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فرة 
ُّ

(الس برنامج  املقدسة  ة 
َّ

العلوي العتبة  أطلقت 

الذي  الفضيل،  الشهر  مع  تزامنًا  ة) 
َّ

الرمضاني

ودور  املتعففة  لألسر  طعام  وجبات  تقديم  يتضمن 

األيتام واملسنني واملرضى والزائرين.

الحسن  أبــو  العتبة  في  ــالم  اإلع قسم  رئيس  وقــال 

النشاطات  أول   
َّ

إن لـــ"الــصــبــاح":  الــديــن  محيي 

فرة 
ُّ

الرمضانية للعتبة خالل الشهر املبارك هو (الس

في  إفطار  فرة 
ُ

س بإقامة  انطلق  الذي  الرمضانية)، 

وتزداد  وجبة،  ألفي  تضمنت  رمضان،  من  ليلة  أول 

األيام  في  الزائرين  عدد  زيــادة  مع  الوجبات  هذه 

 هذا البرنامج تضمن أيضًا توفير 
َّ

املقبلة.  وأضاف أن

األيتام  ودور  املتعففة  لألسر  يومية  طعام  وجبة   500

وطلبة  املستشفيات  في  الراقدين  واملرضى  واملسنني 

األقسام الداخلية. 

افتتح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس 

السبت، "مصنع الصحة الوطني" التابع إلى دائرة 

 
ّ

الخاص الصحة،  وزارة  في  ة 
َّ

الطبي العيادات 

املعقمة  ــواد  امل من  الطبية  املستلزمات  بإنتاج 

ومحاليل الغسيل الكلوي وغيرها.

الذي  املهم،  املصنع  هذا  افتتاح  السوداني  وبارك 

مع  وينسجم  الحكومي،  البرنامج  أولويات  ي 
ّ

يلب

الدوائية  الصناعة  تنشيط  في  الحكومة  رؤيــة 

وتوطينها، لتوفر مقوماتها في العراق، وسعيًا منها 

لتحقيق األمن الدوائي وتخفيف العبء الكبير عن 

كاهل املواطنني. 

خطوط  أربعة  الوطني"  الصحة  "مصنع   
ّ

ويضم

 احتياجات وزارة الصحة 
ّ

لإلنتاج، ويعمل على سد

(الشراشف  النبيذة  ــواد  وامل التعقيم  مــواد  من 

إنتاج  عن   
ً
فضال العمليات)،  وأطقم  والكاونات 

العبوات  وتصنيع  الــكــلــوي،  الغسيل  محاليل 

بمختلف  العالية  الــجــودة  ذات  البالستيكية 

دوليًا،  املعتمدة  للمواصفات   
ً

مطاِبقة األحجام، 

احتياج  أضعاف  أربعة  املصنع  إنتاج  سعة  وتبلغ 

وزارة الصحة.

وقال رئيس الوزراء في كلمة خالل افتتاح املصنع: 

نجاح  قصة  يمثل  الوطني  الصحة  "مصنع   
َّ

إن

تستحق االهتمام، إذ اعتمد على القطاع الخاص 

 "وجودنا 
َّ

الرائد، باملواصفات الدولية"، وأضاف أن

الحكومة  من  دعم  رسالة  املصنع  هذا  افتتاح  في 

للقطاع الخاص في توطني الصناعة الدوائية، وهو 

هدف وضعناه وبدأنا تطبيقه بشكل عملي".

كل  على  االطـــالع  وبعد  املصنع،  ــذا  "ه وتــابــع، 

كامل  ن 
ّ

سيؤم ــه  إن الــقــول  نستطيع  تفاصيله، 

املطهرات  من  الصحة؛  مؤسسات  احتياجات 

ومحاليل  املستشفيات  ومستلزمات  واملعقمات 

غسل الكلى".

 
ّ
 "أهمية هذا املنجز في تأمينه مواد

َّ
وأشار إلى أن

ذلك  يرافق  وما  العراق،  خارج  من  تستورد  كانت 

من مشكالت كثيرة تعاني منها وزارة الصحة في 

"بعض املستشفيات كانت تقف   
َّ

أن تأمينها"، وبني 

الكلى  غسل  محاليل  توفير  عملية  أمام   
ً

عاجزة

وتطلب من املريض توفيرها".

العيادات  مع  باملشاركة  تم  "املصنع   
َّ

أن وأوضــح 

مكسب  أيضًا  وهذا  الصحة،  وزارة  في  الشعبية 

منتجات  مبيعات  من   %  15 لديها   
َّ

أن لــلــوزارة 

إلضافة  مستعد  "املصنع   
َّ

أن إلى  مشيرًا  املصنع"، 

باقي  وتــأمــني  ع 
ّ

للتوس ــرى  أخ إنتاجية  خطوط 

املستلزمات التي تحتاج إليها املؤسسات الصحية".

توطني  على  اليوم  "نركز  أننا  السوداني  وأكــد 

من  واحد  الدوائي  األمن   
َّ

ألن الدوائية،  الصناعة 

أهم متطلبات أمن املواطنني وأمن الدولة في ظل 

"ال  بالقول:  وختم  واألوبئة"،  االقتصادية  األزمات 

مستلزمات  تأمني  على  قادرة  الدولة  تكون  أن  بد 

تأتي  أن  االنتظار  من   
ً
بــدال للمواطنني  الصحة 

الشحنات من هذه الدولة أو تلك".

من  السبت،  أمس  هاتفيًا،   
ً
اتصاال تلقيه  وخالل 

رئيس  شدد  ماكرون،  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس 

عالقات  إقامة  في  العراق  مضي  على  الــوزراء، 

اقتصادية فاعلة.

بيان  بحسب  الجانبني،  بــني  االتــصــال  وشهد 

في  "التباحث  الوزراء،  لرئيس  اإلعالمي  للمكتب 

العمل  ومواصلة  الثنائية،  العالقات  تعزيز  سبل 

مصلحة  فيه  ملا  وتوسعتها  االقتصادية  والشراكة 

البلدين".

"مضّي  الفرنسي،  للرئيس  ــوزراء  ال رئيس  وأكــد 

سهم 
ُ

العراق في إقامة عالقات اقتصادية فاعلة، ت

أبواب االستثمار  التحتية، وتفتح  البنى  في تشييد 

برنامج  ضمن  األصدقاء،  جميع  أمام  والشراكة 

اقتصادي وخدمي فعال".

بـ"تنامي  الفرنسي  الرئيس  أشــاد  جانبه،  من 

مختلف  في  الصديقني،  البلدين  بني  العالقات 

بناء  نحو  التعاون  مستوى  وتــزايــد  ــاالت،  ــج امل

املصالح  تحقيق  في  سهم 
ُ

ت اقتصادية  شراكات 

املتبادلة، بما يعزز مسار التنمية للبلدين وازدهار 

شعبيهما".

  

 13 في  قدت 
ُ

ع التي  جلسته  خالل  الوزراء  مجلس  وافق 

آذار الحالي على مسودة قانون املوازنة للسنوات 2023، 

2024، 2025، والتي تعد األعلى في تاريخ العراق بقيمة 

بـ  النفط  تتجاوز 197 تريليون دينار، على أساس سعر 

70 دوالرًا، بينما تبلغ قيمة العجز 63 تريليون دينار.

إلى  النيابية  املالية  اللجنة  دفعت  الكبيرة،  املبالغ  هذه 

من  املعنية  والجهات  الوزارات  الستضافة  جدول  وضع 

أجل الوقوف على التخصيصات املرصودة لكل وزارة.

 
َّ

وأوضح عضو اللجنة املالية حسني مؤنس لـ"الصباح" أن

من صميم عمل لجنته مناقشة التخصيصات املرصودة 

 هناك بعض الوزارات ترى 
َّ

في املوازنة، مشيرًا إلى أن

املنهاج  مع  منسجمة  غير  أو  مالئمة  غير  موازناتها   
َّ

أن

الوزاري الذي تبنته الحكومة.

جدولة  تمت  الكبيرة  املبالغ  بسبب  أنه  مؤنس  وأضاف 

على  وسيكون  تخفيضها،  إمكانية  لبحث  االستضافات 

املالية  وزيرة  مناقشتها  ستتم  التي  الشخصيات  رأس 

ومحافظ البنك املركزي. 

وتابع، نحن مؤتمنون على توزيع أموال الشعب بطريقة 

 اإلجراءات 
َّ

عادلة واإلشراف على الصرف، منوهًا بأن

الوطنية  مسؤوليتها  ضمن  تعد  لجنته  تطبقها  التي 

وذلك لتكون دقيقة في اتخاذ أي قرار. 

بالحسابات  طالبت  املالية  اللجنة   
َّ

أن مؤنس  وبــني 

الختامية ولكن لم يتم إرسال إال حسابات سنتني فقط، 

ونحن بانتظار املزيد.

 

وتركيا  العراق  إليه  توصل  ما   
ِّ

أهــم من   
َّ

لعل

شياع  محمد  الـــوزراء  رئيس  زيـــارة  ــالل  خ

السوداني إلى أنقرة، هو البدء بتنفيذ مشروع 

يساوي  الــذي  املشروع  وهو  الجافة،  القناة 

ب 
ّ

سيقر إذ  مختصني،  بحسب  ذهبًا،  طوله 

املسافات بني الدول في مجال النقل والطاقة 

بالدرجة األولى.

إلى  زيارته  قبيل  مقال  في  السوداني  وقــال 

 "مشروع ميناء الفاو الكبير سيشمل 
َّ

تركيا: إن

لها طريق سريع 
ّ
ممر القناة الجافة التي سيشك

(الديوانية  عبر  يمر  الحديدية  للسكك  وخط 

والنجف وكربالء وبغداد واملوصل) ويمتد إلى 

ميناء  إلى  الوصول  يتيح  ما  التركية،  الحدود 

مرسني وأوروبا عبر إسطنبول".

النيابية،  والــغــاز  النفط  لجنة  عضو  ــدا  وب

القناة  بشأن   
ً
متفائال الالمي،  سعدون  علي 

 "مشروع 
َّ

أن الجافة، وأكد في تصريح سابق، 

املشاريع  التركي من  الجانب  العراق مع  ربط 

املهمة الذي من شأنه أن ينشط التجارة ويفتح 

منافذ جديدة للعراق، وله نتائج إيجابية على 

البلد".

هذا وكتب الباحثان "بيلجاي دومان" و"محمد 

دول  "معهد  موقع  نشره  مقال  في  أالجـــا"، 

 "العراق يطمح ألن يصبح 
َّ

الخليج العربية"، أن

إنشاء  عبر  ــا،  وأوروب آسيا  بني  للنقل  مركزًا 

ميناء الفاو الكبير في مدينة البصرة، جنوبي 

األوسع  الجافة،  القناة  ممر  ومشروع  البالد، 

في املنطقة".

عبد  االقتصادي  املحلل  وصف  جانبه،  من 

بأنه  الجافة  القناة  مشروع  الزيادي،  الحسن 

معادل للثروة النفطية.

إنشاء  يجب  "كان  لـ"الصباح":  الزيادي  وقال 

بني  تربط  ألنها  عقود  قبل  الجافة  القناة 

 
َّ

أن وأضــاف  الــعــراق"،  عبر  والغرب  الشرق 

إلى  الفاو  من  وتبدأ  جدًا  كثيرة  "مميزاتها 

تركيا ومنها إلى أوروبا، حيث سيصبح العراق 

إلى  والبضائع  الطاقة  نقل  لحركة  مصدرًا 

العالم".

أكبر  ستكون  الجافة  القناة  "واردات   
َّ

أن وأكد 

إكمال  تم  حال  في  النفط  لواردات  موازية  أو 

ميناء الفاو وربطه بالقناة الجافة، وبما ال يقل 

"ستختصر  أنها  مبينًا  دوالر"،  مليار   100 عن 

الوقت في النقل، إضافة إلى تنشيط السياحة 

لجنة  عضو  بــدا  املقابل،  في  ــعــراق".   ال في 

متحفظًا  الفياض،  كاظم  النيابية  االقتصاد 

آلية الوصول إلى االتفاق مع تركيا، إذ  بشأن 

 "تركيا ستستفيد أكثر من 
َّ

قال لـ"الصباح": إن

"تركيا   
َّ

بأن مذكرًا  املشروع"،  هذا  من  العراق 

مستفيدة اقتصاديًا من التبادل التجاري وكان 

يمكن استخدام هذه الورقة في الحصول على 

مكاسب أكثر".
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مبكرًا  يزال  ال  الوقت   
َّ

أن النواب  مجلس  في  الطاقة  لجنة  ترى 

توليد  أجــل  من  ــة 
َّ

نــووي مفاعالت  لبناء  خطط  عن  للحديث 

 خطط وزارة الكهرباء تركز 
َّ

 إلى أن
ً

الكهرباء في العراق، مشيرة

اليوم على مصادر الطاقة النظيفة في عمليات اإلنتاج.

 "هناك خطة 
َّ

وقال النائب الثاني لرئيس اللجنة حسن األسدي: إن

لدى الوزارة الستخدام النفايات في توليد الطاقة الكهربائية"، 

 "العراق مضى باتجاه الطاقة النظيفة واملتجددة إلنتاج 
َّ

مبينًا أن

الكهرباء، رغم احتياج هذه العملية إلى بنى تحتية".

خطة  "وضمن  أنه  لـ"الصباح"،  حديث  في  األســدي،  وأضــاف 

الطاقة  بموضوع  املضي  البرملانية  اللجنة  ورؤيــة  ـــوزارة  ال

وقد  الشمسية  الطاقة  من  االستفادة  خــالل  من  املتجددة، 

الوزارة   
َّ

أن إلى  الشأن"، مشيرًا  أكثر من مشروع في هذا  أحيل 

الطاقة  إلنتاج  النفايات  تدوير  محطات  من  االستفادة  "بصدد 

الكهربائية، وهناك أكثر من موقع في العاصمة بغداد وصالح 

الفعاليات  هذه  من  املنتجة  الطاقة   
َّ

أن من  الرغم  على  الدين، 

قليلة قياسًا باالحتياج املحلي املطلوب".

 

حزيران  مــن   20 التربية  وزارة  دت 
َّ

حـــد

ة 
َّ

الوزاري االمتحانات  لبدء  موعدًا  املقبل، 

الدراسي  للعام  اإلعدادي  السادس  ملرحلة 

الحالي. 

الدكتور  للوزارة  الوكيل اإلداري  أفاد بذلك 

لـــ"الــصــبــاح"،  بتصريح  القيسي  فــالح 

اللجان  قبل  من  االستعدادات   
َّ

أن موضحًا 

املختصة باالمتحانات الوزارية بدأت مبكرًا 

لتهيئة جميع اللوازم االمتحانية بهدف عدم 

حدوث أي عقبات خالل االمتحانات.

سار  ــي  ــدراس ال الــعــام   
َّ

أن القيسي  ــني  وب

العام  من  األول  النصف  خالل  جيد  بشكل 

الدراسي وبأجواء دراسية مستقرة، مشيرًا 

الوزارة  مختصي  من  امليدانية  املتابعة  إلى 

وأجهزة اإلشراف التربوي واملديريات كافة 

للواقع التربوي في البالد. 

طلبة  من  لفيف  ناشد  متصل،  سياق  في 

األحيائي  للفرعني  ـــدادي  اإلع الــســادس 

جعل  لـ"الصباح"،  أحاديث  في  والتطبيقي 

اإلعدادي  السادس  ملرحلة   
ً
شامال الدخول 

كما  الدراسية،  املناهج  لصعوبة  بفروعه، 

مؤجلني  أو  مكملني  إما  كانوا  أغلبهم   
َّ

أن

فهم  وبالتالي  السنة،  نصف  المتحانات 

متخوفون من نتائج السعي السنوي.

 
3 تفاصيل�

3 تفاصيل�

 

بت وزارة النفط، أمس السبت، بقرار الحكم النهائي 
َّ

رح

التابعة  التحكيم  هيئة  عن  صدر  الذي  العراق،  لصالح 

ة في باريس يوم الخميس املاضي 
َّ

ل غرفة التجارة الدولي

23 آذار 2023.

"في  يتعلق،  الحكم   
َّ

أن بيان،  في  الــوزارة،  وأوضحت 

العراق  جمهورية  قبل  من  املرفوعة  التحكيم  دعــوى 

اتفاقية  أحكام  ملخالفتها  التركية  الجمهورية  ضد 

 1973 عام  في  املوقعة  التركية  العراقية  األنابيب  خط 

التركية  الحكومة  امتثال  ــوب  "وج على  تنص  والتي 

النفط  بحركة  يتعلق  ما  في  العراقي  الجانب  لتعليمات 

التخزين  مراكز  جميع  إلى  العراق  من  ر 
ّ

املصد الخام 

والتصريف واملحطة النهائية".

التحكيم  هيئة  لجهود  "تقديرها  عن  الــوزارة  وأعربت 

لتعاملها  باريس  في  الدولية  التجارة  ل غرفة  التابعة 

االحترافي واملهني مع الدعوى املرفوعة من قبل العراق، 

عن  للدفاع  للطرفني  والوقت  الفرصة  إتاحة  خالل  من 

األطراف  جميع  يلزم  القرار   
َّ

أن خصوصًا  مواقفهما، 

 
َّ

وأن الشأن،  بهذا  الدولية  واملواثيق  االتفاقات  باحترام 

العراقية  النفط  تسويق  شركة  خالل  من  النفط  وزارة 

عمليات  ــإدارة  ب املخولة  الوحيدة  الجهة  هي  "سومو" 

التصدير عبر ميناء جيهان التركي".

التي  الطيبة  التاريخية  العالقات  "عمق  إلــى  ولفتت 

ال  التحكيم  هيئة  قــرار   
َّ

وأن تركيا،  مع  العراق  تربط 

يشكل عائقًا أمام تطوير وتوسيع العالقات الثنائية بما 

بسلطاته  العراق  احتفاظ  مع  املشتركة  املصالح  يحقق 

الدستورية وسيادته على جميع ثرواته".

 "الوزارة ستقوم ببحث آليات تصدير النفط 
َّ

وتابعت أن

العراقي عبر ميناء جيهان التركي مع الجهات املعنية في 

اإلقليم ومع السلطات التركية، وفقًا للمعطيات الجديدة 

بعد صدور قرار الحكم النهائي من قبل هيئة التحكيم 

النفطية،  الــصــادرات  ــة  إدام يضمن  وبما  ب باريس، 

عبر  العاملية  الشركات  مع  "سومو"  بالتزامات  واإليفاء 

كامل  تصدير  على  الــوزارة  من  حرصًا  جيهان،  ميناء 

الكميات املخصصة من جميع الحقول النفطية بما فيها 

املوازنة  لرفد  املالية،  اإليرادات  تعظيم  بهدف  اإلقليم، 

االتحادية".

للمكتب االستشاري  املتميزة  "بالجهود  الوزارة  وأشادت 

الدفاع  في  للوزارة  القانونية  واللجنة  الدولي  القانوني 

عن حقوق العراق في إدارة ثروته النفطية وحيازة وزارة 

من  بذلوه  ملا  الدستورية،  وسلطاتها  صالحياتها  النفط 

جهود جادة على مدى السنوات املاضية من أجل تحقيق 

على  حفاظًا  املشروعة  العراق  حقوق  واستعادة  العدالة 

أمنه وسيادته".

في  العراق  بفوز  قضت  دولية  تحكيم  محكمة  وكانت 

النفط  القضية طويلة األمد ضد تركيا بشأن صادرات 

الخام من إقليم كردستان.

"محكمة   
َّ

أن السبت،  لألنباء،  "بلومبرغ"  وكالة  وذكرت 

في  الدولية،  التجارة  ل  غرفة  التابعة  الدولية،  التحكيم 

باريس حكمت لصالح العراق".



  

جمال  اللطيف  عبد  الجمهورية  رئيس  بحث 

رشيد، مع األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو 

وأزمة  والجفاف  التصحر  ظاهرة  غوتيريش، 

من  االستفادة  ضــرورة  أكد،  حني  في  املياه، 

املياه  إدارة  مجال  فــي  التركية  الخبرات 

والزراعة

الجمهورية،  «رئيس  أن  رئاسي،  بيان  وذكر 

األمــني  املــتــحــدة،  األمـــم  مبنى  فــي  التقى 

وزير  وبحضور  املتحدة،  األمم  ملنظمة  العام 

نزاز  البيئة  ووزيــر  حسني،  فــؤاد  الخارجية 

العيداني،  أسعد  البصرة  ومحافظ  ئاميدي، 

على هامش أعمال مؤتمر األمم املتحدة للمياه 

املنعقد في نيويورك».

واستعرض رئيس الجمهورية، بحسب البيان، 

اء أزمة املياه، 
ّ

«األعباء التي يتحملها العراق جر

فضال عن ظاهرة التصحر والجفاف والغبار 

مما انعكس سلبًا على أوجه الحياة املختلفة»، 

{ الدور املهم لألمم املتحدة في دعم  مشيدًا بـ

املناسبة  اإلجراءات  واتخاذ  الدولية  الجهود 

للحد من أزمة املياه وتفعيل التعاون في مجال 

التوزيع  يضمن  بما  للحدود  العابرة  املياه 

العادل بني الدول املتشاطئة».

بدوره، أعرب غوتيرش، عن تقديره وامتنانه 

االستقبال  حفاوة  على  الجمهورية  لرئيس 

أنه  مؤكدًا  بغداد،  إلى  األخيرة  زيارته  خالل 

نقص  من  الرافدين  بــالد  ماتعانيه  يتفهم 

نهري  مناسيب  وانخفاض  املــيــاه  فــي  حــاد 

الحياتي  الواقع  في  وتأثيرهما  والفرات  دجلة 

والبيئي، مجددًا دعم املنظمة الدولية للعراق 

والتغير  املياه  أزمة  للحد من مخاطر  وجهوده 

املناخي وتداعياتهما على الحياة العامة.

الجمهورية،  رئيس  أكــد  ــك،  ذل غضون  في 

في  التركية  الخبرات  من  االستفادة  ضرورة 

مجال إدارة املياه والزراعة.

الجمهورية،  «رئيس  أن  ــر،  اخ بيان  ــر  وذك

نــيــويــورك،  ــي  ف إقــامــتــه  مقر  ــي  ف استقبل 

ــي  ــرك ــت ـــات ال ـــاب ـــغ ــــة وال ــــزراع ـــــر ال وزي

ملؤتمر  تــركــيــا  ممثل  كــيــرشــيــجــي،   وحــيــد 

املياه والوفد املرافق له».

البيان،  بحسب  الجمهورية،  رئيس  ــار  وأش

إلى أن «هناك خطوات جادة اتخذها العراق 

املياه،  ملوضوع  جذرية  معالجات  إلى  للتوصل 

وبانتظار  عملها  في  ماضية  الحكومة  وأن 

الضرورية  املشاريع  إلنجاز  املوازنة  ــرار  إق

املعنية  «الجهات  أن  مبينًا  الخصوص»،  بهذا 

أساليب  لتحسني  فعلية  إجـــراءات  اتخذت 

إدارة املياه والحفاظ عليها ملواجهة شح املياه 

في العراق».

العراق  أنهار  مصادر  «جميع  أن  ــاف،  وأض

يستدعي  وهــذا  البالد  خــارج  تقع  والروافد 

ــعــاون لــلــوصــول إلـــى صيغ  ــت ــن ال ــد م ــزي امل

عادلة  مائية  حصصًا  تضمن  وتفاهمات 

وكافية لجميع األطراف»، مشيرًا إلى «أهمية 

معرفة الخطط املائية لدى تركيا للتمكن من 

منوهًا  العراق»،  في  الالزمة  الخطط  وضع 

بهذا الصدد بضرورة االستفادة من الخبرات 

التركية في مجال إدارة املياه والزراعة.

الرئيس  تحيات  التركي  الوزير  نقل  بــدوره، 

رشيد،  إلــى  ـــان  أردوغ طيب  رجــب  التركي 

ودعمه  العراق  موقف  كيرشيجي،  ثّمن  كما 

مشيرًا  الــزلــزال،  ــالل  خ وشعبها  لتركيا 

املــوقــف  ر 
ِّ

ــد ــق ي ــتــركــي  ال الــشــعــب  ـــى أن  إل
 

اإلنساني للعراق وشعبه.
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ه وزير الداخلية عبد األمير الشمري، اليوم السبت، 
ّ

وج

على  مؤكدًا  املواطنني،  مع  بالتعاون  الشرطة  رجــال 

أهمية اإلسراع إلكمال األوراق التحقيقية للموقوفني.

زيارة  أجرى  الداخلية،  «وزير  أن  للوزارة،  بيان  وذكر 

مفاجئة إلى قسم شرطة الشعلة في العاصمة بغداد، إذ 

تابع جميع نشاطات ومهام عمل القسم، كما استمع إلى 

شرح موجز عن أهم الواجبات التي يقوم بها».

مع  التام  بـ»التعاون  البيان،  بحسب  الشمري،  ــه 
ّ

ووج

التحقيقية،  القضايا  في  التهاون  وعــدم  املواطنني 

إلقاء  مذكرات  وتنفيذ  الدعاوى  ملفات  واستكمال 

التحقيقية  األوراق  إكــمــال  فــي  واإلســــراع  القبض 

للموقوفني داخل هذا القسم».

دوره  الشرطة  رجــل  يأخذ  أن  «ضـــرورة  على  ــد،  وأك

جٍد  بكل  واجبه  أداء  على  حريصًا  يكون  وأن  الحقيقي 

وإخالص، ويعكس الصورة األمثل لوزارة الداخلية».

38

كشوفات  قدموا  الذين  عدد  أن  النزاهة،  هيئة  ذكــرت 

غير  والجهات  والهيئات  ـــوزارات  ال من  املالية  الذمم 

املرتبطة بوزارة واملحافظات بلغ أكثر من 38 ألف استمارة 

خالل العام املاضي في الوقت الذي بلغ فيه عدد أعضاء 

املالية نحو 162  الذين كشفوا عن ذممهم  النواب  مجلس 

عضوًا من أصل 323 عضوًا .

وقال رئيس الهيئة حيدر حنون،: إن «عدد كشوفات الذمم 

املالية للعام املاضي 2022 من الوزارات والهيئات والجهات 

و347  ألفًا   38 نحو  بلغ  واملحافظات  بوزارة  املرتبطة  غير 

استماره»، مبينًا أن «استجابة املشمولني بواجب اإلفصاح 

عن ذممهم املالية في السلطات التنفيذية كانت 100 باملئة 

فإن  التشريعية  السلطة  أما  باملئة،   100 الوزراء  ومجلس 

باملئة   100 كانت  ونائبيه  النواب  مجلس  رئيس  استجابة 

بلغ  إذ  باملئة   50 النواب  مجلس  أعضاء  استجابة  وكانت 

عدد الذين قدموا ذممهم املالية 126 عضوًا من أصل 323 

عضوًا».

، أن «استجابة السلطة القضائية كانت 97 باملئة، فيما 
ّ

وبني

رؤساء الهيئات والجهات غير املرتبطة بوزارة والذي كان 

باملئة،   100 االستجابة  ونسبة  مشموًال   32 املشمولني  عدد 

وأن استجابة املحافظني كانت 100 باملئة»، مشيرًا إلى أن 

«الهيئة تقوم بمراقبة سالمة البيانات املقدمة في تقارير 

مشمول  آالف   3 لـ  وصحتها  املالية  الذمم  عن  الكشف 

توزعوا بني 336 جهة وتبني عدم مطابقة البيانات الواردة 

مشموال   456 لـ  املالية  الذمة  عن  الكشف  استمارة  في 

منها 36 مشموال ممن بمنصب درجة خاصة و 24 مشموال 

بمنصب مدير عام و217 مشموال بمنصب ضابط، فضال 

عن 123 موظفًا إلى جانب مشمولني آخرين .

وأوضح حنون، أن «تدقيق تضخم أموال املكلفني باإلفصاح 

عن الذمم املالية يختلف عن مهمة تدقيق البيانات الواردة 

في استمارة الكشف عن الذمة املالية فهي تبحث التضخم 

في الذمة املالية غير املسوغ وليس مطابقًا للبيانات الواردة 

وبلغ عدد املشمولني بالتدقيق من خالل استمارة الكشف 

عن الذمة املالية نحو 6 آالف و26 استمارة وأن عدد امللفات 

ملكافحة  العليا  والهيئة  التحقيقات  دائرة  إلى  ُأحيلت  التي 

ملفًا   33 التحقيق  وقيد  القضاء  أمام  ومعروضة  الفساد 

قضائية  قــرارات  بحقها  صدرت  التي  امللفات  عدد  وأن 

بعدد  يتعلق  ما  في  ملفات  ثالثة  قطعية  درجة  واكتسبت 

االستفسارات املوجهه للمشمولني نحو 648 مشموًال . 

التضخم  «قيمة مبالغ  أن  إلى  النزاهة،  ولفت رئيس هيئة 

العليا  والهيئة  التحقيقات  دائــرة  إلى  املحالة  بامللفات 

مليون  و631  مليارًا   119 من  أكثر  بلغت  الفساد  ملكافحة 

 عن أكثر من 12 مليارًا  و474  مليون دوالر» .
ً

دينار، فضال

  

املحافظة،  في  االستثمار  ملف  الديوانية  استثمار  هيئة  فّعلت 

عجلة  بتدوير  سُتسهم  ومهمة  فاعلة  خطوات  تبّني  خالل  من 

وضمن  األعمال  ورجال  األموال  رؤوس  وجذب  فيها  االستثمار 

قّطاعات عدة.

استثمارية  فرص  عن  الكشف  بينها  من  الخطوات  من  املزيد   

العقبات  لتذليل  الــواحــدة  النافذة  مشروع  وتفعيل  جديدة 

 كافية 
ٍ

الروتينية التي يعاني منها املستثمرون وتخصيص أراض

لتنفيذ مختلف املشاريع االستثمارية .

إن  لـ»الصباح»:  حديث  في  شبر  رزاق  الهيئة  عام  مدير  وقال 

مع  بالتنسيق  تم  والــذي  املحافظة  في  االستثمار  ملف  تفعيل 

تم  الحيوية،  القطاعات  من  عدد  وضمن  املحلية  الحكومة 

بالتركيز على أهم ما يحتاجه املستثمر وتوفير الفرص الواعدة 

له، إضافة إلى تفعيل مشروع النافذة الواحدة لتذليل املشكالت 

الناجمة عن تلكؤ اإلجراءات الروتينية.

الدوائر  مع  التنسيق  أيضًا  تضمنت  ـــراءات  اإلج أن  وتابع 

املشاريع  تنفيذ  تصادف  قد  التي  العقبات  لرفع  الصلة  ذات 

بتخصيص  املحافظة  توجيه  على  عـــالوة  االســتــثــمــاريــة، 

املحافظة  ونواحي  وأقضية  الديوانية  بمركز  جديدة   
ٍ

أراض

القطاعات  في  السيما  جديدة،  استثمارية  مشاريع  إلقامة 

إلى  املستثمرين  داعيًا  والتجارية،  والصناعية  الزراعية 

على  تحتوي  كونها  االستثمارية  الديوانية  مكانة  من  االستفادة 

موقعها  إلى  باإلضافة  كافية  بشرية  وطاقات  واسعة   
ٍ

أراض
 

الجغرافي املتميز.

  

مواقع  على  الرقابة  بتشديد  اإلنسان  حقوق  مفوضية  أوصت 

التواصل االجتماعي لكشف عمليات الترويج آلفة املخدرات.  

الوطني  املكتب  في  ــالم  واإلع العالقات  قسم  مدير  وقــال 

عقدت  املفوضية  إن  لـ»الصباح»:  البدري  سرمد  للمفوضية 

بشأن  اجتماعًا  التكنولوجية،  الجامعة  مع  بالتنسيق  مؤخرًا 

دور املؤسسات التعليمية في مكافحة آفة املخدرات.

والتكنولوجيا  الرقمي  العالم  استثمار  أهمية  إلى  وأشــار 

االجتماعي  التواصل  مــواقــع  بانتشار  املتمثلة  الحديثة 

ـــن اســتــخــدامــهــا  ـــــدًال م ــــذه اآلفـــــة ب ــة ه ــح ــاف ــك ـــي م  ف

في عمليات الترويج.

األمنية  الجهات  مع  التنسيق  ضــرورة  على  البدري  وشــدد 

والكشف  املواقع  هذه  على  الرقابة  لتشديد  العالقة  ذات 

في  آخر  أو  بشكل  تتسبب  قد  التي  لها  السيئة  املحتويات  عن 

أن يكون  الحالية تتطلب  املرحلة  أن  انتشار املخدرات، مبينًا 

الحد  على  التثقيف  أجل  من  دور  كافة  التعليمية  للمؤسسات 

من انتشارها ومكافحة آثارها باملجتمع.

تنفذ  أن  يجب  كافة  واملجتمعية  الحكومية  الجهات  أن  وتابع 

واملراكز  واملعاهد  املـــدارس  في  وتعليمية  تربوية  برامج 

وأنشطة  فعاليات  وتنظيم  دمنني 
ُ
بامل الخاصة  التأهيلية 

القوانني  استعراض  عن   
ً

فضال املخدرات،  بمخاطر  للتوعية 

بهذا  الدولية  واملواثيق  الدستور  في  ــواردة  ال والتشريعات 

الشأن.

  

الشمال  مصافي  شركة  حددت 

نهاية العام الحالي 2023 موعدًا 

إلى  تكريريتني  وحدتني  إلضافة 

مصفى حديثة.

ــات  ــدراس ال قسم  مــديــر  وقـــال 

عبد  الشركة  فــي  والتخطيط 

إن  لـ»الصباح»:  خلف  الوهاب 

مصفى حديثة يعد أحد املصافي 

حاليًا  ويتألف  للشركة،  التابعة 

من وحدتني انتاجيتني بطاقة 16 

ألف برميل يوميًا.

حاليًا  يجري  العمل  أن  وأضاف 

تكريريتني  وحدتني  إضافة  على 

آالف   10 بــطــاقــة  إضــافــيــتــني 

برميل يوميًا لكل منهما، إذ بلغت 

باملئة   66 بحدود  اإلنجاز  نسبة 

ومن املؤمل اتمامهما نهاية العام 

الحالي.

عقد  توقيع  ــى  إل خلف  ـــار  وأش

 (Honeywell uop) شركة  مع 

مرحلة  إنجاز  لغرض  األميركية 

بعدها  لــيــتــم   (fast feed)

األولــيــة  التصاميم  مــصــادقــة 

الــدعــوات  بتوجيه  واملــبــاشــرة 

إلضافة  العاملية  الشركات  إلى 

ـــــدات هـــدرجـــة وتــحــســني  وح

والوحدات  واألزمـــرة  البنزين 

الخدمية إلى املصفى. 

في  الخبير  ــال  ق جــانــبــه،  مــن 

ــة والــطــاقــة  ــالم ــس مــجــالــي ال

ــاح“: إن  ــب ــص ـــ“ال صــبــاح عــلــو ل

في  صناعي  مرفق  أي  تطوير 

املصافي  خاصة  الطاقة،  مجال 

ــراق  ــع الــنــفــطــيــة ســيــعــطــي ال

املحلية من  الحاجة  إمكانية سد 

والتي  يستوردها  التي  املشتقات 

بـ  وتقدر  املوازنات  كاهل  تثقل 

3.5 مليار دوالر سنويًا.

على  ــري  ــج ي الــعــمــل  أن  وبـــني 

حديثة  مصفاة  انتاج  استعادة 

تخفيف  وبالتالي  للمشتقات، 

من  املصافي  بقية  على  الضغط 

 عن 
ً

حيث النقل والتعبئة، فضال

سد الحاجة، مشيرًا إلى أن هذا 

املشروع يأتي انسجامًا مع انتاج 

بمصفاة  والبدء  كربالء  مصفاة 

الفاو مما سيتيح للعراق االكتفاء 

تصدير  املمكن  ــن  وم ــي  ــذات ال

الفائض أيضًا.
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pr@alsabaah.iq
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«مشروع  إن  تركيا:  إلى  زيارته  قبيل  مقال  في  السوداني  وقال 

ميناء الفاو الكبير سيشمل ممر القناة الجافة التي سيشكلها 

(الديوانية  عبر  يمر  الحديدية  للسكك  وخط  سريع  طريق 

والنجف وكربالء وبغداد واملوصل) ويمتد إلى الحدود التركية، 

ما يتيح الوصول إلى ميناء مرسني وأوروبا عبر إسطنبول».

وبدا عضو لجنة النفط والغاز النيابية، علي سعدون الالمي، 

أن  سابق،  تصريح  في  وأكد  الجافة،  القناة  بشأن   
ً

متفائال

املهمة  املشاريع  من  التركي  الجانب  مع  العراق  ربط  «مشروع 

الذي من شأنه أن ينشط التجارة ويفتح منافذ جديدة للعراق، 

وله نتائج إيجابية على البلد».

في  أالجــا»،  و»محمد  دومــان»  «بيلجاي  الباحثان  وكتب  هذا 

«العراق  أن  العربية»،  الخليج  دول  «معهد  موقع  نشره  مقال 

إنشاء  عبر  وأوروبا،  آسيا  بني  للنقل  ا 
ً

مركز يصبح  ألن  يطمح 

ميناء الفاو الكبير في مدينة البصرة، جنوبي البالد، ومشروع 

ممر القناة الجافة، األوسع في املنطقة».

الزيادي،  الحسن  عبد  االقتصادي  املحلل  وصف  جانبه،  من 

مشروع القناة الجافة بأنه معادل للثروة النفطية.

وقال الزيادي لـ»الصباح»: «كان يجب إنشاء القناة الجافة قبل 

وأضاف  العراق»،  عبر  والغرب  الشرق  بني  تربط  ألنها  عقود 

ومنها  تركيا  إلى  الفاو  من  وتبدأ  جدًا  كثيرة  «مميزاتها  أن 

الطاقة  نقل  لحركة  مصدرًا  العراق  سيصبح  إذ  أوروبــا،  إلى 

والبضائع إلى العالم».

وأكد أن «واردات القناة الجافة ستكون أكبر أو موازية لواردات 

الجافة،  بالقناة  الفاو وربطه  النفط في حال تم إكمال ميناء 

وبما ال يقل عن 100 مليار دوالر“، مبينًا أنها ”ستختصر الوقت 

في النقل، إضافة إلى تنشيط السياحة في العراق“.

في املقابل، بدا عضو لجنة االقتصاد النيابية كاظم الفياض، 

قال  إذ  تركيا،  مع  االتفاق  إلى  الوصول  آلية  بشأن  متحفظًا 

هذا  من  العراق  من  أكثر  ستستفيد  ”تركيا  إن  لـ“الصباح“: 

التبادل  املشروع“، مذكرًا بأن ”تركيا مستفيدة اقتصاديًا من 

التجاري وكان يمكن استخدام هذه الورقة في الحصول على 

مكاسب أكثر“، وختم بالقول: إن ”القناة الجافة ستوفر فائدة 

من   %  25 بنسبة  العراق  ”يستفيد  أن  متوقعًا  للعراق“،  قليلة 

املشروع“.

وبينما أبدى مراقبون تخوفًا من تعرض الحكومة إلى ضغوط 

أكد  املوضوع،  هذا  بشأن  الجوار  دول  من  سياسي  ابتزاز  أو 

الجافة  القناة  مشروع  أن  املوسوي،  جاسم  السياسي  املحلل 

استغالل  وجود  نافيًا  إقليميًا،  توازنًا  سيخلق  سياسي  مكسب 

سياسي أو مكاسب سياسية على حساب املصلحة الوطنية.

وقال املوسوي لـ“الصباح“: إن ”القناة الجافة واحد من املشاريع 

سيحقق  وإكمالها  األوسط،  الشرق  في  العاملية  الستراتيجية 

 اقتصاديًا بني بلدان املنطقة“، وأضاف ”من خالل هذا 
ً

تكامال

أنه  مؤكدًا  العراق“،  في  واالستقرار  األمن  سيتحقق  التكامل 

”مكسب سياسي ألنه يخلق رضا وتوازنًا إقليميًا ودوليًا بشأن 

القناة الجافة التي ستجمع الخليج والهند والصني عن طريق 

تركيا إلى أوروبا“.

”بالتأكيد ال يوجد استغالل سياسي، وال توجد محاولة  وتابع: 

للحصول على مكسب سياسي على حساب املصلحة  من أحد 

وسيلة  وهي  وإقليمية،  عراقية  ”مصلحة  أنها  وبني  الوطنية“، 

للتعاون والتكامل االقتصادي بني دول املنطقة“.

 

ووزارة  البرملانية  اللجان  جهود  تتضافر 

العمل والشؤون االجتماعية في الوصول إلى 

الحماية  بنظام  املشمولني  املستحقني  جميع 

أصدرتها  تعليمات  وفق  على  االجتماعية، 

إشراك  لغرض  ميداني  مسح  بعد  الحكومة 

أسر لم تستطع التقديم عن طريق االستمارة 

اإللكترونية .

في  االجتماعية  الحماية  هيئة  رئيس  وقال 

الوزارة، أحمد املوسوي: إن «إجراءات املسح 

بعدد  الثالثة  املرحلة  إلى  وصلت  امليداني 

ألف  و700  مليون  من  أكثر  بلغ  متقدمني 

أسرة“، مبينًا أن الهيئة ”بدأت بالوصول إلى 

 57 إلى  امليدانية  الفرق  وانتقلت  قضاء،   17

قضاء، وبعد إنهاء عملية املوازنة سيتم العمل 

بإجراءات شمول األقضية األشد فقرًا، فقد 

قررنا االنتقال إلى جميع املناطق“.

لـ“الصباح“،  حديث  في  املوسوي،  وأضاف 

أن ”الهدف هو الوصول إلى املناطق الفقيرة 

عديدة  مناطق  خططنا  في  وضعنا  أن  بعد 

منها 70 قضاء“، موضحًا أن ”هدفنا الوصول 

بشكل  تقدم  أن  تستطع  لم  التي  األسر  إلى 

استمارة  تقديم  لها  يسبق  ولــم  إلكتروني 

الحملة  فإن  األساس  هذا  وعلى  إلكترونية، 

تمكنا  أن  بعد  املقبل  األسبوع  لغاية  مستمرة 

وإدخالها  أسرة  ألف   500 إلى  الوصول  من 

قاعدة البيانات“.

االجتماعية  الحماية  هيئة  رئيس  وأضــاف 

أشهر  أربــعــة  ــالل  خ الحالي  ”الــهــدف  أن 

امليداني  املسح  ــراءات  إج إكمال  هو  مقبلة 

الباحثني  ”عـــدد  أن  ــى  إل الفــتــًا  ــر“،  ــألس ل

إلى  وصل  واملحافظات  بغداد  في  املشاركني 

ألفي باحث اجتماعي مع إضافة 400 باحث 

 2500 مشاركة  سنشهد  بينما   اجتماعي، 

باحث اجتماعي إضافي“.

وذكر املوسوي أن ”عملية البحث االجتماعي 

مستمرة لحني االنتهاء من استكمال استمارة 

املسح  عمل  إلــى  إضافة  املتقدمني،  جميع 

املوازنة  إقرار  ننتظر  نحن  ولهذا  امليداني، 

الوجبة األولى من املشمولني  العامة إلطالق 

بنظام الحماية االجتماعية“.

واألسرة  املــرأة  لجنة  عضو  قالت  بدورها، 

ابتسام  القانونية  اللجنة  وعضو  والطفولة 

من  املستحقني  ”تخصيصات  إن  الهاللي 

 7 بلغت  االجتماعية  بالرعاية  املشمولني 

”التوجه  أن  إلى  مشيرة  دينار“،  ترليونات 

بهذه  االهــتــمــام  على  منصب  الحكومي 

الشريحة“. 

لـ“الصباح“  حديث  في  الهاللي،  وتابعت   

تدعمان  والقانونية  ـــرأة  امل ”لجنتي  أن 

واحــتــيــاجــات  طــلــبــات  لتلبية  الــــــوزارة 

واملطلقات  املسنني  شرائح  من  املواطنني 

ملرتب  يحتاج  ومــن  والعاجزين  ـــل  واألرام

ـــة،  ـــوازن ــة فـــي امل ــي ــاع ــم ــت الــرعــايــة االج

ــــوزارة  ـــة خــاصــة ل ـــوازن ــث عـــن م ــح ــب ون

شبكة  فـــي  املــســتــحــقــني  لــدعــم  ــل  ــم ــع  ال

الرعاية االجتماعية  ” .

{ }
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ترى لجنة الطاقة في مجلس النواب أن الوقت ال 

يزال مبكرًا للحديث عن خطط لبناء مفاعالت 

نووية من أجل توليد الكهرباء في العراق، مشيرة 

على  اليوم  تركز  الكهرباء  وزارة  خطط  أن  إلى 

مصادر الطاقة النظيفة في عمليات اإلنتاج.

حسن  اللجنة  لرئيس  الثاني  النائب  وقــال 

األسدي إن «هناك خطة لدى الوزارة الستخدام 

مبينًا  الكهربائية»،  الطاقة  توليد  في  النفايات 

النظيفة  الطاقة  باتجاه  مضى  «الــعــراق  أن 

هذه  احتياج  برغم  الكهرباء،  إلنتاج  واملتجددة 

العملية إلى بنى تحتية».

أنه  لـ»الصباح»،  حديث  في  األســدي،  وأضاف 

البرملانية،  اللجنة  ورؤية  الوزارة  خطة  «وضمن 

من  املتجددة،  الطاقة  بموضوع  املضي  تقرر 

وأحيل  الشمسية  الطاقة  من  االستفادة  خالل 

أكثر من مشروع في هذا الشأن»، مشيرًا إلى أن 

تدوير  محطات  من  االستفادة  «بصدد  الوزارة 

وهناك  الكهربائية،  الطاقة  إلنتاج  النفايات 

وصالح  بغداد  العاصمة  في  موقع  من  أكثر 

من  املنتجة  الطاقة  أن  من  الرغم  على  الدين، 

املحلي  باالحتياج  قياسًا  قليلة  الفعاليات  هذه 

املطلوب».

وأشار األسدي إلى أن اللجنة والوزارة «تفهمان 

الكهرباء  استقرار  يلمس  بأن  املواطن  حاجة 

إلى  االنتقال  أكثر، ثم  من حيث ساعات تجهيز 

الطاقة النظيفة، نظرًا لقلة التوليد عبر الطاقة 

النظيفة إذا ما قورنت باملحطات البخارية التي 

أن  موضحًا  واط“،  ميكا  آالف   3 إنتاجيتها  تبلغ 

سيسهم  واملتجددة  النظيفة  الطاقة  ”استخدام 

العالم  إليه  يسعى  ما  وهذا  االنبعاثات،  بتقليل 

في خططه خالل السنوات املقبلة“.

إنتاجية  فجوة  يعاني  ”الــعــراق  أن  إلــى  ولفت 

توفيرها،  من  البد  واط  ميكا  ألف   11 بحدود 

بموضوع  للعمل  مادية  إمكانية  هناك  ولتكون 

الطاقات النظيفة“.

إلنتاج  النووية  املفاعالت  استخدام  وبشأن 

ال  ”الوقت  أن  النائب  يرى  الكهربائية  الطاقة 

املشروع،  بهذا  والعمل  للحديث  مبكرًا  يــزال 

خاصة مع عدم اكتمال البنى التحتية“.

فنيا  وفدا  املقبل،  نيسان  شهر  خالل  تركيا  إلى  العراق  يرسل 

مستقبال  ستعقبه  ــذي  وال املياه،  بملف  للتباحث  متخصصا 

مفاوضات بشأن زيادة اإلطالقات ضمن نهري دجلة والفرات، 

إجراءات  وتبني  أزمة  وخلية  عمليات  غرفة  تشكيل  عن  فضال 

فاعلة عدة ملواجهة احتياجات الصيف املقبل.

لـ»الصباح»:  حديث  في  الله  عبد  ذياب  عون  املوارد  وزير  وقال 

ومهمة،  مفيدة  كانت  التي  تركيا  إلى  العراقي  الوفد  زيارة  إن 

املائية من 200 إلى 400 م3/ثا،  تمخضت عن زيادة اإلطالقات 

بهدف تأمني رية الفطام، التي جاءت بعد رغبة الفالحني بزيادة 

املساحات املزروعة ألكثر من املتفق عليه والبالغة حينها مليونني 

و500 ألف دونم، لتتجاوز حاليا ستة ماليني دونم. 

والغابات  الزراعة  وزيري  مع  اجتماعه  بعد  اتفق  أنه  وأضاف 

وشؤون املياه من الطرف التركي، خالل مشاركته بالوفد الفني 

الفنية بني الطرفني لتطبيق  الوفود  الذي زار تركيا، على تبادل 

 ،2021 العام  عليها  املصادقة  تمت  التي  التفاهم  مذكرة  وتفعيل 

والتي نبه إلى وجود نصوص فيها تخدم العراق.

وأكد عبد الله، أنه سيتم إرسال وفد فني إلى تركيا خالل نيسان 

خطوات  ــراء،  اإلج هذا  وستلي  املياه،  بملف  للتباحث  املقبل، 

الحقة للتفاوض معها بشأن زيادة اإلطالقات ضمن نهري دجلة 

إلى  الحالي،  للعام  الفرات  واردات  انخفاض  عازيا  والفرات، 

مقارنة  باملئة   30 بلغت  إذ  تركيا  في  بحوضه  الثلوج  هطول  قلة 

باملعدل العام. وكشف في السياق ذاته، عن تشكيل غرفة عمليات 

وخلية أزمة ملواجهة احتياجات الصيف املقبل، فضال عن تبني 

غير  األسماك  بحيرات  ردم  أهمها  الشأن  بهذا  عدة  إجــراءات 

املجازة، وإيقاف تربية األسماك ضمن املجازة منها خالل موسم 

الصيف املقبل، محذرا من أن الخزين املائي للبالد محدود جدا 

ملواجهة موسم الصيف املقبل.

في  تصبح  للمياه  الزراعي  القطاع  حاجة  أن  املوارد  وزير  وذكر 

أدنى مستوياتها خالل شهري نيسان وأيار واالنتقال من الزراعة 

الشتوية إلى الصيفية، كاشفا عن اكتمال رية املحاصيل ببعض 

ما  الفطام،  لرية  وغدا  اليوم  لألمطار  هطول  وهناك  املناطق، 

يعزز من إمكانية خزن املياه بشكل أكبر بفعل األمطار بالتزامن 

مع الواردات من تركيا، منوها بأن الوزارة تضخ حاليا املياه من 

املياه،  نقص  حالة  وفي  منسوبه،  لتعزيز  الفرات  نهر  إلى  دجلة 

سيستخدم الخزين الثابت في بحيرة الثرثار بالضخ.

املــخــدرات  ومكافحة  الشرطة  مــفــارز  نفذت 

تجار  ملالحقة  أمنية  واجبات  العقلية  واملؤثرات 

عن  أسفرت  محافظات،  ثــالث  في  املــخــدرات 

اإلطاحة بثمانية متهمني. 

وذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية، أن مفارز 

ألقت  الــســادس  الرصافة  بغداد  ــوارئ  ط فــوج 

في  بــاملــخــدرات،  تتاجر  عصابة  على  القبض 

أشخاص  بوجود  دقيقة  معلومات  ورود  ضــوء 

باملتاجرة  يقومون  فلسطني  شارع  منطقة  ضمن 

باملخدرات.

تطويق  بعد  تمت  القبض  عملية  أن  وأوضحت 

متهمني  أربعة  على  والقبض  ومداهمته  البيت 

ومواد  يدوية،  رمانات   (3) بحوزتهم  وُضبطت 

لوزن  يستعمل  ومــيــزان  كرستال,  نــوع  مخدرة 

الكرستال.

وفي واسط، ألقت مفارز قسم مكافحة املخدرات 

القبض  واســط  شرطة  في  العقلية  واملــؤثــرات 

املخدرات  وتعاطي  بتجارة  متهمني  ثالثة  على 

وضبطت  الكوت،  بمدينة  نفذت  أمنية  عملية  في 

متنوعة  مخدرة  مــواد  الثالثة  املتهمني  بحوزة 

وأدوات تستخدم للتعاطي.

وفي البصرة، ألقت مفارز قسم شرطة مكافحة 

من  اثنني  متهمني  على  القبض  املحافظة  إجرام 

بقضيه  مطلوب  أحدهم  املخدرات  تجار  أخطر 

قتل وفقا للمادة 406 ق. ع

أن  بعد  دقيقة،  معلومات  بحسب  جاءت  العملية 

معها  واشتبكا  املفرزة  على  النار  املتهمان  فتح 

بغية  قدميه  فــي  املتهمني  أحــد  إصــابــة  وتمت 

رمي  اآلخر  املتهم  حاول  أن  بعد  عليه،  السيطرة 

العصابة،  هذه  مع  االشتباك  أثناء  يدوية  رمانة 

ورمانة  ومسدس  املخدرات  من  كمية  ضبط  وتم 

يدوية.



 وليد دقة 
َّ

قال نادي األسير الفلسطيني، إن

املعتقل داخل سجون إسرائيل منذ 38 عامًا 

في "وضع صحي خطير" بمستشفى برزالي.

 األسير دقة (60 
َّ

وأضاف النادي في بيان أن

متتالية  النتكاسات  مؤخرًا  "تعرض  عامًا) 

برزالي  مستشفى  في  يقبع  حيث  وخطيرة، 

إدارة  البيان  ل 
ّ

وحم خطير"،  صحي  بوضع 

الكاملة  "املسؤولية  اإلسرائيلية  السجون 

دقة  وليد  املفكر  األسير  وحياة  مصير  عن 

الشوكي،  النخاع  في  بسرطان  املصاب 

واملعتقل منذ 38 عامًا".

التي  األسير  زوجة  سالمة  سناء  عن  ونقل 

الصحي  "دقة"  وضع  تفاصيل  على  اطلعت 

دون  حالته،  على  املشرفة  الطبيبة  مــن 

من  يعاني  "بــدأ  أنــه  بزيارته  لها  السماح 

حاد،  كلوي  وقصور  ــاد،  ح ــوي  رئ التهاب 

وهبوط في نسبة الدم".

من  جملة  جانب  "إلــى  ذلــك   
َّ

أن وأضافت 

مؤخرًا،  يواجهها  خطيرة  صحية  أعراض 

وهو محتجز في غرفة خاصة نظرًا لخطورة 

وضعه الصحي".

"يتعرض  ــة  دق  
َّ

أن األســيــر  نــادي  واعتبر 

سجن  إدارة  قبل  مــن  مستمرة  لجريمة 

إلــى  بنقله  بمماطلتها  ــالن)،  ــق ــس (ع

ــرز  أب ـــدى  إح تشكل  ــي  ــت وال املستشفى، 

القتل  الطبي/  اإلهــمــال  جريمة   أدوات 

البطيء".

العربية  الغربية  باقة  بلدة  واألسير دقة من 

داخل إسرائيل، ومعتقل منذ 25 آذار 1986، 

عدة  وله  عامًا،   39 بالسجن  حكمًا  ويمضي 

مؤلفات.

الكنيست  ق 
ّ

صــد املاضي،  شباط   23 وفي 

على  التمهيدية،  بــالــقــراءة  اإلسرائيلي 

ــرى  مــشــروع قــانــون هــدفــه حــرمــان األس

ــراء  وإج العالج  تلقي  من  الفلسطينيني 

جودة  تحسني  شأنها  من  جراحية  عمليات 

حياتهم.

تصديق   
َّ

إن األسير:  نــادي  قال  حينه  وفي 

لجريمة  "تشريع  القانون  على  الكنيست 

تنفذ  التي  البطيء  القتل  الطبي/  اإلهمال 

وبأدوات ممنهجة على  فعليًا بحق األسرى، 

مدار عقود".

في  الفلسطينيني  ـــرى  األس ــدد  ع ويبلغ 

بينهم  أسير،   4800 اإلسرائيلية  السجون 

بيانات  بحسب  أسيرة،  و29   ،
ً
طفال  170

نادي األسير.

خالد  السودان  في  ة 
َّ

السياسي ة 
َّ

العملي باسم  املتحدث  بني 

في  والعسكري"  األمني  "اإلصالح  مؤتمر   
َّ

أن يوسف،  عمر 

إطار املرحلة النهائية للعملية السياسية في البالد ينطلق 

اليوم األحد. 

وساق  قدم  على  الترتيبات  "تجري  بيان:  في  يوسف  وقال 

لعقد ورشة (مؤتمر) اإلصالح األمني والعسكري اعتبارًا 

الحالي  آذار   29  26- األربــعــاء  وحتى  األحــد  صباح  من 

بالخرطوم، كآخر ورش ومؤتمرات املرحلة النهائية للعملية 

السياسية".

ــة على  ــع ــوق ــة الــقــوى امل ــورش ــل ــى ل ــدع ــت ـــــاف، "س وأض

اآللــيــة  ــع  م بالتنسيق  اإلطـــــاري  الــســيــاســي  االتـــفـــاق 

القوات  ممثلي  مــن  واســعــة  مشاركة  ــط  وس الثالثية، 

املسلح  الكفاح  وحــركــات  السياسية  والــقــوى  النظامية 

املختصني  مــن  وطــيــف  النظامية  ــوات  ــق ال  ومعايشي 

الوطنيني".

النهائي  االتفاق  قضايا  من  والعسكري  األمني  واإلصالح 

وتشمل  والعسكرية،  املدنية  األطراف  عليها  اتفقت  التي 

كذلك 4 أخرى وهي: العدالة والعدالة االنتقالية، والسالم، 

ومراجعة وتفكيك نظام 30 حزيران 1989، وقضية شرقي 

السودان.

صياغة  لجنة  "أعمال   
َّ

أن إلى  البيان،  وفق  يوسف،  وأشار 

االتفاق النهائي التي تواصلت اليوم الجمعة، تسير بصورة 

 
َّ

جيدة من أجل إكمال مسودة االتفاق النهائي"، وأضاف أن

ذلك "توطئة لرفعها لآللية السياسية املشتركة التي تضم 

لتوقيع  للوصول  وإجازتها  نقاشها  بهدف  األطراف  جميع 

املتفق  الزمنية  للجداول  وفقًا  النهائي  السياسي  االتفاق 

عليها".

 لعملية سياسية 
ً
وتأتي اجتماعات لجنة الصياغة استكماال

على  عني 
ّ

املوق بني  املاضي  الثاني  كانون   8 في  انطلقت 

بني  الفائت  األول  كانون   5 في  املبرم  اإلطــاري"  "االتفاق 

أبرزها  مدنية  وقوى  الحاكم  العسكري  السيادة  مجلس 

اتفاق  إلى  للتوصل  املركزي"،  املجلس  والتغييرـ  "الحرية 

يحل األزمة في البالد.

النهائي  االتفاق   
َّ

أن يوسف  أعلن  الحالي،  آذار   19 وفي 

املقبل،  نيسان  مطلع  وقع 
ُ

سي السودانيني  الفرقاء  بني 

الشهر من   11 في  الجديدة  الحكومة  تشكيل  يبدأ   بينما 

 ذاته.

للطفولة  املــتــحــدة  ـــم  األم منظمة  ـــرت  ذك

اليمن  في  طفل  مليون   11  
َّ

أن "يونيسيف"، 

بحاجة إلى مساعدات.

 "8 سنوات قاسية 
َّ

إن وقالت املنظمة في بيان: 

األطفال  من  املاليني  حياة  دمرت  النزاع  من 

في اليمن وخلفت وراءها 11 مليون طفل ممن 

من  أكثر  أو  شكل  على  للحصول  بحاجة  هم 

من  وحذرت  اإلنسانية"،  املساعدات  أشكال 

لإلصابة  أكبر  مخاطر  يواجهون  "املاليني   
َّ

أن

ــراءات  إج اتخاذ  يتم  لم  ما  التغذية  بسوء 

عاجلة حيال ذلك".

 "وضع األطفال النازحني يثير 
َّ

وأشارت إلى أن

بأكثر  تكتظ  النزوح  فمخيمات  بالغًا،  قلقًا 

من مليونني و300 ألف طفل ال يحصلون على 

الخدمات  من  احتياجاتهم  لسد  يكفي  ما 

األساسية".

 484 إلى  عاجل  "بشكل  حاجتها  أكــدت  كما 

اإلنسانية  استجابتها  ملواصلة  دوالر  مليون 

"في  أنه  من  محذرة  األطفال"،  لحياة  املنقذة 

الالزم فقد  التمويل  الحصول على  حال عدم 

التي  الحيوية  املساعدات  تقليص  إلى  تضطر 

تقدمها لألطفال األكثر ضعفًا".

والرئيس  ماكرون  إيمانويل   
َّ

أن ة 
َّ

الفرنسي الرئاسة  أعلنت 

األزمــة  صفحة  طــويــا  تــبــون  املجيد  عبد  الــجــزائــري 

ة بني باريس والجزائر.
َّ

الدبلوماسي

األزمة  صفحة  الرئيسان  طوى  فقد  اإلليزيه،  وبحسب 

مواصلة  في  رغبتهما  وأعلنا  األخــيــرة،  الدبلوماسية 

محادثة  خالل  الرئيسان  ورفع  الثنائي"،  التعاون  "تعزيز 

الناشطة  بشأن  بالخالف  املرتبط  التفاهم"  "سوء  هاتفية 

تعزيز  على  و"اتفقا  بوراوي  أميرة  الجزائرية  الفرنسية- 

التفاهم  سوء  من  النوع  هذا  تكرار  ملنع  االتصال.  قنوات 

املؤسف"، وفق ما أضافت الرئاسة الفرنسية في بيان.

حوار  في  تبون،  أكد  األسبوع،  هذا  من  سابق  وقت  وفي 

إلى  قريبًا"  "سيعود  فرنسا  في  بالده  سفير   
َّ

أن صحفي، 

 "عالقة بالده مع فرنسا متذبذبة".
َّ

باريس، مشيرًا إلى أن

 
ً
الــفــرنــســيــة فصال الــجــزائــريــة  ــات  ــالق ــع ال ــدت  ــه وش

جــديــدًا مــن الــتــوتــر، فــي شــبــاط املــاضــي، وذلـــك على 

شرعية،  غير  بطريقة  جزائرية  مواطنة  خــروج  خلفية 

ــاء الـــجـــزائـــري، تــواجــدهــا  ــض ــق ــرض، حــســب ال ــت ــف  ي

بالجزائر.

ويتعلق األمر بالناشطة الجزائرية املعروفة أميرة بوراوي، 

"غير  بطريقة  الجزائر  من  الــخــروج  من  تمكنت  التي 

إلى  إجالؤها  يتم  أن  قبل  تونس  إلى  واتجهت  شرعية"، 

فرنسا.

باريس،  لدى  سفيرها  الستدعاء  بالجزائر  الواقعة  وأدت 

سعيد موسى، للتشاور، كما أصدرت الخارجية الجزائرية 

ملا  القاطع  رفضها  عن  فيه  عبرت  اللهجة،  شديد  بيانًا 

لرعية  القانونية  وغير  السرية  اإلجــالء  "عملية  أسمته 

ضروريًا  الوطني  التراب  على  تواجدها  يعتبر  جزائرية 

العالقات  وتــوصــف  الــجــزائــري"،  القضاء  مــن  بــقــرار 

الجزائرية الفرنسية منذ استقالل الجزائر عام 1962 إلى 

يومنا هذا بـ"املترنحة".
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أطلق العاهل املغربي 

محمد السادس 

مشروعًا خيريًا 

بمناسبة شهر 

رمضان في مدينة 

ة، في أول 
َّ

سال الشعبي

مشاركة له بحدث عام 

في املغرب منذ نهاية 

2022 بعد إقامة طويلة 

في الغابون.

وتهدف حملة التضامن 

ِصد لها 
ُ

هذه التي ر

مبلغ 390 مليون درهم 

(35 مليون يورو) إلى 

تقديم مساعدات 

غذائية ملليون أسرة 

محتاجة معظمها في 

املناطق الريفية.

جديدة  ة 
َّ

جوي غارات  األميركي  الحربي  الطيران   
َّ

شن

بينما  سوريا،  شرقي  عسكرية  نقاط  على  السبت  أمس 

بالصواريخ  لهجمات  األميركية  القواعد  تعرضت 

رات االنتحارية.
ّ

واملسي

وأعلن الحيش األميركي أنه نقل 6 من جنوده املصابني 

وقالت  العالج،  أجل  من  سوريا  خــارج  إلى  ومتعاقدًا 

أبيغيل  األميركية  املركزية  القيادة  باسم  املتحدثة 

 حالة الجنود الستة املصابني في 
َّ

هاموك، في بيان، إن

الهجوم مستقرة وعاد اثنان منهم إلى العمل.

في  ــالده  ب ــوات  ق  
َّ

إن أميركي  عسكري  مسؤول  ــال  وق

الجمعة  ليلة  منفصلني  لهجومني  تعرضت  سوريا  شرق 

إصابة  عن  أسفرا  االنتحارية،  رات 
ّ

واملسي بالصواريخ 

عدة جنود.

مساء   11 الساعة  قبيل  أنه  األميركي  املسؤول  وأوضح 

"كونوكو"  قاعدة  تعرضت  سوريا  في  املحلي  بالتوقيت 

عن  أسفر  صاروخي،  لهجوم  التحالف  لقوات  التابعة 

إصابة عدة جنود.

سوريا  شرق  في  الخضراء"  "القرية  قاعدة   
َّ

أن وأضاف 

قبيل  انتحارية  مسيرات  بـــ3  لهجوم  أيضًا  تعرضت 

األميركية  الجوية  الدفاعات   
َّ

أن مؤكدًا  الليل،  منتصف 

تمكنت من إسقاط اثنتني منها، في حني أصابت الثالثة 

القاعدة وألحقت أضرارًا بأحد املباني دون أن تؤدي إلى 

وقوع إصابات، بحسب زعمه.

غارات  األميركي  الحربي  الطيران  شن  الهجوم،  وبعد 

ومنطقتي  ــزور  ال ديــر  في  عسكرية  نقاط  على  جوية 

البوكمال وامليادين شرقًا، وقال املرصد السوري لحقوق 

في  تسببت  األميركية  الغارات   
َّ

إن املعارض،  اإلنسان 

مقتل 14 سوريًا بينهم جنود نظاميون، و5 من الفصائل 

املسلحة الداعمة لقوات النظام.

وفي أول تعليق له على األحداث، أعلن الرئيس األميركي 

إلى  تسعى  ال  املتحدة  الواليات   
َّ

أن أوتاوا  في  بايدن  جو 

لحماية  بقوة  للعمل  مستعدة  لكنها  إيــران،  مع  صراع 

شعبها.

منذ  سوريا  في  التحالف  قوات  على  هجومًا   78 فذ 
ُ
ون

رات 
ّ

مسي بني  الهجوم  وسائل  وتنوعت   ،2021 عــام 

التقديرات  وتتحدث  هاون،  وقذائف  وصواريخ  ملغمة 

األميركية املتداولة عن وجود نحو 900 إلى ألفي جندي 

أميركي في شريط يبلغ طوله نحو 55 كيلومترًا.

باسيل  جبران  الحر  الوطني  التيار  رئيس  ر 
ّ
حذ

 مغامرة تقسيم يفكر بها البعض، ونحن 
ِّ

من "أي

مشروع   
ِّ

وألي له  وسنتصدى  التقسيم  نرفض 

النائب  ذكر  بدوره  أرضنا"،  يستهدف  تخريبي 

النقد  صندوق  تقرير   
َّ

بــأن حاصباني  غسان 

الدولي بشأن لبنان يؤشر "خطورة ما قد سيأتي 

إذا لم نقم باإلصالحات املطلوبة". 

تحذير رئيس التيار العوني يأتي في وقت تشهد 

فيه البالد انسدادًا سياسيًا وشغورًا رئاسيًا منذ 

نحو خمسة أشهر، إذ أخفق الفرقاء السياسيون 

في  رئاسي  حل  إلى  يفضي  لتوافق  الوصول  في 

التفاهم  ينعكس  أن  لبنانية  دوائر  تتنظر  حني 

السعودي اإليراني إيجابيًا على بيروت والسيما 

في امللف الرئاسي املتعثر، وقد أفادت املعلومات 

 رئيس مجلس النواب نبيه بري 
َّ

أمس السبت بأن

جلسات  الستئناف  املجلس  دعوة  إلى  سيبادر 

انتخاب الرئيس بعد عيد الفطر مباشرة برغم 

بحصول  تشي  ال  األرض  على  املعطيات   
َّ

أن

تفاهمات ما في هذا املسار.

بعد  سكاف  غسان  النائب  أفــاد  السياق،  في 

لقائه أمس السبت السفيرة الفرنسية في لبنان 

 "اللقاء املطول 
َّ

آن غريو، في قصر الصنوبر، بأن

وصريحًا،  إيجابيًا  كان  الفرنسية  السفيرة  مع 

تناول أهمية إنجاز االستحقاق الرئاسي بوقت 

يحتمل  يعد  لم  لبنان   
َّ

ألن ع، 
ّ

تسر دون  سريع، 

الوقت  ترف  نملك  وال  االنهيارات،  من  املزيد 

تؤخر  قــد  ــات  ــان وره حسابات  فــي  للدخول 

االستحقاق إلى أمد طويل". 

الحر  الوطني  التيار  رئيس  قــال  جانبه،  من 

يواجه  رئيسًا  "نريد  إننا  باسيل:  جبران  النائب 

جــزءًا  يكون  وال  إجرامها  ليوقف  املنظومة 

يجعل  رئيسًا  ونريد  ملسارها،  واستمرارًا  منها 

ويرفض  للدول  ى 
ّ

ويتصد ر، 
َ

املــحــو هو  لبنان 

ثنائية  هو  عهدهم  والالجئني،  النازحني  بقاء 

مغامرة  "أي  من  ر 
ّ
ــذ وح والفساد"،  ط 

ّ
التسل

نرفض  ونــحــن  الــبــعــض،  بها  يفكر  تقسيم 

تخريبي  مشروع  وألي  له  وسنتصدى  التقسيم 

"ال  أننا  مضيفًا  وشعبنا"،  أرضنا  يستهدف 

رقبتنا  م 
ِّ
نسل لن  ولكن  الغرب،  مع  ا 

ً
خالف نريد 

النزوح  ملف  في  وخاصة  ملصالحه   
ً

إرضــاء له 

السوري".

من  حاصباني  غسان  النائب  حذر  ذلك،  إلى 

تقرير  عليها  ينطوي  التي  املؤشرات  خطورة 

فيه  ورأى  لبنان،  حيال  الدولي  النقد  صندوق 

لم  إذا  سيأتي  قد  ما  خطورة  من  "تحذيرًا 

للبدء  أدنى  كحد  املطلوبة،  باإلصالحات  نقم 

بالتعافي".

املعلومات  وجــود  إلى  "الحاجة   
َّ

أن إلى  وأشــار 

الحكومة  قبل  من  الواضحة  والرؤية  الكافية 

تجاه مقاربة التعافي تحديدًا في ما يتعلق بوضع 

املالية العامة واملوازنة، وهي من أولى األولويات 

لتصريف  الضيق  النطاق  مــن  جــزءًا  وتعد 

أكبر  شفافية  إلى  الحاجة  جانب  إلى  األعمال، 

في ما يتعلق بمتطلبات صندوق النقد، واألمور 

إليها  يحتاج  التي  املتطلبات  لهذه  اإلضافية 

لبنان لتعزيز مقاربة التعافي".

إلى  الدولي  النقد  صندوق  بعثة  رئيس  وكــان 

 
َّ

أن تقريره  في  ذكر  قد  راميريز  أرنستو  بيروت 

 
َّ

أن إلى  ولفت  للغاية".  خطير  وضع  في  "لبنان 

للغاية  "بطيء  لبنان  في  اإلصالحات  "تقدم 

نتوقع  وكنا  املوقف  تعقيد  درجــة  إلى  بالنظر 

التشريعات  وتنفيذ  إقــرار  حيث  من  املزيد 

الخاصة باإلصالحات املالية في لبنان".



نشرته  تقريرًا  التركية  ة 
َّ

الخارجي وزارة  أدانــت 

للعام  اإلنسان  حقوق  بشأن  األميركية  الخارجية 

سياسية  بدوافع  صيغ  التقرير   
َّ

أن معتبرة   ،2022

وتضمن مزاعم متحيزة ال تمت للحقيقة بصلة.

 تقرير 
َّ

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان، إن

الخارجية  عن  الصادر   2022 لعام  اإلنسان  حقوق 

السابقة  السنوات  في  كما  يتضمن  األميركية 

معلومات مجهولة املصدر وال تمت للحقيقة بصلة 

بحق  متحيزة  وتعليقات  لها  أســاس  ال  ومزاعم 

تركيا، مضيفة: "ندين ونرفض كل ذلك بالكامل".

 التقرير صيغ بدوافع 
َّ

وأكدت الخارجية التركية أن

سياسية وهو خاٍل تمامًا من املوضوعية، وبالتالي ال 

الواليات  داعية  الجد،  محمل  على  يؤخذ  أن  يمكن 

التركيز على سجلها في مجال حقوق  املتحدة إلى 

اإلنسان.

ضد  بحزم  أنــقــرة  كفاح  استمرار  ــى  إل ولفتت 

واي  كي/  كي  "بي  سيما  ال  اإلرهابية،  التنظيمات 

من  ج"،  ـ  ب  ك  ه  و"د  و"داعــش"  و"غولن"  جي"  بي 

أجل أمن تركيا واملنطقة في إطار القانون الدولي 

واحترام حقوق اإلنسان.

 تركيا ترفض تناول كفاحها املشروع هذا 
َّ

وأكدت أن

بعد تحريفه في التقرير.

سوى  التقرير  تضمن  لعدم  أسفها  عن  وأعربت 

"بي  نفذها  التي  اإلرهابية  الهجمات  من  جــزء 

حقوق  وانتهاكات   ،2022 عام  تركيا  في  كي"  كي 

يمكن  ال  بأبعاد  التنظيم  ارتكبها  التي   اإلنسان 

إخفاؤها.

التي  اإلنــســان  حقوق  انتهاكات   
َّ

أن إلــى  ولفتت 

الديمقراطية"  سوريا  "قــوات  تسمى  ما  ارتكبتها 

التقرير،  من  بسوريا  الخاص  الجزء  في  مدرجة 

هذا  خضوع  ذكــر  عــدم  لالستغراب  املثير  ومــن 

الكيان لتحكم تنظيم "بي كي كي/ بي واي دي/ واي 

بي جي" اإلرهابي، وفق ما جاء في البيان.

هذا   
َّ

أن إلى  العام  ــرأي  ال انتباه  "نلفت  وتابعت: 

التقرير قد تم إعداده من قبل دولة تغض الطرف 

بي  كي/  كي  بي  اإلرهابية  التنظيمات  أنشطة  عن 

شراكة  وتؤسس  بل  وغولن،  جي  بي  واي  دي/  واي 

معها، وإننا نشكك في شرعية ومصداقية التقرير".

تركيا ستواصل بحزم إجراءاتها   
َّ

أن وشددت على 

من  واملاليني  مواطنيها  حقوق  وتطوير  لحماية 

أراضيها  على  تستضيفهم  الــذيــن  األشــخــاص 

لها  أساس  ال  التي  االتهامات  لهذه  االلتفات  دون 

واملتحيزة.

املواطن  إلى  التجسس  تهمة  ة 
َّ

األميركي العدل  وزارة  هت 
َّ

وج

الروسي سيرغي تشيركاسوف، إضافة إلى تهم االحتيال.

 املواطن الروسي كان يحاول ممارسة 
َّ

وجاء في بيان للوزارة أن

اسم  تحت  املتحدة  الواليات  في  األجنبي"  "العميل  نشاط 

فيكتور مولر فيريرا، وبجواز سفر برازيلي.

ـــال مع  ـــي ـــت ــات االح ــي ــل ــم ــع ــم املــــواطــــن كـــذلـــك ب ــه ــت وي

والبطاقات اإللكترونية  والــوســائــل  الــدخــول   تــأشــيــرات 

املصرفية.

في  املتحدة  الواليات  إلى  وصل  تشيركاسوف   
َّ

أن إلى  يشار 

عام 2018 قادمًا من البرازيل، ومارس نشاطه حتى مغادرته 

السياسات  عن  املعلومات  جمع  واصل  ذلك  وبعد   ،2020 في 

الروسية،  لالستخبارات  قدمها  التي  األميركية  الخارجية 

حسب ادعاء الجانب األميركي.

 الخارجية الروسية كانت قد حذرت املواطنني الروس 
َّ

يذكر أن

وخاصة  الصديقة"،  "غير  الدول  في  املحتملة  املالحقة  من 

الواليات املتحدة.

رفض رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، 

كونغ  طوكيو،  في  الصيني  السفير  مقابلة 

أواخر  في  الصني  إلى  مغادرته  قبل  شوانيو، 

شباط املاضي النتهاء فترة عمله في البالد، 

الزمني"،  الجدول  "تعارض  بدعوى  وذلــك 

وهي واقعة غير مسبوقة.

السبت،  أمس  "كيودو"،  األنباء  وكالة  وذكرت 

 كونغ كان قد طلب عقد 
َّ

 عن مصادر، أن
ً
نقال

طوكيو  لكن  كيشيدا،  مع  شخصي  اجتماع 

رفضته.

كانوا  كونغ  أسالف  من  العديد   
َّ

أن إلى  يشار 

لتوديعهم،  يابانيني  وزراء  رؤساء  التقوا  قد 

خلفية  على  العادة  هذه  خالف  كيشيدا   
َّ

لكن

املياه  إلــى  املتكرر  الصينية  السفن  دخــول 

بالقرب من جزر سينكاكو التي تسيطر عليها 

طوكيو، إلى جانب رحالت بالونات التجسس 

بحسب اليابان،  فوق  بها  املشتبه   الصينية 

املصادر.

قررت  طوكيو  تكون  أن  املصادر  تستبعد  ولم 

السفير  فشل  أن  بعد  متبادل"  نهج  "اتباع 

يوكوي،  يوتاكا  الصني،  لدى  السابق  الياباني 

شي  الصيني  الرئيس  مع  وداع  لقاء  عقد  في 

عام  في  الدبلوماسي  رحيل  قبل  بينغ  جني 

.2020

عقد   ،2022 الثاني  تشرين  منتصف  وفــي 

منذ  شي  مع  له  شخصي  لقاء  أول  كيشيدا 

أن  املفترض  من  كان  والــذي  سنوات،  ثالث 

عدد  حول  البلدين  بني  لحوار  األساس  يضع 

من القضايا املثيرة للجدل.

اليابانية  الدفاع  وزارة  قالت  جانبها،  من 

طائرة  أجسام  ثالثة   
َّ

إن املاضي  فبراير  في 

الجوي  املــجــال  فــي  رصــدهــا  تــم  مجهولة 

كانت   2021 و   2019 عامي  بــني  الياباني 

"بالونات تجسس" صينية.

 "بعض االتفاقيات 
َّ

أن ة، أمس السبت، 
َّ

أعلنت الحكومة اإليراني

األثر   
َّ

أن إلى  الفتة  التنفيذ"،  حيز  دخلت  الصني  مع  املبرمة 

التجارة  مجال  في  سيظهر  االتفاقيات  لهذه  االقتصادي 

الخارجية.

حوار  في  جهرمي،  بهادري  علي  الحكومة  باسم  املتحدث  وقال 

للرئيس  األخيرة  الزيارة  "أهمية   
َّ

إن اإليرانية:  فارس  وكالة  مع 

اإليراني إلى الصني تكمن في إظهار إرادة إيران القوية والجادة 

 "الفريق االقتصادي 
َّ

لتعزيز العالقات مع الصني"، مشيرًا إلى أن

أبرم  لبكني،  زيارته  في  رئيسي  رافق  الذي  اإليرانية  للحكومة 

اتفاقيات مع الصني في جميع املجاالت".

 سبب عدم اإلفصاح عن بعض بنود االتفاقيات التي 
َّ

وأوضح أن

االطالع  من  االقتصاديني  املنافسني  "منع  هو  البلدان،  أبرمها 

على تفاصيل االتفاقيات، خاصة في مجال التكنولوجيات فائقة 

 املصلحة اإليرانية تقتضي زيادة 
َّ

التطور والطاقة"، الفتًا إلى أن

مقدمة  في  الصني  تأتي  بينما  الطاقة  قطاع  في  االستثمارات 

مستهلكي الطاقة، ويمكنها أن تكون من زبائن حامالت الطاقة 

اإليرانية.

أكد  اللهيان،  عبد  أمير  حسني  اإليراني،  الخارجية  وزير  وكان 

 "إيران والصني عازمتان على التنفيذ الكامل لخطة الشراكة 
َّ

أن

الستراتيجية الشاملة".

وقال عبد اللهيان، عبر حسابه على "تويتر"، خالل توجه الرئيس 

اإليراني إبراهيم رئيسي إلى الصني: "نحن ذاهبون إلى الصني 

املتنوعة  الثنائية  العالقات   
َّ

وإن حكومية  زيارة  في  الرئيس  مع 

في  مدرجة  متوازنة  خارجية  سياسة  وراء  والسعي  والتعددية 

جدول األعمال".

الرئيس اإليراني،   
َّ

أن أعلنت  الخارجية الصينية،  وكانت وزارة 

 3 ملدة  الحالي،  خالل  األسبوع  بكني  سيزور  رئيسي،  إبراهيم 

أيام. 

وشهدت العالقات الصينية اإليرانية مؤخرًا توترًا إثر ما وصفته 

شي  الصيني  الرئيس  زيارة  خالل  أثيرت  التي  باملواقف  إيران 

جني بينغ، إلى السعودية ولقائه عددًا من قادة الدول العربية، 

وتسببت في استياء طهران.

وقال الرئيس اإليراني إبراهيم رئيسي في كانون األول املاضي: 

الصيني  الرئيس  زيارة  خالل  أثيرت  التي  املواقف  "بعض   
َّ

إن

والحكومة  الشعب  وتذمر  استياء  في  تسببت  للمنطقة  األخيرة 

في إيران".

مقر  إلــى  طــهــران،  لــدى  الصيني  السفير  ــران  إي واستدعت 

القمة  بيان  من  الشديد  االستياء  عن  للتعبير  الخارجية،  وزارة 

وطنب  موسى  أبو  جزر  وضع  تضمن  الذي  الصينية،  الخليجية 

الكبرى وطنب الصغرى، ومفاوضات االتفاق النووي.

ــي  ــروس ال الـــدومـــا  مجلس  ــس  ــي رئ دعـــا 

تعديل  فرض  إلى  فولودين،  فياتشيسالف 

نشاط   
َّ

أي يمنع  ة 
َّ

الروسي القوانني  على 

أراضي  على  الدولية  الجنايات  ملحكمة 

روسيا ومعاقبة كل من يساعدها.

تيلغرام:  في  قناته  على  فولودين  وكتب 

أي  يمنع  القوانني  في  تغيير  فرض  "يجب 

على  الدولية  الجنايات  ملحكمة  نشاط 

يدعم  من  كل  ومساءلة  بلدنا،  أراضــي 

عملها ويقدم املساعدة لها".

ــن، عــلــى أهــمــيــة إبـــرام  ــودي ــول ـــدد ف وش

اتفاقيات ثنائية مع الدول الصديقة، حول 

املحكمة  هذه  مع  للتعاون  املتبادل  النبذ 

وعدم تقديم املساعدة لها.

القائد  الدولة  رئيس   
َّ

أن فولودين  وأكــد 

في  الحق  يملك  املسلحة،  للقوات  األعلى 

بعض  تتخذ  عندما  روسيا  مواطني  حماية 

غير  قرارات  الدولية  واملؤسسات  الهياكل 

دستورية.

املتحدة  الواليات   
َّ

أن إلى  فولودين  وأشار 

اعتقال  يمنع  قانونًا   2002 عام  في  تبنت 

حليف  أو  أميركي  مواطن  أي  احتجاز  أو 

بأمر من محكمة الجنايات الدولية. ويمكن 

كان  إذا  عسكريًا،  التدخل  لواشنطن 

الجيش األميركي واملسؤولون والسياسيون 

في قفص االتهام.

 الدستور الروسي ينص على أولوية 
َّ

ه بأن
ّ

ونو

التشريعات  على  الوطنية  التشريعات 

الدولية.

في وقت سابق، أصدرت الدائرة التمهيدية 

ال  الــتــي  الــدولــيــة،  الــجــنــايــات  بمحكمة 

مذكرة  القضائية،  بواليتها  روسيا  تعترف 

فالديمير  الــروســي  الرئيس  "باعتقال" 

لفوفا  ماريا  األطفال  مظالم  وأمني  بوتني 

بيلوفا.

األمن  مجلس  رئيس  نائب  قال  جهته،  من 

تنفيذ   
َّ

إن مدفيديف،  دميتري  الروسي 

عن  كشف  الخاصة  العسكرية  العملية 

املجاالت  في  سيما  ال  الصعوبات،  بعض 

البيروقراطية والتكنولوجية.

العملية  تنفيذ   
َّ

أن إلى  مدفيديف  وأشــار 

نفس  فــي  ســاعــد  الــخــاصــة،  العسكرية 

تبلور ـــدم  ع مــشــكــلــة  حـــل  فـــي   الـــوقـــت 

 املجتمع.

ــن  األم مجلس  ــس  ــي رئ ــب  ــائ ن ــــاف  وأض

 بعض املؤسسات 
ّ

الروسي، "من الواضح أن

كامل  بشكل  مستعدة  تكن  لم  بالدنا،  في 

ربما  الخاصة.  العسكرية  العملية  لتنفيذ 

جاهز  غير  البيروقراطي  الوسط  كــان 

األغلب  على  وكذلك  كامل  بشكل  لذلك 

تمامًا.  جاهزًا  التكنولوجي  املكون  يكن  لم 

تكن  لــم  نفسها  التجنيد  شعب  وحــتــى 

بدون  املؤسسات  هذه  بقيت  لقد  مستعدة- 

االهتمام الالزم بها لفترة طويلة".

املجتمع،  حالة  بتقييم  مدفيديف  وقــام 

في  تبلور  عدم  هناك  تعلمون  "كما  وقــال: 

أكثر  املجتمع  هذا  أصبح  لقد  مجتمعنا. 

ازدهارًا مما كان عليه في التسعينيات".

ـــًا لــــه، حــــدث هــــذا الــتــراخــي،  ـــق ووف

ارتفاع  بينها  مــن  أســبــاب  لعدة  مــؤخــرًا 

ــة بني ــي ــالك ــه ــت ــاة االس ــي ــح ــوى ال ــت ــس  م

 املواطنني.

"لم يكن واضحًا، هل هم مستعدون  وقال: 

هذه  كانت  ال؟  أم  بــالدهــم  عــن  للدفاع 

أيضًا مشكلة. في الوقت الحالي، في رأيي 

تبلور  عملية  املجتمع  شهد  لقد  حلها.  تم 

ماهية  يــدركــون  الناس  ــات  وب وتعاضد، 

الدفاع  ضرورة  ويفهمون  العامة  املصالح 

عن الوطن. هذا مهم جدًا".
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شابت التظاهرات 

املنظمة في فرنسا 

احتجاجًا على إصالح 

نظام التقاعد، أعمال 

شغب ترافقت مع 

ممارسات عنيفة 

للشرطة في األيام 
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منظمات عدة للدفاع 
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 الشرطة 
َّ

دارمانان أن

اكتفت بالتحرك 

ملواجهة "املنحى 
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"املخربون" في صفوف 

"اليسار املتطرف".
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بشأن  إصالحًا  املكسيك  في  العليا  املحكمة  قت 
ّ
عل

أثــار  االنتخابية  اإلشــــراف  هيئة  عمل  طريقة 

وصفته  التي  املعارضة  صفوف  في  كبيرة  انتقادات 

بأنه "هجوم" على الديمقراطية قبل انتخابات العام 

.2024

من  بمبادرة  املاضي  فبراير  في  ــالح  اإلص وأقــر 

لوبيز  مانويل  أندريس  القومي  اليساري  الرئيس 

الهيئة  ميزانية  كبير  بشكل  يقلص  وهو  ــرادور  أوب

بتنظيم  املكلفة  املستقلة  الوطنية  االنتخابية 

االنتخابات املقررة في منتصف 2024.

وكانت الهيئة لجأت إلى املحكمة العليا مشددة على 

وستؤدي  العمل  على  قدرتها  ستقلص  التغييرات   
َّ

أن

إلى خفض كبير في موظفيها.

"قبلت  إنها  الجمعة  أمــس  العليا  املحكمة  وقالت 

التعليق الذي طلبته الهيئة االنتخابية الوطنية بشأن 

كل بنود املرسوم موضوع الطعن".

 "التدابير املعمول بها قبل اإلصالح" 
َّ

وشددت على أن

محذرة  آخر،  إشعار  حتى  اإلجــراء  مرعية  ستبقى 

السياسية  املــواطــنــني  لحقوق  "انــتــهــاك  أي  مــن 

واالنتخابية".

األشخاص  آالف  عــشــرات  تظاهر  فبراير  ــي  وف

منظمات  من  بمبادرة  النص  هذا  على  احتجاجًا 

تأثير اإلصالح  مدنية وأحزاب معارضة خشية من 

على مسار االنتخابات.

أنه  معتبرًا  التحرك  بهذا  املكسيكي  الرئيس  وندد 

الهيئة  اتهم  أن  له  وسبق  "فاسدين".  من  بدفع  أتى 

بالتعتيم على عمليات تزوير.

يتمتع  وهو   2018 العام  في  أوبــراور  لوبيز  وانتخب 

يمكنه  ال  لكن  تقريبًا.   %  60 نسبته  شعبي  بتأييد 

 الدستور املكسيكي ينص 
َّ

الترشح لالنتخابات إذ إن

على والية رئاسية واحدة من ست سنوات. لكن يعتبر 

حزبه "مورينا" هو األوفر حظًا في هذه االنتخابات.

لألمم  العام  األمني  ناشد  املتفاقم،  املياه   
ِّ

شح مواجهة  في 

للخطر  ضة 
ّ

املعر ة 
َّ

اإلنساني غوتيريش  أنطونيو  املتحدة 

املشتركة  الثروة  لـ"هذه  إدارتها  في  مسارها"  "تغير   أن 

الثمينة".

بطريقة  تعتمد،  املستقبل  في  البشرية  آمال  "كل   
َّ

إن وقال: 

إلى  داعيًا  العلم"،  على  قائم  جديد  مسار  رسم  على  ما، 

جهود "تغير الوضع" من أجل أن يحصل كل شخص في هذا 

الكوكب على املاء.

شارك  الذي  املؤتمر  هذا  افتتاح  في  اعتبر  غوتيريش  وكان 

دول  ورؤســـاء  وزراء  بينهم  شخص   6500 من  أكثر  فيه 

وحكومات "أننا دمرنا األنظمة البيئية ولوثنا املياه الجوفية".

ــداف  أه تحقيق  يمكن  ــان  ك إذا  مــا  على  املؤتمر  وركــز 

تقرير  ووصــف  النظيفة.  للمياه  بالنسبة  املتحدة  األمــم 

الـــذي تم  الــتــقــدم  الـــذي نشر األربــعــاء  الــعــاملــي  ــاه  املــي

غير  بأنه  املستدامة  التنمية  أهــداف  لتحقيق   إحـــرازه 

كاف.
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أعلنت وزارة التخطيط مؤشــرات جديدة أظهرت 

ة في البالد 
َّ

الحفــاظ على وتيرة الزيادة الســكاني

بمعدل مليون نسمة سنويًا.

ة عدم 
َّ

في غضون ذلك، أكدت منظمة العمل الدولي

استفادة العراق حتى اآلن من الهبة الديموغرافية 

في تشــغيل الشــباب والقوى العاملة نتيجة ضعف 

القدرة على توليد الوظائف املتزايدة.

ووفقًا للمؤشــرات التي نشــرتها وزارة التخطيط 

أمس، فقــد وصلــت التقديرات الســكانية خالل 

العام 2022 إلى 42 مليونًا و248 ألفا و883 نســمة، 

فيمــا بلغت معدالت النمو الســكاني خــالل العام 

املاضي 2.5 %. 

وكان املتحــدث الرســمي للــوزارة عبــد الزهــرة 

 عدد سكان البالد 
َّ

الهنداوي، قد أفصح ســابقًا أن

يبلغ 41 مليونًا و190 ألف نسمة، بحسب إحصائية 

 هذه الزيــادة طبيعية، وقد 
َّ

العــام 2021، مبينًا أن

نصل إذا استمرت إلى 80 مليون نسمة بحلول عام 

 .2050

ويــرى خبــراء اقتصــاد ضــرورة االســتعجال في 

إجراء اإلحصاء الســكاني العام، لغرض الوقوف 

على املؤشــرات الحقيقية ومعرفة النسب الدقيقة 

 عن تحديد 
ً
للســكان النشــطني اقتصاديًا، فضال

والتعليــم  والعجــز  والبطالــة  الفقــر  مؤشــرات 

والصحة ومؤشرات الحالة السكانية.

من جانبه، قال مســؤول الضمــان االجتماعي في 

منظمة العمل الدولية الدكتــور أمجد رابي خالل 

ملتقى حــواري نظمته وزارة التخطيط عن ســوق 

العمــل العراقية والضمــان والحماية االجتماعية: 

 اآلن فــي املرحلة األولى من "نافذة 
ّ

 العراق يعد
َّ

إن

الفــرص االقتصاديــة"، لكنــه لــم يتمتــع بالعدد 

املتزايد من الشــباب والقــوى العاملة، ولم يتمكن 

مــن تحويــل هــذه الهبــة الديموغرافيــة لضعف 

القــدرة علــى توليد وظائــف كافية لتلبيــة الطلب 

املتزايد على العمل. 

 جيل الشــباب امللتحق بالقوى العاملة 
َّ

وأضاف أن

 51 % فقط 
َّ

يواجــه "الحرمان من التعليــم"، إذ إن

مــن الذكــور و45 % مــن الفتيات فقــط ملتحقون 

 هــذه الفجوة 
َّ

بالتعليــم الثانــوي، مشــيرًا إلــى أن

التكاليــف،  مــن  العديــد  إلــى  تــؤدي  التعليميــة 

واالقتصــاد  واملجتمــع  أنفســهم  األفــراد   علــى 

ككل. 

من جانبها، قالت املنسقة القطرية ملنظمة العمل 

 هذا امللتقى يخص 
َّ

الدولية الدكتورة مها قطاع: إن

 من سلم 
ّ

التعليم وســوق العمل واالبتكار الذي يعد

أولويــات الحكومــة العراقيــة الســيما البرنامــج 

الحكومي الجديد. 

 اختيار هذا املوضوع جاء لكون مسيرة 
َّ

وأضافت أن

التنميــة اليوم بحاجــة ملحة إلى النظر بمســيرة 

 
ً

التعليم خالل األعوام املاضية في العراق، مؤكدة

 
َّ

 الربط بني التعليم وســوق العمل مهم جدًا، ألن
َّ

أن

مخرجات التعليم ستدخل إلى هذه السوق. 

وناقشــت وزارة التخطيــط مؤخرًا اإلطــار الكلي 

 -  2023) الوطنيــة  التنميــة  لخطــة  (النهائــي) 

2027) بمشــاركة نخبة من الخبــراء واملختصني 

وممثلي الدوائر املعنية، وعرضت استبانة أولويات 

الخطة التي جاءت في مقدمة أهدافها االستفادة 

من رأس املال البشري كركيزة أساسية.

 

من  اإلجمالية  املركزي  البنك  مبيعات  بلغت 

األسبوع  خالل  للدوالر  الصعبة  العملة  مزاد 

املاضي أكثر من 800 مليون دوالر .

املاضي  األسبوع  خالل  املركزي  البنك  وبــاع 

لأليام األربعة التي فتح بها املزاد، باستثناء يوم 

مليونًا   866 رسمية،  عطلة  ملصادفته  الثالثاء 

 216 بلغ  يومي  بمعدل  دوالرًا  و915  ألفًا  و429 

بنسبة  مرتفعًا  دوالرًا  و478  آالف  و607  مليونًا 

الذي  سبقه  الذي  األسبوع  سجل  عما   %  2.37

بلغ فيه معدل البيع 211 مليونًا و399 ألفًا و696 

األسبوع  خالل  للدوالر  مبيعات  أعلى  دوالرًا. 

املاضي كان ليوم الخميس حيث بلغت املبيعات 

فيما  دوالرا،   573 و  ألفًا  و660  مليونًا   261 فيه 

فيه   بلغت  إذ  األحد،  ليوم  املبيعات  أقل  كانت 

245 مليونًا و613 ألفًا و190 دوالرا.

خالل  فبلغت  الخارجية  الحواالت  مبيعات  أما 

و520  ألفًا  و171  مليونًا   660 املاضي  األسبوع 

مقارنة   %  61.82 بلغت  ارتفاع  بنسبة  دوالرًا 

و700  مليونًا   252 بلغت  التي  النقدية  باملبيعات 

ألف دوالر.

للخارج  وحـــواالت  نقدي  شكل  على  وذهبت 

بيع  سعر  بلغ  فيما  الخارجية،  التجارة  لتمويل 

مبالغ االعتمادات املستندية والتسويات الدولية 

للبطاقات اإللكترونية 1305 دنانير لكل دوالر، 

الخارج  إلى  الحواالت  مبالغ  بيع  سعر  بلغ  فيما 

وسعر البيع النقدي 1310 دنانير لكل دوالر.

 

ة، وال 
َّ

عاد الخوف ليستحوذ على األسواق املالي

املصرفي  القطاع  استمر  إذ  أوروبا،  في  سيما 

تصريحات  مــن  الــرغــم  على  الــتــراجــع  فــي 

املستثمرين  طمأنة  حاولوا  الذين  السياسيني 

بشأن استقرار النظام املالي.

 1.74 بنسبة  البورصات  تراجعت  أوروبا،  وفي 

فرانكفورت  في  باملئة  و1.66  باريس،  في  باملئة 

في  تحسن  تسجيل  بعد  لندن  في  باملئة  و1.26 

بي  "يو  مصرف  استحواذ  بعد  األسبوع  بداية 

إس" UBS على مصرف "كريدي سويس".

CMC Mar- ل لدى
ّ
 ععلق مايكل هيوسون، املحل

 "عدم اليقني املنتشر 
َّ

: إن
ً
kets في تقرير، قائال

القطاع  يخسر  أن  فــي  تسبب  ـــواق  األس فــي 

املصرفي في غضون ثالثة أسابيع كل املكاسب 

التي سجلها منذ بداية العام".

"حافزًا  يحدد  أن  الخبير  بوسع  يكن  لم  لكن 

واضحًا" لتفسير الحركة التنازلية خالل اليوم 

زيــادة  احتمال  بشأن  اليقني  عــدم  "بخالف 

أسعار الفائدة في املستقبل والتأثيرات التي قد 

تحدثها على االستقرار املالي" وسائر قطاعات 

االقتصاد.

ويمكن لرفع أسعار الفائدة أن يؤدي إلى معاقبة 

حاالت  من  مخاوف  ويثير  األضعف  البنوك 

بنك  شهدها  التي  تلك  بعد  جديدة  ــالس  إف

املتحدة،  الواليات  في   (SVB) فالي  سيليكون 

ثم بنكان أميركيان آخران هذا الشهر.

وصلت  املخاوف  هذه   
َّ

أن "يبدو  هيوسون:  وقال 

إلى نقطة تحول قبل نهاية األسبوع".

 

ة 
َّ

ستراتيجي اإلماراتي  املركزي  البنك  أطلق 

جديدة للعملة الرقمية، تحت مسمى "الدرهم 

الرقمي".

موقعه  عــبــر  الــبــنــك  ــره  ــش ن لــبــيــان  ــًا  ــق ووف

إحدى  هي  الستراتيجية   
َّ

ــإن ف اإللكتروني، 

املبادرات التسع لبرنامج تحول البنية التحتية 

املالية في دولة اإلمارات.

وأوضح أنه من أجل تنفيذ هذه الستراتيجية، 

"جي42  شركتي  مع  اتفاقية  بتوقيع  البنك  قام 

ستراتيجيته،  تنفيذ  لتدشني  و"آر3"  كــالود" 

خدمات  لتقديم  األولى  اختيار  "تم  أنه  مؤكدًا 

ستقدم  حني  في  للمشروع،  التحتية  البنية 

الثانية الخدمات التكنولوجية".

 املرحلة 
َّ

أن وأشار بيان املركزي اإلماراتي إلى 

ثالث  على  تركز  سوف  للستراتيجية  األولــى 

ملنصة  التجريبي  "اإلطالق  هي  رئيسة،  ركائز 

املالية  املــعــامــالت  تسهيل  بــهــدف  الجسر 

وتسوية  للحدود  العابرة  الرقمية  للعمالت 

الثنائي  والتعاون  الدولية،  التجارة  مدفوعات 

املركزية  الرقمية  العمالت  مفهوم  إثبات  على 

الشركاء  أكبر  تعد  التي  الهند،  جمهورية  مع 

إلى  باإلضافة  اإلمـــارات،  لدولة  التجاريني 

العمل على إثبات مفهوم العملة الرقمية للبنوك 

الستخدام  رقمية  عملة  ــدار  إلص املركزية، 

األفراد والشركات واملؤسسات في اإلمارات".

ـــى  ــة األول ــل ــرح ــال امل ــم ــت ــان اك ــي ــب وتــوقــع ال

ــة،  ــي ــم ــرق ـــن ســتــراتــيــجــيــتــه لــلــعــمــلــة ال م

ــــــ12 إلــــى الـــــ15   فـــي غــضــون األشـــهـــر ال

املقبلة.

مبادرات  نجاح  بعد  الستراتيجية  هذه  وتأتي 

من  والتي  املركزية،  للبنوك  الرقمية  العمالت 

املركزي  البنك  مع  "عابر"  مشروع  ضمنها 

نتائجه  أكدت  والتي   ،2020 خالل  السعودي 

الصادرة  الرقمية  العملة  استخدام  إمكانية 

عن البنكني املركزيني لتسوية املدفوعات عبر 

الحدود.
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وعندما ســألها محــررو املجلة: وملــاذا ينتخب 

إذا  الســلطة  فــي  االصوليــني  االســرائيليون 

كان هــؤالء يرغبــون إبطــال وضــع اســرائيل 

كديمقراطية في الشرق االوسط؟

قالــت أيلوز أن "التســاؤل األول هنــا: هل كانت 

االغلبيــة ترغب بهــذه الحكومــة؛ أو انها كانت 

مجرد حادثة من نظامنا االنتخابي. 

هناك اليوم معســكران في اسرائيل، وهما لم 

يعودا اليســار واليمني كما كان الحال ســابقا؛ 

وإنما هناك يمني معتدل ويمني ديني ميســاني 

(اليهود امليســانيون، ويســمون أحيانا- اليهود 

املتنصرون أو اليهود املسيحيون. املترجمة). 

وهناك اليهود األرثوذكس املتطرفون، املؤمنون 

املتشددون الذين يمارســون نفوذًا كبيرًا، وقد  

أصبحوا قوميني أكثر فأكثر. 

وهكذا اختفى اليســار كقوة سياسية، وبذلك ال 

يلومن إال نفسه.

فقد توقف حزب العمل؛ املعروف بإســم حزب 

"أفــودا "؛ الذي حكــم البلد لفتــرة طويلة، عن 

الحديث حــول االحتالل االســرائيلي ألراضي 

فلسطني، وترك الفلسطينيني ملصيرهم، وبدال 

من ذلك أصبح يقلد اليمني في ما يصرح .

لهــم  واذا كان  ليســوا أغبيــاء،  النــاس  لكــن 

 الخيــار بني األصــل والنســخة، فســيختارون 

األصل".  

عقوبات شديدة

طرحت املجلة مواقف وزير الداخلية وتساءلت 

عنه قائلة: أن وزير األمن "إيتمار بن غفير" من 

حزب القــوة اليهودية القومــي املتطرف يريد 

اآلن اعتماد عقوبة اإلعدام ضد الفلســطينيني 

فــي  اليهــودي  الكنيــس  علــى  الهجــوم   بعــد 

القدس. 

 فــرد الباحثــة بــأن "بن غفيــر ووزيــر املالية، 

وكذلك "بيزإليل ســموتريش" هما مســتوطنان 

لديهما أيديولوجية واضحــة وحتى راديكالية، 

ويرغبــان بالقيــام بمســيرة الى جبــل الهيكل 

(مســجد قبة الصخرة) في عيد الفصح، مما 

ســينقض الوضع القائم مع الفلسطينيني لهذا 

املوقع املقدس.

ال يرغــب هــذان املســؤوالن بإفســاح مجــال 

(للعــرب االســرائيليني) ان يكونــوا مواطنني 

مســاوين مع اليهود، فبالنســبة لهــم يجب أن 

تكون السيادة لليهود فقط.

انهمــا أشــبه بجماعات تنــادي بتفــوق العرق 

األبيــض، ولعلهمــا األقــرب إلــى جماعــة كــو 

كلوكس كالن (جماعة متطرفة تهاجم الســود 

في أميركا. املترجمة). 

ويؤمنان ان العنف طريق شرعي لفرض التفوق 

الديني والعرقي لليهود". 

وفي سؤال للمجلة عن إتجاه أملانيا لعمل مقارنة 

بني حكومة اسرائيل الحالية مع حكومة "فكتور 

أوربــان" في هنغاريــا.. قالت الباحثــة أن "هذه 

املقارنة تخطئ الهدف؛ فهنغاريا دولة ليبرالية 

من وجهــة نظــر مســتقلة، ال يمكــن مقارنتها 

بما يحــدث في إســرائيل اآلن.. فــال يوجد في 

هنغاريــا متطرفــون دينيون ضمن مؤسســات 

السلطة، كما إن الحكم باسم الدين فيها يمثل 

شأنا آخر. 

ولعــل هــذه األزمــة هي األكبــر التــي تواجهها 

تــل أبيب منذ العــام 1948، فالكثيــر من هؤالء 

يريــدون إقامــة دولــة الشــريعة اليهودية التي 

يحكمها القانون الديني اليهودي، والذي يحرم 

النساء وغير اليهود عمليا من أي حقوق".

تطرقــت املجلــة إلــى أن اآلالف مــن مواطني 

املطالــب  هــذه  ضــد  يتظاهــرون  اســرائيل 

حدث 
ُ

املتطرفة، وتساءلت عما إذا كان ذلك سي

فرقــا.. فأجابت ايلوز بــأن "األرضيات تتحرك 

الســلطة؛  إتجــاه  بعكــس  اآلن  اســرائيل  فــي 

فالناس هناك وألول مرة يتظاهرون وبمشاركة 

مثل وزير دفاع نتنياهو الســابق "بوجي يعالون" 

(محافظ ومن الصقور). 

وأصبح سياســيون مــن امثال "نفتالــي بينيت" 

و"افيغــدور ليبرمان" الذيــن كان يطلق عليهم 

اليمني املتطرف، يعتبرون اآلن معتدلني. 

إذ أراد بينيــت ضم أجزاء مــن مناطق الضفة 

 بينيت 
َ

ب
َ
الغربية قبل عشــر ســنوات،  كما طال

املواطنني من عرب اسرائيل بتقديم ضمانات 

الوالء للدولة اليهودية. 

نتجون من دون 
ُ

ولعل املتطرفني في الحكومــة ي

قصد معسكرا جديدا تماما، وهو معسكر يقف 

ليدافع عن حقوق االنسان فوق جميع املشاعر. 

وهو  شــيء لم يحدث ســابقا في اسرائيل منذ 

العام 1948". 

وعــن الجهــات التــي تمثــل وتقــود مثــل هــذا 

املعســكر، بينت ايلــوز أن "املشــكلة عدم وجود 

تقريبــا  وجــود  وال  للمعارضــة،  مهــم  تقليــد 

االضرابــات  او  االقتصاديــة  لالحتجاجــات 

العمالية. 

وهــو ال يشــبه الحال فــي بريطانيا او فرنســا، 

على ســبيل املثــال؛ حيث يقطع النــاس الطرق 

ويوقفون مسيرة الدولة حينما ال يحبون خطط 

الحكومة". 

تشكيل املجتمع املتشدد

 ومــع ذلــك يواصــل كثيــرون زعزعــة الثقــة 

بنتنياهو رئيسا للوزراء؟

غيــر إنه إذ يبدو مهتما أوال وأخيرا بســالمته.. 

وتعلق الباحثة أن "األمر يشــابه قضية الرئيس 

األميركي دونالد ترامب، وكما هو حال الحزب 

الديمقراطي األميركي، فقد مر حزب الليكود 

بتحوالت جذرية خالل العقد املاضي. 

وكان أعضــاؤه في املاضي (مثل الجمهوريني) 

أمثــال  مــن  األولــى..  بالدرجــة  براغماتيــني 

وارييــل  شــامير،  واســحاق  بيغــن،  مناحيــم 

شارون.. فجميع هؤالء كانوا يساومون. 

مــن  أساســا  يتكــون  اآلن  الحــزب  ولكــن 

أيديولوجيــني متطرفــني، وأحيانــا أشــخاص 

لديهم أفكار غريبة جدا. 

كما إن نتنياهــو ذاته تغير ايضا؛ ويرى البعض 

ان السبب هو عملية محاكمته". 

 وتقــول املجلــة األملانية أن نتنياهو يرى نفســه 

شــخصا متهمــا زورا، ولكــن لو لم يكــن اليوم 

يواجــه  لــكان  للــوزراء  رئيســا 

اتهامات بالفساد في املحكمة. 

وال يبــدو انــه يبالــي بمــا يعتقده 

املجتمــع الدولــي عنــه.. في حني 

تــرى الباحثــة ايلوز أن مــا ال زال 

يركز اهتمامه علــى الجمهوريني 

فــي الواليــات املتحــدة، وهنــاك 

تناظــر ايضا فــي تل ابيــب؛ فما 

تمثلــه الطبقــة البيضــاء الدنيــا 

يمثلــه  املتحــدة  الواليــات  فــي 

املزراحيــون (الذين يمثلون يهود 

املوجودين داخل  العربية)  الدول 

إسرائيل. 

ل مؤســس حــزب الليكود 
ّ

فقد حو

مناحيم بيغن هــؤالء الى ناخبني 

لكتلتــه السياســية، باقتــراح انه 

يجــب أن يكــون لهــم نصيــب في 

املجتمــع، ولكن بالطبــع من دون 

أن يفعــل الكثيــر لتغيير ظروفهم 

الحياتية البائسة. 

ثم تولى نتنياهو االمر، واآلن بات حزب شــاس 

املتشــدد (الحليــف املخلص لنتنياهــو) يمثل 

الكثير من املزراحيني".   

وترى ايلوم ايضا أنه ولهذا الســبب كان "أرييه 

درعــي" وزيــر الداخلية املتشــدد الذي اضطر 

نتنياهو ان يقيله بســبب سجله 

مهمــا  شــخصا  االجرامــي، 

بالنسبة له. 

الجانــب اآلخــر أصبــح  ومــن 

مكروهــا  االســرائيلي  اليســار 

باالجمــاع تقريبــا، رغــم ان ما 

قام به خالل ســنوات التأسيس 

كان استثنائيا.. فبناء املؤسسات 

خــالل وقت قصير فــي منطقة 

صعبــة أمــر يصعــب تصديقه 

اليوم.

لكنهــم كانــوا مهملــني ايضــا، 

فعلى سبيل املثال: كانت معاهدة 

املتدينــني  مــع  غوريــون  بــن 

املتشــددين، وكان بذلــك يخلق 

مجتمــع  لتشــكيل  الظــروف 

متشدد دون علم منه".   

أن  املســتقلة  الباحثة  وتضيــف 

 اسرائيل ترى انها الدولة اليهودية الوحيدة في 

العالم وانها تريد أن تكون دولة دينية ايضا.

عنف مفرط

كان الرأي السائد بحسب أيلوز، قبل نحو عشر 

ســنوات أن الخطــر الحقيقي لدولة اســرائيل 

ســيأتي من الداخل، ويبدو ان هذا هو ما يدور 

اآلن.

برر 
ُ

فإســرائيل دولة غريبة، يتوجــب عليها ان ت

وجودهــا طيلة الوقت؛ أو- علــى االقل تعتقد ان 

عليها تبرير وجودها طيلة الوقت.

نظر اليها على انها دولة مؤسسات 
ُ

لكن ما زال ي

ديمقراطية، رغم أنها تتصرف بشــكل متزايد 

كدولة عرقية نقية.

ال  أنهــا  مشــكلتها  إن  كمــا 

أو  االصدقــاء  ســوى  تعــرف 

االعــداء.. فهــي بهــذا الحال 

دولة تنتمي إلى شــيء بدائي 

كمفارقة تاريخية، شيء أشبه 

بالتعصب العشائري.

وقــد كانــت بداياتهــا كذلك 

ســابقا؛ بســبب املكانــة التي 

تمتعت بهــا االقليات، العربية 

املتلفة، أي- بســبب تمييزهم 

الصريح تماما. 

أما اآلن فإن سياســي مثل بن 

غفيــر وزمالءه باتــوا يقولون 

بوضوح: انهــم يريدون نظاما 

لألغلبية".

وعندما سألت املجلة الباحثة 

املستقلة إن كان هذا يعني ان 

االغلبيــة تقرر مــا يجري في 

اســرائيل، قالت "إن الحكومة ال تقرر فحسب، 

بــل تهيمــن علــى االقليــات وال تراهــم بصفة 

شركاء أو أقران. 

وهذا يعود جزئيا الى الوضع األمني في البالد، 

لكن السلطة لم تعاِن ابدا مشكلة عند التوضيح 

 ان اليهــود فعليــا هــم الذيــن يقررون مــا يقع 

فيها".

طويــال  دربــا  زال  مــا  لكنــه 

غفيــر  بــن  مثــل  ملتطرفــني 

وســموتريش، إذ إنهمــا "انهما 

ســمى "ثــورة كاهانا".. 
ُ

نتاج ملا ي

فقــد وقــع الحظــر علــى حزب 

كاخ للحاخــام املتطرف "مائير 

كاهانا" خالل العام 1988؛ لكن 

لم يســتغرق االمر طويال لتبدأ 

ثانية  باالنتشــار  ايديولوجيتــه 

علــى كل حال، عبر مؤسســات 

خــالل  ومــن  القومــي  الفكــر 

املنظمات التي تعمــل اآلن منذ 

30 عامــا لنــزع الشــرعية عن 

اليسار في إسرائيل.

ماهرة  اســتراتيجيتهم  كانــت 

بقدر مــا كانت مثابــرة، ممولة 

الواليــات  مليارديــرات  مــن 

املتحدة.

ولو ســألت جمهور اليهود اذا كانوا يرغبون ان 

يكونوا ديمقراطيني أم يهودا، سيختار 42 باملئة 

منهم ان يكونوا يهودا.

إنها ملفارقة، إذ كلما كانــت األمور أكثر هدوءا 

بالنســبة إلســرائيل فــي املنطقة، كلمــا كانت 

فكرة التهديد أقوى". 

وتــرى ايلــوز أن األســابيع األولــى بعــد تولــي 

الحكومة الجديدة للسلطة كانت مليئة بالعنف.. 

تل ثالثون فلسطينيا 
ُ

ففي الضفة الغربية مثال ق

خــالل عمليــات مداهمــات أمنية إســرائيلية 

ونتيجة للعنف الذي شنه املستوطنون. 

وفــي القدس قتل ســبعة يهود بعــد هجوم على 

كنيس يهودي. 

وهــذا رغــم حقيقــة أن النــاس في إســرائيل 

يدفعون كل شيء خلفا لصالح القضية األمنية.

جميــع  علــى  الشــرعية  يضفــي  األمــن  فــإن 

حقــوق  تعليــق  يمكــن  إذ  اإلجــراءات، 

الفلســطينيني،  منــازل  وهــدم  اإلنســان 

 ويمكــن تعريــض أفــراد األســرة للتعذيــب أو 

السجن. 

ويتقبــل االســرائيليون هذا ألنهــا قضية يرون 

أنها تتعلــق بأمنهم؛ والنقطــة الحزينة هي ان 

سياســة األمن تلك تجلب النــزاع والعنف.. أي- 

انعدام األمن مع الفلسطينيني. 

{ }

{ }



بعــض  آراء  اســتطلعت  (الصبــاح) 

أصحــاب الشــأن بتلك القضيــة، لبيان 

مدى انعكاســاتها علــى أبنــاء املجتمع، 

وتأثيرها في األســعار بالســوق، ال سيما 

أن العــراق والعالم اإلســالمي يعيشــان 

أيام شهر رمضان الذي يتطلب أن يكون 

فيه النــاس متكافلــني ومتراحمني فيما 

بينهم.

مهام املصارف

صاحب محل تجارة عقــارات في بغداد 

حســن الشــمري يؤكــد ضــرورة إناطة 

الدولــة للمصارف الحكوميــة مهمة بيع 

الدوالر للمتعاملني معها بشــكل مباشر، 

فيقــول: "يجــب أن تقــوم الدولــة بتوزيع 

كميات محددة من الدوالر بني املصارف 

الحكوميــة كالرافديــن والرشــيد حتى 

تنخفــض قيمــة العملة الصعبــة، وذلك 

ألن كثرة العرض تقلل من أسعار صرف 

الــدوالر، فالكثيــر من األعمــال توقفت 

بســبب عدم ثبات أسعار الصرف ومنها 

أعمال بيع العقارات والدور واألراضي".

أن  الطبيعــي  مــن  الشــمري:  ويضيــف 

نشــهد ارتفاعًا بأســعار املــواد الغذائية 

في الســوق املحلية، لكون شــراء بعضها 

يرتبط بعملة صعبة هي ليســت مستقرة 

أساســًا، مــا يجعــل املواطــن البســيط 

عرضة للتضرر من تلك املسألة، ال سيما 

أســعار الكثير من الحاجات األساســية 

حياتهــم  فــي  النــاس  يحتاجهــا  التــي 

اليوميــة العادية البســيطة ونحن نعيش 

شهر الصوم رمضان.

مهلة محددة

بينما يقول صاحب مكتب لبيع العمالت 

األجنبيــة عصــام الوائلــي: "إن حصص 

مكاتــب الصيرفة منعدمة مــا يؤدي إلى 

ارتفاع ســعر صرف الــدوالر بينما تبيع 

الدولــة، لعــدد مــن الشــركات املصنفة 

بثــالث فئــات، األولــى تعطيهــا مليوني 

دوالر فــي األســبوع والفئــة الثانيــة أقل 

والثالثة أدنى من الفئتني السابقتني.

املوازنــة  إقــرار  أن  الوائلــي:  وأضــاف 

سيجعل األمور جيدة وقد يسبب استقرار 

ســعر صــرف الــدوالر وربمــا ينخفض 

أكثــر، وتعتمد مــن قبل البرملــان كما أن 

بإمكان الدولة أن تخفض سعر الصرف 

خالل 24 ســاعة وتعمل على اســتقراره، 

بمجرد إعالن البنــك املركزي العراقي 

عــن بيعــه للمواطنــني كافة وليــس لفئة 

دون ســواها كما هــو اآلن، إذ يباع فقط 

للمواطنني الذين يرومون الســفر خارج 

العراق.

غياب الرقابة   

عباس علوان يعمــل في مكتب لبيع املواد 

الكهربائيــة في بغــداد يقــول: "مبيعاتنا 

من املــواد الكهربائية انخفضت إلى حد 

كبيــر بســبب ترددنــا في شــراء أجهزة 

إضافية خالل الفترة الحالية، وعرضها 

للبيــع لعــدم اســتقرار ســعر الــدوالر، 

مقابل الدينار العراقي السيما األجهزة 

الكهربائية ذات األســعار العالية، لكون 

الكثيــر من الناس يترددون في شــرائها 

الرتفاع أسعارها من جهة وعدم استقرار 

أســعارها مــن جهــة أخــرى، إذ يترقب 

بعــض املشــترين انخفــاض أســعارها 

باستقرار سعر صرف العملة في السوق. 

مضيفــًا أن الحكومــة خفضــت الســعر 

لكن تجار العملة الســيما الشركات غير 

مســيطر عليهم، من قبــل الدولة ولعدم 

وجود رقابة عليهــم، فالجهات الرقابية 

العمــالت  تجــار  بمتابعــة  املتخصصــة 

الرقابــي  تأخــذ دورهــا  لــم  الصعبــة، 

كمــا يجب، مبينــًا  أن أصحــاب مكاتب 

الصيرفــة وبيع العمالت ليس لهم شــأن 

بتلك القضيــة، لكونهم لم يحصلوا على 

الــدوالر ممــا تخصصه الدولة بالســعر 

املعلــن من قبلهــا إنما من خــالل  تجار 

آخريــن، وهــم يتعاملــون وفــق العرض 

والطلب وتلك قاعدة اقتصادية واضحة 

مخالفــات  أي  فيهــا  وليــس  ومعلومــة 

قانونيــة، فلــو كان املواطــن مكتفيًا بما 

تبيعــه الدولة بالســعر الحكومي، ملا لجأ 

إلى مكاتب الصيرفــة املحلية، الفتًا إلى 

أن اجــراءات الدولــة بهذا الشــأن، أمر 

صحيــح لكنــه يفتقد للحزم فــي تنفيذه 

مــن قبــل أصحــاب الشــركات الكبرى 

املعنية بشراء الدوالر من البنك املركزي 

العراقي.

مشكلة مستجدة

حمديــة  املدنيــة  الناشــطة  وتســاءلت 

جبــر عــن ســبب تزامن هــذه املشــكلة 

مــع فترة واليــة الحكومــة الحاليــة ولم 

تحــدث قبل ذلك؟ وتقول فــي حديثها لـ 

(الصباح): ملاذا تلك املشــكلة في الوقت 

الراهن خالل فترة حكومة محمد شياع 

الســوداني، وليس في الفترات السابقة، 

إذن هنــاك أطــراف تعمل على إفشــال 

هــذه الحكومــة حســب اعتقــاد جبــر، 

لكونها تســعى إلطــالق وتقديــم خدمة 

وطنية عامــة لكن األمر هذا لم يرق ملثل 

تلك األطراف فهناك من يسعى لصدها 

بقوة.

وتضيــف جبــر أن أعــداء الحكومة من 

الفاسدين كثيرون، أما كيف يمكن الحد 

منهم فهذه مهمــة التشــكيلة الحكومية 

باعتبارهــا متصدية للفســاد، ال ســيما 

نشاط من يســعى لتدهور العملة املحلية 

أمــام الــدوالر األميركــي، وال يمكن أن 

ننســى دور أميــركا في زعزعــة الوضع 

االقتصادي العراقي ملصالحها الخاصة 

موضحــة أن تذبــذب أســعار الصرف، 

يعكــر صفــو معيشــة الفقــراء خاصــة 

علــى  املباشــرة  الكارثيــة  انعكاســاته 

حاجــات املواطنــني، ال ســيما أن جلهم 

فأكثرهــم  تجــارًا،  أو  موظفــني  ليســوا 

بســطاء وعاطلــون عــن العمــل ومنهــم 

كســبة بأعمال صغيرة يتضررون كثيرًا 

بعــدم اســتقرار ســعر الــدوالر مقابــل 

الدينــار العراقي فيعانون صعوبات أكثر 

باملعيشة.

واستطردت بقولها: لتجاوز األزمة اقترح 

التعامــل باليــوان بــني العــراق والصني 

الــدوالر،  وســاطة  دون  مــن  مباشــرة 

بالتبــادل  أخــرى  باســتخدام عملــة  أو 

التجــاري لضرب الفاســدين واســقاط 

مصالحهم الذاتية، فكل شيء ممكن أن 

نقدمــه لصالح العراق فقــط لو تصدينا 

جميعًا للمصالح الشخصية للمفسدين.

قيود التحويل 

الخبير املالي د. عبد الرحمن املشهداني 

يؤكد أن تذبذب أســعار الصرف مسألة 

طبيعيــة طاملــا هنــاك طلــب عــاٍل على 

الدوالر وهناك قيود على قضية التحويل 

املالي، وقال املشهداني في حديث خص 

به(الصبــاح): "إن قيود التحويل هي من 

تجعل أســعار الصرف بالســوق املوازية 

ترتفــع  وتنخفض، أما في العراق فلدينا 

قيــود علــى التحويــل الخارجــي وتلــك 

القيود تحكمهــا قوانني وأنظمــة محلية 

ودولية للحد من عمليات تهريب العملة.

وأضــاف: مشــكلتنا املاليــة فــي العراق 

بعــد عام(2003)حينمــا هــدم  بــدأت 

النظــام اإلداري واملالي، والنقدي وأخذ 

القطاع التجاري يعمل في ظل فوضى لم 

يســبق أن مر بها، فال يعــرف بالتحديد 

بســعر  املتعاملــني  أو  التجــار،  عــدد 

الصرف وبــدأ تحويل األموال عن طريق 

شــركات صرافة منتشــرة بشــكل كبير 

داخل العراق، وشــابت عمليــة التحويل 

الرسمي شكوك، ألن املصارف التجارية 

هي مــن تقوم بعمليــة التحويــل وحينما 

تدخل البنك املركزي يبدأ التدقيق، من 

ثم إعالنــه منذ عــام (2016)بامتالك 

وثائــق طلبــات شــراء مــزورة وأجــرى 

تحقيقــات أوليــة، لكنها لم تــدرس ولم 

تقرأ وطلب من األجهزة األمنية كاألمن 

الوطني والقضاء واالدعاء العام ضرورة 

التحــرك بمعاقبــة الفاســدين لكونهــم 

يســتغلون تلك النافذة الرســمية لغســل 

 من 
ً
أموالهم في الخــارج التي هي أصال

املال العام.

البنك الفيدرالي 

ونوه املشهداني بأنه بعد القرار األميركي 

بمعاقبــة املصــارف املتهمــة، بتهريــب 

أموال صفقــة القرن وبعد قــرار تطبيق 

املنصــة االلكترونيــة التــي كان العــراق 

مســتثنى منها، لتســهيل عملية التجارة 

طبقــت عليه مجموعة من قــرارات تلك 

املنصة منها تبيان معلومات كاملة يلزم 

الزبائن بتقديمها كتحديد االسم ومكان 

العمــل، والعنــوان والغرض مــن عملية 

التحويــل واملســتندات والوثائــق مدونة 

األرقام بشكل رسمي باستمارة التحويل 

النهائية املســتفيدة، والغرض  والجهــة 

مــن الحوالة إن كان للعالج أو للســياحة 

أو لغرض االســتيراد وما هــي البضائع 

املستوردة، وحتى املنافذ الحدودية التي 

تدخــل منها تلك الســلع وبعــد أن يتأكد 

البنــك الفيدرالي األميركي من صحتها 

يطلق الحوالة ثم تســتمر عملية املتابعة، 

 وصلت إلى الجهــة املعينة أو 
ً
وهل فعــال

غير ذلك.

: "إن الخلل في تلك العملية 
ً
وأردف قائال

ظهــر في الفترة املاضيــة، لكن يفترض 

مــن البنك املركــزي العراقــي أن يتبنى 

عمليــة التدقيق لكي يســهل تلك العملية 

ويتجنــب التأخيــر في إطــالق الحوالة، 

قبــل  مــن  النهائــي  التدقيــق  ويكــون 

الفيدرالــي األميركــي، ألنــه أيضًا لديه 

قاعدة بيانات".

نســتنتج ممــا ســبق أن إيقــاف تذبذب 

أســعار صرف الــدوالر، يتطلــب جهودًا 

متضافرة حكومية وشــعبية ومؤسســات 

رســمية أمنيــة واقتصاديــة متخصصة 

 عــن معالجة 
ً
ومنظمــات مدنيــة، فضال

ودوليــة،  إقليميــة  ومتعلقــات  قضايــا، 

كمــا يتطلــب الصبــر مــن قبــل جميــع 

العراقيــني وعــدم التهافت غيــر املبرر 

لتلبيــة  الصعبــة،  العمــالت  لشــراء 

حاجات غيــر ضروريــة وتعضيد حزمة 

الحفــاظ  فــي  الحكوميــة  القــرارات 

على املــال العام بمــا يلبي طمــوح أبناء 

الشعب، وينفذ فقرات برنامج الحكومة 

 ويفعــل تعهداتها في خدمــة جميع أبناء 

املجتمع.
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على  بينهما  العالقة  تكن  لم  التاريخ  ذلك  ومنذ 

 1980) األولى  الخليج  حرب  خلفية  على  يرام  ما 

نظام  إلى  باالنحياز  السعودية  واتهام   (1988 ـ 

العالقات  تلك  أن  ورغم  الحرب،  تلك  في  صدام 

السفارة  اقتحام  بعد   2016 عام  منذ  انقطعت 

السعودية في طهران بسبب إعدام الرياض رجل 

السعودية  وتحميل  النمر،  العالمة  الشيعي  الدين 

إيران املسؤولية عن هجمات صاروخية وبطائرات 

مسيرة (درون) على منشآت نفطية باململكة عام 

الخليج  مياه  في  ناقالت  على  وهجمات   ،2019

في  نقيض  طرفي  على  كالهما  فبقي  العربي 

النزاع  ملفات  أبرزها  االقليمية  امللفات  معظم 

في اليمن وسوريا ولبنان والبحرين والعراق، وقد 

مرت العالقات اإليرانية ـ السعودية بمراحل عدة 

ولكن  الغالب،  في  دمويًا  تصعيديًا  طابعًا  أخذت 

نظرًا للتحوالت الدولية واإلقليمية وانعكاسها على 

في  بالتهدئة  قرارًا  الكبرى  الدول  ارتأت  اإلقليم 

اإلقليم وخاصة بعد حرب اليمن.

تكن  لم  العالقات  تلك  إلى  الــروح  إعــادة  أن  إال 

سهلة وذلك من خالل الراعي الصيني وجهود كل 

على  مرارًا  أكد  والذي  والعراق  عمان  سلطنة  من 

إلى  ويتطلع  جهة  أي  لتهديد  منطلقًا  يكون  لن  أنه 

تجمعه  ومستدامة،  عميقة  اقتصادية  شراكات 

بشعوب املنطقة كلها، ال سيما أن الواليات املتحدة 

للطرف  والبرود  والشك  الريبة  بعني  تنظر  كانت 

باسم  املتحدث  صرح  وكما  (إيران)  لها  املناوئ 

بأي  نرحب  عام،  (بوجه  القومي:  األمن  مجلس 

اليمن  في  الحرب  إنهاء  في  للمساعدة  جهود 

وتهدئة التوترات في منطقة الشرق األوسط) وهي 

إشارة غامضة ملستقبل تلك العالقة وليست بعيدة 

اإليراني،  النووي  امللف  ماراثون  تجاذبات  عن 

النووية  بالطموحات  له  عالقة  ال  اإلعالن  ولكن 

قد  االتفاق  أن  املفرح  ومن  «يبدو».  كما  اإليرانية 

سيادة  «احــتــرام»  على  الطرفني  تأكيد  تضمن 

الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وتفعيل 

اتفاقية التعاون األمني املوقعة عام2001، إضافة 

واالقتصاد،  للتجارة،  سابقة  أخرى  اتفاقية  إلى 

األساسي  التوازن  إعادة  في  ويسهم  واالستثمار، 

أدرك  إذ  األوســط،  الشرق  في  اإلقليمي  للنظام 

بيتهما  لترتيب  التفرغ  عليهما  أن  البلدين  من  كل 

السالم  من  املنتظرة  فاملكاسب   ،
ً
أوال الداخلي 

استمرار  عن  الناجمة  املخاطر  من  بكثير  أكبر 

كما  الــدول  جميع  تمنته  ما  وهو  بينهما،  العداء 

شكل صفعة مدوية إلسرائيل وخيبة كبيرة آلمالها 

ولخططها في املنطقة خاصة مع السعودية.

وهو خطوة يمكن أن تؤشر ملرحلة جديدة إيجابية 

لإلسهام  مفيدة  تكون  قد  الثنائية  العالقات  في 

وتؤسس  إقليميًا،  االستقرار  من  قدر  تحقيق  في 

لهدوء سياسي يخدم مصالح شعوب ودول املنطقة 

 
ً

باهظة ثمانًا 
َ
أ املنطقة  شعوب  ت 

َ
دفع فقد  والعالم 

التراشق  عن   
ً
فضال واليمن،  العراق  ومنها  جدًا 

اإلعالمي والسيبراني والتلويح بالفصائل املسلحة 

واستعراض العضالت.

والحيوي  الستراتيجي  الدور  ذو  الصيني  الالعب 

تكتيكية  ألسباب  األميركي  الالعب  وتــراجــع  ـ 

األوكرانية  كاألزمة  أخــرى  محاور  في  ولتفرغه 

اشترط  الذي  التطبيع  عملية  في  حاضرًا  كان  ـ 

التعرض  أو  الوكالة  ــروب  ح في  الخوض  عــدم 

باملعنى  وجهيهما  مــاء  ولحفظ  ــر  اآلخ للطرف 

األدق فالسعودية تورطت حد النخاع في املستنقع 

العقوبات  من  تئن  زالت  ما  إيــران  بينما  اليمني 

االقتصادية األميركية التي جعلت عملتها الوطنية 

السياسية  العزلة  عن  ناهيك  الحضيض،  في 

تداخالتها  وســبــب  الخانقة  والــدبــلــومــاســيــة 

الجيوسياسية / الطائفية في املنطقة.

 (السعودية وإيران) هما عمالقا الشرق األوسط 

العالم  ومنجم  أوبــك  ملنظمة  الفقري  والعمود 

الحتواء  الجميع  يتحرك  أن  من  بد  فال  للطاقة، 

ويشتعل  النفط  حرائق  تندلع  أن  قبل  أزماتهما 

الشرق األوسط برمته ومعه العالم.

ــط  األوس للشرق  اإلقليمية  الــخــارطــة  شــهــدت 

استقرار  عدم  األخيرة  العشر  السنوات  خالل 

ــرات مــتــواتــرة إلى  ــوت أمــنــي وحـــدوث قــالقــل وت

الطرف  هذا  مع  وتخندقات  اصطفافات  جانب 

منحنيات  تأخذ  أحيانًا  األحداث  وبدأت  ذاك  أو 

األحايني  بعض  في  تحولت  ومتسارعة  متصاعدة 

هجمات  أو  مباشرة  عسكرية  مواجهات  ــى  إل

في  نفوذ  ذات  دول  بني  ومحددة  محدودة  قتالية 

وعسكريًا؟  ًوأمنيًا  اقتصاديا  الساخن  اإلقليم 

وأصبحت دول مثل العراق وسوريا واليمن ولبنان 

وتصفية  عسكرية  لتحركات  وميدانًا  جبهة  تمثل 

دفعت  و  ودولية  إقليمية  عدة  أطراف  بني  حساب 

لتلك  وفادحة  باهظة  ضريبة  الدول  تلك  شعوب 

إلى  الحروب  تلك  وأدت  املفروضة عليها  الحروب 

حدوث دمار كبير وتخريب للبنى الفوقية والتحتية 

خطير  وارتفاع  عدة  دول  القتصاديات  وانهيار 

للدوالر مقابل العمالت املحلية، وتعد تركيا وإيران 

والسعودية صاحبة النفوذ واملتخاصمة واملتورطة 

أو  الصراع  هذا  في  مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل 

ذاك، ما جعل املنطقة على صفيح ساخن، ال سيما 

الصراع اإليراني السعودي. 

مبكرًا  العراقية  الدبلوماسية  استشعرت  وقــد 

خطورة  انعكاس هذا الصراع على العراق واملنطقة 

العراقية  الحكومات  بذلت  ذلك  من  وانطالقًا 

على  الدهر  خصماء  لجمع  حثيثة  جهودًا  املتعاقبة 

وشهدت  املسعى  ونجح  بغداد  في  واحــدة  طاولة 

لبحث  بغداد  استضافتها  املفاوضات  من  جوالت 

امللفات الساخنة املختلف عليها من قبل الدولتني، 

للمصالحة  بكني  اتفاق  بتوقيع  املفاوضات  وتوجت 

بني إيران والسعودية برعاية القيادة الصينية بعد 

أن أيقنت الدولتان أن (الصلح هو سيد األحكام) 

جميع  مصلحة  في  يصب  املنطقة  استقرار  وأن 

األطراف في ظل حروب مستعرة (أبرزها الحرب 

في  مدافعها  تسمع  والتي  األوكرانية)  الروسية 

يمكن  ال  دراماتيكية  تطورات  تشهد  وقد  الجوار، 

منطقة  تتلظى  وربما  ومصيرها  بعواقبها  التكهن 

الشرق األوسط بأتون نيرانها، لذا فإن عقد اتفاق 

الجهود  يستحق  الراهن  الوقت  هذا  في  مصالحة 

التي بذلت وحتى عناء املعنيني في البلدين للذهاب 

اتفاق  توقيع  أجــل  مــن  للصني  شاقة  رحلة  فــي 

املصالحة، (اطلبوا الصلح ولو في الصني).

ال أحد يختلف على أن كل ما يبذل من جهود كبيرة وعمليات نوعية 

استباقية، وقائية كانت أم اجهاضية من قبل أجهزة الدولة األمنية 

والجريمة  اإلرهاب  ملكافحة  تهدف  التي  املدنية،  وحتى  والعسكرية 

عملية  أي  أو  الدولة،  واقتصاد  بأمن  والعبث  والتخريب  والتهريب  املنظمة 

تستحق  واقعية  إنجازات  هي  املجتمعيني  والسلم  األمــن  تستهدف  أخــرى 

استثناء،  دون  التضحيات  وقدم  الجهود  بذل  من  لكل  القبعة،  ورفع  االشادة 

خصوصًا أولئك الذين قدموا أثمن العطايا وأقدسها ومنها الشهادة، فالجود 

بالنفس هو أسمى غاية الجوِد، فتكللت جهودهم على إثرها بنجاحات ساحقة 

في سني الحرب على اإلرهاب وتبديد حلم دولة الخرافة، التي كانت شبحًا 

الداخلية  الجهات  بعض  وتنميه  واالستبداد  االستكبار  قوى  فيه  تنفخ   
ً
وغوال

والخارجية، التي كانت تراهن على بقاء العراق في خانة الضعف واالنعزال 

والدولي، لجعله وحيدًا ومنبوذًا ومنبعًا رئيسًا  اإلقليمي  والتقوقع واالنكماش 

مؤثر  وغير  والنفوذ  األمن  فاقد  ليكون  واالرهاب،  األزمات  وتصدير  إلنتاج 

بوجه القرارات املفصلية املصيرية التي تفرض على املنطقة. 

لكنها  األحيان،  بعض  في  صحيحة  ينتظر»  ال  الوقت  «إن  حكمة  تكون  ربما 

واالستخباري،  األمني  العمل  أثناء  والتمحيص  التحليل  حقل  في  للتأني  ربما 

املعلنة  املعلنة وغير  إلى ضياع األهداف  التسرع بإعالن أي نجاح  فقد يؤدي 

وفشل املهمة وكشف الخطط التي تحافظ على دقة وسرية املعلومة، 

بسبب عدم أهلية البعض من العاملني في بعض املفاصل الحساسة، 

عمل  تدعم  التي  الخيوط  لكشف  املبذولة  الجهود  تضعف  وبالتالي 

على  أركانها  أهم  تعتمد  التي  األمنية  واألجهزة  الدولة  مؤسسات 

واجب كتمان األسرار. 

ل التحديات إلى فرص تعتمد بالدرجة األساس على مدى أهمية 
ّ

إن عملية تحو

أن يكون هنالك دقة وأحكام لجزئيات التخطيط الستراتيجي، لتجنب تقزيم 

وتحويل النصر امليداني اإلعالمي والعسكري العالي املستوى، إلى نصر هزيل 

ليست له قيمة أو فائدة، بسبب ضعف وغياب التنسيق بني الجهات الساندة 

عدادات  ضبط  في  البعض  أهلية  وعدم  الوطنية،  واجباتها  لها  أوكلت  التي 

أفواههم لتجنب اإلضرار بأمن وسيادة الدولة، إن العمل على كشف الخاليا 

والفساد،  التخريب  ومافيات  التهريب  ومجاميع  والفاعلة  النائمة  اإلرهابية 

الرؤى  وتوحيد  أكثر  احترافية  لبلورة  لكنها تحتاج  هي حالة صحية بال شك 

املشورة،  وتبادل  الجماعي  بالعمل  اإليمان  ضرورة  باب  من  األداء  وحرفية 

استنادًا لقول االمام علي ( ع)،»املؤمن مستشار فإذا استشير فليشر بما هو 

 لنفسه»، ألن ضياع جهود الغير سيقلل من عطائهم، ويزيد من أعداد 
ٌ

شائر

العطاء  سباق  داخل  والتأني  بالفرملة  املؤمنني  غير  والوصوليني  االنتهازيني 

واملاراثون الوطني، والذي يؤدي بنهاية املطاف ملصادرة جهود اآلخرين نتيجة 

غياب التنسيق وعدم إعطاء كل ذي حق حقه.

كل  في  املتقلبة  املزاجية  حالته  ورغم  اآلن  (ترامب)  أن  يبدو   

العصا  تلك  يمتلك  فجأة  أصبح  مباشر،  غير  وبشكل  خطاب 

السحرية التي يظن بأنه يمتلكها، وبعودته لالنتخابات الرئاسية األميركية 

في  األوكرانية  الحرب  إنهاء  بإمكانه  أنه  فمه  وبملء  يصرح  املقبل،  العام 

غضون يوم واحد فقط! لكن هل هذه الحالة املزاجية الصعبة لديه، ستنهي 

الحرب و كل هذه الفوضى التي يعاني منها العالم وباألخص أميركا؟. 

يبدو ومن الوهلة األولى بأن (ترامب) صارم جدًا في قراره الذي سيتخذه 

لو كان رئيسًا، أو عندما سيصبح رئيسًا في االنتخابات الرئاسية املقبلة، 

أوكرانيا  في  الحرب  ينهي  أن  يمكن  أنه  من  (ترامب)  من  السخرية  تأتي 

فيه  بما  ا 
ً

صارم يكن  لم  ألنه  (بايدن)  يهاجم  بينما  أصابعه  من  بخطوة 

الكفاية مع (بوتني) بينما يعيد في الوقت نفسه تأكيد اعتقاده بأن (بوتني) 

.(C. I. A)أكثر جدارة بالثقة من وكاالت املخابرات األميركية

السابق  للرئيس  املتصاعدة  الظل  حملة  تــؤدي  أن  املرجح  من 

وحاكم فلوريدا لترشيح الحزب الجمهوري لعام 2024 إلى تفاقم 

الشعبية  القاعدة  من  املحافظني  بني  بالفعل  املتزايدة  الكراهية 

لكونهم ترسانة أوكرانيا للديمقراطية.

شكر  الذي  (زيلينسكي)،  األوكراني  الرئيس  حكومة  هذا  يقلق  أن  يجب 

بينما  الــدوالرات،  بمليارات  يقدر  الذي  كرمهم  على  بغزارة  األميركيني 

حذر من أنه سيستمر في طلب املزيد، قد تكون كلمات (ترامب) السحرية 

إلنهاء الحرب مجرد إخبار أوكرانيا بالتنازل عن كل شيء لروسيا.

يقاتلون  كانوا  فلقد  بسيادتها،  تؤمن  وبالفعل  أوكرانيا  بأن  نقل  دعنا 

بأن  نعلم  أن  يجب  املقابل  وفي  حمايتها،  أجل  من  عام  منذ  ويموتون 

إقناع  على  ــادرًا  ق يكون  ســوف  بأنه  وأعتقد  جيد،  مفاوض   (تــرامــب) 

الطرفني.

 
الحقيقة من خالل مراقبة املشهد 

نجد  ــم  ل  2003 بــعــد  الــســيــاســي 

وأزمــات  ملشكالت   
ً
حــلــوال هناك 

خلق  محاولة  هناك  إنما  ناشئة، 

تبرز  فلم  سابقة،  ألزمة  كحل  أزمة 

حزب  وال  للحل،  وطنية  شخصية 

وال حتى كتلة من الكتل التي تحكم 

للجميع،  مرضيًا   
ً
حال لتوجد  البلد 

على  والتنافس  املحاصصة  فمسار 

لكل  األساسي  الشاغل  هو  السلطة 

غياب  وبالتالي  السياسية،  القوى 

البرملانية  أو  الحزبية،  املعارضة 

خلق  إلى  الذهاب  فكان  الحقيقية، 

وترك  لها،  األنظار  وجــذب  أزمــة 

ما  معلقة،  السابقة  األزمــة  تلك 

خلق تراكمًا من األزمات السياسية 

أزمات  توالد  بزمام  أخــذت  التي 

أزمــات  عنها  نشأت  اقتصادية، 

البطالة  مثل  خانقة،  اجتماعية 

بسبب اعتماد إيرادات الدولة على 

وهو  واحد  ريعي  اقتصادي  جانب 

األخــرى  الجوانب  وتــرك  النفط، 

في  ناجحة  بيئة  وهــي  كالزراعة 

التي  الصناعة  وكذلك  الــعــراق، 

العقد  في  السيما  نجاحات  أثبتت 

املــاضــي،  الــقــرن  مــن  السبعيني 

بعد  الحاكمة  القوى  تلتفت  ولــم 

 
ُ

ِعد
َ

ت والــتــي  السياحة  إلــى   2003

بسبب  واعـــد،  عــراقــي  بمستقبل 

انتشار عواملها في كل أنحاء البلد 

وهكذا  جنوبه،  ــى  إل شماله  مــن 

تشرين،  انتفاضة  جـــاءت  حتى 

السياسية  الطبقة  أيقظت  التي 

اليقظة  جــاءت  لكن  سباتها،  من 

اتخاذ  في  تخبط  رافقها  مفاجأة 

والبرملانية  الحكومية  الــقــرارات 

مرتجلة،  قــرارات  كونها  حيث  من 

ومنها معالجة التظاهرات بالعنف، 

متسرعة،  اقتصادية  وقــــرارات 

وحتى السياسية منها.. 

القائمني  وأمل  املحاصصة  وبقيت 

عــلــيــهــا هـــو مـــا يــســود املــشــهــد 

السياسي، أي غياب الروح الوطنية 

من  البلد  وحماية  النهوض  فــي 

األخطار املحدقة به وقيادته نحو بر 

الحاكمة  الطبقة  من  ظنًا  األمان، 

كسابقاتها  االحتجاجات  هذه  أن 

واملاء  بالكهرباء  للمطالبة  تقليدية 

البلدان  ثاني  في  العمل  ــرص  وف

أوبك،  منظمة  في  للنفط  املصدرة 

دون  ونهارًا   
ً
ليال استمرت  ولكنها 

هي  ميزتها  كون  رغم  وملل،  كلل 

ألي  تبعيتها  وعدم  القيادة  غياب 

خالفًا  دينية  أو  سياسية،  جهة 

تنظيمات  تبنتها  التي  لسابقاتها، 

عن  تختلف  أنها  كما  وأحـــزاب، 

التقليدية  الصيفية  االحتجاجات 

أجــواء  هــكــذا  ــي  ف أسلفنا،  كما 

التي  والتغيير  بالحقوق  مطالبة 

في  املتظاهرين  جموع  بها  تنادي 

ومحاربة  باإلصالح  العراق  عموم 

الفساد، وااللتزام بالقيم والدستور 

واالصرار على رحيل ومحاسبة كل 

بالفساد  املتهمة  السياسية  النخبة 

تقابلها  الـــدولـــة،  أمــــوال  ـــدر  وه

إرادات تتصارع في ما بينها، وهذا 

يجعل الدولة في حالة شلل تام في 

العواصف  أنــواع  مختلف  مواجهة 

املشاعر  عززتها  التي  السياسية، 

للحكومة،  املعادية  االحتجاجية 

الحاكمة  الشريحة  هذه  وإصــرار 

اتبعته  ــذي  ال نفسه،  النهج  على 

طوال أكثر من تسعة عشر عامًا في 

األحزاب  هذه  وظلت  التوافقات، 

وهكذا  القديمة،  السياسية  والكتل 

بدل  2003م  فــي  التغيير  أصبح 

ضاعت  الجديد،  العراق  بنى 
ُ

ي أن 

الطبقة  عند  الوطنية  الهوية  فيه 

تقاسم  في  وانشغلت  السياسية، 

املادية،  واملغانم  السلطوية  املغانم 

الظالم  لقوى  نهبًا  العراق  وبقي 

ونهبًا  وغــيــرهــا،  ـــش  داع ــال  ــث أم

وزادت  ودولــيــة،  إقليمية  ألطماع 

طبقة  نــشــوء  أمـــام  الفقر  نسبة 

نهب  على  تعيش  مترفة  سياسية 

لها،  رادع  دون  البلد  ثروات  وسلب 

أما  املقيتة،  املحاصصات  وعلتها 

من  ــراق  ــع ال لينهض  األوان  آن 

الوطنية  هويته  يستعيد  كي  جديد، 

ثروته  وتكون  األصيلة،  وعراقيته 

خزينة  مؤداها  لجنوبه  شماله  من 

العراق خيمة الجميع.

 
ً

خاصة العراقي  املجتمع  على  مر  ما  إن 

السياسية  الصراعات  نوبات  كثرة  من 

في  كبير  تأثير  له  والخارجية  الداخلية 

لألسر  والعاطفية  النفسية  الصحة 

واألفراد سواء كان الفرد موظفًا ضمن 

كاسبًا  أو  املدني  أو  العسكري  السلك 

وغير ذلك ولهذه التأثيرات آثار جانبية 

بالوقت  يظهر  ما  منها  كبيرة  سلبية 

والــردود  االنفعاالت  طريق  عن  نفسه 

والتحركات ومنها ما يكون بطيئًا نتيجة 

أغلبها  الصراعات  هذه  كون  الكبت، 

الفكري  النمط  لتغيير  خطط  ضمن 

العقل  على  التأثير  خالل  من  للمجتمع 

استهدفت  إنها  إذ  لإلنسان،  الباطن 

بالدرجة األولى البنى التحتية للمجتمع 

لهذه  األول  الستراتيجي  الهدف  كونها 

األنظمة  قطاعات  وكــذلــك  ـــات  األزم

ــــــة والــقــانــونــيــة  ــة واإلداري ــي ــالم اإلع

بشكل  املدنية  والخدمات  والغذائية 

الــواليــات  غــزو  فــي  شهدنا  كما  ــام،  ع

املتحدة وحلفائها للعراق إبان العشرين 

من مارس 2003 بهدف اإلطاحة بنظام 

قوة  هو  قوته  مصدر  كان  الذي  الحكم 

هذا  من  قريبون  إننا  وحيث  الشعب 

مندوبها  عبر  روسيا  طلبت  التاريخ 

«ديمتري  املتحدة  الواليات  في  الدائم 

بوليانسكي» بعقد اجتماع مغلق للتحقيق 

بالكذبة  سماه  الذي  العراق  غزو  بملف 

الشنيعة.

حصل  الذي  العسكري  الغزو  هذا  كون 

للعراق لم يكن إلسقاط نظام البعث بل 

العام  األمن  بمنظومة   
ً
خلال أحدث  إنه 

في منطقة الشرق األوسط.

ملا لهذه األزمات من شدة نفسية مسببة 

اضطرابات عاطفية تظهر ال إراديًا في 

العمرية  الفئات  بحسب  املجتمع  طبيعة 

النضج  على  سلبية  تــوابــع  لها  حيث 

عام  بشكل  والوعي  واملجتمعي  العاطفي 

للفرد  الداخلية  املعايير  على  وحتى 

تشد  عدوانية  أفعال  ردود  تخلف  كونها 

األعصاب وسلوكيات غير مرغوبة.

هــدرًا  لدينا  جعلت  األزمــــات  وهـــذه 

املشاعر  من  كبير  أنبوب  كأنه  عاطفيًا 

األدبية  أعمالنا  في  تلقائه  من  ينفتح 

وحتى  االجتماعي  التواصل  ومــواقــع 

من  وبالرغم  التلفزيونية،  املسلسالت 

أن كثرة هذه العاطفة التي يجب أن توفر 

الطبيعة  من  وتقلل  السالم  من  نوعًا 

العنف  حول  تمحورت  التي  املجتمعية 

إال  املنظمة،  الجريمة  وكثرة  املجتمعي 

أن ما يحدث ال يشي بأي شيء من ذلك..

مثل  جديدة  ظواهر  هنالك  فصارت 

من  االلكتروني»  العاطفي  «االبــتــزاز 

التي  اآلخر  الجنس  تجاه  نظرتنا  خالل 

استكشافية  رحلة  تصيدية،  أصبحت 

التالعب  يتخللها  قــصــيــرة  زمــنــيــة 

باملشاعر.

االحتالل  أو  الغزو  أن  املفيد  باملختصر   

مجازًا)  تحريرًا  سمي  (الذي  و  حقيقة 

لم  سلبية  اجتماعية  ظواهر  خلف  قد 

للنسيج  وخلخلة  بل  سابقًا  معروفة  تكن 

جردة  عملنا  ولو  العراقي  االجتماعي 

حساب لهذه الظواهر لوجدنا أن املجتمع 

العراقي قد وضع على كف عفريت وقد 

مسخت بناه التحتية األخالقية وتغيرت 

ضده  ومورست  األيديولوجية  ثوابته 

أسوأ حرب ناعمة، وبقي حائرًا ومحتارًا 

ما  مر  أحالهما  أمرين  قبول  بني  ما 

بني الركون تحت نير الطغاة أو الركون 

واملــذل  املقيت  االحــتــالل  مذلة  تحت 

إنسانيًا  ال  مقبولني  غير  األمرين  وكال 

لجوهر  ماسخ  وكالهما  أخالقيًا  وال 

اإلنسان وكالهما كاملستجير بالرمضاء 

إلى الزمن  البعض ما زال يحن  بالنار، 

األغبر الذي يصفه بالجميل وهو الزمن 

وتجريد  املسخ  عصر  فيه  ابتدأ  الــذي 

األخالقي  محتواه  من  العراقي  املجتمع 

القيمية وبناه املعرفية وتحويله  وجذوره 

بعدها  لتسهل  بالعصا  يقاد  قطيع  إلى 

عملية التدجني وقد أكمل االحتالل تلك 

الناس  بتحويل بعض  اإلفراغية  العملية 

واهية  بخيوط  ولكن  دمى  مجموعة  إلى 

بال  الحياة  مسرح  على  تتحرك  وهــي 

كاألنعام  فاعلية  وال  محتوى  وال  هدف 

خالية  الكرامة  ًمهدورة  سبيال  أضل  بل 

علفها  هدفها  واإلنسانية  العاطفة  من 

والقيم  األخالق  فوق  العبور  واستسهال 

(السحت)  ــال  امل أجــل  من  املجتمعية 

ومتون  ربوع  جميع  في  الفساد  فانتشر 

الدولة واملجتمع.
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ويبقى قانــون العاصمة وتنظيمه هو الفيصــل في فك التداخل 

والتعــارض الحاصل وتحديــد صالحيات ومهــام كل جهة من 

الجهات.

 بني مسودٍة هنا ومقترح 
ً
فبقي هذا القانون دون تشريع، متنقال

هناك، ومؤيٍد هنا ومعارض هنــاك، كونه يتعارض مع قناعات 

أو مصالح إحدى املؤسسات املعنية به. 

ولعل الحالــة الحاصلة فعليًا من فوضى في إدارة العاصمة هي 

بمصلحة بعض الجهات لعدم وجود نظام ينظم العمل واملهام، 

واملتضرر هو املواطن. 

نحــاول فــي هــذا املقتــرح أن نخــرج عــن النمطيــة املعهــودة 

والنقاشــات التي تحصل في مؤتمرات وورش وندوات مناقشــة 

قانون العاصمة واالستفادة من بعض التجارب العاملية في إدارة 

املــدن الكبيرة (metropolitan) ســعيًا للحصــول على الصورة 

األفضــل إلدارة العاصمــة وذلــك من خــالل تبيــان املحددات 

القانونيــة والتحديات الفنية واإلدارية وأخيرًا مناقشــة تعريف 

العاصمــة وحدودهــا واملؤسســات الفاعلة فيهــا وصالحياتها 

 ملقترح حل لهــذا التداخل من خالل تغييــر منهجي في 
ً
وصــوال

النظرة إلى العاصمة وإدارتها وخدماتها. 

: املحددات القانونية:
ً
أوال

السند الدستوري للعاصمة:

أوضحت املادة 124 من دســتور جمهوريــة العراق الصادر عام 

2005 ”بغــداد بحدودهــا البلديــة عاصمة جمهوريــة العراق، 

وتمثل بحدودها اإلدارية محافظة بغداد.

ثانيًا: ينظم وضع العاصمة بقانون“. 

 2 -التنظيم الدستوري ملبدأ الالمركزية والحكومات املحلية:

رسخ الدســتور مبدأ الالمركزية اإلدارية في عموم صالحيات 

الحكومــات املحلية، وأفــرد الفصل الثاني منــه لتنظيم أحكام 

املحافظــات التــي لــم تنتظــم فــي إقليم وجــاء ضمــن الباب 

الخامس والذي حمل عنوان ”ســلطات األقاليــم“ واحتوى على 

أحكام تتعلق بتكوينها وصالحياتها اإلدارية واملالية ضمن مبدأ 

الالمركزية اإلدارية، وعدم خضوع مجلس املحافظة لســيطرة 

أو إشراف أي وزارة أو أي جهة غير مرتبطة بوزارة. 

  3 -الحكومات املحلية في القانون:

أكد قانون املحافظات غير املنتظمة في إقليم رقم (21) لســنة 

2008 املعــدل وتعديالته علــى الالمركزية اإلدارية وممارســة 

الحكومات املحلية لدورها من خالل ممثلي الشعب في مجالس 

املحافظــات وبصالحيــات واســعة تمنحهم اتخــاذ القرار في 

الشؤون املحلية. 

ثانيًا: التحديات الفنية واإلدارية في إدارة العاصمة:

اإلدارة املحلية ملدينة بغداد

باعتبار بغداد مقر السلطة االتحادية في العراق

املركزية في بغداد وعدم تحديد وفرز املهام والواجبات املناطة 

لكل جهة. 

سن تقديم الخدمات. 
ُ

مع واجبات الحكومة املحلية في متابعة ح

ومحافظة بغداد على استيفاء اســتحقاقاتها املرجوة كعاصمة 

وكمدينة أساســية وكبيرة وفقًا للهيكلية اإلدارية والصالحيات 

والتخصيصات املالية. 

ســتراتيجية موحــدة متفــق عليها لألولويــات وتحديــد املهام 

للمفاصل املختلفة وفقًا للستراتيجية. 

للمواطنني ترتبط برئاســة مجلس الوزراء وفقًا لقانونها الفعلي 

وتهتــم حاليــًا أمانة بغــداد بتوفير الخدمات فــي العاصمة من 

خالل تقديم الخدمات البلدية وتنفيذ املشــاريع الســتراتيجية 

للبنى التحتية ومتابعة تنمية العاصمة بجوانبها الحضرية.

وإن الحجــم الكبيــر للمهــام املوكلــة لهــا يوجب إعــادة النظر 

 إلى عــدم وجود 
ً

بهيكليتهــا ونــوع املهــام املوكلــة بهــا، إضافــة

تشــريع أو قانون يمنح حكومة بغداد املحلية بصفتها التشريعية 

والرقابية صالحية اإلشراف على عملها ومتابعة أدائها. 

) والخدمــات البلدية لألقضية 
ً
في العاصمــة وخارجهــا (أوال

املحيطــة بالعاصمــة (ثانيــًا)، ويشــرف علــى عملهــا مجلس 

محافظة بغداد املنتخب كباقي املحافظات األخرى. 

بغــداد يســكنون وأيضًا منتخبون مــن مدينة بغــداد ويفتقدون 

التمكني الالزم ملتابعة الشؤون الخدمية والبلدية للعاصمة. 

املهــام املوكلة لهمــا من حيث النــوع والكم، ما تســبب بإخفاق 

في األداء ويتطلب إعــادة النظر بهيكليتهما وفقًا للمهام املوكلة 

لهما. 

ثالثًا: الحدود البلدية للعاصمة:

أهمها املخطط اإلنمائي الشــامل وما بينــه املخطط من حدود 

وفقًا للمعايير التخطيطية املتخذة للمخطط. 

الســكاني والعامل البيئي والتنميــة املكانية والخدمات والطرق 

والبنى التحتية وذلك وفقًا للخطة التنموية، ما يتسبب بضرورة 

تحديثه وتطويره وإعادة تحديد لحدود املدينة. 

املدينة وتأثر املدينة بالحدود املرسومة لها. 

قدت الورش واملؤتمرات املختلفــة لها، فالطروحات املقترحة 
ُ

ع

لتحديــد الحدود البلديــة للعاصمة تبدأ مــن تحديدها باملركز 

الحكومــي للمنطقــة الخضــراء لتتغيــر إلــى الحــدود البلدية 

املوجــودة عند كتابة الدســتور إلى الحدود املثبتــة ملدينة بغداد 

ضمن املخطط اإلنمائي الشــامل السابق أو الالحق إلى مقترح 

بلدية بغدادالكبرى. 

املدينة وخدماتها في خارج الحدود املقترحة.

سواء على مســتوى إنشاء الحويصالت الســكنية أو املنظومات 

الخدمية التابعة للمدينة في خارجها كمشاريع الطمر الصحي 

أو محطات التصفية األساســية وغيرهــا من املكونات املرتبطة 

بالعاصمة، والتي لطاملا تسببت بمتعارضات بني إدارة العاصمة 

واإلدارة املسؤولة عن الخدمات خارج حدود العاصمة الفعلية. 

الحــدود البلدية الفعليــة ملدينة بغداد وذلك نظــرًا لالكتظاظ 

الســكاني والزيادة الســكانية وتطــور الخدمات وتقــادم البنى 

التحتيــة والحاجة للتوســعة والتنميــة، ما حال دون االســتيفاء 

بجميع الخدمات املطلوبة للعاصمة. 

كما أن عوامل التوســعة والتطور طاملا تقيــدت بالحدود الفعلية 

املرسومة ملدينة بغداد. 

يمكنهــا أن تكون نواة إلكمال ما عجزت عنه إدارة العاصمة في 

داخــل املدينة ضمن الواقع الفعلي، كمثال على ذلك مناطق أبو 

غريب واملحموديــة والنهروان وما تمتلك مــن مقومات التنمية 

والتطور االجتماعــي والخدمي واالقتصادي أو إنشــاء عاصمة 

إداريــة أو مجمعــات حكوميــة أو غيرها مما له ارتباط مباشــر 

بالعاصمة وإدارتها وهي خارج حدود البلدية الفعلية. 

البلدية للعاصمــة والجزء اآلخر خارج حدودهــا ومنها مقترح 

تنمية املنطقة املحيطة بمطار بغداد الدولي أو مشاريع الطريق 

الحلقي الرابع والذي بات جزءًا من املدينة في حني يفترض أن 

يكون محيطًا بها وغيرها الكثير من املشاريع. 

وليس مقيــدًا بمحددات جغرافيــة (أوال) وكذلــك أن الحاجة 

الخدميــة وضرورات اإلدارة هي األســاس فــي تحديد الحدود 

البلدية ونوع الخدمات املقدمة فيها (ثانيًا)

رابعًا: املقترح:

إعــادة تحديد لحدود املدينــة وإدارة خدماتها البلدية وتفكيك 

مهام إدارة مدينة ومحافظة بغداد بالشكل التالي:

: أمانة بغداد (بلدية بغداد الكبرى): 
ً
 أوال

تقــوم أمانة بغــداد بجميع املهام ”البلديــة“ الخدمية كالنظافة 

واالكســاء للمناطق الســكنية الفعلية والتأثيــث البلدي وتطبيق 

ضوابــط البناء والضرائب والرســوم وفقًا للقانــون، لألقضية 

املختلفة في بغداد ســواء ”داخل مدينة بغداد أو خارجها“ ويتم 

تعريــف حدود العاصمــة بحدودها الجديــدة املطابقة للحدود 

اإلدارية. 

وترتبــط بحكومــة بغــداد املحليــة إداريــًا وماليــًا ومــن حيث 

امليزانية والتشــريع والخطط واملتابعة واختيار املسؤولني عليها 

وتخصيص املوارد املالية الالزمة لها من خالل املوارد املحددة 

لها وفقًا للقانون. 

ثانيا: محافظة بغداد:

وهي املســؤولة على الشــؤون اإلدارية لبغداد بحــدود املحافظة 

اإلدارية وفقًا لفك ارتباط الدوائر املحلية والدســتور والقوانني 

النافذة.

إضافــة إلى مهامهــا كاملحافظــات األخرى في إدارة مشــاريع 

كاملــدارس  لبغــداد  الخدميــة  الســتراتيجية  التحتيــة  البنــى 

واملستشــفيات وغيرها وبالتنســيق وبالتكامل مع وزارة اإلعمار 

واإلسكان والبلديات واألشغال. 

ا ومن حيث الخطط 
ً

وترتبط بحكومة بغداد املحلية إداريًا ومالي

واملتابعة واختيار املسؤولني عليها. 

ثالثًا: هيئة تطوير بغداد

تهتم وتتخصص هيئة تطوير بغداد بالسياســة العامة للعاصمة 

بغداد والشؤون الســتراتيجية ورسم األولويات لتطبيق ومتابعة 

املخطط اإلنمائي الشــامل مــع أمانة ومحافظــة بغداد وكذلك 

تبني املشــاريع الســتراتيجية كإدارة النقل ومشــاريعه، وإحياء 

املناطق التراثية األساســية للمدينة واتخــاذ القرار بخصوص 

تطوير بغداد عمرانيًا وصناعيًا وخدميًا، أو غيرها من املشاريع 

الســتراتيجية ملعالجة التلوث والنفايــات أو تطوير ضفاف نهر 

دجلة أو غيرها. 

وتعتبــر هيئة مســتقلة ترتبط برئاســة الــوزراء إداريــًا وماليًا 

وتنسق مع الحكومة املحلية وفق آلية محددة. 

متطلبات تنفيذ املقترح:

مطابقة للحدود اإلدارية وكذلك محافظة بغداد، بالصالحيات 

املذكورة أعاله مــع إعادة النظر بهيكلية محافظة بغداد وأمانة 

بغداد وهيئة تطوير بغداد. 

والصالحيات والهيكلية الجديدة. 

 عيــد الربيع أو نــوروز ليس عيــدًا عاديًا، 

هــو عيــد سياســي قبــل كل شــيء، لنقل 

هــو عيــد الحرية كمــا يحتفل به الشــعب 

الكردستاني.

وفي املأثور الشــعبي الذي يــروى أن ثائرًا 

امللــك  يقتــل  أن  يعمــل حــدادًا اســتطاع 

الظالــم، ومن هنا ارتبــط النوروز ومعناه 

اليــوم الجديــد باحتفــاالت قوميــة لهــا 

طابعها الكردستاني الخاص. 

 لعيــد الربيــع مضمــون سياســي واضح، 

هكذا أحب النظر إلى هذه املناســبة التي 

بدأت تأخذ شكل عيد قومي.

وقد يكون الجانب الثوري في نوروز ملهمًا 

جدًا ملن يحتفل بهذه املناسبة. 

ولعــل الســؤال املركــزي في حكايــة عيد 

نوروز يدفعنا لطرح هذا الهاجس: إلى أي 

حــد نحن في حاجة إلــى انقالب أخالقي 

جديد يغير طبيعة حياتنا السياســية التي 

تعانــي من مطبــات كثيرة أهمها الفســاد 

 طائلة دون أن ننتفع بها. 
ً
الذي أضاع أمواال

لكــن نوروز املدن قصير العمر، وســرعان 

ما ينطفئ في أيام قليلة. 

بكلمــة أدق يفقد الربيع هويتــه في فضاء 

مدينــة مثل بغداد حيث الصخب والزحام 

وفوضى عبور الشوارع.

فــي مثــل هــذا املســرح البغــدادي تفقد 

نســمات الربيــع الباردة جــزءًا كبيرًا من 

نعومتهــا ثم يداهمنــا هواء ســاخن يعلن 

عــن حضور الصيــف فصلنا االســتثنائي 

املعروف. 

فــي اإلقليــم يختلف وضع الربيــع وعيده، 

فهنــاك تخضــر األرض، وتفــوح رائحــة 

العشــب، ويتحــول كل شــيء إلــى منظــر 

ساحر ملن يعرف كيف يحس بلمسات عيد 

الربيع. 

ال أظن أن الكثيرين خبراء في االنتباه إلى 

الجمال العفوي املوجود من حولنا. 

فــي الغالب ننشــغل عن رؤيــة زهرة تنبت 

علــى الرصيــف، أو نتوقــف فــوق جســر 

لننظــر إلى فالح يعمل فــي أرض صغيرة 

يزرعها بحرص وكأنه يلمس روح األرض.

وكثيــرًا مــا نتجاهــل باقات الخبــاز وهي 

تنتشر في كل مكان من املدن. 

لســنا خبــراء فــي مراقبــة الواقــع لكننا 

خبراء في حديث السياســة وثرثرتها التي 

ال تنتهي.

لــذا أنــا أقــول أن املــرض الذي ال نشــعر 

بأعراضــه الخطيــرة هــو ذلــك الحديث 

الذي يأخذنا إلى صراعات كالمية طويلة. 

إننا كائنات سياســية مدمنــة على حديث 

يومي مكرر يتعلق بإصالح ال يتحقق.

نبقــى نتجادل عــن إنجازات هــذا وذاك 

وفي النهاية لن نحصل على شيء. 

فهــل نفقد بعــد أعــوام قــدوم الربيع ألن 

الصيف الســاخن سيبلعه إلى األبد بسبب 

التغير املناخي الذي سنواجهه بعد سنوات 

قليلة. 

وصفه  في  الــدرس  إطار  عن  يخرج  ال  املنجز  الواقع  أن  إال 

املنهجي املطلوب ال غير، ولعل السبب الحقيقي ال يكمن في 

ملموس  حياتي  واقع  إلى  الدراسي،  املنهج  هذا  تحويل  عدم 

ومنجز على أرض الواقع، وإنما يكمن في هذا البون الشاسع 

حياتنا  في  التطبيق  مستوى  على  األخالقي  السلوك  بني 

اليومية، وبني األداء النظري املطلوب أداؤه مدرسيًا.. 

وإذا كنا نفهم السلوك األخالقي القويم، كونه غير محصور 

بالجسد وبكل ما يخل بالقيم اإلنسانية الرفيعة، ويحمل من 

أضرار سلبية قد يلحق األذى باآلخرين أو يغتصب حقوقهم 

وال  سلبية  صفات  جميعًا  فإنها  إليهم،  يسيء  أو  يستغلهم  أو 

أخالقية في السلوك. 

فإذا عرف عن املعلم أنه يتقاضى الرشى من طلبته، أو يلزم 

طلبته بالدروس الخصوصية، أو كانت األم تستغل جيرانها أو 

زوجها ماديًا ونفسيًا، وإذا ما تبني أن بقال الحي يستغل ثقة 

الناس به، ويرفع األسعار، أو يجيء ببضاعة رديئة، وكذلك 

الطبيب الذي يستغل مرضاه ويلزمهم بأجور عالية، واقتناء 

الدواء من صيدلية بعينها، واجراء الفحوصات واألشعة من 

محال معينة وإذا كذب األب أو املعلم أو الصديق و املسؤول 

في التعامل بوطنية. 

فإن كل هؤالء وسواهم ممن يراهم طالب الدروس األخالقية 

يؤمن  أن  يمكن  فكيف  فيه،  سيؤثرون  اليومي،  محيطه  في 

ويقتنع ويؤدي سلوكًا قويًا في حياته اليومية؟.

العليا  بالجهات  الظن  يحسن  أن  للطالب  يمكن  وكيف 

حميدة.  بخصال  ويتمتع  وطنيًا  يكون  أن  منه  تطلب  التي 

وتقوم  العراقية  املطابع  أصحاب  كل  تتجاوز  التربية  ووزارة 

أخرى  بلدان  في  وسواها  األخالقية  التربية  كتب  بطباعة 

مع أن االستقامة والوطنية تكمنان في إيالء الوطن األهمية 

واالمتياز األول. 

على  األخالقية  التربية  مادة  وأستاذ  الطالب  توقف  ما  وإذا 

مع  وتواصال  التلفزيونية  والبرامج  النشرات  أمام  سواء  حد 

جهازي هاتفيهما، فإنهما سيتوقفان عند هذا الزخم املتزايد 

عن  يتخلى  ال  الفساد  فيه  نجد  وقت  في  الفساد.  إدانة  من 

مساحات  ويأخذ  ويتحدى  يزيد  بات  بل  شغلها،  التي  املواقع 

واهتمامات أخرى. 

ويمتحنوا  ويتصرفوا  يتعلموا  أن  الطلبة  من  نريد  كيف  إذن 

كذلك في مادة دراسية تتعلق باألخالق؟

إن السلوك التربوي القويم، ال يتم وال ينجز وال ينتشر  على 

وفق هذه املادة الدراسية النظرية، وإنما على وفق ما يتحقق 

على أرض الواقع املادي. 

بمادة  الطلبة  تلزم  لم  العالم  دول  معظم  أن  علمنا  وفي 

دراسية أخالقية، وإنما هي توجه املواطن منذ صغره ومنذ 

املراحل األولى لعمره، أال نكذب عليه وال نمارس سلوكًا يتخلى 

عن األمانة أو ممارسة ما هو شائن، مثلما ال تفرق بينه وبني 

أو  آخر  أن أحدهم على دين  ملجرد  وإخوته وأصدقائه  أخته 

لون آخر، وإنما يتم التعامل معهم على قاعدة املحبة والنقاء 

والود والسالم. 

من هنا ينشأ الطفل ونحن مطمئنون إلى سلوكه في امليادين 

كافة، وما دام يتمتع بالصدق واألمانة والصراحة والنظافة. 

لذاته  يحقق  ومستقيمًا  قويمًا  اتجاهًا  يتجه  أن  بد  ال  فإنه 

وللمجتمع كل األمور السليمة على حد سواء. 

في  إلزاميًا  بات  الــذي  األخالقي  الــدرس  أن  نرى  هنا  من 

الخطاب املدرسي لن يأتي بنتائج حميدة عند هؤالء الطلبة، 

وذلك ألن هذا السلوك الذي يقرؤونه ويحفظونه ويتداولونه 

ويمتحنون فيه ال بد أن يتحول إلى واقع ملموس وحقيقي. 



A L S A B A H  N E W S P A P E R12 Sun. 26. Mar. 2023 Issue No. 5644 2023 26

 شــهر رمضان املبارك فــي العالم اإلســالمي 
ُ

يتســم

بصفــة عامة، والعالم العربي على نحٍو خاٍص باملوائد 

عد بعــض أصناف الطعــام والحلوى 
ُ

العامــرة، كمــا ت

 يســتقبل 
ْ

والعصائــر حكرًا على شــهر الصيام، ولكن

مواطنــو معظــم الدول العربيــة رمضان هــذا العام، 

في ظــل ارتفاعات غير مســبوقة، في أســعار الســلع 

الغذائية، وانخفاٍض في القدرة الشــرائية للمواطنني 

في ظل تصاعد التحديــات االقتصادية التي يواجهها 

العالم بســبب الحرب في أوكرانيا، والتي أثرت بشكل 

كبير في مختلف االقتصــادات، وخلقت أزمات كبيرة 

فــي مــا يتصــل بالطاقــة والغــذاء وسالســل اإلمداد 

وغيرها، واملنطقة العربية - كغيرها من مناطق العالم 

- تأثــرت بتلــك األوضاع أيضــًا، والتي انعكســت وفق 

العديد من التقارير، على املوائد الرمضانية.

تضخم ونزاعات وزالزل

فــي الوقــت الــذي تســببت فيه حــرب أوكرانيــا، في 

ارتفاعات غير مســبوقة في أسعار السلع حول العالم، 

 وطأة االرتفاعات في أسعار السلع الغذائية، كانت 
َّ

فإن

شديدة في بلدان عربية بعينها.

فخالل العــام املاضي، فقــد الجنيــه املصري نصف 

قيمتــه مقابل الدوالر األميركي. لذلك قامت الحكومة 

ة بتخفيض قيمة العملــة مرة أخرى في كانون 
َّ

املصري

الثانــي املاضي، ما أدى الرتفاٍع حاٍد في أســعار املواد 

التي يتم استيرادها مثل الحبوب.

وضمــن تقريــر لهــا، عــن ارتفاعات أســعار الســلع 

الغذائيــة، غير املســبوقة في مصر، نشــر موقع وكالة 

 يتضمن 
ً
بلومبــرغ األميركية مؤخــرًا تقريرًا مفصــال

رســومًا بيانيــة أطلــق عليها اســم "مؤشــر الكشــري 

لألسعار". ويخلو طبق الكشري، الذي يصفه مصريون 

بملك األكالت الشــعبية، من اللحوم، ويتكون أساســًا 

من األرز املسلوق والعدس، واملعكرونة، والبصل املقلي 

وصلصة الطماطم مع إضافة الخل وثوم وكمون.

 "متوسط سعر 
َّ

وأشار "مؤشر الكشري الجديد" إلى أن

مكونات هذه الوجبة قد قفز ســنويا بنسبة 58.9 % في 

كانــون األول املاضــي، أي نحو ثالثــة أضعاف معدل 

التضخم السنوي البالغ 21.3 %".

وقد انتشــرت في صفحــات املصريني عبــر منصات 

التواصــل االجتماعــي صــور رســوم بيانيــة مرفقــة 

 تلك الرسوم 
َّ

بعبارة "كشــري ايندكس". وقال املوقع إن

التفصيليــة "تشــرح التأثيــر الواضــح للتضخم على 

الوجبــة املفضلــة للمواطنــني فــي مصــر". وأشــارت 

 "طبق الكشــري الشــعبي لم يســلم من 
َّ

الوكالة إلى أن

ة 
َّ

زيــادة التضخــم الــذي أثر فــي العناصر األساســي

لتحضيره". وأضافت أنه "رغم رخص مكوناته، إال أنه 

ة التي تمر بها 
َّ

لم يكن محصنًا من األزمــة االقتصادي

البالد".

ويأتي ذلــك في وقت اقترحت الحكومة املصرية طهي 

أرجل الدجــاج، وقالت إنها جزء غنــي بالبروتني من 

الدجاج، ويتــم إطعامه عادة للــكالب والقطط. وأثار 

هذا االقتراح من الحكومة غضبا وانتقادات مكثفة.

فوضى سياسية

وبالنســبة للســودان الــذي يعيــش فــي حالــة فوضى 

سياســية منذ 2021، يأتي شهر رمضان هذا العام في 

وقت يشــترك فيه جميع الســودانيني في الشكوى من 

 أسعار 
َّ

ارتفاع تكاليف املعيشــة، وتشــير تقارير إلى أن

جميع األطعمة ومكوناتها وصلت إلى الضعف، مقارنة 

بالعام املاضي.

ويــزداد األمر ترديًا، في دول شــهدت وال تزال تشــهد 

نزاعات مسلحة، مثل اليمن وسوريا، ويشكو اليمنيون 

من ارتفاعات حادة في أســعار املواد الغذائية، وندرة 

في توفرها منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، إذ 

أدت تداعيــات الحرب التي تعيشــها البالد منذ العام 

2014، إلــى واحــدة من أســوأ األزمات اإلنســانية في 

العالم، وفقا لألمم املتحدة.

غيــر أن اعتماد اليمن، في ثلــث احتياجاته من القمح 

على أوكرانيا، أدى الرتفاعات كبيرة في أســعار املواد 

الغذائيــة، فــي ظــل عــدم توافر مــواد مثــل الطحني 

والزيت واألرز ،وفي ظل انقطاع في الرواتب يشكو منه 

كثيرمن اليمنيني.

وفي ســوريا، ال يبدو الوضع بأفضــل كثيرًا من اليمن، 

إذ تشــهد أســعار املواد الغذائية واألساســية ارتفاعًا 

غير مســبوق، وازداد األمر ســوءًا مع الزلزال األخير 

الــذي خلف الكثير مــن الضحايا والدمــار والخراب. 

 أكثــر من نصف 
َّ

ووفــق برنامــج األغذية العاملــي فإن

عانون من انعدام األمن الغذائي.
ُ

السوريني ي

وقبل أيــام ســجلت الليــرة اللبنانية انهيــارًا تاريخيًا 

جديــدًا أمــام الــدوالر األميركــي، فقد تخطى ســعر 

صرف الدوالر الواحــد عتبة الـ 100 ألف ليرة، وبدأت 

املتاجر بتسعير السلع بالدوالر األميركي.

ويعاني األردن من معدل مرتفــع للبطالة يصل إلى 23 

%، بينما بلغ الديــن العام نحو 42.8 مليار دوالر أي 88 

% من الناتج املحلي اإلجمالي.

 حوالــي 80 باملئة من 
َّ

وبحســب تقديــرات أممية، فــإن

سكان غزة يعتمدون على املساعدات الدولية اإلنسانية 

بســبب الفقر وارتفاع معدالت البطالة وعوامل أخرى 

ناجمــة إلــى حــد كبير عــن الحصــار املفــروض على 

القطاع منذ 16 عامًا.

املغرب العربي: تظاهرات ضد الغالء

في شــهر شــباط املاضي احتج عشــرات املتظاهرين 

أمــام البرملان املغربي ضد غالء أســعار املعيشــة، إذ 

ارتفعــت أســعار الســلع الغذائية بمــا فيهــا الخضار 

وفــق   %  16.8 بنســبة  والحليــب  واللحــم  والفواكــه 

املندوبيــة الســامية للتخطيط (هيئــة حكومية مكلفة 

باإلحصائيــات). وكانت جهات حكوميــة عزت ارتفاع 

األســعار إلــى موجة الجفــاف والبرد التــي أثرت على 

القطاع الزراعي، في حني قال تقرير صادر عن البنك 

الدولي إن هناك فجوة كبيرة في أسعار املواد الغذائية 

بني املنتجني وتجار التجزئة.

وتشــهد تونــس منــذ أشــهر نــدرة فــي بعــض املــواد 

االســتهالكية األساسية مثل السكر والبيض والحليب، 

كمــا أن إنتــاج املــواد الغذائية التي تعتمــد في صنعها 

على السكر مهدد بالتوقف، بسبب عدم تزويد املصانع 

بمادة السكر بشكل مستمر.

وفي الجزائر أعلنت الســلطات ضــخ 30 ألف طن من 

اللحوم املســتوردة من الخــارج، في األســواق املحلية 

عشية حلول شــهر رمضان املبارك، وحددت أسعارها 

ملســاعدة العائالت محدودة الدخل على االســتهالك. 

يأتــي ذلك في وقت ســجلت فيه أســعار بعض الســلع 

قفزات كبيرة، فاقت املئة في املئة على بعض األنواع.

وفي موريتانيا، أدى ارتفاع األســعار إلى إقبال الطبقة 

املتوسطة على "دكاكني الحكومة" التي تعرض مختلف 

الســلع بسعر مخفض، في وقت تشهد فيه البالد بوادر 

أزمة خبز.
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فالصــوم تربيــة روحية تســمو بنفس 

اإلنســان عن الشــهوات، ويدفعه إلى 

االنطالق في آفاق الخير لتعمل الروح 

عملها في سعادة املجتمع، على الرغم 

ممــا يتلقــاه الصائم فــي صيامه من 

تعب وعناء.

 الصــوم يحرر النفس 
َّ

ومــن املعلوم أن

مــن املطامــع واألهــواء والشــهوات، 

ويربــط نفســه بالله ســبحانه وتعالى 

خالق كل شــيء ومالكه، ويقيد إرادته 

بإرادة الله سبحانه وتعالى وحده ومع 

مــا فيه مــن جــوع وعطــش وحرمان، 

فهــو يحررنــا مــن العبوديــة، إذ فيه 

 على عبودية الطعام والشــراب 
ٌ
تمــرد

والحياة الرتيبة.

مــن هنا كانــت نفس الصائم أســمى 

النفوس، وأجودهــا بالعطاء، وأقربها 

إلى قلوب الناس في الحرية الحقيقية 

 يســتطيع اإلنســان الســيطرة على 
ْ

أن

أهوائه، ونوازع الخير والشر، والصوم 

شــهر عمــل وجــد واجتهــاد الشــهر 

فتــور وكســل فمــن اإلســاءة لفريضة 

 تكون مدعــاة إلى التراخي 
ْ

الصوم أن

عن العمــل فهو جلد وصبر يتســلح به 

املؤمن بقوة اإلرادة فينشط إلى العمل 

وينطلــق إلى مياديــن الكفاح ليمألها 

بالجد املثمر والسعي البناء.

وفي الحديث القدســي الشــريف وفي 

بــاب وجــوب صــوم رمضــان، وبيان 

فضــل الصيــام، ومــا يتعلق بــه، قال 

رســول الله ملسو هيلع هللا ىلص: )كل عمــل ابن آدم له 

إال الصيــام فإنــه لي، وأنــا أجزي به، 

والصيــام جنــة، فإذا كان يــوم صوم 

 
ْ

أحدكم؛ فال يرفــث، وال يصخب، فإن

سابه أحد أو قاتله؛ فليقل إني صائم، 

والذي نفــس محمد بيــده لخلوف فم 

الصائــم أطيــب عنــد اللــه مــن ريح 

املســك، للصائم فرحتــان يفرحهما، 

إذا أفطــر فرح بفطــره، وإذا لقي ربه 

فرح بصومه).

 الصوم عبادة خالصة 
َّ

ومعنى ذلك أن

 
َّ

أن شــك  وال  وتعالــى،  ســبحانه  للــه 

 
َّ

العبــادات كلهــا للــه عز وجــل، ولكن

املعنى الخاص الــذي يتحقق بالصوم 

تــرى  ال يوجــد فيهــا، فهــي عــادات 

وتشــاهد، والصوم ال يراه إال ربه، وال 

يحرســه ســوى ضمير، وكلها عبادات 

تجــد من النفس مــؤازرة، ومن الطبع 

معونــة ومعاونــة، ولهذا اختــص الله 

ســبحانه وتعالــى بثــواب ال يعلمــه إال 

سواه.

 من صام 
َّ

وأخيرًا، نســتطيع القــول إن

شهر رمضان املبارك إيمانًا واحتسابًا 

لله عز وجل وهو واٍع ألسرار تشريعية، 

 
ً
ومتدبــر لحكمتــه خــرج منــه مكمال

بأقوى  ومــزودًا  الفضائــل،  بمهمــات 

 
ً
ــة، ومحمــال

َّ
عوامــل التربيــة الخلقي

بمكارم األخالق.

فسبحان الخالق العظيم منشئ الكون 

ومدبره ولكل ما فرضه على اإلنســان 

حكمــة بالغــة األهميــة والعمــق، وما 

أوردناه مــن حكمة الصيــام إال النزر 

القليــل. ومــرة أخــرى نقول: ســبحان 

الخالق العظيم.

ففــي  للكلــى،  جــدًا   
ٌ

مفيــد والصيــام 

الصيام ينقطع اإلنسان عن شرب املاء 

ملدة 12 – 14 ســاعة تقريبًا، ويســتطيع 

اإلنســان تحمل هــذا االنقطاع بســبب 

وجود مخزوٍن كاٍف في الجســم، ويفيد 

 
ً

 يعيطها فرصة
ُ

هذا األمــر الكلى، حيث

لالســتراحة والتخلص مــن الفضالت 

والســموم، كما تزيد نسبة األمالح في 

الجســم، مثل: الصوديوم والبوتاسيوم 

وتقــل نســبة الكالســيوم وهــذا األمر 

يســاعد فــي التقليــل مــن الترســبات 

الكلسية في الكلى.

الجســم  أعضــاء  أهــم  مــن  فالكلــى 

التــي تعمل علــى تصفية وتنقيــة الدم 

وإفــراز البــول مــن الــدم، باإلضافــة 

إلــى موازنــة الحموضــة والقلويــة في 

الجســم، وحماية الكلى من الفشل هي 

الخطــوة املهمة التي يســعى إليها 

الكثير لتجنب سلسلة طويلة من 

األمراض.

ويعد اضطراب وظائف الكلى 

والفشل  الكلوية  والحصوات 

الكلــوي من أكثــر األمراض 

اآلونــة  فــي  شــيوعًا 

ناتجة  وهــي  األخيــرة، 

عــن الكثير من العادات 

يمارســها  التي  الخاطئة 

اإلنســان خــالل يومــه، ما يــؤدي إلى 

ظهور األمراض املتعلقة بالكلى.

مرضــى الكلــى مــن الفئــات التــي قد 

تتعرض للضرر جراء الصيام في شهر 

رمضــان، إذ يســبب لبعضهم اإلصابة 

بمضاعفات خطيرة، وينقسم املرضى 

لفئات متعــددة يجب عليهــم الخضوع 

قبــل  املختــص  الطبيــب  الستشــارة 

الشــروع في الصيام لتجنــب أي ضرٍر 

خالل ساعات الصيام.

ولضمــان صيــاٍم آمٍن ملرضــى الكلى؛ 

التغذيــة  بأســاليب  االلتــزام  يجــب 

الســليمة ملرضى الكلــى، فعلى مريض 

علــى  الحــرص  عــاٍم  بشــكٍل  الكلــى 

تنــوع طعامــه اليومــي وتوازنــه وعدم 

إهمال وجبة الســحور حتــى ال يضعف 

جســمه. فمرضــى الكلــى بحاجــة إلى 

ســعرات حرارية أكثر من األشــخاص 

العاديــني، ويجــب الحــرص على عدم 

ارتفــاع األمــالح لديهــم مــع اإلقــالل 

مــن األطعمة التــي تحتوى على نســبة 

عاليــة مــن الصوديــوم والبوتاســيوم 

والفوســفور خاصــة خــالل رمضــان؛ 

 بنســبة كبيــرة 
ٌ

فالصوديــوم متواجــد

فــي ملــح الطعــام، والبوتاســيوم فــي 

بعض الخضــراوات مثــل (الطماطم، 

البطاطــس، الباميــة، وجميــع األوراق 

الخضراء) وبعض الفواكه مثل (املوز، 

البرتقــال، املانجــو، التمــر، املشــمش 

والخوخ والبطيخ األصفر "الشــمام")، 

أما الفوســفور فيوجد فــي البقوليات، 

واملكســرات  الغازيــة،  واملشــروبات 

علــى  ويجــب  ومشــتقاته،  والحليــب 

املرضى الذين يتناولــون الحبوب التي 

تعمل على تخفيض مســتوى الفوسفور 

بالدم أخذها أثناء الوجبة وليس قبلها 

أو بعدها.

ولكل مرٍض من أمراض الكلى أســلوب 

التغذيــة الخــاص به خــالل رمضان؛ 

فمرضــى القصــور الكلوي فــي مرحلة 

مــا قبــل الغســيل إذا ســمح الطبيــب 

املعالج لهــم بالصيام فعليهــم التقليل 

من تناول األغذية الغنية بالبروتينات؛ 

حيــث يســبب اإلســراف فــي تناولهــا 

جهــدًا زائــدًا علــى الكلية ويــؤدي إلى 

فشــل الكليــة نهائيــًا، كمــا يــؤدي إلى 

زيادة املواد السامة الناتجة عن هضم 

البروتينــات (اليوريا) بالجســم، على 

عكــس مرضــى الغســيل الكلــوي فهم 

بحاجــة إلى زيــادة البروتينات خاصة 

الحيوانية، فعند عملية الغســيل تخرج 

بعض البروتينات األساسية التي يجب 

تعويضها باألغذية.

ويتعــني على مرضى الكلى بشــكل عام 

الحــرارة  لدرجــات  التعــرض  عــدم 

العاليــة أثنــاء الصيام، وتجنــب تناول 

كأٍس  واســتخدام  املالحــة،  األطعمــة 

لشــرب املاء حتى ال تزيد كمية السوائل 

عــن املطلــوب، كمــا يجــب التقليل من 

تناول الحلويات مع الحرص على تناول 

األطعمة قليلة الدهون؛ فمرضى الكلى 

لديهم فرصــة أكبر لإلصابة بأمراض 

القلب والشرايني.



أفتتح في صالة الشــعب للفنون الجميلة بدمشــق منذ أيام قليلة املعرض التشكيلي "آالم"، والذي ضم أكثر من 

ــدت تجارب عديدة لفنانني ســوريني.  جمع املعرض الفنانني التشكيليني من 
ّ

ة جس
َّ

خمس وســتني لوحة تشكيلي

محافظات سورية عديدة منها دمشق، وريفها، والسويداء، ودرعا والقنيطرة، وحملت لوحاته في معظمها روح 

ة جراء الزلزال الذي أصاب البالد وشكل كارثة كبيرة على البشر والحجر.
َّ

الكارثة اإلنساني

ة، مستوحاة 
َّ

ة من مختلف املدارس التشكيلي
َّ

ة وتقنيات لوني
ّ

ة بأساليب فني
ّ

 تميزت اللوحات بحملها معاني إنساني

ة. 
َّ

ة والبصري
َّ

من وقع الكارثة، على صعيد املواضيع والتكوينات اللوني

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

ــة 
َّ

ــة األزلي
َّ

فــي العمــارة، تلــك املدينــة الجنوبي

ة مدينة شــرقية قط، 
ّ

الهادئــة، التــي ال تشــبه أي

بسبب موقعها الجغرافي الخيالي حيث تغفو على 

ة شاســعة املنظر والجمال، مشهد 
َّ

مســاحة مائي

ة، وحيــث طبيعتهــا 
َّ

أشــبه بالرؤيــة الرومانســي

الســاحرة، وأهوارهــا التــي تطفــوء عليهــا تلك 

البيــوت املصنوعة مــن قصب البــردي بصياغة 

ة، وأمامها تســبح تلك املشاحيف 
َّ

ة وحرفي
َّ

جمالي

ة، التــي طاملا 
َّ

هــا حيــوات مائي
َّ
ــة، وكأن

َّ
الفلكلوري

تغزل بها الشــعراء، وتغنى لهــا املطربون، والتي 

أنجبــت العديد من فطاحــل األدب والفن والعلم 

في العراق.

ة 
َّ

ة والنفســي
َّ

كانــت تلــك أولــى الدوافــع الروحي

ة املبكــرة، التي 
َّ

ة، والبدايــات الطفولي
َّ

اإلنســاني

بلــورت مــن والدة وإنطــالق فناننا عبــد الكريم 

حسني األســدي، (مواليد 1962)، الذي سرعان 

ما تأثر بأعمال فناني مدينته العمارة، حينذاك، 

وهــم كل مــن الفنانــني: عبــد الرحيــم البياتي، 

وناجي حســني، وصبيح عبــود.. وغيرهم، الذين 

رأوا فيــه كذلــك البــذرة والقابليــة الكبيــرة في 

ــم منهــم الكثيــر مــن تجاربهم 
ّ
الفــن، وقــد تعل

 عن الدعــم الكبيــر والدور 
ً
ة، فضــال

ّ
الشــخصي

 في 
ُ

الرائع للفنان املرحوم عاصم نجم، مدرســه

م له مرســم املدرسة 
ّ
املرحلة املتوســطة، إذ ســل

بأكمله، وترك له الحرية املطلقة للعمل فيه. 

وبــدأ، األســدي، منــذ طفولتــه يحاكــي الطني، 

عندما كان بيته قريبًا للنهر، وهو يصنع األشكال 

املتنوعــة التــي يراهــا مناســبة وقريبة لنفســه، 

وكان يحصل علــى أجود أنواع الطــني ليعمل بها 

تماثيل لشــخصيات معروفة مختلفة فوق ســطح 

الدار، كذلك لم يســلم إســفلت شوارع منطقته، 

ة عليها.
ّ

وجدرانها، من رسوماته الطباشيري

وبالوقــت نفســه كان يمــارس تعلــم فــن الخط 

العربــي، مــع صديقــه الفنــان املعــروف رعــد 

الدليمــي، وكان كذلــك للخطــاط عبــد الرضا 

القرملــي، فــي مدينــة العمــارة، األثــر البالــغ 

واألساســي في تعرفه وحبه للخط العربي، وبعد 

ذلــك دخوله فــي إحــدى دورات الخــط العربي 

التي كانت تقيمها جمعية الخطاطني العراقيني/ 

املركــز العــام فــي بغــداد وباشــراف الخطاط 

 عن 
ً
الكبيــر عباس بغــدادي ســنة 1990، فضال

التدريب املتواصل على كراســة الخطاط الكبير 

هاشم محمد البغدادي.

لقد كانت بدايات األســدي في الرسم خصوصًا، 

منذ الدراسة االبتدائية، وكانت ألعمال الفنانني 

صــالح جيــاد ووليد شــيت وطالب مكــي، والتي 

كانت تنشــر فــي كل من (مجلتــي) و(املزمار)، 

الــذي كان ينتظر صدورهما بشــغف كبير، األثر 

العميق والكبير في نتاجاته األكاديمية الالحقة، 

حيــث كان يحاكــي أعمالهم ودراســتها بكل تأٍن 

وإتقان، مع شــقيقه األكبر الفنان جمال األسدي 

هه األول، واللذين اكتسبا 
ّ

مه وموج
ّ
والذي يعده معل

خبرة كبيرة من هذه األعمال.. كما مارس الرسم 

بالزيت على القماش ألول مرة عام 1975، عندما 

كان طالبًا في الدراســة املتوســطة.. ومشاركاته 

البارزة في جميع املعارض املدرســية، التي كانت 

بالنســبة له تشــبه أيــام األعياد واألعــراس، بل 

أســعد.. بعدها أخذ يحاكي أعمال الفنان الكبير 

فائق حســن، التــي كان لهــا أيضًا األثــر الكبير 

والفاعل في تطوير قابلياته الحرفية في الرســم 

الزيتي، ومنحه خبرة إضافية واســعة فيما بعد، 

في لغة اللون ورمزياته والخط الســريع واإلنشاء 

املتوازن وامللمس البصري.

 عن اهتمامات األســدي الفكرية األخرى، 
ً
فضال

في األدب واملسرح والشــطرنج..، وقد شارك في 

جميع املسرحيات واألوبريتات في مدينة العمارة 

للفترة بــني عامــي 1976 و1980 كمصمم ومنفذ 

لإلنارة أما بالنسبة للشطرنج فقد أسهم بجميع 

البطوالت داخل وخارج محافظة ميسان، للفترة 

مــن 1980 إلــى 1982 وقد فاز فــي بطولة العراق 

األولى في الشطرنج عام 1981.

وفــي عــام 1984، نقــل األســدي وظيفتــه مــن 

العمــارة، إلى دائرة الفنون التشــكيلية في وزارة 

الثقافــة واإلعــالم، في بغداد، ونســب مشــرفًا 

ًا على قاعات العــرض الفنية التابعة للدائرة 
ّ

فني

مــا بني قاعــة الرشــيد ومتحــف الــرواد ومركز 

الفنــون، وهنــاك كانت له محطــة مهمة جدًا في 

مســيرته الفنية، حيث دخل، دورة خاصة للرسم 

والتصميــم ملدة ســنة فــي دار التراث الشــعبي، 

الدراجــي  يحيــى  املرحــوم  الفنــان  بإشــراف 

والفنانة هناء مال الله وفنان مصري اســمه عبد 

الفتــاح، وكان أيضا للفنان يحيــى الدراجي دور 

كبير آخر في تعليمه أســاليب جديدة في الرسم 

 عن اطالعه عن كثب، 
ً
واللــون والتصميم.. فضال

علــى جميع األعمــال األصليــة للفنانــني الرواد 

والتجــارب التشــكيلية األخرى، ومشــاركاته في 

ة. 
َّ

جميع املعارض الجماعي

وفي عام 1998، اســتقال األســدي، مــن الدائرة 

ليواصل دراسته، ويتفرغ كليًا للرسم، في كل من 

معهد وكليــة الفنون الجميلة فــي بغداد، وبعدها 

ينقل خدماته الوظيفية إلى مالك وزارة التربية، 

مدرســًا للتربيــة الفنية، فــي إحــدى إعداديات 

البنني فــي بغداد، ليبتدئ بخلــق أجيال جديدة، 

تحمل بــذرات الذائقة الجمالية، تخدم املجتمع.. 

حتى إحالته على التقاعد مؤخرًا.

وقــراءة ســريعة ملســيرة الفنــان عبــد الكريــم 

األسدي، حســب ما ملسته جليًا من خالل زمالتي 

 ،
ً
وعالقتي الوظيفية والفنيــة القريبة معه طويال

هو تأثره املباشــر والعميق بأسلوب الفنان الكبير 

الســريعة،  الفرشــاة  كضربــات  حســن،  فائــق 

ــة.. وغيرها، كمــا أفاد كثيرًا 
َّ

ووضــع الكتل اللوني

من ممارســته لتجربــة محاكاة أعمــال الفنانني 

املستشــرقني، الــذي كان يشــتغل عليهــا لصالح 

كاليريات الفنية واملراســم الخاصــة.. كان ذلك 

طــوال العقديــن الثمانيني، والتســعيني.. بعدها 

خــاض تجربة فنية جديــدة اتســمت بالحداثة، 

واملزاوجــة التعبيريــة ما بني املدرســة التكعيبية 

وفق رؤيته الخاصة، تارة.. واملدرسة التجريدية، 

تــارة أخــرى.. حيــث أدخــل الحروفيــات الحرة 

وإشارات الطالســم املتنوعة وعالمات رياضية 

مختلفة.. إلخ. 

بعدهــا رجع، األســدي، للرســم األكاديمي بقوة 

واشــتياق في اســتلهامه لالنطباعيــة العراقية، 

وعودة لتناول صور ذكرياتــه في منطقة األهوار 

وتفاصيلهــا، ولكنه هــذه املرة كان أكثــر، تميزًا 

انطباعياتــه  تنــاول  طريقــة  فــي   
ً

ــة
ّ

وخصوصي

الخاصة، ومحاولة خروجه من معطف اآلخرين، 

واللجــوء  التقليديــة،  املحــاكاة  عــن  واالبتعــاد 

للشــفافية اللونيــة الســاحرة املتميــزة، وكأنهــا 

رسمت بألوان معجونة بتراب العراق، واالختزال 

التجريــدي الجميــل واختياره الزوايــا املتوازنة، 

وذلك من أجل أن يرســم له هويــة فنية، وبصمة 

خاصــة وحضــورًا متميزًا، تكــون أكثر شــموخًا 

 في املشهد التشكيلي عمومًا.
ً
ورسوخًا وتفاعال

والفنــان األســدي، عضــو فــي كل مــن: نقابــة 

الفنانني العراقيني. وجمعية الفنانني التشكيليني 

العراقيني. وجمعية الخطاطني العراقيني.

شــارك في أغلب املعارض الفنية: التــي أقامتها 

دائــرة الفنــون التشــكيلية فــي منذ عــام 1987. 

ومعارض النشاط املدرسي في مديرية الرصافة 

جماليــة.  نوافــذ  مجموعــة  ومعــارض  األولــى. 

واملهرجانــات الفنية التي أقيمت فــي إعداديته. 

وفــي عــام 2012 حصــل علــى درع اإلبــداع مــن 

مديرية النشــاط املدرســي في الرصافة األولى 

وذلك تقديرًا ألعماله وملشــاركاته املســتمرة في 

جميع املعارض.

15

14

17

هو التضاد بني األشياء الذي ال يمكن التوسط بينها، لذا إما 

أن تكون موجودة وإما غير موجودة، فاملوجب والســالب كما 

قال أنجلز يتنابذان تمامًا، والسبب والنتيجة يقف كل منهما 

 الثقافة 
َّ

ــر بأن
ّ

لآلخــر في حالة تناقض صارم. وهذا ما يفس

في الظروف املتقهقــرة التي تمر بها املجتمعات وفي فوضى 

املتغيــرات التي ال تعد وال تحصى هــي أول من يتراجع وآخر 

مــن يتعافى. عندما كنا نردد أســماء املكتبــات املوجودة في 

البلد كنــا نقولها بحميمة مثلما نردد أســماء أهلنا وأحبابنا 

وأصدقاءنا فنحسبها ضمن تعدادنا السكاني لهذا كنا نتلقى 

ع أهله وأحبابه وأصدقاءه. 
ّ

خبر إغالقها بحزن من يشي

شعور بالفقد ينتابك ال ريب حول مصير املكتبات التي تتخذ 

قرارها بإغالق أبوابها إلى األبد. فاملكتبات أيضًا ترحل عن 

أوطانها ألنها تجد نفسها في املكان الخاطئ.

رغــم أنه ال يقرأ وال يكتب.. إال أنه خبير في املالبس املســتعملة واألحذية، وبإمكانه تثمــني حاجته بمجرد فرزها، معتمدا على 

أسماء املاركات العاملية. يقول وسام الواسطي وهو صاحب محل صغير في سوق الكوت الكبير للحاجيات املستخدمة إنه يعمل 

 وحسب قوله لـ"الصباح"، ال 
ً

في هذا املجال منذ الصغر، وتولدت لديه الخبرة بسبب مهاراته في تقييم املاركات العاملية، مثال

يمكن بيع أحذية من ماركة عاملية بســعر مناســب وفي متناول الجميع، كونها تأتي بأســعار مرتفعة من املصدر، فالبالة ليست 

عشــوائية، فيها نوعيات عادية لكن بحالة جيدة وفيها الكريمة والســوبر كريمة والسبيشــال واالوت لتكل، حسب قيمتها وتباع 

بالوزن ثم نفرزها ونعمل على تنظيفها.
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د املدخالت
ّ

توح

ــار ماجــد البهادلي 
ّ

الناقــد العراقــي الدكتور جب

ات 
ّ

مات الفعلية ألبجديــات آلي
َّ
يقــول إن: من املســل

الِقرائــي  ــي 
ّ

التلق الواعيــة، وجماليــات  القــراءة 

 مفهوم القراءة اإلدراكية الفاحصة في 
ّ

النابــه، أن

 حقيقــي واٍع بمدركات الحدث 
ٌ

 ذاتها، هي فعل
ِّ

حد

 فعــٍل طبيعي 
ِّ
ــي القرائــي، وهــي مثيــر لــرد

ّ
النص

عادي، أو قصدي إنتاجي اســمه الكتابة اإلبداعية 

ي 
ّ

الناتجة عــن أثر كيميــاء عملية التفاعــل والتلق

 
ُ

القرائــي. وأضــاف أن التأكيد والتســليم ملــا قاله

سعِت 
ّ

ما ات
ّ
ري بعبارته الســياقية الشهيرة :(كل

ّ
النف

ســعت آفاق 
ّ

ما ات
ّ
 كل

ّ
)، أي

ُ
 ضاقــِت الِعبــارة

ُ
الرؤيــة

 
ُ

ل
ُ

ــب
ُ

ــي الواعي، ضاقت س
ّ

الكتابــة وصفحات التلق

حِكمت مســالكها املوضوعية 
ُ
أ

َ
الكتابــة النوعيــة، و

 وتقويمــا، وعلى وفق ذلــك املعيار 
ً

ــة جــودة
ّ

والفني

 
ّ

ي الفعلي املنشــود يــرى البهادلي إن
ّ

الذهني للتلق

القــراءة التخصصيــة الدقيقة ألي جنــس قرائي 

وِئل الفكر 
ُ

من أجنــاس الكتابــة اإلبداعية، هــي م

ــي. وهَي فــي الوقت 
ّ
ومصــدر فلســفة اإلبداع الفن

ًا 
ّ

ــًا ورؤيوي
ّ

ــي امللمــوس بصري
ّ

ذاتــه العصب الحس

ة 
َّ

عبر ِفعليات الفواعل الذاتية التي تفرزها أسلوبي

 
ً

ي (الكاتــب)، نتيجة
ّ

ي للقــارئ املتلق
ّ
التعبيــر الفن

مللكة اســتعداده الفطري وحصيلة مثابرة اكتسابه 

د 
ّ

املعرفــي (االبســتمولوجي). وهــي قاعــدة توح

ي. 
ّ

ة للتلق
ّ

املدخــالت الذهنيــة واملخرجات الحســي

 القــراءة التخصصيــة املكينة ألي 
َّ

ومــن ثــم فــإن

ي، بل 
ّ

ضعــف املتلق
ُ

ثقافة ما، ماديــة أو معنوية ال ت

ص 
ّ

ثري أفانني اإلبــداع الفعلي بالتخص
ُ

هــي التي ت

 بتالبيب أذيال 
ُ

مســك
ُ

الدقيــق للكتابة، وهي التي ت

ع من عمق خطوط 
ّ

ة، وتوس
ّ

واقعة الحدث املوضوعي

ة التعبير الفكري للكاتب 
ّ

ِمســاحاِت فضاءات حري

ي. 
ّ

املتلق

 ومثل هــذا التســليم التوصيفــي ملفهــوم القراءة 

ــة في إثراء 
ّ

ــة. الذي لــه أهميته املعرفي
ّ

التخصصي

ــعِب آفاقه عوامله 
ُ

الفعل اإلبداعي للكاتب وتنمية ش

دة يضعنــا نقديًا وفلســفيًا أمام 
ّ

اإلنتاجيــة املتعــد

ة 
ّ

صي
ّ

 القراءة التخص
ّ

حقيقة الســؤال التالي: هل إن

ــص املعرفي 
ّ

البحتــة لثقافــة من ثقافــات التخص

 القــراءة التنوعية الشــمولية 
َ

لغــي دور
ُ

اإلنســاني ت

عها 
ّ

 مــن رصانة وســطوة تنو
ُ

ضعــف
ُ

دة، وت
ّ

املتعــد

الواسع املتني؟  

ــة 
ّ

عــة، هــي ثقافــة كلي
ّ

 القــراءة املتنو
ّ

 أن
ّ

   ال شــك

دة، 
ّ

موســوعية شــاملة ال جزئية تخصصيــة محد

 علــٍم بطــرٍف، أو األخذ 
ّ

مــا هي األخــذ من كل
ّ
وإن

 حديقة زهــرٍة؛ من أجل صناعــة إنتاجية 
ّ

مــن كل

تخليقيٍة تكامليٍة واسعٍة. قد تذهب بالقارئ الناقد 

ص 
ّ

ــة التخص
ّ

أو الكاتــب الواعــد بعيدًا عن خاصي

الحقلــي الدقيق إلى منطقــة العموم الجمعي وفقًا 

صــي ينتمــي إلــى الكل 
ّ

 الجــزء التخص
ّ

ملفهــوم أن

ة 
ّ

عي، وال يتعارض مع أنساقه الخفي
ّ

التكاملي التنو

ي 
ّ

ة لجماليــات التلق
ّ

ــة، والحقيقــة املعرفي
ّ

واملتجلي

 القراءة االختصاصية 
ّ

الفكري الذاتي. ويضيف أن

د بثقافة مادٍة فكريٍة أو 
ّ

حد
ُ
ذات الطابع النوعــي امل

ة في 
ّ

لغي دور القراءة التنوعي
ُ

نة ما ال ت
ّ

إنســانية معي

عمليــة التلقــي الذهني في الــزاد املعرفي، بل هَي 

تنظيم وإســناد وتعضيد وتأكيد ملســارات القراءة 

 مباشر 
ّ

التنوعية الرصينة، واســتئناس معرفي ثر

ضــاف إلــى رصيــد مكنونــات أدواتهــا اللغويــة 
ُ

ي

وبنيتهــا األســلوبية التركيبيــة في شــتى املجاالت 

ثري الخطاب 
ُ

ــة التي ت
ّ

ة والجمالي
ّ

اإلبداعية والفني

 ما هو جديد نافع. 
ّ

ي بكل
ّ

النص

مرآة عاكسة

األكاديمــي واألديب الجزائري عزالدين جالوجي 

يقــول إن: القراءة عمليــة عقلية معقــدة، بقدر ما 

تحتاج إلى مستوى من املعرفة، تحتاج إلى مستوى 

كبيــر من الوعــي، ومع االنفجــار املعرفي الرهيب 

صــارت القراءة إكســير الحيــاة، وصــار القارئ 

واملتلقــي محــور املعرفــة األســاس فــي كل العلوم 

والفنون، وال شك أن اآلداب ومنها الشعر والرواية 

من أبــرز الفنــون التي مــازال لها التأثيــر القوي 

فــي حياة النــاس، ســواء بتلقيها مباشــرة أو عبر 

وســائط، كاألغنية مثال، وألننا في واقعنا العربي 

عجزنا عــن أن نجعــل القراءة هاجســنا املركزي 

واألساســي، راحت فنون قولية كبــرى تندحر من 

املشهد القرائي، وعلى رأس ذلك كله الشعر، ولعل 

السبب فيه، فهو الذي حمل بذور عزلته وانكماشه. 

وقــد راح يوغل فــي التغريــب واإلبهام، ويشــرنق 

نفسه بطالسم ال قبل إلنسان اليوم بفك شفراتها، 

وهو املمــزق بني أعباء الحياة الكثيــرة، ومنه فقد 

ظــل الشــعر حكرا علــى نخبــة النخبــة، بما جنى 

على نفســه، في حني راحت الرواية تمتد لتكســب 

إليها ماليني القراء، الذي صــار كثير منهم كتابا 

لها أيضــا. ويضيف: ومــا ذلك إال بمــا تتوفر عليه 

مــن قدرة عجيبة علــى التعبير عن اإلنســان وعن 

كل عواملــه، وبما وفرته لنفســها من آليات تبســط 

عمليــة التلقي، أو على األقل تراعي كل مســتويات 

القــراءة، وهي بهــذه القدرات الســحرية امتصت 

كل األجنــاس األدبيــة ومنهــا الشــعر ذاتــه الذي 

ســبقها في الظهور، وامتصت كل العلوم والفنون، 

ومنهــا املوســيقى والفنــون التشــكيلية، ومازالت 

تختــرق آفاقــا جديــدة وترتــاد جــزرا مجهولة ال 

نــدري إلى أين تمضــي بها، وعبرت عن اإلنســان 

فــي كل حاالتــه، فانطلقت منه، مــن أعماق ذاته، 

ومن تراثه وتاريخــه، وحلقت به في عوالم الخيال 

واألسطورة والعجائبية، كل ذلك جعل إنسان اليوم 

يركن إلى هذا الفن ويعشقه، ويتخذه مرآة عاكسة 

له، ومطية تحمل آماله وآالمه، همومه وطموحاته، 

ومازال أمام الزمن متســع من الوقت ليحتفي بها 

أكثــر، وليجعل منهــا ديوانه األول، بعــد أن راحت 

كثيــر مــن الفنون تندحــر فــي معركة البقــاء، أو 

تكاد ومنها الشــعر واملســرح أيضا، إال إذا توفرت 

وصفات ســحرية تحقن هذه الفنون بــروح البقاء 

واالستمرار.      

مرتكز الثقافة

الروائيــة املصرية عليــاء هيكل تقــول إن: القراءة 

مــن املؤثــرات القوية في تشــكيل الهويــة الفكرية 

للفرد وفاعل قوي في اكتشاف منابع املعرفة وسبر 

أغوارهــا.. ومــن ثم تشــكيل توجهه ورســم أفكاره 

على أســس متينة، وهذا بالطبع يتوقف على نوعية 

مــا يقرؤه اإلنســان والــذي يؤثر بشــكل كبير على 

ميوله واتجاهاته وأفكاره. أما عن املبدع والقراءة، 

فترى أنه مما ال شــك فيه أنها مــن أهم ارتكازاته 

الثقافيــة، وفي رأيــي أن تنوع قراءاتــه واطالعاته 

على جميع املجــاالت املعرفية، يفيده بشــكل كبير 

ومؤثر فــي عمله األدبي،  فاألديــب أو الكاتب حني 

 لــه أن يكون على 
َّ

يؤلــف روايــة أو عمل أدبــي ال بد

قــدر كاٍف مــن املعرفة في مختلــف املجاالت حتى 

قــة كاملتخصص، 
ّ

لــو اعتبرناها معرفــة غير متعم

وهذا يمكنه من تشــكيل شــخصيات أبطال العمل 

ــة وخلق عاملــه الروائي علــى قاعدة من 
ّ

باحترافي

الحقائــق والتي من شــأنها جعل العمــل متينًا من 

الناحيــة الروائيــة، ممــا يمنح للكاتــب مصداقية 

وثقة لدى القارئ..

وتضيــف أن: القــراءة مــن ناحيــة أخرى تســاعد 

الكاتــب علــى أخذ مســاحة منفصلة لــه لتخفيف 

التوتــر الناتــج أحيانًا من اســتغراقه فــي الكتابة 

لفترات طويلة، فيشــعره ذلــك بالكثير من الراحة 

والهدوء ويمكنه من استعادة تركيزه ونشاطه، من 

ناحية أخرى فإنها تثــري الحصيلة اللغوية وتنمي 

املهــارات الكتابيــة لدى الكتــاب املبتدئني، عالوة 

على تنمية مهــارات التفكير التحليلــي واملنطقي.. 

وتلك كلهــا عوامل مهمــة لتطوير الكاتب واتســاع 

حصيلته املعرفيــة، مما يؤثر باألخيــر على نتاجه 

املعرفــي واألدبي. مــن ناحيــة أخــرى ينبغي على 

الكاتــب أو الروائــي أن يقــرأ في مجــاالت بعينها 

كالفلســفة وعلــم النفس وعلم االجتمــاع والطب، 

العالــم  إن  إذ  وتاريخهــا..  واألديــان،  والتاريــخ، 

الروائي هــو عالم آخر مواٍز لعاملنا الواقعي، وعليه 

فهو عالم له طبيعة وشــكل ومعايشــات مماثلة إلى 

حــد كبيــر للواقــع بشــخوصه وظروفــه املختلفة، 

ومعرفة الروائي بكل ما يتطلبه خلق عامله الروائي 

مــن علوم ومعــارف والــذي يترتب ويعتمد بشــكل 

كبير على خلفية الروائي املعرفية والثقافية ومدى 

اطالعه علــى تلك العلوم والثقافــات املختلفة إلى 

جانب خبراته الحياتية، وبذلك في رأيي أن التنوع 

املعرفي لألديــب يجعله منفتح الرؤى راســخًا في 

معارفه على عكــس تخصصه في قــراءات بعينها 

ممــا يجعله محــدود الرؤيــة.. وتعتقــد أن القراءة 

بشــكل عام من أجمل املتع الفكرية، هي عالم آخر 

نهــرب إليه، نعيــش فيه مــع الكلمات بــني ضفتي 

كتاب، القراءة هي فعل عقلــي ماتع، محبب للعقل 

الواعــي املقبــل واملتطلــع بشــغف للمعرفــة.. هــي 

حوارات دائمة متصلة مع أصحاب الكلمة، مع من 

كتبوا ليشــكلوا بكتاباتهم عوالم عديدة متسعة من 

املعرفة.. 

روافد اإلبداع

األديب الســوري منذر يحيى عيســى يطرح سؤاال: 

 الكتابــة هي عملية أو محاولة 
َّ

هل يمكننا القول إن

لترجمــة أو توظيــف األحــالم! والتــي هــي املواد 

ة 
ّ

الخام، وعند لحظــة الدخول في املغامرة الكتابي

قد تفصلنا عن الشعور املباشر وتقود إلى حالة غير 

محدودة، والســؤال هــل يكون الشــاعر أو القاص 

واملبدع بشــكل عام أحد أبطال مــا يكتب! وهل أن 

قراءاته السابقة ومخزونه الفكري تترك بصمتها؟ 

ويجــب أن األحالم كمــا وصفها أريك فــروم: هي 

تلبيــة خياليــة للرغبــات الالمعقولــة واملرتبطــة 

بنــا باألصــل منــذ الطفولــة األولى. مــن تجربتي 

الشــخصية في الكتابة، كنــت أرى أن بإمكان كفي 

أن تمتد إلى أية غيمة ألجني ما أشاء من ماٍء أسكبه 

في صحراء الوقت لتنبت األزهار، أو أرســم وجهًا 

 ملن أهــوى، وكان القلب يتمايل في عرشــه 
ً
جميــال

كملك انتشى بخمرة االنتصار، عندما كانت العني 

تلمح وجهًا أو عندما تحرك الريح خصالت شــعر 

كحقل قمح امتص من صفرة الشــمس ما شاء، أو 

ه. ويضيف: كنت أشــعر 
ّ
ســرق من الليل الســواد كل

عنــد تنفــس الهــواء، في بــدء قيامــة األرض بعد 

شــتاء كنت أراه دهرًا، أشــعر أن لجسدي أكثر من 

جناح، وال جاذبية لألرض، وتتوهج الرغبة، وكنت 

بأحــالٍم ال حدود لها أتخطى مــرارة الوقت، أمنح 

 من عصير الكلمات التي أوسدها 
ً
من أشاء عســال

ه 
ّ
بياض أوراقي حبــًا ال حدود له وال انتهاء. ذلك كل

من مخزون قراءاتي املتنوعــة واملتعددة املصادر.. 

والخالصــة األكيــدة هي أننا ما نكتــب وما نحلم، 

وتلعــب قراءاتنا املـتنوعة دورًا مؤكدًا في ما نبدعه 

أو نكتبــه مثال ذلك تصوير (أمــرئ القيس) لليل 

في قصيدته املشهورة وتشابيهه ”الطول-الظالم- 

أمواج البحر- التنقــل- الهموم“ نالحظ انها ألقت 

بظاللها عليَّ وعلى الشعراء وعلى ليلهم بكل اآلثار 

قاد 
ّ
التي يتركها في مشــاعرهم. وبحســب رأي الن

أن أعظم املبدعني قد تأثر إبداعهم بمن سبقهم، 

اب 
ّ

حيث رأى ”النســون“ الفرنســي أن أعظــم الكت

 أصالة؛ من تكاثرت عنده هذه الرواســب الفكرية

املتنوعة. ويؤكد أهمية القراءة وسعة االطالع على 

 
ّ

اإلبداعــات املختلفــة. كما يقــول ”روالن بارت“ إن

ًا 
ّ

فصــل النص عن ماضيــه ومســتقبله يجعله نص

 بــال ظالل 
ٌّ

عقيمــًا ال خصوبــة فيــه، أي أنــه نص

ويمكننــي هنا طرح ســؤال: هــل يمكــن اعتبار أن 

اإلنتــاج األدبــي يعتمــد علــى اســتعادة إبداعات 

سابقة؟

 ويعتقد أن األمر مؤكد. إذ إن االطالع على التراث 

واألســطورة والكتــب املقدســة وقراءتهــا يمكــن 

أن يشــكل رافــدًا لإلبــداع باللجوء إلــى التضمني 

واالقتباس والتناص والتحوير قد يسهم في عملية 

تخصيب النص وتحميله بالرموز واإلشارات.

ال يكفــي أن تكــون قراءتــك كمبــدع فــي مجــال 

 من االطالع علــى جميع مجاالت 
ّ

إبداعــك، وال بد

 لتدعيم 
ً
اإلبداع املختلفة، فقد تشكل الرواية مجاال

نص شــعري وخصوصًا في مجال الشعر الحديث 

وكذلــك العلــوم املختلفة الفلســفية واألســطورة، 

وحتى العلوم التجريبية.

 واملميز هو املبدع األكثر 
ّ

أقــول أخيرًا إن املبدع الثر

اطالعــًا وقراءة، واألقدر علــى حملنا على أجنحة 

إبداعه إلى سموات عذاب.

صقل املواهب

األديــب العراقــي فاهــم وارد العفريــت يــرى أن 

الثقافــة وبــكل صنوفهــا لعبــت ومنذ وقــت بعيد 

على صقــل املواهــب للمبتدئني وزيــادة الخبرات 

للمحترفني، وذلــك لديمومة العمــل األدبي كتابة 

من خالل القراءات العديدة واملتنوعة، ألنها تمنح 

األديــب مختلف املعلومــات التي تكون فــي الكثير 

مــن األحيان أدوات مفيدة ومتميــزة لتوظيفها في 

اعمالــه األدبيــة، ألنه ســيمتلك عنــد ذلك خزين 

من املفردات التــي حصل عليها من خالل القراءة 

املستمرة ملختلف الكتب والصحف واملجالت.  

ويقــول إن: التواصل الدائم مــع الفعاليات األدبية 

والثقافيــة والفنيــة مــن خــالل الحضــور الدائم 

لألماســي األدبيــة واملهرجانــات الثقافية وكذلك 

املعارض الفنية والعروض املســرحية ومشــاهدة 

األفــالم الســينمائية، كل ذلــك ســيمنح االديــب 

حتمــا أفقــا واســعا لالطالع علــى تجــارب الغير 

األعمــال  أو  الكتابــات  لتلــك  تناولهــم  وطريقــة 

ن لألديب 
ّ

األخرى املختلفة، وهذا بحد ذاته ســيكو

خزينــا معلوماتيــا كبيــرا ســيمكنه مــن التطريز 

املتميــز بخيوط الكلمــات أثناء تناولــه لعمل أدبي 

بمتابعاتــه  امتلــك  ألنــه  نثــرًا،  أو  شــعرا  كان  إن 

وحرصه علــى التواصل مع املحيــط الثقافي على 

أبجديــات تتفاعل بعدة مدلوالت حتــى تتوهج في 

مشــغله الكتابي عناصر البنــاء املفعمة بهذا الكم 

الكبيــر من العوالــم التي حصل عليهــا من خالل 

تطوافه الدائم مع تلــك الفعاليات بقراءة مختلف 

الكتــب بموضوعاتهــا املنوعة، واالطالع املســتمر 

على مختلــف الصحف وكذلك املجــالت وخاصة 

الثقافيــة واألدبيــة، ألنهــا ســتمنحه ايديولوجيــا 

يســتطيع مــن خاللهــا تفكيــك الواقع بأفــكاره أو 

معتقداتــه واتجاهاتــه ويســتطيع كذلــك معرفــة 

ع وأساســياته للفعل الواقعي 
ّ

انماط الســلوك املنو

املستمد من القراءة الذاتية مرة، ومن فعل الكتابة 

واشتراطاتها مرة أخرى أو من خالل التفسير، أو 

التأويل الفلسفي ملجمل تلك الفعاليات. 

ويتابــع: اذًا ومن خالل وجهة النظر هذه نســتطيع 

ان نؤشــر وإن كان بســبابة مرتعشــة. ويقــول إن: 

هذه الفرضية تتحول من خالل الســياق الكالمي 

واحتماالته الى عدة أسئلة لتوظيف تلك املقاربات 

وربمــا االشــتغاالت املوحيــة للكثير مــن عالمات 

االستفهام الخاضعة ملقاييس الواقع وما يحمله من 

بعد سيكولوجيي أو اغتراب بني القارئ وبني االديب 

أو بني األديب نفسه وبني ما تحمله اعماله او الكتب 

التي اراد لها ان تمنحه فيضا دافقا من االبجديات 

املورقــة بالحروف والكلمات فــي فضاءات أعماله 

األدبية والثقافية. لذا نــرى وبوضوح تام انه وكلما 

غاص األديب بعيدا في أعماق القراءات واالطالع 

املســتمر ملختلف الفعاليــات كلما كانــت حصيلته 

كبيــرة مــن الــرؤى واألفــكار املحملــة بمختلــف 

الصــور واملعاني املكانية والزمانيــة والداللية التي 

تتناغم مــع فعل الكتابــة إلعادة مــا عبأته الصور 

 املختلفة من خالل ممارســة فعل القراءة املتعددة

واملتنوعة.

حياة ثانية

الشــاعر املغربي حميــد يعقوب، يقــول: لقد كانت 

ل األوامر الربانية في قوله تعالى: (اقرأ 
ّ

القراءة أو

باســم ربك الــذي خلــق...) وهــذه إشــارة ندرك 

بواسطتها أهمية القراءة في حياتنا، بل وهي حياة 

ثانيــة نعيشــها كغذاء للــروح والعقل. هــذا األخير 

الذي يصاب بالجمود إذا مــا توقفنا عنها، وصار 

أمر التعبير الشفهي أو الكتابي أمرا عسيرا.

ــه القادر 
ّ
وهنــا يعنينــا بالخصــوص الكاتــب، ألن

ق فــي مشــاعره وفهم مشــاعر مجتمعه من 
ّ

التعم

مختلفــة،  وتجــارب  شــخصيات  معرفــة  خــالل 

الثقافــي  االنفتــاح  علــى  تســاعده  فالقــراءة 

النفســي  عــن  ينفصــل  ال  الــذي  واالجتماعــي 

وكذلك السياســي، وتحسني أســلوبه التفاعلي مع 

الغيــر وفهــم ثقافات العالــم، فهي تســاعده على 

تحســني مفرداته اللغوية وتنمية مهاراته الفكرية 

والكتابيــة، وحتى يصل إلى أكبــر عدد من القراء، 

فهو مطالب بتنويع مصــادر أفكاره ولغته، عليه أن 

يطلع على كتب االجتماع والفلسفة والتاريخ واألدب 

الجاهلي واملعاصر، وأيضا الدراسات النقدية بكل 

مدارســها حتى يكون عبارة عن موسوعة أدبية له 

كل موارد الكتابة التــي تخاطب كل أنواع الجمهور 

القارئ، وتنويع القراءة بالنســبة لــه تعني  تطوير 

أســلوبه الذي يجب أن يســاير التغيــرات الفكرية 

واالجتماعية، فاألســلوب يعد عامال أساسيا وفقه 

يعلــق القارئ بشــباك املنتوج األدبــي، فالكاتب ال 

يمتلــك ســوى املفــردات والتراكيب التــي يوظفها 

الناس للتعبير عن حاجاتهــم الثقافية والبديهية، 

ويجــب أن يكــون قريبــا من هــذه التغيــرات عبر 

االهتمام الشديد بالقراءة املتنوعة، كونها املؤثرة 

في النص أو  إنتــاج الكاتب وتوجيه إبداعاته، وهو 

ما صــار يطلق عليه بســيكولوجية القراءة، ملعرفة 

الكيفيــات التي يتلقى بهــا القارئ املنتــوج األدبي 

عمومــا.. فكلما تعددت الروافــد القرائية، تعددت 

مواضيــع الكاتب للكتابة، وارتقى األســلوب ليكون 

أقــرب للمتلقي..  لكننا وبحســب قولــه نجد بعض 

الكتــاب الذيــن يتخصصــون فــي مواضيعهم، ما 

يجعــل أســلوب التعبيــر ضيقــا غير منفتــح على 

باقــي األســاليب، وهم بذلــك يوجهــون كتاباتهم 

لطبقــة معينة، تميل أكثــر الختصاصاتهم األدبية 

أو السياســية أو الفلســفية وكذا االجتماعية، ومن 

هنــا ظهرت فكــرة التفريع للكتــاب، بحيث يوضع 

كل كاتــب فــي اتجاهاته األدبية، كأدبــاء القضايا 

الوطنية امللتزمة، وأدباء الحكام والقصور، وأدباء 

املــواالة أو املعارضــة، أدبــاء الرومانســية وأدباء 

الدين وغيرهم.. هــؤالء تكون مواردهــم القرائية 

محصــورة وغير منفتحــة على الثقافــات األخرى 

املتنوعــة، بل وحتى أســلوب الكتابــة لديهم ملتزم 

وضيق، وجمهورهم معدود.
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شعور بالفقد ينتابك ال ريب حول مصير املكتبات 

التي تتخذ قرارها بإغالق أبوابها إلى األبد. 

فاملكتبــات أيضًا ترحــل عن أوطانهــا ألنها تجد 

نفســها في املكان الخاطئ بــال عمل وبال مردود 

وأمــام تحديــات كثيــرة مــا يعــد خطــورة تنبئ 

ة. 
ّ

ة وثقافي
ّ

بانهيارات مجتمعي

فــي مراجعــة غير رســمية لعــدد املكتبــات التي 

أغلقت خــالل الحرب تبني أن هنــاك عدد كبير 

منها، فاملســألة ليســت بســيطة مثلمــا يمكن أن 

نظــن علــى أصحابهــا، فاملهنــة صعبــة وتحتاج 

ملجهودات مضاعفة لالستمرار. 

إذ إن إدارة املكتبــات تحولت فــي كل دول العالم 

إلى مهنة مستقلة كليًا: فهناك الكثير من املكتبات 

ابتكر أصحابهــا أفكارًا طوروها في طرق شــتى 

لم تناســب البعض اآلخر وما يجري في دمشــق 

يجري في كل محافظات سوريا. 

حيث غادرتنا في األشهر األخيرة مكتبة ميسلون 

ونوبل ومكتبة الزهراء، وعالم املعرفة في دمشق 

وآخرها مكتبة كرديــة في الالذقية والواقع ينذر 

باندثار العديــد من املكتبات التي تنتظر أن تعلن 

لحظة موتها.

لكن ما يحدث في سوريا ليس حكاية خاصة، يبدو 

أن الحال من بعضه في معظم الدول العربية وأن 

دراســة األســباب املختلفة التي تؤدي إلى تراجع 

دور املكتبات ودور النشــر والتعامــل معها يعيدنا 

مــرة أخرى إلــى موضوع الجــدل ويبقــى الوفاء 

للثقافة واالستمرار رغم كل ما يعترض العاملني 

 نسبيًا. 
ً
في الشأن الثقافي تعامال

عندما ســألت األســتاذ ماهر بــدر وهو صاحب 

مكتبــة بامليــرا وهــي مكتبــة كبيــرة وعريقة في 

محافظــة الالذقية عــن التدابير التــي يمكن أن 

تتخذ قبــل لحظة إعــالن قرار إغــالق املكتبات 

وعن األســباب التي تســرع تلك اللحظــة، فقال: 

يبــدو كل األســباب مجتمعــة بدءًا مــن الظروف 

املادية والتناول الســلبي في الحديث عن الكتاب 

وعن املثقفني، وربما غياب حركة النقد واإلضاءة 

على الكتب املهمة إلى احتشــاد الوســط الثقافي 

بأنصــاف مثقفني ونتــاج أدبي ال يمكن تســميته 

إال بالهراء املطلق. وأخيرًا الدعاية الســلبية التي 

ترافق قرار اإلغالق إن كان على وسائل التواصل 

االجتماعــي أو فــي الصحــف ووســائل اإلعالم 

األخرى.

وأوضــح بدر أن وضــع رغيف الخبز فــي مقارنة 

دائمة مع كتاب يقرأ هو أمر ظالم وطرح مثل تلك 

املقارنــات في األولويــة يخلق عدائيــة مجتمعية 

نابعــة مــن الظــروف االقتصادية لألفــراد وفي 

 لرغيــف الخبز أن ينتصر من 
َّ

الوقت نفســه ال بد

 الجهل يقتل مثلما يفعل الجوع إال 
َّ

دون أن نعي بأن

أن تتحســن الظروف املادية مرة أخرى لحل تلك 

العداوة.

وعلــى الرغم من ذلك مــازال أصحاب املكتبات 

لديهــم أمــل كبيــر فــي دور الكتاب والعــودة في 

ة 
ّ

القريــب العاجــل ممكنــة وفي حركــة تصاعدي

املكتبــات  مــن  الكثيــر  أن  يشــهد  والتاريــخ 

كانــت قــد اتخــذت قرارهــا باإلغــالق ومن ثم 

تراجعــت وعادت إلى املشــهد الثقافــي انطالقًا 

ــة حيــث مــازال الكتــاب فــي 
ّ

مــن نظــرة تفاؤلي

 الــدول املتقدمــة موجــود لــذا فاألمــل موجــود 

أيضًا.

رغــم جميــع أشــكال املصادفــة الظاهــرة وكل 

أشــكال التراجــع املؤقت في هــذا التغيــر الذي 

 سيتحقق 
ً
 ثمة أمال

َّ
يشــهده املشــهد الثقافي فإن

في النهاية ودور املكتبات ال يلغى، بل يتالشى إلى 

أن يعاد إنتاج عوامــل اجتماعية جديدة مرتبطة 

بتطــور الوعي الفــردي واملجتمعــي إذ إن الوعي 

املجتمعي كان وسيبقى هو من يحدد وجودنا.

إذًا ملن عســانا نكتب كل تلــك التقارير ونوثق كل 

تلك األوجاع؟

 قد يخطر هذا السؤال في بال الكثيرين على نحو 

مفاجئ! من أجل املســتقبل، من أجــل الذين لم 

يولدوا بعد. 

يشــرد ذهنــي لحظة في املســتقبل غيــر املؤكد، 

مثل صدمة بدت تلك الكلمة (املستقبل) وللمرة 

األولــى أدرك خطورة تلك الكلمــة، فكيف لنا أن 

نتخيل املستقبل؟

إنه أمر مستحيل في حد ذاته انطالقًا من عدمية 

الواقع املعاش ووفقًا لذلك يتبدل السؤال ليصبح: 

كيف سيغدو املستقبل؟

 هل سيكون شبيهًا بالحاضر؟

فــي تلك الحالــة لن ينفــع كل ما ســنقوله، أو أن 

يكــون أســوأ فتصبــح كل مشــقة نبذلهــا عديمة 

املعنــى أو يكون مشــرقًا وثابًا فــال يضيع مجهود 

كل من أسهم في تحريك املياه الراكدة ولو بكلمة 

انطالقًا مــن أن التغيــرات االجتماعية العظيمة 

مســتحيلة من دون الثورة على كل واقع مرفوض 

ولو  بكلمة.

     

ــه القصــة املوســومة بـــ ”خطبــة عصماء“ 
ّ

تتج

التشــكيل  صــوب  املجموعــة  قصــص  إحــدى 

ا 
ّ

الصوتــّي الواعــد للســرد القصصّي مــن ثري

ل بالكالم/
ّ

 محم
ّ

املنت، فاملوصوف (خطبة) دال

الصوت، ينطوي على شبكة كثيفة من الدالالت 

 فــي 
ً
ة طويــال

ّ
ذات املرجعيــة العميقــة املمتــد

ل الصفة 
ّ

، وحــني تتدخ
ّ

امليــراث العربّي النثري

هــا تحيــل املوصــوف علــى نوع 
ّ
(عصمــاء) فإن

 من الخطبة ترتفع إلــى درجة عالية من 
ّ

خاص

ة التأثيــر والبيــان، وهذا فرض 
ّ

التماســك وقو

 
ّ

لــي ضمــن النســق الداللّي املســتقل
ّ

قرائــّي أو

 املنت 
ّ

لعتبة العنوان مقطوعة عن متنها، غير أن

ــه داللة الفضاء 
ّ

 للقصة هو الذي يوج
ّ

الســردي

ل، أو 
ّ

العنوانــّي مؤكــدًا الفــرض القرائــّي األو

ضح في 
ّ

 له، أو ناســخًا لــه، وهو ما ســيت
ً
ال

ِّ
عــد

ُ
م

يــات الصوت 
ّ
قراءتنــا للمنت حيــث نالحق تجل

(الخطبة العصماء) فــي طبقات املنت وظالله 

وجيوبه.

علــى الرغــم مــن هيمنــة العالمــات الصوتية 

 
ّ

علــى عنــوان املجموعة وعنــوان القصــة إال أن

ة:
ّ

 للقصة يبدأ بداية بصري
ّ

االستهالل السردي

 وجهه إذ كان املترو فــي ذروة اكتظاظه 
َ

”لــم أر

لكنني عثرت فيه على مقعد لي تركه فتى ذاهب 

إلى مدرسته وهو ينوء بحقيبة كتبه وكراريسه، 

كان مقعــدي جــوار الزجــاج ممــا يســمح لــي 

 مــا فيه صار 
ّ

 كل
ّ

ــع إلى الشــارع رغم أن
ّ
بالتطل

مألوفًا لي، ولكن هكذا أتشــاغل وقد اكتشــفت 

 الذين 
ّ

أنني لســت الوحيد من يفعل هــذا بل كل

يجلسون جوار الزجاج.“ 

املشــهد االســتهاللّي كثيف جدًا على مســتوى 

حضور شــخصية الراوي الذاتّي والشخصيات 

األخرى، وعلى مستوى تجسيد املكان وتصويره 

 الجملة 
ّ

بكاميــرا ذات عدســة ضاغطة، ولعــل

 وجهه) تحيل فورًا على 
َ

الســردية األولى (لم أر

وجود شــخصية أثارت انتباه شــخصية الراوي 

عــن طريق ســماع الصــوت مــن دون الصورة، 

ويشــرع بعــد ذلــك مباشــرة في رصــد حركة 

ك (املترو) املوصوف بـ (في ذروة 
ّ

املكان املتحر

اكتظاظــه)، وتظهــر على نحو عابر شــخصية 

(فتــى ذاهــب إلى مدرســته وهو ينــوء بحقيبة 

ر حضورها أنهــا تركت 
ّ

كتبــه وكراريســه) بــر

 
ّ

لشــخصية الروايــة املقعد كي يشــغله، ومن ثم

ل هذا املكان (املقعد) إلى وســيلة النفتاح 
ّ

يتحو

ك من نافذة 
ّ

شاشة البصر على املا حول املتحر

املتــرو، من أجل رصد املســار املكانــّي بوصفه 

ب على 
ّ
وســيلة من وســائل إشــغال الذهن للتغل

 
ً
 األلفة لــم تترك احتماال

ّ
زمن الوصــول، مع أن

 رصــد 
ّ

أو توقعــًا ملالحظــة شــيء جديــد. لكــن

الخارج لم يمنع عدســة كاميرا الراوي الذاتّي 

من التقاط حــراك الداخل فــي عملية مداورة 

ب على وقت الرحلة:
ّ
تصويرية تسعى إلى التغل

”كان مــا يلفت النظر أعداد الناس املتكدســني 

 
ّ

ــني بصبر ثقيــل عل
ّ
في محطــات املتــرو متحل

سع لركوبهم.
ّ

متروًا يأتي وفيه مت

ثًا بالباب 
ّ

 متشب
ّ

ه يظل
ّ
وحتى من يفلح ويصمد فإن

 طريقه وســط 
ّ

فمــن الصعوبــة عليــه أن يشــق

ــة كأكياس اإلســمنت، وكان 
ّ

األجســاد املتراص

بعــض الواقفني عــن يميني يحنون أجســادهم 

لون عليَّ من أجل أن يمسكوا بنافذة 
ّ
هم يظل

ّ
وكأن

املترو حتى ال يسقطوا ألبسط اهتزاز..“.

يبدأ الرصــد مكانيًا في ســياق املالحظة التي 

تحيــط باملجمــوع (أعــداد الناس املتكدســني 

 
ّ

ــني بصبر ثقيــل عل
ّ
في محطــات املتــرو متحل

ل 
ّ

 يتحو
ّ

ســع لركوبهــم.)، ثم
ّ

متروًا يأتي وفيه مت

الرصــد إلــى متابعــة سلســلة أحــداث يحاول 

 
ّ

 ســردي
ّ

الــراوي الذاتّي اختزالها إلى أعلى حد

ظِهر 
ُ

ممكن ليرســم صورة الحالة، علــى نحو ي

 
ّ

ك والطريقة التي ال بد
ّ

خصوصية املكان املتحر

من تنفيذها للتــالؤم مع هذه الخصوصية، في 

سياق تشكيل الحدث وتنوير بعض مفاصله. 

بعــد أن ينتهــي الــراوي مــن تشــكيل املشــهد 

 مستوياته ومفاصله وبأسلوب 
ّ

االســتهاللّي بكل

 احترافــّي، ينتقل مباشــرة إلى منطقة 
ّ

ســردي

ق من 
ّ
 التالحم املطلــوب املعل

َ
الصــوت ليحــِدث

ل اتجاه عدســة الكاميرا 
ّ

عتبــة العنونة، ويحــو

نحــو مصــدر الصــوت املوصــوف بـــ (خطبــة 

 إلى 
ّ

عصماء) كي تنتقل مــن فضائها التنكيري

فضاء التعريف والتدليل والتصوير:

”ســمعت صوته الثقيــل املثخن بالتبــغ والتعب 

وهــو يمــأل عربــة املتــرو ملقيــًا خطبــة ال أحد 

ه في 
ّ
يفهــم ماذا وراءها، كان صوتــه يلعلع وكأن

تظاهــرة من هذه التظاهرات التي تمأل شــارع 

بورقيبــة بهــذه املناســبة أو تلــك وكانــت كلها 

ــه لوزارة الداخلية رغــم أن الدنيا انقلبت 
ّ

تتوج

ولم تعــد هذه الوزارة رمــزًا لنظام مضى، ومع 

 الخــوف القديم مازال 
ّ

 املبتغى وكأن
ّ

هذا تظــل

يســكن الصدور من هذا املبنــى الصامت الذي 

لم يستهدف الثائرون غيره صبيحة ذلك اليوم 

ِر هي التي تعمل 
ّ

 املصو
ُ

ن
ُ
ذ

ُ
املشــهود 14 يناير..“. أ

 العدســة تبحث 
ّ

) وتظــل
ُ

ًا هنا (ســمعت
ّ

ســمعي

ــد الصوت 
ّ

عــن الصورة بــال جدوى، وهي تجس

ز (صوتــه الثقيل املثخن 
ّ
ــره على نحو مرك

ّ
وتكب

 املســاحة التــي يعمل فيها 
ّ

بالتبــغ والتعب)، ثم

ــر ويلفت االنتبــاه (وهو يمأل عربــة املترو 
ّ
ويؤث

ملقيًا خطبــة ال أحد يفهــم مــاذا وراءها، كان 

 
َّ

 الرمزي
َ

صوته يلعلــع)، ويلتقط الراوي املــكان

كانــت  حيــث  الداخليــة)  (وزارة  لالســتبداد 

ه 
ّ

ه خطبــة الرجل نحوه (كانــت كلها تتوج
ّ

تتوج

لــوزارة الداخليــة رغــم أن الدنيــا انقلبت ولم 

تعد هــذه الوزارة رمزًا لنظــام مضى)، بمعنى 

. في لقطة تنويرية 
ً
 خطابه ال معنى لــه أصال

ّ
أن

ة ينســحب الراوي الذاتــّي إلى داخله في 
ّ

خاص

نوع من الحــوار الذاتّي العميق من أجل أن يجد 

 مقنعًا ملا يحصل، وهو يتساءل عن كنه هذا 
ً
حال

الرجل وهــو يلقي خطبتــه العصمــاء في مكان 

غير مناسب تمامًا:

ي:
ّ

”تساءلت في سر

ـ مــن هــذا الرجــل؟ ومــاذا يريــد؟ نحــن في 

 واحد إلى مقصده، لســنا في 
ّ

متــرو يمضــي كل

ع فيــه الناس مللء 
ّ

تظاهــرة وال اعتصــام يتجم

فراغهــم حتــى قبــل أن يســأل البعــض منهم 

ة بفضول 
ّ

ــع املار
ّ

ملاذا؟ وحــول املعتصمني يتجم

وهم يســألون: (اشــثمت؟) وال يأتيهم الجواب 

ر 
ّ

لذا ينســحبون“. املحاورة الذاتيــة للراوي تمر

لت إلى 
ّ

نقدًا الذعًا لفكــرة التظاهرة وقــد تحو

ممارســة غيــر مجديــة ملــلء الفــراغ، إذ هــي 

ع فيــه الناس مللء 
ّ

فــي األصل (اعتصــام يتجم

فراغهــم)، تعكس ممارســة مجانيــة بال هوية 

واضحــة (حتــى قبل أن يســأل البعــض منهم 

ملاذا؟)، لــذا ال تحظــى باألهميــة املطلوبة وال 

ة بفضول 
ّ

ع املــار
ّ

ة (يتجم
ّ

تحقق أهدافًا مرجــو

وهم يســألون: (إشــثمت؟) وال يأتيهم الجواب 

لــذا ينســحبون.)، على نحــو تكون فيــه مجرد 

تســلية، فكيف برجل يســعى إلــى تحويلها من 

ع 
ّ

مكانهــا الطبيعــي فــي ســاحة أو مــكان تجم

للناس إلى املترو؟.

يتعالــى الصوت مــن جديــد، ويســمح الراوي 

ة للصوت أن يظهر على شاشــة 
ّ

الذاتّي هذه املر

السرد كي يوجز أطروحته بلهجة التهديد:

د صوت الرجل:
ّ

”هد

 شــيء. ال أحــد 
ّ

ـ الشــعب التونســّي يعــرف كل

يضحك عليه، الشــعب التونســّي ذكــي يعرف 

أعداءه واحدًا واحدًا، ويوم محاســبتهم قريب، 

شعبنا واٍع ال يغلبه أحد!“

 الصــوت مــا يلبــث أن يضيــع فــي متاهة 
ّ

لكــن

ع الراوي نهاية لصوت الرجل 
ّ

الصمت حيث يتوق

بهبوطه في املحطة قبل أن يكمل الخطاب:

ف املترو في محطة 
ّ

”ثم جاء الصمت بعد أن توق

”باب العســل“ وتوقعت أن الرجــل قد هبط في 

هذه املحطة قبل أن يكمل خطابه اللوذعي“.

د 
ِّ

وبهــذا الصمت الــذي أعقــب الصــوت املهد

ل مجرى السرد 
ّ

تنتهي الخطبة العصماء، فيتحو

 وهو 
ّ

القصصّي من االحتفاء بالصوت الســردي

رات الســرد إلى صورة حكائية 
ّ

يهيمن على مقد

 
ّ

تقليدية تتفاعل فيها شــخصيات القصة، وكأن

الصــوت كان يهددها جميعًا 

 مضاجعهــا ويصادر 
ّ

ويقــض

ك 
ّ

خلواتها داخل مكان متحر

ال يصلح للفوضى:

”توجــه إلّي الرجــل الجالس 

أمامي، سألني:

ـ هل فهمت شيئًا؟

خطبــة  يعنــي  أنــه  وعرفــت 

الرجــل فأجبتــه وأنــا أنقــر 

بأصابعي على زجاج النافذة:

ـ أبدًا.

وتمتــم بكلمــات لم أســمعها 

أو أنــه بــرم شــفتيه فقط ثم 

أغمض عينيــه وكأنه يواصل 

إغفاءته، وعندمــا هبطا معًا 

فــي محطــة الجمهورية حث خطواتــه ليواصل 

املشــي بجانبــي وقــال لــي وكأنه يواصــل معي 

الحديث:

ـ تدور أمامنا أشــياء لم نعــد نفهمها ولعل املرء 

 هذا الهيجان؟
ّ

يسأل نفسه من أين أتانا كل

ولم أجبه لســبب بســيط هو أنني مثلــه لم أعد 

أفهــم شــيئًا وال أســال أحــدًا: إلى أيــن؟ وماذا 

بعد؟“

 
ّ

املشــهد االختتامّي في القصة هو مشهد سردي

ر فيــه الحكي والحوار حساســية 
ّ

ــف يتصد
ّ
مكث

الصورة الســردية، في إعالن واضح عن غياب 

د الراوي الذاتّي 
ّ

الصوت (أو تغييبــه)، وقد تعم

محــو الصــورة املمكنــة املرافقة لــه إمعانًا في 

فصــل الصوت عــن الصــورة لتســفيه الصوت 

 
ّ

والســخرية منه، وتبســيط فكرته إلى أبعد حد

ممكن داخــل جوهريــة املعنى القصصــّي، وال 

 فضاء االســتفهام هــو الذي يطغى 
ّ

 في أن
ّ

شــك

على مشــهد االختتام (ـ هل فهمت شــيئًا؟/ من 

 هذا الهيجان؟/ وال أسال أحدًا: إلى 
ّ

أين أتانا كل

ل الســؤال إلى 
ّ

أيــن؟ وماذا بعــد؟)، حتى يتحو

ر سردية الحقة تشتغل ما بعد بلوغ 
ّ

مساحة تصو

ف الحكي.
ّ

السرد القصصّي مرحلة توق

 هــو املحتوى األصــل لفضاء 
ّ

الصوت الســردي

ى على 
ّ
التشــكيل في القصــة، وهو صــوت يتجل

نحو مهيمن فــي احتالل املكان وإشــغاله، غير 

ــه بــال صورة فــي إشــارة إلى تكــرار حضور 
ّ
أن

ر 
ّ

هذا الصوت نفســه فــي أمكنة كثيرة مــع تغي

الوجوه، فمثل هذه الخطب العصماء تنتشر في 

املحيط مــن دون وظيفة، ثمــة رغبة في الكالم 

والصراخ تعبيرًا عن الضيق والحصار والجوع، 

وهو ما حاولت القصة تشــكيله في ســياق سرد 

اف وكثيف وعالمّي، يشــتغل فيه 
ّ
قصصّي شــف

الراوي الذاتّي على تحقيق أعلى قدر ممكن من 

، الزمن 
ّ

التــالؤم بني عناصر الفضاء الســردي

واملــكان والرؤية، حني تتداخــل على هذا النحو 

ــًا الصناعة 
ّ

االحترافــّي الــذي تظهــر فيــه جلي

والخبرة واملهارة.
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ب املوت األســبوع املاضي املبرمج العراقي املأمون 
َّ

غي

رســول عن عمــر يناهــز 37 عامــًا، نتيجــة خطأ في 

التشــخيص الطبي بعد أصابته بفيــروس كورونا، إذ 

أكد شقيقه د. منتظر رسول أن "املأمون تدهور وضعه 

الصحي، وبعد مراجعته ألكثر من أربعة أطباء، توفيَّ 

في املستشفى نتيجة التأخر في التشخيص الصحيح 

لحالته الصحية وتفاقمهــا، األمر الذي أدى إلى تلف 

الرئتني".

واملأمــون هــو طاقة كبيــرة فــي مجــال البرمجيات 

والتطويــر الرقمــي، ولديــه خبرة ال تقل عن خمســة 

عشــر عامــًا، انتقل إلى مجــال الــذكاء االصطناعي 

والتعليم اآللي عام 2014، وكان بدافع الفضول وأثناء 

توتر األوضاع األمنية في العراق، ال سيما بعد حوادث 

تفجيــرات الكــرادة، وبعــد أن عرضت شــركة أمنية 

نظام safe city عن طريق كاميرات املراقبة مرتبطة 

بنظــام الــذكاء االصطناعــي، للتعرف علــى الوجوه 

ومراقبة األحــداث، قرر املأمــون أن يتخصص بهذا 

 safe city املجال، وكان بحث رســالته للماجستير هو

وتم االنتهاء منها عام 2019.

وحصــل املأمون على بكلوريوس علــوم كيمياء جامعة 

بغداد، وبكالوريوس علوم حاســبات كليــة الرافدين 

الجامعــة، وكان األول علــى دفعتــه بتقديــر امتياز، 

الجامعــة  مــن  املاجســتير  شــهادة  علــى  وحاصــل 

رســالته  عــن   ،2019 عــام  ببغــداد  التكنولوجيــة 

املوســومة، "نظام مراقبة ذكي مقترح للمدن الذكية 

باســتخدام معماريــة املايكروســيرفز"، وهــو كذلك 

موظــف في مديريــة تربيــة الرصافة الثالثــة، ويعد 

من بــني عدد محدود جدًا من الشــباب الذين برعوا 

في مجالهم، إذ ســاهم في إنشــاء مواقع ملؤسســات 

إعالمية وصحافية عدة في البالد.

بجائــزة  األولــى  باملرتبــة  مرتــني  املأمــون  وفــاز 

"فيســبوك" فــي الــذكاء االصطناعــي فــي الشــرق 

األوســط وشــمال أفريقيــا، فــي مســابقة برمجيــة 

العــام  مســابقة  لنتائــج  ووفقــا  الشــركة،  نظمتهــا 

املأمــون،  بــه  تقــدم  الــذي  املشــروع  فــإن   ،2020 

 violence Detection in videos using) وحمــل اســم

CNN + LSTM)  حصــل على املرتبة األولى بكشــف 

حاالت العنف بالفيديو عالي الدقة والسرعة، وتمكن 

مــن تطويــر نظــام متقــدم بالــذكاء االصطناعــي، 

لكشــف حــاالت العنــف فــي الفيديوهات، كمــا فاز 

بتحــدي أســياد العالــم مــن ضمــن 600 متخصص 

فــي مجــال الــذكاء االصطناعــي الــذي أقيــم فــي 

بمؤسســتني  العــراق  اســم  ومثــل  كمــا  اإلمــارات، 

األولــى "كاغــل ديــز"، وهــي منظمــة تعطي أنشــطة 

 وورش عمــل فــي علــم البيانــات، وجميعهــا مجانية 

للعراقيني املهتمــني في علم البيانــات، وكان املأمون 

ينظمهــا عن طريــق التنظيم مع الجامعــات للطلبة، 

والتــي  ليرننــك"  "الديــب  هــي  الثانيــة  واملؤسســة 

تهــدف إلى إنشــاء نمــاذج للتعلم العميق املســتخدم 

فيهــا  العــراق  وســجل  االصطناعــي،  الــذكاء   فــي 

رسميًا.

وكان املأمــون يطمح لرفع اســم العراق فــي املحافل 

الدوليــة، والعمل علــى برامج تســهم بنهضة البالد 

وأعمارها، كما كان يسعى إلكمال دراسة الدكتوراه.

 

ويعد الكتاب من الدراسات املوضوعية التي تناولت شخصية عباس 

مهدي، وهي شــخصية أدت دورًا مهمًا فــي تاريخ العراق الحديث، 

ــة متنوعة إلى جانب 
َّ

ــد وهو في مقتبل شــبابه مناصب إداري
ّ
إذ تقل

ة، وتمكن من إجادة لغات عدة. ومنذ عام 1931 
َّ

دراســته األكاديمي

تولى مناصب رفيعة على املستوى الوزاري واإلداري والدبلوماسي، 

ة داعيًا الحكومة  لالهتمام 
َّ

وكان حريصًا على إداء واجباته الوطني

بالشعب، وال سيما الفقراء منهم. 

كتــب الدكتور عادل تقــي عبد البلداوي، أســتاذ الفكر السياســي 

فــي الجامعة املســتنصرية في تقديمــه للكتــاب، إن عباس مهدي 

كان يمثــل االعتدال الوطني عمومًا، والشــيعي خصوصًا، فالرجل 

ــة، انتمى وهو في 
َّ

ة والعنصري
َّ

ة واملذهبي
َّ

كان متحــررًا مــن الطائفي

شــبابه إلى الجمعيات التي كانت تمثل اليســار القومي والتي كانت 

ــة؛ لذا ظل الرجل يحلم 
َّ

ة األجنبي
َّ

تنــادي بتحرير العراق من التبعي

ة تقــف موقفًا واحدًا 
ّ

د، يكون أبناء شــعبه كتلة متراص
ّ

بعــراق موح

في السراء والضراء. كان يحلم أن يكون الشعب مصدر السلطات، 

 
ً
فقد كان ينادي بأعلى صوته في أروقة البرملان أن يكون الشعب أوال

والحكومة ثانيــًا، بتعبير أوضح كان يطالب دومًا أن تكون الحكومة 

في خدمة الشعب. 

ة وانعكاساتها على نشاطاته 
َّ

الفصل األول يتناول جذوره االجتماعي

ه ينتمي ألســرة 
ّ
ة للفترة من 1898 لغاية 1931، إن

َّ
ــة واإلداري

َّ
الفكري

ــة معروفة بممارســة 
َّ

(بجــه) وهي مــن األســر العربيــة البغدادي

التجارة في بغداد منذ القرن الثامن عشــر، وكان جدهم شخصية 

دينيــة متعلمة مــارس وأوالده التجــارة.. وتزوج عبــاس مهدي من 

ان. وبذل جهدا كبيرًا 
ّ

جميلة درويش علي التي تنتســب إلى بيت الغب

في ســبيل تربيــة أوالده، فــكان من الطبيعــي أن يكملــوا تعليمهم 

ويتبؤوا مناصب سياسية واجتماعية فيما بعد. 

الجعفــري  الترقــي  فــي مدرســة (مكتــب  درس عبــاس مهــدي 

ة، 
َّ

العثمانــي) التي تأسســت في عام 1908 خاصة بأبنــاء الجعفري

كان يــدرس فيها عدد من اللغات األجنبيــة، وأثبت فيها امكانياته 

ة، وســاعد جده محمد فــي الترجمة إلتمام صفقة 
ّ

ة والفكري
ّ

العلمي

تجــارة تصديــر جلود إلــى الواليات املتحــدة االمريكيــة، فأعطاه 

جده ســاعة ثمينة هدية ملســاعدته.  ونتيجة لقيــام الحرب العاملية 

األولى توقفت الدراســة وتوجه نحــو العمل التجــاري لفترة قليلة، 

ه للدراسة ورغبته في التعلم 
ّ

وبعدها إلى الســلك الوظيفي وبقى حب

أكبر من وجوده فــي املناصب اإلدارية، لذلك قرر إكمال دراســته 

بعد تشــكيل الحكومة العراقية، فتوجه للدراســة فــي كلية الحقوق 

ة، وتمت 
َّ

 االعتراف بشــهادة خريجي املدرســة الجعفري
َّ

بعــد أن تم

معادلتها بدبلــوم بكالوريا ثانوية، وأثبتــوا إمكاناتهم العلمية فيما 

بعد، وأثبت قدرته العلمية أمام أســاتذته على الرغم من اختالف 

املنهــج وصعوبته، وحصــل على شــهادة علم الحقوق عــام 1927، 

وحرصــًا على لغته العربية اســتقدم مدرســًا خاصًا بســبب اتباع 

الدولــة العثمانية سياســة تتريــك األمم التي تعتمد عــدم التركيز 

على دراســة املناهج باللغة العربية وقواعدها. وكانت محصلة هذه 

 
ً
الدراســات واجتهاده الخاص إجادته لســت لغات اجنبية، فضال

عــن اللغة العربية كمــا ذكر مير بصــري في كتابه. وقــد أثبت في 

أ 
ّ

بداية حياته ونشــأته انه يتمتــع بقدرة علمية وثقافيــة جعلته يتبو

مناصب ادارية متنوعة أسهمت بصقل شخصيته فيما بعد وأهلته، 

ــد عديــدًا مــن املناصب االداريــة والوزارية. ومــن بواكير 
ّ
ألن يتقل

نشــاطاته أنه أسهم في تأســيس الجمعيات السياســية والفكرية، 

وعرف بصراحته الكبيرة التي عدها مشــكلته األساس، ووقف إلى 

جانــب حرية التعبيــر والحريات األخرى، ودعمهــا ضمن الحدود 

املنطقية ودعا إلى اشراك أفراد الشعب في األمور كافة. واطالعه 

عليها وهذا ما عرضه إلى مضايقات كثيرة بسبب كالمه الصريح 

وانتقاده لسياســات الحكومات. وانخــرط عباس مهدي في الكفاح 

الوطني والقومي منذ أيام شبابه األولى إلى جانب اهتمامه الكبير 

بالقضايــا الوطنية وأولى اهتمامــا خاصًا للقضية الفلســطينية، 

وأيضــا تخليص العــراق من ســيطرة االســتعمار البريطاني على 

مقاليــد األمــور في البــالد. واهتم بإدامــة العالقــات الجيدة بني 

الشعوب العربية واإلســالمية.  أما الفصل الثاني فقد تضمن أبرز 

املناصب الوزارية التي شــغلها عباس مهدي للفترة من 1932 لغاية 

1938، كوزيــر للمعــارف في وزارة ناجي شــوكت، اهتــم باملناهج 

العلمية ودراســة اللغات األجنبية، وأيضا تغيير ســاعات الدروس. 

وكان يتابــع عمل وزارته ميدانيًا من خالل الزيارات التي كان يقوم 

بها بني فترة وأخرى واستغل املناسبات الوطنية والعلمية التي تقام 

في املدارس ومنها ذكرى الثورة العربية 1916 التي اقامتها مدرسة 

االعدادية املركزية عام 1933 فأخذ يحث الطالب على مستقبلهم 

والنهوض بواقــع العراق من خاللهم.  كما اهتــم بالبعثات العلمية 

اهتمامــا كبيرًا رغبــة منه في رفــد العراق بنخــب علمية رصينة، 

 الختيار طالب البعثات على أســاس 
ً
فوضعت وزارة املعارف جدوال

مراعاة أعلى الدرجات في امتحانات البكالوريا الثانوية. كما اهتم 

بفتح مدرســة الفنــون البيتية لتعليــم البنات، وكانت فــي البداية 

عبــارة عن صــف واحد بلغ عــدد طالباتهــا 58 طالبة. وانشــأ دور 

املعلمني وتأســيس مدرسة زراعية ريفية وشجع األعمال الالصفية 

ملــا لهــا من أثــر فاعل فــي تكويــن شــخصية الطالب، فوضــع لها 

مخصصات مالية وقســمها على ثالثة محاور رئيســية هي التربية 

البدنية والكشافة والفتوة. وفي مجال مكافحة األمية اتخذ منهاجا 

جديــدًا فتم فتح املــدارس املتوســطة، ملــن يرغب بتعلــم القراءة 

والكتابة في خطوة للتقليل من األمية املتفشــية في العراق. وأســهم 

في دعم فكرة تأســيس املدارس االبتدائيــة املختلطة. كما كانت له 

وقفــة وطنية تجاه تــراث وحضارة العراق واملحافظــة عليه حينما 

إتخــذ موقفا صارمًا ضد تصدير أي من قطع اآلثار العراقية، وهو 

موقف اتخذه حني علم بتهريبها خارج العراق. 

وكوزيــر لالقتصاد واملواصالت فــي وزارة جميــل املدفعي الثانية 

ووزارة حكمت ســليمان ووزارة املدفعــي الرابعة للعدل، حيث حدد 

عبــاس مهدي منهــاج وزارته بإنجــاز املشــاريع العمرانية املقررة 

علــى جدول اعمال الحكومــة التي لها إثر علــى الواقع االقتصادي 

ألبناء الشــعب، وركز على إعادة النظر في بعض األســس الخاصة 

بالوزارة وتشكيالتها. 

ومن املشــاريع التي قــام بتطويرها كان مينــاء البصرة من خالل 

انجاز مشروع حفر سد الفاو وجاء في منهاج وزارته انشاء الجسور 

التي تعد من شرايني الحياة املهمة كونها تسهل االتصال بني أجزاء 

املدينــة الواحدة أحيانا والربط بني املــدن في أحيان كثيرة. واهتم 

بقضية اجور الكهرباء واالذاعة الالســلكية وأولــى اهتماما كبيرًا 

فــي مجال الــري، واهتــم باملحاكم فأخــذ يقوم بجــوالت ميدانية 

ليقف بنفسه على أوضاعها واحتياجاتها، كما وسعى إلى االهتمام 

بالســجون وبدائــرة الطابــو. وعندمــا أصبــح عضوا فــي املجلس 

النيابــي كان مواظبــًا في حضور جلســات املجلس، ويولــي اللوائح 

التــي تعرض أهمية كبيــرة. وفيما بعد أصبح نائبا عــن لواء بغداد 

في دوراته الخامســة والثامنة، وتقلد مناصب إدارية مهمة للفترة 

مــن 1933 لغايــة 1941 فكان مديــرًا للطابو وبــإرادة ملكية أصبح 

رئيسًا للتشريفات امللكية، وكان يقوم بعرض القضايا واملخاطبات 

الرسمية على امللك وتبليغ األوامر امللكية الصادرة عنه. 

أما الفصل الثالث فيتناول دور عباس مهدي الدبلوماسي ومواقفه 

في مجلس االعيان للفترة من 1942 لغاية 1957 ونشــاطه في العهد 

الجمهوري حتى وفاته عام 1961 فقد تولى منصب وزير مفوض في 

ايران، وشــغل منصب أول وزير مفوض في االتحاد السوفييتي من 

1945 لغايــة 1947 بإرادة ملكية بعد أن أدى دورًا مهمًا في تأســيس 

العالقــات بني البلدين وال ســيما حينمــا كان وزيرا فــي مفوضية 

طهران وجاء اختياره مرتكزا على حقائق موضوعية اثبتها بجدارة 

خــالل عملــه الدبلوماســي. ومن جديــد اختير عضــوا في مجلس 

االعيان بعد عودته إلى بغداد عام 1947 إلى 1957 وأدى دورًا بارزًا 

في مناقشات جلســات املجلس وال ســيما األمور التي تهم الشعب، 

وكان يعارض بحماس املشــاريع االســتعمارية، وكان من االعضاء 

الذين يبثون روح الشباب في نفوس األعضاء اآلخرين، حتى وصف 

بالبطل املغوار من جانب اعضــاء املجلس. طالب من الحكومة بأن 

تنظر بجد في قضية تمليك األراضي على أســاس امللكية الصغيرة 

تحقيقــا للعدالــة االجتماعيــة ورفــع مســتوى املعيشــة وضمــان 

االســتقرار، مؤكــدا أن الفئــة التي تملــك األراضي تســتغل جهود 

الفالح. كما سعى إلى حث الحكومة على انصاف املتقاعدين الذين 

يتقاضــون تقاعدًا بســيطًا، مبينا أن الحكومــة إذا أرادت التقرب 

من الشــعب، فعليها أن تضمن العدل االجتماعي واالستقرار، وفي 

الوقت نفسه االلتفاف إلى احدى الطبقات املغدورة املظلومة، وهم 

طبقة املســتخدمني والرزامني واملضمدين والفراشــني وغيرهم، 

وليس مــن العدل أن يترك هــؤالء بعد قيامهم بخدمــة البالد ملدة 

طويلــة من دون أن توفر لهم ســبل الراحة في كبرهم. وعلى الرغم 

مــن أنــه كان من املحســوبني على املؤسســة الحاكمــة إال أنه تميز 

بكثرة انتقاده لسياسات الحكومة ولم يجاملها على قول الحق. 

تــرك عبــاس مهــدي أثرًا محمــودًا لــدى أبنــاء الشــعب العراقي 

خالل عمله السياســي أبــان الحقبة امللكيــة، وكان كثيرًا ما يحذر 

الحكومات السابقة لتعديل سياســتها تجاه أبناء الشعب، لكنها لم 

تكتــرث، لذلك حدثت ثورة 14 تموز 1958. عــاد بعدها إلى مزاولة 

األعمــال اإلدارية الحرة وأختير مفوض لشــركة ســمنت الفرات، 

وهي شركة مســاهمة صناعية واستمر يشغل املنصب لغاية 1960، 

وقدم اســتقالته بســبب تدهور صحته التي لم تساعده على القيام 

بمســؤولياته إلى يوم وفاتــه 15 آذار 1961.. وختامًا تضمن الكتاب 

 عن مجموعة 
ً
عددًا من املالحق والرسائل املكتوبة بخط يده، فضال

ة. 
َّ

ة واألسري
َّ

صور توثق حياته العملي
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أفتتح في صالة الشعب للفنون الجميلة 

أيــام قليلــة املعــرض  بدمشــق منــذ 

التشكيلي {آالم}، والذي ضم أكثر من 

ة جسدت 
َّ

خمس وســتني لوحة تشــكيلي

تجارب عديدة لفنانني سوريني. أفتتح 

فــي صالــة الشــعب للفنــون الجميلة 

أيــام قليلــة املعــرض  بدمشــق منــذ 

التشكيلي "آالم"، والذي ضم أكثر من 

دت 
ّ

ة جس
َّ

خمس وســتني لوحة تشــكيلي

ســوريني.   لفنانــني  عديــدة  تجــارب 

جمــع املعــرض الفنانني التشــكيليني 

مــن محافظات ســورية عديــدة منها 

دمشــق، وريفهــا، والســويداء، ودرعا 

فــي  لوحاتــه  وحملــت  والقنيطــرة، 

ة جراء 
َّ

معظمها روح الكارثة اإلنســاني

الزلــزال الــذي أصاب البالد وشــكل 

كارثة كبيرة على البشر والحجر. 

معانــي  بحملهــا  اللوحــات  تميــزت 

ة 
َّ

ة وتقنيات لوني
ّ

ة بأســاليب فني
ّ

إنساني

ة، 
َّ

التشــكيلي املــدارس  مختلــف  مــن 

مســتوحاة مــن وقــع الكارثــة، علــى 

ة 
َّ

صعيد املواضيــع والتكوينــات اللوني

ة.
َّ

والبصري

املعــرض الذي نظمه اتحــاد الفنانني 

التشــكيليني الســوريني، بالتعــاون مع 

ة" يشــكل لفتة 
َّ

فريق "بصمات إنســاني

إنسانية مميزة، ويجسد صورة املحبة 

التــي أظهرهــا الفنانون التشــكيليون 

وهم يقفون مع أبناء بلدهم املتضررين 

مــن الزلزال، ويعبروا عن دعمهم عن 

الريشــة واأللــوان، مؤكديــن  طريــق 

أهمية تســخير الفن في خدمة قضايا 

اإلنسان والظروف الراهنة. 

الفنانــني  اتحــاد  رئيــس  وأشــار 

التشــكيليني عرفان أبو الشــامات إلى 

أهمية املعرض في التعبير عن دور الفن 

 والفنانــني فــي الكوارث التــي تصيب 

البالد.

 

في بــالد تنتهك فيهــا حقوق النســاء على 

مــدار الســاعة، وتمارس بحقهــن صنوف 

من العنف الجســدي واللفظي واالجتماعي 

واالقتصــادي واملهنــي والنفســي، وتعامل 

ة، يغــدو الحديث 
َّ

بأدنــى درجات اإلنســاني

عن حقوق النســاء األمهات ترفًا ال يستحق 

الوقوف عنده في نظر البعض، هذا البعض 

الــذي ال يتوانى عن التبجح بأن يكفيها بيتًا 

يأويها وظــل رجل يصرف عليهــا من ماله 

وأوالدًا ينادونها "ماما"، متناســني األعداد 

املتزايدة لألطفال املشــردين واملنتشــرين 

 
ّ

في شوارع مدننا في كل البالد العربية، ألن

زوجًا طرد زوجته ومعها أطفالها ليصبحوا 

دتهم وجعلت 
ّ

 الحروب شر
ّ

بال مأوى، أو ألن

 القوانني لم تجد 
ّ

منهن لقمة ســائغة، أو ألن

بني نصوصها ما يحمي األم وأوالدها.

علــى الرغــم مــن العديــد مــن النصوص 

الحمــل  فتــرات  تراعــي  التــي  ــة 
َّ

القانوني

والــوالدة للنســاء العامالت وتأســيس دور 

لحضانــة أطفالهــن، وعلــى الرغــم مــن 

ة 
َّ

التأكيــد علــى منحهــن الرعايــة الصحي

ة، ثمة قوانني أخرى تعلن صراحة 
َّ

الضروري

انعدام املساواة بني املرأة والرجل، بل إنها 

 من العنف املقونن بحقهن، 
ً
تمارس أشكاال

حقــوق  وشــرعة  للدســتور  مخالفــة   فــي 

اإلنسان.

الــدول  م أغلــب قوانــني 
ّ

ة، تحــر
َّ

الجنســي

العربيــة على املرأة املســاواة مع الرجل في 

ة ألبنائها، ويعامل أوالد 
َّ

الحق بمنح الجنسي

املــرأة املتزوجة مــن رجل أجبنــي معاملة 

األجانب غيــر املواطنني في بلدهــا، بينما 

ال تمانــع تلــك القوانني في منح الجنســية 

للزوجــة األجنبيــة وألوالدهــا مــن زوجها 

الــذي يحمــل جنســية البلــد، فــي انتهاك 

صارخ لحــق املرأة في املســاواة وحقها في 

منــح جنســيتها ألبنائهــا، ويــزداد الحال 

ســوءًا عند الطــالق واضطرارهــا ملتابعة 

حياتهــا في بلدهــا ومع أوالدهــا الذين لن 

يعترف بهم املشــرع إال كأجانب مقيمني مع 

ما يترتب على ذلك من أعباء على األم قبل 

أي شــخص آخر، في مختلــف النواحي من 

التعليم إلى الرعايــة الصحية وغيرها من 

أمور تزيد من العبء امللقى على عاتقها.

مــن جانــب آخــر تحــرم قوانــني األحوال 

الشــخصية األم مــن حضانــة أبنائها إذا 

هــي تزوجــت ورغبت فــي متابعــة حياتها 

ة امرأة أخرى، لتقع بني نارين 
ّ

ة كأي
َّ

الطبيعي

 قوانــني 
َّ

أوالدهــا وحياتهــا الخاصــة، وألن

ة 
َّ

األحــوال الشــخصية فــي بالدنــا ذكوري

هــا ال تتوانى عــن حرمان األم 
ّ
بامتيــاز فإن

جت بينمــا ال يحرم 
ّ

هــا تزو
ّ
مــن أوالدها ألن

ًا كانت 
ّ

ه تزوج من أخــرى أي
ّ
األب منهــم ألن

معاملتها لهم فهو الذكر الذي يحق له ما ال 

 عن عدم الســماح لألم 
ً
يحق لغيره، فضال

بالســفر مع أوالدها إال بموافقة األب بينما 

يحــق له ذلــك مــن دون موافقتهــا وكأنهم 

 عن تحديد ســن 
ً
أوالدهــم هو فقط، فضال

الحضانة ونقل األوالد رغمــًا عنهم أحيانًا 

إلى والدهم وحرمان األم منهم.

فــي مقلب آخر، يشــكل تجريــم اإلجهاض 

الــذي تنص عليــه كثير مــن القوانني حول 

املــرأة  لرغبــة  صارخــًا  انتهــاكًا  العالــم 

باألمومــة مــن عدمــه، وتشــكل القوانــني 

املقيدة لإلجهــاض تمييزًا ضد املرأة وفقًا 

للجنــة اتفاقية القضاء على جميع أشــكال 

 
ّ

 عن أن
ً
التمييز ضد املرأة "ســيداو"، فضال

 غير قانوني 
ً
مجرد اعتبار اإلجهــاض فعال

بل جريمة معاقب عليها وغير أخالقي فإنه 

يؤدي إلى عزل النساء اجتماعيًا ووصمهن 

بالعــار من قبــل املحيط الذي يعشــن فيه، 

 إجبــار شــخص علــى االســتمرار 
ّ

كمــا أن

فــي حمــل غيــر مرغــوب بــه، أو اللجــوء 

 إلــى عمليــات إجهــاض غيــر آمنة يشــكل 

انتهاكًا لحقوق اإلنســان كحقــه في الحياة 

والصحة.

ذلك غيض مــن فيض يبقــي األمهات كما 

قات فــي مهب 
ّ
كل النســاء فــي بالدنــا معل

ــزة 
ّ

القوانــني املجحفــة بحقوقهــن، املتحي

ة، 
ّ

ضدهن، املنتقصة من قيمتهن اإلنســاني

ة للمرأة، 
َّ

ســة لنظرة املجتمــع الدوني
ّ

واملكر

رقابهــن،  علــى  ســيفها  ط 
ّ
تســل قوانــني 

مســتبعدة النســاء عامة واألمهات خاصة 

ة، مؤيــدة بثقافة 
َّ

مــن منظومتها اإلنســاني

ة بالية تشــجع الرجل على حرمان 
َّ

مجتمعي

األم من طفلها فقط "ليكسر رأسها ويذلها" 

ويعيدها خاضعة له.
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اســتقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شــياع الســوداني، أمس السبت، بعثة منتخبنا الشــبابي لكرة القدم الذي 

ه الســوداني بتكريم العبي منتخب الشــباب 
ّ

أحــرز املركــز الثاني في بطولة آســيا، وتأهل إلى كأس العالم. ووج

والجهازين الفني واإلداري، مؤكدًا دعم مجلس الوزراء التحاد كرة القدم، وللمنتخب الشــبابي في استحقاقاته 

فة للعراق في املحفل الدولي القادم، السيما 
ّ

 الالعبني على االســتعداد الجيد لعكس الصورة املشــر
ّ

املقبلة، وحث

 السوداني أن دعم الرياضة 
ّ

 كل األنظار ســتتوجه إلى نهائيات كأس العالم للشباب واملنتخبات املشاركة. وبني
ّ

أن

بشكل عام، يمثل أولوية، مؤكدًا استمرار الحكومة في تكريم الالعبني األبطال، ودعم الرياضيني والرواد.

ة التي أطلقت العنان لبدايتها في العام 1912 وحققت أفضل 
َّ

الكرة الروســي

إنجازاتهــا الدولية تحت علم االتحاد الســوفيتي الســابق فــي العام 1966 

بنيلهــا املركز الرابــع خلف منتخبات اإلنكليز بطل كأس العالم في نســخة 

لندن وأملانيا الوصيف والبرتغال الثالث ســتكون اليوم أمام تجربة آسيوية 

بمواجهة منتخبنا الوطني في لقاء ودي تاريخي. 

العــام املنصــرم تعرضــت الرياضة الروســية إلــى عقوبات دوليــة جراء 

حربهــا مــع أوكرانيا التي كانــت يومًا ما واحــدة مــن جمهورياتها ومنعت 

الفرق الروســية من املشاركة في املنافسات األوروبية وهذه األجواء أعادت 

للذاكــرة مقاطعــة أميركا وحلفها ألوملبياد موســكو في العــام 1980 وكيف 

وجــد منتخبنــا الفرصة ســانحة للمشــاركة في مســابقة كــرة القدم بعد 

انسحاب العديد من البلدان. 

املنتخب الروســي أجرى العديد من املباريات الودية مع منتخبات آســيوية 

كان آخرها الخميس املاضي مع نظيره اإليراني وانتهت بالتعادل اإليجابي 

وسبق أن فاز على قيرغستان وتعادل مع أوزبكستان قبل أشهر ساعيًا لكسر 

العزلة الدولية وبث روح الحياة للعبة الشعبية األولى في العالم. 

اتحــاد الكرة العراقي اســتمد شــرعية اللقاء الودي مع الــروس في مدينة 

ســانت بطرســبرغ عبــر موافقــة الفيفا وكانــت النية 

بإقامة معســكر خارجي في املالعب الروســية لكن تم 

تغيير موعد املغادرة واختزال أيام التواجد هناك بقرار 

من املالك الفني بقيادة املدرب خيســوس كاساس ومع 

تعــدد روايــات إلغاء املعســكر واالكتفاء بمبــاراة اليوم 

من كلفة عالية لرحلة الخطــوط الجوية من بغداد إلى 

موســكو وبالعكس حيث أعلن عن مبلغ كبير مقداره 68 

ألف دوالر ذهابًا و150 ألف دوالر إيابًا إلى تعذر التحاق 

عدد من املحترفني مع منتخبنــا بقرارات من أنديتهم 

أو الــدول املعنيــة مثــل االي فاضل من نــادي غوتبورغ 

الســويدي وأمير العماري من نادي هاملشتاد السويدي 

وكيفــن يعقوب من ارهوس الدنماركــي وغير ذلك من 

أســباب لتتوافق الرؤى بإجــراء مباراة والتركيز على معســكر بغداد الذي 

ضــم 24 العبًا بتواجد املحترفني زيدان إقبال من مانشســتر يونايتد وعلي 

عدنان من الدوري الروســي والكسندر اوراها وعلي الحمادي وحسني علي 

وأمجد عطوان وأسامة رشيد وأيمن حسني وعلي فائز واندريه السناطي.

 ملنهاج خضع للتشــذيب 
ً
البحث عــن مباريات مع منتخبــات قوية بات حال

واإلضافــة والتغيير لالبتعاد عن توجهات ســابقة وضعــت كرتنا في دائرة 

ضيقــة مغلقــة ال تخرج عن طــوق املنطقة ولم تمنحها املســاحة املناســبة 

للتنافس الدولي.

أبنــاء جيلــي ومن ســبقنا يحتفظ بمعلومــات مثيرة عن أبرز نجــوم الكرة 

الروســية قطب رحى االتحاد الســوفيتي قبل أن يتفتت إلــى دول ودويالت 

وفي مقدمة األســماء التــي نتداول تميزهــا آنذاك الحارس الشــهير ليف 

ياشني أفضل حارس مرمى في القرن العشرين والحارس اآلخر داساييف 

والهداف بلوخني األوكراني فيما بعد. 

 البالد الروســية هي األكبر فــي العالم من حيث املســاحة إال أنها 
َّ

ومــع أن

تتخلف عــن دوريات أوروبا الكرويــة وتقل عنها إثارة وتبقــى صاحبة اليد 

الطولــى بتأهيل الكفاءات التدريبيــة واألكاديمية من أنحــاء الكون وبينها 

خبرات عراقية تفتخــر بتخرجها وتلقيها العلوم والدراســات املختلفة من 

الروس. 

 مباراة اليــوم تحمل الكثير من الذكريات لعل أبرزها زيارة نادي سيســكا 

الســوفيتي للعراق وما تركه من انطباعات مدهشــة عن حال اللعبة آنذاك 

وأمطر شباكنا بأكثر من نصف دزينة من األهداف أليس كذلك؟

محطات رياضية

تحتضن قاعة الشعب ببغداد في الساعة العاشرة من مساء 

اليــوم األحد مباراة تجمــع فريقي النفــط وزاخو، وهي من 

املواجهــات املؤجلة من املرحلة الثانيــة للدوري املمتاز بكرة 

السلة، بينما تسبق لقاء الكبار مباراة الفريقني ضمن دوري 

الشباب املصاحب.

 
َّ

(الصباح الرياضي): إن وقال مدرب النفط خالد يحيــى لـ

الفريق مســتعد بشــكل كبير لهــذه املباراة ويعــي الالعبون 

أهميتهــا كــون الفــوز فيهــا يدخلنــا بأريحية جيــدة خالل 

منافســات (البــالي اوف) بعــد أن تكون النتيجــة في عدد 

مرات الفوز والخسارة لصالح النفط (2 / 0). 

 علينا التركيز 
َّ

وأضــاف أن

مواجهة  أثناء  جيد  بشــكل 

لزاخــو  نــدع  وأال  اليــوم 

علينــا  للتقــدم  فرصــة 

الســيما أنــه يعد منافســًا 

فــوق العــادة والدليــل أنه 

علــى فريقي  بالفــوز  نجح 

الشــرطة والدفــاع الجوي 

مؤخرًا في املباراتني اللتني 

أقيمتــا فــي قاعــة زاخــو، 

 املواجهة التي 
َّ

ما يعنــي أن

وبــني  أرضــه  علــى  تقــام 

مشــجعيه ســتكون صعبة، 

تدريبي  كمــالك  فإننا  لذا 

نسعى إلى حسم لقاء اليوم 

ليتبقــى فقــط لقــاء وحيد 

ونضمــن فيــه التأهــل إلى 

نهائي املسابقة.

 فريقه مســتعد بشــكل جيد، إذ خــاض مباريات 
َّ

وأوضح أن

قويــة في اآلونــة األخيرة تمكــن فيها من تخطــي الوصيف 

الشــرطة بينما خســر الثانية مــع فريق غورغــان اإليراني 

ضمن بطولة وصل.

وعلــى الجانب اآلخر ســيحاول أبناء الخابــور االجتهاد في 

مباراة اليوم وســينصب تفكيرهم على كيفية إيقاع املتصدر 

ليكــون لهم أمل في األدوار اإلقصائيــة بعد أن تعود النتيجة 

النهائيــة للفريقــني من ناحيــة الفوز والخســارة إلى املربع 

األول (1/ 1)، كما ســينصب تفكير الفريق األحمر أيضًا في 

كيفية البقاء ضمن دائرة املنافسة حتى ال يدع أدنى شك في 

 عنه 
ً
 للدخول بديال

ً
تأهله ويمنح مطارده دجلة الجامعة أمال

في جولة منافسات املربع الذهبي.

للتجذيــف  املركــزي  االتحــاد  أعلــن 

ة لهذا العام، 
َّ

منهاج مشــاركته الخارجي

والبرامج املوضوعــة لتجهيز الجذافني 

للتصفيــات القاريــة لأللعــاب العامليــة 

الشــاطئية التي تحتضنها تايالند نهاية 

الشــهر املقبــل، باإلضافــة إلــى إقامة 

معسكر خارجي ملنتخبنا الوطني باللعبة 

فــي مدينــة أشــبيلية اإلســبانية تأهبــًا 

لبطولــة كأس العالــم التي تســتضيفها 

مدينة زغرب الكرواتية مطلع شهر أيار 

املقبل.

وقال رئيــس اتحاد اللعبة عبد الســالم 

بــه  خــص  تصريــح  فــي  خلــف 

 
َّ

إن الرياضــي":  "الصبــاح 

"الجذاف محمد كريم سيشارك 

للمــرة األولــى فــي التصفيــات 

العامليــة  لأللعــاب  القاريــة 

تحتضنهــا  التــي  الشــاطئية 

تايالنــد للفتــرة مــن الخامــس 

والعشــرين لغايــة الثالثــني من 

نيســان املقبل إلى جانب مدربه 

نمير عبد الرضا وعضو االتحاد 

 "تجمع 
َّ

زياد عنيد"، موضحــًا أن

بانكوك يعد من األنشطة الدولية 

الجديــدة التــي أقرهــا االتحاد 

الدولي للعبة حديثا". 

أشــبيلية  "مدينــة   
َّ

أن وأكــد 

منتخبنــا  ســتجهز  اإلســبانية 

الوطني خالل املعســكر الخارجي الذي 

ســينتهي قبــل موعــد انطــالق بطولــة 

العالم املقرر إقامتهــا في مدينة زغرب 

الكرواتيــة للفتــرة مــن الخامــس إلــى 

السابع من شــهر أيار املقبل بغية تكثيف 

الوحدات التدريبية وكذلــك التأقلم مع 

األجواء األوروبية".

 "الوفــد يتألف مــن املدرب 
َّ

وأضــاف أن

التونســي شــكري بن ميــالد والالعبني 

محمد ريــاض وبكر شــهاب وعز الدين 

عبــد الســالم ومــن املؤمــل أن يحصل 

الالعبــون قريبــًا علــى ســمة الدخــول 

(الفيــزا) من الســفارة اإلســبانية في 

 
َّ

أن إلــى  مشــيرًا  األردنيــة"،  العاصمــة 

"مدربنــا عبــد الرضا يشــارك في دورة 

تدريبية ســتجرى على هامش املســابقة 

لغرض الحصــول على شــهادة متقدمة 

من قبل االتحاد الدولي للعبة".

 
َّ

من جهــة أخرى أوضح عبد الســالم أن

"اتحــاده قرر تأجيــل منافســات بطولة 

أنديــة العراق لجميــع الفئــات العمرية 

إلى ما بعد شــهر رمضان املبارك لفسح 

املجــال أمام املدربــني لتهيئــة العبيهم 

 "اللعبة 
َّ

خالل الفترة املقبلــة "، مبينًا أن

 
ً
 الفتًا من فئة الشباب فضال

ً
تشهد إقباال

عــن دعــم األنديــة لرياضــة التجذيف 

وهذا انعكس إيجابًا على نتائج البطوالت 

األخيرة".

يلتقــي منتخبنــا الوطني بكــرة القدم عند 

الســاعة السادسة من مســاء اليوم األحد، 

نظيره الروســي صاحب األرض والضيافة 

في املباراة التي يحتضنها اســتاد غاز بروم 

ارينــا امللعب الرئيس لنــادي زينيت الكائن 

في مدينة ســانت بطرســبرغ، وتندرج هذه 

املواجهة ضمن فترة توقفــات نافذة الفيفا 

عــن شــهر آذار، كذلــك تعــد كتيبة أســود 

الرافديــن أول فريــق دولي يكســر الحظر 

الرياضــي على هــذا البلد، بعــد العقوبات 

التــي فرضها االتحــادان الدولي واألوروبي 

لكرة القدم.

وكان الجهــاز الفنــي للمنتخــب الوطنــي، 

بقيــادة اإلســباني خيســوس كاســاس، قد 

ة 
ّ

 فني
ً

القــى ظهر أمس الســبت، محاضــرة

مع الالعبني، تخللها الحديث عن الجوانب 

ــة وتحليــل بعض النقاط في الشــقني 
ّ

الفني

الدفاعــي والهجومــي إلى جانــب مراجعة 

 تطبيقها أثناء معســكر 
ّ

األســاليب التي تــم

بغــداد من خــالل املواد الفيديويــة التي تم 

تســجيلها فــي الوحــدات التدريبيــة التــي 

أقيمت في ملعبي الشعب واملدينة.

عقــب ذلــك، عقــد املؤتمــر الفنــي ملباراة 

روســيا والعراق، إذ أعــرب مدرب منتخبنا 

كاساس عن "سعادته الكبيرة ملالقاة نظيره 

الروســي الذي يمتلك معلومــات كافية عن 

أســلوب لعبه وهو من املنتخبات التي يمتاز 

بالجودة الفنية وســيكون إضافة كبيرة في 

حــال انضمامه إلى قارة آســيا"، مؤكدًا أنه 

"يعرف مدرب روسيا الحالي فاليري كاربن 

عندمــا كان مدافعــًا مميــزًا مــع منتخــب 

بــالده قبل ســنوات باإلضافة إلى فلســفته 

الخططية".

 "كتيبة اســود الرافدين تعاني 
َّ

وأضــاف أن

مــن بعــض الغيابــات ألســباب متعــددة"، 

مســتدركًا القول: " لقد جهزنا الفريق جيدًا 

للقــاء اليوم أمــام أصحاب الدار"، كاشــفًا 

ل إقامة هذه املباراة في ملعب 
ّ

عن أنــه "فض

ســانت بطرسبرغ عوضًا عن ملعب سوشي، 

املرفــق  هــذا  بأرضيــة  الكاملــة  لدرايتــه 

الرياضي الذي زاره خالل مسابقة الدوري 

األوروبي".

أجــرى  مباشــرة،  الفنــي  املؤتمــر  وبعــد 

منتخبنا الوطني مساء أمس وحدة تدريبية 

علــى ملعــب غاز بــروم ارينا طبــق خاللها 

الالعبون العديد من األســاليب الخططية 

التــي تــم التــدرب عليها الســيما فــي بناء 

اللعــب وتغييــر اتجــاه الهجمــة والتركيــز 

على نقــاط الضعــف التي ظهرت فــي أداء 

املنتخــب الروســي الــذي خاض قبــل أيام 

مباراة تجريبيــة أمام نظيــره اإليراني في 

طهــران وانتهت بالتعــادل اإليجابي (1-1) 

لكل فريق، وقد ســنحت الفرصة لكاســاس 

فــي معرفة طريقــة لعب وتحضيــر (الدب 

 عن تشخيص العديد من 
ً
الروسي)، فضال

املالحظات التي تتعلق باملشكالت الدفاعية 

التــي برزت فــي وديــة ملعــب ازادي والتي 

يمكن الرهان عليها في لقاء اليوم مع وضع 

سلسلة من أنماط التحرك الهجومي.

واختار كاســاس قائمة ضمت (25 العبًا)، 

بينهم ثالثــة محترفني في أوروبا ســتتعذر 

عليهم املشــاركة في املباراة بسبب ممانعة 

أنديتهم الســفر إلى روسيا بحسب االتحاد 

 
َّ

العراقــي، فيمــا أشــارت أنديتهم إلــى أن

الالعبــني طلبــوا عدم الســفر إلى روســيا 

وهم كل مــن آالي فاضل مــن (غوتيبورغ) 

السويدي وأمير العماري املحترف في نادي 

(هاملســتاد) الســويدي إلى جانب الالعب 

كيفــن يعقوب الذي يمثــل فريق (أرهوس) 

الدنماركي..

09:45 04:0009:45 07:00

06:00 09:4509:45
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أحمد  الدكتور  بابل  ممثلية  رئيس  وقال 

لم  الحالي  األنــديــة  قانون  إن  يوسف 

تحقيق  في  األندية  تطلعات  يخدم  يعد 

ــن حــيــث االســتــثــمــارات  ــا م ــه ــداف أه

االنتخابات  وإجــــراء  والــصــالحــيــات 

للجنة  مــتــروك  األمـــر  ــإن  ف وبالتالي 

النيابية وهي الجهة  الشباب والرياضة 

مع  بالتعاون  القوانني  بتشريع  املعنية 

اللجنة األوملبية .

في  الثغرات  من  العديد  هناك  أن  وأكد 

سبعة  قبل  وضع  الذي  الحالي  القانون 

وأربعني عاما تقريبا والبد من معالجتها 

يتعلق  بما  السيما  فيها  النظر  وإعــادة 

استغلت  التي  العامة  الهيئات  بتركيبة 

وتحولت  البعض  قبل  من  سلبي  بشكل 

اإلدارات إلى دكتاتوريات.

ـــادي املــســيــب رضــا  وأعــــرب رئــيــس ن

املرحلة  تسفر  أن  في  أمله  عن  مهدي 

املقبلة عن والدة قانون لألندية يمنحنا 

ألن  العمل  في  ومرونة  أكثر  صالحيات 

يربط  أن  شأنه  من  الصالحيات  تقييد 

القرارات بمؤسسات أخرى.

وقال مهدي إن من الضروري جدا عودة 

األمالك الخاصة باألندية تحت عهدتها 

وفق القانون الجديد، إضافة إلى إيقاف 

الذي  بالشكل  عليها  املؤسسات  هيمنة 

واالستمالك  باالستثمار  لها  يسمح 

قوانني  وهي  الخصخصة  إلى  والتحول 

معمول بها في مختلف بلدان العالم.

 وشدد رئيس نادي املسيب على ضرورة 

إشراك األندية بصياغة أي قانون جديد 

نقاط  جيدا  وتعرف  بذلك  معنية  ألنها 

الرياضي  املفصل  أصابت  التي  الخلل 

في الفترة املاضية.

القاسم  فريق  مدرب  انتقد  جهته  من 

الطريقة  عماد  حيدر  الطائرة  بالكرة 

التي توضع بها الهيئات العامة املشاركة 

باالنتخابات وفق القانون الحالي.

مناسبا  يعد  لم  القانون  هذا  إن  وقال 

يسمح  ألنــه  إداريـــة  منظومة  بناء  في 

لإلدارات في وضع هيكلية للهيئة العامة 

بالشكل الذي يخدم تطلعات البقاء على 

القريب  جلب  خالل  من  سنوات  مدار 

أي  عن  بعيدا  واملبايع  واملؤيد  والصديق 

مصالح عليا، مؤكدا أن اختيار الهيئات 

بهذا الشكل ال يخدم املسيرة الرياضية.

ــق الــقــاســم  ــري ـــب ف  كــمــا انــتــقــد الع

ــرار  ق صـــالح  قتيبة  ــا  ــه ذات باللعبة 

للنادي  العامة  الهيئة  عن  استبعاده 

ــورا عــلــى مــواقــع  ــش ــن ـــرض م ـــه ع ألن

إدارة عمل  يخص  االجتماعي   التواصل 

 النادي.

بعيدا  أن األمر أصبح شخصيا  وأوضح 

عن املهنية مما يتطلب ضرورة أن يصاغ 

الالعبني  حقوق  يحفظ  جديد  قانون 

في  سنوات  عشر  قرابة  أمضوا  الذين 

النادي وأنا من ضمنهم.

في  والرياضة  الشباب  لجنة  أن  يذكر   

كانت  النواب  ملجلس  السابقة  ــدورة  ال

أثار  لألندية  جديدا  قانونا  وضعت  قد 

إشعار  إلى  تشريعه  وأجل  وقتها  الجدل 

آخر، وأكدت اللجنة الحالية، على لسان 

املعموري،  أمير  النائب  فيها  العضو 

قانون  وضع  في  تبذل  جهودا  هناك  أن 

جديد لألندية يخدم املسيرة الرياضية 

ويرضي تطلعاتها .

 
في  العراق  أندية  بطولة  إقامة  موعد  الباغوت  اتحاد  حدد 

العاصمة بغداد، وذلك للفترة من الخامس وحتى السادس 

مشاركة  املسابقة  تشهد  أن  املتوقع  ومن  املقبل،  أيار  من 

العديد من الفرق املحلية.

مصطفى  الباغوت  اتحاد  في  املسابقات  لجنة  رئيس  وقال 

العراق  أندية  بطولة  إن  الرياضي):  (الصباح  لـ قاسم 

واملتقدمات، ستنطلق  واملتقدمني  والشابات  الشباب  لفئات 

في الخامس من أيار املقبل في محافظة بغداد، مضيفا أن 

األبواب ستكون مفتوحة لجميع الفرق الراغبة باملشاركة في 

املسابقة، التي تعد محطة إعداد مثالية لالعبي املنتخبات 

املزمع  أوراسيا  منافسات  غمار  لخوض  تحضيرا  الوطنية 

إقامتها في حزيران. 

 ،50  ،45  ،40) باألوزان  تحديدها  تم  الرجال  فئة  أن  وتابع 

ستكون  بينما  كغم)،   +85  ،85  ،75،80  ،70  ،65  ،60  ،55

أوزان فئة النساء على النحو التالي (35، 40، 45، 50، 55، 

60، 65، 65+ كغم)، في حني ألزم االتحاد األندية بمشاركة 

3 العبني في الوزن الواحد.

االرتقاء  أجل  من  رصينة  خطة  وضع  اتحاده  أن  إلى  وأشار 

ملختلف  البطوالت  تكثيف  محليا، من خالل  اللعبة  بمستوى 

والتحكيمية  التدريبية  الدورات  وإقامة  والفئات،  األعمار 

عن  فضال  قاعدتها،  وتعزيز  لنشرها  منه  محاولة  في 

عربيا باملنافسة  املشروعة  وطموحاته  املرسومة   أهدافه 

 ودوليا.

وأوضح قاسم أن اللعبة في تطور مستمر، إذ أصبحت حاليا 

التخطيط  بفضل  القتالية،  الفنون  رياضات  مقدمة  ضمن 

تتواصل  أن  أمل  على  االتحاد،  أعضاء  قبل  من  الصحيح 

النجاحات بالفترة املقبلة.

القتالية  الفنون  ألعاب  من  تعد  الباغوت  رياضة  أن  يذكر 

وقوانني  حركات  مجموعة  وتضم  النفس،  عن  والــدفــاع 

تركيا  في  وتأسست  ــودو)  ــج وال واملصارعة  (الكراتيه 

على  بطوالت  يقيم  دولي  اتحاد  لها  وأصبح  وأذربيجان، 

باالنتشار  الرياضة  وأخــذت  والعاملي،  القاري  املستويني 

في 120 دولة من ضمنها 3 منتخبات عربية وهي الجزائر 

ولبنان والعراق.

 

وقال رئيس اتحاد اللعبة علي حميد  لـ ( الصباح الرياضي): 

املركز  في  تدريباتهم  عاودوا  باملبارزة  منتخبنا  أبطال  إن 

ابتداء  فالح  رحيم  املــدرب  قيادة  تحت  للعبة  التخصصي 

فرنسا،  فــي  العالم  لبطولة  تحضيرا  السبت  أمــس  مــن 

مشيرا  بــاريــس،  باراملبياد  إلــى  للتأهل  مهمة  تعد  التي 

حصل  أن  بعد  مهم  إنجاز  أعتاب  على  منتخبنا  أن  إلــى 

املؤهلة  العالم  الثالث فرقيا في بطولة  املركز  مبارزونا على 

املاضي األسبوع  اختتمت  التي  العاملي  للباراملبياد   أيضا 

أربعة  من  املؤلف  العراقي  الفريق  أن  مؤكدا  إيطاليا،  في   

لكن  املقبل،  الباراملبياد  إلى  التأهل  ضمن  قد  مبارزين 

بغية  فرنسا  في  املقبلة  العالم  بطولة  في  املشاركة  عليه 

ملبارزينا  يمهد  الــذي  الـــالزم  التنقيط  على  الحصول 

ا الباراملبياد  في  العامليني  األبــطــال  نخبة  مع   املشاركة 

ملقبل  .

أعلــن مــدرب فريــق الحــدود بكرة القــدم أن 

املباريــات التجريبيــة فرصــة جيــدة لالعبني 

البدالء الذين لم يفســح لهم املجال للمشــاركة 

في منافسات الدوري املمتاز.

(الصبــاح الرياضي): إن  وقال عــادل نعمــة لـ

الفريــق وكســرا لحالــة التوقــف التــي طرأت 

مؤخــرا على مســابقة الــدوري املمتاز بســبب 

االنشــغال بخوض مباريــات ”فيفا دي“، خاض 

لقــاء تجريبيا مــع أمانة بغــداد متصدر ترتيب 

مجموعته ضمن دوري الدرجة األولى، مبينا أن 

املواجهة انتهت بالتعادل السلبي وكانت فرصة 

جيــدة لبعــض الالعبني الذيــن اشــتركوا في 

محاولــة إلثبات أحقيتهم باللعب الســيما أنهم 

لم ينالوا فرصة لعب دقائق كافية في املســابقة 

املمتازة وهو أمر طبيعي نظــرا لحالة التنافس 

الشــديدة بــني الالعبــني. على صعيــد متصل 

كشف نعمة عن أن توقف املباريات له مردودات 

سلبية على الالعب بسبب االبتعاد عن املنافسة 

وهذا الحال يشــمل جميــع الفرق الســيما بعد 

تصاعد املســتوى البدني واالنســجام مع أفكار 

املدرب، أضف إلى ذلك أن التأجيل يسبب امللل 

لدى الالعب واملدرب وحتــى اإلداريني وكذلك 

الجماهير الرياضية التي تتفاعل بشكل مستمر 

في حالة الفوز أو الخسارة.

وأضــاف: أنــه مــن الصعوبة تخطــي تداعيات 

األمــر  هــذا  ألن  الالعــب  علــى  التوقفــات 

يحتــاج إلــى ثقافــة كرويــة عالية يســتطيع 

مــن خاللهــا التكيــف مــع التأجيالت من 

واألمــور  والغــذاء  التدريبــات  ناحيــة 

أن  موضحــا  األخــرى،  النفســية 

طقوســها  لهــا  الرســمية  املباريــات 

 الخاصــة لــدى الالعبني ومــن الصعب 

تغييرهــا. يشــار إلــى أن الحــدود يقــف 

باملركــز الثامن فــي جــدول ترتيب دوري 

الكرة املمتــاز برصيد 30 نقطة، واســتطاع 

فــي الجولة األخيرة الفوز علــى النفط  بأربعة 

أهداف مقابل هدف.

 1986 16
1988 37

23 18

عيات 

ألمــر 

طيع

ن 

 

ي

طاع

أربعة 
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2024

 

انطلقت الجولة األولى من التصفيات الخميس 

املاضي، وبينما ضمنت أملانيا املضيفة خوض 

النهائيات املقررة على أرضها بني 14 حزيران 

و14 تموز 2024، يخــوض 53 منتخبًا تصفيات 

تســتمر حتى آذار املقبل. في املجموعة الثالثة، 

وبعــد تخطيــه إيطاليا فــي عقر دارهــا 2 - 1، 

يســتقبل منتخب ”األســود الثالثة“ على ملعب 

ويمبلــي التاريخــي، أوكرانيــا التــي تخــوض 

مباراتهــا األولى فــي التصفيات برغــم الغزو 

الروسي.

وكان القائــد هاري كني قــاد إنكلترا إلى الفوز 

علــى إيطاليا حاملــة اللقب بتســجيله الهدف 

الثانــي مــن ركلــة جــزاء، ليصبــح الهــداف 

فضــه  بعــد  هدفــًا)   54) لبــالده  التاريخــي 

الشراكة مع واين روني.

وأشــاد مدربــه غاريــث ســاوثغيت بالالعــب 

 على شــخصيته 
ّ

البالغ 29 عامًا: ”ما قام به يدل

القويــة، أن يقوم بذلــك في هذه الســرعة هو 

إنجاز رائع».

وبرغم اإلنجازات الشخصية، فإن مسيرة كني 

ال تــزال تفتقد إلى االلقاب ألن املهاجم لم يفز 

بأي لقب حتى اآلن مع ناديه توتنهام أو منتخب 

بالده، لكنه لعب دورًا رئيسيًا في عودة إنكلترا 

إلى التنافس في البطوالت الكبرى، وخير دليل 

على ذلك بلوغه نصف نهائي مونديال روســيا 

عام 2018 ثــم نهائي كأس أوروبــا صيف عام 

2021، قبــل الخروج بصعوبة أمام فرنســا في 

ربع نهائي مونديال قطر 2022.

يذكــر أن كني ترك بصمته علــى اللقاء األخير 

مــع أوكرانيــا، بثنائية خالل ربــع نهائي كأس 

أوروبا األخيرة (4 - 0).

وصحيح أن مــدرب إيطاليا روبرتو مانشــيني 

ــر على املســتوى أمام إنكلترا في الشوط 
ّ

تحس

األول، إال أنــه كان راضيــًا عــن الثانــي: ”كنــا 

الوجــه  رأينــا  الثانــي.  الشــوط  فــي  رائعــني 

الحقيقــي للفريــق الــذي قــام بالضغــط ولم 

يسمح لهم بالتنفس».

ينتقل ”سكوادرا أتزورا“، املتوج باللقب القاري 

صيــف 2021، إلى مالطا العائدة من خســارة 

على أرض مقدونيا الشمالية 1 - 2.

علــى غرار رقم كني القياســي، دخل البرتغالي 

بالرقــم  بانفــراده  اللعبــة،  تاريــخ  رونالــدو 

الدوليــة  املباريــات  لعــدد  العاملــي  القياســي 

(197)، متخطيا الكويتي بدر املطوع، فإضافة 

إلى الرقم القياســي في عدد األهداف الدولية 

زه إلى 120 هدفًا، بعد تســجيله ثنائية 
ّ

الذي عز

في الفــوز الكبير على ليشتنشــتاين املتواضعة 

.0 - 4

ســيكون االختبار الثاني لرجال املدرب الجديد 

أرض  علــى  مارتينيــز،  روبرتــو  اإلســباني 

لوكسمبورغ املتعادلة سلبًا على أرض سلوفاكيا 

ضمن املجموعة العاشرة.

وقــال رونالــدو (38 عامــًا) مهاجــم النصــر 

السعودي وأفضل العب في العالم خمس مرات: 

”شعور جيد باللعب والتسجيل مجددا للمنتخب 

الوطنــي وفي ملعب مميز لــي (جوزيه ألفالدي 

في لشــبونة). فخور بأن أصبــح األكثر خوضًا 

للمباريات الدولية».

ع (38 عامًا) الـــ“دون“ كاتبًا 
ّ

بدوره، هنــأ املطو

على انســتغرام: ”فخــور بتمثيل بلــدي في 196 

مبــاراة دولية وممنت بأن أصبــح األكثر خوضًا 

للمباريات الدولية. ســعيد بأن الرقم سيتخطاه 

كريســتيانو رونالدو. أنت حقًا أســطورة وقدوة 

لكل العب كرة قدم، أتمنى لك األفضل وتحقيق 

إنجازات إضافية رائعة».

 عليــه نجــم مانشســتر يونايتــد اإلنكليزي 
ّ
ورد

وريــال مدريد اإلســباني الســابق: ”شــكرًا لك 

على كلماتك الجميلة. فخــور بأن أصبح األكثر 

خوضًا للمباريات الدولية».

2024
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حجز ممفيس غريزليز مقعده في األدوار اإلقصائية من الدوري 

م نجمه لوك كينارد 
ّ

األميركي للمحترفني بكرة الســلة، عندما قد

أداء رائعًا بتســجيله عشــر ثالثيــات ليمنحه فوزًا على هيوســنت 

روكتس 151 - 114.

ل كينارد رقمًا قياســيًا بتسجيله 10 ثالثيات من 11 محاولة 
ّ

وسج

فقط، ليحرز ممفيس بدوره رقمًا قياســيًا بـــ 25 ثالثية أيضًا من 

42 محاولة. وأحرز ثمانية العبني من غريزليز نقاطًا من ثالثيات 

من خارج القوس، وكان كينارد أكثرهم فعالية وكفاءة.

وقــال كينارد بعــد تســجيله 30 نقطة: ”الشــعور هــو أن كل رمية 

أسددها ستدخل». وأضاف ديزموند باين 25 نقطة، وجا مورانت 

 في مباراته الثانية عقب 
ً
18 نقطة في أداء واثق إثــر دخوله بديال

عودته من إيقاف لثماني مباريات.

وقــال كينارد إن األهم من ذلك أنهــا كانت أكثر مباريات الفريق 

 منذ وصوله. وأردف أن ”اللعب كان جادًا وسريعًا، والتواصل 
ً
كماال

كان أفضل بكثير. لقد بذلنا جهدًا مشتركًا ملدة 48 دقيقة تقريبًا، 

لذا كانت مباراة ممتعة. أحب الطريقة التي لعبنا بها، علينا فقط 

ل جــوردان بول 
ّ

البناء على ذلك». وفي ســان فرانسيســكو، ســج

33 نقطــة وأضاف ســتيفن كوري 29، ليصمد حامــل اللقب أمام 

طوفــان الكاميرونــي جويل إمبيد نجم ســفنتي سيكســرز الذي 

أحرز 46 نقطة في خسارة فريقه 112 - 120.

ومــع غياب جيمس هاردن بســبب اإلصابــة، كان إمبيد على أتم 

االستعداد ليذيق غولدن ستايت طعم هزيمة نادرة على أرضه.

 

بات الســويدي زالتان إبراهيموفيتش (41 عامًا) ثاني أكبر 

العــب يخــوض مباراة فــي تصفيــات كأس أوروبــا في كرة 

القدم، خالل خسارة بالده أمام مضيفتها بلجيكا 0 - 3.

ودفع مدرب السويد ياني أندرسون بمهاجم ميالن اإليطالي 

في الدقيقة 73 مكان مهاجم نيوكاســل اإلنكليزي ألكسندر 

أيزاك، وهو في سن الـ41 عامًا و172 يومًا.

في بادئ األمر، عد زالتان، املولود في 3 تشرين األول 1981، 

 
ّ

أكبــر العب يخوض مباراة في التصفيات القارية، لكن تبني

أن العب جبل طارق لي كاتشارو، املولود في 29 أيلول 1981، 

م الرقم القياســي خالل مبــاراة بالده الجمعة ضد 
ّ

قد حط

اليونان عن 41 عامــًا و176 يومًا. لكن زالتان ال يزال متقدمًا 

على حامل الرقم القياسي السابق، حارس املرمى اإليطالي 

دينو زوف الذي لعب ضد الســويد بالذات في 29 أيار 1983 

بعمر 41 عاما وثالثة أشهر ويوما واحدا.

يشــار إلــى أن زالتــان أصبح األســبوع املاضــي أكبر العب 

يسجل هدفًا في الدوري اإليطالي.

 مطلع األســبوع أنه يريد خــوض نهائيات كأس أوروبا 
ّ

وأصر

2024 فــي أملانيا (بحال تأهل بالده)، عندما ســيكون بعمر 

الثانية واألربعني، ليصبح أكبر العب يخوض النهائيات.

 

عت التونسية أنس جابر، املصنفة خامسة 
ّ
ود

عامليــا، دورة ميامي لأللف في كرة املضرب 

أمــام  بخســارتها  األولــى،  مباراتهــا  مــن 

الروســية فارفــارا غراتشــيفا املتأهلــة من 

التصفيــات بنتيجــة ســاحقة 2 - 6، 2 - 6 في 

الــدور الثاني الجمعة، بينما عبر اإلســباني 

كارلــوس ألــكاراس املصنــف أول عامليا إلى 

الدور الثالث بفوزه الســهل على األرجنتيني 

فاكوندو باغنيس 6 - 0، 6 - 2.

بعــد عــام 2022 مميــز شــهد وصولهــا إلى 

الكبــرى  األربــع  البطــوالت  فــي  نهائيــني 

باإلضافة إلى تحقيقهــا أول لقب في دورات 

األلف في مدريد، تســتمر معانــاة جابر في 

2023.  اســتهلت العــام فــي املركــز الثاني 

فــي التصنيف العاملــي لكنهــا خرجت من 

الــدور الثاني لبطولــة أســتراليا املفتوحة 

وغابت بعدها عن املالعب بســبب جراحة 

في ركبتهــا حتى دورة إنديــان ويلز لأللف 

عندمــا خرجت من الدور الثالث، لتخســر 

املركــز الرابــع فــي التصنيــف وتتراجــع 

للخامس.

وبعد الخيبة في كاليفورنيا، أملت تحســني 

نتيجتهــا في الســاحل اآلخر مــن الواليات 

املتحــدة فــي ميامــي، لكنهــا خرجت من 

املصنفــني  إعفــاء  مــع  األول  االمتحــان 

واملصنفات األوائل من الدور األول.

ــا) من جابر 
ً

وثــأرت غراتشــيفا (54 عاملي

التي أســقطتها في الــدور الـــ32 من دورة 

مدريد العام املاضي، في طريق التونســية 

إلى لقبها األول في دورات األلف.
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 تبــدون بحاجــة كبيــرة للقيام 

أكثــر  فــي  واســعة  بتحــركات 

من جانــب والبعض قــد تصله 

ردود أو رســائل مهمــة وفرصة 

الجتياز اختبار دراسي.

الوقت يشــير إلى الكثير من الحظ  

املعطلــة  أوضاعكــم  تحريــك  فــي 

وهنــاك فرصــة لتعزيــز مطالبكم 

املالية انتم في وضع نفسي مريح.

عليكــم ترك األمور تســير ضمن نمط 

هادئ هناك فرصة لتلقي مبلغ متأخر 

من املــال، يحتاج الكثيــر منكم الحظ 

لتعزيز فرصه في الجانب املالي .

الوقــت يشــير لتلقــي اتصــاالت من 

أماكن بعيدة والفرصة ممكنة للقيام 

بســفر علــى الصعيــد الخارجــي أو 

فرصة  ملن يبحث عن هجرة . 

تبدون بحاجة إلــى الكثير من الراحة 

وعدم التحــرك، وترك األمور تســير 

بشــكل أكثر روتينية انتــم خالل هذا 

الوقت لستم في طاقتكم الكاملة.

هناك من ينجح فــي اقتناص فرصة 

عمل مهمة، فالوقت يشير لتحسن في 

أدائكــم عليكم اســتثمار طاقة الحظ 

خالل هذا الوقت وعدم ضياع الوقت. 

طاقتكــم  تســتعيدون  اآلن  أنتــم 

عليكــم  لــذا  تدريجــي  بشــكل 

االســتفادة من ذلك وعدم تضيع 

الوقــت والبــدء بمبــادرة لتعزيز 

مطالبكم وعدم اإلفراط فيها.

 يبــدو عليكــم االنشــغال بأكثــر مــن 

موضوع فال تنزعجوا ذا لم تستطيعوا 

الحصــول على مطالب شــخصية كما 

تبدون بحالة من التعب.

 انتم أمام تحوالت تعطي أفضل الفرص 

املالــي  بالجانــب  تهتمــون  ذلــك.  فــي 

واملهنــي وتتحركون بشــكل جيد وهناك 

من يكسب موضوع له صلة بمال .

 تــزداد مصروفاتكم املاليــة وهذا قد 

يتسبب بشعور سلبي في تغير مزاجكم 

ســلبا، ومنكــم مــن يطالب بتســديد 

فواتير لم يحن وقت سدادها.

 تواجهون أوقاٍت ضاغطة في العمل، 

قــد تصلكم فيــه أخبــار ايجابية في 

العمل واالنتقــال إلى أوضاع جديدة 

أو الحصول على ترقية مهنية.

 فرصة ملن يبحث عن موضوع بيع 

و شــراء عقــار أو إلحــداث بعض 

التغيرات داخل البيت لكن عليكم 

االنتباه لوضعكم النفسي.

رغــم أنه ال يقــرأ وال يكتب.. إال 

أنه خبير في املالبس املستعملة 

واألحذيــة، وبإمكانه تثمني حاجته بمجرد فرزها، 

معتمدا على أسماء املاركات العاملية.

يقول وســام الواســطي وهو صاحــب محل صغير 

في ســوق الكوت الكبيــر للحاجيات 

املستخدمة إنه يعمل في هذا املجال 

منــذ الصغر، وتولدت لديه الخبرة 

 
ً

بســبب مهاراته في تقييم املــاركات العاملية، مثال

وحســب قوله لـ“الصباح“، ال يمكــن بيع أحذية من 

ماركة عاملية بســعر مناســب وفي متناول الجميع، 

كونهــا تأتي بأســعار مرتفعة من املصــدر، فالبالة 

ليســت عشــوائية، فيها نوعيات عادية لكن بحالة 

جيدة وفيها الكريمة والســوبر كريمة والسبيشــال 

واالوت لتــكل، حســب قيمتهــا وتبــاع بالــوزن ثــم 

نفرزها ونعمــل على تنظيفها، لتبــدو بحالة جيدة 

ولــكل نوع له مــن يرغبه ويشــتريه وترتفع حســب 

جودة الحذاء، مشيرا تبقى سوق البالة عاملا خاص 

مليئا باألسرار، اذ ارتفع سعر املالبس أيضا بسبب 

صعود الدوالر.

مثنــى حــارث بائــع آخــر يؤكــد لنــا أن املالبــس 

الرياضيــة عليها طلب مرتفع، مؤكــدا نحن نفتقر 

فــي العراق الى توفر وكاالت عامليــة اصلية، لذلك 

تلجأ الناس لســوق املســتعملة وليــس كل ما نريده 

نحصــل عليه، فهنالك ماركات نجدهــا نادرا أو ال 

نشــاهدها، إال فــي الصور واملتاجــر الكبيرة، مثل 

هيرمســت وديور وكوتشــي ودولشــي انــد غابانا، 

هذه ال تباع بشــكل عادي، بــل تعرض في مزادات، 

وســوقنا ال تتحمــل، ذلــك كــون رواد الســوق مــن 

الطبقــات الفقيــرة أو املتوســطة، لكــن ال أخفيك 

سرًا أننا نحصل على ماركات لها ثقلها بالصدفة، 

ونبيعها بأســعار فــوق املتوســطة والعالية حســب 

االسم والنوع  والجودة.
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وفي مصــر هناك عادات مميزة بالنســبة لهــم وال يمكن 

تجاوزها، وهــي فوانيس رمضان التي تزينت بها شــوارع 

القاهرة وأزقتها بألوان زاهية تعبر عن الفرح والسرور.

وقال الحاج محمد شــعالن، وهو صاحــب محل كبير لبيع 

فوانيس وزينة رمضان في الســيدة زينــب "ع": في كل عام 

نجتهــد من أجل أن نجلــب أجمل الفوانيــس الرمضانية، 

فهناك إبداع يدخل على الصناعة كل فترة لكي نشد انتباه 

دخل أصواتًا 
ُ
 ن

ً
الزبائن القتناء الفانوس الرمضاني، فمثال

وأدعيــة وبعــض آيات القــرآن الكريم وغير ذلك. وأشــار 

 كبيرًا على شــراء الفوانيس قبل حلول 
ً
إلى أن هناك إقباال

رمضان بأيام ويستمر طيلة الشهر الفضيل.

وعــن تاريــخ هــذه العــادة الرمضانيــة أضــاف شــعالن 

أن "تاريــخ عــادة الفوانيــس فــي مصــر يعود إلــى الدولة 

الفاطمية، إذ كان الجميع يقتنون الفوانيس لغرض اإلنارة 

خالل الذهاب للمساجد، وخاصة في أوقات صالة الفجر 

والتراويح، كما أن النســاء في العهد الفاطمي استخدمن 

الفوانيــس للذهــاب في زيــارات ليلية في شــهر رمضان، 

وبعدها أصبحت عــادة على الرغم من وجــود اإلنارة في 

 
ً
الشوارع، فال يزال األطفال يستخدمونها في التجوال ليال

واللهو بها".

وتابع شعالن عن صناعة الفوانيس هل كانت في مصر أم 

إنها مســتوردة من خارج البالد، أن "هناك ورشًا لصناعة 

الفوانيــس في مصانع متخصصة، وتتــم إعادة تدويرها، 

لكن رغــم ذلك نحن نســتورد الفوانيــس الرمضانية من 

الصــني، وهي رخيصة الثمن قياســًا بالصناعــة املحلية، 

وتغطي السوق كل عام".

وقد تجولنــا داخل شــوارع عديدة في حي الســيدة زينب 

الشــهير الذي يكــون عادة مركــزًا لالحتفاالت في شــهر 

رمضان املبارك، وكانت الزينة الرمضانية تكسو الشوارع 

والبهجة تعم على الجميع.
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منــذ طفولتــه تولــع فــي رســم الحروف 

وإضفــاء الجماليــة عليها، وقاده شــغفه 

فــي فــن الخــط إلــى التمــرن تحــت يد 

معلمــه في االبتدائية، لــذا فإنه ما إن بلغ 

مرحلة الشــباب حتى صــار ينافس كبار 

الخطاطني في محافظــة الديوانية وعلم 

فيمــا بعد أبنــاءه قواعد الخــط وأصوله، 

ورغم انشــغاله فــي الخط تمكــن الفنان 

شاكر گزار من تنمية موهبته الرياضية 

كرافــع أثقــال وحصل على ألقــاب كثيرة 

من أبرزها بطولة الجيش وبطولة العراق 

 عن إنجازات 
ً
لعامي 1972 - 1973، فضال

رياضية أخرى.

ويقول الفنان شــاكر گزار لـــ "الصباح" 

إن "البداية كانت مجرد تعلق طفل برسم 

الحــروف والتأمــل فــي أشــكالها، ولكن 

تحولــت فيما بعد إلى شــغوف بفن الخط 

من دون أن أعرف أن هذا الشــغف سوف 

يحدد مصيري في هذه الحياة".

وعــن تاريــخ ممارســته للخــط يضيــف 

گزار: لقد مارســت الخــط العربي منذ 

60 عامًا، وقد شــاركت في العشــرات من 

املعــارض التي أقامتها املــدارس آنذاك، 

الثقافــة،  وزارة  ومعــارض  والجمعيــات 

وغيرها من ملتقيات الرسم داخل العراق 

وخارجه.

 ويتابــع: مــا زلــت أعشــق الخــط العربي 

وأقضــي أوقاتًا في تأمله، مشــيرًا إلى أن 

لديــه حاليًا مشــروعًا كبيــرًا يتمثل بخط 

القــرآن الكريــم، إذ تــم اختيــار ثالثني 

خطاطًا من العراق ألداء املهمة، وأن دوره 

ســيكون خط الجزء الحادي والعشــرين 

من املصحف الشريف.

أمــا عــن أهــم مــا ينــوي القيام بــه في 

املســتقبل القريب، فيؤكد الخطاط شاكر 

گــزار: في نيتي أن أنهي مســيرتي بخط 

 بعد إقامتي ملعرض 
ً
القرآن الكريم كامال

شخصي يشمل خمسني لوحة مهمة.

الخطــاط  بــني  العالقــة  وبخصــوص 

وأدواته، يرى أن الخطاط له عالقة متينة 

مع أدواته، خصوصًا القصبة، ألنها تعلمه 

التأني والصبر والدقة في رسم الحروف، 

لذلك فإن القصبة هي املقياس الحقيقي 

لقدرة الخطاط. 

ويشــير إلــى وجــود فــارق بــني الخطاط 

املوهــوب والخطــاط الــذي درس فنــون 

الخــط، ألن األخيــر درس قواعــد الخط 

دراســة علمية على يد أســاتذة في الخط 

العربي.

وعن األثــر الذي تركه تعلقــه بالخط  في 

أســرته، يقول: لقد تأثر أبنائي بمسيرتي 

اإلبداعيــة، ومــن خــالل تواجدهم معي 

في املحافل املحليــة صاروا على 

عالقة مع هذا الفــن، خصوصًا 

ولدي سعد الذي تخرج في معهد 

الفنون الجميلــة ببغداد، وولدي 

مخلــد الــذي تخــرج فــي معهد 

الفنــون الجميلــة فــي الديوانية 

 
ً
وصــار رســامًا تشــكيليًا، فضال

عن ولــدي رعد ومهنــد  إذ باتت 

لهما ملســاتهما الفنية في مجال 

الفنون  وبقية  والتصميــم  الخط 

القريبة من عاملي. 

يذكــر أن الفنــان شــاكر گزار 

الخطاطــني  مــن  واحــدًا  يعــد 

البارزين في محافظة الديوانية، 

وكرم ملرات عدة تثمينًا ملســيرته 

كخطــاط  ومكانتــه  اإلبداعيــة 

حصد العديد من الجوائز خالل 

مشاركاته املحلية والدولية.

منتــدى  مســرح  قاعــة  فــي  أقيــم 

تلعفــر وســط قضــاء تلعفــر مهرجان 

القصيرة بحضور مســؤولني  األفــالم 

محليني وعــدد من املثقفــني، والكتاب 

واإلعالميني وغيرهم. 

وقــال رئيــس منظمــة "نمــا" للتنميــة 

البشــرية محمــد أبرز، فــي املهرجان 

الذي أقيم على خلفية مشــروع تدريب 

وســائل  اســتخدام  علــى  الشــباب 

التواصــل االجتماعي لتعزيز الســالم 

واألمن املجتمعــي: إن "منظمة الهجرة 

الدولية IOM رعت هذا املهرجان الذي 

تضمن عرض أفالم قصيرة في قضاء 

تلعفر بمحافظة نينوى، ضمن مشــروع 

"اإلعالم من أجل الســالم واملســاهمة 

في تعزيز التماسك األخوي". 

وتنــاول رئيــس املنظمــة عبــر حديثه 

الدراســي،  والتســرب  عمالة األطفال 

وكذلــك  االجتماعيــة"  زلــة 
ُ

"الع و 

االكتئاب، و "واقع الشباب" ومعاناتهم، 

موضوعهــا  كان  التــي  و"الشــائعات" 

األخبــار الكاذبــة. وهي أفــالم أنتجها 

املتدربون بأدواتهم البسيطة.

كلمــات  املهرجــان  فــي  ألقيــت  كمــا 

وقصص نجاح عدة وحضره مسؤولون 

محليــون ورجــال ديــن وممثلــون عــن 

الشــرطة املجتمعيــة والوقــف الســني 

ومنظمات املجتمع املدني. 

ضمن فعاليات مهرجان "ربيع الثقافة" أقام 

املركز التنسيقي للثقافة والفنون وبالتعاون 

مع البيت الثقافي املعرض التشــكيلي األول 

للفنانــني عمار حمود املوســوي، وســعدون 

حســني البطاط في قاعــة منتــدى الثقافة 

والفنون في مديرية شباب ورياضة ميسان. 

وقال الفنان سعدون حسني البطاط: تناولت 

فــي العديد مــن لوحاتي املعاناة اإلنســانية 

لحياة النــاس، وصوالت وبطوالت الحشــد 

الشــعبي املقــدس فــي مكافحــة اإلرهــاب 

والهجمة "الداعشــية" على بالدنا عبر ست 

عشــرة لوحة فنيــة زيتية ملختلــف املدارس 

الفنيــة.   من جانبه أكــد الفنان عمار حمود 

املوســوي: شاركت في 22 لوحة فنية جسدت 

 عن لوحات 
ً
مختلف مدارس الرســم، فضال

مزججــة بالخط العربــي. وأضاف أن "هذا 

املعرض هو الشــخصي األول الذي أشارك 

فيــه مــن خــالل طرحــي لتجربتــي الفنية 

بلوحات زيتية للمدرسة الواقعية عبر معاني 

الفقر، والقهر، واإلرهاب، والجوع، واأللم". 

كمــا طــرح الفنــان أفــكار لوحــات بعنوان 

"معاناة روح" التي اشــتغلها بالخط العربي، 

والرسم على الزجاج من خالل إعطاء اللون 

 عن لوحات 
ً
جماليــة ووضوحًا أكثر، فضــال

"بغداديات" إليصال رســائل إلى املتلقي بأن 

اإلبداع اإلنساني حاضر وما زالت الطاقات 

الشــبابية تضع بصماتها في جميع مجاالت 

الحياة من خالل اإلبداع والجمال. 

من جهته قال الفنان والناقد صباح شغيت: 

إن "املعــرض تألــق بلوحات جميلــة لفنانني 

تشكيليني عرضوا لوحاتهم كنواقيس تطرق 

فــي قارعــة الصمــت، أمطار ملونة ترســم 

أنماطها على شــفاه الضمــأ.  وأضاف أنها 

"لوحــات جميلة ملدارس وتجــارب متعددة، 

أغلبهــا مــن املدرســة الواقعيــة تعبــر عن 

انطباعية الفنانني املشــاركني في املعرض، 

ومــن ضمــن تجربتهمــا األولى فــي عرض 

نتاجهما املتميز بذائقتهما الفنية".  وأشــار 

إلــى أنهمــا أعطيا صــورًا رائعة عــن الفن 

العراقــي األصيل، فميســان تزخر بتجارب 

فنية كبيــرة للعديد من الشــباب وبمختلف 

للطاقــات  والدة  وهــي  العمريــة،  الفئــات 

الفنيــة واألدبيــة وحــري بنــا أن نحتضــن 

هذه الكفــاءات والتجــارب الفنيــة، ولكننا 

ننتظر من املؤسســات الثقافيــة والحكومة 

املحلية دعم املبادرات الثقافية والفنية لكي 

تأخذ دورهــا الريادي فــي احتضانهم عبر 

تخصيص قاعات خاصــة بمزاولة وعرض 

الفنون بمختلف أشكالها، لكي تنخرط فيها 

الطاقــات الشــبابية للتعبير عــن كينونتها 

وانطباعاتها فــي هذه الحياة، من أجل بناء 

عراق مثقف ومزدهر. 

مــن جهته، قــال ممثــل البيــت الثقافي في 

"هــذا  إن  عبــاس:  شــحم  محمــد  ميســان 

املعرض يعد طفرة نوعية، ال سيما أننا أمام 

معرض تشــكيلي رائع وصور فنية جســدت 

واقــع الحيــاة العراقيــة، ورؤية مســتقبلية 

وملسات من اإلبداع اإلنساني لفناني ميسان 

جســدها الفنانــان املبدعان فــي لوحاتهما 

الفنية".

وأشــار إلــى أن هــذا املعرض كشــف أيضًا 

عــن الطاقات الشــبابية، و أن هذه األعمال 

ذاتية بخلجاتها، لذا فإن زجها في مجاالت 

اإلبــداع يقــع علــى عاتــق املســؤولني فــي 

املؤسسات الحكومية غاية في دعم الحراك 

الثقافي والفني في املحافظة. 

منذ الظهور املبكــر لألنظمة أو الحكومات، وإلى بلوغها مرحلة 

النضــج املتعارف عليــه ملفهوم الحكومــة وصالحياتها وطبيعة 

 إلى شهرنا املبارك هذا، كانت هناك 
ً
النظام الذي تمثله، وصوال

مسميات مطروحة علنًا، أو تحمل اسمني أحدهما ظاهري تعبر 

عنــه الشــعارات البراقة، واآلخــر باطني يمثل حقيقــة النظام 

ة أو عســكري 
َّ

وهويتــه.. مــن ذلك دكتاتــوري بعبــاءة ديمقراطي

بعباءة مدنية.. الخ.

علــى أيــة حال عــرف العالــم العديد من املســميات، مــا زالت 

أغلبها سارية االستعمال والتطبيق على غرار حكومة اليمني، أو 

اليســار، أو اليمني املعتدل، أو املتطرف، أو الحكومة الرشيدة.. 

وعلــى غرار النظــام الليبرالــي، أو العســكري، أو الطائفي، أو 

العلماني، أو الديني، أو القومي... الخ.

بالطبــع لم يقــف العراق خــارج هــذه البانوراما، فقد ســمعنا 

منذ قيام الدولــة العراقية، العديد من 

األســماء، علــى غــرار: ملكيــة/ ملكية/ 

دستورية/ انقاذ وطني/ جمهورية.. الخ، 

وفي العقديــن األخيرين حيث ســادت 

األنظمــة املتطرفة فــي ديمقراطيتها، 

ظهــرت العديد مــن األســماء، بعضها 

قديمــة أو محــورة، وبعضهــا مبتكــرة 

على غــرار حكومة (شــراكة/ خدمات/ 

توافــق/ كفــاءات.. الــخ)، ومــع التباين 

إال  فضفاضــة،  شــعارات  طــرح  فــي 

أنها فــي املحصلة لم تســتطع الخروج 

مــن دائــرة املحاصصــة، وفــي املرات 

جميعها تمضــي الحكومة واســمها مع 

كل انتخابــات جديــدة، وال تبقــى منها 

ة 
َّ

ســوى حمالتهــا وشــعاراتها الدعائي

ة..
َّ

واالنتخابي

هــو  جيــدًا،  إليــه  االنتبــاه  يجــب  مــا 

(كفــاءات  حكومــة  إلــى  الدعــوة   
َّ

أن

وإخالص) التي ترافق قيام أية حكومة 

 
ً
 تتحقق فعال

ْ
جديدة، كان بمقدورها أن

وذلــك هو حلم العراقيــني جميعًا.. لوال 

 80 باملئــة من وزراء 
َّ

 هنــاك مالحظة صغيرة جــدًا تفيد بأن
َّ

أن

الحكومات العراقية على مدى عشــرين ســنة، كانوا من أفضل 

، ولكنهم فشــلوا فــي إعمار 
ً

الــوزراء كفــاءة وإخالصًا وعطــاء

العــراق ومعالجة فقــره وبطالته وكهربائه وتــردي وعيه، ألنهم 

كانوا ينفذون مــا يريده أولياء أمرنا، ال مــا يريدون ويخططون 

 الــوزراء كانوا طــوع رغباتهم ال طــوع رغبات 
َّ

ويطمحــون، وألن

النــاس وأمنياتهــا وأحالمهــا.. أنتم يا أوليــاء األمر.. يا ســادة 

يا كــرام.. لم تتركــوا الكفوئــني والنزيهــني ألداء عملهم، فهل- 

(أبــوس) جباهكــم وأيديكــم – آن األوان ولو ملــرة واحدة، كي 

تســحبوا أنوفكم وأوامركم ورغباتكم و.. ومصالحكم وســيدعو 

لكم الشــعب من زاخــو إلى الفــاو بالصحة، والعافيــة، والرزق 

والنجاح.. ويكف عن، أقصد يتوقف عن.. الخ.

ما يضحك


