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اشترك ركز الثالث  بينما في ا
فـيه  315طــالــبــا وطــالــبــة من
مــــجــــمـــوع 597) مــــؤكــــدا ان
(نـــسـب الـــنــــجـــاح في الــــفـــرع
الـعـلـمي  الـتــطـبـيـقي كـانت في
مـــواد الــلــغــة الـــعــربــيــة 74.5
ــئــة واإلنــكـــلــيــزيــة 71.44 بـــا
ـئة ئـة واالقـتـصاد 90.1 بـا بـا
ـــئــة والــريـــاضـــيــات 31.2 بـــا
ـــئــة والـــكـــيـــمـــيــاء 62.77 بـــا
ئة حيث با والفيزياء 49.31  
ـركـز حـقـقت الـرصـافـة األولى ا
األول تـلـتـهـا الـرصافـة الـثـانـية
ركـز الثانـي والكـرخ الثـانية بـا
ـــركـــز الــثـــالث امـــا اعــداد بـــا
الــطـلــبــة الـذيـن حـصــلــوا عـلى
ـركــز األول والـثـاني والـثـالث ا
عــلى مــســتــوى الــعــراق  فــقـد
اشترك فيها  52 طالباً وطالبة
فــقط) ومــضـى الــدلـــيـــمي الى
الــقـول ان (نــسـب الـنــجــاح في
الــدراسـة الـفــرع االدبي  كـانت
ـواد الـلــغـة الـعــربـيـة 72.71
ئة ئة واإلنكليزية 46.76 با با
ــــــئـــــة والــــــتــــــاريخ 63.7 بــــــا
ــئــة والــريــاضــيــات 65.35 بــا
ــئــة واجلـــغــرافـــيــة 85.53 بـــا
ئة  وقد واالقتصاد 84.25 با
حصلت تـربية مـحافظـة نينوى
ــركــز األول  تــلــتــهــا الــكــرخ ا
بيـنما ـركز الـثاني   الثـانيـة با
ــركـز حــلت الـكــرخ الـثــالـثــة بـا
الثالث وقد اشـترك  20 طالـبا
ـــــركــــز األول وطـــــالـــــبــــة فـي ا
والثـاني والثـالث على مـستوى
العراق في الفرع األدبي) ودعا
الـدليـمي الطـلبـة الى (استـثمار
الــوقت لالســتـعــداد الـتـام إلداء
امـتـحـانـات الـدور الـثانـي التي
وجتاوز سيعلن موعدها قريباً 

رحلة بنجاح).  هذه ا

احلــشـد تــسـديــد مـبـلغ  61مــلـيـار
ديــــنـــار لــــلـــوزارة) واضــــافت انه
ــنــاقــلـة (تــقــرر تــعــلــيق تــنــفـيــذ ا
الــواردة بــاالمــر  4609حـــتى يــتم
ـالـيـة من اظـهـار كـافـة الـبـيـانـات ا
مـصـاريف وسـلف ومـطابـقـتـها مع
الــتـمــويالت الـشــهـريـة) ويــتـعـلق
ـفسـوخة عـقودهم االمـر  4690بـا
الـذي طـالـبت الـهيـئـة اعـادتهم الى
اخلـدمـة. وكانت الـهيـئـة قد اعـلنت
الـية عـلى عودة  30ألف مـوافقـة ا
ـفــسـوخــة عــقـودهم عــنــصـر مـن ا
قررة .وقال ضـمن تخصيصـاتها ا
رئــيس الـهــيـئـة فـالـح الـفـيـاض إن
ـفـسـوخـة ( 30ألـف مـنـتـسب مـن ا
عـــقـــودهم من احلـــشــد  حـــصــلت
ـــوافـــقـــة عـــلى عـــودتـــهم ضـــمن ا
ـاليـة  وسنـشرع الـتخـصيـصات ا
فـوراً بإجراءات إعادتهم) وأضاف
ان (اجلـرحى سـتـكـون لـهم أولـوية
فـي الـعـودة ونــأمل من احلــكـومـة
فسوخة تبق مـن ا حـل مشكلـة ا

عقودهم).
ـكــلـفــة بـعـودة  وكــانت الــلـجـنــة ا
ـفسوخة عقودهم قد حددت اخر ا
لء االستمارة اإللكترونية . موعد 
ــكـلــفـة وذكــر بــيـان ان (الــلـجــنـة ا
ــفــســوخــة عــقـودهـم قـد بــعــودة ا
اعـلـنت االنـتهـاء اغالق االسـتـمارة
االلـكـتـرونـية  والـبـدء بـاالجراءات
ـــشـــوةلــ ـــتـــبـــقـــيـــة العـــادة ا ا
بـــالـــقـــرار). من جـــهـــة اخــرى  رد
قــــيـــادي فـي احلـــشـــد عــــلى قـــرار
ــســتــقــلــة ـــفــوضــيــة الــعــلــيــا ا ا
بـجعل تصويت أفراد لالنتخابات’
احلــشــد ضــمن الـتــصــويت الــعـام
ولــــيـس اخلــــاص واصــــفــــاً ايـــاه

بالقرار الظالم.

ـفسوخـة عقودهم تـعلـيق مناقـلة ا
فـي احلـشد بــسـبب عـدم مـطـابـقـة
الـتـمـويل الـشـهري وحلـ تـسـديد
الـــهــيــئـــة مــا بــذمــتـــهــا من ديــون
لــلـوزارة. واظــهـرت وثـيــقـة حتـمل
تــوقــيع الــوزيــرعــلي عــبــد االمــيـر
عـالوي  جاء فـيـهـا انه ( تـسـديد
مــبـلغ  1.9مــلــيـار ديــنــار لـلــوقـود
كـــمـــصـــروف فــعـــلي فـي حــ ان
ـمـولـة  61مـلـيـار ديـنار من اصل ا
الـتمويل الـكلي البـالغ اكثر من 18
مـــلــيــار ديــنــار وبــهــذا فــأن عــلى

ـفـسـوخـة عـقـودهم) واضـاف ان ا
(هـذا الكـتاب قد وصـادر منذ ١٢
يـوما ووصل الى الهيئة قبل ثالثة
ايــام فــقط ويــنص عـلى تــعــلـيق ال
الــغـاء وعـلـيه إن الـهـيـئـة تـطـمـئن
ـفسوخة عـقودهم بأن االجراءات ا
ـفعول ـتعـلقـة بعـودتهم سـارية ا ا
وان الـهـيـئـة سـتـرد بـكـتـاب رسمي
عـلومات الـية يـفنـد صحـة ا الـى ا
الــواردة ويــؤكــد مــطـابــقــة جــمـيع
تـعلـقة بـالهـيئة ـاليـة ا الـبيـانات ا
ــالـــيــة  لـــهــذا الـــعــام). وقـــررت ا
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ردت هــيـئـة احلـشـد الـشـعـبي عـلى
ـــتـــعـــلق ـــالـــيـــة ا كـــتـــاب وزارة ا
ــفــســوخــة عــقــودهم وتــعـلــيق بــا
مـناقلة تـخصيصـات عودتهم حتى
مـطابـقة الـتمـويل الشـهري. وقالت
الـهـيـئـة في بـيـانـتـابـعـته (الـزمان)
امـس ان (بـعض مـواقـع الـتـواصل
االجـتـمـاعي تـداولت كـتـابـا صادرا
ـــالــيـــة إلى الـــهـــيـــئــة عـن وزارة ا
يــتـضــمن تـعــلـيق مــوضـوع عـودة
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ومنتدب احملام في احملكمة)
شـهداني ان (الهدف من واكد ا
انـــشــاء احملـــاكـم هـــو تـــوفـــيــر
خـــدمــات افــضل لـــلــمــواطــنــ
ضــمـن الــرقـــعـــة اجلــغـــرافـــيــة
وتــــخـــفــــيف الــــزخم عـن بـــاقي

احملاكم). 

اســتــئــنــاف الــكــرخ االحتــاديـة
ــشـــهــداني خـــالــد طه احـــمــد ا
الـبـنايـة اجلـديـدة حملكـمـة جنح
الـــكــاظــمــيـــة.وقــال الــبــيــان ان
ــشــهــداني افــتــتح الــبــنــايـة (ا
اجلديدة حملكمة جنح الكاظمية
بـــحــضـــور عــدد من الـــقــضــاة
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تـفـقــد رئـيس مـجــلس الـقـضـاء
األعـلـى فـائق زيـدان  امـتــحـان
الكفاءة لـلمتقـدم للدراسة في
عهد الـقضائي للدورة 44 في ا
كـــلـــيـــة الـــقـــانـــون بـــجـــامـــعـــة
بــغـداد.وذكــر بــيــان لـلــمــجـلس
تلـقته (الـزمان) امس ان (زيدان
يرافـقه عدد من الـقضاة وعـميد
الكلـية على الهاللي  تفقد اداء
ـعـهد ـتـقـدمـ لـلـدراسـة في ا ا
القـضائي) معـربا عن تـمنـياته
(لــهـم الــنــجــاح فـي االمــتــحــان
الـتـحريـري الـذي يـليه امـتـحان
ـعـهد شـفـهي من قـبل مـجـلس ا
ن يـــــتـــــجـــــاوز االمـــــتـــــحـــــان
الــتــحــريــري). وافــتــتح رئــيس
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اطـاحت مـديــريـة شـرطـة كـربالء
بــشــبــكـــة مــكــونــة مـن ثــمــانــيــة
أشـــخــاص بــحــوزتـــهم أســلــحــة
ومـــواد مــخـــدرة في احملــافـــظــة.
ـديـريــة في بـيـان تـلـقـته وقـالت ا
(الزمان) امس انه (بتـوجيه قائد
نـشـآت اللـواء أحـمد الشـرطـة وا
عـلي زويـني تـمـكن قـسم شـؤون
ـؤثرات الـعـقلـية من اخملدرات وا
القاء القـبض على شكبـة متكونة

من ثـمـانـيـة أشـخـاص بـحوزتـهم
أكـــثــــر من الـف حـــبــــة مــــخـــدرة
مـــتــــنـــوعــــة وكـــمــــيــــة من مـــادة
الـكـرسـتـال وزنـهـا  كـيـلو و 233
غـرامـا  واجـهــزة تـعـاطي عـددهـا

 17مع أجــــــهـــــزة مـــــوبــــــايل 
سرقـتها مـن الزائرين) وتابع ان
(الــقـــوة ضــبــطت مــبــالغ مــالــيــة
ــواد مـــســـتـــحــصـــلـــة من بـــيع ا
اخملدرة مع مستمسكات وماستر
كارد مع عمـلة فئة 50الف مزورة

وأسـلـحـة نـارية) مؤكـدا انه (

ــلـقى ــتـهــمـ ا احــالـة جــمـيع ا
ـضـبـوطات الـقـبض عـلـيـهم مع ا
الى اجلــهــات اخملـتــصــة ألكــمـال
اإلجـراءات الـقـانــونـيـة بـحـقـهم).
والــــقت مـــــفــــارز وكـــــالــــة وزارة
الــداخـــلــيـــة لــشـــؤون الــشـــرطــة
الــقـــبض عــلى مــتـــهم بــاخلــطف
وآخــــر بــــســــرقــــة ٥٠ مــــلــــيــــون
ديـنــار.وقـالت الــوكـالــة في بـيـان
تـلـقـته (الـزمـان) امس إن (مـفـارز
مكتـب إجرام الكـرامة تـمكنت من
إلقاء الـقبض عـلى متهم مـطلوب

بــقـضــيــة خـطف فــتــاة حـيث 
عــرض األوراق الـــتـــحـــقـــيـــقـــيــة
ــتــهم أمــام أنــظــار اخلــاصـــة بــا
قـاضي الــتـحـقـيق وقــرر تـوقـيـفه
واشار ادة 9٤٢١  وفق أحـكـام ا
الى ان (مـفـارز مـكـتب احلـبـيـبـية
ـكــافـحــة اإلجـرام الـقـت الـقـبض
عـلى مـتـهم لقـيـامه بـسـرقـة مـبلغ
مالـي قدره 50 مـلـيـون دينـار من
داخل أحد الـدور السـكنـية ضمن
الـــــقـــــاطـع  حـــــيث  إتـــــخـــــاذ
اإلجـــراءات الــقـــانــونـــيــة بـــحــقه
ادة 444 وتوقـيـفه وفق أحكـام ا
ه من قــانـون الـعــقـوبــات وتـقـد
إلى الـــقــــضـــاء لــــيـــنــــال جـــزاءه
الــعــادل). تــمــكــنت فــرق الــدفــاع
ـدني من السـيـطـرة عـلى حريق ا
انـدلع بعـجـلـة حتمل اسـطـوانات
االوكسج في منطقة احلارثية.
دني ديـرية الدفاع ا  وقال بيان 
تــلــقــته (الــزمــان) امس ان (فــرق
االطــفــاء اخـمــدت حــريــقــا انـدلع
بـــعـــجـــلـــة نـــوع بـــيك اب حتـــمل
اســـطـــوانـــات االوكـــســـجـــ في
حـيث طـوقت مـنـطـقـة احلـارثـيـة 
وعـزلت الــنـيـران وابــعـدت خـطـر
انتـشارهـا الى الشـواغل القـريبة
من مــــــــوقع احلــــــــادث وانـــــــهت
احلـريـق بـالـتــزامن مع عـمــلـيـات
اسـعــاف صـاحب الــعـجــلـة الـذي
ستشفى القريب جرى نقله الى ا
لـــتـــلــقى الـــعالج بـــعــد اصـــابــته
بحروق نتيجة احلادث). وأعلنت
ـرور الـعــامـة عن قـطع مـديــريـة ا
ـــــــدة طـــــــريـق وسـط بـــــــغـــــــداد 
ديرية في بيان .واشارت ا يوم
امـس الى (قـــــطـع الـــــطـــــريق من

ســاحــة مــيــســلــون حــتى جــســر
االعـــاشـــة نـــزوالً بـــاجتـــاه كــراج
ــدة يــومـ  نــتـــيــجــة االمــانــة 
وجــود اعــمــال صــيــانــة من قــبل
مالكــات امــانـة بــغــداد). وافـادت
االستخبارات العسكرية القبض
على ستة متسلل سوري  الى
مـــحــــافـــظــــة نـــيــــنــــوى. وقـــالت
االستـخبـارات في بـيان امس انه
(اسـتـنـادا الى مـعـلـومـات دقـيـقـة
لـشـعـبة اسـتـخـبـارات الـفـرقة ١٥
الــتـي اكــدت وبــعــد االســتــعــانــة
بالـكامـيـرات احلراريـة عن وجود
حتـــــرك الشــــخـــــاص بــــاالراضي
الـسـوريـة يـرومـون الـدخـول عـبر
قـرية اخلـازوكـة التـابـعـة لنـاحـية
ربيـعـة في نـيـنوى  وعلـى ضوء
ذلك وبالتعاون مع قوة من قيادة
القـوات البـرية في الـفوج الـثاني
ـشـاة ٧١  نـصب كـمـ لـواء ا
مــحــكم  لــلــقــبض عــلــيـهـم  حـال
اجتيازهم للحدود وهو ما قاموا
بـه حـــيـث اتــــضح انــــهم ســــتـــة
أشــخـاص يــحـمــلـون اجلــنـســيـة
الـــســوريــة وبـــحــوزتـــهم وثــائق
عــراقـــيــة مــزورة لــغــرض عــبــور
الــســيــطـرات) وتــابع انه (بــعــد
التـحقيق مـعهم اعـترفـوا بوجود
ثالثة اشخاص بانتظارهم بقرية
أوى ـومي يـقـومـون بـتـوفـيـر ا ا
لـهم وتــسـهـيـل وصـولـهم الى اي
جهة يـبغـونها حيث  الـتحرك
على الـفور بـاجتاه هـذه االهداف
ـذكورة ـفـارز والـقـوة ا من قـبل ا
والقبض عـليهم  و جرى بـعدها
عنية التخاذ تسليمهم للجهات ا

االجراءات القانونية بحقهم). 
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يـرليغ بـتعـادله أمام ضيـفه إيفـرتون بـنتـيجة الـقدم نـزيف النـقاط في البـر
ـبـاراة الـتي احـتـضـنـهـا مـلـعب أولـد تـرافـورد بـاجلـولـة ـثـلـه  في ا هـدف 
الـسابـعة. وافتـتح مانـشسـتر الـتسـجيل عـبر أنـتوني مـارسيـال في الدقـيقة
 43 وعدل إيفـرتون النتيجـة عبر أندروس تاونسـيند في الدقيقة 65. بتلك
ركز النـتيجة رفع مـانشسـتر يونايـتد رصيده إلى  14نـقطة ليـرتقي إلى ا
ركز الثالث. الثاني كما رفع إيفرتون رصيده إلى  14نقطة أيضًا في ا
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ركز الثالث امس السبت ضمن منافسات احتل فريـق زاخو بكرة السلة ا
دوري الـعـراق لـلـشـبـاب اثـر فـوزه علـى فريـق احلي . وحـصـد فريـق زاخو
الــعالمـة الـكــامـلـة بــرصـيـد  64 نـقـطــة مـقـابل  57 نـقـطــة لـفـريق احلي .
قـدمة راكـز ا ـباراة نـدية كـبيـرة ب الـفريـق من اجل الـظفـر  وشـهدت ا
لكن التـغييـرات التكـتيكيـة للمـدرب في االشـواط االخيرة حسـمت النـتيجة
للـفـريق الـفائـز. وعـلى صعـيـد اخر واصل فـريق مـانشـسـتر يـونـايتـد بـكرة
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اعلنت وزارة التربية عن نسب
الــنــجــاح لــلــســادس االعــدادي
بــــفـــــروعه كــــافـــــة في بــــغــــداد
واحملافظـات . ونقل بيـان تلقته

(الـزمان) امس عن الـوزيـر علي
حـمـيــد الـدلـيـمـي خالل مـؤتـمـر
بــشـأن اعالن نــتـائـج اإلعـداديـة
بفرعـيها العلـمي واالدبي للعام
الدراسـي اجلاري الـقول (تـعلن
الــوزارة ا نــتــائج امــتــحــانــات

الدور األول لـلـدراسة اإلعـدادية
بــفــرعــيــهـا الــعــلــمي واالدبي 
وقــبل كل شيء تـوجه الــتـربـيـة
الـتحـية والـتـقديـر لكل الـعوائل
وألبنائـنا الطـلبة لِـما بذلوه من
جــــهــــداً كــــبــــيــــر في ظـل هـــذه

الـــظــــروف االســــتــــثــــنــــائــــيـــة
والــتــحــديــات الــصــعــبــة الــتي
واجـهــتـهم مــنـذ بــدء كـورونـا)
ـنـاسـبـة وتـابع انـه ( في هـذه ا
تتقدم الوزارة بالشكر والتقدير
الـى رئــيس الــوزراء مــصـطــفى

الـكــاظـمي حلــرصه ومـتــابـعـته
ـرحـلـة اإلعـداديـة المـتـحـانـات ا
بفرعـيها الـعلمي واالدبي  كما
نـــــثــــمـن دعم الـــــوزارات الــــتي
ـهمة سانـدت التربـية في هذه ا
والى األجــهــزة األمــنــيــة كــافــة
مــتــمـــثــلــة بـــوزارات الــصــحــة
والـكـهـربـاء و الـتـعـلـيم الـعـالي
والــدفــاع والــداخــلــيــة وجــهـاز
االمن الـوطـني) مـشـيـدا بـ(دور
مالكـــات الــوزارة في الــلـــجــنــة
الـدائـمــة لالمـتـحـانــات الـعـامـة
ــــــديــــــرين الــــــعـــــامــــــ في وا
ـديريـات العـامة والى أعـضاء ا
الـهـيــئـات الـتـدريــسـيـة ومـدراء
ـشـرفــ الـتـربـويـ ـراكـز وا ا
واالختصاصـي الذين اشرفوا
عـــلى أداء امـــتــحـــانـــات الــدور
األول لــــلـــدراســــة اإلعـــداديـــة)
وتـــابـع ان (الـــفــــرع الـــعــــلـــمي
االحــيـــائي حــقق نـــسب جنــاح
ــادة الـلــغــة الـعــربـيــة بــلـغت
ــــئـــة وفـي الـــلــــغـــة 70.81 بـــا
ـــئــة اإلنـــكـــلـــيـــزيــة 76.93 بـــا
ـــــئـــــة واالحـــــيـــــاء 74.60 بـــــا
ــئــة والــريــاضــيــات 64.21 بــا
ـــئــة والـــكـــيـــمـــيــاء 64.88 بـــا
ئة حيث با والفيزياء 52.89  
حـصــلت مـديــريـة الــتـربــيـة في
ـركز األول الـكرخ األولى عـلى ا
ـركز تـلتـهـا الرصـافـة األولى با
ركز الـثاني والـكرخ الـثانـية بـا

الثالث).
واشــار الى ان (اعــداد الـطــلـبـة
ــراتب الــذين حــصـــلــوا عــلى ا
الـثالثــة األولى عــلى مــســتـوى
ـركز فقـد اشـتـرك في ا الـعـراق 
األول  188طــالـبــا وطـالــبـة من
ـــركـــز مــــجـــمـــوع  599 امــــا ا
الـثاني اشـتـرك فيه  215طالـبا
وطـــالـــبـــة مـن مـــجـــمــوع 598

اســتــقـــبل الــعــالم الــديــني عــبــد
رافق له اللـطيف احـمد والوفـد ا
 واثنـى على دور الـذي يـضـطلع
به رجال الـدين في كـردسـتان من
خالل الــــدفــــاع عن الــــقــــضــــايـــا
تـطرف الوطـنـية ورفـض الفـكـر ا
وترسيخ قيم التعايش والتكاتف
بـ مــخـتـلف مـكــونـات االقـلـيم)
وجــدد الـبــارزاني الـتــأكـيــد عـلى
(ضـرورة أن يـلـعب عـلـمـاء الـدين
دوراً إيجابياً في تـوعية اجملتمع
ونشـر رسـالـة السالم والـتـسامح
والـــدفـــاع عن مـــنـــجـــزات شـــعب
كوردسـتان واحلـفاظ علـى السلم
اجملـتـمـعي). بـدوره  قـدم أحـمـد
قترحات التي تصب (جملة من ا
ــصــلــحــة الــعــامــة وخــدمـة في ا

الدين واجملتمع). 

ـكن في سـبـيل إعـادة كل جـهـد 
إعـمار سـنـجـار وعودة الـنـازح

إلى ديارهم بكـرامة). من جانبه 
شـدد الـوفـد عـلى (أهـمـيـة تـنـفـيذ
اتفاقـية سنـجار وتطـبيع الوضع
ـنـطـقـة) مـعـربـا عن شـكـره في ا
ـوافـقـته على (لـرئيس احلـكـومة 
ـــشـــروعــات تـــنـــفـــيــذ عـــدد من ا
اخلـدمـيـة في مــنـاطـقـهم ومـنـهـا
اسـتــحـداث نـاحـيــتـ في كل من
مـجـمـعي خـانـكي وشـاريـا وذلك
في إطـــار الــتــغــيــيــرات اإلداريــة
ضــمن حـدود مــحــافـظــة دهـوك).
واثـــــنى الــــبــــارزانـي عــــلى دور
عــــلـــــمــــاء الــــديـن في تـــــرســــيخ
التعايش والـتكاتف بـ مكونات
الـــشـــعب. وقـــال بـــيـــان تـــلـــقـــته
(الـــزمـــان) امـس ان (الـــبـــارزاني
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اكــــد رئـــيـس حــــكــــومـــة اقــــلــــيم
كــردســتــان مــســرور الــبــارزاني
االلـــتـــزام بـــالـــدفـــاع عن حـــقــوق
االيـزيـديـ  وبــذل اجلـهــود في
اعـمـار قـضـاء سـنـجـار بـنـيـنـوى.
وقـال بيـان تـلـقـته (الـزمان) امس
ان (الــــــــبـــــــــارزانـي اكـــــــــد خالل
اسـتـقـبـاله أمـيـر اإليـزيـديـ مـير
حـازم حتـسـ بـك والـشـيخ عـلي
شــيخ إلــيـاس  الــتـزام حــكــومـة
االقـلـيم بـتـقـد أفـضل اخلـدمات
لإليزيـدي ودعـمهم والـدفاع عن
حـقوقـهم بـشـدة وصالبة مـثـلـما
كـانت تــفـعـل دائـمـاً) وأشـار إلى
ان (احلـــكــومــة وبــالـــتــعــاون مع
ـركــز واجملـتـمع الــدولي بـذلت ا
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لـحوظ من االنخـفـاض النـسـبي ا
ــسـجــلــة لـكن خــطـر بــاحلـاالت ا
وجود مـوجات وبـائيـة جديدة او
حــــدوث حـــــاالت من االصــــابــــات
اخلــطــرة مــازال قــائــمــا). وأعــلن
حاكم كاليـفورنيا أن الـتلقيح ضد
كورونـا سيـصبح إلـزاميا جلـميع
الــتـالمــيـــذ  إن أرادوا مــتـــابــعــة
ـدارس الـدروس حــضــوريــا في ا
الـعامـة أو اخلـاصـة.ويـعـد الـقرار
خــــطــــوة أولـى من نــــوعــــهــــا في
ــتــحــدة الــتي جتـاوز الــواليـات ا
عــدد الــوفـــيــات فــيــهــا اجلــمــعــة
ـاضـيــة عـتـبـة  700 ألف حـالـة ا
وهـو عـدد قـيـاسي عـلى مـسـتـوى
العـالم.وسيـطبق هـذا القـرار على
مـراحل عــلى أن يــشـمل أكــثـر من
ستة مالي تلميذ في كاليفورنيا

لكنه لن يدخل حيز التنفيذ .

ـضاد في مـراكز جرعـات اللـقاح ا
ـــنـــتــــشـــرة بــــبـــغـــداد الــــوزارة ا
قــــال واحملـــــافـــــظـــــات).بــــدوره  
ــتـــحــدث بــاسـم الــوزارة ســيف ا
البدر في تصريح امس إن (نسبة
الذين تـلقـوا اللـقاح ازدادت خالل
االسـابــيع االخــيـرة وهــذا يـرجع
الكات الوزارة  للجهود الكبيرة 
فـــــضال عن تـــــطــــبــــيـق اخلــــطــــة
احلكومـية الـواسعة لـزيادة كـمية
الــلــقــاحــات والــعــمل خالل ايــام
اجلــمــعــة والـــعــطل الــرســمــيــة)
مــــشـــيــــرا الى ان (جــــمــــيع هـــذه
الـــعــوامـل أدت الى زيـــادة اعــداد
تلقـ للقـاح  األمر الذي اسهم ا
في احتـواء االصابات) وتابع ان
(الــوزارة حتـــذر من احــتـــمــالــيــة
وجــود مـوجــات وبــائــيــة اخـرى
برغم وهذه حقيقة علمية واقعية 
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كـشـفت وزارة الـصــحـة والـبـيـئـة
عن مــجــمـــوعــة عــوامل أســهــمت
بتراجع عـدد اإلصابات بـكورونا
فيمـا سجلت امس  1236اصابة
وشـفـاء  3803وبـواقع  42وفاة
ــوقف الــوبـائي جــديـدة. و اكــد ا
الــيــومي  الــذي اطـــلــعت عـــلــيه
(الـــــــــــزمــــــــــان) امـس ان (عــــــــــدد
الــفــحــوصــات اخملــتــبــريــة الــتي
اجرتـهـا الـوزارة لعـيـنات مـشـتبه
اصابتـها بـالفايـروس بلـغت اكثر
من  16 الـــفـــا  حـــيـث  رصـــد
 1236 اصـــابــــة بـــكــــورونـــا في
عـمــوم احملـافــظـات) واضـاف ان
(الشفاء بلغ  3803 حالة وبواقع
 42وفـاة جـديدة) واشار الى ان
(اكثـر من  12الف شـخص تـلـقى
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الـنـظـامـ الـضـريـبي واجلـمـركـي بـعد
اعــــوام من االهــــمـــال) مــــضـــيــــفـــا ان
(االتـهامـات واالدعاءات اجلـامحـة التي
يـطـلقـهـا صنـاع األذى نرفـضـها رفـضًا
تـامًـا ونـحـتـفظ بحـقـنـا في مـقـاضـاتهم
عــلى األذى اجلــسـيم الــذي حلق بـثــقـة
االــشــعب من خـالل مــزاعـمــهم الــتي ال

أساس لها من الصحة). 

فـي غـضـون ذلك  حــقـقت وزارة الــنـفط
اكـــثــــر من ســـتـــة مــــلـــيـــارات دوالر من
ــاضي. وقـال مــبـيــعـات شــهـر ايــلـول ا
بـيـان لـلـوزارة تـلـقـته (الـزمان) امس ان
(بــحــسب احــصــائـيــة شــركــة تــسـويق
الـنفط سومر  فـأن كميـة الصادرات من
الـنـفط اخلـام بـلـغت  92مـلـيـونـاً و422 
ألـفـاً و   485 بـرمـيالً  بـإيـرادات بـلـغت

الــصـعـيــدين احملـلي والــدولي والـوفـاء
ـتـأخـرات مـن االلـتـزامـات الــسـابـقـة بــا
لـلكهرباء والقطاعات األخرى) واوضح
الـــبـــيـــان انه (مع ذلـك يــجـب أن يــدرك
اجلـــمــيع بـــأن عــلـى الــعـــراق االلــتــزام
بــقــرارات مــنـــظــمــة أوبك الــتي تــلــزمه
بـخفض إنـتاجه من النـفط كمـا يتوجب
دفع مــســتــحــقــات عــقــود الــتـراخــيص
وتـــعـــويـــضـــات حــرب الـــكـــويت الـــتي
تـستقطع من ايـرادات التصدير) مـبينا
ان (االيـرادات الـتي حـصـلت عـلـيـها من
الـصـادرات النـفطـية تـبـلغ شهـريا نـحو
6.5 تـــريــلـــيــونـــات ديــنـــار بــاألســـعــار
اجلـارية) وتـابع انه (من اخلـطـأ تمـامًا
االدعـاء بـأنهـا تقـترض بـدون سبب  اذ
إن احلـكومـة ملـزمة بـاالقتـراض لتـلبـية
ــــيـــزانـــيـــة واحلــــفـــاظ عـــلى أهـــداف ا
اســتــقــرار الــتــصـنــيـف االئـتــمــاني في
األسـواق احملـليـة والدولـية) ولـفت الى
انـه ( تأكـيد وضع الـوزارة االئتـماني
مـن قــبل جـــمــيـع وكــاالت الـــتــصـــنــيف
الــرئـــيــســة الــتي أشــادت بــاإلجــراءات
ـــالــيـــة لــلـــوزارة واحلــكـــومــة وإدارة ا
االقـتـصـاد) مـؤكـدا ان (الـوزارة تـصـدر
سـنـدات قـابـلـة للـتـداول لـتـحـسـ عمل
ـال وتـوفـير أوراق مـالـيـة آمـنة سـوق ا
ـؤسـسـات ومـجــزيـة لـلـمـسـتــثـمـرين وا
االهــلــيـة) ومــضى الــبـيــان الى الــقـول
(حــرص الــوزارة عـلـي تـنــويع مــصـادر
الـتـمـويل وتـعـمل بـاصرار عـلى اصالح
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نـحو سنة مليارات دوالر و 711 مليوناً
و وســــبــــعـــة آالف دوالر) واضــــاف ان
صدرة من احلقول (مـجموع الكمـيات ا
الــنــفــطـيــة في وسط وجــنــوب الــعـراق
بــلــغت نــحـو  89 مــلـيــونـاً و 224 ألــفـاً
و 354 بــرمـيالً  أمـا من حـقـول كـركـوك
عـبر مـيناء جـيهان  فـقد بلـغت مليونيً
و 922 ألـفاً و  857بـرميالً بـينمـا بلغت
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الـية توضـيحـاً بشأن أصـدرت وزارة ا
تـخويل وزيرها بـصالحيات االقتراض.
وذكر بيان للوزارة تلقته (الزمان) امس
أنـه (انــتــشـــرت مــؤخـــرا عــبـــر وســائل
ـسـؤولـة الــتـواصل االجـتـمـاعـي غـيـر ا
مـــعـــلـــومـــات كـــاذبـــة بــشـــأن تـــخـــويل
منوح الى الوزير علي عبد االقتراض ا
االمـــيـــر عـالوي وفق قـــرارات مـــجـــلس
حـيث إن الدافع وراء الـوزراء األخـيـرة 
ـعـلـومـات الـكــاذبـة هـو الـدعـايـة هــذه ا

االنتخابية فقط).
WO U*« q¹u ð

وأضــاف الـبــيـان ان (جــمـيـع الـقـروض
ـشار إليها في الـقرار قد  التفاوض ا
صادقة عـليها قبل أشهر أو بـشأنها وا
ــوازنــة حـــتى عــامـــ وهي جــزء مـن ا

الــتي أقــرهــا مــجــلـس الــنــواب وقـد 
ـالـيـة جلــعـلـهـا سـاريـة خالل تــخـويل ا
ـــدة االنــتــقــالـــيــة بــ االنـــتــخــابــات ا
واحلـكـومـة اجلـديـدة فقط) مـشـيرا الى
انـه (يـــحق لـــلـــشـــعـب مـــعـــرفـــة ســـبب
برغم من اضـطـرار الـوزارة لالقـتـراض 
ارتـفاع أسعار النفط في االونة االخيرة
ويــعـود ذلك الى أن الـنـفـقـات اجلـاريـة
لـــلــحـــكــومـــة من الــرواتـب والــتـــقــاعــد
والـتحـويالت االجتـماعـية قـد تصل إلى
نـحو ستة تريليونات دينار شهريا قبل
أن تــضـاف الـنـفـقـات اجلـاريـة األخـرى
ونـفـقات االسـتثـمار وخـدمة الـدين على
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اكـد رئـيس ديـوان رئــاسـة اجلـمـهـوريـة مـهـنـد حـسـام الـدين  ان الـتـعـدديـة الـعـرقـيـة
سيحي على اصبحت عامل قوة للمجتمع وليس مصدر تهديد  حاثا رجال الدين ا

واطن للمشاركة الفاعلة باالنتخابات. دعوة ا
وقــال بــيــان تـلــقــته (الــزمـان) امس ان
(حــسـام الــدين ثــمن خالل لـقــائه وفـداً
ـــســـيــــحـــيـــ في مـن رجـــال الـــديـن ا
ة ضـم غبطة الـكنيـسة الشـرقية الـقد
ــطـران مـار يــعـقـوب دانـيــال الـوكـيل ا
الــبـــطــريــركي ونــيـــافــة األســقف مــار
كـوركيس ونيافة األسقف مار شمعون
ـسـيـحـي دانـيـال دور رجـال الـديـن ا

فـي أرسـاء دعــائم الـســلم اجملـتــمـعي)
مــشــيـراً الى ان (الــتــعـدديــة الــعـرقــيـة
واالثـــنـــيــة والـــثـــقــافـــيـــة في الـــعــراق
اصـبـحت عـامل قـوة لـلـمـجـتمـع وليس
مـصـدر تهـديد) مـؤكـدا (اهمـيـة توافق
ـسـيـحـيـ اخـوتـهم من رجـال الــدين ا
ــكـونـات االخـرى بـأجتــاه الـتـشـجـيع ا
ـقـبـلـة ـشـاركـة بــاالنـتـخـابــات ا عــلى ا
بـشكل فـاعل واحداث تغـيير مـلموس)
وتـابع  (نـأمـل أن تـتـعزز قـوة اجملـتـمع
ـهـجـرين اكــثـر مع عـودة الـنــازحـ وا
الـى ديارهم ككل وفي مقـدمتهم االخوة
ــســيــحـيــ وتــوفــيــر ســبل الــعـيش ا
الـكر السرهم  ليسهموا مع اخوتهم
الــعــراقــيــ في بــنــاء مــجـتــمع يــؤمن
بــالــوطن كــقــيــمــة عــلــيــا وبــيت يــضم

اجلميع). 
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مـن جانبه  قـدم الوفـد شكـره وتقـديره
لــــلـــرئــــيس بــــرهم صــــالح ولــــرئـــيس
الـديوان مـثـن عـلى (جهـود مؤسـسة
الــــرئــــاســـة فـي نــــشـــر الــــسالم وروح
الـتـسـامح والدعـوة الى وحـدة الـشعب
والـــوطن). وكـــان صـــالح قـــد أكّــد  أن
ـسـتـقـبل ـقـبـلـة مــهـمـة  االنـتــخـابـات ا
الــبـــلــد وتــكـــتــسب أهــمـــيــة قــصــوى
العـتبارات عدة كونها تأتي بعد حراك
شـــعــبي وإجـــمــاع وطــنـي واسع عــلى
ضـرورة إصالح الـوضع السـياسي في
الـبالد واسـتـحـالـة اسـتـمـرار األوضاع
الـقــائـمـة مـشـيـراً إلى أن االنـتـخـابـات
لــيــست هـدفــاً بــحـد ذاتـه بل يـجب أن
ـــســــار الـــســـلــــمي لإلصالح تــــكـــون ا

ـالـيـة  وعـرقـلـة ـوارد ا السـتـنـزافـهـا ا
زيـــادة االنــتــاج) ومـــضى الى الـــقــول
(يــجب ان تــفـهم احلــكـومــة كـيف تــعـد
ـــوازنـــة  وعـــلى كل وزارة يـــجب ان ا
تـعد خطـة تكشف عن مقـدار ربحها في
الـــربـع االول من الـــســـنـــة ثم الـــثـــاني
والـثالث) مـضيـفا أن (انـخفـاض سعر
الـنـفط سـيـكـون سـبـبـا في انـدالع ازمة
وستكون النـتيجة عدم مـالية بالعـراق 
تــوفـيــر الـرواتب  لــذلك  يـجـب ايـجـاد
الــبـدائل  وتـسـهم كل وزارة في زيـادة
حـجم االنتـاج). وكان الزرفي قـد اقترح
اســـتــحــداث دائــرة تـــقــد اخلــدمــات
اجملـانـية لألسـر الـفقـيـرة وذوي الدخل
مـع تــوفــيــر رواتب شــهــريــة احملــدود 
لـأليـــتـــام واألرامل وتــــطـــويـــر بـــرامج

الرعاية االجتماعية .
وحـــــذر الــــــزرفي فـي وقت ســـــابـق من
الــــتالعـب بــــنــــتــــائج االنــــتــــخــــابـــات
قبلة  وشدد على اختيار التشريعية ا

شـخصـيـة قويـة تتـمتع بـتأيـيد شـعبي
ـقـبـلة . وسـيـاسي لـرئاسـة احلـكـومة ا
وقـــال فـي تــصـــريـح (بـــدأنـــا بـــإجــراء
واذا اتـــصــاالت مع الــقــوى اجلــديــدة 
حـالـفـنـا احلظ  سـيـكـون عـددنـا مـؤثـرا
لطـرح شخـصية في الـقرار الـسيـاسي 
حتظى بـتأييد شـعبي وسياسي قـوية 
قـبلـة) واضاف أن لـرئـاسة احلـكومـة ا
يجب ان تكون قبلة للعراق  (الـقيادة ا
لـديـها رؤيـة واضـحـة  لتـلـبيـة مـطالب
تراكمة ـشكالت ا ومعاجلة  ا الـشعب 
جـراء سوء األداء احلـكومـي) مبـينا ان
(حـركـة الـوفـاء الـعـراقـيـة تـمـتـلك رؤيـة
قــيــادة الــبالد ألربـع ســنــوات مــقــبــلـة
وهـي قادرة ارسـاء أسس بـنـاء مـدنـية
تـتمـتع باقـتصاد قـوي ونهـضة شـاملة
وحتــقق الـرفـاهــيـة لـلـشــعب الـعـراقي)
ــصــلــحــة الــوطــنــيــة الفــتــا الى أن  (ا
تـتــطـلب ان تـلـتـزم الـقـوى الـسـيـاسـيـة
بـالشفافيـة إلجراء العمليـة االنتخابية

و الــشـارع سـوف يـنـتــفض احـتـجـاجـا
عـلى سـلب ارادته بـتـزوير االنـتـخـابات
).  مـنتـقدا و سـرقـة اصوات الـنـاخبـ
تـعاقـبة (اسـلـوب تشـكيل احلـكومـات ا
واطـن إن :"الـنظـام السـياسي خـدع ا
ـكـن لـقـوتـ فـقط وســلب حـقـهم  وال 
تـشـكيل حـكـومة وتـقاسـم الغـنائم  في
ظل فـــقـــدان  الـــثــقـــة بـــ الــكـــيـــانــات
الــسـيــاسـيــة  وسط غـيــاب الـتـنــسـيق

واالتفاق على اهداف مشتركة).
 وفـي شأن آخر حـذرت مرشحـو  حركة
الـوفـاء الـعـراقيـة من عـزوف الـنـاخـب
ــــشـــــاركــــة فـي االنـــــتــــخـــــابــــات عـن ا
ـــبــكـــرة وتــأثـــيــرهــا الـــتــشـــريــعـــيــة ا
ـرشـح عن احلـركـة الــسـيــاسي وقـال ا
سـديـر جاسم الـعكـام إن (حـركة الـوفاء
تــرى بــأن انــتــفــاضــة تـشــرين أحــدثت
مـتغيرا في الشارع  واسفرت نتائجها
عن اجــراء انـتـخــابـات مـبــكـرة  واقـرار
قــانــون انـتــخـابـي جـديــد) واضـاف ان

والــتـعـبـيــر عن إرادة الـشـعب. الى ذلك
حـــمل االمـــ الــعـــام حلــركـــة الــوفــاء
القوى الـعراقيـة النائب عدنـان الزرفي 
ـشـاركــة في احلـكـومـات الــسـيـاسـيــة ا
لف ـتـعـاقبـة مـسـؤوليـة سـوء إدارة ا ا
فـــيــمـــا انـــتــقـــد  جلــوء االقـــتــصـــادي 
األحــزاب والـكـتل الـكـبــيـرة الى تـعـيـ
أتـباعها في وظائف حكومية  لتحقيق
مـكـاسب انـتخـابـية . وقـال في تـصريح
مـتـلفـز إن (النـظام الـسيـاسي حاول ان
يــسـتـهـلك قــوة الـدولـة من خالل زيـادة
االنـفـاق في قطـاعات مـختـلفـة  وزيادة
الـتـعـيـيـنـات الـعـشـوائـية) واضـاف ان
(الــتــعـيــنـات الــعــشـوائــيــة  في مـرافق
جـعـلت  االيرادات مـتـعـددة من الـدولـة 
الـكلـية ال تغـطي النفـقات العـامة في ما
ــــوظـــفـــ واصـــــبح يــــخص رواتب ا
الــــتـــوازن مــــفــــقـــودا  بــــ االيـــرادات
والـنـفـقـات) مــؤكـدا ان (فـقـدان الـرؤيـة
ــعــاجلـة الــســيــاسـيــة واالقــتــصـاديــة 
مـشكالت البطـالة وارتفاع نسـبة الفقر
و لم تـستطع  احلكـومات رفد اخلزينة
ــوارد مــالــيــة  بل اعــتــمــدت بـشــكل
ــواطن او عـــلى تـــرضـــيـــة ا مـــبـــاشــر 
تـــرضـــيــة جـــمـــهــورهـــا ونـــاخــبـــيـــهــا
بـالتعيينات  وجتاهلت معاجلة ازمات
اقـتــصـاديـة تـتـمـثل بــالـبـطـالـة والـفـقـر
عـيشي  لـذوي الدخل ستـوى ا ورفـع ا
احملــــدود) ولـــــفت الـى ان (الــــنـــــظــــام
الــســيــاسي يــشن حــمــلــة  تــســتــهـدف
اصـحاب الرؤية احلقيـقية القادرة على
ــــــشـــــكـالت واالزمـــــات مــــــعـــــاجلــــــة ا
االقـــتـــصـــاديـــة) وتــــابع ان (بـــرنـــامج
احلــركــة يـــتــضــمن رؤيــة اقــتــصــاديــة
تـعــالج  مـشـكالت الـفـقـر ورعـايـة ذوي
الــدخـل احملــدود  وتــوفــيــر اخلــدمـات
اجملـانيـة في قطـاعي التربـية والـصحة
واالسـكان وتـطويـر الزراعـة والصـناعة
شاركة القطاع اخلاص) مشددا على
(اعــــادة الــــنــــظــــر بــــإعــــداد مــــوازنــــة
وانتـقد الـزرفي (أداء الوزارات الـدولـة)

ــــشــــهــــد (األحــــزاب  الـــــتي  حتــــتـل ا
الـسياسي تسعى لفرض هيمنتها على
الــســلـطــة  وهي تــتـحــمل مــسـؤولــيـة
شـاركة العـملية عـزوف الناخـب عن ا
ـرشح  عالء حسن االنـتخـابيـة) وقال ا
فــرج الــعـقــابي أن (دخـولــنــا الـســبـاق
سـيـكـون سـبـبـا فـي اقـناع االنـتـخـابي 
اجلــمـهــور بـحــركـة الــوفـاء الــعـراقــيـة
ومــرشـحــيـهــا اجلـدد  وســنـعــمل عـلى
اسـتـعـادة ثـقـة الـشـعب بـاحلـكـومـة عن
طــريق بـرنـامــجـنـا االنــتـخـابي). وقـال
ــرشح مـحــمـد الـســيالوي إن (حـركـة ا
الــوفــاء ال تــوجـد لــديــهــا مــخـاوف من
الــتي نــفــر مــنــهـا ــة  االحــزاب الــقــد
شاكل الـشارع الـعراقي ونـتعـامل مع ا
واالزمــات احلــالــيـة بــشــكل إيــجـابي 
ألنـــنــا لم نــكـن ســبــبــا فـي انــدالعــهــا)
مـشـيـرا الى (انـحـسـار قـاعـدة الـتـأيـيـد
الـــشــعـــبـــيــة لألحـــزاب الـــكــبـــيــرة في

محافظات وسط وجنوب العراق).  

ـــصـــدرة إلى األردن 275 الـــكـــمـــيـــات ا
ـعدل ألـفاً و 274 بـرميالً) وتـابع ان (ا
اليومي جملموع الصادرات النفطية بلغ
ثـالثــة مـاليــ و 81 ألـف بـــــرمـــــيل في
الـيوم) مـؤكدا ان (معـدل سعر الـبرميل
.( الـــــــــواحــــــــد بـــــــــلغ    72.612 دوالراً
وحـافظت أسعـار النفط على مـستويات
وأغلق ارتـفـاعـهـا قبـيل اجـتـمـاع أوبك+
الـنفط فوق  78 دوالرا لـلبـرميل لـيكون
قـــريــبــا من أعـــلى مــســتـــوى في ثالثــة
اعــوام الـذي بـلـغـه في وقت سـابق هـذا
األسـبوع مدعوما بـتوقعات بأن أوبك+
ســتـحــافظ عــلى وتـيــرة مـعــتـدلــة لـرفع

اإلنتاج. 
wŽu³Ý√ ŸUHð—≈

ا يعادل وارتـفع خام برنت  97 سـنتا 
ــــئــــة إلى  79.28دوالر عــــنــــد  1.2 بـــــا
الــــتـــســـويــــة مـــســـجـال رابع ارتـــفـــاع
أســبـوعي عـلى الــتـوالي وتـقـدم اخلـام
األمــريـكي غــرب تـكـســاس الـوسـيط 85
سـنتا ليبلغ سـعر التسوية  75.88دوالر
مـع تــســجـــيل األســبـــوع الــســادس من
ــكـاسب.وقـال مــحـلل األسـواق إدوارد ا
ـتـفق عـلـيه مـويـا (إذا الـتـزمت أوبك بـا
سـلفـا وطبقت فـقط الزيادة اخملـطط لها
الـبـالـغة  400 ألـف برمـيل يـومـيـا  فإن
أسـواق الـطاقـة ستـشهـد قريـبا أسـعارا
تصل الى  90 دوالرا لـلبرمـيل الواحد)
مـضيفا أن (أي زيادة أقل من  600 ألف

برميل سترفع األسعار). bŽ∫ ماكنة عد أوراق نقدية

ــــبــــادرة الــــزراعــــيــــة الـى صــــنـــدوق ا
ـيسـر التي وضعت اإلقـراض الزراعي ا
ـوازنــة االحتـاديــة الـتي ضــمن بـنــود ا
ـالية) مـضيـفا ان تـدار من قبل وزارة ا
ـاليـة خـيارين (الـوزارة عـرضت عـلى ا
ــالــيـة إمــا إدارة الــصــنــدوق من قــبل ا
وتـشـغـيله أو نـقل إدارة الـصـندوق الى
الـــزراعـــة وتـــعـــديل قـــانـــون صـــنــدوق
ـــيــســر) واوضح اإلقـــراض الــزراعي ا
اجلــبـوري انه (في الـوقت الـراهن يـدار
ـــالــيــة بــحــسب الــصـــنــدوق من قــبل ا
ـــوازنــة الـــســنـــويــة) واشـــار الى ان ا
ـالية أقرت مبلغ  50 مليار دينار الى (ا
ـبـالغ لم تـصـرف حـتى الــوزارة وهـذه ا
ــبـالـغ اخملـصــصـة اآلن والســيــمـا ان ا
لالقـراض قليلة جداً وال تغطي إال جزءاً
ومنـها ـشـاريع الزراعـيـة  صـغـيراً من ا
قــطـاع الــدواجن والــثـروة احلــيـوانــيـة
الـتي حتتاج الى أمـوال كبيرة) مـشددا
عــــلى (ضــــرورة أن يـــطــــلق صــــنـــدوق
اإلقــراض الـزراعي لـعـام  2022 بـإدارة
الــوزارة وبـرأسـمـال يـبـلغ  250 مـلـيـار
بادرة ـستـرد من ا إضـافة الى ا ديـنار 
الـزراعيـة العـائد الى صـندوق اإلقراض

الزراعي).

ي اي أصـناف الـقـابلـة للـتـصديـر الـعا
ـمــيـزة لـيس ذات اجلــودة والـنـوعــيـة ا
فـقط تمـور الزهدي) مـؤكدا ان (الـعراق
يـعـد بـلـد النـخـيل و ان لـلـنخـلـة رمـزية
ـا لــيس فـقط فـي الـقـطــاع الـزراعي وا
فـي االقـــتــصـــاد احملـــلي) مـــبـــيـــنـــا ان
(انـخـفـاض اعـداد الـنـخـيل يـعـود لـعـدة
اسـباب منـها احلروب والـتجريف الذي
ــا ادى الى حـــصل بــعــد عــام 2003  
انـخفاض عدد بسات النخيل) مشيرا
الـى (اتـخــاذ إجـراءات خلــفض أســعـار
الـلـحـوم والـبـيض) وتـابـع ان (الـعراق
األول عـربيـاً بتصـدير البـطاطا) مـؤكدا
ان (أهـم مـا يـدعم الـقـطـاع الـزراعي هي
ـالـية الـتي تـتم عبـر الـقروض ـوارد ا ا
ـــشــاريع الـــزراعـــيــة) ولـــفت الى ان (ا
الــزراعــيــة حتــتــاج الـى رؤوس أمـوال
حــيث إن هــنــاك طــريــقــ لــهــذا األمـر
ــشــاريع األول االســتــثــمــار لــتــمــويل ا
واآلخـر هـو طريق الـقـروض الزراعـية)
ــبــادرة الــزراعــيــة الــتي مــبــيـــنــا ان (ا
أطــلــقت في  2008 تــوقــفت في  2015
وفي وقـتها نشـطت القطاع الزراعي من
خالل انـــفــاق تــريــلــيــونــ ديــنــار له)
واســــتـــطـــرد بـــالــــقـــول انه ( حتـــول

وذلك لــلـتـصـديـر في مــحـافـظـة كـربالء 
ضـمن جـهـود الـوزارة في تـعـضـيد دور
االقــتــصــاد الــوطــني.وذكــر مــديــر عــام
ــزروعـات حــسن مـؤمن دائــرة وقـايــة ا
لـيــلـو ان (قـسم احلـجـر الـزراعي بـاشـر
بـعـمـلـيـات تـبـخـيـر الـتـمـور في مـخـازن
ــصــدرين  ولــصــنف الــزهـدي حــيث ا
اجنـزت فرق تبخيـر التمور خالل اليوم
األول أكـثر من عـشرة االف طن) مـبيـنا
ان (عــمــلـيــات الــتــبـخــيــر جتـري خالل
الـــدوام الــــرســـمي والـــعــــطل ايـــضـــاَ 
ــنــتــجـ لــتــســهــيل االجـراءات امــام ا
اكد وكـيل الوزارة ـصدرين). بـدوره  وا
وضع خــطـة مــهــدي ســهــر اجلــبــوري 
إلعـادة تأهيل الـنخيـل وزيادة االصناف

ي.  القابلة للتصدير العا
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واكـــد فـي تـــصـــريح امس إن (الـــوزارة
وضـعت خـطـة لـتأهـيل واعـادة الـنـخيل
إلـى وضــــعـه الــــســــابـق وصــــدر امــــر
ديــــواني مــــشـــكل مـن عـــدة وزارات من
ضـــــمــــنــــهـــــا الــــزراعــــة أقـــــرت خالله
الـتوصيـات بحيث تـكون ملـزمة جلميع
اجلــهـات بــإيـقــاف جتـريف الــبـســاتـ
وزيـــادة انــواع الــنـــخــيل واصــنـــافــهــا

احلـيوي أذ يوجـد لدى دائرة البـستنة
فـسـائل نخـيل بـأعداد كـثـيرة وأصـناف
ـنـتـشـرة في مـخـتـلـفـة في مـحـطـاتـهـا ا
عـموم منـاطق العراق) وأكـد اخلفاجي
(امــكـانــيـة الـوزارة ومـن خالل الـدائـرة
ـسـاهـمـة في دعـم مـؤسـسـات الـدولة ا
من الـــدوائـــر الــبـــلــديـــة واجلــامـــعــات
ـدني ــدارس ومـنـظـمــات اجملـتـمع ا وا
الـراغـبة بـزراعـة فـسائل الـنـخيل بـغـية
ــــتـــــنــــزهــــات الـــــتــــوسع فـي زراعــــة ا
ـــــســــاحـــــات اخلــــضـــــراء في هــــذه وا
ـــؤســســات مـن اجل تــوفـــيــر ظــروف ا
بـيئية مالئمة للمواطن وخاصة بعد أن
ـساحـات اخلـضراء  الـتـجاوز عـلى ا
ـنـاطق الـسـكـنـية) واضـاف ان ضـمن ا
(زيــادة اعــداد الــنــخــيل تــأتي من أجل
زيـادة االنتاج) مـشيرا الى ان (الوزارة
أعـدت خـطة العـادة تأهـيل هـذا القـطاع
ـا له من مـردودات ايـجـابـيـة احلــيـوي 
عـــلى االقـــتـــصـــاد الـــوطـــني لـــلـــبالد 
والسـيـمـا بعـد فـتح بـاب التـصـدير الى
اخلـارج بـغـيـة تـعـظـيم االيـرادات ودعم
االقــتـصــاد الـوطــني). وبــاشـرت دائـرة
ــزروعـات بــتـبــخـيـر أكــثـر من وقــايـة ا
ـــعــدة عـــشــرة االف طـن من الــتـــمــور ا

وتــطــويــر وزيــادة قــطــاع الــنــخــيل في
الـعراق. وذكرت الـوزارة في بيان تـلقته
(الزمان) امس أن (عملية التجهيز لهذه
الـفـسائل سـتكـون بـأسعـار مدعـومة من
ـــزارعــ عــلى زراعــة اجـل تــشــجــيع ا
ساهمة بتطوير هذا القطاع الـنخيل وا
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وجـه وزيـر الــزراعـة مــحــمـد اخلــفـاجي
دائـرة البستنة بتجهيز فسائل النخيل
االعــــتـــيــــاديـــة فــــضالً عـن الـــفــــســـائل
ـواطـن ـزارعـ وا الـنـسـيـجـيـة إلى ا
كـــافــة مـن أجل خــلـق بــيـــئــة خـــضــراء
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ـانية ـرشحي االنـتخـابات الـبر تتسـاءل النـاس وهي تتـطلع في الـصور الـدعائـية 
التي اكتـظت بها شـوارع مدننـا  وبلغت أحـجام بعـضها حـد تغطـية واجهـة بناية
بـارتـفاع ثـالثة طـوابق  من أين لـلـمرشـحـ كل هـذه األموال الـطـائلـة الـتي تـنفق
ـؤتـمرات االنـتـخابـيـة وطبع آالف الـصـور والالفتـات  والـترويج في عـلى تـنظـيم ا
مول عبر قنوات فـضائية عربية ومحلـية معروفة بأسعارها الـباهظة  فضال عن ا
مــواقع الـتـواصل االجـتـمــاعي كـالـفـيس بــوك والـتي اسـتـهـدف بـعــضـهـا تـسـقـيط
مـرشـحـ مـنـافـسـ  والـنـيـل من أشـخـاصـهم  وبث مـعـلـومـات ال نـعـرف مـدى

صحتها . 
رشحـ بعـينـهم وجلهم من ا رأينـا ان هنـاك هيـمنة دعـائيـة واضحـة  ويتضـح 
النواب الـسابـق الذين بـرز جنمـهم منـذ بدء العـملـية السـياسـية  بيـنمـا اتسمت
طلوبـة من الناحيـة الفنية  ـرشح اجلدد بـفقرها  وافتـقارها للـجودة ا دعاية ا
فجاءت غـالبية الصور والالفتات باهتة  وألوانـها غير مناسبة  وأعدادها محدودة
 وال حضـور لهم في القنـوات الفضائـية واالذاعية  وكـذلك في وسائل التواصل
االجتمـاعي باسـتثـناء صفـحاتـهم الشخـصيـة او صفـحات أصدقـائهم  مـا يعني
ـالـية الـكـافيـة لـتنـظـيم حمالت انـتـخابـيـة متـمـيزة  وهـنا عـدم توافـر االمكـانـيات ا

فوضية : أين العدالة في التنافس االنتخابي?. نسأل ا
روى لي أحـد األصـدقـاء ان مـرشــحـا في مـنـطـقــتـهم يـنـحـر يــومـيـا مـا يـقـرب من
لء بـطون احلـاضرين في الـتـجمـعات الـتي يعـقدهـا في مضـيفه خمـس خـروفا 
اضـية من حـملـته االنتـخابـية  وال نـدري ما ينـفق من أموال دة ا العـامر طـوال ا
ـرشح كل هذه اضافـيـة في نشـاطـاته األخرى . ونـكرر مـع النـاس من أين لـهذا ا
األموال الـفائـضـة عن حاجـته  مع ان تـاريخه الـشخـصي الـسابق لـعام  2003ال

يشير الى انه من ب األثرياء .
ان وبعضهم مضت عليه أكثر من ما لـهذا الثراء الفاحش لنواب سابق في البر
دورة مذ كـان صامتا وال يجـيد الكالم حتى أصـبح ثرثارا لعوبـا  اال تفسيران 
ـبـاشر او أحـدهـما : انـخـراطـهم في مـنـظـومة الـفـسـاد وسـرقـة أموال الـشـعب بـا
باستـخدام النفـوذ   ودعاياتـهم تفضح ذلك  وعلـيه ليس للحـكومة حاجـة للبحث
ـقدورهـا اذا كـانت جادة وحـريصـة على عن الفـاسدين  فـهم أمـام أنظـارها  و
ــال الـعــام مــسـاءلــتـهم وحــواشــيـهم عن هــذه األمــوال  وسـوف تــرى ان بـقــيـة ا

الفاسدين هامشيون وتأثيرهم محدود في خراب الدولة . 
عنى ان بعض النواب ال السياسي العابر للحدود   ويتمـثل  التفسير اآلخر با
او رؤساء أحـزابهم وتياراتهم يتلقون أمواال من دول عربية وأجنبية  وهذه خيانة
عظمـى لألمة يفـترض أن يحـاسب عليـها الـقانون  ولـكن يبدو ان مـفهوم اخلـيانة
ة هاتفية مع سياسي والعمـالة تبدل معناهما عما عرفناه سابقا  فاذا كانت مكا
ة في قـوان الـدول  فكـيف تمـر مرورا عـابرا لـقاءات من دولة أجـنبـية تـعد جـر
مبـاشرة داخل البالد  وزيارات مـكوكيـة خارجها يـجريهـا سياسيـونا مع سفراء

وشخصيات حكومية من دول أجنبية . 
ـول أنشطة ال الـسياسي الذي  ال استقـرار لبلـدنا ما لم نحـكم السيطـرة على ا
سياسـية جلهـات معيـنة وقنـوات فضائـية أسهـمت بحدود كـبيرة في تـأجيج الف
ــلك ــســؤول الــذي قــدر له مــسك زمــام األمــور وال  وتــغــذيــة الــصــراعــات  فــا
الشـجاعة إليـقاف هذه اجلـرائم عليه أن يتـنحى  إلخالء ذمتـه وحفظ ماء وجهه 

وبعكسه فلن ينفعه الحقا عض األصابع .
لم جند من بـ الذيـن ازدحمت شـوارعنـا بصـورهم مـفكـرا سيـاسيـا له اجنازات
يـشـار لـهـا بـالـبـنـان  او من له تـاريـخ سـيـاسي واضح بـاسـتـثـنـاء الـشـخـصـيـات
عـارضة للنظام السابق  وجتربتنا معهم كشفت تواضع ادارتهم للبالد  لم نرَ ا
فنانـا مشهورا من الذين حققت ابداعاتهم حضـورا على الساحة احمللية والعربية
ـا كبـيرا من الـذين يـديرون مـؤسسـات مـهمـة في مخـتـلف أرجاء الـعالم   او عا
عروف  رشـح اما من السـابق اجملربـ  او من اجملهول غـير ا فغـالبية ا
ـقــاولـ  او الـذين وجـدوا الـطـريق او مـن مـاسـحي أكـتـاف ا
ان مع انـهم غير قادريـن على ادارة بيت وليس سالـكة للـبر
دولـة كــمـا يـذكــر مـعـارفــهم  أظن ان الــتـغـيــيـر في وجـوه
ـانـيـ سـيكـون طـفـيـفـا  والـدولـة سـتـبقـى تدور في الـبـر
حلـقـة من الـفشـل  بيـنـمـا نتـطـلع الى اصالح نـغـادر فيه

الفوضى لنكون دولة .

عـجـيب امـر احلـكـومـات الـتي تـربـعت عـلى عـرش ادارة الـدولـة  في تـعـاطـيهـا مع
طـروحــات الـصـحـافـة  فـهـي ال تـتـوقف عـنـد ايــة مالحـظـة او مـعـلـومــة تـتـنـاولـهـا
الصـحف  وكأن االمر مجـرد عناد  واظـني على حق ح نشـرتُ مقاال في هذه
ــكـــان في اخلــامس مـن  تــمــوز ســنــة 2020 حــمل عـــنــوان " احلــكـــومــة تــكــره ا

الصحافة"!
نـصرم  مـا عدتُ ولوال مـا اعلـنته وزارة الـتخـطيط مـن خبـر ازعجـني اخلمـيس ا
الى الكـتابة بشأنه  خـبر يؤكد  مضـمونه عدم وجود تـخطيط البتـة  بشأن البنى
التحـتية لـلحـالة احلضـارية للـبلد .. خـبر اشـعر باخلـجل من اعادة نشـره  لكني
احيي وزارة الـتخطيط على شجاعتهـا في اعالنه للرأي العام  حيث يتب كم ان
الصـحافة على حق حيـنما حذرت من تداعـياته .. يقول اخلبـر: (أعداد السيارات
في البالد ارتفع إلى أكثر من سبعة مالي سيارة خالل عام 2020)  وان (معدل
سـجلة لـسنة  2020 بـلوحاتـها كـافة بلغ  175سـيارة لكل 1000 عـدد السيـارات ا
نـسـمة من سـكـان الـعـراق ) اي وجود  17 سـيـارة  عـند كل  100مـواطن .. وهي

حالة ال تؤكد الرفاه اجملتمعي  بل العكس فهي الفوضى بعينها .
نـاسبة ال تشمل التـكتك وما شابههـا  والدراجات النارية) هذه النـسبة ( وهي با
لن جنـدهــا في ايـة دولـة تـنـتــشـر فـيـهـا نـظـم الـسـيـر احلـديـثــة والـطـرق الـسـريـعـة
واجملـسـرات الـرابطـة بـ الـشـوارع بـهـنـدسـتـها الـراقـيـة   غـيـر انـهـا مـوجودة 
وبـإصـرار عـجـيب  في بـلــدنـا الـذي يـعـاني من شـوارع ضــيـقـة وطـرق مـتـهـالـكـة

رور عربة صغيرة !  وتقاطعات هنا وهناك وازقة ال تسع 
ــركـبـات حــ تـقع عــيـنيّ عـلـى الـنـاقالت  الــعـمالقــة  الـتي حتــمل طـبـقــتـ من ا
ـسـتـوردة  يـومـيـا وهي تـسـيـر بـخـيالء  نـحـو بـغـداد او ـتـوسـطـة ا الـصـغـيـرة وا
احملـافظـات او تـتـمـركـز قـرب مـجـمـعات “مـعـارض الـسـيارات ? ”اشـعـر بـإحـباط
ـرور الـعـامـة  شـديـد  وتـرتــفع عـنـدي مـشــاعـر الـعـتب والــغـضب جتـاه دائــرة ا
واتسـاءل : اليـس عنـد مسـؤولي هذه الـدائرة دراسـات عن حاالت االزدحـام التي
ـة واجلديـدة التي تـشـهدهـا العـاصـمة واحملـافـظات نـتيـجـة كثـرة احلـافالت القـد
تــتــجـول مــخـتــنــقـة في الــشـوارع  ? ايـن صـوت هــذه الـدائــرة في احلــد من هـذه
همة الظـاهرة التي اخذت بالـتفاقم الى حد ال يـطاق .. وما هو دور هذه الـدائرة ا
التي تـعد برامج للتوعية في عدد من الفضائيات العراقية  في مناشدة  ”الدولة”

نشأ الرديء ..?  بإيقاف مهزلة االستيراد العشوائي للحافالت السيما ذات ا
رور العامة ) .. يا وزارة ايتـها احلكومة .. يا وزارة الـداخلية  السيمـا دائرة ( ا
التـجارة .. ايـتهـا الضـمائـر احملبـة للعـراق .. متـى تدركون  ان االزدحـام  اصبح
واطنـ في حياتهم الـيومية سـواء من حيث التأخـير صباحاً  أسوأ مـا يواجه ا
ـشـكـلـة التي عـنـد الـذهـاب إلى الـعمـل او عنـد عـودتـهم الى بـيـوتـهم. وحلل هـذه ا
تشـكل عامل التوتر الـنفسي الثـاني لدى اجملتمع بـعد الكهـرباء  يجب أن نحاول
أوالً فـهم مـا الـذي يــسـبـبـهـا لـكن ذلك  يـبـدو  خـارج اولـويـاتـكم 
مــتـنــاسـ  ان ازمـة االزدحــام  خـلــقت  الـعــديـد من ردود
االفعـال النفسـية .. فرغم الزيـادة العشوائـية في استيراد
ركـبات الـتي ذكرتهـا  لم جند لـلحـكومة رؤيـة بوقـفها  ا
ـواطن يــعـرفـهـا  بل هي تــغض الـنــظـر  ألسـبـاب بــات ا

ويتندر عليها في مجالسه اخلاصة والعامة !

كالم أبيض

فم مفتوح .. فم مغلق

qIŠ∫ طفل في حقل زراعي
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هو ستـران عبدالله مـحمد . ولد في
كـركـوك عـام 1969. يـحــمل شـهـادة
بكـالـوريوس فـي االدارة واالقتـصاد
من جـــامــعــة صالح الــدين . رئــيس
حتـريــر صــحـيــفــة كـردســتــان نـوي

حتى عام 2019.
يــشـغل  حـالـيـاً  مــسـؤولـيـة مـكـتب
االعـالم فـي االحتــــــــاد الــــــــوطــــــــني
ــكـــتب هــو الــكـــردســتـــاني.وهـــذا ا
ـــســؤول عن جــريــدة كــوردســتــان ا
puk- ـرصد ومـوقع نـوي ونـشـرة ا
media وعن  فضائية صوت شعب
كــردســتـــان  وفــضــائـــيــة كــركــوك 

واذاعة شعب كردستان 
ومــــؤســــســــة بــــاديــــنــــان لالعالم 

ومؤسسة اينده وغيرها. 
كـــنـــا ( االعـالمي الـــصــــديق بـــاسل
اخلــطــيب  وأنــا )  قـد  الــتــقـيــنـاه
صــبـيــحـة الــثـالث عــشـر مـن ايـلـول
2021 في مـكـتـبه. والن الـعالقـة مع
ــركــز  ومــوضـــوع االنــتــخــابــات ا
الـنـيابـيـة  واالوضـاع ضـمن الـبيت
الـــــــكـــــــردي عـــــــامـــــــة  واالحتـــــــاد

الكردستاني خاصة..
ـوضوعـات تشغل نقـول : الن هذه ا
الــراي الــعــام كــان البــد ان يــتــركـز
حوارنا معه عليها. هل هي (بروفة)
ـــركـــز اجـــاب : ? عن الـــعالقـــة مع ا
ـيــزانـيــة  يـبـعث اعــتـقــد ان اقـرار ا

على التفاؤل.
فـــلـــعل ذلـك ( بـــروفــة ) لـــلـــتـــعـــامل
ــــطــــلـــوب بــــ بـــغــــداد واقــــلـــيم ا
كردستان. اضاف : لقد حصلت هذه
النتيجة بعـد مفاوضات شاقة جرت

فيها نقاشات كثيرة.
نحن نعتمد عـلى الدستور كقاعدة 
وأيضاً على حزمـة حلول آنية حول
ـشـاركـة الـكـردية ـيـزانـيـة وحول ا ا

في حـكم الـعـراق . اضـاف : البد من
حتـقــيق الـتـصـالـح بـ اجلـغـرافـيـا
الرسمـية (جغـرافية الـعراق)  وب
احلق الـتـاريـخي لـكـردسـتـان . نحن
راضــــون عـن نــــتــــيــــجــــة حـــوارات
ـيـزانــيـة. ونــريـد بــغـداد عــاصـمـة ا

للكل.
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وسواء كـان هذا الـتفـاؤل واقعـياً ام
ال  جتـاوزنــا مـوضــوع الـعالقـة مع
ركز  لنسأل عن احلالة في البيت ا
الــكــردي. عــنــدهــا قــال الــســيــاسي

الكردي ستران عبدالله:
ـقــراطي الــعالقــة بــ احلــزب الــد
الــكــردســتــاني ( حــدَك )  واالحتـاد
الـوطـني الـكـردسـتـاني ( اوَك ) هي
عالقـة بـ ســيـاسـتــ مـخـتــلـفـتـ

ستقبل العراق وكردستان . للنظر 
WO UOM « U U ô« 

عن ذلك قال السياسي الكردي :
دون شـك هــنــاك جـهــات فــاعــلــة في
ــقـبــلـة . االنــتـخــابــات الـنــيــابـيــة ا
ابـرزها الـشـارع الـعـراقي واالحزاب
الــسـيــاسـيــة. دون ان نـغــفل تــأثـيـر

االطراف اإلقليمية.
وبالـنسـبة لـنا في اقـليم كـردستان 

فقد بدات احلملة االنتخابية.
السياسي ستـران عبدالله يقود اهم
نــــــشــــــاط في االحتــــــاد الـــــوطــــــني
الــــكـــردســــتـــانـي. وهـــو الــــنـــشـــاط
االعالمي . وتـأتي هـذه االهـمـيـة من
جتــــاذبــــات في الــــوضع االحتـــادي
والـــكـــردي والـــعــــراقي. جتـــاذبـــات
بعضهـا اصبح طافيـاً على السطح.
ولـــــــعـل االعـالم صــــــمـــــــام ضـــــــبط
لــتــوجــهــات الــراي الــعــام حــيــنـاً 
ويــســهم في ايـــجــاد حــالــة لــيــست
تــفــاعـلــيــة  حــيــنــاً آخــر. االعالمي
ستـران يتـكلم الـعربـية بـطالقة  مع

لــكـنـة كـرديـة مـحــبـبـة. والحـظـنـا ان
االجيـال الك االعالمي ستـران يتـكلم
الــعـربـيـة بـطالقــة  مع لـكـنـة كـرديـة
مـــحــبـــبــة. والحـــظـــنــا ان االجـــيــال

الكردية الشابة جتهل العربية . 
كـان يـتــحـدث لــنـا بـانــسـيــابـيـة ولم

يستخدم عبارة (هذا ليس للنشر).
Âö ô« V J

ـعـروف كاروان الـصـحفي الـكـردي ا
انور  مـسؤول فـرع نقـابة صـحفيي
كـــردســـتـــان في الـــســـلـــيـــمـــانـــيــة 
والـصــحــفي مــحــمـد شــيخ عــثــمـان
ـرصد  صحبنا في مسؤول نشرة ا
بنى  الذي يشغله جولة اطالع في ا

بنى : مكتب االعالم . ويضم ا
جــريـدة كـوردســتـان نــوي  ونـشـرة
.pukmedia رصد االخـبارية   و ا

 ...  انتهى ...
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في الـــروايــة الـــعــربـــيــة" و"في الـــروايــة
ــيـة" كـتــابـان تـوأمــان جـديـدان في الــعـا
النقد الروائي. هما آخر ما صدر للشاعر
والنـاقد اللـبنـاني سلـمان زين الدين عن
الــدار الـعــربــيــة لـلــعــلــوم نــاشـرون في
بـيروت لـيـنضـمّـا إلى كتبٍ سـتـةٍ سابـقةٍ
عرفي نفسه أربعة منها له في احلقل ا

صادرة عن الدار نفسها.
W «Ë— Êu L

يـشــتــمـل الـكــتــاب األوّل عــلى قــراءة في
خـمسـ رواية عـربـية ويـشـتمل الـثاني
ـيـة. عــلى قـراءة فـي خـمـســ روايـة عــا
وبــإضـــافــة هــذيـن الــعـــددين إلى أعــداد
الروايـات الـتي قرأهـا الـكاتب في الـكتب
الــســابــقــة يــكــون مــجــمــوع الــروايــات
ـقروءة في الـكتـب الثـمانـيـة ثالثمـائة ا
ـية وهو رقم وستّـ رواية عـربيـة وعا
قـيـاسيٌّ بــامـتـيـاز  قــلّـمـا بــلـغه نـاقـد أو
. يُـؤهّل صـاحبـه لدخـول مـجـمـوعة قـار

ية. غينيس العا
   يتقصّى زين الدين  في الكتاب األوّل
األسئلـة التي تـطرحهـا الرواية الـعربية
خالل الــسـنــوات الـثالث األخــيـرة. وهي
أسـئلـة مـتنـوّعـة. تتـراوح بـ السـياسي
والــتـــاريــخي واالجـــتــمــاعـي والــوطــني
ـركـز والـقـومي واإلنـسـاني. بـعـضـهـا: ا
الــهـامش احلـرب الــتـخــلّف االغـتـراب
وت اخلـلود الزمن الهـجرة احليـاة ا
ـــرأة احلب االســـتــــبـــداد االحـــتـالل ا
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ــثــقّف الــنــســـويّــة الــشــرق والـــغــرب ا
ّا يزخر به الواقع والسلطة وغيرها  
العربي في هذه اللحظـة التاريخية. على
أنّ طــريــقـة طــرح الــســؤال تــخــتــلف من
روايـــة إلى أخـــرى بـــاخــتـالف الــروائي
الـذي يــطـرحـهـا ال سـيّـمـا أنّ الـروائـيّـ
الــذين تـنــاولـتـهم الــقـراءة يـنــتـمـون إلى
أجـيــال مـتـعـدّدة فــبـعض الـروايـات هي
األولى ألصــحـابـهـا والــبـعض اآلخـرهي
حلقة في سلسلة طويلة. وبذلك يتجاور

"في الــــروايــــة
الــــعـــــربــــيــــة"
أحـــــــــــــمــــــــــــد
ــــــــديــــــــني ا
وواســـــــــــــنـي
األعــــــــــــــــرج
وأمــيـــر تــاج
الــــــــــســـــــــر

وأم
الــــــــــــزاوي
وســـــــلـــــــيم
بــــــركـــــات
وعــــــــبـــــــد
اجملــــــيـــــد
زراقـــــــــط
مـــــــــــــــــــع
عــــلـــويـــة
صـــــــــبح

ولـــيـــنــــا هـــويـــان
احلسن وحسن داوود مع خالد سامح

وكـاتيـا الـطـويل ورنا الـصـيـفي وشذى
مصطـفى وغيرهم.  وتـلتقـي عدّة أجيال
روائــيــة في احلــيّــز الــورقي نــفــسه مــا
يتـيح الفـرصة لـلدّارسـ إلقامـة نوعٍ من
حــوار األجــيـال بــ سـائــر الـروائــيّـ

الذين يحتفي بهم الكتاب.
  ويــتـــقــصّـى زين الــديـن  في الــكـــتــاب
الـثانـي األسئـلـة التي تـطـرحهـا الـرواية
ّــا يــشـغـل الـعــالم فـي هـذه ــيــة  الــعـا
رحلة الـتاريخيـة. وهي أسئلـة متنوّعة ا
بـدورها. تـتـوزّع على: الـعـبوديـة جتارة
الـرقيق الـسـلـطة

الثروة االستبداد احلرب األهلية القاع
ـنـظّـمـة احلـياة ـة ا االجـتـمـاعي اجلـر
واحلب والــصـــداقــة اخلـــلــود الـــشــرق
والـغـرب وغيـرهـا. هـذه األسئـلـة تـتوزّع
بـدورهــا عـلى: الـتـاريــخي والـسـيـاسي
واالجــتـمــاعـي واحلــضــاري وغــيــرهـا.
ـروحة من والروايـات الـتي تطـرح هذه ا
األســئـلــة تــنــتـمي إلـى مـخــتــلف أنــحـاء
الــعــالم وتُــجـــاوِر بــ عــدّة أجــيــال من
الـروائــيــ والـروائــيّــات. لــذلك يــجـمع
يـة" ب إيـزابيل كتـاب "في الروايـة العـا
الــلّــيـنــدي الــتــشــيـلــيــة وألــيف شــافـاك
الــتــركــيــة وفــرجــيــنــيــا
وولف الـــبـــريـــطـــانـــيـــة
وجــــــــيـــــــمـس جــــــــويس
اإليرلندي وستيفن كينغ
األمــــيــــركي وإيــــلــــيــــنـــا
فـــيـــرّانـــتي اإليـــطـــالـــيــة
وتــوشـيــكـازو كــواغـوشي
الياباني وجلبير سينويه
ــــتــــري الــــفــــرنــــسي ود
لــيـبـيــسـكــيـروف الـروسي
وفـــــــاروق شــــــــهـــــــيــــــــتش
الـبـوسنـي وليـنـورا مـيـانو
الـــكــامـــيـــرونــيـــة ومـــاريــز
كــونـــدي الـــغــوادولـــوبـــيــة
وماكس فـريش السـويسري
والــــــطــــــاهــــــر بن جــــــلّــــــون
اجلــزائــري وأمــ مــعــلـوف
الــلـــبـــنــانـي وآتــيـال بــاريش

الــسـلــة الـغــذائـيــة وتـأمــ كـافـة
قبل مفرداتها خالل الـشهرين ا
واعـداد مـيـزانـية مـتـكـاملـة لـلـعام
قبل وب الوزير اجلبوري في ا
ـواد الـغـذائـيـة لـقــائه مع وكالء ا
قبلة تتطلب الكثير رحلة ا أن (ا

من احلـرص والـكـثـيـر من الـوعي
الجنـاح مشـروع الـسلـة الـغذائـية
ا يـساعد ويـساهم في مـعاجلة
الوضع الغذائي خـاصة للمناطق
الـفـقـيرة الـتي تـعـاني من مـشاكل
اقــتــصــاديــة كــبــيــرة االمــر الـذي
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اعـــــلــــنـت وزارة الـــــتــــجـــــارة عن
مـــبـــاشـــرة مـــركــز تـــســـويق كالر
الــتــابـع لــفــرع الــشــركــة الــعــامـة
احلبوب في السليمـانية بتجهيز
ـطاحن قـررة  احلـنـطة احملـلـيـة ا
ـتـبـقي من الـوجـبـة احملـافـظـة بـا

االولى للحصة الثامنة . 
واكـد مـديـر عـام الـشـركـة الـعـامـة
لــتــجـــارة احلــبــوب بــاسم نــعــيم
العـكـيلي. ان (مـركز تـسويق كالر
ـاضي بـتجـهـيز بـاشـر االربعـاء ا
مـطـاحن احملــافـظـة  مــاتـبـقى من
الـوجـبه االولى لـلـحـصـة الـثـامنه

لهذا العام) . 
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واضـاف الى ان (مــواقع الـشـركـة
في مــــحــــافــــظــــات الــــبالد كــــافه
تـواصل عـمـلـيـة جتـهـيـز احلـنـطة
ــقــررة و  بــانــســيــابــيه عــالــيـة ا

ولساعات متاخرة من اليوم) .
وتـــفـــقـــد وزيـــر الـــتـــجـــارة عالء
اجلــبـــوري بـــرفـــقــة مـــديـــر عــام
ـواد الـشــركـة الــعـامــة لـتــجـارة ا
ــوســوي ى هــاشم ا الــغــذائــيــة 
ومـــديــر عـــام دائــرة الـــتــخـــطــيط
ـتـابـعـة ابـتـهـال هـاشم صـابط وا
الثالثاء في جولة مسائية شملت
مـــخـــازن ابي غــــريب الـــتـــابـــعـــة
ـناطق الفـقيرة للـشركة كـما زار ا
في حي النـصر والسالم لالطالع
بــشــكـل مــيــداني عــلى نــوعــيــات
مـفــردات الـسـلــة الـغـذائــيـة الـتي
جتــــهــــز لــــلــــمــــواطــــنــــ وأكـــد

اجلـــبـــوري ان (وزارة الـــتـــجــارة
عــازمــة عــلى اســتــقــرار مــشـروع
الـــســـلـــة الـــغـــذائـــيـــة وجتـــهـــيــز
مــفــرداتــهــا لـلــمــواطــنــ بــشـكل

منتظم ومستقر). 
وقـــال لـن (الــوزارة مـــســـتـــنـــفــرة
بــشـــكل كــامـل لــغـــرض جتــهـــيــز
مـفـردات الـسـلـة الـغـذائـيـة وانـها
فـي اســتــنــفــار كـامـل  لــتــجــهــيـز
الــوجـــبــة الــثــانــيــة من مــفــردات
السلة الغذائية بعد النجاح الذي
تتحقق في الوجبة االولى وأشار
الــــوزيــــر خالل الــــلـــقــــاء إلى أن
احلكومة من خالل برنامج السلة
الـغـذائـيـة كـان الـهـدف هـو تـأم
الوضع الـغذائي خـاصة لـلعوائل
الفقيرة واستـقرار مشروع السلة
الــغــذائــيــة بــعــد ان عــانى نــظـام
البـطـاقـة الـتـمـويـنـيـة من مـشاكل
كبـيرة بـسبب قـلة التـخصـيصات
ـــالــيـــة) وفي جـــولـــته  اكــد ان ا
(الـــتـــعـــاون مــــطـــلـــوب االن بـــ
ـواد الـغـذائـيـة الـوزارة ووكـالء ا
لـغـرض اسـتـقـرار جتـهـيـز الـسـلة
الغـذائيـة واالسراع في ايـصالـها
لـلـمـواطـنـ دفـعـة واحـدة) وأكد
أن (الــــوزارة بـــصـــدد مــــعـــاجلـــة
شاكل التي حصلت في الوجبة ا
االولى واتـخـاذ خـطـوات سـريـعة
الجناح الوجـبة الثانـية التي يتم

جتهيزها حاليا).
والتقى اجلـبوري ايضـا مواطني
مـنـطــقـة ابي غـريـب مـؤكـدا (عـزم
احلـكــومــة عـلـى اجنـاح مــشـروع

واد الـغذائية يتطـلب من وكالء ا
االســـراع في جتـــهـــيـــز كـــمـــيــات
ـا مــفــردات الــســلـة الــغــذائــيــة 
ـفردات يـتيح لـلـمواطن اسـتالم ا
ــوجـودة في الـسـوق الــغـذائـيـة ا
احملليـة وبذلك نستـطيع نقول ان

مـــــجــــرد اســـــتــــقـــــرار الــــســـــلــــة
ــواطـــــــن الــغـــــــــــذائــيــة فــان ا
واطن الـفــــــــقيـر يـتـسـاوى مع ا
ـــــــــردود الــــــــــعــــــــــالـي في ذوي ا
احلـصـول على مـواد غـذائـيــــــــة

متكاملة).
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اجملـــــري وأرنـــــالـــــدو أنـــــدريـــــداســـــون
اإليسلندي وغيرهم.

ولـعلّ االسـتــنـتـاج األهم الـذي يـخـرج به
الــقـار من قـراءة الـكـتــابـ الـتـوأمـ

ــقـــارنــة بــيـــنــهــمـــا هــو أنّ الــروايــة وا
الــعــربــيـــة وعــلى الـــرّغم من االخــتالف
ــطـــروحــة بــ اجلــزئي فـي األســئــلـــة ا
الــروايـتـ لــيـست في مــرتـبـةٍ أدنى من

ية.  الرواية العا
W ËdD  WK «

وهذا ما يشيـر إليه زين الدين في مقدّمة
كــتــابه األوّل بــالــقــول: " ال تــقلّ الــروايـة
ية ذلك العربية روائيـة عن الرواية العا
أنّـهـا تـسـتـخـدم الـتـقـنـيّـات نـفـسـهـا وإن
ــطــروحــة ومَـدارُ اخــتــلــفت األســئــلــة ا
ـية هو عـلى هذه التـقنيـات وطريقة العا
اســتــخــدامــهــا". ويـــرجّح زين الــدين أنّ
"احلـاجز الـوحـيد الـذي يـقف ب عـربـيّة
يّتهـا هو حاجز اللغة وهو الرواية وعا
كن تخطّيه بواسطة الترجمة األمر ما 
الـــذي ال يُـــولــــيه الـــعـــرب الـــكـــثـــيـــر من

االهتمام. 
ولو قُيظَ لهذه الرواية مؤسّسات رسمية
تـــرعى تــرجـــمــتـــهــا إلى لـــغــات الـــعــالم
رت أشيـاء كـثـيـرة" على اخملـتـلـفة لـتـغـيـَّ

حد تعبيره.   "
في الـــروايــة الـــعــربـــيــة" و"في الـــروايــة
ــيـة" كــتـابـان تــوأمـان هـمــا حـاجـة الـعـا
لــلــبـــاحث ومــتــعـــة لــلــقــار وإضــافــة

للمكتبة النقدية العربية.  
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-1-
ـناعـة الـصـحـيّـة الـتي تـمـنعُ وقـوعَ صـاحِـبـهـا فـريـسةً يـكـثر احلـديـث عن ا

لألمراض ...
ناعة عندهم  وتُعلل إصابةُ الكثيرين بامراضٍ شتى بأنّها نتيجةُ ضعفِ ا

ومن هنا :
ناعة الصحية درءً لألمراض ... جاءت النصيحة بضرورة تقوية ا

-2-
ناعة األخالقية ضمانة للخالص من األمراض األخالقية التي ال تقل انّ ا

ضرراً عن األمراض الصحية  بل قد تفوقها أهمية .. 
رض االخالقي ـصـاب وحده بـيـنمـا ا رض الـصحـي يخـتص با ذلك أنَّ ا

تسري آثاره السلبية على اجملتمع بأسره .
-3-

ـنـاعـة األخالقـيـة في مـوسم االنـتـخـابـات الـنـيـابـيـة حـيث يـتـجـلى ضـعف ا
يُمارس بعضهُم ألوان األباطيل ضِدَّ منافِسيه ..!!

-4-
انّ التنافس على خدمة الشعب والوطن أمر محمود  

ـفهوم ينطوي على مفارقات والتنافس ال يعني اخلصومة واخللط ب ا
كن قبولها بحال . ال 

-5-
كن أنْ تـلعبه من أدوار قدورك أَنْ تَـذْكر لـلنـاس مزاياك ومـواهبك ومـا 

مهمة في خدمة الشعب والوطن .
نـافِس  وتُكيل ولكن ال يصح عـلى االطالق أنْ تصبَ جـامَ غَضَبِكَ عـلى ا
له االتهـامـات بال هـوادة ذلك أنَّ الكـذب والـبـهتـان واالفـتراء  واصـطـناع
الـعـيـوب والـكـيـد واحلـقـد واحلـسـد مـا هي االّ أمـراض اخالقـيـة فـتّـاكـة ال
نـافسة مع االخرين يسوغ باي حـال من األحوال اللـجوء اليهـا في حال ا

.
-6-

وهناك جيـوش الكتـرونية تعـمل ليلَ نهـار على تسقـيط بعض الشـخصيات
همـة القذرة ال تختص العراقية لـقاء ما يقـدم لها من أموال حـرام وهذه ا
تـنـافـسـ في حلـبـاته بل هي مـوجـودة عـلى مدار ـوسم االنـتـخـابي وا با
الـسـنـة  ليـس لـها مـن هـدف االّ خلـط األوراق وتـشويـه احلـقائـق وإشـاعة

الفتنة وهذه هي أخطر األمراض .
-7-

ال احلرام  والوسائل قعد النيابي الذي ال يصل اليه صاحبه اال با انّ ا
الدنـيئـة ال خيـر فـيه بل هو مـحض إضافـةٍ لزمـرة الـفاسـدين الذين عـاثوا

فساداً في البالد والعباد .
-8-                            

ان الـــعـــراقي الـــشـــريف ال يــــصـــطف الى جـــانب
ـصـالح الـشـخصـيـة عـلى حـساب الالهثـ وراء ا

الصالح العام .
طبات . وهو مُطَالَب باحلذر من الوقوع في ا

ÊUC — —U « b

sattar88@hotmail.com
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َ مـشجـعٍ على َ بـ َ مـنقـسـمـ ـيـ َ واألكـاد ـثقـفـ ُـؤلمُ أنَّ الـنـخبَ وا ُـؤسفُ وا ا
َ صامتٍ وكـإنَّ األمرَ ال َ رافضٍ يَـدعو لـلـمقـاطعـةِ وبـ ـشـاركةِ بـاالنـتخـاباتِ وبـ ا
.وهـنــا البـدَّ مـن انـعــاشِ الـذَّاكــرةِ بـاســتـحــضـارِ مــواقفَ كــثـيــرٍ من هـؤالءِ يـعــنــيهِ
َ يَـتسـابقـونَ لـلحـصولِ عـلى منـصبٍ رفيعٍ أو َ والـصامـت ُـقاطـع َ وا ـتحـفضـ ا
انِ أو احلكومةِ ٍ ألبنائِـهم أو أقاربِهم أو... أو... في البر مسـتشارٍ لهُم أو تعي
ُـشكلةُ بعدَ كل انتخاباتٍ والتي رَفضَها أو التزمَ الصمتَ بشأنِها وهذا اجلديدةِ ا
سلـوك مريض وانتـهازية مـدمرة ألنَّ الذي يـرفضُ االنتخـاباتَ يَجب أن ال يـتعاملَ
مع مُخـرجاتِها. (أَفَـتُؤْمِنُونَ بِـبَعْضِ الْكِتَـابِ وَتَكْفُـرُونَ بِبَعْضٍ ـ فَمَـا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ
ذلك مِنكُمْ اال خِزْي فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ـ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ اليه أَشَد الْعَذَابِ ـ وَمَا
ُجتـمعِ وتوجيهِهِ ) (85) البـقرة  النُّخبُ مـكلَّفـونَ بتوعيـةِ ا الـلَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّـا تَعْمَلُونَ
وحـمـيـاتهِ من االسـتـغفـالِ واالسـتـغاللِ واالنـتهـازيـةِ ألنَّهُ اجلـزءُ األهمُّ في الـنـظامِ

طالبةِ فإمـا أنْ يكونَ مساهماً فاعالً في تـشكيلِهِ أو رفضهِ وا
ُـشـاركـةِ ولكنْ بـتـغـيـيـرهِ وهـذا اليتمُّ بـالـصـمتِ أو عـدمِ ا
ـشاركةِ الواعـيةِ والنَّـاضجةِ وإذا كانتْ الـنتائجُ محلَّ با
َحلي ُـجتـمعِ ا نظـماتِ اخملـتصَّةِ وا انتـقادٍ وجـدلٍ منَ ا

والدَّولي يُصبحُ رفضُها مهمةَ اجلميعِ.
{ عن مجموعة واتساب

غالف الكتاب
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أفاد مـصدر مـحلي  فـي محـافظة
ديـالى  بـسـقـوط سـيـاج حـديدي
عــلى جــســر في أطــراف مــديــنــة
بعقوبة بسـبب كثرة البوسترات

وضوعة علية  . االنتخابية ا
ــصـــدر لــ (الـــزمــان) إن وقـــال ا
(ســيـــاجـــا حــديـــديـــا عـــلى أحــد
جــســـور نـــهـــر خــريـــســـان قــرب
مجمع ماء حي التحرير بأطراف
بــعــقـــوبــة ســـقط بــســـبب كــثــرة
الـــبـــوســــتـــرات االنــــتـــخــــابـــيـــة

للمرشح وثقلها).
ــصـــدر احملـــلي  أن واضـــاف  ا
(اجلـــهـــات اخملـــتــــصـــة فـــتـــحت
حتقيـقا باحلادث إن كـان مفتعال
وسط تـرجيـحات أولـية تـؤكد ان

احلادث عـرضي   حـيث  تشـهد
الـــطــــرق واجملـــســـرات في مـــدن
بـعقـوبـة كثـافـة بوضع الالفـتات

والـبـوسـترات االنـتـخـابـية وسط
انتقادات بـتأثيرهـا السلبي على
ــــنــــاطق واألمــــاكن واجــــهــــات ا

العامة) .
الـى ذلك قــــال رئــــيـس مــــجــــلس
نـاحـيـة الـعـظـيم الـسـابق مـحـمد
ضـيــفـان الـعــبـيــدي لــ (الـزمـان)
امس ان (3 مدنيـ لقوا حـتفهم
واصـــيب  13بـــيـــنـــهم 6 حــاالت
حـرجـة في حـادث تـصـادم مروع
عـلى طريق كـركـوك- بغـداد قرب
مــعـسـكــر الـشـهــيـد ابـو مــنـتـظـر

احملمداوي ) . 
واضاف العبيدي  ان ( احلادث
هــو الــثــاني من نــوعه خالل 24
ـــوت في ســـاعـــة عـــلـى طـــريق ا
اشــارة مـنه الى طــريق كـركـوك-
بــغـداد الــذي يـعـانـي من ارتـفـاع
ـــــعـــــدالت احلــــــــــوادث عـــــالـي 

اليومية ) . 
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ـيـز قـام به رئـيـس مـجـلس الـوزراء الـعـراقي مـوقف ومـشـهـد انــسـاني و
مصطـفى الكاظـمي عندمـا تخـلى عن كرسي رئاسـة احلكومـة وظل واقفاً
ـتدة ألكثر من  14 سنة لتجلس عـليه ام عراقـية صاحبـة معانـاة طويلة 
جراء اصابة اوالدها العسكري الثالثة الذين جرحوا اثناء الواجب.  
االم العراقية جـلست على كرسي رئاسـة احلكومة ونتـمنى ونأمل لو يأتي
يوم قريب بـحيث جتلس نـساء أخـريات على كـرسي رئيس اجلمـهورية او

تتولى رئاسة مجلس النواب او حتى رئيسة للسلطة القضائية.  
ــدة تـقـارب 100 عـام من بـدايـة فـقـد جــرب الـعـراقــيـون حــكم الـرجـال و
تأسيس الدولة العراقية وباستـثناء الكاظمي كل الذين جائوا الى كرسي
احلـكم في الــعـراق ادخـلــونـا في حـروب وصــراعـات أول واكـثــر الـلـذين
تضرروا منها النسـاء اللواتي كن يودعن اآلباء واالزواج واالبناء واالخوة

واالحباب بسبب حروب الرجال.  
االم العراقية جتمع هموم ومعاناة الـشعب العراقي الذي يعاني ما يعانيه
بسبب ويالت احلـروب والفـساد واحملسـوبية والـواسطـات التي جتعل من
ـظالم الى صاحب ستـحيل وصول اصـحاب ا الصعـوبة ان لم يكـن من ا

سؤول.   القرار وا
لـكن الــكــاظـمي يــثـبـت كل يـوم انه انــسـان اوالً وبــامــتـيــاز قـبل ان يــكـون
 وهـو يـتــابع الـقــضـايـا ـســؤول الـتـنــفـيـذي االول فـي الـدولـة الــعـراقـيــة ا
االنـسـانـيــة وخـاصـة قـضــايـا االطـفـال والــفـقـراء وجـرحـى االحـتـجـاجـات
ـتـابـعة احـتـيـاجاتـهم والـعـمل على عـارك واالرهـاب ويـقوم شـخـصـيا  وا
نازلهم مـثل الفنان ـكتبه او زيارتـهم  تلبيـتها واستـقبال العـديد منهم 

تهم بر بابل.   عنف وا ريض والطفل ا ا
االم العـراقـية جـلست عـلى رئـيس مجـلس الـوزراء وبلـغـة بسـيـطة صـادقة
معـبـرة قـالت "لقـد اعـطيـت الى الوطن ثالثـة من ابـنـائي ومـستـعـدة العطي
ــقــعــد عــلى كــرسي الــرابع وانــا اريــد االن من الــوطن عالجــا الحــدهم ا
متـحرك النه مـصاب مـنذ  14عامـا ولم تنـجح كل محـاوالتنـا العادته الى
طـبـيـعـته وأطـلب االهــتـمـام بـعالجه". واضـافت "انـهــا غـيـر مـتـأسـفـة عـلى
اصابـتـهم النهـا كـانت في سـبيل الـوطن". وقـد اسـتقـبـلهـا الـكاظـمي بـعد
انتـهاء جـلسـة احلكـومة وابـناءهـا العـسكـري الـثالثة اجلـرحى في مكـتبه
واسـتــمع الـى تـفــاصــيل حـالــتــهم الــصـحــيــة فـوجـه بـعالجــهم وتــســهـيل

إجراءاتهم.  
ـواقف االنـسـانيـة بـاعالن الكـاظـمي واصـداره توصـيـة بالـعـفو وتسـتـمر ا
اخلاص عـن األحداث والـنـسـاء وتـوقـيـعه مذكـرة الى رئـاسـة اجلـمـهـورية
بالعـفو اخلـاص عن نحو 1100 من النـساء واألحـداث باسـتثـناء قـضايا

ـشـمـولـة اإلرهـاب والـفـســاد وجتـارة اخملـدرات غـيــر ا
بـالـعــفـو عـلـى أمل أن يـكـون الــقـرار فـرصــة بـدايـة
ن يسـتـحقـها ونـحن نـأمل ببـداية جـديدة جديـدة 
ـئـويـة الـثـانـيـة من تـأسـيـسه لـلـعـراق وهـو يـدخل ا
وعلى ابواب االنتخابات الـقادمة باعطاء دور اكبر

للنساء في قيادة وادارة العراق.  
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إنَّ اجلـمـاهيـر الـشـبـابيـة الـتي خـرجت في الـثـاني من تـشـرين األول من عام
2019 م  لم تـكن تـطـمح إلى تـغيـيـر نـظـام سيـاسي أو وصـول إلى سـلـطةٍ

ما.
 بل كـان جلُّ همهم منصبّاً على تأشير األخطاء التي أصرّت عليها الكيانات
لفات الـسياسية احلـاكمة من نحـو اإلخفاق في عدم الـتعامل الصـحيح مع ا
ب حتى اخلـدمـية لـلـشـعب الـذي مـا إنـفك يـنـظر إلـيـهم بـعـ الـصـبـر والـترقـُّ
شعـرت غالـبية الـطبقـة الشبـابية أنَّ هـذا الصبـر طالَ مكـوثهُ فهبّـوا للتـظاهرِ
من أجل إزاحـة القناع عن الـوجوه التي لم تضعْ رغـبات الناس وطـموحاتهم
. وقـد ظنَّ الـكـثـيـرون بـهـذهِ اإلنـتـفـاضـة الـسوءَ أو أنَّ في احلـسـبـان من قـبلُ
القـائـم عـليـها قـد أُتهـموا بـالعـمالـة وتنـفيـذ أجنـدات خارجـية. بـيد أنَّ واقع
تراكمة قد تعمد واألخطاء ا احلـال يُفضي إلى حقيقةٍ مفادُها أنَّ اإلهمـال ا
ولّـدت ضغـطاً نـفسـياً كـبيـراً على الـشبـاب في بث لـواعجـهم بطـريقـةٍ عفـوية
تـنـاسب جـمـوح الـعـاطـفة فـي داخـلهـم. والننـسـى أنَّ مابـدر من بـعـضـهم من
أعـمال غيـر صحـية كانت مـحطَّ وقفـةٍ وتسأول أثـنى بدورهِ من إرادة قـادتها
ـطــالب احلـقـيـقـيـة لــلـتـغـيـيـر ألنَّ اإلنــدفـاع اجلـمـاهـيـري في الـوصـول الى ا
ـكن ألي قوةٍ في األرض من رد تيـاره أوالسيطرة الـواسع الذي شهدتهُ ال
ـشـروعـة ويحـقق أهـدافـها في طـالب ا عـليـه بالـشـكل الـذي يضـبط إيـقـاع ا
. السيمـا وأن التـظاهرات قـد شهدت إطـار القانـون وغطـاء الدولة الـراعيـة لهُ
تـظاهرين والقوات األمنية. وقد سـقوط مئات الشهداء وآالف اجلرحى من ا
رجـعيـة الرشـيدة ( إسـتعـصى احلل في حيـنـها عـلى اجلمـيع وهنـا وقـفت ا
شـهـودة في احملافـظـة على عـدم إنـفالت األوضاع صـمام األمـان) وقـفتـهـا ا
الـسيـاسـية في الـبالد ومـدّت جـسور الـتـعاون مع أقـطـاب احلكـومـة الفـاعـلة
ــمـثـلــة بـشـخـص رئـيس اجلـمــهـوريـة (راعي الــدسـتـور) لــتـكـون إســتـقـالـة ا
احلـكومـة السـابقـة فاحتـة إنفـراج الوضع احملـتقن وتـشكـيل حكـومة جـديدة
تـأخذ علـى عاتقـها إجـراء إنتـخابـات مبكـرة وهكـذا خرجت احلـلول مـرضيةً
بـكرة على األبـواب أي في العاشر لـلجميـع. وبعد أن أصبـحت اإلنتخـابات ا
ــان ــكـــنــنــا إلّــا أن نــثــمن دور الــبــر مـن شــهــر تــشــرين األول احلــالي. ال 
واحلـكومة احلـالية فـي إكمال اإلسـتعدادات الالزمـة لإلنتـخابات من تـشكيل
مـفـوضيـة جـديـدة وإقـرار نظـام إنـتـخـابي جديـد هـذا فـضالً عن تـوفـير كل
فـوضيـة بـطريـقةٍ ـاليـة من أجل إجنـاح مهـمـة ا اإلحـتيـاجات الـلـوجسـتيـة وا
التـدعْ مجاالً للشك في صحة نتائجها النهائية.  لذا فإنَّ الواجب اليوم يحتم
عـلى عـامــة الـشــعب من الـســيـر في الــطـريق الـصــحـيح من أجـل الـتـغــيـيـر
اضي ليـرسموا ـعيشـية التي تـذمَّر مـنها الـكثيـر في ا وحتـس األوضاع ا
ـرشحـ األكْفـاء الـذين يتـلمـسون بـذلك مسـتقـبـلهم بـأيديـهم بـفعل إخـتيـار ا
ـغـريـات فـيـهم اجلـديَّـة والـنــزاهـة واإلخالص والـوفـاء بـالـعـهــد بـعـيـداً عن ا
والـوعـد بـاجلـعـالـة الـذي أثـبت فـي الـدورات الـسـابـقـة فـشـلهُ وعـدم صـدقـيـةِ
جرد إعالن فوزهم في قـاطعيهِ على أنفسهم وقـلبهم ظهر اجملن لنـاخبيهم 
اإلنـتـخـابـات. ولسـنـا بـصـدد بـيـان سـوآتـهم اآلن بـقـدر ما
نـحن بـأمـس احلـاجـة إلى اإلفـادة من الـدروس والـعـبـر
رجعية الرشيدة الـتي مرّتْ علينا. وأنْ نضع نداءات ا
ــشــاركــِة ملءَ أســمــاعـــنــا في إخــتـــيــار األصــلـح وا

الواسعة في اإلنتخابات.
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{ ســيــول (أ ف ب) - فـــشل مــجــلس
األمن الدولي في االتـفـاق حول إعالن
مشـترك خالل اجـتـماعه بـشأن كـوريا
الـشـمـالـيـة لـبـحث إطالقـهـا صـاروخا
فـرط صـوتي بـعـد جتـربـة صـاروخـية
جديـدة أعلـنت عنـها اخلمـيس.وقالت
وكــالـة األنــبــاء الـكــوريـة الــشــمـالــيـة
الــرســمــيـة اجلــمــعــة إنّ "جـمــهــوريـة
وقـراطية أجرت كوريا الـشعبيـة الد
في  30أيلـول عمـليـة إطالق جتريـبية
لـــــــصــــــــاروخ أرض-جـــــــو طــــــــوّرته
".وأضافت أنّ التجربة "أتاحت مؤخراً
الــتــحــقّق من األداء الــقــتــالي الالفت
للصاروخ... مع إدخـال تقنيـات مهمة
جـــديــدة" عــلـــيه.ونــشــرت صـــحــيــفــة
رودونغ سـيــنـمـون الـرســمـيـة صـورة
للصاروخ بعد إطالقه وهو يرتفع في
الــسـمــاء.ولم يـتــوصل مــجـلس األمن
إلى إعالن مــشــتــرك خالل اجــتــمـاعه
الـطـار اجلـمـعـة الـذي اسـتـمـر نـحو
سـاعـة ونـصف الـسـاعـة وجـاء بطـلب
من واشـنـطن وبــاريس ولـنـدن بـشـأن
جتـربـة ســابـقـة أعـلـنـت عـنـهـا كـوريـا
الــشــمــالــيــة وأكّــدت أنّــهــا اخــتــبـرت
خـاللـــهــــا بـــنــــجــــاح إطالق صـــاروخ
انزالقي تفوق سرعته سرعة الصوت.

l{Ë qOK%

وقال دبلوماسي لـوكالة فرانس برس
إن "فــــرنــــســــا أرادت إصــــدار بــــيـــان
صـــحــــافي لـــكن روســـيـــا والـــصـــ
اعــتــبــرتــا أن الــوقت غــيــر مــنــاسب
ــزيــد من الــوقت وأنــهــمـــا بــحــاجــة 
لـتحـلـيل الـوضع".وقـالت سـو كيم من
مـــؤســـســة رانـــد لألبــحـــاث لــوكـــالــة
فــــرانـس بــــرس إن كــــيـم جــــونغ أون
يـســعى من خـالل إجـراءاته األخــيـرة
إلى "جس نبض واشنـطن" و "قدرتها
عـلى حتــمل" االسـتــفـزازات.وأضـافت
ـا يـريـد أن يـرى إلى أي مـدى أنه "ر
ــكــنه أن يــذهب إلـى أن تــبـدأ إدارة

بايـدن في االسـتجـابـة".في عام 2017
ـــبــادرة من إدارة دونـــالـــد تــرامب
تــــبــــنى مــــجــــلـس األمن عــــقــــوبــــات
اقــتـــصـــاديـــة شـــديـــدة ضـــد كـــوريــا
الــشـــمـــالــيـــة بــعـــد جتـــربــة نـــوويــة
واختبارات صاروخية.ومنذ أن تولت
إدارة جــو بـــايــدن الــســلــطــة تــبــنت
ــواجـــهــة وطـــالــبت فـــرنــســـا نــهـج ا
باجـتـماع مـغـلق جمللس األمـن عنـدما
أجــــــرت بــــــيــــــونـغ يــــــانغ جتــــــربــــــة
صاروخـية.في  27تشـرين األول بعد
وقت قـــصـــيـــر من إطـالق الـــصــاروخ
الذي قالت كوريا الـشمالية إنه أسرع
من الـصوت أكـد سـفيـرهـا لدى األ
ـتــحـدة كـيم ســونغ أمـام اجلــمـعـيـة ا

العامة السـنوية أن بالده لديها "حق
مشـروع" الختبـار األسلـحة و "تـعزيز
قـــدراتـــهــا الـــدفـــاعــيـــة".ولـــكن وزيــر
اخلارجـية األمـيركي أنـتوني بـليـنكن
حـذر مـن أنّ الـتـجــارب الـصــاروخـيـة
الــتي تــقـوم بــهـا كــوريــا الـشــمـالــيـة
تــــســــهم في زعــــزعــــة االســــتــــقــــرار
واألمن.وقــال بـلــيـنـكـن "نـحن قــلـقـون
ـــتـــكـــرّرة إزاء هـــذه االنـــتـــهـــاكـــات ا
لـقـرارات مـجـلس األمن والـتي تـؤدّي
إلـى مــزيـــد من زعـــزعـــة االســـتـــقــرار
واألمن".ورفض زعيم كوريا الشمالية
كــــيم جـــونـغ أون اخلـــمــــيس عـــرض
ـــتـــحـــدة إجـــراء حــوار الـــواليـــات ا
ـواصلة متهـما الـرئيس جـو بايدن 

"األعــمـال الــعـدائــيـة" الـتـي ارتـكــبـهـا
أسالفه وهو مـا نـفته واشـنـطن على
ـتـحدة إنـها الفـور.وتـقول الـواليات ا
غــيــر قـادرة فـي الـوقـت احلـالـي عـلى
تـأكـيد مـا إذا كـان الـصـاروخ الـكوري
الــشــمــالي أســرع من الــصــوت األمـر
الذي سـيشكل تـقدمًـا تقنـيًا كـبيرًا إذ
بإمكان هـذه الصواريخ الوصول إلى
ا ال سرعـات تـفوق سـرعـة الصـوت 
يـقل عن خـمـسـة أضـعـاف.وقـال وزير
اخلــارجــيـة األمــيــركي "نــحن بــصـدد
تــقــيــيم وحتــلــيـل الــتـجــارب لــنــفــهم
بـالضـبط مـا فـعـلوه والـتـكـنولـوجـيا
الـتي اسـتـخـدمـوهـا".قـال الـبـاحث آن
تــشــان إيل الــذي انــشق ســابـقًــا عن

كوريا الشمـالية إنه من خالل جتربة
اخلــمــيس تــسـعـى بـيــونغ يــانغ إلى
ا تفعـله وإثبات "وجودها التفاخـر 
عـلى الـسـاحـة الـدولـيـة".كـرر الرئـيس
الـــكـــوري اجلـــنـــوبي مـــون جــاي-إن
مـؤخــرًا دعـواتـه إلى اإلعالن رسـمــيًـا
عن انــتـهــاء احلـرب الــكـوريـة. فــعـلى
الرغم من توقف األعمـال العدائية في
عام  1953وقع اجلـانـبـان هـدنـة بـدالً
من مــعـاهــدة سالم رســمـيــة.وقـال آن
تشـان إيل إن بيـونغ يانغ تـسعى من
خالل عـــمــلـــيــات إطالق الـــصــواريخ
تـكررة إلى "كـسب الـوقت ومحـاولة ا
كن من االستفادة عـلى أفضل وجه 
اقـتــراح سـيـول إعالن نــهـايـة احلـرب
وعــرض واشــنــطن لــلـحــوار من دون

شروط مسبقة".
قالت إدارة بايدن مرارًا إنها مستعدة
الســتــئــنــاف احملــادثــات دون شـروط
مـــســـبــقـــة في حـــ تــطـــالب كـــوريــا
الشـماليـة بإنـهاء الـعقوبـات القـاسية

فروضة عليها. ا
الى ذلـك أعــــــــلـن رئــــــــيـس الـــــــوزراء
البـاكـستـاني عـمران خـان في مـقابـلة
مع الـتـلـفـزيـون الـتـركي اجلـمـعة أول
استئناف رسمي منذ  2014حملادثات
"سالم" مع حركة طالبان الباكستانية
ــنـفــصـلـة عن اإلسالمــيـة احملـلــيـة وا
احلــركــة األفــغــانــيــة لـكــنــهــا قــريــبـة
مــــــنــــــهــــــا.وقــــــال رئــــــيـس الـــــوزراء
البـاكسـتاني في مـقابـلة مع قـناة "تي
آر تي" التركـية احلكـومية "أعـتقد أنه
داخل حـركة طـالـبان بـاكـستـان هـناك
مـجـموعـات مـنـفـتحـة عـلى مـحـادثات
سالم ومصاحلـة مع حكومـتنا ونحن
نـتــحـدث مع هـذه اجملــمـوعـات".وأكـد
وزيـــر اإلعـالم الـــبــاكـــســـتـــانـي فــؤاد
شودري في مـؤتـمر صـحـافي أن هذه
ــــــفــــــاوضــــــات بـــــــ إسالم أبــــــاد ا
ــــتــــمــــردين اإلسالمــــيــــ جتـــري وا

"بــالــفــعل" في أفــغــانــســتــان من دون
اخلـوض في الـتـفـاصـيل.بـدأت حـركة
طـالـبــان بـاكـسـتــان الـتي حتـمل اسم
احلــركــة األفــغــانــيــة نــفــسـه لــكــنــهـا
مــنـفــصـلــة عـنــهـا حـمــلـة مـن أعـمـال

العنف في 2007 .
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ــدنـيـ ومـنــذ ذلك احلـ قـتل آالف ا
ومـن عـــــــــنـــــــــاصـــــــــر قــــــــــوات األمن
الـبــاكـسـتـانــيـة في هـجــمـات مـحـددة
األهداف وتـفـجيـرات تـبنـتـها احلـركة
ناهضة للحكومة.وتعول اإلسالمية ا
حـكـومـة رئـيس الـوزراء عـمـران خـان
عـلى مـسـاعدة نـظـام طـالـبـان اجلـديد
لــــلــــحــــد من طــــمــــوحــــات احلــــركـــة
الـبـاكسـتـانـيـة. وقـد أكدت انـفـتـاحـها
عــلى عــلى عــفــو مــشـروط عـن بـعض
.وأكـد مـصـدر داخل احلـركة ـقـاتلـ ا
الباكـستـانية لـوكالـة فرانس برس أن
جــوالت احملـادثــات هـذه تــعـقــد "مـنـذ
شهـر" بـالفـعل لكن "بال نـتـيجـة" حتى
اآلن.ولـم تــعـــتــرف بــاكـــســتـــان الــتي
تحدة بدعم حركة تتهمها الواليـات ا
طــالـبــان األفـغــانـيــة مـنـذ  2001عـبـر
جــهـاز اســتـخــبـاراتــهـا الــعـســكـريـة
بالنظام اجلديد في كابول على الرغم
من أنـهــا كــانت واحـدة من ثالث دول
فقط اعتـرفت بنظـام طالبـان األفغاني
عـنــدمـا كـان في الــسـلـطــة بـ عـامي
 1996و.2001 ويـــفــــتـــرض أن تـــزور
نــائــبــة وزيــر اخلــارجــيــة األمــيــركي
ويـندي شـيـرمان بـاكـستـان اخلـميس
واجلـــمــــعـــة إلجـــراء ســــلـــســــلـــة من
ـــــــســــــــؤولـــــــ احملــــــــادثـــــــات مـع ا
ـسؤولـة الثـانية .وقالت ا احلكـوميـ
في اخلارجـيـة األميـركيـة لصـحافـي
"نتطلع إلى شراكة قوية مع باكستان
بــشـــأن مــكــافــحــة اإلرهــاب ونــتــوقع
سلح إجراءات حازمة ضد جميع ا
واجملموعات اإلرهابية دون تمييز".

W∫ اعضاء مجلس االمن الدولي في جلسة بشأن كوريا Kł
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اسـتـعـراض الـقـوة هـذا بـعد أيـام من
اتهام بكـ بريطانـيا بإرسال سـفينة
حــربـيــة إلى مــضـيـق تـايــوان "بـنــيـة
شريـرة".واستـدعى وجود  22مقـاتلة
وقــاذفـتـ وطــائـرة حــربـيــة مـضـادة
للغواصات في منـطقة الدفاع اجلوي

الــتـايــوانـيــة إقالع طـائــرات تـابــعـة
لــلــقــوات الـعــســكـريــة الــتـايــوانــيـة
بـحسـب وزارة الدفـاع.ولـيل اجلـمـعة
السبت دخـلت مجمـوعة ثانـية تضم
ـنـطـقـة الـتـايـوانـيـة  13طـائـرة إلى ا
لــتــمــيــيــز الـهــويــة ألغــراض الــدفـاع

اجلـــوي (أديــــز) لــــيــــرتــــفع الــــعـــدد
اإلجمالي لـلطائـرات احلربية إلى 38
طائـرة وفق الـوزارة.ومنـطقـة تـميـيز
الـهـويـة ألغـراض الـدفـاع اجلـوي هي
مـــجـــال جــوي تـــســعـى فــيه الـــدولــة
ـعنـيـة إلى حتـديـد هويـة الـطـائرات ا
ومــوقــعـهــا ألســبـاب تــتــعـلـق بـاألمن
الـقــومي.لـكن تـوغل الــقـوات اجلـويـة
نـطقة مع الصيـنيـة يتكـرر في هذه ا
اعتزام بك القـيام باستعراض قوة.
ودخلت أكـثر من  500طائـرة حربـية
صـــيـــنـــيـــة مـــجـــال الـــدفـــاع اجلــوي
التـايواني هـذا الـعام في مـقابل 380
ـــــــاضـي وهــــــــو عـــــــدد الــــــــعــــــــام ا
قـيــاسي.وتـعــتـبـر الــصـ أن جـزيـرة
تــــايــــوان هي جــــزء ال يــــتــــجــــزّأ من
أراضــيــهـا وتــوعــدت بـاعــادتــهـا إلى
ســيـادتــهـا يــومـا مــا بـالــقـوة إذا لـزم
األمـر.وكـثــفت بـكـ ضـغــوطـهـا عـلى
تايوان منذ تولي الرئيسة التايوانية
تـــســـاي إنغ وين الـــتي تـــنــتـــمي إلى
حـزب يــنـادي تـقــلـيـديـا بــاالسـتـقالل
الـسـلـطـة في .2016وتـأتي عـمـلـيـات
الــتــوغل الــصــيــنــيــة اجلــمــعـة عــقب
إرســـال بـــريــطـــانـــيــا في  27أيــلــول
ولــلــمــرة االولى مــنــذ الــعــام ?2008

ســــفــــيـــنــــة حــــربــــيـــة إلـى مـــضــــيق
تايوان.ونـددت قيـادة جيش التـحرير
الــشــعـبي الــصــيــني بـهــذه اخلــطـوة
واتهـمت بـريطـانيـا بـأن لديـها "نـيات
ســيـئــة تــهـدف إلى تــقــويض الـسالم

واالستقرار في مضيق تايوان".
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الى ذلك أعلـنت هيئـة صيـنية وطـنية
ــكــافـحــة الــفـســاد الــســبت أن وزيـر
الــعــدل الــســابق يــخــضع لــتــحـقــيق
ـكـافـحة بـشـبهـة الـفـسـاد.أدت حـملـة 
الفساد أطلقها الرئيس شي جينيبيغ
الــعــام  2013وتــســـتــهــدف اجلــيش
والـشـركـات وأوسـاط الـسـيـاسـة إلى
ـــســـؤولــ ســـقـــوط الـــكــثـــيـــر مـن ا
الـشيـوعـي ورؤسـاء شـركـات.وقالت
الـهـيـئــة إن فـو شـيـنـغـوا الـذي تـولى
مـنــاصب مـهـمــة في بـكــ وال سـيـمـا
وزارة الـعـدل ومــسـؤول مـكـتب األمن
الــعـــام يـــخــضـع لــتـــحـــقـــيق "حــول
انـــتـــهــــاكـــات خـــطـــرة لـالنـــضـــبـــاط
والـقـانـون" وهـو تـعـبـيـر يـشـيـر عادة
إلى قـضـايا فـسـاد فـضال عن انـتـهاك
قـواعــد احلـزب الـشــيـوعي الــصـيـني
احلـاكم.وكان فـو مـسـؤوال عن شـرطة
ـديـر بـكـ ويـتــولى راهـنـا مـنـصب ا

سـاعد للـجنـة الشؤون االجـتمـاعية ا
والـقـانــونـيـة في اجملــلس الـسـيـاسي
االستـشـاري الصـينـي الشـعبي.وأتى
هـذا الـتـحـقـيق بـعـد أيـام قـلـيـلة عـلى
طـــرد ســون لــيـــجــون نـــائب الــوزيــر
السابق من احلـزب الشـيوعي بتـهمة
الفساد.كان سـون مكلفًا شؤون األمن
العام وال سيـما في هونغ كونغ خالل
ـــنــاديــة الــتــظـــاهــرات الــضـــخــمــة ا
وقـراطية في  .2019وقد اتهم بالـد
بـاخفـاء وثـائق سريـة وانـتهـاك قـيود
ـال في مـكــافـحـة كــوفـيـد- 19ودفع ا
مـــقــــابل احلـــصــــول عـــلـى خـــدمـــات
جنسية.وطالت حملة مكافحة الفساد
و"الــتـأديـب" الـتي اطــلــقـهــا الــرئـيس
الـصيـني أكـثر مـن ملـيـون من كوادر
احلزب احلاكم.وتُتهم احلـملة أحيانا
بخدمة مـصالح الرئـيس الصيني من
خالل اسـتـهـداف خـصـوم يـعـارضون
نهـجه السـياسي.في أيـلول/سـبتـمبر
حكم عـلى الرئـيس السـابق جملمـوعة
كويـشو مـوتاي إحـدى كبـرى شركات
ــشـروبــات الــكـحــولـيــة في الــعـالم ا
بــالـســجن مــدى احلـيــاة بـعــد إدانـته
بــتـهــمـة تـلــقى رشـاوى قــيـمــتـهـا 15

مليون يورو.
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{ تـــــايـــــبـــــيه (أ ف ب) - دخـل عــــدد
قــيــاسي من الــطـائــرات الــعـســكــريـة
الصينية بلغ  38في اجملموع منطقة
الدفاع اجلوي التـايوانية  في ذكرى
تــأســيس الـصــ الــشـيــوعــيـة كــمـا
أعـــلـــنـت تـــايـــبــــيه الـــســــبت.ويـــأتي
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في بـلـد مـثـل الـعـراق حـيث نـســبـة الـشـبـاب فـيـه تـمـثل أكـثـر من 70 % من
ن هم دون 50 ســنـة ن هم دون 35 ســنـة وأكــثـر من 90 %  اجملــتـمع 

ا يجعله في صدارة الشعوب الشبابية..
ـتاز الـشـباب الـعـراقي بالـفـاعلـيـة والـذكاء الـعـالي ونحـتـاج إلى استـثـمار
الــطـاقـات عــبـر الـتــوجـيه والــتـخـطــيط الـسـلــيم لإلمـكــانـات خلـدمــة الـعـراق

ومشروعه.
إن فـقـدان الـعـقول هـي اخلسـارة الـكـبـرى وال تـقـارن بـأي خـسـارة أخرى
فـهنـاك دول بـنتـهـا العـقـول التي أحـسـنت تـوفيـر األمـوال يجب الـعـمل على
ا أولـوية استـراتيجـية مسـتندة تـمك الـشباب وأال يـكن شعارا عـاطفيـا إ
ـعطيات وما زالوا لم يحصلوا على فرصـتهم وينتظرون الكثير.. أن تمك
بادرة والعمل اجلماعي والوعي الـشباب يحتاج إلى الثقة بالـنفس وأخذ ا

السياسي وحتديد البوصلة.
ـيز بـيـنهـما.. الـعراق الـيـوم ب خـيار الـدولـة والالدولة ويـجب أن نـختـار و
شاريـع والالدولة تتحدث عـن األشخاص واألولى تمثل فـالدولة تتـحدث با

كامل اجلغرافية العراقية والثانية تتحدث عن مناطق معينة..
الـدولـة تتـحـدث بـالـقانـون والالدولـة حتـتـكم لـلـقوة والـسالح والـدولـة تـوحد
الصفوف والالدولة تصنف الناس أصنافا مختلفة وأن منهج الدولة منهج

االعتدال وسواه منهج الالدولة.
شروع الوطني احلقيقي فيجب على ـثل الوعي السياسي مدخال لبناء ا
ـسـبـقـة الـشـبـاب تـفـكـيك اخلـطـابـات وعـدم الـشـروع في إطالق األحـكـام ا
نحرفة وعـليهم التمتع بالعمق في قراءة اخلطابات واحلصانة من األفكار ا

الدخيلة واحلصافة في ابدأ الرأي.
شـاريع ال تـصب في مـصلـحة عـلى الشـبـاب احلذر من أن يـكـونوا بـنـادق 
الـعـراق من خالل اسـتـغالل أعـداء الـعـراق للـمـطـالب الـشـعـبـيـة الـشـبـابـية
احملـقة لـتـحـقيق أهـداف خـبـيثـة تـهدف الـى حتقـيق أجـندات
هـدم اجملتمع العراقي والعمل على عدم تقدم و أزدها

العراق.
ـــصـــلــحـــة الــعـــراقــيـــة في كل يــجب االنـــطالق من ا
الـتحـركـات ومسـانـدة كل من يعـمل من اجل حتـقيق

هذا الهدف وهو سيادة الدولة والقانون.

تـتسارع االيام والـساعات والدقـائق هذه األيام زاحفـة نحو موعـد انتخابات
ـانـيـة الــتي سـمـيت مــبـكـرة رغم عــدم ابـتـعـادهــا عن مـوعـدهـا الـعـراق الـبــر
الطـبـيعي اكـثر مـن ستـة أشهـر وبالـتـأكيـد ستـتـجاوز  بـتائـجـها تـلك الفـترة
ـقبلـة بحسب بـزمن طويل حل االتـفاق على من سـيتـولى رئاسة احلـكومة ا
الـنتائج الـتي ستـفرزهـا تلك االنـتخـابات الـتي ستجـري بعـد أيام قـليـلة جدا
ــة مع نـتـائج االنـتـخـابـات حـيث ان اغـلب ولـو انـنـا لـنـا جتـارب سـابـقـة ومـؤ
ا استـمر نظام احلـكومات التي شـكلت لم تكن مـطابقة لـنتائج انـتخابـها وإ
الـتوافـق الداخـلي واخلـارجي هـو األساس في اي تـشـكيـلـة حـكومـيـة بغض

النظر عن نتائج العملية االنتخابية. 
وبـالتأكـيد فإن لـلناخـب دور مهم فـي اعطاء االنـتخابـات بأي بلـد شرعيـتها
قـاطـعة الـفـعالـة وعـندمـا نـقول ـشاركـة الـفعـالـة او ا من عـدمهـا عن طـريق ا
ـكـثـفة االيـجـابـيـة الـتي تُـحسن شـاركـة ا ـشاركـة الـفـعـالـة فإنـنـا نـقـصـد ا ا
ـرتـبـة االولى في اخـتـيـارها ـصـلـحـة الوطـنـيـة الـعـامـة با االخـتيـار وجتـعل ا
ـرشحـيـها بـعـيدا عـن اي تأثـيـر خارجي طـامع بـالـبلـد وسـاعٍ للـتـوسع على
ـشـاركة وحـسن االخـتـيار سـتـضيق حـسابه ومـن اي اجتاه كـان فـبكـثـافة ا
ـشاركـة قد أدت إلى كـنة وبـهـذا تكـون ا فـرص التـزويـر الى اقل مسـاحـة 
خـطوة أولى ومهـمة جدا في الـطريق الصـحيح خدمـة للبالد والـعباد.  وإما
ـقاطعـة اجلمـاعيـة الشـاملـة بحيـث التسمح قـاطعـة الفـعالـة فهي ا ماتـعنـيه ا
صـالح الـداخـلـيـة واخلـارجـية من اسـتـغالل اي نـسـبـة حـضور ألصـحـاب ا
مـهمـا كـانت بسـيـطة إلضـافـة بعـض األرقام إلـيـها فـيـضفـوا عـليـهـا نوع من
ـا يفـتح أبواب الـتزويـر على كل مـصاريـعهـا وعلى أوسع نـطاق الـشرعـية 
وبــهـذا تـكـون تـلـك الـنـسـبـة الــضـئـيـلـة قــد أدت الى الـعـودة لـنـقــطـة الـصـفـر
وسـاهـمت في إغالق اي بـاب لـلـتـغـيـيـر والـتـطـور الذي يـسـعى إلـيـه الشـعب
ـقـاطـعـة الــفـعـالـة في مـجـتـمـعـاتـنـا شـبه ـا ان ا واخملـلـصـ من أبـنـاءه.  و
مـسـتـحـيــلـة ان لم نـقل مـســتـحـيـلـة فــعال بـحـكم وجـود نــسـبـة من اصـحـاب
ـا العشائـرية و قد تكـون طائفية ـصالح والعالقات اخلـاصة واحلزبية ور ا
شاركة االيجابية الفعالة عـند البعض من كل األطراف  لذا فاألفضل هي ا
عـلى أن تـكون مـصـلـحـة الوطن وسـيـادته واسـتـقالليـة قـراره واحلـفـاظ على
ثـرواته هي فــوق كل اعـتـبـار  مـهــمـا كـان ذلك االعـتـبـار
ديـنينـا او مذهـبيا او عـرقيـا او حزبيـا او عشـائريا او
عـائليـا فقيـمة الـوطن وسيادته اليـعرفهـا  اال من فقد
وطـنه وعاش غريـبا ذليال في مـهاجر االرض شـرقها

وغربها.
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{ بـنــمـا (أ ف ب) - اعـتــذرت شـرطـة
بـــنـــمـــا عـن اســـتـــخـــدامـــهـــا صـــورا
ألشخاص يرتـدون زيا عربيا تـقليديا
كـأهـداف خالل تـدريـبـات عـلى إطالق
.وقالت النـار مع مدربـ إسـرائيـليـ
الـشـرطـة الـبـنـمـيـة في بـيـان اجلـمـعة
"نـحن نـحـتــرم االخـتالفـات الـثـقـافـيـة
والــديــنـيــة واإلتــنـيــة. ونــحن نـأسف
ألنه خالل مــهـمـة كـنـا نــشـارك فـيـهـا
كـمـؤســسـة حـصل مــوقف بـعـيـد عن
طـبيـعـة مـهمـتـنـا وواجبـنـا".وأضافت
ن شــعـروا "نــريــد تـقــد اعــتـذارنــا 
باإلهـانة".وأثيـر اجلدل بـعدمـا نشرت
شرطة بنـما الوطـنية وغرفـة التجارة
اإلسرائيلية-البنمية صورا لتدريبات
لـــلــــشــــرطـــة عــــلى مــــا يـــبــــدو قـــبل
حـــذفـــهــا.وفـي إحــداهـــا ظـــهــر رجل
يـصــوب مـسـدسـا عــلى صـورة يـبـدو

فيها مسلحا يضع كوفية.
 U öŽ e¹eFð

وجـاء في مـنشـور عـلى تـويـتـر حذف
الحـقـا "بـهــدف تـعـزيـز الـعالقـات بـ
إسـرائـيل وبــنـمـا  تـدريب وحـدات
ـقـرات الـدبـلـومـاسـيـة الـشـرطـة في ا
عـلى تـقـنـيـات مـخـتـلـفـة إلطالق الـنار
عـــلـى أيـــدي مــدربـــ مـن الـــســـفــارة
اإلسـرائـيـلــيـة في بـنـمـا".واسـتـنـكـرت
جلنة الـتضامن الـبنمـية مع فلـسط
ذلك االمر في بيان قائلة إن ما حصل
يروّج "لـلـعنف والـعـنصـرية من خالل
الـــســمــاح بــتـــصــنــيـف كل من يــضع

حجابا أو ما شابه إرهابيا".
ووصل إلى القـاهـرة مسـاء أمس وفد
من االستـخبـارات اإلسـرائيـليـة حيث
سؤول أجرى الوفد مبـاحثات مع ا
صرية حول موضوع في اخملابرات ا
الـــتــهـــدئــة وتـــبــادل األســـرى.  وأكــد
مــــصـــدر أمـــنـي أن وفـــد اخملـــابـــرات
ـــســـؤولـــ اإلســـرائـــيـــلـــيــــة أبـــلغ ا
صـري أن إسرائـيل على اسـتعداد ا
للبـدء فورا في مفـاوضات مع حماس
إلتمـام الصفـقة دون شـروط مسـبقة 
فيـمـا حمل الـوفد اإلسـرائـيلي رسـالة
ــصــري لــنــقــلــهــا إلى إلى اجلـــانب ا

حماس حتـذر فيـها حركـة حماس من
ـعركة إلـى الضفـة الغـربية ألنَّ نقل ا
الرد اإلسـرائيـلي سـوف يكـون قاسـيا
وسوف تـفـرض إسـرائيل حـظـرا على
الـتـســهـيالت الـتي مــنـحـتـهـا إلدخـال
ساعـدات اإلنسـانية إلى قـطاع غزة ا
نتظر أن يصل وفد من حركة  ومن ا
حــمـاس إلـى الـقــاهـرة عــقب مــغـادرة
ـفـاوضات الـوفـد اإلسـرائـيـلي لـبـدء ا
حول األسرى والتهدئة . وأكد مصدر
بحركة حماس في تصريحات خاصة
لـــلــزمــان بـــأنه حــتـى اآلن لم يــحــدث
جـديد فـي صفـقـة تـبـادل األسرى وأن
ـلـعب اإلســرائـيـلي  الـكــرة اآلن في ا
وبخـصوص التـهديـدات اإلسرائيـلية
للحـركة من رد إسـرائيـلي قاسي على
ـعــركـة لـلــضـفــة الـغـربــيـة أكـد نــقل ا
ـــصــدر أن مـــقــاومـــة االحــتالل حق ا
أصيل للشعب الفلسطيني في الضفة
وأن حــــمـــاس ســـتـــقف مـع الـــشـــعب
الــفــلـســطــيـنـي في مــعـركــته من أجل
إنـهـاء اإلحـتالل . فـيـمـا عـادت أجواء
ـــواجـــهـــة بـــ جـــمـــاعـــة اإلخــوان ا
صـري بعـد قيام سـلمـ والنظـام ا ا
ـصريـة بإلقـاء القبض أجهزة األمن ا
عــلـى يــحــيى مــهــران عــثــمــان حــيث
وجـهت له أجـهزة األمن تـهـمـة الـعمل
مع الـــقـــيــادي اإلخـــواني احملـــبــوس
صفوان ثـابت والذي كـلفه بـاستغالل
شــركـاتـه في عـمــلــيـات نــقل وإخــفـاء
أمـوال التـنـظيـم واستـثـمار عـوائـدها
لـتنـفيـذ عمـلـيات ارهـابيـة من تـفجـير
وتــظــاهـرات واســتــهـداف مــرتــكـزات
أمنية  وفي السـياق ذاته أكد مصدر
ـستـوى في تـصريـحات أمني رفـيع ا
خـــاصـــة لـــلـــزمـــان أن أجـــهـــزة األمن
رصــدت مـؤخــرا مــخـطــطــا اخـوانــيـا
يقوده مـحمد صالح سـلطان الـقيادي
ـــتــواجـــد في الـــواليــات اإلخـــواني ا
تحدة والـذي أفرج عنه مـؤخرا بعد ا
حـصـولـه عـلى اجلـنـســيـة األمـريـكـيـة
إلحــيــاء تــنــظـيـم اإلخـوان اجلــدد من
خالل تدش مـنظمـة حقوقـية جديدة
بــإسم حــريــة كــغــطــاء مـدنـي لـتــدفق

التمويالت وكـغطاء حقـوقي لتسهيل
احلــركــة اإلخــوانــيــة بـــطــبــيــعــتــهــا
األمــريـكــيـة الــتي سـيــتـولى إدارتــهـا
واإلشــراف عـــلـــيــهـــا الـــســيـــنـــاتــور
ــقـــراطي ريــتــشــارد األمـــريــكي الــد
ديــريـن وهــو مــهــنــدس إدمــاج جــيل
جـديـد من شــبـاب اإلخـوان بـاحملـافل
احلـقـوقـيـة والبـحـثـيـة الـدولـيـة التي
ستـمكنـهم من جديـد من االرتداد إلى
مــنـــطــقــة الــشــرق األوسط وخــاصــة
مصر  وفـيما انـتقدت مـنظمـة العفو
ــصـريـة الــدولـيــة قـيـام الــسـلــطـات ا
بــــالــــقــــبض عــــلى صــــفــــوان ثــــابت
وتعـرضه للـتـعذيب إلجـباره لـلتـنازل

عن نــصف ثـروته لـلــحـكـومــة كـشـفت
مـصـادر مـقــربـة من جـمـاعـة اإلخـوان
ـسـلـمـ عن حـدوث انـشـقـاق داخل ا
اجلــمــاعـة بــعــد مـبــادرة يــوسف نـدا
القيادي في التنظيم الدولي لإلخوان
صريـة حيث اعـتبـر شباب والدولـة ا
ــــبـــــادرة رســـــالــــة اإلخــــوان تـــــلـك ا
اســتـــسـالم من اجلـــمـــاعـــة لـــلـــدولــة
ـراقـبـون أن تـلك ـصـريـة وأعــتـبـر ا ا
بادرة تفتح باب احلوار ب الدولة ا
صرية واإلخوان  فيما رأى حمدي ا
عــبــد الــرحـمـن الـقــيــادي الــتــاريـخي
بـــاجلــمــاعـــة اإلسالمــيـــة أن مــبــادرة
يـــوسف نـــدا تــأخـــرت كــثـــيــرا إال أن

ــــوت إلســـرائـــيل" و"ال يـــهـــتـــفـــون "ا
لـلـسـفـارة اإلسـرائـيـلـية فـي الـبحـرين
اإلسـالمـــيـــة" ولم تـــرد تـــقـــاريـــر عن
اعتقاالت.جـاءت زيارة لبـيد اخلميس
بـــعــد عـــام مـن تــطـــبـــيـع الــبـــحـــرين
لـــلــعـالقــات مع إســـرائــيـل في خــرق
لعقود من اإلجمـاع العربي حول عدم
إقامـة عالقات مع الـدولة الـعبـرية في
غيـاب حلّ للقـضيـة الفلـسطـينيـة.كما
ـغـرب أقـامت اإلمـارات والـسـودان وا
عالقـات مع إسرائـيل في سـلـسـلة من
االتـفــاقـات تـوسـطت فــيـهـا الـواليـات
ــتـحــدة وتـعــرف بـاسم "اتــفـاقــيـات ا

أبراهام".

تـــأخــــرهـــا خـــيـــر من أن ال تـــأتي ألن
ـــصـــاحلــة حتـــمل اخلـــيــر لـــلــوطن ا

ولإلخوان أنفسهم .
…—UHÝ `²

فـيمـا انـدلعت احـتـجاجـات مـناهـضة
إلسرائيـل في البحـرين اجلمـعة غداة
زيـارة وزيــر اخلـارجـيـة اإلســرائـيـلي
يــائــيـر لــبـيــد لــفـتح ســفــارة لـلــدولـة
العـبـرية في الـبالد.وأطـلقـت الشـرطة
ـســيل لـلــدمـوع خالل إحـدى الـغــاز ا
التظاهرات ضمن احتجاجات متفرقة
في الدولة اخلليجـية الصغيرة.وسار
ـــتـــظـــاهـــرون مـــلـــوحـــ بـــاألعالم ا
الـفــلـســطــيـنــيــة والـبــحـريــنــيـة وهم

طائرات صينية
تدخل منطقة
تايوانية



ضـمن االصـول والـقـانـون  و بحـسب
عـلـمي ومــعـرفـتي  وكــمـا اشـار بـيـان
وزارة الـداخـلـيـة فـان الهـدف مـن هذا
ـــؤتـــمــر كـــان مـــنـــاقــشـــة مـــوضــوع ا
الـــفــدرالـــيـــة وتــشـــكــيـل االقــالـــيم في
العـراق ويـبـدو انه  حتـريف مـسار
ــؤتـــمــر بـــعض الــشئ كـــمــا ورد في ا
بــيــانــاتــهم  لــذلك كــان مــوقف وزارة
الداخلية وحكومة االقليم واضح بهذا
وضوع ليس بهذا الشأن . اعتقد ان ا

احلـجـم الـكــبـيــر لـكن قــد يـســتـثــمـره
بعض االحزاب في احملافظات االخرى
الغـراض انـتـخـابـيـة  وبـالـنـسـبـة لـنا
قـراطي كردسـتاني ومـكون كحـزب د
كــردي هــو مــوضــوع هــامــشي جــداً .
نـــحن اقـــلـــيم جـــزء مـن هـــذه الـــدولــة
ــارس ســلــطــاتــنــا ونــشــاطــاتــنــا و
وايضـا سـيـكـون لنـا حـضـور قوي في
الــعــمـلــيــة الــســيـاســيــة بــعـد 10/10
مثلينا في مجلس النواب االحتادي

واحلكومة .
{ قبل نـحو يوم حدث سـجال ب رئيسة
اقــلـيم كــرسـتــان ونـائـبــهـا .. مــا الـدوافع ..

حدثني عن ذلك ?
- حــمى انــتـخــابــيــة . اوالً هــذا االمـر
قراطيات العالم  وارد جداً في كل د
ـــتــحــدة  االوربــيـــة وفي الـــواليــات ا
فالسيـد نيجيرفـان بارزاني هو رئيس
االقــــــلـــــيـم ونـــــائـب رئـــــيـس احلـــــزب
ـقــراطي الـكـردسـتــاني وعـنـدمـا الـد
يـحـضــر اجـتـمـاعــاً حـزبـيــاً يـعـبـر عن
وجهة نظـر احلزب  ويبدو ان االخوة
في االحتـــاد الـــوطـــني كـــانت لـــديـــهم
حــسـاســيــة في خــطـاب ألــقــاه وهـذه
احلساسية غير دقيـقة وغير صحيحة
وليست في محلهـا  فاختاروا رئيسة
ان كـقيادية في حـزبهم للتـعبير البر
عن رأيــهــا لــكن اظن ان االمــور بــعــد
انـــتــــخـــابـــات  10/10ســـتــــعـــود الى
مجاريها . نحن نقدر الوضع الداخلي
لـألخـــــــوة فـي االحتـــــــاد الـــــــوطــــــــني
الكـردستـاني  فوضـعهم غـير مـستـقر
وقيادتهم كذلك وقاعدتهم اجلماهيرية
مــنــشــقــة الى اكــثــر من صف بــســبب
ــا حـاولــوا بـهـذا الـتــجـاذبــات  ولـر
االمر كسب عطف مؤيديهم ومالكاتهم
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ـثـلون االحـزاب التـي سيـكـون لـهـا 
داخل مـــجــلـس الــنـــواب االحتــادي 
والســـيــــمـــا بـــ االحتــــاد الـــوطـــني
ـقـراطي الـكـردسـتـانـي واحلـزب الـد
الكـردسـتاني  واجلـانـبان سـيـقرران
من ســـيـــكـــون مـــرشح الـــكـــرد لـــهــذا
ــــنــــصب .. اؤكــــد ان تـــفــــاهــــمـــات ا

سياسية ستحصل بهذا الشأن .
ـراقبـ فـسروا انـعـقاد مـؤتـمر { بـعض ا
اربـيل لـلـتـطـبـيع واالسـترداد انه مـطب وقع

ــقـراطي الـكـردسـتـاني .. فـيه احلـزب الـد
ماذا تعلق ?

- وزارة داخـــلــيـــة االقـــلــيـم اصــدرت
بياناً بهذا الشأن واعطت رأيها وهو
رأي حكـومـة اقـليم كـردسـتـان  وهذا
ـــــثـل رأي االقــــلـــــيم ـــــؤتـــــمــــر ال  ا
وحـكــومــته  وقــد اتـخــذت اجـراءات
ــتـــجــاوزين عــلى قــانــونـــيــة بــحق ا
عطى للمؤتمر الذي كان التصريح ا
يـفـتــرض ان مـوضـوعه هــو  الـنـظـام
الــفــدرالـي واالقــلــمـــة . وايــضــا فــان
رئــيس االقـلــيم الــســيـد نــيــجـيــرفـان
بـارزاني اصـدر بـيـانـاً بـهـذا الـشـأن .
وسيـاسة االقـلـيم واضحـة اوالً نحن
جـزء من الــدولـة االحتـاديــة واالقـلـيم
يلـتـزم بسـيـاسة احلـكـومة االحتـادية
اخلـــارجــــيـــة . وفـي تـــقــــديـــري فـــان
وضوع ال يـجب ان يعـطى اكثر من ا
ا ـؤتمـر ر حجـمه احلقـيـقي . هذا ا
عـبــر عن رؤى بــعض الــشـخــصــيـات
والنـاس لكـنه ال يعـبر عن الـسيـاسة
الرسـميـة القلـيم كـردستـان وال يعـبر
ايضا عن الـسيـاسة الرسـمية لـلدولة

االحتادية العراقية .
ـطب) قـد يـؤثـر على { اال ترى ان هـذا (ا
قـراطي الـكـردسـتاني حـظـوظ احلـزب الـد
ــقــبــلــة والســيــمــا في في االنــتــخـــابــات ا

تنازع عليها ? ناطق ا ا
- ال اعتـقد بـأي تأثـيـر له على نـتائج
قراطي االنتخابات  الن احلزب الد
الـكـردسـتـاني حـزب ثـابت سـيـاسـته
واضـــحــة ورؤيـــته واضـــحـــة في مــا
يتـعلق بـالـوضع داخل العـراق وعلى
سـتـوى الدولـي لكن في كـردسـتان ا
هـنــاك ايـضــاً مـســاحـة واســعـة جـداً
دني والـسـياسي مـارسـة النـشـاط ا

{ لـنـبدأ مـن ملف االنـتـخابـات  في عـلمي
قراطي الكـردستاني يتوقع ان احلزب الـد
ان يــجـتــاح مـرشــحـوه الــنــــــتــائج .. مـاذا

تقول ? 
- يـــــهــــمــــنـــــا اوالً ان تــــنـــــجح هــــذه
االنـــتـــخـــابــات وان تـــكـــون نـــســـبــة
ــشـــاركــة فـــيــهـــا عــالـــيــة  وســواء ا
شاركـة و التزويـر وحرق صناديق با
االقتـراع فان جتـربة  2018لن تتـكرر
. هذه قـضيـة مهـمة جـداً  وبالـنسـبة
لـلـنـتائـج فـاننـا في  2018 كـنـا اكـبر
حـــزب عـــلـى مـــســـتـــوى كـــردســـتـــان
والــعـــراق  وفي هــذه االنــتـــخــابــات
ـتنازع عـليها ناطق ا والسيمـا في ا
فان نزاهة االنتخابات مهمة جداً لنا.
نــحن نــضــمن نــزاهــة الــعــمــلــيــة في
االقليم وثمة عـمل جاد على اجرائها
بشكل سلس  واذا كـانت االنتخابات
ـنـاطق فانـنا نزيـهـة كذلك في بـقـية ا
ــقــراطي نــتــوقع بـــقــاء احلــزب الــد
الــكــردســـتــاني اكــبـــر االحــزاب عــلى
مستـوى كردسـتان ومـستـوى العراق
قـاعد . االن من حيث حـصوله عـلى ا
لـديـنـا  25مـقــعـداً ونـتــوقع ان تـزداد
بحيث تكون اكثـر عدداً وثمة اسباب
لـهـذا الـتـوقـع  فـاحلـزب يـعـتـمـد اوالً
على ركـيـزة قيـادة حـكيـمـة ومسـتـقرة
ومركز واضح لـصنع القـرار واتخاذه
بـزعامـة الـسـيـد مـسـعـود الـبارزاني 
ـــقــراطي وثــانـــيــاً فـــان احلــزب الــد
الــكــردسـتــاني يــعــتــمــد عــلى قــاعـدة
جـمــاهـيــريـة ثــابـتــة مـؤمــنـة بــقـيـادة
احلـزب لــلـمــرحــلـة  واضــيف نـقــطـة
ثــــالـــــثــــة فــــان احلــــزب يــــتــــصــــدى
ـعــنى يـتــحـمــلـهـا بـ لـلــمـســؤولـيــة 
(زينهـا وشينـها) من جـميع اجلوانب
 وجتــربــة كــردســتــان اكــبــر جتــربـة
واجـــهت الـــعـــدو والــصـــديق  فـــهي
جتـربة نـاجـحـة صـحـيح ثـمـة توافق
داخل البـيت الـكردسـتـاني لكن قـيادة
العـمـلـية الـسـياسـيـة ودفـة احلكم في
قراطي كردستان يقودها احلزب الد
الـكـردســتـاني . االســتـقـرار مــسـتـتب
واالزدهـار مــوجـود  ونــحن نـأمل ان
تـسـتــلـهم هـذه الــتـجـربــة في مـنـاطق
اخرى من العراق ويـنعكس االزدهار
عـلـيــهـا النـنــا نـعـتــقـد ان ازدهـار اي
مـــنـــطــقـــة في الـــعـــراق هـــو ازدهــار
لكردستان ومصلحة كردستان مثلما
نرى ان استقـرار بغداد هـو استقرار
وضـوع تكاملياً الربيل . نحن نرى ا
ونــــــأمـل بــــــعــــــد يــــــوم  10/10وهي
ـفـصــيـة واحلـاسـمـة  االنـتـخــابـات ا
االحزاب الـتي قـادت الـعراق خالل ال
اضية ان ال تعيد االخطاء  18سنة ا
السابقة سواء بـحكم العراق باجململ
او احـتـرام الـدســتـور بـاجملـمل وعـدم
الـتـعـامل مـعه بــانـتـقـائـيـة ومـعـاجلـة
ـــوجــــودة مـع اقـــلــــيم االشــــكــــاالت ا
كردسـتـان والـقضـيـة الـكرديـة  فـمـنذ
تــأســـيس الــدولـــة الــعــراقـــيــة الــتي
تــشــكـــلت بــدون رغــبـــة كــرديــة كــان
التعامل مع القضية الكردية باحلديد
والـنـار  بـعـد  2003اسـسـنـا لـنـظـام
سيـاسي جديـد وهـناك دسـتور والى
هــذه الــلـحــظــة لم يــتم تــطــبــيق هـذا
الدستور كـما هو موجـود . فالتفاهم
مع القـوى االخرى واالقـليـات يتـطلب
ـعالم وضع خارطـة طـريق واضحـة ا
قـبل  ونحن كـشركـاء يهـمنا للـعقـد ا
ان تـرتـكـز الـعـمـلـيـة الـسـياسـيـة عـلى

ـا احلـزبــيـة الـتي اتــخـذت مـوقــفـاً 
يـجـري داخل احلــزب  ومـعـروف انه
قراطي يحق لكل اعضاء احلزب الد
ــارســـة حــقـــوقــهم الــكـــردســتـــاني 

احلزبية في الدعاية االنتخابية .
{ ما توقعاتك بشأن حظوظ الكتل الكردية
شاركة في االنتخابات كحركة الصغيرة ا

تغيير واجليل اجلديد ? 
- هـذه االنـتـخـابـات او قـانـونـهـا اكـد
عـلـيه الــكـثـيـرون بـانــهـا سـتـكـون في

صالح الكـتل الكـبيرة والسـيمـا الكتل
التي تـمـلك قاعـدة جـماهـيـرية ثـابـتة
ـقــراطي الـكـردسـتـاني كـاحلـزب الـد
ـا بــعض االحــزاب االخــرى عـلى ور
تـضـرر من هذا مسـتـوى العـراق . وا
الــقــانــون هــو  االحــزاب الــصــغــيــرة
والتي سـتكون قـاعدتـها اجلـماهـيرية
غيـر مـستـقـرة وكل التـوقـعات تـشـير
الى ان هــــذه االحــــزاب ســــتـــضــــعف
ويـتــقـلـص حـجـمــهـا وتــمـثــيـلــهـا في
قبلة . رحلة ا مجلس النواب خالل ا
{ يهـمني ويهم الرأي الـعام معرفـة مهمتك
كمسـتشار للسيـد كاكا مسعود .. هل انت
مــســتــشـار مــطــلق ام مــسـتــشــار يــخـتص

بقطاع او ميدان مع ?
(ترتـسم ابتـسـامة عـريضـة على وجه
ستشار مسعود حيدر ثم يجيب ): ا
- انا مـسـتشـار في جـمـيع ما يـتـعلق
بــالـشــؤون مع بــغــداد االقـتــصــاديـة

والسياسية .
{ كم مرة رأيت كاكا مسعود البارزاني?
- لــدي تــواصـل مــبــاشـــر مع جــنــاب
ــبــاشــرة تـتم الــرئـيـس . ولـقــاءاتي ا
حــــسب حـــاجــــته امــــا هـــو يــــطـــلب
حضوري او انا اطلـب اللقاء به المر
مهم  لكن تواصلي مـباشر مع جناب

الرئيس .
{ انت مـــا زلت شـــابــاً (هـــو من مـــوالـــيــد
1970) فكـيف  اخـتيـارك لهـذا الدور او

نصب? ا
(يـبـتـسم بـاعــتـزاز ثم يـطـلق ضـحـكـة
مـفـعـمـة بـالـثـقـة ويـلـمس شـعـر رأسه
بـبــاطن كـفه لــلـداللـة عــلى انه جتـاوز
رحلة التي اشرت اليها ثم يقول ) : ا
- هــذا االمــر يــشــرفــني . انــا عــضــو
ـان االحتـادي لـلدورة سـابق في الـبـر

اضية  واحلمد لله كان لي حضور ا
جـــيـــد عـــلـى الـــســـاحـــة الـــعـــراقـــيـــة
والـكردسـتـانـيـة وشـرف كـبـير لي ان
اكــون قــريــبــاً من الــرئــيس مــســعـود
بـارزانـي بـصــفـة مــســتـشــار وشـرف
كـبـيـر في مـســيـرتي الـسـيـاسـيـة الن
الرئيس مـسعود مـدرسة نـتعلم مـنها
الكثير  وفي كل لقاء واجتماع اتعلم
مــنـه شــيـــئــاً جــديـــداً . هــو كـــنــز من
علومات اخلبـرة والتجربة  واكيد ا
انه يسـتـطـيع ان يـقيّـم االخرين وفي
ضوء ذلك قـدر جـنـابه ان اكون قـريـباً

منه .
{ هل تـتـذكـر اصـعب اسـتـشـارة قـدمـتـهـا

الى كاكا مسعود ?
- واللـه .. في امور كـثـيـرة انـا اعطي
رأيي بــصــراحــة والـــقــرار يــبــقى في
مـتنـاول الـرئـيس . اتـذكـر في مـوازنة
2019 كــــــانت اول جتــــــربــــــة لـي في
الــــعــــمل مع  جــــنــــاب الــــرئــــيس في
موضوع مـحدد وخاص وقـد اعطيت
رأيي بالتفـصيل عن كيـفية ادارة هذا
وازنة  وبدعم لف ومعاجلة ملف ا ا
من شـــخــصه الـــكــر ومـن االســتــاذ
مـسـرور بـارزاني واكـيـد من الـدكـتور
فؤاد حس الـذي كان وزيراً للـمالية
والـزمالء في كــتـلـة احلــزب  وايـضـا
بدعم من االسـتاذ نيـجيـرفان بارزاني
الـذي كــان مـؤازراً كــبـيــراً في اجنـاح
ـلف كان بـالـنـسـبة لي هـمـة . هـذا ا ا
ـوازنـة مع بـيـان ــرر ا حتـديـاً بـان 
رأيي الــــشــــخــــصي وبــــعــــد دراســـة
وتــنــضـــيج ونــقــاشــات اســـتــطــعــنــا
بالتفاهم والتوافق مع الكتل االخرى
الـسـنـيــة والـشـيـعـيــة تـمـريـر قـانـون
ـوازنـة . وهــذا اجلـهـد انــا اعـتـز به ا
ــهـــمـــة اول جتــربـــة لي مع وكـــانت ا

جناب الرئيس .
علومات تؤكد دورك البارز في { احتفظ 
اقنـاع رئيس احلـكومة االحتـادية مـصطفى
الكاظمي على اطالق  200مليار دينار من

موازنة 2020.. اال حتدثني عن ذلك?
ـفــاجـأة تــطـغي  عــلى وجـهه (رأيت ا

لكنه سارع الى القول ) :
- الـكـثــيـرون كـان لـهـم دور كـبـيـر في
هــذا االمــر  في مـــقــدمــتــهم الــســيــد
مـــســرور بـــارزاني رئـــيس حـــكـــومــة
االقــلــيـم الــذي بــذل جـــهــودا جــبــارة
واغلق جمـيع االبواب بوجه مـنتقدي
بـيــانـات االقــلـيم واســتـعـداد االقــلـيم
لــلـــتــوصل الى تـــفــاهم واكـــيــد وفــد
حكومة االقـليم بذل جهـوداً كبيرة مع
انـية الـيـة البـر االخوة في الـلـجنـة ا
وحـكومـة الـسـيـد الـكـاظـمي والوزراء
االخريـن  وصلـنـا الى مـرحلـة تـخـلو
من مـــــخــــرج وذهـــــبت الـى بــــغــــداد
كـمـبــعـوث خـاص لــلـرئـيـس مـسـعـود
ـوازنة اي بارزاني وضـمن قـانـون ا
ــــطـــلق انه مــــوضـــوع قــــانـــونـي بـــا
اسـتــطـعـنــا ايـجـاد حل مــنـاسب . كل
ذلك بجـهود الـسـيد مـسعـود بارزاني
والـســيــد مــسـرور بــارزاني وتــعـاون
اليـة السيد السيد الـكاظمي ووزيـر ا
لف . علي عالوي تمت معاجلة هذا ا
بـلغ يتعلق بـرواتب موظفي االقليم { هل ا

فقط ? 
وازنة  - نعم على اساس قانون ا
صــرف 200 مـــلـــيـــار ديـــنـــار رواتب
مـــوظـــفي االقـــلـــيـم ولـــو هـــو اقل من

استحقاقه .
{ قبل شـروعنا بهـذا احلوار رأيتك كررت
االشارة الى اهـمية احلـذو حذو االقليم في
االعمـار وتقد افضل اخلدمات للمواطن
وفتح آفـاق االقتـصاد امـام تيـارات التـطور
.. مــاذا تـوصي الــفـرقـاء الــسـيــاسـيـ في

بغداد بهذا الــشأن ?
- اوصي زعـامـات الـعـراق والسـيـمـا
ـــــكــــــون الـــــشــــــيـــــعي االخــــــوة من ا
سؤولية التاريخية التي تنتظرهم با
في حــــكـم الــــبالد  وان يــــتــــداركــــوا
ــوقف ويــعــاجلــوا الــتــشــتت الــذي ا
ضــرب االحــزاب الـــشــيــعــيــة  اي ان
يـلـمــلـمـوا مــا تـفـكـك في الـدولـة وذلك
ــكــونــات االســاسـيــة من بــاحــتـواء ا
الـكــرد والـســنـة واالقــلـيــات االخـرى
وجـعـلـهم شـركـاء حـقـيـقـيـ في رسم
سياسات الـدولة وادارتهـا واالبتعاد
ـركـزيـة في احلـكم عن الـتـوجه الى ا
والـبدء بـبـنـاء نـظام ودولـة فـيـدرالـية
حـقـيـقـيــة واال فـان الـعـراق سـيـذهب

الى اجملهول .
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هبت رياح التغيير على كردستان مبكراً  وغمرها فيض الربيع الشبابي  مستفيدة من بيئة سياسية منفتحة على العالم وحتوالته الكبرى التي شملت االقتصاد وآليات احلكم .
راقـبون ان تسـري في عروق كردسـتان دماء نـقية ورؤى نـابضة باحلـيوية واالمل ويـوم تولى كل من نيـجيرفـان ومسرور الـبارزانيـ مقالـيد ادارة سلـطة وحكـومة االقلـيم توقع ا
ان بقضية الكرد ـتشبعة باال ثابرة وا فعمة بروح ا وقـبل توديع عقد من الزمن حتققت التوقعات . وبالـتوافق مع هذا اخليار شرعت قيادة االقليم ايضاً بزج الـتجارب اجلديدة ا
شـيّدي احللم ائيـة ومالذية يـحتـذى بها . واحـاط كاكـا مسـعود  بوصـفه الوريث الـروحي  الـقومـية  في شرايـ السـلطـات التنـفيـذية لـتأخذ دورهـا في جعل كـردستـان جتربـة ا
هنـية واالداء  في اطار جتربته شديدة اخلـصوصية في ادارة احلكم احملاط بـتحديات محليـة واقليمية ال حصر الـكردي الراهن  نفسه بثلـة من العناصر الشابـة ذات الثقافة وا
مارسة في حـقل الهندسة مع كبريات الشركات تـحدر من عائلة بيشمركية تـقطن كالر وتمتد الى محيطها  والـعائد من الدراسة في هولندا وا لـها . وكان مسعود حيدر الشاب ا
كـان حيـدر واحداً من الـذين استـقر رأي كـاكا مـسعود عـلى اختـيارهم في ـعمـارية االوربـية  صـاحب اخلبـرة التي جتاوزت  15 عـاماً امـضى قسـمهـا االكبـر في مواقع الـعمل  ا
نشق عنها ـنضوي حتت حركة تغيـير وا اني السابق ا طـاقمه مستشاراً له لـشؤون العالقة مع بغداد . وقد بـدا هذا االختيار مفاجـئاً للبعض لكن الـتحديات التي واجههـا البر
شروعـة وطبيـعة تنشـئته  اكدت مـؤهالت حيدر وحسن تـنفيـذه لتوجهـات القيـادة في اربيل  حيث انتـقل اليهـا من مدينـة السليـمانية  فـاحتاً صفـحة جديدة من بـحكم طمـوحاته ا

انخراطه السياسي في خدمة مكونه الكردي ووطنه العراق . 
ستقبل وفي ما يلي نصه : اني السابق مسعود حيدر في حوار تناول قضايا الساعة وآفاق ا ستشار احلالي والبر (الزمان) التقت ا
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u»—∫ (الزمان) خالل حوارها مع مسعود حيدر

اسس الـشراكـة احلـقـيقـيـة والـتوافق
والـــــتـــــوازن في ادارة الـــــدولـــــة وان
يتـحـول العـراق  ولو تـدريـجيـاً على
ــــدى الـــقــــريب  الى نــــظــــام حـــكم ا
فــدرالي حــقــيــقي وان يــتم تــأســيس
اقـــالـــيـم ضـــمن الـــدولـــة االحتـــاديـــة

بوصفها من مخرجات. 
وقف مع االحتاد الوطني { هل حسمتم ا
الكـردستاني وبقية االحزاب الكردية بشأن
ــسـؤولــيـات في اطـار ـنـاصب وا تـقـاسـم ا

احلكومة اجلديدة ?
- الـرئـاسات الـثالث فـي بـغداد مـلف
مهم  والعـرف السـياسي االن هو أن
يــكـــون مــنــصـب رئــاســة احلـــكــومــة
لالخــوة الـشــيــعــة ومـنــصب رئــاسـة
ــان  لالخــوة الــسـنــة ورئــاسـة الــبـر
اجلــمــهــوريــة لـــلــكــرد  ويــتم حــسم
مـرشح كل واحـد مـنهـم داخل أطراف
ــكــون ويــجب عــدم اعــادة جتــربـة ا
2018 في حتديـد رئيس اجلـمهـورية
مــثالً الــذي يــنــوب عن الــكــرد  وانـا
متـأكد ان هـنـاك اتفـاقـاً سيـحصل مع

االخوة في االحتاد الوطني .
{ لـكـن ثـمـة تــسـريــبـات تــؤكـد ان الــسـيـد
نــيــجــيـــرفــان الــبــارزاني ســـيــكــون رئــيس

قبلة ? اجلمهورية في الدورة ا
- كاكا نـيجـيرفان رجل دولـة وقيادي
ـتـلك كاريـزمـا يـشـهد له مخـضـرم و
ــوضــوع ســيــاسي . اجلــمــيع لــكن ا
وهو كـكـردي وعراقي له احلق في ان
يكـون رئـيسـاً للـجـمهـوريـة وتنـطبق
علـيه مـواصـفـات رئيس اجلـمـهـورية
والـــشـــروط الـــواجب تـــوافـــرهـــا في
رشح للمنـصب لكن مثلما شخص ا
ان حـــسم مـــنــــصب رئـــيس الـــوزراء
كون ـان يتم داخل  ا ورئيس البر

فان مرشح رئـيس اجلمـهوريـة سيتم
حــــســــمـه داخل الــــبـــــيت الــــكــــردي
بــالــتــنــســيق والــتــوافق مع االخــوة

السنة والشيعة.
{ في رأيك .. هل ثــمـة حــظـوظ لــلـدكــتـور
نصـب لدورة ثانية برهم صـالح في تولي ا

?
- هــــــذا االمــــــر يــــــعــــــود لـالحـــــزاب
الـكـردستـانـيـة  بـكل تـأكـيـد سـيـكون
هنـاك تفـاهم وتنـسيق كـامل ب هذه

وكانت صـحـيح إنـنـا مــررنـا بـتـجـارب إنـتـخــابـيـة عـدة مـنـذ عـام   2003 
جميعـها مثلت جتـارب مهمة لـتأكيـد العملـية السيـاسية وتدعـيم مؤسسات
ـقـراطي ـزيـد من اخلــبـرات في مـجــال بـنـاء الـوعـي الـد الـدولـة وكــسب ا
والتغـيير جلـهة التحـول نحو واقـع مختلـف واإلنفتاح عـلى اخلارج وإعادة
إعمار ما خربته الدكـتاتوريات واإلستبـداد والفردية في إدارة الدولة التي
صارت حكرا" عـلى فئة متـجبرة إستـأثرت لنفـسها باإلمـتيازات وحجـبتها
عن بقية أبناء الـشعب الذين كتب علـيهم أن يكونوا حـطبا" حلروب شريرة

قتلت العراقي وشردتهم وتركت في نفوسهم أثرا محبطا" . 
لـكن مع الـهــفـوات واخلـسـارات واألوضــاع اإلسـتـثـنــائـيـة الـتـي عـشـنـاهـا
ودفعنـا ثمنا" بـاهظا" مـقابل حتمل تـبعاتـها وبعـد جتربة تـشرين وما سبق
من جتارب في اإلحتجـاج والتظاهـر السلمي ومـا سببه نظـام احملاصصة
الـطـائـفـيـة والــعـرقـيـة والـفـســاد الـذي ظـهـر في الـبـر والــبـحـر بـفـعل فـاعل
وبـتـواطيء بـغـيض ومـتـعـدد مــا أدى إلى نـهب الـثـروات وتـعـطـيل مـقـدرات
الدولة ووقف عـجلة الـنمـو واإلعتمـاد على اخلارج فـي الصغـيرة والكـبيرة
ـان واجلـمـهـورية من إعالن الـتـشـكيـل احلكـومي إلـى إختـيـار رئـيس الـبـر

عقدة .  لفات ا والوزراء وا
ـعـادلة وتـوفـيـر ظـروف مخـتـلـفـة للـمـواطـن فإن األوان قـد حـان لـتـغيـيـر ا
ليعـيشـوا واقعا" إنـسانيـا" يحـترم ذواتهم وال يـتم ذلك إال من خالل تغـيير
س حياة الـناس ويـزيل مخاوفـهم ويطمـئنـهم إلى حياتـهَم وحياة حقيـقي 
أبـنـائــهم ومع هـذا الــكم الـهــائل من الـســيـاسـيــ الـفـاســدين والـنـفــعـيـ
ـوغـلـ فـي الـتـخـريب وهي فـي الـنـهـايـة وجــوه كـاحلـة يـجب تــغـيـيـرهـا وا
ـضي إلـى يوم بـاإلنتـخـابـات والـسـعي احلـقـيـقي لـلـمـشـاركـة دون تردد وا
قبل ليكـون يوما فاصال" ال جند بـعده وجها كاحلا" العاشر من تشـرين ا
وقـبـيـحـا" مـن تـلك الـوجـوه الـسـيــئـة الـتي أذاقـتـنــا الـهـوان والـذل والـفـاقـة
واحلرمـان وأولئك احلـزبيـ واألحزاب الـتي كانت تـدعي معـارضة الـبعث
رضى النـفسي عقـدين وا قبـور وثبت إنهـا ال تختلـف عنه فهي تـضم ا ا

ـوتـورين الذي يـنـبـغي أن نتـخـلص مـنهم واجليـاع وا
ــشــاركــة حــقــيــقــيــة وواســعـة ــكن ذلك إال  وال 
سـتقـلـ من أبنـاء الوطن والتـصويت لـلـشرفـاء وا
ـــعــــانـــاة وهم الـــذين ذاقــــوا الـــويالت وعــــرفـــوا ا
عـاناة عن أهالـيهم وشـــــــعبهم اجلديرون بـرفع ا

الصابر .
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سـأذيع لـكم سـراً خـطـيـر .. هـناك عـربـي يحـب زوجـته في احـدى الـبـلدان
العربية .

ــنـصب مــهم جـداً فـي الـدولـة  والــد زوجـتي قـبل فــتـرة رُشــحت زوجـتي 
اخبرها سراً بهـذا الترشيح  وطلب مـنها ان جتس نبضي ان كنت اوافق
على ترشيحهـا للمنصب ام ال  وان التـخبر احداً قبل ان اوافق انا اوالً 
 حـرصـاً منهُ ـوضوع وتـخـبـرني بهِ بـالتـدريج  وطلب مـنـهـا ان تمـهـد لي ا
نصب يـتطلب على وضعـنا العـائلي وخوفـاً من رفضي او غـضبي لكـون ا

تواصل مع الناس ومزاحمة مسؤول في الدولة والخ .
وافقتي السريعة عندما اخبرتني وافقت مـباشرة  وقد تفاجأت زوجـتي 
انـعة  واستـغربت من دعـمي وتشـجيعي دون ان ابدي اي اعتـراض او 
لها في ان تـخوض هذه الـتجربـة  وقد دهش والـدها جداً  النـني اتصلت
وافقـتي بل واندفـاعي الكـبير "الن غـالبـية الشـرقي بهِ بنفـسي واخبـرته 

يرفضون ان يكون لنسائهم دور او منصب اعلى منهم" وقال لي
- يعني ماعندك مشكلة ??

- ال عمو ماعندي مشكلة وال اعتراض بالعكس اني اشجعها وادعمها
- والله زين  تصورتك ترفض

- ليش ارفض !! احنه واحد  واي خير يصيبها يصيبني .
وضـوع كـله قد الـغي ولـكني سـجلت مـوقف ومع اني تـربيت صحـيح ان ا

رأة ويحـترمها  ووالدتي استاذة في في بيت يقدس ا
وزارة التـعـلـيم الـعـالي لـكن ابـقى شـرقي الـطـباع 
شديـد الـغـيرة واحلـرص عـلى بـيتي وعـلى عـائـلتي
"وقـد يــدفـعــني هــذا لـلــتــزمت والـتــعـنـت في بـعض
االحيان" لـكني مؤمن جـداً بان للـمرأة دور ووجود
 وانـهــا تـصــنع الـرجل وتُــقـيم الــبـيـت وبـهــا حتـلـو

احلياة ويستقيم الوجود .

s  b d

 اربيل

مر الـعـراق بـظـروف قـاهرة وصـعـبـة لـلـغايـة مـنـذ عـام االحـتالل الذي زرع
االختالف وسـاهم في اخـتالل االوضـاع ومـوازين القـوى من خالل جـمـلة
ـرجع االعلى لـلمـعمـم ـشايخ وا من الفـرمانـات التي صـدرت عن شيخ ا
ن ر) وكـان على اجلـميع  رئيس الـسلـطتـ التـشريـعيـة والتنـفيـذية (بـر
قدموا معه ان يـنصاعوا الى فـرماناته وبـعد ذلك دعاهم الى كتـابة دستور
مشوه مشـلول االطراف مع الـتأكيد عـلى توسيع قـاعدة التـفرقة والطـائفية
من اجل ابقـاء العـراق في حـالة حـرب اهلـيـة مسـتمـرة والضـفاء الـشرعـية
وارد وهـذا مـا  بالـفعل على الـتـواجد والـتدخل االجـنـبي وذلك لسـرقـة ا

منذ عام 2003. 
ـواد الـتي ال تـنـسـجم مـع روحـية ـان ان يـعـيد الـنـظـر في ا كـان عـلى الـبـر
واطنـة واالنتمـاء لتراب العـراق الن الوالءات قد نالت من وحدة الشعـور با
ـياه الى مـجاريـها وتـنقـية وحدة الـشعب وتـماسـكه وعلـيه البـد من اعادة ا
الدسـتـور من الـوالءات وجعـلـها والءاً لـلـعـراق الغيـر وعـنـد ذلك فبـاالمـكان
تشكـيل حكـومة كـفاءات بعـيدا عن الـوالءات ومرشـحي االحزاب وهذه هي
ــأزق واالقـــتــتــال اخلــطـــوة الــصـــحــيــحـــة من اجل اخـــراج الــعـــراق من ا
والتـصفيـات الطـائفـية وعـند ذاك حلكـومة الـكفـاءات ان تعـمل وفق معـايير
واسس دولة وليس للوزير العمل وفق اراءه احلزبية وبامالءات من قياداته
بل عليه ان يـتمتع بشـخصيـة معنـوية وطنـية عراقيـة حامالً في عروقه حب
الـعـراق اوال واخـيـرا وعـنـد ذاك سـيـنـتج وسـيـعم الـبـلـد االطـمـئـنـان ويـعود
هامها للوطن هيبته وللمواطن كرامته وللدولة اسسها السليمة في القيام 
وفقـا لدسـتور قائـم على وحـدة الوطن وتـرسيخ قـيم االنتـماء واالبتـعاد عن

ة يعاقب عليه القانون الوالءات واعتبار ذلك جر
ان للمواطن الـكفة العـليا في احداث الـتغييـر الشامل في حالـة البلد وذلك
باحترام صوته وجعله صوتا للوطن وليس لالحزاب والكتل الن الوطن هو

رجع االعلى المراجع تعلوه مهما كانت ومن اينما جاءت . ا
عـيار واالسـاس لالنطالق نـحو واطن في االنـتخـابات هـو ا ان مسـاهمـة ا
مسـتـقـبل لـبنـاء مـزدهـر بـعد مـعـانـاة سنـ عـجـاف مـرت بالـعـراقـي وهي
ـيلـيـشيـات خـارجة عـن القـانون اسي والـقـتل واالرهاب وجـرائم  حامـلـة ا

ستعمر احملتل . هدفها زعزعة امن الوطن البقاء ا
ـكـانتـه الحداث الـتـغيـير ـواطن لصـوته احـترام لـنـفسه ورفع  ان احتـرام ا
واالنطالق نحـو اعادة مجـد العراق فـي احملافل الدولـية بعـدما ضاعت مع
دخول احملتل وان صون تاريخه اليقدر عليه اال اهله من الشرفاء الذين لم

يتلطخوا بالعمالة لالجنبي .
ان صوت العـراقي  نعـمة الهـية  ومـسؤوليـة اخالقية
رحـلة وصـوت الصحاب الـكفاءات سـتوى ا فكن 
ستقل وابتـعد عن اصحاب الوالءات لالحزاب وا
واجلــهـــات ودول اجلــوار وعـــنــد ذلك ســـيــتـــحــقق
لــلـعــراق الــنــصــر الن االنــتــصــار بــاالرادة احلـرة

ستوى تاريخي عظيم .               انتصار 
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أنهى وفدُ االحتاد الدوليّ لكرة القدم
زيارته إلى محافظة البصرة  والتي
اسـتـمـرت أربــعـةَ أيـامٍ لالطالع عـلى
نشـآت الرياضيّـة والبنى التـحتية ا
قبل رفعِ الـتقـرير الـنهائـي بشأن رفع
العب الـعـراقيـة وعودةِ احلظـر عن ا
مـنـتــخـبــاتـنـا الــوطـنــيـة لـلــعب عـلى
أرضـــهـــا من جـــديـــد. وقـــالَ عـــضـــو
االحتـاد الـعـراقيّ لـكـرة الـقـدم أحـمد
عـــودة زامـل الـــذي رافق الـــوفـــد في
ـكلفـة باستـقبال زيارته: إن اللـجنة ا
وفـــد جلـــان االحتـــاد الـــدوليّ لـــكـــرة
القدم قـد عقدت اجـتماعـاً سريعاً مع
ـديـر الـعـام لـدائـرة شـؤون األقـالـيم ا
واحملـــافـــظـــات في وزارة الـــشـــبـــاب

والرياضة ومـدير الشبـاب والرياضة
في محـافـظة الـبـصرة من أجل إتـمام
خـطــةِ الــعــمل الســتــقـبــال ومــرافــقـة
الــلـجـنـة الــدولـيّـة والــتي تـألـفت من
البريطـاني أكسلي كرسـتوفر رئيس
الـوفـد واإليــراني شـاهـ رحـمـاني
مــــــوظـف في االحتــــــاد اآلســــــيــــــوي
ضــــمـــــن جلـــنـــة األمـن والـــســالمـــة
Safety and Security وعـضــو جلـان
ــوف من الـــفــيـــفـــا خــورشـــيـــد كـــر
جمهورية طاجـيكستان. وأضافَ: أن
رئــــيس االحتــــاد وزيــــر الــــشــــبـــاب
والـريـاضــة عـدنـان درجـال قـد عـقـد
جـلـسـةً ســريـعـةً مع رئـيس وأعـضـاء
الــلــجـنــة الـدولــيّـة قــبل بـدء اجلــولـة
ُـرسل الى الـرســمـيـة وفـق اجلـدول ا

األمــانـــة الــعـــامـــة لالحتــاد وتـــركــز
احلـــــــديث عـــــــلى الـــــــواقع األمـــــــني
والـتغـيـير الـكـبيـر في الـواقع األمني
ــسـبـب الـرئــيس بــالــعــراق وزوال ا
ـبـاريات فـضالً عن الـتـطرق حلـظر ا
الى الـزيـارة األربـعيـنـيـة وتـواجـد ما
يقارب الـ16 ملـيـون زائر من الـعراق
وبقية دول العالم في كربالء من دون
أي حـادث أمـني يـذكـر. وأشـارَ عـودة
إلى: أن أولى اجلـوالت بـدأت بـزيـارة
ــديــنــة الــريــاضــيــة واالطالع عــلى ا
دير بناهـا التـحتيـة واالجتمـاع مع ا
ـديــنــة الــريــاضــيـة العـب ا اإلداري 
ــســؤول فـيــهــا كــمـا ومــديــر األمن ا
اطـلعت الـلجـنـة على اخلـطـة األمنـية
سؤولون بشكلٍ تفصـيلي وأجابَ  ا

عـلى االســتـفـسـارات الــتي أدلى بـهـا
شـاهـ رحـمــاني بـاإلضـافـة الى مـا

تطرق إليه اكسلي. 
وأوضحَ عودة : أن جولـة وفد الفـيفا
تــــضـــــمــــنـت زيــــارة 4 فـــــنــــادق هي
وفنبيك  مناوي باشا  لينيوم  ا ا
هــوريـــزون  و تـــزويـــدُ الــلـــجـــنــة
بـشـهـادات األمن والـسالمـة اخلـاصة
بــفــنــدق الــهــوريــزون واالتــفــاق مع
فـنـدق مــنـاوي عـلى إرسـال األولـيـات
والـــبــــيـــانـــات الحـــقــــاً خـــطـــة االمن
والـسالمـة وإخالء الـفـنـدق في حـالـة
الطوار فضالً على قيام وفد الفيفا
بجولةٍ داخل احملافظة شملت شنشل
مول وجولـة سريعـة في أحد مطاعم
محافـظة البصـرة.  وتابع : أن عضو
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ثالث قـضـايـا أثـيـرت وسـبـقت رحـلت مـنـتخـب اسود الـرافـدين الى
العـاصمـة القـطريـة الدوحـة في مواجـهتـ مهـمتـ امام لـبنان أوال
واالمارات ثانيا بخمسة أيام تعني الكثير وال أقول حتسم األكثر!!
فترضة أوال :  نشر وتداول وتوقع أسماء ما يسمى بالتشكيلة ا
وما طرح هـنا وهنـاك بقصـدية واضحـة او بنيـة حسنـة .. هنا ال بد
لكل مشجع حـقيقي واعي بعيـدا عن ضغوط هسـتريا العواطف ان
يكن واقعيا بالتعاطي وان ال يخوض جملرد اخلوض وخلط األوراق
ـدرب ادفوكـات الـذي مـنح ثـقة ـسالـة بـرمـتهـا تـعـود الى ا .. فـان ا
ـؤسـسـة الـكـروية مـكـلف بـواجب رسـمي لـتـحـمل مـسـؤولـيـته وهو ا
ن ينـفذ خططه وكـيفيـة االستخدام الـفعال الدواته فضال االعرف 
عن كــون سـمــعـته عـلـى احملك وبـحــاجـة مـاســة الى حتـقــيق الـفـوز
بصورة ال تـقل عن احلاحنا ودعـواتنا الجنـاز ذلك الهدف سداسي
ـا يـدعـو الى الـهـدوء وعـدم اخـتالق الـضـجـيج الـنـقـاط ال غـيـر .. 
واخلـوض فـيـه بـصـورة تـاثـر حـتـمـا بـشــكل سـلـبي عـلى مـرتـكـزات
ـدرب  االقدر ـسـألـة برمـتـهـا تقع عـلى عـاتق ا الـعمل وادواتـه .. فا
عـلى الـتـنـفـيذ .. فـمـا عـلـيـنـا اال ان نشـجع ونـسـهم بـضـمـيـر وطني
خـالص يــتـيح قـدر من اإليـجــابـيـة .. سـيـمــا في ظل ظـروف ال تـعـد
ا يـستـدعي  ضرورة الـتحلي ـنغـصات  مثـاليـة وبها الـكثـير من ا
الك الـتـدريـبي لـتـحـقـيـق مـا يـنـشده ـنـتـخب وا بـالـصـبـر والـثـقـة بـا

اجلميع .
غـتربـ او احملترفـ حيزا كـبيرا ثانـيا : لقـد اخذ ملف الالعـب ا
من النقاش لدرجة يكاد يشكل خرقـا لقاعدة االطمئنان والثقة التي
ـغترب يجب ان يعـيشهـا الوفد الـعراقي كافـة .. فان ما يـسمى با
نتخب خالل لم يسجل عطاء واثرا  كـبيرا وواضحا على مـسيرة ا
ـا يـدعـونـا الـى ضـرورة تـرك االمـر الى االحتـاد سـنـوات خــلت  
وجلــانه اخملـتــصـة ومن ثم الــكـلـمــة الـفـصـل الى الـسـيــد ادفـوكـات
ـكن اإلفادة مـنـها بـشكل ـشاهـد مهـارة وكـفاءة عـراقيـة محـتـرفة 
حـقــيــقي وهــذا مــطــلب عــام ولــيس جــمــاهــيــري فـحــسب .. اذ ان
الـضــرورة حتــتم الــبــحث في كل مــكــان عن مــواهــبـنــا وطــاقــاتــنـا
هـاجرة حتت أي عـنوان كـان واإلفادة مـنهم  .. شـريطـة ان يكون ا
ــعــيـار عــطـائـي واضح من خالل دوريــات وانـديــة كــبـرى مــعـززة ا
بـالـصورة والـصـوت وان ال تـكون الـتـاثـيـرات  انتـقـائـية سـمـسـارية
بـحتـة .. فـقضـيـة الوطن يـجب ان ال يـسـاوم علـيـها .. فـهي ال تـقبل

اللعب االبتزازي اطالقا وال تخضع له ..
ثالثـا : طرحت اراء حول بـقاء االمل او انتـهاؤه بعـد اخلسارة امام
ايـران  بثـالثيـة .. وهل ان مـبـاراتي لبـنـان واالمـارات تشـكل نـهـاية
طاف او بـدايته.. هنـا ينبـغي ان ال نخلق شـد ونصنع ضـغط غير ا
ـنافسة فيه قائمة حتى صفارة مبرر على العبينا  فالدوري قائم وا
اخر مباراة مـا يتيح التـعويض وعدم اليـئس بعد كل مـباراة وكانها

حاسمة  ..
مالحـظـة : ان مـنـتخـبي لـبـنـان واالمـارات لـيسـا مـعـبـرا سـهال كـما
تـلـكان عـنـاصر مـحـترفـة وقـدما يـسوق الـبـعض .. فهـمـا فريـقـان 
مـسـتويـات جـيدة ومـا زالت حـظوظـهـما قـائـمـة فلم يـاتـيا لـلـمجـامـلة
ــا يـعــني ان الــفــوز هــدف مـشــروع وقــائم لــلــعـراق والـنــزهــة .. 
ومـنافـسـيه .. لكن من نـاحـيـة أخرى الـتـاريخ واإلمكـانـات تقف الى
جـانـبـنـا ومن خاللـهـمـا قـد نـعـبـر الى جتـديـد الـثـقـة وبـعث
ـبـاراتــ حـاسـمـة االمل .. دون االفـراط وجــعل ا
ـونديـال او اخلروج مـنه . فان كانـهمـا بـوابة ا
الـنتـائج مـهـما كـانت .. سـتـبـقى أبواب االمل
قائـمة مع انـهـا ستـتسع ايـجابـيا او تـنحـسر

سلبيا ال سامح الله .
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نتخب التي ستخوض مـباراتي لبنان واالمارات بالسابع والثاني نتخب الوطـني لكرة القدم الهولندي ديك ادفوكات قـائمة ا أعلنَ مدرب ا
ـونـديـال قـطـر 2022.  وأخـتــار  الـهـولـنـدي ـؤهـلـة  عـشـر من الـشـهـر احلـالـي ضـمن مـبـاريـات اجملـمـوعـة االولـى لـلـتـصـفـيـات اآلسـيـويــة ا
: أدفوكــــــــات  23 العـبا من بينـهم ثالثة حراس مرمى وهم كل من فـهد طالب وأحمد بـاسل وعلي ياس  بـينما ضمت قـائمة الالعب
عالء مهاوي وأحمد ابراهيم وعلي فائز وريب سوالقا وميثم جبار وعلي عدنان وأمجد عطوان وصفاء هادي وأمير العماري ومحمد علي
: محمد قاسم وهمام طارق وشريف عبد الكاظم وابراهيم عبود وسجاد جاسم وبشار رسن. كما ضمت قائمة أسود الرافدين الالعب
ن حسـ ومهند علي وعالء عبد الزهرة. وسيالقي منتخبنـا الوطني منتخب لبنان بالسابع من الشهر احلالي بايش وشيركو كر وأ
على اسـتاد خـلـيفـة الـدولي في الدوحـة بـينـمـا سيالعب مـنـتخب االمـارات بـالثـاني عـشر من هـذا الـشهـر عـلى استـاد زعـبيل بـنادي

الوصل في دبي.
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ـــســـتـــفـــيـــد االول من مـــبـــاريــات  ا
الـنصف الـثـاني من اجلولـة الـثالـثة
متـاز اجلمـعة هو من دوري الكـرة ا
فريق اجلوية  اثـر تعادل االمانة مع
نــــفـط الــــبــــصـــــرة من دون اهــــداف
لــيـــســتـــمــر اجلــويـــة في الــصــدارة
ـشـاركـة في كل شيء من الـوسط و
وكـالهـــمـــا بــــتـــسع نــــقـــاط قـــبل ان
يتـراجع البـصرة رابـعا بـسبـع نقاط
بعدمـا واجه قوة االمانـة التي كانت
تــبـــحث عن الــفــوز لـــكــنــهــا اســدت
اخلدمـة للـبطل وتـرفع رصيـدها الى
اضي اربع نقاط بـعد الفـوز الدور ا
عــلـى ار بــيل واخـــذ الــفــريـق يــقــدم
نفسه بـشكل افضل في وقـت استمر
الــبـصـرة دون خـســارة وقـد اليـعـود

للريادة.
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وكـــــاد الــــشـــــرطـــــة ان يــــقـع في فخ
ة وينقاد للخسارة االولى في الهز
الثوان االخيرة من وقت مباراته مع
اربــيل لــو اســتــغل بــرزان شــيـروان
خـطــا احلــارس احـمــد بـاسـم لـتــمـر
حاذات القائم قبل ان تضيع كرته 
فــرصــة الــفــوز جــراء ارتــبــاك دفـاع
الــشـرطــة مـنــذو الـبـدايــة وفـشل في
ــد الـــهـــجـــومي االصـــفــر ايـــقـــاف ا
والـــتــســـبب بــركـــلــة جــزاء نـــفــذهــا
شــيــركـود 11 الــهـدف الــذي رفع من
مـعـنـويـات الـضـيـوف واالقتـراب من
تــســجـــيل الــهــدف الـــثــاني قــبل ان

يـفــشـلـوا فـي احلـفــاظ عـلى الــتـقـدم
وتـلقي هـدفـ بغـضـون اربع دقائق
عن طريق كرار عامر د40 وعالء عبد

الــزهـرة د44 لــكن مــومــوتي عـدل ال
ــبــاراة الــتي ضــيع ربـيل د60 من ا
ــو اس ركـلــة جــزاء لــيـرفع فـيــهــا ا

الـشــرطــة رصــيــده الى ســبع نــقـاط
واربــيل الى نــفــطـتــ الــذي كـاد ان
يــقــلب االمـور  عــلى الــشـرطــة الـذي

خرج بتعادل بطعم اخلسارة.
¡UÐdNJ «Ë n−M « ‰œUFð 

وعـاد الـكــهـربـاء بــنـقـطـة غــالـيـة من
مـلعب الـنـجف الذي اسـتـمر يـخالف
رغــبـة اهـلــة فـبـعــد خـسـارة الـطالب
ـــاضي خـــرج بــتـــعــادل مــر الــدور ا
لـتزداد مـعـانـاة الفـريق الـذي خاض
ـلـعـبه بـاربـع نـقاط الـلـقـاء الـثـالث 
وتــزداد مـهــمــة شــمـران بــصــعــوبـة
والــكــهــربــاء رفع رصــيــده الى اربع
نـقـاط وعـاد بـتـعادل طـيب مـن فريق

صعب.
¡UMO*« `½dð 

ــيــنـاء تــرنــحه و عـروضه وواصل ا
اخملــيــبـة وفـي بــدايــة مـرفــوظــة من
جمهوره الـكبير بعـد تلقى اخلسارة
الـثـانيـة تـوالـياوقـبـلـها الـتـعادل من
اربيل رغم انه لعب مبارياته الثالث
في مـلـعبـه كان حتت سـيـطـرة زاخو
الـذي حقق فـوزا مهـمـا بهـدف دون
ـطلوب والـتقدم خـامسا رد محـققا ا
في الترتيب والـنتيجة تـظهر صعبة
جـدا بــوجه قــصي مـنــيــر ولـلــفـريق
الــذي تـلــقى اكـبــر عـدد من األهـداف

ـطلـوب في دون ان يـقـدم ا
مـــــيــــدانه ومن يــــدري
كــــيـف ســــتـــــكــــون
االمــــــــــــــــــــــــــــور

خارجه.

ــلـعب وحـلــقت الــنــوارس عـالــيــة 
الـشـعب وجنـحت في حتـقـيق الـفوز
بـثالثـيـة نـظـيـفـة عـلى حـسـاب فريق
القاسم تناوب على تسجليها محمد
رضــا واحملــتــرف لـهــواري الــطـويل

واالجمل حيدر سعد. 
ولعب الـفريـق بتركـيز وسـيطـر على
االمور منذ البداية وخلق العديد من
الفرص وكان له مااراد حيث الهدف
االول د 11 وعـــزز الـــهـــدف الـــثـــاني
لــيـدعم الـنـتـيـجـة واخلـروج بـتـفـوق

واضح من احلصة األولى. 
وعــاد لـــيـــواصل االداء الـــهـــجــومي
واالنطالقـات السريـعة واالسـتحواذ
عــــلـى الـــكــــرة والــــتي اثــــمــــرت عن
تــسـجــيل الــهــدف الــثــالث اجلــمـيل
بـتــســديـدة قــويــة حلـيــدر ســعـد من
خارج منطقة اجلـزاء ليخرج الفريق
ــبـــاراة ويــدعم دوره بــكـل فــوائـــد ا
ويــرفع رصــيــده الى ست نــقـاط وله
مـبــاراة مـوجــلـة مع الــديـوانــيـة في
وقت قــدم الـقـاسم حملــات هـجـومـيـة
اقــتــرب فـيــهــا من الــتــســجـيـل لـوال
يقضـة علي ياسـ الذي انقـذ فريقه
مـن اكـــثــــر من كــــرة اخـــطــــرهـــا في
الدقـيقة 86 هذا وسـيتـوقف الدوري
الى مـا بــعــد ايـام الــفـيــفــا حـيث
تـصفـيات كـاس الـعالم
عــنــدمــا يــسـتــأنف
باقامة مباريات
الــــــــــــــــــــــدور

الرابع.

كن ـعتـاد  الـتمـارين قـبل ساعـت من مـيـعاد الـنوم ا
أن تــعـطل من أداء حـركــة الـعـ الـسـريــعـة  وبـالـتـالي
تـسـبب عـدم الـقدرة عـلى الـنـوم. من جـانـبـهـا أشارت
ـشــاركـة في الـدراسـة الـبـاحــثـة في مـخــتـبـر لـلــنـوم ا
مـيـلـودي مـوغـراس إلى أنه من خالل حتـلـيل الـنـتـائج
وقياسـها على النظـريات النفسـية والعصبـية; اختلفت
تطوعـ من حيث توقيت التمرين مخرجـات وبيانات ا

ومستوى اللياقة البدنية ونوع التمرين.
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حــذّرت دراسـة حـديــثـة أجـراهـا بــاحـثـون فـي جـامـعـة
ـارسة كـونكـورديـا في مـديـنة مـونـتـريـال بكـنـدا من 
التمـارين الريـاضية الـشاقة قـبل النوم مـباشرةً وذلك
لـتـأثـيرهـا عـلى اجلـسم مـا يـؤدّي إلى الـسـهـر والـنوم
عـدد سـاعـات أقل. وأشـارت الـدراسـة الـتي نـشـرتـها
ية الطـبية إلى أنه على الرغم من احدى اجملالت الـعا
ـارسة تلك اختالف دورات الـنوم لدى اجلـميع فإن 

النهائية لبطولة دوري الشباب الى جانب
فريق اخلـطـوط الذي وصل هـو االخر الى
باراة النـهائية عـلى حساب فريق احلي ا
في مباراة جرت مسـاء اليوم حملت طابع
الـنـدية لـتـقارب الـنـقاط و االداء لـلـفريـق
ــبـاراة بــنــتـيــجـة  .62-66من لــتــنـتــهي ا
جـانب آخـر اجـريت اخـتـبـارات الالعـبات
ـــكــلــفـــة من االحتــاد من قـــبل الــلـــجــنــة ا
ــنــتـخـب حتـدي الـعــراقي لــكــرة الــســلــة 
ـشــاركـة ــهـارات االســاسـيــة لـلــبـنــات  ا
واسـعه حــيث احـتــضـنت قــاعـة الــدكـتـور
ثائر عبد االحد في محافظة اربيل عنكاوا
ـنـتخب الـريـاضي االختـبـارات. يـذكر ان ا
الــعــراقي سـيــشــارك في نــهـائــيــات كـأس
هـارات االسـاسـيـة الذي الـعـالم لـتـحـدي ا
ستجـري منافـساتها في الـسابع من شهر

تشرين احلالي.

احلــلـــة مع زاخــو الــيـــوم  ضــمن نــصف
نـهــائي دوري الـشــبـاب لــكـرة الـســلـة فـاز
فريق نادي احللة بنتيجة  81نقطة مقابل
نـقـطـة لـفريق زاخـو. وبـهـذه النـتـيـجة 48
ـباراة ضـمن فـريق احلـلـة الـوصـول الى ا
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تـمـكن فريق نـادي سـنـحاريب من الـتـغلب
عــلى نــادي فـتــاة اربــيل ضـمـن مـبــاريـات
ـقـام دوري نـســاء الـعـراق لــكـرة الـســلـة ا
حــالــيــاً في اربــيل. وفي لــقــاء مــهم جــمع
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بـيـة الـوطنـيـة العـراقـية تقـيم الـلجـنـة األو
ـتــخـصــصـة الـدورة األولى فـي االدارة ا
ألمـناء سر االحتادات الرياضية الوطنية.
أعـلن ذلك للمكـتب االعالمي األم العام
بـيـة الـوطـنـية الـعـراقـيـة هـيثم لـلـجـنـة األو
عبـداحلـمـيد مـبـينـاً ان الـدورة سـتسـتـمر
أربعـة أيام لغاية الثالث من شهر تشرين
ــقــبل. وبــ عــبــد احلــمــيـد ان الــثــاني ا
الـــدورة تـــقـــام ألمــــنـــاء ســـر االحتـــادات
ـــركــزيــة الــوطـــنــيــة حــيث الـــريــاضــيــة ا
ستـتـضمن مـحـاضراتـهـا أسس التـعامل
ــؤســســات ــعــمــول بــهــا في ا االداري ا
بـية الـدوليـة والقـارية والـعربـية كـما األو
ـبيـة العـامة ستـتطـرق أيضـاً للـثقـافة األو
ية. بية العا ومنـاهج وثوابت احلركة األو
وخـــتم األمـــ الـــعــام حـــديـــثه قـــائالً ان
الـــدورة تــشـــمل أمـــنــاء ســـر االحتــادات
بية أيضاً بية وغير األو الريـاضية األو
وعـلى جـمـيـع االحتـادات إرسـال طـلـبـات
شـاركة فيها قبل نهاية الدوام الرسمي ا
ـوافق لـلرابـع عشـر من لـيـوم اخلـميـس ا
شــهــر تــشــرين
األول

قبل. ا
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االحتاد كوفند عبد اخلالق تواجد
في محـافظـة البـصرة و عـقد
اجــتـمــاعٍ مـســائي سـريع مع
الــلـجــنـة بــحـضــور عـضـوي
االحتاد احمد عودة وكوفند
عـبـد اخلــالق وأيـضـا عـقـد
االجتـمـاع األمني الـنـهائي
مع الـــلــجـــنـــة بـــحـــضــور
مـحــافظ الـبـصــرة أسـعـد
عـبـد األمــيـر الـعـيـداني
وعـرض احملـافظ خـطـةً
أمـنـيــةً تـفـصـيـلـيـةً مع
شرحٍ دقيقٍ لتصنيف
الـــقـــوات األمـــنـــيـــة
تواجدة وطبيعة ا
عــــــمـــــلــــــهــــــا في
احملـــــــافــــــــظـــــــة.
واخــتــتمَ عــضــو
االحتـــــــــــــــــــــــاد
الـعـراقيّ لـكرة
الــقـدم أحــمـد
عـودة حديـثه

بـــــــالــــــــقـــــــول:
االنــطـــبــاع كــان
إيـــــجــــابــــيــــاً عن

التـطـور واالستـقرار في
الـــــــــــــوضـع األمــــــــــــنـي
للمحافظة وعن طبيعة
احلـــــيــــــــاة فـــــيـــــهـــــا
وسـيــرفع وفـد الـفــيـفـا
تـقـريـره الـنـهـائي إلى
مــــــــــجــــــــــلـــس إدارة
االحتــــــــاد الـــــــدوليّ
لـــــكــــــرة الــــــقــــــــدم
لـإلطـالع عـــــــلـــــــيه
واتــــــخـــــاذ قـــــرار
نــــــــــــــــهـــــــــــــــائـي
بــــــخـــــصـــــوص
أحـقـيـة الـعـراق
بــالـــلــعب عــلى
أرضـه وبــــــــ

جماهيره. ≈½UN¡∫ فيفا ينهي زيارته في البصرة

العبو اجلوية
يحتفلون بالفوز
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اني { مدريد- وكاالت: كشف تقرير صحفي إسباني عن إعجاب خوان البورتا رئيس برشلونة باأل
تومـاس توخـيل مدرب تشـيلـسي لقـيادة الـبارسا. ويـسعى البـورتا إلقـالة الهـولنـدي رونالـد كومان من
قـبـلة عـقب مـواجهـة أتـلتـيـكو مـدريـد في اللـيـجا; بـسبـب النـتائج مـنـصبه خالل فـتـرة التـوقف الـدولي ا
ة  3-0 أمـام بايرن ميونخ وبـنفيكا. السـيئة للـفريق حيث يتـذيل مجموعـته بدوري أبطال أوروبـا بالهز
درب تشـيلسي توماس عجـب  وبحـسب صحيفة مـوندو ديبورتـيفو اإلسبـانية فإن البورتـا من أشد ا
توخـيل. وأضافت الصحيفة: رئيس برشـلونة معجب بكيفية أداء تـوخيل على أعلى مستوى ضد أفضل
فرق أوروبـا وهو أمر عانـى منه برشلـونة في السنـوات األخيرة. وتـابعت: رغم أن البورتا يـريد توخيل

اني. ويـرتبط تـوخيل بـعقـد مع تشـيلسي حـتى صيف 2024 ـدرب األ لكـنه يعـلم أنه ال يسـتطـيع إغراء ا
اضي. وسم ا حيث جدد البلوز عقده عقب التتويج بدوري أبطال أوروبا ا
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{ بــيـروت - اوكــاالت: فـاز بــيـروت
الــلـبــنـاني عــلى الـغــرافـة الــقـطـري
ــبـاراة الـتي بــنـتــيـجـة 73/61  في ا
جــمـــعت بــيــنـــهــمــا مـــســاء الــيــوم
اجلـمـعـة عـلى صـالـة كـمـال شـلـبي
بــنـادي االحتـاد الـسـكـنـدري ضـمن
مــنــافـــســات اجملــمــوعـــة الــرابــعــة
لـبــطــولــة األنــديــة الـعــربــيــة لــكـرة
الــســلـــة. وشــهــدت الــفــتــرة األولي
سـتـوى ب الـفريـق تـقاربـا في ا

إال أن بيـروت تفـوق بنـتيـجة 18/15
وفي الــفــتـرة الــثــانـيــة حــافظ عـلى
تـقـدمه 34/31  ثم واصل تــفـوقه في
ويـدين الــثــالــثــة بــنــتــيــجـة 54/50. 
بيـروت بـالفـضل في هذا الـفوز إلى
جنـمه أنـتوني مـيـليـز الـذى فرض
نـفـسه كــأفـضل مـســجل في فـريـقه
بـرصـيد  22 نـقـطة. ويـلـعب بـيروت
ضــمن اجملــمــوعــة الــرابــعــة الــتى
نامة تضم معه الغرافـة القطري وا

الــبـحــريــني والــبــطـائـح اإلمـاراتي
والـكـويت الكـويـتي. كـما أكـد أحـمد
الـعـدامي العب الـزهـراء الـتـونـسي
أن الـفــوز الـذي حـقــقه فـريــقه عـلى
فـريـق الـشـارقـة اإلماراتـي بـنـتـيـجة
81-88  مــسـاء الـيـوم اجلــمـعـة عـلى
صـالـة بــرج الـعـرب بـاإلســكـنـدريـة
كـان ضـروريـاً لـلحـفـاظ عـلى فـرصة
الـــتـــأهل إلى دور الـــثـــمـــانـــيـــة من

البطولة العربية للسلة.
bOMŽ o¹d

وقـــال الـــعــدامـي في تـــصــريـــحــات
باراة صحفية: حققنا الهدف من ا
ألن الـشـارقــة فـريق عـنــيـد وأيـضـا
البـطولة يشـارك بها أكـثر من فريق
ظهر بـشكل متـميز لـذلك كان الفوز
هــو هـدفــنـا األسـمى. عــلى اجلـانب
ــدرب اآلخــر قــال ســـفــيــان زوالي ا
ــــســـاعــــد لــــفـــريـق الـــزهــــراء في ا
ـبـاراة أمام تـصـريـحـات صـحفـيـة ا

فـــريق الـــشــارقـــة اإلمــاراتـي كــانت
صـــعــبـــة ألنـــهــا كـــانت الـــفـــرصــة
األخـــيـــرة لـــلــــفـــريق اإلمـــاراتي في
الــتــأهل. وأضــاف: مــازالت لــديــنــا
مـبـاراتـان أمـام الـيـرمـوك الـكـويـتي
والــوكــرة الـقــطــري وهــمـا مــفــتـاح
تــرشــحـنــا بــشــكل رســمي إلى دور
الــثــمـانــيــة كـمــا أن شــكل الــفـريق
يـــتـــحــسـن من مـــبــاراة إلـى أخــرى
وهذا ما نـسعى للـعمل عليه في كل
مبـاراة. واختـتم تصـريحـاته قائال:
مـصـر تقـوم بـتـنظـيم الـبطـولـة على
أكــمـل وجه من جـــمــيع الـــنــواحي
ونــتـمــنى أن تــكــون كل الــبــطـوالت
العربية في مثل هذا التنظيم. يذكر
أن اجملـمـوعـة الـثـانيـة تـضم كل من
الـــشـــارقـــة اإلمــــاراتي الـــيـــرمـــوك
الــكـويــتي الــيــونــاني الــسـوداني
والزهراء التونـسي بجانب الوكرة

القطري.
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مـتـوقعـاً تـسـجـيل أربـاح اعـتـباراً من
وسم احلـالي. وكشف الـنادي الذي ا
يـــشــهــد أزمــة ريــاضــيــة ومــالــيــة أن
وسم 2020/21  مع يزانيـة العامة  "ا
دخل  631 مليون يورو و 1.136مليار
يــورو في الـنــفـقـات تــظـهــر خـسـارة
قـدرهـا  481 مـلــيــون يـورو بــعـد دفع
الضرائب". وتـعد هذه اخلسـائر أكبر
ــا كــان مـــرتــ ونـــصف تــقـــريــبـــاً 
يتوقعه الـنادي أي نحو  200 مليون
يــورو بـســبب اجلـائــحـة خــصـوصـاً.
وأضـــاف بــرشــلــونـــة "زادت نــفــقــات
ئة مقارنة التشغـيل بنسبة  19 في ا
مـلــيـون ـوسـم الـســابق من  955  بــا
يـورو إلى  1.136مــلـيــار يــورو وهـو
رقم قياسي في تاريخ النادي".وبلغت
اإليرادات  631 ملـيـون يورو أي أقل
ئـة عـما كـانت عـليه بنـسـبة  26 في ا
في  2019/20  855 مـــلـــيـــون يـــورو)
يزانية ئة من ا وأقل بنسبة  24في ا
ــوضـوعــة قــبل مـوسم الــتـقــديــريـة ا
ـالـيـة 2020/21. وبـالـنـسـبـة لـلـسـنـة ا
2021/2022  وبيـنمـا يـحتل بـرشلـونة

2021-2020  ونـفـقـات قــيـاسـيـة تـقـدر
بنحو  1.136مليـار يورو بـحسب ما
أعـلـن الـنـادي الـكــاتـالـونـي اجلـمـعـة

{ بـــــرشــــلــــونــــة-(أ ف ب) - ســــجل
بـرشـلـونـة اإلسـبـاني خـسـارة قـدرهـا
ـالــيـة  481 مــلــيـون يــورو لــلـســنــة ا
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مـع الـبـارسـا. ووفـقًــا لـصـحـيــفـة مـونـدو ديــبـورتـيـفـو
اإلسـبـانــيـة فــإن خـوان البــورتـا رئــيس بـرشــلـونـة
عرفة بلي  حتدث مـؤخرًا بشكل شخـصي مع د
مـــوقف الـالعب من الـــتـــجـــديـــد بـــعـــيـــدًا عن
ـفاوضات اجلـارية مع الوكالء. وأشارت ا
الـصـحيـفـة اإلسـبـانـيـة إلى أن الالعب
الــفــرنــسـي أبــلغ البــورتـــا بــأنه قــرر
االســتـــمــرار في كـــامب نــو. وكــان
آخـــر اجــــتـــمـــاع بـــ مـــســـؤولي
ـبــلي مـنـذ بــرشـلـونــة ووكالء د
 10أيـام لـكـن إدارة الـبـارسـا
كـانت تـخـشى أن يـتم إغـراء
ــكـــافـــأة تـــوقــيع الالعـب 
لـالنــتــقـــال إلى نــادٍ آخــر

مجانًا. 
وذكـــــــــــــرت أن الـالعـب
الـــفــــرنــــسي يــــحـــظى
بــــــــاهــــــــتـــــــمــــــــام من
مــانـشـسـتـر يـونـايـتـد
ويــــــوفـــــنـــــتـــــوس في

وسم احلالي. ا

{ وكـــــاالت: أعـــــلـن الـــــنـــــرويـــــجـي أولي جـــــونـــــار
انشسـتر يونايتد تشكيلة دير الفني  سولسـكاير ا
ــقـررة الـيــوم الـسـبت في ـبـاراة إيــفـرتـون ا فـريـقـه 
متاز على اجلولـة السابعة من الدوري اإلجنـليزي ا
ملـعب أولد ترافورد. وشـهدت اختيارات سـولسكاير
تواجـد كريستيانو رونالدو جنم الفريق على مقاعد
الــبـدالء. ووفـقًــا لـشـبــكـة أوبـتــا لإلحـصــائـيـات فـإن
يرليج على ملعب أولد رونالـدو يبدأ مباراة في البر
ترافـورد من مقاعد الـبدالء ألول مرة منـذ مايو/آيار
ـبـاراة كانت 2007. وأشـارت الشـبـكـة إلى أن هـذه ا
ضــد وست هــام يـونــايــتــد وخـســرهــا مــانـشــســتـر
يـونــايــتــد بـهــدف دون رد في اجلــولــة األخــيـرة من
مــوسم 2007-2006. يــذكــر أن الـشــيــاطــ احلــمـر
ـركــز الـرابع في جــدول تـرتـيب الـدوري يـحــتـلـون ا
مـتـاز برصـيد  13نـقطـة بـفارق نـقـطة اإلجنـليـزي ا

واحدة عن ليفربول صاحب الصدارة.
كـشـف تـقـريـر صـحـفي إسـبـاني أمس الـسـبت عن
تـطــور جــديـد بــشــأن مـســتــقـبل الــفــرنـسـي عـثــمـان
قبل. وينتهي وسم ا بـلي جنم برشلونة خالل ا د
ــبــلي مع بــرشــلــونـة فـي صـيف 2022  ولم عــقـد د
يـوقـع الالعب الـفـرنـسي حـتى اآلن عـلى عـقـد جـديد

أخبار النجوم
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- وكاالت: كشف ديـتمار هامـان العب بايرن { برلـ
ــاني جـولــيـان ـدرب األ مـيــونخ األسـبـق عن مـزايــا ا
نـاجــلــسـمــان والــتي جــعـلـت الـفــريق الــبــافـاري في
ــوسم احلــالي. وقـال مــسـتــوى مــتـمــيــز مع بـدايــة ا
هـامان في تـصريح صـحفي الـشكـل الذي يظـهر به
بـايـرن مـخيف. فـالالعـبـون يـنبـضـون بـالثـقـة وهذه
إشـارة سـيـئـة لـكـافـة مـنـافـسـيه هـذه األيـام. وأشار
ـانـي الـشـاب جـولـيـان ـدرب األ هــامـان إلى قـدرة ا
نــاجـلـســمـان عـلـى إعـادة الـثــنـائي نــيـكالس سـولي
وليـروي سـاني إلى مـستـويـاتهـمـا وهو مـا فـشل فيه
سـلفه هـانز فـليك عـلى حد قـوله. كمـا أكد جنم الـكرة
ـانيـة األسبق أن بـيب جـوارديوال مـدرب مانـشسـتر األ
سـيـتي فـشل أيـضًـا في إخـراج أفـضل مـا لـدى سـاني
قبل انتقـاله إلى البايرن بيـنما لم يحتج نـاجلسمان سوى
لبضعة أسابيع. ويرى العب بايرن ميونخ وليفربول األسبق
أن ناجـلـسمـان لـديه قدرة عـلى الـتعـامل مع الالعـب بـشكل
ـيـز حـيث ال يـبـدو لـديه مـشــكـلـة في الـعـمل مع الـنـجـوم.
وعـلى صـعـيـد دوري أبـطـال أوروبـا يـرى هـامـان أن فـريـقه
ساواة السابق ليفربول هو الوحيد الذي يأتي على قدم ا
مع الـعمالق الـبافـاري حيث قـال إنهم أكـثر فـريق مسـتقر
في إجنـلتـرا حتى هـذه اللـحظـة بعد ذلـك يأتي بـاقي كبار

يرليج وباريس سان جيرمان. البر

œ—uHý«— ÊQAÐ ÈdA³ « ·e¹ d¹UJ uÝ

كـمــفـوّضـة لــهـا". وجـاءت اســتـقـالـة
بيـرد بعد يـوم من إقالـة نادي نورث
كارولـينـا كورادج مدرّبـه بول رايلي
بـــســـبب مـــا وصـــفه الـــفـــريق بـــأنه
"مــزاعـم خـطــيــرة مــتــعــلــقــة بــسـوء
الـسـلــوك".قـالت بـيـرد اجلــمـعـة قـبل
اســـتــقــالــتــهــا "كــان هــذا األســبــوع
ــوسم صــادمــاً لــلــغــايــة ومــعـــظم ا
لالعـباتـنـا ومـوظفـيـنـا واحتمّل
ـسؤولـية لـلدور الذي كامل ا
لعـبته".أضـافت في بيـان "أنا
آسفة جدداً لأللم الذي يشعر
به كـــــثــــر... إدراكـــــاً لــــتـــــلك
الـصـدمــة قـرّرنـا عـدم دخـول
ـيـدان نـهـايـة هـذا األسـبوع ا
ـنح اجلــمـيع بـعض كي 
ــسـاحــة لـلــتـفــكـيـر".و ا
تـــعــيــ بــيـــرد مــفــوّضــة
للـدوري في شبـاط/فبـراير
 2020 خلفا ألماندا دافي.
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ــــــدرب وجـــــــاءت إقـــــــالـــــــة ا
اإلنــكــلــيـزي رايــلي ( 58عــامـاً)
بعـد تفـصيل مـوقع "ذي أثلـتيك"
سـوء سـلـوكـه اجلـنـسي الـواسع
الـنــقـاط والــذي امـتــدت عـلى
أنـديـة ودوريـات عـدّة مـنذ
الــــــعـــــام  2010. كـــــان
رايـلي ثـاني مـدرب
في الدوري يقال
هذا األسبوع
بـعــد انــهـاء
الـــرابــــطـــة
عـــــــــــقــــــــــد
ريــــــتــــــشي
بورك مدرب
واشــــــنــــــطن
سـبـيـريت بع
حتـــــقـــــيـق في
مـــزاعـم إســـاءة
لفظية وعاطفية.
وكانت النـجمتان
الدولـيتـان أليكس
مــورغـان ومــيــغـان
رابــــيـــــنــــو من بــــ
منتقدي تعامل رابطة
الــــــــدوري مع مــــــــزاعم
رايـــلي.غــرّدت مـــورغــان
"اخلـالصـــــــــــة: قــــــــــومـي
بــحـمــايـة العــبـيك. افــعـلي
الـــشيء الـــصــحـــيح ايــتـــهــا

الرابطة".
بــدورهـا غــرّدت رابــيـنــو "الــرجـال
يحمون الرجال الذين يسيئون إلى
الـــنــســاء. ســـأقــولــهـــا مــرة أخــرى
الــرجــال يــحــمــون الــرجـال الــذين
يسيئون إلى النساء".تابعت "فلنبدأ
من نــقــطــة الــصــفــر وتــتــدحــرج كل

رؤوسهم".

{ رومـا- وكاالت: أعـلن لـيونـيل سكـالـوني مدرب مـنتـخب األرجـنتـ  قائـمـة فريـقه التي
سـتــواجه بـاراجـواي وأوروجــواي وبـيـرو خالل شـهــر أكـتـوبـر/تــشـرين األول اجلـاري في
ـونـديـال قـطـر 2022  وشـهـدت الـقـائـمـة غـيـاب بـاولـو ديـبـاال بـداعي ـؤهـلـة  الـتـصـفـيـات ا
اإلصـابة. وكـتب االحتـاد األرجنـتـيني لـكرة الـقـدم على وسـائل الـتواصل االجـتـماعي: بـعد
تـقـيـيم الـفـحوصـات الـطـبـيـة لـباولـو ديـبـاال  اتـخـاذ قـرار اسـتبـعـاده من الـقـائـمـة لـلثالث
دافع الـشـاب فاكـوندو مـيديـنا مـواجهـات التي سـتُقـام في أكـتوبـر. واستـدعى سـكالـوني ا
ـسـاعدة مـنتـخب بالده في مبـاريات بـاراجواي  7 أكـتوبـر وأوروجواي  10 أكـتوبـر وبيرو
 14من نـفس الـشـهـر. ويـتـصـدر مـنـتـخـبـا الـبـرازيل واألرجـنـتـ قـائـمـة تـصـفـيـات أمـريـكـا
بـاراة التي اجلنـوبـية بـرصـيد  24 نـقـطة لألول و 18 نقـطـة للـثـاني ولديـهـما مـباراة أقـل ا
ـاضـية. وجـاءت قـائـمـة األرجنـتـ عـلى الـنـحو تـأجلت بـيـنـهـمـا في فتـرة الـتـوقف الـدولي ا
ـيـلـيـانـو مارتـيـنـيـز وإستـيـبـان أنـدرادا وخوان ـرمى: فـرانـكـو أرماني وإ الـتـالي:حراسـة ا
مــوسـو. الــدفـاع: جــونـزالـو مــونـتــيـيل ونــاهـويل مــولـيــنـا وخــيـرمـان بــيـزيال وخــوان فـويث
وكريسـتيان رومـيرو ونيـكوالس أوتاميـندي ولوكـاس مارتيـنيز كوراتـا وليسـاندرو مارتـينيز
ومـاركـوس أكونـيـا ونـيكـوالس تـاجـليـافـيـكو وفـاكـوندو مـيـديـنا. الـوسط: رودريـجـو دي بول
وإزيـكــيل بـاالســيـوس ولـيــونـاردو بــاريـديس وجــيـوفـاني لــو سـيــلـسـو وجــيـدو رودريــجـيـز
ونيكوالس دوميـنجيز وأليخـاندرو جوميز. الـهجوم: لوكاس أالريو ولـيونيل ميسي والوتارو
مارتـينيـز ونيكـوالس جونزاليـز وأنخيل كـوريا وأنخـيل دي ماريا وخـواك كوريـا وخوليان

ألفاريز.

‚ÒuH²¹ ÊUL KłU½ ∫ÊU U¼

pOK Ë ôu¹œ—«uſ vKŽ

ركز السـادس في الدوري اإلسباني ا
واألخير في مـجموعـته بدوري أبطال
ـنافـسات أوروبا بـعـد جولـتـ من ا
يــسـتــعـد الــنـادي اإلسـبــاني لــتـقـد

مـيـزانـيــة إلى جـمـعـيـة "سـوسـيـوس"
شجعون األعضاء) في  17 تشرين (ا
األول مـع تـــوقـع أربـــاح بـــخــــمـــســـة
وسم.ويأمل مالي يورو مع نهاية ا
نادي "بالوغرانا" في حتقيق إيرادات
تـبـلغ  765 مـلــيـون يـورو أو  21 في
اضي بفضل وسم ا ئة أكثر مـن ا ا
ــرافق إعــادة االفــتــتــاح الــتـدريــجي 
ـا في ذلك مـلـعب كـامب نو الـنادي 
تاجـر الرسـمية.ويـتوقع برشـلونة وا
أيـضـاً نـفـقـات اسـتـكـشـافيـة تـتـيح له
مـلـيـون اسـتـقــدام العـبـ تـبـلغ  784 
يورو "مع انخفاض كبير في الرواتب
ـــئــة)" وذلك الـــريــاضـــيــة (- 31في ا
بفضـل رحيل العبـ برواتب ضـخمة
مــثل األرجــنــتـيــني لــيــونــيل مــيـسي
والفرنسي أنطـوان غريزمان الصيف
احلــالي وجـــهــود العــبــ آخــرين ال

يزالون في النادي.
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ـانشـستـر يـونايـتد عن ديـر الفـني  { لـندن- وكـاالت: كشف أولي جـونـار سولـسكـايـر ا
ـبــاريـات. وخـضع مــوعـد مــشـاركــة جنم الـفــريق مـاركــوس راشـفـورد لــلـمــشـاركــة في ا
اضي جلراحة إلصالح إصـابة في الكتف تعرض راشفورد  23 عاما في أغـسطس/آب ا
ـاضي. قـال سـولسـكـايـر قبل مـبـاراة يـونايـتـد أمام وسم ا لهـا في اجلـزء األخـير مـن ا

ضـيـفه إيـفرتـون في وقت الحق من الـيـوم السـبت: تـدرب ماركـوس بـصورة كـامـلة
ألول مـرة اجلــمــعـة مع االلــتـحــام.. وقـد بــدا عــلى مـا يــرام وهـو مــا أشـعــرنـا
بالرضا. وأضـاف: يتوقع أن يكون جاهزا للمـشاركة من جديد بعد انتهاء
ـقبل وسـيـعود ـقبـلـة. وتبـدأ الـعطـلـة الدولـيـة اإلثنـ ا الـعـطلـة الـدوليـة ا

ـواجـهــة لـيـسـتــر سـيـتي يـوم 16 يـونــايـتـد بـعــدهـا لـلـدوري احملــلي 
ـركز الـرابع ب أكتـوبـر/تشـرين األول اجلاري. ويـحـتل يونـايتـد ا
متاز برصيد  13نقطة ويتخلف بنقطة فرق الدوري اإلجنليزي ا
واحـدة عن لـيفـربول صـاحب الـصدارة بـعد أول  6جـوالت من

وسم. ا

ماركوس
راشفورد

أولي جونار
سولسكاير

ارسته أمارس اجلنس أو أعرض 
على تلك الالعبات".واعـتبرت رابطة
العـــبـــات الــدوري عـــلى تـــويـــتــر ان
ــمــنــهــجــة" قـد "أصــابت "االســاءة ا
كن الدوري بالصميم". أضافت "ال 
لـلـكـلـمـات أن تـعـبّـر بـشـكل كـاف عن
ـنا حزننا وخـيبة أملنا". غضبنا أ
وقـالت بـيــرد اخلـمـيس إن الـرابـطـة
بدأت تطبـيق عملـية التبـليغ السرّي
لالعبات وطواقم األندية.بدوره قال
االحتـاد الـدولي لـكـرة الـقـدم (فـيـفـا)
انه اتصل برابـطة الدوري واالحتاد
األميـركي للـعـبة كـجزء من "حتـقيق
أوّلي" كـان يـقــوم به.أضـاف "يـشـعـر
فيفا بـقلق عميق إزاء تـقارير أخيرة
قـدّمــتـهـا عـدة العــبـات في الـواليـات

وبــــحـــــسب "ذي أثـــــلـــــتــــيـك" فــــإن
الالعبتـ شينايـد فاريلي وميـليانا
"مـانـا" شيم تـزعـمـان بـأن رايـلي قام
بسلوك غـير الئق جتاههـما. اتهمته
فاريلي التي لعبت حتت اشرافه مع
ثالثـــة أنــديــة بـ"االكـــراه اجلــنــسي"
عنـدما كـان مدرّبـاً لهـا مع فيالدلـفيا
إنـدبنـدنس قـالت أنـهـا أُجـبـرت على
ـــارســة اجلــنـس مع رايــلـي بــعــد
ذهابـهـا إلى غرفـته في الـفـندق بـعد
خسارة في نهـائي دوري احملترفات
عام 2011. زعمت أن رايـلي قـال لـها
"سنأخذ هذا مـعنا إلى قبورنا".وفي
حــادثـــة أخــرى خالل اشـــرافه عــلى
نادي بورتالنـد ثورنز قـالت فاريلي
وشــيم انه أجــبـرهــمــا عـلى تــقــبـيل

ـتـحـدة. نـظـراً خلـطـورة االدعاءات ا
الـتي أطـلـقـتـهـا الالعـبـات نـؤكـد أن
اجلهـات القـضـائيـة في فيـفا تـبحث
ـــســألـــة".وبــدأ بـــنـــشــاط في هـــذه ا
االحتاد األميركـي للعبـة الذي ساعد
في تأسـيس رابـطـة دوري السـيدات
في  2013 بــــتــــحــــقــــيــــقه اخلــــاص
"نـتــعـامل بـجــديـة مع مـسـؤولــيـتـنـا
بـالـتــحـقـيق في الـســلـوك الـبـغـيض
الــــذي  اإلبالغ عـــنـه واحلـــصـــول
عــلى فـهم كــامل وصــريح لـلــعـوامل
التي أدّت إلى حـدوثه والـتـغيـيرات
الـتي يـجب أن حتـدث لـعـدم تـكـراره

مرّة أخرى".

بعـضهـما البـعض أثنـاء تواجـدهما
في شقته.وقالت شيم لـ"ذي أثلتيك":
ــطي".أكّـدت مـورغـان "هـذا الـرجل 
التي لـعـبت حتت اشـراف رايلي في

. الفترة عينها مزاعم الالعبت
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وقالـت انه حاولت مـسـاعدتـهـما في
رفع تــقــريــر إلى الــرابــطــة "أُبــلــغت
ــزاعم عــدّة مـرات الــرابـطــة بــهـذه ا
ورفضت عدّة مرات التـحقيق فيها..
سـؤولـية عن عـلى الرابـطـة حتمّـل ا
فــشــلـــهــا بــحـــمــايــة الـالعــبــات من
االســـــــاءة".وفـي تـــــــصــــــــريح لـ"ذي
أثــلـــتــيك" نــفـى رايــلي ارتــكــاب أي
زاعم بانها غير مخالفات واصفـاً ا
صــحــيــحــة عــلى االطالق"و.قــال "لم

نتخب األمريكي بكرة القدم في أحد وحداته التدريبية bŠË…∫ ا

{ وس اجنـــــــــــلــــــــــيـس-(أ ف ب) -
استقـالت ليزا بـيرد مفـوّضة رابطة
دوري كــــــرة الــــــقــــــدم األمــــــيــــــركي
للسـيدات نتيـجة ضغـوطات بسبب
طـريـقـة تـعــامـلـهـا مع مـزاعم سـلـوك
ـدربـ بـحـسب مـا جـنـسي ألحــد ا
أعــلــنت الــرابــطـة مــســاء اجلــمــعـة.

وجاء قرار استقـالة بيرد بعد
إعـالنـــــهـــــا ارجـــــاء
مـبـاريـات نـهـايـة
األســــبــــوع من

دوري
الــســـيــدات في
مخـتلف انـحاء
الـــــبـالد.قـــــالت
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لــتـتــولى ــراهــقـون نــحــو اخلــضــراء وا
ــسـؤولـ تــصـفـيــة من بـقي حـمــايـات ا
تـحدة مـنهم..وبـتـنبـهنـا هذا فـان اال ا
سـتـكون مـسـؤولة بـعـد ايصـال رسـالتـنا

هذه اليها.
وقـد حدد اعـضاء الـوفد بـينـهم الدكـتور
عـارف الـسـاعـدي واحـسـان الـفـرج واحد
ـطالب عـددا من ا ـتـظـاهريـن الشـبـاب  ا
تــلــخص اهــمــهــا بــاقــالــة او اســتــقــالـة
وتـشــكـيـل حـكــومـة احلـكــومــة احلـالــيــة
ومحـاكمـة اجلناة ـستـقلـ كـفاءات من ا
والـقـناصـ وحتـس الـعالقـة ب األ
تظاهرين يـعيد الثقة بها مع ـتحدة وا ا

الشارع العراقي.
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ـثـلـيـة األ اكـدت  وتـوثـيــقـا لـلـتـاريـخ
ـتـحـدة بـلسـان سـكـرتـيـرهـا الـسـياسي ا
تـظاهرين (مـحمـد النجـار) وقوفهـا مع ا
وادانـتهـا االنـتهـاكات والـقتل الـسلـمـي
وأنـها وعـمـلـيـات االختـطـاف والـتـعـذيب
دعت احلـكـومة الـعراقـيـة وجهـات اخرى
فـاعـلـة ألحـتـرام حـقــــــوق األنـسان الـتي
معترفا تحـدة نص عـليها مـيثاق األ ا
ـتــحـدة ال تــمـلك تــفـــويــضـا بــأن أأل ا
يـجبـر السلـطات الـعراقـية لتــــــــنفـيذ ما
تحدة تساهم تـطلبه..مضيفا بأن األ ا
اآلن في تــعـــديل الـــقــوانـــ الــعـــراقــيــة
مـسـتــعـيـنـة بــخـبـراء دولـيــ في كـتـابـة
وستبذل الـدساتيـر وقوان االنـتخابـات
قـراطي كل جـهـودهـا لـتـحـقـيق نـظـام د
يـحـتـرم حـقوق االنـسـان.وانـتـهى الـلـقاء
وافـــقـة على اصـدار هذه الوثـيقـــــــة بـا
الــتي حـــمــلـت اســمـــاء مــوقـــعــيـــهــا من
ــيــ ــتــظـــاهــرين الــشــبـــاب واالكــاد ا

تحدة. ورفعها الى األم العام لأل ا

عـام  2007 ومـا بـعـده وقدمـوا الـشـهداء
فـظنت  الـسلطـة انهـا اوصلتـهم حلالة
الــعــجــز لــيــتــفــاجــئــوا االن بــجــيل من
الـشـباب واالحـداث يـطـالبـهـا باإلصالح.
كن ان ـشكلـة ان احزاب السـلطة ال  وا
تـقـوم هي بـإصالح نفـسـهـا والتـضـحـية
بــامــتــيــازاتـهــا ومــا كــســبــته مـن ثـروة
ولن يصـدّق احد من الـعراقـي فـاحشـة 
ان تـقـوم احلكـومـة احلـاليـة بـإصالحات
وان غـطـرســتـهــا سـتـدفــعـهـا الى جـديــة
اسـتـخـدام اقـسى انـواع الـعنـف ضد من
يــحـــاول الــنـــيل من الـــذين يـــعــتـــبــرهم
ــســؤولـون عن اذالل ــتــظـاهــرون هم ا ا
وهـدر كـرامـة الـنـاس ومـا اصـاب الوطن
من خــراب وايـــصــال اكــثــر مـن ســبــعــة
ماليـ عراقي( اآلن اصبحوا 13 مـليون
بـاعـتراف وزارة الـتخـطـيط) الى ما دون
مـــســـتـــوى خط الـــفـــقـــر وهـــدر ونـــهب
مـلــيـارات الـدوالرات تــكـفي لــبـنـاء دولـة
خـــرجت من حـــرب كـــارثـــيـــة.وال تـــريـــد
الــســلـطــة ان تــعــتــرف ان الــتــظــاهـرات
اتـسـعت لـتـشـكل حـركـة احـتـجـاج عـامـة
تـمــثل مـخـتــلف الـشــرائح االجـتـمــاعـيـة
تلكون وعيا اثـبت الشباب فيها انـهم 
احـتـجاجـيـا وانهم اصـبـحوا اكـثـر قدرة
عـلى حتـقـيق اهـدافـهم بـحـصـولهـم على
ـرجـعـيـة في الـنجف بـتـصـريـحـها دعم ا
ـا تــســتــمـد األخــيـر بــان (احلــكــومــة ا
شـرعـيـتـهـا من الـشـعب ولـيس هـناك من
ـنحهـا الشرعـية غيـره) وان العراق لن

يكون بعد االحتجاجات كما كان قبله.
ــــوقف ان اوضح ولــــقــــد اضــــطــــرنـي ا
ــــتــــحـــدة ــــثــــلـــة اال ا لــــلــــســـيــــدة 
بـأنـني  سيـكـولـوجست مـؤلف ألربـع
واحد ابـرز خمـسة سـيكـولوجـي كـتابـا

نطقـة الذي خبر اقـصى انواع العنف بـا
في الــسـبــعــ سـنــة االخــيـرة فـي ثالثـة
حـــــروب كــــارثــــيــــة حـــــمــــقــــاء (ايــــران,
امــيــركـــا ) ورابــعــة طــائــفــيــة الــكــويت
اوصــلت الــفــرد الـــعــراقي الى ان يــقــتل
اآلخـر ألسباب مخجلة وسخيفة اقبحها
انه يقتله جملرد ان اسمه علي او عمر او

رزكار .
2- ان الـــذين اســـتـــلـــمـــوا الـــســـلـــطــة (
بــاألحــرى ســـلًــمت لــهم ) حتـــكــمت بــهم
سـايكولوجيا الضحية,بـوصفهم ضحايا
الـنــظـام الــدكـتــاتـوري لــهم األحـقــيـة في
فاعـتـبـروا الـعراق االسـتـفـراد بالـسـلـطـة
غـنيمـة لهم وتقاسـموا مؤسـسات الدولة
بــ عــوائــلـــهم واقــربــائــهم ,واشـــاعــوا
الـتعصب للهويات الفرعية التي حرّضت
عــلـى الــكـــراهـــيــة واحلـــقـــد واالنــتـــقــام

واحلروب القاتلة.
3- ان مـا حـصل في  1اكـتـوبـر / تـشرين
2019 تــفـسّــره نــظـريــة ســايــكـولــوجــيـا
ـقـهور. فـعلـى مدى سـتة عـشر االنـسان ا
عــامــا عــانى الــفــرد الــعــراقي احلــرمــان
واالغـــــتـــــراب واألســـــتـــــهـــــانـــــة وهـــــدر
الـكرامـةوالـشعـور بانـعـدام وجود مـعنى
لـلـحيـاة والـفـقر.. فـصـار مـعـبئـا بـالـكبت
لـينـفجر في حـالة تـشبه انفـجار الـبركان

في جبل.
4- ومـا يــحـصل تـفــسـره ايـضــا نـظـريـة
صـراع اآلجـيـال,فـجـيـل الـسـلـطـة مـرتـبط
اضي بـعقائـد وفكـر دوغمـاتي ومنتج بـا
لألزمــات لـيــشـغل الــنــاس عن الـتــفـكــيـر
بـبــؤس احلـاضــر فـيــمـا جــيل الــشـبـاب
وانـهما مـتطـلع للـمسـتقـبل بعـقل منـفتح
جـبالن ال يـلـتـقـيان. وأوضـحـنـا لـلـسـيدة
(بالسـخارت) ان العـراقي تـظاهروا من

أزاء مـا يــجـري من احـداث خـطـيـرة في
العراق.

حـمل الوفـد منـاشدة انـسانـية تـتلخص
موضحا بـإيقاف نزيف الدم في الـعراق
أن مـا يحـدث في بـلدنـا هو في حـقيـقته
حـرب ألنه لم يـحصل في أي بـلد نـظامه
ـــقـــراطي ان يـــبـــلغ عـــدد ضـــحـــايـــا د
الــتــظـــاهــرات(في حـــيــنــهـــا) اكــثــر من
ثالثــمـــئــة شــهـــيــدا واثــنـي عــشــر الف
مـصابا استخدمت فيـها القوات االمنية
ـطاطي احلـكـومـيـة الـرصـاص احلي وا
وقـنابل مسيلـة للدموع قاتـلة استهدفت
فــضالً عن اخــتــطـاف رؤوس الــشــبــاب
واغـــتـــيـــال وتـــعـــذيـب الـــعـــشـــرات من

الناشطات والناشط .
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واعـرب الوفد عن قلقه من وقوع مجزرة
كـارثــيـة ألســبــاب سـيــاسـيــة تـتــلـخص
بـدسـتـور كـتب في اجـواء غـيـر صـحـيـة
نـفسـيـاً واجتـمـاعيـا وسـياسـية ووالدة
نــظـام مــحــاصـصي مــشًــوًه وفـاشل في
2003 وألســـبــــاب ســــايــــكـــولــــوجــــيـــة

اجتماعية اوجزناها باآلتي: 
1- ان الـعــراقـيـ هم الـشــعب الـوحـيـد
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ســجـلت وثــبـة تــشــرين /اكـتــوبـر 2019
ســابــقــة مــا حـــدثت في تــاريخ الــعــراق
الـسـيـاسي من حـيث زخـمهـا وحـجـمـها
ومن حــيث ان الــسـلــطـة تــعــامـلت  مع
ــئـات مـتــظــاهــرين ســلـمــيــ فـقــتــلت ا
وجــرحت وعـوقت اآلالف وكــأنـهم أعـداء
غـزاة بطريقة ما حصلت من يوم اصبح
الـعـراق دولـة في 1921 وفي مـفـارقـة ان

احزاب السلطة تدعي انها اسالمية!
ــتـحــدة مـســؤؤولـة عن امن وألن األ ا
وسالمــة الــشـــعــوب وحــقــوق االنــســان
فقد وحـرية التظاهر والتـعبير عن الرأي
قـمـنا في (17 نـوفـمـبر/ تـشـرين الـثاني
2019) بــتــحــقــيق لــقــاء بـ وفــد يــضم
مـتظاهرين من سـاحة التحـرير والنجف
ثـلية األ و يـ  والـناصـرية وأكـاد
نطقة ـتحدة في العراق في مبنـاها با ا
اخلــضــراء امــتــد لــســاعــتــ في حــوار
صــريح .وبـوصــفـنــا رئـيس الــوفـد فــقـد
هـا الى السـيد قـدمنـا ورقة طـلـبنـا تقـد
األمـ الـعـام لـتـعـتـمـد وثـيـقـة تـاريـخـية
مـقــدمـة من نـخـب عـراقـيــة تـنـاشـد األ
مارسة دورها اآلنساني النبيل تحدة  ا
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ـــعـــتـــقــد االخـــتالف عـــنه فـي الــراي وا
والـفـكـر والدين والـقـومـية ومـا سـواها.
فـهــذه تـبـقى من األبـجـديـات الـتي ال بـدّ
من قـيـامـهـا وتـعزيـزهـا وإدامـتـها وسط
ـنتـجة اجملـتـمعـات الصـاحلة الـسـوية ا
وال أقـول الـتـقـلـيديـة االسـتـهالكـيـة غـير
ــنــتـجــة. وبـاإلمــكــان الـغــرف من هـذه ا
ـتجـددة بـسمـيـنـها وغـثّـها الـوسـائل ا
بـخـيـرهـا وشرّهـا بـفـعـلـها وعـقـمـهـا ما
ـراهق والشـاب والـفـتاة شـاء الـطـفل وا
سنّ ومـتما رأة والـكهل وا والـرجل وا
أرادوا وكـيـفـمـا شـاءوا وأيـنـمـا رغـبـوا.
فـــكلّ الـــطــرق مـــفــتـــوحـــة الــيـــوم أمــام
اجلــمــيع ولــيس فـيــهــا من مــغـالق وال

روادع وال محدّدات. 
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لــيس من الـســهل الـوقــوف عـلى أفـضل
ية في تـربيـة األطفال األسـاليب الـتقـو
وتــعـلــيـمــهم فنّ االســتـقاللــيـة في إدارة
شـــؤونـــهم الــيـــومـــيــة بـــدءً من دواعي
ـنـزل األسـري. فمـن حق الطـفل عـنـدما ا
يـبـلغ الـسنّ الـذي يـتـيح لـه تـدبّـر أموره
الـيومية حـ جتاوزه سنّ السنـت فما
فــــــوق أن يــــــنـــــعـم بــــــشيء وافــــــرٍ من
االســتـقاللـيــة في أسـلــوب حـيـاته وفي
إدارة دارتـه اخلـاصــة بــالــلــعب وأنـواع
ـفــضـلــة وفي تــرتـيب مــنـامه ألــعـابـه ا
الـشخصيّ والعناية بـغرفته وتوضيبها
ووضـع مـا يــحـلــو له من صـور وأدوات
ومــلــصــقـات وارتــداء مالبــسه وقــضـاء
حـــاجــاتـه هــذا فـي حــالـــة تــوفـــر هــذه
األدوات طـــبــعًــا. فـــهــذه تــشـــكلُ سِــفــرًا
حـياتيًا في مسيرة كل طفل وتسهم في
إدراك شـيءٍ من تـــصــــوراته وطــــريـــقـــة
تــفـكــيـره ومــعـاجلــته لألمــور الـيــومـيـة
الـبـسـيـطة فـي ضوء مـا يـتـلـقاه من دعمٍ
وإشــرافٍ مــبــاشـرٍ وتــوجــيه ســديـدٍ من
الـوالـدين. كـمـا أنه فـي هـذه السـنّ تـبدأ
مــــداركُـه بــــالــــنــــمــــو ويــــزداد شــــغــــفُه
بـاستـكشـاف محـيطه وحـاجاته بـنفسه
ــهّــدُ لـه الــطــريق لالعــتــمــاد عــلى مــا 
الــذات بــصــورة شــبه تــامــة مــدعــومًــا
بـــتــــحـــفـــيـــز من الــــوالـــدين. وهـــذا من
الـبديهيـات في احلاالت الطبـيعية وهو
مــا يـــكــتــشــفه الــوالـــدون في ابــنــائــهم

وأحفادهم وأنا منهم. 
تـبـدأ خطـوات االستـقالليـة في انفـصال
الــطـفل عن الـفـراش الـوالـدي الـذي كـان
يــؤمّنُ له الـدفء واحلـمــايـة وشـيـئًـا من
احلـنــوّ والـعـاطـفـة األبـويـة طـيـلـة فـتـرة
مـنامه وسط الوالدين أو على جانبٍ في
مـنـامٍ مـسـتـقلٍّ عـنـهـمـا. في فـتـرة مـا من
ـوّ الـطـفل وبـلـوغ مـداركه حـول كلّ ما
تـقع عـلـيه عـيـنـاه في الـسـريـر الـوالديّ
يـنـبغي عـلى الـوالدين أن يـتـخذا الـقرار
بـتعويـد طفلـهما عـلى االستقالل عـنهما
فـي مـنــام خــاصٍ به عــنــدمــا يالحــظـان
تــطـوّر مـداركه وشـدّة مالحـظـاته ودوام
بـحـثـه عن أسـئـلـة تـخصّ مـا تـقع عـلـيه
عـــيــنــاه مـن عالقــة وديـــة وحــمــيـــمــيــة
لـوالديه. فـي البـدء قد يالقـيان صـعوبة
في إقــنـاعه بــاالنـفــصـال عن غــرفـتــهـمـا
ــقــدّســة" ألســبــاب مــبــهــمـة أو حــتى "ا
واضـحة لـلعيـان تتـعلق بشـكل العـاطفة
الـطبيـعية التي تـربطهمـا به. وقد يكون
لألم تــأثـيــر أكـبــر في تـأخــيـر مــثل هـذا
الـقـرار بـسبب بـروز الـعـاطفـة األمـومـية
الـعليـا واخلشيـة من ابتعـاد فلذة الـكبد

تـضع في أولوياتـها اتباع لـغة احلشو
الـتلقيني التقـليديّ في ذهن الطفل منذ
نـعـومـة أظـفـاره وتَـرافقُ ذلك مع كـبره
ــوه الــذهـنيّ واجلــســديّ عـلى ذات و
األســلــوب الـــضــيّق في تــرويض أفــقه
وفي وسـيلة تنمية قدراته االستيعابية
وتـطــوّر ذهـنه بـسـبب الـكمّ الـهـائل من
أمـــثــال هـــذا احلـــشــو في الـــنـــصــائح
والـتوجـيهـات والنـهر والـزجر والـنهي
الــتي تـسـلبُ حــريَـته وتـقــيّـد فـكـرَه في
اجتــــــاه واحــــــد دون الــــــســــــمــــــاح له
ــا حـوله واســتـكــشـاف بــاالسـتــنـارة 
مـــحــيـــطه بـــحـــريــة من أجـل تــطـــويــر
قـابـليـاته الـذاتيـة. نـحن نقـول ال بأس
بــتــدخل الــوالـدين فـي تـوجــيه الــطـفل
وه البدني لينشأَ عقلُه ومـرافقته في 
مــعـافى سـلــيـمًـا. فــالـعـقل الــسـلـيم في
اجلــسم الــســلــيم مـقــولــة ال نــخــتـلف
عــلـيــهـا. ولـكن ال بــدّ من تـرك مــسـاحـة
واسـعة للطفل كي يبلى بالءً حسنًا في
تـنمية أفكاره وقدراته الـعقلية ونظرته
اإليـجابيـة للمـحيط والواقع مـن منظارٍ
ـوّه بــشــري وإنــســانيّ مــتـنــاغم مـع 
اجلـسدي. ذلك أنّ عمليـة فرض مفاهيم
أبـوية وأمـوميـة على الـطفـل ذكرًا كان
أم أنـثى سـتـكـون لـه آثـار سـلـبـيـة غـير
طــيـبـة وغـيــر مـثـمــرة عـلى مـســتـقـبـله
. ومــســتــقــبل مــجــتــمــعه ووطــنه كــكلّ
والــسـبب فـي ذلك كـون اإلنــسـان حـرًّا
منذ الوالدة وال بدّ أن تبقى له مساحة
وافــيـة من هـذه احلــريـة الـتي مــنـحـته

إياها السماء.
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لـستُ هـنا بـداعي اإلثـارة ضدّ أسـاليب
الــتـربـيــة الـتـلــقـيـنــيـة الـســلـبـيــة غـيـر
الـصحيحة التي ينتهجها بعض اآلباء
ؤسـسات بـحجـة صيـانة واألمـهـات وا
أخـالق أطــفـــالــهم وتـــعـــلــيـــمــهم آداب
احلـياة عـلى طريـقتهم الـتقـليـدية التي
حتـابي مجـتمـعاهم الـتقـليـدية الـقبـلية
ذهبية ضيقة والـعشائرية والدينية وا
األفق والــتــفـكــيــر ونـاهــيــة االنـفــتـاح
خـــشــيــة من اتـــهــامــهـم بــاخلــروج عن
مـعايير هـذه اجملتمعـات وثورتهم على
الــبـالي من سـلـوكـيــاتـهـا الـتي لم تـعـد
مـنتجـة وال مثمرة وال مـفيدة في الزمن
ـعـاصر. فـالزمن قـد تـطوّر وأصـبحت ا
كّل الـوسائل التكنلـوجية وااللكترونية
ـتقـدمة بـ ايادي اجلـميع والـرقمـية ا
مـن دون استثـناء. ومن ثمّ ال حدود وال
مـحـدّدات قـادرة اليـوم أن تـقـطع طريق
االسـتـنجـاد بـكلّ ما هـو جـديد ورافض
لـلقد الرثّ البالي الذي فقد بريقه مع
تـطـور الزمن والـفـكر والـرؤيـة إالّ فيـما
ُ ســــلّمَ األخالق واآلداب يــــعــــزّزُ ويـــد
الــعــامـة وأدوات احــتــرام اآلخــر بـرغم

من الـطبيعي جدًا للـطفل وهو ينمو في
الـقامـة واجلسم والـعقل سـليـمًا مـعافىً
أن حتــتـاج خـطـواتُه األولى إلى إرشـادٍ
وإشــــــرافٍ من والــــــديه وأســـــرتـه ومَن
حـولهم وكلّ مَن سـيكـون له صلة بـتقدّم
ـستـقبل. ولـيس خـافيًا خـطواته نـحو ا
تـأثيـر البـيت األسري عـلى نشـأة الطفل
مـن أولى خـطـوات رؤيـته الـنـور عـنـدما
تـتـلقـفه األيـادي األولى مـرحبـة بـقدومه
ـيمون ومستقبلةً إياه بتباشير الفرح ا
و"الـهـلهـولـة" وتوزيع احلـلـوى وسالمة
الـصـحــة لألم الـتي حـمـلـته في بـطـنـهـا
تـسـعـة أشـهـر أو مـا يـسـاويهـا من زمن
احلـــمـل. كـــمـــا يـــواصل األهل األســـرة
األبـوية واألمومـية قبل غـيرها بـرعايته
مـا اسـتطـاعت إلى ذلك سـبيالً مـتحـدية
مـصـاعب وإشـكـاالت ومتـاعب كـثـيرة ال
تُـحصى في الكثيـر من األحيان السيّما
تـلك الـتي يـصـعبُ عـلـيـها تـوفـيـر لـقـمة
الـعيش الـطبـيعـية مـن كفـاف اليوم ألي
سـبب كـان كـأن يـكـون بـسـبب الـبـطـالة
ــسـتـشـريـة أو صـعــوبـة الـعـثـور عـلى ا
ـعـيل عـمل لـالسـترزاق مـنـه أو فـقدان ا
ـسـاعـدة احلـكـومـيـة بسـبب أو غـيـاب ا
غـياب نظام وطـنيّ للضمـان االجتماعي
ـتردّي أو بـسـبب الـوضع االقـتصـادي ا
ومـا سـوى هـذه كـثـيـر في ظلّ الـفوضى
ـتالحـقـة التي االقـتـصـاديـة واألزمـات ا
تـــشــهــدهـــا دول وشــعــوب كـــثــيــرة في
الـعـالم. وال تـشـذُّ مـنطـقـتـنـا وبالدُنا من
كلّ هذا وذاك. فالعراق يتعرّض حتديدًا
في هـذه السنوات العجاف إلى نكسات
مــتـــتــالــيــة ســـيــاســيــة واقـــتــصــاديــة
واجـتـمـاعـيـة وتـربـويـة وأخـرى غـيـرها
بــسـبب غـيــاب الـوعي وتـفــاقم الـفـسـاد
واحـتكـار الوظـائف بأيـدي شلّـة أحزاب
الــســلـطــة احلـاكــمــة وجـهــاتٍ مــحـلــيـة
وإقــلـيــمـيــة ودولـيــة مـتــصـارعــة تـضع
الـعـراقـيل أمـام سـبـل انـتـعـاش الـقـطاع
اخلــاص ونــهــضـة شــركــاته ومــعــامـله
ومــزارعه اإلنــتــاجـيــة بــوســائل وطـرق
شـيطانـية بعـيدة كلّ البـعد عن اية حملة
وطــنـيـة وفي غـيـاب أيـة اســتـراتـيـجـيـة
ـــآسي الــتي النـــتــشـــاله وشــعـــبه من ا
قيت وضـعهم فيـها نظـام احملاصصـة ا
والـقاتل منذ الـغزو األمريكي في 2003.
ـشــاكل الـتي ال تــقلّ خـطـورة لــعلّ من ا
في عــراقــنــا الـيــوم والــتي يــنـقــصــهـا
أبــسط الـلــمـســات اإلنـســانـيــة اآلدمـيـة
األســاســيــة تـــكــمن في غــيــاب الــســكن
ـاليـــــ الـــــبـــــشـــــر من الـــــذين الـالئق 
يـفـترشـون الـعشـوائـيات ويـتـخذون من
نظم سكنًا مـساكن التنك والبناء غـير ا
يـقـيـهم وأطـفـالَـهم بـرد الـشـتـاء ولـهـيب
ّـــا لـه األثــر الـــصـــيف احلـــار. وهـــذا 
الـبـالغ والـسلـبيّ عـمـومًا في مـوضـوعة
تــوفـيــر أبـسط وســائل الـعــيش الـكـر
ألطـفالٍ يـولدون بال مـنازل وال سكن وال
سـقف يـحـمـيـهم ويـوفـر مالذًا آمـنًـا لهم
ولــذويــهم الــذين أجنــبــوهم لــيــكــونـوا
مـواطن أسوياء منتج ومثمرين في
بــلـدهم. فـالـطـفـلُ الـنـاجح ذكـرًا كـان أم
أنـثى في حـيـاته عـنـدمـا يـتـلـقى تـربـية
سـليـمة وطبـيعيـة في طفولـته فهذا من
شــأنـه أن يــوفــر لــوالــديه راحــة الــبــال
ـسيرة طبيعية سـالكة وجملتمعه ثقة
بــعالقــات رصــيــنــة وطــيّــبــة ولــوطــنه
مستقبلًا واعدًا بحياة أفضل. وهذه من
دواعي الـتنـشئـة الصـاحلة والـطبـيعـية
في كـلّ اجملتـمـعـات واألوطـان. وعـلـيـها
تَــبـني الــشـعــوبُ والـدول مــسـتــقـبــلَـهـا
وتـرسم مـصـيرَ حـيـاة شـعوبـهـا وتضع
ـسـات تـقدمـهـا عـلى كفٍّ وتخـلّـفـها عن
ي عــلـى الــكفّ اآلخــر في الـــركب الــعــا
حــالــة فــشـلــهــا بــتـأمــ ســبل احلــيـاة

واطنيها.  ة  الكر
إنّ مـن األسالـيـب التـي تـرسم مـسـتقـبل
ـتـغـيـرات السـلـبـية األطـفـال فـيـها من ا
بـحــسب طـبـيـعـة اجملــتـمـعـات وفـكـرهـا
ذهـبيّ والطائفي وتـوجههـا الدينيّ وا
ّـا يقف صـدًّا مانـعًا أمـام تأمـ حياة
إنــسـانــيــة سـويــة لألطــفـال في أحــيـانٍ
كـثـيـرة. وهذا من مـدعـاة الـقلق في دولٍ

ـعـيـشـة قـدرتــهـا عـلى حتـمّل تـكــالـيف ا
أوالً واســتــيــعــاب أفــرادهــا عــنــدمــا ال
عقول في اإلكثار واإلجناب تـخرج عن ا
بال حتــديــد. فـســرُّ احلــيـاة وبــهــجـتُــهـا
وطـبـيـعتُـهـا لـيست بـكـثـرة اإلجناب بل
في الـــتــربــيـــة الــصــحـــيــحــة وبــأدواتٍ
صـحـيـحـة تـضـمنُ لـهم الـعـيـش الـرغـيد
والـسـكن الـصـحيّ واالسـتـقـرار األسري
والـسعادة العائلية بعيدًا عن إشكاليات
الــــتـــكـــاثــــر الـــعــــشـــوائـي كـــاألمــــيـــبـــا
وكــاحلـيـوانــات الـتي تـنــجبُ صـغـارهـا
غــريــزيًـــا وتــلــقي رحــلَــهــا في الــشــارع
ــة والــشــرّ لــتــتـــلــقــفــهــا أيــادي اجلــر
وبقات واجلـهل وأنواعٍ ال تُحصى من ا
واألعـمـال الـتي تـتـقاطع مـع حق الوطن
واجملــتـمع بـإيــواء مـواطـنــ صـاحلـ
تُـعـدُّهم أسـرهُم لـدخـول مـعـتـرك احلـياة

من منطلق صحيح وصائب.
ـــا ســـبـق من مالحـــظـــات ونـــتــــيـــجـــة 
وتـشـخـيـصـات يـأتي اجلـهلُ بـأسـالـيب
قبول عامالً الـتربية واإلعداد األسـري ا
ســلـبـيًــا في تـوفـيــر الـسـعــادة األسـريـة
ــفــقــودة وذلك بــدءً مـن سُــنّــة الـزواج ا
وأســـبــابـــهــا وأدواتـــهــا وضـــروراتــهــا
ـتمـثـلـة بعـدم تـوفـيـر سكن األسـاسـيـة ا
آدميّ مـــقـــبـــول يـــحـــفظ خـــصـــوصـــيــة
الـزوج واألطفال عندما يولدون وسط
اسـتـعدادات آدمـية غـير مـتـكافـئة وغـير
مـتيـسرة يُـفتـرضُ أن تتـكفلَ احلـكومات
بـتأميـنها. وهـذا ما يعانـي منه اجملتمع
الـعـراقي بـسـبـب الـزيـادات الـعـشـوائـية
نطقية في الوالدات والزواجات وغـير ا
ـتـكـافـئـة والسـيـما ـتـوازنـة أو ا غـيـر ا
تـلك التي تمسّ القـاصرين والقاصرات
مـــا جنم عــنـه طــبـــيــعــيًـــا حــاالت طالق
عـديدة موازية كنتيجـة حتمية لصعوبة
تــوفـيـر عـش الـزوجـيــة ولـقـمــة الـعـيش
وسـط أزمــات خـــانــقـــة ومــتالحـــقــة في
الـسـياسـة واالقتـصاد ونـتـيجـة لسـيادة
الــعــرف الــعــشــائــري والــطــائــفي عــلى
ســـيــــادة الـــقـــانـــون فـي شـــبه الـــدولـــة
الـعراقية التي فقدت كلّ مقوّمات اإلدارة
الـوطنية الـسليمـة في تلبيـة احتياجات
أبــنـائـهـا. ولـعلّ أولى هـذه الـضـرورات
قـيـام تـعـامل صـحـيح وفاعـل يوازي في
حــجـمه وطــاقـته مــا يـتـنــاسب مع أزمـة
الــسـكن اخلــانـقــة الـتي ســتـظـلُّ شـوكـة
عــســـيــرة تــواجه اإلدارات الـــطــائــفــيــة
ـــتـالحـــقـــة الـــفـــاشـــلــــة لـــفـــقـــدانـــهـــا ا
اسـتـراتـيـجـيـة الـعـمل وفق إدارة فـاعـلة
نـاجحة وإرادة وطـنية مـفقودة أصالً لم
تـستطع مـعاجلة هـذه األزمة طيـلة فترة

حكمها الطائفي. 
كن تأمـ السـعادة ألية اخـتصـارًا ال 
أســرة في حـالـة فــقـدان وضـيـاع أيٍّ من
أسـسـهـا األساسـيـة: الـعش الزوجي في
تـأم السكن الصحيّ التفاهم األسري
ــبـني عـلى احلب احلـقــيـقي الـتـربـيـة ا
اإليـجابية في توجيه الوالدين لألطفال
ــتـبــادل بـ الــزوجـ أمـام االحــتـرام ا
تـبادلـة ضـمن الوضع األطـفـال الثـقـة ا
األسـري تشجـيع األطفال عـلى االعتماد
ّـا يدخل عـلى الـنـفس. وغـيـرها كـثـيـر 
في خـانة الـتربيـة اإليجـابية الـتي تبقى
من مـــســـؤولـــيـــة مـــؤســـســـات الـــدولــة
ـنـظـمـات واجلـهـات ذات الـعالقـة في وا
تــنـمـيــتـهـا وتــعـزيــزهـا وإشـاعــتـهـا في

اجملتمعات دون تمييز.

الصراع لينتقل ب الوالد واألم ويزيد
اجلــدال بـــيــنــهــمــا لـــيــحــتــدم وصــوالً
لـلغضب من سـلوك أحدهـما ضدّ اآلخر
بــســبب االنـتــصــار لـطــفلٍ دون غــيـره.
ــزيـــد من احلــذر في وهـــذا يــتــطـــلبُ ا
واقف ب أعضاء األسرة االتـزان في ا
الــــــواحـــــدة وإالّ وقع الــــــوالـــــدان في
مـغامـرة األبوّة التـميـيزية بـ األطفال
والـتي يصـعبُ الحقًا تـغييـر بوصلـتها
ــســاواة بــ لـــصــالح االعــتـــدال في ا
اجلـــمـــيع وصـــوالً لــقـــدرٍ مـــقـــبــولٍ من
ـنع أن يـكـون الــسـعـادة. لـكنّ هــذا ال 
لــطـفلٍ دون غـيــره دالّـة أو حـظـوة لـدى
أحـد الوالدين ألية أسباب وجيهة كأن
يـكـون القـربُ الـعـاطفي بـسـبب طبـيـعة
سـلــوك الـطـفل أو طـريـقـة حتـبّـبِه أمـام
األب أو األم وفـــــقًــــــا لـــــتـــــجـــــاوبـه مع
تـوجـيـهـاتهـم ورغبـاتـهم مـا قـد يـجلب
اهــتـمــام أحـدهــمـا جتـاهـه دون غـيـره.
لـكـننـا عنـدما نـتحـدث عن سلـوك أبوي
وه في فـي مسألـة توجـيه الطـفل مع 
الــعـمــر نـحــو االسـتـقـاللـيـة فـي تـأمـ
ضــروراته الـيـومــيـة فـهــذا يـنـبـغي أن
يــكـون تـعـمــيـمًـا جلـمــيع األطـفـال ومن
دون تـمييـز في إقراره واتخـاذه لكونه
جــزءً اســاسـيًــا في الـتــربــيـة األســريـة

اإليجابية.
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فـي كلّ األحــــوال تـــبــــقـى الـــتــــربــــيـــة
اإليـجابـية هي اخلـيار األفـضل لتـعزيز
شـخـصـيـة الـطـفل واألخـذ بـيـديـه نـحو
حـيـاة مسـتقـرّة طبـيعـيـة تمـنحه إيـاها
فـسحة االسـتقاللية الـتي يكتـسبها من
لــدن الــوالـديـن. فـكــلّــمـا شــعــر الــطـفل
ا يأتي به من بـزيادة قناعة الوالدين 
أفــعـال وحـركـات يـزيــده ذلك اعـتـمـادًا
عـــلى قــدراته بل ويـــزيــد من شــعــوره
بــشيءٍ من االســتـقـاللـيــة في الـســلـوك
والــتــصـرّفــات عـنــدمــا تـكــون هـذه في
مــنــظـــار الــوالــدين وحتت نــظــرهــمــا.
وعـنـدمـا حتـدثنـا عن ضـرورة احـتـفاظ
الـوالدين بخصوصيتـهما في غرفتهما
ا يعزّز من سبل ومفردات اخلـاصة و
سـعـادتـهمـا الـزوجـية والـعـائـليـة مـعًا
فــذلك كـان من مـنــطـلق أحـد اخلـيـارات
اإليـجابـية في التـربيـة السلـيمـة. فهذه
اخلــطـوة بـالـذات هي الــبـدايـة لـفـسح
الـــطــريق أمـــام مــســاحـــة واســعــة من
ـبـطن عن االسـتـقاللـيـة الـتي الـبــحث ا
يـسعى إليها الـوالدان ويتقبـلها الطفل
عـــلى مـــضض في بـــدايـــاتـــهــا األولى.
ولـكن سرعان ما ينطلق للتوسع ضمن
ـتــاحـة إلثـبـات الـذات ـسـاحـة ا هــذه ا
والــقــدرة عـــلى الــتــفــاعل مع مــفــردات
احلــــيـــاة الــــتي حتــــيط به والــــتي من
شـأنــهـا أن تـكـسـبه مـزيـدًا من اخلـبـرة
عانـدة في اكتـشاف الذات والـثبـات وا
أكــثـر. مـثل هـذا الـنــمـوذج من الـعالقـة
الـسـويـة بـ الـوالـدين والـطـفل مـتاح
أكـثـر وسط األسر الـتي تتـحـلى بحـياة
مــسـتـقـرّة ضـمـن مـجـتـمـعــاتـهـا والـتي
تـستـند فـيهـا لتـأم سـعادتـها بـتوفر
أدواتـهـا األساسـية من مـسكن ومـلبس
ومــادة. لـذا نـرى مالحـظـة عـكس هـذه
احلـالة تمـامًا وسط عائالتٍ تـفتقد إلى
أبـسط سـبـل احليـاة فـي افـتقـارهـا إلى
ســــــكنٍ مـالئـم يـــــأوي أفــــــراد األســـــرة
االعــتــيــاديــة في عــديـدهــا الــذي يالئمُ

جـســديًـا وشـعـوريًـا عـنـهـا بـعـد أن كـان
لـصــيـقًـا بـهـا مـنـذ الـوالدة وبـدايـة أيـام
ـوّه. إالّ أنّ الــقـرار الـصـحـيح يـنـبـغي
اتــخـاذهُ في وقت مــا ومن دون تـأخـيـر.
فــقـد حـان األوان الســتـقاللـيــته والـبـدء
بـتـرتـيب أمـوره الـشـخـصـيـة بـعيـدًا عن
أحــــضـــــان الــــوالــــدين ولـــــو في أدنى
أولـيات الترتيبـات الضرورية. فهذا من
شـــأنه أن يـــخــلـق فــيه روح الـــتـــكــوين
سـؤولية عنـدما يكون الـذاتي وحتمّل ا
في غـرقته بعيدًا عن حـماية مباشرة أو
غـــطــاءٍ حــضــوريّ من الـــوالــدين. كــمــا
ــنـاخَ ســتــوفــر له هــذه االسـتــقاللــيــة ا
ـمـارسات ـزيـد من ا مـسـتـقـبالً لـتعـلّم ا
ـهمة الـتي تنتظـرُه ومنهـا االستعداد ا
درسة في للتأقلم الحقًا مع التعلم في ا
خـــطـــواته األولى وتـــطـــويـــر مــهـــاراته
وتـقـويـة منـجـزاته الـبدائـيـة أمـام مرأى

الوالدين. 
ــمـــكن أن يــواجـه هــذا االنـــتــقــال مـن ا
اجلـــديـــد في الـــعـالقــة بـــ الـــوالـــدين
والــطـفل مـشـكــلـةً لـيـسـت قـائـمـة إالّ في
ــهـزوز فـي الـبــدايـات فــكــره الـبــدائيّ ا
األولـى. وهـذه تــكـمن في اخلــوف الـذي
يــســتــشــعــرهُ الـطــفـل في قــرارة نـفــسه
بصعوبة تأم ما يعتقدُ أنه مبرّر لهذا
اخلـوف وهي شـكل احلـمـايـة الـوالـدية
الـتي كان يتلـقاها أيام الـطفولة األولى
والـتي يرى أنه في الطريق إلى فقدانها
واحلـرمان منـها من دون إنذار. ومن ثمّ
يـقيم احلجج باخلـوف من مجهولٍ قائمٍ
في فـكـره أو يبـدي اخلشـية من أشـقائه
األكــــبــــر مـــنـه ســــنًـــا أو أقــــرانه أو أي
شـخصٍ آخر يـشاركه الـسكـنى اجلديدة
بــعــيــدًا عن الــوالــدين. وقــد تـســنى لي
شــخــصــيًــا مــعــايــشــة هــذا الــنــمــوذج
وإجنـــاحـه مع أبـــنـــائي وأحـــفـــادي من
بـعدهم عبر تهيئـة كافة األجواء للتأقلم
ـناخ اجلديـد من تهـيئة مع شـكل هذا ا
ا لـغـرفـة خـاصة وفـرشـهـا وتـأثيـثـهـا 
يـجـذب نـظر األطـفـال ويـعطي انـطـبـاعًا
بـراحة أكبر في الـوضع اجلديد ومزيدًا
مـن الـــثـــقـــة بــــالـــنـــفـس. وكلّ هـــذه من
شجعـة الستقاللية األدوات اجلـاذبة وا
الـطـفل. هـنـا حتـديـدًا في حـالـة تـراجع
أحــد األبـــوين عن قــرارهـــمــا بــتــوجــيه
الـــطـــفل نـــحـــو اســـتـــقاللـــيـــته أليٍّ من
األســـبـــاب في أعـاله أو غـــيـــرهـــا فــإنَّ
آثــارَهــا لن تـكــون طـيــبــة ال في صـالح
الـــطــفل وال في صــالـح الــوالــدين عــلى
ــــوقف الــــســــواء. فـــأيّ اهــــتــــزاز في ا
سـيـعمّقُ الـشـعور بـاحلـاجة لـاللتـصاق
أكـثـر بـالـسـريـر الـوالـدي لـفـتـرة أطـول.
ولـكـن لن يـكـون األمـرُ سـهلَ الـتـقـبل في
وقـت الحق. فاستسالم أيّ من الوالدين
لـبــكـاء الـطـفل وتـوسالته في الـبـدايـات
األولى لـلبقـاء وسطهمـا في ذات الغرفة
ســيـخــلقُ لـدى الــطـفـل عـقــدةً عـاطــفـيـة
عـندما يكبر هذا إنْ لمْ يتعرّض ألشكالٍ

برّر.   من االضطراب النفسي غير ا
هـنـاك نقـطـة هامـة أيضًـا قـد تثـيـر قلـقًا
بـ الــوالـدين عـنـدمـا يـنـحـازُ أحـدُهـمـا
لـطفلٍ دون غـيره. هـنا تبـدأ الغـيرة لدى
اإلخــوة في األسـرة الـواحـدة إذا الحظ
بــعـضُـهم شــيـئًـا من الــتـمـيـيــز لـصـالح
أحـــدهــمــا دون غــيـــره. ومن شــأن هــذا
الـتمييز أن يـخلق صراعًا وسط اإلخوة
تدّ ويـنال من حـجم سـعادتهـا. بل قـد 
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قـدمــا في تــشـريـع الـقــوانــ ووضع أطـر
ـا قــانــونــيــة لــتــقــيــيــد حــركــة االمــوال 
يـتناسب مع انسيابية االموال في الداخل
ـــــراجـــــعــــة واخلـــــارج و الـــــتـــــدقـــــيق وا

والتحاسب الضريبي عليها ..
(( السؤال هنا: هل توجد هذه النية ??))
ـتــنـفـذين ـواجـهــة ا ثــانـيـا : االســتـعــداد 
ال الـعام والوقوف ـتورط في سـرقة ا ا

على شبكات غسيل االموال.
((الــسـؤال هـنــا:هل تـوجــد قـوة حـقــيـقـيـة

واجهة القوى الفاسدة )).
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ان مـا أقـتـرحه أنـا نـظـام يـسـتطـيـع إعادة
امـــوال كــبـــيــرة لـــصـــنــدوق الـــدولــة دون
ـــنع ــــواطن الـــبـــســــيط و ـــســـاس بـــا ا
إسـتـمـرار الـسـرقـة أو تـقـنـنـهـا والـصـيـغة

تكون بالصورة التالية :
أوآل: الــــشــــروع في تــــعــــديل الــــقــــانــــون
الـضريبي وفرض ضريبة على كل شخص
مـدخـوالته الـشـهـرية اعـلى من 10 مالي
ديــنـار عـراقي بـنــسـبـة مـتــزايـدة خلـمـسـة
مراحـل مختـلفة تـستقـطع بصورة سـنوية

مـحاولة اسـتعـادتها الـتي نسـمع بها وال
نراها ..

هـنـاك مــجـمـوعــة من االسـئـلــة واآللـيـات
الـتي يجب أن جنـد إجابـة لهـا لنـتأكد ان
ــنع ــا فــيه الــكــفــايـة  ــوضــوع جــاد  ا
أســـتــــمـــرار نـــهـب االمـــوال ومــــحـــاولـــة

أسترجاع ما  سرقته .
أوآل: يـجب أن تـتـوفــر الـنـيـة احلــقـيـقـيـة
لـلـعـمل وحتـدد نـقــطـة الـشـروع لـلـمـضي

((الي ياكل وي العميان كون ينصف ))
ـة جـميـلـة وتـذكـرت الـيوم امـثالـنـا الـقـد
ـال ــثـل عـنــدمــا قــرأت عن حــجـم ا هــذا ا

سروق من اخلزينة العامة .. ا
حـيث ذكـرت احصـائـيـات غيـر رسـمـية ان
ــســروقــة من مــيــزانــيــة حــجـم االمــوال ا
الـدولة تـقـدر باكـثر من 250 مـلـيار دوالر

اضية … خالل التسعة عشر عام ا
أن مـنع أسـتــمـرار نـهب االمـوال أولى من

كل هـذا يجب ان يـنظم بـقانـون وبالـتالي
نــكـون قــد أحــكـمــنـا الــسـيــطــرة عـلى كل
ــدخـــوالت الــعــالــيــة الـــتي أثــرت عــلى ا
ال ال الـعام ونـوقف عملـيات ا حـساب ا
الـــتي فـــيــهـــا شــبـــهــة عـــبــر مـــنــظـــومــة
الــيــكـتــرونــيــة ذكـيــة ذات تــدخل بــشـري
مـحدود ونظام يقاسـم الفاسدين أموالهم
نـاسبة ويـرجعهـا الى خزينـة الدولـة وبا
هذا النظام مطبق في بريطانيا والسويد

وأغلب الدول األوربية…
األحـرى بــنـا وقف نــهب االمـوال احلـالي
ا قد سرق ستقبلي ومن ثم التفكير  وا
وكـيـفـيــة اسـتـعــادته ..وتـذكــيـر من يـأكل
بشراهة مع مجتمع الحول والقوة له بان
طـريق اخلـداع قـصـيـر وسـيـطـول وقـوفه

امام رب شديد احلساب 
ن يـود أن يسمع أو يقـرأ أكثر متـابعتنا
في مـقــتـرحــات أخـرى .. عــسى ان تـصل
الـى مــســامع الــوطـــنــيــون من أصــحــاب

القرار..

{ مهندس إستشاري 

وبــنـــظــام رقــمـي دون الــرجــوع لـــلــعــامل
ــئـة الــبــشـري تــبـدأ نــســبـتــهـا من 15بــا

ئة  وتنتهي ب 35 با
 ثـانيا :  إنـشاء النظـام الرقمي الـضريبي
ــدخـالت و اخملـرجــات من قــبل وتــأمـ ا

شركات أمن معلوماتية 
ثـالـثـا: خـلق اجلـهـاز الــوطـني لـلـضـريـبـة
ؤسـسة التـي تدير وهـو بدوره سـيكـون ا
عـملـية نـقل االموال وتـداولهـا ومراقـبتـها

باشر . والقطع الضريبي ا
رابـعا : تـسـميـة رقم وطـني ورقم ضـريبي
لـكل عراقي وجعل هذا الرقم موحدا وغير
ـعنى مـكرر  فـي كل مصـارف الـدولة اي 
ان الـسيد فالن لـه الرقم كذا  لـديه حساب
مــصــرفـي في الــبــنك أ  يـــتــعــرف بــنــفس
ــعـرف  IPanفي الــبـنك ب وبــذلك تـكـون ا
مـــدخالت كـل عـــراقي الـــســـنــويـــة في أي
مــصــرف مــكـــشــوفــة لــلــجـــهــاز الــوطــني

للضريبة .
الـذي يستـطيع بـذلك حتديد نـسبـة القطع
وفـقــا لإليــرادات من صــافي االربــاح لـكل

مؤسسة أو شخص .
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لـيس بوسع أحـد فى مـصر أن يـنسى أو أن يـتـناسى خـطر سـد اخلـراب االثيـوبى  فلـيس فى الـقضـية من
صرى  سألـة وطنية جامعة  والـنيل ومياه النيل قـدس أقداس التكوين ا فارق ب موالـ ومعارض  وا
لك حاكم وال سلطة وال نظام ترف وال نـزق التفريط فى قطرة واحدة من حصة مـياه مصر التاريخية  وال 
وإن قادت سيـاسات بعينها  وعـلى مدى عقود سبقت  إلـى مأزق التحدى األثيوبـى حلقوق مصر  وتفاقم

صرى فى عمق أساساته . أزمة تهدد الوجود ا
وعلى مدى شهور مضت  بدا أن قضية السد الذى تسميه أثيوبيا "سد النهضة"  قد صارت نسيا منسيا
عني  من وزير الرى إلى وزير سئولـ ا  وغاب ذكرها فى وسائل اإلعالم الرسميـة  وفى تصريحات ا
اخلارجـية إلى رئـيس اجلمـهورية نـفسه  وتـواقتت فتـرة الصـمت مع موسم فـيضان الـنيل  الـذى جاء هذه
ـعـتاد  بـعـد سـنة سـابـقة ـئـة عن مـستـوى الـفـيضـان ا الـسـنة فـوق أفـضل الـتـوقـعات  وزاد بـنـسـبة 30 با
(2020) وصل فـيـهـا فـيـضان الـنـيل إلى أعـلى ذراه عـبـر مـئـة سـنـة  وبـعد سـنـة سـبـقـتـهـا عام 2019 كـان
صبه الـفيضـان فيـها هـو األعلى عـلى مدى خـمسـ سنة  وهـو ما عـنى ببـساطـة  أن إيراد الـنيل الـوارد 
ـا بسـبب تغـيرات مـناخ تهـطل أحيـانا بـاخلير  صرى  لم يـتأثـر إلى اآلن  بل زاد وفاض لـلمـفارقة  ر ا
وبسبب تعثر وبدائية خطط تعلية السد األثيوبى  وفشلها البائس فى حجز 18 مليار متر مكعب مياه خلف
السد كما كان قد أعلن  وأخطرت "أديس أبابا" به مصر والسودان على نحو متعجرف أوائل يوليو 2021
عنية يقينا  ونزل حلجز ما ال يزيد على صرية ا ثم كان اإلخفاق األثيوبى  الذى كانت تعلم به الـسلطات ا
 8ملـيارات متـر مكعب الغـير  فى نوبـتى ملء أثيوبـى منفـرد بغيـر اتفاق  ال تـبدو مؤثـرة بحال  وال مـعيقة
النفـساح مـسارح ضـربة مـصرية مـحتـومة  اتـسع لها وعـاء الزمن لـعام إضـافى  أو بالدقـة لتـسعـة شهور
ـنفرد الـثالث  بعد تـعلية اجلـزء األوسط من جسم السد إلى 595 لء ا مقـبلة  قبل أن تـبدأ أثيوبـيا جولة ا
قـام عليـها السـد  ووقتهـا يصبح متـرا فوق سطـح البحـر  أى التعـلية إلى 95 متـرا فوق سطح الـهضـبة ا
خاوف مفهومة سـاعد الركامى "السيـرج"  و اخلطر أكبـر  وقد يتعذر حتطـيم السد األصلى  أو السد ا
ـائيـة اخملزنـة عـلى السـودان الشـقـيق بالـذات  وإن كانت اخملـاطـر على مـصر من مـخاطـر إطالق الـقنـبلـة ا
متـواضعة فى كل األحـوال  فلـدى مصر طـاقات تخـزين هائلـة  تصل إلى خمـسة أمثـال نصيـبها الـسنوى
ـتفوقـة لبحيـرة ناصر والـسد العالى  قدرة ا قـدر بنحو 55.5 ملـيار متر مـكعب  ببـركة ا من مياه الـنيل ا

الذى يصل ارتفاعه إلى مائة وثمان مترا .
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وال أحد عـاقل  يـتـوقع أن تـؤدى أى مـفـاوضات الحـقـة إلى اتـفـاق مـلـزم شامل وعـادل  عـلى الـنـحـو الذى
ـصريـة بعـد فترة صـرية والـسودانـية  وعـادت إليه الـدبلـوماسـية ا اعـتادت طـلبه أصـوات الدبلـوماسـيتـ ا
توقف عن اإلثارة العلنية للموضوع  وعادت إليه التصريحات الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى  وفى
كل مـنـاسـبـة ولقـاء  خـصـوصـا بـعد صـدور الـبـيـان الـرئـاسى جمللـس األمن حـول قضـيـة الـسـد األثـيوبى 
وصحـيح أن صـيـغة "الـبـيـان الرئـاسى" أقل قـيـمـة فى مغـزاهـا الـقانـونى من صـيـغـة القـرار الـذى لم يـصدر
عنى الرمزى منه صرى السودانى هنا جاء بالنقاط  وأقرب إلى ا صريحا  وإن كان الفوز الدبلومـاسى ا
صـرية مـجلس األمن الدولـى على منـاقشـة القضـية لـعام إلى اإللـزام الفعـلى  فقـد حملت الـدبلـوماسـية ا
ا رغبت به احلكومة األثيوبية  ثم حمل "البيان الرئاسى" الدولى مالمح متتالي  وعلى العكس بالضبط 
صـرى السودانى  ومن زوايـا ثالث  بالنص عـلى صيغـة "اتفاق قـانونى ملـزم"  وبالنص وقف ا وألفـاظ ا
على دور "تـسـهيـلى" لـلمـراقـب الـدولـي فـى مفـاوضـات يقـودهـا االحتاد األفـريـقى  ثم بالـنص عـلى "مدى
وقف األثيوبى تـتابعـة  على تعـنت ا صـرية السودانـية ا زمنى مـعقول" لـلتفـاوض  بعد تكـرار التأكـيدات ا
ـقصود هـنا  أن "البـيان الـرئاسى" جمللس األمن بـغير عنى ا فاوضـات العبـثيـة  وا طوال عـقد كـامل من ا
طـلوبـة من وجهـة نظـر السـياسة تهـويل وال تهـوين  ال يعـدو كونه تـقدمـا رمزيـا  وإن كان يـؤدى الوظـيفـة ا
صرية الرسمية  فلم تذهب مـصر إلى مجلس األمن طلبا لنجـدة دولية  وقصارى ما كانت تريده وحتقق ا
وقفها  وإسـقاط أية تعالت أو أعذار أو نـوايا لوم  إن جلأت إلى التصـرف بنفسها  هو اإلشهـار الدولى 
دفاعا عن وجودها  واستنادا إلى قوة اجلـيش ومؤسسات النخاع العظمى للدولة  التى آل إليها موضوع
ـا من دون انـتـظار لـسـاعة صـفـر يجـرى إعالنـهـا  فقـد بـدأت احلرب من وقت  الـسد األثـيـوبى بـرمته  ر
صرى أشار مـجددا إلى احتماالت وعواقب دمار منطقة القرن األفريقى بكاملها وبغير صخب  والرئيس ا
 وعمـليـات حتـطيم الـدولـة األثيـوبيـة فى قـلبـها جـاريـة من فتـرة  وبـحروب أعـراق داخلـيـة ال تتـوقف  تدفع
أثيوبـيا إلى حـافة إفالس سـياسى ومـالى مشـهر  وإلى إغالق عـشرات من سـفاراتـها حـول العـالم  بيـنها
سفارتـها فى القـاهرة ذاتهـا  ومن غيـر أن تبدى مـصر الرسـمية اهـتمـاما معـلنا كـثيرا وال قـليال  وإن كان
طـلـوب  وليس االقـتصـار على تـقويض فـهوم ضـمنـا  أن تقـويض اخلطـر األثـيوبى من مـنابـعه هو عـ ا ا
خطـر السـد األثيـوبى فى ذاته . والقـضيـة أكبـر من أثـيوبـيا بـالطـبع  ومن هم وراء أثيـوبيـا معـروفون اسـما
ورسـمـا  ال تـتـحـدث عـنـهم الـقـاهـرة الـرسـمـيـة فى الـعـادة  وإن تـوالت إشـارات وتـسـريـبـات  عـلى طـريـقة
تصريحات أحمد أبو الغيط األم الـعام للجامعة العربية  وهـو دبلوماسى مصرى ووزير خارجية سابق 
عـنـية  وقـد جـمع ب أثـيـوبيـا و"إسـرائيل" فى جـمـلة أزمـة الـسد  وتـوعد قريب بـالـطبع من حس الـدوائـر ا
ـصريـة عن التـعلـيق على الـطرفـ ب "دفع الثـمن" فى حوار تـليـفزيـونى  فيـمـا امتـنعت اجلـهات الـرسمـية ا
بيانات إسرائيلية الحقة لـكالم "أبو الغيط"  تبر كيانها وتـدعى حيادها  وليس واردا بالطبع  أن يصدق
ياه الـنيل  مقابل عاقل تـرهات حمالت الذبـاب اإللكتـرونى  وخرافات استـعداد مصر لـتزويد "إسـرائيل" 
ـلـك أن يـفـعل  وقــد ذهب الـرئـيس وسـاطــة حلل مـشـكــلـة الـســد األثـيـوبى  فـال أحـد فى مـصــر يـريـد أو 
السادات إلى قـبره بعد مـا نقل عن عزمه مـد مياه الـنيل إلى القـدس احملتلـة  فلسـنا هنـا بصدد حديث عن
عـنى الكـامل للـكـلمـة  وكمـا ال يصح فى موقف وطـنى أو غيـر وطنـى  بل القـضيـة "وجوديـة" حصـرا  وبـا
ائية  فال يصح أن تعطى قطرة مياه ألى صرى  أن تأخذ أثيوبيا نقطة واحدة من حصة مصر ا الشرع ا
ـقررة ـائـية الـيـوم تفـوق حـصـتهـا ا طرف آخـر  عـدوا كان أو صـديـقـا  خصـوصـا أن احـتيـاجـات مصـر ا
قدار الـضعف  وتبلغ نحو 120 مليـار متر مكـعب سنويا  تـوفر مصر مـنها نحو 80 مليـار متر مكعب 
حطات حـطات حتلـية ميـاه البحـر  و تـوافرة  و بطاقـات تخزين مـهولة  وبـاالستخـدام الرشيـد للمـياه ا
ـياه الصرف الزراعى  على طريقة محـطة مصرف "بحر البقر"  وهى األكبر من عمالقة للمعاجلة الثالثية 
نوعـها فى الـعالم  وتـوفر نحـو ستـة مالي مـتر مكـعب يومـيا  أى نحـو ملـيارى مـتر مكـعب سنـويا  تدفع
اثلة فى منطقة "احلمام"  توفر الستزراع نحو نصف مليون فدان جديد فى سيناء  إضافة حملطة كبرى 
نحو سبعة مالي متر مكـعب يوميا  أى ما يزيد على مليارى مـتر مكعب سنويا  تدفع الستزراع أراضى
"الدلـتا اجلـديـدة" على الـسـاحل الشـمـالى الغـربى  وكـلهـا مـجهـودات مطـلـوب االستـزادة فـيهـا  وال عالقة
خاطره احملتملة  فقد دخلت مصر إلى منطقة الفقر عينية مباشرة لها بطوار أزمـة السد األثيوبى  وال 
ائى قـبل ثالث سنة  وبـالدقة عنـدما زاد عدد سكـان مصر على  55.5مليون نـسمة  وقتهـا كان نصيب ا
سلم بها دوليا  ومع كل ائية ا الفرد إحصائيا عند حدود األلف متـر مكعب سنويا  أى عند خط الكفاية ا
زيـادة طرأت عـلى عدد الـسكـان  كان نـصيب الـفرد يـنزل إلى فـقر مـائى متـزايد  فى بـلد مـعروف بـجفاف
ئة  وزيـادة موارد النيل هى منـاخه عموما  واعـتماده األساسى عـلى إيراد النيل بـنسبة تـفوق التسـع با
صري "العارم" ـ بـتعبير السـيسى ـ من مضاعفات طلوبة  وليس االنـتقاص منها  وهـو ما يفسر قلـق ا ا
ومخاطر السد األثيوبى  وحتميـة اضطرارهم للدفاع جبرا عن ماء احلياة  فال قيمة لوجودنا وال جليوشنا
 إن لم نخض حرب النيل حتى نصـر بال بديل  فمصر والنيل توأمان من أول الزمان إلى آخره  و"ماحك

جلدك مثل ظفرك / فتول أنت جميع أمرك" كما قال اإلمام الشافعى من قرون .
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اليو تعـتبر مكانـا غريبا بـالنسبة قرأت مـؤخرا بوجود جـزر تيومان تقع عـلى الشرق من شبه جـزيرة ا
إلى كـثـيـر من الـبـاحـثـ في مـجـال عـلـوم احلـيـوانـات وسـلـوكـهـا. فـهي تـضم غـابـة كـثـيـفة مـن األشـجار
وسـواحل رمليـة هادئـة تعيش عـليهـا مئات األنـواع الغريـبة من احلـيوانات الـتي ال تعيش في مـكان آخر
من الكـرة األرضـية. فـهـناك سـمـكة تـمـشي علـى األرض وخفـاش يـصطـاد احلـشرات في وضح الـنـهار
يـختـلف عن غالـبيـة أنواع اخلـفافـيش األخـرى في العـالم التي تـنشط وتـصـطاد لـيال فقط; والـسبب لـهذا
نـاسبة النـشاط الـنهاري  –حسب اعـتقـاد العـلمـاء -هو عـدم وجود مـفتـرس جوي يـتربص بـها. وهي بـا

كنه الرؤية أفضل من البشر بثالث مرات. ليست كائنات عمياء كما يعتقد البعض وبعض أنواعها 
وهناك 1400 نوع من اخلفافيش تعيش في أمـاكن مختلفة من العالم وتـلعب بشكل عام دورا مهما في
احلفاظ عـلى نظام بيئي صحي وتـسهم في السيطرة علـى مجموعات احلشرات مـثلما هي مصدر بالغ
األهـميـة للـتلـقيح رغم أنهـا مؤخـرا اتهـمت بنـقل فيـروس كورونا لـلبـشر وأصـبحت مـوضع رعب وتندر

ومجاال لإلشاعات الكثيرة.
ومثـلمـا هنـاك جزيـرة غريـبة في اخلـفافـيش تـصطـاد احلشـرات نهـارا فهـناك في جـزر البـشر كـروبات"
ـزمنة بشريـة رقمـية تـنتـشر كـحشرة األرضـة تعـبث في العـقول واألفـكار وتـنشـر أمراضهـا النـفسـية ا
وتسقط جـميع أمراضها السيـاسية والثقافية عـلى أعضاءها فتصداد اآلخـرين باسم األفكار "الذهبية"
وحتتـكر لنـفسهـا الرأي.والتسـمح لآلخـر أن يخرج عن أفـكارها بـالنـقد والتـصحيح السـيما "الـكروبات"

تعصبة! األيديولوجية ا
شخصيـا دخلت بعض الكروبـات احتراما لطـلب أشخاص أحبهم وأحـترمهم فوجدت الـعجب العجاب
لي عليك تعليمات حزبية فيها السيما كروبات النخب واأليـديولوجيات فأنت تشعر كأنك داخل حـزب 
(نفذ ثـم ناقش) أو كروبات لنخب تـصادر فكرك وتسئ لـفكرة الرأي اآلخر. وعنـدما تريد أن تخرج من
"الـكروب" هـربـا من هذه احملـنـة الكـبيـرة فـأنك ال تسـلم إال بـتسـلـيمك شـهـادة خيـانـة احلزب أو شـهادة

رتدون !“ اخليانة العظمى للوطن أو وضعك في خانة " ا
سـأفصـل الظـاهـرة من بـاب الـتوضـيح فـالـكـروبات ظـاهـرة إيـجابـيـة عـنـدما تـكـون مـلعـبـا يـونـانيـا لـنـشر
ـقـراطي ال مـكـانا ـعـرفـة أو منـتـدى لـلـحـوار الـد ـقـراطـيـة الـفـكـر أو سـوق عـكـاظ للـثـقـافـة ونـشـر ا د
قـراطية لـلغوغـائيـات السـياسـية والطـائفـية والـعشـائرية والـعصـبيـات اخملتـلفة واألهـواء والنـحل. فالـد
عنى فنحن معها ال ارسة حيـة إلنتاجها. والتعبير عنها باحلياة. وبهذا ا ا هي  ليست أقواال نظرية إ

ضدها.
ال أريد التعميم عن الكروبات وأعضاءها فـهناك كروبات ديناميكية الفكـر لكن الكثير منها اليوم فيها
ما يضـحك ويؤلم ويبكي خزعـبالت ال تليق بأهل العلم والـفكر وتناحرات شـديدة تصل إلى حد جتهيل
اآلخـر أو تخـوينه أو حتى الـتشـهيـر به. فال غرابة أن جتـد فيـها حـدوتات و"سوالف" الـشوارع األمـامية
واخلـلفـية وصور وفـيديوهـات مكـررة وساذجة ال مـعنى لـها وخواطـر صبـاحية ومـسائيـة وليـلية سـمجة
عانـيها وأسلوبهـا. ومع كل هذه السذاجات واخلزعـبالت جتد إن الصوت األعلى فيـها هي النرجسية

فاتيح التقييم والدخول واخلروج! ريضة التي تتحكم  ا
ارسـة الـبعض ألسـاليب الـقمع لقـد غادرت الـكثـير مـن األكروبـات بعـد جتارب كـثيـرة وألـيمـة بسـبب 
الـفكري والـتخـوين يذكرني بـخفاش جـزر "تيـومان". حيث أظـهر البـعض بطـوالت في اعتراض مـا اكتبه
ؤجر وتـربيته السياسـية التقليـدية. فيتقمص صراحة من تصويب لألفـكار وحتديثها ألنه خـارج عقله ا
دور البطل الوطني الوحيد في "الكروب  “في إعالن موقفه الصريح بـينما ال يجر إن يقول رأيه جهرا
في صـحـيـفـة أو وسـيـلـة إعالمـيـة رقمـيـة أخـرى; ألنه يـخـاف من ظـلم احلـاكم أو يـقـطع عـنه مـسـتـحـقاته
أل جهارا الـتقاعـدية. ولعـمري هـناك فرق بـ ما يكـتبه البـعض بأعـلى صوته بالـصورة واحلرف عـلى ا

ظلمة ويرمي كرة اخليانة على اآلخرين!     وب اآلخر الذي يطير كاخلفاش في الكهوف ا
والـقـصة تـتـلخص هـنـاك من يسـتـوطن هـذه "الكـروبـات" لتـحـقيق حـب الذات أو األنـانـية لـتـصريـفـها في
ريضـة والتلـذذ في تدميـر اآلخر; هـو سادي ذو تركـيبة نـفسيـة غير سـوية وبالـتالي فان قنـوات النقـد ا
فـقود في حيـاته. وآخر يريد ـة عقيـمة يسـعى إلعادة إنتاج الـتعايش الـضائع وا عالقته باآلخـرين مرضيّ

حب الظهور وبجذب االنتباه ألسباب عقائدية أو ثقافية أو حياتية. 
وباجلمع والطرح فأن النتيجـة هو الهوس بجذب االنتباه ومراقـبة ردود فعل أعضاء الكروب للتأكد من
اجنذابهم للفعل. وبالتالي الهوس بإظهار الكبر واالستعالء وحب التسلط واإلعجاب بالنفس واالفتخار

دح والرياء.  اضي وسلطتها وحب اجلاه والشهرة وا بها وتقمص شخصية ا
"كـروبـات" الــيـوم تـسـتـحق الـدراسـة ألنـهـا عـالم غـريب األطـوار الـكـثـيـر من مـحـتـواهـا فـقـاعـات مـائـيـة
مـتطـايـرة وكثـيـر من أقالمـها حتـتـاج إلى جلـسـات نفـسـية لـلـدراسة مـعـظمـهم كـالنـعـام يدفن رأسه في
الرمال للتنصت على ذبذبات اآلخرين وخفافيش تتطاير ليل نهار لصيد األخطاء وتخوين اآلخرين!     

تحدة ثل األ ا الكاتب مع 

عـرب فــائـزين بـجـائــزة الـراسـخـون في
الـعــلـوم الــنـفـســيـة ألشــيـر لــهـا ان مـا
يـحصل االن نـاجم في احد اسـبابه الى
ـقــراطي واجلـهل ضــعف الـنــظـام الــد
بـقـوانـ عـلم الـنـفس وطـرائق تـسـيـير
اجلــمــاهــيــر..والـتــنــبــيـه الى حــقــيــقـة
سـيكـولوجـيـة اجتـماعـية هي ان الـعقل
في الـتـظـاهـرات اجلـمـاهـيـريـة يتـراجع
لـــصـــالـح االنـــفـــعــــال. ونـــظـــرا الى ان
ـتـظاهـرين لم يـحصـلـوا من احلكـومة ا
عـلى حتقـيق اي اصالح عمـلي برغم ما
وانها تراهن على قـدموه من تضحيـات
ـلل وامـطـار الـشـتـاء واالسـتـمـرار في ا
اســـتــــخـــدام الــــقـــوة مــــقــــابل اصـــرار
ومـة الـتـظـاهرات ـتـظـاهـرين علـى د ا
ـنـظـمات ـرجـعيـة وا ـدعـوم بـتأيـيـد ا ا
فـان الـتـصـعيـد قـد يـحصل في الـدولـية
ايــة حلـــظــة يـــنــدفع فـــيــهـــا الــشـــبــاب
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سالفة حجاوي سفارة متنقلة:

عن دار غيداء االردنـية صدر كتاب جديد للنـاقدة الدكتورة نادية هناوي بـعنوان( نقائص ونقائض علي الوردي
ـيزان) والـكتـاب يقع في مـئتـ وثالثـ صفـحة من الـقطع الـكبـيـر ويهـتم بدراسـة ظاهـرة ثقـافيـة خطـيرة في ا
يزان النقدي جتتاح مـجتمعاتنـا وهي ظاهرة تصنيم الـدكتور علي الوردي وأهمـية وضع منجزه البحـثي في ا
: (( إذا كان واجبـاً عليَّ أن احتلى بـروح اجملازفة وأنـا أضع تلك األوصاف وعن ذلك تقـول هناوي في الـتقـد
يزان مـؤلفة كتابي في التصنيم فإن على قار كـتابي أن يكون أيضا ذا روح حرة فال تقيده رواسخ اعتيدت في في ا
النظـر الى الدكتور عـلي الوردي بل أن يكون مـنفتحـا على أهبـة االستعداد أليـة مفاجأة قـد تصدم ما لـديه من قناعات
ا تفرض عليه تقـبل مسائل ال تعود معها أفعال الـتفضيل آنفة الذكر صاحلـة لتلك الشخصية بعد متجذرة وصـلبة ور
كانها الصحيح يزان فهُزت وفُككت وغُربلت وصُفيت ورشُحت لتكون في النهاية  أن تكون جـهودها قد وضعت في ا
مـاراة) وبيّنت هـناوي أن هدف كـتابهـا هو إثارة الـفكر حقا وصـدقا بال تعـد وال تماد وال تـهويل وال ادعاء عـليهـا يُقصـد منه ا
وتـمرين الـعـقل بإجتـاه صـنع وعي نقـدي ال يـثق إال بعـد أن يـتدبـر.. وال يؤمن إال بـعـد أن يحـتج.. هـذا وتوزّعت فـصـول الكـتاب

الستة ومباحثها ب حتليل صور التصنيم وتعي مداليله ومناقشة قضاياه وأشكاله على وفق منهجية نقدية ب ـ ثقافية . 
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الــيـهــوديـة الــتي بـالغ بــهـا  الــصـهــايـنـة
ـــعــادون لــلـــنــازيــة مع الــســـيــاســيــون ا
انــتــقــاده فـي الــوقت نــفــسه الــتــعــصب
الــنـازي والـتـوجه الــقـومي الـذي بـالغ به

الطرفان.
ولودة في العام 1934 نشأت حجـاوي ا
ـرحـلة في نـابـلس ودرسـت هـنـاك حتـى ا
توسطة لتنتقل مع والديها الى العراق ا
في الــعـام  1951حــيث أتــمت دراسـتــهـا
الـثــانــويــة ثم الــتــحــقت بــكــلــيـة اآلداب
والـعـلـوم وحـصـلت عـلى الـبـكـالـوريـوس
ـرتـبـة االمـتـياز في بـاللـغـة االنـكـلـيـزية 
الـعـام 1956وهــكـذا عـمـلت مــتـرجـمـة ثم
بـاحثة في مـركز الـدراسات الـفلسـطيـنية
ومحاضرة بكلية الـعلوم السياسية بعد
ـاجـسـتـيـر في الـعـلـوم حـصـولـهـا عـلى ا
السـياسـية من جـامعـة بغـداد واشتركت
وزوجـهـا الـشـاعـر كــاظم جـواد بـتـرجـمـة
(لـوركـا قـيثـارة غـرنـاطة) وقـد صـدر هذا
الــكــتــاب في بــغــداد الــعـام 1957وتــعـدّ
الدراسة فصالً موضحاً للتجربة اخلالقة
التي حـملت فـيما بـعد قـصة مسـتوحاة
مـن هــذا الــعــنــوان بــتــرجــمــة حــجـاوي
ـضحـكة) أسـاة ا بـالطـبع حتـمل اسم (ا
فــضالً عن عــشـرة قــصــائـد مــخــتـارة من

شعر لوركا:
غرناطة

آه يا غرناطة
يا نهراً يخفي عن ع األعداء عياطه

القلب جترأ يا غرناطة

رحـلت الشـاعرة واألديـبة الـفلـسطـينـية
سالفة حجاوي وضمـها تراب فلسط
بعيدة عن فلذتي كبدها مصعب وأخته
الــعـــراقــيــ الــلـــذين لم يــتـــمــكــنــا من
احلــضـــور إلى رام الـــله حـــيث ووريت

التراب بتاريخ .2021 -14-9
زارتــنـا بــنــيــودلــهي في الــعـام 1972
ـثــقف كـاظم لــلـقــاء زوجـهــا الـشــاعــر ا
ـلـحق الـصـحـفي فـي الـسـفارة جـواد ا
الـعـراقــيـة حـيـنـذاك ولــلـوهـلـة األولى
وقـــــفـت عــــــلى نــــــقــــــاط اخلـالف بـــــ
الـشخـصيـتـ كانت سالفـة امرأة ذات
شخصية حديد لـيس باإلمكان تقييدها
حـتى زوجــهـا ال يــسـتـطــيع ذلك وكـان
(أبو مـصعب) وهي كنـية الشـاعر كاظم
جـواد يـجــاريـهـا في الـنــهـار ويـحـاول
السيطرة عليها ليالً على الرغم من أنه

ال يـجـادل لـعصـبـيـته وتعـصـبه لألفـكار
الــيــســاريـــة إال أنــهــا كــانـت تــتــجــاهل

عصبيته وتفرض رأيها أخيراً.
شخـصـيتـان مـتشـابـهتـان ثـقافـيـاً فيـما
يـــخص الـــقــضـــيـــة الـــفــلـــســـطــيـــنـــيــة
ومـتـنـافرتـان في أمـور احلـيـاة األخرى
والحظت أن سالفـة حجـاوي بعـيدة عن
األنــا خـصـوصــا حـيـنــمـا تـتــذكـر هـنـاء
الــشــيــبــاني أول فــدائــيــة عــراقــيــة في
الــثـورة الـفــلـسـطــيـنـيــة الـتي اغــتـالـهـا
ــوسـاد الــصــهــيــوني ســنـة عــنــاصــر ا
 1970أو فـــدوى طــــوقـــان الــــشـــاعـــرة
ـعـروفـة أو مي زيـادة الـفـلـسـطـيــنـيـة ا
خطـيبـة القضـية الفـلسطـينيـة أو ليلى
خـالـد خــاطـفـة الـطـائــرة األمـريـكـيـة في
الــــعــــام  1969بــــهــــدف إطالق ســــراح

 . معتقل فلسطيني

فعالً كـانت سـالفة سـفـارة مـتـنـقـلـة فـقد
تـمــكـنـت في غـضــون أسـبــوع واحـد أن
تأتي بنـتائج ناجحـة ومثمرة لـسفارتنا
ـــا عــجـــزت األخــيـــرة اإلتــيـــان به في
ــثــال غــضـــون أشــهــر وعــلى ســبــيل ا
إصــرارهــا عـلى تــهــيـئــة جــو الـســفـارة

للمقابالت اآلتية:
× مـقابلـة مهـمة مع الشـخصـية الهـندية
ـعروفـة (كرشـنا مـنون) صـاحب أطول ا
خـــطـــاب أمـــام مـــجـــلـس األمن الـــتـــابع
تحدة الذي دام للجمعية العامة لأل ا
لثـمان ساعـات مدافعـاً عن حقوق الـهند

تنازع عليه. في إقليم كشمير ا
× مـقابـلـة مع أقدم شـيـوعي هنـدي وهو
ـــــــدعــــــو (داجنـي) أحـــــــد أعـــــــضــــــاء ا

. (الكومنترن) الذي أسسه لين
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× مقابلة مع أشهر وزير خارجية هندي
دعو (سواران سنك). في ذلك الوقت ا
× مقـابلـة مع أحد أعـضاء قـيادة احلزب

اركسي. الشيوعي ا
× مــقــابــلـــة مع الــســيـــدة (كــوســواني)
كـتب ملحـقنا ـوظفة احملـلية الـتابعـة  ا

الصحفي.
ـقـابالت كـلـهـا كـان احلـديث وفي هـذه ا
يدور عن فـلسطـ السـليبـة ومالحظات
ــوســـوعــة كـــاظم جـــواد الــذي أعـــدّه (ا
ــوســوعـة ــتــأثـرة  الــفـلــســطـيــنــيـة) ا
الدكتور عبد الوهاب الكيالي التي تذكر
منها موضوعـة (الهولوكوست) احملرقة

الصدر براه الهم طويال
واجلسد هنا يذبل آه

والشباك يئن وتشتجر الغابة
أغصانا ورياحاً وكأبة

وامرأتي تبكي
آه.. يا غرناطة

 تـــركت زوجـــهــا وأوالدهـــا في الـــعــراق
ورحـلت إلى مـوطنـهـا فلـسـط إال أنـها
لـم تــنس الـــعــراق وهـــمــومـه وزوجــهــا
ويـتــبـ ذاك من خالل قـصـيـدة في رثـاء
زوجـــهـــا الـــذي تـــوفى ســـنــة  1984في

برل معنونة (سفن الرحيل):
خـتم الـنـهـايــة وانـتـهى مـا بـ جـمـر أو

جليد
غيب يا ايها الغائب مهال كيف فاجأت ا
وكـــيف آواك الـــســـكــون فـال حــديـــثــاً أو

شجاراً أو نشيد
أفـهـل سـئـمت من الـعـتـاب ومن حـوارات

الوريد إلى الوريد
(كانت حجـاوي طاقات متـعددة في كيان
ـعــادن الـنـفــيـسـة واحـد.. ســبـيــكـة من ا
واجلواهر في بـوتقة واحـدة.. فريدة من
نـوعـهـا في كـنـهـهـا وتـكـويـنـهـا.. تـشـمخ
عــالــيـاً في عــمـلــهــا ونـضــالـهــا الـدؤوب
واحلــثـيث.. وكــانت دائــمـا رائــدة فـيــمـا
تـقوم بـه أو تخـطه بـقـلـمـهـا وريـشـتـها)
هـكذا وصـفهـا ورثـاها الـسفـير والـكاتب
الفـلـسـطـيني مـنـجـد صـالح كمـا نـعـاها
الـرئـيس الــفـلـسـطـيــني مـحـمـود عـبـاس

. واحتاد الكتاب واألدباء الفلسطيني
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بعد الضجة التي أحدثتها رواية زينة جرادي :

اخلط الــدرامـي في روايــة ( ســجــيــنــة بــ
قــضــبــان الــزمن ) خــلـق هــذة الــشــطــحـات
احلـزيــنـة . إن حــرمـان األمــومـة هــو األشـد

حزنًا في احلياة .
{ تعـرضت الهـام بطـلة روايـتك إلى التـحرش من
ـنــزل الـذي عـمــلت فـيه فــمـا هي رؤيـتك صـاحب ا
لكـيـفـيـة الـقـضاء عـلى ظـاهـرة الـتـحـرش  والـعنف
الــذي تــتــعــرض له الــنـســاء خــاصــة في الــعــصـر

احلالي?
- هـذة الــظـاهــرة كـانت ومــازالت مـوجـودة عـات براقة وشياكة طية كتـاباتها   في 

بــالـصــيــاغـة ألنــهــا روضت نــفـســهــا عـلى
ــشـاعـرهــا وأحـاسـيــسـهـا دون الـكــتـابـة 
الـتــقـيـد بـالــروابط  والـقـيــود فـمـضت من
ـرئـية إلى تـقد ـقروءة إلى ا الصـحـافة ا
ـهـرجــانـات الـدولـيـة حــتى عـبـرت جـسـر ا
الكـلـمة إلـى اخلط الروائي ومـنـذ التـجـربة
مـيزين األولى تمـوضعت بـ الـروائيـ ا
من خالل روايـتـهـا (سـجـيـنـة بـ قـضـبـان
الــزمن ) الــتـي تــرجــمت إلى االنــكــلــيــزيــة
بـاخــتـصــار هـذة هي الــدكـتـورة الــروائـيـة
زينة جرادي تكب ذاتها بصراحة وشفافية

على الورق عبر هذا اللقاء :-
{ نـريـد أوالً أن نـعـرف رحـلـتك مع الـروايـة مـنـذ
نـعـومة أظـافـرك وحتـولك من مـرحلـة الـهـواية إلى

االحتراف ?
- بـــصـــراحــة ال أســـتـــطــيـع حتــديـــد هــذه
الهـوايـة ألننـي وعيت عـلى الـدنيـا وعـندي
هــذا الــشــغف الــكــبــيــر بــالــقـراءة فــكــانت

تـسـتـهـويـني الـروايـات العـربـيـة وفي سن
ي ثم راهقة  بدأت في قراءة األدب العا ا
شعرت برغبة بتـرجمة أفكاري على الورق

لكنني انطويت على نفسي خجلًا.
{ هل تـعـتـبرين تـلك الـروايـة انطالقـة جـديدة لك

في عالم الرواية ?
نعم هي اعتبرها أول الغيث بشكل حرفي 
ـرارة خـطـوتـي األولى في عـالم كــافـحت 
ألجل حتـقـيـقه فـأنـا أولـد مع كل روايـة من

رواياتي بوالدة قيصرية .
{ هـل تـتــوقــعـ تــرجــمـة روايــة (ســجـيــنــة بـ
قضـبان الزمن ) إلى اإلنـكليـزية في زيادة توزيع

 الرواية في اخلارج ?
- ترجمـة روايتي إلى اللـغة اإلنكـليزية ذو
هـــدفــ األول : نــشــر الـــفــكــر الــلـــبــنــاني
لشريحة جديدة من القـراء غريبة عنا كليًا
بتقـاليـدها وعاداتـها وثانـيا : لتـعزيز دور
احلـضــارة الـعـربــيـة الـتي كــادت أن تـفـقـد
مـكـانـتـهـا في اخلـارج وهـاتـ اخلـطـوت

بطـريقة غـير مـباشـرة ستؤمـنان االنـتشار
بدون شك .

{ يالحظ أن نبـرة اليـأس سيـطرت عـلى أسلوب
ومضـمون روايتك فـهل يعـكس ذلك جرحًا دفـيناً

في حياتك أردتِ التنفيس عنه ?
- ليس بالضرورة أن يكون األمر على هذا
ـا  النـفس البشـرية تـتفاعل مع نوال إ ا
احلزن بـشدة ألنـها تـنطبـع وتترك أثـر فيه
على عكس حلظات الـفرح التي في الغالب
نـشـعــر أنـهـا قـصـيــرة . بـصـراحـة مـجـرى

ــا الـــيـــوم زادت نــســـبــة مـــنـــذ الــقـــد إ
انـتـشـارهـا ألنـنـا فـقـدنا الـقـيم والـضـوابط
األخالقيـة وهذا الـفلـتان أدى إلى انـتشاره
هذة الـظـاهرة نـاهـيك عن أنـنا في مـجـتمع
ذكــوري يـولـي الـرجـل حـقــوقــاً ويــشـرع له
هـفـواتـه حتت مـظـلـة ( هــيـدا رجل ال عـيب
ـســألــة شـائــكـة ومن الــضـرورة عــلـيه) فــا
تــشـريـع قـوانــ حــازمـة لــتــفـادي ســقـوط

ضحايا هذة الظاهرة .
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{ مـــاذا عن جتـــربـــتك في الـــعــمل الـــصـــحــافي
وتأثيرها على اجملال األدبي ?

- عـندمـا تـمـارس الـعمل الـصـحـفي تـخزن
ـعرفـة  وبالـتالي تـرتفع إلى الشـمولـية بـا
ــا لــغــة صــحــفــيــة عــمـــيــقــة الــثــقــافــة إ
أسلـوبـيتـها مـخـتلـفة تـمـامًا عن األسـلوب
األدبـي أو الـــــــروائي أو الـــــــشـــــــعــــــري أو
اخلــواطـــر و حــتى الــنــثـــر لــهــذا الــســبب
 تـعــلـمت من الــعـمل الــصـحـفـي تـوضـيب
الفـكـرة  وترتـيب مـقامـاتـها ثم تـشـريحـها
وتـعـلــمت من الـصـيـاغـة الــروائـيـة حتـلـيل
الـشـخـصـيـة والـغـوص في أعـمـاقهـا حـتى

األخير.
{ رواية ( سـجيـنة بـ قضـبان الزمـن ) أليست

مهيأة لتدون عملًا درامياً على الشاشة ?
- بــصـــراحــة الـــروايــة حــسـب مــا وصــفه
الـنـقـاد تـشــكل مـادة درامـيـة قـيـمـة  ألنـهـا
ـتفـشية تتـطرق إلى الـكثـير من الـقضـايا ا

ـكـنـنـا الـتـهاون ـا ال في مـجـتـمـاعـاتنـا إ
بــهـا  ألجل الــشـاشــة بل أنـتــظـر الــعـرض

ناسب الالئق بها . ا
واقف التي { لو عرضت على الشاشة ما هي ا

حتذفينها منها ?
وال مشهد ألنـها سلـسلة متـرابطة تؤرشف
 األحـداث وتــربـطـهــا بـبــعـضـهــا الـبـعض
ضمن تولـيفـة رائعة ومـتناغـمة وأي حذف

منها قد يحدث خلالً باخلط الدرامي .
ــاضـيـة حملـنـة { تــعـرض لـبـنـان خـالل الـفـتـرة ا
قــاســيــة بــفــعل األزمــة االقــتــصــاديــة الــطــاحــنـة
الي كيف تعاملتي مع تلك احملنة  من والفساد ا

خالل كتاباتك األدبية والصحفية ?
- بـصراحـة شـديدة الـلـبـناني يـشـبه طـائر
الــفــيــنـيـق فـهــو قــادر عــلى نــفض الــدمـار
والنهوض من جـديد والتغـلب على مآسيه
. أنا بالـنهاية مـواطنة لبـنانيـة تتفاعل مع
ـــا آلت إلـــيه قـــضـــايـــا وطـــنـــهــا وحتـــزن 
األوضـــاع لـــهـــذا الــســـبب كـــنت دومـــا في
 كتـاباتي أبـحث عن باب األمل بـالرغم من
شدة الـصعـاب ألني مؤمـنة بـقيامـة الوطن

مهما اشتدت عليه الرياح .
{ مع تزايـد تأثـير وسـائل التـواصل االجتـماعي

ما مدى تأثير ذلك على الكتاب ?
سؤال مهم جـدًا فالـقراءة اليـوم تمـر بأزمة
شــديـدة احلــسـاســيـة كــمــا أن الـســوشـيل
ميـديـا أثبـتت بـأن ذاكرتـها ضـعـيفـة جداغ
وآنـــيـــة وأنه ال بـــديل عن الـــكــتـــاب لـــهــذا

السبب نالحظ في اآلونة األخيرة هنالك
عودة جذرية للكتاب فهو الوحيد القادر
ـعـلـومـة واحلفـاظ عـلـيـها عـلى أرشـفة ا
وهــذة الـعــودة بــدت واضـحــة من خالل
معارض الكتاب واإلنتاجات اإلبداعية.
{ كــيف اسـتــطــعتِ الــتــوفـيق مــا بــ عــمـلك

األدبي والصحفي وب التزاماتك العائلية?
الكـاتب بأي مـجال يـنتـظر والدة الـفكرة
ـداومة ـا ا كـما تـنـتـظر األم جـنـيـنهـا إ
عـــلى الــكـــتــابـــة جتــعل مـــنه حـــرفــيــاً 
بصراحة أنـا أقمت توازنًا مـا ب فكري
ومـــهــام عـــائــلــتـي وكــنت دومًـــا أســمح
لـفـكــري بـالـشـرود فـي أوقـاتي اخلـاصـة
حيث تـتجـلى بنفـسي ملـكة الـكتـابة أما
في الــصـحــافـة فـكــنت مــنـظـمــة القـصى

احلدود .
{ بـالـنهـايـة وبـعـد جنـاح روايـة (سـجـيـنـة ب

قضبان الزمن ) ما هي أعمالك القادمة ?
- أمــامي جــدول من األعــمــال واألفــكــار
منها إصـدارات جديدة عـلى النار مثل (

خربشات امرأة /  خواطر )
رواية ( في حضرة القدر )

رواية ( الرقص في معبد الشيطان)
إضافة مجموعة روايات  (زينة)

 LIVRES DE POCHE ?خـــــاصــــة
لــلــمــراهــقـــ وهي كــنــايــة عن قــصص
رومـانـسـيـة و قـضـايـا إنـسـانـيـة تـعـالج

مشاكل جيل اليوم .
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أزهار علي.. والبحث عن الذات

ــأســاة) حــيث دمــجت وحــدات الــزمن في ا
هذه االسـطـر وراحت تـتـصـاعـد مع احلدث
ـاضيـة من حرمان لتـرسم معانـاة سنـينـها ا
وقـمع مـتـكـرر والتـقـبع الـكـاتـبـة في مـأسـاة
ـا تـخـرج الى مـعـانـاة الـناس اي الـذات ا
ـــوضــوعي حــيث تــخــرج مـن الــذاتي الى ا
ـوت اليسـتـثـني صـغـيـرا أوكـبـيـرا وحرب ا
العام الواحد والتـسع في اشارة الى غزو
الكويت وخـسائر الـعراق فيهـا الالمحدودة
ـــقـــابـــر ومن ثـم انـــتـــفـــاضـــة اجلــــنـــوب وا
ــوت يـتــجـول عــاريـا) اجلـمــاعــيـة حــيث (ا
واحلـصـار االقـتـصـادي الـلـع ثـم اردفـتـها
بــقـصــة (مــصــابـيح) الــتي حــمــلت عــنـوان
ثـابة خـطة الـطريق في اجملمـوعة وكـانت 
سـرد احــداث الــقـصـص االخـرى كــون هـذه
: حـكـايـة تـشـكـلت الـقـصـة حـمـلت حـكــايـتـ
داخل ذات الكاتـبة نـفسهـا واالخرى حـكاية
ـالمح تـــعـــكس دواخل المح فـــا حتـــديـــد ا
االنسـان ولـعبت الـكـاتبـة لعـبـتهـا الـزمنـية
آسي فابـتـلـعت مـسافـات زمـنـيـة مغـمـسـة 
كثيرة لتصل الى احداث سقوط الصنم وما
عقـبهـا من القـتل على الـهويـة ودخول شذاذ
ـتــعـجـرفـة والـظـالمـيـة كـمـا في احلـركـات ا
داعش وسـخـريــة الـكـاتـبــة ازهـار من فـتـوى
ـــرحـــاض ـــرحـــاض الـــشــــرقي وحتـــر ا ا
الغـربي كـمـا في الـنص الـتـالي: (واخـرجته
مـقــعــد مـرحــاض غــربي حــمـلــته بــ يـدي
ـــرحــاض بـــحـــرص ثـــبـــته اخـــيـــرا فـــوق ا
الـشـرقي كـان عـلـيّ ان اتـغـوط بـصـوت عـال
وبقـوة فـوق الـغـربي والشـرقي مـعـا وهـكذا

الـــكــــاتـــبــــة ازهـــار عــــلي عـــاشـت حـــيـــاة
اسـتـثنـائـيـة في تـقـلـبـاتـهـا وحـبـاها الـله
موهبة الكتابة حيث كانت الكتابة عندها
تـنـفس الـنفـسي واالجـتـماعي والـفـكري ا
الـذي مـارست فـيه فــعـالـيـة نـشـاط الـوعي
وما حتمله من تطلـعات نحو افق معرفي
بات يـتـنـامى من خالل اسـتـمـراريـتـها في
الفـعل الثـقافي ومنـه فعل الـسرد والقص
وامامي مجـموعـتهـا القصـصيـة الصادرة
حــديــثــا (مــصـــابــيح) عن االحتــاد الــعــام
لالدبــاء والـــكــتــاب في الـــعــراق وضــمت
( (13قصة قصيرة حيث انغمرت الكاتبة
فـيـهـا بــلـعـبـة الــزمن كـونه عـمــلـيـة تـقـدم
األحـداث بـشــكلٍ مـسـتـمــر وإلى أجل غـيـر
ـاضي مـروراً باحلـاضر مسـمى بدءً من ا
ـســتـقـبـل وهي عـمـلــيـة الرجـعـة وحـتى ا
ــا يــكــون فــيـــهــا مــتــعـــذر إلــغــاؤهـــا. ر
مـصـطلـح الزمـن األعصـى عـلى الـتعـريف
فالـزمن أمـر نـحسّ به أونـقـيـسه أونـقوم
بتـخمـيـنه وهو يـختـلف بـاختالف وجـهة

ـكــنـنـا الـنــظـر الــتي نـنــظـر بــهـا بــحـيـث 
احلديـث عن زمن نـفـسي أوزمن فـيـزيائي
أوزمن تـخـيـلي وحـتى نـكـون مع مـسارات
الـكـاتـبـة ازهـار علـي نـلـجأ الـى مـعـاجلات
ـفــكـر كــانط حـيث يــسـتــنج بــأن الـزمـان ا
خارج الذات النه ليس مـوضوعا متـحققا
اي يضع له وجودا مـوضوعيـا لكنه شرط
قبـلي لـفهـم الظـواهـر فاالحـداث التـفهم اال
من خالل زمنـها ويـقـول الدكـتورعـادل بدر
كـاتـب مـصــري: (عـنــصــر الـزمـن يـدخل في
آلـيــات الـبــنــاء اخلـاصــة بـأجــنـاس األدب
كان النه عنصر فاألدب فن الزمان وليس ا
جـوهري وأسـاسي فـي فن الـقـول ويرتـبط
الحظ أن احلـاضـر ارتـبـاطـاً وثـيــقـاً به..وا
ـسـتـقبل اضي وا هونـقـطـة الصـفـر بـ ا
والــزمن الــداخــلي لــلــنص األدبي هــوزمن
سرد األحـداث وهو الـفـاصل ب احلـاضر
ـســتــقـبل) وبــهــذا البـد من اظــهـار دور وا
اخملـيــلـة يــرى كـانط: (ان اخملــيـلــة تـمــتـاز
ـا أن : أوال هي حــســيــة طــا بــخــاصــيــتــ

الـصـور الـتي تـمـدنـا بـهـا قـائمـة دائـمـاً في
ـكـان وثـانـيـاً تـلقـائـيـة إبـداعـية الـزمان وا
ـا تسـتـطيع مـطـابقـة أوليـة لـلمـقوالت) طا
وهنا بـقيت الكـاتبـة ازهار علي في حـلقات
زمنية متداخلة بـاحثة عن احلقيقة وكأني
وضوعي بها تتـساءل دوما عن وجـودها ا
كذات حتـاول اكـتشـاف احمليـط من حولـها
(وألن اخمليلة عمالً باطـنياً فال بد أن تتخذ
صــورة احلس الــبــاطن نــفـسـه أي صـورة
ــكـان وال بــد من وجــود حـدس الـزمــان وا
الـــزمـــان كي تـــتـــمـــكن من أن تـــرسـم أطــر
تـنـدمج فــيـهـا الــظـواهـر) فـكــانط ال يـكـون
اخلـيـال عـنـده مـنـاقـض لـلـواقع والـكـاتـبـة
حتـاول ان تـكـون هكـذا...ونـالحظ ان بـنـية
ستقبل اضي الثابتة واحلاضر اآلني وا ا
ـفـتـوح تـتـحرك فـي االجتـاه نـفسـه ألنـها ا
مـدمــجـة في لــغـة الــكـاتــبـة وفي أفــكـارهـا

وسلوكها.
q³Žœ WB

ففي قصـة دعبل جـاء النص الـتالي: (حدث
ذلك منـذ سـنـوات بعـيـدة ضـائعـة سـنوات
مـضت وقـد ألبـست بـراءة طـفـولـتـنـا سواد
مــصــائــبـــهــا الــفــاحم ورغـم ذلك فــمــازلت
وحـتى مــرور ثالثـة عـقــود من الـزمن اقف
عالـقـا امامـهـا أمـام كرات زجـاجـية مـلـونة
تتوهج مـبتهـجة بضـوء الشمس تـضربها
اصـابع صـبي كــان الـشـاهـد الــوحـيـد عـلى
حكاية تـتغير ألـوانها وتتـلوى كلمـا قلبها
ب اصابعه دعبالت صغيرات مثل ايامي
الـــتي غـــابت فـي بـــراءة لم تـــســـتـــثـــنـــهــا

كـــان عـــلي ان الــــطخ احلـــكـــايـــة االخـــيـــرة
باخلراء ألستـطيع نسـيانهـا...) فكان ديدن
الكاتـبة الرفض والـثورة ومحاولـة البحث
عن اشــراقــة امل رغم انــهــا عــاشت حــيـاة

قاسية فكل شيء ليس لـها حتى رغباتها
(واخـيـرا تنـسـحب مـن حتتـه تـتكـور حتت
غطـاء اليـجـمـعهـمـا مـعا في مـحـاولـة هرب
يـــائـــســـة) اي حـــتى احلـــالـــة اجلـــســـديــة
اجلنسية هي اسقاط واجب
جتــاه زوج قــد اليــكــون هـو
ـرجـو في تـكـافيء الـفـرص ا
احلــيــاتــيــة فـ(كل مــرة كــان
جسـدهـا يذبـل متـمـردا على
رغــبــتـه) وهــنــا يـــتــصــاعــد
تـــوهـج الـــرفض داخــــلـــهـــا
ــــاضي راســــمـــــة لــــوحـــــة ا
ــــأســـــاة لــــتــــوصـــــله الى ا
ـــســـتــقـــبل في تــطـــلـــعــات ا
حــــــــاضـــــــــر بــــــــائـس هــــــــو
االخــر..(كــانت يــدهــا تــثــيــر
قـشـعـريـرة الـلذة فـي بـدنـها
وهي تــتــحــسس ســخــونــته
الـــدافـــقـــة وتــــتـــرامى عـــلى
ـدفــونـة اصـقــاع خـرائــطه ا
بـــيــــنـــمـــا ألـم جـــارح يـــخـــز
براءتها) فهي تعيش اسيرة
الـزمـن والـقــمع االجــتــمـاعي
عــبـــر بــروكــتـــوالت تــواضع
عـــلـــيـــهــــا اجملـــتـــمع خـــارج
مـعـطـيـات احلب والـعـاطـفـة
حيث تردد الـكاتبـة في قصة
(الـــشــــتـــاء الــــعــــتـــيق): (أن
مالمـــحي أنــا نـــفــسـي بــكل
نحسي قد تكون مثل مالمح

امي) ورغم هـــذا فـــان الــكـــاتــبـــة ازهــار
هـادنـة والـرضـوخ لـتـعـلن (أنا تـرفض ا
عـلى رقــعـة الــشـطـرجن) (وفـي جـنـوحي
لتجنب اخلسـارة طورت لعبـتي بطريقة
مارستها اعلن الرقعة أتهمت باجلنون 
ـــرآة واشـــطـــر نـــفـــسي عـــدوين امـــام ا
...) (والـنـهـايـة مـوت ونـصر مـتحـاربـ
وها قد غدوت في قـمة السـعادة) وهكذا
يــبــقى االنــســان يــبــحث عن الــســعــادة
ويتحرّى طُرقها وكيفيّة حتقيقها ويبذُل
كلّ وسـعه في ذلك سـاعـيـاً بـكلّ مـا لـديه
من عـقلٍ وفـكـرٍ ومـادّة إليـجـادهـا لـكـنّـهـا
تَـبقى سـرّاً لم يـدرك مـاهـيّـته إلّـا الـقـليل;
فـهي شُـعــور داخـليّ يَـشــعـرُ به اإلنـسـان
لــيــمــنـــحه راحــة الــنــفـس والــضــمــيــر
وانـشــراح الـصــدر وطـمــأنـيــنـة الــقـلب
وتــــبــــقـى الــــكــــاتــــبــــة ازهــــار عــــلي في
شقة عن مجموعتها (مصابيح) تبحث 
احلقيـقة وماهـية احلـياة وما الـسعادة
اال حــالـة نــســبــيـة تــتــكــور في حلــظـات
امــتالك الــذات وتــوجـــيــهــهــا في طــريق
مرجو بقـيت الكاتـبة تبحث عـنها طوال
رحــلـــتــهــا الـــســرديــة مـن خالل قــصص
اجملــمـوعــة بــلــغــة شـعــريــة ذات ايــقـاع

نفسي...
∫g U¼

ـ مـجـمـوعـة (مـصــابـيح) لـلـكـاتـبـة ازهـار
عـــلي/ اصـــدار االحتـــاد الـــعــام لـالدبــاء
والـكــتـاب في الــعـراق ـ بـغــداد الـطــبـعـة

االولى 2020م
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الروائية زينة
جرادي مع
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ـهداة إلى أو كـمـا يـقـول في قـصـيـدته ا
الـدكتـورة جناح الـعطـار وزيرة الـثقـافة
الـــســوريــة الـــســابـــقــة وهي بـــعــنــوان

أسيدتي جناح :
ـرء مــهـمــا أخـطـأتـه / يـدُ األيـام يــظلّ ا

صيبُ طوع يد ا
ـشـهـور من قـصـيـدته أو بـيت الـشـعـر ا

اإلستذكارية للشاعرالرصافي  :1959
ذئـب تــــرصّــــدني وفــــوق نــــيــــوبه / دمُ

إخوتي وأحبتي وصحابي
وت يدرك هـكذا هي احلكـمة األبديـة "فا
كـلّ ذي رمقٍ" وهــو مـــا ورد في الـــقــرآن
الــكـر حــيث تـقــول سـورة الــرحـمن –
اآليـتـان  26و  " 27كـلّ من عـلـيـهـا فـان.
ويبقى وجه ربّك ذو اجلالل واإلكرام". 

‰ÒË_« wŽu «Ë ¢s “ uÐ√¢

     بُـعيد ثورة  14تـمّوز / يوليو 1958
وفـي بدايـات تـكّـون وعـيي األول بـحـكم
إنـتـمـاء الـعـائـلـة الـيـسـاري وفي غُـمرة
اإلبـتـهـاج بـالـتـغـيـيـر إلـتـقيـت بصـاحب
احلــكــيم الــذي كــان يُــكــنّى بــأبــو زمن
وذلـك بـعــد اإلعالن عن تــأســيس جلــنـة
حتــضـيــريــة إلحتـاد الــطـلــبـة الــعـراقي
الـعام وكان هو على رأسـها حيث أُعيد
إلـى الــدراســـة بـــعـــد أن فُـــصل مـــنـــهــا
خلـــمــســة أعـــوام ( طــالــبـــاً في الــصف
ـسائـي). واختارت ـتوسط  –ا الـثالث ا
الــلــجـنــة مـقــرّا عــلـنــيـا لــهــا في إحـدى
ـوظـفـ ب ـقـاهي في شـارع نـادي ا ا

مـتـوسطـة اخلـورنق وإعداديـة الـنجف.
وبـعـد اإلنـتـخـابـات الـتي كـانـت حـامـية
الـــوطـــيـس أصـــبح احلـــكـــيم رئـــيـــســـاً
ـؤتـمر الـعام األول لـإلحتاد ومـثّله في ا
ؤتـمر الـتـأسيـسي الـذي انعـقد ( بـعـد ا
فـي سـاحــة الــســبـاع في  14نــيــسـان /
إبريل  .(1948وتغير إسم اإلحتاد إلى "
إحتــاد الـطـلـبــة الـعـام في اجلــمـهـوريـة

العراقية". 
كـــان احلـــكـــيم (أبـــو زمن) عـــضـــواً في
الـوقت نفسه فـي مكتب الـلجنـة احمللية
لـلحـزب الـشيـوعي التي يـقودهـا محـمد
حـسن مـبارك  وفي نـهـاية الـعام 1959
ومــطـلع الـعـام  1960أصــبح سـكـرتـيـراً
لـلجنة احمللية وعضواً في جلنة منطقة

الفرات األوسط . 
    في فـتـرة اخلـمـسـينـيـات كـان يـتردّد
ــســؤولـ عــلى بــيــتــنــا هــو وبــعض ا
ـــهـــمــات احلـــزبـــيـــ إلداء عـــدد مـن  ا
احلـزبية حيث كان  مشـرفاً على اللجنة
الـطالبـيـة الـتي ضـمّت مـحـمـد موسى (
مــســـؤوالً) ورحــيم احلــبّــوبي وشــوقي
شعبان وعبد الزهرة احللو وكان معهم
قـبل ذلك عـبـد الرضـا فيّـاض الـذي حكم
راقـبة دّة عـام وعام آخـر حتت ا عـلـيه 
إثــر إنــتـفــاضـة الــعـام  1956انــتــصـاراً
لـلشـقيـقة مـصر وضـد العـدوان الثالثي

اإلنكلو- فرنسي اإلسرائيلي.
     وعـــاش شــيـــوعـــيــو الـــنــجـف بــكل
جـــوارحـــهم  حـــالـــة إنـــشـــقـــاق ( رايــة
حيث انـشطر الـشغّـيلـة)بكل تـفاصيـلهـا
( القاعدة احلزب الشيوعي إلى جناح
و رايــة الـــشــغــيــلــة) وقـــد تــوالى عــلى
مـسـؤولـية الـلـجـنـة احمللـيـة الـتي تضمّ
الــــنـــجـف وكـــربـالء حـــمــــزة ســـلــــمـــان
اجلــبـوريــالــذي اسـتــشـهــد عـام ?1963
وكـــان قـــد اعـــتُـــقل إلتـــهـــامه بـــأحــداث
ـوصل إثر حـركة الـعقيـد عبـد الوهّاب ا
الـشـوّاف (آذار / مـارس  ?(1959وأُعـدم
بــعــد إنـقالب  8شــبـاط / فــبـرايــر. وقـد
اسـتلم مـسؤوليـة اللـجنة احملـليـة بعده
صـالح احلـيدري وهـو من عـائـلة كـردية
مـــعــروفــة وشـــقــيق الـــشــهــيـــد جــمــال
احلـيـدريالـذي استـشهـد حتت التـعذيب
فـي تـمـوز/ يـولـيو  ?1963وكـان حـس
ســلــطـان مـن الـذين تــولــوا مـســؤولــيـة
الـلــجـنـة احملـلـيـة ألكـثـر من مـرة وبـعـد
حتـقق وحدة احلزب لم يستطع سلطان
ـفاجئ خـصوصاً إسـتيـعاب الـتغيـير ا
مـا كـان من خـصـومة وعـداء واتـهـامات
ــتـصــارعـ وتــراشق بـ الــفـريــقـ ا
الـتـي حتـولت بـ لـيـلـة وضـحـاهـا إلى
مـــودة ورفــقــة وتـــضــامن ومــبـــدئــيــةٍ 
ــسـؤولــيــة وسـلّم قــيـادة فــاعـتــذر عن ا
الــلـجـنـة احملــلـيـة إلى صــاحب احلـكـيم
ـواً لــفـتـرة مــؤقـتـة شــهـدت إزدهـاراً و

واتساعاً للحركة الشيوعية .
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أخــذنــا نــســمّي صــاحب احلــكـيـم "أبـو
بـشـائر" بـعد والدة إبـنته الـبكـر بشـائر(
ــهـنــدسـة حــالــيـاً ) وبــعـد زواجه من ا
الــشـيـوعـيــة فـهـيــمـة عـمـران الــدجـيـلي
ـــرأة والـــتي الـــعــــضـــوة في رابـــطــــة ا
اعـتـقلت في الـعام  1963وكـان إسم أبو
بـشـائـر يتـغـيّـر باسـتـمـرار إالّ للـخـاصّة
ــقـربــ فــحـ عــمل في واألصــدقــاء ا
مـنـطـقـة بـغـداد كـان إسـمه "أبـو مـحـمد"
وفـي ســوريــا أطــلق عـــلى نــفــسه "أبــو
سـعدون" وح إلتقيته في طهران وأنا
عـائـد من مجـزرة بـشتـاشـان أبلـغني أن
إسـمه "أبـوهـادي" وهكـذا وعـلى الرغم
من أنـه عـمل فـي قـطــاعــات تـنــظــيـمــيـة
مــخـتــلـفــة فــتـارة مــسـؤوالً لــلـمــثـقــفـ
وأخـرى مـسؤوالً عن مـحـليّـة الـكاظـمـية
ومــنـظــمـاتٍ أخــرى ظـلّــيـتــابع أوضـاع
الـطـلبـة وحركـتـهم وكانـوا أحـدمشـاغله
أيــضـــاً  إالّ أنه بــقي عــلى هــذه احلــال

لــسـنــوات غـيــر قـلــيـلــة والسـيّــمـا بــعـد
خــروجـه من الــســجن وانــتــقــالــنــا إلى
بـــغـــداد وحـــاول اإلتـــصـــال بــعـــدد من
الـطــلـبـة الـذين يـعـرفـهم في اجلـامـعـات
وخـصوصـاً بعـد اإلنشـقاق الـذي حصل
فـي احلــزب الــعــام  ? 1967فـــانــتــدبــته
إدارة احلــزب لــلــمــشــاركــة في تــعــزيــز
الـتـنـظـيـمـات الـطالبـيـة واإلشـراف على
هم الـذي كان في غالبيته هـذا القطاع ا
ركزية الـساحقة مع مـجموعة القـيادة ا
بـإدارة عـزيـز احلـاج وهـكـذا سـاهم مع
كـوكبة المـعة إلعادة بـناء إحتاد الـطلبة

والتنظيمات احلزبية. 
     وحـتى خالل فـتـرة إدارته لـلتـنـظيم
فـي دمــشق طــلب مــنّي اإلشــراف عــلى
عـقـد كـونـفـرنس طالّبي إلخـتـيـار قـيادة
جلـمعـية الـطلبـة العـراقيـ في سوريا
وذلك بـحـكم جتـربـتي الطـويـلـة في هذا
ـيـدان. وقـد اصـطـحـبت مـعي الـشـاعر ا
ســـعــدي يــوسف الـــذي خــاطب اجلــمع
ــهـنـيـة الــطالّبي إنـطالقــاً من جتـاربه ا
والــفـكـريـة واخــتـارت اجلـمــعـيـة قـيس

حسن الصرّاف رئيساً لها. 
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إثـر إنـتـفاضـة الـعام  1956كـان احلـكيم
قـد اعتـقل عدّة مرات في اخلـمسيـنيات
ــدّة عــام حــيث لــكــنه سُــجـن ألول مـرّة 
اعتقل في بغداد وبعد احلكم عليه نقل
إلـى سـجن بـعـقــوبـة والـتـقى ألول مـرّة
بـالرفيق عزيز محمد في السجن والذي
سـيـصـبح أمـيـنـاً عـامـاً فـي الـعام 1964
ويـسـتمـر في مـوقعه ل  29عـاماً وح
أُطــلـق ســراحه نُــسّب لــلــعــمل لــقــيــادة
مـنـظمـة الشـامـية ومـنـها إلى احلـلّة (لم
يـستمرفـيها) وعاد لـقيادة محـليتها في
الـعام  ? 1962حـيث اعتقل فـيها وحكم
ــدّة سـنــتــ تــنـقّـل خاللــهـا في عــلــيه 
ســجــون عـــديــدة مــنــهــا ســجن بــغــداد
ــركــزي وســجن احلــلّــةوســجن نــقـرة ا
الـسـلـمـان وسـجن الـرمـادي حيـث شكّل
جلــنـة لــقـيــادة الـســجن ضــمّت يـوسف

حمدان وكمال شاكر وزهير الدجيلي.
 وبـعـد لـقـاءات مـسـتمـرة أغـلـبـهـا عـامة
وبـعضها خاصة إلـتقيته آخر مرّة  قبل
إنـتـقـاله إلى قيـادة مـحـليّـة احلـلّة وذلك
خالل زيــارة سـريـعــة لـشـقـيــقه سـلـمـان
احلــكــيم وبــعــدهـا انــقــطــعت أخــبـاره
بالنسبة لي بتردّي األوضاع السياسية
واجتـــــاه الــــــزعـــــيـم عـــــبــــــد الـــــكـــــر
قـاسملإلنـفراد باحلـكمواتـباعه أساليب
دكــتـاتــوريّـةوقــمـعـيّــة ثمّ إلــتـقـيــنـا في
ـعـتـقـل بـعد  8شـبـاط (فـبـرايـر) 1963 ا
لـتتـوطّد عالقتـنا وتـبدأ صداقـة حمـيمة

وت. بيننا لم يفرّقها سوى ا
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بـودّي أن أتوقف هنا للحديث عن عائلة
احلـكيم فـشقـيقـه األكبـر السـيّد سـلمان
مـن الـشــيـوعــيـ األوائل الــبـارزين في
الـنـجف  وقـد اعـتـقل عـدّة مـرّات ومـثـله
الـشـيخ وهـاب شعـبـان وهمـا من سـدنة
الــــروضــــة احلـــيــــدريـــة لـإلمـــام عــــلي
وكالهـما ناال قـسطاً وافـراً من التعذيب
ــرحـــلــة األولى والـــتــنـــكــيـل. وكــانـت ا
لـلـحركـة الـشـيوعـيـة النـجـفيـة قـد بدأت
إرهــاصـاتـهـا فـي مـطـلع األربـعــيـنـيـات
ويـدون كتاب الـصديق محـمد الشـبيبي
ـوسوم "الـرائـد علـي محـمد عن والـده ا
كابدة" الـشبيـبي - ذكريات الـتنويـر وا

محطات التأسيس األولى.
     أمــا شـقــيـقه الــثـاني فــهـو الــسـيّـد
نـــاجـي فـــقـــد ســـجن بـــعـــد  8شـــبـــاط/
فبراير ?1963وبـعد إطالق سراحه عمل
في جلــنـة مـحـلـيـة الــكـرخ لـغـايـة الـعـام
 1970وقــد اعـتُــقل في قـصــر الـنــهـايـة.
وأخته العلوية زهوريهي زوجة الرفيق
حـــسن عـــويـــنـــةالـــذي اســـتــشـــهـــد في
الـعـام ?1963وكــان حـيـنـهـا عـضـواً في
جلـنـة اإلرتـبـاط لـتـنـظـيـمات احلـزب مع
ــكـــاتب في األلـــويـــة (احملــافـــظـــات) وا
ركـزية إطـار"جلـنة الـتنـظـيم والرقـابـة ا
ووالـدته الـعـلـويـة زكـيّـة عـمـلت "(لـتـرم)
كــمـراسـلـة ألكــثـر من مـرّة بـتــكـلـيف من
احلــزب الـشـيــوعي. فـفي كـامـل مـرحـلـة
اخلــمـسـيــنـيــات كـانت تـزور الــسـجـون
عـتـقلـ من أبـنائـها الـعـراقيـة لـلقـاء ا
فــمـا أن يـخـرج واحـد حـتى يـدخل آخـر
وهــكـــذا. وكــانت والــدتـه وشــقــيــقــتــاه
رأة العراقـية بعد عـضوات في رابطـة ا

ثورة .1958
  أمـا والده فـعلى الرغم من كـونه يعمل
مـرشـداً  في حضـرة اإلمـام علي إال أنه
كــان مـتـعــاطـفـاً مع الــيـسـار مــثـله مـثل
الـعديد من سدنة الروضة احليدرية من
آل احلـكيم وآل الـرفيـعي وآل اخلرسان
وآل شـــعـــبـــان وغـــيــرهـم إضــافـــة إلى
عـوائل دينيـة معروفـة مثل آل الشـبيبي
وآل سـمـيـسم وآل اجلواهـري وآل بـحر
الــعـلـوم وآل الـدجـيـلي وآخـرين وحـ
اعــتـقـلـت زوجـة الـرفــيق مـحــمـد حـسن
مــبــارك في احلــلــة قــاد الــســيــد جـلــيل
احلـكـيم وفداً إلطالق سـراحهـا فإلـتقى
بـــالــســـيـــد مــحـــسن الـــرفــيـــعي مـــديــر
اإلســتــخـبــارات الــعـســكــريـة في وزارة
الـدفـاع وطلب مـنه التـدخل لدى الـزعيم
إلطـالق سراحها وجنح في مهمته وهو
. جدير مـا ترك أثراً طيباً لدى الـنجفي
بـالـذكـر أن منـزل الـسـيد جـلـيل احلـكيم

هــو الـذي  اسـتـضـاف أول كـونـفـرنس
لـلـحـزب بعـد الـثـورفي مـنطـقـة الـفرات
األوسـط حضره سالم عادل وهو ثاني
لـقاء بـ صاحب احلـكيم وسالم عادل

كما أخبرني .
      وعــلى ذكـر سـلــمـان احلـكــيم فـقـد
كـان صديقاً لوالدي عـزيز شعبان وقد
ــغـــريــات خالل فــتــرة رفـض جــمــيع ا
اجلـبـهـة وبشـهـامـة منـقـطـعة الـنـظـير
ــروءة عــالـيــة اسـتــضــاف صـاحب و
احلـكيم لعدّة أشهُـر ح تسلل األخير
إلـى بـــغـــداد في الـــعـــام  1983إلعـــادة
الـتـنظـيم وتلـك قصّـة دراميـة أخرى ال

قام. يتّسع اجملال لذكرها في هذا ا
 وكــان الـســيّــد سـلــمـان احلــكـيم بــعـد
الـعام  1958عـضواً في جلـنة مخـتصّة
بــالــوسط الـديــني مــؤلـفــة من الــشـيخ
بـــاقــرالـــفـــيــخـــراني والـــســيـــد نــوري
ــوسـوي وهـمــا خـطـيــبـان مـنــبـريّـان ا
والـســيـد أحـمـد احلـكـيم (جنل الـسـيـد
سـعـيد احلـكيم الـبصـراوي ) والشـاعر
عـــبــد احلــســ أبـــو شــبع الــذي كــان
عضواً في احلزب قبل ثورة  14تموز/
يــولـيـو  1958وإســمه احلــزبي "عـلي"
وتــتـبع هـذه الــلـجـنــة أكـثـر مـن خـلـيـة
وحـلقات أصـدقاء ومتـفرق يـتوزعون
عـلى خدم الروضـة احليدرية واحلوزة
ــنـابــر احلـســيـنــيـة الــديـنــيـة وقــرّاء ا
واكب وكـان  بعضهم من وأصـحاب ا
أنـصار السالم . وكانـت النجف تعرف
تــاريـخـهم أذكــر مـنـهم الـشــيخ حـبـيب
ســمـيـسـمـومــحـمـد مـصــطـفى احلـكـيم
(الـذي سبق له أن إلتقى بفهد) وحسن
احلـكـيم ( الـذي اسـتشـهـد عام ( 1979
وثالثــتـهم كـانــوا مـعـتـقـلــ مـعـنـا في
خـان الـهنـود والـشيخ مـجـيد زيـردهام
والـشـيخ عـبـد احلـلـيم كـاشـف الـغـطاء
والـشـيخ ابـراهـيم أبـو شـبع وعـدد من
مــــرشــــدي حـــضــــرة اإلمــــام عــــلي من
الـعوائل التي جرى ذكـرها وهي تابعة
ـثقّـف وكـان لـولبـهـا السـيد لـلـجنـة ا
ــلك "فــنـدق ســلــمـان احلــكــيــمـالــذي 
الــنـجف" فـي دورة الـصـحـن الـشـريف
ـستأجر من ـنه محل والدي ا وبـالقر
صـالح معلّة بعد أن انتقل من (السوق
الـكبير) لفتـرة قصيرة ثم عاد إليه في

العام  .1959
     وكــان بــجــوار الــفــنــدق أيــضــاً آل
ـــعــروف لـــبــيع ســـنــجـــر ومــحـــلّــهم ا
مـــاكــيـــنـــات اخلــيـــاطــة ومـــصـــطــفى
لقّب "أبو الزوالي  –محل األطـرقجي ا
لـبيع السجاد" ويقترب منه دكّان سهل
ـبـالِغ فـي يـسـاريـته) وهـو اخلــيّـاط ( ا
والد جواد الطالب الذي كان  معنا في
احلـــزب الــشـــيــوعـي وهــو خـــال عــلي
نـــاجـي بـــر وبـــ هـــذا الـــوسط كـــان
الـسيّد خلف احلبوبي وتـعليقاته على
لــقـاء عـفــوي يـجـمـع من يـريـد اإلطالع
عــــلى جـــريــــدة " إحتـــاد الــــشـــعب" أو
تـصفّح بعض اجمللّات السوفيتية مثل
ــدار وصــحف مــثل أنــبــاء مــوســكـو ا
ومـنــشـورات وكـالـة نـوفـوسـتي. وكـان
يـشير بإصـبعه إلى اخلط األحمر لكن
هـذه الـلـقـاءات الـتي اسـتـمـرّت ألشـهـر
ســرعـــان مــا انــقــطــعـت بــعــد تــدهــور

العالقات السياسية. 
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   يـــرجـع بـــنـــاء "خـــان الــــهـــنـــود" في
الـنجف إلى القـرن التاسع عـشر حيث
قــامت مـجـمـوعــة تـنـتـمـي إلى "طـائـفـة
الـبـهـرة" بـبـنائـه إلستـضـافـة الـقـادم

لـزيـارة مـرقـد اإلمـام عـلي والـتـبرك به.
والـبهرة  طائفـة إسماعيلـية نسبةً إلى
إسـمـاعـيل إبـن اإلمـام جـعـفـر الـصادق
ذهب اجلـعـفري" الـذي يـنـسب إليـه "ا
وتـــعــود أصـــولــهـــا إلى أيـــام الــدولــة
الــفــاطـمــيــة حــيث يـوجــد لــهــا بـعض
ــــــــزارات مــــــــثـل ضــــــــريـح "حــــــــا ا
دفون احلـضارات" الداعـية الفـاطمي ا
في مـــنــطــقــة حــراز ( غــربي صــنــعــاء
عـاصمـة اليـمن) ومسـجد احلـاكم بأمر
الـله في القـاهرة. ويـبلغ نـفوس طـائفة
البهرةفي العالم نحو مليون شخص. 
     إنـــعــقـــدت صـــداقــتي مـع صــاحب
احلـكـيم في موقف خـان الـهنـود الذي
كـــان مــركــز الــشـــرطــة الــرئـــيــسي في
فـارقات  حيث الـنجف وتـلك إحدى ا
ـكـان وكان كـان قـد سـبـقـنـا إلى ذلـك ا
ـعتـقلـ الذين ـسـؤول احلزبي عن ا ا
بـــدأوا يـــتــوافـــدون بـــالـــعــشـــرات بل
ـئـات إلى خـان الـهـنـود ومـنـهـا يتم بـا
تـرحـيلـهم وبـعد اسـتـدعائه لـلـتحـقيق
في احلـلّة نصّب مسـؤول إثن ففي
حــالـة غــيـاب أحــدهـمــا أو إسـتــدعـائه
لـلتحقيق يتولّى الثاني ( الظل) محلّه
وفـي حـالــة وجــودهــمــا يـتـم الـتــوافق
ـسـؤولـية بـيـنـهـما ويـقـوم أحـدهـما 
الـعالقة بـاإلدارة األول جواد الـرفيعي
مـدرّس الـلـغة الـعـربيـة والـثـاني حسن
اخلـــــرســـــان مـن ســـــدنـــــة الـــــروضــــة
احلـيـدريـة وكالهـمـا من عائـلـة ديـنـية

معروفة ومن حضرة اإلمام علي. 
ــعـتـقل      حــ تـكــدسـنـا في بــهـو ا
طــلب هـو إرسـال الــطالب إلى الـغـرفـة
الـتي يـعـيش فـيهـا وهي ال تـسع ألكـثر
من  30إلى  40شــخـصـاً ولــكن عـددنـا
أصــبح  88مــعــتــقـالً وأحــيــانــاً يــأخـذ
بــالــنــقــصـان إلى  15أو  20وأحــيــانــاً
يــعـود إلى سـابق عــهـده. وعـلى الـرغم
من وجـود معتقل عادي معنا إالّ أن
احلـكـيم كـان يحـظى بـإحـترام  وهـيـبة
كـــبــيــرين ســواءً مـن جــانــبــهم أو من
جـــــانـب اإلدارة وحـــــاول أن يـــــقـــــوّي
مـعـنويـاتنـا وأن يرشـدنـا وأن ينـبهـنا
إذ كــان غـالــبــيـتــنـا يُــعـتــقل ألول مـرة
فــضالً عن صِــغَــرِ ســنّــنــا حـيـث كـانت
تـــتــراوح أعــمــارنــا بــ سن 17 – 16
سنة  باستثناء الصديق العزيز كاظم
عــوفي الــبــديــري الــذي لــعب دوراً في
تـــــلــــطــــيـف األجــــواء من الـــــرسم إلى
ـطـارحـات الـشـعـرية إلـى أن اختصّ ا
بــحالقــة شــعــر رؤوســنـا الــتي طــالت
وامـتألت بـالقـمل حـتى أنه أصبح من
أمـــهــر احلـالقــيـــ في الـــعــراق بـــعــد
ــعـتــقل وإنـتــسـابه إلى خــروجه من ا
كــلــيّـة الــتــجـارة (الحــقــاً) حـيـث عـمل
مــــســـاءً في صــــالـــون تـــوكــــالـــون في

الكرادة.
عـتـقـلـ أذكر       ومن بـ الـطـلـبـة ا
كـوثـر الـواعظ وطـارق شكـر (الـصراف
)وجـبار رضـا عبد نـنة ( الـعلي) وعلي
اخلـرسان وكـاظم شكر وفـاضل جريو
إضافة إلى عبد الله الشمرتي  وحسن
رجـيب ورحيم كاطع الغزالي وآخرين.

وقـد اعتُقلنا في يومٍ واحد ( 10شباط/
فـبراير) باسـتثناء عـلي اخلرسان الذي
اعـتُـقل قبل  8شـبـاط/ فبـرايـر لتـوزيعه
مـنـشـورات تـدعو لـلـسـلم في كـردسـتان
ـقـاهي الـشـعـبـيـة بـنـاءً عـلى في أحــد ا
قـرار احلزب فتم اعتقاله كما أن كاظم
عـوفي كان قد اعـتقل قبـلنا وقـد اعتقل
مـعنـا بعض أساتـذتنـا منهم داوود مالّ
ســلـمـان وجــوادالـرفـيــعي إضـافـة إلى
الـعـشـرات من الـوجـوه الـنـجـفـيـة الـتي

يعرف بعضها البعض. 
وقــد حــرص احلــكـيـم عـلـى جتـنــيــبــنـا
ـواقف الـتي غـالـبـاً مـا حتصل بـعض ا
ـعـتــقالت والـســجـون حــيث تـتم فـي ا
بــعض الـتـحـرشـات واإلعـتـداءات وذلك
بــوضع ضـوابط لــلـنــوم واإلسـتــيـقـاظ
ــعــتــقل كــان يــكــتظ خــصــوصـــاً وأن ا
ـعـتـقـلـ وبـعـضـهم من بـالـعــديـد من ا
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 بـعد شهر ونيّفإقتيد احلكيم إلى مركز
حتـقيق في احللّة بنـاءً على اعترافات
و تـعــذيـبه في مـقـر احلـرس الـقـومي
عـلى يد عبد الـوهّاب كر الذي أصبح
لـه شـأن كبـيـر بـعـد إنـقالب  17تـمـوز /
يـوليو  1968ولـكنه قتل بـحادث سيارة
غـامض وكاد احلكيم ( أبو بشائر)  أن
يـــلـــفظ أنــفـــاسه مـن جــرّاء الـــتـــعــذيب
الــوحــشي إالّ أنّ اســتــشـهــاد "شــهــيـد
خــوجـة نـعــمـة " قـبـلـه وهـو من أهـالي
عـروفـ  دفع اجلنـاةإلى عدم احلـلّـة ا
اإلســـــتــــمــــرار فـي تــــعــــذيـــــبه. وكي ال
ـسـؤولـيـة  فـقـد أرسل مع يـتـحـمـلـوا ا
مـجمـوعة من الـرفاق إلى مـديرية األمن
الــعـامــة في بــغـداد ومــنــهـا إلى قــصـر
ـأمـون الــنـهـايـة ثم إلى مــركـز شـرطـة ا
كـمــا أشـرت في مـطـالـعـة لي بـعـنـوان "
مــقــهى ورواد ومــديــنــة" وهـي ســرديـة

استذكارية عن النجف.
      وقــــــــد أورد احلـــــــكــــــــيم بــــــــعض
تـفاصيلـتلك الرحلة اجملـهولة في كتاب
ــوســوم " الــنـجف –الــوجه مــذكــراته ا
اآلخـر: محـاولة اسـتذكار"  ?2011حيث
إلـتــقـاهم مـحـسن الـشـيخ راضـيـرئـيس
سؤول الـهيـئة التـحقـيقيـة اخلاصـة وا
عن قـــصــر الــنــهــايــةوهم مــعــصــوبــوا
الـعين فـأمر بنقلـهم إلى مركز شرطة
ـأمـون وذهب الحـقـاً لـتـفـقـد أحـوالـهم ا
وهـو ما يـذكره الـشيخ راضي أيـضاًفي
- ج -1من ذروة كـــتــابـه" كــنت بـــعــثـــيــاً
الـنـضال إلى دنـو الـقطـيـعة" .2021وقـد
سـبق لـلـحكـيم أن أكـدّ ذلك وأن الـشيخ
راضـي طـلب مـن آمـر احلــرس الــقـومي
ـأمونتحـس معامـلتهم ; وهو ما في ا
ســـمـــعه من مـــهـــدي الـــشـــرقي أيـــضــاً
القيادي البعثي ح نقله إلى النجف.
     وقـد اعـتـذر مـحـسن الـشـيخ راضي
بـشجـاعة لـلشـعب العـراقي فيـما سـبّبه
لـه خالل تلك الـفتـرة الـسوداء وهـو ما
أكـدّه لي خالل مـقابـلـة خاصـة سبق أن
أشـرت إلـيـهـا أكـثـر من مـرّة في كـتاب "
ـــدلـــول" إذ قـــال سـالم عـــادل الـــدّال وا
بـــصـــراحـــة ال أعـــفي نـــفـــسي وكـــلّـــنــا
ـسـؤولـيـات مــرتـكـبـون وإن تـفــاوتت ا
وقـد حاول إجـراء مراجعـة لتلك الـفترة
ولـلصراع الـسياسي الـذي دار بشكل ال
عـــــقالنـي وال مـــــبــــرّر ودفـع الــــشـــــعب
الـعـراقي بـجـمـيع قـواه الـوطـنـيـة ثـمنه

. باهضاً
ـنـاسـبة فـقـد حـظي احلـكـيم حسب وبـا
عـلمي باحترام البعثي والقومي في
ــســته من مــحــسن الــنــجـف وهــو مــا 
الـشيخ راضي وعـبد احلـس الـرفيعي
ومــهـــدي الــشــرقي وأحــمــد احلــبــوبي
ومــــحــــسـن الــــبــــهــــادلي  وعــــبــــداالله
الـنصـراوي وجواد دوش وخـالل فترة
ــد الــثــوري أو "اإلرهــاب مــا ســـمّي بــا
ـيل إلـى عـدم الــتــشـدّد األحــمــر" كــان 
ويـسعى إليجـاد حلول لـلخالفات وعدم
الـلجوء إلى استخدام القوة أو العنف
وهـو مـا حـصل في إنـتـخـابـات الطالب
األولـى حـــيـث  اإلتـــفــــاق مع اإلدارة
والـــــــقــــــوى األخـــــــرى عـــــــلى بـــــــعض
ـــســـتـــلـــزمـــات إلجنـــاح الـــعـــمـــلـــيـــة ا

اإلنتخابية.
وخالل فـتـرة وجوده فـي قيـادة مـحلـية
ـسؤول الـنـجف وحـتى قـبل أن يكـون ا
األول ال تــــوجــــد حــــوادث كــــبــــرى قـــد
حـصلت بـاستثـناء بعض اإلسـتفزازات
لـآلخرين منها محاولة تفتيش القيادي
الــبـعـثي صـدقي أبــو طـبـيخ الـذي كـان
قـادمـاً من السـفـر ويحـمل حـقـيبـة وهو
مـا أثـار سـخط أوساط غـيـر قـليـلـة ضد
ـــقـــاومــة الـــشـــعــبـــيــة  تـــصـــرفــات  ا
خـصوصاً مـحاولة الشـيوعيـ إحتكار
الـعـمل السـيـاسي والنـقـابي وإستـفزاز
بــعض رجــال الـديـن الـذين حــاولـوا أن
يـؤلبوا الشـارع ضد احلركة الـشيوعية
مــسـتــغـلــ بـعض نــقـاط الــضـعف في
إطـار دعايةٍ هجوميةٍ وحتريض لبعض
أجـهـزة الـدولـة  الـتي تـوّجت بـالـفـتوى
الـتـي أصـدرهـا الحـقـاً  الـسـيّـد مـحـسن
ــــرجـع األول بــــاعــــتــــبـــار احلــــكــــيم ا
الشيوعية كفر وإحلاد( شباط / فبراير

1960) .
   ولــعلّ تــلك مـفــارقـة كــبـرى أن يــكـون
صـاحب احلـكيم وأعـداد غيـر قـليـلة من
ـعروفة آل احلـكيم والـعوائل الـدينـية ا

نـردد بــعض عـبـاراتـهـا ونـحـفظ بـعض
فقـد كنت أعـتبرهـا ضمن وعيي جـملـها
الـبـسـيط آنـذاك مـجـرد مـقـوالت لـلـكـتب
مارسة ولـلتثـقيف وليس للـتطبـيق وا
ـتـرابـطة خـصـوصـاً في مـجـتـمعـاتـنـا ا

تشابكة.  وا
 لـقـد قادمـقتل أكـرم هـندي أبـو كلل إلى
أن يـقـوم شـقيـقه أحـمـد هنـدي أبـو كلل
ـعـروف بـجـرأته بقـتل رئـيس عـشـيرة ا
ألـبـو عـامـر "مـهـدي الـعـبـد" وهـو شـيخ
وقـــور وعــضـــو في مــنـــظــمـــة أنــصــار
الــسالم والـتي كـان رئـيــسـهـا الـدكـتـور
خــلــيل جــمــيل وســكــيـرتــيــرهــا الــعـام
صـاحب احلـكـيم ثم قـام عـدد من أفراد
عـشـيرة ألـبو عـامـر بقـتل الـسيـد حسن
الـرفـيـعي الـكـيلـيـدار في حـضـرة اإلمام
عـلي الـذي اختـبـأ القـاتل أحـمد هـندي
أبــو كـلل في مــنـزله  حـ أجــهـز عـلى
مـهـدي العـبد بـعد أن الحـقوا الـضحـية

في بغداد.
      وقــد أوقــعـتــني تــلك احلـوادث في
حــيـرة شـديـدة أسـاســهـا كـيف أسـاوي
ــقـــتــول وكالهـــمــا من بـــ الــقـــاتل وا
أصـدقـائي (عـامـر الـعـامـري وأكـرم أبـو
كـلل ) ? وكـيف أشـعـر إزاء مقـتل مـهدي
عروفة وهو صديق الـعبد الشخصية ا
عـــمّي ضـــيــاء مـن جــانـب في حــ أن
أحـمـد أبو كـلل ( قـاتل العـبـد )  صديق
عـمي شـوقي? ثم كـيف لي أن أسـتوعب
مـقتل الـسيـد حسن الـرفيـعي وهو جار
الــشــيخ مــحــمــد شــعــبــان والـد حــسن
شـعبان وبالـقرب من منزلـنا خصوصاً
وأن عالقـة عـائلـيـة حمـيمـة تـربطـنا مع
آل الــرفــيــعي? وهــكــذا تــرى الـعـالقـات
مـتشابكة ومتداخـلة ومترابطة وهو ما
أشـرت إلـيه في بـحث نـشرته بـعـنوان "
الـعنف وفـريضـة الالعنف.. شذرات من
جتــربــة شــخــصـيــة " في مــجــلــة آفـاق
عـراقية كما نشـرت في صحيفة الزمان
الـعـراقـية في  30كـانـون أول/ديـسـمـبر

2018 .
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     بــعـد خـروجه مـن الـسـجن إلــتـقـيت
احلـكـيم حـ وصلـتـني رسـالة شـفـوية
مـنه عبر كاظم عـوفي وكان قد حدد لي
مــوعـداً في شـارع الــرشـيـد قـرب سـوق
الـصفـافيـروهو يـعرف أنـني أتردد على
ـراديـة بـعـد "خـان شـعـبـان" في سـوق ا
إنــتــهـــاء دوامي في اجلــامــعــة وكــنت
حـيــنـهـا في كـلـيــة اإلقـتـصـاد والـعـلـوم
الـسيـاسيـة وطال حـديثـنا السـتعادات
واســـتـــذكـــارات ثم اصـــطــحـــبـــته إلى
مـنــزلـنـا لـيـسـتـدلّ عــلـيه وأعـطـيـته رقم
هـــاتـــفـي لإلتـــصـــال وقـــد ســـألـــني عن
الـنشاط الطالبي اجلـامعي فقلت له ما
يـزال محدوداً وكانت تأثيرات الضربة
الـــتي تــعـــرّض لــهـــا احلــزب واإلحتــاد
قــائـمـة إضـافـة إلـى ذلك تـأثـيـرات خط

آب. 
     وقـد استـفسـر مني عن التـنظـيمات
اجلـديدة الـتي تشـكّلت فـي النجـف بعد
اإلنــقالب وقـد أطـلــعـته عـلى احملـاوالت
الـتي شاركت فـيها وهـي تشكـيل جلنة
ـــرتــ في بــيت عـــبــدالــله اجـــتــمــعت 
الـشمرتي دون أن تـكون له عالقة بذلك
سـوى تــهـيـئـة مـسـتـلـزمـات اإلجـتـمـاع
ومـرّتـ في الـكـوفـة فـي بـسـتـان سـهام
ـاضي وأجـرت إتـصـاالت حـيـنـها مع ا
مــركــز الــفــرات األوسط بــقــيــادة بــاقــر
ابـــراهــيم وضــمّـت عــدنــان اخلــزرجي
ومـــحــسن الـــقــهـــواتي وصـــادق مــطــر
وجـــبّــــار (كـــفـــاح) ســـمـــيــــسم وكـــاتب
الـسطور والتحق بها في آخر إجتماع
بـترتيب مـني علي اخلرسـان وكان لها
امــتــدادات واسـعــة وهـو مــا ذكـره في

كتابه عن "النجف الوجه اآلخر". 
ذكورة بعد أن ناسبة فاللـجنة ا   وبـا
اعـتـقل بـعض أركانـهـا تشـتـتت وعادت
ـــســؤول اجلــديـــد عــبــد وإلـــتــقت مع ا
الـرزّاق السبيس وضمّت عباس فيروز
الـعـامل في اخليـاطـة وحسّـون صاحب
مـقـهى وكـان لـهـا صلـة فـرديّـة مع عـبد
احلـسـ الـشـيـبانـي (عضـوهـا) لـكـنـها
قــررت اإلبــقــاء عـلــيه بــارتــبــاط خـاص
لــعـمـله في دائــرة الـكـهـربــاء. وتـفـكـكت
أواصـر الـلجـنة بـعد خط آب وكـنت قد
انــتــقــلت كــلـيــاً إلى بــغــداد إللــتــحـاقي
ـراسل عــبـد بــاجلــامـعــة. وعـرفت مـن ا
األمــيــر الـغــرّاوي أن مـنــظــمـة الــنـجف

رفضت توزيع بيان آب.
     وقــــــــــــــد ســــــــــــــمـــــــــــــعــت عـن خـط
حـزيـران/آب  1964ألول مـرّة مـن أحـمد
الــسـنـجــري وكـان يـعــمل مـتــرجـمـاً في
الــسـفــارة الـبـلــغـاريــة الـذي زارني إلى
الــكـلــيه وأطــلـعــني عــلى نــسـخــة مـنه
رة الثـانية معه حسن واصـطحب في ا
شــعــبـان بــعــد أن كــان األخـيــر قــد قـام
بـزيارة إلى الـكويت بـغرض الـعمل ولم
تـــكن مــوفّــقــة وكـــان قــد صــدر احلــكم
ـهرجان بـبراءته في قـضية الـتحـضير 
هــلــنــسـكـي بـعــد أن ظلّ مــخــتــفــيـاً عن
األنـظـار طـيـلة فـتـرة الـبـعث وقـد سبق
لـي أن رويت قـصّتـه في مـطالـعـتي عن"
ـوسـومـة "من حــركـة حـسن الـســريع" ا
دفــتـر الـذكـريـات  –عــلى هـامش حـركـة
حـــسن الــســريع" (نـــشــرت في جــريــدة
الـنـاس عـلى حلـقـت في  15و 25آب /

أغسطس ( 2012

مـن الرجال والنساء أعضاء في احلزب
الـشيوعي ووجوهـاً إجتماعـية معروفة
وأن تــصـدر فـتـوى من الــسـيـد مـحـسن

احلكيم بتحر الشيوعية. 
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  وال يــســعــني فـي هــذه الــفــقـرة إال أن
أذكـــر احلــادثــة الــتـي كــادت أن تــمــزّق
الـنسيج اإلجـتماعي خصـوصاً إرتفاع
مـوجـة الـكـراهـيـة واإلنـتـقـام واإلنـفالت
تطـرف لإليقاع بأحد بـإندفاع بعض ا
احملـسوب على التيار القومي العربي
بزعم أنه متآمر وإسمه " مهدي محسن
بــحــر" أو "مــهــدي اخلــبــازة" كــمــا كـان
يـعـرف فـحـاولـوا سـحـله وحـدث هرج
ومــرج بـ مـؤيـد ومــعـارض وقـد كـان
احلـكـيم حـاضـراً فـانـدفع بـشـدّة ومـعه
مـحـمد مـوسى وحسن عـويـنة لـلتـهدئه
وارتــقى كــتف أحــد الــرفـاق لــيــخـاطب
اجلـمع بـإسم الـلـجـنـة احملـلـيـة لـلـحزب
الــشــيـوعـي وفـعل حــسن عــويــنـة ذلك
أكـثر من مرّة وكذلك محمد موسى لكن
 احلــقـد كــان يـغـلـي في عـروقــاجلـمـوع
احملــتـــشــدة. وهــنــا بــادر الــعــقالء إلى
ـــــغــــــدور" في دكــــــان حالّق إدخــــــال "ا
لـلحفاظ عـلى حياته وخشـية من انتقام

. تعصّب الغاضب ا
     أتـذكّـر تلك احلـادثة كـأنـها حـصلت
يـوم أمس كـمـا أتـذكـر كـلـمـات احلـكـيم
وعـوينة ودعوة احملتشدين إلى التفرّق
واإلنـــصـــراف إلـى بـــيـــوتـــهم وإنـــهـــاء
اإلجـتماع الذي ال أتذكّر مناسبته وهو
من اإلجـــتــمــاعــات الــتي كــانت تُــعــقــد
تـأيـيـداً لـلـثـورة أو لـبـعض إجـراءاتـها
كـمـا طـالـبـوهم اإلقالع عـن أي مـحـاولة
تـســتـهـدف اإلخالل بـاألمن أو تـعـكـيـيـر
صـفـو الـعالقـات بـ الـنـجـفـيـ خارج
الـقــانـون والـنـظـام. وبـالـفـعل  إنـقـاذ
مـهدي محسن بحر الذي كان هو اآلخر
مــتـــشــدداً في إســتــفـــزاز احملــتــشــدين
بــكـلـمــاتٍ نـابـيــة وحـسـبــمـا أتـذكـر أو
ســمــعت ذلك فــإن احلــكــيم اقــتـاده إلى

. اً منزله ليطمئن على وصوله سا
     وفـي حـــوار مـــعه أكّـــد أنـه لم يـــكن
هــــنـــاك حـــزم حــــزبي ضـــدّ مــــثل هـــذه
ـا فـيه الــتـصـرفــات لـكـبح جــمـاحـهــا 
الـكفايـة  األمر الذي شـجّع على شيوع
ظـواهـر التـطـرّف واإلقصـاء. ولـعّل مثل
ــراجـــعـــات حــتى وإن هـــذا اإلقـــرار وا
تـأتي متـأخرة فـإنهـا مفيـدة للـمسـتقبل
ولـألجــيـــال اجلــديـــدة دون أن تــبـــرئــة
الـقوى األخرى ومسؤولياتها في إذكاء
نـــار الــصـــراع فــالـــتـــعــصّب وولـــيــده
الـتطـرّف لوثـة فكـرية إذا مـا استـفحلت
. فحتى أعظم فـإنها تنتج عنـفاً وإرهاباً
األفــكــار والــفــلـســفــات وأكــثــرهـا نــبالً
وإنسانية  فإنها ال تعصم اإلنسان من
إرتــــكـــاب األخــــطــــاء وحـــتـى اجلـــرائم
أحـــيــانــاً خـــصــوصــاً بـــإدّعــاء إمــتالك

احلقيقة واألفضلية على اآلخر.
       وقـد جرت مـناقـشات بـ عدد من
وجــهـاء الــنـجف وبــعـضــهم عـلى مالك
احلـركـة الـشيـوعـية مـثل عـزيـز عجـيـنة
وأمـ عــجـيـنـة ومـعـ شـعـبـان وعـبـد
احلـسـ أبـو شـبع والـسـكـافي وأحـمد
الـــشــمـــرتي وعـــبــد الـــرزاق ســمـــيــسم
وسلمان احلكيم وغيرهم وكذلك شملت
ـناقشـات بعض الشخـصيات الـدينية ا
من بــيــنــهم الـســيــد مــحـمــد احلــسـني
الــبــغـدادي والــشــيخ مــحــمـد شــعــبـان
والــشـيخ عــبـاس شـعــبـان وآخـرين عن
جـــدوى مـــثـل تـــلك األعـــمـــال ووجّـــهت
إنـتــقـادات بـعـضـهـا شــديـداً وبـعـضـهـا
ـقاومة الشـعبية خـفيفـاً إلى تصرفات ا
ــنـضـبــطـة واإلســتـفــزازيـة ضـد غــيـر ا
الـــنــاس ومـــصــاحلــهـم بــســبـب نــقــاط
الــتـفـتــيش الـتي كـانـت تـقـيـمــهـا بـزعم
ـــتـــآمـــريـن وكـــانت في الـــبـــحـث عن ا
الـواقع  تـعـني تعـقّـبـاً ومالحقـةً حلـركة
الـــقـــوى األخــرى  والســـيـــمــا الـــقــوى
الـقومية العـربية( البعثـية والناصرية)
والــقــوى الــديــنــيــة اإلسالمــيــة وهـذه
االخـيرة نـشطت عـلى نحـو ملـحوظ في
الـتـصـدي لـلـتيـارالـشـيـوعي بـتـاسيس"
جــمــاعـة الــعــلـمــاء" و"حــركـة الــشــبـاب
ــسـلم" وغـيــرهـا وكـانت تــلك بـدايـات ا
لـتأسـيس حزب الـدعوة األسالمي وقد
سـبق لي أن دخلت في حـوار معمّق مع
الـسـيـد محـمـد بحـرالـعـلوم بـخـصوص
ـرحــلـة وتــداعـيــاتـهـا وكــنت قـد تــلك ا
أبــديت مالحـظــات بـشــأنـهــا مـنـذ وقتٍ
مــــبــــكّـــر وعــــدت ودونت بــــعض اآلراء
الـنـقـديـة في سـردية عـن السـيـد مـحـمد
ــنـشــورة في صـحــيـفـة بــاقـر الــصـدر ا
ـنبر الذي كان يصدرها السيد حس ا
ـوسومـة  "حـلّق في سـماوات الـصـدر ا
بـعيدة وسبح في بحور عميقة" (نشرت
ــنــبــر الــعــدد الـثــاني في صــحــيــفــة ا
أيار/ مايو .(1999 واخلمسون لندن 

العامري  –أبو كلل
 ولـعلّ تلك احلادثـة وحادثة أخرى قتل
فـيـهـا عـامـر الـعـامـري ( من ألـبـوعـامر)
احملــسـوب عــلى احلـركــة الـشــيـوعــيـة
أكــرم هــنـدي أبــو كـلـل احملـســوب عـلى
احلــركــة الـقــومــيــة  أثـرت عــلى نــحـو
شـديـد في ميـولي الالّعـنفـيـة ودفعـتني
تـدريجيّاً إلينبذ العنف بل واإلشمئزاز
مـــنـه  عـــلى الـــرغم من الـــتـــنـــظـــيـــرات
الـسائدة عن "العنف الثوري"  التي كنا

بيروت
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ا أخـطـأتك الـنـائـبـات / إذا أصـابت من
حتب

 الشريف الرضي
 ال تُذكر الشيوعية في النجف إالّ وهي
مـــقـــتـــرنـــة بـــثالثـــة أســـمـــاءٍ كـــبـــيــرة
أولــــهـــا–سـالم عــادل (حـــســـ أحـــمــد
الـــــرضي) األمــــ الـــــعــــام لـــــلــــحــــزب
الـــشـــيـــوعي الـــذي اســـتـــشــهـــد حتت
الـــتـــعـــذيب في الـــعــام  1963عـــلـى يــد
إنـقالبيي  8شـبـاط/ فبـراير وثـانيـها-
حـسـ محـمد الـشـبيـبي (صارم)عـضو
ـــكـــتب الـــســـيــاسـي الــذي أعـــدم في ا
الـــــعــــام 1949مـع يــــوسـف ســــلـــــمــــان
(فـهد)أم عام احلزب الذي يعتبر أحد
ــســاهم األكــبـر في أبــرزمــؤسـســيــهـوا
بــــــنـــــائـه ومـــــحــــــمـــــد زكـي بـــــســــــيم
ـــكـــتب الـــســـيـــاسي (حـــازم)عـــضـــو ا
وثـــالــثــهــا - صـــاحب جــلــيـل احلــكــيم
(جـهاد) والثالثة ينـتسبون إلى عوائل
ديـــنـــيــة فـــوالــد سـالم عــادل درس في
احلــــوزة الـــديـــنــــيـــة ووالــــد حـــســـ
الـشبـيبي الـشيخ مـحمـد الشـبيـبي كان
قـارئـاً لـلـمـنـبر احلـسـيـني وكـان مـنـبره
حتـريـضيـاً تعـبويـاً عامـراً أما احلـكيم
فـوالـده الـسـيـد جلـيل وشـقـيـقه الـسـيد
سـلـمان وعـدد غيـر قـليل من آل احلـكيم
مـن سـدنـة الــروضـة احلــيـدريــة لإلمـام

. علي أيضاً
ــتـنــوع بـ ـنــوال ا       وعــلى هــذا ا
اإلنــحـــدارات الــديــنــيــة والــتــوجّــهــات
ـورُ ــدنـيــة كـان اجملــتـمع الــنـجــفي  ا
بــاجلـدل والـنـقـاش واإلخـتالف بـ مـا
هــو ديـني ومـا هـو دنـيـوي وكـانت قـد
انـبعـثت الروح الـتجـديديـة في احلوزة
الــــديــــنــــيـــة مــــنــــذ أن جــــاءهــــااإلمـــام
الـطوسـيملـتجئـاً في العام  448هـجرية

وتوفي فيها في العام  660هجرية. 
وظلت النجف منذ نحو  1000عام قبلة
لــلـعـلــوم الـديــنـيـة ومــرجـعـيــة مـرشـدةً
لــلـدارسـ من شـتّى األقــطـار الـعـربـيـة
واإلسالمـيـة مثـلـما كـان وجـههـا اآلخر
مــشــرقــاً بــالــثــقــافــة واألدب والــشــعــر
بـــخــاصــة. وعــلـى مــرّ الــعـــهــود كــانت
الـكـبريـاء تـسكـنهـا فـهي مديـنـةعصـيّة
عــلى الــتــرويض ولـعــلّــهـا  تــآخت مع
الــتـمـرد ولم تــسـتـكـن في كل الـظـروف
واألحـــــوال بـــــالــــرغـم من مـــــحــــاوالت

تطويعها في السابق واحلاضر.
    وعـلى الرغـم من أجوائـها احملـافظة
 إالّ أن هـــاجس اإلصالح والـــتــجـــديــد
كـانـا عـلى الـدوام فـي رفقـةٍ مـع نـخـبـها
تـنـوعة.فـالـنجف الـفـكريـة والـثـقافـيـة ا
بـتــنـاقـضـتـهـا وجـوار أضـدادهـا وروح
اجلـدل الـتي حتوم حـولهـاتمـثّل "الفـكر
حـسب ـنــغـلق" ــنـفـتح في اجملــتـمع ا ا
الـسـيد مـصطـفى جمـال الدين كـما ورد
فـي كـتابـه " الـديوان"  1995فـبـاحـاتـهـا
وجــوامـعـهــا ومـســاجـدهـا ومــدارسـهـا
ـنشـغلـ بالـعلوم تـضجّ بالـدارس وا
الــديـــنــيــة والــلــغــة والـــنــحــو والــفــقه
والـعبادة. حـيث مرقد اإلمـام علي الذي
.وقـد ــسـلــمـ يــعـتـبــر مـزاراً لــعـمـوم ا
خـــرّجت الــنــجف أعـــداداً كــبــيــرة من "
عــلـمــاء " الـديـن من الـبــلـدان الــعـربــيـة
واإلسالمـية وأوفدت إليـها "علماء" دين

ثلون مراجع " كبار" في النجف.
     والـنجف مـدينـة مفتـوحة لـلوافدين
والـــــزائــــريـن وهي تـــــقع عـــــلى طــــرف
ار الـصحـراء بالقـرب من نهر الـفرات ا
بـالكوفـة وهي ملتقى األطـراف احمليطة
بـها من حـضرٍ وبـدوٍ ومللٍ ونِحـلٍوفـيها
أكـبـر مـقبـرة في الـعـالم تسـمى "مـقـبرة
ـــــــــــدن وادي الــــــــــــسـالم" وهـي رابـع ا
ـديـنـة ــكـرمـةوا اإلسالمــيـة بـعـد مـكـة ا
ـــنـــورةوالــقـــدس الــشـــريف وهي دار ا
هـجـرة األنـبيـاء ومـواطئ األوليـاء فـقد
نـزل فيـها النـبي ابراهـيم اخلليل ودفن
فـيهـا الـنبي هـود والنـبي صاحلـوفيـها
انــتـعـشت مــدرسـة الـكـوفــة الـتي أبـقت
بـــاب اإلجــتــهـــاد الــفـــقــهي والـــلــغــوي

. مفتوحاً
ولـعل ذلك أوجـد مـناخـاً مـتـميـزاً وأفـقاً
رحـبـاً في الـنـجف كـرّسـته بـقـبـولـتـنوّع
الـتــيـارات الـفـكـريـة واإلجـتـمـاعـيـة. فال
غــرابــة أن تــكــون الــنــجف قــد خــرّجت
شــيــوعـــيــ كــبــاراً أيــضــاً عــراقــيــ
سـتوى الـعربي أيـضاً بـالـطبع وعـلى ا
ّ ـفـكـر حـسـ مـروّة الـذي  من أمــثـاال
إغــتــيــاله فـي الــعـام  1987فـي بــيـروت
ـــــنــــاضل مـــــحــــمـــــد شــــرارة والــــد وا
ــيـة والــروائــيـة حــيــاة شـرارة األكــاد

والكاتبة بلقيس شرارة وغيرهم. 
     وبــقــدر مـــا تــكــون بــيــئــة الــنــجف
عـراقــيـةً وعـربـيـة أصـيـلـة فـإنـهـا كـانت

مــفـتـوحـة لــتالقح الـثـقــافـات وتـعـاشق
األعـراق وتـآلف الـلـغـات واأللـسن دون
أن يــعــني ذلك إخالالً أو إنــتـقــاصـا من
عـروبتهـا وقيمهـا احلضاريـة وأبعادها
اإلنـسـانيـة حيـث كانت الـلغـة الـعربـية
ــكـن الــتــقــدم لـــغــة الــدراســة الـــتي ال
والـتدرج في الـعلوم الـدينيـة والدراسة

ام بها وإتقانها. احلوزوية دون اإل
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مـرّ شريط سينمائي برأسي وهو أقرب
إلـى إسترجاعاتٍ واستعاداتٍ وأنا في
آخــر زيـــارة لــصــديق الــعــمــر صــاحب
احلـكيم ( مطـلع أيلول /سبـتمبر 2021
 (فـي منزل جنله باسم في بغداد حيث
قـفـزت إلى الذاكـرة أسمـاء أخرى رنّـانة
ـقـدمة مـن شيـوعيّ الـنجـف وكان في ا
مـنـهمـحسـ سلـطان الـقيـادي والوجه
وحـسن عـويـنة ( اإلجـتـمـاعي احملـبوب
الــذي اسـتــشـهــد حتت الـتــعـذيـب بـعـد
انقالب  8شـباط/ فـبراير ?(1963وبـاقر
ــوسـوي (أبـو خــولـة) الـذي ابــراهـيم ا
قـاد الــتـنـظـيم احلـزبي لـنـحـو ربع قـرن
ومـــحــمــد  1984-1961قـــبل تــنـــحــيــته
مـوسى "حديـد" ( الذي اسـتشـهد أيـضاً
حتـت الـــتــــعــــذيب فـي الــــعـــام ( 1963
والـدكتور خـليل جمـيل اجلواد صديق
الــعـــائــلــة وزمـــيل الــدكــتـــورة نــزيــهــة
نزله الـدليمي والتي كانت قد اختفت 
في الــنــجف فـي اخلـمــســيــنــيــات كــمـا
رشح ومـحمد حـسن مبارك ا أخـبرتني
ركـزية والـذي عاش في عـزلةٍ لـلـجنـة ا
ألكـثر من  10سـنـوات توفي بـعـدها في
ظـــروف غـــامــضـــة ومـــلــتـــبـــســة بـــعــد
1991 اإلنـتـفـاضـة الشـعـبـيـة في الـعام 
ورضـــا عــبــد نــنـه ( أبــو جــبّــار) الــذي
تـوثّـقت عالقـتـي معـه بـعد إنـتـقـاله إلى
ــركـزيــةإثــر انـشــطـار حــزب الــقـيــادة ا
احلـــزب الـــشـــيــوعـي في الـــعــام 1967
ودخــلـت مــعه في نــقــاشــات مــطــوّلــة 
ـن عــرفـــتـــهم في مـــرحـــلــة وآخـــرين 
الـفتـوة األولى وتأثرت بـالعديـد منهم
خـــصــوصـــاً لــســـجــايـــاهم األخالقـــيــة
وشجاعتهم وأولهم صاحب احلكيم .
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كـان اللقاء األخير وداعياً هكذا شعرت
وأنـا الذي يكره الوداع فقد كنت أغيب
عـن أصـدقــائي وأحــبــائي حــ أشــعـر
بـدنـوّ منـيّـتهم ألنـني أريـد أن أُبقي في
ذاكــرتي صـورتـهم وهم في عـزّ قـوّتـهم
إالّ أن الـلقـاء األخير كـان مفـروضاً عليّ
وحـاولت أن أتهـرّب منه وكـان صاحب
احلــكـيم قـد عـرف بــزيـارتي إلى بـغـداد
وهـاتفني مستنجداً فكيف لي أن أزوغ
عـن هـذا الـواجب اإلنـسـاني واألخالقي
وأنـا الذي عرفته منـذ أن أدركتني لوثة
الـسياسـة بأحالمها الـكثيرة وهـمومها
الـكبيرة بحلوها ومـرّها كما يقال فقد
عــشـــنــا مــنــعــرجـــاتــهــا وتــقـــلّــبــاتــهــا
وتـشـعّـباتـهـا وتذرّراتـهـا وإحـباطـاتـها

فأين كنّا وأين أصبحنا? 
ـا يـقـارب الـسـاعـة ودّعـته  بـعـد زيـارة 
مع كــلــمـات مــجــامـلــة غـصّـت في فـمي
غادرة. ح بـاللقـاء قريبـاً وهممت بـا
ــنـزل عــدت أللـقي عــلـيه وصــلت بـاب ا
نـظرة الـوداع. صعدت الـسيـارة بجوار
ولــده بــاسم وكــنت أشــعـر بــحــشــرجـةٍ
داخــلـيـةٍ أخـذتـنـي إلى عـالم آخـر أقـرب
إلـى اخلــيــال أو الــتــوهّم حــيث بــدأت
الـذكـريات تـتقـافـز في رأسي وتمـطرني
بـزخّـاتٍ من األسـئلـة. كـيف لك أن تودّع
صــديـقـاً مــثل صـاحب احلــكـيم? وكـيف
طــاوعك قـلــبك وراودتك نـفــسك لـدرجـة
إنــفــجــرت تـلـك الـعــواطف اإلنــســانــيـة
بـشيء أقـرب إلـى الـنـحيـب "فـمـا قـيـمة
فــضــيـلــتي إن لم جتــعل مـنّـي إنـســانـاً
عـاطـفـيّـاً?"على حـدّ تـعـبـير الـفـيـلـسوف

نيتشة.
َ تــمـتـمتُ وأنــا أهّمّ مـسـرعـاً  ال أدري 
نــحــو مـــدخل فــنــدق بــابل. حلــظــتــهــا
اســــتـــعـــدت بــــيت شــــعـــرٍ لـــلــــصـــديق
الــســيّـدحــســ هـادي الــصــدر والـذي
بــقـيـت أردّده يـومــيـاً طــيــلـة األســابـيع
ـنـصـرمـة حـتى جـاءني خـبـر الـثـالثـة ا
وفـاته الـذي نـزل عـلـيّ كـالـصـاعـقة (25
أيــلـول/سـبــتـمـبـر  ? (2021وهــو الـذي

يقول فيه : 
نايـا مرهفُ احلدّ  /  يُردي وال سـيف ا

نقوى على الرّد
وفـي اللّـاوعـي كنـت أقـرأ الـفاحتـة عـلى
روحه صــبــاحــاً ومـســاءً  مــسـتــعــيـداً
ـهداة اجلـواهـري الكـبيـرفي قصـيدته ا

إلى صالح خالص- أأخي أبا سعد:
ــرء مـرتــطم بــحــفـرته / مـن قـبل أن فــا

يهوى فيرتكسا
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يــحل الـعــراق ضـيف شـرف عــلى مـعـرض
الــريــاض الــدولي لــلــكــتــاب الــذي افـتــتح
ـمـلــكـة الـعــربـيـة ــاضـيـة فـي ا اجلــمـعـة ا
الـسـعــوديـة ويـسـتـمـر لـغـايـة الـعـاشـر من
الـشـهر اجلـاري  ويتـرأس الـوفد الـعراقي
وزيــر الـثـقـافـة والـســيـاحـة واآلثـار حـسن
نـــاظم ويـــشـــارك الـــعــراق بـــدور الـــنـــشــر
احلـكـومـيـة فضـالً عن دور النـشـر األهـلـية
مع مــشــاركــة فــاعــلـةٍ لــلــشــعــراء واألدبـاء
ـعرض .و يـشـهـد ا والـفـنـانـ والـبـاحـثـ
احـتـفــاء بـالـثـقـافـة الـعـراقـيـة عـبـر نـدواتٍ
ومــحـاضـراتٍ وفــعـالـيــاتٍ مـتـنــوعـةٍ تـدور
حــول األدب الـعـراقي ودوره في مـخـتـلف
الــعـصـور.كـمـا يــجـري فـيه تــكـر الـنـاقـد
الــدكــتــور عــلي جــواد الــطــاهــر اعــتــرافـاً
بـــجــهـــوده في تـــاريخ األدب الــســـعــودي
وسـيحيي الفنانـان نصير شمه وسعدون

جابر أُمسية موسيقيةً وغنائيةً .
والـقي وزيـر الثـقـافة حـسن نـاظم اجلمـعة
مـحاضرةً بـعنوان  (الثـقافة وبـناء الدولة)
ادارتــهـــا رنــدا الــشــيخ اعـــقــبــتــهــا نــدوة
عــنـوانــهـا  (مـورث الــفن الـعــراقي) شـارك
فــيـهـا سـعـدي احلــديـثي أحـمـد الـواصل
جنــاة شـكـر أوغـلـو وادارهــا سـعـد زهـيـر
الــشـمــراني .وعـقــدت مـسـاءامـس الـسـبت
نــدوة بــعــنـوان (مــدن آثــاريــة :أور بـابل
ديـر العام لـهيأة الـنرمود) حـاضر فيـها  ا
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فـي جميع أنحـاء العالم من  46إلى 68
ي كـان عــامًـا. وعــلى الــصـعــيــد الـعــا
هـــــنــــاك  703مـاليـــ شــــخص تــــبـــلغ
أعــمــارهم  65 عــامًــا أو أكــثــر في عـام
 2019 وكــانت مـنـطـقـة شـرق وجـنـوب
شـرق آسيـا موطـنًا ألكـبر عـدد من كبار
الــسن ( 261مــلـيــون)  تـلــيـهــا أوروبـا
وأمــريــكــا الــشــمــالــيــة (أكـثــر من 200
مــلـيــون).وعـلى مـدى الــعـقــود الـثالثـة
ـتوقع أن يتـضاعف عدد الـقادمة من ا
كــبـار الــسن في جـمــيع أنـحــاء الـعـالم
لـيصل إلـى أكثر من  1.5مـليـار شخص
فـي عــام 2050. وســـتــــشـــهـــد جـــمـــيع
ـناطق زيادة في حجم الـسكان األكبر ا
ـتــوقع حـدوث أســرع زيـادة في ومـن ا
عــدد كـبــار الــسن في شــمـال إفــريـقــيـا
وغـــرب آســـيـــا حـــيـث يـــرتـــفع من 29
مـلـيـونًـا في  2019 إلى  96 مـلـيـون في
عـــام  2050 بــــزيـــادة قـــدرهـــا  226في
ــائــة.وعــلى نــقــيض ذلك يُــتــوقع أن ا
تــكــون الـزيــادة صــغــيـرة نــســبــيًـا في
ـائة) أسـتـرالـيـا ونيـوزيـلـندا ( 84فـي ا
وفي أوروبـا وأمريكا الشمالية ( 48في
ـناطق التـي يكون فـيها ـائة) وهي ا ا
ا الـسـكان بـالفـعل أكـبر سـناً بـكـثيـر 
هـو عـلـيه في أجـزاء أخـرى من الـعالم.
ـواً مـوطـنـاً وسـتـكـون الـبـلـدان األقل 

االول مـن تـــشــــرين االول هــــو الــــيـــوم
الـدولي للمسنـ اي كبار السن حسب
ـتحـدة والني مـحسـوبا قـرارات اال ا
عــلى كـبـار الـسن 88 عــامـا اشـيـر هـنـا
ــــتـــــحـــــدة اعــــلـــــنت ان الـى ان اال ا
مــوضـوع االحـتـفــال في الـعـام احلـالي
ــلـكــيـة الـرقــمـيـة  2021 هــو (حـقـوق ا

جلميع األعمار).
ـعــلـنــة فـقــد تـغــيـرت ووفــقـا لالرقــام ا
تـركـيبـة سـكـان العـالم بـشكل كـبـير في
الــعـقــود األخـيــرة. فـبــ عـامي 1950 
ـتوقع و 2010 ارتـفع مـتوسط الـعـمر ا

اآلثـــار والـــتـــراث لـــيث مـــجـــيـــد حـــســ
وادارهـــاعـــلي وجـــيه  اعـــقـــبــتـــهـــا نــدوة
عـنــوانـهـا (عـوالم الـشــاعـر مـحـمـد مـهـدي
اجلــواهـري اإلنـســانـيـة واألدبــيـة)اشـتـرك
فـيـهـا خـيـال محـمـد اجلـواهـري مـؤيـد آل
صـــونــيـت زهــيـــر اجلــزائـــري  وبــشــرى

موسى وادارها خالد الغازي. 
وسـيـكـون منـهـاج الـيـوم األحد مـخـصـصاً
لـلـشـعـر الـعـراقي والـسـعـودي بـأمـسـيـت
لـلشعـراء: كاظم احلجـاج وفواز اللـعبون
وأجـود مـجبل وجـاسم الصـحـيح محـمد
إبـراهـيم يـعـقوب د. عـارف الـسـاعـدي.أما
يــوم غــد االثــنــ فـســتــكــون الــنـدوة فــيه
مـخصـصةً  عن الـناقـد علـي جواد الـطاهر
وجـــهـــوده في تـــاريخ األدب الـــســـعــودي.
يـشـتـرك فـيـها كل مـن : محـمـد رضـا نـصر
الــــله وعـــبــــد الـــله احلــــيـــدري ونـــاديـــة
ي عــبـد الـله الــعـزاوي ويـديــرهـا االكـاد
ي ولـيد الـصراف حـامد. ويـشتـرك االكاد
في أمــســيـة شــعـريــة عـنــوانـهــا (أصـوات
شـعـرية عـربيـة) يـوم الثالثـاء الـذي يشـهد
نـدوت األولى عـنوانـها (غـابـات الـنخيل
جـــولــة في حـــيــاة بــدر شـــاكــر الـــســيــاب
وشـعره) .يشتـرك فيها : آالء بـدر السياب
ومـيـسـاء خواجـا سـعـيـد عدنـان يـديـرها
عبد العزيز أحمد قزان أما الندوة الثانية
فـعـنـوانـهـا (مـا بـعـد الـبـوكـر.. حـوار حول
جـوائـز الـثـقافـيـة واألدبـيـة) يشـتـرك فـيـها
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اإلضـافي أو مـهـنـة جـديـدة أو مـتـابـعة
شـغف مـهـمل لـفـتـرة طـويـلـة. ويـساهم
كـــبــــار الـــسن كـــذلـك بـــعـــدة طـــرق في
عـائالتهم ومجتـمعاتهم. ومع ذلك فإن
ساهـمات يعـتمد مـدى هذه الفـرص وا
بشكل كبير على عامل واحد: الصحة.
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ونـــعـــود الـى االحـــتـــفـــال هـــذا الـــعــام
ـنـظــمـة الــدولـيـة واهــمـيــة مـا اكـدنـه ا
ـساواة الرقـمية جلـميع األعمار) اي (ا
ـــســـنـــ من احلـــاجـــة إلى تـــمـــكـــ ا
شاركة الـوصول إلى العالم الـرقمي وا
الــهـادفــة فـيـه.فـقــد أحـدثت الــثـورة

ـسـن ألكـثـر من ثـلثي سـكـان الـعالم ا
( 1.1مـــلــيــار) في عــام 2050. ومع ذلك
توقع أن حتدث أسرع زيادة في فـمن ا
ـواً حيث قد يـرتفع عدد أقل الـبلدان 
األشــخـاص الــذين تـبـلـغ أعـمـارهم 65 
عــامًـا أو أكـثـر من  37مــلـيـونًـا في عـام
 2019إلى  120 مـلـيـونًـا فـي عام 2050
قبلة 225 وعلى مدى العقود الثالثة ا
ـتــوقع أن يــتــضـاعف عــدد كــبـار مـن ا
الـسن في جـمـيع أنـحـاء الـعـالم لـيصل
إلى أكثر من  1.5مليار شخص في عام
 2050 وسيعيش 80  مـنهم في البلدان

ـــــنــــــخـــــفـــــضـــــة ا
ــــــتـــــوســــــطـــــة وا
الــــــــــدخـل.عــــــــــلـى
الــــــعـــــمـــــوم فـــــان
احلــــيــــاة األطـــول
جتـــــلب مـــــعـــــهــــا
فـرصًـا لـيس فـقط
لــــــلـــــمــــــســـــنـــــ
وأســــرهم ولــــكن
لـلمجتمعات ككل.
تــوفــر الـســنـوات
اإلضــــــــافــــــــيــــــــة
تـابـعة الـفـرصـة 
أنــشــطــة جــديـدة
مـــثـل الــتـــعـــلـــيم

الــصــنــاعــيــة الــرابــعــة الــتي تــتــمــيــز
بــاالبــتـكــار الـرقــمي الــسـريـع والـنــمـو
ـتـسارع حتـوالت في جـميـع قطـاعات ا
ـا في ذلك كـيـفـيـة عـيـشـنـا اجملـتــمع 
وعـمـلـنـا وعالقـتـنا بـبـعـضـنـا الـبعض.
وتـقـدم الـتـطورات الـتـكـنـولوجـيـة أمـلًا
كـبـيًرا في تـسريع الـتقـدم نحـو أهداف
ــسـتـدامــة. ومع ذلك  فـإن الــتـنــمـيـة ا
نـصـف سـكـان الـعـالم لم يـزالـوا خـارج
ـسار مع أوضح تناقض ب البلدان ا
واً 19 األكـثر تقدمًا 87 وأقـل البلدان 
وتـشيـر التقـارير األخيـرة الصادرة عن
االحتــــاد الـــدولي لـالتـــصـــاالت إلى أن
ـسنـ يعـانون غـياب الـنـساء وا
ـساواة الرقمية أكثر من غيرهم ا
مـن فــــئـــــات اجملــــتـــــمع األخــــرى
الفـــتــقــارهـم إلى الــتــقـــنــيــات أو
لـضـعف اسـتـفـادتـهم بـشكـل كامل
من الـفـرص التي يـتيـحهـا التـقدم
الـتـقني. وتـسـعى خارطـة الـطريق
لـألمـ الــعـام إلى مــواجـهــة هـذه
الــتــحـديــات من خالل الــتـوصــيـة
بـــاتــــخـــاذ إجـــراءات مـــلـــمـــوســـة
لــتـسـخـيـر أفـضل هــذه الـتـقـنـيـات

والتخفيف من مخاطرها.
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- الـتوعية بأهـمية اإلدماج الرقمي

الــعالقــات الـســعــوديـة الــعـراقــيــة ويـضم
ـمـلـكة صـوراً لـلـمـلك عبـدالـعـزيـز وملـوك ا
الـعربية السعـودية خالل زيارتهم للعراق
ــسـؤولــ الـعــراقـيـ إلى جــانب زيـارة ا

لــلـمـمــلـكـة فــيـمـا تــثـري (جـادة الــثـقـافـة)
ــجــرد جتـــربــة الــزوار فـي جــو ثــقـــافي 
جتــوّلـهم في أرجــائـهـا بـدءاً مـن مـحـاكـاة
ــتــنــبـي الــواقع في قــلب بــغــداد شــارع ا
والـذي يعود إلى أواخر العصر العباسي
واشـتهر منذ ذلك الزمـان بازدهار مكتباته
ؤسسات الثقافية وظل واحـتضن أعرق ا
إلى الــيــوم يــعج بــالـبــاحــثــ عن أخــبـار
علقات الـثقافة واجملتمع.كمـا  جتسيد ا
عـرض بـطريـقـة إبداعـية من الـسـبع في ا
خالل عـرضها على أعمدة ضخمة بارتفاع
يز بطابع ستة أمتار مصنعة من ديكور 
احلــجـر الــقــد بـاإلضــافـة إلى شــاشـات
مـتـداخـلـة في وسـط األعمـدة تـعـرض أهم
االقــتــبــاســـات لــلــمــعــلــقــات والــقــصــائــد

علومات عنهم.  والشعراء وأهم ا
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وتــشــهـد اجلــادة عــروضــاً مـســرحــيـة في
أوقـات مـتـفاوتـة خالل الـفعـالـيـة تتـجـسد
فــيـهــا حــضـارات ومــواقف تــاريـخــيـة من
يز حـقب زمنية مختلـفة بطابع إبداعي 
كما ستتيح اجلادة للزوار جتربة التعليق

أحـمـد سـعـداوي وجالل بـرجس وجـوخة
ـــيـــة نــورة احلـــارثي وتـــديـــرهـــا االكــاد

القحطاني. 
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ــقــبــلــة وســتــكــون نــدوة يــوم اجلــمــعــة ا
بـعـنوان: (تـكوين الـفكـر العـراقي احلديث)
يـــشــتـــرك فــيـــهــا: عـــلي حــاكـم و يــاســ
الـنـصـيـر عـامور حـسن فـيـاض ويـديـرها
أحـمد الـعسـيالن. أما يـوم السـبت التاسع
من تـشرين األول اجلـاري فستـكون الندوة
ــتـنــبي  ذاكـرة الــكـتب بــعـنــوان (شـارع ا
ـقـاهي في العـراق.يشـتـرك فيـها : سـعد وا
ســلـوم وكــفــاح األمـ ويــديـرهــا مـحــمـد
ـقـبل اخر عـابس. وسـتـكـون نـدوة األحـد ا
عرض عن (السرد العراقي) يشترك ايـام ا
فــيـهـا :عــلي بـدر ولـؤي حــمـزة عـبـاس

وفاضل ثامر بإدارة عبير اجلربوع. 
ـــعـــرض في مــوقـــعه اجلـــديــد ويـــقــام ا
بـواجـهـة الـريـاض حتت شـعـار (وجـهـة
جـديدة فصل جديد) ويـعد أكبر معرض
ـملـكـة وسط مـشـاركة كـتـاب في تـاريخ ا
أكـــثــر من 1000 دار نـــشــر قــادمــة من 30
دولـة تــوزعت عـلى مـسـاحـة تـتـجـاوز 36
ألـف مــتـــر مــربع.وضـــمن احـــتــفــاء وزارة
الــثـــقــافــة الــســعــوديـــة بــضــيف الــشــرف
جـمهورية العراق يقام معرض يستعرض

ـاجنــا بـاإلضــافـة الــصــوتي عـلى أفـالم ا
لــلــمـشــاركــة في مــحـطــة األلــعــاب والـتي
تــقـدمـهـا  شــركـة مـاجنــا لإلنـتـاج -إحـدى
ؤسـسة األمـيـر محـمد الـشـركات الـتابـعـة 
بن سـلمان اخليريـة (مسك) واخملتصة في
صـــنـــاعــة احملـــتـــوى االبـــداعي من خالل
ـتحـركة وألـعاب الـفيـديو إنـتاج الـرسوم ا
ـصورة ذات الرسـالة الـهادفة والـقصص ا
واجلــودة االحــتــرافــيــة الــتي تــســتــهـدف
اجلـمــهـور احملـلي والـدولي إللـهـام أبـطـال
ـستقـبل. كما  جتهـيز وتشغـيل متاجر ا
ـواهب اإلبـداعـية في عـدة مـجاالت تـدعم ا
ـوضـة واجلـمال والـديـكـور وغـيره مـثل ا
تـتوفر فيها العديد من العالمات التجارية
الـسـعــوديـة لـكل مـنـهـا هـويـتـهـا اخلـاصـة
الـتـي تـعـكس الـتـراث الـسـعـودي وتـواكب
ــوضـة في الـســعـوديـة يـتـم مـزجـهـا في ا
ـتـجـر بطـريـقـة تـهدف إلى تـقـد جتـربة ا
ـعــرض من خالل اســتــثـنــائــيـة. ويــقــدم ا
(ســاقـيـة الـريـاض) عــروضـاً في مـجـاالت

ــوسـيـقــيـة الـتي الــفـنـون ا
تــــســــتـــهــــدف جـــمــــيع
الــــفـــئـــات وتـــوفـــر
الـبيئة التي حتفز
الـسـعوديـ على
تـطـويـر وتـقـويـة

مـسـتويـاتهـم الثـقافـيـة من خالل االهتـمام
ــنــصـات بــالــفن واالبــتــكــار إلى جــانب ا
ــوســيــقــيـة الــتي تــعــرف الــزوار بـآالت ا
الـنفخ والوتريات واآلالت اإليـقاعية وتقدم
ثله ا  يزة. ونـظراً  عـروضاً موسيقية 
اخلـط الـعـربي من أهـمـيـة واتـصـال وثـيق
ـبادرة عام اخلط بـاللـغة الـعربـية ودعـماً 
الــعــربـي فــقــد  تــوفــيــر جــنــاح خــاص

ـعـرض كـما  بـادرة داخل ا ـنـتـجـات ا
تـخـصيص سـبعـة أجنـحة ألنـدية الـقراءة.
ـلك عـبدالـعـزيز الـعـامة وتـعـرض مكـتـبة ا
فـي (اجلادة الـثقـافية)  30 مـخطـوطة و10
عـمالت و5  وثـائق و5 كــتب نـادرة فــيـمـا
ـطـبـوعات يـعـرف نـادي مـعـكـال الـزوّار بـا

العربية النادرة. 
ـعرض وزارة الـثقافـة السـعودية وتـنظم ا
بـــاالشـــتــــراك مع هـــيـــأة األدب والـــنـــشـــر
ــعـــرض لــلــمـــرة والــتــرجــمـة.و يُــقـــــدّم ا
األولى مـعـرضـاً افتـراضـياً لـبـيـع الـكتــب
فــضالً عن مــؤتــمـــر لــلــنـاشــرين وذلك
لـتعزيـز وتطويـر قطاع النشــر
ـســتـويــ احملـلي عــلى ا
واإلقــلـيــمي واالرتـقـاء
بـهمـا إلى مـستوى
الـــــــتـــــــأثـــــــيــــــر

الدولــي.
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ها ية العربية للموسيقى في لندن  تكر عميـدة االكاد
ـلـتـقى ـايــسـتـرو عالء مـجــيـد في امـســيـة اقـامـهــا ا مع ا
ـاضي الـعــراقي لـلـثــقـافـة والـفــنـون في عـمــان االربـعـاء ا
نـاسبة مشاركتهم في مـهرجان جرش الدولي بدعوة من

وزارة الثقافة األردنية.
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الـتــشــكــيــلــيــة الــعــراقــيـة اقــامت
ـــاضـي عـــلـى قـــاعـــة الـــثـالثـــاء ا
جامـعة جيهـان  بأربيل مـعرضها
الــشــخـــصي الــذي ضـم أعــمــاال
تـراثـية وشـعـبيـة  وللـمـرأة مكـانة

خاصة في لوحاتها.
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في اضي  الفـنان االردني قـاد فـرقة (تـرانـيم)  االثنـ ا
تقد مـغناة (عائشة الـباعونية) ضمن الـبرنامج الثقافي

عرض عمان الدولي للكتاب للعام احلالي.
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الــبــاحث الـــتــراثي الــعــراقـي قــدم مع يــاســـر الــعــبــيــدي
ـناسبـة يوم االستقالل احملاضـرة التي اقيمت اجلـمعة  
ــركـز الــوطــني الــعــراقي عــلى قــاعــة عــلي الــوردي فـي ا
الثقافي البغدادي وألقاها الباحث احلقوقي طارق حرب.

 U O «

ـطـربـة اللـبـنـانـيـة حتـيي حـفال في بـغداد في الـ  22 من ا
الشـهر اجلاري وعن ذلك قالت (أخيراً هقابل كل حبايبي

في بغداد).
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ـاضـيـة ورشـة ـدرب الـعـراقي احملـتــرف ادار اجلـمـعـة ا ا
ـوالت عن نـظــمــهــا الـبــيت الــثــقـافـي في هــيت في احــد ا

(اهمية تعلم مهارات االسعافات االولية).
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ـكـتـبة ـكـتـبـة الـوطـنـيـة في االردن اعـلـن ان ا مـديـر عـام ا
اضي بالتعاون مع مركز عقدت جـلسة نقاشية الثالثاء ا
ـعـلـومـات: تـشـريع الـشـفـافــيـة األردني بـعـنـوان (حـريـة ا

عرفة. ي حلق ا ناسبة اليوم العا وتطبيق) 
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الـبـاحـثـة الـعـراقـيـة صـدر لـهـا عن دار الـشـؤون الـثـقـافـية
الـعامـة كـتاب بـعـنوان (احلـمايـة الـقانـونـية حلـق الضـمان

االجتماعي  –دراسة مقارنة).
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األعمـال الـفـنـيـة في دورات تـدريـبـيـة خارج

دائرة الفنون العامة.
الى ذلك وخالل جـلسـة تـدريـبـية لـتـشـكـيلي
ـرسم احلـر لـدائرة علي حـسـ أحـمد في ا
الفـنون الـعامـة قدم الـفـنان رسـماً جتـريبـياً
للـبـروتـريت الواقـعي الحـدى أعـمال الـفـنان
الـكـبــيـر فــائق حـسن. ويــعـد هــذا الـتـدريب
ضـمن الـتـمـارين الـيــومـيـة لـلـفـنـانـ داخل
ـــنــجـــزة خالل ــرسـم .وتــدرج األعـــمـــال ا ا
التدريب تدرج ضـمن أرشيف أعمـال الفنان

تدرب. ا
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ـاضي شعـبـة صـيـانة اختـتـمت اخلـمـيس ا
األعمـال الـفنـيـة التـابـعة لـلـمتـحف الـوطني
لـلــفن احلــديث في دائــرة الــفــنـون الــعــامـة
دورتهـا التدريـبيـة لصـيانـة األعمـال الفـنية
.وقـــدم الــفـــنـــان عـــلي كـــاظم خـالل الــدورة
التدريبية منهاجاً عملياً ونظرياً  منذ بداية
نـهاج الـتدريبي شهر ايـلول حـتى انتـهاء ا
و تـقـد شــهـادات تــقـديـريــة لـلـفــنـانـ
ستقبل القريب ؤمل في ا ومن ا تميزين  ا
ـتـمـيـزين بـدورة صـيـانة ادخـال الفـنـانـ ا

لــلـمـسـنــ ومـعـاجلـة
الـــصـــور الـــنــمـــطـــيــة
والــتـحـيـز والـتـمـيـيـز
ـرتـبط بالـرقمـنة مع ا
مــــــــــــــــــــــراعـــــــــــــــــــــاة
ـعـايـيـراالجتـمـاعـية ا
والـثقافية واحلق في
االســتــقالل الـذاتي.و
تـسـلـيط الـضـوء على
سـيـاسـات االسـتـفادة
من الـتقنيات الرقمية
لــــتــــحــــقــــيـق أهـــداف
ـســتــدامـة الــتــنـمــيــة ا
مع معاجلة بشكل كامل.
ــــــصـــــــالح الـــــــعــــــامــــــة ا

واخلــاصــة فـي مــجــاالت الــوفـرة
واالتــصـال والـتــصـمـيم والــقـدرة عـلى
حتـــمل الـــتــكـــالــيف وبـــنــاء الـــقــدرات
والـهياكل واالبـتكار. و اسـتكشاف دور
الـسـياسـات واألطر الـقانـونيـة لضـمان
ــســنـيــ في خــصــوصــيــة وسالمــة ا
الـعالم الرقـمي.و- تسلـيط الضوء على
احلـاجـة إلى صـك مـلـزم قـانـونًـا بـشأن
سنيـ ونهج حقوق اإلنسان حـقوق ا
مـتـعـدد اجلـوانب مـحـوره اإلنـسان من

أجل مجتمع جلميع األعمار.
وكل عام وانتم خير
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كشف الفـنان محـمد رمضـان عن استعدادته
إلحـياء حـفال فنـيا كـبيـرا في العـراق .ونشر
عـبــر حـســابه عـلى (انــسـتــغـرام)صـورة من
االتفاق الذي قام بتوقيعه فيما يخص حفله
 مـؤكـدا أن (احلـفل سـوف يــقـام في مـديـنـة
الــبــصــرة وحتــديــدا عـلـى االســتـاد الــدولي
هناك) وسط توقع بحضور جماهيري كبير
من مـحـبي الــنـجم مـحـمــد رمـضـان لـكـنه لم
يـكـشف عن مـوعـد مـحـدد له .وكـتب رمـضان
تعـليـقا عـلى الصورة قـال فيه ( احلـمدلله
االتـفـاق علـى أول حـفـلة جـمـاهـيـريـة لي في
ستاد البصرة الدولي مع اجلمهور العراقي

الغالي قريباً).

ـمثـلـة التـركـية { اسـطـنـبول  –وكـاالت - نشـرت ا
فهـريـة أفجـان مجـمـوعة صـور لـها مع ذئـب خالل
تصـويرها مسـلسالً تاريـخياً جـديداً عبر حـسابها
اخلاص عـلى موقع التواصل اإلجتـماعي وأرفقتها
بتـعليق (الـذئاب والقـيقب تـفاهمـا بشكل جـيد لوقت
البس قـــصــــيــــر). وأطـــلـت افـــجــــان بــــالـــصــــور 
الـشـخــصـيـة وهي أكـتـشــا خـا زوجـة الـسـلـطـان
الـسلجـوقي ألب أرسالن. وتـفاعل اجلـمهـور بشكل
كبـير مع الصور معبرين عن دهشتهم بقوة افجان
وعــدم خـوفــهــا من الـذئــاب وعــبـروا عن إعــجــابـهم
بإطاللـتـها.وكـانت أطلـقت الكـتاب األول لـها ويـحمل
عــنـوان (نـســخـة أفـضل مـن أنـا) وقـد تــلـقّت عـدداً
كبـيراً من التهاني من قـبل اجلمهور. الى ذلك وبعد
مـثل التـركي جان تأكـيد إنـفصـالهـا عن خـطيـبهـا ا
يـامـان نــشـرت اإلعالمـيـة اإليــطـالـيــة ديـلـيـتــا لـيـوتـا
صـورة ضجت فـيـهـا مواقـع التـواصل اإلجـتـماعي
ـسبح.وتعمدت ليوتا ايوه داخل ا إذ ظهـرت فيها با
في الـفــتـرة األخـيــرة نـشــر صـور مـثــيـرة لـهــا بـعـد

الـضـجــة الـتي أثـارهـا خـبـر إنــفـصـالـهـا عن يـامـان
وظهوره مع حبيبته اجلديدة.وكانت ليوتا قد كشفت
خبـر إنفصـالها مـؤخراً وقالت (إن الـقصة انـقطعت
بوقـت قصـيـر جداً وكـانت سـريـعة لـلـغـاية).و خالل
مـقـابــلـتـهـا مع بــرنـامج تـلـفــازي أشـارت لـيـوتـا أن
العالقـة خلف الشاشة تختلف عما يراه الناس عبر
مـواقع التواصل االجـتماعـي فقالت(أحب مـشاركة
حـيـاتي ولـكن هـنـاك حـيـاة حقـيـقـيـة خـلف الـشـاشة
). مضيفة وكان من الـصعب إبقاء كل شيء حميمياً
ـوقع الفن (كـان كل شيء سريـعاً وجـميالً وفـقا 
فاألمـر معقد عنـدما تقع في حب رجل مشهور
وتـقوم بـحسـاب كل شيء قـبل أن تُقـدم بأي
خـطوة في العالقـة). وعن رغبـتها بـالعودة
إلى يـامان قالت (أنا مازلت مـغرمة بجان
يـامـان ولـكـني فـقـدت الـوضـوح والـيـقـ
ولـــــكـن هــــــذا احلب وال أعــــــرف مـــــاذا
كن ـستقـبل فاحلب ال  سـيحدث في ا

التنبؤ به).

تـطـورات في عالقـاتك الـعـاطـفـية قـد حتـدث من خالل
شروعات التي بدأتها.  ا
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  حتـلـى بـروح عــالــيــة من الــثــقــة وابــتـعــد عن الــشك
فرط. رقم احلظ.4 ا
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حتصل من الـشخص الذي حتبه عـلى ما حتتاجه من
دعم وعاطفة.
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ا سـتتعلمه الحظة أكثـر بكثير  ستتعـلّم من خالل ا
طروحة . باالندماج في القضايا ا
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ـعـرفة تـكـون إيجـابـياً و مـسـتعـداً لـتـقد الـتـنازالت و
أخطائك. رقم احلظ .9
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 التروّي سيسمح لك برؤية بعض الروابط التي كنت
غافالً عنها.
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حتـلـى بـالـصــبـر لــكي تـســتـوعب الــعـاصــفـة و حـاول
استيعابها حتى ال تكون ضحية لها .
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ـعطـيات تمـعن بـكل مـا يحـيط بك كي تـستـطـيع دمج ا
طروحة.رقم احلظ.5 ا
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بـالهـدوء تـتجـاوز االزمـة. ال تتـسـرع باتـخـاذ أي قرار
مصيري اآلن .
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 ال تـغــفل أي امــر بــسـيط النـه قـد يــقــودك الى هـدفك
الذي تسعى اليه .
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لديك فرصة كـبيرة لـلقاء بشـريك العمر كن ايـجابيا و
ابتعد عن التردد.
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عـلـيك بـأخـذ وجهـات الـنـظـر األخرى بـعـ االعـتـبار 
وأن تكون جاهزاً للتغييرات.

 u(«
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مـجموعة من الكلمات
تـكتب أفقـيا وعموديا
فــي الـــــــــــــــوقـت ذاتـه
وتــظـهـر خالل كـتـابـة

معانيها:
 1- اعتماد كلي

 2- صديق وصاحب
 3- وحدة اوزان

 4- دورة مـتقـدمة في
اللغة (م)
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يــشــارك الــعـراق  فـي مـعــرض اكــســبـو
 2020 الـــذي افــتــتح فـي دبي اجلــمــعــة
ـدة ســتـة اشــهـر.وســيـضم ويــتـواصـل 
اجلـناح  الـتجـارب النـاجـحة من اعـمال
العـراقي في الـصناعة والـتكنـولوجيا
والـهنـدسـة وغـيـرها وسـيـسـلط الـضوء
ـــرأة وجنــــاحــــاتــــهـــا أيــــضــــا عـــلـى ا
ومـشاريع الـشـباب والـتـراث والفـنون.
الـعــراق رغم الـتــحـديــات واحملن الـتي

ية. تمر به مازال اهله يعملون ويحاولون الوصول إلى العا
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فهرية أفجان
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العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا

ـنـاصب الكـبـيرة ـسـؤولون الـعـراقيـون من ذوي ا يـعيش ا
ارسونها في كل وقت حالة من التنظير منقطعة النظير 
ويبدو انها الشيء (الـعملي) الوحيد الـقابل للممارسة في

هذه األيام السياسية احلبلى والثقيلة. 
 سمعت مسؤوالً سيادياً يطـلب من الصحفي ان يدعموا
نـزاهـة االنــتـخـابـات ويـحــمـوهـا عـبـر رســالـتـهم اإلعالمـيـة
بــحـــيــاديــة وجتـــرد كــواجب وطـــني. كالم من ذهـب لــكــنه
مـحـفــوظ في عـلـبـة غـيــر قـابـلـة لالسـتــعـمـال ومـدفـونـة في
التـراب. ألنَّ احلقيـقة تـستوجـب أن يكون الـسؤال الـطلبي
فتـرض هو: مَن يحمي الـصحفـي إذا مارسـوا مهامهم ا
اإلعالمــيــة بــنــزاهـة وجتــرد وكــشــفــوا احلــقـائـق واذاعـوا
ـعـلـومــات الـصـحـيـحـة عـن أسـبـاب اخلـراب وشـخـوصه ا
ــســتــتــرين خــلـف األبـواب ــشــهــد او ا احلــاضــرين في ا
غـلقـة. وقـد فعـلوا ذلك في مـرات عـدة السيـما في خالل ا
باركة وما بعدهـا تلك االنتفاضة التي انتفاضة تشريـن ا
ــتــداول الــرســمي تــلــبــيــة جتـيء االنــتــخــابــات بــحــسب ا
لــطــمـوحــاتــهـا فـي الـتــغــيـيــر واإلصالح لــكن كــثــيـراً من
الـــصـــحـــفـــيـــ والــــنـــاشـــطـــ من ذوي الـــدور اإلعالمي
هم تلقـوا رصاصات عاجلة في الشارع على والتنويري ا
مبـعـدة عدة امـتار من دوريـات الـقوات األمـنيـة واخرون ال

 . يزالون غائب
ــســـؤول األعـــلى بــاحلـــديث عن أتـــمـــنى ان يــســـعـــفــنـــا ا
اسـتعـدادات الـدولـة حلـمـاية الـصـحـفـي لـيس من خالل
مــرافــقـة دوريــة امــنــيـة لــلــفــعـالــيــات اإلعالمــيـة بــرغم من
ضـرورتـها غـالـبـاً لـكن من خالل كـشف قـتـلـة االعالمـي
والناشط وتشديد القـوان الني تعاقب القتلة ومَن يقف
صـلـحة وراءهم وكـشف السـتـر احلكـومي عـنـهم بحـجـة ا
الـوطـنيـة فال خـيـر في مـصـلـحـة وطنـيـة يـقـتل ابـنـاؤنا من

النخبة حتت الفتاتها العالية. 
اذا كـانت الـدولة الـرسـمـية تـهـادن الـدولة الـعـمـيقـة جتـنـبا
لشـرها فـما حـال الصـحفـي الـعراة من احلـمايـة الذين
ــكـشـوفـة االســهل لـلـرد عــلى أي لـغـة ـثــلـون األهـداف ا

تنفذ.  تخالف اللغة السائدة في العمق ا
سـؤول األعـلى انّ يصـحح لك صـحفي هل تسـمح أيـهـا ا
ـعلومة التي من احلاضرين واستبـعد ان يفعل احدهم ا
ـهم ســيـأتـي بـعــد االنـتــخـابـات ذكــرتـهــا في انّ(الـهــدف ا
بـحكـومـة جديـدة وسـياقـات لـلعـمل الـسيـاسي في الـعراق

قبلة)  دة ا ومشروع اإلصالح خالل ا
فمن اين يأتي اجلـديد الذي حتـلم به والكتل ذاتـها تتربع
ـشهـد وهي لم تـكن تـقبل في أوهـن اوقاتـها على عـرش ا
الـتـغـيــيـر في مـفـردة عـاطـلـة واحــدة فـكـيف لـهـا ان تـقـبل

بتنفيذ احالمك العبورية بعد فوزها?
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