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تستعد مديرية تربية الديوانية للبدء بتشييد 250 

مدرسة جديدة ضمن الوجبة الثانية من املشروع 

الصيني.   

وقــال مديرهــا عقيل الجبــوري لـ"الصبــاح": إن 

"املديريــة تســلمت 61 مدرســة جديــدة ضمــن 

الوجبة األولى من املشــروع نفســه"، كاشــفا عن 

"حاجة الديوانية إلنشاء مدارس جديدة للقضاء 

على ظاهرة الدوام املزدوج فيها" . 

وأوضــح الجبــوري أن "األولوية بإنشــاء املدارس 

الكثافــة  ذات  للمناطــق  ســتكون  الجديــدة، 

السكانية العالية، إضافة إلى األحياء التي تفتقر 

إلى األبنية املدرسية الكافية".

يرى خبراء في القانون أن املحكمة االتحادية 

قادرة على تصويب مســار العملية السياسية 

ووضعها على الطريق الصحيح، ال سيما بعد 

أن اتخــذت جملة من القرارات اســتطاعت 

تصحيــح أكثر من خلــل ارتكبته الســلطتان 

التنفيذية والتشريعية خالل الفترة املاضية.

أمــس  حــدث  االتحاديــة  املحكمــة  جديــد 

الثالثــاء، حني قــررت عدم دســتورية قرار 

رئاســة البرملــان بإعــادة فتح باب الترشــح 

وأوضحــت  الجمهوريــة.  رئيــس  ملنصــب 

املحكمة في قرارها الخاص بالنظر بدعوى 

الطعن بإعــادة فتح الترشــح ملنصب رئيس 

الجمهوريــة، أنــه "ال يوجد نص دســتوري أو 

قانوني يمنح رئاسة مجلس النواب صالحية 

إعــادة فتــح بــاب الترشــح ملنصــب رئيــس 

الجمهورية" .

وأضافت أنه "تقرر عدم دستورية إعادة فتح 

بــاب الترشــيح ملنصب رئيــس الجمهورية"، 

بــاب  فتــح  إعــادة  "إمكانيــة  إلــى  مشــيرة 

الترشــيح مجددًا ملنصب رئيس الجمهورية، 

ولكــن بقرار مــن مجلس النــواب وليس من 

رئاسة املجلس" .

عضو اللجنــة القانونية فــي نقابة املحامني 

العراقيــني، املحامــي ليث حســن شمســه، 

أوضــح لـ"الصباح"، أن "للســلطة القضائية 

مكانــة مرموقــة وقد تمكنت من حــل الكثير 

مــن النقــاط الخالفية التــي حصلت خالل 

سير العمليات االنتخابية املتعاقبة". وأضاف 

أن "املحكمــة دحضــت االتهام بتتبــع الرؤى 

السياســية، وأكدت أن القضــاء العراقي له 

ســلطة القــرار وقراراتــه صائبة وســليمة، 

ونحن نالحظ اآلن أن أكثر قرارات املحكمة 

الكيانــات  رؤى  عــن  تختلــف  االتحاديــة 

ترشــيح  رفــض  مثــال  وخيــر  السياســية، 

هوشــيار زيباري ملنصب رئيس الجمهورية، 

وقرارها فــي رد الطعن املقــدم بعدم صحة 

االنتخابــات النيابية األخيــرة، وغيرها من 

القــرارات، إذ قــال القضاء كلمتــه الفصل 

في تصويب العملية السياســية ووضعها على 

الطريق الصحيح" .

وأكــد أن "للمحكمــة االتحاديــة موقفًا جادًا 

في معالجــة الفراغ الدســتوري فــي تطبيق 

مــواد وبنــود الدســتور العراقــي بحذافيره 

برغم املطبــات املوجــودة فيه". وأشــار إلى 

أن "قــرارات املحكمــة صائبة وســديدة في 

تصويب وتصحيح أخطاء الحكومة والبرملان 

ومــن ضمنهــا القــرار املتخــذ فــي حصــر 

املــوارد القومية بيــد الســلطة املركزية، إذ 

إن جميع الثــروات ملك الدولــة االتحادية". 

ر شمســه عن أمله بأن "تواصل الســلطة 
ّ

وعب

القضائية أداء دورها بتخليص هيكل وجسد 

الدولــة مــن املالبســات واالحتقانــات التي 

تتوالى نتيجة التفســيرات غير الدقيقة ملواد 

الدستور والقانون العراقي" .

بدوره، قال مدير املركز العراقي للدراســات 

فيصــل،  غــازي  الدكتــور  الســتراتيجية 

"املحكمــة االتحاديــة هــي  إن  لـ"الصبــاح": 

الضامــن لتطبيق الدســتور ومــن املفترض 

أنهــا مســتقلة تمامًا ونزيهــة فــي قراراتها 

الضغوطــات  أشــكال  بعيــدًا عــن مختلــف 

السياســية والتحكمــات الحزبيــة، ونرى أن 

املحكمة الضامن لتنفيذ الدستور بما يحقق 

املصلحة الوطنية".

بينمــا أشــار الباحث في الشــأن السياســي 

حيدر ســلمان، فــي حديث لـ"الصبــاح": إلى 

أن "املحكمــة االتحاديــة صاحبــة التفســير 

األعلــى لفقــرات الدســتور، وقراراتها غير 

قابلة للطعن والنقــاش، وأداؤها يختلف عن 

بقية مفاصل القضاء العراقي القابل للطعن 

والنقاش فيه" .

وبني أن "العملية السياسية عليلة وتصحيحها 

يحتاج إلى تكاتف من جميع الجهات، ونحن 

بانتظــار املزيــد من القــرارات املنصفة من 

قبل املحكمة االتحادية" .

 تحرير: محمد األنصاري

جدد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، خالل 

ترؤســه، أمس الثالثــاء، الجلســة االعتيادية 

للمجلــس، دعوتــه للقوى السياســية ألن تكون 

على قــدر املســؤولية في تشــكيل حكومة قوية 

وفاعلة تقــدم خدماتهــا للمواطنــني وتحرك 

عجلة النمو االقتصادي بالبلد، نظرًا للظروف 

الحساسة التي يمر بها العراق.

وأشــاد الكاظمــي بالجهــود الكبيــرة للقوات 

وتشــكيالتها،  صنوفهــا  بمختلــف  األمنيــة 

وتمكنها خالل األيام املاضية من قتل واعتقال 

عدد من عناصــر عصابات داعش اإلرهابية، 

فــي  التنظيــم  محــاوالت  لــكل  وإجهاضهــا 

استعادة قوته املهزومة.

وشهدت الجلسة مناقشــة التقرير املقدم من 

اللجنــة املكلفة بأمــر رئيس مجلــس الوزراء، 

وتحســني  التموينيــة  البطاقــة  بخصــوص 

مفرداتها، ومســتحقيها، وتقديــم املقترحات 

التي تســهم فــي تعزيز توزيعها بشــكل أفضل 

وبما يخدم الشرائح االجتماعية املستفيدة.

كما شــهدت الجلســة تقديم وزيــر الخارجية 

فــؤاد حســني، تقريــرًا عــن أوضــاع الجالية 

وزارة  وإجــراءات  أوكرانيــا،  فــي  العراقيــة 

الخارجية الخاصة بمتابعة أوضاعهم وعملية 

مغــادرة العراقيــني إلــى دول أخرى وتســهيل 

إجراءات نقلهم.

وفي هذا الصــدد، وافق مجلس الــوزراء على 

تمويــل وزارة الخارجيــة بمبلــغ (300،000) 

دوالر، فقــط ثالثمئــة ألــف دوالر، مــا يعادل 

(12/1)، من وزارة املالية، بحسب قرار مجلس 

الــوزراء (15 لســنة 2022)، الفقرتني (2،1) 

من كتاب ديوان الرقابة املالية االتحادي.

رمت الزايرة بســعاد ســلمان مهلهل كل 

ثقلهــا وتعبها، على املســطبة الخشــبية 

للعيادة الشــعبية.. أخرجت مــن جيبها 

بطاقة وردية مدعوكة وسلمتها لحفيدها 

حمودي مع ثالثة آالف دينار ليجلب لها 

"باص" الفحص.. قالت لشــابة تجاورها 

املســطبة بصــوت خافت يقطــع اللهاث 

كلماته: موش فروخ كفيلچ العباس، بزرة 

ابليس نعوذ بالله!. 

منذ أعوام لم تعد الزايرة بســعاد، ذات 

الثمانــني عامــًا، تقــوى علــى مراجعــة 

العيــادة الشــعبية فــي مدينــة الصــدر 

لتسلم حصتها الدوائية الشهرية، فألم 

املفاصل وتضخم القلب وداء الســكري 

الراحلــني  علــى  والحــزن  والضغــط 

 قواها. أوكلت 
ّ

والشــيخوخة أعطبــت كل

املهمة ألحفادها "الشــياطني" الذين ما 

.
ً

جلبوا لها يومًا حصتها من الدواء كاملة

ه.. الطبيب 
ّ

ت لجارتها الشــابة: جد
ّ

أســر

كاتبلــي اثلــث أبــر مــال ســكر ينطوني 

وعلــى  ســرنجات..  ومامــش  اوحيــده، 

الرغم من تأكيد الشــابة لها أن الجميع 

 
ّ

هنــا يشــكو مــن نقــص العــالج، إال أن

 خلف 
ْ

 من
ّ

الزايــرة كانــت واثقة مــن أن

 من أن 
ّ

صــدام الظالم في الســلطة البد

يكون خيرًا منه، وأن الخلل في أحفادها 

الذين يبيعون جزءًا من حصتها.. قالت: 

چا ذولي اللي بالدولة موش ولدنه؟!. 

لم تكن الزايرة تستوعب أن بطاقة أدوية 

األمراض املزمنــة والبطاقة التموينية، 

التــوأم الــذي عرفه العراقيــون منذ أن 

بــدأ الجــوع واملــرض يفتــكان بهم من 

 ســاذجًا عقيمًا 
ً
دون رحمــة، كانت حال

 أن 
ّ

ملعضلــة بلغت مــن اســتعصائها حد

رفع الحصار االقتصادي وتغيير النظام 

الحاكم لــم ينفيا الحاجــة إليهما، ولم 

ًا.
ّ

 تردي
ّ
يزدادا إال

حني وصلت، أخيرًا، إلى شــباك صغير 

ــت الباص 
ّ

قيــل لها إنــه صيدليــة، دس

والبطاقة الوردية بيد الصيدلي الذي لم 

تخرج يده إال بإبرتي أنسولني ال تالئمان 

نوع السكر الذي تعاني منه، فهي تحتاج 

إلــى املخلــوط ال الصافــي وال الخابــط 

ومن دون ســرنجات.. قال لهــا حفيدها 

إن عليها أن تســتبدل اإلبرة عند جمال 

املضمــد وتدفع له 3 آالف فرق الســعر.. 

عليهــا أن تشــتري الســرنجات وبقيــة 

العالج من الصيدليات األهلية.

خرجــت مــن بــاب العيــادة الصــدئ، 

لونهــا  أحــال  عبــاءة  خلفهــا  تســحل 

التــراب والزمن، كان بودهــا أن تعرف 

متــى سيفشــي "ولدنــه اللــي بالدولــة" 

"الصافــي"  شــرب  مــن  تمكنهــم   
ّ

ســر

حني "خبطــوا" األمــور و"خلطوها" على 

الناس!.

 

أفــاد سياســيون وبرملانيون بــأن التحركات 

ما زالت مستمرة لحســم ملف الكتلة األكبر 

ومنصــب رئيــس الجمهورية، بينما أشــاروا 

إلى أن اإلطار التنســيقي شــكل كتلة الثبات 

الوطنــي الجديــدة لحســم الكتلــة األكبــر، 

وأنــه يرتقب أن تعلن أســماء أعضــاء الكتلة 

الجديــدة في بدايــة الجلســة األولى ملجلس 

النواب.

وقــال النائــب عــن كتلــة املســتقلني أميــر 

"التحــركات  إن  لـ"الصبــاح":  املعمــوري 

السياســية مــا زالت مســتمرة، وبعد حســم 

منصــب رئيــس الجمهوريــة وتســميته يتــم 

إعالن الكتلة األكبر" . 

السياســية  للكتــل  متــاح  "الوقــت  أن  وبــني 

باالئتــالف لتشــكيل الكتلــة األكبــر داخــل 

قبــة البرملــان، والســيما بعد قــرار املحكمة 

االتحادية األخير بعدم دســتورية إعادة فتح 

باب الترشح لرئاســة الجمهورية"، وأضاف 

أنــه "ال يوجــد حتى اآلن حســم مللــف الكتلة 

األكبــر مــن قبــل أي جهــة، ومــا زال الوقت 

متاحًا لتشكيلها" .

مــن جانبه، بــني املحلــل السياســي عدنان 

الســراج في حديث لـ"الصبــاح"، أن "اإلطار 

ل كتلة جديدة باسم (الثبات 
ّ
التنسيقي شــك

الوطني)، وهذه الكتلة ســيكون لها التسجيل 

رئيــس  النتخــاب  جلســة  أي  لعقــد  األول 

الجمهورية وتسجل ككتلة أكبر داخل مجلس 

النواب" . 

 وأضاف، أن "مفاوضات اإلطار التنسيقي مع 

التيار الصدري توقفت لفتــرة طويلة ولكنها 

لم تنقطــع، وهنــاك العديد مــن املحاوالت 

إلقنــاع التيــار الصــدري والحلــف الثالثي 

بقضيــة الكتلة األكبر، وأنهــا هي التي يمكن 

أن تحــل املشــكالت واالنســداد السياســي، 

وحتى اآلن يعتمد اإلطار التنسيقي على هذه 

الســتراتيجية، وال يمكن تشــكيل حكومة إال 

بتشــكيل اتفاق بني اإلطار التنسيقي والتيار 

الصدري" . 

وأوضــح أن "كتلة الثبــات الوطني تعمل على 

جمع العديد من األوســاط األخرى، وسيعلن 

عــن أســماء  األعضــاء املنضمــني لهــا من 

خــارج قوى اإلطار في بداية الجلســة األولى 

وستسجل ككتلة أكبر داخل مجلس النواب" . 

اإلطــار  "تهميــش  أن  إلــى  الســراج  ولفــت 

التنســيقي وكتلــة الثبــات الوطنــي من أجل 

أن  يمكــن  ال  الجمهوريــة  رئيــس  ترشــيح 

يحقــق النصــاب، ألن كتلة الثبــات الوطني 

تريــد االتفاق على تشــكيل الكتلة األكبر قبل 

الذهــاب إلــى ترشــيح رئيــس الجمهورية", 

منوهًا بــأن "اإلطار التنســيقي وكتلة الثبات 

الوطني مســتمران فــي اللقاءات مــع القوى 

الكردية والســنية إلقناعهم بضرورة الحوار 

بني التيار واإلطار التنسيقي من أجل تشكيل 

الكتلة األكبر" .

اف، أمس 
ّ

قال املتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد الصح

الثالثاء: إن "عدد العراقيني الذين دخلوا األراضي البولندية 

(223) فردًا، قادمني من أوكرانيا، بحســب إحصاء زودتنا 

به الســلطات البولندية ومن خالل تنســيق سفارة جمهورية 

العراق في وارشو" .

ودائــرة  الرومانيــة  الخارجيــة  وزارة  "خاطبنــا  وأضــاف: 

ة العراق في بوخارســت 
ّ

الهجــرة من خالل ســفارة جمهوري

لطلب تمديــد إقامة العراقيــني املتزوجــني بأوكرانيات من 

الذين يرومون البقاء في رومانيا لحني استتباب األوضاع".
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الــوزراء  مجلــس  رئيــس  هنــأ 

أمــس  الكاظمــي،  مصطفــى 

واملعلمــني  املعلمــات  الثالثــاء، 

بمناســبة عيد املعلم، كاشفا عن 

الشروع ببناء ألف مدرسة.

"املعلمــات  إن  الكاظمــي:  وقــال 

مــن  أ 
ّ

يتجــز ال   
ٌ

جــزء واملعلمــني 

ــة، وإذا 
ّ

تنــا الوطني
ّ

صناعــة هوي

املقبلــة  واألجيــال  أبناؤنــا  كان 

أمانــة في أعناقنا، فــإن املعلمني 

هــذه  أصحــاب  هــم  واملعلمــات 

األمانة، واملؤتمنون عليها" .

هوا 
ّ

ــب
ُ

ش "املعلمــني  أن  وأضــاف 

بالرسل لدورهم الكبير والعظيم 

وهــذا  املجتمعــات،  بنــاء  فــي 

يدعونا إلــى أن نبادلهــم العطاء 

والتضحيــة باملحبــة واالحتــرام 

وتوفير كامــل احتياجاتهم لنكون 

علــى قــدر املســؤولية والتحدي، 

، وأبنائنا ثانيًا"، 
ً
ال

ّ
تجاه املعلمني أو

التعليمــي،  "القطــاع  أن  مؤكــدًا 

كالقطاعــات األخــرى، عانى ما 

عانــاه، وهناك مــن أراده قطاعًا 

ــة 
ّ

الوطني الــروح  لكــن  فاســدًا، 

ة لشــريحة 
ّ

ة اإلنســاني
ّ

واملســؤولي

مينا رفضت ذلك" 
ّ
واسعة من معل

.

وتابــع الكاظمــي: "شــرعنا ببناء 

ة 
ّ

1000 مدرســة، ضمــن االتفاقي

ة" .
ّ

الصيني

بدوره ذكــر رئيس مجلس النواب 

محمــد الحلبوســي، فــي تغريدة 

على موقــع "تويتر":  "في األول من 

آذار عيد املعلــم العراقي، نتقدم 

بتحية اإلجالل واإلكبار لألســرة 

التربويــة والتعليميــة في عيدهم 

األغر"، مبينًا  أن "األسرة التربوية 

وتصنــع  تربــي  هــي  والتعليميــة 

 ،
ً
ومســتقبال حاضــرًا  الحيــاة 

املحــوري  بدورهــا   مؤمنــني 

في نهضة الحياة" .

لرئيــس  األول  النائــب  وأصــدر 

مجلس النــواب حاكــم الزاملي، 

بيانا شدد فيه على ضرورة تفعيل 

قانون املعلمني واملدرسني، مقدما 

والثنــاء  التهانــي  آيــات  أســمى 

لجهودهم الوطنيــة وتفانيهم في 

األنبياء  املقدســة مهنــة  مهنتهم 

واملصلحني. 

وهنــأ وزيــر التربية علــي حميد 

الدليمي، املعلمني بعيدهم، بينما 

أشــار إلــى أنهــم صنــاع التغيير 

اإليجابي في الحياة.

وقــال الدليمــي فــي كلمــة علــى 

 
ُ

هامــش االحتفــال الــذي حضره

فــي إعداديــة الحريــري للبنات: 

إنــه "انطالقــًا مــن هــذه املعاِني 

بسمو  واعترافًا  النبيلة  الســامية 

 اليوم 
ُ

الرسالة التي تؤدونها، نقف

العراقي   واحترامًا ملعلمنا 
ً
إجالال

وأبصارنــا  األغــر  عيــده  فــي 

شــاخصة إلى تضحياتــه وتفانيه 

في ســوح العلم واملعرفة"، مشيرًا 

 
ً

إلــى أن "املعلمــني قدمــوا صورة

 لعــراق األمــل واالقتدار 
ً

مضيئــة

والصمــود، فهنيئــًا لعراقنا بهذا 

الطيــب وهنيئًا ملعلمينا  الحصاد 

بكونهم أمناء على أبنائه".

وذكــر بيــان لألمانــة العامــة، أن "الغــزي 

الخــاص  االجتمــاع  ترؤســه  أثنــاء  وجــه، 

بمتابعة ومعالجة ملف إنجاز املستشــفيات، 

العقابــي،  هانــي  الصحــة  وزيــر  بحضــور 

فــي  للمضــي  عاجلــة  معالجــات  بوضــع 

إنجــاز مشــروعات املستشــفيات، علــى أن 

تقــدم الجهــات املعنيــة توصياتهــا املتعلقة 

واملاليــة  والقانونيــة  الفنيــة  باإلجــراءات 

خالل مدة أقصاها نهاية األســبوع املقبل"، 

 الفتــًا إلى "جهــود الدولة فــي إطالق حزمة 

من اإلصالحــات الصحية العاجلــة لتنمية 

مــا  بحســب  الصحــة  وزارة  مشــروعات 

تضمنته خطط وبرامج العام الحالي 2022، 

الخاصــة بإعــادة تأهيــل البنيــة التحتيــة 

الصحيــة وتطويرهــا بمــا يحقــق تطلعاتها 

في إيصال خدماتها إلــى القرى واألرياف؛ 

بهدف رفع كفاءة ومســتوى الخدمة املقدمة 

للمواطنني".

وأضــاف، أنه "تم خــالل االجتماع مراجعة 

تقارير التقييم واملتابعة التي حددتها وزارة 

الصحــة وفريــق املتابعة في األمانــة العامة 

ملجلس الوزراء، التي كشفت عن نسب إنجاز 

متقدمة في عدد من مشروعات املستشفيات 

املتلكئة في بغداد واملحافظات".

قدمــة، كشــفت عن 
ُ
وتابــع أن "التقاريــر امل

بغــداد  فــي  نحــو (40) مستشــفى  وجــود 

واملحافظــات، ســتحقق طفــرة نوعيــة في 

قطاع الصحة بالعراق بعد إنجازها"، مبينًا 

أن "السعات السريرية للمستشفيات تتراوح 

من (50 - 400) سرير".

أوصت حكومة نينوى املحلية بتشــديد الرقابة 

علــى الشــركات املنفــذة للمشــاريع الطبيــة 

والصحيــة في عمــوم املحافظة، علــى خلفية 

التلكــؤ الواضــح بمواعيــد إنجازهــا من دون 

إبداء األسباب.

وبحســب تقديرات لجان اإلعمار املختصة في 

نينوى، فإن نسب دمار املؤسسات الصحية في 

مدينة املوصل وعموم املحافظة، تصل إلى 80 

باملئة.

وقال معاون محافظ نينوى لشــؤون التخطيط 

رعد العباســي لـ"الصبــاح": إن "حكومة نينوى 

املحليــة بحثت مــع منظمة (اليــو ان دي بي)، 

أبرز مشــكالت املشــاريع املتلكئة فــي القطاع 

الصحــي داخل مدينــة املوصل"، كاشــفا عن  

"تلكــؤ بإنجــاز العديــد مــن مشــاريع إعمــار 

والصحيــة  الطبيــة  واملشــاريع  املستشــفيات 

املختلفة في عموم املحافظة" .

وأشــار فــي الســياق ذاتــه إلــى أن "املحافظة 

قدمت العديد من التوصيات من أجل اإلسراع 

بإنجــاز تلــك املشــاريع، إســهاما في ســرعة 

إدخالها إلى الخدمة لتقديم خدماتها العاجلة 

للمواطنني"، منوها بــأن "أهم تلك التوصيات 

هــي تشــديد الرقابة علــى الشــركات املنفذة 

لتلك املشاريع".وشهدت مدينة املوصل تدميرا 

شــبه كامل، في املؤسســات الصحية والطبية 

املختلفة، وقد طال ذلــك أيضا تلك املتواجدة 

ضمن الوحــدات اإلدارية على أيدي عصابات 

"داعش" اإلرهابية خالل ســطوتها اآلثمة على 

املحافظة في شهر حزيرات من العام 2014.

تحرير: مصطفى مجيد

مجلــس  لرئيــس  األول  النائــب   
ّ

عــد

خــالل  الزاملــي،  حاكــم  النــواب، 

اســتقباله، أمس الثالثاء، رئيسة بعثة 

االتحاد األوروبــي ملراقبة االنتخابات 

فيوال فون كرامون، البعثات األوروبية 

إلنجــاح  أساســيا  شــريكا  واألمميــة 

واالنتخابيــة  الديمقراطيــة  العمليــة 

في البــالد، داعيا إلى تقويــة أواصر 

العمل املشــترك معها واالستفادة من 

التوصيــات املذكــورة فــي التقرير، ال 

النيابية  باإلصالحات  املتعلقة  ســيما 

واالنتخابية.

وذكــر بيــان أنه "جــرى خــالل اللقاء 

تقديم نســخة مــن التقريــر النهائي 

للرصــد االنتخابــي املنجــز مــن قبل 

النيابيــة  االنتخابــات  حــول  البعثــة 

العــراق  شــهدها  التــي  األخيــرة 

واملتضمن 23 توصية".  

وأعــرب الزاملــي، وفقا للبيــان، عن 

حرصه على اســتمرار عقــد الندوات 

البعثــات  مــع  الحواريــة  والجلســات 

للوصــول إلــى تشــريعات أكثــر دقــة 

ورصانة" .

بحــث نائــب رئيــس مجلــس النــواب 

شــاخوان عبد الله، أمس الثالثاء، مع 

الســفير األميركي لــدى العراق ماثيو 

ذات  والقضايــا  املوضوعــات  تولــر، 

االهتمــام املشــترك وفــي مقدمتهــا 

السبل الكفيلة بتعزيز التعاون وتطوير 

العالقــات الثنائية والجهــود الرامية 

لتعزيــز األمــن واالســتقرار، ودعــم 

العملية السياســية لتشــكيل الحكومة 

 عن مناقشــة األزمة 
ً
الجديدة، فضال

السياسية وقرارات املحكمة االتحادية 

ضــد قانون النفــط والغاز فــي إقليم 

كردســتان وتأثيرها السلبي وضررها 

على حياة املواطنني في اإلقليم.

وطالــب عبــد الله بضرورة اســتمرار 

املتحــدة األميركيــة  الواليــات  دعــم 

والدول الصديقــة ملواجهة التحديات 

ســيادة  واحترام  والصحية،  األمنيــة 

العــراق، وأهمية الــدور اإليجابي في 

حــل املشــكالت والخالفــات، ومنهــا 

ضرورة تنفيذ املادة 140 من الدستور 

وحل امللفات العالقة بني بغداد وأربيل 

بالحــوار والتفــاوض وفق الســياقات 

الدســتورية ومــن منطلــق املصلحــة 

الوطنية.

مــن جانبه، أعرب الســفير األميركي 

عن ســعادته باللقاء ملناقشــة امللفات 

والقضايــا املهمة وتطــورات األوضاع 

السياســية،  الســاحة  واألحداث على 

الفتــًا إلــى حــرص بــالده علــى دعم 

العراق والتنســيق األمني والعســكري 

بني البلدين، وأهمية استمرار الحوار 

والتفاهمات بــني اإلقليم واملركز لحل 

التعاون  وتوســيع حجــم  الخالفــات، 

والعمــل املشــترك والتمكــني ملواجهة 

التحديات وتجــاوز األزمات بما يعزز 

حالة االستقرار واالزدهار في العراق.

بحثت اإلدارة املحلية في املثنى مع نواب 

املحافظة أولويات الخطة االستثمارية 

والخدميــة لألعــوام األربعــة املقبلــة 

وإيجــاد الحلــول ملشــكالت املشــاريع 

ودعــم  الخدمــات  ونقــص  املتلكئــة 

اقتصاد املحافظة عبر اعتماد مصادر 

بديلة عن املوازنة. وبحسب إحصائيات 

وزارة التخطيــط، فــإن املثنــى تحتــل 

الصدارة بني بقية املحافظات بنســب 

الفقر، تليها الديوانية وذي قار.  

وقال محافظ املثنى أحمد منفي جودة 

عقــدت  "املحافظــة  إن  لـ"الصبــاح": 

اجتماعا موسعا بمشاركة جميع رؤساء 

الوحــدات اإلداريــة ومديــري الدوائر 

وأعضاء مجلس النواب ممثلي املثنى" .

وأوضــح أن "االجتماع ركــز على طرح 

معاناة املحافظة مــن نقص الخدمات 

وتلكؤ املشــاريع وارتفاع نســب البطالة 

وصدارتهــا خــالل األعــوام األخيــرة 

بارتفــاع نســب الفقــر، إذ نترقب من 

البرملان الحالي إقرار املوازنة للنهوض 

بواقــع املثنى وإنصافهــا وإعادة العمل 

باملشاريع املتلكئة" .

الوحــدات  "رؤســاء  أن  جــودة  وبــني   

الدوائــر الحكومية  اإلدارية ومديــري 

االحتياجــات  بشــأن  شــرحا  قدمــوا 

العاجلة في مختلف القطاعات" .

من جهته، قــال عضو مجلــس النواب 

محمــد راضــي الزيــادي لـ"الصباح": 

إن "نواب املحافظة ســجلوا العديد من 

املشــكالت، منها ما يخــص الوزارات 

والحكومــة، وأصبحــت لــدى البرملان 

صــورة واضحــة عــن معانــاة املثنــى 

وأهلها" .

وأضاف أن "مجلس النواب ســيكون له 

موقف موحد من ملــف الخدمات التي 

تخــص املحافظــة وحقوقها، الســيما 

اعتمــاد تقاريــر وزارة التخطيط التي 

حددت نســبة الفقر بـــ 52 باملئة خالل 

العام املاضي، ولــن نكتفي بهذا الحد، 

إذ ســنبحث عــن منافذ أخــرى لدعم 

اقتصاد املثنى" .

واتفــق املجتمعون على إيجــاد الحلول 

لتلكؤ املستشــفى األملاني ومشــروع ماء 

املثنى الكبيــر وملعب املدينة وأكثر من 

100 بنايــة مدرســية، مع عجز شــبكة 

توزيع الكهرباء والبطالة بني الشــباب 

وظاهرة املخدرات. 

تحرير: علي موفق

تبــددت آمــال املرشــحني الجــدد 

لرئاســة الجمهوريــة، بعــد قــرار 

املحكمة االتحاديــة القاضي بعدم 

دســتورية قــرار رئاســة البرملــان 

بإعادة فتح باب الترشح لتولي هذا 

املنصب.

وكان البرملــان، قــد أعلــن فــي 31 

قائمــة  املاضــي،  الثانــي  كانــون 

تضــم 25 مرشــحا ملنصــب رئيس 

الجمهوريــة، لكن رئاســته أعادت 

فتــح بــاب الترشــح فــي 8 شــباط 

املاضــي بعــد انقضــاء شــهر على 

فترة الترشح األولى.

وعلــى إثر هــذا الترشــيح الثاني، 

شــباط   22 فــي  البرملــان  أعلــن 

قائمــة جديــدة تضم 33 مرشــحا 

ملنصب رئيــس الجمهورية، بعد أن 

اســتبعد 26 من أصل 59 مرشــحًا 

ألسباب أبرزها عدم توفر الخبرة 

السياســية، وعدم الحصــول على 

شهادة جامعية.

 علــى قــرار املحكمــة، ثمــة 
ً

وبنــاء

جلســة  البرملــان  بعقــد  توقعــات 

خاصة يصوت فيها النواب لصالح 

فتح باب الترشــيح للمــرة الثالثة، 

مما يمهد للتحالف الثالثي بإعادة 

ترشــيح وزيــر الداخلية فــي إقليم 

خالــد  أحمــد  ريبــر  كردســتان، 

بارزاني للمنصب.

عقــده  اجتمــاع  هنــاك  وكان 

التحالف الثالثي الذي يضم التيار 

الديمقراطي  والحــزب  الصــدري 

الســيادة  وتحالــف  الكردســتاني 

لدعم ريبــر بارزاني، ومنع حصول 

برهم صالح على الوالية الثانية .

النــواب  مجلــس  عضــو  وقــال 

األمــور  إن  الحمامــي:  عــارف 

ال  أنــه  ســيما  ال  تتعقــد،  بــدأت 

 يوجــد توافــق اآلن ال بــني الكــرد 

وال في البيت الشيعي.

لـ"الصباح"،  الحمامــي،  وأضــاف 

أن رئاســة الجمهوريــة تعتمد على 

للوصــول  الكرديــة  التفاهمــات 

إلــى مرشــح، منوهــا بــأن اإلطار 

التنســيقي يمتلــك الثلــث املعطــل 

ويستطيع إحراج باقي الكتل.

ولفت إلى أن وضع البلد والحكومة 

اليوم غير مســتقر بصــورة عامة، 

كمــا أن البرملــان إلــى اآلن وضعه 

غير مستقر وال نرى أي انفراج في 

األزمة.

مــن جهته، بــني املحلل السياســي 

جاســم الغرابي، لـ"الصبــاح"، أن 

التقاطعــات السياســية أصبحــت 

كبيرة جدًا وحظــوظ برهم صالح 

تضاءلــت  الجمهوريــة  لرئاســة 

بســبب قضيــة العفــو الخاص عن 

محافــظ  ابــن  املخــدرات  تاجــر 

النجــف، موضحا أنــه بالرغم من 

أن املادة 73 من الدســتور العراقي 

تبيح منــح العفو الخــاص من قبل 

هنــاك  أن  إال  الجمهوريــة  رئيــس 

صفقة سياســية بإخــراج محافظ 

النجــف مقابل اإلفراج عــن ابنه، 

بحسب قوله. 

وتوقــع الغرابــي أن تتــم معالجــة 

األمر بأزمة أخرى وينتهي املوضوع 

كمــا حدث فــي إصــدار مرســوم 

بإلغاء املرســوم الســابق، مشــيرا 

صالــح  برهــم  حظــوظ  أن  إلــى 

بوالية ثانية لن تكــون كبيرة لكونه 

لن يســتطيع تحصيــل 220 صوتا، 

مقابل التحالف الثالثي الذي أعد 

العدة ملرشحه.

تحرير: عبد الرحمن إبراهيم
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قال مراقبون وسياسيون كرد: إن الوضع 

وضع  كردستان  في  الحالي  االقتصادي 

مواطني اإلقليم في خانة الناقمني على 

السياسات العامة هناك.

ــــزب املــحــافــظــني   وقـــــال رئـــيـــس ح

السورجي  آغا  عمر  نجاة  الكردستاني 

لم  اإلقليم  في  والغاز  النفط  "ملف  إن   :

يتحرك إال في هذا التوقيت بالذات، وهو 

وخارجية"،  داخلية  عوامل  إلى  نرده  ما 

الــحــزبــني  "خــــالف  أن  ـــى  إل مــشــيــرًا 

سبب  الوطني  واالتحاد  الديمقراطي 

االتحادية  املحكمة  قــرار  خلف  رئيس 

بعدم شرعية تصدير النفط".

ــث إلــى  ــدي ــي ح ــي ف ــورج ــــاف س  وأض

اإلقليم  في  العام  "الرأي  أن  "الصباح"، 

لم  إذ  االتحادية،  املحكمة  بقرار  رحب 

السابقة  السياسات  من  الشعب  يستفد 

شيئًا يذكر"، مستطردًا بالقول : إن "غاز 

البيشمركة  رواتــب  يعوض  قد  اإلقليم 

اإلقليم  رفض  لو  فيما  اإلقليم  وموظفي 

األخير  أمــام  أن  رغــم  الــقــرار،  تطبيق 

الحكومة  قــوة  منها  قليلة  ــارات  ــي خ

الشركات  مالحقة  وإمكانية  االتحادية 

القضاء  أمام  اإلقليم  لسلطات  النفطية 

الدولي".

العدالة  حــزب  عضو  قــال  جهته،  مــن 

والديمقراطية النائب سوران عمر سعيد 

: إن "تحريك امللف في هذا التوقيت جاء 

الجمهورية  رئيس  ترشيح  أزمة  بسبب 

ضد  الكردية  الجهات  بعض  ووقــوف 

(البيت الشيعي"، حسب تعبيره.

ــى  ــح إل ــري ــص ـــــاف ســعــيــد فـــي ت وأض

تكن  لم  اإلقليم  "حكومة  أن  "الصباح"، 

أبرمتها  التي  العقود  جميع  في  شفافة 

ــع الــشــركــات األجــنــبــيــة وبــاألخــص  م

الشركات التركية"، مبينًا أنه "إذا التزم 

الحكومة  ستلتزم  القرار  بتنفيذ  اإلقليم 

ميزانية  بتخصيص  باملقابل  االتحادية 

اإلقليم من دون تقصير وهذا سينعكس 

إيجابيًا على مواطني اإلقليم".

اإلقليم  نفط  "عائدات  إن  بالقول:  وتابع 

بالنفع  تعود  وال  مستفيدين،  أناس  بيد 

اقتصادية  أزمــة  خلقت  بل  الكرد  إلــى 

املحروقات،  أسعار  تصاعد  بعد  كبيرة، 

وتأخير الرواتب، وتراجع الكهرباء".

ــي  ــم ــادي بـــــدوره، قـــال الــبــاحــث واألك

هناك"مواقف  إن   : الله  عبد  عدالت 

االعالم  وسائل  عبر  مختلفة  سياسية 

تجاه  مــوحــد  سياسي  مــوقــف  لــبــلــورة 

جدوی  دون  من  ولكن  املحكمة،  قــرار 

الحزبني  خالفات  الن  ذلك  اآلن،  حتی 

دون  تحول  و  قائمة  ماتزال  الرئيسني 

الوصول إلی هكذا هدف".

أن  لـــ"الــصــبــاح"،  الــلــه  عبد  ـــاف  وأض

يكمن  الــقــرار  في  الضعيف  "الجانب 

مع  بالتعاطي  خاص  قانون  انعدام  في 

االمر  ككل،  للعراق  الطبيعية  الثروات 

و  االجتهاد  لباب  املجال  يفسح  الــذي 

التعاطي  اســلــوب  فــي  عمليًا  ترجمته 

ر 
َّ

س
َ
ف

ُ
ي ــد  وق اإلقــلــيــم،  وغـــاز  نفط  مــع 

من  نوع  انه  علی  بغداد  قبل  من  االمــر 

في االستثنائية  االوضـــاع   استغالل 

العراق".

وأشار املحلل إلى أن "حكومة االقليم تبرر 

قانون  وفق  طبيعي  حق  أنه  علی  الوضع 

كردستان  برملان  داخل  شرعته  خاص 

كل  بشرعية  أقــر  الدستور  أن  السيما 

قانون يتم تشريعه في االقليم".

أما رئيسة كتلة الجيل الجديد في مجلس 

النواب النائبة سروة عبد الواحد فقالت 

لـ "الصباح": إن "القرار ليس  في حديث 

نهاية العالم وبإمكان حكومة اإلقليم أن 

تكون شفافة في امللف النفطي".

:"نحن  بالقول  الواحد  عبد  وأضافت 

تفاصيله،  نجهل  ــيء  ش عــن  نــدافــع  ال 

امللف  إدارة  في  فاشلة  اإلقليم  فحكومة 

النفطي".

نامق  دلشاد  السياسي  الباحث  ويــرى 

واختصاصات  مهام  إحــدى   " أن  فــرج, 

حل  ــو  ه العليا  ــة  ــادي ــح االت املحكمة 

ــات اإلقــلــيــم  ــط ــل املـــنـــازعـــات بـــني س

ــة، ولــكــن هذه  ــادي ــح والــســلــطــات االت

الفترة  في  متناقضة  ظهرت  املحكمة 

حول  فتواها  فــي  حــدث  كما  السابقة 

انتخابات  بعد  األكبر)  (الكتلة  تحديد 

نفس  مع  الفتوى  تعارضت  حيث   2010

املوضوع في 2022".

"الصباح"،  إلى  حديث  في  فرج  ولفت 

قبل  ذي  من  أكثر  الواضح  "من  أن  إلى 

الحل  فــي  يرغب  الــكــردي  الشعب  أن 

املجامالت  وليس  الــدائــم  السياسي 

الطريق  يمهد  ما  وهو  اآلنية،  السياسية 

إلنتاج رأي مجتمعي مؤيد للقرار، وينزع 

اإلقليم  في  املتنفذين  من  الحجج  فتيل 

الرنانة  الشعارات  تسويق  عن  والكف 

ألغراضهم الخاصة".

 تحرير: علي عبد الخالق

توجه  عــن  الــتــجــارة  وزارة  كشفت 

ــاد مــنــافــذ جــديــدة  ــج الـــعـــراق إلي

ــة  األزم بسبب  الحنطة  الســتــيــراد 

االوكرانية ـ الروسية، بينما اعتمدت 

ارتفاع  ــدم  ع تضمن  جــديــدة  آلية 

خالل  مــن  الغذائية  املـــواد  أســعــار 

التموينية  االستمرار بتوزيع مفردات 

وضخ كميات كبيرة من تلك املواد في 

األسواق.

ويستورد العراق سنويًا آالف األطنان 

من الحنطة بسبب معاناته من أزمة 

مما  املائية  املـــوارد  وقلة  الجفاف 

اضطره إلى خفض نصف املساحات 

املزروعة بهذا املحصول الستراتيجي 

خالل املوسم املاضي.  

عالء  الدكتور  التجارة  وزيــر  وقــال 

أحــمــد الــجــبــوري لـــ"الــصــبــاح": إن 

عديدة  ــراءات  إج اتخذت  "الـــوزارة 

تمثلت  الغذائي،  األمن  على  للحفاظ 

وتجار  الخاص  القطاع  مع  بالتعاون 

الغذائية،  ـــواد  امل لتأمني  الجملة 

 عن التعاقد مع إحدى شركات 
ً
فضال

مفردات  لتوفير  الــخــاص  القطاع 

إلى  أعــوام،  خمسة  ملــدة  التموينية 

من  الفالحني  على  االعتماد  جانب 

املحلية  الحنطة  محصول  مسوقي 

متتالية،  ــرات  م لثالث  واستالمه 

التعاقد مع معمل (االتحاد)  وكذلك 

 750 لتوفير  الخاص  للقطاع  التابع 

الطعام  زيــت  مــن  سنويًا  طــن  ألــف 

 بغض النظر عن األزمات التي تحصل 

بالعالم".  

ونوه بأن "مؤشرات السوق املحلية لم 

باستثناء  باألسعار،  ارتفاعًا  تشهد 

زيت  ــادة  م سعر  في  طفيفة  زيــادة 

الطعام الذي ينتج في اوكرانيا". 

واكد الجبوري "التوجه إليجاد منافذ 

بسبب  الحنطة  مــادة  لتوريد  بديلة 

التي  الروسية  ـ  االوكرانية  ــة  األزم

بسبب  العاملي  االقتصاد  في  أثــرت 

عملية  في  املتقدم  الدولتني  موقع 

في  خصوصًا  الغذائية  املــواد  انتاج 

من  الطعام  ــت  زي استيراد  مجال 

من  والحنطة  والبقوليات  اوكرانيا، 

روسيا".

ــارة "إعــــداد  ــج ــت واعــلــن وزيــــر ال

املعلنة  األسعار  ملراقبة  ستراتيجية 

دون  والحيلولة  املحلية  السوق  في 

كميات  ضخ  على  تركز  ارتفاعها، 

للمحافظة  الغذائية  املواد  من  كبيرة 

دعم  وأيضًا  األســعــار،  تــوازن  على 

بما  الخاص  والقطاع  األعمال  رجال 

يؤمن املواد الغذائية للمواطنني".

التابعة  امليدانية  "الــفــرق  أن  وبــني 

املــواد  ــواق  أس حركة  تتابع  لــلــوزارة 

إجراءات  وتتخذ  والطحني،  الغذائية 

مع  األسعار،  ارتفاع  ملواجهة  عديدة 

السلة  مفردات  بتجهيز  االستمرار 

عملية  ومراقبة  للوكالء  الغذائية 

توزيعها".

جميع  في  لجان  "تشكيل  إلى  وأشــار 

املحافظات لغرض مشاركة الحكومة 

بإيصال  اإلدارية  والوحدات  املحلية 

ومتابعتها  الغذائية  السلة  مفردات 

حصة  تجهيز  تم  حيث  وتدقيقها، 

شباط املنصرم بانسيابية كبيرة". 

"خــلــيــة األزمــــة في  أن  إلـــى  ولــفــت 

االستعدادات  تناقش  الوزارة  مركز 

واآلليات لتجهيز السلة الرمضانية".

"هــنــاك  أن  الــجــبــوري  وأضـــــاف 

جيد  بشكل  تــجــري  ــدادات  ــع ــت اس

ملحصول  املقبل  التسويقي  للموسم 

الحنطة، على الرغم من أن مؤشرات 

االنتاج ما زالت غير واضحة".

ــرز العنبر  ال تــوزيــع  "تــم  أنــه  وتــابــع 

الغذائية  السلة  ــردات  ــف م ضمن 

(النجف،  شلبية  محافظات  لثالث 

قريبًا  وسيصل  الديوانية)،  بابل، 

توجه  وجود  مع  أيضًا،  السماوة  إلى 

الستمرار تجهيزه عند توفره".

تحرير: علي موفق

  

رأى باحثون في الشأن االقتصادي وتجار، أن تغيير 

خرى 
ُ
وأ مدة  بني   

ً
نــزوال أو  صعودًا  الصرف  سعر 

يجعل  ما  مصداقيته،  العراقي  االقتصاد  يفقد 

ألن  واالستثمار في أسواقه ضعيفة  التنمية  فرص 

غير  أجواء  في  بالعمل  تخاطر  لن  األموال  رؤوس 

مستقرة.

تفعيل  على  املعنية  الجهات  نواب،  حث  باملقابل، 

من  املتضررة  الفقيرة  الطبقات  حماية  إجراءات 

جانب  إلى  تداعياته،  ملعالجة  الصرف  سعر  تغيير 

ضبط إيرادات الوزارات.

وتباينت اآلراء بعد جلسة االستماع إلى وزير املالية 

في مجلس النواب بشأن رفع سعر صرف الدوالر، 

 واسعًا بني املواطنني 
ً
حيث خلق هذا املوضوع جدال

والنواب واملهتمني بالشأن االقتصادي.

قال  عنوز،  محمد  البرملان  في  املستقل  النائب 

جاء  ــدوالر  ال صــرف  سعر  "رفــع  إن  لـ"الصباح": 

مع  البلد،  بها  يمر  كان  اقتصادية  أزمة  ملعالجة 

 40 يتجاوز  التشغيلية  املوازنة  في  تضخم  وجود 

هذا  يتبع  أن  املفروض  من  "كان  وأضاف  باملئة". 

االهتمام  منها  تداعياته،  لدرء  معالجات  اإلجراء 

بطريقة  الرواتب  ــادة  وزي االجتماعية  بالرعاية 

التموينية،  البطاقة  مفردات  دعم  وكذلك  معينة، 

أن  إال  النفطية،  غير  اإليرادات  زيادة  إلى  إضافة 

هذه اإلجراءات لم تنفذ".

 أخرى على العمل بهذه 
ً

وأكد أن "البرملان أكد مرة

اإلجراءات في حال بقاء سعر الصرف على ما هو 

عليه، لدرء الضرر عن الطبقات الفقيرة ومحدودة 

الدخل في املجتمع". وأعرب عنوز عن "أسفه لعدم 

اإليــرادات  لضبط  ـــوزارات  ال بني  تنسيق  وجــود 

عند وضع املعالجات االقتصادية"، مشيرًا إلى أن 

"الهدف األساس للبرملان هو عدم تضرر الطبقات 

هذا  من  الوحيد  املستفيد  كــان  حيث  الفقيرة، 

األموال  ورؤوس  املصارف  أصحاب  هم  االجــراء 

بسبب تسريب خبر رفع سعر الدوالر قبل إقراره، 

 أخرى".
ً

وهو ما ال يجب أن يحدث مرة

من جانبه، قال الباحث االقتصادي حسنني عباس 

العوامل  أهم  من  يعد  "االستقرار  إن  لـ"الصباح": 

التي تستقطب رؤوس األموال سواء كانت محلية أو 

أجنبية". 

تنشيط  إلــى  ماسة  بحاجة  "الــعــراق  أن  ــح  وأوض

تنمية  ليحقق  ــاص  ــخ ال والــقــطــاع  االســتــثــمــار 

اقتصادية حقيقية". 

بأن  جملة،  تاجر  عمران،  علي  عبد  نوه  ــدوره،  ب

عندما  كبيرة  لفوضى  يتعرض  التجاري  "التبادل 

يتذبذب سعر الدوالر، ألن التاجر يعتمد على هذه 

العملة في عمله". 

تدعم  حكومية  إجــراءات  "اتخاذ  عمران  ويحبذ 

ألن  الصرف،  سعر  تغيير  بدل  الفقيرة  الطبقات 

في  التجارية  الحركة  على  كبير  ضرر  فيه  ذلك 

األسواق". 

تحرير: علي موفق

يقظة  حلِم  في  بأكملها   
ٌ

ة
ّ

أم  
َ

تدخل  
ْ

أن يحدث 

سها فال تعود 
ّ

 الذي يتلب
ّ

عميق؛ عميق إلى الحد

 
ٌ

 ومسكرة
ٌ

ق بني حدود الحلم والواقع. لذيذة
ّ

تفر

عما  ورغائبنا  أوهامنا  ها 
ّ
ألن اليقظة  أحالم 

 عليه؛ وباستغراقنا فيها 
ُ

نريد أن يكون العالم

نكون قد خلقنا عاملًا يناسبنا تمامًا، مع عيٍب 

كون  في  يتمثل  له  أهمية  وال  وهامشّي  بسيط 

هذا العالم غير واقعّي.

، فنجد أن 
ً
نقرأ عن احتالل نابليون ملصر مثال

أغلب العالم اإلسالمّي كان مقتنعًا بأن نابليون 

 بحيث أن "مجلس الديوان" وقتها منحه 
َ

أسلم

اسم علي بونابرت. هكذا.. بحلم يقظة عمومّي 

جعلنا من انتصار نابليون انتصارًا لإلسالم.

مرة  كررناه  ولهذا  تــرون،  كما  بسيط  األمــر 

 
ّ

أخرى مع هتلر. في ذروة تنكيل الزعيم النازي

أن  وقبل  ــرى  األخ بــاألعــراق 

يخوض حربه املميتة، أرسلت 

الهد  "خالد  الشيخ  السعودية 

الجرقاني" مبعوثًا إليه ليبلغه 

وبأن  معه،  املسلمني  تضامن 

فعله  ــا  م ــني  ع ــو  ه فعله  ــا  م

ــــل الــذيــن  املــســلــمــون األوائ

 ثم أنشؤوا 
ً
طردوا اليهود أوال

أمني  الحاج  زاره  ثم  دولتهم. 

له  م 
ّ

ـــد ق ـــذي  ال الحسيني 

فروض الطاعة.

بأن  مقتنعني  كــانــوا  آبــاؤنــا 

وأن  اآلخــر  هــو  أسلم  هتلر 

حتى  هتلر،  محمد  اســمــه 

كانت  الهتلرية  الشوارب  أن 

من  الرسمية  النسخة  هــي 

الشوارب آنذاك قبل أن تأتي 

شوارب البعث الغليظة وتنسخها.

أن  يريدون  كانوا  وأجدادنا.  آباؤنا  مساكني 

لحلم  فيلجؤون  يستطيعون،  فال  ينتصروا 

من  يجعلون  الخيبة،  مــن  ينقذهم  يقظة 

ودينه  اسمه  رون 
ّ

يغي منهم،  واحدًا  املنتصر 

ويطمئنون.

اب 
ّ

أتابع هذه األيام حلم يقظة كبيرًا دخله كت

يخرجوا  ولم  خصوصًا"  "عراقيون  ومثقفون 

الرئيس  يلعب  الحلم  ــذا  ه فــي  لــآلن.  منه 

في  قائد  املؤمن،  املسلم  دور  بوتني  الروسي 

الذي  الخندق  في  مجاهد  اإليمان،  فسطاط 

يقف قبالة خندق أهل الفجور والكفر.

نحن كآبائنا بحاجة إلى نصر بال تكلفة، فلم 

ونجعل  محورنا  من   
ّ

القوي الرجل  نجعل  ال 

اسمه "أبو علي بوتني"؟

مساكني أجدادنا وآباؤنا

مساكني نحن!

قرطاس

ahmedwadi@hotmail.com

ــال الـــذي شــهــدتــه بــغــداد  ــف ــت ــع االح بــالــتــزامــن م

واملحافظات أمس الثالثاء احتفاء بعيد املعلم، ناشدت 

مع  املعلمني  رواتب  بتسوية  العراق،  في  املعلمني  نقابة 

موظفي الوزارات، داعية إلى زيادتها وشمولهم بقطع 

األراضي إسهامًا بتحسني واقعهم املعاشي. 

سنويًا  أذار  شهر  من  األول  في  املعلمون  ويحتفل 

املشتركة  التوصية  توقيع  لذكرى  إحياء  بعيدهم، 

و(اليونسكو)  الدولية  العمل  منظمتي  عن  الصادرة 

للتربية والعلوم والثقافة العام 1966 واملتعلقة بأوضاع 

عباس  العراق  في  املعلمني  نقيب  العالم.   في  املعلمني 

الحكومة  لـ"الصباح"،  حديثه  في  ناشد  السوداني 

املعيشي  الواقع  بـ"تحسني  الحالي  والبرملان  املقبلة 

وحــدات  اليملكون  أغلبهم  كــون  املعلمني،  لشريحة 

سكنية"، مشيرًا إلى أن "املعلم يبذل جهودًا مضاعفة 

جائحة  ظل  في  وااللكتروني،  الحضوري  التعليم  في 

لخلق  التثقيف  في  املعلم  دور  "أهمية  وأكد  كورونا". 

"تسوية  إلى  داعيًا  وصحيحة"،  ومثقفة  واعية  أجيال 

على  والعمل  ـــوزارات،  ال بقية  موظفي  مع  رواتبهم 

زيادتها لتتناسب مع الجهود التي يبذلونها".

العام  املقر  ضمن  النقابة  عضو  ــال  ق جانبه  مــن 

اطلقتها  التي  "الوعود  إن  لـ"الصباح":  الكعبي  ناصر 

األراضي  وقطع  القروض  بمنح  املتعاقبة  الحكومات 

قبل  من  باالهتمام  تحظ  لم  التربوية،  واملخصصات 

النقاط  "اغلب  أن  مؤكدًا  االن"،  حتى  املعنية  الجهات 

التي طرحت خالل األعوام املاضية لم تر النور برغم 

أنها مدرجة ضمن قانون حماية املعلم". 

معلم  بني  العراق  في  التربوية  "املــالكــات  بــأن  ونــوه 

ومدرس والذين يتجاوز عددهم الـ 700 ألف، إضافة 

قليلة  رواتب  يتقاضون  محاضر،  ألف   250 وجود  إلى 

الجائحة  ظل  في  السيما  املضنية  بجهودهم  مقارنة 

املسيرة  إلنــجــاح  عملهم  مضاعفة  فــرضــت  الــتــي 

التعليمية.  ولفت الكعبي إلى "حاجة املديريات لتسوية 

بني  بتوزيعهم  سوء  وجود  بسبب  التربوية،  املالكات 

"احتكار  أن  إلى  ذاتــه  السياق  في  منبهًا  ــدارس"،  امل

أو  انجاز  بال  طويلة  ألعوام  املناصب  لبعض  املديرين 

تقييم لعملهم، تسبب بزيادة نسبتي األمية والرسوب 

في املدارس".

تحرير: مصطفى مجيد
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*سفير اململكة املتحدة في العراق

عن  نقال  الثالثاء  أمس  أوكرانية  إعالم  وسائل  أفادت 

من  الثانية  الجولة  بأن  كييف،  في  دبلوماسية  مصادر 

املفاوضات بني روسيا وأوكرانيا قد تعقد اليوم األربعاء، 

لن  العسكرية  عملياتها  أن  تؤكد  موسكو  تزال  ال  بينما 

تتوقف في أوكرانيا حتى تحقيق كامل أهدافها.

إعالمية  تقارير  بحسب  دبلوماسي،  مصدر  وأوضــح 

تشمل،  املفاوضات  خالل  روسيا  مطالب  أن  أوكرانية، 

مستوى  على  التكتالت  خــارج  أوكرانيا  وضــع  تثبيت 

بجمهوريتي  واالعــتــراف  استفتاء،  وإجـــراء  برملاني 

مقاطعتي  حدود  في  الشعبيتني  ولوغانسك  دونيتسك 

من  النازية  اجتثاث  إلى  إضافة  ولوغانسك،  دونيتسك 

أوكرانيا.

الروسية  املــحــادثــات  مــن  ـــى  األول الــجــولــة  وعــقــدت 

األوكرانية التي استغرقت 5 ساعات، أمس االثنني على 

الرئيس  من  بوساطة  األوكرانية  البيالروسية  الحدود 

البيالروسي ألكسندر لوكاسينكو.

عملية  املاضي  الشهر  من   24 يوم  في  روسيا  وأطلقت 

الناس  "حماية  بهدف   أوكرانيا  في  خاصة  عسكرية 

قبل  من  الجماعية  ــادة  واإلب لإلهانة  تعرضوا  الذين 

صاغه  حسبما  سنوات"،  ثماني  مدى  على  كييف  نظام 

الرئيس الروسي فالديمير بوتني.

"لنزع  عملية  تنفيذ  تطلب  الوضع  هذا  إن  بوتني  وقال 

السالح من أوكرانيا"، وحماية املدنيني في دونباس.

وردت الدول الغربية على تحرك موسكو بفرض عقوبات 

الدعم  وتصعيد  روسيا  على  مسبوقة  غير  اقتصادية 

العسكري لسلطات كييف.

سيرغي  الروسي  الدفاع  الدفاع  وزير  أكد  املقابل،  في 

في  الروسية  املسلحة  الــقــوات  مجموعة  أن  شويغو 

أوكرانيا ستواصل القيام بعملية عسكرية خاصة هناك 

حتى تحقيق أهدافها.

وقال شويغو في تصريحات له امس الثالثاء: إن "حماية 

املهمة  هــي  الــغــرب  مــن  عسكري  تهديد  مــن  روســيــا 

الرئيسية للعملية الخاصة في أوكرانيا" .

وشدد شويغو على أن الجيش الروسي ال يحتل األراضي 

على  للحفاظ  ــراءات  اإلج جميع  يتخذ  بل  األوكرانية، 

أثناء  الضربات  أن  مؤكدا  وسالمتهم،  املدنيني  أرواح 

وتنفذ  العسكرية  املنشآت  إال  تستهدف  ال  العملية 

باستخدام أسلحة عالية الدقة فقط.

وأشار شويغو إلى أن الجانب األوكراني يستخدم املدنيني 

كدروع بشرية جراء االشتباكات واألعمال القتالية.

وفـــي ســيــاق مــتــصــل، رفـــض الــكــرمــلــني يـــوم أمــس 

الدولية  الجنائية  للمحكمة  العام  املدعي  تصريحات 

فــي الهـــاي كــريــم خــان حــول وجـــود أســبــاب جدية 

في التطورات  خلفية  على  روسيا  ضد  قضية   لفتح 

أوكرانيا.

دميتري  الــروســيــة  الــرئــاســة  باسم  املتحدث  وقــال 

ذلك  "نرفض  التصريحات:  هذه  على  معلقا  بيسكوف 

في  تشارك  ال  روسيا  أن  عن  ناهيك  قطعيا،  رفضا 

خان  كريم  وكان  الدولية".  الجنائية  املحكمة  أنشطة 

أنه سيفتح "في أسرع وقت" تحقيقا  أعلن أمس االثنني 

ثمة  بأن  "واثق  إنه  خان:  وقال  أوكرانيا.  في  الوضع  في 

وجرائم  حرب  جرائم  بأن  لالعتقاد  منطقية  قاعدة 

مفترضة ضد اإلنسانية تم ارتكابها في أوكرانيا" منذ 

عام 2014. وأعرب املدعي العام عن نيته، "انطالقا من 

توسع النزاع في األيام األخيرة" أن يشمل هذا التحقيق 

تندرج  التي  املفترضة  الجديدة  الجرائم  "كل  أيضا 

في  طرف  أي  ارتكبها  والتي  مكتبي  اختصاص  ضمن 

النزاع على أراضي أوكرانيا كافة " .

انتشل خفر السواحل اليوناني، شرقي البالد، جثث ثالثة رجال وثالث نساء في وقت مبكر من صباح أمس الثالثاء بالقرب من بلدة ميتيليني شرق البالد. 

ولم تكن هناك عالمات على حطام قارب، كما لم يسبق اكتشاف الجثث أي اتصال بأرقام الطوارئ حول قارب في محنة بالقرب من الجزيرة، بحسب خفر 

 من الغرقى الستة يرتدي سترات نجاة.
ّ

السواحل. ولم يكن أي

روسية  صواريخ  سقوط  عن  باإلبالغ  لهم  سمح 
ُ

ي ال  كما 

الجنود  من  العديد  أن  أو  األوكــرانــيــني،  منازل  على 

األوكرانيني  ملهاجمة  أرسلوا  الذين  ــروس  ال الشبان 

يشترط  أحياء.  يعودوا  لن  وطنهم  عن  يدافعون  الذين 

مــر 
ُ
وا كاذبة،  ادعـــاءات  بث  ــروس  ال الصحفيني  على 

عما  والدفاع  مضللة  معلومات  بنشر  الدبلوماسيون 

األمــن  ورجـــال  العساكر  أمــا  عنه،  الــدفــاع  يمكن  ال 

مزاعم أساس  على  حرب  بشن  مروا 
ُ
ا فقد  املحترفون 

 

كاذبة.

 الواقع بسيط، إن الشعب األوكراني هو من يقرر مستقبل 

أوكرانيا، ليس اململكة املتحدة، وال الناتو وال روسيا. ففي 

اللحظة الراهنة، تعمل روسيا، العضو الدائم في مجلس 

دولة  سيادة  تفكيك  على  املتحدة  لألمم  التابع  األمن 

ديموقراطية وسالمتها اإلقليمية. وال شك في أن هناك 

العديد من القضايا التي تقف وراء هذا الهجوم، ولكن 

في صميمها يكمن خوف روسيا من ديمقراطية ريادية 

تبرهن على ما هو ممكن للشعب الروسي. 

بدافع  جميعًا،  قلقنا  روسيا  أفعال  تثير  أن  ينبغي   

انتهاكًا  ذلك  وباعتبار  األوكراني،  الشعب  مع  التعاطف 

أهمية  وبسبب  املتحدة،  األمم  وميثاق  الدولي  للقانون 

ضمان حق شعب يتمتع بالحرية والسيادة واالستقاللية 

الوزراء  رئيس  أوضح  حق  وهذا  مستقبله.  اختيار  في 

البريطاني بوريس جونسون أن اململكة املتحدة ستدافع 

نطاق  توسيع  إلى  املتحدة  اململكة  تتطلع  دائما.  عنه 

الدول املحبة  العراق وغيره من  وانخراطها مع  تعاونها 

للحرية لبناء شبكة من الحرية.

في  متحدين  الدوليون  وشركاؤها  املتحدة  اململكة  تقف 

أوضحنا  لقد  الروسية.  للحكومة  املشينة  األفعال  إدانة 

أن هناك عواقب وخيمة ملثل هذه األفعال وتكلفة باهظة 

وانطالقًا  أوكــرانــيــا،  في  ــي  روس عسكري  توغل  ألي 

من  مجموعة  وفرضنا  وضعنا  فقد  االلتزام،  هذا  من 

العقوبات لم يسبق لها مثيل.

مواجهة  في  األوكرانية  الحكومة  دعم  كذلك  سنواصل 

قدمت  أراضيها.  وسالمة  سيادتها  على  االعتداء  هذا 

زيادة  في  للمساعدة  دفاعية  أسلحة  املتحدة  اململكة 

حزمة  عن  أعلنا  وقــد  ألوكرانيا،  الدفاعية  الــقــدرة 

ما  وسنبحث  إسترليني،  جنيه  مليون   140 بقيمة  دعم 

التي  والبلدان  الالجئني  لدعم  أكثر  به  القيام  يمكننا 

تستضيفهم. وللمساعدة في تخفيف اآلثار االقتصادية 

الروسي،  العدوان  بسبب  األوكــرانــي  االقتصاد  على 

بماليني  جديدة  اقتصادية  دعم  حزمة  أيضًا  وضعنا 

مليون   500 إلى  يصل  ما  تضمن  ألوكرانيا،  الــدوالرات 

االقتصادية  اآلثــار  هذه  إن  قــروض.  شكل  على  دوالر 

إلى  الروسي  الهجوم  أدى  إذ  أيضًا،  أوكرانيا  تتجاوز 

في  القمح،  سيما  وال  األساسية،  السلع  أسعار  ارتفاع 

جميع أنحاء العالم. 

ال يتعني علينا أن نفكر مليًا لنرى أوجه التشابه في تاريخ 

العراق، حيث سيشير البعض إلى أفعال اململكة املتحدة 

تجاه العراق، لكن هناك اختالفات جوهرية في ما يتعلق 

محاولة  من  جزءًا  كانت  املتحدة  اململكة  إن  إذ  بذلك، 

وهاجم  الدولي  القانون  انتهك  بدكتاتور  لإلطاحة 

شعبه، ولم تكن هذه محاولة لضم األراضي، فبالنسبة 

الكويت،  تحرير  من  عاما  وثالثني  واحد  بعد  للعراق، 

أصبح محقًا في أن يتطلع إلى املستقبل. وكما قال السيد 

وزير الخارجية العراقي فؤاد حسني، فإن العراق يشرع 

والسياسية  الدبلوماسية  رحلته  في  جديد  "فصل  في 

ودولي  إقليمي  لدور  حقبة  هذه  وستكون  واالقتصادية 

والثقافية  التاريخية  األهمية  مع  يتناسب  بروزًا،  أكثر 

للعراق وللمنطقة والعالم، حقبة سيكون العراق خاللها 

 ملتزمًا بتطلعات وأهداف املجتمع الدولي". 
ً
عضوًا فاعال

كان  وإن  نرى،  أن  هو  أكثر  محزنًا  األمر  يجعل  ما  إن 

من  واملضللة،  املنعزلة  األصوات  من  فقط   
ً
قليال عددًا 

يستخلصون استنتاجات خاطئة للعراق، بأنه ينبغي أن 

يتطلع إلى القيام بالدور الروسي. وبغض النظر عن أن 

مثل هذا السلوك ينتهك القانون الدولي ويتسبب بمعاناة 

الهائلة  التضحيات  عن  يتغاضى  فإنه  ضرورية،  غير 

وحمايتها  ديمقراطيته  لتأسيس  العراق  قدمها  التي 

إيجابي  دور  لعب  إلى  والعودة  اإلقليمية  عالقاته  وبناء 

في مجتمع األمم األوسع نطاقًا. إن صوت العراق مهم، 

من  يخشاه  ما  العراق  لدى  ليس  روسيا،  عكس  وعلى 

الدول ذات الديمقراطية الريادية،  إنه أحدها.

 بيروت: جبار عودة الخطاط 

الساحة  شهدتها  داللتها  لها  مــؤشــرات 

اللبنانية خالل الـ24 ساعة املاضية ويمكن 

أن تكون لها آثارها على اللبنانيني، فاململكة 

العربية السعودية التي فضلت طيلة األشهر 

املشهدية  عن  النأي  سياسة  اتباع  املاضية 

اللبنانية، يبدو أنها عادت من خالل البوابة 

سفيرها  تــواصــل  خــالل  ومــن  اإلنسانية 

مما  (السنية)،  الفعاليات  مع  البخاري 

كان له االنعكاس اإليجابي بأن الرياض "ال 

السبب"  كان  مهما  بيروت  تترك  أن  يمكن 

أمس  «الصباح»  لـ  مطلع  مصدر  عبر  كما 

الثالثاء. 

بأنه  ــر  األم فسروا  بيروت  في  مراقبون 

الساحة  توليفة  ــادة  إلع سعودي  "تمهيد 

صفوفها  في  التنظيم  روح  لبث  (السنية) 

االنتخابي  لالستحقاق  استعدادًا  مجددًا 

يوم 15 آيار املقبل، وأن السعودية كانت غير 

سعد  املستقبل  تيار  زعيم  أداء  عن  راضية 

السنة  تهيئة  بصدد  اليوم  وهي  الحريري، 

من  لالنتخابات  جهوزية  حالة  في  ليكونوا 

الظرف  هذا  في  إنسانيًا  التحرك  خالل 

"السعودية  وكانت  العصيب"،  اللبناني 

وفرنسا قد بحثتا األوضاع في لبنان وكيفية 

تمويل  على  وتوافقا  اللبناني،  الشعب  دعم 

الشعب  ملساعدة  أولية  إنسانية  مشاريع 

اللبناني"، وتشير املعلومات إلى أن" الدعم 

تمويل  في  سيسهم  الفرنسي  السعودي 

املنظمات لتوزيع حليب األطفال والغذاء في 

لبنان، وسيتجه إلى بعض املنشآت التعليمية 

املباشرة  باملساعدة  وسيهتم  لبنان،  في 

على  وسيأتي  رعاية،  ومراكز  ملستشفيات 

ووفقًا  وإنسانية"،  خيرية  مشاريع  شكل 

لقناة "العربية" فإن "السعودية ستتبرع بـ36 

مليون دوالر للبنان عبر مركز امللك سلمان 

لإلغاثة". في السياق نفسه أكد النائب فؤاد 

مخزومي أمس الثالثاء أن " السعودية تثبت 

مجددا أنها السند والداعم األكبر للشعب 

دون  من  والعطاء  الخير  مملكة  اللبناني. 

امللك  جاللة  مركز  عبر  تخصص  مقابل 

وهذا  اللبنانيني،  إلغاثة  مليونا   36 سلمان 

دليل قاطع على حرصها على استقرار لبنان 

للسعودية  شكرا   شعبه.  أحــوال  وتحسني 

فاجأ  التوازي  في  وشعبا"،  وحكومة  ملكا 

يتواجد  الذي  بيروت  في  السعودي  السفير 

أغلب  البخاري  وليد  الــريــاض  فــي  اآلن 

باالتصال  املهمة)،  السنية  (الشخصيات 

القيادة  قبل  من  التبريكات  وتقديم  بهم 

واملــعــراج،  اإلســـراء  بمناسبة  السعودية  

التواصل  عن  أحجم  قد  البخاري  وكــان 

ليست  فترة  منذ  الشخصيات  تلك  مــع 

بالقصيرة توازيًا مع حالة عدم الرضا التي 

في  الوضع  حيال  الرياض  تبديها   كانت 

الخارجية  وزير  قطع  الغضون  في  لبنان. 

وحسم  اللغط  حبيب  بو  الله  عبد  اللبناني 

أمس  صحفية  تصريحات  في  ليؤكد  األمر 

األوكرانية  األزمة  حيال  بيانه  أن  الثالثاء، 

عون  الرئيسني  بمباركة  يحظى  كــان 

من  عانوا  "اللبنانيني  إن  بقوله:  وميقاتي 

الغزو واالحتالل، وبالتالي كان من الطبيعي 

االجتياح  باستنكار  مبدئيا  موقفا  نتخذ  أن 

البلد"،  هذا  واحتالل  ألوكرانيا  الروسي 

مع  ينسجم  بديهي  موقف  ــه  "أن مضيفًا 

اقتناعنا بأنه ال يجوز أن تدخل أي دولة إلى 

دولة أخرى لتحقيق أهدافها، وأنا أعارض 

مصالح  عن  الدفاع  بحجة  الحروب  شن 

لآلخرين  ذرائــع  نعطي  فإننا  وإال  معينة، 

حماية  شعار  تحت  أيضا  بلدنا  باحتالل 

الستراتيجية"،  املصالح  أو  القومي  األمن 

وتساءل بو حبيب: "هل يمكن أن أتخذ موقفا 

إن  الشخصي؟  عاتقي  على  النوع  هذا  من 

عن  ر 
ّ

يعب الخارجية  وزارة  عن  صدر  ما 

رئيس  وتحديدا  اللبنانية،  الدولة  موقف 

إلى  إضافة  الحكومة  ورئيس  الجمهورية 

الوزير املختص، وليس صحيحًا أن الرئيس 

بي  اتصل  هو  بل  منه  ل 
ّ

نص
َ

ت عون  ميشال 

رئيس  وكذلك  لي،  دعمه  وأبــدى  أني 
ّ
وهن

من  ل 
ّ

يتنص لم  ميقاتي  نجيب  الحكومة 

ر 
ّ

البيان، ودوري كوزير للخارجية هو أن أعب

اعتماده  تقرر  الذي  الرسمي  املوقف  عن 

في نهاية املطاف".  إلى ذلك  نقلت مصادر 

النقد  صندوق  بني  املحادثات  على  مطلعة 

من  طلب  "الصندوق  أن  ولبنان  الدولي 

املسبقة  الشروط  الوفاء بسلسلة من  لبنان 

قبل التفاوض بشأن خطة اإلنقاذ ، مضيفة 

أن الضغط من أجل اتخاذ خطوات فشلت 

بيروت منذ فترة طويلة في الوفاء بها وزاد 

خطة  على  االتفاق  إمكانية  حول  الشكوك 

إنقاذ"، وتضيف املصادر "أنهم يقولون قبل 

إلى  توصلوا  املناقشات،  من  مزيد  إجراء 

إجراءات" .

36

أ ف ب

الحاكم  العسكري  املجلس  رئيس  حدد 

سانداوغو  هنري  بول  فاسو  بوركينا  في 

البالد  في  االنتقالية  الفترة  داميبا، 

إلى  نهايتها  في  تعود  سنوات  بثالث 

النظام الدستوري.

التي  الدستورية  الوثيقة  داميبا  ــع، 
ّ

ووق

حدد بها الفترة االنتقالية التي تزيد على 

لها 
ّ
شك فنية  لجنة  اقترحتها  شهرًا   30

رئيس   
ّ

أن على  امليثاق   
ّ

وينص املجلس. 

ح 
ّ

الترش له   
ّ

يحق "ال  االنتقالية  املرحلة 

التشريعية  أو  الرئاسية  لالنتخابات 

إلنهاء  تنظيمها   
ّ

سيتم التي  البلدية  أو 

املرحلة االنتقالية" .

»
«

جيه  مــون  الجنوبية  كوريا  رئيس  دعــا 

إن، اليابان إلى "النظر املنصف والجاد 

ماضيها  أمام  والتواضع  التاريخ،  إلى 

التاريخية  الخالفات  لتجاوز  العسكري 

واملضي قدما بالتعاون" .

الجنوبية  "كــوريــا  إن  جيه:  مــون  ــال  وق

على  قادرتني  تكونا  أن  يجب  واليابان 

املؤسف  املــاضــي  تــاريــخ  على  التغلب 

والتعاون معا من أجل املستقبل" .

أن  يمكن  ال  ــان  ــاب ــي "ال أن  ــــاف،  وأض

تتمكن  لــم  مــا  فيها  يوثق  ــة  أم تصبح 

الدول  شعوب  جــراح  مع  التعاطف   من 

املجاورة لها" .

55

ـــاب  اإلره مكافحة  إدارة  ضبطت 

التونسية،  الداخلية  وزارة  إلى  التابعة 

تكفيرية  عناصر  ــني  ب شخصا   55

ومتورطني في أعمال إرهابية.

القبض  إلقاء  تم  إنه  ــوزارة  ال وقالت 

 21 من  الفترة  خالل  شخصا   55 على 

لغاية 27 شباط.

إلــقــاء  تــم  مــمــن   31 أن  وأضـــافـــت 

من  عــنــهــم،  مبلغ  عليهم  الــقــبــض 

و21  تــكــفــيــريــة،  عــنــاصــر   6 بينهم 

إرهابية،  قضايا  في  تورطوا  شخصا 

عنهم  مبلغ  أشــخــاص   3 عــن  فضال 

صبغة  ذات  قضايا  ــي  ف  لتورطهم 

إرهابية. 

19

الوحدة  حكومة  وزراء  مجلس  ــدر  أص

وتنظيم  بتشكيل  قرارا  الليبي،  الوطنية 

املقاطعات، ينص على اعتماد تقسيمات 

إدارية للدولة الليبية تشمل 19 مقاطعة.

ــؤون  ــرار عــلــى أن يــديــر ش ــق ونـــص ال

عمداء  من  يتكون  مجلس  املقاطعات 

ويرأسه  نطاقها  في  الواقعة  البلديات 

أعلى  املجلس  ويعد  املقاطعة،  حاكم 

تحت  واليته  ويباشر  بها،  إدارية  سلطة 

سلطة رئيس الحكومة، وتحت اإلشراف 

املباشر لوزير الحكم املحلي، كما يتولى 

التشريعات  تنفيذ  املقاطعة  مجلس 

املقاطعة  بشؤون  املتعلقة  والتعليمات 

وتسيير العمل.



أكــد أكاديميان حتميــة معالجــة البطالة ووضع 

حلول وإجراءات من شــأنها امتصــاص األعداد 

الكبيــرة مــن العمالــة املتعلمــة واملاهــرة وغيــر 

املاهــرة، والعمل علــى إعادة هيكلة ســوق العمل 

كي تســتوعب الزيادة في القوة العاطلة الوطنية، 

وذلــك مــن خــالل تبنــي برامــج مختلفــة ُتعنى 

للعمــل،  تأهيلهــم  وإعــادة  العاطلــني  بتدريــب 

وتشجيع الشــباب للعمل في القطاعات االنتاجية 

والخدمية عبر تنمية املهارات الفنية.

األكاديمي فــي كليــة اإلدارة واالقتصــاد جامعة 

بغــداد د. ثائــر العاني، أكــد أن "معالجة البطالة 

أمر مهــم يجب أن يكــون من أولويــات الحكومة 

والجهــات املعنيــة لخطــورة تداعياتــه، وتتطلب 

ايجاد وتوفير املناخ املالئم واملناســب لالستثمار 

املحلــي واألجنبي بما يزيد من فرص االســتثمار 

والتشــغيل مع التركيز على توجيه االستثمار الى 

توفير فــرص عمل حقيقة كثيفــة العمالة وتخدم 

علــى  والقــادرة  والتشــغيل  االســتخدام  عمليــة 

اســتيعاب جزء كبير من القــوى العاملة، ومن ثم 

تخفيــض معــدالت البطالة فــي البلد مــع زيادة 

حجــم االنفــاق الحكومي والــذي يشــكل عامال 

مهمــا فــي تحريــك جمــود االقتصــاد الوطني، 

فزيــادة النفقــات الحكوميــة التــي تعمــل علــى 

زيادة االســتهالك واالســتثمار تعمــل أيضا على 

اســتيعاب العاطلني عن العمل في مشاريع الدولة 

او املشاريع الخاصة". 

تقدم التمويل

وشــدد على "تنفيذ برامــج وصناديــق اجتماعية 

تقدم التمويل الــالزم للمشــاريع الصغيرة وتوفر 

البنى األساســية والخدمات في املناطق الفقيرة، 

إذ تســهم هذه الصناديق في توفير العمل ألعداد 

كبيرة مــن العاطلــني، فضال عن مســاهمتها في 

الحد من ظاهرة الهجرة مــن الريف الى املدينة، 

ومن اإلجراءات والحلول الفاعلة للحد من ظاهرة 

البطالة هي التسريع من إعادة اإلعمار للقطاعات 

االقتصادية والبنى التحتيــة التي دمرتها الحرب 

على عصابات داعش اإلرهابية، والذي من شــأنه 

إيجاد فرص عمل جديدة تســهم بســحب وتشغيل 

العاطلني عن العمل وخاصة الشباب".

سوق العمل

نبه الــى "أهمية إعــادة تأهيل العاطلــني وخاصة 

الشــباب للعمل وذلك من خالل تقديم الخدمات 

الالزمــة لتمكينهــم مــن الحصــول علــى فــرص 

التوظيف في إطــار بيئة العمــل الجديدة، ومما ال 

شــك فيه أن إكســاب قدرات فنية عاليــة وتقاليد 

مناسبة واستعدادات مقبولة لالنسجام مع فرص 

العمل املتيســرة لها أهميتها، وهي من اختصاص 

مؤسســات التدريب والتأهيل املهنــي التي تتوقف 

على نشــاطاتها الحيوية ســوق العمل الستجابتها 

الى متطلبات حركة االنتاج .

ة
َّ
القطاعات االنتاجي

وفي ســياق متصل بني األكاديمــي في كلية اإلدارة 

الكريــم  د.عبــد  القادســية  جامعــة  واالقتصــاد 

العيســاوي، أن "ســبل معالجــة البطالــة وخاصة 

بطالــة الخريجيني من الشــباب تكــون من خالل 

تشــجيع الشــباب للعمل في القطاعــات االنتاجية 

والخدميــة عبــر تنميــة املهــارات الفنيــة، كذلك 

نشــر الصناعــات الكثيفــة في أماكــن مخصصة 

لها فــي املناطق الســكانية الكثيفة العــدد لتثبيت 

األيــدي العاملــة فــي مناطقها األصليــة، فالواقع 

 اآلن يشــهد هجــرة للمدن فــي بعض النشــاطات

االقتصادية".

ة
َّ
االرتباطات األمامي

وشدد على "االهتمام باملناطق السياحية واألثرية، 

فهناك العديد من هذه املناطق منتشرة في أنحاء 

البلــد، وهــذا االهتمام ســوف يســهم فــي ايجاد 

فرص عمل للشــباب على األجل الطويل، فالقطاع 

الســياحي له العديــد مــن االرتباطــات األمامية 

والخلفيــة مــع القطاعــات االقتصاديــة األخرى، 

املطارات الدولية، والفنادق واملطاعم".

 "دعم املشــاريع االنتاجية في 
َّ

 العيســاوي أن
َ

وبــني

الريــف مــن خــالل منــح القــروض للعاملني في 

االنتاج الحيواني وخصوصا املرأة في الريف، أمر 

غاية فــي األهمية، ويكــون ذلك من خالل شــراء 

املنتجــات وتصنيعها وتوفيــر التدريــب والتأهيل 

للعاملني في املعاهد والجامعات ومنحهم شهادات 

تدريبية في مجال الصناعات الغذائية" .
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الــدولــي  النقد  صــنــدوق  تقييم  هــو  مــا   *

لالقتصاد العراقي خالل الفترة املقبلة، وما 

الصندوق  بها  وصي 
ُ

ي التي  السياسات  هي 

لتحقيق نمو اقتصادي؟

العراقي  االقتصاد  أن  هو  د 
ّ

الجي الخبر   -

ع أن تتحول 
ّ

يشهد تعافيًا تدريجيًا، ومن املتوق

الجاري  والحساب  العامة  املالية  ــدة  أرص

في  خانتني  ذي  مــزدوج  عجز  من  الخارجي 

عام 2020 إلى فائض مزدوج في عام 2021، 

التعافي  اتجاه  باستمرار  توقعات  ال سيما مع 

يزال  ال  الوقت،  ذات  في  أنه  إال  التدريجي. 

كتِمل 
ُ

م وغير  هشًا  االقتصادي  االنتعاش 

وعرضة للتحديات – فإجمالي الناتج املحلي 

إلى  بعد  يصل  لم  النفطي  غير  الحقيقي 

م 
ّ
مستويات ما قبل الجائحة – كما أن التضخ

املالية  تزال  وال  جديدًا.  تحديًا  مثل 
ُ

ي العاملي 

اإليرادات  على  رئيسي  بشكل  تعتمد  العامة 

أي  شــأن  من  بــأن  يهدد  ما  وهــو  النفطية، 

ب، 
ّ

يتسب أن  النفط  سوق  أوضاع  في  انعكاس 

وبسهولة، في خلق ضغوط على تمويل املالية 

 أخرى.
ً

العامة مرة

واِصل السياسات 
ُ

وعليه، سيكون من املهم أن ت

مواِطن  من   
ّ

الحد على  التركيز  االقتصادية 

من  االقتصادي  التعافي  دعم  وعلى  الضعف 

م محليًا.
ّ
ة التضخ

ّ
دون زيادة حد

واستدامة  صمود  تعزيز  في  ذلك  ساعد 
ُ

وسي

مواجهة  من  يمكنه  مما  العراقي  االقتصاد 

التحديات املستقبلية بشكل أفضل.

االقتصاد  تنويع  ــإن  ف ذلـــك،  عــن  وفــضــال 

أهم  ان 
ّ

عد
ُ

ي الخاص  القطاع  تنمية  وتعزيز 

العوامل لتحقيق التنمية في العراق. ويتطلب 

من  النطاق،  واسعة  إصالحات  إجراء  ذلك 

املــوارد  تعزيز  إلى  تهدف  التي  تلك  أهمها 

العامة وتقليل اعتمادها على النفط مع إيجاد 

 
ّ

تشتد الــذي  اإلنفاق  لزيادة  الــالزم  ز 
ّ

الحي

والحماية  االستثمار  جانبي  في  إليه  الحاجة 

وتحسني  الفساد  مكافحة  االجتماعية؛ 

جانب  إلــى  العام؛  القطاع  وكفاءة  حوكمة 

إصالح قطاع الكهرباء والقطاعات املالية.

 

العراق؟  في  م 
ّ
التضخ زيــادة  ر 

ّ
تفس كيف   *

وهل تعزو ذلك إلى تخفيض قيمة الدينار في 

2020؟

البلدان حول  - كما هو الحال في العديد من 

 
ّ

حد إلى  العراق  في  م 
ّ
التضخ يعكس  العالم، 

ملجموعة  ونظرًا  عامليًا.  األسعار  ارتفاع  كبير 

في  السريع  كاالنتعاش  املختلفة  العوامل  من 

ــداد،  اإلم سالسل  ل 
ّ

وتعط العاملي،  الطلب 

الجائحة  بسبب  اإلنتاجية  القدرة  وتدهور 

للسلع  العاملية  األسعار  ارتفعت  فقد  العاملية، 

 خالل العام املاضي.
ّ
بشكٍل حاد

أكثر  إلى  العاملية  الطاقة  أسعار  ارتفعت  كما 

من الضعف، في حني شهدت األسعار العاملية 

والنيكل  والنحاس  واألملنيوم  واألرز  للقمح 

ارتفاعًا بنسبة تراوحت ما بني 20 - 50 باملئة. 

املقابل،  في  جميعها،  الزيادة  هذه  أدت  وقد 

ف اإلنتاج والنقل ملجموعة واسعة 
َ
ل

ُ
ك إلى رفع 

تــزداد  والــتــي  االستهالكية  املنتجات  مــن 

أسعارها عامليًا، بما في ذلك في العراق. 

قيمة  تخفيض  أثــر  أن  يبدو  تقييمنا،  وفــي 

م كان محدودًا.
ّ
الدينار على التضخ

أن  بتاتًا  املألوف  غير  من  فإنه  عام،  وبشكٍل 

في  واحدة  ملرة  الصرف  سعر  تعديل  يستمر 

بعد  ر 
َ
ذك

ُ
ت طريقة  بأية  التضخم  على  التأثير 

مرور أربعة عشر شهرًا. 

 

سعر  على  اإلبــقــاء  الصندوق  يدعم  هل   *

عليه  كان  ما  إلى  العودة  أم  الحالي  الصرف 

الفئات  ومساعدة  التضخم  لخفض  السعر 

؟
ً

الضعيفة

احتواء  إلى  تهدف  التي  للسياسات  ينبغي   -

االعتبار  عني  في  تأخذ  أن  وأثــره  التضخم 

هشاشة التعافي فى العراق واألهداف طويلة 

وتعزيز  االقتصاد  تنويع  في  املتمثلة  األمــد 

القطاع الخاص. ومن ثم، فإن األولوية األولى 

ب جعل املشكلة أكثر سوءًا 
ّ
للسياسات هي تجن

شأنها  من  محلية  سياسات  تبنى  خالل  من 

خالل  من  املثال  سبيل  على  التضخم،  زيادة 

هي  الثانية  واألولوية  التوسعية.  السياسات 

لحماية  دقيق  بشكل  هة 
ّ

موج سياسات  تنفيذ 

الفئات األكثر ضعفًا.

ب 
ّ
تجن املهم  من  سيكون  نفسه،  الوقت  وفي 

العراق  درات 
ُ

ق ضِعف 
ُ

ت أن  مِكن 
ُ

ي تدابير  أية 

فعلى  املشكلة.  معالجة  دون  من  االقتصادية 

ض 
ّ

قو
ُ

ت التي  التدابير  سِهم 
ُ

ت لن  املثال،  سبيل 

ع 
ّ

شج
ُ

نِتجني املحليني وت
ُ

القدرة التنافسية للم

للفئات  ر 
َ
ذك

ُ
ت فوائد  تحقيق  في  االستيراد 

يفسر  ما  وهذا   .
ً
أصال ِجدت 

ُ
و إن  الضعيفة، 

الثابت  الصرف  سعر  ذات  الدول  قيام  ندرة 

االقتصادي.  التاريخ  في  عملتها  قيمة  برفع 

ولألسباب نفسها لن يكون من املستحسن أن 

يقوم العراق بذلك.

 

ب على الحكومة عمله الحتواء 
ّ

 * ما الذي يتوج

م في العراق؟
ّ
األثر االجتماعي للتضخ

ــل القوة 
ُ
تــآك ــؤدي ارتــفــاع األســعــار إلــى  - ي  

وحيث  خراتها. 
ّ

د
ُ

وم األسر  لدخل  الشرائية 

أن أكثر من خمس سكان العراق يعيشون في 

من  الضعيفة  الفئات  حماية  تكتسب  فقر، 

آثار التضخم أهمية قصوى. ولتحقيق ذلك، 

األلوية   2022 عــام  موازنة  تولي  أن  ينبغي 

لتعزيز التحويالت النقدية املوجهة ملساعدة 

ــذه األوقـــات  ــالل ه األســـر األشـــد فــقــرًا خ

الصعبة.

تغطية  تحسني  على  العمل  مواصلة  أن  كما 

في  سِهم 
ُ

سي االجتماعية  الحماية  شبكة 

 الحاجة إلى 
ّ

ن هم في أمس
َ

ضمان مساعدة م

املساعدة حقًا.

الزيادة  ربــط  سهم 
ُ

سي ــك،  ذل على   
ً

ــالوة ع

املوظفني  ــب  وروات التقاعدية  املعاشات  في 

األجور  ذوي  املدنية  الخدمة  في  العاملني 

م في حماية القوة الشرائية 
ّ
املتدنية بالتضخ

لدخولهم ويحول من دون وقوعهم في الفقر. 

تلك  مثل  بأن  الدولية  التجربة  أظهرت  ولقد 

ل 
ُ

ب
ُ

س حماية  في  فعالية  األكثر  هي  التدابير 

عيش الفئات الضعيفة. 

 

السياسة  عليه  ز 
ّ
ترك أن  يجب  ــذي  ال ما   *

النقدية للعراق والبنك املركزي العراقي؟

هو  املركزي  للبنك  الرئيسي  الهدف   
َّ

إن  -

النمو  ودعم  األسعار  استقرار  على  الحفاظ 

املالي.  القطاع  استقرار  على  واملحافظة 

القصير،  املدى  على  الهدف،  هذا  ولتحقيق 

عن  ــراِقــب 
ُ

ي أن  املركزي  البنك  على  يجب 

كثب أوضاع السيولة املحلية الحتواء توقعات 

إتاحة  من  د 
ّ
التأك مع  لة، 

َ
املحتم التضخم 

مسار  لدعم  االئتمان  مــن  الكافي  الــقــدر 

االستمرار  سهم 
ُ

سي كما  التدريجي.  التعافي 

في بناء احتياطيات النقد األجنبي في تقوية 

الوفاء  استدامة  على  العراق  قدرة  وتعزيز 

لدفع  سيكون  كما  الخارجية.  بااللتزامات 

إصالحات القطاع املصرفي وتعزيز الشمول 

املالي أهمية قصوى لدعم خلق فرص العمل 

في القطاع الخاص وتحقيق النمو املستدام، 

خالل املرحلة املقبلة.

في أول يوم للحرب الروسية - األوكرانية، شهدت األسواق العاملية 

ألكثر  النفط  أسعار  ارتفاع  بينها  من  كان  جدا،  كبيرة  تداعيات 

من 104 دوالرات للبرميل الواحد، في حني تبدو األسعار مرشحة 

للزيادة في ظل تصاعد وتيرة األزمة.

األمر الذي أعطى انطباعا لدى بعض املراقبني، بشأن اطمئنان 

القائمني على ادارة امللفات االقتصادية في البالد من التداعيات 

التداعيات  هذه  أثر  فإن  األمر  واقع  وفي  الحرب.  لهذه  السلبية 

سيبدو أكثر وضوحا بعد فرض العقوبات االقتصادية على روسيا 

من قبل الواليات املتحدة واالتحاد األوروبي، اذ ستشهد األسواق 

العاملية مزيدا من االرباكات تصل تأثيراتها لعموم الناس، ليس 

العالم  في  للنفط  منتج  أكبر  وثاني  للغاز  منتج  أكبر  روسيا  ألن 

وحسب، بل ألن االقتصاد العاملي بات رهينة التشابكات واملصالح 

املشتركة.

 وما يؤثر في هذه البقعة من العالم ينسحب الى عموم األسواق 

العاملية، ولنأخذ سوق القمح العاملية التي شهدت ارتفاعات غير 

أكبر  ثاني  روسيا  تعد  اذ  الحرب،  هذه  من  يوم  أول  في  مسبوقة 

منتج للقمح في العالم، بنحو 72 مليون طن من القمح سنويا، وهذا 

االنتاج يشكل نحو 15 باملئة من االنتاج العاملي، وخروجه من دائرة 

انتاج  خروج  مع  عليها،  ستفرض  التي  العقوبات  بفعل  التسويق 

أوكرانيا بفعل الحرب، والبالغ نحو 10 باملئة من االنتاج العاملي، 

ما  العاملية،  السوق  حاجة  من  باملئة   25 مقداره  بخلل  سيتسببان 

سيجعل أسعار القمح في أعلى مستوياتها تاريخيا، ومن ثم فإن 

ارتفاع أسعار عموم السلع عامليا سيكون أمرا حتميا.

اتسعت  أو  أطــول  لفترات  الحرب  استمرت  ما  اذا  بالك  فما   

العالم  بلدان  أكثر  من  سنكون  حينها  أخرى،  لبلدان  مساحتها 

تضررا، اذ ما زال انتاجنا من القمح ال يغطي حاجة االستهالك 

يغطي  ال  القطاعات  عموم  في  االنتاج  معدل  زال  وما  املحلي، 

أكثر من 10 باملئة من الطلب، ومن هنا فإن الحاجة الفعلية اآلن 

لالستثمار األمثل في االيرادات النفطية بهدف تفعيل القطاعات 

قابل  غير  ملحا  وطنيا  مطلبا  يعد  العمل،  ــوق  وس االنتاجية 

يقتصر  وال  الفشل،  وملبررات  املعالجات  في  الترقيع  لسياسات 

على املعالجات السريعة وحسب، فمثال في القطاع الزراعي يكون 

تسديد مستحقات الفالحني واملزارعني وإعادة الثقة اليهم أمرا 

مفروغا منه، بيد أن تعويض املتضررين منهم جراء تأخير سداد 

زراعة  إعادة  بشرط  الحقيقية،  املعالجة  هو  سيكون  املستحقات 

األرض واستخدام أساليب الري الحديثة.

والتجهيزات  باملال  الزراعيني  املهندسني  دعم  يكون  حني  في   

الزراعية، ودعم املدخالت وضمان تسويق املخرجات عبر شراكة 

من خالل تفعيل صندوق اإلقراض الزراعي وزيادة رأسماله من 

الوفرة املالية النفطية وافتتاح فروع له في عموم املحافظات، من 

بني مالمح البعد الستراتيجي للنهوض بهذا القطاع.
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وللتطرق الى املزيد من التفاصيل حول 

أنتيــك أربيــل، التقينــا الســيد خالص 

يونــس مصطفى امللقــب بخالص انتيك 

: بــدأت هوايتي هذه 
ً
الذي حدثنــا قائال

من قبل ســبعينات القــرن املنصرم من 

خــالل جمع املواد التراثيــة والفلكلورية 

واملواد اليدوية، ففي البدء كانت هواية، 

وبعــد مــرور ســنوات طويلــة أصبحت 

مهنتي لجمــع األنتيــكات، وأصبح لدي 

مكانــان لعــرض االنتيــكات، فأنا أملك 

أكبــر متحــف يضــم األنتيــكات، اليوم 

ولله الحمــد أملك ماليني القطع واملواد 

التراثيــة، لدي مكان في شــارع التربية 

وســط مدينــة اربيل وهو اكبر ســرداب 

لالنتيــكات، ومكاني اآلخر هو فوق قلعة 

أربيل التاريخية.

مشاركات

وفــي اغلــب املعــارض الدوليــة املقامة 

فــي مدينــة اربيل يكــون ألنتيــك اربيل 

جنــاح خــاص لعــرض مختلــف املــواد 

يونس  يضيــف  القديمــة،  الفولكلوريــة 

: شــاركت في 
ً
حــول هذا املوضــوع قائال

معظــم املعــارض فــي داخــل العــراق 

وخارجــه، ويزورنــي األجانــب والعرب 

واملواطنــون مــن مختلــف املحافظــات 

العراقيــة مــن وســط وجنــوب العراق، 

وااليرانيــني،  األتــراك  مــن  وكذلــك 

واملعاهــد  املــدارس  طلبــة  وكذلــك 

والجامعات، وأقوم بتقديم الشــروحات 

الكافية والوافية عن هــذه املواد، والتي 

فــكل  آبائنــا وأجدادنــا،  تاريــخ  تمثــل 

فلمــاذا  بتراثهــم،  يتباهــون  الشــعوب 

نحن ايضــًا ال نتباهــى بتراثنا، فالجيل 

الحالي فــي الحقيقة ال يعلــم وال يتطلع 

فــي قيمة هــذه املــواد، اما نحــن جيلنا 

من الذين اســتخدموا هذه املواد نعرف 

مــا قيمة هــذه املواد، فأغلــب املواد هي 

املفروشــات  حتــى  يدويــًا،  مصنوعــة 

وكذلــك  يدويــة،  كلهــا  واملنســوجات 

الخشبيات كالكراسي والتخم والكناتير 

والقنفات، فســابقًا كان كل شيء يصنع 

بشــكل يدوي أمــا اآلن كلهــا تصنع عن 

 طريق املكائن والكومبيوتر، فال تشــعر 

بقيمتها.

ندرة

 يــردف خالــص «اســتطعت أن أجمــع 

آالف القطــع منــذ عشــرات الســنني، 

فأنا مــن مواليــد 1956 ولدت فــي قلعة 

أربيــل وفي الخمســينيات كان الســياح 

والجانب يزورون منزلنا في قلعة اربيل، 

وهــو بيت والــدي وهو بيــت تراثي كبير 

اآلن أصبح مركزا ثقافيــا، اليوم أملك 

ماليــني القطــع كما لدي قطــع نادرة ال 

تقدر بثمن، وقسم من األشياء في انتيك 

اربيل هي ليســت للبيع فأنا احتفظ بها، 

كمــا ولدي مخطوطات نــوادر وأنتيكات 

وعمالت عراقيــة ملكية، فال اســتطيع 

خــالل دقائــق وســاعات أن أســرد كما 

كبيرا من األنتيكات النادرة.

يأتــي يوميــًا الــزوار فــي الفرعــني في 

القلعة، وباالخص االجانب والقنصليات 

والشــركات الســياحية، وكذلك السياح 

مــن الجنســيات الــدول العربيــة، وهم 

يقولــون إن لديكــم كنزا وثــروة ال تقدر 

بثمن، ولدي تكاليف باهظة في الحقيقة 

من اإليجــار والعمال من أجل املحافظة 

على هذه االنتيكات والتحفيات، ودائمًا 

أحرص على أن تبقى هذه املواد ليستمتع 

بهــا الســياح والــزوار، عندمــا تأتيني 

الدعوات أشــارك في بقيــة املحافظات 

بغداد والنجف االشرف، فعندما تاتينا 

الدعــوات مــن قبــل الحكومــة او مــن 

الجمعيات واملؤسسات، سابقًا كنا خالل 

السنة تاتينا دعوات من بغداد للمشاركة 

في معــرض بغــداد الدولــي او معرض 

التراث الشعبي العاملي، وكانت الحكومة 

تخصص ســيارة نقــل كبيــرة ويقومون 

بحمل املــواد الى جانب توفيــر الفنادق 

الدوليــة،  املحافــل  بهــذه  للمشــاركة 

وشــاركت في العديد مــن املعارض في 

تركيا وبغداد واكثر مشــاركاتي هي في 

معــرض أربيــل الدولــي، فــكل معرض 

كان يفتتح في معرض بارك سامي عبد 

الرحمن أشــارك فيــه، وكانت املدارس 

واملؤسســات الحكوميــة في املناســبات 

الوطنيــة يقومون باالســتفادة من املواد 

املوجــودة في االنتيــك، وكذلك األفالم 

الســينمائية والدراما واملسلسالت كنت 

اقــوم بتجهيزها للتمثيليــات واملعارض 

واملهرجانــات، وفــي الختــام أطلب من 

الجميــع ممن يملــك املــواد والتحفيات 

القديمــة، خصوصــًا مــن التــي تبقــت 

مــن الورثــة مــن آبائهــم واجدادهــم، 

أال يفرطــوا بهــا، بل يحتفظــون بها في 

مــكان فــي املنــزل اي ان يخصــص كل 

شــخص في منزلــه مكانــا لالنتيكات، 

قيمــة  لهــا  ليســت  الحاليــة  فاألشــياء 

وروحيــة ومــن ال يســتطيع أن يحتفــظ 

بهــا فأنا اســتطيع شــراءها واملحافظة 

عليهــا، فاألشــياء القديمــة والتحفيات 

واالنتيــكات تعيــش معــي، كما وأشــعر 

بقيمــة هــذه املــواد، وأنــا اآلن بعــد كل 

هذه الســنوات أملك الخبــرة في تقييم 

هذه املــواد، ولدي خبرة ايضًا في اآلثار 

والقطع النادرة القديمة واملخطوطات، 

أن  أســتطيع  خبرتــي  خــالل  فمــن 

 أعــرف مــا إن كان أصليــا  او تزويرا أو

تقليدا.

كرم

الذيــن  الهــوات  مــن  الكثيــر  وهنــاك 

لديهم حــب وشــغف االنتيــكات واملواد 

الفولكلوريــة، اذ التقينا الســيد فرمان 

: في الحقيقة 
ً
حمــد والذي حدثنا قائــال

في كل دول العالم وكل مدينة او محافظة 

تشــتهر بتراثها، وأربيل هــي غنية جدًا 

باالنتيكات، فأستطيع القول إن األجانب 

يندهشــون ويستغربون من كثرة التحف 

النــادرة واالنتيــكات القديمــة، فهناك 

العديد مــن القطع األثريــة النادرة في 

أنتيك أربيل، فهناك قطع تجاوز عمرها 

200 او 300 ســنة او اكثــر، ونحــن فــي 

الحقيقــة في اربيل معروفــون كعاصمة 

سياحية بوجود هكذا انتيكخانة، ودائمًا 

مدينــة اربيل هي مكان لجذب الســياح 

فــي  املوجــود  الضيافــة  لكــرم  وذلــك 

املدينــة، وكذلك أهل أربيــل ال يفكرون 

من القادم هو كردي او عربي او أجنبي، 

فصدرونــا مفتوحة للــكل وأنتيك اربيل 

فيه مكانان يحمالن من التميز واإلبداع 

آالف  علــى  ويحتــوي  الكبيــر،  الشــيء 

القطع النادرة التي ليس لها مثيل في أي 

مكان آخر.

أهداف

وتهدف الحملة التي اســتمرت بشكل إسبوعي 

إلــى تنظيــف ضفــة النهــر وإرســال رســالة 

بضــرورة  الحكوميــة  والجهــات  للمجتمــع 

الحفاظ على النهر، فضال عن إظهار الجانب 

الجمالي فــي منطقــة الكورنيش التي تشــهد 

توافدا مكثفا من قبل املواطنني.

في محافظة املثنى يمر  نهر الفرات، في أغلب 

 أزلــٌي تعانق مــع تاريــخ املدينة، 
ٌ

مدنهــا، نهر

وشكل هويتها منذ  أقدم العصور وألهم األدباء 

والكتاب والشعراء، حتى كان مادة أساسية في 

نتاجهــم اإلبداعي، لكن الواقــع الحالي الذي 

يعيشــه النهر يختلف تمامــًا عن املرجو، حيث 

أصبح النهر مكبًا للنفايات في بعض املناطق.

التزامات

ويبدو أن هذا  اإلهمال ال يقتصر على السماوة 

فقــط، بل أصبــح يمثل مشــكلة تواجــه البلد 

خصوصًا بعد انخفاض مناســيب املياه بسبب 

التغيــرات املناخية وضخامة الســدود املقامة 

مــن قبــل دول املنبــع، بحيــث أصبــح األمــن 

املائي الوطني في خطــر، خاصة بعد عمليات 

املماطلة والتســويف من قبــل الجانب التركي 

في عدم اإليفــاء بااللتزامــات القانونية التي  

تخــص األنهــار الدوليــة، مما دفــع الحكومة 

العراقيــة إلــى االهتمام بما هو موجــود فعليًا 

من امليــاه والحفاظ عليها قدر املســتطاع من 

امللوثــات. وعلــى هــذا األســاس شــكل رئيس 

الــوزراء لجنة من الدوائر ذات العالقة ملتابعة 

نظافة األنهار  من  النفايات واملياه الثقيلة.

قــال  ســوادي،  يوســف  املثنــى  بيئــة  مديــر 

(الصباح) «إن نهر الســماوة، هــذه النعمة  لـ

الكبيــرة التي وهبها الله جــل وعال لنا، يعاني 

من إهمــال كبير مــن مؤسســات الدولة ذات 

العالقة والتي ينبغي عليها أن تراقب ما يجري 

بشكل مســتمر، من خالل الفرق الجوالة التي 

يجب أن  تمنع رمي أي مخلفات من أي نوع في 

األنهار»، مضيفًا «أن هذه املخلفات عند رميها 

في األنهار  يكون خطرها كبيرًا جدًا يمتد إلى 

عشرات السنني، خاصة بعد تحليلها كيميائيًا 

وتأثيرهــا فــي مكونــات املــاء، ومن ثــم يكون 

تأثيرها في اإلنسان والحيوان والنبات».

وتابع «كما تشــكل ســببًا للكثير من األمراض 

الســرطانية واألمــراض املعويــة واألمــراض 

االنتقاليــة، وهــي بال شــك تدخــل جانبيًا في 

يكــون  أيضــًا  الغذائيــة،  الصناعــات  بعــض 

تأثيرها فــي الحيوانات  كاألبقار واملاعز ألنها 

مياه ملوثة وفيها الكثير مــن املواد الكيمياوية 

التي تدخل في تركيبة جسم الحيوان».

مخلفات

بينمــا قــال أســتاذ جغرافية الــري والزراعة 

محمد ناجي: «أدعو املواطنني إلى اإلحســاس 

باملســؤولية األخالقيــة والقانونيــة والدينيــة 

تجــاه املحافظــة علــى ميــاه االنهــار وعــدم 

رمــي اي مخلفات بهــا وخاصة امليــاه الثقيلة 

هــذه  أن  «يؤســفني  مضيفــًا  واملعــادن»، 

املشــكلة بــدأت تتفاقــم أكثــر كل مــا  كانــت 

فصــل فــي  خاصــة  أقــل،  امليــاه   مناســيب 

الصيف».

وأوضح «أن تلوث املياه يكون في املدن أكثر من 

األرياف بســبب رمي  النفايات، وأنا شخصيًا 

عندمــا أتجول فــي الكثير مــن املناطق، أجد 

أن لــون املــاء الجــاري لنهــر الفــرات يختلف 

من مــكان إلى آخــر»، مبينــا «أن ميــاه النهر 

قبــل دخولها املدن يكــون املاء فيهــا نقيًا، أما 

بعــد املدن يكون املاء ملوثًا، ومع بالغ األســف، 

هــذا يعود إلى كميــة املياه الثقيلــة التي ترمى 

فــي مجــاري األنهــار حتــى وصــل األمــر في 

كثيــر من املناطق إلى رمــي مخلفات املولدات 

ومحطات الغسل والتشــحيم وفضالت محال 

(الفيترية)».

وأكد «أن البلدية لديها تقصير واضح في هذا 

 «ملاذا ال يتم إنشاء مشروع 
ً
املجال»، متســائال

مركــزي يتم فيــه تدوير النفايــات والتخلص 

منها بشــكل كامل؟. إلى متى يســتعمل العراق 

الطــرق البدائية في كل شــيء؟. إن الكثير من 

دول العالــم أصبحت تعمل علــى إعادة تدوير 

املياه العادمة أو الثقيلة واستعمالها لألغراض 

الزراعية أو الصناعية». 

نعمة املياه

بينمــا قال الناشــط املدني عزيز الجياشــي، 

رئيــس  توجــه  ندعــم  «نحــن  (الصبــاح):  لـ

الوزراء مصطفى الكاظمــي في القرار، الذي 

أصــدره واملتضمــن تشــكيل لجنــة عليــا من 

الدوائر ذات العالقة ملتابعة ملف نظافة املياه 

من رمــي املخلفات»، مضيفًا «هــي خطوة في 

االتجــاه الصحيــح رغم أنها جــاءت متأخرة، 

لكن ســتقضي الكثيــر من املشــكالت البيئية 

في أنهــار العــراق وتحافظ على هــذه النعمة 

العظيمة». 

وتســاءل «ماذا لــو كان العراق يفتقــر إلى أي 

قطرة ما. كيف ســتكون الحياة حينها؟.  يجب 

احتــرام العبــارة العظيمــة وهي إن املاء ســر 

الحيــاة  الكثير من دول العالم تحســد العراق 

علــى نعمــة امليــاه، ولكــن يعتبــر ملــف املياه 

أكثــر امللفات التــي عانت اإلهمال مــن تاريخ 

تأســيس الدولة العراقية حتى اليــوم»، داعيًا 

الحكومــة العراقيــة إلى «اعتماد ســتراتيجية 

ميــاه خاصة ليس فــي املعالجة، بــل حتى في 

 أسلوب السقي السيحي، وهو أسلوب عفا عليه

الزمن».
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علم  في  الباحثني  أهم  أحد  يذكر   

نفس األدباء، األستاذ الدكتور ريكان 

عيادته  دخل  يوم  ذات  أنه  إبراهيم، 

العراق،  في  يشتغل  مصري  عامل 

كأنه  كان  مشكلته،  عن  سؤاله  وبعد 

املشكالت  فسرد  نفسه،  مع  ث 
ّ

يتحد

واألزمات  منها،  يعاني  التي  النفسية 

 بها، حينها قال له إبراهيم 
ُّ

التي يمر

دام  ما  نفسي  لطبيب  يحتاج  ال  ــه 
ّ
إن

ا يختلج في نفسه 
ّ

يستطيع التعبير عم

في  إبراهيم  ويستمر  الشكل،  بهذا 

قليلة  أيــام  بعد  أنــه  كاشفًا  كالمه، 

زاره أحد أساتذة النحو األكاديميني، 

وبعد أكثر من ساعة لم يستطع فهم 

ما املشكلة التي يعاني منها.

نعاني  التي  أزمتنا  كان  التعبير  هذا 

منها منذ عقود طويلة، فمن الصعب 

بخلدنا،  يــدور  ا 
ّ

عم اإلفصاح  علينا 

بمرونة،  قوله  نريد  ا 
ّ

عم التعبير  أو 

ومثقفًا،  مواطنًا  العراقي،  زال  فما 

حنجرته  يلجم  ما  هناك  أن  يشعر 

هذا  نفهم  فكيف  نفسه،  عن  للتعبير 

على الــقــدرة  في  والصعوبة   الثقل 

التعبير؟.

 

تنفس الحرية

الحرية   
َّ

أن جــزاع  طه  الدكتور  يرى 

السليم،  الرأي  على  وتدريب  تمرين 

خشية  وال  خوف  بال  السليم،  والقول 

من فرد أو مجموعة أو قوة أو سلطة، 

عن  الخروج  حرج  من  إال  تحرج  وال 

تلك  تكون  حني  والقوانني،  األعراف 

تلك  تكون  وحــني  نــافــذة،  األعـــراف 

القوانني فاعلة مفعلة لها سلطة الحق 

العام على جميع الناس بالقسطاس.

وألن العراقي- ومنه املواطن واملثقف 

على السواء- لم تتح له فرصة حقيقية 

التي  العهود  طوال  بالحرية  م 
ّ

للتنع

الحديثة،  العراقية  الدولة  على  ت 
ّ

مر

ه 
ّ
فإن البعيد،  املاضي  عن  ناهيك 

حياته  على  الخوف  طائلة  تحت  بقي 

 
ّ

كل من  أسرته  ومصير  الشخصية 

«الهايد  في  ب 
ّ

يتدر لم  فهو  النواحي، 

ولم  اإلنكليزي،  املواطن  مثل  بارك» 

س أجواء الحرية الحقيقية التي 
ّ
يتنف

القانون،  ويصونها  املجتمع،  يحميها 

عنها  وتدافع  الدستور،  ويحترمها 

رأيه  يقول  أن  ب 
ّ

يجر ولم  السلطة، 

عاليًا  صوته  يرفع  أو  تامة،  بحرية 

ب 
ّ

جر ما 
ّ
فكل واالستنكار،  بالغضب 

عن  يلجمه  باهظًا  ثمنًا  دفــع  ذلــك 

التفكير في إعادة املحاولة!.

العراقي  جـــزاع:  سيبقى  ويضيف 

، حتى يطمئن تمامًا من 
ً
هكذا طويال

يعود  ثم  عاٍل،  بصوٍت  رأيه  يقول  ه 
َّ
أن

قوة  بحكم  مطمئنًا،  آمنًا  أسرته  إلى 

محميًا  املجتمع،  وتكاتف  القانون 

أن  من   
ً
بدال والشرطة،  السلطة  من 

إلى ربما  أخــبــاره،  وتنقطع   يختفي 

األبد!.

خلل التعليم

الرسول  عبد  علي  الدكتور  ويحدد 

بعض  ذهب  التي  األسباب  الجعاري 

 
َّ

أن مــن  إليها،  الباحثني 

هناك أسبابًا متعددة لهذه 

عملية  ــي  ف الــظــاهــرة 

اللساني،  ــتــواصــل  ال

الــســبــب   
َّ

أن فـــيـــرى 

انتشار  ــي  ف األســـاس 

تلك الظاهرة في الوسط 

ــو الــنــظــام  ــي ه ــراق ــع ال

ــوي  ــرب ــت الــتــعــلــيــمــي وال

ـــالل االهــتــمــام  مــن خ

بتدريس الكفاية اللغوية 

الكفاية  حــســاب  على 

فاللسانيون  التواصلية، 

اللغوية  الكفاية  فون 
ّ

يعر

م 
ّ
(املتكل املحادث  «معرفة  بـ 

واملتمثلة  للغته»  السامع) 

 مستوياتها. 
ّ

بقواعدها في كل

عند  املصطلح  هــذا  ــل  وأص

 
ً
مقابال وضعه  إذ  تشومسكي 

الذي  األداء  وهو  آخر  ملصطلح 

للغة  الفعلي  ــدام  ــخ ــت (االس يعني 

أهملته  وقــد  ملموسة)  مواقف  في 

التحويلية  الــتــولــيــديــة  املـــدرســـة 

بعض  بــزوغ  إلــى  أدى  ذلــك   
َّ

أن غير 

بهذا  اهتمت  التي  اللسانية  املدارس 

من  األداء  جانب  وهو  املهم  الجانب 

عليه  أطلقوا  جديد  مصطلح  خالل 

عمقت  التي  التواصلية)  (الكفاية 

وكيفية  التواصل  بعملية  االهتمام 

استثمارًا  اللغوية  الكفاية  استثمار 

أمثل من خالل السياقات التواصلية 

منصبًا  التعليم  يكون  وأال  املختلفة، 

بل  فحسب،  اللغوية  الكفاية  على 

يشمل الكفاية التواصلية، إذ يتحقق 

التواصل بني املتكلمني وال يحدث أي 

تساوي  جرى  ما  إذا  تواصلي  فشل 

ما  وهــذا  الكفايتني،  بني  االهتمام 

نظامنا فــي   
ً
مهمال زال  ــا  وم ــان  ك

 

التعليمي.

مهارات التعبير

 
َّ

بد ال  أنه  ناجي  كريم  الدكتور   
ّ

ويبني

الوثيقة  العالقة  إلــى  اإلشـــارة  من 

 
ّ

كل وتــأثــر  والتعبير،  التفكير  بــني 

بما  يتأثر  فالفكر  بــاآلخــر،  منهما 

وتلكؤ  تعثر  ــن  م التعبير  يصيب 

تأثر  عن  كثيرًا  يختلف  ال  نحٍو  على 

ش 
ّ

التعبير بما يصيب الفكر من تشو

العالقة   
َّ

أن ــرض  ف على  وضــعــف، 

للفكر  التعبير  تبعية  أي  األخــيــرة، 

واضحة ال خالف عليها.

ممارسة  التعبير  مهارة   
ّ

أن مضيفًا 

على  الــقــدرة  مثل  حيوية  إنسانية 

كثيرًا  يختلفان  ال  وهما  التفكير، 

ــرى  ــان األخ ــس عــن مــمــارســات اإلن

من  وغيرهما  والرسم  كالرياضة 

الدربة  تصقلها  التي  املــمــارســات 

أو  الــتــرك  ضعفها 
ُ

وي ــة،  ــب ــواظ وامل

اإلهمال، ومن هنا تتكشف لنا خطورة 

التعبير،  حرية  على  املختلفة  القيود 

جوانب  على  ة 
ّ

السلبي وانعكاساتها 

مقدمتها  فــي  حياتنا،  مــن  مهمة 

ــي إحــــداث إصــالحــات  الــنــجــاح ف

جوهرية في املجتمع والدولة، فاألمم 

ال ترتقي باملجامالت وغض الطرف، 

والفكر  بالوعي  وترتقي  تبنى  بــل 

والتعبير  اء، 
ّ
البن والنقد  اإليجابي 

وكذلك  وصــدق،  بحرية  ذلــك  عن 

املستقبل  ــادة  ق ــداد  إع في  النجاح 

والجامعة،  ــة  ــدرس وامل البيت  فــي 

ويمكن أن نلحظ الفرق في املهارات 

بني  الفكرية  والطالقة  التعبيرية 

وشباب  املتقدمة  املجتمعات  شباب 

القيود  فيها  تكثر  التي  املجتمعات 

واملحظورات.

ظالم املاضي

والصحفي  الشاعر  ويشير 

ه 
ّ
أن إلى  عزيز  كريم  رعد 

االنفتاح  من  الرغم   على 

الواسع في وسائل االتصال 

االنتقال  أن   
َّ

إال الحديثة، 

القريب  املاضي  ظالم  من 

األقبية،  مــن  واملــخــاوف 

الحرب  طــبــول  وتصاعد 

واالختناق  الــجــيــران،  مــع 

ضوء  إلى  ق، 
ّ

الضي الحزبي 

كافيًا  يكن  لــم  الــحــاضــر، 

 ذلك ما زال 
ّ

لإلفصاح، ألن كل

الذاكرة،  في  ومتراكمًا  جاثمًا 

الهلع،  ــن  م مــتــاريــس  شــكــل  ــا  م

ل موانع جديدة تحت 
ّ
 عن تشك

ً
فضال

مسميات حزبية أو مكانية أو طائفية، 

قت من مساحة القول واإلفصاح، 
ّ

ضي

والثقافة،  األدب  إشارات  زالت  وما 

مشهد  ر 
ّ

تتصد املبطنة،  الشفاهية 

للواقع وما يمور في  الجواني  التعبير 

صراعه املرير، وهو يصنع صورة لم 

املعاشة حياته  في  العراقي   يعتدها 

الجديدة.

بطبيعة  محكومان  واملواطن   املثقف 

املرئية  االتـــصـــال  ــل  ــائ وس ــه  ــوج ت

تسيطر  التي  والتوجهات  واملكتوبة 

لتلك  واملــنــتــجــني  املــشــرفــني  عــلــى 

نوعًا  القول  حرية  الوسائل،  وتبقى 

من املواجهة التي تحتاج إلى شجاعة 

نــادرة  وهــي  مسؤولة  ورؤيــة  كافية 

بني  تظهر  تمثالتها  أن  ولو  ما  نوعًا 

شجعانها  لسان  على  وأخــرى  فترة 

املميزين.

د على الدكتاتورية
ّ

التعو

وبحسب الدكتور ياسر البراك، فإنه 

الدكتاتورية  سقوط  من  الرغم  على 

السياسي  الوضع  ر 
ّ

وتغي  2003 عام 

إلى  شمولي  نظام  من  الــعــراق  في 

من  مساحة  وتوفر  ديمقراطي  نظام 

وسائل  في  النسبية  التعبير  حرية 

الحال في الخطابات  اإلعالم، وكذا 

لم  ذلــك  أن  إال  والفنية،  الثقافية 

جديدة  دكتاتوريات  ظهور  من  يمنع 

(الزعيم  السياسي  بالرمز  تتمثل 

أو  (السيد  الديني  أو  القائد)،  أو 

االجتماعي  أو  الحجي)،  أو  الشيخ 

تناسل  يعني  ما  العشيرة)،  (شيخ 

ــدة الــتــي كان  ــواح الــدكــتــاتــوريــة ال

يحتكرها شخص واحد وحزب واحد 

ــزاب  وأح متعددين  أشــخــاص  إلــى 

ره الشخصي– 
ّ

متعددة وهي- في تصو

قبل  ما  دكتاتورية  من  تعقيدًا  أكثر 

ر 
ّ

تتست دكــتــاتــوريــات  ــهــا 
َّ
ألن  2003

 
ً
بالدين أو املذهب أو القومية، فضال

هي  مسلحة  بأجنحة  حمايتها  عن 

مزيج من امليليشيا والحضور النافذ 

في املؤسسات األمنية. 

تأشير  أو  نقدها  أمــر  يكون  لذلك 

الحياة  في  اإليجابي  غير  سلوكها 

ها 
َّ
ألن باملخاطر  محفوفًا  العامة 

استخدام  على  حتى  القدرة  تمتلك 

عبر  تعسفيًا  استخدامًا  القضاء 

عليه  الضغط  أو  ابتزازه  أو  تهديده 

نفسه  املثقف  يجد  لذلك  لصالحها، 

أطـــراٍف  مــن  الـــدوام  مــهــددًا على 

إلى  تصل  مرعبة  وبــوســائــل  ــدة  ع

كما  الــجــســديــة،  التصفيات  ــد  ح

املثقفني مــن  الكثيرين  مــع   حصل 

والفنانني.

2003

أن
َّ

مــن

دة لهذه

ن

ملية 

ني، 

بــب 

شار

لوسط 

نــظــام 

ــوي  رب

م

ــمــام

لغوية 

م

كفاية

نيون

للغوية 

م
ّ
(املتكل ممث 
ّ

واملتمثلة 

م

ستوياتها. 

عند طلح 

و

ً
مقابال
ً

ضعه 

الذي األداء   

أ
َّ

ظ

ويشي

رعد

على

الوا

الحد

من 

واملـ

وتص

مــع

الحز

الــحــ

ز

لإلفصا

و جاثمًا 

إل

شــكــل ــا  م

 عن تش
ً
فضال

مسميات حزب

ن

قت من مس
ّ

ققضي
ّ

إش زالت  وما 

امل الشفاهية 



مرة أخرى تطرح فكرة تعديل الدستور العراقي، وهذه كانت مطروحة 

في السنوات القليلة املاضية، وأسباب طرحها عادة ما تكون في لحظة 

انسداد سياسي أي وجود أزمة، وبالتالي عملية تعديل الدستور الذي 

احتالل  قوة  تحت  البلد  وقوع  بالتأكيد  أهمها  صعبة  ظروف  في  تب 
ُ
ك

عدل في ظروف أزمة ألننا 
ُ

كان لها دور كبير في صياغته، ال يمكن أن ي

أن  بالتأكيد  أولها  عديدة  ألسباب  ذلك  في  سنفشل  هنا 

 
ٌ
وارد الدستورية  التعديالت  على  االستفتاء  إجهاض 

ثالث  في  الثلثني  أغلبية  من  رفضه  تم  إن  بحكم  جدا 

موجود  الرقم  وهذا  باطال،  التعديل  يكون  محافظات 

تعارضت  إن  كردستان  إقليم  محافظات  في  ــواء  س

في  وكذلك  هنالك  ــزاب  األح مصالح  مع  التعديالت 

املحافظات  من  الرقم  هذا  وبسهولة  الغربية،  املنطقة 

أن  نجد  وبالتالي  العراق،  وجنوب  وسط  في  موجود 

الدورة  خالل  أو  الحاضر  الوقت  في  التعديالت  إجراء 

الحالية سيكون رد فعل على أزمة سياسية يعيشها البلد 

في  السياسية  اإلرادة  غياب  ثانية  جهة  ومن  جهة،  من 

الشعبية  اإلرادة  توفر  من  الرغم  على  التعديالت،  إجراء 

الراغبة ليس بالتعديل فقط بل بكتابة دستور جديد للبالد.

وغياب اإلرادة السياسية نقطة مهمة جدا خاصة أن القوى السياسية 

تشكيل  في  مستمرا  تواجدا  لها  حقق  الدستور  هذا  أن  تجد  العراقية 

تعاملت  التي  الدستورية  املواد  من  الكثير  بحكم  العراقية  الحكومات 

ما  حكومة  فيه  تتشكل  أن  يمكن  ال  مكونات  دولة  أنه  على  العراق،  مع 

لم يتوافق الجميع عليها بدليل أن مفاتيح تشكيل الحكومة في العراق 

تواجد  يتطلب  الذي  الجمهورية،  رئيس  منصب  على  بالتوافق  تبدأ 

له،  الثلثني  تصويت  مع  للجلسة  قانوني  كنصاب  البرملان  أعضاء  ثلثي 

وهو األمر الذي يعني إنه ال يمكن أن ترى الحكومة النور ما لم يشترك 

األغلبية  على  الحصول  من  كتلة  أو  حزب  أي  غياب  ظل  في  الجميع 

جدا  كبيرة  تحالفات  يتطلب  األمر  وهذا  االنتخابات،  في  السياسية 

رغم  الجمهورية  رئيس  انتخاب  أجــل  من  حشد 
ُ

ت

يحتاج  املنصب  هذا  إن  إال  صالحياته،  محدودية 

مفاتيح  العراق  دستور  أن  يعني  ما  الجميع  لتوافق 

الجمهورية،  رئيس  انتخاب  ومنها  الحكومة  تشكيل 

يعطي  ما  بقدر  االنتخابات  ملخرجات  أهمية  يعير  ال 

أهمية الشتراك املكونات في الحكومة.

العراق  الدستور  في  ليس  الخلل  أن  نجد  هذا  ومع 

طبقت  لو  التي  السياسية  القوى  في  إنه  ما  بقدر 

مالحظات)،  من  فيه  ما  (على  الحالي  الدستور 

مواده،  بموجب  وسارت  بالدستور  التزمت  إن  نقول 

لن نجد هذه الخروق والتشوهات والتأويالت ملواده، 

إرادة  والدة  القريب  املستقبل  في  نجد  ربما  وبالتالي 

سمة  من  وإن  خاصة  املطلوبة،  التعديالت  إجراء  على  قادرة  سياسية 

ومن  جهة،  من  التطورات  لتواكب  عدل 
ُ

ت أن  العالم  دول  في  الدساتير 

 جهة ثانية تعالج الثغرات التي ربما لم تكن ظاهرة في السنوات األولى 

للدستور.

 

إلى  الناس  التهويني  الخطاب  ذلــك  حفز  لذلك 

معاكس  بخطاب  وأبــدلــوه  واالحتجاج  االستنكار 

من  "اإلمــام"  يمتلك  ملا  الحاكمة  للسلطة  ومعارض 

سلطة دينية وروحية في املجتمع االسالمي بكونه من 

ذرية البيت النبوي، وسليل البيت العلوي، وهذا بحد 

الحاكمة  العباسية  السلطة  على  خطرا  يشكل  ذاته 

صوب  مكان  كل  من  الناس  وتجمهر  الوقت.  ذلك 

الجسر، مكان الجسد أو النعش وشيعوه من الجسر 

املكان نفسه  إلى مثواه األخير في مقابر قريش في 

اآلن، لتصبح تلك الحادثة على مر السنني مناسبة 

وغيره  العراقي  املجتمع  أبناء  فيها  يمارس  دوريــة 

الرمزي  والتشييع  الزيارة  تلك  البلدان األخرى  من 

الحادثة  واستحضار  االحتجاج  من  كنوع  للنعش 

برمتها على مر السنوات.

التي  الدينية  وعلى مر األيام تطورت هذه املمارسة 

(ص)،  محمد  النبي  ألهل  واملواساة  باملوالة  تتعلق 

تغذيه  عــام  كل  في  يقام  ــا  دوري طقسا  وأصبحت 

بل  الشعبية،  املمارسات  وتطوره  الدينية،  األدبيات 

انهم  منشؤها  يعتقد  أخرى  ممارسات  له  وتضيف 

وهذا  خاللها،  من  والبركة  الثواب  على  يحصلون 

تبدأ  العالم،  ثقافات  دأب كل مناسبة دينية في كل 

لها  تضاف  أو  تتغير  وربما  تتطور   
َّ

ثــم ما  بحدث 

عناصر ثقافية أخرى متماهية مع الزمان واملكان. 

وتحول الخطاب الديني االحتجاجي في ذلك الوقت 

إلى خطاب طقوسي شعبي اليوم، يعتنى فيه بالشكل 

املمارسات  مختلف  فيه  وتقام  الجوهر،  من  أكثر 

الشعائرية والطقسية الشعبية التي كثيرا ما ابتدعها 

للحادث  الطقسي  التماهي  من  كنوع  أصحابها 

ملا  طبيعي  نتاج  ذاتــه  بحد  وهــذا  املؤثر،  املأساوي 

فإنها  واإلسالمية،  العربية  املجتمعات  في  يحدث 

من  ترثها  التي  الشكالنية  الطقوس  في  غارقة 

الدينية  الطقوس  في  ونظرة  السابقة،  األجيال 

مغرقون  بأننا  تكفيك  االخرى  البلدان  في  الشعبية 

األولــيــاء  فمواليد  الجوهر،  مــن  بــدال  بالطقوس 

والتكايا والزوايا وبعض املناسبات الدينية الشعبية 

بوصفها  الناس  أكثر  عليه  يتكئ  منهجا  أصبحت 

البشرية  الروح  في  تشيع  وروحية  دينية  ممارسات 

اإليمان واالطمئنان، وهي طقوس مجسدة من خالل 

يحتاجه  ما  وهذا  ملموسة  وعالمات  ودالالت  رموز 

اإليمان الشعبي لدى أكثر البشر. 

الفكرة  الزائر  يستحضر  هل  األهم  السؤال  ويبقى 

والصدق  كالتقوى  "اإلمــام"،  سجن  أجلها  من  التي 

والوفاء واألمانة، أم جعل من مرقده محكمة يشتكي 

وسيلة  أو  ألمراضه،  مشفى  أو  أعدائه،  على  فيها 

فإنه  مجردا  الزائر  يأتي  وحني  حوائجه،  لقضاء 

وحني  األليمة،  املناسبة  هذه  جوهر  إلى  وصل  قد 

يتمثل الصبر واإلباء واملوقف املشرف وعدم مهادنة 

الظلم والفساد فإنه قد وصل إلى لب هذه املحاكاة 

الــزيــارة  تلك  تبقى  ــك  ذل وبــخــالف  التاريخية، 

إلى  ينطلق  ثم  يمارسها  طقوس  مجرد  له  بالنسبة 

لنا  درس  هي  الزيارة  هذه  أن  أعتقد  اليومي.  عبثه 

نتمثلها  أن  يجب  املوقف  وصدق  والجلد  الصبر  في 

إلى سلوك  في مجمل حياتنا، وهي بوصلة للوصول 

طريق الحق والحرية واملساواة.
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العديد  في  املعايير  من  العديد  الناس   
ُ
يبتدع

من القضايا، وليست هي بالضرورة صحيحة 

سليمة تتناغم وتتوافق مع املعايير الرسالية.
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لتكون  املعايير  هذه  تصحيح  وجب  هنا  ومن 

الرسالية،  املــوازيــن  مقتضى  مع  متطابقة 

والحضارية  العقالنية  املعايير  مع  ومنسجمة 

واإلنسانية أيضا.
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إن مقياس القوة عند بعض الناس يتمثل بـ:

 يصرع غيره، وقدرته على 
ْ

 على أن
ّ

قدرة القوي

ِلها، وهكذا.
ْ

م
َ

ح
َ

رفع األثقال و

أما اإلسالم وعلى لسان نبيه املصطفى محمد 

(ص) فنقول:

رعة} 
ُ

{ليس الشديد بالص

يصرع  الذي  هو  ليس  القوي   
ّ

أن ذلك  ومعنى 

غيره – 

فقالوا:

وما الشديد يا رسول الله؟

قال:

"الذي يملك نفسه عند الغضب"

عن  الكثيرين  خرج 
ُ

ي الغضب   
َّ

أن واملالحظ 

أطوارهم فيرتكبون من األعمال واألقوال ماال 

 يقبل بحال.
ْ

يمكن أن

هناك من يسارع الى العدوان دون روية،

من  حوله  ما  تكسير  الــى  يعمد  من  وهناك   

الزجاج..!!

وهناك من ينفلت بألوان من البذاءة لم تخطر 

على بال األبالسة..

 
ْ

أن يتمكن  لم  فمن  الضعف،  دليل  ذلك   
ُّ

وكل

ًا.
ّ

يملك نفسه ال يصح اعتباره قوي

والرجال  مؤقت،  جنون  هو  الغضب   
ّ

أن واملهم 

يكبحوا  ان  يستطيعون  الذين  هم  األقــويــاء 

جماح غضبهم بالثبات على السكينة والرزانة 

قوٍل  أو  فعٍل  وكل  اللعني،  االنفالت  عن  بعيدًا 

شني.
ُ

م
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وقد جاء في التاريخ:

 بقوم يصطرعون فقال:
ّ

إن النبي (ص) مر

ما هذا؟

فقالوا:

يا رسول الله:

ه، 
َ

ع
َ

ر
َ

ص  
ّ
اال  

ٌ
أحد اليه  ينتدب  ال  يع 

ّ
الصر هذا 

فقال:

 منه"؟
ّ

 هو أشد
ْ

ن
َ

"أال أدلكم على م

 
َ

ب
َ
ل

َ
وغ  

ُ
ه

َ
ب

َ
ل

َ
غ

َ
ف غيظه  فكظم   

ٌ
رجل  

ُ
ه

َ
م

َ
ل

َ
ظ رجل 

 صاحبه"
َ

 شيطان
َ

ب
َ
ل

َ
ه، وغ

َ
شيطان

 الذي يصرع الشيطان هو القوي.
ّ

ان

مغالبة  الى  االنظار  (ص)  النبي  ه 
ّ

وج وهنا 

 مكارم األخالق التي يتصدرها 
َ

ر
ْ

ب
َ

الشيطان ع

كظم الغيظ.
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وجاء في التاريخ أيضا:

 على قوم كانوا يرفعون 
ّ

 الرسول (ص) مر
ّ

إن

حجرًا ثقيال 

فقال لهم:

"ما هذا؟

قالوا:

يا رسول الله 

حجر  الجاهلية  في  نسميه  كنا  حجر  هــذا 

األشداء، فقال (ص):

كم؟
ّ

 "أال أدلكم على أشد

قالوا:

بلى يا رسول الله، فقال:

م لنفسه عند الغضب"
ُ
ك

ُ
ك

َ
ل

ْ
م

َ
"أ

 
ْ

ِمن كثيرة  أخطار  على  ينطوي  الغضب   
ّ

إن

بني  والعالقات  االجواء  صفو  تعكر   
ْ

أن شأنها 

الناس.

التزام  على  الشديد  الحث  جــاء  هنا  ومــن 

الى  واالنــزالق  مطباِته  في  الوقوع  من  الحذر 

مستنقعاته.

والرسول (ص) – كما هو معلوم – كان يقول:

(انما بعثت ألتمم مكارم األخالق)

 الغيظ يتصدران قائمة االخالق 
ُ

م
ْ

ظ
َ
م وك

ْ
والِحل

الكريمة.

 يتواصل الحديث بيننا 
ْ

 من املهم للغاية أن
ّ

وإن

وشحذ  األخالقية،  القيم  على  الحفاظ  بشأن 

الرقي   
ّ

أن حيث  بأهدابها  للتمسك  الهمم 

والتقدم مقرونان بها وكما قال الشاعر:

 
ْ

 ما بقيت
ُ

 االخالق
ُ

وانما األمم

هم ذهبوا 
ُ

 أخالق
ْ

ت
َ

ب
َ
ه

َ
 ذ

ُ
 هم

ْ
فإن

- 6 -

السياسي  الغضب  الغضب  ألوان  أخطر  ومن 

يشاء  ما  ينسب   
ْ

أن الغضبان  يستسيغ  ومعه 

الى املغضوب عليهم من  التهم واألباطيل  من 

األبرياء  من  الكثير  ويقع  واملنافسني  الخصوم 

كبوش فداء ملثل هذا الغضب العارم.

وهنا تكمن الطامة.

فئة  أن  تؤكد  اإلحصاءات  كل 

العراق  الشباب هي األكبر في 

ة، لكن 
َّ

بني باقي الفئات العمري

حتى   
َ

تحظ لم  األكثرية  هــذه 

في  ـــالزم  ال باالهتمام  اآلن 

خطط الحكومات وبرامجها. 

الشباب  ــؤون  ــش ب االهــتــمــام 

يضمن  حــاجــاتــهــم  وتــلــبــيــة 

ــل  مــجــتــمــعــًا مــســتــقــبــلــيــًا أق

لدينا   .
ً

بــنــاء وأكــثــر  انحرافًا 

والــريــاضــة  للشباب  وزارة 

ة 
ّ
لكنها ال تقدم الكثير، إما لقل

ناتج  وهـــذا  التخصيصات، 

أهمية  عن  املعنيني  غفلة  عن 

االهتمام بشريحة الشباب، أو 

بفعل الفساد الذي يبدد أموال 

مضخمة  عقود  فــي  الـــوزارة 

باقي  ــو حـــال  كــمــا ه الــكــلــف 

الوزارات العراقية. 

النتيجة هي أن ماليني الشباب 

متنفسات  بـــال  ــة  ــي ــراق ــع ال

لهم  تشغلهم بنشاطات مفيدة 

حــاالت  ـــاد  وازدي وللمجتمع، 

وارتفاع  السلوكي،  االنحراف 

ــاالت  وح الجريمة،  مــعــدالت 

العنف بشتى صورها.

الشباب  وزارة  تبادر  أن  وبدل 

مراكز  إيجاد  الى  والرياضة 

الشعبية  املناطق  في  رياضية 

في  شبابها  طاقات  لتسخير 

ر 
ّ
تسخ نراها  اءة، 

ّ
بن اتجاهات 

لخدمة  اآلخـــــرون  ــاه  ــن ب مــا 

الناس، الى نشاطات ال تخص 

أهالي املناطق. 

ضاحية  ــي  ف أوضــــح:  بشكل 

حديثة،  مدينة  بنيت  بغداد 

الــخــدمــات  بجميع  مــجــهــزة 

خارج  أنك  تشعر  تجعلك  التي 

العراق: شوارع نظيفة ومالعب 

جميلة  ومــــــدارس  أطـــفـــال 

وحدائق بني البنايات السكنية 

ال  وغاز  وماء  كهرباء  وخدمات 

الخدمية  األبنية  وبني  تنقطع، 

هناك مراكز رياضية ترفيهية 

منها  ــدة  واح أنجزت  حديثة 

الى  تسليمها  وجرى  اآلن  حتى 

وزارة الشباب والرياضة. لكن 

افتتاحها  من  وبــدال  األخيرة 

كمجمع رياضي ترفيهي يخدم 

أهالي املنطقة الذين بنيت هذه 

بتحويلها  قامت  لهم،  املراكز 

موهوبني  لرعاية  مركز  الــى 

من أرجاء العراق ليظل شباب 

هذا  مــن  محرومني  بسماية 

املنطقة  شباب  ويبقى  املشروع 

أوقاتهم  يقضون  باآلالف  وهم 

متجولني في الشوارع أو املركز 

في  الوحيد  الصغير  التجاري 

هذه املدينة. بأي حق يتم هذا؟ 

حرمان  الى  يدفع  منطق  وأي 

انتظروه  مشروع  من  املنطقة 

إيــجــاد  أن  صحيح   .
ً
طــويــال

مهم  املوهوبني  لرعاية  مركز 

يقام  أن  يمكن  ال  لكن  للغاية، 

الشباب  آالف  حــســاب  على 

ينتظرون  منطقة  أهالي  من 

خدمات هذا املجمع الرياضي 

بالوزارة  واألولى  سنوات،  منذ 

حيث  أخرى  أماكن  في  اقامته 

يمكن  ال  وابنيتها   ممتلكاتها 

حصرها.

محاولة  بــســمــايــة،  ــروع  ــش م

لعيش  حضاري  نموذج  إليجاد 

بكامل  نظيفة  بيئة  في  كريم 

ومنها  ومرافقها،  خدماتها 

بما  والترفيهية،  الرياضية 

متوازن  انسان  إيجاد  يكفل 

بناء  فــي  يــســهــم  ــي  ــاب ــج واي

يجري  أن  أمــل  على  الــبــالد، 

باقي  في  النموذج  هذا  تعميم 

يحتاج  ما  وهــو  املحافظات، 

الى تضافر جهود كل الوزارات 

الصحة  بقطاعات  املعنية 

والشباب،  والرياضة  والتربية 

بها  قامت  كالتي  وتصرفات 

شأنها  مــن  الــشــبــاب،  وزارة 

ضرب هذا املشروع ومنعه من 

تحقيق املطلوب منه.

وإهمالهم  الغد،  هم  الشباب 

هو تخريب له.

لم تكن وزارة الكهرباء الوطنية 

بمعزل عن إسلوب املحاصصة 

التشاركية سيئ الصيت، الذي 

السياسية  العملية  به  أديــرت 

الجارية في العراق منذ التغيير 

اآلن،  وحتى  املزلزل  النيساني 

من  الكثير  ب 
ّ

سب اسلوب  وهو 

رافق  الــذي  واالحباط  الفشل 

السبب  وكان  الحكومي،  االداء 

استشرى  الــذي  الفساد  فــي 

الــدولــة  مفاصل  معظم  ــي  ف

غير  بالشخص  ــان  ــي اإلت مــع 

املناسب،  املكان  في  املناسب 

على  الــعــراقــيــون  اعــتــاد  فقد 

تــردي  مشكلة  مــن  يعانوا  أن 

وتتجلى  الوطنية،  الكهرباء 

بــوادر  ظهور  مع  املعاناة  تلك 

يسحب  ان  ــد  ــع وب الــصــيــف 

أن  وبعد  ذيــولــه  ــر  اخ الشتاء 

"بحبوحة"  في  العيش  اعتادوا 

الخريف  فصلي  خالل  نسبية 

الربيع،  أيــام  وبعض  والشتاء 

القائظ،  الصيف  يحل  أن  الى 

الى  الحرارة  درجة  تصل  حني 

الغليان  ــة  درج نصف  حوالي 

الحدوث  معتاد  الشيء  وهــذا 

 ،
ّ

ــاري ــق ــراق ال ــع ــي مــنــاخ ال ف

أوجها،  على  املعاناة  فتكون 

هذا امر اعتاد عليه العراقيون 

وطأة  األشد  الصيف  فصل  في 

السنة  هذه  في  ولكن  عليهم، 

لم يكن هنالك فرق بني فصول 

فيها،  املعاناة  وتراتبية  السنة 

في  حتى  مستمرة  كانت  وقــد 

فتكون  القارس  الشتاء  فصل 

تجدد  مع  متصلة  املعاناة  دورة 

امــتــداد تلك  ــن  املــخــاوف م

املعاناة مع حلول فصل الصيف 

اســتــمــرت  ــا  م اذا  ـــقـــادم،  ال

األســـبـــاب والــنــتــائــج ذاتــهــا 

مع  معاناتهم  ذلك  الى  يضاف 

تأخذ  التي  االهلية  املــولــدات 

الكثير من صحتهم وأموالهم، 

معاناتهم  عن  تختلف  ال  وهي 

ــاء"  ــرب ــه ــك ـــذب "ال ـــذب ـــن ت م

ــام  األرق أن  ويــبــدو  الوطنية، 

"جهوزية"  عــن  تتحدث  التي 

الوزارة من حيث انتاج الطاقة 

املقبل  الصيف  وأن  الوطنية 

سيكون (باردا) هي أرقام غير 

التسويق  منها  الغرض  دقيقة، 

سرعان  فإنه  واال  اإلعالمي، 

ليلة  بــني  االنــتــاج  يتقهقر  مــا 

الجهوزية  تلك  وكأن  وضحاها 

أحالم،  أضغاث  مجرد  كانت 

الكهرباء  وزارة  أن  والغريب 

تعد  لم  بذرائع  دائما  ج 
ّ

تتحج

مقنعة لرجل الشارع في حاالت 

السبب  بــأن  التجهيز،  ــردي  ت

والغاز  (الطقس  هو  ذلك  في 

ذلك  الــى  يضاف  ــي)  ــران االي

ترشيد  وقلة  االحــمــال  زيــادة 

من  الوطنية  الطاقة  استخدام 

قبل بعض املواطنني، وهو عذر 

أقبح من الذنب. 

ملف  الوطنية  الكهرباء  ملف 

الــوزارة  بني  ومشترك  شائك 

واملواطنني الذين يدفعون ثمن 

االخفاق في ادارة هذه الوزارة 

الى  بااللتجاء  املهمة  السيادية 

تكن  لم  التي  االهلية،  املولدات 

التي  للوطنية  ق 
ّ
املوف البديل 

لها،  قريبا  انفراج  ال  أن  يبدو 

ايجاد  الوزارة  تستطع  لم  واذا 

يتماشى  وأن  الغاز  ملعضلة  حل 

الطقس  عــوارض  مع  انتاجها 

االخفاق  استمر  وإن  اليومي 

من   
َّ

بد ال  املقبل،  الصيف  الى 

امللف  هذا  تدويل  الى  التوجه 

االقتصاد  بمتطلبات  لعالقته 

ليأخذ  الناس  ومعيشة  الوطني 

حل  في  دوره  الدولي  املجتمع 

استمرت  التي  املعضلة  هــذه 

لعقود دون حل مقنع. 

A L S A B A H  N E W S P A P E R10 Wed. 2 . Mar. 2022 Issue No. 5347 2022 2

183



A L S A B A H  N E W S P A P E R11 Wed. 2. Mar. 2022 Issue No. 5347 2022 2

ــدوان  ع على  روســيــا  صبرت  أن  بعد  نعم 

تصبر  تعد  لم  أميركي،  غربي  اقتصادي 

عسكري  لعدوان  كبيرة  استعدادات  على 

جغرافية  أوكرانيا  من  جعل  أميركي  غربي 

استعداد ومخزن عتاد حربي لهذا العدوان، 

األميركي  للغرب  املسلح  املــخــزن  وهـــذا 

تتحكم  أوكراني  انقالبي  نظام  من  محمي 

تنظيمات   2014 عــام  منذ  مؤسساته  في 

مارست  متطرفة  فاشية  قومية  يمينية 

بالجاليات  الجماعية  اإلبــادة  أشكال  كل 

كل  مارست  كما  اوكــرانــيــة،  في  الروسية 

الشعب  بحق  الــدمــويــة  الــجــرائــم   أشــكــال 

األوكراني. 

من  روسيا  التــريــده  ومــا  تريده  ــذي  ال فما 

الفعل  إن  أوكرانيا؟  في  العسكري  فعلها 

الروسي هو في حقيقته رد فعل مزدوج على 

متواصل  أميركي  غربي  اقتصادي  عــدوان 

غربي  عسكري  ــدوان  ع وعلى  روسيا  على 

الــروســي  الشعبني  على  متوقع  أمــيــركــي 

الحفاظ  روسيا  تريد  لذلك  واألمــيــركــي، 

السماح  عدم  خالل  من  القومي  أمنها  على 

القومي  أمنها  الناتو من خنق حدود  لقبضة 

فعلها  مــن  تريد  كما  أوكــرانــيــا،  جهة  مــن 

من  أوكرانيا  في  جاليتها  حماية  العسكري 

على  الدموية  والجرائم  الجماعية  اإلبــادة 

(جماعات  أوكرانيا   في  الناتو  وكــالء  يد 

روسيا  تريد  ال  كذلك  الجديدة)،  الفاشية 

الى  شعبها  وتحول  نوويا  أوكرانيا   عسكرة 

االوكرانية  الفاشية  االنقالبية  لنظام   رهينة 

الجديدة. 

وعلى إثر هذا الفعل العسكري الروسي اتضح 

ومصالحها  بأمنها  تقامر  املغفلة  أوروبا  أن 

املتحدة  الــواليــات  ومصالح  أمــن  لصالح 

بإعداد  بالتأكيد  فكرت  التي  األميركية، 

أوروبــا  خــراب  إلعمار  ثانية  مارشال  خطة 

أوروبــا  ستندم  وعندها  أميركيا،  املنتظر 

على تورطها ووقوعها في الشرك الذي تجيد 

أميركاتاريخيا ايقاع خصومها وحلفائها به، 

النار  شظايا  تتجنب  أن  أوروبــا  على  لذلك 

تغرق  أن  قبل  أوكرانيا   في  اشتعلت  التي 

تماما، في مستنقع املغفلني الذين اليحسنون 

ـــراك الــتــي تصنع  ــتــورط فــي األش ــوى ال س

املتحدة  ــات  ــوالي ال فــي  التصدير  لــغــرض 

الروسي  إن االعتراف  يقول  األميركية، وملن 

بالجمهورتني املستقلتني في اقليم الدونباس 

الدولي  للقانون  خرقا  يشكل  أوكرانيا  شرق 

ويترتب عليه وعلى الفعل العسكري الروسي 

أن  ينبغي  أممية،  عقوبات  أوكــرانــيــا  فــي 

أن  يتذكر  أن  عليه  األمــن  مجلس  يفرضها 

هذا  في  الفيتو  حق  يمتلك  الروسي  االتحاد 

املجلس.  وليعلم الجميع ايضا أن أي استمرار 

للفعل العسكري الروسي في أوكرانيا  ال ولن 

رد  أي  أن  بيد  ثالثة،  عاملية  حرب  الى  يؤدي 

عسكري من دول الناتو على الفعل العسكري 

اما  ثالثة،  عاملية  حرب  الى  سيؤدي  الروسي 

العقوبات على روسيا سواء وصفت بالقاسية 

الــروســي،  العسكري  للفعل  املضاهية  او 

عن  روسيا  تثني  ال  فقاعات  مجرد  فإنها 

بعدم  األمنية  الضمانات  انتزاع  في  ثوابتها 

روسيا  أن  خصوصا  شرقا،  الناتو  انتشار 

بعد فعلها العسكري هذا ستجعل دول الناتو 

روسيا  من  األمنية  الضمانات  تستجدي 

روسيا  املطلوبة  الضمانات  تسليمها   بعد 

منها. 

أن  بامللموس  بــوتــني  ــا  ــي روس أثبتت  لقد 

به،  موثوق  غير  حليف  األميركي  الغرب 

الرأسمالية  األميركية  الغربية  العقيدة  وأن 

وحقوق  بالديمقراطية  تتبرقع  املتوحشة 

وتتدثر  العامليني،  والسالم  واألمن  االنسان 

الشعبوية  وبالحركات  املتأسلم  باالرهاب 

ــي الــفــاشــي  ــوم ــق  الــجــاهــلــة وبــالــيــمــني ال

الجديد. 

إذًا املعنى والالمعنى من الحرب في أوكرانيا  

بما  استرشد  ــواء  وس للقارئ  متروك  أمــر 

اليه،  ذهبنا  بما  يسترشد  لم  ام  اليه  ذهبنا 

عن  تعبر  أكثر  وقائع  سيكشف  القادم  فإن 

حقيقة الغرب األميركي الرأسمالي املتوحش 

غير  حليف  يكون  ان  غير  يصلح  ال  ــذي  ال

الوطنية  وأنظمتها  الشعوب  عند  به  موثوق 

العاقلة التي تناهض اإلرهاب املتأسلم وغير 

الجديدتني  والنازية  والفاشية  املتأسلم، 

والحراكات الشعبوية الجاهلة.

سقوط  أحداث  بمرارة  شهد  الذي  الضابط  إنه 

برلني وتفكك االتحاد السوفيتي، أكثر من ذلك، 

فيها  تطاحن  التي  ستالينغراد  مدينة  ابن  أنه 

ف ذلك 
ّ
الجيش األحمر مع الجيوش النازية، فخل

جرحًا ال يندمل في قلب الفتى الروسي وهو يشاهد 

ووالده  األخيرة  أنفاسها  في  الجثث  وسط  أمه 

 
َّ

ا طيلة حياته، كل هذا الشريط مر
ً

الذي ظل معاق

 على أوكرانيا  
ّ

بذاكرة فالديمير بوتني وهو ينقض

بعد أن نفد صبره، فهو ال يريد لروسيا أن تتحول 

األطلسي  حلف  بواسطة  املنال  سريع  هدف  إلى 

الكم  هــذا  وســط  لكن  األقــربــني،  جيرانه  ومــن 

املختلفة  والتوجهات  العنيفة  األهواء  من  الهائل 

لم تخرج معظم اآلراء عن هذين االتجاهني: يرى 

وسلطوية،  ديمقراطية  بني  صراع  أنها  البعض 

ليبرالية  ديمقراطية  روسيا  كانت  لو  أنه  بمعنى 

أرجلهم،  تحت  ومــن  رؤوســهــم  فــوق  من  ألكلوا 

أيديولوجي، فما  أنها صراع  البعض اآلخر  ويرى 

بسالم،  العالم  يعيش  األخيرة  هذه  تختفي  أن 

اإلعالم  ترسيخها  في  ساهم  "النظريتني"  وكال 

للغرب  كابوسًا  روسيا  أصبحت  حتى  الغربي 

من  الغربيون  يتكلم  ال  وبالطبع  الديمقراطي، 

ا 
ً

أيض لكنه  ــالم،  س حمامة  ليس  فبوتني  ــراغ  ف

ليس جوهر املشكلة على اإلطالق (ربما يحلمون 

الرئيس  غرار  على  روسيا  يحكم  كوميدي  بممثل 

ال  الديمقراطية  على  الغرب  بكاء  األوكراني!)، 

يستحق النقاش فقد رأينا ديمقراطيتهم املجيدة 

في العراق وكوارثها املروعة، أما فرضية الصراع 

سقوط  بعد  كذبها  اتضح  فقد  األيديولوجي 

االتحاد السوفيتي وزوال األيديولوجية الشيوعية 

الحاكمة، فكان الروس يتوقعون عاملًا ورديًا ينتهي 

فيه الصراع بني املعسكرين فتبني العكس!، تبني 

ظل  األطلسي  حلف  وأن  آمنًا  يكن  لم  العالم  أن 

والحقيقة  مخيلته،  في  الروسي  البعبع  يطارد 

من يريد فهم جوهر الصراع ربما تسعفه نظرية 

رحى  عليها  تدور  التي  العالم"،  "قلب  يسمى  ما 

الدولي، خالصة األمر، وهو ليس كشفًا  الصراع 

الكبار  هؤالء  بني  الصراع  محددات  أن  جديدًا، 

قلب  على  يسيطر  من  وبــالــذات:  هنا  من  تبدأ 

بني  صراع  أنه  كله،  العالم  على  سيسيطر  العالم 

الكبار بغية تقسيم العالم والهيمنة على مزيد من 

النفوذ، باقي األمور تغدو ثانوية بالقياس إلى هذا 

الحلم العظيم!. 

يتواجد  مراسل  أي  بالتفصيل  أتابع   

أستمع  كييف،  األوكرانية  العاصمة  في 

ما  اكتشاف  مــحــاوال  يــقــول  ملــا  جــيــدا 

يحدث وراءه، وأكثر ما يشدني هو وقت 

النشرات املسائية التي تبدو فيها شوارع 

بعض  مــن  اال  خالية،  مظلمة  كييف 

أيام  لنفسي:  أقــول  القليلة،  األضــواء 

تكتبه  آخر  تاريخ  في  عادت  قد  حروبنا 

أوكرانيا  في  لكن  أخــرى  مرة  الحرب 

هذه املرة. 

ليل  ظهور  لحظة  أترقب  السبب  لهذا   

تنقل  فضائية  شاشة  خالل  من  كييف 

مشهدا صغيرا ملدينة تتعرض للقصف، 

قيل الكثير عن حرب روسيا مع أوكرانيا، 

إن  العالم  مصير  حتى  االسم  من  بدءا 

تداعيات  تركت  أو  الحرب  استمرت 

خطيرة، لم أنشغل في الحقيقة بنظرية 

يعشق  من  كبعض  اندفع  ولم  املؤامرة، 

تبرير  في  الغرب  يعشق  من  او  روسيا 

مع  أتعاطف  لم  كما  ادانتها،  او  الحرب 

عند  أوكرانيا   دور  عن  قيل  مما  كثير 

احتالل العراق، وكأن القدر يعاقب هذه 

املتحدة  الواليات  شاركت  ألنها  الدولة 

في احتالل العراق. 

 كل ذلك أشبه بصفقة ال تهمني بنودها 

صمت  هو  قلقي  أثــار  ما  إن  الكثيرة، 

حني  عشناه  ــذي  ال الليل  ذلــك  ــب  ورع

أو  واهية،  بأسباب  للحرب  نذهب  كنا 

ألن املغامرة تصبح قرارا رئاسيا علينا 

كييف  ليل  فــي  تـــردد،  بــال  نطيعه  أن 

يحدث،  مما  شيئا  األطفال  يفهم  لن 

بالنسبة لهم،  سيكون كل شيء غامضا 

كما أن حجم الخوف لن يكون محدودا 

أتذكر  يــطــاق،  ال  جحيما  سيكون  بــل 

تحت  مختبئا  يركض  وهو  العجوز  ابي 

امللجأ  هذا  أن  يعتقد  ألنه  املنزل،  درج 

املضحك سينقذ حياته لو سقط صاروخ 

قفوا  خائف:  بصوت  يقول  وكان  فوقنا، 

واصوات  ذلك  يحدث  البيت،  زوايا  في 

السماء،  في  يهدر  والرمي  االنفجارات 

وعلى هذا املنوال مرت حروب، وخسرنا 

بال  تفاصيل  في  قضيناه  ممتعا  وقتا 

بال  حربية  تفاصيل  أنها  ســوى  معنى 

معنى، بال شك يعرف العراقيون عن أي 

شيء أتحدث، فجيلنا لم ينقرض بعد، 

ولم تزل ذاكرتنا تشتعل إن هي سمعت 

األوكراني  يكون  وقــد  انــذار،  صفارة 

رفيقا جديدا لنا في تجربة خوفه وليله 

املليء بقسوة اآللة العسكرية. 

األيام  من  يوم  في  كنا  فقد  نحن  أما   

لعبة  الحرب  وكانت  املنطقة،  اسبارطة 

سياسية ندخلها ألتفه األسباب، ونخرج 

منها ثم نعود وهكذا. 

 

صدور  على  عقود  ثالثة  نحو  مــرور  بعد 

باجراءات  العراق  بإدخال  االممي  القرار 

املتحدة  األمم  ميثاق  من  السابع  الفصل 

عام  يونيو   – حزيران  في  عليه  وقع  الذي 

بالفصل  متعلقة  بندًا   12 وتضمن   1946

الخارجية  وزيــر  من  كل  أعلن  السابع، 

املتحدة  لألمم  العام  ــني  واألم العراقي 

فبراير  شباط/   23 في  منبرها  على  ومن 

من  تحرره  او  العراق  ــراج  إخ املنصرم 

الفصل السابع املذكور، وهو القرار الذي 

والتجارية  واملصرفية  املالية  القيود  ألغى 

بعد  بموجبه  العراق  على  فرضت  التي 

قيام النظام الدكتاتوري السابق باحتالل 

دولة الكويت في الثاني من آب/ أغسطس 

عام 1990. 

الفصل  استمرار  انهاء  قــرار  اتخذ  لقد 

بالتزاماته  العراق  أوفى  أن  بعد  السابع 

اللجنة  بقرار  جــاء  ما  وتطبيق  الدولية 

وفق  األمــن  مجلس  شكلها  التي  االممية 

آخر  العراق  بدفع  وذلك  السابع،  الفصل 

مبلغ  أصل  من  املتبقية  دوالر  مليون   44

خالل  أقساطها  دفعت  دوالر  مليار   52 الـ 

القرار  كــان  املاضية،  الثالثة  العقود 

األممي بإدخال العراق بالفصل السابع قد 

صدام  نظام  رفض  فبعد  تدريجيًا،  طبق 

إنهاء غزوه واحتالله للكويت في 2/8/1990 

رقم  االممي  القرار  ذاته  اليوم  في  اتخذ 

661 الذي يدعوه لاللتزام بسحب القوات 

العراقية من الكويت، وخالل املدة ما بني 

مجلس  اتخذ   28/11/1991 و  التاريخ  هذا 

كان  العراق  ضد  عقابيًا  قرارًا   11 األمن 

الــذي   ،678 الــقــرار  واخــطــرهــا  أهمها 

وصف  والذي   1991 نوفمبر   28 في  اتخذ 

بلد  بحق  اتخذ  أممي  ــرار  ق ــول  أط بأنه 

استمر  والذي  الدولية  املنظمة  في  عضو 

بالنظام  االطاحة  حتى  بموجبه  العمل 

 2003 ابريل   – نيسان   9 في  الدكتاتوري 

الذي اتخذ مجلس االمن بعد ذلك العديد 

العقوبات،  من  تخفف  التي  القرارات  من 

بإخراج  توقعات  طرحت   2013 عام  وفي 

العراق وتحرره من هذا الفصل لكن ذلك 

لم يحدث اال أخيرًا. 

الفصل  قيود  من  العراق  يتحرر  وهكذا 

املالية  تعامالته  في  حرًا  أصبح  السابع 

الصعيد  على  والــتــجــاريــة  واملصرفية 

واسعة  ــواب  األب سيفتح  ما  وهو  العاملي، 

مختلف  على  االقتصادي  تطوره  ــام  أم

وسيترافق  والخارجية  الداخلية  الصعد 

سياسيًا  العالم  دول  ثقة  تعزيز  ذلك  مع 

استغالل   
َّ

تم ما  اذا  بالعراق،  واقتصاديًا 

العراق  ملصلحة  الجديد  التطور  هــذا 

وشعبه. 

سيحققه  مــا  أهمية  مــن  الــرغــم  وعلى 

إخراجه  بعد  ونتائج  انجازات  من  العراق 

ــدرس  ال أن  غير  الــســابــع،  الفصل  مــن 

عنده  التوقف  ينبغي  الذي  الكبير  املهم 

الصدامي  القرار  من  بدءًا  فيه،  والتأمل 

الى  يشير  الذي  االمر  وهو  الكويت،  بغزو 

يتخذها  التي  الرهيبة  واملضار  الخطورة 

وعسكرية  سياسية  مواقف  من  الحكام 

دقيقة  وحسابات  تقديرات  دون  هوجاء 

الشعب  على  ونتائجها  آلثارها  ومسؤولة 

والبلد، ليس بما نجم عن احتالل الكويت، 

من  موقف  او  قــرار  اي  ازاء  ايضًا  انما 

القضايا التي تهم الشعب ومصيره راهنًا 

احتالل  وجريمة  وحماقة  املستقبل،  وفي 

واحدًا   
ً
جيال بأضرارها  تلحق  لم  الكويت 

تعني  آثارها  ستظل  انما  العراقيني،  من 

وتؤثر باألجيال الالحقة. 

الروحية  الطاقة  تعوزها  املعذبة  اإلنسانية 

طغيان  الستبعاد  تعينها  الــتــي  ــة  ــالزم ال

عليها. والعدوان  والحروب  املادية   املصالح 

لحقوق  القاسية  االنتهاكات   مــن  معانية 

االنسان من قبل الدول الكبرى والدول التابعة 

االنسان  حقوق  مفاهيم  تستخدم  التي  لها 

اآلخــر  على  للسيطرة  مناقضة،  بطريقة 

ورقيه. وكرامته  باإلنسان  االهتمام  دون   من 

والتدمير  واإلذالل،  والتخريب  القتل  متحملة 

الى  عن   
ً
فضال فيها  يعيشون  التي  للبيئة 

 الــتــحــديــات األخـــرى والــفــســاد بــأنــواعــه،

ويــســددهــا  يصلحها  ــن  م ـــى  ال مــحــتــاجــة 

ــر الــشــر واملــــوت. ــش  لــلــخــيــر بــــدال مـــن ن

ـــوم  أمــــام أمــــواج  ـــي أصـــبـــح  عــاملــنــا  ال

الضيقة  األنانية  املصالح   فيها  تتالطم 

واالعــــتــــداءات بــكــل أشــكــالــهــا وأنــواعــهــا 

املـــال واالقــتــصــاد بعيدا  ــل ســطــوة  مــن أج

وحقوق  واألخــالقــيــة  الربانية  القيم   عــن 

االنسان.

آله  و  عليه  الله   صلى   ) محمد  النبي  بعث 

وسلم) هاديا ومرشدا ومعلما وحكيما ورحيما 

لخير  الواضحة  برؤيته  جمعاء  للبشرية 

االنسان في الدارين من خالل القيم واملبادئ 

بها  جاء  التي  والحقائق  والبصائر   واملفاهيم 
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وتحقيق  األخــــالق  ــارم  ــك م لــبــلــوغ  ــا  ــي داع

الــخــيــر والـــعـــدل والــكــرامــة اإلنــســانــيــة 

 " (ص):  ــال  ــائ ق لــلــبــشــريــة،  والــرحــمــة 

 إنــمــا بــعــثــت ألتــمــم مـــكـــارم األخــــالق" 

ــة ــم ــرح ــل ــــي ل ــــان ــــرب ـــج ال ـــه ـــن  وفــــــق امل
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والفنت  والرذيلة  الكفر  انتشار  دون  حائال 

البشر  يعيش  حيث  ــدوان  ــع وال ــروب  ــح وال

أسلحتها  صنع  التي  النار  رحمة  تحت  اليوم 

والسيطرة  والضغينة  الــفــنت  أراد  ــن  م

الشياطني. إرادة  وتحكيم   واالســتــحــواذ 

غدا الرسول محمد (ص) من أعظم املصلحني 

طريق  لهم  وفتح  البشرية  خــدمــوا  الــذيــن 

املذاهب  اعتناق  عن  واالبتعاد  والرقي  التطور 

الشيطاني.  ونهجهم  ق 
ّ

املفر والفكر  الضالة 
 

ــزام  ــت ـــة االســالمــيــة االل ــا  عــلــى األم ــازم ج

املعايير  تطبيق  خالل  من  األصيلة  بهويتها 

ــي انــتــخــاب الــحــاكــم الــعــادل  االســالمــيــة ف

ــل ولــيــس غيره،   الـــذي يــخــاف الــلــه عــز وج

الجهل  ومكافحة  الــنــاس  مــع  تعاملها  وفــي 

السليمة،  والتعليمية  التربوية  األساليب   وفق 

ــــداء عــلــى الــغــيــر وســلــب  ــــت ـــــدم االع وع

ـــة،  ـــروع ـــش ـــم امل ـــه ـــات ـــري  حـــقـــوقـــهـــم وح

ومـــنـــع مـــمـــارســـة الـــفـــســـاد والـــرذيـــلـــة 

ــذب واالبــتــزاز واالحــتــكــار،  ــك  والــنــفــاق وال

ــــــارات  ــــــع ــــــش ــــــــــــدم تــــبــــنــــي ال وع

ــني،  ــال ــي ــك ــم  الــــخــــادعــــة، والــــكــــيــــل ب

ــر والــتــقــوى  ــب ــاون عــلــى ال ــع ــت وضـــــرورة ال

ــــر بـــأنـــواعـــه. ــــش ـــف وال ـــن ـــع  ونــــبــــذ ال

إلى  أحبكم   " (ص):   محمد  الله  رسول  قال 

أكنافًا،  املوطئون  أخــالقــًا،  أحسنكم  الله 

إلى  وأبغضكم   . ويــؤلــفــون  يألفون  الــذيــن 

بني  املــفــرقــون   ، بالنميمة  ــاءون  ــش امل الــلــه 

. الــعــثــرات"  للبراء  امللتمسون   ، ـــوان   اإلخ

( "املوطئون أكنافًا": هم الذين يتعاملون باللني 

يفرحون  الذين  وهم  اآلخرين  أذية  غير  من 

 بالحسنة والعفو والصفح والتجاوز عن السيئة.  

الناس  ألفون: 
َ

ي ــؤلــفــون": 
ُ

وي ألفون 
َ

ي "الذين 

العالقة  وتــقــيــم  الــيــهــم  تــتــقــرب  ان  تــحــب 

باقامة  يأنسون  الــذيــن  ــؤلــفــون: 
ُ

وي  ، معهم 

صحبتهم.  ويــحــبــون  ــنــاس  ال مــع   الــعــالقــة 

 :" بالنميمة  املــشــاءون  الله  إلــى  "وأبغضكم 

الناس،  بني  األحاديث  أســرار  يفشون  الذين 

بينهم.  والفساد  الشر  إيقاع  لغرض   وكشفها 

للتفريق  الــســاعــون  ــة:  ــب األح بــني  املــفــرقــون 

ـــر الــفــنت.  ـــش  بـــني األحـــبـــة بــالــنــفــاق ون

الذين  هــم  ــرات":  ــث ــع ال لــلــبــراء  "امللتمسون 

الساملني  املطهرين  يلطخوا  أن  ــدون  ــري ي

والعيوب). اآلثــام  من  منه  الله  عافاهم   بما 

االنــســان  يــدعــو   ان  ضــــرورة   على  حاسما 

بالرحمة  عليه  لينعم  وتعالى  سبحانه  ربــه 

ينتظرها  وال  الــكــريــمــة  والــحــيــاة  ــــرزق  وال

ــوا فــي الــبــالد).  ــغ ــره ( الــذيــن ط ــي  مــن غ
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ومحن  مــآســي  إلصـــالح  ــيــوم   ال أحوجنا  مــا 

البشرية من خالل بناء االنسان روحيا بدال من 

يترنح   تجعله  التي  املادية  املعادالت  وفق  بنائه 

وال  ورع  بال  االرض  في  وظلمه  وجوره  بملذاته 

العقل  ومنحه  خلقه  الــذي  خالقه  من  خــوف 

والعلم والوعي والحكمة.
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كتاب ”تاريخ موجز للزمن“ أخذ تلك املشاعر 

ة ونقلها إلى مرحلة النضج الكامل. 
َّ

االبتدائي

مني هوكينغ ما هي الدهشة 
ّ
باختصار، لقد عل

ة ملِهمة. إنه لم 
ّ

 تكون قو
ْ

، وكيف يمكن أن
ً

فعال

يفعل ذلك بالخيال، أو على األصح، إنه فعل 

 ما بالخيال فحسب.
ّ

ذلك إلى حد

بشأن  الحقائق  عن  كــان  هوكينغ  موضوع 

كبير  إنجاز  أول  كان  فيه.  نعيش  الذي  الكون 

أينشتاين  كان  إذا  أنه  إثبات  هو  كعالم  له 

 بداية الكون 
َّ

ا بشأن نظرية النسبية، فإن
ً

محق

من  أقل  ليس  وهذا  دة. 
ّ

متفر تكون   
ْ

أن يجب 

املساواة  قدم  على  تقف  ة 
َّ

علماني نشوء  قصة 

”سفر  من  نسختنا   
َ

فكتب نــور“،   
ْ

”ليكن مع 

التكوين“ وهو في سن 28. بعد بضعة أعوام، 

 الثقوب السوداء 
َّ

شرع في اإلعالن املذهل بأن

حول  التساؤل  إلى  انتقل  ثم  ومن  تتالشى، 

وطبيعة  ونهايته،  الزمن  بداية  ستبدو  كيف 

املعرفة، والنسيج األساسي للواقع.

 
َّ

أن كيف  يوضح  للزمن“،  موجز  ”تاريخ  في 

يطمح   
ْ

أن فيها  يمكن  التي  النقطة  بلغ  العلم 

هذه.  مثل  بأشياء  يخبرنا  أن  إلــى  بصدق 

جرعات  بضع  سوى  تبتلع  لم  لطفلة  بالنسبة 

فتات  سوى  تختبر  ولم  املقدس،  الكتاب  من 

عالم  مــن  املستوحاة  األفــكــار  مــن  ضئيل 

الفن، كان هذا الكتاب بمثابة إلهام حقيقي. 

حيازة  في  وكأنني  شعرت  بالضبط،  ههنا 

أتوق  كنت  ومثير  جوهري  شيء  مهم،  شيء 

مساهماتي  وتقديم  اآلخرين  مع  ملشاركته 

األصلية لهم.

هو  ما  لكل  نهمي  شبع 
ُ
أ كيف  أتذكر  زلت  ما 

غريب ومجهول على يد هذا العبقري. عندما 

غير  هو  ما  إلى  ا 
ً

دائم ميالة  كنت  طفلة  كنت 

ا من كتب الخيال العلمي، 
ً
مألوف: قرأت رفوف

تدور  بكتب  عقلي  وإذهال  بترويع  واستمتعت 

حول رؤية األطباق الطائرة، و“بيغ فوت“ ذي 

والعفاريت،  والساحرات،  الكبيرة،  القدم 

للطبيعة.  الخارقة  املخلوقات  أنــواع  وجميع 

الكتب تثيرني، كنت  لكن بقدر ما كانت تلك 

مجرد  أنها  ا 
ً

دائم ذهني  وراء  ما  في  أعرف 

ما  ا: 
ً
مختلف األمــر  كــان  هوكينغ  مع  إيهام. 

تلك  ليست  ربما  حقيقة.  كان  إيــاه  منحني 

التأكد  منا  أحد  يستطيع  ال  (التي  الحقيقة 

صارمة،  حقيقة  كانت  لكنها  ا)، 
ً

ــد أب منها 

ومتينة، ومقبولة بأعلى معايير العلم.

حقيقة  مجرد  مــن  أكثر  هوكينغ  منحني 

إذا  فنية.  حقيقة  كذلك  كانت  لقد  ــ  علمية 

نظرت إلى املعادالت التي استخدمها لوصف 

فسوف  السوداء،  الثقوب  وموت  الكون  بداية 

سردية  قفزات  وال  شاعرية،  أيــة  تجد  لن 

ال  األقــل  على  (أو  بارعة  بالغة  وال  مبهرة، 

في  إليه).  الوصول  العلماء  لغير  متاح  شيء 

قة 
َ
ستغل

ُ
م هوكينغ  معادالت  ستكون  الواقع، 

في  إنه  يقال  ما  ا 
ً

غالب إليك.  بالنسبة  ا 
ً

تمام

زميله  العلماء  أحد  أخبر  عندما   ،1919 عام 

عالم الفلك البريطاني السير آرثر إدينجتون 

فقط  أشخاص  ثالثة  من  ا 
ً

واحـــد كــان  أنــه 

نظرية  ا 
ً

حق يفهمون  ممن  األرض  وجه  على 

إدينجتون  قام  ألينشتاين،  العامة  النسبية 

ا املجال إلى 
ً

ص
ّ
على الفور باستثناء نفسه، مقل

إن  القول  بإمكاننا  كان  إذا  فقط.  شخصني 

النظرية  مبادئ  يفهمون  اآلن  الناس  ماليني 

الفنانني  العلماء/  إلى  يعود  فذلك  النسبية، 

املعادالت  تلك  حولوا  الذين  هوكينغ  أمثال 

صور  ــى  إل الــثــوريــة  ــار  ــك واألف املستعصية 

ومجازات جميلة يمكن فهمها بوجه عام.

 
ّ

قوي واألدب  النظرية  الفيزياء  بني  االرتباط 

”الثقوب  تكن  لم  املثال،  سبيل  على  ا: 
ً

ــد ج

حتى  ا 
ً

أبـــد ــم  االس بهذا  ــعــرف 
ُ

ت ــوداء“  ــس ال

صياغة  بتعميم  ويلر  جون  الفيزيائي  قام 

املصطلح الذي ابتدعته الصحفية آن إيوينغ، 

ة: 
ّ

[بالعربي  “quark” كــوارك  مفردة   
َّ

أن كما 

لكل  األساسية  املكونات  تخص  التي   [
ِّ

كني
ّ

الر

رواية  في  غامض  مقطع  من  اقتبست  مادة 

وهذا  فينيغانز“.  ”استيقاظ  جويس  جيمس 

دون  استخدم  إذ  اتجاهني:  ذو  طريق  ا 
ً

أيض

رواياته،  في  رائع  بشكل   
ّ

الكم فيزياء  ديليلو 

الروح  لفهم  منها  االنتفاع  إلى  سعى  حيث 

اب 
ّ

البشرية وروح مجتمعاتنا، كما أنجز الكت

مهمة   
ً
أعماال فراين  مايكل  مثل  املسرحيون 

معها، كما في مسرحيته ”كوبنهاغن“.

ألول  هوكينغ  قراءتي  من  قليلة  سنوات  بعد 

بورخيس.  ”متاهات“  من  نسخة  تلقيت  مرة، 

شعلة  أن  لــو  كما  ــر  األم ــدا  ب الــفــور،  وعلى 

التي رفعها هوكينغ ليضيء طريقي  الدهشة 

في  مــا  ــيء  ش بورخيس.  بيد  اآلن  أضحت 

تشابه  مدى  أي  إلى  الفور  على  أدرك  داخلي 

والهوية،  الــزمــن،  عن  بورخيس  أساطير 

واملصير، والواقع حكايات هوكينغ عن الكون. 

من  يقترب  منهما  كل  كان  لو  كما  األمر  كان 

نفس األسئلة من جانبني معاكسني، ويلتقيان 

في منتصف الطريق.

في  عديدة  ا 
ً

أشهر معي  بورخيس   
ُ

اصطحبت

املصيرية  الصيف  أيام  أحد  في  ثم  حياتي، 

”إلى  وولــف  فيرجينيا  ــة  رواي على  فت 
ّ

تعر

الفنار“. وفجأة انتقلت تلك الشعلة الغامضة 

من يد بورخيس إليها.

في  ا: 
ً

تمام ا 
ً

صحيح ليس  هذا  باألحرى،  أو 

وولف  وبورخيس،  هوكينغ،  كان  اللحظة  تلك 

بضوئه  يلقي  منهم  كــل  هــنــاك،  جميعهم 

أكبر  األلغاز  لتلك  فهمي  أصبح  لقد  املتميز. 

استمر  وهكذا  الثالثة.  هؤالء  بإضاءة  بكثير 

الذين  اب 
ّ

الكت من  واملزيد  املزيد  مع  األمر، 

يظهرون لي ترجمتهم الخاصة لتلك األسئلة. 

ر 
ّ
أتذك ا، 

ً
سطوع  

ّ
أشد ضوؤهم  يصبح  وكلما 

ستيفن  بكلمات  بدأ  قد  شيء  كل  أن  ا 
ً

دائم

هوكينغ.
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بعض  ــو  ــوف ــن ــي ل شـــركـــة  ـــت  ـــل أدخ

مجموعة  على  الضخمة  التحديثات 

IdeaPad Gaming 3 لعام 2022، التي 

الثاني  الجيل  من  نموذجني  تتضمن 

عشر من إنتل ونموذجني من سلسلة 

منهما  ولكل   ،AMD Ryzen 6000

ا.
ً

خيار بقياس 15.6 و 16 إنش

ويــحــتــوي خــيــار 16 

إلى  بالنسبة  ــا 
ً

إنــش

ـــــدة املــعــالــجــة  وح

ــي  ــت املـــركـــزيـــة ال

شاشة  على  تختارها 

إلى  ــرض  ع بنسبة 

ارتفاع تبلغ 16:10 مع 

إلى  يصل  دقة  خيار 

بكسل،   1600×2560

.Legion 5 Pro مثل

وبــالــرغــم مـــن أن 

 IdeaPad أجــهــزة 

تــبــدو   Gaming 3

مــتــشــابــهــة عــبــر 

ــــارات وحــــدة  ــــي خ

املعالجة املركزية.

ولــكــن املــواصــفــات 

ـــي  ــــف ف ــــل ــــت ــــخ ت

 بـــعـــض الـــنـــواحـــي 

ا. 
ً

داخلي

إلى  املستندة  الخيارات  من  ا 
ً

ــدء وب

IdeaPad Gam-  ننتل، واملعروفة باسم

إلى  يصل  ما  منها  كل  يدعم   ،ing 3i

وحتى   Core i7-12700H إنتل  معالج 

(إجمالي  إنفيديا  من   RTX 3060

أو  واط)   105 ــات  ــي ــوم رس طــاقــة 

 بطاقة رسومات منفصلة جديدة من 

إنتل. 

على  القائمة  لألجهزة  وبالنسبة 

إلى  يصل  بما  تهيئتها  يمكن   ،AMD

إلى  ا 
ً

جنب  ،Ryzen 7 6800H معالج 

إنفيديا  RTX 3050 Ti من  جنب مع 

(إجمالي طاقة رسومات 85 واطًا).

الرسومات  تحظى  لذلك  ونتيجة 

 هنا.
ً
باهتمام أقل قليال

نفسه،  هــو  التخزين  ــع  وض ولــكــن 

ه يمكنك الحصول على 
َّ
بالرغم من أن

ما يصل إلى 32 غيغابايت من ذاكرة 

العشوائي  الوصول 

ــذا  ه ـــي  ف  DDR5

الوضع.

منفذ  يـــدعـــم  وال 

به  الخاص   USB-C

.Thunderbolt 4

ــى  وبـــاالنـــتـــقـــال إل

يدعم  ــات،  ــاش ــش ال

إنش   15.6 اإلصــدار 

 .FHD إلى  يصل  ما 

بينما يمكن أن يدعم 

ــا 
ً

ــش إن  16 نـــمـــوذج 

بنفس   WQHD دقة 

الشاشة  مواصفات 

 كــمــا هـــو مــذكــور

أعاله.

 15.6 نماذج  وتتوفر 

ا باللون الرمادي 
ً

إنش

بينما  ــض،  ــي األب أو 

تــتــوفــر نــمــاذج 16 

ا باللون الرمادي.
ً

إنش

من  األســاســيــة  الــنــمــاذج  وتشتمل 

ثالثية  بطارية  على  إنش   15.6 خيار 

الخاليا بقوة 45 واطًا. مع توفر خيار 

بطارية  إلى  البطارية  مستوى  رفع 

رباعية الخاليا بقوة 60 واط. 

بطارية  مع  إنشا   16 نماذج  وتصل 

 ربــاعــيــة الــخــاليــا تــبــلــغ قــوتــهــا 

71 واط.

مع  كورتشاتوف  معهد  علماء  يدرس 

واملركز  موسكو  جامعة  من  باحثني 

األعــضــاء  ـــة  زراع لبحوث  الــوطــنــي 

ومؤسسات  االصطناعية  واألعضاء 

خصائص  أخــــرى،  ــة  ــي روس علمية 

”الشبكة العنكبوتية االصطناعية“.

الفريدة،  املادة  وهذه 

صنع  يــمــكــن  الـــتـــي 

ضــــمــــادات مــنــهــا، 

العلماء  عليها  حصل 

فطريات  بمساعدة 

أجل  ومــن  الخميرة. 

زرع 
ُ

ت عليها  الحصول 

بجينات  الــخــمــيــرة 

ــة  ل
َّ

ــد ــع
ُ

ــة وم ــع
َّ
ــن ــص

ُ
م

ــا مــســؤولــة 
ً

خــصــيــص

عـــن إنـــتـــاج نــظــائــر 

ــات الــتــي  ــن ــي ــروت ــب ال

العناكب  تستخدمها 

خيوط  أمــنت  ــاج  ــت إلن

شــبــكــاتــهــا، حــيــث 

إلى  دخولها  بمجرد 

تجديد  تحفز  الجرح، 

أن  ويمكن  بالشفاء،  وتسرع  األنسجة، 

تمنع ظهور الندب.

بوغوش  فالديمير  العالم  ويشير 

تصريح  في  كورتشاتوف،  معهد  من 

 االهتمام 
َّ

لصحيفة ”إزفيستيا“ إلى أن

تنتجها  التي  البروتينات  على  يتركز 

العناكب في إنشاء شبكتها منذ نهاية 

ثمانينيات القرن العشرين. 

حيث  وزنــهــا  وخــفــة  ملتانتها  وذلـــك 

ينتجها  التي  املواد  جميع  على  تتفوق 

ــرا أن  ــؤخ اإلنـــســـان. وقـــد اتــضــح م

مع  حيويا  تتوافق  البروتينات  هــذه 

في  إيجابيا  وتــؤثــر  اإلنــســان   جسم 

أنسجته.

الرئيس  الــعــائــق  ولــكــن  ويــضــيــف، 

العنكبوتية  ”الشبكة  الســتــخــدام 

هو  االصــطــنــاعــيــة“ 

ألن  إنتاجها.  صعوبة 

اإلنــتــاج  تكنولوجيا 

مـــتـــعـــددة املـــراحـــل 

منتج  تنمية  وتتطلب 

وتنقية  ــرة  ــي ــم ــخ ال

ــراء  وإج البروتينات 

العمليات  من  العديد 

املعقدة األخرى.

خبراء  مزج  ولذلك، 

ــــز الــوطــنــي  ــــرك امل

ـــوث زراعــــــة  ـــح ـــب ل

األعــضــاء واألعــضــاء 

االصطناعية ”الشبكة 

التي  االصطناعية“ 

علماء  عليها  حصل 

كورتشاتوف  معهد 

العنكبوت“  ”حرير  عليها  أطلقوا  التي 

يسهل  ــذي  ال القز،  دودة  حرير  مع 

تصنيعه وبأسعار معقولة. وقد أظهرت 

على  جــريــت 
ُ
أ التي  التجارب  نتائج 

األرخص  املادة  أن  املخبرية،  الفئران 

بهذه  عليها  الــحــصــول  يــتــم  ــتــي  ال

تجديد  بخصائص  تحتفظ   الطريقة 

عالية.
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الذي  تــوك  تيك  تطبيق  ــدث  أح

نحو  مستخدميه  ـــدد  ع يــبــلــغ 

صناعة  في  عميقًا   
ً
تحوال مليار، 

 
ً

منصة ــل 
ّ
يــمــث إذ  املــوســيــقــى، 

الجديدة  ــب  ــواه امل الكــتــشــاف 

ويجعل الفنانني وشركات اإلنتاج 

تبعًا  عملها  استراتيجيات  ر 
ّ

تغي

لقواعده وأهدافه.

تيك  جعل  قليلة،  ســنــوات  ففي 

مثل  معروفني  غير  مغنني  تــوك 

 
ً

شهرة يحققون  إكــس  نــاس  ليل 

”أولد  ألبومه  أصبح  إذ   ،
ً

واسعة

تاون رود“ األكثر مبيعًا في تاريخ 

الواليات املتحدة، وأتاح الفرصة 

مسيراتهم  إلطالق  آخرين  أمام 

مغنية  مــع  حصل  كما  الفنية 

أمام  يكن  ولم  كات.  دوجا  الراب 

الكبرى  التسجيالت  شــركــات 

دخول  البداية  في  أربكها  التي 

عالم  إألى  الجديد  الالعب  هذا 

املوسيقى سوى توقيع اتفاقات مع 

كًا 
ّ

تيك توك، وجعل التطبيق محر

استراتيجيتها  ــي  ف أســاســيــًا 

التسويقية.

في  املوسيقى  عن  املسؤول  ويقول 

العالم  مستوى  على  تــوك  تيك 

 
ْ

أن تمامًا  ”نتفهم  أوبرمان  أولي 

عند  الحقوق  أصحاب  ينزعج 

ة“.
َّ

إطالق منصة ابتكاري

الصيني  الــتــطــبــيــق  وأصـــبـــح 

 بــاســم
ً

ـــة ـــداي ــق ب ــل ــط ــــذي ان ال
 

ل 
ّ

األو ك 
ّ

املــحــر  Musical.ly

بني  املوسيقية  لــالكــتــشــافــات 

بعد  وخصوصًا  الشباب،  أوساط 

فترة  خالل  عليه  الكبير  اإلقبال 

اإلقفال األولى بسبب الجائحة.

املئة  في   75  
ّ

أن الشركة  وتوضح 

من مستخدمي تيك توك اكتشفوا 

عام  بواسطته  جديدة  أغنيات 

هذه  من   175 وأدرجـــت   ،2021

”بيلبورد  تصنيف  في  األغنيات 

هوت 100“ األميركي.

ــي ذلـــك إلــى  ــود الــســبــب ف ــع وي

قوية  بخوارزمية  التطبيق  ع 
ّ

تمت

املستخدمني  أذواق  بدقة  ترصد 

مجموعة  لهم  م 
ّ

فقد املوسيقية، 

املناسبة  الفيديو  مقاطع  مــن 

لتفضيالتهم.

”ألور  أغنية  توزيع  إعادة  وحقق 

سترومايه  للبلجيكي  دانس“  أون 

نجاحًا  األصلية،  من  أبطأ  بنغمة 

الشباب  األميركيني  لدى  واسعًا 

وانــتــشــرت   ،2021 صــيــف  ــي  ف

ماليني من مقاطع الفيديو تظهر 

توك  تيك  نجم  ابتكرها  رقصة 

أوسيم مانغو على أنغام األغنية.

ويقول املسؤول عن االستراتيجية 

يونيفرسال  شركة  في  الرقمية 

جان-شارل  فرنسا  في  املوسيقية 

بعد  حققت  األغنية   
ّ

إن مارياني 

إصــدارهــا  على  ســنــوات  عشر 

األصلي ”شعبية واسعة من خالل 

بني  وخصوصًا  التدفقي“،  البث 

في   30 أن  إذ  الشباب،  ــاط  أوس

إليها  يستمعون  كانوا  منهم  املئة 

للمرة األولى.

وينعكس نجاح األغنيات في تيك 

لبث  ــرى  أخ منصات  على  تــوك 

املوسيقى (سبوتيفاي، ديزر) إذ 

االستماع  مستخدميها  ثلثا  يعيد 

عبر  املكتشفة  األغـــانـــي  إلـــى 

الشبكة االجتماعية.

من  املـــئـــة  ـــي  ف  72 ــــف 
ّ

ويــــوظ

األغنيات  التطبيق  مستخدمي 

تيك  غبر  الرقص  ”تحديات“  في 

توك التي تنتشر بشكل واسع عبر 

فونها كـ“موسيقى 
ّ
التطبيق، ويصن

 

الــتــيــك تــــوك“. وأســهــمــت هــذه 

األخيرة  األشــهــر  فــي  الطريقة 

كـ“دريمز“  ة 
ّ

عد أغنيات  بإحياء 

 (1977) مــــاك  ــوود  ــت ــي ــل ــف ل

و”راسبوتني“ لبوني إم (1978). 

مثل  مستقلني  لفنانني  وأتاحت 

توم  األغــنــيــات  وملحن  مــؤلــف 

استماع  نسب  تحقيق  روزنــتــال 

عالية.



حني  االبتدائية  املرحلة  في  تلميذا   يزال  ال  وهو  السينما  عالم  في  نزار  محمد  شغف  الغضة  طفولته  منذ 

وتحولت  بعد  ما  في  معاملها  ازيلت  التي  الكفاح،  شــارع  في  الــفــردوس  سينما  الــى  ــده  وال يصطحبه  كــان 

توالت  ثم   ،" "ماشستي  اسمه  حياته  في  شاهده  فيلم  وأول  بشيء،   السيمي  للفن  ينتمي  ال  آخر  شكٍل  الى 

معترك  في   دخل  الحرب  بعد  أخرى،  عرض  صاالت  في  رغباته  واتسعت  العشق  درجة  الى  ووصلت  األفالم  

الحياة  وتالشت دور العرض، اال أن  حب السينما  كان قائما يمأل جوانحه، فوجد ضالته  في قاعة املتحف 

مجسمات   عبارة  هي  التي  ألعماله  جناح  خصص   فقد  طراد،  هاشم  ملؤسسه  بالقشلة   الحضاري  املتجول 

 لواجهات السينمات القديمة منها من توقفت عن العمل وأصبحت أثرا بعد عني وتحولت  الى  محال تجارية 

ومخازن بضاعة.

نزار قال لـ"الصباح":" عملت مجسمات لعدة سينمات منها الفردوس، بغداد، غرناطة، النجوم أصبحت فيما 

بعد شركة  للمستلزمات الطبية، فضال عن مجسم لسينما امللك غازي، التي أزيلت  سنة 1956، هذه األشكال 

حقبتي  في  الرائعة  وأجواءها  السينما  جمالية  تشاهد  لم  التي  لألجيال،  جميلة  ذكرى  منها  جعلت  املجسمة 

الستينيات والسبعينيات، وهي فترة ذهبية لتنمية الذائقة الفنية والبصرية.

محمد وصل الى درجة االحتراف في اشتغاالته املجسمة ولم تتوقف الى حد معني، بل طور مجسمات أخرى مثل  

العربة امللكية والحنطور  والقطار البخاري وأعمال كثيرة.
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لم يدر بخلد ذلك الصبي الذي كان يحلم أن يصبح مصارع 

ثيران شهيرًا في كولومبيا، أن يتحول اهتمامه نحو الرسم، 

ال  بأنه  عــرف  املصارعة،  حلبة  في  سنتني  تدريب  فبعد 

ربما  بل  الهائجة،  الثيران  ملواجهة  الكافية  املوهبة  يملك 

من األفضل له أن يرسمها، وهذا ما قام به بوتيرو بالفعل، 

مصارعة  تذاكر  بائع  نصيب  من  رسمها  لوحة  أول  وكانت 

اللوحة  تلك  وفي  زهيد.  بمبلغ  منه  اشتراها  الذي  الثيران 

منصبًا  تركيزه  كان  بل  للثور،  اهتمامًا  يول  لم  أنه  اكتشف 

على املنظر الطبيعي الذي يحيط باملكان. ومنذ تلك اللحظة 

عرف أن بداخله فنانًا يريد أن يقول شيئًا من خالل األلوان 

في  األول  معرضه   
َ

فأقام مخيلته،  تصنعها  التي  واألشكال 

سن التاسعة عشرة، وأخذ يعرض هنا وهناك. لتأتي لحظة 

وهناك  عمره،  من  العشرين  في  وهو  مدريد  إلى  ذهابه 

يعيش  وهو  املعارض.  أحد  في  الثانية  الجائزة  على   
َ

حصل

 ذلك فمناخات لوحاته 
َ

في باريس منذ سنة 1953، لكن رغم

وألوانها  الجنوبية  أمريكا  ثقافة  من  مستوحاة  وشخصياته 

هنا  عليها  حصل  التي  الفن  دروس  بعض  ورغم  الفاقعة. 

وتعلم  أكاديميًا  الفن  يدرس  لم  نفسه  يتعبر  فهو  وهناك، 

ذلك بنفسه. 

مواضيعه بسيطة جدًا، بل تبدو عادية وتناولها الكثير من 

كنوز  إلى  تتحول  البسيطة  املواضيع  هذه  لكن  الرسامني، 

يتناول  هكذا  يه، 
َ

د
َ

ي بني  جمالية 

بجميع  اليومية  الحياة  بوتيرو 

مباهجها وتناقضاتها وطرائفها، 

يراقب ما يحدث للناس، ليضفي 

جديدة،  فلسفية  نظرة  ذلك  على 

ويجعلنا ننظر ونتمتع بعامله الفني 

الفريد. كما في هذه اللوحة املليئة 

التي  واملسرة  والحياة  بالطرافة 

التي  بألوانها  تنتهي،  أن  تريد  ال 

تعيدنا إلى أمريكا الالتينية ومرح 

يعيشون  وهم  واحتفالهم  الناس 

صعوبة  رغم  بسعادة  لحظة  كل 

مثل  هنا  ــوان  األل تتوزع  الحياة. 

قطع فسيفساء، والرقص ال يتوقف، بينما ترتفع املصابيح 

حيوية،  الحفل  زيد 
ُ

ت حلوى  قطع  مثل  الرؤوس  فوق  امللونة 

وتوازن أيضًا تكوين اللوحة. هكذا يصنع بوتيرو شخصياته 

غابريل  مواطنه  قصص  من  توًا  خرجت  كأنها  تبدو  التي 

غارسيا ماركيز لتتجول فوق قماشات الرسم.  

يعود  فهذا  يرسمهم،  الذي  البدينني  لألشخاص  وبالنسبة 

إلى فترة إقامته في املكسيك، حيث رسم ذات مرة مندولني، 

لكنه لسبب ما جعل فتحة الصوت صغيرة أكثر من الالزم، 

مما منح هذه اآللة املوسيقية حجمًا يبدو مبالغًا بضخامته، 

االستثنائية  اللحظة  تلك  وفي  الصغيرة،  بالفتحة  مقارنة 

اكتشف األشكال البدينة املمتلئة التي رافقته طوال حياته، 

وهو يقول عن األشكال التي يرسمها (هؤالء ليسوا بدينني، 

تكبير بعض  االنتباه لهم من خالل  ألفت  أن  أريد  أنا فقط 

الصدور  لوحاته،  في  نرى  الطريقة  وبهذه  التفاصيل) 

األفواه  كذلك  الضخمة،  أردافهن  مقابل  للنساء  الصغيرة 

وهذا  واملتوردة.  املمتلئة  الوجوه  مقابل  الصغيرة  والعيون 

يشمل كل شيء في لوحاته من دون استثناء، حتى األشجار 

والبيوت والفاكهة والخيول التي تستقر رؤوس صغيرة فوق 

عليه  التعرف  يمكن  فنًا  صنع  وبهذا  الضخمة.  أجسادها 

بسهولة، فن يحمل دعابة وروح أمريكا الجنوبية من خالل 

نماذج طريفة، حاملة، ممتعة وخفيفة الظل.
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هل تسهم برامج املواهب الغنائية من خالل ما تقدمه 

الفنية؟،  والثقافة  املوسيقية  الذائقة  بتنمية  أغاٍن  من 

املختصني  لبعض  «الصباح»  توجهت  السؤال  بهذا 

ملعرفة آرائهم حول هذه البرامج فأجاب امللحن الكبير 

 «أغلب األغاني التي تقدم خالل 
ً
محسن فرحان قائال

هذه البرامج تخضع ملزاج املدرب ولجنة التحكيم، فإذا 

كانت أغاني ملتزمة فهي بالتأكيد تنمي الذائقة، خاصة 

 بني 
ً
إن مثل هذه األغاني ال تزال تالقي رواجًا وإقباال

الناس التواقني لكلمات هادفة وموسيقى معبرة وتأتي 

الجيل  وهو  معني،  لجيل  موجهة  تكون  عندما   ثمارها 

الشبابي».

وأكد امللحن رحيم هاشم أن «هذه البرامج من املمكن 

أن تستثمر بشكل إيجابي وتقدم أغاني رصينة تدعم 

الفن العراقي وتستعيد هيبة األغنية املحلية التي كانت 

من أفضل ما يقدم على الساحة العربية كلمات ولحنًا 

الفنية  الذائقة  استرجاع  في  تساعد  وبالتالي   
ً

وغناء

تخضع  كانت  عندما  عهدها  سابق  إلى  واملوسيقية 

األغنية إلى لجان فحص الكلمة واللحن والصوت ومن 

يتعدى هذه االختبارات يسمح له بالتسجيل والتصوير 

كي تبث أغنيته».

18

21

 استبعاد روسيا من تصفيات مونديال 2022 في كرة القدم، توصية أوملبية بحظر عن كامل املسابقات وفسخ 

الروسي  الغزو  عواقب  كانت  الصني،  في  الباراملبية  األلعاب  انطالق  على  أسبوع  من  أقل  قبل  الرعاية:  لعقود 

ألوكرانيا ثقيلة على روسيا التي وجدت نفسها في عزلة رياضية تامة.

بعد استضافتها املونديال األخير عام 2018، ستغيب روسيا عن نسخة قطر 2022 املقرر بني 21 تشرين الثاني 

و18 كانون األول، نتيجة قرار من االتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

أعلن فيفا في بيان مشترك مع نظيره األوروبي تعليق مشاركات األندية واملنتخبات الكروية في كل املسابقات 

"حتى إشعار آخر"، وذلك بعد تردده في اتخاذ قرار حاسم، عندما اكتفى بفرض خوض روسيا مبارياتها تحت 

راية محايدة ولعب مبارياتها البيتية خارج قواعدها، ما استدعى انتقادات واسعة النطاق.

 على روسيا في امللحق األوروبي كانت قد أعلنت رفضها مواجهة روسيا.
ّ

بولندا التي كانت ستحل

23
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وبصفتها ناشرة، تجيب عن تساؤالتنا: 

في أننا، لم نقرأ لكاتب أوكراني منذ 

رقابة  بالفعل  هناك  فهل  طويل!  زمن 

قانونية على نشر الكتب في أوكرانيا؟

 -

املحامني  ـــل  وأرس ا 
ً

شخصي أتــصــل 

وأدفع لضباط إدارة أمن الدولة إلزالة 

اإلنترنت،  من  لكتبي  الوهمي  النشر 

إليه لحماية  ليس لدي أي مكان ألجأ 

انتشار  بسبب  وإنما  الفكرية.  امللكية 

بلغة حديثة  األوكراني  الشعبي  األدب 

املحكية  الروسية  اللغة  عن  بعيدة 

األوكراني  األدب  من  جعل  ــذاك،  آن

ا. 
ً

محلي

اب أوكرانيا؟
ّ

 هو أهم كت
ْ

 * من

في  لــألرقــام  لغة  هناك  توجد  ال   -  

األدب، بل هناك لغة للكتابة. الكاتب 

ما  ويخفي  ويقرأ  يكتب  األوكــرانــي 

نشر  ما  اذا  الــقــول:  أستطيع  كتبه. 

املطبوعة،  الكتب  من  خمسة  الكاتب 

ولكن،  اإلطالق.  على  األهم  هو  صار 

من له القدرة على النشر؟ 

* ما حل مشكلة األدب األوكراني؟

وقـــراءة  ــة،  ــي روس بلغة  يكتب  أن   -

أوكرانية. فال وجود لألدب األوكراني 

ما لم يرتبط باللغة الروسية.

على  الضرائب  فرض  حقيقة  ما   *

األدب املنشور باللغة الروسية؟

تــزداد  ذلــك  مع  ضرائب،  هناك   -

باللغة  املــنــشــورة  الكتب  مبيعات 

أوكرانية  نشر  دور  هناك  الروسية. 

كبيرة تبيع هذه الكتب على املستوى 

األوروبي، لدرجة ال يمكننا تغطية كل 

ا مع األدب 
ً

نوجهه حالي الذي  الطلب 

باللغة الروسية.    

الورد فوق فوهة املدفعية

فقد  ــدار،  ــون ب أنــدريــه  الكاتب  ــا  أم

وهو  واللغة  الهوية  عن  لنا  تحدث 

هذا  في  تساؤالتنا  بعض  عن  يجيب 

الشأن. 

الهوية  اكتمال  كتبت عن عدم  لقد   *

الثقافية ألوكرانيا؟ وما سبب ذلك؟

- بالفعل إنها غير مكتملة، لقد ضاع 

بالشعوب  نرتبط  أن  يجب  شيء.  كل 

ال  القديمة،  ثقافتنا  تمتلك  التي 

تفتقر الــتــي  الــشــعــوب  ــى  ال  حــاجــة 

لذلك. 

* للغة عالقة بتلك الهوية؟

يملك  ال  ــة  ــوي ــه ال يــمــلــك  ال  مــن   -

الروسية  الطفولة  لغة  كانت  اللغة. 

تعلمت  مــؤخــرا  كــذلــك،  واملــراهــقــة 

اللغة االوكرانية في أكاديمية موهيال 

مواطن  أنا  لي:  بالنسبة  كييف.  في 

اآلن..  إلــى  متعلم  لكنني  أوكــرانــي، 

أكتسب اللغة والهوية. 

السياسة  الشعب  ينتقد  أحيانا   *

من  مظهرًا  باعتبارها  األوكرانية، 

الوطنية،  األوكرانية  القومية  مظاهر 

لكن  الليبرالية،  ستار  خلف  مختبئني 

في الواقع، غالبًا ما يخفي هذا نزعة 

قومية أخرى أال وهي الروسية.

- ليس فقط القومية، وانما الطائرات 

الحربية واملدفعية الروسية. 

* يبدو لي أن املعضلة املهمة األخرى 

املعضلة  هي  الحديث  املجتمع  في 

الليبرالية الوطنية. بمعنى: أن الوضع 

أن  يمكنك  ال  أوكرانيا،  في  الحالي 

ا، 
ً

ا من دون أن تكون وطني
ً

تكون ليبرالي

تكون  أن  دون  من  ا 
ً

وطني تكون  وأن 

الدفاع  يعني  ا 
ً

وطني كونك  ا. 
ً

ليبرالي

الروسي  العدوان  من  أوكرانيا  عن 

عن  الدفاع  يعني  وهذا  االستبدادي، 

ا. هل 
ً

قيم الحرية، أي أن تكون ليبرالي

توافق على هذا األسلوب؟

عن  ندافع  أن  يجب  اليوم  تمامًا،   -

ة، بعدها نفكر أية حركة 
ّ
دولتنا املحتل

مالئمة ألوكرانيا! 

* رغم كل املآسي واملجاعة والحرب، 

أترى شيئًا من الجمال؟

أمام  تقف  التي  العجوز  تلك  نعم،   -

فوهة املدفعية، وتضع الورد فيها. 

* ما مصير أوكرانيا في رأيك؟

- حلوى، يتنازع عليها الغرب والشرق. 

إلى  تقسم  سوف  املطاف،  نهاية  في 

نبيذ  كــأس  مع  توضع  صغيرة  قطع 

أحمر.  

 17 ــول  اوري مدينة  في  ولــدت  التي  ايكاترينا 

فناني  اتحاد  عضو  اآلن  هي   ،1992 ديسمبر 

واليــة  جامعة  فــي  ــت  درس أن  وسبق  روســيــا، 

أوريول، وتخصصت في «بكالوريوس التربية في 

اآلداب»، كما درست املاجستير في كلية اآلداب 

التربوية».  «التربية  اتجاه  في  والرسومات 

والروسية  اإلقليمية  املعارض  في  وشاركت 

بالكامل.

وال تزال تمارس فن التشكيل، متحدية جائحة 

«كورونا» كي تستمر في نشر الجمال؛ واألفكار 

ر عنها.
ّ

التي تعب

في  تستخدمينها  التي  األدوات  معرفة  نود   *

التي  الــرســومــات  ونوعية  لــوحــاتــك،  إنــجــاز 

تقدمينها، بمعنى ما الرسومات التي ترسمها؟، 

الكالسيكية  تنتمي:  الفنية  املــدارس   
ِّ

أي وإلى 

أم  التجريدية  أم  االنطباعية  أم  الواقعية  أم 

السريالية أم املعاصرة أم ماذا؟.

آخر،  فنان  أي  أدوات  عن  أدواتــي  تختلف  ال   -

قلم،  الكرتون،  القماش،  ــورق،  (ال أستخدم 

ريشة، حبر، طالء).. وغير ذلك. 

لوحاتي،  ــار  ــك وأف ـــواع  أن يخص  مــا  فــي  ــا  أم

 
ُ

عدت ولو  التقنيات.  ومتعددة  متنوعة،  فهي 

إليها  أنتمي  قــد  التي  الفنية  املــدرســة  ــى  إل

إلى  أعـــرف  ال  حقًا  فــأنــا  وفــقــهــا؛  أســيــر  أو 

حتى  أو   ،
ّ

ـــب أح أو  أنتمي  فنية  مــدرســة  أي 

والجمال  الفن،  هو  الفن  أن  بمعنى:  أميل، 

وتعددت مشاربه،  اختلفت  وإن  الجمال،   هو 

موارده.

 يحتاجونه 
َ

* أية رسالة يقدمها الفن للناس، وِلم

برأيك؟ ثم ما هو الهدف من وراء الفن؟

- الفن يرسل خيوطًا تربط األجيال؛ لذا الهدف 

في  تقع  أو  تصطدم  أال  هو  الفن  من  األســاس 

ال  حيث  أجــرد،  عالم  الجمال،  من  خاٍل  عالٍم 

دعوة  هو  الفن  والشراهة.  الشهوة  سوى  تسود 

تفهم  أن  وهدفه  النفس،  ــى  وال السمو،  الــى 

وإيجاد  الــذات  فهم  هو  آخر  وبتعبير  نفسك، 

أنت مــا  تفهم  وأن  العالم،  هــذا  فــي   مكانك 

عليه. 

تكون  وأن  نظراتك،  يستوقف  ما  بفضل  ذلك 

راين،  فان  رامبرانت  (كارافاجيو،  إلى  أقرب 

(ماريا  صوت  أو  بيردزداي)،  زورن،  رينوار، 

كاالس الجذاب، أو شاليابني).. نستطيع القول 

 الفن هو انعكاس للعالم فيك، وانعكاسك في
ّ

إن
 

العالم.

في  ويشبه  صامت   
ٌ

ــالم ك الرسم  إن  يقال   *

القصص  أو  الشعر  مثل  األدبية،  الكتابة  الروح 

تربطهما  ما  عالقة   
ّ

أن الحظت  هل  القصيرة، 

ا، أي الكتابة والفن؟
ً

مع

عن  عبارة  هي  لوحة   
ّ

كــل أن  أرى  أنــا  نعم،   -

ما،  شــيء  عن  قصة  ذاتها  هي  بل  مــا،  قصة 

-إذا  يتخلله  الــذي  السيناريو  الفني،  العمل 

مرسومة؛  إنما  قصة،  هو  التعبير-  لنا  جــاز 

ــب، الـــفـــن هـــو حــكــايــات وأحـــــداث ــس ــح  ف

مرسومة.

* ال شــك أقــمــِت مــعــارض فــي روســيــا؟ كيف 

مني نسبة اإلقبال لدى املواطنني الروس على 
ّ

تقي

اقتناء  على  طلب  هناك  وهل  الفنية،  املعارض 

لوحات الفنانني؟

ــارض فـــرديـــة: في  ــع ــة م ــالث ـــّي ث - أقــيــمــت ل

معارض  فــي  واملــشــاركــة  «أوريـــــول»،  مدينة 

ـــك»،  ـــورس جــمــاعــيــة فـــي «بـــيـــلـــغـــورود»، «ك

 «مـــوســـكـــو»، «كـــالـــوغـــا»، «ســمــولــيــنــســك»،

«يكاترينبورغ». 

املعارض،  في  مهتمون  الناس  أن  لي  يبدو  كما 

من  أكثر  الواقعية  الحية  املــعــارض  أقصد 

ــال ليس  ــب االفــتــراضــيــة. هــنــاك حــضــور وإق

معظم  فمازال  ا، 
ً

أيض طلب  وهناك  بالقليل، 

الناس يناضلون من أجل الجمال والحظوة به، 

فاالستحواذ عليه ينشأ من لحظة موفقة للوصول 

في املكان املناسب، والوقت املناسب. لكن لسوء 

في  كافية  مواقع  أو  مساحات  توجد  ال  الحظ 

الهواء في  املعارض  إلقامة  «أوريـــول»   مدينة 

الطلق.

* هل أثرت جائحة «كورونا» على الحياة الفنية؟ 

وكيف تعاملت مع الوضع كفنانة؟

- تأثرنا ال شك، بمعنى أن التوجه إلى الحدائق 

 كبير، 
ٌ

للعمل في الهواء الطلق تقلص، ثمة نقص

وفق  يسير  العالم  نفسه،  هو  شيء   
ّ

كل وهكذا 

الورق  على  وأنت  الخاصة،  بوتيرته  طريقته، 

كفنانة  أستطع  لم  بالطبع،  املختلفة.  بوتريتك 

التأقلم مع ما حدث. 

إنــمــا كــنــت ســعــيــدة؛ فــقــد رســمــت ورســمــت 

الحظر  -أشهر  الستة  األشهر   
ّ

أن ولو  ورسمت، 

ثانية،  نفسها  جاءت  علينا  حلت  التي  املشدد- 

من  الكثير  فهناك  ــك،  ذل سأالحظ   
ُ

كنت ملا 

أن  شأنها  مــن  الــتــي  اآلســــرة،  املــوضــوعــات 

مناسب ــت  وق لــي  تــوفــر  لقد  ــــداع..  اإلب لــد 
ّ

تــو
 

للرسم. 

إذ ال أحد يشتتني ويلهيني، أو يسرق الفكرة من 

الذاتي،  العزل   
ّ

أن وأعتقد  أخــرى!  مرة  رأسي 

الخارجي  العالم   
ّ

أن حيث  عام  بشكل  العزلة  أو 

-عاملك  الداخلي  العالم  في  يتدخل  أو  يتطفل  ال 

وحيدًا  يجعلك  أن  شأنه  من  ــذا  وه الــخــاص- 

وتفكر  ــي،  ه كما  لــتــراهــا  نفسك  مــع  تلتقي 

وكيف تفعل  وماذا  بأعمالك،  قوله  تريد   فيما 

تنجز.

وكراني بلغة حي راني 

األ

:«  »
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مجتمع  ووجود   
ٌ

شيء  
َ

الدعوة أن  غير 

 آخر. االعتقاد بوجود 
ٌ

بال عنف شيء

فيه  وتموت   
ُ

السالم ه 
ُ
يسود مجتمع 

من  فيه   
ُ

اإلنسان ويتخلص   
ُ

الحرب

 
ُ

ا. «موت
ً

 أشكال العنف ليس واقعي
ّ

كل

الالعنف  مجتمع  ــود  ووج الحرب» 

تنتجها   
ٌ

خيالية  
ٌ

صــورة األرض  على 

ل 
ّ
وتدل متعجلة،   

ٌ
وتمنيات  

ٌ
انطباعات

التدقيقة   
ُ

الــرؤيــة طوباويتها  على 

الخبيرة  ــل،  ــه
َ

م عــلــى  املــنــســوجــة 

 بطبيعة اإلنسان والواقع الذي يعيش

 فيه.

 جودت سعيد ال صدى لها في 
ُ

كلمات

بتغليب  ا 
ً

محكوم مــازال  عاملي  واقع 

السالم،  منطق  على  السالح  منطق 

الالعنف.  لغة  على  العنف  ولــغــة 

اإلرهاب  عن   
َ

النظر  
ّ

تغض ه 
ُ

كتابات

وفتاوى  التكفير  مقوالت  في  املختبئ 

ــٍع  ــن واق ــراث، وع ــت االرتـــداد فــي ال

 
ُ

ى فيه العنف
ّ

نا يتفش
ُ

تعيشه مجتمعات

الجسدي واللغوي والرمزي. 

 
َ

تاريخ سعيد  جودت   
ُ

كالم يعكس  ال    

األديان في مختلف محطاتها. 

 
ُ

مراحل تخلو  األرض  في   
َ

ديــانــة ال 

تمناه  كما  العنف،  مــن  تاريخها 

 
ُّ

 سعيد، وأتمناه أنا ويتمناه كل
ُ

جودت

م. 
َ
املولعني بصناعة السالم في العال

 على أية ديانة بما ورد 
ُ

ال يكفي الحكم

سة ونصوصها فقط، 
ّ

في كتبها املقد

 من اختبار قوة حضور قيمها 
ّ

بل ال بد

الواقع،  في  واألخالقية  الروحية 

ق تلك القيم في سلوك ومواقف 
ّ

وتحق

ومجتمعاٍت،  ا 
ً
أفـــراد يعتنقها   

ْ
ــن

َ
م

وقــدرتــهــا عــلــى تــوظــيــف األخـــالق 

املختِلف  مع  تعاملها  في  اإلنسانية 

د داخل مجتمعاتها. 
َ

في الدين واملعتق

بمعزل  الدين  على   
ُ

الحكم  
ّ

يصح ال 

يعتنقه،  الذي  اإلنسان  أخالقيِة  عن 

عالقات  من   
ُ

الدين ينتجه  ما  ونــوِع 

الحرب  في  إنسانية  بقيم  محكومة 

في  ه 
ُ

استثمار يمكن  الدين  والسالم. 

ك، كما يمكن 
َ

السالم والعيش املشتر

العنف  في  استغالل  أسوأ  ه 
ُ
استغالل

نــراه  ــاء، كما  ــري األب وســفــك دمـــاء 

في العنيفة  الجماعات  سلوك   في 

األديان. 

مبكر  وقت  في  سعيد  جودت  تأثر      

من حياته بكتابات املفكر الجزائري 

1973م».   -  1905» نبي  بــن  مالك 

فكر  على  تعرفه  بداية  عن  يتحدث 

األزهر  من  (تخرجت  فيقول:  مالك 

هذا  من  الخمسينات  أواســط  في 

القرن  «يقصد  ــالدي  ــي امل ــرن  ــق ال

ــدي كتاب  الــعــشــريــن». فــوقــع فــي ي

نبي  بــن  ملالك  النهضة»  «شـــروط 

املسيرة  في  الكبرى  املحطة  فكانت 

الفكرية. 

يريد،  ماذا  جيدًا  أفهم  لم  مرة  أول 

ولكن أحسست بأنموذج جديد للفهم 

والتحليل فقرأت وقرأت ودرست.

كان  كتاب  كل  أقــرأ  كنت  ذلك  بعد 

ا 
ً

سطر ا 
ً
حرف ا 

ً
حرف بتأمل  له  يصدر 

املبعثرة  املتماثالت  أجمع  ا، 
ً

سطر

وأقربها  أمــاكــنــهــا،  مــن  كتبه  فــي 

للنظر، ثم أبعدها وأتأمل فيها. ربما 

اآلسيوية  األفريقية  كتاب  ــرأت  ق

أبدأ  وكنت  ــرة،  م ثالثني  من  أكثر 

الخاص  بالفصل  تــدريــســه  عند 

اإلسالمي،  والعالم  باألفريسيوية 

«القابلية فكرة  فّي  أثر  ما   وأعظم 

 لالستعمار»).

أفكاره   
َ

بعض سعيد  جودت  اقتبس   

واملجتمع»  النفس  «سنن  سلسلة  في 

بلغته  وعرضها  نبي،  بن  مالك  من 

تركيب  ــن  ع ــزة  ــاج ــع ال الــخــاصــة 

متسقة  مــنــظــومــة  ــي  ف املــفــاهــيــم 

ا.
ً

منطقي

ا 
ً
ا خالف

ً
 جودت لم تنتظم نظري

ُ
أفكار

ألفكار بن نبي املصاغة في منظومة 

نظرية. 

للغِة  االرتقاء  لغة جودت عجزت عن 

لألفكار،  النظري  وسبِكه  نبي  بن 

املفاهيم  صياغة  بموهبة  وتميِزه 

ــادالت  ــع امل يشبه  بــمــا  وتــركــيــبــهــا 

نبي  بــن  مالك   
ُ

تكوين الرياضية.  

جودت،  من  أعمق  تفكيره   
ُ

وطريقة

املهندس  ــادالِت  ــع م  
ُ

ــارئ ــق ال ــرى  ي

بالرياضيات  الخبير  الكهربائي 

الحضارة»،  «مشكالت  في  بوضوح 

آلماله  ا 
ً

أسير نبي  بن   
ُ

فكر وقع  وإن 

مواجع  بسعة  الواسعة  وطموحاته 

تستمع  لــذلــك  وطــنــه،  وآالم  أهــلــه 

استعمار  لوعة   
َ

ــداء أص كتاباته  في 

حرب في  شعبها   
َ

وكــفــاح الجزائر 
 

التحرير. 

 على فكر مالك بن نبي منذ 
ُ

  تعرفت

على   
ُ

وحــرصــت الثانوية،  املرحلة 

عادتي  هي  كما  أعماله،   
ِّ

كل قــراءة 

بكتاباتهم،   
ّ

أهتم الذين  املؤلفني  مع 

ترجمات  بــعــِض  ــع  م أتــفــاعــل  ــم  ل

التبس  املتخشبة،  ولغِتها  مؤلفاته 

اضطرني  ما  منها،  شيء   
ُ

فهم علّي 

 
ُ

كتاب ا. 
ً

الحق بعضها  مطالعة  إلعادة 

ه 
ُ

 كتاب قرأت
ُ

«الظاهرة القرآنية» أول

العربية  ه 
ُ

ترجمت أشعرتني  ملالك، 

بخارطة  منه  أخــرج  لم  باإلحباط، 

أني  من  الرغم  على  واضحة،  أفكار 

 
ُ

ه أكثر من مرة، رجعت
َ

 مطالعت
ُ

أعدت

بن  أعمال  مطالعة  بعد  ا 
ً

الحق إليه 

ه في تفسير 
ُ

نبي األخرى فاتضح رأي

 أنه أتى بجديد، ماعدا 
َ

الوحي، لم أر

ا، وفي غير ذلك 
ً

صياغة الفكرة بياني

تفسير  على  فيه  يخرج  ما  تقرأ  ال 

بمالك   
ُ

تــأثــرت للوحي.  املتكلمني 

ا 
ً

الحق ه 
ُ

وغادرت أعماله،  قراءة  عند 

ه، لحظة بلغ عقلي 
َ

 غير
ُ

مثلما غادرت

تفكيري ونضج  ه، 
َ
واستقالل ه 

َ
رشــد

 

النقدي. 

كانت  ه 
َ

لغت أن  مــن  الــرغــم  على    

الفرنسية، وعاش في باريس سنوات 

مالك  أن  غير  حياته،  مــن  طويلة 

التاريخ   
َ

فلسفة ف 
ِّ

يوظ نبي  لم  بن 

 اإلنسان واملجتمع الحديثة في 
َ

وعلوم

 دراساته ملشكالت الحضارة إال بشكل

محدود. 

ه 
ُ

لم يكن مستوى استيعابه لها  ومهارت

بمستوى  وتطبيقاتها  توظيفها  في 

الختالِف  أركـــون،  محمد  مواطنه 

العلمي،  سياق  تكوينه  في  منهما   
ٍّ

كل

الحضارة  من  منهما   
ٍّ

كــل ومــوقــِف 

الفلسفية  ــا  ــه ــس وأس ــة  ــث ــدي ــح ال

ومكاسبها املعرفية، وطريقِة تعريف 

والدين  والهوية  لألصالة  منهما   
ٌّ

كل

والعقيدة. 

 مالك بن نبي تنبض بالغيرة 
ُ

 كتابات

ها 
ُ

هاجس ــر،  ــزائ ــج ال وطــنــه  على 

الفرنسي،  االستعمار  من  ه 
ُ

تحرير

 باسترداد كرامته املهدورة، 
ُ

والشغف

عن   
ُ
والدفاع العربية،  لغته   

ُ
وإحياء

دينه   
ُ

وحماية االستالب،  من  هويته 

وثقافته اإلسالمية.

وثقافته،  ه، 
َ

لغت يفرض  االستعمار 

على  فرضت  املحتلة  فرنسا  وهويته، 

لغتها  الجزائر  في  وأهله  نبي  بن 

الفرانكفونية،  وثقافتها  وهويتها، 

الهوية.  ضياع   
ُ

ذعر وقومه   فأصابه 

 
ُ

تنفجر،  انفجار  
ٌ

مذعورة هوية   
ُّ

كل

أحدهما  اتجاهني:  في  يعمل  الهوية 

ايجابي واآلخر سلبي. 

قدة 
ّ

مت  
ٌ

ــة ــاق ط بــوصــفــه  ــٌي  ــاب ــج اي

والثورة  للمقاومة  وقود  إلى  تتحول 

والتحرير، وسلبٌي بوصفه يعمل على 

بصرامة.  وانغالقها  الهوية  ب 
ّ
تصل

ينتمي  ال  ما  تطيق  ال  املغلقة   
ُ

الهوية

إليها، حتى مكاسب العلوم واملعارف 

فضائها  ــارج  خ املنجزة  الحديثة 

منها،  وتــحــذر  وتــرتــاب  ها 
ّ

تستفز

وإن  ترفضها،  األحيان  أغلب   وفي 

بعسر  إال  تقبلها  ال  إليها  اضطرت 

ذلك  يقودها  وربما  د، 
ّ
وتــرد ة 

ّ
ومشق

الهوية  في  املختِلف  مع  صــراع  إلى 

واملعتقد والثقافة.

  مالك بن نبي من ضحايا الحرمان 

 
َ

من الهوية، يرى القارئ الفطن جروح

 
ً

نازفة للجزائر  الفرنسي  االستعمار 

 
ُ

 في أعماله صور
ُ

في كتاباته، ترتسم

شيء  لالستعمار.  مواطنيه  مقاومة 

النظرية   
َ

الخلفية ل 
ّ
يمث كتاباته  من 

حرب فــي  الــجــزائــريــة   للمقاومة 

التحرير. 

 
ُ

أشواق ضمائرهم  في  تترسخ  اؤه 
ّ

قر

 
ُ

قد في مشاعرهم الحنني
ّ

الهوية، ويت

زمان  استرداد   
ُ

ــالم وأح للماضي، 

العصر  في  واألمجاد  االنتصارات 

في  تـــاله  ومـــا  األول،  اإلســـالمـــي 

 نبي يرى 
َ

«عصر املوحدين»، ألن ابن

الدورة   
َ

نهاية املوحدين  دولة   
َ

سقوط

التاريخية لحضارة اإلسالم. 

ماسينيون  ألقاها  محاضرة  عقيب 

ــى وجــود  إل ــار فيها  بــاريــس أش فــي 

فقط،  بالحجاز  الوهابية  الحركة 

أوضح له مالك بن نبي، كما جاء في 

حضوره  في  أكــدت  «لقد  مذكراته: 

عربية  ظاهرة  ليست  الوهابية  أن 

بأنها  وأضفت  إسالمية.  ظاهرة  بل 

في  بالبروتستانتية  شبيهة  مسألة 

ا
ً

املسيحية، عالوة على أني أنا شخصي
 

وهابي».

وغيرته  ه 
ُ
عواطف يها 

ّ
تغذ ه 

ُ
كتابات   

وشهامته املشتعلة على وطنه وأوطان 

املسلمني.

والثورة  باملقاومة  املسكونة   
ُ

الكتابة

ما 
ّ
كل بالحماس،   

ُ
قد

ّ
تت والتحرير 

وتراجع  العقل،  خمد   
ُ

الحماس اتقد 

 النقدي.
ُ

التفكير

 
ُ

العقل ر، 
ّ
تفك ال  املتقدة   

ُ
 العواطف

 وتبريد العواطف حني 
َ

 الهدوء
ُ

يحتاج

ر بعمق. 
ّ
يفك

نفسه  حماية  من   
ُ

العقل يتمكن  ال 

استعرت.  إذا  العواطف  لهيب  في 

العاطفة  على  ى 
ّ
تــتــغــذ كتابة   

ُّ
ــل ك

بوضوح،   
َ

الــواقــع تبصر  ال  وحدها 

طبقاته فــي  الــغــوص  عــن   وتعجز 

املتشعبة. 

(1-3

على  أطلق  البغدادي  هاشم  الخطاط  أن  رغم 

أنها  إال  العربي»  الخط  «قواعد  اسم  كراسته 

البغدادي،  هاشم  كــراســة  باسم  اشتهرت 

لكن  يطول  الفنية  التحفة  هذه  عن  والحديث 

تدريسي  كمنهج  عليها  الضوء  نلقي  أن  نحاول 

وكعمل فني متكامل، إذ يستهل املرحوم هاشم 

تاريخ  فيها  يستعرض  بكلمة  كراسه  البغدادي 

ابن  من  الخطاطني  وسلسلة  بغداد  في  الخط 

مقلة إلى حامد اآلمدي، إذ كتب املقدمة بخط 

البغدادي  به  عــرف  الــذي  الرشيق  اإلجــازة 

كتبها  التي  الخطوط  أجمل  من  يعد  ــذي  وال

املرحوم هاشم، ثم يستعرض بعض املعلومات 

التي يحتاجها الطالب في تعلمه ألصول الخط 

الخطوط  على  يدخل  ثم  األساسية  وقواعده 

على  كتبه  الذي  الثلث  بخط  ويبدأ  األساسية 

بروحية  ولكن  القدامى  الخطاطني  طريقة 

خطوط  امتازت  إذ  البغدادي،  هاشم  ونفس 

كلها  والقوة  والنظافة  بالرشاقة  البغدادي 

تجتمع لتخرج أسطرا تشبه السالسل الذهبية 

ثم ينتقل في كراسه إلى خط النسخ الذي كتبه 

ووضوح  أكبر  بسمك  يمتاز  إذ  وظيفي  لغرض 

أدق وهذا يخدم عناوين الكتب واألسماء أثناء 

حذف  دون  من  كاملة  تظهر  بحيث  الطباعة 

تجاري  غــرض  وهــو  الطبع  أثناء  اختالل  أو 

وذلك  ضروريا،  حينها  في  كان  مهم  ووظيفي 

لضعف تقنيات الطباعة في ذلك الوقت. 

الديواني  الجلي  خطوط  إلى  يدخل  ذلك  بعد 

يكتب  حيث  النستعليق،  ــط  وخ والــديــوانــي 

وكتلة  بحبكة  ديواني  الجلي  حروف  البغدادي 

أو حروفا  أو فراغا  فيها خلال  تجد  ال  متكاملة 

البغدادي  حروف  ن 
ّ

تكو حيث  بالعكس  ضعيفة 

بديعة  جمالية  وأشكاال  التركيب  في  وقوة  كتلة 

الديواني  خطوط  في  ذاتــه  والشيء  مبتكرة 

والنستعليق الذي يكتبه على خطى الخطاطني 

الحسني  عــمــاد  مير  أمــثــال  مــن  ــني  ــدم األق

البغدادي  ــراس  ك يتناول  ذلــك  بعد  وغــيــره، 

خطوط الرقعة واإلجازة وخط الرقعة له نكهة 

بشكل  يكتبه  حيث  هاشم  املرحوم  عند  خاصة 

يكتبه  كان  ما  عكس  على  وهو  وواضــح  جميل 

بخط  يتميزون  الذين  العثمانيون  الخطاطون 

تكون  وتكاد  صغيرة  حروفه  «مقرمط»  رقعة 

ملتبسة على املتلقي حيث هناك بعض الحروف 

البغدادي  هاشم  لكن  تماما،  أشكالها  تتغير 

هو  أسلوبه  وأصبح  به  خاصة  بصيغة  يكتبها 

من  الخطاطني  مئات  عليه  سار  الذي  النهج 

الشكل  مــن  حقه  الــحــرف  يعطي  ــه  ألن بعده 

كراسه  البغدادي  ويختم  والــتــوازن،  والكتلة 

وخط  املقدمة.  به  بــدأ  ــذي  ال اإلجـــازة  بخط 

أسلوبا  يتخذ  البغدادي  هاشم  عند  اإلجــازة 

الذين  جميع  عن  به  وتميز  به  امتاز  خاصا 

حروفه  قوة  مع  ألنه  قبله  من  الخط  هذا  كتبوا 

يدخل ذائقته الفنية حيث من املعروف أن خط 

والنسخ  الثلث  خطي  بني  مزيج  هو  ــازة  اإلج

يتحكم  الرفيعة  الفنية  بذائقته  والبغدادي 

الشكل  حسب  الحروف  واتــصــاالت  بأشكال 

املتناغمة  حروفه  واتصاالت  للسطر  الجمالي 

مع بعضها لدرجة أنك ال تجد شكال نشازا بني 

حروف السطر الذي يكتبه مما جعل أسلوبه في 

الذوق  بني  يجمع  متفردا  أسلوبا  اإلجازة  خط 

والليونة والتناغم. 

الخط  «قواعد  أن كراسة  بالذكر  الجدير  ومن 

بداية  فــي  مــرة  ألول  طباعتها  تــم  العربي» 

طبعت  ثم  من  السابق  القرن  من  الستينات 

وبعضها  منقح  بعضها  الطبعات  عــشــرات 

أن  يهمنا  الــذي  األمــر  لكن  حذوفات،  يحوي 

جت مئات من الخطاطني 
ّ

هذه الكراس قد خر

أرض  على  البغدادي  بهاشم  يلتقوا  لم  الذين 

وتعلموا  قلمه  عبق  استنشقوا  لكنهم  الواقع 

املرجع  هي  الكراس  هذه  وأصبحت  يده  على 

األهم على مدى عقود من الزمن في تصنيف 

الحروف وجمالياتها والرجوع إليها إذا التبس 

خالف على تفصيلة ما عند الخطاطني. حيث 

وقت  في  العربي»  الخط  «قواعد  كراس  طبعت 

األصــول  من  الهائل  الكم  هــذا  فيه  يتوفر  ال 

أن  يجعلنا  وهذا  مؤخرا  ظهرت  التي  الخطية 

في  البغدادي  هاشم  املرحوم  عبقرية  نتأمل 

فني  منجز  إنتاج  سبيل  في  بذلها  التي  جهوده 

العربي  الخط  تعليم  في  مهما  منهجا  أصبح 

كل  عنه  يستغني  ال  الــذي  املهم  املنجز  وهــذا 

أشكاال  ويتخذ  الزمن  مرور  مع  يتجدد  خطاط 

متعددة من حيث الروحانية وعبق أقالم هاشم 

البغدادي الخطاط. أستاذ األجيال التي تربت 

أساطني  أن  عرفنا  إذا  عجب  وال  كراسته  على 

على  يتدربون  كانوا  املعاصرين  الخطاطني 

الذي توفي في  حروف كراس هاشم الخطاط 

عام 1973 لكن حروفه وسواد حبره باقيان ما 

بقي الدهر.

« »

فقط،  للحرب  عامة  معرفة  عــن  أتكلم  ال 

اكتوينا  الذين  أولئك  نحن  عشناه،  عما  إنما 

بالحرب وبكل أشكالها، بكل ما تجلبه من موت 

ودمار وحرائق وعدم، ففي ليلة وضحاها، ما 

اإلنذار  صفارات  وتطلق  الحرب،  تندلع  أن 

تعلمناه  ما  كل  بأن  لنا  يثبت  حتى  نذيرها، 

الناس  عن  عرفناه  ما  كل  بأن  قرأناه،  وما 

وجربناه معهم، بأن كل ذلك الذي رأيناه من 

عاد  ما  ذلك:  كل  به،  وأحسسنا  العالم  خالل 

يعني لنا شيئًا على اإلطالق، كما لو أن الزمن 

م 
َ
تجاوز كل الناس الذين عرفناهم وكل الِحك

انــدالع  حتى  امتلكناها  التي  والــتــصــورات 

الحرب ـ لكي ال أقول كما لو أن الزمن سحقهم 

ـ كما لو أنهم إنسلوا إلى ليل األبدية.

الحرب،  راديكالية  هو  ذلك  سبب  أن  أعرف 

أحد.  ذلــك  لي  ويشرح  يقول  ألن  حاجة  وال 

فذلك الذي يحدث ويتطور عادة في عشرات 

الحرب  عليه  جهز 
ُ

ت قرون،  عدة  في  السنني، 

وأقصد  البصر،  وبلمح  واحــدة  دفعة   
ً
كامال

هنا كل تلك التغييرات املتعلقة بأشكال حياتنا 

وعن  عنا  عرفناها  كما  وثقافتنا  وسلوكنا 

انــدالع  لحظة  حتى  املحيط  وعــن  اآلخــريــن 

بتدوير  تبدأ  أن  ومــا  الحرب  كــأن  الــحــرب. 

ماكنتها، تعوض عن عمق االستمرار الزمني. 

والتي  التي تجلبها الحرب  إنها هذه األضرار 

ال يمكن ألحد منا تفاديها، هذه األضرار التي 

في  األفكار،  في  الحياة،  في  أشكالها  تأخذ 

التي  املالبس  حتى  بل  الطبيعة،  في  املشاعر، 

تنزعها  الحرب،  نشوب  يوم  حتى  لبسناها 

الحرب عن أجسادنا، وال عالقة لذلك بنوعية 

الشخص  مع  حميميتنا  بمقدار  أو  تعلمناه  ما 

مدى  أو  قربنا  درجــة  أو  معه  ارتبطنا  الــذي 

نفورنا منه. فكل شيء كنا نعرفه قبل الحرب 

يتجه إلى مسافة عميقة: يحمل دمغة «ما قبل 

عصرًا  خص  عرفناه  ما  كل  وكــأن  الحرب». 

بعيدًا وغريبًا جدًا.

بحر  في  الحرب  زمــان  يغطس  الشكل  بهذا 

له  نضع  أن  نستطيع  مما  أبعد  بعيد،  مــاٍض 

النهاية،  في  شيء  كل  مزق 
ُ

ت الحرب  تاريخًا. 

بعد  مباشرة  يصبح  شيء  وكل  أمامنا،  تعريه 

تربينا  الذين  أهلنا  الحرب غريب عنا (حتى 

ثمينًا  الشيء  كان  إن  يهم  وال  أحضانهم)  في 

قبل  ما  لزمن  يعود  ما  كل  القيمة،  عديم  أم 

يقول  ال  ألنه  ببساطة،  يعنينا  يعود  ال  الحرب 

لنا شيئًا عن تجربة الحرب التي نعيشها والتي 

له  عالقة  ال  ألنه  بل  حياتنا،  على  استحوذت 

واليابس،  األخضر  على  جاءت  التي  بالحرب 

أشكال  على  الناس،  على  ظاللهما  وتركت 

على  املشاعر،  على  األفــكــار،  على  الحياة، 

الذين  أولئك  وعلى  نحبهم،  الذين  أولئك 

أم  أحببناها  أن  سيان  أنفسنا  على  نكرههم، 

ألحقته  الذي  الدمار  خالل  من  وأشعرتنا  ال، 

في  تربينا  التي  العائالت  عن  بغربتنا  بنا، 

أحضانها، عن أصدقائنا، عن أحالمنا، عن 

شركائنا،  عن  معهم،  عشنا  الذين  األحبة 

حتى عن مالبسنا التي نلبسها التي هي أقرب 

من كل شيء إلى جلدنا، بل ما عادت تتنفس 

على  اعتادت  الــذي  ذاتــه  الهواء  مساماتنا 

تنفسه قبل الحرب، كل شيء عفن، عفن هذا 

بعفونة  البارود،  بعفونة  نتنفسه،  الذي  الهواء 

دخان السجائر التي تضرب في أيام الحرب 

على فراق أفواهنا، عفن هو املاء الذي نشربه 

ألنه مخلوط بصدأ املدافع، بالدم، عفنة هي 

عفن  شــيء  كل  فوقها..  ننام  التي  األفرشة 

نعيش  إننا  ذلــك  من  الرغم  على  وغــريــب.. 

يحدث لم  لو  كما  ونتصرف  الحرب  أيام   في 

شيء. 

احترقت  كأنها   ،
ً
أصــال احترقت  بــالد  في 

بالنسبة  تحترق  لم  لكن  لآلخرين،  بالنسبة 

ملن  الحرب  عن  الحديث  يصعب  وكــم  لنا. 

له  قــدرة  ال  بحريقها  اكــتــوى  مــن  عاشها، 

عنها  الحديث  تفاصيلها،  عن  الحديث  على 

فسيتمرد  ــاول،  ح وإن  الزمني،  بتسلسلها 

الشخص اآلخر في داخله على رواية ما جرى 

أولئك  سيما  ال  البسيط،  الزمني  بتتابعها 

التماس  الحرب على خطوط  الذين يخدمون 

والنار، على الجبهات.

وحني تنتهي الحرب، سنحاول تذكرها، تذكر 

 علينا من جحيم، ونتساءل: هل ما حدث 
ّ

ما مر

لنا، حدث بالفعل؟

هل ما عشناه هو حقيقة أم أنها ذاكرتنا (مثل 

تريد،  ما  تستل  انتقائية،  أخرى)  ذاكرة  أية 

تأتي على هذه الصورة وتترك تلك؟

نستطيع  هــل  الــرعــب،  مشاهد  عــن  ومـــاذا 

مشاهد  رواية  على  القدرة  لنا  كيف  روايتها؟ 

املوت هناك، مشاهد القتل واالغتصاب؟

 من أين يأتي الشلل في كل ما نرويه؟

بقدرتنا  بأنفسنا،  حتى  نثق  نعد  لم  ألننا  هل 

بالذنب،  شعور  دون  من  الحقيقة  قول  على 

نفعل  لم  لكننا  الحرب،  وسط  هناك  كنا  إننا 

القدرة على  لنا  إن لم تكن  ما يساعد منعها، 

الذي  يأسنا  هو  هل  أم  نشوبها؟  بعد  إيقافها 

من  ر 
ِّ

تغي لن  قصة  روايــة  ينفع  ومــاذا  يقول: 

مسار األشياء، ولن تجعل ما حدث يصبح غير 

موجود؟

آذاننا،  في   
ّ

تطن تظل  أسئلة  كلها  أدري،  ال 

إنها  الحرب،  نهاية  بعد  صوتًا  أعلى  وتصبح 

ِاعتدنا  والتي  أنفسنا  مع  املعلنة  غير  الهدنة 

الخوف  نعيش  ونحن  الحرب،  أيام  في  عليها 

يكن  لــم  إن  والــلــســان،  الجسد  يشل  الــذي 

على  البالد  في   
ً
أصال ِاعتدنا  ألننا  صمتنا، 

السكوت، على عدم طرح األسئلة بصوت عال.

لكن مهما صمت الناس أو تغاضوا، يظل سؤال 

واحد يلح، سؤال يبدأ مع يوم نشوب الحرب: 

 أو «من املسؤوول عنها»، بل «من الذي حرض 

عليها؟». «من ارتكب الجريمة؟».

ربما علمتني الحرب قول ذلك وبصوت عال؛ 

فإذا كان الكثيرون ال يعتبرون الحرب جريمة، 

بالنسبة  األمر  لكن  يخصهم،  أمر  ذلك  فإن 

ولو  جريمة“،  ”إنها  الحرب:  وضوح  واضح  لي 

يأتي  الذي  التقليدي  للسؤال  نفسي  أسلمت 

التحقيق  عند  اإلجــرام  شرطة  ضابط  عليه 

الجريمة؟“  ارتكب  ”من  وهو  قتل:  بجريمة 

كلنا  نكون  أقــول:  الحرب،  جريمة  حالة  ففي 

وأحياء،  موتى  ومتفرجني،  فاعلني  مجرمني، 

قتلى ومقتولني.

اإلنساني  شرطنا  هو  ــك،  ذل معرفة  وفقط 

أن  يهم  ال  أية حرب،  الحرب،  إليقاف  ال 
ّ

الفع

الوقت قد تأخر، في حالة نشوب الحرب، ليس 

هناك ما هو مبكر وما هو متأخر أو فيما بعد، 

هناك فقط اآلن: إيقاف الحرب.. أية حرب!
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»

 بغداد: كاظم الزم
 

أشاد بصوته كبار املوســيقيني وامللحنني، أبرزهم منير 

بشــير، طالب القره غولي، ومحســن فرحان وآخرون.. 

املطــرب الريفي حســني جبار الذي بدأ مشــواره مطلع 

التســعينيات عندما شــارك فــي العديد مــن الحفالت 

واملهرجانــات العراقية لينــال الكثير 

والشــهادات  الجوائــز  مــن 

عــن  تحــدث  التقديريــة.  

رحلتــه مع الغنــاء الريفي 

الغناء  مع  «رحلتي  ليقول 

الريفــي بــدأت عندمــا 

شــجعني املايسترو علي 

خصاف عندما اســتمع 

ألشــارك  صوتــي  إلــى 

بمهرجــان   1997 العــام 

نقابــة الفنانــني العراقيــني 

مســرح  علــى  أقيــم  الــذي 

الرشــيد باغنيــة (ذبي ثــوب الحزن ) 

ثم رشــحت للمشــاركة في مهرجان األغنية الشــبابية 

ومهرجــان الدوحة واللذين أديــت فيهما أغاني ملطرب 

العــراق الكبير داخل حســن ورياض أحمــد، واصدرت 

العــام 2014 ألبومــي األول لألطــوار الريفيــة وقدمت 

فيه أغانــي الفنان الراحل حضيري أبــو عزيز والفنان 

ناصر الحكيم وداخل حســن وحسني ســعيدة، وبعدها 

نلــت جائزة الغناء في مهرجان قطر إضافة ملشــاركتي 

فــي مهرجــان املوصل العــام 2019 الــذي أقامته نقابة 

الفنانــني. يرى جبــار أن االغنيــة الريفية اليــوم تعاني 

الظلــم، فلم تعــد تتذكرهــا الفضائيــات العراقية بعد 

عصرها الذهبي الذي دام الكثر من قرن، ويشير كذلك 

الى أن الفنانني الشــباب ابتعدوا عــن ادائها وهي التي 

ورثت اساطير غنائية مازالت محفورة في الذاكرة.

يســتعد جبار هــذه األيام لتســجيل أغنيتــه الجديدة « 

كافي دمع « كلمات الشــاعر محمد زبــون وألحانه. كما 

يتهيأ للمشاركة في مهرجان يوم املوسيقى العاملي بعدد 

من األغاني الريفية من طور املحمداوي.

 بغداد : نورا خالد

هل تســهم برامــج املواهب الغنائيــة من خالل 

مــا تقدمه من أغــاٍن بتنمية الذائقة املوســيقية 

توجهــت  الســؤال  بهــذا  الفنيــة؟،  والثقافــة 

«الصبــاح» لبعــض املختصــني ملعرفــة آرائهم 

حــول هــذه البرامــج فأجــاب امللحــن الكبيــر 

 «أغلــب األغانــي التي 
ً
محســن فرحــان قائــال

تقدم خالل هذه البرامــج تخضع ملزاج املدرب 

ولجنــة التحكيم، فإذا كانت أغاني ملتزمة فهي 

بالتأكيــد تنمــي الذائقــة، خاصــة إن مثل هذه 

 بني الناس 
ً
األغانــي ال تزال تالقي رواجًا وإقباال

التواقني لكلمات هادفة وموســيقى معبرة وتأتي 

ثمارهــا عندمــا تكون موجهة لجيــل معني، وهو 

الجيل الشبابي».

وأكــد امللحــن رحيم هاشــم أن «هــذه البرامج 

مــن املمكن أن تســتثمر بشــكل إيجابــي وتقدم 

أغانــي رصينة تدعــم الفن العراقي وتســتعيد 

هيبة األغنيــة املحلية التي كانــت من أفضل ما 

 
ً

يقدم على الســاحة العربية كلمات ولحنًا وغناء

وبالتالي تســاعد فــي اســترجاع الذائقة الفنية 

واملوســيقية إلــى ســابق عهدهــا عندمــا كانت 

تخضع األغنية إلى لجان فحص الكلمة واللحن 

والصوت ومن يتعدى هذه االختبارات يســمح له 

بالتسجيل والتصوير كي تبث أغنيته».

وأشــار الباحث املوســيقي حيدر شــاكر إلى أن 

«ذلك يتوقف على الهدف الرئيس لتلك البرامج 

 ترغب في إثراء الذائقة الفنية أو 
ً
إن كانت فعال

إن هدفهــا الرئيس تحقيق املكاســب املادية من 

خالل مشاركة املشاهدين بالتصويت عن طريق 

إرســال آالف الرسائل النصية التي تحقق ربحًا 

ماديًا. 

فــكل ما يقدم مــن أغــاٍن تراثية ســواء عراقية 

أو عربية مــا زالت حاضــرة بذاكرتنا أكيد هي 

حالــة صحية وبرغم ما يقال عــن تلك البرامج 

االســتثمارية، إال إننــي أرى أنها تســهم بثقافة 

األجيال من خالل ما تقدمه من أغاٍن تعيش في 

 الفنان نؤاس أموري أن «برامج 
ّ

الوجدان».وبــني

املواهــب الغنائيــة اكتشــفت أصواتــًا وجــدت 

فرصتها للمســاهمة في ارتقــاء الذائقة الفنية 

التي نتمناها».

مســتدركًا «قبــل البــدء فــي عمــل أي برنامــج 

مــن هــذه النوعيــة ال بــد أن يكون أســاس هذه 

البرامــج ســليمًا ويمتلــك كل املقومــات، التــي 

تســاعد في إخــراج موهبة حقيقية، تســهم في 

تقديــم أغاٍن ملتزمة ورصينــة وفي هذه الحالة 

مــن املمكن القول إن مثل هذه البرامج تســاعد 

في تطوير الذائقة الفنية بشــكل عام والغنائية 

بشكلخاص». ويظل السؤال مطروحًا، هل تسهم 

برامــج املســابقات الغنائية في إثراء الســاحة 

الفنيــة بمطربني جــدد قادرين على املنافســة 

وتقديم أغنية تبقى راسخة في أذهان الجمهور 

أو هي مجرد كسب مادي تحققه هذه البرامج؟ 

فغالبــًا ما يكون هــدف هذه البرامــج املعلن هو 

تقديم أصوات جيدة للســاحة الغنائية، لكن ما 

يحدث عكس ذلــك، فبمجرد انتهــاء البرنامج 

يتوارى الفائز أو يتجه إلى التمثيل أو اإلعالنات 

أو يصبــح أحــد املؤثريــن على مواقــع التواصل 

االجتماعــي مــن دون أن نســمع لــه أي أغنيــة 

خاصة به.

ارتبــط الكاســيت بذاكرتنــا وهــي تختــزن شــريطًا 

من ذكريــات الشــباب واملراهقة، عندما كنا نســعى 

للحصول عليه بلهفة وشــوق لســماع مطربنا املحبوب 

واملفضــل، وكان بمثابــة كنز غنائي وموســيقي، تهفو 

إليه مشاعرنا باهتمام بالغ.

الكاســيت الذي تحول إلى متحــف ذكريات املاضي، 

بفعــل التقــدم التكنولوجــي الــذي حــدث فــي عالم 

تقنيات التسجيل وتكنولوجيا االتصاالت، حتى توارى 

عن األنظــار، إال إننا مــا زلنا ننظر إليــه بحب، ومنا 

من يأخذه الحنني إلعادة ســماع الكاسيت كجزء من 

طقــوس املاضي. امتزج الكاســيت واألغانــي املنبعثة 

منه مع تفتــح ذائقتنا على األغاني واملوســيقى، التي 

تحــرك عاطفة الحب فينا بأيام املراهقة والشــباب، 

ولم تكن عملية الحصول على الكاســيت باألمر الهني 

عنــد أغلب املســتمعني، فكنا نســتعير الكاســيت من 

أحد األصدقاء لســماعه أو أحيانًا نســتعمل كاســيتًا 

قديمًا لنسجل عليه أغاني نفضلها، وكنا نتلذذ بسماع 

الكاسيت ونستمتع بأغاني الزمن الجميل وهي تصدح 

وتســتحق أن نجمــع نقودنــا الشــحيحة كــي نعطيها 

لصاحــب التســجيالت، من أجــل أن نحظــى بوجبة 

طرب تغذي فضولنا الذوقي والجمالي وتســرح معها 

مشاعرنا ومخيلتنا بطاقة روحية مضافة.حتى أصبح 

إهداء الكاســيت جزءًا من العــادات الحضارية التي 

العشــاق واملحبون  يمارســها 

تألــق  أيــام  بينهــم،  فيمــا 

الكاســيت في حياتنا وتعبيرًا 

عــن الحــب املمــزوج بــذوق 

املرســل  إحســاس  ورهافــة 

بصوت عبــد الحليــم حافظ 

أو نجــاة الصغيــرة أو ميــادة 

التــي تكون مفعمة  الحناوي، 

الحب  ومشاعر  بالرومانسية 

املتدفقة.

أصعب وأزعج شيء يصادفنا 

للكاسيت  االســتماع  بطقوس 

ينقطــع  أو  «يعلــس»  عندمــا 

بحــذر  فنتعامــل  الشــريط، 

وحســرة بمحاولــة إصالحه 

بصبــغ األظافــر أو بشــريط 

الصق.كلمــة الكاســيت تعني 

أو  «علبــة  الفرنســية  باللغــة 

صندوق» وهي اختصار لكلمة «الكاســيت املوسيقي»، 

وأول من اكتشــف الكاســيت املهنــدس الهولندي «لو 

أوتنز» فــي العــام 1963 إذ قامــت شــركة «فيليبس» 

الهولندية بصنع وعرض شــريط كاسيت سمعي ألول 

مــرة آنــذاك.ال تكتمل متعة الشــباب آنــذاك بالتنزه 

والســفرات، إال مع الكاســيت الذي يوضع في مسجل 

«فيليبــس» بحماالت تعلــق على الكتــف، ورفع صوت 

املســجل بدعوة لالستماع الجماعي، حتى أصبح هذا 

تقليــد متعــارف عليه في العــراق وعدد مــن البلدان 

العربية، وعندما تظهر أغنية أو كاسيت جديد، فأول 

سماعنا له يكون عن طريق املسجل الجوال، او محال 

 التسجيالت، وهذا يدل على عشق العراقيني للموسيقى

 والطرب.

والثمانينيــات رواجــًا  الســبعينيات  فتــرة  وشــهدت 

كبيرًا ملحال التســجيالت، بحيــث ال تخلو منطقة من 

محال بيــع األشــرطة، وخصوصًا في منطقــة الباب 

الشــرقي والســعدون والخيام، بواجهات أنيقة وصور 

تعلــن عن أحدث الكاســيتات بطريقــة مغرية لجذب 

الزبائــن، وصار أغلب املســتمعني يعرفــون أصحاب 

االســتوديوهات من خالل صوت عازف الكمان فالح 

حسن، الذي يروج لصاحب االستوديو بطريقة مميزة 

مثل «ســجلت هذه الحفلة بتســجيالت شرهان كاطع 

بتاريخ» أو تسجيالت كريم العبودي وغيره.

االذن تعشق

 اسطنبول: أ ف ب 

رجب  التركي  الرئيس  نظام  معارضو  تلقف 

للنجم  الجديدة  األغنية  اردوغـــان  طيب 

إطالقها،  من  ساعات  بعد  تاركان  التركي 

شبكات  عبر  ــع  واس نطاق  على  تناقلوا  إذ 

تبشر  التي  األغنية  هذه  االجتماعي  التواصل 

األغنية  «املعاناة».وأطلقت  لـ  وشيكة  بنهاية 

عنوان  وتحمل  وتويتر،  يوتيوب  موقعي  على 

«جيجيك»، أي ما يعني حرفيا «ستنتهي». 

تويتر  عبر  بكثافة  انتشرت  مــا  وســرعــان 

وحظيت  وحده»،  ليس  «تاركان  بوسم  مرفقة 

مشاهدة.فاملغني  ماليني  ثمانية  من  بأكثر 

في  كبيرة  بشعبية  يحظى  الــذي  الوسيم 

أغنية  بفضل  عاملية  شهرة  واكتسب  تركيا 

الزمــة  فــي  ضمن   ،1997 الــعــام  (القبلة) 

نهاية»  شيء  «لكل  أن  إلى  الجديدة  أغنيته 

 وإلى أن «كل هذه املعاناة ستنتهي بدورها في

النهاية».

إلى  تلميح  بأنها  «جيجيك»  كلمات  رت 
ّ

وفس

إذ  تركيا،  تشهدها  التي  االقتصادية  األزمة 

وصل معدل التضخم إلى نحو 50 باملئة. 

وجاء  مــســدودة.  ــاق  آف ــام  أم الشباب  ــات  وب

سألتموني،  «إذا  أيضًا  األغنية  كلمات  في 

يعد  ولــم  ـــرام،  ي مــا  على  لست  أيــضــًا  أنــا 

بالحياة أستمتع  وال  نفسه،  التفاؤل   لــدي 

كثيرًا».

وستنتهي  ستنتهي،  «لكنها  الالزمة  وأضافت 

تشر  مجددًا».ولم  األمل  وسيزهر  بدأت،  كما 

الذي  أردوغـــان  اســم  إلــى  صراحة  األغنية 

يتولى السلطة منذ 19 عامًا، وال إلى منصبه، 

وأصبح أردوغان رئيسًا للوزراء العام 2003 ثم 

رئيسًا العام 2014 ، ويأمل في إعادة انتخابه 

مقطع  في  املغني  ـــال  2023.وق حزيران  في 

أغنيته  إطالق  بمناسبة  يوتيوب  عبر  فيديو 

وتعزينا  جميعًا،  تفيدنا  أغنية  كتابة  «أردت 

.«
ً
، وترفع معنوياتنا، وتعطينا أمال

ً
قليال

وسارع مسؤولون من حزب الشعب الجمهوري 

صفحاتهم  عبر  أغنيته  نشر  إلى  املعارض 

منهم  االجتماعي،  التواصل  شبكات  على 

ــزب فــائــق أوزتــــراك  ــح الــنــاطــق بــاســم ال

سوير.وكذلك  تونك  إزمير  بلدية  ورئيس 

(الحزب  بارتي»  «ايي  حزب  زعيمة  أعــادت 

أكشينار  ميرال  املعارض  القومي  الصالح) 

انتهى  «لقد  بتعليق  إياها  نشر األغنية مرفقة 

مقال  فــي  جيلينك  ــرة  زه األســوأ».وكــتــبــت 

اإلخباري  اإللكتروني  «دوفـــار»  موقع  عبر 

أن  يجب  ويستهلكهم،  الناس  يخنق  بلد  «في 

يستمر لكي  آلخــر  حني  من  قلوبنا   تتسارع 

نبضها».

وأضافت «هذا ما يتيحه لنا تاركان من خالل 

الجامعية  األستاذة  األخيرة».ورأت  أغنيته 

في  املتخصصة  هينتز  ليزيل 

بجامعة  الشعبية  الــثــقــافــة 

واشنطن  في  هوبكنز  جونز 

عــبــر تــويــتــر أيـــضـــًا أن 

مسيسًا  أصــبــح  ــان  ــارك «ت

فــــي تــــغــــريــــداتــــه، ال 

يتعلق  مـــا  فـــي  ســيــمــا 

ومناهضة  بالشباب 

ـــرأة،  ــد امل الــعــنــف ض

معسكر فـــي  ــــات   وب

االحتجاج».

وبرزت مواقف مدافعة 

ــان  ــس ــوق اإلن ــق عــن ح

 49 البالغ  للمغني  والبيئة 

تركيا  إلى  عاد  الذي  عامًا 

من  عشرة  الرابعة  سن  في 

أملانيا حيث ولد ألبوين تركيني.

اإلخباري  اإللكتروني  ار» 

أن  يجب  ويستهلكهم،  اس 

ي ب إل ي ر يإل

يستمر لكي  آلخــر  حني  ن 

م

يتيحه لنا تاركان من خالل 

الجامعية  األستاذة  رأت 

ن

في تخصصة

بجامعة  ية 

واشنطن   

ــضـــًا أن 

ن و

مسيسًا 

نن

تــــه، ال 

يتعلق 

هضة 

رأة، 

كر

فعة 

ــان س

49 الغ

تركيا  ى 

غ

من  عشرة 

وين تركيني.

ن ر
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األول،  ــوان  ــن ع ــي  ف ــك  ــش ال وبـــني 

تدعو  مسافة  الثاني،  في  واإلثبات 

املاضي  بني  الحالني،  في  للتدقيق 

واليقني  والــتــأكــد  (كــــان)،  بفعل 

سيكون  ــا  ــم وإزاءه تــيــري،  بــســؤال 

السؤال األجدر للجدل بتقديرنا: هل 

يصلح ماركس لهذا العصر؟

أو للمستقبل كذلك؟

نخاطب  ألننا  عسيرة،  املهمة  تبدو 

الفكر  في  واألدل  األعمق  الجانب 

ــذا  املـــاركـــســـي، ولــكــي نــتــبــني ه

من  أكثر  نجد   
ْ

أن علينا  االفتراض، 

في  ــوع  ــوق ال خشية  ــان  ــره ب

استنتاجات خاطئة.

تضمن كتاب الظاهر محاور عديدة، 

مجموعة  ــي  وه ــة،  ــوب وأج وأسئلة 

سابقًا،  مــنــشــورة  كــانــت  مــقــاالت 

حولها،  اختلفنا  أم  اتفقنا   
ً

ــواء وس

فهي قائمة وجديرة باالنتباه، كونها 

تفتح أمامنا نوافذ جديدة في قراءة 

تحقيق  شأنها  ــن  وم ــة، 
َّ

املــاركــســي

الصلة  تعمق  الحقة  ة 
َّ

ثري ــوارات  ح

كهذا   
ٌ

وجهد املطروحة،  باألسئلة 

 
ً
تفاعال يحقق  الظاهر  قدمه  الذي 

مع اآلراء والطروحات الجديدة التي 

شكلت بمجملها تيارًا فكريًا مختلفًا 

لحواٍر  بحاجة  ونحن  ة، 
َّ

املاركسي مع 

 إلى فهٍم 
ً
من هذا النمط وصوال

متجدٍد لدروس التاريخ.

بفصل  كتابه  ــا  رض استهل 

ــود..  ــع ــه: مــاركــس ي ــوان ــن ع

جديد،  من  تولد  املاركسية 

إذا  بالقول:  فيه  ويخلص 

 يبقى حيًا، 
ْ

أردنا ملاركس أن

الصقيع  من  نعيده   
ْ

أن أي 

الجامد إلى دفء الحياة، 

فعل  كما  نفعل،   
ْ

أن فعلينا 

هيغل،  ديالكتيك  مع  هو 

ماركس  نــوقــف   
ْ

أن أي 

 
ْ

بــعــد أن عــلــى قــدمــيــه 

 على 
ً
أوقــفــنــاه طــويــال

إذًا  املشكلة  رأســــه، 

التشويه  بإزالة  تتمثل 

بماركس  لحق 
ُ
أ الذي 

سمون 
ُ

ي من  ل 
َ

ِقب من 

كما  ماركس،  أتباع 

يرى (أريك فروم) 

أميركيٌّ   
ٌ

مفكر وهو 

املاركسي،  الصف  خارج  من   
ٌ

كبير

عند  اإلنــســان  «مفهوم  كتابه  فــي 

 
َّ

أن الظاهر  رضا  ويعتقد  ماركس»، 

وسط   ،
ً
فاعال راهنًا  يظل  ماركس 

خصومه،  يثيرها  التي  الضجة  كل 

مسألة  االقتصادي  تحليله  ويبقى 

الرأي  بهذا  ويستند  فيها،  جدال  ال 

 عصرنا الراهن، عصر تطور 
َّ

الى أن

الكثير  يشهد  وتقدمها،  ة 
َّ

الرأسمالي

التي  ــات  ــاه ــج واالت ــروط  ــش ال مــن 

لالقتصاد  نقده  في  ماركس  حددها 

أفكار  بــني  مــن   
َّ

ولــعــل الــســيــاســي، 

 
َّ

أن اليوم  واقع  يؤكدها  التي  ماركس 

اغتراب  تيار  أساس  هو  املال  رأس 

البشر.

ة 
َّ

وال يزال اكتشاف قوانني الرأسمالي

ة املتعوملة املعاصرة.
َّ

في الرأسمالي

كتب  ــًا،  ــام ع  170 ــن  م أكــثــر  قــبــل 

الشيوعي،  البيان  وأنجلز  ماركس 

ة، 
َّ

البرجوازي تخلفه  ما   
َّ

إن فيه:  جاء 

قبرها،  ارو 
ّ
حف هم  شــيء،  كل  قبل 

البروليتاريا  وانتصار  سقوطها   
َّ

إن

ة 
َّ

الرأسمالي  
َّ

أن أمران حتميان، غير 

لكي  قبرها  حفاري  مت 
ّ

عو ة 
َّ

العاملي

ماركس؟،  انتهى  فهل  ة، 
َّ

حي تبقي 

إنما  البات،  بالنفي  الكاتب  يجيب 

في  بالقراءة  جديرًا  ماركس  يجعل 

عصرنا، ليست تنبؤاته (املتفائلة)، 

تــتــردد  ــي  ــت ال تشخيصاته  ــا  ــم إن

أصداؤها حتى اليوم.

الفكري  النظام   
َّ

أن شــك  مــن  مــا 

من  وأصبح  ماركس،  به  طلع  الذي 

من   
ّ

يعد عمل،  وأسلوب  عقيدة  بعده 

تلعب   
ْ

أن لها  ر 
ّ

د
ُ

ق التي  النظم  أكثر 

املجتمع  تطور  في  األثــر  بالغ  دورًا 

اإلنساني، ولكن ماركس بنى مذهبه 

التاسع  القرن  ة 
َّ

رأسمالي ضوء  في 

عشر، ولم يتناول في حينها املسائل 

منها  يتصل  ما  وخاصة  ة، 
َّ

التفصيلي

 يفعل ذلك، 
ْ

بالتطبيق، وما كان له أن

وإال تحول فاندرج في عداد أصحاب 

وكان  املتخيل،  وعالم  اليوتوبيات، 

في  الجدل  ينشب   
ْ

أن الطبيعي  من 

بشأن  وأتباعه  تالمذته  صفوف 

ة التي تنطوي عليها 
َّ

املعاني الحقيقي

ة 
َّ

األممي وكانت  األول،  م 
ّ
املعل تعاليم 

الثانية، الساحة التي شهدت الجدل 

التمسك  عون 
ّ

يد من  وراح  العظيم، 

يرمون  األرثوذوكسية  ة 
َّ

باملاركسي

من يخالفهم االجتهاد في التفسير، 

بــاالنــحــراف تـــارة، وبــاملــروق تــارة 

ثالثة،  ــارة  ت ة 
َّ

وباالنتهازي ــرى،  أخ

ومع هذا ظل الجدل ال يتعدى نطاق 

ة 
َّ

النظري والتعميمات  التجريدات 

البحتة، ومن هنا لم يكن من السهل 

التعرف على مواضع القصور التي ال 

تتكشف إال عند التجربة.

ة، 
َّ

الروسي  1917 أكتوبر  ثورة  وكانت 

في  ة 
َّ

للماركسي ـــى  األول التجربة 

في  ملفهومها  وفقًا  املجتمع  تنظيم 

وحسب  االجتماعي،  التطور  سير 

الثورة  ــذه  ه  
َّ

فــإن لــوكــاش،  جــورج 

توقعات  حسب  تنفجر   
ْ

أن يجب  كان 

ة، 
َّ

الرأسمالي الـــدول  فــي  مــاركــس 

اقتصاديًا،  متخلٍف  بلٍد  في  وليست 

شيئًا  الحدث  هذا  لينني   
ُّ

يعد لذلك 
 

.
َ
استثنائيا

ة، 
َّ

وإثر ذلك تنوعت املدارس الفكري

وتــبــايــنــت فــي اإلطــــار الــنــظــري 

اإليطالي  املفكر  وكان   ،
ّ

ة
َّ

للماركسي

تصدى  مــن  مقدمة  فــي  غرامشي 

جديدة  مفاهيم  بابتكار  لــذلــك، 

جمعت بني صيغ النضال السياسي، 

ة في 
َّ

وتعميق وتطوير الوسائل املعرفي

تحليل النظام الرأسمالي (غرامشي 

في العالم العربي، تحرير بروندينو، 

الطاهر لبيب).

للحرب  التالية  السنوات  وأثـــارت 

القضايا  من  عددًا  الثانية  ة 
َّ

العاملي

ة املتصلة بالفكر املاركسي، 
َّ

الخالفي

وسائل  ة 
َّ

ملكي موضوعة  أولها،   
َّ

ولعل

ة 
َّ

االشتراكي والتطبيقات  اإلنتاج، 

ة 
َّ

وديكتاتوري أوروبا،  بلدان شرق  في 

الى  تحولت  الــتــي  ــة 
َّ

الــبــرولــيــتــاري

ة، 
َّ

ة فرد في الفترة الستاليني
َّ

دكتاتوري

للنظام  ة 
َّ

الدراماتيكي النهاية  ثم 

بالنظام  يعرف  ــا  وم السوفيتي، 

ة.
َّ

االشتراكي في أوروبا الشرقي

ـــن كل  ــــك وبـــالـــرغـــم م ــــع ذل وم

تزال  ال  الظاهر:  يقول  االخفاقات، 

إلهامها  تــواصــل  مــاركــس  أفــكــار 

والــحــركــات  واملــثــقــفــني  للشغيلة 

ة في سائر أنحاء عاملنا.
َّ

االجتماعي

 ،
ً
وفاعال حيًا  ماركس  إرث  ويبقى 

املادي،  فكره  عبر  كارل  حققه  وما 

زعم  لتقويض  ة 
َّ

النقدي األسلحة  هو 

أنها  من  األيديولوجي  الرأسمالي 

الشيء الوحيد القائم. 

ومثيرًا  ــًا  راهــن مــاركــس  ظــل  لقد 

لهذا   
َّ

إن ـــــدوام،  ال عــلــى  لــلــجــدل 

واملواقف  التجارب  واقع  االستنتاج 

ة 
َّ

مقبولي األكثر  هو  ويبدو  العديدة، 

 املبالغة 
َّ

ة، إن
َّ

في املوقف من الراهني

في النبوءات، وهي ظاهرة ال تقتصر 

في  يوقعنا  إنما  وحده،  ماركس  على 

باالستناد  والتفخيم  التعظيم  شرك 

وفي  وهــنــاك،  هنا  من  تبريٍر  إلــى 

االنــزالق  من  الحذر  نفسه  الوقت 

من  والتقليل  التبخيس  مصيدة  الى 

ة 
َّ

املوضوعي  
َّ

أن غير  ة، 
َّ

النظري شأن 

في  ــة 
َّ

املــاركــســي نضع   
ْ

أن تقتضي 

 
ْ

وأن الحقيقي،  الفكري  نصابها 

تاريخيته،  في  النصاب  هــذا  نــزن 

نعود   
ْ

وأن الــســواء،  على  وراهنيته 

 
َّ

أن صحيح  وإنسان،  كمفكٍر  ملاركس 

التي  القوانني  كشف  في  عبقريته 

تتحكم في العالم الرأسمالي القائم 

عامليًا  حدثًا  كانت  االستغالل،  على 

مدويًا، وفي مقدمتها قوانني الصراع 

وهو  القيمة،  وفــائــض  الطبقي، 

اقتصاديي  تصدر  االكتشاف  بهذا 

أو  منهم،  الــبــرجــوازيــني   عــصــره 

ــول الــكــاتــب  ــق االشـــتـــراكـــيـــني.  ي

البريطاني الساخر جورج برناردشو: 

لي،  مذهلة  مفاجأة  ماركس  كــان 

على  اتساعهما  على  عيني  فتح  لقد 

(قصة  والحضارة  التاريخ  حقائق 

حياة ماركس - فرنسيس وين). 

ة 
َّ

التكنولوجي الــثــورة  قدمت  لقد 

االتصال  وسائل  وتقدم  ة، 
َّ

العاملي

إنجازات حاسمة في ميادين البحوث 

املنافسة  ــدان  ــي م ــي  ف والــتــســابــق 

باملفهوم  والتاريخ  األرباح،  وتحقيق 

ــراع  ــص ــرى ال ــج ــي هــو م ــس ــارك امل

من  ل)، 
َ

ومستغ (مستِغل  الطبقي 

كونها  ة 
َّ

الثنائي هذه  قبول  الصعب 

تتحكم باملسار التاريخي في العالم، 

 ما تحقق يعود باألصل إلى العقل 
َّ

إن

في  كمرجٍع  أو  للمعرفة،  كمصدٍر 

واملجتمع،  واإلنــســان  الكون  شــؤون 

مع  ة 
َّ

املاركسي تعارضت  ما  وغالبًا 

هذا النسق املعرفي األوروبي، مثلما 

ة، 
َّ

اختلفت مع تيارات الحداثة الغربي

ة 
َّ

املاركسي تكون   
ْ

أن ينبغي  حني  في 

 
َّ

وريثًا حقيقيًا للحداثة والتغيير، وإن

ة 
َّ

أي تجاهل لهذا يسقط عن املاركسي

املجتمعات  تحتاجه  معرفيًا  وجهًا 

التي تنشد التقدم والنهوض. 

ة، 
َّ

املاركسي ة 
َّ

راهني عن  الحديث   
َّ

إن

أو قدرتها على الحضور املتجدد في 

يقتضي  ة، 
َّ

العاملي ة 
َّ

الفكري الساحة 

جانبًا،  والخياالت  ــالم  األح وضــع 

ة 
َّ

املاركسي  
َّ

بأن واالبتعاد عن االدعاء 

والحلول  الحقيقة،  تمتلك  وحدها 

كل  في  العالم،  ملشكالت  الجاهزة 

زمان ومكان، وبشكل مطلق.

هي  التي  والتمني،  العواطف  لغة   
َّ

إن

انعكاس غير صادق للواقع، هي لغة 

زائفة.

يفهم  الــجــديــد  الــنــقــدي  ــي  ــوع وال

مرجعيات  كــإحــدى  املــاركــســيــة 

ة 
َّ

االجتماعي املــيــاديــن  فــي  الفكر 

كنظاٍم  ة، 
َّ

والسياسي ة 
َّ

واالقتصادي

إذ  التغيير،  نحو  ــه 
ّ

مــوج معرفي 

فالقانون  الــتــاريــخ،  فــي  ة 
َّ

حتمي ال 

التاريخي ليس اتجاهًا ثابتًا، إنما هو 

 احتماليٌّ في واقٍع واسٍع وغني 
ٌ

اتجاه

باملمكنات.

ومهما يكن من أمر فالكاتب الظاهر 

من  زوايا  على  كاشفة   
ً

أضــواء ألقى 

املاركسية يغشاها الظل.

هل  أخرى:  بصيغة  السؤال  ونشاركه 

تصلح املاركسية لهذا العصر؟.

2021

2011

بأنه  ة 
َّ

السويدي ة 
َّ

األكاديمي وصفته 

العشرين  القرن  شعراء  أعظم 

عندما صدح صوته ليظهر ظروف 

والتعقد،  الصراع  الشديد  العالم 

الصادر  املعتقل)  (العقل  كتابه 

ترجمة  الجمل  دار  عــن  حديثًا 

احتجاجيٌّ   
ٌ

بيان  ، مرعي  عبير 

ة 
َّ

الستاليني التأطيرات  بالضد من 

التي هيمنت على مجتمعات شرق 

أوروبا.

الفن  ميووش  تشيسواف  يدمج 

ويصف  ــة 
َّ

الــثــقــافــي بــاملــقــدمــات 

ة 
َّ

الشرقي ــا  أوروب بلدان  حال  فيه 

للمجتمعات  تهديدًا  مثلت  بكونها 

على  ــا  ــه ــدرات ق ضــعــف  بــســبــب 

ة 
َّ

والروحي املادية  متطلبات  تلبية 

للحياة  معنى  ال  لعبة  في  للناس 

النفوذ  وبسط  قمع  تحت   فيها، 

الشمولي.

الكتاب  هــذا  فــي  مــيــووش  قــدم 

السياسي  للوضع  صارخًا  نقدًا 

قراءة  قدم  كما  لبالده،  والثقافي 

صور  فــي  اإلنــســان  ة 
َّ

سيكولوجي

ومفاهيم مختلفة.

(العقل املعتقل) قد يكون من أول 

ميكانيزمات  عالجت  التي  الكتب 

استخدمتها  ــي  ــت ال االســـتـــالب 

دور  يــعــالــج  كــمــا  ــة، 
َّ

ــي ــوع ــي ــش ال

ظل  في  تحديدًا  البولندي  املثقف 

املجتمعات الشمولية.

(اإلنسان  ذلــك:  تم  كيف  يشرح 

للمرء  يمكن   
ٌ

كائن وهو  جدًا   
ٌ

طيع

فيه  يجد  يوم  يأتي   
ْ

أن يتخيل   
ْ

أن

مواطنًا محترمًا نفسه يزحف على 

أطرافه األربعة وهو يلبس متباهيًا 

كعالمة  امللون  الريش  من   
ً
ذيــال

 على مطابقته النظام الذي يعيش

فيه).

عن  ميووش  تشيسواف  يتحدث 

التي  ة 
َّ

التاريخي األحـــداث  لعنة 

املؤملة  األحـــداث  وعــن  عايشها، 

باعتقاده  كانت  والتي  وارســو  في 

أوروبــا كل  في  معذبة  بقعة   أكثر 

املروعة.

ــاق االجــتــمــاعــي  ــي ــس ــن ال ــم ض

عاش  الذي  والثقافي  والسياسي 

ــه، عــبــر كــشــف الــتــنــاقــض  ــي ف

ــادم األفــكــار  ــص ــي الــفــكــر وت ف

املتناقضة.

النظام  خارج  تصوراته  ويرسم 

القانوني السائد، حيث الصراع 

القلق  مبينًا  للمثقف،  الداخلي 

الثقافي وكيف يتصرف املثقف 

أقفاص  الحياة في  يكابد  وهو 

االعتقال الذهني.

ـــال الــتــذكــر  ـــع ــش كــتــاب (أف ــاق ــن ي

الرواية  في  النسيان  وإستراتيجيات 

ريكور  بول  أفكار  عبر  رؤى  العراقية: 

ــدت)  آرن وحنة  هابرماس  ويــورغــن 

ــان الــربــيــعــي،  ــرم ـــا ف ــلــدكــتــورة رن ل

للدراسات  نينوى  دار  عــن  الــصــادر 

باملاضي،  االبتالء  ة 
َّ

إشكالي والنشر، 

في  للحياة  ــة 
َّ

ــي ــاس ــك االرت والـــرؤيـــة 

ــول الــى ــح ــــذي ت ــخ ال ــاري ــت ـــرق ال  ش

لعنة.

املتنوعة  املجتمعات  تفكك  ظــل  فــي 

بفعل  الــهــويــات،  صــــراع  ــج  ــي ــأج وت

السلطويات املنظم.

املاضي  تحول  ة 
َّ

كيفي الناقدة  وتدرس 

وبصورة  ممأسسة،  ة 
َّ

رسمي ذاكرة  إلى 

بعينه دون  أكثر دقة كيف تحول ماٍض 

ة 
َّ

وسياسي ة 
َّ

اجتماعي ذاكرة  إلى  غيره 

أو  مختلفة  جماعات  على  مفروضة 

منها  لكل  ة 
َّ

ثقافي ة 
َّ

تعددي ذي  مجتمع 

وهنا  الخاصة،  وذاكرتها  ماضيها 

ممنهج  فعل  عبر  ذلــك  رصــد  يمكن 

ة 
َّ

ثقافي مؤسسات  به  تقوم  ومقصود 

ممثلة  منظمة  ــة 
َّ

وســيــاســي ــة 
َّ

وفــكــري

مجموعة  بوصفها  السلطة  بمنظومة 

جعله  إلــى  تسعى  فوكو  بمفهوم  قــوى 

رديفًا  تعمل  موحدة  ة 
َّ

رسمي ذاكــرة 

لخطابها السياسي ومعينًا على اإلقناع 

به.

التذكر  ة 
َّ

إشكالي مقاربة  يقدم  الكتاب 

باستعارة آليات بول ريكور مع الذاكرة 

دافــيــس  إريـــك  ــــراءة  ق عــلــى  عطفًا 

توظيف  في  ة 
َّ

العراقي السلطة  ألساليب 

الـــذاكـــرة ومــفــاهــيــم (االعـــتـــراف) 

عند  و(الصفح)  هونيث،  اكسل  عند 

و(الهجنة  ارنــدت،  وحنة  دريدا  جاك 

الثقافية) لدى إدوارد سعيد.

ة تحفل 
َّ

ة بصفة عام
َّ

فالنصوص الروائي

ة التي تعمل على إدامة فعل 
َّ

بهذه الثنائي

أحداث  استعراض  خالل  من  السرد، 

وقوعها  (املــؤلــف)  الـــراوي  يفترض 

لسان  على  يسردها  ثم  ومن  قبل،  من 

شخصيات رواياته.

الــذاكــرة  تشكل   
َّ

أن الــنــاقــدة  وتـــرى 

بني  متوسطان  مستويان  والنسيان 

 
ٌ

الزمان وبني السرد. فقد تعمد جماعة

ة 
َّ

التفسيري النماذج  في  يظهر  كما  ما 

للدراسة  التي تخضع  ة 
َّ

العراقي للرواية 

إلى احتكار هذه الذاكرة ووضعها تحت 

هذا  يحدث  الخاصة.  ملكيتها  نفوذ 

من  مجموعة  من  ما  أمة  تتألف  حني 

الجماعات.

رحلة  عن  مشهدا  ورســم 

ــل  الــفــكــر الــرشــدي داخ

العالم األوروبي. 

رشد  (ابــن  كتاب  يحاول 

ــاب  ــب ــم أس ــه ــق) ف ــل ــق امل

به  واجــه  الــذي  التحدي 

الغرب املسيحي أطروحات 

والتي  العقل  عن  رشد  ابن 

العقل مفارق   
َّ

أن أعد فيها 

بالنسبة  وواحــد  لألفراد 

لكل الجنس البشري.

للعقل  التصور  هذا   
َّ

إن إذ 

ــي  ــرب ــغ ــر ال ــك ــف ــل ال ــغ ش

الوسيط.

ــــــادر عــن  ـــاب ص ـــت ـــك ال

ــاب  ــت ــك مـــنـــشـــورات (ال

ــث  ــاح ــب ــل الــــجــــديــــد) ل

باتيست  جــان  الفرنسي 

جــورج  بترجمة  بــرونــيــه 

زيناتي.

تقوم فلسفة ابن رشد، على 

باتيست  جون  يرى  ما  حد 

للكوجيتو  نقيضًا  برينيه، 

وهــدمــًا ألســاســاتــه، قبل 

ديــكــارت  عــنــه  يعلن   
ْ

أن

السابع  القرن  بداية  في 

ذاك  ــــــورة  وص عـــشـــر، 

رشد  ابــن   
َّ

أن هي  الهدم 

عن  حديثه  في  ذهــب  قد 

ــه 
َّ
ــول إن ــق الــعــقــل إلـــى ال

عن  خارجة  ة 
َّ

ذاتي حقيقة 
 

اإلنسان.

وفوقهم  أجساد،  فالبشر 

ــد  ــواح ــل ال ــق ــع ــد ال ــوج ي

ــرح ذلــك  ــش األوحـــــد، وي

خارجيًا   
ً
عقال هناك   

َّ
بأن

ه 
َّ
أن وفيه  باإلنسان  يفكر 

اإلنسان  تمثالت  يستخدم 

عن العالم وتجاربه كجسٍر 

به  الــذي  املنطق  لتحرير 

يكون اإلنسان إنسانًا.

ابن  إلــى  بالنسبة  العقل 

يخلق  لــم  أزلــــي،  ـــد  رش

موجود  هــو  ــان  ــس اإلن مــع 

خارجه، وبالتالي ال يدخل 

الكائن  تعريف  في  العقل 

اإلنــســان   
َّ

إن ــري،  ــش ــب ال

تكوين منفصل عن العقل، 

هو  متخيل  كائن  هــو  أي 

للعقل،  خادمة  لصور  حاٍو 

ليس  فاإلنسان  ثــم  ــن  وم

 في العقل، وإنما هو 
ً
فاعال

موضوع له.

ــــــــــارت هــــذه   وقـــــــد أث

ــــات مــفــكــري  ــــروح األط

ــــرب وأخـــافـــتـــهـــم  ــــغ ال

تسبب   
ْ

أن إمـــكـــان  مـــن 

في  ــــزازًا  ــــت اه ــاس  ــن ــل ل

 ثــقــتــهــم بـــأفـــكـــارهـــم

ة.
َّ

 اإليماني
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وقــال القاضي زياد فاضــل خطيب إن 

ع العراقــي وضع قاعــدة عامة 
ّ

”املشــر

على القاضــي مراعاتها وهي ما نصت 

عليه املادة (152) في القانون العراقي 

من قانون أصــول املحاكمات الجزائية 

(يجب ان تكون جلسات املحاكمة علنية 

ما لــم تقرر املحكمــة أن تكــون كلها او 

بعضها سرية). 

وأضــاف خطيــب ”كمــا نــص دســتور 

جمهورية العراق لســنة 2005 في املادة 

(19/ سابعًا) على أن (جلسات املحاكم 

علنيــة اال اذا قــررت املحكمــة جعلهــا 

سرية)“.

وبني القاضي أن ”علة املشــرع في جعل 

جلســات املحاكمات علنية هي لكســب 

ثقــة الجمهــور فــي القضــاء وضمــان 

املحاكمــة العادلــة وتثقيــف الجمهــور 

وردعهم عن ارتــكاب الجريمة، بعد أن 

يشاهدوا املحاكم ويتعرفوا على العقوبة 

التي يجري اصدارهــا بحق املتهم بعد 

املحاكمة“، مشــيرًا الــى ”وجود حاالت 

تقرر فيهــا املحكمة اجــراء املحاكمات 

بقــرار  ذلــك  ويكــون  ســرية  بصــورة 

منهــا فــي حــاالت معينــة كاضطراب 

االمــن العــام او التأثيــر فــي أطــراف 

الدعوى من الجمهــور او رغبة املحكمة 

العامــة،  اآلداب  علــى  املحافظــة  فــي 

وان ذلــك ال يعنــي منــع الخصــوم في 

 الدعوى الجزائية من حضور جلســات 

املحاكمة ”. 

وفي ما يتعلق بجلسات محاكمات املتهم 

ان ”دســتور  الحــدث أوضــح خطيــب 

جمهوريــة العراق لســنة 2005 نص في 

املادة (19/ ســابعًا) على أن (جلســات 

املحاكم علنيــة اال اذا قــررت املحكمة 

جعلهــا ســرية)، وذلــك تماشــيا مــع 

السياسة الحديثة التي تدعو لذلك من 

أجل توخي االثر النفسي الذي يتعرض 

له الحدث من خالل تطلــع الناس اليه 

وانه لم يألف جو اإلجراءات الرســمية 

وقــد ينتابــه الشــعور بالغــرور والزهو 

عندما يجد نفسه موضع اهتمام الناس 

الذيــن يتوافــدون الــى قاعــة املحكمة 

او محل عنايــة الصحافــة، كما أن من 

ـــ اي جعل املحاكمة   شــأن هذا اإلجراءـ 

ســريةـ أن يــؤدي الــى املحافظــة على 

سمعة الحدث وعدم التشهير به“. 

وتابــع القاضي ”عنــد محاكمة الحدث 

ينبغي أن يســود املحكمة جو من الهدوء 

بعيدا عــن املظاهر الشــكلية املتعارف 

كوضــع  العــادي  القضــاء  فــي  عليهــا 

الحــدث فــي قفــص االتهــام وارتــداء 

القاضي الثوب او الكسوة الخاصة عند 

املحاكمة، ألن من شأن هذه اإلجراءات 

الحــدث  نفســية  فــي  الرهبــة  إثــارة 

وهذا مــا يتعــارض مع أهــداف قانون 

الرعايــة، الــذي يســعى الــى معالجــة 

الحــدث الجانــح وتكييفــه اجتماعيــا 

األخالقيــة  والقواعــد  للقيــم   وفقــا 

للمجتمع“.

األحــداث  رعايــة  ”قانــون  أن  وأكمــل 

حدد األشــخاص املســموح لهم حضور 

جلســات املحاكمــة ووفقا لنــص املادة 

(58) فــإن األشــخاص الذين يســمح 

لهم حضور جلســات محاكمة الحدث، 

علــى الرغم مــن كونها ســرية هم ولي 

الحــدث أو أحــد أقاربــه إن وجــد ومن 

ترتئي املحكمــة حضورهم من املعنيني 

بشــؤون األحــداث وقــد حــددت املادة 

املذكــور  القانــون  مــن  خامســًا)   /3)

أي  أو  واألم  األب  هــو  بأنــه  الولــي 

 اليــه صغيــرا او حدثا او 
َّ

شــخص ضم

 عهد اليــه بتربيــة أحدهما بقــرار من 

املحكمة. 

وعلــى الرغــم مــن أن قانــون رعايــة 

األحــداث نص علــى ســرية املحاكمة، 

اال أنــه جاء بأحــكام أخرى فــي مجال 

الســرية ومن هــذه األحــكام ما نصت 

عليه املــادة (63) منــه ( اوال / ال يجوز 

أن يعلن عن اســم الحــدث او عنوانه او 

اســم مدرســته او تصويره او أي شــيء 

يؤدي الى معرفة هويته).

صفحــــــــة تصدر عــــــــن املركز االعالمــــــــي ملجلس القضــــــــاء االعلى 
تعنى بنشر التقارير والقصص واملقاالت القضائية 

iraqinfocenter@yahoo.com
hjc.idep2013@gmail.com

البريد االلكتروني

املوقع الرسمي:
www.hjc.iq

الفصل االول/ العقوبات األصلية

نصت املــادة 85 من قانــون العقوبات 

العراقي رقم 111 لسنة 1969:

العقوبات األصلية هي:

1 – اإلعــدام. 2 – الســجن املؤبــد. 3 – 

الســجن املؤقت. 4 – الحبس الشديد. 

5 – الحبــس البســيط. 9 – الغرامــة. 

الفتيــان  مدرســة  فــي  الحجــز   –  7

 الجانحــني. 8 – الحجــز في مدرســة 

إصالحية.

نصت املــادة 86 من قانــون العقوبات 

العراقي رقم 111 لسنة 1969:

عقوبة إالعدام هي شنق املحكوم عليه 

حتى املوت.

بينمــا نصــت املــادة 87 مــن قانــون 

العقوبــات العراقــي رقــم 111 لســنة 

:1969

الســجن هو إيــداع املحكــوم عليه في 

إحدى املنشــآت العقابيــة املخصصة 

قانونًا لهذا الغرض ملدة عشرين سنة 

إن كان مؤبدا واملدد املبينة في الحكم 

إن كان مؤقتا. 

ومدة الســجن املؤقت أكثر من خمس 

ســنوات إلى خمس عشــرة سنة ما لم 

ينص القانون على خالف ذلك. 

العقوبــات  مــدد  مجمــوع  يزيــد  وال 

الســالبة للحرية على خمس وعشرين 

ســنة فــي جميــع األحــوال وإذا أطلق 

 ذلك سجنًا 
ّ

القانون لفظ السجن، عد

مؤقتًا. 

بالســجن  عليــه  املحكــوم  ويكلــف 

األعمــال  بــأداء  املؤقــت  أو  املؤبــد 

املنشــآت  قانــون  فــي   املقــررة 

العقابية.

قانــون  مــن   88 املــادة   نصــت 

العقوبــات العراقــي رقــم 111 لســنة 

:1969

الحبس الشــديد هــو إيــداع املحكوم 

عليــه فــي إحــدى املنشــآت العقابية 

املخصصة قانونا لهــذا الغرض املدة 

املقررة في الحكم.

وال تقــل مدتــه عــن ثالثــة شــهور وال 

تزيد على خمس ســنوات ما لم ينص 

القانون على خالف ذلك.

وعلــى املحكمــة أن تحكــم بالحبــس 

الشــديد كلمــا كانــت مــدة الحبــس 

املحكوم بها أكثر من سنة. 

ويكلف املحكوم عليه بالحبس الشديد 

بــأداء األعمــال املقــررة قانونــًا فــي 

املنشآت العقابية.

نصت املــادة 89 من قانــون العقوبات 

العراقي رقم 111 لسنة 1969:

الحبــس البســيط هو إيــداع املحكوم 

عليــه فــي إحــدى املنشــآت العقابية 

املخصصة قانونًا لهــذا الغرض املدة 

املقررة في الحكم.

وال تقل مدته عن أربع وعشرين ساعة 

وال تزيد على ســنة واحدة ما لم ينص 

القانون على خالف ذلك.

بالحبــس  عليــه  املحكــوم  يكلــف  وال 

البسيط  بأداء عمل ما.

نصــت املادة 90 من قانــون العقوبات 

العراقــي رقــم 111 لســنة 1969: تبدأ 

مــدة العقوبــة املقيــدة للحريــة مــن 

اليوم الذي أودع فيه املحكوم الســجن 

تنفيــذا للعقوبــة املحكــوم بهــا عليه، 

علــى أن تنزل مــن مدتها املــدة التي 

 قضاها فــي التوقيــف عــن الجريمة 

املحكوم بها.

نصت املــادة 91 من قانــون العقوبات 

العراقي رقم 111 لسنة 1969:

عقوبــة الغرامــة هــي إلــزام املحكوم 

عليــه بأن يدفــع إلى الخزينــة العامة 

وتراعــي  الحكــم  فــي  املعــني  املبلــغ 

املحكمــة فــي تقديــر الغرامــة حالــة 

املحكوم عليــه املالية واالجتماعية وما 

أفاده من الجريمة أو كان يتوقع إفادته 

 منها وظــروف الجريمة وحالة املجني 

عليه.

وال يقــل مبلغ الغرامة عن نصف دينار 

وال يزيــد على خمســمئة دينــار ما لم 

ينص القانون على خالف ذلك.

 نصت املادة 92 من قانون العقوبات 

العراقي رقم 111 لسنة 1969:

عــدة  علــى  بالغرامــة  حكــم  إذا   –  1

متهمــني بحكم واحــد لجريمة واحدة 

شــركاء،  أم  فاعلــني  كانــوا  ســواء 

فالغرامة يحكم بها على كل منهم على 

انفراد فيما عدا الغرامة النسبية.

بهــا  يحكــم  النســبية  الغرامــة   –  2

باإلضافة إلى العقوبة األصلية بنسبة 

تتفــق مع الضرر الناتــج عن الجريمة 

أو املصلحــة التــي حققهــا أو أرادهــا 

الجانــي مــن الجريمــة ويحكــم بهــا 

علــى املتهمني في جريمــة واحدة على 

وجــه التضامــن ســواء كانــوا فاعلني 

 أم شــركاء ما لــم ينــص القانون على 

خالف ذلك.

نصت املــادة 93 من قانــون العقوبات 

العراقي رقم 111 لسنة 1969:

1 – إذا حكــم علــى مجــرم بالغرامــة 

ســواء أكانــت مــع الحبــس أم بدونــه 

فللمحكمة أن تقضي بحبسه عند عدم 

دفعه الغرامــة مدة معينة ال تزيد على 

نصف الحد األقصــى املقرر للجريمة 

بالحبــس  عليهــا  معاقبــا  كانــت   إذا 

والغرامة. 

معاقبــًا  الجريمــة  كانــت  وإذا   –  2

عليهــا بالغرامــة فقــط، فتكــون مدة 

الحبس الــذي تقضي بــه املحكمة في 

حالة عــدم دفع الغرامــة يومًا عن كل 

خمســني ألف دينــار علــى أن ال تزيد 

 مدة الحبــس في جميع األحــوال على 

ستة أشهر.

نصت املــادة 94 من قانــون العقوبات 

العراقي رقم 111 لسنة 1969:

الحجز في مدرسة الفتيان الجانحني: 

- هو إيــداع الفتى مدرســة مخصصة 

لتدريبــه وتأهيلــه املــدة املقــررة في 

الحكم.

الحجــز فــي املدرســة اإلصالحيــة: - 

هو إيــداع الصبي مدرســة مخصصة 

املقــررة  املــدة  وتأهيلــه   لتدريبــه 

في الحكم.

 في أن مهنة الطــب مهنة إنســانية وأخالقية وعلمية, 
َّ

ال شــك

وهي مهنة قديمة قدم اإلنســان، وهذه املهنة تشــترط في من 

يمارســها تقاليــد ومواصفات توجــب عليه أن يخــدم الناس 

في جميع الظروف واألحوال، وأن يكون الطبيب قدوة حســنة 

في ســلوكه ومعاملته مســتقيما في عمله، مستهدفا املحافظة 

علــى أرواح الناس وأعراضهــم، متحليا بالرحمــة وأن يبذل 

قصــارى جهــده لخدمــة املرضــى، غيــر أن اإلنســان هو في 

النهاية إنســان وكل إنســان لــه نزواتــه وســلبياته، ومن هنا 

 ممكــن أن ينزلق الطبيب في ســلوكه الذي ال يتفق مع صحيح 

القانون.

 أن يثبت أنه 
َّ

 وحتــى تقوم املســؤولية الجزائيــة للجاني ال بــد

ارتكب خطأ ألن الخطأ هو سبب قيام املسؤولية الجزائية واذا 

انعدم فال يســأل الفاعل عن الفعل والخطــأ، الذي هو الفعل 

املخالــف للقانــون، الذي فيه يقــوم الجاني بمخالفــة ما أمر 

به املشــرع او ما نهى عنه، هو أما يكــون عمديا او غير عمدي  

ويتحقق األول عندما يريد الفاعل  الفعل والنتيجة؛ أي يتوافر 

لديه القصد الجرمي في ارتكاب الفعل الذي جرمه القانون، 

كأن يتعمــد الجاني ازهاق روح إنســان على قيــد الحياة كأن 

 له الســم في الطعام أو يكون الخطأ غير عمدي ويتحقق 
َّ

يدس

ذلــك عندمــا يريــد الفعــل فقــط، دون ان يقصــد النتيجة، 

ومثــال على ذلك جرائم القتل الخطــأ كأن يقوم أحد األطباء 

 بإجــراء إحدى العمليــات الجراحية ألحد املرضى فيتســبب 

بموته.

 واألصل أن اإلنســان ال يســاءل جنائيًا عمــا يمكن أن يصيب 

الغير من فعل، وذلك اســتنادًا إلى قاعدة شــخصية العقوبة، 

حيث ال يجــوز أن يعاقب إنســان إال على ما اقترفه شــخصيًا 

ســاءل جزائيًا عن 
ُ

مــن الجرائــم، لذلــك فــإن الطبيــب ال ي

فعــل يقــوم بــه طبيــب آخــر أو مســاعدة أو ممــرض ضمن 

الفريــق الطبــي، فــاذا كان الخطــأ وقــع مــن املســاعد أو 

املمــرض وحــده بــدون أي تدخــل مــن الطبيب، فــال تترتب 

ثمــة مســؤولية جنائية عليــه، واذا وقــع مــن كل منهما خطأ 

 عن 
ً
فــي دائــرة اختصاصــه فــإن كل منهمــا يكــون مســؤوال

 

النتيجة.

 عندمــا يترك للمريض 
ً
وتطبيقــًا لذلك يعد الطبيب مســؤوال

أن يقــوم بعمل هو من صميــم اختصاصــه أو دون ان يراقب 

تمامــًا كل مــا يأمــر بإجرائه من ذلك بواســطة مســاعديه، 

وعلــى ذلك يســاءل الطبيب الــذي يهمل التأكد مــن مطابقة 

تركيــب الدواء لألصول املقررة، واذا كان هذا الدواء ســامًا، 

وقــد تــرك تحضيــره للممرضة فترتــب على ذلــك خطأ في 

التحضيــر ان توفــى املريــض، ويــراد باملســؤولية الجنائيــة 

هنــا مخالفة واجــب قانوني تتكفلــه قوانــني العقوبات بنص 

خــاص، وال شــك أن قانــون العقوبــات العراقــي رقــم 111 

لســنة 1969 اعتبــر عمــل الطبيــب وإن كان ماســًا بالجســم 

البشــري ســببا من أســباب اإلباحة إال انه أوجب في حالة ما 

 إذا ســلك الطبيــب خطًا طبيًا فيســأل عنه وجزائيا وحســب 

ظروف القضية.

 

استخبر أحد مراكز الشرطة 

بوجود حادث قتل في األحياء 

الواقعــة فــي مدينــة الكوت، 

وتبني صحة اإلخبار بتعرض 

امرأة لخنق بشــدة خارجية 

حــول عنقهــا ممــا أدى إلــى 

وعنــد  الحيــاة.   مفارقتهــا 

تدوين أقــوال املدعية بالحق 

املجنــي  والــدة  الشــخصي 

ابنتهــا  بــان  أفــادت  عليهــا 

املجنــي عليهــا قــد تعرضت 

للقتــل على يــد زوجها وأن ال 

شــهادة عيانيــة لديهــا على 

الحــادث كــون ابنتهــا كانت 

تســكن مع زوجهــا املتهم في 

 دار مســتقلة وطلبت الشكوى 

ضده.

أوراق القضية بينت أنه عند تدوين أقوال الشاهد شقيق 

املجني عليهــا أمام قاضي التحقيق أفاد بان ”شــقيقته 

املجنــي عليها كانت في دار أهلهــا قبل الحادث  وعادت 

إلــى دار الزوجيــة، اي أن هناك خالفات ســابقة، وفي 

عصر اليوم نفســه ذهــب إلى دارهــا لالطمئنان عليها 

فشاهد الباب الرئيس للدار مفتوحة وعند دخوله شاهد 

باب املدخل (الكلدور) مقفال بواســطة سلسلة حديدية 

وســمع صوت طفل يبكي داخل الــدار لوحده، فعثر على 

الطفلة (رحمة) ابنة املجنــى عليها ولم يكن زوجها وال 

املجني عليها في الــدار وال طفلهم اآلخر (ملك) معها، 

 
َّ

وعندهــا أخذ الطفلة وأخبر ذويــه بالحادث وبعدها تم

العثور على جثــة املجني عليها داخــل دار الزوجية وفي 

مطبخ الــدار مفارقة الحياة مع مشــاهدة آثار حز على 

رقبتها وتم نقلها إلى املستشفى وتنظيم شهادة وفاة لها. 

اعترافات الزوج الجاني

عند إجراء التحقيق مع وتدوين أقوال املتهم أمام قاضي 

التحقيــق أفاد بأنــه وبتاريخ الحادث وأثنــاء تواجده مع 

زوجتــه املجنــي عليها فــي دار الزوجية شــاهدها وهي 

تتحدث بواسطة جهاز موبايل واستوضح منها عن هوية 

املتصل، وهو حســب إفادته ليس بوعيه وتنتابه شــكوك 

فــي كل ما حوله لذا وعند تبادل الحديث قام على الفور 

بضربها بيده على وجهها، ومن ثم قام بخنقها بواسطة 

سلســلة بيده لعدة دقائق بالضغط على رقبتها وعندها 

فارقت الحياة وسقطت أرضا.

ويواصــل اعترافاته انه أثناء ذلــك كان أوالده األطفال 

كل مــن (رحمة وملك) نائمني وبعدها قام بأخذ الطفل 

ملــك الذي كان عمره ثالث ســنوات إلى دار أهله وترك 

الطفلة رحمة داخل الــدار كونها نائمة. وأفاد املتهم في 

اعترافــه وبمحاولة منه لإلفالت مــن العقاب بأنه كان 

يتناول نوعا من املخدرات ”کرســتال“ وال يعرف سبب 

قتله للمجني عليها زوجته. 

اطلعــت املحكمة على محضر الكشــف على جثة املجني 

عليها واملتضمن بأن سبب الوفاة وهو (توقف الفعاليات 

الحيويــة الناتــج عــن االختنــاق بآليــة الخنــق) وعلى 

التقريــر الطبــي الصادر عــن اللجنة الطبية النفســية 

العدلية الخاص باملتهــم واملتضمن بأنه لم يكن مصابا 

بأي مــرض عقلي وانــه يقدر مســؤولية أفعالــه تقديرا 

کامال وقت وقوع الحادث ويستطيع املثول والدفاع عن 

نفسه أمام املحكمة“.

من جانبهــا، حكمت املحكمــة على املــدان قاتل زوجته 

الضحية بالســجن املؤبد مع االحتفــاظ للمدعية بالحق 

الشــخصي والدتهــا بحــق املطالبــة بالتعويــض أمــام 

املحاكم املدنية، بعد اكتســاب الحكــم الدرجة القطعية 

واتالف (سلســلة) ذات حلقــات صغيرة وفــي نهايتها 

الحبــل املبروم مع (أمبولة عدد 2) من دم املجني عليها  

وأمبولة عدد (1) من عينة أظافرها.
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مفرغة  حلقات  في  العراقيني،  نحن  ندور،  ما  أكثر  ما 

نى واملراد.  
ُ
ربما ال نبلغ بعدها امل

املعلن  التفاصيل،  في  ويخوض  يتهادى  حوارنا  كان 

منها واملخفي.. املذيع الرائع كارناس علي وأنا، وفجأة 

سألني: نتحدث عن عالمات فارقة للعنوان أو املضمون 

بني  جرى  الذي  فما  اإلعالمي،  العمل  في  اإلثــارة  أو 

أزمة  يتسبب في  وكاد  وبينك  بابا  الخالد عمو  الراحل 

لم يكن الشيخ في حاجة إليها وهو في خريف العمر؟.  

والتلقائية  والطيبة  البساطة  تلك  إلى  السؤال  أعادني 

سترى  كنت  الذي  الكبير  مدربنا  بها  ى 
ّ
يتحل كان  التي 

بالنفس  االعتداد  من  والكثير  واالنغالق  التزمت  فيه 

املعطيات  لكن  رسميا،  منحى  معه  العالقة  تتخذ  حني 

ستنقلب فور أن تتسلل إلى قلبه ويجد في نفسه القبول 

لك.  

بعد التغيير السياسي الذي حصل في العراق قبل تسع 

أجري  لكي  بابا  عمو  املرحوم  إلى  ذهبت  سنة،  عشرة 

املنعطف  ذلك  في  تلفزيونيا..  حوارا  معه 

تطلعات  عن  يتحدث  الكل  كان  الزمني، 

التغيير  بعد  ما  عــراق  أو  التغيير  بعد  ما 

يمكن  جديد  عراق  على  املعقودة  واآلمال 

الحرية  هــواء  العراقيون  فيه  يتنفس  أن 

الطبيعي  الــوضــع  واســتــعــادة  والــتــقــدم 

وإذا  بابا  بعمو  الحماسة   
ْ

ت
ّ

اشتد للحياة.. 

إنذار:  القول من دون سابق  إلى  به يذهب 

سؤالي  فكان  رئيس)..  نفسي  أرشح  (راح 

فقلت:  ال..  قال:  القدم؟  كرة  التحاد  رئيسًا 

رئيسًا للجنة األوملبية العراقية؟ فقال: ال.. 

(رئيس  قال:  ملــاذا؟  رئيسا  سؤالي:  وكان 

لجمهورية العراق).  

لهذا  دمت 
ُ

ص وقــد   ،2003 عــام  الحديث  هــذا  كــان 

فلربما  املدربني،  شيخ  أراجع  أن  عليَّ  فكان  التصريح، 

 عليَّ بلهجته 
َّ
ستفهما: نعم؟ فرد

ُ
خانته الكلمات، فقلت م

جمهورية..  كرئيس  (أرشح  بالقول:  اللذيذة  طة 
ّ

بس
ُ
امل

من  أرشح..  ما  ليش  يحبوني  كلهم  العراقيني  آني  إذا 

نص  راح  له؟  شيريد  العراقي  الشعب  أرشــح،  حقي 

يكونون كلهم  النفط أصرفها عليهم.. زين! راح  فلوس 

ينطوني  هــاااا..  مستشار..  چم  لي  أجيب  رايديني.. 

أهمية  وأنطي  للبلد..  رها 
ّ

أعم البلد..  وأديــر  أفكار.. 

للكرة).  

تدهور  من  بلغه  وما  البلد  ألمر  أنظر  وحني  الحقيقة 

 ما ذهب إليه عمو بابا! 
ُ

ق
ّ

ونحن اآلن في عام 2022، أصد

 التعامل معه 
ّ

فحتى النصف من عائدات النفط إذا تم

العراقي  الشعب  سيكفي  كان  وأمانة،  وعدالة  بنزاهة 

ألن يعيش في رخاء، لقد كان الرجل بعيد النظر، لكنه 

ى عن هذا التصريح.. 
ّ
في ما بعد ولضغوط سياسية تخل

 سببت لي اإلحراج 
َ

الغريب أنه اتصل بي وقال لي: أنت

وأنا لم أعلم أن هذا الكالم سوف يذهب بنا إلى هذا 

له:  فقلت  شأني!  وليس  السياسيني  شأن  هذا  املنحى. 

ل صوتًا وصورة.. 
َّ

سج
ُ

لكن، يا أبا سامي، هذا حديث م

فقال: أرجوك أخرجني من هذا األمر.. وبعد مضي فترة 

م السياسيون أن عمو بابا 
َّ

ليست بكثيرة هدأ األمر وتفه

بريء من السياسة وأحابيلها، وأنه لن يزايدهم في ما 

يتقاتلون عليه، في يوم من األيام!.  

حقق فريق كربالء فوزا صعبا وثمينا على ضيفه سامراء بهدف وحيد من دون مقابل في 

الثانية  املرحلة  من  عشرة  الثامنة  الجولة  لحساب  أمس  عصر  بينهما  أقيم  الذي  اللقاء 

لدوري الدرجة األولى املؤهل ملمتاز الكرة. وبهذا الفوز وصل رصيد كربالء إلى 37 نقطة 

متقدما بفارق نقطتني على البيشمركة الذي تغلب بدوره على بابل بهدفني من دون مقابل.

أمام  األربعاء  اليوم  عصر  صعبا  اختبارا  الثالث  الترتيب  صاحب  الناصرية  ويخوض 

الجنسية في ملعب التاجي.

وقــع فريــق الــزوراء فــي فــخ التعــادل 

السلبي مع ضيفه سامراء متذيل جدول 

وكاع  املهاجــم  عــزز  بينمــا  الترتيــب، 

رمضــان وصافــة الطلبة لــدوري الكرة 

املمتــاز بعــد أن قــاد األنيق إلــى تحقيق 

الفوز على الكهرباء بهدف دون رد حمل 

إمضــاء الالعــب الصاعد فــي الدقيقة 

قيمت املباراة أمس الثالثاء في 
ُ
(60)، وأ

ملعــب التاجي ضمن منافســات الجولة 

الرابعة والعشرين.

ورفــع األنيق رصيده إلــى النقطة (49) 

فــي املركــز الثاني، بينمــا تجمد رصيد 

الكهرباء عند النقطة (29).

وفــي لقاء آخــر حقق النفط فــوزًا ثمينًا 

على أمانة بغداد بعد أن سجل له الالعب 

علــي رحيم هدفًا حاســمًا فــي الدقيقة 

(90)، واصبــح في رصيــد النفط (39 

نقطة)، في حني يمتلك أمانة بغداد (24 

نقطة).

اليــوم  تســتكمل  متصــل  ســياق  وفــي 

 5 بإقامــة  الـــ24  الجولــة  منافســات 

مباريات، أبرزها مواجهة زاخو وضيفه 

الشرطة، إذ يسعى القيثارة إلى مواصلة 

عروضه املميزة وسلسلة الالخسارة في 

املوسم الحالي.

ويدرك مدرب الشــرطة مؤمن ســليمان 

أهمية مبــاراة اليــوم ولذلك سيشــرك 

أفضــل العناصــر املتواجدة لديــه بغية 

العودة بالنقاط الثالث، التي تســهم في 

توســيع الفارق مع الطلبة الثاني، ويغيب 

عــن صفــوف األخضر العبــه املحترف 

السوري فهد اليوسف بداعي الحرمان.

وعلى الجانــب اآلخر يعول أبناء الخابور 

علــى عاملــي األرض والجمهور من أجل 

تحقيــق نتيجة إيجابيــة تعزز من رصيد 

الفريق في جدول الترتيب.

ويتربع القيثارة على قمة الدوري املمتاز 

برصيد (63 نقطة)، بينما يتواجد زاخو 

(35 نقطة). في املرتبة السابعة بـ

وبــدوره يرنو القــوة الجوية إلــى تحقيق 

الفــوز الرابــع لــه تواليًا عندمــا يالعب 

الكرخ في ملعب الالعب الســاحر أحمد 

راضــي. ويدخــل الصقور اللقــاء معززًا 

صفــوف  فــي  جلهــم  الذيــن  بالعبيــه 

املنتخبــات الوطنية، وفــي املقابل يتميز 

الكنــاري بعناصــره الشــابة الطامحــة 

للتقدم في املســابقة واالبتعاد عن شــبح 

الهبوط إلى الدرجة األدنى.

ويبلغ رصيــد األزرق (44 نقطة)، بينما 

لدى األصفر (19 نقطة).

من جانبه سيكون ملعب فرانسو حريري 

والديوانيــة،  أربيــل  ملبــاراة  مســرحًا 

ويطمــح أهل الدار إلى العودة إلى ســكة 

االنتصارات بعد 3 جــوالت لم يذق فيها 

طعم الفوز، وبالتالي يأمل أنصار القلعة 

الصفــراء أن يكون لقاء اليــوم الفرصة 

املناسبة بغية تحقيق الهدف املنشود.

ولدى أربيل (26 نقطة)، في حني يمتلك 

الديوانية (17 نقطة).

وفــي بقيــة مباريــات اليوم يلعــب نفط 

البصــرة أمام النجف، ويشــد الصناعة 

الرحــال إلــى محافظة الســليمانية من 

أجل مالقاة نادي نوروز.

وتختتم منافســات الجولة غدًا الخميس 

حينمــا يحــل نفط الوســط ضيفــًا على 

امليناء.
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تلقى االتحــاد العراقي لرفع األثقــال دعوة من االتحاد 

العربي للمشــاركة في بطولة العــرب املزمع إقامتها في 

العاصمــة البحرينية املنامة خــالل الفترة من 1 ولغاية 

10 تمــوز املقبل، فــي الوقت الذي يواصــل فيه منتخبنا 

الوطني للرجال والنســاء تدريباته فــي بغداد تحضيرا 

لالســتحقاقات املقبلة، بينمــا ينتظر االتحــاد إصدار 

الفيــزا الخاصة باملدرب البيالروســي بغية مباشــرته 

الرســمية  .  وقــال نائــب رئيس اتحــاد اللعبــة واملدير 

التنفيــذي مصطفــى صالــح مهــدي لـ“الصبــاح“  إن 

اتحاده تلقى يوم أمس الثالثاء دعوة من االتحاد العربي 

للمشــاركة فــي بطولة العرب، مشــيرا إلــى أن االتحاد 

يطمح ملشــاركة رباعني شــباب فــي هذا التجمــع، بعد 

أن يتــدارس هذه الدعوة مع املدرب الجديد ويســتأنس 

برأيه بخصوص هذه املشاركة . 

وأضاف: يأمــل اتحادنا تنظيم إحدى البطوالت العاملية 

ومنها بطولة آســيا املقبلة التي ســتجري خــالل كانون 

األول املقبل وســتكون مؤهلة إلى أوملبياد باريس 2024، 

موضحــا أن االتحــاد ســيفاتح وزيــر الشــباب عدنان 

درجــال الذي بدوره يقدم دعمــا الفتا لأللعاب صاحبة 

اإلنجاز، بغية منحنا الضوء األخضر من أجل مخاطبة 

االتحاد اآلسيوي، ومضى يقول : إن األخير سيمنحنا حق 

استضافة هذه البطولة بدال من الفلبني التي تقدمت هي 

األخرى حتى اآلن الستضافة النسخة املقبلة، مؤكدا أن 

بطولة آســيا إذا ما تم االتفاق على تنظيمها في العراق 

فســتكون بغداد مكانا الســتضافتها حصــرا .  من جهة 

أخرى، يؤمل أن تكون اللجنة األوملبية قد أصدرت اليوم 

(ســمة الدخول) للمدرب البيالروســي الذي سيشرف 

علــى تدريبات رباعينــا، الفتا إلى أن الفيــزا إذا ما تم 

إصدارها فإننا نتوقع وصول املدرب إلى بغداد األسبوع 

املقبــل . يذكــر أن منتخبنــا للرجــال والنســاء ينتظــم 

بمعسكر تدريبي منذ أسبوعني في بغداد تحضيرا لعدد 

من االســتحقاقات املقبلة، لعل أبرزها بطولة التضامن 

اإلســالمي في مدينة قونيــا التركية خــالل آب املقبل، 

وكذلك الدورة اآلســيوية التي تستضيفها الصني خالل 

أيلول املقبل، بينما ينتظر رباعونا الشباب املشاركة في 

بطولة العالم باليونان .

أعلــن االتحــاد املركزي لكــرة القدم 

اتفاقه مــع املــدرب اإليرانــي محمد 

ناظم شريعتي لإلشــراف على مهمة 

قيادة منتخبنا الوطني لكرة الصاالت 

التصفيــات  لخــوض  يســتعد  الــذي 

املؤهلــة ألمم آســيا ونهائيــات غرب 

إدارة  مجلــس  عضــو  وقــال  القــارة. 

كــرة  لجنــة  رئيــس  الكــرة  اتحــاد 

الصاالت والشــاطئية يحيى زغير في 

تصريح خص به ”الصباح الرياضي“: 

إن املفاوضــات مســتمرة منــذ فتــرة 

طويلة مــع املدرب اإليراني شــريعتي 

الــذي يصنــف ضمــن خيــرة مدربي 

العالــم واملنطقة ملا يمتلكه من ســجل 

حافل باإلنجازات واأللقاب، مبينا أن 

الجلســة الخاصة التــي جمعت رئيس 

االتحــاد الكابــنت عدنــان درجال مع 

املدرب اإليراني صباح أمس الثالثاء 

البنــود  علــى  االتفــاق  عــن  أثمــرت 

العقــد  ســيتضمنها  التــي  النهائيــة 

الرسمي.

وأشــار إلــى أن شــريعتي اختــار أحد 

مرمــى  حــراس  لتدريــب  مواطنيــه 

املنتخب، بينما سيتكفل االتحاد خالل 

الفتــرة القريبة املقبلة وبعد التشــاور 

مع املــدرب واملدير الفنــي اإلنكليزي 

جون ويتل، باختيار املالك املســاعد، 

منوهــا بــأن هنــاك ســتة إلى ســبعة 

مدربني مرشــحني للعمل مســاعدين 

مع املنتخب، وألأن أبرز تلك األســماء 

مدرب الشــرطة أثير جمــال ومدرب 

نفط البصــرة عباس فاضل. وأضاف 

أن اتحــاد الكــرة حريــص تماما على 

تهيئــة مقومات ومســتلزمات النجاح 

ملنتخب الصاالت الذي يستعد لخوض 

غمار التصفيــات املؤهلة إلى نهائيات 

أمــم آســيا مطلــع الشــهر املقبل في 

اإلمــارات، إضافة إلى املشــاركة في 

نهائيات غرب آســيا التي ســتضيفها 

الكويت فــي آيــار املقبل. وعن ســبب 

إعفاء املدرب الســابق للمنتخب هيثم 

بعيوي مــن منصبه، أوضــح زغير أن 

بعيوي قاد وطني الصاالت لفترة تزيد 

علــى ثمانــي ســنوات وحقــق خاللها 

العديد مــن اإلنجازات التي ســتبقى 

راســخة في أذهان عشاق اللعبة، بيد 

أن القوانــني الحالية التــي تنص على 

عــدم ازدواجيــة املناصــب أرغمــت 

بخدمــات  التفريــط  علــى  االتحــاد 

املدرب السابق الســيما أنه يشغل في 

الفتــرة الحاليــة منصبــا إداريا رفيع 

املستوى بنادي نفط الوسط، موضحا 

أن االتحــاد كان قــد خيــر بعيوي في 

وقت ســابق بني تــرك العمل في ناديه 

واالستمرار على رأس الهرم التدريبي 

فضــل  األخيــر  أن  إال  للمنتخــب، 

االستمرار مع ناديه.  

املــدرب  أن  إلــى  اإلشــارة  تجــدر 

شــريعتي  ناظــم  محمــد  اإليرانــي 

يمتلــك ســجال حافــال باأللقاب مع 

منتخــب إيــران الوطنــي، أبرزهــا 

التتويــج بلقــب كأس آســيا للعامني 

إحــراز  عــن  فضــال  و2018   2016

املركز الثالــث في منافســات كأس 

الجائــزة  ووصيــف   2016 العالــم 

الشــخصية  إنجازاته  أمــا  الكبرى، 

فتم اختياره رابع أفضل مدرب على 

مستوى العالم.
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الرياضية  سبورت  ايست  شركة  مدير  وقال 

في  ريسان  إيمار  الدولية  للبطولة  املنظمة 

إن   :  ( الرياضي  الصباح   ) به  خص  تصريح 

عدد املنتخبات املشاركة في بطولة دبي ارتفع 

ضيف لها 
ُ
من ثمانية فرق إلى عشرة بعد أن أ

منتخبا اليابان وتايلند .

 من جهته عبر مساعد مدرب منتخبنا االوملبي 

هذين  بمشاركة  سعادته  عن  حافظ  سعد 

املنتخبني  ، وقال لـ ( الصباح الرياضي)  : إن 

اآلسيوية  الفرق  من  وتايلند  اليابان  منتخبي 

أوقعتنا  مــا  إذا   ) معهما  واللعب  القوية 

من  عديدة  بفوائد  علينا  سيعود   ( القرعة 

املنتخبات   هذه  مستويات  على  التعرف  بينها 

التي  النهائيات  في  سنواجهها  ربما  التي  

وزبكستان مطلع حزيران املقبل . 
ُ
تستضيفها أ

معسكرًا  سيدخل  االوملبي  املنتخب   : وأضاف 

الحالي  الشهر  منتصف  بغداد  في  تدريبيًا 

إلى  نغادر  بعده  منه  العشرين  حتى  ويستمر 

في  ستنطلق  التي  البطولة  في  للمشاركة  دبي 

الرابع والعشرين من هذا الشهر .  

وتابع  إن املدرب التشيكي ميروسالف سوكوب 

 ، الشهر  منتصف  قبل  بغداد  في  سيتواجد 

املكونة  النهائية  القائمة  عن  االعالن  وسيتم 

 ، الداخلي  املعسكر  انتهاء  بعد  العبًا    31 من 

الذين  الالعبني  استبعاد  سيتم  أنه  إلى  الفتًا 

املنتخب  ــدرب  م قبل  من  اختيارهم  سيتم 

الوطني عبد الغني شهد الذي تنتظره مباراة 

مهمة أمام اإلمارت في الرابع والعشرين في 

بغداد ضمن تصفيات كأس العالم . 

من  طلب  سوكوب  ــدرب  امل أن  حافظ   وأكــد 

أعمار  ضمن  العبني  ثالثة  ترشيح  مساعديه 

فئة االوملبي  لاللتحاق باملنتخب في معسكره  

بعض  تعويض  بغية  الحالي  الشهر  منتصف 

سوكوب  أن  مــؤكــدًا  املــبــعــديــن،  الــالعــبــني 

سيراقب بنفسه مستوى الالعبني مع أنديتهم 

خالل منافسات هذا الدور والدورين املقبلني 

للدوري املمتاز من خالل رابط للقناة الناقلة 

بعثناه للمدرب التشيكي .

في  رغبتهما  برازيليان  العبان  أبــدى 

بكرة  املمتاز  العراقي  بالدوري  اللعب 

األندية  أحــد  تمثيل  خــالل  من  القدم 

املحلية املتقدمة في املدة املقبلة.

وقال الالعب روجيريو دي اسيس سيلفا 

فريق  يمثل  الذي  عامًا)   34) كوتينيو 

مع  حديث  في  حاليًا  السعودي  الجبلني 

(الصباح) عبر إحدى وسائل التواصل 

إلى  لالنضمام  يتطلع  إنه  االجتماعي: 

أحد  تمثيل  خالل  من  العراقي  الدوري 

أن  سبق  أنه  مضيفًا  املعروفة،  األندية 

تواجد في العراق عندما كان العبًا في 

 ،2012 عام  الكويتي  الكويت  صفوف 

حيث قاد فريقه إلى الفوز بلقب بطولة 

كأس االتحاد اآلسيوي بعد التغلب على 

أربيل في ملعب فرانسو حريري بنتيجة 

من  هو  وكــان  رد،  دون  ــداف  أه أربعة 

سجل الهدف األول، في حني أسهم في 

تسجيل البقية.

وأشار روجيريو الذي يجيد اللعب بعدة 

والهجوم  الــوســط  خطي  فــي  مــراكــز 

العب  أفضل  لقب  نال  أن  سبق  أنه  إلى 

عام  في  اآلسيوية  القارة  في  محترف 

القاري  االتــحــاد  من  واملقدمة   2012

متفوقًا على مواطنيه برونو كوريا العب 

اوليفيرا  وريكاردو  اإليراني  ساباهان 

مهاجم الجزيرة اإلماراتي.

تضمنت  روجيريو  مسيرة  أن  يذكر 

ــالت الــكــرويــة في  ــرح الــعــديــد مــن ال

إذ لعب  الجنوبية وآسيا،  قارتي أميركا 

باراناينسي  واتلتيكو  يونيكليك  ألندية 

والكويت  الــبــرازيــل،  في  وفورتاليزا 

وبوريرام  اإلماراتي  والوصل  الكويتي 

والفيصلي  والشباب  التايلندي  يونايتد 

ـــفـــاق والــخــلــيــج والــجــبــلــني في  واالت

هذه  مع  انجازاته  ــرز  وأب السعودية، 

الفرق هي الفوز بكأس االتحاد اآلسيوي 

والدوري الكويتي والدوري التايلندي.

وبدوره أبدى مواطنه جيلهيرمي فيليب 

العب  عامًا)   29) باتاتا  كاسترو  دي 

حاليًا،  االندونيسي  المونجان  بيرسال 

رغبته أيضًا في خوض تجربة احترافية 

غرار  على  العراق،  في  واللعب  جديدة 

العديد  مثلت  التي  البرازيلية  األسماء 

ـــوام  األع خــالل  املحلية  ــرق  ــف ال ــن  م

السابقة.

وســبــق لــالعــب بــاتــاتــا (خـــط وســط 

دفاعي) أن مثل أندية برازيلية وهندية 

عام  بدأ  الذي  الكروي  مشواره  خالل 

املنتخب  ــوان  ال عن  دافــع  كما   ،2013

ويلعب  عامًا،  و20   17 تحت  البرازيلي 

بيرسال  فريق  صفوف  ضمن  حاليًا 

االندونيسي.

بطولة  منافسات  االربعاء  اليوم  تنطلق 

العراق باالسكواش للناشئني تحت 19 عامًا 

البدنية  التربية  كلية  وتضيفها  دون،  فما 

وعلوم الرياضة في الجادرية، ومن املؤمل 

من  واسعة  مشاركة  املسابقة  تشهد  أن 

الالعبني. وقال رئيس اتحاد اللعبة د. علي 

(الصباح): إن بطولة العراق لفئة  جهاد لـ

منهاج  حسب  اليوم،  ستنطلق  الناشئني 

من  العديد  يتضمن  الذي  الحالي  العام 

املسابقة  أن  مضيفًا  الرياضية،  األنشطة 

االعتماد  سيتم  إذ  األهمية،  غاية  في  تعد 

املؤهلة  العناصر  اختيار  في  نتائجها  على 

لتمثيل املنتخب الوطني باألعمار املحددة. 

وتوقع أن تشهد البطولة منافسة قوية بني 

املشاركني بحثًا عن الفوز والظفر باملراتب 

املتقدمة، ال سيما في ظل تواجد الطاقات 

أهل  منها  ينتظر  التي  الواعدة  الشبابية 

إلى  جهاد  وأشار    .
ً
مستقبال الكثير  الشأن 

أن بطولة العراق تعد أفضل تحضير لهذه 

املنافسات  غمار  في  الدخول  قبل  الفئة 

جهاد  أعلن  جانبه  من  املقبلة.  الخارجية 

إقامة دورة تحكيمية  اللعبة قرر  اتحاد  أن 

آسيوية باالسكواش في بغداد، ملدة 3 أيام 

من العشرين وحتى الثالث والعشرين من 

الحكم  فيها  ويحاضر  الحالي،  الشهر 

العويش،  الرحمن  عبد  الكويتي  الدولي 

التحكيمية وتوسيع  الطواقم  لتأهيل  وتأتي 

قاعدة رياضة االسكواش في العراق. وتابع 

في  كثيرًا  ستسهم  التحكيمية  الــدورة  أن 

تطوير قدرات حكامنا في إدارة املباريات 

أنهم  كما  الــالزمــة،  الخبرة  واكتساب 

من  كبيرة  فنية  فائدة  على  سيحصلون 

الدولي  محاضرات  على  االطــالع  خالل 

والعملية،  النظرية  العويش  الكويتي 

القوانني  آخــر  على  التعرف  عن   
ً
فضال

اللعبة  على  طــرأت  التي  واملستجدات 

مؤخرًا.

حدد االتحاد املركزي للكرة الطائرة الجمعة املقبل موعدًا النطالق 
منافسات الدوري املمتاز وتحديدًا للمباريات املؤجلة ومباريات 

املرحلة الثانية في بغداد وبقية املحافظات.
وذكرت صفحة االتحاد على مواقع التواصل االجتماعي، أن لجنة 
املسابقات حددت الساعة الرابعة من عصر الجمعة املقبل موعدًا 

ملواجهة مهمة تجمع فريقي الجيش والحبانية في قاعة الشعب 
وهي مؤجلة من املرحلة األولى . وأضاف أن يوم السبت سيشهد 
إقامة لقاءين األول يجمع فريقي غاز الجنوب والبحري في القاعة 
بينما يضيف  األولـــى،  املرحلة  مــن  مؤجلة  أيضًا  وهــي  االوملبية 
أربيل منافسه البيشمرگة في قاعة أكاد عينكاوا. وبني أن قاعة 
الشعب ستشهد يوم األحد مواجهة مهمة تجمع فريقي الجيش 

والشرطة في الساعة الرابعة عصرًا.

ة في بيان له تهنئة التحاد 
ّ

وقدم اتحاد الصحافة الرياضي

على  الدولي  االتحاد  وافقِة 
ُ
مل الكريم  وجمهورنا  الكرة  

ضمن  اإلماراتي  ونظيره  الوطني  نتخبنا 
ُ

م باراة 
ُ

م إقامِة 

في  العالم  كأس  نهائياِت  إلى  ؤهلة 
ُ
امل اآلسيوية  التصفياِت 

ة في مالعبنا. 
ّ

بغداد وعودة املبارياِت الدولي

والرياضة  الشباب  وزارِة  بجهود  الصحافة  اتحاد  وأشاد 

موافقِة  عن  أثمرت  والتي  القدم،  لكرة  العراقّي  واالتحاِد 

التصفياِت  في  منتخبنا  لقاء  خوِض  على  الدولّي  االتحاد 

 
َ

 إلى أن تكون هذه املباراة البوابة
ُ

ة ببغداد، ونتطلع
ّ

اآلسيوي

للمساهمِة  الكبير  استعداده  معلنًا  الدولي،  الحظر  لكسر 

باراة إعالميًا، وتحقيق األهداِف املرسومة التي 
ُ
في دعِم امل

يقف في مقدمتها رفع الحظر عن مالعبنا.

 الحكومية كافة إلى إبداِء 
َ

ودعا اتحاد الصحافة املؤسسات

جميع  من  باراة 
ُ
امل النجاح  الكرة  اتحاِد  مع   

ّ
التام التعاون 

نتخب اإلماراتي الشقيق 
ُ
النواحي التنظيمية، واستقبال امل

بأفضل طريقة، وبما يليق بالكرِم العراقي مع تلبيِة جميع 

االحتياجاِت إلظهار اللقاء بأبهى صورة.

االتحاد  قرار  الوطنية  األوملبية  اللجنة  باركت  وبدورها 

الدولي لكرة القدم (فيفا)، جاء ذلك في بيان رسمي ورد 

فيه ”تتقدم اللجنة األوملبية الوطنية باملباركة إلى جماهير 

كرة القدم في العراق، إثر موافقة االتحاد الدولي فيفا على 

إقامة مباراة منتخبنا وشقيقه اإلماراتي بملعب املدينة في 

ة في طريق 
ّ
ل ذلك خطوة جاد

ّ
العاصمة بغداد،  حيث يشك

ي عن املالعب العراقية وعودة منتخباتنا 
ّ
رفع الحظر الكل

الوطنية، وأنديتنا للتباري في مالعبنا وأمام جماهيرنا. 

أن  الكريم  الرياضي  بجمهورنا  األوملبية  اللجنة  وتهيب 

اتحاد  وبمالكات  به،  املعهودة  املشرفة  بالصورة  يظهر 

الكرة أن تقدم ما بوسعها إلنجاح تنظيم املباراة ملا لها من 

أهمية في رفع الحظر الكلي عن مالعبنا.

كما قدمت األوملبية شكرها لكل جهد وطني مخلص ودعم 

إلقامة  فيفا  بموافقة  أسهم  صــادق  وجماهيري  شعبي 

 في تحقيق ما تصبو إليه جماهير 
ً
املباراة في العراق أمال

الكرة من رفع شامل للحظر عن مالعب  العراق“.

بأحر  الكروية  بابا  عمو  مدرسة  إدارة   تقدمت  حني  في 

وإلى  عامة  بصورة  العراقي  للشعب  والتبريكات  التهاني 

بمناسبة  خاصة،  الكرة  واتحاد  والرياضة  الشباب  وزارة 

فيه  بــدأت  الــذي  الوقت  وفي  مالعبنا،  عن  الحظر  رفع 

رفع  بعد  رسمية  دولية  مباراة  أول  إلقامة  االستعدادات 

كأس  تصفيات  ضمن  اإلماراتي  األبيض  امــام  الحظر، 

العالم، في ملعب املدينة الدولي، فإن هذا االنجاز ما كان 

له أن يتحقق لوال وجود إرادة حقيقية وجهود كبيرة بذلت 

عدنان  الشباب   وزير  بقيادة  العراقي  املفاوض  قبل  من 

درجال الذي كان له الدور األكبر في تحقيق الحلم الكبير 

لجماهيرنا.

23
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في   99  -  112 بولز  شيكاغو  ضيفه  ضد  مباراته  هيت  ميامي  حسم   

جا  ل 
ّ

سج بينما  الشرقية،  املنطقة  صدارة  على  وصيفه  مع  صراعه 

مورانت 52 نقطة مع ممفيس غريزليز، هي األعلى في مسيرته، وقدم 

سان  على   105  -  118 للفوز  ليقوده  املوسم  ملحات  أجمل  من  اثنتني 

أنتونيو سبيرز في دوري كرة السلة األميركي للمحترفني.

وحقق هيت انتصاره الرابع تواليًا ملحقًا الخسارة الثانية على التوالي 

بشيكاغو ليبتعد عنه بفارق مباراتني في صدارة الشرق.

وقدم ميامي أداء جماعيًا مميزًا، إذ سجل كل من النيجيري-األميركي 

باتلر  غابي فينسينت وتايلر هيرو 20 نقطة مقابل 15 لكل من جيمي 

وبام أديبايو.

في  كبيرًا  دورًا  الفريق  قدمه  الذي  الرائع  الدفاعي  األداء  لعب  كما 

الفوز، بعد أن نجح العبوه في الحد من خطورة ديمار ديروزان وأوقفوا 

سلسلة من 10 مباريات تواليًا سجل فيها أقله 30 نقطة، ليكتفي بـ18.

ورفع ميامي سجله في الصدارة إلى 21-41 مقابل 39 - 23 لهيت.

الذي  مليامي  صعبة  مباريات  من  لسلسلة  بداية  املثير  الفوز  هذا  كان 

نتس  بروكلني  األربعاء،  اليوم  اللقب  حامل  باكس  ميلووكي  يواجه 

الخميس وفيالدلفيا سفنتي سيكسرز، ثالث الشرقية، السبت.

في   30 أصل  من  ناجحة  تسديدة   22 مورانت  سجل  ممفيس،  في 

األمسية ليحقق غريزليز انتصاره الثاني تواليًا بعد أن قاده أيضا إلى 

الفوز على بولز بإحرازه 46 نقطة.

وعزز ممفيس مركزه الثالث في الغربية مع 43 انتصارًا و20 هزيمة، 

خلف غولدن ستايت ووريرز (43 - 18) وفينيكس صنز (49 - 12).

االنتصارات  إلى  الشرقية،  رابع  اللقب،  حامل  باكس  ميلووكي  وعاد 

بفوزه على ضيفه تشارلوت هورنتس 130 - 106 بقيادة اليوناني يانيس 

أنتيتوكونمبو الذي سجل 26 نقطة وجرو هوليداي (21) وبوبي بورتيس 

العشر  عتبة  إلى  باكس  من  العبني  ستة  فيها  وصل  مباراة  في   (20)

نقاط أقله.

عن  الدفاع  حملة  فرنانديز  ليلى  الكندية  بدأت 

باملكسيك،  املفتوحة  مونتيري  بطولة  في  لقبها 

شميدلوفا  آنــا  السلوفاكية  على  بانتصارها 

بمجموعتني نظيفتني 6 - 2 و6 - 2.

واضح  بشكل  عامًا)   19) فرنانديز  وتفوقت 

الـــ250  ذات  بالبطولة  مشوارها  مستهل  في 

القوي  إرسالها  وبفضل  شميدلوفا،  على  نقطة 

تفوقت 0-4 في املجموعة األولى على منافستها 

فوزها  لتمهد  عامًا،  الـ27  صاحبة  السلوفاكية 

باملجموعة.

وعادت الالعبة الكندية، املتأهلة لنهائي بطولة 

إرسال  لكسر   ،2021 الكبرى  املفتوحة  أميركا 

بالشوط  مرتني  الثانية  املجموعة  في  منافستها 

األول والخامس لتفوز بها وباللقاء.

ــارا  س اإلســبــانــيــة  ـــازت  ف كما 

سوريبيس على منافستها 

كاميال  الــروســيــة 

 5  -  7 راخيموفا 

و6 - 7 و6 - 1.

ــــت  ــــوق ــــف وت

مبية  لو لكو ا

ــــال  كــــامــــي

أوسوريو على 

ــة  ــدي ــن ــول ــب ال

مــاجــدالــيــنــا 

املكسيكية  فــازت  وباملثل   ،6  -  7  3  -  6 فريتش 

مارسيلو ثاكارياس على األميركية هارموني تان 

1-6 و6 - 7 و6 - 3.

بعد استضافتها املونديال األخير عام 2018، ستغيب 

الثاني  تشرين   21 بني  املقرر   2022 قطر  نسخة  عن  روسيا 

و18 كانون األول، نتيجة قرار من االتحاد الدولي لكرة القدم 

(فيفا).

تعليق  األوروبـــي  نظيره  مع  مشترك  بيان  في  فيفا  أعلن 

املسابقات  كل  في  الكروية  واملنتخبات  األندية  مشاركات 

”حتى إشعار آخر“، وذلك بعد تردده في اتخاذ قرار حاسم، 

راية  تحت  مبارياتها  روسيا  خوض  بفرض  اكتفى  عندما 

محايدة ولعب مبارياتها البيتية خارج قواعدها، ما استدعى 

انتقادات واسعة النطاق.

األوروبــي  امللحق  في  روسيا  على   
ّ

ستحل كانت  التي  بولندا 

كانت قد أعلنت رفضها مواجهة روسيا، وسارت على خطاها 

امللحق  في  لروسيا  املحتمالن  الخصمان  وتشيكيا،  السويد 

للعبة  األوروبــي  االتحاد  وسيجتمع  آذارالحالي.  في  املقرر 

تأثير استبعاد روسيا عن  املقبل التخاذ قرار بشأن  األسبوع 

بطولة أوروبا للسيدات في تموز املقبل في انكلترا.

استضافة  من  الروسية  بطرسبورغ  لسان  ويفا  تجريد  وبعد 

في  فرانس  دو  الستاد  ومنحها  أوروبــا  أبطال  دوري  نهائي 

املمثل  موسكو،  سبارتاك  نادي  استبعاد  أيضًا  تم  باريس، 

من  وتحديدًا  األوروبــيــة،  املسابقات  في  لروسيا  الوحيد 

الدوري األوروبي (يوروبا ليغ)، حيث كان من املتوقع مواجهة 

اليبزيغ االملاني في الدور ثمن النهائي.

- توصية أوملبية بالحظر -

أوصت اللجنة األوملبية الدولية االتحادات الرياضية الدولية 

مشاركة  بحظر  الرياضية  ــداث  األح ومنظمي 

على  مبقية  مسابقاتهم،  في  والبيالروس  الروس 

على  مسابقات  تنظيم  بعدم  السابقة  توصيتها 

األراضي الروسية.

وســام  بسحب  رمزيته  ــم  رغ ــر  آخ قــويــًا   
ً

إجـــراء اتــخــذت 

جميع  من  أوملبي،  وسام  أعلى  وهو  األوملبي“،  ”االستحقاق 

كبار املسؤولني الروس بدءًا من الرئيس فالديمير بوتني.

عزف  أو  وبيالروس  روسيا  أعالم  رفع  عدم  أيضًا  أوصت 

نشيديهما.

اتخذ العديد من االتحادات الرياضية الدولية تدابير صارمة 

التزلج،  الطائرة،  الكرة  في  بيالروس  وأحيانًا  روسيا  بحق 

البياتلون، هوكي الجليد، الرغبي، املالكمة والسباحة...

عمالق  مع  فوري“  ”بمفعول  شراكته   
ّ

فض أيضًا  ويفا  وأعلن 

العام  منذ  الرئيسني  رعاته  أحد  ”غازبروم“،  الروسي  الغاز 

.2012

لوسائل  وفقًا  سنويًا،  يورو  مليون  بـ40  العقد  قيمة  رت 
ّ

ــد
ُ

وق

ي تكاليف دوري أبطال أوروبا 
ّ

إعالم متخصصة، وكانت تغط

كأس  إلى  إضافة  ويفا،  ينظمها  التي  الدولية  واملسابقات 

أوروبا التي تستضيفها أملانيا في العام 2024.

غازبروم  مع  شراكته  فسخ  العريق  األملاني  شالكه  وأعلن 

الروسية  الطيران  شركة  مع  اإلنكليزي  يونايتد  ومانشستر 

أيروفلوت.

مشهد  في  رئيسة  شخصية  أبراموفيتش  ــان  روم أصبح 

نادي  امتالكه  منذ  عامًا   19 آخر  في  اإلنكليزية  القدم  كرة 

تشلسي وقيادته إلى لقب دوري أبطال أوروبا مرتني. انسحب 

فيه  منح  وجدلي  غامض  بيان  خالل  من  الروسي  امللياردير 

سلطة إدارة ورعاية نادي غرب لندن إلى مؤسسته الخيرية.

أعلن نادي أرسنال اإلنكليزي عن خسائر قياسية بقيمة 

للسنة  دوالر)  مليون   143) إسترليني  جنيه  ماليني   107

املالية التي انتهت في 31 أيار 2021.

السابق،  العام  بأقل من 50 مليون جنيه في  بعد خسائر 

حسم  بعد  خسائر  قيمة  بأعلى  اللندني  النادي  مني 

الضرائب في آخر بيان مالي له.

إلى  الخسائر  هــذه  مــن  مليون   85 نحو  نسبة  وتــعــود 

لعب  أن  بعد  كورونا،  فيروس  جائحة 

أمام  فقط  مباراتني  ”املدفعجية“ 

خالل  ــارات  اإلم استاد  في  جمهوره 

موسم 2020 - 2021.

نتائج  :“تأثرت  بيان  في  النادي  قال 

بجائحة  أســاس  بشكل  املالية  السنة 

إقامة  في  تسبب  مما  كورونا،  فيروس 

 2021  -  2020 موسم  مباريات  غالبية 

”العائدات  أن  مضيفًا  مغلقة“،  أبواب  خلف 

من أيام املباريات انخفضت قرابة 75 

مليون إلى 3.8 مليون“.

خفض  على  األول  الفريق  العبو  وافق 

املئة  في   12.5 بنسبة  لألجور  طوعي 

إنفاق  عوض  مما  الوباء،  فترة  خالل 

 244 إلى  وصل  والذي  لألجور  النادي 

مليون جنيه إسترليني.

من  فقط  ساعات  بعد  البيان  هذا  وجــاء 

إعالن أرسنال عن رفع أسعار التذاكر ملوسم 

مماثلة  خطوة  في  املئة،  في  أربعة  بنسبة   2023  -  2022

للمرة األولى منذ ثمانية أعوام.

بزيادة  ب 
ّ

يرح أحد  ال  أن  ندرك  ”نحن  البيان  في  جاء 

في  بسهولة.  الــقــرار  هــذا  اتــخــاذ  يتم  ولــم  األســعــار، 

املستمر،  التكاليف  ارتفاع  مواجهة  في  املطاف،  نهاية 

جميع  مــن  إيــراداتــنــا  فــي  النمو  مواصلة  إلــى  نحتاج 

من  كجزء  املــبــاريــات،  ــام  أي ذلــك  فــي  بما  الــنــواحــي، 

املدى  في  معدلها  إلــى  املالية  مــواردنــا  ــادة  إلع  هدفنا 

املتوسط“.

2021 143

2022

2

ات 

و

إعال

جناحه  غوارديوال  بيب  اإلسباني  ب 
ّ

املــدر دعا 

وإحصاءاته  االنتقادات  لتجاهل  غريليش  جاك 

الضعيفة، بعد بداية بطيئة في موسمه األول مع 

مانشستر سيتي بطل إنكلترا.

وصل الدولي اإلنكليزي إلى ملعب االتحاد مطلع 

 100 مقابل  فيال  أستون  من  الحالي  املوسم 

مليون جنيه إسترليني (134 مليون دوالر)، في 

االنكليزي،  الــدوري  تاريخ  في  قياسية  صفقة 

مع  قدمها  التي  املستويات  بعد  يظهر  لم  أنه  إال 

ومثلها  أهــداف  بثالثة  مكتفيًا  السابق  فريقه 

تمريرات حاسمة في جميع املسابقات.

كانون  فــي  مقابلة  فــي  عامًا  الــــ26  ــن  اب ــر  أق

مما  أصعب  كــان  االنتقال  أن  املاضي  االول 

والتمريرات األهــداف  تسجيل  لناحية   توقع 

 الحاسمة.

ح أنه سعيد بمردود العبه.
ّ

إال أن غوارديوال صر

قال :“ربما استمع كثيرًا إلى ما يقوله العالم وهذا 

اإلحصاءات،  عن  دائمًا  نتحدث  خاطئ.  أمر 

يلعب الالعبون من أجل اإلحصاءات، ولكن هذا 

أكبر خطأ ممكن أن يقترفوه“.

من  القليل  سوى  اإلحصاءات  تقدم  ”ال  وتابع 

العبني  هناك  ولكن  نريدها،  التي  املعلومات 

في  وليسوا  جيد  بشكل  يلعب  الفريق  يجعلون 

اإلحصاءات“.

غاب غريليش عن آخر أربع مباريات لسيتي 

دكة  على  وبقي  الساق  في  مشكلة  بسبب 

البدالء خالل الفوز الجدلي -1صفر على 

ايفرتون في الدوري.

سيجد  العبه  أن  غــوارديــوال  ــاف  أض

في  مــؤكــدًا  الشباك  إلــى  طريقه 

أن هذا ليس دوره  الوقت ذاته 

ــي الــفــريــق ”لــم  الــرئــيــس ف

هدفًا.   45 ليسجل  نشتره 

ولكن  امليزة  هذه  لديه  ليست 

يلعب جيدًا، حقًا.  يملك أخرى. 

يلعب  ال  كان  لو  أخبرتكم   
ُ

كنت ملا 

جيدًا، ولكن هذه ليست حالته“.

كاميال ةةــة 

5  -  7 فا

.1 - 6

تتــــت ــوق

مبية و

ــــال ــي ييـ

يو على 

ةةــة ــدي ددــ ــن ننــ

ااــا  ــن ننــ ــي ييــ ــدال

يات لسيتي 

دكة  على

صفر على 

سيجد

في

يج

عب

.
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جانيرو  دي  ــو  ري مدينة  تأسيس 

والتي تعد أكبر املدن في البرازيل.

 1864

ريبيكا لي كرومبلر تصبح أول سيدة 

من أصل زنجي تحصل على شهادة 

بالطب في الواليات املتحدة.

 1919

اندالع الثورة في كوريا.

 1947

يبدأ  الـــدولـــي  الــنــقــد  صــنــدوق 

اتفاق  بعد  وذلك  أعماله  بممارسة 

املتحدة  األمم  في  األعضاء  الدول 

على إنشائه.

 1965

تأسيس الفريق البريطاني السهام 

الحمر لالستعراض الجوي.

 1966

"فينوس  السوفيتية  الفضاء  سفينة 

3" تهبط على كوكب الزهرة لتكون 

هذا  على  تهبط  فضاء  سفينة  أول 

الكوكب.

 1979

افتتاح أبراج الكويت.

2009

بلبنان  الخاصة  الدولية  املحكمة 

مدينة  في  بمقرها  أعمالها  تبدأ 

الهاي الهولندية.

بالجانب  االهتمام  تحاولون   

ــم من  ــرغ الــعــاطــفــي عــلــى ال

النفسي،  بالضغط  شعوركم 

الكثير  فيها  أجــواء  أمام  انتم 

من التطور االيجابي.

نقطة  يشكل  الــقــادم  الــوقــت 

أفضل  أجـــواء  فــي  لالنطالق 

بصحتكم  االهــتــمــام  عليكم 

صغيرة  ــل  ك ــال  ــم إه وعــــدم 

وكبيرة.

السعي  في  مساعيكم  ــزداد  ت  

مالية  ــروض  ق على  للحصول 

إلى  يلجأ  قــد  منكم  والكثير 

وهو  تجميل  بعملية  الــقــيــام 

الوقت االفضل.

تأدية  في  مكثف  بشكل  تهتمون 

من  للكثير  تحتاجون  أعمالكم، 

تجاوز  في  االصدقاء  من  العون 

بعض االوضاع املالية.

تحتاجون للكثير من املرح وخصوصا 

في  أنكم  كما  العائلة  ــواء  أج داخــل 

وضع يسمح باجرات تتعلق بموضوع 

بيع او شراء عقار.

على  للتوقيع  الفرص  أفضل  من 

عقود مالية أو تجارية، انتم بحاجة 

التسرع  وعدم  التفاهم  من  للكثير 

في خلق أجواء التوتر.       

ــي األكــثــر  فـــرص الــعــاطــفــة ه

حضورا في خريطتكم التكوينية 

سيجد  كما  الوقت  هــذا  خــالل 

في  وضــعــه  إن  منكم  الكثير 

تحسن وتطور. 

ــات  األوق من  يعد  اليوم  هــذا 

تستطيعون  التي  االيجابية 

بتحركات  القيام  خاللها  من 

بعض  على  والحصول  واسعة 

القروض املالية.

فيها  يبدو  أجــواء  في  اآلن  أنتم 

هناك  جـــدا  ــا  ــح واض الــســفــر 

في  سريع  بشكل  يتحرك  مــن 

الحصول على بعض املطالب.

من األوقات األكثر ايجابية لكم، 

التي  ــات  األوق أهم  من  يعد  كما 

االنجاب  مــوضــوع  على  تشجع 

شرط أن ينسجم ذلك فسلجيا.

من  عاطفية  أجواء  يدخل  الكثير 

خالل السفر او االتصاالت افضل 

او  دراســي  اختبار  الجتياز  وقت 

الدخول في دورة لتعلم اللغة.                         

املتاعب  من  التخلص  تحاولون 

اليومني  ــالل  خ رافقتكم  الــتــي 

أفضل  بشكل  وتهتمون  املاضيني 

في الجانب الصحي والنفسي.                              

محمد  شغف  الغضة  طفولته  منذ 

نزار في عالم السينما وهو ال يزال 

تلميذا  في املرحلة االبتدائية حني 

الى  ــده  وال يصطحبه  كــان 

في  الفردوس  سينما 

شارع الكفاح، التي 

في  معاملها  ازيلت 

ال  آخر  شكٍل  الى  وتحولت  بعد  ما 

وأول  بشيء،   السيمي  للفن  ينتمي 

اسمه  حياته  فــي  شــاهــده  فيلم 

األفــالم   توالت  ثم   ،" "ماشستي 

ووصلت الى درجة العشق واتسعت 

أخرى،  عرض  صاالت  في  رغباته 

معترك  في   دخل  الحرب  بعد 

الــحــيــاة  وتــالشــت دور 

حب  أن   اال  العرض، 

قائما  كــان  السينما  

في  ضالته   فوجد  جوانحه،  يمأل 

الحضاري  املتجول  املتحف  قاعة 

طــراد،  هاشم  ملؤسسه  بالقشلة  

التي  ألعماله  جناح  خصص   فقد 

لواجهات  مجسمات   عبارة  هي 

السينمات القديمة منها من توقفت 

بعد  أثــرا  وأصبحت  العمل  عــن 

تجارية  محال  الى   وتحولت    عني 

ومخازن بضاعة.

لـــ"الــصــبــاح":" عملت  ــال  ق نـــزار 

منها  سينمات  لعدة  مجسمات 

ــداد، غــرنــاطــة،  ــغ الـــفـــردوس، ب

شركة   بعد  فيما  أصبحت  النجوم 

عن  فضال  الطبية،  للمستلزمات 

التي  غازي،  امللك  لسينما  مجسم 

األشكال  هذه   ،1956 سنة  أزيلت  

املجسمة جعلت منها ذكرى جميلة 

جمالية  تشاهد  لم  التي  لألجيال، 

في  الرائعة  وأجــواءهــا  السينما 

والسبعينيات،  الستينيات  حقبتي 

الذائقة  لتنمية  ذهبية  فترة  وهي 

الفنية والبصرية.

االحتراف  درجة  الى  وصل  محمد 

في اشتغاالته املجسمة ولم تتوقف 

مجسمات  طور  بل  معني،  حد  الى 

امللكية  ــة  ــرب ــع ال ــل   ــث م ــــرى  أخ

البخاري  والــقــطــار  والحنطور  

دراسته  مستذكرا  كثيرة،  وأعمال 

مبهرة   بأعمال  يقوم  حني  االولية 

مدرس  إعجاب  على  إثرها  نــال 

فنية  طاقة  فيه  واكتشف  الفنية 

نحو  على  استثمارها  يمكن  كبيرة 

بمرور  فعال،  حصل  ما  وهذا  فائق 

الحد  الى  املوهبة   تنامت   الوقت 

الكليات   طالب  به  يستعني  الــذي 

وتحصل  تــخــرج  مشاريع  ضمن 

يستطيع  اآلن  امتياز،  درجة  على 

الزائر مشاهدة أعمالي من أعمال 

ذكريات  خاللها  من  يستعيد  فنية 

املاضي الجميل. 
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 نفسي كثيرًا قبل البدء بكتابة هذا العمود، إنه 
ُ

صارعت

نهجي،  في  املحرمات  من  وهذا  الغسيل،  نشر  من  نوع 

حيزًا  شملت  معيبة  حالة  من  وملسته  شاهدته  ما  لكن 

علّي  ألح  عندنا،  الثقافي  املشهد  من  بالقليل  ليس 

مساراته،  وخطورة  ألغامه  ثرة 
ُ
ك رغم  فيه،  بالخوض 

بذلك،  وأعني  ظاهرته،  شيوع  على  القائمني  و(قوة) 

من  البائسة  ــدارات  اإلص من  "املريب"  الكم   ظاهرة 

الكتب..

ولو استمر الحال على ما هو عليه اآلن، من دون تدخل 

املشهود  املثقفني  من  لجنة  تكون  كأن  معينة،  جهة 

بكفاءتهم، لها صالحية قرار نشر الكتب من عدمها، 

 ،
ً
فإن واقعنا الثقافي سيدخل، إن لم يكن قد دخل فعال

 في نفق ال نهاية له، نتيجة خلق أوهام ثقافية وتقديم 

معرفية،  بجذور  تتمتع  ال  أسماء 

مجرد  لــيــس  كــتــاب  ــدار  ــإص ف

رغبة شخصية، بل هو شأن عام 

الثقافية  الذائقة  باب  في  يدخل 

 من فرحنا بسطوع 
ً
للعراق، وبدال

سمائنا  في  حقيقي  مبدع  نجم 

واقع  أمامنا  سيكون  األدبــيــة، 

ال  أســمــاء  يضم  مــؤســف  حــال 

يتصدى  من  تحاجج  لها،  حصر 

مؤلفات  لديها  بأن  بالقول،  لها 

الشعر  في  مطبوعة  ونتاجات 

والرواية واألدب والفنون ممهورة 

البنط  ذات  وأسمائها   بصورها 

العريض!.

قبل أن أضع يدي على هذا الجرح 

الثقافي الغائر، الذي يحمل بني 

يمكن  ال  مأساويًا،  واقعًا  جنباته 

املستقبلية،  بنتائجه  التكهن 

ثرة 
ُ
ك تمثله  فرحًا  أعيش   

ُ
كنت

وكلما  العراقية،  ـــدارات  اإلص

إلصدار  قراءة  على  نظري   وقع 

أسمع  أو  صحيفة،  فــي  جديد 

التلفزيون  أو  اإلذاعــة  في  خبرًا 

عراقي،  ثقافي  نتاج  صدور  عن 

تحول  الــفــرح  ــذا  ه أن  غير  تغمرني،  الغبطة  ــإن  ف

ــدارات  اإلص تلك  فمعظم  ونكوص،  غم  إلــى  عندي 

ال  شخصي)  ــدار  (إص عنوان  عليها  نطلق  أن  يمكن 

أشخاص  لتجذير  وجاهي  منه  والــهــدف  لــه،  ــراء  ق

سند  ال  موهومة  شهرة  وراء  يلهثون  التجربة،   تعوزهم 

لها.

الظاهرة  هذه  بوجه  فالوقوف  الله..  يرحمكم  أنقذونا 

يقف  أن  قبل  وخــطــيــرة،  كبيرة  ومسؤولية  واجــب 

مطالبًا  ــواه،  س يقرأها  لم  مؤلفات  يحمل  (جيل) 

كل  في  فقيرة  كتب  على  متعكزًا  يستحقه،  ال   بموقع 

شيء!.

{ }
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مصريني  من  يتألف  املصرية  اآلثار  علماء  من  فريق  اكتشف 

منذ  املومياوات  تحنيط  في  استخدمت  ملواد  خبيئة  وتشيكيني 

أكثر من 2500 عام، داخل إحدى آبار الدفن العميقة في جبانة 

أبوصير، بالقرب من القاهرة. وتضم املجموعة 370 قطعة من 

االكتشاف  يجعلها  ما  والصغيرة،  الكبيرة  الفخارية  األواني 

األكبر من نوعه على اإلطالق، وفقًا ملعهد علم اآلثار املصرية 

التشيكي في جامعة تشارلز ببراغ.

صدر حديثًا كتاب بعنوان (حقوق ارتفاق املطار- دراسة مقارنة) 

للتدريسي في كلية القانون في جامعة ميسان د. حسنني ضياء نوري 

عن املركز العربي للدراسات والبحوث العلمية للنشر والتوزيع في 

جمهورية مصر.

وتناول الكتاب تحديد ماهية املطار وما هي االرتفاقات املقررة 

للمطار على العقارات املجاورة له، ومن شروطها عدم ارتفاع البناء 

وتقييد االتصاالت واإلنارة.

كما وقد تحدث الكتاب عن األساس القانوني لتلك االرتفاقات 

وآثارها وانقضائها وفقًا للقانون العراقي والفرنسي واملصري.

اختارت لجنة املشاهدة في مهرجان النجف األشرف الدولي السادس 

للمسرح، مسرحية (شماعية) من محافظة واسط، والذي من املقرر 

أن ينطلق في الثالث عشر من آذار املقبل. ومسرحية (شماعية)، من 

تأليف علي عبد النبي الزيدي، وإخراج أبو رامي امللك شاهي، وإنتاج 

وإشراف نقابة الفنانني العراقيني، فرع واسط وبمشاركة فريق دريم 

اكس وطلبة النشاط املدرسي. كما وقد تم اختيار ثالثة أعمال فقط 

من العراق هي "صهيل" من األنبار و"ليلة الخريف" من السليمانية، 

في ما تم اختيار عدد من األعمال العربية. وقال أكرم رشيد رئيس 

فرع نقابة الفنانني في واسط: نتطلع لحصد جائزة مهمة أو الفوز بهذا 

املهرجان، وكلنا أمل بأبنائنا وفنانينا الشباب.

صباح  الحلة  مركز  قائممقام  وقــال 

"مشروع  إن  "الصباح"  لـ  الفتالوي 

ــن أضخم  واحــــدًا م يــعــد  الــتــحــدي 

املشاريع التي نفذت في محافظة بابل 

في العشرين عامًا املاضية". 

كورنيش  إنشاء  إلى  املشروع  ويسعى 

بدءًا  كم،   10 إلى  تصل  بمسافة  الحلة 

الوزير  ببيت  ومـــرورًا  بتة  جسر  من 

وتجري  السياحي،  ــارع  ــش ال وحــتــى 

من  الــعــشــرات  باستعمال  العملية 

ــرى  وأخ ــارات،  ــف ح منها  ــدات،  ــع امل

الحفر  عمليات  في  كبيرة  مركبات 

كميات  جلب  ثم  ومــن  األتــربــة  ــع  ورف

كبيرة من الحجر األبيض.

 وأوضح الفتالوي أن "الجهات البلدية 

املشروع  تنفيذ  قبل  قامت  والرقابية 

التي  التجاوزات  من  املنطقة  بإخالء 

حصلت في األعوام األخيرة من قاعات 

تجارية  ومحال  وكازينوهات  أعراس 

تم  إذ  وغيرها"،  سيارات  ومعارض 

إنجاز نسبة 70 باملئة من املشروع، ولم 

مركز  من  القريبة  املنطقة  سوى  يتبق 

املدينة".   

إلى ذلك دعا ناشطون مدنيون إلى رفع 

املحاذية  املنطقة  من  العائم  املطعم 

في  اإلســراع  أجل  من  األطباء  لشارع 

تنفيذ مشروع الكورنيش. 

إن  الدليمي،  مثال  الصحفي  ــال  وق

الجهات  إحــدى  ــى  إل يعود  "املطعم 

في  وجــودهــا  استغلت  التي  النافذة 

املاضية،  األعــــوام  خــالل  السلطة 

بأهمية  مكترثة  غير  بإنشائه  وقامت 

الحفاظ على شط الحلة". 

طــوال  التنظيف  عمليات  وتوقفت   

الذي  اليوم  وجــاء  املنصرمة  الفترة 

هذا  لرفع  أصواتنا  به  ترتفع  أن  بد  ال 

مشروع  تنفيذ  في  واإلســراع  املطعم 

األجيال  تنتظره  الذي  الحلة  كورنيش 

املعبر عن  "كونه  املقبلة بفارغ الصبر، 

األسر  آلالف  ومتنفسًا  املدينة  جمالية 

البابلية"، وفقًا لتعبيره. 

أطلقنا  "لقد  بقوله  الدليمي  وأوضح   

املطعم  مالكي  ــى  إل أيــام  قبل  نــداء 

ونحن  ــت  وق بــأســرع  رفعه  بــضــرورة 

لنا  سيكون  وإال  ذلــك،  تنفيذ  ننتظر 

أجل  من  املحلية  الحكومة  مع  وقفة 

الــتــجــاوزات  برفع  قــراراتــهــا  تنفيذ 

الفقير  بني  عادل  بشكل  املشروع  أمام 

والغني".  

يذكر أن املطعم العائم في شط الحلة 

كان قد أنشئ عام 2007 واستمر العمل 

به ملدة عام كامل. 

أقيم في قاعة عشتار للفنون في وزارة 

ملجموعة  معرض  العراقية  الثقافة 

أعمال فنية طباعية لـ 17 فنانًا إيرانيًا، 

اإليراني  الفن  "معرض  عنوان  تحت 

املعاصر".

خالل  ناظم  حسن  الثقافة  وزير  وقال 

افتتاح املعرض لـ "الصباح" إن: املعرض 

وسيليه  عــدة،  لنشاطات  فاتحة  يمثل 

إيراني  ثقافي  أسبوع  املقبلة  األيام  في 

واالستشارية  السفارة  مع  له  نخطط 

 ،
ً
الثقافية للجمهورية اإليرانية مستقبال

الفتًا إلى أن "أغلب املعروضات تناولت 

فن  مــن  طباعية   
ً
ــاال ــم وأع مــواضــيــع 

الفنية  اللمسات  ذي  الــگــرافــيــك 

اإلبداعية  االشتغاالت  وهذه  اإلبداعية، 

الجمهورية  فناني  على  جديدة  ليست 

اإليرانية". 

اريج  اإليراني  السفير  عبر  جانبه  من 

سعادته  عن  كلمته،  خــالل  مسجدي 

في  واملشاركة  الـــوزارة  إلــى  بحضوره 

التعاون  يعكس  الــذي  املعرض  افتتاح 

إلى  مشيرًا  البلدين،  بــني  الثقافي 

العراقي  الثقافة  لوزير  مرتقبة  زيارة 

عالقات  توسيع  متمنيًا  إيـــران،  إلــى 

والرياضي  والفني  الثقافي   التعاون 

والعلمي. 

 وقـــــال الـــفـــنـــان مــســعــود نــجــاتــي 

في  املعرض  "إقــامــة  إن  "الصباح"  لـ 

فن  عن  للتعريف  فرصة  تشكل  بغداد 

تجاوز  ــذي  ال إيــران  في  الگرافيك 

من  العديد  عمل  وقد  القرنني،  تاريخه 

إظهار  على  املجال  هذا  في  املصممني 

الصورة بهذه  األكاديمية   االشتغاالت 

اإلبداعية.

حنان  ونت"  "جريدة  برنامج  مقدمة  قالت 

العراقية  تلفزيون  من  يبث  الــذي  الهاشم 

الرياضية،: "أعتز بالبرنامج الذي أقدمه في 

يهتم  فهو  صباحًا،  عشرة  الحادية  الساعة 

ومواقع  الجرائد  في  الرياضية  بالصفحات 

معلومات  ويقدم  والعربية،  املحلية  التواصل 

ثرة لعشاق الرياضة".  وتتذكر حنان الهاشم 

"وجد  لها:  اختبار  أول  كان  وكيف  بداياتها، 

الفترات  لتقديم  صالحة  أنني  املختصون 

زمالئي  إن  حتى  الــبــث،  مــن  الصباحية 

وتحب  صباحي".  حنان  بقولهم  يمازحونني 

البرامج  مقدمات  ــرأة  ج الهاشم  حنان 

املــيــدانــي  عملهن  ــة  ــاص وخ الــســيــاســيــة، 

تم  لقد  وتتابع:  املضطربة،  املناطق  فــي 

كعريفة  االبتدائية  مرحلة  فــي  اختياري 

حلوة)  (بنوتة  باعتباري  للمناسبات؛  حفل 

بالجمهور؛  القاعة  اكتظت  مهما  ترتبك  ال 

فصار عملي هو متعتي وحياتي. 

الدولة،  إعــالم  في  "االشتغال  إن  وتضيف 

األمــر  واجتماعيًا،  مهنيًا  ألــتــزم  جعلني 

ــت"،  ــب ــــذي يــثــمــنــه الـــنـــاس أيــنــمــا ذه ال

أنــواع  كل  تقديم  "تستطيع  أنها  موضحة 

الصباح  ببرامج  تلتزم  لكنها  البرامج، 

ــوى  "أه إنني  تقول  كما  واالجــتــمــاعــيــات، 

ـــة، وأنــاقــش املـــرأة  ـــدردش الــســوالــف وال

ونستمتع  الحياة  نحب  وكــيــف   والــطــفــل، 

بالطبيعة". يذكر أن حنان الهاشم عملت في 

الفنان  الورد"، تأليف وإخراج  مسلسل "دنيا 

ملكة  لقب  لنيل  رشحت  كما  كامل،  جالل 

جمال العراق في العام2017.
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