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بتفاصيل  السبت  أمس  الجميع  انشغال   
َ

وسط

جلسة مجلس النواب واملضي بانعقادها النتخاب 

اإلدارة  ارتكبت  عدمه،  من  الجمهورية  رئيس 

املرتبطة باملجلس سابقة خطيرة تسهم بتكريس 

ضد  والتمييز  والطائفية  العرقية  املحاصصة 

رئيس  ملنصب  املرشحني  من  قليل  غير  عــدد 

الجمهورية من املستقلني، ونشرت وكاالت األنباء 

مشاهد  املحلية  الفضائيات  وبعض  األجنبية 

فيها  أعلنوا  املرشحني  أولئك  مع  ولقاءات  فيديو 

منعهم من ممارسة حقهم القانوني والدستوري 

بحضور الجلسة.

ونقلت وكالة "األناضول" التركية ووكاالت أخرى 

للمنصب  للمرشح  املشترك  الصحفي  املؤتمر 

الذي  آخرين،  مرشحني   10 رفقة  رشيد  حيدر 

قال فيه: "نحن مرشحون مستقلون ملنصب رئيس 

والكرد،  والشيعة  نة 
ُ

الس العرب  من  الجمهورية 

دون  من  البرملان  مبنى  إلى  الدخول  من  نعنا 
ُ

م

وجود أي مسوغ قانوني أو شرعي" .

لالتحاد  اإلعالمي  املكتب  عضو  قــال  بــدوره، 

حديث  في  أنــور  ــاروان  ك الكردستاني  الوطني 

لـ"الصباح": إن "عدم إبالغ الـ45 مرشحًا بموعد 

الجلسة ومنع عدد منهم من الدخول إلى مجلس 

ديمقراطي،  نظامه  بلد  في  مجحف  أمر  النواب 

التعامل مع أي مرشح رسمي  ونرفض أن يجري 

ملنصب رئيس الجمهورية بهذه الطريقة" .

الشأن  في  املختص  الباحث  أشــار  جانبه،  من 

حديث  فــي  سلمان  حليم  الدكتور  السياسي 

فتحا  والقانون  "الدستور  أن  إلى  لـ"الصباح" 

القانونية  الشروط  فيه  تتوفر  من  لجميع  املجال 

يحدد  ولم  الجمهورية،  رئيس  ملنصب  للتقدم 

الدستور أن هذا املنصب للكرد وذاك للشيعة أو 

السنة" .

ولفت إلى أن "هناك مرشحني لرئاسة الجمهورية 

تم منعهم من الدخول إلى مبنى البرملان، وهذا 

ناهيك  العرقية،  للمحاصصة  تكريس  بالتحديد 

عن أن بعض أولئك املرشحني تعرضوا لإلساءة 

عند بوابات املجلس على غير العادة" .

املرشحني  هؤالء  لدى  تكن  لم  لو  "حتى  أنه  وأكد 

تتم   
ّ
أال فيجب  بــالــفــوز،  حــظــوظ  املستقلني 

على  دليل  ــذا  وه اإلجــحــاف،  بهذا  معاملتهم 

حني  في  والعرقية  الطائفية  املحاصصة  تكريس 

العام  الــرأي  إقناع  تحاول  السياسية  الكتل  أن 

أنه ليس هناك ما يسمى باملحاصصة بينما هي 

بطريقة  النظام  هذا  تأسيس  في  بعيدًا  تذهب 

تعاملها مع املرشحني سواء كانوا مستقلني أو من 

بعض األحزاب" .

ندى  املحامية  أشارت  بالقانون،  يتعلق  ما  وفي 

جواد النوري في حديث لـ"الصباح" إلى أن "املادة 

 2005 لعام  النافذ  العراقي  الدستور  من   (69)

أوجبت أن (تنظم بقانون أحكام الترشيح ملنصب 

النص  هذا  أســاس  وعلى  الجمهورية)،  رئيس 

الخاص   ،2012 لسنة   (8) رقم   القانون  شرع 

بأحكام الترشح ملنصب رئيس الجمهورية" .

القانون  شــروط  فيه  تمثلت  من  "كل  أن  وبينت 

املذكور، يحق له الترشيح، وإن أي منع من دخول 

مجلس  داخل  إلى  الجمهورية،  لرئاسة  املرشح 

املانعة  الجهة  مقاضاة  صاحبه  ل 
ّ

يخو النواب، 

أمام املحاكم املختصة بقضايا النزاهة، وإقامة 

الشكوى الجزائية بحقهم استنادًا ألحكام املادة 

بالحبس  (يعاقب  أن:  على  تنص  التي   (329)

وبالغرامة أو بإحدى هاتني العقوبتني كل موظف 

وقف  في  وظيفته  استغل  عامة  بخدمة  مكلف  أو 

الحكومة  من  الصادرة  األوامر  تنفيذ  تعطيل  أو 

أمر  أو  حكم  أي  أو  واألنظمة  القوانني  أحكام  أو 

عامة  سلطة  أية  أو  املحاكم  إحــدى  من  صــادر 

مختصة) " .

ـــؤون  ـــش وال ــل  ــم ــع ال وزارة  تــنــســق 

لتطوير  الدولي  البنك  مع  االجتماعية 

بينما  االجتماعية،  الحماية  برنامج 

باإلعانة  الشمول  إجــراءات  استكملت 

للفئات الجديدة.

وقالت مدير دائرة الحماية االجتماعية 

الرحيم  عــبــد  ـــرى  ذك ـــــوزارة  ال ــي  ف

إلى  يهدف  "املشروع  إن  لـ"الصباح": 

االجتماعية  الحماية  سجل  توحيد 

وتحديثه وتقديم الدعم لهيئة الحماية 

أجل  مــن  أدائــهــا  وتطوير  ــا  ــره ودوائ

االجتماعية  الحماية  منظومة  تعزيز 

األنظمة  ــودة  ج وتحسني  الــعــراق  في 

الفتة  الوزارة"،  في  بالحماية  الخاصة 

قدموا  الدولي  البنك  "ممثلي  أن  إلى 

تطوير  عن  وتوضيحيا  مفصال  عرضا 

االجتماعية  الحماية  برنامج  وتعزيز 

الطريق  وخارطة  املستقبلية  والخطة 

وصوال للنتائج" .

ضمن  من  املشروع  "هذا  أن  وأضافت 

الخاصة  البيضاء  الورقة  إجـــراءات 

من  املقرة  الحكومية  باإلصالحات 

أن  املؤمل  ومــن  ـــوزراء  ال مجلس  قبل 

بعد  للمشروع  الفعلية  االنطالقة  تكون 

استكمال الجوانب املادية وذلك ضمن 

منحة البنك الدولي املخصصة لذلك" .

ـــوزارة  "ال أن  الحماية  مدير  وبينت 

للفئات  الــشــمــول  لتوسعة  مستعدة 

جميع  اســتــكــمــلــت  ـــد  وق ــدة  الــجــدي

الصدد،  بهذا  املتعلقة  ــــراءات  اإلج

ــم رصــدهــا  ــي ت ــت ــر ال ــألس الســيــمــا ل

واملواطنني  منها،  كبير  جزء  وتسجيل 

منذ  للشمول  طلبات  لديهم  الــذيــن 

التخصيصات  توفير  وحــال  سنوات، 

الجديدة  املوازنة  في  الكافية  املالية 

فئات  جــانــب  إلـــى  شمولهم  سيتم 

جديدة". 

ــات  ــاب ــص قــــــادت قــــوائــــم رواتـــــــب ع

عليها  حصلت  الــتــي  اإلرهــابــيــة  داعـــش 

نائمة  خاليا  تفكيك  إلى  اإلستخبارات، 

قوات  تستعد  بينما  األنبار،  محافظة  في 

مشتركة إلى تنفيذ عملية تطهير كبرى إثر 

اختطاف مدنيني.

جاءت  الخاليا،  هذه  إلى  الوصول  عملية 

بعد أن تمكنت قوة من مفارز استخبارات 

على  القبض  إلقاء  من  الشعبي  الحشد 

الرابعة  املادة  أحكام  وفق  ع"  ح.  "ح.  املتهم 

من قانون مكافحة اإلرهاب.

وكان املتهم امللقى القبض عليه يمتلك رقما 

إحصائيا بما يسمى "بودرة داعش" ومثبتا 

االستخبارات  معاونية  بيانات  بقواعد 

مع  يعمل  بأنه  الشعبي،  للحشد  التابعة 

العصابات اإلرهابية ضمن قاطع الفلوجة 

برفقة مجموعة تتألف من خمسة عناصر.

مشتركة  قوات  تستعد  ذلك،  غضون  في 

لشن عملية كبرى لتطهير منطقة الجزيرة 

نينوى  هي  محافظات  ثالث  بني  املمتدة 

 11 اختطاف  إثر  الدين،  وصالح  واألنبار 

مدنيا بينهم رعاة أغنام من قبل عصابات 

ــر عــلــى جثث  ــث داعـــش اإلرهــابــيــة، وع

بقية  مصير  يــزال  ال  بينما  منهم،  أربعة 

املخطوفني مجهوال.

وفي كركوك، نفذت قوة من الجيش عملية 

تفتيش أمنية بالقرب من قرية البو سراج 

في قضاء داقوق، واشتبكت مع عناصر من 

عن  أسفر  ما  اإلرهابية  داعش  عصابات 

بجروح  الجيش  منتسبي  من  أربعة  إصابة 

مختلفة.

الفردي  بنظام  العمل  اليوم،  كردستان  إقليم  يباشر 

بسبب  بالبانزين،  املركبات  تعبئة  في  والــزوجــي 

الشركات  إنتاج  محدودية  نتيجة  الحاد،  النقص 

العاملة في االقليم.

برملان  فــي  الطبيعية  ــثــروات  ال لجنة  عضو  ــال  وق

كردستان ريبوار بابكي لـ"الصباح": إن "حاجة اإلقليم 

خمسة  قرابة  إلى  تصل  يوميا  البانزين  مــادة  من 

يصعب  كبيرة  الكمية  وهذه  لتر،  ألف  و500  ماليني 

توفيرها، عالوة على زيادة الطلب على هذه املادة، ما 

أدى إلى ارتفاع أسعارها".

أخــرى،  فرعية  أسبابا  "هناك  أن  بابكي  ــاف  وأض

ـ  الروسية  الحرب  بسبب  الخام  أسعار  صعود  منها 

األوكرانية".

األشرف  النجف  محافظة  كشفت 

عن اندثار الكثير من املشاريع سنويا 

بينما  املوازنة،  إقــرار  تأخر  بسبب 

أكدت أن املحافظة مقيدة حاليا في 

عملية الصرف.

لشؤون  املحافظ  مستشار  وقـــال 

املشاريع واالستثمار عباس العلياوي 

لـ"الصباح": إن "هناك مشاريع للبنى 

ألكثر  تستمر  والخدمات  التحتية 

بني  مبالغها  تقسم  لذلك  سنة،  من 

عدم  عند  لذلك  تنفيذها،  سنوات 

إقرار املوازنة ال تصرف تخصيصات 

الجزء الثاني من املشروع، ما يؤدي 

إلى توقفه وبالتالي اندثاره". 

إلى  يــؤدي  ــار  ــدث "االن أن  وأضـــاف 

وبالتالي  مــدة  بعد  األســعــار  تغير 

املقاولني  مع  بمشكالت  الــدخــول  

السعر، كما  بفرق  سيطالبون  الذين 

توقفت  عندما   2014 العام  حــدث 

"املشكلة  أن  إلى  مشيرا  املشاريع"، 

تكون  لــن  أنــه  فــي  تتمحور  الثانية 

لدينا مشاريع جديدة للعام الحالي، 

وبالتالي سنتوقف كما حدث سابقا" . 

املشاريع  "بعض  بأن  العلياوي  ونوه 

تكميلية  مشاريع  إلى  تحتاج  املنفذة 

تأخر  أن  كما  الــخــدمــة،  لتدخل 

الصرف  عمليات  سيقيد  املــوازنــة 

التشغيلية،  لــلــمــوازنــة  بالنسبة 

من  املحلية  الحكومة  تتمكن  ولــن 

والعقود  اليوميني  األجراء  استبدال 

الدوائر  في  العمل  يتركون  الذين 

الخدمية" 

الخمسني  ذو  شــكــور،  حامد  يعتقد 

عامًا، بأن جميع أبناء بلده يشاطرونه 

البلدان  مــواطــنــي  بحسد  الــشــعــور 

األخرى، فهم على العكس من غيرهم، 

محليون  آبــاء  خدمتهم  على  يتبارى 

 عن أب شرعّي يكفله 
ً
وأجانب، فضال

هو أيضًا آباء آخرون.

ليس على حامد أن يشغل عقله بشيء 

 
ٌ

أب قررها  فآخرته  شأن،   
ّ

أي  
ّ

يخص

له  ووصــف  السماء  مع  عالقته  م 
ّ

نظ

إلى  الــوصــول  ــرق  ط متناهية  بدقة 

رف 
ُ

ع له  اختارها  والزوجة  الجنة، 

وطريقة  بجيرانه  وعالقته  اجتماعي، 

العشيرة.  شيخ  حددها  معهم  تعامله 

زعماء  تكفل  فقد  له  سياسيًا  رأي  ال 

وتوجيهه،  بتعليمه  رؤوس  وتيجان 

وشرحوا له صفات أعدائه وأصدقائه 

وكيف يتعامل معهم.

كان  املاضي،  القرن  ثمانينيات  في 

بصفته  دائـــم"  استشهاد  "مــشــروع 

الشرقية،  البوابة  اس 
ّ

حر من  واحدًا 

وتحول، بعد نيسان 2003، إلى مقاتل 

هدرًا  بلده  وثــروة  رخيصًا  دمه  يبذل 

 ملقاتلة اإلرهاب 
ً

وفرص مستقبله هباء

ال  شكور  حامد  العالم".  عن  "نيابة 

يتذكر ـ وال يعنيه أن يتذكر ـ أن واحدًا 

بعيد،  أو  قريب  بنصر  وعده  آبائه  من 

عبارات  باستثناء  مــا،  بمكافأة  أو 

منمقة تمتدح شجاعته وتضحيته. هو 

موٍت  إلى  يأخذه   
ّ

أب من  أكثر  يريد  ال 

مشتهى! .

ه رضي 
ّ

 جد
ّ

حني قرًا التاريخ عرف أن

بأبوة ملك مستورد، في حني بصم أبوه 

قطار  بهم  جاء  ملارقني  تأييدًا  م 
ّ

بالد

"ديمقراطية"  نسائم  ومع  أميركي، 

بني  إخوته  مع  توزع  الدولي  التحالف 

آباء اختلفوا وتخاصموا على أي شيء 

إال في إفراغ ثروة البالد حجرًا وبشرًا.

بفقره  معنيًا  شكور  حامد  يكن  لم 

يهمه  ال  الفاحش.  آبائه  وغنى  وعوزه، 

مهما  أرض  على  حافيًا  يسير  ــه 
ّ
أن

حصة  ينال  ال  عليها  دم  من  ب 
ّ

ــو ص

من ثرائها. ال يشعر أبدًا باليتم برغم 

وفقر  علل  من  فيه  فما  ــاء،  اآلب كثرة 

حسد  إلى  إنما  إليهم  يعود  ال  وجهل 

اآلخرين! .

السبت  أمس  النواب  مجلس  أخفق 

بتحقيق النصاب (220 نائبًا) إلنجاز 

بانتخاب  الــدســتــوري  االستحقاق 

وجرى  الجديد،  الجمهورية  رئيس 

األربــعــاء  ــوم  ي ــى  إل الجلسة  تأجيل 

األول  املربع  إلى  األمور  لتعود  املقبل، 

ــذي ابــتــدأت بــه، فــي وقــت أعــرب  ال

صالح  برهم  الجمهورية  رئيس  فيه 

املجلس  جلسة  إليه  آلت  ملا  عن أسفه 

أقطاب  بــني  الحاصل  واالنــســداد 

حوار  إلى  داعيًا  السياسية،  العملية 

ــن األزمــة  ــل لــلــخــروج م ــاع جــاد وف

الراهنة. 

"انعدام  إن  بيان:  في  صالح  ــال  وق

انعقاد  وعــدم  الوطنية  التفاهمات 

الستكمال  ــواب  ــن ال مجلس  جلسة 

ــة في  ــوري ــت ــدس االســتــحــقــاقــات ال

مؤسف  ــر  أم ــددة،  ــح
ُ
امل مواعيدها 

من  أكــثــر  مـــرور  بعد  للقلق  ومثير 

االنتخابات  إجراء  على  أشهر  خمسة 

حالة  ــرار  ــم ــت اس إن  إذ  ــرة،  ــك ــب
ُ
امل

التحديات  وسط  السياسي  االنسداد 

أمرًا  بات  البلد  تواجه  التي  الجسام 

غير مقبول" .

وأضاف، أن "مجلس النواب الجديد 

على  تقع  االنتخابات،  عن  نبثق 
ُ
امل

لكونه  استثنائية،  مسؤولية  عاتقه 

جاء بعد حراك شعبي وإجماع وطني 

املسارات  بتصحيح  طالب 
ُ

ي ــع  واس

ستحكمة 
ُ
وإنهاء األزمات السياسية امل

في البلد ال تكريسها" .

الجديد  الجيل  كتلة  رئيسة  وقالت 

حديث  فــي  الـــواحـــد  عــبــد  ســــروة 

حضرنا  ككتلة  "إنــنــا  لـــ"الــصــبــاح": 

جلسات  ــأن  ب منا  إيــمــانــًا  الجلسة 

ويجب  تعقد  أن  يجب  النواب  مجلس 

الختيار  الدستورية  باملدد  نلتزم  أن 

البرملاني"،  واجــب  وهو  الرئاسات، 

كاملة  "إرادة  كتلتها  لدى  أن  مؤكدة 

الحزبني  اختالف  عن  النظر  بغض 

واالتحاد  (الديمقراطي  الكرديني 

نحضر  متى  نقرر  ونحن  الوطني)، 

الجلسة ومتى ال نحضر" . 

القانوني  الخبير  أوضــح  ذلــك،  إلى 

حيدر الصوفي في حديث لـ"الصباح"، 

أن "تحويل جلسة البرملان املخصصة 

جلسة  إلى  الجمهورية  رئيس  الختيار 

قانوني،  خــرق  فيه  ليس  اعتيادية 

لكونها من صالحيات هيئة الرئاسة، 

إلى  الجلسة االعتيادية تحتاج  ولكون 

وصل  السبت  أمس  والعدد  نائبا   163

إلى 202" . 

أن  يحدد  لم  "الدستور  أن  وأضــاف 

باختيار  خاصة  جلسة  هناك  تكون 

الجلسة  وإنما  الجمهورية،  رئيس 

الرئاسة،  هيئة  من  بقرار  ــددت  ح

النظام  بموجب  يتغير  األمــر  وهــذا 

صالحيات  ومن  للبرملان  الداخلي 

رئيس مجلس النواب" . 

الختيار  الدستورية  "املدة  أن  وتابع: 

فترة  منذ  انتهت  الجمهورية  رئيس 

 40 بعد  حددها  الدستور  ألن  طويلة، 

يوما من انعقاد الجلسة األولى، وحتى 

باب  بفتح  االتحادية  املحكمة  قــرار 

البرملان  ألزم  واحــدة  ملرة  الترشيح 

خرق  قد  األمــر  وهــذا  وجيزة  بفترة 

3أيضًا". تفاصيل�
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قــال وزيــر املاليــة، علــي عبــد األمير 

عــالوي، في كلمتــه بفعاليــات منتدى 

الدوحــة للحــوار الدولي املقــام بدولة 

قطــر بدورته الـ20 ، أمس الســبت: إن 

الورقــة البيضــاء أعادت التــوازن إلى 

االقتصاد العراقي.

وأضــاف عــالوي، فــي املنتــدى الذي 

عصــر  إلــى  "التحــول  شــعار  حمــل 

جديــد"، ويهــدف إلــى إطــالق حوار 

حــول التحديات الحرجــة التي تواجه 

العالم، وتعزيز تبادل األفكار وصناعة 

السياســات وتقديم التوصيات القابلة 

للتطبيــق "، أن "هــدف الوصــول إلــى 

عالــم معافى من األزمات واالنتهاكات 

والحــروب ليــس ســهل املنــال، ما لم 

تتوفر نوايا حســنة وإرادة دولية وحوار 

متكافــئ لحلحلة الخالفــات وتحجيم 

الصراعــات إلخفــات صــوت الحرب 

ونذر الدمار، فما عاد التعافي الصحي 

مــن  الشــديدة  املعانــاة  بعــد  مقلقــًا 

تأثيــرات جائحــة كورونــا، وإنما تعدد 

بؤر الصراع املســلح واتســاع رقعته هو 

ما يؤرق العالم" .

العراقــي  "املجتمــع  أن  إلــى  وأشــار 

يعانــي مــن أزمــات مزمنــة ومكلفــة 

عمقتهــا تقلبــات أســعار النفــط فــي 

الســوق العاملية، بتأثير جائحة كورونا 

واإلرهاب، وإن تراجع إيرادات النفط 

العراقــي واإلرهــاب كانــا مصدريــن 

للقلق لدى جميع املســتويات الحكومية 

والسياسية والشعبية، وهو قلق مشروع 

في سياق التدهور التاريخي لالقتصاد 

العاملي، لذلك كانــت الحاجة الوطنية 

إلى ســتراتيجية ماليــة ألمرين، األول 

قصيــر يتعلــق باالقتــراض ألغــراض 

والثانــي  امللحــة،  االحتياجــات  ســد 

بعيــد األمــد، تمثلــه الورقــة البيضاء 

لإلصالح االقتصــادي واملالي لتجنب 

التقلبات املتوقعــة، وتحقق االطمئنان 

بشأن العيش الكريم، وتخلق شراكات 

جميــع  علــى  جديــدة  اقتصاديــة 

املستويات" .

وتابــع، أن "أهميــة الورقــة البيضــاء 

تتجســد بإعــادة التــوازن لالقتصــاد 

العراقــي ووضعــه على مســار يســمح 

للدولــة باتخــاذ الخطــوات املناســبة 

فــي املســتقبل لتطويــره إلــى اقتصاد 

الفــرص  يخلــق  متنــوع  ديناميكــي 

كريمــة  حيــاة  ليعيشــوا  للعراقيــني 

باقتــراح مجموعــة مــن اإلصالحات 

والسياسات الشــاملة، وحماية الفئات 

الضعيفة والهشة في املجتمع، التي هي 

أكثر تأثــرًا ببعض جوانــب اإلصالح، 

من خالل زيــادة تخصيصات الحماية 

االجتماعيــة ودعــم الســلة الغذائيــة 

واملشاريع الصغيرة واملتوسطة وتفعيل 

اإلجراءات الصحيــة ملواجهة تأثيرات 

الجائحة، وأخــذت الورقة اإلصالحية 

بالحســبان انعكاســات ارتفاع أســعار 

الغــذاء العاملــي علــى حيــاة املجتمــع 

العراقــي وهو ناتج عن إجراءات خارج 

إرادته تخــص ارتفاع تكاليــف اإلنتاج 

والنقل والشحن والتسويق" .

17

تمكنــت دائــرة صحــة نينــوى، مــن إعمــار 17 

مؤسســة صحيــة فــي املحافظــة خــالل حملــة 

اإلعمار التــي انطلقت بعد التحرير من ســطوة 

إرهابيي داعش.

وقال مدير الصحــة فالح الطائــي لـ"الصباح": 

داعــش  عصابــات  دمرتهــا  مستشــفى   17" إن 

اإلرهابية فــي املحافظة خالل ســطوتها اآلثمة 

عليهــا، نجحــت املــالكات املختصة فــي إعادة 

تأهيــل بناهــا التحتية من خالل حملــة اإلعمار 

التي انطلقت بعــد التحرير"، مؤكــدا أن "جميع  

املستشفيات الـ 17 جاهزة للعمل عقب تزويدها 

بأحــدث األجهــزة ورفدهــا باملالكــت الطبيــة 

والصحيــة املختصة، باســتثناء مستشــفيي ابن 

ســينا والجمهــوري" . وكان املتحــدث الرســمي 

باســم محافظة نينوى، رعد العباسي، قد أعلن 

قبل أيام، أن "الحكومة املحلية تواجه مشــكالت 

بإعمار واســتخدام ثالثة مستشــفيات رئيســة 

باملحافظة، ما يتطلب تدخل الحكومة االتحادية 

لحلها، وهي املستشــفى البحثي بجامعة املوصل 

املغلــق بســبب مشــكالت إداريــة، واملستشــفى 

الجمهوري ومستشــفى ابن سينا، اللذان لم يتم 

إعمارهمــا حتــى اآلن. وبني الطائــي أن "صحة 

نينوى تطالب باإلســراع في أعمال إعمار هذين 

الصرحــني الطبيــني العمالقــني، ملــا لهما من 

أهميــة بالغة وللخدمات الجليلــة التي يقدمانها 

لسكان مدينة املوصل، لكونهما أكبر مستشفيني 

فــي مدينة املوصــل" . وكان عدد األســرة ضمن 

مستشفيات محافظة نينوى قبل السطوة اآلثمة 

لظالميــي داعش عليها العــام 2014، يقرب من 

أربعــة آالف، وانخفض بعد التحريــر إلى 600، 

وارتفع حاليا إلى 2650 ســريرا، بضمنها 1800 

فــي مدينــة املوصــل، بحســب تقاريــر ملنظمة 

الصليب األحمر الدولي.

500

اســتقبلت محافظــة الســليمانية خــالل الربع 

األول فقط من العام الحالي، 500 ألف ســائح، 

بنســبة زيادة وصلت إلــى 65 باملئة، بينما بلغت 

قيمة األربــاح املتحققة للقطــاع العام املاضي، 

300 مليون دوالر.

وأوضــح مديــر عــام الســياحة فــي املحافظة 

علي رؤوف غفور لـ"الصباح": أن "هيئة ســياحة 

اإلقليم تســعى الستكمال 50 مشــروعا سياحيا 

واســتثماريا وســتراتيجيا كانــت قــد باشــرت 

تنفيذهــا باملحافظــة ومدينــة حلبجــة العــام 

2020"، منوها بأن "مديريته تنفذ من إيراداتها 

حاليــا، 16 مشــروعا ســياحيا، أهمهــا دوكان 

الســياحي البالغــة مســاحته أربعــة آالف دونم 

ويوفر اآلالف من فرص العمل" .

من جانبه، قــال مدير إعالم املديرية داســيار 

محمد لـ"الصباح": إن "أعداد السياح في تزايد 

كبير هذا العام بنســبة بلغت 65 باملئة، بســبب 

تخفيــف إجــراءات جائحــة كورونــا والهطــول 

الكثيف للثلوج"، كاشفا عن بلوغ أعدادهم خالل 

الربع األول من 2022، مــا يزيد على 500 ألف، 

مقارنــة بمليون و500 ألف خــالل العام املاضي 

بأسره" .

وتابع أن "قيمة اإليــرادات املتحققة من القطاع 

خالل العام املاضي، بلغت 300 مليون دوالر، ما 

جعل قطاع الســياحة األكثر تحقيقا لإليرادات 

في املحافظة مقارنة ببقية القطاعات"، مشيرا 

لالســتثمار  جاذبــا  أصبــح  "اإلقليــم  أن  إلــى 

األجنبــي الخــاص بالســياحة، ملــا يمتلكه من 

استقرار وأمان وهدوء، ما حدا بحكومة اإلقليم 

إلــى ترميــم البنــى التحتيــة، وحمايــة املواقع 

السياحية واألثرية في كردستان" .

حذرت وزارة الزراعة من وجود فوضى في أسعار 

املواد الغذائية بسبب غياب الرقابة املستمرة على 

األسواق املحلية، مشــيرة إلى أن االرتفاع الجديد 

قبيل رمضان هو فعل معتاد سنويا يقوم به ضعاف 

النفوس من التجار.

وشــهدت األســواق مجددا صعودا بأســعار املواد 

الغذائيــة بشــكل أصبــح يرهــق املواطنــني ويثير 

مخاوفهم من تأمني قوتهم وسط موجة الغالء.  

وســجل ســعر كيلــو العــدس ارتفاعــا وصــل إلى 

أربعــة آالف دينــار، إلــى جانــب زيــادة واضحة 

بأســعار اللحوم الحمراء والبيضاء والخضراوات 

والفواكه، مــع صعود جديد ألســعار الزيت والرز 

وبعض املواد األساسية األخرى.  

وقــال املتحــدث الرســمي باســم الــوزارة حميد 

النايف لـ"الصباح": إن "صعود األسعار قبيل شهر 

رمضان هو فعل معتاد ســنويا، يقــوم به أصحاب 

محــال املــواد الغذائيــة والخضــراوات واللحــوم 

وغيرهــا، وتمثــل سياســة خاصــة بــكل تاجر في 

السوق املحلية يتبعها من أجل استغالل املواطنني 

خالل هذه املدة" . 

وأشــار إلى أن "غياب الرقابة خالل املدة املاضية 

أدى إلــى حدوث فوضى ســعرية للمــواد الغذائية 

والخضروات واللحوم" . 

وعزت وزارة الداخلية مؤخرا أسباب موجة الغالء 

إلى ارتفاع أسعار املواد الغذائية عامليا، فضال عن 

تكديس أو احتكار املواد من قبل التجار. 

اإلعالمــي  املستشــار  أعلــن  الديوانيــة،  وفــي 

التميمــي، إصــدار توجيهــات  للمحافــظ خالــد 

إلى دوائــر الصحة والشــرطة ومــدراء الوحدات 

اإلداريــة بضرورة تشــديد الرقابة على األســواق 

املحلية ومتابعة األسعار وصالحية املواد الغذائية 

ملنع التجار املخالفني من التالعب بالسوق تزامنا 

مع قرب شهر رمضان. 

صبــاح  الدكتــور  الديوانيــة  صحــة  مديــر  أمــا 

الزاملــي، فقال لـ"الصبــاح": إن "اللجان الرقابية 

كثفت حمالتهــا في األســواق املحليــة للتأكد من 

صالحية املــواد الغذائية املعروضة، حيث تمكنت 

من ضبط وإتالف كميات كبيرة من املواد منتهية 

الصالحية" . 

يباشر إقليم كردستان اليوم العمل بنظام الفردي 

والزوجــي لتعبئــة املركبــات بالبنزيــن، بســبب 

النقــص الحاد في هــذه املادة، نتيجــة محدودية 

إنتاج الشركات العاملة في اإلقليم.

وأصبــح مشــهد اصطفــاف طوابيــر املركبــات 

أمــام محطــات الوقــود مألوفا في مــدن اإلقليم، 

عــالوة علــى ارتفــاع أســعاره إلــى قرابــة ألــف 

دينــار للتــر البنزيــن العــادي وألــف و75 دينارا 

 للمحســن، أما الســوبر فيباع بـــ1150 دينارا للتر 

الواحد. 

وتذمرهــم  املواطنــني  احتجاجــات  وبرغــم 

واعتراضهــم علــى هــذا االرتفــاع الجنونــي في 

األســعار، فإن وتيرتــه في تصاعــد، ووصل األمر 

لحد خروج النــاس في تظاهــرات وقطع طرقات 

عامــة فــي أكثــر مــن منطقــة بإالقليــم مؤخــرا 

للمطالبــة بتدخل الجهــات الحكوميــة بتخفيض 

أسعار البنزين.

وقــال عضو لجنــة الثــروات الطبيعية فــي برملان 

كردســتان ريبــوار بابكــي لـ"الصباح": إن "ســبب 

ارتفاع سعر البنزين في كردستان يعود ملحدودية 

إنتاج الشــركات العاملة في اإلقليم، وبالتالي فإن 

الكميات املتوفرة ال تغطي احتياجات املواطنني". 

وأشــار إلى أن "حاجــة اإلقليم من مــادة البنزين 

يوميا تصل إلى قرابة خمســة ماليــني و500 ألف 

لتر، لذا فإن هذه الكميــة كبيرة يصعب توفيرها، 

عالوة على ذلك فقد ازداد الطلب على هذه املادة 

ما أدى الى ارتفاع أسعارها".    

وأضاف بابكــي أن "هناك أســبابا فرعية أخرى، 

منها صعود أســعار الخام بسبب الحرب الروسية 

ـ األوكرانيــة، إذ تتــم تغطيــة نفقــات الشــركات 

النفطيــة داخــل اإلقليــم عبــر الكميــات املنتجة 

من النفــط، إلــى جانب ارتفــاع أســعار البنزين 

بســعر  كردســتان  إلــى  يصــل  الــذي   املســتورد 

عالي" .

وذكــر أن "وزارة الثــروات الطبيعيــة تحاول ســد 

حاجــة اإلقليم مــن البنزين بضخ كميــات كبيرة 

منه في األسواق، وكذلك التفاهم مع وزارة النفط 

االتحادية بخصوص هذا املوضوع بغية إيجاد حل 

لهــذه املشــكلة من خــالل توفير كميــات من هذه 

املــادة".  وتابــع أن "الحلــول األخرى لهــذه األزمة 

تتمثــل بمحاولة وزارة الثروات الطبيعية تأســيس 

مصــاف لهــا تنتج كميات مــن البنزيــن، وكذلك 

تخصيــص محطــات وقــود حكوميــة ألصحــاب 

مركبات األجرة والنساء".

ولفت بابكي إلى "إصدار وزارة الثروات الطبيعية 

قــرارا يقضــي بالعمــل بنظــام األرقــام الفردي 

إذ  البنزيــن،  تعبئــة  فــي  للمركبــات  والزوجــي 

ســيجري تطبيقه منذ اليــوم وصاعًدا، وهو نظام 

مؤقت يستمر العمل به لحني إيجاد الحلول الكفيلة 

بمعالجة أزمة نقص الوقود في كردستان" .

قد يصل ســعر املنظومة الشمســية مع 

نصبهــا على ســطح املنزل إلــى أربعة 

ال  أنهــا  إال  دوالر،  وخمســمئة  آالف 

يمكــن أن توفر أكثر مــن 15 أمبيرا في 

أفضــل األحــوال، مــا يتطلــب أجهزة 

مقارنــة  االســتهالك،  قليلــة  منزليــة 

 باألجهــزة املتوفــرة فــي بيــوت أغلــب

العراقيني.

وأطلقت الحكومة مؤخــرا مبادرة عبر 

البنك املركزي إلطالق قروض شــراء 

منظومات الطاقة الشمسية، لكن هذا 

األمــر يبــدو أنه يصطــدم بأســعارها 

العالية وقدرة توليدها التي ال تناســب 

أغلــب املنــازل، التــي تحــوي أجهــزة 

متنوعة تتطلب طاقة كبيرة لتشغيلها.     

وتربــط وزارة البيئــة، نجــاح تجربــة 

املنــازل  فــي  الشمســية  املنظومــات 

قليــة  منزليــة  أجهــزة  باســتيراد 

االســتهالك في ظل ارتفاع نسب الهدر 

في الطاقة الكهربائية حاليا.

وقــال مدير دائــرة التوعيــة واإلعالم 

البيئــي في الوزارة أمير علي الحســون 

املشــكالت  "أهــم  إن  لـ"الصبــاح": 

التــي تعتــرض تنفيذ مشــاريع الطاقة 

فــي  واســع  نطــاق  علــى  املتجــددة 

البــالد، تكمــن باالســتهالك الكبيــر 

للطاقــة مــن قبــل املواطنــني والهــدر 

فــي اســتهالكها، ممــا يتطلــب العمل 

 بسياســة خاصــة الســتيراد األجهــزة

الكهربائية" . 

وأضاف أن "الــوزارة تعمل على إعداد 

خطط ســتراتيجية، إلــى جانب دورها 

بعيــدة  املشــاريع  لتطبيــق  اإلشــرافي 

املتجــددة  بالطاقــة  الخاصــة  املــدى 

التــي من شــأنها توفيــر طاقــة نظيفة 

للمواطنــني تحافظ على امللــف البيئي 

مــن االنبعاثات الغازية واســتخدامات 

الوقــود املتعــددة، إلى جانــب حمالت 

التوعية لترشيد استهالك الكهرباء". 

وأوضــح الحســون أن "انضمام العراق 

التفاقيــة باريس للمناخ تلزمه بتقليص 

اســتخدامات الوقــود وإنتــاج النفــط 

أســوة بــدول العالــم التي وقعــت على 

االتفاقيــة، إذ ســيكون تنفيذهــا علــى 

أرض الواقــع ممتدا إلى العــام 2030، 

مما ســيمهد إلى االتجاه نحو اســتثمار 

املــوارد  لزيــادة  األخضــر  االقتصــاد 

الطبيعية وتعظيمها" . 

وتتفاقم أزمة الطاقة مع فصل الصيف 

الالهــب في البــالد، نتيجة قلــة إنتاج 

الكهربــاء، مــا دفــع العتماد مشــاريع 

النقــص،  لســد  الشمســية  الطاقــة 

منتصــف  النفــط،  وزارة  وقعــت  إذ 

العــام املاضي، مــع شــركة (مصدر) 

اإلماراتيــة علــى أضخــم عقــد لتوليد 

2000 ميغاواط. 

من جانبه، قال خبيــر النفط والطاقة 

املوســوي  صــالح  الدكتــور  املهنــدس 

لـ"الصبــاح": إن "البــالد بحاجــة إلــى 

الوصول إلنتاج 35 ألف ميغاواط لســد 

احتياجاتهــا الكليــة من الطاقة ســواء 

كانت نظيفة أو كهربائية" .

وأشــار إلى أن "ما ينتج حاليــا يبلغ 18 

ألــف ميغــاواط، وهــو ال يســد حاجــة 

البلــد"، الفتا إلى أن "تطبيق املشــاريع 

الخاصــة بالطاقة الشمســية النظيفة 

أمــوال طائلــة وأرضيــة  إلــى  يحتــاج 

اســتثمارية جيــدة ال تتأثــر بالجانــب 

السياسي لتنفيذها بالشكل الذي يلبي 

الطموح" .

وأردف املوسوي أن "النمو السكاني في 

العراق يزداد سنويا ليصل إلى 3 باملئة، 

مما يتطلب زيــادة إنتــاج الطاقة، إلى 

جانب تفعيل الــدور الرقابي والقانوني 

مشــاريع  وتنفيــذ  املتجاوزيــن  علــى 

جديدة تحل أزمة الكهرباء" .
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 مجلس النــواب أمس الســبت بتحقيق 
َ

أخفــق

النصــاب (220 نائبــًا) إلنجــاز االســتحقاق 

الجمهوريــة  رئيــس  بانتخــاب  الدســتوري 

الجديــد، وجــرى تأجيــل الجلســة إلــى يــوم 

األربعاء املقبل، لتعود األمــور إلى املربع األول 

الــذي ابتدأت بــه، في وقت أعــرب فيه رئيس 

الجمهورية برهم صالح عن أسفه ملا آلت إليه 

جلسة املجلس واالنسداد الحاصل بني أقطاب 

العملية السياسية، داعيًا إلى حوار جاد وفاعل 

للخروج من األزمة الراهنة. 

وقــال صالح في بيان: إن ”انعــدام التفاهمات 

الوطنية وعــدم انعقاد جلســة مجلس النواب 

فــي  الدســتورية  االســتحقاقات  الســتكمال 

مواعيدها املحددة هو أمر مؤسف ومثير للقلق 

بعد مرور أكثر من خمســة أشــهر على إجراء 

االنتخابــات املبكرة، حيث إن اســتمرار حالة 

االنسداد السياســي وسط التحديات الجسام 

التي تواجه البلد بات أمرًا غير مقبول». 

نبثق 
ُ
وأضــاف، أن ”مجلس النــواب الجديد امل

عــن االنتخابــات، تقع علــى عاتقه مســؤولية 

استثنائية كونه جاء بعد حراك شعبي وإجماع 

املســارات  بتصحيــح  طالــب 
ُ

ي واســع  وطنــي 

ســتحكمة 
ُ
امل السياســية  األزمــات  وإنهــاء 

 

في البلد ال تكريسها».

وأشــار إلى أن ”القــوى السياســية اليوم أمام 

اختبار وطني حاســم، وأن الظروف العصيبة 

ت بالبلــد والظرف الدقيــق الراهن 
ّ

التي مــر

تاريخيــة  مســؤولية  الجميــع  علــى  ض 
ُ

تفــر

 اســتثنائيًا فــي الخــروج مــن األزمة 
ً
وعمــال

الراهنــة بــروح الوطنية والتكاتف، والشــروع 

فــي تلبيــة االســتحقاقات الوطنيــة بتشــكيل 

قتدرة فاعلــة تحمي مصالــح البلد 
ُ

حكومــة م

عزز ســيادته واســتقالله، وتعمل على تلبية 
ُ

وت
 

تطلعات العراقيني».

وتابع رئيــس الجمهورية: أنه ”من هذا املنطلق 

ندعو جميع األطراف السياســية العراقية إلى 

حوار جاد وفاعل للخــروج من األزمة الراهنة 

بال تهــاون أو تأخير، وتغليــب مصالح العراق 

والعراقيــني واألخــذ فــي االعتبــار الظروف 

والتحديــات  الدوليــة  تغيــرات 
ُ
وامل اإلقليميــة 

الداخليــة املاثلة أمامنــا، وخصوصًا األوضاع 

االقتصادية الخطيرة، والتي تستدعي حرصًا 

على تمتــني الجبهــة الداخليــة ورص الصف 

الوطني في ســبيل الخروج من األزمة الراهنة 

وبما يلبي طموحات املواطنني الذين ينتظرون 

عبرة عن 
ُ

بترقب ونفاد صبر تشــكيل سلطات م

إرادتهم وتطلعاتهم في العيش الكريم الحر».

وكان مجلــس النــواب أخفق أمــس في تحقيق 

انتخــاب  جلســة  إلمضــاء  الثلثــني  نصــاب 

للدائــرة  بيــان  وذكــر  الجمهوريــة،  رئيــس 

اإلعالميــة للمجلس أن رئيــس مجلس النواب 

محمــد الحلبوســي تــرأس الجلســة الرابعــة 

 للســنة التشــريعية األولــى مــن فصلــه األول 

بحضور 202 نائب.

وفي مســتهل الجلســة، أوضح الحلبوســي أن 

”فقــرة انتخاب رئيس الجمهوريــة تحتاج إلى 

نصاب ثلثي عــدد أعضاء املجلس بحســب ما 

أقرته املحكمة االتحادية ونص عليه الدســتور 

بهذا الشأن“، مبينا أن ”عدم تحقيق النصاب 

املطلوب يحتم علينا االستمرار بعقد الجلسات 

لحني تحقق نصاب انتخاب الرئيس».

وفي شــأن آخر، أنهى املجلــس القراءة األولى 

ملشروع قانون (الدعم الطارئ لألمن الغذائي 

ت على عضويــة 12 نائبا 
ّ

والتنميــة)، كما صو

في اللجنة املالية النيابيــة للمضي بإجراءات 

عــدد من التشــريعات، وأعلن رئيــس املجلس  

 تحديــد جلســة يوم األربعــاء املقبــل النتخاب 

رئيس الجمهورية.

ولــم يتمكن تحالف ”إنقاذ وطــن“ الذي يضم 

الكتلــة الصدريــة وتحالف الســيادة والحزب 

الديمقراطــي الكردســتاني من حشــد العدد 

الكافي من النواب والبالغ (220 نائبا) لتمرير 

مرشــحهم لرئاســة الجمهورية، حيــث امتنع 

عن حضور الجلســة نــواب اإلطار التنســيقي 

واالتحاد الوطني الكردســتاني وتحالف عزم 

وعــدد آخر من النواب من كتــل أخرى، وعقد 

املمتنعــون عــن الحضــور اجتماعًا فــي منزل 

رئيــس ائتالف دولــة القانــون نــوري املالكي 

وجمعــوا تواقيع 126 نائبًا فــي قائمة املتغيبني 

عن الجلسة.

ودعــا املالكــي فــي حديــث صحفــي أعقــب 

االجتمــاع، إلى حوار سياســي شــامل لتجاوز 

األزمة السياســية، مؤكدًا أن ”تأجيل انتخاب 

للثلــث  انتصــارًا  يعــد  الجمهوريــة  رئيــس 

 الضامن للعملية السياسية وحقوق محافظات 

الجنوب والوسط».

بدورهــا، قالت رئيســة كتلــة الجيــل الجديد 

ســروة عبــد الواحد فــي حديــث لـ“الصباح“: 

”إننــا ككتلة حضرنا الجلســة إيمانــًا منا بأن 

جلســات مجلس النواب يجــب أن تعقد ويجب 

أن نلتزم باملدد الدســتورية الختيار الرئاسات 

وهــو واجب البرملاني“، مؤكــدة أن لدى كتلتها 

”إرادة كاملــة بغــض النظــر عــن اختــالف 

الحزبني الكرديــني (الديمقراطــي واالتحاد 

الوطنــي) ونحــن نقــرر متى نحضر الجلســة 

ومتى ال نحضر». 

إلــى ذلــك، أوضــح الخبيــر القانونــي حيدر 

الصوفي فــي حديث لـ“الصبــاح“، أن ”تحويل 

جلســة البرملــان املخصصــة الختيــار رئيــس 

الجمهورية إلى جلســة اعتيادية ال تحتوي على 

أي خــرق قانوني، كونها مــن صالحيات هيئة 

الرئاسة وكون الجلســة االعتيادية تحتاج إلى 

163 نائبا والعدد أمس السبت وصل إلى 202». 

وأضاف أن ”الدستور لم يحدد أن تكون هناك 

جلسة خاصة باختيار رئيس الجمهورية وإنما 

الجلسة حددت بقرار من هئية الرئاسة وهذا 

األمر يتغير بموجــب النظام الداخلي للبرملان 

ومن صالحيات رئيس مجلس النواب». 

وتابــع: أن ”املــدة الدســتورية الختيــار رئيس 

ألن  طويلــة  فتــرة  منــذ  انتهــت  الجمهوريــة 

الدســتور حددهــا بعــد 40 يومــا مــن انعقاد 

الجلسة األولى، وحتى قرار املحكمة االتحادية 

بقرار االختيار بفتح باب الترشيح ملرة واحدة 

ألــزم البرملان بفتــرة وجيزة وهــذا األمر قد 

خــرق أيضًا“، مبينــًا أن ”البرملان عليه املضي 

في عقد جلســاته االعتيادية والقيام بواجباته 

مــن إدراج القوانني على جــدول األعمال كما 

حــدث الســبت وقراءتهــا والتصويــت عليهــا 

بصورة طبيعية».

نفذت قطعات الشرطة االتحادية ملكافحة املخدرات 

حملة مباغتة ضد مروجي املواد املخدرة في بغداد ، 

اشتركت فيها  مفارز استخبارات وأمن الكرادة.

وذكــر بيــان صــادر عــن وزارة الداخليــة، أن قوات 

الشــرطة نفذت ممارســات أمنية بنصب سيطرات 

نــؤاس“  أبــو  ”شــارع  منطقتــي  ضمــن  مفاجئــة 

و“البتاويــن“ ببغــداد، وعلى إثرها تمكنــت من إلقاء 

القبض على اثنني من املتهمني بعد العثور بحوزتهما 

علــى 189 غراما من املواد املخــدرة مختلفة األنواع، 

13 أداة تعاط متنوعة، مسدسني. 

وأحيــل املتهمون مــع املــواد املضبوطــة أصوليًا إلى 

الجهــات املختصــة إلكمــال اإلجــراءات القانونيــة 

الالزمة بحقهما.

وفي عمليات منفصلة أخرى ألجهزة وزارة الداخلية، 

تمكنت مفارز مديرية مكافحــة إجرام بغداد مكتب 

مكافحــة إجرام الحرية من إلقاء القبض على متهم 

بالســرقة. وجاءت عملية القبض بعد أن اســتنجدت 

إحــدى املواطنــات بعد قيــام املتهم بســرقتها أثناء 

وجودهــا داخل عجلته نوع النتــرا أجرة، وعلى الفور 

تم القبض على املتهم الذي اعترف بقيامه بســرقة 

مليون دينــار منها، تم عرض املوضــوع على قاضي 

التحقيــق وقرر توقيف املتهم وفــق أحكام املادة 446 

من قانون العقوبات.

فــي حــني تمكنــت مفــارز مكتــب مكافحــة إجرام 

الكاظميــة من القبــض على متهــم بالتزوير، وذلك 

لقيامه بتزوير هوية أحوال مدنية. دونت أقوال املتهم 

باالعتــراف عن جريمــة التزوير وصدقــت قضائيًا 

وفق أحكام املادة 298 /292 من قانون العقوبات. 

كما تمكنت مفارز مكتب مكافحة إجرام الحرية من 

القبــض على متهــم بالتزوير وذلك لقيامــه بتزوير 

عقد زواج صادر مــن محكمة األحوال املدنية. دونت 

أقوال املتهم وتــم توقيفه أصوليًا وفــق أحكام املادة 

294 من قانون العقوبات.

تتجه إدارة معرض النجف األشــرف الدولي، نحو تنظيم معارض 

دوليــة بالقطاعــات التجارية والزراعيــة والصناعيــة والثقافية، 

فيمــا اختتم أمس على أرضه، فعاليات معــرض الرعاية الصحية 

الشامل بمشاركة 60 شركة محلية وأجنبية. 

وقال مســؤول إعالم إدارة املعرض حيدر املوسوي لـ“الصباح“: إن 

”املعرض يســعى دائمًا إلــى إقامة النشــاطات الهادفة إلى تطوير 

القطاعــات االقتصاديــة والخدمية باملحافظة، كاشــفا عن ”رؤية 

مستقبلية لزيادة فعالياته بمختلف القطاعات التجارية والزراعية 

والصناعية والثقافية». 

ونوه بأن ”الطبيعة الســياحية للمحافظــة وتميزها بحركة تجارية 

واقتصادية كبيرة، تشجع على إقامة مثل هكذا نشاطات، إذ يقدر 

عدد الوافدين عليها سنويا بـ20 مليون زائر“، معربا عن ”أمله بأن 

ترفد هــذه املعارض الحركــة االقتصادية في البــالد، بالخبرات 

الالزمة لتطوير القطاعني الحكومي والخاص».

وبني املوســوي ، أنــه ”اختتمت أمس في النجــف، فعاليات معرض 

الرعايــة الصحيــة الشــامل، الذي اســتمر لثالثة أيــام، وعرض 

مختبرات وأجهزة طبية، كما أقام ندوات وورش عمل عدة خاصة 

بالتقنيات الطبية وأجهزتهــا الحديثة، إلطالع العاملني بالقطاع، 

على آخر التطورات عامليا بهذا املجال».

وأشــار إلــى أن ”عــدد شــركات املســتلزمات والتقنيــات الطبية 

التي شــاركت به والذي أقيم على أرض معرض النجف األشــرف 

الدولي، بلغ 60، ومن دول عدة، أبرزها الواليات املتحدة األميركية 

وبريطانيــا والصــني وفرنســا وتركيــا وإيــران ولبنــان، وكذلــك 

مؤسسات صحية محلية من القطاعني العام والخاص».

وتبــرز حــدة تلــك األزمــة بســبب تراجــع 

الخدمــات املصرفية وغياب بطاقات ”الكي 

كارد واملاســتر كارت“ املعمــول بها في بقية 

أنحاء البالد.

وفي واقعة هزت الســليمانية العام املاضي، 

حيــث لقي موظــف متقاعد يبلغ مــن العمر 

75 عاما، حتفه، إثــر وقوفه الطويل في تلك 

الطوابيــر.  وعلــى الرغم من ذلــك تواصل 

املصارف عملية توزيع الرواتب، بشــكل عام 

بطريقة يدوية ال تناســب التطور الكبير في 

عالــم البنوك. وقــال عضو مجلــس النواب 

الســابق عــن محافظــة الســليمانية محمد 

بإمــكان  ”ليــس  إنــه  لـ“الصبــاح“:  كيانــي 

املتقاعديــن في كردســتان الحصــول على 

الكي كارد واملاســتر كارد“، مشــيرا إلى أن 

”أغلب البنوك في كردســتان تعود ملسؤولني 

متنفذين“. 

اعتمــاد  بــال  البنــوك  ”تلــك  أن  وأضــاف 

خارجي ولذلك ال تســتطيع منح املتقاعدين 

بطاقة كي كارد وماستر كارد ”.

ورأى عضــو االتحــاد الوطني الكردســتاني 

ضحــوا  املتقاعديــن  أن“  كاكائــي  غــازي 

بعمارهــم وبــكل مــا يملكــون مــن خبرات 

واختصاصــات لخدمــة هــذا البلــد ومــن 

املفتــرض بحكومــة اإلقليــم أن تؤمــن لهم 

الحيــاة الكريمة بعــد وصولهم إلــی أعمار 

يحتاجون فيها إلى ضمانات كثيرة كالتأمني 

الصحي وإيجاد طريقة سهلة للحصول علی 

الراتــب التقاعدي بشــكل ســلس وال توضع 

أمامهم العراقيل ، إكرامًا ملا قدموه للبلد“.

وأوضــح كاكائــي لـ“الصبــاح“، أن ”حكومة 

اإلقليــم لــم تكن لديهــا الخطــط الناجحة 

والكفيلة والســهلة لخدمة املتقاعدين وحتی 

املوظفني“.

من جهتــه، لفت النائب املســتقل في برملان 

اإلقليم مام قانع إلى أن ”هذا املوضوع يتعلق 

بوزارتي املالية و التخطيط“.

وكشــف عــن ”إضافــة فقــرة فــي قانــون 

اإلصــالح للعــام 2020 املقــر فــي برملــان 

كردســتان، تنص علــى إصــدار بطاقة كي 

كارد و حساب رقمي في املصارف الحكومية 

لجميــع املوظفــني الحكوميــني وليس فقط 

املتقاعديــن، لكن حتى اآلن ليســت في حيز 

التنفيذ“.

واســتدرك بالقول ”ال توجــد جدية من قبل 

حكومة اإلقليم في تنفيذ جميع البنود لذلك 

القانون“.

إلى ذلك، قال مدير دائــرة التقاعد العامة 

رمضــان  اســماعيل  حــازم  اإلقليــم  فــي 

لـ“الصبــاح“: إن املديريــة أجــرت لقــاءات 

مــع شــركات عديدة منها شــركة كــي كارد 

ومنظمة UNDP وشركة سوفت ماكس حيث 

تضمــن العمل دخــول املشــروع اإللكتروني 

واملعلوماتي حيز التنفيذ“.

وأشــار إلى أن ”العمل يتضمن ربط البنوك 

مــع املديريــة العامــة للتقاعد وبقيــة دوائر 

ومؤسســات  اإلقليــم بغيــة تنظيــم رواتــب 

املوظفني واملتقاعدين“.

رجى له 
ُ

ه فاسد وفاشل وال ي
ّ
ول إن النظام السياســّي كل

َ
الق

ل منه فائــدة، قول صحيح لكنــه منقوص. 
ّ

صــالح وال تؤم

 الحقيقة أحيانًا أخطر من الكذب. ونصف الحقيقة 
ُ

نصــف

 نظــام ـ ال يكون 
ّ

 النظــام ـ أي
ّ

اآلخــر في هذا القــول هو أن

 وفاسدًا إال إذا أدير من قبل فاشلني وفاسدين.
ً
فاشال

يختــرع الناس أنصــاف الحقائق عــادة لتبرئة أنفســهم، 

 يطلق الجملــة أعاله ”النظام 
ْ

ن
َ

 مــا يبتغيه م
ُ

وهــذا هو عني

هو الفاسد“.

 نظام هي قيمة املتســلطني 
ّ

 قيمــة كل
ّ

النظــام فاســد، لكن

 منه 
ْ

عليه واملســتفيدين منه. ونظامنا السياســّي لم يستفد

ه 
ّ
ة عوائلهــم ومؤيديهــم“، لكن

ّ
إال بضعــة أشــخاص ”بمعي

ة على شــاكلة األلعــاب الرياضية، 
ّ

م بطريقٍة شــيطاني
ّ

صم

كرة القدم تحديدًا، حيث يشــعر املتفرجون بغبطٍة عظيمة 

ويــرون  توصــف  ال  ومتعــة 

أكثــر  محظوظــني  أنفســهم 

حتى من الالعبني.

ج أقوى من اللعب، 
ّ

متعة التفر

 وأن اللعبــة تحتــوي 
ً

خاصــة

 ما يحبــس األنفاس 
ّ

علــى كل

من ألعــاب خطــرة وأهداف 

بيضــة  ــة: 
ّ

مصيري ملحميــة 

املذهــب  ونصــرة  اإلســالم 

والتصــدي للمؤامــرات التي 

ا مجرد 
ّ
حاك لنــا منذ أن كن

ُ
ت

نياندرتــال في كهف، ولكي ال 

أنســى هناك أيضــًا مقاومة 

وانقياد،  وانبطاح، وممانعــة 

وجيــران مقدســون وجيران 

 الناظرين ويحبس أنفاس املشجعني، 
ّ

مدنســون، وما يســر

 ما يرفع 
ّ

وبجملة واحدة: التشــويق في اللعبة كبير ففيها كل

نســبة األدرينالني؛ ولوال ذلــك الفتضحت اللعبــة ولتركنا 

امللعب.

ون أنصــاف الحقائــق ألن املتعة 
ّ

مشــجعو كرة القــدم يحب

م 
ّ

ــون يشــجعون ناديهم حتى وهــو يقد
ّ
. يظل

ّ
عندهــم أهــم

وا 
ّ

، بل يشــجعونه حينهــا بحماس أكبر ليشــد
ً
أداء هزيــال

من أزر العبيهم الفاشــلني. وإذا خســر ســيحزنون لكنهم 

 في املبــاراة املقبلة ســيكونون معه وهم يعرفــون أنه فريق 

ضعيف فاشل.

الذيــن بلغــوا بالعراق هــذا املبلغ مــا زالوا أقويــاء ـ برغم 

 اللعبة 
ّ

فشــلهم، بل برغــم اعترافهم املتكرر بفشــلهم، ألن

مغريــة والجمهــور يــدرك أن الفريــق فاشــل فاســد لكنه 

(فريقنا) علــى أية حــال، وقضايانا امللحميــة ”كمحاربة 

ي ملؤامراته ونصــرة طوائفنا“ أكبر من أن 
ّ

العالــم والتصد

نلتفت لهذا الفشل.

منذ عشــرين ســنة، اللعبة مليئة باإلثارة، واألدرينالني في 

أعلى مستوياته، والجمهور مستمتع أكثر من الالعبني.

قرطاس

ahmedwadi@hotmail.com
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ِخالل الســنوات األخيــرة عملت الصني 

وروســيا ألجــل تقليــل اعتمادهمــا معًا 

علــى األنظمة الغربية فــي مجاالت املال 

والتكنولوجيا والسوق تحدوهما في ذلك 

رغبة القيادة املتبادلة في البلدين لعزل 

نفســيهما عن تجبــر االقتصــاد الغربي 

وسطوته. 

بالواليــات  املشــترك  االرتيــاب  هــذا 

املتحــدة وحلفائهــا عمــق االرتباطــات 

االقتصاديــة بــني الدولتــني وجعــل من 

الصــني أكبر شــريك تجــاري لروســيا 

بشــوط بعيد، واليوم يستطيع الصينيون 

أن يكونوا حبل االنقاذ للرئيس الروســي 

”فالديميــر بوتــني“ وهو فــي عزلته عن 

طريــق ثلم حدة العقوبــات الغربية التي 

فرضت عليه جراء غزوه أوكرانيا.

رغم االدعــاء بالحياد بقيت الصني على 

ميلهــا إلى جانب الكرملــني ومعارضتها 

للعقوبــات وأعلنت بصراحة أنها ســوف 

تســتمر في تجارتها مع روسيا كاملعتاد، 

لكن تبقى هناك أســئلة تحوم حول مدى 

قــدرة األنظمــة الصينية علــى تخفيف 

ثقــل الضربات التي تســددها العقوبات 

الغربية واملدى الذي يمكن أن تذهب إليه 

بكني في مساعدة شريكها االقتصادي.

كثير من األســواق والخدمات واألنظمة 

التــي أوصــدت منافذهــا بوجه روســيا 

لها بدائــل صينية، لكن هــذه الخيارات 

البديلة تبقى قاصرة في معظم األحيان 

الغربيــة،  بنظيراتهــا  مقارنتهــا  عنــد 

كمــا أن عليهــا تخطــي معوقــات عملية 

وسياســية قاهرة قبــل أن تصلح كبدائل 

فاعلة لألنظمة العاملية.

كذلك قد تتردد الشــركات واملؤسســات 

الصينية قبــل أن تتدخل خشــية فقدان 

إجازة الدخول إلى األسواق العاملية التي 

تعتبر من وجهة نظرها مصادر لألعمال 

أهم كثيرًا من روسيا.

يقــول املحللــون فــي شــركة ”غافيــكال 

دراغونومكــس“ لألبحــاث: ”من املرجح 

أن لــدى الحكومــة الصينيــة رغبــة في 

مســاعدة روســيا، لكنها رغــم ذلك لن 

يمكنها حماية شــركاتها مــن العقوبات 

املعقــدة التــي يمكــن أن تصيبهــا جراء 

خرق العقوبات.“

نســتعرض أدناه بعض البدائل الصينية 

التي قد تلجأ إليها روســيا للتعويض عن 

الخدمــات املاليــة والتكنولوجيــا التــي 

ستحرم منها.

بدأت املصــارف الروســية بالتحول إلى 

نظــام ”يونيــون بــاي“ الصينــي كبديل 

لنظامــي ”فيزا“ و“ماســتركارد“ اللذين 

علقــا عملياتهما هناك. وتقــول ”يونيون 

بــاي“: إن 90 باملئة مــن مكائن الصراف 

عمــل  مــع  تتوافــق  روســيا  فــي  اآللــي 

بطاقاتهــا التي صدرت منها في روســيا 

نحــو 3 ماليني بطاقة حتــى العام 2021. 

وفي األيام األخيرة أعلنت بنوك عديدة 

أنها ستســتعمل الخدمــة الصينية، كما 

منــح بعضهــا زبائنــه منفــذًا فوريًا عن 

طريــق بطاقات افتراضيــة تمكنهم من 

الوصول إلى مدخراتهم.

نظرًا لســعة انتشــار ”يونيون باي“ ويسر 

التعامــل معه عامليًا لن تواجه ســوى قلة 

قليلة من حملة البطاقات الروس صعوبة 

في ســحب أو إيداع األمــوال عند تحول 

مصارفهم إلى نظام الدفع الصيني. بيد 

أن الزخــم املفاجئ مــن الزبائن الجدد 

سيشكل تحديًا لـ“يونيون باي“ التي تبقى 

من حيث األســاس مزود خدمة للزبائن 

الصينيني.

األمــر األشــد إلحاحــًا بالنســبة لبعض 

البنوك الروســية هو عزلتهــا عن نظام 

املعــروف  املاليــة  املعلومــات  تبــادل 

البديــل  ”ســوفت“.  باســم  اختصــارًا 

الصينــي لهذا النظــام هو نظــام عابر 

للحــدود يطلــق عليــه اختصــارًا اســم 

”ِكبس“، وقد أطلق في العام 2015 لجعله 

منصــة انطالق أساســية ملســاعي بكني 

الهادفــة لتدويل عملتها اليــوان وتحدي 

هيمنة الدوالر على األسواق العاملية.

يمتلــك نظــام املقاصــة ”ِكبــس“، الذي 

يســتخدم اليــوان كعملة تســعير، قدرة 

التواصل مع النســخة الروسية أو توسيع 

ببســاطة  فــي روســيا  شــبكة شــركائه 

 
ً

 عن نظام ”ســوفت“ قابال
ً

لجعلها بديال

للتطبيق.

بيــد أن ”ِكبس“ أصغــر ســعة بكثير، إذ 

ال يزيد حجم شــبكته على عشــر شــبكة 

”ســوفت“ املؤلفة مــن 11 ألف مؤسســة 

مالية، وفي روســيا ال يوجد ســوى مركز 

مقاصــة واحــد لـــ ”ِكبــس“ لــذا يتحتم 

إجراء الصفقــات التي تســتخدم نظام 

التبادل املذكور باليــوان الصيني، وهذا 

أمر له عيوبه بسبب الضوابط الصارمة 

التي تفرضها بكني علــى رؤوس األموال 

وتحــول دون إخــراج العملــة من الصني 

بمبالغ كبيرة.

اســتخدام نظام ”ِكبس“ فــي التعامالت 

املالية مع املصارف الروســية سيكشــف 

العقوبــات  أمــام  الصينيــة  املصــارف 

األميركية.

تصلــح الصني أيضــًا ألن تصبــح مزود 

نقد حيويا ملوسكو من خالل احتياطيات 

روســيا مــن العمــالت األجنبيــة، حيث 

تميل بعض الدول لالحتفاظ بأصول من 

العمالت األجنبية فــي الخارج للحفاظ 

على قدرتها الشــرائية في حالة تعرض 

عمالتها النهيار ســريع في قيمتها، كما 

حــدث االن للروبل. معظم هــذه األموال 

املودعــة لروســيا فــي الخــارج جمدتها 

الــدول الغربيــة، بيد أن هنــاك نحو 13 

باملئة من احتياطيات العملة 

األجنبيــة الروســية، أي مــا يقــدر بـ 77 

مليار دوالر، مودعة بأصول صينية منذ 

شــهر حزيران وفقًا ألحــدث األرقام في 

سجالت ”بنك روسيا“.

تقلــص املنافــذ أمــام عمالقــة الطاقة 

الروس للوصول إلى أوروبا بهذا الشــكل 

الجسيم حفزهم على توسيع حضورهم 

في الصني، فمــن املعلوم أن خط أنابيب 

”نورد ســتريم 2“ الــذي كان مخططًا له 

أن ينقــل 55 مليار متر مكعــب من الغاز 

الطبيعــي ســنويًا قــد أرجــئ العمــل به 

بسبب العقوبات.

وجــد عمالق الغاز الروســي ”غازبروم“ 

أن أفضل اآلمــال أمامــه لتعويض ذلك 

الطلب هو مشروع ”طاقة سيبريا1-“ وهو 

خط أنابيب روسي صيني باشر التسليم 

فــي العــام 2019. بيــد أن هذا املشــروع 

أدنى ســعة بكثير كمــا أنه ال يــزال على 

مبعــدة عام علــى األقل عن بلــوغ طاقته 

القصوى، وهي 38 مليــار متر مكعب في 

الســنة. تجدر اإلشارة إلى أن خط ”نورد 

ستريم 1“ لوحده قد تمكن من تسليم 59 

مليار متر مكعب من الغاز إلى أوروبا في 

العام 2021.

على مسار خفض اعتمادها على الفحم 

قبل حلول العــام 2030 يتوقع من الصني 

أن تتجــه لالعتمــاد بدرجــة أكبــر على 

الغاز، و“غازبروم“ تملــك خطي أنابيب 

إضافيني إلى الصني، أولهما على وشك 

أن يبدأ العمل بإنشــائه قريبًا والثاني ال 

يــزال قيد البحــث، هــذان الخطان معًا 

ســيضيفان على مدى الســنوات املقبلة 

نحــو 70 مليــون متــر مكعــب الى ســعة 

الواردات السنوية.

من املحتمــل أيضًا أن تلجــأ الصني إلى 

شــراء مزيد من النفط الروســي، الذي 

شــكل ما يقارب نصف قيمة الصادرات 

الروسية إلى الصني في العام 2021. 

عندما زار بوتني بكني في شــهر شــباط 

املاضــي أعلن عمــالق النفط الروســي 

”روزنفت“ عن صفقة أمدها 10 سنوات 

لتزويــد الصني بـــ 100 مليــون طن من 

النفط عبر كازاخستان.

بيد أن لدى بكني رغبة شــديدة أيضًا في 

إعطاء األولوية إلنتاجها الذاتي وتحسني 

أمن الطاقة لديها، لذا شهد العام 2021 

انخفاضــًا في واردات البلــد من النفط 

ألول مــرة على مــدى 20 عامًا وكان مرد 

ذلــك جزئيــًا هو ارتفــاع حجــم اإلنتاج 

الداخلي. 

يقــول ”مايــكل ميــدن“ رئيــس برنامــج 

الصني في معهد أوكســفورد لدراســات 

الطاقــة: إن براميل النفــط الرخيص ال 

تزال تجد لها محطًا في الصني، وما دام 

األمــر كذلك فــال داعي للعجلــة بتغيير 

الوضع في وقت التهاب األسعار. يضيف 

املخــزون  مســتويات  تــزال  ”ال  ميــدن: 

االجمالي االن أعلى من مستويات العام 

2019، وهــذا يوفر للصني منطقة عازلة 

واقية.“

بعد انقطاعها عــن التكنولوجيا الغربية 

وخدمــات االنترنــت قــد تجــد روســيا 

نفســها مضطــرة لالعتمــاد أكثــر على 

أيضــًا  وهنــا  الصينيــة،  التكنولوجيــا 

الثانويــة  العقوبــات  تهديــد  ســيضع 

الشركات الصينية في موقف شائك.

تتعرض أعمال شركة ”هواوي“ الصينية 

لضغــوط  حاليــًا  روســيا  فــي  العاملــة 

أشــد نظرًا لتوقــف مــزودي االتصاالت 

األوروبيــني ”إيركســون“ و“نوكيــا“ عــن 

إيصــال الخدمة إلى الســوق الروســية، 

والقطــع  املعــدات  منتجــي  أن  حيــث 

التكنولوجية التي تشــكل العمود الفقري 

لعمــل االنترنــت ال يتعدون حفنــة قليلة 

فقــط مــن الشــركات. فمــا لــم ترفــع 

العقوبات قريبًا قد تجد روســيا نفســها 

محتاجة للعون من شركات مثل ”هواوي“ 

أو ”زي تي إي“ الصينيتني للحصول على 

بدائل تديم بها عمل اإلنترنت لديها.

إلــى  االنترنــت  بشــبكات  االنتقــال 

التكنولوجيــا الصينيــة لن يكون يســيرًا 

مباشــرًا كما أنــه لن يكون زهيــد الثمن 

ألن ”هــواوي“ وســواها مــن الشــركات 

تناضل بقوة ملواكبة الشــركات األوروبية 

وحضورهــا الراســخ في عالــم الهاتف 

املحمــول فــي روســيا، بيــد أن وصــول 

”الجيــل الخامــس“، ومــا يصاحبه من 

متنفســًا  أوجــد  واملتطلبــات،  املعــدات 

حيث أطلقــت ”هواوي“ شــبكة تجريبية 

لخدماتهــا عالية الســرعة في موســكو 

بالتعــاون مع مشــغل الهواتــف املحمولة 

الروسي ”أم تي أس“.

من الواضح أن الفراغــات املتخلفة عن 

انســحاب شــركات التكنولوجيا الغربية 

التــي ســيكون بوســع الصــني تغطيتهــا 

االلكترونيــات  ســاحة  هــي  بســهولة 

”أبــل“  اســمي  فغيــاب  االســتهالكية. 

و“سامســونغ“، اللذين تشــكل حصتهما 

معًا 45 باملئة من السوق الروسية، يمكن 

أن تغطيــه شــركات صناعــة الهواتــف 

و“أونــور“  ”زايومــي“  مثــل  الصينيــة 

و“ريالم“. أما عالمتــا ”أتش بي“ و“ديل“ 

فمــن املمكن أن تســد فراغهمــا عالمة 

”لينوفــو“ التي تعد من أعلــى العالمات 

التجارية مبيعًا في روسيا.

”فايننشــيال  لصحيفــة  تقريــرًا  لكــن 

تايمــز“ أفــاد بــأن إرســاليات الهواتف 

الذكية الصينية إلى روسيا قد انخفضت 

منذ بدء الغزو نظرًا لتخفيف الشــركات 

ظهورهــا تحــت الضــوء في ظــل انهيار 

قيمة الروبل واالرتباك الذي تشهده بيئة 

األعمال.

مــن املحتمل أيضــًا أن تبدي الشــركات 

توفيــر  ازاء  أشــد  تــرددًا  الصينيــة 

أشــباه  مثــل  الحساســة،  التكنولوجيــا 

املوصالت املتقدمة، التي يعتمد إنتاجها 

بشــكل كامل تقريبــًا علــى التكنولوجيا 

واملعــدات األميركيــة مخافــة أن تفقــد 

 على اقتناء تلك 
ً

قدرتها املحــدودة أصال

املعدات األساســية املهمة مــن الواليات 

املتحدة.

يقــول ”مارتن شــورزيمبا“، وهــو زميل 

باحث مــن ”معهد بيترســون لالقتصاد 

الدولــي“: ”معظــم املؤسســات الصينية 

الكبيــرة لن ترغــب في ركــوب مجازفة 

الوقوع تحت طائلة العقوبات األميركية، 

لذا فإن خــرق العقوبات ســترتكبه على 

األرجــح املؤسســات الصغيــرة التــي ال 

تملــك الكثيــر كــي تخســره، لــذا يبدو 

أن موقــف الصــني بشــكل عام ســيكون 

االستجابة رغم إبداء التذمر والشكوى.“
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 الرئيس األوكرانــي، فالديمير زيلينســكي 
َ

طالــب

املجتمــع الدولي باملزيد من الجهــود إلعادة األمن 

واالســتقرار للعالم، فيما أعلنت موسكو عن حقها 

في استخدام السالح النووي في حال تعرضها إلى 

خطر وجودي.

وقال فالديمير زيلينسكي في كلمة له خالل منتدى 

الدوحة بنســخته الـ 20، أمس السبت، «نحتاج إلى 

إصالحــات حقيقيــة باملنظمات الدوليــة لضمان 

أال تقــوم الدول الكبرى بأعمــال عداونية ضد دول 

أخرى». كما طالب زيلينسكي الدول املنتجة للطاقة 

بزيــادة إنتاجهــا لضمــان ”عــدم احتكار روســيا 

لإلنتــاج“، على حد قوله، مضيفــا: ”أدعو إلى ضخ 

مصادر الطاقة املختلفة للحد من هيمنة روسيا».

واعتبــر الرئيــس األوكرانــي أن ”علينــا مواجهــة 

احتمــال أزمة غذائية“ بســبب الحرب فــي بالده. 

واعتبر زيلينســنكي أن ”روســيا تســتهدف مدنيني 

في ماريوبول، وتمنع دخول املساعدات“، مدعيا أن 

”موسكو تهدد بالده باألسلحة النووية».

تجدر اإلشــارة إلى أن وزارة الدفاع الروسية أكدت 

أن قواتها فتحت يوم 24 آذار 10 ممرات إنســانية، 

وافقــت أوكرانيا على 3 منها واقترحت 12 مســارا 

إضافيا على محاور كييف وتشــيرنيغوف وســومي 

وخاركــوف وماريوبــول، نصفهــا باتجــاه روســيا 

والنصف اآلخر باتجاه األراضي األوكرانية.

وأشارت إلى أن السلطات الروسية أعدت أكثر من 

22 ألف طن من املســاعدات اإلنســانية إلرســالها 

إلــى أوكرانيا ومنذ 2 آذار تم إيصال 4933 طنا من 

املساعدات.

فــي غضون ذلــك، قــال دميتري مدفيديــف نائب 

رئيس مجلس األمن الروســي، في حديث صحفي: 

إنــه توجد عــدة حاالت تملــك خاللها روســيا حق 

استخدام األسلحة النووية.

وذكــر مدفيديف أنه تم ســرد كل هذه الحاالت في 

وثيقــة خاصة بذلــك، وهذا يدل على عــزم الدولة 

علــى الدفاع عــن ســيادتها، ولكــن مع ذلــك، في 

املواقف الصعبــة، تكون املفاوضات هــي الطريقة 

األفضــل واألصــح.  وأضــاف مدفيديــف: ”هــذه 

الحاالت موضحــة في وثيقة تم إقرارها بمرســوم 

رئاســي، وهذا يدل على تصميمنا على الدفاع عن 

اســتقالل وســيادة بالدنا، وعدم إعطاء أي ســبب 

للشــك حتى ولو طفيف في أننا على اســتعداد للرد 

بشكل الئق على أي تعد على بالدنا وعلى استقاللها 

وعلى النهج الذي تسلكه».

وســرد مدفيديف هذه الحاالت: ”األولى بينها، هو 

تعــرض روســيا لضربــة صاروخية مع اســتخدام 

هــي  الثانيــة  الحالــة  النــووي.  التدميــر  وســائل 

اســتخدام مختلــف األســلحة النووية ضد روســيا 

أو حلفائهــا. الحالة الثالثة هــي التعدي على البنية 

التحتية الحيوية، مما يؤدى إلى شــل نشــاط قوات 

الردع النووي الروسية. والحالة الرابعة هي عندما 

يتم تنفيذ عمل عدواني ضد روسيا أو حلفائها، مما 

يــؤدى إلى تهديد وجــود البالد ذاتهــا، حتى بدون 

استخدام األســلحة النووية، أي باستخدام أسلحة 

تقليديــة“. وفي ســياق متصل، قالــت وزارة الدفاع 

الروســية، في بيان: إن الجيش الروســي تمكن من 

الســيطرة على مركز قيادة عسكري أوكراني تحت 

األرض محمــي ومحصن، يقع فــي بلدة نيكواليفكا 

بضواحي كييف.

وذكــر البيان، أن 61 عســكريا أوكرانيــا، كانوا في 

املركــز، استســلموا طوعا، وأكثر مــن نصفهم من 

كبار الضباط في القوات املسلحة األوكرانية.

وألقى العســكريون األوكرانيون، أســلحتهم بشكل 

جماعي بســبب النقص الحاد في العتاد والذخيرة 

والطعام.

إلى ذلك، شارك الرئيس األميركي جو بايدن أمس 

الســبت في وارســو في لقاء بني وزيــري الخارجية 

والدفــاع األميركيــني أنتوني بلينكن ولويد أوســنت 

ونظيريهمــا األوكرانيــني، علــى مــا أعلــن البيــت 

األبيض.

ووصــل بايدن إلى بولنــدا أمــس األول الجمعة في 

ختام سلسلة من االجتماعات الدولية في بروكسل، 

والتقى أمس جنودا أميركيني متمركزين في جنوب 

شرق بولندا.

كل  لتقديــم  اســتعدادها  طهــران   
ْ

أكــدت  

أوجه الدعم للبنان لتجــاوز أزمته الراهنة، 

حيــث قدمــت للجانــب اللبنانــي اقتراحــا 

بإنشــاء معملــي توليــد كهربــاء فــي جنوب 

 لبنــان بالغاز اإليراني، 
ّ

وشــمال البالد، ومد

جــاء ذلــك بعــد لقــاءات وزيــر الخارجيــة 

اإليرانيــة، حســني أميــر عبــد اللهيــان مع 

والتــي  بيــروت  فــي  اللبنانيــني  املســؤولني 

جها قبل ظهر أمس الســبت بلقاء الرئيس 
ّ

تو
 

اللبناني ميشيل عون. 

د عبــد اللهيان خــالل لقائــه الرئيس 
ّ

 وجــد

عــون تأكيد إيران الوقوف مــع لبنان لتقديم 

مــا يحتاجه من أشــكال الدعم فــي مختلف 

تفاصيــل  تنــاول  بأنــه  وذكــر  القطاعــات، 

هذا الدعــم مع املســؤولني الذيــن التقاهم 

ما رئيــس الحكومــة نجيــب ميقاتي، 
ّ

وال ســي

وأبرزها توفير مادة القمح وغيرها من املواد 

الغذائية الضرورية، واقترح عقد اجتماعات 

ثنائيــة بني الوزراء املعنيني فــي كال البلدين 

للبحث في التفاصيل وآليات العمل. 

وعــرض الوزيــر اإليرانــي - وفقًا ملــا أوردته 

الوكالــة الخبرية الرســمية فــي بيروت-“ما 

آلت إليــه املحادثات بني بالده والســعودية، 

واملفاوضات في فيينا ومواقف الدول املعنية 

 هذه املحادثات 
ّ

منها، معربًا عن تفاؤلــه بأن

ســتؤدي إلى نتائــج إيجابية فــي وقت قريب. 

 التطــورات العســكرية بــني 
ّ

ولفــت إلــى أن

موســكو وكييف ألقت بثقلها على املفاوضات 

كمــا على األوضاع فــي دول العالــم. كذلك، 

أطلع عبــد اللهيان الرئيس عــون على نتائج 

زيارته لسوريا».

الرئيس اللبناني بدوره أعــرب لعبد اللهيان 

املفاوضــات  بمســار  لبنــان  ترحيــب  عــن 

 لبنان 
ّ

اإليجابــي في فيينا مشــددًا علــى  أن

ر  في املفاوضــات يفضي 
ّ

 أي تطــو
ّ

يعتبــر أن

ــل إلى اتفاق نهائي بني إيران وأميركا  
ّ

للتوص

ستكون له انعكاسات إيجابية على االستقرار 

والســالم في العالم، وكان وزيــر الخارجية 

 
ّ

اإليراني قد ذكر أمــس األول في بيروت، أن

”إيران مستعدة لتقديم أوجه املساعدة كافة 

للبنان  وشــعبه، لتجاوز هذه األزمة الصعبة، 

ونحن قدمنا اقتراحات للمسؤولني اللبنانيني 

بإنشــاء معملي طاقة في الجنوب والشمال، 

 لبنــان بالغــاز اإليراني“، مشــيرًا إلى 
ّ

ومــد

”أننا أبلغنا أصدقاءنا فــي لبنان أن الجانب 

األميركي لن يساعدهم ولن يسمح لآلخرين 

بمســاعدتهم، ورئيــس الحكومــة اللبنانيــة  

نجيــب ميقاتي  رحــب بأفكارنا للمســاعدة، 

لكن بخصوص التوقيت قال إن األمر مرتبط 

باالتفاق النووي ”.

أفادت  وسائل إعالم سعودية، أمس السبت، بأن فرق اإلطفاء نجحت في إخماد حرائق في بعض خزانات منشأة نفطية تابعة ألرامكو 
في جدة بعد استهدافها بهجمات حوثية.

أ ف ب

 عاملٌي قد يضع اقتصاديات 
ٌ

 باالنهياِر، وثمة تضخم
ٌ
هدد

ُ
النمو العاملي م

الدول أمام مشكالت ال حدود لخطورتها ورعبها، وحني تكون الحروب 

هــي مصــدر هــذه األخطــار، والتحــدي األول لبرامج النمو والســلم 

العاملي، فإن التورط فيها سياســيا وعسكريا، سيكون نوعا من العبث، 

وانجرارا إلى خيارات معقدة من الصعب السيطرة عليها. 

األرقــام  التي تقدمهــا املنظمات الدولية عن زيادات كبيرة في نســب 

الفقر وســوء التغذية، وارتفاع في أعداد الالجئــني، وتضخم ملظاهر 

الفشــل االقتصادي تكشــف عن طبيعة تلك التهديدات، وعن تأثيرها 

فــي مســارات الحفــاظ على األمــن الغذائــي، واألمن السياســي في 

العالم، مثلما تكشــف عن طابعها العنفي كمظهر من مظاهر التعسف 

الواليــات  تحــاول  الــذي  العوملــي، 

املتحدة والغرب فرضــه على العالم 

فــي مرحلة ما بعد الحــرب الباردة، 

وباتجاٍه يقطــع الطريق علــى إعادة 

فــي  القطبيــة  الثنائيــات  إنتــاج 

السياسة الدولية.

الحرب فــي أوكرانيا، ليســت بعيدة 

عــن تاريــخ الصراعــات السياســية 

وال  واالقتصاديــة،  والعســكرية 

شــرق  علــى  الهيمنــة  عقــدة  عــن 

أوروبــا، فضال عن كونهــا جزءًا من 

”مهيمنــات“ ثقافــات العقل الغربي، 

ومــن رهاناتــه فــي الســيطرة على 

مــا  إذ  العاملــي،  التعايــش  فرضيــة 

زال هــذا العقــل يؤمــن بأطروحــات ”نهايــة التاريخ“ التــي حاول من 

خاللها فوكوياما تســويغ أدلجة الهيمنة، وإخضــاع العالم إلى قدرية 

آيديولوجية محددة تقودها العوملة األميركية.

إن الســيطرة علــى أســواق الطاقة، وحقــول الغذاء تمثل خيــارا آخر 

لتلك الهيمنة، ولفرض أطروحتي ”االســتحواذ واالســتهالك“ كجزء 

من ســتراتيجيات النظام العاملي الذي تملك شركاته العابرة للقارات 

تقانات اإلنتاج واإلرسال واإلشــباع واإلخضاع، وهي تمثالت لشمولية 

الرأسمالية، وإلجراءاتها في السيطرة على الجغرافيا واملعابر املائية 

ومصادر الطبيعة، واحتكار إدارة السياسات املؤدية إليها.

حرب الغاز، والقمح، واألسلحة هي حرب لألسواق، ولالدلجات، مثلما 

هــي حرب ضديــة للنمو العاملي، فضــال عن كونها تمظهــرا لثقافوية 

القــوة املســلحة بالــرؤوس النوويــة، والقابلــة ألن تتحول إلــى تهديٍد 

صــاب ذاكرة الهيمنات 
ُ

مســتمر القتصاديات الدول التي تعاني من ع

التاريخية، سياســيا واقتصاديا وأمنيا، ومــن أعراض التضخم الذي 

سيهدد العالم بالعطالة والجوع والفقر والبرد.

{ }



انتاج  مشروع  صاحب  مهدي  إبراهيم  أحمد 

تهدد  باتت  ”األعـــالف  إن  ــال:  ق املــائــدة  بيض 

مستقبل مشاريع الدواجن في البالد، إذ ارتفعت 

أسعارها الى مستويات ال تناسب واقع االستمرار 

املالية  عوائدها  تراجعت  التي  املشاريع  هذه  في 

الجملة  أســواق  وباتت  متدنية،  مستويات  الى 

تشهد تكدسا في املنتج املحلي من بيض املائدة، 

ظل  في  لنا،  مجهولة  تكون  تكاد  األسباب  وهنا 

منع دخول املستورد من هذه املواد“.

ة
َّ

تأثيرات سلبي

عرض  في  يتمثل  الخطر  ــر  ”األم أن  ــاف  وأض

الى  للبيع  املنتجة  الدواجن  املشاريع  من  العديد 

املجازر، وهنا يجب أن تكون للجميع وقفة جادة 

الجهات  تكون  وأن  املشاريع،  هذه  على  للحفاظ 

التي  املشاريع  هذه  دعم  في  جادة  العالقة  ذات 

لألسواق  التوجه  عن  وتغني  للبالد  ثــروة  تعد 

الذي  املائدة  بيض  استيراد  أجل  من  الدولية 

املواصفات،  دون  من  املحلية  أسواقنا  يصل 

الوطني  االقتصاد  على  سلبية  تأثيرات  ويحمل 

رغم  الغير  على  االعتماد  مرحلة  الى  بنا  ويعود 

توفر مقومات نجاح هذه املشاريع“.

ة
َّ

القيمة الغذائي

ياسر  املائدة  بيض  دواجن  مشروع  صاحب  أما 

الى  الحاجة  بأمس  ”العراق  إن  قــال:  التميمي 

على  للحفاظ  املحلية  األسواق  في  توازن  سياسة 

في  سيما  ال  واملستهلك،  املنتج  تناسب  أسعار 

بإنتاج  املتخصصة  الحيوانية  الثروة  مشاريع 

الغذائية  القيمة  وذات  الطازج  املائدة  بيض 

الكاملة، ال سيما أن العراق خالل الفترة املاضية 

و املهم  املفصل  هــذا  في  مقبوال  توسعا   شهد 

الحيوي. 

وأشار إلى أن ”املواطن العراقي بات يفضل بيض 

املائدة املحلي، وهذا األمر يعد أحد األسباب التي 

قادت الى التوسع بهذه املشاريع، وحركت السوق 

املحلية، إذ وفرت فرص عمل مباشرة داخل هذه 

املشاريع لشريحة واسعة من الشباب، كما عملت 

الساندة  القطاعات  في  عمل  فرص  توفير  على 

وفي داخل سوق عرض هذا املنتج املهم“. 

ة
َّ

األسواق املحلي

علي  مهدي  االقتصادي  بالشأن  املختص  وشدد 

ملشاريع  حقيقي  الدعم  تقديم  ــرورة  ”ض على 

على  املــائــدة  لبيض  املنتجة  الــدواجــن  تربية 

اختالفها وأحجامها، من خالل توفير األعالف 

صنع  عملية  فــي  الــداخــلــة  ــة  ــي األول ـــواد  امل او 

”هذه  أن  إلى  الفتا  مناسبة“،  بأسعار  األعالف 

الخطوة من شأنها أن توفر األعالف، كما تدعم 

بأسعار  األعالف  من  بحاجتها  املحلية  األسواق 

ومن  العراقية،  األسرة  وحاجة  تتناغم  مناسبة 

في  مهما  انتاجيا  مفصال  دعمنا  قد  نكون  هنا 

الوطني  لالقتصاد  جليلة  خدمات  يقدم  العراق 

 واألسرة التي تعد هذه املادة مهمة لها في الحياة 

اليومية».

دخول املستورد 

 
ّ

املختص بالشأن االقتصادي عدنان الربيعي بني

أن ”حماية املنتج الوطني أهم خطوات النهوض 

الوطني،  باألمن  يتعلق  أمر  وهذا  االقتصادي، 

من  الجميع  جهود  تتكاتف  أن  يجب  هنا  ومــن  

أجل منع دخول البضائع املحظورة الى األسواق 

عمل  لواقع  متابعة  األمــر  يتطلب  إذ  املحلية، 

تعرض  التي  البضائع  ومعرفة  املحلية  األسواق 

املستورد  دخل  وكيف  مستوردة،  أو  كانت  محلية 

ولفت  حزم».  بكل  األمر  مع  والتعامل  أين،  ومن 

الى أن ”بيض املائدة بأمس الحاجة الى التعامل 

العاملية  األســواق  تعرض  إذ  شديد،  بحذر  معه 

شحنات من هذه املادة غير صالحة لالستهالك 

البشري على أنها صالحة لالستهالك، وبأسعار 

ومنها  عليها  طلب  ــود  وج لعدم  جــدا  متدنية 

يعرض بسعر ٨ دوالرات للكارتون الواحد وتغيير 

املختلفة  الدول  دخول  مع  املنتجات  هذه  مناشئ 

من  نحذر  أن  يجب  وهنا  تصديرها،  تعاود  ثم 

املحلية  ـــواق  األس الــى  املـــواد  هــذه  مثل  ــول   دخ

العراقية».

مليون دينار 

املحلية  املــشــاريــع  ــم  دع ”حتمية  على  وشـــدد 

لها  ــالف  األع وتوفير  املــائــدة،  لبيض  املنتجة 

لصناعة  األولية  املواد  توفير  أو  مدعومة  بأسعار 

األعالف بشكل يسير وبأسعار مناسبة الستمرار 

من  الواحد  الطن  سعر  وصل  إذ  الصناعة،  هذه 

األعالف الى مليون دينار بعد أن كان ال يتجاوز 

في  الفرق  وهذا  الكمية،  لذات  دينار  ألف   600

املشاريع،  من  النوع  هذا  مستقبل  يهدد  التكلفة 

الصعداء،  املشاريع  هذه  أصحاب  س 
ّ
تنف أن  بعد 

ولكن جاءت الرياح بما ال تشتهي السفن». وأكد ان 

”الحل األمثل للحفاظ على هذه الثروة، يكمن في 

التعاون الجاد بني الجهات ذات الشأن وأصحاب 

تؤمن  مشتركة  عمل  آلية  على  لالتفاق  املشاريع 

منتجاتها  وعـــرض  املــشــاريــع  ــذه  ه اســتــمــرار 

العراقية،  األســـرة  تناسب  تنافسية  بأسعار 

آن  في  واألســرة  الوطني  املنتج  تدعم   وبذلك 

واحد».

 بغداد: عماد االمارة 
 

على  االقـــتـــصـــادي  بـــالـــشـــأن  ــان  ــص ــت ــخ م شــــدد   

ـــارات االقــتــصــاد وحــفــظــهــا،  ـــس ــة م ــاي ــم حــتــمــيــة ح

تربك الــتــي  الــتــالعــب  أشــكــال  جميع  عــن  ــعــادهــا   وإب

 األداء.  

بمكافحة  الخاصة  القوانني  تفعيل  يتطلب  الذي  األمر 

الحدودية  املنافذ  على  والسيطرة  األموال  غسيل  جرائم 

الحكومية  االستخبارية  الجهود  وتفعيل  عــام  بشكل 

والشعبية ملراقبة األعمال غير الشرعية، من خالل إنشاء 

باختصار  ــود  األس االقتصاد  ويعني   . ــذار  االن ات 
ّ

مجس

تجنب  فيها  يتم  التي  التجارية  التعامالت  من  مجموعة 

 
ٌ

جزء وهو  التجارية،  والتشريعات  الضريبية  القوانني  كل 

يدخل  ال  والذي  القانوني  غير  االقتصادي  النشاط  من 

ضمن أرقام الناتج املحلي ويقوم بممارسته مجموعة من 

 األفراد أو الكيانات أو املؤسسات بعيدًا عن قوانني الدولة 

وسيطرتها.

غسل األموال

”من  إنه  العيساوي،  الكريم  عبد  الدكتور  األكاديمي  قال 

العديد  في  الخبراء  من  الدقيق  االهتمام  الــضــروري 

األسود  االقتصاد  تنامي  حقيقة  في  التخصصات  من 

من  بد  ال  والتحليل  التقدير  عمليات  تنجح  وحتى  الخفي 

إيجاد  من  األســود  االقتصاد  به  يسهم  ملعيار  خضوعها 

االقتصاد  معالجات  أهــم  مــن  وأن  املضافة،  القيمة 

النقدية  السياسة  إصالح  هو  تطوره  من  والحد  األسود 

وفي  االتحادية،  املوازنة  في  العجز  من  والحد  واملالية 

االنفاق  في  بالشفافية  بنودها  تتسم  أن  نفسه  الوقت 

الدولة  ملوارد  والتبذير  اإلسراف  من  الحد  كذلك  العام، 

عن  األمــوال  غسيل  ملكافحة  الخاصة  القوانني  وتفعيل 

يقوم  التي  األعمال  وطبيعة  العميل  على  ف 
ّ

التعر طريق 

كذلك  التوجهات  لهذه  التصدي  ــرورة  ”ض وأكــد  بها“. 

لإلحصاء  املركزي  الجهاز  به  يقوم  الذي  العمل  توسيع 

املختصني  الى  الالزمة  والبيانات  الدراسات  إعداد  في 

لتحديد حجم االقتصاد األسود، ومن الضروري سيطرة 

الرسمية  غير  وغلق  الحدودية  املنافذ  على  الحكومة 

منها، ومن املعالجات األخرى للحد من االقتصاد األسود 

ملراقبة  والشعبية  الحكومية  االستخبارية  الجهود  تفعيل 

ات 
ّ

مجس إنشاء  خــالل  ومــن  الشرعية،  غير  األعــمــال 
 

االنذار“.

 

ة
َّ

الحكومة االلكتروني

الحكومة  بإقامة  التسريع  ”حتمية  على  العيساوي  وشدد   

للمواطن  الحقيقي  الدخل  حجم  ملراقبة  االلكترونية 

لزيادة  للضريبة  إلخضاعها  مصادره  وماهي  العراقي 

توطني  عملية  وتمثل  القومي  للدخل  الحدية  املنفعة 

هذا  في  األولى  الخطوة  الدولة  ملوظفي  واألجور  الرواتب 

النهج كذلك إخضاع كل املساعدات النقدية والعينية التي 

تحصل عليها املنظمات واملؤسسات املدنية والدينية التي 

العراقي،  املدفوعات  ميزان  لقواعد  الربح  التستهدف 

ــي  األراض على  تفرض  التي  الضريبة  نسبة  ـــادة  وزي

الى  جنسها  يتغير  عندما  ألشخاص  اململوكة  الزراعية 

قطع توزع بني املواطنني“.

 

الثراء الفاحش

ال  األسود  االقتصاد  ظاهرة  من  ”للحد  العيساوي:  وتابع 

ودوليا  محليا  العراقية  الدولة  بإرث  املتاجرة  منع  من   
ّ

بد

السابق  النظام  ومقتنيات  العام  القطاع  ممتلكات  من 

التي تم االستيالء عليها في دوائر الدولة املهمة والقصور 

بالسرقة  متخصصة  مافيات  ــوالدة  ل ومنعا  الرئاسية 

واملتاجرة داخل البلد وخارجه“.

 

ة
َّ

األنشطة االقتصادي

هشام،  عمرو  الدكتور  األكاديمي  بني  متصل  سياق  وفي 

أن ”جميع األنشطة االقتصادية والتجارية غير الخاضعة 

رئيسي  بشكل  واملتمثلة  الحكومية  واللوائح  للقوانني 

االقتصاد  من  يتجزأ  ال  جزءا  تعد  الضريبي،  ب 
ّ

بالتهر

املمارسات  وهذه  الظل،  باقتصاد  يسمى  ما  أو  األســود 

القانوني، كذلك  الكبير غير  الربح  غير الشرعية هدفها 

يكون غسيل األموال إلكساب أموال غير قانونية شكال من 

عمليات  ”تمثل  هشام:  وتابع  األســود“.  االقتصاد  أشكال 

تهريب النفط وسواها سواء املحلية والى خارج البلد باب 

من أبواب االقتصاد األسود، لذا ال بد من تفعيل القوانني 

في  العبرة  وتكون  املجال  هذا  في  والــصــادرة  الرادعة 

التطبيق وعدم التهاون ألسباب معروفة“.
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الهزة االقتصادية العاملية التي خلفتها الحرب الروسية األوكرانية سنختزل 

الحديث عنها بمفصل مهم يتعلق بنقص الغذاء وغالء األسعار في مقالنا 

هذا .

ألسباب  زاحفة  األسعار  كانت  وقت  ففي  األسباب  مزدوجة  األسعار  أزمة 

الجفاف ونقص املوارد املائية واملتغيرات املناخية وكوفيد - 19 وما تسببه 

من قيود والتي كانت تأثيراتها تسير ببطء لكنها سرعان ما تسارعت جراء 

الحرب الحالية وتبعاتها في املقاطعة والحصار وتراجع الشحن والتجهيز .

هذه املوجة مزدوجة األسباب تحتم على العراق التصدي الحاسم بالتعاطي 

الهادئ والعقالني ملواجهة األزمة .

كل  ألن  ذلك  الكارثة؛  وهنا  النفط،  أسعار  ارتفاع  على  ل 
ّ

يعو من  وهناك 

أموال الدنيا اليمكنها مجابهة املجاعة إذا حصلت ال سمح الله.

ارتفاع  أول  بــدايــة  مــع  أثــيــرت  التي  املشكالت  حجم  نتصور  أن  ولنا 

ألسعارالغذاء .

يتعني على الحكومة إعطاء األولوية للزراعة ببذل كل الجهود من أجل تنمية 

القطاع الزراعي والعمل على انتاج الغذاء وخصوصًا الحبوب او املحاصيل 

الستراتيجية .

الري  تقانات   باعتماد  هي  الزراعي  القطاع  تنشيط  متطلبات  توفير  إن 

الحديث والسعي لرفع غلة الدونم من خالل العودة الى برامج استصالح 

عالية  بذور  استنباط  وكذلك  والجداول  واألنهر  املبازل  وتنظيف  التربة 

االنتاجية من خالل عودة برنامج تكنولوجيا البذور .

وقد تكون هذه األزمة فرصة لصحوة التنمية الزراعية التي تبرز أهميتها 

إسهامه  عدا  الغذائي  األمن  عن  غنى  ال  ألن  والسلم؛  الحروب  مراحل  في 

بتعزيز وتنويع مصادر الدخل. 

يتعني على الدولة من باب الدعم غير املنظور إعادة النظر بأسعار املنتج 

او  الحبوب  تصدير  منع  على  السيطرة  وإحكام  لتشجيعه  ودعمه  الزراعي 

تهريبها نظرًا لألسعار التنافسية التي ستقدمها الدول وكذلك املضاربون .

ننتظر من الحكومة املقبلة إيالء القطاع الزراعي أولوية االهتمام والدعم 

واعتماد الخبرات الزراعية في التصدي لقيادة القطاع الزراعي .

ايقاف  او  منع  املرحلة  هذه  في  اتخاذها  يتعني  التي  القرارات  أهم  ولعل 

األرض؛  جنس  تغيير  ومنع  والبساتني  الزراعية  بــاألراضــي  التصرف 

الحضري عليها واستخدمها  املد  بعد  الزراعية  املساحات  وذلك النحسار 

ألغراض السكن .

استخدامها  املقرر  االستثمارات  كل  بإلغاء  فوري  قرار  إصــدار  واألهــم 

ملشاريع سكنية في األراضي الصالحة للزراعة وتحويلها الى مواقع بديلة .

لواقع  العودة   من  مهرب  فال  فالحي،  طبقي  انحدار  ذو  العراق  يبقى 

العراقي الزراعي كأول وأهم ثروة وطنية، وأهم حتى من النفط ملا يشكله 

من أهمية في تحقيق األمن الغذائي ليس في العراق وحسب وإنما ملحيطه 

العربي واالقليمي، والحديث عن جدوى القطاع الزراعي االقتصادية طويل.



رمزية املكان

لنصب الشهيد مكانة كبيرة في نفوس العراقيني، 

إضافــة إلى الســياح من خارج البــالد، باعتباره 

رمزًا لقضية الشــهيد العراقــي ملختلف الفترات 

مبــدأ  ألن  معينــة،  ملرحلــة  وليــس  التاريخيــة 

التضحية والشهادة مســتمر باستمرار وجود من 

يعشق تراب هذا الوطن ويقدم نفسه قربانًا له.

يقع النصب الذي يحتل مســاحة تقدر بـ42 دونمًا 

فــي جانــب الرصافة مــن بغــداد، ولــه بوابتان، 

الشمالية من جهة شــارع فلسطني واألخرى على 

طريق قناة الجيــش، هذه البقعة التي طاملا كانت 

تستهوي كل من وطأت قدماه مدينة دار السالم، 

كمــا يقول املواطــن غيث أمــني (43 عامًا) الذي 

كان متواجــدًا فــي حدائق نصب الشــهيد برفقة 

أســرته: يعد معلــم نصب الشــهيد الوجهة األولى 

للسفرات األسرية واملدرسية. 

موقف وفكرة

الدكتور مؤيد جاسم نصيف مدير نصب الشهيد 

تحــدث عــن فكــرة تصميم القبــة الزرقــاء التي 

اســتوحاها املصمــم إســماعيل فتــاح الترك من 

مشــهد صادفه شــخصيًا، عندما كان يســير في 

إحــدى مناطــق مدينة الحلــة، وشــاهد قبة أحد 

املســاجد وهي مشــطورة، إذ اســتطاع املعماري 

املبــدع أن يجد تفســيرًا لهــول الحــدث الذي رآه 

في قدســية قضية الشــهيد، ويوضــح نصيف "أن 

فكرة نصب الشــهيد كانت موجودة منذ منتصف 

ســبعينيات القــرن املاضــي، أمــا تنفيــذ العمل 

وافتتــاح النصــب فــكان ســنة 1981بكلفــة بلغت 

(40) مليــون دينار عراقي في حينها، واشــترك 

في تصميم باقي وحدات املبنى املهندس ســامان 

أســعد، كما أســهمت فــي تنفيذ النصب شــركة 

ميستبوشــي اليابانية، إضافة إلى عدة شــركات 

استشارية وهندسية أوروبية أخرى".

ينبوع الحياة

اعتمــدت فكرة صــرح نصب الشــهيد على ثالثة 

وثانيهــا  الفيروزيــة  القبــة  أولهــا  مرتكــزات، 

(الرايــة) العلم العراقي ثم الينبوع الذي يشــكل 

فلسفة الحياة القائمة على املاء، استنادًا إلى قول 

الله ســبحانه وتعالــى "وجعلنا من املاء كل شــيء 

حي"، وتابع  الدكتور مؤيد شرحه لدالالت النصب 

وكيــف أن ينبــوع املاء هــذا يرمز للحيــاة األبدية 

والخلود في الجنة التي ســينعم بها الشــهيد، في 

وصف دقيق يصور محطات الحياة بكل مراحلها 

مــن هدوء املاء املنســاب مــن الينبــوع الدائري، 

ثم نجــد الصوت يرتفع نتيجة لتســاقط املياه من 

خالل الشــالل إلى أســفل املوقع، وهي داللة على 

صخــب الحياة. مشــيرًا إلى أن هنــاك من يعتقد 

أن انســياب املــاء يمثل دم الشــهيد وهذه معلومة 

خاطئة. 

متحف الشهداء

توجد فــي جميع دول العالــم متاحف تضم صور 

الضحايا ومقتنياتهم وأساليب البطش والتعذيب 

التي تعرضوا لها، بهــدف التوعية والتثقيف ضد 

هــذه املآســي وعــدم الســماح ملثل تلــك األنظمة 

بالعودة إلى السلطة وممارسة أفعالها اإلجرامية 

تجــاه الشــعوب، في نهاية الســلم الذي يتوســط 

قاعــة شــعاعية التصميــم تعلوهــا أقــواس ذات 

طراز إســالمي متداخلة فيمــا بينها، نجد صورًا 

ومجسمات لشهداء العراق من مختلف الطوائف 

واملدن، فبينهم شــهداء الحركات اإلسالمية من 

مراجع وعلماء الدين، الذين اســتهدفتهم أنظمة 

البعث املجرم، وكذلك صور لسجن ومعتقل نقرة 

السلمان ومأســاة الكرد الفيلية وضحايا الحزب 

الشــيوعي وباقــي فئــات املجتمــع العراقــي إبان 

 إلى مــكان عرض 
ً
الحكــم الدكتاتــوري، وصــوال

صور ضحايــا عصابــات داعــش اإلجرامية من 

شباب سبايكر واأليزيديني.

بقايا رفات

حبــال املشــانق وأدوات التعذيــب فــي الســجون 

واملعتقــالت ونمــاذج مــن األحــكام الالقانونية 

التي أيــدت إعدام عــدد من املناضلــني األبرياء 

في تلــك الفترة، وليــس بعيدًا عن هــذه األدوات 

نجد بقايا رفات لشــهداء املقابــر الجماعية التي 

لم يســلم منهــا حتى األطفــال الرضــع، إضافة 

إلــى مقتنيــات بعض الشــهداء من رجــال الدين 

البعــث  لحــزب  املناوئــة  الحــركات  قياديــي  أو 

الحاكــم آنــذاك، ومــا يزيــد الحزن حزنــًا آخر 

وجــود طاولة كبيرة تتوســط أحد املمــرات مليئة 

بنتاجات ومؤلفات بمختلف التخصصات الطبية 

والهندســية واإلســالمية واالقتصادية وهي تعود 

لبعض الشخصيات املثقفة ممن أعدمهم النظام 

الصدامي. 

صورة بألف قصة

من الخطأ أن تحســب رمزية نصب الشهيد على 

فتــرة معينة، كما يعتقد البعــض، إنما  في الواقع 

هــو تجســيد لقضيــة الشــهيد العراقــي على مر 

التاريخ.

أثناء التجــوال في متحف الشــهداء كانت هناك 

صــورة كبيــرة ذات خلفيــة حمــراء مائلــة للون 

البرتقالــي، تضــم داخلهــا ألــف صــورة لرجال 

ونســاء كبــار وصغــار لكن بــدون أســماء!، وبعد 

االستفســار عــن أصحــاب هــذه الصــور حدثنا 

 "لهذه الصــورة داللة عميقة 
ً
الدكتــور مؤيد قائال

تثبــت أن هؤالء الشــهداء يجمعهــم مصير واحد 

وهو الشــهادة، وأنهــم قتلوا على يــد نظام ظالم 

واحــد لــم يفرق بني صغيــر وكبير وبــني عالم أو 

إنســان بســيط"، مبينًا أنهم تقصــدوا وضع هذه 

الصــورة في املتحــف مع عــدم ذكر األســماء أو 

األلقاب أو املهن لهؤالء الشهداء.

شعور متناقض

سرعان ما تبدل شــعوري من االسترخاء والتمتع 

بجمــال التصميــم العمرانــي فــي منظــر القبة 

الزرقــاء في الهواء الطلق مع هدير املاء في أجواء 

ســاحرة تمأل أعلى املــكان، إلى الشــعور بالحزن 

بسبب املناظر املؤملة التي يحتويها متحف الشهداء 

فــي الطابق الســفلي للبناية، هذا مــا تحدثت به 

ســائحة أملانيــة كانت متواجدة علــى أرض نصب 

الشــهيد برفقة شــخص آخر ومترجمهمــا الذي 

توجهنا له بالسؤال حول انطباعهم عن املكان.

أبو علي أحد املوظفــني العاملني في متحف نصب 

الشــهيد، يصف لنا مشــهدًا آخر يبني دقة وروعة 

تصميم نصب الشــهيد، وهو ظهور شــكل خارطة 

العــراق وســط القاعــة كخيــال لتصميــم العلــم 

العراقــي املتدلي من على ســقف املبنى، مبينًا أن 

هذا الشــكل يظهر بصورة واضحــة عندما تكون 

الشمس عمودية.

مخاوف

أثنــاء مغادرتنــا ملوقــع نصــب الشــهيد، التقينــا 

املواطــن حيدر الحســيني (43 عامًا) الذي أبدى 

 في آن واحد، حول كيفية الحفاظ 
ً
تخوفًا وتســاؤال

على مســتوى رؤيــة معالم النصــب، وحمايته من 

تأثيــر املباني العاليــة، خاصة أن املنطقة تشــهد 

حركة إعمار ملحوظة في اآلونة األخيرة، الدكتور 

مؤيــد أجــاب عــن هــذا التســاؤل، مبينــًا أن من 

الشــروط األساســية لنصب الشــهيد أن يبقى ذا 

فضاء مفتوح وملسافات محددة وهذه من واجبات 

أمانــة بغداد التــي يقع على عاتقهــا الحفاظ على 

التصاميــم األساســية للمبانــي وعــدم تعارضها 

مــع املعالم الثقافية والنصــب القائمة، كما عليها 

الوقوف بحــزم تجاه أي تجاوز من املمكن أن يؤثر 

في مستوى الرؤية للنصب، وبحسب الدكتور مؤيد 

فإن مؤسسة الشــهداء تحتاج إلى دعم مالي أكبر 

من الجهات الحكومية، األمر الذي سينعكس على 

زيادة االهتمــام بصيانة نصب الشــهيد وتأهيله، 

بوصفه أحد املرافق التابعة لها.

ة
َّ

أنشطة ثقافي

املزاوجــة بني الحجر واملرمر ووجــود النخلة التي 

تعد من أهم رموز حضارة وادي الرافدين على مر 

العصور، مع نقش ألســماء الجنود الشــهداء أثناء 

الحــرب العراقيــة اإليرانية على جــدران املبنى، 

كانــت من بني اللقطات التي اســتطعنا تســجيلها 

خالل جولتنا في نصب الشهيد. 

وللمشهد الثقافي حصة تمثلت بوجود قاعة كبيرة 

مجهزة لتســتقبل مختلــف الفعاليات واألنشــطة 

الثقافيــة والفنية التــي تخص الشــهيد العراقي، 

وبحســب مدير النصب تقام العديد من الندوات 

 عــن املعــارض الفنية لعدد 
ً
وورش العمــل، فضال

من رســامي وفناني البالد، بالتنسيق مع مختلف 

 عن الشــخصيات 
ً
الــوزارات واملؤسســات، فضال

نصــب  أرض  علــى  نتاجاتهــم  لعــرض  العامــة، 

الشــهيد باعتبارها وســيلة لتثقيف الجمهور حول 

حجــم التضحيــة التــي قدمهــا الشــهداء مقابل 

الحرية والحياة الكريمة لألجيال املقبلة، وأهمية 

الحفاظ على املكتســبات التي تحققت كثمن لتلك 

الدماء الزكية.
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امنا لم يكن 
ّ

 بعض ما نجده مألوفًا في أي
ّ

كما أن

نة 
ّ

صحيحًا منذ ظهوره، بل فرضته ظروف معي

املجتمع،  في  النفوذ  ذوي  وإرادات  مصالح  أو 

ظهوره  زمن  في  الوعي  ملستوى  مناسبًا  وكان 

والخطأ  ة 
ّ

فالصح تــوارثــوه..   
ّ

ثم الناس  ه 
َ
فقِبل

واملكان  بالزمان  مرتبطان  ان، 
ّ

نسبي مفهومان 

ر 
ّ

للتغي هما قابالن 
ّ
إن وخاضعان ملعاييرهما، أي 

وحاجة  الزمن  مقتضيات  وفق  ًا 
ّ

ي
ّ
كل أو  ًا 

ّ
جزئي

املجتمع.

من  موقفنا   
ّ

فإن ة، 
ّ

النسبي هذه  من  وانطالقًا 

عن  بعيدًا  ًا 
ّ

نقدي موقفًا  يكون  أن  ينبغي  املألوف 

التسليم، يقوم على النظر العميق في املوروثات 

الفاحص   
َ

ل
ُ

تعام معها  والتعامل  أِلفناها،  التي 

الناس  ودعوة  املألوف،  ملخالفة   
ّ

املستعد ق 
ّ

املدق

ة 
ّ

إلى مخالفته حني ال يتوافق مع املصلحة العام

ومعطيات العصر 

من  الكثير  عنه  ث 
ّ

نتحد الذي  املألوف  ويشمل 

وطرق  واملعتقدات  واألفكار  والتقاليد  العادات 

الجزء  ل 
ّ
تشك ها 

ّ
كل وهــذه  السياسّي،  م 

ّ
التحك

ة 
ّ

األكبر من الثقافة السائدة، ولها قيمة اعتباري

إلى  والجمعّي،   
ّ

الــفــردي العقل  على  وسطوة 

في  منبوذًا  يخالفها  من  تجعل  التي  الدرجة 

موا للمجتمع خدمات 
ّ

ن قد
ّ

مجتمعه وإن يكن مم

جليلة في مجال من املجاالت أو أكثر 

 التسليم باملألوف 
ّ

وإذا أنعمنا النظر فسنجد أن

إيجابّي   
ّ

فكل الواقع،  بسلبيات  التسليم  يعني 

للحركة  قًا 
ّ

معو أي  سلبيًا،  بالتقادم  يصبح 

م.
ّ

والتقد

القديم   
ّ

للحلول محل ل 
ّ
املؤه الجديد  واإليجابّي 

ي الواقع. 
ّ

يبدأ بالخروج على املألوف وتخط

ي الواقع 
ّ

 ربطنا الخروج على املألوف بتخط
ّ

لكن

 املألوف والواقع شيء واحد. 
ّ

ال يعني أن

مات التغيير 
ّ

د فيه مقد
ّ
ك تتول

ّ
فالواقع حّي متحر

ه 
ّ
ا املألوف فهو تثبيت الواقع، إن

ّ
وبؤره وقواه، أم

 التغيير، يفرزه الواقع وترعاه القوى التي 
ّ
مضاد

مّي.
ّ

ال مصلحة لها بالتغيير التقد

على  الخارجني  ترمي  القوى  هذه  نجد  لذلك 

دون، 
ّ

متمر هم 
ّ
إن فتقول  عة، 

ّ
متنو بتهم  املألوف 

خطرون  للقيم،  دون 
ّ

مبد بون، 
ّ

مخر ون، 
ّ

فوضوي

على سالمة املجتمع.. حتى ظهر القول املعروف: 

على  للخارجني  وصم  وهو   ،(
ْ

ف
َ

ــعــر
ُ

ت  
ْ

(خاِلف

هم لم يخرجوا من أجل التغيير الذي 
ّ
املألوف بأن

ما طلبًا للشهرة 
ّ
يجدونه مفيدًا ملجتمعاتهم، وإن

والبروز.

قوى  ــهــامــّي 
ّ

االت القول  هــذا  وراء   
ّ

أن  
ٌ

وواضـــح

فق 
ّ

املت ــوف  ــأل امل على  املحافظة  فــي  تــرغــب 

ر 
ّ

تتست أن  اعــتــادت  قـــوى  مصالحها،  ــع  م

الصواب،  من  شيء  فيها  يبدو  وأقــوال  ٍم 
َ
بِحك

يخدمها  ـــذي  ال ــواب  ــص ال حقيقتة  ــي  ف ــو   ه

فقط. 

ًا 
ّ

حب مألوفة  عادة  أو  فكرة  أحدهم  خالف 
ُ

ي قد 

خطرًا  ل 
ّ
شك

ُ
ي ال  هذا   

ّ
ولكن والظهور،  بالشهرة 

املقصود  هو  وليس  طني، 
ّ
واملتسل النافذين  على 

عرف).
ُ

بالتسفيه في قولهم (خالف ت

 الخروج على املألوف يعطي القائم به 
ّ

ال ننفي أن

 املرء في الطموح 
ّ

نكر حق
ُ
نوعًا من الشهرة، وال ن

إلى  بالسعي  مخالف   
ّ

كل وصف   
ّ

لكن ذلك،  إلى 

ة 
ّ

والفكري ة 
ّ

السياسي الدوافع  ونفي  الشهرة، 

الدور  وطمس  املخالف،  للموقف  ة 
ّ

واالجتماعي

اإليجابّي للمخالفة هي تعبير عن رفض التغيير، 

على  باملألوف  والرضا  بالراهن،  ك 
ّ

والتمس
 

ته.
ّ
عال

وتوارثوه،  اعتادوه  الناس   
ّ

ألن  
ّ

قوي املألوف   
ّ

إن

ن دفعة واحدة، 
ّ

مات تغييره ال تتكو
ّ

 مقو
ّ

 ألن
ّ

وقوي

بصيرة  عينًا  تحتاج  بسيطة  صغيرة  تبدأ  بل 

تلمحها ويدًا خبيرة تلتقطها وترعاها لتنتقل من 

 جماعة أو جماعات.
ّ

 فرٍد أو أفراد إلى هم
ّ

هم

عليه  الــخــروج   
ّ

أن تعني  ال  املــألــوف  ة 
ّ

ــو ق  
ّ

لكن

 
ّ

أن تثبت  اإلنسانّي  التاريخ  فمسيرة  مستحيل، 

م، وال طريق 
ّ

هذا الخروج هو الطريق إلى التقد

سواه. 

الخروج  يحاول  من  م 
ّ

يحط وقد   ،
ّ

قوي املألوف 

مقاومة  تستطيع  ال  فالعني  ة، 
ّ

مر تلو  ة 
ّ

مر عليه 

ليس  فاملألوف  ذلك،  ومع  يقولون،  كما  املخرز 

خالدًا، وتراكم األثر الذي يتركه الخارجون عليه 

 صلبًا يفقأ 
ّ

سيؤول إلى زعزعته، فال املخرز يظل

قرن م 
ّ

يحط جلمودًا   
ّ

تظل الصخرة  وال  العني، 

 

 الوعل.

على  والفالسفة  رين 
ّ
املفك من  كثير  خرج  لقد 

حاجة  الثاقبة  بعقولهم  مــدركــني  ــوف،  ــأل امل

رين بكتاباتهم 
ّ

مجتمعاتهم إلى تغيير واقعها، معب

املبدعون  وخرج  الحاجة،  تلك  عن  ومواقفهم 

وحمل  واآلداب،  بالفنون  فارتقوا  املألوف،  على 

واملصلحني  والسياسيني  املناضلني  من  كثير 

الراسخ  املألوف  على  خارجني  التغيير  رايــة 

أعظم لشعوبهم  موا 
ّ

فقد جيل،  إلى  جيل  من 
 

 الفوائد.

ــن خــالــفــوا املــألــوف في  ــذي ــم ال كــثــيــرون ه

الــســيــاســة والــفــكــر والــثــقــافــة، ومــنــهــم من 

 
ّ

ولكن الخلود،  وأوســمــة  السبق  شــرف  نالوا 

لم  مجهولني،  جنودًا  قضوا  من  أيضًا  منهم 

نا 
ّ
لكن ــد،  أح يعرفهم  ولــم  التاريخ  يذكرهم 

وخروجهم  املألوف  مخالفتهم  لوال  ه 
ّ
أن ندرك 

وامتنع ة 
ّ

االجتماعي الحياة  لجمدت  عليه 
 

ر. 
ّ

 التطو

ف) الذي شهره املحافظون 
َ

عر
ُ

 سيف (خالف ت
ّ

إن

ر، 
َ

كس
ُ

دين ودعاة التغيير يجب أن ي
ّ

في وجوه املجد

فوصمهم باملخالفة طلبًا للشهرة وإبراز الذات 

اجتهادهم  تقدير  يفيده  بل  املجتمع،  يفيد  ال 

اعتدنا  ما  زعزعت  وإن  ومبادراتهم   وريادتهم 

عليه.

الراحل  الكبير   
ّ

املصري املفكر  قول  أجمل  ما 

أجــدره  ومــا  الثقافة،  عن  خالد  محمد  خالد 

االجتماعّي!  والعمل  السياسة  على  يسري  أن 

اإلنسان):  (إنه  كتابه  من  الفقرة  هذه  واقصد 

نفوسنا  في  الذعر  تثير  ثقافة  بكل  ب 
ّ

«ولنرح

خوفًا  الــنــفــوس  بــهــذه  أن  عــلــى  دلــيــل  ألنــهــا 

تثير  ثــقــافــة   
ّ

ــل ــك وب ــل،  ــرح ي أن  يــجــب   
ً ّ
مــــذال

بالبصيرة  دنــا 
ّ

تــزو ألنها  نفوسنا  في   
ّ

الشك

 

والفهم.»

 

كاتب وباحث من سوريا

سياســة كســر العظم التي تتبعهــا الواليات املتحــدة وأوروبا فــي مؤازرة 

 من التطــورات الضاغطة بتأزم العالقات 
ُّ

أوكرانيا بمواجهة روســيا، تعد

بني هــذه األطراف، التــي تمتلك الســالح الكيمياوي والنــووي والطيران 

الحربــي والصواريــخ الفتاكــة والبعيدة املــدى، دون مراعــاة التداعيات 

الالحقــة بدقة، ذلك ســيجعل كل الخيارات مفتوحة أمام بوتني، ال ســيما 

نقاط القوة التي تتميز بها بالده، وهي القوة العســكرية بخالف دول حلف 

شمال األطلســي» الناتو»، التي تتميز بقوة سالح االقتصاد، الذي تمارسه 

في هذه الحرب عقب غزو أوكرانيا واملعاناة اإلنسانية، التي لحقت بالناس 

املشردين بالجملة لعدد من بلدان مجاورة.

وأبرز ما شــغلت الــرأي العام الدولي، هي من الطرف املســتفيد من وقوع 

الحرب، ومن الطرف املنتصر، ومن الخاسر فيها؟

واقعــا الحرب حصلــت، والطرف البــادئ بها هو الرئيس الروســي بوتني 

الذي يوصف بأنه آخر قــادة العالم املتصلبني بمواقفهم وجرأة قراراتهم 

ويحكــم بالقــوة واملركزية فــي بالده، يذكرنا بشــخصيات حفــرت مكانا 

لها في صفحــات التاريخ مثل نابليون بونابرت وســتالني وهتلر وأمثالهم، 

بحيث عندما اتخذ قيصر روسيا قرار الحرب حتما وضع في الحسبان كل 

ردود الفعل الدولية وانعكاســاتها اقتصاديا وعسكريا 

 وسياســيا، لكن سوى بوتني يفعلها وغيره ال يجرؤ على 

ذلك. 

بوتني تغير وإدارة بايدن فعلت ما بوسعها إلقناع بوتني 

بعدم شن الحرب، وهددوه بالعقوبات لكنه أصر على 

الحــرب، وقالــوا له إذا مــا مضيت قدما فــي الحرب 

فأنــك تراهن بكل شــيء، وقد راهن بكل شــيء فعال، 

وجــاءت العقوبــات األوروبيــة األميركية وهــي عملية 

اســتفزاز لبوتني، وهــذه املجازفة فــي الحرب جعلت 

شــعبية الرئيس األميركي جو بايدن فــي حالة تراجع 

حتى اللحظة.

وعلينــا أن ندرك أن هناك شــيئا أخطــر على العالم، 

عندمــا يكــون بوتني خــارق القــوة فهو مشــكلة، وفي 

بوتــن أصبــح خــارق الضعــف فانــه مشــكلة   حــال 

أيضا.

 من طرح ســؤال هل ســتقف الصني بجانب حليفتها روســيا في 
َّ

املهم ال بد

حربها ضد الغرب؟

ثم من هو الطرف املســتفيد من الحرب هذه، ولإلجابة عنه ينبغي النظر 

إلى طبيعة العالقات التجارية بني الصني وروسيا، وأيضا لعالقات الصني 

والواليــات املتحدة تجاريا، فيظهر لنا املؤشــر أن حجــم التبادل التجاري 

بني روســيا والصني خالل شــهر كانون الثانــي 2022 بلــغ 26 مليار دوالر، 

بينما بلغ مع الواليات املتحدة 123 مليار دوالر.

لــذا فالصني لن تجازف وتضحي بمصالحها الســتراتيجية وتقف بجانب 

روســيا، وتخســر الســوق األميركية الكبيرة، كما أن الصني ستكســب كل 

األطــراف الدوليــة التي تخســرها روســيا فــي التعامل االقتصــادي. أما 

االميركيــون فأنهــم الطــرف الرابح من جــراء تلك الحرب التي ســتكون 

نتائجها كارثية ومكلفة على كل من روسيا وبلدان أوروبا.

والحــرب بالنســبة لبوتني كانت أمرا حتميا، أو شــرا ال بــد منه، فقد كان 

يخشــى انضمــام أوكرانيا للغــرب لتكون دولــة تنمويــة واقتصادها قوي، 

بــل ودولــة ديمقراطيــة، وهــي محاذيــة لنظامــه االقتصــادي، ولنظامه 

االستبدادي، فهذه ستكشف عيوبه الشخصية في اإلدارة، وعيوب النظام 

الحاكم في بالده.

والصني اليوم هي صديق بوتني الوحيد، وعندما تكون الصني هي الصديق 

الوحيــد، فأنت ال صديق لك، ألن الصني أما لديها اتباع وأما زيائن، وهذا 

يجعــل الصــني باحثة عن مصلحتهــا ال مجازفة بها من أجل روســيا، وكل 

قوة تضعف أميــركا، والغرب فانه أمر طيب لــدى الصني، كونها ال ترغب 

بزعزعــة اقتصادهــا وزعزعــة أمــن العالم، بل هو أمر ســيئ لهــا، لكون 

الحروب تضعفها وتحد من تناميها التنموي الشامل.

منبــوذة  دولــة  تكــون  أن  تقبــل  ولــن  ســمعتها،  علــى  حــذرة  وســتكون 

فالصــني  ذلــك  عــن  وفضــال  البوتينيــة،  روســيا  صــورة  هــي  كمــا 

 تــدرك أن بوتــني مــارس ضربــا مــن الجنــون بفعلــه العســكري ضــد 

أوكرانيا.

وعلينــا أن نعلم أن دول الغرب فرضت عقوبات ضد روســيا منذ 2014 في 

اعقاب ضــم جزيرة القرم، واليــوم تفرض عقوبات جديدة، وســتفرض 

علــى روســيا الحقــا، لــم نألــف لها مثيــال عبــر التاريــخ، فهــي عقوبات 

صارمــة، وعندما يتوقــف ضخ الطاقــة من النفــط والغاز إلــى الواليات 

املتحــدة وأوروبا وبلدان العالم األخرى، فأنها ســتكون أمام حالة انكماش 

اقتصــادي صعــب للغاية، وهــي الفرصة التــي كانت 

أوروبــا تتحينهــا للنيل مــن طموحات قيصر موســكو 

الرجــل الحديــدي، لــذا فالعقوبات غير مســبوقة ال 

ســيما بعد قطع نظــام التحويل املصرفي «ســويفت»، 

التــي أربكت حركــة البنــوك الروســية، وعرقلت بيع 

وشــراء البضائــع املختلفة، واغالق مئات الشــركات 

 األجنبيــة ملكاتبها بروســيا وحظــر الطيــران املدني

 الروسي. 

 على أيــة حال نحن أمام ثالثة ســيناريوهات للحرب 

الدائرة، األول منها أن يواجه الجيش الروسي عقبات 

جمة في حرب خاســرة دون بلوغ أهدافها التي خطط 

لها في إسقاط أوكرانيا، تحول دون تحقيق طموحات 

بوتــني بل توجيــه ضربة موجعــة له، عندها ســنكون 

أمــام بلد معزول منبــوذ دوليا، وال نعــرف أي نوع من 

العالم ســيكون، والســيناريو الثاني، يتجســد في ابتعاد أوكرانيا من حلم 

حلف شــمال األطلسي» الناتو» وتتخذ نهج الحياد في عالقاتها الخارجية، 

على أن تنتصر روسيا في الحرب وتسيطر على أقليم دونباس، وأن تتنازل 

أوكرانيــا عنه وعن شــبه جزيــرة القرم الذي أحتله روســيا عــام 2014، 

والســيناريو الثالــث، هــو أن عناصر الحلقــة املقربة واملحيطــة بالرئيس 

بوتــني ويعلمــون معــه، يــرون أن الذي أطلقــه بوتني هــو كارثــة تاريخية، 

وســيدمر اقتصاد روســيا، وســيعجل برحيل بوتني عن رئاسة روسيا، لكن 

ذلك يعتمد على حجم القوة والفعل الغربي املســاند ألوكرانيا، ال سيما قد 

 يكــون موضوع الحرب هو فخ نصب لبوتني، ليقع في تلك الورطة ملســتقبله 

وبالده. 

ولكننا بالنهاية أمام معارك طاحنة، وستكشــف لنــا األيام املقبلة إلى أي 

مســار تتجه أمور الحرب بني الدولتني املتحاربتني، ومخاوف جدية بتطور 

الحرب لتشمل روســيا من جهة وأوروبا والواليات املتحدة مع أوكرانيا من 

جهة أخرى، وعند ذاك ســتتجه الحرب للعاملية الثالثة كما بشر بها هنري 

كيسنجر.

البحثي  وعملنا  متابعتنا  خالل 

العلمية  الصحافة  تــاريــخ  فــي 

مقاالت  استوقفتني  العراقية، 

وعبارات كتبتها اقالم الصحفيني 

كلما  فكنت  آنـــذاك،  العراقيني 

في  تمر  منها،  موضوعًا  ــرأت  ق

بالي ذكريات ذلك االمس البعيد 

يأبى  الذي  العنيد  الحاضر  بهذا 

أن يستفيد من دروس األمس، فال 

حياة فيه وال همس.

كانون  شهر  مــن  الــتــاســع  ففي 

جريدة  كتبت   1937 عام  الثاني 

افتتاحيًا   
ً
مقاال العراقية  االنباء 

نريد  الــقــادم  (املجلس  بعنوان 

فيه:  جــاء  أخــشــابــًا)  ال  شبابًا 

ــم رجـــــال الــعــصــور  ــل «لـــقـــد ظ

ظلمًا  الحزينة  ــة  األم السابقة 

عفا   – يفكروا  لم  حني  صارخًا 

الــلــه عــنــهــم- بــاالســتــفــادة من 

ــراء  وش الحديثة  االخــتــراعــات 

االنسان  من  الكافية  الكميات 

يرفع  ان  باستطاعته  الذي  االلي 

في  املــرات  ألوف  ويخفضها  يده 

على  ــالوة  ع ــدة،  ــواح ال الساعة 

فهو  بها..  يمتاز  التي  الفضيلة 

بصمت»،  ويعمل  مطيع  انسان 

قد  الصحيفة  ــإن  ف وبالتأكيد 

انسان  انه  (بالفضيلة)،  قصدت 

في  والرشوة  الفساد  إلى  يميل  ال 

ال  ايضًا  وهو  املعامالت،  انجاز 

ملصالحه  العمل  أوقـــات  يسرق 

الشخصية، وكذلك فهو انسان ال 

بالسفرات  الدولة  ميزانية  يرهق 

يحتاج  وال  الوهمية،  واإليفادات 

وهي  الخاصة،  الحمايات  إلــى 

بذلك تستنهض الهمم والضمائر 

الحية للنهوض بالبالد.

ــت تلك  ــال ــول كــمــا ق ــق ــن ن ــح ون

الصحيفة قبل أكثر من 85 عامًا، 

أخشابًا،  ال  شبابًا  نريد  بالفعل 

البالد  األخــشــاب  أنهكت  فقد 

من  ننعم  ولــم  العباد،  وسرقت 

الخيال،  في  حتى  بلدنا  خيرات 

سواء  نفسه،  الحال  هو  والحال 

 150 بـ  او  ــدوالر  ب البرميل  كــان 

تزداد  الفقراء  فأوضاع  دوالرا، 

ترفهم  ــي  ف ــاء  ــي ــن واألغ ســــوءًا، 

وقصورهم ينعمون.

البعيد،  باألمس  اليوم  أشبه  ما 

فاألخشاب  تــتــكــرر،  ــاة  ــان ــع وامل

أخشابا  كانت  أ  ــواء  س نفسها، 

دول  ــن  م مــســتــوردة  او  وطنية 

اللوح  في  كتب  قد  وكأنه  اقليمية، 

العراقيون  يعيش  أن  املحفوظ 

 
ً
جيال حياتهم،  طــوال  املــأســاة 

بالعوز  ــة  ــادم ق  
ً
اجــيــاال ـــورث  ي

التي  والصراعات  والحرمان، 

تبدأ  حتى  منها  فصل  ينتهي  ما 

فصول اخرى.

البعيد،  باألمس  اليوم  اشبه  ما 

تكفي  ال  وزراعــتــنــا  وصناعتنا 

روسي  فصراع  احتياجاتنا،  لسد 

بعيدة،  أخرى  قارة  في  أوكراني 

بركان،  فوهة  أسواقنا  من  جعلت 

التجار  وتسعد  الفقراء،  ستحرق 

التي  وأخــشــابــنــا  واألغـــنـــيـــاء، 

انتخبناها ال هم لها غير منافعها 

الفلكية،  وامتيازاتها  الشخصية 

البركان  وقد غاب عنها أن فوهة 

فتتطاير   
ً
قليال تتمادى  قد  هذه 

تلك  لتلتهم  املحرقة  شظاياها 

األخشاب ولو بعد حني.

التعسفية  بالطرق  أحد  يعلم  ال 

الجنسية  ــر  دوائ تمارسها  التي 

وال  بالعراقيني،  املدنية  واألحوال 

يعرف العراقي االصيل، أبا وأما 

وأجدادا كيف يثبت عراقيته امام 

هذا الكم الهائل من االسئلة عن 

شخصيته،  من  واملجهول  املعلوم 

اال عند مراجعته!

الــذي  املــوطــن  راجـــع  إذا  حتى 

املدنية،  األحـــوال  هوية  يحمل: 

العراقية،  الجنسية  وشــهــادة 

السفر،  ــواز  وج السكن،  وهوية 

وجميعها  التموينية..  والبطاقة 

للحصول  وتؤهله  عراقيته  تؤكد 

يفاجأ  املــوحــدة؛  البطاقة  على 

الرسمية  املستمسكات  هذه  بأن 

دوائر  في  بها  معترف  غير  كلها، 

على  الحصول  لغرض  الجنسية، 

البطاقة املوحدة؛ اذن ما حاجتنا 

ونحذر  بها  نحتفظ  وملــاذا  اليها 

انفسنا من ضياعها او تلفها؟

 ما يجري في دوائر الجنسية ال 
َّ

إن

يقبلة عقل وال منطق وال وجدان، 

املرء  على  العسير  من  انه  ذلك 

املحافظات  في  نفوسه  متابعة 

والقرى، حيث ولد وال قدرة له على 

معرفة سجالت مواليده األصلية، 

بــأحــداث  ــراق  ــع ال  
َّ

مــر أن  بعد 

 الفوضى والحرائق وتلف ماليني

 الوثائق. 

ودخول املواطن في معاملة طويلة 

ومئات  التواقيع  مــئــات  تحمل 

والتواريخ مع ما يرافقها  األرقام 

من مئات األخطاء التي يقع فيها 

غير  املــوظــفــني  مــن  كبير  ــدد  ع

ال  والذين  املهمة،  لهذه  املؤهلني 

اسمائهم  كتابة  حتى  يجيدون 

فكيف  ــة،  ــح ــي ــح ص ـــورة  ـــص ب

الهويات  هــذه  كل  مع  يتعاملون 

بدقة واتقان؟

املواطن  فــي  املسبق  الشك  إن 

ــراز  اب منه  والطلب  الــعــراقــي، 

يجهالن  واملستمسكات  الوثائق 

بوصفهما  مــصــدرهــمــا  اصـــال 

خلت،  ســنــوات  ـــى  إل يـــعـــودان 

تجاوزها املرء بوظيفته وشهادته 

الذي  الزمني،  وعمره  وسكناه 

عن  يبحث  لكي  حاجة  به  تعد  لم 

في  ماضيه  مع  مقطوعة  جــذور 

أحيان كثيرة.

تقوم  التي  الروتينية  الطرق   
َّ

إن

يمكن  ال  الجنسية،  دوائـــر  بها 

دون  من  املواطن  منها  يخرج  أن 

واعتمد  رشــى  دفــع  قد  يكون  أن 

الـــوســـاطـــات وحــتــى الــقــبــول 

باألخطاء، من أجل أن تمر األمور 

وتصبح سالكة في انجاز معاملته. 

يمكن  الــحــاســوب  ــاز  ــه ج إن 

املستمسكات  هـــذه  يجمع  أن 

املواطن،  يحملها  التي  التقليدية 

استخدام  في  كافية  تكون  لكي 

يــروم  الــتــي  ــدة  ــوح امل البطاقة 

ذلك  وبعكس  عليها.  الحصول 

سيظل كل مواطن يدفع من ماله 

يثبت  أن  أجل  من  ووقته  وجهده 

أرض  في  حقوقه  له  انسان  أنه 

عاش عليها هو وأجداده وسيموت 

فيها، من دون أن يكون قد حصل 

على البطاقة املوحدة!.

يمكن  عــاجــل  حـــل  مـــن  ــل  ــه ف

الراحة  لتحقيق  بموجبه  العمل 

للمواطنني؟.
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وتعني ســيادة القانون أن جميع األشــخاص والسلطات 

داخــل الدولــة، ســواء كانــت عامــة أو خاصــة، يجــب 

أن يكونــوا ملزمــني بتطبيــق القوانــني ومتســاويني في 

االستفادة منها، أي أن سيادة القانون تتمثل في املساواة 

 من رئيس 
ً

أمام القانون، وهذه املســاواة تتحقق ابتــداء

الدولة إلى آخر مواطن فيها، إضافة إلى املحافظة على 

استقالل املحاكم وحياد القضاة.

فســيادة القانون، تعد اإلطار القانوني الحترام الحقوق 

األساســية، فهــي تشــكل عالقــة ثالثيــة قوية مــع قيم 

الديمقراطيــة واملمارســة الفعالــة للحقوق األساســية، 

ا لجميع الحقــوق األخرى، 
ً

ــا قانوني
ً

وبالتالــي تعد أساس

فبــدون ســيادة القانون، ال شــيء آخر يعمــل، بدونها ال 

يوجد نظام للتعاقد، ال توجد حماية للملكية الفكرية، وال 

توجد حماية لألمن الشــخصي وسوء املعاملة، ويالحظ 

بــأن هذه الســيادة تحت تهديد مســتمر فــي جميع دول 

العالم. 

ومن املهم تعريف سيادة القانون على أنها ليست مجرد 

التزام قانوني أو مادة دستورية، وإنما يجب أن ننظر لها 

ا يحكم ويحد 
ً
ا مرن

ً
ــا وقائي

ً
بشــكل أعمق، باعتبارها درع

كل جانب من جوانب تفاعل املواطن مع الدولة، ويضمن 

التمتع الكامل بالحقوق األساسية والحريات املدنية.

وبعد هذه املقدمة البســيطة، نطرح التساؤل اآلتي: كيف 

يمكن لطالب القانون واملحامني الشــباب املساهمة في 

تعزيز سيادة القانون؟ أو ما هو دورهم في ذلك؟ 

بالنسبة لطالب القانون يمكنهم املساهمة في النهوض 

بســيادة القانــون من خــالل اســتغالل الفــرص، التي 

تصادفهــم أثناء مراحلهم الدراســية لتثقيف أنفســهم 

بالتعريف األكاديمي واألهمية العملية لســيادة القانون، 

باإلضافــة إلى ذلك، يجب أن يكونوا متحمســني للبحث 

والبقــاء علــى اطالع علــى أحــدث التطورات فــي هذا 

الشأن، كما أن بإمكانهم املشاركة في منظمات املجتمع 

املدنــي التي تعــزز الوعي بحقــوق اإلنســان والحريات 

املدنيــة.  أما بالنســبة للمحامني الشــباب، فإن دورهم 

ا 
ً

في النهوض بســيادة القانون أكثر أهمية وكفاءة، نظر

ملشــاركتهم النشــطة في النظــام القضائــي، وفهمهم 

األعمق للمسألة وقوتهم األكبر في التأثير على الجمهور. 

ويمكن للمحامني الشــباب املســاهمة بشــكل كبير عند 

مشــاركتهم فــي منظمات املجتمــع املدنــي ذات الصلة 

بسيادة القانون من خالل توفير خبراتهم القانونية. 

ومــع ذلك، فإن املجال الحاســم حيــث يمكن للمحامني 

الشــباب أن يســاهموا بأقصــى قدراتهــم وأن يصبحوا 

أوصياء على ســيادة القانون في الحياة الواقعية، يكمن 

فــي الوصــف الوظيفي الخــاص بهم، علــى الرغم من 

أن الجمهــور لديــه فكــرة أو رأي ســلبي عــن املحامني، 

وإلــى درجــة معينة فإن هــذا الــرأي له ما يبــرره، ألنه 

في بعــض األحيان، ينســى أغلب املحامني أنهم ليســوا 

مجرد محترفــني، بل أنهم جزء ال يتجــزأ من املنظومة 

القضائيــة، فهــم يمثلون القضــاء الواقــف، بينما يمثل 

القضاة القضاء الجالس.

وهــذا يعنــي إن دور املحامــني يتمثــل في خدمــة الدور 

الدســتوري للمهــن القانونيــة بأمانــة ودعــم املصالــح 

القانونيــة للمــوكل بكرامــة، واحتــرام الصالــح العــام 

واملساهمة في حسن سير النظام القضائي في الدولة. 

كما يمكن للمحامني الشــباب بشــكل خــاص أن يعملوا 

فــي مختلــف مجــاالت املســاعدة القانونيــة، وتقديــم 

خدماتهم في الدفاع عــن حقوق الفقراء ومن ال يملكون 

املــال الكافي لتوكيل محــاٍم، بهدف الوصول إلى ســبل 

اإلنصــاف القانونيــة وتحقيــق العدالــة فــي املجتمــع، 

وبالتالي املساهمة في تعزيز سيادة القانون.

وفي الختام يجب أن يالحظ بأن بناء ثقافة قوية لسيادة 

القانون، تعد مســؤولية شخصية تقع على عاتق الجميع، 

وفــي مقدمتهم طالب القانــون، إضافة إلــى املحامني 

 يحتــذى به في 
ً

الشــباب، الذين يجــب أن يكونــوا مثاال

تعزيز سيادة القانون، وذلك من خالل العمل على إلغاء 

أوجه القصور فيهــا، وتعزيزها من خالل الطريقة التي 

يمارســون بها مهنتهم، فنحن بأمس الحاجة إلى اتخاذ 

ا 
ً

إجراءات سريعة ويقظة ضد الفساد، الذي يمثل تهديد

ا لسيادة القانون. 
ً

ا ومتزايد
ً

بارز

 حيــث يمكن أن يؤدي الفســاد واالفتقار إلى الشــفافية 

إلى أوجه قصور خطيرة في ســيادة القانون، مثل حجب 

اســتقالل القضاء، وتمكني األطراف الثالثة من التأثير 

في عملية ســن القوانني لصالحهم، أو حتى التقليل من 

املســاواة والتمتع الكامل بالحقوق األساسية والحريات 

املدنيــة، وهنــا يجب أن يتــم العمل على إيجــاد وتطوير 

الوســائل القانونيــة ملكافحــة أوجه القصور في ســيادة 

القانون.  كما يمكن لنقابــة املحامني تحديد التهديدات 

ا، 
ً
املتزايــدة بســرعة وإثــارة جرس اإلنــذار عليهــا علن

وممارســة الضغط على السلطات الحكومية للبحث عن 

هذه املشكالت وحلها بسرعة.

القانــون  لطــالب  القانونــي  الوعــي  زيــادة  وبهــدف 

واملحامــني الشــباب، ينبغي تشــجيعهم على املشــاركة 

في جميع األنشــطة القانونية، كإقامة الورش التدريبية 

والنــدوات العلميــة، إضافة إلى املشــاركة في أنشــطة 

منظمات املجتمــع املدني، حيث يمكــن لطالب القانون 

واملحامــني الشــباب مشــاركة اآلخرين بمــا لديهم من 

خبرات قانونية، وبالتالي نشر الوعي الثقافي والقانوني 

 فــي جميــع أنحاء البــالد، والتنبيــه على أهمية ســيادة 

القانون.

بنشوب الحرب بني روسيا وأوكرانيا تطوى صفحة الحرب 

الباردة، لتبدأ الحــرب العاملية الثالثة، لكن وســائلها هذه 

املــرة الســالح التقليدي فقط وليس الســالح النــووي كما 

يعتقــد بعض املراقبني، وامللفت للنظر أنها بدأت في أوروبا 

كما بــدأت الحربني األولى والثانية في أوروبا، أما الحديث 

عن اســتخدام الســالح النووي فهو محــض دعاية وهراء، 

لكن ما هو السبب الرئيس في نشوب هذه الحرب؟. 

 ما يجري من حرب في أوكرانيا إنما هي حرب مباشــرة 
َّ

إن

بني الرأسمالية الغربية من جهة وروسيا التي شعرت بخطر 

داهــم على أمنهــا القومــي، فالواليات املتحــدة األميركية 

ومن يســير فــي فلكها كانــت تعمل عبــر الحــرب الناعمة 

على توســعة حلف الناتو البتالع روســيا، ولو افترضنا أنها 

استمرت فإنها قد تنجح في استمالة دول أخرى لالنضمام 

الى حلــف الناتو، ومنها دول االتحاد الســوفيتي الســابق، 

لذلــك فلوال قيام هــذه الحرب فمن املؤكــد أن حلف الناتو 

د الواليات 
ّ

ــع ثم ينقض على دولة روســيا لكي تتفــر
ّ

سيتوس

املتحدة األميركية وحلفاؤها في الهيمنة على العالم أجمع .

وبحســب موازين القــوى ومعاييرها فإن الجيش الروســي 

ســيتمكن من تحقيق أهدافه في أوكرانيــا، لكي تضع هذه 

الحرب التقليدية أوزارها .

أما افتراض اســتخدام الســالح النووي من قبل الطرفني 

فهــو افتــراض ال واقع لــه، فلــو تصورنا جــدال أن أطراف 

النزاع سيســتخدمون الســالح النووي، فمعنى ذلك انهيار 

العالم أجمع وهذا املصير يخشاه الجميع .

 هــذه الحــرب تكتنفها جوالت مفاوضــات بني الطرفني 
َّ

إن

مما يشــير الــى نهاية وشــيكة، ومن أبرز األدلــة على قرب 

نهايتها نجاح التمدد الروســي في أوكرانيــا وانهيار ماكنة 

الجيــش األوكراني الذي يلفظ أنفاســه األخيرة في انتظار 

أن يرفع راية االستسالم البيضاء .

أمــا بخصوص دور اإلعــالم املوجه مــن الطرفني في هذه 

الحرب فهو وســيلة من وســائل الحرب النفسية، وقد لعب 

دورا كبيــرا فــي تضليــل الرأي العــام وتوجيهه ولو بشــكل 

نســبي، إذن هذه الحرب ليســت حرب سالح تقليدي فقط 

ه 
ّ
بل هــي حــرب دعايــة، فمن ينجــح ويتفــوق دعائيــا فإن

سينتصر في النهاية وســوف يفرض شروطه على الطرف 

اآلخر ويدفعه الى اإلذعان، لكن شــرط تفوقه على األرض 

عسكريا وقتاليا .

وعندمــا تتجلى نتائج هــذه الحرب ســتبدأ مرحلة جديدة 

من العالقات الدولية، وســتتفكك أسطورة القطب الواحد 

وستتالشــى نظريــة نهايــة التاريــخ التــي وضعهــا املفكر 

االميركي فوكوياما لتصبح مجرد افتراض ال أكثر وال أقل .

أن  افتراضــه  مــن  مســتيقنا  فوكويامــا  افتــرض  فلقــد 

الرأســمالية هي الحكم الفصل وهي التــي فقط التي يحق 

لهــا كثقافــة أن تســود، بعد موت االشــتراكية مــن دون أن 

يلتفت الى نمو عقل إنســاني جديد ال صلة له بالرأســمالية 

وليس هو من بقايا االشــتراكية، بل هو العقل املتوازن الذي 

يؤمن بحقوق الشــعوب كافة من دون تمييز طبقي او عرقي 

او أممي او شعوبي .

إذن يبــدو أن هــذا العقــل املتحرر قــد بدأ ينمو  وســيزيح 

كل تابوهــات الهيمنــة واالســتحواذ لكي تتنفس البشــرية 

الصعداء بعد قرون طويلة من الحيف واالضطهاد .

فهل ستســفر هذه الحرب عن تشــكل مالمح عالم إنساني 

جديد؟

 
تبعد أوكرانيا عن منطقتنــا باكثر من 2000 كيلو متر، 

لكــن الحــرب الدائــرة فييها تهــدد بارتفاع االســعار 

وحدوث مجاعــة وأزمات في مناطق عــدة من منطقة 

الشــرق األوســط . تداعيــات الحــرب كان لهــا اثرها 

الواضح على العراق، خصوصا في مجال ارتفاع اسعار 

بعض أنوع السلع األساســية التي اتضح أنها مستوردة 

من أوكرانيا، حيث تفضل الشركات التجارية استيراد 

املواد الغذائيــة منها، نظرا لرخص أســعارها مقارنة 

بالــدول االخــرى، إضافــة إلى أنهــا تمنح تســهيالت 

عديــدة لرجــال األعمــال مــن مختلــف دول العالــم 

الستيراد السلع منها، واقامة املصانع والشركات فيها 

مما يجعلها مفضلة اكثر من غيرها، لكن هناك ســؤاال 

مهما، ما هي اســتعداداتنا ملواجهة مثل هكذا أزمات، 

ومــاذا لو طالــت الحــرب فيها ملــدة أطــول وأدت إلى 

عواقب ســيئة، خصوصا اننا ال نملــك قواعد صناعية 

وزراعيــة، يمكن أن تســد حاجة البالد مــن املنتجات 

الغذائيــة، وبضمنها مــادة القمح ورغــم ان الحكومة 

قد صرحت مؤخرا بأنهــا تملك احتياطيا يكفي لثالثة 

اشــهر فقط مــن هذه املــواد، مــا يدعو إلى الســؤال، 

ملــاذا ال تضــع الحكومــة خطة طــوارئ تجمــع وزارات 

الصناعــة والتجــارة والزراعــة، لتحديــد احتياجات 

البالد الغذائية األساســية والشــروع بإنتاجها محليا، 

واالســتغناء عن نســبة مهمة من البضائع املســتوردة، 

خصوصا أن البالد لديها العديد من املصانع الخاصة 

بإنتــاج الزيوت والســكر، مــع إمكانية تأمــني حاجات 

البالد من محاصيــل الحنطة والشــعير واللحوم، من 

خالل التوســع في زراعة املحاصيــل الزراعية واقامة 

املزيد مــن املصانع الغذائية، من خــالل خطة تضعها 

وزارة الزراعة لتشجيع املزارعني واملنتجني، خصوصا 

أن أحــدا ال يعلم مدى خطــورة االزمــة وتداعياتها مع 

اشــتداد الحرب هنــاك، وامكانيــة توســعها او إطالة 

مدتهــا، إذ أن حكومــة كييــف تمانــع فــي االســتجابة 

لشروط موسكو وتصفها بالتعجيزية، مع قيام الواليات 

املتحدة واوروبا بفرض عقوبات على روســيا وتشــجيع 

أوكرانيا على التمســك بموقفها املناهض للروس، وهو 

امر سيعني اطالة امد الحرب وهو ما لن يكون ايجابيا 

للجميع.

إن الحكومــة العراقية عليها أن تقرأ األحداث الجارية 

فــي أوكرانيا بدقة وعليها أن تضــع كل االحتماالت ملنع 

تأثيــر تداعياتها على العراق وأن تضع خطة احتياطية 

لتأمــني حاجة البالد من املواد الغذائية وتجنب ارتفاع 

األسعار لها، والتي تلحق الضرر باملواطنني الذين ليس 

بإمكانهم تحمل ارتفاع األســعار إلى مــا ال نهاية، عبر 

تأمــني االكتفاء الذاتي مــن املواد الغذائيــة من خالل 

شــراكات بني القطاعني الحكومــي والخاص، اضافة 

إلــى دعم القطــاع الخــاص القامــة مشــاريع زراعية 

وصناعية تســد حاجــات البالد مــن الســلع الغذائية 

وتقديم التسهيالت القانونية واالدارية واملالية، القامة 

هذه املشــاريع وحماية منتجاتها من منافسة البضائع 

املســتوردة واحيــاء قطــاع الصناعــة وإعــادة تاهيــل 

الشــركات واملصانع، بعد اعــادة ترتيب أوضاعها بدال 

من حالــة املراوحة التي هي عليــه اآلن نتيجة لظروف 

واوضاع خارجة عن ارادتها.

 خصوصًا بعثة األمم املتحدة في العراق، حيث كان 

لها الدور الكبيــر في اختيــار أول مجلس ملفوضية 

االنتخابات وهــي واملجلس اختاروا مــدراء مكاتب 

املتبقيــة،  الكــوادر  جميعــا  واكملــوا  املحافظــات 

وبإشــرافهم ووجود عشــرات الخبــراء منهم ومن 

 انجــاز أول االنتخابات 
َّ

منظمــات دولية أخرى تــم

بعد 2003م واالســتفتاء على الدستور العراقي عام 

2005م .. الــخ، وفــي 2007م شــرع مجلــس النواب 

العراقــي قانون خاص بمفوضيــة االنتخابات رقم 

 تشــكيل مجلس 
َّ

11 لســنة 2007م، وعلــى ضوئه تم

مفوضيــة جديــد وتــم تشــريع قانــون انتخابــات 

مجالس املحافظــات واالقضيــة والنواحي وقانون 

انتخــاب مجلــس النــواب العراقــي.. الــخ. كل هذه 

القوانني واإلجراءات واالنتخابات تمت بمســاعدة 

األمــم املتحــدة ومنظمــة اآليفــس بشــكل رئيس، 

وكان لهمــا مكاتب في مبنى مفوضيــة االنتخابات 

العراقيــة وهنــاك منظمات دولية أخرى ســاهمت 

بشكل أقل كمنظمة ( NDI – IRI - .. الخ).

 أن ال ننكــر دور األمــم 
َّ

 وتأسيســًا ملــا تقــدم ال بــد

املتحــدة في تدريب وتأهيل كــوادر املفوضية العليا 

لالنتخابات، خصوصًا األقســام الفنيــة والكوادر 

املتقدمة في إدارة االنتخابات وأنا شخصيا شاركت 

بــورش ملــدراء مكاتــب املحافظــات عندمــا كنت 

مديــر ملكتب انتخابــات االنبــار (2004 - 2007م) 

دول  فــي  2007م  فــي  الجــدد  للمفوضــني  وورش 

ديمقراطيــة كالهنــد وكوريا الجنوبية وأســتراليا، 

وبصراحــة كان لهــذه الــورش األثــر الكبيــر فــي 

تعليمنا أســس ومبادئ االنتخابــات والديمقراطية 

فــي متقدمــة  دول  تجــارب  علــى   واالطــالع 

جــرى  مــا  كل  اعتبــر  زلــت  مــا  الديمقراطيــة.   

ويجــري مــن عثــرات فــي الطريــق الديمقراطي 

الســليم هــو أمــر طبيعــي، ولكــن أن نبقــى مــن 

دون معالجــات واالخفاقــات تتراكــم وتتضاعــف 

هــذا مــا يؤلم، وهــو ما دعانــي لكتابة هــذا املقال 

وبهــذا العنــوان لنعــرج فيــه علــى دور املنظمــات 

ع العراقي 
ّ

الدوليــة، خصوصــًا التي حددها املشــر

 بــأن تكــون عونــًا للمفوضية فــي معظــم القوانني 

االنتخابية.

لكــن بعد مــرور أكثر من عقد ونصف من الســنني 

علــى الديمقراطيــة في العــراق، فمــن املفروض 

أن نجــد تطــورا واضحــا وملموســا فــي {الثقافــة 

منظومــة  السياســي/  األداء  الديمقراطيــة/ 

انتخابيــة متكاملة وشــاملة ووفق املعاييــر الدولية 

لالنتخابــات/ .. الــخ}، لكن مؤلم أن نقــول بتراجع 

ذلك وال نقول الســبب من طرف أو جهة فحســب، 

ولكــن ال بــد أن يكون هنــاك دور واضــح لتصويب 

 فــي القوانــني أو األداء 
ً

الخلــل ومعالجتــه، ســواء

واالنتخابيــة عمومــًا  الديمقراطيــة  الثقافــة   أو 

 خصوصًا.

وســنعرج بإيجاز في النقاط التاليــة على دور بعثة 

األمــم املتحــدة، خصوصــًا واملنظمــات الدوليــة 

األخــرى عمومــًا فــي تأســيس الديمقراطيــة في 

العراق:  

1 - هناك ممثلون عن كثير من املنظمات الدولية في 

العراق كاألمم املتحدة وااليفس واملعهد الجمهوري 

األميركي.. الخ، وهــؤالء لديهم العديد من الخبراء 

الدوليــني وفــي معظــم األمــور الفنيــة والقانونية 

لالنتخابــات. لكن دورهم في تضاؤل أو اضمحالل 

وهــذا ما أدى إلى ضعف الثقــة بينهم وبني جمهور 

املواطنني وحتى كثير من األحزاب السياسية، رغم 

دعوة بعض األحزاب بأن يكــون دور األمم املتحدة 

اشرافا وليس مراقبة فقط.

2 - ضعــف دورهــم أو انعدامــه في تشــريع قوانني 

انتخابيــة تلبــي الطمــوح وتناغم املعاييــر الدولية 

 جانبــًا وخصوصــًا في 
ْ

ــت
َ
ِكن

ُ
لالنتخابــات، التــي ر

القانــون األخير رقــم 9 لســنة 2020م. فقد وجدنا 

قوانــني الــدول الديمقراطيــة مئــات الصفحــات 

وقانوننا االنتخابي بحــدود 30 صفحة مع مالحقه 

وجداول ترسيم الدوائر، حيث فيه عدم وضوح بكثير 

 مــن فقراته وبعضهــا متناقض وأخــرى غير قابلة 

للتنفيذ.
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واالنتخابات هل لهــا أن تصمت دون أن تعلن رأيها 

فــي أهم فقرة مــن فقــرات أي قانــون انتخابي أو 

تجربة ديمقراطية، وهو وجود سجل ناخبني مكتمل 

شامل ال يســتثني أحدا، ولم تضع خطة أو مقترحا 

بديل إلكمــال ســجل الناخبني، الــذي مضى عليه 

أكثر من 8 ســنوات ولم يكتمل وبموجبه تم حرمان 

املاليني من التسجيل أو التصويت. 

4 - اذكر قبل انتخابات 2009م ملجالس املحافظات 

العراقية كنا طلبنا من خبراء األمم املتحدة، الذين 

يحضرون فــي اجتماعــات مجلــس املفوضني بأن 

يقدمــوا للمفوضية مقترحا إلعــالن النتائج خالل 

يــوم أو يومني كما نراه في كل الدول الديمقراطية، 

ولم نجد اســتجابة ولــم يبادروا هــم بذلك. وهذه 

نقطــة جوهريــة املفــروض هم مــن يبــادروا فيها 

وفي غيرها الكثير، ألنهم خبراء ونحن مســتجدون 

وحديثو عهد باالنتخابات وآلياتها وإجراءاتها.

5 -الكثيــر إن لــم نقــل جميــع املنظمــات الدوليــة 

تركز علــى موضــوع حقوق املــرأة وتعزيــز دورها 

السياســي والقيــادي، ولكنها عجزت عــن إحقاق 

كوتا املرأة وفق القانون، فقد خســرن النســاء أكثر 

من 10 مقاعد بســبب عدم تطبيــق كوتا املرأة وفق 

القانون والجــداول املرفقة له، فأيــن دورها وكأنه 

 هــذا املوضوع أول 
ُّ

فقط اعالمــي وهامشــي. ويعد

اهتمامات املنظمات الدولية بال استثناء.

صل الدعاية االنتخابية واألحكام الجزائية في 
َ
6 - ف

قانون االنتخابات لم نجد لهم اعتراضا على مجمل 

 فقراتها، ألن املشرع وضع عبارات أفلت فاعليها من 

العقاب.

7 - فقرات ترســيم الدوائر خارج املعايير الدولية، 

ولم نجد لهــم أي رأي واضح، حيث ال يوجد أعداد 

الســكان أي دائــرة وال حــدود إداريــة وال طريقــة 

واضحة للتقاضي والبت في الطعون.. الخ.

8 -  أكبــر إشــكال حــدث فــي انتخابــات تشــرين 

2021م هو اســتخدام أجهزة ومعــدات الكترونية، 

 في العد والفرز أو نقل النتائــج الكترونيا أو 
ً

ســواء

تســجيل الناخبني بايومتريــًا في العراق وارســال 

بيانات الناخبــني خارج العراق لشــركة في إحدى 

الــدول األوروبية، وتبقى عدة أشــهر إلنجاز بطاقة 

الناخــب البايومتريــة واعادتها للعــراق وتوزيعها 

من جديــد، وهذا ما منــع أكثر مــن مليوني ناخب 

علــى  ومضــى  البايومتريــة  بطاقاتهــم  اســتالم 

التســجيل البايومتــري أكثــر مــن 8 ســنوات منذ 

2014م وإلى اليوم، دون أن يكتمل سجل الناخبني، 

ة لم نجد 
ّ

حيــث إن هناك إشــكاالت الكترونيــة جم

لهم دور الخبير والناصــح األمني، فقد كادت هذه 

اإلشــكاالت في اســتخدام األجهزة االلكترونية أن 

تؤدي بالبالد إلى ما ال يحمد عقباه.

9 - ال اســتطيع أن أحــوي فــي هذا املقــال القصير 

 
ً

كل مــا يجب على هــذه املنظمات القيام به، ســواء

في تشــريع القوانــني أو فــي أداء املفوضيــة أو في 

املراقبــة املســتمرة قبل واثنــاء وبعــد االنتخابات 

وإعداد تقارير مفصلة مع توصيات لقضايا مهمة، 

يجب معالجتها والتأكيد في كل لقاء مع أي مسؤول 

رســمي عراقي أو جهة وسلطة ذات عالقة مباشرة 

باالنتخابات ملعالجة هذه العقبات.

الخالصة:  

 كل ما دونتــه أعاله هو غيض من فيض مهام ودور 

بعثــة األمم املتحــدة واملنظمات الدوليــة املختصة 

بالشــأن االنتخابي، التي ال ننكر دورها في تأسيس 

ج 
ّ

املفوضيــة وتطويــر قدراتها وال بــد أن نقول تخر

العديد ممن عمــل كخبراء انتخابيني داخل وخارج 

العــراق فــي دول عربية وغير عربية. واســتطيع أن 

أقول أمســوا أفضل ممن بدأ بتدريبهــم وتعليمهم 

ولكــن دورهــم يختلف عن دور بعثــة األمم املتحدة 

واملنظمــات األخرى، فهي مدعومــة من قبل األمم 

املتحدة وتخصص لها أمواال طائلة ولها دعم رسمي 

كبير، فاملفــروض في كل دورة انتخابية نجد األداء 

أفضل والتشــريع أشمل واملراقبة أدق، والتوصيات 

ال تغفــل شــيئا وال تنتهي بانتهــاء االنتخابــات، بل 

تصــل إلى الجهــات املعنية واملســؤولة فــي العراق 

والضغــط باتجاه األخــذ بها وتبقى لهــا دور فاعل 

فــي الحلــول وتجــاوز كل إشــكاالت الديمقراطية 

التي أوصلتنا اليوم إلى طريق شــبه مسدود، فأننا 

نأمــل أن تكــون جــزءا مــن الحــل وإن تخلــت عن 

ذلــك كمــا نــرى وصمتت، فقــد تصبح جــزءًا من 

املشــكلة، وهذا مــا دعا إلى أخذ نظــرة جماهيرية 

غاضبة، وحتى كثير من السياســيني بدؤوا يرونها 

 أمســت جــزءا مــن املشــكلة ولــم تعــد جــزءًا من

 الحل. نأمل أن تصل هذه الرسالة للجهات املختصة 

صاحبة القــرار في املنظمات الدوليــة العاملة في 

العراق باســم الديمقراطية واملؤسســات الرسمية 

العراقيــة، التــي لهــا دور فــي تعديــل هذا املســار 

وتصويبه، لنصــل إلى مصاف الدول الديمقراطية 

بــكل مفاصلها، بحيــث تكون جزءا مــن الحل ألي 

إشــكال او عثــرات فــي طريــق الديمقراطيــة، وال 

نتمنــى يؤخذ عليهــا بأن تواجدهــا وحضورها كما 

يدعي الكثير من الجمهور واألحزاب لتأخذ مكانها 

الذي جاءت من أجل تحقيقه.

 

العراق/ األسبق
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أعلــن أطبــاء أميركيــون أنهــم نجحــوا في 

إجــراء عمليــة زرع مزدوجــة لرئتــني لدى 

مريض مصاب بســرطان رئوي في مراحله 

األخيرة، ما يبعث األمل لدى مرضى آخرين 

في الحالة عينها.

وقــد أمضى املريض ألبرت خوري البالغ 54 

عاما وغير املدخن، سبع ساعات على طاولة 

العمليــات للحصول على رئتيــه الجديدتني 

فــي مستشــفى "نــورث وســترن ميديســن" 

 25 فــي  شــيكاغو  فــي 

أيلول 2021. وبعد ســتة 

العملية، ال  أشــهر على 

تزال رئتــاه الجديدتان 

جيــد  بشــكل  تعمــالن 

أثــر  أي  رصــد 
ُ

ي ولــم 

الســرطانية  للخاليــا 

وقــال  جســمه.  فــي 

كبيــر جراحــي الصدر 

"نورث  مستشــفى  فــي 

ميديســن"  وســترن 

أنكيت بهارات في بيان 

الرئــة  زرع  "عمليــات 

نادرة للغاية في حاالت 

ســرطان الرئة، مع وجود عدد قليل جدا من 

األمثلة املعروفة".

املصابــني  للمرضــى  "بالنســبة  وأضــاف 

عد زرع 
ُ

بالســرطان في املرحلــة الرابعــة، ي

الرئة غير وارد علــى اإلطالق، ولكن بما أن 

ســرطان ألبرت كان محصــورًا في صدره، 

كنا واثقــني مــن قدرتنا علــى تخليصه من 

جميــع الخاليــا الســرطانية فــي العمليــة 

حجم الجراحــون عمومًا 
ُ

وإنقــاذ حياتــه". ي

عن إجراء مثــل عمليات الزرع هذه بســبب 

وجود خطــر كبير لالنتكاس لــدى املرضى 

الذيــن يتعــني عليهم تنــاول عقاقير مثبطة 

للمناعــة ملنــع رفــض الــزرع، حتى لــو كان 

هنــاك عدد قليل مــن الخاليا الســرطانية 

في الجســم. ظهرت أعــراض ألبرت خوري 

مطلــع عــام 2020، وبينهــا آالم فــي الظهر 

 خوري 
ّ

وعطــس وقشــعريرة وســعال. وظــن

الذي يعمل في قطاع البناء في شــيكاغو في 

 
َّ

بــادئ األمر أنــه مصاب بكوفيــد - 19، لكن

مخاوفــه بدأت تزداد حــني الحظ وجود دم 

في الســعال ما دفعه إلى االتصال بالطبيب. 

وكشــفت االختبــارات التــي خضــع لها عن 

إصابته بالســرطان في املرحلة األولى. لكن 

كوفيد  موجــة  "بســبب 

19-، لم أتمكن من بدء 

العــالج علــى الفــور"، 

وفق مــا ذكر خوري في 

محاوالت  وبعــد  بيــان. 

بر 
ُ

أخــرى للعــالج، اعت

الــذي  خــوري  ألبــرت 

كانــت حالتــه الصحية 

لعملية   
ً
مؤهال تتدهور، 

مرض  ألن  هــذه  الزرع 

الــذي  الســرطان 

الرغم  على  به،  أصيب 

مــن أنــه فــي املرحلــة 

يتمــدد  لــم  الرابعــة، 

ــر الفريــق 
ُ

إلــى أي أعضــاء أخــرى. واضط

الــذي أجــرى الجراحة له في غضون ســت 

ســاعات، إلــى إزالــة "آالف املليــارات" من 

الخاليا الســرطانية من رئتيه، مع الحرص 

على عدم مالمستها لصدره أو مجرى دمه. 

ولخص أنكيت بهــارات العملية بأنها "كانت 

ليلة مثيرة".

وبات في اســتطاعة ألبرت خوري أن يعيش 

حيــاة طبيعيــة، ويعمل أو يمــارس الرياضة 

مــن دون مســاعدة فــي التنفس. وقــال "لم 

أبتســم منــذ أكثر من عــام، لكننــي اآلن ال 

أستطيع التوقف عن ذلك".

أعلنت مجموعة "سناب" األميركية، الشركة 

اســتحواذها  "سنابتشــات"،  لشــبكة  األم 

على شــركة NextMind ("نكســت مايند") 

الباريســية الناشــئة التي تعمل على تطوير 

العصبيــة  الخاليــا  نشــاط  تقيــس  تقنيــة 

مــن أجــل التحكــم في 

اإللكترونيــة  األجهــزة 

باستخدام الدماغ.

التي  الصفقة  وبموجب 

ن عــن قيمتها، 
َ
عل

ُ
ي لــم 

Next-  ييستمر موظفو

Mind فــي العمــل مــن 

باريس.

"ســناب"  وأشــارت 

فــي بيــان إلــى أن هذا 

ســيتيح  االســتحواذ 

بحوثهــا  تعميــق  لهــا 

فــي  ومشــاريعها 

املعزز،  الواقــع  مجــال 

لناحيــة  خصوصــا 

املتاحــة   "Spectacles" الذكيــة  نظاراتهــا 

حاليا فقط لصانعي املحتوى وليس للجمهور 

العريض.

وقدمت "نكســت مايند" التي أسســها عالم 

األعصاب الفرنسي سيد قويدر، تقنيتها في 

كانون الثاني 2020 في معرض الس فيغاس 

السنوي لإللكترونيات.

واقترحــت الشــركة الناشــئة حينهــا علــى 

متطوعني وضع عصبة رأس حول جمجمتهم 

مــزودة أجهزة استشــعار تقيس اإلشــارات 

فترض أن تفهم نوايا الشــخص 
ُ

العصبية وي

وتترجمها إلى تطبيقات مناسبة.

وبــدأت الشــركة فــي تســليم مجموعاتهــا 

للمطوريــن اعتبارًا من كانــون األول 2020. 

وبحســب موقــع "فنتشــر بيــت" األميركــي 

هذه  تباع  املتخصــص، 

املجموعات بســعر 399 

دوالرًا.

مايند"  "نكســت  وتؤكد 

تتطلــب  ال  تقنيتهــا  أن 

تحــت  شــريحة  زرع 

النحــو  علــى  الجلــد، 

علــى  اقترحتــه  الــذي 

الخصــوص  وجــه 

"نورالينــك"،  شــركة 

ناشــئة  شــركة  وهــي 

شــارك فــي تأسيســها 

إيلون ماسك  امللياردير 

"تيسال"  شركتي  رئيس 

الكهربائية  للســيارات 

و"سبايس إكس" للصناعات الفضائية.

وأوضحــت "ســناب" فــي بيــان "تقيس هذه 

التقنية النشاط العصبي لفهم نواياكم عند 

التفاعــل مع واجهــة املعلوماتيــة من خالل 

الســماح لكم بالضغط علــى زر افتراضي، 

ببساطة عن طريق التركيز عليه".

وأضافت الشــركة أن "هــذه التكنولوجيا ال 

تقرأ األفكار أو ترسل إشارات إلى الدماغ".

{ }

الذكاء االصطناعي

 هذا النوع من الــذكاء االصطناعي 
َّ

وفي حــني أن

 يوفر السلوى لألسر الثكلى التي ينكرها 
ْ

يمكن أن

 احتمال ارتكاب أخطاء 
َّ

عليها تكتم الكرملني، فإن

كبير وله تبعات كبيرة كذلك.

يقــول جيــم هندلــر، مديــر معهــد استكشــاف 

رينســيلر  معهــد  فــي  والتطبيقــات  البيانــات 

بوليتكنيك Rensselaer Polytechnic في نيويورك: 

تل 
ُ

 ابنك ق
َّ

بلغت بأن
ُ
ا لجندي روسي وأ

ً
"إذا كنت أب

بينما ما زال على قيــد الحياة، فهذا ينطوي على 

معضلة أخالقية معقدة".

يوجــد مقر شــركة كليرفيو للــذكاء االصطناعي 

وجه إليها 
ُ

Clearview AI فــي الواليات املتحدة وي

ــة انتقادات 
َّ

في أكثــر األحيان حمــاة الخصوصي

ــة 
َّ

حري األوكرانيــني  املســؤولني  أعطــت  ألنهــا 

ا تؤخذ من 
ً

الوصول إلى خدمتها التي تطابق صور

اإلنترنت مع صور يحملها مســتخدمون يحاولون 

التعرف على شخص ما.

قــال هوان تون ثات الشــريك املؤســس والرئيس 

التنفيــذي للشــركة في بيــان: "أبدى املســؤولون 

األوكرانيــون الذين حصلوا على حق الوصول إلى 

Clearview AI حماســهم، وننتظر ســماع املزيد 

منهم".

وكتــب نائــب رئيس الــوزراء األوكرانــي ميخايلو 

"الــذكاء  تســتخدم  بــالده   
َّ

أن فيــدوروف 

ة 
َّ

االصطناعــي" للبحث في الشــبكات االجتماعي

عــن ملفــات تعريف الجنــود الروس باســتخدام 

صــور جثثهــم ومن ثــم إبــالغ أهلهــم وأحبتهم 

بوفاتهم.

 أحد األهداف من التقنية هو "تبديد 
َّ

وأضــاف أن

ه 
َّ
ة الخاصة" التي يقول الكرملني إن

َّ
خرافــة العملي

 من وصــف عملياته 
ً

يخوضهــا في أوكرانيــا بدال

على أنها حرب.

ولم ترد الســلطات األوكرانيــة على طلبات وكالة 

فرانس برس للحصول علــى مزيد من املعلومات 

حول بيان فيدوروف.

مشكالت معروفة

تحدثــت آخــر حصيلــة أصدرهــا الكرملني عن 

مقتل أقل بقليل من 500 جندي في املعارك. لكنه 

ة منذ أســابيع، بينما 
َّ

لم ينشــر أي حصيلة رسمي

يقــدر مســؤولو حلف شــمال األطلســي (الناتو) 

عدد القتلــى أو الجرحى أو املفقودين من الجنود 

الــروس أو أولئك الذيــن ما عــادوا قادرين على 

ا.
ً
املشاركة في القتال بما يصل إلى 40 ألف

 عن مقتل 
ً

ة محلية أنباء
َّ

نشرت وسائل إعالم روسي

جنود وعن تنظيم جنازات لهم، وذكرت التقارير 

 املســؤولني أبلغوا العائالت على وجه التقريب 
َّ

أن

بمكان ســقوط أبنائها ولكن مــن دون الكثير من 

التفاصيل.

ا 
ً
 تقنية التعــرف على الوجوه واجهت شــكوك

َّ
لكن

ا من تطفلها على خصوصية 
ً

بدد، بدء
ُ

كبيرة لــم ت

ا لألخطــاء التي 
ً

األشــخاص إلــى انتقادهــا نظر

رتكــب فــي التعــرف علــى أصحــاب 
ُ

يمكــن أن ت

البشرة الداكنة.

 التعــرف على الوجوه 
َّ

كما يشــير الخبــراء إلى أن

قد يطرح مشــكلة بشــكٍل خاٍص عند استخدامه 

 الجــروح التي 
َّ

للتعــرف على املوتــى، خاصــة أن

تصيــب الجنــود فــي ســاحة املعركــة تجعلهــم 

ا عن صورة يبدون فيها مبتســمني 
ً

مختلفني تمام

في ظروف إضاءة مختلفة، كما هي الحال خالل 

حفل زفاف، على سبيل املثال.

ليست مثالية

يقــول إريــك غولدمــان، املدير املشــارك للمعهد 

 High Tech Law القانونــي للتكنولوجيا الفائقــة

Institute في جامعة ســانتا كالرا إن "إحدى أكثر 

املشــكالت املعروفة في تقنية التعرف على الوجه 

هي أنها ليســت مثالية وترتكب أخطاء وفي بعض 

الحــاالت يمكن أن تكون لهذه التعريفات الخاطئة 

تبعات تؤدي إلى قلب حياة املعنيني".

لكنه يشــير مــع ذلك إلى أنه بعد فتــرة طويلة من 

انتهــاء الحــروب، تظل أســر كثيرة بــال أنباٍء عن 

أبنائها الذين ذهبوا إلى املعركة ولم يعودوا، ومن 

هنا الفائدة املحتملة ملثل هذه التكنولوجيا.

ا تكون فيه القدرة 
ً
 نتخيل ظرف

ْ
ويضيف "يمكننا أن

على تقليل عدد مفقــودي الحرب مفيدة بالفعل"، 

 التعرف على الوجوه قد ال يكون 
َّ

على الرغم من أن

هو الحل املناسب حسب تعبيره.

في رســالة عرضت فيها خدماتها على السلطات 

األوكرانية، كتبت شركة Clearview AI إن تقنيتها 

ا أنها تقوم 
ً

ا بالفعل علم
ً

يمكن أن تكــون مفيدة جد

ة.
َّ

على استخدام صور من مواقع الويب العام

وزعمــت الشــركة التــي فرضــت إيطاليــا عليها 

غرامــة قدرها 20 مليون يورو في وقت ســابق من 

 قاعدة بياناتها 
َّ

هذا الشهر بســبب برمجيتها، أن

تتضمن نحــو ملياري صورة من منصــة "في كي" 

 
ْ

VK التــي تعادل فيســبوك في روســيا، ويمكن أن

تســاعد في التعرف على املوتى مــن دون الحاجة 

إلى معلومات مثل بصمات األصابع.

أمــا بالنســبة للقدرة علــى تحديد هويــة املتوفى 

بدقة، فقد ادعت الشــركة أنها تعمل "بشكل فعال 

بغــض النظر عن تعرض الوجــه للضرر"، وهو ما 

لم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق منه على 

نحو مستقل.

حصلت شركة استروسكيل، (وهي 

الحطــام  إلزالــة  يابانيــة  شــركة 

علــى  طوكيــو)،  مقرهــا  املــداري 

عقــد بقيمة 800.000 يــورو (أي ما 

يعــادل 881.000 دوالر) مــن وكالة 

ــة (Esa) لقيــادة 
َّ

الفضــاء األوروبي

دراسة أنظمة جديدة لغرض تفادي 

األقمار  بــني  ة 
َّ

املداري التصادمــات 

ة في الفضاء.
َّ

الصناعي

 
ْ

خــالل العقد املقبل، مــن املقرر أن

يتم إطالق مئات اآلالف من األقمار 

الذي  العدد  وانخفــض  الصناعية، 

تزايــد منــذ بداية عصــر الفضاء. 

وبسبب كثرة االزدحام في الفضاء، 

لذا فــإدارة فعالة لتنظيــم الحركة 

ة.
َّ

في الفضاء باتت أمرًا بالغ األهمي

 االســتمرار بالغوص في الفضاء 
َّ

إن

 يقلل العمر االفتراضي 
ْ

من شأنه أن

للقمر الصناعي وذلك بســبب نفاد 

وقــوده. لهذا تهــدف الدراســة الى 

تطويــر أنظمة آليــة يمكنها تحديد 

املحتملــة  ــة 
َّ

املداري التصادمــات 

ينخفــض  وبالتالــي  أكثــر،  بدقــة 

عدد اإلنــذارات الكاذبة ومناورات 

ة.
َّ

التفادي غير الضروري

وســيتم إجراء هذه الحسابات على 

مــنت األقمــار الصناعيــة منفردة، 

ما يلغي بقدر اإلمــكان الحاجة إلى 

التحكم  بوحــدات  كثرة االتصاالت 

ة.
َّ

األرضي

جــزءًا  كونهــا  الدراســة  قدم 
ُ

ســت

مــن تقديــر مخاطــر االصطــدام 

ــة ضمن 
َّ

وحــركات التخفيــف اآللي

 .Esa برنامج السالمة التابع لوكالة

وستتشــارك شــركة استروســكيل، 

هارويــل  مجموعــة  مقرهــا  التــي 

الفضائيــة، مع شــركتي جي ام في 

 (OneWeb)ويــب ون  و   (GMV)

لالتصاالت.

وفي تشــرين الثانــي املاضي خالل 

عملــت  للســالم،  باريــس  منتــدى 

شركتي استروســكيل و جي ام على 

إطــالق مبادرة (نيت زيرو ســبيس 

- Net Zero Space) والتــي تتعهــد 

املســتدام  االســتخدام  "بتحقيــق 

للفضــاء الخارجي وذلــك ملصلحة 

البشرية جمعاء بحلول2030".

عن صحيفة الغارديان



يعتقد البعض أن األفالم الوثائقية جاءت بعد األفالم الروائية، لكن الحقيقة أن بدايات السينما بدأت باألفالم الوثائقية 

الفيلم  يعتمد  بينما  حقيقة،  وشخصيات  أحداثا  الوثائقي  الفيلم  يضم  الخيال.  عن  منفصل  بشكل  الواقع  تجسد  التي 

الروائي على قصة تعتمد على الخيال وممثلني وديكور وماكياج. 

كان الوثائقي على الهامش في البدايات األولى من صناعة السينما حتى جاء فيلم Nanook of the north  في عام 1922، 

حيث صور املخرج رحلته الى القطب الشمالي وعرض فيه حياة أسرة من السكان األصليني هناك، أوصل للمشاهد الكثير 

من املشاعر التي ولدت تعاطفًا من الجمهور مع صمود هذه األسرة في ظروف الحياة القاسية، وروج له بعبارة (قصة عن 

الحياة والحب في القطب الشمالي الحقيقي)، وركز على عنصر الحقيقة في جذب الجمهور، وقد نجح بالفعل على خالف 

لو كانت  ما 
ّ

الوثائقية تقدم الحقيقة كاملة، ال سي البعض أن األفالم  التي رفضت تمويله. يعتقد  توقعات شركات االنتاج 

لدى املقدم صوت قوي وأداء مقنع، إال أن الحقيقة أن هناك الكثير من صناع الوثائقيات يعتمدون على التزوير واالجتزاء 

والتضليل من أجل إيهام املشاهد بفكرة ما.
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نطلــع اليوم علــى لوحة فنان مــن الريف األميركي، انشــغل 

لِهمة، 
ُ
بمناخاته الخاصــة وتقنياته املتفــردة ومعالجاتــه امل

إنــه الفنان أندرو وايث، الفنان الســاحر واملحبوب وصاحب 

الشعبية املذهلة في أميركا والعالم.

ينظر هذا الفنان إلى املشــهد الذي يرسمه، كمن ينظر إلى 

مشهد سينمائي، حتى تظن أنه يختبئ في إحدى زوايا كوخه 

الخشــبي وينظر للخارج من فتحة في الجدار الخشبي، كما 

يحدث في أفالم رعاة البقر.

لوحتنا هنا هي (الحالم) التي رســمها سنة 1952 واملوجودة 

في متحف تيسن بورنميزا بمدينة مدريد، ورسم فيها صبيًا 

جالســًا في الهــواء الطلق، حيــث امتألت كل خلفيــة اللوحة 

باألعواد الناعمة املتداخلة للعشب األصفر الجاف، وليكسر 

رتابة التكويــن، جعل جانبًا صغيرًا من األفق يظهر في أعلى 

اللوحة.

ثبت 
َ

الرســام ينظر إلى املشــهد من نقطــة مرتفعــة، بينما ي

الصبــي الحالــم نظره إلى الجانــب، بقبعتــه املصنوعة من 

الفــرو، التي يتدلى ذيلها على ســترته الداكنــة التي منحت 

اللوحة قوة واستقرارا.

الصبي يشــبك يديــه ويذهب بخيالــه بعيدًا، وهــو ال يعرف 

مــا ســتؤول إليــه نتيجــة الرســم، والفنــان الواثــق يمضي 

 بثبــات وهو يضــع الرقشــات واحدة تلــو األخرى بفرشــاته 

الناعمة.

الهدوء يمأل املشــهد كعــادة أغلب أعمال وايــث، لكنه هدوء 

يتالءم مع شــخصية هــذا الفنان الذي عــاش كل حياته في 

 بلوحاته التي تتالقفها املتاحف فور خروجها 
ً
الريف منشغال

من املرسم.

تنطوي أعمــال أندرو وايث على ســحٍر وخصوصيــة عالية، 

وباليــت ألوانــه شــخصي جــدًا، وألوانــه ترابية كأنهــا لون 

األرض، وهــو يســتخدم غالبــًا ألــوان التيمبــرا املمزوجــة 

بالبيض، وتقنيته التي يعالج بها اللوحات تســمى (الفرشاة 

الجافــة)، التــي قدم لنــا من خاللهــا لوحات تبــدو واقعية 

مــن أول وهلــة، لكن حني نمعــن فيها النظــر ونتأمل الضوء 

ــق معهــا في 
ّ
حل

ُ
والتفاصيــل الدقيقــة التــي تشــبعت بهــا، ن

مناخات غامضــة ومن نوع خاص، إذ تحمــل كل واحدة من 

هذه اللوحات كمية عالية من املشــاعر والعاطفة التي تشــير 

إلى عزلة الناس وانسجامهم مع األماكن العادية والقديمة، 

وحتى البالية في ريف بنسلفانيا.

حصلــت الكثيــر مــن لوحــات وايث على شــهرة واســعة في 

العالــم، ومنهــا لوحتــه (عالــم كريســتينا) التــي صــارت 

واحــدة مــن إيقونــات الفن الشــهيرة، بعــد أن رســم فيها 

جارته وهــي تزحف نحو بيتهــا الذي يقع في مــكان مرتفع، 

ألنهــا كانت مصابــة برجليها، وكانــت اللوحــة بمثابة تحية 

 لشــجاعتها برغم املصاعب والظروف القاســية التي تحيط 

بحياتها. 

نادرًا ما نرى رســامًا فــي كل تاريخ الفن قام برســم الضوء 

كمــا رســمه أنــدرو وايث، وال ســيما الضــوء الســاقط على 

الجدران والوجوه والتفاصيــل الصغيرة، وقد خصص وايث 

كل وقتــه وحياته لفنــه، ولم يضيع دقيقة واحــدة تقريبًا من 

دون االنشــغال بالرســم والتهيئــة ألعمــال جديــدة، وكانت 

متعته الوحيدة خارج املرســم، هي زيــارة جيرانه في بعض 

األوقات، إذ يجلس هناك وهــو يتأمل زوايا الغرف واألقداح 

التي تستقر على الطاوالت والضوء الذي يدخل من النوافذ، 

والتماع األرضيات الخشــبية، يتأمل ذلك بصمت -كما يذكر 

جيرانه- ليخرج مســرعًا مثل الشــبح مــن دون أن ينتبه إليه 

أحد، منطلقًا نحو املرسم ورأسه مليء بالكثير من التفاصيل 

التي يحاول إدخالها في لوحاته الجديدة. 

15

14

18

 مــا صاحبهــا مــن لغــط 
ّ

 مــا زالــت ”الســوريالية“، بــكل

ــاب ونقاد 
ّ

ومفارقــات، تثير شــبهة البعــض، من قراء وكت

وباحثني. وعلى الرغم من أن أحدا ال يملك الجرأة الكاملة 

– اليوم – على مالمســة وخلخلة مجد السورياليني وتأنيب 

ســلهم“ الذيــن رحلــوا بغالبيتهــم عــن هذا 
ُ

تصرفــات ”ر

الوجود، إال أن هنري بيهار (مدير مركز األبحاث الخاصة 

بالسوريالية واملشرف على إصدار مجلة ”ميلوزين“) يأتي 

من الوجهة املعاكســة، فــي كتابه الصادر عن منشــورات 

”كاملــان ليفي“ وفيــه يكتب ســيرة أندريه بروتــون – ”بابا 

 Le grand) “الســوريالية“ – تحت عنــوان ”املكروه الكبيــر

indesirable).  فعلــى الرغــم من هذا التســامح املتواطئ 

مع ”هذا النســل املتواري“ الذي لــه ”وجه األرامل“، تجيء 

الســيرة وكأنهــا تطعــن األســطورة التــي نســجت حــول 

الســورياليني بشــكل عام، وبروتون بخاصة، تجيء وكأنها 

كتــب بالرغم عنها. فقد وجد ”بابا الســوريالية“ – أخيرا 
ُ

ت

– سيرته الذاتية ”املناسبة“ و“املحترمة“ و“املثيرة للجدل“.

15

 أعلن األرجنتيني ليونيل ميسي، أفضل العب في العالم سبع مرات، أنه سيوضح "أمورًا كثيرة" بعد نهائيات كأس العالم 

2022 فــي كرة القدم، من دون كشــف املزيد عن مخططاته، وذلك بعد قيادة بالده إلــى الفوز على فنزويال -3صفر في 

مباراة هامشية ضمن تصفيات املونديال.

وقال ميســي في بوينوس أيرس بعد تســجيل الهدف الثالث لبالده: "بعد املونديال، ســأقوم بتوضيح أمور كثيرة. بصرف 

النظر عن النتيجة هناك. نأمل أن تكون األمور جيدة".

16

21
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ث 
ّ

ا التشــب
ّ

ا االندماج باملجتمع الجديد، وإم
ّ

 إم

بالثقافــة التي جاؤوا بها وخــوض صراع قد ال 

يكون في صالحهم ضمن االحتماالت املتاحة، 

 لنفسه طريق الهجرة 
ّ

 املهاجر اختط
ّ

فطاملا أن

 مــن التفكيــر باالندمــاج مــع املجتمع 
ّ

فــال بد

الجديد وتغيير املصير، وإال فلن تنجح مغامرة 

الهجــرة وقد تقــود املهاجــر إلى مــا ال يحمد 

عقباه.

ل هجرة األدبــاء العرب إلى العالم الجديد 
ّ
تمث

واحدة من أكثــر الظواهر حضورًا في الذاكرة 

ها دخلت 
ّ
األدبيــة والثقافيــة العربية، حتــى أن

ميدان الدرس األدبّي العربــّي األكاديمّي فيما 

 اصطالحــًا بـ"أدبــاء املهجــر"، وكانت 
َ

ــِرف
ُ

ع

قضية الصراع بني الحفاظ على اللغة العربية 

ة على نحو حاســم 
ّ

أو االنتمــاء للغــة اإلنجليزي

ة في تعاطي أدبــاء املهجر مع 
ّ

ة مركزي
ّ

إشــكالي

ثني بتقاليد 
ّ

وا متشــب
ّ
حياتهم الجديــدة، إذ ظل

ة مثل 
ّ

ســوا جماعــات أدبي
ّ

اللغــة العربيــة وأس

ة والنادي 
ّ

ة والعصبة األندلســي
ّ

الرابطة القلمي

الفينيقــّي وغيرهــا، وكانــت لهــم صحفهــم 

ة 
ّ

ومجالتهــم التــي تنشــر نصوصهــم العربي

 أســلوبًا جديدًا في األدب 
ْ

ت
ّ

بوصفها قد اختط

العربــّي الحديث، على نحٍو أعــاق كثيرًا فكرة 

اندماجهــم بالعالــم الجديد فــي الوقت الذي 

ان في 
ّ
 معظم الســك

ّ
كان بوســعهم ذلــك إذ إن

هذه البالد هم من املهاجرين.

إذا كانــت هجــرة أدبــاء املهجــر العــرب إلى 

العالم الجديد طوعية بحثًا عن فرص جديدة 

ة هجرات قسرية حصلت 
ّ

في حياة أخرى، فثم

ة هربًا من املوت، وهي 
ّ

لشــعوب املناطق العربي

عــة بني بلــدان عربيــة مختلفة 
ّ

هجــرات متنو

وهجــرات إلى بلدان أجنبية علــى طول العالم 

ع بعــض هذه البلــدان لقبولهم 
ّ

وعرضــه، تطو

ت بلــدان أخــرى لقبولهــم 
ّ

الجئــني واضطــر

بفعل ضغوطات خارجــة عن إرادتها، وصارت 

ــي الصراعــات 
ّ

الهجــرة واللجــوء بفعــل تفش

الدينيــة والعرقيــة واإلثنيــة والطائفيــة فــي 

مناطق متعددة من العالم بالغة القســوة، وفي 

 وأكثر عنفًا 
ّ

مناطقنــا العربية على نحــٍو أخص

ة.
ّ

وشراسة وال إنساني

لــم تكن لثقافــة املهاِجر أو النــازح أو الالجئ 

ة 
ّ

ل إال بفعِل طبيعة املنظومة األخالقي
ّ
أن تتشــك

ة 
ّ

ــى بها دول اللجوء، وكانت إشــكالي
ّ
التي تتحل

ــة هــي أبرز ما 
ّ

نفي
ُ

ــة" بطبيعتهــا الع
ّ

"العنصري

يعانيــه الالجــئ في بلــدان بعينهــا تعاني من 

مفارقــة بني أهداف الحكومــات ذات الطبيعة 

السياسية واالقتصادية والعسكرية املستقبلية، 

 بعيدًا 
ّ

ة الشعوب في عيشــها املستقل
ّ

وحساســي

عن أجندات الحكومات ونظرياتها السياسية، 

ة للحكومــات هــي التي 
ّ

فاألجنــدات السياســي

م في هذا املوضــوع وتمارس ضغطًا على 
ّ
تتحك

شــعوبها أحيانًا لقبــول مهاجريــن أو الجئني، 

ــرًا 
َ

ممــا ينشــئ رفضــًا داخليــًا شــعبيًا مضم

وظاهرًا للغرباء يثير مشــكالت كبيرة في بناء 

ني. تســهم حضــارة األمة 
َ
ف

َ
العالقــة بني الطر

نها ونظرتها اإلنســانية العامة إلى اآلخر 
ّ

وتمد

د باملوت داخل 
ّ

د واملهد
َ

في مســتوى قبول املطار

 على مجموعة 
ً
ة، فضــال

ّ
مســاحتها االجتماعي

ــات ينبغــي البرهنة عليها 
ّ

أخــرى من الفرضي

 فكــرة التعايــش بني الالجــئ واملكان 
ّ

فــي ظل

 فيــه، فإتقان لغــة اآلخر 
ّ

الجديــد الــذي حــل

واالندماج مع أخالقياتــه واحترام مواضعاته 

 منها، وعلى الالجئ 
ّ

ــة ضرورة ال بد
ّ

االجتماعي

 -
ً
ه ضيف –قد يكــون ثقيال

ّ
أن ال ينســى أبــدًا أن

علــى ثقافــة أنقذتــه مــن الهــالك، وأن يؤمن 

 واإلجرائّي 
ّ

إيمانًا مطلقًا على املستوى النظري

ه الجئ 
ّ
ة أن

ّ
الفعلّي في ميدان الحياة االجتماعي

ق مســاحة 
ّ

وليــس فاتحًا، كي ينجح في أن يضي

ل فيه 
ّ

 ممكن ال يتحو
ّ

 حد
ّ

"الزينوفوبيــا" إلى أقل

إلى نوع من االنتقام الخطير.

 "صــورة األجنبــّي" فــي بلــدان العالم كافة 
ّ

إن

ة 
ّ

ة وثقافي
ّ

ة واجتماعي
ّ

تحظى باستجابات نفسي

 بلد، فقد تحظى 
ّ

ات كل
ّ

دة بحسب مرجعي
ّ

متعد

هذه الصورة باســتهجان أو إعجاب، اضطهاد 

أو  اعتــداء  احتــرام،  أو  اســتهانة  تكريــم،  أو 

احتواء، وهي معادلة شديدة الصعوبة والتعقيد 

ال يمكن معاينتها على وفق معيار واحد مطلقًا، 

ج بني هذه االحتماالت دائمًا.
ّ

إذ تتمو

 الوضع األخطر لهــذا النوع من الفوبيا هو 
ّ

لعل

زمٍن لــدى بعض الناس 
ُ

لهــا إلى مــرٍض م
ّ

تحو

ــن لديهــم مســؤوليات خطيرة لهــا عالقة 
ّ

مم

بحيــاة األجنبّي ومســتقبله، فقــد يدفعه هذا 

العــداء والكراهيــة نحــو حرمانه مــن حقوقه 

الطبيعية في بلد غيــر بلده، إذ يرفض له طلبًا 

ل 
ّ
نة هو مؤه

ّ
مشــروعًا في االنتماء لجامعة معي

 
ّ

لها وتســمح قوانني البلد بحصوله عليها، لكن

ضــه على عرقلة القضية 
ّ

كراهية املوظف تحر

والتعامل مع صاحبها بقســوة تجعله يســخط 

ي 
ّ
علــى البلــد، وقد ينتهي بــه األمر إلــى التخل

ض 
ّ

 وجوده في البلد معر
ّ

ه حني يجد أن
ّ

عــن حق

للخطر على هذا النحو، فالتغيير الديموغرافّي 

علــى  املهاِجــرة  الجماعــات  تفرضــه  الــذي 

مواطني بلــد الهجرة ليس من الســهل قبوله، 

من حيث الســكن والعــادات والتقاليــد والبيع 

ــك والــزواج والتفاعــل علــى 
ّ
والشــراء والتمل

املســتويات كافة، فــي املدارس واملستشــفيات 

والجامعات واألماكن العامة واألســواق وأنواع 

الطعام وطريقة اللباس والكالم وغيرها كثير. 

« »
« »

ال ســيما تأثيرات الشعراء اإلنجليز 

املحدثني أمثال ت. س. إليوت وعزرا 

باوند ووردز وورث وييتس وغيرهم، 

األســطورية  التوظيفــات  فجــاءت 

والتاريخية لتشكل سمة من سمات 

 عن تنامي 
ً
القصيدة الحرة، فضال

السياسية ونشأة األحزاب  الحركة 

اليســارية والقوميــة والدينية التي 

شكلت مثلث الثقافة األيديولوجية، 

الحــركات  معظــم  نقلــت  وقــد 

الفكريــة  محموالتهــا  السياســية 

لــألدب، ذلك أن الشــعر لم يســلم 

من تأثيرات النزعات األيديولوجية 

للشــعراء، بل إن بعض قصائد تلك 

الحقبة تعد نصوصــًا أيديولوجية، 

الخطــاب  بمحتــوى  تتأثــر  لــم 

تأثــرت  وإنمــا  فحســب،  الفكــري 

بالســلوكيات الحزبية واالنحيازات 

مع  األيديولوجية  والعالقة  الفكرية 

التــراث وبالصراعات مع الســلطة 

أو األحــزاب األخــرى التــي بلغــت 

 التصفيــات الدمويــة وإطالق 
َّ

حــد

شــعارات املــوت وقتل اآلخــر، لكن 

العامــل األهــم فــي تقديــري هــو 

التحــول املدنــي الــذي حــدث في 

معالــم  واتضــاح  املجتمــع  بنيــة 

املدينة الحديثــة وبعض مظاهرها 

اســتجابة  وســرعة  وتقاليدهــا، 

املجتمع للتحول مــن تقاليد القرية 

إلــى االندماج في مجتمــع املدينة، 

حيــث الحيــاة السياســية الحافلة 

والصحافــة واملنتديات والجمعيات 

الثقافيــة وأماكــن اللهــو والترفيه 

والبنية العمرانية.

نجد أن النص الشــعري، وهو نص 

مركزي في الثقافة العربية، سريع 

الثقافيــة  للتحــوالت  االســتجابة 

فالقصيــدة  وحديثــًا،  قديمــًا 

كانــت  (الكالســيكية)  العموديــة 

من نتاج البيئــة الصحراوية، وهي 

تحاكي امتداد الصحراء وهندســة 

يقطنــه  كان  الــذي  ــعر 
َ

الش بيــت 

البدوي، وقد عكس الشــعر املسمى 

بـــ (القواديســي) شــكل قواديــس 

الســاقية فــي البيئة الريفيــة، كما 

عكس املوشــح مظهــرًا من مظاهر 

التــرف األندلســي، أمــا األشــكال 

الشــعرية األخرى مثل: (الكان كان 

واملواليــا) وغيرهمــا فقد عكســت 

ومظاهــر  العباســية  بغــداد  بيئــة 

والحضــاري  الثقافــي  التمــازج 

فيها، والحقًا تفشــت أنماط شعرية 

مختلفة، خالل ما يسمى بـ (الحقبة 

املظلمة) كاملشــجرات واملخمسات 

ذلــك،  شــاكل  ومــا  واملســمطات 

الشــعر  انســحاب  وجميعها تعكس 

إلــى الدوائر الشــخصية الضيقة، 

ولعل ما سمي بـ (البند) كان أنضج 

للتحــوالت   
ً
تمثــال األشــكال  تلــك 

الثقافيــة، مــا لــم نقــل إنــه يمثــل 

اإلرهــاص األول لحداثوية الشــكل 

الشــعري، ولوال اقتصار مضامينه 

واألغــراض  املوضوعــات  علــى 

لــكان  واألخوانيــات،  الشــخصية 

خير مــن يمثل الحداثة الشــعرية، 

وبصــورة عامــة فــإن "تطــور هذا 

الشــعر لــم يكــن دائمًا على نســق 

وقــد  منتظمــة،  خطــى  حســب  أو 

يبدو هــذا طبيعيًا بســبب اختالف 

األجيال واملوارد الثقافية وحاجات 

الوقت" كمــا يرى إحســان عباس، 

بمعنــى آخــر إن املتغيــرات الفنية 

التي تطرأ على األشــكال الشــعرية 

لهــا ما يســوغها مــن أطــر ثقافية 

وأيديولوجيــة  وبيئيــة  واجتماعيــة 

وحتى سياسية واقتصادية.

لقد حاول الســتينيون الخروج على 

نمــط القصيــدة الخمســينية التي 

ارتبطــت بمجموعــة أنســاق طغت 

عليهــا املنطلقــات األيديولوجيــة، 

متأثريــن بمجمل التحوالت الكونية 

التــي ســادت تلــك الحقبــة، التي 

رقعــة  اتســاع  ســماتها  مــن  كان 

القلق اإلنســاني على خلفية ســباق 

التســلح وتصاعــد وتائــر الحــرب 

الرأسمالي  املعسكرين  الباردة بني 

معــادالت  وظهــور  واالشــتراكي، 

جديدة لصراعات دولية أو إقليمية 

 
ً
كقضية فلســطني وغيرهــا، فضال

عــن ظهــور حــركات التحــرر فــي 

مختلــف بقــاع العالم، إلــى جانب 

ذلــك نشــطت فــي تلــك الحقبــة 

ترجمة النزعات الفكرية، ال ســيما 

(الوجوديــة) التي أصبحت ظهيرًا 

الستيني،  الجيل  لشــعراء  فلســفيًا 

 بيانهــم املنشــور فــي 
ُ

إذ لــم يخــل

مجلة (شــعر- 1969) من إشــارات 

تحيــل إلى الوجودية، بعد أن حفلت 

قصائدهــم بالعديد من اإليحاءات 

املســتمدة  والــدالالت  والصــور 

وتجدر  الوجــودي،  الخطــاب  مــن 

اإلشــارة إلــى أن البيــان الســتيني 

خرج على قاعدة تقســيم الشــعراء 

إلــى يســاريني وقوميــني، إذ وقعه 

اثنان من املحســوبني على اليســار 

(فاضــل العــزاوي وفــوزي كريم) 

واثنان من املحسوبني على الحركة 

القوميــة (ســامي مهــدي وخالــد 

علــي مصطفى)، بمعنــى آخر إننا 

أصبحنــا بمواجهــة شــعر جديــد 

مفكــر فيــه، أي أن لــه مرجعياتــه 

الفلســفية، وله قصدياتــه في بناء 

أشكاله املغايرة.

وعلــى هامــش الســتينيات ظهرت 

(جماعــة كركــوك) املؤلفــة مــن: 

(فاضل العزاوي، ســركون بولص، 

صــالح فايق، جليل القيســي، جان 

دمو، أنور الغســاني، مؤيد الراوي، 

وفاضــل عباس هــادي) وقد تبنت 

هــذه الجماعــة الدعــوة لقصيــدة 

النثر، وقد جاءت مجلــة (الكلمة) 

لتدعــم تلــك الدعوة، التــي تعيدنا 

إلــى ثالثينيــات القرن العشــرين، 

على أيــام روفائيل بطــي ومعروف 

الريحانــي،  وأمــني   الرصافــي 

نصوصهــم  علــى  أطلقــوا   إذ 

مثــل:  عديــدة  مســميات  آنــذاك 

الشــعر املنثــور أو النثر املشــعور أو 

النثــر الفنــي، وهي الدعــوة ذاتها 

 التي ســتتجدد في الثمانينيات، إذ 

تتحــول قصيــدة النثــر إلــى نمط 

مختلــف  يجــذب  مكــرس  شــعري 

األجيال.

عن منشــورات "الراصد الوطني للنشر والقراءة"، 

صدرت للقاص املغربي ســعيد رضواني، مجموعة 

قصصيــة بعنــوان: "قلعــة املتاهــات"، تقــع في 91 

صفحــة مــن الحجــم املتوســط، تضــم 11 قصــة 

قصيــرة، هــي علــى التوالــي: "اســتدراج"، "قلعــة 

الحروف والكلمــات"، "قطار لومبــاردي"، "جولة"، 

"ظل الزمن"، "حرمان"، "فــوارق"، "عجلة الزمن"، 

"لحظــات ومشــاهد"، "التحدي"، "أغنيــة الحياة"، 

وتتصدر غالف هذه األضمومة السردية صورة من 

تصميم الفنان خالد أيت زيان.

علــى الغــالف األخيــر،  نقــرأ مــن قصــة: "قطار 

لومبــاردي" : "مــن أعلى الجبل إلى أســفل الحكاية 

أركض بقدم وقلم، أركض بني األعشاب واملمرات، 

بــني الجمــل والفقــرات. أركــض باتجاه األســفل، 

باتجــاه محطتــني؛ محطــة الســفر فــي القطــار، 

ومحطة السفر في اإلبداع".

تعد "قلعة املتاهات" اإلصدار الثاني للكاتب املغربي 

ســعيد رضوانــي، وهــو قــاص مــن مواليــد الدار 

البيضــاء، صــدر له - من قبــل-  مجموعة قصصية 

بعنــوان: "مرايــا" في ثــالث طبعــات (ط.1/2010، 

ط.2/2019، ط.3/2020)، كمــا صــدرت هــذه الــــ 

"مرايــا" ســنة 2020 بلغــة مولييــر، موســومة بــــ :  

”Miroirs“  بترجمــة: جمال خيــري، وقد كتبت عن 

قصصهــا القصيرة عدة دراســات نقدية، نشــرت 

فــي كتاب جماعي بعنوان: "مرايــا وظالل.. قراءات 

نقدية في مجموعة "مرايا" للقاص سعيد رضواني" 

سنة 2020.
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 ما صاحبها 
ّ

 ما زالت ”الســوريالية“، بــكل

من لغــط ومفارقات، تثير شــبهة البعض، 

ــاب ونقــاد وباحثــني. وعلى 
ّ

مــن قــراء وكت

الرغم من أن أحدا ال يملك الجرأة الكاملة 

– اليــوم – علــى مالمســة وخلخلــة مجــد 

ســلهم“ 
ُ

الســورياليني وتأنيب تصرفات ”ر

الذيــن رحلوا بغالبيتهم عــن هذا الوجود، 

إال أن هنري بيهــار (مدير مركز األبحاث 

علــى  واملشــرف  بالســوريالية  الخاصــة 

إصدار مجلة ”ميلوزين“) يأتي من الوجهة 

املعاكسة، في كتابه الصادر عن منشورات 

”كاملــان ليفــي“ وفيــه يكتب ســيرة أندريه 

بروتون – ”بابا الســوريالية“ – تحت عنوان 

.(Le grand indesirable) “املكروه الكبير”

 فعلى الرغــم من هذا التســامح املتواطئ 

مــع ”هذا النســل املتواري“ الــذي له ”وجه 

األرامــل“، تجــيء الســيرة وكأنهــا تطعن 

األسطورة التي نســجت حول السورياليني 

بشــكل عــام، وبروتــون بخاصــة، تجــيء 

كتــب بالرغــم عنهــا. فقــد وجد 
ُ

وكأنهــا ت

ســيرته   – أخيــرا   – الســوريالية“  ”بابــا 

الذاتية ”املناســبة“ و“املحترمــة“ و“املثيرة 

للجــدل“. فكتــاب بيهار ”صورة شــخصية 

واقعيــة جــدا“، إنــه ”درب الجلجلــة الذي 

يســير بروتون فوقه“ و“إن كان مسيحا فقد 

صليبه“.

 ســيرة بروتون كمــا يرويها بيهار، تفشــي 

الكثير عن ”روح هذه التصرفات“ التي قام 

بهــا، كما أنها تقدمــه لنا على أنــه ”مغرم 

ا كان 
ّ

بالكتابــة الرمزيــة“ على العكــس مم

يعــرف عــن، كمــا أنــه شــخص ”مترف“ 

و“بورجــوازي صغيــر“، علــى الرغــم من 

الصعوبــات املاديــة الدائمــة التــي عرفها 

والحقته. شخص يحب قراءة ”أنطولوجيات 

الشــعر“ وليس فقــط ”لوتريامون“ وتصفه 

بأنه ”دكتاتور صغير“ يزرع أذواق النســاء 

بتنبؤاته وإن ”لم يتحقق شيء من كالمه“.

 يدخلنــا بيهــار، عبر كتابه هــذا، إلى قلب 

عالقــات بروتون، كما إلى حياته، بدءا من 

طفولته ”املكللة بالسأم“ في إحدى ضواحي 

باريس بني أسرة تجمع املتناقضات. فوالده 

كان ”كافــرا بامتياز“ في حني أن أمه كانت 

”شــديدة اإليمان“، وقد كان عليه أن يختار 

وهــو بعــد مراهق إلى أيــة ”فكــرة ينحاز“ 

فوجد في جملة ”ليس هناك إله وال ســيد“، 

املكتوبــة على شــاهدة أحد القبــور، الحل 

املناســب، إذ ترك الله إلى غير رجعة، وإن 

كان ”الشك بقي يلف عقله“.

 وبحسب بيهار فإن بروتون كان موزعا بني 

أســطورتني: التنويم املغناطيســي والثورة. 

فقــد وجد في فرويد وفــي ”الصراخ الليلي 

مدرســة  غــراس“  دو  لغــال  الهيســتيري 

ــى فيهــا تعليمــه“ كمــا كانا 
ّ

”باروكيــة تلق

للعصيــان األصلي“،  ”القاطــرة املصفحة 

وقد وجد في ”تروتسكي“ – حيث زاره العام 

1938 في املكسيك – ”اإلمام الثاني عشر“.

 عن أصدقــاء بروتون يقول بيهــار إن أكثر 

اثنني أثرا على بروتون كانا ”جاك فاشــيه“ 

الذي علمه أن يســكر مــن الحياة كي يغرق 

الكآبــة“ والثاني بنجامان بيريــه كي يكون 

”املتمرد الذي ال يمكن إيقافه“.

 تأثيــر جــاك فاشــيه علــى بروتــون كان 

صريحــا، فهــو – أي بروتــون – يكتــب عن 

صديقــه في ”الخطوات الضائعــة“ التالي: 

”لقــد تعلقت فــي األدب بجــاري وأبولينير 

ولوتريامون، إال أنني مدين لجاك فاشــيه 

ــا ألي منهم ... لن يغــرب عن بالي 
ّ

أكثر مم

أبــدا. ومع أنني ســأرتبط بآخرين ألتقيهم 

فيمــا بعد، إال أننــي أعرف بأنــي لن أتعلق 

بأحد من النــاس بمثل هذا االستســالم“. 

أمــا تأثير بيريــه، فهي نقطــة مجهولة في 

حياة بروتون، فقد كان بيريه ينعت مؤسس 

الســوريالية دائمــا بأنه ”مؤامــرة ال هدف 

لها“.

 لكــن النقطــة التي تلفت االنتبــاه فعال في 

كتــاب بيهار، خــالل حديثه عــن أصدقاء 

بروتــون، فهــي – وخالفا للقصــة الرائجة 

– أن الشــاعر لم يكــن يقطــع عالقاته مع 

أصدقائــه ملجــرد نــزوة عابــرة، بــل على 

العكــس من ذلــك تماما. فقــد كان ال يلجأ 

 
ّ

 إال بعــد أن يســتنفد كل
ّ

إلــى هــذا الحــل

االحتماالت املمكنة إلعــادة الحوار؛ هكذا 

فعل مع لوي أراغون وروبير ديسنوس وبول 

 ”أملــا لو أن قريبا 
ّ

إيلــوار. فبروتون كان أقل

خانــه علــى أن يرى هــذا الشــخص يخون 

ماضيه ويتنازل عن مستقبله ...“

 ويضيــف بيهار فضال عن النســاء اللواتي 

مــررن بحيــاة بروتــون، النســاء ”اللواتي 

تشــرفن بالنوم معــه“ فقــد كان يفضلهن 

– كمــا زوجتــه األولــى ســيمون كان – ”من 

يرتــدن  اللواتــي  مــن  أو  البورجوازيــات 

الصالونات“ وإما من بنات الليل ”كعاهرات 

الشارع وراقصات املوالن روج، لكن شرطه 

األساسي هو أن يجدن اللغة الفرنسية، وال 

يحاول مع أي واحدة ال تتكلم هذه اللغة. إال 

أن ناديــا، (التي كتب عنها إحــدى روائعه 

في كتاب حمل اســمها)، اختصرت النساء 

وأصبح بعدهــا يطالب بالحــب الالنهائي 

واملجنون“.

 الذين كتبوا قبــل ذاك عن بروتون 
ّ

كمــا كل

أدب  أن   – أيضــا  بيهــار  هنــري  يعتبــر   –

أراد  لقــد  لحياتــه.  امتــداد  هــو  بروتــون 

الشــاعر إيجاد ذلك اإلنسان املشدود نحو 

”العمل الجماعي“ مهمــا كانت الصعوبات 

واألوهــام التي تتبــدد والتي يســببها عمل 

كهــذا. صحيح أن نجــاح الســيرة متكامل 

جدا، ألن الكاتب ال يقــع أبدا في التقديس 

فهــو يبتعد عن األســطورة والكليشــيهات، 

التــي تكــون في أكثــر األحيــان، ســلبية ... 

لقــد وضع بيهــار قدميــه في موطــئ قدم 

رجل معقد ومتناقض، فهــو (أي بروتون) 

”إنســاني بشــكل ال متناه“. مــع كل ما يدفع 

ذلك إلى الضحــك والدمــوع، إلى عاطفة 

جياشة وخيبات أمل، مع كبائره الالواعية 

وصغائره املعلنة“. 

بروتــون  ســيرة  علــى  بيهــار  ينكــب  أن 

بموضوعية فإنــه يبرهن، وبأدلــة قاطعة، 

بــأن الشــاعر ”أخلــص كل حياته للشــعر 

لهــذه  بقراءتنــا  إذ  والحريــة“.  والحــب 

السيرة، نســائل أنفســنا، إذا ما كانت كل 

هــذه املعــارك التي خاضها هذا املتشــائم 

تشارك في نضاله كي ”ينتشل من الصمت“ 

الذي غالبا ما كان يطبق عليه.

اليــوم   ربمــا ال يســتطيع أحــد أن ينفــي 

أهميــة التيار الذي أسســه بروتــون، حتى 

لنخــال أن مــرور الزمــن يزيــده شــبابا. 

ربمــا ألن ”التمرد“ و“الجمال“ هما ســمتاه 

األساســيتان، فتماما كما قــال البنته ذات 

يــوم: ”غــدا عندمــا تكبرين، ســأحاول أن 

أشــرح لك ما عرفتــه عن الحــب والحياة 

والثــورة... ربمــا ســتقولني إن ذلــك ليــس 

عمليا، لكنه كان يشرفني في أي حال ...“. 

ربما هذا ما يحــاول بيهار البحث عنه، في 

كتابه عن بروتون. لكن أليس معرفة الكثير 

عن هذا الشــاعر، تكــون نتيجتها أن يفقد 

الساحر ســحره، إذ قد يكون الغموض، هو 

مــن زاده ”ألقا“ والعصــر يبحث دائما عن 

”األساطير“.

(*) كاتب من لبنان

  

في شــهر آذار مــن عــام 2007 ترك 

قصائــده ورحــل، تخلــى عــن املجد 

والرايــات، وحقق أبجديته الشــعرية 

عميقــة الــرؤى.، وتــرك ذئبــه يعوي 

وحيدا. محمد حســني هيثم، شــاعر 

يمنــي مــن أعــالم قصيــدة التفعيلة 

وقصيدة النثر في اليمن.   كان موقدا 

 لتحبــل بالقصائد 
ُ

 فيــه اللغة
ُ

تشــتعل

مــن   
ُ

تخــرج مفــردة  وكل  املشــتهاة. 

بذورهــا،  تحمــل  شــهوة  قاموســه 

وتمضي في التيه. 

وربمــا كانت قصيدته "تــوم هانكس" 

في مجموعــة "اســتدراكات الحفلة" 

التي صــدرت فــي عــام 2002، أكثر 

قصائــده تعبيــرا الفتتــاح الحديــث 

عــن ذكــراه الشــعرية، حــني اختار 

فيها الذهــاب، ليلحق بمن رأى فيهم 

تحقيقــا لفكرتــه عــن املعنــى، أمــا 

الشــعر في زمــن الحرب لديــه فإنه 

يفجر اللغة بمواجهة األسلحة، ويأبى 

توزيع املناديــل الورقيــة على األعني 

املضطرة للبكاء بعد مالحم األنني.

خذنــي إليهــم/ خذني هنــاك/ حيث 

يدوزن الفتيان الشاحنات /

حيث يقضمون كمثراهم الدخانية

حيث يســيلون فــي الحفائــر/ خذني 

إليهم

وال تتركني ألمجادهم/  يكفي أن أرى

فالذين تمددوا صفوفًا هناك / الذين 

ترمدوا في الرايات

/ كانوا فكرتي عن املعنى.

اختزلت الكتابة الشعرية عند محمد 

حســني هيثم تجربة جيلني شــعريني 

رت عن 
ّ

مهمني في اليمن، تأثرت وعب

اتجاهاتها الفنية، فجيل الســبعينات 

الشعري كان األرضية الذي انطلقت 

دة على 
ّ

منه األصوات الشعرية املتمر

الشــكل الشــعري التقليــدي، وجيــل 

ص 
ّ
التسعينات الذي سعى وبقوة للتخل

من كل التراكمات، ولم يكتِف بكســر 

قيود الشكل, بل تعداها لخلق صالت 

مع أشكال أدبية أخرى، فحمل صوت 

هيثم الشعري خصائص عديدة، من 

اللحظــة الغنائيــة العاليــة التي كان 

يقترحهــا جيــل الثمانيات الشــعري 

ليس في اليمن فقط بل في الجغرافيا 

العربية؛ بوعي عاٍل؛ في ذات اللحظة 

التــي خــرج بالنــص إلى مســاحات 

جديدة مــن التجريب داخل الشــكل 

األكثر تمردًا في الكتابة.

 وكان الحظ الذي رافق هذه التجربة 

الشــعرية وجود الشــاعرين العربني 

ســعدي يوســف وجيلي عبدالرحمن 

فــي عــدن مطلــع ثمانينيــات القرن 

فــي   
ً
فاعــال دورًا  فلعبــا  املاضــي؛ 

توجيهها نحو املغايرة منذ البداية.

يقول هيثم: أنا لســت مــع التعبير عن 

العالم، بل مــع خلق العالم في النص 

الشــعري ,  وهذا الخلق يفرض موقفا 

شعريا معينا، ويأتي برؤى واتجاهات 

ظهــر فــي النهايــة موقــف 
ُ

معينــة ,  ت

الشــاعر األيديولوجي ,  لكن الهتافات 

والشعارات ال تصنع شعرا ,  ونحن في 

البدايــةـ عن جيلــي أتكلــم ـ اختلفنا 

واصطدمنا مع الــرؤى األيديولوجية 

القائمــة؛ ألننا كنا أكثــر حزنا وأكثر 

بســبب  كثيــرا  واتهمنــا  مأســاوية، 

موقفنــا هــذا، باعتبارنــا ضبابيــني 

ومكتئبني، وهذا كان في فترة سابقة ,  

اآلن الجميع حــر في التعبير,  والنص 

الشعري يخلق موقفه".

ــر عنه هيثم في نصوصه 
ّ

وهذا ما عب

الشــعرية، التي خلقت عاملا مختلفا، 

متجاوزا لالتجاهــات األيديولوجية، 

ليفتــح بابــا للغــة منــاورة، وموحية، 

ولكنها ال تنغلق على معنى.   

 في القصيدة / لكننا ال نقيم 
ٌ

كلنا عابر

بها

 
ُ

نشــاور   / فيهــا   القيامــات  ونقيــم 

أحجارها أو نساير

أشجارها أو نحاورها / أو نسير حفاة 

على الجمر
ُ

بني الكناياِت / نهمس

 من مجاٍز / 
ٌ

 كمائن أعشابها قطرة
َّ

أن

.
ْ

 القصيد
ُ

 بيت
َ

 السياسة
َّ

وأن

 مجدًا،
ُ

 في البياِض / نؤلف
ٌ

كلنا عابر

ونطفــح موتــًا  / وندعــو القصيدة أن 
ْ

تحتفي بالبعيد

تنطلــق قصائــد هيثــم مــن لحظــة 

غامضــة ,  فــي إطــار فكــرة شــعرية 

خاصــة من داخــل القصيــدة , ال من 

فكرة خارجــة عن النص أو ســابقة، 

فيتشــكل النص ببنيتــه الخاصة من 

هــذه اللحظــة الغامضــة , لتأتي بعد 

ذلك الفكرة األساسية.

التكثيــف  إلــى  ينحــو  شــعره  كان 

والرمزيــة، ويتعالــق مــع الســرد في 

حواراتــه وأمكنتــه ووصفــه، ال نصل 

معه إلى املعنــى، وإنما إلــى ما وراءه 

من دمــار كما يتمثل ذلك في قصيدة 

زلزال : 

خيــل آيلة للريح/ منــازل عاثرة/ غيم 

يعــوي/ ورجــال عــور/ يقتــادون هواء 

أعرج.

 

افتتاحيــة يعقــد بعدها محــاورة مع 

الكارثــة فــي ســياق أســطوري يصل 

الدمــار  راحــة  ــد 
ّ

يتوس أن  مداهــا 

ويتغطى بريبته: 

فســألت الزلزال الكامن في الهدأة.. 

ل لي أسمائي؟
ّ

يفص
ُ

من س

 / قال: امرأة يغزلها الريحان/ 

قلــت: وأين امــرأة الريحــان؟ /  قال: 

ستقطر من أغصاني/ ..... 

 محــاورة شــبيهة ببنيــة الحكايــات 

الشــعبية، التي تعتمــد املتواليات في 

األفعــال، ولكنهــا تعتمــد املفارقــات 

اللغوية التي تؤدي إلى تشــتت املعنى، 

عديــدة،   لقــراءات  النــص  وتفتــح 

فكمــا قال أحــد النقــاد إن مفارقات 

القصيــدِة ليســت مجــرد مقدمــاٍت 

ــٍة ؛ أو تعبيراٍت جــاءت بمحِض 
ّ

عفوي

 ،
ٌ

املصادفِة  فأشكاِل (املفارقة) خفية

حتى تتم إعادة بنائها بمعاٍن مختلفة 

عن املعاني السطحيِة.

 

ويظهــر تأثــره بالقصــص الشــعبية 

والحكايــات الفانتازية فــي قصيدته 

الشهيرة "غبار السباع" و التي مارس 

فيها التجريد والترميز الشعري عبر 

قصــة فانتازية يحكيها الشــاعر عن 

أبنــاء عمه الذين هم ســبعة ســباع، 

وعــن حربهــم ضــد الرجــل القليل. 

ومع تصاعد القصيــدة إلى ختامها، 

ينقــص أبنــاء العــم واحــدًا فــي كل 

 مقطــع، حتــى تكــون نهايتهــم إلــى 

غبار.

اب دم، 
ّ

بنو عمي ســباع ســبعة، شــر

 
ٌ

جنــون عمــي  بنــو  مــوِت/   حاطبــو 

واجتياح.

 ،
ٌ

، عصف
ٌ

 صاعــق
ٌ

/ بنــو عمي هبــوب
ٌ

ونار

بنو عمي استعاروا

، واستعاروا
ً
من رعود الزهو خيال

من بروق الويل أسيافًا، وساروا

  /
ً

دائــرة للنســيان  يختــط   
ً
جحفــال

 /  وللقتلــى دوائــر 
ً

وللطوفــاِن دائــرة
ُ

تستثار

.
ٌ

 سبعة
ٌ
بنو عمي سباع

 حاطبو 
ّ

اب دم
َّ

 شر
ٌ

 ستة
ُ
بنو عمي سباع

موٍت

.........
ُ

بنو عمي جنون
ُ

، ونار
ٌ

 عصف
ٌ

 صاعق
ٌ

بنو عمي هبوب

  بنو عمي استداروا

مرة أخرى إلى الرجل الكثيِر

وحاولــوه / وطاولوه / فــي ضحى عاٍر 

كليٍل وأغاروا

(طراطق طق ـ طراطق طق ـ طراطق 

طق ـ طراطق طق ـ طراطق

طق ـ طراطق طق ـ طراطق طق.

وتظهــر تأثيرات الثقافــة العاملية في 

تجربــة هيثم الشــعرية فــي قصائد 

دون  و  الحفلــة،  اســتدراكات  مثــل، 

كيشو

..

بطواحني أخيرة

بهالكات يانعٍة

بسيوٍف من خشٍب

وبظل حصان

لسينا"
ُ
سأسمي النجمة "د

وسأعرج في األحزان

كما يظهــر تأثير التجربة الشــيوعية 

فــي جنــوب اليمن فــي قصائــد مثل 

1984، والحصــان، والقطــار، ومدى 

يكســر األحصنة، وجمهرة الليل، في 

ــر بأكثر مــن إحالة، إلى 
ّ

فس
ُ

قصائد ت

املوت والحياة، والتاريخ. وقد تفتحت 

موهبته الشــعرية في فترة مبكرة من 

حياته، وبدأ النشــر في سن السابعة 

عشــرة، فــي العديــد مــن الصحف 

املحلية والعربية.

قال عنه عبد العزيز املقالح: "شــاعر 

ظهر في مدينة الشعر مكتمال"، وكان 

ديوانه األول "اكتماالت ســني" تعبيرا 

عن ذلــك االكتمــال والنضــج املبكر 

وقال : "بعض الشعراء الكبار  يبدؤون 

صغــارا ثم يكبرون، أما هــو فقد بدأ 

كبيــرا وظــل يكبــر ويضــيء وتمتلئ 

كلماته بما ليس لكلمات اآلخرين من 

رؤى ومعان وأضواء".

وقــال عنه الشــاعر العراقي ســعدي 

الطريــق  فــي  يتقــدم  "كان  يوســف: 

بخطوات متســارعة مذهلــة، ولربما 

كان األبــرز حركــة بــني رفقتــه مــن 

الشعراء الشباب في عدن".

حياة قصيرة عاشــها محمد حســني 

هيثــم– نوفمبــر -1958 مارس-2007 

لم تمنع تطور تجربته  كصوت شعري 

مختلــف وباذخ في خارطة الشــعرية 

اليمنيــة املعاصر. تجربــة انتهت في 

والغريــب  عمــره،  مــن  األربعينــات 

أن الشــاعر قــد تنبئ بســقوطه، في 

قصيدته التي قال فيها: 

البارحة/ ســقطت فــي األربعني/ ولم 

أنهض بعد/ إنها األربعون 

أول الكبــوات/ كيــف أســترد اللواتي 

يتسربن/ من شقوق حكمتي

املســتجدة / يكفي أن أرتجل نبوءتي/ 

ليتالشى عطرهن من دمي/  

............. ومنــذ البارحــة ســأموهني/ 

قليــل/  بطيــش  األربعــني/  وســأرم 

وبحذاقة فتية/ فولن أعد أبدا. 

طــراوة اللغة تشــبه عصا هاري بوتر، وبإمكاننا شــراء هذه 

العصــا الجميلة بشــكلها غيــر التقليدي من قســم األلعاب 

بمتجر أمازون، إال أننا لــن نقدر على تحويل النملة إلى فيل 

إال إذا كنا نكتب رواية ساحرة.

نجيب محفوظ واحد من النماذج الفريدة في األدب العاملي 

ليس فقط ألنه استطاع الدخول في أطوار عدة من التقنيات 

وتقلــب في أكثــر من مذهــب أدبي وأنتــج لنا وعيــا جديدا 

للطبقــة الوســطى، وإنما ألنــه صاحب طــراوة لغوية نادرة 

التشكل. 

توفيق الحكيم أيضا من أســاتذة األدب في اللغة الوســطى 

وهــو طري للغايــة وامتد أثــره إلــى أجيال ذهبيــة عدة في 

األدب املصــري إال أن نجيــب محفــوظ  كانــت لــه عبقرية 

فطريــة خاصة مغلفة بــورق الزبدة، وإن أجبــره النقد على 

قــول أشــياء كثيــرة ال معنــى لها 

مثــل إعجابــه بجيمــس جويــس 

وبالحركة الالتينية السحرية، إال 

ر الجميع 
ّ

أنه بقي على فطرته وحي

ر كل 
ّ

في الحرافيش (1977) ودم

تكهناتنا في رواية ليالي ألف ليلة 

العجيبة التي صدرت عام 1982.

طراوة اللغــة تمكــن الروائي من 

أداء ألعــاب ســردية كثيــرة جدا 

وهذا يعتمد علــى درجة الطراوة 

والتقطيع  يملكها فاالنتقــال  التي 

والتــزاوج العرفــي الســريع بــني 

واســتعمال  والحــوار  الســرد 

والدراما  الوصفيــة  البانوراميــة 

اللغوية والتكثيف والتتابع املشدود 

للســرد كل هذا تفعلــه ديناميكية 

اللغوية. وبغــض النظر  الطــراوة 

نجيــب  يعنيــه  أن  يمكــن  عمــا 

مرحلتــه  خــارج  اآلن  محفــوظ 

التاريخية في األدب لكن املالحظ 

وهــذا االنطبــاع كان ســائدا في 

ســبعينيات القــرن العشــرين أن 

هــذا الرجــل أغلــق الطريق على 

جميع الروائيني وقال لهم فتشوا عن رزقكم في مكان آخر.

إن عبقرية نجيب محفوظ تكمن في تأثره العميق بكتاب ألف 

ليلة وليلة وهذا هو ســره الوحيد حتى وإن كان هذا التأثر لم 

يظهر جليا في مراحله األولى وأخذ يتشــكل في الحرافيش. 

إن طراوة اللغة كانت مســتمدة من األسلوب السردي لكتاب 

ألف ليلة وليلة الذي يعتمد النقلة السريعة والتواشج العميق 

بني اللغة البسيطة وبني الخيال الجارف.

كثيــرون من عظمــاء العالــم الغربي أمثــال فولتيــر وغوته 

وبوكاشــيو وماركيــز تأثروا بحكايات الشــرق فــي ألف ليلة 

وليلــة لكن نجيــب محفوظ كان األكثــر اتزانا فــي تعلم فن 

السحر بال عصا وجعل النملة فيال.

مالحظة
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 انهياِر مســرٍح 
َ

بعد تعثِر الحشــود املهاجرة على ســكك حديد املوت وبعد

 املســرحي أمام مرآته الضخمة 
ُ

هناك ومدرســِة أطفاٍل هنا، وقف املمثل

على خشــبة املســرح، كما لو كان شــبحا بني املمثلني املتفحمني على، إثر 

اختراق صاروخ لدار األوبرا.

  بــدا كما لــو كان حفار قبــور األدوار والنصوص، التي مثــل فيها، جرب 

مللمة الزجاج املكســور واالكسسوارات املحترقة، التي بدت مثل كومة من 

الفحم األسود، خرج للشارع يصيح.. على الرصيف نكون او نكون، فيأتي 

الصدى، نكون وســط صفــارات اإلنذار وهدير الطائــرات وعويل الريح 

والرايات الســود املعلقة على الشرفات، ها هو املمثل يركض نحو محطة 

قطــار الحدود يفتــش عن زوجته املمثلة التي غادرت خلســة مع ابنها 10 

ات الجدات، اللواتي 
ّ
سنوات، جرب اللحاق بالعربة، متعثرا بالنساء املسن

يحملن أحفادهن في البرد العدمي.

اس القطــارات أن ال قطــار ســيأتي، ألن القصــف قــد أكل 
ّ

  صــرخ حــر

الســكك، صار املشهد مع تشــظي الغروب 

وإشــارات بقدوم الليل الذابــل، بينما آلهة 

الرمــاد تكنــس مالبــس ومناديــل وأحذية 

املوتى، وتجفف دماءهم.

إنــه املمثــل يهــذي في عربــة مــن عربات 

القطــار.. الجئــون الجئون الجئون نمشــي 

علــى زجــاج محتــرق، تــدوس املصفحات 

على املسارح والنصوص، املعلم ومارغريتا 

لبولغاكوف يحترق بني الحطب في الشــارع 

وبستان الكرز بال كرز الليلة.

 حدبــة املهــرج في امللــك لير مرميــة على 

القمامة، والنــاس يهرولون بحثــا عن آثار 

ســكة حديد في عتمة الثلج األســود، بينما 

رجــاالت السياســة يمضغون دمــاء الناس 

في منتــدى بيــع األســلحة.. واملمثــل الذي 

يعود ليلعب دور هاملت الليلة وجد املســرح 

مصلوبا على باب الريح الدامية.

املمثل وحيد مثل  شــبح ينام عند باب املسرح، مثل طفل القيامة، منهك، 

عطشــان، لكن ليــس له فم، يريد أن يصفق، لكن ليس له اكف، ســقطت 

ه املسرح.
َ
حنجرته في بئر الريح.. شعره مشدود الى جوبتير إل

األغنية الجديدة، رأســي يزداد تشوشا، ورفرفة األجنحة تزيده صخبا، 

فراشات الندب تقتحمني ليال ونهارا، أبحث عن اللهب في عتمة أرهقها 

الفصل األخير من عرضي املسرحي.

صرت أمشــي على حافة أصابعي، خوفا من التعثر في كواليس املســرح، 

وأنا ابحث عن لباس يســتر جســمي الفاتر، أدواري تكدســت مثل أوراٍم 

خبيثة في شــجرتي بنورها العدمي، الســعادة تعلق جثمانها في الشــارع   

والنيــران التهمت شــعبي، هل ســيحترق العالــم فينا أم أننا ســنحترق 

والعالم؟.

تقاسيم

وهو في جلســة لتحضيــر األرواح صورها 

على أشــرطة فيديو احترقت اكتشف أنها 

لطالبــة علم اجتماع تدعى ميلودي تبحث 

عــن أمها في مبنى فيســر، الــذي احترق 

بالكامل ، حيث بقيت أســرار الحريق في 

أشرطة الفيديو التي يرممها دان محاوال 

كشف األســرار التي تحيط به. وباحتراق 

منزل أسرته أيضا.

املشاهدة الصادمة

بدهشــة ترابــط األحــداث بــني احتراق 

مبنى فيســر واحتــراق منزل أســرة دان 

يحاول كاتب املسلســل أن يمــرر فكرة أن 

هنــاك شــيئا غامضا في حياة اإلنســان، 

يبقــى مختبئا فــي صورة أو فــي فيديو أو 

حتى على مرأى منــه، وال ينتبه له او حتى 

يصدقــه أو حتــى عبــر غيبيــات مــا وراء 

الطبيعــة ال يمكــن تصديقها، وبأســلوب 

شــاهد 
ُ
امل بــني  الصادمــة  املشــاهدة 

وبطــل املسلســل الــذي يشــاهد القليــل 

مــن التفاصيــل عبــر كل شــريط فيديــو 

يرممــه، وتتــم مخاطبتــه فيه شــخصيا، 

وكأنــه هــو املقصود فــي الكشــف عن ما 

حــدث فــي مبنــى فيســر او للكشــف عن 

طائفة من الســحرة او من الذين يؤمنون 

بالتالعــب االهتزازي، كوســيلة للتواصل 

بــني األبعادالزمنية. فهل فكــرت يومًا أن 

تلتقط لحظة مــن الزمن على فيلم؟ وهل 

يمكن للحظة ما منســية في شريط فيديو 

أن تمنحها خلودًا لم يكــن مقدرًا لها؟ أم 

أن كل ذلــك نتيجة لــإلدراك الغيبي لدى 

البالغني غير املصابني بالفصام؟

البشر املتحدون

تبــدأ الحقيقة فــي الظهــور تدريجيا عبر 

الحلقات الثمانية، وبني األطر الزمنية التي 

يفتحهــا دان اليجــاد "ميلودي بنــدراس"، 

التــي تلعــب دورهــا املمثلة" دينا شــهابي".  

وفهم ما جــرى معها ومع والــده الذي كان 

يشــغل منصب املعالج النفســي. فتأســرنا 

األحداث وكأننــا أمام مقاطع من الفيديو،  

للمتلقــني  األزمنــة  عبــر  يتكــرر   لحــدث 

الروحيني الذين يؤمنــون بتجربة الحواس 

األفــكار لجماعــة  وتيــرة  الفائقــة، عبــر 

معروفة باســم كايليغو  أو البشر املتحدين 

او ثيــو صوفيا او حتى اولئك الذين تســببو 

بحريــق مبنى فيســر،  وحجــز ميلودي في 

عالم آخــر ربما هو موجــود حقيقة، ولكن 

هــذه الحقيقــة ال يدركها إال مــن يحلمون 

بها او من اســتطاع رؤية محتويات أشرطة 

شــاهد منهم هــو، وكأنه جزء 
ُ
الفيديــو وامل

مــن اللغــز، حيث البــدء بتجميــع املقاطع 

لفهم ما حدث. فكيف تخاطب ميلودي دان 

ويفصلهمــا حقبة من زمن؟ فالكشــف عن 

الغيبيــات هي قدرة العقــل على الربط بني 

األحداث واملقاطع في الفيديو. 

عبادة الشياطني

لنصــل الــى املعنــى مــن الفكرة فــي هذا 

املسلســل الــذي يجعلنا نعود الى أســاطير 

السحرة 

أو إلى فتح الرؤية جماعة عبادة الشياطني 

على مر القــرون، وأهمية الخروج من هذه 

املضلالت التي تتعب العقل، وتسمح للكثير 

مــن الهلوســات أن تحدث لإلنســان. فهل 

اســتطاع الكاتــب ملسلســل أرشــيف 81 أن 

شــاهد رؤية لحقبــات من زمن كي 
ُ
يمنح امل

نتخطــى كل االيمانيــات بهــذه الغيبيات؟ 

أم أنــه يمنح الصــوت والضــوء أو التقاط 

صور األفالم زمنــا مختلفا، ملاٍض قد نراه 

مــن الغيبيات؟ وهل اســتطاع املخرج خلق 

مثيرات حســية من خالل كل مشهد منحه 

قدرة على تصوير أدق الزوايا والخلفيات؟

اإليمان بالغيبيات

تلعب املوســيقى التصويريــة دورها املهم 

في خلق مساحات تفاجئ املشاهد سمعيا، 

وفــق وتيــرة التــرددات الصوتيــة املثيرة 

للتوقعــات بني لحظــة وأخرى. مــا جعلها 

تعبيرية وبقوة. لتترجم املشــاعر مســبقا 

من خوف واشــارات غامضــة. لرموز يتم 

ها عبــر الحلقــات. لتصبح املوســيقى 
ّ
فك

في كل حلقة هي بصمة ســمعية لحدث ما 

يحتفــظ بها املشــاهد. لتكويــن املفاجآت 

ومــا تنطوي عليهــا األلغاز، التــي تحملها 

هذه الطائفة التي تؤمن بالغيبيات في كل 

زمــن تتابع معه من زمن ميلودي بندراس 

الى زمن دان الباحث عن أســباب إندالع 

الحريق فــي منزله العائلــي، وموت األب 

واألم وأخته الصغرى. فهل الغموض الذي 

غمر اختفاء ميلودي بندراس انتهى لتبدأ 

مراحــل اختفــاء دان في املوســم الثاني؟ 

أم أن كل مــا حــدث في املوســم األول من 

الفيلــم ينتمــي لزمــن تخطتــه ميلــودي 

بندراس، ليدخل دان مرمم األشرطة في 

زمن آخــر ننتظره في املوســم الثاني من 

املسلسل؟

{ }
 ({Archive 81} {81 }

 { }

يعتقــد البعــض أن األفــالم الوثائقية جــاءت بعد 

األفالم الروائية، لكن الحقيقة أن بدايات السينما 

بدأت باألفالم الوثائقية التي تجســد الواقع بشكل 

منفصل عن الخيال. يضم الفيلم الوثائقي أحداثا 

وشــخصيات حقيقة، بينما يعتمــد الفيلم الروائي 

على قصــة تعتمــد على الخيــال وممثلــني وديكور 

وماكياج. 

قصة حب في القطب الشمالي

كان الوثائقــي علــى الهامش فــي البدايات األولى 

 Nanook of مــن صناعة الســينما حتى جاء فيلــم

the north  في عام 1922، حيث صور املخرج رحلته 

الى القطب الشــمالي وعرض فيه حياة أســرة من 

الســكان األصليني هناك، أوصل للمشاهد الكثير 

من املشــاعر التي ولدت تعاطفًا مــن الجمهور مع 

صمود هذه األســرة في ظروف الحياة القاســية، 

وروج لــه بعبــارة (قصــة عــن الحيــاة والحب في 

القطــب الشــمالي الحقيقي)، وركــز على عنصر 

الحقيقــة في جــذب الجمهــور، وقد نجــح بالفعل 

علــى خالف توقعات شــركات االنتاج التي رفضت 

تمويله. 

االعتماد على التزوير

يعتقد البعض أن األفالم الوثائقية تقدم الحقيقة 

ما لــو كانت لدى املقــدم صوت قوي 
ّ

كاملة، ال ســي

وأداء مقنــع، إال أن الحقيقــة أن هنــاك الكثير من 

صناع الوثائقيات يعتمدون على التزوير واالجتزاء 

والتضليل مــن أجل إيهام املشــاهد بفكرة ما، في 

 
ُّ

النهاية ساعات وأيام وربما شهور من التصوير يتم

فــي النهاية الى اختزالها لتصبح فيلمًا ســينمائيًا 

في ســاعة أو ســاعتني يعرض الفكرة حســب رؤية 

املخرج وفلسفته. مؤخرًا صارت املشاهد التمثيلية 

يحاكــي  حيــث  الوثائقيــة،  األفــالم  مــن  جــزءًا 

املخرجون بعض األحــداث الحقيقية التي ال توجد 

لها لقطات أرشيفية عبر تمثيل مشاهد موازية.

عودة الفتى املختطف

 في عــام 1974 اختفى طفل من تكســاس يبلغ من 

 من 
ً
العمــر 13 عامًا، وبعدها تلقت أســرته اتصاال

أســبانيا من شــخص يدعــي أنه أبنهــم وأن قوات 

خاصة قــد اختطفته إلجباره علــى القيام بأعمال 

إجراميــة، وعلــى الرغم من أنــه كان يبــدو أكبر 

بســنوات وبلكنة فرنســية واضحة، إال أن األســرة 

تقبلتــه، وألن هنــاك غموضــا واضحــا فــي هــذه 

The Im-  إنتاج فيلم وثائقي عنها بعنوان
َّ

 للقصة، تم

في   poster

 2012 عام 

وهو فيلم تشــويق وإثارة ويكشــف الحقيقة كاملة، 

فيــه عرض املخــرج لقطــات أرشــيفية للفتى قبل 

اختفائه، ولقاءات مع أفراد أســرته ومع الشخص 

الــذي أدعى أنه هــو الفتــى املختطف، واســتعان 

باملشــاهد التمثيلية ليحكــي قصة الفتــى العائد، 

فكانت هذه املشــاهد جزءًا رئيسًا من الفيلم الذي 

حقق نجاحًا كبيرًا، ووصل الــى القائمة القصيرة 

لألوسكار وفاز بالعديد من الجوائز.

ة
َّ

وثائقيات استقصائي

ســرعان ما اعتمدت األفالم الوثائقية كثيرًا على 

الصحــف التي تنشــر قصصــًا وجرائــم مختلفة، 

أو ملفات سياســية وأقتصادية تفتــح من جديد أو 

ألول مرة، وتمت تسميتها 

الوثائقيــة  باألفــالم 

االستقصائية، هذه األفالم 

جلبــت لصناعهــا مخاطر عــدة أبرزهــا التهديد 

بالقتــل كفيلــم The act of killing فــي عام 2012 

الذي فتــح ملف جرائــم القتل في أندونيســيا في 

منتصف الســتينات والتي أودت بحيــاة ما يقارب 

مليون مواطن، وقد امتنع املخرج و48 من العاملني 

عن كتابة أسمائهم على التتر خوفًا من تعقب فرق 

القتل لهم. 

أشخاص بال وجوه

املثيــر فــي صناعــة األفــالم الوثائقيــة أن صناع 

الفيلم انفسهم ال يعرفون كيف ومتى ستنتهي قصة 

الفيلــم الذي يعملون عليــه، أو ما الذي من املمكن 

أن يحــدث أثناء التصويــر، فمثال في 

تعرضــت   The act of killing فيلــم 

أسر الضحايا الى االعتقال والتحقيق، 

مــا اضطــر صنــاع الفيلــم بأخــذ اللقــاءات مــع 

 مــن ضحاياهم. الوثائقي 
ً
أعضــاء فرق القتل بدال

والرتباطــه بالواقــع دائمًا ما يثير الجدل بســبب، 

أوال: حقيقــة مــا يتم تصويــره، وثانيــا: أخالقيات 

القائمــني علــى صناعــة الفيلم وأخالقيــة ما يتم 

تصويــره، فأحيانًا يتم تصوير أشــخاصًا من دون 

معرفتهم أنهم في مرمى الكاميرات، وأحيانًا نرى 

لقاءات مع أشــخاص مــن دون رؤيــة وجوههم وال 

معرفة أســمائهم بحجة حمايتهم من أي مخاطر 

قد يتعرضون لها. إن إعطاء األفراد فرصة الدفاع 

عن نفسهم واحترام خصوصيتهم من أهم مبادئ 

الوثائقي. 
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ليلتا لهٍو في نوادي بغداد:

العراق  صحيفة  في  تب 
ُ
ك  1926 عــام 

ا 
ً

موضوع  2338 املــرقــم  عــددهــا  فــي 

مالهي  في  لهٍو»  «ليلتي  عن  يتحدث 

من  الغرض  ليس  بغداد،  وكازينوهات 

في  يجري  ما  استعراض  املوضوع  نقل 

املالهي ذاك الوقت، وإنما في االطالع 

على يحدث داخل هذه املالهي، ما هي 

م، أي موسيقى 
ّ

أنواع الرقص، ماذا يقد

أقرب  صــورة  لتجميع  تعزف،  ــاٍن  وأغ

ا عن الكالم 
ً

للحقيقة عن العراق، بعيد

العاطفي جاء في املقال:

أال  ولدنا...  الذين  نحن  علينا  (قضى 

اعتاد  بأيام  نأنس  وأال  بأعيادنا  ننعم 

يمرحوا   
ْ

وأن بها  يأنسوا   
ْ

أن غيرنا 

خاللها، فلذا نشترك في أعياد اخوتنا 

لنضمن  ــني  ــوي ــوس وامل املسيحييني 

في  ة 
َّ

طبيعي حاجة  هــذا  باشتراكنا 

تذهب  هزل  حياة  إلى  حاجة  أنفسنا: 

عنا – ولو لبرهة قليلة – ما نحن مثقلون 

به من حياة جدية مطردة ألفناها.

كان  ليلتني  قضاء  إلى  بي  حدا  ما  هذا 

 أخصص 
ْ

لها شأن لم أر من الحق إال أن

ا في هذا السجل.
ً

لهما هامش

الليلة األولى في ماجستيك: 

غشيته  أوتيل  أول  «ماجستيك»  كــان 

«العواد»  فوجدت  دخلته  الليلة،  هذه 

ا 
ً
ا سخيف

ً
يغني على نغمات عوده تشطير

بقولهم  «خدعوها  شوقي  لقصيدة 

حسناء» كان تلحينها رديئًا وكان صوته 

عنقه  ترى  وكنت  املخرج  عسر  أجش 

أخرى،  تــارة  وينخفض  تــارة  يشرئب 

لله  وســرة،  يمنة  وجهه  يدير  تــراه  ثم 

إلى  التشطير  سخف  جمع  فقد  دره 

قبح الصوت إلى رداءة التلحني، وكنت 

ينبعث  ا 
ً

تصفيق وأخرى  آونة  بني  تسمع 

مأل  ما  إلى  أنا  عزوته  الحاضرين  من 

الليلة،  بهذه  وفرح  سرور  من  قلوبهم 

 أحكم على هذا 
ْ

وإال فلست أستطيع أن

الجمهور ببالدة الذوق وفساده. 

ا 
ً

معزي مــضــض،  على  ــك  ذل تحملت 

 تزيل ما علق بها من ضجر 
ْ

بأن نفسي 

أوالهما،  قامت  هناك  كانتا  فتاتني 

إال  بها  تزدني  لم  أغنيات  فأسمعتنا 

صديق  إلى  فالتفت  ا 
ً

واشمئزاز ا 
ً

ضجر

قــال:  ــذا؟  ه مــا  وقــلــت:  يرافقني  كــان 

 نجد العزاء في الثانية، 
ْ

ا عسى أن
ً

صبر

ويحك  له:  وقلت  العمال  أحد  فدعوت 

فابتسم  أحسن؟  أم  كهذه  الثانية  هل 

ولم يجب. 

تنهض  لم  وليتها  الثانية  نهضت  ثم 

ضقت  حتى  وكآبة  ا 
ً

غم زادتــنــي  إذا 

ا ولم أستطع تحمل هذه «األشغال 
ً

ذرع

وأنا أحسد األطرش  الشاقة» فخرجت 

على طرشه.

في الهالل:

مغنية  فرأيت  «الهالل»  أوتيل  دخلت 

فطرت  لها   
ُّ

أنصت كالحمامة،  تصدح 

فقضيت  بي،   
َّ

ألــم ما  عني  وزال  ا 
ً

حق

هــنــاك ســاعــة وبــعــض ســاعــة ودعــت 

قد  الوقت   
َّ

ألن مسرحها  املغنية  بعدها 

أزف. 

في ولنكدن:

ثم رأي من التقيت بهم من األصحاب 

بقية  به  نقضي   
ً

محال لنا  نختار   
ْ

أن

ألنه  «امللوكي»  عن  فأعرضنا  ليلتنا 

لقبول  الساعة  تلك  حتى  يستعد  لم 

الزبائن وعدوناه إلى «كراند» فصادف 

خشينا  متلبدة،  الدخان  من  غيوم  فيه 

أن تجود علينا بوابل «النيكوتني» ونحن 

عزل مما نتقي به عاديته، فذهبنا إلى 

ينيف  ما  هناك  فقضينا  «ولنكدن» 

ا 
ً

أنغام على ساعتني أسمعنا موسيقيوه 

أرتنا  ثم  ا 
ً

كثير إليها  ارتحنا  جميلة 

بالقلوب  ا 
ً
أخاذ ا 

ً
بديع ا 

ً
رقص راقصته 

بها،  ا 
ً

عالق كان  ما  نفوسنا  عن  فسرت 

ونيف  الثانية  الساعة  املحل  ودعنا  ثم 

بعد نصف الليل. 

الليلة الثانية:

من  نخبة  زيــارة  واجب  أدينا   
ْ

أن وبعد 

العيد  بهذا  إياهم  وتهنئتي  أصدقائي 

نقضي   
ْ

أن على  لي  وصديقني  اتفقت 

هذه الليلة كما انقضت األولى. 

في بابل:

سكون  يسود  حيث  األوتيل  هذا  دخلنا 

أنغام  ــرى  وأخ آونــة  بني  تبدده  عميق 

فتاتان  عذوبة  تزيدها  عذبة  ة 
َّ

موسيقي

على  تعزفان  كانتا  الفرنجة  فتيات  من 

الكمنجة والبيانو. 

صوت  نبهنا  مخيم،  السكون  وبينما 

الــصــوت  جــهــة  إلـــى  التفتنا  مــزعــج 

لنتبينه، وإذا برجل جالس وعلى رأسه 

«بهلوي»  الحديث  الفارسي   الشعار 

قدح  من  ا 
ً

زجاج بأسنانه  يقضم  وهو 

ضوضاء  بذلك  ــدث  أح حتى  أمــامــه 

يقضم  إذ  الجرذ  يحدثه  بما  ــزري  ت

الخشب فظل وكلما جاؤوه بقدح قضمه 

حتى استوت لديه أربعة أقداه ولم يكفه 

ذلك بل عمد إلى إناء أمامه فعمل بما 

صالبة  رغم  قبله  من  باألقداح  عمل 

ذلك اإلناء.

إنه  فقال  العمال  أحد  حاله  عن  سألت 

الذي  هــذا  ومــا  قلت  انكليزي،  رجــل 

من  استعاره  قــال  رأســه؟  في  يلبسه 

معذور  إذن  هو  فقلت  ذاك،  مقابله 

لو  أمــا  «متمدن»  ــه  وألن «غــربــي»  ألنــه 

ولحكموا  ا» 
ً

«وحشي لكان  ا» 
ً

«شرقي كان 

على  وألوجــبــوا  بالوحشية  قومه  على 

«انتداب»  تحت  يبقى   
ْ

أن القوم  هــذا 

دولة أوربية لينال الدرجة الالزمة من 

الرقي.

عشرة  الثانية  الساعة  املحل  ودعت  ثم 

وهكذا انقضت الليلة الثانية. 

في عددها املرقم 135 واملؤرخ في 13 تشرين األول 1929 كتبت صحيفة النور 

بالوطنية هي  يعني   - والوطنيات  الراقصات األجنبيات  ا» عن 
ً

 «ساخر
ً

مقاال

في  العراقية  الراقصة  له  تتعرض  الذي  الظلم  عن  املقال  يتحدث   - ية 
ّ
املحل

تقييد حريتها أثناء الرقص، بينما تسمح الدولة للراقصة األجنبية بفعل كل 

الحركات التي تعجبها. في ما يلي تفاصيل املقال: 

 
ً

تحت هذا العنوان كتبت قبل ثالث سنوات خلت في جريدة االستقالل مقاال

بتوقيع «صحفي املستقبل» أبنت فيه عما تعانيه املسارح العراقية والراقصات 

الوطنيات من الشدة والضغط ما لله به من علم.. وقد كان ملقالي املذكور في 

ى استحسان ملا تضمنه من آراء صائبة وحقائق جلية ناصعة وما 
ّ
األندية رن

إلى معالجة موضوع  يعيد نفسه «كما يقولون» فأعود  التاريخ   
َّ

أن كنت أدري 

وال  غرابة  فال  العجائب  أبا  العراق  كان  ملا  ولكن  أعوام،  ثالثة  قبل  تطرقته 

ا 
ً

مع واملحزن  املؤلم  من  فأقول:  وبعد  ثانية،  املوضوع  هذا  لتناولي  استبعاد 

 أرى جميع الحريات مفقودة منا حتى من ناحية الرقص الوطني، فأنت 
ْ

أن

تجد أن الحرية الفكرية واالجتماع والكتابة محظور عليها، بالرغم من أنها 

محللة بقانوننا األساسي الذي هو أعلى وأعز وفوق كل شيء في البالد. فقد 

بلغني صديق اعتاد موافاتي كل يوم بما يقع ويحدث في العاصمة من الشؤون 

ينبئني عما صادفه ويشاهده  املحلية كأني صاحب جريدة وهو مخبر لدي 

ويسمعه من أخبار داخلية. 

عالم  في  لها  وجود  وال  لها  اسم  ال  لجريدة  املخبر  هذا  أو  الصديق  وهذا 

أو ما شئت فقل، مشدد  أو الشرقي   الرقص الوطني 
َّ

الصحافة أخبرني بأن

بعض  استدعت   
ْ

أن ذلك  من  عليهم  وممنوع  الوطنيات،  الراقصات  على 

الدوائر راقصة من الراقصات العراقيات منذ بضعة أيام بدعوى تجاوزها 

 آسف األسف كله 
ْ

ن هذه الكلمة إال أن
ّ

حدود الرقص. وهنا ال يسعنى وأنا أدو

ملا يصيب الوطني من الحيف واإلجحاف حتى في الرقص.. فأنت تشاهد في 

ا لألجنبيات، في حني أنه 
ً

بعض الفنادق األجنبية أنواع الرقص الخليع مباح

مشدد على راقصاتنا الوطنيات ألقل حركة أو إشارة تبدر منهن، وهذا ليس 

من العدل، إباحة أنواع الرقص لألجنبيات بينما تبخل به الحكومة املوقرة 

 تعامل الكل 
ْ

على الراقصات الوطنيات. إننا نطالب ونسترحم من الحكومة أن

 تضام الوطنية في عقر دارها وتتمتع به 
ْ

على السواء، حيث إنه من الضيم أن

 نجد ملقالنا هذا من سميع مجيب. 
ْ

األجنبية بكامل حريتها، فعسى أن

الراقصات  خبر   146 عددها  في  النور  جريدة  تؤكد  األسبوعني  نحو  وبعد 

األجنبيات، تكتب الصحيفة: 

السوريات  فمن  األجنبيات،  الراقصات  من  عرمرم  بجيش  بغداد  ابتلت 

إلى  أرمنيات  إلى  أملانيات  إلى  روسيات  إلى  فرنسيات  إلى  املصريات  إلى 

 بغداد أصبحت 
َّ

تركيات إلى غير ذلك من األمم املوجودة في العالم، فكأن

ا ألمم العالم يقصدونها ليمثلوا عليها الخالعة ويسلبوا ثروتها 
ً

ا كبير
ً

مسرح

بأسهل طريقة، فهذه األوتيالت مشحونة بهذا الجيش وهو مقدم على جيش 

راقصاته  جميع  تشاهد  واحد  مرقص  في  وربما  العراقيات،  الراقصات 

أجنبيات بعيدات اللغة والعوائد عن هذه البالد، إنك ترى في أوتيالت بغداد 

راقصات أجنبيات مع أنهن ال يعلمن من الرقص إال اسمه، فتراهن يرفضن 

من يطلبهن إلى الرقص معه من العراقيني بحجة أنه ال يحسن الرقص وألنه 

يتكلم باللغة العربية وألنه عراقي.

من  قليل  هو  بل  عندنا،  الراقية  األوتيالت  في  يجري  مما  بسيط  شيء  هذا 

وتجعل  عنايتها  بعني  املهمة  هذه  تالحظ  أن  املوقرة  حكومتنا  فعسى  كثير. 

ا لهذا التيار املضر واملضعف ملالية رعيتها وحفاظا لكرامة البعض الذين 
ً

حد

 أقولها 
ْ

يضربون بفضالت الكؤوس ألجل التحقير، ومن األمور التي ال أقدر أن

ألنها مشينة وأن اللوم ليس على تلك، بل علينا نحن أهل بغداد الذين نذهب 

إلى تلك األماكن، فوالله لو انقطعنا اسبوعني أو ثالثة، لغلق هؤالء أوتيالتهم 

ن نحن نذهب.
ّ

ولكن ألجل التمد

صحيفة  مــن  الــثــانــي  الــعــدد  فــي 

 ،1945 عام  تموز   7 املوافق  التقدم 

أصحاب  من  طلب  عن  خبر  تب 
ُ
ك

املطربة  مــن  الــجــواهــري  ملهى 

 تحيي حفالت 
ْ

الكبيرة أم كلثوم أن

«طلب  الخبر  فــي  ــاء  ج خــاصــة، 

من  الــجــواهــري  ملهى  أصــحــاب 

 
ْ

أن كلثوم  ام  املصرية  املطربة 

لها  ودفعوا  خاصة،  حفالت  تحيي 

عن كل حفلة 1000 دينار، إال أنها 

طلبت 1200 دينار، ونامت املسألة 

أهل  نومة  عن  تقل  ال  هادئة  نومة 

الكهف».

املجلة  نشرت  الرابع،  العدد  وفي 

ا 
ً

نفسها بتاريخ 14 تموز 1945 خبر

عن منع الرقص الخليع: «أصدرت 

ا 
ً

حرص االجتماعية  الشؤون  وزارة 

بمقتضاه  يمنع  ا 
ً

أمر األخالق  على 

ــارح..  ــس امل فــي  الخليع  الــرقــص 

الراقصات  اختالط  كذلك  ويمنع 

الــكــؤوس،  ومقارعة  بالجمهور 

املسارح  من  ا 
ً

كثير  
َّ

أن واملنتظر 

تنفيذ  تم  متى  أبوابها  ستسد 

هذا األمر بالحزم الالزم، ألنها 

للجمهور  تقدم  أن  تستطيع  ال 

من  الــســامــي  ــوع  ــن ال هـــذا  إال 

أصحاب  ولكن  الرفيع!!  الفن 

ــم  ــه ــزون رؤوس ــه املـــســـارح ي

أوامر  صــدرت  ياما  ويقولون 

من هذا القبيل!!

الحديثة،  الثقافة  مجلة  في  أمــا 

والصادر  السادس  عددها  وفــي 

في العام 1946 وتحت فقرة «أنوار 

من  مجموعة  كتبت  املــالهــي» 

األخبار أهمها: 

املسؤولني:  الــســادة  أنظار  إلــى   -

ــني  ــرج ــف ــت ـــــد امل احـــتـــضـــن أح

املنلوجست فريال صدقي وألح في 

راضية  وهي  مــرات  عدة  تقبيلها 

تبتسم مما لفت أنظار الحاضرين. 

- عادت طريقة «االنكيج» بعد مرور 

ساملة،  قواعدها  إلى  قصير  زمن 

وذلك حني رأينا في ملهى ألف ليلة 

الويسكي  من  قناٍن  ثــالث 

أرسلت إلى الراقصة إلهام صدقي 

وهي ترقص على خشبة املسرح. 

«عطيات  املنولوجست  قــالــت   -

حسني» بأنها قضت مدة ما يقارب 

لقيت  املوصل  في  أشهر  الخمسة 

الكثير.  الشيء  الحفاوة  من  فيها 

قبل  ــن  م عـــت 
ّ
ود سفرها  وعــنــد 

ا.
ً

ا حار
ً

األهلي وداع

العراق  منولوجست  ستواصل   -

في  عملها  اسكندر  عفيفة  السيد 

 غابت مدة 
ْ

ملهى أبي نؤاس بعد أن

ما يقارب الستة شهور في مصر.

1951 16 12
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لكرتنا  ظلمه  مسلسل  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  ينهي  متى  أعــرف  ال 

الطويل  إيقافه  لرفع  املوجبة  األسباب  تقنعه  ولم  عقود  منذ  املتواصل 

مالعبنا  غلق  في  االسيوي  مع  وتعاونه  شعبنا  إيذاء  على  الغريب  وإصراره 

بالشمع األحمر ؟ لم يردد جمهورنا اسم رئيس فيفا سابق مثلما هتف باسم 

انفانتينو ورفع اسمه وصوره والترحيب به باللغتني العربية واالنكليزية في 

صروحنا الرياضية على مدى سنوات منصرمة مناشدا إياه برفع الحظر 

دائب  وهو  الغمة  زوال  بقرب  تصريحات  على  أحيانا  وشكره  مالعبنا  عن 

يغض  لكنه  الخليج  ومنطقة  الصفراء  القارة  في  املناسبات  لكل  الحضور 

الطرف عن ملف حصارنا املقيت وهو يعلم علم اليقني بمشروعية مطالبنا 

ورجاحة حجتنا .

بنا  لاليقاع  عالقاته  وسخر  قضايانا  مع  يقف  لم  للعبة  اآلسيوي  االتحاد 

القيود  كل  لتحطيم  جاهدا  يسعى  أن  به  األجــدر  وكان  عديدة  مرات  في 

املفروضة على كرتنا منذ عقود ويحث الخطى إلصدار قرار يتيح ملالعبنا 

ان تستضيف مبارياتها على أديمها قبل أن يرفع اتحادنا شكواه الى الفيفا 

ببلدنا من ظلم كبير يستحق هذا  أو غيرهما ألن ما لحق  أو محكمة كاس 

املسعى ونحن جزء مهم من مسار وتاريخ املستديرة في آسيا على مستوى 

املنتخبات واألندية واللجان والشخصيات .

فرقنا  مباريات  في  تحكيمية  مهمات  إسناد 

لقضاة مالعب طاملا أصدروا قرارات غير سليمة 

الفار  مثل  الحديثة  التقنيات  معهم  تنفع  ولــم 

أن  دون  من  ملنافسينا  ابتسمت  بنتائج  وتسببوا 

نطلع أو نقرأ فرض عقوبات عليهم ليس إنصافا 

االتحاد  هيبة  اجل  ومن  للحق  احقاقا  ولكن  لنا 

املحاباة  ان  املزاج  يعكر  وما  له  املنضوين  القاري 

قائمة مع بلدان معينة لها خصوصيتها وأهميتها 

في القرار السائد .

مؤيد  البدري  بصمات  القاري  االتحاد  يغفل  ال 

في  وعضوا  املسابقات  للجنة  رئيسا  كان  حينما 

سعيد  حسني  والكابنت  للفيفا  التنفيذي  املكتب 

وعضو  اآلسيوية  النظيف  اللعب  لجنة  رئيس 

واحمد  كامل  شامل  د.  والخبير  القاري  االتحاد 

عززت  أخــرى  وأسماء  عجاج  عطا  وهشام  زينل  القادر  عبد  ود.  عباس 

الخبرات الدولية وحظيت بالتقدير واالعجاب وأكدت دور العراق في املحافل 

العاملية ونحتاج اليوم وبعد ان عانينا من إهمال واضح الستحقاقاتنا ومنها 

ملف رفع الحظر إلعادة النظر بالعديد من املواقف ورهن الصوت العراقي 

في االنتخابات االسيوية وغيرها بما يتناسب وقضايانا ومطالبنا وال يمكن 

أن تسود املجامالت غير املسوغة في مثل تلك املعادالت التي أضرت كثيرا 

بنا وسلبت الشيء الكثير من تاريخ اللعبة في بلدنا .

والدولي  اآلسيوي  التواجد  عن  العراقية  الصافرة  غابت  قريب  وقت  إلى 

في  النخبة  وليس  القاري  االتحاد  كأس  مسابقة  في  أنديتنا  وزجت  املهم 

وأنديتنا  منتخباتنا  مباريات  استضافة  من  مالعبنا  وخلت  عديدة  مواسم 

التصفيات  في  مبارياتهم  إلجــراء  الديار  خــارج  مالعب  العبونا  وجــاب 

املونديالية وغيرها .

تمثل  ال  مسعود  الخالق  عبد  حاليا  يشغلها  التي  االسيوي  االتحاد  عضوية 

مناصب  يشمل  تعزيز  الى  ونحتاج  العراق  في  اللعبة  أهل  رغبات  أقصى 

ويمكن  املواقع  لهذه  ترتقي  مؤثرة  شخصيات  وترشيح  مستقبال  القيادة 

إقامة عالقات صائبة وتسخير جهد  الفيفا من خالل  الى حدود  ان تصل 

الدولة من أجل هذه املهمة وهذه الخطوات نراها ضرورية وضمن أجندة 

أمثلة  ولنا  الساندة  والجهات  املعنية  والــوزارة  التحادنا  االدارية  الهيئات 

الدولية  االتحادات  بعض  كونغرس  الى  محلية  شخصيات  بوصول  راسخة 

وقيادة األنشطة اآلسيوية فهل تصل رسالتنا يا ترى ؟

محطات رياضية
 نفط البصرة أمس السبت فوزا مهما على النفط بنتيجة 81-90، وذلك في أولى مباريات املربع الذهبي 

َ
حقق

"بالي أوف" لدوري السلة املمتاز.

وقدم نفط البصرة أجمل عروضه ليكبد حامل اللقب النفط أولى خساراته خالل املوسم الحالي، حيث تمكن 

أبناء الجنوب من املحافظة على تقدمهم طيلة فترات اللقاء الذي احتضنته قاعة الشعب في بغداد.

وحصل العب نفط البصرة املحترف األميركي ديماريوس بولدز على لقب أفضل العب في املباراة بتسجيله 

42 نقطة و11 متابعة وثالث مناوالت حاسمة. 

« »

في  السبت  أمس  مساء  بتدريباته  القدم  لكرة  الوطني  منتخبنا   
َ
شرع

مدينة دبي اإلماراتية تحضيرا ملالقاة نظيره السوري بعد غد الثالثاء 

الحاسمة  اآلسيوية  التصفيات  من  واألخيرة  العاشرة  الجولة  ضمن 

املؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.

التدريبات  غلق  شهد  الغني  عبد  بقيادة  ملنتخبنا  الفني  الجهاز  وقرر 

الى  األهلي  شباب  رديــف  ملعب  من  ونقلها  ــالم  اإلع وسائل  أمــام 

الساعة  في  "الحديد"  الجم  وقاعة  إقامته  بمقر  الخاصة  الحديقة 

لقاء  على  ممكنة  صورة  بأفضل  للتركيز  محاولة  في  مساء،  السادسة 

سوريا الحاسم.

وبحسب املنسق اإلعالمي للمنتخب محمد عماد فان التدريبات شهدت 

حماسا واندفاعا واضحني من قبل الالعبني السيما بعد النجاح بكسر 

عقدة النتائج املتواضعة عبر تحقيق الفوز على االمارات بهدف نظيف، 

إضافة الى خسارة لبنان أمام سوريا التي أسهمت بصورة مباشرة في 

إضعاف حظوظ األول بخطف بطاقة امللحق اآلسيوي الفاصل.

اتخذت  املنتخب  بعثة  أن  الصباح"  لـ"موفد  تصريحه  في  عماد  وأكد 

من فندق شيراتون كراند في مدينة دبي مقرا إلقامتها على ان تغادره 

صباح اليوم األحد للسكن في فندق ألوفت لحني االنتهاء من مواجهة 

سوريا.

وأشار إلى أن الوفد وصل ظهر أمس إلى دبي قادما من الرياض عبر 

العراقي  السفير  وصوله  لدى  الوفد  استقبال  في  وكان  خاصة  طائرة 

في اإلمارات الدكتور مظفر الجنابي.

ولفت إلى أن جميع أعضاء البعثة قد خضعوا لفحص "pcr" قبل مغادرة 

سيتبقى  بينما  سلبية،  النتائج  وكانت  الرياض  السعودية  العاصمة 

فحص أخير يجريه أعضاء الوفد يوم غد االثنني أي قبل موعد اللقاء 

بيوم واحد، مبينا أن األمل يحدو الجميع بأن تظهر نتائج الفحوصات 

معنويات  ويرفع  الفني  املالك  خيارات  سيعزز  األمر  هذا  كون  سليمة 

الالعبني.

ميروسالف  التشيكي  بقيادة  األوملبي  للمنتخب  الفني  الجهاز  قدم 

يونايتد  مانشستر  العب  تواجد  فيه  طلب  الكرة  التحاد  طلبا  سوكوب 

مع  "قوقية"  الكريم  عبد  حسن  الكرخ  والعب  إقبال  زيدان  اإلنكليزي 

على  السعودية  أمام  أمس  مساء  أقيمت  التي  املباراة  لخوض  األوملبي 

هامش مشاركة املنتخب في بطولة دبي تحت 23 عاما.

شهد  الغني  عبد  الوطني  ملــدرب  سوكوب  طلب  الكرة  اتحاد  ونقل 

عن  بعيدين  الوفد  أعضاء  جميع  إلبقاء  الالعبني  التحاق  رفض  الذي 

الضغوطات التي قد تصادفهم، فضال عن إمكانية التعرض لالصابة 

أو اإلجهاد.

في  املحلية  اإلدارة  ملعب  يكون 
َ

س

مسرحا  املقدسة  كربالء  محافظة 

تقام  الــتــي  الــحــاســمــة  لــلــمــبــاراة 

ــدار  ــد بــني أصــحــاب ال الــيــوم األح

ووصيفه  الثانية  املجموعة  متصدر 

الناصرية، ضمن منافسات الجولة 

من  واألخــيــرة  والعشرين  الثانية 

الدرجة االولى بكرة القدم، ويطمح 

أجــل  ــن  م ــوز  ــف ال الـــى  منهما  ــل  ك

الوصول إلى الدوري املمتاز بنسخته 

املقبلة.

ويدخل العميد الكربالئي لقاء اليوم 

املثالي  األداء  لتقديم  يحدوه  واألمل 

تسهم في  إيجابية  بنتيجة  والخروج 

األضواء،  دوري  الى  مجددا  عودته 

الفوز  بخياري  يلعب  انــه  سيما  ال 

ملعبه  على  يعول  كما  التعادل،  أو 

وجمهوره بغية تحقيق هدفه املنشود.

في  ثمينة  نقاط   3 كربالء  وحصد 

على  الفوز  عقب  السابقة  الجولة 

البحري بثالثية من دون رد، أسهمت 

باملوسم  املميز  سجله  تعزيز  في 

الحالي، ورفعت من معنويات العبيه 

أمام  الحاسمة  املباراة  خوض  قبل 

الناصرية.

وعلى الجانب اآلخر يرفع الناصرية 

بهدف  كربالء  ــام  أم الفوز  شعار 

لــلــدوري  الــعــبــور  ببطاقة  ــودة  ــع ال

صعوبة  مــدربــه  ـــدرك  وي املــمــتــاز، 

املواجهة التي تمثل الفرصة األخيرة 

ألبناء الزقورة، فالفوز يعني الوصول 

الى بر األمان، بينما أي نتيجة غير 

ذلك ستبعد الفريق عن التواجد في 

األندية  مستوى  على  مسابقة  أهم 

للتنافس  مجددا  وستعيده  الكروية، 

في الدرجة االولى باملوسم املقبل.

في  الصدارة  عن  الناصرية  وتنازل 

السلبي  تعادله  بعد  السابق  الــدور 

بدوره  واستفاد  الشمال،  غاز  أمام 

ليعتلي  النتيجة  هــذه  من  كربالء 

برصيد  الثانية  املجموعة  صــدارة 

واحدة  نقطة  وبفارق  نقطة)   44)

عن الوصيف قبل جولة من النهاية.

ستضيف قاعة املوهبة الرياضية في محافظة بابل 
َ

ت

الصاالت  بكرة  النسوية  العراق  االثنني بطولة  غدا 

والتي تنظمها اللجنة النسوية في االتحاد املركزي 

لكرة القدم بمشاركة ثمانية فرق هي الزوراء والقوة 

وراوندوز  وبالدي  الجوي  والدفاع  والبلدي  الجوية 

اللجنة  عضو  وقــال   . الوطن  وشباب  بابل  وفتاة 

" إن املؤتمر الفني  لـ" الصباح  النسوية علي عباس 

سيعقد اليوم األحد بعد تقسيم الفرق الثمانية إلى 

مجموعتني حيث يتأهل فريقان من كل مجموعة الى 

خالل  من  تطمح  اللجنة   ان  مؤكدا  الذهبي  املربع 

البطولة الى اختيار املنتخب الذي سيجري إعداده 

لالستحقاقات املقبلة كما انها تحاول الوقوف عن 

مدى تطور اللعبة في األندية املحلية.

اإلجراءات  جميع  أنهت  بابل  محافظة  أن  وأوضح   

خمسة  تستمر  التي  البطولة  الستضافة  الالزمة 

بالتنسيق  الرياضية  القاعة  تهيئة  خالل  من  أيام 

إقامة  أماكن  وتوفير  والرياضة  الشباب  وزارة  مع 

لألندية املشاركة.

الثانية  مباراته  القدم  لكرة  األوملبي  منتخبنا  خسر 

في بطولة دبي الدولية أمام نظيره السعودي بهدفني 

ملعب  احتضنه  الذي  اللقاء  في  وحيد  هدف  مقابل 

مكتوم بن راشد مساء أمس السبت.

وكان منتخبنا الطرف االفضل في الشوط األول الذي 

انهاه ملصلحته بهدف من تسديدة رائعة لالعب عمار 

الحارس  يسار  على  استقرت   44 الدقيقة  في  غالب 

السعودي.

الثاني  الشوط  بداية  مع  منتخبنا  افضلية  واستمرت 

مرور  ومع  الغلة،  مضاعفة  من  يتمكن  ان  دون  من 

الوقت بدأ معدل اللياقة البدنية لالعبينا باالنخفاض 

االمر الذي استغله املنتخب السعودي بافضل ما يمكن 

عندما احرز هدفني في الدقائق العشر األخيرة.

النتيجة بات منتخبنا يمتلك نقطة وحيدة من  وبهذه 

السعودية  رصيد  وصل  بينما  فيتنام،  امام  تعادله 

الى ست نقاط. وسيختتم األوملبي مشاركته بالبطولة 

غد  بعد  املــراكــز  تحديد  مــبــاراة  بخوض  الحالية 

الثالثاء.

 

ــزي  ــرك ــس االتـــحـــاد امل ــي ـــشـــارك رئ
ُ

ي

اليوم  جهاد  علي  د.  السكواش  لرياضة 

في اجتماع الجمعية العمومية لالتحاد 

العاصمة  ــي  ف يــقــام  ـــذي  ال الــعــربــي 

املصرية القاهرة.

(الصباح): إنه سيشارك  وقال جهاد لـ

العمومية  الجمعية  اجتماع  في  اليوم 

يتضمن  الـــذي  ــي،  ــرب ــع ال لــالتــحــاد 

املــصــادقــة عــلــى الــتــقــريــريــن املــالــي 

منهاج  مناقشة  عن  فضال  واالداري، 

العام الحالي 2022 بالنسبة للنشاطات 

انتخابات  إجراء  سيتم  كما  الرياضية، 

من أجل اختيار رئيس املكتب التنفيذي 

لالتحاد العربي والنائب واألعضاء.

إلــى  يــهــدف  وأضــــاف أن االجــتــمــاع 

مهمة  وتوصيات  ــرارات  ــق ب الــخــروج 

تسهم في تطوير رياضة السكواش في 

البلدان العربية.

الدولية  التحكيمية  الدورة  وبخصوص 

ذكر  بغداد  في  أيام  قبل  اختتمت  التي 

انها أقيمت بمشاركة 120 حكما محليا، 

الكويتي  االسيوي  الحكم  فيها  وحاضر 

وتضمنت  الــعــويــش،  الــرحــمــن  عبد 

عملية،  وتطبيقات  نظرية  محاضرات 

منوها  الــلــعــبــة،  ــني  ــوان ق يــخــص  بــمــا 

من  عــدد  ــال  إلرس يطمح  االتحاد  بــأن 

من  خارجية  دورات  الــى  املشاركني 

الذاتية واكتساب  أجل تطوير قدراتهم 

ــة، بــهــدف االرتــقــاء  ــالزم الــخــبــرة ال

وليكونوا  الــلــعــبــة،  حــكــام  بمستوى 

بجاهزية تامة لقيادة البطوالت املقبلة.

واملشاركات  املحلية  النشاطات  وعن   

الى  أشــار  املقبلة  املــدة  في  الخارجية 

الحالي  للعام  اللعبة  اتحاد  منهاج  ان 

ملختلف  ــوالت  ــط ب ــاك  ــن وه مستمر 

ــار والــفــئــات إضــافــة لـــدورات  ــم األع

تدريبية وتحكيمية ومعايشات للمدربني 

الخبير  ان  مؤكدا  والحكام،  والالعبني 

دورة  على  سيشرف  شي  بيتر  الدولي 

تدريبية في آب املقبل، في حني سيرعى 

ومحمد  عبيد  حسنني  هــم  العبني   3

فرمان وعبد الله هاشم.

بطولة  في  منتخبنا  نتائج  آخــر  وعــن 

في  فعالياتها  املستمرة  الدولية  سادك 

بسام  الالعب  أن  جهاد  أوضــح  مصر 

أن  بعد  بنجاح  مشواره  يواصل  عــادل 

حقق فوزه الثاني على منافسه علي عمر 

من البلد املضيف، بنتيجة (2 - 0)، في 

عادل  ووسام  حسني  عمران  خرج  حني 

من املنافسة مبكرا، مبينا أن  شهر ايار 

اللعبة في  املقبل سيشهد مشاركة رواد 

مسابقة الجونة.
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نظرا  اإلمارات،  أمام  منتخبنا  فوز  يتوقع  كان  إنه 

التحضيرية  الفترة  سادت  التي  املثالية  لألجواء 

ملنتخبنا بعد تولي املدرب عبد الغني شهد مسؤولية 

قيادة الوطني خلفا للمونتنيغري بتروفيتش.

وأضاف أن شهد أثبت جدارته باملهمة ونجح كثيرا 

وقادهم  فيهم،  الثقة  وزرع  الالعبني  توظيف  في 

لتقديم أفضل مباراة بالتصفيات وتحقيق أول فوز 

لكرتنا بعد سلسلة من النتائج املخيبة لآلمال.

كانت  االمـــارات  مباراة  أن  إلــى  فرطوس  ــار  وأش

املحلي،  املدرب  لقدرات  الحقيقي  االختبار  بمثابة 

أمل  على  ونتيجة،  لعبا  بالتفوق  شهد  منها  وخرج 

للمركز  بغية االرتقاء  أمام سوريا  السيناريو  تكرار 

الثالث والفوز ببطاقة الترشح إلى امللحق اآلسيوي.

بدوره أثنى الحكم الدولي السابق عالء عبد القادر 

على أداء العبينا وبالحضور الجماهيري الذي مأل 

إقامة  بالرغم من  الدولي،  املدينة  مدرجات ملعب 

املباراة في استاد امللك فهد، مضيفا ان اللقاء كان 

رسالة واضحة ملن وقف وراء ظلم كرتنا بقرار نقل 

اللقاء خارج املالعب العراقية.

وأكمل أن جماهيرنا رسمت لوحة جميلة وتاريخية 

ان  املفترض  من  كان  الذي  امللعب  الى  بالحضور 

يحتضن منتخبنا ونظيره االماراتي، في حادثة لم 

تحصل مسبقا في تاريخ كرة القدم العاملية.

كانت  ــروح  ال أن  هاشم  جبار  ــدرب  امل بني  بينما   

األمور  عن  بعيدا  ــارات،  االم مباراة  في  حاضرة 

بكل  الفوز  الى  يحتاج  منتخبنا  كان  إذ  التكتيكية، 

إلى  العائد  هدف  طريق  عن  مبتغاه  ونال  الطرق، 

التحشيد  صفوف املنتخب حسني علي، منوها بأن 

الى  واضحة  رسالة  كان  والجماهيري  االعالمي 

العراقية  الكرة  بتاريخ  تليق  لتقديم مباراة  العبينا 

وإعادة أمجادها.

التي  الهفوات  بعض  من  الرغم  على  أنه  وأضاف 

حصلت أمام االمارات، ال سيما في الشوط الثاني، 

اال ان الجهاز الفني نجح بتسخير أدواته املوجودة 

باملنافسة  حظوظنا  أبقى  ثمني  لفوز  منتخبنا  وقاد 

على املركز الثالث قائمة.

من جانبه أوضح االعالمي الرياضي عماد الركابي: 

املقبلة،  للمرحلة  انطالق  نقطة  كــان  اللقاء  أن 

والشيء  طرق  مفترق  هي  سوريا  امام  ومباراتنا 

املهم الذي تحقق هو عودة العراق الى املنافسة من 

خالل املدرب املحلي وهو عبد الغني شهد، الذي 

لعب بواقعية كبيرة، مبينا أن الشارع الرياضي 

كان يشيد بالسلوفيني كاتانيتش سابقا، لكونه 

في  لديهم  ما  كل  يقدمون  العبني  على  يعتمد 

عاد  وبالتالي  الواقعية،  على  وأيضا  امللعب 

ونجح  ذاته  األسلوب  وطبق  شهد  الغني  عبد 

باالختبار.

من  تخلو  ال  املقبلة  املواجهة  بأن  الركابي  ونوه 

لديه  ليس  قاسيون  نسور  منتخب  ألن  الصعوبة 

شيء يخسره وهو خارج أسوار املنافسة، لذلك 

الفوز  وتحقيق  باألخطاء  الوقوع  تجنب  نتمنى 

عن  الثالثة  البطاقة  على  الحصول  وضمان 

مجموعتنا.

االداريـــة  الهيئة  عضو  أوضــح  جانبه  مــن 

النعيمي  سيف  الكهربائية  الصناعات  لنادي 

العبيه  وظــف  شهد  الغني  عبد  ــدرب  امل ان 

داخل  ومراكزهم  الفنية  امكاناتهم  حسب 

قربه  بسبب  ــك  وذل األخــضــر،  املستطيل 

منهم، ومعرفته بطريقة اللعب.

وتابع النعيمي ان مباراة االمارات شهدت تميز 

ان  يجب  العطاء  وهذا  استثناء  دون  من  الجميع 

يستمر في مواجهة سوريا، الفتا إلى أن لدى شهد 

أن  سيما  ال  املنافس،  الفريق  عن  جيدة  معلومات 

قدرات  على  مراهنا  دورينا،  في  ينشط  أبرزهم 

اجتياز  في  الرافدين  وأســود  التدريبي  املــالك 

للملحق  الترشح  ببطاقة  والفوز  قاسيون  نسور 

القاري.

2022

 

خطف  فــي  الرياضي  الــشــارع  ــالم  أح  
ْ

تــزايــدت

األولــى  اآلسيوية  املجموعة  عن  الثالث  املركز 

بعد   2022 قطر  مونديال  صوب  للملحق  املؤهل 

الوطني  منتخبنا  حققه  الذي  املستحق  االنتصار 

رد  دون  من  نظيف  بهدف  اإلماراتي  نظيره  على 

املرتقبة  دبــي  موقعة  على  معلقة  ــال  اآلم وباتت 

سوريا)   ) قاسيون  ونسور  أسودنا  ستجمع  التي 

بقيادة  نظيفة  بثالثية  لبنان  هــزمــوا  الــذيــن 

"الصباح  معتوق،  غسان  محمد  الجديد  مدربهم 

الرياضي"، خصصت هذه الوقفة الفنية للحديث 

لعبه  أسلوب  عند  والتوقف  السوري  املنتخب  عن 

في  توظيفها  املمكن  مــن  التي  األدوات  وأبـــرز 

العبيه  أخطر  عــودة  بعد  السيما  الثالثاء،  لقاء 

العديد  وغياب  املواس  محمود  الشرطة  محترف 

وإياز  السومة،  عمر  مثل:  األساسية  ركائزه  من 

وحسام  اليوسف،  وفهد  خريبني،  وعمر  عثمان، 

ويس،  الرحمن  وعبد  السالمة،  وورد   عايش، 

ومحمود البحر.

 

معتوق  محمد  الجديد  الــســوري  املـــدرب  يلعب 

الحالة  في   1  -  3  -  2  -  4 بـ  األول  لعب،  بنظامي 

الهجومية والثاني بـ 4 - 3 - 3 في التمركز الدفاعي 

الى  واالنضمام  الوسط  لثالثي  واضح  تقارب  مع 

من   70 الدقيقة  بعد  الدفاع  قلبي  أمام  الداخل 

فقط  العبني  بأربعة  املدرب  زج  وقد  لبنان  مباراة 

كروما  ثائر  وهم  العراق  أمــام  لعبوا  الذين  من 

العنز  ومحمود  حميشة  وكامل  كردغلي  وخالد 

االلتحامات  في  القوة  هي  األشقاء  ميزة  وتبقى 

واللعب  العالية  البدنية  والحالة  الكرة،  وافتكاك 

القتالي حتى الرمق األخير.

 

السوري  الفريق  طبق  السابقة،  ــاراة  ــب امل فــي 

اللعب   : األول  اللعب،  وبناء  التحضير  في  أسلوبني 

نقل  في  السورية  املنتخبات  سمة  املباشر  الطويل 

سعد  الدفاع)  (قلب  من  أي  األمــام   الى  الكرات 

األيمن)  (الظهير  زميله  من  أو   2 بالرقم  األحمد 

الدالي  عالء  املهاجم  الى   6 بالرقم  جنيات  عمرو 

Target- أو  املحطة  أدوار  يتقن  الذي    21 بالرقم 

ولعبها  بالكرة  واالحتفاظ  الحجز  ويجيد   man

مارديكيان  مــارديــك  وهــو  لــه  زميل  ــرب  أق إلــى 

املهاجم  خلف  مباشرة  يتمركز  الذي   20 بالرقم 

الحالق  محمد  األيمن)  (الطرف  العبي  الى  أو 

ــي الــطــرف  ـــب ســريــع ف بــالــرقــم 10 وهـــو (الع

الطرف  العب(  الى  أو  انفجارية)  سرعة  ولديه 

(يمتاز  الذي   11 بالرقم   املرمور  محمد  اآلخر) 

بني  والتمركز  املساحات  على  واللعب   باالختراق 

الخطوط).

امللعب  طرفي  تفعيل  في  كان  الثاني:  األسلوب  أما 

مع  الظهير  (صعود  ثنائية  أي  واأليمن)  (األيسر 

العب وسط الطرف) وعمل اللعب املركب الركض 

التداخلي (أوفر الب) أو (الربط) في األمام وهنا 

 18 بالرقم  العنز  محمد  الوسط  العب  أدوار  تبرز 

في تغيير اتجاه اللعب من جهة الى أخرى وهو من 

التنويع  يتقن  كونه  الفريق  في  املؤثرين  الالعبني 

في التمريرالقصير أو الطويل.

 

طبقها  التي  الخططية  الــجــوانــب  مــن  واحـــدة 

األرز  منتخب  مــواجــهــة  ــي  ف قــاســيــون  ــور  ــس ن

في  الضغط  مناطق  على  الــرهــان  هو  األخــيــرة 

السترداد  الهجومي  الثلث  في  أو  امللعب  وســط 

العب  قدر  تبرز  وهنا  الهجمات  وتطوير  الكرة 

والقطع  االعتراض  في  حميشة  كامل  االرتكاز 

رباعي  ــى  ال الــكــرات  ـــداد  وام التحوالت  وعمل 

مباراة  فــي  فعاال  األســلــوب  هــذا  ــان  وك الــوســط 

الشوط في  أهداف   3 تسجيل  في  ونجحوا   لبنان 

األول.

مباراة العراق وسوريا ستشهد عودة قوية ملحترف 

الشرطة الخطير واملنتخب األحمر محمود املواس 

إذ يمنح هذا الالعب زخما هجوميا نوعيًا بفضل 

وقدرته  امليدان  طرفي  في  الهجومية  مهاراته 

في  األدوار  من  العديد  وشغل  تمركزه  تغيير  على 

ضد  العب  حالة  في  املدافعني  اجتياز  و  األمــام 

وتفعيل  الكرة  حيازة  بعد  السريع  والتحول  العب 

املنافسني بسبب  الهجمات املرتدة وتهديد مرمى 

البينية  الكرات  على  واللعب  الجري  في  تفوقه 

الى مراقبة وتحضير  املدافعني وهو بحاجة   خلف 

دفاعي مميز.

  

من املتوقع أن تشهد هذه املباراة صراعات بدنية 

وسط  في  الكرة  الفتكاك  املنتخبني  بني  عالية 

النهج  هذا  طبقا  الفريقني  كال  أن  السيما  امللعب 

في استحصال الكرات في مواجهتيهما السابقتني 

أن  لنا  يبدو  ما  وعلى  مختلفة  مناطق  في  لكن 

املنافس)  ملعب  (في  العالي،  الضغط  منهجية 

ستكون سالح مدرب منتخبنا عبد الغني شهد في 

السابقة  املواجهة  في  نجحت  أن  بعد  اللقاء  هذا 

الكرات  لعب  على  املنافس  إلجبار  اإلمارات  أمام 

ثلثنا  في  استعادتها  سهولة  بالتالي  الطويلة، 

الدفاعي كذلك تمكن العبونا من تحجيم خطورة 

طرفي املنتخب اإلماراتي (الظهير األيسر محمد 

من  كانا  اللذين  الحبابي)  بندر  واأليمن  خميس 

املدرب  أيام  األولى  املباراة  في  الالعبني  أفضل 

التقاطعات  عمل  من  وحرما  مارفيك  السابق 

الــتــي تــحــدث كــالــربــط مــع كــايــو وعــلــي صالح 

املواس  إيقاف  أجل  من  املتوقع  السيناريو  وهو 

اليسار  جهة  في  سواء  امللعب  طرفي  في  واملرمور 

 (ضرغام اسماعيل وإبراهيم بايش) أو في الجهة

األخرى.
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الغني شهد، الذي

ياضي لشارع الري

ش سابقا، لكونه

يفي لديهم ما  ل 

عاد وبالتالي

ونجح ذاته  ب 

من تخلو  ال  ملقبلة 

لديه ليس  سيون 

املنافسة، لذلك 

الفوز  وتحقيق   

عن الثالثة قة 

االداريـــة هيئة 

النعيمي سيف 

العبيه وظــف 

لاخل د كزهم 

هربه ق بسبب 

ات شهدت تميز

ان يجب  العطاء   

ا إلى أن لدى شهدد

أن سيما ال  نافس، 

قدرات  على  راهنا 

اجتياز في  فدين 

للملحق الترشح   
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 أعلن األرجنتيني ليونيل ميســي، أفضل العب في 

العالم سبع مرات، أنه سيوضح «أمورًا كثيرة» بعد 

نهائيــات كأس العالــم 2022 في كــرة القدم، من 

دون كشف املزيد عن مخططاته، وذلك بعد قيادة 

بالده إلى الفوز علــى فنزويال 3 -صفر في مباراة 

هامشية ضمن تصفيات املونديال.

وقال ميسي في بوينوس أيرس بعد تسجيل الهدف 

الثالــث لبالده: «بعــد املونديال، ســأقوم بتوضيح 

أمــور كثيرة. بصــرف النظر عــن النتيجة هناك. 

نأمل أن تكون األمور جيدة».

وضمنت األرجنتني تأهلها منذ فترة في التصفيات 

األميركيــة الجنوبيــة، بينمــا يأمل ميســي إحراز 

لقبه العاملي األول بعد أربع مشــاركات مونديالية، 

أبرزهــا فــي 2014 عندما حل وصيفــًا ألملانيا بعد 

التمديد.

وردًا على سؤال بشــأن مخططاته املستقبلية، قال 

العب باريس ســان جرمان الفرنســي الذي سيبلغ 

الخامسة والثالثني في حزيران املقبل: «ال أعرف. 

أفكــر بما هــو قريب، وهي مبــاراة اإلكــوادور في 

غوايايكيل. هنــاك بعدها مباريــات التحضير في 

أيلول وتشرين األول. ثم هناك املونديال، وبعدها، 

ال أعــرف». وتابع نجم أمجاد برشــلونة اإلســباني 

سابقًا: «أنا سعيد هنا منذ فترة في األرجنتني. من 

الجميل أن تستمتع مع هذا الجمهور 

واملنتخب والفوز بكوبا أميركا مع 

هذه املجموعة الرائعة».

وأوضــح صاحــب 81 هدفًا مع 

«ألبي سيليستي» أن الفوز في 

ملعب بومبونييرا كان مهما 

«لتوديــع الجماهير ألننا لن 

نلعب هنا قبل كأس العالم». 

الفريق  إلــى  قدومــه  وبعــد 

الباريسي، يعيش ميسي موسمًا 

متذبذبًا في باريس، بعد الخروج 

دوري  نهائــي  ثمــن  مــن 

أبطال أوروبا أمام 

مدريــد  ريــال 

ني  ســبا إل ا

تقدمه  مهدرًا 

ذهابًا.

   

 اقتــرب املهاجــم كيليان مبابــي مــن التعافي ومن 

املتوقع أن يخوض مباراة فرنسا ضد جنوب إفريقيا 

الودية الثالثاء املقبل في ليل، بحسب ما ذكر مدربه 

ديدييه ديشــان بعد الفوز الودي الصعب على ساحل 

العاج 2-1.

وتعرض مبابي اللتهاب في األنف والحنجرة وعانى 

مــن ”التعب“ نتيجــة العالج الطبي، ما دفع ديشــان 

إلراحته خالل املباراة.

وقال مدرب أبطال العالم 2018 عن املهاجم الالمع 

لنادي باريس ســان جرمان بعد الفوز في مرســيليا: 

”هو يتحســن، لكن ليس بشــكل كامل كي نحرره، لم 

نكن مضطرين للمخاطرة» .

وتابــع ”دي دي“: ”يتعــني أن يكــون جاهــزا ملبــاراة 

الثالثاء « .

كما قال ديشــان إن قلب الدفــاع رافايل فاران تلقى 

ضربــة على قدمــه نتــج عنها تــورم، ما دفعــه إلى 

اســتبداله بعد ســاعة مــن بدايــة املواجهــة بوليام 

ســاليبا: ”انتظرت أن يكون وليــام جاهزًا وإال لكنت 

أدخلته بني الشوطني» .

وبالنســبة لالعب الوســط نغولو كانتــي الذي ترك 

الفريق ألسباب عائلية، قال ديشان: إنه ”سيكون هنا 

تحضيرا للقاء جنوب أفريقيا» .

ووعــد ديشــان بمزيــد مــن املــداورة، فــي إطــار 

اســتعداداته لكأس العالم نهايــة العام الحالي، بعد 

دفعه بثالثة وجوه شابة في مباراة ساحل العاج، هي 

جوناثان كلوس، وساليبا، وكريستوفر نكونكو.

وفي مباراة مرســيليا، ســيطرت فرنسا على ساحل 

العاج، وســجل لها أوليفييه جيــرو العائد بعد غياب 

تسعة أشهر عن املنتخب.

دعي جيرو بعد إصابة املهاجم األساسي كريم 
ُ

اســت

بنزيمة، فسجل برأسه كرة التعادل في الدقيقة 22، 

بعد افتتاح مهاجم أرســنال اإلنكليــزي نيكوال بيبيه 

التسجيل للضيوف (19) .

ورفــع جيــرو (35 عامًا) رصيــده إلــى 47 هدفًا مع 

الــزرق، بفــارق أربعــة عن حامــل الرقم القياســي 

تييري هنري.

وفي اللحظات األخيرة من املباراة التي أقيمت أمام 

62 ألف متفرج في املدينة املتوســطية، ســجل العب 

وسط موناكو أوريليان تشواميني برأسه هدف الفوز 

لفرنسا إثر ركنية (90+3).

  برلني: أ ف ب

رفيع  اختبار  إلى  األملاني  املنتخب  يستعد 

على  الثالثاء  اللدود  الجار  أمــام  املستوى 

أرض هولندا في أمستردام.

أفضل  فليك  حقق  قليلة،  أشهر  غضون  في 

األملاني،  املنتخب  تاريخ  في  ملــدرب  بداية 

تلك  فــي  خصومه  تــواضــع  بــرغــم  وذلـــك 

الفترة، إذ إن أفضل املنتخبات التي واجهها 

كانت رومانيا املصنفة 47 عامليًا.

بأنه غير قادر على   
ّ

ويقر واقعيًا  يبقى فليك 

”تحديد موقع الفريق» .

د املدرب البالغ 57 عامًا: ”إذا نظرنا إلى 
ّ
يؤك

بمقدورهم  إن  القول  يمكن  العبينا،  نوعية 

مقارعة إيطاليا، إسبانيا، فرنسا أو بلجيكا».

أن  يجب  القطاعات  بعض  ”هناك  وتابع: 

قمة  إلى  للعودة  طويل  مسار  لدينا  رها، 
ّ

نطو

بذهنية  أنه  أعرفه  ما  لكن  العاملي،  املستوى 

م». 
ّ

مماثلة يمكننا التقد

في  خبرته  هي  أسلحة؛  ثالثة  فليك  يملك 

بني  للوف  مساعدًا  عمل  بعدما  املنتخب 

اللقب  إحــراز  خالل  سيما  ال  و2014   2006

كصانع  وسمعته  الــبــرازيــل،  فــي  العاملي 

الفريق  قيادته  بعد  بايرن  في  للمعجزات 

البافاري إلى التتويج في دوري أبطال أوروبا 

شهرًا،   18 غضون  في  ألقاب  وسبعة   2020

وعالقته الشخصية مع العبي بايرن ميونيخ 

الحارس  مثل  املنتخب،  نواة  يشكلون  الذين 

توماس  واملهاجم  نوير  مانويل  املخضرم 

مولر.

من  فليك  طلب  الفريق،  بعثة  التئام  بعد 

العبيه التركيز بنسبة 100 % على املونديال 

كانون  و18  الثاني  تشرين   21 بني  املقرر 

األول، بغية الوصول إلى قطر بأعلى مستوى 

فيرنر  تيمو  املهاجم  سيما  ال  وجاهزية، 

تشلسي  ناديه  مع  بصعوبات   
ّ

يمر الذي 

عليه  ل 
ّ

يعو والذي  أوروبا  بطل  اإلنكليزي 

في  ــى  األول للمرة  املقرر  املونديال  في 

الشرق األوسط.

تبدو املعنويات مرتفعة في غرفة املالبس، 

عندما   2018 مونديال  خيبة  بعد 

ثم  املجموعات  دور  ودعوا 

كأس أوروبا.

ستثبت األيام املقبلة 

ما إذا كانت أملانيا 

ــت إشــــراف  ــح ت

فليك قد بدأت 

فعليا بالخروج 

من نفق مظلم 

دخلته قبل أربع 

سنوات.
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2018
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وأضــاف آر جــاي باريت 18 نقطــة لنيكس الــذي قلب 

تأخره بـــ17 نقطة فــي الربع األخير، فســجل 38 نقطة 

مقابــل 13 ملضيفــه الغائــب عنــه تايلر هيــرو املصاب 

ليحسم املباراة.

ورفع نيويــورك رصيده إلى 32 فوزًا و42 خســارة، لكنه 

بقي على بعد خمس مباريات من أتالنتا هوكس صاحب 

املركز العاشــر في الشــرقية، األخير املؤهل إلى ملحق 

األدوار االقصائية ”بــالي أوف“، وذلك قبل 8 مباريات 

من نهاية املوسم املنتظم.

في املقابل، مني هيت الذي ســجل له نجمه جيمي باتلر 

30 نقطة بخســارته الثالثة تواليًا والـ27 مقابل 47 فوزًا، 

بفــارق نصف مبــاراة عن وصيفــه فيالدلفيا ســفنتي 

سيكســرز وميلووكــي باكس حامل اللقــب، ومباراة عن 

بوسطن سلتيكس الرابع.

ويعيش هيت فترة متقلبة برغم صدارته الشرقية، وقد 

ظهرت بعض الخالفات في صفوفه بعد محاولة املدرب 

اريك سبولســترا واملخضرم أودونيس هاسليم التهجم 

علــى باتلــر خالل الخســارة علــى أرضه ضــد غولدن 

ستايت.

من جانبه حقق فيالدلفيا ســفنتي سيكسرز فوزًا كبيرًا 

علــى لوس أنجليس كليبرز ثامــن املنطقة الغربية -122

97، بفضل هدافه جيمس هاردن صاحب 29 نقطة و15 

متابعــة و7 تمريــرات حاســمة، بينما أضــاف العمالق 

الكاميروني جويل إمبيد 27 نقطة و10 متابعات.

وعزز تشــارلوت وأتالنتا موقفهما في املنطقة الشرقية 

بفوزهما علــى فريقني مــن املنطقة الغربيــة، فتخطى 

األول ضيفه يوتا جــاز 101-107، وكذلك الثاني غولدن 

ستايت ووريرز 121-110.

وفشــل داالس مافريكس، خامس الغربية، باالســتفادة 

من الخســارة الثالثــة تواليــًا ليوتا، بعد ســقوطه أمام 

مضيفه مينيسوتا تيمبروولفز سابع الغربية 95-116.

وزرع العمــالق الالتفــي كريســتابس بورزينغيس (30 

نقطة و10 متابعات)، سلة الفوز قبل 29 ثانية من نهاية 

مباراة فريقه واشنطن ويزاردز أمام مضيفه ديترويت 

بيستونز 97-100، قبل أن يلتقط كرة مرتدة حاسمة إثر 

ثالثية مهدرة من رودني ماغرودر.

وســجل غايلن غريــن 23 نقطة ليقود هيوســنت روكتس 

الجريــح إلى الفــوز على أرضــه أمام بورتالنــد ترايل 

باليزرز 125-106.

 

 ضمنــت البولنديــة إيغــا شــفيونتيك احتالل 

املركــز األول فــي التصنيف العاملــي لالعبات 

السويســرية  علــى  بفوزهــا  املضــرب،  كــرة 

فــي  و-6صفــر   6-2 غولوبيتــش  فيكتوريــا 

الــدور الثانــي مــن دورة ميامــي األميركيــة، 

الســيدات  لــدى  األلــف  دورات   إحــدى 

واملاسترز ألف للرجال.

وكان صعود شــفيونتيك متوقعًا بعد االعتزال 

الصادم لألســترالية آشــلي بارتــي، املصنفة 

أولــى وحاملة لقــب 3 بطوالت كبــرى، عن 25 

عامًا. وبرغم قساوة النتيجة، إال أن شفيونتيك 

عانت فــي املجموعة األولى أمــام املصنفة 42 

عامليًا على أرض صلبة، ومنحت خصمتها تسع 

فرص لكسر إرسالها من دون أن تترجمها.

وحســمت الالعبــة البالغة 20 عامــًا واملتوجة 

بروالن غاروس قبل سنتني، املواجهة في ساعة 

و14 دقيقــة. وقالت شــفيونتيك التي أصبحت 

الالعبة الـ28 التي تتصــدر التصنيف العاملي: 

”هــذا أمــر خيالــي، من جهــة ســتتذكر هذه 

اللحظات طيلة حياتك، ومن جهة أخرى كانت 

املباراة مختلفة تمامًا» .

وتابعت الشــابة التــي أصبحت أصغــر العبة 

منذ الدنماركية كاروالين فوزنياكي في 2009 

تحرز خمس دورات أو أكثر قبل بلوغها الحادية 

والعشــرين: ”أنا جاهزة لهــذا األمر (صدارة 

التصنيــف). بصراحة، هذا جــزء من العمل. 

من وجهة نظري، ال أعتقد بأنه ســيغير الكثير 

من األمور. ربما يجب أن أنتبه الرتداء مالبس 

نظيفة وتمثيل التنس بشــكل 

جيــد. ســأكون حذرة، 

بصراحــة  لكــن 

سأبقى الشخص 

ذاته» .

واملنتخب والفوز بكوبا

هذه املجموعة الرائع

وأوضــح صاحــب 1

«ألبي سيليستي» أ

ملعب بومبونيير

«لتوديــع الجماه

نلعب هنا قبل كأ

إل قدومــه  وبعــد 

الباريسي، يعيش مي

متذبذبًا في باريس، ب

نها ثمــن  مــن 

أبطال 

ريــال

إل ا

مه

ذ

فيرنر تيمتيمو  املهاجم ما 

تتشلسي ناديه  مع  ات 

عليه  لل 
ّ

لليعو والذي  روبا 

في  ــىى  األول للمرة  رر 

املالالبس، تفعة في غرفة

عندما 2018 ل

ثم وعات 

لة 

 

نظيفة وتمثيل التنس بشــكل 

جيــد. ســأكون حذرة،

بصراحــة كــن 

سأبقى الشخص 

ذاته» .
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نظمت كليــة «دجلة» الجامعة، نــدوة عن «تقنيات كتابة الســيناريو» 

للسيناريســت حامد املالكي في قاعة «وحــدة إعالم الكلية» بحضور 

عميد «دجلة» ورئيســة قســم اإلعالم د. زينة الخفاجي، وحشــد من 

الطلبــة واملثقفــني والفنانني. قدم املالكــي في الجلســة التي أدارها 

املخــرج د. علــي حنون، شــرحًا تطبيقيــًا لكيفيــة الكتابــة الدرامية 

 عن استعراض املدارس الفنية في هذا امليدان.
ً
وأساليبها، فضال

اختتمت الخميس املاضي فعاليات معرض عشتار الدولي الرابع عشر في  

قاعة آمنة سوركة بمشاركة 85 فنانًا محليًا وعربيًا وعامليًا.

وقال مدير مؤسسة عشتار للثقافة والفنون باقر نعمة عن املعرض الذي 

استمر ليومني لـ «الصباح» إن «املشاركة كانت واسعة بعد انقطاع طويل 

بسبب فيروس كورونا».  وقالت الفنانة إيناس العاني إن «مشاركتها تراثية 

بروح حديثة وهي شكل للشناشيل أو األبواب البغدادية القديمة مؤطرة 

بالخشب وبداخلها الزخارف اإلسالمية العباسية». وشارك الفنان 

مصطفى النحات بثالثة أعمال في النحت «الثرمستون، الحجر والطني»، 

أما الفنانة هبة فاضل فقد شاركت بلوحة تمثل منارة الحدباء في املوصل 

بينما شارك الفنان كرار سهيل بعمل بورتريه واقعي كالسيكي.

أعلنت اللجنة املنظمة عن نجاح مسابقة اإلبل التي اقيمت للمرة األولى 

من نوعها في العراق ضمن الحدود اإلدارية ملحافظة ميسان في منطقة 

الطيب الحدودية شرق مدينة العمارة وبحضور كبير. 

وقال منظم السباق ورئيس فريق برملان ميسان التطوعي حازم رزاق 

املحمداوي لـ «الصباح»: شارك في املسابقة التي شهدت تنافسًا إيجابيًا 

أكثر من عشرة متسابقني. وأسفرت نتائج السباق التي كانت على شكل 

جولتني عن فوز املتسابق مقتدى نصير القيسي بالرقم 14 وقد حصل 

على املركز األول.  أما املركز الثاني فقد فاز فيه املتسابق أحمد سالم 

الشمري، الرقم 14 ، مالك اإلبل سالم الشمري، أما املركز الثالث فقد 

ه الخفاجي.
ّٰ
فاز فيه مالك اإلبل عبدالل

مع اقتراب حفل توزيع جوائز األوســكار رقم 94 بهذا الشهر 

تعرض راشيل برودسكي افالماحائزة على جوائز األوسكار 

والتي لم تتقدم في الســن على مر السنني على حد تعبيرها، 

رغــم التطــور الحاصل فــي املجتمع ولكــن تبقى لهــا نكهة 

خاصة وإن كل عمل يظل قيد التداول حتى اليوم.

نبــذة عن االفالم الفائــزة بجائزة هوليوود الشــهيرة والتي 

تمثل إشكالية في عام 2021.

«الكتاب األخضر» (2018)

عندما وصل فيلم «Green Book» الحائز على جائزة أفضل 

(صورة) في حفل توزيع جوائز األوســكار الحادي والتسعني 

إلى دور السينما قبل بضع سنوات سرعان ما أصبح موضوعًا 

مثيرًا لالنقســام، وقام ببطولته ماهر شاال علي و فيجو مور 

تينســني وحصل على نجاح مبكر مع الجماهير، لكنه تعرض 

النتقادات شــديدة مــن قبل النقــاد لعدم الدقــة التاريخية 

وتصوير شخصية علي الدكتور دون شيرلي باعتباره نموذجًا 

أصليًا لـ «الزنجي الســحري» الذي يتمثل هدفه الرئيس في 

الفيلم في تغيير الرجل األبيض (مورتنسن) إلى األفضل. 

«نادي داالس للمشترين» (2013)

تــؤرخ هــذه الدرامــا املتعلقــة بالســيرة الذاتية قصــة رون 

وودروف (ماثيــو ماكونهــي)، وهو مريض مصــاب باإليدز 

تم تشــخيصه في منتصف الثمانينيــات يقوم بتوزيع األدوية 

الصيدالنية غير املعتمدة على مرضى اإليدز ومن بني هؤالء 

املرضى امرأة متحولة جنسيًا رايون  ومن تمثيل جاريد ليتو.  

«آني هول» (1977)

تمت اإلشادة بفيلم «آني هول» تاريخيًا كواحد من أكثر أفالم 

الكوميديا الرومانســية املحبوبة في القرن العشرين، والتي  

فازت بأربع جوائز أوســكار في حفل توزيع جوائز األوســكار 

الخمســني وتم ترشــيحها لخمس جوائز فــي املجموع، لكن 

كانت سنوات قليلة سيئة ملخرجها الغزير اإلنتاج وودي آلن. 

«الجمال األميركي» (1999)

حصــد فيلــم «الجمــال األميركــي» خمــس جوائز أوســكار 

في العــام 2000  بما فــي ذلك أفضل فيلــم، وأفضل مخرج 

(ســام مينديز) وأفضل ســيناريو (آالن بول) وأفضل ممثل 

(سبيسي).

«صمت الحمالن» (1991)

فيلــم الرعــب النفســي الصامــت «صمت الحمــالن» متهم 

آخر بتشــويه تجربة املتحولني جنســيًا، فاز بجائزة أوسكار 

ألفضل فيلم من بطولة النجم أنتوني هوبكنز وجودي فوستر 

واخراج جوناثان ديمي. 

«قيادة اآلنسة ديزي» (1989)

حصل فيلم (قيادة اآلنسة ديزي) على أربع جوائز أوسكار، 

وهــو مــن بطولة مورغــان فريمــان وجيســيكا تانــدي ومن 

إخراج األسترالي بروس بيريســفورد ومأخوذ عن مسرحية 

ألفريــد أوري الحائزة على جائزة بوليتــزر، وتعرض الفيلم 

النتقــادات بســبب صورتــه املبســطة للغاية عــن العالقات 

العرقية األميركية في منتصف القرن العشرين. 

عن االندبندنت

اختتمــت يــوم أمس فــي مدينــة الناصرية 

فعاليات مهرجان الحبوبي اإلبداعي الدولي 

فــي دورتــه السادســة، ”دورة اآلثــاري عبد 

األميــر الحمدانــي ”، وأســدل الســتار على 

أكبر تظاهرة ثقافية وفنية تشهدها املدينة، 

بأمســية غنائيــة للفنــان جعفــر الخفاف، 

ألهبــت حماســة الجمهــور الــذي تفاعل مع 

أغنياته القديمة التي تركت بصمة ال تنســى 

في ذاكرة الغناء العراقي، بينما كان الشعر 

حاضرا بقوة أيضا في ختام املهرجان الذي 

أشرف على فعالياته الثقافية والفنية اتحاد 

األدباء والكتاب في محافظة ذي قار. 

وقال رئيس االتحاد علي الشــيال لـ‘الصباح 

”: إن مهرجــان هــذا العــام كان ناجحا بكل 

املقاييــس، مثمنًا دور اللجان املشــرفة على 

إقامــة الفعاليــات الفنيــة والثقافيــة التــي 

املحافظــة.   وقاعــات  مســارح  احتضنتهــا 

وشــاركت فــي فعاليــات املهرجــان خــالل 

أيامه نخبة من األدباء والشــعراء العراقيني 

بالتاريــخ  املهتمــني  جانــب  إلــى  والعــرب، 

والتــراث العاملــي، ومن بينهم البروفيســور 

فرانكو داغوســتينو، رئيس قسم الدراسات 

الشــرقية في جامعــة روما، والبروفيســورة 

هولي بتمن أســتاذة تاريخ الفــن في جامعة 

بنسلفانيا من الواليات املتحدة األميركية.

 وأوضح الشــيال أن مهرجان الحبوبي يأتي 

تتويجا للجهود التي بذلها منظمو املهرجان 

على مــدى األشــهر املاضيــة، ليكــون الئقا 

باســم املدينــة وشــاعرها، وهــي تحتضــن 

املبدعني في أكبر تظاهرة ثقافية تشــهدها 

محافظة ذي قار.  

وأشار الشيال إلى أن املهرجان الذي سميت 

دورتــه هذا العــام باســم اآلثــاري الدكتور 

عبد األمير الحمدانــي، كان تكريما للجهود 

التــي بذلها فــي ملف ترشــيح أهــوار وآثار 

ذي قــار إلــى الئحــة التــراث العاملــي، إلى 

جانب مســاهماته البحثية فــي مجال اآلثار 

والتــراث التــي امتدت ســنوات طويلة. وأكد 

أن املهرجــان ســعى إلــى إيجــاد جســر من 

التواصــل بــني املهتمــني بــاألدب والتاريخ، 

تحت فضــاء املدينة املوغلة بالقــدم، والتي 

بزغت على أرضها أعظم الحضارات.

واحتضن املهرجــان أيضا خالل دورته هذه 

املواهب الشابة، التي ســتجد فرصتها على 

مســارح هيئت على أكمل وجه الســتقبالهم 

ودعــم تجاربهم األدبيــة والفنيــة. يذكر أن 

املهرجان الذي أقيم علــى مدى ثالثة أيام، 

شــهد جلســات نقدية بشــأن كتــاب (ألواح 

رافدينية) للدكتور عبــد األمير الحمداني، 

وأخرى شعرية ملجموعة من شعراء العراق، 

إلــى جانب إقامــة معــرض للكتــاب وبازار 

تراثي في زقورة أور.

عبر املطرب العراقي باســل العزيز عن سعادته بالتواجد 

للمــرة األولى في مهرجــان بابل الدولــي للثقافات والذي 

افتتحت نسخته التاسعة على مســرح املدينة األثرية وقال 

لـ ”الصباح“ إنني ”مســرور ألني أقف اليوم وجهًا لوجه مع 

جمهوري ألول مرة في بابل».

وأضاف أن ”العراقيني يحبون الحياة والفرح والحضارة، 

كما يبدو اآلن“، فبعد استقرار الظروف األمنية في البالد 

ســارع الكثير مــن الفنانــني واألدبــاء من مختلــف الدول 

العربية والعاملية للمشــاركة بفعاليات متنوعة مثل الطرب 

واملسرح واملعارض التشكيلية واألدبية.

وأكد املطــرب أن الجمهور العراقي من الجماهير الذواقة 

للغناء، إذ كان وما زال خلــف أغلب النجوم الذين يحتلون 

مساحات واسعة في الطرب العربي، ولهذا تجد أن الفنان 

يختــار باقــة مــن أغانيــه املتميزة مــن أجل كســب ودهم 

ورضاهم وإسعادهم».

ويتمنى العزيــز أن يحظى بمحبة الجمهــور العراقي، كما 

وقدم شكره إلدارة املهرجان والقائمني عليه، حيث النجاح 

الكبيــر والباهر الــذي حققه املهرجان في أســبوعه األول 

ولهذا الحضور الجماهيري الذي يعكس ثقافة الشعوب. 

وعــن برنامجــه الغنائــي في العــراق فــي الفتــرة املقبلة 

أشار باســل العزيز إلى أنه سيشــارك بعدد من الحفالت 

 عن دعوات إلحيــاء حفالت 
ً
فــي العاصمــة بغداد، فضــال

أخــرى في محافظتي أربيل والســليمانية، كما قال إن ”كل 

مــا نطمح إليــه هو أن ننشــر البهجة والســرور في عراقنا 

الجميل، خاصة ونحن نعيش أعياد فصل الربيع“.

تكشــف ذائقــة الجماعــات تجــاه األشــياء عــن طبيعــة 

اهتماماتهــم ومســتوى إحاطتهــم بطبيعــة مــا يرغبون 

ويؤيدون، إن كان التأييد عن قناعة بعد فحص وتمحيص، 

أو مــن خــالل عقل جمعــي يقــوده رأي عــام أو محركات 

داخلية وخارجية تشتغل على ذلك، لذلك ترى أن الذائقة 

تختلف تبعًا ملســتويات الثقافة والتعليم والبيئة واملؤثرات 

التي تحيط بالفرد.

كل عــام مــع نهايــة الســنة الدراســية واحتفــال طلبــة 

جهــم، بتنــا نالحــظ مشــاهد لــم نكن 
ّ

الجامعــات بتخر

نشــاهدها مــن قبل، بــل لم نكــن نتوقعهــا أن تصدر من 

جماعة أكملت دراســة جامعية أكاديمية ملدة أربع سنوات 

م حياة النــاس، لكننا مع 
ّ

مــن أجل خدمــة املجتمع وتقــد

ج 
ّ

األســف في الســنوات األخيرة شــاهدنا الطالب املتخر

ل إلى ”خروف“ والطالبة إلى ”دجاجة“ بواسطة 
ّ

الذي تحو

رية غريبة على ذائقــة املجتمع، بل غير متوقعة 
ّ
أزيــاء تنك

الصدور مــن جماعة كهذه في بلد 

كهــذا، فــي تشــوه مقصــود وغير 

مقصــود للذائقــة الشــبابية فــي 

تعاطيها مــع أفراحها، وكذلك مع 

ــان مشــاهد التطيني 
ّ
أحزانهــا إب

وربــط الفــرد نفســه بقيــود ومــا 

شاكل.

ه الذائقة 
ّ

أتفهــم أن اإلقرار بتشــو

نســبي يختلــف مــن شــخص إلى 

هًا يراه غيري 
ّ

آخر، فما أراه مشــو

لكــن  صحيــح،  والعكــس  تطــورًا 

يبقــى معيــار التقبــل االجتماعي 

ه 
ّ

العام معيارًا جيدًا لقياس التشــو

ن 
ّ

والتشويه من عدمه، فلم أجد ِمم

يمكــن وصفهــم بأنهــم مواطنون 

لوا 
ّ

فاعلــون في املجتمــع، قــد تقب

ه في ذائقة الغناء 
ّ

تصرفات التشــو

أشكال  وأغلب  والتمثيل،  والشــعر 

والشــعائر  والطقــوس  الفنــون 

واملمارســات االجتماعيــة، فضــال علــى النخبــة املثقفة 

ه الذائقة لم يعد محصورًا 
ّ

م أن تشو
ّ

واألكاديمية، كما أتفه

ه في العالــم أجمع، لكن في أغلب 
ّ

في العراق، بل هو تشــو

ــع 
ّ

دول العالم هناك متابعة وقوانني معالجة للحد من توس

لــه إلى ظاهــرة مجتمعيــة ال يمكن 
ّ

ه وتحو
ّ

انتشــار التشــو
 

تجاوزها.

ه من خالل 
ّ

اليوم مســؤوليتنا جميعــًا مواجهة هذا التشــو

جميــع الســبل الفكريــة والثقافيــة التــي نمتلكهــا، فــال 

ه في ذائقــة بعض شــبابنا 
ّ

يمكــن معالجــة ذلــك التشــو

 بالقــوة، بــل يمكــن مواجهة ذلــك بالفــن والثقافــة بكل

تفصيالتها.
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