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A L S A B A H
N E W S P A P E R املؤيد علي  واالتصاالت  اإلعالم  هيئة  رئيس  رفض 

ووزير اإلعالم الكويتي عبد الرحمن املطيري، أمس 
األربعاء، أيَّ أعمال فنية تسيء لعالقة البلدين.

"اتصاًال  أنَّ  واالتصاالت،  اإلعالم  لهيئة  بيان  وذكر 
واالتصاالت  اإلعــالم  هيئة  رئيس  بني  جرى  هاتفيًا 
رفضهما  على  التشديد  وتم  الكويتي،  اإلعالم  ووزير 

كلَّ ما من شأنه اإلساءة لعالقة البلدين الشقيقني".
وأضاف أنه "جرى خالل االتصال الحديث عن بعض 
األعمال الفنية والدرامية خالل شهر رمضان املبارك 

والتي قوبلت برفض واستياء لدى الجمهور العراقي".
"ملواقف  شكره  عن  البيان،  بحسب  املؤيد،  وأعــرب 
ما  وكل  الكراهية  لخطاب  التصدي  في  الكويت  دولة 
من شأنه أن يعكر صفو العالقة التاريخية بني شعبي 

البلدين الشقيقني".

السوداني  شياع  محمد  الـــوزراء  رئيس  ــه  وجَّ
بالدقة واإلسراع في تنفيذ مشاريع فريق الجهد 
أن  ة  أهميَّ على  مشددًا  والهندسي،  الخدمي 
املواطنني  مشكالت  حّل  إلى  العمل  فريق  يبادر 

دون انتظار التوجيهات من رئيس الوزراء.
في  ـــوزراء  ال لرئيس  اإلعــالمــي  املكتب  ــر  وذك
األربعاء)  (أمــس  تــرأس  "السوداني  أنَّ  بيان 
اجتماعًا لرئيس وأعضاء فريق الجهد الخدمي 
والهندسي"، مبينًا أنَّ "االجتماع شهد استعراض 
من  وعدد  بغداد  العاصمة  في  املنفذة  املشاريع 
توفير  وسبل  فيها  اإلنجاز  ونسب  املحافظات، 
املالية لها، واملقترحات الخاصة  التخصيصات 

بمعالجة العقبات التي تواجه العمل".
املشاريع  إنجاز  ضرورة  "على  السوداني  وشّدد 
اليومية"،  املواطن  بحياة  املباشر  املساس  ذات 
إلى حّل  العمل  يبادر فريق  أن  "أهمية  إلى  الفتًا 
مشكالت املواطنني دون انتظار التوجيهات من 

رئيس الوزراء".
املناطق  اختيار  في  املعتمدة  "اآللية  إلى  وأشار 
على  تعتمد  والتي  الخدمات،  لها  ُتقدم  التي 
وجاهزية  السكانية  والنسب  املحرومية  مقدار 
املنطقة"، موجهًا "باإلسراع في إكمال املشاريع 
الوقت  وفي  عالية،  إنجاز  نسب  حققت  التي 
والنزاهة،  بالدقة  األعمال  تتميز  بأن  نفسه 
عن  انحراف  أو  فساد  شائبة  أي  تشوبها  وأّال 

األهداف الرئيسة".
ُيشار إلى أنَّ عدد املشاريع املنفذة، وقيد التنفيذ 
في بغداد واملحافظات، بلغ 54 مشروعًا، حصة 
مشاريع،   10 الديوانية  وفي   ،29 منها  بغداد 
عدد  بلغ  فيما  أيــضــًا،  مشاريع   10 وميسان 

املشاريع في محافظة املثنى 5.
من جانب آخر، تابع رئيس الوزراء محمد شياع 
االستمارة  على  التسجيل  آليات  السوداني، 
الخاصة بالضمان الصحي التي أطلقتها وزارة 

الصحة. 
وأفاد بيان ملكتبه اإلعالمي أنَّ السوداني سّجل 
اإللكترونية،  االســتــمــارة  فــي  ــعــاء  األرب أمــس 
الضمان  هوية  ــوزراء  ال من  ولعدد  له  وُنظمت 
كافة  املواطنني  لتحفيز  خطوة  في  الصحي، 
الصحي  الضمان  استمارة  في  التسجيل  على 

اإللكترونية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية قانون الضمان 
مع  تنفيذه  على  الحكومة  ــرص  وح الصحي 

ضمن  ــدرج  ــن ي وهــو  الــجــاري،  ــام  ــع ال مطلع 
حاّثًا  الصحي.  القطاع  في  الحكومة  إصالحات 
على  بالتسجيل  اإلســراع  على  املواطنني  جميع 
الوزارة،  أطلقتها  التي  اإللكترونية  االستمارة 
الخاصة بتنفيذ قانون الضمان الصحي، الذي 
على  الحصول  في  املــواطــن  دعــم  إلــى  يهدف 
املؤسسات  في  الصحية  والرعاية  الخدمات 
والخاصة  العامة  بأجنحتها  الحكومية،  الطبية 

وبأسعار مدعومة من قبل الدولة.
شياع  محمد  الـــوزراء  رئيس  ــه  وّج ذلــك،  إلــى 
ــرواد  وال األبــطــال  قانون  بتفعيل  الــســودانــي، 
بشكل   2013 لسنة   6 الرقم  ذي  الرياضيني 

رسمي.
الشباب  لشؤون  الــوزراء  رئيس  مستشار  وقال 
والرياضة إياد بنيان، في بيان أمس األربعاء: إنَّ 
تذليل  على  شديدًا  حرصًا  يولي  الوزراء  "رئيس 
الرياضيني بمختلف  التي تواجه  كل الصعوبات 
املناسبة  األرضية  توفير  خالل  من  مسمياتهم 

للوصول إلى أقصى مراحل اإلنجاز الرياضي".
توجيه  استحصال  ــمَّ  "ت أنــه  بنيان،  وأضــاف 
رسمي إلى وزارتي الشباب والرياضة، واإلعمار 
كافة؛  واملحافظات  بغداد،  وأمانة  واإلسكان، 
لتنفيذ تفعيل قانون األبطال والرواد لشمول من 

لم يستفيدوا من القانون في السابق".

  

ة، أمس األربعاء، القبض  ألقت هيئة املنافذ الحدوديَّ
ماستر  بطاقة   522 بحوزتهم  مسافرين  ثالثة  على 
البصرة  مطار  منفذ  في  للتهريب  معدة  ة  دوليَّ كارد 

الدولي. 
البصرة  مطار  منفذ  "مديرية  أنَّ  للهيئة  بيان  وذكر 
التفتيش  ــــراءات  إج تكثيف  ــالل  خ ــن  وم ــي  ــدول ال
ضبط  من  تمكنت  والبضائع،  للمسافرين  والتدقيق 
ثالثة مسافرين بحوزتهم بطاقة ماستر كارت دولية 
عددها 522 بطاقة تمت تعبئتها بمبالغ مالية لغرض 
عن  البلد  خارج  الصعبة  العملة  من  األموال  تهريب 
طريق سحب تلك املبالغ في الدول التي ينوون السفر 

إليها".
وأشار إلى أنه "تم تنظيم محظر ضبط أصولي وإحالة 
املتهمني والبطاقات إلى مركز شرطة مطار البصرة 
التحقيق  قاضي  أنظار  أمام  املوضوع  لعرض  الدولي 

املختص التخاذ اإلجراءات القانونية املناسبة".

  

ة ترحيبها بمشروع  ة وبرملانيَّ أبدت أوساط سياسيَّ
قانون صّوت عليه مجلس الشيوخ األميركي يقضي 
بإنهاء تفويضني لشنِّ الحرب على العراق في 1991 
و2003، عاّدين أنَّ ذلك سيسهم في تعزيز عالقات 

مستقرة ومتوازنة بني العراق والجانب األميركي.
ساحقة  بأغلبية  األميركي  الشيوخ  مجلس  وصّوت 
بتشريع  قدمًا  الدفع  لصالح  املاضي  االثنني  يوم 
إللغاء تفويضني يعودان لعقود مضت لشن حربني 
مجلس  إلــى  التشريع  تحويل  وتــم  الــعــراق،  على 
والذي  الكونغرس)،  من  الثانية  (الغرفة  النواب 
يتوقع أن يمرره أيضًا، حيث صرح رئيس املجلس، 
بأنه  املاضي  األسبوع  للصحافيني  مكارثي،  كيفني 

سيدعم هذه الجهود طاملا بقي جزء من "تفويض 
استخدام القوة العسكرية" للحرب على اإلرهاب.

األميركي،  التشريعي  الــحــراك  على  وتعليقًا 
حسني  النيابية،  والدفاع  األمن  لجنة  عضو  قال 
"تصويت  إنَّ  لـ"الصباح":  حديث  في  العامري، 
تفويض  بإنهاء  مؤخرًا  األميركي  الشيوخ  مجلس 
للرئيس  ممنوحة  كانت  التي  العراق  على  الحرب 

األميركي مبادرة طيبة".
محمد  الــــوزراء  رئــيــس  "منهج  أنَّ  ــى  إل ـــار  وأش
التعامل  في  غيره  عن  مختلف  السوداني  شياع 
الــواليــات  مــع  خاصة  الخارجية  العالقات  مــع 
السوداني  سياسة  إنَّ  إذ  األميركية،  املتحدة 
الخطوة  هذه  خالل  من  ويمكن  بالشفافية،  تمتاز 
مع  جديدة  صفحة  فتح  األميركية،  التشريعية 

القوات  تدريب  أجل  من  األميركي  التحالف  قوات 
العراقية وأيضًا من أجل تسليح الجيش العراقي".

على  ستؤول  الخطوة  ــذه  "ه ــأنَّ  ب العامري  ــّوه  ون
التي  الحرب  ظل  في  واالستقرار  باألمن  العراق 
خصوصًا  وأوكرانيا،  روسيا  بني  نهايتها  يعرف  ال 
أنَّ االستقرار في منطقتنا يخدم جميع األطراف 

ويخدم العراق بشكل مباشر".
مع  التعامل  في  والشفافية  "التفاوض  أنَّ  وأكــد 
املنطقة،  استقرار  إلى  يؤديان  األميركي  الجانب 
خالفات  أي  وجــود  عدم  نأمل  العراق  في  ونحن 
في  يؤثر  ذلك  ألنَّ  الجوار  دول  بني  اختالفات  أو 
استقرار األوضاع السياسية واالقتصادية واألمنية 

للبلد".

 

ة  النيابيَّ ة  الخارجيَّ العالقات  لجنة  طالبت 
في  العراقيني  السفراء  تعيني  ملف  بحسم 
آلية  إيجاد  إلى  داعية  نهائي،  بشكل  الخارج 

وطريقة شفافة في هذا الجانب. 
"امــتــداد"  كتلة  ورئيس  اللجنة  عضو  ــال  وق
ــي حديث  ف الــســالمــي،  الــنــيــابــيــة، حــيــدر 
الدبلوماسية  "التحركات  إنَّ  لـ"الصباح": 
موجودة على مستوى الحكومة إقليميًا ودوليًا، 
النهائي  التقييم  ولكن  إيجابي،  مؤشر  وهو 
النتائج  هي  الجانب  هذا  في  الحكومة  ألداء 
التي تظهر على املستوى الدبلوماسي ومستوى 

بناء العالقات مع الدول". 
في  محوريًا  دورًا  يلعب  "العراق  أنَّ  وأضــاف 
تقريب  في  دوره  إلى  إضافة  عالقاته،  بناء 
أنَّ  مبينًا  اإلقليم"،  دول  بني  النظر  وجهات 
"على العراق أن يستفيد من التجارب العاملية 
النظر  وجهات  تقارب  والسيما  التقارب  في 
بني دول اإلقليم، وكيف يكون العراق قويًا وذا 

تأثير أقوى بني دول اإلقليم". 
كل  تستثمر  أن  الحكومة  "عــلــى  أنَّ  وأكـــد 
مع  العراق  عالقات  لتقوية  املتاحة  الطرق 
مدروسة  خطة  ووضع  والعالم،  املحيط  دول 
وترسيخ  الخارجية  العالقات  حالة  لتحسني 
العمل الدبلوماسي بطرق تعتمد على الحداثة 
الدول  من  العراق  يكون  أن  ويجب  والتطور، 

املؤثرة ال املتأثرة". 
سفراء  تعييني  "موضوع  أنَّ  السالمي  وبني 
ــح،  واض غير  زال  مــا  الــخــارج  فــي  الــعــراق 
يحسم  أن  إلى  املوضوع  هذا  اللجنة  وستتابع 
بشكل نهائي وتحت ضوابط الخطة املوضوعة 
للنهوض بالدبلوماسية"، داعيًا إلى أن "يكون 
ألنَّ  شفاف،  بشكل  السفراء  ملف  مع  التعامل 
التأثير"،  إلى  وتحتاج  صعبة  مهمة  السفير 
يمثل  السفير  فإنَّ  "باملحصلة  بالقول:  وختم 

العراق ومكانته لدى دول العالم".
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والجهات  الوسط  نفط  شركة  في  املتمثل  الوطني  الجهد  تمّكن 
الساندة من استثمار الغاز الحّر من أربع آبار في حقل عكاز الغازي 
ة لتوليد (90  وضّخ هذه الكميات لتشغيل محطة كهرباء عكاز الغازيَّ

- 95) ميغاواط. 
وأعلن وزير النفط حيان عبد الغني في رسالة رفعها لرئيس الوزراء 
محمد شياع السوداني، أمس األربعاء، بدء عمليات استثمار الغاز 

شركة  قيام  إلى  مشيرًا  يوميًا،  مقمق   60 بمعدل  عكاز  حقل  في 
الغاز  لنقل  أنبوب بطول 30 كيلومترًا  بتنفيذ مد  النفطية  املشاريع 

عبره إلى محطة كهرباء عكاز الغازية. 
بالجهد  تحقق  الذي  اإلنجاز  هذا  "أهمية  على  النفط  وزير  وشدد 
مع  انسجامًا  يأتي   " أنه  إلى  الفتًا  املتاحة"،  وباإلمكانيات  الوطني 

خطط الوزارة والبرنامج الحكومي". 
خضير  محمد  باسم  الغاز  لشؤون  الــوزارة  وكيل  أكد  جانبه،  من 
وضعت  قد  الوسط  نفط  شركة  في  والهندسية  الفنية  "الفرق  أنَّ 

التصاميم املطلوبة ملنشآت استثمار الغاز من أربع آبار للغاز الحر"، 
مبينًا أنَّ "الجهد الوطني نجح في وزارة النفط باستثمار أكثر من 
باسم  املتحدث  بني  بدوره،  مستقبال".  للزيادة  قابلة  مقمق   (60)
مهمة  إيجابية  رسالة  يعد  اإلنجاز  "هذا  أنَّ  جهاد  عاصم  الوزارة 
الغازي  عكاز  حقل  في  االستثمار  في  الراغبة  العاملية  للشركات 
الــوزارة  تنوي  التي  الغربية،  املنطقة  في  االستكشافية  والرقع 
والوزارة  الحكومة  "جدية  مؤكدًا  العام"،  هذا  خالل  عنها  اإلعالن 

بتوفير البيئة املناسبة الستثمار الحقول والرقع االستكشافية".

  

وزارة  النواب  مجلس  في  التربية  لجنة  أوصت 
التربية بإعادة النظر بجدول امتحانات املراحل 
إجــراءاتــهــا  اســتــمــرار  ــى  إل إضــافــة  املنتهية، 

الصارمة ملنع تسريب األسئلة.
وقال عضو اللجنة، جواد الغزالي لـ"الصباح": إنَّ 
ة بمناسبة  الوزارة يجب أن تراعي العطل الرسميَّ

االمتحانات،  جدول  إعــداد  في  األضحى  عيد 
خالل  وخصوصًا  العطل  أيــام  أنَّ  إلى  مشيرًا 
االمتحانات ستتسبب بحالة من اإلرباك ونسيان 
املعلومات من قبل الطالب كونه ينشغل بفترات 
من الراحة واالستجمام في هذه األيام. وطالب 
بجدول  النظر  بإعادة  التربية  وزارة  الغزالي 
أهمية  مشددًا على  املنتهية،  املراحل  امتحانات 
والتعليم  التربية  ــي  وزارت مخرجات  تكون  أن 

من  عال  مستوى  على  العلمي  والبحث  العالي 
الدولة.  مؤسسات  جميع  تغذيان  كونهما  العلمية 
ساعات  خالل  اإلنترنت  قطع  موضوع  أنَّ  وتابع 
إجراء االمتحانات أمر محتوم نظرًا للمشكالت 
استمرار  بسبب  ـــوزارة  ال لها  تعّرضت  التي 
التربية  إجراءات  تطوير  عن  كاشفًا  اإلنترنت، 
األمنية بخصوص منع تسريب األسئلة مستفيدة 

من األخطاء التي حصلت في السابق.

 
 

القاضي  الرصافة،  نائب رئيس محكمة استئناف  أوضح 
الفساد،  أول في محكمة تحقيق غسيل األموال ومكافحة 
على  الرقابة  ة  آليَّ األربــعــاء،  أمس  ضمد،  محسن  إيــاد 

املؤسسات املالية وأنشطة الزبائن.
األعلى:  القضاء  مجلس  نشرها  مقابلة  في  ضمد،  وقال 
بمجموعة  محكومًا  الدول  باقي  كحال  أصبح  "العراق  إنَّ 

اتفاقيات أو أنظمة واشتراطات وضوابط دولية تفرضها 
االنسياق  عــدم  حــال  "فــي  أنــه  مبينًا  عاملية"،  منظمات 
أي  تــدرج  سوف  واالشتراطات  الضوابط  تلك  وتطبيق 
(القائمة  املخاطر  عالية  الدول  الئحة  في  مخالفة  دولة 

السوداء)".
وأضاف أنَّ "الدولة العراقية سنت قانون 39 لسنة 2015، 
إجراء  هو  تضمنها  التي  القانونية  األبــواب  ضمن  ومن 
ويفرض  املالية  املؤسسات  على  املشددة  الواجبة  العناية 

عليها عند تعاملها مع الزبون أن تستوضح األنشطة املالية 
الشهري  الدخل  ومقدار  الزبون  يمارسها  التي  القانونية 
والسنوي، وبالتالي فإنَّ أي عملية مالية تصدر أو يقوم بها 

هذا الزبون ُيستفهم عنها من قبل الرقابة املالية".
شبهة  هناك  أنَّ  املالية  املؤسسة  وجدت  حال  "وفي  وتابع، 
األمــوال  غسيل  مكافحة  مكتب  إلى  بالغ  بتقديم  تقوم 
بتحريك  بدوره  يقوم  الذي  العراقي  املركزي  البنك  في 

الشكوى الجزائية لدى االدعاء العام وقاضي التحقيق". 



الجمهورية  ”رئيس  أنَّ  رئاسي  بيان  وذكــر 
قاسم  الــقــومــي  األمـــن  مستشار  استقبل 
آخر  بحث  اللقاء  خــالل  وجــرى  األعــرجــي، 
والتأكيد  األمنية،  الساحة  على  التطورات 
تعزيز االستقرار لضمان سالمة  على أهمية 

االقتصادي  التقدم  عجلة  ودعم   املواطنني 
في البالد».

عودة  أيضًا  ناقشا  ”الجانبني  أنَّ  ــاف  وأض
هذا  وحسم  سكناهم،  مناطق  إلى  النازحني 
وإعــادة  مناطقهم  بتأهيل  اإلنساني  امللف 

إعمار البنى التحتية».
”مشاركته  الجمهورية  رئيس  واستعرض 

يشكله  وما  للمياه  املتحدة  األمم  مؤتمر  في 
املياه  ــة  أزم معالجة  فــي  كبرى  أهمية  مــن 
العاملية وإيجاد الحلول الجذرية لها“، مؤكدًا 
أبدت  املشاركة  ــدول  وال املتحدة  ”األمــم  أنَّ 
حل  في  العراق  بمساعدة  ملموسًا  اهتمامًا 

املشكالت املائية».
ــن  األم مستشار  اســتــعــرض  جــانــبــه،  ــن  م

البالد  فــي  األمنية  ”املستجدات  القومي 
ــط املــوضــوعــة لــتــرســيــخ األمـــن  ــط ــخ وال
املواطنني“،  أمن  على  والحفاظ  واالستقرار 
األمني  العمل  تكثيف  ”أهمية  ــى  إل الفــتــًا 
وبــذل  الــحــدود  مراقبة  فــي  واالستخباري 
ـــن ومــصــالــح  ــود لــلــحــفــاظ عــلــى أم ــه ــج  ال

الشعب والبالد».
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توفي صباح أمس األربعاء، العالمة صادق الحكيم نجل 
آية الله املجاهد السيد محمد باقر الحكيم بعد صراع 

مع املرض دام سنوات.
وتلقت أسرة العلم والجهاد آل الحكيم تعازي الرئاسات 
ة، بهذا املصاب األليم، إذ أصدر  وقادة الكتل السياسيَّ
فيه:  قال  بيانًا،  السوداني  شياع  محمد  الــوزراء  رئيس 
وقدره،  الله  لقضاء  والتسليم  واألســى  الحزن  ”ببالغ 
(صادق  السيد  سماحة  له  املغفور  رحيل  نبأ  تلقينا 
محمد باقر الحكيم).وأضاف، ”بهذه املناسبة األليمة، 
الحكيم  آل  أسرة  إلى  واملواساة  العزاء  بخالص  نتقدم 
العلّي  الله  إلى  مبتهلني  الجلل،  املصاب  بهذا  الكريمة، 
القدير أن يشمل الفقيد بواسع رحمته، وأن ينزل على 
رئيس  قال  ــدوره،  ب والسلوان».  الصبر  ومحبيه  أهله 
على  تغريدة  في  الحلبوسي،  محمد  النواب  مجلس 
م بخالص العزاء واملواساة إلى أسرة آل  ”تويتر“: ”نتقدَّ

الحكيم الكريمة برحيل السيد صادق الحكيم“.
وفاة  الحكيم،  عمار  الدولة  قوى  تحالف  رئيس  ونعى 
صادق الحكيم نجل شهيد املحراب السيد محمد باقر 

الحكيم ”قدس سره».
وأصدر الحكيم بيانًا قال فيه: ”ننعى إليكم رحيل أخينا 
الحكيم،  صادق  السيد  العالمة  سماحة  عمنا،  وابن 
السيد  العظمى  الله  آية  سماحة  املحراب  شهيد  نجل 
محمد باقر الحكيم (رحمهما الله) سليل أسرة العلم 

والتضحية».
عبدالله  شاخوان  النواب  مجلس  رئيس  نائب  وبعث 
الحكيم،  آل  أسرة  إلى  واملواساة  التعازي  أحر  أحمد 
بواسع  الفقيد  روح  على  يمنَّ  أن  وجل  عز  املولى  سائًال 
وذويه  أهله  يلهم  وأن  جناته  فسيح  ويسكنه  رحمته 

ومحبيه جميل الصبر والسلوان 

{ }

ة في  باشرت مؤسسة الشهداء أعمال فتح مقبرة جماعيَّ
مدينة سنجار بمحافظة نينوى تعود لضحايا إيزيديني 

قضوا على أيدي عصابات «داعش» اإلرهابية.
إنَّ  لـ“الصباح“:  النائلي  وقال رئيس املؤسسة عبد االله 
فريقًا مؤلفًا من دائرة شؤون وحماية املقابر الجماعية 
قضاء  في  جماعية  مقبرة  فتح  باشر  العدلي،  والطب 
قبل  من  إعدامهم  تم  إيزيديني  لضحايا  تعود  سنجار 

عصابات ”داعش“ اإلرهابية.
املقابر  فتح  بعملية  تمضي  املؤسسة  أنَّ  وأضـــاف 

الجماعية استنادًا إلى قانون رقم 13 لسنة 2015.
القانونية  للسياقات  ووفقًا  الفريق  أنَّ  النائلي  وأوضح 
من  املرفوعة  الرفات  تسليم  على  سيعمل  والفنية، 
بموجب  العدلي  الطب  ــرة  دائ إلــى  املفتوحة  املواقع 
الفحوصات  إجــراء  بهدف  أصولية  تسليم  محاضر 
التي سحبت من  الدم  املختبرية ومطابقتها مع عينات 
ما  في  املؤسسة  نفذتها  حملة  بموجب  املفقودين  ذوي 

سبق، تمهيدًا لتحديد هوية الضحايا.
األوراق  جميع  بإحالة  ستقوم  املؤسسة  أنَّ  وتــابــع 
التحقيقية ومحاضر الضبط والكشف الخاصة باملواقع 

والرفات املرفوعة إلى املحاكم املختصة.
وذكر النائلي أنَّ أعمال البحث والتنقيب شهدت دعمًا 
فنيًا ولوجستيًا من قبل فريق التحقيق الدولي (يونتاد)، 

وكذلك دعم اللجنة الدولية لشؤون املفقودين.

  

ة املمولة من عائدات الرقعة  في إطار برنامج املنافع االجتماعيَّ
واملثنى،  النجف  محافظتي  بني  املشتركة  العاشرة  النفطية 
أعلنت الحكومة املحلية بمحافظة املثنى، مشاريع جديدة في 

القطاعني الصحي والتربوي يجري تنفيذها في املحافظة.
اإلعمار  لشؤون  املحافظ  مستشار  الوهامي،  حيدر  وأوضح 
الذي  االجتماعية،  واملنافع  الحماية  ”برنامج  أنَّ  لـ“الصباح“، 
إلى  وتحويلها  النفط,  عائدات  من  جزٍء  تخصيص  على  ينص 

مشاريع اجتماعية ذات منفعة عامة, سيسهم بتمويل عدٍد من 
التربوي  القطاعني  في  والسيما  املثنى  في  الجديدة  املشاريع 

والصحي».
وأضاف، ”شرعت الحكومة املحلية في محافظة املثنى بإنشاء 
عدٍد من املشاريع الخدمية والصحية والتربوية بمختلف أنحاء 
الخدمات  أفضل  بتقديم  اإلسهام  بغية  املحافظة،  ومناطق 

الطبية والعالجية والتعليمية إلى األهالي «.
القطاع  ضمن  تندرج  املشاريع  هذه  ”معظم  أنَّ  الوهامي  وبّني 
الصحي، مثل إنشاء عدٍد من املستوصفات واملراكز الصحية, 

النواحي  في  والصحراوية  النائية  املناطق  من  عددًا  تخدم 
والقصبات البعيدة عن مركز املحافظة ”. الفتًا إلى أنه ”سيتم 
الضرورية  باملستلزمات  واملستوصفات  املراكز  هذه  تجهيز 
واألجهزة الصحية الالزمة، فضًال عن رفدها بالكوادر الطبية 
والتمريضية الوسطية“، منوهًا بأنَّ ”هذه املشاريع التي يجري 
النفطية  الجغرافية  الرقعة  عائدات  ضمن  من  هي  إنشاؤها، 

العاشرة املشتركة مع محافظة النجف األشرف». 
عشرة  الثانية  هما  النفط،  إلنتاج  مشتركتان  رقعتان  وللمثنى 

مع ذي قار، والعاشرة مع النجف.

  

قبل  من  خطة   90 بإعداد  الكهرباء  وزارة  أفادت 
التلوث  مستويات  لخفض  ة  الحكوميَّ املؤسسات 
املتجددة  الطاقة  لدعم  الوطنية  املبادرة  ضمن 

وتقليل االنبعاثات. 
ــوزارة  ال في  الــجــودة  إدارة  قسم  مدير  وقالت 
شيماء صادق لـ“الصباح“: إنه بعد إطالق املبادرة 
فريق  وتشكيل  املتجددة  الطاقة  لدعم  الوطنية 
املؤسسات  جميع  مع  بالتنسيق  للطاقة  (إيــزو) 
والعتبتني  املدني  املجتمع  ومنظمات  الحكومية 
الحسينية والعلوية املقدستني، تم تحديد 90 خطة 

ملواجهة حجم التلوث الذي تعاني منه البالد.
كل  اختصاص  حسب  ستنفذ  الخطط  أنَّ  وبينت 
فعلى  الحكومية،  والدوائر  املؤسسات  من  منها 
خطتها  بتنفيذ  التربية  وزارة  تقوم  املثال  سبيل 
ترشيد  بكيفية  املتعلقة  واملديريات  املدارس  في 
الصحة  وزارة  أما  الكهربائية،  الطاقة  استهالك 
وتتعلق  الصحية  واملراكز  املستشفيات  في  فتكون 
ــراك  إش على  عـــالوة  الــتــلــوث،  حجم  بخفض 

الوزارات  املرأة في  العشائر وجميع دوائر تمكني 
بالخطط.

حملة  البيئة  وزارة  إطالق  إلى  صادق  وأشــارت 
ممثلون  يقوم  حيث  التلوث،  مستوى  لقياس 
كل  في  امللوثات  عن  دراسات  بإعداد  حاليًا  عنها 
(الصندوق  سكرتارية  تقوم  ثم  ومن  محافظة، 
لتنفيذ  مالية  منح  على  بالحصول  األخــضــر) 

مشاريع طاقة متجددة.
الكهرباء  وزارة  في  الجودة  إدارة  بــأنَّ  ونوهت 
الطاقة  لدعم  الوطنية  املبادرة  تحويل  على  تعمل 
املتجددة وتقليل االنبعاثات التي أطلقت في 2021 

إلى سياسة وطنية.
وزارة  مع  بالتنسيق  أطلقت  املبادرة  أنَّ  وتابعت 
للطاقة  (إيزو)  فريق  تشكيل  بعدها  وتم  البيئة، 
املؤسسات  جميع  فــي  ــودة  ــج ال أقــســام  يضم 
واإلعالم  للتوعية  فريق  عن  فضًال  الحكومية، 
وفريق املرأة الوطنية، إضافة إلى فريق مجتمعي 

يضم املنظمات والعشائر.

  

إطالقها  واملهجرين  الهجرة  وزارة  نفت 
الخاصة  ــودة  ــع ال منحة  مــن  جــديــدة  دفــعــة 
بحجم  ذلــك  ورهنت  العائدين،  بالنازحني 
لها  ـــودة  ـــرص امل والــتــخــصــيــصــات  ــغ  ــال ــب  امل

من الجهات املعنية. 
تطبيقات  عــبــر  املـــواقـــع  ــن  م عـــدد  ورجـــت 
ــع  ــوزي ـــرًا، ت ـــؤخ ــي م ــاع ــم ــت الــتــواصــل االج
البالغة  الــعــودة  منحة  مــن  جــديــدة   دفــعــات 

مليونًا و500 ألف دينار. 
علي  الـــوزارة  باسم  الرسمي  املتحدث  وقــال 
لم  الـــوزارة  إنَّ  لـ“الصباح“:  جهاكير  عباس 
تطلق أيَّ دفعة جديدة من منحة العودة، لكنها 
النازحني  بني  املساعدات  بتوزيع  مستمرة 

والعائدين. 
مرهون  ــودة  ــع ال منحة  إطـــالق  أنَّ  ـــح  وأوض
مالية  ــغ  ــال مــب مـــن  ـــوزارة  ـــل ل ــد  ــرص ي ــمــا   ب

من الجهات ذات العالقة. 

أولى  الحكومي  البرنامج  أنَّ  جهاكير  وأكــد 
لألسر  املعيشي  بــالــواقــع  خــاصــًا  اهتمامًا 
الخاصة  املبالغ  وأنَّ إطالق  والعائدة،  النازحة 
التي  الحثيثة  الجهود  خالل  من  يتم  باملنحة 
إيفان  واملهجرين  الهجرة  وزيرة  عليها  تعمل 
االقتصادية  الــظــروف  ظل  في  جابرو  فائق 
بعد  الــعــائــدة  بــاألســر  تحيط  التي   الصعبة 

عودتها ملناطقها األصلية.
إلى  العائدون  النازحون  طالب  جهتهم،  من 
املحررة  املناطق  في  األصلية  سكناهم  مناطق 
قبل  مــن  بالسعي  لـ“الصباح“  أحــاديــث  فــي 
الجهات املعنية لصرف دفعة جديدة من منحة 
خاصة  املبارك،  الفطر  عيد  حلول  قبل  العودة 
عودتهم  منذ  بها  مشمولني  غير  أغلبهم  أنَّ 

وحتى اآلن رغم التسجيل عليها. 
آذار  بداية  واملهجرين  الهجرة  وزارة  ووزعت 
أسرة  أللــف  العودة  منحة  من  دفعة  الحالي 
تعيلها  األصلية  سكناها  مناطق  إلى  عائدة 

امرأة.

  

ة لالستثمار إعادة تجربة مدينة الرفيل  تعتزم الهيئة الوطنيَّ
في محافظات كربالء واألنبار وبغداد.

الغانمي  مثنى  الدكتور  الهيئة  باسم  الرسمي  املتحدث  وقال 
تعمل  استثمارية  مشاريع  هناك  إنَّ  لـ“الصباح“:  بتصريح 
محاكية  نماذج  أو  بيئة  إنشاء  على  طريقها  عن   الهيئة 

ملدينة ”الرفيل».
األهــداف  في  واضحًا  كــان  االستثمار  قانون  أنَّ  ــاف  وأض
والوسائل عبر تشجيعه االستثمارات ونقل التقنيات الحديثة 
اإلنتاجية  قاعدته  وتوسيع  وتطويره  العراق  تنمية  عملية  في 

والخدمية وتنويعها.

أن  يمكن  استثمارية  مشاريع  هناك  أنَّ  الغانمي  ــني  وب
واألنبار،  كربالء  محافظات  في  ”الرفيل“  تجربة   تحاكي 

فضًال عن بغداد.
برئيسها  املتمثلة  الجديدة  بإدارتها  تعمل  الهيئة  أنَّ  وتابع 
ديناميكية  عمل  آليات  وفــق  مكية  محمد  حيدر  الدكتور 
والعالجات  الحلول  وإيــجــاد  املشكالت  تشخيص  تعتمد 
عمل  نموذج  وتقديم  االستثماري،  العمل  عجلة  تقدم   بغية 
العالقات  تجسير  عبر  الــواقــع  أرض  على  ملموس  نوعي 
ــات االســتــثــمــاريــة  ــرك ــش ــات الــحــكــومــيــة وال ــس ــؤس ــع امل م
ــرات املــنــهــاج  ــق ــا يــحــقــق ف ــم ــة، وب ــي ــب ــن الــعــراقــيــة واألج
االستثمارية  البيئة  وتشجيع  بتنمية  املتعلقة   الحكومي 

في العراق.
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أبدت أوساط سياسية وبرملانية ترحيبها بمشروع 
األميركي  الشيوخ  مجلس  عليه  ــّوت  ص قانون 
ويقضي بإنهاء تفويضني لشن الحرب على العراق 
في  سيسهم  ذلك  أنَّ  عاّدين  و2003،   1991 في 
العراق  بني  ومتوازنة  مستقرة  عالقات  تعزيز 

والجانب األميركي.
وصّوت مجلس الشيوخ األميركي بأغلبية ساحقة 
بتشريع  قدمًا  الدفع  لصالح  املاضي  االثنني  يوم 
إللغاء تفويضني يعودان لعقود مضت لشن حربني 
مجلس  إلى  التشريع  تحويل  وتم  العراق،  على 
والذي  الكونغرس)،  من  الثانية  (الغرفة  النواب 
يتوقع أن يمرره أيضًا، حيث صرح رئيس املجلس، 
كيفني مكارثي، للصحافيني األسبوع املاضي بأنه 
سيدعم هذه الجهود طاملا بقي جزء من ”تفويض 
استخدام القوة العسكرية“ للحرب على اإلرهاب.

األميركي،  التشريعي  الــحــراك  على  وتعليقًا 

حسني  النيابية،  والدفاع  األمن  لجنة  عضو  قال 
”تصويت  إنَّ  لـ“الصباح“:  حديث  في  العامري، 
تفويض  بإنهاء  مؤخرًا  األميركي  الشيوخ  مجلس 
للرئيس  ممنوحة  كانت  التي  العراق  على  الحرب 

األميركي مبادرة طيبة».
محمد  الـــوزراء  رئيس  ”منهج  أنَّ  ــى  إل وأشـــار 
التعامل  في  غيره  عن  مختلف  السوداني  شياع 
الواليات  مع  خاصة  الخارجية  العالقات  مع 
السوداني  سياسة  أنَّ  إذ  األميركية،  املتحدة 
الخطوة  بالشفافية، ويمكن من خالل هذه  تمتاز 
مع  جديدة  صفحة  فتح  األميركية،  التشريعية 
قوات التحالف األميركي من أجل تدريب القوات 
العراقية وأيضًا من أجل تسليح الجيش العراقي».
على  ستؤول  الخطوة  ”هــذه  بــأنَّ  العامري  ــّوه  ون
التي  الحرب  ظل  في  واالستقرار  باألمن  العراق 
خصوصًا  وأوكرانيا،  روسيا  بني  نهايتها  يعرف  ال 
وأن االستقرار في منطقتنا يخدم جميع األطراف 

ويخدم العراق بشكل مباشر».

مع  التعامل  في  والشفافية  ”التفاوض  أنَّ  وأكد 
املنطقة،  استقرار  إلى  يؤديان  األميركي  الجانب 
خالفات  أية  وجود  عدم  نأمل  العراق  في  ونحن 
يؤثر  ذلــك  ألن  الــجــوار  دول  بني  اختالفات  أو 
واالقتصادية  السياسية  ــاع  األوض استقرار  في 

واألمنية للبلد».
صالح  الدكتور  السياسي،  املحلل  عّد  جانبه،  من 
مجلس  تصويت  لـ“الصباح“،  حديث  في  بوشي، 
كبيرة  استثمارية  ”فرصة  األميركي  الشيوخ 
للدولة العراقية إذا ما تم استثمارها من السلطة 
التنفيذية بالطريقة الصحيحة، بأن يكون للعراق 
األميركية  املتحدة  الواليات  قبل  من  دولي  دعم 
تمثل  التي  التنفيذية  والسلطة  السياسي  للنظام 

الدولة العراقية».
صوت  الـــذي  التشريع  ”وفـــق  ــه  أن ــى  إل ـــار  وأش
املصادقة  يرتقب  ــذي  وال الشيوخ  مجلس  عليه 
ــي، فــأن  ــرك ــي ــي مــجــلــس الـــنـــواب األم عــلــيــه ف
والحربية  العسكرية  ــأثــيــرات  ــت ال ــس  ــواج ه

ما  ستخف،  األميركية  املتحدة  الــواليــات  مــن 
العسكرة  من  خالية  العراقية  الساحة  يجعل 
املتحدة  الــواليــات  تصبح  ولربما   الخارجية، 

األميركية صديقة حقيقية».
العالقات  من  الخطوة  ”هــذه  أنَّ  بوشي،  وأكــد 
السياسي  للنظام  بالنسبة  مهمة  الخارجية 
وأن  خاصة  العراقية،  للدولة  الحالية  واملرحلة 
من  واضحًا  أصبح  املؤسساتي  العمل  وفهم  نمو 
شياع  محمد  وحكومة  التنفيذية  السلطة  خالل 
السلطة  دعــم  تكثيف  إلــى  داعيًا  الــســودانــي“، 
السياسي  االستقرار  تحقيق  أجل  ”من  التنفيذية 

واالقتصادي واالجتماعي للشعب العراقي».
تفويضي  الحالي  القانون  مشروع  مؤيدو  ويصف 
و2002   1991 لعامي  العسكرية  القوة  استخدام 
ضد العراق بأنهما ”تفويضان ميتان“، ويقولون إن 
الزمن قد عفا عليهما، وأصبحا غير الئقني، ألن 
الحروب انتهت منذ زمن، وكذلك ”أصبح العراق 

شريكًا للواليات املتحدة».

مينينديز،  بوب  الديمقراطي  السيناتور  وقــال 
رئيس لجنة العالقات الخارجية بمجلس الشيوخ 
سيظهر  التفويضات  هذه  ”إلغاء  التصويت:  قبل 
قوة  ليست  املتحدة  الواليات  أن  وللعالم  للمنطقة 
نتقدم  وأننا  انتهت،  العراق  حرب  وأن  احتالل، 
شريكًا  بوصفه  الــعــراق  مع  ونعمل  ــام  األم إلــى 

ستراتيجيًا».
مجلس  ــي  ف الجمهوريني  زعــيــم  أن  ــني  ح ــي  ف
جذري  بشكل  يعارض  ماكونيل،  ميتش  الشيوخ 
األسبوع  قال  حيث  العراق،  حرب  تفويض  إنهاء 
أيدي  يقيد  أن  ينبغي  ال  الكونغرس  إنَّ  املاضي 
معتبرًا  األوســط،  الشرق  في  األميركيني  القادة 
يوفر  ”ألنه  اليوم  العراق  في  مهم  التفويض  أنَّ 
عن  للدفاع  هناك  األميركية  للقوات  السلطات 
التهديدات  من  متنوعة  مجموعة  من  نفسها 

الحقيقية امللحة“، على حد زعمه.

 
وزعت  االسعار،  من  للحد  سياستها  إطار  في 
وزارة التجارة كميات كبيرة من مواد التموينية 
واملشمولني  للمواطنني  الرمضانية  والسلة 
بالرعاية االجتماعية، فيما تفتتح خالل اليومني 
في  جــديــدة  تسويقية  مــراكــز  ثالثة  املقبلني 

املحافظات.
حنون  محمد  للوزارة  الرسمي  املتحدث  وقال 
مع  تعاقدت  ان  سبق  ــوزارة  ال إنَّ  لـ“الصباح“: 
اعــوام  خمسة  ملــدة  الخاص  القطاع  شركات 
بسعر  التموينية  البطاقة  مواد  وتوريد  لتجهيز 
الكلفة، بدال من انتظار اجراءات التخصيصات 

املالية وموافقات الجهات املعنية.

واضاف أنَّ هناك 7 حصص للبطاقة التموينية 
ستتم  فيما  الشركات،  قبل  من  تجهيزها  تم 
طن  ألف   460 من  يقارب  ما  بتوزيع  املباشرة 
وكميات  الرز،  من  طن  ألف  و125  الحنطة  من 
الرمضانية  السلة  ضمن  أخرى  كبيرة  غذائية 
بعد فحصها وحفظها باملخازن وعددها 4 مواد، 
 7 وعددها  الشهرية  الغذائية  السلة  الى  اضافة 
مواد اساسية وتسليمها الى الوكالء في املناطق.

ولفت حنون الى تجهيز األسر املشمولة بالرعاية 
شهر  بداية  منذ  الغذائية  باملواد  االجتماعية 
عائلة،  ماليني   7 عددها  يبلغ  والتي  رمضان، 
مواد   7 وهي  غذائية  مــادة   16 توزيع  تم  حيث 
مواد  و5  االساسية  التموينية  البطاقة  ضمن 

اضافية و4 مواد ضمن السلة الرمضانية.

تجربة  تعد  التسويقية  املراكز  أنَّ  حنون  وبني 
املواد  اسعار  ارتفاع  من  الحد  هدفها  جديدة 
افتتاح  تم  حيث  املحلية،  االسواق  في  الغذائية 
 3 لفتح  حاليًا  واالستعداد  بغداد،  في  منافذ   3
منافذ جديدة اخرى خالل اليومني املقبلني في 
محافظات ميسان وذي قار ونينوى بعد تجهيزها 
عن  فضًال  معها،  املتعاقد  الشركات  قبل  من 
في  الــوزارة  خطط  ضمن  اخرى  مراكز  افتتاح 

جميع املحافظات واألقضية والنواحي.
التسويقية  املراكز  عمل  استمرار  الى  واشــار 
بعد شهر رمضان وتحويلها الى جمعيات كبيرة 

لخدمة العوائل الفقيرة ومحدودي الدخل.
الرقابية  الفرق  متابعة  استمرار  حنون  واكــد 
املنظمة  الجريمة  ودائرة  الوطني  األمن  وجهاز 

األســواق  في  االسعار  ارتفاع  من  الحد  جهود 
بحق  القانونية  االجــــراءات  واتــخــاذ  املحلية 

املخالفني.
لتجهيز  تجري  استعدادات  هناك  ان  ــر  وذك
الثانية  الحصة  ضمن  طحني  كيس  ماليني   3
الفرق  حــمــالت  تكثيف  مــع  الــحــالــي،  للعام 
والوكالء  املطاحن  على  والتفتيشية  الرقابية 
داعيا  املـــادة،  لهذه  النوعي  الفحص  ملتابعة 
في  والتالعب  املخالفات  عن  لالبالغ  املواطنني 
من  والتأكد  املجهزة  والكميات  الطحني  نوعية 
عند  وتاريخها  للطحني  املنتجة  املطحنة  ختم 

االستالم.

 
ة، أمس األربعاء، أنَّ العراق وسلطنة  ذكرت هيئة النزاهة االتحاديَّ
عمان وضعا اللمسات األخيرة ملذكرة التفاهم في مجال مكافحة 
ة  االتحاديَّ النزاهة  هيئة  ”رئيس  إنَّ  الهيئة،  بيان  وقال  الفساد. 
حيدر حنون، التقى في مقر الهيئة سفير سلطنة عمان في العراق 

حامد بن أحمد بن عقيل».
وأعرب حنون، وفقًا للبيان عن ”عزم الهيئة على تكثيف جهودها 
بة“، مشيرًا إلى أنَّ ”ذلك يسهم  السترداد اُملدانني واألصول اُملهرَّ
البرنامج  اُملدرجة في  التنموية  الدولة واملشاريع  في دعم خزينة 
مع  العماني  الجانب  ”بتعاون  اللقاء  خالل  وأشــاد،  الحكومي». 
التعاون  هذا  ”باكورة  أنَّ  موضحًا  االسترداد“،  ملف  في  الهيئة 

ة القبض على اُملدانني الهاربني كلٍّ  تمثلت بإلقاء السلطات العمانيَّ
من املدير العامِّ للتخطيط العمراني في وزارة اإلعمار واإلسكان 
ة زراعة محافظة  والبلديات واألشغال العامة سابقًا، ومدير ُمديريَّ

ـة العراق». األنبار سابقًا املطلوبني لجمهوريَّ
وأضاف أنَّ ”هيئة النزاهة تأمل أن تكون سلطنة عمان في ُمقّدمة 
الدول املتعاونة مع العراق في ملف استرداد األموال واملدانني عبر 
إلى  الفتًا  ـة)“،  واإلداريَّ ة  املاليَّ الرقابة  (جهاز  ة  العمانيَّ نظيرتها 
رة تفاهٍم مراحل  ”وصول املباحثات بني الطرفني حول إبرام ُمذكَّ
همني املطلوبني  ُمتقّدمة؛ بغية تبادل املعلومات والتحّريات حول اُملتَّ

بة إلى الخارج؛ بغية استردادها». قضائيًا، وأموال الفساد اُملهرَّ
 من جانبه، أعرب السفير العماني حامد بن أحمد بن عقيل عن 
وبقية  ـة  واإلداريَّ ة  املاليَّ الرقابة  السلطنة ممثلة بجهاز  ”استعداد 

ة  ة بتوثيق وتعزيز التنسيق والتعاون مع جمهوريَّ السلطات اُملختصَّ
العراق ال سيما في ملف االسترداد وتبادل الخبرات بني الطرفني، 
رة التفاهم  ة وُمذكَّ ة واإلقليميَّ ت عليه االتفاقيات الدوليَّ وفق ما نصَّ

ة». املزمع عقدها مع هيئة النزاهة العراقيَّ
من  والعشرين  الثالث  في  أعلنت  النزاهة  هيئة  أنَّ  ويذكر   
حنون  حيدر  الهيئة  رئيس  بني  مبدئي  اتفاٍق  عن  املاضي  شباط 
عمان  سلطنة  في  ــة  ـــ واإلداريَّ ة  املاليَّ الرقابة  جهاز  ورئيس 
مذكرة  ــرام  إب على  العلوي  هــالل  بن  غصن  الشيخ  الشقيقة 
واملدانني  األموال  واسترداد  الفساد  مكافحة  مجال  في   تفاهٍم 

وتبادل املعلومات بصدد ذلك.
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بإقرار  املضي  النيابية،  القانونية  اللجنة  قررت 
ارسلتها  قانونًا   127 أصل  من  مهمة  قوانني  أربعة 
متراكمة  ومقترحات  مشاريع  تضمنت  الحكومة، 

من الدورات النيابية السابقة. 
مرتضى  القانونية  اللجنة  رئيس  نائب  ــح  وأوض
من  تسلمت  لجنته  أنَّ  لـ“الصباح“،  الساعدي، 
السابقة  الــدورات  من  متراكمة  قوانني  الحكومة 
قوانني  فيها  بما  قانونًا،   127 الــى  عددها  يصل 
بأن  منوها  سابقًا،  املنحل  الثورة  قيادة  مجلس 
قوانني  اربــعــة  إقـــرار  باتجاه  ستمضي  اللجنة 
”املوازنة  وهي  املواطن،  حاجة  لسد  أولوية،  لها 

والتقاعد والعفو العام واملحكمة االتحادية» .
اولهما  نوعني،  على  ”القوانني  أّن  الساعدي  وبني 
مرسلة من قبل الحكومة، والثانية مقترحة من قبل 
البرملان يقدمها عشرة نواب للتعديل او التشريع“، 
الكثير من  القوانني ستشهد  أنَّ ”بعض  الى  مشيرًا 

املناقشات منها قانون العفو العام».  
يذكر أنَّ مشروع قانون املوازنة املرسل هذا العام، 
وافــق  اذ  السابقة،  السنوات  بقية  عــن  يختلف 
 13 في  عقدت  التي  جلسته  خالل  الــوزراء  مجلس 
 ،2023 للسنوات  قانونها  مسودة  على  الحالي  اذار 
العراق  تاريخ  في  األعلى  تعد  والتي   ،2025  ،2024
أساس  على  دينار،  تريليون   197 الـ  تتجاوز  بقيمة 
سعر النفط بـ 70 دوالًرا، بينما تبلغ قيمة العجز 63 

تريليون دينار.

نفذ صقور الجو ضربتني جويتني موجعتني، استهدفت 
القت  بينما   ، كركوك  محافظة  في  االرهابيني  أوكار 
خطرين  إرهابيني  على  القبض  االستخبارات  مفارز 

في صالح الدين .
الضربات الجوية، نفذت بواسطة طائرة الـ اف 16 في 
وادي الخاصة وأبو شحمة، ضمن قاطع املقر املتقدم 
عن  وأسفرت  كركوك،  في  املشتركة  العمليات  لقيادة 

قتل عدد من العناصر اإلرهابية وتدمير اوكارهم . 
وفي صالح الدين، نفذت مفارز مديرية االستخبارات 
القوات األمنية وتم  العسكرية عملية نوعية بمشاركة 
أثره  وعلى  حمد  الشيخ  قرية  في  محكم  كمني  نصب 
للقضاء  املطلوبني  اإلرهابيني  احد  على  القبض  ألقي 

وفق أحكام املادة 4 إرهاب.
كان  ”اإلرهابي  أنَّ  الى  اشــارت  االولية  التحقيقات 
يعمل بعدة صفات في عصابات داعش اإلرهابية منها 
ويجبر  الدين  صالح  في  داعش  إعالمي  يعمل  كان 
املواطنني على البيعة واملناصرة لإلرهاب وكذلك كان 
واالبالغ  األمنية  قواتنا  ابطال  عن  باملعلومات  يدلي 
القياديني  ألحد  مرافقًا  ويعمل  سكناهم  محل  عن 
إلى  تسليمه  ”جرى  و  الشرقاط  قضاء  في  اإلرهابيني 

جهة الطلب ميدانيًا وأصوليًا».
وفي عملية اخرى بصالح الدين، ألقت مفارز مديرية 
اإلرهابية  العناصر  أحد  على  القبض  استخبارات 
مذكرة  بحقه  ــادرة  ص بيجي،  قضاء  في  الخطيرة 

قضائية وفق أحكام املادة (1/4) إرهاب.
أهداف  أبرز  أحد  يعد  عليه  القبض  امللقى  اإلرهابي 
املديرية، حيث تم اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة 

بحقه وإحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل.

الشهد،  اإلله  الديوانية ميثم عبد  وّجه محافظ 
اليوم  ــدارس  امل دوام  بتعطيل  األربــعــاء،  أمس 

الخميس بمركز املحافظة.
الديوانية  محافظة  في  ــالم  اإلع مدير  ــال  وق

وجه  املحافظ  إنَّ  لـ“الصباح“:  البصري  عالء 
املحافظة  ملركز  التابعة  املــدارس  باستمرار 
استمرار  نتيجة  الرسمي  الدوام  عن  بالتعطيل 
ظهر  هطلت  التي  االمطار  مياه  سحب  اعمال 
الدوائر  عمل  استئناف  مع  املــاضــي،  ــد  األح

واملؤسسات الحكومية.

الخدمية  الدوائر  في  املالكات  أنَّ  الى  واشــار 
لتجاوز  عملها  في  مستمرة  املياه  سحب  وآليات 
العديد  في  الطرق  قطع  الى  أدت  التي  االزمــة 
شريحة  تعاون  على  مثنيًا  السكنية،  األحياء  من 
الشباب الذين تطوعوا ملساندة الجهد الخدمي 

طيلة الفترة املاضية.

لرئيس  األول  ــب  ــائ ــن ال شــــّدد 
ـــــنـــــواب مــحــســن  مـــجـــلـــس ال
الحكمة  تيار  ورئيس  املندالوي، 
أمس  الحكيم،  عــمــار  الوطني 
اإلســراع  ضــرورة  على  األربعاء، 
ودعــم  ــة  ــوازن امل قــانــون  بتشريع 
ــاوز  ــج ــت ـــود الـــحـــكـــومـــة ل ـــه  ج

التحديات.
وذكر للدائرة االعالمية للبرملان، 
مجلس  لرئيس  األول  ”النائب  أنَّ 
تيار  رئــيــس  استقبل  الــنــواب، 
بشأن  للتباحث  الوطني،  الحكمة 
املهمة  التشريعات  إقــرار  أهمية 
املشهد  ــي  ف ــورات  ــط ــت ال ـــر  وآخ

السياسي».
ــــرى خــالل  ـــه ”ج ـــــاف، أن وأض
بحلول  التهاني  تــبــادل  الــلــقــاء 
والتأكيد  املبارك  رمضان  شهر 
لدعم  الجميع  تعاون  أهمية  على 
إلى  الرامية  الحكومية  الجهود 
ــاوز الــتــحــديــات ومــحــاربــة  ــج ت
مختلف  في  والنهوض  الفساد 
القطاعات الحيوية وذات األولوية 

في البالد «.
على  التشديد  ــم  ”ت ــه  أن وتــابــع، 
الرقابي  الجانب  تنشيط  ضرورة 
في  يسهم  بما  ــواب  ــن ال ملجلس 
واهمية  الحكومي،  األداء  تقويم 
السلطتني  بني  التنسيق  إدامــة 
لإلسراع  والتنفيذية  التشريعية 
تمس  التي  القوانني  تشريع  في 
قانون  سيما  ال  املــواطــن  حاجة 
ـــقـــاء بــالــواقــع  ـــة، واالرت املـــوازن
في  واألمني  والخدماتي  املعيشي 

العراق».



جبريل  ة،  السودانيَّ واملساواة"  "العدل  حركة  رئيس  حّذر 
إبراهيم، من حدوث انقالب عسكري في البالد، وأضاف 
السيادة  مجلس  رئيس  أبلغوا  أنهم  صحفي  مؤتمر  خالل 
إذا  يتحقق  لن  البالد  استقرار  أنَّ  البرهان  الفتاح  عبد 
استمر املجلس املركزي في احتكار العملية السياسية، وقال 
العملية  استمرت  إذا  مفتوحة  الخيارات  "كل  إنَّ  إبراهيم: 
انقالب  حــدوث  فيها  بما  املــنــوال،  هــذا  على  السياسية 

عسكري".
توصلت  السودان  في  ــاري  اإلط االتفاق  ــراف  أط وكانت 
أخيرًا إلى مسودة بشأن "االتفاق السياسي النهائي" املزمع 
املقبل،  نيسان  مطلع  في  واملدنيني  العسكريني  بني  توقيعه 
انتقالية، وتضمنت مسودة  لتشكل بموجبها حكومة مدنية 
االتفاق مبادئ عامة وقضايا وهموم االنتقال بجانب هياكل 

السلطة االنتقالية.

البجا  لنظارات  األعلى  املجلس  أعلن  ذلك،  غضون  في 
منطقة  إغـــالق  ــرر  ق ــه  أن الــبــجــا"  شعب  قبائل  "شــيــوخ 
نيسان  مــن  األول  فــي  واحـــدًا،  يومًا  بــالــســودان   الــشــرق 

املقبل.
بني  النهائي  االتفاق  على  التوقيع  مع  بالتزامن  ذلك  جاء 
رأسها  على  سياسية  وقوى  السلطة  في  العسكري  املكون 

تحالف قوى الحرية والتغيير- مجموعة املجلس املركزي.
في  السودان  بشرق  البجا  لنظارات  األعلى  املجلس  وأكد 
دون  من  تمضي  أن  يمكن  ال  السياسية  العملية  أنَّ  بيان، 
حل قضايا الشرق، وأشار املجلس إلى مناهضته أي عمل 
أغلب  يرفضها  حكومة  لتكوين  زمني  جــدول  أو  سياسي 

السودانيني، على حد وصفه.
لدعم  املتحدة  األمــم  بعثة  رئيس  قــال  آخــر،  جانب  من 
دمج  إنَّ  بيرتس:  فولكر  "يونيتامس"  السودان  في  االنتقال 
إلى  يحتاج  السوداني  الجيش  في  السريع  الّدعم  قــوات 

خمس سنوات.

الجيش  في  السريع  الدعم  قوات  "دمج  أنَّ  بيرتس  وأوضح 
عن  تنفصالن  ال  اللتني  واإلصـــالح  الدمج  عملية  عبر 
بعضهما يحتاج إلى خمس سنوات، وكذلك إصالح املؤسسة 
العسكرية في حوجة ما بني خمس إلى ست سنوات"، منوهًا 
بالقلق إزاء الخالفات التي نشبت خالل األسابيع املاضية 
من  املوقف  بشأن  السريع"  و"الــدعــم  الجيش  قــادة  بني 
مشيرًا  والدفاع،  األمن  قطاع  وإصالح  اإلطاري،  االتفاق 

إلى حث الطرفني على خفض التوتر.
لالتفاق  الرافضة  األطراف  بانضمام  تفاؤله  عن  وأعرب 
أو في الحوار  العملية السياسية الجارية اآلن  اإلطاري في 
االنتقالي  الحكم  مؤسسات  تشكيل  عقب  ينطلق  الــذي 
مستعدة  كانت  الرئيسة  األطــراف  أنَّ  موضحًا  املرتقبة، 
لتقديم تنازالت للوصول التفاق معترف به محليًا وإقليميًا 
من  جيد  بشكل  االقتصادية  الحياة  بإعادة  ويسمح  ودوليًا 
باستئناف  ويسمح  والدولية  اإلقليمية  االرتباطات  خالل 

املساعدات الخارجية.

ة، أمس األربعاء،  اللبنانيَّ األنباء  أفادت وكالة 
بأنَّ طائرة مسيرة إسرائيلية اخترقت الحدود 
لبنانيني  شبابًا  واستهدفت  للبالد،  الجنوبية 

بقنبلة دخانية، دون وقوع إصابات.
املسيرة  "الــطــائــرة  ــأنَّ  ب الــوكــالــة،  ـــادت  وأف
املعادية (إسرائيلية) خرقت األجواء اللبنانية 
الثالثاء/  ليل  منتصف  بعد  من  الواحدة  عند 
قنبلة  ألقت  "الطائرة  أنَّ  وأضافت  األربعاء". 

دخانية باتجاه مجموعة من الشبان اللبنانيني 
مثلث  عند  مقهى  في  يسهرون  كانوا  الذين 
البالد  جنوب  كفركال  الخيام-  الحمامص- 
املحتل  الجانب  في  املطلة  مستعمرة  قبالة 
من  مرارًا  لبنان  ويشكو  إصابات".  وقوع  دون 

خرق إسرائيل ملجاله الجوي ومياهه اإلقليمية 
هذه  لوقف  بالتدخل  املتحدة  األمم  ويطالب 
االنتهاكات، وذلك بالرغم من توقيع البلدين 
بوساطة  البحرية  الحدود  لترسيم  اتفاقًا 

أميركية في تشرين األول 2022.

األربعاء،  أمس  اإلسرائيلي  االحتالل  جيش  قوات  نفذت 
ة  الغربيَّ الضفة  في  واسعة  واقتحامات  مداهمات  حملة 
ومنطقة جنني  في  اشتباكات  اندلعت  فيما   والــقــدس، 

 نابلس.
"قــوات  ــأنَّ  ب بيان،  في  الفلسطيني  األسير  ــادي  ن ــاد  وأف
الضفة،  من  الفلسطينيني  من  عــددًا  اعتقلت  االحتالل 

األمنية  األجــهــزة  لــدى  للتحقيق  تحويلهم  جــرى  حيث 
مسلحة  مقاومة  أعمال  في  املشاركة  بحجة  لالحتالل 
القوات  نفذت  فيما  االحتالل"،  وقــوات  املستوطنني  ضد 
الفجر  صالة  قبيل  مفاجئة  اقتحامات  سلسلة  اإلسرائيلية 
نابلس  في  السحور  لوجبة  الفلسطينيني  تناول  وخــالل 
وجنني ورام الله والخليل والقدس، وطالت هذه االقتحامات 
من مجموعة  ــالل  ــت االح قـــوات  واعتقلت  مــنــازل  ــدة   ع

الشبان.

عسكر  مخيم  إلــى  عسكرية  بتعزيزات  االحــتــالل  ــع  ودف
املسلحني  بني  االشتباكات  دائــرة  اتساع  ظل  في  القديم، 
اشتباكات  اندلعت  كما  املخيم،  في  اإلسرائيلية  والقوات 
قباطية،  بلدة  وفي  نابلس  في  القديمة  البلدة  محيط  في 
واقتحمت قوات االحتالل أيضًا، أطراف البلدة القديمة في 
املسلحني  من  مجموعة  قامت  إذ  نار،  إطالق  وسط  نابلس 
املقتحمة  اإلسرائيلية  القوات  تجاه  بكثافة  النار  بإطالق 

ملحيط املقبرة الشرقية.

ة وقارية جهودها بشأن ملفِّ الالجئني  تكثف منظمات دوليَّ
فرقة  اجتمعت  إذ  ليبيا،  في  الشرعيني  غير  واملهاجرين 
األوروبي  واالتحاد  األفريقي  االتحاد  بني  الثالثية  العمل 
في  والالجئني  املهاجرين  بوضع  املعنية  املتحدة  واألمم 

ليبيا في بروكسل.

بدعم  الثالثي  الفريق  التزام  بيان،  في  االجتماع  وأكد 
جهود السلطات الليبية ملعالجة االحتياجات العاجلة على 
املهاجرين  بشأن  التمييز  ملنع  الجهود  وتكثيف  األرض، 
الهجرة  طــرق  طــول  على  األرواح  وحماية  والالجئني 
إنهاء  على  الليبية  السلطات  حث  كما  ليبيا،  في  وخاصة 
من  بــدءًا  والالجئني  للمهاجرين  التعسفي  االحتجاز 
أو اإلعاقات  النساء واألطفال واألفراد ذوي االحتياجات 

الخاصة.
بالبشر  املتاجرين  مقاضاة  عملية  تسهيل  البيان،  وأكد 
املمرات  توفير  آلــيــات  وتعزيز  املهاجرين،  وتهريب 
اإلنسانية وإعادة التوطني وإعادة الدمج والعودة الطوعية.
ترتيبات  األفريقي  االتحاد  إعالن  مع  االجتماع  يتزامن 
جارية لنقل 4700 من املهاجرين غير الشرعيني في ليبيا 
إلى رواندا، بناًء على اتفاقية موقعة بني االتحاد ورواندا 

ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني.
عقب  ليبيا  في  املهاجرين  احتجاز  مراكز  وانتشرت 
الفوضى األمنية التي ضربت البالد بعد عام 2011، وهي 
املسلحة  املليشيات  لنفوذ  الخاضع  ليبيا  غرب  في  تتركز 
اتهامات  لها  وتوجه  املــراكــز،  هــذه  على  تشرف  التي 
تعذيب  أو  ابتزاز  في  التهريب  عصابات  مع  بالتعاون 

املهاجرين، واستغاللهم أحيانًا في القتال الداخلي.
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منذ سنوات، بات من 
النادر رؤية موائد 
ة في  اإلفطار الجماعيَّ
أحياء وشوارع وأسواق 
اليمن، وإذا ما نظمت 
بعض األسر امليسورة 
مائدة فإنَّ األمر ال 
يخلو من زحام شديد 
وتدافع بني الفقراء 
الصائمني، كما غابت 
املوائد الكبيرة في 
املساجد، واقتصر 
األمر على أطعمة 
بسيطة وقليلة يحتاج 
الصائم الفقير 
إلى جهد كبير حتى 
يحصل على حصة 
منها.

ة األميركية أنَّ واشنطن لن تطّبع  أعلنت وزارة الخارجيَّ
عالقاتها مع نظام الرئيس بشار األسد في سوريا، في 

ظل غياب تقدم حقيقي لحل سياسي، بحسب وصفها.
وقال فيدانت باتيل نائب املتحدث باسم وزارة الخارجية 
لم  للتطبيع  الرافض  واشنطن  موقف  أنَّ  األميركية 
نشجع  وال  األســد،  نظام  مع  نطبع  "لن  مؤكدًا  يتغير، 

اآلخرين على فعل ذلك".
في سياق متصل، أكدت قطر موقفها الرافض للتطبيع 
"ال يوجد حتى اآلن إجماع عربي  إنه  مع سوريا، وقالت 

بشأن عودة النظام السوري للجامعة العربية".
ماجد  القطرية  الخارجية  بــاســم  املتحدث  وقـــال 
يوجد  فــال  ثــابــت،  القطري  "املــوقــف  إنَّ  ــاري:  ــص األن
دعت  التي  األسباب  تزول  حتى  النظام  هذا  مع  تطبيع 
هذه  مع  تتعامل  قطر  ــة  "دول أنَّ  موضحًا  ملقاطعته"، 
القضية باعتبارها من أولويات القضايا العربية، لذلك 
يتوافر  وحتى  اهتمام،  محل  فيها  العربي  اإلجماع  فإنَّ 
على  إيجابية  تطورات  نتيجة  يأتي  الذي  اإلجماع  هذا 
لن  أنه  ونعتقد  أمامنا،  نراها ماثلة  السورية ال  الساحة 

يكون هناك أي تغير من املوقف القطري".
وحسب إيجاز إعالمي نشرته وزارة الخارجية القطرية، 
أضاف املتحدث باسمها: "موقفنا واضح وثابت وال يتأثر 
بما يدور في املشهد ما لم توجد تطورات حقيقية داخل 
أو يكون  سوريا بشكل يرضي تطلعات الشعب السوري، 
هناك إجماع عربي مبني على هذه التطورات اإليجابية 
يوجد  فال  الحالي  الوقت  في  أما  السوري،  الداخل  في 
النظام  مع  للتطبيع  قرب  وجود  بشأن  للتفاؤل  يدعو  ما 

السوري وإعادته للجامعة العربية".
في  العربية  للجهود  قطر  دولة  ودعم  ترحيب  أكد  كما 
إطار إيجاد حل لألزمة السورية، مشددًا على أنَّ "هذا 
الحل يجب أن يكون مبنيًا على وجود تطورات إيجابية، 
هناك  يكون  وأال  الشعبية،  للمطالب  حقيقية  واستجابة 
التطلعات"،  هذه  لتحقيق  سالت  التي  للدماء  خيانة 

بحسب تعبير املتحدث باسم الخارجية القطرية.

رسالة  األميركي  الكونغرس  أعضاء  من   20 ه  وجَّ
فيها  دوا  ندَّ بلينكن،  أنتوني  ة  الخارجيَّ وزير  إلى 
وقمعًا  االستبدادي  للحكم  توطيدًا  اعتبروه  بما 
تونس،  فــي  والــحــريــات  السياسية  للمعارضة 
وطالبوا إدارة الرئيس جو بايدن بربط املساعدات 

املقدمة لهذا البلد باستعادة الديمقراطية.
وبينهم  الرسالة،  على  املوقعون  األعضاء  وعّبر 
غريغوري  الخارجية  الشؤون  لجنة  في  العضو 
وصفوه  ما  إزاء  العميق  قلقهم  عن  ميكس،  دبليو 
في  املعارضني  على  املــتــزايــدة  القمع  بحملة 
األسابيع األخيرة، واعتبروا ذلك تسارعًا صارخًا 

في توطيد الحكم االستبدادي في البالد.
أشرف  املاضي،  شباط   11 منذ  أنه  إلى  وأشاروا 

الرئيس التونسي قيس سعّيد على موجة اعتقاالت 
سابقني  ووزراء  البرملان  في  أعضاء  استهدفت 
وقضاة  سياسية  أحــزاب  في  بارزين  وقياديني 
ملجرد  وإعــالمــيــني؛  أعــمــال  ورجـــال  وناشطني 

ممارسة حقهم في التعبير الحّر.
كما أشاروا إلى ما وصفوها بالتقارير املوثوق بها 
التونسية  السلطات  وجهتها  التي  االتهامات  عن 
مكافحة  قــانــون  بمقتضى  املعتقلني  لبعض 
بهدف  الدولة  أمن  على  التآمر  ومنها  اإلرهاب، 
دبلوماسيني  لقائهم  بسبب  الحكم،  نظام  قلب 

أميركيني.
االعتقاالت  أنَّ  الرسالة  على  املوقعون  واعتبر 
تمت في خرق لإلجراءات، وتحدثوا عن حرمان 
 48 ملــدة  بعائالتهم  ــال  ــص االت مــن  املعتقلني 
عمليات  خالل  املفرطة  القوة  واستخدام  ساعة، 

واحد  معتقل  إصابة  في  تسبب  مما  التوقيف، 
أنَّ  إلــى  ـــاروا  وأش خطيرة،  بجروح  ــل  األق على 
السلطات تواصل اعتقال املزيد من املعارضني أو 

استدعاءهم للتحقيق.
وصفوها  ما  إنَّ  األميركيون  املشرعون  ــال  وق
املستمر  والتوطيد  تونس  في  املقلقة  بالتطورات 
البالد  استقرار  تعرض  ال  االستبدادي  للحكم 
الراهنة  االقتصادية  األزمــة  ظل  في  للخطر 
بشأن  عميقًا  قلقًا  أيضًا  تثير  وإنما  فحسب، 
وتونس  املتحدة  الواليات  بني  العالقات  مستقبل 
مشترك  التزام  على   2011 منذ  تقوم  كانت  التي 
باملبادئ الديمقراطية، وهي املبادئ التي أفضت 
إلى قيام الواليات املتحدة بتصنيف تونس شريكًا 

رئيسًا لها من خارج حلف شمال األطلسي.
ودعا أعضاء الكونغرس إدارة الرئيس بايدن إلى 

مواصلة تسليط الضوء على ما وصفوه بالتراجع 
ضرورة  وأكدوا  تونس،  في  الكبير  الديمقراطي 
الذين  كل  عن  املشروط  وغير  الفوري  اإلفــراج 

اعتقلوا تعسفيًا، بحسب تعبيرهم.
مساعدة  أي  أنَّ  بضمان  بايدن  إدارة  طالبوا  كما 
النظام  استعادة  تدعم  أن  يجب  لتونس  أميركية 
تدعم  أن  أو  القانون،  وســيــادة  الديمقراطي 
الحاجة  أمس  في  هم  الذين  التونسيني  مباشرة 
قبضة  تقوي  وأال  االقتصادية،  األعباء  ملواجهة 
املسؤولني عن تزايد القمع واالستبداد تحت حكم 

سعّيد، بما في ذلك أجهزة األمن الداخلي.
وحّث املوقعون على الرسالة حكومة بالدهم على 
أن تعلن بوضوح أنَّ ما وصفوه بالقمع الذي ينفذه 
الرئيس التونسي يقّوض الثقة في سيادة القانون 
التي هي أساسية لعالقات مزدهرة بني الواليات 

الذي  الدولي  املالي  وللدعم  وتونس،  املتحدة 
من  ويخفف  التونسي  الشعب  يفيد  أن  شأنه  من 

املصاعب االقتصادية.
الخطاب  سموه  عما  الكونغرس  أعضاء  وتحدث 
املهاجرين  إزاء  سعّيد  قيس  للرئيس  العنصري 
إنَّ  وقالوا  الصحراء،  جنوب  دول  من  األفارقة 
على إدارة الرئيس جو بايدن أن تعلن بوضوح أنَّ 
هذا الخطاب غير مقبول، وأن تعمل مع املنظمات 
للتعبير  األفريقي-  االتحاد  غرار  على  اإلقليمية- 
الديمقراطية  للمؤسسات  القوي  الدعم  عن 

والحق في حرية التعبير بتونس.
وأشار املشرعون األميركيون إلى أنه بسبب ذلك 
الخطاب، تعرض العديد من املهاجرين من دول 
لهجمات  تونس  في  املوجودين  الصحراء  جنوب 

بدوافع عنصرية.



بأنَّ  األربعاء  أمس  ة  اإليطاليَّ "آكي"  وكالة  أفادت 
رافائيل  الذرية  للطاقة  ة  الدوليَّ الوكالة  مدير 
النووية،  زابوروجيه  محطة  إلى  توجه  غروسي، 
الوضع في املحطة تحت  أنَّ  أكدت موسكو  بينما 

السيطرة.
قال  الزيارة،  زامنت  صحافية  تصريحات  وفي 
غروسي: إنَّ "الوضع في املنطقة املحيطة باملحطة 
الوقت  في  يتحسن  ال  وهو  للغاية،  خطير  النووية 
الحالي.. هناك زيادة في حشد القوات، واملعدات 

العسكرية واملدفعية الثقيلة".
املنظمات  لــدى  الــدائــم  روسيا  مندوب  ــان  وك
منذ  رجح  أوليانوف،  ميخائيل  فيينا  في  الدولية 

أيام أن يزور غروسي محطة زابوروجيه النووية.
الدولية  الوكالة  إعــالن  عقب  الــزيــارة،  وتأتي 
للطاقة الذرية، أنَّ إقامة منطقة منزوعة السالح 
على  تعد  لم  الذرية،  زابوروجيه  محطة  حول 

أجندة املناقشات.
العالقات  مجلس  في  ندوة  خالل  غروسي  وقال 

نتحدث  "ال  الفائت:  األسبوع  األميركي،  الدولية 
تمامًا  السالح.. نحن ندرك  عن منطقة منزوعة 
الصعوبات اإلضافية التي يحملها هذا األمر في 
طياته، وخصوصًا في منطقة العمليات القتالية".

وتابع، "سيكون من الصعب للغاية إجراء عمليات 
عن  واحد  ميل  من  أكثر  بعد  على  ألنه  التحقق، 
أراض  هناك  ستكون  السالح  املنزوعة  املنطقة 
نحن  ولذلك  للغاية.  كثيف  عسكري  انتشار  ذات 

لم نعد نبحث ذلك".
ضرورة  عن  اليوم  يــدور  الحديث  أنَّ  وأضــاف 
ال  أو  للهجمات  املحطة  تتعرض  ال  لكي  املراقبة 

تستخدم لشن هجمات.
الوكالة  خبراء  فريق  أنَّ  إلى  ــارة،  اإلش وتجدر 
زابوروجيه  محطة  زار  الذرية  للطاقة  الدولية 
من  مخاوف  وسط  املاضي  سبتمبر  في  الذرية 
تعرض املحطة لألضرار جراء العمليات القتالية. 
وقررت الوكالة الدولية نشر فريق مراقبني على 

أساس دائم في املحطة.
محطة  فــي  الــوضــع  أنَّ  ــدت  أك موسكو  وكــانــت 
املشغل  سيطرة  تحت  الكهرذرية  زابوروجيه 

الروسي املوثوقة وموظفي املحطة.
املتحدة  األمم  لدى  الدائم  روسيا  مندوب  وقال 
شيء  كل  في  مثاليًا  ليس  املحطة  في  "الوضع  إنَّ 
طبعًا، ولكنه يخضع لسيطرة موثوقة من منظمة 
زابوروجيه  محطة  وموظفي  الروسية  التشغيل 

الكهرذرية".
أكبر  وهي  الكهرذرية،  زابوروجيه  محطة  وتقع 
محطة نووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات 
دنيبر،  لنهر  اليسرى  الضفة  على  وقدراتها، 
وتقوم القوات الروسية بضمان أمن هذه املحطة 

منذ مارس املاضي.
الــوفــد  عــضــو  أفــــادت  مــتــصــل،  صعيد  وعــلــى 
أوروبا،  في  والتعاون  األمن  منظمة  في  الروسي 
من  باملزيد  أوكرانيا  إمداد  بأنَّ  جدانوفا،  يوليا 
األسلحة، لن يشكل نقطة تحول للغرب في ساحة 

املعركة، لكنه سيطيل أمد الصراع.
خالل  ألقتها  كلمة  فــي  جــدانــوفــا،  وأوضــحــت 
والتعاون  األمن  منظمة  ملنتدى  العامة  الجلسة 
أوكرانيا  "إمــداد  أنَّ  األمني  للتعاون  أوروبــا  في 
نقطة  يشكل  لن  األسلحة  من  جديدة  بشحنات 

أنه  كما  أمده،  سيطيل  لكنه  الصراع،  في  تحول 
األوروبية،  االقتصادات  استنزاف  في  سيساعد 
بالقدرات  جسامة  أكثر  أضــرار  في  والتسبب 

الدفاعية للدول األعضاء في حلف الناتو".
وأضافت أنه "يتوجب على النخب عبر األطلسية، 
أن تدرك حقيقة أنَّ سياساتها تضاعف مخاطر 
إلى  وصوًال  أوروبا،  إلى  األوكراني  الصراع  نقل 
صدام مباشر بمشاركة القوى النووية في نهاية 
الخارجية  وزارة  وصفت  جهتها  من  املطاف". 
ألوكرانيا  الناتو  حلف  دول  ــداد  إم الروسية، 
الذي  والتحريض  بالنار"،  "اللعب  بـ  باألسلحة، 
يؤجج األزمة، ويقوض فرص السالم، وقد يؤدي 

إلى نشوب حرب نووية.
وزارة  باسم  املتحدثة  أكدت  ذلك،  غضون  في 
هناك  ليست  أنه  نينغ،  ماو  الصينية،  الخارجية 
بني  محتمل  اجتماع  بشأن  محددة  معلومات 
وفالديمير  بينغ  جــني  شــي  الصيني  الرئيس 
زيلينسكي، تعليقًا على إعالن األخير خالل لقاء 
في  الصيني  الرئيس  للقاء  استعداده  صحفي 

أوكرانيا.

في  الصينية،  الــخــارجــيــة  متحدثة  ــت  ــال وق
ما  "في  إنه  األربعاء:  أمس  صحفية،  تصريحات 
تحافظ  الصني  فإنَّ  أوكرانيا،  في  باألزمة  يتعلق 
فيها  بما  األطـــراف،  جميع  مع  االتــصــال  على 
يمكنني  معلومات  لــدّي  ليست  لكن  أوكرانيا، 

تقديمها حول تفاصيل محددة".
وفي اليوم السابق، كشف مستشار ومدير مكتب 
أنَّ كييف وبكني  بودولياك،  زيلينسكي، ميخائيل 
بني  هاتفية  محادثة  إجــراء  من  بعد  تتمكنا  لم 
ونظيره  زيلينسكي  فالديمير  األوكراني  الرئيس 
الصني  موقف  بسبب  بينغ  جني  شي  الصيني 

األخير.
مكانها  بعد  الصني  تجد  "لم  بودولياك:  وقــال 
تريد  كانت  إذا  ما  تعلم  ال  أي  الجديد  السياسي 
أو  وأوكرانيا  روسيا  بني  التسوية  مسألة  تولي 

ستظل جانبًا".
وتابع بودولياك: "كما أفهم، لم تفكر الصني بعد 
في هذا األمر بنفسها"، موضحًا أنَّ املحادثة بني 
لها  مخططًا  زال  ما  بينغ  جني  وشي  زيلينسكي 

والجانب األوكراني هو املبادر.

الطعن  حادث  أنَّ  البرتغال  سلطات  أعلنت 
إلى  أدى  الــذي  لشبونة  في  إسالمي  بمركز 

مقتل شخصني، ال يعامل كحادث إرهابي.
وقال لويس نيفيس، رئيس الشرطة القضائية 
ما  على  يعثروا  لم  املحققني  إنَّ  ة  البرتغاليَّ
الهجوم  في  املحتجز  الرجل  أنَّ  إلى  يشير 

مؤكدا  متطرفة،  أنشطة  متورط في  بالسكني 
تشير  اإلطالق  على  عالمة  أي  توجد  "ال  أنه 
ال  لذلك  متطرفًا،  كان  الشخص  هذا  أنَّ  إلى 

ننظر إلى الحادث على أنه جريمة إرهابية".
إنها  املاضي  الثالثاء  يوم  الشرطة  وقالت 
عمًال  باعتبارها  الطعن  حادثة  في  تحقق 
على  واحد  شخص  وأصيب  محتمًال.  إرهابيًا 
لقوا  الذين  البرتغاليني  املوظفني  مع  األقل 

حتفهم. وحدد ممثلو الجالية األفغانية املحلية 
أنه  أنه الجئ أفغاني معروف  املشتبه به على 
زوجته  وفاة  بعد  نفسية  مشكالت  من  يعاني 
في مخيم لالجئني في اليونان. وقال نيفيز إنَّ 
يظهر  ولم  الغربية  الحياة  في  اندمج  الرجل 
أو  صداقاته  أو  عاداته  في  جذري  سلوك  أي 

وسائل التواصل االجتماعي.
وكشف وزير الداخلية البرتغالي خوسيه لويس 

كارنيرو عن أنَّ الرجل وصل إلى البرتغال من 
ينقل  األوروبــي  لالتحاد  تابع  برنامج  خالل 
طالبي اللجوء إلى الدول األعضاء للمساعدة 
األبيض  البحر  دول  عن  الضغط  تخفيف  في 
أنَّ  مبينًا  وإيطاليا،  اليونان  مثل  املتوسط 
في  لالجئني  مخيم  في  توفيت  الرجل  زوجة 
أطفال،  بثالثة  وحده  يعتني  وتركته  اليونان، 

أعمارهم 9 و7 و4 سنوات.

أنَّ  ريابكوف  سيرغي  الروسي  ة  الخارجيَّ وزيــر  نائب  ح  صــرَّ
موقف روسيا من تعليق مشاركتها في معاهدة ستارت ال يزال 
ثابتًا بغض النظر عما إذا كانت واشنطن ترسل إخطارات إلى 

موسكو بموجب املعاهدة أم ال.
بشكل  "تعّهدنا  "نوفوستي":  لوكالة  حديث  في  ريابكوف  وقال 

طوعي بااللتزام بالقيود املركزية التي وضعتها هذه املعاهدة. 
األميركيون  كان  إذا  ما  على  موقفنا  يعتمد  ال  شيء.  كل  وهذا 
سينقلون بياناتهم إلينا أم ال. إنه ال يزال ثابتًا. هذا ما قد قلناه 

للجانب األميركي عدة مرات وبوضوح شديد".
وأشار إلى أنه ال يمكن أن يكون هناك ببساطة أي أسس لتحدي 
اآلن. هذا ما يجب على واشنطن االعتماد عليه  ندافع عنه  ما 
ومحاولة تصحيح قائمتها املحزنة لالنتهاكات املستمرة ملعاهدة 

في  مشاركتها  تعلق  لم  املتحدة  الواليات  أنَّ  مذكرًا  "ستارت"، 
هذه املعاهدة وبالتالي يجب عليها إرسال إخطارات إلى روسيا.
عن  نقال  سابقا،   ،"Wall Street Journal" صحيفة  وأفــادت 
بأنَّ قرار واشنطن بعدم إرسال  مصادر في اإلدارة األميركية 
يدفع  قد  "ستارت"  معاهدة  إطار  في  موسكو  إلى  إخطارات 

موسكو إلى العودة إلى تنفيذ هذه املعاهدة.

األربعاء،  أمس  ة،  باكستانيَّ محكمة  أصدرت 
السابق  الــوزراء  رئيس  ضدَّ  توقيف  مذكرة 
ة قضية "التهديد" بحق  عمران خان على خلفيَّ

قاضية في إحدى املحاكم الجنائية.
أصدرت  "املحكمة  بأنَّ  إعالم  وسائل  وأفادت 

عن  خان  عمران  تغيب  تكرار  بسبب  قرارها 
حضور جلسة املحاكمة"، مشيرًة إلى أنَّ القرار 
عمران  محامي  قّدمه  التماس  رفض  بعد  جاء 
خان الستثنائه من حضور املحاكمة، بسبب ما 

وصفه بـ"تهديدات على حياته".
ومثوله  خان  عمران  بتوقيف  املحكمة  وطالبت 
خان،  ويواجه  املقبل.  نيسان   18 في  أمامها 

إثر  املاضي  العام  منصبه  من  به  أطيح  الذي 
اتهامات بالفساد  الثقة، عدة  تصويت بسحب 
للدولة  تعود  هدايا  على  االستيالء  بينها  من 

قدمتها دول أخرى.
ــرارًا  ق آبـــاد  إســـالم  فــي  محكمة  ـــدرت  وأص
تحصن  ولكنه  املاضي،  الشهر  خان،  بتوقيف 
حيث  السكني  املجمع  في  أسابيع  مدار  على 

يقيم شرقي مدينة الهور، وسط مؤيديه.
بالحجارة  للشرطة  ــان  خ مــؤيــدو  وتــصــدى 
والقنابل الحارقة، إثر محاوالت إللقاء القبض 
عليه، األسبوع املاضي، وأصيب 100 من أفراد 
جلسة  أمام  املثول  على  خان  ووافق  الشرطة. 
االستماع، بعدما رفضت املحكمة طلبه بإلغاء 

قرار توقيفه رغم مقاومة مؤيديه. 

للمعلمات  ة  األملانيَّ السلطات  سمحت 
الحجاب،  بارتداء  برلني  في  املسلمات 
دعوى  في  الوالية  هزيمة  بعد  وذلــك 
قضائية رفعت أمام املحكمة الدستورية 

الفيدرالية.
وقالت وزارة التعليم في برلني في رسالة 
رسمية أرسلت إلى مديري املدارس إنَّ 
من  الدينية  الرموز  وارتــداء  الحجاب 
قبل املعلمني سيسمح به بشكل عام وال 
إذا  فردية  حاالت  في  إال  تقييده  يمكن 
كان يشكل خطرًا على السالم املدرسي.
وبموجب قانون الحياد في برلني، الذي 
يمنع موظفي الخدمة املدنية من ارتداء 
املالبس والرموز الدينية، منع املعلمون 
في املدينة من ارتداء الحجاب منذ عام 

.2005
في  صدرت  قضائية  أحكام  عدة  لكن 
الحظر  أنَّ  ــدت  أك األخــيــرة  السنوات 
الشامل للحجاب يشكل تمييزًا وينتهك 

الحرية الدينية التي يكفلها الدستور.
وأبلغت إدارة التعليم والشباب واألسرة 
في مجلس الشيوخ مديري املدارس أنه 
املحكمة  ألحكام  االمتثال  عليهم  ينبغي 

األخيرة.
محكمة  قــررت   ،2020 عام  أنه  يذكر 
العمل الفيدرالية (BAG) أنه ال ينبغي 
على  الحجاب  ـــداء  ارت حظر  لبرلني 
اتخذت  برلني  لكن  املسلمات.  املعلمات 
شكوى،  وقدمت  القرار  ضد  إجــراءات 
لم  الفيدرالية  الدستورية  املحكمة  لكن 
املحكمة  حكم  فإنَّ  لذا  الشكوى،  تقبل 

يعتبر نهائيًا.

ماتيوش  بولندا  وزراء  رئيس  ــز  أوع
واألغذية  الزراعة  لوزير  مورافيتسكي 
تدفق  من  بالحدِّ  كووالتشيك،  هنريك 

ة إلى البالد. الحبوب األوكرانيَّ
في وقت سابق، احتجت عدة منظمات 
سيما  وال  املــزارعــني،  توحد  بولندية 
Agrounia، على أنَّ الحبوب األوكرانية 
تصديرها  يتم  لكي  بولندا  إلى  تدخل 
هذه  في  تستقر  لكنها  الــخــارج،  إلــى 
مستوى  ــى  إل ـــارت  وأش الجمهورية، 

الجودة املتدني لهذه الحبوب.
أنَّ  على  الرسمية  املعطيات  وتـــدل 
دخلت  التي  األوكرانية  الحبوب  كمية 
 بولندا في العام املاضي، بلغت مليوني 

طن.

وقال مورافيتسكي، في مؤتمر صحفي 
ــاء: "أوعــزت  ــع ــس األرب فــي وارســـو ام
بسرعة  يتم  لكي  الزراعة،  وزير  للسيد 

مناسبة  مبادئ  وصياغة  وضع  قصوى 
من  بالتخلص  فقط  ليس  لنا  تسمح 
جزء من الحبوب املتراكمة في بولندا، 

في  الحبوب  هــذه  مــن  جــزء  وبيع  بــل 
حيث  األوسط-  والشرق  أفريقيا  شمال 
هذه  تــذهــب  أن  املــفــتــرض  ــن  م كــان 
قواعد  وضــع  يجب  وكذلك  الحبوب. 
إلى  الحبوب األوكرانية  تحد من تدفق 
اليوم  بولندا، ألنَّ هذه الحبوب تزعزع 
ذلك  نتفهم  نحن  بالدنا.  في  السوق 
الزراعة  وزير  تكليف  تم  لذلك  جيدًا 

بالتصدي لذلك".
بالده  أنَّ  بولندا  وزراء  رئيس  ــد  وأك
ــة خــاصــة بــذلــك إلــى  ــال ــت رس ــل أرس

املفوضية األوروبية.
وقال: "في هذه الرسالة، سردنا وسائل 
الحبوب.  هذه  دخول  من  للحد  مختلفة 
عبر  تمر  أن  يجب  األوكرانية  الحبوب 
بزعزعة  تتسبب  أن  يجوز  وال  بولندا 

السوق فيها".

05

A
L

S
A

B
A

H
 

N
E

W
S

P
A

P
E

R

ل اليوم العاشر  سجَّ
من التظاهرات 

ضّد إصالح نظام 
التقاعد في فرنسا 

صدامات بني 
الشرطة ومئات 

املحتجني، في ظل 
تصاعد التوتر في 

البالد.
وتدخلت قوات األمن 

في باريس لتفريق 
مجموعة اقتحمت 

متجر بقالة وأضرموا 
النار في حاوية 

قمامة قبيل وصول 
املسيرة االحتجاجية 

الرئيسة إلى ساحة 
"ال ناسيون". 
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دعت الواليات املتحدة تايوان للمشاركة في قمة "من 
الرسمية  غير  العالقة  من  كجزء  ة"  الديمقراطيَّ أجل 

بني واشنطن وتايبيه.
تايوان  دعوة  أنَّ  األبيض  البيت  في  مسؤول  وأوضح 
البلدين،  بني  الرسمية  غير  العالقات  إطار  في  تأتي 
سياق  في  تتغير  لم  التي  املتحدة  الواليات  وسياسة 

"صني واحدة".
من  قمة  أول  إلى  دعيت  تايوان  أنَّ  املسؤول  وأضاف 

نوعها في العام 2021.
بالشراكة  األربعاء،  أمس  املتحدة  الواليات  وأطلقت 
الجنوبية،  وكوريا  وهولندا  وكوستاريكا  زامبيا  مع 
"قمة من أجل الديمقراطية" الثانية، حيث تمت دعوة 
ممثلي 120 دولة "إلظهار التقدم في االتفاقيات لبناء 
وعود  "لتقديم  وكذلك  استدامة"،  أكثر  ديمقراطيات 

جديدة" باالزدهار وحماية الحريات.
الخارجية  وزارة  باسم  املتحدثة  دعت  جانبها  ومن 
الواليات  املاضي،  الثالثاء  يوم  نينغ،  ماو  الصينية، 
الداخلية  الشؤون  في  التدخل  عن  للتوقف  املتحدة 
األيديولوجية،  الخطوط  ــم  ورس األخـــرى،  لــلــدول 
روح  وانتهاك  وتدنيس  العالم،  في  االنقسام  وإثــارة 

الديمقراطية.
أن  اليوم  العالم  على  يتوجب  أنه  على  بكني  وشددت 
يتجنب خلق الخالفات باسم الديمقراطية، وأن يعمل 
مبادئ  أساس  على  والتعاون  التضامن  تعزيز  على 

ميثاق األمم املتحدة.
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 شركة  {سومو} تصدر  نحو 600 ألف برميل الى االردن خالل الشهرين املاضيني

 

ناقشت رابطة املصارف العراقية الخاصة 
ورشة  خالل  الهولندية  سبارك  ومنظمة 
الصغيرة  املــشــاريــع  تمويل  واقــع  عمل، 
واملتوسطة ، وآليات توفير التمويل لتحريك 
ممثلني  بحضور  الوطني،  االقتصاد  واقع 

عن املؤسسات الحكومية.
أشار  حنون  محمد  التجارة  وزارة  ممثل 
القطاع  دعم  دائرة  وعبر  "الوزارة  أنَّ  إلى 
الخاص ترى من الضروري النهوض بواقع 
خلقت  التي  واملتوسطة  الصغيرة  املشاريع 
العالم  اقتصادات  أكبر  في  إيجابيًا  أثرًا 
النوعية  التجربة  هذه  من  االفادة  ويمكن 

واملهمة". 
بالشأن  مختص  مصطفى  انــور  شيروان 
ورابطة  املالي  "القطاع  إنَّ  ــال:  ق املالي 
توفير  ــان  ــم ــدع ي ــة  ــاص ــخ ال املـــصـــارف 
الصغيرة  املشاريع  الــى  املالي  التمويل 

الــحــيــوي فــي بناء  ــا  ــدوره ل واملــتــوســطــة 
ثبت  ان  بعد  السيما  الوطني،  االقتصاد 
العاملية"،  االقتصادات  أكبر  في  نجاحها 
املدعومة  سبارك  "منظمة  أنَّ  إلى  الفتًا 
في  لتسهم  جاءت  الهولندية  الحكومة  من 
املفصل هذا  وإحياء  املحلية  القدرات   بناء 

االقتصادي". 
الصغيرة  ــع  ــاري ــش امل ــــع  "واق أنَّ  وبـــني: 
كبيرًا  تقدمًا  شهد  العراق  في  واملتوسطة 
خالل السنوات املاضية، حيث بدأت بعدد 
واملحافظات  بغداد  في  املشاريع  من  قليل 
واقع  تربك  التي  التحديدات  جملة  رغم 

العمل، إال أنَّ النتائج جاءت مشجعة".
وأضاف، أنَّ "املنظمات الداعمة واملشاريع 
املاضية  الفترة  خــالل  تمويلها  تم  التي 
حيث  واملفيدة،  بالناجحة  وصفها  يمكن 
نموًا  وحققت  الفنية  القدرات  بناء  تواصل 
هذه  توسع  الى  بحاجة  نحن  ولكن  كبيرًا، 
من  عدد  أكبر  لتشمل  املتواصلة  التجربة 

العاملية  "املنظمات  داعيًا  املستفيدين"، 
هذه  الى  الدعم  تقديم  الى  سبارك   ومنها 

الصناعة".
للشباب  القروض  "تقديم  أنَّ  إلى  وأشــار 
مشاريعهم  بتأسيس  للبدء  مهم  العراقي 

عبر التمويل من الجهاز املصرفي". 
ــق اإلعـــالمـــي ملــنــظــمــة ســبــارك  ــاط ــن ال
مشروع  عن  تحدث  علي  علي  الهولندية 
املدعوم  وبالتعاون  التمويل  الى  الوصول 
ومنظمة  للتنمية  األميركية  الوكالة  من 
وصول  املشروع  "هدف  إن  وقــال:  سبارك 
ــع الــصــغــيــرة واملــتــوســطــة الــى  ــاري ــش امل
البنوك  قدرات  بناء  على  ونعمل  التمويل، 
الى  الــقــروض  ــول  وص لتسهيل  العراقية 
الخاص،  القطاع  بواقع  للنهوض  املشاريع 
املشاريع  هذه  إدارة  ندرب  الوقت  وبذات 
ــروض  ــق ــراء تــوظــيــف ال ــب ــة خ ــط ــواس وب
تنمي  قروض  على  للحصول  فاعل   بشكل 

توجهاتهم".

لرابطة  التنفيذي  املدير  طالب  قد  وكان 
طارق  علي  الخاصة  العراقية  املصارف 
تنمية  في  بقوة  املشاريع  هذه  تسهم  بأن 
أغلبها  أنَّ  إلى  مشيرًا  املحلي،  االقتصاد 
كبيرة،  ستراتيجية  ملشاريع  مكمًال  يكون 
املتقدم"،  العالم  بلدان  في  يحصل  كما 
املاضية  ســنــوات  "العشر  أن  ــى  إل الفتًا 
املجال  هــذا  فــي  ناجحة  تجربة  شهدت 
الجهاز  عبر  املشاريع  آالف  اقــراض   وتم 

املصرفي".  
االقتصادية  التجارب  "نــجــاح  أنَّ  ــد  وأك
في  العالم  اقتصاديات  اكبر  تتبناها  التي 
العراق يعد خطوة على طريق بناء اقتصاد 
املتوسطة  تبني املشاريع  تم  متكامل، حيث 
الواقع  ملعالجة  أولــى  كخطوة  والصغيرة 
على  العائلة  واقتصاد  العام  االقتصادي 
بحسب  التجربة  هــذه  الخصوص،  وجــه 
استطاعت  واملستفيدين  عليها  القائمني 

تحقيق نجاح ومنفعة لالقتصاد". 

 

سعري  بني  الفارق  انخفاض  األربعاء،  أمس  املركزي،  البنك  توقع 
إلى  أشار  وفيما  املقبلة،  الفترة  خالل  واملــوازي  الرسمي  الصرف 
أوضح  دينار،  ألف   20 فئة  طبع  إمكانية  بشأن  قرار  إصدار  قرب 
عام  مدير  معاون  وقال  التجارية.  املصارف  مراقبة  في  إجراءاته 
دائرة االستثمارات في البنك، محمد منير، لوكالة األنباء العراقية 
في  أسهمت  العراقي  املركزي  البنك  ــراءات  وإج "حزم  إن  (واع): 
الحد من الصعود املتواصل بسعر صرف الدوالر"، متوقعًا "انخفاض 
من  املقبلة  الفترة  في  واملوازي  الرسمي  الصرف  سعري  بني  الفرق 
خالل الحزم: األولى والثانية والثالثة للبنك املركزي فضًال عن دعم 
تحديث  في  املركزي  "البنك  أنَّ  منير،  وتابع  املتواصل".  الحكومة 
االطالع  يتم  إطالقها  يتم  خطوة  وكل  كافة،  لإلجراءات  متواصل 
إيجابياتها  وماهي  السوق  في  وأثرها  استجابتها  مــدى  وقياس 

وسلبياتها إن وجدت". 
وبشأن طبع فئات نقدية جديدة، أشار منير، إلى أنَّ "البنك املركزي 
يقوم بتعديل وتحديث أوراق العملة استجابة لطلبات السوق وتطوراته 
والحد من التزييف"، مبينًا، أنَّ "دائرة اإلصدار والخزائن تعمل على 
دراسة إمكانية طبع فئة نقدية 20 ألف دينار، وخالل األيام املقبلة 

ستتخذ القرار بطبعها أو عدم طبعها".
وبخصوص بناية البنك املركزي، أكد أنَّ "العمل جاٍر على قدم وساق 

وعلى مدار 24 ساعة إلكمالها".
واالئتمان،  الصيرفة  مراقبة  "دائرة  أنَّ  إلى  آخر،  جانب  في  ولفت 
ميدانية  تفتيٍش  ِفــَرُق  وهناك  التجارية،  املصارف  بمراقبة  تقوم 

ومكتبية تتولى مسؤولية الرقابة على عمل املصارف وأدائها".
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تقول "أناستاســيا بليزنيــوك"، التي ولدت 
وعملــت  أكاديمجــورودوك  فــي  ونشــأت 
طبيبة نفســية هناك، واليوم هي حارسها 
التاريخــي ودليلها الســياحي: "جاء والدي 
الى هنا عام 1961 للعمل في معهد،األتمتة 
والقياس الكهربائي، بعد تخرجه في معهد 
تومسك للفنون التطبيقية، وسبقته والدتي 
لتدريــس االدب في املدرســة بعد تخرجها 
فــي جامعــة لينينغــراد. كان هــذا حينهــا 
رافعا للحراك االجتماعي بالنسبة للعلماء 
الشــباب، النه هنــا يمكــن ان ينطلق املرء 
الى علم يعتمد تماما على قدرات االنســان 

الشخصية".
 1957 عــام  االكاديميــة"  املدينــة  ُبنيــت 
وســط الغابة لتكون مركــز االبحاث للفرع 
الروســية  االكاديميــة  مــن  الســيبيري 
للعلــوم، تتركــز ابحاثهــا علــى الفيزيــاء 
والتكنولوجيــا والعلــوم الطبيعيــة. اقتــرح 
امثــال  البــارزون  الرياضيــات  علمــاء 
"ميخائيل الفرنتييف وســيرجي سوبوليف 
وســيرجي خريســتيانوفيتش" الفكرة على 
الحكومــة وعملــوا الحقــا علــى تنفيذها. 
وبمــرور الوقت تشــكلت مجتمعــات علماء 
مشــابهة في اقســام فرعية لفرع سيبيريا 

التابــع الكاديميــة العلــوم الروســية فــي 
تومســك وكراسنويارســك وإيركوتســك، 
لكــن أكاديمجــورودوك الســوفيتية كانت 

االكبر واالهم.
بــدأ العلمــاء الواعدون والعمــال العاديون 
ذات  البعيــدة  ســيبيريا  الــى  بالتوافــد 
الطقس البــارد. كانت االجــواء هناك لها 
طابــع خــاص إذ ال يرغــب احــد بمغادرة 
املكان. تقول أناستاســيا: "لدينا نماذج من 
بنائــني وعمال اعتياديني بدأوا بالدراســة 
 واالنغمــاس فــي العلــم اثنــاء تواجدهــم 

هنا، ثم اصبحوا ذاتهم اطباء علم".

نزهة الى املستقبل
شــارع  الــى  املحليــون  الســكان  يشــير 
"الشــارع  بأنــه  "الفرنتييــف"  األكاديمــي 
االذكى فــي العالــم". ويقع عليــه اكثر من 
عشــرين معهد ابحاث علمــي ومختبرات 
تمتد ملســافة نحــو كيلومتريــن. كما ُصمم 
بطريقة تجعله املســلك الوحيد من املنزل 
الــى العمل ويمــر عبــر الغابات بــدال من 
الطرق املزدحمة، فال ينبغي ان يعيق العلم 

اي شيء.
مركــز أكاديمجــورودوك هــو قلــب معهد 
اول  تجميــع  تــم  إذ  النوويــة،  الفيزيــاء 
مصادمات الهدرونات لدراسة الجسيمات 
االوليــة فيــه. واليــوم، يعمل العلمــاء على 
 "SKIF" يســمى  جديــد  ســنكروترون 
الفوتــون  ملصــدر  الروســي  (املختصــر 
الدائري الســيبيري). فائدتــه باختصار، 
انه ضروري ملعرفة املزيــد عن بنية الكون 
وهذا ما يشغل اذهان علماء الفيزياء اليوم 

في جميع انحاء العالم.
ُيــدّرس معهــد اإلثنوغرافيــا األثريــة فيه 
أصل االنسان والتولد العرقي للمجموعات 

العرقية. وعثر فريق عمل من املعهد خالل 
اعمال الحفــر االثارية علــى "أميرة التاي 
القديمة" في هضبة اوكوك، وحّلوا شيفرة 
الحمــض النــووي للبقايا املكتشــفة خالل 
كهف دينيسوفا في التاي، واتضح ان هناك 
نمــاذج غيــر معروفــة تماما مــن الجنس 
البشري عاشــت هناك، ويعمل العلماء في 
معهــد الكيمياء غيــر العضويــة على مواد 
جديــدة تمكنهــم مــن صناعــة محركات 

اقراص من القناني البالستيكية.
اما معهــد علم الخاليــا والوراثة فقد قام 
بتدجــني الثعالــب، بينمــا تتطلــب عملية 
التدجني احداثــا طبيعية آلالف الســنني، 
لكن العلماء السيبيريني حققوا ذلك خالل 
ســتني ســنة فقط. وتوجد فرصــة للتعرف 
علــى الثعالــب املدربــة فــي مركــز علماء 
الطبيعة الشــباب. كما تم هنا فك شــيفرة 
جينوم بعوضة املالريا عام 2002، ما مهد 
 الطريق لتطوير لقاح ضد لدغاته مستقبال.

وصف يغير املعنى
كانت احــد افكار "األكاديمــي الفرنتييف" 
املهمــة هــو الدمــج بــني التعليــم والعلــم 
والتصنيــع، واملوقــع ُيمّكــن العلمــاء مــن 

تأســيس مشــاريعهم الخاصــة بهــم مثل 
"أكادمــي بــارك" الذي ُافتتح عــام 2010، 
وتعــد اكبــر حديقــة تكنولوجيــة روســية، 
فضال عــن تواجد نحو 330 شــركة محلية 
واملجــاالت  طاقــم.  آالف  تســعة  توظــف 
الرئيســية فيها هي تكنولوجيــا املعلومات 
والتكنولوجيــا الحيويــة والطــب الحيوي، 

فضال عن صناعة االدوية العلمية.
الحيويــة  التكنولوجيــا  شــركات  تعمــل 
الكبيــرة داخل مكاتب مباني ُانشــئت على 
الطــراز االوروبــي بمــا يســمى "منطقــة 
أول  اكســفورد"، وتضــم مثــال، مطــوري 
مجموعات اختبار روسية لفيروس كورونا، 
وبالقــرب منها مركز الدعــم التكنولوجي 
التصنيــع. ويشــغل املختصــون  لشــركات 
بتكنولوجيــا املعلومــات برجني شــاهقني، 
يشــير إليهما الجميع بفخر باســم "األوز" 
نظــرا لشــكلهما املميز.امضــى "يفغينــي 
ديميــدوف"، الباحــث وعالــم االحياء، 15 
عاما بدراســة البروتينات فــي معهد علم 
الخاليا والوراثة، وقرر قبل سنتني التوقف 
عن العلوم االساســية والتوجه الى صناعة 
البروتــني مــن صراصير املنــزل العادي، 
منطلقا مــن ان التوجه العاملــي اليوم، هو 

اســتخالص البروتني الصالــح لالكل من 
الحشرات.

يقول عالــم االحياء: "يتســاءل الجميع عن 
مــذاق الصراصيــر، وفــي الحقيقــة ليس 
لــه نكهــة. ومــع انــه لــو تذوقت املســحوق 
املســتخلص منهــا فهنــاك ملحــة واضحة 
لبذور دوار الشــمس، لكنه بروتني نقي بال 

اي خصائص طعم معينة".
مضيفــا: "تنتج الحشــرات محصــوال أكثر 
بكثيــر مــن اي نــوع مــن انــواع حيوانــات 
الحقول، إذ ان لديها كثافة زراعة ملحوظة 
أعلى بكثير من انــواع الحيوانات االخرى، 
إضافة إلى أنها تنطوي على مســاحة إنتاج 
مضغوطة إلى حد ما، فمزرعتنا تمتد على 

100 متر مربع".
املشــروع  كان  عندمــا   ،2021 العــام  فــي 
فــي املرحلــة النظريــة تقــدم بطلــب إلى 
"أكاديمي بارك" وحصل على وضع شــركة 
محليــة، ثــم وجــدوا اول مســتثمر بمبلــغ 
نصــف مليــون روبــل. يســتخدم يفغينــي 
ملفــات تعريــف االرتبــاط املصنوعــة من 
"دقيــق" الصراصير كعينة مــن املنتجات، 
لكن خطته تضمنت اســتخالص البروتني 
الرياضي منه. ويمكن ملنتوج كهذا ان ينزل 

االسواق في غضون عام".
يعيش اليوم نحو عشــرين الف شخص في 
الجــزء التاريخي "ألكاديمــي جورودوك"، 
لكن اذا اخذنا معظم مقاطعة سوفيتسكي 
في نوفوسيبيرسك حيث تقع مدينة العلم، 
يــزداد العــدد الى ســتة اضعــاف، وذلك 
تكلفــة االقامــة، فاغلــب  ارتفــاع  بســبب 
العوائل الشابة تنتقل الى املناطق املجاورة 
للمدينــة. إذ وضعت في العــام 2018 خطة 
لتطويــر األكاديمية. وتم بنــاء موقع قريب 
منها لتصبــح العاصمة العلميــة الجديدة 
لروســيا في الســنوات القادمة، وســيكون 

.(SKIF) مشروعها املركزي
عن راشني بيوند

  
  

 َمن يؤيد مشروع ويللو؟
املشــروع الذي اقترحته شــركة كونوكوفيليبس هو 
مســعى ضخم للتنقيب عن النفــط يمتد لعقود من 
الزمــان عند املنحــدر الشــمالي ملنطقة أالســكا، 
فــي "محمية البتــرول الوطنية" اململوكــة للحكومة 
الفيدرالية. تحوي املنطقة التي أقُترح فيها املشروع 
نحو ســتمئة مليون برميل من النفط، وهو مخزون 
سيتطلب سنني طويلة حتى يصل الى األسواق، طاملا 
ان املشــروع لم تجــِر إقامته بعد. يقول املشــرعون 
الحكوميون ان املشروع سيخلق فرص عمل وُيحفز 
انتــاج الطاقــة املحلية ويقلــل اعتمــاد الدولة على 
النفــط األجنبــي. التقــى املشــرعون الثالثــة من 
الحزبــني في والية أالســكا ضمن وفــد الكونغرس 
بالرئيــس جو بايدن وكبار مستشــاريه مطلع آذار، 
وحثــوه وإدارته على املوافقة على املشــروع. كما ان 
تحالفــا مــن مجموعات ســكان أآلســكا االصليني 
فــي املنحــدر الشــمالي يدعمــون املشــروع أيضا، 
قائلني انه مصــدر دخل جديد تشــتد الحاجة إليه 
للمنطقــة ولتمويل الخدمات، بمــا في ذلك التعليم 
والرعاية الصحية. يقول "نجروك هاركارك" رئيس 
مجموعــة "صــوت القطــب الشــمالي- إينوبيــات" 
الداعمة للمشروع: "يمثل "ويللو" فرصة لالستمرار 
باالســتثمار فــي املجتمعــات املحلية، وبــدون تلك 
األموال وتدفــق اإليرادات ســنبقى معتمدين على 

الدولة والسلطة الفيدرالية".  

املعارضون
آخرون من ســكان أالســكا األصليني ممن يعيشون 
بالقــرب من املشــروع املخطــط له، بمــا في ذلك 
مســؤولو املدينة وأفراد القبائل من قرية نويكسوت 
األصليــة، يشــعرون بقلق عميــق حــول التأثيرات 
الصحيــة والبيئية ملشــروع نفطي كبير. في رســالة 
أهتوانجــارواك"  "روزمــاري  ارســلتها  شــخصية 
عمــدة نويكســوت ومســؤولون آخرين مــن املدينة 

وشخصيات قبلية إلى وزيرة الداخلية "ديب هاالند" 
قالوا ان املدينة ســتتحمل وطــأة التأثيرات البيئية 
والصحيــة من مشــروع ويللــو. وجاء في الرســالة: 
"ان قرى ســتحصل على بعــض املنافع االقتصادية 
من نشــاطات اســتخراج البتــرول والغــاز، لكنهم 
ســيواجهون تبعات أقل بكثير من مدينة نويكسوت. 
نحن خط املواجهة الصفري لعملية تصنيع القطب 

الشمالي". 
اضافــة لذلــك، ظهــرت موجــة من النشــاط عبر 
اإلنترنــت ضــد مشــروع ويللــو علــى تطبيــق تيك 
تــوك خالل االســابيع املاضية، ونتج عنها ارســال 
أكثر مــن مليون رســالة الــى ادارة الرئيس بايدن 
احتجاجا على املشــروع، ونحو ثالثة ماليني توقيع 

على التماس إليقافه. 

االساءة الى املناخ
وفق تقديرات االدارة األميركية، ســينتج املشــروع 
مــا يكفي من البتــرول لينبعث منه أكثر من تســعة 

ماليــني طن متــري ســنويا مــن غــازات الكربون 
مــا  أي  الكوكــب،  احتــرار  تســبب  التــي  امللِوثــة 
يعــادل إضافة مليوني ســيارة تعمــل بالبنزين الى 
الشــوارع. يقــول "جيريمي ليــب"، وهو محــاٍم أول 
يعمل ضمن مجموعــة "إيرث جاســتيس" القانونة 
البيئيــة  فــي أالســكا: "انــه تهديــد كبيــر للمنــاخ 
 يتعــارض مــع وعــود هــذه اإلدارة ملواجهــة أزمــة 

املناخ". 
القطــب  احتــرار  تســارع  تجــاه  للقلــق  وإضافــة 
الشمالي، تخشــى جماعات حماية البيئة أيضا ان 
املشــروع قد ُيدّمــر موائل األنــواع الحياتية املحلية 
وُيغّيــر أنمــاط هجــرة الحيوانــات، ومنهــا حيوان 

 

الوعل. 
لكن مناصري املشروع (بمن فيهم نواب أالسكا)، 
تعهــدوا بــأن املشــروع ســينتج الوقــود األحفوري 
بطريقة أنظف مــن الحصول عليه من دول أخرى، 

بما في ذلك السعودية أو فنزويال. 
هل تعني املصادقة على مشــروع ويللو كسرا لبعض 

وعــود الرئيــس بايــدن االنتخابية؟ نعــم.. إذ تعهد 
بايدن خالل حملتــه االنتخابية ســنة 2020 بإنهاء 
التنقيــب الجديد عــن النفط والغــاز في األراضي 
وامليــاه اململوكــة للدولــة، وهــو ما قام بــه فعال في 
البداية كجزء من أمر تنفيذي مبكر. ومع ذلك فقد 
ألغى قاٍض اتحادي أمر وقف الحفر في عام 2021، 
ومنذ ذلك الحني فتحــت إدارة بايدن عدة مناطق 

لحفريات جديدة. 
لكــن العديــد مــن مواقــع التنقيــب عــن النفــط 
الجديــدة تلــك كانــت موضــع تحــٍد فــي املحاكم 
من قبــل مجموعــات حمايــة البيئــة.. فهــل يمكن 
أن يواجــه مشــروع ويللــو تحــٍد مثــل هــذا؟ بعــد 
قــد  املشــروع،  علــى  بايــدن  ادارة  مصادقــة 
 يكــون مــن املؤكــد انــه ســيواجه تحديــا قضائيا 

كذلك. 
أعلنت مجموعة "إيرث جاستيس" القانونية البيئية 
أنهــا ُتعــد لتحــرك قضائــي ضــد املشــروع، وبدأ 
املحامــون بالفعل في وضــع مبرراتهــم القانونية، 
قائلــني إن ســلطة إدارة بايــدن لحمايــة املــوارد 
الســطحية على األراضي العامة في أالســكا تشمل 
اتخــاذ خطــوات للحد مــن تلــوث الكربــون الذي 
يتســبب بارتفاع درجة حرارة كوكــب األرض، وهو 
ما ســيضيف اليه مشــروع ويللو في نهاية املطاف، 
وال يقلله. وشــجبت "آبغيل ديلن" رئيســة املجموعة 
قــرار ادارة بايــدن قائلــة: " فــات األوان فــي أزمة 
املناخ للموافقة على مشــاريع ضخمة للنفط والغاز 
تقوض بشــكل مباشــر االقتصاد النظيف الجديد 
الــذي التزمت إدارة بايدن بدفعــه. نحن نعرف أن 
الرئيس بايــدن يفهــم التهديد الوجــودي للمناخ، 

لكنه يصادق على مشروع يعرقل أهدافه املناخية".
نظــرت االدارة االميركيــة مؤخرا فــي تقليل عدد 
منصــات الحفــر املعتمــدة إلــى اثنتني (بــدال من 
ثالثــة) وتعزيــز تدابيــر الحفــاظ علــى الطبيعة 
ملحاولة تهدئة مخاوف املجموعات البيئية واملناخية 
حــول املشــروع. لكــن تقليــل عــدد املنصــات كان 
سيسمح للشركة باســتخراج نحو سبعني باملئة من 
النفط الذي رغبوا اساســا باســتخراجه. ضغطت 
شــركة كونوكوفيليبس ووفد مشرعي أالسكا بشدة 
على ادارة بايــدن بالبيت األبيض ووزارة الداخلية 
ألشــهر للموافقة على ثالث منصــات حفر، قائلني 
 إن املشــروع لن يكون مجديــا اقتصاديا بمنصتني 

فقط. 
اخيرا جرت املوافقة على املشروع بثالث منصات، 
إذ شــعرت اإلدارة أنهــا مقيــدة قانونيــا ولديهــا 
خيــارات قليلــة إللغاء املشــروع أو تقليصه بشــكل 
كبير، والــذي تمت املوافقــة عليه فــي البداية من 
قبل إدارة الرئيس الســابق ترامب. وإرتأت اإلدارة 
أن املحاكم لن تسمح لهم (من الناحية القانونية) 
برفض املشــروع بالكامل، حســبما قــال مصدران 
حكوميان مطلعان على مجريات املوافقة. ســيغطي 
النطاق النهائي للمشــروع نحــو 68 ألف هكتار أقل 
 ممــا كانت تســعى اليــه شــركة كونوكوفيليبس في 

البداية. 
سي أن أن األميركية
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احتجاج لحماة البيئة أمام البيت األبيض مطالبني بِايقاف مشروع ويللو



ة جياشة  مشاعر أسريَّ
جميعنا نلمس الفرحة التي تعيشــــــــها األســــــــر 
وهي تحتفل مــــــــع أبنائها بمناســــــــبة تخرجهم 
بعد ســــــــنوات من الجلوس في مقعد الدراســــــــة، 
خصوصًا أن األسرة عانت كثيرًا وهي تساند 
األبناء والبنات ليصلوا إلى مبتغاهم سواء كانت 
هذه املساندة مادية أو معنوية، إذ يقول املواطن 
ســــــــالم الخياط : إن تخرج ولــــــــدي (محمد) في 
كلية الطب يعــــــــد من أجمل اللحظات في حياتي 
لذلك ذرفت دموع الفرح وأنا أراه يرتدي مالبس 
التخرج ويقف مع زمالئه اللتقاط صور ذكرى 
التخرج، مشــــــــيرًا إلى أنه تذكــــــــر في تلك اللحظة 
اليوم األول الذي اصطحبه فيه إلى املدرسة قبل 
سنوات طويلة، وهو طفل صغير وكيف تمكن 
من املضي قدمــــــــًا رغم التحديــــــــات التي رافقت 
مســــــــيرته التعليمية وغيرها من ذكريات باتت 
في طي املاضي، متمنيًا أن يحقق ولده وزمالؤه 
جميع أحالمهم وأن يعيشــــــــوا مســــــــتقبلهم كما 
رســــــــموه وهم يتبادلــــــــون أطــــــــراف الحديث في 

قاعات الدراسة وأروقة الجامعة وحدائقها .

لحظة تحقيق الحلم 
إن مــــــــن أجمل اللحظــــــــات التي يعيشــــــــها الفرد 
هــــــــي تلك اللحظة التي يتحقــــــــق فيها حلمه الذي 
راوده لســــــــنوات طويلة، خصوصــــــــًا أننا نعيش 
في زمن غير قابل لتحقيق األحالم سواء كانت 
هذه األحــــــــالم واألماني عاطفيــــــــة أو اقتصادية 
الخ، ويقول الطالب املتخرج أحمد الشــــــــرموطي 
: لقــــــــد كانت اللحظة األجمل في حياتي هي تلك 
التي صعدت فيها إلى خشــــــــبة مســــــــرح الكلية 
وتســــــــلمت شــــــــهادة تخرجي بحضور أسرتي 
وزمالئي وأساتذتي لتكون هذه اللحظة بمثابة 
النقطــــــــة الفاصلة بــــــــني حياة الطالب املســــــــتهلك 
وحياة الشــــــــاب املنتج الذي يبحث عن مستقبله 
في غياهب األيام املقبلة، مشــــــــيرًا إلى أن وقوف 
أســــــــرته إلى جانبه  لســــــــنوات طويلــــــــة هي التي 
أوصلته إلى هذه اللحظة التاريخية بالنسبة له، 
وهو األمر الذي جعله يهدي نجاحه وتفوقه إلى 
والديــــــــه، ألن هــــــــذا النجاح مــــــــا كان أن يكون لوال 

صمودهم وتضحياتهم ورعايتهم .

مرحلة حياتية جديدة 
املؤكــــــــد، أن الشــــــــاب الــــــــذي يتخطــــــــى مراحلــــــــه 
الدراســــــــية يصبح أمام مرحلة جديدة في هذه 
الحيــــــــاة الصاخبــــــــة بأحداثهــــــــا وتحدياتها، إذ  
يجد نفســــــــه وللمرة األولى أمام مســــــــؤوليات 
جديــــــــدة ربما ينشــــــــغل بهــــــــا إلى آخــــــــر رمقه، 
منهــــــــا تكوين األســــــــرة وما يترتــــــــب على ذلك 
من التزامات وإنشــــــــاء املنــــــــزل وما يتطلبه من 
انفاقات ومصــــــــدر العيش وباقــــــــي االلتزامات 
األخــــــــرى، ويقــــــــول الطالب حســــــــنني جالل: إن 
أكثــــــــر ما يشــــــــغل بالي بعد يومــــــــني من فرحة 
التخــــــــرج هو ما علــــــــي القيام به إلثبــــــــات الذات، 
خصوصًا أنني أرغب في االستفادة من الذي 
تعلمته في الجامعة، مشــــــــيرًا إلى أن أسرته ال 
تحتاج إلى أن يقوم بدعمها ماديًا، ولكنه يريد 
الســــــــعي لتحقيق مســــــــتقبله وهــــــــو االمر الذي 
يلزمه البحث عن فرصة العمل في وقت مبكر. 
بينما يقول الطالب علي حسني : أنا من أسرة 
ميســــــــورة إال أنني مصر علــــــــى خوض الحياة 
العملية، ألكون مســــــــتقبلي بنفسي متوقعًا أن 

القطاع الخاص ســــــــيكون وجهته األولى لحني 
الحصول على الوظيفة .

حفلة التخرج وآثارها 
وبشــــــــأن اآلثار النفســــــــية التي تتركها حفالت 
التخــــــــرج فــــــــي الطلبــــــــة خصوصًا أنهــــــــا تبقى 
فــــــــي ذاكرتهم ما داموا في هــــــــذه الحياة، يقول 
الدكتــــــــور زهير هــــــــداد الســــــــعدي : إن حفالت 
التخــــــــرج هي حصــــــــاد الثمر بعد ســــــــنوات من 
الدراســــــــة والجد والعمل للوصــــــــول إلى نتيجة 
النجــــــــاح، وال شــــــــك أن هــــــــذا الحصــــــــاد يرافقه 
شــــــــعور كبير بالفرح الذي يخــــــــرج أحيانًا عن 
املألــــــــوف، هــــــــذا الفرح يشــــــــبه كثيــــــــرًا حصول 
فريــــــــق كرة قدم على إحدى الكؤوس، فنالحظ 
أحيانــــــــًا فرحة هســــــــتيرية قد تخــــــــرج البعض 
عن طبيعتهم املعتادة، مشــــــــيرًا إلى أن حفالت 
التخرج مهمة بالنسبة للطلبة فهي آخر ذكرى 
للطالب في دراســــــــته، إذ سيواجه بعدها سوق 
العمل وأعباء الحياة ومع ذلك فيجب أال تخرج 
حفالت التخرج عن العــــــــادات العامة واألخالق 
املجتمعيــــــــة وأال تتحول إلى تهريج وتصرفات 
يرفضها املجتمع، بل من املمكن تحويل حفل 
التخرج إلى كرنفال ال ينسى عن طريق إقامة 

املسابقات الثقافية وتقديم عروض مسرحية 
وفنية وموسيقية والتعرف على خطط الطلبة 
لحياتهــــــــم بعــــــــد التخرج وحني تكــــــــون حفالت 
التخــــــــرج تحت إشــــــــراف الجامعة فال شــــــــك أن 

النتائج ستكون إيجابية حتمًا .

لحظات االقتران والوداع 
ربمــــــــا عصفت بأكثرنــــــــا أهوال لحظــــــــة الوداع 
مع من نحب حيث الفــــــــراق األبدي بعد لقاءات 
يومية شــــــــهدتها كل األمكنة، لذلك فإن الكثير 
من الطلبة يعيشون في لحظة التخرج مشاعر 
جياشــــــــة منقسمة بني الفرح بالتخرج والحزن 
على فراق الحبيبة، بينما تكون تلك اللحظة قد 
جلبت معها فرحتــــــــني لبعضهم حيث التخرج 
وإعــــــــالن الخطوبة علــــــــى هامــــــــش االحتفالية، 
ويقول التدريســــــــي رسول ســــــــالم : إن البعض 
من الطلبة املرتبطني مــــــــع زميالتهم يفضلون 
إعالن الخطوبة على هامش احتفالية التخرج 
وبحضور األهل والزمالء ليضاعفوا فرحتهم، 
مشــــــــيرًا إلــــــــى أن البعض اآلخــــــــر ممن وضعت 
التحديات أمام حبهم يفارقون بعضهم بدموع 
حــــــــارة لعلمهم أن هذه اللحظة هي آخر فرصة 

يرون فيها بعضهم البعض .
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كانت  قد  كبيرة  مالية  مبالغ  ــدار  إه تم  اذ 
جرى  والخدمات  والبناء  لإلعمار  مخصصة 
تنفيذها والتخطيط لها بطريقة سيئة، بل إنه 
ثبت  املجالس  تلك  تبنتها  التي  املشاريع  حتى 
فاشلة  مشاريع  كانت  قد  بأنها  انجازها  بعد 
اندثر  قد  منها  كبير  وقسم  مجدية  وغير 
تجربة  فشل  إلى  أدت  كثيرة  أسباب  الحقا. 
والتي  نجاحها،  وعدم  املحافظات  مجالس 
كان من بينها التدخالت الحزبية والسياسية 
السياسية  الكتل  قيام  خالل  من  عملها،  في 
ليكونوا  الكفاءة  عديمي  اشــخــاص  بدفع 
تحولت  التي  املجالس،  تلك  في  عنها  ممثلني 
إلى نافذة اقتصادية تحصل منها على العقود 
نسبة  واخــذ  املشاريع  واحتكار  واملــقــاوالت 
التي  الخروق  عن  النظر  غض  مقابل  منها، 
حصلت فيها، اضافة إلى التكاليف والرواتب 
عن  فضال  العضائها،  الباهظة  والنفقات 
وهو  اعضائها،  بني  واملناكفات  الصراعات 
مما ادى إلى جعل هذه التجربة متعثرة وغير 
احد  كانت  انها  القول  يمكن  إنه  بل  ناجحة، 
التظاهرات  انــدالع  وراء  الرئيسة  االسباب 
الشعبية ااالحتجاجية خالل تشرين االول من 
العام 2019 والتي دفعت مجلس النواب بعدها 

إلى التصويت بالغائها وحّلها. 
اليها  والــعــودة  التجربة  بهذه  التمسك  إن 

التجربة  تقويم  اعــادة  شعار  تحت  جاء  وإن 
للعمل في ظروف جديدة  الفرصة  وإعطائها 
مغايرة، ووضع معايير للرقابة الصارمة على 
املجالس  واعضاء  املحافظني  وعمل  عملها 
باالخطاء  اعترافا  يمثل  كان  وإن  أمٌر  فيها 
إلى  بحاجة  لكنه  رافقتها  التي  السابقة 

مراجعة واعادة نظر دقيقة وشاملة لها.
تشريع  اعــادة  في  حصل  قد  تسرع  هناك 
جديد  من  طرحه  اعادة  تمت  الذي  القانون 
اخذ  عــدم  خــالل  مــن  الــبــرملــان،  قبة  تحت 
املدني  املجتمع  وقوى  املستقلة  التيارات  راي 
امر  وهو  االخرى،  السياسية  والقوى  االخرى 
ضمانات  من  هناك  فليس  صحيحا،  ليس 
ستكون  املنتخبة  املجالس  هذه  بان  حقيقية 
قادرة على تخطي السلوكيات الحزبية السيئة 
التي رافقت أعمالها في السابق وكانت تقف 
إلى  اضافة  وسقوطها،  فشلها  وراء  بقوة 
وردت  التي  النصوص  من  العديد  فإن  ذلك 
فيها  الجديدة  املجالس  انتخاب  قانون  في 
تدمج  تلك  خصوصا  واضــحــة  مخالفات 
انتخابات  قانون  مع  بها  الخاصة  االنتخابات 
سانت  قــاعــدة  واعــتــمــاد  ــواب،  ــن ال مجلس 
احتساب  في  للجدل  املثيرة  الرياضية  ليغو 
الدائرة  نظام  إلى  والعودة  ــوات  االص عدد 
االنتخابية الواحدة، وهي امور قد تم التراجع 
عنها في السابق فلماذا يتم تبنيها من جديد.
مجالس  عودة  على  اعتراض  هناك  يوجد  ال 

املحافظات ملمارسة أعمالها من جديد، ولكن 
اعمالها  تخضع  جديدة  ومعايير  بشروط 
مع  والشفافية  الرقابة  إلــى  ذلــك  بموجب 
السياسية  والكتل  للمستقلني  الفرصة  منح 
املقاعد  على  والحصول  باملنافسة  الصغيرة 
من خالل استمرار العمل بقانون رقم 9 لسنة 
 2021 عام  انتخابات  أجريت  والذي   ،2020
على ضوئه والذي تم فيه تقسيم املحافظات 
متعددة،  انتخابية  دوائـــر  إلــى  الــبــالد  فــي 
لكل  البرملان  في  نائب  هناك  يكون  بحيث 
انه  عن  فضال  الدائرة،  في  ناخب  ألف   100
بحيث  املفتوحة،  الدوائر  نظام  بحسب  يعمل 
األحزاب  أو  الكبيرة  التحالفات  تستطيع  ال 
إلى  مرشح  من  األصــوات  تحويل  السياسية 
العد  نظام  اعتماد  في  االستمرار  مع  آخر 
االلكتروني، الذي يقطع الطريق على عمليات 

الغش والتزوير والتالعب باالصوات.
مناقشة هذا القانون ستاخذ وقتا قبل أن يتم 
النهائي، لكن الذي يهمنا  االتفاق على شكله 
والتعديالت  االقتراحات  تكون  أن  كمواطنني 
وليس  العراقي،  الشارع  الحتياجات  ملبية 
هناك  تكون  وأن  واألحــزاب،  الكتل  لصالح 
املجالس  هـــذه  ــال  ــم الع ــة  ــح واض ــة  ــاب رق
وسلوكيات أعضائها، وأن يكون هناك تواصل 
حقيقي بينها وبني املواطنني وأن يرافق عملها 
تطوير حقيقي لعمل مؤسسات الدولة، لكي ال 

تصاب هذه التجربة بالفشل مرة اخرى.

إلى  فوًرا  اإلحالة  تذهب  «تعّصب»  كلمة  نذكر  حني 
نقصد  مــاذا  نوّضح  ال  فنحن  الدينية.  الجماعات 
التعصب وما ينتجه من  بالضبط؛ هل نقصد حصر 
أن  نقصد  أم  فحسب،  الدينية  بالجماعات  عنف 
التعصب من حيث النوعية واحد، كل ما في األمر أن 

املتعصبني يتفاضلون بالدرجة ليس إّال؟ 
التي  الذرية  للقنبلة  املرّوعة  النتائج  أحدثته  ما   
أسقطها األمريكان على اليابان، وما أحدثته الحربان 
وما  الغربية،  أوروبــا  في  شامل  دمار  من  العامليتان 
تحدثه روسيا من دمار كبير في أوكرانيا، وما أحدثته 
تتفاضل  هل  القاعدة،  لتنظيم  اإلرهابية  األعمال 

هذه األعمال في ما بينها، أم لها جذر واحد؟ 
بتدمير  املتعصبة  الدينية  الجماعات  تنفرد  هل 
أوسع  مجال  إلــى  املفهوم  هــذا  يتعدى  أم  الحياة، 
مع  «عقالنية»؟  األكثر  السياسية  األنظمة  ويطال 
أكثر  خاضتها  العامليتني  الحربني  أن  مالحظة: 
األنظمة التقدمية في أوروبا، وكانت نتائجها ماليني 

من القتلى، واملعاقني، واملفقودين.
الجماعات  في  والتعصب  العنف  جــذور  حصر  إن 
االنطباعات  فــخ  فــي  يسقطنا  املتطرفة  الدينية 

النفسية؛ أنها انطباعات خالية من املوضوعية تمامًا، 
وال تسلط الضوء على أمراض النفس البشرية بشكل 
واضح. وهذه االنطباعات تندرج، ال شعوريًا، في خانة 
التعصب والعنف، مع أنها تحاول جاهدة الوصول إلى 

حالة موهومة تمّيزها عن الجماعات املتعصبة. 
حيث  من  والعنف  التعصب  إلى  النظر  تحاول  وربما 
منافع  ذا  والعنف  التعصب  كــان  كلما  الــجــدوى؛ 
والترحيب  القبول  إلــى  كــان  واقتصادية  سياسية 

والتبرير أقرب!
كالهما  الجماعية،  بصفتهما  والعقالنية،  اإليمان   
مهاوي  في  الوقوع  من  البشرية  النفس  يعصمان  ال 
بشراسة  واملؤمنون  العقالنيون  يتصرف  الظالل. 
وعدوانية طاملا ثّمة منظومة أفكار توهمهم باألفضلية 

على الغير. 
قدرتها  وهي  للعقالنية  مهمة  سمة  هناك  أن  بيد 
األنظمة  كانت  وكلما  والنقد.  واملساءلة  التجاوز  على 
الداخل  نحو  سياستها  تتجه  «العقالنية»  السياسية 
هذه  أن  بيد  أقـــرب،  والتعقل  الحكمة  إلــى  كانت 
الحكمة تتحول إلى اجتياح وغزو متى ما تعلق األمر 

بسياساتها الخارجية ومصالحها الحيوية. 
القوة  أســبــاب  الحديثة  ـــا  ألوروب تــوفــرت  أن  بعد   
والهيمنة، سرعان ما أسقطت من معجمها السياسي 
مصالحها  تحقيق  بغية  اآلخرين  حرية  واالقتصادي 
السياسية واالقتصادية، ومن ثمة ال نرى أي أثر لهذه 

العقالنية. 
لقد ترك األوربيون العقالنية جانًبا حني تعلق األمر 
بمصالحهم الحيوية، فتطاحنوا في ما بينهم ودمروا 

العامليتني  الحربني  شبح  زال  وما  البعض،  بعضهم 
شاخًصا في الذاكرة األوربية.

يرى  ال  الفكرية،  منظومته  كانت  مهما  املتعصب،  إن 
من نفسه سوى أداة. 

(من  محددة  لغاية  اُملسَتخَدَمة  اآللة  أنها  األداة؟  ما 
لتقطيع  ُيسَتخدم  أن  البراغي  يمكن ملفّك  وإلى..). ال 
الفواكه، وال يمكن للسكني أن تنوب عن مفك البراغي. 
َهة لغاية محددة: العنف.  وكذا املتعصب؛ أنه أداة ُمَوجَّ
تفتقر  أفكار  منظومة  في  الفرد  ينخرط  أن  ما   
للمساءلة والتجاوز والنقد وتدعي لنفسها التفوق دون 
غيرها، فسرعان ما تتحول إلى آلة قتل طويلة األمد! 
فسرعان  عموًما،  جماعة،  في  الفرد  ينخرط  أن  وما 
ما يفقد نصف روحه(إن لم تكن كلها) ويتحول إلى 
يقوم  ما  كل  ويغدو  والعنف،  التعصب  بيد  طّيعة  أداة 
به صواًبا أما اآلخرون فسيندرجون فوًرا في قاموسه 

الرجيم. 
نعني  روحـــه»  نصف  «يفقد  نقول  حــني  هنا  ــن  وم
بالتحديد أنه فقد كل إمكانياته الخيرة التي تصّيره 
بهدي  يهتدي  كمشروع  العالم  في  يتواجد  إنساًنا 
اللذين  واالغتراب  التشيؤ  في  يسقط  أن  ال  الحرية، 
للتعصب  آلــة  يغدو  أن  املطاف  نهاية  في  يقودانه 

والعنف.
تتوقف  وال  العنف  دائــرة  تتسع  املنطلق  هــذا  من 
أن  ويبدو  غيره.  دون  سياسي  نظام  أو  جماعة  عند 
للعصمة  الفاصل  الحد  ليستا  والعقالنية  اإليمان 
التي التاريخية  الوقائع  إلى  استنادًا  التعصب،   من 

 بّيّناها.

أشكال  ظهور  دون  العالم  في  الرق  إلغاء  عن  اإلعالن  يحل  لم 
الكثير  منها  يعاني  زال  ما  متنوعة،  بأقنعة  العبودية  من  جديدة 
من البشر وفي مختلف دول العالم ومن جميع الفئات واألعمار، 

حيث يعتبر الزواج القسري والعمل اإلجباري في ظروف وشروط قاسية 
أثناء  سيما  ال  الجنسي،  واالستغالل  دولية  شبكات  عبر  بالبشر  واالتجار 
الحروب واألزمات، من أبرز مظاهر العبودية الجديدة التي انتشرت حتى 

في الدول املتقدمة والتي تنادي بحقوق اإلنسان والحريات.
من  األقل  على  واحدًا  شخصًا  إّن  الدولية  العمل  منظمة  لتقديرات  وفقًا 
بشكلها  املقنعة  العبودية  ظل  في  يعيش  العالم  حول  شخصًا   150 بني 
املستحدث، والتي قدرت ضحاياها بحدود 50 مليون شخص معظمهم من 
النساء واألطفال، حيث ما زالت الكثيرات من الفتيات، ال سيما القاصرات 
يجبرن على الزواج رغمًا عن إرادتهن، في ظل ظروف الحروب واألزمات 
االقتصادية والفقر والتشرد التي تجد فيها بعض األسر مبررًا للتخلي عن 
بناتهن وبيعهن تحت مسمى عقد الزواج مقابل مبالغ مالية كبيرة لتوفير 
لقمة عيشهم تارة أو خوفًا من الفضيحة، بسبب تعرض الفتيات لالعتداء 
الجنسي أثناء املعارك في البالد التي تعيش حربًا، أو في مخيمات اللجوء 
واإليواء، في املقابل تضطر الكثير من النساء اللواتي فقدن املعيل للعمل 
بأجور متدنية وظروف صعبة ولساعات طويلة وتحمل ما يتعرضن له من 
على  الحال  يقتصر  وال  العمل،  أرباب  قبل  من  لفظي  أو  جسدي  تحرش 
في  يعملون  الذين  واألطفال  الرجال  يشمل  بل  العمل  مجال  في  النساء 

أجواء صعبة وشروط مجحفة.
يبدو أّن تحوًال طرأ على طبقات املجتمع، حيث تحولت طبقة العبيد التي 
إلى طبقة  بما حملته من عذابات االستغالل،  املاضي  كانت منتشرة في 

العمال واملوظفني في القطاعني العام والخاص، الذين يقدمون 
أدنى  لتأمني  تكفي  ال  أجور  مقابل  وخبراتهم  وتعبهم  جهدهم 
فرد  أي  يستحقها  التي  واإلنسانية  الكريمة  الحياة  مستويات 
الدور  على  املنتظرين  طوابير  إلى  تنظر  أن  ويكفي  املجتمع،  في 
أو  مالبس  قطعة  أو  معونات  سلة  على  للحصول  واملتدافعني 
أغطية تقي من البرد، وحجم اإلذالل الذي يتعرضون لهم للحصول على 
حقوقهم، لتدرك مدى استفحال العبودية بأشكالها الجديدة التي تتطلى 

خلف أقنعة مختلفة.
إّن النظام السياسي واالقتصادي السائد في العالم اليوم يساعد ويشجع 
على تلك األشكال من العبودية الجديدة املقنعة، حيث دول عظمى بحجة 
نشر الديمقراطية ومكافحة اإلرهاب تستعبد شعوبًا بأكملها وتسيطر على 
ثروات البالد وتحرمها من االستفادة منها، فضًال عن التمييز العنصري 
الذي بدا واضحًا أثناء مباريات كأس العالم ضد الالعبني األفارقة على 
سبيل املثال، ولم تكن التنظيمات اإلرهابية التي سيطرت خالل السنوات 
ممارسات  من  آخر  نموذجًا  إال  والعراق  سوريا  من  أجزاء  على  املاضية 
العبودية املقنعة واملكشوفة، حيث بيعت النساء في أسواق النخاسة، وجند 
األطفال والرجال للقيام بما يطلب منهم من أعمال أو عمليات انتحارية 

دون أن يكون لديهم الحق باالعتراض أو الرفض.
ملكافحة األشكال الجديدة للعبودية ال بّد من سن القوانني التي تعاقب على 
جميعًا  الدول  جهود  بتضافر  إال  سهًال  األمر  يكون  ولن  التصرفات،  تلك 
ملنع أي عمل أو تصرف من شأنه التقليل من قيمة اإلنسان كإنسان أيًا كان 
جنسه أو لونه أو عرقه، على الرغم من أّن اآلمال تبدو صعبة املنال في ظل 
تحكم الدول والحكومات والشركات الكبرى بمصائر البشر، لكن ذلك ال 
الرق بجميع أشكاله  يمنع من اإلشارة والحديث واملطالبة بالقضاء على 

القديم منه والحديث.

مؤملة  ــات  ــري ذك ــزوح  ــن ال ملخيمات 
العراقيني  آالف  مئات  نفوس  فــي 
أسس  ــان  وك متعددة،  أزمــنــة  عبر 
الذي  السابق  القمعي  النظام  لها 
الهوية  على  املــواطــنــني  استهدف 
أو  األسر  بتشريد  فتسبب  واملوقف، 
نقلها قسريا من بيئتها االصلية إلى 
رمى  أو  البالد،  داخل  نائية  مناطق 
إن  ومــا  الدولية  الــحــدود  على  بها 
 2003 عام  النظام  ذلك  عهد  انتهى 
املعجبون  أو  بقاياها  تسبب  حتى 
ورايــات  شعارات  وتحت  بمنهجه، 
جديدة بموجات نزوح داخلي متتابعة 
عبر االعمال االرهابية واالستهداف 
ومع  الهوية  على  والقتل  الطائفي 
عام  االرهابي  داعش  تنظيم  ظهور 
النزوح  موجات  أبشع  بــدأت   2014
كبيرة،  عراقية  ملكونات  والتهجير 
املخيمات  حياة  من  يرافقها  ومــا 

البائسة واملؤملة.
العراقي  االنــتــصــار  تحقيق  بعد 
االرهــابــي  التنظيم  على  الكبير 
بقرب  ــال  اآلم انتعشت   2017 عــام 
عــــودة الـــنـــازحـــني إلــــى مــدنــهــم 
الطبيعية  حياتهم  ملمارسة  وقراهم 
وهوياتهم  تقاليدهم  على  والحفاظ 
البائسة  املرحلة  وتجاوز  الثقافية، 
املساعدات  وانتظار  الخيام  لحياة 
لعرض  الــفــضــائــيــات  ــرات  ــي ــام وك
املعاناة وطلب العون واملساعدة، لكن 
مهم  لجزء  بالنسبة  تبددت  اآلمــال 
من النازحني، الذين يمثلون مكونات 
يرتبط  حساسة  ومجتمعية  ثقافية 
وجودها بالبيئات االصلية التاريخية 
السنني  آالف  منذ  بها  الــخــاصــة 
ومكونات  وااليزيديني  كاملسيحيني 
اآلمال  تبديد  أسباب  وكانت  أخرى، 
وبعضها  معروف  وبعضها  متشابكة، 
وجرأة  مكاشفة  إلى  يحتاج  اآلخــر 
ــن ســبــب االخــفــاق  ــي االعــــالن ع ف
واعــادة  الداخلي  النزوح  إنهاء  في 
بعدما  بيوتهم  إلى  املخيمات  سكان 
من  أكثر  املختصة  الجهات  تعهدت 
مرة بحسم هذا امللف وإعادة جميع 

النازحني إلى بيوتهم.
من  كبيرة  أعداد  وجود  استمرار  إن 
في  العراقية  املكونات  بعض  أبناء 
لسنوات  الداخلي  النزوح  مخيمات 
إلنسانية  كبيرة  إساءة  يمثل  طويلة، 
ويشجعهم  النازحني  هــؤالء  وهوية 
إلى  العراق  ومغادرة  الهجرة  على 
الثقافي  للتنوع  تهديد  وهــو  ــد،  األب
ويضع  املجتمعية  للتعددية  وإســاءة 
أمــام  ــرج  ح فــي  العراقية  ــة  ــدول ال
املجتمع  ــي  ف ــك  ــذل وك مواطنيها 
مخيمات  ــود  وج ومــجــرد  ــي،  ــدول ال
وجود  على  دليال  يمثل  داخلي  نزوح 
في  كبيرة  ومشاكل  وارتــبــاك  خلل 
والشركات  االخرى  املجتمعات  نظر 
واملستثمرين، بل وعالمة على الفشل 
بالتعهدات  ــزام  ــت واالل االداء  فــي 
واغالق  النازحني  بإعادة  الحكومية 

هذا امللف املؤلم.
ــة  ــوري ــه ــم ــج ـــــــارات رئـــيـــس ال زي
ملخيمات  رشــيــد  عــبــدالــلــطــيــف 
الجهات  مع  واجتماعاته  النازحني 
عن  املسؤولة  والــدولــيــة  العراقية 
ملف النزوح وتصريحاته وتوجيهاته 
ــرورة إنــهــاء هذا  ــض الــواضــحــة، ب
للعراقيني  واملــســيء  املــؤلــم  املــلــف 
خــاصــة،  ولــلــنــازحــني  عـــام  بشكل 
توجيه  إلعــادة  مهمة  مبادرة  مثلت 
وعلى  والشعبية  الحكومية  األنظار 
وغير  الرسمية  والجهات  ــالم  االع
النزوح،  بملف  املختصة  الرسمية 
استثمار هذه املبادرة لحشد الجهود 
والحفاظ  النازحني  إلنقاذ  الالزمة 
عراقية  مكونات  وكرامة  وجود   على 

اصيلة.

باسعار  واملضاربون  السماسرة  يبتدع 
في  رخيصة  أساليب  ـــدوالر  ال ــرف  ص
بعدها االخالقي، االمر الذي دعا البنك 
االخضر  حــرق  سياسة  اتباع  املركزي 
ــه  ــراءات اج بعد  خصوصا  ــابــس،  ــي وال
الدوالر  بيع  سقف  تقليص  في  االخيرة 
للمسافرين في العراق من سبعة آالف إلى 
ألفي أو ثالثة االف دوالر فقط، بداعي أن 
االحتيال  عمليات  من  سيقلل  االمر  هذا 
املستأجرين»،  «املسافرين  خــالل  من 
بوابات  عند  الحاصل  الزخم  وسيخفف 
عكسيا  ارتدت  االجراءات  هذه  البنوك، 
سعر  ورفعت  الحقيقيني  املسافرين  على 
الدوالر بالسوق املوازية، وانعكست سلبًا 
على أسعار املواد كافة، واكثر املتضررين 
من هذا االجراء هم العراقيون املقيمون 
ــون في  ــدارس فــي الــخــارج والــطــالب ال
الحوالت  فإرسال  االجنبية،  الجامعات 
االهــالــي،  على  ومكلفا  صعبا  اصــبــح 
الرسمي  بالسعر  ـــدوالر  ال بيع  منافذ 
واملضاربون،  السماسرة  عليها  يزدحم 
على  حريصا  الجميع  اصبح  أن  بعد 
التي  البنوك  في  مصرفي  حساب  فتح 
ولم  الحكومي،  الــصــرف  بسعر  تبيع 
لفتح  حاجتهم  سبب  عن  ــؤالء  ه يسأل 
هذا  في  غــرض  وألي  مصرفي  حساب 
الوقت تحديدا؟، بدال من تقليص مبالغ 
ال  ملــاذا  دوالر،  ألفي  ــى  إل املسافرين 
يقتصر مبلغ شراء الدوالر على أصحاب 
االقامات والدارسني في الخارج، وايضا 
املغادرة)  (ختم  الحاملني  املسافرين 
الطائرة  بصعود  الخاص  و(البوردنك) 
السفر  مكاتب  أمر  ينتهي  وبذلك  فقط، 
بالتذاكر  يتاجرون  الذين  والسماسرة 
البنك  على  يصعب  هل  الوهمية،  والفيز 
الخارج؟  في  املقيمني  معرفة  املركزي 
التقاعدين  رواتبهم  على  يعتاشون  ممن 
وهل  الخاصة؟،  امالكهم  ايجارات  أو 
معرفة  املــركــزي  البنك  على  يصعب 
الدارسني في الجامعات االجنبية خارج 
العراق؟، دائما تأتي حلول القائمني على 
االوراق  بخلط  الدوالر  صيرفة  موضوع 
مــراٍب  بني  الناس  وتجعل  بعضها،  مع 
مستفيد، ومتضرر يعاني االمرين بسبب 
في  املقيمون  املركزي،  البنك  تعليمات 
الخارج اغلبهم من األسر، التي لم تدخل 
العراق منذ سنوات وتعيش اما على معيل 
أو من خالل اعمال وامالك  الداخل  في 
هــوالء  على  الخناق  تضييق  خــاصــة، 
في  جمل  وال  لهم  ناقة  ال  ممن  الناس 
موضوع املضاربة وتهريب العملة بحاجة 
التي  األسر،  بهذه  خاصة  اجراءات  إلى 
مبالغ  تحويل  اجل  من  تعاني  أصبحت 
دوالر  االف  أوعشرة  آالف   5 التتجاوز 
شهريا أو أقل من ذلك بكثير، وألغراض 
املنافذ  العالج،  أو  الدراسة  أو  املعيشة 
ومذلة  محدودة  الــدوالر  لبيع  املرخصة 
السماسرة  مع  والتنافس  الزحام  بسبب 
املصارف،  في  املوظفني  بعض  ــزل  وغ
هي  املقيمون  فيها  يتواجد  التي  والــدول 
من  الفرصة  تستغل  أصبحت  األخــرى، 
بعملتها  للمقيم  الحوالة  تسليم  خالل 
الطرفني  من  عمولة  خصم  بعد  الوطنية 
على  املبلغ  تقسيط  أو  واملستلم  املرسل 
االنتظار  في  ليظل  للمستلم،  دفعات 
مبلغ  استالم  اجل  من  أيــام   5 أو   3 ملدة 
القرارات  هذه  فقط،  دوالر  آالف   3000
دعوا  الذين  املواطنني،  استياء  أثــارت 
إلى أن تكون مثل هذه القرارات مدروسة 
إجــراءات  أن  نفهم  اعتباطية،  وليست 
منها  الغرض  العراقي،  املركزي  البنك 
املحافظة على كميات النقد من العمالت 
واالحتفاظ  الدوالر  وتحديدًا  األجنبية، 
كمية  ــروج  خ ولعدم  الــبــالد،  ــل  داخ به 
العملة  ــاد  ــع وإب لــلــخــارج،  منه  كبيرة 
املحلي،  االقتصاد  متناول  عن  األجنبية 
السيطرة  لكن  االمور،  هذه  جميع  نتفهم 
باستغالل  واملتاجرين  السماسرة  على 
السفرالوهمي أبسط من ان يتخذ البنك 
اجراءات، يعم ضررها على فئات واسعة 

من املقيمني والطلبة واملرضى.
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االجتماعيــة  واملعاييــر  املفاهيــم  تتغيــر 
واألخالقية تبعا للنظــم التي يضعها املجتمع 
أو القانــون أو الديــن واألعــراف الســائدة، 
وهــذه القيم واملفاهيم تتبايــن بدرجة مهولة 
بــني مجتمــع وآخر أو دولــة وأخــرى، فما هو 
طبيعي جدا في أوروبا ُيعتبر مشــينا ومخجال 
وفاحشــا عندنــا، ومــا هــو ممنــوع ومخالف 
للقانون ومشني في أوروبا ُيعتبر طبيعيا وحقا 
ال نقــاش حولــه عندنا، مثال تعــدد الزوجات 
أو زواج القاصــر وانــواع الزيجــات الســرية 

والعلنية منها.
وهذا التباين يســلمه النــاس، كأمانة ثمينة، 
مــن جيــل إلــى آخــر، دون دراســة أو تفهــم 
لصالحيتــه في زمــن التغييــرات التي فاقت 
بعــض  إجــراء  حتــى  أو  الضــوء،  ســرعتها 
التغييــرات التــي يتطلبهــا تطــور العصر بما 
يخــدم الحيــاة البشــرية فــي هذا التشــكيل 

املجتمعي أو االخر.
اســتغربت بشــدة صديقتــي اثنــاء زيارتــي 
لهــا كانت كانت تغســل ســيارتها ثــم أرضية 
”كراجهــا“ ومدخل بابهــا الخارجي بصنبور 
امليــاه الجاريــة طوال فتــرة أكثر من ســاعة 
ونصــف، فقلــت لهــا: (لــو فعلــت ذلــك فــي 
قضائيــا)،  عنــك  التبليــغ  لتــم  بريطانيــا 
فازدادت دهشتها وعلقت ضاحكة: (ليش هم 

وصخني)، أجبتها:
- بل العكس، أنهم أنظف منا بكثير بما يخص 
األماكن العامة تحديدا، فإضافة إلى الجهات 
املســؤولة عن تنظيف هــذه األماكن، فإن كل 
فرد فيهم يحافظ على نظافة الشوارع ومحل 
إقامته، وحتى كبار السن الذين يصعب عليهم 
األنحنــاء فنراهــم احيانــا وأثنــاء تجوالهم 
يرفعون بعض النفايــات ويضعونها في أقرب 
حاوية لالوســاخ، ويتعرض لالنتقاد والتوبيخ 
من قبل االخرين الشــخص الذي يرمي كيسا 
أو ورقة على االرض، وأحيانا يجبرونهم على 

رفعها ووضعها باملكان املخصص لها.
حول هذا االمر واالسراف في بعض االشياء، 
فإن االمــر هنــا ال يتعلق بالنظافــة فقط، بل 
بموضوع أزمة املياه والتي تهدد العالم حاليا، 
عدت الكثيــر من البرامــج الدعائية 

ُ
لذلــك أ

والتعليميــة حول ترشــيد امليــاه، ورغــم أننا 
نعانــي من هــذه األزمة بوقــت مبكــر، لكننا 
أبعــد النــاس عــن ترشــيد اســتخدام املياه، 
وينطبق نفــس الشــيء على الكهربــاء، رغم 
أن هــذه االزمــة الزمتنــا كالظل منــذ عقود، 
لكني اســتغرب عدم وجود ثقافة الترشيد في 
أستخدام هذه الطاقة الضرورية والشحيحة، 
 والتــي يهدد انتقاصها الكثيــر من ضروراتنا

 الحياتية.
أثنــاء تجوالي في بغداد، رأيت واجهات بعض 
البيوت مطرزة باألضوية، وفي إحدى املرات 
حســبت، مــن بــاب الفضــول والقهــر، عدد 
اللمبات فبلغ تعدادها خمســا وأربعني، إن لم 
أخطئ، ألنــي ضعيفة بالحســاب، والحقيقة 
بــدا البيــت عكــس نيــة ســاكنيه، خاليا من 

األناقــة، بــل بدا وكأنه ســوبر ماركــت، يعلن 
باإلنارة عن بضاعته ولكن بطريقة فاشلة، أو 
أشــبه بمدينة ألعاب أو األندية الليلية.. وربما 
قصد مالكه اإلعالن عن غناه وثروته بطريقة 

كشفت أنه حديث نعمة ال يعرف الذوق..
لــو كان عندنــا نظام ترشــيد لتم منــع ذلك 
قانونيا، ألن اإلسراف في تبذير الكهرباء من 
أجل بهرجــة ال ذوق فيها، من جهة، وحرمان 
الكثيــر من هــذه الطاقة لعــدم التــوازن في 
التقسيم، من جهة اخرى، ومن أجل الحفاظ 
على الطاقة الكهربائية الذي كثر استخدامها 
داخل البيت وخارجه تسهم في تلوث البيئة ملا 
افرط بعضهم في تبذير كهرباء قلما يشــرف 

بيوتنا.
تســألني صديقتــي وماهــو الطبيعــي عندنا 
ومشــني أو فاحــش عندهــم، أجبتهــا تعــدد 
الزوجات، الزواج مــن القاصرات، التحرش 
القســري حتــى بالزوجــة يعتبــر جريمة، في 
حــني أن عالقاتهــم االجتماعيــة والحب قبل 
الزواج عندهم طبيعي وحق انســاني ال نقاش 
حوله، وهو عندنا محرم، وقتل الفتيات غسال 

للعار ترجمة ألسلوبنا في فهم هذه العالقة..
بســلوك  مرتبــط  هــذا  اذن؟  أصــح  أيهمــا 
وقوانــني ووعي مجتمعي توارثتــه األجيال في 
كال النظامــني، لكنهــم أكثر قــدرة منا على 
التغييــر والتطــور، بينما نحن مــا زلنا نعض 
بأســنان ذئبية علــى ما مضى، كــي ال يتركنا 
ماضينــا نعيش الحاضر بشــكل علني، وليس 
تحت ستار الكذب واملراوغة بني االجيال على 
اختالفها مفاهيمها وقيم الحداثة التي تميز 

بها عصرنا...
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ويعزون ســبب هذا الوضع العراقي املوجع بكل معنى 
الكلمة إلى االحتــالل االمريكي البغيض!! واملعروف 
االحــزاب  فيــه  اشــتركت  الــذي  املؤتمــر  هــذا  أن 
والشخصيات املعارضة، كان عن التحضير للمرحلة 
بعد اســقاط النظام، والذي دعا فــي بيانه الختامي 
”األســرة الدولية إلسناد الشــعب العراقي للتخلص 
مــن النظام الدكتاتوري القائــم“ ورفض ”أي صيغة 
مــن صيــغ االحتالل أو الحكــم العســكري املحلي أو 
األجنبي أو الوصاية الخارجية أو التدخل اإلقليمي“.. 
ويبــدو أن البيان لم يكــن كافيا لعــدم تحويل عملية 
الغــزو إلــى احتــالل، وكان ال بــد مــن وجــود ميثاق 
مكتــوب تتعهد فيــه اإلدارة االمريكيــة متمثلة ببوش 
االبن بتنفيذ (الدعوة) وعــدم احتالل العراق وكان 
امليثاق يكشــف نوايا بــوش امام العالــم، وربما كان 
يرغمــه بعد إعــالن مجلس األمن في ايــار 2003 إن 
العراق تحت االحتالل وعلى القوات املحتلة أن تلتزم 
باتفاقية جنيف التي تنص إن من واجب املحتل إعمار 
البلد الذي يحتله! واشــار البيان الختامي ايضا إلى 
”ضرورة اإلســراع بتصفية كل السياسات الطائفية 
وتحريمهــا“.. ويبدو أن التصفيــة كانت باملحاصصة 
املقيتة وتحويل الشعب العراقي الثري بتنوعه االثني 
والدينــي واملذهبــي إلــى مكونــات، هــذا املصطلح 
الذي يشــكل أســاس املحاصصــة واســتمرارها مع 
كل ما جلبتــه للعراق من فســاد وقضايا عصية على 
الحــل حتــى االن.. وبرغــم أن املؤتمر أقــّر في ختام 
(لجنة املتابعة والتنســيق)  اعمالــه لجنة ســميت بـ
من 65 شــخصية في البداية، ومن ثــم اضيف اليها 
10 اخرين يمثلــون كل (املكونــات) العراقية، إال أن 
السياســيني الذين يتحدثون عن العقدين املاضيني، 

بأن لم تكن لديهم اية خطة ما بعد االحتالل وبينهم 
من يقول بعد اسقاط النظام.. 

وكان اكثرهــم صراحــة د. حيــدر العبــادي الــذي 
قال بــكل صراحة بأنــه ”كان من املتوقــع ان ينهض 
البلد نهضــة اخرى“، وأشــار إلــى املحاصصة التي 
ُعمقت بذريعة الحفاظ على املكــون وحماية املكون، 
بينمــا هي ”حماية الوضع الخاص للقائد السياســي 
الذي يأتي باشــخاص يتصفون بالوالء له ســواء من 
داخــل حزبه أو عائلته“. وأضــاف أنه حذر من هكذا 
محاصصــة وبأن الناس ســتثور فــي النهاية عندما 
تلمس عدم العدالة وتوفير الفرص ملن ال يســتحقون 
وابعــاد الذين يســتحقون.. ولم يكــن العبادي لوحده 
من يحذر، فقد كتبنا الكثير سواء في الصحف أو في 
املواقــع االلكترونية، أن املحاصصــة تعمق الطائفية 
وتزيد الفساد وان الشارع العراقي لن يسكت طويال.. 
ولكــن النخــب السياســية تصــر علــى العمــل الجل 
اســتمرارها فقط وكأن ال يوجد فــي العراق غيرهم 

وأسرهم واملقربون منهم.. 
شــهد يــوم 26 اذار مــرور (11) قرنــا علــى اغتيال 
الحــالج تقطيعــا وهــو حــي واحــراق جســده امليت 
املتقطــع وذر رمــاده املتبقي فــي دجلة، ألنــه طالب 
بالحــق، ومنذئذ يســتمر الحالج في بغــداد خاصة 
وفــي كل العــراق عامة، ويبــدو أن رماده اســتقر في 
طــني قــاع دجلــة ليمنــح االرادة للمطالبــة بالحــق 
مهمــا كانت التضحيات، وإن كنــت أتمنى أن تتوقف 
التضحيــات التــي كثرت جــدا، وأن تســتمع النخب 
السياســية إلــى السياســيني الذيــن ينتمــون اليهــا 
الصراحــة  بهــذه  تعمــل  أن  بصراحــة  ويتحدثــون 
أو أن تواجــه نفســها بهــذه الصراحــة، وتقــول إن 
 عشــرين سنة تكفي ولســنا بحاجة إلى عشرين سنة 

اخرى..

منــذ أكثــر من شــهر، أطلقــت أمانــة بغداد، 
وبتوجيــه مــن رئيــس الــوزراء الســيد محمد 
 أسمتها حملة (بغداد 

ً
 شاملة

ً
السوداني، حملة

أجمل). وابتدأ نشــاط هذه الحملة من الشارع 
الــذي يمثل رئة بغداد ومتنفســها، شــارع أبي 
 من جهة 

ً
نواس. معالــم الحملة بدت واضحــة

مصداقيتهــا وانشــغالها بتطويــر بغــداد من 
جميــع النواحــي، بعــد أن عاثت يــد األهمال 
والتخريــب بمالمــح وجــه العاصمــة طــوال 
ســنوات، ســواء من خالل التقصير في إدامة 
جمــال بغــداد، أو مــن خــالل التلكــؤ وتنفيذ 
املشــاريع بطريقة ترقيعية، تسببت بهدر املال 

وضياع الجهود.
بتحســني  واالهتمــام  لبغــداد،  االلتفــات  إن 
مستوى الخدمات فيها، هما مسؤولية شرعية 
وأخالقيــة، قبل أن تكــون مســؤولية تنفيذية. 
فبغــداد التي مــا زالــت تعيش فــي ضمير كل 
العالم تســتحق اســتنفار كل الجهود من أجل 
إزالــة التشــوهات عــن شــوارعها ومحالتها. 
وهي اليوم، ولله الحمد، قد اســتعادت بريقها 
املفقــود، وصارت محــط اهتمــام الكثير من 
زائريهــا، ســواء مــن العــراق أو مــن خارجه. 
فبغــداد اليوم تشــهد توافــدًا مســتمرًا لكبار 
الشــخصيات السياســية الدوليــة، فضًال عن 
مجيء الســواح لها من كل حدب وصوب. حتى 
صار منظــرًا مألوفًا أن تجد تجمعات لســواح 
أجانــب أو عرب، وهم يتجولون في أزقة بغداد 
وشــوارعها ومطاعمهــا، ويتنفســون تاريخها 
وقدمتــه  الكثيــر  صنعــت  التــي  وشــواهدها 

لإلنسانية.
كذلــك، فــإن تشــطير الحملــة إلــى حمالت 
متعــددة تســتهدف كل واحــدة منهــا منطقة 
محددة، كما هو الحال مع حملة تطوير مدينة 
الكاظمية، يجعــل الجهود تتركز إلنجاز ما هو 
موكل للفــرق التي تعمل على تطويــر املناطق. 
ومهــم إيضًا ما أطلقه الســيد رئيــس الوزراء 
مــن مهــام (الفريــق الحكومــي للخدمات)، 
الذي ســيأخذ على عاتقه االســتجابة ملطالب 
املواطنني لرفع مســتوى الخدمات، فضًال عن 
اشــراكهم في عمليات التقييم إلداء مســؤولي 
الدوائر التي تقدم خدماتهــا لهم. ما يعني أن 
كل مســؤول ســيجد نفســه محاطًا بعشرات، 
بــل مئات الرقبــاء الذين ســيدعمون بقاءه إن 

أحسن، أو سيدفعون لتغييره إن أخفق.
لكــن كلُّ هذا لــن يجعل بغداد تظهــر باملظهر 
أهالــي  تعــاون  دون  مــن  بهــا،  يليــق  الــذي 
بغــداد، ومحافظتهــم على املرافــق الخدمية 
واملتنزهات، بل وحتى الشــوارع التي يســكنون 
فيها. إذ إن املســؤولية تبــدأ منهم، كونهم هم 
املســتفيد األول واألخير مــن أن تكون حياتهم 

اليومية تتحرك في بيئة نظيفة ومحترمة.
لذلــك، فإن النجاح لن يكتــب لهذه الحملة إن 
لــم تتضافــر جهــود املواطنني للحفــاظ على 
مكتســبات هذه الحملة الشجاعة التي تأخرت 

كثيرًا عن موعدها.

 اســتقبلت بعض الدول العربّية شــهر 
رمضــان هــذا العــام وأعــداد كبيرة 
مــن العائــالت فــي عــداد الصائمني 
قبل أشــهر من رؤية الهــالل؛ كثير من 
املســلمني واملسيحيني دخلوا في“صوم 
قاطــع“ ال أحــد يعــرف متــى ينتهــي 
الخانقة،  االقتصادّيــة  األزمــة  بفعــل 
وتخّطــي ســعر صــْرف الــدوالر 145 
ليــرة لبنانّيــة منذ عــّدة أّيــام قبل أن 
يهبط مجّدًدا، واعتماد منّصة صيرفة 
تســعيرة 90 ألــف ليــرة، مــا ينعكــس 
ســلًبا على الرواتب التي تتآكل قيمتها 
ــا. في الوقــت الذي تتابع أســعار  يومّيً
الســلع ارتفاعهــا، وتتراجــع القــدرة 
االستهالكّية للمواطن، ويرتفع الطلب 
املتنّوعــة  الغذائّيــة  الحاجــات  علــى 
أثنــاء الصيام. فــي خضّم ذلــك كّله، 
وبــدًال مــن أن تجتمع الحكومة بشــكل 
يعانيــه  ملــا  مخــارج  إليجــاد  طــارئ 
الشــعب، تجدهــا ترمــي املزيــد مــن 
القشــور لصْرف الناس عن املشكالت 

األساسّية. 
الصوم في األصــل هو تهذيب للنفس، 
وتدريــب لها وفرصة لتعزيز املســاواة 
بــني النــاس علــى اختــالف ألوانهــم 
العبادة  هــذه  وجنســّياتهم.  ولغاتهــم 
علــى  النفــس  تســاعد  أن  يفتــرض 
التطّهــر من شــهواتها، لكــن املفارقة 
فــي بلد يعيــش أســوأ أزمــة مالّية في 
العالم، ويرزح %80 من السكان تحت 
خــط الفقــر، والحــّد األدنــى لألجور 
بات يقارب األربعني دوالًرا؛ أمام هذا 
املشهد، يســتورد أحد رجاالت الدولة 
25 كيلو مــن لحوم“ واغيــو“ اليابانّية، 
وبلغــت تكلفة الشــحنة 40 ألف دوالر! 
الحقيقّيــة  الترجمــة  تكــون  هكــذا 
املســؤول  بــني  والتكافــل  للمســاواة 
والشــعب في دولة“ التوقيت الصيفي“ 

و“التوقيت الشتوي“!
في املقابــل، ثّمة مبــادرات اجتماعّية 
تســتحق تســليط الضوء عليها، تعمل 
علــى تعزيــز أجــواء املحّبــة واألخــّوة 
والتســامح ومســاعدة املحتــاج“ ولــو 
بشّق تمرة“. هذه املبادرات تتّم بجهود 
فردّيــة، غيــر مدعومــة مــن جهــات 
رســمّية ُتســهم، علــى مــدار العــام، 
فــي تكريــس التكافــل والتعــاون، من 
دون تمييز بــني دين وآخــر، أو طائفة 
وأخرى، وتحــاول جاهدة ســّد الكثير 
وزارة  تقّصــر  حيــث  الثغــرات  مــن 
الصّحة،  ووزارة  االجتماعّية  الشــؤون 
وغيرهما من الــوزارات املعنّية، وتلّبي 

احتياجات األسر املتعّففة والفقيرة. 

 
األمر الذي ســاعد على نشوء ما ُســمي بـ «مدرسة بغداد 

الفلسفية» أو «مدرسة بغداد املنطقية».
لم يكن فالســفتنا عندهم مدارس للفلســفة في الفضاء 
العــام كما هــو حال أرســطو وتالمذتــه، الذين أسســوا 
مدرســة فلســفية ُســميت بـ «املشــائية»، وكذا الحال مع 
الرواقية اليونانية الذين ُســميوا بهذا االسم، ألنهم كانوا 

يتحدثون في الفلسفة وهم يجولون في أروقة أثينا.
أستطيع القول إن الفلسفة اإلسالمية نشأت نشأة رسمية 
إرتبطــت بدواويــن وإيوانــات الســلطة، ولــم يكــن حال 
كل فالســفتنا املســلمني كحال ســقراط يجوب الشوارع 

ويحدثهم عن العلم والفضيلة.
ال أظن أن هناك فيلســوًفا إســالمًيا حمــل مصباًحا مثل 
(ديوجــني)، وعاش عيشــة تخلى فيها عن كل شــيء، وال 

أعتقد أن باســتطاعة فيلسوف مثل: الفارابي أو ابن سينا 
أو الغزالــي أو ابــن طفيل أو ابن باجة أو ابن رشــد أو ابن 
خلدون، وعدد ما شــئت من الفالســفة بعــد ابن خلدون 
واملفكرين املحدثــني واملعاصرين العرب عاش حياته في 
برميــل أو يقبــل أن يعيش هذه العيشــة، ويجوب شــوارع 
مدينته حامًال مصباحه ويصيح أنه «يبحث عن اإلنســان 
الفاضل الحكيم»، الذي حدثنا عه ســقراط في فلســفته 
وتحمل جرع كأس السم، من أجل أن ُيثبت للعالم أنه وفي 
مــع فكره ومبادئه، ولن يتخلى عــن تبنيه ملفهوم العدالة، 
وسيستجيب لجرع كأس السم حتى ال يقال عنه إنه رفض 
االنصياع للقوانني التي حكمت عليــه باإلعدام، وإن يكن 

رافًضا لها.
ما ُيميز الفلســفة اإلســالمية عن الفلســفة اليونانية، أن 
الفلســفة اإلســالمية على الرغم مما قدمته لنا من وعي 
بحضارة وعلم الشــعوب الســابقة لنا في التقدم، وأنهم 

طبقــوا مقولة «أطلــب العلم ولــو كان في الصــني»، لكن 
التأســيس لهذه الفلسفة بقيَّ نخبوًيا ورســمًيا، بينما في 
الفلســفة اليونانية نجد التأســيس للفلســفة منذ طاليس 
الــذي قال بــأن «املاء أصل الوجود» ومن ثم في الفلســفة 
الطبيعية لم يكن رســمًيا، بــل كان إلى حد كبير مناهًضا 
للســلطة، ولــم يجتمــع فكــر فيلســوف حتــى أفالطــون 
الناقــد للديموقراطيــة مــع الســلطة التــي كان يهيمــن 
عليها السفســطائيون، وإن كنت مــن الذين يميلون لفكر 
السفســطائيني فــي نقدهم للقــول بوجود مثــال أو يقني 

مطلق كما يذهب لذلك سقراط وأستاذه افالطون.
لم أجد فيلســوًفا إســالمًيا يقول مثل مــا قال (ديوجني) 
لإلســكندر، حينما أعجب األخير بفلســفته، فطلب منه 
أن يطلب ما يشاء، فطلب منه (ديوجني):»إنك اآلن تقف 
أمامي وتحجب عني أشــعة الشــمس، لذا ال تحرمني من 
الشــيء الوحيد الذي ال تســتطيع منحي إيــاه، ال تحجب 

شمسي بظلك»!.
قد يكون سقراط سابًقا له حينما أراد تالمذته مساعدته 
في الفرار من حكم اإلعــدام، فرفض هذا العرض، ألنه 
وجــد فيه مــا يمكن أ ُيقــال عنه أنه تخلى عن شــجاعته، 
فخطــاب القضاة بالقول:»فإعلموا أيهــا القضاة أنكم إن 
أخليتــم ســبيلي في هذه الســاعة، فإني عائــد من فوري 
إلى مــا كنت عليه مــن تعليم الحكمــة»، لُيخاطب تلميذه 
(كريتون) الذي هيأ له سب الفرار حينما قال له «هيا بنا 
يا أســتاذي إلى الحرية، فأجابه سقراط» كال يا كريتون 
لن أهرب من املوت. إني ال أســتطيع أن أتخلى عن املبادئ 
التــي ناديــت بها عمــري كله. بل إنــي يا كريتــون أرى أن 
هــذه املبادئ الغاليــة التي ناديت بها حتــى اليوم جديرة 
بذلك الثمن. أجل يا كريتون ليســت الحياة نفسها شيًئا، 
 ولكن الحياة أن تحيا الخيــر والحق والعدل فذلك هو كل 

شيء».
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ورد في خطبة لرســول الله (ص) في الصوم مخاطبًا 
أهل بيته وأصحابــه فيقول: «أّيها النــاس إّنه قد أقبل 
ِاليكم شــهر الله بالبركة والّرحمة واملغفرة، شــهر هو 
عند الله أفضل الشهور، وأّيامه أفضل األيام، ولياليه 
أفضل الليالي، وســاعاته أفضل الســاعات، هو شهٌر 
ُدعيتــم فيــه الى ضيافــة اللــه، وجعلتم فيــه من أهل 
كرامة الله، أنفاســكم فيه تسبيح، ونومكم فيه عبادة.  
وعملكم فيه مقبول، ودعاؤكم فيه مســتجاب فســألوا 
اللــه ربكم بنيات صادقــة وقلوب طاهــرة أْن يوّفقكم 
لصيامه وتالوة كتابه، فإنَّ الّشــقي مــن ُحرم غفران 

الله في هذا الشهر  العظيم.  
أّيهــا الناس إنَّ أبواب الجنان في هذا الشــهر مفتحة.  
فســلوا ربكم أال يغلقها عليكم.  وأبواب النيران مغلقة، 
فَســلوا ربكــم أال يفتحها عليكم، والشــياطني  مغلولة، 

فسلوا رّبكم أال يسلطها عليكم».
ــر منكم صائمًا مؤمنــًا في هذا  «أّيهــا النــاس من فطَّ
الشــهر كان لــه بذلك عند الله عتق  رقبــة، ومغفرة ملا 

مضى من ذنوبه».   
قيل: يا رســول الله وليــس كلنا نقدر علــى ذلك.  فقال 
صلى الله عليه وآله: «ِاّتقوا النار ولو بشــّق تمرة. . ِاتقوا 
اللــه ولو بشــربة من مــاء.  فــإنَّ الله تعالــى يهب ذلك 
األجــَر ملن عمل  هــذا اليســير إذا لم يقــدر على أكثر 
ــن منكم في هذا الشــهر  منه. ..   يا أّيها الناس من َحسَّ
خلقه كان له جواز على الصراط يوم تزل فيه األقدام، 

ف الله  َف في هذا الشهر عما ملكت يمينه خفَّ ومن خفَّ
عليه حســابه.  ومن كفَّ فيه شــّره كفَّ الله عنه غضبه 
يوم يلقاه ومــن أكرم فيه يتيمًا أكرمــه الله يوم يلقاه، 
ومــن وصل فيه رحمــه وصّله الله برحمتــه يوم يلقاه، 
ومــن قطع فيه رحمه قطع الله عنــه رحمته يوم يلقاه، 
ومن تال فيه آية من القــرآن كان له مثل  أجر من ختم 

القرآن في غيره من الشهور".
 قــال اإلمــام علــي (ع) «كــم مــن صائٍم ليــس له من 
صيامــه إّال الظمــأ، وكم مــن قائٍم ليس لــه قيامه إّال 
العنــاء». وقــال اإلمــام الصــادق (ع) «إذا أصبحــت 
صائمــًا فيلصم ســمعك وبصــرك وشــعرك وجلدك 

وجميع جوارحك». 
وقــال (ع) «إّن الصيــام ليــس عن الطعام والشــراب 
وحدهما، فإذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم عن الكذب، 
وُغّضــوا أبصاركــم عّما حــّرم اللــه، وال تنازعوا، وال 
تظلمــوا،  وال  تشــاتموا،  وال  تغتابــوا،  وال  تحاســدوا، 
واجتنبوا قول الزور والكذب والخصومة، وظن السوء، 
والغيبــة، والنميمــة، وكونوا مشــرفني علــى اآلخرة، 
منتظرين أليامكم، منتظرين ملا وعدكم الله متزودين 
للقــاء الله، وعليكــم الســكينة، والوقــار، والخضوع، 
والخنــوع، وذل العبيــد الخيــف مــن موالهــا خائفني 

راجني.
قال اللــُه تبارَك وتعالــى في ُمحكم كتابــه العزيز: {َيا 
َيــاُم َكَما ُكِتَب َعَلى  ِذيَن آَمُنــوْا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِّ َهــا الَّ يُّ

َ
أ

ُقوَن} 183، البقرة.  ُكْم َتتَّ ْبِلُكْم َلَعلَّ
َ

ِذيَن ِمن ق الَّ
ُقوَن - هو املكســب الحقيقي واملطلب الرّباني  ُكــْم َتتَّ َلَعلَّ

الــذي ُيريده اللُه ســبحانه لنا ومّنا فــي حال الصيام. 
فليــس الصوم هو االمتناع عن األكل والشــرب وتناول 
املفّطــرات األخــرى فحســب، و لــم يعــرض القــرآُن 
الكريم لهذه الحالة حالة االمتناع عن األكل والشــرب 
باألهميــة بقدر ما تعــّرض للغاية والغــرض الواقعي، 

وهو تحصيل التقوى . 
وحتــى أنَّ اســتعمال القــرآن الكريــم ملفــردة (لعّل) 
والتــي تفيــد معنــى التّرجــي والطمــع فــي الحصول 
 علــى ميزة التقــوى فيه مــن العنايــة الكبيــرة بذلك 

بوضوح. 
وإّنما جعل القرآُن الكريم الصوَم بعباديته املتجســدة 
ظاهرًا باالمتناع عن األكل والشرب وتناول املفّطرات 
في النهــار مؤقتًا ليكــون طريقًا للوصــول إلى التقوى 
ُقوَن) في  ُكــْم َتتَّ فعًال وســلوكًا. ولذا جاءت مفردة (َلَعلَّ
محّلها ووعيهــا لتفيد بأنَّ ليس كّل صائٍم قد يصل إلى 
مقام التقوى وإْن سلك الطريق املوصل ما دام ال ُيرّكز 
على التعنــون بالتقوى في طريقــه، وال يمكن الوصول 
الى التقوى من دون تقوى من أول األمر، فاملوصل إلى 
التقــوى هو التقوى فــي االمتناع عن تنــاول املفّطرات 
ابتــداًء - وأْن يشــغل الصائُم نفَســه وقلَبــه بذكر الله 

تعالى. 
فيكف نظــره عما يحرم النظر إليه ويكف ســمعه عن 
كّل ما يحرم سماعه من الغيبة والنميمة والغناء وكالم 
الباطــل واللغــو ويحفظ لســانه عن جميــع املحّرمات 
اللسانّية كالسّب والشتم وقذف أعراض الناس وذكر 
معايبهم، ويكف بطنه وفرجه عن الحرام والُشبهات.

ِبيِّ صلى الله عليه وآله: اٍس، َعِن النَّ عن ابن َعبَّ
ــَالِم،  َعاِم، َوِإْفَشــاَء السَّ ْيَتــاِم، َوِإْطَعاَم الطَّ

َ
 اْأل

َ
ِنــي ِفيــِه َرْحَمة

ْ
ُهــمَّ اْرُزق {اللَّ

َمَل اآلِْمِلَني}.
َ
َئاِم، ِبَطْوِلَك َيا أ  اللِّ

َ
 اْلِكَراِم َوُمَجاَنَبة

َ
ِني ِفيِه ُصْحَبة

ْ
َواْرُزق

ثواب هذا الدعاء:
يٍق} ْلِف ِصدِّ

َ
{َمْن َدَعا ِبِه ُرِفَع َعَمُلُه ِبَعَمِل أ

في اليوم الثامــن من رمضان عام 273 هجرية توفي العالم الشــهير 
ابــن ماجة واســمه أبو عبــد الله محمد بــن يزيد الربعــي القزويني، 

والذي يعدُّ واحدًا من أعالم وأئمة الحديث النبوي.
ولد في قزوين سنة 209 هـ (824 م) واشتهر بكتابه "السنن" أو "سنن 

ابن ماجه" الذي يعدُّ ضمن أهم ستة مصنفات للحديث النبوي.
ولد في قزوين التي فتحت في خالفة عثمان بن عفان، وأصبح البراء 
بن عازب أول واٍل عليها ســنة (24هـ 644م)، ومنذ ذلك الحني بدأت 
تأخذ موقعهــا كمركٍز معرفــي، وباتت حاضرة مــن حواضر العلوم، 

تموج بالحركة والنشاط العلمي.
وفــي تلك الفترة مــن عصر ابن ماجه، كانت الدولة العباســية تعيش 

أزهى فتراتها قوة وحضارة، في عهد املأمون.
منــذ صغره آثر ابن ماجه مجالســة العلماء ال ســيما شــيوخ الحديث 
النبــوي، وذلــك في ســن مبكرة، وأرفــق ذلــك بالرغبة في الســفر 
والرحيــل وهــو فــي الثانيــة والعشــرين من عمــره، وهو نهــج  علماء 
الحديــث في ذلك الزمــان، حيث ال ُبدَّ من التنقل بــني البلدان لجمع 

األحاديث واالستزادة بمعرفة العلماء واالحتكاك بهم.
ســافر ابن ماجــه إلى العديــد من البالد كالشــام و الكوفة ودمشــق 
والحجــاز ومصــر وغيرها، حيــث كان يتعــرف ويطلع علــى مدارس 

الحديث النبوي في كل بلد ارتحل إليه.
وقــد تلقى وســمع عن العديد مــن العلمــاء ومنهم على ســبيل املثال: 
محمــد بن املثنــى امللقب بالزمن، وأبي بكر بن أبي شــيبة ومحمد بن 

عبد الله بن نمير وغيرهم من كبار األئمة وعلماء الحديث.
جمع ابن ماجه بني نشــاط التأليف والتدريــس وتعليم األجيال، ومن 
أشــهر تالمذتــه ومــن روى على يده ابن ســيبويه ومحمد بن عيســى 
الصفار وإســحاق بن محمد وعلي بن القطان، وغيرهم من مشاهير 

الرواة.
وكان قــد طــاف بالبلدان فــي رحالت اســتغرقت أكثر مــن 15 عامًا 
ختمهــا بالعودة إلــى قزوين، حيــث تفرغ إلــى التأليــف والتصنيف، 

ورواية الحديث بعد أْن كسب صيتًا وقصده الطالب من كل مكان.
وقد وصفه القزويني من علمــاء الحديث بأنه "ثقة كبير، متفق عليه، 
محتج به، له معرفة وحفظ، وكان عاملًا بهذا الشــأن صاحب تصانيف 

منها التاريخ والسنن".
وكــذا أثنى عليه اإلمام الذهبي، حيث قال فيه إنه "كان حافظًا وعاملًا 
وناقــدًا وصادقــًا". باإلضافة إلى ثناء ابن خلــكان الذي أعجب بعلمه 

وإحاطته ودرايته بالحديث وعلومه كافة.
ويعدُّ كتاب "سنن ابن ماجه" واحدًا من كتب األحاديث النبوية الستة، 
وهو من أبرز وأهم ما ألفه ولقي الشــهرة بسببه. وقد جاء مرتبًا على 
أبواب، وبلغ نحــو 4341 حديثًا، يرى بعض العلماء أنه فيها ما هو غير 
صحيــح أو ضعيف، وبعضها متشــارك مع أحاديث تــم إخراجها من 

قبل علماء الحديث اآلخرين، لكنه انفرد عنهم بنحو 1339 حديثًا.
ومــا يميــز الكتاب أنَّ ابــن ماجه اعتنى به شــرحًا وتعليقــًا، وقد قام 
بعــض العلماء بعمل شــروح له ومنهــا: "كفاية الحاجة في شــرح ابن 
ماجه" للسندي، و"مصباح الزجاجة على سنن ابن ماجه" للسيوطي، 
و"الكواكب الوهاجة بشرح سنن ابن ماجه" ملحمد املنتقي الكشناوي، 

وغيرها.
عدا عن كتابه الشــهير "الســنن"، فقد ألف ابن ماجه تفسيرًا للقرآن 
الكريــم وصفه ابــن كثير فــي كتابه "البدايــة والنهاية" بأنه تفســير 

حافل، لكنه لألسف ضاع، كعديد من الكتب األخرى التي ألفها.
خ فيه مــن عصر الصحابة حتى عصره،  كمــا ألف في التاريخ كتابًا أرَّ
وقال عنه ابن كثير بأنه "تاريخ كامل". وهو اآلخر لم يبق وظل مفقودًا.

فرصة وحيدة لتناول اللحم
وأضافت املســؤولة التي طلبت عدم ذكر 
ة األمر، "الطريقة التي  اسمها لخصوصيَّ
يطلب بهــا الناس الطعــام كانت مختلفة 
هذا العام.. بالنســبة لهــم، إنها الفرصة 
الوحيدة لتنــاول الدجــاج أو اللحم"، في 
إشارة إلى االرتفاع الكبير في أسعار مثل 

هذه املواد.
وتشــهد مصر منذ أواخر العــام املاضي 
أزمــة في إنتــاج الثــروة الداجنة بســبب 
ارتفاع تكلفة األعالف، ما تسّبب بارتفاع 
أســعار الدجــاج حتــى قــّل تقديمــه على 
موائد املصريني، خصوصًا من هم تحت 
خط الفقــر والذيــن تبلــغ نســبتهم نحـو 

30 % من السكان الـ105 ماليني.
وتراجعت مشتريات األسر املصرية تحت 
وطــأة التضّخم املرتفع الذي ســجل نحو 
33 % في شباط، في وقت سعى املصريون 

إلى التمّون قبل حلول شهر الصوم.
ويعانــي االقتصاد املصــري من تداعيات 
ة والهزات  ســنوات من األزمات السياسيَّ
األمنيــة والعنــف، تلتها جائحــة كوفيد، 
واليوم مــن تأثيرات الحــرب األوكرانية، 
البلــدان  همــا  وأوكرانيــا  روســيا  إنَّ  إذ 
األساســيان اللذان كانت مصر تســتورد 
منهمــا القمح، كمــا أنهما كانــا مصدرًا 
أساسيًا للسياح الذين يزورون بالد النيل.
العــادة الرمضانيــة القاضية  وأصبحت 
بتوزيع الطعام في عبوات أو أكياس تضمُّ 
منتجاٍت غذائية جافة أو وجبات اإلفطار 
الطازجــة، مــالذ العديد مــن العائالت 

للهروب من الجوع وارتفاع األسعار.

تكاتف وصمود
وتقول الرئيســة التنفيذية لبنك الكســاء 
املصــري منال صالــح، إحدى مؤسســي 
بنــك الطعــام املصــري، إنَّ "املصريــني 
ملتزمــون للغاية بدفع الزكاة ســواء كانوا 

مسلمني أو أقباطًا".
وبحســب وســائل إعــالم حكوميــة، فقد 
ة في  تبّرع املصريــون للجمعيــات الخيريَّ
عشرة أشهر من العام 2021 بنحو خمسة 
مليــارات جنيه (نحــو 315 مليــون دوالر 
آنذاك). وتقول صالــح "90 % منها زكاة 

تدفع خالل شهر رمضان".
ة فريدة  ة الحاليَّ وال تعّد األزمة االقتصاديَّ
من نوعهــا بالنســبة ألصحــاب األعمال 
ة. وتوضح صالــح "مررنا بأزماٍت  الخيريَّ
تكاتــٌف  أيضــًا  قبــل.. وكان هنــاك  مــن 
مــع  يتعاطفــون  النــاس  وكان  وصمــود، 

بعضهم البعض".
وتتابــع "حتــى لــو كانــت التبرعــات من 
األفــراد قليلــة، نجــد مثــًال مــن يتطــّوع 

للطهي وإطعام من حوله".
ــت الجمعيــات 

ّ
حتــى قبــل رمضــان، دق

ــة - التــي يعتمــد عليها عشــرات  الخيريَّ
املاليني من املصريني - جرس اإلنذار بأنَّ 
عدَد من يحتاجون الى املساعدات سيكبر 

في وقت يتضاءل حجم التبرعات.
خالل شــهر رمضان، لطاملا كان مشــهد 
ــة الهادفة الى  "موائــد الرحمــن" الخيريَّ
إطعام الفقراء وعابري الســبيل، يتصّدر 
غــروب  عنــد  ــة  املصريَّ املــدن  شــوارع 

الشمس.

وينظــم العديــد من هــذه املوائــد فاعلو 
خير، مثل فؤاد، املهنــدس املتقاعد الذي 
يبلــغ من العمر 64 عاًما والذي يســتخدم 
اسمًا مســتعارًا ألنَّ مبادرته ليست ضمن 
ــة املســجلة في  إطــار املؤسســات الخيريَّ

البالد.
واضطر فؤاد مــع مجموعة من أصدقائه 
هــذا العــام إلــى مضاعفــة ميزانيتهــم 
إلفطار املزيد مــن الصائمني. ويقول إنه، 
الى جانب معدومي الدخل، "هناك طبقة 
ثانيــة مــن النــاس تراجعــت أوضاعهم 

ولكنهم يخجلون من قول ذلك".
طوال رمضــان، يقــّدم فــؤاد وأصدقاؤه 
الوجبــات الطازجة لألســر التــي تعاني 

املحــال  لعمــال  وكذلــك  الحــال  ضيــق 
املحيطــة الذين لم يعــد بإمكانهم تحّمل 
ثمن وجبة ســاخنة "قــد تكّلفهم 60 أو 70 
جنيًهــا (دوالران)، وهــو مبلــغ تحتاجــه 

منازلهم".

"الخير داخل الناس"
ة لعــام  ووفًقــا آلخــر البيانــات الرســميَّ
2021، بلغ متوســط الراتب الشــهري في 

مصر 4000 جنيه (129 دوالًرا تقريبًا).
ومــع معــّدل التضخــم املرتفع وخســارة 
ــة ألكثر من نصــف قيمتها  العملــة املحليَّ
أمــام الــدوالر األميركي، تضاعف ســعر 
الكيلوغــرام ألقل أنــواع اللحوم الطازجة 

ثمنًا والتي يطرحهــا الجيش املصري في 
األســواق، ليبلغ 220 جنيهًا، أي ما يعادل 
أكثر مــن 18 % من قيمة متوســط األجر 

الشهري للمصريني.
ومع عصــر العديد من العائالت نفقاتها، 
كانــت ميزانيــات األعمــال الخيرية على 

رأس املقتطعات. 
ويقول فؤاد "منذ أســبوعني، كنت محبطًا 
عندمــا أدركت أننــا قد ال نســتطيع جمع 

املبلغ املعتاد".
ويتابــع "لكــن مــن كان قــادرًا زاد قيمــة 
تبرعاتــه.. هنــاك خير في النــاس، وهم 
يعرفــون مــدى حاجــة البعــض حاليًا وال 
يريدون قطع هذه العادة (الرمضانية)".
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األغنية الرمضانية املصرية بصورة عامة، توصل اليك روح الصوم، بطريقة مألى بالخشــوع واالنشــداد والتصوف 
واالقتراب من ملكوت الرب العظيم ويصبح الســامع اليها متعلقا بني الخوف والجذب واملناجاة والرجاء ومشاكســة 
الهوى . وقبل الولوج ملعرفة املعاني، البد من تفســير بعض املفردات بحســب املصادر: كلمة ( وحوي ) تعني باملصرية 
الفرعونيــة ( فرحــي )،اما كلمة ( اياحه ) فمعناها ( قمره ) واصلها اياح ( قمر ) وتكون بهذا الترتيب :( فرحي 
يا فرحي / قمر بنت الســلطان / قمر البســه فســتان )، اما الكالم الحالي فهو ( وحوي يا وحوي اياحه / روحت يا 

شعبان اياحه / وحوينه الدار حني يا رمضان / وحوي يا وحوي اياحه ). 

{ }

{ }
A L S A B A H

N E W S P A P E R

غالبــًا ما ينظــر للفن التصــوري أو املفاهيمي 
conceptual art، علــى أنــه شــكٌل فنــٌي مثيــٌر 
للجــدل، زاخــٌر بمختلــف اآلراء والنقاشــات 
املفتوحة، ويبدو أنَّ اشــتغاله الرئيسي، موجٌه 
بشــكٍل مباشــر، نحو معالجة التساؤل القديم 
عن ماهية الفــن. في هذه املقالة ســوف نلقي 
ة  نظرة على تاريخ هذا الفــن والحركات الفنيَّ
التــي أثــرت فيــه، ونتفحــص بعــض نماذجه 
الشــهيرة لنفهمه بشــكٍل أفضل. وفــي البداية 
سنســتعني بالتعريــف املتــداول، الــذي يذكر 
، يحتــل  أنَّ الفــن املفاهيمــي هــو شــكٌل فنــيٌّ
ة في  فيــه املفهــوم أو التصــور أهمية أساســيَّ
ة للعمــل الفني، في  ة والحســيَّ العناصر املرئيَّ
ة الفكرة  ة، كمــا يؤكد أســبقيَّ صورتــه النهائيَّ
ة التي  ــة والجماليَّ والتصور على األبعاد التقنيَّ
ة.  تستخدم بشكٍل مكثٍف في األعمال التجريديَّ
وهذه الحركة ظهرت ما بني أوائل الســتينيات 
ومنتصــف الســبعينيات، وهي تبــدو، بصورة 
ة بقــرارات الفنــان أّيًا كانت،  ــة، معنيَّ تقريبيَّ
ــة األخــرى، ال ُتعرف  وبعكــس األشــكال الفنيَّ

بشــكلها املادي، إنما بأصل التصور أو املفهوم 
الذي يكون بمثابة املحرك للخلق الفني. 

ولــو عدنــا للمؤثرات التــي قادت لظهــور هذه 
الحركة، سنجد أنها ترجع في األصل، لألسئلة 
التــي أثيرت حــول حــدود الفن مطلــع القرن 
العشــرين، التي تنامــت وأدت إلى ظهور الفن 
املفاهيمــي كما نعرفه اليوم. وكانت بواكيرها، 
في واحٍد من أعمال مارســيل دوشــامب الذي 
ة األولى في حركة  يعــدُّ من النماذج التبشــيريَّ
 .Dada ة فنية متطرفــة أخرى تدعــى الدادائيَّ
حيــث شــهد معــرض فنــي مفتــوح أقيــم في 
نيويــورك فــي العــام 1917، مشــاركة الفنان 
بمبولة، اشــتراها وقدمها كعمٍل نحتٍي بعنوان 
(النبع)، وحني رفــض اُملحّكمون هذه القطعة 
وعدوهــا غير جديرة بأْن توصــف عمًال فنيًا، 
أطلق دوشامب ســؤاًال مهمًا، عن ماهية الفن، 
وعن الحدود التي ينتهي عندها. وهذه الفكرة 
كانت البذرة التي أثمرت الحقًا، في واحٍد من 

ة. ة لهذه الحركة الفنيَّ األعمال التأسيسيَّ
مــع أوائــل الســتينيات، بــدأت جــذور الفــن 
داخــل  وتحديــدًا  الظهــور،  فــي  املفاهيمــي 
حركــة التدفــق (fluxus)، التــي أخــذت على 
عاتقهــا، تشــجيع واحتضــان كل أنشــطة في 

الفــن العاملي، تدعو لتخطــي الحدود القديمة 
ة خصبة، ملــن يتطلع  للفــن. كما وفــرت أرضيَّ
ملــؤازرة النقاشــات واملواقف التــي تهتم بدفع 
االشــتغاالت الفنية نحو مديــات بعيدة. وعلى 
الرغــم من أنَّ فنانــي هذه الحركــة البارزين 
جــورج ماكيناس وجوزيف بيس ويوكو أونو، لم 
يصنفــوا ضمن حركة الفــن املفاهيمي، إال أنَّ 
تأثيرات تيارهــم الفني ال يمكن إنكارها، فقد 
كانت امللهمة للجدل حول الفن، وكذلك للعمل 

الرائد املحتمل فيها.
قبل أْن يشــارف عقد الستينيات على النهاية، 
أخذ الفن املفاهيمــي يصنف كحركة متكاملة 
ة محددة. واملقــال الذي كتبه  ذات لغــة تعريفيَّ
الفنــان األمريكي ســول ليويت (فقــرات عن 
الفــن املفاهيمي) في العــام 1967، خيُر مثاٍل 
عليها، إذ عّرف فيه الشكل املفاهيمي كالتالي 
(فــي هــذا الفــن، تكــون الفكــرة أو التصور، 
الجانــب األكثر أهمية فــي العمل الفني. وحني 
يستخدم الفنان شــكًال فنيًا مفاهيميًا، فذلك 
يعني أنَّ جميع عمليــات التخطيط والقرارات 
قد تمَّ اتخاذها مسبقًا، والتنفيذ يكون بعدها، 

عمًال روتينيًا فقط).
في ذلــك الزمن، ولســنوات عديــدة بعد هذا 

املقال، قــدم الفنانون بعضًا من أشــهر وأكثر 
األعمــال الفنيــة تأثيرًا فــي الســاحة الفنية، 
سنلمس من خالل تناول نماذج منها، مختلفة 
في الزمن، أنَّ هذا الفن ال يقف عند خامات أو 

أساليب محددة.
في العــام 1965 قدم الفنان جوزيف كوســوث 
عمله املعنون (واحد وثالثة كراسي)، املتكون 
مــن ثالثــة عناصــر متجــاورة، نذكرهــا من 
اليســار، صورة كرســي خشــبي قابــل للطي، 
كرسي خشــبي حقيقي قابل للطي، لوحة كتب 
عليها تعريف قاموسي لكلمة كرسي. واملالحظ 
في هذه القطعة الفنية، أنَّ الوجود املادي ملادة 
الخشب، والنص، يثيران جدًال حول العناصر 
املتغيــرة في ماهيــة الفن، وفــي ذات الوقت، 
َيمُثالن بديًال عن مفهوٍم مشترك، صادف في 
هــذه الحالة أْن يكون كرســيًا. العمل اآلخر هو 
لدوغالس هوبلــر، الذي كان في األصل نّحاتًا 
بســيطًا، وجد في نفسه ميًال نحو هذه الحركة 
الفنيــة، وكلماته التالية تختصــر هذا التوجه 
(العالم، بقــدٍر ما، مليٌء باألشــياء، وكذلك، 
بنســبة ما، مثيٌر لالهتمام. لــذا، ال رغبة لدي 
ــل ببســاطة، أْن أعني  بإضافــة املزيد، وأفضِّ
وجود األشــياء فيه من حيث الزمان واملكان). 

في القطعة السادســة من مجموعته املســماة 
ــة) 1968، نجد عددًا  (سلســلة هوبلــر الزمنيَّ
من الصور، التقطت بمعدل صورة واحدة لكل 
30 دقيقة، توثق التحول الطبيعي الذي يحدث 
ملســتطيٍل مكــوٍن من نشــارة الخشــب، خالل 
ســت ســاعات. ومن التســعينيات نتناول عمل 
الفنــان فيليكــس غونزاليس الذي حــاول فيه 
استكشــاف مفهوم العالقات اإلنسانية وتأثير 
مــرور الوقــت، مــن خــالل ســاعتني تعمالن 
بالبطارية، ضبطهما على وقٍت واحد، وبمرور 
أياٍم قليلــة، تعطلــت املزامنة في الســاعتني، 

وأخذتا تشيران ألوقاٍت مختلفة.
نالحــظ هنــا، أنَّ الجــدل الــذي يثيــره الفن 
املفاهيمي، يتجلى بشــكٍل واضــٍح، في العديد 
من أعمالــه، فهي تقود في نهايــة املطاف إلى 
إحــداث حــوارات حــول تعريــف الفــن. وهذا 
البحث في حــدود الفن وأغراضه املنشــودة، 
أدى إلــى أْن يكــون لهــذه الحركــة ديمومــة، 
تجاوزت نشأتها. واستقراءاتها للمفاهيم التي 
ربما كانت بســيطة أو معقدة أو مجردة بشكٍل 
تــام، فتحــت األبــواب للفنانني الذيــن أرادوا 
تخطي الحدود املفروضة فــي إبداع أعمالهم 

ة. الفنيَّ
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كثيرة هي املفاهيم التي تســتعمل في معنى مغايــر تمامًا لداللتها 
األولــى وُتعزى أســباب ذلــك الى التحــوالت التي قد تطــرأ عليها 
ســواء بتدخل فعل السياســة، أو من خالل التعديــالت التي تجري 
على املفهوم ليوائم ظــروف العصر حتى يوظف للداللة على فكرة 
معينة، أو من خالل إرادة استعمال املفهوم في معنى مغاير لتثبيت 
فكرة مــا، وإذاعتها بني الناس لتكتســب معنــى جديدًا من خالل 
الوضع او التكرار. وأحــد تلك املفاهيم هو االيديولوجيا إذ تعرض 
معناه لتحريــف كبير ابتعد بــه عن داللته األصلّية واســتخدم في 

معاٍن ال تمت لتلك الداللة بأيِّ صلة.
إنَّ االيديولوجيا مصطلح يونانــي وهو مؤلف من كلمتني هما "علم 
األفكار" وأن أول من استخدم املصطلح هو الفيلسوف واالقتصادي 
الفرنسي دي تراســي عام 1796 للداللة على نظام األفكار وعملية 

نشوئها وقوانني ضبط الفكر البشري...

 تحت عنوان: "األيام األخيرة لإلمبراطورية العثمانية: 
ً

يتأّمل رايان جينجيراس من خالل كتابه التاريخي الصادر مؤخرًا في 368 صفحة
1918 - 1922" األحداث التي شهدتها حقبة سقوط العثمانيني. يكشف لنا التاريخ أن ما يربو على ستة قروٍن من الحكم العثماني لم تنتِه 
بانفجــاٍر هائــل على غرار ما حدث في إمبراطوريات أخــرى وإنما ُكتبت نهايتها إثر حالٍة من التذّمر والشــكوى على الرغم من الجلبة 
والنشــاط اللذين سادا خالل الســنوات التي سبقت االنهيار املزعوم. ســقط النظام القديم في األول من نوفمبر/ تشرين الثاني 1922 
علــى يــد الجمعية الوطنية التركية الكبرى التي تشــّكل قوامها من القــوى الوطنية املنتصرة في الحرب مع اليونــان، تلك الحرب التي 

أفضت إلى تنحية الشعور السائد لدى األتراك باملذّلة والخزي في أعقاب الحرب العاملية األولى.
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واقتــرن نحــر األضاحــي باحتــرام أملها 
تســتكني  كــي  عذابهــا،  إطالــة  وعــدم 
ملصيرهــا، وتتحــرر مــن وطــأة الخــوف 
الحضارات  بالغــت  باملقابــل،  والرعــب. 
ذات الصبغــة املاديــة في تكريس نشــوة 
القتل، وإعالء شعار التنافسّية، استمرارًا 
للخطيئــة األولــى املتمثلة فــي الكبرياء، 
فتناســلت في صور االمتيــازات الطبقّية 

املختلفة، وتحت مسّميات شتى.    
    أما املظاهر السلوكّية العدوانّية املتأتية 
عن تناول لحــوم الطرائد التي احتجزت 
في لحمها تجليات الخوف والهلع، فيؤطر 
مالمحهــا ورموزها كولن ولســن(1) في 
«ســقوط الحضــارة»، إذ يعــد وليم بليك 
(2) أبرز الشــعراء الالمنتمني إلى واقع 
القســوة الوحشــّية عند الصيادين. ومن 
عبــاءة هذا الشــاعر تخــرج روايــة «جر 
محراثــك فوق عظــام املوتــى»، للمفكرة 
«أولغــا توكارتشــوك»(3 )، فتســرد مــن 
خــالل إيقــاع كلماتــه وقائع اليــوم الذي 
طرق فيه الصديــق الوديع درب األخطار 
املديــد، ومضى قدما فــي وادي الهالك. 
لتتسربل الرؤية اإلبداعّية بالغضب الذي 
يفــارق صفته كأحــد الخطايــا التوراتّية 
يقــارب  توّهجــا  ويكتســب  املذمومــة، 
القداسة، إذ يجعل الذهن صافيا، ويوسع 
نطاق الرؤية، ويعصف باملشاعر األخرى 
فينحيها، مســيطرًا على الجســد، ويغدو 
مصدر كل حكمة، المتالكــه القدرة على 

تجاوز كل الحدود. 
    ويمكــن نســب هــذه الــرؤى الغرائبّيــة 
لــدى املؤلفة، التــي تتخفــى بضمير األنا 
الســردي العائد للشــخصّية الرئيســّية، 
اإلنســان  بماهيــة  شــمولي  تفكيــر  إلــى 
الشــرير، يقود إلى تجاهــل التفصيالت 
الذهنّية املعتادة واألخذ باالعتبار الناتج 
اإلجمالــي ألفعاله. بحيــث تخلص إلى أن 
حياته ال تعــود بالخير على اآلخرين، وأن 
ســكته التي يســير عليها تمثل خطرا على 
املخلوقات البشــرّية وغير البشــرّية. وهو 
ما يشــكل مدخال ملقاربة اختــالل العقل 
املفضي إلــى الجريمــة العادلــة، بمعنى 

العقاب اإللهــي الذي نفــذه نبوخذ نصر 
بحــق املتمرديــن، كمــا رآه كتبــة التوراة 
القدمــاء، وكمــا توهمــه جــاك الســفاح 
في روايــة «طقوس فــي الظــالم» لكولن 
ولســون، وكما نفذه الصديق الوديع. ومن 
ثم، تجســد الرواية صرخة احتجاج ضد 
«آليات عمل نظام االســترقاق الخبيثة»، 
وتمّردًا على العيش داخل «مقبرة كبيرة»، 
تجعل من جسد اإلنسان سجنًا، ال يعرف 

كيف يعيش من دونه.
    يتلبس الصديق الوديع بإهاب مهندسة 
جســور متقاعدة ومساملة، تدعى السيدة 
الكائنــات  حــق  عــن  تدافــع  دوشــيكو، 
العــزالء في كرامــة الحياة، ســواء كانت 
بشــرّية أم غير بشرّية. فتســتوي عندها 
معسكرات اإلبادة الجماعّية، التي تشكل 
وصمــة عار في تاريخ بولنــدة، مع املنابر 
التي تنصب الســتدراج الطرائــد البرّية 
كالغــزالن والثعالب، ومن ثمَّ قتلها بطلقة 
في الــرأس، بحيث يصبح الصيد الجائر 
ة ألسرى الحرب  معادال للتصفية الجسديَّ
وحــني  املعســكرات.  تلــك  فــي  العامليــة 
يمــوت جارهــا الصياد، مختنقــا بعظمة 
مــن ضحيتــه، تفتــرض حــدوث طــالق 
ميتافيزيقي، يطلق الروح من إسار املادة 
فتغمرها السعادة، ويحرر املادة من تلك 

الروح فيغمرها االرتياح. 

ويحل العقاب بالصياد املتشيطن، ولو من 
دون يد توجه املوت وترشده.

    ومثلما كانت واقعة مقتل اإللهـ  الخنزير، 
فــي فيلــم «األميــرة مونوموكــي» للمبدع 
اليابانــي هايــو ميزاكي، بطلقــة بندقّية 
مــن الســيدة إيبوشــي، مدخال إلشــعال 
فتيل الحرب املقدســة بــني املدافعني عن 
حــق الحياة وأصحــاب البنــادق، كذلك 
يلهــب خنوص محتضر مشــاعر الغضب 
لــدى دوشــيكو، فتهاجم مدير الشــرطة 
بكلماتها الســاخطة ضد ممتهني الصيد 
الجائر. وبينمــا تهيج الطلقــة حقد اإلله 
املحتضر، فتصيب لعنته األمير أشيتاكا، 
وتحولــه إلــى حكيــم يدافع عــن الوجود 
املنتهــك تحت أعقــاب البنــادق، تصبح 
املهندســة معــادًال لراســكولينكوف فــي 
لدوستويفســكي.  والعقــاب»  «الجريمــة 
ألنَّ الحكمة في الشــرق األقصى تتماهى 
بــإدراك صحيح بتــالزم مبــدأي الحياة 
واملوت فــي صيرورة اإلله الغــزال، بينما 
تتلبس في العالم الغربي بقســوة االنتقام 
الذي نلمسه في أشــعار بليك املستخدمة 
فــي الرواية كنقــاط عالم، تقــود ثنائية 
الجريمة والعقــاب؛ األنموذج األنصع في 
عالم املــادة املتوجة بالشــهوة املتعاظمة 

للمتعة.
    توظــف توكارتشــوك دراســتها لعلــم 
النفس فــي إضفــاء نكهــة كوميدّية على 
روايتها املجبولة بقسوة الحقيقة، فتلطف 
ســلبّية أبطالهــا املســنني، باالّتــكاء على 
عادة القرويني في منح األشخاص ألقابا 
مضحكــة عوضا عــن أســمائهم التي قد 
يكنون لهــا الكراهية، فيصبــح لقب أحد 
جيرانهــا القــدم الكبيــرة واآلخر غريب 
األطوار.. وتعزو تلــك الغرابة إلى ظاهرة 
الــذي يصيب  التستوســتيرون»،  « توحــد 
الكثيــر مــن الرجــال، مــع التقــدم فــي 
الســن، والذي تتبدى أعراضه بالتراجع 
التدريجي في الذكاء االجتماعي واملقدرة 
على التواصل الشــخصي. باملقابل، تعزو 
تجاهل املأمور الحتجاجات دوشــيكو إلى 
نفــاذ الصبــر الذي يتــم التعامــل به مع 

املتقدمني في العمر..
    تتخذ كلمة األســى في قاموس دوشــيكو 

أهمية بالغــة في تعريف العالم، إذ تدخل 
في أساســيات كل شــيء، وتغدو العنصر 
الحــوادث  مــن  الكثيــر  وألنَّ  الخامــس. 
تقــدم أوجهــًا مختلفــة للحــدث املفــرد 
نفســه، يتحتم علــى املرء اإلملــام بكيفّية 
مطابقــة الحقائــق ورؤيــة التشــابه حني 
يرى اآلخرون اختالفــا كامال بينها. وهو 
ما يقود إلــى التذكير بأن هناك مجريات 
معينــة تحــدث فــي مســتويات مختلفة، 
منها التصّرف الوحشــي تجاه الحيوانات 
فــي بلــد غربــي كبولنــدة، والــذي يفرغ 
الديمقراطيــة فيها مــن معناها، ويؤجج 
اإلحســاس بالفجيعة لدى دوشــيكو على 
كل حيوان مزقته الطلقات، وحكمت عليه 
بالنــزف حتــى املــوت. لذلك تتكــئ على 
بليــك في «خطبــة لكلب بــودل: الحصان 
على الطريق ممتهنا شقيا، يسأل السماء 
دما بشريا»، وتتخذ منها تشريعا إلحقاق 
العدالة؛ فالذي يشــك فيما يراه لن يؤمن 
أبدًا، ولو أن شــكا داخل الشــمس والقمر 

النطفآ وزاال من السماء.
    تلفت «كارتشــوك» األنظــار، من خالل 
ــة أمــام حــرس  خطبــة دوشــيكو العفويَّ
الحدود، إلــى طريقة عمل أبراج الصيد، 
التي تشــبه أبراج املراقبة في معسكرات 
النــار  اإلبــادة، إذ يطلــق منهــا الهــواة 
بعــد  ــة،  البريَّ واألرانــب  الغــزالن  علــى 
اســتدراجها للتعــود علــى املعالــف، عبر 
نثر القمــح والتفــاح الطازج فــي دربها، 
بينمــا يطلق محترفو الصيد الجائر النار 
علــى كل شــيء يتحــرك، وخارج موســم 
الصيــد أيضــا. وتنتقد دوشــيكو تســمية 
األبــراج باملنابــر، قبل أن تــدرك صلتها 

بمواعظ الكاهن الذي ال يكتفي بمشاركة 
الصياديــن نزعتهم املســعورة للقتل، بل 
يبــارك عملهــم ويعــده واجبــا مقدســا، 

ة.  يدعوه باإلماتة الوقائيَّ
    يجعــل غياب املنطق عــن هذه املحاكاة 
مــن  «االســتباحة  بـــ  القضيــة  صلــب 
خــالل التضــاد»، ويقدم مســوغا التهام 
الكاهــن بالتحريض علــى الجريمة. ألنَّ 
اعترافه بــأنَّ أقذر املجرمــني لديه روح، 
يعفــي  الطرائــد،  علــى  ينكرهــا  بينمــا 
الصيــد الجائر، الذي يجســد أحد أوجه 
القتــل، من العقاب، فيتوقــف الناس عن 
مالحظتــه، ليصبح غير موجــود.. ونفس 
الشــيء ينطبــق علــى محــالت الجزارة 
التي تعلق الذبائح فال تستوقف اعتراض 
أحد، مــا يجعــل الجريمــة فعــال عاديا. 
وعبر هذه املقارنة تستدعي املصير الذي 
ســيؤول إليه العالم لو تحولت معسكرات 
ة إلى نمط سائد، ال يرى  اإلبادة الجماعيَّ

فيها أحد أي خطأ..
    وتحــت شــعار «كلنــا مســافرون فــي 

االتجاه نفســه، من التــواكل إلى الحرية، 
الحــر»  االختيــار  إلــى  ة  الطقوســيَّ مــن 
توســع يوشــيكو مســؤولية البشــر تجــاه 
ة منها  الحيوانــات، عبــر مســاعدة البريَّ
علــى عيــش حياتهــا، ومبادلــة املدجنــة 
هــا تعطيهم أكثر بكثير  املحبة واملودة، ألنَّ
مما تأخــذه منهــم. ومن ثــم يتحتم على 
النــاس أن يقودوها ـ في حيــوات متتابعة 
ـ إلى التحرر. وبذلك تفّســر «كارتشــوك» 
قانــون الفعل ورد الفعــل الكوني على نحو 
يأخذ باالعتبار حاجــة الحيوانات للعيش 
بكرامة، كي تســتطيع تصفية حساباتها، 
وإنجازها من خالل فعل الحياة والتناسل. 
ليصبح قتل الحيوانــات وموتها في خوف 
ورعب مثل ذلــك الخنزير البري املتروك 
ليتعفــن، بمثابة حكم عليهــا بالتردي في 
الجحيــم، الــذي ســيدفع العالم بأســره 
ليتحــول إلى جحيم. فـ «هــل تعجز عقول 
الناس عــن الوصول إلى ما هــو أبعد من 

ة»؟.  املباهج األنانيَّ
    تعــزو «توكارتشــوك» هــذا العجــز إلى 
ة، التــي تطورت  تعقــد النفــس اإلنســانيَّ
ة تحجــب القبح املحيط  كمنظومة دفاعيَّ
بالحقيقة، من خالل ترشــيح املعلومات. 
لذلك تعنون روايتها بـ «جر محراثك فوق 
عظــام املوتى» التــي قصد «بليــك» منها 
اإلشــارة إلى فعل الخريف فــي الطبيعة، 
وهــم  لزعزعــة  املؤلفــة  فاســتخدمتها 
األمان، الذي يعمي اإلنســان عن رؤية ما 

يحدث حوله. 
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ســقط النظام القديم في األول من نوفمبر/ تشــرين 
الثاني 1922 على يد الجمعية الوطنية التركية الكبرى 
التي تشــّكل قوامها من القــوى الوطنية املنتصرة في 
الحــرب مــع اليونان، تلــك الحرب التــي أفضت إلى 
تنحية الشعور الســائد لدى األتراك باملذّلة والخزي 
فــي أعقــاب الحــرب العامليــة األولــى. وإثر ســقوط 
النظــام، ســرعان ما تم إبعــاد آخر الســالطني إلى 
منفاه في إيطاليا على منت سفينٍة حربيٍة بريطانية.   

وفــي حــني أنَّ املؤلــف رايــان جينجيراس هــو مؤّرخ 
أمريكي غزيــر اإلنتاج ومتخصص بتاريخ الســلطنة 
العثمانية والتاريخ التركــي على وجه العموم، فهو قد 
ة لهــذه األحداث من  بــادر إلى إحيــاء الذكــرى املئويَّ
خالل إصدار كتابه املحّفز الــذي يقّدم فيه تفاصيل 
مســهبة وشــّيقة يتعّقــب مــن خاللهــا تطــّور األمور 
وصــوًال إلى خروج آخر الســالطني محمد الســادس 
(املكّنى بخليفة املســلمني أيضًا) إلى منفاه. يبســط 
املؤّلف الســياق األشــمل أمام القارئ، بمــا في ذلك 
انحســار الدول الثيوقراطيــة القديمة لتحــّل محّلها 
الديمقراطيــات الكولونياليــة في القــارة األوروبية، 
والتي اشــتهرت بتطبيق الليبرالية على نطاٍق واســٍع 
فــي بلدانها مــع الجنــوح نحــو اإلمبرياليــة والعنف 
املفرط في الخارج كما أّنها ُعرفت باالنتظام استنادًا 
ة التي كان نفوذها يتجاوز  إلى الوالء للســيادة القوميَّ

ــة. تصاعــدت األمــور إلــى صــراٍع  الناحيــة الرمزيَّ
عاملــي انخرط فيه القياصرة الروس وآل هابســبورغ 
والســالطني، ويبدي املؤّلف إعجابــه بالطريقة التي 
ة العظمى  تتكّيف من خاللها الكيانات الجيوسياســيَّ
ه يرّكز على  مع مســتجدات األمور. فعلى الرغم من أنَّ
ه ال يتوانــى أيضًا عن وصــف األنظمة  تركيــا، بيــد أنَّ
األخرى التي بّدلت شكلها على غرار القادة السوفييت 
الذيــن تبّنــوا السياســة الخارجّيــة لإلمبراطورّيــة 
الروسّية على الرغم من أنهم اعتلوا سّدة الحكم على 

أنقاض آخر السالالت اإلمبراطورية في البالد.
وفــي ضوء النجاح الــذي يفضي إليــه التكّيف عادًة، 
فــإنَّ تركيــا الجديدة لطاملــا ُعدت أنموذجــًا للنجاح 
على الرغــم مــن االضطهــاد والترويع الــذي كابده 
مســيحيو األناضــول إبان تلــك الحقبــة. ومن جوهر 
اإلمبراطوريــة اآليلة إلى الســقوط، اجترح مؤسســو 
الجمهورّيــة نظــام حكٍم حديثًا إلى حدٍّ ما مع إرســاء 
دستوٍر علماني وحقوٍق والتزاماٍت عامة (من الناحية 
النظرّية على األقل) وديمقراطية تقوم على التعددّية 

الحزبّية وإن تخللتها بعض االنقطاعات. 
عالوًة على ذلك، شــمل التحّول السياســة الخارجّية 
أيضــًا، فتحّولــت الدولــة من دولــٍة عســكرّيٍة لطاملا 
شــّكلت القارة األوراسية مسرحًا ألنشطتها التوّسعّية 
إلى دولٍة ترّكــز جلَّ جهودها علــى التالحم الداخلي 
 املغامــرات الخارجّيــة في أغلــب األحوال. 

ً
متفاديــة

ولعلَّ هذا هو الحال الذي اســتمرَّ حتى العقد املاضي 

على أقــل تقدير، أي قبل أن يشــرع الرئيــس التركي 
الحالــي، رجب طيب أردوغان، في اســتغالل الحنني 
إلى السلطنة العثمانّية لتحويله إلى أسلوب في الحكم 

ومحّفٍز على استعراض القدرات العسكرّية.
يتمحــور هذا الكتاب حــول فكرٍة مفادها أنَّ ســقوط 
اإلمبراطوريــة العثمانيــة لم ينجم عــن حالة التأخر 
التــي كانت تعيشــها أو عــن الهزيمة التــي منيت بها 
في الحــرب العاملّية، كما أنَّ التغيير لــم يأِت كنتيجٍة 
حتمّيــٍة للعامــل الرئيــس في هــذا الســياق، أال وهو 
االحتــالل اليونانــي (املدعــوم دولّيًا) ملينــاء أزمير 
متعدد الجنســيات وما تبعه من توّغل طالئع القوات 
اليونانيــة في األناضول. فعلى الرغم من أن مؤســس 
الجمهوريــة، مصطفــى كمــال الذي ُعــرف الحقًا بـ: 
”أتاتورك“، قد اســتمدَّ نفوذًا هائًال من دحره للقوات 
اليونانيــة الغازيــة، بيد أن هذا لم يفــِض تلقائّيًا إلى 
التخّلص من النظام العثماني من دون رجعة، إذ َبِقَي 

مؤيدوه يقاومــون التغيير وفقًا ملا يذهــب إليه املؤّلف 
في كتابه هذا.

وغالبًا مــا راجت النقاشــات والحجج بشــأن حتمّية 
التطــورات التاريخّية أو حــول تحديد أســبابها على 
وجــه الدقة، ولكــن التاريخ قــد حــدث وانتهى األمر 
واملهــم حقًا في هذا الصدد هــو أنَّ اإلمبراطورية قد 

تداعت بالفعل.
ولكــن هــل هــذا صحيــح؟ هل ســقطت فعــًال؟ يرى 
عدد مــن املؤرخــني أن اإلمبراطوريــة حافظت على 
استمراريتها من خالل إصالح كيانها وتحديث ذاتها 
باالنتخابــات الحــرة وتعزيــز حقوق غير املســلمني، 
بينمــا يذهب عــدٌد آخــر إلــى أن ثمة نوعًا معاكســًا 
مــن تداخــل الجوانــب املناوئــة لليبرالية فــي تركيا 
املعاصرة، بما في ذلك النفوذ الذي يتمتع به الجيش 

ة. وسيطرة الدولة على الشؤون الدينيَّ
ومــن جانبــه، اســتغلَّ الرئيــس التركــي، أردوغان، 
الحنــني إلــى اإلمبراطوريــة بشــتى الســبل املمكنة، 
بما في ذلك عرض مسلســٍل تلفزيوني يتناول نشــأة 
اإلمبراطورية والحروب التي خاضها العثمانيون في 
القرون الوسطى، األمر الذي ال يقتصر على لعب دور 
املوسيقا التعبيرّية فحسب على حّد زعم املؤّلف (وهو 
أســتاذ مادة األمــن الداخلي فــي املدرســة البحرّية 
األمريكيــة للدراســات العليا). إذ يــرى جينجيراس 
أيضًا أن حربًا جديدًة بني تركيا واليونان ليست أمرًا 
محتمل الوقوع وحسب وإنما هي أمٌر مرّجٌح أيضًا في 

ظل تهديدات أردوغان بمهاجمة الجزر اليونانية.
وفي نهاية املطاف، لعّل أردوغان يتأرجح وسط النزاع 
القائم بني نفوذين متصارعني، فمن جهٍة هناك قوة 
الناتــو بتأثيرهــا الكابح ومــن جهٍة ثانية يبرز ســعي 
روســيا إلى بذر الشــقاق في صفوف خصومها. وعلى 
هــذا الصعيد، يبدو أن املاضي حــني يرد في حولياٍت 
حســنة التنظيم يمنحنــا من جعبته روائَز مســاعدة 
علــى التفكير الســليم ولكن من دون ضمــان إجاباٍت 
 واضحــة بــال أدنــى ريــب، فالتاريخ ّملــا يغلــق أبوابه

بعد.
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إنَّ االيديولوجيــا مصطلــح يونانــي وهو 
مؤلف من كلمتني هما «علم األفكار» وأن 
أول من استخدم املصطلح هو الفيلسوف 
واالقتصادي الفرنســي دي تراســي عام 
1796 للداللة على نظــام األفكار وعملية 
نشــوئها وقوانني ضبط الفكر البشــري، 
فــكان دي تراســي أول مكتشــف للمعنى 
األصلــي للمفهوم مــن دون تدخل ذاكرة 
أي طبقــة أو جماعــة مهيمنــة لتحميلــه 
دالالت أخرى تذهب به بعيدًا في قراءات 
مغايرة لالشتقاق األولي للمصطلح وهو 
علم تنظيم األفكار وتقنينها لالســتنتاج 
الصحيــح، ولكن كمــا ســيجيء معنا أنَّ 
املفهوم تعرض لتدخل أخرجه عن معناه 
األصلي ووظف في معاٍن أخرى مختلفة. 

فاملفهــوم اول االمر ال يحتمــل اي معنى 
من اي لون ســوى انه حينمــا تم ادراجه 
في ميــدان االشــتباك السياســي بدأت 
التحــوالت تتســرب إلــى داللتــه، اخــذ 

املفهوم من السياسة حموالت سلبية.
وحينما نقول إنَّ لفعل السياســة دورا في 
تحريف معنى االيديولوجيا فذلك جرى 
من خالل عملية تشويه ممنهجة وحصل 
فــي الوقــت الــذي أحكــم فيــه نابليــون 
بونابــرت ســيطرته علــى الســلطة فــي 
فرنسا بعد الثورة الفرنسّية الكبرى التي 
لها أثر كبير في التغيير على املســتويات 
واالجتماعيــة  السياســية  واألصعــدة 
كافــة، فحينمــا تســلم نابليــون الحكم 
فــي فرنســا وبــدأت افعالــه وطريقتــه 
فــي الحكــم ال تعجــب النخــب املثقفني 
أعلنوا  الفرنســيني، فحينهــا  واملفكرين 
رفضهم لتلك األفعال والسلوكات ووقفوا 
بالضد منه لثنيه عــن كثير من االخطاء 
التــي أمعن فيهــا، حاول هــو باملقابل أن 
يشــوه صورتهم فــي نظر عامة الشــعب 
فأســماهم باآليديولوجيــني تقليــًال من 
شــأنهم، بمعنــى أنهم فاقدون للنشــاط 
ورائهــم.  مــن  يرتجــى  نفــع  وال  املفيــد 

وهكذا أخذ املصطلــح معنى آخر ارتبط 
بالذم، وهــذه مفارقة عجيبــة في تاريخ 
الثــورة الفرنســية، ذلك الحــراك الذي 
قام مــن اجل تحقيــق الحريــة والعدالة 
واملســاواة وتحريــر الشــعوب مــن ربقة 
االســتبداد تمخضت عنها أكبر حمالت 
غزو واســتعمار للشــعوب وهي تلك التي 
شــنها نابليــون والتــي وصلت الــى دولة 
الشــام فــي الشــرق املســلم، واملفارقــة 
االكثــر غرابة كيــف أن مفهوم مســتقر 
املعنى «علم األفكار» بدا في ذهن الناس 
وكأّنه خطيئة، وعليــه من حيث املبدأ أن 
املصطلح خلوًا من كّل معنى ســلبي بعد، 
إذا فهمنا أّنه متكــون من مقطعني «علم 
األفكار» عدا ما قامت به حكومة نابليون 
من عملية اخــالل باملفهوم وقلب ملحتواه 

بالشكل الذي أساء إليه.
ومــا زاد األمــر ســوًءا هو مجــيء كارل 
ماركس واستعمل املصطلح بذات الداللة 
الذميمــة التــي أســلفنا ذكرهــا وحمله 
داللة ليســت هي املعنى األصل واملباشر 
االيديولوجيــا  عــرف  إذ  للمصطلــح، 
بالوعــي الزائــف واعتبرهــا عملية قلب 
لصورة الواقــع وتوظيف األفكار ســلبية 
تدعــم الســلطة املهيمنــة «الرســمالية» 
في قمــع طبقــة العمال والســيطرة على 
الشــعوب  واســتغالل  األمــوال  رؤوس 
الفقيرة من أجل كســب املــال والحظوة 
بالنفوذ، ويمكن اعتبار كارل ماركس هو 

مكتشــف املعنى اآلخر «املؤول» للمفهوم 
حيث ربطــه بمعنــى مختلف عــن معناه 
األصلي ووظفه بعمل غير تنظيم التفكير 

البشري. 
بعــد ذلــك وبعيــدًا عــن كل القــراءات 
املختلفــة للمفهــوم تعنــي االيديولوجيــا 
مجموعة من األفكار التي تعبر عن نشاط 
وغايــات عملية يعتقــد أصحابهــا بأّنها 
تعكس أهداف فئــة أو جماعة من الناس 
في مرحلة تاريخيــة محددة وتتوفر هذه 
البنية على الوســائل الضرورية للنشاط 

العملي.
تكمــن أهميــة االيديولوجيــا فــي الواقع 
االجتماعــي فــي أن لها القــدرة الكبيرة 
على االقناع، نظرًا ملا تعد به من أهداف 
والحكــم  والرفــاه  كالســعادة  مثاليــة 
الرشــيد وهذه القيــم تقدمهــا األنظمة 

االيديولوجيا على أّنها تباشــير للشــعب 
سينعم بها طاملا أّنه انضم لتلك العقيدة 

وآمن بها وعمل من أجل ارسائها. 
إذن فالقول بأنَّ االيديولوجيا وعي زائف 
هو قول نسبي ”بالنسبة ملن يريد لي عنق 
املصطلــح وتطويعه بما يناســب فكرته“ 
ومــع ذلــك، فــإن هــذا املعنــى ال ينفــي 
قدرتها في التأثير وفاعليتها العملية في 
الواقع وال ينفي اعتقاد من يرون صحتها 
وكذلك ال ينفــي اخفاق االيديولوجيا إذا 

ما تهّرأت عناصر قوتها.
تتوفــر االيديولوجيا علــى فاعليتني هما 
”التجاوز والبناء“ فمصلحة االيديولوجيا 
تقتضي أن تنهي حقبة كاملة من الصراع 
واملواجهــة مع أي اتجاه أو عقيدة تجدها 
خصمهــا الحقيقــي أو املفتعــل في هذه 
املرحلة، وهذا السلوك ”تمثيل لسياستها 
ملرحلــة ما“ ثــم تقلــب صفحــة بتمامها 
هــي ورجاالتها ومفاهيمها وشــعاراتها، 

تنهيها وتسدل عليها الستار.
االعــداد  فــي  العــزم  تعقــد  ثــم  ومــن 
ملرحلــة ثانية ”تمثل مشــروعها الجديد“ 
حقبــة عمل أخــرى اقتضاها االشــتغال 
االيديولوجي أو ضرورة الصراع الدائر، 
تحرك فيها كل أدواتها املحتملة وتوظف 
اعدتهــا  قــد  كانــت  التــي  بدائلهــا  كل 
”األفكار والشعارات والوسائل واإلعالم 
والنشــطاء واألحــالم التــي تعــد فيهــا 
الجماهير“ وتشــتغل خطوة فخطوة على 
تحقيــق االهــداف املتوخــاة، ومــع ذلك 
يمكــن لهــا أن تبقي من صور وشــعارات 
من الحقبة الســابقة التــي قضت عليها 
الجماهيــر، فالتاريــخ  لكســب عاطفــة 
أداة جــذب مهمة فــي االيديولوجيا فهي 
تتعكــز علــى التاريــخ وصــور النضــال 
والكفــاح الــذي قــام به االفــذاذ إلعالء 
وهنــا  األهــداف..  وتحقيــق  الكلمــة 
ترتبــط وظيفــة االيديولوجيــا باألنظمة 
الســائدة املسيطرة التي توظف كل شيء 
 إلنجــاز مهامهــا وانتــاج ســلطة ونفــوذ

مهيمنني.

فــي كل صباح اعتاد الرجل الخمســيني 
أن يتنــاول كتابًا، ويبــدأ بالقراءة  ضمن 
برنامجه اليومي الذي واكبه منذ سنني، 
متنقال بــني طاولة املكتبــة وحديقة بيته 
الصغيــرة، وأحيانا فــي الصالة، عندما 
املتنقــل،  املتكاثــر،  الفيــروس  عصــف 
اُملِهلك بني شعوب األرض، ضرب الناس 
على حد ســواء، إذ كان الشــغل الشاغل 
لجميــع الوســائل والوســائط هــو نشــر 
االحصائيــات بالوفيــات املتســارعة في 
كل بلد، وباتت عيوننــا تتفحص األرقام 
التــي كادت أن تقتل كل مــن اقترب منه 
هذا الفيروس اللعني، حتى هلك العديد 
منهــم من دون مصــدات التنفس، وكان 
هذا الرجل من بني الذين أصابتهم لعنة 
كورونــا ونجا منهــا بأعجوبــة، متخطيا 
لحظاتهــا املربكــة، ليعود إلى ممارســة 
حياتــه الطبيعّيــة، وطقســه املحّبب في 
مكتبتــه  مــن  كتابــا  يســحب  القــراءة، 
ويــزاول نشــاطه اليومــي بثقــل كبيــر، 
ورغبة ناقصة في إكمــال الكتاب، هكذا 
يبــدو عليه دائما، كان يتألم وهو ينســى 
مــكان الكتــاب بعــد أن يفرغ منــه، وفي 
اليــوم التالــي وأثناء عودته إلى نشــاطه 
املحبب يجــد الكتاب في مــكان تنقالته 
في البيت، يتحّسر كثيرا، يحاول أن يقنع 
نفســه بأن الوضــع طبيعي جــدا حتى لو 
تكررت الحالة مرات.  بعد كل هذا الوقت 
مــن نزع الِكمامة، وعــودة االختالط في 
األماكــن العامــة والخاصــة وممارســة 
الحيــاة بكل دقائقها، أتســاءل: هل ترك 
ــة األديــب  الفيــروس آثــاره علــى ذهنيَّ
والفنان بشــكل خاص وأثَر فــي نتاجه؟ 
هذا الســؤال يلحُّ علينا ونحن نفتقد نتاج 
هذا األديب وذاك على وجه الخصوص، 
ومــا أن نعــود إلــى أيامنــا املخيفة حتى 

نعرف من أصابه، ومن نجا من إصابته، 
نلمــح بعضهــم وقــد أصابــه النكــوص 
وتراجــع تدفــق فعالياتهم التــي اعتدنا 

على قراءتها ومتابعتهم بشكل مستمر.
يحــرص البعض علــى نشــر القليل من 
نصوصــه بمختلــف أجناســها، هنا وقد 
تجــد تكــرارا واضحــا في تنــاول بعض 
الحــاالت، علــى الرغم من ســعيهم في 
التواصــل لنشــر مــا يميزهــم بحســب 
اعتقادهم ولكننا نصاب بحائط التكرار 
واجتــرار املواضيــع ذاتهــا، ربمــا بفعل 
عطــب فــي مخزونهم املعرفــي مما أدى 
إلى نسيانهم ووضوح التأثيرات السلبية 
علــى تــوازن نشــاطهم، مســتندين الى 
عدم وجود الرغبة في التواصل والكتابة 
وحتى الحضور املجتمعي في املناســبات 
والنشــاطات الثقافية، وهــذا دليل على 
تأثرهم بمــا خلفه هذا الفيروس اللعني، 
ال ســيما ونحــن بحاجــة أكيــدة ملتابعــة 
نشــاطهم وهــم يتركــون عطــر جملهم 

وكلماتهم في حدائق الحياة.
ربما ُيعلل البعض ذلــك بالنكوص العام 
ــة، ومنها  الذي الزم األنشــطة املجتمعيَّ
ــة وهــي تترك ظاللهــا على بنية  الثقافيَّ
العمــل اإلبداعــي، أقــول- ربمــا- هناك 
أسباب شــائكة في الحياة يحاول املثقف 
مــن خاللهــا أن يجــد نفســه فــي غابة 
أوجاعــه التي تتوه فيها أفــكاره ولم تجد 
الصدى املناســب ملــا يكتبــون، لتأثرها 

بمقياس الحياة. 
بــدأت الحياة تتســّرب إلــى روح الرجل 
الخمســيني وهو يحاول أن يعيد نشــاطه 
الهــوة  لــردم  والكتابــة،  القــراءة  فــي 
ويضــخ  وحكمــة،  بصبــر  وتجاوزهــا 
لتســتمر  الحيــاة  عجلــة  فــي  الزيــت 
حركتهــا مــن دون ضجــة، يســتثمرها 
 فــي صنــع واقــع مضــاء يشــع فــي كل

مكان.

العكــس،  يحــدث  عندمــا  الفاجعــة  لكــن 
فيتفاقــم القبح فــي األشــياء واملوضوعات 
واملعتقــدات،  والعــادات  واآليدولوجيــات، 
حتى يمســي كالليــل األليل فــي حياتنا التي 
ينبغــي أن تكون األجمــل، بوصفها الفرصة 

الوحيدة التي أتيحت للكائن األعزل.
إنَّ مجــرد إلقاء نظرة فاحصة على مفاصل 
وحيثيات الواقــع املعيش، حيث التخلف عن 
ركب العالــم املتحّضر في املجــاالت كافة، 
يشــعرنا بشســاعة الهــوة الجمالّيــة بيننــا 
وبــني العالــم اآلخــر، املحكــوم بســياقات 
التمــدن، والــرؤى املســتقبلّية الحاملــة بغٍد 
بهــيٍّ وجميــل، علــى الضد مــن مجتمعاتنا 
املشــدودة حد اعناقها الى غياهب املاضي 
وفواجعه القاســيات. ال شــكَّ أنَّ الدولة يقع 
على كاهلها العبء األكبر في ارســاء دعائم 
البناء والحرية والخدمــات والجمال، فمن 
كالقانــون  ــة  الفوقيَّ البنــاءات  تفعيــل  دون 
والفن والثقافة واآلداب، ال يمكن االطمئنان 
على مستقبل األجيال، فحني يغيب القانون 
يحضر الباطل، وتنمــو النزاعات، وتتفاقم 
األزمــات، التي تؤدي إلى مزيٍد من الخراب 
واملأســاة، وعندمــا ُتهّمش الثقافــة وتركن 
وتائــر  وتتنامــى  الجهــل  يحــل  الفنــون، 
التطــّرف، فينتعــش التخّلف، وتــدار عجلة 
التقدم إلى الخلف، وعندما ينحدر التعليم 
إلــى هــوة عميقــة مظلمــة، يفقــد جــدواه 

وأهدافه ورسالته.
فمْن يشــّيد املدن والطرقــات واملتنزهات؟ 
ومــن  والســياقات؟  القانــون  يفّعــل  ومــن 
ُيعلي شــأن الفنــون والثقافات؟ ومن ُيشــيع 
أليســت  الحريــة والتحضــر والجماليات؟ 
عــن  األول  املســؤول  ومؤسســاتها  الدولــة 

اإلعمار، مع يقيننا الراســخ بــدور املواطن 
الواعــي - خاصــة - فــي تعزيــز، وترســيخ 
البنــاء، والقانــون، والجمــال. وتلــك هــي 
أطــراف املعادلة العادلة فــي تحقيق الرقي 
واالزدهــار، كمــا هــي الحال فــي عواصم 
الدنيــا الجميلــة الكثار، التي ُشــّيدت بفعل 
النوايا الحســنة واألفعال الخيرة، والعقول 
النّيــرة، فأضحــت قبلة الجمــال من فرط 
روعتهــا، يؤمهــا القاصــي والدانــي للتمتع 
بفضاءاتها املثيرة للدهشــة واالعجاب على 
الضد مــن مدننا الغارقــة باألوحال وبما ال 
يســر البال إن مطرت الدنيــا غرقت مدننا 

وإن حلَّ الصيف غطى التراب شوارعنا.
لقد استشــرت ظاهــرة القبح فــي مفاصل 
األمــر  يعــد  فلــم  الفــت،  بشــكل  حياتنــا 
مقتصــرًا على الطرق غير املعّبدة، والبيوت 
العشــوائّية، والعمــارات التــي تفتقــر الــى 
التصاميم الجميلة، ووفرة النفايات في كل 
زاويــة من الطرقات واألســواق، والجزرات 
الوســطّية، بل تكالبــت صور القبــح وازيح 
الجمــال، الــذي ينبغي أن يســود، بل تعدى 
ذلك الى قبــح يبعث على النفــور واالزدراء 
في الواقــع االجتماعي كالنفاق، والحســد، 
والسرقات، واملراءات، واملغاالة في األفعال 

ــة والتطّرف،  واملقــوالت، إلى جانــب األميَّ
طــاردة  قبيحــة  وســلوكيات  واملخــدرات 
ة  للجمال، فأحالت الواقع الى لوحة ســرياليَّ
ة األفكار واألشكال،  متنافرة األلوان، وعدميَّ
وال شــيَء فيها يشــير إلى النظام والتناسق 
االســتمتاع  أنَّ  أدركنــا  مــا  إذا  والجمــال، 
بالجمال يبعث األمــل في النفوس، ويخفف 
مــن أعباء الحيــاة، وهموم الواقــع ويصّعد 
ة. الطاقــة االيجابيــة فــي النفس اإلنســانيَّ

لذلــك تجد النــاس تهــرع إلــى املتنزهات 
لقضاء أجمل األوقات، وتشاهد املسلسالت 
الجميلــة بقصد الترويح الذهني، وتســافر 
إلشــباع احتياجات الــذات، لتقليص كثافة 
اآلهــات مــن جــراء القبــح املستشــري في 

الواقع والحياة.
إن مــا يبعــث على األســى، انعــدام التغيير 
والتطــور، فتبدو األماكن، واملدن متشــابهة 
من حيث تكالــب االزمات، وتزايد امللوثات، 
مــن جراء شــح الخدمــات، الــذي يفترض 
أن تخفف من هول املشــكالت، مما يشــكل 
ذلك دافعــًا للناس كتعويض عــن الخراب، 
والقبح، إلى ســماع املوســيقى، ومشــاهدة 
املعــارض والعــروض املســرحية، بوصفها 
مولدات الجمال، فقبل أيــام الحظنا مئات 
ة مكتظة في إحدى القاعات  األسر البغداديَّ
لســماع املوســيقى فــي مهرجان موســيقى 
االفالم، وكذا الحال فــي تجوال الناس في 
شارع املتنبي، للتمتع بقراءة الكتب، وسماع 
املوسيقى، والندوات والتعرف إلى الفنانني 
والفنانات، واألدبــاء، كبديل عن املنغصات 
اليومّية التي مصدرها الشــارع ومشكالته، 
واألخبار الحافلة باالنسداد وصور الجفاف 
والتصحر واملخدرات، واالنتحار والطالق، 

فمن أين تأتي السعادة للناس، وكل األشياء 
تفتقــر إلــى الجمــال؟! فاملنــاخ الطبيعــي 
أصبــح مصــدرًا للقلــق والضجــر، حيــث 
الحــرارة الالهبــة، والتصحــر والجفاف، 
وأمــا املنــاخ االجتماعــي، فظواهــر الفقر 
والتســول واألمية والطــالق، أهم مالمحه 
حتى ازاحت القباحات كل جميل، فتفاقمت 
الهجــرات إلــى العالــم اآلخــر، بحثــًا عن 
الحرية والجمال واألمل، كما قال الشــاعر 

جاسم الصحّيح:
 ال بدَّ من عمٍل جماليٍّ لوجه األرض 

قد كثرت تجاعيد املكان.
ومــع يقيننا القاطــع بــدور اآلداب والفنون 
والفكر وكل أشــكال الثقافــة في تغيير نمط 
حياه النــاس وأذواقهــم وقناعاتهــم، لكن 
التدهور النفســي، واالغتــراب الروحي من 
جــراء تدهــور األوضاع، يعجــل في تحطيم 
الــذوات، وتفتيــت األواصــر االجتماعيــة، 

وتنامي الصراعات، وانعدام الهويات.
املنفتحــة،  ة  اإلنســانيَّ الثقافــة  إشــاعة  إنَّ 
وجعــل  الفــن،  ودعــم  التقدمــي،  والفكــر 
اإلنســان املناســب فــي املــكان املناســب، 
وتعبيــد  الخضــراء،  املســاحات  وازديــاد 
الطــرق، ورفــع النفايات، وطمــر األوحال، 
ــة تزيح  يضفي علــى الحياة ملســات جماليَّ
مواطــن القبــح، عبــر جماليات االشــكال 
الباعثة على الجمال كالنصب، واملنحوتات، 
والتماثيــل، واملتنزهات.وبهذا الصدد يقول 
(شيللر): إنَّ أهم املهمات الثقافية اخضاع 
اإلنســان لتأثيــر الشــكل حتــى فــي حياته 
الجسمية البحتة، لجعل هذه الحياة جمالية 
عن طريق ادخــال قاعدة الجمال فيها كلما 
تيّســر ذلك، ألّنــه ال يمكن تنميــة الفضيلة 
اســتحداث  طريــق  عــن  إال  األخالقّيــة، 
حــاالت جمالّيــة، وهذا لم ولــن يتحقق من 
دون الفــن، الــذي ينبغي أن يغمــر حياتنا، 
ألنَّ الفن بال شــك هــو طريق الحيــاة على 
حــدِّ قول الناقــد الجمالي (هربــرت ريد).

ودونما شك أن الطموح في رؤية مدننا وهي 
موشــحة بالجمال، يعد جزءًا مــن االنتماء 
الصميمي والوطنّية الحقــة، إذ إن الجمال 
يدعونا للتشبث باملكان، وأسمى غاية نحلم 
بها أن يكــون عراقنا جميًال وجليًال في اآلن

 

نفسه.

املثقفــني  مــن  عــدد  اســتحضر 
محافظــة  فــي  واألدبــاء  والكتــاب 
كركــوك تاريــخ عيــد النــوروز فــي 
الشــعر العربــي عبــر عهــود الدولة 
العربّيــة وتطــور مضامينــه وربطها 
ــة، وتاريخها عبر  باملناســبة الربيعيَّ
أقيمتا  ثقافيتني  بمحاضرتــني  ندوة 
فــي قاعة البيــت الثقافــي وبتنظيم 
من كلية اآلداب فــي جامعة كركوك 
واتحاد األدباء والكتاب فرع كركوك 

ونقابة الفنانني العراقيني. 
بــدأت النــدوة التــي أدارهــا رئيس 
اتحــاد األدباء فــي املحافظة محمد 
ســلوى  الدكتورة  بمحاضــرة  خضر 
جرجيــس النجار التي اســتعرضت 
فيها مضامــني الشــعر العربي عبر 
مراحــل الدولــة العربيــة. وقالت إنَّ 
«االحتفاء بيــوم النــوروز من ضمن 
التابــع  الثقافــي  البيــت  مهرجــان 
وزارة  الثقافيــة  العالقــات  لدائــرة 
الثقافة، وخاصة بعد أن أصبح وفقًا 
ملنظمة األمم املتحدة اليونســكو في 
قوائم التراث الثقافي، بوصفه عيدا 
وتقليدًا ثقافيا للعديد من الشعوب». 
وقدمت النجار محاضرة عن الشعر 
العربــي القديــم والحديــث وتطوره 
عبــر مراحــل العهــود العربيــة عن 
الطبيعة والجمــال اإللهي في األدب 
العربي، وكيف شكل استقرارًا للوعي 
ة وظفت  الجمعي، ففي الدولة األمويَّ
والربيــع بوصفهــا  نــوروز  مناســبة 

مناســبة للجباية، إذ كانوا يسمحون 
للناس باالبتهــاج والنزهة ويأخذون 
مقابل ذلك مبلغا من املال «الخراج» 
ليضــاف إلى بيــت املال فــي الدولة. 
أما في العهد العباسي وبعد االنفتاح 
علــى ثقافــات أخــرى اتخــذوا منه 
وســيلة إلظهار التســامح مع طقوس 
الشــعوب األخرى حتــى وصلت إلى 
تضمينها ضمن الطقوس االحتفالّية 
ة  للدولة، وتجاوزت الكتابات الشعريَّ
الجبايــة  املناســبة مضمــون  حــول 
ة  وفلســفيَّ ة  إنســانيَّ مضامــني  إلــى 
وتبادل الهدايا، ليعبروا عن خلجات 
قلوبهم املفعمة باملشــاعر وحاالتهم 
مــن  ذلــك  مســتلهمني  الصوفّيــة، 
جمــال الطبيعــة ليظهروا عشــقهم 
الرباني.وفي العصــر املذكور أخذت 
وفيهــا  الشــعر،  مضامــني  تتطــور 
مدح للخليفة وثنــاء، إذ ربطوا املدح 
والثناء في شعرهم باالبتهاج والثناء 
علــى جمــال الطبيعــة، وامتزجــت 
ألــوان الطبيعــة بالتعابيــر. وأضاف 
العصــر الحديــث تطور الشــعر من 
حيــث الشــكل واملضمــون وابتعدت 
القصيــدة عن املــدح لتصبــح رمزًا 
عبــر  والتحــرر  والنضــال  للكفــاح 
االقتراب بمضامينها من السياســة 
واالجتمــاع، وتمثــل ذلك فــي أبيات 
خليــل  جبــران  الشــاعر  قصيــدة 
جبــران، وكذلــك قصيدة الشــاعر 
بــدر شــاكر الســياب، حيــث يقدم 
 فيها صــورة جميلة عــن الثورة ضد

الظلم. 
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اكتئاب ذو القطبني
َص الطبيب حالــة أخي بأنــه مصاب  شــخَّ
بـ"اكتئــاب ذو قطبــني" وهو مــرٌض جديٌد 
، فأنا أعــرف أنَّ االكتئاب هــو واحد،  علــيَّ
ممــا زادنا قلقا". أرجــو توضيح ذلك، وهل 

له عالج؟
(سندس-  الحلة)

- األخت ســندس، اضطــراب ذو القطبني 
هو اضطراٌب وجدانــيٌّ تظهر فيه أعراض 

الكآبة والهوس معًا أو بالتناوب. 
يعنــي قد يكون املصاب في الصباح حزينًا، 
مهمومــًا، خامــًال، وبلحظــة تــراه فرحانًا 
ونشــطًا ويغنــي، يعني يكــون مزاجــه مثل 
رقاص الســاعة يتنقل بني هذيــن الحالني 

(أو القطبني).
وأكيد أنَّ الطبيب وصف له العالج، وشفاءه 
مضمــوٌن في حالــة االلتزام بأخــذ العالج 
ودوام مراجعــة الطبيب فــي األوقات التي 

يحددها.. وال تقلقي.

لو حبيبي لو انتحر
ابنتــي عمرهــا 17 ســنة وهــي طالبــة في 
ة  ة، اكتشفت أنَّ لها عالقة عاطفيَّ اإلعداديَّ

مع شاب بنفس عمرها. 
والــذي أرعبني أنهــا واجهتنــي بقولها (لو 

حبيبي.. لو انتحر). 
جربت معها كل الوسائل ولم تنفع، ارشدني 
ارجــوك فأنــا خائفــة علــى ابنتــي وعلــى 

مستقبلها.
(ام ابتهال. بغداد)

- سيدتي: 
ــة للفتــاة بمرحلــة  فــي أول تجربــة عاطفيَّ
املراهقة، تسيطر عليها حالة انفعال شديد 
وعواطف جامحة، وترى في الشخص الذي 
تحبــه أنه الدنيــا كلها، واملشــكلة أنَّ عقلها 

املنطقي يتعطل تمامًا". 
والخطر في ذلك إذا تمَّ التعامل مع الحالة 
بأســاليب القســوة والتخويف، فــإنَّ الفتاة 
ســتعمد الــى إايــذاء نفســها، ال ســيما في 
مرحلــة املراهقــة التــي تتصــف باالندفاع 

والعناد.
إنَّ الحــل يكون في رعايتهــا ومنحها املزيد 

من الحب. 
وتبصيرها بأنَّ مشــاعر الحــب لديها حالة 
التــي  الجيــدة هــي  الفتــاة  وأنَّ  ــة،  طبيعيَّ
تسيطر على مشــاعرها وتفكر بمستقبلها، 
وأنهــا إذا تزوجت من مراهق، فإنَّ زواجها 
ة وتكوين أسرة  سيفشل، ألنَّ الزواج مسؤوليَّ

 

وأطفال.
واألفضــل أْن تقومي أنــِت وزوجك املحترم 
بالتحــدث بمثل هذا الكالم مع املحروســة 
ابنتــك فــي أجــواٍء مــن الحــب والحنــان 

والدفء. مع خالص محبتنا.

نلتقيكم الخميس القادم

كنــا تحدثنــا بالعــدد الســابق عــن الرهاب 
ووعدناكم بالتحدث عن الرهاب االجتماعي 
بهــذا العــدد، وعنــه نقــول، إنه خــوٌف دائٌم 
وواضــٌح مــن واحــٍد أو أكثــر مــن املواقــف 
ة أو األداء االجتماعي؛ بمعنى آخر  االجتماعيَّ
هو خوف الفرد مــن املواقف التي يوجد فيها 
ناس آخرون. وال يعنــي ذلك خوفه من إلحاق 
األذى بــه، إنمــا يخــاف أْن يمعــَن اآلخــرون 
والخجــل  باإلحــراج  فيشــعر  فيــه  النظــر 

واالرتبــاك. ولهــذا فهــو إذا كان يــأكل ورأى 
اآلخريــن ينظــرون إليه، فــإنَّ امللعقة قد تقع 
من يده، أو ينســكب كوب الشاي عليه. ولهذا 
فــإنَّ قلقه املفرط هذا يضعــه أمام خيارين، 
إمــا أْن يتوقف عن األكل أو الشــرب، وإما أْن 

يغادر املكان.
واملفارقــة أنَّ املصاب بالرهــاب االجتماعي 
يــدرك أنَّ خوفــه هذا زائٌد عــن الحد أو غير 

معقول، ولكنه ال يستطيع السيطرة عليه.

والشــخص املصــاب بالرهــاب االجتماعــي 
يخــاف أيضــًا مــن النقــد، أو الظهــور أمام 
اآلخرين، أو ممارســة الرياضة بحضورهم، 
أو مواجهة الجنس اآلخر، بل هو يخشى حتى 
التقــاء العيون. وهو إذا تعــرض إلى مثل هذه 
املواقف فإنَّ الشــيء الذي سيشغل تفكيره هو 
خوفه من الفشــل أمام اآلخرين. ومشكلته أو 
ه يتوقــع حدوث هذا الفشــل، ويزداد  عّلتــه أنَّ
يقينه بذلــك عندما يبدأ وجهــه باالحمرار، 
وترتعش يداه، ويتصبب العــرق منه، وتزداد 

ضربات قلبه. 
وتعمل هذه األعراض كلها كما لو كانت جرس 
إنذار بحصول مــا ال يحمد عقباه، يدفعه إلى 
أْن يغــادر املوقف فيتجنب املوقف االجتماعي 
بالهــرب منــه. أمــا إذا اضطر مجبــرًا على 
ه سيغض بصره عن اآلخرين،  البقاء فيه، فإنَّ
وينظر إلى األرض أو الفضاء أو أي شيء آخر 
يشــغله عن اآلخريــن، ويكون صوتــه ضعيفًا 

خافتًا.
مظاهــر  االجتماعــي  الخــوف  وتصاحــب 
ة  ة مــن قبيل: الحساســيَّ واضطرابات نفســيَّ
بالنقــص  الشــعور  أو  لالنتقــاد،  الزائــدة 
وانخفــاض تقديــر الــذات، أو النقــص فــي 
ــة وعــدم القــدرة علــى  املهــارات االجتماعيَّ
التواصل البصري، ووجود عالمات ملحوظة 
على القلــق مثل: بــرودة اليديــن واالرتجاف 

والصوت املتحشرج.
ــة مصحوبة  وقد تكــون املخــاوف االجتماعيَّ
باضطرابــات الذعر واضطراب الوســواس 
القســري واضطرابــات املــزاج الناجمة عن 

ة. تعاطي املواد والعقاقير النفسيَّ

هــل تصدق أنَّ األبقار التي ُيســِمعوَنها موســيقى تدرُّ كميــاٍت وفيرة من 
ــة؟. وأنَّ حقول البطاطــس املزودة بأجهزة  الحليــب وتمتاز بقيمة غذائيَّ
ة، أعطت محصوًال أكثر جودة من  ة تصدر منها موسيقى كالسيكيَّ صوتيَّ

حقول البطاطس التي نمت بدون موسيقى؟
هذا ما تفعله املوسيقى بالحيوانات والنباتات، فما الذي تفعله باإلنسان 

يا ترى؟
لقد أثبتت البحوث العلمية أنَّ تأثير املوســيقى في اإلنسان يبدأ من كونه 
جنينًا في الشهر الرابع للحمل، وأنَّ الجنني الذي يستمع ملوسيقى هادئة 
تجعل ضربــات قلبه هادئة. وأوضحت دراســات أخــرى أنَّ األم الحامل 
والجنني يتأثران تأثيرًا منعشــًا بموســيقى موزارت الهادئة ذات اإليقاع 
الجميــل واألنغام الرقيقة، وتؤثر إيجابًا فــي صحة الطفل ووزنه وصحة 
األم وســالمتها. واملدهش أنَّ الجنني الذي يســتمع للموســيقى يستطيع 
بعد سنوات من والدته إدراك وتمييز األغاني واأللحان التي كان يسمعها 
ه يتوقف عن البكاء  وهو داخل الرحم، ولذلك فإنَّ الطفل حينما يبكي فإنَّ

بمجرد سماعه أغنية من األغاني التي سمعها وهو جنني.
وكشــفت الدراســات عن أنَّ الجنني يتأثر إيجابًا أو ســلبًا بأصوات األب 
واألم وســائر أفراد األســرة، كما يتأثر بانفعاالتهــم وأفكارهم وينزعج 
وتضطرب وظائف أعضائه إذا شــاهدت األم أفالم العنف والجريمة أو 
سمعت موسيقى صاخبة أو أصواتًا مزعجة. وأنَّ سماع الجنني للموسيقى 
ة من شــأنها وقايــة الجنني مــن األمراض  يــؤدي إلــى تغيــرات هرمونيَّ

ة، وحتى وقايته من عيوب النطق والعجز في التعلم. ة والنفسيَّ العصبيَّ
ومــا يدهش أيضًا أنَّ ســماع األطفال للموســيقى الهادئة يــؤدي إلى رفع 
مســتوى الــذكاء واإلبــداع والتحصيل الذهنــي لديهم، وهذا مــا أكدته 
االختبــارات التــي أجريــت علــى األطفــال الذين يســمعون املوســيقى 
ة وخصوصًا موســيقى موزارت. وأنَّ لهذه املوسيقى بالتحديد  الكالسيكيَّ
ة باملخ تشــبه  ة تســاعد علــى إفــراز مــواد كيميائيَّ تأثيــرات فســيولوجيَّ
املورفني من حيث فعاليته في تســكني األلم وإحداث النشوة والتغلب على 

األرق والقلق.
ة  وتوصلت إحدى الدراسات إلى أنَّ سماع الحوامل للموسيقى الكالسيكيَّ
ملدة أربعة أسابيع في الشهر الثامن، يقلل من مضاعفات الحمل والوالدة 
ويؤدي أيضًا إلى تقليل فترة الوالدة. وفي دراسة أخرى أجريت على عدٍد 
من املرضــى الذين يعانون آالمًا شــديدة في املفاصل ويشــكون صعوبة 
الحركــة واالضطرابات النفســية بســبب املرض، اتضح بعد ســماعهم 
ة ملــدة 18 أســبوعًا، أنَّ حدة األلم قــد انخفضت  املوســيقى الكالســيكيَّ
ة وقدرتهم  لديهم بصــورة كبيرة مع تحســٍن واضٍح في حالتهم النفســيَّ

على املشي والحركة.
وفي دراســات أجريت في جامعة واشــنطن على 90 محررًا من محرري 
الكتــب والصحــف اتضــح أنَّ االســتماع للموســيقى ملدة ســاعة ونصف 
الساعة تزيد من دقة هؤالء املحررين في عملهم بمقدار (20 %) مقارنة 

باملحررين الذين ال يسمعون املوسيقى.
(أكيد راح يطالب محررو جريدة الصباح بموسيقى تريحهم.. بس خاف 

هم ما راح يتفقون على نوع املوسيقى).

هنالــك موقفان متضــادان بخصوص 
الصــوم، األول يتبنــاه كّتــاب وأطبــاء 
نفســانيون عــرب، يــرون أنَّ الصــوم 
يؤدي الى انخفاض مســتوى الجلوكوز 
في املــخ، فينجــم عنه اضطــراٌب في 
عمــل الدمــاغ، واختالٌل فــي إفرازات 
الســاعة  وتوقيتــات  الهرمونــات 
ة؛ ألنَّ جســم اإلنسان اعتاد  البيولوجيَّ
أْن ينشــَط في النهار ويستهلك طاقة، 
وأنَّ النــوم في الليل يعمــُل على ترميم 
مــا اهتــرأ في الجســم؛ مــا يعنــي أنَّ 
الصوم، وفقًا لهذا الرأي مضٌر بجسم 
ه يضطره الى أْن يســهر  اإلنســان؛ ألنَّ
ه  فــي الليل وينام كثيرًا فــي النهار، وأنَّ
ة  يسبب الســمنة، وله انعكاسات نفسيَّ
ة يكفيك منها التوتــر العصبي،  ســلبيَّ
والصداع،  والنرفــزة،  املــزاج،  وتعكر 
انخفــاض  عــن  الناجمــة  والدوخــة، 
نســبة الســكر فــي الــدم، والخلل في 
ة، فضًال عن  إيقاع الســاعة البيولوجيَّ
أنَّ الصــوم يــؤدي الــى ضعــف األداء 
ة على  الوظيفــي، وانخفــاض اإلنتاجيَّ
ة  مســتوى الفرد واملؤسســات الحكوميَّ
ة أوجعها  ــة، وقضايــا اجتماعيَّ واألهليَّ
حســرات أطفال الفقراء واليتامى في 

العيد.
املوقف الثاني، نبــدأه بما قاله الحائز 
علــى جائزة نوبــل في الطــب الدكتور 
ألكســيس كاريــك بكتابــه (اإلنســان 
ذلــك املجهــول) مــا نصــه: (إنَّ كثرة 
وجبــات الطعــام وانتظامهــا ووفرتها 
تعّطــل وظيفــة أدت دورًا عظيمــًا فــي 
ة، وهي وظيفة  بقــاء األجناس البشــريَّ
التكيــف علــى قّلــة الطعــام)؛ بمعنى 
أنَّ الصوم يدّرب جســم اإلنســان على 
ــة،  التكّيــف فــي األزمــات االقتصاديَّ
ه ينّظف ويبّدل أنســجتنا  فضًال عن أنَّ

ويضمن سالمة القلب.
وحديثــًا، يــرى علمــاء نفــس وأطبــاء 
نفسانيون في أميركا وانكلترا وأوروبا، 

أنَّ بقاء اإلنسان على الروتني واإليقاع 
ذاتيهما فــي عمل الجســم، يؤدي الى 
الكســل والخــدر واملــوت قبــل األوان، 
بينما التغيير يؤدي الى تنشــيط البدن 
ة تطيل العمــر. وتوصل  ويمنحــه حيويَّ
ة مدهشة  آخرون الى نتائج سيكولوجيَّ
بــأنَّ الصوم ينّمي قدرة اإلنســان على 
الــذات، ويدّربــه علــى  التحّكــم فــي 
تــرك عادات ســيئة، ويمنحه الفرصة 
الكتساب ضوابط جديدة في السلوك 
تنعكــس إيجابــًا علــى شــخصيته هو 

واملجتمع أيضًا
مثــال ذلــك أنَّ الصائــم الــذي اعتاد 
تدخني علبة كاملة في اليوم فإنَّ تدربه 
علــى االمتناع عنها في النهار قد يدفع 
به الى تركه. وقل الشيء ذاته عن آخر 
اعتاد علــى أْن يغتاب أو يكــذب ودّربه 

صيامــه على االمتناع عنهما شــهرًا ال 
يومًا أو أســبوعًا، معللــني ذلك بقانون 
نفســي، هــو: أنَّ كثــرة التدريــب على 
ســلوٍك جديــٍد يؤدي الــى ثباتــه، وأنَّ 
ة  الصوم، بهذا املفهوم، وســيلة عالجيَّ
ملن يعانــون القلق النفســي واالكتئاب 
واالغتــراب االجتماعــي، والسياســي 

أيضًا.
ولك أْن تطلَع على ما يدهشك في كتب: 
و"الجوع  شــيلتون،  لهربــرت  "الصوم" 
من أجــل الصحة" لنيكواليــف بيلوي، 
و"الصوم" لجيسبير بولينغ"، مستندين 
الــى مــا أكدتــه أبحــاث أنثربولوجيا 
األديان بــأنَّ فعــل الصوم يــكاد يكون 
ة. سلوكًا مشتركًا بني جميع امللل الدينيَّ
مــجــلــة  أنَّ  ــــر  اكــــث ـــــش  ـــــده وامل
عشرات  ظهور  تؤكد  (سيكولوجست) 

العالم،  دول  فــي  ة  الطبيَّ ــز  ــراك امل
ة  عالجيَّ وسيلة  ــوم  ــص ال اعــتــمــدت 
والتحكم  الشهوات  ضبط  في  تسهم 
وضبط  مثًال)،  (الغضب  باالنفعاالت 
فالنة  سمعة  بقضم  يهم  حني  اللسان 
قاله  ما  نهدي  وللعراقيني  فــالن،  أو 

اإلمام الغزالي:
(اعلم أنَّ الصوم ثالث درجات: صوم 
العمــوم، وصــوم الخصــوص، وصوم 
خصوص الخصوص. أما صوم العموم 
فهــو كــف البطــن والفرج عــن قضاء 
الشــهوة، وأمــا صوم الخصــوص فهو 
كف الســمع والبصر واللسان والرجل 
وسائر الجوارح عن اآلثام، وأما صوم 
خصوص الخصوص فصوم القلب عن 

ة). الهمم الدنيئة واألفكار الدنيويَّ
اللهّم وفق الجميع لجميع درجاته.
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منذ ســنوات قليلة، بــدأت بريطانيا بنشــر 
وثائق عن احتاللها لدول الشــرق األوسط، 
ومنهــا العــراق، بعــد مــرور أكثر مــن 100 
عام علــى تلك الوثائق، كشــفت من خاللها 
األحــداث الحقيقيــة التــي جــرت على هذه 
األراضــي، واملعــارك التــي دارت على مدى 
شــهور وســنوات حّتى تم االســتيالء عليها. 
ومن ثــمَّ فقد بــدأت كتب عــّدة بالظهور تم 
تأليفها مــن قبل جنود وضبــاط بريطانيني 

وأميــركان، وغيرهــا من الكتــب املؤلفة من 
قبل رّحالة مّروا ببالد الشــرق. تلك الوثائق 
وهذه الكتب أعادت النظــر في قراءة تاريخ 
الشــرق األوســط، ال ســّيما أن تلــك الفترة 
كانت أشــبه باملظلمة بســبب نــدرة التوثيق 

واألمية التي كانت شعوبنا تحت وطأتها.
فــي الجانــب املقابل، انشــغل جنــود ضمن 
الجيــش البريطاني بكتابــة مذكراتهم مثل 
كيرميــت روزفلــت، وهو ابن رئيــس أميركا 
في وقتها روزفلت، وروبرت جوزيف كيســي، 
وغيرهمــا. ومعهم في الجانــب اآلخر اللواء 

ويلفريد ماليسون الذي عني بتصوير املواقع 
التــي عــاش فيها خــالل فتــرة خدمتــه مع 
الجيــش البريطاني، في العــراق والبحرين 

وُعمان وغيرها من دول الخليج العربي.
ويلفريــد ماليســون املولــود فــي ســبتمبر/ 
أيلــول 1866 واملتوفــى في 24 ينايــر/ كانون 
الثانــي 1946، كان لواًء فــي الجيش الهندي 
البريطانــي الذي قــاد مهّمة إلى تركســتان 

خالل الحرب األهلية الروسية.
ولد ماليســون في بالدرســبي، يوركشــاير. 
تمَّ تكليفــه بالعمل في املدفعيــة امللكية عام 
1886. وفــي عــام 1904 انتقــل إلــى الجيش 
الهندي ورافق الســير لويس داين في مهمته 
إلى كابول، أفغانستان -1904 1905. ومن ثمَّ 
أرسل إلى شــرق افريقيا البريطانية، حيث 
تمَّ تعيينه مفتشــًا عامًا لالتصاالت. شــارك 

في معركة ساليتة ومعركة التيما نك.
وفــي العــام 1916 ُعّني رفيق وســام الحمام 
فــي شــهر أغســطس/ آب، وفيمــا بعــد قاد 
البعثة العســكرية البريطانية إلى تركستان 
بــني 16 يوليــو/ تمــوز 1918 حتــى 5 أبريــل/ 
نيسان 1919، بهدف منع التوّغالت األملانية 
التركيــة املحتملة نحــو الهند وأفغانســتان. 
وفــي أغســطس/ آب 1918، أرســل قــّوة من 
الجيش الهندي البريطاني تتكّون من مفرزة 
مدفــع رشــاش قوامهــا 40 جنديــًا بنجابيًا 
البالشــفة  ملقاومــة  بريطانيــًا  وضابطــًا 

بالقــرب من ميرو في أّول مواجهة مباشــرة 
بني القوات البريطانية والروسية منذ حرب 
القرم. قاد بعثة ماليســون في محاولة للحدِّ 
من النفــوذ األملانــي والتركي فــي املنطقة، 
وملساعدة حكومة عبر آســيا ضد البالشفة 
فــي الحــرب األهلية الروســية. ومــع ذلك، 
جبر ماليســون على االنســحاب في أبريل/ 

ُ
أ
 

نيسان 1919.
الحقًا شــارك ماليســون في الحرب األنغلو-
أفغانيــة الثالثــة عــام 1919. وشــارك فــي 
شــبكة  وأدار  العســكرية،  االســتخبارات 
تجّســس من مشــيد في شمال شــرق إيران 
ضد الروس خــالل هذه الفتــرة. لخدماته، 
حصل ماليسون على وسام فارس من وسام 
اإلمبراطورية الهندية (KCIE) في 1 يناير/ 
كانون الثاني 1920، حتى تقاعده من الجيش 

الهندي في 30 أكتوبر/ تشرين األول 1920.
وعلى الرغم من أهمية ماليسون في الجيش 
البريطانــي وتوثيقه معاركــه واملناطق التي 
مر الجيش بها، غير أن املعلومات التي تدور 
حولــه ضئيلــة جــدًا، ال تتوافق مــع أهميته 

الكبيرة.
وهــذه الصــور والوثائق التي ننشــرها هنا، 
بعدســة ماليســون، وقد حفظت في الوثائق 
البريطانيــة بتاريــخ 1906، غيــر أن تواريخ 
التقاطها أقدم من ذلك بســنوات، من دون 

تحديد تلك التواريخ.

 

فهــو يرى أن الطريقة الوحيــدة للتعبير عن العالــم في الرواية 
إنما يكون باإلشــارة إليه في القصص. أما ســارتر فيذهب إلى 
أبعد من ذلك، إذ يؤكد: (إننا وفي أثناء القراءة كما في املسرح، 
نكون فــي حضور عالم معني). وبعبــارة أدق (إنَّ قراءة الرواية 
يعنــي اتخــاذ موقف عــام للوعي. وهــذا املوقف أشــبه بموقف 

املشاهد). 
تنطــوي هذه األقيســة بخاصة على أن تقديم أســلوب املوضوع 
األدبي إنما هو مشهد أو رؤية، من جهة، وتنطوي من جهة أخرى 
على أنَّ القراءة إدراٌك ســلبيٌّ ملجموعة من الصور الذهنية التي 

تؤلف مثل هذه الرواية. 
وهــذا يتفــق ورأي بالنشــو إذ يقول إن كبــار الُكتــاب (فنانون 
ألنهم يجدون مكافئًا - في الشــكل أو الصورة الذهنية أو القص 
أو الكلمات - يجعلنا نشــارك في رؤية شــبيهة برؤيتهم). \ويرى 
بوليه أن األرضية األمامية لهذا املشــهد أو الرؤية يشــغلها وعي 
العمــل. أما القــارئ فيكتفي بالتدويــن الســلبي، ويقتصر على 
مشــاهدة العمل وهو يقوم بعمله. وهكذا يحصل لدّي انطباع في 

أغلب األحيان وأنا أقرأ إنني أشاهد حدثًا.
يرى بالنشــو هذه الســلبية بوصفها انســحاب املرء من العالم 
االعتيادي والســقوط في حالة من االعجــاب يظهر موضوعها 
حقيقيًا، ومع ذلــك ال يمت إلى الواقع امللمــوس: (إن ما يعجبنا 
يهجر العالم، وينســحب إلى مكان خارج العالم ويسحبنا معه، 
وهو ال يكشف عن نفسه لنا ولكنه يثبت وجوده في حضور غريب 

عن الحضور الزماني والفضائي).
إنَّ مثــل هذا التعريــف يوحي بحالــة من الوعي تشــبه الخيال. 
نقصد فيها موضوعًا له حضــور كامل للوعي، ولكنه غريب عن 
الوضع الفضائي - الزماني عندنا. ويبدو أن االســتنتاجات التي 
توصــل إليها ســارتر في كتابه عــن الصورة الذهنيــة والتخيل 

ة. بعنوان الخيالي تؤيد هذه الفرضيَّ
أوًال، نســتطيع تفســير الضديد للســمة الروائية - وهو أننا نعد 
الشيء الروائي كأنه يشير إلى عالم حقيقي - من خالل أنموذج 
للقراءة يســتند إلى الخيال. ُيَعرف ســارتر أسلوب خلق الصور 
الذهنية أنه فعل يحاول أن يجّسم موضوعًا غائبًا أو ال وجود له، 
عن طريق محتوى مادي أو نفسي ال يقدم في مثل هذه الهيئة بل 

في هيئة مشابهة للموضوع الذي نهدف إليه. 

نســتنتج من هــذا التعريــف إذن أن وعي خلق الصــور الذهنية 
يفترض موضوعه بوصفه الشــيء ال وجــود له، غائب، له وجود 
جــل، وهذا قريــب جدًا ممــا يفعله 

ُ
فــي مكان آخــر أو أنــه قد أ

النتــاج الروائــي. ويعــد املوضوع الــذي يقصده املــرء على نحو 
فعــال في كلتــا الحالتني صــورة ممثلــة داخل عــني العقل، لذا 
يمكن عد املوضوع مدلوًال لشــيء يتجاوز ذاته، فنستطيع قراءة 
النتاج الروائي على أنه يشــير إلى عالــم حقيقي كما أننا نعتقد 
أن الصــورة الذهنيــة التي نكونهــا لصديق تســتند إلى الوجود 

الحقيقي لذلك الصديق.
ويســتطيع املرء أن يزعم أن الثبوت الظاهــري للعالم الروائي، 
وحقيقــة أن العمــل يتغير بطريقة مــا بمرور الزمــن ومع ذلك 
يظل منســجمًا مــع أحدث تقويم نقــوم به لذلــك العمل، يمكن 
 تفســيره باللجوء إلــى الطريقة التــي يؤلف بهــا الوعي الصور 

الذهنية. 
وكما يقول ســارتر فــإن الطبيعة األنموذجيــة - النيابية للصور 
الذهنية تنتج دائمًا من قصد خلق الصور الذهنية؛ لذا ال يمكن 
لهــا أبدًا أن تتفوق على الوعــي، إن املوضوع أو الصورة الذهنية 
ال يمكن أبدًا أن تتفوق علــى وعي املرء إّياها. وهكذا تبدو جميع 

الصــور الذهنية املقصودة في القراءة كاملة متكاملة في لحظة 
معينــة، ومع ذلك تظــل قابلة للتنقيح أو إعــادة النظر فيها عن 

طريق قراءة أخرى.
بيــد أن فكرة القراءة على أنها خلق الصور الذهنية ال تنســجم 

مع ما قلناه آنفًا. 
إذ يصعــب علينــا أن نوفــق بــني فكــرة القــارئ اإليجابية هذه 
والفكرة األولى التي تقول إنه مشــاهد ســلبي. يقول ســارتر إذا 
كان الوعي الذات لقصد خلــق الصور الذهنية هو الذي يعوض 
عن ســمة الالشــيء للموضوع الذي يتخيله املــرء فمن الصعب 
علينا أن نزعم أن الذات تمحو نفســها فــي القراءة. إن الجانب 
اإليجابي لوعي خلق الصور الذهنية ينسجم مع اصرار بالنشو 
على أن القراءة ينبغي أن تكون أكثر من النظر من الخارج، من 
وراء زجــاج مقدمــة املخزن الدراك ما يجري فــي عالم غريب. 
ولكنه ال يتفق والصورة املجازية التي يقدمها ســارتر للمشاهد 
الذي يرى، وهو في املســرح، الســتارة ُترفع. ومن الصعب أيضًا 
تفسير وظيفة النص إذا عّرف املرء القراءة على أساس الصور 
الذهنية، فاملوضوع الذي يستند إلى النص يختلف عن الصورة 
الذهنية التي قد يكون لهــا وجود كلها، أو قد ال يكون لها وجود، 
فموضــوع النــص يتألف زمنيًا جــزءًا بعد جــزء، وال يوجد كليًا 
بجميــع اجزائه. فالقراءة عملية زمنيــة والصورة الذهنية بنية 

تزامنية.
القــراءة إذن في بعض أوجهها تشــبه الخيال وتبدو في أوجهها 
االخرى أقرب إلى عملية حل الشــفرة منها إلى التأمل، إذ يقول 
ســارتر: (إن الكلمات تؤدي إلى الصــور الذهنية حني نحلم بها 
أحــالم يقظــة، ولكن حني اقــرأ ال أحلم أحالم يقظــة، بل أحل 
الرموز). ثم يتحدث ســارتر على أســاس املعطيــات التجريبية 
فيقــول إن النتــاج ال يبدو صورة ذهنية إال حــني يتوقف القارئ 
لحظــة ليتأمــل األجزاء الســابقة مــن الكتاب، تظهــر الصورة 

الذهنية في أثناء التوقف أو التعطيل في القراءة. 
أمــا فيما تبقــى من الوقــت فيكون القــارئ منهمكًا فــي الفهم 
التدريجــي، وهــذه املرحلة نوع مــن التلمذة. وأقرب شــبه لهذه 

التلمذة ليس خلق الصور الذهنية، بل االدراك.
يختلــف االدراك عن خلق الصور الذهنية في أنه عملية ســلبية 
نســبيًا، تســتند إلى االتصال بالكيان الحاضــر الذي يفترض 

االدراك وجوده سلفًا. 
ثــم إن االدراك يحــدث فــي إطــار زمنــي، يظهــر املوضوع في 

االدراك علــى هيئــة مجموعة مــن االوجه أو االنعكاســات، و ال 
بد للمرء أن يتعلــم املواضيع، وهذا يعني مضاعفة أوجه النظر 

إليها. 
وأهــم من ذلــك أن املوضوع الذي يدركه املــرء يفوق وعي ذلك 
الشخص الذي يقوم باالدراك، ومهما كانت أوجه املوضوع التي 
ندركهــا في لحظة معينة، فنحن نعلــم أن لهذا املوضوع وجوهًا 
احتياطيــة ال محدودة من العالقــات املمكنة، بمواضيع أخرى، 
وبعناصــر املوضوع نفســه. أن هذه العالقــات الالمحدودة هي 
التي تؤلف جوهر الشيء، فاملوجود في كل لحظة يفوق على نحو 

ال محدود ما نستطيع رؤيته.
يفّســر أنموذج القراءة االدراكي إذن تفســيرًا دقيقًا ملاذا يفلت 
العمــل األدبي دائمًا مــن محاوالتنا فهمه فهمًا نهائيًا حاســمًا. 
ويســتطيع األنمــوذج املعتمد علــى االدراك في الوقــت ذاته أن 
يفّســر عدم شــفافية النص الظاهرية – أو جوهريته كما يقول 

سارتر: (إذ نعده شيئًا أكثر من كونه داًال شفافًا).
بيد أن الشيء الوحيد املرئي امللموس الذي تنطوي عليه القراءة 
إنمــا هو على ما يبــدو - الكتاب فــي هيئته املاديــة - أي الرموز 
املرسومة على الصفحة. وهذه، كما يقول سارتر، ليست الشيء 
الــذي ندركه في أثنــاء القراءة: (هــذه العالمات لــم تعد ذات 
أهميــة لي، فلم أعد أدركهــا، بل انني قد اتخــذت موقفًا معينًا 

للوعي يهدف - من خالل هذه العالمات - إلى موضوع أبعد). 
وهــذا املوضوع اآلخــر هو املوضــوع أو العالم الروائــي الذي ال 
يمكــن أن نقول عنه في الحقيقة اننا ندركــه، إذ اننا نفتقر إلى 
أي أســاس مــا أدري لالدراك؛ بــل إن هذا املوضــوع كما رأينا، 

يشبه في وجوع كثيرة الصورة الذهنّية.
لــم يبَق لنا ســوى فكــرة واحدة للقراءة تســتفيد مــن االدراك 
والخيال ولكنها ال تشــبه أيــًا منهما تمامًا. وعلى هذا األســاس 
فــإنَّ املواضيع املقصودة أثناء التجربة األدبية تبدو أنها أشــياء 
تكشف معاملها لنا تدريجيًا عن طريق السرد، كما هي الحال في 
املوضوع الذي يدركه املرء، إّنها صور ذهنية يحدد املرء شكلها 

تحديدًا كامًال فريدًا. 
وبعبارة أخرى أن املوضــوع الروائي في أية لحظة يتحدد ويتفق 
وشــعورنا بــه، ومع ذلك يخضــع للتغير مع الزمــن وطبقًا لفهم 
النص تدريجيًا. وتبدو القراءة أنها نظرة داخلية وتوسع ال نهاية 
له للوعي نفهم فيه شــيئًا فشيئًا أجزاء من العالقات الالنهائية 

التي يحتويها النتاج األدبي.
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تعرضــت الدراما الســورية خالل ســنوات 
الحــرب وخاصــة املصــّورة فــي الداخــل 
والتوزيــع  اإلنتــاج  فــي  كبيــرة  ملشــكالت 
والتسويق، واقتصر عرض تلك املسلسالت 
علــى املحطــات املحليــة وبعــض املحطات 
العربية، لكنها تماســكت وعــادت في زخم 
مكانتهــا  الســترجاع  محاولــة  فــي  كبيــر 
ودورها وقوتها وحضورها، ووســط كل هذه 
الظروف والصعوبات، نجد قرابة عشــرين 
مسلسًال ســوريًا متاحًا للعرض خالل شهر 
رمضــان املبارك 2023، منها 11 مسلســًال 
شــامية،  مسلســالت  وســتة  اجتماعيــًا، 
ومسلســالن كوميديــان، ومسلســل يمكــن 

اعتباره فانتازيا.
من تلك املسلسالت التي سيتابعها املشاهد 
العربــي علــى شاشــات التلفــزة مسلســل 
"الكرزون" والذي يعني مصطلحًا "املختفي" 
مــن تأليف مــروان قــاووق ورنيــم العودة، 
والذي جرت عمليات تصويره في العاصمة 

دمشق وهو للمخرج رشاد كوكش.
 املسلســل مــن النــوع االجتماعــي، يتألف 
من 31 حلقــة، يتناول قصــة معاصرة تبدأ 
أحداثها مع تفجير ميناء بيروت عام 2020، 

وتنتهي بعد أربعة أشهر من التفجير. 
ويحكــي العمل قصة رجل ثــري يختفي بعد 
انفجــار بيــروت، ويســتغل الحادثــة ليلقن 
ابنته درسًا قاســيًا في الحياة، حيث تنقلب 
األمــور بالنســبة إليهــا رأســًا علــى عقــب 

وتضطــر لتغييــر الكثيــر مــن تصرفاتهــا 
لتتماشى مع الوضع الجديد.

وعلــى هامــش القصــة الرئيســية هنــاك 
قصــص فرعيــة، أبرزهــا قصة التشــكيل 
العصابي املكــون من الفنانــني: ليث املفتي 
وقاســم ملحو وفاتح سلمان، فهم يتاجرون 
في املخدرات ويســرقون ويرتكبون جريمة 
نكراء. مسلســل "الكرزون" بطولة نخبة من 
فنانني ســورية، منهــم: أســامة الروماني، 
ليليــا  املصــري،  مهــا  إبراهيــم،  فــراس 
األطرش، ليث املفتي، فاتح ســلمان، قاسم 
ملحو، وفــاء موصللي، عبير شــمس الدين 
وشــكران مرتجى وحنني خالد ورشا رستم 
وأندريه ســكاف وعامر علي وماهر الراعي 

وعلي كريم.

 

يســتخدم الكثيرون اليوم وفي األوجه كافة في إبداء الرأي وخاصة 
فــي مواقــع التواصل التــي نندمــح معها مــن دون دراية، أســلوب 
الســخرية فــي كثير مــن األمــور للتعبيــر عــن آرائهم، ومــن باب 
حقهــم في اطالق اآلراء مــن دون قيد يمنعهم، فهــم يتهكمون هنا 
ويســخطون هناك فــي ردة فعٍل لعــدم رضاهــم أوًال والعتراضهم 
على ما يحدث ثانيًا، وقد يصور بعضهم الســخرية بصورة ضاحكة 

مضحكة للتخفيف من وطأة الحدث ووقعه في الواقع.
فالســخرية هــي أحد أســاليب النقــد يتعــدد توجيههــا باختالف 
املواضيع واالتجاهات التي تتناولها ودائما الشعب الساخر يكون من 
وجهة نظري مغلوب على أمره يدافع عن حقوقه بســالح الســخرية 
خرى وكلنا نعرف أن معنى السخرية 

ُ
الضاحكة مرة أو املبكية مرة أ

هــو "الُهْزء والتهّكم" وغالبا من ُيعرض للســخرية أمر يثير حفيظة 
الكثيرين فيدفع بعضا منهم الى االنتقاد الالذع أو الصارخ بشــكل 
ما، موضحا األمر بكالم ســاخر أو صورة ســاخرة يرضي به نفسه 
املظلومة ويشــفي غليل البعض، وخاصة إذا كان االنتقاد شــخصي 
الظهــار عيوب أو للحط من قدر شــخص ما والبعض ال يعرف كيف 
يعبــر عن موقــف أو أمر ما وخاصة اذا كانــت خبرته قليلة، فاألمر 

يحتاج الى مفكر ُمتمعن في االمر. 
ولــو نظرنا من جهة أخرى وابتعدنا عن الســخرية من االشــخاص 
والتي أعتبرها تنمــرا ونتجه للمواقف واالحــداث التي تدور حولنا 
وانفتاحنــا علــى العالــم من خــالل مواقــع التواصــل االجتماعي 
واالعالم الرقمي واملشــاركة بــاآلراء وإبداء الرأي وإن كان ســلبيا 
بصورته الســاخرة التي تكلمنا عنها. إن كثرة الســخرية دليل واقع 
مؤلــم ومريــر وهذا نابع أيضا مــن واقع مليء باملرارة، السياســية 
واالجتماعية، واالقتصادية فتأتي الســخرية لتخفــف ثقله؛ ويتجه 
النــاس للتخفيــف عن أنفســهم واآلخريــن، بما يكتبــون وينقدون 
بصور ضاحكة، وإن الكثيرين من الناس البســطاء ينقدون املجتمع 
بمختلف اتجاهاته وعلى أي شــيء ال يروق لهــم، وهذا التواصل ما 
أنتــج لنا كمًا كبيــرًا من الناس عملهــم هو الســخرية وربما هدف 
الكثير منهــم هو وضع روح الدعابة في االمور املهمة أو البســيطة، 
فكيــف يمكــن لكاتب غيــر مختص أن يحــول الســخرية املضحكة 
الى ســخرية جادة تحد من الفســاد، أظن أن من يســتطيع حقا أن 
يحول هذه الســخرية إلى جــادة مؤثرة يجب أن يكــون مختصا في 
إدارة الحــرف يعرف ملن يوجه حروفــه يراعي ثقافة املتلقي ويأخذ 
بنظر االعتبار عواطفه ومشــاعره تجاه أي موضوع، وفي قول ألحد 
الفنانــني "ظروف كتابة الكوميديا في بالد منكوبة، هي أمر يشــبه 

الخيال".
فالقدرة على اإلضحاك موهبة بحد ذاتها، وأي كتابة نكتبها غايتنا 
فيهــا أن تكون مؤثرة وأن نصبح فاعلني في مجتمع أنهكه التعب أما 
عن الطرق التي يجــب أن يتبعها الكاتب لتحقيق ماذكرت آنفا: بأن 
يحشــد الناس حول رأيه الســاخر، وبإقناعهم للثورة ضد أي عمل 
غير ُمــرٍض أو حدث مرفوض وبطلب التفاعــل معه، حتى وإن كان 
تفاعال ناقدا لســخرية ســلبية، املهم هــي التغذية العكســية وردة 
االفعــال بعد القراءة فنجاح الشــيء متعلق بالتفاعــل ويبنى تميزه 
على ذلك، وممكن أيضا بعد النقد الســاخر أن يقدم الكاتب حلوال 
للنهــوض أو فكــرة النعاش املجتمع وملســاعدته للتعكــز على أفكار 
تنهض بنا من واقع مزٍر ولكي يصل الكاتب لهدفه ويحقق قفزة نحو 
النجــاح وعدم البقاء فــي خانة العنني الظالم من دون أن يشــعلوا 

شمعة إصالح ضاحكة !
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تســرب لي أواخر تســعينيات القرن املاضــي عدد من 
( الحيــاة) - طبعــة لنــدن-  وقد نشــر علــى صفحتها 
األولى خبر عن أمســية غنائية - شعرية احياها مظفر 
النواب وســعدي الحديثــي . اال أن الصحفي الذي كتب 
الخبــر،كان غايــة فــي الفطنــة الصحفيــة - النقديــة 
وليــس كاتبــا تقليديا لن يخــرج عن دائــرة الصياغة - 
التحريــر، إذ اشــار،بأن ماقــدم في األمســية كان من 
ألوان وفنون الغناء الشعبي العراقي العريق، لكنها غير 
 متداولة اليوم فاالنظمة الهابطة تعنى باشــاعة الفنون 

الهابطة.
يؤسفني فقدان العدد بعد أن بحثت عنه بمكتبتي،ألشير 
إلــى اســم الصحفي الــذي كتب ذلــك الخبــر، وكأنه 
يســتمع يوميا ماكانت تبثه قناة 
نجل رئيس النظام التي اسســت 
جذور الخــراب وهدم جماليات 
ذائقة النــاس والتي اطلق عليها 
اســم( الشــباب) تيمنــا بعمره 

وقتذاك .
االنظمــة الرديئة التي يقوم على 
ثلــة  الفنيــة  مؤسســاتها  إدارة 
من الذين عششــت في عقولهم 
البداوة قيما وســلوكا اليمكن أن 
تتمتــع بذائقة ســليمة تضج بكل 
ماهو جميــل ، إنما تعمــل وبقوة 
علــى إزاحــة كل مايتعلق باالرث 
االنســاني، الوجداني وال غرابة 
في أن تســتبدله بمــا يتوفر،لها 
من قيم الثــأر واالنتقام والحقد 
الطائفــي وبــكل مــا أوتــي مــن 

ابتذال واسفاف .
اليــوم تذكــرت ذلك وأنــا اتلقى 
مــن  الخــاص-   - عبــر  رســالة 
االســتاذ الباحــث باســم عبــد 
الحميــد حمــودي وهــو يدعوني 
بحــب للكتابــة عن فن شــعري- 
غنائــي معروف اال وهــو - املربع 
البغدادي- حيــث يجده غائبا اال 
بحدود شــهر رمضان، ولذا دعوتــه أن يكتب،هو لقربه 
املعــروف عن تاريــخ بغــداد وتراثها وانغماســاته بكل 
مايحيط بالتراث الشــعبي العراقي الذي،إمتاز به منذ 

سنوات طويلة .
لست بصدد الخشية على موروثاتنا الشعبية في الشعر 
والغناء مــن اندثارهــا بحكم مايحصل وســط فوضى 
عارمــة تواجهنــا أينما اتجهنــا وبحثنــا لكنني بصدد 
دعــوة اتمنى أن يتبناها االســتاذ حمودي ومن معه من 
املعنيني بقضايا التــراث ألحياء موروثاتنا من االندثار 
والتالشــي، ليــس بحــدود بغــداد بوصفهــا عاصمة ، 
فاالمر،يمتد لسائر،مناطق العراق من جنوبها لغربها 

وحتى شمالها .

 

امــا كلمــة ( اياحــه ) فمعناهــا ( قمــره ) 
واصلها اياح ( قمــر ) وتكون بهذا الترتيب 
:( فرحــي يا فرحــي / قمر بنت الســلطان / 
قمر البســه فســتان )، اما الــكالم الحالي 
فهــو ( وحــوي يــا وحــوي اياحــه / روحــت 
يا شــعبان اياحــه / وحوينــه الــدار حني يا 

رمضان / وحوي يا وحوي اياحه ). 

جو عرفاني 
حينمــا يهل هالل رمضــان املبارك ، تدخل 
البــالد االســالمية باجمعها بجــو عرفاني 
حميــم ، بعيــد عــن املاديات الهشــة ، ويتم 
التوجه الى دواخل االرواح الحاملة بالغفران 
، ولــم يكــن مقتصرا علــى دولــة محددة ، 
وانما كل الشــعوب تتســابق باظهــار الوجه 
الناصع ، الســتقبال ذلك الشــهر الفضيل 
والعطــاء  والعبــادة  للصيــام  املخصــص 
واالنفــاق والبــركات  وهجــران املعاصــي 
والذنوب والكذب والغيبــة واالحقاد . ( هل 
هاللك والبدر اهو بان / يالله الغفار / شــهر 
مبارك وبقالــه زمان / ياللــه الغفار / محله 

نهارك بالخير مليان / وحوي يا وحوي ). 

هاالت النور 
تقــام االحتفــاالت فــي املســاجد ابتهاجــا 
بهذا القــادم الكريم ، وتتجــدد الحصران 
القديمــة وتكثــر االضــاءة وهــاالت النــور 
املنبعثة من النشــرات الضوئية املعلقة فوق 
املباني، ويجد املســاكني ما يســد حاجتهم 
مــن الطعام والشــراب والعصيــر والحلوى 
بــدون اســراف، وألن قلة االكل لهــا الكثير 
مــن الفوائد ، واثبــت طبيــا ان العديد من 
بعــد  يتــم عالجهــا بالصــوم،  االمــراض 
انقطاع الصائم عن تناول ، الدهون واملواد 
الســكرية واللحــوم واالمــالح .( جيــت في 
جمالك ســقفوا يعيال / محلــه صيامك فيه 
صحه وعال / نفدي وصالــك بالروح واملال 

/ وحوي يا وحوي ). 

خيرات 
رمضان في مصر بشــكل خــاص له حضور 
مهيــب  وتــرى مظاهــر البهجة والســعادة 
ويبــدو الصفــاء  فــي كل مــكان  والســرور 
واضحــا علــى وجــوه النــاس املتســامحة، 
ويتجلــى التعامــل االنســاني االصيــل، في 

والعزلــة  والصــالة  واالعتــكاف  التأمــل 
املفيــدة، وكثــرة القربــات واالبتعــاد عــن 
اللذائذ، وتقديم الخيــرات الى املحتاجني 
اكثــر من باقي الشــهور .( طول منشــوفك 
قلبنــه فرحان / يكثر خيرك اشــكال والوان 
/ بكــره في عيــدك نلبس فســتان / وحوي يا 

وحوي ). 

فوانيس 
واملصابيــح  املشــاعل  يحملــون  األطفــال 

والفوانيس، ويطوفون في الساحات واالزقة 
والشــوارع، وكانت الثريات الكبيرة تضيء 
في االســواق، وما أكثــر النــذور والثوابات 
والعطايــا، واملوائــد املمتدة الى مســافات 
علــى  الغذائيــة  الســالل  وتوزيــع  بعيــدة، 
الفقراء، وتشــجيع االطفال علــى الصيام، 
وتقديــم الهدايــا البســيطة لهــم .( هاتي 
فانوســك يختــي يا احســان / اه يا ننوســك 
في ليالي رمضان / ماما بتبوســك وباباكي 

كمان / وحوي يا وحوي ). 

كالم الشــاعر حســني حلمــي املا نســترلي 
والفطــرة  والصــدق  بالشــجن  ملــيء 
والبســاطة وااليمــان وينبع مــن القلب بال 
مبالغة وال تكلفة وال تزويق، وصوت املطرب 
املقتــدر احمــد عبــد القــادر يعود بنــا الى 
املبادئ االنســانية العليا، ومحاربة االهواء 
والرغبات واملطامع وامللحن احمد شــريف 
يســوغ لنا تجديد الوالء الى العقل، وضبط 
النفس عنــد االنفعال وتنقيــة الضمير من 

الشوائب .

ذاكرةحكاية صورة

هو الشيخ كاظم حســن رحمن الجنابي 
املعروف بكاظم شمعة نسبة الى امه.

وهو شــاعر وأديب وخطيب حسيني ولد 
فــي قرية الفاضليــة التابعــة الى قضاء 
سومر حاليا في محافظة القادسية عام 

 .1890
هو احد الشــعراء الذين لــم يعد يتذكره 
الجيــل الحالي من الشــعراء الشــباب، 
ذاكــرة  مــن  يتالشــى  اســمه  كاد  بــل 
االدب الشــعبي العراقــي بســبب عــدم 
جمــع اشــعاره في ديــوان شــعري والتي 
ظلــت بعيدة عــن القــارئ ومتناثرة هنا 
وهنــاك لحفظهــا من الفقــد والضياع، 
هنــاك  ان  ســمعي  إلــى  تناهــا  وقــد 
مخطوطــة شــعرية له ضمــت معظم ما 
كتبــه الشــاعر لكننــي ورغــم محاولتي 
دراســة  لكتابــة  عليهــا  الحصــول  فــي 
 عنهــا اال اننــي لــم أوفــق فــي االهتداء 

إليها.
أمضى الشــاعر معظم حياتــه في قرية 
الفاضلية لتي كان يسكنها الحاج صالل 
فاضــل املــوح رئيــس عشــيرة آل غانم 
الشــمرية والذي بلغت شهرته مداها مع 
اخوتــه واقربائه وافراد عشــيرته وكان 
هذا الشــاعر من املقربني للشيخ صالل 

املوح .
 وقد عرف عنه امتالكه للفطنة والذكاء 
اللمــاح وخفة الــروح والدعاية وتوظيف 
الســخرية في اشــعاره ، ولديه اســلوب 
يســيطر به على نفــوس االخريــن .وهو 
احــد املبدعني فــي كتابة الشــعر امللمع 
والــذي كاد أن ينحســر االن ويعــد مــن 
ومعنــى  الصعبــة.  الشــعرية  االنمــاط 
امللمع أن يأتي ببيت شــعري شطره األول 
 فصيــح والثاني شــعبي بنفــس املوضوع 

واملعنى .
 واصل شــاعرنا الراحل عطاءه الشعري 

لســنني طويلة وترأس جمعية الشــعراء 
الشــعبيني في الديوانية في خمسينيات 
القرن املاضــي .من اشــعاره الوجدانية 

املليئة بالعتب والشكوى:
كلمن لدربه وچده وندل شريعة معبره

واني مثل بول الجمل ممشاي كله ليوره
ماحسبت جور الدهر الفكرت جوع وعره
والخفت اطيحلي ابمــرض يصعب عليه 

اعالجه
والفصلتلي جسوه ناسي الحوادث نسوه

ظليت بس اكنس نوه لليسوه واملايسوه
ومــن خدمتــي وكنــس النــوه ماحصلت 

گالجه
كلمــن كــرب وزرع وحصد وانــي كرابي 

ابصبخه
كلما اچثر بالبزر كاع الشماته اتطبخه

الناس المتنــي اشــكثر وكل جلمه جنها 
فشخة

غــده  راســي  والحجــي  التفشــخ  ومــن 
نجناجه 

لألمــام  شــاكيا  كتبهــا  قصيــدة  وفــي 
الحسني (ع) من مرض اصابه :

يبــو زينــب يبو الســجاد وينك ياشــهيد 
الطف

تدري بطلتي شنهي العارف عيب يتعرف

تــدري بطلتــي شــنهي اودواهــا اعليك 
مايزحم

اوتدري بالصواب مجيد اليجبر وال يلتم
اوتــدري بالطبيــب اريــد مــن يوله فال 

يرحم
وادري مــن تباشــرني املــرض عني تره 

يتلف
انت للكالفه اهديب منك دوم مشيوفه

وانته ادلل الخدام غيرك خادمه ايعوفه
امشــي عليك ضلع امك واخوك الَكطعو 

اجفوفه
لغيرك التخليني اهبط راس امدن جف 
أشو كل يوم اكول اليوم واترجاك وتربه

اويجيني الليل اكضي الليل حســبه اجر 
بثر حسبة

غير الينهضم يشجي او يسولف هضمه 
ملعزبه

 وادناه بعض من ابيات شــعر امللمع التي 
أبدع في كتابته وهي مقاطع من قصيدة 
كتبها في عتاب الى احد اصدقائه الذي 

هجره طويال:
ايها الراغب في هجر الخليل

هاي تاليها اليخاوي خوته
ايها الراغب في قطع الوصال

كم عليك الدمع من عيني سال
هكذا منك جزائي االنفصال

وانت تدري الشوفتك صاير عليل
بس تجي تنزاح كلبي عّلته 

فضــال عن ذلــك فقد نظــم العديد من 
شعر الزهيري ومنها هذه البيت : 

 فعلك تظنه حسن الجن اهو كاسي 
حتى دعاني فال يحله الشرب كاس

انت جساك الفرح واني الحزن كاسي
جلمه حجيت ويه غيده وجلمتي شنهي

تكلي انهج درب ما افتهم شنهي
شافتني هيبه تكلي مهنتك شنهي

كتله مومن يابعد ....... 
وفي العــام 1961 وفي احدى الليالي من 
شــهر محرم الحرام وبينمــا كان يعتلي 
املنبر بمجلس حســيني بمضيف الشيخ 
صــالل املــوح تعــرض الــى نوبــة قلبية 
شــديدة حيث فــارق الحياة علــى اثرها 
بنفــس املكان الــذي كان يقــرأ فيه وقد 
شــيع تشــييعا مهيبا كان الشــيخ صالل 
املوح فــي مقدمة املشــيعني حتــى مثواه 
االخيــر...... رحم الله الشــيخ والشــاعر 
كاظــم  املبــدع  الحســيني  والخطيــب 
شــمعة ونأمل مــن ذويه ان يبــادروا إلى 
جمع اشــعاره في ديوان شعري لحفظها 
مــن الضياع والفقــدان واحيــاء لذكراه 

الخالدة. .

 
أنِت طاهرة أكثر من املالك، وقوية مثل حجارة تقاوم 

اإلعصار، وشديدة كما بركان يثور في األعالي، ورقيقة 
مثلما ينبوع تتدفق منه املياه، ونافرة مثل وعل شديد 

املراس، لكنني من باب الفضول يحاصرني هذا السؤال 
العقيم، ملن تحضرين هذه النقوش الهندسية؟ ملن 

تكتبني هذا الكالم املطرز في عبارات رقيقة؟ ملن يدور 
مغزلك في الهواء من سالف األزمنة؟ ملن تساهرين 

بال أمل فوق دكة من رماد؟ والحارات قد أوصدت 
أبوابها؟ بعد أن عاد كل الغرباء إلى منازلهم؟ إال طفلك 
الصاخب لم يعد، للمالعب أو لطياراته الورقية املحلقة 

في الفضاء . ملن تهيئني خيوط الغزل في الصباح؟ وما 
عادت في البالد آلة تصدر الضجيج، وال حائك ماهر 
يصنع لنا الخيوط، وال من معمل ينتج لنا الزيوت. ملن 

تنسجني هذا البساط الرائع األلوان؟ والغائبون تفرقوا 
في الشتات، وما من عودة لهم قريبة. 
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يبدأ منتخب الشــباب لكرة الســلة تدريباته في الســاعة الرابعة من عصر اليوم الخميس في قاعة الشــعب 
املغلقة بقيادة املدرب التونســي ماهر خنفير تحضيرًا لالســتحقاقات املقبلة. وشــملت الدعوة الالعبني علي 
عالء حســني وزنار هوشيار سلمان واحمد وسام عبد املهدي وسامر تغلب قادر وحمزة حمود جعفر وعبد الله 
مرتضى عباس وحسني علي ذياب ومؤمل عالء حسني ومحمد صباح حمزة ومحمد حسني غسان وعلي حيدر 
رحيم وحســني زاهد حســن ورضا محمد كاظم ومحمد فاروق خفر ومحمد الباقر حسني رحيم وأبو الحسن 

كريم سالم وايسر عمر مهدي ومحمد سيف الدين زمان ونور ادهم سلمان.

(1 6)

يومــًا بعد آخر تأتينا عديد البراهني وجميعهــا يذهب باتجاه واحد 
ُيلّخــص لنــا مفهومه أنَّ بني منصــات اإلعــالم الرياضي من يجب 
عليها تغيير مســارها لتكــون حاضنة ملعايير الجــودة وتحتضن في 
ة في حــال كانت هناك  طروحاتهــا رؤى ُمغايــرة تقترب مــن املهنيَّ
رغبة حقيقية لتصحيح املسار، ألنَّ اُملؤشرات السلبية التي كانت وال 
تــزال حاضرة وُمؤطرة لحلقاتها باتت إحــدى الفواصل، التي ُتمّيز 
سلوكيات القائمني عليها.. وعندما نتناول هذا املوضوع فإنه ال يعني 
أننا نقف بالضد من أي زميل بل على العكس نتطلع ألن يكون النجاح 
رفيق رحلة كل اسم، ألننا نقف على يقني بأنَّ جميع الزمالء يتمتعون 
بمؤهالت جيدة وهي، وإن تباينــت من خالل نضج الطروحات، إال 
أننا نراها جلبابًا مفصًال على مقاس الجميع واملشــكلة هي فقط أنَّ 

هناك تشويشًا في الرؤى وسياسة الطرح. 
وهنــا، يرصد تناولنا لألمر من قبيــل أنَّ هناك عينة من الفعاليات 
والبرامج لم يعد لها- نظير تناوالتها- قيمة مهنية ُيمكن من خاللها 
اإلشــارة إليها واإلشــادة بما تتعاطــى من موضوعات ســطحية لم 
يعد ُيغلفها الشــغف وأصبحــت ُتوضع، من قبل املعنيــني، في خانة 
الســلوكيات غير املعنية بتقويم املســار والتصحيح، 
الذي ُينشــد من قبل آخرين هدفًا لَتسيير البرامج، 
التي لهــا مكانتها علــى طريقها تحقيقًا للشــراكة، 
التــي ُيعرف بها اإلعالم اإليجابــي.. وصرنا نرى أنَّ 
بعــض البرامج الرياضيــة َتعمل علــى اتباع طريقة 
هوليوود في صناعة بطــل خيالي ليس له أي رصيد 
حقيقــي لتقدمــه للجمهور، على أنــه العالم الفاهم 
والصانع للواقع الجديد، وهي بذلك َتســعى لَتسويق 
مــن ال َيســتحق إلى املشــاهدين لغايــات (في نفس 

يعقوب)!.
ومــع األســف، لدينــا قائمون علــى بعــض البرامج 
(َيعشــقون) هذا الضرب من السياســة في العمل، 
فَيعمــد، وبأســلوب (ُممنهــج) إلــى صناعــة بطل 
َيتعكــز على قدرات (كارتونيــة) كل رصيدها َيتمثل 
بوجــود من يســندها فــي الخلف وأيضــًا العالقات 
الشــخصية، وهــي قبــل ذلــك عملت على تأســيس 
(كارتالت) مساندة (كروبات) َتدعمها في (الترويج) إعالميًا في 
طرح وتصدير أفكارها، معتمدة في جهدها على (مناغاة) عاطفة 
الجمهور، لكسب التأييد وتعبيد ســبيل طروحاتها في عملية إظهار 
(البطل الجديد) على أنه (6 في1) َيســتطيع بُيسر َتحديد مواطن 
الوهــن ووضع العالجات الناجعة، مع أنه لم َيســتطع إثبات حضور 
عملي واحد، حتى أمســى يقــني الحال عند جــل املتابعني أنَّ هناك 
خطبًا مــا في تعاطــي بعض املنصات مــع واقع الرياضــة العراقية 

عمومًا وكرة القدم على وجه الدقة.
حقــًا، إنها العالقــات التــي (تقتل) كفــاءات عديدة بــني املحللني 
واملدربني وتشــل حركــة أصحاب الرؤى الحقيقيــني، الذين لم يعد 
يعتريهم الطموح لتسويق كفاءاتهم وذهبت بهم قوارب اليأس بعيدًا 
عــن شــاطئ تطلعاتهم، حتى أخــذ اإلحباط من جــرف اهتمامهم 
الشــيء الكثير.. في النهاية تبقى رســالتنا اُملستدامة لبعض األحبة 
من الزمــالء واضحة وشــفافة ُمفادها أنَّ (الضمير) هو املؤشــر، 
الذي َيرصــد الخــط البياني، ملوضوعيتــك، فاجعلــه دائمًا يرتفع 
بالحــق، وال (تتوهــم) أنَّ املتابع ال َيســتطيع قراءة ما بــني الغايات 

الظاهرة.

باملناسبة

حــدد اتحاد كــرة الطائــرة، يوم غــد الجمعــة، موعدًا 
النطالق أولى جوالت املربع الذهبي للدوري املمتاز الذي 
تشــارك فيه أندية غاز الجنوب والبيشــمركة والشرطة 
واربيل ، وذلك على قاعة الزبير الرياضية في البصرة . 
وتستهل منافســات البطولة التي تجري باسلوب الدوري 
من مرحلة واحــدة بلقاء يجمع غاز الجنــوب واربيل في 
التاسعة مساء، تليها مواجهة بني البيشمركة والشرطة، 
وتقام السبت مباراتان، األولى يلتقي فيها البيشمركة مع 
اربيل، ثم يلعب بعدها الشــرطة وغــاز الجنوب، ويختتم 
التجمــع األول يــوم االحد املقبــل بلقاءيــن، األول يجمع 

الشرطة واربيل يليه غاز الجنوب أمام البيشمركة .
 وفــي ســياق تعاقــدات األنديــة مــع العبــني محترفني 
تحضيــرًا ملنافســات املربــع الذهبــي، قال مــدرب غاز 
الجنــوب عالء خلف لـ ( الصبــاح الرياضي ): إنَّ فريقه 
تعاقــد مع العبني ايرانيني ســبق أن احترفــا في ايطاليا 
وفرنســا لتقويــة صفوفــه ســعيًا لحصــد لقب املوســم 
الحالــي، مشــيرًا الــى أنَّ الالعبــني هما جــواد معنوي 

نجاتي وأمير غفور.
من جهته فريــق القيثارة الخضراء هو اآلخر ســار على 
خطى منافســه وتعاقد مع العبني إيرانيني سبق أن مثال 
منتخب بالدهما في االســتحقاقات الدولية وهما ميرزا 

جان بور وجاويد علي .
 يذكــر أنَّ اتحاد كــرة الطائــرة قد قرر في وقت ســابق 
اقامة منافسات املربع الذهبي على أربع مراحل، بيد أنَّ 
كل مرحلــة تقام في محافظة احد الفرق املشــاركة على 

ان تختتم املسابقة في قاعة الشعب ببغداد .

تنطلــق، يــوم غــد الجمعــة، فــي بغــداد 
واملحافظات منافســات الدور الســابع من 
املرحلة الثانية للــدوري املمتاز بكرة اليد، 
اذ يســتضيف فريــق ديالــى في الســاعة 
الواحــدة من ظهر يوم غــد الجمعة بقاعة 
( املرحوم علي سالم ) نفط ميسان، وفي 
نفس التوقيت يلتقي الخليج منافسه فريق 
كربالء بقاعة نفــط البصرة، بينما قررت 
لجنة املســابقات تقديم لقاء الشــرطة مع 

الكوت الى الساعة الثانية من ظهر يوم غد 
الجمعــة بدًال من الســبت والذي يجمعهما 
فــي قاعــة املركــز الوطنــي التخصصيــة 

لوزارة الشباب . 
 وتختتــم الجولة بعد غد الســبت بمواجهة 
مهمــة تقــام فــي معقــل فريــق الكــرخ ( 
قاعــة املرحوم منذر علي شــناوة ) وتجمع 
والحشــد  والجمهــور  األرض  صاحــب 
الشــعبي في الساعة العاشرة مساء، بينما 
حصــل فريق الجيــش على انتظــار خالل 

هذه الجولة . 

قــد حافــظ علــى  الشــرطة  وكان فريــق 
صدارة الدوري املمتاز بكرة اليد بعد فوزه 
في الجولة الســابقة على كربــالء بنتيجة 
39 / 16 هدفًا، بينما تغلب مطارده الحشد 
الشعبي على نفط ميسان 40 / 25 ، وتخطى 

الكناري فريق الكوت بنتيجة  39 / 26 . 
يذكــر أنَّ عــددًا من اندية الــدوري املمتاز 
قررت االنســحاب من منافســات املرحلة 
الثانيــة لدواٍع مالية، فيما انســحب الفتوة 
مــن البطولــة معترضًا على اعــادة نتيجة 

لقائه في إحدى املباريات .

تقام، اليــوم الخميس، مباراتــان مؤجلتان 
من الجولتني العشرين والحادية والعشرين 
للــدوري املمتــاز بكرة القــدم، اذ يلتقي في 
الساعة التاسعة مساًء فريقا النجف والقوة 
الجويــة فــي ملعب النجــف الدولــّي، بينما 
يحتضــن ملعب الشــعب في الوقت نفســه، 
لقــاء الكهرباء وأربيل بحســب املوعد الذي 
حددته لجنة املســابقات، بمناســبة شــهر 

رمضان املبارك.
فــي املبــاراة االولى التــي تقــام بمحافظة 
النجف، والتي تأجلت بســبب انشغال القوة 
الجوية بمواجهة الشــباب السعودي ضمن 
بطولة كأس امللك ســلمان لألندية العربّية، 
يأمل الصقور صاحب املركز الثاني في فك 
الشــراكة مع مطارده الكهربــاء برصيد 41 
نقطــة والظفــر بنتيجة هــذه املقابلة خارج 
الديــار ومصالحــة جماهيره التــي حزنت 
كثيــرًا بعد الخســارة الدراماتيكيــة املثيرة 
أمــام القاســم بواقــع ( 3-4) فــي الجولــة 
املاضية، وبات لزامًا علــى املدرب قحطان 
جثيــر إيجاد البــدالء الجاهزيــن لتعويض 
الغائبــني علــى غــرار( فهد طالــب وحمود 
مشــعان وحســن رائد ومنتظر عبــد األمير 
واملحترفــني موغالــو وفرانكــو) الذين لن 
متعــددة منهــا  ألســباب  اليــوم  يشــتركوا 
اإلصابات وتراكــم البطاقات، أمًال بتكرار 
نتيجة املرحلة األولى التي حســمها بهدفني 

نظيفني .
بدوره، ســيدخل مدرب النجــف عبد الغني 
شــهد - الذي يشــغل فريقه املركز التاســع 
برصيــد30 نقطــة - املبــاراة معتمــدًا على 
املتصاعــد األخيــر وتخطــي عقبــة  األداء 
نفط البصــرة بهدفني مقابل ال شــيء وقد 
حاول الطاقم التدريبي خالل فترة التوقف 
الكثيــر مــن األخطــاء  األخيــر، تصحيــح 

الخططية التي حدثت في الجوالت املاضية 
كمــا يعــول كثيــرًا علــى جماهيــر النــادي 
التــي ســتؤازر الفريق خالل هذه األمســية 

الرمضانية.
وفي املباراة الثانية التي تأجلت هي األخرى 
لكن بســبب أعمال الصيانة املستمرة مللعب 
للكهربــاء)،  املفترضــة  (األرض  الــزوراء 
تســعى كتيبة املدرب املجتهــد لؤي صالح، 
ثالــث الترتيــب برصيــد 41 الــى مواصلة 
سلســلة انتصاراته الثالثة املتتالية األخيرة 
فــي مســابقة الــدوري كمــا يطمــح بتكرار 
تفوقــه الــذي حققه على أربيل فــي املرحلة 

هــذا  اليــزال  اذ  نظيــف،  بهــدف  االولــى 
الفريــق يقــدم عروضه الجميلــة مصحوبًا 
بطريقة لعب مميــزة ُيغلب عليها التحضير 
غيــر املباشــر واالنتقــال املتــدرج بالكــرة 
والرهان علــى نجمه الصاعد علي جاســم 
الذي تألق مع منتخب الشــباب في البطولة 
الخطيــرة  تحركاتــه  بفضــل  اآلســيوية، 
وقدرتــه على االختــراق والتوغل الى جانب 
زميله مصطفى ســعدون الذي كان حضوره 
الفتًا فــي مباريات املنتخــب األوملبي خالل 
بطولة قطر الدولية، باالضافة الى الهداف 
مهيمن ســليم مالخ واملحترفني سيدريك و 

داودا .
في املقابل، تبدو املهمة معقدة بعض الشيء 
بالنســبة ملدرب أربيل الجديد عباس عبيد 
الــذي يحتل فريقه املركز الســادس عشــر 
برصيــد 22 نقطــة وتعانــي صفوفــه مــن 
غيابــات عديــدة بســبب اإلصابــات وعدم 
عودة العبيه املحترفني بســبب ارتباطاتهم 
مــع منتخبــات بالدهم خالل أيــام الفيفا، 
ويدرك جيدًا قدرات منافســه العالية لكنه 
فــي الوقت نفســه، ســيراهن علــى الحالة 
املعنويــة املرتفعة لفريقه بعــد فوزه األخير 

على كربالء في الجولة املاضية.

تفتتح غدًا الجمعة، منافسات الجولة الـ20 من الدوري 
املمتــاز لكرة الصــاالت، بإقامة مباراة وحيــدة، يلتقي 
فيها الشرطة نظيره آليات الشرطة في قاعة االعظمية 
التــي تعد مســرحًا لألخير، وســيدخل نجــوم القيثارة 
بطموح تحقيق فوز سيسهم في اعتالء الصدارة مؤقتًا، 
وانتظــار ما ستســفر عنــه مباريات منافســيه مصافي 

الوسط ونفط البصرة .

وعلى الرغم مــن صعوبة املهمة بالنســبة لفريق آليات 
الشرطة إال أنه يأمل بخطف فوز مهم يبعده عن مناطق 
اســفل الترتيــب ويعــزز فرصــه فــي البقاء بــني أندية 
املمتــاز، وســيعول املدرب علــى خبرة العبــه مصطفى 
ســعدي ومهارة الهداف ســالم كاظم موات رفقة بقية 

عناصره في تحقيق الهدف املنشود.
يشار الى أنَّ نتائج الجولة الـ19 أسفرت عن تفوق فريق 
مصافي الوســط على نظيره نفط الوســط بنتيجة (5 - 
4)، فــي املباراة التــي اقيمت أمــس األول الثالثاء على 

قاعة الشــباب، وبهذا الفوز رفع املصافــي رصيده الى 
النقطة 41 في املركز األول، في حني تجمد رصيد نفط 

الوسط عند النقطة39 متراجعًا الى املركز الرابع.
 بينمــا تمكن نفــط البصرة مــن انتزاع فــوز مهم على 
الظفر بســبعة أهــداف لثالثــة، وبهذه النتيجــة تقدم 
الفائــز الى املركــز الثاني برصيــد (40) نقطة، بينما 
تجمــد رصيد الخاســر عنــد النقطة الســابعة متذيًال 

الترتيب.
ونجح الشــرطة فــي اجتيــاز منافســه بلديــة البصرة 

بنتيجــة (2 - 1) ليتقــدم الــى املركــز الثالــث برصيد 
40 نقطة متســاويًا مــع الوصيف نفط البصــرة ، بينما 
توقف رصيد بلدية البصــرة عند النقطة 24 في املركز 

السادس.
وفي بقية نتائج الجولة الـــ 19 تغلب الجيش على نظيره 
الحشد الشــعبي بنتيجة (2-3)، من جانبه حقق آليات 
 ،(5 - 8) الشــرطة فوزًا كبيــرًا على منافســه املرور بـــ
 - 6) وتمكن أمانة بغداد من تخطي الشــباب البصري بـ
1)، في حني خسر الشرقية أمام غاز الجنوب (2 - 3).
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ال يمكــن الحكم النهائي على الالعبني من حيث 
املســتوى واألداء كــون البطولــة وديــة وغالبيــة 
عناصر أوملبينــا تلعب معًا للمــرة األولى، مثلما 
يــرى عديــد املهتمني بالشــأن الكــروي أن عدم 
اجتماعهم معــًا في مباريات تجريبية أو وحدات 
تدريبية ســابقًا يؤثر ســلبًا في املنتخب، وهو ما 
أكد عليــه املــدرب القدير د.كاظــم الربيعي في 

تصريحه لـ“الصباح الرياضي“.  
يقــول الربيعــي: إنَّ الفــوز باملركــز الخامس هو 
ُمحصلــة جيــدة حســب نظــام البطولــة، وكان 
الهــدف منهــا إجــراء 3 مباريــات خــالل أيــام 
(الفيفا دي) التاحة الفرصة لالعبني املحترفني 
وخوضهم اللقاءات معًا للمرة االولى وتفرغ بقية 
الالعبني املحليني، واألهم من هذا كله هو األداء 
الجيد ومعرفة مســتويات الالعبني تحت ضغط 

مباريات املنافسة واختبار الجميع.
ويضيف: أصبــح لدى املــالك التدريبي التصور 
املحليــني  الالعبــني  مســتويات  عــن  الكامــل 
واملحترفــني، ومــن ثــم اصــالح األخطــاء التي 
وقعوا بها اثناء البطولة وأجد أكثرها تكرارًا هي 
إضاعــة فرص عديــدة نتيجة تســرع املهاجمني 
وقلة التركيز وهم بحاجة الى التدريب املســتمر 

من أجل تحسني انهاء الهجمات. 
ويشــير الربيعي إلى أنَّ املنتخــب اجتاز الخطوة 
األولــى وهــي الخيــارات الصحيحة ثــم متابعة 

الالعبني ومحاولة االستفادة من كل ايام الفيفا 
واملشــاركة في بطولة غرب آسيا وإكمال املشوار 
واالســتقرار على التشــكيلة األساســية واختيار 
اللعــب ومتابعــة الالعبــني  التكتيــك وأســلوب 
املصابــني املوهوبني وكذلــك اختيــار الالعبني 
األفضل من منتخب الشــباب بعــد انتهاء بطولة 

كأس العالم في شهر أيار املقبل أن شاء الله. 
وبني، مــن الصعب جدًا خوض غمار املنافســة، 
في ظل عدم تواجد الالعبــني في تجمع حقيقي 
او بطولــة ودية او مباريــات تجريبية الن الهدف 
من هكــذا تجمعات هو خلق االنســجام واختيار 
التوليفة املناســبة للمســتقبل القريب، وكان من 
املفتــرض ان يتجمــع الفريــق فــي فتــرة بطولة 
الخليــج وذلــك لتوقــف جميــع الدوريــات لعمل 
معســكر تدريبي فــي وقتها ببغــداد او في إحدى 

املحافظات الشمالية األخرى. 
وأضــاف، اعتقــد أنَّ الجميــع كان مشــغوًال في 
بطولة الخليج، والتحضير النجاحها واخراجها 
بالصــورة الجميلــة التــي ظهــرت بهــا، ولكننا 
في الوقــت ذاتــه افتقدنــا العمل الســتراتيجي 
والتنظيم الجيد وعدم وجود دوري قوي للرديف 
من أجل مشاهدة الالعبني (االعمار الصغيرة) 
واالســتفادة منهــم فــي املنتخب االوملبــي، مما 
صّعب األمور على الكابنت راضي شنيشــل الذي 
كان فــي جــوالت مكوكيــة للبحــث عــن املواهب 
وأصحاب العمر الحقيقي في املحافظات ودوري 
الدرجــة األولى واملمتــازة ما ولــد اإلرهاق لدى 

ز  لجهــا ا
الفني ألنها مهمة ليست باليسيرة.

واســتدرك: ان تأخير إعــداد البرنامج الخاص 
للمنتخــب األوملبــي لبطولــة غرب آســيا املقبلة 
مطلع حزيران املقبل يّصعب التحضيرات لعدم 
تفــرغ الالعبني من انديتهم اال فــي فترات أيام 
الفيفــا او عنــد  انتهــاء دوري الدرجــة األولــى، 
ولذلــك كان على املــدرب متابعــة الالعبني في 
العراق من أجل اختيــار االفضل، وايضًا متابعة 
الالعبــني املغتربــني. وطالــب الربيعــي بوجوب 
تفــّرغ الالعبــني قبل بطولــة غرب اســيا بفترة 
مــن أجل إتمــام التحضيــرات التكتيكيــة وخلق 
منافســة بني الالعبني على مراكز اللعب، وعلى 
املدرب ان يقوم بتجميع الالعبني واالطالع على 
مستوياتهم الحقيقية واختيار االنسب واالصلح 
منهم، مــع ضــرورة تعــاون األندية مــع املالك 
التدريبــي فــي املرحلة املقبلة من أجــل أن يكون 
املنتخب على أتم االستعداد والجاهزية لخوض 

غمار البطولة.
وبني سبب انحســار االهتمام باملنتخب األوملبي 
بعــد 2003 بقوله : بعــد هذا العام ســادت حالة 
من الضعــف لدوري الفئــات العمريــة، وكذلك 
املنتخب الرديف، وجميع املدربني اعتمدوا على 
التسّوق من الدوري املمتاز واالعتماد عليهم من 

دون البحث الحقيقي عن املواهب الكروية.  
وتابع: هناك مشــاركات قليلة للمنتخب األوملبي، 
اذكــر منها، مشــاركة املدرب يحيــى علوان في 

آســياد قطر، وكذلك مشــاركة املنتخــب بقيادة 
الكابــنت حكيــم شــاكر وكذلك راضي شنيشــل 
واملرحــوم ناظــم شــاكر، ويمكــن القــول إنهــا 
أبرز املشــاركات االوملبية األخيــرة، لكن الدعم 
الحقيقــي األكبــر كان للمنتخــب األوملبــي فــي 
البرازيــل بقيادة املدرب عبد الغني شــهد الذي 
توفرت له معسكرات طويلة في اوروبا على جميع 
الُصعــد، وقــدم العبــوه مســتويات جيــدة رغم 

خروجهم من الدور األول. 
واختتم الربيعي بالقــول: اعتقد بأن بطولة قطر 

الدولية كانت بمثابة (بروفة) جيدة كشفت عن 
مســتويات الالعبني الحقيقية، وسيتخذ القرار 
النهائــي بابقــاء او اســتبعاد البعــض منهم بعد 
تقييم املشــاركة كالعــادة، من أجل االســتعداد 
لبطولة غرب اســيا املقبلــة، واالحتكاك مع فرق 
على مســتوى جيد ومتطور في الوقت ذاته، وهنا 
يجــب أن يتحصــل املنتخب على الدعــم الكامل 
من اتحاد اللعبة الن هذا الفريق وكذلك منتخب 
الشــباب همــا النــواة الحقيقيــة لبنــاء منتخب 

وطني قوي ومستقبلي لكرة القدم العراقية.

 

تقام اليوم الخميس، مباريــات الجولة 17 لدوري 
الدرجــة األولــى بكــرة القــدم، ويلتقي لحســاب 
املجموعــة االولى متصدرهــا أمانة بغداد برصيد 
28 نقطــة ومضيفــه الرمادي الذي يقــف باملركز 
الســابع بـــ18 نقطــة علــى ملعــب األخيــر، بينما 
يحتضن ملعب التاجــي لقاء الوصيف الصناعات 
الكهربائيــة مــع االتصــاالت، واملواجهــة الثالثــة 
تجمع صاحب املركز الثالث البحري وله 23 نقطة 
ومضيفه الدفاع املدني باملركز العاشر بـ16 نقطة 
علــى ملعــب 5000 متفــرج، ويواجــه ميســان في 
ملعبه نظيره مصافي الجنــوب، وتختتم مباريات 
هذه املجموعة بلقاء أصحاب األرض البيشــمركة 
صاحــب املركــز الرابــع بـــ22 نقطــة مــع متذيل 

الترتيب الحويجة بـ13 نقطة.

وتســتكمل مباريات هذه الجولة يــوم غد الجمعة، 
إذ يلتقي لحساب املجموعة الثانية ديالى ومضيفه 
عفك، ويستقبل امليناء في البصرة ضيفه السماوة 
الذي يقف بالترتيب 11 برصيد 14 نقطة، ويسعى 
الجوالن الى خطف نقاط مواجهته أمام الحســني 
فــي اللقــاء الــذي يجمعهما فــي ملعــب الفلوجة، 
ويســتضيف ملعــب القــوة الجويــة لقــاء الصليخ 
مــع املصافي ، ويحتضــن ملعب الشــطرة مباراة 
الناصرية صاحب املركز العاشــر بـ15 مع الكوفة 
الــذي يحتل الترتيب الخامس بـ24 نقطة، وتختتم 
منافســات هذه الجولــة عندما يتوجــه املرور الى 
محافظة صــالح الدين ملواجهة فريق الشــرقاط 

في أرضه.
مــن جانبه قال مــدرب أمانة بغداد وســام طالب 
(الصبــاح الرياضــي): إنَّ التوقــف أثــر كثيرًا  لـ
فــي الفــرق بســبب وصــول الالعــب للمســتوى 

البدني املطلــوب بعد مرور 16 جولــة، منوهًا بانه 
حــاول تقليــل أثر التوقــف في فريقــه عبر خوض 
عــدد مــن املباريــات التجريبيــة، وآخرهــا التي 
انتهت بالتعادل الســلبي مع الحــدود، كما ان تلك 
التجريبيات كانت مناسبة جيدة ملشاركة مجموعة 
مــن الالعبــني الذيــن لــم تســنح لهــم الفرصة 
للتواجد بســبب أهميــة جميع اللقاءات الرســمية 
 وكذلــك اشــتراك الالعبــني الذين تــم تأهيلهم

 من اإلصابات.
وأضــاف أنَّ مبــاراة اليوم أمــام أصحاب األرض 
الرمــادي ال تخلو من الصعوبة الن اســلوب اللعب 
اصبــح واضحًا أمام املدربني ويجب علينا التقليل 
من األخطاء واستغالل الفرص بالشكل الصحيح 
لضمــان تحقيــق الفــوز وحصــد نقــاط املبــاراة 
 الثالث والحفــاظ على صدارة ترتيــب املجموعة

 األولى.

  

أعلن نادي القوة الجوية غياب 
6 من العبيــه عن املباراة التي 
تجمعــه اليوم الخميــس أمام 
النجــف، في مواجهــة مؤجلة 
لحســاب الجولــة الـــ20 مــن 

دوري الكرة املمتاز.
وقــال عضو املــالك التدريبي 
املســاعد لكرة الصقــور مؤيد 
(الصباح  جودي في تصريح لـ

الرياضي): إنَّ فريقه سيفتقد الى خدمات 6 من العبيه امام النجف 
وهم حارس املرمى فهد طالب والظهير األيســر حسن رائد بداعي 
اإلصابــة، إضافة للمحترفني التوغولي فرانكو اوتشــو والكونغولي 
كريس موغالو، الغائبني بســبب تراكم البطاقات الصفراء، فضًال 
عن املدافع حمود مشــعان لعدم الجاهزيــة البدنية، ومنتظر عبد 
االمير الذي شــارك مؤخرًا مع املنتخب االوملبي في بطولة الدوحة 
الدوليــة، مضيفــًا أنَّ قائمــة االزرق تضــم العديــد مــن الالعبني 
الجيدين من املحليني واالجانب الذين بامكانهم تعويض الغيابات.
وعــن مواجهة النجف اوضــح انها تعد فــي غايــة الصعوبة، النها 
ســتقام في ملعــب املنافس الــذي ســيعول على مــؤازرة جماهيره 
مــن اجل الخروج بنتيجة إيجابية، مبينــًا أنَّ غزالن البادية يمتلك 
امكانات جيــدة ويضم في صفوفه عناصر مميــزة، وبالتالي فانه 
سيشــكل خطورة كبيرة على فريقه. وتابع انــه وبالرغم من اهمية 
املباراة وصعوبتها فان الصقور عازم على تقديم مســتويات جيدة 
تســهم بحصد النقــاط الكاملة، التــي تعيده مجــددًا الى صدارة 
ترتيب الدوري، وهو يســتند على نجومه الذيــن جلهم في صفوف 

املنتخبات الوطنية بغية تحقيق الهدف املنشود.
يذكر أنَّ الجوية يحتل املركز الثانــي برصيد (41 نقطة)، متخلفًا 

بفارق نقطة واحدة عن الشرطة املتصدر. 

  

تّوج العب نادي الشــرطة واملنتخب الوطنــي بالفنون القتالية 
حســني جاســب بالوســام الذهبــي فــي بطولــة العــرب التي 
اســتضافتها مدينــة جدة الســعودية، بعد منافســة مثيرة مع 

ابطال البلدان املشاركة.
(الصباح الرياضي): إنه اشــترك مؤخرًا في  وقال جاســب لـ
بطولــة العرب الــى جانب العديــد من الالعبــني الذين مثلوا 
مختلــف الــدول، وكانت نتيجتــه الفوز باملركــز االول في وزن 
(فوق املتوسط) لينال الوسام الذهبي عن جدارة واستحقاق.
وأضــاف أنَّ املشــاركة العربيــة تعــد مثاليــة بالنســبة له، اذ 
اســتفاد منها كثيرًا فــي تطوير امكاناته وتعزيــز خبرته، من 
خــالل االحتكاك مــع ابطال اللعبة، مشــيرًا الــى ان امليدالية 
الذهبيــة تحفزه ملواصلة رحلة التألق علــى الصعيدين املحلي 

والخارجي.
وتابــع أنَّ هنــاك محطات وتحديــات عديدة تنتظــره بالفترة 
املقبلة محليًا وعربيًا وقاريًا، مؤكدًا اهمية التحضير املناسب 
لهــا، بغيــة تحقيق نتائــج مميزة تضــاف الى ســجله الحافل 

باالنجازات.
وعن مســيرته الرياضية وانجازاته الســابقة بني جاســب أنه 
مثــل العديد من االندية خالل مشــواره منهــا األمانة وبالدي 
والحرية وامليناء وحاليًا مع الشــرطة، منوهــًا بانه يعتز كثيرًا 
بحصولــه على الوســام الذهبي في بطولة اســيا عــام 2015، 
وذهبية العرب في لبنان 2022، كما تربع على املركز األول في 

بطوالت العراق ملواسم عدة.
وعــن اهم طموحاته في اللعبة ذكر جاســب املولود عام 1996 
انه يتطلع للمشاركة في الدورات االوملبية املقبلة، بهدف تمثيل 
البلد واملنافسة بقوة من اجل التتويج بميدالية ملونة يدخل بها 
تاريخ رياضتنا من اوسع ابوابه، ال سيما ان حصيلتنا نحاسية 
واحدة فقط، عبر تاريخ مشاركاتنا االوملبية، جاءت عن طريق 

الرباع الراحل عبد الواحد عزيز في اوملبياد روما 1960.
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وضع منتخــب مصر بقيادة نجمــه محمد صالح 
قدمــًا فــي نهائيــات كأس أمم إفريقيــا 2023 في 
كــرة القدم املقررة في ســاحل العــاج مطلع العام 
املقبــل، بفوزه الكبيــر على مضيفه مــالوي 4-0 ، 
بينما حسمت السنغال حاملة اللقب وتونس بطاقة 

التأهل.
وإلــى جانب ســاحل العاج املضيفة، ضمنت ســتة 
منتخبــات حتــى اآلن تأهلها وهي املغــرب وتونس 
فاســو  وبوركينــا  إفريقيــا  وجنــوب  والجزائــر 

والسنغال.
ورفعــت مصــر، حاملــة الرقم القياســي في عدد 
األلقاب (7 آخرها في 2010)، رصيدها إلى تسع 
نقــاط من أربــع مباريــات في صــدارة املجموعة 

الرابعة، بفارق األهداف عن غينيا، فيما يتساوى 
منتخبا مالوي واثيوبيا بثالث نقاط.

وبــات ”الفراعنة“ بحاجــة إلى نقطــة واحدة من 
احدى مباراتيه أمــام مضيفته غينيا في حزيران 
أو ضيفته اثيوبيا في أيلول، لضمان التأهل رسميًا.

وبلغت تونس، حاملة لقب 2004، النهائيات للمرة 
الـــ21 في تاريخهــا والـ16 تواليًا (رقم قياســي)، 
بفوزهــا علــى مضيفتهــا ليبيــا 1 - 0 فــي بنغازي 
ضمن املجموعة العاشرة، بهدف هيثم جويني من 

ضربة رأسية اثر ركلة ركنية (16).
رفع ”نســور قرطاج“ رصيدهم إلــى 10 نقاط من 
أربع مباريات، بفارق نقطة عن غينيا االســتوائية 
التــي قطعت شــوطًا كبيرًا نحــو التأهــل، بفوزها 
الثالــث تواليــًا على حســاب بوتســوانا 2-3، علمًا 
ان بطل ووصيــف كل مجموعة يضمــن تأهله إلى 

النهائيات.
وضمن منتخــب الســنغال مقعده فــي النهائيات 
القارّيــة عن املجموعــة الثانية عشــرة، بعد فوزه 
علــى مضيفــه منتخــب موزامبيق بهــدف نظيف 
أحرزه بواليي ديا فــي الدقيقة 18 بعد تمريرة من 

النجم ساديو مانيه.
وبهــذا الفــوز، رفع حامــل اللقب رصيــده إلى 12 
نقطــة فــي صــدارة املجموعــة، ليضمــن التأهل 
رســميًا، فيمــا بقــي منتخــب موزامبيــق ثانيًا مع 
4 نقــاط، أمام روانــدا (نقطتان) وبنــني (نقطة 

واحدة).
وفي السياق نفســه، تأهل منتخب جنوب إفريقيا 
أيضــًا إلــى النهائيــات بعــد فــوزه علــى مضيفه 
الليبيــري 2 - 1، ليعــود بعــد غيابــه عن النســخة 

املاضية.

 

 تخطــى القائد والنجم األرجنتيني ليونيل ميســي حاجز املئة 
هدف مع منتخب بالده بتســجيله ثالثية ”هاتريك“ في الفوز 
الكاسح على كوراســاو املغمورة بسباعية نظيفة في سانتياغو 
ديل إســتيرو في مباراة دولية ودية في كــرة القدم هي الثانية 
لاللبيسيليســتي على ارضه عقب تتويجــه باللقب العاملي في 

قطر.
وسجل ميسي الحائز على جائزة الكرة الذهبية ألفضل العب 
في العالم ســبع مرات، ثالثيته في مدى 20 دقيقة رافعا غلته 

من االهداف الدولية إلى 102.
وهو الهاتريك السابع مليسي مع منتخب بالده وهو الذي سجل 
باكورة أهدافه الدولية منــذ 17 عاًما وتحديدا في آذار 2006 

عندما خسرت االرجنتني امام كرواتيا 2 - 3 في مباراة ودية.
وعــزز ميســي موقعه فــي املركــز الثالــث لقائمــة الهدافني 
التاريخيني فــي العالم خلف منافســه البرتغالي كريســتيانو 

رونالدو (122) واإليراني علي دائي (109).
كمــا ابتعــد ميســي كثيــرا عــن اقــرب مطارديه علــى الئحة 
الهدافــني التاريخيــني لالرجنتــني غابريال باتســيتوتا (56 

هدفا) وسيرخيو أغويرو (41).

 
 

أقــّر مدّرب منتخب أملانيا لكرة القدم هانزي فليك أنه ”لدينا 
عمــل كثير نقــوم به“، قبل ســنة مــن اســتضافة كأس أوروبا 

2024، وذلك بعد الخسارة وديًا أمام ضيفته بلجيكا 2-3.
وقال فليك بعد أول خسارة لـ“دي مانشافت“ أمام بلجيكا منذ 

1954 ”لدينا عمل كثير نقوم به. نعرف ذلك».
فــي مبــاراة جمعــت منتخبني وّدعــا مــن البــاب الضيق في 
مونديــال قطر 2022، ظهرت ثغرات دفاعية لدى بطلة العالم 

أربع مرات وأوروبا ثالث مرات.
عــّزز الفــوز الــودي علــى بيــرو 0-2 الســبت املاضــي اآلمال 
فــي نفض غبار املشــاركة الســيئة في املونديــال األخير. لكن 
أمــام بلجيكا، ظهــرت أملانيا على بعد مســافة ال بأس بها من 

منتخبات املقدمة في القارة العجوز.

قال فليك ”القول إني سعيد لن يكون صحيحًا. من الواضح أنَّ 
األمور ليست بنسبة 100 %».

بلغت أملانيا على األقل نصف النهائي في ســت بطوالت كبرى 
متتالية بــني 2006 و2016، لكن مذاك الوقت أخفقت في بلوغ 
حاجــز ربع النهائــي واقصيت من دور الـ16 أمــام إنكلترا في 

كأس أوروبا األخيرة.
وفيما كان ُيلقى باللوم على الحظ الســيئ أو االفتقار لترجمة 

الهجمات، يبدو أنَّ األمور اصبحت حرجة راهنًا.
بعد خيبــة مماثلة شــهدت توديــع أملانيــا دور املجموعات في 
كأســي أوروبا 2000 و2004، أمســكت مجموعة شــابة بزمام 
األمور وتنفّست الصعداء مع بلوغ نصف نهائي مونديال 2006 

على أرضها.
لكــن فليك يدرك تمامــًا ان التوديع مجددًا مــن أدوار مبكرة 

العام املقبل، سيشّكل ضربة أخرى قد ال ينجح بتعويضها.

 
 

وســجل كوري 39 نقطة مع ثماني تمريرات حاسمة ومثلها 
متابعــات، وأضــاف البديل جوردان بــول 21 نقطة وكالي 
طومســون 17 نقطة، فصعد فريقهم الى املركز الســادس 
األخيــر املؤهــل مباشــرة إلــى البــالي اوف على حســاب 

مينيسوتا تمبروولفز الذي هزمه في عقر داره 99 - 96.
وحقق ووريرز فوزه الـ40 في 77 مباراة، فيما مني بيليكانز 
الــذي كان برانــدون إنغــرام أفضل مســجل فــي صفوفه 
برصيد 26 نقطة، بخســارته االولــى بعد خمس انتصارات 
متتاليــة والـ38 في 76 مباراة حتى اآلن هذا املوســم، وبقي 

في املركز الثامن.
وفرط أوكالهوما ســيتي ثانــدر في فرصة انتــزاع املركز 
التاسع للمنطقة الغربية من لوس أنجليس ليكرز بخسارته 
امام ضيفه تشــارلوت هورنتس الفاقد األمل في املنافســة 
على بطاقــات البــالي اوف اول كونه يحتــل املركز الرابع 

عشر قبل االخير في املنطقة الشرقية 134 - 137.
وواصل ممفيس غريزليــز ثاني املنطقة الغربية والضامن 
لتأهلــه الــى البــالي أوف مــع دنفــر ناغتــس املتصــدر، 
انتصاراتــه املتتاليــة ورفعها إلى ســبعة عندمــا تغلب على 

ضيفه أورالندو ماجيك 113 - 108.
في املنطقة الشــرقية، حقــق تورونتو رابتــورز فوزه الثالث 

تواليا عندما تغلب على ضيفه ميامي هيت 106 - 92.
ويديــن تورونتو رابتورز بفوزه الـ38 في 76 مباراة حتى االن 
هذا املوســم إلى الكاميروني باســكال سياكام صاحب 26 
نقطة وتســع متابعات وخمس تمريرات حاســمة، وأضاف 
كل من البريطانــي النيجيري أوغاغوا أنيونوبي وســكوتي 

بارنز 22 نقطة مع 12 تمريرة حاسمة لألخير.
تراجــع  فيمــا  التاســع،  املركــز  الــى  تورونتــو  وصعــد 
الـــ36  بخســارته  الســابع  املركــز  الــى  هيــت  ميامــي 
نتــس بروكلــني  خلــف  خســارة  بفــارق  مبــاراة   76  فــي 
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 أعترف والد مهاجم برشــلونة االســباني أنســو 
فاتــي أمس األربعــاء، بانه منزعج مــن الطريقة 

التي يتعامل بها النادي الكاتالوني مع ابنه ويفضل 
أن ينتقل الى ناٍد آخر.

جــاء حديث بــوري فاتي مــع إذاعــة ”كادينا 
كوبــي“ مؤكــًدا فــي الوقــت ذاتــه ان ابنه 
البالــغ 20 عاًما يفضــل البقــاء والنجاح 
مــع العمــالق الكاتالونــي، بعــد أن نشــأ 
في الفئــات العمرية وأصبــح محبوًبا بني 

الجماهير منذ ترقيته الى الفريق االول.
وقــال فــي هــذا الصــدد ”يزعجنــي كيف 
ُيعاملون أنســو بالنسبة لعدد الدقائق التي 
يمنحونــه إياهــا (علــى أرض امللعــب)، 
دقيقة واحــدة، دقيقتان، ثــالث دقائق، 

وهذا ما يزعجني».
وتابــع ”لن أقــول إنه يجب أن يشــارك 
أساسًيا مهما حدث، ألن كل املهاجمني 
رائعون، هم من النخبة، لكننا نتحدث 

عن أنســو فاتي. عن العب إســباني دولي، عن الرقم 10 
في برشلونة، عن شاب قادم من (أكاديمية) ال ماسيا».

والتقــى بــوري فاتي مؤخــًرا بوكيــل أنســو، البرتغالي 
جورج منديش، ملناقشة مستقبل ابنه.

قال في هذا الصدد ”عندما جلست مع جورج، أخبرني 
أن أول شــيء قاله أنســو هــو أنه ال يريــد مغادرة 

برشلونة، سيلعب هناك».
وتابع ”بصفتي والده، كنت أفكر في شيء 

مختلف».
وكشــف عن أنه لم َيُعد يحضر مباريات 
برشلونة ألنه محبط من الوضع الحالي 
ويخطــط للعــودة إلــى إشــبيلية حيث 
اســتقرت األســرة فــي إســبانيا بعــد 

مغادرة غينيا بيساو.
في حــني يؤكد أنــه يفّضل مغادرة أنســو 
النــادي الكاتالونــي، إال أنــه ليــس منفتًحا 
حالًيا على فكرة توقيع ابنــه مع الغريم ريال 

مدريد.
أضاف ”أنسو لن يقبل بذلك، ال يمكنني أن 

أضع أنسو حيث ال يريد».

 أنســو
طريقة 
ويفضل

ينا
ه 

ف 
 

عن أنســو فا
في برشلونة
والتقــى بــو
جورج مندي
قال في هذ

أن أول
ب

ح
م
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عليكــم ان تبــدون مرونــة أكثــر في 
مواقــع العمل وعليكــم الحفاظ على 
النفســي  الجانــب  فــي  أوضاعكــم 
بعــض  مــن  االســتفادة  و  واملالــي 

الفرص التي قد تمر 

التغيــر مهــم لكــم خــالل هــذا الوقــت 
وبوســعكم بيع او شــراء ممتلك او عقار او 
القيام بســفر على الصعيد القريب منكم 

من يبحث على ترقية وظيفية .

عليكــم ان ال تغفلوا كل صغيرة او كبيرة 
مــن حولكــم فقد يطلــب الكثيــر منكم 
املســاعدة مــن مقربيــه وهــو اختيــار 

صائب لهذا الوقت.

 تزداد انشــغاالتكم بمن حولكم، قد 
نجــد أوضاعنــا داخل العائلــة تعود 
مرة أخرى عرضة للتوتر مما يلزمنا 

أن نكون صبورين.

بوســعكم التقدم ملواضيع تخــص االرتباط 
فقــد  نشــعر بتغيــر علــى الصعيد النفســي 
ونحــاول زيــادة املــردود املالــي لكــن تبقى 

مصاريفكم املالية مرتفعة.

عليكــم إيجاد حلــول لوضعكم املالي 
احتياجــات   شــراء  عــن  واالبتعــاد 
غيــر ضرورية و البعض قــد يجد إن 
األمور غير واضحة لديه في الجانب 

العاطفي.

أجوائكم العائلية تحتــاج منكم  للكثير 
وعــدم  منهــا  بالقــرب  التواجــد  مــن 
التهــرب من بعــض املســؤوليات خالل 
هذا الوقت عليكم عدم الجهر بما تنون 

فعله مطلقا لهذه الفترة املزدحمة

على الرغم من الشعور النفسي الضاغط 
لكن الكثير منكم ســيحاول جاهدا تغير 
ظروفه محــاوال الحصول على مكاســب 

مالية أو ترقية  .

 نجــد أن خطواتنــا بطيئــة وهــذا ال يعد 
عامال سلبيا، بل قد يكون في صالحنا كي 
نتجنب الوقــوع في أخطــاء تكلفنا الكثير 

من الجهد واملال.

تحاولــون إجراء لقــاء مع رئيــس العمل، 
الكثير منكم يحاول إيجاد مســاحة اكبر 
لتدعيــم أعمالــه قــد تأتــي فرصكم عن 

طريق زميل عليكم االنتباه لصحتكم .

 خــالل هذه املــدة تجــدون أن صحتكم 
بحاجة لعنايــة واهتمام اكبر أوضاعكم 
تتحسن تدريجيا فهي بحاجة إلى الكثير 

من الدراسة والتقييم مهنيا .

حاولوا عدم إلقاء اللوم او العتب. 
انتبهــوا أثنــاء قيــادة مركباتكم 
علــى الطرقــات الســريعة  خوفا 
من التعرض لحادث بسبب عدم 

التركيز. 

كان املنديــل فــي البدايــة يمثــل عالمــة مميــزة 
للمجتمــع الجيــد، وغالبــا مــا يتعلــق اســتخدامه 
بالصحة والنظافة مثل مسح االنف والعرق، بدليل 
أن الشباب اليوناني يحملون (اثنني) من املناديل، 
واحــٌد في اليــد واآلخر فــي الحزام، ولــكل منهما 
اســم يختلف عن االخر وعليهــم أن يقرروا، ما إذا 

كانوا يمسحون فيه جبينهم من 
أواســتخدامه  بمنديله  العــرق 
في املســابقات الرياضية عند 
اســقاطها،  عند  وذلــك  بدئها 

وعليــه فــإن االتبــاط العرضــي باألنف يتســاقط 
إلــى حد ما مــع االهتمــام التاريخي والرومانســي 
والعاطفــي املرتبــط به، ولــه اســتخدامات آخرى 
مثــل مســح الدمــع فــي الجنــازة والتلويــح به في 
حاالت الوداع كالســفر وما شــابه، يبدو أن املنديل 
يحمــل بني الحــني واآلخــر فروقــا اجتماعيا حتى 
في هــذه األيــام الديمقراطية وهو موجــود بكثرة 
في القصص والروايات واملســرحيات، فعلى سبيل 
املثال عندما شــعر كيبس (رواية من 
بأنــه ملــزم   (H. G. Wells تأليــف 
باالعتذار عــن عدم وجــود منديل 
في لحظة معينة قائال ”أنا ال أعاني 

من نزلة بــرد“، وعندمــا أرادت تيتانيا زوجة ملك 
الجــن أن تبكي في مســرحية (حلــم ليلة منتصف 
الصيف) من روائع شكســبير أعطاهــا أوبيرون ( 
ملك الجن) نســيج عنكبــوت ولهذا الســبب كانت 
هنــاك قطرات نــدى على أنســجة العنكبــوت منذ 
ذلــك الحــني  وعندمــا أراد الخاطــب أن يصــف 
 صغر يدي أميرة الصني قال إن منديل ســيمر عبر 

خاتمه.
قــد يســأل أحدهم عن ســبب كون مناديــل الجيب 
مربعة دائًمــا، والحقيقة أن مناديل الجيب ليســت 
مربعــة دائًما، بل كانت مربعــة فقط منذ أن أصدر 
لويس الســادس عشــر مرســوًما يقضي بــأن تكون 
جميع املناديل بطول مساٍو لعرضها، وهناك صورة 
في متحف اللوفر في زمن هنري الرابع حيث يحمل 
باريســي منديل جيب سداسي، وكان املصنعون هم 
الذين حثــوا امللك علــى إصدار أمــر تربيع منديل 
الجيب، والــذي تم الحصول عليه بشــكل أو بآخر، 
وهذا النــوع من املناديل (الشــكل املربع) بقي إلى 

يومنا هذا .
ينتقــل املنديــل عبر العصــور املظلمة إلــى إيطاليا 
في القرن الســادس عشــر، وربما أحضــره هناك 
في وقت ســابق ماركو بولو (تاجر ومستكشــف من 
البندقيــة) الــذي ال يعــرف الكلــل وأصبــح رائًجا 
فجأة وبشكل تعســفي مع مثل هذا الحماس، لجعله 
موضوًعــا لقوانني الســخاء وأصبحــت (املناديل) 
عنصــًرا مهًمــا فــي صنــدوق الزفــاف اإليطالي، 
وعرفت العروس بثراء وإســراف مناديلها ومن ثم 
انتشر إلى فرنسا  وأخيرًا إلى إنجلترا  حيث اعتبره 

كبار السن إسراًفا شريًرا.
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ترى املمثلة األميركية جنيفر أنيســتون أّن "العالم بحاجة 
إلــى الفكاهــة"، قبــل أياٍم مــن إتاحــة نتفليكس يــوم غٍد 
الجمعة فيلم "موردر ميســتري 2" الكوميــدي الذي تؤدي 
فيه دور البطولة إلى جانب آدم ساندلر ويجمع ممثلني من 

جنسيات مختلفة.
وتالحــظ أنيســتون خالل حلقة نقاشــية فــي باريس عن 
الفيلــم أّن "الكوميديا تطّورت واألفــالم تغّيرت، وبالتالي 
بات األمــر دقيقًا إلى حّد ما.. إذ بات من الضروري توخي 
الحــذر بصورة كبيــرة، مما يصّعب األمــور على املمثلني، 
فحــالوة الكوميديــا تكمن في أْن يضحك الشــخص على 

نفسه وعلى الحياة".
وتضيــف أّن "العالــم بحاجــة إلــى الفكاهــة! ال ينبغي أْن 
نأخــذ األمور على محمل الجد إلى حّد كبير، وتحديدًا في 

الواليات املتحدة حيث الجميع منقسمون".
وتؤّكــد أّن ســيناريو عمــل كمسلســل "فرينــدز" الشــهير 
الــذي حقق نجاحــًا كبيرًا في تســعينيات القــرن الفائت 
وحظيت أنيستون بشهرة واســعة بفضله، لن يكون ممكنًا 

بالتفاصيل نفسها حاليًا.
وتضيف "هنــاك جيٌل جديــٌد بالكامل، فاألطفــال الذين 
يشــاهدون حلقــات (فرينــدز) حاليًا يجدونها مســيئة"، 

في إشــارة إلى موجة "ووك"، أي اليقظة حيال اإلســاءات 
العنصرية والتمييز.

وتالحــظ متنهدًة أن الجميع في هذا الزمن "باتوا يجدون 
دائمًا شيئًا مسيئًا"، علمًا أّن مسلسل "فريندز" كان يتناول 
موضوعــات حساســة كاملثلية الجنســية بأســلوب منفتح 

ومتفّهم وفكاهي.
أمــا آدم ســاندلر، فيقــول بنبــرة املــزاح "هــل تعلمــون 
ماذا تغّيــر أيضًا فــي الكوميديا؟ املالبــس!"، وتوّجه إلى 
أنيســتون بالقول "أتذكرين عندما بدأنا العمل في املجال 
الكوميدي؟ كانوا يوّفرون لنا موازنة محدودة ويقولون لنا 
ارتدوا أفضل ما يمكنكم بهــذا املبلغ. أما اليوم، فيريدون 
مّنــا أْن نبدو مذهلني، وبات الجهد الذي علينا بذله كبيرًا 
جــدًا". في فيلــم "موردر ميســتري 2"، ال يرتدي ســاندلر 
وأنيســتون مالبــس كســائحني فحســب، بــل يتصّرفــان 
ني ُمربَكني. وتعّلق أنيســتون بالقــول "هذه صيغة  كأميركيَّ
الفيلم: أن نكون كســمكتني خارج امليــاه". ويتناول "موردر 
ميســتري" مغامرات شرطي يتلقى مســاعدة غير متوقعة 
من زوجته التي تعمل كمصففة للشعر، لحّل قضية. أما في 
الجزء الثاني، فيؤسس الزوجان وكالة تحرٍّ يشهد وضعها 
تدهورًا، حتى ُيخطف صديقهما املهراجا املليونير (يؤدي 
دوره املمثل البريطاني عديل أختر)، مما يتيح لهما السفر 
إلى العاصمة الفرنسية باريس والبدء بمغامرات جديدة.
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ال أدري مــاذا أســمي بعــض شــخصيات املجتمع التــي تتمتــع بالكثير من 
الفنطازيــة والغرابــة، ســوى أنها (متميــزة)، وتميزها في العــادة يرتبط 
بنــوع من التصرف أو الســلوك ال تســتطيع إال أن تحبه وتنحــاز إليه، لكونه 
قائمًا على قدر كبير من الذكاء واملرح والفطنة، وقبل ذلك ســرعة البديهة 
فــي ابتداع املوقف وابتكار القرار. ربما لهذه األســباب كنا نعشــق صديقنا 
(حميد الالمي) الذي أنهى دراســته الجامعية في منتصف العقد الستيني 
من القرن املاضي، وعمل موظفًا في وزارة التربية، وكان اليوم الذي يتخلف 
فيه عن حضور املقهى، يعــد من األيام الباهتة، ألن الرجل كان يمأل املكان 
حيوية وفاعلية بحكم كونه شــابًا مثقفًا وقارئــًا جيدًا ومتابعًا لكل جديد في 
ميادين العلوم واآلداب والفكر والسياسة، ولكنه مولع إلى حد الهوس بإثارة 
نوع من األســئلة أو الطروحــات التي يختلط فيها الجــد بالهزل، وغير هذا 
وذاك فقــد اجتمعت في شــخصيته روح املشاكســة واملناكــدة والدفاع عن 
الشــيء وضده بالحماسة نفسها، وال ينشد صديقنا من وراء ذلك أكثر من 

إمتاع نفسه وإمتاع اآلخرين .
قبل 4 أشهر تقريبًا كنا نتحدث عن البلدان التي 
احتلــت العراق ابتــداء من العثمانيــني وانتهاء 
باألميركان. وما كدنــا ننتهي حتى وجه الالمي 
لنا ســؤاًال شــديد الغرابــة [من هــو البلد الذي 
يفكر باحتــالل العراق في الوقــت الحاضر؟!] 
وكان من الطبيعي أن نذكر أســماء دول عظمى 
وروســيا،  وفرنســا،  وبريطانيــا،  كالصــني، 
وإيطاليا.. الخ، وفجأة طلب منا السكوت بإشارة 
من يده وقال [الكويت هي البلد الوحيد املرشح 
الحتالل العــراق]، وضحكنا بأعلــى أصواتنا.. 

وهو الوحيد الذي لم يضحك!.
يحضرنــي أن حــوارًا دار بيننــا حــول حجــم 
االخفاقــات، وخاصــة فــي مجــال الخدمــات 
واتفقنــا علــى أن وصــول عناصر غيــر كفوءة 
إلى موقع املســؤولية هو الســبب األهــم، ولكن 
صديقنــا الالمي هــو الوحيد الــذي خرج على 
اإلجمــاع ومــا اتفقنــا عليــه وقــال [هــذا غير 
صحيح، ألن من يتحمــل االخفاق هم العناصر 
الكفــوءة في مواقع املســؤولية، ألنهــا لم تأخذ 
البيضــاء،  الرايــة  دورهــا املطلــوب، ورفعــت 
الجاهــل  ارشــدوا  تقــول:  القديمــة  والحكمــة 
وحاســبوا العالم!]، وقد أثار رأيه الغريب زوبعة محتدمة من النقاش، حتى 

أن بعضنا غير موقفه وألقى بالالئمة على املخلصني والكفوئني!.
فــي اليوم الثاني مباشــرة تجدد الحوار حول املوضوع نفســه، وخرجنا بما 
يشــبه اإلجماع على أن أصحاب الكفاءات هم مــن يقفون وراء االخفاقات، 
ولكن صديقنا اعترض بشــدة وقال [أنتم تفكــرون وتتصرفون مثل النعامة 
بحيث تنســون أو تتناسون أن القرار ال يمتلكه أصحاب الكفاءات] وأثار من 

جديد زوبعة من النقاش!
ولعل أطرف ما أذكــره عن صديقنا، أن حديثًا جرى بيننا حول قصة النبي 
يوسف (ع) وفجأة قطع الالمي حديثنا بسؤال غريب جدًا [هل الذنب الذي 
أكل يوســف ذكر أو أنثى؟!]، ضحكنا وقلنا له: الذئب لم يأكل يوسف، ولكنه 
عاد يســأل: الذئب الذي لم يأكل يوســف هل هو ذكــر أو أنثى؟! الحقيقة لم 

نستطع التوصل إلى إجابة مقنعة!.

ROM

ما يضحك

يســهم املشــي ثمانية آالف خطوة أو 
ما يعادل نحــو 6,4 كيلومترات مرة أو 
مرتني في األســبوع فــي الحد بدرجة 
كبيــرة من خطــر املوت املبكــر، وفق 
مــا أظهرت دراســة نشــرت الثالثاء 

الفائت.
ومــن املعــروف أساســًا أنَّ ممارســة 
النشــاط البدنــي املنتظــم تقلل من 
خطر الوفاة، لكّن الدراســة املنشورة 
في مجلة "جاما نتوورك أوبن" تتناول 
القــوي  للمشــي  الصحيــة  الفوائــد 

لبضعة أيام فقط في األسبوع.
وعمــل باحثــون مــن جامعتــي كيوتو 
وكاليفورنيــا في لــوس أنجليس على 
تحليــل بيانــات 3101 مــن البالغــني 
األميركيني. وتبّني للباحثني أن الذين 
يمشــون ثمانية آالف خطــوة أو أكثر 
مرة أو مرتني في األسبوع، أقل عرضة 
للوفــاة بنســبة 14,9 في املئــة خالل 
فترة عشر سنوات من أولئك الذين ال 
يمشــون بهذا القدر. أما أولئك الذين 
يمشــون مثل هذه املســافات الطويلة 

ثــالث إلى ســبع مرات في األســبوع، 
فهم عرضة للوفاة بدرجة أقل بنسبة 

16,5 في املئة.
وتتجلــى منافع املشــي ملســافات تبلغ 
ثمانيــة آالف خطــوة فمــا فــوق مرة 
أو مرتــني في األســبوع بصــورة أكثر 
وضوحًا لدى األشــخاص الذين تزيد 

أعمارهم عن 65 عامًا.
والحــظ العلمــاء أن الدراســة بّينــت 
"وجــود صلــة بني عــدد األيــام التي 
يمشــي فيها شــخص مــا كل أســبوع 
فــوق  فمــا  خطــوة  آالف  ثمانيــة 
بأمراض  اإلصابــة  خطر  وانخفاض 
القلب واألوعية الدموية وكل األسباب 

األخرى".
"فــي  أن  الدراســة  مــن  واســتنتجوا 
إمكان األفراد تحقيــق منافع صحية 
كبيرة من املشــي بضعة أيام فحسب 

في األسبوع".
واســتند الباحثون في هذه الدراســة 
إلى الخطــوات اليومية التي ســجلها 
املشــاركون بني عامــي 2005 و2006 
ثم درســوا معدل الوفيات لديهم بعد 

عشر سنوات.

ينطلق في التاســعة من مساء غد الجمعة 
31 آذار الجاري، ملتقى "سينما الشباب" 
الرمضاني، الــذي تنظمه نقابة الفنانني 
على مســرح حدائقهــا، لغايــة الجمعة 7 

نيسان املقبل.
وقــال نقيــب الفنانني ورئيــس املهرجان 
د. جبــار جــودي العبــودي: إن "مهرجان 
سينما الشباب يهدف إلى ترويج الثقافة 
السينمائية، وترصني الوعي بمعطياتها، 
واكتشــاف الطاقــات الشــبابية في هذا 
امليــدان، ممن يشــكلون امتــدادًا لعطاء 

الرواد".
ولفت رئيس الشعبة الســينمائية ورئيس 
تفتتــح  املهرجــان:  فــي  الفنيــة  اللجنــة 

فعاليــات املهرجــان بفيلــم "ترانزيــت"، 
تمثيل أســعد عبــد املجيد وإخــراج باقر 
الربيعــي، مؤكدًا: اســتقبل القائمون على 
املهرجــان 86 فيلمــًا تم اختيــار 28 منها 

للمشاركة. 
وتعرض خمســة أفالم يوميًا مع جلسات 
نقدية، ليختتم بتوزيــع الجوائز الذهبية 
والفضيــة والبرونزيــة بني أفضــل ثالثة 
أعمــال، وعلى هامش املهرجان ســتكرم 
التي  املتميــزة  الرمضانيــة  املسلســالت 

عرضتها الفضائيات العراقية. 
وأضاف مديــر املهرجان فــؤاد املصمم: 
لدينا صناعة ســينمائية شــبابية جيدة، 
تحصد جوائز عاملية، ما يوجب االحتفاء 
بها محليًا، إذ يفتقر العراق ملنصة عرض 
جماهيريــة، منوهــًا بــأن فريــق "صدى 

الســينما واملسرح الشــبابي" يشارك في 
التحضير للعروض. 

مــن جهته، لفــت رئيس لجنة املشــاهدة 
والفرز مــروان البياتي إلى أن مواصفات 
األفالم املرشــحة للمشاركة، هي: القصة 
واملوضوع واإلخــراج والصوت، وأن تكون 
منتجــة خــالل الســنوات 2020 – 2023، 
ومدتهــا 3 – 20 دقيقــة، مــن املحافظات 
كافة. وأضاف: تتــوزع 60 باملئة من درجة 
املنافســة بني لجنــة املشــاهدة 25 باملئة 
والجمهــور 35 باملئة، أمــا األربعون باملئة 
املتبقية فتقدرها لجنة التحكيم برئاســة 
املخرجة رجاء كاظم، وعضوية إحســان 
ومهــدي عبــاس، أمــا لجنــة املشــاهدة 
فتتألــف مني رئيســًا والزميلني حســنني 

وسيماء سمير أعضاء. 

وتناولــت النصوص املســرحية الفائزة في املســابقة، 
حبكــة دراميــة متقنة فــي اســتخدام اللغــة والحوار، 
فضًال عن هيكلة املســرحّية وتركيبها واألدوات الفنية 
املتفــردة في صنــع الفكــرة، وهــو أســلوب دأب عليه 
الكتــاب الشــباب الثالثة في األعمال التــي قدمت إلى 
لجنــة تحكيم املســابقة التــي ضمت عــددًا كبيرًا من 

املشاركني في حقل األدب واملسرح.
الجديد بالذكر أن االتحاد العــام لألدباء والكتاب في 
العراق يســعى إلى إيجاد مســاحة حقيقية للشباب في 

التنافس وإطالق مواهبهم الكامنة في مختلف الفنون 
األدبية ضمــن خطة أعدهــا االتحاد لدعــم املبدعني 
الشباب في العراق وإتاحة الفرصة لهم ألخذ أدوارهم 
الحقيقية، وفي هذا السياق ذكر أمني الشؤون الثقافية 
فــي االتحاد الشــاعر منذر عبــد الحر عن املســابقة: 
اعتدنــا في كل عــام أن نقدم باقة جديــدة من األدباء 
الشــباب املبدعني فــي حقــول األدب املتنوعــة، ولفئة 
عمريــة محددة، وقد خصصــت للفائزين في كل حقل 
جوائز تتضمن طباعة أعمالهم الفائزة في املســابقة، 
فضًال عــن تكريم معنــوي وجائزة نقديــة، ويتم ذلك 
في حفل كبير يقيمه االتحاد بمناســبة ذكرى تأسيسه 

في الســابع مــن أيار املقبــل الذي اتخذ يومــًا لألديب 
العراقي اعتزازًا وتكريمًا ملبدعي العراق من املؤسسني 

ومن املواكبني ملسيرته والفاعلني في إثراء نشاطاته. 


