ساحة  حتى  الشرقي  الباب 

التحرير  ساحتني:  بني  محصور  أنه  نعرفه  لكننا 

النظام  سقوط  اعالن  شهد  والــذي  والفردوس، 

التمثال  اسقاط  مع   ،2003 نيسان  من  التاسع  في 

اطلقت  والتي  الــفــردوس،  ساحة  في  كان  الــذي 

عليها ملدة اسم (ساحة الحرية) وأصبحت موقعا 

للتظاهرات اليصال طلبات إلى قوات االحتالل أو 

ضدها.. وما أزال اتذكر (اصغر تظاهرة) رأيتها 

في حزيران 2003.

بالكاد  الذي  ابنه  ومعه  العمارة  مدينة  من  والد 

كان في العاشرة من عمره ويحمالن الفتة تطلب 

ما  كل  باع  إنه  وقال  حاجته  عن  سألته  املساعدة، 

اشتداد  مع  فقط  دوالر  وخمسمئة  بالف  يملك 

في  عائلته  مع  بغداد  إلى  املجيء  وقرر  القصف 

امريكية  دورية  واوقفته   2003 نيسان  شهر  بداية 

واعطوه  القليل  املبلغ  منه  اخــذوا  تفتيشه،  وبعد 

ابلغه  كما  بعد،  ما  في  الستعادته  بالعنوان  ورقة 

واعطاني  يرافقهم..  كان  الذي  العربي  املترجم 

 ) سوى  يكن  لم  الذي  العنوان،  له  القرأ  الورقة 

كلمات قذرة)! 

وشهد هذا الشارع (الحواسم) واشهرهم الذين 

ايضا  السعدون)  املحسن  (عبد  تمثال  سرقوا 

في نيسان 2003، وبقي منصته فارغا حتى وضع 

عليها تمثال اخر يشبه القديم، لكنه واستنادا إلى 

اثنان  كان  الشارع،  هذا  في  منه.  اقصر  الخبراء 

كرسي  الستني  مسرح  العراق،  مسارح  اجمل  من 

ومسرح بغداد. االول ضاع بني التغييرات التجارية 

تحول  والثاني  الشارع  يشهدها  التي  القبيحة، 

بسبب االهمال إلى مخزن.

الشارع  هذا  في  تقع  السينما  دور  اجمل  وكانا 

مسارح  إلى  الحصار  سنوات  في  تحولت  والتي 

بصلة  تمت  تكن  لم  التي  التجارية،  للمسرحيات 

إلى  اآلن  وتحولت  العريق  العراقي  املسرح  إلى 

لدرجة  ومزدحمة  كثيرة  ومخازن  تجارية  محال 

اضاعت بريق اهم املكتبات العراقية والتي ال تزال 

في موقعها.

في  تقع  مختلفة  بدرجات  وفنادق  مطاعم  كانت 

للكثيرين،  وجاذبة  نظيفة  وكانت  الشارع  هذا 

خاصة املرضى ومرافقيهم الذين كانوا يأتون إلى 

وال  هنا،  االطباء،  أشهر  عيادات  إلى  املحافظات 

العيادات بعد  يزال هذا الشارع يكافح لبقاء هذه 

إلى  بغداد  في  أخرى  وشوارع  مناطق  تحولت  أن 

والصيدليات  املستشفيات  تضم  (طبية)،  مواقع 

سياحية  شركات  تزال  وال  كانت  األدوية.  ومذاخر 

وطيران عديدة في هذا الشارع والجديد قرأته في 

إعالن أصقه صاحب شركة على زجاجها وتقول 

ويعني  للدوالر)،  السفر  بطاقات  في  نتعامل  (ال 

بالدوالر،  الدينار  تغيير  السفر الجل  بيع بطاقات 

من  الطرفني  واستفادة  البطاقة  إعادة  ثم  ومن 

شهد  السوق! في 2005  الدوالر في  بيع  سعر  فرق 

سيارة  تفجير  خالل  من  ارهابية  عملية  الشارع 

 
ً

رتال تستهدف  كانت  أنها  أساس  على  مفخخة، 

عراقيون  مدنيون  واستشهد  األمريكي،  للجيش 

وتدمرت محال تجارية واحترقت سيارات مدنية.. 

وفي 2008، شهدت ساحة النصر واحدة من أكثر 

وتسببت  دموية،  الظالمية  ة 
َّ

اإلرهابي العمليات 

باستشهاد وجرح العشرات من املدنيني.. 

منها  يــبــدأ  الــتــي  ساحته  ــي  ف ــارع  ــش ال وشــهــد 

 2019، فــي  تشرين  تــظــاهــرات  (الــتــحــريــر)، 

من  املئات  ومضى  طويلة  ألشهر  استمرت  والتي 

وبينهم  الجرحى،  وآالف  شهداء  املتظاهرين 

املتظاهرون  واستمر  دائــم،  بعوق  أصيب  من 

صورهم  سيضم  الذي  املتحف،  افتتاح  ينتظرون 

كما  الــتــركــي،  املطعم  بناية  فــي  ونشاطاتهم 

الوعد  واستمر  السابق،  الحكومة  رئيس  وعدهم 

كان  البناية،  ــرب  ق عمالق  فيليكس  بــاعــالن 

قرب  مع  اهماله   
َّ

وتــم ــرى،  وأخ فترة  بني  يجدد 

القطع  منها  وبقيَّ  الجديدة،  الحكومة  إعــالن 

جدران  تــزال  وال  تسنده!  كانت  التي  الحديدية 

والكرافيتي  الشهداء  بصور  تحتفظ  التحرير  نفق 

الذي  الجدران)،  على  والكتابات  الرسومات   )

تأهيل   
َّ

وتم والتتظاهرات..  املتظاهرون  ابدعها 

ساحة التحرير وحديقة األمة التي تحاول ان تعود 

بغداد  فقدت  ان  بعد  لألسر،  ومتنفسا  متنزها 

في  وصادفني  الخضراء..  مساحاتها  من  الكثير 

الشارع، شخص قذر جدا، وفي مكان يفوح بروائح 

نفاذة كريهة، قرب بناية تحت االنشاء، نائم على 

ايضا..  قذرة  ببطانية  ويتغطى  مباشرة  االرض 

من  اقل  باعداد  ولكن  املتسوالت  كانت  وطبعا، 

قليال،  الشوارع  اطفال  عدد  كان  كذلك  املعتاد، 

وكان عددهم كبيرا جدا حني كان فندق فلسطني 

(ميريديان)، موقعا للشبكات االعالمية والعربية 

مقتل  شهد  نفسه  والفندق  االحتالل،  بدايات  في 

نيسان   8 في  كوسو)  (خوسيه  االسباني  املصور 

 ..2003

عندما بدأت جولتي القصيرة، كانت النافورة التي 

تعمل،  تأهيلها  اعادة  بعد  الفردوس  ساحة  تجمل 

سألت  متوقفة،  النافورة  كانت  انتهيت،  وعندما 

الكهربائي  التيار  أن  الجواب  وكان  السبب  عن 

مقطوع!.

في  أصل  هي  الديموقراطية  أن  البعض  يتصور  قد 

عالقة  من  للديموقراطية  ملا  الفلسفي  الفكر  نشوء 

صحيح،  منه  جــزء  فــي  الــكــالم  ــذا  وه بالحرية، 

نجد  فقد  التعميم،  عليه  يصح  ال  القول  هذا  ولكن 

ألن  ديموقراطية،  ليست  دول  في  نشأت  فلسفة 

رديفة  بأنها  لها  السائد  الفهم  في  الديموقراطية 

تعريفها  في  وحتى  معاصر،  فهم  هو  إنما  للحرية 

بأنها حكم الشعب للشعب، فذلك تعريف لم يقبل به 

الديموقراطية  ضد  افالطون  وكان  الفالسفة،  كل 

وهذا  الناس،  جميع  بني  املــســاواة  تفترض  ألنها 

تتساوق  ما  عادة  الديموقراطية  ألن  يرفضه،  ما 

إرادة  تعني  وال  لها،  وتستجيب  الجمهور  ورغبات 

الفرد  صوت  غيب 
ُ

ت ألنها  حق،  على  أنه  الجمهور 

غير  الناس  بسطاء  من  العامة  وتمنح  الــواعــي، 

ا في إدارة الدولة التي قد تحتاج إلرادة 
ً
الواعني وزن

فردية في القيادة.

بوصفها  الديموقراطية  املفكرين  من   
ٌ

كثير انتقد 

في  لتساويه  للجاهل  االنتخاب  في  الحق  تمنح 

العالم، لذلك يتساوى فيها صوت الجاهل مع صوت 

العالم.املشكلة في رفض الديموقراطية هو البديل، 

فهل البديل هو االستبداد، وهذا بديل غير مضمونة 

فحص)  (هــانــي  املفكر  يــقــول  كما  أو  عــواقــبــه، 

محاسن  من  أفضل  الديموقراطية  «مساوئ  أن 

مقولة  إلــى  عيدنا 
ُ

ي قد  القول  وهــذا  االستبداد»، 

عبدالرحمن الكواكبي في كتابه (طبائع االستبداد) 

العربي  (فكرنا  بعنوان  لنا  بحث  في  فصلناها  التي 

«أن  ومنها:  واأليديولوجية)  الفلسفة  بني  املعاصر 

األمة التي ال يشعر كلها أو أكثرها بآالم االستبداد ال 

الشعب،  «املستبد يسره غفلة  الحرية»، ألن  تستحق 

ألن هذه الغفلة سبيله لبسط سلطانه عليهم».

املفكرين  بعض  دفاع  هو  العربي  فكرنا  في  يثير  ما 

الشيخ  مقدمتهم  وفي  العادل»  «املستبد  فكرة  عن 

أمني  د.عثمان  فصل  الذي  عبده،  محمد  األستاذ 

املصري)  الفكر  ــد  رائ عبده  (محمد  كتابه  في 

ــادل»،  ع مستبد  الشرق  في  ينهض  «إنما  بقوله 

في  سيما  ال  الــفــكــرة،  ــذه  ه تلقي  فــي  يكون  ــد  وق

بإسم  حدثت  التي  الفوضى  بعد  العراقي  مجتمعنا 

يختلف  ال  وربما  مقبوليتها،  يبرر  ما  الديموقراطية 

ملصر  البريطانيني  احتالل  أيام  عبده  محمد  حال 

العراقيني  حال  عن  بالديموقراطية،  تمشدقهم  في 

اليوم ومعاناتهم من تبعات الديمزقراطية التي جاء 

ديموقراطية  لنا  لتنتج  بها،  لنا  األمريكي  اإلحتالل 

(الديموقراطية  سميت  ومــا  للفوضى،  مساوية 

التوافقية) التي كل شغل دعاتها من الساسة املتبنني 

لها خداع الطوائف واألثنيات بأنهم يمثلون مصلحة 

الوطنية  الهوية  مزقت  بشعارات  األثنية  أو  الطائفة 

لصالح الهوية الفرعية.

ستظل فكرة «املستبد العادل» فكرة مثالية تأمل بها 

إمكانية  تمنحهم  ألنها  اإلرادة  مسلوبة  الشعووب 

فكرة  وهــي  والظلم،  الفقر  من  بالخالص  األمــل 

لفكرة  رديفة  ألنــه  بالتقادم،  تسقط  ال  فلسفية 

الزمان  آخر  «سيظهر  الذي  الديانات  في  املخلص 

ا».
ً

لئت جور
ُ

 بعد أن م
ً

فيمأل األرض عدال

من  لنا  قدمته  ما  بكل  اإلسالمية  الفلسفة  تولد  لم 

حضارة وتنوير عقالني في أجواء ديموقراطية، بل 

ولدت في األغلب األعم في أجواء سياسية يحكمها 

الفارابي  أو  الكندي  حاكم مستبد، فلم تكن فلسفة 

باجة  ابن  أو  طفيل  ابن  أو  الغزالي  أو  سينا  ابن  أو 

أجــواء  في  نشأت  قد  خلدون  ابــن  أو  رشــد  ابــن  أو 

ديموقراطية وال فضاء للحرية كما هو اليوم، ولكنها 

نشأت في أوساط تحترم العلوم وأهميتها في تقدم 

«اآلخر»  بأن  تؤمن  أوساط  والحضارات.  الشعوب 

تحقيق  في  يخدمنا  ما  علومه  في  تكون  قد  املختلف 

األفضل لصالح بناء حضارتنا.

هناك  الديموقراطية  املجتمعات  في  أن  نعرف  كلنا 

من  العكس  على  ــاء،  ــط األخ لتصحيح  إمكانية 

ولكن  االستبداد،  كنف  في  تعيش  التي  املجتمعات 

ا 
ً

تحضر أكثر  الديموقراطية  املجتمعات  جعل  ما 

للعلم  احترامها  هو  املعاصر  عاملنا  في  ا 
ً

وتقدم

متساوون  الجميع  وأن  للقانون،  وطاعتها  والعلماء 

في الحقوق والواجبات، وال ميزة لشخص على آخر 

ا 
ً

مهما كان أصله وعرقه وطائفته، لذلك نجد مفكر

بالغرب  مثل (رفاعة رافع الطهطاوي) في إعجابه 

ومحاولته  التحديد،  وجه  على  الفرنسي  والفكر 

والحريات  العلم  عن  ــالم  اإلس دفــاع  عن  الكشف 

واملساواة.

ا يتحرك من جميع الجهات 
ً

ا حر
ً

تبقى الفلسفة فكر

يقول  كما  اإلبعاد،  إلغاء  بقصد  الجهات  جميع  إلى 

الفضاء  في  تعمل  قد  ولكنها  صالح،  مدني  أستاذنا 

فقر  من  الفكر  انتشال  على  أصحابها  ويعمل  املتاح 

التبعية إلى غنى الحرية املسؤولة.

وإيهام  القيود  كسر  ا) 
ً
(أحيان الفيلسوف  مهمة 

حضوره  فقده 
ُ

ي تملق  دون  من  بالتأييد  السلطة 

العقالني، بقصد كسر املغاالة في خطابها السكوني، 

واستكمل  باجة  وابن  طفيل  وابن  الفاربي  فعل  كما 

مسيرتهم ابن رشد في دفاعه عن العقالنية.

التحرير  ساحة  تحولت  ناجحة،  تجميلية  عملية  في 

جواد  للفنان  التحرير  بنصب  تليق  فنية  قطعة  إلى 

سليم، وتمثال األم للفنان خالد الرحال وجدارية الفنان فائق 

فأصبحت  االهتمام،  هذا  استحقت  نفيسة  كنوز  أية  حسن، 

مزارا شعبيا يحمل الفن والتاريخ واالبداع.

الجهات  بــني  التعاون  قيمة  عــن  كشف  عناية  مــن  تــم  ومــا 

الحكومية، ممثلة بامانة بغداد، واألهلية ممثلة رابطة املصارف 

والعتبة الحسينية .

ساحة  من  قريبا  وننتقل  التجربة  نكرر  أن  نستطيع  هل  ترى 

التحرير، لتطوير منطقة البتاويني؟

شارع  من  يبدأ  ــذي  وال املنطقة  من  زقــاق  ألول  نظرنا  وإذا 

التراثية  البيوت  التحرير سنرى صفا من  السعدون قرب نفق 

املنتظمة بخط مستقيم، بخشب الشناشيل واألبواب الخشبية، 

البيوت  ويمكن ان يتحول هذا الزقاق إلى مجمع من 

التراثية، تكون عائديتها للدولة وتصبح مشاغل فنية، 

أو متاحف تراثية.

معالم  ألهــم  الحياة  اعـــادة  كسبنا  بذلك  ونــكــون 

التي  السيئة  السمعة  البغدادية، وكذلك نتخلص من  البيوتات 

قلب  وفي  النهار  وضح  في  املخدرات،  تجارة  بانتشار  اقترنت 

املستثمرين  ستشجع  فإنها  الخطوة،  هذه  بدأنا  وإذا   . بغداد 

املعالم  على  لالبقاء  حكومية  رؤية  وفق  اخرى  ازقة  لتطوير، 

التراثية في املنطقة، باشراك مختصني وفنانني.

سيارات  الستيعاب  عموديا  مرآبا  ننشئ  مثال  قليال،  لنحلم 

الزائرين وإنارة ونافورات، وهناك دكاكني لبيع السلع التراثية، 

البغدادية  سماته  على  الحفاظ  مع  جديدا  حيا  نخلق  علنا 

العريقة.

إلى  يحتاج  التحقق،  عدم  درجة  إلى   
ٌ

صعب األمر  أن  أعتقد  ال 

تخطيط ونزاهة في االنجاز.

 
فالديمير  الروسي  الرئيس  قال   

من   «
ّ

إن  2017 الــعــام  فــي  بوتني 

االصطناعي،  ــاء  ــذك ال سيقود 

سيحكم العالم».

املقولة في خالل كلمة  وردت هذه 

ألقاها أمام أكثر من مليون طالب 

شمال  يــاروســالفــل  مدينة  فــي 

العام  شرق روسيا بمناسبة بداية 

الدراسي.

استعماله،  مخاطر  مــن  ر 
ّ
وحـــذ

ن سيمتلكه، سيكون هو 
َ

 م
ّ

ا أن
ً

ه
ّ

منب

حاكم العالم.

ــوات عــلــى هــذه  ــن بــعــد خــمــس س

فيما  الدول  تنافس  يزداد  الكلمة، 

االستثمارات   
ّ

ــخ ض على  بينها 

االصطناعي  الــذكــاء  مجال  في 

األهداف  من  املزيد  تحقيق  بغية 

أم  ة 
ّ

اقتصادي أم  كانت  ة 
ّ

سياسي

ة.
ّ

علمي

االصطناعي  للذكاء  املستقبل 

وكذلك  العالم،  وجه  ر 
ّ

سيغي الذي 

نتائج الصراع في املنطقة.

السعي  يندرج  العنوان  هذا  تحت 

الطائرات  تطوير  إلــى  الحثيث 

األدوات  من   
ّ

تعد التي  رة، 
ّ

املسي

اجعة 
ّ
الن

وتوجيه  املــعــلــومــات  ــع 
ْ

ــم ج ــي  ف

ة 
ّ

واملفصلي الخاطفة  الضربات 

ت إلى تغيير املعادالت، كما 
ّ
التي أد

التصفية  ات 
ّ

عملي في  استخِدمت 

واالغتياالت.

م املستمر في طائرات 
ّ

التقد أمام 

اتها 
ّ

عملي ر 
ّ

ـــطـــو وت ــــــدرون،  ال

نفسها  الدول  وجدت  الهجومية، 

بحاجة إلى إيجاد منظومات دفاع 

الة ضدها؛ 
ّ

جوي فع

استخدام»  عن  دبي  أعلنت  وقد 

دون  من  الجمركي»  الردع  طائرة 

التفتيش  ــراءات  إج لتغيير  ار 
ّ

طي

التقليدية  الشراعية  السفن  على 

ة.
ّ

الخشبي

أفتوماتيكا  ــة  ــرك ش ــت  ــرض وع

ة للطائرات 
ّ
ة أنظمة مضاد

ّ
الروسي

الذي  كوبول  نظام  منها  رة، 
ّ

املسي

مجال  إنشاء  على  بالقدرة  ز 
ّ

يتمي

الراديو  ــارات  إلش قامع  تشويش 

يمكن  ال  ــرة،  ك نصف  شكل  على 

ــن قــبــل الــطــائــرات  اخــتــراقــه م

رة.
ّ

املسي

فهو  بــرو،  بيسشال-  نظام  ــا  أم

كهرومغناطيسي  تشويش  نظام 

محمول، ولديه القدرة على تعطيل 

م واملالحة 
ّ
روابط البيانات والتحك

رة في إطار املوقع 
ّ

للطائرات املسي

 استخدامه بها.
ّ

الذي يتم

لشركة  العام  املدير  ذكــر  وكما 

ملؤسسة»  التابعة  «أفتوماتيكا» 

فالديمير  الحكومية،  روستيخ» 

روبيج  منظومة   
ّ

ــإن ف كابانوف، 

بشكل  العمل  على  قادرة  أفتاميكا 

من  ب 
ّ
وتتغل آلــّي،  بشكل  أو  يدوي 

على  التقنية  الخصائص  حيث 

من  املنافسة،  األنظمة  من  كثير 

حيث الحجم واألبعاد، وكذلك في 

ق بسهولة االستخدام. 
ّ
ما يتعل

ز هذه املنظومة بقدرتها على 
ّ

وتتمي

ال  ها 
ّ
لكن رة، 

ّ
املسي الطائرات   

ّ
صد

ار، 
ّ

طي دون  من  الطائرات  سقط 
ُ

ت

أهدافها،  تنفيذ  من  تمنعها  بل 

تها هي حماية الهدف، ومنع 
ّ

ومهم

الطائرة من الوصول إليه.

بمكان  الصعوبة  من  الختام،  في 

ــاء  ــذك ال ــاء  ــض ف مـــن  نــنــجــو  أن 

متسارعة  خطوات  االصطناعي، 

نحوه،  نا 
ّ

تشد االتجاهات   
ّ

كل في 

اللغة لغته، واألدوات أدواته.

على  األعــني  تبقى  أن  يمكن  ال   

ـــا لــخــوض  ـــده ـــرات وح
ّ

ـــي ـــس امل

املستقبل.

ة
ّ

 كاتبة لبناني

من  واحدة  البيئة  معايير  أصبحت 

العالم  في  امللحة  القضايا  أهــم 

التي  املعمورة،  هــذه  وعلى  اليوم 

عبرها  نفسه  ــان  ــس االن اكتشف 

والعشوائية  الــعــبــث  خـــالل  ــن  م

السيما  األربــــاح،  وراء  ــجــري  وال

دمرت  التي  املتوحشة  للرأسمالية 

البحار،  قيعان  في  الطبيعي  التنوع 

وتحاول  األمــازون  غابات  وحرقت 

نـــوادر  ــن  م تبقى  ــا  م تسحق  أن 

على  البديع...  وهبها  التي  الطبيعة 

في  الخضر  جــمــاعــات  دور  ــن  م

املجتمع  ومنظمات  الغربية  أوربــا 

املوسسات  على  الضاغطة  املدني 

وتساهم  تسهم  التي  والشركات 

زيــادة  البيئي  نظامنا  تدمير  في 

واملياه  للمناخ  األممي  الــدور  على 

لم  ذلك  كل  أن  بيد  و..و..  والبحار 

يجِد نفعا ولم يلِب طموح الناشطني 

وحجم  ــا  طــردي تتناسب  بنسب 

املعمورة  ــرب  ض الـــذي  الــتــلــوث، 

وهذا  نفسه...  اإلنسان  عمل  جراء 

وفي  اليوم  العالم  في  يحصل  ما 

فقضية  تحديدا،  الراهن  الوقت 

البيئة باتت موضوع رقم واحد على 

الفعاليات  معظم  أعمال  ــدول  ج

الكبرى،  والسياسية  االقتصادية 

فضال عن األخرى الرديفة وأصبح 

(صفر  أي  الــكــاربــونــي  الــحــيــاد 

األوروبــي  الشارع  طموح  كاربون) 

تشعر  بدأت  الدول  وبعض  املتهم، 

منها  يعاني  التي  الكارثة،  بحجم 

وتداعياته  الحياتي  البيئي  النظام 

في  ونحن  جمعاء..  األرض  على 

األمام،  نحو  بخطوة  بدأنا  العراق 

على  تأخذ  بيئة  وزارة  أوجدنا  حني 

التلوث  ملفات  معالجة  عاتقها 

كل  أن  بيد  املشتركة،  والقضايا 

وطنية  حملة  يحتاج  زال  ما  ذلك 

املسؤول  حرص  من  نابعة  حقيقية 

املضي  فى  والعمل  الخدمة  على 

على الطريق السليم، بوضع األطر 

لبرنامج  توسس  التي  والــلــوائــح 

جديد، يبرز باملجتمع عبر االلتزام 

بمعايير السالمة الصحية، وليست 

تحقيق  يــصــعــب  ــي  ــت ال الـــجـــودة 

الحاضر  الــوقــت  فــي  معاييرها 

عن  فضال  البيروقراطية،  بسبب 

واالجتماعية  املجتمعية  التعقيدات 

أن  املناسب  من  نرى  لذا  املتراكمة 

تتشكل في العراق شرطة خضراء، 

من أولى مهامها هي تأمني السالمة 

واملهن  ـــدواء  وال للغذاء  الصحية 

ال  مقترح  هكذا  ويبدو  املواكبة، 

يحتاج إال إلى التسريع في التشريع 

التي  واملساحة  االدوار  وتحديد 

الخضراء،  الشرطة  فيها  تتحرك 

لها  سيكون  لربما  أسست  أن  والتي 

كبير األثر في املساعدة للوصل إلى 

معايير الجودة على املدى القريب، 

وتصبح ومضة ضوء تشع في عقول 

األجيال القادمة.

حني  ـــخـــضـــراء  ال ـــشـــرطـــة  وال  

معياريا  تنفيذيا  جــهــازا  تــكــون 

ـــودة  ـــج ــة وال ــالم ــس ــال خـــاصـــا ب

شهادة  حملة  يستقطب  مستقال، 

ألجل  بعدها  ــا  وم البكالوريوس 

في  يساعد  محكم،  بيئي  نظام 

املوسسات  على  الضغط  تخفيف 

الــصــحــيــة عــلــى املــــدى الــقــريــب 

مجابهة  فــي  ويسهم  واملــتــوســط، 

التحديات القادمة الخاصة بالبيئة 

التي  حة، 
ّ
واملل الساخنة  وقضاياها 

ال مناص من الولوج في استدامتها 

من  املجتمعية  الفعاليات  وتمكني 

عن  فضال  ذلـــك،  فــي  املساهمة 

سيما  ال  املدني،  املجتمع  نشاطات 

وحتى  أناملنا  نعومة  مــذ  نحن 

ونــردد  نسمع  كنا  لطاملا  اللحظة 

العقل السليم في الجسم السليم.
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عن هذا املوضوع، نشر كليمنت غونزاليز 

املتخصــص  اآلثــار  عالــم  غارســيا، 

بالتنقيــب في أرض املعركة. وركز أحدث 

تقرير لــه بإحدى املجــالت املتخصصة 

املعدنيــة  األزرار  علــى  باملســكوكات 

الخاصة بالزي العسكري خالل القرنني 

الثامن عشر والتاســع عشر، حيث جرى 

التنقيب عنها قرب غالغوس دا أرغانان، 

خاضتهــا  معــارك  عــن  ملحــة  وقدمــت 

إسبانيا مع البرتغال وإنكلترا وفرنسا.

طيلة ثالث سنوات، اقتفى غارسيا 3200 

قطعة مختلفة األشكال تم اكتشافها على 

طريــق يمتد ألكثر من ســبعة كيلومترات 

وقــام بتوثيقهــا، ويقــول: ”بســبب حركة  

املرور الهائلة على هــذا الطريق من قبل 

أنــاس عاديني وقــوات عســكرية، فقدت 

فيــه الكثير مــن األجســام املعدنية التي 

تضــم مجموعــات كبيــرة ومتنوعــة من 

األزرار التي يصعب تحديدها وتصنيفها 

زمنيا“، مشــيرا الى أن التحدي األصعب 

هو تحديد إن كان الشــيء يعود لشخص 

مدنــي أو جندي عســكري، لكــن األزرار 

املعدنيــة اســتخدمت فقــط فــي الــزي 

العسكري، بدءا من أواخر القرن السابع 

عشر، علما أن دمغ أسماء الوحدات على 

األزرار بدأ العام 1784.

علم األزرار

 “Buttonology -مستندا إلى ”علم األزرار

(فرع من علم املسكوكات القديمة يدرس 

األزرار لتأريخهــا وإعــادة بناء األحداث 

التأريخية بناء على ما تم العثور عليه من 

عينات)، إسترد غارسيا 1100 قطعة من 

أصل 3200، كانت عبارة عن رصاصات 

كروية الشكل تستخدم في األسلحة ذات 

التلقيــم الفوهــي، و700 قطعــة نقديــة 

ونحو مئة مشبك حزام وميداليات دينية 

وقطع من األسلحة واملسامير من مختلف 

األشكال واألحجام. من بني كل ذلك الكم 

من األجسام املعدنية، تمكن غارسيا من 

تحديــد وتوثيــق 220 زرا جرى تســليمها 

الحقا الى متحف ساالمانكا.

اســتخدمه  الــذي  الطريــق،  اســتخدم 

الرومان أيضا، خالل الكثير من الحروب  

والهجمــات البرتغالية واإلســبانية، لكن 

أكثرها هو اســتخدامه فــي العام 1736، 

أثناء تشــييد قلعة كبيرة فــي قرية ألديا 

ديل أوبيســبو، على بعد تســعة أميال من 

غالغوس دا أرغانــان، فعلى مدى عقود، 

تطلــب بناؤهــا نقــل كميــات هائلــة من 

املواد الخام؛ كالجيــر والطوب والحجر 

واملعــدات  الوقــود  وخشــب  والحديــد 

وغيرهــا من اإلمدادات، مــا يعني مرور 

الكثيــر من الجنود وخيولهم على امتداد 

الطريق امللكي.

علــى عكس القطــع النقدية، يتــم تثبيت 

األزرار بقمــاش املالبــس، فتقل بشــكل 

كبيــر احتماالت فقدانهــا، كما أن عملية 

كافيــة،  ســحب  قــوة  تتطلــب  فصلهــا 

وهــو ما يحــدث غالبــا أثناء املعــارك أو 

فــي معســكرات الجيــش، حيــث أماكن 

لتنــاول  أو  للمنــام  الجنــود  اســتراحة 

الطعام.

تظهــر األزار التي تــم العثــور عليها بأن 

الغالبيــة العظمــى منهــا مصنوعــة من 

النحــاس، والقلة القليــل منها مصنوعة 

مــن البيوتــر (ســبيكة 91 باملئــة منهــا 

مــن  (ســبيكة  والتومبــاك  قصديــر) 

النحــاس والزنــك) واألملنيــوم، فضــال 

عن أن غالبيتها كانت مســطحة الشــكل 

وربعها فقط كان ذا شــكل محدب، بينما 

كانــت األزرار الكرويــة وشــبه الكرويــة 

كانت األقل شيوعا. 

كانــت معظم األزرار مســتديرة الشــكل 

مانية، يعــود العديد 
ُ
وقلة منهــا بشــكل ث

منها الى املشاة اإلســبانية خالل القرن 

التاسع عشر، وبعضها صدر بني األعوام 

1875 و1931 ويظهــر عليهــا شــعار تــاج 

امللــك ألفونســو، وبعضها شــعار النبالة 

للجمهورية اإلسبانية األولى.

أزرار بدل العملة

ضمت املجموعة أزرارا لجنود من جيش 

الذين  ”الوطنــي“،  والجيــش  ”فونديــه“ 

خاضوا الحــرب األهلية التــي وقعت في 

إقليم فونديه الفرنســي ســنة 1793، اذ 

حملــت أزرار جنود الجيش الوطني صور 

تماثيــل نصفيــة للملك فيرناند الســابع 

وامللكة إيزابيل الثانية، كمحاكاة لألزرار 

الفرنســية التــي حملــت صــورة تمثــال 

نصفي لنابليون. 

فــي العــام 1808، ترجــل 12 ألف جندي 

ال  مينــاء  الــى  ســفنهم  مــن  إنكليــزي 

كورونيا، شــمال غرب إسبانيا، وإجتازوا 

ســاالمانكا، باتجاه الحــدود البرتغالية، 

وبقــوا هناك حتى العام 1813، يســكنون 

في معســكرات ويديرون مواقع الحراسة 

ويقاتلــون الفرنســيني. كانــت القوانــني 

اإلنكليزيــة صارمــة حول نوعيــة وجودة 

الطالء الذهبــي ألزرار مالبس الجنود، 

فقــد اســتخدمها العديــد منهــم كعملة 

نقدية في املقاهي اإلسبانية. 

يســلط تقريــر غونزاليــز الضــوء علــى 

األضــرار الجســيمة، التــي يتســبب بها 

واللصــوص  األثريــة  القطــع  صائــدو 

عــن  الكشــف  أجهــزة  باســتخدامهم 

املعــادن، وبشــكل خــاص فــي ســاحات 

املعارك اإلسبانية، اذ يقول: ”إن عمليات 

نهب اللقى األثريــة والذخائر وأبزيمات 

واألزرار  املعدنيــة  والعمــالت  األحزمــة 

وغيرها، منعــت من إعادة بنــاء التأريخ 

املوضوعــي التــي، حتــى اآلن، تتــم بناء 

علــى مصــادر التوثيــق“، مضيفــا بأنها 

تعيق الدراســة الدقيقــة والعلمية للكثير 

مــن األحداث التأريخية، وبشــكل خاص 

عرف عنها اال 
ُ

املعارك الكبرى، التــي ال ي

من خالل املصــادر املدونة، ربما التأريخ 

يكتبــه املنتصــرون، لكــن، بال شــك، إن 

اللصوص يمحون البقية الباقية منه.

*صحيفة إلباييس اإلسبانية

وكان العالم راي قد تبنى املشــروع الذي اكتشــف 

القصر البالغ عمره 4500 عام في العراق الحديث. 

ويرى أنه يحمل مفتــاح مزيد من املعلومات، حول 

واحدة من أولى الحضارات املعروفة. 

فقــد تم اكتشــاف قصــر «اللــورد» مللــوك املدينة 

الســومرية جيرسو (هذة التســمية اطلقها علماء 

االثــار في املتحــف البريطاني- املترجــم) الواقع 

اآلن فــي منطقــة تيلو، جنــوب العــراق من خالل 

العمل امليدانــي العام املاضي على يــد علماء آثار 

بريطانيــني وعراقيــني، وإلــى جانــب مــن موقع 

جيرســو، تم اكتشــاف كذلــك أكثر مــن 200 لوح 

مســماري، تحتوي على ســجالت إداريــة للمدينة 

القديمة.

وتحــدث راي عن أنــه عندما طرح املشــروع ألول 

مــرة فــي املؤتمــرات الدوليــة لــم يصدقــه أحد 

مســتذكرا: «قال لي الجميع بشــكل أساسي، «أنت 

تختلــق األمر، وتضيع وقتك، وتهدر تمويل املتحف 

البريطاني» هذا ما كانوا يقولونه لي». 

وتعــد مدينــة جيرســو واحــدة مــن أقــدم املدن 

التي اكتشــفتها البشــرية في التاريخ والتي بناها 

الســومريون القدماء، الذين اخترعوا الكتابة في 

حدود ســنة 3500  قبل امليالد، وبنوا املدن األولى 

وأنشؤوا اول مسلة للقانون. ويذكر أنه تم اكتشاف 

هــذه املدينــة القديمــة ألول مرة قبــل 140 عاما، 

ولكــن املوقــع كان هدفــا للنهــب والحفريات غير 

القانونية.

وياتي االكتشــاف نتيجة ملشــروع جيرسو، وتعاون 

بــني مؤسســات متخصصــة باالثــار، منــذ العام 

البريطانــي وبتمويــل  2015، مــن قبــل املتحــف 

من متحــف جيتــي ومقــره مدينة لــوس أنجليس 

األميركية. 

والى جانب اكتشــاف القصر واأللواح، تم تحديد 

الســومري  لاللــه  املخصــص  الرئيــس  املعبــد 

(نينجيرسو).

 إذ لم يكن وجوده معروفا قبل هذا العمل امليداني 

الرائــد، باســتثناء النقــوش القديمــة املكتشــفة 

ضمن أول حفريات ناجحة للمدينة القديمة. يتبع 

املشــروع املخطط العراقي بتمويــل بريطاني بعد 

تدمير مواقع التراث الهامة في العراق وسوريا من 

قبــل تنظيم داعش االرهابي. ومنذ بدء املشــروع، 

تم تدريب أكثر من سبعني عراقيا  لفترات مختلفة 

من العمل امليداني في املدينة السومرية جيرسو.

 مشترك
ٌ

جهد

وتشــير االستكشــاف إلى أن الســومريني ســكنوا 

منطقة شرق البحر األبيض املتوسط القديمة في 

بالد ما بني النهرين، وشهدت املنطقة العديد من 

التطــورات التقنية خالل العصر الســومري، بما 

في ذلك قياســات الوقــت وكذلك الكتابــة. ووفقا 

لهارتويغ فيشــر، مدير املتحــف البريطاني الذي 

وصف جيرســو بقوله «كان موقــع املدينة القديمة 

في جنــوب العراق «واحــدا مــن أروع املواقع التي 

زرتها على اإلطالق، واضــاف: «يمثل التعاون بني 

املتحف البريطاني ومجلس الدولة لآلثار والتراث 

العراقي ومتحف جيتي األميركي، طريقة جديدة 

حيوية لبناء مشاريع التراث الثقافي على املستوى 

العاملــي. ويؤكــد فيشــر تواصــل التــزام املتحف 

البريطاني طويل األجل بحمايــة التراث الثقافي 

للعراق وبدعم البحوث املبتكــرة، وتدريب الجيل 

القــادم من علماء اآلثــار العراقيني في جيرســو. 

واضــاف أن معرفتنــا بالعالم الســومري ال تزال 

محــدودة، لكــن العمــل فــي جيرســو واكتشــاف 

القصر واملعبــد املفقود يحمــالن إمكانات هائلة 

لفهمنــا لهذه الحضــارة املهمة، وتســليط الضوء 

على املاضي وإبالغ املستقبل».

قد ال يكون الســومريون القدمــاء معروفني جيدا 

كحضارة مثــل املصريني القدمــاء أو اليونانيني، 

ولكــن وفقا للدكتــور تيموثي بوتــس، دليل متحف 

جيتــي، فإن جيرســو «ربما تكون واحــدة من أهم 

املواقع التراثيــة في العالم، التي ال يعرفها ســوى 

عدد قليل جدا مــن الناس». مضيفا أنه من خالل 

املعــارض واالبحاث واملنشــورات، يســعى متحف 

جيتي لتعزيز فهــم التراث الفني والثقافي العاملي 

والحفــاظ عليه، فقــد كان العالــم القديم محور 

تركيــز خاصا لبرامج املتحف فــي جيتي فيال، إذ 

يوفر البرنامج املبتكر دعما حاســما ملوقع جيرسو 

األثــري املهــم بشــكل فريــد، مــن خــالل تدريب 

املتخصصــني العراقيني املكلفني بتطويره في علم 

اآلثار والسياحة املستدامة».

وكان الســومريون مــن ســكان بالد ســومر، وهي 

أقــدم حضارة معروفة في منطقة وادي الرافدين 

التاريخية، جنوب العــراق الحديث. ووفقا لألدلة 

األثرية، قام السومريون ببناء نحو 12 دولة مدينة 

خالل األلف الرابع قبل امليالد. 

وتم اكتشــاف جيرســو، التي تقع في منطقة تيلو، 

ألول مرة قبل 140 عاما، وكانت مهمة ألنها كشفت 

ألول مــرة للعالم عن وجود الحضارة الســومرية، 

فضــال عن تســليطها الضــوء على بعــض املعالم 

األكثر حيوية للفن والعمارة في وادي الرافدين. 

وكان السومريون روادا قدماء على مستوى العالم، 

إذ إنهم وبعــد أن تقدموا في اختراع الكتابة قاموا 

بتدويــن بعض اآلثــار األدبية وترانيــم الصلوات. 

وقامــوا ببنــاء أول مــدن معروفــة باإلضافــة إلى 

إنشاء أول مدونة قانون معروفة. كما اتقنوا العديد 

من صنوف التقنيات الحالية، بما في ذلك العجلة 

واملحراث والرياضيات. وتتكون ملحمة جلجامش، 

التي تعتبر أقدم قطعة أدبية في العالم، من خمس 

قصائد سومرية. 
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هناك مواقف وأحداث جسام وقعت في الشهر الكريم 

 في التاريخ اإلســالمي، 
ٌ

 كبير
ٌ

رمضــان، وكان لها أثــر

وســلط علماء املســلمني وكتاب التاريخ الضوء عليها، 

ومــن أهم األحداث التــي وقعت في اليــوم الثالث من 

شهر رمضان:

بارك 
ُ
في مثل هذا اليــوم الثالث من شــهر رمضان امل

للعــام امليالدى 624، خرج رســول اللــه محمد (ص) 

 
ٌ

ــورة قاصدًا موقــع بدر، وهــو موضع
ّ
مــن املدينــة املن

علــى طريق القوافل، يقع على مبعدة نحو 32 كيلومترًا 

ــورة، حيث دارت 
ّ
إلى الجنــوب الغربي من املدينة املن

املعركــة الكبــرى التــي انتصــر فيها جيش املســلمني 

بقيــادة الرســول (ص) وصحبه على املشــركني من 

بارك.
ُ
قريش في السابع عشر من شهر رمضان امل

بــارك للعام 
ُ
فــي مثل هــذا اليوم من شــهر رمضان امل

دة فاطمــة الزهراء {عليها 
ّ

وفيت الســي
ُ

632 ميالدية ت

الســالم } ابنة الرســول األمني محمــد (عليه أفضل 

الصالة والسالم).

ة 
ّ

ــوِق أبيهــا بالرفيق األعلى ســت
ُ

ح
ُ
وقد عاشــت بعــد ل

أشهر، تزوجها اإلمام على بن أبى طالب "ع". وأنجبت 

 والحسني (ع).
َ

له الحسن

استشهاد قائد تشــادي فذ: في 3 من رمضان 1307هـ 

املوافق 22 من نيســان 1890م: استشهد القائد املسلم 

 
ً

 إســالمية
ً

األمير (رابح بن الزبير) الذي أقام مملكة

في منطقة "تشاد"، كانت عاصمتها مدينة "ديكوا" بعد 

قيام الفرنســيني بغزو مملكته والدخول إلى العاصمة 

"ديكوا".

تل 
ٌ

بــارك ق
ُ
فــي مثل هــذا اليوم من شــهر رمضــان امل

مروان بن الحكــم، كان قد حاصر مصر فخرج أهلها 

لقتاله، كانوا يتناوبون القتال ويستريحون. 

ي ذلك يوم التراويح، واستمر القتال في خواص 
ّ

ــم
ُ

وس

 تخلفوا 
ً
أهــل البلد، وضرب مروان عنق ثمانــني رجال

عن مبايعتــه، وضرب عنق األكيد بــن حملة اللخمي، 

ى 
ّ
ثم استولى مروان على مصر وأقام بها شهرًا، ثم ول

عليها ولده عبد العزيز.

وتــرك عنده أخاه بشــر بن مروان وموســى بن نصير 

وزيرين له.

عــاد إلى الشــام وتزوج بــأم خالــد، امــرأة يزيد بن 

معاوية، وهي أم هاشــم بن عتبة بن ربيعة، وإنما أراد 

غر ابنهــا خالدًا في أعني 
ّ

مــروان بتزويجــه إياها ليص

الناس، وفي مثل هذا اليوم وعندما أخذه النوم عمدت 

زوجته إلــى وســادة، فوضعتها على وجهــه وتحاملت 

عليها هي وجواريها حتى مات خنقًا، كان له من العمر 

ثالثة وستون عامًا. 

وكانت إمارته تسعة أشهر فقط.

ى الخالفة األموية في األندلس 
ّ
وفي مثل هذا اليوم تول

الحكم الثاني املستنصر بالله بعد وفاة والده الخليفة 

الناصر، ســار الحكم املســتنصر على سياســة والده 

العدائيــة نحو الخالفة الفاطمية في شــمال أفريقيا، 

كان عهــده عهد حروب ومؤامــرات متبادلة بينه وبني 

الفاطميني.

وفي اليوم الثالث من شــهر رمضان عام 418هـ، دخل 

 خرج الخليفة 
ْ

أبــو طاهر جالل الدولة بغداد، بعــد أن

القــادر للقائه، وخلفه واســتوثق منه، وبذلك اســتقر 

جالل الدولة في بغداد، بعد االســتيالء عليها وإقامة 

الخطبة لنفسه.

بــارك، 
ُ
فــي مثــل هــذا اليوم مــن شــهر رمضــان امل

د حصار الصليبيني حــول مدينة عــكا، وحاولوا 
ّ

اشــت

اقتحامها، لكنهم فشلوا.

وكانوا قد بدأوا حصارهم لها في شهر رجب عام585 

املوافق لشهر أيلول عام 1189.

مدينة املريا األندلســية تنهى في مثــل هذا اليوم بناء 

ما تهدم من أسوارها وأبنيتها بعد حصار البرشونيني 

 .
ً
االسبان لها، دام هذا الحصار طويال

 استعمال املناجيق طوال شــهور من الحصار، إال 
ّ

وتم

أن استبسال ســكانها املسلمني قد حال دون احتاللها 

من قبل االسبان، بلغ عدد شهداء املسلمني الناتج عن 

الحصار مئة وتســعة وخمسني مسلمًا، ساعدت الريح 

البــاردة التي دامت شــهرين لتدهور حالة االســبان، 

حتى عمهــم الجــوع، فلجــأوا للصلح وانســحبوا عن 

مدينة املريا.

بارك السلطان 
ُ
في مثل هذا اليوم من شهر رمضان امل

العثمانــي ينجح فــي فتح مدينــة بلجــراد التي كانت 

تعد مفتاح أوروبا الوســطى وصاحبــة أقوى قلعة على 

الحــدود املجريــة العثمانية، وقد حاصــر العثمانيون 

هذه املدينة ثالث مرات: سنة 1441م و1456م و1492م 

لكنهــم لــم يســتطيعوا االســتيالء عليهــا إال في عهد 

القانوني.

في مثل هذا اليوم من شهر رمضان املبارك استسالم 

إيطاليــا للحلفاء في الحــرب العامليــة الثانية، وكانت 

إيطاليا قد دخلت الحرب سنة 1940 م بعد تحالفها مع 

أملانيا النازية، لكن بعد سلســلة من الهزائم اضطرت 

للتســليم للحلفــاء بعــد نــزول القــوات البريطانيــة 

واألمريكية لجنوب إيطاليا.

املســلمون فــي الســواحل الليبيــة يصومــون رمضان 

في مثــل هذا اليــوم تحــت الســيطرة اإليطالية ألول 

مــرة، ليبيا القريبــة من الشــواطئ اإليطاليــة كانت 

على مدار الســنني مشــرعة األبواب أمام اإليطاليني 

للتجــارة وتبــادل البضائع، ممــا جعلهــا منطقة ثراء 

للشــعب اإليطالي. وملا رأت إيطاليا حركة االســتعمار 

األوروبي في ازدياد رأت أنه من املناســب لها احتالل 

ليبيــا، فاســتغلت بعــض الحــوادث التي ادعــت أنها 

تهدد مصالحها التجارية فــي ليبيا وأنذرت الحكومة 

 ليبيا كانت تحت 
َّ

العثمانية من مغبة تكرار ذلك، إذ إن

السيطرة العثمانية، حاولت تركيا تسوية األوضاع مع 

 اإليطاليني سارعوا باحتالل ليبيا بتأييٍد 
َّ

إيطاليا، لكن

مــن بريطانيا وفرنســا، فوجدت تركيا نفســها بحالة 

حــرب مع إيطاليا، وبعد زوال الحكــم العثماني وقفت 

الدول العربية اإلسالمية جميعًا مع الشعب املسلم في 

ليبيــا، أما أوروبا فوقفت على الحياد، فأخذت القوات 

اإليطاليــة تتوغل فــي األراضــي الليبية ودخل شــهر 

رمضان وليبيا تحت االحتالل اإليطالي.
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غرس األمانة في النفس

 الصيام خير وسيلة لغرس وتنمية 
ُّ

يعد

األمانــة في نفس اإلنســان ومراقبتها 

من دون رقيب، حيــث يتخلى الصائم 

عــن شــهواته مــن الطعام والشــراب 

وجميــع مبطــالت الصيــام مــن دون 

وجــود رقيب عليــه، حيث يســتحضر 

وجود الله ســبحانه وتعالــى في جميع 

األوقــات واألحوال، وقــد وردت بعض 

األحاديث النبوية في هذا الصدد.

التدريب على الصبر

 
ُّ

 الصبــر هــو خلــق مكتســب، ويعد
َّ

إن

الصيام أحد العوامــل التي تعمل على 

تنميــة هذا الخلق في نفــس الصائم، 

بمــا يتحمله مــن مشــاق الصيام من 

يصبــح  وبالتالــي  والعطــش،  الجــوع 

أكثر قدرة علــى تحمل صعاب آخرى، 

والثبــات  التحــدي  أســباب  ويملــك 

واملقاومة التي تعمل على تقوية نفســه 

حتى ال يقع فــي طريق الخطأ وحتى ال 

يكون فريســة سهلة للوقوع في الذنوب 

واآلثــام واقتراف املعاصــي، بل يكون 

أكثر مقاومة ملواجهة الحياة وشهواتها 

بصبر وإيمان واحتساب.

تزكية النفس وتطهيرها

من ضمن الفوائــد الخاصة بالصيام 

أيضــًا، أنــه يعمــل على تدريــب نفس 

بالفضائــل  التحلــي  علــى  املؤمــن 

والصفــات  الحميــدة  واألخــالق 

الحســنة، وتــرك الرذائــل واملنكرات 

يبطــل صيامــه،  واملعاصــي حتــى ال 

فالصيــام مــن أهم شــروطه االبتعاد 

عن الذنــوب وفعل املعروف والخيرات 

الذي أمرنا به الله سبحانه وتعالى.

ضبط النفس والتحكم بها

يســاعد الصوم النفس البشــرية على 

كبح شــهواتها والتحكم فيها والتحرر 

مــن عاداتهــا املســتحكمة فيهــا، كما 

أنه يســهم فــي ضبط األعصــاب في 

مختلــف املواقف التي تســتوجب على 

اإلنســان فعل ذلك، وحال مــا لم يتم 

 الصوم بذلك لن يحقق 
َّ

هذا األمر فإن

أهدافه املرجوة منه.

يحرص التونسيون قبل شهر رمضان 

مــن كل عــام علــى حمــل كل األواني 

املصنوعــة مــن النحــاس إلــى ورٍش 

متخصصة في تنظيفها وطالئها من 

جديد لتصبح جاهزة إلعداد مختلف 

األطباق خالل هذا الشهر.

ر العديد من العمــالء وغالبيتهم 
ّ

يكر

من النســاء الالتي يقفــن في مدخل 

بتجهيــز  اإلســراع  طلــب  الورشــة، 

ام رمضان.
ّ

 قبل أول أي
َّ

أوانيهن

 عليهــن املغــراوي بينمــا يعالج 
ُّ
يــرد

نيــران موقده "لن يكــون ذلك ممكنًا. 

 أخرى، وكما ترين أعمل 
ٌ

لدينا طلبات

بمفردي".

يذيب بــني أنامله قطعة من القصدير 

ثــم يطلــي بســائلها وعــاء ليكشــطه 

 الحقــا ثم يغرقها في ســطل كبير من

املاء.

"أواني البركة"

يطلــق التونســيون على هــذه العملية 

"القصــدرة" وتتمثل في اكســاء اآلنية 

ذاب لحماية 
ُ
بطبقة من القصديــر امل

الطعــام وحفظة مــن األكســدة التي 

يتسبب فيها معدن النحاس.

"الكســكاس"(وعاء  ذلــك  اثر  يصبح 

العداد أكلة الكسكسي) أو "الكروانة" 

جميــل  الحســاء)،  العــداد  (وعــاء 

الشكل وشديد اللمعان.

التقليــد  هــذا  أن  املغــراوي  ويشــرح 

ًا".
ّ

"موجود منذ قرون ويبقى دائمًا حي

هات التونســيات بأواني 
ّ

تحتفــظ األم

يرثنهــا   ،
ّ

مطبخهــن فــي  النحــاس 

ثنهــا لحفيداتهــن لتكون من بني 
ّ

ويور

املســتلزمات األساســية فــي تجهيــز 

بيوتهن قبل الزواج.

تقــول ســناء بوخريــص (49 عامــا) 

لوكالة فرانس برس بكل فخر "أشــعر 

اســتعمل  عندمــا  جميــل  باحســاس 

(الــدوزان) (قنينــة مــن النحاس) 

وهو يلمع طوال شهر رمضان".

وتضيــف بوخريص وهــي متخصصة 

في املحاســبة ومتزوجة منذ 28 عاما 

"يذكرني هذا التقليد بالزمن الجميل 

واستعداد أمي للشهر الفضيل" وتتابع 

"هذه األوانــي املوروثة مــن أمي فيها 

بركة".

لم تتمكــن دليلــة بوبكــر (53 عاما) 

وهي ربة بيت، هذا العام إال من تلميع 

قطعتــني فقط، بينمــا تكابد عائالت 

تونســية أخرى بحثا عما تطبخ وسط 

أزمة اقتصادية واجتماعية حادة تمر 

بها البالد.

 
ّ

ــق قائلــة "أصبحت األســعار جد
ّ
وتعل

مرتفعة".

تبلــغ تكلفــة عمليــة "القصــدرة" مــا 

بــني 20 دينــارًا و200 دينــار (بــني 6 

و60 يورو) وتختلف األســعار بحســب 

مقياس حجم الوعاء.

"اندثار"

ألدوات  الحرفيــة  الصناعات  تشــهد 

املطبخ تراجعا بســبب ارتفاع أســعار 

معدن النحاس فــي كل أنحاء العالم، 

لكن وفــي املقابــل ال يــزال ثمة طلب 

متزايد على تلميع األواني القديمة في 

ا للعديد من الحرفيني.
ً

تونس، وفق

ينتظر الحرفي عبــد الجليل العياري 

(60 عاما) كل ســنة هذه الفترة التي 

تسبق شــهر رمضان طوال الخمسني 

عامــا التــي قضاها فــي مهنته داخل 

ورشته في املدينة القديمة.

أن  يريــدون  "العمــالء  أن  ويالحــظ 

شــهر  بدايــة  قبــل  أوانيهــم  تجهــز 

رمضان وتســعد املرأة لكون مطبخها 

مزينًا بأواٍن نظيفة".

ويضيــف بينما يدندن أغنيــة للفنانة 

بث من جهــاز راديو قديم 
ُ

أم كلثــوم ت

وضعه في ركن من الورشــة "ال يوجد 

من يريد تعلم هذه الحرفة اليوم. 

ها 
ّ
يرفضــون العمــل وســط ورشــة كل

سواد ويخشون أن يتسخوا".

يقــول مبــروك رمضــان (82 عاما) 

وهو حرفــي يملك ثالثــة محالت في 

"ســوق النحــاس" باملدينــة القديمــة 

"لم يعد باســتطاعتنا قبول مزيد من 

الطلبات".

وسط هذا السوق الشهير بالعاصمة، 

متجــرًا  خمســني  حوالــي  يعــرض 

مســتلزمات املطبــخ التــي أخرجهــا 

ة وتصميم جديدين. 
ّ
الحرفيون بحل

ومــع اقتراب شــهر رمضان يشــتري 

واعــداد  للطهــو  أوانــي  التونســيون 

القهوة وأباريق للشاي وأكوابًا صغيرة 

وقدورًا.

كمــا يعــرض رمضــان للبيــع أوانــي 

قديمة.

"إنها مثل املجوهرات بالنسبة لبعض 

العمــالء"، فــي تقديــر الحرفي الذي 

يعرب عن أســفه لعدم اكتراث أبنائه 

بأهمية هذه املهنة.

وثمــة حســرة لــدى املغــراوي الــذي 

اشــترى بنفســه ورشــته قبل عشرين 

عاما من ورثة صاحبها الذين لم يعد 

لديهم رغبة فيها. 

 في 
ً
ويقــول "فــي كل مرة نفقــد زميال

الحرفــة، يكــون ذلــك خســارة لهذه 

املهنة وخطوة نحو اندثارها". 

يكشــف عن يديه امللطختني بالســواد 

عميقــة  بأخاديــد  واملتضررتــني 

ويخلص إلى أن "الجيل الجديد يبحث 

 يرى هذا".
ْ

عن عمل سهل وال يحب أن
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على قاعة املســرح الوطني، قدمت مجموعة مــن الطلبة املدارس االبتدائيــة وضمن فعاليات حفل 

تخرج أقامته مؤسســة روان التربوية، االســبوع املاضي بدورته الرابعة عشــرة .الحفل بدأ بالنشيد 

الوطنــي وانتهــى باألغانــي التراثية، التي اســترجعت عبق املاضــي بأيٍد صغيــرة وحناجر رقيقة، 

بمشــاركة مئة طالبــٍة وطالٍب تنوعــت اعمالهم وتقديمهــم لالغاني بني لغات العربيــة واالنكليزية 

والفرنســية، وهي طريقــة جعلت الجمهور بمثابة لجان تحكيم، تشــاهد مواهــب فنية وجها لوجه، 

إذ قدمت الطالبة مياســني اغنية الحلم، توزيع املوســيقي مصطفى صالح، ونالت اعجاب الجمهور 

الحالم بجيل متذوق للفن وباحث عن تفاصيله.

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

ه ليس 
َّ
 أو ألن

ٌ
 القماش فــارغ

َّ
«أنــا ال أرســم ألن

 شــيٍء آخر أفعله. أشــرع في الرســم 
ُّ

 أي
َّ

لدي

 
ٌ

عندما أصاب بصدمة. عندما يغمرني شــيء

ي. يمكن أن تكون 
ّ
 أعظم من

ٌ
ما، يحركني شيء

ة مع شخٍص ما أو منظر طبيعي 
َّ

تجربة حقيقي

ة أو قصيدة. يقــول النقاد 
ّ

أو قطعــة موســيقي

ني أهدف إلى التغلب على األمور، ولكن في 
ّ
إن

الواقع، أنا الشــخص الذي طغت عليه األمور 

باســتمرار. هذا ما يحدث عندما أبدأ العمل. 

إذا كنت ال تشعر باإلرهاق واالرتباك والقلق، 

فلماذا أنت على قيد الحياة؟ نحن هنا لنشعر 

باالرتبــاك والقلق وبخــالف ذلك، فال يوجد 

سبب لوجودنا“.

في مارس 1945 والحرب العاملية الثانية تضع 

أوزارها.. ســقطت القنابل على دوناوشينغن، 

علــى تقاطع ســكة حديــد بجوار منــزل أهل 

 به ليولد 
ً
ه حامال

ّ
أنسيلم كيفر يومها كانت أم

في قبو املستشفى.

ا 
ً

يعد أنسيلم كيفر منذ ســنوات عديدة واحد

ة في العالم. وقد 
ّ

من أكثر عشرة فنانني شعبي

ة وفلســفته 
ّ

ا بنتاجاته الفني
ً

ا متميــز
ً

كان دوم

ا 
ً
ــه كان تلميذ

ّ
فــي الحيــاة والفن. صحيــح أن

لــدى الفنان جوزيــف بويس، إال أنــه لم يكن 

ا ملدرســته. انتقل مع لوحاته امللفوفة 
ً

أبدا تابع

فوق ظهر ســيارة فولكســفاغن خنفساء إلى 

دوســلدورف، لكــي يعرضهــا علــى بويــس.. 

لوحاته التي لم يرسمها بالطريقة التقليدية، 

الطريقــة التــي تمر عبــر الفكرة التــي يليها 

تخطيطيات في دفتر الرســم ثم التنفيذ على 

سطح قماش اللوحة. ”كان عليَّ في هذه الحال 

اعتبــار أن النتيجــة معروفة ويجــب الوصول 

ا 
ً

مــات، وهذا لم يكن ممتع
ّ

إليها من دون مقد

 لوحاته قريبة 
َّ

بالنسبة لبويس إطالقا“. إذ إن

من الال شــيء، وأبعد ما تكــون عن االكتمال، 

حسبما ذكر له في إحدى املرات.

قدة وشغوفة. لن تصل أبدًا، 
ّ

« الفن هو رغبة مت

لكنك تستمر على أمل أنك ستفعل ذلك «..

يحتاج أنســيلم إلى مســاحات كبيــرة إلنجاز 

أعماله. لوحاته ال تنتهي بســهولة وقد تعرض 

وهــي غيــر مكتملــة، بالنســبة للمتلقــي على 

أقل تقدير.. يجب أن يعيــش مع لوحاته أطول 

ا 
ً

فترة ممكنة.. لذا فاللوحة الواحدة تأخذ وقت

 قبل أن تخرج للعلــن بغض النظر عن 
ً
طويــال

تاريخ إنجازها.. سنتني أو ثالث سنوات ويعود 

لتأملهــا من وقــت آلخر ليــرى مــا إذا كانت 

قــد وصلت إلــى الحالــة التي تكــون صالحة 

للعرض.. «ال أعتقــد أن اللوحة قابلة لالنتهاء 

ر مستمر، إنها في حالة 
ّ

ا. إنها في حالة تغي
ً

أبد

حركة».

 منها 
َ

ة ال مهرب
َّ

 عليه مســؤولي
َّ

ــه يؤمن بــأن
َّ
إن

وهــي خلق الفــن في عصــر الدمــار.. تدفعه 

اإلرث  لذلــك  ي 
ّ

التصــد فــي  عارمــة  رغبــة 

الثقافــي املظلم، ولو تأملنا اســتخدامه ملادة 

القش، لالحظنا فلســفة االحتــراق الخاصة 

ه يحرق ذلــك املاضي ليســتخرج منه 
ّ
بــه، إن

طاقــة ملواصلة الحياة وصناعة ثقافة جديدة 

رغم أنها تحمل األلم والقلق واالكتئاب لكنها 

حيوية ال تستسلم ألنها خرجت من تحت ذلك 

الرمــاد الناتج عن االحتــراق.. ولهذا نرى أن 

لونه املفضل هو الرمادي، «لون الشك» وعدم 

االعتراف بوجود قناعات أو ثقة في شــخص 

أو سلطة أو أيديولوجيا!

يلجــأ كيفر إلى عنصــر الضخامة، وهي أحد 

العناصــر التي تدعم العمــل الفني اإلبداعي 

ا 
ً

 شاخص
ً
ال

ّ
عبر التاريخ، لتكون الضخامة تمث

ــه يعيد إنتــاج األحــداث الهائلة 
َّ
للرمــز وكأن

ة أو كانــت لها 
َّ

ت مســيرة البشــري
ّ

التــي غيــر

بصمــة إيجابيــة أو ســلبية حملتهــا ذاكــرة 

الضخامــة  ومــع  العصــور..  عبــر  الشــعوب 

يحتاج أنســيلم للمســاحة التي تعــرض فيها 

ل 
ّ
ــمة، بالخصوص، حيث تشــك

ّ
أعماله املجس

ا ال يتجــزأ 
ً

املســاحة املكانيــة للعــرض جــزء

ها ليســت 
َّ
مــن بنائية العمل التشــكيلي، إذ إن

ل كبيــر لعناصر 
ّ

ا للعــرض بل هــي مكم
ً

حيــز

 عمله الفني ومــن دون املســاحة ينهار العمل 

بأكمله.. 

الحضــارات  بفلســفة  كيفــر  أنســيلم  ــر 
ّ
تأث

واألديــان القديمــة وخــرج منهــا بقناعــات 

خاصة انعكســت على نتاجه الفنــي وحياته.. 

لهــذا نــراه يراعــي في إنشــاء أعمالــه حالة 

التوازن بــني قيم الفوضى وقيــم النظام، إذ 

ة كمــا أرى أو لربما كانت 
ّ

يلعــب لعبة سياســي

ــه يعــي فلســفة الحياة التــي وإن 
َّ
ــة، كأن

َّ
كوني

كانــت عبارة عن صراع بني الخير والشــر إال 

بنى على التوازن بني الطرفني 
ُ

أنها يجــب أن ت

إلعطاء معنــى وديناميكية للحيــاة فال يجب 

علــى الخير أن يســود وال يجب على الشــر أن 

 كال الحالتــني يصيــب الحياة في 
َّ

يســود؛ ألن
 

مقتل!  
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نــه الكاتــب 
َّ

ينحــو النــص الدرامــي الــذي دو

ــًا 
ّ

املوصلــي ابراهيــم كــوالن إتجاهــا تعبيري

اتخذ مــن لواعــج الالوعي ومكبوتاته ســبيال 

الســماء  ونحتــه  الدرامــي  الصــراع  النتــاج 

ة كاألب 
ّ

الشــخصيات بوصفها أنماطا تجريدي

واِالبــن والضمير ونســق املحطات املأســاوي 

وجلــد الذات الــذي يــؤدي إلى فعــل التطهير 

في النهاية، إذ تمر شــخصيتا اِالبن والضمير 

بمحطات زمكانيــة تراجيدية يتم تجســيدها 

وصــوال إلــى النهايــة الدائرية التــي اقترحها 

العــرض.. ينفتــح نص "طقــوس الحطب" على 

ــة أو تتجه 
ّ

ة عالية فــي صياغاتها األدبي
ّ

شــعري

في أحيان نحو الخطاب املباشــر الذي يحتفي 

باملاضي على حساب الحاضر أو املستقبل.

كشــفت الكاتبــة اليابانيــة ماري كوندو، عــن أن أولوياتها قد تغيــرت بعد والدة طفلهــا الثالث.  فقد أعلنــت كوندو، خبيرة 

التنظيــم واختصاصية الترتيب املشــهورة على مســتوى العالم، بأنها «تخلت، نوعا ما» عن الترتيــب، وأقرت بأنه مع وجود 

ثــالث أطفــال، يتوجب اإلعتناء بهــم، أصبح منزلها أكثر «فوضى» ولم يعد «الترتيب»، اآلن، يشــكل أولويــة لديها، بقولها: 

«أصبــح منزلي أكثر فوضوي، لكن الطريقة التي أمضي بها وقتي هي الطريقة الصحيحة بالنســبة لي في هذه املرحلة من 

حياتي».
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واألعضاء  ة 
َّ

الجنسي الرغبة  تقتصر  ولم 

ًا 
َّ

حي البشري  الكائن  إبقاء  على  ة 
َّ

التناسلي

الحياة على وجه األرض  وإدامة   
ً
ومتناسال

ودخلت  الجنس  مفهوم  تطور  إذ  فحسب، 

الغايات واألهداف ال سيما  الكثير من  فيه 

وأثيرت  والعفة  واألخــالق  الشرف  قضايا 

من  الكثير  ــرت 
ّ

وتــغــي ـــروب  وح ــات  ــزاع ن

 
ُّ

تخص قضايا  جراء  ة 
َّ

التاريخي املسارات 

ة. 
َّ

الغرامي والعالقات  والرغبة  الجنس 

ومن األخطاء الشائعة بصورة كبيرة جدًا، 

على  وتعاطيه  الجنسي  التبادل  تكريس 

ذلك  وسبب  فحسب،  ة 
َّ

التناسلي األعضاء 

ة 
َّ

الثقافة الجنسي متأٍت من الجهل بمعرفة 

الجنس  عندها  يكون  التي  املجتمعات  في 

يزعم  واملمنوعة.  املحظورة  القضايا  من 

الباحث العراقي جابر خضير في أن كتابه 

ة 
َّ

الصادر عن دار شهريار "الفكاهة الجنسي

اتها 
ّ

وآلي مضامينها  في  بحث  العرب،  عند 

ط 
ّ
ة" هو أول كتاب يسل

َّ
ومظاهرها السلوكي

الكبيرة  الظاهرة  هذه  مثل  على  الضوء 

التراث  متون  مــن  الكثير  فــي  املــوجــودة 

فصول  إلى  اإلشارة  يغفل  ال  لكنه  العربي، 

الهزل  ظاهرة  تناولت  التي  الكتب  بعض 

املضمر  ونبش  تفصيل  دونما  لكن  والفكه 

مضامني  من  تحمله  ا 
ّ

عم متقٍص  وبحث 

نتعرض  أن  ينبغي  ما  أول  متعددة.  ومآرب 

والنوادر  امللح  ترد  لم  عنه،  بالتساؤل  له 

العربي  التراث  متون  في  مبثوثة  ة 
َّ

الجنسي

واإلكثار منها على حساب النكات في بقية 

وغيرها.  ة 
ّ

والسياسي ة 
ّ

االجتماعي األبواب 

السؤال  هذا  عن  لإلجابة  الباحث  يستعني 

"البصائر  كتابه  من  التوحيدي  حيان  بأبي 

يقول  القاضي.  وداد  بتحقيق  والذخائر 

هذا  في  ة 
َّ

الجنسي "والفكاهة  التوحيدي: 

السياق ال تؤدي دورًا إمتاعيًا يؤهل النفس 

يزيد   
ً
عامال تعد  بل  فقط،  املعرفي  ل 

ّ
للتقب

مدارك  ويفتح  للعقل  ة 
َّ

االستيعابي الطاقة 

سماع  عن  اإلعــراض  كان  ولذلك  الذهن، 

ويبلد  الفهم  ينقص  مما  عندهم   الهزل 

الطبع".

القرون  في  واألديب  والقاضي  الفقيه  كان 

قد  العربي  التاريخ  من  املبكرة  ة 
َّ

الهجري

وضعوا الكثير من املؤلفات املعنية بالقضايا 

ة وبرعوا في االلتفات الى تفاصيل 
َّ

الجنسي

تسهم  وآليات  املتعة  وطرق  الجماع  تخص 

بتأجيج الرغبة. كتب النفزاوي والتوحيدي 

وبشار  نواس  وأبو  والسيوطي  والتيفاشي 

له،  يؤسف  ومما  الكثير،  وغيرهم  برد  بن 

التدوين  من  الجانب  هذا   
َّ

وشح انحسر  أن 

يكن  لم  ان  الحديث  العصر  في  والتأليف 

في  بالجنس  الفكاهة  ترتبط  تالشى.  قد 

على   
ً

بناء وحديثه  قديمه  العربي  املجتمع 

املنع والحد والحظر لهذا السلوك، إذ يقول 

في  برغسون  هنري  الفرنسي  الفيلسوف 

محاولة  هي  النكتة   
َّ

"إن "الضحك":  كتابه 

نزهة  ها 
َّ
إن الصامتني،  وهتاف  القهر،  قهر 

عنه".  واملــســكــوت  واملــكــبــوت  املقهور  فــي 

ة هي ثورة 
َّ

 الفكاهة الجنسي
َّ

بمعنى آخر، إن

الرغبة  تمرير  أجل  من  اللغة  عبر  ة 
َّ

خطابي

واإلفصاح عنها والتصريح ببالغة مضمرة 

عن امليول.

الــضــوء  بتسليط  األول  الــفــصــل  ـــاء  ج

الجنسي  السلوك  مظاهر  واستكشاف 

في  فدرسه  ة، 
َّ

الجنسي بالفكاهة  وارتباطه 

اللواط بوصفه مؤسسة وعالمة على القوة 

ة وبكونه مهنة 
َّ

وارتباطه بالسلطة الجنساني

والسلوكيات  وأعالمه  أنواعه  عن  فضال 

 عن الكثير من املظاهر 
ً
املرتبطة به، فضال

ة.
َّ

الجنسي

ة 
َّ

الذكوري ة 
َّ

املثلي أو  اللواط  مظاهر  عن 

"ممارسة  ها 
ّ
إن كتابه  في  الباحث  يقول 

ة 
ّ

اإلنساني الحضارات  أغلب  في  شائعة 

اإلغريقية  الحضارتان  وتعد  القديمة، 

احتضانًا  الحضارات  أكثر  من  والرومانية 

ملثل هذا السلوك الجنسي... فاليونان كانت 

في  وأسلوبًا  حياتيًا  نمطًا  عندهم  اللواطة 

وعن  الفلسفي".  للجدل  وموضوعًا  التفكير 

العربي  اللواط في املجتمع  حضور مظاهر 

نا سنجده مظهرًا 
ّ
االسالمي وحضارته، فإن

يضاهي  وقد  الحضور  من  القوة  غاية  في 

جاء  وما  عليها،  التفوق  وحتى  املرأة  مكانة 

الجواري  بني  املفاخرة  في  الجاحظ  به 

الجنسي  الــصــراع  ــى  إل تشير  والغلمان 

املتحولة  الذائقة  ووالدة  الطرفني  بــني 

احتفاء  عن  فضال  الغلمان  جماليات  نحو 

أسباب  إلــى  الباحث  يشير  بهم.  القرآن 

"إلى  الجنسي:  السلوك  هــذا  مثل  تفشي 

وراءها مؤثرات  عوامل داخلية كثيرة تقف 

دينية واجتماعية تتجلى بشكل أساسي في 

املوقف من املرأة ودخولها في املجال العام، 

قد  املجال  هذا  عن  وغيابها  املرأة  فحجب 

يؤدي إلى التعلق بالغلمان بوصفهم البديل 

الجنسي عنها".

في الفصل الثاني، ينطلق الباحث متقصيًا 

ة، 
ّ

الجنسي الفكاهة  ومحموالت  مضامني 

فيسلط بحثه الضوء على الجانب العدواني 

ة. 
ّ

الجنسي الفكاهة  مــن 

الساخر  الخطاب  ينطلق 

سلطة  من  ينطلق  ما  أول 

أو  معنوية  كانت  سواء  ما، 

بنظرة  تفوقية  أو  مادية 

عبر  فيمارس  املجتمع، 

تجاه  هذه عدوانية  سلطته 

إذ  ومكانة.  شأنًا  أقل  فئة 

العربي  املجتمع  زال  مــا 

يسخر وينتقص من الذكر 

إنجاب  يستطيع  ال  ــذي  ال

ــاه املـــرأة  ــج األطـــفـــال وت

كذلك. والنقيض من ذلك 

حقده  املجتمع  ــارس  ــم ي

على من تكون ذريته أوالدًا 

من  عليهم  يحقد  أو  فقط 

من  فتيات  ذريــتــه  تــكــون 

بينهن.  ــر  ذك وجـــود  دون 

هذه  بني  املناوشات  هــذه 

األول  محركها  الــفــئــات 

وهو  منه  العكس  أو  بالتفوق  اإلحساس  هو 

ة والنقص. 
َّ

الشعور بالدوني

(قصيدة  حول  سابق  لتحقيق  استكماال 

الشعراء  بعض  فيه  شارك  أين)  إلى  النثر 

ياسني يوسف  ود. سعد  سلوم  فاروق  منهم 

وجاسم العلي وأحمد البياتي، نكمل بحثنا 

واشكالها  واشتراطاتها  النثر  قصيدة  عن 

مجموعة  مع  كتابتها  وسهولة  ومضامينها 

أخرى من النقاد والشعراء.

وهنا يتفق النقاد والشعراء ودارسو األدب 

ثر 
َّ
الن قصيدة   

َّ
أن على  واملعاصر  الحديث 

ة هي من أصعب 
ّ

وفق اشتراطاتها الحقيقي

على  أدل  وليس  ة 
ّ

عري
ّ

الش الكتابة  أشكال 

ذلك من مقولة (أندريه برايتون) التي أكد 

 هذِه األيام، من 
ُ

 شيٍء أصعب
ْ

فيها: "ما من

 اإلنسان، شاعر قصيدِة نثر".
َ

 يكون
ْ

أن

بشعريتها  ثر 
َّ
الن قصيدة   

َّ
أن املعروف  ومن 

ة 
ّ

اإليقاعي القوالب  على  تعتمد  ال  الفارهة 

في  كما  كتابتها  في  الجاهزة  ة 
ّ

والوزني

استعصت  وقد  فعيلة 
َّ

والت العمود  قصيدة 

ة 
ّ

عري
ِّ

الش ــال  ــك األش  
ِّ

بــكــل القياس  على 

للمألوف  خرقًا  شكلت  فقد  لذا  ابقة، 
َّ

الس

ة 
ّ

األدبي األجناس  مع  وتشابكت  واقتربت 

من  أكــثــر  ومــنــذ  بقيت  لكنها  األخـــرى، 

ومتفردًا   
ً
مستقال كيانًا  عامًا  خمسني 

ة.
ّ

ة والجمالي
ّ

باشتراطاته الفني

تدفق الصور

يقول أستاذ النقد الحديث أ. د عبد الرضا 

كثيف 
ّ

الت تعتمد  ثر 
ّ
الن قصيدة  إن:  علي، 

 
ً
وصوال وترابطها  ة 

ّ
عري

ِّ
الش الصور  وتدفق 

حدثها لدى املتلقي فيما 
ُ

هشة التي ت
َّ

إلى الد

في  والنبر  التوازي  من  إيقاعها  يتشكل 

املفردات  في  ضاد 
ّ

والت والجمل  الحروف 

 قصيدة 
ِّ

لكل وبذا يكون  وتناغم موسيقاها 

الحالة  مــن  ينطلق  الــذي  إيقاعها  نثر 

احتدامها  تحت  يكتب  التي  عورية 
ّ

الش

وصفت  برنار)  (سوزان   
َّ

أن حتى   
ُ

اعر
ّ

الش

 
ٌ

تيار يسري  كما  "يسري  ه 
َّ
بأن اإليقاع  ذلك 

غليظ  سلك  عبر  مرئّي،  غير   ، كهربائيٌّ

."
ً

ة
َ
ور فجأ

ُّ
ليغرقنا بالن

قصيدة  يكتبون  من  بكثرة  يتعلق  ما  أما 

هو  يبقى  ما   
َّ

ألن بذلك  بــأس  فال  ثر، 
ّ
الن

 القابضني 
َّ

صني، "وأن
َّ

عر الحقيقّي والر
ّ

الش

ما  وكل  قليلون"،  ثر 
ّ
الن قصيدة  جمرة  على 

مجرد   
ّ

ويظل بد 
َّ

الز كما  يذهب  ذلك  عدا 

حتى  فيها  تكتمل  ال  قد  ة 
ّ

عاطفي خواطر 

شروط كتابة الخاطرة رغم املساحات التي 

واصل االجتماعّي.
ّ

أتاحتها لهم مواقع الت

في  ضــروري  فهو  رد 
َّ

بالس يتعلق  ما  وأمــا 

وتتنوع  أشكاله  وتختلف  ثر 
َّ
الن قصيدة 

ة 
ّ

عري
ِّ

الش الوظيفة  لصالِح  توظيفه  ويجب 

وإنتاج  الخطاب  بنيات  على  تهيمن  تي 
َّ
ال

رد 
َّ

الس  
ُ

معه يغدو  ذي 
َّ
ال أن 

َّ
الش جمالياته، 

وما   ،
ُ

ة
ّ

عري
ّ

الش  
ُ

ة
ّ

الفاعلي يها 
َ
عل ور 

ُ
تد عجلة 

وهو  له  وظيفة  ال   
ٌ

ممل  
ٌ
سرد فهو  ذلك  عدا 

ثر.
َّ
أبعد ما يكون عن قصيدة الن

سهولة الكتابة 

سوف  الصكر:  حاتم  الدكتور  الناقد  وقال 

بريتون  مقولة  عند  بالتوقف  إجابتي  أبدأ 

املقتبسة في االستفتاء (ما أصعب أن يكون 

 قصيدة نثر). 
َ

اإلنسان في أيامنا شاعر

كتابتها  سهولة  تصور  من  نعاني  أننا  ذلك 

من لدن بعض الشعراء. 

ويقابلهم في ذلك التصور أو الوهم متلقون 

شعريًا  نوعًا  ها 
َّ

عد يرفضون  نسقيون، 

عناصر  عن  استغنائها  بسبب  جــديــدًا، 

عبر  سة 
َّ

املكر التقليدية  الشعرية  املوسيقى 

التفعيالت والقوافي.

النثر  قصيدة  كتابة  في  الصعوبة  تلك 

ثابتة  قواعد  إلى  تستند  ال  كونها  من  تأتي 

حتذى بسهولة. 
ُ

ونهائية. وال تقدم أنموذجًا ي

هذه امليزة - كونها بال مرجعية نظٍم - تجعل 

شائكة  أيضًا،  وقراءتها  كتابتها،  ممارسة 

قصيدة  وانتساب  الفرادة،  فهذه  وعسيرة. 

تجعل  متعني،  غير  زئبقي  نوع  إلى  النثر 

بذلك  والعتقادي  ذاتية.  كتابتها  مسؤولية 

قلت (إن لكل شاعر قصيدة نثر)، استيحاء 

 كتاب (مقدمة لقصيدة النثر- 
ْ

ي
َ

من محرر

قاعدة  يقرران  اللذين  ونماذج-)  أنماط 

لقصيدة  أنماطًا  هناك  إن:  بقولهما،  مرنة 

ر ممارسي كتابتها. ولكن املقايسة 
ْ

النثر بقد

ع 
ِّ

توس املعروفة  ة 
ّ

الشعري واألنماط  بينها، 

نافرة  تنشأ  ها 
ّ
إن لها. 

ِّ
لتقب املطلوبة  املسافة 

أساسها  على  فقياسها  القواعد.  تلك  عن 

ة.
َّ

 منطقي
ً

يمثل مصادرة

عليها  النثر  قصيدة  اب 
ّ

كت بعض  ويجني 

يقدمون  ملا  التداولي،  املستوى  في  كثيرًا 

يحاط  بديل،  إيقاع  من  خالية  كتابة  من 

شعرية  ولغة  بالوصف.  درك 
ُ

ي وال  باملعرفة 

ترقى للوظيفة املبتغاة منها. وبدور الصورة 

مع  النوعي  والتناص  الــحــرة،  واملخيلة 

الثمرة  تلك  النثر  قصيدة  تظل  لن  السرد. 

املحرمة في شجرة الشعر املورقة.. ستكون 

 ودهشة وحداثة.
ً

من أكثر ثمارها متعة

ة 
َّ

حركة تجديدي

إلى  قاسم  حميد  الشاعر  أشار  جهته،  من 

قصيدة  شعراء  قــاد  التغيير  هاجس  أن 

وأسبابه،  ــه  ــي دواع كــانــت  مهما  النثر، 

آخر  صــارم  نظام  بــرســوخ  ــاس  ــس واالح

 أن 
ّ

إال التقليدي السابق،  النظام  بديل عن 

كان  التفعيلة  قصيدة  في  االنجاز  مستوى 

دون مستوى وعيهم وطموحهم في التغيير. 

ة 
ّ

تجديدي لحركة  منطلقا  أراه  ما  وهــذا 

الــرواد  أحدثها  التي  الثورة  مع  تتواصل 

من خالل تجربة الشعر الحر، بل إن هذه 

الثورة  لهذه  منشط  امتداد  هي  الحركة 

واكتشاف  الضيقة،  األطــر  عن  للخروج 

آفاق جديدة، حد منها ظهور صيغة جديدة 

والركون  الشعرية  املغامرة  خفوت  رسخها 

ة واالكتفاء بما انجز من تطور 
ّ

إلى السكوني

واملضامني.  واملــوضــوعــات  االشــكــال  فــي 

املستعار  التفعيلة  نظام  كان  "لقد  وأضاف 

من الشعر التقليدي مجتزأ على أنه أساس 

النظام الصوتي الذي ال يتكرر. الذي يجعله 

الشعري،  البيت  نظام  من  وأخــص  أدق 

 
ٌ

ه مؤسس
ّ
فالسطر الشعري ال يخرج عن أن

(فعولن،  التفعيالت  مــن  ـــدة  واح على 

مفاعيلن، فاعالت، مستفعلني، متفاعلني، 

فاعلن، فعلن) ما قاد - من ثم- إلى جعل كل 

تقليدا  التفعيلة،  نظام  وفق  تكتب  قصيدة 

لقصيدة سبقتها من موسيقى البحر نفسه 

قصيدة  كل  كانت  مثلما  آخــر،  أو  بشكل 

أو  الكامل  أو  الــرمــل  بحر  مــن  تقليدية 

الطويل، الخ، تقليدًا لسابقتها من وزن آخر 

محدود التفعيالت في كل شطر من البيت 

بعدد  يلتزم  ال  الشاعر  ان  ومع  الشعري، 

ذاتها،  بالتفعيالت  يلتزم  لكنه  التفعيالت 

نقارنها  حني  املحدودية  هــذه  وستتجلى 

توفرها  التي  الالمتناهية  باإلمكانيات 

قصيدة  كل  تحرص  بحيث  النثر،  قصيدة 

على إبداع قانونها الخاص وتطويره بحيث 

ال يمكن ألي قصيدة نثر الحقة من تقليده 

ايقاعيا، ما دام هذا القانون االيقاعي نابعا 

امليزة  عن  مستغنيا  ذاتها،  القصيدة  من 

املوسيقية التي يقدمها الوزن والقافية.

 

قبول جماهيري

في حني أشار الشاعر منذر عبد الحر إلى 

موزون  كالم  بأنه  العربي  الشعر  (عرف 

كمية  الالفتة  هــذه  تحت  وكتبت  مقفى، 

هائلة من القصائد التي التزمت تفعيالت 

حتى  السنني،  مئات  الفراهيدي،  بحور 

السياب  شاكر  بدر  ــرواد  ال الشعراء  جاء 

البياتي  الــوهــاب  وعبد  املالئكة  ونــازك 

القالب  ليكسروا  تبعهم  او  جايلهم  ومن 

التقليدي، وجعلوا الشعر منثورا، ولم يلتزم 

بــردود  جوبهوا  وقــد  الشطرين،  بقانون 

االبرز  الوجه  صاروا  حتى  قاسية،  أفعال 

للحداثة الشعرية، وبعد أن سادت قصيدة 

النقاد  اسماه  كما  الحر  الشعر  او  التفعيلة 

والسبعينات  الستينات  فترة  والدارسون 

أدرك  أن  بعد  النثر  قصيدة  حومة  بدأت 

الشعراء ان القوانني املفروضة على الشعر 

محدود،  وتعبيري  فني  سقف  ذا  تجعله 

القديم  املفهوم  إطــار  من  خرجوا  لذلك 

باب  من  الفني  التعبير  ميدان  في  ودخلوا 

الشعراء  بوعي  الخيار  هذا  ارتبط  أوسع 

نماذج  على  واطالعهم  تجاربهم  وعمق 

ان  واستطاعوا  عاملية.  وتجارب  متنوعة 

خالصة،  عراقية  نثر  قصيدة  يؤسسوا 

اثبتت  التي  أصواتهم  خاللها  من  قدموا 

حضورها بقوة لتكون واقع حال في املشهد 

ألنها  جماهيريا،  قبوال  ولتحقق  الثقافي، 

اإلنسان  هموم  من  ونهلت  الرتابة،  كسرت 

من  الرغم  على  موضوعاتها،  وقضاياه 

آالف الدخالء على هذه التجربة، وهم من 

قليلي املوهبة والجاهلني في اللغة وآفاقها، 

أو  بسيطة،  خواطر  اما  يكتبون  وأغلبهم 

لها  عالقة  ال  لغوية  وثــرثــارات  تهويمات 

عن  أتحدث  حني  لذلك  النثر،  بقصيدة 

نجاح وسمو تجربة قصيدة النثر فأنا أعني 

شعراءها الحقيقيني الذين يجيدون خفايا 

اللغة وقواعدها، ويعرفون أن قصيدة النثر 

عميقة،  وفكرية  جمالية  رؤية  ذات  تجربة 

بنسق  التفعيلة  موسيقى  تستبدل  ان  عليها 

املفردات  فيه  تنسجم  إيقاع  ذي  لغوي 

الشعري  للنص  املحكم  والبناء  والجمل 

هذه  عن  ويتشعب  يطول  الحديث  الناجح، 

وآفاق  أبعاد  ذات  ها 
ّ
ألن املهمة  الظاهرة 

ة 
ّ

تأملي وقفة  تتطلب  ومالحظات  وأفكار 

تطول.

فه من 
ّ
النساء بعد أزمات الحروب وما تخل ة تحوالت تعيشها 

ّ
ثم

من  واحدة  الربيعي  ومنال  للفقد..  وآثارًا  ندوبًا  تركت  الشظايا 

أعمالها  في  ده 
ّ

تجس أن  واختارت  املشهد،  عن  يغنب  لم  اللواتي 

تركز  وهي  الفاصل"  و"الخط  العشق"  آخر  "حتى  مثل  ة، 
َّ

الروائي

على حرب لبنان في سبعينات القرن املاضي.

والصراعات  الحروب  على  شاهدة  نفسها  وجدت  التي  الربيعي 

عن  تخرج   
ّ

أال في  أفكارها  وصفت  ولبنان،  العراق  في  الدامية 

ة هذا الخراب نتاجا فكريا 
ّ

ر
ُ

تجسد الواقع، ويمكن أن تنبت من س

وثقافيا، كما قالت "ال تزال فكرة روايتي املقبلة في رحلة التفكير.. 

أفكر هذه املرة في الخروج عن املألوف، وال أريد لها سوى التميز 

من حيث املعالجة، وربما األسلوب السردي، لكنني ما إن أراهن 

على كونها واقعية، أجدني مؤمنة أن أصدق الروايات، وأكثرها 

ا تلك التي تولد من رحم املعاناة التي يعايشها الكاتب". 
ً

تأثير

أن  أحرص  التي  الحب،  ومضات  من  تخلو  لن  بالطبع  وأضافت 

اء. 
ّ

ن رواياتي كي تضفي القليل من البهجة على قلوب القر
ّ

تلو

و"سأترك باقي التفاصيل مفاجأة لحينها"، وفقًا لتعبيرها. 

ة، 
ّ

ة في الجامعة اللبناني
ّ

 منال الربيعي التي درست العلوم السياسي

بدأ  ة 
ّ

والدبلوماسي ة 
ّ

الدولي العالقات  في  دبلوم  على  وحصلت 

التلفزيون،  مع  اإلعالمي  نشاطها 

ة، كمقدمة 
ّ

في الفضائيات العراقي

ة ملدة خمس 
ّ

أخبار وبرامج سياسي

اللبنانية،  الصحافة  وفي  سنوات، 

ة 
ّ

إذ قدمت من إذاعة لبنان الرسمي

ة.
ّ

بعض البرامج االجتماعي

تشويقًا  القصص  أكثر  أن  تــرى 

على  تحدث  التي  هــي  وواقــعــيــة، 

طالعنا  وقـــد  الــحــروب  هــامــش 

يدفعها  ما  ــذا  "وه منها،  الكثير 

خاصة  الرحلة،  بهذه  للخوض 

والتجلي،  بالصدق  تمتاز  أنها 

كما  واللوعة"،  اآلالم  تجسد  وهي 

وجهان  والحرب  "الحب  أن  بينت 

للشجاعة  بحاجة  ــدة  واح لعملة 

والتفاني والتضحية.. وربما تكون روايتي املقبلة فيها من النضال 

ثة".
ّ

والتضحية، ولكن بنسخة محد

األدبي  العمل  وألن  مضاعفة،  جهودًا  سأبذل  أنني  أظن  وتابعت: 

واإلعالمي يدخل ضمن املسار اإلبداعي، الذي يحتاج إلى جهد 

من  فإنه  واِملهن،  املجاالت  بقية  عن  تختلف  أدوات  وإلى  كبير 

مساحة  حجز  من  أتمكن  كي  مضاعفًا  جهدًا  أبذل  أن  الطبيعي 

أن  "وأتمنى  والصعب،  الرحب  العالم  هذا  في  ومتميزة  صغيرة 

أكون قد وفقت في ذلك.

الذي  الفضاء،  هذا  في  مبتدئة  نفسي  أعتبر  فأني  ذلك  ومع 

يزدحم بالنجمات التي يختلف بريق كل واحدة عن األخرى".

بحسب رأيها. 

انتماءها  أن  إلى  مشيرة  "الصباح"  لـ  حديثها  الربيعي  وتختتم 

عراق  في   
ُ

عاشته ما  وأن  الكثير،  لها  أضــاف  العاملني  لهذين 

"لقد  العالم،  هذا  في  عابرًا  يكون  لن  الجمال  نان 
ُ

ولب الحروب 

لدت في بغداد 
ُ

مررت بالكثير وواجهت األكثر، ولكن سرعان ما و

وجدتني مسحورة بمالحمها وعواملها السحيقة، التي لن تجدها 

في أي بالد أخرى، وفي بيروت الساحرة تعلمت كيف أن الجمال 

في  خطواتي  أولى  أخطو  وأنا   ، عليَّ دوره  ومــارس  بح 
ُ

الق لغي 
ُ

ي

صناعة تاريخ هذين البلدين".
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 كتــاب الشــاعرة العراقيــة نــازك املالئكة 
ّ

ويعــد

(قضايا الشــعر املعاصر) اصدار مكتبة النهضة/ 

بغــداد ط االولــى 1962، مــن أهــم الكتــب التــي 

ــة عند واحــدة من أهم 
ّ

 وبموضوعي
ً
وقفت طويــال

 بها الشــعر العربي 
َّ

ة التي مر
ّ

املنعطفــات التاريخي

وهــي تجربــة قصيــدة التفعيلــة التــي ولــدت في 

يــوم الثالثاء 27 تشــرين األول من ســنة 1947 في 

قصيــدة (الكوليــرا) التــي قالت عنها نــازك في 

حوارها مع أختها الســيدة إحســان الذي تضمنته 

مقدمة الكتــاب في طبعته االولى التــي كتبها زوج 

الشــاعرة الدكتــور عبــد الهــادي محبوبــة (لقد 

قلــت لك أن الجمهور ســيضحك منــي ولكني - مع 

ذلك- واثقة أن هذه القصيدة ســتكون بداية عصر 

جديد في الشعر العربي) وحرصت الشاعرة على 

تسميته بـ (الشعر الحر) على الرغم من محاوالت 

البعــض مــن األدباء مثــل الراحل جبــرا إبراهيم 

جبرا لثني الشــاعرة عــن هذه التســمية الرتباط 

واقتــران هذه التســمية بـ (الشــعر الحــر) الذي 

صاغه األمريكــي والت وايتمان فــي أواخر القرن 

التاسع عشــر وأوجد له اتباعا من الشعراء العرب 

كأمــني الريحاني وجبران خليــل جبران وآخرين، 

كمــا ان الدكتور عبد الهــادي محبوبة قد اعترض 

أيضًا قبل اآلخريــن في نهاية مقدمته للكتاب على 

تسميته بـ (الشــعر الحر) في الوقت الذي لم يزل 

يحتفظ لتعريفهم عند نقاد األدب منذ عهد قدامة 

ه القول املوزون املقفى الذي يدل على 
ّ
بن جعفر بأن

معنى، ولعل فــي اعتراض الدكتور محبوبة هذا ما 

يدعم موقف جبرا إبراهيم وســواه من املعترضني 

على مصطلح الشــعر الحر، ونذهــب إلى ما ذهب 

إليه اآلخرون من اعتراض على تســميته بالشــعر 

ة على 
ّ

 أن الســيدة نــازك ظلــت مصــر
ّ

الحــر، إال

تسميته بـ (الشعر الحر) على الرغم من مفارقته 

لقصيــدة التفعيلة لوجود شــرطي االســتغناء عن 

ه 
ّ
الــوزن والقافية وبقائــه في منطقة الشــعر إذ إن

شعر غايته الشــعر، فقد أخذت الشاعرة الراحلة 

نــازك املالئكــة علــى عاتقهــا وضــع املمهــدات 

ــة والتأثيرات التي أدت إلى 
ّ

واالرهاصات التاريخي

تهيئــة التربة الخصبة إلنبات هــذا الجديد املنبت 

الســليم، كما كشــفت عن قواعد الكتابــة في هذا 

لد في رحم الشكل القديم 
َ

الشــكل الجديد الذي و

للشــعر العربــي وهــو نظــام البيــت الشــعري ذي 

الشطرين، وفي صلة الرحم هذه اكتسبت قصيدة 

التفعيلة مشــروعية النهوض بالتجديد والتحديث 

استنادًا إلى جملة من الركائز املوضوعية يأتي في 

مقدمتهــا صيرورة الحيــاة واملجتمــع العربي بعد 

أن وضعــت الحرب العامليــة الثانيــة أوزارها عام 

1945، ولعــل مفــردة (املعاصــر) املضافــة إلــى 

مفردة (الشعر) تشــي إلى استجابة هذه التجربة 

إلى املشــكالت والقضايا املعاصرة التــي يمر بها 

املجتمع والشــعر بذاته باعتبار أن األدب هو تعبير 

عن القضايا النفســية والفكرية واالجتماعية التي 

ها 
ّ
يمــر بها الفــرد واملجتمــع، وبهــذا الصــدد فإن

ل الجــذور االجتماعية 
ّ
تذكــر أربعة عوامــل تشــك

لظهور الشعر الحر وهي النزوع إلى موافقة الواقع 

والحنــني إلــى االســتقالل والنفــور مــن النموذج 

املتكــرر وإيثــار املضمون علــى الشــكل، ومن هنا 

اد هــذه القصيدة املدخل لتجــاوز القديم 
ّ

وجد رو

واستحداث شــكل جديد من رحمه يلبي حاجاتهم 

ة للتعبير عن 
ّ

ة وحتــى الفكري
ّ

ة واالجتماعي
ّ

النفســي

مشــكالت الواقــع، كمــا شــهدت طبعــات الكتاب 

الخمس الالحقــة تصورات جديــدة عالجت فيها 

 من آراء ومناقشات من قبل 
ّ

الشــاعرة ما اســتجد

الدارســني والنقاد، ففي مقدمة الطبعة الخامسة 

1978 تشير الشاعرة (أما اآلن وأنا أصدر الطبعة 

ت على 
ّ

 اثنتي عشــرة ســنة قد مر
َّ

الرابعة منه، فإن

الشعر الحر بعد وضعي لقواعده ودراستي ملسائله، 

وهذه الســنوات قد جاءت بنقــد كثير للكتاب، وقد 

أثار النقاد تساؤالت متعددة حول بعض آرائي فيه، 

بحيث أجدني مضطرة إلى أن أكتب، لهذه الطبعة، 

 فيهــا موقفــي من الشــعر الحر 
ُ

ص
ّ
مقدمــة أشــخ

تشخيصًا جديدًا.. ص5) ويكشــف القول السالف 

مدى حرص الشــاعرة على األخــذ بنظر االعتبار 

لالنتقادات واآلراء التي طرحها النقاد والدارسني 

وإعــادة إنتاج ملقوالتهــا ومفاهيمها التــي ربما قد 

غابــت عن األذهان لتكتمل صورة اآلراء واملفاهيم 

 عــن الدوافع 
ً
التــي جــاء عليهــا الكتــاب، فضــال

 العظيم مــن القصائد الحرة 
ّ

األخرى منها (املــد

الذي غمــر العالم العربي، قد اســتثار عندي آراء 

جديدة، وأعطاني فرصة الستكمال قواعد الشعر 

الحر، أو علــى األقل، لإلضافة إليهــا، وغربلتها.. 

ص5) وكيما تحكم صنيعها في تقديم هذا الشكل 

الجديــد على أفضل وجه مــن دون أن تترك بعض 

الثغرات التي ينفذ منها املتعصبون واملتزمتون من 

أنصار الشطرين الذين وحسب قولها (يدحرجون 

في طريق الشــعر الحر صخورهــم.. ص6) وكيما 

يكــون أنصار هذا الشــعر على علــم ودراية كاملة 

فــي قواعــد ومواجهات شــعر الحر بــكل تعالقاته 

الداخليــة والخارجيــة فقد أجملــت القضايا التي 

تلقــي الضوء علــى مشــروعية ظهور هذا الشــكل 

بأربع مسائل:

1 -عالقة الشعر الحر بالتراث العربي.

2 - بدايات حركة الشعر الحر.

3 - البحور التي يصح نظم الشعر الحر منها.

4 - قضيــة التشــكيالت املســتعملة فــي القصيدة 

الحرة.

 والجديــر بالذكر هــو اعتراضها علــى محاوالت 

النظم في أكثر من وزن شــعري في النص الواحد، 

واستخدام البحور من خارج البحور الصافية ذات 

التفعيلــة الواحــدة املكررة، فقد أســهم الشــعراء 

الستينيون وضمن محاوالتهم التجريبية في تقديم 

صيــرورات جديدة في الشــكل الشــعري الجديد 

تجاوزت بعــض القواعد التي وضعتها الشــاعرة، 

ويمكن مالحظة ذلك أيضا في مساهمات الشعراء 

الجدد في األجيال الشعرية الالحقة، ونرى أنه لم 

تكن هنالــك ضرورة للتزمــت أزاء تلك املحاوالت 

واالســهامات من قبــل الشــعراء الالحقني، ذلك 

أن أســباب تلك الصيرورات هي ذاتها التي دفعت 

املالئكــة للخروج علــى نظام البيــت الواحد بفعل 

صيــرورة الحيــاة والوقائع االجتماعيــة، وهذا ما 

تضمنتــه. مقدمة الدكتــور عبد الهــادي محبوبة 

للكتاب، إذ أشــار إلى ضــرورة الخروج من البحر 

الواحــد إلــى بحــور أخــرى تتضمنهــا القصيدة 

الواحــدة تماهيــًا مــع دعوة الشــاعرة إلــى حرية 

التعبير عبر الشــكل الجديد. لقد كشــفت السيدة 

نازك املالئكة في مناقشــتها ومعالجتها للمسائل 

األربــع اآلنفــة الذكــر عن وعــي اجتماعــي وفني 

وفكري بالتراث الشعري العربي وعوامل التجديد 

والتحديث الفاعلة في إحداث املنعطف التاريخي 

ة واستجابتها 
َّ

في تواتر األجناس واألشــكال األدبي

للمتغيــر االجتماعــي للتعبير عنه بشــكل معاصر 

متجــاوز لألطــر التقليدية واملســتهلكة الســاكنة 

عند حدودهــا املألوفة، كما كشــفت تلك املعالجة 

ة الدقيقة التي عكســت اهتمام 
ّ

عن املنظومة الفني

املالئكــة ومعرفتها بالذي أقدمــت عليه من تحول 

في الشكل الشعري العربي املعاصر الذي استحوذ 

على اهتمام األدباء والنقاد والشــعراء خاصة في 

العقود الالحقة لظهور قصيدة التفعيلة.

 لقــد اســتحضرت الشــاعرة نــازك املالئكة كل 

تلــك املعالجــات والجهــود لتقعيد هــذه التجربة 

الجديــدة في مناقشــتها لقصيدة النثــر العربية 

التي تزامن ظهورها مــع ظهور قصيدة التفعيلة، 

ففي نهاية الباب الرابع من الفصل الثاني للكتاب 

تفرد الشــاعرة دراســة منفصلة لقصيــدة النثر 

العربيــة التي ظهرت في لبنان وتبنت مشــروعها 

مجلة شــعر في خمســينيات القــرن املاضي على 

يــد أدونيس وانس الحــاج وآخريــن، إذ وصفتها 

بـــ (بدعــة غريبــة) كمــا اعترضــت علــى وضع 

توصيف (شــعر) على أغلفة الكتب التي تضمنت 

ــة كمــا فــي نقدهــا لديــوان محمد 
َّ

قصائــد نثري

 خلو هذه 
ً

نة
ّ

املاغوط (حزن في ضــوء القمر) مبي

القصائد من أي أثر للشعر وتعني خلوه من الوزن 

والقافية وعــدم وجود أية صلة بينه وبني الشــعر 

العربــي (فليــس فيه ال بيــت وال شــطر) وهي لم 

عي 
ّ

تجانــب الصواب فــي وصفها هــذا، إذ لم يد

كاتبوها صلة شــكلية داخليــة أو خارجية بقواعد 

الشــعر العربي، إذ حضرت القصدية في الكتابة 

وفق النموذج املســتعار من بيئة اآلخــر وتحديدا 

قصيدة النثــر الفرنســية، ولعل ما يلفــت النظر 

فــي اعتــراض نــازك هــو إعــادة كتابــة قصيدة 

(املســافر) بصيغــة الفقــرة مــن دون توزيعهــا 

ة في ذلك 
ّ

على شــكل قصيدة التفعيلة وهــي محق

ويتماهــى هذا التوزيع ال جمل مع تعريف ســوزان 

برنار لقصيدة النثر فــي أنها (قطعة نثر موجزة 

بما فيــه الكفاية، موحدة مضغوطــة، كقطعة من 

بلــور)، لتنتهــي الــى أن مجمل نصــوص الكتاب 

 خواطر فنية مــن دون أن تولي اعتبارًا 
ّ

أن هــي إال

للقيمة الداخلية للشعر الذي تضمنته النصوص، 

إذ قصــرت اعتراضهــا علــى الشــكل الخارجي 

وصلة قصيدة النثر باألشــكال الشــعرية العربية 

قديمهــا وجديدها، ومن أن تعرف ماهية وكينونة 

قصيدة النثر بأنها نثر غايته شــعر، وبمعنى آخر 

سعي كتاب قصيدة النثر الى الوصول إلى شعرية 

النثــر العربــي، علــى أننا نــرى أن هنالك ســببًا 

آخر العتراضات الشــاعرة املالئكة على قصيدة 

النثــر وهــو إدراكها وخشــيتها ملزاحمــة قصيدة 

النثــر لقصيدة التفعيلة خاصــة إذا ما علمنا بأن 

قصيــدة التفعيلة ال تــزال عند خطواتهــا األولى 

وحاجتها إلى االســتواء على ســوقها وجذب أكبر 

عدد من الشــعراء ليكونوا اتباعــًا لها، إذ وجدت 

املالئكة في قصيدة النثر ســهولة في الكتابة مما 

يبعد الشــعراء العرب عن قصيدة التفعيلة لوجود 

قيود الوزن وفنون القول البالغي التي تسم القول 

د الشكل.
ّ

الشعري بالشعرية وان تجد

الشــعر املعاصــر)  لقــد تمتــع كتــاب (قضايــا 

للشــاعرة نازك املالئكة بأهمية كبيرة من صدور 

الطبعة األولى عام 1962 وحتى الطبعة الخامسة 

 مصدرا أساســيًا لدراســة قصيدة 
ّ

1978، إذ يعد

لت انعطافــًا تاريخيًا في حركة 
ّ
التفعيلة التي شــك

ما أن مؤلفته هي 
ّ

الشــعر العربي املعاصر، ال ســي

مــن اجترحت هذه االنعطافــة املهمة التي مهدت 

الطريــق ووضعــت اللبنــات األساســية ملســيرة 

العربي الحديث.

نه الكاتب املوصلي 
َّ

ينحو النص الدرامــي الذي دو

ًا اتخــذ من لواعج 
ّ

ابراهيم كــوالن إتجاها تعبيري

الصــراع  النتــاج  ســبيال  ومكبوتاتــه  الالوعــي 

الدرامــي ونحتــه الســماء الشــخصيات بوصفها 

ــة كاألب واِالبن والضمير ونســق 
ّ

أنماطــا تجريدي

املحطــات املأســاوي وجلــد الــذات الــذي يــؤدي 

إلــى فعل التطهير فــي النهاية، إذ تمر شــخصيتا 

اِالبــن والضميــر بمحطــات زمكانيــة تراجيدية 

يتم تجســيدها وصوال إلى النهايــة الدائرية التي 

اقترحهــا العرض.. ينفتح نــص "طقوس الحطب" 

ة أو تتجه 
ّ

ة عالية في صياغاتهــا األدبي
ّ

على شــعري

فــي أحيان نحــو الخطاب املباشــر الــذي يحتفي 

باملاضي على حساب الحاضر أو املستقبل فالنص 

ناســتالوجي أو اســتعادي يراجــع فكــرة الحرب 

وعدميتهــا والكراهيــة والحقــد واالنتقــام الذي 

تخلفــه فــي ضــوء أب بطريركي عاشــق للحروب 

يوقــظ أبنــاءه لصــالة الفجــر ويدعوهــم لتلبية 

نــداء الحرب فاألعداء على األبــواب، هنا يرفض 

الضمير املنشــطر عن اِالبن تلــك الدعوة ويحتج 

على األب فهو الذي يســرد املسكوت عنه واملضمر 

في دواخل االبن ليستعرض الضمير ما نالهم من 

أهوال الحــرب ومصائبها والتــي ال انتصار ألحٍد 

فيها، ينشــغل النص الدرامي بتلــك الثنائية التي 

زرعت منذ البدء في العنــوان (طقوس الحطب) 

وما يضمره من دالالت خبيئة قمني بنا أن نفجرها 

وننفتــح على معانيها، فالطقس الــذي يقف وراءه 

العقائديــة  وســلطته  الدينــي  البطريركــي  األب 

ر القطيع وتقــوده اينما تريد 
ِّ

القســرية التي تســي

وترغــب تحــاول أن تؤكــد للنــاس أن الحرب هي 

بإرادة علوية، واملعنى الثاني للكلمة الثانية للعنوان 

(الحطب) هــي الناس التي تذهب وقودًا بســبب 

هذه الحــرب لرغبات رجــال الديــن كونها حربًا 

 
َّ

ســة على الجميع أن يلبي نداءها ويذكيها. إن
ّ

مقد

النص في ثيمته املركزية يدين الحرب وظواهرها 

من منطلق مســيحي تســامحي يجنح الى السالم 

والغفــران والصفــح واالتجــاه التعبيــري في بنية 

النص تساوق مع حبكة املسرحية وشكلها ومبناها 

الذي اتخذ مفازات ومثابات انفتحت على انســاق 

متعددة كانتظار املخلص و(الحج) و(االعتراف) 

و(البــوح) فاِالبن/ الضمير يســرد اعترافاته وما 

حصده من مآسي الحروب واملنطلق الصراعي في 

د واالحتجاج على وصايا األب 
ّ

املســرحية هو التمر

من قبــل الضميــر الداخلي الذي هو الشــخصية 

الضد املقابلة لألب واملنشطرة عن االبن الخانع.

 مواٍز 
ٍّ

عمل املخرج نشــأت مبــارك على انتــاج نص

اعتمــد في بنائه على األســلبة والتجريد البصري 

والكرنفــال االحتفالي الطقوســي الباختيني (من 

باختني) املرتبط باملراسيم والقداس الكنسي على 

وجه الخصوص وهو بهذا التوجه أخرج املسرحية 

مــن خطابها املباشــر واملمــل الذي قــد يصاب به 

املتلقــي بفعل رتابة الحــوار وصرامته واطنابه في 

بعض الحــاالت.. إذ اعتمد املخرج على اســتنطاق 

امليلودي املوسيقي وانتاج قيمة طقسية مزجت بني 

الطقس الديني االســالمي واملســيحي الســرياني 

بأنســاق وتشــكيالت متنوعة كحــركات اللطم في 

التعازي الدينية والدروشة الصوفية وغيرها.. فهل 

وفق املخرج في التعبير عن مكنونات ودالالت نصه 

الدرامــي الذي اختاره؟ فمنذ مشــهد االســتهالل 

نســتمع لهذا املزج البوليفونــي املتقن بني اصوات 

دقات اجراس الكنائس واالذان االســالمي يضمر 

في تالفيفه ان الســلطة الدكتاتوريــة الدينية هي 

واحدة وأن تنوعت اصواتها.. فاألب يد على الزناد 

ويد اخرى على جهاز الالسلكي يعطي األوامر لبدء 

الحرب املزعومة وفي األعلى رايات الحرب معلقة 

ومكتــوب عليها ســنوات الحــروب التــي خاضتها 

البــالد 1980 و1991 و2003 و2006 و2014 كأنهــا 

مفازات ومثابات في الذاكرة ال يمكن محوها وهي 

اشارة ذكية لو عززت بشعاع ضوئي لتوضحت أكثر 

في فضاء العرض بالنســبة للمتلقي. حاول املخرج 

أن يضيــف مجموعة من النســوة لفضــاء العرض 

يلبسن مالبس من التراث السرياني موحدة كأنها 

مجموعة الســبي البابلي التاريخيــة في املثولوجيا 

العراقية والســبي "الداعشي" للنساء االيزيديات، 

فكان مســتوى الضبط الجمالــي لحركة املجموعة 

ر من الصورة 
َّ

مع امليلودي املوسيقي الطقسي قد ثو

 
ً
االبداعيــة للعــرض على مســتوى الشــكل، فضال

عن لدخول مجموع النســوة في مشهد املزاد الذي 

أحالنــا لتلك اللحظــة العصيبة في تاريخ النســاء 

االيزيديــات املعاصــر، تشــي عالمــات العــرض 

قــت مــن املضامني 
َّ

االكسســوارية بمدلــوالت عم

الدراميــة ومعانيها فكان هناك شرشــف بســيط 

تعامــل معــه اِالبــن وحولــه إلــى عديد الــدالالت 

والبدالت العسكرية التي انتهت وظيفتها التداولية 

باالحتجاج عليها ورفضهــا، وازياء املمثلني فاالب 

يلبــس البيجامة كونه عســكريا ســابقا وهو داللة 

زي العســكري املتقاعد والعصا التي تحولت عصا 

للتبختــر وبندقيــة صوبــت نحو اِالبن وســطل ماء 

تمت ممارســة تعذيب االبن فيه والشموع والبخور 

قت من 
ّ

وغيرهــا من األشــياء املســرحية التــي عم

ة العرض ولم تثقل كاهل الفضاء املسرحي.
َّ

طقسي

ملمثلــي  التمثيلــي  األداء  ــة 
ّ

إبداعي حصــة  كانــت 

مســرحية (طقــوس الحطــب) واضحة ملــا توافر 

عليه املمثلون كل حســب الشــخصية الدرامية التي 

اضطلــع بأدائها، فاملمثل شــوقي حكمت الذي قام 

بــدور األب قدم نمطــا أدائيا منضبطا للعســكري 

ة 
َّ

املتقاعــد الفــظ والــذي تقــف وراءه تربيــة ديني

فــة وعقائــد ملزمة، فجــاء صوته 
َّ

صارمــة ومتطر

مســموعا وجســده مطواعــا ولغته ســليمة جانبت 

وكذلــك  ــة، 
ّ

والنحوي ــة 
ّ

اللغوي واألخطــاء  اللحــن 

املمثل وســام بربر أعطى لشــخصية االبن الخانع 

واملســتكني لطلبات االب تصورا أدائيا كاريكاتوريا 

قطيــع  ضمــن  روبوتــا  فصــار  اســتعباده  نتيجــة 

الروبوتات وصار دمية مســيرة، امــا املمثل صدام 

سالم، فكان صوتا احتجاجيا بامتياز رفض وصايا 

االب وفروضه باتجاه تكويــن أدائي حاد في وقفته 

وميزانســينه الحركي مــع وضوح صوتــي اقل من 

ســابقيه من املمثلني، واملجموعة الســريانية القره 

قوشــية الرشــيقة في تكويناتها البصريــة واملكثفة 

الدالة عن روح املأســاة وتراجيديتها كانت اضافة 

مائزة للعرض.

ومــن املهم االشــارة إلى النســق املوســيقي الذي 

صمــم خصيصــا للعــرض وهــي خصيصــة بتنا 

ال نتلمســها فــي عروضنا املســرحية اليــوم كانت 

املوســيقى واملؤثــرات بحضورها الجليل ونســقها 

را للصورة 
ِّ

املؤثر على املســتوى الصوتي عامال مثو

املسرحية واحساس املمثلني وتداعياتهم النفسية 

بتصميم األب دريد بربر وأنمار بربر. أخيرًا يمكن 

أن نكتشــف مــا تميز بــه العرض مــن خصائص 

الثقافــة  النتــاج  إعادتــه  ضــوء  فــي  ومميــزات 

ة ضاربة القــدم بجذورها في 
ّ

ة العراقي
ّ

الســرياني

التاريــخ العراقي وتمظهرها بلبــوس درامي أدان 

الحروب ونتائجها.  
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ج فريق الصناعة بلقب املرحلة الثانية من دوري أندية العراق بالدراجات للمتقدمني التي استضافتها محافظة 
ِّ

و
ُ

ت

 نادي الحشــد باملركــز الثاني وجاء نــادي كويه ثالثــًا وبالترتيب الرابع االتحــاد الرياضي. 
َّ

البصــرة، بينما حل

وأسفرت نتائج الشباب عن فوز نادي الحشد باملركز األول والحدباء ثانيًا والصناعة ثالثًا، أما فريق دهوك فقد 

ج فتاة ايش 
ّ

 الحدباء ثانيًا والدفاع املدني ثالثًا. ولدى سباقات السيدات تو
َّ

تصدر ترتيب منافسات الناشئني وحل

باملركز األول لفئة املتقدمات واحتل الكهرباء املركز الثاني، بينما حصل العدالة على الترتيب الثالث.

ينطلق اليوم الســبت املعســكر التدريبي 

الداخلي ملنتخب املواي تاي في العاصمة 

بغداد، تحضيرًا للمشاركة املقبلة ضمن 

بطولة العالم التي من املقرر أن تقام في 

تايلند.

أجــل  مــن  التدريبــي  املعســكر  ويأتــي 

الوقــوف علــى جاهزيــة الالعبــني فنيًا 

ة التي 
َّ

وبدنيًا، واختيار التشكيلة الرسمي

ستمثل اللعبة في أكبر تجمع عاملي، بغية 

املنافسة بقوة على املراكز املتقدمة ونيل 

األوســمة امللونة، بما يســهم فــي تعزيز 

سمعة اللعبة خارجيًا. 

وتضــم القائمــة األوليــة للمنتخــب 17 

العبًا من بغداد وبقيــة املحافظات وهم 

مصطفــى عطيــة خلــف (نــادي أحرار 

ميســان)، وئاكو بهاء الديــن حمه أمني 

واملصطفــى  الســليمانية)،  (بنجويــن 

وســام كامــل (الديوان)، وحســني علي 

محمــد  ويوســف  (النجــدة)،  غيــالن 

قادر (دربندخــان)، وعلي صدام كامل 

رضا  ومحمد  (النجــدة)، 

عــودة (العــراق كربالء)، 

وأمير إبراهيم عبد الرزاق 

وســجاد  البصرة)،  (نفط 

حســني علــي (الجوهــرة/ 

بابل)، وهوكار حكيم حمه 

أمني (اشتي/ السليمانية)، 

شــاكر  رعــد  وشــاكر 

(الديوان)، وســجاد بشير 

وســيف  (النجدة)،  جبــر 

(الديوان)،  سلمان  حسني 

علــي  حســني  وأيــوب 

الســليمانية)،  (بيشمركة 

عبــاس  محمــد  وســجاد 

(نفط البصرة)، وحســني 

صبــاح أحمــد (النجدة)، 

شــاكر  رعــد  ومصطفــى 

(الديوان).

وجــاءت الدعــوة مــن قبل 

اتحــاد املــواي تــاي املركــزي لالعبــني 

املتوجــني باملراكز األولــى لبطولة أندية 

العــراق بفئــة املتقدمــني التــي اختتمت 

فعالياتهــا مؤخرًا في محافظــة كربالء 

املقدســة، وأســفرت نتائجهــا عــن فوز 

نــادي النجــدة بلقــب املســابقة عقــب 

ملونــة)،  ميداليــة   14) علــى  حصولــه 

بينمــا حل نفــط البصرة وصيفــًا بواقع 

(10 أوســمة ملونــة)، في حني تقاســم 

الجوهــرة البابلــي والديــوان البغدادي 

املرتبة الثالثة.

فتتح اليوم السبت منافســات الجولة التاسعة عشرة من 
ُ

ت

الدوري املمتاز لكرة الصــاالت، بإقامة مباراة واحدة في 

 فيها صاحــب املركز الرابع 
ّ

الســاعة 3 بعد الظهر، ويحل

 على خامس الترتيب بلدية البصرة 
ً
الشــرطة ضيفًا ثقيال

في قاعة نفط البصرة.

ويطمــح الشــرطة من خالل مبــاراة اليوم إلــى مصالحة 

جماهيره وتعويض نتيجة تعادله في الجولة املاضية أمام 

نفط البصرة بهدف لكل منهما، وســيدخل أبناء القيثارة 

 الظفر بالنقاط الكاملة سيســهم 
َّ

املواجهة وهم يعلمون أن

في اعتالئه صــدارة الترتيب مؤقتًا، وانتظار ما ستســفر 

عنه مباريات منافســيه نفط الوســط ومصافي الوســط 

ونفط البصرة. 

وعلى الرغم من صعوبة املهمة بالنسبة ألصحاب األرض 

والجمهــور بلديــة البصرة، الســيما أنــه ســيفتقد أربعة 

العبــني للحرمان وهم كل مــن طاهر عبــد املطلب وعبد 

 املدرب 
َّ

الله عبد الواحد وعقيل باســم وكرار أحمد، إال أن

ل على هــداف الفريق ســالم كاظم مــوات إلحراز 
ّ

ســيعو

األهداف وتحقيــق نتيجة إيجابية تبقيه بعيدًا عن مناطق 

القاع. 

على صعيد ترتيــب الهدافني بانتهــاء الجولة 18 يتصدر 

العب نفط الوســط وليد خالد فاهم القائمة برصيد 27، 

وسالم كاظم موات من بلدية البصرة وصيفًا بـ 21، بينما 

حل غيث رياض من نفط الوسط ثالثًا بـ 15، ويتقاسم كل 

مــن زاهر رزاق العب الشــرقية وعلي صبــري من املرور 

ومصطفى أســعد مــن أمانة بغــداد املركز الرابــع بـ 13 

هدفًا.

17

يخوض منتخبنا األوملبي بكــرة القدم عند 

الســاعة 8:30 مــن مســاء اليــوم الســبت، 

الكــوري  نظيــره  أمــام  الثانيــة  مواجهتــه 

الجنوبي في ملعب ســحيم بن حمد، ضمن 

ــة تحت 23 
َّ

منافســات بطولــة قطــر الدولي

عامًا الجارية حاليًا مبارياتها في العاصمة 

الدوحــة ولغايــة 29 مــن الشــهر الحالــي 

بالتزامــن مع فتــرة التوقــف الدولي املقبل 

"أيــام الفيفا" إلــى جانب تســعة منتخبات 

هي قطــر (البلد املســتضيف)، اإلمارات، 

والســعودية، وكوريــا الجنوبيــة، تايالنــد، 

فيتنام، قيرغيزستان، عمان، والكويت.

من جانبــه، أعرب املدرب راضي شنيشــل 

عــن رضــاه التــام وارتياحه الكبير بشــأن 

مــه الالعبــون فــي اللقــاء 
ّ

األداء الــذي قد

األول أمــام فيتنــام والــذي انتهــى لصالح 

أوملبينــا بثالثــة أهداف نظيفــة وقد حفلت 

املباراة بالعديــد من املتغيــرات الخططية 

 أبرزهــا، طرد العبني اثنني من الفريق 
َّ

لعل

للطاقــم  املجــال  أتيــح  كذلــك  املنافــس، 

الخططــي  املردوديــن  لتقييــم  التدريبــي 

والتكتيكــي ألغلــب العناصر التي شــاركت 

 عن معرفة 
ً
في هذه املواجهة الودية، فضال

قــدرات الالعبني املحترفــني الذين قدموا 

من أوروبا لغرض املشاركة في هذا التجمع.

وقــد أجرى العبــو منتخبنا األوملبّي مســاء 

أمــس وحــدة تدريبيــة في مالعــب جامعة 

الكــوري  نظيرهــم  ملواجهــة  تأهبــًا  قطــر 

الجنوبــي وقــد طبقــت فيهــا الكثيــر مــن 

املفــردات الفنيــة والخططية التــي تحاكي 

الــذي  األحمــر  الشمشــون  لعــب  أســلوب 

تغلــب على عمــان بثالثة أهــداف مقابل ال 

شــيء وقدم فيهــا مباراة مميــزة من حيث 

األداء وأســلوب اللعب بالتمريــرات املتقنة 

القصيرة مع رغبة بالحيــازة والتحرك في 

الفراغ واالنتشار في معظم أرجاء امللعب.

وبعد االنتهاء مــن املواجهة الثانية أمام كوريا 

الجنوبية تنتظر منتخبنا األوملبي مباراة ثالثة 

وأخيرة بحســب نظــام البطولة الــذي يعتمد 

علــى ترتيب الفريــق األكثر حصــدًا للنقاط، 

 ،
ً
ومن ثم فارق األهداف ومن األكثر تســجيال

إذ يلعــب األول مــع الثانــي لتحديــد البطــل، 

والثالث مــع الرابع، والخامس مع الســادس، 

والسابع مع الثامن، والتاسع مع العاشر، وفي 

حــال انتهاء أي مواجهة بالتعــادل يتم اللجوء 

وتعــد بطولــة  الترجيــح.  لــركالت  مباشــرة 

 “IAST SPORTS" الدوحة التي نظمتها شركة

املتخصصة فــي ترتيب البطــوالت واللقاءات 

الدولية فرصة مثاليــة إلقامة مواجهات ذات 

قيمة تنافســية عالية مع املنتخبات الخليجية 

واآلسيوية والتي تندرج ضمن محطة اإلعداد 

األولــى ملنتخبنــا األوملبــي قبل بطولــة غرب 

آســيا املقبلة املقررة إقامتها في العراق خالل 

حزيــران املقبل إلــى جانب تصفيــات القارة 

تحت 23 عامًا التي ستقام خالل الفترة من 4 

إلى 12 أيلول املقبل، وبعدها مباشرة إلى دورة 

األلعاب اآلسيوية في الصني خالل الفترة من 

23 أيلول إلى 8 تشرين األول املقبلني.

غادرنــا عصــر أمس الجمعــة عبر طائــرة خاصة إلى روســيا وفد 

ي مع نظيره 
ّ
منتخبنــا الوطني لكرة القــدم، لخوض لقاء دولــي ود

الروســي يقام في الســاعة السادســة من مســاء يوم غد األحد في 

مدينة سان بطرسبيرغ يندرج ضمن أيام الفيفا داي.

وســيخوض منتخبنــا اليــوم الســبت وحــدة تدريبيــة هــي األولى 

واألخيرة في ســان بطرســبيرغ تحضيرًا ملواجهة مضيفة الروسي 

غدًا األحد. 

 وكان منتخبنــا قــد أنهى معســكره التدريبي الداخلــي الذي أقيم 

ل 
ّ

فــي ملعبــي الشــعب واملدينــة واســتمر أربعة أيــام بعــد أن فض

املدرب اإلســباني خيســوس كاســاس البقاء في بغداد إلجراء عدد 

 
ً
مــن الوحــدات التدريبية التي تتناســب مع نهجــه التدريبي فضال

عــن املنهاج التدريبــي للمنتخب الذي وضعه الجانب الروســي في 

مدينة سوتشــي في ظل درجات حرارة واطئــة، واكتمل عقد العبي 

منتخبنــا الوطنــي في اليومــني األخيرين بعد التحــاق كل من علي 

عدنــان محترف نــادي كازان الروســي وأيضًا مدافع يســار القوة 

 عن املصــاب مدافع 
ً
الجوية حســن رائد الــذي تمت دعوتــه بديال

الشــرطة أحمد يحيى بينما التحق فجــر الثالثاء املاضي املحترف 

في نادي مانشســتر يونايتد زيدان إقبال، وكانت األندية السويدية 

والدنماركيــة قد منعت عــددًا من العبينا املحترفــني من االلتحاق 

بصفــوف منتخبنا الوطني وهم كل مــن االي فاضل وكيفن يعقوب 

وأمير العماري بحجة قطع دولها العالقات الدبلوماســية مع روسيا 

 منتخب روســيا خاض 
َّ

نتيجة حرب األخيرة ضد أوكرانيا. يذكر أن

 يوم الخميس املاضــي ضمن أيام الفيفــا داي أمام إيران في 
ً

لقــاء

ملعب آزادي بطهران وانتهى اللقاء بالتعادل اإليجابي 1/ 1. 

08:30 08:0008:30 08:00

10:0011:00 10:4510:45
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املخضــرم  البرتغالــي  النجــم  واحتفــل 

كريســتيانو رونالدو بأفضل طريقة ممكنة 

بانفــراده بالرقــم القياســي العاملــي فــي 

عدد املباريات الدولية (197)، بتســجيله 

هدفني خالل فــوز منتخب بالده العريض 

منافســات  ضمــن  ليشتنشــتاين  علــى 

املجموعة العاشــرة من التصفيات املؤهلة 

إلى نهائيات كأس أوروبا 2024 املقررة في 

أملانيا. 

القياســي  الرقــم  عــادل  رونالــدو  وكان 

الســابق للمهاجم الكويتي بــدر املطوع في 

مبــاراة فريقه ضد املغرب فــي ربع نهائي 

 في 
ً
مونديال قطــر 2022 بعد دخوله بديال

 من روبن نيفيش.
ً
الدقيقة 51 بدال

ل رونالدو هدفيه فــي الدقيقتني 51 
ّ

وســج

من ركلة جزاء و63 من ركلة حرة مباشرة، 

بعد أن افتتح جواو كانسيلو التسجيل (8) 

وأضاف برناردو ســيلفا الثانــي في مطلع 

الشوط الثاني (47).

وبتســجيله هدفــني، عــزز رونالــدو أيضًا 

صدارتــه ألفضــل هــداف علــى الصعيد 

العاملي أيضا مع 120 هدفًا.

األرقــام  مــن  العديــد  رونالــدو  ويملــك 

القياســية األخــرى في مســيرته وأبرزها 

أكبر عــدد من األهداف فــي دوري أبطال 

أوروبــا (140)، وأفضل هــداف في تاريخ 

نهائيات كأس أوروبــا (14 هدفًا) كما أنه 

الالعــب الوحيد الــذي نجح فــي أن يتوج 

هدافــًا في ثالث بطــوالت أوروبيــة كبرى 

وتحديدًا في إنكلترا مع مانشســتر يونايتد 

(2008)، وفــي إســبانيا مع ريــال مدريد 

(2011 و2014 و2015)، وفــي إيطاليــا مع 

يوفنتوس (2021).

ل النجــم الخــارق ليونيل 
ّ

من جانبه ســج

ميســي هدفه الـ800 في مسيرته الزاخرة 

( 1017) مبــاراة، وقــاد األرجنتــني إلــى 

الفــوز على ضيفتهــا بنمــا 2 - 0 ، في لقاء 

ودي شهد احتفاالت صاخبة بإحراز ”ألبي 

سيليســتي“ لقب كأس العالم للمرة الثالثة 

في تاريخه.

بركلة حــرة رائعة قبــل دقيقة مــن انتهاء 

الوقــت، ختــم ميســي، أفضــل العــب في 

العالم سبع مرات، مباراة ”استعراضية“ 

افتتح فيها التسجيل تياغو أملادا البالغ 

 هدفه األول 
ً
21 عامًا (78)، مســجال

في ثالث مباراة دولية.

وشــهدت العاصمــة بوينــس آيــرس 

أمســية عاطفيــة مؤثرة، مــع إطالق 

ألعاب ناريــة فوق ملعــب مونومنتال 

 بـــ83 ألفًا من 
ّ

التاريخي الــذي غص

املحظوظــني تمكنــوا مــن الحصــول 

مليــون   1.5 بــني  مــن  التذاكــر  علــى 

طلب، ملشــاهدة املباراة األولى ملنتخب 

فرنســا  علــى  الفــوز  بعــد  بالدهــم 

بــركالت الترجيح في نهائي املونديال 

القطري بعد التعادل 3-3.

دخل ميســي، املدرب ليونيل سكالوني 

والعديد من الالعبني األرجنتينيني مع 

أطفالهــم إلى امللعب، وبــدوا على حافة 

ى املشــجعون بانســجام 
ّ
البــكاء، حيث غن

تام أغنية ”موتشاتشوس“، نشيد املنتخب 

ج فــي مونديال قطر قبل 
ّ

األرجنتينــي املتو

ثالثة أشــهر باللقب العاملــي للمرة الثالثة 

في تاريخه بعد 1978 و1986.

وبعد املباراة، تواصلــت االحتفاالت، 

مع تسليم كل العب من تشكيلة املونديال، 

محاطــني  العالــم  كأس  عــن  نســخة 

بعائالتهم.

800

 

ة إيلينا ريباكينا املصنفة 
َّ

عانت الكازاخســتاني

ســابعة عامليــًا لبلــوغ الــدور الثالث مــن دورة 

ميامي لأللــف لكرة املضــرب بفوزها الصعب 

على الروسية آنا كالينسكايا 5-7 و6-4 و6-3.

خســرت ريباكينا الفائزة أخيرًا بدورة إنديان 

ويلــز لأللــف إرســالها فــي بدايــة املجموعــة 

األولــى، وانتظرت لحني تأخــرت 5-4 كي تقلب 

الطاولة على منافســتها وتفوز بثالثة أشــواط 

متتالية وتحسم املجموعة لصالحها.

بــدا كأنها تتجه لفوز ســهل بعدما تقدمت 4 - 1 

في املجموعــة الثانية، قبل أن يهبط مســتواها 

ما أتــاح الفرصة لكالينســكايا للفوز بخمســة 

أشــواط متتاليــة والفــوز باملجموعــة ومعادلة 

النتيجة.

وعلــى الرغم مــن التعب الجســدي الذي ظهر 

عليها، استعادت ريباكينا أنفاسها في املجموعة 

مرتــني  منافســتها  إرســال  وكســرت  الثالثــة 

لتفرض كلمتها األخيرة أمام كالينسكايا.

وضربــت ريباكينا موعدًا في الــدور الثالث مع 

اإلسبانية باوال بادوســا (29) التي وصلت إلى 

الربع النهائي العام املاضي، علمًا أنها أقصت 

فــي هــذه النســخة األملانيــة الورا ســيغموند 

(114) بنتيجة 6-7 (2-7) و6-4 و6-2.

وبخالف ريباكينا وبادوسا، لم تحتج األميركية 

جيسيكا بيغوال الثالثة التي وصلت إلى النصف 

النهائي في فلوريدا العام املاضي، لبذل الكثير 

من الجهود للفوز على الكندية كاترين سيبوف 

6 - 3 و6 - 1.

بدورهــا، حجزت األميركيــة كوكو غوف، 

وصيفــة بطولة روالن غاروس الفرنســية 

العــام املاضــي، بطاقتها للــدور الثالث 

بفوزهــا علــى الكنديــة ريبيــكا مارينو 

(83) 6 - 4 و6 - 3.

وتأهلت البيالروسية فيكتوريا أزارينكا، 

حاملــة اللقــب 3 مــرات، بفوزها على 

 اإليطاليــة كاميــال جورجــي 6 - 3 و

البولنديــة  تقابــل  أن  علــى   ،1  -  6

ماغدا بينيت (19).

عنــد الرجــال وضمــن منافســات 

الــدور األول، فــاز التشــيكي ييري 

الهيتشــكا علــى األرجنتينــي فيديريكو 

كوريا 6 - 3 و6 - 4.

بدوره أنهى اإليطالي لورنتسو 

ســونيغو 6 هزائــم تواليًا في 

دورات املاسترز لأللف بفوزه 

على النمسوي دومينيك تيم 

املصنــف أول عامليًا ســابقًا 

6-7 (7-9) و6-2.

 

وحقــق املغــرب مشــوارًا تاريخيًا 

فــي  الرابــع  املركــز  فــي  أنهــاه 

ع املنتخب 
ّ
مونديال قطر، بينما ود

النهائــي  الربــع  مــن  البرازيلــي 

بركالت الترجيح أمام كرواتيا.

التــي  األولــى  املبــاراة  وســتكون 

البرازيل علــى األراضي  تخوضهــا 

املغربية.

البرازيــل  مــدرب  رحيــل  وبعــد 

كأس  نهائيــات  إثــر  تيتــي  الســابق 

ر االتحاد البرازيلي تســمية 
َّ

العالــم، قــر

مينيزيــس  رامــون  هــو  مؤقــت  مــدرب 

 (50 عامــًا) الــذي يشــرف علــى منتخــب 

ما دون 20 عامًا.

وقــال رئيــس االتحــاد البرازيلــي إدنالدو 

رودريغيــش: ”هذه بداية جيدة لكرة القدم 

البرازيليــة... اخترنــا خصمــًا قويــًا وهو 

املغرب الذي بلغ نصف نهائي املونديال».

حتــى  املغربــي  املنتخــب  انتظــر 

البرازيــل،  ضــد  أولــى  ملواجهــة   1997 عــام 

وتحديــدًا فــي بيليــم فــي مبــاراة دوليــة ودية. 

م عرضــًا جيــدًا قبــل أن يســقط بهدفــني 
ّ

قــد

 نظيفــني في الدقائق العشــر األخيرة ســجلهما 

دنيلسون (80 و88(.

بعدها بســنة واحــدة، التقى املنتخبــان في دور 

املجموعات في مونديال فرنسا 1998. وللمفارقة 

أقيمــت املباراة فــي مدينة نانت التــي دافع عن 

ألوانها مــدرب املغرب آنذاك الفرنســي هنري 

 
ً
ميشــال. حقــق املنتخــب البرازيلي فوزًا ســهال

بثالثيــة نظيفة تناوب علــى تســجيلها رونالدو 

وريفالدو وبيبيتو.

وسيقود خط هجوم البرازيل ثنائي ريال مدريد 

فينيسيوس جونيور ورودريغو.

وستكون الفرصة ســانحة أمام املدرب الجديد 

لبث دماء جديدة في تشكيلته علمًا أنه استدعى 

10 العبــني فقط من أصــل 23 دافعوا عن ألوان 

السيليساو في مونديال قطر.

في املقابل، يعتمد مدرب املغرب وليد الركراكي 

على تشكيلة جلها من الالعبني الذين تألقوا في 

املونديال.

انتزع كليفالند كافالييرز بفضل ســلة قاتلة من 

أيزيــك أوكــورو قبل ثانيــة من صافــرة النهاية 

الفوز من مضيفه بروكلني نتس 116 - 114، بينما 

اعتمد لــوس أنجليــس كليبرز على دقــة رميات 

نجمه كواهي لينارد للفوز على أوكالهوما سيتي 

ثانــدر 127 - 105 الخميــس، ضمــن منافســات 

دوري كرة السلة األميركي للمحترفني.

ــر كافالييرز بفــارق 8 نقاط 
ّ

فــي بروكلــني، تأخ

(104-112) قبل 2.13 دقيقة من النهاية، قبل أن 

ل 12 نقطة مقابل نقطتني لصاحب األرض 
ِّ

يسج

ويخرج فائزًا.

ورافقت الثواني األخيرة إثارة حبست األنفاس، 

ت دونوفان ميتشيل (31 نقطة) رمية 
ّ

فبعدما فو

حــرة كانت كفيلــة بفرض التعادل، عــاد وأهدر 

فرصتني للتســجيل من الهجمة نفســها، لتصل 

الكرة إلى أوكورون (11 نقطة) الذي لم يرتجف 

 سلة الفوز.
ً
مسجال

في لقاء آخــر تعرض نيويــورك نيكس الخامس 

لخســارته الثالثة تواليًا بســقوطه أمام أورالندو 

ماجيك 106 - 111. 

وقاد ماجيــك باولو بانشــيرو الخيــار األول في 

الـ“درافت“ بتسجيله 21 نقطة.

فــي املنطقــة الغربيــة، فــاز كليبــرز الخامــس 

بســهولة علــى أوكالهومــا بفضل دقــة ليونارد 

الــذي ســجل 13 رمية من أصل 15 عن املســافة 

القريبة لينهي اللقاء مع 32 نقطة. 

وأضاف راسل ويســتبروك 24 نقطة والفرنسي 

 األخيــر نجح في 
َّ

نيكــوالس باتــوم 12، علمــًا أن

ثالث من رمياته األربع من املســافة البعيدة في 

الربع األخير.

وخــرج أوكالهوما الذي برز في صفوفه الكندي 

شاي غلجوس ألكسندر مع 30 نقطة من املراكز 

املؤهلــة إلــى امللحق باحتاللــه املركــز الحادي 

عشــر، بينما دخل نيــو أورليانــز بيليكانز بفوزه 

السهل على تشارلوت هورنتس 115 - 96. 

واســتعر الصراع على مراكز األدوار اإلقصائية 

بعدما تســاوى أوكالهوما وبيليكانز مع 36 فوزًا 

و37 هزيمــة لــكل منهمــا، فيمــا يحتــل داالس 

مافريكــس ولــوس أنجليــس ليكــرز املركزيــن 

الثامن والتاسع تواليًا.
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باراة، تواصلــت االحتفاالت، 

يم كل العب من تشكيلة املونديال،

محاطــني العالــم  كأس  ــعــن 

هم.

بادوســا (29) التي وصلت إلى 

لعام املاضي، علمًا أنها أقصت 

ســخة األملانيــة الورا ســيغموند 

2و6-2. 6) و4-6 7-2) 7-6

ينا وبادوسا، لم تحتج األميركية 

الثالثة التي وصلت إلى النصف 

ريدا العام املاضي، لبذل الكثير 

وز على الكندية كاترين سيبوف

زت األميركيــة كوكو غوف،

 روالن غاروس الفرنســية 

ي، بطاقتها للــدور الثالث 

الكنديــة ريبيــكا مارينو 

.3 -

روسية فيكتوريا أزارينكا،

مــرات، بفوزها على  3

و 3 - 6 جورجــي ــيــال

البولنديــة تقابــل  ن 

.(19

وضمــن منافســات

فــاز التشــيكي ييري

الهيتشــكا علــى األرجنتينــي فيديريكو 

.4 6 و6 - 3 - 6 كوريا

بدوره أنهى اإليطالي لورنتسو

هزائــم تواليًا في  ســونيغو 6

دورات املاسترز لأللف بفوزه 

دومينيك تيم على النمسوي

املصنــف أول عامليًا ســابقًا

2) و6-2. 9-7) 7-6

انتزع

أيزي

الفو

اعتم

نجم

ثانــد

دوري

فــي

04)

يسج

ويخر

وراف

فبعد

حــر

فرص

الكر

وح

أنه

موند

البراز

بركالت

وســتكون

تخوضهـ

املغربية.

رح وبعــد 

تيت الســابق

ر اال
َّ

ررقــر
َّ

لعالــم،

ه مؤقــت درب 

ًا ا 50)
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اعتــادت أســرة الحــاج أنــور املشــهداني، أو 

أبو النور كما يحلو لهم تســميته، االســتعداد 

الســتقبال شــهر رمضــان املبارك منــذ ليلة 

النصف من شهر شــعبان، بغية تهيئة النفس 

روحيا وجســديا للصوم خــالل أيامه على ما 

يقــول املشــهداني، ويضيــف :» إن مــن فضل 

اللــه ورحمتــه علينا أن جعــل لنا فــي حياتنا 

محطات نتزود فيها بالتقوى وااليمان ومنها، 

بــل وأهمها هــي تلك التي تمر على املســلمني 

مرة واحدة في كل عام وهي « شهر رمضان»، 

فمن خالل أيامه املباركة يسعى املؤمن إلى أن 

يعيد ترتيــب أوراقه، ليخرج من ايام رمضان 

بروح جديدة وبهمة عالية، فأســرتي تحرص 

ســنويا علــى جمع مــا زاد عــن احتياجها من 

املعلبات واملواد الغذائية، وتوزعها بني األســر 

الفقيرة».

زوجــة الحــاج ابــو النــور تتداخــل الحديــث 

معــه وتقول: «قبل اســبوع من حلــول رمضان 

اصطحــب ابنــي الكبيــر وأحفــادي لشــراء 

ما يلزم مــن مــواد غذائية، اســتعدادا أليام 

الشــهر الفضيل، الــذي يتجلى فيــه الله على 

خلقــه بعموم رحمتــه ومغفرتــه، حيث يرحم 

املســتضعفني وينصرهم ويغفر للمستغفرين 

ويجيــب دعــاء الســائلني، بذلــك أكــون قــد 

أســهمت فــي تعليمهم على أصــول االقتصاد 

الشــرائي مــن جهــة ونقــل عــادات وتقاليد 

اســتقبال الشــهر املبارك، التي تعلمناها من 

أجدادنا لنجعلها متناقلة عبر االجيال ومنها، 

تزيني واجهــة املنزل باالنــارة الخاصة بتلك 

املناســبة، وترتيب صالة الضيوف واملعيشــة 

بتخصيــص ركــن رمضانــي خــاص لقــراءة 

القرآن والصالة، ال ســيما أن األســواق اليوم 

مليئة بالديكورات واالكسسوارات الرمضانية 

من مباخر وشموع وأواٍن مختلفة».

ولم تفــِت الفرصة علــى زوجة أبــي النور أن 

تحــث جميع أفراد أســرتها على ختــم قراءة 

القرآن اكثر من مرة خالل ايام شهر الطاعة 

علــى ما تقــول وتضيــف:» في كل عــام أجهز 

هدايــا ثمينة، ملــن يختــم القــرآن ألكثر من 

مرة من أفراد األســرة تشــجيعا للصغار قبل 

الكبار على التنافــس وتعويدهم على الصالة 

بأوقاتها لتكون عادة لهم».

تتشابه االســتعدادات لشــهر الرحمة في كل 

املناطق البغدادية واملحافظات العراقية، لكن 

 من 
ٌ

لهذا الشــهر في منطقة االعظميــة طعم

نــوع مختلف، حيث إذا مــا تجولت في املحال 

واألســواق التجاريــة كافــة، تــرى العــروض 

الخاصــة علــى املــواد الغذائيــة الــى جانب 

النشــرات الضوئية والفوانيــس الرمضانية، 

التــي تعد بمثابــة رمز لهذا الشــهر الفضيل، 

 كبيــر من قبل األســر 
ٌ

ولتلــك الزينــة إقبــال

يضاهي اقبالهم على شــراء املــواد الغذائية، 

وكل ما يخــص املطبخ العراقــي، فإنك ما أن 

تســير في شــارع االمام االعظم (ع) وتتوغل 

بدرابــني تلــك املدينــة، إال وتجــد واجهــات 

محالهــا وبيوتهــا مزينــة  ومتأللئــة بإضاءة 

هالل رمضــان أو فوانيــس الرحمن على حد 

قول ياســر القيسي أحد بائعي نشرات الزينة 

الرمضانيــة، الــذي اكــد لـ»صفحة االســرة 

واملجتمــع» أن «الغايــة من هــذا االقبال لتلك 

االنارة املتمثــل اغلبها من الهــالل والنجمة، 

هو فرح املسلمني بقدوم شهر الخير والبركة، 

وان النســاء أكثر إقباال على شراء هذه الزينة 

من الرجال».

اما بالنســبة للمطاعم املنتشــرة في ســاحة 

اإلمــام أبي حنيفــة (ع)، فلها الحــظ األوفر 

فــي اإلضاءة والنشــرات والتنظيف، ابتهاجا 

بقدوم الشهر املبارك على حد قول أبي عرب 

صاحب أحد املطاعم ويضيف:» نحن نســتعد 

أليــام رمضــان قبــل أســبوع علــى األقل من 

قدومه، فضال عن تزيــني املطعم بالفوانيس 

الرمضانيــة والنشــرات الضوئيــة والورقية، 

نســتعد لتوفير حســاء العدس املعتاد تقديمة 

عند اإلفطار، كذلك نقدم التمر واللنب وباقي 

األكالت الشــعبية املتمثلــة بالباقالء بالدهن 

الحر واملشاوي وغيرها».

كما أن ملحال الحلويات اســتعدادات مســبقة 

لشــهر رمضان فقــد اوضــح معتــز النعيمي 

صاحب محــل لبيع الحلويات في شــارع عمر 

بن عبد العزيــز :» خالل تلك االيــام املباركة 

 وطــاب مــن الحلويات الشــعبية 
َّ
نوفر مــا لذ

للصائمــني، ومنهــا الزنــود الســت و الكنافة 

والبقالوة والزالبية والبرمــة، التي تعد رمزا 

من رمضان بالنسبة للعراقيني».

وبعيــدا عــن األطعمة التــي تطغى علــى أيام 

الشــهر املبارك، فــإن املدرســة املتقاعدة ام 

بالل تحرص علــى وجود الركــن الرمضاني 

فــي إحــدى زوايــا املنــزل، وتقــول :» للشــهر 

الفضيل في عقلي أجمــل الذكريات وأن أروع 

العــادات والتقاليــد العراقيــة، تمــارس فيه 

منــذ اليوم األول، وبما أننــا افتقدنا اللقاءات 

األسرية وااللتصاق الحقيقي في تلك األيام، 

بســبب جائحة كورونا التي مرت على العالم، 

وجعلــت اللقــاءات الكترونية مقتصــرة على 

وســائل التواصــل االجتماعــي، وحرمتنا من 

بأجوائــه  الرمضانيــة  الطقــوس  نعيــش  أن 

الروحانيــة واملحببــة لــدى األســر العراقية 

واملتمثلــة باملوائــد العامــرة، بضجيج األحبة 

وضحكاتهم وممارســة طقوسهم الدينية من 

صــالة التراويــح الجماعية وقــراءة القرآن، 

فقــد قــررت أن أجمــع أحبابــي وأبنائي على 

مائــدة االفطــار، وكالعــادة أطهــو األطعمــة 

البغداديــة واتبــادل االطبــاق مــع الجيران، 

هكــذا تعلمت من والداي وســأجعلها متوارثه 

عبر االجيال».

 على األمة األسالمية شهر الخير والبركة، وفيه تتغير الصفات 
ُّ

يهل

ا 
ً

والسلوكيات نحو األفضل واإلهداء، اذ يبذل فيه الصائمون جهد

كبيرا في التقرب إلى الله بالعبادات والطاعات، وتبدأ رحلة طيبة 

من التسامح واملودة، لتعبر املشاعر اإلنسانية عن أقصى درجات 

ا، للشهر 
ً

العفو، ويترفع االخرون عن خالفاتهم الشخصية اكرام

الفضيل وتحتل األلفة واملحبة في عموم األسر والبيوتات، فتظهر 

ــا في النفوس 
ً

ا  طيب
ً

كل عالمــات الخير فيه لتتــرك بعد ذلك أثر

وتجربــة جميلة وممتعــة، يمر بها الشــخص الصائــم ليعزز من 

جانبه االجتماعي واالسري بأحلى صوره.

ومــن اســتحقاقات الشــهر الكريــم مبــدأ التكافــل االجتماعي 

ومســاعدة املعوزيــن والفقــراء، والذي فرضــه الله تعالى لســد 

احتياجاتهم ومعونتهم في شــهرنا الكريم هــذا، لذا نرى العديد 

ــا يســارعون فــي 
ً

مــن املتمكنــني مادي

لســد  منهــم  املعوزيــن  عــن  البحــث 

ا لألجر والثواب، كما 
ً

احتياجاتهم طلب

تنشط  الجمعيات الخيرية واألهلية في 

شهر رمضان املبارك بشكل استثنائي، 

ومن املبادئ الحســنة التي أوصى الله 

بها هي عدم االســراف في موائد شهر 

ا ما نرى ربــة البيت 
ً

رمضــان ، فكثيــر

تسرف في تقديم األكالت الرمضانية، 

وتعد االطباق بشكل يومي، دون النظر 

إلى عواقــب التبذير ومعنــى الصيام، 

وهي في الوقت ذاته قد ارهقت نفسها 

وميزانيــة االســرة فــي ذلــك، وهــي 

دعــوة لكل ربــة بيت فــي تقديم صورة 

جميلــة ومرضية، عــن املعنــى الكبير 

الســلوكيات  كل  فــي  رمضــان  لشــهر 

واألمــور، التــي تفــرض علينــا، كي ال 

ا 
ً

نفقــد القيمة الحقيقية لــه فكل ما نفعله فــي صيامنا هو خالص

لله عز وجل، لنســتثمره بأشياء نافعة، في جمعة االهل واالقارب، 

وفــي الزيــارات العائلية، التي تعيــد صلة االرحــام وتنتعش فيها 

العالقــات االجتماعية بشــكل مفرح، وفي ذلك هبــة من الخالق 

 عــن إقبالنا على العبادات 
ً

لنا لتصفــو النفوس وتتجانس، فضال

والطاعــات، التي تعزز فينا الحرص على قيامها بالصورة املثلى، 

ا 
ً

ليزداد شــعورنا بأهمية أيامه ولياليه املباركة التي تمنحنا شعور

ا بجمال األوقات الحانية، ونحن نرى أفراد األسرة 
ً

ا معطر
ً
مختلف

منعمني بروحية شفافة وصافية، وكأنهم يعيشون لحظات الصبر 

والتحمل بمنتهى السرور، وهو شهر رمضان شهر الخير والبركة 

والفضائل العظيمة .

وكل رمضان ومسلمو العالم بألف خير 

هوس

ويــرى املوظــف أحمــد فاضــل 

أصبحــت  الظاهــرة  تلــك  أن 

الســلوك  هــذا  وأن  هوســًا، 

يفقــد الشــهر الكريــم مقصده 

وقيمتــه، والتوجه نحــو مظاهر 

أمــام  والتفاخــر  التباهــي 

والتبذير  واملحتاجــني،  الفقراء 

املوائد  واالستعراض في اظهار 

الشــعور  الرمضانية، ومن دون 

ينبغــي  لذلــك  يعانونــه،  بمــا 

عــن  بعيــدًا  بصمــت  اإلفطــار 

الواقــع األفتراضــي فــي مواقع 

التواصــل االجتماعي، ومراعاة 

ما يمرون به هــؤالء من ظروف 

قاهرة.

ركن مهم 

الحديث عن الصيام وعن شهر 

فضائله  وعــن  املبارك  رمضان 

هــو الحديث عن ركــن مهم من 

أركان الديــن االســالمي، وعن 

عبــادة ســامية مــن العبــادات 

التــي فرضهــا الله تعالــى على 

عبــاده املؤمنــني، حيــث تتحرر 

فيهــا إرادة املؤمــن مــن اغالل 

الشهوات وامللذات.

وبحســب التربــوي إيــاد مهدي 

عباس الذي أوضــح أن فريضة 

ــا من أركان 
ً
الصيام جاءت ركن

الديــن ليســت عنــد املســلمني 

فقــط، بــل حتــى فــي الديانات 

الســماوية األخــرى، وذلــك ِملا 

للصوم من آثار روحية وجسدية 

م 
ّ
عل

ُ
كبيــرة على الصائــم، فهو ي

فيه  وينمــي  الصبــر،  اإلنســان 

ملكة التحمــل ومجاهدة النفس 

وتهذيــب الــروح، ويقــوي لديه 

االحساس والشــعور باآلخرين، 

ال ســيما الفقــراء منهــم، مــن 

خــالل شــعور الصائــم بالجوع 

والعطش، وكذلــك يذكره بجوع 

وعطــش يــوم القيامــة، حينما 

للحســاب  الخالئــق  تحشــر 

الخالــق  يــد  بــني  والوقــوف 

جــال وعــال، فاآلثــار املرجــوة 

تتجاوز مســاحة  الصيــام  مــن 

والشراب،  الطعام  االمتناع عن 

وممارســة امللــذات التــي اعتاد 

عليها املسلم في حياته اليومية، 

لذلــك جعــل الله شــروط يجب 

بعبــادة  القيــام  عنــد  توفرهــا 

الصــوم، كي تقبل هــذه العبادة 

العظيمــة مــن الصائــم، فمــن 

شروط صحة الصوم وقبوله هو 

تحقــق الهدف اإللهــي من وراء 

فرض الصيام الــذي ذكره الله 

تعالى في كتابه العزيز. 

مضيفًا

«لذلك فمــن الضروري االبتعاد 

عــن كل ما هــو مخالــف ملفهوم 

يفســد  مــا  كل  وعــن  التقــوى، 

صــوم الصائم، ويبطــل أجره، 

كما جاء فــي الحديث عن النبي 

األكــرم (رب صائم ليس له من 

والعطــش  الجــوع  إال  صيامــه، 

ورب قائــم ليس له من قيامه إال 

السهر».

 سلبيات 

ومن بني الظواهر السلبية التي 

السوشــيال  ظهــور  مــع  ظهرت 

ميديــا، والتــي قد تفســد صوم 

بلوغــه مرتبة  وتعيــق  الصائــم 

التقــوى، وعــدم نيل رضــا الله 

تعالى هو ما يقوم به البعض من 

نشر أنواع األطعمة واملشروبات 

في هــذا الشــهر املبــارك عبر 

التواصــل االجتماعــي  وســائل 

املختلفــة، ولفت عبــاس إلى أن 

تلك الظاهــرة، هدفها التباهي 

فــي اظهــار الترف واإلســراف 

والتفاخر في صنع هذه األطعمة 

املتنوعة، ونشــرها أمــام مرأى 

ومسمع الصائمني، غير مبالني 

بمشــاعر اآلخريــن، وبخاصــة 

الفقراء منهم من أن يشــاهدوا 

هــذه األصناف مــن املأكوالت، 

وهم غير قادرين على شــرائها 

وتوفيرهــا ألســرهم، ومــن ثم 

املنشــورات  وقوع اصحاب هذه 

باملحظور واملنهي عنه، وبالتالي 

خســرانهم ثــواب هذا الشــهر 

الفضيــل، بســبب مــا يقومــون 

به من نشــر غير الئــق، وخارج 

للصائم،  الســليم  الــذوق  عــن 

فعلــى الصائــم أن يكــون حذرا 

من بعــض التصرفات وااللفاظ 

التــي يطلقها في شــهر رمضان 

املبــارك، وفي كل أيــام حياته، 

إال أن لهــذا الشــهر خصوصية 

كبيرة تجعل املسلم أكثر التزاما 

وتواضعــا مــن باقــي الشــهور، 

وأن يفهــم أن الصــوم هو صوم 

الجــوارح، وليــس االمتنــاع عن 

الطعام والشراب فقط.

  
  

كشفت الكاتبة اليابانية ماري كوندو، عن أن أولوياتها 

قد تغيرت بعد والدة طفلها الثالث. 

فقــد أعلنت كونــدو، خبيــرة التنظيــم واختصاصية 

الترتيب املشــهورة على مستوى العالم، بأنها «تخلت، 

نوعا مــا» عن الترتيــب، وأقرت بأنه مــع وجود ثالث 

أطفــال، يتوجــب اإلعتناء بهــم، أصبــح منزلها أكثر 

«فوضــى» ولــم يعــد «الترتيــب»، اآلن، يشــكل أولوية 

فوضــوي،  أكثــر  منزلــي  «أصبــح  بقولهــا:  لديهــا، 

لكــن الطريقة التــي أمضي بهــا وقتي هــي الطريقة 

الصحيحة بالنســبة لي في هــذه املرحلة من حياتي». 

تشــير كوندو، امللقبة بـ»ملكة الترتيب»، الذي نشــأت 

عليه منذ صغرها وشــغفت به، فــي حديثها لصحيفة 

الواشــنطن بوســت إلــى أن حياتها قد تغيرت بشــكل 

كبيــر منــذ والدة طفلهــا الثالــث، وهو صبــي، العام 

2021، اذ تقــول: «حتــى اآلن، كنــت «منِظمــة ومرِتبة 

احترافيــة»، كنت أبذل قصارى جهــدي ليبدو منزلي 

مرتبا على الدوام»، مضيفة «لكني، تخليت عن ذلك، 

الــى حد ما، بالطريقــة التي تناســبني، فقد أدركت، 

اآلن، ما هو األهم بالنســبة لي وهو اإلستمتاع بقضاء 

وقتي في املنزل رفقة أطفالي».

جلب السعادة

فــي أحدث مؤلف لها، الذي حمــل عنوان: «نمط حياة 

ماري كوندو فــي املنزل:كيف تنظم مســاحتك لتصل 

الى حياتك املثالية»، تركز كوندو على املفهوم الياباني 

«كوراشــي kurashi»، الــذي يعنــي «نمــط أو أســلوب 

حيــاة». فمنــذ أن أصبحت كوندو أمــا لثالثة أطفال، 

تغير أسلوب حياتها وتحول تركيزها من التنظيم الى 

إتباع أبســط الطرق لجلب السعادة لألشياء اليومية، 

اذ تقــول كوندو في كتابها بأن: «الترتيب يعني التعامل 

مــع جميــع «األشــياء» في حياتــك»، وهذا يعنــي بأنه 

«تقييم لطريقة ترتيب حياتــك وإحداث إيقاع خاص 

 على ما يمأل قلبك فرحا».
ً

بك بناء

سحر الترتيب

تعيش فــي كاليفورنيا مع أســرتها املكونة من زوجها، 

تاكومي كاواهــارا وثالثة أطفال، ابنتيها ساتســوكي 

وميكــو، وابنهــا الصغير، تشــجع كوندو، فــي كتابها 

الذي صدر العام  2011 وتصدر قائمة نيويورك تايمز 

ألفضل الكتب مبيعا للعــام 2014، والذي كان بعنوان: 

«ســحر الترتيب- الفــن الياباني في التنظيــم وإزالة 

الفوضــى»، على تصنيف األشــياء بمــا فيها املالبس 

والكتب والحاجــات العاطفية، ملعرفة في ما اذا كانت 

«تجلب البهجة» ملالكها، تخطط كونودو أيامها لتتمكن 

من قضــاء املزيد من الوقت مع أطفالها واالســتمرار 

بالترتيب، لكنها ستخصص املزيد من الوقت لألشياء 

التي تبعث في نفسها السعادة.

*صحيفة الغارديان البريطانية
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H o r o s c o p e  t o d a y

عليكم ان تستفيدوا من طاقتكم 

التكوينية وعــدم الركون للراحة 

لهذه الفتــرة ،  أما على الصعيد 

العاطفــي فيجــب اخــذ األمــور 

بسرية كي تتكلل بنجاح .

تشــعرون ببعض الصعوبــات وتزداد 

فــرص انشــغالكم بأعمــال إضافية 

مع مســاء هذا اليوم كونوا أكثر حذرا 

عند تعاملكم مع اآلخرين .

تحتاجــون للكثير من الصبر خصوصا 

في مواقع العمل لديكم بعض املكاسب 

املاليــة، انتــم تقتربــون مــن االرتباط 

العاطفي خالل هذه الفترة.

عليكــم االهتمــام بالعائلة وتجنب 

إثارة مواضيع حساســة، من يفكر 

في القيام بهجرة أو ســفر خارجي 

يســتطيع  القــادم  الوقــت  خــالل 

القيام بذلك .

صحيا ينال التعب منكم وقد تشــعرون 

تــرك  يلزمكــم  قــد  مــا  بضغوطــات 

األعمال اإلضافية واالكتفاء بما لديكم 

تجنبا ملزيد من املتاعب .

تحاولون إظهار مزيد من التعاون مع 

اآلخرين لكن عليكم عدم التسرع في 

الحصول علــى مطالبكم وقد ال يقف 

الحظ لدعم متطلباتكم .

لتكوينكــم  الفلكيــة  املؤشــرات 

تجعــل طاقتكم في أعلى مســتوى 

لهــا حيــث طاقــة الحــظ ترافق 

فــي  ايجابــي  بشــكل  خطواتكــم 

أماكن متعددة .

االرتبــاط  مــن  قريبــا  بــات  البعــض 

الزوجي أو إلصالح أوضاعه العاطفية، 

وفرصــة للحصول على مكاســب مالية 

تكون عبر احد املحبني .

 يزداد اهتمامكم نحو السفر والتخلص 

من القيــود الروتينية فال يــزال عليكم 

ملصروفاتكم  واالنتبــاه  الضغوط  تحمل 

املالية .

يشــعر الكثير منكم بقــوة العاطفة 

وقد يتكلل ذلك باالرتباط والدخول 

العش الزوجي كما يستطيع البعض 

مــع  ماليــة  شــراكة  فــي  الدخــول 

األصدقاء .

 بوسعكم القيام بســفر أو االنتقال لعمل 

أو ســكن جديد وفرصــة ملتابعة موضوع 

يخص اإلنجــاب لتجربة حظكــم فيه ال 

يزال أمامكم مزيد من الحظ .

خارجي،  بســفر  القيــام  بوســعكم 

والتحــرك نحــو مواضيــع العاطفة 

فانتم في أفضل وقت لذلك والكثير 

يطرأ تحسن على مظهره الخارجي 

.

علــى قاعة املســرح الوطني، قدمــت مجموعة من 

الطلبــة املدارس االبتدائية وضمــن فعاليات حفل 

تخــرج أقامتــه مؤسســة روان التربوية، االســبوع 

املاضي بدورته الرابعة عشرة .

الحفــل بــدأ بالنشــيد الوطنــي وانتهــى باألغاني 

التي استرجعت عبق  التراثية، 

املاضي بأيــٍد صغيرة وحناجر 

رقيقــة، بمشــاركة مئــة طالبٍة 

اعمالهــم  تنوعــت  وطالــٍب 

وتقديمهم لالغاني بني لغــات العربية واالنكليزية 

والفرنســية، وهي طريقة جعلــت الجمهور بمثابة 

لجــان تحكيم، تشــاهد مواهب فنيــة وجها لوجه، 

إذ قدمــت الطالبة مياســني اغنية الحلــم، توزيع 

اعجــاب  ونالــت  صالــح،  مصطفــى  املوســيقي 

الجمهــور الحالــم بجيل متذوق للفــن وباحث عن 

تفاصيله.

البراعــم الصغار تنقلت عبــر أدوارهم من الغناء 

واملوســيقى الــى الفــن والدراما، اذ 

قــدم الطالــب عبد الوهاب حســن 

ســليم  الراحــل  الفنــان  حفيــد 

البصــري،  والذي لم يتجاوز عمره 

عشــر ســنوات شــخصية حجي راضي، ليســتعيد 

ومعه عدد من زمالئه أحداث مسلسل ”تحت موس 

الحالق“، والــذي عرض قبل اكثر من نصف قرن، 

مؤكــدا عبر دوره أن اإلرث  ليس أمواال،  انما العلم 

واملعرفــة، واملوهبة كنــوز يتركها أجدادنــا وعلينا 

املحافظة عليها واعادتها الى الواقع.

أشــار عبــد الوهاب وضمن شــخصية جده ســليم 

البصــري الى عشــقه للســينما والتلفزيون، وكيف 

ق 
ّ
ا يخــدم بلده، ويوث

ً
يطمح أن يكون مســتقبال فنان

تاريخــه، عبــر تمثيل شــخصيات فنيــة وتاريخية 

معبــرة اســتطاعت أن تحفــر بالصخــر مــن أجل 

الوصول .

قالت مديرة مدرســة الروان  منــى محمد الطائي  

لـ“الصبــاح“ :“الحفل ليس األول مــن نوعه إنما في 

كل عــام نحرص على تقديم مواهــب فنية، ممكن 

أن تخدم املجتمع وتنوع في فنونه، ال سيما األطفال 

تلك الشريحة املهمة، التي ال بد من التركيز عليها 

ودعمهــا لتاخذ طريقها إلى األمام بدون عواقب أو 

حواجز“.

مــن جانبه ، عبر املوســيقي مصطفــى صالح عن 

أعجابــه باألعمــال املقدمــة، والتــي نالــت رضــا 

الجمهــور الحاضــر، وســافرت بهــم إلــى عالــم 

الجمال والطفولة، ليشاطره الرأي الفنان املغترب 

اياد حقي، الذي حضره الحفل مع أســرته مضيفا: 

لم أشــاهد وأنا أتجول فــي بلداٍن كثيــرة مثل هذه 

الطاقات الصغيرة، وهي ترســم الفرح والســعادة 

وتسعى لصنع مستقبل زاهر .
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وقال الوكيل د. عماد جاســم: منذ أربعة 

شــهور ننتظــر فرصــة إلتمــام صيانــة 

القاعة. 

حيث أثنــى على جهود وتبرعــات أولياء 

األمــور؛ كما يتابع: هي مدرســة أبنائهم 

وصرح تمدن وطني. 

أفخــر بمــا قدمــت زهــراء حســني أم 

الطالبــة هيا، مؤكــدًا: ســنرمم قاعات 

وساحات أخرى. 

وقال حســني فجر، إنها: القاعة الرابعة 

تحقــق  منجــز  وهــي  الباليــه،  لقســم 

ليضيــف بنية تحتيــة للثقافــة العراقية 

التربوية.

وخــالل االحتفاليــة عــرض فيلــم عــن 

مراحل إعمار القاعة، وقدم قسم الباليه 

رقصــات على أنغــام موســيقى "بحيرة 

البجــع" لجايكوفســكي، أدتهــا الطالبة 

حــال أركان، ومــن تصميم زينــة كرم، 

و"شــهرزاد" أدتها غــال أركان التميمي، 

ومن تصميم مينــا أكثم، كما وغنت هيا 

ســيف "نســم علينا الهــوى" تدريب هال 

بسام هالل، التي عزفت وراء بنتها الين 

"مــروا بنا من تمشــون" ورقصــة تراثية 

تصميم وسن جاسم، عزف سعد سيف، 

كما وقدمت شهادات لألهالي.

وقالــت رئيســة مجلــس أوليــاء األمــور 

في مدرســة املوســيقى والباليــه زهراء 

حســني علي: نصبنا كاميرات في القسم 

تمامــًا  الحمامــات  وغيرنــا  الثانــوي، 

رنــا قاعة الباليه.. بعد عشــر أعوام 
ّ

وعم

من اإلهمال.. حيث كانت مهجورة" بينما 

نوهت املهندسة دعاء غازي رشيد والدة 

الطالبة ســارة حســني ليث بــأن "تعاون 

األهالــي مــع املدرســة ماديــًا وتربويًا.. 

يسهم في تنشئة منهجية ألبنائنا، ويوفر 

 مثلى". 
ً

لهم ظروفًا دراسية

والــدة  الدليمــي  همســة  واختتمــت 

قائلــة:  أركان،  وغــال  هــال  الطالبتــني 

فــي  للمســاهمة  التبــرع   "أســعدني 

 ، نهوض املدرســة؛ ألنها بيت ثــاٍن لبنتيَّ

كمــا أجد في الوقوف مع رئيســة مجلس 

أولياء األمور زهــراء.. أم هيا، جزءًا من 

رســالة نؤديها ألبنائنا والوطن في وقت 

واحد".
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ق املتوقع في شهر رمضان 
ّ

أفادت التقديرات األولية بأن حجم التســو

هذا العام، يصل إلى (66) مليار دوالر، والحافز إلى هذا االستهالك 

االستثنائي هو العروض الخاصة وشركات الدعاية والتسويق.

ق واالستهالك، ترتفع في 
ّ

مما ذكرته التقديرات هذه أن نســبة التسو

األردن خالل شــهر رمضان 34 %، وفي املغرب 16 %، وفي السعودية 

44 %، وفي مصر 120 % وهكذا.

ثنا القرآن 
ّ

بالعودة إلى خريطة الصيام والحكمة منه أو فسلفته، يحد
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 من نص الصادق املصد
ّ

التقوى التي ال أجد نصًا أروع وأعمق وأدق

وهــو يرســم لألمــة املحمديــة خرائطهــا العمليــة ويضــع خطواتها 

التفصيليــة، في مثــل قوله: «واذكــروا بجوعكم وعطشــكم فيه، جوع 

قوا على فقرائكم ومساكينكم.. 
ّ

يوم القيامة وعطشه»، كذلك: «وتصد

ن على أيتامكم».
ّ
تحن

ُ
وتحننوا على أيتام الناس ي

كما يقول صلى الله عليه وآله في مفتتح الخطبة نفسها: «أنفاسكم فيه 

تســبيح، ونومكم فيه عبادة، وعملكم فيه 

مقبــول، ودعاؤكم فيه مســتجاب». هكذا 

يأخذ املصطفى بأيدينــا إلى آفاق الخير 

ي، 
ّ
الفــردي واالجتماعي؛ املعنــوي واملاد

فــي الدعــاء والقــرآن ومــكارم األخالق 

والبر وصلة األرحــام، إلى أن يقول: «أيها 

النــاس، إن أنفســكم مرهونــة بأعمالكم 

ففكوها باستغفاركم، وظهوركم ثقيلة من 

أوزاركم فخففوا عنها بطول سجودكم».

لكــن يبدو مــن تجربتنــا مع الصيــام أن 

البــالغ اإللهــي والنبوي، ليــس مؤثرًا في 

مجتمــع الصائمــني، قــدر تأثيــر دعاية 

شركات التســويق وواجهات االستهالكية 

ارتفــاع  ل 
ّ

تســج وهــي  الرأســمالية، 

االســتهالك فــي األطعمة واألشــربة إلى 

أضعاف مســتوياتها عن األشهر العادية، 

 أدري كيــف يتوافــق هــذا الهــدر 
ُ

ولســت

والســرف واالســتهالك، مــع الحكمــة النبويــة: «واذكــروا بجوعكم 

وعطشكم فيه، جوع يوم القيامة وعطشه»؟!

إذا مــا خرجنا من دائرة االســتهالك املفرط للطعام والشــراب في 

ة من صيامه؛ ســنجد أنفســنا 
ّ

شــهر رمضان خالفــًا للحكمة املرجو

في حفرة جديدة ليســت أقل بؤســًا من األولى، وهي تتمثل في إشغال 

الناس بســيل منهمر من برامج الفضائيات وغيرها، وأغلبها يســوق 

 رصيد الصائمني في 
ّ

الناس من تافٍه إلى ما هو أتفه، وهي تسرق أعز

هذا الشهر، وتهدر وقته!

 الديــن» ألحد كتبه، 
ّ

لقد اســتعمل علي شــريعتي عنــوان: «الدين ضد

 التخمة 
ّ

وأعتقد أننا بانسياقنا وراء املبالغة في األطعمة واألشربة حد

واإلســراف، وهدر أوقاتنا في برامج التفاهــة وما أكثرها من حولنا، 

إنما نكشــف عن إصرار جماعي ألمة املصطفــى ومجتمع الصائمني 

خاصــة، فــي اغتيــال القيمــة املعنويــة للصــوم ومصادرة الفلســفة 

 للصوم!
ّ

الحقيقية للشهر الفضيل، بتحويل الصوم إلى ضد

فكرة

 يعــد فن الرســم مــن الفنون التــي توفر 

للفنــان مســاحة تؤهلــه للتعبيــر بشــكل 

ابداعي، ويقول الفنــان العراقي محمود 

فهمــي عبــود، 61عامــًا، والحائــز علــى 

درجة املاجستير بفن الرسم االنطباعي 

من أكاديمية خاركوف الفنون والتصميم 

فــي أوكرانيا، إن " الرســم متعة وشــغف 

وموهبــة فــي آن واحد، وقــد ظهر ميولي 

 منذ الطفولة، واستمر حتى 
ّ

للرســم لدي

تمكنت من صقل هذه املوهبة وتطويرها 

عبر الدراسة األكاديمية املتكاملة".

أقــام الفنان الذي هو مــن محافظة بابل 

العديــد من املعارض خــارج العراق، أما 

معرضــه الوحيــد الــذي شــرع بإقامتــه 

قبل فترة قصيرة في البالد، كان باســم 

"بوليفــار بغــداد"، كمــا يضيــف أنه: من 

الصعــب احصاء مــا أمتلكه مــن لوحات 

فــي  ورغبتهــم  النــاس  اعجــاب  القــت 

اقتنائها. 

باختــالف  الفنيــة  أعمالــه  وتميــزت 

مثــل  املوضــوع،  وحــدة  مــع  األســاليب 

والواقعيــة  الرومانســية  موضوعــة 

الســحرية تجــاه مــا يطرحــه عــن حياة 

العراقيــني مــن الطبقة الوســطى، وفقًا 

لتعبيره. 

 وأشــار إلــى أن أعمالــه لها وقــع خاص 

على قلبه، هــي لوحة "عودة لقالق بغداد" 

ولوحــة "شــاي وعيــون الشــذر"، ولوحة 

"نــوارس بغــداد"، ولوحة "خاتــون بغداد 

مس بيل". 

وأوضح بأن رســم لوحاته يســتغرق مدة 

ــا لفترة 
ً
طويلــة قد تصل ألشــهر، وأحيان

عام، ألن أحجامها بقياسات كبيرة.

لب من الفنان قبل فترة رسم لوحة 
ُ

وقد ط

جداريــة فــي العــراق، وهــو اآلن بصدد 

 أرغب أن 
ً
اعدادها، كما يؤكد: مســتقبال

أعطي دروسًا تعليمية للمواهب العراقية 

في فن الرسم.

عرض في الرابعة من مساء األربعاء املاضي، 

فيلــم "اإلضراب.. تحٍد كبيــر" إعداد القاص 

خالد الوادي، وإنتاج جمعية الثقافة للجميع، 

ومن إخراج طالب محمود السيد. 

وقد أعقب العرض، عقد ندوة أدارها الشاعر 

جاســم العلي، على قاعــة "نــازك املالئكة"، 

لخــص عبرهــا فكــرة الفيلــم، كما قــال، إن 

"الدافــع الذاتــي يحــث على تســجيل موقف 

وطنــي، عملي، وميدانــي، يفنــد التنظيرات 

السياسية املســتهلكة"، مضيفًا أن "إحساسنا 

باالنتماء يحث على التفاعل الوطني".

وأكــد: كنا أثناء مشــاهدة الفيلم، أمام وثائق 

ة، حيث تحــدث فيه أبطــال الواقع الذين 
َّ

حي

عاشوا إضراب العمال.

وأضاف د. عبد جاســم الســاعدي، وهو أحد 

قــادة اإلضراب في 5 تشــرين الثانــي 1967: 

ا مــن نضال هــذه الطبقة 
ً

ما شــاهدناه جزء

الســتيفاء حقوقها املشروعة، مشــيرًا إلى أن 

الفيلم أعادني إلى وقائع خضتها منذ ســتني 

عامًا.

وقــال مخرج الفيلم طالب محمود الســيد إن 

ة.. وقــد كابد عناء 
َّ

"الفيلــم أنجــز بوثائــق حي

التجربــة ميدانيًا كال من هاشــم جودة، وأبو 

عدنان، ورشــيد إســماعيل، ود. عبد جاســم 

الســاعدي، ود. عبدالله العتابــي"، مؤكدًا أن 

"إنتاج الفيلم استغرق أربعة اشهر".

ونوه معــد الفيلــم خالد الــوادي بــأن "أربعة 

أشــهر مــن التنقيب فــي الذاكــرة العراقية.. 

عانينــا خاللها مــن الحصول علــى صورة أو 

: لقد اشــتغلت فيلم 
ً
فيلم أو وثيقــة"، مواصال

"اإلضــراب.. تحــٍد كبيــر" بحــب؛ اســتجابة 

الســاعدي  جاســم  عبــد  د.  مــع  لصداقتــي 

وإيماني بنضال الحركة العمالية. 

نحن مع الشاعر والناقد خضير الزيدي، 

الذي عمل فــي الصحافة واإلعالم كمعد 

للبرامج التلفزيونية الثقافية والوثائقية، 

الزيــدي الــذي أحــب الشــعر صــدر له 

املجموعــات الشــعرية "أقفــاص خــارج 

الكلمات" و"حب يتعدى خارج الكلمات". 

وكان قريبــًا من فــن التشــكيل بمؤلفاته 

التي برزت في األوساط الثقافية وأهمها 

النحــت  فــي  التعبيريــة  "الصياغــات 

 
ُ

العراقــي" و"ترميم الذاكرة"، و"التشــابه

واالختالف: حوارات في الفن التشكيلي"، 

و"فاخــر محمد بالغــة العالمــة الحية" 

و"جــدل فــي إثبــات اليقــني فــي جزأين 

منفصلني". 

يحدثنــا الزيــدي عن فكرته التــي لطاملا 

شــغلته فــي الســنوات األخيــرة، ويقــول 

"لنتفق أوال بأن في ذاكرة كل مؤلف كتاب 

لم ينجز ولن يكتب له اإلصدار، ذلك ألن 

املؤلف مســكون بهاجــس تجديد خطابه 

النقدي أو الشعري. 

وشــخصيا بــدأت منــذ أكثــر مــن ســبع 

ســنوات بكتاب "لصوص الفــن"، وجاءت 

أن  لقناعــة  وصلــت  ان  بعــد  فكرتــه 

الغالــب مــن الفنانني يقعون تحــت تأثير 

 االستنساخ أو السرقة، وبدأت في متابعة 

مــن  اآلخــذ  علــى  يعمــل  ممــن   الكثيــر 

غيره أســلوبيا وفكريًا.. وانجزت منه أكثر 

من ثالثة فصول ومقدمة وســبق لجريدة 

"الصبــاح" أن نشــرت مــن تلــك األفكار. 

هــذا الكتاب معزز بلوحــات تتقارب فيها 

األســاليب الفنية مــن بعضهــا.. وأعتقد 

أنــه سيشــكل قيمــة معرفيــة، لكنــه في 

الوقــت ذاتــه سيســبب لــي العديــد من 

املشــكالت مــع الفنانــني، ألنهم عاشــوا 

زمــن املحاباة واملجامــالت، ولم يقتنعوا 

بدراسات نقدية تعالج مشكالت التناص 

الفنــي أو الســرقة الفنيــة.. من املؤســف 

 أننــي اكتشــف متأخــرا أن غالبيــة ممن 

كنــت أثــق بهــم كفنانــني مثابريــن، قد 

سقطوا تحت طائل التأثير باآلخر الغربي 

لدرجة االبتذال وهو أمر مخز بحق. فكرة 

انجــاز هــذا الكتــاب قائمــة لكــن األمر 

سيأخذ وقتا ومتابعة حقيقية.


