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ة للموظفني 
َّ

د مصرف الرافدين السلف اإللكتروني
َّ

حد

ومنتسبي الداخلية والدفاع واملتقاعدين التي ستكون 

بدون شرط الكفيل.

 "السلف تبدأ 
َّ

وذكر بيان للمصرف، أمس االثنني، أن

من 5 ماليني ولغاية 25 مليون دينار وحسب استحقاق 

الشهري  راتبه  مقدار  مع  يتناسب  الــذي  املستلف 

الكلي". 

كارد  املاستر  بضمان  تكون  "السلفة   
َّ

أن إلى  وأشــار 

الصادرة عن مصرف الرافدين من دون الحاجة إلى 

شرط الكفيل".

ة، 
َّ

مع ضيق الوقت وقرب انقضاء ربع السنة املالي

ع بني اللجان، 
َّ

ال تزال املوازنة في األدراج ولم توز

رغم وصول مسودتها إلى البرملان منذ أسبوع.

شريف  واملهجرين  الهجرة  لجنة  رئيس  وقــال 

"مشروع   
َّ

إن لـ"الصباح":  حديث  في  سليمان، 

املوازنة في أروقة رئاسة املجلس، وحتى اآلن لم 

تتم إحالته إلى اللجان املختصة، بسبب انشغال 

قانون  تعديالت  ــرار  إق في  املجلس  وانهماك 

االنتخابات"، عادًا إياه "قانونًا ضروريًا يؤمل من 

والنواحي  األقضية  انتخابات  تجرى  أن  خالله 

عليها  سياسي  واتفاق  تأكيد  وهناك  العام،  هذا 

البرنامج  ضمن  ووضعت  السياسية  الكتل  بني 

الحكومي".

 "قانون االنتخابات هو السبب 
َّ

وأضاف سليمان أن

الذي أدى إلى عدم إرسال املوازنة من الرئاسة 

السياسي  التوافق  ويبقى  املختصة،  اللجان  إلى 

إرســال  عــدم  في  السبب  هو  الكتل  بني  املوقع 

 "البرملان رأى أن يصوت على 
َّ

املوازنة"، مبينًا أن

وبعد  املوازنة  قبل  االنتخابات  قانون  تعديالت 

أن تم االنتهاء من هذه التعديالت سيتم إرسال 

قانون املوازنة إلى اللجان املختصة".

 
َّ

أن إلــى  النيابية  الهجرة  لجنة  رئيس  ــار  وأش

املوازنة  إعادة  موضوع  في  املرونة  بعض  "هناك 

النفط،  أسعار  اختالف  بسبب  الحكومة  إلى 

يمكن  التي  األمــور  من  العديد  هناك   
َّ

إن إذ 

ملحوظ  تفاوت  وجود  برغم  تفاديها  للحكومة 

يداهم  "الوقت   
َّ

أن إلى  الفتًا  النفط"،  بأسعار 

البرملان في إقرار املوازنة، بسبب تأخر الحكومة 

بالسرعة  تمريرها  يجب  ولهذا  كتابتها،  في 

تطبيق  في  للحكومة  الفرصة  إلتاحة   املمكنة 

برنامجها".

والخفض،  املناقلة  في   
َّ

الحق "للبرملان   
َّ

أن وبني 

العديد من األمور مع ممثل الحكومة،  ومناقشة 

املستبعد  من  ولكن  للنقاش  مطروح  األمر  وهذا 

إعادتها إلى الحكومة".

أوضح  املوازنة،  في  املهجرين  موازنة  وبشأن 

مناسبًا  تــراه  ما  "وضعت  الــوزارة   
َّ

أن سليمان 

بإدراج  وسنطالب  ذلك،  في  رأي  لنا  وسيكون 

واملهجرين  الهجرة  ــوزارة  ل املبالغ  من  الكثير 

ألننا على أمل في إعادة النازحني إلى مناطقهم 

للنازحني  أخــرى  مبالغ  وإضافة  وتعويضهم، 

النازحني  عودة  في  الحكومي  البرنامج  لتطبيق 

األساسية  املستلزمات  وتوفير  مناطقهم  إلى 

لهم".

ة 
َّ

النفطي الشركات  كردستان  إقليم  أبلغ 

بوقف التصدير عبر خط األنابيب العراقي 

التزامًا  إنتاجها،  وتخزين  "مؤقتًا"  التركي 

ة.
َّ

بقرار املحكمة التجارية الدولي

وذكرت شركة "DNO" النفطية النرويجية، 

 Gulf Keystone وشركة  أنها  بيان،  في 

بتحويل  بدأتا  البريطانية،   Petroleum

كردستان  إقليم  من  النفطي  إنتاجهما 

تركيا  أوقفت  أن  بعد  تخزين  صهاريج  إلى 

محطة  عبر  العراقي  النفط  ـــادرات  ص

جيهان في يوم 24 آذار الحالي.

 "DNO" بدأت في 25 آذار 
َّ

وأوضح البيان أن

في تخزين النفط الخام في الخزانات التي 

يمكن أن تستوعب إنتاج عدة أيام من حقلي 

طاوكي وبيشكابير.

آند  "ستاندرد  شركة  قالت  آخر،  بيان  وفي 

أعطت  كردستان  إقليم  "حكومة   
َّ

إن بورز": 

النرويجية  دي.ان.أو  لشركة  تعليمات 

بوقف مؤقت للصادرات عبر خط األنابيب 

بقضية  بغداد  فوز  بعد  التركي  العراقي 

النفط  صـــادرات  استمرار  ضد  تحكيم 

"جلف   
َّ

أن وبينت  تركيا".  عبر  الــكــردي 

كيستون" التي تنتج النفط من حقل شيخان 

ذات  منشآت  لديها  أخرى  كردية  وحقول 

اإلنتاج  "بمواصلة  تسمح  تخزين  سعة 

وبعد  املقبلة  األيــام  خالل  مقلص  بمعدل 

ذلك ستعلق الشركة اإلنتاج".

ستستأنف  متى  بعد  يتضح  "لم  وأضافت، 

جلف  شركة  تتوقع  التصدير..  عمليات 

مؤقتًا،  الصادرات  تعليق  يكون  أن  كيستون 

في  ملسؤولني  عامة  تصريحات  على   
ً

بناء

بغداد وأربيل".

في  الدولية  التجارية  املحكمة  وحكمت 

باريس في 23 آذار الحالي لصالح مطالبة 

لحكومة  املستقلة  الصادرات   
َّ

بــأن بغداد 

املنتج  الخام  النفط  من  كردستان  إقليم 

في أراضيها تنتهك اتفاقية عام 1973 بني 

خط  من  التدفقات  بشأن  وتركيا  العراق 

 شركة سومو يجب أن يكون 
َّ

أنابيب ITP وأن

لها الحق في تسويق كل النفط العراقي.

 عملية إطفاء 
َّ

كشفت مؤسسة الشهداء عن أن

واملصابني  والجرحى  الشهداء  ذوي  ديــون 

موازنة  إطالق  بعد  ستتم  بقانونها  املشمولني 

العام الحالي 2023.

الشعبي  الحشد  شهداء  دائــرة  مدير  وقــال 

لـ"الصباح":  املندالوي  طــارق  املؤسسة  في 

تقدمت  طلب  على  وافقت  املالية  وزارة   
َّ

إن

املترتبة  الديون  إطفاء  يتضمن  املؤسسة  به 

الشعبي  الحشد  وجرحى  شهداء  أسر  بذمة 

املشمولني بقانونها رقم 2 لسنة 2016.

خالل  ينفذ  لم  القرار  هــذا   
َّ

أن إلــى  ــار  وأش

الفترة املاضية، األمر الذي دعا أمانة مجلس 

تشكيل  إلــى  املاضي  العام  خــالل  ـــوزراء  ال

بآليات  والبدء  القرار  تفعيل  أجل  من  لجنة 

الشهداء  مؤسسة  مخاطبة  وتمت  تنفيذه، 

وهيئة الحشد الشعبي من أجل إعداد أسماء 

وقوائم املشمولني وتعميم القرار على البنوك 

 اللجنة أدرجت 
َّ

واملصارف. ونوه املندالوي بأن

بعد استحصال موافقة األمانة العامة ملجلس 

الحالي  العام  موازنة  ضمن  املوضوع  الوزراء 

رسم  على  ستعمل  املوازنة   
َّ

أن وأوضح   .2023

الديون،  هذه  إطفاء  لعملية  العامة  السياسة 

عاتقها  على  تقع  التي  الجهة  تحديد  وكذلك 

آليات التنفيذ سواء املؤسسة أو هيئة الحشد 

الشعبي. 

تحقيقات  مكتب  مفارز  لدى  معلومات  توفرت 

ة/ 
َّ

البشري واألعضاء  بالبشر  االتجار  مكافحة 

باملتاجرة  يقوم  شخص  وجــود  عن  الرصافة 

منطقة  ضمن  (الكلى)  ة 
َّ

البشري باألعضاء 

املعلومات  تلك  إثر  بغداد.وعلى  وسط  الكرادة 

مكافحة  مديرية  مفارز  توصلت  والتحري، 

إجرام بغداد، إلى املتهم والقبض عليه بالجرم 

املشهود أثناء محاولته بيع الكلى ألحد املواطنني 

أميركي،  دوالر  آالف   7 قدره  مالي  مبلغ  مقابل 

ليتم بعدها نقلها إلحدى الدول املجاورة.

االتحادية  الشرطة  نفذت  أيضًا،  بغداد  وفي   

األمنية  الجهات  مع  باالشتراك  أمنية  عمليات 

على  القبض  مــن  خاللها  تمكنت  املختصة 

قضائية  مــذكــرات  ــق  وف مطلوبني  متهمني   3

مناطق  في  االعتداء)  الخطف،  (القتل،  بتهمة 

بينما  الصدر)،  مدينة  الصليخ،  (األعظمية، 

تمكنت الدوريات الراجلة للواء السابع من إلقاء 

يستقل  شخص  على  املشهود  بالجرم  القبض 

عجلة نوع سورنتو يقوم ببيع املشروبات الكحولية 

في منطقة املنصور. جنوبًا في محافظة البصرة، 

على  القبض  الوطني  األمن  جهاز  مفارز  ألقت 

باملتاجرة  قيامه  بعد  الصيدالنيني  األطباء  أحد 

أدوية  مع  مزجها  طريق  عن  املخدرة  بالحبوب 

وشرابات  خلطات  وتكوين  الــتــداول  ممنوعة 

مخدرة بكميات كبيرة.

يوسف  حمزة  االثنني،  أمس  االسكتلنديون،  االستقالليون  اختار 

رئاسة  وبالتالي  الحزب  زعامة  في  ستورجن  نيكوال  لخالفة 

أ هذا 
ّ

الوزراء، في خطوة قابلها أول مسلم في تاريخ املقاطعة يتبو

املنصب بإطالق وعد بقيادة إسكتلندا لتحقيق االستقالل "في هذا 

ستورجن  من  ب 
ّ

واملقر عامًا   37 العمر  من  البالغ  الجيل".وحمزة 

االستقالل  حركة  إطالق  بإعادة  لة 
ّ
املتمث الحساسة  املهمة  يرث 

التي تفقد زخمها وتصطدم برفض لندن السماح بإجراء استفتاء 

أول مسلم يرأس حزبًا  جديد.وكان حمزة وزيرًا للصحة وأصبح 

للوزراء،  نتخب رئيسًا 
ُ

ي أن  سياسيًا كبيرًا في بريطانيا. ويفترض 

ي في إدنبره.
ّ
اليوم الثالثاء، أمام البرملان املحل

سيحقق  الذي  الجيل  "سنكون  النصر:  خطاب  في  يوسف  وقال 

"بحاجة  اإلسكتلندي  "الشعب"   
َّ

أن دًا 
ّ
مؤك إسكتلندا"،  استقالل 

لالستقالل اعتبارًا من اآلن، أكثر من أي وقت مضى".

االثــنــني،  أمـــس  التخطيط،  وزارة  ــت  م
َّ

ــد ق

ملعالجة  ــــــوزراء  ال مــجــلــس  ـــى  إل ــات  ــي ــوص ت

الحركة على  الصرف  أسعار  تغيير   تداعيات 

ة.
َّ

 االقتصادي

 "وكيل الوزارة للشؤون 
َّ

وجاء في بيان الوزارة أن

الفنية ماهر حماد جوهان عقد اجتماعًا موسعًا 

الجهات  من  وعــدد  االستثمار  هيئة  بمشاركة 

العراقيني،  املقاولني  اتحاد  وممثلي  الحكومية، 

تجارة  وغرفة  العراقي،  الصناعات  واتحاد 

املستدامة،  التنمية  أصــول  ومؤسسة  بغداد، 

ملناقشة تأثيرات تغيير سعر الصرف في السوق 

العراقية".

من  عددًا  ناقش  "االجتماع   
َّ

أن البيان  وأوضــح 

املقترحات والتوصيات، التي تهدف إلى معالجة 

الحركة  على  الصرف  أسعار  تغيير  تداعيات 

ــوزارة  "ال  
َّ

أن مؤكدًا  والتجارية"،  االقتصادية 

خالل  ــوزراء  ال مجلس  إلى  توصياتها  ستقدم 

الفترة القريبة املقبلة".

ــوزراء  ال مجلس  "رئيس   
َّ

أن إلــى  البيان  ولفت 

ه في وقت سابق بقيام 
ّ

محمد شياع السوداني وج

سعر  تغيير  تأثيرات  بدراسة  التخطيط  وزارة 

الصرف في السوق العراقية".

اتخاذ  االثــنــني،  أمــس  التجارة،  وزارة  أعلنت 

ة 
َّ

الغذائي املواد  إجراءات كبيرة في تدقيق أسعار 

الستحداث  خطة  عن  كشفت  وبينما  واملراقبة، 

ة في جميع املحافظات واألقضية، 
َّ

منافذ تسويقي

القطاع  مــع  ســنــوات   5 ملــدة  عقد  ــود  وج ــدت  أك

الخاص لتجهيز البطاقة التموينية.

وقال املتحدث باسم الوزارة، محمد حنون لوكالة 

 "الهدف من استحداث 
َّ

األنباء العراقية "واع": إن

منافذ تسويقية هو توفير مواد يحتاجها املواطن 

في املوائد الرمضانية، مع استمرار توزيع السلة 

مواد  أربع  إكمال  "تم  أنه  إلى  مشيرًا  الغذائية"، 

أساسية بعد فحصها وإيصالها لوزارة التجارة".

تجربة  التسويقية  "املنافذ   
َّ

أن إلى  حنون  ولفت 

 "خطة الوزارة املستقبلية تشمل 
َّ

ا أن
ً
جديدة"، مبين

إلى األقضية  والوصول  توسيعها بكل املحافظات 

والنواحي". وأكد "إشراك القطاع الخاص بالسلة 

الغذائية بشرط أن يبيع بسعر الكلفة"، الفتًا إلى 

 "هناك عقدًا ملدة 5 سنوات مع القطاع الخاص 
َّ

أن

"اتخاذ  إلى  وأشار  التموينية".  البطاقة  لتجهيز 

واملراقبة"،  األسعار  تدقيق  في  كبيرة  إجــراءات 

إلى  املنافذ  لتحويل  مساعي  "هناك   
َّ

أن موضحًا 

جمعيات كبيرة في جميع املدن".

مجلس  إلــى  مقترحًا  ة 
َّ

الداخلي وزارة  رفعت 

الــــوزراء إلنــشــاء مــرائــب خــارج حــدود املــدن 

حموالت  وتفريغ  التجاري  للتبادل  صة 
َّ

مخص

الزخم  لتخفيف  سعيًا  الكبيرة  الشاحنات 

املروري.

ة 
َّ

وقال مدير قسم اإلعالم والعالقات في مديري

القيسي  محارب  ــاد  زي العميد  العامة  ــرور  امل

كبيرة  وجهودًا  تحركات  هناك   
َّ

إن لـ"الصباح": 

املقترح،  لتنفيذ  العامة  املرور  مديرية  قبل  من 

ستتحقق  التي  اإليجابية  االنعكاسات  ظل  في 

في حال تنفيذه منها القضاء بنسبة عالية على 

أو  املدن  في  كان  سواء  املــروري  الزخم  مشكلة 

عند مداخلها.

بدخول  تسمح  تعليمات  هــنــاك   
َّ

أن وأوضـــح 

من  (الشاحنات)  الكبيرة  الحمل  مركبات 

الخامسة  وحتى  عصرًا  الخامسة  الساعة 

 دخول الشاحنة على سبيل املثال 
َّ

صباحًا، إال أن

الخامسة إال  الساعة  الحسينية عند  من مدخل 

منطقة  إلى  وصولها  موعد  يجعل  صباحًا،  ربعًا 

أو  السادسة  عند  القريبة  املناطق  أو  الصليخ 

السابعة صباحًا ويكون ذلك في ذروة الدوام.

يسبب  الشاحنات  دخول   
َّ

أن إلى  القيسي  ولفت 

هدرًا كبيرًا في املال العام ملا تسببه من أضرار 

كبيرة  بــأوزان  تدخل  كونها  العامة  الطرق  في 

خالف املسموح بها، وذلك يعود إلى عدم وجود 

موازين محورية عند مداخل املدن، مشددًا على 

ضرورة أن تكون هناك موازين لقياس الحموالت 

على غرار ما مطبق في بعض املحافظات.
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ة التابعة لها، ستكون جاهزة 
َّ

 املراكز البحثي
َّ

أعلنت جامعة املوصل أن

الستقبال مرضى السرطان اعتبارًا من بداية تشرين األول املقبل.

في  طه  سالم  منير  الدكتور  الجامعة  لرئيس  العلمي  املعاون  وقال   

لها، أعلنت  التابعة  البحثية   املراكز 
َّ

إن لـ"الصباح":  به  ادلى  تصريح 

وتوقيع  الرسمية  املوافقات  استحصال  بعد  بالكامل  جاهزيتها 

العالي  والتعليم  الصحة  وزارتي  قبل  من  بها  بالعمل  للبدء  اتفاقية 

السرطانات  أجهزة  وتصليح  تقييم  يخص  بما  العلمي،  والبحث 

داخل  واملتواجدة  سابقًا  العمل  عن  متوقفة  كانت  والتي  املتخصصة 

جامعة املوصل.

وكشف في السياق نفسه عن أنه تم تصليح عدد كبير من األجهزة 

الطبية واملختبرات املختصة بعالج السرطان، والتي أمست جاهزة 

واملالك  األطباء  من  عدد  وجود  مع  االثنني،  أمس  يوم  منذ  للعمل 

أنواع  من  مرضى  باستقبال  ستبدأ  املراكز   
َّ

أن مؤكدًا  االختصاص، 

السرطان ضمن محافظة نينوى، بداية شهر تشرين األول املقبل.

 

العمليات  تأثر  عدم  إلى  البصرة  في  واملوانئ  النفط  شركات  لفتت 

ة في الفاو والتجارية في أم قصر بسوء األحوال الجوية في 
َّ

التصديري

البالد. 

وشهدت البصرة بعض االضطرابات الجوية وزخات مطر في وقت 

واملناطق  والنواحي  األقضية  شملت  املاضي،  األحد  ليلة  من  متأخر 

الغربية الصحراوية. 

الشمخاني  الكريم  عبد  باسم  البصرة  نفط  شركة  مدير  وقــال 

بسوء  تتأثر  لم  والتصدير  النفط  إنتاج  عمليات   
َّ

إن لـ"الصباح": 

األحوال الجوية وشدة سرعة الرياح وارتفاع األمواج في موانئ الفاو 

النفطية.

 عمليات التحميل 
َّ

وأشار إلى استقرار معدل تصدير النفط، مؤكدًا أن

والتصدير من ميناء البصرة النفطي والعوامات األحادية لم تتوقف، 

ويتم التحميل منها باملعدالت الطبيعية املخطط لها.

تصعيد  في  تسهم  التي  املشاريع  إنجاز  على  بالعمل  الشمخاني  ونوه 

الطاقة  زيادة  مشاريع  تنفيذ  تواصل  مع  بالتوازي  اإلنتاج،  عمليات 

التصديرية والخزنية في املوانئ. 

 
َّ

إن لـ"الصباح":  قصر  أم  موانئ  في  مسؤول  مصدر  قال  جهته،  من 

لم  أم قصر، حيث  البحرية تسير بشكل طبيعي في ميناء  العمليات 

تتأثر بالتغيرات املناخية وزخات املطر التي شهدتها البالد.

أرصفة  على  بالبضائع  املحملة  السفن  ورسو  مغادرة  استمرار  واكد 

امليناء وفي محطة االنتظار شمال الخليج العربي. 

عرقلت  حــوادث  أو  مشكالت  أيــة  ــدوث  ح عن  يعلن  لم  أنــه  وبــني 

والحقول  واملوانئ  املحافظة  مركز  بني  العاملني  وحركة  املواصالت 

النفطية، وكذلك حركة الشاحنات بني املوانئ واملحافظات.

 

شياع  مــحــمــد  الــــــوزراء  ــس  ــي رئ ــش  ــاق ن

اجتماع  خالل  االثنني،  امس  السوداني، 

املداخل  مشاريع  في  األعمال  تنفيذ  مهم، 

على  والــوقــوف  بغداد  للعاصمة  األربــعــة 

ؤ فيها. 
ّ
أسباب التلك

 " رئيس الوزراء ترأس 
َّ

وذكر بيان ملكتبه أن

في  األعمال  تنفيذ  ملناقشة  مهمًا  اجتماعًا 

بغداد  للعاصمة  األربعة  املداخل  مشاريع 

ؤ فيها، بحضور 
ّ
والوقوف على أسباب التلك

وأمينها  بغداد  ومحافظ  الوزراء،  من  عدد 

وممثلي  فنيني  ــراء  ــب وخ أمنيني  ـــادة  وق

الشركات املنفذة".

إلى  البيان،  بحسب  الــســودانــي،  وأشــار 

سوء  بسبب  اليومية  املواطنني  "معاناة 

مداخل العاصمة بغداد، وتقصير الجهات 

املــشــروع  ــذا  ه مــع  التعامل  فــي  املعنية 

والفعاليات  والعجالت  للمواطنني  املهم 

وعــدم  واألمــنــيــة،  والخدمية  املجتمعية 

الجهات   
ً
محمال املشكلة،  حجم  تقدير 

املعنية مسؤولية هذا التلكؤ، بتبريرات غير 

تلك  في  "الوضع   
َّ

أن على  وشدد،  مقبولة". 

املداخل أصبح ال يطاق، وال يمكن املجاملة 

في هذا الوضع".

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على "ضرورة 

إزاء  أولوياٍت  املختصة  الجهات  تضع  أن 

تقبل  ال  مشاريع  فهناك  املشاريع،  خطط 

باستنفار  وذلـــك  والــتــأخــيــر،  التعطيل 

الجهات املعنية كل مالكاتها وصالحياتها 

إلكمال تنفيذ مشروعات املداخل، ومعالجة 

تلكؤ العمل فيها". 

جميع  بــــ"اتـــخـــاذ  الـــســـودانـــي،  ووجــــه 

اإلجراءات الالزمة إزاء الشركات املتلكئة، 

وعلى الوزارات واملحافظة تنفيذ واجباتها 

على  ليكون  العمل  أوقات  وزيادة  بالكامل، 

باإلضافة  ساعة،   24 بواقع  وجبات  ثالث 

إلى حسم أمر الغيار ملشروع مدخل بغداد- 

وزارات  وجه  كما  أيام،   10 خالل  املوصل 

جميع  برفع  والــعــدل،  والداخلية  الدفاع 

املشاريع  هــذه  تعرقل  التي  التعارضات 

خالل مدة أسبوعني".

املحافظ  ونائب  املحافظ  "على   
َّ

أن وتابع 

ــرة  دائ فــي  الــــدوام  الفنيني  واملــعــاونــني 

ومتابعتها  املشاريع،  لهذه  املقيم  املهندس 

 عن رفع 
ً
ميدانيًا والتواجد املستمر، فضال

يتضمن  ــوزراء  ال لرئيس  أسبوعي  موقف 

تفاصيل سير اإلنجاز بهذه املشاريع".

 

ة وتجارية في 
َّ

تسعى وزارة التجارة إلنشاء مدينة اقتصادي

باألسواق  خاصة  أرض  ضمن  ببغداد  غريب  ابو  منطقة 

املركزية تبلغ مساحتها 330 دونمًا. 

حنون  محمد  ــــوزارة  ال فــي  الــرســمــي  املــتــحــدث  وقـــال 

للوزارة  تابعة  خاصة  بناية  تضم  املدينة   
َّ

إن لـ"الصباح": 

سكنية  مجمعات  وكذلك  لها،  التابعة  للشركات  ومقرات 

ومدينة مغلقة للمعارض تبلغ مساحتها 200 دونم.وأضاف 

التصاميم  إلعــداد  هندسية  شركات  اختيار  سيتم  أنه 

رصينة  شركات  مع  التعاقد  يتم  فيما  باملبنى،  الخاصة 

أيضا  تشمل  حيث  قصيرة،  بمدة  املدينة  إلنجاز  معروفة 

قاعات كبيرة للعرض ومساحات خضراء واسعة و(بارك) 

لأللعاب،  ومدينة  ومسرحًا  ومطاعم  السيارات  لوقوف 

للوفود  خاصة  وفنادق  للمؤتمرات  وقاعة  إداريــة  وأبنية 

االجنبية. 

املواد  لتجارة  العامة  الشركة  مباشرة  إلى  حنون  وأشار 

مشروع  بتنفيذ  الخاص  القطاع  مع  بالتعاون  الغذائية 

في  الغذائية  للمواد  االستثماري  التسويقي  (اإلحسان) 

محافظة ذي قار على مساحة 4 دونمات ويحتوي على 120 

 وغرف خدمية وكراج للسيارات وحدائق داخلية مع 
ً
محال

الحبوب  لتصنيع  العامة  الشركة   
َّ

أن مخزني.وتابع  مجمع 

افتتحت فرعا جديدا في محافظة النجف األشرف ضمن 

مشروع إلنشاء سبعة فروع باملحافظات وهي ديالى وواسط 

فرعني  افتتاح  سيتم  فيما  والنجف،  واملثنى  والديوانية 

األسبوع  خــالل  قــار  وذي  بابل  محافظتي  في  جديدين 

الحالي، إذ يعمل كل فرع على إصدار إجازة ممارسة مهنة 

مختبرًا  بناية  كل  تضم  فيما  واألفران،  املخابز  ألصحاب 

لفحص الطحني. 
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ستينيات  نهاية  حتى  يصدر  العراق  وكــان 

من  باملئة   75 من  يقرب  ما  املاضي،  القرن 

األولى  املرتبة  ويحتل  العالم،  تمور  كميات 

مليونًا،   33 على  زاد  برقم  نخيله  بــأعــداد 

إلى  الثمانينيات  عقد  منذ  تراجع  ــذي  وال

املركز التاسع، فيما بلغت أعداد نخيله العام 

وشح  الحروب  نتيجة  ماليني،  تسعة   ،2004

املياه واألمراض التي فتكت باملاليني منها.

وقال مدير مزرعة فدك للنخيل التابعة للعتبة 

بتصريح  املعالي  أبو  عيسى  فائز  املقدسة 

أجود  حاليا  تزرع  التي  العتبة   
َّ

إن لـ"الصباح": 

فدك  مزرعة  ضمن  العراقية  التمور  أنــواع 

إلى  العراق  إعــادة  إلى  تهدف  لها،  التابعة 

مكانته التي كان يشغلها في السابق، متصدرا 

سيبلغ  أنه  أكد  برقم  النخيل،  بأعداد  العالم 

 35 مليون نخلة.
ً
مستقبال

 النخيل يشغل مساحة 1000 دونم 
َّ

وأضاف أن

دونم،   2000 مساحتها  البالغة  املزرعة  من 

ألفًا   35 أشجارها  ــداد  أع بلوغ  عن  كاشفا 

واملؤمل وصولها  نوع هي األجود،  ضمن 100 

قريبا إلى 50 ألفا، منوها بأنها ستنتج كميات 

واعدة من التمور كونها تستخدم افضل أنواع 

كما  الكيمياوية،  من  بدال  العضوية  األسمدة 

املياه  وباعتماد  املقنن،  الري  بتقانات  تروى 

الجوفية عند شح السطحية منها.

 املزرعة تبنت في وقت 
َّ

وكشف ابو املعالي أن

التمور  من  العربية  األصناف  إكثار  سابق، 

والتي حققت إنتاجية عالية جدا، فضال عن 

املحلية  نظيرتها  من  النادرة  لألنواع  جمعها 

واملثنى  البصرة  محافظات:  من  جلبت  والتي 

 
َّ

أن إلــى  مشيرًا  قــار،  وذي  واالنــبــار  وديالى 

املسافة البالغة تسعة أمتار بني نخلة وأخرى، 

والتني  الرمان  أشجار  بزراعة  استغاللها  تم 

أيضا،  ستحقق  والتي  والــزيــتــون،  والعنب 

عوائد اقتصادية مجزية. 

ة بتعويض فالحي املحافظة الذين 
َّ

طالبت حكومة النجف املحلي

أتلفت محاصيلهم نتيجة هطول (الحالوب) واألمطار الغزيرة 

ضمن مناطق عدة فيها، خالل اليومني املاضيني. 

بتصريح  الــكــرعــاوي  هاشم  للمحافظ  األول  النائب  ــال  وق

زراعة  مدير  مع  ميدانية  جولة  خالل  اطلع  إنه  لـ"الصباح": 

األراضــي  على  الفالحية  الجمعيات  اتحاد  ورئيس  النجف 

التي  األراضي  من  الشاسعة  واملساحات  املتضررة،  الزراعية 

الحيرة  وناحيتي  املشخاب  قضاء  ضمن  فيها  املحاصيل  تلفت 

والقادسية، إضافة إلى مناطق متفرقة أخرى في املحافظة. 

باملئة   100 فيها  الضرر  نسب  كانت  املناطق  بعض   
َّ

أن وبــني 

بسبب الكميات الكبيرة من (الحالوب) واألمطار الغزيرة التي 

هطلت عليها خالل اليومني املاضيني، كاشفا عن توجيه حكومة 

النجف املحلية بتشكيل لجان برئاسة رؤساء الوحدات اإلدارية 

الزراعية واتحاد  في املناطق املتضررة وعضوية مدراء الشعب 

املتضررة  الزراعية  املساحات  لجرد  الفالحية،  الجمعيات 

ونسبها وكلفة املحصول املتضرر، على أن تنجز اللجان مهامها 

خالل سبعة أيام.

ودعا الكرعاوي رئيس مجلس الوزراء، إلى إصدار قرار لتعويض 

(الحالوب)  بسبب  النجف  محافظة  في  املتضررين  الفالحني 

واألمطار الغزيرة، الفتًا إلى تضرر الفالح النجفي كثيرًا، سواء 

بسبب  املاضي  الصيفي  املوسم  في  الشلب  زراعة  من  بحرمانه 

للحنطة  زراعته  عند  الشتوي  املوسم  خالل  ومعانته  املياه،  شح 

بسبب أزمة املياه وارتفاع أسعار األسمدة واملبيدات. 

ة الشعبية عيادتني 
َّ

افتتحت دائرة العيادات الطبي

في  الشام  وبوب  الشعب  منطقتي  في  جديدتني 

بغداد ضمن خطواتها لتوسيع الخدمات. 

الحلفي  ــاض  ري الدكتور  الــدائــرة  مدير  ــال  وق

اوقات  ضمن  تعمالن  العيادتني   
َّ

إن لـ"الصباح": 

الجزائر  حي  في  إحداهما  املسائي،  الـــدوام 

صحي  مركز  بناية  وتشغل  الشعب  منطقة  ضمن 

بناية  وتشغل  الشام  بوب  في  واألخرى  الجزائر، 

املركز الصحي أيضا.

 الدائرة تعمل لفتح عيادة جديدة في 
َّ

وأضاف أن

املقبلة،  القليلة  االيام  خالل  الحسينية  منطقة 

لتصبح عدد العيادات املفتتحة حديثا 13 تضاف 

بغداد فــي  مجموعها  ليرتفع  أخـــرى،   63  إلــى 

إلى 76.  

زخما  تشهد  املناطق  هذه   
َّ

أن الحلفي  ــح  وأوض

خصوصا  عيادات  فيها  تتوفر  وال  كبيرا  سكانيا 

أدوية  تقديم  على  ستعمل  لذا  الطرفية،  املناطق 

الــدائــرة   
َّ

أن وتــابــع  مجانا.  املزمنة  األمـــراض 

افتتحت مؤخرا عيادات طبية تخصصية مسائية 

اإلمامني  مستشفى  منها  بغداد،  مستشفيات  في 

وحماية  التعليمي،  وبغداد  التعليمي،  الكاظمني 

األطفال بمدينة الطب من اجل تقديم الخدمات 

الفترة  خالل  والعالجية  والتشخيصية  الطبية 

باطنية  اختصاص  أطــبــاء  وتــضــم  املسائية، 

وجراحة عامة ونسائية وأطفال.
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الــنــزاهــة  لجنة  عــضــو  ــت  ــال وق

النيابية عالية نصيف، في حديث 

 "اللجوء إلى عملية 
َّ

لـ"الصباح": إن

جدًا  مهمة  اإللكتروني  الــدفــع 

التي  املفاصل  من  الكثير  ن 
ّ
وتقن

تسبب الهدر سواء كان املال العام 

أو الثروات". 

عمليات  "هــنــاك   
َّ

أن ــت  ــاف وأض

بعض  قبل  مــن  تحصل  تهريب 

الدفع   
َّ

أن إلى  إضافة  املحطات، 

املال  يقنن  البطاقة  طريق  عن 

إلى  وجبايته  ــردوده  ــم ب ويــكــون 

"عملية   
َّ

أن وبينت  النفط"،  وزارة 

الدفع  ــدل  ب اإللكتروني  الــدفــع 

نحو  خطوة  املباشر  الطريق  عن 

األمام". 

من جانبه، قال املتحدث الرسمي 

عاصم  الــنــفــط،  وزارة  بــاســم 

 
َّ

إن لـ"الصباح":  جهاد، في حديث 

النفطية  املنتجات  توزيع  "شركة 

الدفع  عملية  تجربة  بــاشــرت 

اإللكتروني في عدد من محطات 

بالتعاون  بغداد،  في  الوقود  تعبئة 

العراقي  ــزي  ــرك امل البنك  ــع  م

الدفع  عمليات  تحصيل  وشركات 

اإللكتروني". 

جاءت  التجربة  ــذه  "ه  
َّ

أن  
ّ

ــني وب

العملية  التجربة  لتطبيق  تمهيدًا 

بــغــداد  ــي  ف الــتــجــربــة  وتعميم 

اعتبارًا من نيسان املقبل ومن ثم 

في أرجاء البالد عبر املحافظات 

ضمن  وتــأتــي  املقبل،  أيـــار  فــي 

املجال  هذا  في  التطور  مواكبة 

الخدمات  بمستوى  ــاء  ــق واالرت

املقدمة للمواطنني". 

الخطوة  "هـــذه   
َّ

أن ــى  إل ـــار  وأش

املواطنني  عن  العبء  ستخفف 

وبالتالي  الوقود،  تعبئة  ومحطات 

الخروقات  لبعض  حــدًا  ستضع 

وتسهم  وهناك،  هنا  تحدث  التي 

الورقي  الدفع  نظام  من  بالتحول 

إلى اإللكتروني، وهي خطوة مهمة 

الحكومة  توجهات  مع  تنسجم 

الدفع  باعتماد  النفط  ووزارة 

اإللكتروني في جميع املجاالت".

سابق  تصريح  في  جهاد  وأوضح 

اإللكتروني  الــدفــع  "تطبيق   
َّ

أن

بعدد  سيبدأ  الوقود  محطات  في 

مــن مــحــطــات جــانــبــي الــكــرخ 

نيسان  شهر  مطلع  والــرصــافــة 

جميع  ليشمل  وسيعمم  املقبل، 

واملحافظات  بغداد  في  املحطات 

وأضاف  املقبل"،  أيار  من  ابتداء 

نفذت  وزارة  أول  هي  "النفط   
َّ

أن

توجيهات الحكومة باعتماد الدفع 

اإللكتروني في التعامالت املالية".

الدفع  "تطبيق   
َّ

أن ــى  إل وأشـــار 

حضاري  نظام  هو  اإللكتروني، 

ــي،  ــن ــوط ــم االقــتــصــاد ال ــدع ي

املــواطــن  على  الــعــبء  ويخفف 

وسيحول التعامل من الورقي إلى 

اختزال  عن   
ً
فضال اإللكتروني، 

الحاالت  على  والقضاء  الوقت، 

 "النظام يعمل 
َّ

السلبية"، وتابع أن

كارد)  والكي  كارد  (املاستر  على 

رواتــب  تسلم  فــي  املستخدمة 

كانت  وإن  وغيرهم،  املوظفني 

قابلة  ستكون  برصيد  مشحونة 

املحطات  جميع  في  لالستخدام 

ولن تكون هناك بطاقات خاصة".

 

حدد إقليم كردستان 18 من تشرين الثاني من 

انتخابات  إلجراء  موعدًا   2023 الحالي  العام 

تمضي  أن  ونــواب  سياسيون  وتوقع  البرملان, 

ــدم تــوافــق األطـــراف  االنــتــخــابــات بــرغــم ع

االنتخابات   
َّ

أن مبينني  بشأنها,  ة 
َّ

الكردستاني

البرملانية ال بد أن تقام وال يمكن تأخيرها بعد 

اآلن برغم مرور سنة على تمديد عمر البرملان 

قانونية  خروقات  وجود  إلى  مشيرين  الحالي، 

االنتخابات  تأجيل  طبيعة  بينها  من  حدثت 

طيلة الفترة املاضية.

االتحاد  كتلة  عــن  السابقة  النائب  وبينت 

شيخ  ريــزان  النيابية،  الكردستاني  الوطني 

دلير, في حديث لـ"الصباح"، أنه "بصورة عامة 

 أغلب الكتل السياسية ليس برغبتها إقامة 
َّ

فإن

إلقامة  يومًا  تحدد  أن  البد  ولكن  االنتخابات، 

إقليم  في   2023 السنة  هذه  في  االنتخابات، 

كردستان".

رأينا  األخيرة  اآلونــة  في  "أننا  إلى  ــارت  وأش

وسمعنا كثيرًا من الخروقات للقانون حدثت في 

االنتخابات- بتأجيل  يتعلق  ما  خاصة  اإلقليم- 

بهذا  جديًا  سياسيًا  اتفاقًا  يكن  لم  وإن  ولهذا 

الشأن فالبد من إقامة االنتخابات"، موضحة 

فهي  مشكلة،  لديها  باألساس  ــزاب  "األح  
َّ

أن

تريد حاليًا في إقليم كردستان العمل بالدائرة 

الواحدة (حسب املحافظات 4 دوائر تقريبًا) 

على  السياسية  الكتل  بني  اتفاق  شبه  وهناك 

االنتخابات  قــانــون  مــشــروع   
َّ

أن كما  ــك،  ذل

ينبغي وصوله إلى برملان كردستان قبل إجراء 

ستجرى  "االنتخابات   
َّ

أن مؤكدة  االنتخابات"، 

داخلية  قوى  فهناك  الخالفات،  بلغت  مهما 

ودولية ال تقبل بخرق القانون واستمرار عرقلة 

إقامة االنتخابات".  بدوره، لفت د. دارا محمد 

أمني، عضو املجلس التأسيسي لجماعة العدل 

الكردستانية، في حديث لـ"الصباح"، إلى "أننا 

على أمل خالل الفترة القليلة املقبلة في تعديل 

قانون االنتخابات لتتمكن مفوضية االنتخابات 

باإلجراءات  قيامها  من  كردستان  إقليم  في 

في  ستقام  "االنتخابات   
َّ

أن مؤكدًا  املطلوبة", 

على  االتــفــاق  تم  "لقد  مــوعــدهــا".وأضــاف، 

موضوع  وبقي  عليها  املختلف  النقاط  غالبية 

توزيع  متوقعًا  والتركمان",  للمسيحيني  الكوتا 

الكوتا بني محافظات إقليم كردستان. 

هوشيار  القانوني  الخبير  بني  جانبه،  من 

"تحديد   
َّ

أن لـ"الصباح"،  حديثه  في  مالو، 

موعد 18 تشرين الثاني خطوة جيدة باالتجاه 

كون  سنة  مــتــأخــرة  أنــهــا  رغــم  الصحيح، 

تشرين  شهر  في  كان  االنتخابي  االستحقاق 

أن  "لكن  واستدرك:   ،"2022 سنة  من  الثاني 

يأتي متأخرًا أفضل من أال يأتي، لذلك أعتقد 

 رئاسة إقليم كردستان مضت نحو الخطوة 
َّ

أن

الصحيحة بتحديد يوم االنتخابات", الفتًا إلى 

 "هناك موضوعات ما زالت عالقة، من قبيل 
َّ

أن

الدوائر االنتخابية كيف ستكون أو هل ستكون 

العراقية  املفوضية  إشراف  تحت  االنتخابات 

وهذه  كردستان،  مفوضية  إشــراف  تحت  أو 

املواضيع مرهونة باتفاق الكتل السياسية".

ضغوط  هناك  "مبدئيًا  أنــه  مالو،  ــاف  وأض

في  االنتخابات  إقامة  باتجاه  وداخلية  دولية 

اإلقليم  وبرملان  حكومة   
َّ

ألن كردستان،  إقليم 

يعتبران منتهيي الصالحية، لذلك هناك وفود 

تفاوضية بني الحزبني الرئيسني لالتفاق على 

دائرة  ستكون  هل  االنتخابات  وتركيبة  شكل 

صغيرة،  دوائــر  أو  متعددة  دوائــر  أو  واحــدة 

الكوتا،  على  واتفاق  لألقليات  مطالب  وهناك 

ومناقشات،  كالم  مجرد  اآلن  لغاية  كله  فهذا 

ولكن ما سيثبت في القانون سيطبق". 

ـــح عــضــو الــحــزب  ـــك، أوض ــي غــضــون ذل ف

قاسم،  شيرزاد  الكردستاني،  الديمقراطي 

لـ"الصباح", أنه "سبق وحدد موعد  في حديث 

رئاسة  قبل  من  كردستان  إقليم  انتخابات 

املتكررة  اللقاءات  من  جملة  وهناك  اإلقليم، 

بني مكتب انتخابات الحزبني الرئيسني للحزب 

الوطني  واالتحاد  الكردستاني  الديمقراطي 

الكردستاني، حيث اتفقا على مجموعة قضايا 

مهمة وهي كيفية إجراء االنتخابات وأن تكون 

االنتخابات نصف مفتوحة وأن تكون املحافظة 

"جميع   
َّ

أن إلى  وأشار  دوائر".   4 فيها  الواحدة 

هذه النقاط طرحت على جميع األحزاب التي 

لديها قوائم وحضور في البرملان الكردستاني, 

القريبة  األيام  في  تعقد  أن  املؤمل  من  وتاليًا 

لتعديل  الكردستاني  للبرملان  جلسة  املقبلة 

مفوضية  تعديل  وأيضًا  االنتخابات،  قانون 

الترشيح  أبـــواب  فتحت  حيث  االنتخابات 

املاضية",  القليلة  ــام  األي في  القضية  لهذه 

 "األحزاب في إقليم كردستان 
َّ

مشددًا على أن

 
َّ

وأن االنتخابات،  إجراء  ضرورة  على  متفقة 

شرعية  وتعطي  تقرر  التي  هي  االنتخابات 

لحكومة اإلقليم ولكيان اإلقليم أيضًا".

18

ة في محافظة ديالى، 
َّ

شهد محور العمليات األمني

عن  أسفرت  ة، 
َّ

استخباري واجبات  االثنني،  أمس 

اإلرهابية،  داعــش  عصابات  خاليا  دعم  قطع 

إضافة إلى تدمير أوكار وتمشيط طرق زراعية.

وكالة  مفارز  نفذتها  ـــدادات  اإلم قطع  عملية 

إلقاء  من  تمكنت  إذ  االتحادية،  االستخبارات 

القبض على ثالثة إرهابيني مطلوبني وفق أحكام 

داعش  لعصابات  النتمائهم  إرهاب)   /4) املادة 

اإلرهابية وقدموا الدعم اللوجستي لعناصرها.

 
َّ

أن إلى  أيضًا  ــارت  أش االستخبارية  املعلومات 

ينقلون  كانوا  عليهم  القبض  امللقى  اإلرهابيني 

في  األمنية  الــقــوات  تحركات  عــن  املعلومات 

ابتدائيًا  أقوالهم  تــدويــن  وجــرى  املحافظة، 

وقضائيًا باالعتراف واتخذت بحقهم اإلجراءات 

القانونية الالزمة.

تزامن مع هذا املنجز االستخباري، انتهاء عملية 

نفذت شمال قضاء املقدادية بمشاركة 3 تشكيالت 

أمنية بينها الرد السريع والتي أسفرت عن تدمير 

 عن تمشيط طرق 
ً
أربعة أوكار لإلرهابيني فضال

من  قوة  اقتحمت  األنبار،  وفي  وبساتني.   زراعية 

الحشد الشعبي مواقع ارتكازية لعصابات داعش 

مناطق  في  سرية  أنفاق  على  تحتوي  اإلرهابية 

االقتحام  عملية  لتطهيرها.  الغربية  الصحراء 

شملت مناطق وادي حوران والقذف والحسنيات 

وصحراء النخيب، وتم العثور على قذائف هاون 

وأسلحة. وفي نينوى، ألقت مفارز مديرية شؤون 

السيطرات والطرق الخارجية القبض على ثالثة 

بينما  اإلرهابية،  داعش  عصابات  من  عناصر 

تمكنت مفارز مديرية شرطة القيارة من القبض 

على إرهابي رابع.

غرق  ــدوث  ح واملهجرين  الهجرة  وزارة  نفت 

ة 
َّ

ملخيمات النازحني الواقعة في اإلقليم على خلفي

موجة األمطار الغزيرة التي ضربت البالد خالل 

اليومني املاضيني. 

علي  ـــوزارة  ال باسم  الرسمي  املتحدث  ــال  وق

الفرق   
َّ

إن لـ"الصباح":  عباس جهاكير في حديث 

حالة  بدء  ومنذ  تتابع  لوزارته  التابعة  امليدانية 

أوضاع  األول،  أمس  يوم  الجوية  ــوال  األح سوء 

النازحني القاطنني في املخيمات ضمن اإلقليم، 

نافيًا تسجيل أي حاالت لغرق للمخيمات، مؤكدًا 

يوجد  وال  وطبيعية،  مستقرة  هناك  األوضاع   
َّ

أن

أي عارض يعيق تواجد النازحني في مخيماتهم.

مدار  على  تتابع  امليدانية  الفرق   
َّ

أن إلى  وأشار 

النازحة  األســر  احتياجات  توفير  الــســاعــة، 

العينية  اإلغاثية  املساعدات  من  اإلقليم  في 

اإلضافية  املساعدات  إلى  إضافة  والغذائية، 

 
َّ

بأن منوهًا  الفضيل،  رمضان  بشهر  الخاصة 

الغذائية  بني  تنوعت  بينهم  املوزعة  املساعدات 

احتياجاتهم  جميع  تضمن  سلة  ــالل  خ مــن 

اليومية، وأخرى تضم مواد صحية وثالثة تحوي 

مستلزمات مطبخية. 

أمس  واألردن،  ولبنان  وســوريــا  الــعــراق  ــع 
ّ

وق

ة للتعاون في املجال 
َّ

االثنني، مذكرة تفاهم رباعي

يحقق  بما  التجاري  التبادل  وتعزيز  الزراعي 

املذكرة  األربع.وتتضمن  الــدول  بني  التكامل 

تعزيز وتطوير التعاون في املجال الزراعي بشقيه 

واملعلومات  الخبرات  وتبادل  والحيواني  النباتي 

املحميات  وإدارة  الناجحة  الزراعية  والتجارب 

والحدائق بني الدول األربع.كما تضمنت التعاون 

في مجال مكافحة الحرائق وتغير املناخ والتنمية 

والصحة  واإلنتاج  الزراعي  ــاد  واإلرش الريفية 

الحيوانية واألدوية البيطرية. وقال وزير الزراعة 

 "االتفاق قاعدة انطالق لعمل 
َّ

عباس العلياوي: إن

وتعاون مشترك في القطاع الزراعي الذي تعتمد 

عليه معظم الشعوب العربية كما أنه يؤمن أسواقًا 

لتصريف منتجات الدول األربع".

2 و6 و7من قانون  املواد  تعديل  النواب على  ت مجلس 
َّ

صو

انتخابات مجلس النواب ومجالس املحافظات.

 "البرملان صوت على تعديل املادة 2 
َّ

وذكر بيان للمجلس أن

من القانون (الناخب النازح العراقي هو الذي تم نزوحه 

العراق  داخــل  آخر  مكان  إلى  الدائم  إقامته  مكان  من 

 في 
ً
بعد 9/ 12/ 2013 ألي سبب كان على أن يكون مسجال

صوت  البرملان   "  
َّ

أن واملهجرين)".وأضاف  الهجرة  وزارة 

املادة (6) من قانون االنتخابات كاآلتي: على  على تعديل 

موعد  تحديد  املفوضية  مع  بالتنسيق  الـــوزراء  مجلس 

أال  على  العام  هذا  في  املحافظات  ملجالس  االنتخابات 

انتهاء  بعد  أنه  إلى  إضافة   ،2023/12/20 تاريخ  يتجاوز 

عليها  املنصوص  املحافظات  ملجالس  االنتخابية  الدورة 

) من هذه املادة تجرى االنتخابات قبل 45 
ً
في البند (أوال

النواب  مجلس  من  بقرار  االنتخابات  موعد  ويحدد  يومًا 

بالتنسيق مع املفوضية قبل مدة ال تقل عن 90 يومًا".وأشار 

ملجلس  الجديدة  للدورات  االنتخابات  "تجرى  أنه  إلى 

النواب ومجالس املحافظات واألقضية قبل (45) يومًا من 

انتخابات  سبقتها، كما تجري  التي  الدورات  انتهاء  تاريخ 

واحد  يوم  في  بإقليم  املنتظمة  غير  املحافظات  مجالس 

 "مجلس النواب صوت على 
َّ

.وأوضح أن في عموم العراق" 

االتي:  بالشكل  لتقرأ  القانون  أصل  من   (7) املادة  تعديل 

من  الثالثني   (30) أتم  األهلية  كامل  عراقيًا  يكون  أن 

بأسماء  قائمة  "تقدم  أن  إلى  ولفت  االقتراع".  يوم  عمره 

داعم  مكرر  غير  ناخب  خمسمئة   (500) عن  يقل  ال  ما 

االنتخابية  الدائرة  في  املسجلني  الناخبني  من  لترشيحه 

التي يتقدم للترشح فيها بقائمة منفردة على وفق تعليمات 

 على شهادة 
ً
يصدرها مجلس املفوضني، وأن يكون حاصال

تكون  املكونات  كوتا  باستثناء  يعادلها  ما  أو  البكالوريوس 

عليه  محكوم  غير  يكون  وأن  فأعلى،  إعدادية  الشهادة 

بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو قضايا الفساد اإلداري 

واملالي"
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فاجأت األمطار 

الغزيرة التي شهدتها 

الكويت مستخدمي 

الطرق ومسؤولي 

ة، إذ 
َّ

الجهات الحكومي

تسببت في غرق بعض 

الشوارع والطرقات 

وغلق أخرى.

وذكرت صحيفة 

 
َّ

"الرأي" الكويتية أن

وزارة األشغال لم تشغل 

محطات سحب املياه 

ولم تستعن في بداية 

الحالة املطرية بتناكر 

 عن 
ً
سحب املياه، فضال

سوء شبكة تصريف 

مياه األمطار األمر 

الذي فاقم املشكلة.

األمن  بمجلس  الستراتيجي  االتصال  منسق  قال 

جو  الرئيس   
َّ

إن كيربي:  جون  األميركي  القومي 

 "بسرعة وجرأة" على استهداف املنشآت 
َّ
بايدن رد

األميركية  القوات   
َّ

وإن سوريا،  في  العسكرية 

ستواصل مهمتها في املنطقة.

تلفزيوني،  برنامج  في  مشاركته  خالل  ذلك  جاء 

وإصابة  متعاقد  مقتل  على  تعليقًا  االثنني،  أمس 

هجوم  جــراء  األميركية،  الخدمة  ــراد  أف من   5

للتحالف  قاعدة  في  منشأة  على  مسيرة  بطائرة 

الدولي شمال شرق سوريا.

قبل  من  خطيرًا  هجومًا  هذا  "كان  كيربي:  وقال 

للتعامل  وسريعًا  جريئًا  ردًا  قاد  الرئيس   ،(......)

على  سيبقون  األميركيني  الجنود   
َّ

أن وأكد  معها"، 

بايدن   
َّ

أن على  مشددًا  سوريا،  في  مهامهم  رأس 

"مصمم بشدة على إبقاء الجنود في سوريا".

عمر  حقلي   
َّ

أن محلية  مصادر  ذكرت  والسبت، 

للنفط، وكونيكو للغاز ومحيطهما تعرضا لهجمات 

األميركية  الــقــوات  تتمركز  حيث  صــاروخــيــة 

بمحافظة دير الزور شرق سوريا.

والجمعة، أعلن وزير الدفاع األميركي لويد أوسنت 

قاعدة  في  منشأة  استهدفت  مسيرة  "طائرة   
َّ

أن

نتج  ما  سوريا،  شرقي  شمال  الدولي  للتحالف 

أفراد  من   5 وإصابة  أميركي،  متعاقد  مقتل  عنه 

الخدمة األميركية".

على  الهجمات  أميركي  كاتب  وصف  ذلك،  إلى 

بأنها تجسد سياسة  القوات األميركية في سوريا 

واشنطن املضطربة في الشرق األوسط، ودعاها 

إلى إعادة تقييم هذه السياسة لتحقيق مصالحها 

القومية األكثر حيوية.

بشؤون  خبير  وهو  المــون،  آدم  الكاتب  وتحدث 

ناشونال  بموقع  مــقــال  فــي  األوســـط،  الــشــرق 

عن   (National Interest) األميركي  إنترست 

 
َّ

إن قائال:  سوريا،  شرق  بشمال  األميركي  الوجود 

"الهجمات اإليرانية األخيرة على هذا الوجود هي 

 الواليات املتحدة ال تزال في حالة 
َّ

تذكير أخير بأن

 الجنود األميركيني هناك في 
َّ

حرب في سوريا وأن

خطر"، بحسب تعبيره.

 "األهداف الغامضة للواليات املتحدة 
َّ

وأضاف أن

هناك ال تشي بأنها أقرب إلى مغادرة سوريا مما 

األرض  على  جنودها  وضعت  عندما  عليه  كانت 

رسميًا  املعلن  "الهدف   
َّ

أن إلى  مشيرًا  مرة"،  ألول 

(داعش)  مكافحة  وهو  هناك،  أميركا  لدخول 

إنما كان لحجب الجهود األميركية ملواجهة روسيا 

وإيران في سوريا".

يواجهون  سوريا  في  "األميركيني   
َّ

أن وأوضــح 

املسلحة  الجماعات  قبل  من  حقيقية  مخاطر 

 
َّ

وأن الروسية،  فاغنر  وقوات  الحكومية  والقوات 

إدارة الرئيس جو بايدن تعهدت بمواصلة الدفاع 

عن 900 جندي أميركي في سوريا طاملا بقوا في 

البالد".

وقال المون إنه رغم تحرك بايدن إلنهاء أو تقليص 

في  املتحدة  للواليات  لها"  نهاية  ال  التي  "الحروب 

تمتد  لم  السياسة  هذه   
َّ

فإن والعراق،  أفغانستان 

أنها  واشنطن  تعلن  ذلك،  من   
ً
وبدال سوريا.  إلى 

ملتزمة ظاهريًا بمحاربة (داعش) والضغط على 

نظام األسد.

 
َّ

أن المــون،  حسب  واشنطن،  ــدرك  ت ذلــك  ومــع 

دمشق لم تعد معزولة كما كانت في السابق، وقد 

كما  مؤخرًا،  املنطقة  دول  من  العديد  مع  تقاربت 

 االتفاق الذي توسطت فيه الصني والذي أحدث 
َّ

أن

ــران،  وإي السعودية  بني  العالقات  في  انفراجًا 

في  التحول  من  مزيد  إلى  يــؤدي  أن  املتوقع  من 

الجغرافيا السياسية في الشرق األوسط، وسيؤثر 

 
َّ

بشكل أكبر في النخب اإلقليمية الذين أدركوا أن

لديهم خيارات خارج أميركا للنهوض بأهدافهم 

السياسية واألمنية.

اللتان  هما  وروســيــا  الصني   
َّ

إن الكاتب  ــال  وق

األوســط،  الشرق  استقرار  على  اآلن  تساعدان 

وحتى دعم املصالح األميركية.

للجميع  صديقة  أنها  على  نفسها  ر 
ّ

تصو فالصني 

نفسها  بوضع  لها  يسمح  مما  أحــدًا،  تعادي  وال 

املنطقة  مشكالت  معالجة  يمكنه  نزيه  كوسيط 

نظر إلى 
ُ

بطرق ال تستطيع واشنطن القيام بها. وي

روسيا أيضًا على أنها شريك يمكن االعتماد عليه- 

شريك وقف إلى جانب حليفه السوري في السراء 

الحتياجات  حساسيته  أثبت  ومحاور  والضراء- 

والرياض  أبيب  وتل  دمشق  مثل  مختلفة  عواصم 

وطهران.

أميركا  سجل   
َّ

فــإن الكاتب-  يقول  املقابل-  وفي 

 20 قبل  العراق  غزت  التي  فهي  اضطرابًا،  أكثر 

عامًا، وأطلقت العنان للفوضى والعنف في جميع 

أنحاء املنطقة، وهي التي فجرت من جانب واحد 

ت 
ّ

جر أن  بعد  إيران  مع  الدولية  النووية  االتفاقية 

أوباما  بــاراك  األسبق  األميركي  الرئيس  إدارة 

لدعم  قوة  من  أوتيت  ما  بكل  اإلقليميني  حلفاءها 

قد  واشنطن   
َّ

أن حقيقة  عن  ناهيك  االتــفــاق، 

واالنحياز  املنطقة  من  االنسحاب  بني  تأرجحت 

إليها طوال 3 إدارات رئاسية.

األوسط  الشرق   
َّ

إن بالقول  مقاله  المــون  وختم 

كبير بما يكفي للواليات املتحدة وروسيا والصني، 

في  كــبــيــرة  مصلحة  لــديــهــا  بــكــني   
َّ

أن خــاصــة 

االستقرار اإلقليمي حتى تتمكن من االستمرار في 

استيراد موارد الطاقة في املنطقة.

4

ة، الموقعة على االتفاق اإلطاري 
َّ
تسّلمت األطراف السوداني

جميع  حضرته  اجتماع  خالل  النهائي،  االتفاق  مسودة 

واالتحاد  المتحدة  األمم  عن  وممثلون  المعنية  األطــراف 

األفريقي.

خالد  السياسية،  العملية  باسم  الرسمي  الناطق  وقــال 

األولى  المسودة  رسمية  بصورة  سّلم  االجتماع   
َّ

إن عمر: 

تتكون من ستة أجزاء تشمل االتفاق  التي  النهائي  لالتفاق 

مضافًا  اإلطــاري،  االتفاق  على  المبني  النهائي  السياسي 

االنتقالية  السلطة  بهياكل  المتعلقة  التفاصيل  بعض  إليه 

بروتوكوالت  عن  عبارة  أخــرى  ــزاء  أج وخمسة  المدنية 

بصورة  مناقشتها  على  االتفاق  تم  التي  الخمس  للقضايا 

من  مجموعة  في  منها  أربع  في  النقاش  انتهى  والتي  أوسع 

 
َّ

ورش العمل والمؤتمرات المستمرة حتى اآلن. وأشار إلى أن

على  النهائي  االتفاق  صياغة  في  اعتمدت  الصياغة  لجنة 

والمؤتمرات  العمل  ورش  عن  الصادرة  المخرجات  تجميع 

بشأن القضايا األربع وتحويلها من لغة توصيات إلى اتفاق 

مسودة  إكمال  على  اتفقت  األطراف   
َّ

أن مضيفًا  سياسي، 

اإليفاء  بغية  الحالي،  آذار  من   29 يوم  النهائي  االتفاق 

بالتوقيت المتفق عليه للتوقيع النهائي على االتفاق.

ة طرابلس اجتماع بني قيادات 
َّ

قد في العاصمة الليبي
ُ

ع

ممثلني  مع  البالد  غرب  في  العسكرية  املؤسسة  من 

لقوات الشرق بقيادة خليفة حفتر، لتوحيد جهود تأمني 

االنتخابات املرتقبة في البالد.

الوحدة  بحكومة  الداخلية  وزارة  عن  صدر  بيان  ووفق 

عماد  الداخلية  ــر  "وزي  
َّ

فــإن االثنني،  أمــس  الوطنية، 

الطرابلسي ترأس اجتماعًا حضره املبعوث األممي لدى 

الليبية  العسكرية  اللجنة  وأعضاء  باتيلي  عبدالله  ليبيا 

املشتركة (5+5) وعدد من القيادات األمنية والعسكرية 

باملنطقة الغربية والشرقية".

من  الجهود  "توحيد  إلى  بطرابلس  االجتماع  وهــدف 

بني  للتواصل  اآلليات  ووضع  االنتخابات  تنظيم  أجل 

الفرقة  ونبذ  لتأمينها  والعسكرية  األمنية  الوحدات 

للخروج بالبالد لبر األمان" وفق ذات البيان دون مزيد 

من التفاصيل.

العسكرية  املؤسسة  من  أعضاء   5 تضم   (5+5) ولجنة 

وتعقد  الشرق،  قوات  طرف  من  ومثلهم  ليبيا  غرب  في 

منذ عامني حوارات داخل وخارج ليبيا لتوحيد الجيش 

وقف  التفاق  تنفيذًا  وذلك  املتحدة  األمم  رعاية  تحت 

 2020 األول  تشرين  في  جنيف  في  املوقع  النار  إطالق 

عقب حرب بينهم.

النزاع  أطــراف  باتيلي  دعــا  الحالي،  آذار   17 وفــي 

املنخرطني في مباحثات توحيد املؤسسة العسكرية إلى 

دعم توفير بيئة آمنة إلجراء االنتخابات.

إلى  بالوصول  ودولــي  أممي  بدعم  الليبيون  ويأمل 

نها 
ّ

عي حكومة  بني  السلطة  على  صراع  لحل  انتخابات 

فتحي  برئاسة   2022 مطلع  ــرق)  (ش النواب  مجلس 

الحميد  عبد  برئاسة  الوطنية  الوحدة  وحكومة  باشاغا 

عبر  تأتي  لحكومة  إال  التسليم  يرفض  الذي  الدبيبة 

برملان جديد منتخب.

فيصل  األمير  ة 
َّ

السعودي ة 
َّ

خارجي وزير  اتفق 

أمير  حسني  اإليراني  نظيره  مع  فرحان،  بن 

عبد اللهيان على عقد لقاء بينهما خالل شهر 

رمضان الحالي.

السعودية  الخارجية  لــوزارة  بيان  وبحسب 

اتصال  خالل  تم  االتفاق   
َّ

فإن االثنني،  أمس 

هاتفي جمع الوزيرين، في ثاني اتصال بينهما 

 "األمير 
َّ

خالل أقل من أسبوع، وأفاد البيان بأن

 هاتفيًا من وزير 
ً
فيصل بن فرحان تلقى اتصاال

خارجية إيران".

وبحث الجانبان خالل االتصال الهاتفي "عددًا 

االتفاق  ضوء  في  املشتركة  املوضوعات  من 

الثالثي الذي تم التوقيع عليه في الصني"، دون 

توضيح تفاصيلها، ووفق البيان "اتفق الوزيران 

شهر  ــالل  خ بينهما  ثنائي  لقاء  عقد  على 

بعينه.  موعد  تحديد  دون  الحالي"،  رمضان 

خالل  الوزيران  "اتفق  الحالي،  آذار   23 وفي 

ثنائي  لقاء  "عقد  على  بينهما  هاتفي  اتصال 

إلعادة  األرضية  لتمهيد  وذلك  قريبًا،  بينهما 

فتح السفارات والقنصليات بني البلدين"، وفق 

السعودية.  الخارجية  عن  صادر  وقتها  بيان 

وفي 10 آذار الحالي، أعلنت السعودية وإيران 

استئناف عالقاتهما الدبلوماسية وإعادة فتح 

عقب  وذلك  شهرين،  غضون  في  السفارات 

بحسب  بكني،  في  صينية  برعاية  مباحثات 

بيان مشترك للبلدان الثالثة.

الواحد  عبد  السابق،  املغربي  النواب  مجلس  رئيس  توفي 

الراضي، بإحدى املصحات في مدينة باريس عن عمر يناهز 

88 عامًا.

"الراضي   
َّ

إن الحكومية:  املغربية  الثانية  القناة  وقالت 

للقوات  االشتراكي  االتحاد  لحزب  املؤسس  والعضو  القيادي 

الشعبية (معارض) والوزير السابق والرئيس السابق ملجلس 

الراضي  ونعى  عامًا"،  الـــ88  ناهز  عمر  عن  توفي  النواب، 

عدد من قياديي حزب االتحاد االشتراكي، في تدوينات على 

"فيسبوك".

والراضي من مواليد عام 1935 بمدينة سال (قرب العاصمة 

يلتحق  أن  قبل  االبتدائية،  دراسته  فيها  أنهى  الــربــاط)، 

بجامعة السوربون بباريس حيث تابع دراسته الجامعية، ويعد 

 1959 عام  الشعبية"  للقوات  الوطني  "االتحاد  مؤسسي  من 

الذي تحول اسمه الحقًا لالتحاد االشتراكي للقوات الشعبية، 

وشغل عدة مناصب داخل البالد وخارجها، منها وزارة العدل 

بني عامي 2007 و2010، ورئاسة االتحاد الدولي البرملاني.

الفلسطينيني  الالجئني  وتشغيل  غوث  وكالة  موظفو  ذ 
ّ
نف

ــًا  إداري عصيانًا  االثــنــني،  أمــس  ــزة،  غ قطاع  في  ـــروا"  "أون

ة بالتفاهمات التي 
َّ

احتجاجًا على عدم التزام الوكالة األممي

تم التوصل إليها في شباط املاضي.

 
َّ

إن شويدح:  محمد  ــروا"  "أون موظفي  اتحاد  سر  أمني  وقال 

العصيان الذي سيستمر حتى إشعار آخر، يأتي احتجاجًا على 

عددًا  تشمل  التي  التفاهمات،  تنفيذ  في  والتسويف  املماطلة 

من البنود الخاصة باملوظفني والخدمات املقدمة لالجئني.

وأضاف، "نصت التفاهمات على عدد من البنود بشأن قضايا 

تأخر  رجع 
ُ

ت الوكالة  كانت  والالجئني..  باملوظفني  متعلقة 

تنفيذها لعدم اعتماد موازنة 2023 التي تم إقرارها مؤخرًا، 

اإلداري  العصيان   
َّ

أن وأوضح  وعودها"،  أونروا  تنفذ  أن  دون 

العليا  بــاإلدارات  املتعلقة  اإلدارية  اإلجــراءات  "جميع  يشمل 

للوكالة".

شخصًا  ة، 
َّ

املوريتاني الشرطة  اعتقلت 

عتقلني إرهابيني 
ُ

ة فرار أربعة م
ّ

ر عملي
ّ
دب

ِتل ثالثة منهم 
ُ

بداية الشهر الحالي، أذ ق

بض على 
ُ

ة اعتقالهم بينما ق
ّ

خالل عملي

إحدى   
َّ

إن الشرطة:  وقالت  ا. 
ًّ

حي الرابع 

ة 
ّ

العام لـــإلدارة  التابعة  البحث  فــرق 

نواكشوط  في  اعتقلت  الوطني  لألمن 

 
ً

مشيرة أسامة،  أبو  ى 
ّ
املكن تي"  د 

ّ
"محم

سجناء   4 فــرار  ة 
ّ

عملي ر 
ّ
دب

ُ
"م ــه 

ّ
أن إلى 

السجن  من  ة 
ّ

إرهابي قضايا  في  دانني 
ُ

م

الخامس  مساء  نواكشوط  في  املركزي 

السلطات  ــدل 
ُ

ت ولــم   ."2023 آذار  من 

بمزيد من التفاصيل بشأن هذا الرجل، 

حال إلى العدالة بعد 
ُ

ه سي
ّ
ها ذكرت أن

ّ
لكن

على  ام 
ّ

أي خمسة  وبعد  التحقيق.  انتهاء 

مقتل  إلى  السلطات  أشــارت  فرارهم، 

ثالثة من الهاربني، بينهم "السالك ولد 

خطيرًا  السلطات  تعتبره  الذي  الشيخ" 

ِقل الرابع 
ُ

على وجه الخصوص، فيما اعت

هؤالء  فرار  أثناء  حارسان  ِتل 
ُ

وق ا، 
ًّ

حي

خالل  أمن  عنصر  ِتل 
ُ

ق فيما  السجناء، 

"ولد  على  ــِكــم 
ُ

وح اعتقالهم.  محاولة 

ة 
ّ

الشيخ" عام 2011 باإلعدام على خلفي

محاولة اغتيال الرئيس محمد ولد عبد 

ة، 
ّ

الفرنسي السفارة  واستهداف  العزيز 

ق 
ّ

طب
ُ

وعلى الرغم من عدم إلغائها، لم ت

عام  منذ  اإلعـــدام  عقوبة  موريتانيا 

 "السالك ولد الشيخ" 
ّ

1987، وسبق أن فر

في  اعتقاله  قبل   2015 في  السجن  من 

غينيا بيساو وإعادته إلى موريتانيا بعد 

ثالثة أسابيع.

 أول حوار وطني في عهد الرئيس املصري عبد الفتاح 
َّ

أقر

اإلشــراف   
ّ

مد مطلب  باإلجماع  االثنني،  أمس  السيسي، 

القضائي الكامل على االنتخابات ملا بعد 2024، وقرر رفع 

مقترح تشريعي للرئاسة إلقراره برملانيًا.

جاء ذلك في بيان ملجلس أمناء الحوار الوطني الذي يترأسه 

للرئاسة،  التابعة  االستعالمات  هيئة  رئيس  رشوان  ضياء 

املعارضة  على  محسوبون  بينهم  شخصية   19 ويضم 

ومستقلون نسبيًا، ويأتي اإلقرار قبل انتهاء مدة اإلشراف 

القضائي الكامل قانونًا في 17 كانون الثاني 2024. ويوجب 

التعديل محل اإلجماع من مجلس الحوار الوطني بـ"إتمام 

التي  واالستفتاءات  االنتخابات  في  والــفــرز،  االقــتــراع 

تجري في البالد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات 

والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق"، في إشارة 

لعودة اإلشراف القضائي الكامل. 

إلغاء  النواب املصري، على  وفي تموز 2017، وافق مجلس 

يحق  أن  على   ،2024 من  بدءًا  الكامل  القضائي  اإلشراف 

بعد  لالقتراعات  املنظمة  لالنتخابات"  الوطنية  لـ"الهيئة 

ذلك التاريخ انتداب من تراه مناسبًا لإلشراف من موظفي 

الدولة من املدنيني وبينهم قضاة وليس جميعهم.
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 إضـــــــراب 
َّ

شـــــــل

النقل  قطاع  واســع 

ــي أملــانــيــا، أمــس  ف

وقت  فــي  ــني،  ــن االث

النقابات  تطالب 

ــة بــرفــع  ــي ــال
ّ

ــم ــع ال

مواجهة  في  األجور 

م.
ّ
التضخ

في  العاملون  عي 
ُ
ود

والسكك  املطارات 

ــد والــنــقــل  ــدي ــح ال

وشركات  البحري 

السريعة  ــرق  ــط ال

والـــنـــقـــل املــحــلــي 

ــتــوقــف عن  ـــى ال إل

كامل،  ليوم  العمل 

ليل  منتصف  ــن  م

إلى  االثنني  ــد  األح

منتصف ليل االثنني 

الثالثاء.
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موسكو   
َّ

بأن الفروف،  سيرغي  الروسي  ة 
َّ

الخارجي وزير  أفاد 

وفقًا  الغرب  مع  القادمة  عالقاتها  وآفــاق  مستقبل  ستقرر 

قررت  حال  وفي  ذلك،  أرادت  ما  متى  الخاصة،  لشروطها 

قيادات الغرب أن تستيقظ من أحالمها.

"ألكسندر  صندوق  أمناء  ملجلس  اجتماع  خالل  الفروف  وقال 

"على  االثنني،  أمس  العامة،  للدبلوماسية   " جورتشاكوف 

يتعلق  ما  كل  ملحو  الهادفة  القذرة  الغربية  الحملة  من  الرغم 

دول  جميع  في  األصدقاء  من  العديد  لدينا  يزال  ال  بروسيا، 

العالم، بما في ذلك الغرب، وبالرغم من قلة هؤالء األصدقاء 

متعدد  بلدنا  مع  يتعاطفون  أنهم  تمامًا  نــدرك  الغرب  في 

قيمنا  ويشاركوننا  الروسية،  الثقافة  ويحبون  الجنسيات، 

ة التقليدية".
َّ

األخالقي

السلطات  أكــدت  مــا  إذا   
ِّ
بــالــرد األوروبـــي  االتــحــاد  د 

َّ
تعه

البيالروسية نشر روسيا ألسلحة نووية تكتيكية على أراضيها.

بيتر  األوروبي  لالتحاد  الخارجية  الشؤون  ممثل  بذلك  ح 
َّ

صر

االثنني،  امس  بروكسل  في  عقده  صحفي  مؤتمر  في  ستانو 

حدث  إذا  ولكن  بعد،  بيالروس  من  تأكيدًا  نر  "لم  تابع:  حيث 

وتهديدًا  تصعيدًا  يعني  ذلك   
َّ

ألن عواقب  له  فستكون  ذلك 

 دون رد".
َّ

لألمن األوروبي ولن يمر

أن  يمكن  التي  الجديدة  العقوبات  عن  ستانو  سئل  وعندما 

للغاية  املهم  من   ،
ً
"أوال أجاب:  وبيالروس،  روسيا  على  تفرض 

تنحية التصريح جانبًا ومعرفة ما سيقوله الرئيس لوكاشينكو" 

 عملية فرض العقوبات هي عملية سرية.
َّ

مشددًا على أن

وكان الرئيس الروسي فالديمير بوتني قد صرح يوم السبت، 

قناة  في  الهواء  على  زاروبني  بافيل  الصحفي  مع  مقابلة  في 

خاصة  تخزين  منشأة  بناء  تستكمل  روسيا   
َّ

بأن  ،24 روسيا 

وقد  تموز،   1 في  بيالروس  في  التكتيكية  النووية  باألسلحة 

على  القادر  "إسكندر"،  مجمع  بيالروس  إلى  بالفعل  سلمت 

حمل رؤوس نووية.

ألكسندر  البيالروسي  الرئيس  ــار  أث فقد  لبوتني،  ووفقًا 

لوكاشينكو منذ فترة طويلة مسألة نشر أسلحة نووية تكتيكية 

الواليات   
َّ

بــأن بوتني  وتابع  بيالروس،  ــي  أراض على  روسية 

املتحدة األميركية وضعت رؤوسًا نووية في عدد من البلدان، 

لهذا ال يوجد أي شيء غير عادي في طلب بيالروس.

على الصعيد نفسه، انتقد املتحدث باسم الخارجية األوكرانية 

أوليغ نيكولينكو تقرير مفوض األمم املتحدة السامي لحقوق 

حول  السياسية"  "التقييمات  عن  االمتناع  إلى  ودعا  اإلنسان. 

الكنيسة األرثوذكسية األوكرانية.

في  الخارجية  العالقات  إدارة  ــرت  ذك ســابــق،  وقــت  فــي   

السامي  املفوض  مكتب   
َّ

أن روسيا،  وعموم  موسكو  بطريركية 

حرية  عن  تقريرًا  نشر  املتحدة  لألمم  التابع  اإلنسان  لحقوق 

الدين في أوكرانيا، يسلط الضوء على التمييز ضد الكنيسة 

األرثوذكسية األوكرانية.

وقال نيكولينكو: "أوكرانيا دولة ديمقراطية تضمن حرية الدين 

فيها. لكن الحرية ال تعطي الحق ألحد بممارسة أنشطة تقوض 

اإلنسان  لحقوق  السامي  املفوض  مكتب  ندعو  القومي.  األمن 

السياسية  التقييمات  عن  االمتناع  إلى  املتحدة  لألمم  التابع 

غير املتزنة واالعتماد في تقريره على الحقائق والوقائع".

التاريخية  الثقافية  املحمية  إدارة  أرسلت  مارس،   10 يوم  في 

أوكرانية)،  رسمية  الفرا"(مؤسسة  بيتشيرسكايا  "كييف 

رسالة إلى الدير، قالت فيها إنه اعتبارًا من 29 مارس 2023، 

لذلك  ووفقًا   ،2013 عام  في  املبرم  اإليجار  عقد  فسخ  سيتم 

طلبت هذه اإلدارة إخالء جميع املباني التي تم نقلها إلى الدير 

بموجب االتفاقية املذكورة.

للرئاسة  الصحفي  املــكــتــب  ذكـــر 

 الجانب األذربيجاني 
َّ

ة أن
َّ

األذربيجاني

األرمنية  الجالية  ممثلي  على  اقترح 

عقد  أخــرى  مــرة  بــاغ  قــره  إقليم  في 

اجتماع ثان في باكو.

وجاء في بيان صدر عن املكتب، أمس 

االثنني: "تقترح إدارة رئيس جمهورية 

لالجتماع  اســتــمــرارًا  ــان-  ــج ــي أذرب

 1 في  خوجالي  مدينة  في  عقد  الذي 

آذار   13 بتاريخ  الدعوة  الحالي  آذار 

في  األرمنية  الجالية  ملمثلي  الحالي- 

قره باغ مرة أخرى عقد اجتماع جديد 

املقبل  نيسان  من  األول  األسبوع  في 

إعادة  مسائل  لبحث  باكو  مدينة  في 

البنية  مشاريع  تنفيذ  وكذلك  الدمج 

التحتية في قره باغ".

وقالت وزارة الخارجية األذربيجانية، 

خطوات  اتخاذ  بدأت  باكو   
َّ

إن سابقًا: 

الذين  األرمـــن  ــج  دم إعـــادة  بهدف 

يعيشون في إقليم قره باغ.

وكان الجانب األرمني رفض، سابقًا، 

 17 (بتاريخ  األذربيجانية  املــبــادرة 

في  لقاء  إجــراء  حول  الحالي)  آذار 

باكو.

ما  السابق  تايوان  رئيس   
َّ

إن االثنني،  أمس  ة، 
َّ

رسمي مصادر  قالت 

من  للحد  محاولة  في  وذلك  الصني،  إلى  بزيارة  ه 
َّ

توج جيو،  يينغ 

التوترات، بحسب وصفه.

 الرئيس السابق يزور بكني بصفته الخاصة، 
َّ

ولفتت الوكالة إلى أن

للتبادل،  الجامعات  وطــالب  األكاديميني  من  وفــدًا  أحضر  إذ 

باإلضافة إلى أفراد من عائلته، في رحلة مليئة باملعنى السياسي، 

السابق  التايواني  الرئيس  زيارة  وتأتي  الوكالة.  لفتت  ما  بحسب 

في  تايوان  على  ضغوطها  بكني  وصعدت  التوترات.  تصاعد  وسط 

وأرسلت  الدبلوماسيني  حلفاءها  واصطادت  األخيرة،  السنوات 

طائرات مقاتلة عسكرية تحلق فوق الجزيرة بشكل شبه يومي.

الصني،  مع  دبلوماسية  عالقات  األحد  يوم  هندوراس  وأقامت 

تاركة لتايوان 13 دولة فقط تعترف بها كدولة ذات سيادة.

من املتوقع أن تبدأ الرئيسة الحالية تساي إنغ ون، األربعاء، جولة 

املتبقني  الحلفاء  لزيارة  بها  خاصة  أيام   10 تستغرق  دبلوماسية 

للجزيرة في أميركا الالتينية. ستتوقف في الواليات املتحدة، أكبر 

شريك غير رسمي لتايوان ومورد لألسلحة.

املعارض  القومي  الحزب  في  عضو  وهو  ما،  يصل  أن  املقرر  ومن 

نانجينغ  في  زيارته  يبدأ  أن  قبل  شنغهاي  إلى  (كومينغتانغ)، 

القريبة. وسيقوم بجولة في البر الرئيس في الفترة من 27 آذار إلى 

7 نيسان، ويتوقف في ووهان وتشانغشا، باإلضافة إلى مدن أخرى. 

ويزور الرئيس السابق الصني بصفته الخاصة، إذ أحضر وفدًا من 

من  أفراد  إلى  باإلضافة  للتبادل،  الجامعات  وطالب  األكاديميني 

عائلته. 

من  "آمل  االثنني:  يوم  ظهر  بعد  مغادرته  قبل  للصحفيني  ما  وقال 

عبر  املزاجية  الحالة  تحسني  وتفاعلهم  الشباب  حماس  خالل 

املضيق، وبالتالي تحقيق السالم بشكل أسرع وفي وقت أبكر". وقال 

أيضًا إنها ستكون املرة األولى التي يزور فيها الصني.

ولم تثر رحلته الكثير من الجدل في تايوان، إذ اعتاد الجمهور على 

ض 
ّ

رؤية سياسيي الكومينغتانغ يزورون الصني. ومع ذلك، فقد تعر

النتقادات من قبل بعض املعارضني والنشطاء السياسيني.

ة 
َّ

عدم 17 شــخصًا فــي جمهوري
ُ
أ

كانــت  الديمقراطيــة  الكونغــو 

ميليشــيا  كرهائــن  تحتجزهــم 

كوديكو في شــمال شــرق البالد، 

مصــادر  أفــادت  مــا   بحســب 

ة.
َّ

محلي

أكونغــو-  جماعــة  رئيــس  وقــال 

نيالي، بانغونينــي غباالندي، في 

املنطقــة حيــث حصلــت عمليــة 

 "سبعة عشر شخصًا 
َّ

االحتجاز إن

على األقــل احتجزوا كرهائن بني 

قريتي بامبو وكوبــو"، في منطقة 

دجوغــو علــى بعــد 45 كيلومتــرًا 

شمال بونيا في إقليم ايتوري.

األشــخاص  هــؤالء   
َّ

أن وأوضــح 

متجهتــني  مركبتــني  فــي  كانــوا 

مــن بونيا، عاصمــة اإلقليم، إلى 

مدينة مونغبوالو املنجمية عندما 

تعرض موكبهم لكمني.

الرهائــن  هــؤالء   
َّ

أن وأضــاف 

عدمــوا األحد في قرية بيشــي، 
ُ
"أ

معقل كوديكو" (التعاونية من أجل 

موضحًا  الكونغــو)،  فــي  التنمية 

 "عائــالت بعــض الضحايا في 
َّ

أن

مونغبوالو أبلغوه بذلك".

 عملية 
َّ

وقال أحد ســكان بامبو إن

بعد  وقعــت  الرهائــن  اختطــاف 

مقتــل ثالثة مــن رجال ميليشــيا 

كوديكو في كمني نصبته ميليشــيا 

منافسة في هذه املنطقة.

 وقــال املصــدر الذي طلــب عدم 

الكشف عن هويته ألسباب أمنية 

 كانــت من بني 
ً
 امــرأة حامــال

َّ
إن

الرهائن.

ومنــذ نهايــة العــام 2022، يقتل 

العشــرات أســبوعيًا تقريبــًا في 

إقليم إيتوري الغني بالذهب.

تــل أكثر مــن ثالثني شــخصًا 
ُ

وق

بينهم الكثير من النساء واألطفال 

في 18 آذار في قرى عدة.

همت ميليشيا كوديكو بقتلهم.
ُ

وات

آالف  كوديكــو  ميليشــيا  وتضــم 

العناصر وتهدف إلى حماية قبيلة 

لينــدو مــن قبيلة هيما املنافســة 

التي تدافع عنها ميليشــيا أخرى 

ى "زائير".
ّ

تسم

أعلن حزبا "الخير" القومي، و"الديمقراطية والتقدم" 

اللجنة  لدى  سيعترضان  أنهما  تركيا،  في  املعارضان 

رجب  الرئيس  ح 
ّ

ترش قبول  على  لالنتخابات،  العليا 

طيب أردوغان.

تحالف  من  جزءًا  يشكالن  اللذان  الحزبان  وأوضح 

املعارضة التركية، "تحالف األمة"، أنهما سيعترضان 

وليس  الثالث  هو  أردوغــان  ترشيح   
َّ

أن اعتبار  على 

 شخص 
ِّ

 الدستور على السماح ألي
ّ

الثاني، بينما ينص

بالترشح لفترتني رئاسيتني اثنتني فقط.

 هذا هو الترشيح الثاني 
َّ

 التحالف الحاكم أن
ّ

هذا ويعد

 التحول للنظام الرئاسي 
َّ

وليس الثالث، على اعتبار أن

في العام 2017 قد "صفر العداد" في الترشح للرئاسة، 

بدأت  التي  الرئاسية  أردوغان  فترة  تحتسب  ال  وعليه 

في انتخابات 2014.

في غضون ذلك، أفادت قناة Haberturk امس االثنني 

 مرشحني آخرين من املعارضة التركية قاما بجمع 
َّ

بأن

100 ألف توقيع الالزمة إلكمال التسجيل في السباق 

على الرئاسة التركية.

إنجه،  محرم  "الوطن"،  حزب  رئيس  استطاع  حيث 

جمع أكثر من 111 ألف توقيع، وسنان أوغان املرشح 

توقيع،  آالف   107 من  أكثر  األتاتوركي،  التحالف  من 

شروط  استوفيا  قد  السياسيان  هذان  يكون  وبذلك 

لجنة االنتخابات املركزية، وسيتم تسجيلهما. وتنتهي 

 22 في  بــدأت  التي  التوقيعات،  وتقديم  جمع  عملية 

الساعة  تمام  في  االثنني  أمس  مساء  الحالي  مارس 

الثامنة بتوقيت موسكو.

مرشحني   4  
َّ

أن افتراض  يمكن  الحالي  الوقت  وفي 

الرئاسة  على  السباق  فــي  سيشاركون  ــل  األق فــي 

أردوغــان،  طيب  رجب  للدولة  الحالي  الرئيس  وهم 

الرئيس  املعارض  الجمهوري  الشعب  حزب  رئيس 

لجنة  وكانت  أوغــان.  وإينس  أوغلو،  كيليغدار  كمال 

على  السابق  في  وافقت  قد  املركزية  االنتخابات 

ترشيح أردوغان وكيليغدار أوغلو، حيث تم ترشيحهما 

جمع  إلى  بحاجة  يكونوا  ولم  البرملانية،  الفصائل  من 

 على بقية املتنافسني املشاركة، 
ّ

التوقيعات، فيما تعني

غير  أحــزاب  رشحتهم  ممن  سياسيني،   9 وعددهم 

محاولة  األحزاب،  عن  بمعزل  أو  البرملان،  في  ممثلة 

أمس،  مساء  الثامنة  بحلول  املفقودة  األصوات  جمع 

الساعات  من  تبقى  ما  في  إنجازه  الصعب  من  وهو 

املقبلة.

في الوقت الحالي حصل رئيس حزب "الوطن"، دوغو 

رئيس  وحصل  توقيع،   24.5 من  أكثر  على  بيرينجيك، 

ألف   69.2 على  أربكان،  فاتح  الجديد"،  "الرفاه  حزب 

خلفية  على  السباق  من  انسحابه  أعلن  أنه  إال  توقيع، 

وحصل  الحاكم،  الجمهوري  التحالف  إلى  االنضمام 

بقية املرشحني على أقل من 3 آالف توقيع حتى اآلن.

17

ق مجلس النواب في البرملان الهندي 
ّ
عل

أمس   ،
ً

مــقــررة كــانــت  الــتــي  جلسته 

االثنني، بعد احتجاجات من نواب على 

راهول  املعارضة  زعيم  تجريد  ة 
َّ

خلفي

غاندي من مقعده النيابي.

اب مــعــارضــون يــرتــدون 
ّ

ــل نــــو
ّ

ــط وع

باللون  قمصانًا سودًا ويضعون أوشحة 

برئيس  دفع  ما  االثنني،  الجلسة  نفسه 

البرملان إلى إرجاء املناقشات.

وقال رئيس البرملان أوم بيرال: "أريد أن 

أدير الجلسة بكرامة".

واستؤنفت الجلسة عند الساعة 16,00 

ق 
ّ
(10,30 بتوقيت غرينتش) قبل أن تعل

مجددًا بعد نحو تسع دقائق، مع ترديد 

مناهضة  شــعــارات  املعارضة  ــواب  ن

عليها  كتب  بالفتات  وتلويحهم  ملودي 

و"لننقذ  خطر"  فــي  "الديمقراطية 

الديمقراطية".

هذا  لجلسات  تأجيل  أحــدث  وهــذا 

نسمة،  مليار   1,4 يمثل  الذي  البرملان 

بعد سلسلة من اإلرجاءات في األسابيع 

األخيرة.

معارضة  أحـــزاب  ــن  م ـــواب  ن ـــا  ودع

نيودلهي  في  احتجاجات  إلى  مختلفة 

االثنني وشاركوا فيها.

وزير  غويال،  بيوش  هم 
ّ

ات جهته،  من 

بهاراتيا  حزب  في  والعضو  التجارة 

ــذي  جــانــاتــا الــقــومــي الــهــنــدوســي ال

املعارضة  االثــنــني  ـــودي،  م يتزعمه 

واالنخراط  الناس"  تضليل  بـ"محاولة 

في "سياسات منخفضة املستوى".

 غاندي "ليس لديه 
َّ

وقال للصحفيني: إن

قوانني  فــوق  نفسه  اعتبار  في  الحق 

البالد".



A L S A B A H  N E W S P A P E R06 Tue. 28 . Mar. 2023 Issue No. 5646 2023 28

تصوير: مصطفى الجيزاني  سعر الصرف أضحى أسيرا للمضاربات 

 

 

مبيعات  حجم  في  امللحوظة  الزيادة  تشكل  ولم 

في  يؤثر  أن  يمكن   
ً
عامال الدوالر،  من  املركزي 

أسعار الدوالر في السوق املوازية، التي بلغ سعر 

التصريف فيها 156 ألف دينار لكل 100 دوالر.

يرى  البياتي،  ستار  الدكتور  االقتصادي  الخبير 

الصرف  "سعر   
َّ

أن لـ"الصباح"  حديثه  خــالل 

يبقى خاضعًا للمضاربات، وهو أمر طبيعي وفقًا 

للنظريات االقتصادية وآراء علماء املالية الذين 

لثالثة  طلبها  يتم  بلد  أي  في  النقود   
َّ

أن يؤكدون 

وثانيها  التعامالت،  في  األول  يتمثل  أسباب، 

لالحتياط أو التحوط، وثالثها للمضاربة".

األزمــات  ــات  "أوق  
َّ

فــإن البياتي،  للخبير  ووفقًا 

والظروف الصعبة التي تمر بها الدول تظهر ما 

هذه  مثل  في  أنه  بمعنى  الحروب،  بتجار  يسمى 

ومؤسسات  شخصيات  هناك  الصعبة  الظروف 

سوق  في  للعمل  األوضـــاع  هــذه  وتستغل  تعمل 

تهريب  وكذلك  األمـــوال  وغسيل  املضاربات 

قول  حد  على  يحدث"  ما  وهو  الصعبة  العملة 

املتحدث.

حزم  تــرافــق  أن  ـــرورة  ض البياتي  ــد  أك كما 

قيام  املتتالية،  املــركــزي  البنك  وإجــــراءات 

برصد  القضاء  وبمساندة  األمنية  األجــهــزة 

العراقي  باالقتصاد  الــضــارة  الظواهر  هــذه 

من  محذرًا  القانونية،  الطرق  بكل  ومحاسبتها 

وانعكاساتها  للعملة  املــوازيــة  السوق  مخاطر 

العراق   
ّ

أن السيما  املواطن،  حياة  على  السلبية 

واملواد  االستهالكية  السلع  ألغلب  مستورد  بلد 

 لذلك األمر تأثيرًا سلبيًا في 
َّ

الغذائية، مبينًا أن

الدخل  ذوي  من  للمواطنني  الشرائية  القدرة 

املحدود.

االقتصادي،  الشأن  في  الباحث  أشار  بــدوره، 

لـ"الصباح"  حديثه  خالل  دعدوش  علي  الدكتور 

على  السيطرة  في  املركزي  ــراءات  "إج  
َّ

أن إلى 

في  تأثير  ذات  تكن  لم  الـــدوالر  ارتــفــاع  ــة  أزم

في  متوالية  االرتفاعات   
َّ

إن إذ  املوازية،  السوق 

سعر صرف الدوالر في السوق املوازية"، محذرًا 

معدالت  ارتفاع  إلى  سيؤدي  األمر  ذلك   
َّ

أن من 

بني  شاسع  فــارق  وجــود  مع  السيما  التضخم، 

املركزي  البنك  يحدده  الــذي  الرسمي  السعر 

بشكل  أثر  والــذي  املوازية  السوق  في  والسعر 

في  والبضائع  السلع  أسعار  ارتفاع  في  مباشر 

جميعها  تكن  لم  إن  أغلبها   
َّ

إن إذ  ـــواق،  األس

تلك   
َّ

أن بالدوالر. ويرى دعدوش  تكون مستوردة 

الظروف وما نجم عنها من ارتفاعات مستمرة 

في األسعار، انعكست بشكل سلبي على مرتبات 

بنحو  % 12  باعتقادي  انخفضت  التي  املوظفني، 

، مشددًا على ضرورة تحفيز املصارف الخاصة 

وفقًا  الحواالت  دوالر  وشــراء  النافذة  لدخول 

الجديدة  اإللكترونية  املنصة  وبنود  لشروط 

والتعامل بواقعية أكثر في عمليات االستيراد من 

 إلى املصدر 
ً
حيث املبلغ والكمية والنوعية وصوال

األساسي للبضاعة أو السلعة".

 

 

ة 
َّ

تدرس هيئة الرقابة السويسري

(فينما)  ة 
َّ

املالي ــواق  األس على 

بنك  مسؤولي  محاسبة  سبل 

أعقاب  فــي  ســويــس"  ــدي  ــري "ك

وفق  بــه،  عصفت  التي  األزمــة 

في  الهيئة  رئيسة  أعلنت  مــا 

تصريحات إعالمية.

وقالت مارلني أمستاد في مقابلة 

أم  زد  "إن  صحيفة  نشرتها 

جنائية،  سلطة  "لسنا  تسونتاغ": 

لكننا نستطلع االحتماالت".

بنك  من  السريع  التدخل  وأدى 

منافسه  إلنــقــاذ  إس"  بــي  ــو  "ي

من  بضغط  ســويــس"  "كــريــدي 

التنظيمية  والسلطات  الحكومة 

إلى جدل في سويسرا.

ويخشى العديد من املراقبني أن 

يكون حجم "يو بي إس" قد صار 

قالت  فيما  قــدراتــه،  من  أكبر 

رأس  يرفع  أن  يجب  إنه  أمستاد 

املال والسيولة تدريجيًا.

في  االســتــحــواذ  عملية  جــاءت 

شهدتها  اضــطــرابــات  أعــقــاب 

املتحدة  الواليات  في  مصارف 

بيع  ــى  إل املستثمرين  ودفــعــت 

أسهمهم في املؤسسات التي تعد 

سويس"  "كــريــدي  مثل  ضعيفة 

الذي عانى فضائح مدى العامني 

املاضيني.

مجلس  رئـــيـــس  اتـــهـــم  كــمــا 

سويس"  ــدي  ــري "ك بنك  إدارة 

التواصل  وسائل  ليمان  أكسل 

االجــتــمــاعــي بــاملــســاهــمــة في 

إغراق البنك.

عملت  التي  أمستاد  وفــق  لكن 

ــدي ســويــس،  ــري ــي ك ســابــقــًا ف

على  الجدل   
َّ

أن الــواضــح  "مــن 

االجتماعي  الــتــواصــل  وســائــل 

كريدي مشكالت  سبب   ليس 

 سويس".

املصرف  مشكالت   
َّ

أن وأضافت 

ــــد، ونــتــجــت من  ــة األم "طــويــل

واألخطاء  الفضائح  من  العديد 

األخيرة.  السنوات  في  اإلداريــة 

خضم  في  بالفعل  البنك  كــان 

أزمة سمعة وثقة".

مشكالت   
َّ

أن إلــى  أشــارت  وإذ 

على  تقتصر  لم  سويس  كريدي 

 
َّ

أن أكــدت  ــد،  واح أعمال  قطاع 

جدًا  كبيرًا  ــددًا  ع البنك  لــدى 

من املوظفني الذين أدوا عملهم 

بشكل سليم.

 

ة لالستحواذ 
َّ

ة اتفاقي
َّ

عت شركة أرامكو السعودي
ّ

وق

رونغشنغ  شركة  فــي   10% بنسبة  حصة  على 

 3,6 بقيمة  صفقة  في  الصينية  للبتروكيميائيات 

عمالق  موقع  تعزيز  في  سهم 
ُ

ست دوالر،  مليارات 

النفط السعودي في الصني.

ومن خالل هذه الشراكة، ستعمل أرامكو، بحسب 

 480 توريد  على  االثنني،  أمس  عنها  صادر  بيان 

ألف برميل يوميًا من النفط إلى شركة جيجيانغ 

للنفط والبتروكيميائيات املحدودة التابعة لشركة 

رونغشنغ.

زيادة  في  سهم 
ُ

ست "الصفقة   
َّ

أن أرامكو  وذكرت 

التكرير  أعمال  في  كبير  بشكل  وجودها  توسيع 

والكيميائيات والتسويق في الصني".

السعودية  الــروابــط  من  لتزيد  الصفقة  وتأتي 

وإيران  طهران  بني  األخير  االتفاق  بعد  الصينية 

تم  والذي  الدبلوماسية  العالقات  استئناف  على 

برعاية صينية.

 

في  (املهندس)  مشروع  تطبيق  ل 
ّ
يمث

استثمار  فــي  ــة" 
َّ

نــوعــي "نقلة  الــســمــاوة 

املـــســـاحـــات الــصــحــراويــة زراعــيــًا 

العراق  سلة  دعم  في  منها  واالستفادة 

والتوسع  التربة  استصالح  عبر  الغذائية 

 
ً
فضال الستراتيجية،  املحاصيل  بزراعة 

عن توفير فرص العمل ألبناء املحافظة.

الحشد  هيئة  رئيس  مــؤخــرًا،  وافتتح 

ــروع  ــش الــشــعــبــي فــالــح الــفــيــاض م

الذي  املثنى  محافظة  في  (املهندس) 

ــدد  وع نخلة  مــلــيــون  زراعــــة  يتضمن 

األخــرى  الستراتيجية  املحاصيل  من 

كالحنطة.

الحشد  هيئة  أركان  رئيس  معاون  وقال 

"الصباح":  لـ  العيساوي  ياسر  الشعبي، 

مهمًا،  اقتصاديًا  موردًا  يمثل  النخيل   
َّ

إن

غطاء  وبــأنــه  للتربة  بتثبيته  ويــمــتــاز 

كالخضراوات  الزراعية  للمحاصيل 

بنوعيات متعددة، ويمتاز كذلك بإنتاجه 

الغزير من التمور والسرعة بالنمو.

ــدي،  ــه ــــالح م ــــال ص ــه، ق ــت ــه ـــن ج م

شركة   
َّ

إن للمشروع:  التنفيذي  املدير 

(املهندس) شرعت بزراعة أول منظومة 

ألفًا  لعشرين  ـــم  دون  400 بمساحة 

مليون  زراعة  بهدف  نسيجيًا،  مغروسة 

 
َّ

أن إلــى  ولفت  الــعــام.  هــذا  خــالل  نخلة 

املشروع يهدف الستصالح مليوني دونم 

كثيرة  مشكالت  وفيها  متروكة  أرض  في 

مجموعة  ووجود  بالتضاريس  وعورة  من 

كبيرة من األلغام، ولكن من خالل عملنا 

في هيئة الحشد تم تنظيف كميات كبيرة 

وتخطيط  املتروكة  األلــغــام  حقول  من 

غرس  بغية  دقيق  بشكل  املساحات  هذه 

تتحمل  التي  الجوجوبا  وأشجار  النخيل 

استيرادها  بعد  قاسية  مناخية  ظروفًا 

ــار  وأش العربية.  مصر  جمهورية  مــن 

في  للزراعة  كبيرًا  تحديًا  هناك   
َّ

أن إلى 

العراقية  التجربة  وتحاول  الصحراء، 

عبر  النهوض  املــوضــوع  بهذا  الفتية 

والبدء  اآلخرين  تجارب  من  االستفادة 

إلى نصب  انتهوا. ولفت مهدي  من حيث 

املحورية  الــرش  منظومات  من  الكثير 

بمدة وجيزة، واستصالح األرض والبدء 

وحفر  الحنطة،  بمحصول  بزراعتها 

مجموعة كبيرة من األحواض لجمع مياه 

لزراعة  التهيؤ  وكذلك  الجوفية،  اآلبار 

مساحات كبيرة من شجرة الجوجوبا. 

اختصار  إلى  سيعمد  املشروع   
َّ

أن وتابع 

إضافة  األرض،  استصالح  في  الوقت 

والتسويقية  اإلنتاجية  ــه  ــداف أه ــى  إل

وفوائده من قبيل تثبيت منظومات الري 

بادية  بيئة  لتغيير  يمهد  مما  الحديثة، 

عبء  وتخفيف  أجمل  بيئة  إلى  السماوة 

تقصد  التي  الــحــارة  والــريــاح  األتــربــة 

املناخي  التغيير  على  والعمل  املحافظة 

املقبلة.  ـــدة  امل خــالل  ملموس  بشكل 

حمد،  الكريم  عبد  أوضــح  جهته،  من 

املستشار الزراعي في شركة (املهندس) 

ويعد  ــادي،  وري ضخم  املشروع  هذا   
َّ

أن

بادية  الستصالح  األولى  الخطوات  من 

الزراعية  الحالة  إلى  وتحويلها  السماوة 

اإليجابية املنتجة.

فيه  العمل  يقتصر  ال  املشروع   
َّ

أن وبني 

أخرى،  زراعات  هناك  بل  النخيل،  على 

وأشجار  الجوجوبا  غابات  أشجار  مثل 

املحاصيل  ــة  وزراع لألخشاب،  منتجة 

وفول  والشعير  كالحنطة  الستراتيجية 

والبطاطا  الصفراء  ـــذرة  وال الصويا 

واملحاصيل الغذائية األخرى.

 شركة (املهندس) خططت 
َّ

وتابع حمد أن

منذ البداية الستخدام الوسائل الحديثة 

استخدام  وتــرشــيــد  السقي  فــي  ــدًا  ج

املحورية،  املرشات  إلى  لجأنا  إذ  املياه، 

دونمًا،   120 منها  واحدة  كل  تسقي  التي 

الكمية  عن  نسبتها  تقل  مياه  وبكميات 

املهدورة في السقي السطحي.

 الشركة اتجهت أيضًا ملسار آخر 
َّ

وزاد أن

أكثر اقتصادًا وهو السقي بواسطة الري 

بالتنقيط الذي يعطي النخلة أو الفسيلة 

ونمو  التبخر  ويمنع  املياه  من  حاجتها 

الزراعي  املستشار  أوضح  كما  األدغال. 

موقع   
َّ

أن سعد  الحسني  عبد  الشركة  في 

الجوفية  املياه  قناة  فيه  تتوفر  املشروع 

وهي  جيدة،  ونوعية  اقتصادية  بأعماق 

البيئي  بالتنوع  تمتاز  واسعة  منطقة 

نحن  التي  الحقلية  املحاصيل  ــودة  وج

هناك   
َّ

أن وتابع  إليها.   الحاجة  بأمس 

مساحات  تـــروي  مــرشــة   26 مــن  أكــثــر 

إضافة  الحنطة،  بمحصول  مــزروعــة 

الثابت  بالرش  املستخدمة  للمساحات 

طالب  ــال  ق الــديــمــي.بــدوره،  والسقي 

 
َّ

إن املثنى،  محافظ  مستشار  الله،  عبد  

مليوني  مساحة  على  يمتد  املشروع  هذا 

تتجاوز 22  التي  السماوة  بادية  دونم في 

حقيقية  انطالقة  وسيكون  دونم،  مليون 

التي  املحافظة  في  مستقبلية  ملشاريع 

الجوفية  املياه  من   
ً
هائال خزينًا  تمتلك 

 
َّ

أن وأضـــاف  ــودة.   ــج ال عالية  والتربة 

املشروع سيسهم أيضًا بدعم سلة العراق 

ألبناء  عمل  ــرص  ف وتوفير  الغذائية 

 10 خــالل  تكاملية  بخطة  املحافظة، 

وكذلك  نخلة،  مليون  زراعة  عبر  أعوام، 

ثمارها  تمتاز  التي  الجوجوبا  شجرة 

باإلنتاج الغني وعالي الجودة. 

املــرشــات  نصب  ــى  إل الــلــه  عبد  ولــفــت 

الــري  طــرق  على  واالعــتــمــاد  املحورية 

الحقلية  املحاصيل  زراعة  في  الحديثة 

القمح  مــحــصــول  بــزراعــة  ــع  ــوس ــت وال

من  الكثير  ـــة  زراع وكــذلــك  والشعير 

املنطقة،  هــذه  في  الخضراوات  ــواع  أن

السابقة  األعـــوام  خــالل  شهدت  التي 

ــي إنــتــاج  ــردًا ف ــط ــًا م ــاع ــف زيــــادة وارت

مشروع  سيسهم  لذا  الحنطة،  محصول 

إضافية  كميات  توفير  في  (املهندس) 

من  املحلي  االحتياج  ليدعم  القمح  من 

هذه املادة الستراتيجية.

لوزارة  اإلداري  الوكيل  ذكر  جانبه،  من 

الجشعمي،  زيد  عبد  رائد  املائية  املوارد 

على  مفصل  بشكل  اطلعت  ــوزارة  ال  
َّ

أن

مشروع األمن الغذائي الذي ينفذ برعاية 

هيئة الحشد الشعبي في بادية السماوة، 

واعــدة  علمية  طــرق  على  يحتوي  حيث 

الري  تقنيات  واستخدام  الزراعة  في 

إلى  تــؤدي  أن  شأنها  من  التي  الحديث 

االستخدام األمثل للمياه الجوفية.

في  كبير  بشكل  يسهم  املشروع   
َّ

أن وتابع 

تنوع املنتجات الستراتيجية للبلد، نتيجة 

مواسم  لثالثة  املياه  شح  من  يعانيه  ملا 

متتالية.

 

املتحدة  الواليات  تدخل  قد  األرجح  على 

وستواجه  الــعــام  ــذا  ه ركــود  حالة  فــي 

على   ،2024 العام  حتى  مرتفعًا  تضخمًا 

ما توقع غالبية من الخبراء االقتصاديني 

هم على استطالع تجريه الرابطة 
ّ
في رد

تني 
ّ

مر األعمال  القتصاديات  الوطنية 

سنويًا.

آراؤهم  املستطلعة  ي 
َ
ثلث من  أكثر  ويرى 

عن  الصادرة  االستقصائية  الدراسة  في 

األعمال،  القتصاديات  الوطنية  الرابطة 

 معدل التضخم سيبقى أعلى من 4 % 
َّ

أن

في نهاية هذا العام.

في  الرابطة  مــن  عضوًا   217 وشـــارك 

الثاني  بــني  ـــري  ج
ُ
أ الـــذي  االســتــطــالع 

قالت  ما  حسب  منه،  والعاشر  آذار  من 

املؤسسة في بيان.

األميركي  الفدرالي  االحتياطي  ورفــع 

في  مئوية  نقطة   4,75 الفائدة  أسعار 

بلغ  الذي  التضخم  ارتفاع  لكبح  محاولة 

العام املاضي أعلى مستوى له منذ عقود.

وتباطأ ارتفاع أسعار السلع إلى 6 % على 

أساس سنوي في شباط، وهي نسبة أعلى 

على  الفدرالي  االحتياطي  هــدف  من 

املدى الطويل املتمثل بالحفاظ على نسبة 

.% 2

االقتصادية  الــتــوقــعــات  ظــل  فــي  لكن 

املستطلعة  من  فقط   %  5 رأى  امللبدة، 

 الواليات املتحدة تشهد ركودًا 
َّ

آراؤهم أن

في الفترة الحالية، في مقابل 19 % كانوا 

يعتقدون ذلك في االستطالع االقتصادي 

الرابطة  رئيسة  قالت  ما  حسب  السابق، 

جوليا  األعمال  القتصاديات  الوطنية 

كورونادو في بيان.

ورفع الخبراء االقتصاديون بنسبة طفيفة 

ما  بتحقيق  الفدرالي  االحتياطي  فرص 

بخفض  أي  الناعم"،  بـ"الهبوط  ى 
ّ

يسم

ب الركود، من 27 % في 
ّ
م مع تجن

ّ
التضخ

آب 2022 إلى 30 % في آذار 2023.
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صدمة متعددة الطبقات

أســفر الزلــزال عــن مقتل أكثــر من 50 

آالف  عشــرات  ونجــاة  شــخص  ألــف 

آخريــن لكنهــم أصبحــوا بال مــأوى وال 

ممتلكات. تقــول الدكتــورة رانيا عوض، 

األخصائية النفسية اإلكلينيكية في كلية 

الطــب بجامعة ســتانفورد، فــي تعليقها 

على كــون الالجئني الســوريني في تركيا 

والنازحني داخل األراضي الســورية هم 

األكثر تضررا، بأن: ”ما نشــهده اليوم هو 

صدمة متعــددة الطبقــات ووضع معقد 

للغاية حيــث تعرض األشــخاص للنزوح 

لعدة مرات، ليصبح الزلزال هو األحدث 

ضمــن سلســلة طويلــة مــن الصدمــات 

التــي تعرضوا لهــا“، مضيفة بأن من بني 

الناجــني مــن أكد بأن هــذا هــو النزوح 

العشــرين له. تشــير عوض بأنــه عندما 

صادمة  ألحــداث  األشــخاص  يتعــرض 

تنطــوي علــى املــوت والدمــار ألكثر من 

مــرة، تتحول الــى صدمة معقــدة، وهنا 

تصبح مســألة اســتعادة األمــان أو حتى 

معرفــة الوضع الطبيعي أمرا مشوشــا“، 

حينها ســيغمر الناجني شعور بخيبة أمل 

وعــدم الثقــة، ويمكن لهذا الشــعور، بني 

األطفال على وجه الخصوص، أن يتطور 

الى مشــكالت صحية عقلية طويلة األمد 

قد تمتد معهم حتى ســن املراهقة وحتى 

مرحلة البلوغ.

للكــوارث الطبيعيــة، كالــزالزل، أثرهــا 

الكبيــر فــي األطفــال كالشــعور بالقلــق  

والحرمــان مــن النوم والخــوف، فضال 

عن تغييــرات في الســلوك واملواقف، اذ 

يمكــن لهــذه القضايا النفســية أن يكون 

لها تأثيــر في النمــو الجســماني للطفل 

وتســريع العمليــات الحيويــة الطبيعيــة 

لديه.  فقد وجد باحثون صينيون، درسوا 

تأثير الزالزل على األطفال في بالدهم، 

ظهور حاالت مبكرة من ســن البلوغ لدى 

الفتيــات والفتيان في أعقــاب الزلزال، 

مشــيرين الــى احتمالية التعــرض ملواد 

كيمياويــة ملوثــة، فضــال عــن اإلجهاد 

العقلــي قد تكون من  املســببات املحتملة 

مديــر  محمــود،  ماريــا  تقــول  لذلــك. 

مؤسســة ”خط مساعدة الشباب املسلم“ 

ومقرهــا بريطانيا بأنه في حــال لم يتم 

عــالج الحــاالت لــدى األطفــال مبكرا، 

فقــد يعانون مــن مضاعفــات اجتماعية 

وعاطفية وبدنية طويلة األمد. 

صدمات ظاهرة وكامنة

قد يكون لدى األطفال والبالغني، على حد 

سواء، عالمات ظاهرة للصدمة العقلية، 

التي تظهر جسديا ونفسيا، بعد الكارثة، 

تشــير عوض الى أن عالماتها قد تشمل 

اضطرابات النوم، والكوابيس وأعراض 

جســدية أخرى كخفقان القلب والشعور 

باالنزعاج والغثيان، كما قد يعاني الكثير 

من اضطراب املعدة، الى جانب عالمات 

وســرعة  التركيــز  كمشــاكل  أخــرى؛ 

الغضب وفقدان القدرة على االســتمتاع 

بالفعاليات التي كانت ممتعة في السابق. 

إن عدم معالجة املشكالت حال ظهورها، 

يدفــع باألشــخاص للمخاطــرة بترحيل 

املشكالت الى املستقبل. تقول عوض: ”ما 

يحــدث هــو أن الصدمة ســتبقى ”كامنة 

تحــت الســطح“، وســيمضي الشــخص 

في حياته بشــكل طبيعي، محدثا نفســه: 

حســنا، لقد تجــاوزت ذلك’ مــن خالل 

العمــل والــزواج واألطفــال، لكــن.. فــي 

مرحلة الحقة من حياته، شيء ما سيعمل 

على تحفيز ذاكرته، مسببا له الصدمة“، 

ســواء من خالل الحــوارات او األخبار او 

الذكريات.

بالصحــة  املتخصصــني  غالبيــة  يــرى 

النفســية بضرورة تلقــي املتضررين من 

الكوارث املســاعدة بأســرع وقت ممكن، 

”كلمــا كان أســرع كان أفضل“، بحســب 

عــوض، التــي أقــرت بأنــه فــي أعقــاب 

الكارثة يكــون من الصعب جدا الحصول 

على الدعم النفســي ألن األولوية ستكون 

إلنقاذ األشــخاص وتوفيــر االحتياجات 

األساسية األخرى. 

مشاعر صعبة 

”الجــرح غي املرئي“، هي التســمية التي 

أطلقتها عــوض على الصدمة النفســية 

التــي مــن املمكــن أن تســتمر طويال في 

حال لم تتــم معالجتها، مســلطة الضوء 

على أهمية تشــخيص الصدمة املعقدة، 

وتحدث عندمــا يعاني الشــخص، الذي 

ســبق وأن عانــى مــن صدمــات ســابقة 

في حياته، مــن صدمات أكثــر خطورة، 

بقولها: ”عندما تضاف الصدمة الحالية 

الى صدماته الســابقة، قــد يدفعه ذلك 

لفقدان الســيطرة تماما، وهــذه واحدة 

من نظريات (متالزمة إضطراب ما بعد 

الصدمة)“. 

مواقــع  غصــت  الزلــزال،  وقــوع  منــذ 

التواصــل االجتماعي بــآالف من مقاطع 

الفيديو والصور للمناطق املتضررة، لكن 

يشير الخبراء، بأن مشاهدة تلك املقاطع 

والصور يمكن أن تحدث آثارا سلبية حتى 

لو كان من يشــاهدها، نفســه، لــم يتأثر 

بالزلزال. تقــول جيس دي كــروز، مدير 

محتــوى املعلومــات لدى مؤسســة مايند 

Mind، الخيرية للصحة العقلية ومقرها 

بريطانيــا بأن: ”ســماع أو رؤيــة مثل هذه 

األحداث في األخبار يمكنها إثارة الكثير 

من املشاعر الصعبة، ”بناء على تجاربنا 

الشــخصية، يمكــن ملثــل هــذه األخبــار 

أن تذكرنــا بأحــداث صادمــة مررنا بها 

سابقا“. 

بحــاالت  إلتقــت  بأنهــا  عــوض  تقــول 

هواتفهــم  علــى  تســمروا  ألشــخاص 

بهدف الحصول على آخــر األخبار حول 

الزلــزال، بعضهم لم تكن لديــه القدرة 

على النــوم أو األكل، بانتظــار أخبار عن 

أقرباء لهم. تقول دي كروز بأن مشــاهدة 

مناظــر الكــوارث الطبيعيــة يزيــد مــن 

مشــاعر القلــق وصعوبــة االبتعــاد عــن 

مصــادر األخبار، وترى مــن األفضل أن 

يتــم تحديــد أوقــات ملتابعــة األخبــار او 

وســائل التواصل، الى جانب التحدث مع 

شــخص من العائلة أو صديق لديه نفس 

املشاعر الصعبة“. 

تقول محمــود بأن أفضــل نصيحة يمكن 

أن تقدم ملن يشــاهد الكارثة عن بعد هو 

التركيز على األشــياء التي يمكن التحكم 

بهــا، وبأن هنــاك آليات تأقلــم مختلفة، 

فقد يختار البعض عــدم متابعة األخبار 

كشكل من أشكال التأقلم.

*موقع ميدل إيست 

آي اإلخباري

واتخذ الرجل البالغ من العمر 74 عاما من (مسجد 

حبيب النجــار) مالذا لــه، بعدما قتل زلــزال بقوة 

8 درجــات تقريبــا عشــرات آالف الناس فــي تركيا 

وســوريا. وهو ينام ويصلي تحت بضعة أقواس بقيت 

صامدة، راثيا مســتقبل مدينة اشــتهرت بماضيها. 

كان دمار انطاكية شــامال تقريبا، فجزء كبير منها 

عبارة عن أنقاض؛ وما بقي فليس آمنا باملرة للعيش 

فيه، ليغادر غالبية الناس املدينة.

تال الزلزال كثير من الهزات املتفاوتة الشدة، بينها 

هزة ضربــت مركز محافظة هاتــاي بقوة تزيد عن 

ســت درجات، حيــث تقــع انطاكية، بعد اســبوعني 

مــن الزلــزال األول، لتقتل وتصيب النــاس مجددا، 

ولتنهار مبان أخرى، ويعلــق الكثيرون تحت الركام. 

يقــول عصمــت، وهــو يتدفأ علــى خشــب محترق، 

مشيرا إلى حطام املسجد: ”من املمكن إعادة بنائه، 

غيــر أنه لن يكــون مثــل القديم، مضيفا: ”املســجد 

القديم ذهب، فقط االسم يبقى.“

عراقة املنطقة

انطاكيــة، املعروفــة باســم Antoich فــي العصــور 

ضــت للدمار عــدة مرات 
ّ

القديمــة، كانــت قــد تعر

بســبب الزالزل وأعيــد بناؤها عبــر التاريخ؛ بيد أن 

الناس يخشــون مــن أن هويتها التاريخيــة الفريدة 

مــن نوعها ربما لن يتم اســتعادتها مطلقا، فالدمار 

هائل جدا، ويقولون إن الحكومة ال تولي هذه املنطقة 

الكثير من االهتمام.

انطاكيــة، املبنيــة ســنة 300 قبــل امليالد مــن قبل 

اإلســكندر األكبــر ضمن وادي نهــر العاصي، كانت 

إحــدى أكبــر مــدن العالــم األغريقــي الرومانــي، 

والقســطنطينية.  االســكندرية  ملدينتــي  منافســة 

ويقال إن القديســني بطرس وبولص قد أسســا هنا 

عات الكنســية املســيحية، وهنا تم 
ّ

أحــد أقدم التجم

إســتخدام كلمة ”مســيحي“ للمــرة األولــى، لتغري 

املدينة الحقا الغزاة من املســلمني والصليبيني. كما 

يعد اختالط املعتقدات الدينية جزءا من شــخصية 

املدينة.

تشير قصة في القرآن الكريم إلى أن ثالثة مرسلني 

قدمــوا إلحدى البلــدات، حاثني أفرادهــا املرتكبني 

لآلثــام بإتباع كلمــة الله. وأن النــاس رفضوا ذلك، 

لتواجه املدينة عاصفة هائلة. لم يذكر القرآن اســم 

البلــدة، لكــن الكثير من القصص تشــير إلــى أنها 

انطاكيــة القديمة. ويرى عصمت درســا من الدمار 

الحالي، ويقول: ”كل األديان موجودة هنا، كنا جميعا 

ب، ثم تغلغلت السياسة وساد النفاق 
ّ

نعيش بشكل طي

والخالفــات.. فالناس لم يتوافقــوا، وينهب بعضهم 

بعضا، والله يعاقبهم.“

ومــن املمكــن حاليــا الوصــول إلــى املســجد فقط 

ق متعب فــوق ركام مــن الكونكريت 
ّ
مــن خالل تســل

والحجارة القديمة التي كانت سابقا تشكل ما يعرف 

بانطاكية القديمة. يرسم هذا املسجد خط الفترات 

التاريخيــة املتعاقبــة للمدينة، فاملوقع أساســا ظهر 

كمعبــد وثني، ومن ثم صار كنيســة، قبــل أن ينتهي 

به املطاف أخيرا إلى مســجد بنــي في القرن الثالث 

عشــر. ودمر املسجد زلزال ســنة 1853 الذي ضرب 

املدينة، وأعاد العثمانيون بناءه بعد أربع سنوات.

قصص اسطورية

حتى األساطير املحيطة بحبيب النجار، الذي يحمل 

املسجد اسمه، تتشابك مع معتقدات دينية متعددة. 

يــروي عصمت واحدة مــن القصــص املعروفة: كان 

حبيب من ســكنة انطاكية القديمة الذي حث الناس 

علــى اإليمــان بما أتــى به رســل اللــه املذكورين في 

رج الرأس نزوال 
ّ

القرآن، لكنهم قطعوا رأســه، وتدح

من الجبل إلى املوقع الذي يقوم فيه املســجد حاليا. 

وتشــير نســخة أخرى من القصة إلى أن حبيب كان 

د املسيح، حيث قام تالميذه بشفاء ولده 
ّ

مؤمنا بالسي

من مــرض الجذام، وقتل بســبب تبشــيره بالديانة 

املسيحية جديدة العهد.

للمدينــة  املعاصــرة بمثابــة ظــل  انطاكيــة  كانــت 

القديمة. وخالل السنوات األخيرة، شهدت انحدارا 

اقتصاديــا حــادا وزيــادة متصاعــدة فــي الهجرة 

إلى أوروبــا. وتصاعــد التوتر بني الســكان املحليني 

للمســيحيني  نــة 
ّ

واملتضم أعدادهــم،  املتقلصــة 

والطائفة العلوية، وبني األعداد املتزايدة للســوريني 

الفاريــن مــن الحرب. ويشــتكي بعض الســكان من 

بمســاعدة  املنشــغلة  املركزيــة  الحكومــة  إهمــال 

محافظات أخرى تملــك فيها قاعدة انتخابية أقوى. 

هم املحليون الالجئني الســوريني 
ّ

ومع أدلــة قليلة، يت

بســرقة املتاجر، والحكومة بالتهاون في مسؤوليتها 

تجاه املصيبة. ويســاور الكثيــرون القلق من احتمال 

مغادرة املزيد من النــاس للمدينة إذا لم تتم إعادة 

بنائها بسرعة.

وبوجــه االنتقاد املتصاعــد من عدة مــدن ضربتها 

 الرئيــس التركــي ومســوؤلون كبــار 
ّ

الــزالزل، أقــر

ر االستجابة للحدث الكارثي، ولم يذكر 
ّ

آخرين بتأخ

أي أحــد ويــالت انطاكية بشــكل محــدد. ”ربما بعد 

عدة أســابيع من اآلن، سنباشــر بأعمال الترميم أو 

التنظيم،“ هكذا قال ”يحيى كوســكون“، نائب مدير 

املتاحــف واإلرث الثقافي التركي، حول الدمار الذي 

لحق بمعالم املدينة.

أما ”جان اسطيفان“، صائغ الفضة وأحد املسيحيني 

القلــة القاطنني في املدينة، فيقــول: ”دمار انطاكية 

هو خســارة لالنســانية. نحن ما زلنا نرغب بالعيش 

ضت كنيسة 
ّ

هنا، وليس لدينا أية نية للمغادرة.“ وتعر

انطاكية اليونانية لالرثذوكس للدمار بفعل الزلزال 

األخير، والتي كانت مقرا لبابا الكنيســة االغريقية 

االرثذوكسية لغاية القرن الرابع عشر، بعدما سويت 

بــاألرض إثر زلــزال العام 1872، لكــن أعيد بناؤها 

الحقا. ”لقد تــم محو التاريخ مجــددا،“ هكذا يقول 

”فــادي هوريجيل“، رئيــس مجلس مدراء مؤسســة 

الكنيسة االرثذوكسية اليونانية النطاكية.

مناظر مرعبة

عزلت املســاجد القديمة بفعل جبال من الركام، 
ّ
وان

أمــا الســوق الشــعبي، فيجلــس وســط األنقــاض، 

وانهــارت املبانــي الواقعــة علــى شــارع كورتولوس، 

والــذي يقــال عنــه أنــه أول شــارع تمــت إنارته في 

العالم حيث استخدمت املشاعل إلنارته في العصور 

الرومانيــة؛ كما تضررت أجزاء مــن متحف املدينة. 

أما خارجها، فقد كان جبل ســتريوس يحمي واحدة 

من أوائل الكنائس، هي كنيســة القديس بيير، التي 

دت داخل كهــف وســط الجبل، وتضــم مقاطع 
ّ

شــي

ضت 
ّ

يعــود تاريخها إلى القرن الرابع امليالدي؛ وتعر

الســاللم املؤدية إليه للضرر. كما حصلت تشــققات 

في جــدران الحي اليهــودي النطاكيــة، وهي موطن 

ملنطقة عمرها 2500 ســنة. ولم ينــج رئيس الطائفة 

اليهوديــة وزوجتــه من الزلــزال، وتم نقــل 12 فردا 

منهم ومخطوطات من التوراة مؤقتا إلى اسطنبول، 

بحســب الكاهن ”ميندي تشــيتريك“، رئيس مجلس 

تحالف الكهنة اليهود في الدول االسالمية.

ويبــدو أن العديــد مــن الســكان يتقبلــون فكــرة أن 

مصيــر املدينة هو العودة مــن الكارثة. يقول ”بولنت 

سيفســيفلي“، الذي ماتــت والدته بســبب الزلزال، 

وتطلب األمر منه اســبوعا من الحفر إلخراج جثتها 

مــن األنقاض: ”بعد ســبع كوارث، أعــاد الناس بناء 

انطاكيــة وبث الحيــاة فيها مجددا. وهــذه هي املرة 

الثامنة، وبمشــيئة الله.. ســنعيش فيهــا مرة أخرى، 

بأي صيغة كانت، وســتبقى املدينــة نابضة بالحياة. 

فاملوت أمر ال يمكن الفرار منه، ونحن سنموت وتأتي 

أجيال جديدة بعدنا. وانطاكية اليوم هي نحن، وغدا 

ألجيالنــا القادمة“ قالها التركــي املنكوب، والدموع 

تخنق كلماته.

وكالة اسيوشيتد 

برس االخبارية االميركية

 

 مشكالت صحية عقلية طويلة األمد قد ترافق األطفال حتى سن املراهقة والبلوغ

 منظر عام للخراب الذي أصاب مدينه انطاكية بسبب الزلزال

 البعض لم تكن لديه القدرة على النوم أو األكل بانتظار أخبار عن أقرباء لهم



فالدين الصحيح هو  شهادة أن ال إله إال 

الله، واإلقــرار بما جاء من عنده تعالى، 

وهو دين الله الذي شــرع لنفســه، وبعث 

بــه رســله ودل عليــه أوليــاءه، وال يقبل 

غيره، وال يجزي إال به.

 وتابــع : وممــا اتفقــت عليــه الشــرائع 

الســماوية كافــة عبــادة الصيــام التي 

فرضها الله ســبحانه علــى جميع خلقه 

مــن األمــم الســابقة إلــى أمــة محمد 

(ص)، قــال الله تعالى:(يــا أيها الذين 

آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على 

الذين مــن قبلكم لعلكم تتقــون) فقوله 

تعالى:{كتب} أي: فرض وأوجب.

األمم األخرى

وعــرج  الشــيخ عــالء الفريجــي علــى 

تعريف الصيام، وهو في اللغة: اإلمساك 

عن الشيء مطلقًا، ومنه : صامت الريح 

 عــن الهبــوب. وقولــه تعالــى 
ْ

: أمســكت

{الذين من قبلكــم} عن اإلمام الصادق 

عليه الســالم أنه قــال : أراد بالذين من 

قبلنــا األنبيــاء دون األمــم، فالصيــام 

فريضة ربانية أوجبها الله سبحانه على 

عباده في كل زمان ومكان، من نوح عليه 

الســالم إلى خاتــم األنبياء واملرســلني 

فــي  املســلمون  كان  إذ  محمــد(ص)، 

بدايــة اإلســالم يصومون من كل شــهر 

ثالثة أيام، ثم نســخ ذلك بصوم شــهر 

رمضــان، وقــد روي عــن معــاذ، وابــن 

مســعود، وابن عباس، وعطــاء، وقتادة 

 كما كان عليه األمم 
ً
أن الصيام كان أوال

قبلنــا، من كل شــهر ثالثــة أيــام.  قال 

الضحــاك بــن مزاحــم: (لم يــزل هذا 

ا من زمان نوح إلى أن نسخ الله 
ً

مشــروع

ذلك بصيام شهر رمضان).

وقــال عبــاد بن منصــور، عن الحســن 

البصــري: {يــا أيهــا الذين آمنــوا كتب 

عليكم الصيام كما كتب على الذين من 

ــا معدوداٍت}. 
ً

قبلكــم لعلكم تتقون* أيام

فقال: نعم، واللــه لقد كتب الصيام على 

ا 
ً

كل أمــة قد خلــت كما كتب علينا شــهر

 وأيامًا معدودات.
ً
كامال

الصيام األكمل

اللــه إبراهيــم (ع ) كان يصــوم  نبــي 

ثالثة أيام من كل شهر، وداود (ع) كان 

يصوم يومًا ويفطر آخر، ووصف صومه 

رسول الله (ص) بأنه أعدل الصيام وال 

أفضل منه، وشــريعة موسى (ع) كانت 

قــد أمرت بصوم ثالثة أيام في الســنة، 

وفــرض اللــه ســبحانه علــى النصارى 

صيــام شــهر رمضــان، فاشــتد ذلــك 

عليهم، ألنه ربما كان في الحر الشــديد 

والبــرد، فكان يضر بهم في أســفارهم 

علمائهــم  رأي  واجتمــع  ومعايشــهم، 

ورؤســائهم على أن يجعلوا صيامهم في 

فصل من الســنة بني الشــتاء والصيف، 

فجعلوه في الربيــع. ومما يروى في كتب 

التفســير : (أنهم زادوا فيه عشــرة أيام 

كفارة ملــا صنعوا فصار أربعــني، ثم أن 

ملــكًا لهــم اشــتكى فمرض فجعــل الله 

عليه أن هو شــفي من وجعه أن يزيد في 

صومه أســبوعًا فبرأ، فزاد فيه أسبوعًا 

ثــم مات ذلك امللك، ووليهم آخر، فقال: 

أتموا خمســني يومًا فأتموها). وقد كان 

األكل فــي ليالــي الصــوم مباحــًا ألهل 

الكتاب مــا لم يناموا، فــإذا ناموا حرم 

عليهــم، وكذلــك كان في أول اإلســالم 

حتــى نزل قولــه تعالى: {وكلوا واشــربوا 

حتى يتبني لكم الخيط األبيض}.

ويبقى الصيام في الشــريعة اإلسالمية 

الخاتمة هو الصيام األكمل واألتم، وكما 

يتفاوت الصائمــون في درجات ومراتب 

(ص)  محمــد  أمــة  تأتــي  صيامهــم، 

بالصيــام فــي أعلى املراتــب وأفضلها، 

ذلــك أن املولــى ســبحانه وتعالــى قــد 

أكمــل الدين وأتمه برســالة اإلســالم، 

فقال :{اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت 

عليكــم نعمتــي ورضيــت لكم اإلســالم 

ا}. 
ً
دين

عادات مختلفة

رئيس قســم األديــان املقارنة فــي كلية 

العلوم اإلسالمية بجامعة بغداد الدكتور 

عبــد هــادي القيســي قــال: "إن األمــم 

الســابقة تنقســم إلى قســمني، واحدة 

تؤمــن بما يســمى بالديانــات الوضعية 

والقســم  بالســماوية،  تؤمــن  وأخــرى 

األول يشــمل الحضــارات القديمة مثل 

حضارات بابــل ومصر والهند وغيرها، 

أما الثانــي فيضم الديانات الســماوية: 

اإلسالم واملسيحية واليهودية.

: لقــد كان الصوم 
ً
وتابــع القيســي قائال

مختلفــًا،  القديمــة  الحضــارات  فــي 

فاملصريــون القدمــاء كانــوا يصومــون 

للنيــل كونــه مصــدر الخيــر والعطــاء، 

فصامــوا أيام الحصــاد، وهنــاك أيام 

أخرى مخصصة لعامة الشعب مدتها 3 

أيام من كل شــهر، مع وجود4 أخرى من 

كل ســنة، وهناك صيــام يقتضي تناول 

الخضر واملاء فقط ملدة سبعني يومًا.

مضيفــًا أما فــي الهنــد فــكان الصيام 

يختلــف فــي الديانــة الهندوســية عــن 

صيامهــا  كان  فالهندوســية  البوذيــة، 

يختلــف باختــالف اإللــه املتبــع، ومــن 

منطقة إلى أخــرى، فالجنوب يصومون 

من شروق الشــمس إلى غروبها ويسمح 

لهــم بشــرب الســوائل، أما في شــمال 

الهند، فاملسموح تناول الفاكهة والحليب 

فقط، فــي حني أتباع البوذيــة يعتمدون 

على الشــهر القمــري، إذ يصومون(4) 

أيام من بدايــة هذا الشــهر، فيمتنعون 

عن العمل وأكل الطعــام، وعند الغروب 

يتناولون الوجبة الغذائية.

طقوس التقشف

ويتحدث القيســي عــن تجــارب األمم 

األخــرى فــي الصيــام بالقــول: "هناك 

اختــالف كبير بني أصحــاب الديانات 

الســماوية، فاليهــود يصومــون6 أيــام 

طوال العــام ويتبعون طقوس التقشــف 

كالنوم على األرض واالمتناع عن األكل 

والشــرب، والجمــاع والتعطــر وغســل 

األســنان والعمل وارتــداء األحذية منذ 

غروب الشمس إلى غروب اليوم الثاني، 

 
ً
وتم إعفــاء األطفال واملرضــى، فضال

عــن  الحوامــل واملرضعــات، وهنــاك 

أيام مهمــة عندهم منها يــوم الغفران 

يصومــون فيــه(25) ســاعة و (9) آب 

ويــوم(13) تشــرين الثانــي وغيرهــا، 

وهنــاك نوعــان مــن الصيــام، فــردي 

ويســمى االســر والثانــي جماعــي غير 

ثابــت ويكون غالبــًا عند حــدوث حزن 

عام.

 الفتــًا إلــى أنــه في مــا يخــص الديانة 

املســيحية فال توجد إشارة صريحة في 

اإلنجيــل إلى الصيــام، ولكــن التقاليد 

قبــل  ذلــك  إلــى  تدعوهــم  الكنســية 

(40) يومــًا من عيد الفصــح ثم زيدت 

لتصبــح(7) أســابيع تســمى الصيــام 

األكبر، وتختلف كل كنيسة عن األخرى 

فــي املمنوعــات مــن األكل والشــرب، 

فالكنيسة الكاثوليكية تبدأ من منتصف 

الليل لحــني انتصاف النهــار ويمتنعون 

عــن تنــاول اللحــم واأللبــان والبيــض 

والجنب والحليــب والزبد يومي األربعاء 

والجمعة.

شهر القرآن

النصــوص  أن  إلــى  القيســي  وينــوه 

اإلســالمية جــاءت، لتؤكــد أن الصيام 

الذي فرضــه اللــه على املســلمني كان 

مفروضًا علــى األمم الســابقة، إذ قال 

تعالى(يا أيها الذيــن آمنوا كتب عليكم 

الصيــام كمــا كتــب علــى الذيــن مــن 

قبلكم)، فالصوم في اإلسالم يعد ركنًا 

أساســيًا مــن األركان الخمســة ويكون 

في شــهر رمضــان مــن كل عــام، وهو 

االمتنــاع عن الطعام والشــراب وجميع 

األفعال السيئة، بهدف التقرب إلى الله 

 عن 
ً
عز وجل وكسب الحســنات، فضال

تطهير النفس من الذنــوب وتقصيرها 

بحق خالقها، فشــهر رمضــان املبارك 

هــو للعبــادة والصــالة وتــالوة القرآن 

الكريــم، ووقتــه مــن طلوع الفجــر إلى 

هــذا  فــرض  وقــد  الشــمس،  غــروب 

الشهر على املســلمني من السنة الثانية 

للهجــرة، ومنــذ ذلــك الوقــت يصومه 

املسلمون في كل عام، (فمن شهد منكم 

هذا الشهر فليصمه). 

وربمــا املعلومة التي زودنا بها األســتاذ 

في حوزة الجواد العلمية الشــيخ ماجد 

الجبــوري مثيرة للدهشــة، عندما ذكر 

أن جميــع الكتب السماوية(الخمســة) 

شــهر  فــي  نزلــت  بالقــرآن  املذكــورة 

رمضــان الكريــم، و يواصــل الجبوري 

حديثه: "عــن اإلمام الصــادق (ع) عن 

جــده رســول اللــه محمــد (ص) : لقد 

نزلــت صحــف إبراهيــم فــي أول ليلة 

 عــن التوراة 
ً
من شــهر رمضان، فضال

والزبور واإلنجيل والقرآن الكريم".
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ــن صــخــب الــتــجــاذبــات   بــعــيــدًا ع

ملتطلبات  وفقا  ثانوية  قضايا  حول 

الحلم  االقتصادية،  التنمية  تحقيق 

االقتصادي  واقعنا  عن  (املغيب)، 

حوله  يثار  ومــا  الصوف  سعر  مثل 

غير  بشكل  ضخمته  صرعات  من 

تحقيق  ألولــويــة  واســتــنــادًا  مــبــرر، 

أن  باعتبار  االقتصادية،  التنمية 

لتغيير  يحتاج  متخلف  اقتصادنا 

التنموية  الــركــيــزة  ــإن  ف جــوهــري 

املــادي،  البعد  يمثلها  التي  ــى  االول

هي  االحــاديــة  مشكلة  يعالج  ــذي  ال

يستلزم  وهــذا  النشاط،  في  التنوع 

وربطها  التحويلية  الصناعة  حفز 

متبادل،  بشكل  الزراعي  بالقطاع 

ناهيك عن ربط الوشائج مع القطاع 

الخدمي بفروعه املتنوعة، باالضافة 

وهو  اقتصاديا  االحدث  القطاع  إلى 

القطاع املعرفي.

التي  االقتصادية  النماذج  من  واحد 

هو  اليه  املشار  التنويع  فكرة  تعالج 

فكرته  املنتج)،  (املستخدم/  نموذج 

حفز  يضمن  مهم  اساس  على  تقوم 

االقتصادية  النشاطات  القطاعات 

ترابط  ايجاد  بمختلف صنوفها عبر 

فاملخرجات  اآلخر،  بالبعض  بعضها 

مدخل  هو  معني  اقتصادي  لنشاط 

وهــذا  وهــكــذا  ــر  اخ قــطــاع  لنشاط 

رياضي،  اسلوب  على  يقوم  النموذج 

في  الضمان  يحقق  بجداول  ينظم 

الستدامة  املطلوب  الحفز  ايجاد 

عملية سحب املنتجات، وعدم حدوث 

حالة الكساد، التي تقود إلى انكماش 

ضمان  ثــم  ــن  وم النشاطات  تلك 

النهاية  وفي  االنتاج  وتيرة  تصاعد 

النشاط  في  املضافة  القيمة  خلق 

االقتصادي القائم.

بالنمط  املهم  النموذج  هذا  اقترن 

التطور  ان  اال  االدارة  االشتراكي في 

االقــتــصــادي  الفكر  فــي  الــحــاصــل 

التنموية  النماذج  إلى  يعزى  والذي 

نماذج  خصوصًا  نسبيا  الحديثة 

منطقة  فــي  االقــتــصــاديــة  التنمية 

احدثت  والتي  االسيوية)  (النمور 

االقتصادية  الفكر  في  نوعية  نقلة 

في  املفاهيمي  التحول  مجال  فــي 

ادارة  مــن  االقــتــصــادي  التخطيط 

االشتراكي  للنموذج  وفقا  النشاط، 

االقتصادي  النشاط  في  التأثير  إلى 

صنع  ما  التنمية،  أهــداف  لتحقيق 

حيزا مرنا للتعامل مع دور الدولة في 

النشاط االقتصادي القائم.

في العراق القطاع الخاص يعاني من 

مشكالت عديدة، بعضها ذاتي يتمثل 

لقلة  نتيجة  القطاع  ــذا  ه بضمور 

التكنولوجي  التطور  وغياب  الخبرة 

ــن الــعــوامــل  ــا، نــاهــيــك ع ــره ــي وغ

االمن  غياب  مثلها  التي  املوضوعية 

واالستقرار السياسي ودور السياسة 

التجارية السلبي وغيرها االمر الذي 

يفرض وجود دور استثنائي للحكومة 

التنمية  تحقيق  مقدمات  ايجاد  في 

السبل  في  البحث  عبر  االقتصادية 

إليجاد التنوع االقتصادي على االقل 

لتبقى  واملتوسط  القصير  االجل  في 

في  الخاص  القطاع  على  املراهنة 

االجل الطويل ليمسك زمام املبادرة، 

وهنا يستلزم النظر في ايجاد تطبيق 

على  الــيــه  املــشــار  للنموذج  فعلي 

ونشاطه  الحكومي  القطاع  في  االقل 

الحكومي، يشكل  أن االنفاق  باعتبار 

ركنا اساسا في الطلب الكلي املحفز 

للنمو االقتصادي.

النشاط  أن  املتابع،  عــن  يخفى  ال 

الحكومي في معالجة طلب الوزارات 

االن  ــى  وال املاضية  السنوات  عبر 

ــاالت  ــك ــن االش ــعــديــد م يــشــوبــه ال

رؤية  ــود  وج عــدم  مثله  واملشكالت 

ايجاد  اســـاس  على  تــقــوم  تنموية 

ــيــه آنــفــا بني  ــار ال ــش الــتــشــابــك امل

الوزارات ذات الشأن، لتلبية حاجات 

تلك الوزارات على سبيل املثال وزارة 

البطاقة  قضية  تعالج  التي  التجارة، 

بشكل  الــوزارة  تعتمد  اذ  التموينية، 

كبير على املستورد بالرغم من وجود 

محصول  في  االقل  على  محلي  انتاج 

لالعالم  طفح  ما  أن  اال  الحنطة، 

تمثلت  كــبــرى  (فضيحة)  اظــهــر 

باتالف ماليني من االطنان املسوقة 

إلى السايلوات في الوزارة دون معرفة 

استيرادات  هناك  باملقابل  االسباب 

من الحنطة تكلف ماليني الدوالرات. 

كذلك ملف تجهيزات وزارتي الدفاع 

مالبس عسكريةشش  من  والداخلية 

وزارة  تمكن  من  فبالرغم  وغيرها، 

إال  السلع،  هذه  انتاج  من  الصناعة 

خارجية  جهات  مع  تبرم  العقود  أن 

املشتاقات  ملف  حتى  لــتــوريــدهــا 

النفطية وغيرها كلها تثير الشبهات 

على نزاهة تلك املمارسات.

تشابكا  نجد  أن  ـــى  األول مــن  ــان  ك

الذي  بالشكل،  الـــوزارات  تلك  بني 

املالية  مواردنا  في  االقتصاد  يضمن 

االكتفاء  من  حالة  وصناعة  املتاحة 

إن  املنتجات.  تلك  توفير  الجزئي في 

عوامل  االدارة  وسوء  والهدر  الفساد 

(حلم  وجعلت  الوطنية  الثروة  بددت 

لذلك  املنال،  بعيد  موضوع  التنمية) 

هذا  إليــقــاف  ــادة  ج وقفة  يستلزم 

ضروريا  شرطا  والــفــســاد،  الــهــدر 

بدايات  نحو  للشروع  كافيا،  وليس 

التنمية االقتصادية.

وللمرة   - تجرأت  الفكريات  تلك  مضامني  ألن  ذلك 

األولى - على زحزحة التصورات وخلخلت اليقينيات 

وفكفكت األفهومات، ألشهر منظومة فكرية وفلسفية 

كانت سائدة في ذلك العصر أال وهي (املاركسية). 

(كروتشي)  االيطالي  الفيلسوف  وصف  فقد  ولهذا 

إن غرامشي هو من (أعظم مفكري أوروبا في هذا 

الوقت). 

العقلية  (الـــجـــرأة)  تلك  فقط  ليست  ــال  ــح وال

هي  غرامشي،  بها  تمتع  التي  املعرفية  و(املقدرة) 

في  املستحدثة  وطروحاته  أفكاره  على  أسبغ  ما 

من  املدى  وذاك  الشهرة  من  الصيت  ذلك  حينها 

داخل  من  صدرت  لكونها  وإنما  فحسب،  االنتشار 

الصياغة  محكمة  أنها  ظن  التي  املنظومة،  تلك 

مقوالتها  نقد  كان  ألي  ا 
ً

ميسور ليس  البنيان  ومتينة 

أن  عــن   
ً

فضال استنتاجاتها،  فــي  التشكيك  أو 

أبرز  أحــد  هو  املغامرة،  ــبــادرة/  ال بهذه  قــام  من 

األيديولوجيني  منظريها  وأملع  السياسيني  قادتها 

(غرامشي)،  لــه  خلق  ــذي  ال ــر  األم ــو  وه كــذلــك. 

داخل  من  ســواء  واملناوئني،  الخصوم  من  الكثير 

يحظى  أن  دون  خارجها،  من  أو  الشيوعية  الحركة 

واملؤيدين  لطروحاته  املساندين  من  مماثل  بقدر 

الخطرة  األنشطة  تلك  له  تسببت  بحيث  لتوجهاته، 

السياسية  املشكالت  من  العديد  املتطرفة  واملواقف 

املتراكمة واملعاناة النفسية املتفاقمة، والتي لم يبرأ 

من عواقبها أو ينجو من تداعياتها حتى لحظة وفاته 

في سجون الفاشية االيطالية. 

املفاهيمية،  ــارات  ــك ــت االب تلك  أبـــرز  ــن  م ولــعــل 

والتحليالت  االبستمولوجية،  واالستنباطات 

يمكن  غرامشي،  اجترحها  التي  السوسيولوجية 

(املثقف  ونظيره  العضوي)  (املثقف  مفاهيم  عّد 

االيديولوجيا  مجال  في  شهرة  أكثرها  التقليدي) 

نظرًا،  السوسيولوجيا،  مجال  في  جاذبية  وأشدها 

والثقافية  الجغرافية  للعوامل  سمحت  لكونها 

والنفسية أن تكون موازية في األهمية، مقارنة بدور 

في  والسياسية  واالجتماعية  االقتصادية  العوامل 

تشكيل البنى وتكوين الظواهر. ولكن بقدر ما أفضت 

مداركنا  وتوسيع  معارفنا  تعميق  إلى  املفاهيم  تلك 

بقدر  والظواهر،  البنى  تلك  وديناميات  لجدليات 

العديد من اإلخفاقات ليس  ما تسببت في ارتكابنا 

وإنما  فحسب،  (املثقف)  ماهية  تحديد  في  فقط 

ألنماط  وفقًا  األخير  هذا  ووظيفة  دور  التباس  في 

تصنيفه بني (العضوية) و(التقليدية) كذلك. 

الباحث  الحظ  كما   – العضويني  املثقفني  أن  وبما 

(جون  وأعماله  غرامشي  حياة  في  املتخصص 

مسيطرة،  طبقة  من  جزء  هم  (الذين   – كاميت) 

في  اإلكــراه  ألجهزة  الالزمني  األشخاص  يقدمون 

دورهم  بتغيير  كفيل  ذلك  فإن  السياسي)،  املجتمع 

(العضوية)  صفتهم  ونــزع  وظيفتهم  واستبدال 

(التقليدية).  صفة  الكتساب  ثم،  من  وترشيحهم، 

بدوره  يقوم  حني  (العضوي)  املثقف  أن  بمعنى  أي 

(األيديولوجية)،  وظيفته  ويمارس  (الطبقي) 

الجماعة  مصالح  مراعاة  إلــى  مضطرًا  سيكون 

رسالتها،  ويحمل  توجهاتها  ويمثل  إليها  ينتمي  التي 

السياسية  األهـــداف  طبيعة  عن  النظر  بصرف 

تبشر  التي  والثقافية  واالجتماعية  واالقتصادية 

املوقف  ــذا  ه ــان  ك ــو  ول حتى  الجماعة،  تلك  بها 

مصالح  مع  ينسجم  ال  أو  يمثل  ال  (الــدفــاعــي)، 

الجماعات األخرى في املجتمع. 

أطروحة  تنص  كما   – (العضوي)  املثقف  دور  وألن 

الجماعة  مصالح  تمثيل  على  ينصب   - غرامنشي 

ا)، 
ً
(إيديولوجي واملهيمنة  ا 

ً
سياسي (املسيطرة) 

املادية  طاقاته  استنفار  عليه  يترتب  الــذي  األمــر 

مواقف  لتبرير  فقط  ليس  الذهنية،  قدراته  وتعبئة 

سياساتها  وشرعنة  تصوراتها  وتسويغ  جماعته 

تغييرات  حصول  دون  الحيلولة  وإنما  فحسب، 

مصالحها  وتهدد  االجتماعي،  موقعها  تمس  بنيوية 

للخطر.  التاريخي  ــا  دوره وتعرض  االقتصادية، 

(عضويته)  عن  انسالخه  بدايات  تشرع  هنا  من 

وتمظهر استحالته إلى مثقف (تقليدي)، من حيث 

االجتماعية  األوضاع  ثبات  مدافعا"عن  أصبح  كونه 

للهيمنة  وداعــيــة  السياسي  النظام  واســتــقــرار 

األيديولوجية. 

في  (الكيفي)  االنقالب  التحول/  هذا  أن  واملفارقة 

(العضوي)  باملثقف  يشترط  ال  والوظيفة،  الــدور 

يحدث  وإنما  له،  مخطًطا  أو  به  ا) 
ً
(واعي يكون  أن 

ان  سيما  ال  مسبق،  شعور  ودونــمــا  ا 
ً
تلقائي ــر  األم

الصلة أو العالقة ما بني املثقف (العضوي) ونظيره 

ذلك  على  أكد  كما  تماما،  تنقطع  لم  (التقليدي) 

على  تحتم  (العضوية)  صفة  فإن  ولهذا  غرامشي. 

املثقف األول أن يكون، ليس فقط مدافعا عن مختلف 

واالقتصادية  (السياسية  الخشنة  املــمــارســات 

إلنجاح  وإنما  فحسب،  لجماعته  واالجتماعية) 

(األيديولوجية  الناعمة  الهيمنة  محاوالت  شتى 

بقية  على  كذلك  والبيداغوجية)  والسيكولوجية 

لجماعته  املشاركة  تلك  سواء  األخرى،  الجماعات 

عنها  املقصية  تلك  أو  السلطة،  على  االستحواذ  في 

بقايا  الستمالة  السعي  عن  ناهيك  املعارضة،  في 

غرامشي  يسميهم  الذين  (التقليديني)،  املثقفني 

(حطام الطبقات) املهزومة تاريخيا. 

فقدان  احتمال  كان  إذا  نفسه؛  يطرح  سؤال  ولعل 

يا ترى  املثقف (العضوي) لصفته هذه قائما، فهل 

صفة  التقليدي  نظيره  يكتسب  أن  احتمال  توقع 

سنعرف  ما  هذا  أســاس؟!.  أي  وعلى  (العضوية)، 

الجواب عنه في املوضوع القادم. 

إقامة  الحكومة  تقرر  أن  صحيحة   خطوة 

على  الضغط  لتخفيف  جديدة  سكنية  مدن 

العاصمة واملدن الكبيرة.

لكنني لم أستوعب التناقض بني انشاء مدن 

ومجمعات سكنية وقرار منح أراض سكنية 

ومحدودي  كاملتقاعدين  معينة  لشرائح 

الدخل وغيرهم.

توزيع أراٍض يعني توسيع رقعة العشوائيات، 

بينما تعتمد دول العالم اليوم اسلوب انشاء 

حديثة  الجديدة  واملدن  السكنية  املجمعات 

تقوم  التي  بالخدمات،  واملجهزة  الطراز 

إدارة  في  متخصصة  شركات  بصيانتها 

املجمعات السكنية.

وجودة  مستوياتها  في  تتفاوت  أن  وطبيعي 

انشائها تبعا للقدرة املادية لطالبي السكن.

املدن  بناء  في  الحكومة  سياسة  تنجح   حتى 

أن  بد  ال  املدن  خارج  السكنية  واملجمعات 

تتوفر مستلزمات ذلك: طرق سريعة توصل 

ومرافق  القريبة،  واملدن  املناطق  هذه  بني 

يغني  بما  وغيرها  وصحية  تعليمية  خدمية 

القريبة،  املــدن  إلــى  االتجاه  عن  سكانها 

واألهم من كل ذلك: شركة متخصصة تتولى 

ًا. 
ّ

ًا وخدمي
ّ

إدارة هذه املدن واملجمعات أمني

املجمعات  إدارة  خبرة  العراق  في  نملك  ال 

السكنية. 

عراقية،  غير  بشركات  االستعانة  من  بد  ال 

ب العراقيني.
ّ

تقدم الخدمات وتدر

حقيقية  إدارة  بدون  سكني  مجمع  فإنشاء 

يعني تحويله إلى عشوائية جديدة.

في املقابل نحتاج إلى نشر ثقافة وأخالقيات 

السكن الجماعي، خصوصا العمودي. 

في  الجيران  مع  والتعامل  العيش  ثقافة 

البناية بعيدا عن االنانية.

من   
َّ

بد ال  الجديدة  املدن  بناء  خطة   إلنجاح 

تكراره.  على  يشجع  الذي  النموذج  إقامة 

مدينة  تجربة  لدينا  بغداد  ضواحي  في 

بسماية الجديدة التي صممت إلسكان 600 

يبلغ  املساحة  متنوعة  شقق  في  نسمة  ألف 

عددها 100 ألف شقة. تنفذها شركة عاملية 

وخدمات  حديثة  تحتية  بنى  وفيها  معروفة، 

اآلن  يسكنها  تنقطع.  ال  وغاز  وكهرباء  ماء 

(أ  مجموعتي  اكتمال  بعد  اآلالف  عشرات 

يمكن  شقة.  ألف   24 يبلغ  شقق  بعدد  وب) 

أن يصبح هذا املشروع نموذجًا يمتص زخم 

حديثة  إدارة  إلى  يحتاج  بغداد.  في  السكن 

مرافقه  صيانة  تضمن  للمجمع،  وحازمة 

يتصرف  الذين  القاطنني،  سلوك  وتضبط 

السكن  بمنطق  االن  حتى  منهم  الكثير 

األراضي. الشركة التي تتولى الخدمات غير 

التزاماتها،  من  ت 
ّ
التفل وتحاول  متخصصة 

عن  السكان  من  الكثير  يمتنع  املقابل  في 

هي  الخدمات.  مقابل  الشهري  البدل  دفع 

على  واالعتماد  املجانية  الخدمات  ثقافة 

الخدمات  أن  النتيجة  الحكومة.  تقديمات 

تكون  أن  لها  أريــد  التي  واملدينة  تتراجع 

لها 
ّ

نموذجية، تثير مخاوف سكانها من تحو

إلى عشوائية جديدة.

اهتمامًا  تستحق  املدينة  هذه  أن   باعتقادي 

أكبر من الحكومة. هيئة االستثمار، صاحبة 

بجدية،  معها  تتعامل  ال  ــروع،  ــش امل ــذا  ه

ال  املدينة  فــي  الوحيد  التجاري  واملــركــز 

على  حكر  وهــو  سكانها  حاجة  يستوعب 

اللغط  من  الكثير  يثير  مما  واحد،  شخص 

بعض  بها  يقوم  التي  واملخالفات  حوله، 

ما  حــازمــة  ــراءات  ــإج ب تــواجــه  ال  السكان 

يشجع على تعاظمها. هذا ما يؤدي إلى فشل 

مع  الناس  تفاعل  عدم  والى  التجربة،  هذه 

مشاريع مماثلة قادمة.

من  تشكيلها  قرب  عن  أعلن  لجنة   هناك 

عدة جهات حكومية ملشروع املدن الجديدة. 

نواقص  بإكمال  اللجنة  تبدأ  أن  بــرأيــي 

الخلل،  نقاط  ومعالجة  بسماية  مشروع 

في  تــكــراره  على  يشجع  نموذجا  لتصبح 

مناطق أخرى.

غياب  فيها  شهدنا  طويلة  عقود 

عن  ــان  ــس االن حــقــوق  مفاهيم 

وجود  بسبب  العربية  املجتمعات 

همها  كل  كان  دكتاتورية،  أنظمة 

القائد  حب  باتجاه  الشعب  تعبئة 

والتضحية في سبيله. 

ولذلك أصبحنا أمام فهم خاطئ 

حقوق  ومفاهيم  للديمقراطية 

االنسان. 

وزارة  ـــى  ـــع ـــس ت ولــــــهــــــذا 

بالتعاون  الــعــراقــيــة  الــتــربــيــة 

ـــقـــافـــي  ـــث ـــــع املــــجــــلــــس ال م

في  يعمل  ـــذي  ال  الــبــريــطــانــي، 

مفاهيم  وتعزيز  نشر  إلى  العراق 

التالميذ  لــدي  اإلنــســان  حقوق 

عدة  ممارسة  خالل  من  والطلبة 

وفعاليات منها مسابقة  نشاطات 

بني  تقام  التي  اإلنــســان،  حقوق 

والتي  العراق  مــدارس  من  عدد 

تعميم  قبل  كنموذج  اختيارها  تم 

في  املدارس  جميع  على   التجربة 

العراق.

ألننا  التربية  وزارة  فعلت  وحسنا 

أصبحت  الخطوة  هذه  بأن  نرى 

كونها  مــن  بالرغم  ــة،  ــروري ض

ما  وجــود  لعدم  وذلــك  متأخرة، 

حقوق  ــول  ح التالميذ  يتعلمه 

اإلنسان، ال سيما حقوق الطفل في 

املناهج املدرسية الرسمية، األمر 

الذي يسهم في غياب هذه الثقافة 

إضافة  القادمة،  األجــيــال  عن 

لحقوقها،  معرفتها  ــدم  ع ــى  إل

وبالتالي السكوت عن االنتهاكات 

في  بالحقوق  املطالبة   وعـــدم 

املستقبل.

عدة  على  التجربة  هــذه  وتقوم 

انتخاب  بضمنها  مــمــارســات 

بمهام  وتكليفه  طالبي  بــرملــان 

متعددة ومتعلقة بحقوق اإلنسان، 

املمارسة  هــذه  خــالل  من  ويتم 

كيفية  على  التالميذ  تــدريــب 

ــداء  إب وحــريــة  األفــضــل  اختيار 

إقامة  ــى  إل بــاإلضــافــة  الــــرأي، 

ومحاضرات  وفعاليات  نشاطات 

التالميذ  تــوعــيــة  إلـــى  تــهــدف 

واملجتمع املحلي وترسيخ مفاهيم 

تالميذ  لـــدى  ــان  ــس اإلن حــقــوق 

املدارس وأولياء أمورهم.. 

في  الطفل  حقوق  نتابع  عندما 

تتعرض  بأنها  نكتشف  الــعــراق 

العنف  استخدام  عبر  لالنتهاك 

املدرسة،  وفــي  البيت  في  ضــده 

التطبيق  ــاب  ــي غ عــلــى  عــــالوة 

وقــوانــني  لتعليمات  الصحيح 

التعليم اإللزامي، فنجد أن العراق 

الكثير  يشهد  الشديد  ولألسف 

وعمل  املدرسة  ترك  حــاالت  من 

الطفل  بحق  والتفريط  األطفال 

غياب  إلى  اضافة  التعليم،  في 

صحية  بيئة  في  العيش  في  الحق 

النقص  بسبب  مثالية  ومدرسة 

املدرسية  االبــنــيــة  فــي   الكبير 

في العراق.

 أحداث العنف والظلم والتعسف 

ضمن  الطفل  ضد  تمارس  التي 

يجعلنا  ــــــرة،  واألس املــجــتــمــع 

وهي  للغاية  مهمة  حقيقة  امــام 

ترسيخ  ــى  إل الكبيرة  الحاجة 

االنسان  حقوق  ثقافة  وتعزيز 

املناهج  وضــمــن  املــــدارس  ــي  ف

جيال  لــنــضــمــن  ـــة،  ـــي ـــدراس ال

ويطالب  حقوقه  يعرف   واعــيــا 

بها.
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في  والــكــالم  التسوق  مسألة  كانت   
ْ

إن أدري  ال 

عالم املواد الغذائية وحلول شهر رمضان املبارك 

الدافع  ما  ترى  باستمرار،  موسمية  مسألة  يشكل 

يخوضون  الــنــاس  عامة  يجعل  ــذي  ال األســـاس 

املادي  بالجانب  ترتبط  التي  املسألة،  هذه  زحام 

أعتقد  للفرد،  املادي  بالدخل  أوباألحرى  للفرد، 

ـ  العرقي  اإلنسان  حدود  عند  تقف  ال  قضية  أنها 

محدود الدخل ـ فحسب، إنما تقف عند منعطفات 

ما  وتوفير  ومؤسساتها،  الدولة  طرفها  أخــرى 

األساسية،  للحاجيات  السوق  في  توفيره  يمكن 

التي يحتاجها عامة الناس، كما أنها تقف بمعيار 

اقتصادي بحت، حيث يجد كل من يعيش في إطار 

املحدودية االقتصادية، أنه يقع في حرج كبير في 

هذه األيام، ولعل سائل يسأل: 

ما الحل اذا كانت رغبة التجار في استيراد املواد 

التي  املالية  بالرغبة  السوق  في  وطرحها  الغذائية 

يريدونها.؟ 

في  التجارة  بوزارة  متمثلة  الدولة،  دور  وما  نقول: 

تحديد شروط األستيراد لدى التجار.؟ 

أعتقد ان املسألة تنطوي على لعبة شبه ضاحكة، 

حني نسمع أن بعض املسؤولني في مؤسسة الدولة 

يتبادلون  ثم  املسألة،  هذه  في  كاٍف  إطالع  على 

املنفعة بني الطرفني، والخاسر هو الفرد العراقي، 

 ما معنى أن يلعب التاجر دور الجالد والدولة 
ّ

واال

تنظر له بعني باردة!. 

 األشياء 
ّ

 يجد كل
ْ

ومن تمنيات األنسان العراقي، أن

بكرامة،  العيش  له  ليتسنى  متوازنة،  حياته  في 

لو  الجميع،  تكفي  البلد  خيرات  كانت  اذا  بخاصة 

 األمور، وهل 
ّ

كانت هناك توازنات منطقية في كل

زمام  إمساك  في  حلول  إيجاد  في  الدولة  عجزت 

األمور في السوق؟ املسألة املثيرة للجدل هي غياب 

مواطن  كل  جعل  ما  وهذا  ــواق،  األس في  الرقابة 

يقف في حيرة من أمره، وما دفعني للحديث عن 

في  نشر  استطالع  من  قرأته  ما  هــذا،  املوضوع 

رمضان  شهر  حلول  قبل  األلكترونية  املواقع  أحد 

املبارك، حيث ملسنا قلق الناس في هذه املوضوع، 

االقتصاديني  الخبراء  بعض  رأي  قرأنا  حني  في 

يقولون (إن األزمة العاملية لها دور كبير في حالة 

الطلب،  زيادة  بسبب  العراقية،  باألسواق  الغالء 

السوق)،  في  الــدوالر  سعر  زيادة  إلى  هذا  ويعود 

والبلد  تستمر  الزيادات  هذه  يجعل  الذي  ما  ترى 

األحــزاب  طرفها  سياسية  مشاحنات  في  غــارق 

اصحاب  يـــدرك  ومــتــى  الحكم،  فــي  املتسلطة 

ينمي  ال  الــواقــع،  أرض  على  يــدور  ما  أن  الشأن 

طبقات املجتمع وبناه التحتية، كثر الكالم وكثرت 

رمضان  وشهر  الخالص،  متى  ندري  وال  األقاويل 

كل  من  للخالص  استجابة  شهرا  نريده   الخير، 

األزمات.
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 عــن التقاعــس فــي البحث عــن الحلول 
ً
  فضــال

املجديــة ملواجهــة النقــص املذكــور، ممــا دفــع 

األمم املتحدة للتحرك والبحــث والعمل، فعقدت 

مؤتمرها للمياه بحضور دولي كبير، على مســتوى 

 
ً
الخبــراء وأصحــاب القرار، جــاء املؤتمر محمال

برســالة تقصير يتحملهــا الجميع، بمــا في ذلك 

األمــم املتحدة واملنظمات املعنيــة األخرى، فمنذ 

عــام (1977) وهي لم تعقــد أو تدعو ملؤتمر ينظر 

في خطورة شــحة املياه، لذلك جاءت كلمة األمني 

العام إلــى املؤتمريــن والعالم أجمــع باألعتراف 

بالخطأ: " كسرنا دورة املياه ودمرنا النظم البيئية 

ولوثنــا املياه الجوفية. ما يقــرب من ثالث من كل 

 
ٌ

أربع كــوارث طبيعية مرتبطة باملياه. ويعيش واحد

من كل أربعة أشــخاص بدون خدمات مياه مدارة 

بأمــان أو ميــاه شــرب نظيفــة. وتقضــي ماليني 

النســاء والفتيات ساعات كل يوم في جلب املاء".!. 

نحــن في العراق ندرك ذلك جيدًا : أرضنا تشــكو 

العطش. أهورانــا جفت. ثروتنــا الحيوانية تواجه 

النفوق. زراعتنا ليست من سمات وادي الرافدين 

الزراعي. ال حلول في األفــق. تركيا تفتح املاء ملدة 

 منها سوى شهر.
َ

شهر وكأن الحياة لم يبق

يتحمــل  والجميــع  ومتشــابكة  معقــدة  املشــكلة   

مســؤوليتها، وتتطلب تشــكيل جهاز على مســتوى 

الدولــة تشــترك فيــه جميــع الفعاليــات املعنيــة 

والســاندة للبحث والدراســة واتخــاذ اإلجراءات 

الفورية ملنع موت العراق عطشًا.

 يجــب البحث عــن حلول أخــرى. االســتفادة من 

تجربــة الــدول املجاورة التي ليســت فيهــا أنهار، 

وامليــاه الجوفيــه، وتقنــني املياه، وإنشــاء ســدود 

أخــرى خاصة فــي املناطق التي تتعرض لســيول 

جارفة تغرق القرى وتهلك مزروعاتهم !.

 وامــا فيما يتعلق بالدول املتشــاطئة فيجب العمل 

على أبــرام أتفاقية وفقًا ملبــادىء القانون الدولي 

بشــأن األنهار الدولية املتمثلــة بعدم أعتبار النهر 

ملكيــة مطلقــة لدولــة املنبــع ومنــع القيــام بأية 

منشــآت هندسية أو سدود على النهر قبل التوافق 

عليها بني الدول املشتركة فيه ومنع تحويل مجرى 

النهــر وحرمــان دولة أخــرى منه، والتــزام دولة 

املنبــع باالمتناع عــن إلحاق الضــرر املائي بدول 

املجرى واملصب.

 

قبل 
ُ

ومــا ذكــر في املقــال يختلــف تمامــًا عندمــا ت

للتبضع، وربما يعجبك ما مكتوب من أســعار، لكن 

مــا يفاجئك أنها بالدوالر وبعملــة غير عملة بلدك، 

وسعر صرف السوق السوداء ال السعر الحكومي! 

حاولت الحكومة تجاوز محنة املواطن مقابل جشــع 

بعــض التجــار، الذين يرفعــون أســعار بضاعتهم 

وال  الــدوالر،  ارتفــع  اذا  منهــا،  القديمــة  وحتــى 

يخفضونهــا عند الهبوط بذريعة الشــراء بالســعر 

األعلــى، بل حتى املنتج املحلي يرتفع وال يخفض مع 

تقلب الدوالر.

اتبعــت الحكومــة خطوات للســيطرة علــى ارتفاع 

ســعر الصرف، ومنها التحــول التدريجي للحوكمة 

اإللكترونيــة، وإلــزام التجار بالدخــول إلى املنصة 

اإللكترونيــة، وإعطــاء التجــار التســهيالت كلهــا 

بشــرط تقديم فواتير أصولية، ودوالر للمسافرين 

واملرضى وطلبة الدراســات خــارج البلد، لتخفيف 

الضغــط علــى حاجــة الســوق واملحتاجني بســعر 

رسمي، ومنع تهريب العملة بفواتير مزورة. 

مــا يعنينــا تناقض حديــث التجــار وفعلهــم، وأن 

سألتهم عن املضاربني ورافعي سعر الدوالر، لقالوا 

جــار، واملواطــن هو الضحيــة، وال ذنب لنا 
ُ
هؤالء ف

برفع األســعار، بل منهم من يلوم الحكومة ويصفها 

بالضعــف، بــل يطلقــون أمنيــات كمــا للمواطــن 

البســيط، الذي يتضرر بشــكل مباشــر وهو يعتمد 

علــى الشــراء باملفــرد لالســتهالك اليومي، وحني 

تســأل عن ســعر مــا معــروض بالــدوالر وتظن أنه 

بالســعر الرســمي، وفق التســهيالت التي تقدمها 

الحكومة، تستغرب ما يطلبه بأعلى سعر في السوق 

السوداء، أو توقعاته وأمنياته بإرتفاع أكثر في اليوم 

التالي. 

إن االعتقــاد الســائد لــدى معظم التجــار، اعتقاد 

ا، 
ً

ا ســريع
ً

خاطــيء حينمــا ينظر إلــى التجارة ربح

 عــدد الزبائن، ويرون الحصــول على املبلغ 
َّ

وإن قل

نفســه من مجموعة قليلة، هو بالفائدة ذاتها، وأقل 

ا، بينما ال يرى بعني أبعد، إلى أن السوق عملية 
ً

جهد

تكاملية، وعندما ترتفع بضاعة هنا سترتفع بضاعة 

هناك، وكل ما يحصل عليــه من أرباح فوق املعتاد، 

سيدفعها في أماكن أخرى وأن قل اعتيادها. 

ا 
ً

 يشــعر الزبون بأنه أقل قيمة، عندما يجد أســعار

تزحــف وتقلل مــن مفــردات احتياجه، وهــذا ماال 

يشــعر به التجــار واألغنيــاء، وال يفرق ألــف دينار 

على سعر طبقة بيض مليســور، بل املواطن البسيط 

الــذي كان يشــترى ســت بيضــات بألــف دينــار، 

ا. وهكــذا تتضاعف األســعار لتصبح 
ً

وتصبــح أربع

مــا يقــارب  50 % ، لدخل محدود يــكاد ال يصل به 

إلــى منتصف الشــهر، وهكــذا صار بعــض التجار 

واملضاربــني واملبتزيــن ومهربــي العملــة، عندمــا 

أكلوا نصف مــا يحتاجــه الفقير، وتعاملــوا بعقلية 

الجشع واالستغالل واالحتكار، لكن ما سيحصل أن 

اإلجراءات الحكومية لن تتوقف، وستكون إجراءات 

حازمة ومراقبة أســعار البيع، وال عذر لتاجر يأخذ 

من الدولة بسعر 1310 للدوالر ويبيع بسعر 1550.

                                                                                              

 أن النظــام البرملانــي اكثر تطــورًا من 
َّ

 ال شــك

النظام الرئاســي، ولكنه يتطلــب لنجاحه توفر 

عدة معطيات منها:

 1 - قيــادة سياســية على قدر عال مــن النزاهة 

وتقديس املصالح العامة.

2 - دولة مؤسسات تقودها كوادر مهنية كفوءة.

 3 - نظام اجتماعي واعي يقوم اختياره السياسي 

على اســاس املصلحــة الوطنية ال العشــائرية أو 

الطائفية.

4 - اعالم حر وقضاء مستقل بكل معنى الكلمة.

اذا لم تتوفر املعطيات املتقدمة، فسيكون النظام 

 للفســاد واالنتهازية 
ً

البرملاني مأســاويًا، وغطاء

واالبتزاز، وسببًا لتأخر التشريعات واضمحالل 

الخدمات، بســبب املســاومات وضعف الرقابة، 

وبــروز ظاهرة االحــزاب االنتهازيــة التي تكون 

(قدمــا فــي الحكومــة وقدمــا فــي املعارضة) 

كحصيلة حتمية لكل نظام برملاني فاسد.

وتكــون القيــادات السياســية مكبلة بالشــروط 

والتنازالت إلرضاء جماعات متنافرة، ال يربطها 

رابــط ســوى البحث عــن املصالح الشــخصية، 

ومثالــه الحديث ما حصل فــي تركيا وتونس قبل 

تحولهما إلى النظام الرئاسي.

مزايا النظام الرئاسي

ينتخب الرئيس من قبل الشــعب باإلقتراع العام 

املباشــر عــادة. وبذلــك يضمن الشــعب تخويل 

شــخصية عامة يثق بها، ويتجنــب اختيار رئيس 

تختــاره األحزاب وتثقله بشــروطها تحت ضغط 

اإلقالة. 

* يقوم الرئيس باختيــار كابينته الوزارية وتكون 

مسؤولة أمامه ال أمام البرملان. وفي ذلك فرصة 

الختيــار اصحــاب الكفاءة وزجهــم في مفاصل 

الدولة.

* عــادة مــا تندمــج األحزاب فــي ظلــه لتكوين 

حزبني رئيســني ليعطيهما القدرة على املنافسة 

من خالل مرشحيهما.

* الفصل التام للســلطات وبذلك تقوم كل سلطة 

بمهامهــا الدســتورية دون تدخل من أية ســلطة 

أخرى.

* يمكن ألي مواطن الترشيح ملنصب الرئيس.

اتخــاذ  فــي  الســرعة  اإلداري  للعمــل  يتيــح   *

دون  والتنفيــذ  األزمــات  ومعالجــة  القــرارات 

الرجوع للبرملان ولذلك هو في صالح للدول التي 

تمر بمراحل انتقالية وبحاجة إلى تنمية ســريعة 

شاملة.

* اما أن تحدد ســلطات الرئيس بشــكل حصري 

في الدســتور وماعــدا ذلك يكون مــن صالحية 

البرملــان أو أن تحدد ســلطات البرملــان وماعدا 

ذلك يكون من صالحيات الرئيس. وبذلك تكون 

صالحيات كل ســلطة واضحة التقبــل التداخل 

والغموض.

* يتفــرغ البرملــان في النظــام الرئاســي لدوره 

األســاس فــي التشــريع، وال يمكــن فــي ظله أن 

تجــد نائبًا يتجول بــني الــوزارات للحصول على 

امتيازات.

* تكــون ســلطة القضــاء في ظلــه قويــة ونافذة 

وتراقب دستورية القوانني ومشروعية القرارات، 

ولها الحق في الغائها عند عدم مشروعيتها.

* تنشــأ في ظــل النظام الرئاســي أجهزة رقابة 

فعالة تحد من الفساد بشكل كبير.

* تعجــب الجماهيــر بالنظام الرئاســي وتدعم 

الرئيس اذا وثقت به خاصة اذا كانت شخصيته 

قوية. 

 وقــد وضعــت الدســاتير التــي تبنــت النظــام 

الرئاسي عدة ضمانات منها؛

 1 - اليجــوز اعــادة انتخــاب الرئيــس الكثر من 

دورتني متتاليتني.

2 - ملجلــس النــواب عــزل الرئيــس ولكــن اغلب 

الدســاتير حددت اغلبية الثلثني، لعزله لضمان 

عدم الضغط على الرئيس.

واألســلوب األحدث هو أن للرئيــس حل البرملان 

وللبرملان عزل الرئيس مقابل اعادة االنتخابات 

الرئاسية والبرملانية.

3 - للمحكمــة الدســتورية العليــا الغــاء قرارات 

الرئيس املخالفة للدستور في اي وقت.

إن النظام الرئاســي يهدف إلــى إزالة التعارض 

فــي الصالحيــات وتســريع آليــة اتخــاذ القرار 

واإلصالحــات االقتصاديــة، ويســمح بتشــكيل 

حكومات قويــة ومحصنة ضد إنهيار االئتالفات 

 عــن تقويتهــا فــي مواجهة 
ً
الحكوميــة، فضــال

الضغوط الخارجية. ويســاهم فــي تفعيل رقابة 

البرملــان إذ يفصــل بينــه وبني الحكومــة، بينما 

الرقابــي  الــدور  البرملانــي  النظــام  يضِعــف 

والتشــريعي بســبب قيامه على اإلئتالفات التي 

ترعى مصالحها.

 

 النائب األسبق لرئيس 

هيئة النزاهة اإلتحادية.

ي في السماء، 
ّ

هدير الطائرات القاصفة، يدو

تأتي  الفرائص  تهز  التي  االنفجار  واصــوات 

االفق  تغطي  الدخان  وألسنة  وهناك،  هنا  من 

االباتشي،  طــائــرات  ماتلبث  ثم  ـــاء،  واالرج

وشيئا  العاصمة،  سماء  في  محلقة  تظهر  ان 

فشيئا بدأ الناس يشاهدون أفرادا من املارينز 

ال  قبل،  من  شاهد 
ُ

ت لم  بأسلحة  املدججني 

والتلفزيون  فــاالذاعــة  معلومات،  ال  أخبار، 

الحكوميان قد صمتا نهائيا، والكهرباء لم يعد 

لها وجود، وبقي الناس يتسقطون االخبار من 

(BBC).، أجواء، كل  اذاعتي "مونتيكارلو" والـ

شيء فيها كان يوحي بالرعب وينذر بالخطر، 

فالعاصمة مغطاة بطبقة من الدخان الكثيف، 

النفط  من  كبيرة  كميات  احتراق  عن  ناتج 

في  وضعها  قــد  النظام  كــان  التي  االســـود، 

أن  منه  ظنا  تباعا،  ليحرقها  خاصة،  خنادق 

غيمة دخانية سوداء، ستعيق االشباح الطائرة 

من الوصول إلى أهدافها!. 

رؤوس  يدق  بدأ  املجهول  من  والخوف  القلق 

تنفد،  بدأت  الغذائية  فاملواد  بعنف،  الناس 

شارف  والوقود  تجف،  بدأت  املاء،  وصنابير 

ينبغي  ـــذي  ال فــمــا  تــمــامــا،  ــاء  ــه ــت االن عــلــى 

مرعب..  فيها  شــيء  كل  ــواء  اج ظل  في  فعله 

ومارينزيون  وبرامزات،  وأباتشيات  طائرات 

وانفجارات،  وحرائق،  ومــوت  ومارينزيات، 

وكأن القيامة قد قامت قبل موعدها.. وعصف 

رى 
ُ

ت ــرؤوس،  ال في  يتفجر  كان  املرة  االسئلة 

ملاذا يستهدفنا املوت دون غيرنا؟!، ملاذا نكون 

ذنب  ما  والقتال؟!،  للحرب،  مسرحا  دائما 

ومائنا،  ونخلنا  وشيوخنا  ونسائنا  أطفالنا 

وأهوارنا  وأبقارنا  وأغنامنا  ونفطنا،  وحقولنا 

مات  التي  وكالبنا،  قططنا  وحتى  وجبالنا، 

بعضها وهرب آخر؟!.

فبدت  الــنــفــوس،  على  ثقيلة  األيـــام  مضت 

بأقدامه  يطأ  عمالق  كائن  وكأنها  لحظاتها 

الكبيرة رؤوس البشر، فيحيلها إلى نثار ينتشر 

في  تظهر  التي  الغبار،  حبات  مثل  الهواء  في 

كنف أشعة الشمس النازلة من السماء..

إلى متى سيستمر األمر على هذا الحال؟ أين 

أنهم  وأوهمونا  صخبا،  الدنيا  ملؤوا  الذين 

هؤالء  مجيء  وأن  درســا،  الــغــزاة  سيلقنون 

ليسوا  فهم  لهم،  حقيقيا  انتحارا  يمثل  الغزاة 

سوى  يشكلون  وال  لهم،  قيمة  ال  علوج،  سوى 

ولكن،  ضارية؟!..  ألسود  بسيطة  غداء  وجبة 

، انتهى كل شيء وانهارت القوة الواهمة، 
ً

فجأة

في  صريحا،  ظهورا  يظهرون  العلوج  فهاهم 

للرئيس كان  العاصمة، ليحطموا تمثاال  وسط 

من  واحد  وهو  الفردوس،  ساحة  في  ينتصب 

كل  في  الناس  تحاصر  كانت  كثيرة،  تماثيل 

التمثال من  العلوج بإعدام  البالد.. قام  ارجاء 

عبرت  التي  املارينز،  بدبابة  وثاقه  شد  خالل 

بعنف،  ه 
ّ

وجر ساعات،  قبل  الجمهورية،  جسر 

وسط صيحات وفرح الكثير من الناس الذين 

بينما  كثب،  عن  يحدث  ما  ليشاهدوا  تجمعوا 

كان ابو تحسني، ينهال ضربا بـ"نعاله" القديم، 

ر عن مشاعر 
ّ

على رأس التمثال، وكأنه كان يعب

الناس في تلك اللحظات!.

نعم لقد انتهى كل شيء!

التــي كان ينفذها الصرب ما أســفر عن كارثة إنســانية كبرى 

وســط أوروبا، وللمصادفة العجيبة فإنــه يتردد في هذه األثناء 

 عــن نائبــة وزيــر الدفــاع البريطانيــة أنابيــل جولدي 
ً
ونقــال

اســتعداد بالدها تزويد أوكرانيا بذخيرة وأســلحة اليورانيوم 

إلــى جانــب عدد مــن دبابــات تشــالنجر 2، وهذا ما ســارعه 

الرئيس الروســي فالديمير بوتــني بالوعد بالرد الحاســم في 

عمــق بريطانيــا، وذلك فــي الوقت الذي تســتضيف موســكو 

على أراضيها الرئيس الصينــي، لتتوالى بعد ذلك تصريحات 

املســؤولني الروس شديدة اللهجة املحذرة لعواقب هذا السالح 

د سماع اسم 
ّ

الذي قد يكون شــرارة اندالع حرب نووية، وبمجر

عاد إلى الذاكرة البشرية تلك املجازر البشعة التي 
ُ

ن ت
ّ

هذا املكو

ارتكبــت في البصرة جنوب العراق من ِقبــل قوات الناتو بقياد 

ميت 
ُ

أميركا وانكلترة التي قصفت الجيش العراقي في عملية س

عاصفــة الصحــراء عــام 1991م ودرع الصحــراء التــي تلتها 

مباشــرة كإجراٍء إلنهاء حرب الخليــج، وهو ما ترك في أذهان 

العراقيني جرحًا سيبقى نازفًا سنينًا طويلة راح ضحيته اآلالف 

طلقت على 
ُ
وأغلبهــم من األطفــال بإجمالي 944 ألف قذيفــة أ

أهداف عراقية.

 األذى و 
ّ

شــيطان العالــم األكبــر األميركــي ال يتوقف عن بــث

إلحاق الضرر بالحجر والبشــر تحت مسمياته املهترئة لحقوق 

اإلنســان، ونشــر العدالــة ليقنع ذراعــه اإلنكليــزي ببيع املوت 

باملجــان ألوكرانيــا لوضع العصي في عجالت روســيا والصني 

ال لتحويل شــكل النظــام العاملي 
ّ

الدائرة بشــكل متســارع وفع

الســائد، فتدوس بقدميها على كل من تسوقه أقداره ليكون في 

طريقها، فيدفع املدنيون قبل العســكريون الثمن الباهظ للعبة 

السياسة القذرة.

فقد كشــفت صحيفة آســيا تايمز الصينية فــي تقرير لها عن 

أنه عمليات تســليم هذه الذخيرة، التي تحتوي على اليورانيوم 

املســتنفذ، تعني أن القوات املسلحة األوكرانية باتت على وشك 

تنفيــذ هجوم على شــبه جزيرة القــرم، حيث اعتبــر التقرير 

جمع املعلومات من ِقبل املسيرة mq 9 التي أسقطتها روسيا في 

البحر األسود ما هو إال دليل على االستعدادات.

فــي الحقيقــة أن غضب موســكو مــن إرســال هذا النــوع من 

القذائــف ليــس لفعاليتهــا القويــة فــي اختــراق التحصينات 

واملدرعــات لكنــه لخطورتهــا على اإلنســان والتربة لعشــرات 

ر 
ّ

الســنني وهــذا يعنــي أن أوكرانيا وجــزءا من روســيا املصد

األول للعالــم للقمــح والحبوب، ســتغدو أرضــًا محروقة ملوثة 

باإلشــعاعات الســامة، واســتحالة عودة الحياة لها بعد انتهاء 

الحــرب، وعلــى الرغــم مــن الســجاالت الدائرة حــول درجة 

ب، إال أن الخبراء متفقون على وجود 
ّ

خطــورة اليورانيوم املنض

ي وإشعاعي كبير له، فعند استخدام هذا املكون الذي 
ّ

خطر سم

يعتبــر من نواتج احتــراق الوقــود النووي أي العــادم في صنع 

القذائــف وطلقــات الرصاص لزيــادة قدرتها علــى االختراق 

ــزه بالكثافة العاليــة التي تفوق 
ّ

لعدة أمتــار تحت األرض، لتمي

صالبة الفــوالذ بمرتني ونصــف وبأضعاف كثافــة الرصاص 

ب 1,7 وعنــد احتكاكــه بالفــوالذ ونتيجــة الرتطامــه بالهدف 

فالحــرارة العاليــة الناجمــة تــؤدي لالحتــراق فينبعــث منها 

جســيمات دقيقة للغاية من أكســيد اليورانيوم الســام واملشــع 

 رذاذ ينتقل عدة كيلو مترات في الهواء ليستقر في كلى 
ً
ال

ّ
مشــك

ورئتي اإلنســان فإما أن يســبب اإلصابة بالســرطان أو الفشل 

الكلوي أو التشــوهات الخلقية واإلعاقة للمواليد الجدد، وهذا 

ما أكدته املســوحات املختبرية اإلشعاعية التي أجرتها منظمة 

الطاقــة النووية العراقية عام 1993م بوجود نشــاط إشــعاعي 

فــي التربــة ذو تركيــٍز عــاٍل للراديــوم 226 ونظيــر الثوريــوم 

ـ234، ناهيــك عن الوفيات الكبيرة بســرطان الدم بني الجنود 

األوروبيــني الذين خدمــوا في البلقــان وحتى األمــراض التي 

 رافقت عناصر قوات الناتو والصحافيني الذين شــهدوا حرب 

الخليج. 

ن فإنه يعتبر عادمًا لعمليات 
ّ

وملــن ال يعرف الكثير عن هذا املكو

ب من الطبيعــي الذي يتكون من ثالثة 
ّ

إنتــاج اليورانيوم املخص

نظائــر هــي 234، 235، 238 وبمــا أن التخصيــب يكــون لرفــع 

نســبة النظيــر 235 إلى نســبة %90 وتقليل نســبة النظير 238 

للحد األدنى، لالســتخدام فــي املفاعالت النووية أو للســالح 

ــب لــه خــواص اليورانيوم 
ّ

العســكري، إذًا فاليورانيــوم املنض

الطبيعي نفســها إال أنه يحتوي على %60 من إشعاع الطبيعي، 

ونظــرًا ألن األخير والناتج عنه يحتويان علــى النظائر الثالث 

بنسب متفاوتة فهناك تشابه بالصفات الكيميائية بينهما.

على أي حال العالم على أبواب مأســاة إنســانية جديدة الغرب 

وأميركا لــه الدور األكبر فيها والدول العربية ســتردد صداها 

المحال. 
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زخر اليــوم الســادس من شــهر رمضــان الكريــم، بالعديد 

 الزمان، وشــهد الكثير من 
ِّ

ة علــى مر
َّ

من األحــداث التاريخي

الوقائع والفتوحات اإلســالمية، ومنها انتصار املسلمني على 

الصليبيني في مدينة الرها سنة 532 هجرية.

ها من أمهــات مدن إقليم الجزيــرة الواقعة 
ّ

وتعد مدينــة الر

بــني نهري دجلة والفــرات. وهي تقع بني املوصل والشــام إلى 

الشــمال من مدينة حلب، واسمها بالرومية أديسا، «وسكانها 

عــت أصولهــم ما بــني عناصــر ســامية قديمــة وغالبية 
ّ

تنو

 
ُّ

ســريانية منتمية إلى اآلراميني، وقد اعتنقوا املســيحية. وتعد

مدينة الرهــا أهم أمكنتهم الدينيــة والتاريخية». وكان الذي 

فتحهــا هو الصحابي عياض بن غنم ســنة 17هـ. وكان فتحها 

صلحًا «ودخل أهل ســائر الجزيرة فيما دخل فيه أهل الرهاء 

دعى 
ُ

من الصلح». وهي اليوم تحت ســيادة الدولــة التركية وت

(أورفا).

وقد وصفها الحميري في (الــروض املعطار) فقال: الرهاء - 

بضم الراء واملد - مدينة مــن أرض الجزيرة متصلة بحران، 

وإليها ينســب الــورق الجيد من ورق املصاحــف، وهي مدينة 

ذات عيــون كثيــرة عجيبة تجــري منها األنهــار، وبينها وبني 

حران ستة فراسخ. 

والرهــاء مدينة رومية عليها ســور حجارة تدخــل منها أنهار 

وتخرج عنها، وهي سهلية جبلية كثيرة البساتني والخيرات.

وقد احتــل الصليبيون الرها ســنة 1097م، ونظــرًا ألهميتها 

االســتراتيجية واالقتصادية والدينية، فقد أنشؤوا فيها إمارة 

صليبية كانت هي أولى إماراتهم في الشرق.

وكانت إمــارة الرها هذه أكبر وأخطر مســتعمرة صليبية في 

املشــرق بعد مملكــة بيت املقــدس، وكان خطرهــا يرجع إلى 

كونهــا أقيمت فــي عمق بالد املســلمني وليس على الســاحل، 

كبقيــة اإلمــارات الصليبيــة، وكان وجودهــا فــي داخل بالد 

 بني األتراك السالجقة 
ً
املسلمني قد جعلها تشكل حدًا فاصال

فــي كل من إيران واألناضول، من جهة، وبني العراق والشــام 

من جهة أخرى.. هذا من ناحية.

كمــا كانت هــذه اإلمارة، مــن جهة ثانية، مصــدر خطر كبير 

على الطريق البري املمتد من مدينة املوصل إلى مدينة حلب، 

وكان جوســلني (كونت الرها) يطلق قواته لإلغارة على بالد 

املسلمني القريبة من الرها.

 عما كان يقوم به جوســلني 
ً
ولــم يكن عماد الدين زنكي غافال

كونت الرها وقواته من تحرشــات واســتفزازات للمســلمني، 

لكنه ظل يترقب الفرصة املناسبة لتوجيه ضربة قاضية لهذه 

اإلمارة الصليبية املعادية. 

وهكــذا وضع عماد الدين زنكي مســألة تحريــر مدينة الرها 

 لذلك خطــة محكمة أحاطها بالســرية 
ّ

نصــب عينيه، وأعــد

ظهر أي سوء نية تجاه أميرها (جوسلني)، 
ُ

التامة، كما أنه لم ي

وذلــك لضمان نجاح الخطة وعدم فشــلها؛ ذلــك أن الكونت 

جوسلني إلى جانب شهرته بالغدر والقسوة واألطماع الواسعة، 

كان معروفًا بالدهاء والشجاعة والفروسية، ومتميزًا بالكفاءة 

القيادية واإلدارية.

وحينئــذ كان ســيتعذر على جيــش عماد الديــن مواجهة قوى 

الصليبيني مجتمعة، بطبيعة الحــال، كما يتعذر عليه اقتحام 

قلعــة املدينــة املعروفــة بحصانتها الشــديدة، ولذلــك، فقد 

قضت تلك الخطة بمباغتة املدينة على حني غرة.

ففــي نوفمبــر 1144م خــرج عمــاد الديــن زنكــي بقواته من 

مدينــة املوصل متظاهــرًا بغزو ديــار بكر الواقعــة في أعالي 

دجلــة، بعــد أن كان قد حيــل بينه وبينهــا في العام الســابق. 

ويبدو أنه كان يتابع بصورة ســرية تحركات الكونت جوسلني. 

وقد يكون ســبب اختياره لهذا التوقيت بالــذات هو علمه بأنه 

موعــد مغادرتــه إلى قاعــدة إمارتــه، إلــى إمــارة إنطاكية، 

قام فيها ســنويًا حســب 
ُ

لحضــور احتفاالت عيد امليالد التي ت
 

العادة.

، فمع خــروج عماد الديــن زنكي على رأس جيشــه من 
ً
وفعــال

مدينــة املوصل، غادر الكونت جوســلني مدينة الرها متوجهًا 

إلى إنطاكية وهــو في تمام االطمئنان علــى مدينته، وملا علم 

عمــاد الدين بأمر مغادرته، أرســل مباشــرة إلــى أمير حماه 

يطلــب منه توجيه قواته إلى مدينة الرها على وجه الســرعة، 

وما لبث هو نفسه حتى انحرف بقواته غربًا، فأطبق الجيشان 

(جيــش حماه وجيــش املوصل) علــى مدينة الرهــا في وقٍت 

واحد، وذلك في 28 نوفمبر 1144م، وأحكما الحصار حولها، 

وباشــر النقابون في العمل لفتح ثغرات في ســور املدينة تحت 

غطــاء الهجمــات التي كانت تشــنها القوات اإلســالمية على 

حامية املدينة.

وقد اســتمر الحصار 4 أســابيع كان الكونت جوسلني قد علم 

خاللهــا بمــا تتعرض له قاعــدة إمارته، فعــاد أدراجه إليها، 

لكنه لــم يجرؤ على االقتــراب منها، ولجأ إلــى قرية مجاورة 

علــى الضفة الغربية للفــرات تدعى «تل باشــر»، ومكث فيها 

منتظــرًا وصــول املدد مــن إمــارة إنطاكية ومــن مملكة بيت 

املقــدس، إال أن الجيــوش الصليبيــة وصلــت بعــد أن كانــت 

الجيوش اإلسالمية قد اقتحمت املدينة ودخلتها عنوة.

وقــد كان تحرير مدينة الرها أعظم انتصار حققه املســلمون 

 جاؤوا إلى املشرق اإلسالمي.
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فادخلوها بسالٍم آمنني.

شــر جنوب العاصمة، 
ُ

وفي قرية أم ع

تمســك هذه املــرأة الســودانية بلوح 

ح صغير وتبسط عجينة 
ّ

خشبي مسط

صنع منها هذا املشروب 
ُ

الذرة التي ي

املحلي، فوق سطح اإلناء الساخن.

وتقــول عبــد الغني وهي ترتــدي ثوبًا 

ســودانيًا تقليديًا برتقالي اللون "لقد 

ورثنــا (مشــروب) الحلــو املــر مــن 

أمهاتنا وجداتنا".

وتضيف املــرأة البالغــة 43 عاما أنه 

عتبر املائدة فارغة 
ُ

"مشروب أساسي ت

من دونه".

على الرغــم من الحيــرة التي يوحي 

بها اسمه، إال أن السودانيني يعتبرون 

هذا املشــروب املكافأة املنعشــة التي 

يســتحقونها بعــد نهــار طويــل مــن 

الصيام.

واعتادت السودانيات في شهر صوم 

املســلمني، بحســب مــا تؤكــد عبــد 

ة لتجهيــز 
ّ

الغنــي، أن يجتمعــن ســوي

املشــروب وتوزيعه في ما بينهن على 

أسرهن.

وتشــير عبد الغني التي كانت جالسة 

مــع بعــض النســاء للمســاعدة فــي 

تحضيــر املشــروب، فيمــا أطفالهن 

يلعبــون حولهــن، إلى أن النســوة في 

هــذا   
ّ

بأنفســهن ــرن 
ّ

يحض ال  املــدن 

 
ّ

املشــروع، لكن "ال يزال يتعني عليهن

تقديــم (الحلو املــر) علــى املائدة.. 

فيشترينه جاهزًا".

 تحضير 
َّ

وتوضح الشابة السودانية أن

هذا املشروب يبدأ قبل انطالق شهر 

رمضــان بأســابيع عــدة، إذ يتعــني 

حصــد الــذرة النابتــة وتجفيفها في 

الشــمس، ثم طحنها قبل مزجها مع 

توابل معينة مثل الحلبة أو الكمون.

نقــع الخليــط أليام مع الســكر 
ُ

ثــم ي

واملــاء، قبــل االنتقــال إلــى مرحلــة 

التقليب على النار.

غمر في 
ُ

بمجرد أن تبــرد العجينــة، ت

نقع مجــددا حتى ينتج 
ُ

املــاء البارد وت

عنها مشروب أحمر داكن اللون يشبه 

قدم باردا حتى يساعد 
ُ

ه ي
ّ
الشــاي لكن

في تخفيف حدة املناخ الحار الجاف.

ويتوقع خبراء املناخ أن يكون السودان 

من بني أكثر خمســة بلدان في القارة 

تبعــات  جــراء  تضــررًا  االفريقيــة 

االحترار املناخي بحلول نهاية القرن 

الحالي.

وحدهــم  الســودانيون  يتباهــى  وال 

بصناعــة "الحلــو املــر" وتحضيــره، 

فقد وصل االهتمام به إلى الســفارة 

األميركيــة بالخرطــوم التي نشــرت 

على حســابها على تويتــر صورا عن 

فعاليات يوم خصصته لهذا املشروب 

الوطني.

 نعلم 
ْ

وتقــول عبــد الغنــي "يمكــن أن

بحلول رمضان هنا عند شــم رائحة 

(الحلو املر) تفوح من املنازل".



ة، التي 
َّ

نتها بعد الفطور.. مســاء الخميس املاضي.. أول ليالي القشــلة الرمضاني
ّ

نثــر الربيع قصاصات ورق، دو

تنظمهــا وزارة الثقافــة بالتعاون مع أمانة بغداد وصنــدوق تمكني ورابطة املصارف األهليــة العراقية. جمعت 

رها؛ ففاحت بركة رمضان وعطر الربيع.
ّ

األوراق واحدة.. واحدة؛ ألحر

، مبكرًا بساعتني عن موعد افتتاح فعاليات اليوم األول من ليالي رمضان التي ستمتد 
ً

وصلت في السابعة مساء

 طفل صائحا: "شــاي أبو الهيل.. حار وطيب" وســط محالت القرطاســية وبســطات 
َّ

طيلة الشــهر الفضيل. مر

ة ولعــب األطفال، والدوملة، والجبس، والعصائر.. قطع فاكهة تدور بتســارع 
َّ

األقــالم والدفاتر واألدوات املكتبي

في خالطات تحيلها شرابًا سائغًا وقطع زينة، وقهوة، وشاي، ودوندرمة، وفخاريات، ومخرمات، وحلي كاذبة.. 

شبه ومسبحات وعطور تفوح بخورًا غازيًا يمأل الفضاء.

A L S A B A H
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ة في 
َّ

ــة االنطباعي
َّ

ينتهج محمود فهمــي الواقعي

مشغله التشكيلي، فهو على الرغم من ميله نحو 

الكاريكاتوريــة فــي أعماله إال أنــه يراها حالة 

ة تعيد للرســم أثره العميق، كما أن املشهد 
َّ

حيوي

العراقــي واختــالف نوعيات التلقــي بعد 2003 

جعلته يفكر بترسيخ هذا التوجه في مسيرته.

يعد محمود فهمي عبود الذي ولد عام 1962 في 

مدينة بابل واحدًا من أهم الفنانني التشكيليني 

لته 
ّ
ــة أه

َّ
ــة فني

َّ
العراقيــني، إذ يمتلــك خصوصي

ة، إذ 
َّ

ــة الدولــة العراقي
َّ

لكــي يكــون فنــان مئوي

تحولت أعماله إلى ايقونــات تمثل تاريخ الدولة 

العراقية، ملا تحمل من رمزيات تاريخية وألوان 

من البيئة العراقية.

فهمــي الــذي انضم إلــى العديد مــن املعارض 

فــي  شــخصية  معــارض   4 وأقــام  املشــتركة، 

مســيرته الفنية، كان آخرها معــرض بوليڤارد 

بغداد وســط حضــور رائــع واهتمــام كبير من 

ة كافة. 
َّ

الفئات العمري

ومــن علــى قاعــة the gallery  عــرض فهمــي 

د فيها عوالم الطبقة الوسطى 
ّ

لوحاته التي جس

ــة عبر معالجات وأنمــاط خرجت عن 
َّ

البغدادي

ي وديناميكي. 
ّ

املألوف وجاءت ذات طابع حس

 "نجاح 
َّ

وقــال محمود فهمــي لـــ "الصبــاح"، إن

ادِه، فمــا أن أعلنــت عن 
ّ

املعــرض ارتبــط بــرو

االفتتــاح حتــى توافــد الجمهــور الــذي يبــدو 

وكأنه متعطش للفن التشــكيلي، ومما أســعدني 

االهتمام الــذي أبدته األســر العراقية وطالب 

الفن، ويبدو هذا الشغف في الفن ال يقتصر على 

الرسم فحسب، فقد الحظت أن قاعات املسرح 

والسينما بدت جامعة ملختلف الطبقات".

فنــون  ماجســتير  علــى  حصــل  الــذي  فهمــي 

الجميلة من أكاديمية خاركوڤ للفنون الجميلة 

والتصميــم- اوكرانيــا، بني عــام 1991 - 1997 

ومــارس مهنــة التدريس فــي أهــم الجامعات 

العربيــة والعامليــة، كان مــن بينهــا النرويــج، 

واإلمــارات، وكنــدا، يــرى أن الفن التشــكيلي 

بحاجة لصقل املواهب  أكاديميًا. 

ــا منذ أن تلمــذت على 
ً
وأضــاف: وجدتنــي فنان

الذيــن  التشــكيليني  االكاديميــني  ِكبــار  يــد 

نعي فنيــًا، وقد كان مــن بينهم 
ُ

أســهموا في ص

فتكور چــاوس، وفالديمير غنودســكي، ومارك 

قسطنطينبولسكي. 

الفنانــون بحاجة لإلملــام بالشــكل العلمي عن 

الظــل، والضــوء، والتكويــن وأساســيات فــن 

الرسم.  

 العالقــة بني املوهبة والدراســة 
َّ

وأشــار إلى أن

ة تشــبه كثيرًا ارتبــاط القراءة بمهنة 
َّ

االكاديمي

 
َّ

الكتابــة، كيــف يكتب مــن ال يقــرأ؟، "وأظن أن

ــة فــي العــراق، 
ّ

ــة األكاديمي
ّ

املؤسســة التعليمي

ال تــزال غيــر قــادرة علــى مواكبــة الحداثــة 

وأنظمتها"، وفقًا لتعبيره. 
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ال تزال أعمال األديب والفيلســوف "الفرنســي - الجزائري" 

م واســتقى دروس الحرية مــن حياته 
ّ
ألبيــر كامو الــذي تعل

ة بالجزائر، محــط اهتمام 
ّ

ة فــي حــارات شــعبي
ّ

الشــخصي

الكثيــر من الباحثــني والنقــاد واملتابعني في زمــن العزوف 

عن القــراءة، فالقصص والروايات التي تحمل نواة فلســفة 

ة 
ّ

ك بجمالي
ّ

رشــد للتمس
ُ

ة، ت
َّ

ة إلى العبثي
َّ

انتقالية من الوجودي

ه وعبر 
َّ
الحياة كفرصة فريدة وقضية اإلنسانية املقهورة، كأن

عبر جميع حواجــز عصره، ليرتكز 
َ

ة ي
ّ

أفكاره ورؤاه الفلســفي

ة 
َّ

ة على أهم القضايا املعني
ّ

 أطروحاته ودراساته الفلسفي
ُّ

جل

باإلنسان وهي الحرية والعدالة. 

كامــو الــذي حصل علــى جائزة نوبــل لآلداب ســنة 1957م 

ة الهادفــة إلبراز الحريــة كركيزة 
ّ

يلخــص أفكاره الفلســفي

أسياسية لبنية الفلسفية العبثية من خالل إبداعاته األدبية.

رواية على صغر حجمها الذي ال يتجاوز مئة وبضع وثالثني صفحة من القطع املتوســط، إال أنها تضعنا تحت ســيل من املعرفة 

اللغويــة والتاريخية واألســطورية دون أن تنســى في طريقها التوقف عند ملمح صوفي هنا وبيت شــعر هنــاك، توظفها لخدمة 

س الحب 
ّ

مســارها املمتع واملثير واملشــحون بعدة مســتويات من الخطاب الذي تريد أن تقوله. "ظل األفعى" ليوسف زيدان، تكر

 بنصيبها مــن التقديس والتدنيس.  من أول جملة 
ْ

 به األنثــى العالم، لتؤكد على أصالة األنثى، رغم أنها حظيت
ْ

مفهومــًا أنجبت

في الرواية وهي ( آخرتها إيه يا عبده ياغلبان) إلى دراما األحداث التي تتوالى ندرك أن ثمة هوة تتســع رويدًا رويدًا  بني عبده 

وزوجته سليلة الحسب والنسب حفيدة الباشا  الذي أغفل الكاتب أسمها لصالح "نواعم" وهي صفة أحب عبده أن يطلقها عليها.

17

16

Tue. 28 . Mar . 2023 Issue No. 5646 2023 28ch.editor@alsabaah.iq

15



A L S A B A H  N E W S P A P E R14

  

 واملتقاطعة طوال وعرضا مع النهر، الذي اعتاد 

عبــد الرحمــن الصغير أن يجلــس على ضفته، 

ليرســم خربشــاته األولــى.. النخيــل والزوارق 

الصغيــرة التــي يصنعها صابئــة املدينة الذين 

النهــر  عنــد  القــوارب  بصناعــة  تخصصــوا 

وصياغة الفضة.

كان بســتان عواشة يســحره وســوق الناصرية 

القديــم عندمــا يقاد وهــو صغير اليه يشــعره 

بالدهشة، لكن ذاكرته كانت تختزن شخصيات 

املدينة املهابة والشعبية مثل (جودي).

 أن تفوقــه عن ســواه بإمســاك ريشــة 
َّ

وال شــك

الرسم أو صله إلى أبواب معهد الفنون الحميلة 

ببغــداد عــام 1957، وهو املعهــد  الفني الوحيد 

في العراق آنذاك، الذي يقبل خريجي الدراسة 

املتوســطة، ويمنحهــم الدبلــوم فــي التشــكيل 

واملسرح واملوسيقى بعد دراسة خمس سنوات.

كان مــن زمالئه مــن أهل الناصرية في قســم 

املســرح  الفنانني عزيز عبــد الصاحب املؤلف  

واملخــرج واملمثــل البــارع، ومحســن العــزاوي 

(دكتــوراه املســرح في مــا بعد)، لكــن زمالءه 

فــي فــرع الفنــون التشــكيلية كان منهــم أبرز 

رسامي العراق الشــباب حينئذ: رافع الناصري 

وهاشــم ســمرجي والخزاف طــارق ابراهيم، 

وكان معهم شــقيقي هاشــم، الــذي كان مميزا 

لكنه تــرك املعهد بعد عــام ملتحقا بالدراســة 

 الرســم هواه 
َّ

اإلعداديــة ليصبــح محاميا، ظل
 

األول.

املهــم أن عبد الرحمــن قد اختزن مــن بغداد 

الكثيــر ويومياته فــي (عيون فــي الحلم) التي 

تكشــف عن ســهراته املرحــة مع أحمــد العيد 

الحقيقيــة  الشــخصية  تصــور  ال  ومغامراتــه 

بورتريــت   العيــد (وكان عبــارة عــن  ألحمــد 

للمؤرخ املســرحي أحمد فياض املفرجي)، وال 

الشــخصيات األخرى التي ظهرت في (عيون) 

وفي روايات (الوكر) وسابقتها (األنهار) مثل 

املذيع عبد اللطيف السعدون ودكتور الصحافة 

اللصيــق به وهو خالــد حبيب الراوي.. وســائر 

زمرة الفن واألدب مثل الشــهيد أبراهيم زاير 

وسواهم.

لم تشعل عبد الرحمن األسماء، بل كان مأخوذا 

بمنهــج هــذه الشــخوص الحياتــي.. يأخذ منه 

ويضيــف اليــه فــي (القمــر واألســوار)، وفي 

(األنهــار) التــي طغــت فيها شــخصية صالح 

كامــل البطــل.. الرســام الــذي صنــع ملحمــة 

جلجامش الناصري ابن أوروك من جديد.

كانت (الوشــم) عام 1972 هي املفتتح الروائي 

األول الذي كســر تابوات الخــروج على املألوف 

السياســي العقائدي وانتشال الفرد الذي ضاق 

بتقاليد القبيلة السياســية، فتمرد عليها وكتب 

نشيجه السياسي املتمرد ليتصالح مع ذاته  في 

األقل.

فــي (القمــر واألســوار) و (خطــوط الطول) 

و(نحيب الرافدين ) تجد بيروت حاضرة كما 

تونس وبغداد (وهي مدن أقام بها وســحرته)، 

 مدينتــه األثيرة التي 
ُّ

لكــن (الناصرية) تظــل

عــاد اليها دوما، ليمنحها حبــه الدائم ويطلب 

املغفرة منها النه تركها فترات الى مدن اخرى.

عبد الرحمن مجيد الربيعي هو ابن هذه املدن، 

التي شــدته إليها وســحرته عواملها ودهاليزها 

الفنيــة والعاطفيــة،  لتصنع منــه ذلك الكاتب 

الدرامــي املرموق، الذي قــدم لألدب العراقي 

الكثيرممهورا ببصمته الخاصة.
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ليــس  األفــكار  ملصداقيــة  األمثــل  املحــك 

طابقة مع الواقع أو تضخم عدد املوالني لها 
ُ
امل

مثل حياة صاحبها، 
ُ

فحسب، بل إلى أي مدى ت

 الفكر ال ينفصل أبدًا عن الخط السيري، 
َّ

ألن

ظم 
ُ
 في الن

َّ
ومن هنا نفهم ما قاله نيتشــه بأن

 ال يمكن 
ٌ

 ثمــة شــيء
ْ

الفلســفية التــي تهــاوت

دحضه، وهذا الشيء هو العنصر الشخصي 

تابعني باســتمرار. ومن 
ُ
 اهتمام امل

ُ
الــذي يثير

 االنتباه إلــى مؤلفات 
ُ

 ما يجــذب
َّ

املعلــوم بأن

 
ُ

صاحب «جينالوجيا األخالق»، هو التشــابك

بني حياته الشــخصية وتحوالته الفكرية في 

 تفاصيل الحياة 
َّ

ختلفــة. عليه فــإن
ُ

مراحل م

اليومية ألصحاب املشــاريع الفلسفية ال تقل 

أهميــة وقيمة عــن اختراقهم للمحــدود في 

 غير مطروقة في 
َ

التفكير واكتشافهم ملناطق

االشتغال املعرفي، فاملصدر الحقيقي لنشوء 

، من خالل 
ُ

 إدراكه
ُ

األفــكار هو الواقع وما يتم

املواكبــة للحــراكات املحمولــة بنــواِة ما هو 

 على هذا 
ُ

 عن السائد. فاألهم
ُ

جديد ومختلف

 املتأمــل في مواقف 
ُ

الصعيد هــو ما يالحظه

الفالســفة مــن الغرابة املســكونة في طبيعة 

 طاليس الذي 
ُ

حياتهم. فكان الفيلسوف األول

، وهو يمشــي ناظرًا إلى الســماء 
ُ

أثــار تعثــره

ســخرية الفالحة التي أطلقــت ضحكة على 

 بالتهكم أنى لك 
ُ

ما رأته، ولســان حالها يقول

يــا طاليــس أن تعلم أســرار الســماء وأنت ال 

 أن ترى موطئ قدمك.
ُ

تستطيع

ة
َّ

الجدلي

ال تنتهــي قصة طاليس عند هذا الحد. بل هو 

قد تعرض لالستهزاء بسبب مالبسه القذرة 

 ميلوس 
ُ

 ســكان
ُ

ومزاجه املشــتت، فقد قارنه

بالثعلب حســب رواية أنطونــي ماكغاوان في 

ه قد 
َّ
كتابه ”كيــف تلقن كلبك الفلســفة؟“ ألن

دأب علــى انتقــاِد أولئك الذين ال شــغل لهم 

ســوى تراكم األموال وإدارة األمالك فسبب 

هــذا املوقف املناوئ للثروة بنظــر العامة هو 

 عليه بالثروة، 
ُ

 في ما يدر
ُ

أن الفيلسوف يفشل

حمــل على من ال 
ُ

لذلــك ال خيار له غيــر أن ي

يســتهويه إال املــال واملكاســب املاديــة. لكــن 

طاليــس قد اســتفاد مــن معرفتــه بالرصد 

 املواتي 
ُ

 ما يكون عليه املناخ
َ

الجوي ليســتنبط

جميــع  بشــراء   
َ

فبــادر الزيتــون،  ملحصــول 

معاصــر الزيتــون، وبهــذا تمكن مــن وضع 

األجِر الذي يريده وكسب مبالغ طائلة. 

 في طاليس ليس غرامه بالســماء 
ُ

إذًا األهــم

وحركة األفــالك وال تنبوئه بخســوف القمر 

 أصل األشــياء ماء، بــل مرونته 
َّ

أو قولــه بــأن

بالتخلي عن عباءة الفيلســوف مؤقتًا عندما 

 التجاهل 
َّ

تحــداه أهالي ميلوس، ما يعنــي أن

للريبــة الناشــبة لــدى العامة بشــأن جدوى 

االشــتغال املعرفــي أو العلمــي واالعتصــام 

قنعــًا بل  
ُ

بالبــرج العاجــي ال يعــد تصرفــًا م

 الخالصات 
َ

يســتدعي املوقف هــذا تحويــل

 
َّ

الفكرية إلى أدواِت فاعلــة لتثوير الواقع. ألن

 
َّ

د
ُ
ســتقاة من التجربــة الحياتية الب

ُ
األفكار امل

 واضحة على املســتوى 
ُ

أن يكون لهــا مفاعيل

 التراوح في التجريد حجاب 
َّ

الواقعي وإال فإن

للبصيرة.

موت سوريالي

 إلى شــخصية 
ُ

 عــن الغرابــة يحيــل
ُ

 الــكالم

فلســفية مثيرة للجدل بتقشــفها من مباهج 

 نحو 
َ
الحياة وانشقاقها عن كل ما يشد الفرد

 ديوجني 
َ

التعلق باملظاهر واألعــراف. فاختار

البرميــل مكانــًا لإليواء إليــه. واألغراب من 

 أثينا في وضح 
َ
 شــوارع

ُ
ه كان يجــوب

َّ
ذلــك أن

 عن 
ُ

ســأل
ُ

 قنديله وعندما كان ي
ً
النهار حامال

 عن 
ُ

: أبحث
ً
 قائال

ُ
 عنها يرد

ُ
الضالة التي يبحث

 الســيناريو األخير 
ُ

اإلنســان. وطبعت الغرابة

لســيرة ديوجــني الكلبي فهو قد مات حســب 

بعض الروايات بسبب التسمم الغذائي، كما 

ه قد حبس 
َّ
تقــع على مروية أخرى مفادها بأن

 الرواية 
َّ

أنفاســه إلى أن فارق الحيــاة غير أن

األنســب أكثر من سواها لشــخصية ديوجني 

هي مــا تذهــب إلى أن الفيلســوف قــد مات 

بعضة كلب كان يطعمه. 

 إلهًا 
َ

 إليــه إيمبيدوقليس بــأن يكون
َ

وما طمح

 
َّ

ه في مصاِف فالسفة الغرابة. يروى بأن
َ

يضع

 على نفسه صفاٍت 
َ

هذا الفيلســوف قد ســبغ

 بأن املــوت ال يفتــرس به، لكن 
َ

إلهيــة وتوهم

ه 
َّ
 وأصبح عجــوزًا وأدرك بأن

ُ
 به العمــر

َ
تقدم

 
ُ

قاب قوســني أو أدنى من املــوت لذلك يهرب

 
ُ

 البركان يصدر
ُ

، حيــث
ً

إلى جبل إيتنا خلســة

حممًا. وألقى بنفســه في فوهــة النار مقتنعًا 

 ألوهيته. ولكن لســوء 
ُ

 تواريه التــام يؤكد
َّ

بأن

حظه قد تم العثور على إحدى فردتي حذائه، 

 مجدًا إلوهيًا 
َ

 حلمه بأن يكسب
َ

وهذا ما أصاب

بعد اختفائــه في املقتل. يضيف هيراقلطيس 

بمواقفه االستعالئية حلقة أخرى إلى املشهد 

الغرائبــي في عالم الفالســفة فهــو رأى بأن 

 اإلنسان ال ينزل 
َّ

 بأن
ٌ

، مؤمن
ُ

أصل الوجود نار

 العالم في حركة 
َّ

في النهر مرتني، ما يعني أن

دائمة وهو يقول بإحدى شذراته“ ال تلوموا إال 

قصر نظركم إن ظننتم أنكم تبصرون أرضًا 

 هذا الفيلسوف 
َّ

ثابتة في بحر الكون“، غير أن

كان موته مثيرًا وسورياليًا، فقد أراد معالجة 

معاناته من االستسقاء، إذ لطخ نفسه بروث 

 بأنه يقضــي على رطوبــة زائدة 
ً
البقر آمــال

حسب مروية أنطوني ماكغاوان، فإذا بزمرة 

من الكالب يلتبس عليها األمر وتلتهم جسده 

 ســقراط أيضــًا ال تخلو مــن الغرابة. 
ُ

.فحياة

 لفيلسوف أثينا أن يفلت بنفسه من 
ُ

كان يمكن

املوت حسبما يذكر ذلك، والكالم على عهدة 

 على 
ُ

 القانــون اليونانــي ينص
َّ

ماكغــاوان ألن

 
ُ

 املــدان بعدمــا يصدر الحكــم عليه يمكن
َّ

أن

لالدعاء والدفاع اقتراح العقوبة. 

إذًا لــو كان ســقراط قــد اختــار الغرامــة أو 

ــه اقترح أن 
َّ
النفــي، لتفادى اإلعــدام غير أن

يحظــى بوجبات مجانيــة على نفقــة الناس 

مكافــأة له علــى مشــروعه التثقيفــي. يذكر 

 حتى سوء نصيبه 
ُ

 ســقراط كان يتفلســف
ْ

أن

 عن ســبب اختياره 
َ

ــِئل
ُ

في الزواج، عندما س

”زيتيــب“ شــريكة لحياتــه، مع أنهــا عرفت 

بلســانها الســليط فأجــاب فيلســوف أثينــا 

بــأن علــى مروضــي الخيــول ترويــض أكثر 

الحيوانات جموحًا.

صك الحرية

 سيرة الفيلسوف الرواقي إبكتيتوس عن 
ُ

تعبر

التضافر بــني املنهاج الفلســفي والتحديات 

الحياتيــة، فهو قــد ذاق مــرارة العبودية، إذ 

تــم ســوقه إلى رومــا، وهنــاك بيــع، غير أن 

صاحــب ”املختصر“ يكتســب صــك الحرية 

 مــن مواجهــة 
ُ

بنبوغــه الفلســفي، ويتمكــن

ظروف قاهرة بمناعته النفسية. فكان سيده 

إيافروديتوس  نكل به وعذبه بطريقة غريبة، 

حيث وضع رجل الفيلســوف فــي آلة التدوير 

 فعلــه، وما مــن أبكتوتيوس إال أن 
َّ
مترقبــًا رد

قال ستكسرها. 

وفــي ذلك صــورة واضحة لتحمل الشــدائد 

والتجلــد، وقبلــه كان الطاغية ديونيســيوس 

 علــى أفالطون غضبًا جنونيًا بســبب 
َ

غضب

آرائه الفلسفية واألخالقية، حتى أنه عرضه 

في ســوق النخاســة للبيع، ولوال انيســاريس 

القورينــي الذي افتداه لكان مصير مؤســس 

األكاديمية ينتهي إلى العبودية. 

توقــع األطبــاء بــأن الطفــل الــذي ســيؤرخ 

الحقًا ملرحلة مفصلية في مســيرة الفلســفة 

 مبكرًا.
ُ

بفتوحاته املعرفية يموت

ه ورث الشــحوب وضيــق التنفس من أمه 
َّ
 ألن

األمر الذي حــدا برنييه ديــكارت أن يمضى 

معظم أوقاته، وهو فــي الفراش كان منهمكًا 

محــاورًا  الكالســيكي  األدب  قــراءة  علــى 

النبالء الطاعنني في الســن وعندما يســافر 

إلــى باريس يســتفيد هنــاك مــن درايته في 

الرياضيــات ليكســب ربحــًا وفيرًا فــي لعبة 

القمــار، وبذلــك لــم يعــد قيــد التجريد في 

تعاطيه مع العلوم والفلسفة. 

أما مواطنه ســارتر فــكان مغرمًا بالرحالت 

والســفر. ولــم يكــن محتفظًا بأي شــيء من 

مقتنياتــه خــالل أســفاره، حتــى كتبــه كان 

يتخلــى عنهــا ومــا أراد االحتفــاظ بشــيء 

ســوى قلمه وغليونــه، ألنــه كان متعلقًا بهما 

وكتب يقول ”همــا البعيدان في يــدي“، ربما 

 شــوبنهاور وصل ســوء 
َّ

 بأن
ُ

 املتابع
ُ

يســتغرب

ظنه بالبشــر إلــى درجــٍة كان يحجز مكانني 

 في عزلته. 
ٌ

فــي املطعم، حتى ال يشــاركه أحد

إذًا فإن الفالســفة لهم وجــه آخر وهواجس 

واهتمامات خاصة. 

 جانبًا 
ُ

وما ينطوي عليه سجلهم الفكري يمثل

من شخصيتهم تابعة لألهواء واألمزجة. 

 
ُ

وأخيــرا نعــود إلــى نيتشــه الــذي كان يؤكد

بــأن كل فيلســوف عظيــم قد كتــب نوعًا من 

املذكرات الال إرادية غير الواعية. ويجدر أن 

يقفل هذا املقال بنهاية غرائبية للفيلســوف 

خريســيبوس، الذي فارق الحياة إثر اصابته 

 من 
َّ

بنوبة هســترية مــن الضحك ويبــدو بأن

الضحك ما يقتل كما الحب.

 بنا اإلشارة 
ٌ

 ونحن نتحدث عن الغرابة، جدير

إلى القس الفرنســي ”موسليه“ وهو قد خدم 

األكليروس بالتفاني، لكن عندما توفَي قد تم 

 فيهــا اإللحاد ويعبر 
ُ

اكتشــاف مذكراته يعلن

 جميع املســتكبرين 
َ

 يشــنق
ْ

عــن تمنياتــه بأن

 واإلقطاعيني على هذه األرض بأمعاء الكهنة

والزبانية.

أقفاص هي هذه الحياة، حبســنا فيها ببيــوت مغلقة على 

ستشــر فيهــا، ورغــم ذلك فهــذه األقفاص 
ُ
عالقــات لم ن

ا كما تقفر من معانيها، «أقفاص 
ً

تفرغ من أناســها تدريجي

فارغــة»،  لفاطمــة قنديل عنوان مركب علــى درجة عالية 

مــن الحرفية فــي العمل الفائــز بجائزة نجيــب محفوظ 

لعــام2022» مــن إصدار الكتــب خان لعــام 2021،  عنوان 

أشــبه بمســبار يشــير إلى فحوى النــص فــي مخاتلة من 

الكاتبة عندما أردفت في االستهالل الالحق «ما لم تكتبه 

فاطمــة قنديــل» ممــا يوحي بســرانية خاصــة بينها وبني 

ا، إخفاء 
ً

ا مراوغ
ً

القارئ، حيث هذا النفي يلعب دورا تأكيدي

ا له في أرجوحة املتناقضات التي 
ً

لدورها في بيانه وإظهار

أجادت اللعب بها، ولربمــا أرادت باألقفاص الفارغة تلك  

العالقــات التي تكبلنــا وتربطنا بهــا، وهي عمليــًا فارغة 

أو يأتــي زمن تفرغ  من معناها.يشــير النص إلى ما ســمي 

بالكتابة الســيرية التي تشمل: )الســيرة، السيرة الذاتية، 

اليوميات، أدب الرحلة، الســيرة الروائيــة، قصيدة النثر 

الذاتية، املذكرات واالعترافــات) فهو يتراوح بني الرواية 

واليوميات وكتابة السيرة الذاتية بكل ما فيها من انكشاف 

وتعــري كنــوع من حضور الذاكــرة التي ال يمكــن أن تكتب 

بضمير الغائب كما ردت على ناشــر الكتب التجارية، وهي 

ليســت بالضرورة نوع من التوثيق وإنما هي الشــفافية في 

تصويــر االنفعــاالت واملواقــف الشــخصية بــال ادعاءات 

النبل الزائف أو اإليثار والتضحية الفائضة عن الضرورة 

إذ تتكاثــف ذاتها مــع ذوات اآلخرين مزاوجة بني الســرد 

الروائي وسرد سيرتها الذاتية، كأسلوب تجريبي في  محو 

الحدود بني األجناس األدبية في أحد أشكال تجلي الحرية 

اإلبداعيــة وهــروب مــن التصنيف عبــر تهشــيم الحبكة 

والتشــظي الزمني أو عدم ســير الزمن بشكل خطي  فهي 

تســلط الضوء على بؤر الذاكرة مقتفية معانيها، فالتذكر 

مفتاح للكثيــر من املحطات واألفكار  لتكون صوت الصدق 

والبساطة في اإلضمار واإلخفاء، في البوح بضجيج الروح 

وما يعتمل في األعماق واألســئلة الجارحة: أبهذه البساطة 

نســتطيع إخراج حياتنا أســرارنا إلى العلــن ونجعلها على 

مــرأى من اآلخريــن، نعم هي تنــكأ جراحهــا الذاتية في 

كشــف عن مواجعها والبــؤر املؤملة في صفحــة حياتها في 

دمج غير ملحوظ بــني املتخيل والواقعــي، فواقعية مرض 

ا 
ً

أمهــا والضغــوط االجتماعية املطبقة على النســاء عموم

جــرى التقاطها بدقة بالغة ودمجها في النســج الســردي 

للنص، وهي باختصار الحياة املمتدة التي يمكن أن تســير 

بال توقف في رصد  وضع النساء بمجتمع ذكوري بأكثر من 

نموذج (أمها؛ خالتها؛ نفيسة الشــغالة؛ الصديقة رئيفة؛ 

زوجة األخ) 

فقد رصدت  بدقة التفكك األســري وكشفت نوازع األفراد 

الخفية مما قــد يعتبره البعض نوعا من الهتك ألســرار ال 

يجب الكشف عنها، ولكن حسب رأيها ماذا يكون األدب إذا 

ا لكل ما هو سائد وراسخ، فاألب واألم 
ً

ا وتمزيق
ً
لم يكن هتك

وبقيــة االخوة انتهوا كل في غرفــة وكل منهم يأكل بمفرده 

بإشــارة للتفــكك االجتماعــي، الــذي رافق بيئــة الطبقة 

املتوســطة وانهيارها نتيجة الضغط املعيشي الذي يقودها 

ــا إلى أســفل القــاع االجتماعي، 
ً

تدريجي

فحتــى فاطمــة الراوية نفســها فكرت 

بأعمال كثيرة قبل أن يتسنى لها إكمال 

دراستها الجامعية. 

ببصيــرة نافــذة اســتطاعت فاطمــة 

قنديل أن ترى اإلنســان فــي حيرته؛ 

وضعفــه؛ وتوقــه؛ وقوته؛ ففــي حالة 

الضعــف اإلنســاني نكون أشــخاصا 

آخرين ظهــرت في حالتهــا باللجوء 

ا على نفســها 
ً

إلى الله، وأخذها عهد

أال تقــرب الخمر ما دامــت والدتها 

حيــة في رصــد وضعهــا بمــا يتعلق 

وعالقاتهــا  كإنســانة  بحياتهــا 

االجتماعيــة تقــول: «بعــد أن ماتت 

أمــي، لم أعــد أجلس في الشــرفة 

ا 
ً
ا، وذات صبــاح فوجئت بالحوض وقد صــار مخزن

ً
كثيــر

ألقفــاص دجاج فارغة، حملها أحدهــم، كغنيمة، ليخبئها 

هنــاك، عشــرات مــن األقفاص، املكدســة فــوق بعضها، 

احتلت كل املســاحات بني الشرفة الصغيرة، وسور البيت، 

حني رأيتها جن جنوني، وأدركت أن البيت صار مســتباحاً  

كأنه مهجور، و كأن ال وجود لي فيه»  البيت؛ الدفء؛ األلفة؛ 

الحب؛ مفاهيم تتســرب من معانيها، فاألحالم املجهضة 

ــا واألم 
ً

قدر للجميع: األب الذي كان يحلم أن يكون مهندس

التــي طمحت أن تكون كاتبة  واالبن األكبر الذي فشــل في 

دراســته، واالبن اآلخــر الذي انكفأ إلــى خالصه الفردي 

عندما جعلتــه العالقات املادية بعيدا عــن عائلته وأفكاره 

وقناعاته

تحمــل علبــة الشــوكوالته ذكــرى واهية مفترضــة لطيف 

ســعادة حملها املــذاق الحلو املميــز بالنســبة لطفلة تعبر 

ســنواتها األولى كمفتاح تتذكر من خاللــه ذكرى وذاكرة 

وأحــداث في ما يشــبه الزهو بالزمن، الــذي قدر أن يؤتى 

بها إلى البيت بسبب من مكانة األب املعلم القدير، والحال 

الذي تراجــع إليه، والخجل من ســكره وهــو األب املكافح 

الذي ألقت به البطالة والتقاعد إلى التســكع والنسيان في 

قنينة مشروب ينسى فيها واقعه وأيام عزه األب الذي كان 

مصــدر للفخر والتميــز بمكانته العلمية تهــدى اليه(علبة 

الشــوكوالته ) صار فــي آخر أيامه الســكير الــذي يحلب 

 العار لدرجة تتجاهل معرفته في الشــارع وهي تمشــي مع

أقرانهــا. العالقــات الســامة التــي تكــدر القلــب واألذى 

الذي يلقــاه املرء من املقربني مشــهدية ترصدها بوضوح 

وجرأة: ما معنى أن يتســامح وأن تتغاضى نعم لقد نجحت 

فاطمــة قنديــل في تســمية األمــور بمســمياتها، فالخيبة 

خيبــة والجحود جحــود والنكران نكران، وهي لم تســتثِن 

ذاتهــا، فذكرت مغامرتها بالزواج مرتني من شــركاء غير 

ا على مجمــل خيباتها املتالحقة، 
ً

مناســبني، أضافوا رقم

هــي التي اقترنت والدتها باملوت، مــوت الجدة التي أخذت 

ا 
ً

ا مضمر
ً

اســمها فاطمة الراوية والكاتبة مما يحمل توثيق

تخاتلــه الكاتبــة بتفاصيل تهــم آخرين، ليكتمــل املتخيل 

بالذاتي صراع على مســتويني صراعها الداخلي مع أفراد 

أســرتها وصراعها مع سدنة الفســاد في الجامعة، ممثلة 

بســلطة الجامعــة التــي منعت تدريســها فيهــا، ومع ذلك 

تجاوزت رحلة الفشــل بالتفوق، الذي أصرت عليه كوسيلة 

إلثبات الذات والصمود تجاه املتغيرات العاصفة كإنســانة 

ا 
ً

وامرأة التداعي الحر لألفكار في نســج تاريخ الفرد بعيد

عن الرواية العامة، ومن هنا جاء تصدع الشخصيات على 

اثر هزيمة حزيران كإطار خلفي صورت فيه وضع املجتمع 

ما قبل النكسة وما بعدها، وأثرها في وعي الجيل بني واقع 

ا، 
ً

األمــر واألوهام، التــي نتخيلها (كنا نلعــب ”حرب“ أيض

تكون عمارتنا مرة ”مصر“ ومرة ”إسرائيل“ حسب الدور، 

نهتف، حني نكــون مصر: ”هنحارب، هنحارب، إســرائيل 

”األنــارب“، ونختبــئ وراء ســاتر الطوب، املبنــى أمام كل 

عمــارة، لنهاجم ”العــدو“! كنا نتبــادل األدوار، ألن عمارة 

ؤخذ منها األسرى، 
ُ

غلب في املعركة، وي
ُ

إســرائيل ال بد أن ت

لذا قسمنا الهزيمة بالتساوي) 

 تتداخل كل األمور في اللحظة الروائية عبر السرد العادي 

ألوجــاع بيئة حكايتهــا، تنطبق على 

كل أســرة في حــاالت االغتراب 

األســري،  والتفــكك  النفســي 

والنهايــة بتصفيــة الحســاب مع 

تاريخهــا وخروجهــا األخيــر مــن 

البيــت وما يعنيه مــن فك االرتباط 

مع كل مــا يجرح ويؤلم في تاريخها، 

فرضتــه الحاجــة لقدر من القســوة 

مع الذات كي ال نجتــر آالمنا ونبقيها 

ماثلــة أمــام أعيننــا، وهــي بكتابتها 

عــن الجــزء املعطــوب مــن الذاكرة، 

تتخلــص مــن العفن الــذي فيهــا وفق 

ماعبــرت برســالتها لصديقتها رئيفة، 

الذاكــرة ذلــك املخرز التــي ننوء تحت 

 وطــأة وخذاته علــى أمل أن ننســى فهل

ننسى؟!. 

ب ق بيئــة

الذي يقودها شي

ة

و
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كامــو الذي حصل على جائزة نوبل لآلداب 

ة 
ّ

الفلســفي أفــكاره  يلخــص  1957م  ســنة 

الهادفة إلبــراز الحرية كركيزة أسياســية 

لبنية الفلسفية العبثية من خالل إبداعاته 

األدبيــة، وأبرزهــا ”الطاعــون، الغريــب، 

الوجه والقفا، أعراس، أســطورة سيزيف، 

 أكبر 
ُّ

د“ وأن األخيــر يعــد
ّ

اإلنســان املتمــر

ذخيــرة فكريــة فــي زمن مــا بعــد هزيمة 

وســقوط فلســفة االشــتراكية وادعاءاتهــا 

التي بات اإلنسان مقهورا ومضطهدا تحت 

وطأتها، تتســم كتاباتــه وتوجهاته الفكرية 

والعنــف  القــوة  ألســاليب  شــديد  بمقــت 

والسيطرة وإدانته لالستعمار.  

كانــت مرحلتــه األولــى مــن فهــم الحرية 

 
ّ

تنحصــر فــي نيــل حريــة الشــعوب وحث

د والثــورة ضــد 
ّ

الجزائريــني علــى التمــر

االستعمار الفرنســي ليعلن موقفه الواضح 

 نفوس الفرنســيني مليئة بالحقد 
َّ

بقولــه إن

وهو حقد أسود لذلك يرفض كامو املشاركة 

في االحتالل ســالحا وقلما وهو يقول؛ لقد 

كلفتنا هذه القضية كثيرا وما زالت تكلفنا، 

 حريته من استعباد 
َّ

فليس لشعب أن يستمد

شعب آخر. 

كان  الصحافيــة،  مهنتــه  خــالل  ومــن 

فكريــا  ويحــارب  يصــارع  كامــو  ألبيــر 

بقيــادة  النــازي  االحتــالل  وصحافيــا 

وأن  ــر، 
ّ

واملدم املرعــب  هتلــر  أدولــف 

عصــره  مــن  للكثيريــن  بالنســبة  اســمه 

يعني الشــاب املناضل النشــط فــي حركة 

ة ضد 
ّ

ة الفرنســي
ّ

ة الســري
ّ

املقاومــة الوطني

 االحتالل النــازي، الذي اجتــاح العاصمة

باريس.

ً
اإلنسان متهم بإنسانيته أوال

التاريخ عبارة عن مجموعة قصص لسلسلة 

األخطاء التي تتراكم وليس الحقائق، ومن 

 اإلنســانية بالنسبة أللبير 
َّ

هذا املنظور فإن

 ذاتها وهي ضحية لسلسلة 
ّ

كامو تهمة بحد

تراكمات عبــر التاريخ، تهمة تواجه معظم 

 التاريخ وحتى 
ّ

اب على مر
ّ

الفالســفة والكت

الصحافيني لم يســلموا بشكل أو بآخر من 

خداع ومؤامــرة أصحاب الســلطة املزيفة 

عي الديمقراطية وحقوق اإلنسان، 
ّ

التي تد

والحمــالت  املضايقــات  يواجهــون  وهــم 

ة واالتهامات بشتى السبل والقتل 
َّ

التعســفي

 الحاشــية 
َّ

املمنهــج أحيانــا في حني أن جل

واصحاب املصالح حول املتنفذين يشهدون 

عون 
َّ
قبل غيرهــم على حماقة جهــالء يترب

بة“ التي 
َّ
على عرش السلطة، الحاشية ”املعل

تتفلســف عبر اســتهالك شــعارات فارغة 

لتثقيف ”استحمار“ املجتمع وجعله مجتمعا 

بدائيــا وفق رغبات وشــهوات الســالطني 

يشــعر  الهمجيــني. 

القارئ ألعمــال ألبير كامو بصــدق أقواله 

ة لبناء مجتمع إنســاني 
ّ

وتطلعاته الفلســفي

نظيــف وخــاٍل مــن النفــاق والعنــف ونبذ 

الحقد والكراهية في ســبيل تحقيق الغاية 

الســامية وهي العدالة، وأن الغور في ســبر 

أفــكاره تشــي إلــى ثنائيــة كونيــة وجودية 

متالزمة لكل شيء وأي شــيء، وهي ثنائية 

النقيضــات أو ”األضــداد“، تتمثل بالحياة 

واملــوت، والقمــة والقــاع، والفقــر والغنى 

والضحيــة والجــالد، واملنفــى وامللكــوت، 

ة في 
ّ

ي تلك الثنائية، املركزي
ّ
غذ

ُ
لتشــحن وت

ة، وأنها بمثابة رسالة مفادها 
ّ

أعماله األدبي

الوجــوب األخالقــي وااللتــزام االنســاني 

للدفــاع عن الحرية في مواجهــة الطغيان، 

وعن العدالة بوجه االستبداد.

 املهمــة املقدســة تكمن في 
َّ

يــرى كامــو بأن

الجمــع بــني النقيضــات بــني وبــني العقل 

تــارة  التوتــر واالســتقرار  والجهــل وبــني 

أخــرى، علــى أن يكــون ســالحه التفكيكي 

د، فبطل 
ّ

ســة هــو التمر
ّ

في تلك املهمة املقد

سيزف املتمرد واملفتون بالحرية يعيش في 

دائرة مغلقة بني القمة والقاع وهو عالق في 

شباك القهر األبدي، مرورا بأحداث رواية 

الغريب حيــث بطلها الفاقد للبحر وأشــعة 

الشــمس وهو فــي غياهب الســجن ينتظر 

حبل املشــنقة، مرورا بمسرحية ”كاليغوال“ 

حيــث يعتمــد فيهــا الكاتــب علــى البنيــة 

التاريخية األساسية لصناعة الثورة ويدعو 

إلى القيــم الثورية لنيل الحريــة، بوصفه؛ 

الذيــن ال يصنعــون التاريــخ هم فــي نهاية 

األمر يتحملون أوزاره وعواقبه الوخيمة.

ســعيًا لتقريب مفهــوم الفن وللكشــف عن 

هموم ومآالت البشــر قديمــا وحديثا يلجأ 

ة، 
ّ

كامو إلى توظيف رموز األساطير اليوناني

إذ تتغلغل الرمزية في فلســفته بتفاصيلها، 

ففي رواية ”أســطورة سيزيف“، ومسرحية 

”كاليغوال“، يســتند كامو الى رموز االصول 

اليونانيــة، رغم أنــه يعتبر عابرا للفســلفة 

القديمــة والكالســيكية، ألن كامــو يعتبــر 

العــودة لها غيــر مألوفة وغيــر مجدية مع 

اخفاق معظــم املدارس الفلســفية ملعالجة 

 العقدة األزلية لإلنسان، لذلك 
ّ

اللغز، وفك

اســتحضاره للتــراث اليونانــي هــو فقــط 

محاكاة للممارســة الفنيــة والثقافية التي 

فقدهــا اإلنســان املعاصر، فهي اســتعادة 

لتاريــخ اليونــان املجــازي وليــس اليونــان 

حكي 
َ

ا األســطورة اإلغريقية ت
ّ

التاريخي. أم

بأن ســيزيف كان رجال ذكيا وماكرا جدا، 

وكان قادرا على خداع إله املوت ”ثاناتوس“ 

عندما طلب منه تجربة األصفاد واألقفال، 

بها إله املوت حتى قام ســيزيف 
ّ

ومــا إن جر

بتكبيلــه، وحني كبل ســيزيف إله املوت منع 

بذلــك النــاس أن تموت.أثــار هــذا األمــر 

غضب اآللهة األوليمبية وســخطها الشديد 

فأصدروا عليه حكما بأن يعيش حياة أبدية 

على أن يقضي سيزيف هذه األزلية في عمل 

غيــر مجد، أال وهو دحرجة صخرة صعودا 

للقمة وسقوطا بني القاع مرارا وتكرارا بال 

نهاية، ليكشــف كامو عــن منغصات هموم 

ومعناة اإلنســان أمام صخــرة تقف عائقا 

 لإلنســان أن يحملهــا ورفعهــا إلــى 
ّ

وال بــد

القمــة، ليخوض في معركــة ذاتية وجودية 

عبثية أحيانا إن لم يكن لديه أفكار وأدوات 

مختلفــة عن ســابقاتها للتأقلم مــع الواقع 

املرير. 

الحرية ولعنة الطاعون

”الطاعون“مدينــة  العابــرة  رائعتــه  وفــي 

وهــران الجزائريــة هــي مدينــة األحزان 

باتت مســلوبة الحريــة واإلرادة، يجتاحها 

وباء فتــاك مخيف بعد أن بــدأت الجرذان 

تتساقط ميتة في شوارعها وأزقتها، ما أثار 

الخلــع والهلع بني ســكان املدنيــة ولتتحول 

وهــران إلــى مدينــة منكوبــة ومعزولة عن 

وأعمــال  االقتتــال  فتــرة  لتعيــش  العالــم 

العنــف واالضطرابات األمنية والنفســية، 

أما الطبيب برنار ريو فيلعب دورا اساســيا 

ليقوم بمهمته الكبــرى كمنقذ وبطل خارق 

فه تفشي 
َّ
ملواجهة الدمار والخراب الذي خل

الوباء عقب هجمات الجرذان الفتاك، تلك 

األحداث الشــيقة التي رسمتها ريشة كامو 

 عن 
ُّ

املبدع، رغم ضبابية األحداث التي تنم

شؤم ويأس وبأس وأحزان.

ال خاتمة لألحزان

لم يكن كامو أول إنســان يتوجس من فكرة 

املــوت، وهــذه معضلــة كبــرى واجهته مما 

 
ً

جعلته يكره كل أشــكال املــرض الذي عادة

مهــد للموت، لقــد تعلق كامــو بالحياة 
ُ

ما ي

تعلقا شــديدا يقــول؛ إن جزعــي من املوت 

ينال من غيرتي الشديدة على الحياة.

متجهــة  كانــت  مســرعة  ســيارة  حادثــة 

مــن مدينة ســانس إلــى العاصمــة باريس 

واصطدمــت بشــجرة من أشــجار البلوط 

محطــة  فــي  القصيــرة  الرحلــة  وضعــت 

النهايــة أيضــا فــي رحلــة حيــاة قصيــرة 

لكامــو األديــب العبثــي الــذي مــات عبثــا 

حســب أعمالــه األدبية التــي تصنف املوت 

 من خــالل حوادث ســير أكثر انــواع املوت

عبثا.

ـعر  يشـشش نينيـني.ني ــهمجيـ

  

نــازك  الشــاعرة  اســتذكار  فــي 

املالئكــة، تعيدنــا الكتابــة للبحــث 

عن لقــى وآثار فــي مســار الريادة 

ومضامينهــا  برموزهــا  ة 
َّ

الشــعري

وانقالبها الشكلي. ومن ثم الوصول 

إلــى مــا تحقق في مســيرة الشــعر 

العراقي وحضوره التاريخي والفني 

ًا. ما نفحصه اآلن هو كتابة في 
َّ

عربي

ة ثرة»، وهي تقدمة ديوان 
َّ

«لقية أدبي

«قرارة املوجة» الصادر عام 1957، 

توصيــف  بحســب  التقدمــة  هــذه 

ت 
ّ
ة تجل

َّ
ة نفسي

َّ
الشــاعرة هي حواري

فــي الذات الشــاعرة، وهي تتمرأى 

فــي عزلتهــا إلــى «ذاتــني» واحدة 

حملت سمات شخصية الشاعرة في 

الثانية  والذات  الشــعرية،  بداياتها 

مثلت حضور الشــاعرة في تطورها 

الفكريــة  «شــخصيتي  الكتابــي 

وشــخصيتي الجديدة»وعبــر هــذه 

تشخيص  الشــاعرة  أرادت  املقابلة 

ة بينهما.
َّ

الفروق الذهني

نت منطوقهــا النظري 
ّ

 نــازك دو
َّ

إن

تســمية  مــن  ا 
ً

بــدء الشــعر  لفهــم 

«قرارة املوجة»، وبحســب الشاعرة 

«أن املوجــة ال تركد أبــدًا، والنقطة 

قفــزة  إال  ليســت  فيهــا  الســفلى 

جديــدة نحو القمــة». هــذا الحوار 

الهادئ بني الذاتــني اللتني تنتمياِن 

لشخصية الشاعرة أباحت بالعديد 

 إلى 
ً
من الهواجس واألفــكار وصوال

نقطــة التمركــز للــذات الشــاعرة 

وتقديمها  القصيــدة  اكتمال  لحظة 

للقارئ.

الفكــري  بدفقهــا  ــة 
َّ

الحواري هــذه 

املحمل على لغــة تمتاح من العاطفة 

ة 
ّ

الكثير وهذه إحدى سمات الشعري

في تجربة نــازك املالئكة، واملنبعثة 

مــن خــالل قصائدهــا مــن عزلــة 

واضحة وصريحٍة تعيشها الشاعرة 

اجتماعيا وثقافيا. وحتى بعد تحقق 

وجودها الفعلي في مســار الشعرية 

العراقية، رافقتها هذه العزلة طيلة 

 هنــاك مخابئ 
َّ

فتــرة حياتها، وكأن

ة ظلت خافية علينــا لصندوق 
َّ

ســري

مغلق اسمه حياة الشاعرة. في حني 

أن منطق الحياة بوجهها االجتماعي 

يجعــل للفــرد علــى األقــل حضورًا 

في وســطِه االجتماعــي، وهذا يبدو 

ة. ولو 
َّ

أكثر تأثيرًا فــي الدائرة األدبي

ت 
ّ

ة التــي امتد
َّ

تتبعنا هــذه الحواري

لثمانــي صفحات تصــدرت ديوانها 

«قــرارة املوجــة» نخلــص أن نازك 

ذات ترســف تحت هيمنــة الزمن، 

املندلــق  الفيزيــاوي  الســيل  هــذا 

بكثافــة وبحب قولها «ما هذا الزمن 

لتخافيِه إلى هــذا الحد». وهنا يأتي 

االعتــراف املنبثق مــن أعماق هذه 

الذات املتوحدة مع عزلتها والواقفة 

ي أقضي 
ّ
عنــد تخوم جليد الوقت «إن

 
َّ

أشــهرًا طويلة أحيانا، قبل أن أحس

بشــيء مــن االنســجام مع إنســان 

أراه كل يــوم». من هنــا تظل جدران 

العزلــة ماضيــة في نســج خيوطها 

 إلــى االعتــراف الــذي هو 
ً
وصــوال

 ترجمان لها «لقد آن لي أن أعود إلى

قوقعتي».

 

  

 ويرتكزون على أجناس راسخة لكي يؤطروا 

خطابهم، وينهمكــون بكلمــات تأتي قبلهم 

ويوجهون إلى اســتجابات مســبقة. ســوف 

نتناول في هذه الدراســة الطــرق التي يؤثر 

فيها التنــاص على تحليل الخطــاب. ونبدأ 

بمراجعة األسس الفلسفية واالصطالحات 

نتقــدم  ثــم  التنــاص،  بمفهــوم  املرتبطــة 

ى مختلــف أوجــه تحليــل الخطاب 
ّ

لنتحــر

التناصي.     

ة
َّ

ة والتعريفي
َّ

األسس الفلسفي

 مــا هــو مركزي فــي مفهــوم التنــاص هو 

 
َّ

فكرة «النص». في االســتعمال الشــائع فإن

«النــص» يســتحضر صورة كتــاب أو وثيقة 

: رواية، قصيدة، رســالة) - 
ً
مكتوبــة (مثــال

أي املحتــوى اللغوي املجموع ككل متماســك 

يمكــن أن ينفصل عــن إطار معــني وينتقل. 

هــذا املوقع املمتــاز املمنوح للغــة- باألخص 

اللغــة املكتوبة- واضح في هــذه النظرة. مع 

عــرف بصورة 
ُ

 النص يمكــن أن ي
َّ

ذلك فــإن

أوضــح كونــه «أي مجموعــة متماســكة من 

إلــى  ــع 
ّ

يتوس أن  يمكــن  لكــي  العالمــات» 

مجاالت الفيلم والفن البصري واملوســيقى 

 ،
ً
لكي يتحدث عــن أي عمل إبداعــي (مثال

فيلــم أو لوحــة أو نغمــة موســيقية) يمكــن 

قــرأ مــن أجــل املعنــى. لغــرض تحليل 
ُ

أن ي

الخطاب - سواء تم التركيز بصورة محكمة 

علــى اللغــة قيــد االســتعمال (املنطوقة أو 

ــع لكي يشــمل «كل أشــكال 
ّ

املكتوبة) أو توس

النشــاط اإلنســاني الســيميائي الداللي»، 

 يمكن أن ينظر إليه كونه «وحدة 
َّ

 النص
َّ

فــإن

ــمة من الخطاب» يمكــن أن ترفع من 
ّ

مجس

هــا) وتوضع 
ّ

ســياقها األصلي (يفــكك نص

ها. 
ّ

في إطار جديد تتم فيه إعادة إنشــاء نص

بهذه الطريقة، يبدو أن أجزاء من الخطاب 

تأخــذ من مكاٍن مــا حياة خاصــة بها ألنها 

تتحول إلى نصوص (متضمنة) وتدخل في 

«تــداول» اجتماعي.يرتكز مفهــوم التناص 

علــى أفــكار الفيلســوف الروســي واملنظر 

األدبي ميخائيل باختني الذي عمل في أوائل 

ا إلى جنب مع العديد 
ً

القرن العشرين (جنب

من املعاصرين املعروفني كلهم باســم حلقة 

باختــني). واعتــرف بــأن اســتخدام اللغة 

ــة». ال يعني باختني 
َّ

«ملــيء بإيحاءات حواري

بالحــوار مجرد أمثلــة على الخطــاب التي 

ا كحوار. بدال من ذلك، 
ً

يتم إنشاؤها خارجي

ة 
َّ

ة الداخلي
َّ

يرغب فــي التأكيد على «الحواري

للكلمــة» التي تتخلل جميع أشــكال الكالم، 

ــة التي يتم 
َّ

بما في ذلك األشــكال الخارجي

املونولوجــات  حتــى  كمونولــوج.  إنشــاؤها 

التقليديــة – وكذلك «الــكالم الداخلي» في 

عقــل املــرء الــذي يتموقــع في عالــم مليء 

بألفــاظ ســابقة- ومن ثم فهــي منهمكة في 

حــوار ضمني مع ذلــك العالم من الخطاب 

املأهول ســابقًا. بعبارة أخــرى، وكما يكتب 

باختــني، «فــي الحيــاة الواقعيــة يتحــدث 

 شــيء عما يتحدث عنه 
ِّ

النــاس أكثر من أي

هم ينقلون ويتذكــرون ويزنون 
ّ
اآلخــرون- إن

ويصــدرون الحكــم علــى كلمــات اآلخرين 

وآرائهم وتأكيداتهــم ومعلوماتهم». ونتيجة 

لذلــك، فإننا باســتمرار «نســتوعب، ونعيد 

العمل، وإبراز ما ســبقنا وتوقــع ما قد يأتي 

أمامنا فــي «الروابط الالحقة من سلســلة 

تبادل الكالم»، (باختني).

 اســتخدام اللغة، من منظــور باختني، 
ّ

عــد
ُ

ي

في األســاس ظاهــرة اجتماعيــة «كالمنا، 

أي كل أقوالنــا (بمــا فــي ذلــك األعمــال 

بة بكلمــات اآلخرين، 
ّ

ــة)، متشــر
ّ

اإلبداعي

بدرجــات متفاوتة مــن الغيريــة أو درجات 

متفاوتــة من «خاصيتنــا»، درجات متفاوتة 

من الوعي واالنفصال»، (باختني). يختلف 

هذا املنظور بشــكل أساسي من النهج الذي 

 فــي التقليد 
ً
يتبنــاه اللغويــون العاملون أوال

ا 
ً

الذي أسســه فرديناند دي سوســور والحق

ضمن أنموذج تشومســكي، إذ يتــم اعتبار 

مصدر اللغة هو الفرد املتكلم وليس السياق 

االجتماعي الذي يعيش فيه ويعمل ويتفاعل. 

من وجهة نظــر باختني، «املركز املنظم ألي 

ملفوظ، وتجربة، ال يكمن في الداخل بل في 

الخارج - أي في البيئة االجتماعية املحيطة 

بالكائــن الفــردي». علــى الرغــم مــن أن 

املفهوم الشــائع لإلبداع اللغــوي الذي أعاد 

توجيهه علماء اللغة ينطوي على قدرة الفرد 

على إنشــاء عدد النهائي من امللفوظات من 

ًا، تلك 
َّ

عدد محــدود من الكلمات، لكن عملي

االحتمــاالت الالنهائيــة مقيــدة اجتماعيا 

يوجــد  باختــني،  منظــور  مــن  ومحــدودة. 

اإلبداع فــي طرق وافرة تســبق امللفوظات، 

يتــم  التــي  وأنــواع الخطــاب  واألصــوات، 

تخصيصها وإنعاشها.

ربما بســبب هيمنــة اللغويات السوســيرية 

ثم التشومســكية طــوال القرن العشــرين، 

وكذلك املشــكالت الصحية وسياسة القمع 

التــي واجههــا باختــني فــي معظــم حياته 

ــة، كانــت أفــكاره محــدودة الوصول 
َّ

املهني

حتى أواخر الســتينيات. ويرجع الفضل في 

ذلــك إلى املنظرة األدبية جوليا كريســتيفا 

فــي تقديــم أفــكاره للجمهــور الفرنســي. 

ِشــرت باإلنكليزيــة ترجمــات لكثير 
ُ
كمــا ن

مــن كتاباتــه فــي الثمانينيات، إلــى جانب 

كريســتيفا.  لكتابات  اإلنجليزية  الترجمات 

ومن ثم، ارتبط مصطلح التناص ألول مرة 

بكريســتيفا، إذ إنها صاغت املصطلح لكي 

تصف فكــرة باختني بــأن «أي نــص يتكون 

على شــكل فسيفســاء من االقتباســات؛ أي 

نص هو امتصاص لنص آخــر وتحويل له». 

 مجــاز النســيج مقصــود هنا ألنــه، كما 
َّ

إن

ا، النص هو نسيج، 
ً

يشــير بارت، «اشــتقاقي

أو قماش منسوج». بهذه الطريقة، يتم نسج 

أي نص من قطع الخطاب الســابقة التي تم 

ا فــي خليط جديد متماســك. 
ً

تجميعهــا مع

 
ً
كمــا تصف كرســتيفا النص كونــه «تبديال

للنصوص، ومتناصًا».

كانــت أفكار حلقة باختني مناســبة بشــكل 

والثقافيني  االجتماعيــني  لللغويــني  طبيعي 

املهتمني بالتضمني االجتماعي الســتخدام 

اللغــة، وقد تم تطبيق مفهــوم التناص على 

نطاق واســع بني العلمــاء املهتمــني بتحليل 

الخطــاب. بالنظــر إلــى التركيــز الواســع 

ملحللــي الخطــاب علــى ممارســة الخطاب 

وليس مجــرد منتجات هذه املمارســة (أي 

النصــوص)، ظهــر مصطلــح «الخطابيــة 

 
ً
ــا بــدال

ً
الداخليــة» interdiscursivity أحيان

ــا أخــرى كإضافــة إلــى 
ً
مــن ذلــك وأحيان

مصطلح التناص. ومن ثم، من املهم تحديد 

الخطــوط العريضة عن كيفيــة تقديم هذه 

ــز كريســتيفا 
ّ

املصطلحــات فــي األدب.تمي

بني محــوري التنــاص - األفقــي والعمودي 

اإلحداثيــات  أو  ”األبعــاد  يلتقــط  الــذي   -

الثالثــة للحــوار.. فاعــل الكتابــة واملرســل 

بالنســبة  الخارجيــة“.  والنصــوص  إليــه 

لكريســتيفا، ينطــوي املحــور األفقــي على 

عالقة الفاعل مع املرســل إليه بحيث تكون 

فــي النصــوص املكتوبة ”الكلمــة في النص 

تنتمــي إلى كل مــن فاعل الكتابة واملرســل 

إليه“. هذه هي أنواع الروابط الحوارية التي 

ناقشها باختني على أنها ”روابط في سلسلة 

مشــاركة الــكالم“ وفســرها في مناقشــته 

ة.
َّ

ة والخطابي
َّ

للحواري
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 نقرُأ اسم الشاعرة : فليحة حسن، مقترنًا 
ُ

ونحن

 
َّ

بعنوان مجموعتها الشعرية (ولو بعد حني) فإن

مفادُه  لدينا   
ُ

ن
َّ

يتكو ما  سرعان  ًا 
َّ
أولي انطباعًا 

 إزاء عالم املرأة الشعري بمكنوناتِه 
ُ

بأننا سنكون

يتداعى   
ْ

أن  
ُ

مكن
ُ
ي وما  وأحالمه،  وهواجسِه، 

ويفصح  يطرحها  قد  أفكار  من  أذهاننا  في 

تتناولُه من أفكار  عنها خيال امرأة شاعرة وما 

وما  األديبة  باملرأة  ارتبطْت  ومعاٍن  وموضوعات 

النسوي) (األدب  بـــ تسميتِه  على  التعارف   
َّ

تم

(الجندر(gender  األدبي  بـ أو ما اصطلح عليه 

موضوعات  من  به  اقترن  وما  باُألنثى  املرتبط 

أو  السري  املرأة  عالم  تخص  أدبية  ومعالجات 

 بعاملها 
ُ

 ما يتصل
ِّ

املخبوء أو املسكوت عنُه، وبكل

التي  العامة  االجتماعية  وبيئتها  ومشاعرها 

ُه هذه التسمية أو 
َ

 تثير
ْ

 أن
ُ

تعيش فيها، وما يمكن

الشعري  التناول  في  خصوصية  من  املصطلح 

األظافر  ذات  الناعمة  ــدي  األي تلك  بواسطة 

الطويلة .

بجلب  حسن،هنا،  فليحة  الشاعرة:  ُتعنى  وال 

األبوي  املجتمع  بتسلط  التقليدية  الذكورة  صور 

عليها،  ينطوي  التي  االستالب  وقــوة  املعروف 

(ثيمات)   استحضار هذه الـ
ُّ

والتي غالبًا ما يتم

العام، ال  بتوجهِه  النسوي  األدب  الرئيسة داخل 

االبتعاد عن صور  أكثر من هذا  أنها  تذهب  بل 

في  كما  الرجل  شخصية  تستعير  حيث  الذكورة 

قصيدة (من أجل أن ال يذبل ورد الشمال) وهو 

 في حقيبتِه أثواب املرأة وأوراقها وأقالمها 
ُ

يضع

الحقيبة  لكن  لقائها،  إلى  ويهفو  وحاجياتها، 

 تستحضر صورة 
ْ

أن أو  ثقيل،  بهم  كانت محملًة 

صهيل   ) قصيدة  فــي  كما  وتخاطبه  الــرجــل 

حفلْت  التي  القصائد  من  وغيرها  القلب)  في 

وافتقاد  الغائب)   - ذّكر 
ُ
(امل مخاطبة  بأساليب 

تملؤها  عاطفية  وبنبرة  املرأة  حياة  في  حضوره 

اللوعة والخسران.

الصادرة  املجموعة  نصوص  نطالع   
ُ

ونحن لكننا 

اب  والُكتِّ لألدباء  العام  اإلتحاد  منشورات  عن 

نتفاجأ  نصًا،  ثالثني  من  نة 
ِّ

واملتكو العراق،  في 

العناوين  في  كّثف 
ُ
وامل الطاغي  الحرب  بحضور 

واملوضوعات واملتون فتطالعنا ثريات النصوص 

بالحروب)  ملوث  والوطن  أحبَك   ) مثل  البارزة 

و(  جنديًا)  ــان  و(ك الــحــرب)  هامش  و(على 

الشهيد الطفل) وغيرها... .  

للنصوص،  العامة  البنية  وفي  املتون،  داخل  أّما 

التي  املأساوية  ونتائجها  وأجواَءها  الحرب   
َّ

فأن

وليس  عامة  بصفة  العراقي  اإلنسان  أصابْت 

باعتبارها  الخصوص  وجه  على  وحدها  املرأة 

بؤرة تتجمع عندها ردود الفعل، أو مركز التفاعل 

داخل العائلة أو الخاليا املجتمعية، فقد تركْت - 

تلك الحرب - آثارها واضحًة وعميقًة في وجدان 

ْت 
َّ

امتد وقــد  ووجـــوده،  وحياته  اإلنــســان  ذلــك 

تلك  من  واسعة  مساحات  إلى  الحرب  تأثيرات 

وأسلوب  بنيتها  في  عميقًا  وغاصْت  النصوص، 

وصورها  اللغوية  تعبيراتها  وصيغ  تقديمها 

البالغية، حيث ُتبنى القصور بالجماجم وعظام 

 بالحزن ممسكًا بدمي / مذ  كان لي 
ُ

القتلى (أرفل

والد قد بيع للثكنات.. السواتر) (... نحو الرأس 

ظل  (في  الحرب)  دهاليز  في  الركض  االتعبُه 

آخر  من   ) العمر)  ثنايا  بني   " املبنية   " الحرب 

متى  الحروب)(  تركته  ما  الجمع  جئُت  العمر 

ستفارقنا رائحة البسطال).

السمة الغالبة األخرى على هذه املجموعة والتي 

قد ترتبط بحضور(ثيمة الحرب) وتمّثالتها في 

ل بلوعة الفقدان والغياب، والرثاء 
َّ
النصوص تتمث

واألصدقاء  العائلة  من  الراحلني  أسماء  وتفقد 

وتكاد  والصديقة،  واألم  واألخ  واألب  واملعارف 

الفقدان  وتحّسس  الغياب،هذه،  (ثيمة)  تكون 

الغائبة،  الشخوص  تلك  واستحضار  الحياة  في 

طاغية  في حضورها الفاعل داخل النصوص.

 الشاعرة تعرف وجهة أولئك الراحلني 
َّ

ورغم أن

وتستحضر  تستذكرهم،  بــرحــْت  مــا  ها 
َّ

لكن

ذكراهم فيصبحون بالنسبة لها أشبه بالنافذة 

والزمن  الحياة  على  خاللها  من   
ُّ

تطل التي 

تلك  خالل  من  لهم  فراقها  وأن  واملــوجــودات، 

الغياب  هذا  ويبقى  بقائها،  يهدد  قد  اإلطاللة 

والفقدان محكومًا بالقدر املكتوب الذي ال فكاك 

منُه.

 
ً

َد حضورًا فاعال
َّ

الذي جس م الشعري اآلخر 
َّ

اله

بداللتِه  (الجنوب)  هو  املجموعة  نصوص  في 

الحضارية املعروفة، وبواقعه الجغرافي العراقي 

وإشارته  والحرمان،  واأللــم  باملعاناة  املمهور 

الكثير  ضخ   
َّ

تم حيث  اإلنتماء،  في  الواضحة 

والعناوين  والتعابير  واملعاني  املــفــردات  من 

وعناوينها  النصوص  متون  داخل  تناثرْت  التي 

ومنها نص ( الجنوبي)، الذي َنجُد  فيه صورة 

اإلسراف في االنتماء لذلك (الجنوب).   

ة 
َّ
األساليب الشعري

اعتمدتها  التي  الشعرية  االساليب  ــَدَدت 
َّ

ــع ت

قصر  حيث  من  نصوصها  بناء  في  الشاعرة 

بنيتها  حيث  من  أو  طولها،  أو  النصوص  تلك 

املقاطع  استخدام  أو  الكاملة،  الواحدة  اللغوية 

األقالم  رؤوس  تشبه  التي  النقاط  أو  األرقام  أو 

على  ينقسم  الذي  الواحد  النص  هيكل  بناء  في 

نفسه، وقد تباينْت قدرة الشاعرة ومهارتها في 

البنيوية  واألساليب  التقنيات  هذه  استخدام 

واللغوية داخل بنية النصوص .

الشاعرة  امكانيات  فيه  تجّلْت  ما  أفضل  لكن 

نات نصوصها 
ِّ

وقدرتها في التحكم بعناصر ومكو

استخدام  في  واضــح  بشكل  لنا  ظهر  قد  كــان 

تقنية السرد الشعري في بناء بعض النصوص، 

(مرآةالرؤيا)  التحديد  وجه  على  منها   
ُ

وأذكر

ْت الشاعرة (باألمس وكنُت على سطح 
َ

حيث َكَتب

املنزل نائمًة/ اقترب الولد املخبول/ تسلق جدار 

املتكلم  ضمير  استخدام  خالل  ومن  السطح...) 

حميمية  النص  ذلك  الشاعرة  َمَنَحْت  (أنــا) 

وتعبيرًا شعريًا دافقًا، مع ما يظفيه هذا اإلسلوب 

من وضوح وتوصيف للمعنى، وعناية باملبنى .

تستعني  حيث  متاهة)  نص(  مع  الحال  وكذلك 

هيكل  لتشييد  الحكائي  باملبنى  الــشــاعــرة 

 / الحلم  دفتر  فوق   / طائرًة   
ُ

يرسم كان  نصها:( 

لنص(  يمكن  وكان  خيطانها)،  روحه  من  يستل 

اإلستعارة  هذه  من  يستفيد    
ْ

أن جنديًا)  كان 

والتوظيف السردي ليكون أكثر حضورًا وفاعلية، 

لنا  يبق  ولم  الجندي  ذلك   
َّ

غيب قد  املنت  أن  إّال 

منه سوى صورة مشبوحة .

وأمثالها  القصيرة  النصوص  هــذه  عــدا  ومــا 

تفقد  الشاعرة   
َّ

فإن باملعنى،  ل 
َّ

حم
ُ
امل املبنى  ذات 

الجمالي  وإسلوبها  التعبيرية  قدرتها  بعض 

اللغة  تفقد  حتى  نسبيًا،  الطويلة  النصوص  في 

للمعنى وتصبح  التوليدية  عندها  بعض طاقتها 

عبارة عن استرسال وتراكم لغوي ال يفصح عن 

  
ً

معنى وفق صياغات جمالية، وهو ما نجدُه  ماثال

الترقيم  أسلوب  اعتمدْت  التي  النصوص  في 

مع  املتداخل  الترقيم  وخاصة  العام  بنائها  في 

ترقيم داخلي آخر يتضمنُه نفس املنت مثل نص 

مرقمًا   مقطعًا   14 من  املتكون  (مشاغبات) 

تتفرع  رقم(7)،  فاملقطع  آخر،  ترقيم  وبداخلِه 

في  مقطع  كل  فرعية  ثانوية  مقاطع  منه(7) 

نفسه  النص  من  والــرقــم(12)  ُمرّقم،  سطر 

رمــوز  أو  بــأرقــام  مقاطع    (8  ) ــى  إل ينقسم 

خمسة  من  ن 
ِّ

تكو
ُ
امل ومضات)  ونص(  اغريقية، 

إلى  ينقسم  االول  والرقم    (5،4،3،2،1 أرقام( 

نقاط  ذلك  وتلي  ومنعنا)   ) لكلمة  حروف   (6)

كبيرة( 0) على شكل رؤوس أقالم وعددها(5) .

 استخدام تقنية الترقيم بهذه الطريقة 
َّ

وأجد أن

املعنى   
َّ

شتت قد  الداخلي  وانقسامها  وتفرعاتها 

وحدات  وجعلُه  للمبنى،  العام  الهيكل  م 
َّ

وهش

 شتاتها 
ِّ

بنائية مبعثرة أو متفرقة من الصعب لم

الطبيعة  هذه  من  ُمحّدد  بمعنى  منها  والخروج 

الزئبقية املتحركة .

ومن بني عناوين النصوص الثالثني التي ضمتها 

املجموعة  عنوان  يكن  لم  دفتيها،  بني  املجموعة 

"ولو بعد حني" واحدًا من تلك العناوين، ولم أجد 

معنى  أو  كبيرة  داللة  أية  الجامع  العنوان  لذلك 

تل من ثيمات النصوص 
َّ

محدد بحضور فاعل ُمس

اإلشارات  بعض  بإستثناء   ومعانيها  افكارها  أو 

املتفرقة بني النصوص، وما يمكن أن يشير إليه 

ما  بإنتظار  مؤجل  زماني  ظرف  من  العنوان  

تغيير بعد  أو  أو حدث   يحصل من فعل 
ْ

أن  
ُ

مكن
ُ
ي

َحّدد. 
ُ
مرور ذلك الزمن املفتوح غير امل

Tue. 28 . Mar. 2023 Issue No. 5646 2023 28A L S A B A H  N E W S P A P E R

والكاتــب ريســان  الشــاعر   مــن جديــد 

 بعنــوان" نزهة 
ّ

الخزعلــي إصدار شــعري

في الســواد" من ضمن منشــورات اتحاد 

العام لألدباء والكتاب في العراق، نرافقه 

فــي تخــوم القصائد املنتقاة مــن دياجير 

دها بهذا اللون الغارق 
ّ

النصــوص التي عم

باألحداث،  حتى شــرع بتتويــج هذا اللون 

على مفتتح ديوانه حينما قال: 

ما 

كان األسود لونا

إنه 

عثرة الضوء 

ي ...
ّ

على عيون املعر

الخزعلي الذي حــرص على إضاءة دفتي 

نصوصــه، بحواســه املتدفقة مــن أعالي 

اللون الذي يتناســل احداثــا مؤملة وأخرى 

هائمة بني أوراق األسئلة، كما في قصيدة 

لكامل شياع، شــهيد طاله رصاص طغمة 

ه به الشــاعر 
ّ

الســواد ذلك اللون الذي تنز

 املصيبة، إذ 
ّ

وهــو يحمل شــجنه على كــف

قال:

في طريق املرور السريع كان املهرجان

ع قمــرا تحيطه الفراشــات 
ّ

/ كامال/ يشــي

بالرفرفة.

 الخزعلي تساؤالته 
ّ

ومن ذات اللون يســتل

املتوارثــة فــي نــص حمــل تذكيــرا بتلك 

االنشغاالت املؤطرة بالخسارات وتعاقبها 

املخيف اطلق عليه "انشغاالت متوارثة":

كلما 

شاهدت تابوتا

تلمست حياة اآلخرين

وكلما تلمست حياتهم ..

ده !
ّ

وجدت توابيت منض

هكذا نودع املسرات دون مصافحة.

املؤلــف الــذي برع فــي صياغــة نصوصه 

املوغلــة في اليوميــات املحملة باألحداث، 

ينقلنــا عبــر نزهته إلــى شــراكات نادرة 

في أروقة املوســيقى والحكمــة واملرويات، 

كأن هنــاك قصديــة ناعمــة للهــروب من 

ج فيها عناويــن قصائده، 
ّ

عتمتــه التي تــو

مثل تجواله الشــفيف في نص " موســيقى 

التالمس".

وإنبــرى الشــاعر فــي نــص "مراجعــات 

ة 
ّ
الصحــو" إلــى صياغــات لفظيــة محمل

بالحكمــة التي أجــاد فيها.. لفظــا ومعنى 

حينما نســج من عباراته هــذه املراجعات 

الزاخرة.

حفلــت مجموعــة "نزهــة فــي الســواد"، 

بالكثيــر من النصــوص التي كاشــف بها 

وانكســاراته  الســواد   هيبــة  الخزعلــي 

وتـأنيبــه تــارة والخــوض بتجلياتــه التي 

ــحها بألوان شــعرية هاربة من الوقت، 
ّ

وش

كمــا فــي نــص" ضــوء وكأس". وال يمضي 

الشــاعر إلى ختام نصوصه دون الخوض 

باملرويــات والتاريخ والحضــارة كما يقول 

في نص "جمرات"  وفي نص"األرث الكبير 

" تنــاول فيه الخزعلي مفــردات الجنوب، 

 قصائده، 
ّ

ذلــك املــكان الذي ســكن جــل

حيث استخدم مفردات الهال والحندقوق 

وغيرها.

والناقــد  الشــاعر  أن  بالذكــر  الجديــر 

ســماء 
ٔ
اال مــن  ــد 

ّ
ع

ُ
ي الخزعلــي،  ريســان 

املنتجــة واملؤثــرة فــي الســاحة الثقافية، 

ولد فــي قضــاء امليمونة في قريــة الهدام 

بمحافظــة ميســان العــام 1952، أصــدر 

العديــد مــن الكتــب الشــعرية والنقديــة 

التــي  األدبيــة  الدراســات  عــن  فضــال 

نشــرها في الصحــف العراقيــة والعربية 

كتب الشــعر بلونيــه الفصحى والشــعبي، 

نــال شــهادةالبكالوريوس فــي الهندســة 

الكهربائية من الجامعة التكنلوجية العام 

 .1976

صدرنحو ثالثــة وعشــرين كتابًا تنوعت 
ٔ
ا

مابني النقد والشعر .

من أول جملة في الرواية وهي ( آخرتها إيه 

يا عبده ياغلبان) إلى دراما األحداث التي 

تتوالى ندرك أن ثمة هوة تتسع رويدًا رويدًا  

بني عبده وزوجته ســليلة الحســب والنسب 

حفيدة الباشــا  الذي أغفل الكاتب أســمها 

لصالــح "نواعم" وهي صفــة أحب عبده أن 

يطلقها عليها ألســباب تخص النعومة التي 

تلفها من رأســها حتــى القدم "فكل شــيء 

فيها ناعم". لنصل إلى نقطة الالعودة التي 

وصلــت إليها العالقة بــني الطرفني وذلك 

بســبب وصول خطــي الحيــاة لديهما إلى 

التوازي. عبده محــدود الطموح الغارق في 

توقه وشــوقه للجسد النواعم، واألنثى التي 

اجتاحت خالياها ترنيمة اآللهة القديمة: 

"أنا عشتار

 في الجبال
ْ

 التي استعرت
ُ

النار امللتهبة

الخمســني  اســمائي  مــن  الرابــع  األســم 

املقدسة، هو:

نار املعركة املحتدمة

فاجعلنــي، وحدي، كخاتم علــى قلبك..ألن 

املحبة قوية كاملوت".

تنتقــل بنا الرواية في لحظة الخالف الذي 

قطــع كل حبال الوصل بــني األنثى النواعم 

وعبده، إلى رســائل األم التي طردتها حياة 

الباشــا جد ابنتها خــارج الدائــرة املغلقة 

 جلد األفعى 
ْ

املحافظة للتقليد ما أن وضعت

في نعش زوجها. تلك الرســائل التي تشكل 

املســار األهم للرواية ملا تحويه من معارف 

كانــت األم النائيــة تــزق بهــا ابنتهــا مــن 

بعيــد. تلك الرســائل التي تطرح أســئلة ال 

تمتلك بالد اإلجابــات الجاهزة ردًا عليها. 

ثــم تنقلنــا الرســائل إلــى مالحــم األمم 

القديمة لتتوقف عند نصوص خالدة بابلية 

وفرعونيــة ويونانية. لتناقــش بعض ماورد 

 
ْ

س ألكاذيب تراكمت وشكلت
ّ

في ملحمة تكر

فــي النهايــة وعيًا زائفــًا يقلــب الحقائق، 

 به 
ْ

عبــر واحد مــن البحــوث التــي قامــت

األم ونشــرته بلغات عديــدة، غير العربية، 

تحت عنــوان أثار وقتها حفيظــة الكثيرين 

(كمــا جاء فــي رســالة مــن األم البنتها)، 

جــاء العنوان على الشــكل التالي: " الحرب 

س! 
ّ
س إلى املدن

ّ
وتحوالت األنوثة من املقــد

 بداياتها في 
ْ

وهي التحــوالت التي رصــدت

ســومر القديمــة، الحضارة املجيــدة التي 

 أدبياتها 
ْ

انتهــت نهايــة مجحفــة، وربطــت

املتأخــرة ألول مرة فــي تاريخ اإلنســانية، 

بــني املــرأة واألفعــى والشــيطان.. وهكــذا 

تزحزحت اإلنسانية عن (اإلنسانية) التي 

امتدت ثالثني ألف سنة سابقة، ليتم خالل 

ألــف ســنة تالية الندثــار ســومر، عمليات 

معقــدة تــم خاللهــا االنتقــال التدريجــي 

من اكتشــاف الزراعــة، إلى االســتيطان، 

إلى الحيــاة الزراعية الواســعة؛ فتراكمت 

الثروة.. ومن اإلتاحة الجنسية، إلى األسرة 

النــواة، إلى العائلة املمتدة ونظام القرابة، 

 هرمية الســلطة.. ومــن الحماية 
ْ

فتأكــدت

الخطــر،  لــدرء  املبــادرة  إلــى  والدفــاع، 

إلــى اســتدامة الجيــوش الغازيــة وإعالء 

العســكرية باســم حمايــة أمــن وثــروات 

الجماعــة. وبهذه الجدلية الثالثية، انتقلت 

الحضــارة  ياابنتــي، مــن روح  اإلنســانية 

األنثويــة، إلى أزمنــة الســيادة الذكورية..

انتقلت من الوالدة إلى اإلبادة".

ختامــًا نود االشــارة إلــى إن الرواية دعوة 

لطــرح األســئلة عبــر مســتويات متعــددة 

 معنية تمامًا باإلجابــات الجاهزة 
ْ

وليســت

 مــن فرط تكرارهــا وغادرتها 
ْ

التي تبلدت

الحياة لفقدانها للروح منذ أن أزيح األصل 

لحساب الصورة.      

{ }
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ورقة أولى.. قبل القشلة 

، مبكرًا بســاعتني عن 
ً

وصلــت في الســابعة مســاء

موعد افتتاح فعاليات اليوم األول من ليالي رمضان 

التي ستمتد طيلة الشهر الفضيل.

 طفل صائحا: "شــاي أبــو الهيل.. حــار وطيب" 
َّ

مــر

وســط محــالت القرطاســية وبســطات األقــالم 

األطفــال،  ولعــب  ــة 
َّ

املكتبي واألدوات  والدفاتــر 

والدوملة، والجبــس، والعصائر.. قطــع فاكهة تدور 

بتســارع في خالطات تحيلها شــرابًا ســائغًا وقطع 

زينــة، وقهــوة، وشــاي، ودوندرمــة، وفخاريــات، 

ومســبحات  شــبه  كاذبــة..  وحلــي  ومخرمــات، 

وعطــور تفوح بخــورًا غازيــًا يمأل الفضــاء، تحت 

شناشــيل مضــاءة بأنــوار نســجت بصنــارة خيال 

 هندســي مبدع، مــلء شــارع املتنبــي املفضي الى 

القشلة.

كتب على األرصفة وبلياتشو بثياب املهرجني يمازح 

املــارة، بــورك وكيــك.. والكاتب جاســم الصغير، 

واصفــًا  رومانســي"  "مســاء  نحــت  إلــى  يتوصــل 

اللحظــة: "أجد في كلمة مســاء رومانســي.. حقيقة 

بمعنــى الكلمة"، مؤكدًا إنه: جمال بغداد واإلنســان 

العراقي.. "اللهم ديم هذه النعمة علينا".

اثنــان يتشــاجران بشــأن مــكان اســتحوذ عليــه 

أحدهما قبل اآلخر: "تفتيحة رزق".

ورقة ثانية.. قبل الدخول 

درت حول القشلة، واجدًا رسامني متجولني يخطون 

الوجوه بالفحم مقابل خمســة آالف، وإذا أعطاهم 

الزبون ثالثــة آالف ال يرفضون، بل يتقبلون خمس 

دوالرات من أجنبي!

ســيج تمثــال املتنبي للفنــان محمد غنــي حكمت، 

بإعالن ضوئي: "رمضان مبارك" وتحت جناح أبي 

الشعراء.. على شاطئ دجلة، غنى فالح البغدادي: 

"خدري الجاي خدري.. إعيوني إملن أخدره" بتسارع 

ملحنهــا ومطربها األصلي مســعود العمارتلي، في 

العشرينيات، وليس ببطء صياغة روحي الخماش 

لفرقة اإلنشــاد في الســبعينيات.. تتنحى 

علــى بعــد شــمرة عصــا شــجرة ميالد 

عمالقــة كتــب عليهــا ضوئيــًا: "رمضان 

 كريــم.. 2023" واألجــواء ســاهرة حتــى

 السحور. 

 
َّ

قال الفنان الفوتوغرافــي حيدر حبه، إن

ة حلوة، بعد الغروب كان 
َّ

"األجواء رمضاني

شــارع املتنبي وسوق الســراي، والقشلة، 

والبيت البغــدادي، ومحيطها.. قفر، اآلن 

حيوية وعائالت تمرح وملة أصدقاء".

أكد خاله أحمد حبه، وأنه "اليوم قدم من 

سويسرا.. خصيصًا من أجل هذه األجواء 

التي ال مثيل لها في العالم".

ورقة ثالثة.. سطح القمر 

نصبت شــركة كورك مســرحًا، لتقدم عليه.. طوال 

ة 
ّ

ة وشعري
ّ

ثالثني يوم الشهر املبارك: أمسيات غنائي

وموسيقية ومسابقات "وجالغي" واكتشاف مواهب 

النجــوم وتوزيع جوائز و "شــرائح هواتــف نقالة".. 

وعلــى بعــد بضعــة أمتــار.. اقترابا من الشــاطئ، 

نصب شــاب مرصــدًا، يــرى الراغبــون تفاصيل 

ــة دقيقة، أفلحت من خاللــه برؤية صخرة 
ّ

فضائي

ملقاة بإهمال على سطح القمر!

وجــدت القمــر مبقــع بنــدوب تجعله غيــر صالح 

للتغــزل بالحبيبــة، بــل لشــتم األعداء واســتفزاز 

املبغضــني.. فيمــا مــرت جوقــة صبايــا وشــباب، 

يهزجون: "رمضان هل إهالله".

الشــوارع املحيطة بالقشلة، تســقفها شبكات ضوء 

ــة متقنــة البهجــة.. يافعون 
ّ

ذات تشــكيالت جمالي

يقطعون الطريــق على قطة؛ فتراوغهــم فالتة من 

ة برشاقة.
ّ

حصارهم تغيب في ظالم األزقة الجانبي

د املطــرب فالــح بعذوبة شــجية: "ردتــك تمر 
ّ

غــر

ضيــف.. وتســكت اليحجــون.. ردتك تمــر ضيف"، 

متوجهًا إلى "الصباح"، بالقول: "هذا نوع من البوب 

آرت النخبــوي".. وعلــى مســرح "كــورك" مربعات 

بغدادية.

بالغت مجموعــة حماية أمني بغداد عمار موســى، 

بتحوطــات ال موجــب لهــا، مهدديــن حتــى من لم 

يقتــرب.. واقفــًا بحالــه.. ال بيهــا وال عليهــا: "والله 

اليــروح يم األمــني نبعده من القشــلة كلهــا"! وقد 

ناداني مديــر عام إعالم األمانــة محمد الربيعي؛ 

ليحدثني بشــأن مهني يتعلق باملناسبة.. 

دفعوني قبل أن يتم كالمه!

ورقة رابعة.. رقعة شطرنج

أشــرق في قلــب القشــلة مــن الداخل، 

مســرح ذو خلفيــة بيضاء ســكبت عليها 

ة، فرأيــت طيفًا من أحالم 
ّ

أضواء ذهبي

الجنة يتجلى.

لفت الســفير الليبي في بغداد الصيد علي الصيد: 

"تشــرفنا بزيــارة معلم بغــدادي أصيل، نشــارك 

الشــعب العراقي الشقيق بركات الشــهر الفضيل 

ع 
ّ

وأفراحــه". وأضــاف: إطلعنــا علــى مــوروث منو

في أجواء ربيعية جميلة.. ســعيد.. أنا وأســرتي بني 

الناس. 

ه مدير مدرســة املوســيقى والباليه حسني فجر 
ّ

نو

إلى أن األجواء معطرة ببركة رمضان.. فرح يشمل 

أركان القشــلة ومحيطهــا، يعيد لبغــداد الزاهرة 

ألقها الحضاري، متابعًا أن "املدرسة ستحيي يومًا 

 يتضمن موســيقى شــرقية وغربيــة وباليه 
ً
كامــال

وفنونا شعبية".

وأضافــت رئيســة قســم الباليه: ســنقدم عروضًا 

تتضمــن رقصــات باليــه متنوعــة، منهــا "بحيرة 

البجع" و"الجميلة النائمة" و"دون كيشوت" وأداءات 

ة.
َّ

جماعي

ثمة بــازار جانبي يتمفصل بــني جناحني تفصلهما 

ساعة القشــلة.. سلسلة أكشــاك وقواطع وبسطات 

متجاورة: مخرمات، وصور، وخط عربي، وزخرفة 

إســالمية، وحلــي كاذبــة، ويــا نصيــب، وعطــور، 

وصناعــات يدويــة، و"جــرب حظك" ومســبحات، 

وإكسسوار نسائي، وورود، وكتب وتماثيل.

ســاعة القشــة نداء عفوي مــن األرض إلــى نقطة 

تالشي رأســها منغرزًا في الظالم، وعند قاعدتها 

متخاطريــن  صــورًا  والشــباب  الصبايــا  تلتقــط 

بمشــيتهم ليواصلوا جولة التصوير عند الســياج، 

حيث حافة النهر، وعند إعــالن ضوئي مهول لعلم 

العــراق.. بعض الصــور تلتقط في غفلــة من عيون 

املارة، عند الزوايا واألركان املعتمة!

قابلنــا الروائي صادق الجمل، عند رقعة شــطرنج 

فــت عليها أحجار مهولة في أحد حدائق 
ُ

كبيرة، ص

القشــلة، مشيرًا الى أن "أول تباشير مطلع رمضان 

تلوح باملحبــة والرفــاه للعائالت التي ترتــاد ليالي 

القشلة تستمتع بوقتها وتعود آمنة".

نحت الفنان العراقــي املغترب فهد الصالح، كوخًا 

من أقفــاص دجاج، يتوســط إحــدى الحدائق في 

نــت اإلعالميــة األمريكية من 
ّ

متنــزه القشــلة. وبي

أصــل عراقي إقبــال الخالدي، أن "املــكان جميل.. 

والقائمــون عليه حققــوا منجزًا شــعبيًا يصب في 

اإليمــان باللــه والــوالء للوطــن وخدمــة النــاس"، 

موضحة: إحساس جميل يشدني إلى هذا املكان في 

هذه اللحظة".

 إقبال وانضم إلينا الشاعر جمال جاسم 
ُ

 جالســت

 بجلي 
ً
أمــني الــذي أبدى ســعادة غامــرة، وتفــاؤال

القلوب واالنتماء لألحاســيس التي يبعثها رمضان 

 عن التدفق الحضاري الســاري في 
ً
املبارك، فضال

نبض الليل وهــو يطرز األســماع واألبصار بالرفاه 

الفاعل.. املؤثر.

نــاب وكيــل وزارة الثقافــة د. عمــاد جاســم، عــن 

الوزيــر، ذاكــرًا، أن "منهاج هــذا الكرنفــال يمتد 

لثالثني يومًا، تقدم في أماســيها فنــًا هادفًا.. تلك 

الوجــوه املشــرقة التــي تقــدم فنــًا يليــق بالثقافة 

 العراقيــة، فنــًا ذا محتــوى هــادف بــدل املحتوى 

الهابط". 
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ــة طفيفة لو 
َّ

التغييــرات في الدرامــا الرمضاني

قنــا بالتحــدث عنها ملــا تحمله مــن وظيفة 
ّ

تعم

أساســية في صنع تغييرات في املجتمع املتسارع 

فــي التقــدم العلمــي والتكنولوجي الــذي يبتعد 

عنه مجتمعنا العربــي الذي بات ينتظر الدراما 

الرمضانية، وســباقها املحمــوم املؤثر كيميائيا 

أو تفاعليــا على املشــاهد الــذي يتابــع الدراما 

كل عــام، مــن دون أي تقدم ملموس فــي الرؤيا 

ق 
ّ

التمــز موضوعــات  حيــث  مــن  الرمضانيــة 

االجتماعــي ، والقتــل والعصابات والســرقات، 

وحتــى الفكاهــة التي يمكــن لهــا أن تضعنا في 

قالب من الســخرية الذاتيــة املعاصرة، كما في 

األدوار التي تقوم بها الفنانة يســرا وتميزها في 

الشخصيتني بني مسلسل "أحالم سعيدة" العام 

الســابق، ومسلســل هذا العام "ألــف الحمدلله 

على الســالمة". فإطاللة املمثــل باتت منتظرة 

عند مشــاهد يتضور جوعــا دراميــا على مدار 

سنة كاملة،  لنشــهد براكني املسلسالت تنفجر 

على الشاشة مع مئات العناوين كل عام. 

ه فــي حقيقة األمــر بات االنتظــار للوجوه 
ّ
إال أن

الفنية التي أدمنها املشاهد أكثر كما هي الحال 

في مسلسل "الكبير أوي" مع املمثلة رحمة أحمد 

التــي انطلقــت العــام املاضي مع "أحمــد مكي" 

الذي يخلط بــني األزمنة بأجــواء فكاهية بحتة 

ســاخرة مــن املفاهيــم الشــعبية التــي أدمنها 

املشــاهد، وبــات يتطلــع إليهــا كنوع مــن املزج 

بــني املؤثرات الغربيــة واألخرى الشــعبية جدا. 

فعمــدة قرية املزرايط الذي تــزوج من امريكية 

وأنجــب منها ثالثــة توائــم أحدهمــا تربى في 

الصعيد واآلخر فــي أمريكا واآلخر في القاهرة 

هــي اختصــار للمجتمعــات الريفيــة واملدنيــة 

واألخرى الغربية بمفهومها الضيق لنشهد على 

كوميديا ســوداء في جوهرهــا وكوميديا ترتبط 

بســلوكيات الشــخوص الســاذجة نوعــا ما. إال 

أنــه ينتقد بشــكل الذع مــا يحدث فــي األرياف 

واملــدن، وكيــف يمكــن أن يترجــم ذلــك علــى 

املغتربــني. فهــل الدرامــا الرمضانيــة ال تتقدم 

كمــا ينبغي، وكما هي واضحــة تماما في أجزاء 

مسلســل أحمد مكي على مدار ســنوات ســبعة؟ 

وهــل تقديمي ألنموذج الكبيــر أوي هو اختصار 

ملــا حملته الدرامــا الرمضانية خالل ســنوات؟ 

أم ننتظر الوجوه الفنية التــي أدمناها أكثر من 

املوضــوع الدرامي، ومــا يعالجه مــن تخبطات 

نفسية واجتماعية وغيرها، كوجه الفنانة يسرا، 

عبدالغفــور،  وريهــام  عبدالعزيــز،  وياســمني 

ومحمــد رمضــان، ونادين نســيب نجيم، ومنى 

زكي، وغيرهم؟

 التفكيــر املنطقــي فــي الدرامــا الرمضانية 
َّ

إن

التي تتشــابه كل عام. لتصبح في أغلبها تنافس 

بني الوجوه التمثيلية املرغوب بها عند املشــاهد 

الــذي أدمــن مشــاهدتها، ومجــددا كالفنانــة 

يســرا التي ننتظــر إطاللتهــا املميــزة كل عام 

فــي أدوار مختلفــة نوعا مــا تحمل فــي طياتها 

كوميديــا بنكهــة مختلفة تتماشــى مع الشــباب 

الذين تختلط معهــم، وكأنها تمزج بني األجيال 

برؤيــة عصرية. إال أننــا ما زلنا نحتــاج دراميا 

إلى انتفاضة من نوع آخر. خاصة وأن ما تقدمه 

ثقافــة األنيمــي للجيــل الجديــد جعلتهــم غير 

قادرين على متابعــة املوضوعات الدرامية التي 

يتــم انتاجها كل عام بشــكل كالســيكي، ويعزز 

في بعض منه الفتوة والقــوة والثأر، وكأننا نعود 

إلى زمن وحش الشاشــة فريد شوقي الذي قدم 

للســينما املصرية أدوار الشــر احيانــا وأحيانا 

أخــرى أدوار الدفاع عن الغالبــة. لكن في زمن 

لم تكن فيه التكنولوجيا تتسارع كما اآلن، بل في 

زمن قدم دراميا رؤية انفتاحية لخروج اإلنسان 

من قوقعته االجتماعية ليرى العالم الجديد. 

فهل أفيون الدرامــا الرمضانية هو إدمان يجب 

أن نتعافــى منــه لنتحــرر مــن الوجــوه، ونتعلق 

بالفكــرة واملضمون بعيــدًا عن ما يمثلــه املمثل 

للمشــاهد؟ وهل يجب على الــدول العربية كافة 

ممارســة االنتقاد الذاتي على املوضوعات التي 

يتــم طرحهــا؟ أم أن غيــاب الدرامــا الروائية 

بمعناهــا األخالقــي واملتنــوع هــو مــا يجب أن 

يتحقــق لنتعافى مــن اإلدمان الــذي ال يغني وال 

سمن من جوع؟
ُ

ي

 

كعاملة آثار شــابة عملت مع ماكس مالــوان في نمرود 

وتعرفت على زوجته "ملكة الجريمة" أجاثا كريستي

ا، 
ً

جــوان أوتس، التــي توفيت عن عمر يناهــز 94 عام

كانت عاملة آثار متخصصة في الشرق األدنى القديم 

وخبيــرة رائدة فــي ما قبــل التاريخ في بــالد ما بني 

النهريــن. عملــت وأدار حفريات في العراق وســوريا 

مما وسع فهمنا للثقافات القديمة.

ــذت أهم أعمالهــا في تل براك، تالل شاســعة من 
ِّ
ف

ُ
ن

صنع اإلنســان في شــمال شــرق ســوريا، حيث بدأت 

هــي وزوجهــا ديفيد أوتــس الحفر عــام 1976. خالل 

الحفريات املبكرة، كانت جوان مشــغولة بتربية ثالثة 

أطفال وكانت بشــكل أساسي تشــارك في رسم قطع 

الفخــار - "األشــياء اململة" علــى حد تعبيرهــا. لكنها 

شــاركت معه في إدارة الحفريــات منذ عام 1988 ثم 

خلفته بعد وفاته عام 2004.

أثبتت خبرتها في التعرف على قطع الفخار وتأريخها 

أهمية حاســمة، مــع ذلك، في عــام 1981 عندما بدأ 

زوجهــا بحفر حصن مــن األلفية الثانيــة قبل امليالد 

فــي الطرف الشــمالي الشــرقي من املوقــع. في أحد 

ــا فخارية تعود 
ً

أركان التنقيــب، رصدت جــوان قطع

إلــى األلفية الرابعة قبل امليالد. اســتغرق الحفر عبر 

القرون ســنوات من العمل، لكن في النهاية تم العثور 

علــى دليــل على االســتيطان الحضري الــذي أحدث 

ثورة في النظريات حول الحضارة املبكرة.

لســنوات عديــدة، كانت الحكمــة التقليديــة ترى أن 

الحياة الحضرية بدأت في أواخــر القرن الرابع قبل 

ا 
ً

عرف ســابق
ُ

امليــالد في "مهد الحضارة" التي كانت ت

باسم سومر، وتقع في السهل الرسوبي املنخفض في 

جنوب العــراق. كان أحد أكثر االكتشــافات إثارة في 

تل براك مبنى بــه جدران وأفران ضخمة من الطوب 

األحمر يرجع تاريخها إلــى حوالي 3800 قبل امليالد. 

ا 
ً

على النقيض من ذلك، تم العثور على عدد قليل جد

من الهياكل الكبيرة من وقت ما قبل 3500 قبل امليالد 

في جنوب العراق.

تناثــرت علــى أرضيــة املبنــى أشــياء تتــراوح بــني 

أحجار الزهر، والصوان، وشــفرات حجر الســج إلى 

الحجارة، معظمها مســتورد، لصنع الخــرز، رخام، 

ســربنتني، ديوريــت، باإلضافــة إلــى تطعيمــات من 

عرق اللؤلؤ الســتخدامها في املجوهــرات - دليل على 

ا للثروة والرقي في املراحل 
ً
ذلــك أن براك كانت مكان

األولى مــن الحضارة اإلنســانية. فــي أماكن أخرى، 

ا ملنصة مــن الطوب وجدار تم 
ً

وجــد علماء اآلثار آثار

بناؤه قبل ذلك بألف عام.

قدمــت الحفريــات اإلضافيــة خــارج التــل املرتفــع 

 على أن ما بــني 3900 و3400 قبل امليالد غطت 
ً
دليــال

ــا، مع ما يقــدر بنحو 20000 
ً
بــراك حوالي 320 فدان

شــخص يعيشــون داخل حدود املدينة، وآالف أخرى 

في عشرات املســتوطنات األصغر داخل دائرة نصف 

قطرها 10 أميال. وخلصوا إلى أن براك ربما تطورت 

بشــكل مستقل كمركز حضري في وقت أبكر من مدن 

جنــوب بالد ما بني النهرين مثل بابل وأوروك، وبلغت 

ذروتها في الوقت الذي كانت تتشكل فيه املدن األكثر 

شهرة.

ا مــن عــام 2006، كان االكتشــاف األكثــر إثارة 
ً

بدء

للدهشــة عبارة عن سلسلة من املقابر الجماعية التي 

تحتــوي فــي الغالب على عظــام بشــرية مفككة تعود 

ا، وتحيط 
ً

ألفراد تتــراوح أعمارهم بــني 20 و 45 عام

بها حطــام يعود تاريخــه إلى عــام -3900 3600 قبل 

امليــالد. تشــير الدالئــل إلــى أن القبور كانــت نتيجة 

صــراع منظم، علــى الرغم من أن حجم املســتوطنة 

فــي ذلك الوقت يشــير إلى وقوع هجــوم خارجي غير 

مرجــح. اقترحت جوان أوتس أن الصــراع، ربما كان 

نتيجة ضغــوط اجتماعيــة داخلية مرتبطة بالتوســع 

الحضري.

ولــدت جوان لويز الينز في ووترتــاون، نيويورك في 6 

أيــار (مايو) 1928، ابنة هارولد وبياتريس الينز. بعد 

حصولها على شــهادة جامعية من جامعة سيراكيوز، 

نيويــورك، التحقت بمنحــة فولبرايت الدراســية في 

كلية جيرتــون، كامبريدج، حيــث حصلت على درجة 

الدكتــوراه عــام 1953. فــي أوائل الخمســينيات من 

القــرن املاضــي، عملــت جــوان تحت إشــراف عالم 

اآلثــار ماكس مالوان فــي نمرود بالعراق، في مســك 

الســجالت وتنظيــف العــاج. كان مالوان، الشــهير، 

الزوج الثاني لـ "ملكة الجريمة" أجاثا كريســتي، التي 

أخذت الشابة جوان تحت جناحها.

ا [لم] تتحدث 
ً

تتذكر جــوان "كانت امرأة خجولة جــد

ا عــن كتبهــا". "كانت أجاثــا تجلس فــي كثير من 
ً

أبد

األحيان في زاوية حياكة، دون أن تنطق بكلمة واحدة، 

ا نبتعد. بعد ذلك، ســتظهر محادثاتنا 
ً

بينما كنا جميع

في روايتها التالية، املسجلة عمليا كلمة بكلمة! "

ا، 
ً

قامــت املرأتان بالتحقيــق في األســواق املحلية مع

وفي أيام العطلة كانت جوان ترافق مالوان في نزهات 

أثناء استكشافهم للمنطقة.

كان املوضــوع الوحيــد الــذي كان مــن املحرمات هو 

ا عــام 1926 
ً

اختفــاء الروائيــة الغامض ملــدة 11 يوم

خــالل زواجهــا األول من أرشــيبالد كريســتي. قالت 

جــوان أوتس لكاتبة ســيرة الكاتبة لورا طومســون إن 

ا" الشهيرة كانت "املوضوع غير املعلن. 
ً
ا مفقود

ً
"11 يوم

ا ما 
ً

ا ال. قيل لي ذات مرة.. أن شــخص
ً

لقــد كان حقيقي

قــد تطرق إلــى املوضوع وأنهــا لن تتحــدث إلى ذلك 

الشخص مرة أخرى ".

ا التقت جوان ديفيد أوتس. تزوجا عام 
ً

في نمرود أيض

1956 بعد أن بدأت جوان حياتها املهنية كمساعد أمني 

متحف متروبوليتــان للفنون في نيويورك. كالعادة في 

الوقت الــذي تخلت فيه عن وظيفتهــا إلعالة زوجها، 

تبعته بأعمال التنقيب في تل الرماح بمحافظة نينوى 

ا ملدرســة أرتشا 
ً

العراقية، وفي بغداد حيث كان مدير

البريطانيــة. علــم البيئــة فــي العراق مــن 1965 إلى 

1969. وفــي -1967 1968 قــادوا حفريــات في شــوغا 

ــا حفريات في 
ً

مامــي في شــرق العراق وأجــروا أيض

نيبور في جنوب العراق.

لكنهــا كانــت فتــرة مضطربة فــي املنطقــة، وكانت 

ــا في عــام 1967، حيــث كانت هي 
ً

جــوان تتذكــر يوم

وزوجهــا وأطفالهــا الصغــار يســتمتعون بنزهة على 

جانب الطريق خارج بغــداد، عندما تم اصطحابهم 

البريطانيــة مســرعة  تابعــة للســفارة  مــن ســيارة 

 وأخبروا تلــك الحرب (حرب األيام الســتة) 
ً

شــماال

قد اندلعــت وتم إصــدار أوامر لجميــع البريطانيني 

واألمريكيني بمغادرة البالد.

واندفعــوا عائدين إلــى العاصمة، حيــث تلقى ديفيد 

أوتــس عروضــا ضمنيــة بالحمايــة مــن الســلطات 

حاملــني  جــوان  الجيــران  وزار  العراقيــة  الثقافيــة 

نظر إليها علــى أنها عالمة 
ُ

الفراولــة، وهي فاكهــة ي

سالم. ظلوا في بغداد طوال األزمة.

بعد ذلك بعــام، جاء انقــالب صدام حســني البعثي 

رضت الرؤوس والجثث 
ُ

عندما، كمــا تتذكر جوان، "ع

في الســاحة القريبة من منزلنا، وكان علينا أن نجعل 

التفافــات حتى ال يراهــا األطفال". في العــام التالي 

عادوا إلى بريطانيا حيث تم تعيني ديفيد في كرســي 

في معهد اآلثار في لندن.

حصلت جوان على زمالة غوغنهايم في 1966-1967، 

ومن عــام 1971 إلى عام 1995، كانــت زميلة ومعلمة 

في كلية جيرتون بكامبريدج ومحاضرة في الجامعة. 

منــذ عــام 1995، كانت زميلة أبحــاث أولى في معهد 

ماكدونالد للبحوث األثرية في كامبريدج.

ملدة عشــر ســنوات من عام 1993، كان األوتيســيس 

يقومون برحالت الحج السنوية إلى العراق بدعوة من 

الحكومة العراقية ملهرجان بابل للموســيقى واملسرح. 

تــم تقديم مجموعاتهم املرجعيــة األثرية من الفخار 

واالكتشــافات األخرى، التي تــم تصديرها بإذن من 

السلطات العراقية والسورية، إلى املتحف البريطاني 

مقابل مساهمات مالية لعملهم امليداني في تل براك.

نشــرت جوان أوتــس وزوجهــا منفردة، علــى الرغم 

من أنها مشــتركة بشكل أساســي، العديد من الكتب 

واألوراق. كانــت زميلــة فــي األكاديميــة البريطانية 

وحصلت في عام 2014 على ميدالية جون كولز.

عن التلغراف
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تختتم اليوم الثالثاء، منافســات الجولة التاســعة عشــرة من دوري كرة الصاالت املمتاز، بإقامة ثالث مباريات 

تلعب جميعها في بغداد. ويلتقي في أبرز مواجهات الجولة بطل املوســم الســابق نفط الوسط مع مصافي الوسط 

في قاعة الشــباب، ويسعى نجوم عندليب الفرات إلى رد الدين إثر خسارته في آخر لقاء جمعهما بنتيجة (4-2) 

ف قاعة الشباب مباراة أمانة 
ّ

بغية استعادة الصدارة من الشرطة الذي اعتالها مؤقتًا. وفي بقية اللقاءات ستضي

بغداد ونظيره الشباب البصري، بينما يحل فريق نفط البصرة ضيفًا على الظفر في قاعة األعظمية.

كثيــرة هي املناســبات ذات األبعاد اإلنســانية واالجتماعية 

التــي يحتفي بهــا العالــم وتحظــى باهتمام اســتثنائي في 

معظــم دول املعمــورة ، وفــي يــوم الثامن مــن آذار الحالي 

احتفــل العالــم - املتحضــر - باليــوم العاملــي للمــرأة، يوم 

تحتفــي فيه الــدول واملنظمات واملؤسســات املهتمة واملعنية 

باملــرأة باعتبارهــا نصف املجتمــع باإلنجازات السياســية 

واالقتصادية والعلمية والرياضية واالجتماعية وغيرها التي 

تحققها النســاء بينما تحصل النســوة في بعض دول العالم 

مثل روســيا وكوبا والصني على إجازة من العمل بهذا اليوم 

الجميل الذي تأســس عام 1945 على أثــر انعقاد أول مؤتمر 

لالتحــاد النســائي الديموقراطي العاملي فــي مدينة الحب 

والجمال وعاصمة األناقة باريس . 

وخالل متابعتي لبعض ماجرى من فعاليات في العالم بهذه 

املناسبة الكبيرة التي تهمنا جميعًا وليس النساء فقط أردت 

اإلفصاح عــن أهمية املــرأة ودورها الكبير ســلبًا أو إيجابًا 

واهتمام العالم بكل ما يحدث لها في عالم اليوم وما تشــكل 

فيــه املرأة مــن حجم كبيــر وثقل أســاس وهي خــواص ما 

تــزال بعيدة إن لــم تكن معدومة تمامًا عــن واقع حال املرأة 

العراقيــة بمــن فــي ذلــك حضورها 

وبرغــم  أنهــا  إذ   ، الرياضــة  فــي 

والتأكيــدات  املســتمرة  التوجيهــات 

الرياضية  الجهــات  مــن  املتالحقــة 

العليا املســؤولة عن القرار الرياضي 

فــي  الرياضــة  ســتراتيجية  ورســم 

البالد بضرورة االهتمام االستثنائي 

وتوفير العناية غير العادية بالرياضة 

أقــول  وال  معظــم  أن  ،إال  النســوية 

جميع مــن تصدر إليهــم التوجيهات 

مــن  اليهــم  ومايكتــب  والتأكيــدات 

عــن  صــادرة  وتمنيــات  مناشــدات 

واملؤتمــرات  النــدوات  عشــرات 

وامللتقيات التي تجمع كلها على إعادة 

الحياة لجســد الرياضة النسوية – شــبه امليتة سريريًا منذ 

ســنوات - ســواء كان املعنيون بهذه النداءات مجالس إدارة 

على صعيد األندية أو هيئات إدارية لالتحادات املركزية ،ما 

تزال تتعامل مع رياضة النساء وفق منظور هامشي اليترجم 

إال جزءًا فقيــرًا بل وفقير جدًا ، وال نقــول معدوم تمامًا من 

السياســة الرياضية العليــا املوضوعة على الــورق وبصيغة 

تمنيات ومطالبات خجولة ليس اال، لدعم النشاط الرياضي 

النســوي ،مثلمــا أن بعض االتحادات وكثيــرًا من األندية ما 

تزال ترى أن اللعبة النســوية – الفالنية – التشــكل شيئًا في 

األرصــدة املنهجية علــى مدار املوســم الرياضــي ،بل وان 

معظم إدارات األندية واالتحادات ولألســف الشــديد ترى 

 عليها ، وهــو أمر يعكس افتقاد 
ً
فــي رياضة حواء عبئًا ثقيال

هذه االدارات الى الرؤية الصحيحة والبصيرة الثاقبة لواقع 

الرياضة النســوية ، وماهو مرسوم لها على املدى املستقبلي 

املنظور والذي يرســم مؤشرات تشاؤم وصورًا سوداوية عن 

الرياضة النســوية ، طاملا ان هــذه الرياضة صارت من بني 

االســتثناءات الرياضية النــادرة حاليًا واملهــددة باالندثار 

والنقول إنها مهددة باالنقراض.!

ليس إال

 

أعلــن املدير التنفيــذي التحــاد العاب القوى عن مشــاركة 

العراق في بطولتي آســيا والعالم اللتني ستقامان في تايلند 

منتصــف تموز املقبل والعاصمة الهنغارية بودابســت للمدة 

من الرابع ولغاية التاسع من آب املقبل. وقال الدكتور زيدون 

 الحصول 
َّ

(الصبــاح الرياضــي): إن جــواد فــي تصريــح لـ

على ذهبيتني ونحاســية في منافســات امللتقــى العاملي التي 

اختتمــت مؤخــرًا في الفلبني ســيكون محفــزًا لالعبينا من 

اجل نقل تألقهم الى الســاحتني القارية والدولية. وأضاف، 

أن موازنة العام الحالي بلغت 336 مليون دينار عراقي، وتعد 

فقيرة جدًا وال تتناســب مــع االســتحقاقات الخارجية التي 

تتجاوز تســعة اســتحقاقات دولية ومنها بطولة سوريا التي 

ستقام في السابع من نيسان املقبل، وكذلك منافسات غرب 

آسيا للرجال والنســاء والناشئني التي تستضيفها العاصمة 

القطريــة الدوحــة، والحدث املهــم التواجد في منافســات 

القارة للناشــئني نهاية نيســان املقبل وتقام في اوزبكستان، 

 البطولــة الواحدة تحتــاج على اقــل تقدير 
َّ

مشــيرًا إلــى أن

بحــدود 40 مليون دينار عراقي موزعة بني حجوزات طيران 

 عــن إجراء معســكرات تدريبيــة تحضيرية. 
ً
وإقامــة فضال

ولفــت الى انه رغــم هذه التحديــات لكننا نســعى لديمومة 

 تمكنا 
ً
اللعبــة وبناء جيل يمثل العــراق عربيًا ودوليــًا، وفعال

من خالل التنسيق مع مدربي األندية واالهتمام بالنشاطات 

املحلية، وما حققه أبطالنا في امللتقى العاملي يعد انجازًا الن 

اعمارهــم تتراوح بني 21 ســنة الى 24 ســنة ويتوقع أن يكون 

لهم مستقبل جيد ورغم معاناة السفر واالنتظار (ترانزيت) 

11 ساعة بني بغداد والدوحة والعاصمة الفلبينية مانيال ثم 

التوجــه الى مكان اســتضافة البطولة فــي مدينة ايالغان، 

لكــن النتائج كانــت إيجابية. وفــي ختام حديثــه وجه جواد 

دعوة للقائمني على الرياضــة بضرورة االهتمام بالالعبني 

اصحــاب االنجاز وتطوير امكانياتهم لغرض الحصول على 

البطل االوملبي في مختلف الفعاليات الرياضية.

 املنتخب الوطنّي خيسوس 
ُ

أشــاد مدرب

العراقــي  املنتخبــني  بــأداِء  كاســاس 

 
ً

 ممتعة
ً

والروســي اللذيــن قدما مبــاراة

للجماهير التي حضرت اللقاء.

املؤتمــر  خــالل  كاســاس   
َ

وأضــاف

الصحفي الــذي عقد عقب نهاية اللقاء، 

م شــوطًا أول جيدًا ولم 
ّ

 منتخبنــا قــد
َّ

أن

يحالفنــا الحظ في التســجيل فــي أكثر 

مــن فرصٍة، وفــي الشــوط الثاني تمكن 

الفريق الروسي من إحراز هدفني، وكان 

بامكانه مضاعفة الغلة.

وأوضح: كان مــن الجيِد مالقاة منتخٍب 

كبيٍر مثل روســيا، وعلينا دائمًا مواجهة 

هكــذا منتخباٍت قويٍة ألنهــا تضعنا على 

ة، 
ّ

املحك في معرفِة مســتوياتنا الحقيقي

ومواجهة روســيا هي األقوى منذ لحظِة 

تسلمي مهام تدريب العراق.

 وبشــأن تأثير غياب عــدٍد من الالعبني 

 كاســاس: لم 
ّ

عن املنتخــب الوطنّي، بني

نتمكــن مــن اســتدعاء الجميــع، لكنني 

 بالالعبــني الذين تواجــدوا معنا 
ٌ

فخور

خالل املعسكر واملباراة.

ولــم يخــِف املدرب اإلســباني بــأن أداء 

املنتخب الروسي، وتحديدًا من الجانب 

األيســر، جعلنــا نعاني في املجــاراة من 

جهة اليمني، الســيما مع تلقــي إبراهيم 

دت 
ّ

 الصفــراء التــي قي
َ

بايــش البطاقــة

تحركاتــه وأجبرتنــا على تغييــر طريقِة 

اللعب.

 كاســاس ايضا عن مدى أهمية 
َ

وتحدث

هذه املبــاراة للتحديــات املقبلة، وكانت 

 بالرغــم من 
ً

 وناجحــة
ً

 ايجابيــة
ً

تجربــة

الخسارِة، لكنها تبقى مفيدة.

وعن أســلوب اللعِب وتغييره كون الفريق 

كان متماســكًا فــي الشــوط األول عكس 

 عليه فــي الشــوط الثاني، عزا 
َ

ما ظهــر

كاســاس ذلك إلى العامــل البدنّي الذي 

أثر في الفريِق بشكٍل عام.

يخــوض منتخبنــا األوملبــي بكــرة القــدم 

في الســاعة 11 من مســاء اليــوم الثالثاء، 

مواجهتــه األخيرة في بطولــة قطر الدولية 

الودية تحت 23 عامــًا، عندما يقابل نظيره 

العمانــي في ملعب حمد الكبيــر بالعاصمة 

الخامــس  املركزيــن  لتحديــد  الدوحــة، 

والســادس، إذ ينــص نظــام هــذا التجمع 

باللجوء مباشــرة الــى ركالت الترجيح في 

حالة انتهاء أي مباراة بالتعادل، وقد استهل 

فريقنــا مشــاركته بانتصــار عريــض على 

فيتنــام بثالثة أهداف نظيفة، بينما خســر 

فــي الدقائق األخيرة أمــام كوريا الجنوبية 

بهدف مقابل ال شيء.

بــدوره، دأب الطاقم الطبــي ملنتخبنا على 

االســراع بعملية استشــفاء الالعبني خالل 

اليومــني املاضيــني مــن اجــل تجهيزهــم 

بالشــكل األمثــل ملواجهة اليــوم أمام عمان 

الذي انهزم هو اآلخر من الشمشون الكوري 

بثالثية نظيفــة وانتصر على قرغيزســتان 

بهدفــني نظيفــني، وقــد أقيمــت الوحــدة 

التدريبيــة األخيــرة مســاء أمــس االثنــني 

فــي ملعب نــادي العربي، وتم فيهــا تطبيق 

العديد من املفردات الخططية التي تحاكي 

طريقة لعب الفريق املنافس الذي يميل الى 

التمرير املباشر واالنتشار في معظم أرجاء 

امللعــب، وينتهج نظام 1-4-1-4  ولديه بعض 

العناصر التي تمتاز باملهارة والسرعة على 

غــرار املهاجــم نبــراس املعشــري وزميله 

ســالم عبد الســالم الى جانــب الجناحني 

 
ً
ناصر الرواحي ومحمد بيت ســبيع، فضال

عن معالجة بعض الهفــوات الدفاعية التي 

ظهــرت فــي املقابلــة الســابقة باإلضافــة 

الــى اجراء تماريــن التهديــف على ركالت 

الترجيح.

إلى ذلك، تقام مســاء اليــوم أيضًا املباراة 

النهائية بني كوريــا الجنوبية واإلمارات في 

نــادي الدحيل وســيتم تتويــج البطل بكأس 

للوصيف،  الفضيــة  وامليداليــات  البطولــة 

كذلــك ســيتم منــح امليداليــة النحاســية 

لصاحب املركز الثالث والفائز من مواجهة 

الكويت وتايالند التي ستقام بنادي الغرافة 

كذلك يحتضن ملعب نــادي العربي مقابلة 

قطر والســعودية، لتحديد املركزين السابع 

والثامن، بينما تقام مباراة تحديد التاســع 

والعاشر بني فيتنام وقرغيزستان في نادي 

الغرافة. 

وتعد بطولــة الدوحــة التي نظمتها شــركة 

"IAST SPORTS"  بالتعــاون مــع االتحــاد 

القطري لكرة القدم، فرصة مثالية للتباري 

وإقامة مواجهات ذات قيمة تنافسية عالية 

مــع املنتخبــات الخليجية واآلســيوية والتي 

تندرج ضمن اســتعدادات منتخبنا االوملبي 

لبطولة غرب آسيا املقبلة املقرر اقامتها في 

العراق خــالل حزيران املقبــل، إلى جانب 

تصفيات القارة تحت 23 عامًا التي ســتقام 

للفتــرة من 4 إلى 12 أيلول املقبل بمشــاركة 

16 منتخبــًا قاريــًا يتأهــل أول 3 منتخبــات 

ألوملبيــاد باريــس، بينمــا يخــوض الرابــع 

ملحقًا عامليًا مع رابع أفريقيا .
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وكانــت أربعة أندية قد حســمت تأهلها إلى 

املربــع الذهبــي في الــدوري املمتــاز وهي 

حســب الترتيب النفط والحشــد الشــعبي 

والشــرطة ومن ثم زاخو، وقد حدد االتحاد 

التاسعة والنصف من مســاء االثنني املقبل 

موعــدًا النطالق سلســلة مباريــات البالي 

اوف التي تجمع الحشد والشرطة، ويجري 

اللقاء الثاني بينهما الخميس من األســبوع 

املقبــل فــي نفــس الزمــان واملــكان، بينما 

تختتــم هــذه السلســلة بلقاء ثالــث يجري 

بينهمــا يــوم االحــد املصادف التاســع من 

نيسان املقبل في قاعة الشعب املغلقة.

 النتيجــة النهائيــة للفريقني قبل 
َّ

يذكــر أن

انطــالق منافســات املربــع الذهبي تشــير 

إلى تعادلهما بعدد مرات الفوز والخســارة 

 كل فريــق منهمــا يحتاج 
َّ

( 1 / 1 ) ، بيــد أن

الى الفوز بمباراتني من مجموع ثالث حتى 

يتمكن من العبور إلى نهائي بطولة الدوري . 

وبشــأن موعد انطــالق مواجهــة الطرفني 

اآلخرين فريقــي النفط (املتصدر) وزاخو 

(رابــع الترتيب) قــال عضو اتحــاد اللعبة 

الدكتــور مهند عبد الســتار فــي تصريح لـ 

 مباراة الفريقني 
َّ

(الصباح الرياضــي): إن

ســيتم تحديدهــا بعــد انتهاء مهمــة ممثل 

الوطــن فريق النفط في بطولة غرب آســيا 

لألنديــة (وصــل) اذ ســيواجه ذوب اهن 

اإليرانــي في سلســلة من ثــالث مباريات، 

وســيلعب النفط مباراته األولــى في إيران 

منافســه  يلتقــي  ثــم  االربعــاء،  غــد  يــوم 

اإليرانــي فــي قاعــة الشــعب املغلقــة فــي 

الخامــس مــن نيســان املقبــل، وفــي حال 

 التعادل ســيصار إلــى إجراء مبــاراة ثالثة

 بني الفريقني . 

 واضاف: سيخوض النفط مباراته األخيرة 

املؤجلــة ضمن املرحلة الثانيــة من الدوري 

املمتــاز أمــام دجلــة الجامعــة وذلــك في 

الســاعة العاشرة من مســاء األحد املقبل، 

بينما يســبق اللقاء مباراة الفريقني ضمن 

دوري الشباب املصاحب . 

 االتحاد قرر معاقبة 
َّ

وتابع عبد الســتار ، أن

األندية املنسحبة من دوريي الدرجة األولى 

والثانية، وذلك بحرمانها من املشــاركة في 

موسمني متتاليني (  2023 – 2024 ، 2024 – 

2025 ) السيما بعد إجراء القرعة بالنسبة 

لفــرق الدرجــة األولــى ، وأيضــًا حرمــان 

ناديي ( العمال وسوران ) من املشاركة في 

نشــاطات االتحــاد للموســم 2023 – 2024 

، وذلــك النســحابهما مــن دوري الدرجــة 

الثانية . 

وفــي ســياق نتائج الــدوري املمتــاز ، تغلب 

النفط على زاخو بصعوبة بفارق 3 نقاط 85 

/ 82 في املباراة التي ضيفتها قاعة الشــعب 

املغلقة ضمن املواجهات املؤجلة من املرحلة 

الثانيــة للــدوري، بينما تغلب شــباب زاخو 

على نظيره النفط  بفارق كبير 82 / 43 .

 
يواصــل الــزوراء تحضيراته فــي ملعب (الشــالجية)، 

اســتعدادًا الســتئناف منافســات الدوري املمتــاز بكرة 

القدم، وشــهدت تدريبات الفريق األخيــرة غياب 6 من 

العبيــه املحليني واملحترفــني، بســبب تواجدهم ضمن 

صفوف املنتخبات الوطنية في (فيفا دي).

وقــال الناطــق اإلعالمي لنــادي الزوراء عبــد الرحمن 

 فترة التوقف الحالية 
َّ

(الصباح الرياضي): إن رشــيد لـ

تعد مناســبة لجميع فرق الــدوري من اجل إعادة ترتيب 

األوراق وتصحيــح األخطــاء، بعــد أن عانــت كثيرًا من 

ضغــط املباريــات وتعــدد االصابــات، كمــا انهــا تمثل 

فرصة مناســبة الستعادة الغيابات ومحطة 

تحضيرية مهمة للمرحلة الحاسمة من 

عمر املوسم الحالي.

 فريقــه اســتغل هــذه 
َّ

وأضــاف أن

الفتــرة بخوض مباراة ودية أمام 

األخيــر  بفــوز  وانتهــت  الكــرخ 

بثالثة أهــداف مقابــل هدفني، 

مبينًا ان املــالك التدريبي لكرة 

النــوارس ينظــر لهــذه املواجهة 

من الجانــب االيجابــي بعيدًا عن 

كونهــا  بســبب  النهائيــة،  النتيجــة 

تجريبية.

 املدرب ايوب اوديشــو حرص على 
َّ

وتابع أن

منــح الفرصة لجميــع العناصــر التي 

تواجــدت فــي قائمة النــوارس ضد 

الكــرخ،  بغيــة تقييــم املســتويات 

وتحديد احتياجاته من الالعبني 

املتاحــني أمامــه خــالل الفترة 

املقبلة.

 تحضيرات األبيض 
َّ

وأشار إلى أن

ابــرز  مــن   6 بغيــاب  متواصلــة 

العبيــه بســبب تواجدهــم ضمن 

صفــوف املنتخبــات الوطنيــة وهم 

جالل حســن ولــؤي العانــي ومصطفى 

 عــن الحســن احويبيــب (موريتانيا)، 
ً
محمــد، فضــال

وابراهيم ســعادة ومحمد علي ابو حشيش (األردن) في 

حني التحق بالتدريبات ثالثي فريقنا الشبابي الحاصل 

على فضية البطولة اآلســيوية مؤخرًا، وهم علي صادق 

وحيدر عبد الكريم وسجاد محمد.

 فريقه يطمح الســتغالل األيام القليلة 
َّ

وأكمل رشــيد أن

املقبلة قبل عودة عجلة الــدوري للدوران مجددًا، وذلك 

بخوض مبــاراة وديــة ثانية واألقــرب أمــام الصناعة، 

وســتكون آخــر بروفــة تحضيرية للــزوراء الــذي يتطلع 

ملواصلــة املنافســة الحقيقية علــى اللقب، ال ســيما انه 

يحتل املركز الرابع برصيد (40 نقطة)، بفارق نقطتني 

عن الشرطة املتصدر.

 
تنتظــر اللجنــة النســوية فــي االتحــاد املركزي 

لكــرة القدم العديد مــن التحديات خالل الفترة 

املقبلة، وتأتــي في مقدمتها املنشــآت الرياضية 

وانتقاء الشخصيات لوضع ستراتيجيات وخطط 

مســتقبلية من اجل النهوض بواقع كرة السيدات 

على الصعيدين املحلي والدولي. 

وقــال رئيس اتحــاد كــرة القدم عدنــان درجال 

خالل تواجــده في حفــل تتويج الفــرق أصحاب 

املراكز األولــى لدوري الصاالت: إنــه توصل الى 

اتفــاق مع الســفير الفرنســي إيريك شــوفالييه 

لتفعيل االتفاقية بني الجانبني وايجاد شــخصية 

رياضيــة فرنســية معروفــة قــادرة علــى وضــع 

ســتراتيجية شــاملة، بغية النهــوض بواقع الكرة 

 شوفالييه 
َّ

النسوية، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن

يعد من اكبر الداعمني لتطوير اللعبة في العراق .

وأضاف انه ابلــغ الدكتورة رشــا طالب وأعضاء 

اللجنــة النســوية بوضــع خطــط تشــمل جميــع 

الجوانــب الفنيــة واإلدارية، موضحًا أنه ســيتم 

التعــاون اليجــاد الحلــول التــي تخــص مالعب 

الساحات املكشوفة وتذليلها خالل الفترة املقبلة.

املركــزي  االتحــاد  عضــو  قالــت  جانبهــا  مــن 

لكــرة القــدم رشــا طالــب فــي حديــث خصــت 

 املكتــب التنفيذي 
َّ

بــه ”الصبــاح الرياضــي“: إن

اســند لها مهمــة اختيــار الجهــاز الفنــي الذي 

 ســيكون قادرًا على قيادة املنتخبات الوطنية في 

البطوالت املقبلة .

واوضحت انه ســتتم خالل فترة وجيزة دراســة 

عــدد مــن الســير الذاتيــة للمدربــني التــي تــم 

تقديمهــا بغية انتقــاء األفضل وفق ســتراتيجية 

محــددة، ومن ثــم رفعها إلــى املكتــب التنفيذي 

للمصادقة عليها .

 دوري كرة الصاالت النسوي افرز 
َّ

وأشارت الى أن

العديد من الشابات اللواتي سيكون لهن شأن في 

البطــوالت الدولية، الســيما بعد االســتفادة من 

قــرار لوائح املســابقة الســماح بمشــاركة العبة 

تحت سن العشرين طوال املباراة .

وأختتمــت طالــب حديثهــا منوهــة بــأن اللجنة 

ستحدد موعد انطالق بطولة كأس العراق وذلك 

بعد اكمــال جميــع الالعبات تأديــة االمتحانات 

ملراعــاة ظروفهــن وضمــان مشــاركة اكبر عدد 

من الفرق خالل املســابقة، وسيتم الحقًا اختيار 

العناصر الكفوءة لتمثيــل املنتخبات الوطنية في 

االستحقاقات الخارجية .

اعلنت لجنة املسابقات في االتحاد املركزي 

لكرة القــدم تأجيل قرعــة دوريات الرديف 

املقــرر  كان  التــي  واالشــبال  والناشــئني 

اجراؤها يــوم أمس االثنــني وكذلك تأجيل 

قرعة دور الـ16 لبطولة كأس العراق ودوري 

شباب الدرجة األولى الى اشعار آخر.

 ارجاء عملية اجراء 
َّ

واشــارت اللجنة إلى أن

القرعة ســببه أمور تنظيمية، كما ان املوعد 

الجديــد لقرعــة هــذه النشــاطات ســيتم 

تحديده في وقت الحق.

علــى صعيد آخر قال مــدرب حراس مرمى 

(الصباح  رديف القوة الجوية جابر محمد لـ

 فريقه اســتعد بشــكل جيد 
َّ

الرياضــي): إن

خــالل الفتــرة املاضية مــن خــالل اجراء 

اختبــارات مســتمرة للراغبــني فــي تمثيل 

الصقــور، فضــال عــن املواهــب التــي يتم 

مشــاهدتها اثناء متابعته مباريات دوريات 

 الفريق 
َّ

الدرجة الثانية والشــباب، مبينًا أن

خاض عددًا من املباريات التجريبية آخرها 

الفوز علــى رديــف الجيش بثالثــة اهداف 

نظيفة.

للموســم  التدريبــي  املــالك  ان  واضــاف 

الحالــي يتألــف مــن املــدرب اكرم هاشــم 

واملســاعد حيــدر عليــوي ومــدرب اللياقــة 

فــاروق عبــد جاســم واملعالــج اياد مســلم 

واإلداري سيف خلف واملشرف حنون شكور 

واملستشار الفني وليد جعفر .

وعن جاهزية حــراس املرمى اوضح جابر، 

أنــه تــم اختيــار اربعة حــراس هم ســجاد 

ســالم وحيدر ثامر وبارق مؤيد وثامر نجم، 

وقد وقع عليهم االختيار حســب املواصفات 

واملرونــة  القامــة  طــول  منهــا  املطلوبــة، 

والشــجاعة ونحن نحرص على رفد األندية 

االخــرى واملنتخبــات باملتميزيــن فقــد تم 

اســتدعاء رضا عبد العزيز لتمثيل املنتخب 

االوملبــي وكذلــك ســجاد نهاد الــذي انتقل 

لتمثيــل الحدود واالن مع منتخب الشــباب، 

مؤكدا ان نادي القوة الجوية مدرسة حراس 

املرمــى ونعمل دائما على تطــور هذا املركز 

الذي شهد في الفترة الحالية ظهور حراس 

باالمــكان االعتماد عليهم فــي الوقوف بني 

الخشبات الثالث بكل ثقة وامان.

ت ومحطة 

ة من

ــا 

وتابع أن
َّ

منــح

ت

ص

جال
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أملانيا هانزي فليك أنصار  وعد مدرب منتخب 

اآلن  من  فريقه  م 
ّ

يقد بأن  مانشافت»  «دي 

عن  بحثًا  «مثيرة»،  قــدم  كــرة  وصــاعــدًا 

أواخر  قطر  مونديال  أمل  خيبة  تعويض 

العام املاضي.

نني 
ُ

ي ح
َّ
ف

ُ
وخرج املنتخب األملاني بخ

مجموعة  في  األول  الــدور  من 

لها  املرشحني  ــرز  أب من  كــان 

اإلسباني،  نظيره  جانب  إلى 

األدوار  بلوغ  فــي  فشل  لكنه 

بعد  ثالثًا  بحلوله  اإلقصائية 

وفوز خسارة أمام اليابان وتعادل مع إسبانيا 

على كوستاريكا.

فيها  يخرج  التي  تواليًا  الثانية  املــرة  وكانت 

عاش  أن  بعد  األول  الدور  من  األملاني  املنتخب 

روسيا،  في   2018 مونديال  في  ذاته  الكابوس 

في مجموعة ضعيفة ضمت املكسيك والسويد 

وكوريا الجنوبية عندما حل في املركز األخير.

البيرو  على  فريقه  فــاز  الــذي  فليك  وقــال 

املاضي:  األسبوع  ودية  مباراة  في  -2صفر 

”االنتصارات دائمًا ما تكون إيجابية من أجل 

أسلوب   
َّ

بأن أيضًا  أعتقد  لكني  بالنفس.  الثقة 

وطريقة كرة القدم التي نعتمدها ستخلق اإلثارة 

لدى األنصار».

ووصف فليك مواجهة بلجيكا بأنها ستكون مختلفة 

 
َّ

ألنها ”نوعية أخرى من املنافسني“، وأضاف أن

يمكنكم  جديدة،  وروحًا  جديدًا  مدربًا  ”لديهم 

عندما  رائعني  العبني  يملكون  بأنهم  تروا  أن 

يكونون تحت الضغط دائمًا ما يجدون الحلول».

وتابع أنه ”أحد أفضل املنتخبات املوجودة 

لنا  فرصة  ستكون  وبالتالي  حاليًا 

الختبار إمكانياتنا ضدها».

املدافع   
َّ

أن وكشف فليك عن 

تيلو كيهرر واملهاجم سيرج 

سيستهالن  ــري  ــاب ــن غ

نيكو  من   
ً
ــدال ب املــبــاراة 

ـــاي  ــك وك ــي ــرب ــوت ــل ش

ــس، ملــرض  ــرت ــي ــاف ه

األول وإصابة الثاني.

ال  أملــانــيــا   
َّ

أن يــذكــر 

التصفيات  تخوض 

لنهائيات  املــؤهــلــة 

 2024 أوروبـــا  كــأس 

ألنها الدولة املضيفة 

لها.

تناقش  موقفها،  توضيح  بغية  ة 
ّ

ملح لطلبات  استجابة 

محتملة  عودة  الثالثاء  اليوم  الدولية  ة 
َّ

األوملبي اللجنة 

الدولية  املسابقات  إلى  والبيالروس  الروس  للرياضيني 

بعد غزو أوكرانيا، في وقت بدأت بعض التصفيات املؤهلة 

ألوملبياد باريس 2024 الصيفي.

إعالنها  بعد  التروي،  على  الدولية  املنظمة  قدرة  هي  ما 

للرياضيني  للسماح  ”السبل“  استكشاف  ل 
ّ

األو كانون  في 

نهاية  باستبعادهم  توصيتها  بعد  وذلــك  باملشاركة، 

شباط2022 بسبب الغزو الروسي ألوكرانيا؟

الدولية  األوملبية  في  التنفيذية  اللجنة  ستعقد  رسميًا، 

الفعل  وردود  االستنتاجات  ”ملراجعة  صحفيًا  مؤتمرًا 

اللجان  أعضائها،  مع  هاتفية“  مشاورات  بعد  املسجلة 

وممثلي  الدولية  الرياضية  االتحادات  الوطنية،  األوملبية 

جدول  في  املدرجة  الثالثة  البنود  بني  من  الرياضيني. 

ضد  ”العقوبات  اثــنــني:  حيال  خــالفــات  ال  ــال،  ــم األع

للبلدين  الرسمية  الرموز  حظر  أي  وبيالروس“،  روسيا 

املالي  و“التضامن“،  دولية،  مسابقات  واستضافتهما 

بشكل خاص، مع الرياضيني األوكرانيني.

ما  في  الوقائية“  لـ“التدابير  محتمل  برفع  اإلثارة  ق 
ّ
تتعل

معظم  من  استبعادهم  أي  البلدين،  برياضيي  يتعلق 

املسابقات، بحسب حجة األوملبية الدولية، نظرًا للخطورة 

الناجمة عن مشاركتهم وتهديدًا لحسن سير األحداث.

بالنسبة للجنة الدولية، ال يمكن استمرار هذا االستبعاد 

فقط  املنافسة  من  رياضي  أي  منع  ينبغي  ”ال  األبد:  إلى 

أشهر،  ة 
ّ

عد منذ  رت 
ّ

كر ما  بحسب  سفره“،  جواز  بسبب 

معتمدة على رأي خبيرتني من األمم املتحدة.

دت اللجنة املتخذة من مدينة لوزان السويسرية 
ّ

لذلك حد

الثاني:  كانون  منذ  العودة  طريق  خريطة  لها،  مقرًا 

د الحرب على أوكرانيا بشكل فعال“، 
ّ

بالنسبة ملن ”لم يؤي

الروس  للرياضيني  يمكن  تحديده،  يصعب  معيار  وهو 

والبيالروس املشاركة مجددًا ”تحت علم محايد».

د األوملبية الدولية التي تستشير العالم 
ّ

لكن متى؟ لم تحد

 
َّ

د أن
ّ
األوملبي طاملا كان ذلك ضروريًا، موعدًا نهائيًا، وتؤك

االتحادات الرياضية الدولية تبقى ”السلطات الوحيدة“ 

م بأحداثها.
ّ
لة بالتحك

ّ
املخو

توصية  غموض،  دون  أصدرت،  الدولية  األوملبية   
َّ

أن بيد 

املاضي،  العام  والبيالروس  الروس  الرياضيني  استبعاد 

وقبل نحو 500 يوم على األوملبياد الباريسي، ينتظر العالم 

معرفة مصير مشاركتهم من عدمه.

 
َّ

أن ة 
َّ

صحفي تــقــاريــر  ـــرت  ذك  

بايرن  لفريق  السابق  املـــدرب 

ميونخ األملاني جوليان ناغلسمان، 

الدوري  في  للعمل  مرشحًا  أصبح 

اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم. 

 
َّ

إن ميل“:  ”ديلي  صحيفة  وقالت 

توتنهام،  رئيس  ليفي،  دانييل 

ناغلسمان،  مع  التحدث  يريد 

ــأن اســتــعــداده لــتــدريــب  ــش ب

النادي  قــام  بعدما  الفريق، 

اإلنــكــلــيــزي بــإقــالــة مــدربــه 

اإليطالي أنطونيو كونتي.

وأقيل ناغلسمان من تدريب 

الجمعة  يــوم  ميونخ  بايرن 

استبداله  وتـــم  ــي،  ــاض امل

ــدرب  بــتــومــاس تــوخــيــل، م

تشيلسي السابق.

ارتباطه  توتنهام  فك  التكهنات،  من  أسبوع  وبعد 

بكونتي، مساء أمس األول األحد.

االستثنائية  تصريحاته  بعد  الخطوة  هذه  وجاءت 

األسبوع   3/3 ساوثهامبتون  مع  التعادل  عقب 

العبيه  بــشــأن  بغضب  تــحــدث  إذ  ــي،  ــاض امل

األنانيني.

وحتى نهاية املوسم، سيتولى مساعد 

املدرب كريستيان ستيليني تدريب 

الفريق.

 
َّ

فإن اإلعالمية  للتقارير  ووفقًا 

عودة  أيضًا  يــدرس  النادي 

الذي  بوكيتينو،  ماوريسيو 

درب توتنهام في الفترة 

من 2014 إلى 2019، 

وقاده لنهائي دوري 

في  ــا  أوروب أبطال 

.2019

 ظهير أيســر بايــرن ميونيخ األملانــي ومنتخب كندا 
َّ

 يبــدو أن

ة بعمر الثانية والعشــرين 
َّ

ألفونســو ديفيس يعيش حيــاة مثالي

 الواقع مختلف تمامًا.
َّ

فقط، لكن

إذا كان الظهيــر النفاثــة حاز فــي صفوف الفريــق البافاري 

دوري أبطــال أوروبــا في كرة القــدم وكأس العالــم لألندية، 

ويملك 5.2 ماليني متابع على موقع انســتغرام وســيكون نجم 

الحمالت اإلعالنية لكأس العالم 2026 التي تستضيفها بالده 

إلى جانــب الواليــات املتحدة واملكســيك، فإنه اعتــرف بأنه 

 لديه خمسة أصدقاء 
َّ

يعاني الوحدة في أملانيا، مشــيرًا إلى أن

فقط.

خــارج مهامه الكرويــة، يجد صعوبــة في التأقلم مــع الحياة 

اليوميــة بعيدًا عن عائلته وصديقته نحو 6200 كلم عن مدينة 

ادمونتون الكندية.

وقــال ديفيس على منصــة ”تويتش“: ”حياة العــب كرة القدم 

املحتــرف رائعــة مــن دون أدنــى شــك. تســتطيع االســتمتاع 

بالحياة، لكن بعد التدريبات، ال يوجد شيء تقوم به».

وأضــاف، ”بالنســبة لــي، عائلتي ليســت إلى جانبــي واألمر 

ينطبق على صديقتي أيضًا وبالتالي أعيش وحيدًا».

 ”األمر مقلق بعض الشــيء عندما ليس لديك 
َّ

وكشــف عن أن

مــا تقوم بــه، ال ســيما عندما يتواجــد جميــع أصدقائك في 

أعمالهم. على األرجح لدي خمسة أصدقاء، أنا نموذج خاسر 

من هذه الناحية».

برز ديفيــس إلى األضواء في صفــوف فانكوفر وايتكابس في 

الدوري األميركي الشــمالي قبــل أن ينتقل إلى صفوف بايرن 

ميونخ عام 2018.

بعد عام من الصفقة، فرض 

ديفيس نفسه أساسيًا في صفوف 

أحد  وبــات  البافــاري  الفريــق 

أفضل من شــغل مركز الظهير 

بفضــل  العالــم  فــي  األيســر 

سرعته الصاروخية، مراوغاته 

وتمريراته العرضية املتقنة.

سجل أول أهداف كندا في تاريخ 

كأس  فــي  مشــاركاتها 

العالم في مونديال 

بتســديدة  قطر، 

فــي  رأســية 

كرواتيا  مرمى 

بعــد أن أهدر 

جــزاء  ركلــة 

املبــاراة  فــي 

األولــى ضــد 

بلجيكا.

 لدورة إنديان ويلز للماسترز 
ً
ج ألكاراس بطال

ّ
وتو

األسبوع املاضي لينتزع املركز األول في التصنيف 

العاملي مــن الصربي نوفــاك ديوكوفيتش ويتعني 

عليــه التتويــج فــي ميامي أيضــًا للحفــاظ على 

الصدارة.

قــال ابن الـــ 19 عامًا بعد فــوزه: ”كل شــيء كان 

تحت الســيطرة أو اعتقدت أنــه كان كذلك، لكن 

 على 
ً
كما تعلمون، في املباراة لم يكن األمر ســهال

اإلطالق».

وأضاف، ”فقدت الســيطرة علــى أعصابي. لقد 

ارتكبــت بعض األخطــاء التي لــم أرتكبها خالل 

املباراة بأكملهــا. لذلك كان مــن الصعب الفوز، 

لكنني ســعيد حقًا باملســتوى الــذي ألعبه وكانت 

مباراة جيدة».

وتابع ألكاراس عروضه القوية في اآلونة األخيرة، 

فبعد أن ”تنزه“ أمام منافسه األرجنتيني فاكوندو 

باغنيــس بالفوز عليه 6 -صفر و6 - 2 في مســتهل 

مشواره في البطولة، حسم املجموعة األولى ضد 

 شوط.
َّ

اليوفيتش من دون أن يخسر أي

 
َّ

ثــم وجد اإلســباني منافســة مــن الصربــي ألن

األخيــر منعه مــن حســم النتيجة عندمــا تقدم 

ألكاراس 5 - 4 واإلرســال في حوزته، لكنه خسره 

ه إلى شوط كسر 
َّ

لتتعادل األرقام 5-5 قبل أن يجر

التعادل حسمه اإلسباني بصعوبة 7 - 5.

وهــذا الفوز الرابع لإلســباني على اليوفيتش في 

رابع لقاء بينهما، ثالثة منها هذا العام.

يلتقي تاليًا مــع األميركي تومي بــول الفائز على 

اإلســباني ألخاندرو دافيدوفيتــش فوكينا 6 - 3، 

.5 - 7

قــال ألــكاراس عــن مواجهتــه املقبلة أمــام بول 

الذي فاز عليه في املواجهة الوحيدة التي جمعت 

بينهما في آب 2022 في دورة مونتريال ماســترز 

لأللف ”خســرت املبــاراة األولــى والوحيدة التي 

خضتهــا أمــام تومــي. أعــرف أنه العــب صلب 

ويملك موهبة كبيرة، لــذا يجب أن ألعب بأفضل 

مستوى لي وانتظر ماذا سيحصل».

وتابــع اإليطالي يانيك ســينر تألقه على مالعب 

الكرة الصفــراء هذا العام بفــوزه على البلغاري 

غريغور ديميتروف 6 - 3 و6 - 4.

كما تأهــل الروســي دانييل مدفيديــف املصنف 

رابعًا إلى الثمن النهائي بعد انسحاب السلوفاكي 

أليكس مولكان بســبب إصابة فــي فخذه األيمن، 

ومواطنــه أنــدري روبليــف بفوزه علــى الصربي 

ميومير كيسمانوفيتش 6 - 1، 6 - 2.

وفي فئــة الســيدات، فــازت البيالروســية أرينا 

سابالينكا املصنفة ثانية بســهولة على التشيكية 

ماري بوزكوفا 6 - 1 و6 - 2.

وضربــت ســابالينكا املتوجــة ببطولة أســتراليا 

املفتوحــة مطلع العــام الحالي موعــدًا في الثمن 

كريتشــيكوفا  باربــورا  التشــيكية  مــع  النهائــي 

 الفائــزة علــى األميركيــة ماديســون كيــز 7 - 6 

(7 - 4) و6 - 3.

عظيمــة.  أشــياء  مــت 
ّ

”قد ســابالينكا:  قالــت 

مــا  علــى  كان  أفعلــه  مــا  كل   
َّ

أن شــعرت 

املســتوى  مــن  للغايــة  ســعيدة  وأنــا   يــرام 

الذي قدمته».

وأعاقت إصابة في الفخذ سابالينكا في مباراتها 

الســابقة حيــث تلقت رعايــة طبية خــالل الفوز 

على األميركية شــيلبي روجرز 6 - 4 و6 - 3، لتؤكد 

البيالروسية أنها تحسنت ”نحن نعمل على ذلك. 

 لــدي أفضل فريق وأنــا أثق بهم 
َّ

أود أن أقــول إن

وأعتقد أنهم قادرون علــى معالجة اإلصابة. لقد 

شعرت بالتأكيد بتحسن كبير».

ن

ن 

ن، 

وري

َّ
إن
َّ

 ،

 

تشيلسي السابق.

التكهنات، من  أسبوع  وبعد 

بكونتي، مساء أمس األول األح

ت بعد  الخطوة  هذه  وجاءت 

ساوثه مع  التعادل  عقب 

تــحــدث  إذ  ــي،  ــاض امل

األنانيني.

وحتى نهاية امل

املدرب كريس

الفريق.

لل ووفقًا 

الناد

ماو

د

نيا هانزي فليك أنصار 

اآلن  من  فريقه  يقدم 
ّ

عن  بحثًا  «مثيرة»، 

م

أواخر قطر  ديال 

نني 
ُ

نني ح
َّ
ييف

ُ
ففبخ
ُ

مجموعة

لها  حني 

سباني، 

األدوار 

بعد  لثًا 

وفوز عادل مع إسبانيا 

فيها  يخرج  التي  تواليًا 

عاش  أن  بعد  األول  دور 

روسيا،  في  2018 ديال 

ضمت املكسيك والسويد 

املركز األخير.  حل في

البيرو على  فريقه  ز 

املاضي: األسبوع  ية 

أجل تكون إيجابية من

أسلوب بأن أيضًا  عتقد 
َّ

ي نعتمدها ستخلق اإلثارة

ووصف فليك مواجهة بلجيكا بأنه

ألنها ”نوعية أخرى من املنافس

وروحًا  جديدًا  مدربًا  ”لديهم

العبني يملكون  بأنهم تروا  أن 

يكونون تحت الضغط دائمًا ما

وتابع أنه ”أحد أفضل املن

س وبالتالي  حاليًا 

الختبار إمكاني

وكشف فليك

تيلو كيهرر

ــر ــاب ــن غ

املــبــار

ــو ــل ش

ــافـ ه

األول

يــذك

تخو

املــؤ

كــأس

ألنه

له

اسيًا في صفوف 

أحد وبــات  ري 

مركز الظهير

بفضــل الــم 

خية، مراوغاته

ضية املتقنة.

ف كندا في تاريخ 

كأس ي

ال
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بعد غيــاب دام ملدة شــهر (13 مباراة) بســبب إصابة في 

قدمــه اليمنــى، لعب ”امللــك“ جيمس الذي لــم يكن متاحًا 

بعدما دخل أرض امللعب من مقاعد البدالء.

م 3 
ّ

ل جيمــس 19 نقطــة والتقــط 8 متابعــات وقــد
َّ

وســج

تمريرات حاســمة في ثاني مبــاراة له كالعب احتياطي في 

20 عامًا من مســيرته في الدوري، بعد أولــى بألوان فريقه 

ل 2007.
ّ

السابق كليفالند في كانون األو

 ذلك لــم يكن كافيًا لتجنيب فريقه الخســارة أمام 
َّ

غير أن

بولز بقيادة الثنائي زاك الفني (32 نقطة) وديمار ديروزان 

الذي حقق دابل- دابل مع 17 نقطة و10 تمريرات حاسمة.

 جيمس أنه رفــض الخضوع لجراحة مــن أجل قيادة 
ّ

وأقــر

 رؤية رفاقه 
َّ

فريقــه إلى األدوار اإلقصائية، مشــددًا على أن

يقاتلــون في امللعــب من دونــه دفعته لبذل قصــارى جهده 

للعودة.

ج باللقب 4 مــرات أعوام 2012 و2013 و2016 
ّ

وأضاف املتو

ر مــا رأيته بالتأكيد طريقــة تفكيري حول 
ّ

و2020 ”لقــد غي

عودتــي ومحاولــة أن أكون جــزءًا من هذا. حســنًا، ال أريد 

زت ما كنت 
ّ

حتــى أن أقول غيــرت طريقة تفكيري. لقد عــز

أحاول القيــام به بقدر ما كنت أحــاول فعله، بقدر عالجي 

وكل شيء».

وعــزز بولــز مركــزه العاشــر في املنطقــة الشــرقية خلف 

تورونتــو رابتورز الفائز على واشــنطن ويزاردز 114 - 104، 

ليتراجع األخيــر للمركز الثاني عشــر وتتضــاءل حظوظه 

بالتأهل إلى امللحق.

ني ليكرز بخسارته الـ 38 هذا املوسم فتراجع 
ُ

من ناحيته، م

للمركز التاسع في املنطقة الغربية، أمام أوكالهوما سيتي 

 
َّ

ثاندر في املركز العاشــر األخير املؤهل إلى امللحق، علمًا أن

األخير فاز على بورتالند ترايل باليزرز 118 - 112.

مــن جانبه حجــز كليفالند كافالييرز بفوزه على هيوســنت 

األدوار  إلــى  املباشــر  التأهــل  بطاقــة   ،108-91 روكتــس 

اإلقصائية وذلك للمرة األولى منذ عام 2018.

كمــا أنهــا املــرة األولــى منــذ عــام 1998 التــي يبلــغ فيها 

كافالييــرز الـ“بــالي أوف“ من دون نجمه الســابق جيمس 

الذي دافع عن ألوان فريق مدينته خالل مرورين 

(2003 - 2010 و2014 - 2018) وفاز معه بلقب الدوري عام 

.2016

وحقق بوســطن ســلتيكس الذي غاب عن صفوفه جايسون 

تايتوم لإلصابة فوزًا كبيرًا على ســان أنتونيو ســبيرز -137

93، بفضــل املتألــق جايلــن بــراون صاحــب 41 نقطة و13 

متابعة.

وتابع سلتيكس (52 فوزًا مقابل 23 هزيمة) ضغوطاته على 

ميلووكي باكس (53 - 21) في سباق االستئثار باملركز األول 

في املنطقة الشرقية.

118-108
2018

 

 

تواصل نــادي أتلتيكو مدريــد مع الالعب 

داني سيبايوس، نجم ريال مدريد، للمرة 

 في 
ً
ــة قصيرة، أمال

َّ
الثانية في فترة زمني

ه في صيف 2023، مجانًا، بحسب ما 
ِّ

ضم

أشارت إليه صحيفة ‹ماركا› اإلسبانية.

وأكدت صحيفة ’ماركا‘ اإلسبانية، صباح 

 أتلتيكو مدريد استفســر 
َّ

أمس االثنني، أن

مجــددًا مــن ســيبايوس، بشــأن إمكانية 

انضمامــه إلى فريق املــدرب األرجنتيني 

دييغو سيميوني، هذا الصيف.

 تجميد العالقات بني أتلتيكو 
َّ

وأوضحت أن

وريــال، أمــر لن يمثــل عائقًا فــي تحرك 

الروخيبالنكوس نحو سيبايوس.

وأشــار ســيبايوس في تصريحات سابقة 

 النــادي امللكي لم يبدأ 
َّ

لـ‘مــاركا‘، إلى أن

في التفاوض معه، علــى الرغم من نهاية 

العقد في حزيران املقبل.

وعاد الالعب داني ســيبايوس إلى التألق 

مجــددًا تحــت قيــادة املــدرب اإليطالي 

كارلو أنشيلوتي، ليعود إلى قائمة منتخب 

إسبانيا في آذار الحالي.

 7 العبني من ريال مدريد، تنتهي 
َّ

يذكر أن

عقودهم في حزيران 2023، ما يمثل أزمة 

لدى الرئيس فلورينتينو بيريز.

 

 أعلــن نادي الهــالل، حامل لقــب الدوري 

الســعودي لكرة القدم في املواســم الثالثة 

األخيرة، غيــاب قائده ســلمان الفرج ملدة 

تتــراوح من 3 إلى 4 أســابيع عــن املالعب 

بسبب اإلصابة.

أصيــب الفرج فــي عضلة الحــوض خالل 

الفحــوص  نتائــج  وأظهــرت  التدريبــات، 

الطبية التي خضع لها على موضع إصابته 

حاجتــه إلى برنامــج تأهيلــي وفترة عالج 

د غياب الفرج 
ّ
ســتمتد إلى 4 أســابيع. وتأك

عن خمس مباريات في الدوري أمام الخليج 

 
ّ

عد
ُ

والفيحاء والشباب والطائي والباطن. وي

الفــرج (33 عامــًا) من أبــرز العبي فريق 

العاصمــة، ويحمل ألوانه منــذ 2008، وقد 

رت 
ّ
أحرز معه لقب الدوري ســبع مرات. عك

اإلصابة أيضًا مشــاركته في مونديال قطر 

األخيــر عندما أقصيت الســعودية من دور 

املجموعات بعــد أن حققت فــوزًا افتتاحيًا 

عــادت  التــي  األرجنتــني  علــى  تاريخيــًا 

وأحرزت اللقب.

فــي  مضطربــًا  موســمًا  الهــالل  م 
ّ

ويقــد

الــدوري، إذ يحتــل املركــز الرابــع بفارق 

11 نقطة عــن االتحاد املتصــدر لكنه لعب 

مباراتني أقل (21 - 19).

اســتعدادًا  تدريباتــه  الهــالل  ويواصــل 

الســتئناف منافســات املوســم الرياضي، 

بعد فترة التوقف الدولي.

 

روبرتو  اإلسباني  الجديد  البرتغال  ــدرب  م ــف  وص

بأنه  رونالدو  كريستيانو  املخضرم  مهاجمه  مارتينيز 

ثنائية  ل 
َّ

ال يزال «جزءًا مهمًا» في تشكيلته، بعد أن سج

أوروبا  كأس  نهائيات  إلى  املؤهلة  التصفيات  في  جديدة 

.2024

ل رونالــدو (38 عامًا)، مهاجم النصر الســعودي 
ّ

وســج

وأفضل العب في العالم خمس مرات، هدفني في مرمى 

لوكســمبورغ في املبــاراة التــي انتهت بفــوز البرتغال -6 

صفر، وكذلك فعل في مرمى ليشتنشــتاين(-4 صفر)، 

زا رقمه القياسي في عدد األهداف الدولية إلى 122 
ّ

معز

هدفًا في 198 مباراة (رقم قياسي آخر).

وقال مارتينيز بعد املباراة ضد لوكسمبورغ: ”كريستيانو 

العب فريد من نوعه وهو يملك الرقم القياســي في عدد 

املباريات الدولية. الخبرة التــي يتمتع بها مهمة جدًا في 

غرف املالبس».

 ”جميع الالعبني يؤدون دورًا مهمًا، الشبان منهم 
َّ

وتابع أن

الذيــن يملكون الرغبة للعب، وآخرون أمثال كريســتيانو 

وروي باتريسيو وبرناردو سيلفا الذين يجلبون الخبرة».

وتسلم مارتينيز مهمة اإلشراف على املنتخب البرتغالي 

خلفــًا لفرنانــدو ســانتوش بعــد نهائيــات كأس العالــم 

األخيرة في قطر وقد حصد فريقــه العالمة الكاملة في 

التصفيات بعد تحقيقه فوزين في مستهل املشوار.

 

اإلســباني  هونــدا  اج 
ّ

در ســيغيب 

جائــزة  عــن  ماركيــز  مــارك 

الثانية  املرحلة  الكبرى،  األرجنتني 

من بطولة العالم للدراجات النارية 

فئــة موتــو جي بــي نهاية األســبوع 

الحالي، بعدمــا خضع لجراحة في 

ضت لكســر، 
ّ

يده اليمنــى التي تعر

حســب مــا أفــادت شــركة «دورنا» 

جة للفئة األولى.
ّ

املرو

وانطلق بطل العالم ســت مرات في 

موتو جــي بــي البالــغ 30 عامًا من 

املركــز األول فــي باكــورة مراحــل 

بورتيمــاو  حلبــة  علــى  البطولــة 

البرتغالية أمس األول األحد، إال أنه 

سقط في اللفة الثانية مع البرتغالي 

ميغيــل أوليفييــرا (ابريليا) بعدما 

لدراجته  الخلفي  بالقسم  اصطدم 

إثــر احتكاكــه بمواطنــه خورخــي 

مارتن (دوكاتي).

العــودة  ”بعــد  البيــان  فــي  وجــاء 

إلــى إســبانيا إلجــراء مزيــد مــن 

الفحوصات، تم تشــخيص ماركيز 

بكســر داخــل املفصــل فــي قاعدة 

املشط األول إلبهام اليد اليمنى».

التدخــل  ”اقتضــى  وأضــاف 

الجراحــي إغــالق الكســر وتثبيته 

بــدون  إجــراؤه  وتــم  ببرغيــني 

مضاعفات».

ونــال ماركيز جــراء الخطــأ الذي 

ن 
ّ

 به عقوبة تتكو
ّ

ارتكبه والذي أقــر

كان  طويلــة،  مزدوجــة  لفــة  مــن 

مــن املفتــرض تنفيذها في ســباق 

املقبل،  نهاية األســبوع  األرجنتــني 

قبل أن يعلن عدم مشاركته.

وتالحــق لعنــة اإلصابــات ماركيز 

منــذ أن تعــرض لكســر فــي عظم 

العضد األيمن في بداية عام 2020.

وبــات ماركيــز ثالــث دراج يغيــب 

للبطولــة  الثانيــة  املرحلــة  عــن 

العاملية، حيث يعاني اإلســباني بول 

إســبارغارو (غاس غــاس تيك3) 

مــن مشــكالت فــي الرئة وكســور 

خــالل  ســقوطه  جــراء  مختلفــة 

تجــارب الجمعــة املاضــي، بينمــا 

أصيــب اإليطالي إينا باســتيانيني 

(دوكاتي) بكســر في الكتف بعدما 

ســباق  فــي  دراجتــه  عــن  ســقط 

إثــر  الفائــت  الســبت  الســبرينت 

اصطــدام مواطنــه لــوكا مارينــي 

(دوكاتي- في آر46) به.
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أنتم بحاجة  لفتــرة مريحة وعدم 

املتطلبــات  تامــني  فــي  املبالغــة 

بوســعكم التعامــل بموضوعية مع 

قضيــة تجاريــة أو الحصــول على 

مبلغ مالي . 

 قد يطرأ بعض التحسن على مواقفكم 

العاطفية، وهناك من يبحث عن مواقع 

جديــدة لالنتقــال لهــا يعد وقــت مهم  

للدخول في مبادرات مهنية. 

االنتباه لصحتكم وعدم إرهاق أنفسكم 

وترك األمور تسير بشكل روتيني حيث 

الزوايا الفلكية تعد ذات طاقة ايجابية 

لكم خالل الوقت القادم.

الوقــت يمــر ثقيــال وهنــاك أكثــر مــن 

موضــوع عليكــم انجــازه، رغــم ضيــق 

الوقــت عليكــم االكتفاء بموازنــة األمور 

لهذه الفترة .

 انتم فــي وضع متــوازن، البعض قد يجد 

نفســه يبحث عن منفذ لتحسني إيراداته 

املالية، خصوصا تلك املرتبطة باســتثمار 

أو إجراء تقييم ملمتلكاته.

تميــل أجواؤكــم النفســية إلــى العزلــة 

واالبتعــاد عــن أعــني اآلخريــن عليكــم 

االنتبــاه  لتعليقاتكــم وتعامالتكــم مــع 

الشــريك العاطفي لهــذا اليوم واليومني 

القادمني .

هناك من يحصل على ترقية وظيفية. 

قد تشعرون بتغير أمزجتكم وتكونون 

في أجواء مشــدودة نسبيا، خصوصا 

تلك املرتبطة برؤساء العمل.

تتحركون بشكل مكثف سعيا للحصول 

علــى متطلبــات شــخصية، والبعــض 

ينشــغل بمتابعة موضوع له صلة بسمة 

دخول أو  زمالة دراسية .

عليكم  تسيير أوضاعكم بشكل متوازن 

كــي يمكنكم مواكبــة أحــداث جديدة 

تغيــر الكثيــر مــن نظرتكم املتشــائمة 

للواقع الذي تعيشونه.

االنتباه لنوعيــة طعامكم واالبتعاد عن 

حمــل أشــياء ثمينــة والتواجــد بها في 

أماكــن مزدحمــة والبحث عــن أجواء 

تتسم بنوع من املرح .

قد يبــدو التغيــر مهما لكــم، البعض 

يجد أنــه مطالب باإليفــاء بالتزامات 

مهنيــة، كمــا أن الكثيــر يجــد انه في 

حالة من التحسن النفسي والعاطفي .

بوسعكم االســتفادة من قوة الحظ، 

التــي ترافقكم وقــد يرافقكم الحظ 

خــالل هــذا الوقــت، وهــي فرصــة 

للتعبيــر والتغيــر لالنتقــال ألوضاع 

أكثر ازدهارا.

أقيــم علــى قاعة ميديــا في أربيــل معرض خاص 

بفن الســيراميك للفنان ته الن دارا بحري أستاذ 

الجميلــة  الفنــون  كليــة  فــي 

الســيراميك  قال:"فن  والــذي 

هو فن دقيــق ويحتاج الى عمل 

مضاعــف، اذ حاولت من خــالل أعمالي أن أقدم  

شيئا مختلفا وجديدا عما هو معمول به سابقا".

تنوعــت  معــارض  قــدم  وأن  ســبق  دارا  الن  تــه 

باألســاليب واملوضوعات، بعضها عــرض محليا، 

واآلخــر طــاف دول أوروبــا وأخذت 

طريقهــا ملنافســة أعمــال تعــرض 

من قبــل فنانني، مشــيرا إلى أنني 

 
ُ

فــي معرضــي الخــاص بفــن الســيراميك جعلت

 مــن األلــوان والخامــات مــواد ودروســا أكاديمية 

للطلبة .

وعن ظــروف العمل وصعوبات هــذا الفن، يضيف 

ته الن دارا الســيراميك تكلفته عالية، ويحتاج إلى 

مــكان خاص للعمل وأدوات خاصة، وأنا حاولت أن 

أضع جهــدي وخبرتي في هذا املعــرض، من أجل 

أن يكون متاحا للجميع واملهتمني، مبينا أعمل منذ 

 
َّ

قرابــة 15 عاما في هذا املجال ولــدي خبرة، ال بد

من صقلها وجعل املتلقي املتعطش للفن ينبهر وهو 

يشاهد ويطلع على املعروضات .

الحاضرون عبروا عن سعادتهم وهو يطوفون حول 

االعمال، ويلتمســون الجمــال باأليــادي الرقيقة، 

وعند مشــاهدتي لهم شــعرت بالفــرح يغمر قلبي 

وافخــر بما قدمــت، ال ســيما بني طالبــي، الذين 

يطمحــون أن يواصلوا مســيرتي ويســلك الطريق 

نفســه فــي اســتحضار الجمــال متحديــن جميع 

الصعوبات والعراقيل، للخروج بعمل يســر الناظر 

وبعث في نفسه الراحة والهدوء.

وأضــاف كل عمــل هو يحمــل فكــرة مختلفة مثال 

عملــت على تكنيــك خاص، وهــو معمــول به على 

مســتوى العالم والفــورم الخاص لــكل فنان يعمل 

بــه، مثال قدمت أعماال خاصــة باملاء وأخرى تهتم 

بالدزايــن والتصاميم املتنوعــة، ليفصح كل عمل 

عن محتواه الداخلي والخارجي.
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احتضن شارع الثقافة في محافظة ذي قار، 

حفل توقيع كتاب "نســاء ســمر قند" لألديب 

نعيــم عبد مهلهــل الصــادر عــن دار نينوى 

للطباعة والنشر، وشهد الحفل عرضًا شيقًا 

عن الكاتب ومنجزه اإلبداعي الجديد، الذي 

 
ً
وضعــه بني أيــدي القراء واملتضمــن فصوال

مــن املواقف والحكايات عن النســاء اللواتي 

يعشــن فــي البيــوت القصبيــة الطافية فوق 

املســتنقعات املائية الشاســعة فــي األهوار، 

تلك البقعــة املتفردة بجمالهــا، على الرغم 

مــن كل التحديــات التــي واجهتهــا على مر 

األزمنــة والفصــول. يســرد عبــد مهلهل في 

كتابــه الجديــد "نســاء ســمرقند " حصيلــة 

خبرتــه الطويلة ودراســته املســتفيضة عن 

ســكان األهوار، ويروي ذكرياته عن املدن العتيدة التي ولد 

فيها، فاكتشــف منجــم الذهب الذي ال ينضــب تحت تلك 

األرض املعطاء التــي علمت اإلنســانية أول حرف للكتابة، 

ومــا زالت مثمرة نابضة بالحياة، رغــم أنف الزمان الذي 

ســدد طعنــات مميتــة لها منــذ أن أبصــرت النــور وحتى 

يومنــا هذا، إال أنها تأبى أن تهــزم. يقول عبد مهلهل: تأخذ 

األرض خطــوات الرحالــة واملســافرين إلى مــدن تأتيهم 

. وحــني يصلون إليهــا يتخيلــون دقائق 
ً
فــي أحالمهــم أوال

ورموش ولحظات تلك الرؤى في لحظات وســائد األماني، 

وربما خطوات ابن بطوطة التــي جابت أمصار هذه الدنيا 

ومرت ببغلتها على البطائح التي تقع فيها مدرستنا بأهوار 

الجنوب، هــي من أيقظت لحظة التذكر فــي أمكنة ثالثة، 

اثنــان عرفتهما جيدًا، وجبت أروقة الليل فيهما، وهما هور 

 مســاء املعــاش املكتوب برقم 
َ

قريــة أم شــعثة حيث يغويك

20 دينــارًا، وطنجــة التي حملت إليها شــوق 

الحقائــب وأمنيــة لتعــرف كيف مشــى ابن 

بطوطة كل هذه املســافات واكتشــف العالم. 

ومن أوراقــه التي وجدتها فــي مكتبة عتيقة 

بتطــوان نصيحة بخط ابــن بطوطة تقول: ال 

تشــبع الرؤية ناظرًا وال تريح روحًا عندما ال 

تكون هناك ســمر قند.  ويشير مهلهل إلى أن 

ســمر األوزبكية وقند املعيدية صورة دهشة 

املقارنــة فــي املشــابهة العجيبة بــني إيماءة 

بنت األهــوار وإيمــاءة تلــك البنــت املدورة 

الوجه والتي يشــعرك صغر عينيها بأن بريق 

الجمال ال يرتبط أبدًا بمســاحة األحداق في 

العني، بــل إن بعض املرايا صغيــرة، ولكنها 

تعكس شهية ألف شــمس، بينما كانت عيون 

"قند" مســاحة مفتوحــة من املــاء والقصب 

وأغاني آلهة املشاحيف التي تنقل عبر صدى 

الفــراغ الكوني الهائل آهات العشــق الذي يســكن القلوب 

لحظة الســماع وقبلها وبعدها. مؤكدًا أن التجوال في سمر 

قند يغريك بألف أمنية واشــتياق ليرســم لــك أحالمًا لم 

تكن تخطــر على بالــك أن تكون هنــا مثلما فعــل الرحالة 

الطنجــاوي، تزور بخارى وطشــقند وتشــم عطــر تواريخ 

املتصوفة والكتبة وما يرويه البخاري في أســانيد أحاديثه 

النبوية. 
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ليس في تاريخ أســرتنا العريقة من جــرى الحديث عنه كما جرى 

عــن أمي، فقد كانت امرأة ســاحرة الجمال، وســيدة كريمة اليد 

والحســب والنســب، هذا غير ما ورثتــه عن والديها من بســاتني 

وأراٍض وذهب وأموال، جعل أوالد العشيرة والطامعني والطامحني 

علــى حد ســواء يمنون النفس بالزواج منها، وشــاء حســن الحظ 

والنصيب الطيب أن تقترن بشــاب في الثامنة عشــرة من العمر، 

وهو وإن لم يكن من شــباب قبيلتها، ولكن ما بــني قبيلته وقبيلتها 

صلة نسب واحترام، وقد آتاه الله من جمال الخلقة والخلق واألدب 

والتواضع، الشــيء الكثير إلى جانب الحسب والجاه والثراء، حتى 

قالت الناس ال يليق بهذه األميرة الطيبة غير هذا األمير الطيب.

يوجعني وجع والدتي، إذ لم تهنأ أكثر من ســت ســنوات مع زوجها 

الــذي وفــر لها أســباب الســعادة، ومنحها ما تســتحق من الحب 

واالحتــرام، فقد قتل غيلــة وغدرًا وخيانة وهو الذي ما أســاء إلى 

أحد فــي حياته، لهــذا لزمت أمي بيتهــا وقــررت أال تقترن بأحد 

مــن بعده، لــوال أنهــا كانت وحيــدة، وال بــد لها من رجــل يصون 

ومــن  ثروتهــا،  ويحمــي  عرضهــا 

هنــا اقترنــت للمــرة الثانيــة، وكان 

زواجها هذه املرة من رجل عســكري 

مغمــور جــاوز األربعني، ولــم يتزوج 

ألســباب غامضــة، ونقــل املقربــون 

منه، أنه يعشــق نفســه بجنون، حتى 

أن أصدقــاءه كانــوا يلقبونــه (وحيد 

زمانه) من باب الطرفة ..

الغريــب فــي األمــر هــو مــا زعمــه 

الكثيــرون بأن هذا الرجل العســكري 

هــو مــن قتــل زوجهــا، ولكنه أقســم 

بشــرفه العســكري، أن التهمة بحقه 

باطلــة، وأثبت في الســنوات الخمس 

التي أمضاها معها صحة قســمه، إذ 

كان إنســانًا شــهمًا، رعى مصالحها 

على أفضــل ما تكــون الرعاية، ولكن 

املصائــب أبــت إال أن تالحقها، فقد 

قتل هو اآلخــر عالنية، وســرعان ما 

تفجــرت شــهية الذئــاب واألطمــاع، 

وكان ال بــد لهــا من شــريك يحميها. وجــاء الرجل الشــريك هذه 

املرة قرويًا أبدى لها من مروءة القرويني ما (عوضها) عن أعوام 

الحزن، إال أن األمر ما كاد يســتتب له حتــى قلب لها ظهر املجن، 

فإذا به يضربها ويســتدعي أهل قريته يتحكمون في أموالها وهي 

صاغــرة تنتظــر الخالص، وأتاهــا الخالص بعــد أن قتل زوجها 

وتزوجت من رجل أجنبــي وعدها باألمن واألمان، غير أنه لم يِف 

بوعوده، وتصرف هو ومن ســانده من عشــيرة أمــي بثروتها. وقد 

بلــغ بهم الغدر إلى حد تزوير أوراقها الشــخصية، ولهذا ما كادت 

تمضي ســنة واحدة على زواجها وقد تكشــف لها كل شــيء، حتى 

وافتها املنية كمدًا وحزنًا وقهــرًا، وهكذا ورثوا الصغيرة والكبيرة 

وحرموني من ميراث أمي!.

عقــد قســم الفنون فــي املجلــس الثقافي 

الكســنزاني املعرض الفنــي الدولي األول 

في الســليمانية تحت شــعار "الســليمانية 

مدينــة املحبة والســالم" في قاعــة "امنه 

ســوركه" بمشــاركة 41 فنانــًا مــن العراق 

وإيران.

وقال أحد منظمــي املعرض عدي صاحب 

إقامــة  "جــاءت  "الصبــاح":  لـــ  الســراي 

املعــرض متناغمة مــع أعياد نــوروز، وهو 

يجمع أبناء العراق باملشــاركة من مختلف 

املحافظات". 

وأضاف: نســعى أن يكون املعــرض دوليًا، 

مشيرًا إلى أن مشــاركة إيران بنسخة من 

القرآن الكريم. 

وأكد الســراي أن املعرض املقبل ســيكون 

في العاصمة بغداد، ويســتمر ليشمل بقية 

املحافظــات، الفتــًا إلــى أن الهــدف منه 

هــو تقارب وجهات النظــر وتالقح الفنون 

وتمازج األلوان بني جميع أطياف الشعب.

وبينــت الفنانــة الكركوكيــة أيســر عبــد 

الوهــاب وامللقبة بـ "املــرأة الحديدية"، أن 

"مشاركتها كانت عبارة عن لوحة تعبيرية 

عن غابات شــمال العراق، وتحديدًا أعياد 

نــوروز". وأشــارت الفنانة إلــى أنها تحب 

ألوان الشروق والغروب. 

مؤكدة أن بصماتنا كبيرة وأهم شــيء هو 

أن نترك بصمة في محبة الناس، موضحة 

أن بعــض الفنانــني يعتقدون أن كل شــيء 

يأتي بني أيديهم بســهولة، "أنا أتعب كثيرًا 

للوصول إلى غايتــي، ولكن بعض الفنانني 

يصعدون علــى أكتاف غيرهــم من خالل 

طلب األمــوال من الفنانني للمشــاركة في 

 5 مشاركات 
ّ

بعض املعارض". وقالت: "لدي

 عن مســاهمات 
ً
فــي الســليمانية، فضــال

دولية مع فناني العالم".

مــن جهته، قــال الفنــان التشــكيلي رافع 

العساف، وهو فنان بالفطرة من املوصل، 

إن "لوحتــه كانــت عــن التصــوف، وهــي 

عبــارة عن حركة الدوران حول الشــمس، 

لتمثل النقاء والصفاء، كما أنها املشــاركة 

العاشــرة فــي جميع محافظــات العراق"، 

مبينــًا أن هــذه املعــارض تحقــق األلفــة 

والتعــارف وزيــادة الخبــرة وخاصــة من 

األكاديميني.

هنــاك  كانــت  املعــرض  هامــش  وعلــى 

مــن  لعــدد  يدويــة  ألعمــال  مشــاركات 

الفنانــات، ومنهن نهى عدنــان من ديالى 

التي شاركت بأعمال "الهاند ميند" الرسم 

علــى الزجاج وتمثل املشــاركة األولى لها، 

كما قالت إنها "تستوحي أفكار أعمالها من 

مخيلتها وتحاول تطويرها".

يرسم ســيف ســعيد من أجل املتعة الفنية، التي 

تستحوذ على عالقته بالناس، وتخلق حوارًا لونيًا 

بينه وبني معانــي لوحاته، قبل عرضها، وحال ما 

يســتقر مطمئنًا نفســيًا مع اللوحــة، يعلنها بثقة 

جريئة.

وقال ســيف لـ "الصبــاح" إن "أي معنــى يلوح في 

اللوحــة، يحمل رؤاي إلى الجمهــور املتذوق، هذا 

أنا.. ال أبرر نفســي ألحد، من يريــد تأمل لوحتي 

فليفعــل ومــن ال ترضيه فهــو غير ملــزم بإطالة 

الوقوف أمامها".

وأكد: أحيانًا اللوحة املدروسة من قبلي جيدًا تفلح 

في تجســيد تأمالتــي، فأنا أؤمن بضــرورة وعي 

الفنان بمــا يرســم وإدراكه النعكاســات اللوحة 

على املتذوقني، وأحيانًا يكون التوق اآلني إلخراج 

اللوحة هــو اإلنجــاز النهائي، مضيفــًا: غالبًا ما 

تخلو لوحتي من املطلــق اقترابًا من خصوصيتي 

النسبية، املهم ضمان سيرها في ركب الزمن.

وأكد ســعيد: ال أتحكم بذائقة املتلقي، إنما أسعى 

إلــى االقتــراب منه؛ كــي أخدم موضــوع اللوحة 

بجمالياتهــا  وتأثرهــم  ملعانيهــا  النــاس  بفهــم 

واألفــكار التــي تالمس عامــة الناس، إذ تشــكل 

مشــتركات دائمة بينهم وبــني اللوحة التي يصب 

الفنــان رؤاه فيهــا، منوهًا: جديدي هو املشــاركة 

في معرض الرســم السنوي لجمعية التشكيليني، 

ومســتمر بالرســم وإنجــاز اللوحــات فــي وقت 

قياسي.

 ،1984 بابــل  تولــد  مــن  حمــد  ســعيد  وســيف 

بكالوريوس رسم، يعمل مدرسًا في معهد الفنون 

األعمــال  إلنجــاز  ومتفــرغ  ببغــداد،  الجميلــة، 

التشكيلية بتالحق مستمر.

منــذ الطفولــة تحلــم حنــان الهاشــم بكف 

املــالك، تمســد علــى رأســها، وهــي تتقدم 

ســواها من البنــات عريفة لحفل املدرســة، 

وقالــت مذيعــة قنــاة العراقيــة الرياضيــة 

مــن شــبكة اإلعــالم العراقي: إبــان مرحلة 

االبتدائيــة كانت تقــام فعاليــات احتفالية، 

وكانت إدارة املدرســة تختارني عريفة حفل 

فيها؛ لجرأتي وفي أبسط الحاالت كنت أقرأ 

نشــيدًا أو كلمة، مؤكــدة أن: شــكلي وهيئتي 

املبكــرة،  النفســية  واســتعداداتي  العامــة 

جعلتنــي أحب الظهــور، الــذي احترفته في 

قناة "املســار" التي وجدت فيها أســرة مثلى 

أغدقــت الحنــان علــى حنــان، ملــدة خمس 

ســنوات متواصلــة. وأضافــت أن: املدرســة 

كانــت األرض الخصبــة التــي مــدت بذرتي 

بنســغ العطــاء، لكــن املســار أديــم الثــرى 

الذي نبــت فيه وأزهرت مورقــة. لقد تعلمت 

أســرار الصنعة اإلعالمية احترافيًا، إلى أن 

اتجهــت نحو التمثيل، وتحديدًا في مسلســل 

"أوان الــورد" إخــراج الفنــان جــالل كامل، 

وقــد نجحت فــي التمثيل، وحققــت حضورًا 

الفتًا مكنني من التنقل بني القنوات حســبما 

أشــاء، متحررة من تســويق نفسي بعالقات 

والدي، مشــيرة إلى أنها شــاركت في أعمال 

تلفزيونيــة أخرى، كالتمثيل مــع الفنان اياد 

راضي، وكذلك تقديم برامج مهمة، "وفجأة 

فــي لهفة النجــاح وتوالــي اإلشــادة بأدائي 

علــى الصعيدين الفنــي واإلعالمي، توقفت 

تاركــة العراق وســافرت إلى ســوريا؛ جراء 

اإلرهــاب واالحتقــان الطائفــي، فتفرغــت 

إلكمــال دراســتي، كمــا وتوقفت عــن العمل 

اإلعالمــي فــي بلــدان تغــدق الفــرص على 

أبنائها وتحجبها عــن الوافدين، حتى عدت 

عام 2016، وعملت في تلفزيون العراقية من 

شبكة اإلعالم العراقي، وتحديدًا في برنامج 

"صباح العراقية" .  منوهة: صرت في شــبكة 

اإلعــالم العراقــي، كالحمامــة التــي توكر 

حيث ما تشــاء، مــن "العراقيــة العامة" إلى 

"العراقيــة الرياضية" التي وجدت جمهورها 

صعبًا ويحتاج إلى سعة معلومات متخصصة 

بالرياضة، ألنهــا إعالم فئــوي ضمن إطار 

الرياضــة وعواملها الواســعة، مثل منتخبات 

ونــواٍد ونجوم ومباريات متالحقــة يوميًا مع 

دوران الكرة األرضية.  وتابعت: هذا الضغط 

وســع مداركي وزاد مــن االهتمــام بثقافتي 

الرياضية، متواصلة مع بطوالت الدوري في 

أقصى األرض. أقرأ وأتابــع مواقع الرياضة 

وعمــوم التواصل االجتماعي و "السوشــيال 

ميديــا"، ناشــرة شــبكة عالقــات مهنية مع 

رياضيــي العراق والعالم، مشــيرة إلى أنني 

كنــت أعيد ترتيب قاموســي بتأليــف عوالم 

حــول املعلومــة التــي أتلقاها مــن زمالئي، 

مســتفيدة من إجادتــي اللغتــني اإلنكليزية 

واألملانيــة والنحــو العربي، لذلــك لم ألحن 

فــي قواعــد اللغــة العربيــة وأحســن لفــظ 

أسماء الالعبني األجانب بانسيابية ورهافة 

تبهج الســامع واملشــاهد.  وقالــت حنان: إن 

"الجمال هبة ربانية علينــا رعايتها بالتوجه 

بالثقافــة  ونكملهــا  شــاكرين،  الــرب  إلــى 

واإلتكيت واملتابعة اســتجابة لحسن التربية 

التي تلقيتها مبنية علــى التوازن االجتماعي 

وجدانيًا في الشكل واملضمون معًا"، موضحة: 

بالرغم من رضاي عن صفة "إعالمية" التي 

أحملهــا، لكن تداخل األصــوات بني الجادة 

أن  وأضافــت  يخجلنــي.  واالســتعراضية 

"اإلعالمي ليس بالضرورة نجم شارع، يكفي 

رضا األكاديميني عن أدائه؛ ألن السوشــيال 

ميديا تصنع نجمًا أشــهر من الفضائيات"، 

"أنا أتحاشــى األضواء كي ال يسطو اآلخرون 

علــى حياتي الشــخصية، نافذين من ذريعة 

أن النجم ملك جمهوره"، حسب رأيها. 

وتقــدم الهاشــم، حاليًا برنامــج "صباحكم 

رياضــي" إعــداد الشــاعر ماجد عــودة من 

تلفزيــون العراقيــة الرياضيــة فــي شــبكة 

اإلعالم العراقي.
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