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وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، خالل 

التي  الوزراء،  ملجلس  االعتيادية  الجلسة  ترؤسه 

ببذل  الــوزراء،  جميع  الثالثاء،   أمس  عقدت، 

رمضان  شهر  في  العمل  وتكثيف  الجهود  أقصى 

كاهل  عن  األعــبــاء  تخفيف  أجــل  من  املــبــارك 

وجه  كما  الفضيل.  الشهر  هــذا  في  املواطنني 

عملية  يصاحب  تلكؤ  أي  بمعالجة  التجارة  وزارة 

رمضان  بشهر  الخاصة  الغذائية  السالت  توزيع 

واملواد الغذائية املدعومة.

الــوزراء،  لرئيس  اإلعالمي  للمكتب  بيان  وذكر 

أن السوداني شدد على عدم تأخر الوزراء كافة، 

في  العاملني  العامني  املديرين  عمل  تقييم  في 

العمل  بتنفيذ  كافة  الوزارات  موجهًا  وزاراتهم، 

بنظام البيع بالبطاقة اإللكترونية ( pos)، بينما 

بالبطاقة  البيع  باعتماد  النفط  وزارة  قيام  ثمن 

اإللكترونية في محطات الوقود.

وفي سياق خطط الحكومة لدعم األسر محدودة 

السوق،  في  األســعــار  ارتــفــاع  ملواجهة  الدخل 

ــوزاري  ال املجلس  توصية  الـــوزراء  مجلس  أقــر 

بشراء  التجارة  وزارة  قيام  املتضمنة  لالقتصاد 

الراغبني  املنتجني  مــن  ــدة  ــائ امل بيض  مـــادة 

وبني  بينها  مبرمة  عقود  بموجب  بالتسويق، 

عقد  نموذج  وفق  على  حصرًا  املجازين  املنتجني 

قياسي معد مسبقًا.

خالل  ــوزراء  ال رئيس  به  وجه  ما  إلى  واستنادا 

أقر  فقد  للشباب؛  الوطني  منتخبنا  بعثة  لقائه 

العراقي  املنتخب  العبي  تكريم  الــوزراء  مجلس 

سكنية  أرض  بقطعة  الــقــدم  بــكــرة  للشباب 

بمساحة 200 م2، ومنحة شهرية 500 ألف دينار، 

اإلداري  املــالك  تكريم  عن   
ً
فضال منهم،  لكل 

والحكام،  للشباب  العراقي  للمنتخب  والتدريبي 

بقطعة أرض سكنية بمساحة 200 م2، لكل منهم.

الصحة  وزارة  قيام  على  الــوزراء  مجلس  ووافق 

لجرحى  والعالجية  الوقائية  الخدمات  بتقديم 

القوات املسلحة، وإجراء الفحوصات والعالجات 

والتحليالت املختبرية املختلفة، وتقديم خدمات 

العالجية  والخدمات  والطبي  النفسي  التأهيل 

العالج  تكاليف  وتأمني  املختلفة  بمستوياتها 

العراق وخارجه، وأن تمنح وزارة اإلعمار  داخل 

القوات  العامة  واألشغال  والبلديات  واإلسكان 

توزيع  عند  األولوية  األمنية،  واألجهزة  املسلحة 

قطع األراضي على وفق خطة الحكومة لإلسكان.

وفي ملف القطاع التربوي، وافق مجلس الوزراء 

االستثناء  صالحية  التربية  وزارة  تخويل  على 

العقود الحكومية والضوابط  من تعليمات تنفيذ 

االمتحاني  الدفتر  وتجهيز  لطبع  بها  امللحقة 

للصف السادس اإلعدادي حصرًا.

وفي ملف الطاقة وافق مجلس الوزراء على زيادة 

 
ً

بدال دوالر  ماليني   10 ليكون  املخصص  املبلغ 

من  مستردة  بترولية  ا 
ً
كلف دوالر،  ماليني   5 من 

التراخيص األولى  كل عقد خدمة ضمن جوالت 

والثانية والثالثة البالغ عددها (11) عقدًا.

ــوزراء  ال مجلس  أقر  أيضًا،  الطاقة  ملف  وفي 

املوافقة  بشأن  للطاقة،  الوزاري  املجلس  توصية 

الخام  النفط  تجهيز  تفاهم  مذكرة  توقيع  على 

ووزارة  العراق،  جمهورية  في  النفط  وزارة  بني 

األردنية  اململكة  في  املعدنية  والثروة  الطاقة 

تاريخ  من  بــدءًا  ــدة،  واح سنة  وملــدة  الهاشمية 

االهتمام  بعني  األخذ  مع  التنفيذ،  حيز  دخولها 

ملحوظات وزارة النفط.

وقرر املجلس إلغاء البند (ثالثا) من املادة (1)، 

والبند (ثانيًا) من املادة (3)، املبينة في قانون 

املنقولة  وغير  املنقولة  األموال  ومصادرة  حجز 

العائدة إلى أركان النظام السابق.

كما أوصى مجلس النواب بسحب مشروع قانون 

األموال  ومصادرة  حجز  لقانون  األول  التعديل 

املنقولة وغير املنقولة العائدة إلى أركان النظام 

السابق (رقم 72 لسنة 2017).

 

تكبدت شركة نفط البصرة خسارة بقيمة 

النفطية  الشركات  إلى  دينار  مليارات   10

العاملة في املحافظة بسبب تأخر معداتها 

في املوانئ.

والثروات  والغاز  النفط  لجنة  عضو  وقال 

الطبيعية في مجلس النواب كاظم الطوكي 

زارت  أن  لها  سبق  اللجنة  إن  لـ"الصباح" 

البصرة  محافظة  في  العاملة  الشركات 

وشخصت  والجمارك،  املوانئ  إلى  إضافة 

طريق  عن  حلها  يمكن  مشاكل  اللجنة 

وزارتي النفط واملالية أو الوزارات األخرى.

مشكلة  على  اطلعت  اللجنة  أن  ــاف  وأض

الخاصة  الحاويات  وتأخير  الجمارك 

في  العاملة  األجنبية  النفطية  بالشركات 

العراق ملدة شهر أو اثنني وتحملها غرامات 

مالية ألسباب غير منطقية، مشيرا إلى أن 

تلك الشركات لديها قرار حكومي باستثناء 

موادها من ذلك.

وتابع الطوكي أن اللجنة عندما استفسرت 

خاص  القرار  هذا  أن  تبني  املوضوع  عن 

ــة  ــادي ــادة امل ــف ــت ــرض االس ــغ ــئ ل ــوان ــامل ب

تأكدت  اللجنة  بــأن  منوها  للمستثمر، 

مع  اللجنة  تباحث  بعد  اإلشكال  حل  من 

تم  نفسه  الوقت  في  أنــه  إال  الجمارك، 

تمثل  املالية  وزارة  قبل  من  لجنة  تشكيل 

والهدف  ــراءات  اإلج لتأخير  زائدة  حلقة 

منها هدر املال العام، وعليه تكبدت شركة 

نفط البصرة وحدها ما قيمته 10 مليارات 

إلى  دفعتها  تأخيرية  كغرامات  ديــنــار 

الشركات العاملة بسبب تأخير موادها في 

املوانئ.

اللجنة  مع  اجتمع  الــوزراء  رئيس  أن  وأكد 

البضائع  بتسلم  العملية  بتسريع  وطالبها 

مبرر  أي  يوجد  وال  الشركات  قبل  مــن 

للتأخير.

لقانون  الثالث  للتعديل  النواب  مجلس  إقرار  أثار 

املحافظات  ومجالس  النواب  مجلس  انتخابات 

السياسية،  القوى  مختلف  بني   
ً
جدال واألقضية، 

عوامل  من   
ً
عامال فيه  يــرى  وداعــم  مؤيد  بني 

مشاريع  وإنــجــاز  السياسية  العملية  استقرار 

يرسخ  وأنه  خالفات  دون  من  الكبيرة  القوانني 

مفهوم التعاون والتفاهم بني السلطتني التشريعية 

تهميشًا  فيه  يرى  للتعديل  ورافــض  والتنفيذية، 

 للقوى السياسية املستقلة والصغيرة.
ً

وإقصاء

واستعراضًا آلراء الطرف املؤيد لتعديل القانون، 

مؤيد  الـــدولـــة"  إدارة  ــالف  ــت "ائ عــضــو  يــقــول 

خالل  من  يأتي  العراق  "استقرار  إن  السهالني: 

وسط  القرار  تصنع  فاعلة  سياسية  قوى  وجــود 

إجراءات وتفاهمات بسيطة من دون خالفات".

من جهته، أكد النائب عن "اإلطار التنسيقي" ثائر 

قانون  على  للتصويت  سعى  "البرملان  أن  الكتاب، 

التي  الحالية  املرحلة  في  العراق  يخدم  انتخابي 

يمر بها". وبني أن "تعدد اآلراء املختلفة دفع باتجاه 

الذهاب نحو نظام (سانت ليغو) من أجل االبتعاد 

عن انتخابات تخدم خواطر شخصيات معينة قد 

تكون أفكارها خاطئة ال تخدم العملية السياسية 

في البالد"، بحسب تعبيره.

التنسيقي"  "اإلطـــار  عن  النائب  ــاد  أف بـــدوره، 

األنباء  لـ"وكالة  حديث  في  النوري  الدين  بهاء 

"يعتمد  ألنه  القانون  تدعم  كتلته  بأن  الفرنسية"، 

ثقلها  بحسب  الكتل  بــني  املقاعد  تــوزيــع  على 

تشكيل  إلى  باملحصلة  سيؤدي  ما  الجماهيري، 

وبالتالي  الدستورية،  التوقيتات  ضمن  الحكومة 

تفادي املفاوضات الطويلة كما حصل في أعقاب 

انتخابات عام 2021".

ويعتمد التعديل الثالث الذي أقره مجلس النواب؛ 

/ 1، الذي  نظام (سانت ليغو) بقاسم انتخابي 7 

الواحدة  املحافظة  في  االنتخابات  بموجبه  تتم 

"دوائــر  كانت  أن  بعد  ــدة"  واح ــرة  "دائ بوصفها 

متعددة" في انتخابات 2021.

عضو  يقول  للتعديل،  املؤيدة  اآلراء  مقابل  في 

السالمي،  هادي  النائب  النيابية،  النزاهة  لجنة 

املجتمعي  الرأي  "قادة  إن  لـ"الصباح":  حديث  في 

مع  يقفون  العليا  الدينية  املرجعية  وكــذلــك 

(الدوائر املتعددة)"، مبينًا أن "األحزاب الحاكمة 

العراقي،  الشعب  3  % من  تمثل سوى  الحالية ال 

ولذلك ترى املشاركة ضعيفة في االنتخابات".

يأتي  والسياسي  االجتماعي  "االستقرار  بأن  ه 
ّ

ونو

الدينية  واملرجعية  للشعب  االستماع  خالل  من 

ًا "إقرار 
ّ
ومنظمات املجتمع املدني واإلعالم"، عاد

القانون وفق نظام (سانت ليغو) بأنه سيؤدي إلى 

على  االنتخابات"،  في  والتزوير  املشاركة  ضعف 

حد قول السالمي.

"الجيل  كتلة  باسم  املتحدث   
ّ

بــني جانبه،  من 

حديث  فــي  ارحــمــن،  ريــبــوار  النائب  الجديد" 

لـ"الصباح": أن "احترام النظام الداخلي للبرملان 

أمر ضروري سواء كان يتعلق باألغلبية أو األقلية، 

ومهمة  وطنية  أبعاد  ذات  قوانني  هنالك  أن  إال 

الديمقراطي  والتقدم  السياسية  للعملية  جدًا 

كموضوع قانون االنتخابات". وأضاف "لذلك كان 

على األغلبية احترام آراء األقلية ومشاركتهم في 

وكان  الجديد،  القانون  هذا  وتعديل  كتابة  عملية 

سماع  الداخلي  النظام  وفق  النواب  مجلس  على 

إلنجاز  مطالبها  بعض  وتلبية  الناشئة  الكتل  آراء 

قانون أكثر نضجًا لخدمة العملية الديمقراطية".

يرى نواب أن إعداد موازنة لثالث سنوات مقبلة 

املال  من  والفساد  النهب  فــرص  من  سيقلل 

اعتماد  من  اقتصادي  خبير  حذر  بينما  العام، 

و   2024 موازنتي  في   2023 عام  تخصيصات 

2025، موضحًا أن هذه التخصيصات قد تذهب 

إلى جيوب املتالعبني والفاسدين، على حد قوله.

لـ  حديث  في  الجبوري،  عباس  النائب  وقــال 

التي  الثالث  السنوات  "موازنة  إن  "الصباح" 

خطة  تعد  النواب  مجلس  إلى  الحكومة  أرسلتها 

وزارة  تصممه  ما  بحسب  عام،  من  ألكثر  مالية 

املالية وبعد موافقة مجلس الوزراء"، مضيفًا أن 

"مراحل تكوين املوازنة هي التحضير واالعتماد 

والتنفيذ".

فترة  "استغرقت  املوازنة  أن  إلى  النائب  وأشار 

عليها  يمض  لم  جديدة  لحكومة  طويلة  زمنية 

أربعة أشهر، وهو أمر طبيعي لحكومة  أكثر من 

واملفاجآت"،  األلغام  بني  تسير  وطنية  بخبرات 

"منجزا  يعدونها  الحكومة  داعمي  أن  مبينًا 

وطنيا ينتج أول مرة في العراق، وتؤشر إلى حالة 

االستقرار ما يمنح انطباعًا مطمئنًا لآلخرين".

كسب  على  تعمل  "الحكومة  أن  الجبوري  وتابع 

الزمن  تضييع  وعــدم  املقبلة  للسنوات  الوقت 

املفيد في نقاشات يغلب عليها التكرار كل عام"، 

عادًا أن "حكومة السوداني تقطع طريق املساومة 

حركة  وتعزل  والتسويات  واملزايدات  السياسية 

وتقلل  والخارجية  الداخلية  السياسة  عن  املال 

من فرص النهب والفساد".

الحكومة  لهذه  املعارضني  أن  إلى  النائب  ولفت 

في  نقطة  الثالث  السنوات  موازنة  أن  "يــرون 

وجرأتها  لرياديتها  السياسي  السوداني  رصيد 

لجهة  مبكرة  انتخابية  دعاية  وتعد  العالية، 

السريع"،  التنفيذ  فــي  وطريقة  الــســودانــي 

مستطردًا أن "املوازنة من وجهة نظر املعارضني 

بناء  من  تمكنه  سلطة"  "فائض  السوداني  تمنح 

الكثير في عالم السياسة واملال والسلطة، وتبعد 

الحكومة عن مجلس النواب وتخرجه من دائرة 

عدم  ظل  في  والحسابات،  واملراقبة  الشراكة 

صرف  وسعر  واملحلية  العاملية  السوق  استقرار 

عوامل  جميعها  وهذه  النفط،  وأسعار  الــدوالر 

قلق".

املوازنة  أن  يرون  "املحايدين  أن  النائب  وأوضح 

الثالثية اعتمدت في الكثير من الدول املستقرة 

واالعتراض  سياسية،  أو  مالية  بدعة  تكن  ولم 

عليها يقع في اإلطار السياسي ال االقتصادي أو 

املالي".

إلى  يشير  الحسيني  هيثم  االقتصادي  الخبير 

اإلدارة  قانون  من  ثانيا   4 املادة  فهم  في  "خطأ 

مــوازنــة  بــإعــداد   2019 لسنة   6 ــم  رق املالية 

متوسطة األجل".

أنه  "الصباح"  لـ  حديثه  في  الحسيني  وأضاف 

إعداد  من  الغرض  يكون  قد  العام  اإلطار  "في 

استقرار  توفير  هو  ــل  األج متوسطة  مــوازنــة 

املوازنة  "املذكور في قانون  أن  مالي"، مستدركًا 

في املادة 65 هو مجرد إشارة إلى اعتماد نفس 

اللذين  للعامني   2023 لسنة  التخصيصات 

يعقبانها".

وأكد الخبير أن "إعداد ثالث موازنات منفصلة 

االحتياج  بحسب  مالية  سنة  لكل  بتخصيص 

الفعلي املبني على الحسابات الختامية للسنوات 

السابقة، هو اإلجراء الصحيح، موضحًا أنه "في 

فقد  السابقة،  التخصيصات  نفس  اعتماد  حال 

تذهب إلى جيوب املتالعبني والفاسدين".

3 تفاصيل�

  

ضبطت هيئة اإلعالم واالتصاالت، عمليات 

تهريب لسعات اإلنترنت في ثالث محافظات. 

أن  الثالثاء،  أمــس  للهيئة،  بيان  في  وجــاء 

اإلعالم  هيئة  بني  مشتركا  حكوميا  "فريقا 

األمنية،  املؤسسات  من  وعدد  واالتصاالت 

لتهريب  عمليات  وإحباط  متابعة  من  تمكن 

الوصالت  استخدام  عبر  اإلنترنت  سعات 

ثالث  فــي   Microwave Link امليكروية  

محافظات عراقية".

تركزت  "العمليات  أن  إلــى  البيان  ــار  وأش

ونينوى،  وكركوك،  ديالى،  محافظات  في 

وذلك ضمن مواقع تبادل البيانات واملناطق 

بيئة  توفر  التي  النائية  والقرى  الحدودية 

وغير  املــهــربــة  الــخــدمــات  لنشر  خصبة 

األصولية".

هيئة  من  املؤلف  "الفريق  أن  البيان  وأضاف 

االتصاالت،  ووزارة  واالتصاالت،  اإلعــالم 

الوطني،  األمن  وجهاز  املخابرات،  وجهاز 

بعمليات  املتهمني  بعض  إيقاف  من  تمكن 

التحفظ  عن  فضال  اإلنترنت  سعات  تهريب 

في  املستخدمة  ــدات  ــع وامل األجــهــزة  على 

القضائية  لألوامر  وفقا  التهريب  عمليات 

إلى  ا 
ً

الفت رسميًا"،  استحصالها  تم  التي 

سعات  تهريب  مــن  للحد  جــار  "العمل  أن 

في  كبيرة  بخسائر  تسبب  الــذي  اإلنترنت 

التي  االستخدامات  عن  فضال  العام  املال 

واالبــتــزاز  الجريمة  في  استغاللها  يمكن 

اإللكتروني".

كشف مكتب رئيس الوزراء، أمس الثالثاء، عن انطالق 

مهام الفريق الحكومي للخدمات في بغداد.

وذكر بيان للمكتب، أنه "بتوجيه مباشر من رئيس الوزراء 

محمد شياع السوداني، انطلقت مهام (الفريق الحكومي 

بالخدمات  االرتقاء  أجل  من  تشكل  الذي  للخدمات) 

بــغــداد".  العاصمة  فــي  صنوفها  بمختلف  الــعــامــة، 

االستجابة  على  سيعمل  "الفريق  أن  البيان،  وأضــاف 

وفقًا  الخدمات  قطاع  في  وتطلعاتهم  املواطنني  ملطالب 

وكذلك  املستمر،  امليداني  العمل  خالل  من  لألولويات، 

الدوائر  إنجازات  تقييم  عملية  في  املواطنني  إشــراك 

الخدمية املعنية ومستوى أداء مسؤوليها"، مشيرًا إلى أن 

 لتوجيهات رئيس 
ً

 عملية
ً

"هذه املبادرة تأتي لتكون ترجمة

بما  الخدمية  الجوانب  تطوير  استهدفت  التي  الوزراء، 

يرتقي بواقع الخدمة املقدمة للمواطنني". 
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كشفت مؤسسة (بارزاني الخيرية)، حاجة مخيمات 

دعم  إلى   ،25 عددها  البالغ  اإلقليم  في  النازحني 

قاطنيها  احتياجات  لتلبية  املعنية  الجهات  من  كبير 

الضرورية، السيما املتعلقة بقطاعي التربية والصحة. 

عبدو  أحمد  باملؤسسة  البرامج  شعبة  مسؤول  وقال 

بالتنسيق  تعمل  املؤسسة  إن  لـ"الصباح":  حديث  في 

مع املفوضية العليا لشؤون الالجئني وبعض املنظمات 

 25 بني  املــوزعــني  النازحني  خدمة  على   الدولية، 

وتضم  دهــوك  بمحافظة  مخيمًا   15 بواقع  مخيمًا، 

136 ألفًا و416 نازحًا، وستة مخيمات في أربيل تضم 

27 ألفًا و749 نازحًا، وأربعة مخيمات في السليمانية 

تضم 11 ألفًا و119 نازحًا .

بالحكومة  واملهجرين  الهجرة  وزارة  أن  ــاف  وأض

االتحادية تقدم للنازحني السالل الغذائية والصحية 

أشهر،  الثمانية  تجاوز  انقطاع  بعد  تم  والذي  فقط، 

سيئة  معيشية  ظروف  في  يعيشون  أنهم  عن  كاشفًا 

كبيرة  اعدادًا  فإن  ذلك  ومع  املخيمات،  داخل  للغاية 

عدة  ألسباب  مناطقهم،  إلى  العودة  رفضوا  منهم 

والكهرباء  املاء  خدمات  وسوء  األمني  الوضع  ي  كتردِّ

الصحي  الواقع  ي  تردِّ إلى  إضافة  التحتية،  والبنى 

املنظمات  أغلب  أن  إلــى  عبدو  ــار  وأش  . والتربوي 

املختصة  املتحدة  األمــم  وهيئات  واملحلية  الدولية 

بدعم النازحني، انسحبت تدريجيًا من عملها السيما 

إلى  األســر  من  الكثير  ــودة  وع املوصل  تحرير  بعد 

إلى  جديد  من  عادوا  منهم  الكثير  أن  بيد  مناطقها، 

املخيمات، ألسباب عدة، موضحًا أن أغلب املخيمات 

بإيجاد  صعوبة  يخلق  ما  املــدن،  أطــراف  في  تكون 

 فرص عمل للنازحني ملساعدتهم في تحسني وضعهم 

املعاشي .

 

حملة  الحكومي،  الخدمي  الجهد  فريق  باشر 

منطقتي  فــي  لــلــشــوارع  وتوسيع  وتطوير  تأهيل 

 150 ضــمــن  والعطيفية،  املــقــدســة  الكاظمية 

بمناطق تــبــاعــًا  تنفيذها  ســيــجــري   مــشــروعــًا 

العاصمة. 

القريشي  ياسر  بغداد  محافظة  بلديات  مدير  وقال 

حملته  وضمن  الفريق  إن  لـ"الصباح":  بتصريح 

باشر  وتأهيلها،  وتوسيعها  بغداد  شــوارع  لتطوير 

وبالتنسيق مع دائرة بلدية الكاظمية، حملة موسعة 

بمنطقتي الكاظمية املقدسة والعطيفية، مضيفًا أن  

الحملة تشمل مقطع كورنيش العطيفية الفاصل بني 

بالكورنيش  أسوة  البيروتي،  ومقهى  الكرخ  جامعة 

والذي  العامة،  للتقاعد  الوطنية  الهيئة  إلى  املمتد 

قريبًا  وسيفتتح  وتطويره  تأهيله  عمليات  تمت 

للمواطنني كمنطقة ترفيهية.

الكاظمية  منطقة  أيضًا  شمل  العمل  أن  وتــابــع 

املدينة  مدخل  لغاية  براثا  تقاطع  من  بدءًا  املقدسة 

بأن  منوهًا  الكاظمي،  املحسن  من جهة ساحة عبد 

فحسب  تجميلية  أو  تكميلية  ليست  التطوير  أعمال 

أمتار  ثالثة  مساحة  توسيع  على  العمل  تم  إنه  بل 

االزدحامات  تقليل  بهدف  للشوارع،  جانب  كل  من 

واالختناقات املرورية .
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تنفيذ عشرة مشاريع  اعلنت محافظة ذي قار عن 

ل من مخصصات قانون الدعم 
َّ

مو
ُ

خدمية جديدة ت

الطارئ لألمن الغذائي بكلفة مالية تقدر بنحو 70 

مليار دينار .

"الصباح  لـ  الغزي  محمد  قار  ذي  محافظ  وقــال 

وإنشاء   التحتية  البنى  إكمال  تشمل   املشاريع  إن   :"

واألمطار  الثقيلة  املياه  تصريف  وشبكات  شوارع  

سوق  قضاء  ومداخل  الرئيسة  الشوارع  من   لعدد 

الشيوخ.

وأضاف أن املشاريع تتضمن إنشاء عدد من الطرق 

 ، الجبايش  مدينة  في  مخدومة   مجاٍر  وشبكات 

صوب  في  النيل  شارع  تطوير  و  توسيع  جانب   إلى 

الجزيرة بمركز مدينة الناصرية ،وتنفيذ  شبكات 

التابع  السيدة زينب  التحتية بحي  البنى  كاملة من 

ريفيًا  طريقًا   21 وإنــشــاء  الجبايش،  قضاء  إلــى 

جديدًا في ناحية أور.

ودعا الغزي الشركات املحلية واألجنبية للمشاركة 

في تنفيذ مشاريع ستراتيجية في قطاعات الصحة 

والكهرباء واملــجــاري والرياضة والشباب والطرق 

التي  القانونية  والشروط  للضوابط  وفقًا  والجسور 

وضعتها املحافظة.

 

أمس  الوطني،  ــن  األم ــالء  وك مجلس  ــق  واف

ــدد مــن مــذكــرات  ـــرام ع إب الــثــالثــاء، على 

املصرية  ونظيرتيها  العدل  وزارة  بني  التفاهم 

والسعودية.

الجلسة  الوطني  األمــن  وكــالء  مجلس  وعقد 

األمن  مستشار  برئاسة   ،2023 لعام  السابعة 

أعضاء  وبحضور  األعرجي،  قاسم  القومي 

على  املدرجة  املوضوعات  ملناقشة  املجلس، 

والتوصيات  القرارات  واتخاذ  أعماله  جدول 

الالزمة بشأنها.

وناقش املجلس، بحسب بيان للمكتب اإلعالمي 

(إنشاء  "مــوضــوع  القومي،  ــن  األم ملستشار 

مختبرات فحص املواد الكيمياوية والبايلوجية 

الخطيرة في املنافذ الحدودية)، ووجه بتكليف 

بالتنسيق  املشترك  للتخطيط  الوطني  املركز 

بإعداد دراسة  العالقة كافة  الجهات ذات  مع 

شاملة متكاملة عن املوضوع وعرضها مجددًا 

على املجلس، التخاذ الالزم بشأنها".

إبرام  على  وافق  "املجلس  أن  البيان  وأضاف 

العدل  وزارة  بني  التفاهم  مذكرات  من  عدد 

اململكة  من   
ٍّ

كل في  العدل  وزارتــي  و  العراقية 

العربية السعودية وجمهورية مصر العربية".

2022 2018
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بابل  في  املحلية  الحكومة  ــدأت  ب

ــاء ثـــالث مــحــطــات ملــشــروع  ــش إن

التكسي النهري في املحافظة. 

وقال املشرف على املشروع املهندس 

لـ  بتصريح  املخزومي  جــون  رعــد 

املحلية  الحكومة  إن   :" الصباح   "

محطات  ثـــالث  ــاء  ــش إن ــرت  ــاش ب

للتكسي النهري في املحافظة ويأتي 

الحكومة  هذا املشروع ضمن خطة 

املــروري  الزخم  لتخفيف  املحلية 

ــة  وكــذلــك  ــن ــدي ــي امل الــحــاصــل ف

املحافظة  ألبناء  الترفيهي  للجانب 

بثالث  يبدأ  املشروع  أن  ــاف   وأض

إنشاء  يتم  وبعدها  أولية  محطات 

محطات أخرى و أن املحطة األولى 

ستكون في منتجع بابل والثانية في 

فندق بابل والثالثة في منطقة باب 

الحسني وسط مدينة الحلة.

الواحد  الزورق  سعة  أن  إلى  واشار 

زيادة  ويمكن  شخصًا   30 ستكون 

حسب  أكبر  ــداد  أع إلــى  ـــزوارق  ال

الوصول  جعل  إلى  إضافة  الحاجة 

 
ً

أمرًا سهال األثرية  بابل  إلى مدينة 

وبسيطًا من خالل التكسي النهري 

والشركة  النقل  وزارة  أن  علمًا 

في  أنشأت  البحري  للنقل  العامة 

املشروع  ــذا  ه املحافظات  بعض 

لتجنب االزدحام املروري في املدن 

النقل  شركة  ممثل  أكد  جانبه،  من 

البحري راسم خضير أن محافظة 

ملا  املشروع  هذا  إلى  بحاجة  بابل 

حيث  مــن  كبيرة  أهمية  مــن  لها 

إلى  إضــافــة  والــحــضــارة  التاريخ 

الرحلة  بهذه  يتمتعون  السواح  جعل 

أن  و  النهري  التكسي  خــالل  من 

الشركة عازمة على إنشاء محطات 

األيام  في  بابل  محافظة  في   أخرى 

املقبلة

فقرة  تــعــديــل  أن  إلـــى  الــتــربــيــة  وزارة  نبهت 

ــني،  ــي ــارج ــخ ســـنـــوات االنـــتـــظـــار لــلــطــلــبــة ال

ــراء  اإلج يكون  لكي  عليا  جهات  ل 
ُّ

تدخ يتطلب 
 

قانونيًا.  

وقال املتحدث الرسمي باسم الوزارة كريم السيد 

يتطلب  الفقرة  تعديل  إن  لـ"الصباح":  بتصريح 

تعديل القوانني واألنظمة الخاصة بهذه الشريحة، 

القرارات  تطبيق  حول  يتمحور  وزارته  عمل  كون 

أي  تعديل  فإن  لذ  املعنية،  الجهات  من  الصادرة 

بالجهات  ينحصر  بهم،  الخاص  بالقانون  فقرة 

عليا . 

هذا  ناقشت  بالوزارة  الرأي  هيئة  أن  عن  وكشف 

األمر في جدول اجتماعاتها مسبقًا، كونها ترغب 

الجهات  تحل  بأن  أمله  عن  معربًا  بتغييرذلك، 

املعنية هذه اإلشكاليات املتعلقة بسنوات االنتظار 

ملا في ذلك من تحقيق ملصلحة الطلبة الخارجيني، 

داعيًا  العلمية،  مسيرتهم  إكمال  في  لهم  دعمًا 

لتعديل  وزارتـــه  مساندة  إلــى  املعنية   الجهات 

الفقرة.

الخارجيني  الطلبة  من  لفيف  ناشد  جانبهم،  من 

بتعديل  التربية،  وزارة  لـ"الصباح"،  أحاديث  في 

هدر  وعــدم  إلنصافهم  االنتظار  سنوات  فقرة 

إلكمال  يطمحون  وهــم  أعمارهم  مــن  ســنــوات 

دراستهم مقترحني وضع مشاريع تربوية أو قوانني 

للطلبة  التقديم  السنوات، وجعل حق  ض هذه 
ِّ

تعو

لثالثة  االنتظار  دون  سنويًا  الخارجي  لالمتحان 

الالحقة،  املرحلة  على  للتقديم  متتالية  أعــوام 

العام  نهاية  قبل  املــوضــوع  بحسم  مناشدين 

الدراسي الحالي.

النزاهة، ما يقرب من خمسة آالف  رصدت هيئة 

 20 الـ  تجاوزت  بقيمة  متلكئ،  ستراتيجي  مشروع 

مليار دوالر خالل خمسة أعوام.

وقال رئيس الهيئة القاضي حيدر حنون في حديث 

برامجها  وضمن  الهيئة  إن  لـ"الصباح":  به  أدلى 

واملحافظات  بغداد  في  املتلكئة  املشاريع  ملتابعة 

و816  آالف  أربعة  رصدت  املقصرين،  ومحاسبة 

، بقيمة 20 مليارًا و167 
ً

مشروعًا ستراتيجيًا معطال

مليون دوالر واملمتدة من العام 2018 ولغاية 2022.

للهيئة،  التابعة  التحقيقات  ــرة  دائ أن  ــاف  وأض

قامت منذ العام 2018 ومن خالل مكاتبها ببغداد 

وفتح  الالزمة  ــراءات  اإلج باتخاذ  واملحافظات، 

قضايا جزائية بحق املشاريع املتلكئة، مشيرًا إلى 

أن عدد القضايا التي فتحت وصل إلى 1179.

الوطنية  الستراتيجية  ــالق  إط أن  حنون  وبــني 

للنزاهة ومكافحة الفساد من 2012 ولغاية 2024، 

الذي  االتحادية  النزاهة  هيئة  لقانون  تنفيذًا  كان 

ملكافحة  العامة  السياسة  بإعداد  الهيئة  يلزم 

الوزراء  مجلس  قرار  جانب  إلى  وتنفيذها  الفساد 

بني  تعاون  اتفاق  إبرام  إلى  مشيرًا   ،2021 لسنة 

والشفافية  النزاهة  لدعم  النهرين  وشبكة  الهيئة 

وإعداد التقارير الرقابية واإلعالمية .

على  الستراتيجية  ضمن  تعمل  الهيئة  أن  وذكــر 

أربعة  ضمن  إليها  املشار  للجهات  تقييم  إجــراء 

وتعاون  املؤسسية  البيئة  تقييم  تشمل  مؤشرات 

الفساد  ومخاطر  ظواهر  وتشخيص  الوزارة  فرق 

الهيئة  بأن  النزاهة، منوهًا  وأخيرًا مؤشر مستوى 

لـ  الرشوة  ملدركات  قطاعية  استبيانات  نفذت 

102 دائرة في القطاع العام، وبلغت نسب الرشوة 

ثالثًا  التقاعد،  لهيئة  بلغت  فيما  باملئة،  خمسًا 

باملئة، وكانت لدوائر التقاعد وضمان العمال، ستًا 

باملئة.

موجة  ــأن  ب املائية  ـــوارد  امل وزارة  أفـــادت 

األمطار التي هطلت مؤخرًا على مناطق عدة 

الشمالية  املنطقة  البالد، السيما ضمن  من 

نت 
َّ

أم كونها  كبيرة،  فائدة  ذات  كانت  منها، 

املحاصيل  ــري  ل املــيــاه  مــن  جيدة  كميات 

املــخــتــلــفــة ضــمــن املــنــطــقــتــني الــوســطــى 

والجنوبية.     

في  الله  عبد  ذياب  عون  املــوارد  وزير  وقال 

حديث لـ"الصباح": إن األمطار األخيرة كانت 

الهاطلة  أهمها  للبالد،  كبيرة  فائدة  ذات 

تأثير  لها  كان  والتي  الشمالية  املناطق  على 

إيجابي على الخزانات، السيما سد املوصل 

السابق،  والذي أصبحت وارداته أفضل من 

لعموم  املائي  االستهالك  تأمني  إلى  إضافة 

املناطق الواقعة جنوب السد.

كانت   ، ذلك  تلي  التي  األمطار  أن  وأضاف 

وحتى  الشمال  من  ابتداء  دجلة  شــرق  في 

ة 
َّ
نت ري

َّ
محافظتي ميسان والبصرة، كونها أم

كاملة ملحصولي الحنطة والشعير بمساحات 

كبيرة، والتي كانت مهددة بسبب عدم وجود 

منها،  فائدة  ــل  األق أمــا  لها،  كــاف  خزين 

استغالل  قللت  إذ  الغربي،  للجزء  فكانت 

الفطام  ة 
َّ
ري إكمال  عن   

ً
فضال األنهر،  مياه 

في  ة 
َّ
املروي ــي  األراض من  كبيرة  ملساحات 

املناطق الوسطى والجنوبية.

مؤخرًا  هطلت  التي  األمطار  إسهام  وأكــد 

معدل  على  إيجابي  بشكل  الثلوج،  ــان  وذوب

والصغير،  الكبير  الـــزاب  نهري  جــريــان 

سدي  بـــواردات  نسبي  تحسن  إلــى  إضافة 

الغزيرة  األمطار  بسبب  ودربندخان  دوكان 

منوهًا  السليمانية،  في  مؤخرًا  هطلت  التي 

ــد حــمــريــن املــرتــبــط بسد  بـــأن خــزيــن س

من  ذاتها  باملدة  مقارنة  أفضل  دربندخان، 

العام املاضي، متوقعًا سقوط أمطار جديدة 

منها  لالستفادة  السدين  في  خزنها  سيتم 

بتغذية نهر ديالى.

   07809174853
pr@alsabaah.iq

 07809210536
 dist.imn@alsabaah.iq

PDF

sabah@alsabaah.iq

ads@alsabaah.iq

07809174852

info@alsabaah.iq



A L S A B A H  N E W S P A P E R03 Wed. 29 . Mar. 2023 Issue No. 5647 2023 29

أثار إقرار مجلس النواب للتعديل الثالث 

لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس 

املحافظات واألقضية، جدًال بني مختلف 

يرى  وداعم  مؤيد  بني  السياسية،  القوى 

العملية  استقرار  عوامل  من   
ً

عامال فيه 

القوانني  مشاريع  وإنــجــاز  السياسية 

يرسخ  وأنــه  خالفات،  دون  من  الكبيرة 

السلطتني  بني  والتفاهم  التعاون  مفهوم 

للتعديل  ورافض  والتنفيذية،  التشريعية 

 للقوى السياسية 
ً

يرى فيه تهميشًا وإقصاء

املستقلة والصغيرة.

لتعديل  املؤيد  الطرف  آلراء  واستعراضًا 

إدارة  "ائــتــالف  عضو  يقول  الــقــانــون، 

"استقرار  إن  السهالني:  مؤيد  الدولة" 

العراق يأتي من خالل وجود قوى سياسية 

إجـــراءات  ــط  وس الــقــرار  تصنع  فاعلة 

وتفاهمات بسيطة من دون خالفات".

"اإلطـــار  عــن  الــنــائــب  ــد  أك جهته،  مــن 

"البرملان  أن  الكتاب،  ثائر  التنسيقي" 

ونــظــام  ــون  ــان ق عــلــى  للتصويت  ســعــى 

املرحلة  فــي  ــراق  ــع ال يــخــدم  انتخابي 

"تعدد  أن  وبني  بها".  يمر  التي  الحالية 

نحو  الذهاب  باتجاه  دفع  املختلفة  اآلراء 

نظام (سانت ليغو) من أجل االبتعاد عن 

انتخابات تخدم خواطر شخصيات معينة 

قد تكون أفكارها خاطئة ال تخدم العملية 

السياسية في البالد"، بحسب تعبيره.

بدوره، أفاد النائب عن "اإلطار التنسيقي" 

لـ"وكالة  حديث  في  النوري  الدين  بهاء 

تدعم  كتلته  ــأن  ب الفرنسية"،  األنــبــاء 

املقاعد  توزيع  على  "يعتمد  ألنه  القانون 

ما  الجماهيري،  ثقلها  بحسب  الكتل  بني 

الحكومة  تشكيل  إلى  باملحصلة  سيؤدي 

وبالتالي  الدستورية،  التوقيتات  ضمن 

تفادي املفاوضات الطويلة كما حصل في 

أعقاب انتخابات عام 2021".

أقــره  الـــذي  الــثــالــث  التعديل  ويعتمد 

ليغو)  (ســانــت  نظام  الــنــواب؛  مجلس 

بموجبه  تتم  الذي   ،7/1 انتخابي  بقاسم 

ــدة  ــواح ال املحافظة  ــي  ف االنــتــخــابــات 

كانت  أن  بعد  ــدة"  واح ــرة  "دائ بوصفها 

"دوائر متعددة" في انتخابات 2021.

يقول  للتعديل،  املؤيدة  اآلراء  مقابل  في 

النائب  النيابية،  النزاهة  لجنة  عضو 

لـ"الصباح":  حديث  في  السالمي،  هادي 

وكــذلــك  املجتمعي  الــــرأي  "قــــادة  إن 

مع  يقفون  العليا  الدينية  املرجعية 

(الدوائر املتعددة)"، مبينًا أن "األحزاب 

من   % سوى   3  تمثل  ال  الحالية  الحاكمة 

املشاركة  ترى  ولذلك  العراقي،  الشعب 

ضعيفة في االنتخابات".

ـــأن "االســـتـــقـــرار االجــتــمــاعــي  ه ب
ّ

ــــو ون

االستماع  ــالل  خ مــن  يأتي  والسياسي 

ومنظمات  الدينية  واملرجعية  للشعب 

"إقرار  عاّدًا  ــالم"،  واإلع املدني  املجتمع 

بأنه  ليغو)  (سانت  نظام  وفق  القانون 

سيؤدي إلى ضعف املشاركة والتزوير في 

االنتخابات"، على حد قول السالمي.

كتلة  باسم  املتحدث  ــّني  ب جانبه،  مــن 

ارحمن،  ريبوار  النائب  الجديد"  "الجيل 

في حديث لـ"الصباح": أن "احترام النظام 

الداخلي للبرملان أمر ضروري سواء كان 

هناك  أن  إال  األقلية،  أو  باألغلبية  يتعلق 

جدًا  ومهمة  وطنية  أبعاد  ذات  قوانني 

الديمقراطي  والتقدم  السياسية  للعملية 

وأضاف  االنتخابات".  قانون  كموضوع 

آراء  احترام  األغلبية  على  كان  "لذلك 

كتابة  عملية  فــي  ومشاركتهم  األقلية 

على  وكان  الجديد،  القانون  هذا  وتعديل 

الداخلي  النظام  وفــق  الــنــواب  مجلس 

بعض  وتلبية  الناشئة  الكتل  آراء  سماع 

نضجًا  أكــثــر  قــانــون  إلنــجــاز  مطالبها 

لخدمة العملية الديمقراطية".

ــي الــشــأن  ـــار املــحــلــل ف ـــك، أش إلـــى ذل

السياسي الدولي، الدكتور حيدر سلمان، 

"تمرير  أن  إلى  لـ"الصباح":  حديث  في 

بأغلبية  كــان  الجديد  التعديل  قــانــون 

ليست  الصدري  التيار  أن  ويبدو  نيابية، 

له مشاركة كمعارض أو معّلق على األمر، 

تواجد  يكرس  القانون  هــذا  أن  خاصة 

تضاعف  الكتلة  حجم  كبر  فكلما  الكبار، 

حجمها على أساس 7.1 ثم 3، ثم 5 ثم 7 

التيار  سيخدم  هذا  فإن  وبالتالي   ،9 ثم 

الصدري أكثر من أية كتلة ثانية".

في  الشعبية  باملشاركة  يتعلق  ما  وفــي 

رأى  الجديد،  القانون  وفق  االنتخابات 

على  الحكم  املبكر  "مــن  أنــه  سلمان 

سيكون  أنــه  الــواضــح  من  أن  إال  ــك،  ذل

املستقلني  كتل  قبل  من  تحريض  هناك 

املشاركة  عــدم  على  الصغيرة  والكتل 

معارضة  وسنشهد  االحتجاج،  من  كنوع 

من  أكبر  بشكل  الناخبني  من  وعزوفا 

"موجة  أن  ــى  إل أشـــار  لكنه  الــســابــق"، 

الحالية،  والتحريض  ــات  ــراض ــت االع

الوقت  بمرور  تدريجيًا  ستذوب  لربما 

 إذا ما فازت الكتل املعترضة بمقاعد في 

االنتخابات".

شــؤون  فــي  الخبير  ــح  أوض جانبه،  مــن 

حديث  في  الالمي  عــادل  االنتخابات، 

لـ"الصباح": أن "هناك أكثر من طعن قدم 

شرعية  عدم  بشأن  االتحادية  للمحكمة 

الساعة  فــي  االثــنــني  ــوم  ي جلسة  عقد 

الرابعة من صباح يوم 20 آذار، في حني 

الجلسة  عقد  إلى  األعمال  جدول  يشير 

طريقة  وبشأن  آذار".   19 األحد  يوم  في 

تخصيص املقاعد بحسب معادلة "سانت 

الطريقة  ــذه  "ه أن  الالمي  أكــد  ليغو"، 

أشكال  من   
ً

شكال تمّثل  ال  أشكالها  بكل 

ر 
ْ

و
َ

الج أشكال  من  شكل  هي  بل  العدالة، 

بفوز  ــوال  األح بكل  تسمح  ألنها  والظلم 

مرشحني بأصوات غيرهم وال تسمح بفوز 

حقيقية  أصــوات  على  حصلوا  مرشحني 

غيرهم"،  بأصوات  الفائزين  من  أكثر 

بحسب تعبيره.

لم تغب عن الذاكرة قاعات املرسم التي يقبل 

عليها التالميذ فرحني، وهم يمارسون إحدى 

لديهم،  الفني  الحس  تنمي  التي  املــواد  أهم 

الزي  الرياضية  التربية  معلم  يرتدي  بينما 

الرياضي وهو ينظم األلعاب ويقيم املنافسات 

التسعينيات،  ومنذ  التالميذ،  بني  الرياضية 

املادتني  هاتني  يهمل  التربوي  النظام  بــدأ 

بصفتهما كماليتني، وتم إيالء األولوية للمواد 

العلمية األخرى.

كلية  في  األقدم  التربوي  االختصاصي  ودعا 

التربية الرياضية، محمد صدام الربيعي، إلى 

منح االهتمام الكافي ملادة التربية الرياضية، 

للمدرسني  ــدرس  ال عن  التنازل  عــدم  وإلــى 

اآلخرين.

التربية  "مادة  إن  لـ"الصباح":  الربيعي  وقال 

أن  ويــجــب  جـــاذب،  درس  ــي  ه الــريــاضــيــة 

والجدية،  بالحرص  الكافي  االهتمام  تعطى 

مدرس  على  األســاس  بالدرجة  يعتمد  وهــذا 

"بعض  أن  وأضــاف  املدرسة"،  وإدارة  املــادة 

املدرسني يهتم بدرسه وال يمنحه ملدرس آخر 

املدارس  مدراء  بعض  وانتقد  حريص"،  ألنه 

الذين يجبرون مدرس التربية الرياضية على 

التنازل عن درسه، واصفًا األمر بالخطأ.

مادة  الرياضية  "التربية  أن  الربيعي:  وتابع 

التربية"،  وزارة  من  إقــرارهــا  تم  منهجية 

ــدم الــتــنــازل عنها  ــى ع ــني إل ــدرس ودعـــا امل

ــود  ــوج "ب ـــه  أن آخــــر، مــؤكــدًا  مــــدرس  ألي 

 الـــحـــرص يــتــم تــفــعــيــل تـــدريـــس الــتــربــيــة 

الرياضية".

التربية  عن  الفنية  التربية  مادة  تختلف  وال 

إلى  املـــدارس  معظم  تفتقد  إذ  الرياضية، 

قاعات خاصة باملرسم، ويؤكد أستاذ التربية 

"هذه  أن  لـ"الصباح"،  هاشم،  مهدي  الفنية، 

في  تمامًا  الصحيح  وضعها  تأخذ  لم  املــادة 

التعليم العام, على الرغم من أنها ال تقل شأنًا 

"التربية  أن  وأضاف  املــواد"،  من  غيرها  عن 

الفنية لها أهدافها ورسالتها التي ال يمكن ألي 

مادة أخرى أن تقوم بها"، داعيًا إلى "توضيح 

أهمية التربية الفنية وأهدافها وموقعها ضمن 

التعليم  مراحل  مختلف  في  املدرسي  املنهج 

العام".

التربية  أهمية  على  "التأكيد  إلــى  دعــا  كما 

الفنية كمقرر دراسي ذي معنى وغير مهمش 

التعليم  سيما  وال  العام،  التعليم  مناهج  في 

الفنية  التربية  "أهداف  أن  مؤكدًا  االبتدائي"، 

عن  الكشف  ومنها  ومتنوعة،  كثيرة  العامة 

وقدرتهم  مواهبهم  وتنمية  املوهوبني  الطالب 

الذوق  "تنمية  إلى  إضافة  املهنية"،  الفنية 

واالستمتاع  الطالب  عند  الفني  واإلحساس 

والعمل  التعاون  روح  وتنمية  الجمالية،  بالقيم 

االجتماعي".

في  النظر  "إعادة  ضرورة  على  هاشم  وشدد 

في  الضرورية  مكانتها  الفنية  التربية  إيالء 

آثار  من  ذلك  يشكله  ملا  التعليمية،  العملية 

أنموذجًا  التلميذ وجعله  إيجابية في شخصية 

إيجابيًا في املجتمع".

لهاتني  بالغة  أهمية  التربية  وزارة  وتولي 

الـــوزارة  باسم  املتحدث  أكــد  إذ  املــادتــني، 

الفنية  "مادتي  أن  لـ"الصباح"،  السيد  كريم 

الـــوزارة،  خطة  في  أولــويــة  لهما  والرياضة 

ألنهما تتعلقان بالجوانب اإلبداعية والخالقة، 

العضلية  البنية  مع  مباشر  تماس  لها  التي 

التفريق  "عدم  إلى  ودعا  للطالب"،  والذهنية 

بني هاتني املادتني وعدم استغاللهما من بقية 

جدي  بشكل  معهما  التعامل  وإلى  املدرسني، 

"للمادتني  أن  مؤكدًا  بهما"،  التفريط  وعدم 

وضعهما  تم  حني  ترفًا  وليس  حقيقية،  حاجة 

ضمن املناهج".

3

إقليم  في  السياسية  الكتل  تأمل 

األطــراف  جميع  توصل  كردستان 

ــدة  ــوح ــة م ــي ــاس ــي ـــــة س ــــى رؤي إل

قانون  تعديل  خاللها  يتم  ومتفقة 

للسير  واملــفــوضــيــة  االنــتــخــابــات 

وفق  على  االنتخابات،  إجــراء  إلى 

طريق  أن  بيد   ،2023\11\18 تأريخ 

 وعسيرًا.
ً

املفاوضات ال يزال طويال

الديمقراطي،  الحزب  عضو  وقالت 

اإلقليم  "رئيس  إن  الجاف:  أشــواق 

ولكننا  االنتخابات،  تــأريــخ  حــدد 

بحاجة إلى تفعيل املفوضية وتعديل 

فهل  الحالي،  االنتخابات  قانون 

سنلجأ  أو  القانون،  بهذا  ستقام 

مشيرة  املــتــعــددة"،  ــر  ــدوائ ال ــى  إل

الكردستاني  "الديمقراطي  أن  إلى 

ُمــصــر عــلــى إجــــراء االنــتــخــابــات 

ليس  فالتأجيل  العام،  هذا  خالل 

إقليم  في  السياسية  العملية  بصالح 

كردستان".

ــــى "إجـــــراء  ـــاف إل ـــج ودعـــــت ال

الشرعية  على  للحفاظ  االنتخابات 

خالل  من  اإلقليم  في  السياسية 

إجراء انتخابات ديمقراطية".

جماعة  باسم  املتحدث  رأى  بدوره، 

حكيم،  محمد  الكردستانية  العدل 

تزال  ال  االنتخابات  "مقاطعة  أن 

خيارًا".

ـــي حــديــث  ـــم، ف ـــري ــــــاف ك وأض

هي  اإلقليم  "رئاسة  أن  لـ"الصباح"، 

التي حددت يوم االنتخابات من دون 

لتعديل  صيغة  إلى  األحزاب  توصل 

في  استشارونا  وقد  الحالي  القانون 

قبل  التعديل  يتم  أن  ورأينا  األمــر، 

التحديد".

كــاوه  السابق  النائب  ــال  ق بينما 

أن  فــي  تكمن  "املشكلة  إن  محمد 

والديمقراطي  االتحاد  بني  العالقة 

لكي  املــطــلــوب  بــاملــســتــوى  ليست 

تهيئة  ــى  ــل ع مــتــفــقــني  يـــكـــونـــوا 

والسياسية  القانونية  ــة  ــي األرض

إقليم  النــتــخــابــات   والتكنيكية 

كردستان".

ــاح"،  ــب ــص ـــ"ال ــــح مــحــمــد، ل وأوض

بني  تحل  لــم  خــالفــات  "هــنــاك  أن 

الطرفني، باإلضافة إلى التقاطعات 

ــــزاب األخــــرى الــتــي لها  ــع األح م

قانون  تعديل  سياق  في  مالحظات 

مبينًا  واملــفــوضــيــة"،  االنتخابات 

بني  خــالفــا  ــر  ــث األك "الــنــقــطــة  أن 

جهة  من  واالتــحــاد  الديمقراطي 

كوتا  هي  أخرى  جهة  من  واألحزاب 

املكونات وكيفية التصويت".

القوي  الدولي  "الضغط  أن  وأضاف 

االنتخابات  إلجراء  موجودًا  يزال  ال 

دولــي  ضغط  فهناك  الــعــام،  هــذا 

األحزاب  ضغط  جانب  إلى  وشعبي 

السياسية على الحزبني الرئيسني"، 

انتخابات  أي  تقام  ال  "قد  أنه  مبينًا 

في اإلقليم بوقتها املحدد".

ــن جــهــتــه، لــفــت عــضــو االتــحــاد  م

في  ــراوي،  ــق ع ــار  دي الكردستاني 

"هناك  أن  إلى  لـ"الصباح"  حديث 

ــراف  أط قبل  مــن  ــدة  ع مطالبات 

بتعديل  تطالب  اإلقليم  في  سياسية 

إلى  يعود  لكونه  االنتخابات  قانون 

تفعيل  إلى  باإلضافة   1992 العام 

وتنقيح  الكوتا  وموضوع  املفوضية 

الــدوائــر"،  وتعدد  الناخبني  سجل 

"عدم  هو  التلكؤ  سبب  أن  معتبرًا 

االتفاق  وعدم  املطالبات  هذه  تلبية 

إجراء  على  السياسية  األحزاب  بني 

هذه التغييرات والتعديالت".

"مــبــاحــثــات  أن  عـــقـــراوي  ــع  ــاب وت

تنتج  لــم  ــاد  ــح واالت الديمقراطي 

توافقًا، إال ما يشاع في اإلعالم عن 

التوصل إلى مجموعة نقاط وأنه من 

مشتركة  لجنة  تشكيلهم  املحتمل 

ــرى  األخ األحــــزاب  ــى  إل ليذهبوا 

ويطرحوا عليهم ما اتفقوا عليه من 

االنتخابات  لقانون  وتعديل  تغيير 

واملفوضية".

موعد  من  االتــحــاد  موقف  وبشأن 

بهذا  نبلغ  ــم  "ل قــال:  االنتخابات 

القرار وطاملا أن هذا القانون قديم 

فإن  املــطــالــبــات،  تلبية  ــدم  ع مــع 

ُتقام  االنتخابات ستكون صعبة ولن 

األطــراف  جميع  إرضـــاء  عبر  إال 

السياسية في اإلقليم".

النزاهة  لجنة  وعضو  البصرة  محافظة  عن  النائب  ذكر 

لثالثة  تحتاج  املحافظة  أن  الربيعي،  أحمد  النيابية، 

وهي  ضروري،  بشكل  تنفذ  أن  يجب  ستراتيجية  مشاريع 

تحلية املياه وإنتاج الكهرباء ومياه البحر املستخدمة لحقن 

اآلبار النفطية.

التحديات  "أبرز  إن  لـ"الصباح":  حديث  في  الربيعي  وقال 

وخصوصا  املياه  ملف  هو  البصرة  محافظة  تواجهها  التي 

وصعود  املائية  باإلطالقات  املتعلقة  املتكررة  األزمــة  مع 

اللسان امللحي من البحر باتجاه شمال املحافظة".

وأضاف، أن "ملف البصرة يحتاج إلى أمور سياسية وفنية، 

جهة  من  الحكومة  بها  بادرت  السياسية  األمور  من  وجزء 

املؤتمر  في  والسيما  أخرى،  جهة  من  الجمهورية  ورئاسة 

نيويورك،  في  الجمهورية  رئيس  حضره  الــذي  األخير 

"بعض  أن  مبينًا  تركيا"،  إلى  الوزراء  رئيس  زيارة  وكذلك 

املعلومات واألخبار تدل على أنه يوجد تقدم في ملف املياه، 

ونحن شّخصنا املوضوع بأن فيه جنبة سياسية ونحتاج إلى 

توافقات ووساطة بني الجانبني العراقي والتركي".

وأوضح أن "الجزء اآلخر من ملف املياه فني، ويحتاج إلى 

وخصوصًا  كبيرة،  مشاريع  وإقامة  والتخطيط  التمويل 

موضوع إقامة السدود التنظيمية املزمع إقامتها على شط 

العرب، لذلك فإن وزارة املوارد املائية - بحسب املعلومات 

- وجهت دعوات إلى شركات متخصصة إلعداد التصاميم 

إحدى  إلى  اإلحالة  طور  في  حاليًا  واملوضوع  والدراسات، 

في  املياه  أزمة  حلول  أحد  ذلك  أن  ونرى  الشركات،  هذه 

البصرة".

وتابع، أن "منظومة السدود على شط العرب يمكن أن تكون 

أنابيب   ستراتيجيًا، كما يوجد حل آخر يتمثل بنصب 
ً

حال

اللسان  لها  يصل  ال  التي  البصرة  شمال  من  للمياه  ناقلة 

بحسب  املشروع  وهذا  املحافظة،  جنوب  باتجاه  امللحي 

األنابيب  بمد  له  املنفذة  الشركة  باشرت  قد  األوليات 

الناقلة للمياه العذبة التي تغذي جانب شط العرب وجنوب 

محافظة البصرة".

"محطات  أن  الربيعي  ذكر  البحر،  مياه  تحلية  وبشأن 

التحلية الحديثة تنتج الكهرباء باإلضافة للمياه الصالحة 

كلفة  من  أقل  بالتأكيد  هي  مشاريع  هكذا  وكلفة  للشرب، 

مشروعني للتحلية وإلنتاج الكهرباء، ويمكن استثمار نفس 

النفطية  الشركات  النفطية، ألن  لتزويد املشاريع  املشروع 

الخام،  النفط  إنتاج  لزيادة  اآلبــار  لحقن  للمياه  تحتاج 

وهذا املشروع ما زال قائمًا ويطلق عليه مشروع ماء البحر 

املستخدم للحقن". 

مشاريع  ثالثة  أمــام  "البصرة  إن  بالقول:  النائب  وختم 

ستراتيجية، فهي تحتاج إلى كهرباء ومياه حقن في اآلبار 

دراسات  وكل  البشري،  لالستخدام  شرب  ومياه  النفطية 

حتى  األرض  على  تنفذ  لم  ولكنها  جاهزة  املشاريع  هذه 

اآلن".
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بدأ الفلسطينيون، منذ 

يوم أمس الثالثاء، في 

إحياء الذكرى السابعة 

واألربعني ليوم األرض 

بعدد من الفعاليات من 

بينها زراعة أشجار 

الزيتون.

وانفجر «يوم األرض»، 

بعد مصادرة حكومة 

االحتالل اإلسرائيلية 

أكثر من 20 ألف 

دونم في منطقة سهل 

البطوف، لتعلن لجنة 

الدفاع عن األرض، 

إضرابًا عامًا في 30 

آذار 1976.

الحوثية  الله»  «أنصار  جماعة  وفد  رئيس  قال 

ملف  ومسؤول  سويسرا  مفاوضات  إلى  اليمنية 

األسرى في الجماعة عبد القادر املرتضى، عقب 

عودته إلى صنعاء، إن «الصليب األحمر سيتولى 

من  و181  أسرانا  من   706 تبادل  عملية  تنفيذ 

على  اليمنية)  (الحكومة  اآلخر  الطرف  أسرى 

ثالث مراحل بدءا من يوم  19 رمضان». 

تنفيذ  من  األول  «اليوم  أن  املرتضى،  وأضــاف 

ــدن،  وع صنعاء  بــني  سيكون  الــتــبــادل  عملية 

واليوم  والــريــاض،  صنعاء  بني  الثاني  واليوم 

ــني صــنــعــاء ومـــــأرب»، مــشــيــرًا إلــى  الــثــالــث ب

على  االتــفــاق  تم  األخــيــرة  الجولة  ــالل  «خ أنــه 

أماكن  ــارة  ــزي ل الــطــرفــني  مــن  لــجــان  تشكيل 

أممية  برعاية  ومــأرب  صنعاء  في   االحتجاز 

تحضيرا لصفقات مقبلة».

املاضي،  األسبوع  اليمنية  األطــراف  واتفقت 

أسيرًا،   887 عن  لإلفراج  تنفيذية  خطة  على 

سويسرا،  في  أيــام  عشرة  استمر  اجتماع  بعد 

الزيارات  بتبادل  أيضا  األطــراف  التزمت  كما 

املشتركة إلى مرافق االحتجاز التابعة لكل منهم، 

خالل  املحتجزين  جميع  إلى  الوصول  وتمكني 

هذه الزيارات.

وتبادلت الحكومة اليمنية وجماعة «أنصار الله» 

جولة  ضمن   ،2018 األول  كانون  في  اليمنية، 

بنحو  قوائم  ستوكهولم،  في  السالم  مفاوضات 

لتفعيل  آلية  ضمن  الطرفني  لدى  أسير  ألف   15

اتفاق تبادل األسرى.

أمس  الــدولــي،  البنك  أعلن  ــر،  آخ جانب  من 

لدعم  دوالر،  ماليني   207 تقديم  الــثــالثــاء، 

ــي تــواجــه  ــت ــيــمــن، ال ــي ال ــي ف ــذائ ــغ األمــــن ال

معيشة  فـــي  أثــــرت  ــة،  ــال ــط وب فــقــر   أزمـــــات 

غالبية سكان البالد.

على  «وافــق  أنه  بيان،  في  الدولي  البنك  وذكــر 

بهدف  دوالر،  ماليني   207 بمبلغ  إضافي  تمويل 

وسوء  املزمن  الغذائي  األمــن  انعدام  معالجة 

مقدم  «التمويل  أن  وأضاف  اليمن»،  في  التغذية 

كمنحة من مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك 

ارتفاعا  تشهد  التي  املناطق  ويستهدف  الدولي، 

في انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية».

وتابع: «من املقرر أن يستفيد نحو 1.8 مليون أسرة 

يمنية من هذا التمويل اإلضافي.. التمويل يشكل 

التي  والضعيفة  الفقيرة  لألسر  حاسما  دعما 

تتعامل مع أزمات متداخلة متعددة، بما في ذلك 

الصراع وتضخم أسعار الغذاء».

ويأتي الدعم في الوقت الذي يحتاج فيه نحو 21.6 

املساعدة  أشكال  من  شكل  إلى  شخص  مليون 

اإلنسانية في 2023، مع وجود 19 مليونا في أزمة 

انعدام  من  كارثية  مستويات  أو  طوارئ  حالة  أو 

األمن الغذائي، وفق البيان.

ويعاني اليمن حربًا منذ نهاية عام 2014، واشتد 

تحالف  تدخل  أن  بعد   ،2015 آذار  منذ  النزاع 

قوات  إلسناد  السعودية  بقيادة  عربي  عسكري 

جماعة  مواجهة  في  دوليا  بها  املعترف  الحكومة 

«أنصار الله» الحوثية.

وحتى نهاية 2021، أسفرت حرب اليمن عن مقتل 

مباشر،  وغير  مباشر  بشكل  شخص  ألف   377

إحصائية  توجد  ال  بينما  املتحدة،  األمــم  وفق 

حديثة حول إجمالي الضحايا.

 126 البالد  اقتصاد  خسارة  إلى  الحرب  وأدت 

األزمــات  أســوأ  مــن  واحـــدة  فــي  دوالر،  مليار 

معظم  ويعتمد  بالعالم،  واالقتصادية  اإلنسانية 

على  مليونا   32 نحو  عددهم  البالغ  السكان 

املساعدات.

887 3

حكومته  السيسي،  الفتاح  عبد  المصري  الرئيس  ــه 
ّ

وج

بدراسة آليات تنفيذ تمديد «اإلشراف الكامل للقضاء على 

العمليات االنتخابية» بالبالد إلى ما بعد عام 2024.

على  حسابه  عبر  المصري  للرئيس  بيان  في  ذلــك  جــاء 

أمناء  مجلس  رفع  عقب  الثالثاء،  ليل  منتصف  «فيسبوك» 

للرئاسة  المطلب  بهذا  مقترحا  عهده  في  وطني  حوار  أول 

يوم األحد الماضي.

باهتمام  «تابعت  ذاته:  البيان  في  المصري  الرئيس  وقال 

جلسة مجلس أمناء الحوار الوطني األحد»، وأضاف: «أؤكد 

ما  في  الجلسة  في  مناقشته  تمت  ما  باالعتبار  األخذ  على 

الكامل  باإلشراف  يسمح  الذي  التشريعي  بالتعديل  يتعلق 

وتابع:  االنتخابية»،  العملية  على  القضائية  الهيئات  من 

«وجهت الحكومة واألجهزة المعنية في الدولة بدراسة هذا 

المقترح وآلياته التنفيذية».

شخصية،   19 (يضم  الوطني  الحوار  أمناء  مجلس  وكان 

األحد  أقر  ومستقلون)،  المعارضة  على  محسوبون  بينهم 

للرئاسة  ورفعه  المطلب،  هذا  له  اجتماع  عقب  باإلجماع 

القضائي  ــراف  اإلش مدة  انتهاء  قبل  برلمانيا،  ــراره  إلق

الكامل على االنتخابات في 17 كانون الثاني 2024.

إلــغــاء  عــلــى  ــواب  ــن ال مجلس  ـــق  واف  ،2017 تــمــوز  وفـــي 

يحق  أن  على   ،2024 من  بدءًا  الكامل  القضائي  اإلشراف 

لالقتراعات  المنظمة  لالنتخابات»  الوطنية  لـ»الهيئة 

الدولة  موظفي  من  لإلشراف  مناسبا  تــراه  من   انتداب 

المدنيين وبينهم قضاة.  ويوجب التعديل المطلوب «إتمام 

التي  واالستفتاءات  االنتخابات  في  والــفــرز،  االقــتــراع 

تجري في البالد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات 

والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق».

وفي 24 نيسان 2022، دعا السيسي إلى أول حوار وطني من 

نوعه منذ توليه الرئاسة عام 2014، وفي 5 تموز الماضي، 

فقط،  األمناء  مجلس  مستوى  على  الوطني  الحوار  بدأ 

وينتظر أن تنطلق جلساته في أيار المقبل.

 

إرهابيا  بأن  الجزائرية  الدفاع  وزارة  أفادت 

كان  «ربيع»،  وكنيته  لحبيب»  «ملوكي  يدعى 

قد سلم نفسه للسلطات العسكرية في والية 

العسكرية  الناحية  في  مختار  باجي  بــرج 

السادسة.

«اإلرهابي  أن  بيان،  في  الــوزارة  وأوضحت 

في  اإلرهابية  الجماعات  ضمن  ينشط  كان 

وعثرت   ،«2012 سنة  منذ  الساحل  منطقة 

مسدس  على  اإلرهــابــي،  بحوزة  السلطات 

وقنبلتني  كالشنيكوف  نــوع  مــن  رشـــاش 

من  وكمية  مــخــازن  و5  بمشعلني  يدويتني 

الذخيرة.

في  والصحراء  الساحل  منطقة  أن  يذكر، 

على  خطيرة  تــطــورات  تشهدان  أفريقيا 

اإلرهابية  الجماعات  ونشاط  حضور  صعيد 

ومنها  البلدان  من  العديد  تطول  التي  هناك 

دول شمال أفريقيا.

في  آذار،  مطلع  وقعت،  التي  الحادثة  وتؤكد 

مجموعة  فيها  قامت  والتي  البيضاء،  الدار 

بجثته،  والتمثيل  شرطي  بحرق  إرهابية 

التنظيمات  سعي  من  السابقة  التحذيرات 

في منطقة الساحل والصحراء لتجنيد بعض 

العناصر في دول املنطقة، في إطار اإلعالن 

عن حضورها في املنطقة.

عن  صــادر  بيان  أعلن  ســابــق،  ــت  وق ــي  وف

 3 توقيف  الوطني،  لألمن  العامة  املديرية 

متطرفني موالني لتنظيم «داعش» اإلرهابي، 

وذلك لالشتباه بتورطهم في ارتكاب جريمة 

القتل العمد في إطار مشروع إرهابي.

 

أعربت بعثة األمم املتحدة املستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، 

عن قلقها العميق إزاء تدهور حالة حقوق اإلنسان في البالد.

وأشار تقريرها النهائي الذي نشر أمس الثالثاء، إلى «وجود 

األمنية  والقوات  الدولة  بارتكاب  لالعتقاد  معقولة  أسباب 

ضد  الجرائم  من  واسعة  مجموعة  املسلحة،  وامليليشيات 

البعثة  تحقيقات  و»أظــهــرت  الــحــرب»،  وجرائم  اإلنسانية 

الجهود الواسعة النطاق التي تبذلها السلطات لقمع املعارضة 

االعتقال  حاالت  من  العديد  ووثقت  املدني،  املجتمع  قبل  من 

 التعسفي والقتل واالغتصاب واالسترقاق، والقتل خارج نطاق 

القضاء واالختفاء القسري».

تقريبا  قابلتهم  الــذيــن  الناجني  «جميع  أن  ــت،  ــاف وأض

االنتقام  مــن  خوفا  رسمية،  شــكــاوى  تقديم  عــن  امتنعوا 

نظام  فــي  الثقة  ــدام  ــع الن ونــظــرا  واالبـــتـــزاز،  واالعــتــقــال 

وجه  على  املهاجرين  استهداف  «تم  بأنه  منوهة  العدالة»، 

للتعذيب  تعرضهم  إلــى  دامــغــة  ــة  أدل وتشير  الخصوص، 

بــأن  لــالعــتــقــاد  معقولة  أســبــابــا  هــنــاك  وأن  املــنــهــجــي، 

اإلنسانية،  ضد  جريمة  يشكل  الــذي  الجنسي،   االستعباد 

كب ضد املهاجرين».
ُ

قد ارت

حاجة  «هناك  إن  أوجار:  محمد  البعثة  رئيس  قال  جانبه،  من 

ونحن  املتفشي،  العقاب  من  اإلفالت  إلنهاء  للمساءلة  ة 
ّ

ملح

ندعو السلطات الليبية إلى وضع خطة عمل لحقوق اإلنسان، 

العدالة  لتحقيق  الضحايا  على  تركز  شاملة  طريق  وخارطة 

عن  املسؤولني  جميع  ومحاسبة  تأخير،  دون  من  االنتقالية 

ملزمة  الليبية  الحكومة  وإن  اإلنــســان،  حقوق  انتهاكات 

في  والجرائم  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  مزاعم  في  بالتحقيق 

املناطق الخاضعة لسيطرتها وفقا للمعايير الدولية».

 

لبنان الغارق في أتون أزمات اقتصادية وسياسية 

جراء  غريبة  أزمة طائفية  كاد يدخل في  طاحنة 

قرار إداري بتأجيل التوقيت الصيفي حتى نهاية 

نزع  لوال  الحكومة،  رئيس  قبل  من  رمضان  شهر 

أعاد  الذي  الــوزراء  مجلس  قبل  من  الفتنة  فتيل 

التوقيت الصيفي اعتبارًا من ليل اليوم األربعاء، 

سعادة  ــوزراء  ال مجلس  رئيس  نائب  حذر  بينما 

فنحن  املراوغة  ت 
ّ

استمر «إذا   :
ً
قائال الشامي، 

ة». 
ّ

ذاهبون إلى أوضاع أكثر مأسوي

سياسي  ــارع  ش ــى  إل انقسم  اللبناني  الــشــارع 

ويتشبث  ميقاتي  ـــرار  ق يــرفــض  «مــســيــحــي» 

الثوابت  مــن  ذلــك  ًا 
ّ
عـــاد الصيفي،  بالتوقيت 

بأوروبا  يربطه  التوقيت  هــذا  ألن  «املسيحية» 

لبنان،  ملسيحيي  الدولي  العمق  يعتبرها  التي 

تأجيل  في  يــرى  «مسلم»  آخــر  سياسي  ــارع  وش

فسحة  رمضان  شهر  خالل  الصيفي  التوقيت 

وساعة  السحور  فترة  بني  تفصل  إضافية   وقت 

بدء الدوام صباحًا.

إزاء ذلك دخلت البالد في سجال طائفي غريب، 

مختلفتان)  وساعتان  (توقيتان  ذلك  عن  ونجم 

مجلس  عقد  استدعى  الذي  األمر  واحد،  آن  في 

دابر  وقطع  االثنني  األول  أمس  جلسته  ــوزراء  ال

الفتنة بالعودة للتوقيت الصيفي.

البرملان  رئيس  نائب  أبــدى  نفسه،  السياق  في 

اللبناني إلياس بوصعب انزعاجه من «التداعيات 

الصيفي  التوقيت  تأجيل  قرار  عن  نجمت  التي 

(غير املدروس) لرئيس حكومة تصريف األعمال 

نجيب ميقاتي»، وفي موقف الفت انتقد بوصعب 

التيار  رئيس  الحر،  الوطني  للتيار  ينتمي  الذي 

أن  أيضًا  لباسيل  «يحق  بقوله:  باسيل  جبران 

باسيل  أن  أرى  لكني  ميقاتي  قرار  على  يعترض 

انتقاده  خالل  املفردات  بعض  باستعمال  أخطأ 

إداري  قــرار  على  نرد  أن  يجوز  ال  ألنه  للقرار، 

أنني  مع  الطائفية،  الغرائز  أثار  بخطاب  خاطئ 

أعلم أن باسيل لم يكن يقصد ذلك».

من جانبه، أعرب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، 

على  الطائفية  األفعال  ردود  من  صدمته  عن 

األمور   
ّ

إن بقوله:  الصيفي  التوقيت  تأجيل  قرار 

الجميع  مطالبًا  االشمئزاز»،  «حد  إلى  وصلت 

بضرورة تحمل املسؤولية، مؤكدًا أسفه «للمنحى 

عالقة  ال  والــذي  املسألة  خذه 
ّ

تت الذي  الطائفي 

قررت  «الحكومة  أن  ــاف  وأض بــاملــوضــوع»،  له 

ليل  منتصف  من  بدءًا  الصيفي  التوقيت  اعتماد 

األربعاء»، وتابع: «بدل أن تأخذ القيادات الوطنية 

من  الدولية  والتحذيرات  املواقف  والسياسية 

خطورة األوضاع بعني االعتبار وتتوحد على إتمام 

املعالجات املطلوبة، وتتفعل اجتماعات الطوارئ، 

املخاطر  من  الخروج  كيفية  بمناقشة  واالهتمام 

كل  بدل  الدولي،  النقد  صندوق  عنها  ر 
ّ

عب التي 

انقسام  إلــى  البالد  لجر  محاولة  نشهد  ذلــك 

طائفي لتأجيج الصراعات، وإعطاء إجراء إداري 

بحت منحى طائفيًا بغيضًا».

سعادة  الحكومة  رئيس  نائب  حــذر  ذلــك،  إلــى 

ت 
ّ

استمر «إذا   :
ً
قائال الثالثاء،  أمــس  الشامي 

ذاهبون  فنحن  مني، 
ّ
الث الوقت  وهــدر  املراوغة 

حمد 
ُ

ت ال  ــروف  وظ ة 
ّ

مأساوي أكثر  ــاع  أوض إلــى 

تعيش  ا 
ّ

إم ة 
ّ

ياسي
ّ

الس بقة 
ّ

«الط  
ّ

أن ورأى  عقباها»، 

باألمور  بعضها  إملــام  لعدم  ما 
ّ
رب إنكار،  حالة 

هي  أو  لبنان،  يواجهها  تي 
ّ
ال دة 

ّ
املعق االقتصادية 

ولكن  الوضع؛  خطورة  من  نة 
ِّ

وبي كامل  يقني  على 

ا 
ً

دم
ُ

ق املضّي  من  بعضها  يمنع  املصالح  تشابك 

باإلصالحات تحت حجج واهية».

 

بينغ،  جني  شي  الصيني،  الرئيس  أجرى 

 هاتفيًا بولي العهد السعودي األمير 
ً
اتصاال

محمد بن سلمان، أعرب فيه عن استعداد 

السعودية  مــع  الــتــعــاون  لتوسيع  بـــالده 

ــني الــريــاض  ــوار ب ــح ومــواصــلــة دعــم ال

وطهران.

كما أبدى الرئيس الصيني استعداد بالده 

قمم  نتائج  لتنفيذ  السعودية  مع  للعمل 

بني  التعاون  وتوسيع  الــثــالث،  الــريــاض 

الستراتيجية  الشراكة  لتحقيق  البلدين 

الشاملة.

الصينية  الرسمية  اإلعالم  وسائل  ونقلت 

سيدعمان  البلدين  إن  قوله،  «شــي»  عن 

بعضهما البعض بقوة في القضايا املتعلقة 

أن  وأكـــد  منهما،  كــل  مصالح  بجوهر 

من  املزيد  ستقدمان  والسعودية  الصني 

واالستقرار  السالم  لتعزيز  اإلسهامات 

والتنمية في الشرق األوسط.

األنباء  وكــالــة  قالت  ذاتـــه،  السياق  فــي 

أعرب  السعودي  العهد  ولي  إن  السعودية 

الصينية  للمبادرة  اململكة  تقدير  عــن 

ــات حــســن الـــجـــوار بني  ــالق لــتــطــويــر ع

السعودية وإيران.

وكان وزير الخارجية اإليراني حسني أمير 

إبراهيم  الرئيس  م 
ّ
تسل أكد  اللهيان  عبد 

رئيسي دعوة من ملك السعودية سلمان بن 

عبد العزيز لزيارة الرياض، وأضاف عبد 

اللهيان أن طهران سترد على ذلك بدعوة 

مماثلة.

كما أفادت وكالة األنباء السعودية بأن وزير 

آل  فرحان  بن  فيصل  األمير  الخارجية 

سعود ونظيره اإليراني اتفقا على االجتماع 

خالل شهر رمضان الجاري.

أعلنت  الــجــاري،  آذار  من  العاشر  وفــي 

عالقاتهما  استئناف  ــران  وإي السعودية 

في  السفارات  فتح  وإعــادة  الدبلوماسية 

مباحثات  عقب  وذلــك  شهرين،  غضون 

بيان  بحسب  بكني،  في  صينية  برعاية 

مشترك للدول الثالث.

عقب  اإليــرانــي  السعودي  االتــفــاق  ــاء  وج

والعاشر من  السادس  استضافة بكني بني 

إيرانية  سعودية  مباحثات  الجاري  آذار 

«استجابة ملبادرة من الرئيس الصيني شي 

اململكة  قيادتي  مع  وباالتفاق  بينغ،  جني 

والجمهورية اإليرانية ورغبة منهما في حل 

الخالفات»، وفق البيان.
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عاشت فرنسا، يوم 

أمس الثالثاء، على 

وقع يوم جديد من 

االحتجاجات على 

مستوى البالد وسط 

استمرار االضرابات 

بعد أسبوع من وقوع 

أسوأ أعمال العنف في 

الشوارع منذ سنوات.

وتصاعد الغضب 

منذ أن دفعت حكومة 

إليزابيث بورن 

بمشروع القانون 

عبر البرملان بسالح 

املادة الدستورية 49.3 

من دون تصويت في 

منتصف آذار.

تكشف التظاهرات الفرنسية عن واقع سياسي قلق، وعن متغيرات 

 
ّ

قد تضع حكومة الرئيس مانويل ماكرون أمام امتحان صعب، حد

الغربية،  «الديمقراطية»  تهدد  أن  يمكن  ذرًا 
ُ
ن جعلها  البعض  أن 

املفرط  العنف  «استخدام  من  الدولية  العفو  منظمة  فتحذير 

ورد  كما  التظاهرات،  تلك  مواجهة  في  التعسفية»  والتوقيفات 

اإلجــراءات  طبيعة  على  استفهام  عالمات  يضع  «تغريدتها»  في 

الحكومية، وعلى مدى استجابة الجمهور إلى اإلصالحات القانونية 

التي تعمل على فرضها، وإلى ضمان حق التظاهر، ورغم أن طبيعة 

نظام  بإصالحات  الحكومة  لخطط  املناهضة  التظاهرات  تلك 

 
ً
التقاعد برفع سن التقاعد من 62 عامًا إلى 64 عامًا، أخذت شكال

 أنها كشفت في جوهرها عن وجود مشكالت 
ّ

احتجاجيًا واسعًا، إال

العاملية،  االقتصادية  األزمة  اء 
ّ

جر للتضخم  مظاهر  وعن  عميقة، 

الحرب  في  املتحدة  للواليات  املوالية  الحكومة  سياسات  وبسبب 

الروسية األوكرانية.. 

القطاعات  يشمل  لم  التظاهرات  تفاقم 

طابعًا  أخذ  بل  فقط،  ونقاباتها  العمالية 

اجتماعيًا واقتصاديًا شمل كثيرًا من املدن 

الطرق،  من  عدد  إغالق  فبعد  الفرنسية، 

بإغالق  قاموا  املتظاهرين  الشباب  فإن 

والجامعات،  املـــدارس  من  لعدد  جزئي 

 عن القيام باحتجاجات واضرابات 
ً
فضال

في بعض املصافي النفطية، ووفي شبكات 

ناهيك عن  الحديد،  والسكك  العام  النقل 

من  جعلت  والتي  البلدية،  الخدمات  تردي 

 
ٌّ

باريس أجمل مدن العالم تبدو وكأنها مكب

للنفايات. 

الفرنسية،  للحكومة  ة 
ّ
الحاد ــراءات  اإلج

مشروعها  تــمــريــر  عــلــى  وإصـــرارهـــا 

مفتوحة  مواجهة  في  يضعها  اإلصالحي، 

سياسي  ــٍع  واق ومــع  غاضب،  جمهوٍر  مع 

تهدده  قد  والتي  أزماته،  أسوأ  يعيش  وأوروبــي  عاملي  واقتصادي 

الركود،  وربما  والبطالة،  والغالء  التضخم  مظاهر  من  بمزيد 

االحتجاجية  الحركات  األذهان  إلى  عيد 
ُ

ت التظاهرات  هذه  أن  كما 

للتنديد  خرجت  والتي   2018 عام  الصفر»  «السترات  لجماعات 

بارتفاع أسعار الوقود وصعوبة تأمني تكاليف املعيشة، والتي امتدت 

فرضتها  التي  الضريبية  اإلصالحات  بمواجهة  املطالبة  لتشمل 

الحكومة الفرنسية..

القانوني،  واإلصالح  الحقوقي  الطابع  مع  التظاهرات  هذه  تالزم 

يؤشر مدى صعوبة تأمني بيئة سياسية لتلك اإلصالحات، ومواجهة 

اليمني  يستثمرها  بات  والتي  الداخلية،  السياسية  عات 
ّ

التصد

لبرامجه  والتحشيد  االحتجاجي،  طابعها  توسيع  عبر  املتطرف 

العنصرية املناهضة للمهاجرين والالجئني. 

تفجر  حقيقة  أن  إلى  الروسية  الخارجية  لفتت 

انتقدت  فيما  ستنكشف،  الشمالي  السيل  أنبوب 

في  التحقيقات  مسار  إزاء  واشنطن  موقف  بكني 

هذا امللف.

وأعربت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا 

تفجير  حول  الحقيقة  بأن  يقينها  عن  زاخاروفا 

و»السيل  الشمالي»  «السيل  الغاز  أنابيب  خطي 

للعيان  ستظهر  املاضي،  أيلول  في  الشمالي2-» 

.
ً
 أو آجال

ً
عاجال

أمس  تلفزيوني  حديث  في  ــا  ــاروف زاخ وقالت 

حول  الحقيقة  ستظهر  «باعتقادي،  الثالثاء: 

في  أشك  وال  طريقها،  وستشق  الشمالي  السيل 

ذلك، األمر مؤكد بنسبة 100 باملائة».

وأضافت أن «تلك الحقيقة قد بدأت في الظهور 

ليس بسبب  أن ذلك يحدث  ولكن األهم  بالفعل، 

بعض  وجود  بسبب  وليس  التخمينات،  من  نوع 

الشعور الغامض بالنوايا، بل ألن الدافع ال يتطلب 

مشقة البحث عنه».

رسميًا  أعلنه  «(الــدافــع)  إن   : قائلة  وأوضحت 

إلى تصريح  الواليات املتحدة»، في إشارة  رئيس 

نوه  عندما   2022 شباط  فيراير/  في  لبايدن 

«السيل  من  «ستتخلص»  املتحدة  الواليات  بأن 

الشمالي» إذا «غزت روسيا أوكرانيا»، وأضافت: 

«والباقي مجرد مسألة جمع األدلة ليس أكثر».

املتحدة  الــواليــات  أن  إلــى  زاخــاروفــا  وأشـــارت 

روايتني  طرحتا  عندما  نفسيهما  فضحتا  وأملانيا 

متطابقتني وبشكل متزامن عبر وسائل إعالمهما 

التي وصفتها زاخاروفا بأنها «قريبة من الدوائر 

«السيل  تفجير  حــول  بلديهما»،  في  الحاكمة 

ضخ  في  تعمدهما  تثبت  خطوة  في  الشمالي»، 

معلومات كاذبة في وسائل اإلعالم.

وأملانيا  املتحدة  الواليات  فإن  زاخاروفا،  وحسب 

«مجموعة  وقوف  مزاعم  طرح  خالل  من  أرادتا 

األنظار  صرف  الحادث،  وراء  ألوكرانيا»  موالية 

على  الحائز  الصحفي  نشره  الذي  التحقيق  عن 

كشفت  ــذي  وال هيرش،  سيمور  بولتزر  جائزة 

قاموا  من  هم  األميركيني  الغواصني  أن  نتائجه 

Bal- «تتلغيم خطوط أنابيب الغاز أثناء مناورات 

التفجير  نفذ  فيما   ،2022 عام  صيف  في   “tops

عسكريون نرويجيون بعد 3 أشهر من ذلك.

وأمس  األول االثنني، لم يقر مجلس األمن الدولي 

دولية  لجنة  إنشاء  بشأن  الروسي  القرار  مشروع 

الوثيقة  تحصل  لم  حيث  الحادث،  في  للتحقيق 

موقف  بسبب  األصوات  من  املطلوب  العدد  على 

الدول الغربية. 

من جهته، قال املتحدث باسم الرئاسة الروسية 

لرفض  يأسف  الكرملني  إن   : بيسكوف،  دميتري 

مجلس األمن الدولي مشروع القرار الروسي حول 

تفجيرات خطوط ”السيل الشمالي“.

الجميع  اهتمام  ضــرورة  على  بيسكوف  وشــدد 

الهجوم  ونــفــذوا  خططوا  الذين  على  بالعثور 

اإلرهابي على خطوط أنابيب الغاز.

بذل  ستواصل  روسيا  أن  الكرملني  ممثل  وأكــد 

كل الجهود املمكنة حتى يتم التوصل إلى تحقيق 

دولي موضوعي حول تفجيرات خطوط  نقل الغاز 

”السيل الشمالي“.

جميع  مشاركة  ضــرورة  إلــى  بيسكوف  وأشــار 

يتم  حتى  الدولي،  التحقيق  في  املعنية  األطراف 

بتخطيط  عالقة  له  من  كل  على  الضوء  إلقاء 

الجريمة وتنفيذها.

وقال بيسكوف: ”نأسف ألن مبادرتنا لم تمر. لكن 

الجانب الروسي لن يسمح بطمس املوضوع“.

الدولي  األمن  مجلس  يقر  لم  االثنني،  أمس  يوم 

دولية  لجنة  إنشاء  إلى  يدعو  روسي  قرار  مشروع 

تخريب  في  للتحقيق  املتحدة  األمم  رعاية  تحت 

خطوط ”السيل الشمالي“.

والصني  روسيا  فقط  الوثيقة  لصالح  ت 
ّ

ــو وص

والبرازيل. وامتنع باقي أعضاء مجلس األمن عن 

التصويت.

الروسي  القرار  مشروع  صياغة  في  وشاركت 

الشمالية  وكوريا  وبــيــالروس  الصني  املــذكــور، 

وسوريا وإريتريا ونيكاراغوا وفنزويال.

الخارجية  وزارة  ـــادت  أف ذلـــك،  غــضــون  فــي 

في  املتحدة  ــات  ــوالي ال موقف  ــأن  ب الصينية، 

”السيل  أنــابــيــب  خــطــوط  ـــادث  ح تحقيقات 

الشمالي“، يظهر ازدواجية معايير واضحة.

نينغ،  ماو  الـــوزارة،  باسم  املتحدثة  وأوضحت 

إجراء  باستمرار  تحاول  املتحدة  الواليات  أن 

النامية  ـــدول  ال مــن  الكثير  فــي  التحقيقات 

خطوط  بحادثة  يتعلق  ما  في  لكن  ”الصاعدة“، 

تهديدًا  تشكل  التي  الشمالي“،  ”السيل  أنابيب 

خطيرًا للسلم واألمن الدوليني، فالتحقيقات التي 

ومن  الغموض،  ويلفها  ية 
ِّ

سر واشنطن  تجريها 

الواضح أنها تلتزم بسياسة ازدواجية املعايير.

قرار  بمشروع  تقدمت  روسيا  أن  نينغ،  وأضافت 

خطوط  تفجير  حادث  في  الدولي  التحقيق  حول 

مهمة  خيارات  يقدم  الشمالي“،  ”السيل  أنابيب 

أسف  عن  وأعربت  حصل،  ما  حقيقة  لتوضيح 

إلى  الدولي  األمن  مجلس  ل 
ُّ

توص لعدم  بالدها 

توافق في اآلراء بهذا الصدد.

قرار  بمشروع  تقدمت  روسيا  أن  ذكــر،  ويجدر 

دولية  لجنة  إنشاء  إلــى  يدعو  سابق،  وقــت  في 

الهجوم  في  للتحقيق  املتحدة  األمم  رعاية  تحت 

”السيل  أنــابــيــب  خــطــوط  عــلــى  ـــي“  ـــاب ”اإلره

 
َّ

يتنب لم  الدولي  األمن  مجلس  أن  إال  الشمالي“، 

مشروع القرار الروسي، وحصل على دعم كل من 

امتنع  حني  في  فقط،  والبرازيل  والصني  روسيا 

بقية أعضاء مجلس األمن عن التصويت.

أمير  حسني  اإليراني  الخارجية  وزير  أعلن 

النووية  املفاوضات  أبواب  أن  اللهيان،  عبد 

أنه  إلى  مشيرًا  األبد،  إلى  مفتوحة  تبقى  لن 

سقف  لوضع  البرملان  في  خطة  اقتراح  تم 

للمفاوضات النووية.

عبر  تلفزيونة  مقابلة  في  عبداللهيان،  وقال 

«إيران  إن  املاضي،:  االثنني  «الجزيرة»  قناة 

للطاقة  الدولية  الوكالة  مع  بالتعاون  ملتزمة 

الذرية».

املفاوضات  من  األخــيــرة  الجولة  وعقدت 

لكنها  املاضي،  آب  أغسطس/  في  فيينا  في 

توقفت منذ ذلك الحني، حيث طالبت إيران 

على  والحصول  الحظر،  رفع  من  بالتحقق 

االتفاق  باستمرارية  يتعلق  ما  في  ضمانات 

الخاصة  الضمانات  مزاعم  وإلغاء   النووي 

بالوكالة الذرية.

أذار  مــارس/  مطلع  ــددت  ج إيــران  وكانت 

الدبلوماسية  ــزام  ــت ال تأكيدها  ــاري  ــج ال

الخالفات،  لحل  ــار  إط أفضل  باعتبارها 

الــنــووي  ــفــاق  االت ــى  إل املتبادلة  وبــالــعــودة 

اإليراني.

قضى 39 مهاجرًا في حريق نشب، صباح أمس 

في  للمهاجرين  توقيف  مركز  في  الثالثاء، 

املكسيك  شمال  في  خواريس  سيوداد  مدينة 

ما  على  املتحدة  الــواليــات  مع  الحدود  عند 

أفادت الحكومة املكسيكية.

وقال املعهد الوطني للهجرة «نأسف لوفاة 39 

شخصًا مهاجرًا حتى اآلن في الحريق».

وذكرت صحيفة «إل سول دي بارال» أن غالبية 

الضحايا قضوا اختناقًا.

االثنني  ليل  منتصف  قبيل  الحريق  واندلع 

سيارات  وعــشــرات  اإلطــفــاء  عناصر  ــرع  وه

اإلسعاف إلى املكان على إثر ذلك.

39

ــزب  ــح ــل ــي ل ــم ــت ــن ــــــذي ي وأمــــهــــل مــــاكــــول، ال

االثنني  يــوم  حتى  الخارجية  وزارة   الجمهوري، 

للكشف عن الوثائق.

وقال في بيان: «لألسف رفض وزير الخارجية بلينكن 

اضطرني  مما  البرقية،  على  والرد  البرقية  تقديم 

رئيس  بصفتي  استدعاء  مذكرة  أول  ــدار  إص إلــى 

هذه اللجنة»، مبينًا أنه تم تسليم مذكرة االستدعاء 

صباح أمس الثالثاء.

االنسحاب  بشأن  تحقيقًا  أطلق  قد  ماكول  ــان  وك

الفوضوي من أفغانستان في عهد الرئيس جو بايدن 

واألحداث التي شهدتها البالد منذ ذلك الحني.

توجد  ال  أنه  الديمقراطيني  وبعض  جمهوريون  ويرى 

رواية كاملة عن العملية الفوضوية التي راح ضحيتها 

13 جنديًا أميركيًا في مطار كابل.

وكان أكثر من 20 دبلوماسيًا أميركيًا في أفغانستان، 

قد أرسلوا برقية سرية عبر إحدى القنوات، لتحذير 

سقوط  احتمال  من   2021 تموز  يوليو/  في  بلينكن 

القوات  انسحاب  مع  «طالبان»  حركة  أيدي  في  كابل 

األميركية من البالد، بحسب ما قالته صحيفة «وول 

ستريت جورنال» عام 2021.

وقال بلينكن خالل جلسة األسبوع املاضي،: إن الوزارة 

تقديم  على  وتعمل  املعلومات  عن  بالفعل  كشفت 

التفاصيل  بعض  عن  الكشف  يمكن  ال  لكن  املزيد، 

الدقيقة إال ملسؤولني كبار، في خطوة تهدف لحماية 

روا عن معارضتهم.
َّ

هوية من عب

وردًا على سؤال يطلب التعليق على مذكرة االستدعاء، 

إلى  الرجوع  إلى  األميركية  الخارجية  وزاشرة  دعت 

خالل  باتيل  فيدانت  باسمها  املتحدث  تصريحات 

إفادة صحفية أمس االثنني.

إلتــاحــة  مــســتــعــدة  ــــــوزارة  «ال  
َّ

إن  : بــاتــيــل  وقــــال 

عبر  ــة  ــي ــرق ــب ال فـــي  ــة  ــل ــص ال ذات  ــات  ــوم ــل ــع  امل

إفادات أو آليات أخرى».

كابول  فــي  طالبان  سلطات  أوقــفــت 

تعليم  إلـــى  يــدعــو  ــروع  ــش م مــؤســس 

أعلن  ما  على  أفغانستان،  في  الفتيات 

شقيقه واألمم املتحدة الثالثاء.

وحظرت حكومة طالبان العام املاضي 

مرحلة  وفي  للفتيات  الثانوي  التعليم 

لتصبح  الجامعي،  التعليم  الحــقــة 

العالم  في  الوحيد  البلد  أفغانستان 

الذي يفرض حظرًا على التعليم.

في  املــتــحــدة  األمـــم  بعثة  وأعــلــنــت 

الله  «مطيع  أن  تويتر  على  أفغانستان 

واملناصر  بـــاث1-  بــني  رئيس  ويــســا، 

في  اإلثنني  قل 
ُ

اعت الفتيات،  لتعليم 

كابول».

مسجد  أمام  توقيفه  ويسا  شقيق  وأكد 

بعد الصالة مساء اإلثنني.

فرانس  لوكالة  ويسا  الله  سمّي  وقــال 

أدى  قــد  ــان  ك الــلــه  «مطيع  إن  ــرس  ب

عندما  املسجد  مــن  ــرج  وخ الــصــالة 

ـــرجـــال في  ـــدد مـــن ال اســتــوقــفــه ع

مركبتني».

الله  مطيع  طلب  «عــنــدمــا  ـــاف  وأض

منهم إبراز بطاقات هوياتهم، ضربوه 

واقتادوه بالقوة».

قل بسبب نشاطاته في قطاع 
ُ

وتابع «اعت

التعليم. لم يعمل مع أي جهة أخرى، وال 

لبني  فقط  عمل  السابقة.  الحكومة  مع 

باث».

ولم يرد مسؤولو طالبان حتى اآلن على 

طلبات للتعليق.

في  قال  اعتقاله،  على  ساعات  وقبل 

تغريدة «رجال ونساء كبار وصغار من 

جميع مناطق البالد يطالبون بالحقوق 

اإلسالمية لتعليم بناتهم».
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عد خبراء اقتصاد عملية بيع النفط العراقي إلى 

الشركات الصينية الكبرى وفق املعايير  الرئيسة 

للتعاقــد، بالحالــة الصحية التي لها انعكاســات 

إيجابية على االقتصاد العراقي، كونها وبحســب 

التصريحــات األخيــرة لصندوق النقــد الدولي 

تمثل محرك النمو العاملي.

وقال الخبير االقتصادي الدكتور نبيل املرسومي 

لـ"الصبــاح": إن الصــني والهنــد همــا مــن كبار 

املشــترين للنفط العراقي في آسيا، الفتًا إلى أن 

نصف صادرات العراق تقريبًا تذهب لهما، حيث 

تستورد الهند نحو 930 ألف برميل يوميا.

وأضــاف أن الصــني كانــت حتــى وقــت قريــب 

ثانــي أكبــر دولة مســتوردة للنفــط العراقي بعد 

الهنــد، مســتدركًا أن حجم تلك الصــادرات بدأ 

باالنخفاض نتيجة الحرب الروســية - األوكرانية 

من 900 ألــف برميل يوميًا إلــى 800 ألف برميل 

يوميًا بسبب مزاحمة النفط الروسي.

وبني املرســومي أن الشــركات الصينية الكبرى، 

تعد حاليًا املشــتري األكبر للنفط العراقي، تليها 

الهند بعدد الشــركات أيضًا، موضحًا أن العراق 

ثالــث أكبر دولة مصدرة للنفــط إلى الصني بعد 

روسيا والسعودية.  

مــن جانبــه، قــال الخبيــر االقتصــادي منــاف 

الصائــغ لـ"الصبــاح": إن الصني وبعــد خروجها 

من جائحــة كوفيــد- 19 عادت مصانعهــا وبقوة 

إلى تلبية الطلب العاملي في عملية االســتثمارات 

والتجــارة الدوليــة، فالنمو الصيني لهــذا العام 

بلــغ أكثر من خمســة باملئــة وهو في حالــة زيادة 

مستمرة وهذا يدل على قدرة الصني اقتصاديا.

وأضاف أن الصني تمتلك العديد من الشــركات 

 عن اإلمكانات 
ً
واملصانع والقدرة البشرية، فضال

واملوانــئ، األمــر الــذي ينعكس إيجابــًا في دعم 

التنمية للــدول املتعاونــة معها، وبالتالــي تعزيز 

قدرة سالسل التوريد وإيصال السلع والخدمات 

عامليا.

وأعلنت شركة تســويق النفط العراقية (سومو) 

ن الشــركات النفطيــة الصينية كانت 
ٔ
مؤخــرًا، ا

األكثر عددًا لشــراء النفط العراقي خالل شــهر 

شباط املاضي.

وذكــرت "ســومو" فــي إحصائيــة نشــرتها على 

ن 
ٔ
موقعها الرســمي واطلعــت عليها " الصبــاح": ا

حصة الشــركات الصينية كانت بواقع 7 شركات 

مــن أصل 35 شــركة قامت بشــراء النفط خالل 

شهر شباط.

ن الشــركات الهنديــة جــاءت ثانيــًا 
ٔ
وأضافــت ا

وبعدد 6 شــركات وجــاءت الشــركات األميركية 

ثالثــًا بواقع أربع شــركات، ثم جاءت الشــركات 

الكورية الجنوبية رابعًا بثالث شــركات، وجاءت  

اإليطالية واليابانية واليونانية بواقع شركتني لكل 

واحدة منها.

وأشــارت إلى أن البقيــة توزعت على الشــركات 

والروســية واإلماراتية  (الهولندية-البريطانية) 

واإلســبانية  والكويتيــة  واألردنيــة  واملصريــة 

والتركيــة والفرنســية بواقع شــركة واحــدة لكل 

منها.

وأشــارت ســومو إلى أنها تعتمد في بيعها للنفط 

العراقــي علــى املعاييــر الرئيســة للتعاقــد مــع 

الشــركات النفطيــة العاملية الكبرى واملتوســطة 

أبــرز  أن  إلــى  مشــيرة  والحكوميــة،  املســتقلة 

الشــركات العاملية التي اشــترت النفط العراقي 

هي شــركة هندوســتان الهندية وكوكاز الكورية 

وبتروجاينــا الصينية وأكســون موبيل األميركية 

وشل الهولندية البريطانية وايني اإليطالية.

 

العراقي  املركزي  البنك  سجل 

احتياطيًا ماليًا هو األكبر  بتاريخ 

البالد، وفق ما أفاد به املستشار 

املالي للحكومة أمس الثالثاء. 

ــوزراء  ال رئيس  مستشار  ــال  وق

محمد  مظهر  املالية  للشؤون 

إن  صحفي:  تصريح  في  صالح، 

حاليًا  املركزي  البنك  احتياطي 

بعد  العراق  تاريخ  في  األكبر  هو 

وصوله إلى 115 مليار دوالر.

"االقتصاد  أن  صالح  واعتبر 

األزمات  ويواجه  قوي  العراقي 

نحو  يتجه  ــع  ــوض وال بسهولة 

ـــى أن  ــن"، مــشــيــرًا إل ــس ــح ــت ال

تحسني  نحو  يمضي  ــراق   ــع "ال

ــاخ املـــدفـــوعـــات الــرقــمــي  ــن م

بالتدريج واالمتثال نحو العالم".

أطلقها  التي  م 
َ

ــز
ُ

"الــح أن  وأكــد 

وتعطي  ذكية  املــركــزي  البنك 

العراقي"،  للمواطن  اطمئنانًا 

مرحلة  دخلنا  "أنــنــا  موضحًا 

بشكل  الــرقــمــيــة  ــات  ــوع ــدف امل

صحيح في العراق".

املاضي،  الثاني  كانون   19 وفي 

العراقي   املركزي  البنك  أعلن 

تسجيل نمو كبير في احتياطياته 

العام  في  األجنبية  العملة  من 

املاضي.

البنك  مــحــافــظ  نــائــب  ـــال  وق

حمد،  عمار  العراقي  املركزي 

املاضي،  الثاني  كانون   23 في 

املركزي  البنك  "احتياطيات  إن 

بلغت أكثر من 99 مليار دوالر.

وكان مجلس الوزراء العراقي قد 

البنك  قــرار  اعتماد  على  وافــق 

قيمة  برفع  العراقي  املــركــزي 

 1300 إلى  الدوالر  أمام  الدينار 

 من 1470 دينارًا، في 
ً
دينار بدال

قيمة  تعزيز  إلى  تهدف  خطوة 

العملة املحلية.

النفط  أسعار  ارتــفــاع  وأسهم 

ــي والــتــي  ــاض ــام امل ــع خـــالل ال

ألكثر  األشهر  بعض  في  وصلت 

ــاع  ــف ارت فــي  دوالر   100 مــن 

ما  املالية  العراقية  ـــرادات  إي

ــاع  ــف ــي ارت ــًا ف انــعــكــس إيــجــاب

العملة  من  العراق  احتياطيات 

الصعبة. 

 

ألكسندر  الروسي  الـــوزراء  رئيس  نائب  صــرح 

وفر  الروسي  والطاقة  الوقود  مجمع  بأن  نوفاك، 

ما نسبته 42 باملئة من إيرادات املوازنة الروسية 

في العام 2022.

الطاقة  وزارة  في  اجتماع  خالل  نوفاك،  وأشار 

باملئة  القطاع وفر 36  إلى أن هذا  الثالثاء،  اليوم 

 ،2021 العام  في  الروسية  املوازنة  إيــرادات  من 

مستقرًا   
ً
تشغيال ضمنت  روسيا  أن  إلــى  ولفت 

الصناعة  وحققت  لديها  الطاقة  ملجمع  وموثوقًا 

"تجاوز  االجتماع:  في  نوفاك  وقال  جيدة.  نتائج 

اإلنتاج والصادرات في روسيا التوقعات، وخاصة 

(توقعات) أولئك املشككني الذين قالوا إن بالدنا 

(مجمع  ر 
َّ
وف يحدث  لم  ذلك  لكن  ستخفضهما، 

املوازنة،  إيرادات  من  باملئة   42 والطاقة)  الوقود 

باملئة،   36 عند  (املؤشر)  كان  السابق  العام  وفي 

املستقر  التشغيل  فــي  كبيرة  مساهمة  وهــذه 

لالقتصاد بأكمله لبلدنا". وفي السياق، أشار نائب 

امليزانية  إيرادات  أن  إلى  الروسي  الوزراء  رئيس 

الروسية من صناعة النفط والغاز نمت بنسبة 28 

 .2022 العام  في  روبل  تريليون   2.5 بواقع  أو  باملئة 

ولضمان استقالل روسيا في مجال شحن موارد 

أن  االجتماع،  في  نوفاك  أكد  وتأمينها،  الطاقة 

روسيا ستواصل العمل على إعادة توجيه إمدادات 

وتأسيس  الناقالت  من  أسطول  وبناء  الطاقة 

أدوات التأمني وإعادة التأمني.

 

بأن  فرنسا  في  املالي  املدعي  مكتب  أفاد 

بنوك  خمسة  داهموا  فرنسيني  محققني 

أمس الثالثاء في إطار تحقيق في احتيال 

ضريبي واسع.

وقال املكتب في بيان إن نحو 150 محققًا 

قاضيًا  و16  الفرنسية  املــال  وزارة  من 

أجـــروا  ـــان  أمل مــدعــني  وســتــة  فرنسيًا 

في  وحولها  باريس  في  تفتيش  عمليات 

السلطات  حرمت  أنها  في  يشتبه  قضية 

من عائدات ضريبية تزيد عن 100 مليار 

يورو. وجاء في البيان أن املداهمات تأتي 

تحت 
ُ
في أعقاب خمسة تحقيقات أولية ف

تبييض  بشأن   2021 األول  كانون  في 

في  املشدد  الضريبي  واالحتيال  األموال 

توزيع األرباح.

عدة  "تطلبت  العملية  إن  البيان  وقــال 

أشهر من التحضير".

جنرال  سوسيتيه  باسم  متحدث  وأكــد 

لوكالة فرانس برس أن السلطات داهمت 

يعرف  ال  إنه  قال  لكنه  الفرنسي  البنك 

 Le لوموند  صحيفة  وذكــرت  السبب. 

هي  املستهدفة  املــصــارف  أن   Monde

سوسييته جنرال Societe Generale وبي 

Ex- وإكسان BNP Paribas  نن بي باريبا

 Natixis وناتيكسيس (BNP تابع لـ) ane

.HSBC واتش اس بي سي

اإلخبارية  املواقع  من  مجموعة  نشرت 

األوروبية تحقيقًا في االحتيال الضريبي 

أطلق عليه اسم "CumEx-Files" في عام 

.2018

وقالت املجموعة اإلعالمية في عام 2021 

شتبه في أن قيمة املبالغ وصلت إلى 
ُ

إنه ي

على  دوالر)  مليار   151) يورو  مليار   140

مدى 20 عاما.



من أهمها صلة الرحــم والعالقات التي تكون 

في أفضل حاالتهــا، خالل هذا الشــهر وعيد 

الفطر املبارك، وهذا مثلما ينطبق على بغداد 

واملــدن املجــاورة، يعــد ضمــن طقوس شــهر 

رمضان في مدينة البصرة  أيضًا.

ــرف املحيبس فــي محــالت بغداد 
ُ

ومثلمــا ع

الشــعبية، مثل الكاظمية والفضــل وغيرهما، 

ما في 
ّ

رف أيضًا فــي مدينة البصرة، ال ســي
ُ

ع

منطقة الزبير التي تنفرد بطقوســها الشعبية 

العديدة، ليــس أولها الزيــران، وليس آخرها 

القرقيعان.

 عــن املحيبس، تنتشــر فــي البصرة 
ً
وفضــال

دورات تحفيــظ القرآن في أغلب مســاجدها. 

 من أهم ما يميز هــذه املدينة الغافية 
َّ

غيــر أن

علــى الخليــج العربــي تراثهــا الخــاص بيوم 

القرقيعان، الذي يصادف املنتصف من شهر 

رمضان.

 

ما القرقيعان؟

القرقيعان، مناســبة تقليدية وتراثية ســنوية 

خاصــة باألطفــال، يحتفل بها فــي املنتصف 

من شــهر رمضان في منطقة الخليج العربي، 

وتعرف بهذا االســم في الكويت والســعودية، 

ما املنطقة الشــرقية، وتحديــدًا مدينة 
ّ

ال ســي

القطيف، وفــي البصرة جنوب العــراق، وفي 

األحواز، وتعرف بلفظ قرقاعون في البحرين، 

مان، في 
ُ

وقرنقعوه في قطر، والقرنقشوه في ع

حني تعرف في بغداد بلفظ ماجينا.

 
ً

وبهذه املناسبة، يطوف األطفال مرتدين أزياء

دون األهازيج التي تختلف بحسب 
ّ
شعبية ويرد

املناطق اختالفًا بسيطًا، ولكنها تبقى متشابهة 

ع الحلــوى بينهم...  ويعمد 
ّ

في مضمونها، فتوز

األطفال إلــى لبس املالبس الشــعبية، فيلبس 

إلــى  باإلضافــة  وســترة  الدشداشــة  األوالد 

ا البنات فيلبسن الدراعات 
َّ

النعل الشعبية، أم

والبخنق وهي قمــاش بألوان مختلفة مطرزة، 

وضع على الــرأس، ويحمل 
ُ

مــع الترتر الــذي ي

ــرات والحلوى، 
ّ

 منهــم كيســًا لجمــع املكس
ٌّ

كل

 ما تبدأ هذه الفعالية بعد صالة املغرب 
ً

وعادة

مصحوبة باألغاني الشعبية.

عرف 
ُ

أمــا فــي البلــدان العربيــة األخــرى، فت

 تعرف في 
ً
هــذه الليلة بأســماء مختلفة، مثــال

سمى بيوم الحارة 
ُ

السودان بمفهوم مشــابه وت

ى 
ّ
مها أهل املتوف

ّ
أو الرحمتات، وهي صدقة يقد

لألطفــال الذيــن يجوبــون األحياء الشــعبية 

وهم يرددون األهازيج، مســتخدمني الدفوف 

ــز ويكون هذا 
ّ

والطبــول وليس لهــم لباس ممي

اليوم هو آخر خميس من شهر رمضان.

وتشــير الباحثة أمجاد الهجوإللى إلى  أن هذه 

التقاليــد تمتد جذورها إلى زمن والدة ســبط 

الرســول األعظم اإلمام الحسن عليه السالم 

ى يومنا هذا، منشــدين "كركيعان تنطونه 
َّ

وحت

لونطيكم ربي العالي يخليكم"، وبهذه الترنيمة 

يحيــي أطفال البصرة يومهم يــوم القرقيعان 

(الكركيعــان)، الــذي يصادف يومــي الرابع 

عشــر على الخامس عشــر من رمضان، فبعد 

انتهــاء العشــر األوائــل مــن الشــهر الفضيل 

ما 
ّ

تســتعد األســر العراقية في الســابق، ال سي

األطفــال منهــم ليــوم املاجينــة فــي بغــداد، 

يصــادف  الــذي  البصــرة  فــي  والقرقيعــان 

منتصف رمضان، وتجري العادة باالســتعداد 

له مثل شهر رمضان والعيد، إذ يعد هذا اليوم 

بمثابة يوم العيد األول لألطفال قبل حلول عيد 

الفطر.

 

أصل تسمية القرقيعان

مــن  مشــتق  القرقيعــان   
َّ

أن الهجــول  وتــرى 

كلمــة- قــرع قرقعة- وهــو الصــوت الناتج من 

اآلخــر  بالبعــض  بعضهــا  األشــياء  تصــادم 

هناك أيضًا مــن يقول (قرة العــني)، وهو ما 

فيه ســرور اإلنســان وفرحه ومنــه قوله تعالى 

يتنــا قرة 
ّ

(ربنــا هــب لنــا مــن أزواجنــا وذر
 

أعني).

أمــا الباحث عبــد الصمد شــاهني، فيرى أن 

البعــض يعيــده إلى مــا قبل ظهور اإلســالم، 

خ بدايته فــي الســنة الثالثة 
ّ

ومنهــم مــن يــؤر

للهجرة، وذلك بوالدة اإلمام الحســن ســبط 

النبي محمد (ص).

لكنه يســتدرك بقوله: االحتمــال اآلخر لتأريخ 

ــه في زمن الدولــة العثمانية 
ّ
(القرقيعان) أن

التي ظهر بها.

ه وفي هذه املناســبة تبدأ 
َّ
وتضيف الهجــول أن

األسر العراقية قبل هذا اليوم بيومني في األقل 

بشراء (املســواك) الخاص له وهو عبارة عن 

(الحامض حلو، الجكليت، الزبيب، الشامية، 

الجــوز  عــن   
ً
فضــال الحلقــوم)،  املســقول، 

واللــوز والفســتق بالنســبة لألســر امليســورة 

ة 
ّ
ة البيت أو املرأة املسن

ّ
(الزناكني)، وتقوم رب

فيــه بخلط جميــع املواد في إنــاء معدني كبير 

(صينيــة) أو (الطبــق) وهو يشــبه الصينية 

مصنوع مــن (الخــوص)، وتقــوم بتحضيره 

 شــراء 
ُّ

حتى مجــيء يــوم القرقيعان، كما يتم

صة له 
ّ

القماش وخياطته لعمل األكياس املخص

التي يلبسها األطفال لوضع الحلوى فيها، كما 

هناك أكياس خاصة ألبناء األغنياء املصنوعة 

مــن أجــود أنــواع القمــاش ومطــرزة بشــكل 

راٍق وجميــل، ويبــدأ القرقيعــان بعــد الفطور 

مباشرة ويخرج األطفال على شكل مجموعات 

تلبس األكيــاس وينادون بأعلــى أصواتهم مع 

التصفيــق: "كركيعان وكركيعان كل ســنة وكل 

عام، تنطونه وننطيكــم وربي العالي يخليكم، 

يكــم، هــاي مكــة املعمــورة أم 
ّ
بيــت مكــة يود

الذهب والنورة، كركيعان وكركيعان الله يخلي 

راعي البيت- آمني- الله يخلي الزغيرون"، وهو 

أصغر طفل في البيت، فإذا كان اســمه أحمد 

يقولون "الله يخلي الزغيرون- آمني- بجاه الله 

ــي حمودي- آمني- 
ّ
وإســماعيل- آمني- الله يخل

بجاه الله وإسماعيل- آمني". 

ــة البيت بتوزيع 
ّ
وعلــى هذه األصــوات تقوم رب

القرقيعان بينهم، ويســتمر األطفــال بإكمال 

يومهــم مــن بيت آلخــر وإذا التقــت مجموعة 

بمجموعة أخــرى تبادلوا األســئلة عن أفضل 

ى 
ّ

ع األفضــل واألجــود حت
ّ

البيــوت، التــي تــوز

يذهبوا إليها ومنهم من يذهب إلى نفس البيت 

مرتني، وبعــد انتهاء األطفال مــن القرقيعان 

يبــدأ قرقيعان النســاء وهو عبــارة عن تبادل 

(التسيورة)  ى بـ
ّ

الزيارات بني الجيران وتســم

 عن 
ً
م القرقيعــان لهم للضيافــة، فضال

ّ
ويقد

تنــاول الشــاي والدارســني والنومــي بصــرة 

والحلويات.

والواضــح أن طقــوس القرقيعان تتشــابه بني 

كالكويــت  القريبــة،  الخليــج  ودول  البصــرة 

والســعودية والبحرين، ومــن الواضح أن هذه 

املنطقة تمــارس الطقوس الرمضانية بشــكل 

مــا هــذا راجع 
ّ
 كبيــر، ورب

ٍّ
متقــارب إلــى حــد

ان هذه املناطق، ال 
ّ
لالنتقاالت الكبيرة بني سك

د 
ّ

ما بني الزبيريني والدول املجاورة، فبمجر
ّ

سي

، ســتجد الكثير من 
ً
أن تزور الســعودية مثــال

الســعوديني يقولون لك إن أصلهم من الزبير، 

ان الكويت.
ّ
وكذلك الكثير من سك

د هؤالء السكان أن الكثير 
ّ
األمر نفســه، إذ يؤك

مــن أقاربهــم هاجروا إلــى البصرة وســكنوا 

في منطقــة الزبير بعد القحط الذي عاشــوه 

تحديدًا خالل القرن التاسع عشر.

ما 
ّ

ســي ال  الســعوديون،  يحيــي  ومثلمــا 

فــي  القرقيعــان  الشــرقية،  املناطــق  ان 
ّ
ســك

املتصــف مــن رمضــان، فإنهــم يحيــون هذه 

االحتفاليــة فــي املنتصــف مــن شــعبان، في 

 كبيــر مــع طقوس 
ٍّ

طقــوس تتشــابه إلــى حــد
 

رمضان.
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 قد تمكن هذا التدخل العسكري الدولي من اطاحة نظام 

صدام في التاسع من نيسان – ابريل من العام نفسه، وكان 

العراق  تحرير  هو  العسكري  التدخل  لهذا  املعلن  الهدف 

قمعه  من  والتخلص  صــدام،  الطاغية  حكم  من  وشعبه 

للعراق  املدمرة  حروبه  من  والتخلص  للعراقيني،  وتدميره 

ولدول الجوار، على أن يتبع التحرير املباشرة بعملية التغيير 

ديمقراطي  نظام  بإقامة  وسياساتها  ونظامها  للدولة 

حقيقي، يتمتع فيه العراقيون بالحريات والتقدم واالزدهار 

عن  العراقيني  من  كثير  عبر  وقد  الصعد..  مختلف  على 

وتحقيق  التغيير  ووعود  التحرير  بهذا  وابتهاجهم  فرحهم 

أحالمهم بعراق ديمقراطي جديد مزدهر ومستقر وآمن. 

غير أن هذه النظرة والرؤية التي سادت آنذاك للواقع الذي 

كان قائمًا، لم يكن يشير أو يوحي بغير ذلك. 

السلطة  تولت  التي  السياسية  الشريحة  أو  الطبقة  لكن 

بددت  قد  التالية  املراحل  في  أو   
ً

ابتداء الدولة،  وادارة 

تدريجيًا تلك التوقعات واآلمال التي بناها غالبية العراقيني 

اهليتها  وعدم  وفشلها  عجزها  وكان  الجديد،  الوضع  على 

هي  فسادها  عن   
ً
فضال والحزبية،  الشخصية  ومصالحها 

حتى  التالية،  املراحل  في  األوضاع  وأدارت  تحكمت  التي 

وصل العراق والعراقيون إلى ما هم عليه اآلن.

ومن هنا يمكن القول : يخطأ من يتجاوز الحقيقة والوقائع 

التغيير،  التحرير وبدء  بالقول إن ما حصل بعد  التاريخية 

الدولي،  للتحالف  العسكري  التدخل  هذا  بفعل  حصل  قد 

جهود  تقدير  بعدم  جهة  من  يشي  القول  هذا  مثل  أن  ذلك 

في  ومساعدتهم  العراقيني  ــداء  ن لبوا  من  وتضحيات 

االنتفاضات  تسقطه  لم  الذي  صدام،  نظام  من  التخلص 

انقالبات  مــحــاوالت  وحتى  املعارضة  اشكال  ومختلف 

 عن أن ذلك يبرئ من جهة ثانية الطبقة 
ً
العسكرية، فضال

تولت  التي  الحزبية،  والجماعات  السياسية  الشريحة  أو 

املسؤولية  من  املنصرمني  العقدين  طيلة  واالدارة  الحكم 

أهــداف  تبديد  وعــن  ذلــك  كل  عن  والكبيرة  االساسية 

ومبررات التحرير والتغيير.

التاريخ  لهذا  وااليجابية  الواقعية  النظرة  ستبقى  لذلك 

طويلة،  لسنوات  حــاضــرة  والتغيير  التحرير  وحــدث 

املوضوعيني،  والباحثني  الدارسني  وبحوث  الهتمامات 

والتي تؤكد بأن التدخل العسكري الدولي من اجل التحرير 

العراقي،  الشعب  أمام  وثمينة  كبيرة  فرصة  كان  والتغيير 

استفاد  مثلما  متطورة،  ديمقراطية  جديدة  دولــة  لبناء 

وبناء  تأسيس  في  العراقيني  السياسيني  من  االول  الرعيل 

وتطوير الدولة العراقية الحديثة (1921 - 1958).

والتغيير،  التحرير  لحدث  والرؤية  التحليل  لهذا  وخالفًا 

عمد ما تبقى من بقايا إعالميي نظام صدام واملتعاطفني 

وأهداف  حقيقة  تشويه  إلى  والعرب  العراقيني  من  معه 

 ودمارًا للعراق 
ً
ومبررات ما حصل، بوصفه غزوًا واحتالال

عند تناولهم لهذه الذكرى.

 بالغوا في تزوير هذا الواقع ولجؤوا في الوقت نفسه إلى 
ْ
إذ

كالقول  حقيقية،  وغير  هامشية  ملسائل  والترويج  التمسك 

إن التدخل العسكري حصل إن كذبة امتالك العراق اسلحة 

العسكري  والتدخل  الحرب  سبب  هي  الشامل،  الدمار 

مهدت  التي  العراقي،  الشعب  لنضاالت  الجهل  متعمدين 

من  العراقية  املعارضة  تمكن  ايضًا  ومتجاهلني  لذلك 

العراق  تحرير  قانون  باصدار  االميركي  الكونغرس  اقناع 

بذلك  القيام  االميركية  اإلدارات  ألزم  الذي   ،1998 عام 

في الوقت املناسب كما تمسك وروج ذلك االعالم لسؤال، 

وقضاة  ومحامون  سياسيون  العراقيون،  يسع  لم  ملــاذا 

ونعتهم  االبن  بوش  االميركي  الرئيس  ملحاكمة  بالدعوة 

حكامهم،  محاكمة  يطلبوا  أن  دون  الوطنية)،  (بقليلي 

حروبه  ودعم  العراقي  للشعب  صدام  قمع  دعموا  الذين 

ملحاكمة  الدعوة  أو  الجوار،  دول  بعض  ضد  التدميرية 

جرائم  كل  ــدوا  وأي دعموا  الذين  االعالميني  نظرائهم 

الشعب  اموال  من  سخية  وعطايا  بأثمان  السابق   النظام 

العراقي!.

أخيرًا ينبغي القول: إن حدث التحرير كان الفرصة العظيمة 

التي فتحت اآلفاق امام الشعب العراقي للتغيير دون التمكن 

من االستفادة منها، سيبقى حاضرًا دائمًا باعتباره حدثا 

كبير االهمية والداللة في تاريخ العراق الحديث واملعاصر، 

ــالم  االق أصــحــاب  يــبــادر  أن  يتطلب  الـــذي  االمـــر  ــو  وه

والسياسيني  والكتاب  املؤخرين  من  والنزيهة  املوضوعية 

واسبابها  ومبرراتها  بمقدماتها  التجربة  هذه  دراسة  إلى 

العراقية  الجهات  دراســة  عند  ايضًا  والتوقف  ومآالتها، 

والعربية، التي عملت على إجهاض وتدمير هذه التجربة – 

الفرصة وإيصال العراق إلى ما وصل اليه، وذلك بما يخدم 

التاريخ والعراق وشعبه.

 

 رباعية، قد تبدو غريبة ال رابط بينها، لكنها حقيقة واقعة، 

وفي ترابط حياتي، فسلة العائلة مرتبطة باملوازنة، وهي من 

النفط الذي ال يستقر على سعر ثابت، فهو في صعود وهبوط 

ينعكس على برامج الحكومة واملوازنة والسوق واالسرة..

على  تتفق  كانت  التوقعات  لكن  النفط،  سعر  ارتفاع  فرغم 

أنه حالة مؤقتة، النه يرتبط بظروف عرضة للتغيير، وفعال 

غير  النفط،  سعر  في  وانخفاض  تذبذب  عن  نسمع  بدأنا 

التصحر  حالة  مع  ترافق  النه  أكبر،  تأثير  له  املرة  هذه  أنه 

والجفاف وقلة املياه مما سيكون له أثر كبير في زيادة نسبة 

مناطق  لتنافس  املناطق،  تلك  من  والهجرة  والبطالة  الفقر 

و(األنانية  للبطالة  مضافا  عامال  فتكون  العمل  على  أخرى 

املناطقية)، التي ترفض عمل اآلخر من غيرها لديها.

دوالرا)،   70) النفط  سعر  أساس  على  املوازنة  قدمت  لقد 

اذا  برامجها  تحقق  أن  لها  فهل  كبير..  عجز  فيها  ذلك  ومع 

استمر سعر النفط باالنخفاض ، وكيف لها أن تؤمن حاجات 

الفقيرة  الشرائح  الغذاء خاصة  املقدمة سلة  اساسية، وفي 

ومن ليس عمل في الدولة يضمن له راتبا دائما. 

املاضي  إلى  الذاكرة  تعيد  ثالثية  والغذاء  واملوازنة  النفط 

الذي  القرن املاضي،  إلى الخمسينات من  البعيد، وبالذات 

في  ودورها  املدينة  إلى  الريف  من  هجرة  أكبرموجة  شهد 

تفريغ الريف من سكانه، وخسارة العراق ثروة مادية كبيرة، 

الشعب،  غذاء  وتوفير  يومذاك،  النفط  مقام  تقوم  كانت 

دورها  الزراعة  فقدت  الزمن  ومع  منه..  يفيض  ما  وتصدير 

وأصبحت  آنذاك..  للعراق  املميزة)  (العالمة  كونها  املؤثر، 

تمت  ال  واألرض  عائدها،  من  أكثر  الدولة  تكلف  وزارتها 

بصلة إلى تلك األرض، التي كانت تسمى في التاريخ بأرض 

السواد، وتحولت إلى أرض بيضاء، والثروة الحيوانية وصلت 

إلى أدنى مستوياتها.

بحيث بدأنا نلمس ارتفاعا كبيرا في أسعار اللحوم واالسماك 

والدواجن، وغيرها من مفردات املائدة العراقية.

إلى  الريف  من  الهجرة  بني  واملقاربة  الشبه  وجه  هو  *فما 

املدينة، واملوازنة، والبيضة والدجاجة والنفط؟.

الذي  النفط  على  تعتمد  املــوازنــات  أن  ببساطة  الجواب 

منها  صنف 
ُ

ي ما  ذلك  في  بما  الــوزارات،  كل  (يعيل)  أصبح 

ضمن املؤسسات االنتاجية، كالزراعة والصناعة بينما كان 

لها  وتكون  البالد،  (تعيل)  أن  املؤسسات  ببعض  يفترض 

أخرى..  مؤسسات  على  االنفاق  وفي  فيه  الواضحة  حصتها 

وهذا يذكرنا بالهجرة من الريف، بعد أن ترك الفالح أرضه 

(ألسباب قاهرة في حينه)، وسكن املدينة (رغما عنه)، و 

تحول إلى مشارك (البنها)، وينافسه على البيضة والدجاجة 

كان  أن  بعد  والرز، وغيرها،  والخبز  والخضراوات  واللحوم 

له  تشكل  وكانت  املدينة،  إلى  ويصدرها  ينتجها،  نفسه  هو 

موردا مهما لالستهالك والعيش واالنفاق على حياته في كل 

مجاالتها، وبالتالي اضطرت البالد إلى استيراد الكثير من 

تلك الحاجات لسد النقص الحاصل في االنتاج، يضاف إلى 

الوظيفة،  على  الحصول  في  املدينة  لسكان  مشاركته  ذلك 

في  يسكن  كان  أن  بعد  ومتطلباته،  والسكن  العمل  وفرصة 

الكثافة  زيادة  في  ذلك  ساهم  وقد  مجانا،  الزراعية  أرضه 

تسبب  عن  ناهيك  طبيعتها،  وتغيير  املــدن،  في  السكانية 

بمرور  الزراعية  االراضــي  من  الكثير  تحويل  في  الهجرة 

حال  هو  وذلــك  للزراعة،  صالحة  غير  أراٍض  إلى  الزمن 

بعض املؤسسات بعد أن أصبحت تنافس وتشارك مؤسسات 

نصيبها  لها  يكون  أن  بدل   ، النفط  عائد  في  اخرى  خدمية 

في دعمها، كما هو حال املدينة ، وكيف أصبحت بعد هجرة 

الريف اليها، وما كان لنا ان نشخص هذا املرض (الخبيث 

املستوطن ) وهو (داء النفط) في البالد، لوال تراجع أسعار 

النفط في حاالت كثيرة كان لها تأثيرها على املوازنات وما 

يقدم إلى البالد والعباد من خدمات.

إلى (التشغيل)،  املوازنات تذهب  الغالبة من  النسبة   كانت 

القطاع  دور  ضعف  بسبب  ــادة  زي في  العجز  تجد  لذلك 

الخاص ووجود نسبة من الفساد، ليس في املال فقط، وانما 

في االدارة أيضا عندما ال يكون االنسان في مكانه املناسب، 

الوظيفي،  أو منصبا، ليس بسبب االستحقاق  ويمنح وظيفة 

على  عبئا  تكون  وبالتالي  وانتخابي،  سياسي  الستحقاق  بل 

املوازنة  وتاخذ من حصة مؤسسات اخرى مهمة.

من  ــر  االوف النصيب  كــان  إذا  جــوابــا..  له  نجد  لم  ــؤال  وس

املوازنة للتشغيل، أي للرواتب واألجور.. فأين هي حصة باقي 

العمل  في  نصيب  لهم  يكن  لم  ممن   ، النفط  من  املواطنني 

بمؤسسات الدولة؟.

بخطوات  جــواب  أوالبرملان  الحكومة  لدى  يكون  ان  عسى 

وتفعيل  والعمل  ــوارد  امل بتوزيع  العدالة  تحقق  اصالحية 

يكون  والعمل..وعندها  التنمية  في  ليساهم  الخاص  القطاع 

مع  جنب  إلى  جنبا  املوازنة  في  الواضح  نصيبه  لالستثمار 

النفط.

إن إعادة الحياة للتماسك الوطني في العراق تمثل استحقاقا، ينبغي 

أن يتصدر األولوية في أجندة من يتولى إدارة الحكم ليسهم في شفاء 

العراق من مرض هشاشة الضبط الوطني املفرط باالنتشار يومًا بعد آخر.

(املذهبية  التقليدية  املكوناتية  الهويات  تصلب  آخر  بعد  يوما  نتلمس  نعم 

الجغرافية  املناطقية   – املتعصبة  العشائرية   – العنصرية  القومية   – الدينية 

الضيقية) على حساب الهوية الوطنية العراقية. 

واملصاديق على هذا التصلب ليست سهلة الحضور واالستحضار فحسب، بل 

هو تصلب يتمتع بالغلبة والتفوق والوضوح املعلن.

ومقابل حقيقة التصلب للهويات املكوناتية الفرعية تبرز حقيقة رخاوة الهوية 

الوطنية، األمر الذي يساعد، يوميًا، على توسع الشرخ في الضبط الوطني من 

خالل تشريعات واجراءات وممارسات تحصل عن قصد واخرى تحصل بدون 

قصد وربما عن جهل... فأي ضبط وطني وتماسك وطني بدستور وتشريعات 

واحد  دين  مذاهب  وتصلب  متكارهة،  قومية  تنوعات  تصلب  على  تساعد 

متغالبة وتصلب عشائر قومية واحدة متقاتلة وتصلب ابناء محافظات وطن 

واحد متناكفة؟! وأي ضبط وطني وتماسك وطني اريد له، سابقًا، أن يضبط 

بالشعبوية  ويتماسك  يضبط  ان  حاليًا  له  ويراد  بالديكتاتورية،  ويتماسك 

الفوضوية؟!.. 

أي ضبط وطني عراقي سيتحقق مع هوس التغيير والتبديل للنظم االنتخابية 

وطني  وتماسك  ضبط  أي  محلية؟!  أو  عامة  انتخابية  جولة  كل  في 

الرافدين  ومياه  باملد  يرفل  الفساد  ومنسوب  سيتحقق  عراقي 

تتمرغل بالجزر؟!، وأي ضبط وتماسك وطني عراقي وكل واحد من 

االقليمي  الكل  من  بواحد  يستقوي  املتنفذ  العراقي  السياسي  الكل 

أو الكل الدولي؟!، أي ضبط وطني وتماسك عراقي سيتحقق وقوانني خدمة 

العلم والنفط والغاز واملحكمة االتحادية ومجلس االتحاد وغيرها من قوانني 

تماسٍك  أي  االنجماد؟!  حد  بــاردة  سراديب  في  دخلت  دستورية،  أساسية 

تتسيد  واالكثريات  االكثريات،  عليها  تتسيد  واالقليات  عراقي  وطني  وضبط 

عليها اقلوياتها من دواخلها بسلطة املال وبقوة السالح؟!

مايتصل  كل  التاريخ  من  نستحضر  ونحن  عراقي  وطني  وتماسك  ضبٍط  أي 

التعايش  تاريخ  نتجاهل  بينما  التنوعات،  بني  والتقاتل  والقسوة  باأللم 

والتسامح والتضامن بينهم؟! اي ضبط وتماسك وطني عراقي والكل ينادي 

نتلمسها!  وال  نتذكرها  وكيما   ! نراها  وال  نسمعها  كيما  واملواطنة  بالوطنية 

وكيما نقولها وال نفعلها! وعندما ال نراها وال نتلمسها وال نفعلها سنغوص في 

وازدهار  وانتعاش  املواطنية  تصحر  من  فحذار  الوطنية–  العدمية  مستنقع 

املحاصصات املكوناتية.

الداخل  مــن  مدعوما  هدفًا  أصبح  الوطني  التصحر  ــإن  ف وباملناسبة 

املحصصاتي العراقي، الذي ال يروق له ان يكون العراق مستقال وديمقراطيا، 

والدولي،  االقليمي  الخارج  من  مدعوم  للعراق  الوطني  التصحر  فإن  وكذلك 

الذي ال يروق له أن يكون العراق آمنا ومستقرا. 

 مجلس النواب قانون (سانت 
ّ

أقر

م من قبل قوى اإلطار 
ّ

ليغو) املقد

التنسيقي، التي تسعى إلى دخول 

املحافظات  مجالس  انتخابات 

كتل  مــع  تتنافس   
ً

واحـــدة  
ً

كتلة

حسابات  ــن  ع بــعــيــدًا  معينة، 

للقوى  ومزاحمتهم  املستقلني 

تعمل  التي  املتحزبة،  السياسية 

على عدم تكرار تجربة انتخابات 

2022 إذ كلفت قوى اإلطار الكثير 

لكنها  والتحضير،  الجهد  من 

ما  ذلك  مع  الخسائر،  حصدت 

زال الباب مفتوحًا أمام املستقلني 

سينفرطون  نواب  من  معهم  ومن 

الكبيرة،  الــكــتــل  عناقيد  ــن  م

الجهات  مع  مواجهة  أقــرب  في 

الرافضة  والشعبية  السياسية 

ليغو) االنتخابي،  لقانون (سانت 

في  يطبق  أن  املــؤمــل  مــن  ــذي  ال

املحافظات  مجالس  انتخابات 

املطالبات  نتيجة  ها 
ّ
حل تم  التي 

وحــراك  الشعبية  والتظاهرات 

 آخر ربما 
ّ

تشرين 2019، وهو تحد

وشعبيًا  سياسيًا  رفضه  يطول  لن 

بل وحتى مرجعيا.

موازنة  وصول  من  الرغم  وعلى 

البرملان  إلــى  الثالث  السنوات 

تاريخ  في  واألخطر  األكبر  وهي 

يجب  قوانني  ثمة  أن   
ّ

إال البالد، 

 قبل إقرار املوازنة أو حتى 
ّ

أن تقر

العفو  بقانون  متمثلة  مناقشتها، 

العام، واملساءلة والعدالة، وإنهاء 

والتعويضات،  النازحني،  ملف 

املدمرة  املناطق  إعمار  ــوال  وأم

السيادة  تحالفي  قبل  من  املتبناة 

الوقت  فــي  املستفيدان  وعـــزم 

ذاته من قانون سانت ليغو، الذي 

سيرفع درجة التنافس والتصادم 

جهة  من  التحالف  زعامات  بني 

جهة  من  األول  الصف  وقيادات 

ــراع  ــص أخــــرى، فــضــال عــن ال

الذي  التحالفني،  في  الداخلي 

قد يتسبب بعودة زعامات سابقة 

شتاتها،  مللمة  على  اآلن  تعمل 

السياسي  املشهد  إلى  والدخول 

مجالس  انــتــخــابــات  بــوابــة  مــن 

الجيد  والتحضير  املحافظات 

مع  مقبلة،  برملانية  النتخابات 

عن  تبحث  شابة  قيادات  ظهور 

العمل  ســاحــة  فــي  ــدم  ق مــوطــئ 

السياسي.

ــة مــطــلــب إلقـــــرار قــانــون  ــم وث

وقانون  عليها،  املتنازع  املناطق 

اإلقليم  وواردات  والغاز  النفط 

واملتبنى من قبل القوى واالحزاب 

املستفيد  تعد  التي  الكوردستانية 

ليغو،  سانت  القوانني  إقــرار  من 

والعدالة،  واملساءلة  العام  والعفو 

التي تم تجاوزها في اإلقليم منذ 

النيساني  للتغيير  األولى  الشهور 

الكوردستانية-  لكنها-أي   ،2033

حريصة ومهتمة جدًا بشأن قانون 

وبوجه  عليها،  املتنازع  املناطق 

كركوك  محافظة  الــخــصــوص 

هذه  في  األمور  إليها  ستؤول  وما 

ك بها العرب 
ّ

املحافظة التي تمس

عصابات  دخول  بعد  لكن  السنة، 

ونــزوحــهــم  ملناطقهم  داعـــش 

وجهة  تغيرت  اإلقليم  مدن  إلى 

أخذت  ذاته  الوقت  في  نظرهم، 

القوى الشيعية تتمسك باملحافظة 

بل ودخلت في صراع إعالمي كاد 

إلى مواجهة عسكرية،  يتحول  أن 

اآلن  جــدا  اختلفت  األمــور  لكن 

ــقــوى الــكــورديــة  ــمــا تــنــال ال ورب

منالها بكل سهولة على الرغم من 

تشظيهم واختالفتهم العديدة.

الديمقراطية  العملية  تبقى 

وصول  رغم  ناشئة،  العراق  في 

تبقى  البلوغ،  سن  إلــى  عمرها 

مقتصرة على تحالفات تعمل وفق 

مصالح القوى أكثر مما تعمل من 

العامة، فكل مكون  أجل املصلحة 

يبحث  الدولة  إدارة  تحالف  في 

لجمهوره  ومكاسب  مصالح  عن 

ثم  أوال،  الــحــزبــي  الــســيــاســي 

وحتما  والطائفة  املكون  ملصلحة 

تتصدر الزعامات قائمة املصالح 

واملكاسب العينية واملعنوية.
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الحديثة  املفاهيم  من  االجتماعية  األعمال  ريــادة  تعد 

والدتها،  بداية  في  زالت  وما  التنموي.  العمل  مجال  في 

وقد تحتاج لفترة زمنية أطول لتستشفي وتزداد وضوحًا 

ونضوجًا، من حيث الفكرة والتطبيق. لكن اإلقبال املتزايد 

ويجعلها  النمو  عملية  ع 
ّ

يسر العالم  أنحاء  كل  في  عليها 

و  املجتمع،  بقضايا  يهتم  من  كل  قبل  من  االهتمام  محل 

يبحث عن حلول جديدة له. 

املجتمعية  بالريادة  االجتماعية،  األعمال  ريادة  تعرف 

أيضا، حيث التركيز هنا على املجتمع، وهى بطبيعتها غير 

إلى مؤسسات املجتمع املدني. وال تعتمد  حكومية وتنتمي 

الحكومي،  الدعم  تلقي  على  االجتماعية  األعمال  ريادة 

وإن كانت في كثير من الحاالت تستحق الدعم، ألنها تعنى 

وهذا  املواطنني،  معاناة  تخفيف  وتحاول  العام  بالشأن 

االجتماعية،  الحكومية  الدوائر  من  قريبة  يجعلها  األمر 

أنها  باالبتكارية،  نعتها  أسباب  وأحد  أهلية،  فكرة  لكنها 

بعيدة عن البيروقراطية الحكومية، وتنتهج نهجًا مختلفًا 

يقوم على الحرية وفك القيود اإلدارية، كسائر الشركات 

وغير  الخاص  القطاع  في  تنشط  التي  واملــؤســســات، 

الحكومي.

حلول  تقديم  عن  عبارة  هى  االجتماعية،  األعمال  ريادة 

إطار  في  ومشكالته  املجتمع  لقضايا  وابتكارية  إبداعية 

مشروع ريادي. العبارات األساسية في هذا التعريف هي 

اإلبداع، وقضايا املجتمع واملشروع الريادي. يلعب االبتكار 

اإلجتماعية.  األعمال  ريــادة  في  أساسيًا  دورًا  واإلبــداع 

وتتنافس الشركات االجتماعية في تقديم مشاريع ريادية 

طرح  يحاول  فالكل  اإلبداع.  حيث  من  أكبر  بنسبة  تتسم 

حيث  من  تختلف  أو  أحد،  بها  يسبقه  لم  جديدة  فكرة 

في  يرحب  إذ  التقليدية.  املؤسسات  عن  األمور  معالجة 

مجال الريادة اإلجتماعية بالبحث عن حلول غير تقليدية 

لقضايا اجتماعية.

املــجــاالت  شــتــى  ــى  ف اإلجــتــمــاعــيــة  الــشــركــات  تنشط 

الريادة  تختصر  وال  والبيئية.  والثقافية،  االجتماعية، 

 
ً
حقوال تشمل  بل  خــاص،  تنموي  حقل  على  املجتمعية 

ومجاالت عدة. بعض املشاريع الريادية االجتماعية تركز 

على البيئة. وتحاول التقليل من التلوث البيئي، عبر تقديم 

مشاريع  تقديم  يحاول  والبعض  مبتكرة.  بيئية  مشاريع 

بني  الوعي  وبث  والدراسة،  كالتعليم  مجاالت  في  ثقافية 

في  يعمل  اآلخر  والبعض  املجتمع.  قضايا  حول  املواطنني 

االجتماعية  والشرائح  االجتماعية،  املشكالت  مجال 

الفقيرة، ومكافحة البطالة.. إلخ.

تختلف الشركات اإلجتماعية التى تتبنى الريادة املجتمعية 

األعمال  ــادة  ري فإن  املحضة.  التجارية  الشركات  عن 

العمل  بشروط  وتلتزم  ربحية  كانت  وإن  االجتماعية 

محددة،  اقتصادية  خطة  وفق  وتعمل  واملالي  التجاري 

إلنجاح  يتطلب  ما  وكل  واألربــاح  التكاليف  فيها  تحسب 

املشروع، إال أنها تختلف عن الشركات التجارية من حيث 

الرسالة. فالشركات االجتماعية ال تبحث عن الربح املالي 

في  والتجارية  املالية  العوائد  تستخدم  بل  نهائية،  كغاية 

تجعل  أن  وتحاول  الخيرية.  االجتماعية  أهدافها  خدمة 

املال يلعب دورًا في مجال التأثير املجتمعي. و هذا الهدف 

ال نراه عادة ضمن رسالة الشركات التجارية وخططها. 

الخيرية  املؤسسات  عن  اإلجتماعية  الشركات  تختلف 

تشبه  االجتماعية  األعمال  ــادة  ري أيضًا.  التطوعية  و 

املؤسسات الخيرية والتطوعية من جهة، وتختلف عنهما 

املجتمعية،  الريادة  في  الهدف  أن  بما  أخرى.  جهات  من 

املحتاجة،  شرائحه  ومساعدة  املجتمع  معاناة  تقليل  هو 

املبادئ  حيث  من  والتطوعي  الخيري  العمل  تشبه  فهي 

الخيرية  املؤسسات  عن  تختلف  لكن  االنطالق.  ونقطة 

فالشركة  واآللية.  املنهج  حيث  من  التطوعي  والنشاط 

اإلجتماعية ليست مؤسسة خيرية وال تعتمد على التمويل 

عن  ناتج  لها  التمويل  مصدر  بل  التبرعات،  أو  الخارجي 

نشاطها التجاري واملالي كأي شركة ربحية أخرى.

الربحي  العمل  بني  االجتماعية  األعمال  ــادة  ري تجمع 

والعمل الخيري. وهذاما يجعلها تجربة فريدة من نوعها، 

ويضفي عليها اإلبداع واالبتكار. فالشركات االجتماعية، 

بينهما.  الجمع  الصعب  مــن  يبدو  أمــريــن  بــني  تجمع 

الشركات الربحية املحضة، عادة ال تقوم بالعمل الخيري 

إال كنشاط فرعي وليس من ضمن أهدافها. واملؤسسات 

الخيرية، عادة ما تكون بعيدة عن األرباح املالية، ومبنية 

على التطوع وليس جنى املال من النشاط الخيري. وتأتي 

الريادة املجتمعية هنا لتجمع االثنني مع بعض، وتصصم 

تجعل  ومبتكرة،  جديدة  بآلية  تعمل  ــة، 
َّ

ريــادي  
َ

مشاريع

العوائد املالية تصب في خدمة األهداف الخيرية. فتثري 

الدوافع الخيرية بالديمومة عبر الدعم املالي لها، وأيضًا 

ن العمل الربحي بمعنى جديد، وتجعله هادفًا وساميًا 
ّ

تزي

يؤثر في املجتمع ويسهم في تنميته املستدامة.

تواصل  في  بــارزًا  دورًا  لعب  اإلنترنت  إن  بالقول  جدير 

وتمكنت  بعضها.  مع  االجتماعية  واملؤسسات  الشركات 

حاجز  تجتاز  أن  االجتماعية  األعمال  ــادة  ري مشاريع 

الشبكات  بفضل  بينها  تــقــارب  فحصل  الجغرافيا، 

االجتماعية ومواقع التواصل االجتماعي. واستطاع الرواد 

اإلجتماعيون تبادل الخبرات وخلق تعاون بينهم في شتى 

بلدان العالم. 

بعض  إلــى  السريعة  ـــارة  اإلش مــن   
َّ

بــد ال  النهاية  وفــي 

األعمال  ريـــادة  مشاريع  تواجهها  التي  التحديات، 

الــوالدة  حديثة  الفكرة  هذه  أسلفنا  فكما  االجتماعية. 

و  خبرة  ــزداد  ت حتى  ــول،  أط زمنية  فترة  إلــى  وتحتاج 

حاليًا  تمر  إذ  والتطبيق.  التنظير  حيث  من  أقوى  تصبح 

في  ويوجد  واملضمون.  الشكل  حيث  من  مختلفة  بنماذج 

األهداف  حيث  من  بينها،  كبير  اختالف  الحاالت  بعض 

الشركات  بعض  املجتمعية.  الريادة  لفكرة  واملمارسة 

االجتماعية أقرب إلى الشركات الربحية، والبعض اآلخر 

يشبه املؤسسات الخيرية والتطوعية. و التحدي اآلخر لها 

الدعم  فتلقي  الحكومية.  الجهات  مع  تعاملها  في  يكمن 

الحكومي قد يشكل تحديا الستقاللية هذه املشاريع. لكن 

من جهة أخرى بناء عالقة وطيدة مع السلطة، يساعدها 

الكبرى  التحديات  ومن  املجتمعية.  أهدافها  دعم  على 

مع  التنافس  على  قدرتها  مدى  هو  املجتمعية،  للريادة 

وال  أصولها،  لها  فالسوق  املحضة.  الربحية  الشركات 

تنافسية  ميزة  خلق  دون  املالية،  العوائد  تحقيق  يمكن 

للمنتج أو الخدمة، التي تقدمها الشركة االجتماعية، وال 

تقديم  دون  سامية  إنسانية  أهداف  عن  الحديث  يكفي 

واملالي  االستثماري  العمل  بقواعد  االلتزام  أو  جــودة، 

بشكل عام.

الحشود  تلك  قبل  من  الضغط  تم  كيف  ينكر  أن  يستطيع  أحد  وال 

الطبقة  ضــد  البعض  بعضها  مساندة  خرجت  والــتــي  الــثــائــرة، 

املتظاهرين  مطالب  أبرز  من  وكان  وبرمتها؟  الحاكمة  السياسية 

تلك  مت 
ّ

وقد الصيت.  سيئ   » ليغو  «سانت  االنتخابات  قانون  إلغاء 

الجرحى،  ومئات  األبرار،  الشهداء  مئات  بالحق  الصادحة  الحشود 

فئة  دون  لفئة  والتسلط  السلطة  يحتكر  انتخابي  قانون  إلغاء  بغية 

أخرى، ولجماعة دون غيرهم باسم الديمقراطية والتعددية والحرية 

وصناديق االنتخاب، ولكن الجديد الذي طرأ اليوم، وامللفت لالنتباه 

إن  القديم،  االنتخابات  قانون  على  جديد  من  التصويت  إعادة  هو 

تشرين  ثورة  مطالب  حول  والتفافا  كبيرا،  تراجعا   
ّ

يعد االقرار  هذا 

وتغييب  النفوذ  وتكريس  للتسلط  ل 
ّ

األو املربع  إلى  والعودة  الخالدة، 

القوى  على  لهذا  العراقيني،  أموال  ونهب  الحريات  وتضييق  اآلخر، 

والفنانني  واإلعالميني  ــاء  واألدب ة 
ّ

الوطني خصيات 
ّ

والش ة 
ّ

العراقي

ة 
ّ

األكاديمي الشخصيات  عن  فضال  املدني،  املجتمع  ومنظمات 

في  التحديات  ملواجهة  جهودهم  يصففوا  أن  وغيرهم،  ة 
ّ

والعشائري

والتصويت  االعتراف  هذا  إن  الصيت.  سيئ  القانون  هذا  تمرير 

والشخصيات  املدنية  القوى  تمثيل  الستهداف  محاولة  اال  هو  ما 

ة 
ّ

الطائفي ضد  حربهم  أعلنوا  الذين  والوجهاء  واملشايخ  املستقلة 

املحاصصة  دولة  ومواجهة  واملناطقية  والفئوية  والجهوية  السياسية 

كمنهج  واملواطنة  الوطن  مفهوم  ترسيخ  إن  واالحتكار.  والتحاصص 

 منه.
ّ

وسبيل الحياد عنه، وأمر ال بد

منهج  في  الذريع  الفشل  والحالية  السابقة  الحكومات  أثبتت  لقد   

املحاصصة، من خالل غياب املشاريع الستراتيجية، بعد ان ضاعت 

كل التخصيصات املالية في جيوب املفسدين. 

االنتخابي  القانون  هذا  على  يت 
ّ

التصو من  الغرض  إن  أقــول  وال 

ه 
ّ

نسمي الــذي  هذا  إن  واحــد،  لسبب  جديد  من  الفساد  الستشراء 

مستوياتها  كل  وعلى  الحكومات  هذه  عن  يوما  انفك  ما  بالفساد 

وخطوطها.

شيئا  يكشف  عليه  واملوافقة  النواب  ملجلس  القانون  هذا  إحالة  وإن 

الكبيرة  أحزابهم  إلى  تنتمي  ال  التي  القوائم،  إقصاء  هو  واحــدا 

ر من الخيبات 
ّ

مها تلك الكتل ال تغي
ّ

واملتنفذة، وكل التبريرات التي تقد

املوظفني  رواتب  م 
ّ
سل بذريعة  أسوة  أخرى،  ذريعة   

ّ
إال هي  وما  شيئا، 

ورفع  األراضــي،  قطع  وتوزيع  املتقاعدين،  رواتب  وزيــادة  الجديد، 

سعر صرف الدينار مقابل الدوالر... وغيرها من ذرائع. وإن تسويق 

اإلعالم غير املهني من قبل مؤيدي هذا القانون االنتخابي املجحف، 

مجالس  أعضاء  ظهور  على  الفشل  تحميل  منها  عديدة،  غايات  له 

املحافظات من جديد، والهروب إلى األمام من مسؤولية فشل اإلدارة 

ة في عملها، اما بقية األسباب معروفة لدن القاصي والداني.
ّ

املركزي

يبقى  ولكن  النهار؟  وضح  وفي  ة 
ّ

اليومي السرقة  ممارسة  تنتهي  متى 

للوطن  البارعون  املمثلون  هؤالء  يلتفت  متى  اآلتي:  السؤال  في  األمل 

وللمصلحة العامة ؟ متى يستشعرون باألمراض املزمنة التي أصيب 

الرئوي  والسل  الــدم  وضغط  السكري  مثل  العراقّي  اإلنسان  بها 

والسرطان الذي بدأ يفتك بالناس، ال سيما في محافظات الجنوب 

والوسط.

االنفاق  زيادة  بشأن  املعلنة  األرقام  ساهمت 

مليار   800 من  أكثر  إلى  األمريكي  العسكري 

من  يقابلها  ومــا  الحالي.  العام  في  دوالر 

موازنة  في  االنفاق  بهذا  مسبوقة  غير  زيادة 

بالتزامن  دوالر،  مليار   225 نحو  إلى  الصني 

مع زيادة االنفاق العسكري الروسي، في دعم 

التصورات بشأن احتماالت وقوع حرب كونية 

على ضوء ما أفرزته الحرب في أوكرانيا، من 

أزمات اقتصادية وتوترات أمنية.

إال أن هذه التصورات القائمة على ما أفرزته 

أزمة الطاقة من ركود تضخمي، وصوال إلى ما 

حدث مؤخرا من انهيارات مالية في عدد من 

باحتماالت  أنذرت  والتي  األمريكية،  البنوك 

أزمة مالية عاملية، فضال عن خشية أصحاب 

املشروع الصهيو أمريكي في الشرق األوسط 

من التصعيد، الذي يمكن أن يطيح باملشروع 

تقوده  كبير  أوسط  شرق  وجود  على  القائم 

االسرائيلي  لليمني  ويحقق  العوملة،  رساميل 

حلم اسرائيل الكبرى، عالوة على ما أفرزته 

في  ايران  موقف  تعزيز  بشأن  الطاقة  أزمة 

كعب  علو  إلى  وصــوال  النووية،  املفاوضات 

والعالم  األوسط  الشرق  منطقة  في  الصني 

عموما. 

هذه املعطيات وما أعقبها من تقارب سعودي 

ايراني تحت مظلة صينية، تكرس التصورات 

التي ترجح فكرة أن الصني راغبة في تحييد 

السعودية، مستغلة موقف ولي العهد السعودي 

من شخص الرئيس األمريكي «بايدن» ورغبة 

متوقع  صراع  أي  عن  االبتعاد  في  السعودية 

ضربة  توجيه  بــشــأن  يــقــال  مــا  ــوء  ض على 

محتملة إلى ايران، مع اقترابها من تخصيب 

وبالتالي قدرتها  باملئة،  اليورانيوم بنسبة 80 

مع  بالتزامن  النووية،  القنبلة  صناعة  على 

الروسي،  بامللف  املتحدة  الواليات  انشغال 

وضعف تكتيكها القائم على التهديد والوعيد 

في الشرق األوسط.

هل  ولكنه  التوتر،  يزيد  أن  يمكن  ذلك  كل 

(كال  هنا  والجواب  للحرب؟.  دافعا  سيكون 

في  مستثمر  أكبر  الصني  ألن  ليس  قطعا) 

الناتج  وأن  األمريكية،  الخزانة  سندات 

القومي الصيني قائم على التجارة الخارجية 

التي يمكن أن تطيح بها الحرب، وحسب، بل 

ألن الواليات املتحدة ستفقد مكانتها العاملية 

على  سيترتب  ومــا  الــحــرب،  دخلت  ما  اذا 

منجزات  كل  ينسف  أن  يمكن  الحرب  هذه 

حينها  رجعة،  غير  إلى  املتحاربني  الطرفني 

عالم  عن  مختلف  جديد  عالم  حيال  سنكون 

ما قبل الحرب، ال بل ستعيد الحرب بالعالم 

إلى ما قبل القرون الوسطى، وهذه الحقيقة 

للمواجهة  اللذان لن يسعيا  الطرفان  يدركها 

بأي شكل من األشكال. 

تجعل  لــن  الحقائق  ــذه  ه ــإن  ف ــك  ذل ــع  وم

اذ  والتوترات،  النزاع  بؤر  عن  بمنأى  العالم 

سياق  في  للتوتر  جديدة  بؤر  تظهر  ما  غالبا 

املسمات  األمريكية  الستراتيجية  تطبيقات 

على  والقائمة  البحار»  وراء  ما  في  «التوازن 

البحرية،  األساطيل  عبر  القوة  استعراض 

عن  بعيدا  طائرات  حاملة   11 تدعمها  التي 

األرض األمريكية، وباملقابل فان الصني التي 

تمتلك أكبر جيش في العالم تعمل على تعزيز 

نفوذها  وتكريس  مصالحها  لحماية  قدراتها 

االقتصادي في العالم.

 
إلى  تمتد  ناضجة،  مستقبلية  رؤيــة  امتالكها  إلى  إضافة   

وهي  إليها.  والوصول  تحقيقها  على  تعمل  السنني  عشرات 

تضعها  التي  اإلجراءات،  من  مجموعة  عن  عبارة  لة 
َ

باملحص

يذها في بحر سنوات معدودة، من أجل تطوير 
َّ
الحكومات لتنف

وتنظيم  التحتية،  البنى  وتحسني  الوطني،  االقتصاد  فروع 

ما  وكل  والثقافية،  والعلمية،  التربوية،  والنشاطات  األعمال 

ال في تطور البلدان وتقدمها.
ّ

سهم بشكٍل فع
ُ

ي

ومن  ــراءات،  اإلج هذه  من  نحن  أين  طرح 
ُ

ي الذي  والسؤال 

للنمو  املستقبلي  التصور  وهذا  املستدامة،  التنمية  مفهوم 

األخطاء  من  الكثير  أن  املعروف  من  والتنموي؟.  االقتصادي 

كبت بعد عملية التغيير، سواء كان ذلك عن 
ُ

الجسيمة قد ارت

يترتب  قد  وما  واملحاصصة،  الفساد  طغيان  بسبب  قصد 

 لعدم 
ً

على ذلك من غياب املحاسبة، وسوء اإلدارة، أو نتيجة

الكفاءة، وقلة الخبرة من قبل الجهات التي تولت زمام األمور 

سند األمر إلى أشخاص ال 
ُ
في إدارة مؤسسات الدولة، حيث أ

سند إليهم سوى الوالء للجهة التي جاءت 
ُ
تربطهم صلة بما أ

الوضع  إلى  ؤشر 
ُ

ت أن  يمكن  التي  األخطاء،  تلك  ومن  بهم. 

الخطط  غياب  هو  البالد،  في  التغيير  عملية  أعقب  الذي 

تقوم  أن  العادة  جرت  فقد  واملستدامة،  الشاملة  التنموية 

خاللها  من  حدد 
ُ

ت سنوية،  موازنة  بتقديم  املركزية  الحكومة 

اإليرادات والنفقات املقترحة من قبل هذه الحكومة ملدة سنة 

مالية، وبعد املصادقة عليها يتم إرسالها إلى مجلس النواب 

منذ  تبعة 
ُ

م التقليدية  اآللية  وهذه  وإقرارها،  عليها  للتصويت 

بداية التغيير والى يومنا هذا. وقد رافق طرح املوازنة خالل 

ولعل  والتعقيدات،  املشكالت  من  الكثير  املنصرمة  السنوات 

املعروف  فمن  املوازنة،  طرح  آلية  في  تكمن  األبرز  املشكلة 

الحكومة  كواليس  في  أشهر  عدة  تستغرق  املوازنة  هذه  أن 

ضاف إليها أشهر 
ُ

قبل أن يتم رفعها إلى مجلس النواب، ثم ي

أخرى في أروقة مجلس النواب قبل إقرارها، عندها نكون قد 

تجاوزنا منتصف السنة املالية، مع كل ما تعنيه من شلل للحياة 

االقتصادية في البالد، وانعكاس ذلك على الواقع االجتماعي 

واملعيشي للمواطن البسيط. وهذه الحالة تتكرر مع بداية كل 

سنة مالية جديدة، ناهيك عن عدم إقرار أي موازنة لسنواٍت 

خلت بسبب الخالفات السياسية بني الكتل املؤثرة.

املوازنة  قانون  مشروع  على  الحكومية  املوافقة  وبعد  واليوم 

عليها،  للتصويت  النواب  مجلس  إلى  ورفعها  العام،  لهذا 

من  السابقة  املوازنات  عن  تختلف  املوازنة  هذه  أن  نالحظ 

العجز،  ونسبة  واالستثمارية،  التشغيلية،  النفقات  حيث 

من  أكثر  تجاوزت  والتي  التشغلية،  بالنفقات  ثقلة 
ُ

م فهي 

 47 األستثمارية  املوازنة  بلغت  حني  في  دينار،  ترليون   150

ومن  دينار.  ترليون   63 تجاوزت  عجز  وبنسبة  دينار،  ترليون 

املوازنة  هذه  إلى  تؤشر  أن  يمكن  التي  األخرى،  املالحظات 

واالستثمارية،  التشغيلية  املوازنة  بني  الهائل  الفرق  هذا  هو 

إضافة إلى العجز الكبير وغير املسبوق، ولذلك فهي بحاجة 

أعضاء  قبل  من  مستفيضة  مراجعة  والى  نظر،  إعادة  إلى 

مجلس النواب قبل إقرارها، ولعل أهم الفقرات التي يجب أن 

االستثمارية  املشاريع  على  التركيز  هو  االعتبار،  بنظر  تؤخذ 

تنمية  باستحداث  الكفيلية  فهي  الستراتيجية،  الطبيعة  ذات 

تلك  أيضًا  لالنتباه  مثيرة  فقرة  وهناك  ومستدامة.  شاملة 

قادمة،  سنوات  لثالث  املوازنة  قانون  مشروع  إلى  تشير  التي 

ورائها  من  الهدف  كان  إذا  إيجابية،  تكون  قد  خطوة  وهذه 

إحداث تنمية اقتصادية مستدامة، ومقدمة للخطط التنموية 

الخمسية والعشرية، املفترض تبنيها اآلن وفي املستقبل. 

غادر األساليب واآلليات القديمة 
ُ
ما نريد قوله إننا يجب أن ن

واملعقدة في إدارة شؤون الدولة، والتي كانت السبب في وقف 

عجلة التنمية في البالد، ومنها هذا الخلط العجيب والتداخل 

بني املصالح الذاتية وبني املصالح الستراتيجية العليا للبالد، 

التي تتوقف عليها التنمية الشاملة واملستدامة، وهذه الظاهرة 

من األمور التي لم تستطع بعض األطراف السياسية التخلص 

منها، والتي ظلت كصفة مالزمة لهذه األطراف، وقد أثبتت 

في  اإلخفاق  ومنها  صعيد،  من  أكثر  على  فشلها  األحــداث 

تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
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 اإلنســان الهادف يســعى 
َّ

 بأن
َّ

ال شــك

 تكــون خطواتــه مدروســة تقربه 
ْ

ألن

الســعي  هــذا   
َّ

أن إال  الكمــال،  مــن 

 وتيرتــه فــي شــهر الضيافــة 
ُّ

تشــتد

ــة حيــث يأخذ النهــل من معني 
َّ

اإللهي

ــة التي يســعى فيها 
َّ

األعمــال العبادي

املؤمن الســتغفار ربه والتوبة واإلنابة 

درن  مــن  والتخلــص  تعالــى،  إليــه 

الذنوب، وختم القــرآن الكريم وأداء 

الصلوات املســتحبة وقــراءة األدعية 

ــزًا خاصًا مــن وقته، إال 
ّ

املأثــورة حي

ــة اإلســالم تتجلــى في أنه 
َّ

 جامعي
َّ

أن

إضافــة الى تنظيمه لعالقة اإلنســان 

 بتنظيم عالقة 
َّ

بربه وبنفســه، اهتــم

حفلــت  فقــد  باآلخريــن،  اإلنســان 

اآليات القرانيــة الكريمة واألحاديث 

عالقــة  لتنظيــم  بقواعــد  الشــريفة 

اإلنســان باإلنســان، ودعتــه لتحكيم 

الــروح اإلنســانية العاليــة ونبــذ روح 

ا 
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 ِإن

ُ
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الحجرات، آية: 13.

ومــن األمــور التــي أولتهــا الشــريعة 

الخاتمــة اهتمامــًا ملحوظــًا مســألة 

بــه  والرحمــة  بالطفــل  االهتمــام 

والعطف، فعن اإلمــام زين العابدين 

 
ُ

ه
ُ

ت
َ

حم
َ

غيــِر ر
َّ

 الص
ُّ

ــق
َ

عليه الســالم: ح

يِه، 
َ
ل

َ
 ع

ُ
ــتر

ِّ
الس

َ
 و

ُ
نه

َ
 ع

ُ
فو

َ
الع

َ
عليِمِه، و

َ
في ت

... بحار األنوار، 
ُ

ه
َ
 ل

ُ
ة

َ
عون

َ
امل

َ
 ِبِه، و

ُ
فق

ِّ
الر

َ
و

ج 71، ص 9. 

فالرحمة واللطف بالطفل حقه األول؛ 

كونه ضعيفًا ال يستطيع القيام بقضاء 

 
َّ

حاجاتــه مــن دون مســاعدة، ولعــل

حاجة تناول الغذاء من أهمها، ولعلنا 

في هذه السطور في غنى عن توضيح 

أهمية تناول الغذاء املفيد وخصوصًا 

وجبة الفطور التي أثبتت الدراســات 

أنها تؤثر حتى في النمو العقلي للطفل 

وتقلل مــن خطر الســمنة الذي صار 

يحدق في األطفال في ظل التغييرات 

التــي طالــت نمــط املعيشــة كصغــر 

البيــوت والجلــوس لوقٍت طويــٍل على 

شاشات التلفاز واأللعاب اإللكترونية.. 

فــي شــهر رمضــان وخصوصــًا مــع 

طــول النهــار وحــرارة الجــو، حيــث 

تخلد الكثير مــن األمهات بعد صالة 

الصبــح للنوم لســاعات، وقــد يبقى 

الطفل الذي تتزايــد حاجته في عمر 

النمــو للغــذاء جائعًا أو يضطر لســد 

جوعه الى البحث الى تسلق الدواليب 

للبحث بســكوته أوقطعة مــن الكيك.. 

أو تضــع لــه األم األغذيــة والعصائر 

املصنعــة التــي فيها مــن األضرار ما 

فيهــا، وكــذا الحال مــع الغــداء فقد 

تتجاهــل األم الطفل وال تعد له طعامًا 

مفيــدًا بحجة أنه ســيأكل في الفطور 

 ال 
ٌ

 وطــاب.. والحال أنــه صغير
َّ
ما لــذ

 يقوى على الجوع ولم يكلفه الله تعالى

بذلك.

 
ْ

نياتي العزيــزات أن
ُ
ما أرجــوه مــن ب

 هــذه البراعــم الصغيرة 
َّ

يتذكرن أن

 
َّ

وأن  ،
َّ

بأيديهــن تعالــى  اللــه  أمانــة 

 
َّ

األمومــة مهنــة املحبة والرحمــة وأن

فــي االهتمام بالطفل ورعاية شــؤونه 

ــة بنيــة القرب 
َّ

وأداء األعمــال املنزلي

منه تعالى والثــواب الجزيل ما ال يقل 

عن سائر األمور العبادية.. فعن رسول 
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الكافي ج 5، ص 325.

 يوفقكن ما يحب 
ْ

أســأل الله تعالى أن

 كل عمٍل تقمن 
َّ

ويرضى ويتقبــل منكن

 
َّ

 الصغيــرة ويجازيكن
َّ

به في مملكــنت

عليها خير الجزاء.

ِبيِّ صلى الله عليه وآله:
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ثواب هذا الدعاء
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 ارتفاع نســبة الكولســترول من أســوأ الحــاالت التي ال 
ُّ

يعــد

تظهــر حتى عالمــة مهمــة عليك التصــرف حيالهــا، حتى 

يتــم تشــخيص إصابتك بأمــراض القلــب، وبالتالــي، من 

ة التي تشــكل صحة القلب 
َّ

املهــم االهتمام بالعناصر الحيوي

واألوعية الدموية.

عرف بالقاتل الصامت ألنــه ال تظهر عليه أي 
ُ

الكولســترول ي

أعراٍض ظاهرة وال يتم تشخيصه إال عند زيارة الطبيب. 

 تعرضك مســتويات الكوليســترول املرتفعة لخطر 
ْ

يمكن أن

أكبر وهو أمراض القلب، والذي إذا ترك دون رادع يمكن أن 

.
ً
يكون قاتال

 تعتنــي بنظامك الغذائي وأســلوب 
ْ

وبالتالــي، من املهــم أن

 في الحفاظ على الكوليسترول 
ٌ

 كبير
ٌ

حياتك، وكالهما له دور

السيئ، أوLDL، تحت السيطرة.

 عن اتباع نظام غذائي صحي، 
ً
ــا لخبراء الصحة، فضال

ً
وفق

ا التحكــم في مســتويات الكوليســترول لديك 
ً

يمكنــك أيض

باستخدام مشروبات صحية تعزز املناعة.

 تتناولها بانتظــام في نظامك 
ْ

3 مشــروبات مغذية يجــب أن

الغذائي خاصة في شهر رمضان:

شاي أخضر

ا في العالم، 
ً
الشــاي األخضر من أكثر املشروبات اســتهالك

بصــرف النظر عــن العديد من الفوائــد الصحية األخرى ، 

يساعد الشاي األخضر على تحسني مستويات الكوليسترول 

لدى األشخاص األصحاء والذين يعانون من السمنة.

 الشاي األخضر يقلل من امتصاص 
َّ

يعتقد خبراء الصحة أن

الدهون في األمعاء وينشط املســار لتقليل تخليق األحماض 

ة، ما يساعد على خفض مستويات LDL في الجسم.
َّ

الدهني

 املســتهلكني 
َّ

ــا، وجدت دراســة أجريت فــي اليابان أن
ً

 أيض

ا ملدة 
ً

املنتظمني لكوبني على األقل من الشــاي األخضر يومي

7 - 10 سنوات كانوا أقل عرضة للوفاة من أي سبٍب ملشكالت 

القلب واألوعية الدموية من أولئك الذين لم يشــربوا الشاي 

األخضر بانتظام.

حليب الصويا

 حليــب الصويا مــن أفضل املصــادر البديلــة للحليب، 
ُّ

يعــد

خاصة ملن يعانون من عدم تحمل الالكتوز.

ا على خفض 
ً

ه يســاعد أيض
َّ
وبصــرف النظر عن ذلــك ، فإن

مستويات الكوليســترول بشكل كبير، بمســاعدة الببتيدات 

أثناء هضم بروتني الصويا. 

 الببتيدات تســاعد على تنظيم مستقبالت 
َّ

يعتقد األطباء أن

LDL الكبدية.

 تناول املزيد من بروتني 
َّ

ا ملجلة التغذية، تقول دراســة إن
ً

وفق

الصويا له تأثير كبير في مستويات LDL على املدى الطويل.

عصير الرمان

ا لألطباء، 
ً

عصير الرمــان مليء بمضادات األكســدة، ووفق

فهو يساعد في تقليل LDL املؤكسد، وهو نوع من كوليسترول 

 يسهم في تكوين تصلب الشرايني.
ْ

LDL الذي يمكن أن

 تناول هذا العصير األحمر بانتظام 
َّ

تقول بعض الدراسات إن

يساعد على خفض مستويات الكوليسترول بنسبة 3 – 10 ٪

 عصيــر الرمــان يحتــوي علــى العفــص 
َّ

يقــول األطبــاء إن

واألنثوســيانني، وكالهمــا لــه خصائــص مضــادة لتصلب 

الشــرايني تســاعد علــى إبطــاء أكســدة البروتــني الدهني 

.LDL منخفض الكثافة أو

مسجد رسمي للدولة

بني األزهر الشريف بعد تأسيس القاهرة عاصمة 

 
ْ

ــة، وكان غــرض تأسيســه هو أن
َّ

الدولــة الفاطمي

يكون مسجدًا رســميًا للدولة، وحاز األزهر سطوة 

برى في العصر الفاطمــي، فقد جاء الفاطميون 
ُ
ك

إلــى مصر ومعهم طمــوح الدولة الكبرى أسســوا 

القاهرة وفي قلبها األزهر.

ومع أســرة محمد علي صــدر أول قانــون نظامي 

ــة الحصول 
َّ

لألزهر ســنة 1872 محــددًا فيه كيفي

ــة وفي 1930 صــدر القانون 
َّ

على الشــهادة العاملي

رقم 49 الذي نظم الدراســة فــي األزهر ومعاهده 

وكلياته. في الســابع مــن رمضان مــن العام 362 

هجريــة أصبحــت القاهــرة هــي عاصمــة مصر 

وأكبر وأهم مدنها على اإلطالق.

يعود تاريخ املدينة إلى نشأة مدينة أون الفرعونية 

 أقدم 
ُّ

أو هليوبوليس عني شــمس حاليًا، والتي تعد

عواصــم العالم القديــم، أما القاهــرة بطرازها 

الحالي فيعود تاريخ إنشائها إلى الفتح اإلسالمي 

ملصر على يد عمرو بن العاص عام 641 وإنشــائه 

مدينــة الفســطاط، ثم إنشــاء العباســيني ملدينة 

العســكر، وتالهــا بنــاء أحمــد بن طولــون ملدينة 

القطائع، ومع دخــول الفاطميني مصر بدأ القائد 

جوهــر الصقلــي فــي بنــاء العاصمــة الجديــدة 

للدولــة الفاطمية بأمر من الخليفة الفاطمي املعز 

لدين الله وذلك عــام 969 ميالدية، وأطلق عليها 

الخليفة اســم القاهــرة.  يبــدأ تاريخها حني بعث 

الخليفــة الفاطمي املعز لدين الله بقائد جيوشــه 

جوهر الصقلي إلى مصر ليســتولي على الســلطة 

وينفصــل بها عــن الدولة العباســية. وصل جوهر 

في 17 شــعبان 358 هـجرية 968 ميالدية، فاتجه 

فــي نفس الليلة إلــى الصحراء القريبــة من تالل 

املقطم، واختار مــكان العاصمة الجديدة ونصب 

خيامه، وأطلق جوهر على العاصمة الجديدة اسم 

املنصورية نســبة إلى الخليفة املنصــور الفاطمي 

والــد الخليفة املعز، تكريمًا لذكــراه وظلت تعرف 

بهذا االسم حتى وصول الخليفة الذي غير اسمها 

إلى القاهرة املعزية.

عمارة الجامع األزهر

استفاد الفاطميون من التراث املعماري املصري، 

بدءًا مــن قدمــاء املصريــني واليونــان والرومان 

وحتى العهد القبطي، كما اســتفادوا من تصاميم 

ة جاءت مع الفاطميني من إفريقية (تونس 
َّ

فاطمي

الحالية)، ويظهر هذا الخليــط املعماري في بناء 

الجامــع، الذي أضاف لــه املماليــك والعثمانيون 

قبابًا ومآذن إضافية.

بــدأ الجامــع بثالثــة أروقة فقــط، بمســاحة أقل 

 أضيفت إليــه أروقة 
ْ

من مســاحته الحالية، لكــن

ــعت مساحته وأصبح شاهدًا على 
َّ

ومدارس، فتوس

ة منــذ الفاطميني 
َّ

تاريخ فــن العمــارة اإلســالمي

مرورًا باملماليك والعثمانيني.

وأهمل األيوبيون الســنة الجامع األزهر، ألنه كان 

 في 
ْ

يرمز للشيعة اإلســماعيلية "الفاطميني"، لكن

عصر املماليك اعتنى السالطني باألزهر، وقاموا 

ع، 
َّ

صب منه، وترميم ما تصد
ُ

بتجديده، ورد ما اغت

فعادت إليه الحياة.

املدرســة  مثــل  بــه  امللحقــة  املــدارس  وأنشــأوا 

الطيبرســية التــي أنشــأها األميــر عــالء الدين 

طيبرس، نقيب جيوش الناصر قالوون، واملدرسة 

األقبغاوية التي أنشــأها األميــر عالء الدين أقبغا 

مــن أمــراء الســلطان قــالوون أيضــًا، وكانتا آية 

فــي البهــاء املعمــاري بمحــراٍب مميز، وأنشــأت 

ة بواســطة األمير جوهر 
َّ

الحقًا املدرســة الجوهري

خازنــدار الســلطان األشــرف برســباي.  وبنــى 

 الحالي املعروف باسمه، 
َ

الســلطان قايتباي الباب

وأقــام الســلطان قنصــوة الغوري املئذنــة األعلى 

بالجامع على طراز فريد ذي رأسني.

وأضــاف عبدالرحمــن بــن كتخــدا رواق القبلة، 

وباب املزينني (املدخل الرئيس الحالي للجامع)، 

وباب الصعايدة، وهي أكبر إضافة معمارية جرت 

للجامع وال تزال قائمة حتى اآلن.

األزهر.. جامعة وجامع

بدأ األزهر نشــاطه التعليمي مع وظيفته العبادية، 

فقد أمر الخليفة الفاطمي بتعيني فقهاء للتدريس 

باألزهر، وأجرى لهم الرواتب، والســكن، وأوقف 

الســالطني املماليــك أوقافــًا ضمنــت اســتمرار 

الحياة العلمية في الجامعة األزهرية.

املذاهــب  تدريــس  جــرى  املماليــك  عهــد  وفــي 

الشــيعي  املذهــب  كان   
ْ

أن بعــد  الســنية، 

زمــن  فــي  األزهــر  فــي  س 
َّ

ــدر
ُ

ي الــذي  هــو 
 

الفاطميني.

وكان العلماء يدرســون الفقه وعلوم الكالم واللغة 

والحديــث واملنطــق بطريقة منتظمــة لها مناهج 

وســنوات، لكن كان بعض الطــالب ينقطعون عن 

الدراسة، ثم يعاودون االنتظام.

أول شيخ لألزهر

عــرف منصــب شــيخ األزهــر متأخــرًا فــي عهد 

العثمانيــني، بــدءًا مــن الشــيخ محمد الخرشــي 

املالكــي، الــذي توفــي (1101هـــ – 1690م، وكان 

لألزهر سابقًا نظار إداريون لرعاية شؤون الجامع 

واملوظفني، بال دور علمي أو مكانة رمزية خاصة.

األزهر والقاهرة

أســس جوهــر الصقلــي وهــو قائــد فاطمــي من 

أصــول يونانيــة صقلية، مدينــة القاهــرة لتكون 

مقرًا للخالفة الفاطمية التــي جاءت من إفريقية 

(تونس).

وبعــد دخــول الخليفة املعــز لدين اللــه الفاطمي 

املدينة أخذت اسمها الحالي، وأصبح جامعها هو 

جامــع القاهرة، قبل أن يتغيــر الحقًا إلى األزهر، 

تيمنًا بفاطمة الزهراء "ع" ابنة النبي محمد "ص".

القاهرة تصبح عاصمة فاطمية

في الســابع مــن رمضــان 973 (362 هـ)، صارت 

القاهــرة حاضرة الدولة الفاطميــة (العبيدية)، 

حيــث أعلنهــا الخليفة املعــز لدين اللــه عاصمة 

لدولتــه، بعد أن كانت مدينــة املهدية هي حاضرة 

الدولة الفاطمية.

وينســب بنــاء القاهــرة للفاطميــني، لكــن كثيرًا 

مــن أحيائهــا قديــم، مثــل مدينــة أون القديمة، 

وموقعهــا حاليــًا منطقــة املطريــة وعــني شــمس 

شــمالي القاهــرة، ومدينــة بابليون فــي القاهرة 

القبطية التي أنشــأها الفرعون رمســيس الثاني، 

وكذلك مدينة الفســطاط التي أنشــأها عمرو بن 

 العــاص بعد فتــح مصر، وصــارت عاصمة مصر 

وقتها.

الفاطميــني  قبــل  القاهــرة  فــي  وجــد  وكذلــك 

أسســها  التــي  املدينــة  وهــي  القطائــع،  مدينــة 

أحمــد بــن طولون فــي القــرن التاســع امليالدي، 

فــي  إســالمية  عاصمــة  ثالــث  بذلــك  لتصبــح 

 مصر بعــد الفســطاط والعســكر (التي أنشــأها 

العباسيون).
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املوســيقى هي غذاء الروح كما يقال ولها وقع جميل ومهدئ للنفوس، وأثبتت الدراســات العلمية املوثقة أن لها 

العديد من الفوائد، التي يكتســبها االشخاص  من خالل التعلم على العزف عليها، ومن انواع العزف على هذه 

اآلالت العزف على البيانو، وله عدة ميزات في تعزيز االبداع وتحســني مهارات القراءة االســتيعابية والتدرب 

على تنظيم الوقت وإدارته وتقوية عضالت اليدين والعينني، وتعزيز الثقة بالنفس واحترام الذات.ومن عازفي 

البيانو الذين اشتهروا في العراق لتميزهم بالعزف على هذه اآللة الدكتور احمد محمود احمد  (39) عاما من 

م أحمد 
ّ

بغداد، بدأ بدراســة املوســيقى بعمر السادسة في مدرسة املوسيقى والباليه وهو ينتمي لعائلة فنية.  قد

العديد من الحفالت املوســيقية مع مدرسة املوســيقى والباليه والفرقة الوطنية السيمفونية العراقية، كأصغر 

عازف صولو عراقي، وفي عروض البيانو املنفرد وحاز على الجائزة األولى ملسابقة البيانو، 

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

يقول الرســام اإلنجليزي ويليام تيرنر "مهمتي 

هي رسم ما أراه، وليس ما أعرفه.." أي أن الرؤية 

ــة هي العامــل الرئيس في استكشــاف 
ّ

البصري

املشهد والحقا في اكتشاف مواطن الجمال فيه 

ا لطرحها على ســطح اللوحة. يتم تعزيز 
ً

تمهيد

التعبير الجســدي للموديل فــي اللوحات الفنية 

من خالل الزخارف في تاريخ الفن والفولكلور، 

األديــان  وكذلــك  املســيحية  األيقونــات  وفــي 

األخرى، ولكن أيضا مــن خالل رموز التوصيل 

األوليــة للمعنــى مثل املــاء كرمز للحيــاة. تفتح 

لوحات فيليب ويبر مســاحات واسعة من الفكر 

ة.
ّ

واإلحساس لألسئلة الوجودي

ر األملانــي فيليــب ويبــر من حيــث املحتوى 
ّ

طــو

ا ذا بصمــة فردية فريدة. كانت 
ً
والتقنية أســلوب

مصادر إلهامه هي األدب واألعمال السينمائية 

لزمالئــه الفنانني، وبشــكل أساســي التجارب 

الشــخصية للغاية ورغبات وأحالم األشخاص 

املقربني منه.

يقوم فيليــب ويبر بإنشــاء موضوعــات لوحاته 

في جلســات تصوير فوتوغرافــي مع عارضات 

أزياء محترفات، يقوم هــو باختيارهن واختيار 

 فيها وحركات أجسادهن 
َ

الزوايا التي يجلســن

ووجوههن، لكنه يترك ملزاجه الفني أن يســرح 

في تعابير الوجوه التي يريدها وميالن األجساد 

 في لحظة سكون تظل 
ّ

وإضاءتها وظلها لتســتقر

خاللهــا الوضعيــة التــي تــم االســتقرار عليها 

لة بمالمح 
ّ

ة محم
ّ

ة أو أقرب ما تكون للعفوي
ّ

عفوي

وهالــة روح االنثى. إن الســعي اللتقــاط حقيقة 

ما فــي داخل الشــخص أو شــخصيته هو الذي 

يتجاوز مــا هو ظاهر نحو العمــق، وهو ما يؤكد 

فيليــب عليه مــن خــالل تضمني أســماء املرأة 

 املوديالت ال 
َّ

في عنــوان اللوحة، ومــن ثم فــإن

د في وظيفتها كما لو كانت أشياء للمجتمع 
ّ

تتجم

ض العرض السطحي 
ّ

االســتهالكي، ولكنها تقو

م نفسها كبشــر حقيقيني في بيئة 
ّ

الجامد وتقد

ــرة. املحــاكاة العميقــة تعمل علــى إنجاح 
ّ

متغي

أنسنة األشياء.

م، تتناقض أعمــال فيليب 
َّ

عالوة علــى ما تقــد

ويبر مع الهوية املثالية للقالب املســبق في ثقافة 

قا 
ّ

املجتمعات لدور النساء الذي صنع واقعا ممز

ا لألنثــى، والذي يتقلب فــي منطقة بني 
ً

وقاســي

الكيــان الطبيعي واملزيــف.. تنزلــق األميرات، 

في لوحة فيليب، متراقصــات من أماكن قاتمة 

هن منفيات 
ّ
وغير محددة في شــكل مكاني، كأن

ا.
ًّ

و
ُ
ل

ُ
في قالع تخرق السحاب ع

يسكن ويبر هاجس البحث الدائم عن الوضوح 

وأي مرجعيــات خارجيــة ســتقوده إلــى املربــع 

األول. دائمــا ما تكتنف شــخوص لوحات فيليب 

ويبر الكآبة، والتي تؤكد من ناحية على الجمال، 

ولكن من ناحية أخرى تحركها الرغبة املهووسة 

إلى مكان فنّي ال يمكن الوصول إليه.

اللوحــة،  أســاس  األولــى  الطبقــات  تشــكل 

وباســتخدام أفضل فرشــاة يتــم بنــاء اللوحة 

ســنتمترا بعد آخر. تتداخل الطبقة مع الطبقة، 

وتتطــور املناطــق املجــزأة إلى تفاصيــل يمكن 

التعرف عليها ليصبح الشــكل العــام بالتدريج 

ا 
ً

ــا. ينطبــق الطــالء علــى الطــالء مــرار
ًّ

مرئي

ا حتى يتم تحقيــق الكثافة املطلوبة. تمر 
ً

وتكرار

األيــام واألســابيع. يختبــر فيليب ويبــر عملية 

دة في كل لوحة إنها عملية اكتشاف 
ّ

دقيقة ومعق

د للرســم، ال يوجــد خارج قبــل الداخل، 
ّ

متجد

وفــي كل مرحلة هنالــك اتجاه واحــد هو إغناء 

تفاصيل اللوحة. في عصرنا سريع الحركة، تعد 

هكذا لوحة ســلعة ثمينة للفنان، ذلك أن فيليب 

ويبر ال يمكنه رســم صور بهــذا النقاء الصريح 

م أي تنازالت 
ّ

إال بوقت غير محــدود. وهو ال يقد

للسرعة. إما عمل بتقنية عالية صبورة ال تشوبه 

شــائبة أو ال! ثم يبزغ فجر اليــوم عندما يصبح 

ا. تبدو الصــورة كاملة. ورغم 
ً

العمــل كله واضح

إشــادة األصدقــاء والزمــالء باللوحــة، يبقــى 

الشــك والقلق يســاور فيبر ويدفعه نحو مثالية 

ا.. أال يمكن للمرء أن يرسمها بشكل 
ً

أكثر إفراط

؟ ربمــا في تلك البقعــة ثمة ما هو 
ً
أفضــل قليال

ناقص! لكــن في غضون ســنوات مــن اإلمعان 

ن لدى الفنان 
ّ

في الرســم الواقعي املفرط تتكــو

ســيطرة شــبه كاملة على تقنيتــه ويصبح أكثر 

ثقــة في براعته وهذا ما حصــل مع فيليب ويبر. 

كل ضربة فرشــاة تنتج تفصيلــة دقيقة، ويفتح 

االســتخدام املحترف لأللوان جميع اإلمكانات 

الفنية لخدمة اللوحة.

 مصــدر قــوة فيليــب بــال شــك هــي اللوحة 
َّ

إن

ة، والســعي نحو الرســم املثالي لواقع 
َّ

التصويري

ــة.. وهو 
ّ

الصــورة فــي اللوحــة هو حاجتــه امللح

ر من خالل كل لوحة بشكل مقنع عن شعوره 
ّ

يعب

وشــعور جيلــه بالحيــاة وتطلعهم إلــى عالم قد 

يشبه عاملنا وقد ال يفعل.

يســمح فيليــب ويبــر مثــل الواقعيــني اآلخرين 

ب بعض من اإليمــاءات التي ال تتوافق مع 
ّ

بتســر

فلســفته فــي التنفيذ الفنــي للوحة، في ســعيه 

لتكثيــف واقعيتــه املفرطــة التي ال يلهيه شــيء 

عنها.

لية إلى تاريخ الفــن القديم نجد أن 
ّ

بنظــرة تأم

لوحــات فيليب ويبــر فريدة وأصليــة وجديدة، 

ا ما نكتشف االقتباس فيها مقارنة بأعمال 
ً

ونادر

أخرى، والبعض منها يثير في نفوســنا ذكريات 

روعة الباروك في الحرير  والساتان.
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في مقدمة أعماله الشعرية الكاملة – طبعة دار املدى عام 

ر الكبير أدونيس عن التسمية 
ّ
1969، تراجع الشاعر واملفك

(قصيــدة نثــر) وأطلــق عليهــا توصيفــًا جديدًا أســماه 

ر لقصيدة النثر، فكرًا 
ّ

(القصيدة غير املوزونة) وهو املبش

 الفتًا من 
ً
ال

ّ
ل تحو

ّ
مث

ُ
. وكان هذا التوصيف ي

ً
وتنظيــرًا وكتابة

الته الشاغلة. 
ّ

بني تحو

 كتــاب (مقدمة للشــعر العربــي) أوضح فيه 
َ

كما أصــدر

أرجحية الشــعر العربي على غيره، وقد جــاء هذا الكتاب 

بعد مختاراته الشــعرية لشــعراء العربية (ديوان الشــعر 

العربي). 

له من االنبهار بالشعر 
ّ

 عن تحو
َ

وفي هذين الكتابني كشــف

الغربــي وغيــر الغربــي إلــى االنبهــار بالشــعرية العربية 

بصورتني: خاصة وعامة. 

ة الدولي الســابع، الذي استضافه معهد الدراسات االقليمية والدولية في الجامعة األمريكية 
َّ

ضمن فعاليات ملتقى الســليماني

على مدى يومني، مناقشــة مجمل القضايا السياســية واالقتصادية واالمنية والبيئية وحقوق االنســان والتغيرات املناخية في 

البــالد، من قبل املســؤولني الحكوميــني املحليني، وصناع القرار وباحثني وصحفيني من الشــرق االوســط وأوروبــا وأمريكا.  

واســتعرض الصحفي املختــص بالقضايا البيئية واملناخ خالد ســليمان خــالل حديثه لـ"الصباح" ضمن مشــاركته بفعاليات 

امللتقــى تأثيــرات التغير املناخي على العراق واالســتقرار االجتماعي فيه، فضال عن اســباب التدهــور البيئي الحاصل جراء 

النشاطات البيئية والصناعية والنفطية.
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ة تناولت مأساة 
َّ

ة وحتى عربي
َّ

وإذ نجد روايات عراقي

ل 
ّ

ة، كرواية (وكر السلمان) لشال
َّ

تلك الحرب العبثي

 الطبــول من بعيــد) لفالح 
ُ

عنــوز، وروايــة (صوت

رحيــم، وروايــة (الحرب فــي حي الطــرب) لنجم 

والــي، وروايــة (املحرقة) لقاســم محمــد عباس، 

وروايــة (حياة باســلة) لحســن النــواب، وروايات 

 رواية (نحيب الرافدين) تناولت الوجه 
ّ

أخرى، فإن

اآلخر للحرب من الداخــل، حيث عمل النظام على 

مســخ الهوية والشــخصية عند املواطــن العراقي، 

وتحويلــه إلى قطيع يتبــع النظام مــن دون تعليق أو 

رأي أو اعتراض أو تفكيــر وإال فالعقوبات بأنواعها 

 عراقي علــى النطق 
ّ

حاضــرة دائمــًا: "ال قــدرة ألي

بشــيء. كانت العيون وحدها تقول كل شــيء، ولكن 

بصمــت، هذا الصمت الــذي إن تحول إلى احتجاج 

فمعناه انتحار قائلها" ص26.

جــاءت أحداث الرواية عن طريقني: الراوي العليم، 

والراوي البطل (غســان العامري) الذي هو صورة 

خلفية للروائي عبد الرحمن مجيد الربيعي نفســه، 

كأن الروايــة ســيرة ذاتية أدبية ملرحلــة حياتية مر 

بها الروائي الربيعي وهــي مرحلة الحرب العراقية 

اإليرانية، مع اســترجاعات ملراحل حياتية سابقة، 

سمى بـ (تيار الوعي)، 
ُ

حيث تنتمي الرواية أيضًا ملا ي

فمــا قدمه الربيعي في روايته هــي أحداث تاريخية 

وتسجيلية وتوثيقية وسردية دقيقة مؤرشفة باالسم 

الحقيقــي أحيانــًا، وبالرمــزي في أحايــني أخرى، 

وكمــا يشــير لذلــك الناقد ماجــد الســامرائي في 

مقدمته للرواية: (ما أتيتنا به ليس قصصًا متخيلة، 

تبت فــي حينه بكلمات من جمر) 
ُ
وإنمــا هي وقائع ك

ص15.

تدور أحداث الرواية بأســلوب غير متسلسل، وليس 

كمــا هو الحال عادة في الروايات الســير ذاتية، بل 

جاءت بأســلوب القطع، فمشهد في بغداد وآخر في 

ة، مشــهد اســتذكار الطفولة وآخر 
َّ

مدينة الناصري

عنــد عمله الدبلوماســي في الســفارة العراقية في 

بيروت، مشهد عند الحدود حيث الحرب الضروس 

ة، مشهد 
ّ

ة اللبناني
ّ

وآخر عند مأســاة الحرب األهلي

الهــروب مــن الواقــع املؤلــم باحتســاء الويســكي 

والبحث عن الجنس وآخر في املقهى مع األصدقاء 

األدبــاء، مشــهد البطل مع عشــيقته فــي بيروت أو 

بغــداد وآخر مــع زوجته/ مطلقته، مشــهد حوارات 

ونقاشات وآخر هواجس وخوف ونقد خفي للنظام. 

تناولــت الروايــة فضــح ممارســات النظــام بحق 

شــعبه، مأســاة انهيار بلد عريق وحضــاري، بفعل 

حــرب عبثية مجنونــة كانت بداية لسلســلة حروب 

وغــزوات وعنتريــات نظام جائر همجــي ال يتحلى 

بأدنى درجات الحكمة والكياسة واملسؤولية. ويشفع 

للروايــة فــي مرجعيتهــا األيديولوجيــة أن كاتبهــا 

أحد املســؤولني في املجال الثقافي واألدبي للنظام 

نفســه، حيث شــغل منصب (مدير املركز الثقافي 

العراقــي في بيــروت لعدة ســنوات)، أي أنه قريب 

ة) وعلى معرفة 
َّ

ة واألدبي
َّ

من حلقة النظام (الثقافي

ودراية بتلك املمارسات لكونه في قلب الحدث، فهو 

أكثر من غيره رصدًا ومعاينة ملجرى األحداث: "لقد 

ًا موتــي، مصادرًا 
ّ

قبلــت العيــش في قفصــي مجتر

بخوف أجهله، خوف أنتظره مع كل طرقة على باب 

شــقتي، في نظرات هــؤالء الرعــاة الزاحفني على 

كبريــاء املدينة بجهلهم وشــرههم وجرائمهم، في 

سيارة طائشــة، في كلمة أكتبها وأراجعها ألف مرة 

 تأويلها أو إيقاظ هوى التفسيرات فيها" 
ُّ

حتى ال يتم

رتكــب في الداخل 
ُ

ص67 .. كانــت جرائم النظام ت

بصمت بحجة التعبئة للحرب وإدامة زخمها ما دام 

الســلطان هو ظل الله في األرض!: "فــي حمأة هذه 

الحــرب واختالطاتها جرى اقتراف كل املحرمات، 

وانطلق كل الخبث الكامن واألحقاد املتوارثة وجشع 

الطبقــة الصاعدة التــي تمثل قطاع طرق ســابقني 

ولصوصًا وأشباه أميني وبائعي ضمائرهم. فأصبح 

األخ يقتل أخــاه واملرأة تنحر زوجهــا والحزبي يطأ 

الحزبــي في عمليــات مزايدة على كل شــيء، على 

الوطن، على التاريخ، على الناس!" ص81.

أعــادت لنــا الرواية صــور مرعبــة لذلــك النظام 

االستبدادي القمعي الذي عمل على تفكيك املجتمع 

وتحطيم قيمه االجتماعية وإذالل املجتمع واألسرة 

والفــرد لعــدة عقــود، وكشــفت منظومــة الفســاد 

ر. فأعادت لنا الرواية 
ّ
السياســي واألخالقي املتجذ

صــورة األب القاتــل البنــه بحجة رفضــه االلتحاق 

بحرب مجنونة بينما كانت عينــه على زوجة ابنه!، 

وصورة الزوجة التي توشــي بزوجها ليختفي فيحلو 

لهــا الجو مع عشــيقها!، وصــورة األديــب الروائي 

عدم ألنه حاول الهروب إلى الخارج!، وصورة 
ُ

الذي ي

ف كتابًا 
ّ
ل

ّ
أ وأ

ّ
عتقل ستة أشهر ألنه تجر

ُ
األديب الذي ي

طلق ســراحه حتى 
ُ

عــن علي بن أبــي طالــب!، وال ي

يألــف أربعــة كتب أخــرى، ثالثة عن بقيــة الخلفاء 

الراشــدين، والرابع عــن خليفة الزمــان (عمالق 

الرافدين)!، وصورة سائق الدراجة البخارية الذي 

ة، 
َّ

لم يحالفه الحظ للحصول على شــهادة االبتدائي

رج في املناصب ليصبــح ثاني اثنني لهما 
ّ

ولكنــه يتد

كلمــة الفصل فــي البلد!، وصورة الصبي/ الشــاعر 

ة قصائد 
ّ

العبقــري الــذي مــدح رأس الهــرم بعــد

لتكون له جســرًا نحو الرفاهية واملاليني والعقارات 

والســيارات!، وصورة االبن املســتهتر الذي بلغ من 

اســتهتاره بأبنــاء البلد أن تجــرأ وقتل أحــد أفراد 

حمايــة والــده الزعيم!، وصورة الشــاعر الشــعبي 

ه شتم الزعيم وهو 
ّ
الذي رموه في حوض األســيد ألن

ــكر والالوعي!، فلم تشــفع له قصائده 
ُ

في حالة الس

فــي تمجيــد الحرب وحــب الزعيم، وصــورة ممثل 

كبير يفتح كشــكًا لبيع الصحف ألنه ال ينتمي لفرقة 

افني!، وصورة أدباء كبار 
ّ

الــني والهت
ّ

احني والطب
ّ

املد

يحولون ســياراتهم الخاصة إلى ســيارات تاكســي 

ســة بدماء 
ّ

لكي ال يقتاتوا من موائد الســلطان املغم

األبرياء!، وصورة.. وصورة.. وصورة.

روايــة  أجــواء  بعــض  إلــى  تعيدنــا  الروايــة   
َّ

كأن

(الكرنــك) لنجيب محفوظ، حيث صورة بشــاعة 

واإلرهــاب،  القهــر  وعذابــات  الحريــات،  كبــت 

والفساد السياسي وفروعه، والذي كان من نتائجه 

نكســة حزيران 1967. فمما جاء في الكرنك: "نحن 

في زمن القوى املجهولة وجواسيس الهواء، وأشباح 

النهــار، وجعلــت أتخيــل وأتذكر. تذكــرت مالعب 

التفتيــش وجنــون األباطــرة.  الرومــان ومحاكــم 

تذكرت ســير املجرمني ومالحم العــذاب وبراكني 

القلوب الســود، ومعارك الغابات" [1]، وأكاد أجزم 

أن (الكرنــك) ما هي إال دمعــة واحدة من (نحيب 

الرافدين).

روايــة (نحيــب الرافديــن) هــي بانورامــا الوجع 

والحــزن على بلٍد تــآكل وذاب وانصهر بفعل أبنائه 

ها رواية االبتســامة املــوؤدة والفرحة 
ّ
ال أعدائــه، إن

الشــهيدة والثقافــة الجريحــة والهويــة املفقــودة 

واملواطنة املستباحة: "ها هم يجثمون على صدورنا 

منذ قرابة الربع قــرن، الوجوه هي هي، حتى كادت 

أن تتحــول إلى موميــاءات، ارتدوا الزي العســكري 

نوا 
ّ

ة، وزي
َّ

ومنحوا أنفســهم أعلى املناصب العسكري

صدورهــم بالنياشــني، وتحــول راكبــو الدراجات 

ة في مواكب الحماية إلى جنراالت من دون 
َّ

البخاري

ة، ولحق بهم الرعــاة وأبناء 
ّ

أن يــروا كليــة عســكري

العشائر، أسكتونا وكأن املطلوب منا أن نمتثل، ننفذ 

 عن شــعب، يفكــرون نيابة عنه، 
ً
ــوا بديال

ّ
.. لقــد حل

يختلفون مع هذا ويتفقون مع ذاك، ونحن غائبون!" 

 الكاتــب هنــا يســتدعي مقولــة حنــا 
َّ

ص283، كأن

بطاطو: (النظــام يعيد مبدأ األكثرية الديمقراطية 

إلــى الخلــف، ويأتــي بمبــدأ األقليــة النخبــة إلــى 

الواجهة)[2]. 

 هذا النصوص تنطبق على نظام 
ّ

 قائل يقول: إن
ّ

ورب

مــا بعد عــام 2003 أيضــًا، فلماذا نحاكــم النظام 

الســابق وال نحاكم النظــام الحالي؟ وإن كنت اتفق 

تمامًا مــع هذا الرأي، ولكن يجــب أن نعترف أيضًا 

أن نظام ما بعد 2003 ما هو إال أحد إفرازات ونتائج 

وثمرات نظام ما قبل 2003، فلو كان النظام السابق 

ــز بالحكمة والكياســة واالعتــدال واالنضباط 
ّ

يتمي

ومراعاة األعــراف الدولية واالبتعــاد عن الرعونة 

والحماقة والعنتريات ملا كان قدرنا أن نبتلي بنظام 

آخــر له ما له من الغباء والجهــل، ويفتقر هو اآلخر 

للحكمــة واالنضبــاط والكياســة ومعاييــر وأنظمة 

الدولة الحديثة.  

جنحت الرواية إلى التقليدية واملباشــرة، على غير 

مــا تعودنا عليه مــن أعمال الربيعي، وهــذا ال يقلل 

من شــأنها بطبيعــة الحال، ألن الروايــة هنا جاءت 

بخلفيتها الواقعية والتســجيلية والتوثيقية ألحداث 

 بها الكاتب وعايشــها أو ســمعها مــن مجايليه، 
ّ

مر

فيكــون الروائي هنــا كما قال أحــد الباحثني: "نرى 

أن األدب تعبيــر بالكلمــة عن رؤية األديــب لواقعه، 

وأن األديــب بعملــه األدبــي يعيــد تشــكيل الواقــع 

ويختار منــه ما يتالءم مــع رغبته في الكشــف عن 

هــذه الرؤيــة .. وإن رؤيــة األديــب كلما كانــت أكثر 

عمقًا وحساســية وذكاء كلما كانت أقدر على كشف 

 القــوى التــي تعيق حركــة الواقــع  وتقهر إنســانية

اإلنسان"[3].
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(1)

في مقدمة أعماله الشعرية الكاملة – طبعة دار املدى 

ــر الكبير أدونيس 
ّ
عام 1969، تراجع الشــاعر واملفك

عن التســمية (قصيــدة نثر) وأطلق عليهــا توصيفًا 

ر 
ّ

جديدًا أســماه (القصيدة غير املوزونة) وهو املبش

. وكان هذا 
ً

لقصيــدة النثر، فكــرًا وتنظيــرًا وكتابــة

الته الشاغلة. 
ّ

 الفتًا من بني تحو
ً
ال

ّ
ل تحو

ّ
مث

ُ
التوصيف ي

 كتاب (مقدمة للشــعر العربــي) أوضح 
َ

كما أصــدر

فيــه أرجحيــة الشــعر العربي علــى غيــره، وقد جاء 

هذا الكتاب بعد مختاراته الشــعرية لشعراء العربية 

 
َ

(ديوان الشــعر العربي). وفي هذين الكتابني كشــف

له من االنبهار بالشــعر الغربي وغير الغربي 
ّ

عن تحو

إلــى االنبهــار بالشــعرية العربية بصورتــني: خاصة 

الت الفنيــة/ الجمالية، كان اإليهام 
ّ

وعامة. ومن تحو

الشــكلي العروضــي كما جــاء في قصيدتــه الكبيرة 

(هــذا هو إســمي) إذ كتبها بطريقة شــكٍل نثري مع 

بعــض الفواصل البيض بني بداية الشــطر وما يليه، 

 البعض من أنها قصيــدة نثر، في حني هي 
َّ

حتــى ظن

رة مكتوبة على بحــري (الخفيف 
ّ

قصيدة شــعر مدو

والرمل).

الت 
ّ

 اإلشارة إلى بعض تحو
ُ

من هذا االستهالل أردت

 ،
ً

الت شــاغلة، تنظيرًا وشعرًا وآراء
ّ

أدونيس وهي تحو

 مــن ممارســتها على طــول مســار تجربته 
ّ

ال ينفــك

 عــن هذه 
ُ

اإلبداعيــة وحتــى يومنــا هذا. وقــد كتبت

الت أدونيس 
ّ

ة في كتابي (تحو
ّ

الت تفاصيل عد
ّ

التحــو

الشاغلة – محاولة في اإلنصات واملتابعة) عام 2015  

- منشورات دار ميزوبوتاميا.

(2)

 أجــراه معــه محمد 
ٌ

ِاســتوقفني، كاآلخريــن، حــوار

شــر على 
ُ
از فــي باريس بتاريــخ 17/ 3/ 2023 ون

ّ
القــز

ديرها شــخص بالنيابــة عنه. وقد 
ُ

صفحة بِاســمه ي

 جديدًا 
ً
ال

ّ
ــل تحــو

ّ
 بعــض مــا جــاء فيــه يمث

ُ
اعتبــرت

مــن تحوالتــه الشــاغلة، وتحديــدًا رأيه بالشــعراء: 

الجواهــري، أحمــد شــوقي، مظفر النــواب، صالح 

جاهني، الذين هم جميعًا شعراء كبار.

يقول أدونيس: 

1 - ما أســميناه (أميــر الشــعراء) كان تقليديًا جدًا 

ولم يضف للشــعر العربي شــيئًا علــى اإلطالق. وإذا 

 األخير 
َّ

قارنت شــوقي بصــالح جاهــني فســتجد أن

حاورني 
ُ

هــو األفضل، فصــالح جاهــني حتــى اآلن ي

 أبدًا، 
ُ

ويحكي معي، أما شــوقي فال أســتطيع أن أقرأه

ل صالح جاهني على أحمد شــوقي. صالح 
ّ

فض
ُ
وأنا أ

جاهني أفضل الشــعراء في مصر وهو أعمق انسانيًا 

وأبعد أفقًا من شوقي.

2 - الجواهــري أســميناه (شــاعر العــرب األكبــر) 

وليس لدى الجواهري أي شــيء جديد على اإلطالق، 

 وراء شــوقي 
َّ

، ملــاذا؟ ألن
ُ

مظفــر النواب أفضــل منه

اآليديولوجيــة والدين والتراث والشــيء نفســه لدى 

الجواهري.

(3)

آراء أدونيــس هــذه تســتهوي املداخلــة والتعــارض 

مثــل ارتدادًا 
ُ

كثيــرًا، ألن اإلطالقيــة الجازمة فيها ت

ذوقيًا ومعرفيًا، واالســتغراب هو الــذي قاد إلى مثل 

التوصيــف الذي ال يتناســب مع تجربتــه الرائدة وال 

 في هذه الجزئية من الحوار. 
ّ

يصح اطالقه إال

 مناقشــة أدونيس هنا ســتكون مــن داخل منجزه 
َّ

 إن

وتنظيراتــه. فــإذا كان/ شــوقي/ تقليديــًا جــدًا، ولم 

يضف للشعر العربي شيئًا على اإلطالق، ولم يستطع 

 عنه 
ُ

أدونيس قراءته أبدًا، إذن كيف تم إصدار كتابه

(مختارات من شــعر شــوقي مع مقدمة) منشورات 

دار العلم للماليني 1982؟

وكيف تــم االختيار إن لم تكن هنالك قراءة؟!  وكيف 

تبت املقدمة إذن..؟!
ُ
ك

أمــا أن يكــون صــالح جاهــني أفضل شــعراء مصر 

 جاهني 
َّ

وأفضل من شوقي فهذا استغراب آخر، إذ إن

جيد قراءة الشعر 
ُ

اشتهر بشعره الشعبي وأدونيس ال ي

الشــعبي املصري كما جاء في كتابه (مقدمة للشــعر 

العربي) إذ يقول:

ــي ال أعــرف عــن الشــعر الشــعبي املصري 
ّ
رغــم أن

 شــعر الشــاعر الشــعبي اللبنانــي 
َّ

والعراقــي، إال أن

ميشــال طــراد وألحــان الرحابنــه وصــوت فيروز، 

هو أهــم انجاز شــعري/ صوتي في زمننــا. فإذا كان 

ال يعــرف الشــعر الشــعبي املصــري، إذن كيف تمت 

املفاضلة؟!.

 شــيء جديد على 
ّ

أما قولــه: ليس لدى الجواهري أي

اإلطــالق ومظفر النــواب أفضل منــه، فكيف كانت 

املفاضله؟ وهو الذي ال يعرف الشعر الشعبي العراقي 

الذي حــاز النواب ريادتــه التجديديــة والتحديثية، 

وإذا كانت املفاضلة مع شــعر النــواب الفصيح الذي 

 
ّ

يعتبــره جديــدًا ضمنــًا، وليس لــدى الجواهــري أي

شــيء جديد، فكيف تمت املفاضلة بني الجديد وغير 

الجديد إذن؟ وما أغرب القول: ليس لدى الجواهري 

 الصمت عن هذا 
َّ

 شــيٍء جديد على اإلطالق! فإن
ّ

أي

 مناقشــته تحتاج اســتغراقًا 
َّ

الــرأي لهو األفضل، ألن

 مثل هذه اإلشارات.
ُ

 ال تسعه
ً
طويال

(4)

لــم  بأنهمــا  والجواهــري،  شــوقي  بــني  الجمــع   
َّ

إن

يأتيــا بجديــد كــون اآليديولوجيــة والديــن والتراث 

وراءهــم، فهــذا قــول يتناقض مــع تفاعــل أدونيس 

وإعجابه باملاركســية والشــيوعية والديــن والتراث. 

 أليــس أدونيس هو أكثر الشــعراء العــرب إبحارًا 
َّ

ثم

معرفيــًا فــي التــراث والديــن وتمحيصــًا لهمــا في 

 الكثيــر مــن شــعره يقوم 
َّ

ل)؟ وإن
ّ

(الثابــت واملتحــو

ــة، وحتــى آيديولوجية 
َّ

ة وتراثي
َّ

علــى مرتكــزات ديني

بتأثير انتمائه للحزب القومي االجتماعي الســوري، 

وإعجابه بزعيمه أنطون سعادة الذي كتب عنه شعرًا 

بحساسية آيديولوجية.

(5)

 آراء أدونيس هذه تستوجب التوضيح الالحق منه 
َّ

إن

في تفاصيل تقوم على منهجية تحليل كما هو معروف 

عنــه. ومــن دون ذلــك ســتبقى إطالقية وشــفاهية، 

تتعارض مع ثوابت الشــعرية العربية التي يسعى إلى 

تأصيلها في أكثر من منجز.

2023

  

فيما ضمت قائمة الفائزين في مجال القصة 

 من: خلف حســني عــن قصته 
ً
القصيــرة كال

، مهنــد عباس عن 
ً
(نزهة فــي مقبــرة) أوال

قصتــه (تعويذة نيرغــال) ثانيــًا، مصطفى 

أحمد عن قصته (نادي املوتى) ثالثًا.

فيما فاز فــي الرواية: أمير رأفــت عن روايته 

، خالــد مهيدي عن 
ً
(لعنــة قديمة جــدا) أوال

روايته (أبناء الحتوم البنفسجية) ثانيًا.

وفــي مجــال املســرح: مرتضــى عــودة عــن 

، حيــدر حســني عن 
ً
مســرحية (ROM) أوال

مســرحية (املعجزة) ثانيًا، سحاب رزاق عن 

مسرحية (نيكروفيليا) ثالثًا.

وقــال أمــني الشــؤون الثقافيــة فــي االتحاد 

الشــاعر منذر عبد الحر عبر تصريح له عن 

املســابقة إن اللجــان املتخصصة فــي اتحاد 

أدبــاء العــراق أكملــت أعمالهــا بخصــوص 

مســابقة األدباء الشــباب في دورتها الرابعة 

للعــام الحالي 2023 دورة الشــاعر الشــاب 

الراحل أكرم األمير. 

وأضاف عبد الحر موضحا: اعتاد االتحاد 

العــام لألدبــاء والكتــاب في العــراق، في 

كل عام أن يقدم باقــة جديدة من األدباء 

األدب  حقــول  فــي  املبدعــني  الشــباب 

املتنوعــة، إذ يعلن عن مســابقة مفتوحة 

يســتقبل فيهــا نتاجــات املبدعــني من 

فئــة عمريــة محــددة، وقــد خصصت 

للفائزيــن في كل حقــل جوائز تتضمن 

 
ً
طباعة أعمالهم الفائزة في املســابقة فضال

عن تكريم معنــوي وجائزة نقدية، ويتم ذلك 

في حفل كبير يقيمه االتحاد بمناســبة ذكرى 

تأسيســه في الســابع من أيــار املقبــل الذي 

اتخذ يومــًا لألديب العراقي اعتزازًا وتكريمًا 

ملبدعي العراق من املؤسســني ومن املواكبني 

ملسيرته والفاعلني في إثراء نشاطاته. 

ولفت عبــد الحر في تصريحه إلى اســتقبال 

املســابقة لعــدد كبيــر مــن املشــاركات فــي 

القصــة  (الشــعر،  عنهــا  املعلــن  الحقــول 

القصيرة، الرواية، املســرح) وبعــد االنتهاء 

من فــرز النصــوص، أوكلت مهمــة الفحص 

ــاد متخصصني، وقــد انهت لجان 
ّ

ألدباء ونق

التحكيم الخاصة باملسابقة أعمالها وحددت 

حصلــت  التــي  املتميــزة  األعمــال  مالمــح 

 علــى الدرجــات األعلــى مــن بــني األعمــال

املشاركة.

2023
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لت، 
ّ

ة تبد
َّ

 معــادالت التغيير االجتماعــي التقليدي

 وجود 
ُ

 التكنولوجيا يتغير نمط
ُ

عندما يتغير نمــط

ا، 
ً

 تعقيد
َّ

 أشد
ُ

اإلنســان في العالم، وتصير الحياة

 اإلنسان على 
ُ

ا، وتتراجع قدرة
ً

 تركيب
َ

 أكثر
ُ

والواقع

كبِح التحول وترشيِد مساراته، وربما يبلغ التحول 

ا 
ً

 قادر
ُ

 ينفلت فيها الواقع، وال يعود اإلنسان
ً

درجة

علــى تشــكيله على وفــق خرائطــه األيديولوجية 

 أنــا وأنــت وغيرنــا من 
ُ

ومعتقداتــه ورؤاه. لســت

 اليوم، 
َ

ــر الناس
ّ

 ويغي
َ

ك التاريخ
ّ

ــن يحر
َ

اب م
ّ

الكت

 
ُ

 هي تكنولوجيا املعلومات والذكاء
َ

ر النــاس
ّ

ما يغي

ة، 
َّ

 الجيني
ُ

االصطناعــي والروبوتات، والهندســة

هــذا  فــي  الجديــدة  التكنولوجيــا   
ُ

ومعطيــات

 
ُ

 املناخي، والسياســات
ُ

ــر
ّ

املجــال وغيــره، والتغي

 
ُ

والكــوارث ــة، 
َّ

العبثي  
ُ

والحــروب البراغماتيــة، 

 املباِغتــة. يجــد 
ُ

ــة والــزالزل، واألوبئــة
َّ

الطبيعي

ه 
َ

 بدقة نفس
َ

 الذي يواكب الواقع
ُ

 الحاذق
ُ

 اإلنســان

ــا بتحــوالت عميقــة تعصف بــه كإعصار، 
ً

غارق

ٍل متدفق، ال يهدأ، وال 
ّ

ه يســبح في تياِر شــال
ّ
وكأن

يعرف إلى أين هو ذاهب. 

 هذه التحوالت 
ُ

 مــرآٍة تنعكس فيها صــورة
ُ

أوضح

هــو تطبيق Chat GPT الجديد وشــقيقاته، الذي 

Mi- س املشارك لشركة 
ّ

(صصفه بيل غيتس املؤس

crosoft) بقولــه: "إن برنامج الذكاء االصطناعي 

(ChatGPT) لــه نفس أهمية اختــراع اإلنترنت، 

كمــا قــال لصحيفــة (Handelsblatt) اليوميــة 

األملانيــة في مقابلة نشــرت اليــوم الجمعة"(1) 

ا بشــأن مــا يعدنا به 
ً

. ال أريــد أن أكــون متشــائم

. أتحــدث عن 
ً

 االصطناعــي وال متفائــال
ُ

الــذكاء

ف مــع واقــٍع ملتبس 
ّ

قدراتنــا كبشــر علــى التكي

 متصارعة، 
ٌ

شــديد التعقيد، تتحكم فيــه إرادات

 العاجل، 
َ

ــمال متوحش ال يعــرف إال الربــح
ُ

ورأس

 جديــدة 
ٌ

وتصنــع تحوالِتــه بعمــق تكنولوجيــات

 
ُ

وضعتــه على أعتاب منعطف لم تتكشــف مالمح

ا.  
ً

 مآالِته فيــه غد
ُ

خريطتــه، وال يــدري اإلنســان

ر 
ّ

 يتغي
َ

ا أن العالم
ً

 لم أتوهم يوم
َ

 النشــر
ُ

منذ بدأت

 يترقبون أن 
َ

علــى إيقــاع كتاباتــي، أو أن النــاس

 خرائــط حياتهم وطرائق عيشــهم 
ُ

يكتمل رســم

 أن ما 
َ

ا أعيش هاجــس
ً

بأفــكاري وكلماتــي، دائم

ا يتفاقم شــعوري 
ً
أقوله ال ينصت إليه أحد. أحيان

 
َ

بال جدوى كتاباتي، ما يسعفني ويخفض ضراوة

ا 
ً

ني على إنفاق وقتي يومي
ّ
هذا الشــعور، ويســتحث

بــني القــراءة والكتابــة وتحرير النصــوص، هي 

م. 
َ
 إلى منجٍز يشعرني بالحضور في العال

ُ
الحاجة

ا، مازلت أنجو بالكتابة من 
ً

ا وال يائس
ً

لست محبط

الخوِض في متاهات الحياة، وحمايِة نفســي من 

 
ِّ

ة، بغض
َّ

االكتئاب واملحافظِة على صحتي النفسي

النظر عن أصداِء هذه الكتابات وانقساِم مواقف 

اء حيالها. ما أجنيه من مكاســب في الكتابة 
ّ

القر

ا من قلِق 
ً
تدعونــي لالســتمرار، إذ تخفض شــيئ

 وتفشيه في 
ّ

الوجود والشعوِر املرير بضراوة الشر

ا مــن املعنى. ال أتقن 
ً
الحيــاة، وتمنح حياتي شــيئ

 مهنة في الحياة ســوى القــراءة والكتابة، إن 
َ

ة
ّ

أي

 في الحياة كما تلهمني 
ٌ

كانتا مهنة، ال يلهمني فعل

 والكتابة. 
ُ

القراءة

 ،
ً

 قيمة الكتابة في صدِقها بالتعبير عن الذات أوال

ا أكتب ما أعتقده 
ً

ــا. دائم
ً

اء ثاني
ّ

وصدِقها مع القر

ــا ولن أكتب 
ً

ــا لحظة كتابتــه، لم أكتب يوم
ً
صواب

ما أكذب به نفســي أو أخــون ضميري األخالقي 

د بإعــالن 
ّ
اء وأخدعهــم. ال أتــرد

ّ
ــل القــر

ّ
أو أضل

ر في ضــوِء الدليِل العقلي، 
ّ

قناعاتــي عندما تتغي

وأصــداِء ما أعيشــه فــي الواقع وانعكاســه على 

حياتي وحياة الناس. العقل الذي ينشغل بالتفكير 

والتأمل وإعادة النظر فــي قناعاته، وتمحيصها 

ه وال 
ُ

ب قناعات
ّ
بامتحان األسئلة الصعبة، ال تتصل

تنغلق بشكل نهائي. الضمير يفرض على صاحبه 

د في إعالن 
ّ
ه، وال يترد

ُ
أن يذعن ملا يمليه عليه عقل

ب رؤاه 
ِّ
ه من أن تكذ

َ
ا، ويحمي صاحب

ً
ما يراه صواب

ه. ال 
َ
ه وكتاباِته ومواقف

َ
ــه أحاديث

ُ
ه ومفاهيم

ُ
وأفكار

ا  على قدرة جيلي على مواكبة الواقع 
ً

أراهــن كثير

واإلصغاء لصوت املســتقبل. الواقع الذي نعيشــه 

 شــجاعة لنعلن 
َ

بحاجــة ألن نكون أنا وجيلي أكثر

ا مما نــراه من خــراب أوطاننا 
ً

لألبنــاء أن كثيــر

 منفصلة عن الواقع، 
ٌ

 عنه أيديولوجيات
ُ

املســؤول

نســجها خيــال أيديولوجيني مســكونني بأحالم 

 أنفســهم 
َ

ة، ممــن ال يعرفــون مصالح
َّ

رومانســي

يعرفــون  ال  ــا 
ً
وأحيان وأوطانهــم،  ومجتمعاتهــم 

ة وإصرار عنيد.  
ّ

بوضوح حتى ما يرفضونه بشد

 اليــوم بكتاباتنــا مهمــا كانــت 
ُ

ــر العالــم
ّ

 ال يتغي

ر بعوامل عظمى 
ّ

 شــيء من حولنا يتغي
ُّ

ها،  كل
ُ

قيمت

خــارج حدود قدراتنــا.  ال أجد لكتاباتــي وأمثالي 

ــا في إنتاج هــذه العوامــل، وإن كان 
ً

ا ملموس
ً

أثــر

ا. 
ً

 فــي تغيير الواقع فهــو محدود جد
ٌ

هنــاك تأثير

 الحضــور الجديــد لإلنســان فــي الوجود 
ُ

نمــط

ر 
ّ

 التي يتغي
َ

ــة
ّ

يدعونا إلى أن نكتشــف الديناميكي

م، وكيف أن تحــوالِت الواقع لم 
َ
على وفقهــا العال

ا نعرفه من معادالت وعوامل 
ّ
 بما كن

ً
 محكومة

ْ
تعد

 الحضور هذا 
ُ

ا لها.  نمط
ً

م تبع
َ
ر العال

ّ
ة يتغي

ّ
تقليدي

 صلة اإلنســاِن باإلنسان، واألشياِء، 
ُ

عاد فيه بناء
ُ

ي

واملعرفِة، والحقيقِة، والذاكرِة، والزماِن واملكاِن، 

ل 
ّ

واملاضي والحاضِر واملســتقبل، علــى نحو يتبد

 في الثقافات 
ً

ت راســخة
ّ
 مفاهيم ظل

ُ
فيه تعريــف

 
ٌ

 جديدة
ٌ

ة لزمــن طويل، وتحــدث والدات
َّ

البشــري

ملصاديــق وتطبيقــات العدالــة والحريــة واألمن 

ــة في الواقع 
َّ

والســالم وغيِرها مــن القيم الكوني

 هــو 
ً

 املعلوماتــي اليــوم مثــال
ُ

د، فاألمــن
ّ

املتجــد

 
ُ

ل تعريف
ّ

 لألمــن. كذلــك يتبــد
ٌ

 جديــد
ٌ

مصــداق

مفاهيــم اجتماعية واقتصادية وثقافية على وفق 

 تنتقل من 
ً

 مثــال
ُ

منطق العالــم الرقمي، فامللكية

امتالك األشــياء املادية في نمط اإلنتاج املاضي 

إلــى امتــالك األفــكار في نمــط إنتــاج املعرفة، 

 رأس املال، فينتقل من رأِس املال 
ُ

ل تعريف
ّ

ويتبــد

املــادي املتمثــِل فــي أصول ثابتــة إلــى رأِس ماٍل 

معرفــي يتمثــل في: تعليــم، ومعلومــات، وأفكار، 

ومهــارات، وبرامــج، وابتــكار، وذكاء صناعــي، 

 بناء صالت 
ُ

وهندســة جينــات، وأمثالها. إعــادة

اإلنســان بما حولــه تنتهي إلى إعــادِة إنتاج نمِط 

 مــن املتاعب املوِجعة 
ٌ

م.   واحدة
َ
وجــوِده فــي العال

ا بكتاباتي، 
ً

فــي مهنتي ككاتــب أني ال أثــق كثيــر

 قناعتي بكلماتي. املواقف 
ّ

ما أقرأ ما أكتب تهتز
ّ
كل

اء ال أعرفهــم وال يعرفوني، ولم 
ّ

الصــادرة عن قر

 بمــا أكتب. يرى 
َ

ألتِقهــم من قبل، تعيــد لي الثقة

اء الكــرام أن هــذه الكلمــات تعمل 
ّ

 القــر
ُ

بعــض

علــى خفض القلق الوجودي الذي يعيشــه الجيل 

 هذه الكلمات إلى 
ُ

الجديد خاصة. ربما يعود تأثير

ها عدة 
َ

ر كتابت
ّ

أني أكتبها بصدق وإخالص، وأكر

 ذلك ما 
ّ

 طاقتــي، ولعل
َّ

مرات إلى أن أســتنفد كل

ها 
ّ
هم يتذوقونها وكأن

ّ
اء للقول بأن

ّ
 القر

َ
يدعو بعض

 شهي.
ٌ

طعام

ــر على إيقاع 
ّ

 يتغي
َ

اب يظــن أن العالم
ّ

 بعــض الكت

ة من اكتشــاف 
ّ

 للبشــري
ُّ

كتاباته، وأن كتاباِته أهم

والبنســلني  والطائــرة  والســيارة  الكهربــاء 

ــل هــؤالء 
ّ
واالنترنيــت وغيرهــا، وأبــرز مــن يمث

 األيديولوجيات ممن تطغى فــي كتاباتهم 
ُ

ــاب
ّ

كت

 كلمة في 
َ

ــة
ّ

الوثوقيــات، وربمــا ال نقــرأ لديهم أي

 أو اليقني أو تشــكيك. 
ٍّ

كتاباتهم تكشــف عــن ظن

ر عن 
ّ

أكثر الكلمات في أحاديثهــم وكتاباتهم تعب

ا 
ً
ثقٍة مفرطة وجزٍم نهائــي، وحماٍس يصل أحيان

 الهــوس، ورفــِض اإلنصات أليــة فكرة ال 
َ

درجــة

ا 
ً
ا مبعوث

ً
ه نبي

َ
هم يرى نفس

ُ
تنطق بما يقولونه. بعض

ة. شــخصياتهم 
َّ

 إلنقاذ البشــري
ُ

أرســلته الســماء

صارمــة، إراداتهم حازمة، وعنادهم ال ينكســر. 

ــة، مهما 
َّ

يقينهم راســخ أبــدي، مواقفهــم نهائي

هــم 
َ

آراء الوقائــع  بــت 
ّ
وكذ األحــوال،  ــرت 

ّ
تغي

وشعاراتهم ورهاناتهم وأحالمهم. 

 أســمائهم الكبيرة، 
ُ

كثير من هؤالء تحميهم هالة

ج كتاباتهم 
ّ

ويلــوذون بجماعــات تحميهــم وتــرو

هــا، خاصة إن 
ُ
بشــكل واســع مهمــا كان مضمون

كانوا فــي شــبابهم فــي حضانة أحــد األحزاب 

السياسية. أية محاولة إلعادة النظر في أعمالهم 

ا لهم 
ً

جهــض قبل والدتها، بعد أن يصنعوا اســم
ُ

ت

 
َ

 حياتهــم، ويواصلــون الكتابــة
َّ

يحتمــون بــه كل

 مؤلفــات بــال غربلــة واختبــار علمــي
َ

وتكديــس
 

ألعمالهم. 

الهامش:
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ي اآلخر مع إيمان مرســال 
ّ

ي، ونصف وعي
ّ

كنت أســمعه بنصف وعي

وكتابها، أشــباح الكتاب تتخاطف من حولي ووسوسته تمأل رأسي، 

ات، واملشــي في طريق 
ّ

هــات املخفي
ّ

عــن أنانية األمومــة، وعن األم

ثن حفيداتهن من وراء ستار 
ّ

ات اللواتي يحد
ّ

الحداد، وأحزان الجد

املــوت، وعن العالــم العادي الذي نبدو على غيــر اتصال عميق به، 

كالنا. 

ع الزيت جلــد أصابعها 
ّ

فتــح اإلطــار ودحرجه بيدين متربتــني، بق

دتني، بــدأ يحســب البراغي 
ّ

ــن، وفــي الظــل، بعينيــه املجر
ّ

املغض

واملســامير التــي خرقت اإلطــار، قبــل أن يضعه في حــوض املاء، 

سمعني: 
ُ

متعمدًا أن ي

ـ أربعة بناجر.

ًا.
ّ
قال مطمئن

ص البراغي 
ّ
 قريب نخره الصدأ، وبدأ يخل

ٍّ
 ثــم أخذ باليس من رف

ة الحوض، 
ّ
مها أمامه على حاف

ّ
واملســامير واحدًا إثر اآلخر، ثم يكو

انشغلت عندها بالحديث مع نفسي، كما لو كنت أكتب: 

قلتها التجارب 
ّ
التفكير بكتاب إيمان مرســال يشــبه مناجاة روح أث

 حرف، وهي، مع ذلك، كتبت كتابًا فريدًا.
ِّ

فهي ترتجف مع كل

فت، وسألت نفسي: 
ّ

 توق

كم يصعب أن يكتب أحدنا سطرًا يقال عنه سطر فريد! 

شعل النار داخل اإلطار، 
ُ

لم أنتبه إال والرجل ي

ص أرواحنا ممــا علق بها من 
ّ
خل

ُ
دت لو أســأله عن رأيه فــي أن ن

ّ
ود

 كوم أمام 
َّ

براٍغ ومســامير، نضعهــا في أكوام صغيــرة، ونضــع كل

ى، استســخفت الفكرة ولم أســأل، 
ّ

شــعل النار بما يتبق
ُ
صاحبه، ون

من املمكن أن أرســل الســؤال إلى إيمان في الواتس، أكتب الجملة 

د، ستســتغرب حتمًا، حاملا تقرؤها، وربما 
ّ
وأضغط األيقونة بال ترد

تضحك لفكرة األرواح التي تخرقها البراغي واملسامير.

ة حسب، وحسب 
َّ

لم أكن على صلة مباشرة بإيمان، صلتي بها قرائي

ما يصادف ويقع في يدي، وال أظنها تعرفني باملقابل. كتب لي أحمد 

شــافعي، الشــاعر والروائي واملترجم، وهو صديق مشترك بيننا، 

عن رغبتها بزيارة بغداد خالل أيام، من أجل مشروع بحثي، كانت 

إيمان قد زارت بغداد ضمن وفد نسوي خالل تسعينيات الحصار ـ 

ذلك ما ستخبرني به بعد أيام، في أحد اتصاالتنا الهاتفيةـ وكانت 

رة قصيرة، اقتيد الوفد، بطريقة ما، للقاء 
ّ

ة ترتدي تنــو
ّ

وقتها صبي

خفي 
ُ

الرئيس صدام حسني، جلست في الصف األخير من القاعة ت

 ساقيها تحت تنورتها، ثم ترفع رأسها لتراه وتتأكد أنه 
ُّ

نفســها وتلم

 
ً

م، منذ ذلك الوقت، بقيت بغداد، بالنسبة لها، مدينة
ّ
هو الذي يتكل

هــا غبار الحكايــات واألخبــار املتضاربة وتــكاد تبتلعها 
ّ
 يلف

ً
بعيــدة

األســاطير، وربمــا رأتها في حلم ثقيل وغير مفهــوم من أحالمها، 

ات مكوية ونياشني. 
ّ

بأبواب عظيمة مغلقة يقف أمامها عســاكر ببز

رت برغبة إيمان في تجديد إحساســها 
ّ
فور قراءة رســالة أحمد فك

ع بها، 
ّ

باملدينة والتشب

قلت له بالحرف: 

ف، وضع بغداد مطمئن وليس ثمة ما يدعو إلى 
ّ

 بإيمان، تشــر
ً
"أهال

القلق. 

أسكن البصرة، كما تعلم، وعملي فيها،

 لو كانت التزاماتي أقل لكنت في بغداد الســتقبالها، أرجو تفضلك 

ــف صديقة أو صديقــًا ملتابعة 
ّ
بكتابــة بعض تفاصيــل الزيارة ألكل

حضورها" وحاولت االتصال به، عبر املاسنجر، لكنني لم أوفق.

في آخر النهار وصلتني منه الرسالة التالية: 

"أعرف أنك في البصرة يا صديقي، وقلت لها ذلك.

 الحاالت، دون أن 
ِّ

لكننــي قلت إن حديثها معك يكون مفيدًا فــي كل

 عناء، وأعتذر عن رداءة الشبكة عندي فلم أتمكن 
َّ

د نفســك أي
ّ

تكب

من سماع اتصالك".

علــى الفــور، اتصلت بدكتــورة صديقة، أفضل من يمكــن أن يقوم 

بواجب الضيافــة وأكثــر، وكان هاتفها مغلقًا، ســألت تميم عنها، 

بي، 
ُ

ب البنها، أخبرني أنهمــا في زيارة قصيرة لد
ّ

وهــو صديق مقر

مان عليك. بعدها اتصلت بالصديق الدكتور أحمد الزبيدي، 
ّ
ويســل

رجــل املهمــات الصعبة، ثانــي أفضل مــن يمكن أن يقــوم بواجب 

ــب باملهمــة واقتــرح، من جهتــه، إضافات 
ّ

الضيافــة وأكثــر، فرح

ت في ذهــن إيمان. بعد أيام قليلة أرســل 
ّ

وتنويعــات ال أحســبها مر

 على املاســنجر، إيمــان خارجة من 
ً

رة، صورة
ّ
لــي، في ســاعة مبك

بوابة صالة االســتقبال في مطار بغداد التــي تلوح خلفها خالية وال 

ع 
ّ

معنى للتعليمات الظاهرة على شاشــاتها، شعرها مضطرب يتوز

فــي كتلتني على جانبــي وجهها، أحكمت كمامة علــى فمها وأنفها، 

ت نظارة مســتطيلة العدسات، على 
ّ

كأنها في أول الوباء، وفوقها ثبت

ت على وسطها 
ّ
 ســفر آخر الليل، وتدل

ُ
ى تعب

ّ
ما بقي من وجهها تبد

حقيبة جلد صغيــرة بحماالت طويلة، حملت أخــرى على ظهرها، 

وسحبت وراءها أخريني متوسطتني، حمراء وسوداء. أعدت ارسال 

الصورة على الفور ألحمد شــافعي مــع جملة: "بحفظ الله ورعايته، 

إيمان تصل الديار العراقية".

 منذ ذلك النهار بدأت صفحة جديدة من عالقتي بها، 

أتصل يومًا بيوم ألطمئن عليها، 

نصت ملا تقول عن سعادتها ببغداد، وعن شعورها 
ُ
ثم بدأت أتصل أل

الذي ال مثيل له وهي تتنفس هواءها. 

ة، تقول:
ّ

 مر
ِّ

في كل

ـ دي بغداد حلوة بجد، يا لؤي.

قة ذات الروائح 
ّ

تهــا الضي
ّ

ألنهــا كانت تعيش تفاصيل املدينة، بأزق

 مكان، 
ِّ

املنزلية، وشــوارعها املتقاطعة، ومطاعمها املرميــة في كل

وتتشبع بهوائها

 ذلــك يصلنــي عبــر حديث إيمــان اليومي ونبــرة صوتها، 
ُّ

كان كل

 للحدث 
ً
دني الدكتور أحمــد بالصور، وصوال

ّ
وبعدهــا، بدقائق، يزو

ج، 
ّ

املفاجئ األهم: زيارة قبر أبي املغيث الحســني بن منصور الحال

في جانب الكرخ. 

نت 
ّ

ى بقطعــة قماش أخضــر زي
ّ

وقفــت إيمان بجــوار القبــر املغط

 بالستيكية 
ٌ

ت فوقه أصص
ّ
ف

ُ
حافتها بشــريط ذهبي مشرشــب، ص

بــورود دقيقة حمراء وصفراء، دموية االحمرار وصفارها مخضر، 

 شــعرها بمنديــل أزرق بدوائر 
ُّ

كانــت ترتدي أبســط ثيابها، وتلف

رت الصورة على شاشــة الجهاز، وتأملــت تعابير وجهها 
ّ

بيض، كب

وقــد رمــت كمامتها، مستشــعرًا املعاني التي تتنفــس تحت جلدها 

وتنبض في شــرايينها، لم يكن يعتمل في ذهنها، لحظة التصوير، 

غير مشــهد الحالج مصلوبًا في مدينة خاليــة مترامية األطراف، 

اة، كان الحزن 
ّ

تعبث الريح بخصالت شــعره األشــيب وثيابه املدم

 
ٌّ

مرتســمًا على مالمحها، والتسليم باديًا على يديها وقد احتوت كل

منهمــا األخرى، وكانت قدماهــا الحافيتان تضفيان على املشــهد 

ه، فــي الفضاء 
َّ
شــعور عزاء راســخ، تراءى لي أنني أســمع ذلك كل

ة.
َّ

األخضر املضيء وتقويساته السماوي

 اكتشــاف 
ِّ

 املدينة اكتشــاف عظيــم، مثل كل
َّ

ــرت، وقتها، بــأن
ّ
 فك

ث، من داخل املحل، عن البراغي 
ّ

عظيم آخر. كان البنجرجي يتحد

حًا للســيارات 
ّ

واملســامير، وكان يرفــع يــده، ثخينة األصابــع، ملو

مون عليه.
ّ
طلق سواقها منبهاتهم، وهم يسل

ُ
العابرة التي ي
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ومن عازفــي البيانو الذين اشــتهروا في 

العراق لتميزهــم بالعزف على هذه اآللة 

الدكتور احمد محمود احمد  (39) عاما 

من بغداد، بدأ بدراســة املوســيقى بعمر 

السادسة في مدرسة املوســيقى والباليه 

وهو ينتمي لعائلة فنية. 

م أحمد العديد من الحفالت املوسيقية 
ّ

قد

مع مدرســة املوســيقى والباليــه والفرقة 

الوطنيــة الســيمفونية العراقية، كأصغر 

عــازف صولــو عراقــي، وفــي عــروض 

البيانو املنفرد وحاز على الجائزة األولى 

ملســابقة البيانــو، التــي اقامهــا املركــز 

الثقافي الفرنســي في بغداد العام 2000 

وهو في السادسة عشرة. 

حصــل علــى منحــة لدراســة البيانو في 

فرنســا، وتــم قبولــه فــي كونســرفاتوار 

تــور فــي صــف البروفيســورة اليابانيــة 

كيكــو آبي، وقد لفتت موهبته انتباه شــني 

كوتيــه فضمته الى كونســرفاتوار باريس 

العاملــي، وفــي فتــرة إقامته في فرنســا، 

كانــت مليئة بالنشــاط املوســيقي، حيث 

حصــل علــى املركــز الثاني في مســابقة 

كلود كان الفرنســية، وعلــى املركز االول  

في مسابقة ليوبولد بيلون  العاملية للبيانو 

وحصــل على الكثير من الشــهادات منها 

دبلــوم فــي مدرســة املوســيقى والباليه 

 trinity مــن   الثانيــة  املرحلــة   وشــهادة 

college London  ، ودبلوم كونســرفاتوار 

تور ودبلوم كونســرفاتوار باريس العاملي، 

وإلــى جانــب إبداعه فــي عالــم العزف 

على البيانو، درس طب االســنان وحصل 

علــى بكالوريوس في طــب وجراحة الفم 

واالسنان وبدبلوم عالي في طب االسنان 

الوقائي مــن جامعة بغــداد وحاليا يعمل 

عــازف صولــو البيانو فــي األوركســترا 

الســيمفونية الوطنية العراقية، وأســتاذ 

آلة البيانو في مركز مصطفى الزاير .

يقــول احمــد  " الجمهــور  في العــراق له 

آذان صاغية للموسيقى بحضوره الدائم 

للحفالت املوسيقية واملسرح يمتلئ به". 

وأضاف "أنا سعيد ألني استطعت من نقل 

آلة البيانو (الشــتاروي)، وهو بيانو كبير 

جدا تابع للفرقة السيمفونية، كان مهمال 

ومتروكا فــي معهد الفنون الجميلة، وبعد 

موافقــة وزير التربية والثقافة اســتطعنا 

نقله الى املســرح الوطنــي لتقديم أعمال 

لــه ووصفه بأنــه جوهرة وأكبــر بيانو في 

العراق. 

انشــاء اوركســترا بغداد للشــباب ســنة 

2010 - 2011 وهــي االوركســترا الثانيــة 

بعد االوركســترا االولــى األم، وهي التي 

 جديــدة للفرقة الســيمفونية 
ً

تضخ دماء

الوطنية، حسب قوله. 

ــا تجربــة القيــادة االوكســترالية  
ً
مضيف

املنفــرد  العــزف  عــن  ــا 
ً
اختالف تعطــي 

وامتالكــي موهبــة اآلذن املوســيقية في 

السمع اســتطعت تشخيص األخطاء عند 

العازفني. 

دار  بنــاء  بالفعــل  نشــهد  أن  ويتمنــى 

 األوبــرا الذي تم وضع حجر االســاس له 

فقط. 

ومــن أمنياته أن يــرى كل انســان يحمل 

وأن  كهوايــة،  ويتعلمهــا  موســيقية  آلــة 

يعود درس املوســيقى باملــدارس بطريقة 

رســمية احترافية، حتى يتم الكشف على 

عدد من املواهــب في املدارس، وهذا من 

 شــأنه أن يحد من العنف وينشر السالم 

باملجتمع.

 بغداد: كاظم الزم

بعد رحلة موســيقية علمية دامــت اكثر من 

عشــر ســنوات، والذي تجول فيها في عدد 

كبير مــن دول اوربية لينقل روح املوســيقى 

توزيــع  وفــق  املتنــوع  وتراثهــا  العربيــة، 

اوركســترالي جديــد، اعتمــد مــن خاللها 

على الســاللم املوسيقية العاملية، ليستوحي 

املقامات والروح العراقية عبر آالت شرقية 

وغربية. 

قتيبــة النعيمــي والذي حاز علــى مجموعة 

كبيــرة مــن األلقــاب فــي علــم املوســيقى 

كان آخرهــا درجــة البروفســور من جامعة 

بروكســل فــي بلجيــكا يتواصل هــذه االيام 

فــي انجــاز مشــروعه املوســيقي الجديــد 

"اوركســترا اصــوات مــن بغــداد"، والــذي 

سيقدم في معهد هارمونيك بلجيكا العاملي. 

يتحدث العمــل عبر فصوله املوســيقية عن 

التاريــخ القديــم والحديث، ومــا مر به من 

حــروب وأزمــات، كمــا اســتخدم مقامات 

 الى ايقــاع الجوبي وفق رؤية 
ً
عراقية وصوال

علمية متداولة في أوروبا. 

النعيمي تحــدث لـ"الصباح" عن مشــاريعه 

سداســية  تقديــم  فــي  "أتواصــل  ليقــول 

موســيقية لآلالت مثــل الكمان- والتشــيلو- 

والكالرنيت- والبيانو، والتي تســلط الضوء 

علــى الرقصات العراقيــة القديمة إليصال 

هويــة العــراق وتراثــه، فقــد كان املســتمع 

املوســيقى  الــى  يســتمع  قديمــا  الغربــي 

العراقيــة، واآلن جاء دورنا في ايصالها من 

أجل تطبيقها وعزفها في طريقه عاملية". 

واضاف النعيمي كما قدمت العام 2022 في 

مسرح افالجيه العاملي اروكسترا موسيقية 

تحت اســم "الساخر"، والذي حضرها اكثر 

من 1600 شخص وشارك فيها 14 عازفا". 

كذلك اســتعد إلقامة ورش عمل بغية إقامة 

مؤتمــر علمي فــي شــهر نيســان املقبل في 

األكاديميــة العاملية في بلجيــكا بغية احياء 

املوسيقى العراقية والعربية، وهذه املبادرة 

 أول محاولة ملوسيقي عراقي  للمشاركة. 
ُّ

تعد

وتابع أتمنى للموسيقى العراقية أن تتواصل 

العامليــة عبــر  الــى  للوصــول  فــي ســعيها 

اعتماد املناهج العامليــة وهي دعوة للكليات 

ومعاهــد الفنــون الجميلــة بتفعيــل دروس 

املوســيقى، كذلــك إعــادة درس املوســيقى 

 في مدارس الصغار فالعراق روح موســيقية

 ال تنتهي.

عودة األغاني القديمة إلى الواجهة، أصبحت ظاهرة تتعدى اإلطار 

املحلــي، إنما هي ظاهرة عاملية، نجدها في البلدان العربية وكذلك 

في العالــم الغربي، من خالل البرامــج واملهرجانات، وبث االغاني 

القديمة على مواقع التواصل االجتماعي "السوشــل ميديا"، واعادة 

تســجيلها وتقديمهــا بتوزيــع جديــد، وعمل األفــالم الســينمائية 

والوثائقيــة واألعمــال الدرامية عن حياة نجوم الغناء في الســابق، 

وهناك من يحلو له تسميته بـ "الزمن  الجميل".

مناقشــة هذه الظاهــرة تصب في جدولني، أولــه القيمة الفنية إلى 

هــذه االغاني من حيث الــكالم املوزون واملعبــر، واأللحان الجميلة 

املركبة، والتي تكشــف عن مفاتنها للســامع عبر الجمل املوسيقية، 

وبراعــة ملحنها باالنتقــاالت النغمية العذبة، والتــي تنم عن عقلية 

موســيقية متفردة بموهبتها، هذا فضــال عن الصوت املؤدي، الذي 

يضفــي علــى الكالم واللحــن جمــاال مضاعفا، فيزيد مــن توهجه 

ويالمس املشــاعر بتنويعات عذوبته وجماله، وهو يتنقل بني القرار 

والجواب كفراشــة تحلق بــني أزاهير النغم بخفة ورشــاقة، وتترك 

املستمع بنشوة الطرب، لتنتزع منه آيات االعجاب وتثير الشجن في 

داخله.

فقد كانت االغنية آنذاك، خطابا جماليا ذوقيا وجدانيا ال يدخل هذا 

املضمار، إال من تســلح باملوهبة والجمال االخــاذ وهناك رقابة من 

مؤسسات الدولة على نوعية ما يطرح، وهي لجنة فحص النصوص 

وااللحان واالصوات، مهمة هذه اللجنة تكون مثل السيطرة النوعية 

علــى االغاني، مكونة من كبار املوســيقيني وامللحنني والشــعراء، ال 

تســمح بمرور الغناء الهابــط والخادش للحياء الــى املجتمع، تأخذ 

اللجنــة علــى عاتقها مهمة رفع مســتوى الذوق العــام، لذلك أغلب 

أغانــي الزمن املاضــي، هي ذات قيمــة ذوقية وتتوافــر على جميع 

العناصر االبداعية ويمكن سماعها في كل حني ووقت.

اما الجانــب االخر من اســتمتاعنا باالغاني القديمــة، فهو يرتبط 

بخاليــا الدماغ وافرازاتهــا، أي هو جانب فســلجي علمي بعيد عن 

التفسير الثقافي والنقد الفني!.

الــكل يعرف أن للموســيقى واألغاني التأثير العميق على مشــاعرنا 

االنســانية، وقد اظهرت الدراسات الحديثة ان لهذه االغاني تاثيرا 

على مشــاعرنا، كون الدماغ يربطنا باملوســيقى، التي سمعناها في 

فترة املراهقة أكثر من أي شيء نسمعه كبالغني وهو رابط ال يضعف 

musical nostal-  عع تقــدم العمر، يعرف ذلك بالحنني املوســيقي "

gia " الذي ال يقتصر على كونه ظاهرة ثقافية فحسب، بل هو سلوك 

دماغي عصبي.

كما اظهرت الدراســات لصور الدماغ أن سماعنا الغنيتنا املفضلة 

يحــرض مناطق الســعادة فــي الدمــاغ، فتقــوم بافــراز دفقة من 

الدوبامــني والســيروتومني وعناصر كيمائية أخرى تعطي الشــعور 

الجيد واملريح.

فكلمــا زاد حبنــا الغنيــة معينة يزداد نشــاط العناصــر الكيمائية 

وتكافئنا بالشعور بالسعادة.

من هذا الشعور يستقي البعض قولهم بأن املوسيقى هي كاملخدرات 

في نشوتها.

لذا فإن الحنني الى االغاني القديمة واالستمتاع بسماعها ال يقتصر 

كونها أكثر قيمة ورصانة من الغناء الحديث، انما يرتبط ذلك بانها 

توغلــت في دواخلنا ومشــاعرنا ولهــا ارتباطاتها في عمــل الدماغ، 

بمعنى أن لألغاني تأثيرا على املشاعر والعقل معًا.   

االذن تعشق

 

 بغداد: ضياء األسدي 

واملوســيقار العراقــي يوســف عبــاس الــذي دخل 

مضمــار تأليــف املوســيقى التصويرية من أوســع 

أبواب الجمال، استطاع أن يقترب أكثر من إشراك 

املشــاهد داخــل الحبكــة الدراميــة املتكاملة، من 

حيث خلق مناورة موسيقية متصاعدة، تتزامن مع 

كل حركة في املشهد وانتقالة عني الكاميرا.

وبعــد نجاحــه فــي وضــع املوســيقى التصويريــة 

للمسلســل العراقي "وطن"، الذي عرض في شــهر 

رمضــال الفائت، يعــود الينــا في وضع موســيقى 

مسلســل "بغــداد الجديــدة" للمخرج مهنــد حيال 

واملؤلــف مصطفى كاظم، والذي ما زال يعرض في 

شــهر رمضان املبارك، لينهمك في وضع موسيقى 

ا ال مناص من 
ً

ا ســمعي
ً

تصويريــة منحت العمل بعد

وضع عالمات اإلعجاب فيه ونحن نشــاهد حلقاته 

األولى.

 لـ"الصباح" أن حنكة املخرج 
ّ

املوســيقار عباس بني

وفكرة املؤلف اســتطاعتا أن تمنحاني حرية كبيرة 

في وضع املوســيقى التصويرية لهــذا العمل، الذي 

يدور حول شــخصية أســتاذ جامعي يدخل السجن 

بتهمــة ملفقــة، ليخــرج منه بشــكل آخر ال تشــبه 

 من أن نضع موسيقى 
ّ

شخصيته، ومن هنا كان ال بد

مختلفة من ناحيتي اآلالت والتأليف".

مضيفا ان" العمل املوسيقي في النص كان يجب أن 

يتواءم مع نظرة البطل للعالم ولألشــخاص الذين 

يشــاركونه الحــدث، لذلك اخترت آالٍت موســيقية 

ر عن األحداث ذات 
ّ

صولو مع آالت اوركســترا، تعب

النظرة الشاملة في النص".

منوهــا بأنــه اســتخدم آالٍت شــبه منقرضــة، ولم 

يســبق لها أن تســجل في عمل فنــي ودرامي، مبينا 

أن" اآللة األولى اسمها (بالي تنبور)، وكانت تعزف 

بالريشة، لكنها كانت تعزف قبال بواسطة القوس، 

فاســتطعت مــن اســترجاع العزف بالقــوس، لكي 

نظهر حاالت الحزن والشــجن بالعمل، وهذه اآللة 

خير من تجســد ذلك"، مشــددا على أنه اســتخدم 

آالٍت مختلفة لعازفني من كرواتيا وليتوانيا، فضال 

عن مجاميع من مصر ولبنان أسهموا بتشكيل هذا 

العمــل االوركســترالي ما جعــل هناك غــزارة في 

الصوت املنتج".

وعلــى صعيــد الســاحة العربيــة، اســتطاع عباس 

الذي شــارك خــالل هــذا املوســم الرمضاني من 

وضع املوســيقى للمسلســل املصري "تلت التالتة"، 

بطولــة النجمــة غادة عبدالــرازق ان يضــع قدمه 

مع كبار املؤلفني املوســيقيني في املجال املوســيقى 

التصويرية، إذ قــال:" املوســيقى التصويرية نابعة 

مــن فكــرة التأليــف أساســا، لذلــك أن كل تأليف 

ملشهد يعد قطعة موســيقية بحد ذاتها، لكن الفرق 

هنــا انها توضع على الصورة وتســير مــع الحدث، 

واعتبــر صناعة املوســيقى التصويرية هــي تأليفا 

كامال".
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أحكم  أن  بالغا  تأثيرا  يؤثر  نعم،  الجميل:  سيار 

رؤية  وأضفى  وتقنياته  بآلياته  العمل  الباحث 

جديدة من خالله على " املوضوع " الذي يعالجه، 

تجربته  تتطور  بالباحث  العمر  يتقدم  وكلما 

وتعظم قوته في طبيعة قراءة التاريخ، خصوصا 

علوم  من  البراهني  استدعاء  في  ذكيا  كان  إن 

أخرى يتمكن فيها. 

ولكن  معينة،  انطالق  نقطة  من  يبدأ  البحث  إن 

كلما  املتبع  املنهج  خالل  من  املوضوع  زخر  كلما 

نجح الباحث في استحصال نتائج البحث اكبر، 

لكل  ورؤيته،  وأسلوبه  تقنياته  في  نجح  وكلما 

األبعاد املتاحة أمامه، كلما نجح في حصوله على 

استنتاجات له، فنتائج البحث شيء واستنتاجات 

الباحث شيء آخر! أان اي " منهج " من املناهج 

ال  اليوم  حتى  العالم  في  توالدت  والتي  املتبعة 

وتتطور،  تتحرك  إنها  بل  ثابتة،  تكون  أن  يمكنها 

ان يالحقها من خالل من سبقه  للباحث  فالبد 

من املؤرخني، كل حسب منهجه واسلوبه.

أي  الباحث،  يلزم  ال  منهج  أي  تبني  فإن  وعليه، 

عليه  ينبغي  بل  له،  سجنًا  ذلك  يكون  أن  باحث 

التحرر لالستفادة من مناهج اخرى، وربما كان 

ذلك عند من صقلته السنوات والتجارب، فيبدو 

ناجحا في اعماله وقد ترى جموعا من الباحثني 

يبدأ حياته العلمية وينتهي منها، وهو قالب جامد 

ال يعرف غير ما تعلمه في بواكير ايامه. 

واحــدا،  خلال  عزيزي  يا  تقل  ال  الجميل:  سيار 

فقد ابتلي العراق بحزمة واسعة وركام كبير من 

الخلل في مختلف البنى، بحيث تجد االنساق غير 

السيما  العشرين،  القرن  طوال  ابدا  مستقيمة 

أن  وأعتقد  املعاصر،  العراق  تاريخ  عالجنا  إن 

العراق منذ  تعاقبت في  التي  السياسية  األنظمة 

بآخر  أو  بشكل  كانت   2003 وحتى   1909 العام 

للنظام االجتماعي، الذي كثرت في بنيته  نتاجًا 

تضادد  التي  النقائض  من  املزيد  املعاصرة 

جد،  عن  أبا  متوارث  وأغلبها  االخرى،  إحداها 

فانتجت  مضت،  ازمنة  وترسبات  بقايا  انها  اي 

عبرت  سياسية  انظمة  االجتماعية،  البنية  تلك 

مفضوح،  بشكل  االجتماعي  النظام  أوضاع  عن 

والتنظيمات  واالحــزاب  التجمعات  خالل  من 

واملؤسسات.

بني  انبثق  قد  اجتماعيا  عقدا  أن  أجد  لم  وعليه 

دولة ومجتمع! ربما نجح رجال التأسيس االوائل 

لم  ولكن  املجتمع،  تخدم  مؤسسات  خلق  في 

القرن  في  العراق  حكم  سياسي  نظام  اي  أجد 

العشرين قد نجح في أن يطور النظام االجتماعي 

تطويرا حقيقيا، بل وجدت أن العهود الجمهورية 

حكم  أو  االحادية  الحزبية  أو  منها  العسكرية 

املجتمع  جعلت  قد  والقرابة،  والعائلة  العشيرة 

بأسره بني فكيها ومطوقًا بيد السلطة املرعبة!. 

الليبرالية  سواء  قاطبة،  السياسية  االحزاب  اما 

الراديكالية  أو  والشوفينية  القومية  أو  التقليدية 

واليسارية، فكلها حملت االنقسام في ارحامها، 

وكلها انشقت على بعضها، وكلها ادعت الوطنية، 

وكأن الوطنية العراقية ألبسة ينبغي أن يحتكرها 

تغدو  الوطني"   " تسمية  أن  أو  ذاك،  دون  هذا 

حقيقة في االذهان! ومن املؤسف أن أجد أغلب 

والتنظيمات  االحـــزاب  تــاريــخ  درســـوا  الــذيــن 

السياسية يستسلمون ملا يقوله زعماء االحزاب، 

من دون التعمق في الدواخل وتشريح مقول القول 

وتفكيك خطاباته وكشف زيف بياناتهم ومعرفة 

الوطنية  باسم  الجميع  ارتكبها  التي  االخطاء، 

املصالح  معرفة  ودون  التقدمية،  أو  القومية  أو 

والسعي  والجهوية  والفئوية  والشخصية  االنوية 

نحو السلطة واملناصب بأي ثمن كان. 

ويحفل  مستتر،  لخلل  يؤشر  ــد  واح مثل  هــذا 

تاريخنا العراقي املعاصر بأمثاله إلى حد مفرط.

فكرة  بهيمنة  يتمثل  مجتمعنا  في  االخر  الخلل 

مشاعر  على  معينة  ايديولوجية  أو  عقيدة  أو 

العظم،  حــتــى  الــخــلــل  يــعــالــج  ــن  م ــف  ــواط وع

يزينه  أو  عنه  الــطــرف  يغض  أو  فــيــتــجــاوزه 

لالخرين بالبهتان، فالقومي ال يدين التجاوزات 

الشوفينية، وهناك من يدافع عن امللكية اكثر من 

امللك نفسه، بالرغم من قناعتي ان العهد امللكي 

برغم اخطائه يعد هو االفضل تاريخيا باملقارنة 

عسكرية،  جمهورية  أنظمة  من  أعقبه  ما  مع 

الرئيس الحكم ألخيه، وورث  ث فيها 
ّ

فمثال..  ور

وهناك  نائبه..  وهو  لقريبه  الحكم  آخر  رئيس 

يعترفون  ال  الذين  واليساريون،  الراديكاليون 

حتى اليوم بأخطائهم.

بأخطائهم  االعتراف  عليهم  يصعب  العراقيون 

حتى املوت.. هكذا تربوا في نظام اجتماعي معقد 

ومركب جدا، مع بقايا مواريث متصادمة دوما. 

في  العراق  من  ليجعل  البعض،  يخالفني  ربما 

بعمى  مصاب  ألنه  معه  والحق  فردوسا،  املاضي 

أو  االعماق  ــراءة  ق باستطاعته  وليس  ــوان  االل

أو  املقارن،  التاريخ  قــراءة  على  قدرته  انعدام 

زمن  منذ  ودفنت  رحلت  ايديولوجية  باية  إيمانه 

طويل.

األخطاء  أكبر  من  فإن  وذاك،  هذا  عن  فضال 

بالشعارات  العراقيني  إيمان  هو  مورست  التي 

الوهمية وترديدها، من دون التفكير في واقعيتها 

سياسي  مخيال  صناعة  كونها  رومانسيتها،  أو 

هذا  رحيل  حــال  مباشرة  تموت  وظيفتها  وأن 

النظام أو ذاك.. ربما كان ذلك من قبيل الخوف، 

ولكن أن تصل إلى مستوى النخب املثقفة، فهذا 

دليل افالس تاريخي فاضح! وهذا سياق عرفته 

مرت  التي  السياسية  العهود  كل  على  وخبرته 

االجيال،  سالسل  ضمن  تورث  وهي  بالعراق، 

كما اشرت بالتفصيل إلى ذلك في كتابي" نظرية 

األجيال".

بشأن  البت  في  القول  استطيع  ال  الجميل:  سيار 

أو  معادية  إنها  اقــول  كي  العراقية  جغرافيتنا 

مضادة لبعضها، ربما كانت جغرافيتنا االقليمية 

كذلك بل وأكثر ضراوة، إذ إن العراق منفذه على 

ان  الصعوبة  من  وان  وحجمه،  يستقيم  ال  البحر 

موقعه  أن  حني  في  محيطه،  مع  عالقته  تتوازن 

دوليًا هو في مركز العالم في املاضي والحاضر 

واآلتي، ولكن مقارنة بغيرنا، السيما أن تجربتي 

وبشرية  تضاريسية  متنوعة  جغرافيات  مــع 

واقتصادية وسوسيولوجية وثقافية، وبالذات في 

الدول املركبة، تنفي بأن جغرافيتنا كانت معادية 

وجود  قبل  ة 
ّ

مركب كونها  من  بالرغم  لنفسها 

نة من 
ّ

البريطانيني 1914 - 1918 وهي كانت مكو

ثالث واليات عثمانية، ولكن تراصها الجغرافي 

االقليمية، فضال عن  التحديات  ازاء  كان عائقا 

املسالك  خالل  من  االقتصادية  القوة  صناعة 

والفرات  دجلة  عبر  والبحرية  والنهرية  البرية 

وشط العرب والخليج. 

من  البعض  عند  ــادت  س قد  خاطئة  فكرة  إن 

هو  املعاصر  العراق  أن  بادعائهم  العراقيني 

التاريخية  الحقيقة  ولكن  بريطانية"،  "صناعة 

هو  العراق  ان  سنة،  الف  من  اكثر  منذ  تثبت 

حاصل جمع ارض السواد جنوبا وبالد الجزيرة 

وواسطة  شماال  موزوبوتيميا)  (اي:  الفراتية 

العقد هي بغداد.  

ان  بل  وجغرافيته،  العراق  في  ليست  املشكلة  إن 

 طرف 
ّ

املعضلة هي في العراقيني وتاريخهم، فكل

له تاريخه الذي يعتز به وينكل باالخر، بل ويدافع 

عن تاريخه باستماتة بالغة، هنا يتبادر السؤال: 

تاريخهم  على  متفقني  غير  العراقيون  كان  اذا 

في  مشتركني  بناة  سيكونون  فكيف  ورموزهم، 

بناء حاضرهم ومستقبلهم؟ املشكلة االخرى في 

الوردي  علي  بثنائية  ليس  مجتمعهم  تصنيفات 

بني البدو والحضر، بل في ثالثيته املتصارعة بني 

املدينة والريف والبادية، وما لذلك من مشكالت 

حاربتها  والتي  العشائر،  مشكلة  مثل  مستعصية 

من  باعتبارها  سذاجة   
ّ

بكل الجمهورية  االنظمة 

راسخ  وجودها  أن  تبني  ولكن  امللكية،  مخلفات 

فالبد  وسيبقى  القدم،  منذ  املجتمع  اعماق  في 

على  اعتمد  السابق  النظام  إن  بل  تحييده،  من 

العشائر بتغيير بعض اعرافها لتكون نصيرا له، 

مشكلة  عن  ناهيكم  املجتمع،  في  قيمتها  ه 
ّ

فشو

وهي  البتة،  له  غ 
ّ

مسو ال  بشكل  مؤخرا  تفاقمت 

كما  مستفحلة  تكن  لم  التي  الطائفية  املشكلة 

املجتمع  في  تأججت  بل  مثال،  لبنان  مجتمع  هو 

انها  وقناعتي  قوته،  لتنهك  الحقا  العراقي 

ستختفي مع مضي السنني لدى االجيال القادمة.

العراقية  الــبــيــئــات  ــني  ب جــهــوي  ـــراع  ص ثــمــة 

وخصوصا عندما يعتمد اي نظام سياسي حاكم 

بفرض ارادة جهة ما أو عشيرة ما أو طائفة ما 

على العراق كله، فمن الجنون تغييب واقصاء أي 

طرف واية ثقافة واية شرائح وعليه، فال يستقيم 

منسجم  غير  تركه  وان  بتجانسه  اال  العراق 

سيأخذه إلى مستقبل مظلم. 

اي  ــرن  اق أن  البتة  أستطيع  ال  الجميل:  سيار 

القدم  لكرة  العراق  منتخب  يحرزه  عارم  فرح 

فذلك  الناس،  حد 
ّ

وتو الوطنية  الفكرة  بانتصار 

لكل  جمعية  تبدو  عاطفة  ومجرد  جمعي  تعبير 

اي  أو  عراقي  كل  أن  املشكلة  ولكن  العراقيني، 

طرف عراقي يعلمنا بأنه محتكر للعراق لنفسه، 

متنوع  العراق  أن  سماعه  من  بالرغم  فقط، 

عرقيا ودينيا ومذهبيا وثقافيا. 

أن اي طرف عراقي يسعى للسلطة ليتكلم باسم 

بعيدة  وتفكيره  واسلوبه  طريقته  ولكن  الوطنية، 

جدا عن مفهوم الوطنية واملواطنة. 

حتى  العشرين  القرن  في  الثالثينيات  ومنذ 

اماتة  على  االيديولوجيات  عملت  هــذا،  يومنا 

اساليب  وهناك  العراق،  في  وطني  مشروع  اي 

ديماغوجية اتبعت سواء باسم الوحدة القومية، 

أو باسم الحرية أو باسم االشتراكية، أو بتوظيف 

مسميات ال حصر لها لدى كل نظام سياسي افرغ 

املجتمع من قوته الفاعلة واغراقه باالوهام. 

متنوعة  االرض  وجــه  على  عديدة  امــم  هناك 

االديان واالعراق والثقافات، ولكن لها مواثيقها 

االيديولوجيات  كــل  فــوق  تعلو  التي  الوطنية 

واملعتقدات والثقافات.  

طوال  ازمنة  منذ  فيها  أعيش  التي  كندا  في  هنا 

 
ّ

اكثر من 216 ثقافة متنوعة يمارسها السكان، كل

في مجاله وال يمكن ان يتدخل احد بشأن االخر، 

فالقانون يضمن كل الحقوق، وال يمكن ان ينحاز 

واال  االطــراف،  من  طرف  اي  إلى  الحكم  نظام 

ل عاجال ام آجال. 
ّ

فإن كارثة ستح

طبقة  قبل  من  مشكالته  تعالج  ال  الــعــراق  ان 

من  حتى  وال  دين،  رجال  قبل  من  وال  سياسية، 

فئات  قبل  من  وال   " "مثقفة  بـ  أسموها  نخب 

معينة، وال قوة مسلحة. 

إن عالجه بأيدي من يقوده سياسيا إلى شاطئ 

وحزم  بقوة  وتطبيقه  القانون  بفرض  الحياة 

 االعراف السيئة، وضرورة فصل 
ّ

بمعزل عن كل

ووضع  قاطبة،  ومرافقها  الــدولــة  عن  الدين 

املناسب مهما كان  املكان  املناسب في  الشخص 

نوعه أو عرقه أو جهته أو دينه أو مذهبه.. واملرور 

صرف،  وطني  مشروع  لبدء  تأهيلية  مرحلة  في 

يعتني أوال واخيرا بالوعي والتربية والتعليم وبناء 

ستسلك  القادمة  االجيال  أن   
ٌ

واثق وأنا  الحياة، 

هذا الطريق مهما طال الزمن. 

2003

سيار الجميل: مرة اخرى اعيد القول بأن النخب 

تفعل  ان  باستطاعتها  ليس  املثقفة  أو  السياسية 

شيئا ازاء الكهنوت املسيطر على الحياة، والذي 

يقودنا إلى الجحيم، كونه ال يعرف فن السياسة 

وليس له اي خزين معرفة وال اية خبرات عملية، 

فهو معطل للحياة وتقدمها. 

منعزلة  وذاك  هذا  من  نسبة  لديها  التي  النخب 

صناعة  ألن  مهمشة،  أو  الشتات  في  دة 
ّ

مشر أو 

افراد  وربما  احزاب  من  عليها  مستحوذ  القرار 

والعالقات  والسياسة  االدارة  في  فشلهم  ثبت 

واالصالح.

حكم  نظام  اي  في  القوى  مراكز  تتعدد  عندما 

البالد للفشل مرة بعد اخرى، وال تقل  سيعرض 

بدليل  ديمقراطية،  تجربة  يبني  العراق  إن  لي 

سيادة طبقة سياسية معينة على دست الحكم. 

الفوضى  باستشراء  يتمثل  اليوم  السائد  ان 

قد  الحريات  من  مساحة  أن  صحيح  السياسية، 

القمع  حيث  السابق  النظام  انهيار  بعد  توفرت 

العراق  خــرج  نفسه  بالوقت  ولكن  والــخــوف، 

سياسيا  فراغا  يعيش  وهو  احتالل،  خالل  من 

فيها  سادت  ازمنة  من  املجتمع  وخرج  وفكريا، 

يعيش  أن   
ُ

طالبت وكم  والحصارات،  الحروب 

مرحلة نقاهة ضمن طور انتقالي لخمس سنوات 

ولكن  املؤسسات..  فيه  تتشكل  حتى  االقــل  على 

إلى  داخلية  هيمنة  من  العراق  انتقل  لالسف 

من  بدائل  على  يتوفر  ولم  عليه  الخارج  هيمنة 

بعيد  التاريخي  وعيهم  لهم  حقيقيني  بناة  قادة 

عام   
ُ

قلت بحيث  التناقضات  سادت  بل  الرؤية، 

اي  بصيغة  سريع  دستور  اصدار  منتقدا   2005

يحمل  "دستور  بـ  ووصفته  متحزب  سياسي  بيان 

تابوت العراق" !

السؤال:  ما حاجتنا االن بعد مرور 20 سنة على 

حدة 
ّ

مو كلمة  إلــى  بحاجة  العراقيون  ؟   2003

التناقضات  كــل  عــن  بعيدا  عليها  يجتمعون 

والخطايا، العراقيون بحاجة ماسة إلى ان يكونوا 

كتلة واحدة بوجه األعاصير القادمة.. العراقيون 

ونزيهة  ومخلصة  ذكية  قيادة  إلى  ماسة  بحاجة 

تقف على مسافة واحدة من الجميع .. العراقيون 

اال  يفكر  ال  مستقر  آمن  وطن  إلى  اكيدة  بحاجة 

بنفسه أوال وأخيرا، وبعيدا عن تدخالت اآلخرين 

ووصاياتهم واجندتهم.. فهل سنشهد ذلك يوما؟

إنها رسالة متواضعة ارسلها ملن يهمه أمر العراق 

والعراقيني أوال وأخيرا.. 

في  حياتي  من  سنة   50 امضيت  الجميل:  سيار 

مع  واملعاصر  الحديث  الــعــراق  تــاريــخ  قـــراءة 

قراءة معمقة لتواريخ مجتمعات الشرق االوسط 

مضامني  ومتبادال  مقارنا  ادراكا  وأدرك  ودوله، 

الحاضر وزواياه ومشكالته املعقدة، وقلت مرارا 

وصعبا  ثقيال  تاريخا  يمتلك  نفسه  العراق  بأن 

بامتالك  اال  حاضره  معرفة  يمكن  ال  ومعقدا، 

رؤيتك  تحدد  ان  يمكن  وال  التاريخية،  ناصيته 

الخزين  ذلك  استيعاب  دون  من  له  املستقبلية 

الصعب وربما تقابلك مفاجآت ليست بالحساب 

ابدا. 

كان  الــذي  نفقه  من  سيخرج  العراق  أن  أتوقع 

ل عندي بأن عقارب ساعة 
ّ

مظلما، فاملتغيرات تد

نحو  ستتحرك  ولكنها  متوقفة  كانت  الــعــراق 

االمام ال الخلف كما كانت سابقا!

أتوقع ان العراق سيكون امام مفترق طرق صعبة 

نخب  ووالدة  جديد  جيل  بصعود  الــعــام،  هــذا 

دوما  أطرحها  باسئلة  تخوفاتي  ولكن  جديدة، 

على نفسي، اذ لدي رؤية واضحة ملستقبل العراق 

من خالل تموجات االحداث الجارية ومتغيرات 

عنها  اكشف  ال  دعني  ولكن   ، االوســط  الشرق 

اآلن، اذ احتفظ بها لنفسي .. ال أقول إال أن يحمي 

الله العراق، وأن يبدأ خارطة طريقه على خطى 

جديدة. 
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ويتبارى هؤالء في أيهم أكثر ضجيجًا وأعلى 

صوتا، وأشد جذبًا.

ويؤكد مواطنون فــي مناطق عدة في بغداد، 

أن ”مناطقهــم الســكنية، قــد تحولــت بكل 

تصنيفاتها إلى ســوق تستقطب كل أصحاب 

هــذه  باتــت  وبالتالــي  الصغيــرة،  املهــن 

الســيارات في تجوالهــا على مــدار النهار، 

تتسبب بضجيج وازعاجات ال تنقطع وحولت 

األحياء واملناطق السكنية إلى جحيم ال يطاق 

مع التنبيه، إلى أن الكثير من جرائم السرقة 

والخطــف وقعت جــراء تواجد هــؤالء، فهم 

خطر أمني ويتسببون بالكثير من الحوادث، 

وافتعــال  التحــرش  حــاالت  إلــى  إضافــة 

النزاعات، والتسبب بزحام مروري، خاصة 

في الشــوارع الضيقة، فهذه األسواق املتنقلة 

تقطع الطريق وال تترك مجاال للمرور“.

وتابعوا: أن ”هذه الظاهرة أساســها خدمات 

بيــع أســطوانات غــاز الطبــخ للمواطنــني، 

وهــؤالء اجبروا في وقت ما، على اســتخدام 

 من 
ً
املوســيقى فــي التنبيــه ملرورهــم بــدال

الطــرق على أســطوانات الغــاز، ومن هؤالء 

بــني  بيــع الخضــراوات  انتشــرت ظاهــرة 

املناطق الســكنية، ومن بعدهــا صار الباعة 

بمختلف صنوفهم يغزون املناطق السكنية، 

ويتسببون بضجيج مفزع ال ينقطع“.

”القانــون  أن  القانــون  فــي  خبــراء  ويــرى 

العراقي يجــرم الضجيج واإلزعاج“، داعني 

إلى ”تســيير دوريات شــرطة فــي كل قاطع 

ترصد هذه الظاهرة وتمنع حدوثها، ال سيما 

أن القضيــة ال تتعلــق فقط برفاهيــة العيش 

واملظهــر الســكني الحضــاري فقــط، وإنما 

تتصل بهيبة القانون والدولة وبمنع الجريمة 

أيضا، وتنظيم الحياة اليومية للمواطنني“.

ويقــول الكاتــب ســعيد حســني: إن ”ظاهرة 

الباعــة املتجولــني واالعــالن عــن ســلعهم 

وفوضــى  وضجيــج  عاليــة  بأصــوات 

الســليم  الــذوق  عــن  بعيــدة  عارمــة، 

عنــد  خصوصــا  اآلذان،  منهــا  وتهــرب 

عاليــة بنبــرات  الصــوت  مكبــرات   وضــع 

ومستمرة“.

وبشأن أسباب شــيوع هذه الظاهرة، اوضح 

حسني أن ”من ضمن ذلك إهمال املسؤولني، 

وغيــاب ذوق البائــع“، الفتــا الــى أن ”بعض 

الباعــة املتجولــني من ضعــاف النفوس بني 

األزقــة واملناطق الســكنية اســتغل البيع من 

أجل السرقة واالحتيال على املنازل“.

من جانبهــا، بينت ميس مهــدي أن ”التلوث 

السمعي الذي يســببه الباعة املتجولون بات 

مصدر ازعاج رئيس، يوقــظ األطفال وكبار 

الســن باكرًا، كما أنــه يقلق راحتهــم ويؤثر 

سلبًا في صحتهم النفسية، وهو يمثل اعتداء 

على الخصوصية“.

واضافــت أنــه ”هــذه الظاهرة لــم تقتصر 

علــى من يســترزق منهــا في بيــع منتجات، 

بل كثــرت فئة من الذين يأخــذون (العتيق) 

مقابل اعطاء املــال ألصحابها او تبادلها مع 

منتجات جديــدة، فهل هــؤالء بحاجة للمال 

حقــًا أم أنهم مــراؤون؟ وإن هــذه الظاهرة 

مــن الصعب الســيطرة عليها، وفي انتشــار 

مســتمر في معظــم مناطــق بغــداد، وحتى 

املحافظات وبكثــرة في املناطق الشــعبية“، 

مطالبــة الجهات املختصــة بالنظر في هذه 

 املشــكلة وإيجاد حل شــامل لها يحد او يقلل

منها“.

فقــال:  الحمدانــي،  حســني  املواطــن  أمــا 

التــي  العارمــة  الفوضــى  إلــى  ”أضيفــت 

الفواكــه  باعــة  أصــوات  الشــوارع،  تســود 

والخضراوات واملاء واسطوانات غاز الطعام 

وغيرها، بمكبرات صــوت مزعجة يتجولون 

بــني األزقــة“، عــادا إياهــا ”ظاهــرة غيــر 

حضارية تسببت في الكثير من االزعاجات“.

معالجتهــا  ”طــرق  أن  الحمدانــي  وأكــد 

القوانــني،  مــن  الكثيــر  لتفعيــل  تحتــاج 

محــال  وجــود  منــع  أهميــة  عــن   
ً
فضــال

 الحــدادة والنجــارة وغيرهــا فــي األحيــاء

 السكنية“.

   في رســالة تلقتهــا ”الباب املفتــوح“ من تجار 

ومســتوردي القطــاع الخــاص يناشــدون فيهــا 

البنك املركــزي، اذ يعانون مــن تأخر الحواالت 

البنكية عبر املنصــة االلكترونية للبنك املركزي 

لفترة طويلــة، حيث يقومــون بإيــداع املبالغ في 

املصارف، وال يحصلون على سويفت الحوالة، إال 

بعد مرور 21 يوما. 

وهــذا يتســبب في اربــاك العمل التجاري وشــح 

البضائــع فــي الســوق، وأشــاروا في رســالتهم 

إلــى أن مخلصي الجمــرك في املينــاء يتعاملون 

بالدوالر كأجــور ”أرضيات“ للشــركات الناقلة، 

إضافة الى أجور امليناء، وهذا يحتم علينا شراء 

الدوالر بســعر الســوق وليس بالســعر الرسمي، 

بحســب الجمركــي،  التخليــص  اجــور   لدفــع 

 قولهم. 

لذا يناشــدون الجهة املســؤولة بتفعيل الحواالت 

الداخلية للدوالر ما بني شركات القطاع الخاص 

لتجنب التالعب.

  ناشــدت  مجموعة مــن الخريجــني املتميزين 

الثالثــة األوائل على االقســام دفعــة العام 2022 

واملشمولني بقانون 67 لســنة 2017 عنهم فاطمة 

جمال عبر ”الباب املفتوح“، رئيس الوزراء محمد 

شياع السوداني ورئيس مجلس الخدمة االتحادي 

محمــود التميمــي ووزيــر املاليــة طيف ســامي، 

للموافقــة علــى إعــادة توزيــع وتدويــر الفائض 

من الدرجــات الوظيفية املســتحدثة املخصصة 

لألوائــل وحملــة الشــهادات العليــا، التــي يبلــغ 

عددها 31.321، ال سيما أنهم لم يسعفهم الوقت 

 إلصدار ”الكودات“ وشــمولهم بالتعيني مع أوائل

الدفعات.

االلكترونيــة  االســتمارة  غلــق  انتهــاء  بعــد 

الخاصــة بتوظيــف األوائــل وحملــة الشــهادات 

الــى  2003 مــن  الســابقة  للدفعــات   العليــا 

 .2021

لــذا نلتمــس العطــف االبــوي بشــأننا وعوائلنا، 

ألوائــل  الدرجــات  هــذه  بتوفيــر  وانصافنــا 

قليلــة  االعــداد  أن  خصوصــًا   ،2022 دفعــة 

الجــدد االوائــل  أعــداد  الســتيعاب   وقابلــة 

بالكامل. 

  ألتمــس لفيــف مــن حملــة الشــهادات العليــا 

واألوائل من املوزعني علــى وزارة الصحة، عنهم 

محمــد رمضان، عبــر ”الباب املفتــوح“ من وزير 

الصحة توقيع أوامرهم اإلدارية.

 7 منــذ  صــادرة  تعيينهــم  كتــب  أن  الســيما 

توقــع  لــم  اآلن  ولغايــة  الجــاري،  آذار  مــن 

اإلســراع  يلتمســون  لــذا  اإلداريــة،  أوامرهــم 

 فــي توقعيهــا وتوزيــع الدرجــات أســوة بباقــي

الوزارات.

  طالب لفيــف من املواطنني الجهات املســؤولة 

عــن أعمال الصيانــة في طريق التاجــي- بغداد، 

بالنظر في أمره، إذ أن هناك تلكؤ واضح بالعمل 

من قبل الشركة املنفذة، بحسب قولهم، مؤكدين 

أن هذا الطريق يســبب معاناة كبيرة للمواطنني، 

الســيما بعد تكرار حوادث الســير التي أدت إلى 

ازهاق الكثير مــن األرواح، خاصة أن هذا طريق 

يعد مهمــًا وحيويًا يربــط العاصمة بغــداد بعدة 

محافظات.

لذا نناشــد الجهات املعنية بالنظــر في أمر هذا 

الطريق املهم ومحاسبة املقصرين في العمل.  

تنتشر الكالب السائبة في العديد 

من مناطــق بغــداد واملحافظات، 

من دون تحرك للجهات املختصة 

وأدى  الظاهــرة.  هــذه  لوقــف 

تفاقــم هذه الظاهــرة إلى حدوث 

إصابات، خاصة لدى األطفال، إذ 

إن أغلب هذه الكالب غير ملقحة، 

وعندما تعض أحد األطفال تسبب 

ذلك بأمراض خطيرة.

وبحســب أطبــاء بيطريــني، فــإن 

فــي  الســائبة  الــكالب  انتشــار 

الشــوارع واألزقة اســتفحل نتيجة 

واملجمعــات  النفايــات  انتشــار 

العشــوائية معدومــة الخدمــات، 

إضافة إلى توقف حمالت مكافحة 

الحيوانات، محذرين من أن أغلب 

هذه الكالب تحمل أمراضًا تهدد 

صحــة اإلنســان، لذلــك ال بد من 

تنفيذ حمالت ملكافحتها. 

***

ال تقوم الجهات األمنية من وزارة 

الوطني  األمــن  وجهاز  الداخليــة 

وغيرها، بمتابعة شابات او شباب 

يدعــون أنهــم يمثلــون منظمــات 

ويجمعــون  لاليتــام  إيــواء  ودور 

تبرعــات مــن املنــازل، مــن دون 

التأكــد مــن مصداقيتهــم، وتعد 

هذه الظاهرة خطيرة، ال سيما أن 

حاالت نصــب واحتيال حدثت وما 

 زالت تحــدث، إضافة إلى جرائم

سرقة.

وتشوه هذه الجهات الوهمية عمل 

هدفها  التي  الحقيقيــة  املنظمات 

 مســاعدة املحتاجني، لذلك 
ً
فعال

ال بــد مــن متابعة هــذه الحاالت، 

وتخصيــص أرقام لإلبالغ عنهم، 

إليقاف هذه الظاهرة السلبية في 

مجتمعنا.

***

يقوم أصحــاب الكثير من املنازل 

النفايات  أكيــاس  برمــي  واملحال 

والجــزرات  األرصفــة  علــى 

الحاويــات  قــرب  او  الوســطية 

املركزية في مناطقهــم، من دون 

مراعاة للذوق العــام او لالضرار 

الصحية الناجمة عن ذلك، ورغم 

حاويات  شــراء  يســتطيعون  أنهم 

خاصة ووضعها في أماكن معينة، 

او  بغــداد  أمانــة  تســتطيع  حتــى 

الشــاحنات الخاصــة مــن جمــع 

النفايات، إال أن ذلك ال يحدث.

ويشــكو الكثيــر مــن املــارة مــن 

خاصة  الظاهــرة،  هــذه  انتشــار 

مســاء عندمــا يغلقــون محالهــم 

او حتــى ال يراهــم او يحاســبهم 

أحــد، لذلــك يجــب علــى أمانــة 

علــى  غرامــات  فــرض  بغــداد 

 املتســببني لهــذه التصرفات غير

الحضارية.

شــكا خريجو كليات التربيــة القدامى عنهم دعاء 

حســن الســلطاني الذيــن تجــاوزت أعمارهم الـ 

30 عامــًا، بأنهــم لم يجدوا فرص عمل مناســبة، 

بــأي صيغة متوفــرة. مؤكديــن أن هنــاك العديد 

مــن املــدارس التــي بحاجة إلــى خدماتهــم، من 

بهــا،  واالرتقــاء  التربويــة  العمليــة  دعــم  أجــل 

لــذا يلتمــس هــؤالء النظــر املنصــف ألوضاعهم 

مــن قبــل وزارة التربيــة والدوائــر التابعــة لهــا، 

باملحاضريــن او اســوة  بالتعيــني   وشــمولهم 

األوائل.

تلقت ”الباب املفتوح“ رسالة من أهالي املعقل في البصرة 

عنهم محمد صالح الشــمري، قال فيها: ”نحن سكنة في 

أراض تابعــة للدولة منذ العــام 2004 ولغاية االن، اال أننا 

فوجئنا بأن ملكية األراضي تعود ملوظفي املوانئ العراقية، 

وحصلت إشــكاليات بعــد ان جــاؤوا يطالبون بهــا، وألن 

تلك األراضــي ممنوحة لهم من قبل الدولة، واســتلموها 

علــى أنها قطــع أراٍض فارغة، فــي حني أنهــم أخرجونا 

مــن بيوتنــا التي ســكناها منــذ ما يقــارب الـــ 20 عامًا، 

وقاموا بالتالعب باســتخراج ســندات طابــو لهذه القطع 

وبتواطــؤ مع بعض ضعــاف النفوس من أهالــي املنطقة، 

لــذا نلتمس من رئيــس مجلس الــوزراء والحكومة املحلية 

في محافظــة البصرة ودوائر البلديــة املعنية بالنظر في 

 املوضــوع، وإنصافنــا بحلول مقبولــة وتوفير الســكن لنا

وألسرنا».

صورة وتعليق
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تســتأنف منافســات الدوري املمتاز لكرة القدم اعتبارًا من األحد املقبل، بعد فترة توقف دامت أكثر من  10 

أيــام، بإقامــة 5 مباريات ضمن الجولة 22، إذ يحل الشــرطة ضيفًا على الديوانية، ســعيًا منه ملواصلة رحلة 

ر جدول الترتيب مؤقتًا برصيد (42 نقطة)، بينما يستضيف نوروز نظيره 
ّ

الدفاع عن اللقب، ال سيما أنه يتصد

 الحدود الرحال إلى محافظة النجف األشرف من 
ُّ

الصناعة، ويلتقي نادي القاســم أمام نفط البصرة، ويشد

أجل مالقاة نفط الوسط، في حني سيكون ملعب الشعب الدولي مسرحًا ملواجهة النفط ودهوك.

ة من الفيفا لألسبوع الحالي كما يجب، 
َّ

لم نســتثمر األيام الدولية املقر

اكتفينا بمباراة واحدة فقط مع روســيا ولم نعمل لالســتفادة القصوى 

ملنتخبنا والعبينا وتصنيفنا الشهري في إقامة مباراة ثانية داعمة لنا.

الســعودية واجهــت فنزويــال وبوليفيا ،إيــران لعبت مع روســيا وكينيا 

،أســتراليا أجرت مباراتني مع  اإلكوادور وستواجه إنكلترا خالل شهر 

تشرين األول املقبل.

أمثلة بسيطة ملا تقوم به االتحادات اآلسيوية من مباريات قوية إعدادية 

سهم في تهيئة فرقها والعبيها وصناعة منتخبات لها وزنها وهيبتها.
ُ

ت

االتحاد العراقي لكرة القدم مــازال ضعيفًا في إقامة املباريات الودية 

ى الدعوات فقط ويلعب وفقًا لحاجة 
َّ

مــع املنتخبات األخرى، مازال يتلق

اآلخريــن وليس غاياتنا نحن، لم نجد جهدًا مؤثرًا في ترتيب املباريات 

ســواء داخل العراق أوخارجــه واليعي أعضاء االتحــاد ولجانه أن تلك 

املباريات لها قيمتها في االرتقاء بكرتنا وإزالة الرهبة عن العبينا وبناء 

منتخب قوي لكأس آسيا وتصفيات كأس العالم 2026.

مازلنا ننتظر العمل والســعي الدؤوب لتأمــني مباريات ودية قوية أليام 

التوقف الدولي املقبلة وضرورة التحرك إلشغالها من اآلن كي ال نخسر 

أيامًا جديدة بال خوض عدد كاف من املواجهات ,

نصيحــة بســيطة  لالتحــاد أن يراقبــوا مباريــات 

دولية التحادات عربيــة وخليجية قريبة منا تالعب 

ك 
ُّ

منتخبات أوروبية وأميركيــة جنوبية يمكن التحر

نحوهــا طاملــا أنهــم يتواجــدون فــي املنطقــة ومن 

الســهل االتفاق معهم لخوض مباراة أخرى لحساب 

منتخبنا الوطني.

تأمني تلــك املباريــات اســتحقاق طبيعــي ملنتخبنا 

الــذي نتوق جميعًا إلى أن يختصــر املراحل الزمنية 

 بأعلــى الدرجات 
ً
كــي يكون جاهــزًا فنيــًا ومؤهــال

ملقارعــة منتخبــات العالــم بــكل القــوة والعنفوان 

تمهيدًا ملنافســة منتخبات آســيا التــي ابتعدنا عنها 

 من 
ً
وحان وقت العودة إلى مواقع آســيا املتقدمة بدال

االنحدار والهبوط.

خضنــا مبــاراة وديــة وحيــدة مــع روســيا كســبنا 

فيهــا مواجهــة منتخــب قــوي، وكشــف مســتويات 

العبينا ومنح املدرب كاســاس الفرصة ملعرفة جــودة العبيه وأهليتهم 

واستحقاقهم لالنضمام إلى التشكيلة الدولية.

املباراة أرسلت رسائل تحذير للمدرب مفادها ضرورة تدقيق اختيارات 

، املباراة كمثيالتها 
ً
الالعبني وعدم منح الفرصة إال ملن يستحقها فعال

برهنت علــى الفارق الواضح بني مــا تقدمه جواهر الوطــن املغتربة و 

مســتويات بعض الالعبني املحليني الذين اليســتحقون ارتداء الفانيلة 

الوطنية،القاصي والداني أشــاد بما قدمه جالل حســن وزيدان ’قبال 

وعلي الحمادي وأســامة رشيد من مســتويات مبهرة نفخر بها جميعًا، 

والسواد األعظم من املتابعني ساءهم األداء املتواضع لعناصر التشكيلة 

األخــرى التي لــم تشــفع لهم مســتوياتهم فــي الحصول علــى الرضا 

واالقتناع بما قدموه وكانوا ســببًا في الخسارة التي لحقتنا بهدفني بعد 

 الشباك الروسية.
ِّ

شوط أول رفيع كان منتخبنا األقرب فيه لهز

ض لنقد الذع ملجاملته بعــض الالعبني ودعوتهم 
َّ

 كاســاس نفســه تعر

ملباراة روســيا، وبات عليه أن يكون أكثر حزمًا مع املســتويات الســلبية 

 
ً
وأن يبحث دومــًا عن األفضل واألكفأ األحق بالفرصــة والتجريب بدال

من العــودة إلى العبني انتهت صالحيتهم ولم يعــد لديهم ما يقدمونه 

ألنفسهم ومنتخبنا .

ضفاف الحقيقة

 الخبيــر الكروي عبد اإلله عبد الحميــد أهمية مواجهة 
ّ

بني

املنتخبــات العاملية، والفائــدة الفنية التي اكتســبها فريقنا 

من مالقاة روسيا في طريق اإلعداد لالستحقاقات الدولية 

املقبلة.

(الصبــاح الرياضــي): إن منتخبنا  وقــال عبــد الحميــد لـ

الوطني خرج بفوائد كبيرة من مالقاة الفريق الروسي بغض 

النظر عن نتيجة املبــاراة، مضيفًا أن مثل هكذا لقاءات من 

شــأنها أن ترتقي بمســتويات الالعبني فنيًا وبدنيًا وتعزز 

مــن خبرتهم، وتبعد عنهم الضغوطــات وهاجس الخوف 

 ،
ً
من مواجهة الفرق القوية باملواجهات الرسمية مستقبال

إذ كانت تجربة إيجابية وناجحة بالرغم من الخسارة.

 وتابــع أن اللعب أمام منتخبات عاملية معروفة ســواء من 

قارات أوروبا أوأميركا الجنوبية وآسيا تضعنا على املحك 

في معرفة مستويات كرتنا الحقيقية، وتعد فرصة مثالية 

لتصحيح األخطاء واالحتكاك بمدارس متنوعة، واكتساب 

املزيد من الثقة تحضيرًا لالستحقاقات الدولية املقبلة.

وعن التشــكيلة التي اختارها  كاســاس في مباراة روسيا 

وطريقة اللعــب أوضح عبد الحميــد أن معظم الخيارات 

حســن تقنــني الجهد 
ُ

لــم تكــن صائبــة، وأن الفريق لم ي

فاســتنزف مخزونه البدني في الشــوط األول الذي شهد 

تفوقنا على املنافس صاحب األرض والجمهور، إذ اتيحت 

لالعبينا أيمن حســني وعلــي الحمــادي وإبراهيم بايش 

عدة فــرص أمام املرمــى، من دون اســتغاللها بالصورة 

الصحيحة.

وأشــار إلــى أن طريقة اللعب بثالثة في الخــط الخلفي غير 

مالئمــة ملدافعينــا، ويتطلــب هذا األســلوب االعتمــاد على 

نهم من سد الثغرات.
ِّ
أظهرة يمتازون بلياقة بدنية عالية تمك

وأكمــل عبد الحميــد أن الالعب زيدان إقبــال املحترف في 

صفــوف مانشســتر يونايتد اإلنكليــزي يعد إضافــة كبيرة 

ملنتخبنــا، إذ يمتلك مواصفات مميزة، ال ســيما التمريرات 

الســاحرة، مشــيدًا بدور حارس املرمى جالل حســن الذي 

نجح في الذود عن شباكنا وحال دون تسجيل أهداف أخرى 

للفريق الروسي.

اعلن مــدرب منتخبنا األوملبــي لكرة القدم راضي شنيشــل 

عدم ممانعته من التحاق عناصره بتشــكيلة فريقنا الشبابي 

في حــال تمت دعوتهــم من قبــل املدير الفني عمــاد محمد 

لتمثيل ليوث الرافدين في نهائيات كأس العالم. 

وقال شنيشــل في تصريحات إعالمية: إن منتخبنا الشبابي 

تنتظــره مهمــة وطنية متمثلة فــي بطولــة كأس العالم تحت 

20 عامًا، وبالتالي يتطلب األمر الوقوف معه ومســاندته من 

قبــل الجميع بغية إنجاح مشــاركته املقبلة، مضيفًا أن الباب 

مفتــوح أمام العمــدة في حــال أراد اســتدعاء أي العب من 

قائمة األوملبي.

وأشــار إلى أن املونديال الشــبابي يعد حلمًا لالعبني، بحكم 

مشاركة العديد من املنتخبات القوية أمثال البرازيل وإنكلترا 

وإيطاليا وفرنســا والبرتغال واألوروغــواي وغيرها، ولذلك 

 أمام طموحاتهم بتمثيل البلد في املحفل 
ً
فإنه لن يقف حائال

العاملي، ال سيما أن املسابقة ذات قيمة كبيرة فنيًا وستضيف 

الكثير لهم، وهو ما يصب بمصلحة الكرة العراقية عموما.

عن مشــاركة األوملبــي األخيرة ضمن بطولــة الدوحة الودية 

ذكــر شنيشــل أنها كانــت تجربة مثاليــة للفريق فــي طريق 

اإلعــداد لالســتحقاقات الخارجيــة، ال ســيما أن املنتخــب 

تنتظــره مشــاركة مهمة فــي منافســات غرب آســيا املزمع 

إقامتها بالعاصمة بغــداد مطلع حزيران املقبل، موضحًا أن 

املالك التدريبي اســتفاد كثيــرًا من مبارياتهــا في االطالع 

على مســتويات الالعبني، إذ تم تكوين توليفة مميزة ستكون 

نواة الوطني مستقبال.

علمــت "الصبــاح الرياضــي" من 

مصــدر في اتحاد كــرة القدم بأن 

األخيــر، ســيعقد اجتماعــًا خالل 

األيــام املقبلة مع مــدرب منتخبنا 

خيســوس  اإلســباني  الوطنــي 

كاساس، لجدولة وتثبيت املباريات 

التجريبية التي يرغب في خوضها 

أثنــاء أيــام الفيفــا خالل أشــهر 

(حزيــران وأيلول وتشــرين األول 

 
ً
والثاني من العام الحالي)، فضال

الترتيــب  بشــأن  مناقشــته  عــن 

إلقامــة املعســكر الخارجــي فــي 

إســبانيا ودعوة املنتخب الروســي 

للعب في بغداد ومعرفة رؤيته إزاء 

املشــاركة في بطولة األردن الودية 

في تشرين األول.

"االجتمــاع  إن  املصــدر  وقــال 

املرتقب بني اتحاد اللعبة والطاقم 

الفنــي للمنتخب األول ســيتضمن 

املهمــة،  املحــاور  مــن  العديــد 

أبرزهــا مناقشــة التقريــر الفني 

الــذي ســيقدمه املدرب كاســاس 

بشــأن التجمع األخيــر الذي أقيم 

فــي بغــداد خــالل فتــرة التوقف 

إلــى معرفــة  الدولــي باإلضافــة 

املبــاراة  مــن  املتوخــاة  الفائــدة 

التجريبيــة التــي خاضهــا أســود 

الرافدين مع الدب الروســي قبل 

أيام والتي انتهت بخسارة فريقنا 

أمــام أصحــاب األرض بهدفــني 

نظيفني، إلــى جانب عرض تقييم 

فنــي مفصــل عــن أداء الالعبني 

الذين تمــت دعوتهم خالل بطولة 

األخيــر  واملعســكر  خليجــي25 

فــي  متابعتهــم  آليــة  وتوضيــح 

الــدوري املحلــي أو عبــر منصات 

التحليــل للذيــن يحترفــون خارج 

العراق " .

وأضــاف ان "االجتماع ســيتطرق 

ايضًا إلــى جدولة اللقاءات الودية 

التي يرغــب املدرب كاســاس في 

التوقفات  خوضهــا خــالل فتــرة 

وبالتنســيق مــع لجنة املســابقات 

الــدوري،  العبــي  تفريــغ  بغيــة 

تماشــيًا مع رؤيته الخططية حيال 

املســتويات الفنية لتلك املنتخبات 

وتنصيفها الدولي بحســب أجندة 

الفيفــا املعلن عنهــا للفترة ما بني 

املقبــل  حزيــران   ( (12حتــى20 

ومــن( 4حتــى12) أيلــول املقبــل 

باإلضافــة إلى الفترة مــا بني (9 

الشــهر تشــرين  حتــى17 ) مــن 

األول وأخيــرًا خــالل األيــام من 

(13حتــى21) تشــرين الثاني من 

العام الحالي" .

ونوه بأن " االجتماع سيتناول أيضًا 

ينوي  الــذي  الخارجــي  املعســكر 

اتحــاد الكــرة إقامته فــي قادش 

او مدريــد خالل حزيــران املقبل 

وإمكانيــة  كاســاس  مــن  بطلــب 

أمــام  تجريبيــة  مبــاراة  خــوض 

إســبانيا قبل مواجهته إيطاليا في 

الخامس عشــر من الشهر نفسه، 

والتنســيق مــع منتخــب آخر على 

الذي ســيتواجد  نيوزيلندا  غــرار 

في السويد ملالقاة أصحاب الدار 

يوم الســادس عشــر من الشــهر 

ذاته" .

وختــم املصــدر القــول إن" اتحاد 

املــدرب  مــن  ســيطلب  اللعبــة 

اإلســباني تثبيــت موعــد املباراة 

الوديــة أمــام روســيا فــي بغــداد 

خالل أيلــول أو اختيار موعد آخر 

بحســب مــا يــراه مناســبًا خالل 

فتــرة التوقفــات املقبلــة الســيما 

بعــد االجتماع األخيــر الذي عقد 

في مدينة ســانت بطرسبيرغ بني 

رئيــس االتحــاد عدنــان درجــال 

وعضــو املكتــب التنفيــذي غالب 

الزاملــي ونظيــره الروســي وتــم 

فيــه االتفاق علــى هــذه املواجهة 

أخــذ  عــن   
ً
فضــال التجريبيــة، 

فــي  املشــاركة  بشــأن  موافقتــه 

البطولــة الرباعيــة التــي تنظمها 

األردن فــي تشــرين األول املقبــل 

إلى جانــب منتخبات قطر وإيران 

والبلد املضيف ".

انطلقــت يوم أمــس بطولة ندا الشــباب الدوليــة باملبارزة 

التــي تســتضيفها اإلمــارات بمشــاركة 120 العبــًا يمثلون 

ف ومصر والســعودية وإســتونيا 
ِّ

دول اإلمــارات البلد املضي

والبحرين والكويت وقطر وإيطاليا وفرنســا وإيران وتونس 

 عــن العراق وتســتمر لثالثة 
ً
وبلغاريا وطاجكســتان فضال

أيام.

(الصبــاح  وقــال رئيــس اتحــاد املبــارزة زيــاد حســن لـ

الرياضي): إن الوفد وصل إلى اإلمارات قبل يومني من أجل 

االســتعداد الجيد للمنافســات التي تشــهد مشاركة أبطال 

العالم باللعبــة، وترأس وفد املنتخب الوطني عضو االتحاد 

 عن 16 
ً
الدكتــور نهاد طيب وعضوية هــادي عفراوي فضال

مشاركًا بني العب ومدرب ولألســلحة الثالثة، موضحًا أن 

فعالية البطولة تتضمن فئات مســابقة سالح سيف املبارزة 

وســالح الشــيش والســيف العربي، وتقام املنافســات على 

مرحلتــني، األولــى دوري املجموعــات مــن دور واحد ويتم 

ترتيــب املتبارزيــن ترتيبــًا تنازليــًا، وينتقــل املتأهلون إلى 

املرحلــة الثانية وهي دور خــروج املغلوب من مــرة واحدة، 

وســيتم تطبيق اإلصدار األخير من قانــون االتحاد الدولي 

للمبارزة فــي تحكيم وإدارة جميع مباريات البطولة.

وأكــد أن هنــاك مجموعة كبيــرة من الالعبني املشــاركني 

أصحــاب التصنيــف العاملــي ولديهــم ســجل حافــل فــي 

البطــوالت واإلنجازات وهو مــا ينعكس بشــكل إيجابي في 

مستوى املنافسة.

وأضــاف: أن العــراق لــه مكانتــه التحكيميــة املتميــزة إذ 

يشــارك رئيس لجنة الحــكام في االتحــاد املركزي الحكم 

الدولــي عالء الــراوي بقيادة مباريات بطولــة كاس العالم 

املقامة حاليًا في الصني وســط إشــادة كبيرة بمستواه من 

قبل اللجنة املنظمة والوفود املشاركة.

وفي ما يخص البطولة الرمضانية الثانية عشر سالح سيف 

املبــارزة/ رجــال والتي نظمها اتحــاد املبارزة والخماســي 

: إن البطولة شــهدت 
ً
الحديــث، تحــدث زياد حســن قائــال

مشــاركة أكثر من 50 العبًا يمثلون 16 ناديًا، وسجلت تأهل 

العبي نادي الجيش عباس عبد الواحد وعلي الســجاد داود 

إلى ختام منافسات البطولة، وشــهدت الجوالت مستويات 

فنية كبيرة ومنافسات مثيرة حفلت باإلثارة والندية .

ولفت إلى أن املباراة النهائية ســتقام في وقت الحق يحدده 

االتحاد والتي ســتكون ضمن احتفالية خاصة ســيحضرها 

عدد من املسؤولني في الشأن الرياضي.
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كان الصديــق الراحــل الخالــد أحمد راضي 

يحدثنــي، عــام 2002 ، عــن أهــم إنجازاتــه 

الكرويــة . لــم يتوقــف فــي البدء عنــد تأهلنا 

الفريد إلى املونديال عام 1986، وال عن هدفه 

(العراقي) الوحيــد هناك .. وفي هذا التعداد 

م اختيــاره كأفضل العب فــي القارة 
ّ

لــم يقــد

اآلســيوية عــام 1988 ثــم ثالــث الترتيــب في 

العام الذي تاله.. وكنت كذلك أتوقع مفاخرته 

بألقابــه املحليــة والعربيــة التــي جعلته بحق 

العب القرن في العراق.

ب الشــرطة والقوة الجوية، 
ّ

كان يقــول: أن أدر

األم  النــادي  للــزوراء،  الغريمــني  الناديــني 

بالنسبة لي، هو املنجز . 

الحظــوا أن الســاحر ال يتحــدث فــي يومنــا 

هــذا، إذ يتيــح االحتــراف للمــدرب أن يتنقل 

بــني أقطــاب األنديــة بــني موســم وآخــر أو 

مثنــى وثالث خــالل املوســم الواحــد، وإنما 

كان يتحــدث عــن حقبــة تتــراوح بــني عامي  

1999 و 2001  يــوم كان اســم أحمــد راضــي 

 وحــده يعنــي الــزوراء، وقــد كان املســتحيل 

 الوفي) كما 
ّ

الرابع (بعد الغول والعنقاء والخل

يقول املثل، أن تجد نجما زورائيا بحجم أحمد 

راضي وهــو يقود الشــرطة ثم القــوة الجوية 

وال يجــد الفرصة التدريبية بعــد االعتزال مع 

الزوراء!.

ر أحمــد راضــي هــذه الثقــة املطلقــة أو 
ّ

يبــر

نــادي  لــه  منحهــا  التــي  فرطــة) 
ُ
امل (حتــى 

الشــرطة عــام 1999، بأنهــا اللــون الجميــل 

للتســامح الــذي يرتبــط بحقيقــة أن البيــت 

 ال يتجزأ، وأنــه ال مكان
ٌ

الكــروي العراقــي كل
 

 لهــذا التطاحــن فــي املواجهــات والحــروب 

الكالمية، وهو ما نشهده ونحن في عام 2023.

م أحمــد راضي فريــق الشــرطة بعد أن  تســلـّ

حرمــه الــزوراء هــذه الفرصــة ومنــع تعيينه 

مدربــا للفريــق، واملفارقــة أن إدارة النــادي 

وعدت الساحر بأنه سيكون املدرب في املوسم 

املقبل (1999 - 2000) بعد رحيل املدرب عامر 

جميل الــذي قاد الفريــق إلى ثنائيــة الدوري 

والكأس، وأعلن جميل نفســه أن راضي يحمل 

الحصة األكبر من هذا اإلنجاز بعد أن عاد من 

اإلمارات عــام 1998 بعد تجربتــه الرديئة مع 

نادي دبا الحصن اإلماراتي، وأخذ على عاتقه 

الوصول بالزوراء إلى قمة البطولتني.

رأت إدارة الــزوراء وقتها أن أحمد راضي غير 

مؤهــل لتدريــب الفريق، وكان الفتــا أن عامر 

جميل نفســه كان قد غادر، مما أفسح املجال 

أمام طــرف ثالث هو عدنان حمد ألن يتســلم 

الزمام التدريبي! .

علــى الفــور اتصلــت إدارة الشــرطة بأحمــد 

راضــي ومنحتــه الثقــة وعينتــه مدربــا خلفا 

لفيصــل عزيــز، وصبــرت عليــه حتــى حــني 

وممــا  املغمــور،  حيفــا  فريــق  أمــام  خســر 

أذكــره أن فريــق الشــرطة تصــدر الــدوري 

علــى مــدى (25) جولــة فــي موســم 1999 - 

2000 قبــل أن يتراجــع إلــى املركــز الثالــث 

فــي نهاية املســابقة، وقــد كان الفريق – بحق 

العــدد الكافــي مــن النجــوم إلــى   – يفتقــر 

 أو مفاتيح اللعب.

وفي املوســم التالــي نجح الشــرطة مع أحمد 

راضي في أن يحرز بطولة كأس بغداد وبطولة 

أخرى، لكن هذا لم يكن كافيًا، فبعد الخسارة 

أمام سامراء قدم راضي استقالته، فرفضتها 

اإلدارة، لكنــه ومع إطاللة تشــرين الثاني من 

عــام 2001 كان يقود غريمــا آخر للزوراء، هو 

القــوة الجويــة فــي كأس الكؤوس اآلســيوية.. 

ـم الفريق الذي كان خاسرا في الذهاب  تســلـّ

أمام األقصى الفلســطيني، وقــاده إلى الفوز 

فــي اإلياب بعد يومني فقط من تســلم املهمة، 

ومع هــذا غادر الجوية البطولة بســبب نتيجة 

مباراة الذهاب، وبعد حني غادر أحمد راضي 

وكر الصقور.

التســامح أن يكــون أحمــد راضي أملــع نجوم 

التاريــخ الزورائي في زمــن االنتماء الناديوي 

الشديد، مدربًا للشــرطة ثم القوة الجوية في 

مقتبــل عمره التدريبي بعــد االعتزال، بعد أن 

أحجم ناديه الزوراء عن منحه الثقة التي جاد 

بها املنافسون.

ربمــا يكون هذا الفصل من حياة أحمد راضي 

خارج مألــوف الجيل الحالي إذ يشــتعل الجو 

بــكل عوامــل الكراهية والتعصــب واالحتراب 

تحت بند التشجيع.. ويقيني أن ما توقف أحمد 

راضــي عنــده فــي هــذه الثالثية، فــي إحدى 

جلســاتي معه، غائب أوال عــن ذاكرتنا، وغير 

مســموح به اليوم بعد أن بلغنا الدرك األســفل 

فترض أنــه البيت 
ُ

مــن العالقة في إطــار ما ي

الكروي الواحد!.

  

يخوض فريق النفط بكرة السلة مساء اليوم 

األربعــاء مواجهــة مهمــة وصعبــة في نفس 

الوقت تجمعــه ومضيفه ذوب آهن أصفهان 

اإليرانــي، وتأتي هذه املبــاراة التي تقام في 

إيــران ضمــن األدوار اإلقصائيــة لبطولــة 

دوري الســوبر لغــرب آســيا بكــرة الســلة 

(وصل)، بينما سمت الهيئة اإلدارية لنادي 

الشــرطة املديــر الفنــي ملنتخبنــا الوطني 

محمد النجار مدربا لفريقها الســلوي خلفا 

للمســتقيل املدرب علي فرحان، بغية قيادة 

القيثــارة الخضراء خالل منافســات املربع 

الذهبي . 

يلتقــي ممثل الوطن فريق النفط مســاء اليوم 

األربعاء نظيره اإليرانــي ذوب آهن في إيران 

ضمــن األدوار اإلقصائية لبطولــة (وصل)، 

الفريقــني إذ  بــني  اللقــاء األول  ويعــد هــذا 

تنتظرهمــا مواجهــة ثانية فــي الخامس من 

الشــهر املقبل في صالة الشــعب ببغداد وفي 

حال تعادل الفريقني ســيصار إلى إجراء لقاء 

ثالث يقام في إيران . 

 (  B ) وتأهل فريــق النفط كثالــث املجموعة

خلف املتصــدر الفريق اإليرانــي جرجان ثم 

الرياضــي بيــروت اللبناني ، بينمــا حل ذوب 

آهن باملركز الثاني في مجموعته (  A ) خلف 

بيــروت اللبنانــي في حــني حل األرثوذكســي 

األردنــي بالترتيب الثالــث. وأكد مدرب فريق 

النفــط خالد يحيى لـ ( الصبــاح الرياضي ) 

أن فريقه ومن خلفه اإلدارة عازم على تحقيق 

نتيجــة جيدة فــي مباراة اليوم مــع ذوب آهن 

اإليرانــي ، مشــيرا إلــى أن العبيــه علــى اتم 

االستعداد للمواجهة ومعنوياتهم مرتفعة بعد 

النتائج األخيــرة واملطمئنة في الدوري ومنها 

الفوز على زاخو رابع الترتيب والذي ســيكون 

منافســه فــي جولــة ( البــالي أوف ) .  فــي 

املعسكر اآلخر يبدو أن فريق ذوب آهن ال يمر 

بأفضل حاالته بعد تســريح العبيه املحترفني 

اللذين شــاركا معه في األدوار التمهيدية، لذا 

فهي فرصــة للفريق األخضــر لتحقيق نتيجة 

الفوز وقطع نصف الطريق نحو الدور املقبل . 

على صعيد آخر ســمت الهيئة اإلدارية لنادي 

الشــرطة املدير الفني ملنتخبنا الوطني بكرة 

الســلة محمــد النجــار مدربا لفريقهــا الذي 

يســتعد للدخول في منافســات املربع الذهبي 

خلفا للمدرب علي فرحان الذي قدم استقالته 

إثر الخســارة أمــام النفط ضمن منافســات 

املرحلة الثانية وكذلك خسارته أمام زاخو في 

أرض األخير .

وتشــير األنبــاء مــن داخــل أروقــة القيثــارة 

مهامــه  تســلم  املــدرب  أن  إلــى  الخضــراء 

التدريبيــة ابتــداء مــن يــوم أمــس الثالثــاء 

استعدادا لخوض لقائه األول. 

يذكــر أن مباريــات املربــع الذهبــي (البالي 

أوف) ســتنطلق في الثالث من نيسان املقبل، 

بلقاء يجمع الحشــد الشــعبي والشــرطة، في 

صالة الشــعب املغلقــة ببغداد، علــى أن تقام 

املبــاراة الثانية يوم 6 من الشــهر املقبل، كما 

حددت لجنة املســابقات يوم 9 نيسان موعدا 

للقاء الثالث، في الصالة ذاتها .

  

حدد االتحاد املركزي للرماية منتصف شهر أيار املقبل 

موعــدا إلقامة بطولة أندية العراق للمتقدمني وتســتمر 

مدة ثالثة أيام في ميدان الرماية املغلق.

(الصباح  وقــال رئيس اتحــاد الرمايــة صبيح مــراد لـ

الرياضــي): إنه ســيتم خــالل االجتماع املقبــل تحديد 

املوعد الرســمي وإرســال الدعوات إلى مدربي وممثلي 

األندية لغرض إرسال كشوفات الفرق املشاركة وتثبيت 

أســماء الرماة قبيل انطالق املنافسات، مبينا أن لجنة 

املسابقات تحرص على تحديد موعد يتناسب مع انتهاء 

االلتزامــات الدراســية لالعبني فضال عــن تزامنه مع 

البطوالت الخارجية املقبلة.

تواصــل  الوطنيــة  املنتخبــات  عناصــر  أن  وأضــاف: 

تحضيراتها بواقع وحدة تدريبية يومية بعد اإلفطار في 

الســاعة العاشرة مساء من أجل الوصول إلى الجاهزية 

واألرقام الجيــدة تحضيرا لالســتحقاقات الخارجية، 

مؤكــدا أن اللعبة تشــهد تطــورا بالنتائج بعــد حصولنا 

على ذهبية البطولة العربية بنســختها السادسة عشرة 

التــي اســتضافتها العاصمــة املصريــة القاهرة شــهر 

شــباط املاضي عن طريق الرامي محمد إياد في فعالية 

البندقيــة الهوائيــة 10م، وفي فعالية املســدس الهوائي 

10 متــر حصلــت آية خلــدون على الوســام النحاســي 

وباملســدس الهوائي فــاز الرامــي زيد طارق بالوســام 

البرونزي. وفي ختام حديثه أشــار مراد إلى أن اإلنجاز 

تحقــق بعد فتــرة ابتعاد طويلــة عن البطــوالت العربية 

ونحن نســعى لتقديم األفضل الســيما في ظل االهتمام 

غير املسبوق بالفئات العمرية ولكال الجنسني.

  

 ودائرة الحــكام في االتحــاِد املركزي 
ُ

أقامــت لجنــة

 عبــر منصة (زووم) 
ً

 مرئية
ً

لكــرة القدم، محاضــرة

ضور 
ُ

عنى بـــ (حكــم الفيديــو املســاعد VAR ) بح
ُ

ت

لجنِة الحكام والحكام الدوليــني والدرجة األولى في 

ضو اللجنة ”محمد 
ُ

عموم العراق. وافتتح املحاضرة ع

 بالحكام املشــاركني، ونقل 
َ

كاظم عــرب“ الذي رحب

تحيات رئيــس االتحاد العراقّي لكــرِة القدم ”عدنان 

 
َ

التوفيــق لهــم  متمنيــًا  االتحــاد،  درجال“وأعضــاء 

 الدولّي علي صباح 
ُ

والنجاح. وألقى املحاضرة الحكم

م شــرحًا وافيــًا عن عمــل (حكــم الفيديو 
ّ

الــذي قد

املســاعد VAR)، وكيفيــة اتخــاذ القــرار في بعض 

الحاالِت املعنيِة بحكم الساحة وعمل التقنية الحديثة 

في عالم التحكيم.

  

اختار االتحاد اآلســيوي لليــد الحكمــني الدوليني الدكتور خالد شــاكر 

وفاضــل كاظم للمشــاركة في قيــادة مباريــات دورة األلعاب اآلســيوية 

للرجال والنســاء التي تحتضنها مدينة هانجــزو الصينية خالل الفترة 

من 23 أيلول ولغاية 8 تشرين الثاني املقبلني. 

وقال أمني الســر العام التحاد اللعبة الدكتور ياسر وجيه في تصريحات 

إعالمية: إن اختيار الحكمني جاء بنــاء على نجاحهما في بطوالت دولية 

ســابقة ومشاركتهما الفاعلة والناجحة في العديد من املهام التي أوكلت 

لهما. بــدوره بارك رئيس االتحــاد الدكتور أحمد رياض هــذا االختيار، 

مؤكدا في الوقت ذاته تقديم جميع أشكال الدعم لهما من أجل أن تظهر 

الصافرة العراقية في هذا املحفل الدولي بأبهى صورة .

 



21 Wed. 29 . Mar . 2023 Issue No. 5647 2023 29A L S A B A H  N E W S P A P E R

«NBA

 

يوكيتش  نيكوال  الصربي  نجمه  بقيادة  ناغتس  دنفر  ز 
ّ

عــز

األميركي  السلة  كرة  دوري  في  الغربية  للمنطقة  صدارته 

للمحترفني، بفوز مثير على ضيفه فيالدلفيا سفنتي سيكسرز 

مضيفه  تأهل  تمبروولفز  مينيسوتا  أرجأ  بينما   ،111/  116

ساكرامنتو كينغز إلى األدوار اإلقصائية للمرة األولى منذ 16 

عامًا. حقق يوكيتش، أفضل العب في الدوري مرتني، الـ“تريل 

دابل“ رقم 29 هذا املوسم مع دنفر بواقع 25 نقطة، 17 متابعة 

و12 تمريرة حاسمة. لكنه لم يكن راضيًا بعد أن أهدر ناغتس 

نقطة   20 بــفــارق  تقدما 

في الربع األخير ليتقلص 

إلى ثالث نقاط فقط قبل 

النهاية،  من  ثانية   28.9

املنقوص  سيكسرز  أمام 

جويل  الكاميروني  مــن 

األلــعــاب  وصــانــع  إمبيد 

جيمس هاردن.

الرابع  بفوزه  دنفر  ابتعد 

مباريات  ثــالث  تــوالــيــًا 

عن  الصدارة  في  ونصف 

ممفيس غريزليز الثاني.

ـــو،  ـــت ـــن ـــرام ـــاك فـــــي س

يستعد  الــجــمــيــع  كــــان 

لـــالحـــتـــفـــاالت بــتــأهــل 

أوف“  ”بــالي  إلــى  كينغز 

عام  منذ  األولـــى  للمرة 

2006، لكن تمبروولفز زعزع األجواء بفوزه 119 /115. سجل 

جايدن  أفضلهم  أكثر،  أو  نقاط   10 وولفز  من  العبني  سبعة 

ماكدانيالز مع 20، ليحقق الفريق فوزه الرابع تواليًا ويرتقي 

ستايت  غولدن  سجل  ويعادل  الغربية  في  السادس  للمركز 

ووريرز حامل اللقب صاحب املركز السابع. في إنديانابوليس، 

ز داالس مافريكس حظوظه بخطف مقعد للملحق املؤهل 
ّ

عز

إلى ”بالي أوف“ بفوزه على مضيفه إنديانا بايسرز 127 /104 

منهيًا سلسلة من أربع هزائم تواليًا. 

كان النجم السلوفيني لوكا دونتشيتش األفضل في مافريكس 

ألغت  أن  بعد  املــبــاراة  في  ــارك  ش أنــه  علمًا  نقطة،   25 مع 

الخطأ  الــدوري  رابطة 

في  اه 
ّ

تلق ــذي  ال الفني 

الخسارة أمام تشارلوت 

كان  والـــذي  هورنتس، 

الـــرقـــم 16  ســيــصــبــح 

وبالتالي  املــوســم  ــذا  ه

ملباراة  تلقائي   إيقاف 

واحدة. 

سبع  دونتشيتش  أضاف 

متابعات وست تمريرات 

رائعة  إحداها  حاسمة، 

جانب  مــن  واحـــدة  بيد 

امللعب نحو اآلخر عندما 

كان محاصرًا، ليوصلها 

إلى جايدن هاردي الذي 

سجل ثالثية.

النهائي  ربع  الــدور  سابالينكا  أرينا  البيالروسية  بلغت 

بعد فوزها على  من دورة ميامي لأللف في كرة املضرب، 

غاروس  روالن  لقب  حاملة  كرايتشيكوفا  باربورا  التشيكية 

2021 في ثالث لقاء بينهما هذا العام، 6 - 3 و 6 - 2. 

كرايتشيكوفا  ــام  أم رائعة  فورمة  في  سابالينكا  بــدت 

 13 من  سلسلة  املاضي  شباط  في  أنهت  أن  سبق  التي 

على  بت 
ّ
تغل األخيرة  لكن  لسابالينكا،  تواليًا  انتصارًا 

ويلز ــان  ــدي إن نهائي  ــى  إل طريقها  فــي   كرايتشيكوفا 

 قبل أسبوعني.

وأنهت املهمة هذه املرة في غضون 65 دقيقة لتضرب موعدًا 

في ربع النهائي مع الرومانية سورانا كيرستيا الفائزة على 

التشيكية ماركيتا فوندروشوفا 7 - 6 (7 - 3) و6 - 4.

بيانكا  الكندية  عــودة  اإلصــابــة  أوقــفــت  ــر  آخ لقاء  فــي 

إلى   ،2019 املفتوحة  املتحدة  الواليات  بطلة  أندرييسكو، 

مستوياتها السابقة بطريقة قاسية عندما تعرضت إلصابة 

إيكاترينا  الروسية  أمام  مباراتها  في  األيسر  الكاحل  في 

ألكسندروفا.

ملنافستها،  إرسال  من  الكرة  إعادة  تحاول  كانت  عندما 

وانهارت على  الكاحل  أندرييسكو (31 عامليًا) في  أصيبت 

النوع  بهذا  شعرت  أن  يسبق  ”لم  تصرخ  وهي  امللعب  أرض 

من األلم من قبل» .

ي العالج، خرجت باكية على الكرسي املتحرك بعد 
ِّ

بعد تلق

ألكسندروفا  تلعب  متأثرة.  بدت  التي  منافستها  من  عناق 

الروسية  على  الفائزة  كفيتوفا  بترا  التشيكية  مع  مع  تاليا 

فارافار غراتشيفا 7 - 5، 7 - 6 (7 /5).

بدورها بلغت األميركية جيسيكا بيغوال الثالثة عامليًا الدور 

ربع النهائي بفوزها على البولندية ماغدا لينيت 6 - 1 و7 - 5، 

بت 
ّ
وضربت موعدًا مع الروسية أناستاسيا بوتابوفا التي تغل

على الصينية كينوين جينغ 6 - 4 و7 - 6 (7 /4).

نادي  وسط  العب  بمستقبل  بالغًا  اهتمامًا  األملاني  ميونخ  بايرن  نادي  يولي 

برشلونة اإلسباني غافي، بعد إلغاء تجديد عقده مع «البلوغرانا» من قبل 

رابطة «الليغا» .

وأكدت النسخة األملانية من شبكة ”سكاي سبورتس“ الرياضية 

أن بايرن ميونخ ينتظر بشدة ما ستؤول إليه أزمة تسجيل عقد 

لتقديم  استعداد  على  وسيكون  برشلونة،  مع  الجديد  غافي 

عرض له إذا استمرت هذه املشكلة في املستقبل.

قناعة  هناك  فإن  نفسه،  والالعب  برشلونة  جانب  ومن 

املقبل،  الصيف  في  تعديله  سيتم  الوضع  بأن  راسخة 

وسيسجل العقد بصورة طبيعية.

تجديد  قبل  ميونخ  بايرن  رادار  على  بالفعل  كان  غافي 

مع  األملاني  النادي  تحدث  حيث  برشلونة،  مع  عقده 

حالة  في  عرضًا  بالفعل  له  وقدموا  الالعب،  ممثلي 

بنهاية  ينتهي  الذي  برشلونة  مع  عقده  تجديد  عدم 

املوسم الحالي.

لكن غافي اختار البقاء في النادي الكتالوني ووافق 

هو  هدفه  ألن  نو“  ”كامب  في  املال  يخسر  أن  على 

مواصلة النجاح في إسبانيا.

عودة البايرن للضغط من أجل التوقيع مع غافي جاءت 

الذي  الجديد  البافاري  الفريق  مدرب  توخيل  توماس  رغبة  بسبب 

يحب أسلوب الالعب الشاب.

ت اإلكوادور الدين ملضيفتها أســتراليا عندما تغلبت عليها 
ّ
رد

2/1 في مبــاراة دولية ودية في كرة القدم أمام 27 ألف متفرج 

في ملبــورن، محققــة فوزهــا األول في ثانــي مبــاراة بقيادة 

مدربها الجديد اإلسباني فيليكس سانشيز.

وكانــت أســتراليا البادئــة بالتســجيل عبــر مهاجــم فورتونا 

دوســلدورف األملاني براندون بوريلو، لكــن اإلكوادور ضربت 

بقوة في الشــوط الثاني وسجلت هدفني عبر مدافعي برايتون 

اإلنكليزي بيرفيس إســتوبينيان (51 مــن ركلة جزاء) ورويال 

أنتــورب البلجيكي وليام باتشــو بضربة رأســية (65) في أول 

مباراة دولية لألخير.

وثــأرت اإلكــوادور لخســارتها أمــام أســتراليا 1/3 الثالثــاء 

املاضي في ســيدني، في أول مباراة لسانشيز، املدرب السابق 

للمنتخــب القطري، منذ تعيينه علــى رأس إدارتها الفنية في 

11 آذار الحالي.

واستعانت اإلكوادور بخدمات سانشيز بعدما قرر األرجنتيني 

غوســتافو ألفــارو (60 عامًا) تــرك منصب املنتخــب امللقب 

”تريكولور“ (ثالثي األلوان)، بعد مونديال قطر العام املاضي 

الذي شــهد خروجه من الــدور األول ضمــن املجموعة األولى 

التي ضمت قطر وهولندا والسنغال.

واســتهلت اإلكــوادور املونديــال بالفــوز علــى قطــر ومدربها 

سانشــيز 2/صفــر في املبــاراة االفتتاحية، لكنهــا تعادلت مع 

هولندا 1-1 في الجولة الثانية، وخسرت أمام السنغال 1/2 في 

الجولة الثالثة األخيرة وحلت ثالثة في املجموعة خلف هولندا 

والسنغال.

وقرر االتحاد القطري عدم تجديد عقد سانشــيز مع انتهائه 

في 31 كانون األول املاضي.

وكان ألفــارو قــاد اإلكــوادور إلى ربــع نهائي كوبــا أميركا في 

البرازيل عام 2021.

لــه  الســتارة عــن تمثــال  وشــهد ميســي إزاحــة 

ســيوضع في متحــف االتحــاد القاري إلــى جانب 

تمثالــي األســطورتني الراحلتــني البرازيلــي بيليه 

واألرجنتيني دييغو مارادونا.  وكانت ”ليلة النجوم“ 

مؤثرة لالعبي املنتخب ومدربهم ليونيل ســكالوني 

الحاضرين في أسونسيون مقر االتحاد القاري.

قال ميســي (35 عامــًا)، أفضل العب فــي العالم 

ســبع مرات :“أنا فــي غاية الســعادة. هــذا ما كان 

ينقصنــي. تمكنــت مــن تحقيق كل شــيء فــي كرة 

القدم. أشــكر زمالئــي لهذه الهديــة الجميلة التي 

قدموهــا لــي. اآلن، بمقدوري االســتمتاع بما تبقى 

(من مسيرتس)، مهما حصل» .

نجح ميســي، وفــي مشــاركته الخامســة في كأس 

العالــم، في إحراز اللقب املرموق ليضيفه إلى كوبا 

أميــركا ومجموعــة رائعة من األلقــاب على صعيد 

األندية، معظمها مع برشلونة اإلسباني.

أهدته املغنيــة األرجنتينية ســوليداد باســتوروتي 

أغنيــة ”برينديــس“ التــي غنتهــا ملارادونــا، قائد 

األرجنتني نحو لقبها الثاني في املونديال عام 1986 

بمجهود فردي رائع.

وكان العب باريس ســان جرمان الفرنسي قد نشر 

األغنية على مواقع التواصل االجتماعي ملشاركة ما 

اختبره في مونديــال قطر، خصوصًا النهائي أمام 

فرنســا الذي انتهى بركالت الترجيح بعد التعادل 

3-3 في الوقتني األصلي واإلضافي.

نزلت املغنية من املســرح إلى مقعد ميسي ممسكة 

بيده وهي تغني. أضاف ميســي ”هذا مؤثر جدًا. أن 

تؤدي لي هذه األغنية هي لحظة رائعة» .

م رئيــس كونميبــول أليخانــدرو دومينغيــس 
ّ

وقــد

نســخة عن كأس العالم مليســي واصفًا إياه بـ“قائد 

ومرجــع كــرة القــدم العامليــة» . وفــي فيديــو عبر 

ث 
ّ

ــم، تحد
ّ

الــذكاء االصطناعــي والتصوير املجس

بيليه ومارادونا عن املوهبة الخارقة مليســي. شــرح 

”البعوضة“: ”بعيدًا عــن كل العاطفة التي نتلقاها، 

لم نستوعب بعد معنى أن نكون أبطال العالم» .

.2022

م بايرن  نادي  يولي 

برشلونة اإلسباني

رابطة «اللي

وأكدت

باي أن

غافي

عر

وم

ر

رغبة بسبب 

يحب أسلوب
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الكثيــر ينشــغل بمطالــب عائليــة، 

عليكــم العمل بهــدوء وعدم تحميل 

أنفســكم أكثر مــن طاقتهــا وترك 

املواضع املشتركة مع اآلخرين لهذا 

اليوم .

 ملن يبحث عن وظيفة أو البدء بعمل 

جديــد فالوقــت مثمر لذلــك، انتم 

امــام تحول مهــم وتقتربون من جو 

ايجابي خالل الفترة القريبة .

البعــض قــد يكمــل أوراقــا لهــا صلــة 

بميراث.عليكم االهتمام بفرص العمل 

الفــرص  تــزال  ال  القادمــة، عاطفيــا 

العاطفية ترافقكم لهذه الفترة.

 هناك من ينجح في اقتناص فرصة 

عمل مهمة فالوقت يشــير لتحســن 

في أدائكــم املهني عليكم اســتثمار 

طاقة الحظ خالل هذا الوقت .

تــزداد مصروفاتكــم املاليــة، البعــض قــد 

ينشــغل بمرافقــة احــد مقربيــه واالهتمام 

بــه صحيا حاولــوا تجنب الدخــول في عمل 

شراكة مالية مع اآلخرين.

يــزداد ضغــط العمــل بشــكل كبير، 

والكثيــر يتحمــل أعبــاء زميــل لــه، 

انتبهــوا أثناء قيــادة مركباتكم على 

الطرقــات الســريعة واالبتعــاد عــن 

األماكن املرتفعة .

تــزداد فــرص انتــم بحاجــة إلى 

دعــم موقفكم املالي خالل الوقت 

منــح  عليكــم  .عاطفيــا  القــادم 

الشــريك فرصة وعــدم الضغط 

عليه دون سبب واضح.

تستعيدون طاقتكم بشكل تدريجي، 

عليكم االســتفادة من ذلك والبدء 

مطاليبكــم  لتعزيــز  بمبــادرة 

الشخصية وعدم االفراط فيها.

الوقت يشير إلى الكثير من الحظ والقدرة 

على تحريك أوضاعكــم املعطلة، وهناك 

فرصة لتعزيز مطالبكم الشــخصية انتم 

في وضع نفسي ايجابي .

الكثير يســتطيع أن يقوم بإجراء ترتيبات 

لها عالقة بسفر خارجي والبعض يحالفه 

الحــظ فــي العمل مــع شــركات خارجية 

عليكم االنتباه لوضعكم املالي.

ضبــط  عليكــم  التعــب،  عليكــم  يبــدو 

أعصابكــم خالل هــذا الوقــت. حاولوا 

كتمان مواضيع االرتباط العاطفي بعيدا 

عن مقربيكم إلنجاح هذا االرتباط .

ال يــزال يلعب الحــظ معكم دورا 

ايجابيا. البعض يكســب موضوع 

لــه صلــة بمــال أو عقــار، تزداد 

فرص االرتبــاط العاطفي بمرور 

الوقت .

اختتم معرض الزهــور والحدائق الثالث من نوعه 

في أربيل بمشــاركة 25 شــركة مختصة باملشــاتل 

ونشــاطات  فعاليــات  ضمــن  وذلــك  والتصميــم 

الثالث عشــر  أربيل  مهرجــان 

عنــوان"  تحــت  أقيــم  الــذي 

الحرية ونــوروز "وكان أبرز ما 

تم عرضه في املعرض شــجرة 

زيتون من إســبانيا يصل عمرها في بعض األحيان 

إلــى 2000 عام ويصل ســعرها إلى مــا يقارب 40 

ألف دوالر . 

وقال املشرف على املعرض ريبني أحمد في حديث 

لـــ " الصبــاح ": إن املعــرض يعد الثالــث من نوعه 

متخصصــة  شــركة   25 بمشــاركة 

داخــل  مــن  والتصميــم  باملشــاتل 

 , األخــرى  واملحافظــات  اإلقليــم 

 كبيــرًا من 
ً
وشــهد املعــرض إقباال

قبل الزائرين والسائحني من املحافظات املختلفة 

بالتزامن مع أعياد نوروز . 

وأضــاف : أن املعرض ضم أعدادًا وأنواعًا مختلفة 

مــن الزهور واألشــجار وأن 70 باملئــة منها محلية 

وتضــم أكثر مــن 100 نوع مــن الزهــور باإلضافة 

إلى أشــجار الزينة والتصاميــم املختلفة للحدائق 

, الفتــًا إلى وجــود إقبــال كبير من قبــل املواطنني 

فــي شــراء أنــواع مختلفة مــن الزهور واألشــجار 

ومعرفتهم عــن التغيرات البيئيــة التي تحصل في 

البلد وأهميــة الزراعة كونها الحل الوحيد للقضاء 

على الكثبان الرملية والعواصف الترابية ومقاومة 

 التصحــر إضافــة إلــى الجماليــة و فوائــد  جمــة 

أخرى  .

وبني هناك إقبال من قبل الناس في املعرض بشراء 

شــجرة الزيتون اإلســبانية التي يصل عمرها إلى 

إلفي عام وبســعر وصل إلى 40 ألف دوالر أميركي 

فيما وصل ســعر الشجرة في عمر 100 عام إلى 15 

ألف دوالر , وأن اإلقليم يستورد الشجرة بعمر 500 

عام في الوقت الحالي.

وقالــت ربــة بيت جوان دشــتي , أثنــاء تجوالها في 

املعــرض بالقرب من مشــتل لعرض وبيــع الزهور 

:"نرغــب دائمــًا في شــراء الزهــور املحليــة كونها 

مالئمة أكثــر للبيئة التي نعيش فيهــا وتنمو وتكبر 

علــى غرار بعض األنواع األخرى التي تســتورد من 

تركيا وهولندا وغيرها من الدول" .

,وأضافت : دائمًا نرغب في شراء أنواع من الزهور 

والنباتــات منهــا الرازقــي والكاردينيــا واملانوليا 

والقديفة والفراشــة وشــجرة اللبالب واألكاســيا 

والسايكس واليوغا واملطاط.
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حققــت كلية "الفنون الجميلــة" في جامعة 

املوصــل منجــزًا مهمًا للحركة املســرحية 

في املحافظة، إذ نالت مسرحيتها "طقوس 

الحطب" جائزتني كأفضل نص مســرحي، 

وأفضــل موســيقى وتراتيــل طقســية فــي 

ختام أعمال املهرجان املســرحي العراقي 

الســادس والــذي أقامتــه دائرة الســينما 

والســياحة  الثقافــة  وزارة  فــي  واملســرح 

واآلثار برعاية معالي الوزير الدكتور أحمد 

فكاك البدراني وبمشــاركة فــرق محترفة 

ومتنوعة من العاصمــة بغداد ومحافظات 

العراق ككل. 

وقد حصلت مســرحية "طقــوس الحطب" 

علــى جائــزة أفضــل موســيقى وتراتيــل 

طقسية في املهرجان.

 وقــال الفنــان التشــكيلي أحمــد زهيــر لـ 

تحقــق  املســرحي  "العمــل  إن  "الصبــاح" 

بتعاون مشترك بني جامعة املوصل املتمثلة 

بكليــة الفنــون الجميلة وفرقة مســرح قره 

قوش للتمثيل بغديدا، وكان العمل املوسيقي 

للمسرحية لألب دريد بربر واألستاذ أنمار 

بربــر، ومن إخراج الدكتور نشــأت مبارك 

صليوا عميد كلية الفنون الجميلة."

وأضاف أن "هذا اإلنجــاز يؤكد دور فناني 

فــرق املحافظــة وأكاديميتهــا فــي تحقيق 

هويــة محافظة نينــوى ومدينتهــا املوصل 

الثقافية والفنية التي عرفت بها على مدى 

تاريخها العريق".
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ودعنــا إلــى أجلــه املحتــوم، الروائــي املبدع عبــد الرحمــن مجيد 

الربيعي، وبفقده خسرنا قلمًا إبداعيًا شاسع التأثير. 

وهنا، لن أســابق غيري في الكتابة عن العزيز أبي حيدر. ففي كتابي 

 ما ينبغــي قوله، لكني هنــا أتحدث عن 
ُ

(الســنني أن حكت) كتبــت

جوانــب غير معروفة عــن الصديق عبد الرحمــن الربيعي تعود إلى 

57 عامًا مضت، إلى عــام 1966. ففي ذلك العام، صدرت في مصر 

مجلة شــهرية رصينة بعنوان (املســرح) رئيس تحريرها د. رشــاد 

رشــدي، وبدأت أعدادها تصل إلى املكتبات العراقية. كان اقتناؤها 

من قبل املثقفني دليل وعي ثقافي وفني، وكان من تقاليدها أن تفرد 

الصفحــات األولى لرســائل القــراء، وقد فوجئت في أحــد األعداد 

بأربع رسائل، مضامينها مختلفة. لكن أصحابها أصبحوا الحقًا من 

األسماء املرموقة، إحدى الرســائل كانت من فنان ناشئ من مدينة 

االســكندرية املصرية اسمه "وحيد سيف"، أصبح الحقًا اسمًا كبيرًا 

فــي فن التمثيل في مصر، واألخرى كانت من الكويت مرســلها عبد 

الحسني عبد الرضا، وهو الفنان الشهير، أما 

الرســالة الثالثة فكانت من الشــاب العراقي 

عبــد الرحمــن مجيــد الربيعي، وأبــدى فيها 

 لها، والرسالة الرابعة 
ً
رغبته أن يكون مراسال

كانت مني، أنا كاتب هذه السطور، التي هنأت 

املجلــة بمناســبة صدورها. ومــن الالفت أن 

املجلــة أجابــت العزيز عبــد الرحمــن بأنها 

اختارت األستاذ وحيد الشاهري وزيد الحلي 

ليكونا مراســليها. وهذه الرسائل موجودة في 

العــدد ذي الرقم 26 من تلــك املجلة الصادر 

.
ّ

في شهر شباط 1966 وهي محفوظة لدي

ولحبــه للصحافــة، ال ســيما الثقافيــة، فــإن 

الربيعــي أشــرف على أأنــق صفحــة ثقافية 

في فتــرة منتصف ســتينيات القرن املنصرم 

وأعنــي بهــا الصفحــة الثقافيــة فــي جريدة 

(األنباء الجديدة) لصاحبها زكي الســعدون. 

ومــن هــذه الصفحــة خرجت أســماء عديدة 

معروفــة اآلن، وفــي فترات مــن بداياتنــا الحياتية، جمعنــا العمل 

في إعداد برنامج يومي شــهير إلذاعة بغداد باســم "صباح الخير" 

اب خارجيــني، وكان املرحوم بهنام ميخائيل املدرس الكفء في 
ّ

ككت

أكاديمية الفنون الجميلة، مشــرفًا على البرنامج الذي كان يســهم 

في إعداده أيضًا مجموعة مختارة من املثقفني.

 أعمل 
ُ

لــم تنقطع أواصر األخوة والزمالة مع أبــي حيدر، وحني كنت

 بمادة بني مدة 
ً
في جريدة الحرية البغدادية، كان يســهم متفضــال

وأخرى لزاوية (أضواء) التي استحدثتها في الجريدة.

يمكنني القول، إن الربيعي لم يصرف أيامه بال حب، ألن ذلك يعني 

له العيش في حياة بال رونق، وهرق العمر بال مسرة. اعتداده بنفسه 

واضح عنــد محبيه، لكنه لم يصــل إلى حد الغــرور. والرواية عنده 

ليســت ســلعة تباع، وال ســوقًا للحظوة، بل هي قبل كل شيء عاطفة 

تلبس الحروف وشعور يروي حديث الهاجس البعيد.

 
همس وصراخ 

إلعــداد جيل من الفنانــني الصغار يدرك 

نظريات الفنون والثقافة ويمتلك مهارات 

اســتثنائية فــي فهــم األعمــال واللوحات 

الفنية ال بد من االهتمام باملواهب الفنية 

ا نفسيًا 
ً
منذ الصغر.  إذ تحقق الفنون توازن

يحتاجــه اإلنســان ألنه بطبيعتــه ينجذب 

نحو املوســيقى واأللــوان ويبحث عنها في 

محيطه، بل ويخلقها إن لم يجدها.

وســمر، 13عامًا، وهي طالبــة في مرحلة 

الثانــي املتوســط ومتفوقــة في دراســتها 

نشــأت معها منــذ الصغر موهبة الرســم 

وكبرت معها إلى مرحلة بدأت فيها برسم 

لوحات تشكيلية متكاملة أثنى وأعجب بها 

رواد الفن العراقي. 

وقــال والدهــا املهنــدس ســلوان األغــا، 

42 عامــًا، وموظــف حاليــًا: بــدأت هــذه 

املوهبة عندها في عمر السادســة وكانت 

محاوالت بســيطة ثم اســتمرت وتطورت 

تراقــب  كانــت  إذ  الحقــة،  مرحلــة  فــي 

وتشــاهد كل ما يخص الفن التشكيلي في 

"اليوتيوب" وتســأل وتطلب أدوات الرسم 

وفرش خاصة لضربات األلوان، وكنا نلبي 

طلبها دائمًا ونجلب لها كل ما تحتاجه في 

رسوماتها باأللوان الزيتية واملائية وكذلك 

باألكريليك.

وأضاف: أحيانًا تجمع مبلغًا من مصروفها 

اليومــي لشــراء بعــض حاجات الرســم، 

ووصلت ملرحلة معرفة مــا تريد وما يجب 

عمله من أفكار في لوحاتها. 

تحرص ســمر، وهي من محافظــة بابل، 

على شراء نوعيات أو "ماركات" معينة من 

أدوات الرسم. 

وأكد: مؤخرًا عرضنا لوحاتها على أساتذة 

الرســم والفن املختصني فــي األكاديمية 

وعلى فنانني معروفني فــي العراق، منهم 

فاخــر محمــد والفنــان محمــود فهمــي 

وأبــدوا إعجابهــم بأعمالهــا، كمــا وقــد 

أرســلنا لوحاتها للمشــاركة فــي معرض 

لــوزارة الثقافة، وحــازت على إعجاب كل 

مــن شــاهدها مــن األصدقــاء واملعارف 

وطلبــوا اقتناءهــا، وكذلك أهــدت بعضًا 

 عن إرسال 
ً
منها لبعض األصدقاء، فضال

قسم من لوحاتها إلى كربالء لعرضها في 

معرض دائم لشخصية فنية. 

وتابع: قبل 3 أعوام وتحديدًا في عام 2020 

رســمت لوحــات فنيــة تشــكيلية متكاملة 

ووضعت أفكارها فيها ومســتعدة لشــرح 

معاني لوحاتها التشــكيلية وألي استفسار 

وسؤال عن تلك املعاني. 

بأنهــم يســتعدون لعمــل  وذكــر والدهــا 

معــرض شــخصي لهــا بينما تحــاول هي 

اســتكمال مجموعة لوحاتها لعرضها في 

غاليري الحلة ومن ثم بعد ذلك في بغداد.

وعــن موهبتهــا يقــول والدها: إن "ســمر 

ورثــت هــذا الفــن مــن األقــارب، ألنهم 

يملكــون موهبة الرســم أيضــًا، وهي إلى 

جانب الرســم لديهــا أعمــال يدوية فنية 

مثــل املجســمات الورقية ملناظــر مختلفة 

وتلويــن القطــع القديمــة والرســم علــى 

الحقائب املصنوعة من القماش. 

وأشــار إلى أن سمر تركز 

علــى دراســتها أيضًا، وال 

ممارســة  وأن  تهملهــا، 

يمنــع  ال  معينــة  موهبــة 

مــن التفوق في الدراســة 

الذي  والدها  قول  حســب 

يشــجعها علــى ممارســة 

وال  التشــكيلي،  الرســم 

التطور  فــي  رغبتها  يهمل 

واإلبــداع في هــذا املجال 

الفني.

فــي  العراقيــني  الفنانــني  نقابــة  احتفــت 

محافظــة ذي قــار باليوم العاملي للمســرح، 

بمشــاركة مســرحيني وأكاديميني ومثقفني 

فــي  الجــاد  املســرح  رمــوز  مــن  وفنانــني 

املحافظــة التي عــرف عنهــا بأنهــا مدينة 

األدب والفــن ومنهــا انطلقــت كوكبة نجوم 

املســرح العراقــي الذين كان لهــم الحضور 

املتفرد على مسارح الوطن العربي، وال تزال 

املدينــة تمثــل منجمًا ال ينضب مــن الوجوه 

الفنيــة الواعدة التي ســيكون لها دورًا بارزًا 

في تطور حركة املسرح الجاد.

وتضمنت االحتفاليــة تكريم عدد من نجوم 

 عن عرض مسرحي وفقرات 
ً
املسرح، فضال

فنية منوعة، ومن بني الفرق املكرمة "جماعة 

الناصرية للتمثيل" ورئيسها د. ياسر البراك 

الــذي أكد أهمية دعــم الجيــل الجديد من 

املســرحيني الشــباب ماديــًا ومعنويــًا، إلى 

جانــب توفير البيئة املناســبة لهــم غاية في 

اكتشــاف مواهبهم والعمل علــى تطويرها، 

مشــيدًا بالوقــت ذاته بمســرحيي محافظة 

ذي قــار الذين كان لهــم حضور الفت ومهم 

في املهرجانات العربية واملحلية التي أقيمت 

خالل الفترة املاضية. 

كما وقــدم البراك التهاني لكل املســرحيني 

فــي العالم بعيدهــم الســنوي، ومنهم أبناء 

مدينته من املســرحيني املخلصني واملؤمنني 

 للحرية وقول 
ً

بقضية املســرح بوصفه فضاء

الحقيقــة. يذكر أن املســرحيني احتفلوا أول 

مرة باليوم العاملي للمسرح في 27 آذار العام  

1962 من قبل الهيئة الدولية للمســرح، وهو 

تاريخ إطالق موسم "مسرح األمم" نفسه في 

باريس، ومنذ ذلــك الحني وفي هذا التاريخ 

مــن كل عام، يتــم االحتفال باليــوم العاملي 

للمسرح على نطاق عاملي.

أواخر األشــياء ال تعني نهايات مشوارهم، 

بــل هــي محاولــة منــا لنتابــع خطواتهــم 

ونسبر أغوارهم ملعرفة آخر أخبارهم وهم 

يواصلون تألقهم في رســم معالم لوحاتهم 

تخصصاتهــم  مختلــف  فــي  اإلبداعيــة 

ليصنعوا لنــا ولجمهورهم ومحبيهم نقطة 

ســهموا معًا في 
ُ

ضوء يشــار لهــا بالبنان لي

صناعــة الجمــال الذي نبحث عنــه جميعًا 

عبــر مجموعــة مــن األســئلة التــي تمنــح 

للصــورة معنــى. ضيفنــا اليــوم مــن كبار 

اب 
ّ

ت
ُ
الشــعراء فــي العــراق وأحد أعمــدة ك

غنيــة فــي ســبعينيات القــرن املاضي، 
ُ
األ

وكتــب  شــعرية  مجاميــع  ثمانــي  أصــدر 

 أكثــر مــن 500 أغنيــة ملطربــني عراقيني 

وعــرب. إنه الشــاعر القديــر كريم راضي 

العماري.

* آخــر ما تحمله مــن ذكريات عن كواليس 

اها 
ّ
ك اليحجون" التــي غن

ّ
غنيــة "ال تصــد

ُ
أ

نهــا 
ّ

الفنــان القديــر ســعدون جابــر، ولح

عتبــر هي التي 
ُ

القديــر محســن فرحان، وت

متك للجمهور؟
َّ

قد

 عشــرات األغاني 
ُ

غنية، كتبت
ُ
- قبل هذه األ

غنية جاءت 
ُ
ملطربني عرب وعراقيــني، واأل

ن محســن فرحــان عندما 
ّ

بطلب من امللح

غنية تبدأ بكلمة "ال"، 
ُ
 له أ

َ
 مني أن أكتب

َ
طلب

هــا تبدأ بال، 
ّ
 مجموعــة دارميات كل

ُ
فكتبت

عها على 
ّ

فقــام بتلحينهــا جميعًا بحيــث وز

غنية 
ُ
أكثر من مطرب، ومنهم فؤاد سالم بأ

ك 
ّ
غنية "ال بيــة أكل

ُ
"ال هــي عشــرة يــوم" وأ

ك اليحجون" 
ّ

روح" ألمــل خضير، و "ال تصد

لسعدون جابر.

 بإعــداده، علمًا أنك 
َ

* آخــر برنامج قمــت

 بإعــداد العديد من البرامج اإلذاعية 
َ

قمت

إلذاعتي بغداد وصوت الجماهير؟

 رئيس قسم البرامج الريفية، 
ُ

-عندما كنت

 العديد من البرامــج، وكان آخرها 
ُ

مــت
َّ

قد

برنامج "ألــوان من الريف" والذي اســتمر 

ألكثر من عشر سنوات إعدادًا وتقديمًا.

ــن 
ّ

منياتــك كانــت أن يقــوم امللح
ُ
* آخــر أ

الراحل بليغ حمدي بتلحني كلماتك، ما هو 

 دون ذلك؟
َ

العائق الذي حال

ــن لي الفنان 
ّ

منيتي أن يلح
ُ
- فــي موضــوع أ

بليغ حمــدي هو الشــاعر كريــم العراقي، 

ل 
ّ

يســج أن  جابــر  ســعدون  أراد  عندمــا 

مجموعــة أغــاٍن من ألحــان بليــغ حمدي، 

احتكرها كريم وكتبها كلها.

* آخر ذكرياتك عن لجنة فحص النصوص 

ها لفترة وكانت حازمة 
َ

ة التي ترأست
ّ

الغنائي

بإجراءاتها؟

 في هــذه اللجنة 
ُ

- أنــا فخــور بأنني عملــت

 بفحص 
ُ

لسنوات طويلة، ومن خاللها قمت

نصوص أغلب الشــعراء املشــهورين اآلن، 

 بتصحيــح أغلــب 
ُ

أننــي قمــت فني 
ّ

شــر
ُ

وي

فيهــا،  الشــعرية  واألغــالط  األخطــاء 

ولألسف الشديد، أغلبهم اآلن ينكر ذلك.

 معه، علمًا أنك 
َ

* آخر مطرب ريفي تعاملت

 العديــد من األغاني الريفية املميزة، 
َ

كتبت

والحصــة األكبر كانــت للمطــرب الريفي 

املبدع عبدالزهرة مناتي؟

 من املعجبني بصوت الفنان املرحوم 
ُ

- كنت

عبدالزهــرة مناتــي، إضافــة إلــى ذلك، 

ا نعمــل معًا في إذاعة 
ّ
فهــو من أقربائي وكن

غنياتــه مــن 
ُ
أ القــوات املســلحة، وأغلــب 

كلماتي بحكم اللقاء املستمر معه.

غنية "اسمك عربي"، 
ُ
* آخر ما تتذكره عن أ

اهــا قحطــان العطــار، وفــازت 
ّ
والتــي غن

غنية الوطنية 
ُ
غنية في مسابقة األ

ُ
كأفضل أ

أو العاطفية التي جرت عام 1977؟ 

غنية بصوت الفنان 
ُ
غنية هي أول أ

ُ
- هذه األ

قحطــان العطار، وأول لحــن للفنان جعفر 

الخفاف، وكانــت إحدى األغانــي الفائزة 

غنية الوطنية.
ُ
في مهرجان األ

غنيات 
ُ
*  آخر األسباب التي جعلت بعض األ

الذاكــرة،  فــي  ــد 
َّ
خل

ُ
ت ال  اليــوم  العراقيــة 

رعان 
ُ

شــبهها بالفقاعات التي س
ُ

والبعض ي

ما تنتهي؟

- أتمنــى أن يســري قانــون أو قــرار وزارة 

الداخليــة في موضــوع محاســبة األعمال 

الهابطــة علــى املطربني والشــعراء الذين 

غنية 
ُ
هوا جسد األ

َّ
أســاؤوا إلى الذائقة وشو

العراقية الجميلة.

 معــه، بما أنك 
َ

* آخــر فنان عربــي تعاملت

 ســابقًا لفنانني عرب منهم ســميرة 
َ

كتبت

توفيق وصباح؟

- هنــاك عدد مــن الفنانني العــرب الذين 

غنيات عراقية، وكانــت من كلماتي 
ُ
ــوا أ

ّ
غن

اهــا 
ّ
ك اليحجــون" التــي غن

ّ
مثــل "لتصــد

الفنــان ســعدون جابــر، ولحنهــا الفنــان 

 مع محمد قنديل 
ُ

محسن فرحان، وتعاملت

عاد السعودية من السعودية، 
ُ

من مصر، وس

ومطربني من الخليج العربي.

 

 


