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شـهـد االمني خيم االربـاك عـلى ا
 عـــقـب ســـلــــســــلـــة اعــــتـــداءات
تــعـرضت لــهــا مـقــار حـزبــيـة في
بغداد بعد سـاعات من استهداف
ـنطقة السفارة االمـريكية داخل ا
اخلـــــضـــــراء بـــــثـالث صـــــواريخ
كـاتــيـوشــا  اسـفــرت عن اصـابـة
امرأة وطفل بجروح اثر سقوط
احـــداهـــا عــلـى مــدرســـة االيالف
قـرب مــحـيط الــسـفــارة. وفـتـحت
الـــقــوات االمـــنـــيـــة  حتـــقـــيـــقــاً
باالعتداء مقار احزاب  قيل انها
مــتــقــاربــة مع الــتــيــار الــصـدري
بـشــأن تـشــكـيل احلـكــومـة. وقـال
مـــصــــدر امــــني ان (االنــــفــــجـــار
اسـتـهـدف مـقـر حـزب تـقـدم الذي
ـنتـخب ـان ا يـرأسه رئـيس الـبـر
حـديــثـا مـحــمـد احلــلـبـوسي في
وأن األضرار مـنـطقـة االعـظـمـيـة 
الـتي جنمت عـن االنفـجـار مـادية
ولم تــســجـل خــســائــر بــشــريـة)
وتابع ان (القوات األمـنية اغلقت
ــــديـــنــــة بـــعــــد وقـــوع مـــداخل ا
االنـفـجـار وانـتشـرت في عـدد من
شــــــوارعـــــهــــــا) واشـــــار الى ان
(تــفـجــيــر ثـان بــواســطـة طــائـرة

اسـتـهـدف مـقر مـسـيرة عـن بعـد 
حتــــالف عـــــزم الــــذي يـــــتــــرأسه
خــمــيس اخلــنــجــر في مــنــطــقـة
الــيـــرمــوك لــيــســفــر عن أضــرار
ـــقــر) مــؤكــدا ان داخل مـــبــنى ا
قـراطي (احـد فـروع احلـزب الـد
الكردسـتاني بالـعاصمـة تعرض
العتـداءين بواسطـة قنـابل يدوية
ــا تــسـبب بــأضــرار مــاديـة).  
ــشــتــرك (عـزم ودان الــتــحــالف ا
وتقدم) االستـهداف الذي (وصفه
بــــاالرهـــابي الـــذي تــــعـــرضت له
مـكـاتـبه في بـغـداد والـتـهـديدات
ــتــكــررة الــتي حتــاول تــغــيــيـر ا
االرادة الـــوطـــنـــيـــة) مـــطـــالـــبـــا
ؤسـسات االمـنية بـ احلكـومة وا
(مـوقف حـازم ورادع لـلـجـمـاعات
الــتي تــمــارس افــعــاال ارهــابــيــة
حتت اغـطــيـة شـتـى).وتـأتي تـلك
االعــتــداءات عـقب الــتــقــارب بـ
الــتـيــار الـصــدري الـذي يــتـرأسه
مقتدى الصدر واالحزاب االخرى
بـشـأن تـشكـيل حـكـومـة االغـلـبـية
الوطنية. الصدر في وقت سابق
ــــــضي بــــــتــــــشــــــكــــــيل  اكــــــد ا
احلـكومـة.وقـال في تـغـريـدة على
تـويـتر (نـحن مـاضـون بـتـشـكيل
حـكـومـة أغـلـبـيـة وطـنـيـة وبـابـنا

مفتوح لبعض من ما زلنا نحسن
الــــظـن بــــهم) واضـــــاف انه (من
فـأنـنـا لن نـسـمح نـاحـيـة أخــرى 
ألحــد كــائــنـاً مــنــا كــان أن يــهـدد
شركـائنا أو يـهدد الـسلم األهلي
ـقبلـة حكومـة قانون فاحلكـومة ا
ال مجال فيـها للمخـالفة أياً كانت
ـن كــــان) مــــؤكــــدا (ال عـــودة و
لالقتتال الطـائفي او العنف فأن
الــقـانــون سـيــكـون هــو احلـاكم).
وكـان الـقـيــادي في كـتـائب حـزب
الـله أبــو عـلي الـعــسـكـري  حـذر
من السير وراء االرادة اخلارجية
ومـصادر حـقـوق االغـلبـيـة. وقال
فـي تـــغـــريـــدة (بـــحت األصـــوات
وهي تنادي بإرجاع احلقوق إلى
وحذرنا مرارا وتكرارا من أهلها 
خـطـورة مـصــادرة حق األغـلـبـيـة
والـسـيـر وراء اإلرادة اخلـارجـيـة
وبـــــاالخص الـــــبـــــريــــطـــــانـــــيــــة
واإلمــــاراتـــيـــة) واشــــار الى انه
ــيــدانــيــة ــعــطــيـــات ا (حـــسب ا
فـإن أيـاما والـتـقـديـرات األمـنـيـة 
عصيبة ستمر على العراق يكون
اجلميع فـيها خـاسرا). وأصيبت
بــــجــــروح إثـــر امــــرأة وطــــفالن 
سقوط صـاروخ على مـدرسة تقع
ـنـطـقـة اخلـضـراء  فـيـما داخل ا

ســــقط صــــاروخـــان في مــــجـــمع
الـسـفارة األمـريـكـيـة الـواقـعة في
ــنـطـقــة نـفـســهـا عــلى مـا أفـاد ا
مـــــــصـــــــدر. وأوضح إن (ثـالثــــــة
ـنـطـقـة صـواريخ أطـلــقت نـحـو ا
ســقط صــاروخـان من اخلــضـراء
الـــثالثـــة في مـــجـــمع الـــســـفــارة
ـا أدى واآلخــر عـلى مــدرســة  
إلى إصــــــابـــــة امـــــرأة وطــــــفالن
بـجـروح) وتـابع ان (الـهـجـوم لم
يــــوقع جــــرحى أو قــــتــــلى داخل

هذه احلركات فهم يقومون بذلك
من أجل تأخير انـسحاب القوات
االمريـكـية من الـعـراق لكي تـبقى
لــهم ذريــعــة اسـتــعــمــال الـسالح
ويبقى مـصير الشـعب بيدهم فال
وجـــــــود لـــــــهـم مـن دون وجــــــود
احملـتل). من جـانـبه  اشـار امـ
عـــام عـــصـــائب أهل احلق قـــيس
اخلـــزعـــلـي الى أن اســـتـــهـــداف
اخلضـراء في هـذا التـوقـيت هو
محـاولة خلـلط األوراق. وذكر في
تـــــغــــريـــــدة عـــــلى تـــــويـــــتــــر أن
ـــنــطـــقــة في هــذا (اســـتــهــداف ا
الـــتـــوقـــيت بــــنـــفس األســـلـــوب
الـــقـــد هـــو مـــحــــاولـــة خلـــلط
األوراق) مــــــــؤكـــــــداً ان ( قـــــــرار
بـــعــدم ــقـــاومـــة هــو  فـــصـــائل ا
اسـتــهـداف الـســفـارة األمـريــكـيـة
حالـياً). واكـد رئيس اجلـمهـورية
برهم صالح اسـتهداف الـبعثات
ـدنــيـ لـلـخـطـر عـمل وتـعـرض ا
إرهــابي.وقــال في تــغــريـدة عــلى
تـويـتـر ان (اســتـهـداف الـبـعـثـات
ـدني الدبـلوماسـية وتـعريض ا
للخطر هو عمل إرهابي اجرامي
صالح الـعراق وسمعته وضرب 
الـدولــيــة). بـدوره  تــوقع رئـيس
حتــالف قــوى الــدولـة الــوطــنــيـة
عـمـار احلـكـيم قـصف اخلـضـراء
من شأنه الـعـصف بهـيـبة الـدولة
ــــشــــهــــد تــــعــــقــــيــــدا ويــــزيــــد ا
وإرباكا.واوضح في تغريدة على
ـــنـــطـــقـــة تـــويـــتـــر ان (قـــصف ا
ـــــدنـــــيــــ وتــــعـــــريـض أرواح ا
تـلكـاتهم لـلخـطر واسـتهداف و
البعـثات الدبـلوماسـية بداخـلها
ومن شأنه عمل مدان ومـستنـكر 
الـعـصف بـهيـبـة الـدولـة وزعـزعة
صـــورتـــهـــا أمـــام الـــرأي الـــعـــام
ر ي والسيـما أن وطـننـا  العـا
ـــنـــعـــطف ســـيـــاسي حـــســاس
وخــطــر  وأن هــذه الــتــصــرفـات
ـشـهـد تـعـقـيـدا وإربـاكـا). تـزيـد ا
كــمــا دان رئــيس حتــالف الــفــتح
هــادي الـعــامــري في بــيـان امس
(االعــــتـــداءات عــــلى اخلــــضـــراء
ومـقـار االحـزاب وعـلى االجـهـزة
االمـنــيـة الـقـيـام بــواجـبـاتـهـا في
.( ـواطن ضبط االمن وحـماية ا
ونـددت الــسـفـارة األمـريــكـيـة في
بغداد بالهـجوم الذي نسبته إلى
(مـــجـــامـــيع إرهـــابـــيـــة تـــســـعى
لـتـقـويض أمن الـعـراق وسيـادته
وعالقاته الدولية).ووصفت بعثة
ـــــتــــحــــدة في الــــعــــراق  اال ا
استـهداف الـسفـارات باحملاوالت
الــوحـشــيـة. وقــالت في بــيـان ان
(اســــــتــــــهــــــداف الــــــســــــفـــــارات
بــــالـــصــــواريخ والــــتـــســــبب في
ـدنـي الـعراقـي إصابـات ب ا
مــحـــاوالت وحـــشـــيـــة لـــزعـــزعــة

استقرار البالد). 

(الـزمــان) امس ان (مـفــارزهـا في
ــعــاجلــة ورفع نــيــنـــوى قــامت 
صاروخ أرض أرض غـيـر مـنـفلق
من مخلـفات عـصابات داعش في
مــنـطــقـة الــزجنـيــلي في اجلـانب
ن لـــلــمــديـــنــة) واضــاف ان األ
ــفــرزة قــامت وبــالــتـعــاون مع (ا
ــتــفــجـرات مــديــريــة مــكــافـحــة ا
عاجلة التابع لشرطة احملافظة 
ورفـع الـــــــصـــــــاروخ مـن إحــــــدى
البنايات مقابل مديرية شرطة أم
الربيع وبإسناد من مركز دفاع

مدني اليرموك ).

االجتماعي مقابل دفع أموال لهم
أو الرضـوخ لرغـبـاتهم الـدنيـئة)
واشـــــــار الـى ان (الـــــــشـــــــرطـــــــة
اجملــتـمــعـيــة اتـخــذت اإلجـراءات
بـتزين كما قامت الالزمة بحق ا
بــحـــذف مـــحـــتـــويـــات االبـــتــزاز
وتــأمـ حــســابـات الــضـحــايـا).
ورفـعت مـفـارز مـديـريـة مـكـافـحـة
ــتـــفـــجـــرات الــتـــابع لـــشـــرطــة ا
صاروخ أرض محـافـظـة نيـنـوى 
ـن مـن أرض فـي اجلـــــــــــانـب األ
ـــوصـل. وذكـــر بـــيــان مـــديـــنـــة ا
ــدني تــلــقــته ــديــريــة الــدفــاع ا

ومــطــلـوبــ بـقــضــايـا جــنـائــيـة
مــــخـــتــــلـــفــــة خالل حــــصـــيــــلـــة
مـارسات األمـنيـة التي أجـرتها ا
ـــاضــيـــة في خـالل الــســـاعـــات ا
جانـبي الـكرخ والـرصافـة  حيث
 اتـخـاذ اإلجـراءات الـقـانـونـيـة
ـلـقى الـقبض عـلـيهم وفق بحق ا
ـعتـمدة). االجراءات الـقانـونـية ا
وأوقـــــفت مـــــفـــــارز الـــــشـــــرطـــــة
اجملتـمعيـة خمـسة حـاالت ابتزاز
في اربع مـحـافـظـات. وقـال بـيـان
تـلـقـته (الـزمـان) امس ان (مـفـارز
الــشـرطــة اجملـتـمــعـيــة في دائـرة
الـــــــعـالقـــــــات واإلعـالم بــــــوزارة
الداخلية احـبطت خمسة حاالت
بـــيـــنــهـــا حـــالــتـــ في ابــتـــزاز 
واحـدة المـرأة مـحـافـظــة نـيـنـوى
تـبــتـز رجال وشـاب يـبــتـز فـتـاة
وحـالـة ابـتـزاز واحـدة في كل من
مــحــافــظــات ذي قــار والــبــصــرة

وكركوك).
ـبــتـزين سـاومـوا  واضـاف ان (ا
ضـــحـــايـــاهم بــــنـــشـــر صـــورهم
الشخصيـة على مواقع التواصل

©ÊU e «® uK «d  ≠ UE U;«

ألــقت مــفــارز مــكــافــحــة اإلجــرام
الــقـبض عــلى مـتــهـمــة تـســتـغل
الــفــتــيــات لــلــمــتــاجــرة بــهن في
مــنـطــقـة الــزعــفـرانــيـة . واوضح
بــيـان تــلـقــته (الــزمـان) امس انه
(ورود مـــعــــلـــومـــات الى مـــفـــارز
مـكافـحـة جـرائم االجتار بـالـبـشر
في قسم الرصـافة  تفـيد بوجود
امرأة تسـتغل الفتـيات للـمتاجرة
نـطـقـة   تـشـكيل بـهن ضـمن ا
ــوضـوع ـتــابــعـة ا فــريق عــمل 
علومات  وبعد التحري وجمع ا
ـــتــهـــمــة الـــقي الـــقــبـض عــلى ا
وجرى تدوين أقـوالها ابـتدائيا 
واتــخـاذ اإلجــراءات الــقـانــونــيـة
بـحــقـهـا وتـوقـيــفـهـا وفق أحـكـام
ــــادة 6 مـن قـــــانـــــون االجتـــــار ا
ـهـا إلى الـقـضاء بـالـبـشر وتـقـد
لتنال جزاءها العادل) ولفت الى
ـكافـحـة نفـذت أوامر ان (مفـارز ا
إلـــقـــاء الـــقــــبض بـــحق عـــدد من
ــتــهـمــ بــالـســرقــة والـتــزويـر ا
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ية أن اإلصـابات بكورونا العا
ـئة في ارتـفعـت بنـسـبة  89 بـا
ـتوسط مـنـطـقـة شـرق الـبـحـر ا
خالل األسبوع األول من الشهر
ـديـر اإلقـلـيمي اجلـاري. وقـال ا
ـتـوسط لـلــمـنـظــمـة في شــرق ا
ـــنـــظـــري ان (حـــاالت أحـــمـــد ا
اإلصـــابــة بـــكـــورونــا ارتـــفــعت
ـــائـــة في بـــنــــســـبـــة  89 فـي ا
ــنـطــقـة خـالل األسـبـوع األول ا
من الـــشــهـــر اجلــاري مـــقــارنــة
لــــكن بــــاألســــبــــوع الــــســــابق 
الـوفـيـات انـخـفـضت بـنـحو 13

ئة). با
ولفت الى انه (من ب  22دولة
ـنـطـقـة مـعـظـمـهـا دول شرق بـا
أوسطية سجلت حاالت إصابة
بــأومــيــكــرون وست دول فــقط
قــامت بـتــطــعـيم أقل من  10في

ئة من سكانها).  ا

ـــوقـف الـــيـــومي). وســـجـــلت ا
الـــوزارة امس  3266 اصـــابــة
بــكــورونــا وشــفــاء 397 حــالــة
وبــــواقع 8 وفــــيــــات جــــديـــدة.
ــــــوقـف الــــــوبــــــائي واشــــــار ا
الــيــومي الــذي اطــلــعت عــلــيه
(الــــزمــــان) امـس الى ان (عــــدد
الـفـحــوصـات اخملـتـبــريـة الـتي
اجرتها الوزارة لعـينات مشتبه
اصـابــتـهـا بــالـفـايــروس بـلـغت

اكــــثـــر من  20 الف  حــــيث 
رصـد اصــابـة  3266 بـكــورونـا
في عـمـوم احملـافـظـات) مـبـيـنـا
ان (الــشـــفـــاء بــلغ  397 حـــالــة
وبــواقع  8 وفـــيـــات جـــديــدة)
مـــؤكـــدا ان (اكـــثـــر من 65 الف
شــخص تـلـقى جـرعـات الـلـقـاح
ــــضــــاد في مــــراكــــز الـــوزارة ا
نتـشرة ببغـداد واحملافظات). ا
فـيــمـا أكــدت مـنـظــمـة الــصـحـة
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افــــادت وزارة الـــصــــحـــة بـــأن
ــــتــــحـــور اجلــــديـــد اعـــراض ا
أوميكرون مشابـهة للمتحورات
الــســابــقــة  لــكــنه يــســتــهــدف
األطـفـال.وقـال مـديـر عـام دائـرة
الصحة العامة بالوزارة رياض
عبد األميـر احللفي في تصريح
امس ان (عودة احلظـر وتعليق
ــســـتـــجــدات الـــدوام مـــتـــروك 

وقف الوبائي). ا
مــــــشــــــيــــــرا الـى ان (أعـــــراض
ـتـحــور أومـيـكـرون مــشـابـهـة ا
لـالعـــــــراض الــــــنـــــــاجتـــــــة عن
الـسـالالت الـســابــقــة وان هـذا
الــفـايـروس يـسـتـهـدف االطـفـال
أيــــضـــاً) مـــؤكــــدا ان (جـــمـــيع
االحـتــمـاالت قـائــمـة بــنـاء عـلى
قــيـاس حــجم اخلــطـر من خالل
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ـرافق االقـدم األسـبق لـلـرئـيس الـراحل تـوفي مـسـاء االربــعـاء في الـدوحـة ا
صدام حس اللواء ارشد ياس  عن  72عاماً. واكد مصدر لـ (الزمان)
أمس ان (ياسـينا شيع في الدوحة ودفن في مقابرها) واضاف ان (مراسم
العـزاء اقيمت مساء اول أمس في العـاصمة القطريـة ايضاً). وكانت تقارير
تزوج من األخت غير الشقيقة لصدام حس قد حتدثت عن رحيل ياس ا
واسمـها نوال ابراهيم احلسن ورافقه في سنوات حياته في الثمانينات من
ـاضي  لكنه عزل عن احلماية الشخصية منذ منتصف التسعينات القرن ا
من القرن بسبب ما أشيع عن شبهات التعامل باالثار العراقية وتهريبها.
ـولود في واالسم الكـامل للـراحل هو ارشـد ياسـ رشيـد جنم النـاصري ا
تكريت عام  1949وكان يـتقاضى راتبه التقاعدي من هيئة التقاعد الوطنية

أرشد ياس كضابط برتبة لواء منذ العام 2006 .
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بـنــسـبـة مـشـاهـدة بـلـغت 25.39
بــواقـع تــكــرار  457 من عـــيــنــة
قــــوامـــهـــا  1800 فــــرد. فـــيـــمـــا
حــافـظت جـريــدة (الـزمـان) عـلى
ــــشــــهـــد مــــوقع صــــدارتــــهــــا ا
الصحفي مع اثن من الصحف
الــيـومـيـة بـنـسـبـة قـراءة بـلـغت
ــئـــة بــواقع  211من  11.72 بـــا
اصل الـــعــيــنـــة الــتي شـــمــلــهــا
االســتــطالع الـســنــوي.  وكـانت
كــــلـــــيـــــة االعالم قـــــد اطــــلـــــقت

االسـتطالع ألفـضل اداء اعالمي
عـراقي لـعام  2021 . وقالت في
بــيـان ان (طـلــبـة الــدكـتـوراه في
قسم العالقات العامة في الكلية
اجــــــرى االســـــتـــــطـالع وشـــــمل
احملــطــات االذاعــيــة والــقــنـوات
الــفـضـائــيـة و الــصـحف فـضالً
عن مقدمي الـبرامج االجتـماعية
و الـــســـيـــاســـيـــة واالخـــبـــاريــة
والصفـحات االعالمية الـرسمية

والتطبيقات االخبارية).    
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ـركـز تـبــوأت قـنـاة (الـشـرقـيـة) ا
االول فـي احــــــدث قـــــيــــــاســـــات
ـــشــاهـــدة الـــتي صـــمـــمت في ا
بــــغـــــداد. واظـــــهـــــرت نــــتـــــائج
االســتـطـالع الـذي اجــرته كـلــيـة
االعـالم بـجــامـعــة بـغــداد تـقـدم
قــنــاة (الــشـــرقــيــة) عــلى بــقــيــة
الــقـنـوات الـفـضـائـيـة الـعـراقـيـة
ــركـز االول بـحــصــولـهــا عــلى ا

نطـقة التي مجمع الـسفـارة في ا
تــــضمّ مــــقــــار دبــــلــــومــــاســــيــــة
وحــكـــومــيــة). ورأى الــصــدر أن
قـــصـف اخلــــضــــراء ســــيــــؤخـــر
انسحاب القوات األمريكية. وقال
في تـــغــريــدة ان (هــنــاك أطــرافــا
قاومة وضرب السفارة  تدعي ا
ـدنـيــ واألطـفـال وقـد أصــابت ا
والـنـسـاء وهـدمت صـروح الـعـلم
والـتربـيـة) واضـاف (فال يـنـبغي
على الشعب أن تنـطلي عليه مثل
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ـناسـبـة.وجاء في ماتـفـييـنـكو بـا
نص الـبرقـيـة (نـيـابـة عن اجمللس
نصب أهنئكم بـإعادة االنتـخاب 
رئيس مـجـلس الـنـواب الـعراقي 
ونــولي أهــمــيــة كــبــرى لــتـفــعــيل
ــاني الــذي بال شك احلــوار الــبــر
ســيــسـهـم في تــطــويــر الـعـالقـات

الثنائية).
 عـــلى صـــعـــيـــد مـــتـــصل  الـــغى
االحتـاد الــوطـني الــكـردســتـاني 
ــــــقـــــــراطي اتـــــــفــــــاقـه مع الـــــــد
الكردسـتاني. وقال عـضو االحتاد
غيـاث سـورجي في تـصريح امس
انه (بعـد خروج نـواب احلزب من
الــغـيت ــان االولى  جـلــســة الـبــر
ـــقــــراطي االتــــفـــاقــــيــــة مع الــــد
وارتأى ان يكون كل الكردستاني 
حــزب حــر بــالــتــرشــيح لــرئــاســة
اجلــــمــــهـــوريــــة)  وقــــدم رئــــيس
اجلــــمــــهـــوريــــة احلــــالي  اوراق
ـان  تـرشـيــحه االحتـاد الى الــبـر
ــــقـــــراطي فـــــيــــمـــــا اعـــــلن الـــــد
الكـردستـاني ترشـيح القـيادي في
احلزب هوشيار زيـباري للمنصب

نفسه.

الـــــوضـع األمـــــنـي) واضـــــاف ان
(اإلجـــتــمـــاع تـــطــرق الـى أحــداث
اجلـلــســة األولى جملــلس الــنـواب
ومخرجـاتها وكـذلك األمر الوالئي
لالحتـــاديــة). واســـتـــقــبـل رئــيس
ـصـري لـدى ـان  الـسـفـيـر ا الـبـر
بغداد وليد محمد إسماعيل. وقال
بــيــان تــلـــقــته (الــزمــان) امس ان
(احللـبوسي اسـتقـبل في مكـتبه 
اســمـــاعــيـل الــذي قـــدم بــرقـــيــات
صري حنفي التهاني من نظيره ا
اجلبالي ورئـيس مجلس الـشيوخ
عبـد الـوهـاب عبـد الـرزاق ووكيل
أول مـجـلس الـنـواب أحـمـد سـعـد
ـنـاسـبـة إعـادة انـتـخـابه الـدين 
رئـيــســاً جملــلس الــنــواب بـدورته
اخلامسـة مع التمـنيات بـالنجاح
والـتــوفـيق) واضــاف ان (الـلــقـاء
تـنــاول الــعالقــات الـثــنــائـيــة بـ
البلدين الشقيق وتمت أواصر
ـشــتــرك فـي اجملـاالت الــتــعــاون ا
كــافـة). كــمــا تــلــقى احلــلـبــوسي
برقـيـة تـهـنئـة من رئـيـسـة مـجلس
االحتـاد لــلـجــمــعـيــة الـفــيـدرالــيـة
لــروســيــا االحتــاديــة فــالــنــتــيــنـا

بشأن حسم الشـكاوى على جلسة
ـــان االولى  ومـــا يـــبت به الـــبـــر
محترم وملزم جلميع القضاء هو 
األطــراف). وعــقـــدت قــوى اإلطــار
ــنــاقـــشــة تــطــورات اجــتــمـــاعــاً 

االحداث السياسية.
 وقال مصدر ان (االجـتماع ناقش
سـبل اخلـروج من حـالـة اإلنـغالق
شـهـد السـياسي واإلنسـداد في ا
ومـحـاولـة إبـعـاد وجتـنـيب الـبالد
من أزمـة قـد تــنـعـكس ســلـبـاً عـلى

واضــــاف ان (تــــلك االجــــراءات ال
كــون يــشـــمــلـــهـــا االمــر الـــوالئي 
مـجـلس الـنـواب اتــخـذهـا سـابـقـا
وأيدتها االحتادية  كما ورود في
ــنـتـخـبـة في نص الـقـرار عـبـارة ا
يــعـني اعــتـراف اجلـلــسـة االولى 
احملـكــمـة بـقــانـونــيـة ودســتـوريـة

انتخاب احللبوسي ونائبيه) 
وتـــابع أن (امـــر االيـــقــاف مـــؤقت
والــغـــاؤه قــائـم في ايــة حلـــظــة).
وأوقــفت االحتـــاديــة  قـــرار عــمل
ـنتـخـبـة حديـثـاً بـشكل الرئـاسـة ا
مــوقت إلـى حــ الــبـت بــدعــويي
طعن بـدستـوريـة اجللـسة األولى.
وعـــد رئـــيس الـــتـــيـــار الـــصــدري
مقـتدى الـصدر في تـغريـدة على (
قــرار االحتــاديــة بــشــأن اإليــقــاف
ـــؤقت لـــعــــمل هـــيـــئـــة رئـــاســـة ا
ان انه أولى خـطوات إيجاد البر
ــعــارضــة داخل قــبــة اجملــلس). ا
وعـــــلـق الـــــقـــــيــــــادي في االطـــــار
الـتـنـسـيـقي سـعـد الـسعـدي عـلى
قـرار االحتــاديــة  بـعــد شـكــوتـ
شهداني.وقال تقدم بها خشان وا
السعدي (نحن ننتظر ما سيصدر
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رأى خـــبــيـــر قـــانــونـي  أن االمــر
الـوالئـي الـذي اصــدرته احملــكــمـة
االحتـاديـة الـعــلـيـا بـتــعـلـيق عـمل
ـان مـؤقت وال يـؤثـر رئـاسـة الـبــر
عــلى شـــرعــيـــة انــتــخـــاب رئــيس
مجلس النواب  محمد احللبوسي
ونــائـــبــيه.وقـــال طــارق حــرب في
بيان تلقته (الزمان) امس ان (أمر
احملكمة العـليا اعتـرف بدستورية
إنـتـخــاب رئـيس مـجــلس الـنـواب
ونائبـيه ولم يلـغ االجراءات التي
ــان بـحق اتـخــذتــهـا هــيـئــة الــبـر
الــنــائــبــ بـــاسم خــزعل خــشــان
شهداني وهذا واضح ومحمود ا
من القرار الذي اوردته في السطر
السـادس ما قـبل االخيـر من االمر
الــوالئي الــذي نص عــلى ايــقـاف
ــان عـــمل هـــيـــئــة رئـــاســـة الـــبـــر
ـــنــتـــخـــبــة  وبـــذلك فـــأن االمــر ا
ـستـقبـلية يشـتمل عـلى احلاالت ا
وليس على الـسابقـة التي صدرت
شهداني وخشان وانتخاب ضد ا

هيئة الرئاسة)

محمد احللبوسي 
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كــيــتـا وفـي الـدفــاع عــلى كــمـارا
إبـراهـيـمــا كـونـتي سـايـدو سـو
ســايال وفي  الــوسط إبــراهــيــمـا
سيسـيه أمادو دياوارا مـوريبا
نـابي كـيتـا وفي الـهـجـوم مـحـمد
بــايــو مــورجــان. وســعى أســود
الــتــرانــيــجــا إلى حــسم الــتــأهل
مبكرا وحتقيق االنتصار الثاني
له في دور اجملـموعـات واالنـفراد
بالـصدارة بعـدما فـاز في اجلولة
ـــــبـــــابـــــوي في األولـى عـــــلـى ز
الدقـيقة  95بهـدف نظيـف سجله
ســاديـو مــاني من ضــربــة جـزاء
بينـما يحـاول منتـخب غينـيا هو
اآلخـر حتـقـيق نـتـيـجـة إيـجـابـيـة
ـواصـلة أمـام أسـود الـتـيـراجنـا 
نافسة على التأهل للدور الـ16 ا
من الـبـطـولـة بـعـدمـا انـتـصـر في
اجلـــــولــــة األولى عـــــلى مــــاالوي

بهدف دون رد.
وبـنـتـيـجـة الـتـعـادل اصـبح لـكل
منتـخب اربع نقـاط ومن احملتمل
الـتـاهل سـويـة الى الـدور الثـاني

من البطولة.

الكاميرون. وجاء تشكيل منتخب
الـــســنــغـــال كــمــا يـــلي حــراســة
رمى ديـاجن وفي الدفـاع مباي ا
ســـيـــســيـه ديــالـــو ســـيس وفي
الــوسط  ســـار كــويــاتي نــداي
ثيام وفي  الهـجوم ساديو ماني
ديـا. فـيـمـا كـان تـشـكـيل مـنـتـخب
ــرمى عـلى غـيــنـيــا في حـراسـة ا

dD2 fI  ∫ ¡«u _«

 »U C  »u B
تـدريـجيـاً بـيـنمـا سـيـكـون طقس
ـطراً نـطقـة الـشمـاليـة غائـماً  ا
مـصـحوبـاً بـالـعـواصف الـرعـدية
مع تـــســاقط الــثـــلــوج في امــاكن
مـــتــفـــرقــة مـــنــهــا).  واجـــتــاحت
الفـيضـانات مـرة أخرى مـناطق
وأحــيـــاء ســكـــنـــيــة فـي مــديـــنــة
أربــــــيل.ودعـــــا رئــــــيس احلـــــزب
ـقـراطي مـسـعـود البـارزاني الـد
في اتـــصـــال مع مـــحــافـظ أربــيل
أومـــيــد خـــوشـــنــاو الى (إغـــاثــة
ـــتــــضـــررين). من ــــواطـــنـــ ا ا
أكـــــد خــــوشـــــنــــاو ان جــــانـــــبه 
(الــفــيـضــانــات لم تـتــســبب بـأي
خــســائــر بــشــريــة وأن الــدوائـر
ؤسـسات الـتابـعة لـلمـحافـظة وا
ــعــنــيــة عــلى أهــبـة واجلــهــات ا
ــواطــنـ االســتــعــداد لــنــجــدة ا
واحلـــــفــــــاظ عـــــلـى سالمــــــتـــــهم
تـلـكاتـهم في حـال حدوث اي و
). وضربت صـاعـقـة رعـدية طـار
مــحـــطــة كـــفــري الـــكــهـــربــائـــيــة
واوقـــفـــتـــهـــا عن الـــعــمـل. وكــان
احملـافظ قـد اعـلن تـعـطيـل الدوام
ـدارس وتأجـيل امـتـحـانات في ا

الطلبة كإجراء احترازي.
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تـوقـعت الـهــيـئـة الـعـامـة لالنـواء
اجلـــويــــة والــــرصــــد الـــزلــــزالي
التـابعـة لوزارة الـنقل  ان يـكون
طـــقس الـــيــوم الـــســـبت غــائـــمــا
مصحـوبا بـامطار وضـباب.وذكر
بيان للهيـئة تلقته (الزمان) امس
ان (طــقس الــيــوم الــسـبـت وغـدا
االحد سـيكـون غـائمـاً جزئـياً الى
غـــائم مع تـــســاقـط زخــات مـــطــر
خـفـيفـة في امـاكن مـتـفـرقـة  كـما
يتـشكل الـضبـاب صبـاحاً ويزول
ــــــنــــــاطق تــــــدريــــــجــــــيــــــاً فـي ا
أمــا درجـات احلـرارة الـشــمـالــيـة
فــســتـنــخــفض قــلــيالً عن الــيـوم
الـسـابق) وتــابع ان (طـقس يـوم
ـقـبـل سـيـكــون غـائـمـاً االثـنــ ا
ـنطـتـق ـطراً مـصـحوبـاً في ا
وتــكـون الــوسـطـى واجلـنــوبــيـة 
مــتــوســطــة الــشــدة وغــزيــرة في
االقـــســام الـــشــرقـــيــة مــنـــهــا مع
تـــســـاقط الـــثــلـــوج في االقـــســام
وهـنـاك فرصـة لـهـطول الـغربـيـة 
الــثــلـوج عــلى الــعــاصـمــة  كــمـا
يـتـشـكل الـضـبـاب صـبـاحـاً يزول

dO∫ اثار التفجير الذي استهدف مكتب حتالف تقدم في االعظمية H
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حــسم الــتــعــادل الـســلــبي امس
أحداث مـباراة مـنتـخب السـنغال
بـكـرة الـقـدم ضـد نـظـيـره غـيـنـيا
وذلك ضـمن اجلـولـة الـثـانـيـة من
دور اجملموعـات من بطـولة كأس
ـقامة حـاليا فى األ األفريقـية ا
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كونـهـا تمس ورصـانـة التـعـليم الـطـبي 
حــيـاة اإلنـسـان بـشــكل مـبـاشـر وحتـقق
أعـلى مستويات خـدمة اجملتمع) مؤكدا
ان (الــــوزارة تـــراقـب وتـــتـــابـع وتـــضع
ـطلـوبة من أجل تـقو مـسار اخلـطط ا
ـؤسسي والبـرامجي في هذا االعـتماد ا
ــهم وتــقــيـس أعـداد اجملــال الــعــلــمي ا

تطلبات اخملـرجات وكفاءتها في ضوء ا
الــــتي تــــفـــرضــــهـــا بــــيـــئــــة اجملــــتـــمع
واحــتـيــاجـاته الى اخلــدمـات الـطــبـيـة)
ولـفت الى ان (كـلـيـات الـطب في الـعراق
تـــواجه حتـــديـــات الـــنـــمـــو الــســـكـــاني
تزايد على هذه التخصصات واإلقـبال ا
ـسؤولية وأنـها تلـبي الرؤية الوطـنية 

أو أيــة مـبــالغ أخـرى قــبل ظـهــور قـبـول
الـطـلب رسمـيا أو في أثـناء مـدة القـبول
والـتـسـجـيل عـلى الـنـظـام اإللـكـتـروني).
فـيما أعـلن الوزير نـبيل كاظم كـاظم عبد

الصاحب أداء اإلمتحانات حضوريا.
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مـــؤكــــدا إطالق مـــعــــايـــيـــر االعــــتـــمـــاد
الـبرامجي الـوطنيـة لكلـيات الطب. وقال
عــبـد الـصـاحب خالل احـتــفـالـيـة تـرديـد
الـقسم الطبي خلريـجي الدورة التسع
لـكـلـيـة الطب بـجـامـعـة بغـداد بـحـضور
وزيـر الـصـحـة ورئـيـسي جـامـعـة بـغـداد
واجملـــلس الـــعــراقـي لالخـــتــصـــاصــات
الــطـبـيـة وأعــضـاء مـجـلس كــلـيـة الـطب
ــثــلي وعـــدد من عــمــداء الـــكــلــيـــات و
الـنقابـات القطـاعية اخملـتصة وجمع من
الـــطـــلـــبـــة اخلـــريـــجـــ إنه ( إطالق
مـعـايـيـر االعـتـمـاد الـبـرامـجي الـوطـنـية
لــكــلــيــات الــطب) داعــيــاً الى (تــكـثــيف
الــتـدريب الــسـريـري وتــطـويــر مـهـارات
الــطـــلــبــة ومــراعـــاة أداء االمــتــحــانــات
حـضـوريا) وتـابع ان (الـوزارة حريـصة
عــلـى جــودة الــتــخــصـــصــات الــطــبــيــة
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عـالـية وحتـتـضن حالـيـا سبـعـة وثالث
ألـفا وخمسمئـة وثالثة وعشرين طالبا)
مــبــيــنـا ان (الــوزارة تــعــتـمــد ســيــاسـة
الـتكامل والـتعاون مع مؤسـسات الدولة
والسـيـمـا وزارات الـصـحـة والـتـخـطيط
والـتربية والنـقابات القطـاعية اخملتصة
وتـــراعي بــشـــكل مــدروس مــتـــغــيــرات
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تـعـتـزم وزارة الـتـعـلـيم الـعـالي والـبحث
فـتح الـتـقـد اإللـكـتـروني الى الـعـلـمي 
قـــنـــاة الـــتـــعــلـــيـم احلــكـــومـي اخلــاص
ــــوازي) يـــوم االثـــنـــ الــــصـــبـــاحي (ا

ـقبل.وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان) ا
امس ان (الـتـقـد سـيـكـون مـتـاحـا أمام
اضي الـطلـبة خريـجي العـام الدارسي ا
الـنـاجحـ في الدور الـثـاني التـكمـيلي
من الـدراسة اإلعداديـة للفـروع اإلحيائي
والـتطبـيقي واألدبي والطـلبة الـناجح
فـي الدورين األول والثـاني الذين لم يتم
قـبولهم ضـمن الدفعة األولى ولم يـقبلوا
و في كـــلــيــات اجملــمــوعـــة الــطــبــيــة 
قـبولهم في باقي التخصصات بناء على
اخــتـيـاراتــهم ومـعــدالت الـتـنــافس عـلى
ـوازي) وفق احلــدود الـدنـيـا لــلـقـبـول ا
داعـيـا الـطلـبـة الى (تـدقيق اخـتـيـاراتهم
ومــعــرفــة األجــور الــدراســيــة واحلـدود
الـدنـيـا لـلـتـقـد من خالل دلـيل الـطـالب
ـوقـع الـرســمي لــلـوزارة ــنــشـور فـي ا ا
لـلوزارة وإنـها تـؤكد عـلى عدم الـسماح
بـتســلم األجور الـدراسيـة أو التـأميـنات
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فاحتة احلكومة  لتوفير درجات وظيفية تعهـد محافظ ذي قار محمد هادي الغزي 
تظاهرين فقط. عتصم او ا للخريج  وعدم حصرها على فئة ا

وقــال بــيــان تـلــقــته (الــزمـان) امس ان
ــــثــــلي (الــــغــــزي الــــتــــقى عــــدد من 
وناقش مـعهم ـعتـصمـ  اخلـريـج ا
احلـفاظ عـلى امن احملافظـة وعدم قطع
الــطـرق وغـلـق الـدوائـر) واكــد الـغـزي
شروعة ووقوفه مع (تأييده للمطالب ا
عنية خاطبـة اجلهات ا ـتظاهرين  ا
لــلـمـطـالـبــة بـتـوفـيـر درجــات وظـيـفـيـة
لـــلــخـــريـــجــ كـــافــة  وفـق الــعـــدالــة
والـتوازن ب جميع مكونات احملافظة
وضـمـان حقـوق اجلـميع حـال اطالقـها
عتصم او وعـدم حصرها على فئـة ا

تظاهرين فقط). ا
ÂUF « W½“«u

واضـاف ان (مـوازنـة الـعـام اجلاري لم
ولـكن سأتابع مع تـسمح بـالتـعييـنات 
ــان  مـــطــالب جـــمــيع اعـــضــاء الـــبــر
اخلـريج بتـوفير الدرجات الـوظيفية
البــنـاء احملـافــظـة  وال سـيــمـا احلـذف
ــكن ان تــشــمل واالســتــحــداث الــتي 
الــكـثـيــر من اخلـريــجـ وفق مـعــايـيـر
ـفاضلة العادلـة ). وكان محتجون قد ا
اغـــلـــقـــوا تـــقـــاطع الـــبـــهـــو احلـــيــوي
احـتـجـاجـا عـلى بـاالطـارات احملـتـرقـة 
اعـتقال الناشط ضـرغام ماجد بحسب
شـهود عيان .كمـا وجه احملافظ  هيئة
اســتـثـمـار احملــافـظـة ومـديــريـة بـلـديـة
الــنـــاصــريــة بــايــقــاف اجــراءات مــنح
رخص االسـتثمار عـلى مسار كورنيش

ــبــادره وذلك إلـى مــســانــدتي بـــهــذه ا
لـغياب الدور احلـكومي لهذه الـشريحة
ونـحن كمـثقـف وناشـط من واجـبنا
االنــــســـانـي والـــوطـــنـي واالخالقي ان
نــــقف مع مـع كل من يـــحــــتـــاج الـــدعم
ـــســانــدة من ابــنـــاء اجملــتــمع وقــد وا
انـفقنا من اعمارنا وسنواتنا وعافيتنا
الكثير من اجل خدمة اجملتمع والوطن
والـثـقافـة واحلفـاظ عـلى كرامـة وهيـبة
الـوطـن والـنـاس لـذا نـحن نـحـتج عـلى

ـبـتـذلـة  الـتي  ـهـيـنـة وا الـطـريـقـة ا
الـتـعـامل بهـا مع الـصـحفـيـ واالدباء
ـنحـة التي والـفنـان في مـا يسـمى با

هـي جـــــزء بــــســـــيـط من حـــــقـــــوقـــــهم
الـدسـتوريـة واالنسـانيـة .. عتـبنـا على
ــؤسـسـات واجلـمــعـيـات والــنـقـابـات ا
الـتي لم يكن لهـا موقفـا جادا وحقـيقيا
جتــاه ذلك الــســلــوك غــيــر احلــضـاري
جتـاه نخبها واعضـائها الذين دفعتهم
الــظـروف احلـيــاتـيـة الـقــاسـيـة الى ان
يـقـفوا بـالطـابور  وبـتلك الـصورة غـير
الالئـقة لـلحصـول على جـزء بسيط من
اســتـحـقــاقـهم الـذي هــو لـيس مـنه من
احــد او جـهـة ..لـذا تـلك رســالـتـنـا لـكل
مــسـؤول او جـهـة او مـؤسـسـة حتـاول
ـثقف الذين هم االنـتقاص من كرامة ا

صـوت وضمير الـوطن .. ونحن بدورنا
وبـخـطوتـنـا تـلك نؤكـد بـأننـا كـمثـقـف
مـستقل ووطنيـ مهما كانت ظروفنا
ـة لن نتـخلى عـن رسالـتنا قـاسيـة ومؤ

الوطنية واالنسانية). 
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مـــؤكــدا ان (عــتـــبه كــبـــيــر عــلى وزارة
ــبـلغ الــثــقــافـة انــهــا تــخــصص هــذا ا
ثـقف العـراقي بحاجه الـبسـيط جدا وا
نح ومـنـهم االخوه كـبار كـبـيره لـهـذه ا
نـحه  قـطـعـها الـسن عـلـمـا ان هـذه ا
مـنـذ الـعـام 2014 دون سـبـب يـذكـر ولو
جــاءتــني مــنــحــة ثــانــيــة ســامــنــحــهـا

الــنـاصـريـة عـلى ضــفـتي نـهـر الـفـرات
وكـذلك اي اسـتثـمار ال مـنطـقة خـضراء
ـقابل ومن ضـمـنـهـا احلـزام االخـضـر ا
جملـمع تـيـنا الـسـكـني. وذكر الـبـيان ان
(الــغـزي طـالب تــزويـده بـتــفـاصـيل اي
ــنــوحــة ســابــقــاً اجــازات او رخـص 
التــخـاذ اإلجـراءات الالزمـة). الى ذلك 
كـشف قائمـمقام الـناصريـة عن تعرضه
لـلتهـديد بسبب ايـقاف استشـمار علوة
الـفـواكـة. وقـال مـنيـر طـاهـر الـبـكاء في
بـيـان امس ان (هـنـاك مـجـامـيع حتاول
الـضـغط عـبـر اسـالـيـب مـتـعـددة مـنـها
عـرض مـبـالغ مـالـيـة واخـرى الـتـرهـيب
لـلموافقة على استـثمار العلوة  وبعد
ستمر قاموا بتهديد عائلتي الـرفض ا
لـلقبول بـذلك  لكنني سأتـوجه للقضاء
وتــقــد شـكــوى ضـد هــؤالء) بــحـسب
قـوله. وكـان الـبـكـاء قـد وجه كـتـابا الى
مــديــريـة بــلــديــة احملـافــظــة  قــال فـيه
(تـأكيـدا لكـتابـنا في  13 كـانون الـثاني
وافقة على حتويل   2021 بشأن عدم ا
علوة اخلضار في منطقة التضحية من
مـساطحة الى فرصة اسـتثمارية  كون
هـذا االجراء يخالف الـقانون وفيه هدر
لـلمـال العام وتـقلـيل لواردات البـلدية 
والســيــمــا ان هــذه الــدائــرة مـن دوائـر
الـــتــمـــويل الـــذاتي  وان الــتـــقــصـــيــر
واالفـراط في الـواردات يـنـعـكـس سـلـبا
( عــلى تــقــد اخلـدمــات لــلـمــواطــنـ
واضـاف اخالل وثـيـقـة اطـلـعـت عـلـيـها
ـــســؤولـــيــة (الـــزمــان)  (نـــحـــمــلـــكم ا
الـقانونـية في حالـة قيامـكم بأي اجراء
ـذكـورة الى يـتـضـمن حتـويـل العـلـوة ا

فرصة استصمارية). 
وتـبـرع الشـاعـر والصـحـفي حيـدر عـبد
نحـته التي اطلقتـها حكومة اخلـضر 
الــكـاظــمي قــبل ثالثــة ايـام الي أطــفـال
مـرضى الـسرطـان في النـاصريـة. وقال
حـيدر الـذي يلقب نـفسه بالـسومري أن
ـرضى هم أحق مـني بـهـذا (أطـفــالـنـا ا
ـا ـبـلـغ رغم انه قـلـيل جـدا بـالـنـسـبه  ا
ـــرض يــــعـــاني أطــــفـــالـــنــــا من هـــذا ا
اخلـبيث) وأضـاف (ادعو زمالئـي كافة

جلـرحـى انـتـفـاضـة تـشـرين من شـبـاب
الـناصرية االبـطال التي تخـلت حكومة
بــغـداد عـن الـوفــاء بـوعــودهــا بـتــبـني
عـالجــهم وانــصــافــهم وتــركــتــهم االلم
والــوجع واحلــرمــان لـالسف الــشــديـد
..ولــو جـاءتـنـي مـنـحــة ثـالـثــة ورابـعـة
سـاتـبـرع بـهـا جلـمـعـيـة رعـاية مـرضى
الـــســـكــري والـــثالســـيـــمــيـــا وســـكــان
الــعــشــوائـيــات وغــيــرهــا من احلـاالت
االنــســانــيـة.. مــحــافــظــتـنــا مــنــكــوبـة
ومـهمشـة وتعاني الـكثيـر وحتتاج الى
وقــفــة حـقــيــقــيـة وصــادقــة من جــمـيع

ابنائها).

ـعــطـيـات الــعـلــمـيـة الــظـرف الــراهن وا
ـسـؤولـة عن الـقـبـول في كـلـيـات الطب ا
وحتـديـد الطـاقة االسـتـيعـابيـة في ضوء
خـــارطـــة الـــبـــنى الـــتـــحـــتـــيـــة واعـــداد
الــتــدريــسـيــ الــذين ال تــزيــد أعـدادهم
اإلجــمـالـيـة في كـلــيـات الـطب عن ألـفـ

وتـسعـمئـة وسبـعة وتـسعـ تدريـسيا)
واضـاف البيان ان (كل من وزير الصحة
ورئيس جامعة بغداد وعميد كلية الطب
الـقوا كـلمات سـلطوا فـيها الـضوء على
سؤوليات نتظرة للـخريج وا ـهام ا ا
ـلقـاة على عاتـقهم في تقـد اخلدمات ا
الــطــبـيــة وأهــمــيـة الــتــواصل الــعــلـمي

لتطوير األداء وحتس اجلودة).
w³D « r I «

واشـار الى ان (الطلـبة اخلريج رددوا
الـــقـــسم الـــطـــبي لـــلـــدورة الـــتـــســـعــ
ـوسومة تعلمنا هدفنا للعام الدراسي ا
ـــاضـــيـ في مـــا أجـــريت عـــلى هـــامش ا
عدد من الـفعاليات التي كان االحـتفالية 
مــــنـــــهــــا تـــــكــــر الـــــطــــلـــــبــــة األوائل
والـــتــدريــســيـــ احلــائــزين عـــلى لــقب

األستاذية).  WO∫ وزير التعليم العالي خالل احتفالية ترديد القسم الطبي خلريجي الدورة التسع لكلية الطب بجامعة بغداد UH²Š≈

d¼UEð…∫ حيدر عبد اخلضر في تظاهرة إحتجاجية

بغداد
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ـرات ان اجتــنب الــكـتــابـة عن حــادثـة  –جــبـله  –ألســبـاب نــفـســيـة حـاولـتُ عـشــرات ا
شـخـصـيـة ولـكن لم اسـتـطع ذلك . احلـادثـة كـانت والزالت وسـتـظل حتـفـر في جتـاويف
نطوية حتت ـة ا وضـوع متعلق بـالقتل واجلر روحي الى اخر يوم في حـياتي . ليس ا
زيف  –او لنقل من اسـتخدم القـانون  لتمـرير غضب شخـصي جتاه مخلوق الـقانون ا
اخر  –اليـهم من يكون ذلك اخمللوق  –قريب ام نـسيب ام غريب . الشـيء الوحيد الذي
هزني هو تلك  –الروح احلاقـدة اخلالية من ادنى مفهوم من مفاهيم االنسانية والرحمة
كن تـفسـير قـتل اطفـال ليس لـهم اي عالقة بـكل مـايحدث بـكل اشكـالها  –واال كـيف 
وت في هذا العالم  او ماعالقة النساء البائسات اللواتي سافرت ارواحهن الى عالم ا
ة السباب تتـعلق باشياء اخـرى وليس لهن ادنى مسـؤولية الي شيء يتعـلق بتلك اجلر
ة طـويل ومتـشعـب وسمـعت وقرأت وشـاهدت الـكثـير البـشعـة. احلـديث عن هذه اجلـر
وضـوع . الشيء الـذي اجبـرني على االنـتفـاض فجـأة ومحـاولة عن تفـاصيل تـتعـلق بـا
ـوضـوع من زاويـة اخـرى هـو تـلك الـعالقـة الـتي نـطـلق عـلـيـها  –االنـسـانـية او تـنـاول ا
الـرحمة . حـينما تـنسلخ هـذه االنسانـية من اخمللـوق البشـري يتحـول عندها الى وحش
هاجم في في صـورة انسان بـكل ماتـعنيه هـذه العـبارة من معـنى . االنسـان البشـري ا
ة  –جبله  –حتول الى وحش يرتـدي زي القانون لتنفيذ رغبة وحشية طغت حالة  جر
وضوع اخر  –عثـرت عليه بالصدفة في النت- عليه تـماما. حينما اربط هذه الفاجعة 
يـتـعـلـق بـشـخص وزوجـته قــررا الـعـيش في صـحــراء اريـزونـا بـعـيـدا عـن كل مـايـتـعـلق
بـاحلضـارة ومحـاولـة جتمـيع ميـاه االمطـار بطـريقـة ذكيـة خلـلق حيـاة صافـية نـقيـة بكل
مـفاهـيم االنسان  –يـعثـر ذلك الزوج على عـقرب سـامة اثنـاء حفـر االرض ويحمـلها مع
سـحاة وينظر اليـها -  ويقول يجب ان نكون حـذيرين اثناء احلفر ولكن ال التراب في ا
اعرف  مـاذا افعل بهـذه العقرب  هل اقتلـها ام ابقـيها تـواصل حياتـها?  - وفي حلظة
تعـاطف انسـاني مع الطـبيعـة واحليـاة يذهب بهـا بعـيدا عن مـوقع احلفر ويـضعـها على
نحهـا فرصة جديدة لـلحياة. فعل هـذا من منظور انسـاني بحت مع العلم لو االرض و
ان تـلك العـقـرب وصـلت اليه  –لـسعـته وصـادرت حيـاته بـسـمهـا الـقاتل .  لـنـفرض ان
الرجل الـضـحيـة في قضـية  –جـبله  –مطـلوب لـلقـانون ورجل خـطيـر جدا  –الـيسَ من
االفـضل محـاصرة البـيت حتى يخـرج بنفـسه ويسلم نـفسه للـقانون  وبـالتالي سـتكون
خـسائـرنا التـذكر  –بـدال من ذبح كل تـلك اخمللـوقـات البـشريـة بال رحـمة . اقـسم بـالله
كلما تـذكرت تلك احلادثة استـمر بذرف الدموع حتى جتف اخـر قطرة من تلك الدموع.
وقف بـالنـسبـة  لي يعـادل كل حاالت الـقتل الـتي سمـعت عنـها او شـاهدتـها. احلديث ا
طويل والم الروح يـكاد يخنق كل ماتـبقى من معنويـات الرجولة في زمن صار كل شيء
ـسـؤول عـن الـقـضـاء في قـضـيـة  –جـبـله  –ألصـدرت امـرا فـيه مـخــيف. لـو كـنت انـا ا
بـاعــدام كل من شـارك في تــلك اجملـزرة  امـام بــيت تـلك الــعـائـلـة
فـجوعة .  مالحظة عرضية  –سـمعتُ من احد االشخاص ان ا
غـدور قبـل موته بـلحـظات اتـصل باشـقاءه او اقـرباءه الـرجل ا
ـوت كلـنا  –ومـاتوا جـميـعاً وقـال لهم  –خلـصت عـتاد راح 
كـمــا قـال . انـا لـله وانــا الـيه راجـعـون ........سـالمـا لـفـقـراء

العراق.

سار الرقمي WO∫ جانب من إحتفالية ا UH²Š≈

بغداد
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ادية ;  كان الضيق في مساحته ا احلضن هو ذلك ا
ولكنه أكثر األماكن اتساعا في مساحته الروحية والعاطفية ...

هو ذلك الغذاء الذي ال يرى بالع اجملردة
 الذي يحتوي على كل فيتامينات الود وحب احلياة ;

ـتـلك ان يـعـيـدهـا إذا فـقـدت بـسـبب عـبث بـعض الـبـشـر الـذين ال ـمـكن أنه   بل ومن ا
يجيدون احلب  

    ...هو الذي يطبع األمل والطمأنينة ب الطرف .
إن احلـضن ال يـختـلف في جـوهره في كل أنـواعه فـمثال : حـضن االم  حـضن صديق
مـخـلص  حـضن عـاشـق  حـضن صـاحب مـعـروف .. فـكـلـه يـبـعث األمل ويـنـثـر بـذور

ا فقدت ألي سبب من األسباب.... القبول في الوجود بالدنيا التي ر
... عن نفسي هـناك أحضان لم ولن أنـساها.... تلك األحـضان التي تأتي مـعها بدموع
ا أحـضان كانت ألمـي التي عانت في لـذيذة  ..... هي أحـضان لـيست لـعاشقـات ..وإ
مـرضـهــا أشـد مـعـانـاه ..الــتي كـنت واقـفـا أمــامـهـا عـاجـزا عن تــخـفـيف األمل في ذلك

الوقت...
حـضن أبي .... أبدا لم ولن أنـساه ; عـندمـا كانت هـناك مـشاجـرة ب اجلـيران ..فوقع
أبي أرضـا وأسرعـت بأصـطـحابه إلـى مكـان نـومه وألخرج حـتى أحتـارب مع أصـحاب
شـكلـة ..فإذ بـأبي يقـذفني في حـضنه ويـقسم ويـتوسـل علي بـأن ال أخرج ويكـثر من ا
تلك القوة في رد األساءة -  كم كنت عظيما يا أبي بكظم غيظك  احلمد آنذاك بأنه ال 

الذ والدواء من شرور البشر ...    ففي ذلك الوقت شعرت بأن حضنه هو ا
ال أنسى أبدا االحـضان الدافئة التي فـزت بها من رفقائي وأقاربي وجـيراني  عند عقد
زواج أبنتي الكـبرى في مسـجد القريـة ..فكانت هذه االحـضان مولودة في مـكان طاهر

هو بيت الرحمن وأدواتها رفقاء رحماء ..
واحلــضن الـغـالي الــذي ال يـقـدر بــثـمن هــو حـضن أسـبــاطي الـذي يـرويــني من عـطش

تقلبات الدهر ويقذف الرحمة في قلبي
الذي يعيد تعليمي دروس الوفاء ألبي وأمي .....    

أمـا أحضـان الـعشـق ..فلـيس لي سـبـيل أن أحتدث عـنـهـا في ذلك الـوقت ألن  احلديث
عنها  ال يناسب مجتمعي الذي أعيش به الذي لباسه احلياء والغيرة ..

ديالى 
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ماذا لو?
ا هو أقرب للتعجب من السؤال . ر

كيف نعم هو تعجب ..كيف يغلق النت ?! وفي سؤال أيضا. 
هل تتدمر شبكات  النت وتتفجر..كيف يعيش العالم بال نت ?

تساؤالت كثير يلحقها بعض من التعجب .
ستـقف البورصـة وتتعـطل النـشاطات وتـخسر الـشركات وتـفتقـر احلكومـات وعصابات

افيا.  ا
اي نعم كله بسبب إغالق النت .

كم يوم يستـطيع بشر القرن الواحد والعشرين وبشر البوبجي او البوجلي ال أعرف أن
كنت قد كتبتها صحيح مع انني تعمدت إن اكتبها خطأ .

اذا ألنها تورث اخلطأ اي تلك اللعبة القدرة التي تسلب عقول األطفال والشباب.
إن ضدها وليس معها اطالقا .

شكلة بتلك اللعبة فأن ما خفي كان أعظم.  عموما ليست ا
نـتديات واحلسابات الوهـمية كلها شبكـات مافيا ومع كل ذلك يقولون عالم الكروبات..ا

افتراضي. 
يتة.  ال بل هو عالم انتهازي مخيف ومظلم فيه دروب ومتاهات 

طيب ماذا لو غلق النت ?
اآلن هذا السؤال يوجه الى تلك الشبكات ..هي اخلسارة لها .

اآلن عدت الى التعجب ..كيف يغلق النت !

ية على الصفات التالية: يتفق قادة اجلامعات العا
اجلـامعة الرصـينة مؤسـسة عاليـة اجلودة في التعـليم والتعـلم والبحث واالبـتكار تزدهر
فيـها بـيئـة تعزز الـتنـافسـية والتـفكـير اإلبـداعي واالبتـكار وما إلى ذلك.
تـوفر بيـئة تـعليـمية تـشجع الـعمل في مشـاريع مبـتكرة من أجل

ستقبل. تعزيز وتنمية الشخصية الشاملة النتاج قادة ا
ي في بيئة تـعزز البحث سـتوى العـا تزدهر اجلـامعات ذات ا

العلمي احلر والتفكير النقدي واالبتكار. 
اين جامعاتنا من هذه الصفات?

{ عن مجموعة واتساب

ـيـة جــريـدة (الـزمــان) والـقـامــة االكـاد
واالعالمــيــة واجملــتــمــعـيــة الــوطــنــيـة

بحضور النخبة العراقية.
ـنـتـدى الـوطـني وانــطـلـقت فـعـالـيــات ا
لـلـتـواصل الـرقمي  2022 بـوصـفه أكـبر
فـعـالـيـة عـراقيـة تـهـتم بـالـشـأن الـرقمي
احملـلي تعـتمد الـشراكـات والتفـاهمات
مع الـقـطـاعات احلـكـوميـة واجملـتمـعـية
واخلـاصة والنخبوية في مسعى بلوغ
الــتــحـوّل الــرقــمي الـعــراقي احلــقــيـقي
ـنــظم في اجملـاالت احلـيـويـة كـلـهـا وا
بـالـتـنسـيق مع مـجـلس مفـوضي هـيـئة
اإلعـالم واالتـــــــصـــــــاالت والــــــــنـــــــخب
ـيـة واالعالمـيـة والـثـقـافـية في األكـاد

11/1/2022  بنادي الصديد العراقي.
وأعــلن الــشــمــري عن بــرامـج وشــركـاء
سار الرقمي العراقي للعام   2022 إذ ا
سـار مجـموعة من أبـرم مجـلس إدارة ا
الـشـراكـات والتـفـاهـمات مع مـؤسـسات
حكومية ومجتمعية وخاصة ونخبوية
وانــطــلـقت الــشــراكـة االســتــراتـيــجــيـة
لـلـمـسار بـ مـنـصة الـتـواصل الـرقمي
وبـــ شــركـــة الـــتــوفـــيـــر لــلـــتـــســويق

اإللكتروني والتدريب والتطوير.

الـشـمري ان انـطالق البـرنـامج نهـاية
كـــانــون الـــثــانـي اجلــاري ســـيــشـــهــد
ــسـار الـرقـمي االحــتـفـاء بـشــخـصـيـة ا
الـعراقي لـلعام  2022 االسـتاذ الـدكتور
أحـــمــد عــبـــد اجملــيــد رئـــيس حتــريــر

تـقلـيد جديـد على شـكل أمسيـة حوارية
نـــخـــبـــويـــة دوريـــة تـــنـــاقـش احملــاور
ـتطلبات الـتحول الرقمي في ـتعلقة  ا

العراق وتخرج بالرؤى والتوصيات.
وقــــال رئـــيس مـــجــــلس االدارة صـــفـــد

بغداد - الزمان
ـســار الــرقــمي يــطــلق مــجــلـس إدارة ا
الــعــراقي بـرنــامــجه ديـجــيــتـال بــغـداد
والـذي يـحـمل شـعـار الـتـحـوّل الـعراقي
يـقـوده الـنـخـبة والـذي يـتـمـثل بـإحداث
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ــتــنــوعــة والــعــمل جــارٍ عــلى نــصب ا
مـنظومات التبريد لتحس ورفع كفاءة
الـعملـية االنتـاجية  إضـافة الى ادخال
ـركبـة لـلمـحـطات مع تـوأمة الـدورات ا
مـشاريع اجلبـاية االلكتـرونية) بدوره 
اعــرب شــتــيــبـانــيك عـن (إعـتــزاز بالده
بــتــجـربــة امــكـانــيــة مـشــاركــة تـطــويـر
صـناعـة الطـاقة مع الكـهربـاء العـراقية
والسيما ان الصناعة التشيكية متميزة
بـــالـــريـــادة واخلـــبـــرة) مـــشـــددا عـــلى
(التواصل الفعال ومواصلة العمل على
ـنـظـومـة الـشـمـسـيـة عـبـر مـنح فـرص ا
الـعـمل لـشـركـاتـهـا الـعـامـلـة في الـعراق
والــــتـــنــــســـيـق الـــفــــني الــــعــــالي بـــ
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كـــشــفت وزارة الـــكــهــربـــاء عن ادخــال
مــنــظــومــات حتــســ انــتــاج الــطــاقــة
ومـشـاريع اجلبـايـة االلكـتـرونيـة.وقالت
الـوزارة في بـيـان تلـقـته (الـزمان) امس
ـهــام الـوزيــر عـادل كـر ــكـلـف  ان (ا
السـفير الـتشـيكي لـدى بغداد اسـتقـبل 
بـيـتـر شتـيـبـانيك في زيـارة اسـتـهدفت
تــطـــويــر وتــنـــويع قــطــاعـــات الــطــاقــة
الـكـهـربـائـيـة في الـعـراق) واسـتـعرض
كـر (عمل الوزارة  وجـملة الـتحديات
الـتي تعـزق تنفـيذ خـططهـا الطـموحة)
مـــؤكـــدا ان (الــوزارة مـــضت بـــتـــنــويع
مــصـادر الـطـاقــة من خالل ابـرام عـقـود
كـبيرة للطـاقة الشمسيـة عبر الشراكات
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ـعـادن مـنـهـل حث وزيــر الـصـنـاعــة وا
عـزيـز اخلبـاز  نظيره السعودي بنـدر
بــن إبـراهـيـم اخلــريف  عـلـى تـوسـيع
الــتـعـاون بـ الــبـلـدين عــبـر شـراكـات

واعد في مجال الصناعة . 
وقــال بــيــان تـلــقــته (الــزمـان) امس ان
(اخلـبـاز التـقى نظـيره الـسعـودي على
عادن هـامش فعـاليـات قمـة مسـتقـبل ا
ومـؤتمـر التـعدين الـدولي في الريـاض
 وجـرى تـأكيـد قوة الـعالقات األخـوية
الـتي تربُط الـبلدين وحـرص احلكومة
الـعـراقـيـة عـلى تـوسـيع آفـاق الـتـعاون
مـلكة في الـصنـاعي واإلقتصـادي مع ا
ظـل التوجـه نحـو دعم القـطاع اخلاص
ُـــســـتـــثـــمـــرين الـــعـــرب واألجـــانب وا
لــلــمُــسـاهــمــة في تــطــويـر الــصــنــاعـة
الـعـراقـيـة وقـطـاعـات الـدولـة األخـرى)
ـؤتـمر في تـبادل مُـشـيراً إلى (أهـمـية ا
اخلـبـرات وتسـليط الـضـوء على قـطاع
الـــتــعــديـن والــفُــرص اإلســـتــثـــمــاريــة
الـواعـدة في هـذا الـقـطـاع) مُـعـربـاً عن
ـــؤتـــمــرات أمـــلهِ بـــأن (تـــســهـم هــذهِ ا
ُـشتركة في إقـامة مشاريع والـلقاءات ا
وعـــقـــد شــراكـــات فـــاعـــلــة فـي اجملــال
الـصنـاعي تـخدم الـبلـدين الشـقيـقيـن).
أكد اخلـريـف (رغبـة بالده مــن جانـبـه 
شترك عـلى توسيع الـتعاون والعـمل ا

مـع الـعـراق في اجملــاالت والـقــطـاعـات
كــافــة) مــبــديــاً (اإلســتــعــداد لــتــبــادل
الـتجارب واخلبرات للنهوض بصناعة
الـبلـديـن). وأطلـعَ اخلـبـاز عـلى هامش
مـــشــاركــته فـي أعــمــال الــقـــمــة  عــلى
ـصاحب لـلمـؤتمـر الذي ركز ـعرض ا ا
عـــلـى تـــقـــد وعــــرض الـــتـــقــــنـــيـــات
تقدمة التي ستسهم في واإلبـتكارات ا
ـسـتـقـبلي  تـأسـيس قـطـاع الـتعـدين ا
وكــــذلك بـــحـث الـــشـــراكــــات وتـــبـــادل
ـعارف كما ضم عـدد من أجنحة دول ا
ـنـطقـة وعرض الـفـرص اإلستـثمـارية ا
عِـبـر مـنـصـة مـتـكـامـلـة تـشـمل جـوانب
ـسـتـثـمـر في قـطـاع الـتعـدين مـرحـلـة ا
ــــديــــنـــة الــــســــعـــــودي. كــــمــــا زار  ا
ـنتـجـات الطـبـية الـصـناعـيـة وشركـة ا
ومــصـنع نـبـض لـلـصــنـاعـات الــطـبـيـة
اخملـتص بـشـبـكـات الـشـرايـ وإنـتـاج
الـــبــالــون  لـــلــتـــعــرف عن كـــثب عــلى
مـجـريـات الـعـمل والـتقـنـيـات احلـديـثة
ـسـتـخدمـة. وذكـر الـبيـان ان (اخلـباز ا
أســـتـــمعَ إلـى اإلجــراءات واألســـالـــيب
ــدن ـــتـــبـــعـــة فـي إدارة وتـــطـــويـــر ا ا
الـصــنـاعـيـة وقـصص الـنـجـاح فـيـهـا)
مـؤكداً (أهـمية اإلسـتفادة من الـتجارب
ــدن الـــنـــاجـــحــة فـي مــجـــال إقـــامـــة ا
الــصــنـاعــيــة والـصــنــاعـات الــدوائــيـة
والــــصـــنـــاعــــات األخـــرى لـــتــــطـــويـــر

اإلمـكانيـات وتعزيـز اخلبرات الـعراقية
من خِـالل عـقـد شـراكـات حــقـيـقـيـة بـ
الــقــطــاعـات الــصــنــاعــيـة احلــكــومــيـة
واخلــــاصـــة في كِـال الـــبـــلــــدين في ظل
تـوجـهات قـيادات كِال الـبـلدين لـتوطـيد
أواصـر التعـاون في كل اجملاالت وعلى
كـافــة األصـعــدة). عـلى صـعـيـد مـتـصل
ـــعــدات كـــشــفَــت الــشـــركــة الـــعـــامــة 
اإلتـــصـــاالت والـــقـــدرة الـــتــابـــعـــة إلى
الـوزارة  عـن إنـتـاج مـنـظـومـة مـراقـبـة
مـرضـى جـائـحـة كـورونـا الـتي جنـحت
مـالكـات قـسـم الـبـحـث  والـتـطــويـر في
واصفات تـصميمها وتصـنيعها وفق ا
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ــنـظـومــة تـعـمل واوضح الــبـيـان انَ (ا
عــلى قـراءة نـســبـة األوكـســجـ بـالـدم
وعـدد نــبـضـات الـقـلب لـلـمـرضى ونـقل
هــذهِ الـبـيـانــات عـبـر شـبــكـة اإلنـتـرنت
ــكـان الـذي وعــلى مـدار الــسـاعـة إلى ا
إضـــافـــة إلى ـــراقب  فـــيهِ الـــطـــبـــيب ا
إمــكــانـيــة إســتالم الـبــيــانـات لــعــشـرة
مــرضى وعـرضـهــا عـلى جـهــاز الـنـقـال
ـوبايـل أو عـلى شاشـة تلـفاز ذكي مع ا
ـنظـومـة من قِبل تـوفـر إمكـانـية حـمل ا
ـــريض عــنــدَ احلــركـــة من مــكــان إلى ا
ـنـظـومـة تـتـمـيـز آخـر) الفـتـا الى ان (ا
بــصـغــر حـجــمـهــا وسـهــولـة نــصـبــهـا

وصـيانـتهـا وذات كفـاءة عالـية وجودة
في األداء ومـوثوقيـة في العمل وبـكلفة
فـضالً عن إنـها تـعـطي إنذار مـنـاسبـة 
ــراقـب في حــال حــصــول لــلـــطــبــيب ا
نـــقـص في نـــســــبـــة األوكـــســـجـــ أو
إضـطـراب في نبـضـات القـلـب) مـؤكدا
الك ـنـظـومـة تُـسـهم في تـمـك ا ان (ا
ــرضى عن بــعـد الــطـبـي من مـراقــبـة ا
وبـصـورة مـستـمـرة) وتابع الـبـيان ان
(الــشـركــة ســتـقــوم بـتــجــهـيــز ونـصُب

وس داؤد مـتي شـرف عددا ال نـيـقـود
بـــاس به من تـــلك اخملــطـــوطــات الــتي
تــعـود لــكـنـيــسـة الــطـاهــرة الـداخــلـيـة
ــعـروفــة بـالــقـلــعـة  وكــله يــتـاتى مع ا
حقائق مازالت  مخبوءة في الكواليس
عن  تـضـحيـات اسـهم بهـا الـبعض في
احملــافـــظــة عــلى بــعض اخملــطــوطــات
واخـفائها عن اع تـلك العناصر التي
ـــــا لم تــــعـــــدم او تــــضــــيـع تــــلك لــــر
اخملـطوطـات بل ابقت علـيهـا لتظـهرها
ـزايـدات  مسـتـنـدة على فـي  بازارات ا
الـقـيمـة التـاريـخيـة التي تـرتـكز عـليـها
اخملـطوطـات وما احـوجنـا الى  ارشفة
تـلك اخملـطوطـات وعلى حـد علـمي فان
كل الــكـنـائس تــقـريـبـا اعــدت مـثل تـلك
الــفــهــرسـة خملــطــوطــاتــهـا   ومـن تـلك
الـنـمـاذج مـا قـدمه في هـذا اخلـصوص
االب الــدكـــتــور بــهــنــام ســوني ســواء
خملـطوطات كنائس السريان الكاثوليك
دينة في بـغديدا او كـنائس الـطائفـة 
ــوصـل وابـرزت ذلـك عــبــر اصـدارات ا
ي الذين التـاحتها للباحث واالكاد
يـعـتـمـدون عـلى مـثل تـلك اخملـطـوطات
لـلتحـقيق في  االزمنـة التي اجنزت من
خـاللـــهـــا والشك فـي ان الـــكـــثـــيـــر من
اخملــطــوطــات  بــاالضــافـة لــقــيــمــتــهـا
الـديـنيـة  وموقـعـها الـروحي سواء في
ـقـتـرنة اتـاحـة الـصـلـوات والطـقـوس ا
ــنـاسـبــات الـديـنــيـة  فـان بــاالعـيـاد وا
هــــنـــــالك هــــوامـش تــــقــــتـــــرن بــــتــــلك
اخملـطـوطات تـب  فـاصال من االجواء
ـقدم من الـتي نـسـخت فـيهـا  والـدعم ا
ـسؤولـة لـغـرض نسخ قـبل  اجلـهـات ا
اخملــطــوط  وحـــفــظه ووقــفه كــونه من
اوقــاف  تــلك الــكــنـيــســة او تــلك  وقـد
ازدانـت الكـثيـر  من اخملـطوطـات  على
حـد عـلـمي بـتلك الـهـوامش مـثلـمـا كـنا
نـقــرا في خـتـام كل كـتـاب  في كـنـيـسـة
مـــار افـــرام الـــتي حلـــداثـــتـــهـــا حـــيث
تــاسـست في عـام 1988 اال ان الــكـتب
اخملـطـوطـة الـتي كـانت تمـلـكـهـا  كانت
اصال تـابعـة لكـاتدرائـية مـار توما و
وقـفها لصالح هذه الكنيسة بحسب ما
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يـحـصي مـؤلف الـكتـاب  لـلـعـشرات من
ـصـادر الـتي يـوضح مـن خاللـهـا مال ا
الـكـثـيـر من اخملـطـوطات  حـيث االصح
ان يــــحـــمل الــــعـــنــــوان اشـــارة الى ان
اخملــطـوطـات مــفـقـودة او اســيـرة لـدى
مـكـتبـات اخرى غـير  عـائديـتهـا  فضال
عـن  عـدم االشارة  الـى ان مـخـطـوطات

اخـرى  احملـافـظـة عـلـيـهـا حـيـنـما 
تــعــمــيــر بــعض اجلــوامع الــتي كــانت
ــوصل و ـــديــنـــة ا اصـال كــنـــائس 
تـسليمهـا للكنائس بـحسب علمي حول
حـادثة مـقتـرنة باحـدى  الكـنائس التي
حتــولت الى جــامع حــيث كـانت تــعـود
الى  الـسـريان الـتكـارتة  وقـد عثـر على
الــكـتب اخملــطـوطـة بــحـالـة جــيـدة فـتم
ايــداعـهـا لـكــنـيـســتـنـا في تــلك الـفـتـرة
..تـتـنوع مـصادر الـكتـاب الـتي يسـتقي
مــنـهــا كـاتـب الـكــتـاب مــعـلــومـاته ازاء
اخملــطـوطـات الـســريـانـيــة الـتي فـقـدت
ويـشـير الى انه  بـذل  هـذا اجلهـد على
مـدار سنـت  لـيقـلب صفـحات الـتاريخ
ـفـقودة  مـبـيـنا بـحـثـا عن تـلك الاللي ا
فـي الـوقت ذاتـه بـان اخلــوف  واجلـهل
والــعـوز كــانت من بــ االسـبــاب الـتي
ادت الـى  اعدام اكثـر  تلك اخملـطوطات
الــنـادرة  وقـد اسـهم ســفـره الـتـاريـخي
بـرغم اعـتـرافه بـانه  دونه عـلى عـجـالة
في تـــســـلـــيـط الـــضــوء عـــلـى خـــفـــايــا
ــؤشــرات الــتي ادت الـى فـقــدان مــثل ا
تـلك اخملـطـوطـات وبـعـثـرتـهـا فـي اكـثر
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واليـــكـــتــفـي الــكـــاتب بـــايـــراد الـــكــتب
ـتخصصة بتوثيق الطقس السرياني ا
اط فـحسب  بل عـني ايضـا بتبـيان  ا
ـــقـــتـــرنــة اخـــرى من اخملـــطـــوطـــات  ا
ــعـرفــيـة االخــرى  السـيــمـا بــالـعــلـوم ا
حـيـنمـا مثـلت اللـغـة السـريانـية وهـجا
ا اشـعاعيا اقـتبس منه الشي الـكثير 
يـتعـلق بنـظيرتـها الـلغة الـعربـية حيث
بــــرز فـي هــــذا الــــشــــان الــــعــــديــــد من
ـتـرجـمـ الذين كـان لـهم شـان عـظيم ا
ـعـارف لــلـعـربـيـة كــونـهم نـقـلــوا تـلك ا
ـي والبـاحث واتـاحتهـا امام االكاد
..قــيــمــة الــكــتـاب
تــــــــــــمـــــــــــكـن فـي
تـــــــــصـــــــــنـــــــــيف
اخملــــــطـــــوطـــــات
واالشـــــــــــارة الـى
مــوقـعـهــا الـبـديل
او  ابــراز نـكـبـات
اخــــرى تــــضــــاف
الـى مــــــــوجـــــــات
اسـتهـداف البـشر

حــــــيــــــنــــــمــــــا 
االشـــارة  الى مــا
 حــــــــــــــرقـه مـن
مــــــــــــــــــئــــــــــــــــــات
اخملــــطـــوطـــات ال
لـــــــــــــــــــــــشــيء اال
الخــــتـالفـــهــــا مع
االخــر الـذي اقـدم
عـلـى تلـك االفـعال

حــمل عـنـوان (جـولــة  مع مـخـطـوطـات
سـريـانـيـة مـبعـثـرة ) لـيـحـصي ويـتابع
مـــصــيــر االف مـن اخملــطــوطـــات الــتي
حـــرقت وفـــقـــدت وطـــمـــست عـــلـى اثــر
احلـــروب والـــغـــزوات الـــتـي مـــر بـــهــا
ـسيحـي  فيسـتهل البـحزاني  كتابه ا
الـذي جاء ب 152صـفحـة من القطع اال
ان رؤيـته لم تخفت بـسبب جتدد فقدان
مـخطوطـات اخرى  خصـوصا في فترة
االلـفية الثانية بـسبب  التطرف الديني
ــقــتــرنـة الــذي اودى بــابــرز الــكــنــوز ا
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عـالج مؤلف الـكتـاب يوسف الـقس عبد
االحــد الـبـحـزاني  فـي كـتـابه شـهـادات
تـــاريــخــيــة ابـــرزت فــقــدان الـــنــفــائس
الـثـمـينـة من اخملـطـوطات مـتـجـوال ب
مــتـون الــكــتب لـيــحــقق جـردة حــسـاب
بـشـان ما  فـقده من تـلك اخملطـوطات
حـــيث تـــنــوعـت اســاب الـــفــقـــدان بــ
االسـتعـمار وب الـرؤية اخملـتلفـة لتلك
ــا اودى بــاثــمــنــهـا عــلى الــنــفــائس 
ـؤرخـ  نوعـا ما االطـالق  وقد جنح ا
في تـبيان مـا  فقده من تـلك النفائس
بـسبب الـرؤية التي  ابـرزها الـبحزاني
فـي كتابـه الذي جاء ب152 صـفحة من
الـقـطع الـكبـيـر صـادرا  عن دار ماردين
لــلــنــشـر .. مــطــالــعـتـي لـلــكــتــاب الـتي
وردتـــني نـــســـخــة مـــنه من قـــبل  جنل
ـؤلف  االسـتـاذ سـعـد الـقس  تـزامنت ا
مـع رؤيتي لالحداث الـتي تعـاقبت على
كـنــائـسـنـا  بـعـد فــتـرة اصـدار الـكـتـاب
لـتبرز حـقيقة اعـادة  طبع نسخـة ثانية
من الــكــتــاب تــتـضــمن مــا فــقــدنـاه من
مــخــطـــوطــات اخــرى ثــمــيــنــة  في ظل
احـــتالل تـــنــظـــيم الـــدولــة االسالمـــيــة
وصل او ـنـاطـقـنـا سـواء في مـديـنـة ا
عـلى صعـيد كـنائسـنا في مـناطق سهل
نــيـنـوى  واالبــرز الـتـأكــيـد عـلى قــيـمـة
ــــفـــقـــودة فــــضال عن اخملــــطـــوطـــات ا
ــسـتـعــادة حـيث ابـرز االعـالم جـانـبـا ا
مـــنــهــا ولــعل اخـــرهــا مــا  من خالل
احــدى الــقـوات االمــنــيـة الــتي ســلـمت
ـطـران مار ـوصل  ا مـطـران ابـرشـيـة ا

حملــاولـته تـشـويه احلـقــائق وطـمـسـهـا
ومـــا  من هــذه االفــعـــال مــا بــرز حــتى
يــومــنــا هـذا بــرغم اخــتالف احملــطـات
وتـاريخيتهـا واقترانها سـواء بالعهود
الــغــابـرة او الـالحـقــة  ويــقـيــنــا  نـحن
احـــوج الى طـــبـــعــة جـــديـــدة  من هــذا
الـكتـاب او  سفـر اخر يـبرز مـا  فقده
اثـــر غـــزوة تــنـــظـــيم داعش  الســـيـــمــا
حـينما ظهر  قـبل عدة اشهر سفر  مهم
ـطـران مــار مـيـخــائـيل جنـيب ابــرزه  ا
عـبر جهوده التي كللهـا بارشفة الكثير
من اخملــطــوطـات لــلـعــديـد من كــنـائس
ـوصل لـينـقـذ بذلـك ارثا مـهـما  عـمره ا
عـشرات الـقرون ويقف وراءه نـساخون
وكـتـبة بـذلـوا جهـدهم وعـصارة فـكرهم
ووقـــتــهـم في ســبـــيل ابـــراز مــثـل تــلك
النفائس واتاحتها  سواء للمؤمن او
ـا يــتـعــلق  بـذوي لالخــرين الســيـمــا 
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كــــمـــا البـــد مـن االشـــارة الى الــــعـــهـــد
ـــعـــاصـــر  وخــصـــوصـــا في حـــقـــبــة ا
االربـعيـنيـات واخلمـسيـنات قـد شهدت
بـروز مـكتـبـب مـسـيحـي عـرف عـنهم
ولـعـهـم بـالـكـتب  ورفـدهم لـتـلك الـكـتب
ثال كـمصادر ونذكر منهم على سبيل ا
يـوسف غنـيمـة اضافـة لكـوركيس عواد
ن عدوا من  نخب وشـقيقه ميخائيل 
االدب والـــثــقــافـــة الــعــراقـــيــة اضــافــة
لـلمكـتبة  العـامرة التي وظفـها العالمة
الــراهب انــســتــاس الــكــرمــلـي وكــلــهـا
طـاف لصـالح مركز جـيرت في نـهايـة ا
اخملــطـوطـات الـعـراقـيــة في الـعـاصـمـة
ـــقــام اال كـــمـــا  اليـــســـعــنـي في هـــذا ا
ــكـتــبــة  مـهــمــة  كـانت في الــتــذكـيــر 
الـطـابق السـفلي لـكـاتدرائـية مـار افرام
بــحي الــشــرطــة بــاجلـانـب االيـســر من
وصل والـتي واكبـت بدايـاتها مـدينـة ا
في  مــنــتــصف الـثــمــانــيـنــات عــلى يـد
الـشـمـاس عـامر اسـكـنـدر الـذي اضحى
فـيـمـا بـعد االب بـولس اسـكـنـدر والذي
غـيـبـته يـد االرهـاب االعـمى في تـشرين
دينة االول ( اكـتوبر ) من عام 2006 
ـذكـور بـصـمـات ــوصل وكـان  لالب ا ا
واضــحـة في تـاسـيس مـكــتـبـة الـكـلـمـة
الــتي  كـانت عــبـارة عن نـواة صــغـيـرة
بادرة من مطران سـرعان ما توسعت 
مـــتــقــاعـــد هــو الــنـــائب الــبـــطــريــركي
لــكـــنــيــســة الــســـريــان االرثــوذكس في
ــــــطــــــران الــــــراحـل مـــــار الــــــقــــــدس ا
ديـونـسيـوس بهـنام جـجاوي الـذي قام
كـتـبـته  و نـقلـهـا لـتـحتل بـالـتـبـرع 
رفــوف مــكــتـبــة الــكــلـمــة وقــام شــبـاب
الـكـنيـسـة بتـصنـيف الـكتـب التي تـربو
اعــدادهـا عـلى االالف الــعـنـاوين  ويـتم
ـطــبـوعـات من ـئــات ا فــرزهـا اضــافـة 
مـجالت ودوريات مـختـلفـة  فكـانت تلك
الـكـتب بـحق مـصـادر مهـمـة سـاعـدتني
شـخصيا على اعداد كتاب موسع حول
ــوصل  وقــد قـام تــاريــخــيـة كــنــائس ا
ــوصل لــلــســريـان مــطــران ابــرشــيــة ا
االرثـوذكس  مار غـريغـوريوس صـليـبا
ـكـتـبـة واتـمام بـااليـعـاز لي بـاسـتـالم ا
تـصانيف كتبها بـعد نحو اكثر من عام

مـن رحـــيل مـــؤســـســـهـــا  االب بـــولس
فــكــنت  اداوم فـيــهــا بـشــكل اســبـوعي
مـطلعا عـلى العناوين الـتي  حتفل بها
ـكـتبـة  حـتى  سـيطـرة الـتنـظـيم على ا
ــوصل وقـد تــسـنى لي زيـارة مــديـنـة ا
كتبة فـاطلعت على عدم وجود جـناح ا
ــكــتــبــة بــعــد قــيـام اي شي خــاص بــا
عـنــاصـر الـتـنـظـيم بـاحـراق كل الـكـتب
واجملـالت الــتـي حتــتـــويـــهـــا اضـــافــة
لــتـــخــريب الــكـــنــيــســة والـــكــثــيــر من
ـــرفــقـــة بـــدار الـــعـــبــادة احلـــواضـــر ا
ـطـران ــذكـورة ولالمـانـة فـقـد وثق  ا ا
مار ميخائيل جنيب الذي يتولى اليوم
ـوصل الـكـلـدانـيـة  مـهـمـته  ابـرشــيـة ا
بـاحلـفاظ عـلى الكـثيـر من اخملطـوطات
الــكـنــيـســة اخلـاصــة بـكــنـيــسـته وهي
كــنــيــسـة االبــاء الالتــ او مــا يــعـرف
شـائعـا بام االعـجوبـة في سيـاق كتابه
الـذي صــدر بـنـسـخـته الـعـربـيـة لـلـعـام
ـــاضي  حتت عـــنـــوان (انــقـــاذ فـــكــر ا
وبـشـر) والـذي سـاهم بـاعـداده بـالـلـغة
الـفـرنـسـيـة الـصـحـفي  رومـان كـوبـرت
بـيـنـمـا قـام بـاعداد الـتـرجـمـة الـعـربـية
اخلـــوري نــوئـــيل فــرمـــان الــســـنــاطي
ـشــرق  الـثـقـافي وصــدر عن دار جنم ا
..والـكـتـاب بحق شـهـادة  واقـعيـة عـما
ـسـيحـيـ  خـصوصـا بـعد ان عـاشه ا
تـواصـلت مع االب جنيب قـبل سيـامته
لــلـحـصــول عـلى تــلك الـوقـائع فــتـعـذر
مـرارا  دون ان تـسـنح الـفـرصـة الجراء
مــقــابــلــة مـوســعــة عــمــا قـدمـه  سـواء
بــاالهـتـمـام بـانـقــاذ اخملـطـوطـات الـتي
ــســيـحــيـ في تــمـثـل هـويــة وتـراث ا
ـدينة الى جانب جـهوده في مساعدة ا
الــعـوائل الــنـازحــة الى بــلـدة عــنـكـاوا
حـيث  جنح بتهيئة  مباني سكنية قيد
االنــشـاء اليــوائــهم بـعــد ان طـردوا من
ـوصل وسـهل مــنـاطـقــهم في مـديـنــة ا

نينوى.
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وقــد اخـذ الـقــسم الـكــبـيـر من الــكـتـاب
ــطـران ــذكــور  بــاجتــاه مــحــاوالت ا ا
ــذكــور بــارشـفــة اخملــطــوطــات الـتي ا
كـانت تشكـل عماذ الكـنائس ومـرتكزها
اضي باحلاضر في الـروحي في ربط ا
وصل  من خالل اغـلب كنائس مدينة ا
 مـــا تــزخـــر به تـــلك اخملــطـــوطــات من
الــــصــــلـــــوات اخلــــاصــــة بــــاالعــــيــــاد
ــنــاســبــات الــتي كــان مــســيــحــيــو وا
ـوصل يـحـتـفـلـون بـهـا ..كـمـا البد من ا
االشـارة في هـذا الـسيـاق لـفـكرة راهب
كـان يقيم بدير مار بهـنام حينما اخفى
مـخــطـوطـات الـديـر الـواقع في نـاحـيـة
اخلـضر والبـساطلـية بالـقرب من مركز
قـضاء احلـمدانـية (28 كـم شرق مـدينة
ـــوصل ) حــيث اخــفـى راهب جــمــيع ا
اخملـطـوطـات اخلـاصـة في رواق ضيق
وبـبراميل معـدنية  حيث قـام بوضعها
في ركـن صـغـيــر قـبل ان يــعـمـد لــبـنـاء
جـدار مـخـفـيا ايـاهـا عن اعـ عـنـاصر
الـتـنـظـيم و اسـتردادهـا بـعـد حتـرير
ــنــطــقـة  وتــوثــيق ذلك عــبــر وسـائل ا

االعالم التي تناقلت هذه االخبار .
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225مـنـظـومـة مـع شـاشـات عـرض عدد
22 لـصـالح  12 مـسـتـشـفى مـوزعة في
ومن مـختـلف منـاطق محافـظة نـينوى 
ــقــرر أن تــعـمـم هـذهِ الــتــجــربــة عـلى ا

جميع مستشفيات العـراق).
وتـــــــرأسَ وكـــــيل الــــــوزارة لـــــشـــــؤون
الــتــخـطــيط يــوسـف مـحــمـــد جـاسـم 
اِجـــتــــمـــاعــــاً مـــوســـعــــاً اِســـتــــكـــمـــاالً
ــنـــاقــشــة لالِجـــتــمـــاعــات الـــســابــقـــة 
إحـتياجات مـعامل الثرمـستون اجملازة

ـديرية العـامة للتـنمية الـصناعية من ا
ــتـاحـة. ــادة الـنــورة وفق الـطــاقـات ا
ديرين العام بحضور ا واكد جاسم 
لــــدوائـــر الـــفــــنـــيــــة واإلقـــتــــصـــاديـــة
واإلســتـثـمـارات في الـوزارة والـشـركـة
ـديـرية الـعـامـة لـلـسـمنت الـعـراقـيـة وا
الـعـامـة لـلـتـنـمـيـة الـصـنـاعـيـة ورئـيس
إحتــاد الـصـنـاعـات الـعـراقي وعـدد من
الــــصـــنــــاعــــيـــ أصــــحــــاب مـــعــــامل
الـثـرمـسـتـون ومسـؤولـ في الـتـنـمـية
انَ (أبــــواب الـــوزارة الــــصــــنـــاعــــيــــة 
ـــشــاكل من أجل ــعــرفــة ا مــفـــتــوحــة 
الــتــوصل إلى حــلــول تــخــدم الــقــطـاع
اخلـــاص والــصــالح الـــعــام لــلــدولــة)
ديرية العامة للتنمية مُشيراً إلى انَ (ا
الــصـنـاعـيـة جــهـة قـطـاعـيــة مـخـتـصـة
بـــرعــايــة ودعـم الــقــطـــاع اخلــاص من
خِالل تــقـد اخلـدمـات الـتــخـصـصـيـة
ـشاريع والـتـسهـيالت الالزمـة إلقامـة ا
الــصـنـاعــيـة) مـؤكــدا (حـرص الـوزارة
عـلى رسـم سـيـاسـة واضـحـة وسـلـيـمة
لـدعم الـقـطـاعـات الصـنـاعـيـة وحتـقيق
ـومـة الــعـمــلـيـة الــصـنــاعـيـة هــدف د
ُـنـتـجـات احملـلـيـة وتـشـغـيل لـتـوفــيـر ا
األيــدي الـعـامــلـة) داعـيـاً إلـى (أهـمـيـة
الـتخـطيط الـسلـيم في إقامـة وتأسيس
نع حاالت اإلغراق ـعامل الصـناعيـة  ا

للسوق احمللـي).
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راد. أخيرا صار احللم حقيقة.. وكل االعمال العظيمة إبتدأت بحلم.  ا
ؤتمر العلمي األول لـرابطتنا (رابطة الرجل بعد طول معاناة حُدد مـوعد ا
.. ــهـــمــشــ ـــكَــرود) والـــتي تُــعـــنى بـــالــرجـــال والــوِلـــدان.. ا ــنـــكــود ا ا

ستضعف من قبل النساء.  وا
نصب بتزكية.. من وال فخر كنت انا ام سر الرابطة الهـابطة وقد نلت ا
زكــيــة احلــفّــافــة ذات الــيــد الــطــولـى.. والــعــــــــ احلــولى في الــرابــطــة
واحملسوبة على (الزلم) ال النــــــسوان لهذا انضمت لنا ,وبعد ان رشوت
ا تيـسر من لفات فالفل قـالئل.. ومشكّل.. كيال أعضاء الهـيئة اإلداريـة 
يعـمـلـوا لي مُـشكل ,مـنهـا من اغـرقـتـهـا بـالـصاص.. ومـنـهـا من اغـرقـتـها

بالعمبة. 
لكـن صادفـتـنـا مـعضـلـة لم تـكن بـاحلـسـبان.. وال (بـاجلـزدان). كـنـا نروم
ا ؤتمر على شرف احد احلضور ففكرنا.. وفكرنا حتى حِرنا.. و إقامة ا
ؤتمر, ـنا ولم نستيـقظ إال يوم ا ا دخنا  ا درنـا دُخنا.. و حِرنا دُرنا.. و
ـنـاسب... تــاركـ الـشـرف لــلـسـاسـة لم جنـد ذلك الــشـخص الـشـريـف ا

سؤول !!.  وا
ؤتمر حتت شعـار جرّار (من اجل نسوان اعقَل) وعود أقـيم ا في اليوم ا
ـ آمـلـ بـتـحـقـيق كـنت وبـقـيـة األعـضـاء قـد جـهـزنـا بـحـوثـا تـخـصه حـا
ـشـهود ,واخلـروج بـنـتائـج مـلـمـوسة ـنـشـود.. في هـذا الـيـوم ا الـغـرض ا

محسوسة.. بعد توزيع البسبوسة. 
ـلـظوم) ـوسـوم.. و(ا اول الـبحـوث الـتي سـتـقـدم كـان بـحثي الــــــعـلـمي ا
بالـعلـم والفـهم (األثر الـسـلبي لـلـطبخ والـنفخ.. عـلى الـشد والـنـفخ للـمرأة

العربية).
ـؤتمـر حـتى حـدث مـالم يكن بـاحلـسـبان.. ما اَنْ امـتألت الـقـاعة وابـتـدأ ا
رأة ثلة عن خصمنا اللدود احلقود رابطة ا جلمعنا (التعبان) !. زارتنا 
ــسـكَـومـة). كـانت في ـكـلـومـة.. (ا ـهـمــومـة.. ا ــهـضـومـة.. ا ـظـلـومـة.. ا ا
ـائعٍ.. جائع !. احلقـيبة والـواقع شيء اكثـر من رائع.. قـلبتـني في احلال 

لم ارَ احلى وابهى واشهى منها. 
ـؤتـمـر) وهـرِعـنـا إلـيـهـا ــصـريـ - (ام ا في احلـال تـركـنـا - عـلى قـول ا
). كل منـا كـان يـحـاول ان يـحـود الـنار .. لـلـذبـاب (كـاشّـ هـاشّ بـاشّـ
(لـكُرصـته) مـتـخـيال إيـاهـا وقـد (كِـرصَـته). ولم تـكن ايـة نـار.. كـانت ناراً
الهـبـة مـلـهـلـبـة بـشـعـرهـا األحـمـر الـنـاري.. نـارين ,وعـيـنـيـهـا احلـوراوين
ووجههـا األبيض التي اسـتعارت من الـقمر فلـقته.. ومن الـغروب حُمرته..
وشفتيها احلمراوين الدمويت الشهيت بارزيت لألمام.. (واخذة وضع
البـوس) على رأي مي عـز الـدين. تلـقائـيـا احطـنا بـهـا مشـكلـ سورا وال
سور سليمان ,في الواقع كان سور الولـهان.. و(الغُمّان). بـاعتباري ام
السـر مارسـت سلـطتي اإلداريـة فـطلـبت مـنهم بـحزم وحـسم وعـزم تركـنا

ناقشة مسألة خطيرة !!. رد عليّ احد األعضاء : لوحدنا 
ؤتمر أستاذ ?!  - وا

اجبته بحدة وشدة.. تتناسب والشدة التي انا فيها :
- خويـة يا مـؤتـمر ?!... مـو كَلـتـلكم عـدنا مـسـألة خـطيـرة حتـتاج مـناقـشة

معمقة... والله العالم راح نطلع منها سالمات لو ال !!
ي اللدود الـطامع في منـصبي فقد تركنا اجلـميع عدا نـائبي عطيـوي غر

بقي ثالثنا مزاحما شوشو (الشيطان) في اكل عيشه !!. 
ا رأيته (لطش) معنا قلت له برجاءِ زحلقتهِ وانا انقُده ألف دينار :  و
- عطيوي عزيزي من فضلك هات لنا 2 عصير راني من أوكرانيا !

اجابني غامزا بعينه وهو الضليع باالبتزاز :
- لعد انطيني 25 مال كراوي !

ــبـلـغ وأمـري لــله. جــلـست بــقـرب الــهــيـفــاء احلـســنــاء الـشــقـراء نـقــدته ا
واستغرقـنا بالكالم والـضحك من دون ان نشعـر بانقضـاء الساعات على

ؤتمر !.  موعد ا
ؤتمر فـترض تسـليمـها مقـررات ا استأذنتْ بـالذهاب وغـادرت. كان من ا
ـؤتمر وجـدتها ومطالب رابـطتـنا من رابـطتـهم اللدودة ,ح دخلت قـاعة ا
فارغة تماما تـعج بالذباب !. تبـ لي بأنها لم تكن سـوى طُعم لنا من قبل
رابطتـهم كخطـة حوّائيـة إغوائيـة خبـيثة مُـحكمـة لشغـلنا ومـنعنـا من إقامة
نـتـهى السـهولـة لضـعف الفـجعـان.. امام حلم ؤتـمر ,فابـتلـعنـا الطُـعم  ا

النسوان.  
جلست وحيدا فريداً اطرشاً.. بالزفة ,افكر بخيبتنا وكيف

 - كــمــا يـــقــال - (طــرحِـــنــا إزواج) !. حــ عــاد
عطيوي بالعصيـر.. كنت في وضع عسير. سألني

بلهفة :
طالب ?! - ها .. بشّر.. انطيتها ا

اجبته مطمئِناً :
- ال والله.... بس انطيتها رقمي !!       
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ـكــتـبــات عـمــومـا  حــواضـر شــكـلـت  ا
ثـقافية ومـصادر اشعاع فـكري على مر
االزمــان  واهـتـمت  االقـوام عـبـر ادوار
الـــتــاريخ بـــاحلــفـــاظ عــلى مـــا  يــعــزز
هـوياتها ويوثق ادوارهـا احلياتية من
خـالل مـا ضـمــته صـحـائـف الـكـتب من
ابــــراز لـــتـــلـك االدوار الـــتي مــــر بـــهـــا
الـسكـان االوائل  وقد خـلد الـتاريخ من
ـكـتـبـات مـكـتـبـة اشـور بـانـيـبـال تـلك ا
الـتي عدت من اقدم احلواضـر الثقافية
عـــلى االطالق وعـــززت دور احلــضــارة
االشـوريـة كـونـهـا لم  تـرسخ دعـائـمـها
واســـســـهـــا عـــلى  مـــحـــيط الـــغــزوات
واحلــــروب الـــتي وســـعـت من نـــطـــاق
سـيـطـرتـها فـحـسب بل اسـهـمت ايـضا
عارف اخملتلفة وتداولها في تـوارث  ا
فـي ضـوء تـلك احلـروب الـتي  بـاشـرت
ـلوك بـهـا  من جـانـب اهـتمـام بـعـض ا
ـنـابع الثـقـافـة وجلـوئهم االشـوريـ 
الـيـها فـي توسـيع مـعارفـهم ومـداركهم
هـمة ـساحـة ا الـعلـمـية  لـكن مع تلك ا
لـلـمـكـتـبـات فانـهـا ايـضـا كـانت عـرضة
لــلـحـرق والـطــمس والـقـاء الــكـثـيـر من
اخملـطـوطـات في االنـهـر كـمـا حـدث في
احـد العـصور حتى يـقال ان نهـر دجلة
حتــول  الى لـون اخـر بــسـبب االحـبـار
الـتي كـانت تـضـمـهـا تـلك اخملـطـوطات
ـسيحية الـنادرة  ومنهـا اخملطوطات ا
الـــنـــادرة الــتـي فــقـــدت اثـــر  احلــروب
واالســتــهــدافـات فـي  اثـر الــكــثــيـر من
الـــعــصـــور الــتـي لم تــســـتــقـــر فــيـــهــا
الالــكــنــائس وال روادهــا مـن الــرهــبـان
فــكــيف احلــال مـع اخملـطــوطــات الــتي
كـانت تتـصدر تـلك احلـواضر الـثقـافية
لــتـــجــد نــفــســهــا اولـى ضــحــايــا تــلك
الـغزوات واحلروب  واالنتـهاكات التي

مرت عليها ..
فــقـد الـتــفت الى هـذا الـشــان  الـبـاحث
ــؤرخ الــراحل  يــوسف الــقس عــبـد وا
االحـــــد الــــبـــــحــــزانـي في عــــام 1994
ـوســوم  الـذي لــيـتــجـول  مـع كـتــابه ا

©ÊU e «® W UOC  …b «Ë ô≈ WOB  WzU

—UHB « …UO  w  Âu$ »U

ÊU e « ≠ œ«bG

بــكـل مــا عــرف به مـن تــواضع وابــويــة
اضيـأت اروقـة جـريدة

ــقـدم (الــزمــان) بــاالرتــيــاح واالحــتــرام 
البـاحث التـراثي رفـعت مرهـون الصـفار
متكئـاً على عصـاه متأبطـا نسخا من
كــتــابه اجلــديــد (جنــوم في حــيــاتي)
الذي قدم له بخط يده الـباحث محمد
حـسن احلسـني مـسـتعـرضـا مراحل
عرفة بـالصفـار ومشيدا التعـرف وا
بــجـــهـــوده الـــثـــقــافـــيـــة وشـــارحــا
باقتـضاب ابـرز ما يتـضمنه الـكتاب
من تـعـريف بـاجلـيل اجلـديـد ومـآثر
االبــاء واالجــداد فـي خــدمــة ابــنــاء

جلدتهم.
والـــكــتــاب جــهـــد فــردي مــشــكــور
لـــتــســـلــيط الـــضــوء عــلـى قــامــات
عراقية من مختلف االختصاصات
معززة بسيـرهم الذاتية وصورهم
الـــتي كــرس لـــهــا مــلـــحق خــاص

بااللوان.
وتـــأتـي االشــادة بـــالـــكـــتـــاب من
مــنــطـلق فــكــرة الـتــطــوع الـذاتي

ؤلف وهـو ينـوء باثـقال الذي بـادر به ا
ــديـد. فــلم يــســتــكن الى اعــبـاء عــمــره ا
الــسـنــ او يــتـســلل الى روحه الــنـقــيـة
الـــكــسل واالحــبــاط بـــرغم الــتــحــديــات
ه ـكن تـقد والـصعـوبـات. وذلك درس 
للـشـباب بـاسـتلـهام جتـربـة الصـفار في
احلــراك الـثــقــافي والــعـمل فـي الـنــشـاط
العام حـيث رافق جهود جـمعيـة التدرن
الــعــراقــيـــة في مــواســمــهـــا الــثــقــافــيــة
وندواتها التي تستضيف شهريا قامات
مــهــمـة فـي االخــتــصــاصــات الــعــلــمــيـة

واالنسانية.
وبــدا الــصــفــار الــذي عــرفــته اجملــالس
الثقافيـة واالجتماعيـة حاضرا بعالقاته
الوطيـدة باالوساط الـعراقيـة مثيرا في
مــحـاور لــقــاءاتـهــا اسـئــلـة بــاعـثــة عـلى

عرفي واالخالص الوطني. اجلدل ا
طبوع وبنقـاء وحماسة تـضمن كتـابه ا
على نـفقـته اخلـاصة مـائة شـخصـية اال
واحــدا هم حــصــيــلــة يــعــتــز الــصــفــار

بـالـوفـاء لـها والـفـخـر بـاجلـلـوس الـيـها
ومــحـاورتـهــا. وتـلك عــمـلــيـة نـادرة ازاء
وضع عـراقي مــلـتـبس ومـعــقـد يـتـصف
بـصـعـوبـة الـتـواصل وضـرورة احلـيـطـة
ـفـرط. واحلـذر في االخـتــيـار والـتـأني ا
لكن الـصفار تـرك من حيـاته الصـعوبات
ليتشبث بالـوفاء واحملبة ونكران الذات
بـرغم ان مـعـظم من وردت اسـمـاؤهم في
الـكـتـاب ال يـحـتـاجـون الى تـعـريف وقـد
رأى الــصــفـار وهــو في هــذا الــعــمـر ان
الـواجب االخالقي يـلـزمه بـذكـر احملاسن
ــعـروف وااليــثـار حــتى لــو تـطــلب رد ا
ــتـاعب جــهــدا مـضــنــيــا مـضــافــا الى ا
الصـحيـة وغيـرها. ويـعمل الـصفـار على
جبـهـة أخرى هي الـترجـمـة فقـد أصدرت
له عام 2020 دار ثقـافـة االطـفال تـرجـمة
كــتـاب (الــدراجـة الـســحـريــة) وقـد رسم
مـشـاهــدهـا عـمـاد يــونس. اطـال الـله في
عمر االستاذ الـصفار وجعله الـشخصية

لهمة  لالجيال. رفعت الصفار في (الزمان)ا

وصل W∫ وثيقة من احدى كنائس ا OM

غالف الكتاب

-1-
تنبي وعبقريته . كنه التشكيك بشاعرية ا ال أحد 

ولكـنه  –ولالسف  –أسـاء الى نـفـسه كـثـيـراً حـيـنـمـا ركب مـوجـة الـغـرور
وصاغ من القوافي ما صاغ في هذا السياق .

-2-
تراه يقول :

أنا الذي نَظَرَ األعمى الى أدبي 
وأسمعتْ كلماتي مَنْ به صَمَمُ 

وأخرى يقول :
واذا خفيتُ على الغَبِيّ فعاذِر 

أن ال تراني مقلة عمياءُ 
تنبي أطلق وصف الغباء على كل مَنْ والصورتان متعاكستان  غـير انّ ا

ا يريد ..!! ال يُقِرّ له 
وهو بـهـذا بلغ الـعنـايـة  في تعـظـيم نفـسه وإعالء شـأنه  واكـبار مـهارته

واالنبهار بشخصيته .
-3-

ـتـنـبي أو لم نـكن  فنـحن ال نُـنـكـر عـلـيه بـراعاتِه وسـواء كنـا من عـشّـاق ا
تميزة  وعلو كعبه في حلبات الشعر . ا

وال بُـدَّ من الـتــسـلـيم بــأنّه قـد قـدّم لـألدب الـعـربي من الــروائع مـا دخل به
التاريخ من أوسع بوّاباته ..

-4-
تـنبي  وليس له باع مـتميز ال لك ذَرَّةً مِنْ مواهب ا غير أنّ هنـاك من ال 
في السـياسـة وال في غيـرها  ولـم يقـدّم للـعراق وأهـله ما يُـمكنُ أنْ يـكون
ّن عليـنا بـاجنازاتِه وخَـدماته .. ولـيس ثمة نقطـة مضـيئـة في مسـاراته  

من شيء ملموس ...!!
. واطن والسلطوي  وهذا الذي عمّق الفجوة ب ا

مـا مـعنـى االعالن عن مـشـروع مـعـيّن ثم يـنـكـشف أنه لم يُـقـدّم أيـةَ خـدمةٍ
للناس ?

ـنوال تـتكـاثـر االدعاءات عن اجنـازات ال حـقيـقةَ لـها وعلى هـذا الطـراز وا
على االطالق .

ـلــيـارات مـن الـدوالرات الــتي أنـفــقت حتت عــنـوان اصالح أنَّ عـشــرات ا
ـنـظــومـة الـكـهــربـائـيـة تــسـربت الى جـيــوب بـعض الـسـلــطـويـ الـذين ال ا
يخـشون الـله  وال تربـطـهم بالـشعب والـوطن أية رابـطـة وطنـية ولـيس لهم
اليـة وليكن بعد ـال العام  وتضخـيم أرصدتهم ا من هدف االّ اصطياد ا

ذلك ما يكون ..!!
ومع ذلك فهم ينسبون الى أنفسهم ماال يصدْقُهُم عليه أحد ..!!

-5-
بـدع األفذاذ متى ما واذا كان النقد يـنصب على ا
بالغـوا بتضـخيم ذواتهـم فكيف ال يـنصّب على من
ــواهب  ولم يُــقـدم لــلــشـعب ـلـك شـيــئــا من ا ال 

والوطن شيئا حقيقياً ?
فارقة الكبيرة . وهنا تكمن ا
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{ رام الله (االراضي الفلسـطينية),
(أ ف ب) - جــــــددت مــــــحــــــكــــــمــــــة
إســرائـيــلــيـة لــلـمــرة الــرابـعــة عـلى
الـتــوالي االعــتــقـال اإلداري لــلــفـتى
ـريض الــفـلــســطـيــني أمـل نـخــلــة ا
عـتـقل منـذ أكثـر من عام من دون وا
مـحـاكمـة عـلى مـا أكـد والده لـوكـالة
فـرانس برس.وأوضح الـوالـد معـمر
نـخـلـة أن "مـحـكـمـة االحتـالل جددت
االعــتـقــال اإلداري لــلــمـرة الــرابــعـة
البـني ( 17عـامـا) رغـم مـعـانـاته من
ـرض".وأشـار إلى جتـديـد اعـتـقـال ا
جنـله أربـعة أشـهر إضـافـية تـنـتهي
ــقـــبل.في مـــنــتــصف في  18أيــار ا
الـعـام  2020 عــولج الـصــبيّ الـذي
يعاني من وهن عضلي وهو مرض
عـصـبي عـضـلي يـتـسـبب بـتـعب في
الــــعــــضالت من ســــرطـــان الــــغـــدة
الـــزعــتـــريــة وأزيـل ورم من قـــفــصه

الصدري قبل أن يعتقل الحقا.
Í—«œ« ‰UI «

لـم يـــــــرد جــــــهـــــــاز األمن الـــــــعــــــام
اإلســرائـيـلي (شـابــاك) عـلى أسـئـلـة
وكـالة فـرانس بـرس حـول القـضـية
لــكـــنه صـــرّح لـــوســائل إعـالم بــأنه
"يشـتبه في أن أمل شـارك في نشاط
إرهــابي".واالعــتـقــال اإلداري إجـراء
مثيـر للجـدل يسمح لـلدولة الـعبرية
ـدة بـسـجن أشـخـاص بـدون تـهـمـة 
سـتـة أشـهــر قـابـلـة لـلــتـجـديـد وقـد
ورثــــــــــــــــتـه عــن االنــــــــــــــــتـــــــــــــــداب
البـريطـاني.وحتتجـز إسرائـيل أكثر
من  450فـلـسـطـيـنـيـا في سـجـونـها
ــــــوجب مـن دون مــــــحــــــاكــــــمـــــــة 
"االعـــتـــقـــاالت اإلداريـــة".وتـــنـــتـــقــد
ـمـارسة مـنـظـمـات حـقـوقـيـة هـذه ا
لـكن وزارة اخلـارجـيـة اإلسـرائـيـلـية
ترد باإلشارة الى وضع "أمني معقد

وهش في الضفة الغـربية" ما يدفع
الى اتـخاذ "أوامـر االعـتـقال اإلداري
الـتي تــسـتــهـدف الــذين يـخــطـطـون
لهجـمات إرهابـية أو ينظـمونها أو
يـسـهـلـونـهـا أو يـسـاهـمـون بـشـكل
فاعل في ارتكابهـا".وبحسب منظمة
"هــامــوكـــيــد" اإلســرائـــيــلــيـــة غــيــر
احلـــكــومـــيـــة كـــان ســتـــة فـــتـــيــان
مــحــتـجــزين في أيــلــول/ســبـتــمــبـر
ـاضي بـدون تهـمـة أو محـاكـمة أو ا
إمـــكـــان االطالع عـــلى األدلـــة الـــتي
جـمـعـتـها األجـهـزة األمـنـيـة ضدهم
وأمل هـو واحـد من هـؤالء.وطـالـبت
وكــالــة غــوث وتـــشــغــيل الالجــئــ
الــفــلــســطــيــنـــيــ الــتــابــعــة لأل
ـتحـدة باطالق سـراح أمل بـسبب ا
حالته الصحيـة.وكانت مديرة وكالة
غــوث الـالجــئــ الــفــلــســطــيــنــيـ
ـتحـدة (أونروا) في التـابـعة لأل ا
الـضفـة الغـربيـة جوين لـويس قالت
في وقت سابق لوكـالة فرانس برس
"كــتــبــنــا عــدة مـــرات (لــلــســلــطــات
اإلسـرائــيـلــيـة) لــكـنــنـا لم نــتـلق أي
مــــــــعـــــــلــــــــومـــــــات عـن أســـــــبـــــــاب
اعتـقاله".وأضـافت "نطـالب باإلفراج
الــفــوري عـنه مـن االعـتــقـال اإلداري
(...) وذلك ألن حـــالـــتـه الـــصـــحـــيــة

خطرة للغاية وهو قاصر".
الى ذلك جتـــدّدت الــصـــدامــات بــ
مـتـظـاهـرين من الـبـدو وقوات األمن
اإلسرائيليـة في صحراء النقب على
الـرغم مـن مـسـاع تـبـذلـهـا احلـكـومة
لــتــهـدئــة الــتــوتــرات وفق مــا أفـاد
مراسلـو وكالة فـرانس برس.وكانت
مـواجـهـات قد سـجّـلت األربـعـاء ب
قوى أمـنية إسـرائيلـية ونحـو مئتي
بدوي كانوا يـحتجون لـليوم الثالث
على التوالي على مشروع لتشجير

قــريـــة يــقــطـــنــونـــهــا فـي صــحــراء
الــــنــــقب.وبــــدأ جتــــريف أراض في
ـنطـقة لـتنـفيـذ مشـروع للـصندوق ا
الـــــقـــــومـي الـــــيـــــهـــــودي لـــــغــــرس
األشــــجـــــار.وأعــــلــــنـت الــــشــــرطــــة
اإلسرائيـلية فـي بيان أن عـناصرها
"فرّقـوا متظـاهرين كـانوا قد قـطعوا
طـريقـا في صحـراء الـنقب ورشـقوا
بـاحلـجـارة عـنـاصـر األمن" مـشـيرة
إلى تـــوقــيف  13شـــخـــصــا.وخالل
ـواجـهــات أصـيـب مـصــور وكـالـة ا

فرانس برس بجروح طـفيفة.والبدو
هم عـرب من أحـفـاد الـفـلـسـطـيـنـي
الـذين بـقوا في أراضـيـهم بعـد قـيام

إسرائيل العام 1948.
VIM « ¡«d

ويـعــيش مــا يـقــرب من نــصف بـدو
إســرائــيل الــبـالـغ عـددهم  300ألف
نسمـة في قرى غيـر معتـرف بها في
صحراء النقب منذ أجيال ويشكون
من الــتــهــمــيـش في إســرائــيل ومن
الـفـقـر. وهم يـعـانــون من الـتـمـيـيـز

اإلخـبـاريــة أن حـزبه لن يـصـوّت مع
االئــــتالف حــــتـى يــــتم وقـف غـــرس
األشـجـار وتـبــدأ احلـكـومـة عــمـلـيـة
االعــتـراف الــرسـمـي بـالــتــجـمــعـات

نطقة. البدوية في ا
واألربـعــاء جـاء في بـيـان صـادر عن
وزيـر الـشـؤون االجــتـمـاعـيــة مـئـيـر
كـــوهــ أنـه " الـــتـــوصل الى حل
ـوجبه اسـتكمـال أعمال وسط يتم 
الغـرس اليوم كـما هو مـخطط وبدء

فاوضات غدا". ا

عتقل أمل نخلة  UI‰∫ الفتى الفلسطيني ا «

ويـفتـقرون الى الـبـنيـة التـحتـية من
مـــيــاه وكـــهــربـــاء وصـــرف صــحي.
وغـالـبــا مـا يــتم هـدم بـيــوتـهم.وهم
ـشـروع عمـلـيـة اسـتيالء يـرون في ا
من جـانب احلكـومـة علـى مسـاحات
يـعـتـبـرونـهـا أراضي لـهم مـا يـعيق
نـضالـهم في سبـيل انـتزاع اعـتراف
رســــــــمـي مـن جــــــــانـب الــــــــدولــــــــة
بقراهم.وكان النائب منصور عباس
الذي تدعم كتلته احلكومة قد أعلن
الــثالثــاء في تــصــريح لــلــقــنـاة 12

dOM  ¡«dC)« WOMO Ë—bON «

 ÂöE «

بغداد 

 Íb U « w “

بغداد

w UM'« s b « Õö

v « »«uM « fK  ¡UC √ W U ≈

b UI «

اصدر رئـيس اجلـمـهـوريـة مـرسـومـا جـمـهـوريـاً بـإحـالـة أعـضـاء مـجـلس الـنـواب لـلدورة
ـنتهـية الى التـقاعد في إجـراء انفرد به عـراق ما بعـد االحتالل  عن اغلب دول الـرابعة ا
ـسؤولـ والـسـياسـيـ فقط الـذين يـشغـلـون منـصـباً الـعالـم حيث يـحـال على الـتـقاعـد ا
دة أربـعة سنوات وال يشمل هذا األمر موظفي تنفيذيـاً أو تشريعياُ أو وزارياً أو خاصاً 
الـدولـة الـذين يخـضـعـون لقـانـون اخلـدمة والـتـقـاعد ,ومـنـذ تأسـيس الـدولـة العـراقـية في
اضي الى احـتالل العـراق من قبل األمـريكـان عام  2003ال يـوجد عـشريـنيـات القـرن ا
ـدة أربعـة سـنوات ـوظف الـذي يـخدم في أيـة وظـيفـة حـكـوميـة  نح ا قانـون أو تـشـريع 
غـا التي اقرهـا السـياسـيون لهم كـاسب وا راتبـاً تقـاعدياً إال في الـزمن األغبـر زمن ا
بـعد االحـتالل األمريـكي للـعراق واسـتحـواذهم على الـسلـطة والـنفـوذ حيث أصـبح الـبلد
وأمـواله وثرواته نـهباً لـهؤالء الـسياسـي وعـوائلـهم وأحزابهم  ,فلـماذا يـستـحق أعضاء
مجالس النواب ومجالس احملافظات والوزراء رواتب تقاعدية عالية جراء خدمتهم ألربعة
ـانـات واحلـكـومـات في الـعـديد مـن الدول سنـوات فـقط ? مع الـعـلم ان اخلـدمـة في الـبـر
نصب أو ارسها أي راتب سواء خالل إشغاله ا تعتبر خدمة اجتماعية ال يستحق من 
قـراطي الـفـيـدرالي) فـأعضـاء مـجـلس الـنواب بـعـد تـركه لـلمـنـصب إال في الـعـراق (الـد
ومجالس احملـافظات والوزراء وذوي الدرجـات اخلاصة تخصص لـهم رواتب عالية جدا
ومخصصـات أعلى وحمايات وعجالت ال مثل لها في كل دول العالم وفوق هذه الرواتب
واخملـصصـات يـحالـون على الـتقـاعد بـعد أربـعـة سنـوات خدمـة  فقط  في حـ ان باقي
موظـفي الدولة ال يـستـحقـون الراتب الـتقـاعدي إذا كـانت خدمـتهم اقل من خـمسـة عشر
ال عاماً فأيـة عدالة هذه ?  وهل يعلم سـاسة وقادة العراق اجلديـد وخبراء االقتصاد وا
انه وبــعـد عــدة دورات جملــلس الــنـواب ومــجــالس  احملــافـظــات واحلــكـومــات ووزرائــهـا
سؤولـ بعد ودرجاتهـا اخلاصـة ستصـبح موازنـة البلـد رواتب تقاعـدية لـلسيـاسيـ وا
خـدمة أربعة سـنوات لم يقدمـوا فيها أي شيء لـهذا البلـد بل أغلبهم من كـان شريكا في
ســـرقــة أمـــواله ونـــهب ثـــرواته وتـــدمـــر شـــعــبه  .                                          
قبـلة إذا كانت إصالحيـة بحق إيقاف مثل نتأمل من مجـلس النواب اجلديد واحلـكومة ا
هـذه الرواتب التقـاعدية الغـير شرعـية  والتي تعـتبر سرقـة ألموال الشـعب وتقليل رواتب
ومخـصـصـات الـوزراء وأعـضـاء مـجـلس الـنـواب ومـجـالس احملـافـظـات وذوي الـدرجات
كاسب زدوجة والـثالثية للـسياسيـ وغير ذلك من ا اخلاصة وإيقـاف صرف الرواتب ا

عا الغير شرعية التي وضعها الساسة ألنفسهم .   وا
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بايدن معركة النقاذ مشروعه لالصالح
االنـتــخــابي الـذي قــدمه لــلــكـونــغـرس
وذلك بـعـد أن عـطـلت احملـكـمـة الـعـلـيا
ضاد لـكوفيد في قراره فرض اللـقاح ا
الشركـات ما يسـلط الضـوء على مدى
هشاشة موقف الرئيس االميركي.وقال
بـايـدن فـي أعـقـاب اجــتـمــاع عـقـده مع
ــوقــراطـــيــ في مــجــلس أعــضــاء د
الـــشـــيــوخ "آمـل أن نـــتـــوصل إلى ذلك
لكني لـست واثقًـا".وأضاف "إذا فشـلنا
كننا أن نحاول مرّة رّة األولى  في ا
ثـانـيـة".واســتـقـبل في الــبـيت االبـيض
ـوقراطي اخلميس السـناتورين الد
جو مانش وكيرست سينيما اللذين
يــعــرقالن مــشـــروعه إلصالح الــنــظــام
االنــتـــخـــابي والـــرامي حلـــمـــايــة حقّ
األقــلــيّــات فـي الــتــصــويـت.واســتــمــرّ
االجـتـمـاع سـاعة و 20دقـيـقـة تـقـريـبًا
وانـتـهى قـبل الـسـابـعـة مـسـاءً بقـلـيل
وكــان "تــبــادل وجــهــات نــظــر صــريح
ومحترم حول احلقوق في التصويت"
حــســبــمــا أعــلـن مــســؤول في الــبــيت
األبــيض.وعــبــر بــايــدن عن "اخلــيــبـة"
جـرّاء اعـتـبـار احملـكــمـة الـعـلـيـا قـراره
فرض إلـزاميـة التلـقيـح على الـشركات
"مــخــالـفًــا لــلــقــانــون".واتُّــخــذ الــقـرار
بغـالـبيـة ستـة قـضاة من أصـل تسـعة

كلهم محافظون.
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وقد أعـلن القـضاة الـتـقدّمـيون الـثالثة
تحدة فقط معارضتهم.وفي الواليات ا
ــئــة من الـســكــان تـلــقــوا كـامل  62بـا
اجلرعات اللقاحية بسبب االنقسامات
سـألة في بالد السـياسيـة حول هـذه ا
ســجّـــلت إلى اآلن أكـــثــر من  845ألف
قـابل أيدت احملكـمة العـليا وفاة.في ا
رافق التي الزامية تلقي الـتلقيح في ا
حتظى بتـمويل فدرالي.ويـؤدّي تعاقب
األخــبـار الــســيــئــة لــبـايــدن إلى تــآكل
رصــيــده الــســيــاسي وهــو ال يــحــظى
بـشـعــبـيـة كــبـيـرة بــعـد أن قـدّم وعـودًا
ــا في ظلّ وجــود مـســاحـة كـبــيـرة ر
صـغـيـرة جــدًا لـلـمـنــاورة.وكـان بـايـدن

ـوقــراطـيــة والـبــيت األبـيض من الـد
ــــعــــارضـــة أجل جتــــاوز تــــعـــطــــيل ا
اجلمهـورية في الكـونغرس. ومن دون
شروع إذ إن كن تمـرير ا صوتهـا ال 
ـوقـراطي يـحـظى بـ51 ـعـسكـر الـد ا
ن فيهم صوتاً في مـجلس الشيـوخ 
صوت نـائبـة الـرئيس كـامـاال هاريس
بينـما يـحظى اجلـمهوريـون بخـمس
.بـعـد الـفـشل في إقـنـاع أعـضاء صوتـاً
ـعــارضـ بـشـدّة مـجـلس الــشـيـوخ ا
يـــــتــــــمـــــثّـل احللّ الـــــوحــــــيـــــد أمـــــام
ــوقــراطــيــ إلنـقــاذ مــشــروعـهم الـد
ـانيـة والـلـجوء ـمـارسة الـبـر بكـسـر ا

إلى األغلبية البسيطة.
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وتعتـبر سـينـيمـا أن االستـراتيـجية ال
تـقـوم إلّــا بـتــأجـيج "دوّامـة االنــقـسـام
اجلهنّـمية".من جـهته أعلن الـسناتور
الوسطي جـو مانشـ في بيان أنه لن
يـصــوّت "إللــغــاء أو إضـعــاف" قــاعـدة
ــكن تــمــريـر األغـلــبــيــة الــزائـدة.وال 
ـشـروع دون صــوتـهــمـا.ويــذكّـر يـوم ا
اخلـمــيس هــذا جــو بـايــدن بــأن مـدى
حركـته ضـيّق.فـعلـيه مـثـلًا أن يـتـعامل
مع كـــونــــغـــرس ال يـــتـــحــــكّم به جـــدًا
وواليـات مــحـافــظــة مـعــارضـة بــشـدّة
ـسـائل (مـنهـا اإلجـهاض للـعـديد من ا
واحلقّ في الـتــصـويت وإدارة تــفـشي
الــوبــاء) ومــحــكــمـة عــلــيــا أصــبــحت
مـحافـظـة جـدًا بـعـد الـتـعـيـيـنات الـتي
أجـراهــا دونـالــد تـرامب.وقــد يـخــسـر
بايدن أغلبية أصـوات الكونغرس بعد
بـــضـــعـــة أشـــهــر خـالل انـــتـــخـــابــات
مـنــتــصف الـواليــة. وفي تــلك احلــالـة
سـيـصــبح مـكــبّـلًـا حــتى االنـتــخـابـات

قبلة. الرئاسية ا
انية فيما أعـلنت جلنة الـتحقيق الـبر
في اقــتــحــام الــكــونــغــرس األمــيــركي
اخلميس أنّـها اسـتدعت أربع شـبكات
لـــــلــــتـــــواصل االجـــــتـــــمـــــاعي لإلدالء
بـشهـاداتـهـا أمـامـهـا.والـشـركـات التي
اسـتـدعـيت لـلـمـثـول أمـام اللـجـنـة هي
"ألفابت" الشركة األم ليوتيوب وميتا
) وريــــديت (فــــيــــســـــبــــوك ســــابـــــقــــاً

وتويتر.واللجنة النيـابية مكلّفة النظر
في ما إذا كان الرئيس السابق دونالد
تـرامب أو احملـيـطــون به ضـالـعـ في
الــــهــــجــــوم الــــذي شــــنّه عــــلـى مــــقـــرّ
الكونغرس في  6كانون الثـاني/يناير
ــلــيــارديـر  2021حـشــد مـن أنـصــار ا
اجلمـهوري.وقـالت اللـجنـة إنهّـا قرّرت
سؤولـ عن هذه الشبكات استدعاء ا
االجـتـمــاعـيـة األربع لإلدالء بــإفـادتـهم
أمامـهـا حتت الـقسم بـعـدمـا تبـيّن لـها
أنّ الطـلـبـات الـتي وجّهـتـهـا إلـيهم في
السابق للـتعاون معـها قوبلت بـ"ردود
غـيـر كـافـيـة".وهـنـاك سـؤاالن يـرتـديان
أهمية خاصة بالنسبة ألعضاء اللجنة
ـعلـومات وهمـا: كيف سـاهم انتـشار ا
ضلّلة في هـذا الهجوم وهل اتّخذت ا
نع هذه الشبـكات االجتـماعية تـدابير 

منصّاتـها من أن تصبح أرضـاً خصبة
للـتطـرّف وما هي هـذه التـدابيـر.وقال
ـوقـراطي رئـيس الـلـجـنـة النـائـب الد
بــيــنـي طــومــســـون "إنّه ألمــر مـــخــيّب
لآلمال أن نكون بعد أشهر من العمل
علومات ما زلنا نفتقر إلى الوثائق وا
الالزمــة لإلجــابـة عــلى هــذه األســئــلـة
األساسـيـة".وتـريد الـلـجنـة من تـويـتر
ــوقـع الــذي كـــان يُـــعــتـــبـــر مــنـــصّــة ا
ـفضّـلـة لـترامب تـزويـدها التـواصل ا
ـا جرى عـبره من عـلومـات تتـعلّق 
محادثات مفـترضة "تتعلّـق بالتخطيط
لـــلــهـــجـــوم عـــلى الـــكــابـــيـــتــول هـــيل
وتنفيذه".ويؤكّـد أعضاء في اللجنة أنّ
تـويــتـر كــان يـعــلم قـبل الــسـادس من
كانـون الثـاني/يـنايـر أنّ هـناك خـطراً
بــــــوقـــــــوع أعــــــمـــــــال عـــــــنف فـي ذلك

اليـوم.ونـفت شـركـات يوتـيـوب ومـيـتا
وريـديت االتـهــام الـذي وجّـهـتـه إلـيـهـا
اللـجنـة الـنيـابيـة بأنّـهـا ال تتـعاون في
التحقـيق مؤكّدة أنّـها تتعـاون لتزويد
ـطـلـوبـة.وقالت ـعـلومـات ا اللـجـنـة بـا
ألــــفـــابــــيت الــــشــــركــــة األم لـــغــــوغل
ويــوتــيــوب ردّاً عــلى ســؤال لــوكــالــة
فـرانس بـرس "لـديـنـا سـيـاسـة صـارمة
حلظر كلّ محتوى يحرّض على العنف
أو يقـوّض الـثقـة بـاالنـتخـابـات سواء
على يـوتـيوب أو عـبـر سائـر مـنتـجات
غــوغل".وأضــافت "لــقــد طــبّــقــنــا هــذه
الـســيـاســة قــبل الـســادس من كــانـون
الـثـاني ونــواصل فـعل ذلـك الـيـوم".من
جـهـتـه رفض مـوقع تــويـتــر الـردّ عـلى
ســؤال لــوكــالــة فـــرانس بــرس بــشــأن

استدعائه أمام اللجنة.

جو بادين
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"أيّها االوكـرانيـ خافوا واسـتعدّوا
ّ حتــمـــيل كل بـــيــانـــاتــكم لـألســوأ. 
الـشـخـصـيــة عـلى االنـتـرنت". وكـانت
الرسـالة مـرفقة بـعدّة شـعارات مـنها
علم أوكراني مشطوب.وأعلنت وزارة
الـتربـية والـعـلوم عـلى صـفحـتـها في
فيسـبوك أن مـوقعهـا الرسـمي "مغلق
مؤقـتًـا بسـبب الهـجـوم الشـامل الذي
حـــــــــصـل لـــــــــيل  14-13كـــــــــانــــــــون
الثـاني/يـنايـر".واستُـهـدفت اوكرانـيا
عـدّة مرّات بـهـجمـات مـعـلومـاتـية في
السنوات األخـيرة ال سيّـما في العام
 2017طـالت بنـى حتتـيـة مـهـمّة وفي
الــــعــــام  2015عــــلـى شــــبــــكـــــتــــهــــا
الكهربـائية.وكشف الـقضاء األميركي
في تـشــرين األول/أكـتـوبـر  2021أنّه
وجّه االتــهــام إلى ســتـة من عــنــاصـر
االسـتـخـبـارات الـعـسـكـريـة الـروسـية
علوماتية في 2015 بشن الهجمات ا
و ?2017وأيـــضًـــا بـــحق آخـــرين في
جـــمــيـع أنــحـــاء الــعـــالم مــثـل الــذين

ـانـويل مـاكرون اسـتـهـدفـوا حـزب ا
قبل االنتخابات الفرنسية عام 2017
ــبــيــة عــام  2018في واأللــعـــاب األو

ّ أي جـهة كـوريـا اجلـنـوبـيـة.ولم تـتـ
عـــلى الــفــور الــهـــجــوم الــذي حــصل
اجلـمـعـة ولم تـتّـهم الـسـلـطـات أحـدًا

غـير أنـه يأتي وسـط تصـاعـد الـتـوتر
ب اوكرانـيا وروسيـا اجملاورة التي
تتـهمـها كـييف وحـلفـاؤها الـغربـيون
بــالـتــخــطـيـط لـغــزو جــديـد لألراضي
األوكـرانيـة.وعُـقدت عـدّة جـلـسات من
احملــــادثـــات بـــ مــــســـؤولـــ روس
وغــربــيــ في األيــام األخــيــرة لــنـزع
فــتـــيل األزمــة ولـــكن دون إحــراز أي

تقدم.
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ويـــحـــشـــد االحتـــاد األوروبي "كـــافــة
ساعدة أوكـرانيا في أعقاب موارده" 
هـــجـــوم مـــعـــلـــومـــاتي طـــال مـــواقع
الـكـترونـيـة حـكـومـية حـسـبـمـا أعلن
مــســؤول الــسـيــاســة اخلــارجــيـة في
االحتـــاد جـــوزيب بـــوريـل اجلـــمـــعــة
ـــثّـــلي اجلـــمـــعـــة.وأكّـــد بـــوريل أن 
اللجنـة السيـاسية واألمنـية باالحتاد
األوروبي سيـعقدون اجـتمـاعا عاجال
ــنـــاقــشــة الــهــجــوم والــذي قــال إنه
"يـــســــتــــحـق اإلدانـــة".وقــــال بــــوريل

لـلــصـحـافــيـ عـلى هــامش اجـتـمـاع
لـــــوزراء خـــــارجــــــيـــــة دول االحتـــــاد
األوروبي إنـه  تـــــفـــــعــــــيل وحـــــدة
االسـتــجـابـة اإللـكـتـرونــيـة الـسـريـعـة
بـاالحتـاد.وقـال "نـحن نـقـوم بـتـعـبـئـة
ـســاعــدة أوكــرانــيـا كــافــة مــواردنــا 
للتـعامل مع هذا الـنوع من الهـجمات

علوماتية". ا
وطُــــلب مـن كلّ حــــكـــومــــات االحتـــاد
ـــشـــاركــــة "حـــتى لـــو أن األوروبـي ا
أوكرانـيا لـيست عـضوًا" في االحتاد
بـــحــــسب بـــوريـل.وأشـــار إلى أن من
الــــســــابـق ألوانه "تــــوجــــيه أصــــابع
االتهام إلى أي شخص". وتابع "ليس
كنكم تصوّر من لدينا دليل" ولكن "
ـواقع قـام بــذلك".وتـعـرّض عــدد من ا
االلكـترونـيـة احلكـوميـة في اوكرانـيا
اجلـمعـة لهـجـوم معـلـوماتي كـبـير لم
يُــحـــدّد مــصــدره حـــســبـــمــا أعـــلــنت
السـلطـات في وقت يتـصاعـد التـوتر

ب كييف وموسكو.
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{ كيـيف (أ ف ب) - تـعـرّض عدد من
ـواقع االلـكـتــرونـيـة احلـكـومـيـة في ا
اوكرانـيا اجلـمعة لـهجـوم معـلوماتي
كـبيـر حسـبـما أعـلـنت السـلـطات في
وقت يــتــصـاعــد الــتــوتـر بــ كــيـيف
ومـــوســــكــــو.واتّـــهــــمت اوكــــرانــــيـــا
وحـلـفـاؤهـا الـغـربـيـون مـوسـكـو عدّة
مرّات بشن بهـجمات معلـوماتية على
مــواقـــعــهم االلـــكـــتــرونـــيــة والـــبــنى
الـتـحـتــيـة اخلـاصـة بـهم األمـر الـذي
تنفـيه روسيا.والحـظت وكالة فرانس
بــــرس تـــعــــذّر الـــدخـــول إلـى مـــواقع
الكـتـرونيـة وزارية من بـيـنهـا مواقع
وزارة اخلـــــارجــــيـــــة ووزارة حــــاالت
الطوار صبـاح امس اجلمعة.وقبل
أن يُــعــطَّل الــدخـول إلـى مـوقع وزارة
اخلـــارجــيـــة نُـــشـــرت رســـالـــة عـــلى
الــصــفـــحــة الــرئـــيــســيــة بـــالــلــغــات
االوكــــــــرانــــــــيــــــــة والــــــــروســــــــيـــــــة
والـــبــولـــنــديـــة.وجــاء في الـــرســالــة
بـحـسب مـراسل وكـالـة فـرانس بـرس

ـؤهـل (عـلـميـاً مـهاريـاً أخالقـياً اإلصالحُ عـمـليـة مـنظـمـة تبـدأ بـاختـيـار األشـخاص ا
وجودة في عوقات واالضـطرابات ا شـاكلِ وا مـهنياً اجـتماعيـاً) وتمكيـنهم من دراسةِ ا
ـبـاشرة والـتـوصـية ـبـاشـرة وغيـر ا ـعـرفـة األسـباب ا العـمـلـياتِ واإلجـراءاتِ لـتـحلـيـلـها 
ـستـويات بـاتخـاذ قراراتٍ إلزالـة تلـك األسبـاب واقتـراح معـاييـرَ الختـيـارِ قادةٍ (جلـميع ا
ـســاراتَ وتـقـدم أفـضل اإلداريـة) قــادرين عـلى خـلقِ بــيـئـةٍ إصالحـيــة تـطـويـريــة تـعـدل ا

. اخلدماتِ
ـعـامالتِ والـقـراراتِ ـامـلـةِ لـكل الــعـقـودِ والـتـَّ ــراجـعـةِ الـشـَّ هـنــا ال بـدَّ من الـتــأكـيـد عـلى ا

والعمليات واإلجراءاتِ وفي جيمع الوزارات من خالل: 
1- تشكيلُ غرفةِ عملياتٍ في األمانة العامةِ جمللسِ الوزراء ومثلها في كل وزراة.

. 2- يتمُّ اختيارُ أعضاء غرفةِ العمليات من اخلبراء الدَّاخلي واخلارجي
) يتـمُّ اختـيارهم عـلى أساس مـعايـير تـقاعـدينَ ـسـتمـرينَ أو ا 3- اخلـبراءُ الـدَّاخلـيون (ا

) اخلبرةُ واالبتكارُ والنَّزاهة والشَّفافية والقدرة على توظيفِ األفكار. (حتدد الحقاً
ـتقـاعدينَ سـتمـرينَ وا 4- اخلـبراءُ اخلـارجـيون يـتم اختـيـارهم من أساتـذة اجلامـعـاتِ ا
ـعـرفـةُ الـضـمنـيـةُ والـقـدرةُ على ـهـنـيةُ وا عـلى أسـاس معـايـيـر (حتـدد الحـقاً) اإلبـداعُ وا

. شاكلِ والتطويرِ معاجلةِ ا
ـركـزيـةِ في األمانـة الـعـامـة جملـلسِ الـوزراء بـرئـاسـة رئيسِ 5- تـكـون غـرفةُ الـعـمـلـيـاتِ ا
ـكن زيادةُ ) َ َ وعشـر خـبراءٍ خـارجيـ مـجلسِ الـوزراء وعـضويـةِ عـشر خـبـراءٍ داخلـيـ

.( العددِ عندَ احلاجةِ إلى تخصصاتٍ مختلفةٍ أو نادرةٍ
َ 6- تـكون غـرفـةُ الـعـملـيـاتِ الـوزاريـةِ برئـاسـةِ الـوزيـر وعضـويـةِ خـمـسة خـبـراءٍ داخـلـي
كن زيـادة العدد عـند احلـاجة إلى تخـصصـاتٍ مختـلفةٍ أو وخمـسة خبـراءٍ خارجـي (

نادرةٍ)
ـركـزيـةِ (األمـانـة الــعـامـةُ جملـلسِ الـوزراءِ) وغـرفُ 7- الـتـنـسـيـقُ بـ غـرفـةِ الـعـمـلــيـاتِ ا

. العملياتِ في الوزاراتِ ويحددُ ذلك بآلياتٍ
امـلــة لـكل الــقـراراتِ والــتـعــاقـداتِ والــعـمــلـيـاتِ ـراجــعـةُ الــشـَّ يــكـون دورُ هــذهِ الـغــرف ا
صـلـحةَ الـوطنـيةَ ـا يحـققُ ا واإلجراءاتِ الـسابـقة وتـعـديلـها أو إلـغـاؤها أو اسـتبـدالهـا 
عـاقداتِ والـعـمـلـياتِ ويـعـود بـالنـفعِ واالسـتـقـرار عـلى الـنَّاسِ ودراسـةِ كل الـقـراراتِ والـتـَّ
قـترحـة وابداء مـدى صالحيـتهـا واهـميـتهـا ومالئمـتهـا وهل هي مسـتوفـية واإلجـراءاتِ ا
ـراجـعةِ . إذ تقـوم هـذه الـغرفُ بـعـمـليـةِ ا ـتنـافـسـ سـاوةِ وجلـمـيعِ ا لـشروطِ الـعـدالـةِ وا
هنيِّ ُ مجـلس الوزراءِ والوزارات واسـنادهم بالـرأي العمـلي وا والـتَّصحـيح وكذلك تمـك
ـسـاواةَ ومـصـلـحـة الـوطنِ ويـضـمـنُ انـسـيابَ الذي يـصـفـرُ األخـطـاءَ ويـحـققُ الـعـدالـةَ وا
كن وجودة العملـياتِ واخلدماتِ للقراراتِ والـعملياتِ واإلجراءاتِ والتـعاقداتِ القادمة. 
تقد االستشارة والتَّدريب واقتراح معايير االختيار وآليات العمل بعدَ

. وافقةِ على التَّشكيلِ ا
ـا يــضــمنُ تــطــبـيقَ # االصالحُ هــوَ إعــادةُ تــشـغــيلِ الــنــظــامِ 
الـقــواعـدِ حلـفظِ حــقـوقِ اجلــمـيعِ وتـوزيـعِ األدوارِ عـلى أسـاسِ
هـارةِ واألمـانةِ واالسـتحـقاقِ لـلـحصـولِ على جـريانٍ هـنيـةِ وا ا

. سلسٍ ومرضٍ للجميعِ

ا لـها من أهـميـة لدى تـجددة تـظهـر بشـكل أقـوى من السـابق  باتت صـور الـطاقـة ا
عتمدة على مشتقات البترول . الباحث عن مصدر بديل للطاقة التقليدية ا

لذلك سنتناول اليوم الطاقة الهيدروجينية اخلضراء التي ظهرت باآلونة األخيرة على
ية للتعامل معها الساحة بقوة لتجبر شركات الطاقة العا

إن عملية إنتاج الهيدروج تتم بعدة طرق وباسماء  مختلفة  (الهيدروج االخضر
واالزرق والرمادي) تاتـي تبعاً إلى عـمليـة التصنـيع واالنتاج ولـيس لها عالقـة باللون

ألن جزيئة الهيدروج ال لون لها…
ياه بعملية   electrolysisحتـليل جزئية كن إنتاجـه من ا الهيـدروج األخضر 
اء الى هيدروجـ وأوكسج دون ثاني اوكـسيد الكربـون ولكن الطاقة الـكهربائية ا
نتجة بسبب الكفاءة احلرارية . التي حتتاجها العملية أكثر من طاقة الهيدروج ا
صـدر إذا كان يستـخدم الوقود الـتقليدي فال وعليه فالبـد من مصدر للطـاقة وهذا ا

يسمى هيدروج أخضر.
 امـا اذا كـان مصـدر الـطاقـة لـهذا الـتفـاعل من صـور الطـاقـة البـديـلة ( الـشـمسـية 

الرياح  اجلوفية  احلرارية  الكهرومائية)
 يسمى بالهيدروج األخضر .

steam reforming  يثان بعملية وهناك  الهيدروج الذي ينتج من ا
وهذا يسمى بالهيدروج  الرصاصي النه ينتج هو ثاني اوكسيد الكربون

يثان بعملية  بطريقة . والهيدروجـ وهناك الهيدروج االزرق الذي ينتج من غاز ا
ـيثـان في هـذه الطـريقـة والتي هي في واعـدة يتم انـتاج الـكربـون والـهيـدروج من ا

راحل البحثية االولية. ا
 سـتكون هـذه الطريـقة األكثر سـتراتيـجية لـبلدان مثل الـعراق وقطـر وروسيا والدول

نتجة للغاز.  ا
عندما نـتحدث عن الهـيدروج كمسـتقبل للـطاقة البد من حتـديد نوعيـة الهيدروج

ومصدر الطاقة الذي يسهم بعملية انتاجه ..
تجددة وواحدة من التـقنيات احلديثة التي  يراها بعض اخملتص في عالم الطاقة ا
سيكون لـها مستقبل واعـد في قطرنا احلبـيب هي (تقنية البـرج الشمسي )في أنتاج

الطاقة الكهربائية واحلصول على الهيدروج كمصدر للطاقة.  
ـرايا على البرج نعكـسة عن مجمـوعة كبيرة من ا حيث يتم تسـليط أشعة الـشمس ا
ـاء الذي يـضخ إلى اعـلى قـمتـهِ  فيـتـحول الشـمـسي تـعمـل على رفع درجـة حـرارة ا
ـولدات لـلـطـاقة ـاء إلى بخـار ثم يـتم تـوجـيهـه فيـمـا بـعـد على تـوربـيـنـات معـشـقـة  ا

الكهربائية 
لتتحول الطاقة احلرارية الى حركية ومن ثم كهربائية

في نـفـس الـوقت يــكــون الـبــرج الـشــمــسي مـصــدرا لـلــطــاقـة الالزمــة لــفـصل ذرتي
اء بإستخـدام عملية التحلـيل الكهروكيميائي. الهيدروجـ عن ذرة األوكسج في ا
ـكن أستـغاللهـما في تـوفير وبذلك اصـبح لديـنا مـصدرين لـلطـاقة صـديقـ للـبيـئة 
نشـاءات الصناعـية وسنكـون قد خففـنا من االحمال الـطاقة الـكهربائـية للمـنازل أو ا

الكهربائية على الشبكة وخصوصا في اوقات ذروتها .
االفكار كثـيرة والعالم يتقدم وركب الـتكنلوجيـا لن ينتظر احداً فـاالنطالق نحو تقليل

اإلعتماد على البترول بصورة سريعة ال تتوقف .. .
شكلة الطاقة ينقـصنا اإلرادة السياسية لوضع احللول اجلذرية 

الكهربائية التي هي عصب احلياة الرئيسي .
العـراق بـيـتـنا الـكـبـير نـريـد ان نـراه مضيء دائـمـاً فـالظالم
ــكـان اليــلــيق به فــضال عــلى ان الــظـالم يـؤمـن لالشــرار ا
االكـثـر أمـانًـا بــتـخـريب أقـتـصـاد الـبــلـد والـلـبـيب بـاالشـارة

يفهم….
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هجمات سيبرانية

بسم الله الرحمن الرحيم
( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً 

مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي) 
                                                    صدق الله العلي العظيم

WI?OI?  ”U ?  wK?  ÊU d? ـرحومة ( انـتقلـت الى رحمـة الله تـعالى ا
w) مــقـرر مـجـلس الـنـواب الـعـراقي U?L? d?? ? « wK?  W?? ? b?  V?zU?M? «

الــسـابق.و ســتــقـام الــفـاحته عــلى روحــهـا الــطـاهــره في نــاحـيــة تـازة
خورماتو (حسينية امام القاسم )

ـغفـرة ويدخـلهـا فسيح ولى أن يـتغــمد فـقيـدتنا بـالرحـمة وا سـائلـ ا
جناته وان يلهمنا ويلهم ذويها الصبر والسلوان 

نسألكم الدعاء وقراءة سورة الفاحتة
انا لله وانا اليه راجعون

وعـــد بـــحــــمـــايـــة حق األقــــلـــيـــات في
الـــوصــــول إلى صــــنـــاديق االقــــتـــراع
وبــشــفــافــيــة عـــمــلــيــات االقــتــراع في
مواجـهـة الـعـديـد من الـتـعديـالت التي
تدخلها واليات محـافظة على القوان
االنــتــخــابــيــة وال ســيّــمــا في جــنــوب
البالد.وتؤكد منظمات حقوقية أنّ هذه
الـتــعــديالت الـتـي يـدفع بــهــا في هـذه
الـــواليـــات اجلـــمـــهـــوريـــون تـــعـــرّض
األميركي السود للتمييز علماً بأنّهم
صوّتـوا بـغـالـبـية سـاحـقـة لـبـايدن في
االنـتـخـابات األخـيـرة.ولـقـطع الـطـريق
عــلى هـــذه الــتـــعــديالت طـــرح بــايــدن
مـشـروعـاً إلصالح الـنـظـام االنـتـخـابي
ارسات الـتصويت من خالل توحيـد 
عـــلى الــــصـــعـــيـــد االتّــــحـــادي ومـــنح
السلـطات الفـدرالية حقّ الـنظر في أي
تـعــديل يـتمّ عــلى مــسـتــوى الـواليـات.
ـوقــراطـيـة ولـيـست الــسـنـاتــورة الـد
الوسطـية سـينيـما ضدّ الـتشـريع بحدّ
ـنـاورة ذاته لـكــنّـهــا تـعــتـرض عـلـى ا
انـية التي تـوصلت إليهـا القيادة البر
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ثــامــنـا: لــقــد أفــضت تــطـورات ســيــاسـة
اخلـليج تـتدرج إيـران في االسـتراتـيجـية

: الروسية من ناحيت
 األولى: مـن زاويـــة االســـتــــراتـــيــــجـــيـــة
الـروســيـة في الـشــرق األوسط واخلـلـيج

العربي. 
الـثانـية: من زاويـة خصـوصيـة إيران في

االستراتيجية الروسية الدولية. 
أوال: الـقدرة الـروسيـة على االنـخراط في
تعاون استراتيجي شامل مع السعودية.
إن روسـيا وكما زعم اخلـطاب السياسي
الـروسي بأنها قـوة كبرى فاعـلة ما تزال
في مـدرك القوى األخـرى الكبـرى خاصة
ـتـحدة والـقوى اإلقـلـيمـية ال الـواليات ا
تــمـــتــلك مـــقــومـــات الــفــاعـل الــدولي في
ـسـرح الـعـام لـلـسـيـاسـة الـدولـيـة وفي ا
قــضـايــا إقـلــيـمــيـة. إن اخلــلـيج الــعـربي
والـشـرق األوسـط إقـلــيـمــان مـشــحـونـان

باألزمات الظاهرة والباطنة
ثــانـــيــا: إن قــيــد وهن الـــقــدرات يــقــلص
أجـنـدة الـتـعـاون االسـتراتـيـجي ويـعـطي
ــواقـف ســلم أولـــويــات لـــلــقـــضــايـــا وا
ويـتعذر عـلى روسيا كذلـك أن تبقى على
مـراتب أولوياتـها متـماسكـة بسبب وهن

قدراتها.
ثالـثا: إن السـياسة الـروسية مـتنقـلة ب
تصارعة وبـالتالي قد خسرت األطـراف ا
وقف. بـعضا من مـصداقيـة السيـاسة وا
إن عــدول روسـيــا عـن مـوقـف في ســيـاق
تـعـاون استـراتـيـجي يـتـأتى من أن كـلـفة
الــتــمـسـك به تـكــون أكــثـر مـن الـنــكـوص
عـنهـا. وكـذلك تبـدو الـسيـاسـة الروسـية
في مـــدرك الــســعـــوديــة بـــأنــهـــا فــرصــة

ونفعية. 
ــتـحـدة دور رابـعــا: لـقـد أدت الــواليـات ا
وازن في خالفات الـوسيط والضـاغط وا
ونـزاعات خلـيجيـة وشرق أوسطـية وهو
الـدور الــذي ال قـدرة لـروســيـا عـلى أدائه
حـتـى وإن كـان بــدافع قــواعــد الــتــعـاون
االسـتــراتـيــجي". إن روسـيــا غـيــر قـادرة
عـلى اإلبـداع في حـلـول تـكـون لـهـا فـيـهـا
اإلرادة والـقوة والـنـفـوذ على فـرضـها أو

إغراء األطراف للرضا بها.
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أوال: الـقدرة الـروسيـة على االنـخراط في
تعاون استراتيجي شامل مع السعودية.
إن روسـيا وكما زعم اخلـطاب السياسي
الـروسي بأنها قـوة كبرى فاعـلة ما تزال
في مـدرك القوى األخـرى الكبـرى خاصة
ـتـحدة والـقوى اإلقـلـيمـية ال الـواليات ا
تــمـــتــلك مـــقــومـــات الــفــاعـل الــدولي في
ـسـرح الـعـام لـلـسـيـاسـة الـدولـيـة وفي ا
قــضـايــا إقـلــيـمــيـة. إن اخلــلـيج الــعـربي
والـشـرق األوسـط إقـلــيـمــان مـشــحـونـان

باألزمات الظاهرة والباطنة
ثــانـــيــا: إن قــيــد وهن الـــقــدرات يــقــلص
أجـنـدة الـتـعـاون االسـتراتـيـجي ويـعـطي
ــواقـف ســلم أولـــويــات لـــلــقـــضــايـــا وا
ويـتعذر عـلى روسيا كذلـك أن تبقى على
مـراتب أولوياتـها متـماسكـة بسبب وهن

قدراتها.
ثالـثا: إن السـياسة الـروسية مـتنقـلة ب
تصارعة وبـالتالي قد خسرت األطـراف ا
وقف. بـعضا من مـصداقيـة السيـاسة وا
إن عــدول روسـيــا عـن مـوقـف في ســيـاق
تـعـاون استـراتـيـجي يـتـأتى من أن كـلـفة
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أوال: إن الــســعــوديــة قــوة إقــلــيـمــيــة في
قدراتها االقتصادية والعسكرية. 

ثـانيـا: إنـهـا فـاعل في الـسيـاسـة الـدولـية
ألنـهـا مـركـز الــثـقل في الـعـالم اإلسالمي.
أوسـطيـة والعالقـات العـربية  –اإليـرانية

اخلليجية العربية. 
ثـالثـا: إن للـسـعوديـة حتـالفـات سـياسـية
وأمــنـــيــة واقـــتــصـــــــاديــة مـع الــواليــات

تحدة.  ا
رابـعا: إن الـسعـودية قـوة إقـليـميـة شرق
أوســطــيـة وشــبه إقــلــيـمــيــة في اخلــلـيج

العربي. 
خـــامــســا: إن الــســعــوديــة قــوة ذات دور
ــــوازن في الــــعـالقــــات الــــعــــربــــيــــة – ا
اإلسـرائيـليـة الشـرق اوسطـية والـعالقات

العربية - االيرانية اخلليجية العربية 
سـادسـا: إن التـعـاون مع الـسـعـوديـة يدر

نافع األساسية ذلك  على روسيا با
أ- أن مـوقـفـهــا من اإلسالم الـسـيـاسي له
أهميته في تهدأة الشيشان أو اشتعالها.
ب. إن السعودية احملرك األساسي لسوق

النفط وأسعاره داخل أوبك
ج. إن الــتـــعــاون مع الــســعـــوديــة يــتــيح
لـروسيا أدواراً في سيـاسة أزمات اإلقليم

في سوريا واليمن ولبنان. _
سـابعا: إن االقـتراب من الـسعوديـة يتيح
لـلـسـيـاسـة الـروســيـة مـسـاحـات وفـرصـا
ــقــيــدات عـن مــرونــة حــركــتــهـا ويــرفع ا

وتنقلها
فإن هـيمنة إيران إقليميا أكثر مالئمة مع
ـصالح الروسـية. أوال: إنهـا هيمـنة قوة ا
إقـــلــيـــمــيـــة ذات عــداء ونـــزاع وخالفــات
أيــديـــولــوجــيــة ومــصـــالح مع الــواليــات
ــتـحـدة وبــذلك فـإنـهــا لـيـست حــلـيـفـا ا
ألمريـكـا فال يعـتـرض على هـيـمنـتـها كـما

هو احلال مع السعودية.
بــخالصــة حتــلـيــلــيــة  تـظل الــســيــاسـة
ــراهــنـــة عــلى الــروســـيــة عـــنــد حـــدود ا
تغرات  فـي مداولة وعلى االسـتقطـاب وا
وفق احلـــــــاجـــــــة   وهـــــــذا اســـــــهـل من
االلـتزامات الثابتة التي تتحول الى عبء

في اغلب االحيان  .

بـــاإلرث اإلمـــبــراطـــوري الـــفــارسي. وإن
سـيـاسـة إيـران الــسـاعـيـة وراء الـتـوسع
والـنفوذ مصدر لـعدم االستقرار في شبه
اإلقـــــلـــــيم ومـن أســـــبــــاب الـــــتـــــنـــــافس
واخلـصــومـات والــعـدائــيـة مــا بـ دول
اخلــلـــيج الـــعــربـي ثــالـــثــا : إن تـــعــاظم
الــــقـــدرات اإليـــرانـــيـــة وطـــمـــوحـــاتـــهـــا
الــــســــيـــــاســــيـــــة واأليــــديــــولـــــوجــــيــــة
واجلـيـوبـولــتـيـكـيــة في الـشـرق األوسط
أوقع تــغــيـــيــراً جــوهــريــا فـي طــبــيــعــة
الـصـراع الـشـرق أوسـطي فـبـعـد أن كان
بـ القـوميـة العـربيـة والوحـدة العـربية
تحدة والغرب من جهة وب الواليات ا
وإسـرائــيل من جــهـة أخــرى حتـول في
أولـــــويــــــته وخـــــطــــــورته وتـــــفـــــاعـالته
وانـعكـاسـاته إلى الـصـراع ب الـقـومـية
الــعــربــيــة وإيــران ذات األيــديــولــوجــيـة
اإلسالمــــيـــة "الــــشـــيــــعـــيــــة" واألهـــداف

التوسعية
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أوال: إن روسـيـا بعـدمـا تـعافت من خالل
الـنــصف األول من الـتــسـعــيـنــات بـدأت
تـتحرك في االجتاهات الـبديلة لـلمضمار
األول الـرئيسي الذي اعتقد أنصاره مثل
كــــوزيـــروف وزيــــر اخلــــارجــــيــــة بـــأن
تحـدة والغرب سـوف يعترف الـواليات ا
بالـهويـة السيـاسية والـثقافـية والديـنية

الغربية لروسيا 
ثـانيـا: إن الـسـعوديـة قـوة إقـليـمـيـة وقد
اعـتلت مـراتب شبه إقـلـيمـية في اخلـليج
العربي فهي تقود مجموعة دول مجلس
الـتعاون اخلليـجي وتقف الند إلى إيران
الـقـوة اإلقلـيـمـيـة الـصـاعـدة في نـفـوذها
وتـأثـيرهـا في اخلـلـيج الـعـربي والـشرق

االوسط 
ثـالثا: إن السـعودية وإسرائيل من أهم
تـحدةاالمريكية وأوثق حـلفاء الواليات ا
في الـشرق األوسط وإنها الوسيلة التي
تـوظـفهـا الـسـيـاسـة األمـريـكـيـة  ولذلك
فـإن من مـفـاتيح الـتـحـول إلى الـتـعـددية
في الـشرق األوسط واخلـليج الـعربي أن
تـكون لـروسيـا عالقات اسـتراتـيجـية مع
الـسـعوديـة تـمـثل انـعـكـاسـات لـلـعالقات
األمــريــكــيـة  –الــروســيـة عــلـى صــعــيـد

السياسة واالقليمية 
ــــصـــــدرين رابــــعـــــا: إن روســـــيــــا مـن ا
الرئيسي للنفط والغاز وإن اقتصادها
وأمـنـهـا والـتـنـمـيـة تـسـتـنـد إلى واردات
الـــطــاقـــة وبــذلـك فــإن ســـوق الــطـــاقــة
وسـعـرهـا عـامالن أسـاسـيـان في حتـديد
الـسياسة الروسية حيال الدول التي لها

اهمية في سوق الطاقة 
خـامـسا: إن %15 من سـكان الـفـيدرالـية
الـــروســــيــــة مــــســـلــــمــــون وإن اجلـــوار
االسـتــراتـيـجي الــقـريب فـي وسط آسـيـا
والــقــوقــاز مـســلــمــون ولـذلـك فـإن أمن
الـفيدراليـة يتأثر بالـتطورات من الداخل
الـــــــــــروسـي اإلسـالمـي ومـن اجلـــــــــــوار

اإلسالمي
سـادسـا: إن روســيـا عـازمـة وعـلى وجه
اخلـــــصــــــوص حتت إدارة بـــــوتـــــ أن
تـصــبح قــوة كــبــرى وإن لم تــكن قـادرة
عــلى اســتــعــادة مــنــزلــتــهـا ودورهــا في

السياسة اإلقليمية والدولية
سـابـعــا: إن الـقـوى الــكـبـرى اخلــارجـيـة
تـتنافس على األدوار الفاعلة في سياسة

اخلليج العربي والشرق األوسط

بغداد
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: من ناحيت
 األولى: مـن زاويـــة االســــتـــراتــــيـــجــــيـــة
الـروســيـة في الــشـرق األوسط واخلــلـيج

العربي. 
الـثانـيـة: من زاوية خـصـوصيـة إيران في

االستراتيجية الروسية الدولية. 
ويــنــكـــر بــعض الـــدارســ لــلـــســيــاســة
االســتـراتــيــجـيــة الـروســيــة أن لـروســيـا
ضام واآلليات اسـتراتيجية واضـحة ا
ولــلــمــدى الــبــعــيــد في الــشــرق األوسط
وكـذلك بــشـأن إيــران والـرأي الـراجح أن
الـسياسة الـروسية بـرغماتـية وذات صلة
ـا بـكل دولـة من اإلقـلــيم عـلى الـعـكس 
كـــــان عــــلــــيـه احلــــال فـي الــــســـــيــــاســــة
الــسـوفــيــتــيـة وإن صــنــاعــة الـســيــاسـة
الـروسية حيال الشرق االوسط جتري في
ســــيــــاق مــــؤســــســــات مــــحـــددة االدوار
ـسؤولية وال يقع تـنسيق ب اجلهات وا
ـعنيـة في صوغ الـسيـاسة وتـنفـيذها – ا
فـهنـاك دائرة الـرئاسـة ووزارة اخلارجـية
ووزارة الـدفاع وجهاز االسـتخبارات. وال
يـأتي الــشـرق األوسط وكـذلك إيـران في
أجـندة األولـويـات لـلسـيـاسة الـروسـية –
كـمـا تـشـير إلـيـه الـوثائـق الـرسـميـة مـثل
مـفـهـوم الـسـيـاسـة اخلـارجـيـة والـعـقـيدة
الــعـــســـكــريـــة. وتــعـــطي هـــذه الـــوثــائق
ـتحـدة وأوروبا الـصدراة إلـى الواليـات ا
وآسـيـا وتنـصـرف إلى األقـالـيم اجملاورة
لــلـفـيــدرالـيـة الــروسـيـة مــثل وسط اسـيـا

وبحر قزوين .
ولــــذلك كــــانـت ايــــران عــــلى الــــطــــاولــــة
الــســـوفـــيــتـــيــة ومـن ثم عــلـى الــطـــاولــة

الروسية استيراثاً لالعتبارات ادناه:-
أوال: حـقيـقـة أن إيـران قـوة إقلـيـمـية ذات
خـصائص ال تضاهيهـا فيها دول اخلليج
الـعربي والدول العربـية باستثـناء تركيا
وإسـرائيل واألخـيـرة في جوانب مـحددة
مثـل التقنية. إن إيران قوة جـيوبولتيكية
واقـتصادية من حيث موقعها فإنها كانت
تـــمـــثـل احلـــدود اجلــــنـــوبـــيــــة لالحتـــاد
الـسوفيـتي ثم بعـد تفـككه أصـبحت حتد
جــمـــهــوريــات وسـط آســيــا الــتـي تــمــثل
اجلـــوار الــــقـــريـب الـــذي فــــيه مــــصـــالح
جــيـواسـتـراتـيــجـيـة أمـنـيــة واقـتـصـاديـة
واجتماعية لروسيا كما أن إيران تشارك
روســـيــــا من حــــيث أنــــهـــمــــا من الـــدول

الساحلية لبحر قزوين 
ثـانـيـا: إن إيـران أكـبـر قــوة إقـلـيـمـيـة في
اخلـلــيج الـعــربي وإنـهــا ذات طـمــوحـات
اســـتـــراتــيـــجــيـــة نــابـــعـــة من مــزايـــاهــا
اجليـوبـولـتيـكـيـة وعـقيـدتـهـا السـيـاسـية
ــتـمــثـلــة بــالـدولــة اإلسالمــيـة الــقـابــلـة ا
لـلـتــطـبـيق في الــعـالم اإلسالمي وكـذلك
ثـمة دوافع تاريخية قومية إيرانية تقترن

الـــتـــمـــسك به تـــكـــون أكـــثـــر من
النكوص عنها. 

وكـذلك تبدو السياسة الروسية
في مـــدرك الــســـعــوديــة بـــأنــهــا

فرصة ونفعية. 
رابــــعــــا: لـــقــــد أدت الــــواليـــات
ـــــتــــــحــــــدة دور الــــــوســــــيط ا
ــــــــوازن في والـــــــضــــــــاغط وا
خالفـات ونــزاعــات خـلــيـجــيـة
وشـرق أوســطــيـة وهــو الـدور
الــذي ال قــدرة لــروســيــا عــلى
أدائه حـــتـى وإن كـــان بـــدافع
قــــــــواعـــــــــد الــــــــتـــــــــعــــــــاون
االســتـراتــيــجي". إن روســيـا
غـيــر قـادرة عــلى اإلبـداع في
حـلول تكون لها فيها اإلرادة
والــــقــــوة والــــنـــفــــوذ عــــلى
فــرضـهــا أو إغـراء األطـراف

للرضا بها. 
ـتاح خـامـسـا: إن اخلـيـار ا
أمـام روسيـا إقامـة عالقات
مـــــتـــــوازنـــــة مع جـــــمـــــيع
األطــــراف الــــرئــــيــــســــيــــة
"الـــســـعـــوديــة  –إيـــران –

إسرائيل  –تركيا" وذلك ألنها إذا جنحت
إلى طرف فإنها تخير االخر في النزاع 
سـادسا: إن جـاهزيـة األطـراف اخللـيجـية
لـعقـد عالقـات تعـاون اسـتراتـيجـيـة ليس
بـدوافع مصـالح أسـاسيـة ومدرك واضح
ـا هي سـياسـة تـلـجأ إلـيـهـا األطراف وإ
تحدة في سياق عالقاتها مع الواليات ا

ســـابــعـــا: إن الـــعالقـــات الــســـعـــوديــة –
األمـريـكــيـة اسـتـراتـيـجـيـة في طـبـيـعـتـهـا
وتـأريــخـيـة وذات صــلـة بــوجـود األسـرة
الـسعـوديـة في السـلـطة وهـذا قـيد شـديد
عــــلى حـــركـــة الـــســـيـــاســـة اخلـــارجـــيـــة
ـصالح في الـسعـودية عـندمـا ال تـطابق ا
بـعض القـضايا وهـو األمر الـذي يحد من
حيوية القرار السعودي في االنخراط في
عالقات تعاون استراتيجية مع روسيا
ثـامنا: إن كال من موسكو والرياض تدرك
ـكن لـهــا أن تـقـوم بـدور بـأن روسـيــا ال 
ـــتـــحـــدة في الـــبـــديل لـــدور الـــواليـــات ا
الـسيـاسـة اخلـلـيـجيـة. إن روسـيـا لـيست
قـوة عظـمى كأمـريكـا وليس لـها حـضور

أمني عسكري واسع االنتشار
: لـقد انـتـشـر الدور الـسـعودي في تـاسعـاً
الـسيـاسـة اخلـليـجـيـة والشـرق أوسـطـية
والــــــعــــــالـم اإلسـالمي حـــــــتى بـــــــات من
ـكـان عـلى الـقـدرات والـقرار الـصـعوبـة 
ـتـداخـلة الـسعـودي تـدبـيـر الـتحـديـات ا
وهــو األمـر الــذي أفــضى إلـى أن تـقــلص
الـسعودية أجندة أولويـاتها في عالقاتها
مـع روســـــيــــــا مـن زاويــــــة الـــــتــــــمــــــسك
بــأيــديـــولــوجـــيــة نــشـــر الــوهــابـــيــة في

الفيدرالية الروسية اإلسالمية
ــكن أداءه دون قـوة فـإن دور روســيـا ال 
إقـلـيـمـيـة أسـاسـيـة وكـان أمـام الـكـرمـلن

خيارات. 
1-احـــتـــضـــان إيــران الـــتي ســـارعت إلى
تـعزيز عالقاتها مع روسيا للتعويض عن

تحدة الواليات ا
2-القـتـراب من قــوة شـرق أوسـطـيـة مـثل

إسرائيل. 
3- االنـفـتـاح عـلى قـوة عـربـيـة أسـاسـية
وهي الـســعـوديــة. ورجح عـنــد الـكــرمـلن

اخليار الثالث. ثمة اسباب وراء ذلك. 
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ا في صــــنـــاعـــة الـــعــــلم واألدب وحـــسن
ــعــشــر وســائــر الــفــنـون أو األخـالق وا
حــقـقــوا جنــاحــاتٍ أعــلتْ مـن شـأن األ
والــشـعـوب والـدول وســعـوا لـتـنــمـيـتـهـا
وتــقـدمـهــا وتـطـورهــا وتـغــيـيـرهــا نـحـو
األفـضل ولــيس االنـغـمــاس في الـتـراجع
والـتخـلّف عـبـر ترّهـات مـظـهريـة وقـشور
بال جـدوى. ولعلّ األب ألـبيـر أبونـا الذي
غـادرنا إلى األخـدار السمـاوية يوم 4 من
ــكن عــدُّه من ضـمن كــانـون أول 2021 
ّن تـركـوا بصـمات واضـحة هـذه الفـئة 
سـاهـمت في رفــد الـبـشــريـة بـأثــرٍ مـنـتج
وعـملٍ فعّال خلدمـة اإلنسانيـة والتعريف
بــإرثـــهــا مـن مــنـــطـــلق نـــقل احلـــقــيـــقــة
الـتـاريخـيـة والـواقـعـيـة كمـا هي من دون
الـتباس أو مجامـلة أو محابـاة. فكانَ لها
وفـيـهـا من الـعـظـمـاء الـذين سـيـسـجـلُـهم

التاريخ.
ـــعـــلّـم واألديب والـــكـــاتب هـــكـــذا كـــان ا
ـؤرخ والكاهن والـراهب ألبير ـفكر وا وا
ــولــود في قــريــة فــيــشــخــابــور أبــونــا ا
ـنــطـقــة زاخـو في عـام 1928. الـتـابــعـة 
هــيـأتُه وطــلّـتُه اجلــسـديـة طــيـلــة فـتـرات
ــوه في حــيــاته وعــمــله مــنــذ نـشــأته و
احلــكـمـة والــقـامـة بــتـربـيــته األسـريـة
الـطيبة كانتا عالمة بارزة على
قــدراته الــكــبــيــرة وإبــداعــاته
ـتـنـوعـة الـكـثـيـرة ومـواهـبه ا
بـغرفه العمـيق منذ شبابه من
طــيــات وبــطــون الــكــتب ومن
أمــهـــات الــنـــتــاجـــات الــفـــكــريــة
والــعـلـمــيـة واألدبـيــة والـتـاريــخـيـة.
فــــكــــان ال يـــتــــرك شـــاردة أو واردة
يـراها مفيدة إالّ نقلـها عبر مؤلفاته
بـعد تـفـحّصـهـا وتـدقيق أصـلـها
وفـصلها لتخرج عبر مؤلفاته
الــثـريــة نــاضــجـة
كــعــنــاقــيـد
الــــعـــنب
الـطازج

مـراحل حياتنا على األرض سوى مراحل
ـوتَ . كـمـا أنّ ا من الـغــربـة في وطنٍ فــانٍ
هــو الـنــهـايــة احلـقــيـقــيـة لــلـغــربـة وهـو
الــبــدايـة احلــقـيــقــيـة لــلــعـودة إلى أرض
الـوطن األبديـة. وهو سنّـة بشـرية والزمة
مـتالزمـة ال يفـرّق بـ غنـي وفقـيـر عالمٍ
ـنـظـر وحـسن الـوجه أو جـاهلَ جـمـيل ا
أو قـبيح الشكل ومـشوَّه الصـورة متعلّم
... أو أمّي مـــؤمنٍ أو مـــلـــحــدٍ أو ال أدريّ
لـكن احلـسرات تـشـتـدّ وتتـفـاقم والـرهـبة

تـكبر وتعـظمُ عندما
يُــــــــــخــــــــــطف
األعــــــزاء
واألحـبة
ويُـــغـــيَّبُ
الــعــلــمـاء
واألخـــيـــار
ّن تــركـوا
اثـــرًا خلـــيـــر
الــبــشــريـة
بــــصـــــالح
األعـــــمــــال
ّـــــــــــــن و
سـاهـمو
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ة لـتــطـفيء غــلـيلَ الــبـاحث عـن مـفـردات
غـائـرة وغـائـبـة في عـمق الـتـاريخ الـلـغز

أحيانًا. 
ثالثـة وتسـعـون عامًـا هي سـنواتُ عـمر
الـفقيد الكـبير عاشـها بدءً من بيت أهله
وأسـرته البـسـيطـة في قـرية فـيـشخـابور
ـثـلث الـعـراقي- الـتـركي – عـلى حـدود ا
الـــســوري. أحلـــقــته أســـرتُه بـــالــدراســة
ـطاف تلميذًا االبتـدائية فيهـا ليبلغ به ا
في مـعـهـد مـار يـوحـنـا احلـبـيب لـلـسـنـة
الـدراسـيـة 1942-1941 ولـيـتـخـرج مـنه
ـواظـبة كـاهـنًـا بـعـد عـشـر سـنوات مـن ا
وااللـتـزام والــنـهل من الـعــلـوم الـديــنـيـة
الـفـلـسـفـيـة والالهــوتـيـة والـلـغـات الـتي
كـانت تـشــكل مـنــاهج مـتـمــيـزة فـيه دون

غيره. 
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بـعد الـتـخرّج كـاهـنًا في 17 من حـزيران
عـام 1951 أمـضى الراحل الـكبـير بـداية
مـشـواره في خــدمـة أبـنـاء إبــرشـيـته في
زاخــو ومــتــنــقـلًــا أحــيــانًــا بــ الــقـرى
ًــا اجملــاورة مـــتــفــقـــدًا أحــوالـــهم ومُــد
ـادية معًـا. بعدها حـاجاتهم الـروحية وا
انـتُدبَ لـلعـمل سنة 1955 في مـعهـد مار
يـوحنا احلبـيب اإلكليـريكي بإدارة اآلباء
وصل في منطقة الساعة الدومنيكان با
حـيث أمــضى فــيه ســنــوات طــويــلـة في
الـتـعلـيم واإلرشـاد عـبـر تـلـقـينه تـالمذته
مـادةَ اللـغـة اآلراميـة وآدابَـها والـتي كان
لي الـشـرف أن أكـون واحدًا مـن تالمذته
ـتقدمـ فيهـا على دفعـتي طيلة بل من ا
سـبع سـنـواتٍ أمـضــيـتُـهـا في كـنف هـذه
ـا افــتـخـرتُ ــؤسـسـة الــكـنــسـيـة. وطــا ا
وســأظلُّ أفــتــخـر بــاحلــنـ لــذكــرى تـلك
الــسـنــ اجلـمــيـلــة الـتي أحــفظ جــانـبًـا
كـبيـرًا من تفـاصيـلهـا وقد بـقيت راسـخة
في ذهـنـي وسـلــوكي وثــقـافــتي كــعالمـة
بـارزة عــنــدي كـمــا هي كــذلك لـدى زمالء
وأصـــدقــاء كــثــيـــرين مــنـــهم مَن ارتــقى
درجـات كـهـنـوتـيـة علـيـا ومـنـهم مـن ترك
سيرة الـكهنوتـية وبعضهم الـدراسة وا
رحـلـوا عن دار الـفـنـاء وآخـرون مـا تزال
ذكـريــات ذلك الـزمـن اجلـمــيل عـالــقـة في
ضـمائرهم وأفئدتهم واحلسرة تعصرهم
بـسـبب مــا آلت إلـيه األحــداث بـعـد غـلق
ـــعـــهـــد فـي عــام 1973 أبـــواب هـــذا ا
وتـفرُّق تالمذته بغيـر إرادتهم. بعدها
تـنقل معلـمُنا الـكبيـر األب أبونا ب
خــورنـــات عــديــدة فـي الــكــنـــيــســة
الـكــلـدانـيــة في بـغـداد من دون أن
يـفـقـد شــعـلـة الـتــألـيف والـبـحث
تـابعـة واخلدمة من والـكتابـة وا
دون مـقـابـل. كـمـا جــرّبَ لـفـتـرات
قـــصـــيـــرة شـــيـــئًـــا من احلـــيـــاة
الــرهــبـانــيــة في أديــرة الـرهــبــنـة

الـهرمـزديـة والـكـرمـليـ لـكـنه غـادرهـما
لــــعــــدم مـالءمــــتــــهــــمــــا ألفــــكـــاره ورؤاه
وطـــمــوحـــاته اإلصالحـــيـــة. فــأصـــحــاب
رّ غير تمـرّدين على الواقع ا الـطموح كا
مـرغـوبٍ بـهم في بـلـدانـهم ومـدنـهم وبـ

أهلهم وناسهم. 
fzU œË «u

هـكذا هي دروس احلـياة! مسـيرة طـويلة
حافـلة بالهـمة والنشاط والـبحث العلمي
الـدائم والــراسخ عن حـقــيـقــة الـكــنـائس
الـشرقية وألغازها ودهاليزها وأوصافها
وشــخـوصــهـا وديــاراتـهــا عـبـر الــتـاريخ
ـــليء بــاألســـرار والــفـــجــوات الـــزاخــر ا
ـنــاكـفـات والـدسـائـس والـصــعـوبــات وا
التـقـليـدية. هـكذا نـقرأُهـا سيـرتُه الذاتـية
بـعد رحـيـله وانـطـفـاء شمـعـته اجلـسـدية
. لـكنّ بـصـماته وصـمتـه في قبـره الـهاد
الــشـخــصــيـة فـي نـقل حــقــيـقــة الــتـاريخ
سـتبـقى الـرمز األكـبـر بعـد مـوته مرتـقـية
ـية واحملـلـيـة التي كـتـبـات العـا رفـوف ا
تــزدان مــؤلـفــاتُه وتــراجــمُه بـهــا بــفـضل
قـدراته الــكـبــيـرة واســلـوبه الــسـلس في
رسم احلـرف سريـانيًـا وعربـيًا وفـرنسـيًا
وفي نـقل احلقـيقة الـصادقـة بعـد اإليغال
فـي الـتــمـحــيص والـفــحص والــتـحــلـيل.
إنهـا بحق مسيرة عـلمية ومهنـية منتجة
حتـــقـــقت وحـــقـــقـت مـــؤلـــفـــات وتـــراجم
ؤلـفات غيـره يصـعب عدّها وحتـقيقـات 
والـتعـريف بـهـا. ولعلّ أشـهـرها وأهـمّـها
ــتــتـبع وأكــثــرهـا قــربًــا لــدى الـقــار وا
والــبـــاحث الـــنـــهم تـــاريخ الـــكــنـــيـــســة
الـسريانية الـشرقية بـأجزائه وأدب اللغة
اآلرامـــيـــة وديـــارات الـــعـــراق وشـــهـــداء
ــــشـــــرق واآلرامــــيـــــو ن في الـــــتــــاريخ ا
ـؤلــفـات في الـسـيــر الـذاتـيـة وعـشـرات ا
ـدنـية. واألحـداث الـدينـيـة والـروحـيـة وا
فـهـو لم يــدّخـر وسـعًــا بـكــشف احلـقـائق
الـتاريخـية كـما رآهـا وتصوّرهـا وحلّـلها
ونقـلها بصبرٍ وعنـاية ورويّة. تمامًا كما
لم يُخفي حتسّرهُ وحزنَه إلى ما آلت إليه
أحـوال الـكـنـيـسـة الـشـرقـيـة والـكـنـيـسة
الـكلدانية بـخاصة في سنواتـها العجاف
األخيرة. فقالها بحسرة ما بعدها حسرة
عـبــر مـؤلّــفه: "كـنــيـســتي إلى اين?". وقـد
أهـداني شـخـصـيًـا في إحدى زيـاراتي له
في بــغـــداد نــســخــة مــنـه. كــمــا حــظــيتُ
بـبعض مؤلفاته ومنها أحد أجزاء تاريخ
الـكنـيـسـة الشـرقـيـة ونـسخـة من تـرجـمة
ـرحوم أن كـتـاب الـرؤسـاء حـيث اعـتـادَ ا
ـها يـخصّـص شيـئًـا من مـؤلـفـاته لـتـقـد
كهدايا للتالميذ األوائل على دفعاتهم في
مـادته "اآلراميـة" في احـتفـالٍ يُـقام نـهـاية
الـسـنة الـدراسـيـة في مـعـهـد مـار يـوحـنا

ذكور. احلبيب ا
أمّـا كلمـة احلقّ فال بدّ أن تُـقال. ففي ظل

مـشواره الشـخصيّ مـثيـر اجلدل أحـيانًا
والـذي لم يخلو من سنوات شابها بعض
الــتـخـبط في مـسـيـرتـه الـكـهـنـوتـيـة فـقـد
بـــانت عـــلى بــعض تـــوجــهـــاته شيء من
عـالمـات االســتــفـهــام واحلــيـرة مــشــوبـة
بـالـشـكـوك أحـيـانًـا. وعلـى مـا يـبـدو فـقد
تـعثرت أحالمُه في فترة خدمته في معهد
وصل مـار يوحنا احلـبيب الدومنـيكي با
بالـذهـاب ب تـأيـيد مـرجـعيـته الـكـنسـية
تـمثـلة بالـبطـريركـية الكـلدانـية التي لم ا
يـطب لهـا حـيـنهـا مـدى الـتقـدّم والـشـهرة
ـذكور ـعـهد ا والـعنـاية الـتي أحـاطت با
ـعـهـد شـمـعـون الـصـفا وبـ االلـتحـاق 
الـذي كانت تديـره البـطريـركية الـكلـدانية
ويـفـتـقـر إلى أركـان الـتـدريس والـعـلـمـيـة
والتـنشئـة العالـية. فقـد شعر فـي فترة ما
عهد األول بـأيادي خفية تسعى حملاربة ا
الـذي كان يحـظى برعايـة وعنايـة وشهرة
كــبــيــرة عـلـى صـعــيــد كــنــيــســة الــعـراق
ـنــطـقـة. وهــنـا لــيس لي شـأن أن ألجَ وا
إلى دهـــالــيـــز تــلك احلـــقــبـــة الــتي أودت
سـتقبل الـرهبنة الـدومنيـكية في البالد
ذكـور لألعـذار الـواهـية ـعـهـد ا وإغالق ا
ؤكّد في تلك الـتي خبرناها حينها. لكنّ ا
األحـداث تأرجح موقف األب أبـونا وعدم
اســتــقــراره في قــرارة نــفــسه مــا حــمــله
للـتنقـل ب مؤسـسات رهبـانية وكـنسية
كــمـا أســلـفــنـا بــسـبب ضــبـابــيـة الــرؤيـة
وفـقدان بـوصلـة االسـتقـرار لديه حـول ما
كـان يـدور في خواطـره وطـمـوحـاته التي
لم يـشأ الـتـعـبـيـر عنـهـا إالّ في مـنـاسـبات
قـلــيـلـة واحـتـفظ بـالـبــاقي مـنـهـا لـنـفـسه.
ــنـاســبـة الــتي فـتــحـتــهـا له وحــتى في ا
الـبــطـريـركــيـة الــكـلـدانــيـة لـلــتـعــبـيـر عن
طــمـــوحـــاته عـــنـــدمـــا تـــوشح بـــالـــثــوب
الـرهـبـاني الـهـرمـزدي لـفـتـرة قصـيـرة لم
يـتـأقـلم مع الـقـد فــيـهـا فـغـادرهـا غـيـر
مـتحـسـرٍ ورافضًـا خـيار الـصـدام الفـكري
الـعلـني بـ القـد واحلديث الـذي ارتآهُ

في نقده حلال واقع كنيسته الكلدانية.
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لــلـفــقــيــد الــكــبــيــر الــرحــمــة الــواســعـة
ولـكنـيـسـته ورئـاسـتهـا وسـائـر أصـدقائه
ومـحــبــيه وذويه كل الــعـزاء. ولــنــا نـحن
تالمذتُه ومعارفُه وأصدقاؤُه ومريدوهُ كلُّ
ا نهـلنـا منه أيام الـفخر بـطيب ذكـراه و
الـدراسـة عـلى يـديه سـواءً في مـعـهـد مار
وصل أو يـوحنا احلـبيب الـدومنيـكي با
في مـشواره الـقـصـير في مـعـهد شـمـعون
ـواقع األخرى الـصفـا أو في الـكلـيات وا
الـتي أمـضى فـيــهـا فـتـراتٍ في الـتـدريس
وإلقاء احملاضرات. فقد حقّ له أن يُسجّل
ـؤرخ في خـانة الـعـظـماء والـعـلمـاء وا
ـاهرين ـفـكريـن والكـتـاب الـبـارزين وا وا

. لتزم هني  ا ا

 

غالف الكتاب

حتـتل مـنطـقـة اخلـلـيج الـعـربي مـسـاحة
واسـعــة  من  الــرصـد االســتـراتــيـجي  
فالنـها مـفرخـة ازمـات  اغلـبهـا بوالدات
شق بـطـون ومـتاجـرة بـاالحـشـاء وقبض
اثـمان وتأسيس قناعـات  بعضها مزورة
ـــراهــنــة عـــلى وقت لــيـس بــطــويل   وا
وهي في  كـل اخملـــاضـــات الــــتى عـــانت
وتــعــاني مــنــهــا يــظل الــنــفط   مــشــغّالً
اسـاسـيــاً الى جـانب  طـرق االمـداد  بـ

شرق العالم  وغربه  
وقـائع االزمـات   الـضـرب عـلى االطراف
 واقــامـــة نــقـــاط ســـيــطـــرة و تــفـــتــيش
ومــنـاكــفـات ولــذا كَــثـرَ فــيـهــا الـقــراصـة
وكـذلك   حلمان  بعباءات ترفٍ ومناكدةٍ

ايضاً  على وفق اخالقيات الغابة .
نطقة احليوية ان تبقى ـرسوم لهذه  ا ا
عـلى احلـافـة  وان ال تـلـتـقط نـفـسـهـا اال
اســـتـــهـالكـــيــــا   وان تـــدمن فــــرضـــيـــة
(الـزعـزعــة) احملـســوبـة  هــذا مـا حـصل
ومـازال يــحــصل في تــدافع بــ اطـراف
دولــيـة مــهــنـتــهــا االسـاســيـة الــتــعـاطي
ـنطـقة بـالنـفوذ  واذا كـانت مـياه هـذه ا
ــيـاه الــدافـئــة  فـان هـذا دفء تـعــرف بـا
يـتّــرشحْ  االن الى درجـة الــسـخــونـة مع
ـقاربـات التي  اخـذت حتصل اسـرائيل ا
عـليها   هـناك ضمن مـايعرف بـسياسات

التطبيع  . 
احلـال ان االسـتاذ الـدكـتـور كـاظم هاشم
ـيـة الـوازنه    نـعـمـة بـعـلـمــيـته االكـاد
ـتابعـات التحلـيلية وسـعة رصيدة من  ا
ـنـطـقـة حـيزاً الـدقـيـقـة قـد اعـطي لـهـذه ا
مــهـمــاً من حتـلــيالته  مـتــجـهــداً  بـرؤيـة

علمية تستحق  االنتباه لها  . 
لـقـد اجنـز  كـاظم هـاشم نـعـمـة  اكثـر من
اربــعـ كـتـابـاً  بـعـضـهــا كَـتَـبه بـالـلـغـة
االنــكــلــيــزيـــة  اضــافــةً الى الــعــديــد من
الـــبــحــوث والــدراســـات الــتي تــصــدّرت
مــجالت عــلــمــيـة رصــيــنــة  وقــد اعـطى
ـوضوع اخلليج الـعربي حيـزاً مهماً في
هـذه االجنازات الـعلـمـية    مـنـها كـتابه
ثلث (اخلـليج العربي ومعـضلة االمن وا
االســـتــراتـــيــجي  الـــروسي الـــســعــودي

االيراني  )  .  
يــقع الـكــتـاب ب 338 صــفـحــة وضـمن ـ
سـتة فـصول وتـنتـشـر مادته في عـناوين
اسـاسـهـا جـذور الـعالقـات الـروسـيـة مع
تـوسطت الـسعودية وايران الـدولت ا
ـــراحل الــتي مـــرّتْ وتــمــر بـــهــا هــذه وا
الــــعالقــــات دون ان يــــهـــــمل الــــهــــامش
ـستـقـبلي   االمـر الـذي يجـعل من هذا ا
ــاضي ـــؤلف ســـفــرًا مـــعـــرفـــيــاً  عـن ا ا

 . ستقبل ايضاً وقراءة عن احلاضر وا
 WO «d ô« WO Ëd « U öF «

تـتدرج إيران في االستراتيجية الروسية

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/24. UK

الزمان - السنة الرابعة والعشرون العدد 7171 السبت 12 من جمادى اآلخرة 1443 هـ 15 من كانون الثاني (يناير) 2022م
Issue 7171 Saturday 15/1/2022

–uHM « ◊UIM  ‰Ë«b «Ë «dOG *U  qLF «Ë W U ù« ’d  n Òu  uJ u

وت وتـون وإن أسـكتـهم ا الـعظـمـاء ال 
الـزؤام والعـلمـاء ال يغـيبـون وإن فارقوا
احلـياة الـفـانـيـة وأصـحاب الـفـكـر تـبقى
أعـمالُهم وكـتاباتهـم ومساهمـاتُهم عالمة
بــارزة يــســـطــرهــا الــتــاريـخ حــتى بــعــد
ـفـكـر والـكاتب مـوتـهم. هـكذا الـعالّمـة وا
مـعـلّـمـنـا الـكـبـيـر األب ألـبـيـر أبـونـا. كان
كـبـيـرًا في سـمـوّ روحه وحـصـافـة خلـقه
جلـيالً في مهـماته الـكنـسية والـتعـليـمية
والـكتـابـية مـتواضـعًـا في سلـوك حـياته
الــيــومــيـة غــيــر عــابئٍ بــارتــقــاء درجـات
كهـنوتية عليا كان أهالً لها لكنه رفضها
لــكــونــهــا خــارج إطــار مـنــهــجه ورؤيــته
عـشر مـنفتحَ وطـموحه. عرفـناهُ أنـيس ا
الـذهن ثـاقب البـصـيـرة جـزيلًـا بـعـطائه
ـؤلـفـاته وتـراجـمه وإنـسـانـيـته ثـريًــا 
ـته ملـتزمًا رصـينًا هـادئًا ثـابتًـا في عز
صـارمًا أحـيـانًـا في حكـمه عـلى مـا حوله
ومــنـفــتــحًـا صــاحبَ نــكــتـة وبــديــهـة في
أحـيـانٍ غـيـرهـا عــمـيقَ الـرؤيـة في نـقـده
واقع حـال كنـيسـته وما يـجري في بالده
من تـشويه وفسادٍ وتدمـير. تقبل كلَّ هذه
الــتـــرّهــات والــســفــاهــات واالنــحــدارات
الـوطنية والكـنسية معًـا بحسرة الراعي
الـصـالح عـلى رعـيـته الـتي شـاهـدهـا بأمّ
عـينه تتفـتّت ولم يعد مـنها مـا يع على
توحـيـدها وجتـميـعـها وإعـادة تشـكـيلـها
وعــودتــهــا لــعـــظــمــتــهـــا وســكــتــهــا
احلـضارية. فـالدجـاجة الوطن األمّ
الـتي كانت لـديها الـقدرة على ضّم
فــراخــهـــا حتت جــنــاحــيــهــا قــد
انـــكــســرت إرادتُــهـــا بــفــعل شلّ
جــنـــاحــيــهـــا وفــقــدانـــهــا دفّــة
الـتـوجـيه وقـدرة اإلرادة وعـزم
اإلدارة مـعًا. إنـها قـدرة القويّ
عــــلى الــــضـــعــــيف واحلــــاكم
الـظــالم عــلى بـســطـاء الــقـوم

أحباب الله واإلنسانية.
 نـعـم نـردّدهــا جـمــيــعًـا "كلُّ
ـوت ـوت"! فـا نـفسٍ ذائـقـة ا
حق عـلى عبـاد الله أجـمع
وال رادَّ لـقضـاء السـماء وما
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األب ألبير أبونا
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الـراتب التـقاعدي هـو حق مشـروع لشـخص خدم بـلده من خالل وظـيفـة عامة
او ضـمن الـقــطـاع اخلـاص لـفــتـرة من الـزمن لــهـا حـد أدنى  ولــيس لـهـا حـد
االعـلى اال عندما يصل هذا الشخص الى عمر مع يحدده القانون يكون فيه
ـوظف مجـبـرا على الـتقـاعـد او قد يـطلب هـو اإلحـالة عـلى الـتقـاعد بـناء ذلك ا
عـلى رغبـته وقـد يـتقـاعـد ألسبـاب صـحيـة تـمنـعه من االسـتـمرار بـاخلـدمة  او
وظف راتبا تقاعـديا يتناسب مع ماقدمه فروض ان يكون لهـذا ا لـوفاته ومن ا

من خدمة خالل فترة تواجده في الوظيفة وحسب مؤهالته ومدة خدمته .
 وتـقوم الـدولة او اجلـهة الـتي يعـمل بهـا باسـتقـطاع نـسبـة محـددة من رواتبه
ـعـنــيـة بـادارة شـؤون الــشـهـريــة طـيـلــة فـتـرة خـدمــته وايـداعـهــا لـدى اجلـهــة ا
ـتقاعـدين لتـكون ادخارا له وتـرد اليه عـلى شكل رواتب تـقاعديـة بعـد احالته ا

إلى التقاعد. 
ومن خالل مـعـايشـة لـقـوان الـتـقـاعـد دامت ألكثـر من عـام  والتـزال الى امد
ـثـالـب عـلى قـوانـ الـتـقـاعـد الحـظـات وا قـريب إن شـاءالـله سـجـلــنـا بـعض ا
الـنافذة في بلـدنا نبـينهـا ادناه وبشـكل مختـصر  فكل قـوان التـقاعد حددت
وظف الى عـمر (63) ثالثـة وستون سـنة كحـد أعلى للـسن القانـونية الحـالة ا
ـواد قانـونيـة معـروفة ) ووفق الـتقـاعد (عـدا بعض االسـتثـناءات الـتي نـظمت 

قاعدة حسابية تعتمد نسبة تراكمية محددة لتحديد راتبه التقاعدي وعندما 
ا تـعديل الـسن القـانونـية الى (60) سـت سـنة لم تـعدل النـسبـة التـراكمـية 
ـتــقـاعـد نـســبـة مـؤثـرة من راتــبه رغم أنـهـا عــدلت بـقـانـون أدى إلى خـسـارة ا
مـوازنة مـقر من قـبل  مـجلس الـنواب ومـصادق عـليـهـا من قبل كـافة اجلـهات
ـعنية اال ان هيأة الـتقاعد الوطـنية لم تعر ذلك الـتعديل اي اهتمـام فبقي حبر ا
وظف عـلى ورق كما حـصل مع تعديل فـقرة اإلحـالة على الـتقاعـد بناء رغـبة ا
من عـمر ٥٠ خـمس سـنة مع خـدمة ال تقل عن (20) عـشرين سـنة الى عـمر
٤٥ خـمسـة وأربع سـنة مع خـدمة ال تقل عن (15) خـمسـة عشـر سنـة التي

لم تطبق كذلك. 
ـثالب االخـرى على قـوان الـتقـاعد الـنافـذة انهـا تسـاوي ب من يـحال ومن ا
الى الـتقـاعد بـاحلد االدنى من اخلـدمة وبـ من يحـال بخـدمة تـزيد عن (29)
تـسعة وعشـرين سنة وتقل عن (30) ثالثـ سنة مهمـا كانت خدمته وشهادته
ودرجـته ومنصبه الن القانـون يتعامل على اسـاس الراتب االسمي فقط فجعل

هـذا الــقـانـون رواتب كـل هـؤالء هـو احلــد األدنى لـلــراتب الـتـقــاعـدي الـذي 
حتديده  عند مبلغ (500000) خمسمائة الف دينار  فقط.

ـتقـاعد بـاجحاف ـا يعاب ايـضا عـلى تلك الـقوانـ انهـا تتعـامل مع ورثة ا و
كـبـيـر  حـيث تـرفع كل اخملـصـصـات الـتي مـنـحت لـلـمـتـقاعـد وهـو حي كـغالء
ـنحهـا للمـتقاعد عـيشة والـشهادة الـتي اعتـمدت شهـادة الدبلوم كـحد أدنى  ا
وبـنسبة ضئيلة جدا اضافة تخفيض الراتب التقاعدي االسمي بنسب متفاوتة
تقاعـد بحيث تكون حصة الوريث ال تكفيه ستفيدين من ورثة ا وحـسب عدد ا
وظف الذي قـوت اسبوع من الـزمن هذا  وهذا بـبطبـيعة احلـال يشمل ورثـة ا
ـتـقـاعـد فيـتم رفع ـعـيـشـة سـتـسهـل بعـد وفـاة ا يُـتـوفى خالل خـدمتـه  وكأن ا
عـيشـة والشـهـادة  لذا فـمن الضـروري اعـادة النـظر في مـخصـصات غـالء ا
ن يتركون توفى الن هـناك  تقـاعد ا مـوضوع الغاء اخملصـصات من راتب ا
وراءهم الـعديد من االبناء والبنات القُصَّرْ وان اعتماد الراتب االسمي فقط مع
تـخفيضه بنسب متـفاوتة قد يؤدي الى عدم إمكـانية سد رمق أولئك الورثة مع
ـادية الـكـبـيرة من حـيث الـدراسة والـتـسوق لـضـروريات عـلمـنـا بالـتـزاماتـهم ا

احلياة وكذلك األطباء واألدوية التي ناطحت أسعارها عنان السماء.
مع االعـتراف بـأن مكـافأة نـهايـة اخلدمـة كانت من الـفقرات
دة اجلـيدة التي حتسب لـهذه القوانـ رغم حتديدها 

خدمة معينة.
عـلــيه وفي الـوقت الــذي نـبــارك فـيه تــشـكـيـل مـجـلس
الـنـواب اجلــديـد نـتــمـنى عـلى الــسـلـطــة الـتـشــريـعـيـة
قـبلة مالحظـة هذه السلـبيات ومعـاجلتها واحلـكومة ا
ــا قــدمه من ــا يــلـــيق  ـــوظف وذويه و ــا يــكــافئ ا

خدمات جليلة لبلده وشعبه طيلة وجوده في وظيفته.
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شرق الذي من يـتصدى للـحديث عن اجليش الـعراقي عليه ان يـقرأ تاريخـة ا
عـمدة بـالتضـحيـات وسقـى شجـرة انتـصاراته بـالدمـاء الزكـية فـمنـذ تأسـيسة
عـام 1921بـفـوج مـوسى الـكاظـم بدا اجلـيش فـعـاال في احملـافـظـة عـلى وجود
ـهـمـات الـقـومـية ومـسـانـدا ومـدافـعا عن الـدولة الـعـراقـيـة فـضال عن قـيـامه با

عروبته كدفاعة عن فلسط عام 1948ودفاعة عن دمشق عام 1973.. 
بـعد 2002 خـاض جيـشـنـا البـاسل في مـواقف دفـاعـية وانـسـانـية فـقـد طارد
اإلرهـاب وهـزم داعش وحـقق انتـصـارات كـبـيرة عـززت من رصـيـدة الـبـطولي
وبـينت سـعة تـقـبلـة واتقـانه وقـدراته في استـخـدام أسلـحة حـديـثة من مـناشئ
مخـتلفـة فجعل الـشعب ينشـر له احملبة بـاعتبـارة اخليمة الـكبيـرة البناء الوطن
فـهـو احلامي والـقـوة الـضاربـة في الـدفـاع عن االرض والـسمـاء وكل مـايـهدد

الوطن وترابة من اخطار وحتديات..
امـا مـواقـفـة اإلنـسـانـيـة فـكـانت ســفـيـنـة جنـاة عـنـدمـا تـهـدد وهـددت الـسـيـول

واالمطار بعض احملافظات في اعوام سابقة .
وكـان ايـضـا عـونـا لـلــنـازحـ الـذين هـجـروا من ديــارهم فـعـزم عـلى عـودتـهم
نـاسبـات الديـنية ـنازلـهم وشد من ازرهم وال يـنسى احـد دورة في مختـلف ا

وكيف وفر األمان والسالم للزائرين ?
ـهــمـات فـي الـداخل اثــنـاء وبــاء كـورونــا ومــنـعــة الـتــجـمــعـات كــذلك قــيـامــة 

اجلـمـاهـيـريــة خـوفـا من إنـتـشـار الــوبـاء وايـضـا  تـوفـيـرة
احلـمايـات خملـتـلف التـظـاهـرات التي تـطـالب بـحقـوقـها
ـناطق الـدسـتـوريـة وتنـظـيـمـة لـسـيـر الـسـيـارات في ا
الـتي تـشـهــد زخم مـروري وازدحـام وتـعـاني من قـلـة
رور حتيـة اعتزاز ـرورية ورجـال ا وجـود الدوريات ا
ـيـمـون والى امـام الى امام وكل جلـيـشـنا فـي عيـدة ا

عام وانتم بخير.

مـؤلف أغانٍ وملـحّن وطبيب مغـمور ذاع اسمه نـاقداً في الصـحافة الـيومية
وله زاوية أعطاها اسماً غريباً هو "علم نفس اإلبداع".

اضي طبيباً يعمل في احليّ الذي أزاول عـرفت الراحل في تسعينات القرن ا
ـرضى الـذين أعـاجلهـم ويعـانـون من - نـفس مـريـضـة - مـثـلـما فـيه عـمـلي. ا
يـقــولـون في الــطبّ كـنـت أبـعــثـهم إلــيه لــكـنه لم يــكن يــحـمل األمــر كلّ اجلـدّ
ـطـلـوب وكـان أن أخــذه اجلـيش والـصـحـافـة والــتـزامـات أخـرى بـعـيـداً عن ا
هنة فأغلق عيادته وافتتح موقعاً في النتّ أسماه "الناقد العراقي" صار له ا
بـاباً ونافذة يـنشر فـيها كـتاباته الـغزيرة ولم يـكن يحدوه في هـذا اجملال غير

حماسته الشديدة للغاية لألدب العراقي وحبّه الال محدود له.
كـان سرمك ضابـطاً برتـبة عالـية في اجليـش وبعثـياً لكـنك كنت تسـتطيع أن
قهى وفـي النادي مطـمئنـاً منه بل إنه كان هو تـأمنه حدّ أن جتـلس معه في ا
من يـتندّر على الوضـع السياسي وسطـوة - احلزب والثورة - على كلّ شيء
في الـبلـد ومصادرته لـكلّ شيء وأولهـا بالـطبع حريـة الرأي. كـنا جنلس في
ـانيـة" وكـان لزامـاً عـلـينـا - حتـجيب - نـادي احتاد األدبـاء أيـام "احلـملـة اإل

الكؤوس بأكواب احلليب. سأل سرمك الساقي:
اذا تقومون بهذا العمل?  -

وأجـابه هذا بأنها تعالـيم األمن السياحي. التفت سرمك إلـينا وأطلق ضحكة
وصاح:

- هذه سطوة األمن السياحي فكيف تكون سلطة األمن األمن!?
ترجم حس حسن أغنيـة عن زاوية الراحل النقدية وأعطاها ألّف الـصديق ا

حلن مسلسل "حتت موس احللّاق": ((وبْعِلِمْ نفس اإلبداع... يا ستادي)).
احلبّ الـشديد والـقويّ والـذي يصاحـبه االنفـعال الدائم يـؤثر أحـياناً بـالسلب

عـلى الـعالقـة بـ احلـبيـبـ أو عـلى أحـدٍ مـنـهـمـا على
األقلّ. أُغـــرمَ ســـرمك بـــاألدب الـــعـــراقي وبـــالـــغـــنــاء
الـعـراقي وبـكلّ شيء عـراقي إلى حـدّ الـهـوس وهذا
كـانت له آثاره الواضحـة على كتـاباته النقـدية فغلب
عـليها احلماس واالنفعال ولكنه حماس لذيذ اشتهر

به حس سرمك حسن وصار مثل عالمة له.
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ـنـتــخب الـعـراقي قـدمت ادارة نــادي الـنـجـمــة الـبـحــريـني  بــشـكل رسـمي العـب ا
مصطـفى ناظم لوسـائل اإلعالم قادمـا من نادي الديـوانية بـعد تعـاقدها رسـميا مع
ـدافع الـعــراقي مـصـطـفى نــاظم اعـلن اتـفـاقه ـوسم واحــد. وكـان ا إدارة الـنـادي 
لالنـضـمـامه لـنـادي الـنـجـمـة الـبـحـريـني بـعـد أن فـسخ عـقـده مع الـديـوانـيـة. ويـعد
ـوسم احلـالي. مـصـطـفى نـاظم أول مــحـتـرف عـراقي في الـدوري الـبــحـريـني في ا
ـمتاز ـركز الثـامن في دوري نـاصر بن حـمد ا يشـار الى ان نادي الـنجـمة يـحتل ا

برصيد  6 نقاط.
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قــدم االحتــاد اإلفــريــقي لــكــرة الــقـدم
ـوريـتـانـيا بـعـد فـشله كـاف اعـتذاره 
في عزف نشـيدهـا الوطني الـصحيح
رابـطون  مع مـنتخب خالل مبـاراة ا
غــامـبــيــا في كـأس األ اإلفــريـقــيـة.
وقـال الـكـاف في رسـالـة مـوجهـة إلى
ــوريـتـاني لــكـرة الـقـدم إنه االحتـاد ا
يــعـــبــر عن أســـفه ألنـه وجــد نـــفــسه
عــاجـزاً عـن عـزف الــنـشــيـد الــوطـني
ــــبـــاراة الـــتي ـــوريـــتــــاني خالل ا ا
ـوريتاني ونـظيره ـنتخب ا جمعت ا
ـوقعـة من طرف الغـامبـي. الرسـالة ا
األمــــ الــــعــــام لــــلــــكــــاف فــــيـــرون
موسينغو أومبـا جاء فيها أنه تلقى
ــوريــتــاني نــســخــة مـن الــنــشــيـــد ا
اجلــديـد ولــكن مــشـاكل فــنـيــة حـالت
دون وصــول مــهــنــدس الـصــوت إلى

لف الصوتي.  ا
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وقــدم أومـــبـــا اعــتـــذاره لالحتـــاديــة
ـــــوريـــــتـــــانـــــيـــــة لـــــكـــــرة الـــــقــــدم ا
ولــلــمـوريــتــانــيــ قــيــادة وشــعــبـا
مضـيفـا: لن يـتكـرر مثل هـذا احلادث
ـســتــقــبل. وكــان اخلــطــأ الـذي فـي ا
ارتــكب فـي عـزف الــنــشــيــد الـوطــني
ــوريــتــاني قــد أثــار مــوجـة غــضب ا
وســــخـــــريــــة واســــعــــة فـي وســــائل
الــــتـــواصـل االجـــتــــمــــاعي. وقــــامت
موريـتانـيا بتـغيـير نشـيدهـا الوطني
عـام 2017  بــاإلضـــافــة إلى عــلــمــهــا
الـوطـني وذلك في تـعـديل دسـتـوري
جـرى تمـريره عـبـر استـفـتاء شـعبي.
وتــسـتـضـيف الــكـامـيـرون الــنـسـخـة
الـ 33 مـن بــــــطـــــــولـــــــة كــــــأس األ

اإلفريـقيـة بكـرة القـدم بالـفتـرة ب 9
كــانــون الــثـانـي اجلـاري و 6 شــبـاط
شاركة  24 منتخبا ويتأهل قبل  ا
ـقبل دور الـ 16 مـتـصدر إلى الـدور ا
ووصـيف كل من اجملــمـوعـات الـست
بـاإلضــافــة إلى أفـضل  4مـنــتـخــبـات
ـركـز الـثالـث. وفي سـياق أصـحـاب ا
ـنـتـخب الـكـاميـروني مـتـصل حـقق ا
ضيف  فوزاً على نظيره اإلثيوبي ا
 عـــلى مــــلـــعب أولـــيـــمــــبـــيه في 4-1

يــاونــدي في اجلـــولــة الــثـــانــيــة من
مـنافـسـات اجملـموعـة األولى لـيـكون
ــــتــــأهــــلــــ إلى الــــدور ثــــمن أول ا
النـهائي لـلنـسخة  33 من كأس األ
األفــريــقــيـــة في كــرة الـــقــدم. ويــدين
روضة بتأهله منتخب األسود غيـر ا
إلى قائده مهاجم النصر السعودي
فـانـسـان أبـو بـكـر صـاحب الـثـنـائـية
ومـهـاجم الــثـانــيـة تــوالـيـا  53 و 55 
ليـون الفـرنسي كـارل توكـو إيكـامبي

الـــذي ســـجـل هـــدفـــ بــدوره  8و67
مـحـولـ تـخـلـفـهم بـهـدف لـهـوتـاسـا
داوا. ويــعـد هــذا الـفــوز هـو الــثـاني
تــوالـيـا لــلـكـامــيـرون حـامـلــة الـلـقب
خـــــمس مـــــرات أعــــوام  1984و1988
و 2000و 2002 و2017  بــــــعـــــد األول
باراة على بوركـينـا فاسو  1-2 في ا
االفـتــتـاحـيـة عـنــدمـا سـجل أبـو بـكـر
ثـنـائـيـة من ركـلـتي جـزاء  40 و45+3
مـحـوال تـخـلف مـنـتخـب بالده بـهدف

مـبـكـر لـغوسـتـافـو سـانـغـاريه. وعزز
أبــو بـكـر مــوقـعه في صــدارة الئـحـة
الهداف برصيد أربعة أهداف ورفع
غـلـتـه الـدولـيـة إلى  33 هـدفـا في 79
ـقـابل مـنـيت إثـيـوبـيا مـبـاراة. في ا
بـخــســارتــهــا الـثــانــيــة بــعـد األولى
صـفر- 1أمـام الـرأس األخـضـر الـتي
تملك فـرصة اللـحاق بالـكاميرون في
حــال فــوزهـا عــلى بــوركـيــنـا فــاسـو

لعب ذاته. الحقا على ا

≈UH²Š‰∫ العبي منتخب الكاميرون يحتفلون بالفوز
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مـواجـهــات  عـنـدمـا يــلـتـقي  زاخـو
ونـفط مــيـســان  والـنـفـط وسـامـراء
واالمــانــة والــطــلــبــة  والــكــهــربــاء
ــيـنــاء  والــشـرطــة والــديـوانــيـة وا
ـرحـلة وبـهـا  يـسدل الـسـتار عـلى ا
ـراجعة  مـبارياته األولى والذهاب 
قـبل الـتوجه لـلـمرحـلـة القـادمة  في

تنظيم جيد يستحق التحية.

ـ في وكــان اربــيل افـضـل  الـغــا
ــاضــيـة  مــتـقــدمــا ثالثـة اجلــولـة ا
ـطـلوب مـواقع حـقـقهـا في الـوقت ا
مسجال الـتحول الـنوعي  كما جنح
الـــــكــــرخ فـي اخلــــروج مـن  دائــــرة
تـضررين  اضـافة الـهبـوط واكثـر ا
لنـوروز كان االمانـة متراجـعا ثالثة
مواقع  وجتري   غد  األحد  خمس

للموقع الثاني عشر  في عمل منظم
ـديـر الـفـنـي  مـحـرز الذي  بـفـضل ا
حــقق جنــاحــا الفـتــا لــيــقـدم اوراق
االعـتمـاد لـلبـقـاء موسم اخـر اذا ما
ـطـلـوب. سـارت االمــور بـاالجتـاه  ا
وشـهــدت اجلـولـة األخــيـرة تــسـعـة
تغيرات   بـعدمااستـمر الشرطة في
مكانه احملـصن من جميع اجلوانب

ـعـنــويـات الـعــالـيـة بــعـد الـفـوز بــا
العريض على الكهرباء   واخلروج
ــواجــهـة مـن مـنــطــقــة الــهــبــوط   
ـــر في اجملــــتـــهـــد  اربـــيـل الـــذي 
افــــضـل ايــــامـه البل يـــــاتي بـــــعــــد
الــشــرطـــة  بــعـــدد  نــتــائـج الــفــوز
االربـعـة تـواليـا انـهى فـيـهـا عالقته
في مـنـطقـة اخلـطر  وتـقـدم بسـرعة

لـفـرقـة  شـهـد في الـتـطـلع  لـلـحـسم
وبـكامل الـنـقاط  الـذي قـد  يؤمن له
ـوقعه احلـالي وهـو الذي الـبقـاء  
ـديـنة تـوجه واسـتـفـاد مـن ملـعـب ا
الـــتي ســـيـــخـــرج لـــهـــا  اجلـــيـــران
بـصـفـوف تـطـورت واسـتـفـاد مـنـها
الــفـريق في الــتـقــدم لـلــثـالث عــشـر
واكـــثــر مـــا شــكـل  حتــديـــا  بــوجه
األقـــويـــاء  ومــــتـــوقع  ســــيـــرافـــقه

لعب. جمهوره  للمباراة لقرب ا
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ويــــســـعـى اخلـــامس  اجلــــويـــة33
الذي يـعاني  كثـيرا اسـتعادة نـغمة
الـفوز عـلى حسـاب الـصنـاعة حتت
ـــصـــاحلـــة االنـــصــار اي مـــســـوغ 
لشعورهم  باإلحباط بعد خسارت
توالـيا وتعادل قـبل الذهـاب للراحة
والـتمـكن  في اخلروج  بـفرحـة ولو
متـاخرة لكنـها مطـلوبة   فـيما يرى
الصناعـة  الطريق ليست بـالصعبة
امــام مــواجــهــة الــبــطل الــذي فــقـد
الــكــثــيــر من شــخــصــيــته وهــو مـا
يـحــفــزهم لــقـلب االمــور  وحتــقـيق

نتيجة  النصف األول.
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ويـامل جـمـهـور نـوروز بـانـتـفـاضـة
ـنـطـقة الـتـشـكـيل فـي اخلروج مـن ا
احلــمـراء   لــتــحــقــيق ولــو  جـانب
معـنوي    عـبر حـسم مواجـهة نفط
ر في فترة  حرجة البصرة  الذي 
ومــؤثـرةســلــبـا  بــعـد تــلــقي اسـوء
خـــســارة من نـــفط مــيـــســان الــدور
ـنـافـسة ـاضي  واخـذيـفقـد روح ا ا
وفـقدان الـنقـاط  وتو قف عن الـفوز

في  اجلوالت االخيرة .
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ويـدخل مـجـمـوع الــكـرخ مـتـسـلـحـا
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هم مــشـتــرك يــجــمع فــرق  الـزوراء
والوسط واجلوية يتلخص  بانهاء
ـمـتاز ـرحـلـة األولى من الـدوري ا ا
بـــكــرة  الــقـــدم الــيــوم الـــســبت في
وصـافـةالـتـرتـيـب  عـنـدمـا  يـخوض
الزوراء  34اختبـارا صعبا  حـينما
يـحل ضـيـفـا عـلى النـجف بـانـتـظار
حتـقــيق رغـبــة جـمــهـوره   بــحـسم
ــهـــمــة عــلى أ  وجـه لالنــتــقــال ا
لـلـمـركـز الـثـاني مع مـبـاراة مـؤجـلة
مع الـــديـــوانـــيــة  حلـــ انـــطـالقــة
ـرحـلــة الـقـادمــة  وان حتـقق هـذا ا
االمـر  فـيـعـد مــقـبـوال بـ االنـصـار
بعد   الـتفريط باكـثر من مباراة في
 االدوار االخــــيـــرة والـــفــــشل امـــام
اجلـمـاهـيـريـة  ويـصـبح لـزامـا على
ـــديـــر الـــفـــني مـــراجـــعـــة االمــور ا
بـــجـــديـــة   والـــدفـــاع عن حـــظـــوظ
االبــيض  في الــعــودة لــلـمــنــافــسـة
ـطـلوبـة   فـيـما   يـرغب  اصـحاب ا
الـــضــيــافـــة    في فــرصـــة الــعــودة
ــكـانـهم الـسـادس  واالهم اخـتـتـام
النـصف األول من الـبطـولة  بـالفوز
عـــلى احــد اطـــراف الــصـــراع عــلى
الــــلــــقب والزال  اصــــحـــاب االرض
يظهرون  باعـلى درجات االستعداد
ـثـل هـكـذا والــتـركــيـز والـتــنـظــيم  
مـنــاسـبــات   وبـانـتــظـار ان يــظـهـر
التشكيل بافـضل طريقة  جريا على
الــعــادة عــنــد اســـتــقــبــال   الــفــرق

دينة. اجلماهيرية   في ا
rÝUI «Ë jÝu « 

ويـامل  الـوسط الـرابع   34 تـعـثـر
الـزوراء مع االخـوة االعداء  عـنـدما
يـضـيف الـقاسم  فـي  مهـمـة لـيست
بـالسـهـلـة لـكنـهـا سـتـكون مـخـتـلـفة
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احتاد الكرة الغى هذه الفئة مؤقتا
ـراكز الـتخـصصـية واعتـمد عـلى ا
ــدارس لــلـــمـــوهــبـــة الـــكــرويـــة وا
. وأضــــاف الخــــتــــيــــار الـالعــــبــــ
مـحمـود; انه لـيس في نـيـة االحتاد
تسـمية مـدرب حالـيا وكـما تداولت
وسائل اإلعالم عن اقـتراب االحتاد
ـدرب سـامر سـعـيد لـتسـمـية ا
لــتـســلــمه مـهــمــة تـدريب
منـتـخب اشبـال الـعراق
لـكـرة القـدم. من جـانب
آخـــــر; قـــــرر االحتــــاد
العـراقي لـكـرة الـقدم
الـــســمـــاح لــلـــتــولــد
2003 - 2004
بـالــلــعب ضـمن فــئـة
الـشـبــاب وأن تـكـون
ــــشــــاركـــة ألنــــديـــة ا
ـــــمـــــتـــــاز الــــــدوري ا
إلزامية لفـئة الشباب
عـــــــــــلــى أن جتـــــــــــري
ـــبــاريـــات بـــطــريـــقــة ا
رحلتي الذهاب الدوري 
واإليــاب تـــصــعـــد ثالثــة
أنديـة من كل مجـموعة الى
ــرحـــلــة الــثــانــيــة وحتــدد ا
كـيـفـيـة إجـرائـهـا في حـيـنـهـا.
كـــمــا قــرر االحتـــاد الــســمــاح
ـــــــشــــــاركـــــــة الالعـب في
الــــــــــفــــــــــريـق األول  فـي
دوريــــات الـــشــــبـــاب
والـــــنــــاشـــــئــــ

23 ودون 
ســـــــنـــــــة فـي
ــــــــــــــــــوسـم ا
نــــــــــفــــــــــسه
بــــــشـــــرط أن
يــقــدم أســمه
ضــــــــــــــــــــمــن
كـــــشــــوفــــات
الــــــــــنــــــــــادي
ـــقــدمـــة إلى ا

االحتاد.
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نفـى النـائب الـثاني لـرئـيس احتاد
الكرة يونس محمود  تسمية كادر
ـنـتـخـب أشـبـال الـعـراق. تـدريــبي 
وقال مـحمـود في تـصريح صـحفي
إنه إلى اآلن لم تـتم تـسـمـيـة مـدرب

للـفـئات الـعمـرية
ســـيـــمــا وان

∫ UNł«u

احدى مواجهات
متاز الدوري ا

ÊU e « ≠œ«bGÐ

فاز رئيس االحتاد الـعراقي للشراع
ــائــيــة  حتــســ عــلي واأللــعــاب ا
كتب التنفيذي احلسون بعضوية ا
لالحتــاد الـعــربي لــلــعـبــة وذلك في
االنتـخابـات التي جـرت في السابع
من الشهر احلـالي عبر برنامج زوم
zoomبـــعــد تـــعـــذّر إقـــامـــتــهـــا في 
ــنــامـة الــعـاصــمــة الــبــحــريـنــيــة ا
لـلـظـروف الـصحـيـة والـقـيـود الـتي
ـا إضـطـر جلـعـلـها فـرضت هـنـاك 

ألكترونية. 
…eO2 WŽuL−

وقال احلسون للمكتب االعالمي ان
ـــراقـــبــة االنـــتـــخــابـــات أقـــيـــمت 
ـــثل إحتـــاد الـــلـــجـــان وإشــــراف 
الـعـربـيـة الـسـيـد سـعـد السـفـيـاني
مـبـينـاً ان الـنـتائج أسـفـرت عن فوز
يـزة من الـشـخـصـيات مـجـمـوعـة 
الرياضـية العربـية يتقـدمها الشيخ
خليفـة آل خليفـة من البحرين الذي

أنتخب  رئيساً لالحتاد العربي. 
وأضـاف احلـسون قـائال ان الـنـظام
الــداخـلي يــلـزم اجلــمـعــيـة الــعـامـة
نـصبي األم بتـعي شخـص 
ــالـي حــيث  الــعـــام واألمـــ ا

إختيار شخصيت من
جمـهوريـة مصر
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يونس
محمود

حتس علي

ـديرُ سـتـديرة. ومن جـهـة اخرى أعـلنَ ا عـالم ا
بي ميروسالف سوكوب الفني للمنتخبِ األو
ـبي حتـضـيراً الـقـائـمةَ األولـيّـة لـلـمنـتـخبِ األو

قبلة.  لالستحقاقاتِ ا
بي مـهدي ـدير اإلداري لـلمـنتـخبِ األو وقالَ ا
كــر إن سـوكـوب قــدّمَ الـقـائــمـةَ األولــيّـة الـتي
تضمُ  39 العـبـاً هم كل من ولـيـد عـطـيه وعـماد
عـيـسى ومصـطـفى عـذاب وحـسـ عـلي جولي
ـرمى ومحـمـد البـاقـر كر وعـباس حلراسـةِ ا
يــاس ومـــنـــتــظـــر عــبـــد األمــيـــر ورافـــد طــالب
ومـصـطـفـى ولـيـد وزيـد حتـسـ وصـادق زامل
ومـنـتـظـر مـحـمـد جـبـر وأحـمـد سـرتـيب ورضـا
فـاضل ومـؤمل عـبـد الـرضـا جـبـر وعـمار غـالب
ووكـاع رمـضـان وعــبـاس بـديع وحـسـ عـمـار
وكرار محمـد وأحمد نعـيم ومحمد عـبد الزهره
ومـحــمـد دالور وإبـراهــيم غـازي وأيــسـر قـاسم
ومــيــثم وعــد وإبــراهــيم عــلي وكــاردو صــديق
ويـــوسف خـــالـــد ومـــارشــــز دوســـكي وايـــسن
إســحـــاق والــيـــكس اوراهـــا وأحـــمــد حـــســ
وهـيـران احـمـد وانــدريه صـنـاتي ورامـز مـفـيـد
ودانــيـالــو الـســعــيـد وأمــ احلـمــوي ومـارتن

حداد.
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حضرَ وزيـرُ الشبـاب والرياضـة رئيس االحتاد
العـراقيّ لكرةِ الـقدم عـدنان درجـال بدعوةٍ من
االحتاد اآلسيوي  مـؤتمرَ أمناء الـسر العام
لـلــعـام 2022 فـضالً عن حــضـور األمـ الـعـام
لالحتاد مـحمـد فرحـان للـمؤتـمر الـذي انطـلقت
مـفــرداته في الـعـاصــمـةِ الـسـعــوديـة الـريـاض
وبإشـرافِ االحتاد اآلسيـوي. ويتـضمنُ مـنهاج
ؤتـمر عرضَ االحتـاد اآلسيـوي التـقدم لألمام ا
وعـرض خـلق الـبـيـئـة الـتـعـلـيـمـيّـة الـتي تـطور
اجلـيل اجلــديـد من قـادةِ كـرة الــقـدم في آسـيـا
ـواهب وكـذلـك إدارة قـيـمـة الــفـريق وتـطــويـر ا
وأهــمـيــةِ تــطـويــر كـرةِ الــقـدم من وجــهـةِ نــظـرٍ
افـــروآســـيـــويــة. وقـــدّمت عـــدد من الـــدراســات
ــــؤتـــمــــر من قـــبـل عـــددٍ من والـــبــــحـــوث في ا
الـشـخـصـيـاتِ مـثل داتـو ونـدسـور جـون أمـ
الــســر الـعــام لالحتــادِ اآلسـيــوي لــكـرة الــقـدم
وفـــاهـــد كــاردانـي نــائـب وأمــ ســـر االحتــاد
اآلسـيوي لـشـؤونِ االحتـادات األعـضـاء. وتأتي
ــؤتــمــر لـتــواصل مــشــاركــةُ فــرحــان في هــذا ا
سـتـمـر مع االحتـادِ الـقاري واالطالع الـعـراق ا
ستجداتِ والتطورات احلاصلة في على آخر ا

دنيف نـائبـاً لرئـيس الوفـد وأربعة
مــدربــ هم مـحــمــود صـالح وجنم
عبداحلس وأحـمد سكران وموفق
جبار وإداري الوفد هيرش عثمان
باالضافة ألربعة عشر العباً والعبة.

لـــتــحـــضــيــر الـالعــبـــ لــلـــظــهــور
ستحقات ستويات طيـبة خالل ا
ـقــبــلــة. هــذا ويـرأس اخلــارجــيــة ا
جنف الــوفــد الـعــراقـي الـذي يــضم
أيـضــاً  سـعـد الــله عـبــاس و نـاظـر
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ـنـتـخب الـوطـني الـعـراقي يـجـري ا
باجلـمنـاستك مـعسكـراً تدريـبياً في
ــدة عــشـرة أيــام حــيث كـان األردن 
بــدأ في الــســابع من شــهــر كــانـون
الــثــانـي اجلــاري ويــســتــمــر حــتى
الــســابع عــشــر مــنه. أعــلن ذلك في
ــكـــتب االعالمي بــيـــان صــدر عـن ا
ــبــيــة   الــنـائب األول لــلــجــنـة االو
بـيـة الوطـنـية لـرئـيس الـلجـنـة األو
الـعراقـيـة رئيس االحتـاد الـعراقي
نــــائب رئـــيـس االحتـــاد اآلســـيـــوي
لـلـعـبـة  إيـاد جنف مـبـيـنـاً ان سـموّ
األميرة رحـمة بنت احلسـ رئيسة
االحتاد األردني للجمناستك رحبت
بــوجـود الــوفـد الــعـراقي. و أوضح
ـعـسـكـر الـتـدريـبـي الذي جنف ان ا
نـتخب الـوطني لـلجـنس يـقيـمه ا
ــحـافـظـة في صـالـة نــور الـزعـبي 
الـزرقـاء جتـري وحـداته الـتـدريـبـية
ــنــهج مــنــسّق ومــدروس ســعــيـاً
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اجتماع امناء سر االحتادات االسيوية بكرة القدم
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عسكر التدريبي للجمناستك شارك في ا الوفد ا

. ـنـصـبـ الـعـربــيـة لـشـغل هــذين ا
جتــــدر االشــــارة الـى ان الــــســــيــــد
حتس علي احلسون كان فاز بثقة
جــمـيـع احلـاضــرين  حــاصال عــلى
سـتــة عـشــر صــوتـاً من أصل ســتـة
ــؤتــمــر عـــشــر عــضــواً حـــضــروا ا
االنـتــخـــــــــــــــــــابي عـبــر بــرنـامج

 .Zoom زوم
ومن جــــــهـــــة اخــــــرى جـــــرت ثالث

مــبــاريــات لــلــكـرة
الـــطـــائــرة

ضـمن مـنـافسـات مـجـموعـة الـفرات
متاز االوسط مع انطالقة الدوري ا

 . لفئة الناشئ
وحـقق فـريق نادي اخلـيـرات الـفوز
عـــلى فـــريق الـــروضـــتـــ بـــثـالثــة
أشـواط مـقـابل شـوط وحـيـد بـواقع
21-25 و 18-25 و 26-24 و 25-18
في أولى مـــواجــهـــات الــيــوم االول
النــطالق مـــنــافــســـات الــنـــاشــئــ
تـــــــــــــــولــــــــــد  2006-2005 الــــــــــتي
تــســتــضــيف أحــداثـهــا مــحــافــظـة

كربالء. 
وفي الـلــقـاء الـثـاني ضـمن
اجملــمـوعــة ذاتـهــا تـغـلب
فـريق الرمـيـثة عـلى فريق
القاسم بثالثة أشــــــواط
دون مــقـــابل بــواقع 25-9

و 18-25 و25-19. 
كــمــا حــقق فــريق ســوق
الـــــــــشـــــــــــــــــــــيــــــــوخ
االنــــتــــصــــــــــار عــــلى
فــــــريـق اجلـــــــبـــــــايش
بـــــــــــــــــــثــــــــــالثــــــــــــــــــة
أشـــــــــــــــــــــــــــــواط دون
مـــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــابــل
بــــــــــــــــــــــــــــــواقع 25-20

و 19-25 و 25-20.
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{ سدني- وكاالت: حسمت السلطات األسترالية موقفها بشكل نهائي بشأن قضية جنم التنس الصربي
ـيا نـوفاك ديـوكوفـيتش. وأعـلن وزير الـهـجرة األسـترالي ألـيكس هـوك اليـوم اجلمـعة أن ـصنف األول عـا ا
تأشيرة دخول نوفاك ديوكوفيتش إلى أستراليا ألغيت. وأوضح هوك أنه اتخذ هذا القرار بسبب اعتبارات
الصحـة والنظام اجليد على أساس أن هذه اخلطوة تصب في الصالح العام. وكان ديوكوفيتش قد وصل
فتوحة بإعفاء طبي لعدم حصوله إلى أستراليا يوم  5 من الشهر اجلاري للمشاركة في بطولة أستراليا ا
ضـاد لفـيروس كورونـا. ولدى وصوله إلى أسـتراليـا احتـجزت سلـطات الهـجرة ديوكـوفتيش على اللـقاح ا
اضي معتبرة أن البالغ  34 عامـا وألغت تأشيرته وأرسلته إلى فـندق حيث ظل معزوال حتى يوم االثـن ا
قـدمة من جانبه غير كافية لـلحصول على إعفاء الطبي. واسـتأنف محامو العب التنس القرار أمام األدلة ا
ـاضي لصالح الـصربي الذي تدرب مـنذ ذلك احل بحـرية استعدادا محكـمة في ملبـورن قضت االثن ا

فتوحة التي ستقام ب  17 و  30 يناير/ كانون الثاني اجلاري. لبطولة أستراليا ا
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{ الـريـاض -(أ ف ب): يـشـكّـل االنـفـجار
الـغـامض الـذي اسـتهـدف سـيـارة سائق
فــرنـسي في رالي دكـار الـصـحـراوي في
ـمـلـكـة الـســعـوديـة نـقـمـة عـلـى جـهـود ا
لــتــنــظـيـم فـاعــلــيــات ريــاضـيــة رفــعــيـة
ــســتـوى في إطــار ســعـيــهـا لــتــغـيــيـر ا
يـا على مـا أفاد صـورتـها احملـافظـة عـا
خــــبـــراء.  وصــــرّح وزيـــر اخلــــارجـــيـــة
الـفرنسي جـان إيف لودريـان اجلمعة أن
مـسألـة وقف رالي دكار  2022 مـطروحة
بـعـد االنـفـجـار الـذي وقع في  30كـانـون
األول/ديـــســـمــبـــر وقــال إنّـه قــد يـــكــون
مرتبطا بهجوم إرهابي. وأعلنت النيابة
ــكـافــحـة اإلرهـاب الــعـامــة الـفــرنـســيـة 
الــثالثــاء أنـهــا فــتـحـت حتـقــيــقًـا أولــيًـا
بـشـبهـة محـاولـة اغتـيال بـعـد االنفـجار
الــذي وقع في مـديـنـة جــدة عـلى الـبـحـر
األحـمر وأدى الى إصابة السائق فيليب
بــوتــرون بـــجــروح بــالــغــة في ســاقــيه

حسب ابنه. 
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واسـتبعدت السلطات السعودية ارتكاب
عــمـل إجــرامي لــتــفــســـيــر مــا وصــفــته
بـــــاحلـــــادث وأكــــدت أنه ال يــــوجــــد أي
شـبهات في احلادث. لكنّها عززت أخيرا
ـنـافـسـة من اإلجــراءات األمـنـيـة حــول ا
ـشـاركـ حـسب صـحـافي في وكـالة وا
ــديـر ــكــان. وقــال ا فــرانـس بـرس فـي ا
ــؤسس لـلـمـعــهـد الـفـرنــسي لـلـشـؤون ا
الــدولــيــة واالســتــراتــيــجــيــة بــاســكــال
بـونيفـاس لفرانس بـرس إن األمر يشكل

ضـربة لـلمـنظمـ والسـعودية. وأوضح
بـونـيـفـاس أن رالي داكـار لـم يـعـد يـعـقد
في مــنــطــقــة داكــار لــتــجــنب الــتــهــديـد
ــشـاكل األمــنـيــة وهـا هي بــهـجــمـات وا
الــقـضــايــا األمـنــيـة تــطل بــرأسـهــا مـرة
أخـــرى. وكـــان الـــســـبـــاق االســـطـــوري
ــعــروف ســابـقًــا بــاسم بــاريس-دكـار ا
يــنـطــلق من الــعـاصـمــة الـفــرنـســيـة في
طـريـقه إلى عـاصـمـة الـسنـغـال كـمـحـطة
أخــيـرة. لـكن الــتـهـديـدات األمــنـيـة عـلى
سـار في شمـال إفريـقيا أدت الى طـول ا
نــقـله الى أمـيــركـا اجلـنـوبــيـة في الـعـام
 قــــــبـل أن يــــــحـط الــــــرحــــــال في 2009
الــســعـوديــة مــنـذ الــعـام 2020. وتــضخ
ــمــلــكــة اخلــلــيــجــيــة الــثـريــة مـاليـ ا
الــدوالرات لـتـنـظـيم فـعــالـيـات ريـاضـيـة
ـيـة لـتـغـييـر صـورتـهـا احملـافـظة في عـا
الـعالم منـها سبـاق فورموال واحـد لعام
 والـــذي أقـــيم فـي جـــدة الـــشـــهــر 2021
الـفـائت كـمـا تـستـضـيف كـأس الـسـوبر
قـبل في الرياض. اإلسـبانـية األسبـوع ا
ولم يـرد مسؤوالن سعوديان على اسئلة
ـسألة. كما فـرانس برس للتـعليق على ا
لـم يـتـنـاول اإلعالم احملـلي أي تـفـاصـيل
عن االنـفـجار بـعيـدا عن بـيان الـسلـطات
ـــقـــتـــضب الـــســـبـت. ودعـــا لـــودريــان ا
الـسـلـطـات الـسـعـوديـة إلى الـتـزام أكـبر
ــكن من الــشـفــافــيـة بــخــصـوص قــدر 
ـسألة. وانتـقد بونيـفاس استراتـيجية ا
الـسعوديـة للصـمت واإلنكار الـتي عدّها
ال تـفــعل سـوى زيـادة الـشـكـوك الـتي قـد

تــكـون مـتـواجــدة بـالـفـعل. ودعت وزارة
اخلـارجية الفرنسـية رعاياها إلى اتخاذ
أقــصـى درجــات الــيــقــظـــة من مــخــاطــر
أمـنية مـشيرة إلى أن التـهديد اإلرهابي
مـستمـر في السعـودية. وأفاد مـشاركون
في الـسـباق أنـهم باتـوا أكثـر حذرا بـعد
االنـفــجـار خـاصـة في مـحـطـات الـتـزود
بـالوقود أو عـند اقتـراب سيارات غـريبة
مــنـهم. وال يـعـرف الــكـثـيـر عن دوافع او
تـفـاصـيل االنفـجـار الـذي قال مـشـاركون
إنـه نــــــــــاجـم عـن شـيء وضـع أســــــــــفـل
الـسـيارة. وقـال الـسائق تـيـيري ريـشار
الــذي كـان في الــسـيــارة الـتي تــعـرضت
لالنـفـجـار الـثالثـاء إنه مـقـتـنع بـأنه كان
هـجـومًـا. وأفـاد فـرانس بـرس رأيـنـا أثر
االنـفـجـار حتت الـسـيارة. لـسـنـا اغـبـياء
ونــعـــلم انه انــفــجـــار وتــابع لــقــد كــان
هـجـومـا لـقـد  تـفجـيـرنـا. واقـر خـبراء
بـهـشاشـة تأمـ سبـاق بهـذا احلجم في
فتـوحة. وقـال خالد عـكاشة الـصحـراء ا
ـــصـــري لـــلـــدراســـات ــــركـــز ا مـــديـــر ا
االسـتـراتـيـجـيـة في الـقـاهـرة إنّ تـنـظـيم
رالـي في الصـحـراء في مـناطق شـاسـعة
ومـكشـوفة عـلى امتـداد عدة كـيلـومترات
يـجعـله هدفـا سهال لالخـتراق من جانب
أي جــهــات مــعـتــديــة. وتــابع أنّ تــأمـ
الـــســـبــاق يـــتـــطـــلب تـــوفــر تـــقـــنـــيــات
تـكنولوجية عالـية مثل كاميرات حرارية
وطـائـرات مسـيـرة لـكنـهـا ال توفـر تـأم
ــئـة بـالـنـهـايـة. واتـفق بـنـسـبـة  100 بـا
ديـــفــيـــد دي روش األســـتــاذ في مـــركــز

الـشرق األدنى وجـنوب آسـيا لـلدراسات
اإلســتـراتـيـجــيـة الـتــابع لـوزارة الـدفـاع
ثـابة نـقمة األمـيركـية مع أنّ االنـفجـار 
ـشـروعات الـسـعـودية الـريـاضـية عـلى ا
. وقــال ـــيــ الـــتي جتـــتــذب جنـــوم عــا
يـحـصل السـعوديـون على هـذه األحداث
الـكــبـيـرة من خالل دفع مـبـالغ إضـافـيـة
ـنــحـهم مــكـانــة عـلـى الـصــعـيـد وهــذا 
ي. بعـد هجـوم مـثل هذا سـيتـع الـعـا
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وأضـاف من احملتـمل أن تـكون جـماعات
أصـولـيـة تـرى في االنـفـتـاح تـوغـلًـا ضد
الـقـيم الـتـقـلـيـديـة لـلـمـمـلـكـة واالحـتـمال
اآلخـر هـو وجـود مـجمـوعـة أجـنـبـية من
نوع ما. وأوضح من يريد إحلاق الضرر
ملـكة سيعـمل على عرقـلة إحدى هذه بـا
ـرمـوقـة مــشـيـرا إلى أن ذلك األحــداث ا
ــمــلــكــة ويــبث اخلــوف حــول يــحـــرج ا
ــرمــوقـة األخــرى. وتــخـوض األحــداث ا
الـسعـودية نـزاعا دامـيا في الـيمـن دعما
ـواجهة عـترف بـها دولـيا  لـلحـكومـة ا
ــدعــومــ من ــتــمــردين احلــوثــيــ ا ا
إيـران الغر اإلقليـمي للمملـكة. وتشهد
ــمـلــكـة الــتي كـانت لــعـقــود مـحــافـظـة ا
لــلــغــايـة اصالحــات اجــتــمـاعــيــة غــيـر
مـسبـوقة تضـمنت اقامـة حفالت غنـائية
وفــنــيــة تــشـهــد اخــتالطــا بــ الــرجـال
والـنـسـاء. ويـحـذر خـبـراء مـن أن إدخال
مــــثل هـــذه اإلصـالحـــات في مــــجـــتـــمع

محافظ للغاية ينطوي على مخاطر. 

{ كـتــالـونــيـا- وكــاالت: يـرفض بــرشـلــونـة
فـكـرة االســتـسالم في صـراع الــتـعـاقـد مع
ألــفــارو مـوراتــا مــهـاجـم أتـلــتــيـكــو مــدريـد
ُـعــار لـصــفـوف يــوفـنــتـوس خالل فــتـرة وا

االنتقاالت الشتوية اجلارية. 
وقـالت تـقاريـر صـحيـفـة: مـوراتا هـو أولـوية
لــبــرشــلــونــة إلكــمــال إعــادة بــنــاء الــفــريق
والـعمـلـيـة مـعـقـدة للـغـايـة لـكن الـنـادي لديه
ورقـة مـهـمـة وهي إرادة الالعب الـقـويـة في
ارتـــداء قــمـــيص الــبـــلــوجــرانـــا. وأضــافت:
مـــــوراتـــــا لم يــــــغـــــيـــــر رأيه رغـم مـــــديح
ديـر الـفـني مـاسـيـمـلـيـانـو ألـيـجـري ا
لـــيــوفــنـــتــوس له عـــلــنـــا وأنه مــهم
للفريق والزال ألفارو متحمسا
ألن تشافي هيرنانديز مدرب
بـرشــلـونـة يــعـتـبــره العـبـا

شروعه. مهما 

أخبار النجوم
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{ لـنـدن- وكـاالت: يـخـطط يــوفـنـتـوس لـتـعـويـض الـرحـيل احملـتـمل لالعب
ـا أكـدته وسـطه آرثـر مــيـلـو من خالل ضـم أحـد العـبي شــيـلـسي وفــقـا 
تـقــاريـر صــحـفـيــة.  وتـتــزايـد الــتـكـهــنـات حــول إمـكــانـيـة رحــيل أرثـر عن
يـوفـنـتــوس بـعـدمـا فـشـل الالعب الـبـرازيـلي فـي تـثـبـيت قــدمـيه بـصـفـوف
البيانكـونيري منذ انـتقاله إليه قادمـا من برشلونة.  وذكـرت شبكة سكاي
سبورتس إيـطاليـا أن يوفنـتوس يهـدف لضم العب وسط  تشـيلسي روبن
لـوفـتوس تـشـيك عـلـى سبـيل اإلعـارة فـي ظل إمـكـانيـة ضـمه بـشـكل دائم
ــوسم احلــالي بــســعــر مـنــخــفض.  وخــاض العب خط الــوسط بــنـهــايــة ا
اإلجنلـيـزي البـالغ من الـعـمر  25 عامًا  20 مبـاراة هـذا العـام مع الـبـلوز
وقدم ثالث تـمـريرات حـاسـمة لـكـنه ال يـعتـبـر العبًـا أسـاسيًـا في تـشكـيـلة
اني تـوماس تـوخيل.  واخـتار آرثـر بالفـعل مغـادرة توريـنو هذا درب األ ا
الشهر ويخطط لالنضمام إلى آرسـنال على سبيل اإلعارة حيث يحرص
مدرب األخيـر ميكـيل أرتيـتا على جـلب التـعزيزات بـعد الـسماح أليـنسلي

ميتالند-نايلز باالنضمام إلى روما.
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{ مدريد- وكاالت: قال تقريـر صحفي إن مستقبل األمـريكي سيرجينيو
ن لـبرشـلونـة بات مـحسـوما. وبات مـصيـر ديست ديست الـظهـير األ
ـديـر الـفـني تـشـافي هـيـرنـانـديز مـعـقدًا فـي بـرشلـونـة بـعـد قـرار ا
باسـتـبعـاده من كالسـيـكو نـصف نـهائـي السـوبـر اإلسبـاني بـقرار
ـا يــعـد رسـالــة واضـحـة لالعب الــشـاب. وقـالت صــحـيـفـة فـني 
تـيـلــيـجـراف اإلجنـلــيـزيـة إن تــشـيـلــسي يـهـتم جــدا بـضم ديـست
وبرشـلـونـة لم يـعـد يفـكـر فـقط في رحـيل الالعب بل الـتـخـلص منه

بعدما فـقد انضـباطه. وأضافت الصـحيفـة: تشيلـسي سيكون
ـا يـحدث مع ديـست حـيث يـسـعى إلبرام منـتـبـها جـدًا 
الصفـقة. وانضم سـيرجيـنو ديست لـفريق برشـلونة
في موسم 2021-2020  لكنه لم ينجح طوال موسم
ونــصف في تــعــزيــز مــكــانه في مــركــز الــظــهــيـر
ن رغم عدم وجود مـنافسـة قبل التـعاقد مع األ
اخملـضرم دانـي ألفـيس حـيـث لم يـكن مـوجودا
سـوى سـيـرجي روبـيــرتـو الـذي  تـوظـيـفه في

ركز لسد العجز فقط.  هذا ا

{ بـــــكــــ - (أ. ف. ب.):
قـبـل أسـابـيـع قـلـيــلـة من
ـــــبـــــيـــــة األلـــــعـــــاب األو
الشتوية في بك
ــــقـــررة ا
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أحد الصحفي اجلزائري 
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ا مهاجم { باريس- وكاالت: توج كر بنز
ريال مدريد بجائزة أفضل العب فرنسي من
ا مجلة فرانس فوتبول لعام 2021. وتفوق بنز
في سـباق الـفـوز بـاجلـائـزة على كـيـلـيـان مـبابي

ــركــز جنم بــاريس ســان جــيــرمــان الــذي احــتل ا
ـا  38 هـدفًـا خالل عـام الـثـاني. وســجل كـر بــنـز

 أهداف مع 9 بقـميـص ريال مـدريد و 29بواقع   2021
ــنـتــخب الــفــرنــسي. وحل ثــالـثًــا في تــرتــيب الــفــائـزين ا
بــاجلـــائــزة جنـــولــو كـــانــتـي العب خط وسط تـــشــيـــلــسي
ا كان يطمح للفوز بالكرة الذهبية اإلجنليزي. ورغم أن بنز

بعـد مـسـتواه االسـتـثنـائي إال أن تـتـويجه بـجـائـزة األفضل في
ـنـتـخـب بالده يـعـني نـهــايـة أزمـاته مع أبـنـاء فـرنـسـا بـعــد عـودته 

جلدته.

ا كر بنز

ب  4 شــبـــاط/فــبــرايــر و 20 مــنه
رض في الـعديد انتـشرت بـؤر من ا
دن الصـينـية. ومع أن نطـاقها من ا
مـــحــدود فـــإن هـــذه الـــتـــفـــشـــيــات
اجلـديدة تـضع اسـتـراتـيجـيـة صـفر
كـوفـيـد الـتي تـتـبـنـاهـا الـص عـلى
احملك. في ما يأتي ملخص للتدابير

دن اخملتلفة: تخذة في هذه ا ا
يعيش  13 مليـون نسمـة في شيآن
العـاصمـة الـسابـقة لإلمـبراطـورية
ـيـا ـعــروفـة عــا الــصـيــنـيــة وا
بــفـضل جــيش من الــطـ أو
جـيش الـتـيراكـوتـا في ظل
حــجـر صــحي لألســبـوع
الــثـالث عــلى الــتـوالي.
دينـة تفشيا وتواجه ا
جـــديـــدا لـــلـــفـــيــروس
تـسـبب حـتى اآلن في
إصابة ألـفي شخص
فـي األســــــــــابــــــــــيع
األخـــــيــــرة. وهــــذه
األعداد قـليـلة جدا
مــقــارنــة بــأعــداد
اإلصـابــات الـتي
تسـجلـها بـلدان
أخـــــــــرى. ومع
ذلك فهي أكـبر
بــؤرة لـــلــوبــاء
في الــصـ مــنـذ
الــعــام 2020. ويــحق
لــسـكــان شـيــآن اخلـروج لــتـزود
ؤن مـرة واحـدة فـقط كل ثالثة ا
ــــكــــنــــهم مــــغـــادرة أيـــام. وال 
ـديــنـة كـمــا أغـلــقت كل األعـمـال ا
غــيـر األســاسـيــة. وإذا كــانت إعـادة
تمون السكان أثبتت فعاليتها خالل
فـتـرات احلجـر الـصـحي الـسـابـقة
في أمـاكن أخـرى من الـبالد وذلك
ــوظــفــ احلــكــومــيـ بــفــضل ا
ـتـطـوعــ الـذين  حـشـدهم وا
فـإنــهـا كـانت أكـثــر صـعـوبـة في
شـيــآن. فـقـد اشـتــكى سـكـان من
ـواد صـعــوبـة احلـصــول عـلى ا
الغذائية. وبعض آخر لم يتمكن
ـراكز الطـبية من الوصول إلى ا
ستـشفـيات. واعتـذر مسؤول وا
مـــحــلي رفـــيع عــلــنـــا األســبــوع
ـاضي بـعـدمـا أجـهـضت امـرأة ا
حـامل في الـشـهـر الـثامـن. وأثار
ـســتـشـفى ألنـهـا لم طـردهـا من ا
تــكـن حتـــمل اخـــتـــبـــار كـــوفـــيــد
صـــاحلـــا ضـــجـــة عـــلى وســـائل
الـتــواصل االجــتـمــاعي. كـذلك
اعــتــرفت ســلــطــات مــديــنـة
شيـآن بـأن بعض الـسـكان

اجلــزائـــري واألفــريـــقي لـــكــرة الـــقــدم
. وقـال االحتـاد اجلــزائـري في اإلثـنــ
بــيــان بــأنه يــشــجب بــشــدة االعــتــداء

القدم في الكامـيرون العتداء بالسالح
األبــــيض فـي دواال وأصــــيـب أحــــدهم
بـجـروح طـفـيـفة كـمـا أعـلـن االحتادان

{ لــيـــبـــرفـــيل - (أ ف ب): تـــعــرّض 3
صحافي جـزائري يقومـون بتغطية
فـعـالـيـات كـأس األ األفــريـقـيـة لـكـرة

اجلــــبـــــان الــــذي تـــــعــــرض لـه ثالثــــة
صحافيـ جزائريـ في دواال مشيراً
إلى أن أحـد هـؤالء الـصـحـافـيـ الذي
تعرّضـوا الصابـة طفـيفـة نُقل إلى أحد
ــعـاجلــته. وكـشف ـواقع الــصـحــيـة  ا
االحتاد اجلزائري أنه  سرقة أجهزة
الــهــواتف احملــمــولــة وأحــد جــوازات
الـسـفــر مـشـيــراً إلى ذهـوله إزاء هـذه

احلادثة. 
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ـقــابل أكّـد االحتــاد الـقــاري بـأن في ا
الـصـحــافـيـ الــثالثـة كـانــوا ضـحـيـة
اعتداء بالسالح األبيض من قبل أفراد
غير معروف وشجب بقوة هذا العمل
اجلـــــبــــان. وانـــــطـــــلــــقـت كــــأس األ
األفـريــقــيـة األحــد بـفــوز الــكـامــيـرون
ضيفة عـلى بوركينا فاسو -2 الدولة ا
باراة االفـتتـاحية وسـتسـتمر  1 في ا
حــتى الـــســادس من فـــبــرايـــر شــبــاط

قبل. ا
و أعــلن االحتــاد الــدولي لــكــرة الــقـدم
"فيفا" الثالثاء أنه فتح حتـقيقًا داخليًا

في قـــضــــيـــة اتـــهـــام ثـالثـــة مـــدربـــ
غـابــونـيـ بــاالعـتــداء اجلـنــسي عـلى
مـئـات األطــفـال. وقــال مـتــحـدّث بـاسم
الهـيـئـة الـدولـية لـوكـالـة فـرنس براس
ــكـنــنـا أن ــزاعم  "نـظــرًا خلــطـورة ا
ستقلة في نؤكد أن جلنة األخالقيات ا
فـيــفـا قــد فـتــحت حتـقــيـقًــا". ويـعــتـبـر
ـدرّب الـسـابق بـاتـريك أسـومــو إيي ا
ـــنـــتــــخب مـــا دون  17 عـــامًـــا أحـــد
ـتــهــمـ الــثالثــة. وقـد أوقف في 20 ا
كانـون االول الفـائت بـتهـمـة اغتـصاب
قـاصــرين.كــمــا وُجّــهت اتــهــامـات إلى
أورفي مــيـــكــاال وتـــريــفـــيل مــابـــيــكــا
. ويواجه وكالهمـا مـدربـان في نـاديـ
تـهـمـون الثالثـة حـكـمًا بـالـسجن 30 ا
عامًـا بحـال ادانـتهم. ووصف الـرئيس
ــبــا الــغــابــوني عــلـي بــونــغــو أونــد
القـضيـة بـأنهـا "خـطيـرة للـغـاية وغـير
مقبولة". في كانون االول أيضًا قُبض
عروف مارتن على مدرب التايكوندو ا
ـارسـة اجلـنس أفـيـرا لالشـتـبـاه في 

مع "العديد من الضحايا" األطفال.

ألفارو موراتا

×h∫ مواطنون من مدن الص يفحصون أنفسهم من اإلصابة بكورونا

الشـتويـة أطلـقت العـاصمـة مفـهوم
اضي. من غلقة األسبوع ا احللقة ا
شأن هذه الفقاعة الصحية أن تمنع
أي اتــصــال مـبــاشــر بــ سـكــانــهـا
ستـقبليـ رياضيـون ومسؤولون ا
ومـــتــطــوعــون وســـائــقــون وطــهــاة
والشـعب الصـيني. ويـجب أن يكون
جـمــيع األشـخـاص الــذين يـدخـلـون
غـلقـة ملـقّحـ بشكل هذه احلـلقـة ا
كــامل أو خــاضـعــ حلــجــر صـحي
مدته  21 يوما منذ وصولهم. كذلك

سيـفـرض فحص يـومي لـكوفـيد-19
عـلـى سـاكـني الــفـقـاعــة. لـكن خـارج
ـغـلـقـة الـقـواعـد أقل هـذه احلـلـقـة ا
صرامـة بـكثـير بـالـنسـبة إلى سـكان
. وفي الــوقت نــفــسـه حتــظـر بــكــ
دينة دخول األشخاص من مناطق ا

يــواجـهــون صـعــوبـة في احلــصـول
واد الغذائـية. ويبدو أن هذه على ا
ـــشــــكــــلـــة بــــدأت حتل فـي األيـــام ا

األخيرة.
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ودعت السـلطـات األحد الـسكان إلى
عــدم مــغـادرة تــيــاجنــ مـا لـم يـكن
هـــنـــاك ســـبب قـــاهـــر وحـــظــرت أي
خروج غـير مـصرح به فـيمـا أغلقت
دارس وعـلـقت رحالت الـقـطار مع ا
. ورغم أن نـطـاق هــذه الـبـؤرة بـكــ
مــحـدود تــتم مـتــابـعــتـهــا عن كـثب
. عـززت مدن بـسبب قـربـهـا من بكـ
عــدة في مــقــاطـعــة خــنـان قــيــودهـا
وسط موجة إصابات بلغت أكثر من
 إصــابـــة مــنــذ نــهــايــة كــانــون 250
األول/ديــســمــبــر. وفــرضت مــديــنـة

ســـجــلت إصــابــات بـــكــوفــيــد خالل
. كـذلك يتطلب ـاضي األسبوع ا
دخـــولــهــا تــقــد اخـــتــبــار ســلــبي
بكوفيد يعود تاريخه إلى  48 ساعة
كحـد أقـصى. بعـد تـسجـيلـهـا حفـنة
من اإلصــابــات في األيــام األخــيــرة
دينة التي تضم العديد قامت هذه ا
من شـركـات الـتكـنـولـوجـيـا بـفرض
حجـر صحي عـلى بـعض اجملمـعات
السكنية وأطلقت حملة فحص عامة
وأغـلـقت بـعض مـحـطـات احلـافالت

سافات طويلة.

ــقـاطــعـة تــشــنـغــتــشـو عــاصـمــة ا
عـمـليـات إغالق عـلى أحـيـاء مـعـيـنة
وأمـرت بــإجـراء اخــتـبـارات كــوفـيـد
عــلـى ســكــانــهــا الـــبــالغ عــددهم 13
مــلــيــونــا. وأبـلــغت مــديــنــة أنــيـانغ
االثنـ عن  18 إصـابــة جـديـدة من
بــيـــنــهــا إصـــابــتـــان بــأومـــيــكــرون
. مـرتـبـطــتـان بـالـبـؤرة في تـيـاجنـ
وبـــدأت الــبـــلــديــة إجـــراء فــحــوص
لــســكـانــهــا الــبـالغ عــددهم خــمــسـة
. عـلّق بـيع تـذاكـر الـقـطـارات ماليـ
ــســافــات طـــويــلــة من واحلــافـالت 
أنيانغ وأقيمت حواجز على الطرق.
ـنع انـتـشار كـمـا اتـخـذت إجـراءات 
ـديـنـة ووصـوله الـفـيـروس خــارج ا
إلـى أمــــاكن أخــــرى فـي الــــبالد. مع
ــبـــيــة اقـــتــراب دورة األلـــعـــاب األو



 WO uI « UO u u b _« w  WO U √ «dOOG

www.azzaman.com

tL U Ë ÆÆ ÊUM  dOA

 w «d ù«

تــكـاد ال تـمـر مــنـاسـبـة إالّ ويـســجل أهل الـسُـلــطـة في اجلـمـهــوريـة اإلسالمـيـة
تـحـدة دون تمـييـز ب إدارة اإليرانـية مـواقف بـالغـة احلدة في حـق الواليـات ا
ـفردات إنـذارية. ولـنا على وقف  وإدارة وتصل أحـيانـاً إلى درجة صـياغـة ا
ثال ال احلـصر مـخاطبـة اللـواء قاسم سلـيمـاني يوم كان مـا زال يقود سبـيل ا
فـردات يوحي فيـها بأنه قادر "فيـلق القدس" الرئـيس األميركي دونـالد ترمب 
برجـال "احلرس الثوري" على مواجهة الدولة األقوى أميركا. ومن جملة أقواله
في هـذا الـشأن مـخـاطبـاً تـرمب "قـد تبـدأ أنت احلـرب لكـنـنـا سنـنـهيـهـا" و "أنا
ندُّكم وقـوات القدس هي ندُّكم" و "في اللحظة التي أنت فيها عاجز عن التفكير

كن تصورها...". نحن قريبون منك لدرجة ال 
هـذا الـعـنـفوان في أعـالي درجـاته جـعل حـتى الـرئيس حـسن روحـاني يـتـخلى
ـنـاسبـات الـكالمـية الـشـديدة احلـمـاسة ذات تـصـريح عن هـدوء الرؤسـاء في ا
ـفردات "سـليـمانـية" مـثل قوله "ال تـلعب بـذيل األسد ويخـاطب الرئـيس ترمب 
فاحلـرب مع إيران سـتكـون أم احلروب...". وهـذه "األمومـية" سـبق أن سمـعها
الــعـراقــيــون ومـعــهم األشـقــاء واألصـدقــاء في األمـتــيْن من خالل تــسـمــيـة "أم
ــعــارك" لــتـلك احلــرب الــتي خــاضــهــا الـرئــيس صــدَّام حــســ ضــد إيـران ا
اخلمـينـية. كـما أن هـذا العـنفـوان جـعل األم الـعام حـزب الله" الـسيـد حسن
ـنـاسـبـة الـذكـرى الـثـانـية نـصـرالـله يـقـصف مـهـاجـمـاً مـتـحـديـاً في إحـتـفـالـيـة 
للـتصفـية اجلويـة من جانب أمـيركا تـرمب لسلـيمـاني ومعه ثاني مـثلث احلراك
ـنـطـقة وفي مـحـطـات إقـليـمـيـة ودولـية وذراع إيـران الـفـاعـلة في اإليـراني في ا
ـثـلث الـسـيد حـسن نـصـرالـله الذي ـهـنـدس. ويبـقى من ا الـعـراق أبـو مهـدي ا
خـاطب أمـيركـا في إحتـفـاليـة الذكـرى الـثانـية إلغـتـيال رفـيقـيْه بـاألسلـوب الذي
إعـتـمـده وزير اإلعالم الـعـراقي الـسابق مـحـمد سـعـيـد الصـحـاف وآخرون من
ـسـؤولـ في الـعـهـد الصـدَّامي. ونـتـذكـر عـبـارات في هـذا الـشـأن كـمثل "إن ا

اجلوارح ستأكل حلوم قوات أميركا إن حدث إعتداء على العراق.«
لم تـقـتـصـر مــفـردات الـتـحـدي عـلى قـاسم ســلـيـمـاني وعـلى روحـاني ذلك أن
نصرالـله  ذهب في الكلمة التي ألقاها في إحتفالـية الذكرى الثانية أبعد بكثير
ـنصب الذي خال بـإغتيال سلـيماني وأنذر من اإلثنـ ومن قاآني الذي شغل ا
هو اآلخـر قائالً مـخاطـباً تـرمب "من داخل بيـتك قد يـظهـر شخص لـينتـقم منك
تك". كما أن الـرئيس اإليراني نـفسه إبراهيم رئـيسي قال عن ترمب على جـر
روعة إنـزال العقوبة وحُكْم ة إغتيال قاسم سـليماني ا "يتعـ على خلفية جـر
الــقـصــاص الــعـادل عــلى الــقـاتـل واجملـرم الــرئـيــسي أي رئــيس اجلــمـهــوريـة
األمـيـركـيـة في حـيـنه". وتـخـفـيـفـاً لـنــبـرة الـتـحـدي هـذه لم يـسم رئـيـسي تـرمب

باإلسم لكن ذلك ال يخفف من غليان النفوس.
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قد يـكون إحساس أهل الـسلطة في إيران أن إدارة الـرئيس بايدن أضعف من
أن يـفوز سـيـدها احلـالي بـوالية رئـاسـية ثـانـية وهـذا يـسهـل تنـفـيذ الـسـينـاريو
احملبوكة بدقة خيوطه ويستهدف عودة ترمب شخصياً أو من خالل ظل له إلى
البـيت األبيض.. إال في حال نـامت أميركـا على بايـدن رئيسـاً وإستيـقظت على
نائـبته كامـاال هاريس تـقود الـبالد نتيـجة حـالة مبـاغتـة أصابت الـرئيس. ومثل
هذا الـتحدي هو بغـرض اإليحاء بأن الـنظام في إيران قـوي لدرجة أنه يخاطب
اإلدارة األميـركيـة بنديـة تخـلى عنـها حـفيـد كيم ايل سـونغ الذي قـرر قبل أيام
" جـديداً اإلنكـفاء قلـيالً عن التطـلعات وهو يجـرب "إجنازاً صـاروخياً بـاليسـتياً
الـنـووية واإللـتفـاف كـثيـراً نـحو مـا يجـعل حـال الكـوري الشـمـالي ال تصل إلى
تـلك التـي بدأ يـعيـشهـا اللـبـناني والـسوري والـيمـني والـسوداني والـفلـسطـيني
وإخـوة لـهـؤالء في الـعـيش حتت وطـأة الـفـاقـة بـتـنـوع حـاالتـهـا واإلذالل بـتـنـوع
مـهـانـاته.قـد تكـون دوافع احلـدة من جـانب نـصـرالـله في مـخاطـبـة أمـيـركا هي
إلشعـار الرأي العام في مـناطق نفوذ "حـزب الله" بأنه قوي إلى درجـة مخاطبة
فردات التي حفـلت بها كلمته وأن ال مـوجب ألي خشية من مفاجآت أميـركا با
وعواقب في عِـلْم الغـيب األميـركي إلى جانب عِـلْم غيب اإلسـتحـقاق اإلنـتخابي
قـايـضات ـصـير الـسـوري وهل حتل ا تـعـلق با اآلتي فضالً عن عِـلْم الـغيـب ا
ـفردات مـحل احملـادثات الـنـووية الـعـقيـمـة وبذلك يـحل مـنطق احلـدة وتـصبح ا
التي أفرط الـسيد حـسن في إستـعمالـها ضد مـقامات عربـية ومصـالح لبـنانية
قريـنة على قـائلهـا عند تـبدل الظـروف وحلول مـعادالت جديـدة. وحتى في هذه
ـقراطي الـذي يجـيز الـتعـبيـر تكـفي حملو آثار نـاخ الد احلال ال تـعود ذريعـة ا
ـقـراطي يـســمح بـتـسـجـيل رؤى ـنــاخ الـد عــبـارات غـيـر مـسـتــحب قـولـهـا. فـا
ـا يـحرم جتـاوز حـدود التـعـبـير. وحـتى األخـذ بـالتـحـدي له أصول ومـواقف إ
سبق أن خـرج على حـدودها أسـامة بن الدن قـوالً وفعالً فـكانت تـصفيـته التي
ثل تـباهـي دونالـد ترمب بـتـصفـية قـاسم سـليـماني تـبـاهى بهـا باراك أوبـامـا 
وذراع فيـلقه الفاعل في العراق. وليس هنالك ما يردع ترمب إذا عاد أو حتى
بــايــدن إذا فـاز بــدورة رئــاســيـة ثــانــيـة أو حــتى أيــضــاً إذا مـا ورثـت هـاريس
نـصب من تنـفيـذ مـا في قائـمة الـعقـاب األميـركي. ولـيس غائـباً عن الـذاكرة ا
ـصـالح إنتـقم حربـاً ماحـقة كيف أن بـوش اإلبن وعلى خـلـفيـة ذرائع تتـصل با
ضد الـعـراق ألن صـدَّام حـسـ أو اإلبن عدي وضـعـا صـورة بـوش األب على
مـدخـل "فـنــدق الــرشــيــد" لـكـي يـدوســهــا الــداخــلـون ومـن بـيــنــهم مــســؤولـون

وصحافيون أميركان وأجانب.
ما نريـد قوله إن التحدي والتعبير عنه سواء بـعمليات تصفية خصوم أو بكالم
تغـلب الشتيمـة على مفرداته مآله فـواجع. حدث ذلك ماضياً مع بـشير اجلميل
قائل الـعبـارة األكـثر حتـدياً "سـيـأتي يوم نـقـول فيه لـلـسوري: إجـمع أغراضك
وكل ما سـرقتْه وإرحل" فلـقي نهـاية كـتلك الـنهـاية التي لـقيـها قـاسم سلـيماني
ـارس بـشيـر اجلـمـيل سـلـطـته الـتي نـالـهـا رئـيـساً ولم يـنـفع الـتـحـدي في أن 
لـلجـمـهوريـة وأدى اليـم الـدسـتوريـة علـيـها. كـما أن تـوسيع قـاسم سـليـماني
ـا يجاز ألي طرف حتى إذا حقق لرقـعة التحدي التي وصل إلى أبـعد بكثير 
حلـمه النـووي الوصول إلـيه لم تُحـقق له احللم في أن يـكون رئـيس إيران. وما
بـقي لإلثـنـيْن "بـشــيـر لـبـنـان" و "قـاسـمه اإليـراني" عـبـارة عن مـنـاحـات وأعالم
وت" و "كـلنا وتمـاثيل ولوحـات وإحتفـاليات وقـداديس تذكاريـة... و"بشيـر ما 
قـاسم". لـعل الذين بـاتـوا أسـرى "فيـروس الـتحـدي" يـعتـدلـون. لعـلـهم يتـأمـلون
بـكـثـير من الـرشـاد أن "بشـيـر لـبنـان " كـمـا "قاسـمه اإليـراني" وضـعا كل وفق
أحالمه وتهـيؤاته لـبنـان في بنـد عدم االستـقرار... وهـا هو الـوطن ب عالمات
من التـعـجب وأُخرى من اإلسـتـفهـام. وأمـا الذي أداه "قـائـد فيـلق الـقدس" ولم
تكـتمل حلقات مـخططه فإنه ماثل لـلعيان في العـراق وغزة واليمن وسوريا إلى
جـانب لــبــنـان وأذرع كــثـيــرة في مــنـاطق ودول أُخــرى. والـلـه الـهــادي إلى مـا

يرضي العباد ويصون البالد.
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أربيل

مــعــارضــة حــقــيــقـيــة..وفــيه حــصل أن
(الــكــعـكــة) الــتي كــان يــتـقــاســمــهـا كل
الـفــرقـاء..سـيـتـقـاسـمـهـا اآلن الـفـائـزون

فقط!
لقد صرح الصدر بعد يوم من انعقاد
جـلـسة األحـد بـأنهم (مـاضـون حلكـومة

األغلبية).
فــــان جنــــحت فــــانـه يـــجـب ان تــــكـــون

(حكومة حلول) تعالج اآلتي:
فـعلى مدى (18) سـنة تـأم اخلـدمات 
ـا حتــولت مــدن الـعــراق الى خــرائب
فـيهـا  العاصـمة بغـداد التي صارت من

اسوأ عواصم العالم.
تـشـكـيل مـحـكـمـة مـن قـضـاة مـسـتـقـل

تـــــتــــبـــــنى مـــــبـــــدأ (من اين لـك هــــذا?)
واســتـرداد مـا نـهب من ثـروات الـعـراق
الـتي يكفي نصفـها ألعمار دولة خرجت

من حرب كارثية.
ان تـؤسـس لـسـيـادة الـقـانـون..بـحـصـر
الـــسالح بـــيــد الـــدولــة وانـــهــاء نـــفــوذ
سـلحـة(وبعـضهـا تقـاسمت الـفصـائل ا

السيطرة على احياء بغداد).
خـــفـض رواتب وامـــتـــيـــازات اعـــضـــاء
ان العـراقي..فما يتـقاضونه يفوق الـبر
ـا رواتـب اقـرانــهم في بـلــدان الـعــالم 
ــتــحـدة االمــريــكــيـة فــيــهــا الـواليــات ا

وبريطانيا.
بــهــذه تــبـنى األوطــان..ولــيس بــركـوب

التكتك وارتداء األكفان.

حـيـاتـهم وحـيـاة عـوائـلـهم خـارج الـبـلد
فـيمـا يذكـرون الفـقراء بـطمـري علي ابن
ابي طـالب ويـطـلـبـون مـنـهم ان يـزهدوا

حتى بالتنفس.
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وكـذلك بالتخطـيط للمستـقبل اقتصادياً
وثقافياً واحترام الشعب وحفظ كرامته
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وبــالـكـفـاءة والــتـعـاون وخــدمـة الـنـاس
واالحترام والنزاهة وحب اخلير.
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بـعد هذه السنوات بـاتت الدولة بجميع
مـؤسـساتـهـا طاردة لـلعـقـول والكـفاءات

ستقلة ا
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طــريـقه اخــرى مـبــتـكـره لــلـضــحك عـلى
ذقون احلمقى من الناس.
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كــلـهــا مـظــاهـر خــداعـة تــخـفي ورائــهـا

النفاق والظلم
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ـسـتـقبل مـؤشـرات عـلى وجـهـتـنـا إلى ا
نشود.!? ا

كـان الـغـرض من ذكـر هـذه الـنـمـاذج من
الـتــعـلـيـقـات ان يـفــهم الـسـيـاسـيـون ان
الــعـراقـيـ يـعــرفـون أمـرين :أن الـدولـة

ستقبل زاهر.
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ومــتى نـرى هـكـذا دولــة وقـد عـبـرنـا ال
65 من العمر عتيا!
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ضحك على ذقون الناس اجلهلة
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ب الشكليات واحلقائق شيطان أشر
„d  ÊuLO

دكـتـور سـابـقـا ذكـرت هـلـشي. مـفـروض
مـايقبـلون حزب لـلترشح في انـتخابات
مـالم يـكن لـديه ملـف وخطه عـمل كـامله
لـلمـدة اربع سنـوات.التـقيت اكـثر من 5
مـرشـحـ وهم من احـزاب كبـيـره قـبيل
األنـتــخـابـات ..مـاعـدهم اي مـعـلـومه او
فــكــره لـلــمــسـتــقــبل مـاعــدهم اي رؤيه
لــلــمـســتـقــبل مــثال.. في قــطـاع تــعــلـيم
وصــحه وبـلـديــات ونـفط وغـاز.... االف
األســتـثـمـارات فـي انـتـظـار مــحـافـظـات
عـراقيه مـحد مـطرق . لـلمـوضوعـه بناء

دوله يحتاج ناس اكفاء.
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رســالـة واضـحـة لالحـتــفـال بـالـفـوضى
الـقـادمـة - كـتب علـى العـراق الـشـقاء -
ولن تـقـوم لـلـبـلـد قـائـمـة - ولـو اتيـحت
الـفـرصـة لهـجـرة امنه لـن يبق بـالـعراق
مـن يحـمـله جـوازه وحـتى هـؤالء الـذين
ـاني االكــفـان يــخــدمـون الــوطن من بــر
والــتـكــتك كــلـهم امــنـوا او ســيـؤمــنـون

األول واألخـيـر الـصـراع عـلى الـسـلـطة
والـــســـيـــطـــرة عــلـــيـــهـــا مـــهـــمـــا كــان
الــثــمن..الـدولــة حتــتـاج إلى تــخــطـيط

نهج. سليم وبناء فكري 
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احـسنت استاذنا الفاضل دكتور قاسم
زيفة. ظاهر ا .. ال تبنى الدول با
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دكـتـور حـبـيبـي همه لـيش مـايـعـرفون
ولـلعـلم اجو من ارقي دول الـعالم بس
ذوله مـحـكـومـ من دول تريـد لـلـعراق
ان يـصبح ضـيعـة اليران وتـركيا ودول

اخلليج.
wFO d « 5  u « 

  مشكلتنا انه ال احد يفكر بالوطن بل
ــصـاحله ومـشـاكـله مع االخـر والـتي
بـــرزت بـــشـــكـل واضح في اجلـــلـــسه..
تـشّـفي وغيض وشـماته..وهـذا اليبـشر

 شــهــد يــوم افــتــتــاح اجلــلــســة االولى
ـــان الــــعــــراقي األحـــد (/1 /9 لــــلـــبــــر
2022) دخـــول الــفـــائــزيـن من الــتـــيــار
ودخول الفائزين من الـصدري..باألكفان
الــتـشـريـنـيـ ب(الــتك تك)..فـكـتـبت في

اليوم الثاني اصبوحة كانت بالنص:
(ال تـبـنى دولـة بـارتداء األكـفـان وركوب

التكتك
بل تــبـنى بـحـكــومـة نـزيـهــة تـسـتـقـطب

عقوال كفوءة ومستقلة).
وكــنت انـوي كــتـابـة مــقـالـة عــمـا حـدث
لـكنـني وجدت في تـعلـيقـات العـراقي
ـاذج مــا يـسـتـوجـب تـوثـيـقـه  الـيـكم 

منها كما كتبت بالنص:
d U  œUL

الــدولـة تــبـنى بــالـفــكـر احلــر وفق أطـر
ــواطن وقــوانــ  تــســتــهــدف خــدمـة ا
جـموعـة أحزاب هـمها ورقـيه وليـس 

تـبنى بحكومة نزيهة تستقطب العقول
ـستـقلـة..تـخطط الـعـراقيـة الـكفـوءة وا
لــلــمـــســتــقــبل اقــتـــصــاديــا وثــقــافــيــا
واجـتـمـاعـيـا وحتـتـرم الـشعـب وحتفظ
كـرامــته.  والـثـانـيـة: ان مـا يـجـري هـو
ضـحـك عـلى الـذقـون ومـظـاهـر خـداعـة
ونـــفـــاق وان ال احـــد (مـــنـــكـم) يـــفـــكــر
بــالــوطن..لــكــنـهـم كـمــا قــال األخ عــبـد
ــطـلـب مـحــمـود( عــزيـزي دكــتـور..لن ا

يقراها احد منهم!).
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هـيئـة تـشـريـعـيه تـمثل ـان يـعـني الـبـر
اخملـول الــســلــطــة األعــلى فـي الــدولــة
ـوجب دستـورها بـاصدار تـشريـعات
وقـــوانـــ تــــعـــبـــر عن ارادة الـــشـــعب
وتمـثيل الشعب امـام حكومة واولـياته
نــيــابــيــة يــراقب أداءهــا بــتــأيــدهـا ان
وهو اصـابت ومحـاسبـتهـا ان اخطـات
الـسلطـة األقرب للـمواطن واهتـماماته.
ـــان حتـــول في ومـــا حـــصـل ان الـــبـــر
(األحـد 9 كـانـون ) الـى سـاحـة لـصراع
خـصوم وأخـذ ثأر وتبـاهي بفوز ألذالل
اآلخــــــر.ومن طــــــريـف مـــــا حــــــصل أن
ـان الــتـشــريـنـيــ الـذين دخــلـوا الــبـر
بـ(التكتك) خرجوا منه بـ(اجلكسارة!).
ـــــان بـــــدورته  ومـع ذلك فـــــان الـــــبـــــر
اخلـامـسـة حقق مـا لم حتـقـقه الدورات
فـفيه حصـل جتاوز للـطائـفية الـسابـقة
وشـكـل خـطــوة بـاجتـاه واحملــاصـصــة

كـــان أكــــبـــر تــــطـــويــــر هـــو اعــــتـــبـــار
ــكـونـهــا الـســيـاسي ــقـراطــيـة  الـد
الـقـائم عـلى حـريـة الـتـعـبـيـر وتـكـوين
األحزاب واالنتخابات النزيهة وفصل
سلطات احلـكم التشريـعية والتـنفيذية
والقضائية والتبادل الدوري لسلطات
احلـــكم واالحـــتــــكـــام إلى الـــقـــانـــون
تساوية وأيضاً وبصورة واطنة ا وا
ـكونـهـا االقتـصـادي الـقائم مسـاويـة 
عـلى عــدالـة تــوزيع الـثــروة واحلـفـاظ
عـلى الـكـرامـة اإلنـسـانـيـة ومـسـؤولـيـة
الدولة عن توفير اخلدمات االجتماعية
عيشية األساسـية باعتبارها جزءاً وا
ـــشــروع الــنـــهــضــوي أســاســـيــاً من ا

العربي. 
هـذا الـتـطــويـر كـان خـطــوة هـائـلـة في
أيديـولوجـيا اعـتقدت فـي بدايـاتها أن
ـقــراطـيــة لـيـست أكــثـر من لــعـبـة الـد
تـضـلـيـلـيـة في يـد قـوى الـبـورجـوازيـة
والــثـــراء في اجملـــتـــمع وبـــالـــتــالي ال

أهمية لها. 

لأليديولوجية القومية العروبية عبر
اضـية لـكن بصـورة خاصة العقـود ا
بــعــد تـراجـع وجــودهــا الـفــاعـل مــنـذ

اضي.  سبعينيات القرن ا
ولــعل أكـــبــر مـــحــاولــة لـــلــمـــراجــعــة
ـــشــروع والــتـــجـــديـــد تــمـــثـــلت في ا
الـنـهـضـوي الـعـربي الـذي عـمل عـلى
بـــلــورتـه بـــضع مـــئـــات من مـــفـــكــري
ـبادرة وناشـطي الـسـيـاسة الـعـرب 
من مـركـز دراسـات الـوحـدة الـعـربـية.

ــاضي بـــيــنــا في مــقـــالــة األســبـــوع ا
سـتـقبل لشـابـات وشبـاب األمـة أمل ا
وإمـكـانـيـاته الـهـائـلـة خـطـأ الـقـائـلـ
بــعـــدم جــدوى األيــديـــولــوجـــيــات في
اجملتـمـعـات العـربـية. وقـد ركـزنـا على
األهـــمــيـــة الـــقـــصـــوى لـــتـــطــويـــر كل
أيديـولـوجـيـا بصـورة دائـمـة إلنـعاش
حـيويـتـهـا ولـربـطـهـا بـكل مـسـتـجدات
الــــــواقـع الــــــذي تــــــســـــــعى إلصـالحه
وتــــــغــــــيـــــــيــــــره. وهــــــذا مــــــا حــــــدث

لـدراسـتهـا بـتـمـعن وطـرح بـعض دول
الـعـالم الــثـالث ألنــظـمـة اقــتـصـاديـة ال
تــخــضع في تـــفــاصــيــلــهــا ألي نــظــام
اقـتــصـادي... في اعــتــقـادي أن كل ذلك
يـسـتوجـب أن نـفكـر نـحن الـعـرب في
تـبنـي نظـام اقـتـصـادي يـأخـذ واقـعـنا
وتاريخ مـحـاوالتـنا الـسـابـقة ودروس
اجملـتــمـعــات األخـرى بــعـ االعــتـبـار
ويبتـعد عن التـرقيعـات واخملاوف غير
ــــبــــررة وذلـك من أجـل الــــتــــأكــــيــــد ا
واإلثبـات خـصـوصـاً ألجـيـال الـشـباب
والشابات بـأن األيديولـوجيا الـقومية
ـرونة العـروبـيـة تـتـمتـع باحلـيـويـة وا
واالنـــفـــتـــاح والـــنـــديـــة احلـــضـــاريــة.
وسنـعود لـلـمالمح األساسـيـة لذلك في
مـقـال مــقـبل. إذا كــنـا نــريـد لـلــطـاقـات
الثـوريـة الشـبـابيـة الـعربـية أن تـنـتظم
في مشروع استراتيـجي سياسي كبير
مسـتـقبـالً فعـلـينـا أن نـعض بـأسنـانـنا
عــلـى مــوضـــوع األيـــديــولـــوجـــيــة في

احلياة العربية. 

لــلـــجــمـــيع مـــقــدار وعـــمق الـــكــوارث
اإلنــسـانــيــة الــتي أنــتــجـهــا الــنــظـام
ي االقــتـــصــادي الـــرأســمـــالي الـــعــو

اجلديد. 
ـــوضــوع فـي طــرح وســيـــتـــلـــخص ا
الـــســـؤال الـــتـــالـي: هل حـــان الـــوقت
لـلـحـديث عن نــظـام اقـتـصـادي جـديـد
ــيـا غــيــر رأســمــالي ســواء كــان عــو
ـا نـيـولــيـبـرالـيــا أم كالسـيـكــيـا قـد
لـيـكـون مـكـونـاً رئـيسـيـاً مـن مـكـونات
األيديولوجيا القـومية العروبية الذي
ـشــروع الـنــهـضــوي الـعـربي حـاول ا

رسم كل مكوناتها? 
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ـراجــعــات اجلـادة في اعـتــقــادي أن ا
عـــلى مـــســـتـــوى الـــعـــالم لـــلـــنـــظــام
الـــرأســمـــالي مـن جـــهــة ولـــلـــنـــظــام
ـاركسي من جـهة أخرى االشتراكي ا
وبـروز الـنـظـام االقـتصـادي الـصـيـني
زاوج ب بـعض مكـونات النـظام ا
كـتــجــربــة تـثــيــر االنــتـبــاه وحتــتـاج

وكـان الــتـغـيــيـر الــثـاني الــكـبــيـر هـو
اعـتبـار الـتـنـمـيـة اإلنسـانـيـة الـشـامـلة
ستقلة مكوناً الزماً في األيديولوجيا ا
القوميـة العروبيـة وفي قلبهـا بالطبع
ـشـروع ـوضـوع االقـتـصــادي لـكن ا ا
ــبـاد الــعـامــة مـثل اكـتــفى بـوضع ا
العـدالة االجـتـماعـية ورفض الـتـبعـية
من دون أن يسـمي النـظام االقـتصادي
ـنـشــود بـاالسم ولــعـله كــان يـحـاول ا
ة ـماحكـات القد جتنب الدخول في ا
مـرجـعـية حـول االشـتـراكـيـة الـعـربـيـة 
ومبـاد وتطبـيقـاً في الواقع أو لـعله
كـان يــنـتــظـر مــا تـسـفــر عـنـه مـقـوالت
وتـــطـــبـــيـــقـــات هـــجـــمـــة االقـــتـــصـــاد
ي النـيـوليـبرالي في الرأسـمالي الـعـو
بـدايــة الـثــمـانــيـنـيــات الـذي اكــتـسح
الـــــــعـــــــالـم وحـل مـــــــحـل كل أنـــــــواع
وضوع االقتصادات السـابقة. وهذا ا
في رأيي هــو الــذي ســيــكــون أجــنـدة
ـقــبل في األيــديــولـوجــيـا الـتــغــيـيــر ا
الــقــومـيــة الــعــروبــيــة بــعــدمــا تــبـ
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ــقــاالت هــذه ســأحـــاول في ســلــســلــة ا
تــشــخــيص الــتــغــيــرات احلــاصـلــة في
بـعض الـقـيم الـفـرديـة نـحـو الـدولة أوالً
ونـــحـــو اآلخـــرين من ابـــنـــاء اجملــتـــمع
ايـضاً. وساتـرك تناول الـكثيـر من القيم
ـعـاييـر لـلكـتـاب الذي أنـوي الـشروع وا
به قـريباً بـخاصة وأن آخـر االرقام التي
حــصـلـتُ عـلــيـهــا أســتـنــاداً الى دراسـة
اثلة أجريت في كثير من دول مـقارنة 
ـتــفـردة) الــعـالـم أظـهــرت الـطــبــيـعــة (ا
وفـي هـذه لــلــمــجــتــمع الــعــراقي. هــنـا 
احلـلقة سأبدأ بعرض ومـناقشة التغير
الــكــبـيــر احلــاصل في اجتــاهــات وقـيم
ــواطن الــعــراقي نــحــو دولـتـه. وعـلى ا
الـرغم من ان فرق البـحث أختبـرت كثير

اال اني ادرك أن اثـارة النـقاش االجتـاه
اجملـتمـعي والنـخبوي مـهم لتـشخيص
مـا يــجـري ومـحـاولـة الـتـوافق مـعه أو

تصحيحه.

مــنــذ بــدأتُ مــهــنــتي في اســتــطـالعـات
الـرأي الـعام قـبل حـوالي العـقـدين وأنا
اتـتبع الـتغيـرات احلاصلـة في اجملتمع
الـــعــراقي ســواءً عـــلى صــعــيـــد الــقــيم
ـعـايـيـر اجملـتـمـعـية. واذا الـفـرديـة أو ا
كـــانت دراســـات اســتـــاذنــا وكـــبــيـــرنــا
الــوردي لـلــمــجـتــمع الـعــراقي تــعـتــمـد
الحـظة الشـخصيـة فقد أتـاح التطور ا
الــعـلــمي في مـجــال الـقــيـاس الـنــفـسي
واالجــتــمـاعي وفــسـحــة احلــريـة بــعـد
2003 ان نـــســـنــد حتـــلــيـل الــظـــواهــر
اجملـتـمعـيـة عـلى أرقام عـلـميـة مـأخوذة
ـمـثِـلـة من أســتـطالعـات الـرأي الــعـام ا
عـلـمـياً واحـصـائيـاً لـلـمجـتـمع الـعراقي
بــــكـل شــــرائـــحـه والــــتي بــــرع  فــــريق
ــســـتــقــلــة لـالبــحــاث في اجملـــمــوعــة ا
أجــرائــهـا طــوال الـســنــوات الـعــشـرين
ــاضـيــة حـتى بــاتت مــرجـعــاً عـلــمـيـاً ا
ـيــاً يـرجـع له كـثــيـر من الــبـاحــثـ عــا

هتم بالشأن العراقي.  ا
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هـذه االرقـام اجملـتـمـعـيـة والـتـعـاون مع
كــبـار الـبـاحـثــ واالسـاتـذة في الـعـالم
اتـــاح لــلــكـــاتب تـــشــريح اجملـــتــمع من
مــنـظـور مــخـتـلف والــوصـول لـنــظـريـة
جـديدة في فهم اجملـتمع العـراقي سيتم

عرضها في كتاب قادم ان شاء الله. 
هم مـشـاركة الـقارىء مـع ذلك أرى من ا
الـعـزيـز بـبـعض االرقـام الـتي قـد يـراها
لـكــني أعـتـقـد أنـهـا الـكــثـيـرون صـادمـة
ـشـاكل تـمـثل وضـعـاً مـتـوقـعـاً في ظل ا
الـتي عانى منها العراقيون طوال عقود
بخـاصة كـثـيرة.أعـلم تمـامـاً ان البـعض
من احملــافــظــ أو الــرافــضــ لــفــكـرة
الـتـغـيـيـر أو من يظـنـون أنـهم يـحـمون
الـفضيلة واالخالق والثقـافة اجملتمعية
سيهاجمون ما من خـالل أنكار التغييـر
نهـجية واالرقام أكـتب ويشكـكون في ا
كـمـا فـعـلوا مع آخـرين كـتـبـوا في نفس
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احملـكـمة الـعلـيا عـلى تصـديق احلكم او
نـقــضه ولـكـنـهم يـخــتـلـفـون في اسـبـاب
الــتــصــديق والــنــقض  وفي مــثـل هـذه
احلــالـــة يــصــدر احلــكم بــاتــفــاق االراء
بـالـتـصـديق او الـنـقض  ولـكـنه يـصدر
بــاالكـثـريـة من حـيـث تـسـبـيب احلـكم  
وقـد اختلفت النظم الـقضائية في االخذ
ـــبـــدأ الـــرأي اخملـــالف  فـــالـــقـــانــون
ـبـدأ الـرأي اخملالف  االنـكـلـيـزي اخذ 
اذ يــجـوز لـلــقـاضي الــعـضـو في هــيـئـة
قــضـائـيــة ان يـعـلـن رأيه اخملـالف لـرأي
اعـضـاء الـهـيئـة االخـرى وان يـتـلو رأيه
مـنـفـصالً عن رأي االكـثريـة عـنـد الـنطق
بـرأي اكثـرية الـهيئـة القـضائـية  واخذ
بـــهـــذا الـــنـــظـــام الـــقــانـــون االمـــريـــكي
والـسـويـسـري والـهنـدي والـبـاكـسـتاني
والــتــركي  بل ان احملــكــمــة االحتــاديـة
الـعليـا االمريكـية نادراً مـا تصدر حـكماً
وافقه بـاالتفاق   وتنشر جميع االراء ا
واخملالفة في مجموعات احكام احملكمة
الـعليا وعـلى النقيض جنـد ان التنظيم

ولالجـابـة عـلى ذلك البد ان اخملـالف ? 
: نــبــ اوالً ان الــرأي اخملــالف نــوعـ
(االول) هـو رأي االقـلـيـة مـخـالـفـاً لراي
االكـثرية من القضـاة  كأن يرى اكثرية
اعـضاء احملكمـة العليـا تصديق احلكم
بينما يرى اقلية االعضاء نقض احلكم
حـيث تكـون اخملالـفه تتـعلق بـاالسباب
ونـتـيـجه احلـكـم  اما الـنـوع (الـثـاني)
ــوافق من وهــو مــا يــســمى بــالــرأي ا
حـيـث الـنـتـيـجه  حـيث يـتـفق اعـضـاء

تثار مشكلة الرأي اخملالف عندما تكون
هـيـئـة احملـكمـة مـؤلـفه من عـدة قـضاة 
وهـنا قـد يتبـنى احد اعـضاء الهـيئة او
اكـثـر رايـاً قـانـونـيـاً مـخـالفـاً لالخـرين 
وفي مــثل هـذه احلــالـة يـثــار الـتـسـاؤل
حـول كـيفـية اصـدار احلـكم باالتـفاق ام
باالكثرية ? وهل يحق القاضي اخملالف
ان يـدون مخالـفته ? وهل تذكـر او تتلى
اخملـالفه في منطوق احلكم ? وهل يحق
لـــــذوي الــــشــــأن االطـالع عــــلى الــــرأي

الـــعـــضـــو االقل درجـــة عـــنـــدمــا الـــزمه
بـاالنضـمام لرأي االكـثريـة  ويدق االمر
في تــشـكـيـلـة احملـكــمـة االداريـة الـعـلـيـا
ـكـونة من هـيـئة واحـدة والـتي تـنعـقد ا
بــرئـاسـة رئـيس اجملــلس او من يـخـوله
ــــســــتــــشــــارين وعــــضــــويــــة (6) مـن ا
مـستشارين و(4) مـستشارين مساعدين
يـسـميـهم رئيس اجملـلس  وهـذا معـناه
ان االكــثــريـة تــتــكـون من (6) اعــضـاء 
ــسـتــشـارين فــاذا كـانـت االكـثــريـة من ا
االقـل قـدمـاً مـع وجـود رأيــ مـخــالـفـ
ـسـتشـارين اقدم او مـتسـاووين بالـقدم
ـشرع قد سكت عن تـنظيم هذه فـكيون ا
احلـالـة  وقـد جـرى الـعـمل في احملـكـمة
االداريـة العلـيا اذا كانت الهـيئة مـشكلة
ـسـتـشـاريـن فـقط تـكـون االصـوات مـن ا
مـــتــســـاويـــة وصــوت الـــرئــيـس يــرجح

االكثرية .
ـبـدأ تدوين ـشـرع الـعـراقي  2- اخـذ ا
ـادة (160/2) اخملــالــفــة حــيث نــصت ا
مــنه عــلى ان ( يـدون الــعـضــو اخملـالف

الـتي تنظـر تمييـزاً باالحكـام ( احملكمة
االداريـة الـعـلـيـا ) لـعـدم وجـود مـحاكم
اســـتـــئــنـــافـــيـــة اداريــة حلـــد االن رغم
ـــطــالــبـــات الــفــقـــهــيـــة والــعــمـــلــيــة ا
ـادة (/7 الســتـحــداثـهــا  وقـد نــصت ا
ذكـور على حـادي عـشر) من الـقانـون ا
دنية رافعـات ا سـريان احكام قـانون ا
ــعـدل بــشـأن رقم (83) لــسـنـة  1969ا
االجـراءات الـتي تـتـبـعـهـا هـذه احملاكم
فــيــمــا لم يــرد به نـص خـاص فـي هـذا
وبـــالـــرجـــوع الـى قـــانــون الـــقـــانـــون 
ــكن ان نــسـجل ـدنــيــة  ــرافــعــات ا ا
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ــادة (158) مـــنه عـــلى ان 1- نـــصت ا
(تـصـدر االحـكـام بـاالتفـاق او بـاكـثـرية
االراء فــاذا تـشــعــبت االراء وجب عـلى
الـعـضـواالقل درجة ان يـنـضم الى احد
االراء لــتـكـوين االكـثــريـة ) وبـذلك اخـذ
ـبـدأ اخملـالفه اال ان ـشـرع الـعراقي  ا
ـذكــور تـضــمن مـصـادرة رأي الــنص ا

الـقـانـوني الـفرنـسي اليـسـمح لـلـقاضي
بـتـدوين مخـالفـته حيث تـصدر االحـكام
بـاكـثريـة االصـوات ولكن احلـكم يـنسب
واد 447 الى هـيئة احملكمة بـكاملها (ا
ـرافعـات الـفـرنسي و448) مـن قانـون ا
لــعــام 1975  كــذلـك احلــال بــالــنــســبـة
لـلــقـانـون االيـطـالي حـيث اجـاز اصـدار
احلـــكم بـــاالتــفـــاق او االكـــثــريـــة بـــعــد
ـداولــة في جـلــــسـة سـريـة واليـسـمح ا
لـــــلـــــقـــــاضي اخملـــــــــــــالف ب تـــــدوين
مــخــالـفــته ويــنـسـب احلـكم الـى هـيــئـة
احملـكمة بكـاملها دون االشـارة للقاضي
اخملـــالف (م 276 مـــرافـــعـــات مـــدنـــيــة

االيطالي ) .
وعـلى صعيـد قانون مـجلس الدولة رقم
ــعـدل لم يـتـضـمن (65) لــسـنـة  1979ا
رافعـات االدارية التي احـكام تـتعلق بـا
جتـــري امــام مــحــاكم مـــجــلس الــدولــة
ســواء الــتي تــنــظـر الــدعــاوى االداريـة
بـدرجـة اولى (محـكـمة الـقـضاء االداري
وظـف ) او الـهيـئة و مـحـكمـة قضـاء ا
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بغداد

ــا هـو دور انــسـانـي هـدفه حتــقـيق وا
الــعــــــــدالــة وفـقـاً لــوجـدانه وضــمـيـره

احلي .
ــشـرع الــعــراقي الى ــا تــقــدم نــدعــو ا
ــرافـــــــــــعـات تــعـــــــــديل قــانــــــــــون ا
ــــا يــــســــمـح لــــلــــقــــاضي ــــدنــــيـــــة  ا
اخملــــــــــــالـف بـــتالوة مـــخـــالـــفـــته الى
جــــانب رأي االكـــثـــريــــة والـــســـمــــــــاح
لــــلـــخــــصـــوم بـــاالطـــــــالع عـــلى االراء
اخملـــالــفه واحلـــصــول عـــلى نــســـــــــخ
مـــنـــهـــا الن من مـــصـــلـــحـــة اخلـــصـــوم
االطــــــــــالع عــــلـى رأي كل قـــــاضي في
الــــدعــــوى وان صـــــــــــــدور احلــــكم مع
وجـود الـرأي اخملالف مـنـسوبـاً لـلهـيـئة
الـقضائية هو حكم افتراضي وليـــــــس
ـا احلـكم لم يـكن حـقـــــــــيـقه واقـعه طـا
بـاتفـــــــــاق االراء  كما ان اعالن الرأي
اخملـــالـف لن يـــنـــال مـن سالمـــة احلـــكم
الـقــــــــضائي او يـشـكك به الن اخملالـفة
لـها اسانـيدها من الـقانون ...والله ولي

التوفيق 

رأيـه واســبــاب مـــخــالـــفــته واليـــنــطق
بـاخملــالـفه وحتـفظ بـاضـبـارة الـدعـوى
ـشرع منع والتـعطى مـنهـا صور ) اال ا
تالوة اخملــالــفــة او الــنــطق بــهــا بــعـد
اعـالن احلكم بـاالكـثـرية كـمـا منع ذوي
الـعالقه من احلـصول صـور منـها  في
حـــ ان تـالوة اخملــالـــفـه والـــســـمــاح
لـالخــرين بــاالطالع عـــلــيــهــا من خالل
نــشــر االراء اخملــالـفه فـي مـجــمــوعـات
االحـــكـــام الــقـــضـــائــيـــة بـــجــانب اراء
االكــثـريـة يـدعم مـبــدأ االمن الـقـضـائي
وثـــقه اخلـــصـــوم بــاحملـــاكـم الــعـــلـــيــا
ـــبــادىء ـــســـؤولـــة عن اســـتـــقـــرار ا ا
الــقــانـــونــيــة ويــعــزز مــبــدأ اســتــقالل
الــــقــــضـــــاء ذلك ان ان اخــــتالف االراء
ضـاهرة صـحيه وطـبيـعيـة تكـــــــــشف
عن مـدى فاعـلــــــــية الـهيئـة القضـائية
مـن جــانـب ومن جـــانب اخـــر تـــــــــعــد
وســيــلــة لــتــعــبــيــر الــقــاضي عن رأيه
واراحــة ضـمــيـره  فـدور الــقـاضي في
اتـخـاذ القـرار ليس دوراً جـامداً اوالـياً
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أنقرة 

مـن تلك الـقـيم اال اني سـأكـتـفي بـعرض
الـتـغـيـر احلـاصل لدى الـعـراقـيـ نـحو
ـنافع شخـصية ال حتق طـالبة  فـكرة ا
له قــــانــــونــــاً وفــــرضــــيــــة الــــتــــهــــرب
واســتــخـدام وســائل الــنـقل الــضــريـبي
الـــعــــام مع الـــتـــهــــرب من دفع االجـــرة
وأخــيـراً فــرضــيـة قــبـول الــرشـوة ألداء
كان العراق محتالً خـدمة عامة.تاريخـياً
لـفترات طويلة من قـبل قوى استعمارية

أقليمية ودولية. 
ال بل ان الـــدولــة الــعــراقـــيــة احلــديــثــة
ــؤسس لــهــا وبـــرغم مــا بــذله اجلـــيل ا
فــأنـهـا نـشـأت في أحــضـان االسـتـعـمـار
االنـــكــلــيــزي وعــلـى أنــقــاض قــرون من
االســتــعـمــار الــعـثــمــاني. هـذه الــتــركـة

مـتدة تاريخياً االسـتعمارية الـثقيلة وا
ـواطـنـ كـمـا يـقول جـعـلت كـثـيـر مـن ا
ال يــــرون في الــــوردي وآخــــرون ســـواه
الـدولة واحلكومة التي تمـثلها اال كياناً
غريباً يريد نهبهم واستغاللهم. لذا كان
كـثـيـر من الـعـراقـيـ ال يـجـد حـرجاً في
ســرقــة الـدولــة او اســتــثـمــار اي ثــغـرة
لالنـتـفاع مـنـها حـتى ولـو بطـريـقة غـير
ولـــعل كــثـــيـــر من االحــداث مـــشــروعـــة
لــيس آخــرهـا والــشــواهـد الــتـاريــخــيـة
احلـواسم تدلل بـوضوح عـلى ما أقول.
ضـــمن هـــذا الـــســـيــاق كـــان يـــفـــتــرض
بـالتـحول في شـكل نظـام احلكم وجـعله
واطن قائما على االنتخابات واختيار ا
ان يــقــلل ولــو جــزئــيــاً مـن نــزعــة عـداء

فـهل حــصل ذلك حـقـاً? ــواطن لـلـدولــة ا
مــنــذ اشــتــراكي الول مــرة فـي مــشـروع
world values ي مـــسح الــقــيـم الــعــا
survey فـي عـــــام 2004 أخــــــتـــــبـــــرتُ
واطن الـعراقي نـحو الدولة أجتـاهات ا
وبــخـاصـة فـي اجملـاالت االربـعــة اآلنـفـة
ـقـال الـتالي الـذكـر وسـأعرض لـكم في ا
مـاهي نـسـبـة العـراقـيـ الذين يـقـبـلون
بــــــــاســـــــتـالم رشـــــــوة الداء خــــــــدمـــــــة
ونــســــــــبــة مـن يــــــــــعــتــقــد ان عــامـــة
الــتــهــرب من دفع أجــرة وســائل الــنــقل
أو الـــتـــهــــرب من الـــضــــريـــبـــة الـــعــــام
مــقـــبــول?ومــاهي نــســـبــة من يــرضــون
بـاحلـصـول عـلى امـتـيازات ال حتـق لهم

قانوناً?

ـنـتـفعـ دون اكـتراث بـهم من األراذل ا
ظلوم والفقراء من عوزين وا حلـال ا
ـغــلـوب عـلى أبــنـاء الـشــعب الـعــراقي ا
أمـره بــعـدهـا قـررت وزارة الـثـقـافـة بـان
ـقـرهـا في ـنـحـة  يـكــون اسـتالم تـلك ا
ـشمـولـ بـهذه بـغـداد عـلمـا بـأن عـدد ا
ـنـحـة بـلغ أكـثـر من  7600 مـسـتـحـقـا ا
وفـقا لقـوائم األسماء الـتي أعلنـت عنها
ــأســاة الــوزارة مــؤخــرا وهــنــا بــدأت ا
بـسـبب اآللـيـة  الـعـجـيبـة الـغـريـبـة غـير
عني ـدروسة التي وضعت من قبل ا ا
بـاألمـر دون تـقـديـر الـنـتـائج وهـي إلزام
ـبـنى ــنـحــة احلـضــور  ــشـمــولـ بـا ا
الـوزارة حـصـرا مع عـدم قـبـول الـوكـالـة
ن لم يــتـمـكـن من احلـضـور الــرسـمــيـة 
ـنـحـة  اخملـجـلـة التي لـغـرض اسـتالم ا
تــقـلـصت الى 600 ألـف ديـنـار من أصل

مــبـلـغ كـان مــلـيــون ديـنــار سـابــقـا ومن
ــنـحــة الــتي أقـرت ــؤسف إن قــيـمــة ا ا
مـؤخـرا التسـتحق مـعانـاة الذين يـأتون
من مــحــافـظــات بــعـيــدة إلى بــغـداد مع
شمـول لديهم بطاقات الـعلم أن أكثر ا
كـي كــارد الـــرافـــدين خـــصــصـت بــوقت
نـحة قـبل توقف صـرفها سـابق  لهـذه ا
ـــســـتــغـــرب لم مـــنـــذ ســنـــوات ولـــكن ا
تـعتـمدها الـوزارة ولم تب أسـباب هذا
اإلجــراء ومع حـضـور األعــداد الـكـبـيـرة
الـتي تـواجـدت بـوقـت مـبـكـر ولـسـاعات
طـــويــلــة في بــاب مـــبــنى الــوزارة  بــدأ
ظـهــور مـشـاهـد الـطـوابــيـر االفـعـوانـيـة
نحـة سيما العدد ة  للمسـتحق ا ـؤ ا
ـرضى ـســنــ وا الــكــبـيــر مــنـهم مـن ا
ـعـاقــ وسط جتـاهل الـوزارة وحــتى ا
ـسـئــولـ فـيـهـا ـعـانــاة وكـأن ا لــتـلك ا
خـارج الكوكب عند ذلك تناقلت وقائعها
ـستهـجنة وسـائل التواصل وصـورها ا
ــــؤســــســـات االجــــتــــمــــاعي وبــــعض ا
اإلعـالمــيـــة واألوســـاط الــثـــقـــافـــيــة من
ثقف والفنان الصحفي واألدباء وا
الـذين  حملوا الوزارة مسؤولية اعتماد
ــعــيــبـة الــتي تــلك اآللــيــة اخملــجــلــة وا
ـثـقـفـة في امـتـهــنت كـرامـة الـشـريـحـة ا
الــعـراق حــيث كـان األولـى بـالـوزارة أن
نـحـة الى البـيوت تـوكل مـهمـة تـوزيع ا
الــثـــقــافــيــة الـــتــابــعــة لـــهــا في عــمــوم

احملـافظات الـعراقيـة أو تكلف الـنقابات
ــعـنـيـة بـتــبـني الـتــوزيع بـشـكل عـادل ا
ودون اذالل لــــــــــكـي جتــــــــــــــــــنـب آالف
ـسـتـحـقـ مـتـاعب وخـطـورة الـطريق ا
كــمــا تـتــجــنب الــوزارة الـشـــــــــــبــهـات
احملـيــطـة  بـاآللـيـة الـتي فـرضـتـهـا عـلى
نحة والذين بدورهم ـستحق لهـذه ا ا
 تـساءلوا عن أسـباب اعتمـاد تلك اآللية
ـشـبـوهـة دون غـيـرهـا والـتي اليـقـرهـا ا
صــــاحب لب أو بــــصـــيـــرة أبــــدا حـــيث
سـتكون تلك اآللـية سابقة خـطيرة وغير
ثـقف مـقبـولة تـمامـا بحق اآلالف مـن ا
عــلـــمــا بــان الــبـــدائل لــهــذا اإلجــراءات

متاحة وسهلة .
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ولــذلك فـقــد  تـعــالت األصـوات مـن هـنـا
وهــنـــاك إليــقــاف تــلك اإلجــراءات الــتي
ـهــيـنـة واالانـســانـيـة  ولـكن وصــفت بـا
لـألسف جتاهلت الـوزارة كل االنتقادات
تضررين والـنصائح الصادرة من قبل ا
من آلــيـة الـتـوزيع الـذيـن طـالـبـوا بـنـقل
ـنــحـة الى احملـافـظــات لـيـكـون مــبـالغ ا
نـحة بال معـاناة وبال امـتهان اسـتالم ا
لـكـرامـتـهم  سـيمـا وأنـهم قـادة اجملـتمع
الـذين رفضـوا االستـخفـاف بهم من قبل
هـذا الطـرف أو ذاك ومهمـا كان مـنصبه
وعـنـوانه وعلـى الوزارة تـغـييـر نـهجـها
إزاء تــلك الــشــريــحـة وتــصــحــيح آلــيـة

ـلف منذ اآلن مع ضرورة إدارتـها لهذا ا
تـــقـــد اعـــتــذار لـــكل مـن تــســـبـــبت له
الــوزارة بــأضــرار مــعـنــويــة ونــفــســيـة
ومــــنـــهـم الـــذي وقــــــــف كــــمـــتــــســـول
بــطـوابـيــر طـويــلـة أمـام مــبـنى الـوزارة
أثارت استغراب واستهجان كل العقالء
في الـشارع العراقي وان خـطوة اختيار
عـدد من األماكن في مـحافظـات محدودة
ـنحـة لم تكن نـاجعـة كمـا أنها لـتوزيع ا
جــــاءت مـــتـــأخــــرة بـــعــــــــــد ســــيل من
االنـتـقادات الـتي وجهت لـلوزارة  وهـنا
لن يــشـفع لـلــمـسـئــولـ فـيـهــا خـطـأهم
ـنـحـة كون ـشمـولـ بـا الـكـبـيـر بـحق ا
ـتـبـقـيـة مـازالت غـير األعـداد الـكـبـيـرة ا
قــادرة عـلى اسـتالم حــقـوقـهـا بــطـريـقـة

تضمن كرامتها .
كـمـا يـنـبـغي أن تـراجع الـوزارة خـرقـها
الــقـــانــوني بــعــدم قـــبــولــهــا الــوكــاالت
ــعــتـمــدة من قـبل الــدوائـر الــرسـمــيـة ا
الــقـضـائــيـة الـعــدلـيـة والــتي تـســـــــهل
ــنـــحــة نـــيــابــة عن لـــلــوكــيـل اســتالم ا
ـا يـكون في صـاحـبهـا األصـلي الذي ر
ظــرف قـاهـر اليـســـــــــمح له بـاحلـضـور
الســتالم حـقه  وهــذه رسـالــة عن لـسـان
تضررين عسى أن تصل  لصاحب كـل ا
ــعـالي دون تـأويل ونـحن الغـرض لـنـا ا
ســــوى أن نــــكـــــون من الــــنــــاصــــحــــ
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ــالـيـة ـنــحـة ا مــنـذ أيــام بـدأ فك أســر ا
ـبــلغ الـهـزيل أمـام الــتـشـجـيــعـيـة ذات ا
اسـتـحـقـاقـات شـرائح مـسـتـحـقـيـهـا من
ـــثـــقـــفـــ الـــصـــحـــفـــيـــ واألدبـــاء وا
واإلعالمــيـ والـفـنـانـ بـعـد أن أقـرهـا
شاورات عـسيرة جدا مـجلس النـواب 
وبــرغم فـقـر قــيـمـتــهـا فـقـد أوقــفت مـنـذ
ســـنــوات بـال ســابـق إنــذار وبال مـــبــرر
قـانـوني كـون  الـعـراق بـلـد غـنـي وكر
رغم كـل مفـاسد الـفـاسدين  ومـا يـسرقه
ظـلوم فهو الـسراق من أموال الـشعب ا
ـكن بـخـيـر دائـمـا إن شـاء الـله ولـهـذا 
ـنـحـة لـوال حـقـد مـضــاعـفـة مـبـلغ تـلـك ا
ـا تـأثــيـر عـلى ودنــاءة  الـفـاســدين دو
مـالـيــة الـعـراق الـسـائـبـة الـتي يـتـبـرمك
ويـــتــــخـــرود بـــهـــا كـل من هب ودب من
عالـي ومن يحيط أصـحاب الـسيـادة وا
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هل كان للهجة تميم أن تسود وتمسي لغة العرب?

ن حضـري قط وال عن سكـان البوادي 
كـــان يــــســـكن أطــــراف بالدهم اجملـــاورة
لـــســائـــر األ الــذين حـــولــهـم فــإنه لم
يؤخذ ال عن خلم وال عن جذام جملاورتهم
أهـل مــصـــر والــقـــبط وال عن قـــضــاعــة
وغـســان وايـاد جملــاورتـهم أهل الــشـام
وأكثرهم نصارى يقرأون بالعبرانية وال
من تغـلب واليـمن فإنـهم كانـوا مجاورين
لـلـيـونـان وال من بـكـر جملـاورتـهم الـنـبط
والـفـرس وال من أهل الـيـمن خملـالـطـتهم
لـلـهــنـد واحلـبـشـة وال من بــني حـنـيـفـة
وســكــان الــيـمــامــة وال من ثــقــيف وأهل
ـقيم الطائف خملـالطتـهم جتار اليمن ا
عـــنــدهـم وال من حـــاضــرة احلـــجــاز ألن
الــذين نــقـــلــوا الــلــغـــة صــادفــوهم حــ
ابتدأوا ينـقلون لغة الـعرب وقد خالطوا
غــيــرهـم من األ وفــســدت ألــســنــتــهم".
تـــراجع ص92ص 93مـن الـــكـــتـــاب آنف
ــطـــبــوعــات الـــذكــر. الــنـــاشــر وكـــالــة ا

الكويت. الطبعة األولى .1974
ولــقـد عـجـبت لــرأي الـفـارابي ومـنه في
هــذا الــشـأن وخــوضه في أمــر لـيس من
اخـــــتــــــصـــــاصه فـــــضـال عن كـــــونـه من
ـتأخـرين وبيـنه وب هـذا الذي يـقرره ا
قــرون من الــزمن وقـــرون ومع ذلك فــقــد
استند عليه كثير من اللغوي والنحاة.
الدكتور هاشم الطعان في مبحثه (األدب
وذج اجلاهـلي واللـهجـات) وحتديـداً (
البيئة الـنجدية. تميم) يـقرر أن اللغوي
الـقـدامى وفـروا لـنـا كـثـيـرا من الـسـمات
الـلـهـجـيـة لـهـذه الـقـبـيـلـة وتكـوّن مـع ما
وفـروه من سـمـات لـهـجـة احلـجـاز أكـثـر
مـجمـوعـت من الـظواهـر الـلهـجيـة التي

وصلت إلينا. تنظر ص185ص187
ومــنـهــا (الــنـبــر) أي (الـهــمــز) في حـ
نـلـمس الـتـسـهيـل في لغـات أُخَـر ومـنـها
لغـة احلجـازي وكـذلك كلـمة (زوج) فإن
الـلغـوي نـسبـوا إلى احلجـازي قـولهم
ـــرأة (زوج) وإن أهل جنـــد وتــمـــيم في ا
وسائر العـرب يلفظونـها (زوجة) بالهاء
وجاء القرآن بلغة احلجاز:" يا آدم أسكن

منذ أيام الدرس اجلـامعي في اجلامعة
ستنصرية استرعى انتباهي ونحن ا
في درس الـنحـو الـعربي وحتـديداً في
ـشبـهات بـ مـبحث (مـا وال والت وإن) ا
(لـيس) أن ثـمـة رأيـاً نــحـويـاً ولـغـويـاً
فـضـالً عن لُـغَـيّــات ولـهــجـات لـ(قـبــيـلـة
تميم) وظل هذا الرأي مبثوثاً في كتب
الـنـحـو واللـغـة وألهـمـيـته فـقـد وصل
إلـيـنـا مـخـتـرقـاً نـحـو ألف من األعـوام
ونصف األلف وأظنه سيبقى ماثالً في
أذهان الدارس على الرغم من سيادة
ـوحـدة واضـمـحالل لـغـات أو الــلـغـة ا
لُـغَـيّـات أو لهـجـات الـعديـد من الـقـبائل
الــعـــربــيــة ال بل أن مـــصــطــلـــحــاً هــو
(الـعـجــرفـيـة) الـذي يـنـسـب إلى قـبـيـلـة
(ضــــبـــة) لـم يـــصـل إلـــيــــنــــا من هـــذه
الــعــجــرفــيـة مــثــال واحــد ولم تــعـرف
ماهـية هذه الـعجـرفية ولـو ذكرت كتب
الـلـغـة والـنحـو مـثـاال لهـا لَـعُـرِفَت ترى
ألــهـا عالقـة بـ( الـعـجـرفـة)?! حـتى وأنـا
أقـرأ في كــتــاب (اخلـصــائص) صـنــعـة
توفى في أبي الفتح عثمان بن جني (ا
392هـ) في (بــاب اخــتالف الــلــهــجـات
وكـلـهـا حجـة) جـاء فـيه قـوله: "ارتـفعت
قـريش في الفـصاحـة عن عـنعـنة تـميم
وكـشـكـشـة ربــيـعـة وكـسـكـسـة هـوازن
وتضجّع قيس وعجرفية ضبة وتلتلة
بـــهــراء". يـــراجـع اجلــزء األول. ص13
ص14بـتــحـقـيق األســتـاذ مـحــمـد عـلي
شترك. النجـار. طبعة مـشروع النشـر ا

ـصـريـة الـعـامـة لـلـكـتـاب-دار الـهـيـئـة ا
الشؤون الثقافية العامة. بغداد .1990
وإذ يـورد ابن جني أمـثـلة عن الـعـنعـنة
والـكـشـكـسـة والـكـسـكـسة فـإنـه يـطوي
كــشـحـا عن إيـراد مــثـال واحـد عن هـذه

العجرفية الضبية!
قـال قـاضي الـقـضــاة بـهـاء الـدين عـبـد
الـلـه بن عـقـيل الـعـقـيـلي (769-698هـ)
في شـرحـه أللـفيـة أبـي عـبد الـلـه جـمال
الـديـن بن مـالك (672-600هـ) شــارحـا

البيت التالي:
إعـمــال(لـيس) أعـمـلت (مـا) دون (إن)--

مع بقا النفي وترتيب زكن
ومـعـنى البـيت هـذا: أعمـلت مـا الـنافـية
أعـمـال لـيس حـال كونـهـا غـير مـقـتـرنة
بـإن الـزائـدة وحـال كـون نفـيـهـا بـاقـياً

وكون اسمها مقدما على خبرها.
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ابن عقيل ينص على أن (ما) بلغة تميم
أنـهـا ال تـعـمل شــيـئـاً فـتـقـول (مـا زيـد
قـائم) فــزيـد: مـرفــوع بـاالبــتـداء وقـائم
خبره وال عمل لـ(ما) في شيىء منهما
وذلك ألن (مــا) حــرف ال يــخـتص (أي ال
يعمل) لدخوله على االسم نحو (ما زيد
قائم) وعلى الفعل نحو (ما يقوم زيد)
ومـا ال يـخـتص فـحــقه اال يـعـمل ولـغـة
احلجـاز إعمالـها كعـمل (ليس) لشـبهها
بـها فـي أنهـا لـنفي احلـال عـند اإلطالق
(أي في الوقـت احلاضـر) فيـرفعـون بها
االسم ويـنصـبون بـهـا اخلبـر نحـو (ما

زيـد قــائـمــاً). قـال الــله تـعــالى (مـا هـذا
بـشـراً) وقـال تعـالى:(مـا هن أمـهـاتهم)".
تــــــراجع ص 302مـن اجلـــــزء األول من
الشرح. الـطبعة الـرابعة عشرة.1384ه-

1964م.
ولـقــد أورد الـبـاحـث الـعـراقـي الـرصـ

الدكتور هـاشم الطعان ( (1931-1981
في أطروحته اللـغوية القـيمة التي نال
عنها درجة الدكتوراه وعنوانها (األدب
اجلاهـلي بـ لـهـجـات الـقـبـائل والـلـغة
ـوحـدة) الـتي طبـعـتـها وزارة الـثـقـافة ا
والفـنون في اجلمـهورية الـعراقيـة سنة
 ?1978طـــبـــعـــتــــهـــا األولى في ضـــمن
ســـلــســـلـــة (دراســـات) وحــمـــلت الـــرقم
( ?(152أورد الــبـاحث هـاشـم الـطـعـان
عديد ما تمـيزت به قبيلـة تميم عن بقية
القبائل العربية وال سيما القبائل التي
نـص الـلـغـويـون والــنـحـاة األوائل عـلى
األخذ منها وهي الـتي استوطنت عمق
اجلـزيـرة الـعـربـيـة ولم يـتـأثـر لـسـانـها
بـألـسـنـة األ اجملـاورة أو كـان الـتـأثر
طفيـفاً ولقـد نص اللغويـون على قبائل
ا هو مبـثوث في كتب اللغة بعينـها 
من اختـالف في وجهـات نظـر اللـغوي
تقدم في النص على قبائل بذاتها ا
وتـأكـيـد األخـذ عـنهـا ومـنـهـا وقـد أشار
الـبـاحث األسـتـاذ الـدكـتـور فـتـحي عـبـد
ـهم الـذي الــفـتـاح الـدجـني في كـتـابه ا
اســتــقــصـى فــيه (ظــاهــرة الــشــذوذ في
الـنحـو العـربي) أشـار الدجـني نقال عن
ــزهــر) لـــلــســـيــوطي: "إن أبـــا نــصــر (ا
سمى (األلفاظ الفارابي قال في كتـابه ا
واحلـروف) إن الذيـن عنـهم نـقلت الـلـغة
الــعــربــيــة وبــهـم اقــتــدي وعــنــهم أخــذ
الـلسـان الـعـربي من قبـائل الـعرب وهم:
قـــيس وتـــمـــيم وأســـد فــإن هـــؤالء هم
الذين أخذ عـنهم أكثر مـا أخذ ومعظمه
وعـليـهم اتكل فـي الغـريب وفي اإلعراب
والـتــصـريف ثـم هـذيل وبــعض كـنــانـة
. ولم يؤخذ عن غيرهم وبعض الطائي
من سـائـر قــبـائـلـهم فــإنه لم يـؤخـذ عن

أنت وزوجك اجلنة" البقرة":35
ؤمل للغة تميم أو لهجتها لقد كان من ا
أن تـسود وتـشيع وذلـك لكـثرة أفـرادها
وانتـجاعها أصـقاع عديـدة من اجلزيرة
لـكن إذ ظـهر الـدين اجلـديد ونـزل كـتابه
ب بلغة احلـجاز وحتديداً لغة قريش ا
الــتي أضـحـت قـبــيــلـة حــاكــمـة ومن ثمّ
أمست لغتها لـغة العهد اجلديد والدين
ا أن اجلديـد ولغة احلـكم واخلالفة و
ـغنم الـنـاس عـلى دين مـلـوكـها كـسـبـا 
فقـد أهتم الـدارسون بـها كثـيرا وأغـفلوا
دراســـة بــقـــيـــة الــلـــهــجـــات والــلـــغــات
ــا أدى إلى ـــامـــا  واإلشـــارة إلـــيــهـــا 
ضـمـورهـا وضـيــاع هـذا الـكـنـز الـلـغـوي
الـثــري عـدا إشـارات قـلــيـلـة إلـى لـهـجـة

تميم خاصة.
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ويرى الباحث العـراقي الرص األستاذ
طـلبي في بحثه الدكتـور غالب فاضل ا
ــــــهـم الــــــذي نــــــال بـه وعــــــنه درجــــــة ا
الــدكـتــوراه ونـشــره في كــتـاب عــنـوانه
(لــهـــجــة تـــمــيم وأثــرهـــا في الــعـــربــيــة
وحدة) طـبعته وزارة الـثقافـة والفنون ا
في اجلمـهورية الـعراقيـة سنة ١٩٧٨ في
ضــمن سـلـسـلــة (دراسـات) وحـمل الـرقم
ـــطــــلـــبـي أن الـــعــــربـــيـــة  ?155يــــرى ا
الـفصـيحـة لـيست لـغة احلـجاز حتـديداً
كمـا تعـارف اللـغويـون والنـحويون ذلك
بل هي مزيـج من لغات الـقبـائل العـربية
جمـيـعـها وقـد يـكـون لهـذه الـقـبيـلـة أثر
واضح وقـد يــقل لـدى األخــرى. بـعــبـارة
أخـرى أن العـربيـة الـفصـحى أخذت من

. تنظر ص54 لغات العرب جميعاً
لـــقـــد كــان مـــحـــتـــمال أن تـــنـــدرس هــذه
الـلُـغَـيّـات والـلـهـجـات النـصـراف الرواة
والـلغـوي عن االهـتمـام بهـا وتدويـنها
واضـع في احلـسبـان صـعوبـة النص
ن تنسب للتداخل على لهجة بعيـنها و
احلـــاصل بـــ الـــقــبـــائل فـــقـــد يـــكــون
الـراويــة; راوي الـشـعـر مـن غـيـر قــبـيـلـة
الـشـاعـر فـيـروي شــعـره إمـا بـلـهـجـته;

لـــهــجـــة الـــراوي أو بــالـــلـــغــة األدبـــيــة
ن الـشـائـعــة فـيـحــصل اخلالف هـنـا و
تنـسب هذه الـلفـظة اخلالفـية فضالً عن
أن عـديـد الـرواة والسـيـمـا كـبـار الـشـأن
مـنـهم: أبو عـمـرو بن الـعالء األصـمعي
خلف األحـمر كانـوا يصلحـون في شعر
الشاعر إذا حصل فيه شك أو إبهام أو
عـنى العـام للـقصـيدة عـدم اتسـاق مع ا
أو البيت حتـديداً فثمـة من الشعراء من
ال يـد الـنــظـر في شـعــره ويـجـوّد فـيه
مــثـل بــقــيــة شـــعــراء عــرفـــوا بــشــعــراء
احلـولـيـات والـتـدقـيق والـتـحـكـيك وهم
الــذين يــصــرفـون ســنــة حــوالً إلنــشـاء
الــقــصــيــدة فـضـالً عن أن الــنــاس حـ
يـتناشـدون الشـعر ينـشدونه بـلهـجتهم
وبهذا تكثر روايـة البيت الواحد وليس
في ذلك قـــدح فـي الـــشـــعـــر وال غض من
شـأنه كمـا قال الـدكـتور هـاشم الطـعان
ـرزبـاني384ه (في مــسـتــقـيـاً ذلك مـن (ا

وشح في مآخذ العلماء على كتابه (ا
الـشـعــراء) فـضالً عن عـبــد الـقـادر بن
عــمـر الــبـغـدادي (1093ه (في كــتـابه
(خـــزانــــة األدب ولـب لـــبــــاب لــــســـان
الـعـرب) ولــهـذا وصل إلـيــنـا من هـذه
الـلــهـجـة الــقـلـيل. تــنـظـر ص 242من

رجع نفسه. ا
ولــعل من حس حظ هـذه الــلـغـات أن
اشــتــمـل الــقــرآن الــكــر عــلى غــالب
لـــهــجــات الـــعــرب ومن يـــغــوص في
البحر اللجي للـقراءات القرآنية يجد
هــذه الـلــهــجـات وارى ذلك مــحــاولـة
لـتـألـيف قـلـوب العـرب جتـاه الـرسـالة
احملـمديـة الـوليـدة الـتي نطق الـقرآن
بـلـسـانـهـا فإذ جتـد لـهـجـتك أو لـغتك
فـي الــنـص الـــربــانـي فــإن الـــقـــلــوب
لـتــهـفـو واألبـصــار لـتـرنــو نـحـو هـذا
ـا ـان  الـنص الــقـرآني ومن ثم اإل

جاء فيه.
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جائزة نوبل وجنيب محفوظ

في أحـتدام اجلـدل ب األوسـاط الـدينـية
بـأن مـحـفـوظ يــقـصـد بـاجلـبالوي الـذات
األلـهـية لـذا كـفـروا الكـاتب ومـنعـوا نـشر
الرواية  وتعـرض حلادثة أغتـيالٍ فاشلة
في  14تــمــوز 1994مـن جــانب أنـــصــار

تطرف . التيار الديني ا
وحـــسب أعــتــقــادي الـــفــكــري وقــراءاتي
تـعـددة لـلـروايـة وفي أزمنـة مـخـتـلـفة : ا
أرى أن مـحـفــوظ يـقـصـد بـالــبـطل رمـزيـا
ستبدة الذين حكموا مصر باحلكومات ا
ـمــالـيك واألتــراك واألسـرة الـفــراعـنــة وا
الـفـاروقـيـة وعـســاكـر أنـقالب تـمـوز أمـا
األخــوة عـبـاس وجــلـيل ورضـوان  –عدا
ــثـلــون الـطــبـقــة الـضــعـيــفـة أدريس  –
صري . أنـتهج ـستلـبة فـي اجملتمـع ا وا
فـيهـا أسلـوباً رمزيـاً يخـتلف عن أسـلوبه
الـواقـعي  فـهـو يـنـحـو في هـذه الـروايـة
جـاهـداً عـلى أبـرازالـقيم األنـسـانـيـة التي
نـــادى بــهـــا األنـــبــيـــاء كـــالـــعــدل واحلق
ا أعتبرتْهُ نقداً والسعادة الروحية  ور
ارسات عـساكـر الثورة مبـطنـًا لبـعض 

والنظام األجتماعي الذي كان قائماً.
وعـلى الـعـموم كـانت أكـثـرجـدالً من حيث
ضـمون بـ األوساط الديـنيـة بالذات  ا
حـــاول الـــكــــاتب أن يـــصـــوّر لـــلـــفـــقـــراء
ـعــدمـ مــدى الـظــلم الــذي حلق بـهم وا
وبــالــبـشــريـة عــمــومـاً مــنــذ طـرد آدم من
اجلـــنـــة وحـــتـى الـــيـــوم حـــيث األشـــرار
يـعـيـثـون فـسـاداً فـي األرض ويـسـتـبدون

لـم يـعــد جنــيب مــحــفــوظ يـعــدُ كــاتــبـاً
ــجــتــمـعه مــتـمــيّــزاً عــمــيق الــصـلــة 
وقضـاياه وحتـوالته بل أصبـح عظـيماً
بــــنـــظـــر الــــكـــثـــيــــر من أعـــمـــدة األدب
األنـسـاني على جـغـرافـية هـذا الـكوكب
اجلــمــيل  وخــصـوصــا عــنــدمــا دعـته
جـريـدة الـلـومـانــد الـفـرنـسـيـة : جنـيب

محفوظ ((ملك الرواية ).
اذا مُـنح جنيـب محفـوظ جائـزة نوبل

عام 1988?
 -ألن جنـيب محـفـوظ هو األفـضل على
األطالق من أبـنـاء جـيـله  بـدليـل كانت
جـائـزة نـوبل أول وآخـر جـائـزة تـعطى

لعربي
-إن الـــروايــة فن مـن فــنــون الـــكــتــابــة
ــوهـــبـــة وحـــتى هــذه تـــضــاف لـــهـــا ا
ـقــومـات الـتي ذكــرتـهـا ال تـكــفي لـقـد ا
أضــاف لــهــا جنــيب الــتــجــديــد في فن
كــتــابـــة الــروايــة أي أكــد فـــيــهــا عــلى
الـشـخـصيـات الـتي أحـاطهـا بـهـالة من
الواقعية السحرية  والتي سميت فيما

درسة جنيب محفوظ . بعد 
- وجــــــــدتُ في جــــــــمــــــــيـع روايــــــــاته
وخــصـوصــاً أوالد حـارتــنــا ومـعــجـزة
احلــرافـيش كــان قــريـبــا ً من األنــسـان
ـصـري ويـكتب عـنهُ دومـا يـجـعلك أن ا
تــرى فـي خــضم أرهــاصـــات الــصــراع
الطبقي في الـطبقة الوسـطى شخصنة

مصر أم الدنيا .
طاولة - أصرار جنيب مـحفوظ عـلى ا
في الـكــتـابــة حـيث كــان يـقــضي ثالثـة

أرباع يومه أحيانا في الكتابة .
- تــمــكن من أن يــجــعـل من الــكــلــمـات
ـعـاصـرون (كـائن حي ) عـجـز األدبـاء ا

مجاراته .
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- تمكن جنيب من خلق ( الوعي ) عند
صـري وهـنـا وضع أصـبعهُ الـشـبـاب ا
عـلى ( كـود ) الـتـغـييـر  كـمـا قـال كارل
مــاركس :أن الــعــوز واجلـوع ال يــكــفي
لـلـتـغـيـيــر مـا لم يـكن مـقـرونـاً بـالـوعي

واألدراك بالتغيير .
- من أهم احملـطات الـتي رفـعت جنيب

إلى الـنجـوميـة هو حتـويل رواياته إلى
أفالم ســــيــــنــــمـــائــــيــــة ومــــســـلــــسالت

ومسرحيات .
- جنــيب مــحــفـوظ 2006-1911روائي
مــصــري أول أديب عــربي حــاز جــائــزة
نــوبـل في األدب  تــدور أحــداث جـمــيع
روايـاته على مـسـاحة جـغرافـية مـصر 
ويــؤكــد في نــتــاجـاتـه األدبـيــة ثــيــمـة (
احلارة ) التي توازي الـعالم  فقد شغل
ه ذاكـرة األمـة األدبــيـة والـثـقـافــيـة بـعـا
ــتـسم بــرمـوزه الـروائي والــقــصـصي ا
راوغة والتي أصبحت حبالً وشفراته ا
ســريـا مــغـذيـاً لــلـســفـر الــتـراثي األدبي
لـــعــصــرنــا احلــاضــر ورافــداً غــزيــراً ال
يـــنــضـب من األعــمـــال الــرصـــيــنــة ذات
الشفافية العالية لسفراألمة الثقافي ... 
- فـهو الـعـزيز في زمـن اجلدب  فـصاغ
لـنـا مـفـهـوم احلـداثـة بـبـراعـته الـفـائـقـة
ـعـصـرنـة بـناءاً وبـشخـصـنـة مـحـفوظ ا
ــقـاربــات في ومــادة وتــكــنــولــوجــيــة 
التطور اجلمعي السوسيولوجي والتي
يـهـدف مـنـهـا مــحـفـوظ في أعـادة صـنع
ـــصــــري ضـــمـن حـــاضـــره األنـــســــان ا
ـستـقبل بخـطى واعية ليـستـشرق فيه ا
ونـــــظــــرة حـــــصـــــيــــفـــــة وقــــدرة عـــــلى
األبـتـكـاربدون قـيـود ويـجعل لـهـا رافـعة

واحدة  هي ( التعليم ) . 
- لــذا تـــفــتــحت أمــامـهُ كل ســبل اجملــد
بـفـوزه بسـيـميـاء الـشخـصـنة احملـبـوبة
قــبل فـوزه بـجـائـزة نـوبل  حـيث تـمـكن
بـرصـانة أسـلوبـه السـحري فـي أختـيار
األلـــفـــاظ مـن احلـــصـــول عــــلى رضـــا (
الــيــمــ والـوسط والــيــســار) والــقـد
واحلـديـث  فـنـجـيب مـحـفـوظ مـؤسـسة
أدبـيـة أو فــنـيـة مـسـتــقـرة وضـعت هـذا
ـــؤســســة ــوقع ا األديب األســـطــوري 

الشعبية . 
- وألن أســـلــــوبهُ يـــجـــمع بـــ احلـــدث
الــتــأريــخي واحلــكــواتــيــة الــشــعــبــيــة
الـواقعـيـة  ويـعـتـمد الـرمـزيـة اجلـزئـية
وبواقعية سحرية غريبة ينحو مندمجاً
مع الرمز الـكلي بدالالتٍ مـتعددة مـنتجاً

أكثر من تفسير .

- وأن عـالم مـحـفوظ يـضمُ بـ جـنـباته
عدة مدارس في آنٍ واحد فهو ينحو من
الـــواقــعــيـــة الــنــقـــديــة ألى الـــواقــعــيــة
الوجـودية ثم ألى الـواقعيـة األشتـراكية
أضـافـة ألى تـزويق الـرواية بـجـمـالـيات
الــســريــالــيــة  لــذا وجــد الــنــقــاد بــأنهُ
ــوســوعي بــجــمـيع ـامهِ ا (مــتـحـف ) أل
مـــذاهب ومـــنــاهج وأجتـــاهــات الـــنــقــد
األدبي أبـتداءاً من الـتأريـخيـة وأنتـهاءاً

ب( البنيوية ) . 
- كـمـا حتـتوي كـتـابـاتـه علـى مـفـارقات
تــنــحـو أحــيــانــاً كــثــيــرة ألى الــتــعـداد
والــتـــنـــوع والــتـــضـــارب والــتـــعــارض
ومــتـنــاقض األضـداد فــأنهُ يــقـدم حــالـة
ـوذجــيـة لــدارسي ( الـهـرمــيـنـوطــيـقـا
األدبيـة )× فهـو يقدم مـادة غنـية  أللوانٍ
مــغــايــرة في الـدرس الــنــقــدي وهــو مـا
أطـلـقتْ عـلـيه احلداثـة األدبـيـة أسم نـقد
الـنـقد أو مـا بـعـد النـقـد (النـاقـد الراحل

حسن سرمك) . 
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- فــهـو كــاتب الـبــرجـوازيــة الـصــغـيـرة
عدمـة والتي تكافح من أجل والفقـيرة ا
الـبــقـاء وألجل أثــبـات وجــودهـا  فــهـو
أكثـر فـهـمـا لـلطـبـقـة الـوسـطى وأقدرهم
تعـبـيـرا عن مـشاكـلـهـا ودقائق حـيـاتـها
وكشـف واقعـهـا وطـبـيـعـتـهـا والـظروف
التـأريخيـة واحلضاريـة وطبيـعة القوى
األجــتـمـاعــيـة وصــراعـاتـهــا وحـركــتـهـا
الــتــأريــخـيــة الــتــطــوريــة في اجملــتــمع
صـري بالذات  فوضـع للمتـلقي رؤية ا
واضــحــة عن الــظــواهــر األجــتــمــاعــيـة
ـقـراطي بـتـقـديـرات سـلـبـمـة { فـهـو د

تقدمي في مجتمع شرقي غيبي } .
- وأن كـتابـاته الـروائيـة أو مـجمـوعاته
الــقـصــصــيــة تــربـطــهــا مــجــمــوعـة من
الـعالقــات تـتـخـلـل الـنـصـوص جــمـيـعـاً
وتـوحـده ألى نصٍ واحـد كـمـا نـرى هذا
ــنــظــور فـي روايــاته : أوالد حــارتــنــا ا
والــلص والــكالب والــقــاهــرة اجلــديـدة

وعبث األقدار .
ـصــري الـعـربي لـذا أســتـحق أديــبـنــا ا

جائزة نوبل بجدارة فائقة .
وقد أخـترتُ رواية أوالد حـارتنـا لكوني
وذج مـتكامل ألدب الـواقعية أعتبـرها 

السحرية :
أوالد حارتنا --- هذه الرواية قد كتبها
محـفوظ بعـد ثورة يـوليو 1952بعد أن
رأى أن الـثـورة أنـحـرفت عن مـسـارهـا 
ولم يتم نشرهـا في مصر أال بعد 2006
 ?ولــعل مـلــخص الــقـصــة تــبـدأ بــبـطل
الــروايـــة ( اجلــبالوي ) كـــان شــخــصــاً
عــنـيـفــاً صـلــبـاً مـتــسـلـطــاً ومـزواجـا لهُ
الكثير من النساء  –وهنا عقدة الرواية

ويستعبدون الضعفاء وقد غلقوا أبواب
سحوقة أن تتمتع األمل أمام الطبقات ا

من نصيبها في احلياة .
- سـلط ضـوءاً عـلى الــعـبـوديـة والـقـهـر
مبـينـاً وبجـرأة فائقـة حركـة التأريخ في
صري الذي الصراع الطبقي للمجتمع ا
يــــعــــيش اخلــــوف واجلــــوع ووضــــوح
الـفروق الطـبقـية بـشكل مـذهل ورهيب 
ووضـحهـا مـحفـوظ ببـراعـة بلـيغـة وهو
يــحــرك خـــيــوط شــخــوص الــروايــة في
تـــــــوزيـع األرث من قــــــــبل رب األســـــــرة
بـصورةٍ غـير عـادلة تـكتـنفـها األنـتقـائية
واألزدواجــيـــة والــتـــحــيّـــزْ والــتـــعــسف
بــأعــطــاء احلظ األوفــر ل (أدهـم) والـذي
يقـصـد به آدم وحرمـان ( أدريس ) الذي
يـقصـد به أبلـيس وبهـذه الرمـزية وهي
تعـارف عليـها عنـد احلكومات الصـفة ا
سـتبدة  وهي أدانـة للنـظم الشمـولية ا

والدكتاتورية . 
 وأنهُ لم يـنـتـقص من الـدين ورموزه وال
مـن ثوابـته ومـسـلـمـاته الـفـكـريـة بل هو
أســتــعــمـلــهــا كــمــاشــة نــار في تــقـلــيب
ــأســـاويـــة عـــلى مـــســـاحــة احلـــوادث ا
جـغـرافـيـة مـصـر والـعـالم الـعـربي  وما
كانت حكـاية ( عرفة ) في نـهاية الرواية
والـــتي رسم له شـــخـــصــيـــة مـــعــرفـــيــة
وموسـوعيـة لكي يـجلب أنـتبـاه القاريء
تـلقي بأن رافـعة التـغييـر تكمن في ( وا
ثـله (عرفه ) ـعرفة ) الـذي  الـتعلـيم وا

وجـعل العـلم الـبلـسم الـشافي والـطريق
الـــــــــقـــــــــو ألـى " أوالد احلـــــــــارة " في
النهـوض من كبوتـهم  ولعل أهم شاهد
عـــلى عـــدم تــعـــرضه لألديـــان وبــالــذات
الــــــديـن األسـالمي هــــــو مـــــــا جــــــاء في
الـصـفـحة  583من الـروايـة ( ---الـدين
الـذي هو مـنبع قـيم اخليـر والعـلم الذي
هـو أداة التـقدم والـنـهضـة في حاضـرنا

ومستقبلنا).
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  وكان يرى أن الـدين قد أُستغلّ ووظّف
تـوظيـفاً خاطـئاً أدى ألـى شقـاء األنسان
كـمــا رأيــنــا في ســطــوة الــكــنــيـســة في
القرون الوسطى والـفتوحات األسالمية
اضـيـة وتـعسف الـدولـت في الـقـرون ا
األمـوية والـعـباسـية وعـبث ولـصوصـية
الـدين الـراديـكـالي بـعد  2003وتـسـلطه
عــلى رقــاب الــعــراقــيــ بــعـد األحــتالل

األمريكي البغيض . 
-وأعتـقـد بـأن أتـهـام محـفـوظ بـالـزنـدقة
واألحلاد فهو مـحض أفتراء على الرجل
تألقة حسداً وغيرة لنجـوميته األدبية ا
وهـو األديب الـعـربـي الـوحـيـد الـذي فاز
بجائزة نوبل في األداب ونتاجاته الثرة
الـتي وصـلت ألى أكـثر من خـمـسـ ب

روايـــات وقــــصـص وبـــحــــوث ونــــقـــد 
وسـوف أفنـد بطالن هـذا األتـهام الـظالم
بـأن مـحــفـوظ في مـجـمـل سـيـر الـروايـة
وت جبالوي  وهل تموت اآللهة آمن با
???وكــذا بــطــله الــعالمــة ( عــرفـه ) مـات
وفـنى كـجسـد وبـقيت مـعـارفه شاخـصة
ألى األبــد  وهــنــا أتــكــأ مــحــفـوظ عــلى
ركـيـزتـ في أحـتـرام الـثـوابت الـديـنـية
ــوت والـفــنـاء وهـمــا { اخلـلــود لـله وا
للبـشر وركيزة العـلم }  وثم أصطفاف
أعــــــــداء الــــــــرجـل مـن رجــــــــال الــــــــدين
ـــد األخـــواني ووعـــاظ واألزهـــريــــ وا
الــسالطــ وجــمــاعـة الــوفــد وعــســاكـر
الـثــورة الـبـورجــوازيـة ورجـال احلــقـبـة
ـلـكيـة الـتـي عاصـرهـا الـكـاتب والـذين ا
أخضـعوا مصـر للمـستعـمر  وهو الذي
سـفّه آراء من أعـتـقـد ويعـتـقـد أن األمور
ســوف تـتـغـيّــرْبـعـد ثـورة  1952مـعـلـنـاً
حقـيقة تأريـخية ( أن صـنماً هُـدم ليبنى
صنـماً آخـر أو بعـبارة أدق ذهب الـظالم
وبــقي الــظـــلم ) وعــرض بــشــكلٍ جــزئي
سـلبـيات نـظـرية احلق األلـهي في فرض
عـبــوديـة بـطـل الـروايـة اجلــبالوي عـلى
أســـــرته وهـي رمــــوز تـــــشــــبـــــيــــهـــــيــــة
ــا لــدكــتــاتــوريـــات حــكــام الــعــرب قــد
وحـــديــثـــا  وأن تــشـــبــيـــهــات الـــكــاتب
لـشـخوص الـرواية بـالـرموز الـديـنيـة قد
خـدم الــنص والـفــكـرة الــتي أنـشيء من

أجلها ا .

أخـــيــراً/ لـــقـــد آن األوان ألوالد هــذه
احلـــارة أن يــعــرفــوا ســـر ضــعــفــهم
وخـنــوعـهم وأن يــثـوروا لــكـرامــتـهم
وكــبـريــائـهـم وأن يـلــقـوا بــالـتــخـلف
واجلهل واألنـقيـاد والعبـودية بـعيداً
 هــذه هـي الــروح الـــتي تـــبـــنــتـــهــا
الــروايـــة " أوالد حــارتــنـــا " فــهــو لم
يدعو لـلحرب بل للـحوار والسلم لذا

أنهُ أستحق جائزة نوبل . 
وأن الـروايـة تـبـشر بـيـومٍ يـسـتـطـيع
فيه األنسان أن ينتصر على السلطة
الـــغـــاشـــمـــة وأدواتـــهـــا الـــفـــتـــوات
والبلطجية وعاظ السالط واجلهل
وكــانت آخـر كـلـمــات الـروايـة والـتي
حـركت مــشــاعـري وأحــاســيـسي من
األعمـاق { --- لكن الـناس حتـملوا
الـبغي والذوا بـالصـبر وأسـتمـسكوا
باألمل وكانوا كلـما أضرّ بهم العنف
قـالـوا البـد للـظـلم من آخـر ولـليل من
نـــهــار ونـــرى في حـــارتــنـــا مــصــرع
الـطـغيـان ومشـرق الـنور والـعـجائب
}   نــعم... نــعـم ســوف يــولــد يــوم

جديد .
 حتية لنجيـب محفوظ الذي وصفته
جـريـدة لـومـونـد الـفـرنـسـيـة في أحد
أعـدادهـا في الـثـمــانـيـنـيـات قـائـلـة (

صباح اخلير يا ملك الرواية ) .  
×الهـيرمنـيوطيـقا : هي نظـرية أدبية
ــعــنى الــدقــيق لــلــكــلــمـة: تــعـنـي بـا
ـنهـجـيـة لطـبـيـعة األدب  الـدراسـة ا
ـذاهب الفلسفة وعلم فهي مرتبطة 
األجــــتــــمــــاع وهي فـن دراســـة فــــهم
الـنـصوص فـي فقه الـلـغـة والالهوت
والــــنــــقـــد األدبـي لـــذا يــــســــتـــعــــمل
األصـطالح فـي الـدراســات الــديـنــيـة

(ويكيبيديا للحرة )....
  Y « g «u

- جـبرا أبـراهـيم جـبرا  –األسـطورة
والرمز  –ترجمة  –بغداد  1973ص

- 258نت 
-سليـمان الشطي  –الرمز والـرمزية
في أدب جنــيب مــحــفــوظ- الـكــويت

 1976ص 29
 -لويس عوض  –دراسات في الـنقد
واألدب  –الـــــــقـــــــاهــــــرة ص – 345

ص 346
 -احـمد ابـراهيم الـهواري - مـصادر
نـــقــــد الـــروايــــة في االدب الــــعـــربي

احلديث  –القاهرة . 1979
 -ادور اخلــــــراط  –عـــــــالم جنـــــــيب
محـفوظ –مجـلة اجملـلة  – 1963ص
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يدالية الذهبية WO∫ األديب جنيب محفوظ يحمل شهادة نوبل في اآلداب وا «bO

1احتفت مدينة بيرث االسترالية بصدور اجملموعة الشعرية اجلديدة
عـنـونة – للـشـاعر الـعـراقي  حسـن النـواب عن دار فـرمانـتل بـرس  وا
ديـنـة حـفل تـوقـيع مشـتـرك مع شـاعـرت قصـائـد ال تـنـام-. واقيـم في ا

. صدرت لهما في مدينة بيرث مجموعتان ايضاً
وتناولت قصائد النـواب التي صدرت باللغة االنـكليزية  حملات جمـالية وعاطفية
دينـة التي احبـها وتغـزل بها. في جتليـات العالقة الـروحية لـعراقي يعـيش في ا
حبة وحظيت قصـائد النواب بـإعجاب اجلمـهور االسترالي الـذي تفاعل معـها 

وتقدير
https://www.ebooks.com/en-au/  والـكــتــاب مـتــاح لـلــشــراء عـلـى الـرابط االتي
book/210280599/poems-that-do-not-sleep/hassan-al-nawwab/
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بغداد   
wFO d « ‚U A

 2003قـــــــد عــــــانـى األمــــــريـن من إذالل
وتـشرد وفقر وحرب أهـلية وحرب شوارع
وفــســاد في مـؤســســات الـدولــة وانـحالل
ـــبــاد والــقــيم.. وانـــحــدار بــاألخالق وا
وهـلمَّ جرَّا من األفعال التي ال يسع الوقت
واحلــبـر لــتـدويــنـهــمــا كل ذلك كـان حتت
قـراطية" التي بـاتت حتمًا ال مـسمى "الد
رور تسعة تـغني وال تسمن من جـوع و
ـقــراطي في عــشــر عـامًــا من احلــكم الــد
كن الـعراق (كما يسمـونهُ متبنيه) الذي 
أن نـطلق علـيه من وجهـة نظر مـتواضعة:
ـقـراطــيـة أفــيـون الـشــعـوب" والـتي "الــد
نــعــني بــهــا بــأن يــقــوم لــفــيف مـن أفـراد
) بالتسلق على أكتاف رشح اجملـتمع (ا
من تـهـوى بـهم الـريح الـعـاتـيـة واقـنـاعهم
بـأنهم سيُّمثلونهم حق تمثيل داخل حلبة

sKF*« d «
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بغداد   

نرحب بإسهام القراء وآرائهم وطروحاتهم في
مخنلف القضايا السياسية والفكرية واالقتصادية
واالجتماعية التي نأمل ان تكون جادة وجريئة
وموضوعية من اجل اتاحة الفرصة للرأي والرأي
اآلخر ليأخذا مساحة اوسع للحوار واجلدل وتبادل
االفكار من دون خشية او تردد .. وللجريدة احلق
في إختيار أجزاء من الرسائل والردود التي تردها
تاحة ساحة ا وضوعات وا ا يتناسب مع اهمية ا

لها والرأي قبل شجاعة الشجعان
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ـبـكر لـصتع احلـدث وخـ يدرك الـعالم ا
ـعاني جتـربـته بـأنـها مـخـزون هـائل من ا
مـن اجلمل. والرؤيا جاءت من حلظة تأنل
الكــتــشــاف الـــروح تــقــابــلت مع الــصــنت
ـبـكر والـهـدوء بـرفـقـة ااحلدس وااللـهـام ا
لـصـنع احلدث وحـ يسـقط الـتفـكيـرعلي
االرض يــدرك تـمـامــا بـانه اجنــاز عـظـيم
وعـلي الـعـرب تـوحـيـد افـكـارهـم لـيـكـونوا
ــســتــوي افــعــال هــؤالء الــعــلــمـاء. واإل
داست الـعـناكب ارجـلهم و يـبـقي يتـخطي
عـلي ساق واحد بـان عليهـم اسئلة عـلمية
الج  عــلي مــفـرداتــهـا بــالـغــاء احملـمــيـات

ثـلـها وهـما خـياران الـنـووية او الـقيـام 
ـــثل لــوحتط الثـــالث لــهـــمــا عــلي راي ا
لـوتـنط حـتـي النـصبـح اهـداف مـنـتـخـبة
المريكا وعشيقاتها  يغتصبون ثرواتنا. 
بـالـتـرهيب والـوعـيد وعـلي الـعـرب سحب
ـا يـنـتج عـلـمـائـهم مـن الغـرب  والـقـيـام 
ــتـــكــافئ وائال الـــغــرب من اجـل الــردع ا
تــبــقــون حتت مــطــرقــة الــغــرب ومــاعــلي
ـبـعوث الـذي ينـاديـكم اال البالغغ الـلهم ا

اشهد فأني بلغت.

wK(« wK- بغداد  s  

مسارب متالحقة كومض البرق
دون انـقـطـاع حـتي وصـوله كوكب االرض
وتــســمـي الــومض االشــعــاعي تــتــواصل
خــيـوطــة رغم كل االعـتــراضـات تــتـسـارع
سطوع االشعة البنفسحية التي كانت

ـرات ــئــات ا اســرع من ســرعــة الــبــرق 
عـــازلــة كل شيء اســـمه عــاذق وبــهــذه
الـتجـربـة النـظيـفة الـنقـية اسـتطـاعت تلك
ة ان تكون مثال للموضوعية احلقة الـعا
النـها لم تدنس اسمها بـاجلراثيم القاتلة.
ـات رفضن. ان يـلتـحقن وغـيـرها من الـعا
مـع الــشــر وادوواته في قــتـل الــطــبــيــعــة

واحلياة والبسر َحيث تبنت
عـلـمـيـاتـهن عـلي االصـطـفـاف  فـي ا رساء
الـطــمـانـيـنـة لـلـحــيـاة والـبش بـعـيـدا عن
الـتـسـاؤالت بـ الشك والـيـقـ واذا كان

البديل القادم بحمل لنا تهديدا غير
مــبــاشــر لـن الــنــظــرة الــعــلــمــيــة لــيــست
ـعـطـيــات بل اصـبـحت هي مــحـكـومـة بــا
ـعطـيـات بـان هـنـاك لـيس الـتي تـصـنـع ا
مـسـاحـات مـلـغـاة وامـربع مـسـتـطيل دون
اهـمــيه الـكل في االدوار يـصـنـعن الـنـتـاح
اجلــزئي الـكل من هـوال ء يـلـحـئـون الي
الخـظة الي ثـورة االلـهام احملـايـده الي ا

ـتـفـردة عـلي اصـبــحت الـلـغـة الـعـلــمـيـة ا
اقرانها قوي مشتعلة بفوتينات الرب

لــتـــأثــيــرهــا احلي عــلـي اعــمــاق الــنــفس
البشرية ح تصل الي دقات العقل قبل
ان تـشــرع عـشـقـهـا عـلي الـقـلـوب كـان لي
وقغة اخري مع علماء. الطبيعة الذين

ارادوا ان يــحـولــوهـا بـدقــائق الي خـراب
مـدمـر خالل الـتـجـارب الـنـوويـة الـتي كان
يــفــكـــر بــهــا الــعــلــمــاء بـــكل جــزيــئــة من
ـعرفيـة بان استـخدام العلم جـزيئيـاتها ا
لــهـذع الـتـجـارب اصـبــحـوضـرورة مـلـحـة
لـكـشف اغـوار الالمـسـتـحـيل ولـكن كـانت
عــواقب هـذا الـعـلم كــاجلـاهل حـ امـسك
عـصفـورا اليعـرف كنـهه ان يرعـاه والعلم
بــنــفس االحـوال  يــتـفــرد بــ االنـفــصـال
والـتـفـكيـر بـالـشـعور في تـطـرفه هـوالذي
ابـاح لـعلـماء الـنـازية ان يـجعـلـوا اليـهود
مــوضـوعــات لـلــتـجــريب من اجل دراسـة
ثل حـدود االلم البـشري ح يـساهم 
هـذا الـتوجه اغـتـراب العـلم عن اجملـتمع
بـيـنـما تـبـقي الـتـرابطـيـة مع الـكل بدال ان

ينغلق العلم داخل برج
الـطـبـيـعـة من الـتـجـريـد حـ يـكـتـشـفـون
اثــنــاء الــتــجــربــة عــددا من الــتــسـاؤالت
وكــــانـت االجـــابــــة حــــاضــــرة عـن ســـؤال
غـــامض الي اي مـــدي يـــفــرضـــون عــلي

العالم
ــســؤولـيــة بـأســتـخــدام االسـلــحـة عبء ا
الـقـاتلـة للـحـياة والـطبـيـعة والـبشـر الذي
كن يحدث يـتخطي فـوق ينابيـعها مـاذا 
اذا رفض الـعـلـمـاء في مـشـروع الـقـتل  قد
يـكـون من الـنـاحـبـة الـسـيـاسـيـة مـشـروعا
تدميريا في التسلح النووي والبيولوجي
ضـدفناء البشرية واحلـياة والطبيعة علي

هـذا الكوكب الصغيـر جدا. الذي اليحتمل
الــتــجـارب الــنـوويه دون احــتــرام قـيــمـة

القداسة فية ومتي
نـصبح ثمن هذه التجربة التي تكونت من
تــلك اجلــزئــيــة االيــعــقـل ان هــنــاك مـوت
حـقيقي للـبشر والكائـنات التي تعيش في
ــقـاالت كــنـفــنــا لـقــد كــتـبت الــعــديـدمن ا
والـقـصـائـد الـعـلـمـيـة ونـشـرت في الـزمان
الــتي كـنت اعـمل بـهــا بـعـدتـقـاعـدي حـول
حتــر االســلــحـة الــنــوويــة والزالت بـان

الطببعة مهددة.
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بــالـزوال مـن تـســونـامي قــادم اكـثــر حـدة
ـفـاعـاالت وجــرأة في نـسف الـطــبـيـعــة وا
الـنوويه التي تكـتسح االرض من االعماق
نــتـيــجـة االحــتـبــاس احلـراري كم تــكـون
غــاضـبه الــطـبــيــعـة من الــفـعل االبــجـابي
وتــبــعث لــكم انــدارات مــبــكـره لــعل تــعي
الـسـلـطـة الـتنـفـبـذيه فب امـريـكـا وروسـيا

والص وبريطانيا وفرنسا  بادراك
االمـــر حــــرصـــا عـــلي الــــعـــالم واحلـــيـــاة
والـبـشـرمن تلـك اجلرثـومـة التـي صنـعـها
االنـسـان ضـد اخـيه االخـر لـلـهـيـمـنه عـلي
نع ثرواتة وهل هناك نظام اجتماعي 
الـــــتــــفــــوق عـــــلي  االخــــر بـــــان كل شيء
غــيــرمـقــبــول في الـنــظــام االلـهـي وتـاتي
االجـــابـــة بــان كـل شيءمـــقــبـــول من اجل
سـعاده االنـسان مـاقام به  بـعص العـلماء

في
ة الـتـكـنـولوجـيـا احلـديـثة خـذمـثال الـعـا
الــــبـــصــــريـــة ((D. teilerحــــيث انــــصب
تــفــكـيــرهــا الـعــلــمي عــلي جتـاربــهــا بـان
مــاحــشــدت له كل شـيء لــتــنـبــؤاتــهــا في
تـوظـيف دقيق انـبعـاث الـضوء عـلي شكل

من موروثنـا الشعـبي ان بنت غـابت عن حبيـبها
بدون انـذار  وتغيرت معه ونفرته وتهربت منه 

ولم يعرف أسباب للخصام وللفراق .
الـشــاب تـعـجب من فـعـلــهـا وذهب الـيـهـا ووقف
حتت شــبـاك غــرفـتــهـا وانــشـد زجالً بــالـلــهـجـة
الــدارجـة .. يــعـاتـبــهـا فــيـهــا ويـســأل عن سـبب
ا كـان وماجرى بـينهم في اجلفوة مـذكراً لهـا 

سالف االيام
شجاك وطبعك تبدل ?

كلي ..
سمعت شي عني ? 

 وصلولك خبر غثك
شلون عرفت تتبدل
حسافه احملب يتحول
وهيچ بال ذنب يرحل

شجاك ??
شبرّد أنفاسك ??

ال لهفه
وال چلمة عشگـ ترفه
سه ال بوسه وال 
وال بالچذب تتغزل

وال چن بالغلط تسأل

ما غصيت مرة ?
ر طاريك ?? ماغصيت مثلي من 

وال دمعه شوگ من عينك غصب تنزل
تالي صرت

انه الچنت باألول ..
چنت تصحى وتنام على العشك

وعليه هواي تدلل
جنت تزعل

تتحجج عليه تريد اتوسل
هيج بال سبب تزعل
يعجبك نبقى نتصالح
وابوسك بوسة معاتب
واحضنك حيل واتوسل

وبچلمة احبك كل زعل يرحل
هسه بال سبب تزعل
وترفض كل صلح

وتكطع يالچنت توصل
عليه شبدلك كلي

چنت من چلمة غزل تنحل
وبنظرة عشك تتسودن

وتسهرني واغنيلك واناغيلك و لوليلك
وعلى چلمة احبك حيل

تتعلل
ورد حبي على حبك تفتح

منو يصدك
كل هذا العشك يذبل
وتالي عليك احتسر

وعلى چلمة احبك منك اتوسل
و على بالي يتالي ا
شحالتك چنت باألول
حسافه الي يحب ينذل
وكل هذا العشك يرحل
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ال مـــشـــاحـــة في الـــقـــول بـــأنَّ مــصـــطـــلح
قـراطيـة" الذي تتـر به اجملتـمعات "الـد
ــنــظــمــات الــدولــيــة هــو الـشــائـع بـ وا
األواسط الـسـياسـية والـقانـونيـة وغيـرها
من الــعــلــوم اإلنـســانــيـة ويُــقــصــد بـذلك
ــصـطــلح بــاعـتــبـارهِ شــكــلًـا من أشــكـال ا
احلـــكم إلدارة الــدولــة أن يـــقــوم الــشــعب
(أفــراد اجملـتـمع الـواحــد) في حـكم نـفـسه
ثـل عنه في بـنفـسه عن طريق اختـيار 
حــلــبــة الــنــواب ولــيس مــجــلس الــنـواب
وشـتان مـاب اجملـلس واحللـبة من حيث
الوظيفة اللتان يؤديها كلًا منهما!!. 

أغــلب الـشـعـوب الـعــربـيـة قـد حتـررت من
األنـظمة الدكـتاتورية احلـاكمة وأولى تلك
الـبـلـدان هـو العـراق وإن األخـيـر وهو في
قـراطيـة بعـد عام ا يـسمى بـالـد طـريـقه 
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ويـكون فيها االنتخاب إجراءً شكليًا حتت
بــوتــقــة االجــبــار والــصـورة األخــرى من
ـقـراطــيـة تـكـتــنف فـحـواهــا الـضـعف الــذ
والـــفــســاد واإلهـــمــال والــدمـــار والــفــقــر
وانـعدام الـسيـادة ويكـون فيـها االنـتخاب
ـرشحـ مـثـله مثل إجـراءً تـوافـقيًـا بـ ا
االنـتـخــاب الـشـكـلي لـكن يـنـقـصه عـنـصـر
الــقـوة واالجــبـار وبـكل األحــوال تـعــتـبـر
الـشـعـوب هي اخلـاسـر الـوحـيـد من نـظام
ـقراطـيـة شكـلًا ؤطـر بالـد ـقراطـيـة ا الـذ

وباإلذالل باطنًا. 
وفـي ظل هــذا اخلــضم فــنــحن كــشــعـوب
أصـــبح مــــصـــيـــرنـــا مـــحـــتـــاطًـــا بـــحـــكم
قراطية من كـل حدبٍ وصوب كإحاطة الـذ
عصم والـتي باتت مجـتمعـتنا الـسوار بـا
الـعربية السيما اجملتمع العراقي خاضعةً
حتت ســيـطـرته بـغض الـنـظـر عن الـنـوع
ومـن يــقــول عــكس ذلك فــهــو ال يُــمــثل إال
ثل أفـكاره الـبـاليـة أو قد يـكون نـفـسه و
مــنـتــفـعًـا مـن ذلك الـنــظـام الـوهــمي الـذي
ساق اجملتمعات إلى منحدر اإلذالل. 

مـا سردته األنامل من أسطر بسيطة ليس
ُــزري ــريـــر وا اســـتــسالمًـــا لــواقـــعــنـــا ا
وتـشاؤمًا به وإنَّـما هي صحوةً نُـذكر بها
ـرحلـة اإلذالل التي نـحن علـيها أنـفسـنا 
كــشــعــوب هـذا من جــانب وأن الــتــشـاؤم
ــدى الـقــريب يُـعــد نــقـطــة انـطالق عــلى ا
دى البعـيد من جانبٍ آخر لـتفاؤل عـلى ا
قولة ومن مـنطلق ذلك نـستشـهد ختامًـا 
الـفيـلسـوف اإليطـالي أنطـونيـو غرامشي:
"عـلـينـا أن نـعتـمـد على عـقالنـيَّـة التـشاؤم
ـان دومًـا وتــفـاؤل اإلرادة فــمن الالزم اإل

باإلمكانات اإلنسانية".
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ـان الـذي يُـعـد مـرتـكـز حـصـد مـغا الـبـر
ومـنافـع شخـصيـة وليس لـتمـثيل الـشعب
ومـن ثم يُـنسـى ويُنـدثـر من أدلـى بصـوته
ـزرق وهــو عـلى وبــصم بـابــهم اصـبــعه ا
شـفا حفرةً من الفقر واالنكسار واحلرمان
والـفساد معتقدًا بأن من انتخبه سيُواري
أسـاوية التي عـاناهـا على مدار سـوءته ا
ٍ طوال وينتـشله من غياهيب الواقع سـن
ويـنقله إلى حياة تـكتنفهـا أبسط مقومات
الـعـيش عـلى أقل تـقـديـر والتي قـد كـفـلـها
الـدسـتـور الـذي نـعـتـبـره حـبـرًا عـلى ورق

ليس إلَّا. 
: ــقـراطــيــة قــد تـكــون عــلى صــورتـ الــذ
األولى فــهي تـلك  الـتي تـخـتـلج ثـنـايـاهـا
االسـتـبـداد والـعـبـوديـة والـقـوة الـقـمـعـيـة
ــلـة صــوب من نــطق حــقًــا ولــو بـقــيــد أ
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تـقـليـد بـعض البـنـات وبسـذاجـة البـنـات في االمور الـتي ال تـليق مع
مجـتمعـنا وال وضعـنا اهتـموا باشـياء تخـدم البلد ولـيس حتطمه مع
االسف االحـتـفاالت بـراس الـسنه اصـبـحت حـفالت رقص وحترش
اين االرشاد والوعي هـناك عوائله لالسف مرة اقولـها تركوا بناتهم
اذا التـطـبق احلـريه بـشكل صـحـيح في مـجـتمـعـنـا خاصه خـاصـة 
الني سـافرت وشـاهـدت حريـة الـشعـوب يـتمـتـعون بـاصـول وتقـالـيد
شـعـوبـهم بــاقـيـة حلـد االن هـنــا يـجب ان نـقف ونـتــنـاقش التـقـولـون
احلرية الشـخصية وهذا الـكالم انا شخصيـا اخالفه واقول احلرية
فضوح مع االلتزام والـشرف. فهل احلرية الـشخصيه هي الـلبس ا
طـبـعا ال  وهل الـنـركيـله وشرب الـسـجائـر حريـة ال كـثيـر من االمور
يـجب احلـد مـنـهــا واال اصـبـحت كـوارث وجــرائم وقـتل واغـتـصـاب
وهـتك االعـراض وازدادت في االونه االخـيرة جـرائم فـضـيـعه بسب

احلرية التي يدعي البعض انها ثقافة .
ثـقافتـنا هي احتـرام الوالدين مـهما حـصل منهم واحـترام االساتذة
وهـذا فــتـقـدنـاه وااللـتـزام بــالـلـبس وعـدم الــشـذوذ بـكل شي وكـذلك
الرزانه بالـكالم وقوة الشخصيه واجب وامر كذلك نحتاج نحن الى
ـواجــهه ولـيس االســتـسالم لــلـواقع انـتـي امـراءة مـاذا يــعـني تـلك ا
ـنزلـة الـعـظيـمه يـعـني العـطـاء واالحـترام لـنـفـسك اوال انتي االخت ا
واالم والـبنت والعـمه واخلالـة كلهـا تسمـيات لشـخص قوي قادر ان

يكول مصلح وليس مخرب
ساقي القوم

ـثل يـقـصـد به ان سـيـد الـقـوم او شـيخ هـذا احلـديث او الـقـول او ا
القـبيـلة او حـتى رئـيس دولة مـا يجب ان يـعـتني بـقومه او شـعبه او
حــتى حــاشــيــته وان يــفـضــلــهم عــنه الــشــعب اوال لــكي يــكــنـون له
االحترام والتـقدير وكمـا يفعل االباء يـفضلون ابنـاءهم على راحتهم
ثل يقول كلنا يـعرف الشيخ والد والرئـيس هو ابونا كلنـا وان هنا ا
اء ـاء هو سـر احليـاة هو كل شي يـسقى بـا اء مـاهو ا ان سـاقي ا
ا نـسـتغـني عن االكل واللـبس وال نـستـغني ـاء ر واغـلى شي هو ا
ــاء هــنــا فــضل ان عن شــربــة مــاء اذان ال يــوجــد شي اغــلى من ا
ـاء في ســبـيك ان يـســقي قـومه مـن هم قـومه قـد يــكـونـون يـشــرب ا
االالف او اكـثـر يـسـقـيـهم ثم يـشـرب هـذه الـتـضـحـيه الـعـجـيـبـة هذا
ـستـمر الذي نـتكـلم عنه ونـبحث عـنه التـفضيل واالخالص العـطاء ا
لـلـشـعب والـقـوم نتـمـنى ان تـكـون جـمـيع اعـطايـا هـكـذا ونـبـتـعد عن
االنــانـيــة وحب الــنـفـس كل شي زائل االخالق تــنــبت كـالــنــبـات اذا

كرمات.. اء ا سقيت 

بغداد

 wFO d « ‰œU

عنـدما يـدخل البـلد في حـرب وحرب ال تـنتـهي تكـثر ظـواهر عـديدة
منـها الـفساد  والـبطـالة  واجلديـة  وانهـيار الدراسـة والثـقافة  
ا وانـهـيـار القـانـون وعـدم رسم احلدود بـالـصـورة الـصحـيـحـة . 
ادى الى انـتشـار ظاهـرة اخملـدرات اخلطـرة على اجملـتمع الـعراقي
الــذي نـادرا مــا كـنــا نــسـمـع بـاخملــدرات . وهـذا بــســبب الــبـطــالـة
فـتوحة ب بعض دول اجلوار وكثرة جتارها والتي تدر واحلدود ا
ـقــاهي واجلــامــعـات عــلــيـهـم مـبــالغ خــيــالـيــة . حــيث كــثــرت في ا
ـدارس ولم يـسـلم مـنـهـا ال الـكـبـيـر وال الـصـغـيـر واخملـدرات هو وا
مـرض يـؤثــر عـلى مخ الـشــخص وسـلـوكه ويــؤدي الى الـعـجـز عن
الـتـحـكم في اسـتـخـدام العـقل .. وعـادتـا مـا يـبـدأ ادمـان اخملدرات
ـراهنـة في مواقف بـالـتعـاطي التـجـريبي  عـلى سبـيل الـتسـليـة او ا
خـاصة بـ االصدقـاء والعـوائل وقد يـكون هـناك بـعض الوصـفات
الطـبـيـة اخملدرة او احلـصـول عـليـهـا من طـرف صـديق او قريب ..
وهــذا مـا يــســبب اجلــرائم الــتي نـشــاهــدهــا او نـســمع عــنــهـا الن
تـعاطـي يحـتاج الـى نقـود والنـقـود ال تأتي بـسـهولـة اال اذا اجرم ا
هذا الـشـخص .. وفي العـراق كـثرت جـرائم الـقتل بـشـتى انواعـها
ـفـتـوحـة وادخـال انـواع كـثـيـرة من اخملـدرات من بـسـبب احلـدود ا
دول اجلــوار وكــثــرة جتـارهــا في الــداخل واخلــارج وهــذا بــسـبب

اســتـغالل ضــعف الــقـانـون  واســتـغـالل الـبــطـالـة
ــتــفــشي . لــذا اهــيب بــالـعــوائل والــفــسـاد ا
مـراقبـة ابـنائـهم واختـيـار الصـديق االنسب
كــذلـك عــلـى احلــكـــومـــة اتـــخـــاذ إجــراءات
صارمـة ضد جتار اخملدرات ومتـعاطيها ..
ودائـما مـا يقـولون الـوقايـة خيـر من العالج

.. ابعد الله عنا وعنكم شر اخملدرات .
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نفلت  من ابرز التحديات التي تواجه العراق هي ازمة السالح ا
يـوم بـعـد يـوم تـتـفـاقم هـذه االزمـة حـيث الـسالح بـيـد قـوى خـارجة
عـن ســـيــــطـــرة ألــــدولــــة  وهـــذه الــــقـــوى تــــتـــمــــرد عــــلى قـــرارت
ألدولة واحيـانا ال تطيعهـا بتاتا وان استمر احلـال على ماهو عليه
ا تشهـد البالد حربا ليس لها بدايـة وليس لها نهاية لذلك االن ر
ـلف وبـشـكل جدي يـنـبـغي تدخل الـعـقالء واحلـكمـاء لالنـهـاء هذا ا
على الدولة ان تـعقد مؤتمر وطني موسع وكبير يظم كافة االحزاب
ـشـاركة والـغـيـر مـشـاركة بـالـعـمـليـة الـسـيـاسـية وفق الـسـياسـيـة ا
الدسـتور من اجل جتريـد هذه الـقوى من الـسالح ان ارادة العمل
بالـعـمـلـيـة الـسـيـاسـيـة بـرغم ان هـذه الـعـمـلـيـة هي عـرجـاء وعـلـيـها
عالمات استفـهام كبيرة وكثيرة وعلى رجال الدين الذين لهم تأثير
عـلى الشـارع العـراقي ان تطلق فـتوى جـديدة من اجل انـهاء ازمة
نـفلت كون هذه القـوى قامت باالساءة الى العراق والى السالح ا
هـيبة ألـدولة بتمـردها على قراتـها لذلك كـما ذكرنا سـلفا يجب حل
هـذه القوى ودمـجهـا بصفـوف القوات االمـنيـة وال يتنـاسى اجلميع
كـيف هذه الـقويًقـدمت تضـحيـات بالـغالي والـنفـيس من اجل وحدة
الــبالد والـعــبـاد وســاهـمت بــتـحـريــر االرض واالنـســان من بـطش
ـتـمــثل بـتـنـظـيـم داعش االرهـابي اجلـبـان كـون اعـداء االنـســانـيـة ا
احلـروب قد انـتـهت وال يـوجـد هنـاك داعي من اسـتـمـرار دعم هذه
الــقـوى من قـبـل الـدولـة لــذلك يـجـب حـلـهــا ودمج من يـرغـب مـنـهم
بـالعـمل بـصـفـوف الـقوات االمـنـيـة كـوننـا نـخـشى عـلى الـعراق من
ا مع دول اخـرى كـون طـبول االنزالق بـحـرب اهـليـة طـاحـنـة او ر
سميات احلرب بدات تـقرع بالبالد والدم العراقي اثمن من كافة ا
وهو مـقـدس وال نريـد حـمامـات دمـاء جديـدة تكـون في الـبالد حان
االوان ان نترك السالح ونحمل الورود وننشر احلب والسالم بدال
فسدين تـرافقها من احلروب مع القـيام بحرب عـلى الفاسـدين وا
ثـورة فكـريـة قـبل العـمـرانيـة  وهي اهم مـنـها بـكـثـير كـون الـبعض
افـكارهم ملـوثة ومـريضة ويـنبغي اعـادة تأهـلياهـاً قبل فوات االوان
كـمـا ذكـرنــا سـلـفـا  حــان االوان لـنـشــر احلب والـسالم  بـدال من

اصــوات طــبـــول احلــرب وعــراقــنــا احلــبــيب
يـسـتـحق الـسالم واحملـبـة والـوئـام وطـموح
العراقـي بسيطة هي توفير خدمات توفير
 وبــأذن لـــله فـــرص عـــمل مـع عــيـش كـــر

القادم اجمل .
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فكـرة الـتـدين بشـكل عـام اي كـان معـتـنق الديـانـة والـتي يبـلغ عـددها

ثالثة آالف تنبع من فكرة خوف اإلنسان من الفناء
ـوت بشتى برمـجة اجلـسم الغريـزية حتـتم علـيه أبعاد خـطر االذى وا
ـا انه ال يوجد طريقة فعلية لالستمرار في احلياة أمام الطرق لكن 
عـجلـة الكـهـولة ابـتكـر اإلنسـان في اجلـاهلـية االصـنام وتـعدد اإلله
واالصنـام كـانت سـائـدة آنذاك اذن الـعـبـادة في اي دين لـيست حب
بالـدين بشـكل عام او األخالق السـاميـة التي يدعـو إليـها باخـتصار

هي رغبة ملحة باالستمرار زرعها الله في نفوس بني البشر
آمـا فـكـرة الـدين الـصـحــيح فـهـو مـا ولـدت عـلـيه وهـو أسـمى وأنـقى
واصفى من اي شائبـة تشوبه اما مقارنته بـزمن اجلاهلية فال توجد
مــقـارنــة ســوى وقـوعه حتت مــسـمـى مـعــتـقــد عـلى أيــة حـال يــبـقى
نـشود واخللق اإلنـسان في باقي ارجـاء العـالم يطرق أبـواب الفـكر ا

. تخلف الصنديد بوجه اي شكل من أشكال الوثنية واالحلاد ا

تـوفي كـما وتـمـثل بأنـهـا حزيـنـة عـلى ا
يــفــعل الـبــعض من الــنـســوة من أقـارب
تـوفي ولـكنـها كـانت صادقـة حتى في ا
حزنها  وانقضت األربـع يوما فكانت
شـمـهـودة حـديث الـقـريـة بـأكـمـلـهـا فـقد
تـبـ لـلـنـاس بأن صـاحـبـة الـعـزاء ح
ـعـزيـات فـإنـهـا تـقـدم تــسـمع بـوصـول ا
شمهودة وحتثها عـلى استقبال وخدمة
ـعزيـات طيـلة االربـعـي يـوميـا وح ا
يـأتي وقت تنـاول الطـعـام فإنـها تـسكب
لــشــمــهـــودة بــانــاء صــغــيــر مع اخلــدم
ن يعـمل بجـهد واخالص فذهـبت مـثال 
كبير وال يأخذ نظير جهده سوى التعب
اجلسـدي والنفـسي بسـبب طيبـة القلب
ـسـاعدة وطـبـيـعـتـة االنـسـانـيـة احملـبـة 

اآلخرين  
مغزى كالمي : 

نحن الكتاب واالدباء يتم استغاللنا من
قبل بـعض أصـحاب الـصحف واجملالت
تابعه من خالل هم يكسـبوا الشهـرة وا
كتاباتنا  ونـحن ال نكسب سوى التعب
اجلــسـدي والـنــفـسي الن وقت الـتــقـيـيم
والـتـكـر سـيكـون حملـيط الـعـائـلـة فقط
ــعـنى نــحن مـثل شــمـهـودة تــلـطم مع

الكبار وتاكل مع الصغار.... 
هـنـا على كل كـاتب يـحـترم قـلـمه وفـكره
أن اليـكـون مـثل شـمـهـودة وال يعـمل في
اي مكان دون مـقابل فالـعمل دون مقابل
وبـحسن الـنوايـا يجـعل اآلخر يـستـغلك

أبشع استغالل .
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ن ال قصة من التراث الريفي العراقي و
يـعرف مـعنى الـلـطم من االخوة من غـير
اجلـنـسيـة الـعـراقـية فـاوضح الـلـطم هو
البكـاء والنواح وضـرب الوجه والصدر

توفي .. على الفقيد ا
الـقصـة مـفادهـا أن هنـالك امـراءه تدعى
شـمـهـودة وهي انسـانـة بـسـيطـة مـحـبة
ة وتساعـد اجلميع بنفس للخير ومـسا
طـيــبــة وذات يــوم حـدثت فــاجــعه عــنـد
اجلـيـران فــقـد تـوفي والـدهم وهـو رجل
مـعــروف وكـبــيـر اخــوته  فـمــا كـان من
شـمـهـودة حيـنـمـا سمـعت صـراخ نـساء
اجلـيـران وعـلـمت بـاخلـبـر حـتى سـفرت
عن اكــمـــامــهــا( الــكم هـــو الــســاعــد من
الذراع ) وتـأزرت بعبـاءتها وهي طـريقة
تـسـتـخــدمـهـا نـسـاء االريــاف لـديـنـا في
االحـزان واألفــراح فـالــعـبــاءة تـرتــديـهـا
الــنـســوة لــلـحــشــمـة وال تــنــزعـهــا ابـدا
وتـتــازر بـهـا عــنـد الــعـمل كي ال تــعـرقل
حـركـتـهـا فـتـربـطـهـا بـقـطـعـة قـمـاش من
اخلـصــر كـي ال تـســقـط لألرض عــنــدمـا
تكون حركـتها مسـتمرة  نعود لـقصتنا
تــازرت شـمـهـودة كـمــا اسـلـفـنـا ودخـلت
مـنـزل اجلـيران والـذين كـانت تـعـتـبرهم
ثابة االهل من طـيبة قلبـها واستمرت
ـدة ٤٠ من الــصـبــاح إلى وقت الــنـوم و
عزين يومـا تخـدم اجليـران وتسـتقبـل ا
من النـساء بـالصـراخ واللـطم والـبكاء 
حـتـى كـانت تـتـسـاقط عـيـنـاهـا من شـدة
الــبـكــاء فـهي لــطـيــبـة قــلـبــهـا ال تــعـرف
الـتمـثيل كـان بـإمكـانهـا تغـطيـة وجهـها
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كـمـا يعـلم اجلمـيع بـأن اإلعالم ال تضـاهيه
قـوة في التـدخالت السيـاسية ألي بـلد كان
فـــكم مـن نــظـــام ســـيــاسـي ســقـط بــســـبب
اإلعـالم فـــمـــقــــيـــاس مـــدى قــــوة الـــدولـــة
وهــيـمـنــتـهــا بـالـســيـطــرة عـلى إعالمه من
خالل القنوات والصحف و وسائل اإلعالم
األخــرى وبــعــد الــعـام 2003 عــنــد دخــول
الــغــزو األمــريـكـي لـلــعــراق احــيـلت وزارة
اإلعـالم ومــوظـــفــيـــهــا و عـــمت الـــفــوضى
اإلعـالمـــيـــة وأصــــبح اإلعـالم مـــســــيـــســـا
ومـــتــــحـــزبـــا من قـــبـل األحـــزاب والـــكـــتل
الـسياسية وأصبح موجه لفئات وقوميات
وطـــوائـف  قـــسم االحـــتالل الـــعـــراق الى

فـئات وطوائف مـتعددة وهـذا ما أثر على
الـشارع الـعراقي من حـيث اآلراء واألفكار
و وجـهـات الـنظـر وبـسبـب النـظـام الهش
ومــعـركـة االحـزاب في امــتالك الـسـلـطـة 
ـسـمومـة للـمواطن يـبث اإلعالم رسـائله ا
الـعراقي  أن سـيطـرة وقوة الـدولة تـظهر
وتتضح من إعالمه واختيار الشخصيات
فـي وســـــــائـل اإلعالم وأن كـل مـــــــا يـــــــتم
تـصديـره اليوم في وسـائل اإلعالم ما هو
اال لـعـبة تـتـأرجح بهـا األيـادي اخلارجـية
الـسـوداء الـتي تعـلم بـأن الـعراق هـو بـلد
ــعــلــومــات خــصـب يــســتــقـــبل جــمــيـع ا
ـسـاهـمة ويـسـاعـد في كل هـذا الـقنـوات ا

فـي خـراب الــفـرد واجملــتــمع الــعـراقي لن
ـسـتـقبل الـقـادم اال جـيال هـشا يـكـون في ا
ضـعيفا ال يـشاهد اال الشـخصيات الـتافهة
الـــتي حتـــاول جــاهـــدة الـــعــبث بـــالـــعــقل
الـــــعــــراقي وكـل هــــذا يـــــعــــكـس صــــورته
اخلـارجـية لـدول العـالم  لن أضع احلـلول
واوجه كـالمي لرقـابـة الهـيـئة واالتـصاالت
ـشـكلـة في بـناء او غـيـرها  تـنـتـهي هذه ا
دولـة قوية ال تـتخبط وال تـتماشى من دول
خــارجــيـــة او من ايــادي حــزبــيــة وقــتــهــا
ـشـكــلـة ولــلـحـديث ســنـقــضي عـلى هــذه ا

بقية.
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اليـعــجـبــني الـتـغــيـيـر..ســاعـطـيك الــفـرشـاة
لــتـــرســمي.. انــاالاجــيـــد الــرسم.. انــارســام
وساعلمك الرسم .. الاحب ان اتقن الرسم..
نظار االمل .. اناالانظر سـتنظرين للحيـاة 
ــطـر ســنـخـرج الـى االفـاق الـكــاذبـة.. بــعـد ا

انرى قوس قزح .. انا الارى الوان ..
بــابـتــسـامــة خـفــيـفــة البـأس ســوف ارسـمك
بــالـلــوحــة حـيــاتي وتــكـتــبي بــيـديك بــدايـة
قـصـتـنـا.. انـا ال اجـيـد الـكتـابـة واليـروق لي
دخـــول حـــيــاتك.. انـــصــدم وايـــقن ان احلب
الـذي ولد فقط بـداخلـة ..نهار حـزناً وغـضباً
وصـرخ بوجهها ..  انا الارغب بدخول حياة
انـسانـة رماديـة باهـتتـاً االلوان والحـياة في

قلبها سوى ظالم وجليد ..
ورحل 

رحـل وشـتـاعـت الـدمـوع مــقـلــتـيـهــا الـتي لم
تبصر النور منذو والدتها
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وقـبل اخلروج بالـلحظـات خطفت فـتاة شدة
سير حتى استوقفه انـتباهه ولكنه واصل ا
قـلبه ورجع الى احملطة ليـحاول رؤيتها مره
اخـرى لـكـنــهـا اخـتـفـت عـاد ادراجـة ومـضى
..ذهب الى احــد لـــكن قــلـــبه لم يــعـــد هــادئـــاً
الـفنادق ومضي اكـثر من يوم وضل طيف
الـفـتاة يـزوره بـكل حلـظـة ولم يـفارقه ..وفي
ـنـاظر ـشـمـسة ذهب لـيـتـمتع  احـد االيام ا
ــــشي وبـــ ــــنـــتــــزه وهـــو  اخلالبـه في ا
ـكان غـزت على ـنـتشـرة في ذلك ا مـساطب ا
سـمعه صوت ضحكة اسـرته ولفتت انتباهه
فـاذا هي نــفس الـفـتــاة وهـنـا لـم يـتـررد ولم
يضـيع الفـرصة عـليه لـلتعـرف علـيهـا ..تقدم
الــيـهـا مـســرعـة والـقى الــتـحـيــة اسـتـغـربت
كـثيـراً وخبـرها انه راحل ويـتمـنى ان ترحل

معه فاجابت انا الاحب الرحيل ..
ــا ســوف تــشــاهــدين امــاكن جــديــدة..انـا و
ا ستغيرين حياتي.. الارغب بتغير اماكن..

الـزمن مـراوغ اليـنـتـظـر احـد..نـفـذ صـبـر الذي
امـتد لـعـوام في حلـظـة واخـذ يجـهـز حـقـيـبته
ومعدات الرسم ليرحل الى حلمه مسرعا دارك
حـــجم ضــيـــاع احلــلم الــذي عـــاش في داخــله
وبخـطواة مسرعا قـصد محطة الـقطار وحجز
لــرحـلــة الى مــديـنــة االحالم وسـتــقل الـقــطـار
وسـار به وصــوت صــفــاره تــبـعـث في نــفـسه
االمل لـتـحقـيق احالمـه وب مـحـطـة ومـحـطة
وكـلمـا يـقف الـقـطـار يردد بـداخـله لـلـمـاره انا
ـر سـوف احـقق حـلـمي التــنـتـظـرون الـعـمـر 
الــكل يــجب ان يــحــقق حـلــمه هــذا حــقــنـا في
احلـــيــــاة ويـــجـب ان النـــفــــرط به اســـمــــعـــوا
نصـيحـتي واستمـر بتمـتمه حتى تـوقف قطار
في مــديــنــة رومــا بــعــيـون تــتــطــلع من خــلف
الــنــافــذه وصـرخ بــصــوت عــالي لــقــد جـاءتك
ياحـبيبـتي حمل حقيـبته وبلهـفة وضع قدميه
ـ وشـمـال ـســافـرين يـتـلــفت  عـلى مـدرج ا

ر اخلروج ... حتى يدرك 

ــديــنــة بـخــيــاله الــواسع كــان يــحــلم بــتــلك ا
وتــفـاصــيل مـســاحـاتــهـا اخلــضـراء بــالـلـوان
صـارخة وكـلـمـا مـرت به سنـوات كـان يـضيف
لـلوحه مشـهد اخـر وستمـر حتى اصـبح شابا
ذو الـسابـعة والـعـشرون ربـيـعاً وكـان يـجتـهد
بــعـمــله حـتـى يـدخــر الـنــقـود لــيــحـقق حــلـمه

للذهاب الى مدينة احالمه(روما)..
بـقى احلـلم يـراوده بـكل وقت كـلـمـا وقف امام
ـــراة يـــتـــحـــدى نـــفـــسـه في يـــوم من االيـــام ا

سيحقق حلمه ..
ـراة شـاهـد تـلك وذات يـوم وهـو واقف امـام ا
التـجـاعيـد محـيطـة حول عـيـنيه واخـذ الشـعر
االبـيض طـريقـة الى االقـتـحـام شـبـابه تـفاجئ
ــواجــهــة ــراة  وكــأنـه الول مــرة يــقف امــام ا
نــفــسه وفي تــلك الــلــحـظــة لم تــكن مــواجــهـة
الـنفس فـقط ولـكن مواجـهة الـعـمر الـذي هرب
غـفـلـة عــنه..لـقــد مـضى الـعــمـر دون ان احـقق
حـلــمي لم اكن اســتـوعب ان ايــام تـسـرق وان
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في اآلونـة األخـيرة بـات موضـوع "االكتـئـاب"  ينـتشـر بـشكل كـبيـر ويجب
عـليـنا أن ال نهـمل هكـذا موضوع او دعـونا نقـول يجب أن ال نـهمل مرض
بـالغ االهمية مـثل "االكتئاب"  ,حـيث من واجبنا كـطبقة واعيـة ومثقفة ان
ـزحة  وكذلك في حيـاتنا اليـومية نشـاهد العديد من نـتناوله ألنه ليس 
االشـخاص من يـبتـسمـون حتى من دون اي سـبب وبكل بـساطـة نسـتهزء
بـهوالء االشخاص ونـقول كم إنهم" تافـهون" أو على ماذا يـضحكون  إنه
ا من شـاهـدناه يـضـحك واستـهـزءنا به لـشئ خـاطئ ان نفـعل هـكذا فـلـر
يـعـاني من مـرض "االكـتـئاب" حـيث أنه هـكـذا حـاالت او بـاالخص مرض"
االكـتئاب" ينـتشر بـكثرة بالـعديد من الدول وبـاالخص تلك التي عانت من

حروب بشكل او بآخر 
فيجب ان ال نتعامل مع االمر على أنه مسالم به......!! 

ـقـالة يـجب ان نـقـول لـكل شـخص عـانى من االكـتـئاب او انه في نـهـايـة ا
ـرض لـيس مـعــيـبـا ويـجب ان نـكـون يـشــعـر بـأنه يـعـاني مــنه بـأن هـذا ا

واعي اجتاهه فقط ال غير 
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إنت وينك .. گلي وين?
 عمري عمرك ما يـِـضـَوَّن 

 ياگـمـر ليـلي ســـــجـيـن
البـِعـِـد دولبـنـه كافـي 

 اشبعنه يحبيب سح
احلزن .. محزونه روحي - 

(مو حزن لكن حزين)-
غربه بيك اونبقه غربه

 غربتي ابروحي حن
وانت رايح .. گلي وين?

يا وطن .. گلي وين?

}}}
(مو حـزن لكن حزين)-الـعجـز يعـود الى شاعر

العراق مظفر النواب
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غربه بيك اونبقه غربه 
شوگ حسره اوهم حن

اشگد عزيز اوانت كلشي 
انت قبله وانت دين

هم اجيتك .. ما لگيتك
 گلبي عندك ظل ره

عيني ليك اودوم تربي 
 ابإذني صوتك چن رن

روحي چنهه اطوير طاير
 ايحومي تايه مـِنْ سـِـن

ادموعي وآنه اشگد بچينه 
 ابگلبي حـُبك چن ون

ه ينزف  هذا عمري كلــَّ
 لكن انت اشگد ضن

ليل طوَّل صبحه ضايع 
 وآنه اعدَّن بالسن

روحي طاحت ضيعتهه 
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تـواصل قـاعــة بـرونـز لـغـايــة الـعـشـرين من
الـشهر اجلـاري تضـييفـها مـعرض (تواصل
عـبر الـصور) الذي يـضم اكثر من  70 عمال
لـعــشـرة من فــنـاني اقـيــلم كـردســتـان الـذي
افـتـتــحه وكـيل وزارة الـثــقـافـة والــسـيـاحـة
ـاضي وسط حضـور عدد واآلثـار االثنـ ا
من الـفـنـانـ و مـتـذوقي الـفن الـتـشـكيـلي .
وابـدى الـوكيل اعـجـابه (بتـجـارب الفـنـان

اخملـتـلـفـة وبـالـثــيـمـة والـتـنـوع بـاألفـكـار) 
مـؤكـدا (أهـمـيـة اسـتـضـافـة هـكـذا مـعـارض
تــشــكـيــلــيــة مـن خالل خــطــة الــوزارة ومـد
راكز الفنية والقاعات جـسور التعاون مع ا
وتـنسـيق نـشاطـات مـشتـركة الـغـرض منـها
ايـصــال نــتـاجــات الــثـقــافــة والـفــنــون بـ
الـفنانـ من الشمـال الى اجلنوب وتـسليط
الـضــوء عــلى جتـاربــهم الــفـنــيــة والـتالقح
ـا يثـري اداء الـفنـان واإلفادة من الـفكـري 

جتارب الفنان االخرين). 
ـعـرض قـالت مـديـرة كـالـيـري وقـاعـة وعن ا
بـرونـز عــلـيـاء عــبـدالـصــاحب أن (مـعـرض
تـــواصل عـــبـــر الـــصـــور  لـــفــنـــانـي اقــلـــيم
كـردسـتـان عــلى قـاعـة بـرونــز هـو الـتـعـاون
الـثـاني بـ القـاعـة وفـنـانـ السـلـيـمـانـية,
ـصــغــرات الـســنـوي حـيـث اقـيم مــعــرض ا
لـقـاعة بـرونـز  في الـسـلـيمـانـيـة في الـشـهر
الـسادس  فـادى هـذا التـبـادل الثـقـافي ب
فــنـــانــ بــغــداد والــســلـــيــمــانــيــة الى مــد

w½UF¹ …d¼“ uÐ√

U½Ë—u   UHŽUC

d³Ž ÊuK «u²¹ ÊU²Ýœd  rOK ≈ u½UM

œ«bGÐ w  —uB «

wMÞu « n×²*« —Ëeð WO d² « UJOð

Y¹b(« sHK

وهـذا الــتـواصـل بـيــنــهم واذابه الــفــواصل
الـتـنـوع بـاالسـالـيب والـرؤى الـفـنـيـة شـجع
كـثـيـر من الـفنـانـ بـبـغـداد والـسـلـيـمـانـية
بـعروض متبـادله ومشتـركة بيـنهم  وهناك
كن ان تـقام مـشاريع جـديـدة ان شاء الـله 
ـتاز ـقـبلـة . وكان احلـضور  في االشـهر ا
ـــا يـــشـــجـع فـــنـــانــ واالصـــداء جـــيـــدة 
كــردســتــان عــلى اقـــامــة مــعــارض جــديــدة

وبرؤى مختلفة).
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ي عـبــد اجلـلــيل مـطــشـر(هي واكـد االكــاد
ـهــمـة وذلك بـاقـامـة جتـربـة من الــتـجـارب ا
مـعـرض فـني مـشـتـرك جملـمـوعـة من فـنـاني
وهي جزء من حـراك قاعة كـردستان الـعراق
عرض عبارة عن مجموعة وا برونز للفنون
جتـارب تــشــكـيــلــيــة تـنــاولت مــوضــوعـات
مـخــتـلــفـة امــتـازت بــاداء احــتـرافي تــبـاين
واالفـكار مـاب الـرسم والكـرافيك والـكوالج
ـعانـاة واالسى وبقـايا تـناولت مـوضـوعة ا
نــســـاء ولـم يــكـن هـــنــاك فـــرق واضـح بــ
مـستويات االداء بـحيث كان الفـنان الكردي
ـدرسة مـشـتغال فـاعال لم يـخرج من دائـرة ا
الــعــراقـــيــة في االداء واقــتـــربت في بــعض
مـناطـقـها من تـقـنيـات اداء الـفنـان الـعراقي

بشكل عام).
ـدير الـعـام لـثقـافـة وفـنون حـلـبـجة  وقـال ا
مـحـمـد فـتاح لـ(الـزمـان) ان (ارتـات كـالـيري
بـرونـز في بـغـداد اسـتـضـافـة مـجـموعـة من
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ــصـري عــبـدالـرحــمن أبـو مـا يــزال الـفــنـان ا
زهرة يـعاني من مضـاعفات فـايروس كورونا
ـــشــفى.وصــرَّح جنــله ويــتــلـــقى عالجه في ا
أحــمـد  أن والــده مــا يـزال في مــسـتــشـفى
ــنــاسب كـمــا نـقل الـعــزل لــتـلــقي الـعالج ا
ـركــزة إثـر مــضـاعــفـات لـوحــدة الـعــنـايــة ا
كـورونـا فـقـد عـانى من ارتـفـاع فـي درجات
احلــرارة وســعـال وصــعــوبـة في الــتــنـفس.
وخالل تــصـريح كــشف أحــمـد أبــو زهـرة عن
طـمئنة وقـال(والدي متواجد حالة والـده غير ا
ـــركــزة حتـت الــعالج حــالـــيــا في الـــعــنـــايــة ا
ومـازالت احلالـة الـصحـية غـير مـستـقرة وبـها
ـشاكل ويـحصل عـلى جـرعات مـكثـفة بـعض ا
مـن العالج جتـعـله دائـما نـائـمـا). وأضاف: (ال
أســتـطـيع الــتـواصل مـعـه بـسـبب نــومه بـشـكل
مــســتــمــر وجــاء تــشــخــيـص الــفــريق الــطــبي
ـشرف عـلى عالجه غـيـر مطـمـئن اللـيـلة)وفـقا ا
ــوقع الـبــوابـة. من جــهـة أخــرى نـشــر أحـمـد
رســـالــة مـــؤثـــرة لـــوالــده عـــبـــر حـــســابـه عــلى
(فـيسـبـوك) مُـرفقـة بـصـورة جتـمعـهـمـا وكتب:
(يـارب تــرجع تـاني ونــقـضي أوقــات حـلـوة مع
ـا ربــنـا يـشـفـيك).وكـان بـعض زي مـا كـنـا دا
آخـر ظـهـور لـ (أبـوزهـرة) كـان كـضـيف شـرف

في مسلسل (موضوع عائلي).

دبـلوم فـنون من مـوالـيد بـغـداد عام  1977 
تـشكيـلية وبـكلوريـوس فنون تـشكيـلية فرع
ماجـسـتـيـر فـنون تـشـكـيـلـية الـرسم بـغـداد 
دكـتـوراه فـلـسـفة في جـامـعة الـسـلـيـمـانـية 
الـفنون التـشكيلـية من جامعـة السليـمانية
االول عـلى افـام مــعـارض شــخـصــيـة عــدة 
والـثـاني عـلى قـاعـة مـعـهـد الـفـنـون بـغـداد 
تـحف الوطني الـسليـمانيـة والثالث قـاعة ا
عـلى قاعـة متـحف السـليـمانـية وله الـعديد

شاركات احمللية والدولية. من ا
wÐU³ý ◊UA½

ـعرض الـتشكـيليـة جيمن كـما شاركت في ا
اسـمـاعــيل وهي من مـوالـيــد الـسـلـيــمـانـيـة
شـغلت بـكـلـوريـوس فنـون جـمـيـلـة بـغـداد 
عـدة مـنـاصب مـنــهـا مـديـرة مـركـز الـنـشـاط
نـظمة حمـاية الطفـولة كردستان الـشبابي 
واسـتـاذة في مــعـهـد الـفـنــون اجلـمـيـلـة في
الـسليمانية لها  13مـعرضا شخصيا داخل
وخـارج الــعـراق لـديــهـا اكــثـر من خــمـسـ
مـــشــاركــة في فـــرنــســا هــولـــنــدا كــوريــا

نيويورك اليابان لندن ايطاليا.
عـرض صالح الـنجار ـشاركـ في ا ومن ا
مـوالـيـد خـانـقـ عـضـو جـمـعـيـة الـفـنـانـ
الـتشكيـلي العـراقي ورابطـة التشكـيلي
لـديـه تـسع مــعـارض شــخـصــيـة االردنـيــ
حـصل على العديد من اجلـوائز والشهادات

التقديرية.
اما التشكيلية سازان علي ابراهيم فهي من

فـناني كـردستان لـعرض اعـمالـهم في بغداد
بــحــدود  72 عــمال فــنــيــا وهي مــبــادرة مع
حـلول العام اجلديد وومـضة لقاء في فضاء
ـشـاهـد الـفـنـيـة تالقح االفـكـار اخملـتــلـفـة وا
واقـامـة مشـاريع وطـنـيـة في مجـال الـفـنون.
شـكرا لـكل الـداعمـ للـمـعرض مـنـهم نقـابة
فـناني كردستان السليمـانية وشكر جلمعية
الـتـشــكـيـلــيـ الـعــراقـيـ ووزارة الــثـقـافـة
ونـقـابـة الـفـنـانـ وكـلـيـة الـفـنـون اجلـمـيـلة

وباليت ودار االزياء العراقية).
دبلوم معهد من مواليد السليمانية  وفـتاح 
الـفــنـون اجلــمـيــلــة وبـكــلـوريــوس جـامــعـة
لـديـه تـسـعـة عــشـر مـعـرضـا الـسـلـيــمـانـيـة 
ـشـاركـات احملـلـية شـخـصـيـا والعـديـد من ا
عـضــو جـمــعـيــة الـتــشـكــيـلــيـ والــدولـيــة 
عضو نقابة الفنان السليمانية الـعراقي 
وجــمــعـيــة كـهــرمــانـة والــفـنــون اجلــمـيــلـة
يـشــغل حـالــيـا الـكــرديـة ورســام كـاركــتـيــر 
مـنــصب مــديـر عــام الــثـقــافـة والــفــنـون في
ـــعــرض ــشـــاركـــ في ا حـــلـــبـــجــة. ومـن ا
الـتشكـيلي نبـز عبد الـطيف محـمد الذي قال
لـ(الـزمـان)(يـهـدف هـذا الـعـرض الـتـشـكـيـلي
الى مـد جــسـور الـتــواصل الى بـغـداد الجل
ــشــاركــة والــرغــبــة في نــشــر احلــضــور وا
احملــبـة والــسالم ومن اجل تــاســيس حـوار
حـضــاري من خالل لـغــة الـفن وتـعــزيـز قـيم
الـتـســامح وقـبـول ثـقــافـة االخـر عـلى اسس
ومـبادىء انسانية محضة). والتشكيلي نبز

بـكلـوريوس فـنون مـواليـد في السـليـمانـية 
جـميلـة بغـدادشغـلت منصب رئـيسـة القسم
الــتــشـــكــيــلي مـــعــهــد الــفــنـــون اجلــمــيــلــة
الـسـلـيـمـانـيـة ورئـيس احتـاد الـتـشـكـيـلـي
فـنــاني كــردسـتــان شـاركـت في الـعــديـد من
عارض التشكيلية داخل وخارج العراق. ا
وولــد الــتــشــكــيــلـي نــيــاز عــثــمــان حــسـ
الـسلـيـمانـيـة خريـج كلـيـة الفـنـون اجلمـيـلة
جـامعة الـسليـمانية ومـاجستـير في طرائق
حـالـيا مـدرس قسم تـدريس التـربـية الـفنـية
لـديه مــعـرضـ الـتـشــكـيل الــسـلــيـمــانـيــة 
عضـو نقـابة فـنـاني كردسـتان شـخصـيـ 
وجــمــعــيــة الــفــنـون اجلــمــيــلــة كــردســتـان

وجمعية القلم بالسليمانية.
ــعــرض الـتــشــكــيـلي ــشـاركــ في ا ومن ا
شارك في سـامان ابو بكـر  مواليـد كركوك 
بـنــيــالي بــكـ الــســابع في الــصــ ولـديه
انيا ا مـعارض فنيـة داخل وخارج العـراق 
نـال العـديد من هـولنـدا  تونـس وصبـريا
عضو نقابة داليات والدروع  الـشهادات وا
ــبــدعـ الــعـرب فـنــاني الــعـراق ورابــطـة ا

وفناني كردستان.
امـا الـتـشــكـيـلي روكـار كــمـال  فـهـو خـريج
فـنون الـسـلـيـمانـيـة ومـاجـستـيـر سـيـراميك
شـارك في عـضــو نـقـابــة فـنــاني كـردســتـان
عـارض داخل وخـارج الـعراق الـعـديـد من ا
له ثالث مـعارض شـخصيـة ورئيس نـقابة

الفنان كردستان.
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الـــــروائـي الـــــعـــــراقـي احـــــتـــــفى
ـــــاضي بــــتـــــوقــــيع اخلــــمـــــيس ا
ومــــنــــاقـــشــــة روايــــته (حــــصـــار
الــعـنـكـبــوت) بـتـنـظـيـم من مـكـتـبـة

سطور في اربيل.
d¼UÞ b Uš

ـــصـــمـم في (الـــزمــــان) تـــلـــقى ا
تـــعـــازي زمـالئه لـــوفــــاة شـــقـــيق
زوجـــته الـــســـيــد عـــرفـــان جــواد
ـــاضي الـــســــعـــدي االربـــعــــاء ا
سـائــلـ الــله تــعـالـى ان يـســكـنه

فسيح جناته.
dCš —UIH «Ë–

ـمـثل الـعــراقي ضـيـفه الـبـيت الـثـقـافي الـبـابـلي الـثالثـاء ا
ـاضي لـلـحـديث عن (مـصـداقـيـة األداء الـتـمـثيـلـي واثره ا

على مصداقية التلقي).
wLO b « l³Ý fOLš

تابعة دير العام السابق لدائرة الدراسات والتخطيط وا ا
في وزارة الـتعـليـم العـالي والبـحث العـلمي الـعراقـية نـعته

سائل الرحمة لروحه الطاهرة. ية  االوساط االكاد
`Ký s¹b «eŽ

مؤسس ورئـيس مهرجان القدس السينمائي الدولي اعلن
ــشـاركــ في كــتـاب (درامــا حـا عــلي والــقـضــيـة ان ا
هرجان هم  15 فـنانا وناقدا الفـلسطينيـة) الصادر عن ا

من  6 جنسيات.
 wM (« Íd³F « s Š bL×

ـعري لـلطـباعـة كتاب البـاحث العـراقي صدر له عن دار ا
ـواقيت في التاريـخ والتراث) يقع في  455 صـفحة من (ا

القطع الكبير.
 f¹dN « n¹U½

الشـاعر االردني شارك مع كوكبة من رواد األدب والنقد
من مشـرق الوطن الـعربـي ومغـربه في اللـقاء االفـتراضي
الــذي اقـــامه ديـــوان الــهـــريس الــثـــقــافـي وتــنـــوعت فــيه
مـضـامـ قـصـائـد بـ الـغـزلـيـة والـوجـدانـيـة والـقـومـيـة

العروبية.
W dŽ q √

ـمثـلة الـسوريـة نشـرت في حسـابهـا بـ(فيـسبـوك) فيـديو ا
شـخـصـيـتـهـا في مـسـلـسـل (حارة الـقـبـة) خملـرجـتـه رشا

شربتجي حيث جتسد شخصية (إخالص).
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اعـيش لـكـنـني كـنت في جـمـهـورية
الدومـينكـان). من جهة اخـرى نشر
ـواقع االلكـترونـية صور في احد ا
 6 كـانون الـثـاني اجلاري لـكـابيـلو
وهي تـنزه كـلبـهـا في ميـامي وكان
بـرفـقـتـهـا حـبـيـبـهـا الـسـابق شـون
مـنديـز وهي اول مرة يـشاهـد فيـها
الثنائي مع بعضهما منذ اعالنهما
عن االبـــتــعــاد عن بــعــضــهــمــا
لــفــتــرة في تــشــرين
الـــــــــثــــــــــاني

.2021
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بعـد ان اختارت نور التـميمي في تشرين
ـاضي االقامـة مع والدهـا خليل الـثاني ا
ـمــثـلـة الــكـويـتــيـة الـهـام الــتـمـيــمي زوج ا
الفـضالة الـسابق. نور الـبالغـة من العمر
 12 عــامـاً اخـتــارت االقـامـة مع والــدتـهـا
بـعــد نـحـو شـهـرين من اعـالنـهـا اخـتـيـار
االقـامــة مع والـدهـا. وشـكــرت الـفـضـالـة
عــبـر وسـائل الـتـواصـل االجـتـمـاعي الـله
عــلى اســتــعـادة حــضــانــة ابـنــتــهــا الـتي
ـــنع اخـــتــــارت ان تـــعـــيش مـع والـــدهـــا 
والـــدتــهـــا لـــهــا مـن اســتـــخـــدام وســائل
الــــتــــواصل االجــــتــــمــــاعي عــــلـى غـــرار
شقـيقـتـها االكـبر فـجر. وكـانت الـفضـالة
انــفــصــلت عن زوجــهــا االعالمي خــلــيل
اضي بعد زواج دام 18 التميمي العام ا
سنـة وتزوجت من الكويتي شهاب جوهر
بـعـد مـوافــقـة بـنـاتـهــا عـلى زواجـهـا مـنه.
وقـالت الـفــضـالـة تـعـبـيــراً عن سـعـادتـهـا
بـاسـتـعــادة حـضـانـة ابـنــتـهـا: (الـلـهم لك
احلـمد عـلى كرمك وجودك أن رددت إليّ
حــضــانــة ابــنـتـي الـنــور الــيــوم فــرحـتي
وسـعادتـي ما تـنـوصف أن بـنتي وروحي
النـور اخـتارت تـعيش مـعـاي ومع أختـها

الفجر).

الى ذلك كـــشـــفت عــارضـــة األزيــاء
جــورجـيــنــا رودريـغــز عن احلــيـاة
أساوية الـتي كانت تعـيشها قبل ا
ان تتـعرف عـلى حبـيبـها العب كرة
ية كريسـتيانو رونالدو القدم العـا
وذلك في الــفــيـلم الــوثــائــقي الـذي
روت فيه تـفاصـيل حيـاتهـا قبل ان

تصبح جنمة شهيرة.
وقـالت في حديـثـها: (كـان وصولي
إلى مـدريـد مروعًـا كـنت أنـظر إلى
الكثيـر من الشقق الـرخيصة التي
كانت تكـلفتـها حوالي  250 جنيًها
إستـرلينيًـا في الشهـر وانتهى بي
األمــر في شـــقــة كــانـت عــبــارة عن
غـرفـة تخـزين كـان اجلـو باردًا في
الـــشـــتــــاء وكـــان اجلــــو حـــارًا في

الصيف).
وأضـــافت: (تـــغــيـــرت حــيـــاتي في
اليوم الـذي قابلت فـيه كريسـتيانو
رونالدو قـبل أن أبيع حقـائب اليد
في ســيــرانــو مــضــيــفــة (اآلن أنــا

أجمعها).
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ـطربـة اللـبنـانـية إلـيسـا إلحيـاء حفل تـستـعد ا
غــنــائي  في الــقــاهــرة في  21 كــانــون الـثــاني
اجلــاري.ونــشــرت إلــيــســا بــوســتــر تــرويــجي
ـوقع (تويـتر) يـكشف للـحـفل عبـر حسـابهـا 
مـوعـد احلـفل وعــلـقت: (حلـبـايـبي في مـصـر).
ارية إليسا التي أحـيت حفال غنائيـا بجزيرة ا
شـاركـة الفـنـان اإلماراتي حـس بأبـو ظـبي 
اجلـسـمي والـفـنـانـة اليـمـنـيـة بـلـقـيس فـتحي
أعــلـنـت مـنــذ أيـام عن جــولـة غــنـائــيـة لــهـا في
قبل ونشـرت بوستر أمريكا فـي شهر شبـاط ا
احلــفالت عــلى حــسـابــهــا عــلى (انـســتــغـرام)
وحتـيي إلـيـسـا احلـفل األول لـهـا في هـيـوس
في الرابع مـن شبـاط واحلفل الـثـاني في سان
دييغـو في اخلامس من شبـاط واحلفل الثالث
في ديـتـرويت في  11 شـبــاط واحلـفل األخــيـر

قبل. في  12 شباط ا
ـمـثـلـة الـلـبـنـانـيـة دانـيـيال رحـمـة كـمـا ودعت ا
شـقـيـقـهـا الـذي يـعـيش خـارج لـبـنـان بـصـورة
نــشـرتـهـا فـي صـفـحـتــهـا اخلـاصــة عـلى مـوقع

الـتواصل اإلجـتـماعـي. وظهـرت وهي حتـتضن
شقيقهـا بلقطة عـفوية خطفت أنـظار الكثيرين
كاتبة له كلمات محـبة تزامناً مع سفره مجدداً.
والقت الـصـورة الـتـي نـشـرتـهـا رحـمـة إعـجـاب
. وكـانت رحمـة نـشرت ـتابـعـ عـدد كبـيـر من ا
مؤخـراً صـوراً لهـا من دبي في االمـارات حيث
قـررت أن تــقـضي عـطــلـة االعـيـاد مع شــقـيـقـهـا
الذي مضى وقت طويل من دون رؤيته. وعلقت
عـلى الـصور بـرسـالـة الى مـتابـعـيـها قـائـلـة ما
مـعنـاه: (تـسـليط الـضـوء عـلى العـام اجلـديد -
اقــضــيه مع أخي الــصــغــيــر الــذي لم أره مــنـذ
سـنــوات. أتـمـنـى لـكم كل احلب والــصـحـة. إذا
كـنـتم بـعـيـدين عن أحـبـائـكم أتـمنـى أن تروهم
ـكن وإذا كـانـوا مـرضى آمل في أقـرب وقت 
ـكن. قدروا كل أن يتـحـسنـوا في أسـرع وقت 
حلظة في احلياة نحن لسنا هنا لفترة طويلة.
عـيــشـوا حـيـاتـكم بـالـطــريـقـة الـتي تـريـدونـهـا
اعــمــلـــوا حــســـاب لــنــعـــمــكم واســـتــمــروا في
االبتسام. احلـياة قصيـرة. استفيـدوا منها قدر

باركة). االمكان. اشعر باحلب وا

انـــتم األكــثـــر حــضــورا فـي األمــاكن الـــتــرفــيـــهــيــة و
النشاطات االجتماعية.رقم احلظ 9.

qL(«

أفـضل الفـرص تتـاح لكم في مـجال السـفر اوالـتقد
لدراسة عليا.
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 لـديــكم الـفــرصـة لالرتــبـاط عـاطــفـيــا .صـحــيـا بـدأ
تاعب الصحية . تدريجيا جتتازون ا

—u¦ «

 مـتابـعة قضـية قانـونية واحلـصول على قـرار ايجابي
.يوم السعد االربعاء.

»dIF «

انتم بحاجـة للكثير من التدبـير في كيفية احلفاظ على
ال . ا

¡«“u'«

هناك جـو ايجابي يحيط بكم خالل األيام القادمة.رقم
احلظ.3

”uI «

قد يحصل الـكثير مـنكم على ترقـية وظيفـية او فرصة
عمل.

ÊUÞd «

فـرصـة لـتـحـقـيق مـطـالــبـيـكم في اكـثـر من جـانب.يـوم
السعد الثالثاء.

Íb'«

مـنـكـم من يـلـتـقي رئـيس الـعـمل ألجل احلـصـول عـلى
الدعم .رقم احلظ .8

bÝô«

تـزداد مـصـروفـاتـكم بشـكل مـكـثف والـكـثـيـر يـجد انه
بحاجة للدعم .

Ë«b «

إنـكم بـحـاجـة لـلـراحـة خالل األيـام الـقـادمـة والـبـعض
يخضع لفحوص طبية .

¡«—cF «

مـنـكم من يـرافق احـد أفـراد عـائـلـته لـرعـايـته صـحـيـا
.رقم احلظ 5 .
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حتتوي هذه الشبكة
مــربــعـات عــلى  9 
كـــبــيــرة كل مــربع
مـنـهـا مـقـسم الى
 9خـــــــــــانــــــــــات
صــغــيــرة هـدف
هذه اللـعبة ملء
اخلـــــــــــانـــــــــــات
باالرقام الالزمة
 9 مـن  1الـى 
شـــــــرط عـــــــدم
تـــكــــرار الـــرقم
اكــثـــر من مــرة
واحــــدة في كل
مربع كبير وفي
كـل خـط افـــــــقي

وعمودي.
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ـوســيـقـي يـا وزارة الــثـقــافـة تــمـنح جـائــزة الـتــألــيف ا
سابقة .. قطوعة موسيقية وفق شروط ا

وسيقى حلن وسـيقى  لكن أن تمنح جائـزة التأليف  ا
أنشودة وطـنية هـنا اللـعبة الـتي قامت بهـا وزارة ثقافة

هذا الزمن بقيادة الوزير.
ال أعـرف من هم أعـضاء جلـنـة مـنح اجلـائـزة في حقل
وسيـقي أكيد أعـضاء اللـجنة لـيست لهم أي التألـيف ا

وسيقى ال من بعيد وال من قريب.. عالقة بالشأن ا
 وال أسـتــغـرب ذلك فـي ظل تـخـبـط الـوزارة وأال كـيف

تمنح اجلائزة لنشيد وطني ..?
ــوسـيـقي مـنـحت لــلـمـوسـيـقـار عالء جـائـزة الـتـألـيف ا

مجيد عن تلح نشيد(سالم على هضبات العراق).
هـذا نـشـيـد وطنـي يا جـمـاعـة اخلـير ولـيـست مـقـطـوعة

موسيقية يا وزارة ثقافة هذا الزمن !
 ذرة من الـضمـير والـوطـنيـة يا وزارة جـائـزة التـأليف
ن يـستـحـقهـا وأال كيـف   منـحتـها ـوسيـقي تـمنح  ا

جمليد عن حلن لنشيد وليست مقطوعة موسيقية..! ?
وسـيقي يـستـحقـها ال أبالـغ أذا قلت جـائزة الـتألـيف ا
وسيـقار الكبير علي خصاف تألق ا بدع ا وبجدارة ا
ــوســيــقــار مــحــمــد أمــ عـزت وال ــتــألق ا ــبــدع ا وا
يستحقها عالء مجيد بتاتاً وهذا ظلم وأجحاف وخيانة

سؤولية  .. لألمانة وا
ختاماً ..

مقطع من نشيد 
هنا العراق ..

شعر وليد الشطري ..
وسيقار علي خصاف .. أحلان وتوزيع ا

غناء لطفي بوشناق :
هنا ..هنا العراق ..

الشامخُ العلم ..
اجملدُ للعراق ..
لشعبهِ األشم ..

نحطمُ الصعاب ..
ونحفظُ القيم ..

وفي يدِ العراق ..
يرفرفُ العلم ..

الـسيـد براق يـوردا قول وقـدم لهم
شـرحـا وافـيـا عن األعــمـال الـفـنـيـة
تحفية للـفنان العراقي الرواد ا
ومـا بــعـد الــرواد.  وبــتـنــسـيق مع
قسم التنمية الـثقافية برئاسة رشا
ســعــد  مــنــاقـشــة الــتــعــاون بـ
الطـرف على الـصعيد الـثقافي في
قبلة وبحث إمكانية زيارة األيام ا
االمـاكن الفـنيـة والـتراثـية لالقـسام
االخــرى الـتــابـعــة لـدائــرة الـفــنـون
الــــعـــامـــة وفــــتح بـــاب الــــتـــعـــاون
ـا والـتــبـادل الـثــقـافي والـعــلـمي 
يخدم مصلحة الفن عموماً والفنان

التشكيلي خصوصاً.
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ــتــحف الــوطـنـي لـلــفن اســتــقــبل ا
احلــديث في دائـرة الـفـنـون الـعـامـة
زيارة وفد الوكـالة التركيـة للتعاون
والـتـنـسـيق تـيـكا والـتـابـعـة لوزارة
الـــثـــقـــافـــة والـــســـيـــاحــة
التركـية .ورحب مدير
ــتــحف حــســنـ ا
صــــــادق عــــــايـــــد
بــــزيـــارة الــــوفـــد
الــتــركي بــرئــاسـة
مـنـسق وكـالـة تـيـكا
في الـعــراق مـصـطـفى
يــازجي مع مـســاعـده
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ـصري بـهاء سـلطان نـشاطه ـطرب ا استـعاد ا
الفـني بقوة اذ حـققت اغنـيته اجلديدة (ده حب
لـيون مشاهدة عـلى يوتيوب خالل يوم وال) ا
مـن طــرحــهــا. يـــذكــر أن (ده حب وال) ضــمن
ألبـوم بهاء اجلـديد (سـيجارة) الـذي طرح منه
 3 أغـنـيات. األغـنـيـة كـلـمـات: نـصـر مـحروس
أحلـان: عـزيـز الشـافـعي تـوزيع: جـيـزو تـقول
كلـماتها: (ده حب وال تقل وال دلع ده وال إيه يا
حبـيبي أؤمر حتت أمرك قـوللي أعملك إيه على
عـيــني زعـلـك ده أنـا جــاي أصـاحلك أنــا جـاي
أقـولك عـلى قــلـبي وع الـلي فــيه ومـعـاك الـوقت
هــوا بـيــعــدي هــوا ويــا دوب مــاحلــقـتـش أقـول
بـهواك يـا حبـيبي أنـا ويا عـمري أنـا علـى فكرة
أنـا بــيك مــشـغــول أنــا إيه يـبــعــدني عــنك الـلي
يـبـعدنـي إيه أنا إيه يـاخـدني منك ولـيه يـاخدني
ليه يا حـبيبي يا كل عمري أنا ليك سلمت قلبي

أرجوك حافظ عليه).

كاميال كابيلو

غنية { ميامي  –وكاالت  –بدأت ا
االمـريــكـيـة كـامــيال كـابـيــلـو الـعـام
اجلـديد بـاالستمـتاع بـإجازتـها في
جـمـهـوريـة الدومـيـنـيـكـان شاركت
مغنيـة (سينوراتـا) صوراً لها على
وسائل التواصل االجـتماعي حيث
ظـهرت في بـيكـيني اسـود بالـكامل
اثـناء رحـلـة بالـقـارب. وعلـقت على

الصور قائـلة:( لم انشر
اي صــور قـبل
النـــــــــــنـي
كـــنت



ـتـابـعـة مـشاريع زيـارات الـوزراء الى احملـافـظـات 
دوائــرهـم بــاتت قــلـــيــلــة الى حـــد الــنــدرة. يــوحي
ـشــهـد ان احملـافــظـات حتـولـت الى مـلك صـرف ا
جملـالـس احملـافــظـات لــكن من دون ان تــدري تـلك
ــــديــــريــــات اجملــــالـس كــــيف تــــســـــيــــر شــــؤون ا
ـرتــبـطـة بــوزارات والـصالت ال ـتـخــصـصــة وا ا
تــزال تـعـتــمـد كـتــابـنـا وكــتـابـكم ومــا بـيـنــهـمـا من
ـيداني الذي من تـسويف وتغـييب حلـقاق الواقع ا
ـفــتــرض ان تــرصــده وتــتــابــعه زيــارات وكـيــلي ا
الـوزارات والـوزراء السـيـمـا عنـدمـا يـبـقى الـوزير

أربع سنوات في منصبه العتيد. 
هـنـاك وزراء حلـقــائب خـدمـيـة يـعـتـمـدون أسـالـيب
ديريات اتـكاليـة في التنـسيق الرأسي مع بـعض ا
في احملــافـظــات من دون اخــتـبــار وفـحص الــبـنى
ـعــنـيـة بـاخــتـصـاصـاتـهــا السـيـمـا في الـتـحــتـيـة ا
االقـضــيـة امـا الـنـواحي فــتـكـاد ال تـكـون في بـال
أحـد. هذا اجلـانب الـتفـصـيلي ال يـستـطـيع أن يلم
به وزيـر نــال مـنــصــبه بـالــصـدفــة وعــبـر الــتـوزيع
احلـزبي. كـما ان الـبـلد وقع مـرارا بـخديـعـة حمـلة
بعـض الشـهـادات العـلـيا وأطـلـقنـا عـليـهم واهـم
تكـنوقراط في حـ ان واقع الوزارات كـان بعيدا
عن الــتــحـــديث واألفــكــار اجلـــديــدة والــتـــخــطــيط
االسـتـراتــيـجي لــعـقـد مـن الـزمن في اقل تــقـديـر
وهي مهمات يفترض ان يضطلع بها التكنوقراط.
في جـانب مـتصل نـحـتاج الى تـثـوير حـقـيقي في
طــبـقــة مـتـكــلـســة من وكـيــلي الـوزارات بــعـضـهم

اليزال في منصبه منذ اربع دورات انتخابية. 
كن احلديث عن إصالحات من دون تصحيح ال 
ـسارات واالخـتيارات بـعيداً عن الـعقد احلـزبية ا

الشائنة. 
الطـريق طويل وكل حـكومـة تتـشكل تـترك وراءها
كـما كـبـيـرا من الـسـلـبـيـات الـتي تـعـجـز احلـكـومة
الالحقـة عن إصالحهـا مـا دام العـمل السـياسي

متداخالً مع العمل اخلدمي والتقني.
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