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طبعة العراق 
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عـــوامل تــتــلـــخص بــالـــتــغــيــرات
ـــنــاخــيــة واحـــتــبــاس األمــطــار ا
وضـعـف الـغـطـاء الـثـلـجي فـضالً
عـن االرتــفــاع الــكـــبــيــر بــدرجــات
احلـرارة) مؤكدا ان (هناك عوامل
مـنـها أخـرى غـيـر مـبـاشـرة أثـرت 
الــتـوسع الـســكـاني الـكــبـيـر عـلى
ــنـــبع األنـــهـــار خـــاصـــة لـــدول ا
بـاإلضـافـة الى التـوسع في انـشاء
الـــســـدود اخلـــزنـــيـــة الـــكـــبـــيـــرة
ــشـاريع اإلروائــيـة واســتـغالل وا
وجـميـعـهـا عـوامل أدت األراضـي 
ياه وبنسب الى زيادة استهالك ا
ـياه كـبـيـرة مـا أثـر عـلى نـوعـيـة ا
الــواردة الى الــعــراق) ولـفت الى
ان (الـتقارير الدولية الصادرة عن
الـعراق صنفته على أنه من الدول
ـنـاخي األكـثــر تـأثـراً بـالـتـغـيـيـر ا
عـلى مـسـتـوى الـعـالـم) مـبـيـنا ان
(الـــوزارة حــــذرت في دراســـتـــهـــا
الــسـتــراتـيــجـيــة لألعـوام -2014
 2035مـن خـسـارة الــعـراق ألكـثـر
من  11مـلـيـار مكـعب من مـجـموع
اإليـــرادات الـــتي تـــصل لـــلـــبالد)
واشار الى ان (الوزارة تعمل على
مـحاور عدة لـتأم حـصة العراق
ـلف الـتـفـاوض مع دول تــتـمـثل 
ا يتعلق بضمان احلقوق نبع  ا
ــائـيـة لـلـعــراق وتـقـاسم الـضـرر ا
والســـيــمـــا حالل اوقــات مـــعــهـــا 
ـائي الى جــانب تـكـثـيف الــشح ا

والـعـشريـن من شـهـر رمضـان من
ــرقــد الــعــلــوي في كل عــام الى ا
الـــــــنــــــــجـف الحـــــــيــــــــاء ذكـــــــرى
االســتـــشــهـــاد.وافــادت الــعـــتــبــة
بـتشكيل العلـوية في وقت سابق 
ـناسبة  غرفة عـمليات خـاصة با
ـشـاركـة تـضم  رؤسـاء االقـسـام 
الكـات الـفـنـيـة فـيـهـا لـتـسـهـيل ا
عملـية استـقبال الـزائرين وتقد
فضال عن اخلدمات اخملتلـفة لهم 
توزيع وجبات الفطور والسحور.

احلسـيـنـية والـعـبـاسيـة والـعمل
على تـوزيع البـاصات والـعجالت
عــلى مــنـــاطق وأطــراف وأحــيــاء
مــديــنــة كــربالء وبــعــدهــا سـيــتم
انطالق العجالت اليوم السبت).
وقــــــررت مـــــحـــــافـــــظـــــات واسط
والــنــجـف ومــيــســان والــبــصــرة
والـديوانـيـة وبـابل تـعـطيل دوام
نـاسـبة دارس الـيـوم الـسبـت  ا
ـسلـمـون في الـذكـرى. ويـتـوافـد ا
لــــيـــلــــتي الــــعـــشــــرين واحلـــادي

والـــبــــاصـــات احلـــديـــثــــة لـــنـــقل
ــعــزيـن من مــواكب الــزائـــرين وا
إلحياء أهالي كربالء إلى النجف 
مــجـــلس الــعــزاء داخل الـــعــتــبــة
ـناسـبة ذكرى قـدسة  العـلويـة ا
) واشار ـؤمن استشهـاد امير ا
الى انه (جرى الـتـنسـيق مع قسم
ـواكـب والـهــيــئـات الــشـعــائــر وا
احلـسـيــنـيـة في الــعـراق والـعـالم
اإلسالمـي الــــتــــابع لـألمــــانــــتـــ
ـقـدسـتـ الـعـامـتـ لـلـعـتـبـتـ ا
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تـتــقـدم (الــزمـان) بــالـتــعـازي الى
ـؤمـن في ـسـلمـ جـمـيـعـاً وا ا
ـــــعـــــمـــــورة بـــــذكـــــرى أرجـــــاء ا
ـتــقـ وســيـد اسـتــشــهـاد امــام ا
البـلـغـاء عـلي بن أبي طـالب عـليه
الـــسالم الــــتي تـــصـــادف الـــيـــوم

السبت. 
وتــدعـــو الى اســتــلـــهــام ســيــرته
الـعــطـرة ومـبــادئه الـعـظــيـمـة في
قول احلق والدفـاع عنه والـنزاهة
ـــوعــظـــة والـــرقي واحلـــكـــمـــة وا
واقف وهي االحوج ما ووحدة ا
يـكـون الـعــراق الـيه اآلن واحـيت
ذكــري ـــؤمــنـــ امس  حــشـــود ا
االستشهاد  في مـحافظة النجف
وسط اســتــنــفــار امــني وخــدمي
فـيـمـا قـررت عـدد من احملـافـظات
تــعـطــيل الــدوام الـرســمي الــيـوم
ناسبة. وتدولت مواقع السبت با
الــتــواصل االجــتــمــاعي  تــظــهـر
ــــؤمـــنـــ من تـــوافــــد حـــشـــود ا
مـخـتـلف احملـافظـات الـى النـجف
ـرقد الحـياء ذكـرى االسـتـشـهـاد 
االمـام علـي علـيه الـسالم. وكـانت
إدارة الــعـتــبــة احلـســيــنـيــة  قـد
اعلنت تـخصيص عـجالت حديثة
لنقل الزائرين إلى النجف مجانا
وذلك لغـرض احـياء. وقـال عـضو
جلنـة اخلـبـراء في العـتـبة مـحـمد
ابـــو دگــة فـي بــيـــان إن (االمـــانــة
العامـة للعـتبة احلـسينـية وجهت
بـتــسـيـيــر الـعـشــرات من اآللـيـات
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اغـــاث رئـــيس مـــجـــمــوعـــة االعالم
ــســتــقل االســتــاذ ســعــد الــبـزاز ا
ــنـحه ســبـعـة مــواطن من بــغـداد 
مـاليـــ ديــــنــــار وســــيــــارة اجـــرة
العــــانـــــته عــــلـى جتــــاوز  ظــــروفه
ــعــيـشــيــة الـصــعــبـة بــعــد زيـارة ا
الـبـرنـامج االنـسـاني (عـلى نـيـاتكم
تــــرزقـــون) الـــذي تـــعــــرضه قـــنـــاة
(الـشـرقـيـة) خالل الـشـهـر الـفـضيل
لــعــائــلـة ابــوعــبــدالـلـه الـتـي تـضم
الــزوجـة وثالث بــنـات وابن والـتي
تـسكن في غـرفة حـارس في مصنع

ــنــطــقــة الــصــنــاعــيـة مــغــلق في ا
صنع وقـد امهله صـاحب ا بـبغداد
مــدة قــصــيــرة الخالء الــغـرفــة النه
ــبـنى وانــشـاء بــنـاء يــنـوي هــدم ا
ـا اوقع العـائلـة في دوامة جـديد
صـدر رزق بعد  بـسبب افـتقارهـا 
ان فـقـد ابـو عـبـدلـله عـمـله الـيومي
اثـر تـداعيـات تسـبـبت بهـا جائـحة
برغم انه وزوجـته يحمالن كـورونا
شـهـادة بـكـالـوريـوس لـغـات اال ان
ابـواب العمل مغلقة امامهما ضمن
ظـاهــرة عـامـة يـشـكـو مـنـهـا مـعـظم
خـــريــــجي اجلـــامـــعـــات.وشـــكـــرت
مـبــادرة الـبـزاز وقـال ابـو الــعـائـلـة

عـــبــدالـــله انه (مـن شــدة الـــفــرحــة
يـشــعـر ان مـا جـرى من تـغـيـيـر في

حياته حلم جميل).
الـى ذلك اطـلـقت (الـشـرقـيـة) مـساء
اخلـــــمــــيس احلـــــلــــقـــــة االولى من
بـرنـامج (رحـلة الـعـمر)الـذي يـقدمه
ويـعده علي اخلالدي يتم من خالله
وبـايعـاز من البـزاز  تفـويج امهات
من مـديـنتي الـكاظـمـية واالعـظمـية
ـــوصل والـــبـــصــرة فـي بــغـــداد وا
يـــعـــانــ من ظـــروف مـــعــيـــشـــيــة
وانــســـانــيــة صــعــبــة  الى الــديــار
ـقدسة الداء منـاسك العمرة خالل ا
الـشـهر الـفضـيل وشكـرت النـسوة

الـبـزاز بـتـحـقـيق امـنـيـتـهن بـزيارة
ــقـــدســة بـــعــد ان حــالت الـــديــار ا
ـادية واالجـتمـاعية دون ظـروفهن ا
ذلـك. واغــاث الـــبــزاز فـي حــلـــقــات
ســابـقـة من بـرنـامـج (عـلى نـيـاتـكم
تــرزقـــون) عــوائل عــدة تــعــاني من
واطن شـظف العـيش مـنهاعـائلـة ا
نحها وصل  مـحمد عبدالله من ا
 7مالي دينار وسيارة اجرة

حــيـث تـشــكــو ضــيـق احلــال الـذي
ــواصــلــة الـعــيش في يــضــطــرهـا 
ــتـــضــرر مــنــذ احــداث مــنـــزلــهــا ا
ـوصل لعـجزها عن صـيانـته كما ا
اغــاث عــائــلــة  من بــغــداد تــعــيش

مـــعـــظم ســـاعــات الـــيـــوم في ظالم
لــغـــيــاب الــكــهــربـــاء عن شــقــتــهــا
تهالكة لعدم امتالكها مبلغ اجور ا
ـنحـهـا ٧ مالي مـولـدة الشـارع 
ديـــنـــارا وســيـــارة اجـــرة لــتـــامــ
مــصــدر رزق دائم لــهـا..كــمــا اغـاث
عـائلة الـشاب يوسف من االعـظمية
الـذي يشكو من عجز كلوي ويعجز
اذ عن تـأم اجور عملية زرع كلية
ـواطن يوسف نح ا اوعـز البـزاز 
 12مليون دينار لهذا الغرض

فـضال على منـح العائلـة اثاث بيت
مــتـكـامل واجـهــزة كـهـربـائــيـة.كـمـا
وصل اغـاث عائلـة (ابو علي) من ا

نـحها الـتي تشـكو ضعـف احلال 
عــشـرة ماليـ ديـنـار واثـاث مـنـزل
كـامـل  ومـنح عـائـلـة (ابـو مـحـمـد)
ـــوصل 12 مــــلـــيـــون ديـــنـــار مـن ا
العــانــتـهــا عــلى تـلــبــيـة وســتــوتـة
ــعـيــشـة  كــمـا اغـاث مــتـطــلـبـات ا
ـواطن ابو عـصمـاء من االعظـمية ا
ــنـحـهــا خـمـســ مـلـيــون ديـنـار
ـصابـة بـالسـرطان لـعالج زوجـته ا
وتـأمـ معـيـشته. كـمـا منح الـبزاز
عــائـلـة مـن الـكـاظــمـيـة  50مــلـيـون
ديـنار ووفر له اداء العمرة ونفقات
الـعالج والتكفل ببدل ايجار خمس

سنوات.
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بـهـذا  االعـالن  الـعـظـيم اخـتــتم عـلي عـلـيه الــسالم  حـيـاته الـتي
ــبـدأ ابــتــدأت فـي بــيت الــله وانــتــهت في بــيت الــلـه !!  ومــابــ ا
نـتهى كانت سجدة طـويلة لله .. يعـلن الفوز  في وقت عظيم .. وا
ومكـان أعـظم ... وطـريـقـة ظلت تـهـز  أركـان الـتـاريخ .. لم أعرف
أو أسمع عن حـاكم يتم اغتـياله في عاصمـته ويقسم برب الـكعبة
ويقـول : ( فزت ) !!  اي فوز يتحدث عنه علي بن ابي طالب عليه

السالم ?
أنا أقـسم برب الكعبة لـو اجتمعت كل قوامـيس السياسة واحلكم

عنى هذا الفوز !  ا استطاعت ان حتيط  في العالم 
اشترك في 80 غـزوة وصرع بها ابطال العرب  وصناديدهم ولم
يقل فـزت !! بـايعه الـناس عـلى اخلالفـة في مشـهد لم يـسبق الي
خـليفة  أن مـرّ به .. ولم يقل فزت !! بل قـال : اتخذوني وزيراً  ال

أمير  ! 
مـنـذ سـن كـلـمـا أمر عـلى هـذه الـكلـمـة  (( فـزت ورب الكـعـبة ))
اشـعـر ان كل مــنـظــومـتي الـفــكـريــة تـهـتــز !! اذا كـان عـلـي عـلـيه

السالم هو الفائز .. فمن اخلاسر ياترى ?!! 
الفـوز واخلسارة في قامـوس عليّ يرسمـان لوحة االنسـانية التي

ارادها الله ان تستخلفه في عالم الوجود .. 
فـلــيـراجـع كل مـنّــا ( فـوزه ) و ( خــســارته ) ويـعــرضــهـمــا عـلى

قاموس عليّ عليه السالم ... 
عظـم الله اجـوركم .. فاز  عـلي .. وخسـرت االنسـانيـة فقده ورب

الكعبة.
{ مفكر وأديب عربي راحل

نبع أو الـلقاءات الفـنية مع دول ا
تـشاطئـة من أجل حتقيق الـدول ا
األهـــداف الــــرئـــيـــســـة) وقـــال ان
(الـعــراق لـديه مـتـطـلـبـات رئـيـسـة
ــيـاه مــهــمـة كــالـزراعــة وتــأمـ ا
حملــطـــات اإلســالــة وهي تــعــد من
األولــيــات احلــرجـة والــضــروريـة
كذلك ـكن الـتـهاون بـهـا  الـتي ال 
ــــــيــــــاه اخلـــــام لــــــكل تــــــأمـــــ ا
االســتـخـدامـات األخـرى حـيث إن
ـجـمـوعهـا هي ـتـطـلـبـات  هـذه ا
ـفـاوض الـعراقي من أدوات بـيـد ا

ـــائـــيــة أجـل ضــمـــان احلـــقـــوق ا
فـاوضات مـستـمرة والـلقـاءات وا
بـهـذا الـشـأن) واسـتـطـرد بـالـقول
ان (مـــقــــدار اخلـــطـــة الـــزراعـــيـــة
ـقـبــلـة يـعـتــمـد عـلى الــصـيـفـيــة ا
وهــو مــقـدار مــحــور رئـيـس مـهم 
ائـي  األمر الذي سـيتم اخلـزين ا
ـقبلة مع وزارة تـداوله في األيام ا
كــشـفت الــزراعــة). وفي مــيـســان 
ــــائـــيــــة في ــــوارد ا مــــديــــريـــة ا
احملــافـظــة عن تــنـفــيـذهــا حـمــلـة
ضـخات الزراعية. واسـعة جلرد ا

وقـال بيان تلقته (الزمان) امس انه
ـدير الـعام (بـنـاءً على تـوجـيهـات ا
لـلـهـيئـة الـعـامة لـتـشغـيل وصـيـانة
حــوض دجــلــة أحــمــد لــيــلــو عــبـد
ــديـريـة الــكـر الــزبـيــدي قـامت ا
ـضــخــات الـزراعــيــة عـلى بــجــرد ا
عــمــود نــهـر دجــلــة وتــفـرعــاته في
مـيـسـان وعمـوم الـعـراق) واضاف
ــــديــــريــــة واصـــلـت أعــــمـــال ان (ا
الــــتـــطــــهـــيــــر في نــــهـــر اجلــــهـــاد
بــالـتــنـســيق مع مـديــريـة صــيـانـة

شاريع).  ا
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ــــائـــــيــــة ـــــوارد ا اكـــــدت وزارة ا
ـــيــاه في إنـــخــفـــاض مـــخــزون ا
الـــعـــراق إلى الـــنـــصف مـــقـــارنــة
ــاضي نـــتــيـــجــة شح بـــالــعـــام ا
االمــــطــــار وانــــخــــفــــاض واردات
االنـــهـــار مـن دول اجلـــوار.ويـــعــد
الــعـراق الــغـنـي بـالــنـفط والــغـاز
أحـد خـمسـة بلـدان في الـعالم هي
ــنــاخ األكـــثــر عــرضـــة لــتــغـــيــر ا
والـتصحر. واوضح الوزير مهدي
رشـــيــد احلـــمـــداني في تـــصــريح
ـــشــــاريع اإليـــرانــــيـــة امـس ان (ا
ــئـة من حتــرم الــعـراق من  20بــا
ــائــيــة وسـتــتــسـبب إيــراداتــهـا ا
بــدمــار كــبــيــر) واضــاف (لــديــنـا
دراسـة مـائـيـة ستـراتـيـجـيـة حتى
 2035قــــد تـــكـــلف  150مــــلـــيـــار
دوالر) وتـــابع ان (الـــعـــراق لــديه
ـئـة عــجـز مـائي يـصل إلى  65بــا
ـــــاضـي وإيـــــران عـن اخلـــــزيـن ا
ــئــة من قـــطــعت أكــثــر من  90بــا
ـشـتـركـة بـ الـبـلدين) الـروافـد ا
مـؤكدا ان (الـعراق سيـعتمـد خطة
مـتقشفة وتقنـ الزراعة الصيفية
نـتـيجـة النـحسـار اإلرادات وهذا
رة شـيء طبيـعي  وهذه لـيست ا
االولـى الــتي حتــصل في الــعــراق
ـر الـبالد بـحالـة جـفـاف لكن أن 

لـلـمرة االولى يـتكـرر هذا اجلـفاف
فـي ثالثة مـواسم لـذلك عـلـيـنا ان
ـرحــلـة نــأخــذ حـذرنــا ونــفـكــر بــا
الــقــادمــة لــتــأمــ مــيــاه الــشـرب
واالســـتــــخـــدامـــات االخـــرى). من
جــانــبه  قـال مــســتـشــار الـوزارة
عــون ذيــاب في تــصـريح امس إن
هــو اقل ــتــاح  ــائي ا (اخلــزيـن ا
ـاضي ـا لـديـنـا الـعـام ا بـكــثـيـر 
ـــئــة بــســبب قــلــة بــنــحــو  50بــا
االمــطـار و الـواردات الـقــلـيـلـة من
دول اجلـــــوار) مــــشــــيــــرا الى ان
ـتــعــاقــبـة هي (اعــوام اجلــفــاف ا
 2020و 2021و ?2022وكـل ذلك
كــان له تـأثــيـر قـوي عــلى الـوضع
فـي الــــعـــــراق) وتــــابـع ان (هــــذا

االنــخــفــاض يــعـطــيــنــا حتــذيـرًا
ـيـاه خالل لــكـيـفــيـة اسـتـخــدام ا
ـوسم ـقــبل و خالل ا الــصـيـف ا
وأخذنا بـنظر االعـتبار الـشتـوي 
تـلك العوامـل ونخطط وفـقًا لهذه
ــعــطـيــات لـلــمــوسم الـزراعي). ا
ويـشتـرك العراق في مـياهه التي
ال يـحـصل عـلـيـهـا من أنـهـر عدة 
سـيـمـا دجـلة والـفـرات مع تـركـيا
وســوريــا وكـذلـك إيـران. وأجــبـر
ــيـاه الــعـراق اجلــفــاف ونـقص ا
ـسـاحـات بــالـفـعل عـلـى خـفض ا
ـــوسم ـــزروعـــة إلى الـــنـــصف  ا
اضي. فـيمـا قدر الـبنك الـشتـاء ا
الـدولي أنـه في حـالـة عـدم وجود
ســيـاسـات مــنـاســبـة قـد يــشـهـد
الــعـراق انــخـفـاضًــا بـنــسـبـة 20
ـيـاه الــعـذبـة ـئـة في مــوارد ا بــا
ـتـاحة بـحلـول عام .2050وقـال ا
الـــــبـــــنك إنـه (في بـــــلــــد دمـــــرته
تكررة للبـنى التحتية احلـروب ا
 حيث تتباطأ إعادة اإلعمار بعد
الــهـجــمـات ضــد تـنــظـيم داعش
سيكون من الضروري تخصيص
 180مــــلـــيـــار دوالر عــــلى مـــدى
عـشـرين عـامًا لـبـنـاء بنى حتـتـية
جـديدة وسدود وتطـوير مشاريع
ـــتـــحــدث الـــري). بـــدوره قـــال ا
بــــأسم الـــوزارة عــــلي راضي في
ـياه ما تـصريح امـس ان (أزمة ا
زالت قـائمة وتـعود أسبـابها الى

مهدي رشيد احلمداني
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ـالـية عـلي عـبد األمـير اكد وزير ا
عالوي ان أهــداف قــانـون الــدعم
الــطـــار لألمن الــغـــذائي  الــذي
قــدمـــته احلـــكــومـــة إلى مـــجــلس
الـــنـــواب  يـــهــدف الـى انـــصــاف

الطبقات الفقيرة.
 وقــال عالوي خالل اجــتــمــاعــات
فــصل الــربـيع لــلــبــنك وصــنـدوق
النقد الدولـي في واشنطن امس
إن (الـغــرض الـرئــيس من زيـارته
لـواشنـطن  هـو تـعـزيـز وتـعـميق
إذ عالقتـنا مـع الوكـاالت الدولـية 
ـهـمة أن هـنـاك بـعض الـقـضـايـا ا
والعـالـقـة التـي ال تتـعـلق بـالدعم
ــالـي األمــريـــكي ألنــنـــا حلــسن ا
احلظ لـســنـا بــحـاجــة مـاسـة اآلن
للـدعم  ولـكنـنا بـحـاجة أكـثر إلى
ـعنوي ساعـدة الفـنيـة والدعم ا ا

لـبـرنـامــجـنـا اإلصالحي الـذي 
تــضـمــيــنه بـالــورقــة الـبــيــضـاء)
ومـضى الى الـقــول (مـا يـحـتـاجه
هــــو ثـــــورة في إدارته الــــعــــراق 
ـــــالــــيــــة وفــــهـم لــــلــــقــــضــــايــــا ا
الـــســتـــراتـــيــجـــيـــة والــقـــضـــايــا
االقـــتــصـــاديـــة) واضــاف (نـــحن
عــالــقــون فـي مــشــكالت مــوروثــة
يــجب مــعـــاجلــتــهــا) مــبــيــنــا أن
(االســـتـــفـــادة من مـــوارد الـــبـــلـــد
ومــوقــعـه الــســتــراتـــيــجي حتــتم

الــــتـــخــــطـــيط إلعــــادة هـــنــــدســـة
االقـتـصــاد لـيـأخـذنــا إلى مـا بـعـد
عصـر الـنـفط إذ أن هنـاك قـضـايا
وحتـــديــات كـــبـــيـــرة تــواجـــهـــنــا
ــقـبــلـة ومن وتـواجه احلــكــومـة ا
ســيـــكـــون مــســـؤوالً عن الـــفــريق
االقـتـصـادي فيـهـا) ولـفت الى ان
(احلاجـة لقـطاع عـام من شأنه أن
يخلق بيئة مواتية تنعش القطاع
خاص) وتـابع ان (هنـاك سـلسـلة
كـــامـــلـــة مـن اإلصالحـــات في مـــا
يـتــعــلق بـاإلجــراءات احلــكـومــيـة
والـسـيـاسـات والــسـتـراتـيـجـيـات
والقوان التـي كانت بحاجة إلى
تـغــيــيـر جــذري وأحــصـيــنـا 600
نقطة إصالح يجب تـنفيذها على
ــقــبــلــة) مــدى خــمس ســنــوات ا

واوضـح عـالوي ان (تـــــــــــقــــــــــد
مــشــروع قــانـــون الــدعم الــطــار
مــــصــــمم ألغــــراض مــــحــــددة إذ
ـــواطــنـــ من ارتـــفــاع يــعـــاني ا
ـيـة مـا ألـقى أسـعـار الـسـلع الــعـا
تـأثـيـراً عـلى الـطـبـقـات الـفـقـيرة)
مشـيرا الى ان  (مـشـروع القـانون
ــكــاسب غــيـر يــهــدف لـتــقــديــر ا
ـــتـــوقـــعـــة من ارتـــفـــاع الـــنـــفط ا
وتوزيعـها وفقـاً للحـاجة  أما من
خالل الـتـحـويـل الـنـقـدي أو سـلـة
الـطــعـام) واسـتــطـرد بــالـقـول ان
(العـراق يسـتلم األمـوال من جراء
تـصـديـر الـنـفط بـعـد ثالثـة أشـهـر
من انـطالق شـحـنـات الـتـصـدير)
ـتـوقـعة ـكـاسب غـير ا وقال ان (ا
من جــراء ارتـفــاع أسـعــار الــنـفط
تـبـلغ 25 مـلـيـار دوالر بــعـد سـتـة
وهـذا مـا خطط له أشهـر من اآلن 
( في قــانـــون الــتــمـــويل الــطــار
مضيـفا ان (احلـكومـة لم تتلق أي
نقد أو حساب من إقليم كردستان
برغم مـن أنه ملـزم بـدفع عـائدات
صــــادرات الــــنـــــفط والــــكــــمــــارك
والــرســوم والـضــرائـب األخـرى)
وكشف عالوي عن  (تقد بغداد
مـبـالغ إضــافـيـة إلى االقــلـيم بـعـد
عــدم قــدرتـــهــا عــلى دفـع نــفــقــات
ــدنـيـة رواتب مـوظــفي اخلــدمـة ا
وسنواصل القيام بذلك حتى تتم
.( تسوية احلسابات ب اجلانب علي عبد االمير عالوي
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تـوقـعت الـهــيـئـة الـعـامـة لالنـواء
اجلـــويــــة والــــرصــــد الـــزلــــزالي
التـابعـة لوزارة الـنقل  ان يـكون
طـــقس الـــيــوم الـــســـبت غــائـــمــا
ـنطـقت مصـحوبـا بامـطار في ا
الوسطى واجلنوبية.  وقال بيان
لـلهـيـئـة تلـقـته (الـزمان) امس ان
(طــقس الــيـوم الــسـبـت سـيــكـون
غـــائـــمـــا جـــزئـــيـــا الى غـــائم في
ناطق كافة  مع فرصة لتساقط ا
ــنــطـقــتـ امــطــار خـفــيـفــة في ا

اما درجات الوسطى واجلنوبية 
احلرارة فـتـرتـفع قلـيال عن الـيوم
الـــســـابـق).  ووقع زلـــزال شـــدته
6,7 درجـــــات قــــبــــالــــة ســــواحل
ــعـهـد نــيـكـاراغــوا  كـمــا أعـلن ا
األمـركي لـلــجـيـوفـيـزيـاء الـذي لم
يــــصـــــدر حتــــذيـــــرا من حــــدوث
تـــســـونـــامـي.وذكـــرت حـــكـــومـــة
نيكاراغوا أنه (لم يتم اإلبالغ عن
أضرار عـلى الـفـور). وقدر مـعـهد
نـــــيــــــكـــــاراغـــــوا لــــــلـــــدراســـــات
اجليولوجـية (قوة الزلـزال بنحو
 6,8درجــــــــــات ) واضـــــــــاف ان

(الـــزلــزال وقـع عــلـى عــمق 25,3
كيـلومتـرا وعلى بـعد نحـو ست
كـــيــلــومــتــرا عـن ســاحل الــدولــة
الـواقـعـة في أمـريـكـا الالتـيـنـية)
وتابع ان (هنـاك احتمـالًا ضئـيلًا
لوقـوع إصابـات وأضرار) ولفت
ـــــبـــــانـي في الـى ان (هـــــيـــــاكل ا
ـــنــطــقــة هـــشــة أمــام الــزالزل). ا
بـــدورهــا  قــالـت نــائــبـــة رئــيس
نيكاراغوا  روزاريو موريو (كان
زلـزاال قــويـا جــدا) وأضـافت (لم
يـــــتم اإلبالغ عـن أي حــــوادث أو

أضرار أو خسائر بشرية).
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دانـت االوســاط الــســيـــاســيــة في
الــعــراق امـس  الــتــفــجــيــر الـذي
ـــصـــلـــ في مـــزار اســـتــــهـــدف ا
الــشــريف بـافــغــانـســتــان  فـيــمـا
شــددت عــلى ضــرورة تــوجــيه كل
ـمـكـنـة فـكـريـا وثـقـافـيا اجلـهـود ا
وامـنـيـا واسـتـخـبـاريـا بـ الـدول
ـــنـــظـــمـــات مـن اجل جتـــفـــيف وا
مـصـادر ومنـابع االرهـاب. وانتـقد
رئــيس الـتــيـار الــصـدري مــقـتـدى
الــصـدر في تـغــريـدة عـلـى تـويـتـر
الـــســيـــاســيـــ الــذين قـــال إنــهم
ـــظــــالم في (يــــســـكــــتـــون عــــلى ا
أفـغـانسـتـان وفلـسـط والـسـويد
تشددين الذين ويـتصاحلون مع ا
تـلـطخت أيـديهم بـالدمـاء) واشار
الـى ان (هــنـــاك صــفـــة مــذمـــومــة
مــشـتــركـة بــ الـصــهـايــنـة وبـ
اإلرهـــابـــيــــ الـــدواعش ومن لف
لــفـهم من نــصـبــوا الـعــداء لـلـدين
ـــعــتـــدل) مـــؤكــدا ان اإلسـالمي ا
(تــلـك الــصــفــة هي إعالن الــعــداء
الواضح للحق في شهر رمضان).
واسـتنكر حزب الدعو االسالمية 
الـتفجير االنـتحاري. وقال احلزب
فـي بـيــان تــلــقــته (الــزمــان) امس
(نـستنـكر التـفجيـر االرهابي الذي
ــصــلـ في مــســجـد اســتــهـدف ا

ـدينـة مزار شـريف بافـغانـستان
صـالة الظهر وادى الى اسـتشهاد
ـئـات مـنـهم) واشـار الى وجـرح ا
ان (االرهـاب الـداعـشي الـتكـفـيري
مــا زال يـوجه اعـمــاله االرهـابـيـة
فـي كل مكان يتمكن فيه من اظهار
وحــشـيــته واجـرامه امــام الـعـالم
وهـو مايوجب تـوجيه كل اجلهود
ـمـكــنـة فـكـريـا وثـقـافـيـا وامـنـيـا ا
واســـــتــــخـــــبــــاريـــــا بــــ الــــدول
ـية ـؤسسـات الـعا ـنـظمـات وا وا
واحملـلـية لـلقـضاء عـليه وجتـفيف
مـصـادره ومـنـابـعـه). بـدوره  قال
رئــــيـس حتــــالف الــــفــــتح هــــادي
الــــعـــــامــــري في تــــصـــــريح امس
(فـــاجـــعـــة قـــتل جـــمـــاعـي اخــرى
سالم تـعصف بالشعب االفغاني ا
وتـدمي الـقـلـوب وتقـرح الـعـيون).
وحـذر رئـيس حتالـف قوى الـدولة
الـوطـنـية عـمـار احلكـيم في بـيان
امـس من (فـــتـــنـــة طــــائـــفـــيـــة في
أفــغـانـسـتـان). فـي تـطـور اعـلـنت
حــركــة طــالــبـان اعــتــقــال الــعـقل
ــدبـر لــلــتـفــجـيــر الـذي وقع اول ا
ــــســـــجــــد . وقــــالت أمـس داخل ا
احلـركـة عـلى حسـابـها في تـويـتر
ان (الــــقـــوات اخلـــاصــــة لإلمـــارة
ـدبر اإلسالمـيـة اعـتـقلت الـعـقل ا
لـلـتفـجيـر اإلجـرامي الذي وقع في

مزار شريف). 
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استـعرض رئيـسا مـجلس الـوزراء مصـطفى الكـاظمي ومـجلس الـقضـاء االعلى فائق
كال عـلى حدا  مع السفير اإليـراني لدى بغداد إيريج مسـجدي التعاون ب زيدان 

اضية. دة ا البلدين في شتلى اجملاالت خالل ا
وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس ان
(الـــكـــاظــمـي اكــد خـالل اســتـــقـــبــاله
مـــســـجــدي في الـــقـــصــر احلـــكــومي
أهــمــيــة الــعالقــات الــثــنــائــيــة بــ
الـــبــلــدين والــتــعـــاون في مــخــتــلف
ا اجملاالت السـياسيـة واالقتصـادية 
فـيه مـصــلـحـة الـشـعـبـ الـصـديـقـ
الــــعــــراقي واإليــــراني) واشــــار الى
(تـصـميم الـعـراق أن يـضـطـلع بدوره
الــســيــاسـي كــداعم جلــهــود الــسالم
نطقة وهو وترسيخ االستقرار في ا
مــا ســيـنــعــكس عــلى أمن الــشــعـوب
ورفاهـها وتـوطيد تـعاونـها الـبيني)

من جانبه.
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 اكد مسجـدي (اهتمام إيـران بتعزيز
روابـط الـــصــــداقـــة والــــتــــعـــاون مع
ـشـتـرك الـعـراق والــعـمل الـثـنــائي ا
.( وفق تـطـلـعات الـبـلـدين الـصـديـق
كــمـــا نـــاقـش زيـــدان مع الـــســـفـــيــر
االيـراني إيــراج مـسـجــدي الـتـعـاون
في الشأن القانوني والقضائي.وذكر
بـيــان تـلـقـتـه (الـزمـان) ان أن (زيـدان
اســتـــقــبـل في مــكـــتـــبه  مــســـجــدي
ــنــاسـبــة انـتــهــاء مـهــام عــمـله في
العراق) بدوره  اعـرب مسجدي عن
شـكـره (لـلــقـضـاء عـلى الـتـعـاون بـ
الـــبـــلـــديـن في الـــشـــأن الــــقـــضـــائي
والــــقـــانـــوني خالل مــــدة عـــمـــله في
أعـــلن الــــعـــراق). من جـــهــــة اخـــرى 
الــقـضــاء األعـلـى عن صـدور أحــكـام

ــدانـ في ثالث بـاإلعــدام والـسـجن 
مـحـافظـات.وقـال الـبـيان إن (مـحـكـمة
جــنــايــات األنــبــار أصــدرت أحــكــامـاً
باإلعـدام شنقـاً بحق أربـعة إرهـابي
ـة تفـجيرهم مـركبـة مفـخخة عن جر
في مـديــنـة الــرمـادي) واشـار الى ان
ـتـهمـ (االربـعـة الـذين عـمـلوا مع (ا
أقـدموا على تـفجير عصابات داعش 
مركبة مفخخـة عند مدخل الصناعة 
أدت إلـى اصـــابـــات خـــطـــرة لـــثالثـــة
منتسـب من القوات األمـنية وثالثة
مـواطــنـ اثـنــاء مـرورهم مع حـدوث
اضــرار مـاديــة) وتــابع أن (االحــكـام
تأتي استناداً ألحكام بحق اجملرم 
ـــادة ـــادة الـــرابـــعـــة اوال بـــداللـــة ا ا
الــثـانــيـة ثـالــثـا وســابـعــا من قـانـون
مكافحة االرهاب) مـؤكدا ان (محكمة
جــنـايــات الـنـجـف اصـدرت احــكـامـاً
بحق أربـعـة مجـرم بـاإلعـدام شنـقاً
ـــــة قــــتل ضـــــابط  بــــعــــد عن جــــر
اسـتـدراجه من مـحـافـظـة ذي قـار إلى
الـــــنــــجـف األشــــرف) ولـــــفت الى ان
(اجملني عـليه كـان يروم شـراء مركـبة
من اجلـناة وبـعـد وصـوله إلى قـضاء
الــكـوفــة قــامـوا بــاطالق الــنـار عــلـيه
بالغ الـنقـدية التي يـحمـلها وسرقـة ا
مع مـســدسه الـشـخـصـي) مـبـيـنـا ان
ادة (األحكام جاءت استناداً الحكام ا
 اوال أ وبــداللــة مــواد االشــتـراك 406
 من قانون الـعقوبات) 49 و 48 و 47
ومضـى الى القـول ان (مـحكـمـة جنح

UI¡∫ رئيس حكومة كردستان يلتقي في لندن جون ميجر

بغداد
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األخـــــالق ..
ليــست فــي مالبـــس 

من سندس وحريـر نلبسها 
وال في ما لــــذ وطــاب
 من أطعمــة نأكلهــــا

وال في قصــور شــامخــات  نســـكنها
فاألنبيـــاء والــرســـل ..

ملبســـهـم وزرة ..
وطعـــامهم تمـــرة ..

وبيتــهم ســـعـف نخلـــةٍ ..
} } }

أول اخللــق واألنبيــاء 
آدم مـن تـــــــراب

وخاتمهـــم األكــرم محمـــد
 أمـي بُعث ليتـَـممَ مكـارم األخـالق

وهـــــذا خليفتـــه الوصي 
ؤمنيــن علــــــيٌّ   أميــر ا

قــد ســاوى فــي أحكامــهِ 
ب الرعية .. في كل قضية  
ـــال وفي توزيــع بيـــت ا

ال توجــد ألحــــد خصوصيــة ..
ــه  ال هــذا وإن كان عليّ وليـُّ
وال ذاك وإن كــان عــــــدُّوه

الكــل في الرعيــــــةِ ســوية  
ن في خلق الله تميز فهنيئــاً 

في الكعبـــة ولد ..
وفاز بربها  

ح التقاه شهيداً
على محرب الصالة

عنــد الفجـــر 
يــوم اليه قد رحــل

بابل
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اخلـــدمـــات الــــعـــامـــة). كــــمـــا نـــاقش
مـع وزيـــرة الـــداخـــلـــيـــة الـــبـــارزاني 
الـبـريـطـانـيـة بـريـتي بـاتـيل الـتـعاون
الثنـائي. واشار البـيان الى ان (باتيل
عن اعـــربت فـي مـــســـتــــهل الـــلــــقـــاء 
سعادتها بزيـارة وفد حكومة االقليم 

ووجّهت شكرها لرئيس احلكومة على
ما تقـوم به اربيل من تـنسـيق وتعاون
مع احلـكومـة الـبـريطـانـية إزاء قـضـية
ـهاجـرين والـهـجرة غـيـر الـقانـونـية ا
كــمـا جـددت رغــبـة بـالدهـا في تــعـزيـز
الــتــعــاون والـــتــنــســيـق مع حــكــومــة

هنـة اإلعالمية) الدوليـة وأخالقيـات ا
ن دواعي السرور والفخر وتابع انه (
أن يـعــد االقـلـيم بـيـئــة وفـرصـة جـيـدة
لـــلـــعــمل الـــصــحـــفي وحـــريــة اإلعالم
بـصـورة عـامــة فـقـد اسـتـفـادت مـئـات
ؤسـسات اخملـتـلفـة بشـتى األصوات ا
واالجتـاهـات من أجـواء احلـرية الـتي
وفــرتــهـا حــكـومــة إقــلـيـم كـوردســتـان
ــزاولـة عــمـلــهـا الــصـحــفي بـحــريـة)
واهــاب الــبـارزاني بـ (بــالــصـحــفــيـ
واإلعالمي احلـقيـقي في كـردستان
عــدم فـــسح اجملــال ألي فـــرد أو جــهــة
هم ـهـنة والـواجب ا باسـتـغالل هذه ا
آربـهم اخلـاصة والـتـشهـير والنـبـيل 
وإهانـة الـقيم الـوطنـيـة العـليـا). وكان
رئيس حـكومـة االقـليم قـد استـقبل في
وقت سـابق  خالل زيــارته الـعـاصـمـة
رئــيس الـوزراء الــبــريــطــانـيــة لــنــدن 
األســبق جـون مــيـجــر. وقـال بــيـان ان
تــنـــاول الــوضع الـــعــام في (الـــلــقـــاء 
ــنـــطــقــة بـــاإلضــافــة إلى الـــعــراق وا
احلـديث عن أهـمــيـة تـعـزيـز الـعالقـات
بــ إقــلــيم كـردســتــان وبــريـطــانــيـا).
والـــتــقى الـــبــارزاني رئـــيس الــوزراء
البريـطاني األسـبق توني بلـير.وجرى
خالل اللـقـاء (بحث الـوضع الـعام في
ـنـطقـة وال سـيـما االقـليـم والعـراق وا
اإلصالحـات التي شـرعت بـها حـكـومة
كـردسـتـان لتـنـويع االقـتـصـاد ورقـمـنة

كردسـتان فـي اجملال األمـني والهـجرة
ـة غــيـر الــشـرعــيـة ومــكـافــحـة اجلــر
نظمة) بـدوره  شدد البارزاني على ا
(ضـرورة اتخـاذ مـا يـلـزم من إجراءات
قـانـونـيـة ضـد اجملـامـيع والـعـصـابات
الـتي تــتـاجـر بـالــبـشـر) ولـفت الى ان
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اهـاب رئيس حـكـومـة اقلـيم كـردسـتان
مسرور الـبارزاني  بـصحفـيي االقليم
عــدم فـــسح اجملــال ألي فـــرد أو جــهــة
هم ـهـنة والـواجب ا باسـتـغالل هذه ا
فـي اهـانـة الــقـيم الـوطــنـيـة والــنـبـيل 
الــعـلـيــا. وقـال في الــذكـرى الـســنـويـة
ـــائــة الــرابـــعـــة والـــعــشـــرين بـــعـــد ا
للصحافة الكردية وصدور العدد األول
من صحيفـة كردستـان على يد الراحل
األمير مـقداد مـدحت بدرخان وزمالئه
وهــو الـيــوم الــذي يـصــادف تــأسـيس
نقابة صـحفيي كردستـان (أتقدم بأحر
الــتـــهــاني والــتــبــريــكــات إلى جــمــيع
صحـفيي كـردستـان متـمنـياً لهم دوام

التوفيق والنجاح).
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ـــثل واضـــاف (ال شك فـي أن اإلعالم 
ـا يـلعـبه من رسـالـة مـهمـة ومـقـدسـة 
دور في توعـية اجملـتمع بـاإلضافة إلى
علومات الصـحيحة والدقيقة رفده با
إذ يحـتاج االقـليم إلى صـحافـة مهـنية
ومسـؤولة تشـارك بفـاعليـة وإيجـابية
في عــمـــلــيــة الـــتــغــيـــيــر الـــســيــاسي
واالقـتـصـادي واالجـتـمـاعي والـثقـافي
ــا يـخـدم لــلـمـجــتـمع الـكــردسـتـاني 
اجملــتــمـع واألهــداف الــوطــنــيــة وذلك
ــســـؤولــيــة وبــأفــضل وأمــثل بــروح ا
ـعــايـيـر أســلـوب ضـمـن الـقـوانــ وا

(أحد أسبـاب ازدياد الهـجرة يكمن في
عـــــدم اســــتـــــقـــــرار الـــــوضع األمـــــني
والـــتـــهــــديـــدات اإلرهـــابــــيـــة). وكـــان
البارزاني قد اشـار خالل مشاركته في
مـركز تـشـاتـام هـاوس الى (جناح دول
الشـرق األوسط في تـوفيـر اقتـصادات
قوية  ومجتمـعات مزدهرة تعيش في
سالم مع جــيــرانــهــا  وتــعـيـش خـلف

كن الدفاع عنها). حدود 
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واضـــــاف (ال يـــــجـب أن نـــــخـــــجل من
االعــتـراف بــأن الــعـراق لــيس مــنـهم)
مــؤكـدا ( نــحن في كــردســتـان لـم يـكن
لــديــنــا في كــثــيــر من األحــيــان ســبب
لالعـتقـاد بـأن بغـداد لـديهـا مـصاحلـنا
وفي ســنـوات مـا الـفــضـلى في الــقـلب
بـعد نـظـام صـدام حسـ  تـطـلبت كل
واحـدة من االتـفـاقـات الـتي تـفـاوضـنا
ــان عــلــيـــهــا مع إخـــوانــنــا في الـــبــر
الـفـيـدرالي مـراقـبـة مـسـتـمـرة لـضـمان
االلتـزام بنـهايـة صفـقاتـنا  وفي كـثير
من احلاالت  لم يكونوا كذلك  نضطر
إلى االعـتــمـاد عـلى حـسـن نـيـة بـغـداد
الــتي تــفــتــقـر في كــثــيــر من األحــيـان
لـضمـان حـصولـنـا على مـخـصصـاتـنا
يـزانيـة الفـيدرالـية) الصـحيـحـة من ا
وتــابع (حـان الــوقت إلجــراء مـحــادثـة
ـكن أن كـامــلـة وصـريــحـة بـشــان مـا 

يحدث بعد ذلك). 

وجــــود هــــدرٍ لــــلــــمــــال الــــعــــام بــــلغ
مليون ديـنار) الفتا الى 118,072,000
(وجـود مـغـاالةٍ في أسـعـار شراء 257
ســريـراً طــبـيــاً من قــبل رئـيس جلــنـة
ُشتريـات بالتعـاون مع أحد مُوظَّفي ا
قـسـم احلـسـابــات) مـؤكــدا ان (فـريق
العـمل نفـذ عمـليـة ثالـثة حيـث انتقل
وتمكّن فيها إلى غرفة صناعة كربالء 
بعد الـبحث والتحـري في الكشف عن
صرف الـصناعي قيام مـعاون مديـر ا
بالـتعـاون مع مـتهـم اثـن بـتنـظيم
ـواطــنـ في هــويـة عــضـويـة ألحــد ا
الـغــرفـة خالفــاً لـلـضــوابط عن طـريق
االحـتيـال وتـزويـر األوراق الثـبـوتـية
له لـغــرض احلـصــول عـلى قـرض 50 
صرف الصناعي) مليون دينـارٍ من ا
واسـتـطرد الـبـيـان بـالـقـول انه (جرى
تـنـظــيم مـحـاضـر ضـبـطٍ بـالـعـمـلـيـات
ـــذكــرات قــضــائــيــة ــنــفــذة وفــقــاً  ا
وعرضها عـلى قاضي محكـمة حتقيق
النزاهـة في كربالء التـخاذ اإلجراءات

ُناسبة).  القانونية ا

مليار و 200ملـيون ديـنار. وقـال بيان
تـلـقـته (الـزمـان) امس ان (فـريق عـمل
مـكتب حتـقـيق الـهـيئـة في احملـافـظة
الـذي انـتـقل إلى مـقر الـهـيـئـة الـعـامة
ــتـهم لــلــضـرائب تــمــكن من ضــبط ا
لـقيـامه بإعـطاء معـاون مديـر الـهيـئة 
ـعتـمد وزع ا صرف اسـتحـقـاق إلى ا
لشـركة زين دون اسـتـيفـاء كامل مـبلغ
تـحـقق على االسـتحـقـاق الضـريـبي ا
الـشـركـة الـبـالغ مـقـداره 698,071,000
مليون دينـار فضالً عن أن تقدير هذا
ـبـلغ  خالفـاً لـضـوابط الـتـحـاسب ا
ئة الضريبي إذ اعتمدت نسبة  20با
من الــــعـــمــــوالت كــــأربـــاح لــــغـــرض
التحـاسب الضـريبي وكان عـليهم أن
ــئـة يــتمّ الــتــحــاسب بــنــســبـة  50بــا
تحصل اكثر من مليار بلغ ا ويكون ا
ّـا سـبب هـدراً لـلـمـال الـعـام ديـنـار 
قـدار اكثـر من ملـيار ديـنار) وتابع
ان (الــفــريق نــفـذ عــمــلــيــة اخـرى في
مدينة اإلمام احلـس الطبيـة التابعة
لـدائرة صـحـة احملـافـظـة  وكشف عن

الــلـبـنــانـيــة) ومـضى الـى الـقـوال ان
(الـهيـئـة وجـهت محـامـيـها في لـبـنان
بـضــرورة اسـتــئـنـاف تــلك الـقـرارات
وبعـد تقـد طلـباتٍ وطـعونٍ لـلقـضاء
ـصـادرة الـلــبـنـاني أصــــــــدر قـراراً 
ـــودعـــة في الـــبـــنــوك تـــلك األمـــوال ا
الـلـبـنـانــيـة الـتي كـانت حتت أسـمـاءٍ
مـستـعـارة وتسـليـمـها إلـى احلكـومة

العراقية).
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ولـــفت الى ان (اجــتـــمــاعـــاً عــقــد مع
مــجــلس الــقـضــاء األعــلى في األردن
ــدانــة ـــنــاقـــشــة مـــوضــوع أمـــوال ا
حــيث ابــدى اجلـانب اجملــمــدة هـنــاك
األردني  اسـتـعـداده في الـرجـوع عن
قـرار الـتجـمـيـد وتـسـلـيم تـلك األموال
للحكـومة العـراقيَّة). وكشـفت النزاهة
عـن قيـامهـا بتـنفـيذ  في وقت سابق 
سـلـســلـة من عـمـلــيـات ضـبط حلـاالت
ــال الــعــام في عــددٍ من دوائــر هــدر ا
مـحـافظـة كـربالء مـؤكـدة ان مـجـموع
ّ هدرهـا بلـغت أكثر من بالـغ التي  ا

 دوالراً إلـى احلـــــكـــــومـــــة 9,384,499
العراقية إضافـةً إلى شقة في منطقة
رأس بــيــروت)  مــؤكــدا ان (األمــوال
ـدانة ز  الـتي  تهـريـبهـا من قـبل ا
كانت مُودعةً في خمسة مصارف س 
لبـنانـية وبـأسمـاء مسـتعـارة) وتابع
لف منذ ان (الهيئـة عملت على هـذا ا
العام   2013بالتـعاون والتـنسيق مع
الـدائـرة القـانـونـيـة في وزارة الـعدل
ـدانـة بـعد عـبـر التـحـرّي عن أمـوال ا
الـــتــــوصـل إلى وجــــود حــــســــابـــات
مصـرفيـة لـها خـارج العـراق) واشار
الى ( توجـيه طـلب مسـاعدة قـانونـيةٍ
إلى الـسلـطات الـقضـائـية الـلبـنانـية
بغـية حتـصيل قرارٍ بـإعطـاء الصـيغة
الـتنـفـيذيّـة لـقرار اإلدانـة الـصادر عن
احملاكم العراقية) مـبينا ان (القضاء
اللبنـاني أصدر في باد األمر قراراً
بــإحــالـة مــلف الــقــضــيـة إلـى قـاضي
حتقيق بيروت باالستناد إلى جنحة
تبـييض األمـوال تمـهيـداً لتـجمـيدها
ــصـلــحـة احلــكـومـة ثم مُــصـادرتــهـا 

تسعة اعوام .وذكر بيان للهيئة تلقته
(الــــزمـــان) امـس ان (الـــرئــــيس األول
ُــكـلَّف حملــكـمــة اسـتــئــنـاف بــيـروت ا
ُـنـتدب لـلـنـظـر في قـضايـا الـصـيـغة ا
التنـفيذيـة أصدر قراراً بـتسلـيم مبلغ
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جنـحت هــيـئـة الـنـزاهــة الـعـامـة  في
استـرداد أكـثر من  9 مالي دوالر من
بعـد عمل اسـتغرق مصـارف لبـنانيـة 
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الــعـمــارة اصـدرت حـكــمـاً بــاحلـبس
ـدة سنت بـحق أحد اتباع الشديد 
ــة االعــتـداء مــتــهم هــارب عـن جــر
ـعـتقـدات والـتـحـقيـر بـشـعـائر عـلى ا
مكفولة دستورياً وقانونياً عن طريق
ـساجد في خطـبة اجلـمعـة في أحد ا
دان مـحـافظـة مـيـسـان) وتـابع ان (ا
كـان يـعـتــدي في اخلـطـبـة وبـطـريـقـة
عــلــنــيــة عـلـى مـعــتــقــدات الــطـوائف
الــديــنــيــة فــضالً عن تــرويـج أفــكـار
ــتــهـم الــتي يـــعــتـــدي فــيــهـــا عــلى ا
ـعـتـقــدات والـتـحـقـيـر بـالـشـعـائـر) ا
ــدان واشـــار الى أن (احلـــكم عـــلـى ا

ادة  372 اوال يأتي استناداً ألحكام ا
من قانون العقوبات). 
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في غــضـون ذلـك  أصـدرت مــحـكــمـة
جـــنح الـــنـــزاهــــة في الـــكـــرخ قـــراراً
باحلـكم وفقـا للـمادة 331  من قانون
ـده سنة واحدة مع العقوبـات حكماً 
إيقـاف التـنفـيذ بـحق وزير الـكهـرباء
الـــســابق. وقـــال لــؤي اخلـــطــيب في
ــادة ال تُـــعــد بـــيــان امس ان (هـــذه ا
ضمن تهم الفساد كـونها تتحدث عن
ـوظف واإلهـمـال هـو خارج إهـمال ا
اإلطار العام لـلفسـاد وأن هذا القرار

هـو أولي وقـابل لإلسـتـئـنـاف وبـعد
االسـتــئـنـاف يـكـون الــقـرار نـهـائـيـا).
وكــانت هـيــئـة الــنـزاهــة قـد اعــلـنت 
صـدور قــرار احلـكـم حـضـــوريـاً عـلى
وزيـــر الــكـهـــربــاء األســبـق الرتــكـابه
مخالفـات في عقد بـقيمة  800 مليون
دوالر.وذكــــر بــــيـــان امـس أن (دائـــرة
التحـقيـقات في الهـيئـة وفي معرض
حـديــثـهـا عن الــقـضـيَّــة الــتي حـقَّـقت
فيـها الـهـيئـة وأحالـتهـا إلى القـضاء
ُــــــدانـــــــ وزيــــــر أشــــــارت إلـى أنَّ ا
الــكــهــربــاء األســبق ومــسـؤولــ في
الــوزارة والــشــركــة الــعــامَّــة إلنــتــاج

نطقة الوسطى ة ا الطاقة الكهربائيـَّ
ارتــكـبـوا أثــنـاء عــمـلــهم في الـوزارة
ـبرم مع احدى مخـالفـات في العـقد ا
الـشركـات العـربـية لـتـأهيل وتـشـغيل
وصـيــانـة مـحـطــة الـدورة احلـراريـة
بهـدف منفـعة أشـخاصٍ عـلى حساب
الدولة) وتـابع ان (العقـد الذي تبلغ
قــــيـــمــــتــــه  808,345,462 دوالرٍ مـــا
يـــــزال ســـــاريــــــاً حـــــتـى اآلن إال أنه
الي من مُـتوقف بـانـتـظـار التـعـزيـز ا
الية علماً أنَّ الشركة احملال وزارة ا
عليها العقـد لـيس لـها أعمال مُماثلة

في الـوزارة). 

نتهية مهماته UI¡∫ رئيس الوزراء يلتقي سفير إيران ا
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فـي الغـرب والـسـويـد مـنه لـيس هـنـاك مـحـرمـات والمـقـدسـات وحتت غـطـاء الـقـانون
اري األصل واحلاصل ايـضا على اجلـنسية مـثلة بـالشرطـة وقف الدا وبحمـايتة ا
ـتـطرف راسـموس بـالـودان يهـدد بـحرق الـقـران ليـثـير زوبـعة السـويـديه واليـمـيني ا
كبيـره وهذا هـو هدفه لـيس حرق الـقران هدفه الـوحيـد بل ان يثـير زوبـعه وان يلفت
تطرف نطقي نعت هذا ا الناس الـيه وهذا ماجنح به الى حد بعيد ولذلك لـيس من ا

بالغباء النه يريد ان يحرق القران  فغايته ابعد من حرق القران.
هاجرين ويتخذ من الكراهية عقيده له يحتاج الى اعالن سلم وا كشخص يكره ا
وتسويق لـيكسب انصـار جدد حتى اليصبح مـجرد رقم مجهـول بل يريد ان يصبح
ـان الـسـويـدي كي يـفــعل كل مـايـحـول حـيـاة قـوة مـؤثـره وتـمـثــيل حـقـيـقي في الـبــر
سـلمـ على وجه اخلصـوص الى جحيم ,ولكـن كيف يفـعل ذلك? هو يعـرف جيدا ا
ـسلـم على كل من يـقتـرب من ثوابتـهم ومقدسـاتهم ولـذلك فانه ح ردود افعال ا
يـثيـرهم فهـو اليبـحث عن التـسـليـة او التـفريغ عن حـقده الـشخـصي بل هو يـريد ان
شـهـد االمـني بـلـون الدم  ,يـرى ان يرى يـرى اعـمال عـنف وشـغب اعـمـال تـصـبغ ا
ـسـلـمـون وهم ثـائـرين غـاضبـ يـحـرقـون سـيـارات الشـرطه ويـصـطـدمـون بـرجال ا
سلم . هذا الرد الفعل الغاضب من ا الشرطه وان يـقع جرحى وقتلى من الطرف
سـلم ابعد النـاس عن ثقافتنـا وعن بيئتنا هو مايسـعى اليه ليقول لـلسويدي ان ا
وانـهم خـطـر عـلى الـنـسيـج األجتـمـاعي فـهم مـيـالـون لـلعـنف ونـاكـرون لـلـجـميل وان
ـادي لـهم هـو خـطـأ كـبـيـر فـهم ـعـنـوى وا اسـتـقـبـالـهم في الـسـويـد وتـقــد الـدعم ا
غريبـون عنا وغير قابلـون للتعايش ولذلك يـتوجب طردهم الى بلدانهم. وقد جنح في
سلـم مع الشرطة ردود تظـاهرين من ا ذلك الى حد بعـيد فقد اثـارت اصدامات ا
فعل سلـبية  من قبل قطاعات واسعة من الشعب السويدي بل وصلت ردود االفعال
ـعـروف بـتـبـنـيه لـقـضـايـا الـهـجـرة ـقـراطي األجـتـمـاعي ا الـسـلـبـيـة الى احلـزب الـد

واللجوء في كل سياساته.
ـناسـبات الديـنيـة كنوع من الـسويديـون ليس شـعب متدين ,انهم يحـتفـلون بـاعياد ا
ـتوارث وان يـروا  ردود افعـال عنيـفة عـلى حرق الـقران يبـدو للـكثـير امرا الـتقـليد ا
عصيـا على الفهم فالفضاء يجب ان يكون مفتوحا امام كل وجهات النظرخصوصا
وان السويـد تتعكز دائما على قانون حرية التعبير عن الرأي. ماذا لو ان راسموس
ؤكد انه سـيشعرباالحباط  الن هدفه في ترويع هذا لم يـتلق رود فعل غاضبة? من ا
سـلم لن يـنجح. ولكن راسـموس جنح في دعايـته التسـويقية من السويـدي من ا
ـيـني مـتـطرف مـجـهـول الى فـصيل مـعـروف قـد يـغري عـشـرات الـكـاره فصـيل 
للمـسلم باألنضمام الـيه وقد جندهم في االنتخابات القـادمة يحصلون على بعض
سـلمـ فسـيبقـون بالوزن والتـأثير ,وهم الـذين دفعـوا بدمـاء شبـابهم قـاعد امـا ا ا

تطرف ولالسف الشديد. الثائر ثمن تسويق  راسموس لفكره ا

ستوكهولم 
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ـتطاحنـة على بناء بادرة العـراقية وا مسـكة بزمـام ا لواضح أن القـوى السياسـية ا
"مجدهـا السـياسي" عـلى إنقـاض شعب حتـول غالـبيتـه إلى "رهائن " بـكل ما حتمل
رة واحدة أنـها تـعيش عـصر "الـظمأ لم ولن تـريد االعـتراف ولـو  الـكلـمة من مـعنى 
ـا طـرحـته عـبـر ـقـدورهـا حتـقـيق هــدف واحـد  الـسـيــاسي" وزمن "الـتـيه" ولـيـس 
ـتأرجح ورؤيتها الـضيقة ولم تدرك بـعد أن العراق على تكرر ومـنهجها ا خطابـها ا
عـنى أن ما تـعرض له نـعطف تـاريخي حـاسم  ـر  مشـارف "حتوالت جـذرية" و
ـتأخـرة من ضربـات متـعددة سـياسـياً وأمـنيـاً واقتـصاديـاً يعد الـعراق  في فـتراته ا
األضخم مقارنة مع دول الشرق األوسط مجتمعة  وأن "التقهقر اإلقتصادي" جراء
ـبـددة لـثـرواته هـو األشـرس مـا جنم عـنه "إنـهـيـار قـيـمي" تـنـاسل أنـظـمـة الـفـســاد ا
انسـحب عـلى جـمـيع الـفـعـالـيـات تأثـيـراً وتـداعي  ذلك ألن "الـضـيـاع اإلقـتـصادي"
ط اإلعتقاد والرؤية ال الوطني يؤثر تأثيراً مباشراً على التفكير اجلمعي و ونفاد ا
آل سـيمـهد األرضـية لـهيـمنـة قوى وهـذا ا والتـطـلعـات لكل مـجتـمع من اجملتـمعـات 
صائر ويفتح الباب واسعاً ـكنها من تأسيس قاعدة رصينة للتحكم با وجماعات و
ـكن أن نـسمي لـبروز قـطـيع مـبرر خـوفـاً وطمـعـا لالسـتبـداد الـسـياسي وإال مـاذا 
إنـصــهـار  أفـراد ومــجـتـمــعـات في رمـزيــة واحـدة  أرجح أن مـا وصــلت إلـيه قـوى
الـسياسة في الـعراق بعد  2003 من تخـبط وتوهان وحيـرة في بلورة رؤية سـياسية
ـساهمة في ناهضـة قادرة على بنـاء دولة هو وجـود مجتمع لم يـفقه بعـد أبجديات ا
ولم يـدرك حـتى الـلـحـظـة انـه شـريك حـقـيـقي في تـأسـيس واقع بـنـاء دولــة مـواطـنـة 
بل عـلـى الـعـكس من ذلك ســاهم عن عـلم وجـهل في سـيـاسي واقـتـصــادي مـغـايـر 
وصول قوى وأفـراد إلى ذروة جبروتها لتـتحول بعد ذلك إلى "أمـبراطوريات" عصية
على الكـسر والتالشي وال أجد مبرراً واحداً لهـذا االنقياد التام الذي حول العراق

. ..وأكتمل الهدم . إلى أطالل والسياسي إلى ملوك وسالط
قـال أسهـمت في غـياب "الـيقـظة     ولـعل هذه الـتيـه التي أشـرت إليـها فـي سيـاق ا
اجلماهـيرية" حـيال الضـياع واإلنـهيار الـشامل الذي وصل إلـيه العراق جـراء تمدد
رحلة" بـينما يـرى "مطبلـوا ا هذه اجملموعـات السياسـية وكبحـها لكل نهـضة ونتاج 
وبأنها التي أن الفضل يـعود لهذه القوى السياسية الشجاعة 
رض وهذا لـعمـري "ا أسهـمت في تغـييـر مجـرى التـاريخ !! 
اإلجـــتـــمـــاعي" الـــعـــضــال الـــذي مـــهـــد الـــطـــريق لـــظـــهــور
ديـكـتـاتـوريـات فـرديـة وأضــعـاف دور الـشـعـوب في تـقـريـر
مـصـيــرهـا وبـنـاء دولــتـهـا ونـهـضــتـهـا ورقي مــواطـنـيـهـا...

وأكتمل الوهن.
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اكــدت عـوائل عـراقــيـة عـلى ان وسـائل
الـتواصل واالجتماعي  وغياب الرقابة
االبــويـــة واحلــكــومــيـــة تــنــعش آفــات
ـخــتـلف ــدارس و اجــتـاحـت طـلــبـة ا
اعـمارهم ومنـها اخملدرات وآخـرها آفة
ـثلية  وقالوا في احاديث لـ ( الزمان ا
ــثــلــيــة مـن االفـات ) ان (اخملــدرات و ا
الــدخــيـلــة عــلى مــجـتــمــعـنــا الــشـرقي
خــاصــة ان آفـة واحملــافظ بــكل قــيــمه 
اخملــدرات تــفــشت في االونــة االخــيـرة
وبـشـكل الفت ومـخـيف ) ويـقـول مـاجد
عـمـار  الذي جتـاوز السـتـ من العـمر
أن ( خــطـرا اخملـدرات والـتـدخـ مـهـد
ثلـية الـتي لم يعـرفها  قط خلـطر آفـة ا
مــجــتـــمــعــنــا اال ان مــواقع الــتــواصل
ـثلية االجـتماعي مـهدت للـترويج آفة ا
ــتـفــشـيــة في اجملــتـمــعـات الــغـربــيـة ا
ـــرهـــقـــ من اوالدنـــا ويـــقـــيــــنـــا ان ا
ثل هذه يـحاولـون التـقليـد والتـاثيـر 
الـتـصرفـات الـتي غزتـنـا بعـد االحتالل
ة اخملـدرات الـتي قدمت وظـهـرت جـر
الـــيـــنــا مـن دول اجلـــوار وشــجـــعـــهــا
االحــتالل  حـتى بـدانــا كـاولـيـاء امـور
الوالد وبــنـات نـقـلق عـلى مــسـتـقـبـلـهم
ــثل هـذه الــعـادات وهـم يـنــخـرطــون 
والــتــقــالــيــد الــتي تــفــسـخ وتــدمـر اي
مـجتـمع وبدانا نـترحم عـلى ايام كانت
الـدولـة تـعاقب بـعـقـوبات صـارمـة على
مـثل هذه احلـاالت التي هـي اصال غير
مـوجودة الن مـجتمـعنـا كان لغـاية عام
خــال من مــثل هـذه اآلفــات الـتي 2003
تــــدمـــر اجملــــتـــمع وتــــســـقـط اجلـــانب
اذ  بـدات االفــات تــغـزوه الــتــعـلــيــمي 
راهـقة يتاثرون وطـلبتنـا هم في عمر ا
ـثل هـذه العـادات والـتقـالـيد سـريـعا 
ـصـاحـبـة لـغـياب ـدمـرة جملـتـمـعـنـا ا ا
الـرقــابـة الـعـائـلـيـة وهـذا ركن اسـاسي
عــنــدمــا يــغــفل الــوالــدين عن مــراقــبـة
ومــتــابــعـــة اوالدهم وبــنــاتــهم فــانــهم
سـيــنـفـلـتـون نـحــو الـهـاويـة والـرذيـلـة
السـامح الله ) وتـشاطـره الراي زوجته
مــوظـفــة وام الوالد وبـنــات في مـراحل
دارس والكـليـات وتقول مـختـلفـة من ا
(ان مـن اهم االســبـاب غــبــاب الــرقــابـة
احلـكـومـيـة والـشـرطـة اجملـتـمـعـيـة عن
مـثل هذه الـتصرفـات التي تـشجع على
ظــهـــور مــثل تــلك اآلفــات واولــهــا آفــة
ــثــلــيــة اجلــديــدة عــلى مــجــتــمــعــنـا ا
الـعراقي وحـان دور احلكـومة ووسائل
االعـالم بضرورة تـفعيل الـدور الرقابي
والـتثقيفي والتوعوي البراز خطر هذه
االفـة التي اسـتفحـلت بعـد العام 2003
والـــتي تــفــشت مـع آفــات وتــصــرفــات
ـراهق والـيـوم نـتابع افـسـدت اجلـيل ا
ــــثــــلــــيــــة تــــغــــزو مــــدارســــنـــا آفــــة ا
وكـلياتناوتـلقى ترويجا بـسبب متابعة
االنــتـرنــيت يـصــاحـبه غــيـاب الــرقـابـة
احلـكومـيـة واالعالميـة التـثقـيفـة للـحد
من هـذه الظاهـرة ) ويقول مـنتسب في
الـداخـليـة مـفضال عـدم ذكـر اسمه ان (
ـثــلـيـة بــدات بـالــظـهــور بـعـد حــاالت ا
االحـتالل ومن خالل مـتابـعتي كـمفتش
في الـــداخــلــيــة هــو رصــدنــا لــفــنــادق
وشـقق سـكـنـيـة في شـارعي الـسـعدون
ــثـلـيـة بـ وابي نــؤاس تـمـارس آفـة ا
الــشــبــاب واسـتــطــعــنــا الــقـبـض عـلى

ثلية ارسـون ا شـباب بعمـر الشباب 
اجـنة ويـروجون ويـقيـمون احلـفالت ا
ـثــلـيــة من خالل ارتــدائـهم ــمـارســة ا
ـكـيـاج لـلــمالبس الـنـسـائـيـة  ووضع ا
وتـــنـــعــ اصـــواتــهـم لــيـــقـــاربــوا من
الـعـنـصـر الـنسـوي مع اقـامـة عـمـلـيات
خــاصــة مـارســهــا اطـبــاء مــخـتــصـون
واسـتعمـال ادوية خاصـة لالقتراب من
ـقززة وتـمـكـنا كـشـرطة هـذه احلـاالت ا
مـجـتـمعـة وبـعـد ان جمـعـنـا معـلـومات
وافــيــة بــالــقــبض عــلى اعــداد لـيــست
ـثلـية التي ـارس آفة ا ن  بـالقـليـلة 
دارس امـتـدت الـيـوم لالسف لـبـعض ا
االعـدادية للبنات واالوالد لتختلط بآفة
اخملـــــدرات الــــتي هـي االخــــرى بــــدات

تتفشى ب طلبتنا ).
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االعالمـي اسعـد عبـدالله عـبدعـلي كتب
يـــقــــول ( مـــخـــطط خــــطـــيـــر لـــضـــرب
سلمة وتنفيذه هو االهم اجملـتمعات ا
ــيـة والــتي تـسـعى عــنـد الـقــوى الـعـا
لــلـتـرويج لــلـمــثـال الـغــربي االمـريـكي
ـعلن بـاخلـصوص لـلـوصول لـلـهدف ا
وهــو امـركـة الــعـالم فــكـان دوي حـرب
احلــضـارات مــرتــفـعــا ومع االنـفــجـار
الـتكنولوجي الرهيب وحصول الطفرة
ـــهـــولــة في وســـائل االتـــصـــال تــلك ا
ــعـلـومـاتــيـة الـتي ال يـقف الــعـاصـفـة ا
ـوجه بــوجـهـهــا اي حـصن ثــقـافي وا
لـلـفـتك بـكل قـيم اخالقـية سـامـيـة وها
ـثـليـة تـشكل اخلـطـر االكبـر الذي هي ا
يــتـربص بــالـشــبـاب والــشـابــات عـبـر
ـــســـوقـــة عـــبــر وســـائل الـــتـــرغـــيـب ا
الـتــكـنـلـوجـيـا احلــديـثـة مع تـبـريـرات

سفسطائية تقنع السذج ).
ويـضيف ( قـبل ايام وصلـتني معـلومة
مـخــيـفـة عن مـا يـحـصل في مـتـوسـطـة
ــثـلــيـة لــلـبــنـات حــيث بـدت ظــاهـرة ا
تـوسطة حيث بـالتفـشي ب طالـبات ا
لـوحظ تـراجع مسـتوى بـعض طالـبات
مع تـغـيـر في الـسـلـوك بـحـيث تـصبح
وقـــحــة بـــعــد ان كــانـت رمــزا لألخالق
ـراقـبـة من احلـسـنـة وبـعـد الـبـحث وا
ـدرسـة تـبـ انـهن سـقـطن قـبـل كـادر ا
ــثــلــيـة و تــشــخــيص 20 فـي وحل ا
طــالــبـة وبــعـد تــفــتـيش مــوبــايالتـهن
اتــضـحت احلــقـيــقـة اخملــيـفــة وهـكـذا
ثـلية ستـنقع ا الـواحدة جتر االخـرى 
وسط ضـعف الـرقابـة العـائـليـة والتي
ـصـيـبة هي الـسـبـب االكـبـر في هـذه ا
وعـــــنــــدمـــــا يــــتـم االتــــصـــــال بــــاألهل
ا يـحصل لبنـاتهم فانهم واخـبارهم 
يـــشــنـــون هــجـــومـــا الذعــا عـــلى كــادر
ـدرســة تـشـوه ــدرسـة بــاعـتـبــار ان ا ا
ا يـجعل االمـر يجب سـمـعة بـناتـهم 

السكوت عنه الن الكالم بال فائدة ) 
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ـعــلـومـة تـتـحـدث ان اغـلب من وقـعن ا
ــثــلــيــة كـــان بــدفع تــرغــيب بــشـــراك ا
ـثليـة على تطـبيق التـلغرام كـروبات ا
وهي كـروبـات عـراقيـة مـنـتشـرة تـنـشر
قـصص واسالـيب وتسعى لـدعم هكذا
انـحــراف بـاعـتـبـاره حـريـة شـخـصـيـة
وتـشــجع عـلى جتـربـة مـسـتـغـلـ فـئـة
ــراهــقــات بـاعــتــبـارهم ــراهــقـ وا ا
قــلــيــلي وعـي خــصـوصــا مـع ارتــفـاع
صـوت الـتـحرر .الـسـؤال هـنـا من يقف
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ـؤمنـ علي بن ابي طـالب (علـيه السالم) أربـعة دراهم فـقط كانت عـند أمـير ا
فـأنفق منـها درهمـاً ليالً وآخر نـهاراً وثالـثاً في السـرّ والرابع في العـلن فأنزل

الله تعالى فيه :
( الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سراً وعالنية ) 

البقرة / 274
-2-

وتـصدّق بخاتَمِهِ وهو في الصالة  فـأنزل الله تعالى فيه قـرآناً يُتلى آناء الليل
وأطراف النهار ويكشف عن موقعه العالي حيث قال جَلّ اسمُه :

ـا وليّكم الـله ورسوله والذين آمـنوا الذين يـقيمـون الصالة ويؤتـون الزكاة ( ا
وهم راكعون )

ائدة / 55 ا
والسؤال اآلن :

ما هو السر الكامن وراء هذا الثناء االلهي ?
واجلواب :

ــؤمـنـ عــلـيــا (ع) لم يـكن يُــعـطي االّ لــوجه الـله ال يُــريـد جـزاءً وال انّ أمــيـر ا
. شكوراً

هذا االخالص الفريد  
وهـذه النـيـة اخلالـصـة الـتي ال شائـبـة فيـهـا عـلى االطالق  كانـت السـمـة التي

ؤمن (عليه السالم) في كل أقواله وأعماله . تميز بها امير ا
وهنا يكمن الدرس العيظم .

-3-
تداولة : ومن االخبار ا

ؤمـن صدر عمرو بن عـبد ودّ العامري  –فـارس اجلزيرة انه حـ عال امير ا
- مكث وتمهل ولم يجهز عليه  وح سئل عن ذلك قال :

انه شـتمـني فـخشـيتُ إنْ أنا قَـتَـلْتُه أنْ يـكـون ذلك ثأراً لـنـفسي فـانـتظـرت حتى
يسكن غضبي وقتلتُه غضباً لله ...

كان عليٌّ مع الله  
وقد مأل حُبُّ الله قلبَه  

ونوّر بصيرته  
ولم يكن يستهدف االّ رضاه  

نهج القو . وحسبنا منه هذا النهج العظيم وا
ورحم الله من قال :

يا عذّب الله أمي انها شربت 
 ِ حُبُّ الوصي وغذتنيه بالل

وكان لي والد يهوى أبا حسنٍ 
فصرتُ منْ ذِي وذا أهوى أبا حَسنِ

وسالم عـلـيك يــا قـسـيم اجلـنــة والـنـار  يـوم ولـدتُ ويـوم
نـهضت بـأعبـاء اجلهـاد  ويـوم ضمّـختك دمـاء الشـهادة

فناديت :
( فزتُ وربِ الكعبة )
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موسكو

ـمــنـهـجـة الـتي وراء هــذه الـكـروبـات ا
تـابع تـنشـر السم بـالعسل وتـوجه ا
لـلـرذيـلـة? وهـنـا يـقـول االعالمـي اسـعد
عـبـدالـله عـبد عـلي (اسـجل عـتـبي على
االبـاء واالمهات فيجب ان تكون هنالك
رقـــابـــة ابــــويـــة قـــبل وقـــوع الـــفـــأس
بـالـرأس فـيجب ان تـخـضع تـطبـيـقات
ـوبايل للـتفتـيش خصوصـا ألعمارما ا
بــــــــــــ  15-10 ســـنــة هــذا الــعــمــر
جدا خطر ويحتاج للمتابعة واالرشاد
ثـلية وغـياب الـردع احلكـومي خلطـر ا
فـعلى احلـكومة مـواجهـة خطر انـتشار
ـثـلـيـة النه يـهـدد الـعـائـلـة الـعـراقـيـة ا
ونسيج اجملتمع فهو امر خالف فطرة
االنــــســـــان وكل الــــشــــرائـع حــــرمــــته

واعــتـبــرته من اكـبــر اخلـطــايـا وعـلى
احلـكومـة ان ال تتهـاون مع هكـذا خطر
يـهـدد مـستـقـبل االجـيـال حيث عـلـيـها
ــروجـ والـداعــمـ لــنـشـر مالحــقـة ا
ـثــلـيـة في الـعـراق ومالحـقـة قـنـوات ا
االعـالم الــتي تـــروج عــبـــر رســائـــلــهــا
االعالمــيـة لــلـمــثـلــيـة مع وضـع قـيـود
لــلـشـركــات صـاحـبـة مــواقع الـتـواصل
االجــتــمــاعـي بــحــيث ال تــشــكل خــطــر
لــلــمــجــتــمع وحــظــر اي مــوقـع يـروج
لــلـــمــثــلــيــة واالنـــحــراف عن الــفــطــرة
االنــســـانــيــة. امــا الــبــقــاء من دون اي
خــطــوة واحـدة فــهــذا مـنــتــهى اجلـهل
ا يـشكـله العـدو من خطر وعـدم ادراك 
رشد وتـهديد كبـير. كذلك تفـعيل دور ا

يـجب ان يـفـعل ــدارس  الــنـفـسي في ا
ــدارس ـــرشـــد الـــنــفـــسي فـي ا دور ا
ويـكون كادر متـكامل داخل كل مدرسة
ولـيس مـجـرد وظـيـفـة هـامـشـيـة حيث
يـــكــون مـــوعــد اســـبـــوعي لــكـل طــالب
رشـد الـنفـسي ويـعمل ـدرسة مـع ا بـا
ـرشـد بـاالتـصـال بـعـائـلـة الـطـالب او ا
الـطــالـبـة اذا الحظ شيء مـا لـلـتـعـاون
في عـبـور االزمـة قـبل استـفـحـالـها مع
وضـع كـــامـــيـــرات مـــراقــــبـــة داخل كل
مـــدرســـة في الــقـــاعـــات واحلــمـــامــات
نع اي امر ـمرات وتعـي مراقـب  وا
خـــطــيــر قـــبل تــطـــوره.يــجب االســراع
بـاتــخـاذ هـذه الـتـدابـيـر من قـبل وزارة
الــتـربــيـة لــلـحـفــاظ عـلى االجــيـال من

الــضــيـاع). ويــخــتم عــبـد عــلي كــاتــبـا
ـثليـة الذي اصبح (يـجب ادراك خطر ا
ــكن الـسـكـوت عـلــيه مع تـسـخـيـر ال 
ـواقع الـتـواصل االجـتـمـاعي عـجــيب 
ــثــلـــيــ يــتــفــاخــرون حــيـث اصــبح ا
بــانــحــرافـهـم وبـشــكل عــلــني) داعــيـا
(وســــائل االعالم وخـــاصــــة الـــكـــتـــاب
الـعـراقيـ تـسلـيط الـضوء بـكـتابـاتهم
عــلى هـذا اخلـطــر الـفـتــاك الـذي يـهـدد
االجــــيــــال وكــــذلك عــــلـى الــــقــــنـــوات
الـفـضائـيـة تسـخـير طـاقـاتهـا لـرد هذه
الـهـجـمة فـاذا بـقي احلال عـلى مـا هو
عـليه من سكوت غريـب فأننا سنواجه
زلـزال اجـتمـاعي عـنيف  فـي السـنوات

القادمة).

U«∫ مشاهد لتجمعات شبابية في عواصم أوربية

q F «Ë —QH «Ë d «
بـعد ان انتـهيت من قراءة روايـة ( الهروب من اجلـنة )  للـروائي الروسي ليف
دى بـخمـسمائـة وست وتسـعون صـفحة  ,علق تـولستـوي الصـادرة عن دار ا
في الـبال و الـذاكرة مـنهـا مقـطع  لـتولـستـوي يقـول فيه ",االعـترافـات" ويورد
امـثـولـة  عـن مـسـافـر  هـاجـمـه في الـسـهب  وحش  غـاضب  ,فـقــفـز الى بـئـر
خوفا منه  ,وراي في قـعر البئر تنينا بفم مفتوح  ,فتعلق بغصن شجرة  ينمو
عـلى شق البـئر وهنـا يرى فأرين  ,فـأر ابيض  وفأر اسـود ( الليل  والـنهار )
يــحـيـطـان بـالــتـسـاوي بـجــذع الـشـجـرة  ويــعـمالن عـلى قـضــمه وسـرعـان مـا
سـافر وت )  ,وبـينـما هـو مـعلق يـبحث هـذا ا سـيسـقط  حتـما بـفم التـن ( ا
حـوله  ,فـيجـد  على اوراق الـشـجيـرة قـطرات من الـعـسل  فيـلـعقـهـا بلـسانه ,
وت وهو ات ال محالة وتشغله عما ينتظره  من مصير محتوم    ,فالتن هو ا
وان الـفاران هما ايام الـعمر التـي جتري سريعا ومـا اسرع السنـ التي تمر
ـصـير بـحراك سـريع واالنـسـان شغـول  بـقـطرات الـعـسل الـتي اشـغلـته عن ا

النهائي والذي هو واقع ال محالة  ,فهل   يعتبر البعض عن
ـنـافـذ  والـسـلـطة  ,لـيـبـني او انـشـغـالهـم بعـسل الـنـفط وا
يـر له دار امـنة في الـدار الـباقـية  ,كـرصيـد لـعله يـنفع
عـمــا ارتـكب مـن نـهب وســرقـات ال مــوال الـدولـة  ,اذ ان
ـوعد الـدنيـا قصـيرة مـهمـا طالت وغـدارة ال تنـذر احدا 

مصيره احلتمي  ,ذكر ان نفعت الذكرى. 
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عـــــدد  1وربـط مــــصـــــابــــيـح إنــــارة مع
.( ملحقاتها والذي بلغت   50 مصباحاً
وقــال مــديــر احملــطــة عــبــاس رضــاوي
ســلـــمــان انه  ( إجنــاز كــافــة أعــمــال
الـصــيـانـة األول من نـوعـهـا  وبـأيـادي
عــراقـيــة هــنـدســيـة وفــنــيـة واخلــاصـة
بــصـيـانـة مــحـور الـضــاغـطـة  وإجنـاز
جــمـيع األعـمــال الـفـنــيـة الـتي بــذلـتـهـا
مالكــات مـوقع مـحـطـة كـهـربـاء الـنـجف
ــشــاركـــة كــافــة أقــســام اجلـــديــدة  و

يكانيك). الصيانة وباألخص قسم ا
الفـتـاً إلى أن (هـذه الـصـيـانـة تـأتي ذلك
ــــوسـم فــــصل مـن أجل األســــتـــــعــــداد 
الـصـيف  وذلك لـتكـون احملـطة جـاهزة
وعــلى أ وجه). مـضـيــفـاً (اآلن جـمـيع
الـوحدات التوليديـة داخله بالعمل لرفد

نظومة الوطنية بالطاقة). ا
وأكـد ســلـمـان انه ( تـشـغـيل الـوحـدة
ـنـظـومـة الـوطـنـيـة نـفـسـهـا ورفـدهـا بـا
وبـوقت قـيـاسي جـداً  حـيث يـأتـي هذا
الــنــجـاح بــاإلخالص في الــعــمل بـروح
الــــفــــريـق الــــواحــــد وبــــالــــرغـم من كل
نعهم ذلك الظروف الصعبة  حيث ال 
من أداء واجبهم بكل تفاني وإخالص).

ــاء ومــولــدات لــلــكــهــربــاء ذات ضـخ ا
قــدرات عـالـيــة ..يـضـاف إلى مــلـحـقـات
خــاصـة بــالـگـراج شــمـلت بــنـايـة إدارة
احملـطة وجـملونـات للـصيانـة وادارتها
وأبـــراج مــراقـــبــة ..وجـــمــلـــون خــاص

بالغسل والتشحيم).
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مــضـيــفــا ان (نـســبـة االجنــاز الـفــعـلي
ــئــة  و لــلــمــشــروع  بــلــغت  100 بــا
تــشــكــيل جلــان فــنــيــة بــ اجلــانــبـ

تمهيدا الفتتاحه بالقريب العاجل).
الكـات الـهـنـدسيـة والـفـنـية وأجنـزت ا
في فـرع تـوزيع كـهـرباء الـنـجف أعـمال
إنـارة سوق الـكوفة الـكبيـر  وبأشراف

ميداني من قبل مدير الفرع.
وبــ مـديـر تــوزيع كـهـربــاء احملـافـظـة
صـفاء عـبد الزهـرة اخلالـدي لـ(الزمان)
أمس (تـمـكـنت مالكـات صـيانـة الـكـوفة
وبـالتنسيق مع شـعبة اإلنارة من إنارة
سـوق الكـوفة الـكبـير) وتـضمن الـعمل
(سـحب قابـلوا ظـفيـرة معلق    4x5مـلم
ـسـافة  650مـتـراً  مع تـعـلـيق هـوكات
والــتي بـلـغ عـددهـا  65هــوك) وأضـاف
ـر مع اخلـلـية انـه  (فضـالً عن ربط تـا

حصل بسبب نقطاع خط  400 كي في).
وأجنـزت مالكات الشركة العـامة لتنفيذ
ــــواصالت ربط مــــشــــاريـع الــــنــــقـل وا
ـشـروع مـرآب ـنــظـومـة الـكـهـربـائـيـة  ا
الـبــصـرة الـنـمـوذجي لـلـنـقل الـبـري مع

الكهرباء الوطنية للمحافظة .
وقــال مـديــر عــام الـشــركـة كــر هـاشم
حـس اجلابري انه (تنفيذاً لتوجيهات
وزيـر النـقل الكـاب ناصـر حسـ بندر
الـــشــبــلـي  بــإجنــاز مـــشــاريع الــوزارة
وتــشــكــيالتــهــا  وفــقــاً ألحــدث الــطــرق
ــواد ذات ـــعـــمـــاريـــة واســـتـــخـــدام ا ا
ــيـــة  اجنــاز  الــربط ـــنــاشئ الـــعــا ا
ـنـظومـة الـكهـرباء بـعـد إجناز األعـمال
ـرآب من منظومات الـداخلية لـكهرباء ا
راقـبة ومفـاصل العـمل كافة اإلنـارة وا

لتعمل اآلن بكامل طاقتها) .
وبــ إن (مــرآب الــبـصــرة الــنــمـوذجي
يــتــكــون من جــزئــ هـمــا مــقــر الــفـرع
ـسـاحـة إجـمـالـية وكـراج الـشـاحـنـات 
بـلغت (20)  الـف متـر مربـع ويضم مـقر
الـفـرع عدة مـنشـآت مـنهـا بنـاية اإلدارة
ومـنـام الـسـائقـ وإسـتـراحـة الـزائرين
ومـخـزن االدوات االحـتـيـاطـيـة ومـحـطة
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أعـلـنت شـركـة نقل الـطـاقـة الـكهـربـائـية
ـــنــطـــقــة اجلـــنــوبــيـــة عن خــروج في ا
خــطــوط نــقل الــطـاقــة الــرئــيــســيـة في
مــحــافــظــة واسط عـن الـعــمـل ألســبـاب

فنية.
وقــالت الـدائـرة في بـيـان ان (االنـقـطـاع
الـــثالثــاء تــســـبب بــانـــقــطــاع الـــتــيــار
الــكـهـربـائي في عـدد كــبـيـر من مـنـاطق

البصرة وميسان).
واشـارت الى  ان (اخلـطوط أعـيدت الى
الـعمل ويجـري العمل حالـيا على إعادة
الـتـولـيد ورفـعه تـدريـجيـا الى مـحـطات

التوليد).
مــؤكـدة ان (اعــادة الـتــيـار الــكـهــربـائي
لـــكــافــة مـــنــاطق الـــبــصــرة ومـــيــســان
ـغـرب بـعـد اكمـال رفع سـيـكـتـمل عـنـد ا
الـتولـيد لـلمـحطـات الكـهربـائيـة). ونقل
الـبيان عن مديرعام شركة انتاج الطاقة
فـي اجلنوب مـوفق السـهالني تـوجيهه
الى اســتـنـفـار جـمــيع مالكـات الـشـركـة
العـادة احملــطـات الى الـعـمل بـالـسـرعـة
ــمـكــنــة تـبــاعـا بــعــد االنـطــفـاء الــتـام ا
حملــافـظــتي الـبـصــرة ومـيــسـان والـذي U¡∫ مبنى دائرة كهرباء البصرة dN
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الـسالم عـلى علي بـن أبي طالب (كـرَّم الـله وجهه)(23ق.هـ ـــــ  40ه) الـسالم
على أقواله وأفعاله على مآثره وبطوالته السالم عليه كلَّما مرَّت ذكراه وكلَّما
ــؤمــنــ (أصل ــؤمــنــ ويـــعــســوب ا طــلــعـت شــمس وهلَّ هالل إنـه أمــيــر ا
اليـعسوب: ملك النَّحل) وسيد البلـغاء هاشمي األبوين لم يسجد لصنم هو
الوليُّ الوصيُّ التَّقيُّ النَّقيُّ أبو تراب وأبو الرَّيحانت وهو حيدرة (أنا الذي

سمَّتني أُمّي حيدرة) ويقول عن نفسه:
طَّلبْ ِ عبدِ ا أنا ابنُ ذي احلَوضَ
طعِمُ  في  اليومِ السَّغِبْ وهاشمُ  ا
يعادي  وأحمي  عن حَسَبْ أوفي 

وهـو األنزع البـط وهذه الـصفة ذكـرها شاعر الـعرب األكبـر اجلواهري في
قصيدته العينية التي رثى بها اإلمام احلس (عليه السالم) إذ قال:

ِ بال بطنةٍ    ويا ابنَ الفتى احلاسرِ األنزعِ  فيا ابنَ البط
) من العِلم و(األنزع) من الشـرك كما قال حبر األمة عبد الله بن فـهو (البط

عباس.
كان يقول(كرَّم الله وجهه):

ما أكثرَ النّاسَ ال بل مـــا أقلَّهُمُ    اللهُ  يعلمُ  أنّي  لم ألقلْ فنـــداً
إنّي ألفتحُ عيني ح  أفتحُهــا    على كثيرٍ ولكنْ ال أرى أحدا

ثل الـسـائر يـقـول (ألف صديق وال عـدو واحـد)  فإن أبـا احلسن وإذا كـان ا
يقول:

وليس كثيراً ألفُ خلٍّ وصاحبٍ    وإنَّ عدوّاً واحــــداً لكثيرُ
وكـان يقول للـذهب والفضة: ((يـا حمراء ويا بـيضاء: احمـرّي وابيَضّي وغُرّي
ا سئل: كيف ورث علي بن طـلب  غـيري)) وقد قال قثم بن الـعباس بن عبد ا
أبي طـالب (عــلـيه الــسالم) الـنــبي (صــلى الـله عــلـيه وســلم): ((كـان أوَّلَــنـا به
ا أتاه نـعي اإلمام علي حلـوقاً وأشدَّنـا به لزوقاً)) وقـال أبو األسود الـدؤلي 
ـقـتــله وروحه من روح عـرجت بن أبي طـالـب (كـرم الـله وجـهـه): ((أكـرِم به و
ان واإلحـسان...فإنا لـله وإنا إليه راجعون إلى الـله تعالى بالـبر والتقى واإل
ؤمن وعـليه السالم يـوم وُلد ويوم قُتل وعنـد الله نحـتسب مصـيبتنـا بأميـر ا
ويـوم يُبعث حيا... وإني ألرجو أن يجبر الله عزَّ وجل به ما وَهى ويسدَّ به ما

انثلم ويجمع به الشَّمل ويطفئ به نيران الفتنة)) وقال شِعراً جاء فيه:
أفي شهرِ  الصيامِ  فجعتمونا    بخيرِ النّاسِ  طرّاً  أجمعينا
طايا    وخيَّسَها ومَنْ ركبَ السَّفينا قتلتُمْ خيرَ  مَنْ  ركبَ ا
ثينا  ثاني  وا ومَنْ لبسَ النعالَ ومَنْ حَذاها    ومَنْ  قرأَ ا

ـؤمنـ علي بـن أبي طالب (كـرَّم الله والـيوم في ذكـرى استـشـهاد يـعسـوب ا
وجــهه) حـريٌّ بــنـا جــمــيـعــا وحـريٌّ بــكل من يـذكــرون أقــواله بـتــبـجــيل عـال
ويـتــحـدثــون عن أفــعـاله بــتـكــر كـبــيـر أيــنـمــا كـانــوا وأيـا كــانت مـشــاربـهم
وانـتـماءاتـهم أن يـنـهـلـوا من كـوثـر أقـواله ويـسـيـروا عـلى سـراط أفعـاله فال

يـقولـون غيـر احلق وال يـبشـرون إال باخلـير وال يـفعـلون إال
ـــعــروف وال يــفـــســدون في اخلـــيــر وال يـــأمــرون إال بــا
ـزاهــة واخلُــلُق الــعــالي ـصــفــون إال بــالــنـَّ األرض وال يـتـَّ

نكر. والصدق وينهون عن ا
ـؤمــنـ وسالم سالم عــلـيك من الــقــلب سـيــدي أمـيــر ا

وأنت في مقعد صدق عند مليك مقتدر. 
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ــعــامالت الــتي جــئت مـن اجــلـهــا في ا
ـؤسـسـات وغيـرهـا  حتى يـوم سـفري ا

في مطار بغداد.
وكــانت دعــوة االفـطــار الــتي اقـامــهـا د
ــنــاســـبــة وجــودي فـي بــغــداد عـالء  
ا اعتزبه وقد دعي اليها جمع من تـكر
خـيرة اصـدقائي حسن الـعاني خـضير
احلـمـيـري زيد احلـلي طه جـزاع عـبد
شـامل عـبد الـقادر الـسـتارالـبـيضـاني 

عكاب سالم.
ومـن الـــشـــبــــكـــة زرت مـــتــــحف االعالم
الـعـراقي الـذي نـديـره بـجـدارة الـسـيدة
مـينا امير احللو وحضر هذه الزيارة د
نــبـيل جـاسم ود عـالء احلـطـاب وكـانت
ــتــحف رائـعــة ووجــدت فــيــهـا فــكــرة ا

قسما يتعلق بعملي الصحفي.
وفـي االخير اخـذوني الى وكالـة االنباء
الـعراقية (واع) التي كان لي الشرف ان
اكـــون احـــد مـــؤســـســـيـــهـــا عــام 1959
وتـعرفت على مـديرها وبعض الـعامل

فيها متمنيا لهم ولها التوفيق

على انتخاب مجلس النواب احلالي.
ومــنـذ سـنـوات اعـرف االعالمي د نـبـيل
جـاسم ولذلـك ح عـ رئيـسا لـلشـبكة
كـنت واثـفـا ان الـشـبـكـة بـكل مـفـرداتـها
سـتـحـقق طـفـرة كـبـيـرة وهـو مـا حتـقق

اضية, خالل الفترة القصيرة ا
حــ وصـلت بــغـداد كــانت اول خـطـوة
لـي ان ازور الــصـــديق د نـــبــيـل جــاسم
واقــدم له الــتـهــاني  في عــمـله اجلــديـد
ونــقــلـت له مــا ســمــعــته من تــطــور في
االذاعــة والــتـلــفـزيــون ووكــالـة االنــبـاء
وصـــحـــيــفـــة الـــصــبـــاح وغـــيـــرهــا من
ـؤسـسات االعالمـية الـتابـعـة للـشبـكة ا
وقــد جنح د نـبــيل في مـهــامه وهـذا مـا

كنت واثقا منه.
وفـي  الـشــبــكــة الــتــقــيت بــاالخ د.عالء
احلــطـاب الـذي ســبق ان تـعــرفت عـلـيه
عـام  2021حـ جـاء الـى لـبـنـان الجراء
لـــــقـــــاءات مــــعـي ضــــمـن بـــــرنــــامـــــجه

التلفزيوني (خطى).
كــان د. نـبـيل ود. عالء عـونـا لي في كل

ـا سالت عن اصل فـيهـا قبل  72عـاما و
هـــــــذا االزدحــــــام قــــــيـل لـي انه ســــــوء
الـتخطيط وسـهولة استـيراد السيارات
وزيـادة سكـان بغـداد رغم ارتفـاع اثمان
الـدور وبقاء الشوارع بدون اهتمام بها
ـا لــكن بــعض الــعـراقــيــ يـفــخــرون 
اصــــبح فــــيــــهـــا مـن مـــوالت وفــــنـــادق
وعـمـارات سـكـنيـة ومـطـاعم رائـعة وكل
ـــالي الـــدالئل تـــشـــيـــر الـى الــفـــســـاد ا
واالداري. ولـم اجــد مــحــلــة او شــارعــا
مررت به كما كان قبل سنوات وحتولت

معظم احملالت السكنية الى محالت.
ا شـاهدته وشـهدته الوضع واالسـوأ 
ـكن الـســيـاسي وال احـد يـعـرف كـيف 
انـتخـاب رئيس لـلجـمهـورية او تـشكيل
حـكومـة بعد مـرور اكثر من نـصف سنة

زرت يــــغـــداد مــــضـــطـــرا رغـم وضـــعي
الــصـحي لـكــني خالل فـتــرة اسـبـوعـ
من  30اذار الى  13نـيـسـان اجنـزت فيه
ـعــامالت الــتي ذهـبت مـن اجـلــهـا كـل ا
ـسـاعـدة االصـدقـاء في شـبـكة االعالم
وهـي جتـديـد جـواز الـسـفـر واحلـصول
وحـدة ثم اطالق راتبي عـلى البـطاقـة ا
الــتــقــاعــدي بــعــد ايــقـافـه بــسـبـب عـدم
وصــــول شـــهـــادة احلــــيـــاة الى دائـــرة

التقاعد.
في بــغـداد داهـمــتـنـا مــوجـة غـبــار كـنـا
مــضــطــرين ان ال نــخــرج اال اضــطـرارا
زعج ليـس الغبار وهـو ما حدث  لـكن ا
ا االزدحام في الشوارع باالف فـقط وا
الـسيـارات وهو مـالم تكن تـعرفـه بغداد
فـي تاريخها او على االقل منذ ان اقمت
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{ الـقدس( أ ف ب) - اندلعت اشتباكات
جـــديــدة بــ الـــشــرطـــة االســرائــيـــلــيــة
ومـتـظـاهـرين فـلـسطـيـنـيـ صـباح أمس
ـسـجـد األقـصى في اجلـمــعـة في بـاحـة ا
الــقـدس الـشـرقــيـة احملـتــلـة أسـفـرت عن
31جــــريــــحــــا حـــسـب الــــهالل األحــــمـــر
الـفـلسـطـيني في أجـواء من الـتـوتر مـنذ

أيام امتدت إلى قطاع غزة.
…—U−Š WIý—

وفـي وقت مبكـر من صباح أمس اجلـمعة
دخــلـت الــشــرطــة اإلســرائــيــلــيــة احلــرم
الـقـدسي حـيث قـام شـبـان فـلـسـطـيـنـيون
بـرشقـهم باحلـجارة كـما ذكـر مصور من
ــكــان.وقــالت وكــالــة فــرانس بــرس في ا
الـشـرطة اإلسـرائيـلـية إنه قـرابـة السـاعة
الــرابـــعــة فــجــرا رشق "مـــثــيــرو شــغب
مـلـثمـون يـرفعـون اعالم حـماس" حـجارة
ــبــكى مــكــان الــصالة بــاجتــاه حـــائط ا
ــقـدس لــدى الـيــهـود ويــقع عــلى سـفح ا
ـسـجـد األقـصـى أولى الـقـبـلـتـ بــاحـة ا
وثــالث احلـرمـ الـشـريــفـ في الـبـلـدة
ـة في الـقـدس الـشـرقـيـة. ويـسـمي الـقــد
وقع جـبل الهيكل.وفـي حصيلة الـيهود ا
أولــيـة لـهــذه الـصـدامــات حتـدث الـهالل
األحـــمـــر الـــفـــلــــســـطـــيـــني عن ســـقـــوط
31جريحا إصابة اثن منهم على األقل
خـطيرة.ما زال الـوضع متوترا في احلرم
الــقـدسي فـي هـذه اجلــمـعـة الــثـالــثـة من
شـهر رمـضان - الـذي يتـزامن مع انـتهاء
االحـتفاالت بعيد الـفصح اليهودي - بعد
تـبادل رشق احلـجارة وإطـالق الرصاص
اضي أصيب ـطاطي.وخالل األسبـوع ا ا
أكــثــر من مــئـتي شــخص مــعــظـمــهم من
الــفـلـسـطــيـنـيـ بــجـروح في صـدام في
احلـرم القدسي ومحـيطه أدت أيضا إلى
هـجـمـات صاروخـيـة شنـتـهـا مجـمـوعات
فـلـسطـينـيـة مسـلحـة من قـطاع غـزة على
الـدولـة الـعبـريـة وغـارات إسرائـيـلـية ردا

عـلى ذلك. كما أدى هذا التـصعيد اجلديد
لـلـتـوتـر في الـقـدس الـشـرقيـة إلى إطالق
هــجــمــات صــاروخــيــة من قــبل فــصــائل
فــلــسـطــيـنــيــة مـســلــحـة فـي قـطــاع غـزة
وضـربات جوية إسرائيلية ردا عليها في
هـذا اجلـيب الفـلسـطـيني الـذي يبـلغ عدد
ســكــانه  2,3مــلـــيــون نــســمــة ويــخــضع

حلصار إسرائيلي وسيطرة حماس.
ويـعـتـبـر الـفـلـسـطـيـنـيـون وعـدد من دول
ـنـطـقـة وجـود عـدد كـبـيـر من الـيـهود - ا
كان ببعض الشروط يـسمح لهم بزيارة ا
وفـي ســاعـــات مـــحــددة حـــسب الـــوضع
ــوقع فـي شــهــر الـــقــائم حـــالــيـــا - في ا
رمـضان ونـشر قوات كـبيـرة للشـرطة فيه
"اسـتـفزازا".ودان عـدد من الوزراء الـعرب
فـي اجـــتـــمـــاع في عـــمـــان "االعـــتـــداءات
ـصـل واالنـتـهاكـات اإلسـرائـيلـيـة ضد ا
ـبـارك" في بـاحـة ـسـجـد األقـصـى ا فـي ا
ـسجد الذي يـريده األردن ولكن الدخول ا
إلــــــيـه يــــــخــــــضـع إلشــــــراف الــــــدولــــــة
الــــعــــبـــريــــة.وأكــــد وزيـــر اخلــــارجــــيـــة
االســرائـيــلي يــائـيــر لـبــيـد اخلــمـيس إن
"اســرائــيل حتــافظ وسـتــواصل احلــفـاظ
عـلى الـوضع الـقـائم فـي احلـرم القـدسي"
لــــكن "لـن نـــقــــبل حتـت اي ظـــرف اطالق
صــواريـخ من قــطــاع غــزة".وأدلى لــبــيــد
بـهذه التصـريحات بعد لـقاء مع مساعدة
وزيــرة اخلــارجــيــة األمـيــركــيــة لــشـؤون
ـبـعـوث ـبــرت وا الــشـرق األدنى يـاعــيل 
ــــكــــلف الــــعالقــــات اإلســــرائــــيــــلــــيـــة ا
الــفــلــســطــيــنــيــة هــادي عــمــرو.وأجــرى
ــسـؤوالن األمـيــركـيـان بـعــد ذلك مـسـاء ا
اخلــمـيس مــحـادثـات مـع قـادة الـســلـطـة
الـفلـسطيـنية بـرئاسـة محمـود عباس في
رام الـله في الضفة الغـربية احملتلة.وقال
ـسـؤول الفـلسـطيـني حـس الـشيخ إن ا
الــرئـيس الـفــلـسـطــيـني مـحــمـود عـبـاس
"طــــالـب بــــالــــتـــــدخل الــــعـــــاجل لإلدارة

األمــيــركــيـــة من أجل وضع حــد نــهــائي
لــلــتــصــعــيــد اإلســرائــيــلي في األراضي
الـفلسطينية".وأطلقت فصائل فلسطينية
مـسلحـة صواريخ من غزة عـلى إسرائيل
لــيـل األربــعــاء اخلــمــيس وردت الــدولــة
الـعبرية بـضربات انتـقامية عـلى القطاع
الــفــلــســطـيــني مــا يــثــيــر مـخــاوف من
تــصـعــيـد عــسـكــري جـديــد بـ حــمـاس
واجلـيش اإلسرائيلي على خـلفية التوتر
ــقـدســة في الـقـدس ــتـعـلـق بـاألمـاكن ا ا
الــــشـــرقـــيــــة احملـــتــــلـــة.وقــــال اجلـــيش
اإلسـرائيلي إن ستة صواريخ أطلقت من
قـطـاع غـزة بـاجتـاه إسـرائـيل اعـترضت
ـضـادة للـصواريخ الـدرع االسـرائيـلـية ا
أربـعة منها وسقط خامس في غزة وآخر
في بـلـدة سديـروت اإلسـرائيـلـية من دون

أن يسبب إصابات.
وهـذه الـهـجمـات الـصـاروخيـة من قـطاع
غــــزة هي األكــــبـــر مــــنـــذ احلــــرب الـــتي
اسـتمرت  11يـوما ب حماس وإسرائيل
فـي أيـار/مــايـو  2021بــعــد أسـابــيع من

التوتر في القدس.
ÂöÝ ¡UÝ—√

عـلى صـعـيـد آخـرحـضّ وزيـر اخلـارجـية
األمــيــركي أنــتـونـي بـلــيــنــكن اخلــمـيس
رئــيس مــجــلس الــقــيــادة الــرئــاسي في
الــيــمن رشــاد الــعــلــيــمي عــلى الــســعي
إلرســاء سالم مــســتــدام في الــبالد بــعـد
مــؤشـرات إيـجـابـيــة ظـهـرت مـؤخـرا إثـر
دمّرة.وأجرى سـبع سنوات من احلـرب ا
بـلـينـكن مـحادثـات هـاتفـيـة مع العـلـيمي
ـــــدعـــــوم من الـــــذي يـــــرأس اجملـــــلس ا
الـسـعوديـة بـعـدما كـان الـرئيس الـيـمني
الـسابق عـبد ربـه منصـور هادي قـد سلّم
الـسـلـطـة في  7 نـيــسـان/ابـريل لـلـهـيـئـة
الـتي تمثّل قوى مخـتلفة وذلك في ختام
مـــشـــاورات جلـــمــاعـــات رئـــيـــســيـــة في
الـــريــاض بــرعـــايــة مـــجــلس الـــتــعــاون

دة اخلـليجي.وأبدى بلـينكن تأيـيده لهدنة 
ـتمردين شـهرين بـ احلكـومة اليـمنـية وا
ــدعــومــ من إيــران تــبــدو احلــوثـــيــ ا
صــامـدة إلى حــد كـبــيـر مــنـذ بــدايـة شــهـر
رمـضان في الثـاني من نيسـان/أبريل.وقال
ـتـحـدث بـاسم اخلـارجـية األمـيـركـيـة نـيد ا
بــرايـس إن بــلــيــنــكن "شــدّد عــلى ضــرورة
االســــتـــفــــادة من زخم هــــذه الـــتــــطـــورات

اضي تقليص الدعم نصب العام ا تـوليه ا
لـلتحالف العـسكري الذي تقـوده السعودية
ضــد احلـوثـيـ في نـزاع أسـفـر عن إحـدى
أسـوأ األزمـات اإلنـسـانـيـة في الـعالم.إال أن
ـــقـــابل اإلدارة األمـــيــــركـــيـــة تـــبـــدي فـي ا
ــســتــمــرة اســتــيــاءهــا إزاء الــهــجــمــات ا
لـلحوثيـ الذين يسيطـرون على مساحات

شاسعة في اليمن.

ـا طرحـته عـلى نـفسـي وعلى من يـدور مـعـهم احلوار      سؤال  لـطـا
قلدون اذا ال يكون الغرب وأديانه هم ا من حولي حول مضمونه  وهو 
لـنـا وهم يعـلـمون جـيـداً أن دينـنـا اإلسالمي ونبـيـنا الـكـر محـمـد صلى
الـله عــلـيـه وعـلى الـه وصـحــبه وسـلـم هـمــا خـا األديــان واألنـبــيـاء وان
سلمـون هي التي اقرتها آخر تقـاليدنا وأخالقنا ومـبادئنا نحن الـعرب ا

رسائل الله إلى اهل االرض?. 
     ألسنا أول من وُجِدت االنسانية على أرضهم وأول من كتب حرفا
وأول من أسس لـلـعـلـوم ونــظـريـاتـهـا ثم تـركـنـاهــا لـهم يـطـورونـهـا ونـحن
ـراقـبـة هـذا الـطويل وذاك الـقـصـيـر وهـذا أطلق نـتـفرج عـلـيـهم مـلـتـه 
حليـته وذلك حلق ذقنه وشـاربه وهذا يعـبد بهـذه الطريـقة وذاك باألخرى
وهم يــتـقـدمــون بـعــلـمـهـم وعـلـومــهم حـتى اخــتـرقـوا الــفـضــاء والـكـواكب
بنـظريـات نـحن من وضع أسـسهـا  امـا كانت أرضـنـا مهـدا لكـل أنبـياء
الله عـز وجل ورسله عليـهم أفضل الصالة والسـالم  ومَن غيرنا حتلى
بـالـعادات والـقـيم األصـيلـة والـشرف الـرفـيع ? ثم  ألم يـفـضلـنـا خالـقـنا
الــعـظــيم ســبـحــانه وتـعــالى عــلى األ بــقـوله الــكـر ( كــنــتم خـيــر امـة
ــنـكــر ) وعــلى هـذا ـعــروف وتــنـهــون عن ا أخــرجت لــلـنــاس تــأمـرون بــا
األساس اخـتارنا الله لـنكون حـاملي خا رساالته وأديـانه ويبعث خا
أنبـيائه مـحمـد صلى الـله عليـه  وعلى اله وصـحبه وسلـم من صلب هذه
األمة اجملـيدة ? ومكـننا الـله سبحـانه من بناء اكـبر دولة إسالمـية ضمت
مـسـاحـات شـاسـعـة من قـارات الـعـالم آنـذاك (أسـيـا وإفـريـقـيـا وأوروبا)
دامـت قرابـة الـتـسـعـة قـرون ونـتـيـجة لـذلك وصـل االسالم االن الى ابـعد
ــأهـــولــة ? وهل هـــنــاك من الـــقــيم واألخالق نـــقــطــة فـي قــارات األرض ا
بـاد ما يـضاهي قـيمـنا وأخالقـنـا ومبـادئنـا اإلسالميـة العـظيـمة من وا
الكرم والـشجـاعة والشـهامة واألمـانة والرحـمة والغـيرة العـربية وغـيرها
  الــرائـعــة  فــلـمــاذا نــقــلـدهم وال ــبــاد مـن أسـمـى الـقــيم واألخالق وا
يــقـلـدونـا ?.  أســئـلـة كـثـيــرة ال تـعـد وال حتـصـى جتـعـلـنـا نــتـسـاءل نـحن
ـقـلدون دائـمـا لـتقـالـيد وعـادات وتـقـاليع الـغـرب وأديـانه اخملتـلـفـة التي ا
التـلـتـقي أبـدا مع مـا تـربى عــلـيه مـجـتـمـعـنـا الـعـربي واإلسالمي من قـيم
ة  تـلك التـقالـيع (الفـيكـات) التي يبـثهـا الغـربيون ومبـاد وأخالق كر
بـشكل مـتعـمد  ومقـصود إلـينـا عبـر فضائـياتـهم وشبـكاتهم الـعنـكبـوتية
ـتـطورة لـغـرض حـثـنا عـلى تـقـلـيـدها واالنـحـراف عن ديـنـنا وتـقـالـيـدنا ا
الــعـربـيـة واإلسالمـيـة احلــنـيـفـة وهـو كل غــايـتـهم وأمـانـيــهم لـهـدم ديـنـنـا
ونصرة أديـانهم  بينما نـحن نفرط بديننـا  ونحقق أمانيهـم فرُحنا نقلد
ـزج بـ ــلـبس وقـصـات الـشـعـر وحـتى احلـركـات بل و تـقـالـيـعـهم في ا

Free , Ok , Mercy ,) لغـاتهم ولغتنا ونسـتعمل حتيتهم فـيما بينهم مثل
 (By, Hi ,Shopig , Mallوغيـرها من الكلـمات األجنبيـة مع اننا لم نعلم
أن احــدا من األ األخـرى ادخل كــلـمــة عـربــيـة واحــدة في لــغـته بل أن
بــعض الــدول الـتي كــانت حــروف لــغـتــهــا هي حــروفـنــا الــعـربــيــة قـامت
 فـيمـا راحت بـاسـتـبـدالـها بـحـروف انـكـلـيـزيـة رغم أنـهـا دول إسالمـيـة 
نسـاؤنا الـلواتي نـس أو تـناسـ إنهن عـربيـات لهن تـقالـيدهن الـعربـية
األصيلـة التي تمـنعهن من تـقليـد هذه التقـليعـات الغربـية ومسـلمات لهن
البس احملـتشـمة وعدم التـزاماتهـن الدينـية الـتي تفـرض عليـهن ارتداء ا
إبـراز جـمـالـهن ومـفـاتـنـهن إال أمـام بـعـولـتهـن (أزواجـهن) ومـحارمـهن (
األب واألخ  والـعم واخلال وابن األخ وابن األخت..الـخ) وبحدود اآلداب
اإلسالمـيـة العـظـيـمـة فصِـرن يـقـلدن كـل مايـريـنه من تـصـرفات اجـنـبـية 
ـالبس الـضـيـقة .وكـذلك يـفـعل شـبـابـنـا ومـراهـقـونـا فـيـقـومـون بارتـداء ا
وحالقة الـشعر وحتديـد احلاجب بالطـريقة ذاتـها التي يعـملها الـغربيون
اكياج وطريقة بل راح بعض شـبابنا يقلدون حتى فتياتهم في الشعر وا
الكـالم والتصرفات األنـثوية األخرى وهم يـدّعون أنهم ذكوراً  واألدهى
ـسلم تروج من كل ذلك جند أن فـضائياتـنا  احملسوبـة على العرب وا
ن يعارض ويتعارض مع ثل هـذه التقاليد  مع  وجـود القليل منهـا 
انـا منه بالـعلمـانية رغم تلك األمـور والبعض اآلخـر يقف على احلـياد إ
إن العلـمانية لـيست كذلك ألنهـا (العلمانـية) ال تشجع االقـتداء باألجنبي
وأفكـاره على حـساب ديـننـا ومجـتـمعـاتنـا بل تدعـو إلى إبعـاد الدين عن
الـسـيـاسـة فـقط. تـرى هـل اخلـلل في مـبـادئـنـا وقـيــمـنـا وأخالقـنـا بـحـيث
يـجـعـلـنـا نلـجـأ الى تـقـلـيـدهم  وال يـقـلدونـا ? ال أظن ذلك  أم هـل اخللل
فـينـا ونـحن نـتسـابق لـتقـلـيد الـغـرب بدون أي تـفـكيـر مع انـنا نـعـلم أنهم
عـروفة يـريدون هـدم ديـننـا وقـيمـنـا ومبـادئـنا وإلـهـائنـا عن مـشاريـعهـم ا
والتي تـخـدم مصـاحلهم وأديـانـهم ونحن ال حـرص لنـا على
ديـنـنـا ومـصـاحلـنـا وقـيـمـنـا األخالقـيـة واالجـتـمـاعـية
ـقــلــدون وال يـقــلـدنــا احـد والى مــتى نـبــقى نــحن ا
ـبـاد واألخالق ونـحن أصـحـاب كل تـلك الـقـيم وا

ة ?. الله اعلم. الكر

سجد االقصى U  ∫ جانب من الصدامات التي شهدتها باحة ا «b

اإليـجـابيـة لـضمـان إرسـاء هدنـة مـستـدامة
وإطالق عـملـية سالم شـاملة".ودعـا بلـينكن
إلى حتــقـيق تـقــدم عـلى مـســار إعـادة فـتح
ؤديـة إلى تعـز ثـالث أكبـر مديـنة الـطـرق ا
نية وهي نقطة أساسية في الهدنة التي
ي بـعوث األ  الـتـوصل إليـها بـرعايـة ا
اخلــاص لـلــيـمـن هـانس غــرونـدبــرغ.وكـان
الـرئيس األميـركي جو بـايدن قد تـعهّد لدى

ديالى
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(أ ف ب) ـتـحـدة) { تــكـسـاس (الـواليـات ا
نـفذت واليـة تكـساس األمـيركـية أمس حكم
إعـدام في حق أقدم سج صدرت في حقه
هـذه الـعـقـوبـة بعـد أكـثـر من ثالثـ عـاماً
ـــة قــتل أُديـن بــهـــا وذلك رغم عـــلى جـــر
مـناشـدات أطلقـها معـارضو اإلعدام لـلرأفة
) حـقنة بـه.وتلقّى كـارل بونـتيون ( 78عـاماً
قـاتـلة عـنـد السـاعة  6,24مـسـاءً بالـتـوقيت
احملـلي في سجن هـانتسـفيل في تـكساس
قـــبل إعالن وفـــاته الـــســاعــة  6,39مـــســاءً
عـلى مـا أفادت ( 23,39بـتـوقيت غـريـنتش)
سـلطات الـسجون في الـوالية.وأشار حاكم
واليــة تـيـنـيـسي بـيـل لي في تـغـريـدة عـبـر
ـقرر تـويـتـر إلى أنّ الـوالية الـتي كـان من ا
ـــاثالً في حـق أقــدم أن تـــنـــفـــذ حــكـــمـــاً 
سـجنائـها اخلمـيس أرجأت تنـفيذ اإلعدام
في الـلـحظـة األخـيرة.وقـال كـارل بونـتـيون
في كـلمـاته األخـيرة "أشعـر بالـندم عـلى ما
قـمت به. أنا مسـتعد لـلموت".وكـانت عائلة
الـضـحـيـة وكـذلك شـرطي حـاضـريـن أثـناء
تـنفـيذ احلكـم.وفي هذه القـضيـة ال يسعى
ــدافــعــون عن كــارل بــونــتــيــون إلثــبــات ا
بــراءته. لــكن فـي هـذه الــواليــة احملــافــظـة
تحدة وهي الـكبيرة في جنـوب الواليات ا
األكـثر تـنفيـذاً ألحكـام اإلعدام في البالد ال
ـكن احلـكـم علـى شـخص مـا بـاإلعدام إال
ثـل خطراً إذا وجـدت هيـئة احملـلفـ أنه 
مــســتـــقــبــلــيــاً عــلى اآلخــرين.إال أنّ كــارل
بــونــتــيــون الــذي يــعــاني خــصــوصــاً من
هـشاشـة العـظام والـدوخة والـتهـاب الكـبد
" على اآلخرين وفق وتـليفه "لم يعـد خطراً
مـا أكـد محـامـوه في استـئـناف تـقـدموا به
ـشـروط في إلـى مجـلـس الـعـفو واإلفـراج ا
تـكـسـاس.فـي حـزيـران/يـونـيو  ?1990كـان
هـذا الــرجل الـذي نـشـأ عـلى يـد أب عـنـيف
ومـدمن على الـكحول قد أدين  13مرة و
ــشـروط عــنه بــتــهـمــة االعــتـداء اإلفــراج ا
اجلـنـسي عـلى طـفـل.وأثنـاء تـدخل بـسـبب

مـخالفة مـرورية عادية في هـيوس أطلق
كـارل بونتيـون النار على الـشرطي جيمس
إيـربي وأرداه.وقد حُكم علـيه باإلعدام لكنّ
هـــذا احلـــكم ألـــغـي عــام  2009مـن جــانب
احملـكمـة األعلى في تكـساس التي اعـتبرت
أن هــيـئــة احملـلــفـ لم تــسـتــمع بـطــريـقـة
صــحـيـحــة إلى فـريق الـدفــاع.لـكن في عـام
 ?2012حُـــــــكـم عــــــــلـــــــيـه مـــــــرة أخـــــــرى
بـاإلعـدام.وقـبع كـارل بـونـتـيـون في زنـزانة
انــفـراديــة لـفــتـرة  23ســاعــة يـومــيـاً مــنـذ

. عشرين عاماً
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عـلى صعيد متـصل اتهم الرئيس األميركي
األسـبق باراك أوبـاما فـي خطاب اخلـميس
ـنــصّـات الـكـبـرى لـلـتـواصل االجـتـمـاعي ا
بأنّها ضخّمت "أسوأ غرائز اإلنسانية" إلى

حـدّ كبير رغم إقراره بأنه ما كان ليُنتخَب
لـوال هـذه الـشـبكـات مـشـددا عـلى ضرورة
تــنـظــيــمـهــا.وقـال أوبــامــا أمـام طالب في
جــامـعـة سـتـانــفـورد في سـيـلــيـكـون فـالي
بـكاليـفورنيـا إنّ "أحد األسبـاب الرئيـسية
ـوقـراطــيـات هــو الـتـغــيـيـر لــضـعف الــد
الــــعـــــمــــيـق في طُــــرقـــــنــــا لــــلـــــتــــواصل
ـوقراطي بأنه واالطّـالع".وأقرّ الزعـيم الد
ـا لم يكُن ليُنتَخب" رئيسا بدون مواقع "ر
مـثل "ماي سبيس" وفيسـبوك متحدثا عن
فـيـد لنـاحيـة الـتوعـية والـتـعبـئة الـعـمل ا
الــذي يــقــوم به نــاشــطــون في كـل أنــحـاء
الـعالم عبـر الشبـكات االجتـماعيـة.غير أنّه
حتــدّث خــصـوصــا عن اجلــانب اآلخـر من
جنـاح فيسـبوك أو يوتيـوب اللذين يـعتمد
ــوذجــهـمــا االقـتــصــادي عـلـى اقـتــصـاد
االنــتــبــاه من خالل إعالنــات مــســتــهــدفـة

واســعـة الــنـطــاق. وقـال "لــسـوء احلظ إنّ
ثيـر للف ولالسـتقطاب هو احملـتوى ا

الــذي يـجـذب االنــتـبــاه ويـشـجع
عـــــــــــلـى مـــــــــــشـــــــــــاركـــــــــــة"
.كـمــا تــطـرّق ــســتـخــدمــ ا
الـــرئــيـس األســبق (-2009
 (2017إلـى ظـــــــــــاهــــــــــرة
الـتضـليل اإلعالمي قائال
إنـه لم يـدرك بــشــكل كـافٍ
"إلـى أي مـدى أصــبــحــنـا
نـتقبل األكاذيب ونظريات
ــؤامــرة" قــبل انــتــخـاب ا
دونـــــالــــد تـــــرامب الــــذي
خـلَـفه.وأضـاف أن الـرئيس
ير "بوت لم الـروسي فالد
يـفعل ذلك. لم يـكن بحاجة إلى
ذلك. لقد فعلنا ذلك بأنفسنا" في

إشـارة إلى حـمالت تالعب بالـناخـب
تـقف وراءها روسيا.وقال "رأينا رئيسا في
ـنـصب يـنـكـر نـتائـج انتـخـابـيـة واضـحة ا
ويـسـاعد في الـتـحريض عـلى تـمرد عـنيف
ضــد عـاصـمـة الــبالد" في إشـارة مـنه إلى
تــرامب الـذي لم يـعــتـرف بـفــوز خـلـفه جـو
بـايدن وشـجع مـناصـرين له على مـهاجـمة
الكابيتول في  6كانون الثاني/يناير 2021
فـي واقـــــعـــــة أدت إلـى مـــــقـــــتـل عـــــدد من

األشخاص.
—«c½« ”dł

واعـتبر أن "هذا يجب أن يكون جرس إنذار لنا
لـلــتـحـرّك".ودعـا أوبـامـا إلى إصالح الـقـوانـ
الــتي حتــكم شـبــكـات الــتــواصل االجـتــمـاعي
لـتصبح أكثـر مسؤوليـة وشفافيـة موضحًا أن
ضـللة هي ليست ـعلومات ا ـشكلة في قلب ا ا
"مـا ينشره الناس" بـقدر ما هي "احملتوى الذي
ــنـــصــات".ورأى أن هــذا هــو تـــروّج له هــذه ا
الـــدلــيل عـــلى أنــهــا لـــيــست "حـــيــاديــة" وأن
اخلـوارزميات يجب أن تخضـع لفحوص أمنية
من جـانب هيئة تنظيـمية على غرار السيارات W¹UMÐ  ∫مدخل مبنى مصلحة السجون في تكساس
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لـلـحـلـوى التـقـلـيـدية وحلـلـويـات أخرى
ـنـامة عُـلّـقت عـنـد مـدخل مـحـلـه قـرب ا
يــنــهـمك صــالح احلــلــواجي بـدوره في
مـزج خـلـيط فـوق نار هـادئـة مـستـعـيـنا
بـعصا حـديدية فيـما تتـصاعد أصوات
ـزيج.ويــؤّكـداحلـلـواجي الـذي غــلـيـان ا
ـهنة عن والده أنّه سينقلها إلى ورث ا
أوالده أيـضا.وقـال لوكالـة فرانس برس
"عـمل والدي في صـناعة احلـلوى وكنا
ـدرسة في نـسـاعـده بـعد االنـتـهـاء من ا
صـغرنا. اليـوم نعمل في هـذه الصناعة
مع أبـنائـنا ونـحرص عـلى توريث هذه
ـهـنـة وحـفظـهـا من االنـدثـار".ويـسعى ا
احلــلـواجي لـنـقل "احلـلـوى" إلى خـارج
ـملكة الصغيرة قائال إنّها قادرة على ا

مــنـافـســة احلـلــويـات الـتي تُــصـنع في
ـنـطـقة الـدول اخلـلـيـجيـة االخـرى في ا
ـــعــروفـــة بــحـــبــهـــا لألرزّ والــلـــحــوم ا
واألكـالت الـــــدســــمـــــة.وأوضـح "لـــــقــــد
انـتشرنـا على مسـتوى اخللـيج العربي
ـمــلـكـة" ويــقـصـدنــا الـكـثــيـر من زوار ا
الــسـعـوديــة.من بـ أبـرز مــنـافـســيـهـا
الـتــمـور الـسـعـوديـة واإلمـاراتـيـة الـتي
أصــبــحت تــقــدّم مـحــشــوة بــالــفــسـتق
والــشــوكـوالتــة وغـيــرهــمـا واحلــلـوى
الـعمانـية التـقليديـة الشبـيهة بـجارتها
الـبـحريـنيـة والتي تـعـدّ طبق الـضيـافة
الـرئـيـسي في سفـارات الـسـلطـنـة حول
الــعـالم.وبـحـسب الـبــاحـثـة في الـتـراث
الـشعبي دالل الشروقي فإنّ العديد من

مـصنّعي احللوى التقليدية البحريني
عـملـوا على إدخـال "بعض الـتحـديثات"
عـلى صـناعـتهـا وبـينـها إضـافة "اآليس
كـــر والـــكـــعك".لـــكن "عـــلى الـــرغم من
مـحـاوالت حتـديـثهـا وتـطـويـرها اال أن
اجلـميع ال يزال يفضّل احللوى بالشكل
الـتـقـلـيدي" وفـقـا لـلبـاحـثـة. وفي شـهر
رمـضـان في مـنطـقـة اخلـليـج غالـبـا ما
تـقدّم احلـلويات احملـلية الـتقـليديـة بعد
الــفـطـور إلى جــانب الـقـهـوة الــعـربـيـة
ـصــرفي ـوظـف ا الــشــهــيــرة.ويــقــول ا
مـحمـد الفردان ( 51عـاما) وهو يـشتري
نـامة "أمـيل لـلحـلوى في احلـلـوى في ا
شــــهـــر رمـــضــــان أكـــثــــر ألن اجملـــالس
مــــفــــتــــوحــــة وهي من أهـم عــــنــــاصـــر
الـضـيافـة" مـضيـفـا "برأيي احلـلوى ال
تـــزال هي الـــطـــعـــام الـــرئـــيـــسي عـــلى

ائدة". ا
استهداف مسجد

وفـي افغانـستـان قُتل  16شـخصـاً على
األقـلّ وأصيب الـعـشـرات في تـفـجـيرين
وقـعـا في أفغـانـستـان تـبنّـاهـما داعش
بــعــد يـــومــ عــلى هــجــوم اســتــهــدف
مـدرسة في حي شيـعي من كابول.وقتل
 12شــخـــصــا في تــفــجـــيــر اســتــهــدف
مسجدا شيعيا في مدينة مزار الشريف
فـي شـمــال الــبالد ظــهــرا وفق مــا قـال
ـتحـدّث باسم هـيئـة الصـحة في والية ا
بـلـخ أحمـد ضـيـاء زنـدانـي. وأضاف أن
 58شـخصا أصيبـوا بجروح بينهم 32
فـي حال اخلطـر.وانتشـرت على وسائل
الــتــواصل االجــتــمــاعي صــور مــروّعـة
ستشفى من لضحايا أثناء نقلهم إلى ا

مـسجد "سه دكان" في مزار الشريف في
شــــمــــال الـــبـالد.وقـــال زنــــداني "وصل
أهــالي الــضــحــايـا إلـى مـســتــشــفــيـات
ـديـنـة بـحـثا عن أقـاربـهم. كـمـا حـضر ا
كـثير من السـكان للتـبرع بالدم".وسارع
تــنــظـيـم الـدولــة اإلسالمــيــة إلى تــبـنّي
الــتـفـجــيـر. وقـالت "واليــة خـراسـان في
الـــدولـــة اإلسـالمـــيـــة" الـــفـــرع احملـــلّي
لـلـتـنظـيم  في بـيان تـنـاقـلته حـسـابات
جــهــاديـة عــلى تــلـغــرام إنّ عــنـاصــرهـا
"تـمــكّـنـوا من إدخـال حـقـيـبـة مـفـخـخـة"
ــسـجـد وبــعـد اكـتــظـاظه "جـرى داخل ا
تــفـجـيـر احلـقـيــبـة عن بُـعـد".وفي واليـة
قـنـدوز قُـتل أربـعـة أشـخاص عـلى األقلّ
وأصـيب  18آخـرون في تـفـجـيـر دراجة

مفخخة.
ــتـحــدّث بــاسم شـرطــة الــواليـة وقــال ا
عــبـيــد الـله عــبـيــدي لـفــرانس بـرس إنّ
االنـــفــجـــار جنم عن دراجـــة مــفـــخــخــة
واســتـهـدف سـيـارة تــقلّ مـيـكــانـيـكـيـ
يــعـمــلـون في وحــدة عـســكـريــة تـابــعـة
لــطـــالــبــان.كـــمــا أعــلن تـــنــظــيم داعش
مـسـؤوليـته عن هـذا الهـجـوم لكـنه قال
إن مــقـاتـلـيـه فـجـروا عـبــوة نـاسـفـة في

حافلة تقل موظف من مطار قندوز.
ـسـؤول عـاقـبـة ا وتـوعـدت طـالـبـان 
تحدث باسم عن هـذه الهجمات. وقال ا
احلـكومة ذبيح الـله مجاهد عـلى تويتر
"قـوات اإلمـارة اإلسالمـيـة لـديـهـا خـبرة
جــيـــدة في الــقــضــاء عـــلى الــعــنــاصــر
الــشـريـرة وقـريـبـا سـيــتم الـعـثـور عـلى
مــرتــكــبي هــذه اجلــرائم ومــعــاقــبـتــهم
بــقــســوة".وحتـسّـن الـوضع األمــني في
أفـغانستان إلى حد كبير منذ استعادت

حـركة طالبان السلطة في آب/أغسطس
مع انـسحاب الـقوات األميـركية من هذا
الـبلد بعـد حرب استمـرّت عشرين سنة.
لــكنّ الــبالد مــا زالت تــشــهـد هــجــمـات
يـعلن أحيانـاً تنظيم الـدولة اإلسالمية-
واليـــــة خــــــراســـــان مــــــســـــؤولــــــيـــــته
عـنهـا.والثالثـاء قتل سـتة أشـخاص في
انــفــجــار عــبـوتــ مــنــزلــيـتـي الـصــنع
اسـتهـدفتـا بفـارق زمني ضـئيـل مدرسة
لــلـبـنـ في دشت بـرشي احليّ الـواقع
غــرب الـعـاصـمـة والـذي يــقـطـنه بـشـكل

أساسي أفراد من الهزارة. 
ـسـؤولـيـة عن هذا ولم تـتـ أي جـهـة ا
الـهـجوم.وكـانت حـركـة طالـبـان نفـسـها
ـاضي الــشـيـعـة األفـغـان هــاجـمت في ا
ــثــلــون بـ  10و20 الــهــزارة الــذين 
ـئــة من سـكـان أفــغـانــسـتــان الـبـالغ بــا
عـددهم نحو أربعـ مليون نـسمة.وقال
أحــد األعـيـان الــشـيـعــة مـحـمــد مـحـقق
لـفرانس برس "هناك عداء ديني وعرقي
جتـاه الـشـيعـة وخـاصة الـهـزارة" الذين
المـح ســـكــــان آســــيـــا يــــتــــمـــيــــزون 

الوسطى.
ـــتــحــدة اخلــاص وكـــتب مــقــرر األ ا
حلـــقـــوق اإلنــســـان في أفـــغــانـــســـتــان
ريــتــشـارد بــيــنـيـت عـلـى تـويــتــر قـائالً
دارس "هـجـمـات منـهـجـيـة تسـتـهـدف ا
ـزدحـمـة. أدعـو إلـى إجراء ـسـاجـد ا وا
ــســاءلـة ووضع حتــقــيق فــوري وإلى ا
حـد النتهاكات حـقوق اإلنسان هذه".من
ـتـحــدث بـاسم اخلـارجـيـة جــهـته قـال ا
األمــيــركــيـة نــيــد بــرايس اخلــمـيس إن
تحدة تدين الهجمات "بأشد الـواليات ا

العبارات". 

(أ ف ب) - يجلس السبعيني ـنامة { ا
مـحـمـد غـريب أمـام قـدر كـبـيـر وفي يده
عــصـا خــشـبــيـة ســمـيــكـة يــحـرّك بــهـا
ــواد االخــرى مـــزيــجــا مـن الــســكـــر وا
لـصناعـة احللوى البـحرينـية التقـليدية
الـتـي تـتـحـوّل خالل شـهـر رمـضـان إلى
ــــــمـــــــلــــــكــــــة طــــــبـق رئــــــيـــــــسي فـي ا
اخلـليـجـية.وفـيمـا يتـصاعـد البـخار من
ـزيج األحـمـر الـلون الـذي يُـطـبخ على ا
ـواد نـار قـويـة يـقـوم غـريب بـانـتـقـاء ا
اخملـتلفة من نـحو عشرة قـدور ويرميها
الــــواحــــدة تــــلــــو االخـــرى فـي الــــقـــدر
احلــديـدي الــكـبــيــر ثم يـعــود لـتــحـريك
ــــزيج.وقــــال غـــريـب وهـــو مــــســـؤول ا
ـبيعـات في أحد أقدم شركـات تصنيع ا
ـسـمـاة "حـلـوى" احلـلــوى الـتـقـلـيـديـة ا
لـوكالـة فرانس بـرس "امتـازت البـحرين
مــنـذ الـقـدم بـعــدد من الـصـنـاعـات ومن
ضـمـنـهـا احلـدادة واحلـيـاكـة وصـنـاعـة
الــســيــوف".وأضـاف "لــكن الــذي تــبـقّى
مــنــهــا قــلــيل وعــلى رأســهــا صــنــاعـة
طـبـخـها احلـلـوى".تـشـتهـر الـبـحريـن 
ــأكـوالت الــتــقـلــيــدي والـذي يــتــمـيّــز 
شــعــبــيــة عُــرفت مــنــذ الــقــدم وال تــزال
تُــطــهى في كــثــيــر من الــبــيـوت. ولــعل
أبـرزهـا هـذه احلـلـوى الـتـقـلـيـديـة الـتي
بـدأت صنـاعتـها بـحسب بـاحثـ قبل
ــا كـانت تـؤكل مع .وقـد حــوالى قـرنـ
خـبز التنـور لتشكّل وجـبة دسمة ولكن
مع تــطـور أسـلـوب تـنـاولـهـا أصـبـحت
ـنـاسـبـات واألعـيـاد تـقـدّم وحـدهـا في ا
واالحـتفاالت وخصوصا خالل رمضان
حــتى أن بـعض الــبـحـريــنـيـ يـردّدون
مقولة "ال قهوة بدون حلوى".أمام صور
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 . اإلعالم غير منصف مع كربالء.. نعم.. قلت حقاً ونطقت صدقاً
في أعــوام لـيـست بــبـعــيـدة مـضت وعــلى وجه اخلـصــوص في كـربالء
قـدسة كان اإلعالم منصفاً وكان أصحاب القلم والعدسة يسلطون ا
الضـوء على كل خـلل في األداء احلكـومي وال يغفـلون أي مـلف يشوبه
الفـسـاد مالـيـا أو إدارياً وال يـخـشون من فـضح الـذي يسـتـغل موارد
الدولـة ألغراض ومنـافع شخـصية أو حـزبية وال يـسكتـون أزاء ما كان
ـقـاوالت ـغـا وا يـجـري في كـوالـيـس أصـحـاب الـسـلـطـة من تـقـاسم ا
ــســؤول احلــكــومي يــســعى وبــقـوة ـكــاسـب في ذلك الــوقت كــان ا وا
لكسـب الصحفـي ولم يتأخـر عن منح العطـايا ليجـاملهم وللـمؤسسة
اإلعالميـة التي يصـفهـا اليوم بـأنهـا غير مـهنيـة وال تتـحدث عن الواقع
اجلــيـــد بــحــسب رأيه كــان قـــريــبــاً ويــتــصــدر نـــشــراتــهــا اإلخــبــاريــة
وبرامـجهـا وهـو بشـخصه يـسهـل مهـام من يعـمل فـيهـا حتى في وقت
كـانـت غـيــر مــرخــصــة لــلــعــمل إصــولـيــاً وأغــلب الــصــحــفــيــ آنـذاك
يشـاهدون كـيف كان يـتذمر ويـصل حد الـهسـتيـريا إن جتـاهله أحدهم

ؤتمرات.  في اللقاءات الصحفية أو ا
أما الـيوم.. نعم.. اإلعالم لم يعد منصفاً والصحـفي غير مهني كما
قال الـقائل ألن كاميراتهم ال تلـتقط صور تعبيـد الطرق والنخيل التي
صـابيح اخلضراء واحلـمراء والزرقـاء وال يركضون زُرعت وزوقتـها ا
ـسؤول ويـهلـلون ويـرحبـون وتـركوا الـتقـرب منه لـيرضى عـنهم أمام ا
ـا يــحــبه من غض الــنــظـر عن ــنــحـهم مـن عـطــايــاه ولم يــعـمــلــوا  و
ــواطن ولم يــذهــبـوا لــلــتـمــجــيـد الــسـلــبــيـات في األداء وســوء خــدمـة ا
شـاريع الـتي كـان حجـرهـا األساس فـي حقب مـاضـية واحلديث عـن ا
وأُكــمــلت الــيــوم (مـع إنــهــا واجب ولــيس مــســتــحب لــتُــحــسب إجنــازاً
).  ليوم فعالً وحقاً اإلعالم  ليس كمـا مطلوب منه بسبب تعدد جديـداً
ؤدجلة وتـرك الصحـفي واجبه كـسـلطة مـراقبة ؤسـسات اإلعالميـة ا ا
ـهـمة حـقـها أولـهـا عدم ـلـفات والـقـضايـا ا وعـدم إعـطاء الـكـثيـر من ا
تظاهـرين الذي سوّف حتت تبريرات متـابعة ملف قتل أحـرار كربالء ا
لـفـات التـي يشـوبـها الـفـساد مـخـتلـفـة ولم يـعد اإلعالم يـتـحـدث عن ا
ـالي واإلداري وحاالت اإلسـتـيالء على أمالك عـامـة أو خاصـة بـطرق ا
ملـتوية من قبل تـابع ألحـزاب أو حاشيات ومـقرب ومنـها ما سُجل
بـأسـمـاء أشـخـاص مـقـيـمــ خـارج الـعـراق إلبـعـاد الـشـبـهـة ولم نـرى
إنـصـاف من اإلعالم في احلـديث عن مـلف جتـارة اخملدرات ومـن يقف
خلـفه بال إكتـراث لـسمـعـة كربالء ومـكانـتـها وأين هم الـصـحفـي من
سؤول في معظم أحياء ملفات سوء اخلدمات التي لم تصل إليها يد ا
دينة لكي يراها من يفد ديـنة وأقضيتها والتي لم تزوق مثل ظـاهر ا ا
جد ويقول هنيـئاً ألهلها وأين هم من كارثة الـبنى التحتية لكـربالء و
الــتي تــهــدد احملـافــظــة خالل الــســنـوات الــقــابــلـة في ظـل تـوزيـع قـطع
سؤول الذي لم نسمع منه خطة األراضي السـكنية التي يتباهى بهـا ا
لـتـوفـيـر خـدمـات تـلك األحـيـاء في وقت تـعـاني كـربالء أصالً من نـقص
اء والـكهرباء واخلدمات الـبلدية ولمَ لم نسـمع منهم صوتاً في ملف ا
ــقــاوالت الـتي ال يــعــرف أحـد عن آلــيــة إحـالــتـهــا لــلـشــركـات إحــالـة ا
ـســتـفـيـد مــنـهـا في وقت ركـنـت فـيه أكـبـر دائــرة حـكـومـيـة لــتـنـفـيـذ وا
ا تمتلكه من آليات وموارد بشرية وتوجيهها شـاريع في احملافظة  ا
ـشـروعات الـصـغيـرة الـتي ال توجـد فـيهـا أمـوال كبـيرة فـقط إلكـمال ا
لـفـات والقـضايـا الـتي تظـهـر واقع احلال غـير أينـكم من العـديـد من ا
هلل به. أيـها الـصحـفيون.. األمل بـكم بأن تـكونوا ـبهـرج وا زوق وا ا
منـصف وال تـتركوا اجملـال ألحد لـينتـقدكم وتمـسكوا
ـهــنـيـتــكم (ولـو كـأشــخـاص) في الـعــمل لـصـالح
كـربالء وأهلها وال تأخذهـم في تأدية تلك األمانة
ـكـفـول والـرســالـة لـومـة غــيـر راضٍ عن عـمـلــكم ا

وفق القانون.

كربالء
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اد

الـــغــذائـــيــة
ــــنـــتـــجـــات وا
االســــتـــهالكـــيـــة
األخــــــرى.وعــــــدّد
أوبـاما سـلسـلة من

الـقيَم التـي يعتـقد أنها
يـــجـب أن تُـــوجّه ضـــبط
احملــتـوى مــثل تــعـزيـز
ــــوقـــــراطــــيــــة الـــــد
واحــــــــــــــــتــــــــــــــــرام
االخــــــــــتـالفــــــــــات.
وخــــــــــلـص إلـى أن
"األدوات ال تــتـحـكم
ـكـنـنا بـنـا. نـحن 

التحكّم بها".
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صـابهـا  ترقد في حـن النـاصرية مع صبـاح يحـزن اجلنوب فـيه  ألن النجف حتـتفي 
ذكريات نـحيب أمـهاتـنا قرب تـنانـير اخلبـز وهن يسـمعن من بـعيد نـحيب الـرجال في مأ
علم درسة يقرأ ا اجلامع  عن غدر ابن مـلجم  وسيفه على رأس األمام علي (ع). وفي ا
حزن الصغار  فـيحسب احلزن مسافة ب اجلرح والوفاة  ويقول درسنا اليوم : الدمعة
زائد دمعة  كم تسـاوي?هي دمعة ال شيعية وال سـنية وال مندائية وال مـسيحية وال ايزيدية
دن والـشوارع واحلـارات  تلك  بل هي دمـعة الـعراق كـله  كل الـطوائف والـديانـات  وا

نـحهـا لنا درس ـعلم أمـام أجفانـنا دمـعة  دمـعة و التي يـحسـبها ا
حب وفداء وطني .فـنعرف أن األمام هو الـعراق كله  قبـة للعطر
ومــظـلــة لــلـمــطــر وحـلم الــتـوحــد وصــوت عـدل ضــد اإلرهـاب
والــفــسـاد وطــمع الــلــصـوص  ونــعــرف ان الــشـهــداء عــنـده
يـدفنـون .هـذا علي يـا عـراق . كان ابن مـلجـم داعشـيا  ومن
يـسـرق بـأسـمه داعشـيـا . فـيـمـا الـذي يـعـمل بـاحلق بـأسمه 
ويـكسـو اليـتامى ويجب الـرشوة عـنه  واليرضخ إلرادة الـغير
ـنحه األمـام بركـة اخلبـز والورد واألجـنبي  ويـعمـر  ويبـني  

والعراق .
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امستردام

ــنــظــمــة حــزب الـبــعث في يــســتــخـدم 
ــنـطـقـة حتــول بـعـد الـســقـوط كـمـركـز ا

للمناسبات االجتماعية والشباب. 
WOMJÝ  «bŠË

امـتـازت تـصـامـيم الـوحـدات الـسـكـنـيـة
بــبـســاطـة اخملـطط حــيث تـوجــد هـنـاك
شــقق بــغــرفـتــ أو بــثالث غــرف نـوم
وتـتــصل الـشـقق بـسـلم داخـلي مـركـزي
يـــؤدي إلى مــدخل الـــعــمــارة. بــصــورة
عـامـة الـتـصـميـم والتـنـفـيـذ يـبدوان من
الـنـوع الرخـيص وال توجـد أية خـدمات

خاصة بالشقق
فـال تــــكـــيــــيف
مــــــركـــــزي وال
شـــــــــبــــــــكــــــــة
اتــــــــصـــــــاالت
داخـلـيـة. كـمـا
آن االنـهـاءات
Finishing
لـــــلــــجــــدران
والـــســقــوف
واألرضــيـات
والـواجـهات

والساللم عادية جداً. 
cOHM² « q UA

ــنـفــذة أسـلـوب اســتـخــدمت الـشــركـة ا
Pre- ـسبق الصب الـبنـاء اجلاهز أي ا
ــســلــحــة. وهـو cast مـن اخلـرســانــة ا
أســـلــوب حــديـث يــراعي الـــســرعــة في
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الـشعبي ضد عناصره ومحازيبه غادر
كـثير من العرب حي الـسالم متوجه

إلـى مـنـاطق أخــرى أو خـارج الـعـراق.
كـــمــــا شـــهـــد اجملـــمـع اعـــتـــداءات من
جـماعات إرهـابية طـائفيـة جعلت قسم
مـن الــعــراقــيــ مــغــادرة احلي وبــيع
شــقــقــهم واالنـتــقــال إلى أمــاكن أكــثـر
أمــنـاً. وقـد هــوجم مـركـز الــشـرطـة في
احلـي واســــتــــشـــــهــــاد عــــدد من

مــنـتـسـبــيه حـتي  اسـتــقـرار الـلـواء
اخلامس من الشرطة االحتادية بقيادة
الـفريق فيـصل الزاملي الذي اسـتشهد
وصل فـيـمـا بـعـد في عمـلـيـة حتـريـر ا

عام 2017. 
بـعـد عـمـلـيـة فـرض الـقـانـون وفي عـام
2009 عـــاد احلـي إلى أفـــضل حـــاالته
عـنــدمـا  بـنـاء أكـبـر مـتـنـزه ومـديـنـة
ألــــعـــاب وقـــاعـــات إلقــــامـــة احلـــفالت
ــيـالد وكــازيــنـو واألعــراس وأعــيــاد ا
مــديــنــة ألــعــاب بــابــا أيــسـر ومــقــهى

الشباب.
وفـي 5 آذار 2009  إقــــــامـــــة حـــــفل
ـناسبـة افتتـاح مدينـة ألعاب غـنائي 

وقاعة أعراس حي السالم. 
صادر ا

- مــحــمــد رضــا اجلــلــبي (مــوســوعــة
العمارة العراقية) اجلزء األول 

- موسوعة ويكيبيديا 
- موقع معرفة 

يــنـفـذ كـمـا هـو مـخــطط بل  تـنـفـيـذ
طـريقـ محاذيـ للمـوقع تستـخدمان
لــلــدخـول إلــيه بـاإلضــافــة إلى طـريق
حـولي على احلافة اخلارجـية للموقع.
تـتألف مجاميع البلـوكات السكنية من
أبـنـيـة بـثالثـة طـوابق وعـلى مـجـامـيع
من 12- 18 وحـدة سـكنـيـة لكل مـنـها
ـــواقف مـع تــزويـــد كـل مـــجــمـــوعـــة 
سـيارات خاصة بـها.  تزويد اجملمع
بــــالــــســـاحــــات واحلــــدائق ومــــواقف
ــاشي لـلـمــشـاة مـزودة الــسـيـارات و

باإلنارة. 
وهــنـاك (16) بــنـايـة خــدمـيـة
تــضم خــمــسـة دور حــضــانـة
وروضــــــــــة  أربـع مـــــــــدارس
ثـــانـــويــــة (اثـــنـــتـــان مـــنـــهـــا
تميزين) لـلطالبات والـطالب ا
 وثـالث مـــدارس إبـــتـــدائـــيـــة
ومــدرسـة لـلـمـعــاقـ جـسـديـا.
كـمـا توجـد ثالثة أسـواق وبرج
سـاعة في مـركز احلي ومـسبح
ـــــــبي  ونـــــــادي ريــــــاضي  أو
ومـسـجـد  ومـسـتوصـف صحي
مـتكامل ومـدينة ألعـاب صغيرة

 ومـالعب كــــرة

الـــســلـــة والــطـــائــرة والـــتــنس وثالث
مالعـب كبـيـرة لكـرة الـقـدم. كمـا تـوجد
بـنـايتـ كبـيـرت إحـداهمـا لـلجـمعـية
الـتـعـاونيـة االسـتـهالكيـة. واآلخـر كان

دوسلدولف
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يــقع حي الــسالم في الــقـاطع الــغـربي
مـن جـــــانـب الـــــكــــــرخ الــــــثـــــانــــــيـــــة
ضـمن مـنـطـقة الـبـيـاع.  ويـجاوره من
الــــشــــمـــال احلـي الـــصــــنــــاعي وحي
الـعامل ويفصـله عنهم اخلط السريع
ومن الــشـرق حي الــرسـالــة ومـنــطـقـة
الـــســـيـــديــــة ومن اجلـــنـــوب مـــنـــاطق
الـشـرطـة وحي الـشـهـداء واالعالم اما
من الـغـرب فيـقع حي تـبـوك والضـباط
ومـنــاطق حي اجلـهـاد. يـشـار بـالـذكـر
إلـى انه في ايـام الـنـظـام الـسـابق كـان
يـحـيط باحلي مـخـازن ومعـامل جنارة
تـعـود إلى ديـوان رئـاسة اجلـمـهـورية
لــكـنـهـا نــهـبت ابـان الــغـزو األمـريـكي

للعراق.
حـي الـــــسـالم أو (حي صــــــدام قـــــبل
سـقوط النظـام) مجمع سكـني متكامل
 بـــنـــاؤه فـي بـــغـــداد ســـنــة 1985
ـنطـقة الـبيـاع على مـساحـة صغـيرة
ـوذجي مـطـابـق آلخر نـسـبـيـا كـحي 
مـوجود في أوروبـا حيث اشـرفت على
بـنـائه شـركات هـنـديـة وغربـيـة أخرى.
يـتـميـز بنـاء هـذا احلي بأنه من الـنوع
ــــســـبق الـــصب (Pre-cast) والـــذي ا
تانه عالية اجلودة وبتصميم ـتاز 
مـعـماري رائع. حـيث تـتوزع الـبنـايات
الـســكـنـيـة ذات الـطـوابق الـثالث عـلى

 . ساحاته األثنان واخلمس
نفذة للمشروع الشركات ا

فـي عــام 1979طـــلــبـت أمــانـــة بــغــداد
إنــشـاء حي سـكـنـي بـطـريـقــة (تـسـلـيم
مـفـتـاح) يـضم (2000) وحـدة سـكـنـيـة

مـع كــامل خـــدمــاتـه من أبـــنــيـــة وبــنى
حتــتــيــة ومـدارس وأســواق وغــيــرهـا.
شروع (200) دو في تـبلغ مـساحـة ا
مـنـطـقـة الـسـيـديـة الـتي تـقع عـلـى بـعد
10كـيــلـومـتـرات إلى اجلـنـوب الـشـرقي

من مدينة بغداد.
أحـيل العمل عـلى شركة خدمـات ميكرز
Makers ــنت بـومـبـي الـهـنـد ديــفـلـو
Development Services of Bom-
 bay India  وهـي شــــركــــة هــــنــــديـــة

تأسست عام 1978 . 
فـي عام 1980طــلـبت أمـانــة بـغـداد من

ــــعـــمــــاريـــون شــــركـــة تــــاك ا
TAC The Ar- ــتـعـاونـون ا
chi tects Collaborative
وهي شــركـة أمـريـكـيـة عـمـرهـا
أكـثـر مـن سـبـعـ عـامـاً إعادة
تــــصــــمـــيـم اخملـــطـط األســـاس
لـلـمـوقع واألبـنـية الـكـبـيـرة عدا
ـدارس االبـتـدائـيـة والـوحدات ا
الــســكـنــيــة. كــمـا  تــكــلـيــفــهـا
ـــوقع ـــصـــادقــــة تـــصـــامـــيم ا
واحلــدائـق والــبــنى الــتــحــتــيــة
والـتنسيق العـام للمشروع خالل
ــشـروع الـبـالـغـة فــتـرة تـشـيـيـد ا

 . 36شهراً
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ــوقـع الــبـــالغ طــوله (3)  تـــقــســـيم ا
كــيـــلــومــتــرات إلى نـــصــفــ من خالل
وقع. وضع طـريق لـلـسـابلـة يـتـوسط ا
ـوقع بــطـريق ســريع عـريض وأحــيط ا
ذو سـتـة مـسارات لـلـسيـارات ولـكنه لم

الـــتــنـــفــيـــذ واإلنــتـــاج بـــاجلــمـــلــة مع
واصـفـات الهـندسـية احملـافـظة عـلى ا
ـــطـــلـــوبـــة. إذ جـــرى صـب اجلــدران ا
والـسـقـوف والبـالـكـونات والـواجـهات
والـساللم في مـعـمل مركـزي ثم يـجري
نــقــلـهــا وتــركـيــبــهـا ونــصــبـهــا وفــقـاً

لتفاصيل هندسية. 
ـا ـصـاعـد  الـعــمـارات غـيـر مـزودة 

يــــزيــــد
مــــــــــــن

مـعانـاة كبار
الــــــــــــــــــــــــســن
ـــرضى والـــعـــجـــزة في الـــصـــعــود وا
والـنزول. كـما يـزيد من مشـقة الـسكان
ـنزلية واد ا خـاصة في نقـل األثاث وا
وغــيــرهـا. كــمــا آن مــداخل الـبــنــايـات

 . متواضعة جداً
كـما أن الـعزل احلـراري ليس بـالدرجة
ـناسبة حيث تعاني الشقق من البرد ا
شـتـاءً واحلر صـيفـاً وخـاصة الـطابق
الـعـلـوي حـيث تـضـرب الـسـطـح طوال

النهار. 
wMJ « lL:« ÊUJÝ

إضــافـة إلى الــعـراقـيــ من مـســلـمـ
ومــســيـحــيــ وصــابـئــة   إســكـان
ـوالـ جــنـسـيـات عـربــيـة أخـرى من ا
لـــنــظـــام صــدام كـــالــفـــلــســـطــيـــنــيــ

. والـسـوريـ واألردنيـ والـلـبنـانـي
طرب كـما سكنه عـدد من الفنـان وا

 . مثل وا
بـعد سـقوط الـنظـام وتصـاعد الـغضب
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فـشـن هــجـوم بــيــولــوجي مــدبــر يـلــحق
أضـرار جـسـيمـة من شـأنـهـا ان تـتـسبب
بـكوارث خطيرة اليحمد عقباها حتى لو
بـدأ االعـتـداء بـطـريـقـة سـهـلـة وبـسـيـطة
ـكن الــتــغـاضي عــنـهــا فــعـلى ســبـيل
ـثال لـو  تلـويث نبـات األرز فى دولة ا
ـواطـن فـقـيرة يـعـتـمد عـلـيـها ماليـ ا
كـغـذاء رئـيـسي واسـاسي ,فـقـد يـتـسـبب
ـجـاعـة ال تــقل خـسـائـرهـا هـذا الـفــعل 
الـبـشريـة عن هـجـوم بـاجلـمرة اخلـبـيـثة
عــلى مــديــنــة مــا وبــالـتــالـي فــإن األمـر
يــنــعــكس كــذلـك عــلى االقــتــصــاد الــذي
بـــتـــدمــيـــره يـــؤدي إلى تـــفــشي الـــفـــقــر
ـــــشـــــاكل والـــــقـالئل والـــــبـــــطـــــالـــــة وا
والـصـراعـات واجلرائم وبـالـتـالي يؤدي

النشاط إلى تدمير مجتمعات كاملة.
ان الــتــاريخ خـــيــر شــاهـــد عــلى بــعض
شروعة التي قامت بها النشاطات غير ا
بـعض الدول والتي تـوضح قدرة احلرب
الـبـيولـوجـيـة عـلى تدمـيـر االقـتـصاد من
ـدمرة والتي خالل اخلـسائر الـفادحة وا

فتكت باجملتمعات:
- تــســـبب صــدأ أوراق الـــ فى الــقــرن
الـتاسع عشر تـدمير مزارع الـ بجنوب

شرقى آسيا. 
ـتأخرة للبطاطس - تـسبب عن اللفحة ا
فـي اجملــاعـة 1846 - 1845 بــأيــرلــنــدا
الـتى قـتـلـت مـلـيـون من الـبـشـر وشـردت

وهجرت مليون اخر. 
- مـرض الـتـبـقـع الـبـنى لألرز سـبـبـا فى
مجاعة اقليم البنغال بالهند عام -1942
1943 والـذي قـضـى عـلى أكـثـر من مـئـة

مليون شخص.
ـيـة الثـانـية درست - أثـناء احلـرب الـعا
ـانيا العديـد من االمراض التى تصيب أ
تأخرة فى احملـاصيل من بينها اللفحة ا
الــــبـــطـــاطس وصـــدأ الــــقـــمح األصـــفـــر
واألسـود الى جــانب آفـات حـشـريـة مـثل
خـنــفـســاء كـلــورادو وخــنـفــسـاء الــلـفت
وخـــــنـــــفــــســـــاء الـــــذرة وحلـــــسن احلظ
ـانـيــا قـبل اســتـخــدامـهـا اسـتــسـلـمـت أ
لـلـحرب الـبـيـولـوجيـة الـتى كـان مـخطط

الستعماله لعام 1945.
دة مـاب  1951و - قـامت امـريكـا في ا
1969 بـــتــخـــزين ثالثـــ الف كـــجم من
Puccinia graminis tri- ابـواغ الفـطر
tici الـذى يــسـبب صــدأ الـسـاق لــلـقـمح
وهى الـكميـة التى تـكفى ألصابـته جميع
نـبـاتات الـقمح عـلى األرض وكـذلك ففي
عام 1966 كـان لديـها مـخزون يـقرب من
Piricularia oryzae الــــطن من ابـــواغ
ـسبب الرئيسى لتـدمير محصول األرز ا

.
- فـى عــام 1970 دمـــرت لـــفــحه االوراق
في مـحــصـول الــذرة مـا قــيـمــته بــلـيـون

دوالر في جنوب أمريكا. 
- اكـتـشـفت امـريـكـا عـددا من الـتـقـنـيات

لــــــــنــــــــشــــــــر
االمـــــــــــراض
وهـي غـــايــة
فـي اإلتــقـان
واخلــطـورة

ومنها :
 - صــنــعت
قـنـبـلـة تزن
500 رطـــل
صــــمــــمت
أصـــــــــــــال
لــــنـــــشــــر

ـكن ان يفـجر الـقابـل لالنفـجار والـذي 
آالت ومــعـــدات احلـــصـــاد الــتـي جتــمع

صابة.  احلبوب ا
بـــدأ انــتــاج االســلــحــة الـــبــيــولــوجــيــة
واجلـرثـومـيـة فى بـريـطـانـيـا عام 1934
ويــــعــــد سـالح اجلــــمــــرة اخلــــبــــيــــثــــة
(انــثــراكـس) من األســلـــحــة الــفـــتــاكــة-
واخلــطـيــرة والــذي من شــأنه ان يــهـدد
بــكــوارث بــشـريــة هــائــلــة كــونه سالح
اليــ دون ضـجــيج صــامت يــفــتك بــا
ويـسـهل نقـلـة وتداوله بـسـهولـة ويـسر
ـــكـن مـــثـال أن يـــوضـع في جــــهـــاز إذ 
ـركــز لـلــمـؤتـمــرات او صـالـة تـكــيـيف 
الـعاب او مركز للتسوق او يترك الوعاء
ـركب ســاعـة الـذروة في احلـاوي عــلى ا
ـزدحــمـة ــدن ا مـنــاطق الـتــجـمــعـات وا
بـالـسـكـان او فى احلـقـول او مع قـطـيع
ــاشـيـة فــيـقـع الـهـجــوم فى هـدوء من ا
ـركب بصورة ضـباب او سائل ويـكون ا
ويـتم نـشـره من خالل رشـة بـالـطـائـرات
او تــلــويث مــيــاه الــشــرب به أو إطالقه
داخـل جــــسم احلــــشــــرات والــــفــــئــــران
ــرضي ــعــديــة بــالــنــاقل ا والــطــيـور ا
ـيـكـروبـات ان الـظـروف وعـنـدمـا جتــد ا
الــبــيـئــيـة غــيـر مالئــمـة لــلـبــدأ بـالــفـتك
بـالــكــائــنــات واإلنـســان فــأنــهــا تــسـكن
وتـكـون جراثـيم لـعـدد من السـنـ حتى
تـعود الـظروف لـتصـبح مالئمـة فتـعاود
نـشـاطـها وهـجـومـهـا من جـديـد وجتدر
اإلشــارة إلى أن بـــعض االمــراض الــتي
ظـهرت في الـعصر احلـديث مثال ً مرض
كـتسبة (االيدز) ومرض ناعة ا نـقص ا
جـنـون الـبـقـر وانـفـلـونـزا الـطيـور ومن
بــعــدهــا اخلــنـــازيــر مــا هي اال جتــارب

السلحة بيولوجية. 
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هــنــاك ثـالث طــرق أســاســـيــة إليــصــال
ـركـبـات الـبيـولـوجـية وهي الـعـدوى با
الــعـــدوى من خـالل اجلــلـــد والـــعــدوى
لوثة شروبـات ا ـأكوالت وا بـواسطة ا
والـعــدوى بـواســطـة الــهـواء. وتــعـتــبـر
الـطـريقـة األخـيـرة أكثـر الـطـرق فاعـلـية.
ـكن اســتـخـدام الـطــائـرات والـسـفن و
والـقـنـابل والـصـواريخ كـوسـائط لـنـشـر

هذه اجلراثيم.
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تــســتـــهــدف األســلــحــة الــبــيــولــوجــيــة
الـكائنات احلـية أو البـيئة احمليـطة غير
ـقصودة بالهجمات العسكرية للتأثير ا
عـلى نتيجة النزاع بهدف القتل واالبادة
اجلـماعـية وإثـارة الرعب والـفزع الرغام
ـعتدى عليها واضـعاف واجبار اجلهة ا
واجـبـارهـا عـلى الـرضـوخ واالسـتـسالم
ــعــتــديــة بــهـدف إلى مــطــالب اجلــهــة ا
الـسيطـرة والتـوسع واالستيالء السـيما
وان اغــلب هــذه الــهــجـمــات ذات دوافع
واغـراض ســيــاسـيــة او اقــتـصــاديـة أو
لـدوافع انـتقـاميـة وغـيرهـا من األهداف

التوسعية والعدائية. 
ال يـفـوتنـا ان نـذكر
بــــــانه يـــــــصــــــعب
الــــتـــــفـــــريـق بــــ
الــــــــهـــــــجـــــــمـــــــات
اجلــرثــومــيــة وبـ
ـــرضــيــة احلــاالت ا
الــطــبـــيــعـــيــة الــتي
تــشــتــرك وتــتــشــابه
معها في األعراض. 
ان الــــــواقع يــــــنــــــذر
بـــنــتـــائج قـــد تـــكــون
مـــروعـــة وخـــطـــيــرة

ـــضــادة اثــنــاء مـــنــشــورات الـــدعــايــة ا
احلـروب ولـكنـهـا عـبئت بـريش الـطـيور
رض وجربت إطالق احملـملة بجـراثيم ا
قـــنـــابل الـــريش من خـالل حـــاويــات او
مــنــاطـيــد فى كــامـب ديـتــريك فـي واليـة
مـريالنـد بــأمـريـكـا وعـنـد إطالق الـريش
سـبح فى الـهــواء لـيـهـبط فـوق مـسـاحـة
ــرضي من ــســبب ا هــائــلــة لــيــنــتــقل ا
الـريش الى الـنـبـاتـات وقـد غـمـر الريش
ـائـة من بـاالبــواغ بـنـســبـة عـشــرة فى ا

وزنه. 
- الـتـقــنـيــة الـثـانــيـة تــعـتــمـد عـلى رش
F- 100 , F-105 , االبـواغ من قـاذفـات
ـــتـــبع فى رش F-4C وهـــو الـــنـــظـــام ا
ـبيدات الكيميـائية والذى استخدم فى ا
مـقــاومــة األعــشـاب الــتى كــانت مــخـبئ

قاومة فى أحراش فيتنام.  لرجال ا
- امـا التقنية البيولـوجية احلديثة فلها
دور بـــــارز فى تـــــطــــويـــــر األســــلـــــحــــة
الـبيـولـوجيـة اذ تمـكن الـباحـثون من ان
ــرضــة اكــثــر مــنــاعـة انــتــاج سالالت 
ومـقاومة لـلمبـيدات وقادرة عـلى البقاء
فى مـــــدى واسع مـن درجــــات احلــــرارة
والــــرطــــوبــــة فـــــفي عــــام 1998 وافق
الــكــوجنــرس األمــريــكـي عــلى بــرنــامج
ـكـافـحـة اخملــدرات تـبـلغ مـيـزانـيـته 23
مـليون دوالر وتضـمن البرنـامج بحوثا
فـي مــجـــال تـــلــوث وتـــمـــرض الــنـــبــات
ــســتــهــدفــة هي وتـــشــمل الــنــبــاتـــات ا
الـنبـاتـات التى تـنـتج العـقـاقيـر اخملدرة
مـثل الـكــوكـايـ والـهـروين واحلـشـيش
ـنــتـجــة لـهـذه وذلك التالف الــنـبـاتــات ا
االصـنــاف كــأحـد احلــلـول اجلــذريـة فى
احلــرب ضــد اخملــدرات وقــد آثــار هــذا
الــبــرنــامـج مــخــاوف كــبـــيــرة حــيث ان
تـطـويـر الـقـدرة عــلى تـدمـيـر مـحـاصـيل

ـــــمـــــرضــــات اخملــــدرات 
الـنبـات سيوفـر بكل تـأكيد
ـــــــــعــــــــارف ثـــــــــروة مـن ا
كن واخلـبرات الـعلـميـة 
ان تــطــبـق بــســهــولــة فى
حــرب بـيــولــوجـيــة اكــثـر
فـتكـا وتـدميـرا تـستـهدف

احملاصيل الغذائية. 
امــــــا بــــــالــــــنــــــســــــبــــــة
ـمـرضـة لـلـمــيـكـروبـات ا

لإلنــسـان هــنــاك عـدد قــلــيل وقع عــلـيه
االخـتـيـار و إنتـاجه وتـطـويـره بـطرق
قـــيـــاســـيـــة في تـــرســـانـــات األســـلـــحــة
الـبيولوجية في الـعالم مثل: ميكروبات
اجلـمـرة اخلبـيـثـة والطـاعـون واحلمى
خ الــسـحــائي الــصـفــراء والــتــهــاب ا
ـــتـــمــــوجـــة وحـــمي األرنب واحلـــمي ا

واجلدري.
وبـبـســاطـة شـديــدة تـكـون مــيـكـروبـات
احلـرب الــبـيـولــوجـيــة قـاتــلـة إذا كـانت
ضادات احليـوية ثابتة مـقاومة لفـعل ا
في الـظروف الـبيـئيـة اخملتـلفـة مقـاومة
لـــدرجـــات مــخـــتـــلــفـــة من احلـــمـــوضــة
والـقلويـة يصاحـبهـا معدالتٍ عـالية من
الـنـمـو سامـة جـداً وتـسـتـطـيع أن تـفرز
ـوهــا األولى - أي ســمّــهــا في أطــوار 
بـعـد 1:2 سـاعـة - ال تـتـأثـر بـالـلـقـاحات
ــوجــودة بـــداخل اجلــسم واألمــصـــال ا

البشري.
 ولــــكن كــــيف تـــتــــحــــقق اإلمـــكــــانـــات
ـرض من والـشــروط الـســابـقــة لـنــوعٍ 

البكتريا? 
وجنـيب ببساطة شديدة بأنه سيتحقق
ذلك لــو اسـتــطــاعت وســائل الـهــنــدسـة
الـوراثية من استزراع ميـكروبات معدلة
وراثـياً لتتـحقق فيـها الشروط الـسابقة
ـكن وسـتـكــون تـلك الــبـكـتــريـا فـتــاكـة 
ـطـلـوب. الـتـحـكـم في نـشـرهـا بـالــقـدر ا
ـهــنــدسـة وراثــيـاً ــيــكـروبــات ا وهـذه ا
مـوجـودة بـالـفـعل في جـهـات عـديدة في
ترسانات األسلحة احليوية ببعض دول
ــيــكــروبــات الــعــالم وســتــكـــون هــذه ا
ـهــنـدســة وراثـيــاً مـثــالـيــة في احلـرب ا
احلـيوية وسـتكـون سالحاً قاتالً فـتاكاً
ـا سـيـكـون في اسـتـخـدام مثـل هذه ور
ـهندسة وراثيـاً إيذاناً ببداية الـبكتريا ا

الهالك للعالم كله. 
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تــؤدي احلـرب الــبــيــولــوجــيـة إلى
صـعوبـات بالـغـة ليس عـلى صعـيد
الـدفــاع فـحــسب بل وعـلى صــعـيـد
الــهــجـوم كــذلك إذ إن مـن الـصــعب
ضـبـطـهـا وحتـديـد مـنـاطق تـأثـيـرها
عـنـد الـلجـوء إلـيـهـا.ولـقـد كـانت هذه
احلـقــيــقـة وراء اجلــهـود الــتي بـذلت
طـيــلــة الــقــرن الــعــشــرين لــلــحــد من
إمـــكــانــات اســـتــخــدامــهـــا وتــطــويــر

األسلحة اخلاصة بها.
 ولـقــد وقـعت الــدول الـكــبـرى في عـام
1925 اتـفاقية جـنيف" ومن شأن هذه
ــــعـــاهــــدة ان تـــمـــنـع الـــلــــجـــوء إلى ا
اسـتـخـدام االســلـحـة الـبـكــتـريـولـوجـيـة

والغازات السامة في احلروب.
ـعــاهــدة من قــبل 29 وقــد أقــرت هــذه ا
ـــتــحــدة أبــرز دولــة كــانـت الــواليــات ا

متنع عن االنضمام إليها. ا
اتــخـذت اجلــمــعــيــة الــعــمــومــيــة لأل

ــتـــحـــدة قــرارا فـي ديــســـمـــبــر 1966 ا
يـقضي بـضـرورة االلتـزام بالـبروتـوكول
كــمــا بــذلت بــريــطــانــيــا خالل ــذكــور ا
الـستـينـات جـهودا بـاجتاه نـزع السالح

الـبـيـولـوجي والقت تـلك اجلـهـود دعـمـا
واســــعـــا ال ســـيــــمـــا من قــــبل االحتـــاد

السوفييتي. 
ومن جـهـة ثانـية قـام الـرئيس األمـريكي
الــسـابـق ريـتــشــارد نــيــكــسـون فـي عـام
1969 بــــإعالن اســــتـــنـــكــــار الـــواليـــات
ــــتــــحـــــدة الســــتــــخـــــدام األســــلــــحــــة ا
الـبيولوجية وأمر بتدمير مخزون بالده
مـــنـــهـــا كـــمـــا وجتـــدر اإلشـــارة إلى أن
"إســرائـــيـل" أيـــضـــا لـــيـــست من ضـــمن
الـبــلـدان الــتي انــضـمت إلى مــجـمــوعـة

"اتفاقية جنيف".
وعـلى الرغم من كافة اجلـهود فإن خطر
اسـتخدام األسـلحـة البيـولوجـية ال يزال
مـــاثال من مــطــلع ثــمــانــيــنــيــات الــقــرن
ــاضي والـى يــومــنـــا هــذا كــمــا الزال ا
هنالك الكثير من األسئلة حول االمراض
واالصـابـات التي فـتـكت بعـشرات األالف
من اجلـنــود الــعـراقــيـ نــتــيـجــة حـرب
اخلـليج األخيرة وال تـزال الدول الكبرى
تـتبادل االتهامات حول إجراء اختبارات

على األسلحة البيولوجية وتطويرها.
ــا ال شك فـيه أن مـن الـصــعب ضـبط و
انـتـشــار األسـلـحـة الــبـيـولـوجــيـة نـظـرا
لـسـهـولــة تـطـويـرهــا األمـر الـذي يـفـاقم
ــعــوقـات الــتي تــواجه الــصـعــوبــات وا
ـبـذولة لـنزعـها عـلى الـصعـيد اجلـهود ا
الــــدولي كـــمــــا يـــزيـــد مـن احـــتـــمـــاالت
استخدامها في نزاع قد يكون "محليا".
وعـــنـــدمـــا أدركت الـــدول الـــعـــظـــمى أن
بـإمكـان الـدول الصـغـيرة إنـتـاج أسلـحة
بـيولوجية ذات تاثـيرات فتاكة سارعت
بـــتــقــد مــســودة مـــعــاهــدة األســلــحــة

البيولوجية وتوقيعها عام1972.
وفـي اخلـــــــتـــــــام نـــــــود اإلشــــــارة اال إن
واد البيولوجية استعمال 15 طـناً من ا
تـعـدّ كـافيـة لـلـقـضـاء عـلى كل مـظـهر من
مــظـاهـر احلــيـاة عـلى األرض وأن 225
غم من سم بـكـتـيـريـا بـيـتـيـولـيـنـيم كـافٍ
ورغم هذه ـعـمـورة لـقـتل جـميـع سكـان ا
اآلثـار الــكـارثـيــة واخلـطــيـرة لألســلـحـة
الـبيولوجية نتصور ومن منطلق البحث
ودراســة األوضــاع احلــالــيــة ومــقــارنــة
األحـداث الــســيــاســيـة  واالقــتــصــاديـة
ونــكــاد جنــزم ان فــيــروس كــورونــا هـو
ـقـام الثـاني نـتـاج حـرب سـيـاسـيـة في ا
ــــقـــام االول وأن واقــــتــــصــــاديــــة فـي ا
خـطورتـها تـكمن فـي انخـفاض تـكلـفتـها
وسـرعـة وسـهــولـة حتـضـيـرهــا ونـقـلـهـا
واسـتـخـدامـها مـقـارنـة بـأسـلـحـة الـدمار
الـــشـــامل األخـــرى وعـــلى الـــعـــكس من
الـقنابل النووية والكيمائية فإنه يسهل
إحـاطـتـهـا بالـسـريـة الـتـامـة حـيث أنـها
تـنـتــشـر بـشـكل خــفي  فـهي بال لـون وال
ـكن اكـتـشـافـها أو رائـحـة وبـالتـالي ال 

حتديد مصدرها في باد األمر..
ـة وحفظ حـفـظكم الـله وعـوائـلكم الـكـر
بالدنـا وشعوبنـا واإلنسانيـة جمعاء من

كل شر ومكروه.

{ باحث في القانون الدولي اجلنائي
متخصص في مكافحة اجلرائم السيبرانية 

تـنــاقــلت بــعض الـقــنــوات الــفـضــائــيـة
ومواقع االنترنت االخبارية قبل ساعات
من االن خـبرا مفاده بان.. مـوسكو تتهم
ـــحـــاولـــة نـــشـــر امـــراض واشـــنــــطن 
بـيـولـوجــيـة خـطـيـرة وقــاتـلـة بـواسـطـة
ــــهـــاجــــرة واخلـــفــــافـــيش الــــطـــيـــور ا
والــزواحف واخلـــنــازيـــر وغــيـــرهــا من
احليوانات وكانت هذه وقفتنا لالشارة
كــمـثــال لــيـس بــبــعــيــد وهــو فــايـروس
كـورونا الـذي تنـاقل بسـبب اخلفـافيش
الي من االرواح والـذي فقدنا بسببه ا
الـعــزيـزة عــلى قــلـوبــنـا ومــازالت اثـاره
الـسلـبـية مـسـتمـرة لـغايـة هـذه اللـحـظة
ويـعـلم الـله وحـده مـتى وعـلـى ايـة حال
سـتــنـتــهي ومـتى ســيـتــوقف مـســلـسل
ـفـتــعل ومـتى يـحـدث الـقـانـون ـوت ا ا
الــدولي اجلـنــائي احلـالـي لـيــتـوائم مع
تـطــورات الـة االجــرام الـدولي احلـديث
ومــتى يـــكـــون عــادال لـــيـــدين ويـــعــاقب
ـتسبب في تـدمير البالد وقـتل العباد ا
تواضعة قدمة البسيطة وا وبعد هذه ا
ـنــاسـبـة ان نـتـنـاول بـعض نـود بـهـذه ا
الـــــشـي  اجلــــرائـم اجلـــــرثـــــومـــــيــــة او
ــا لــهـــا عالقــة حــسب الـــبــيــولــوجـــيــة 
ـتـواضع والــذي بـني عـلى مـفــهـومـنــا ا
بــعض الـــدالئل الــتـي فــرضــهـــا الــواقع

االقتصادي والسياسي. 
احلـرب اجلــرثــومـيــة او الـبــيــولـوجــيـة

 (Biological Warfare)
احلـرب اجلـرثـومـيـة: تـعـني االسـتـخدام
ـشـروع لـلــجـراثـيم أو ـتـعــمـد وغـيــر ا ا
الـفيروسات وغيرها من الكائنات احلية
او ســـمــومــهـــا بــقـــصــد نــشـــر األوبــئــة
واالمــراض بــ الــبــشــر واحلــيــوانــات
والـنباتات والـتي من شأنهـا ان تتسبب
فـي ابـــادة جـــمـــاعــيـــة وكـــوارث تـــفـــتك

باالرواح وتدمر االقتصاد. 
وعــلـيـه فـقــد عــرفت حــكــومــة الــواليـات
ـتحدة احلرب البيولـوجية بأنها حرب ا
تعـمد للـكائنات االسـتزراع أو االنتـاج ا
ـمــرضــة من بــكــتـريــا أو فــطــريـات أو ا
فـيـروسات و نـواجتـهـا السـامـة بـجانب
مـركبـات كـيـميـائـيـة معـيـنـة بهـدف نـشر
ميتة مثل األمـراض واالوبئة الفتاكة وا
اجلـمـرة اخلبـيـثـة او الطـاعـون ويـطلق
الــبـعض عــلى هــذا الـنــوع من احلـروب
اسم احلـرب البكتـيرية أو البـيولوجية
وتـعبـيـر احلرب الـبيـولـوجيـة يـعد أكـثر
دقـة وشمولية خاصة بعد انتاج القنابل
اجلـرثوميـة التي تتـسبب في تفـجير كم
هائل من اجلراثيم والفيروسات اخمللقة
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يـرجع هذا النوع من الهـجمات الى عهد
اإلمـبـراطــوريـة الـرومـانـيـة ,وكـان األمـر
الــشــائع هــو إلــقــاء جــثث احلــيــوانـات
ــيـاه الــنـافــقــة فى إمــدادات ومـصــادر ا
لـتـلـويــثـهـا أو عـبـر تــلـويث احملـاصـيل
رضية ـسببـات ا الـزراعية بـاستخدام ا
ـعدية مـثل مسبـبات مرض اخلـطيرة وا
تـفحم القـمح و هو مـرض نباتي تـسببه
انــواع من الـفــطــر تـنــتـمـى الى اجلـنس
Tilletia اذ يــحل الــفــطــر مــحل اجلــزء
ـزهـر من نبـات الـقمـح ليـكـون كتال من ا
ابـواغ ســوداء سـرعــان مـا تــنـتــشـر الى
الـنباتـات االخرى ويـعتبـر تفـحم القمح
مـرض مــتــوطن فى الــكــثـيــر من أنــحـاء
الـعــالم وتـســبب اإلصــابـة الـشــديـدة به
نـقـصا حـادا فى غـلـة احملصـول إضـافة
إلى أنه يـتمتع بصفـة كيميائيـة تفاعلية
حــيث يــنــتج غــاز ثالثي مــيــثـايـل امـ
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بغداد

حادثة أغتيال الـعميد مدير أمن  وأستخـبارات قيادة عمليات سـومر بقضاء الشطرة جرح
عميق وفعل خسيس  مستهجن ومرفوض .. الغدر فعل أجرامي مرفوض وخسيس.. 

يندى له جب األنسانية السمحاء ترفضهُ كل القيم واألديان السماوية.?
عجـونة بعذوبة نهـر الغراف وروعة البدعة دينة العـظيمة  ا حادث مؤسف أساء للشـطرة ا
ـفكرين اجلمـيلة .. الـشطرة لـؤلؤة الشـعر والفن واجلـمال والتي  أجنـبت كبار الـشعراء وا
نـاضلـ والفـنانـي .. حـادثة أسـتشـهاد مـدير أمن  وأسـتخـبارات قـيادة يـ وا واألكـاد
عـملـيـات سومـر غـدراً بعـد تـدخلهِ الـوطـني لـتهـدئـة نار الـفتـنـة لفـض نزاع عـشـائر  بـربري

ة ..?  همجي مستهجن جعلني أعتصر من شدة األلم وخسة ونذالة اجلر
ة نكراء أدمت قـلبي وقلوب الغيارى أبناء مدينة شطرة الكرم واجلود والشعر واحلب جر
واجلـمال والثقـافة.. ( الشطـرة مدينة األدب والفن الـغافية  عـلى نهر الغـراف اجلنون يثور
ـة النكراء )بركـان من الغضب العـارم يعتصـر قلوب أبناء في أعـصابها بـسبب هذهِ اجلر
مدينـة الشـطرة  اجملبـولة   بـفعل اخليـر والتـسامح . أبنـاء مديـنة  الشـطرة لن يـغمض لهم
جفن أال بفرض هيـبة الدولة وسلطة الـقانون ومحاسبة كل من تـسول له نفسه العبث بأمن
ـارق اخلـارجـ عن القـانون أبـناء الـشطـرة من عـصابـات بـعض أبنـاء بـعض العـشائـر ا
جتار اخملدرات لعنـهم الله.. عشائر الشطـرة وأخص بالذكر العشائـر  األصيلة لن تتهاون
أبـداً ولن تـسـمح باألنـفالت األمـني بـتـاتـاً مهـمـا كـان الثـمن .. رسـالـتي لـلـمجـرمـ الـلذين
تكم بـأغتيال تهم الـنكراء في حتـدي سافر لهـيبة الـدولة وسلطـة القانـون جر نفـذوا  جر
العميد الـشهيد البطل عـلي جميل غدراً ال ولن  تمر مـرور الكرام ال والله .. وأناشيد أخي
وأبن مـديـنتي الـشـطرة الـعـظيـمـة رئيس الـوزراء األسـتاذ مـصـطفـيـ الـكاظـمي الـقـائد الـعام
ـة وتـنفـيـذ حكم ـسلـحـة  الـتحـرك فـوراً وعدم الـتـهاون نـهـائـياً مع مـنـفذي اجلـر لـلقـوات ا
ة أغتيال  العميد الـشهيد البطل علي جمـيل ..  الشطرة يعتصرها القانون في مكان جـر
صـاب اجللل الذي أدمى قلوب العراقي في عموم محافظات العراق قاطبةً .. األلم لهذا ا
أعـزي نفسي  وأعزي الـشعب العراقي وأعـزي   عائلة الشـهيد بأستـشهاد الشـهيد البطل
ن تـسـول له نـفسه العـمـيـد علي جـمـيل رحـمهُ الله وأدخـله فـسـيح جنـاته واخلـزي والـعار 
األسـاءة والعـبث بـأمن مديـنة الـشطـرة عذوبـة نـهر الـغراف ووسـام  الشـعر والـفن واجلمل
ة نكراء ـطرز بحروف من الـذهب هكذا جـر شرف ا ..لم تـعرف الشطـرة طيلـة تاريخهـا ا
مـروعـة فـالـشـطـرة أجنـبت الـعـظـمـاء من الـشـعـراء والـفـنـانـ والـسـيـاسـ الـكـبـار أجنـبت
ـسرحي الـعـظـيم جـاسم الـعبـودي والـشـاعر الـعـظـيم  الـكـبيـر خـالـد الـشطـري والـشـاعر ا
ـطـرب صاحب الـغـنائـي العـبـقـري  زامل سـعـيـد فتـاح خـال الـشـاعـر خالـد الـشـطـري.. وا
درسـة في الغـناء الـعربي درسـة في الغـناء الـعراقي داخل حـسن.. وا الصـوت الشـجي ا
ـصاب اجللل .. الفنـان الكـبير حـضيري أبـو عزيـز ..الشطـرة أغلـقت أبوابهـا حزنـاً لهذا ا
حـبة اجلـميع خالف عـشائـري أمام مـحكـمة يـودي بأسـتشـهاد شـخـصيـة وطنـية حتـظى 
ة األرهاب الداعشي ميـز  في هز بدماثة خـلقهِ الرفي ودورهِ القيادي والـبطولي البارز وا
فـلت بيد الـعشـائر تـهديد صـارخ لهـيبة الـدولة وسـلطة ة نـكراء.?النـزعات والـسالح ا جـر
الـقـانــون  وتـكـمــيم األفـواه وجتـارة اخملــدرات .. خـتـامــا الـشـطـرة مــديـنـة احلـب والـشـعـر
ـفروض  ..? واخلـلل واضح ومشـخص اخللل في واجلـمال تـرفض هذا الـفعل الـهجـ وا
ـفروض الـتحـرك فوراً الـقيـادات األمنـية الـعلـيا بـالنـاصـرية وسـطوة األحـزاب الفـاسدة..?ا
بـفرض هيبة الـدولة وتغيير الـقيادات األمنيـة العليا وفرض سـلطة القانـون وهيبة الدولة في
عـمـوم مـحـافـظـة الـنـاصـريـة و مـحـافـظـات جـنـوب الـعـراق وأخص بـالـذكـر أيـضـاً الـبـصرة
والعمارة .. طـفح الكيل من سطوة وصراع الـعشائر..   صراع بعض  الـعشائر اخلارجة
ـارقـة عن القـانـون وصـمـة عـار تطـرز جـبـ األنـسانـيـة الـسـمـحاء أنـاشـد دولـة الـرئيس وا
األستـاذ مصطـفى الكـاظمي التـحرك فوراً والـضرب بـيد من حديـد وأعتقـال كل من تسول

له نفـسه الـعبث بـأمن مـدينـة الـشعـر واجلـمال واألدب والـفن  لـؤلؤة
جـنـوب الـعـراق الـشـطـرة الـعـظـيـمـة الـغـافـيـة عـلى نـهـر الـغراف
الطـاهـر احلـنـون ..أضـرب بيـد من حـديـد أخي دولـة الـرئيس
األستاذ مـصطفيـ الـكاظمي وكـلنا مـعك ألخر نفس في فرض
سـلـطة الـقـانون وهـيبـة الـدولة.. الـلـهم أني بلـغت فـأشهـد وما

عليـ الرسول أال البالغ..
يـا شـطـرة اخلـيــر بـرداً وسالم..الـلـهم أحــفظ الـعـراق وشـعـبهِ
األبي ..يحيـا العدل..عاش العراق عـاش اجليش العراقي البطل
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يـتخـضب رمضـان بدم الـشهـادة الطـهور شـاخبـا من هامـة الفـجر وهـو يسـجد ب يـدي الله
ليـظل جـاريـا الى ابـد اآلبـدين يسـقي احلق فـي متـون الـكـتب كي يـتـورد مزهـرا حـيـثـما ذبل..
يـجـدد شـكـوى احلق الى رب يـحــمل احلق اسـمـا جلالله.. يـشـكـو ظــلم الـسـيـاسـة ألولـيـاء الـله
ـبـ حيـثمـا نزلـت على مـحمـد (ص) في ليل او عـاني آيات كـتابه ا ـتصـوفـ  وفـقهـاء دينه ا
نهـار.. على جبل او بـ رمال صحـراء سافيـة... والشعـوب تتـلظى بنـار عبوديـتها صـياما عن

. حرية العيش الكر
(لعلي يتوضأ بالسيف

قبيل الفجر
انبيك عليا

ما زلنا نتوضأ بالفرقة
سح باخلرقة حد السيف) و

ذكـرى اسـتـشـهـاد االمـام عـلي بن ابي طـالب (ع) عـلى يـد مـتـبـنـاه عبـد الـرحـمن بن مـلـجم في
ـسـلـم احلـادي والـعشـرين من رمـضـان سـنـة اربـعـ للـهـجـرة سـاجـدا ب يـدي الـله يـئم ا

لـصالة الفجر في مـسجد الكـوفة حتل غدا اجلمعـة.. حاملة مـعها تاريـخا من االحداث كنا..
سلمـون.. خالله.. وما زلنا مثل سيزيف االسطورة اليـونانية اذ يدحرج صخرة مهولة نحن ا
ـب قـاصـدا الـقـمـة فـال يـبـلـغـهـا او كـاجلــمل يـحـمل اسـفـارا... من واد حتت سـفح جـبل االو
وكالكلب.. حتمل عـليه يلهث او تتركه يزداد لهاثا في سكونه.انفرطنا من حظيرة احلق الطهور
نستبعد انفـسنا بقصد او جهـالة ساهية حتى انتـبذتنا العصور.. حـادثة تلي حادثة منذ قتل
سـجد او إمـامة او صالة حتـثنـا السـياسة لـلتـجاوز عـلى حمى االمام من دون ان نـألُ حرمـةً 
الله وقـدسـية الـسـجود بـ يـديه.حلـول ذكـرى استـشـهاد االمـام عـلي (ع) فرصـة السـتحـضار
اسـباب انهيار الـبنية االجتـماعية تبعـا لالنهيار العـقائدي الذي تلى وفـاة الرسول محمد (ص)
ـان ومـا مـبــاشـرة في كـثـيــر من االحـداث الـشـاهـدة عــلى انـفـراط الـعـقــد وتـداعي صـرح اال
عـصوم ومن واالهم اال استـشهاد عـلي واحلس وتـنكـيل بني اميـة وبني العـباس باألئـمة ا
نـواجت عرضـية لـغلـيان كيـميـاء احلكم في مـرجل الدولـة التي اسـتحـالت جتربـة دنيـوية تؤسس
ان باآلخرة التي حترر نفسها من ابسط اشتراطاتها اليسيرة طغيانها عـلى الزام اجملتمع باال
طـلق.. امـتـدادا.. بـ الـدنـيا وتـقـيـد الـشـعب باعـقـد أغاللـهـا الـثـقـيلـة داخل اخملـتـبـر الـكـوني ا
واآلخـرة.اآلخرة حـرص عـليـهـا علـي وطوع الـنيـا لـها نـظـير اسـتـهتـار اآلخـرين بـها يـطـوعونـها
لـدنيـاهم; مـا يرجح مـيزان ابي احلـسنـ عن سـواه...فهل وعـينـا الدرس? وإن وعـينـاه فمـا هو
ـقروءة ب دفـتي الكتب الى الـسلوك منـهجنـا االجرائي لتـطبيق الـدرس انتقـاال من النـظرية ا
وجبها الدولة االسالمية احلديثة.هل العملي الذي يـحيل الفهم الى نصوص دستورية تسيـر 
انية مقدسة حملنا الدرس عِبـرة متفكرة ام اكتفيـنا بالعَبرة العاطـفية الساذجة نبكي قـيمة ا
ان بأقل من حـرقة بـكاء مراهـق على حبـيبـة صارحـها ولم تـبالِ بـفورة مـشاعره.انـه نوع من ا
مراهق لم ينضـج منهجيا في دولة كالعراق بعد التحرير في  9نيسان  ?2003اذ باتت فرصة
ـثليـة فرصة واسعـة وكبيرة كـنها حتريك الـسياسـة باالجتاهات ا انيـة التي  و االفـكار اال
وراسـخة ووطـيـدة الدعـائم.فـلمـاذا استـشـهد مـئـات االلوف من اعـضـاء االحزاب االسالمـية في
مـعتقالت امن الـطاغيـة صدام حسـ ما دام زواله وانبـثاق احلكم االسالمي مـن تراب العراق
اخملضب بـدم الشـهداء لـم يشـكم نزوع الـنفس األمـارة بالـسوء عن هـوى كرسي احلـكم الذي
يطيش بـلباب الـرجال?أُخِذَ الطـاغية بـالبشـاعات الفـظيعـة التي ارتكـبها وأسـهمت انا شـخصيا
ؤمنة ومداهمة احلريات البريئة باعدامه ثأراً للحق من الباطل الذي انتهجه في قمع االرواح ا
انيـة? وماذا اسسـوا بعد ان سـقط صدام وامتد ؤمنـون بدولة الـعدل اال وت فماذا اجنـز ا بـا
ـعتقالت سـنينـا?تبوأ الـبعض مناصب العـراق سهال خصـبا لالفكـار التي طوانا الجـلها ظالم ا
دينـيـة ومدنـية حتـولت الى حقـوق مكـتسـبة.. لـلرفـاه الشـخصي بـداللة مـا سلف فـتخـلى عدد
ـا قـدموا من تـضـحـيات مـنهـم عن حاضـر ومـسـتقـبل الـعـراق لـصالـح مغـا مـؤقـتة ال تـلـيق 
جتـسدت بـاعـتـقـالهم وتـعـذيـبـهم وتشـردهم واسـتـشـهاد اعـز الـنـاس الى قـلوبـهم تـركـوها وراء

ادة ـكتظ با ظهورهم واجتهـوا لـ... الدنيا عـلى حساب الدين.فـاين يومنا ا
ان.. امس وغـدا بـالقـفـز على ـكـتنـز بـاال عن مـعـنى استـشـهاد عـلي ا
حــاضـر لم نفِ خاللـه لـدم عـلـي في مـحــراب مـسـجــد الـكــوفـة وهـو
يـصـوم رمضـان الى آخـر الـزمان بـيـنـما نـحن مـفـطرون وان كـابـدنا

عطش وجوع نهارات ثالث يوما في كل عام من دون فعل ناجز ..
{ قاض
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أسنـدَ االحتادُ اآلسـيوي لـكرةِ الـقدم مـهمـةً حتكـيمـيةً جـديدةً لـلحـكم حـسن مـحمـد وهاوكار
سـاالر لـقـيـادةِ مُبـاريـاتِ الـتـصـفـيات اآلسـيـويّـة لـكـرةِ الـصـاالت التي سـتـنـطـلقُ في الـعـاصـمةِ
ـقبل. وقـالَ رئيس جلـنة كـرةِ الصـاالت والشـاطئـيّة ـبور مـنتـصف شهـر أيار ا الـيزيـة كواال ا
: إن االحتاد اآلسيوي أرسلَ إشعاراَ رسمياَ بتكليفِ احلكم حسن محمد علي عـبد احلس
وهـاوكـار ساالر لـلـمشـاركـةِ في قيـادةِ مـباريـات الـتَصـفـيات اآلسـيـويّة. وأضـافَ: ثـقتـنـا عالـية
ا همةِ  بقـدراتِ حكامنا في النجاح وإثبـات كفاءةِ وتميز احلكام العـراقي في هذه احملافل ا
ُـباريـات إلى بر األمـان وأيضـاً يعـدُ هذا الـتكـليف دلـيالً على تـلكـونه من براعـةٍ في قـيادةِ ا

ية. أحقيةِ حكامنا بالتواجد في أفضل البطوالتِ اآلسيويّة والعا
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الـهـبــوط لـعـدم قـدرة الــتـشـكـيل في
ــطــلــوب وهــو مـا ـردود ا تــقــد ا
يــنـــطــبـق عــلى مـــتــذيـل الــتـــرتــيب
سـامــراء لـكـنه عــاد بـتـعــادل بـطـعم
ــسـابــقـات الــفـوز وحــددت جلـنــة ا
الـثالثـاء مـوعدا النـطالقـة مـبـاريات
الــدور الـتــاسع والــعــشـرين بــلــقـاء
الـقـاسم والـشـرطـة والـطـلـبـة ونـفط
الــوسط و في الـيـوم الــتـالي يـلـعب
نوروز والكـرخ والنجف والـصناعة
وفي يوم اخلمـيس يلتقي الـكهرباء
يناء وفي والنفط ونـفط ميسـان وا
يــوم اجلـــمـــعــة يـــضـــيف ســـامــراء

الطالب واربع تعـادالت مرة واحدة
وبـات يــعــاني كـثــيــرا حتت ضـغط
جــمـــهـــوره الــرافـض لــنـــا يـــجــري

للفريق.
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ــيـــنــاء مـــرة اخــرى حتت وفـــشل ا
انــظــار جـمــهــوره في جتـاوز شيء
شـاركـة بعـدمـا فشل من حتـديـات ا
ــرور بــتــقــدمه عــلـى ســامـراء في ا
بـهـدف والـتـصـدي لـلـمـهـمـة قبل ان
يـخـرج مـتـعادال بـهـدف فـي نـتـيـجة
مخيبة زادت الـط بلة وصعوبات
واحلـديث بــات عن كــيــفـيــةةتـدارك

بـعـد نـقـطـة من زاخـو الـذي اسـتـمر
في مــكــانه الــثـامـن  وبـاتـت االمـور
خــارج الــســيــطــرة و بــحــاجــة الى
ـراجــعـة االنــيـة لــتـفــادي الـوضع ا
احلالي بـعد سـلسـلة نتـائج مخـيبة
فيما استمرالـكهرباء يقدم مبارياته
بـثـقة عـالـيـة مـحـقـقـا الـفـوز الـثاني
تواليا وكـان الفريق االفضل وجنح
في اسـتـغـالل فـرصـة الـفـوز وعـبور
ـرون في اصــحــاب االرض الـذيـن 
فـــــــتــــــرة تـــــــراجـع واضح بـــــــثالث
خـسـارات مـتـتـالــيـة من الـديـوانـيـة
والـكـهـربـاء في مـلـعـبه و ذهـابـا من

مـــوقـــعـــا لــلـــرابـع عــشـــر مـــتـــأثــرا
بــاخلـســارة الـثــانـيــة تـوالــيـا بــعـد
االمــانــة وبـــات يــواجه صــعــوبــات
حــقـــيــقــيــة امـــام الــعــد الـــتــنــازلي

للدوري.
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وفشل زاخو لـلمرة الـسابعـة تواليا
في حتقـيق الفـوز سواء في مـيدانه
وخـارجـه بـعـدمـا خـسـر امس االول
من ضـيـفه الـكـهـربـاء بـهـدف سـجله
مـــصــطــفى عــلي د77 لـــيــعــود بــكل
فـوائـد الـلـقاء حـيث الـنـقـاط وزيادة
وقع الـتاسع على الرصـيد  36في ا

لــلــمــركــزاخلــامس عــشــر وتـخــطي
حتـديـات الـنتـائج قـبل ان يـستـعـيد
تـوازنه بفـوزين متـتـال تـنفس من
خـاللـهـمـا الـصـعـداء وبـدايـة اخـرى
اضي بعد نكـسات االدوار ما قبل ا
وامـتـلك فـرصة االبـتـعـاد عن مواقع
اخلطر التي تراجع لها القاسم بعد
تلقي اخلسـارة الثقيـلة واالستمرار
بــنـــزف نــقــاط الـــذهــاب مــا زاد من
همـة صعوبات اكـثر وبات يواجه ا
تهديـد الكرخ الـذي جنح بالفوز في
الـوقت القـاتل بهـدف جعـفر عـيسى
د 91على نفط ميسان وجتاوز عقبة
صـعـبــة لـيـقـلـص الـفـارق الى ثالث
نـقــاط مع الـقــاسم والـســعي اجلـاد
لـلــخـروج من مـنــطـقـة اخلــطـر بـعـد
اضـــافــــة ست نـــقــــاط في الـــدورين
األخيرين وبـات قريبـا من التخلص
ـوقـع احلـالي الـذي قـد يـسـقط من ا
ــركـز الــسـادس عــشـر به صـاحب ا
مــــقـــابل تــــعـــرض نـــفـط مـــيـــســـان
لـلـخــسـارة في اخـر أنـفــاس الـلـقـاء
وكـان عـليه ان يـحـافظ عـلى نتـيـجة
الـتـعادل النـهـا افـضل من اخلـسارة
الحق له الـتي قد يـتـأثر فـيـها من ا
بـــقــــوة نــــفط الــــبــــصــــرة بـــنــــفس

الرصيــــد 34.
W dA «“u

تصدر الشرطة ومنح محمد خالد ا
الـفـوز بـهدفه د 90ويـعـود به لـسـكة
االنتـصارات بـالفوز عـلى الصـناعة
في مــبــاراة واجــهت فــيــهــا مــفـارز
الــشـرطـة صـعـوبـات قـبل ان تـنـجح
ـــنــافـس في اخــر من هـــز شـــبــاك ا
ـــــــبــــــاراة واخلــــــروج أنــــــفــــــاس ا
بالـنـتـيـجـةالـتي تـأتي بـعـد خـسارة
ـرشح الـسـاخن الـوسط ورغم أنه ا
لـلـقب لـكنه اخـذيـتـأثر في مـبـاريات
رحـلة احلالـية امـام نتائج االولى ا
االفضل لالن فيـما تراجع الـصناعة
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واصـل فــــــريق الــــــزوراء تــــــقــــــد
تـراجعة لـسبعة ادوار مستـوياته ا
متتـالية في نـتائج عرقـلة من مسار
ـشــاركـة فـي مـوسم حــرج بـعــدمـا ا
عاد بـتعـادل سلـبي بطـعم اخلسارة
من مـلــعب نـوروز ضــمن مــبـاريـات
الـدور الـثامـن عشـر لـلمـمـتاز لـيـجد
نــفــسه في مـــوقف صــعب واالمــور
أصــبـحت مــعــقـدة بــوجه اوديــشـو
امـام انعـدام احللـول النـقاذ الـفريق
ــــوقع ـــــدة احملــــبـــــطــــة فـي ا في ا
اخلامس 47بعـدما فـشل في حتقيق
الــــفـــوز في مــــســـلــــسل الــــتـــراجع
الــواضـح والــفــشل 630دقـــيــقــة في
الــتـــســجـــيل وهــو وقـت طــويل في
حـسـابـات الـنتـائج ويـرى جـمـهوره
ان االمــــور لــــيــــست عـــــلى افــــضل
حاالتهـا و مؤكد لم يـكن راضيا عن
الــوضـع الــذي عــلــيـه بــعــد نــتــائج
متعثـرة في وقت استفاد نوروز من
الــنـقــطـة واحــتـفل بــهـا مع عــشـاقه
وبـالنتـيجـة التي تـقدم فيـها مـوقعا
محـققـا هدف الـلقاء عـبر االسـتفادة
من مبـاريات االرض ولم يـخسر في
اخــر خــمس مـــواجــهــات في وضع
جـيـد عـندمـا حـصل مـنـها 13 نقـطة
والـســعي لـلـمـزبـد من اجل حتـقـيق
شـاركة حـيث الـبقـاء موسم هـدف ا

اخر.
W U ô« “u  

وحـــقـق االمـــانــــة فـــوزا عــــريـــضـــا
بــالــتــغــلب عــلى الــقــاسم بــثالثــيـة
نـظـيـفـة سـجلـهـا فـرحـان شـكور في
خـــــطـــــوة وفـــــرصــــة بـــــالـــــتـــــقــــدم

استـئـنـاف الـشـركـة لعـمـلـهـا إلتـمام
لـعب الـذي سيـكـون بسـعة إجنـاز ا
ألف مـتـفـرج وذلك بـعـد أيام من 15
تـقــد طـلب فــسخ الـعــقـد نـتــيـجـة
تـلـقـيـهـا تـهديـدات عـشـائـريـة. وقال
مـــنـــفـي في تـــصـــريح صـــحـــفي إن
الـشـركــة حتـصــلت عـلى ضــمـانـات
وتطـمينـات أمنيـة حلمايـة كوادرها
خالل الــعــمل و االتــفــاق بــشــأن
ـــلـــعـب وعـــودة الـــشـــركــة إجنـــاز ا
بأكملها. وأوضح أن االتفاق حصل
بحضـور رئيس صنـدوق اعمار ذي
قـار وتـدخل احملـافظ واخليـرين من
أبــنـــاء احملــافــظــة مـــشــيــرا الى ان
الكوادر الهندسـية التركية انضمت
شروع ايضـاً للـعمل. وعن تكـلفـة ا
قـال إنه سـيـبـلغ  25.5 مـلـيـار ديـنـار

عراقي.

ســنـلــجـأ لــبـنـاء مــلـعـب عـلى نــفـقـة
الــنـــادي وبــجــهــود أبــنــائه يــنــجــز
بـــــــاســــــرع وقـت يــــــتــــــنــــــاسـب مع
الـتــوقــيـتــات. وأكــد الـزامــلي انه ال
ـكن ألحـد أن يـهدد نـادي الـشـرطة
ـيـز وبالـنـسـبة ألنه نـادي عـريق و
لنـا وللـجمـهور فهـو خطـاً احمر وال
نـسـمح ألحـد ان يـهـدد كـيـانه. وكـان
الـنـائـب األول لـرئـيس االحتـاد عـلي
جـبــار أكـد عــدم وجـود هــبـوط هـذا
قبل سـيخضع ـوسم ا وسم ألن ا ا
ــا لــشـــروط دوري احملــتـــرفــ ور
تهـبط اكثـر من اربعة انـدية السـيما
الــــفـــرق الــــتـي ال تــــمـــتــــلـك مالعب
مـرخصـة. وفي سيـاق مـنفـصل افاد
فالح مــنـفـي مـديــر شــركـة غــلــوبـال
سؤولـة عن إنشـاء ملعب سبـورت ا
اإلدارة احملـــلـــيــة فـي الــنـــاصـــريــة

وقـــال نــائـب رئــيـس الــنـــادي انه ال
ـكن االستـغنـاء عن نـادي الشـرطة
ـتـلـك الـنـادي مـلـعـباً حـتى وان لم 
حسب الـشروط األسـاسيـة اخلاصة
ــعــتــمــدة لألنــديـة بــالــتــراخــيص ا
احملـــتـــرفـــة. وأضـــاف الـــزامـــلي أن
ـكن أن الـشــرطـة مـلح الـدوري وال 
يُستغنى عنه كـونه فريق جماهيري
له قـــاعـــدة واســـعـــة وكــذلـك احلــال
يــنـطـبق عـلـى فـرق الـزوراء والـقـوة
اجلويـة والـطلـبة. وأوضح الـزاملي
فـي حـــــال إلـــــزامـــــنـــــا بـــــضـــــوابط
التـراخيص اآلسيـوية فسـوف نبني
ــتــلك مــلــعــبــا خــاصــا بــنــاديــنــا 
رخـصة مبيناً العب ا مواصفات ا
أنه في حـــال ضــــيق الـــوقت وعـــدم
ــنـــفــذة إجنــازه تـــمــكـن الــشــركـــة ا
ـشروع اجملـمع الـريـاضي للـشـرطة

بغداد- الزمان
 وصفت إدارة نـادي الشـرطة
الـريــاضي فـريـقـهـا الـكـروي
ــكن بــــاخلط األحـــمـــر وال 
االستـغنـاء عنه في الدوري
أو تــهـــديــده حـــتى لــو لم
ـتـلك مــلـعـبــاً مـرخـصـاً
لـألنـــديــــة احملــــتــــرفـــة
وفــيــمــا بــيــنت أنــهــا
ســتـبـني مــلـعـبـاً في
حـــــال الـــــزامـــــهـــــا
لــــيـــتــــنــــاسب مع
ـرخـصة الـفرق ا
اكـــدت ان انــشــاء
ــلـعب قــد يـكـون ا
خــــارج مــــشـــروع
اجملـمع الــريـاضي
وعلى نفـقة النادي.
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ـنشـطات لـتكون كل وكالـة مكـافحة ا
األمور كـمـا يـنبـغي. ومع اقـتراب حل
األزمــة فــإن مــشــاركـة اإلكــوادور في
مونديال قطـــــر  2022 ليست عرضة
لــــلـــخــــطــــر عــــلـى األقل حــــتى اآلن.
وأوقـــعت قــرعـــة كــأس الـــعــالم 2022
الـتـي أجـريت مــطـلع أبــريل اجلـاري
مــنـــتــخب اإلكــوادور فـي اجملــمــوعــة
األولـى إلى جـــانب مـــنـــتـــخب قـــطــر
صاحب األرض والسنغال وهولندا.

يـوجــد خـطـر بــالـتـعـرض لــعـقـوبـات
لـديـنـا عـالقـة مـرنـة لـلـغـايـة واتـصـال
ــكـافــحـة دائم مع الــوكـالــة الـدولــيـة 

نشطات.  ا
وأضــاف الــبـــيــان: صــحــيح أنــنــا لم
ال هـذا ليس بـسبب نقص نعطـهم ا
اإلدارة ولـكن ألن رقم حــسـاب وكـالـة
نشـطات في الـبالد لم يكن مكـافحـة ا
منتظما وغير قانوني.  وختم البيان:
عـلقة على سنحاول حل االلـتزامات ا

{  الدوحة- وكـاالت: يواجه مـنتخب
اإلكوادور أزمـة كبـرى بـسبب مـشاكل
ـنشـطات تعـيـشهـا منـظمـة مـكافـحة ا
ـا يـعـني أنه بـات مـهددا في بالده 
بـــاإليــقـــاف الــدولـي. ونــقـــلت احــدى
وسـائل االعالم أن جـانــيت سـانـشـيـز
ـنـشـطـات ـثـلـة مـنـظـمـة مـكـافـحـة ا
ـــنــظـــمــة ال اإلكـــوادوريــة أكـــدت أن ا
حتـصل حـالـيا عـلى أمـوال من وزارة

الرياضة في البالد. 
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ـــنــــظـــمـــة وأن ذلـك تـــســـبـب في أن ا
أصـــبـــحت غـــيــر قـــادرة عـــلى إجــراء
ـطلوبة من قـبل الوكالة االختبارات ا
ـنـشـطـات ولـهذا ـكافـحـة ا الـدولـيـة 
كن تصنيف اإلكوادور على السبب 
تثلة إلجراء الفحوصات أنها غير 
ويتم تعليق مـشاركة كافة ريـاضييها
دولــــيـــــا. بـــــدورهـــــا أصــــدرت وزارة
الرياضة في اإلكوادور بيانا من أجل

ذكورة.  إنكار الشكوى ا
وجاء في البيان الذي نشرته الوزارة
عبر حسـابها الرسـمي على تويتر: ال
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بغداد - هشام السلمان

ـبـية اسـتـقـبل رئيس الـلـجـنـة البـارا
الـوطـنيـة الـعراقـيـة عـقيل حـمـيد في
مــكـــتـــبه الـــرســـمي رئـــيس االحتــاد
االسيوي أللـعاب الصم محـمد باركر
ـلف العراقي الذي تقدم به ناقشة ا
االحتاد العراقي للـصم بالتعاون مع
ــبــيـــة الــعــراقــيــة الـــلــجــنــة الـــبــارا
الستضافة بطولـة اسيا والباسيفيك
اخلــامــسـة بــكــرة الــقــدم لــلــصم في
الـعــاصــمــة الـعــراقــيــة بــغـداد وذلك

نــهـايــة الـعــام احلـالي.يُــشـار الى ان
الـبـطــولـة مــؤهـلـة لــنـهـائــيـات كـأس
الـــعـــالم الـــتي ســـتـــقـــام في كـــوريــا
قبل  وبعد اجلنوبيـة مطلع العـام ا
الـــتـــرحـــيب بـــالـــضـــيـف االســـيــوي
وسالمـــة وصـــوله الـى الـــعـــاصـــمــة
بـغـداد .و قدم حـمـيـد لضـيـفه شـرحا
مــفــصـال عن اســتــعـــدادات الــعــراق
قدم والدعم الـلوجسـتي احلكـومي ا
من وزارة الشباب والـرياضة اضافة
ـواصــفـات ـالعب ذات ا الى تــوفـر ا

ـــعــتـــرف بــهــا رســـمــيــا الـــدولــيــة ا
لـلـمــبـاريـات الســيـمـا وان الــبـطـولـة
سـتـقـام في مـلـعب الـشـعب الـدولي 
ــنـتــخـبـات وايــضـا مالعـب تـدريب ا
االسـيويـة التـي ستـشارك بـالـبطـولة
ـــوجــودة في فـــضال عن الـــفــنــادق ا
بــغـداد الــتي اغـلــبـهــا من طـراز عـال
ــــيــــز وحتـــدث رئــــيـس االحتـــاد و
االسيوي اللـعاب الصم محـمد باركر
عن اهــــمـــيــــة الــــعـــراق فـي الـــوًسط
الـريــاضـي أللــعــاب الـصـم واهــمــيـة

استضافتـه لبطولة اسـيا لكرة القدم
لـــلــصم.وأضــاف بــاركــر قــائال نــحن
كـــاحتـــاد اســـيــــوي نـــســـعى الى ان
يحصل الـعراق على مـوافقة االحتاد
االسـيــوي لـتــتـنــظـيم بــطـولــة اسـيـا
خالل اجتـماع االحتـاد الذي سـيُعـقد
قــريـبــا مـعــبـرا عن ســعـادتـه بـزيـارة
الــعــراق فـي مــهـــمــته لـالطالع عــلى
حتـضــيـرات اجلـانـب الـعـراقي الجل
ــتـعــلــقـة بــاقــامـة رؤيـة كل االمــور ا
الــبـــطــولــة فـي الــعــاصـــمــة بــغــداد.

وحـضـر اللـقـاء االمـ الـعام لـلـجـنة
ـبــيــة وكـالــة احــمـد الــعـاني الـبــارا
وسعد عبد اجملـيد رئيس احتاد كرة
الهدف لـلمكـفوف و حـسن مـحمد
رئيس الـعاب الصم وصـدام حمادي
احــد مـــؤســسي الــعــاب الــصم وفي
نـهـايــة الـلـقـاء كـشف الـسـيـد رئـيس
الــلـجـنـة الــدكـتـور عـقــيل حـمـيـد عن
شـعـار الــبـطـولــة الـتي ســيـنـظــمـهـا
الـعراق من خـالل طبع الـشـعـار على

الزي الرسمي للمنتخب العراقي.
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 استقبال رئيس
بية اللجنة البار
لنظيره االسيوي

السـيمـا بـطـولـة آسـيـا الـتي سـتـنـطلق
ــقــبل مــؤكـداً في مـطــلع شــهــر آيـار ا
لك من نح كل ما  الوقت ذاته سعيه 
ـدربـ الـعـراقـي خبـرات فـنـيـة الى ا
من أجل مـساعـدتـهم في تـطـوير األداء
الـفـني. هـذا وقـد حـضـر تـوقيـع الـعـقد
بية كتب التنفيذي للجنة األو عضو ا
الوطنية العراقية السيد بختيار فريق
ـبـيـة هـيثم واألمـ العـام لـلـجـنـة األو
ـالي لــلـجــنـة عـبــد احلـمــيـد واألمــ ا
بية أحمد صبري ورئيس االحتاد األو
الـــعــراقـي لــلـــقـــوس والـــســـهم ســـعــد
ـشـهـداني والـســيـد كـر حـمـد أمـ ا
ســـر االحتـــاد وعـــدنـــان چالب األمـــ
ـــــالـي لالحتــــــاد ورئـــــيـس االحتـــــاد ا
العـراقي لـلمـواي تـاي مـصطـفى جـبار
عــلگ ومـــديــر الـــقــسـم الــقـــانــوني في

بية علي البدري. اللجنة األو

لتـنـظـيم الـبطـوالت الـعـربيـة والـقـارية
ــال. و من ــتـــيـــســر مـن ا عــلـى وفق ا
جـانــبه ثــمّن رئـيـس االحتـاد الــعـراقي
ـــركـــزي لـــلـــقــوس والـــســـهـم ســـعــد ا
شهداني دعم وتعـاون السيد رئيس ا
بية مبـدياً إرتياحه في ان اللجنـة األو
بـيـة هـذه اخلـطوة ترعى الـلـجـنـة األو
التي ستشكل إضافة مطلوبة للرياضة
بــصـــورة عـــامــة ولـــعــبـــته عـــلى وجه

اخلصوص.
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ـدرب الــتـركي فــيـدات أربـاي وأعـرب ا
عن سعادته بـعمله اجلـديد في العراق
واعداً بتقـد كل خبرته التـدريبية مع
ـنـتـخـبـات الـعـراقـيـة وحتـقـيق فـارق ا
مـــلــــمـــوس بــــالــــنـــتــــائج واألداء في
قبلة التي شاركات واالستحقـاقات ا ا
تـنـتــظـر مـنـتــخـبـات الــقـوس والـسـهم
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وقّع االحتاد العراقي لـلقوس والسهم
ـبـيـة الـوطـنـيـة وبـرعـايـة الـلـجـنـة األو
ـدرب الـعـراقــيـة عـقــداً تـدريـبــيـاً مع ا
ـوجبه التـركي فـيـدات أرباي يـتـولى 
ـنـتخـبـات الوطـنـية بـالـلعـبة. تدريب ا
ـــبـــيـــة ورحّب رئـــيـس الـــلـــجـــنـــة األو
الــوطــنـــيــة الــعــراقـــيــة األســتــاذ رعــد
ــدرب الــتـــركي ورئــيس حــمــودي بـــا
رافق له آمالً احتاد الـلـعبـة والـوفـد ا
ـقـبل لتـطـوير لهم الـتـوفيق بـعـمـلهم ا
واقع الـلـعـبـة واالرتـقـاء بـهـا لـتـحـقـيق
ـنـشـودة. وأكـد حـمـودي ان االهـداف ا
ـبـيـة الـوطـنـيـة الـعـراقـية الـلجـنـة األو
كـانت ومـا زالت مـلـزمـة بـتقـد الـدعم
لالحتـادات الــوطـنــيــة من خالل إبـرام
الـتـعـاقــدات مع الـكـفـاءات الــتـدريـبـيـة
سـتـمر األجنـبـية فـضالً عن احلـراك ا

فـي تـــركـــيـــا بـــتـــاريخ 2022/12/5 .
وذكــر بـيــان الحتــاد الـلــعـبــة أن هـذه
ـيـة سـتـشـهـد تـواجـد الـبـطـولــة الـعـا
أقـوى األنـديـة ومن مـخـتـلف الـقارات
وبالعبي منتخباتها الوطنية مبيناً
أن العراق سيشـارك في هذه البطولة
همة بستة أندية تضم في صفوفها ا
نتخب الوطني واألندية هي جنوم ا
ســـــامــــراء احلــــدود صـالح الــــدين
احلــســنــ الـكــوفــة غــاز اجلــنـوب.
ـركــزي بـالـكـيك مـبــيـنـاً أن االحتـاد ا
بــوكـســنغ عـمـل عـلى تــهـيــئـة جــمـيع
األمـــور الـــتي تـــســـهل من مـــشـــاركــة
االنـــديــة الــعــراقــيـــة في هــذا احملــفل
ي الــكـبــيــر. يـذكــر أن األنــديـة الــعــا
الــعـراقــيـة حــقـقت نــتـائج رائــعـة في
الـبـطــولـة الـسـابـقــة الـتي اقـيـمت في

روسيا.

العـبــاً بـواقع وحـدتـ تــدريـبـيـة في
الـيـوم وصـوالً الى اجلـاهـزيـة الـتـامة
قــبل انـطالق الــبـطــولـة  مــبـيــنـاً أن
مـيــزانـيـة االحتـاد ال تـســعف بـاقـامـة

معسكرات خارجية.
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وأوضح عــلك أن الــريــاضــة حتــتـاج
الى الــكـثــيــر من األمـوال لــتـطــورهـا
السيمـا إن البنى الـتحتـية لريـاضتنا
واي غـيـر جيـدة وبـخـاصـة ريـاضـة ا
تــاي نــتـأمـل أن يـكــون هــنــاك تـوجه
ودعـم حـــكــومـي لـــلـــنــهـــوض بـــواقع
الرياضة الـعراقية والـعودة الى سكة
اإلجنازات.  ومن جهـة اخرى تسـتعد
فـرق األنـديـة الـعراقـيـة بـلـعـبـة الـكيك
بــوكـــســـنغ بــشـــكل مـــكـــثف ومـــنــظم
لـلـدخـول في غـمـار مـنـافـســــــــــــــات
زمع إقـامتها بطولـة العالم لالنـدية ا
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ـنـتــخب الـوطـني لــلـمـواي يـواصـل ا
ـكـثـفـة حتـضـيراً تـاي اسـتـعداداته ا
لـــلـــمـــشـــاركـــة في بـــطـــولـــة الـــعـــالم
لـــلــمـــتـــقـــدمـــ والــتـي ســـتــقـــام في
العـاصـمة االمـاراتـية أبـو ظبي خالل
الـفـتـرة من الــسـادس والـعـشـرين من
ـقـبل وتـسـتـمر حـتى اخلـامس آيـار ا

من حزيران من العام احلالي. 
ركزي وقال رئيس االحتاد الـعراقي ا
للمواي تـاي مصطـفى جبارعلك في
تصريح صحفي إن هذه البطولة تعدُّ
إذ من أقــوى الــبــطــوالت في الــعــالم 
ستشـهد مـشاركة  95 دولة. وأضاف
ـــنـــتـــخـب الـــوطـــني دخل عــــلك أن ا
مـعـسـكـراً تـدريـبـيّـاً بـإشـراف اجلـهاز
ـكوّن من عـلي ساهر ومـحمد الفني ا
ـشــاركــة مـا يــقـرب من 14 حــسن و
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ـدرب b—«∫ جـانب من تـعـاقـد الـقـوس والـسـهم مع ا
التركي       عدسة: قحطان سليم

Âb∫ منتخب قطر بكرة القدم

غالب الزاملي

االمانة والزوراء نفط
الـبـصـرة واخـتـتم
اجلولة السبت
الــــثالثـــ من
اجلـــــــــــــــــاري
بــــــلـــــقــــــائي
الــديـوانــيـة
واجلـــويـــة
واربـــــــــيل
وزاخــــو.

ايوب اديشو
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{ باريس- وكاالت: كشف تقرير صحفي فرنسي مستجدات إصابة النجم األرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم
فريق باريس سـان جيرمان. وغـاب ميسي عن مبـاراة فريقه األخيـرة ضد آجنيه مسـاء األربعاء في اجلولة 32
من الدوري الفرنسي بسبب إصابته في وتر أكيليس وفقا لبيان صادر عن النادي الباريسي. وذكرت صحيفة
واجـهة النـس اليـوم السـبت في الدوري الـفرنـسي لم حتسم بـعد. لو بـاريزيـان الفـرنسـية أن جـاهزيـة (ليـو) 
وأضافت الـصحـيفـة: إال أن الفحـوصات الـتي أجراهـا الالعب األرجنـتيـني  تبدو مـبشـرة وتبـعث على الـتفاؤل.
ويـحـتـاج الفـريق الـبـاريـسي لنـقـطـة واحدة أمـام النس لـيـحـسم تتـويـجه رسـمـيًا بـلـقب الـدوري الـفرنـسي لـلـمرة
سجل بـاسم نادي سانت إيتيـان. يذكر أن ليـونيل ميسي سجل  3 أهداف العاشرة في تـاريخه ليعـادل الرقم ا

وسم. فقط في الدوري الفرنسي هذا ا
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{ لــنــدن - وكــاالت: صــعــد لــيــفــربــول
بـــصــور مـــؤقـــتــة إلى صـــدارة الــدوري
ـــمــتـــاز بـــعـــدمـــا هــزم اإلجنـــلـــيـــزي ا
مــانـشـســتـر يـونــايـتـد 0-4  فـي مـبـاراة
ــصــري مــحــمـد تــألق فــيــهــا الــنــجـم ا
صـالح.وســجـل صالح هـــدفــ وصـــنع
هـدفـا آخـر وأمـتع جمـاهـيـر الـريدز في
مـلعب أنـفيلـد.وفرض لـيفربـول هيـمنته
ـبـاراة مــنـذ بـدايـتـهـا عــلى مـجـريـات ا
حــيث صــنع صالح أول هــدف لــزمــيـله
لـويس دياز في الدقيـقة اخلامسة وفي
ـلعب بهـدف محمد الـدقيقة  22انـفجر ا
صالح بــعـد تـلـقـيه تــمـريـرة رائـعـة من

ساديو ماني.
وأحـــرز الالعـب الـــســـنــغـــالـي الـــهــدف
الــثـالث لـلــريـدز في الــدقـيـقـة   68 بــعـد
تـمـريـرة تـلقـاهـا من ديـاز.وجـاء الـهدف
الــرابع بــأقـدام صالح في الــدقـيــقـة 85
بــعـد تـمـريـرة من جـوتــا لـيـؤكـد تـفـوق
لــيـفـربــول عـلى مــانـشـســتـر يـونــايـتـد
ويـــكـــون أول العب فـي تــاريـخ الـــريــدز
يـحـرز خـمـسـة أهـداف في مـوسم واحد
في شـباك الشياط احلمر بعد ثالثية
تـاريخيـة سجلـها أكتـوبر/تشرين األول
ـاضي.وبـهـذه الـنتـيـجـة يـحلق صالح ا
بــــعـــيـــدا في صــــدارة هـــدافي الـــدوري
اإلجنـلـيزي بـرصـيد  22 هـدفـا متـفـوقا
بـخــمـسـة أهـداف عـلى أقـرب مـنـافـسـيه

العب تـوتـنهـام سون هـوينغ مـ الذي
أحـرز  17 هـدفـا. وأصـبح ليـفـربول أول
فـريق يـسجل ثـمانـيـة أهداف في شـباك
الـيونـايتـد في موسم واحـد بعـد الفوز
الـكبـير  0-5 عـلى مـلعـب أولد تـرافورد
ـباراة األولى بـينهمـا بالدوري في في ا

اضي. أكتوبر/تشرين األول ا
وبـهـذه الـنتـيـجـة يعـتـلي لـيفـربـول قـمة
الـدوري اإلجنـليـزي مؤقـتـا برصـيد 76
نـقـطـة و 83 هــدفـا في انـتـظـار مـبـاراة
مـانـشسـتر سـيـتي ضد بـرايـتون مـساء
ـركـز الـثـاني األربــعـاء والـذي يـحـتـل ا
برصيد  74 نقطة و 72 هدفا وفي حال
فـوزه سـيـحتل صـدارة الـترتـيب.ويـبدو
ـــــاني يـــــورغن كـــــلــــوب ـــــدرب األ أن ا
ه بــيب مــصـــمــمــا عــلى مالحـــقــة غــر
غــوارديـوال مـدرب الـســيـتي وحتـقـيق
ثالثــيـة مـحـلـيـة تـاريـخـيـة.وفـاز الـريـدز
بـكأس كاراباو وسيواجه تشيلسي في
نــهـائي كـأس االحتــاد اإلجنـلـيــزي.كـمـا
يــــســـعى أشــــبـــال كـــلــــوب إلى الـــفـــوز
بـالـدوري كـما أن حـظـوظـهم أفضل في
مــواجــهــة فـيــاريــال في نــصف نــهـائي
دوري أبـــطـــال أوروبــا.وأظـــهـــرت هــذه
ـبـاراة حـجم الـتـحـديـات الـتي تـواجه ا
مــدرب مـانـشــسـتــر يـونـايــتـد إريك تـ
هــاغ حــيث ظــهــر فــريــقه تــائــهــا أمـام
لـيــفـربـول الـقـوي وكـانت هـنـاك فـجـوة

كـبـيـرة في األداء والـتـمـركـز ظـهـرت في
باراة بدون الـنتيجة.وخاض يـونايتد ا
كــريــســتــيـانــو رونــالــدو لــوفـاة جنــله
الــرضـيع ووجـهـت اجلـمـاهــيـر رسـالـة
دعم لـرونـالـدو بالـتـصـفيق فـي الدقـيـقة
الــســابــعــة. وبـهــذه الــنــتــيــجـة أصــبح
ركـز السادس برصيد 54 يـونايتد في ا
نــقـطـة بــالـتـسـاوي مـع أرسـنـال الـذي
يـتـفـوق بـعـدد األهـداف فـقط. ويـخوض
مـباراة مـهمـة يوم الـسبت أمـام أرسنال
ركز اخلامس.وأثبت ليفربول صاحب ا
أنـه فريق من الدرجة األولى وقادر على
ـبـاريـات الـكبـيـرة مـبـكرا وذلك حـسم ا
ـاضي ـثــيـرة الـسـبت ا بــعـد مـبـاراته ا
أمـام مانشستر سيتي في نصف نهائي
كـأس االحتـاد اإلجنلـيزي وأحـرز ثالثة
أهــــــداف في الــــــشـــــوط األول وحــــــسم
ـباراة لصاحله .2-3وفـي مباراته أمام ا
اليونايتد مساء الثالثاء ظهر مسيطرا
باراة من عـلى مجريات اللعب وكانت ا
طـــرف واحــد مــنـــذ بــدايــتـــهــا وســقط
الـشـيـاط احلـمـر مـبكـرا أمـام مـوجات
ـتــتـالـيـة لــهـجـوم الـريـدز الــهـجـمـات ا
بــتــمـــريــرات ســريــعــة من خط الــوسط
ــنـــسق الــرئــيـــسي تــيــاغــو بــقـــيــادة ا
ألـكانتارا. وكان أداء الـريدز أكثر أسرع
وأكــثـر رشــاقـة وظــهـرت فــوارق فـرديـة

. وفنية كبيرة ب الفريق

وهل كـريستيانـو رونالدو سبب مشاكل
مــانـشــسـتـر يــونـايـتــد أم هـو احلل?إنه
ســـؤال يــتــردد بـــ أولــئك احملـــيــطــ

لعب أولد ترافورد.
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ثالثـيـة رونالـدو الـرائعـة - ضـربة رأس
في الشوط األول ورأسية عالية وركلة
ـرمى - حـرة عـلـى بـعد  20 يـاردة من ا
ــانــشـســتــر عـلى ضــمــنت الــفـوز  3-2 
أرضـه عـلى نــوريـتش ســيـتي الــسـبت
وحـافظت عـلى آماله في احلـصول على
ـقـبل لدوري ـوسم ا مـكـان بـ أبطـال ا
أبــطــال أوروبـا.ودفــعت جــهـود الالعب
الـبرتغـالي إلى تسجيل  99 هـدفا خالل
ـهنية في الـدوري اإلجنليزي مـسيرته ا
ـشترك في ركز الـثالث ا ـمتـاز وإلى ا ا
تـــرتـــيب هـــدافي الــدوري اإلجنـــلـــيــزي
ـــوسم بـــرصـــيـــد 15 ـــمـــتــــاز هـــذا ا ا
ـوسم الــسـادس عـشـر عـلى هــدفـا.إنه ا
الـتـوالي الـذي يـسـجل فـيه رونـالدو 20
هـــدفـــا أو أكـــثـــر لــلـــنـــادي في جـــمـــيع
ــنـافـسـات وكـانت هــذه هي الـثالثـيـة ا
الـ 60 فـي مسيـرته كمـا أنه تفـوق على
أي العب آخـر في يونايتـد بتسجيل 12

وسم. هدفا إضافيا هذا ا
هل كـــريــســـتــيــانـــو رونــالـــدو مــكــسب
ــــانـــــشــــســــتــــر يــــونـــــايــــتــــد أم عبء
عـليه?فبالتأكيـد تعد اإلحصائيات التي

حـــول مــا إذا
كـان رونـالـدو
ســــيـــبـــقى في
أولـــد تــرافــورد

لـــلــســـنــة األخـــيــرة من
عــــــقـــــــده. وقــــــال رالف
ـديـرالـفـني رانــغـنـيك ا
ــؤقت لـيـونــايـتـد "في ا
الـــنــــهـــايـــة هـــذا لـــيس
قــــــراري. ال يــــــزال لـــــدى
كـريـسـتـيـانـو سـنـة أخرى
فـي عــقــده. ســيــكــون هـذا
ـــديـــر قـــرار يــــجب عـــلى ا
اجلــــديــــد أن يــــتـــخــــذه مع

مجلس اإلدارة".
وأضـاف "لكنه - كريستيانو -

كن أن أظـهـر ضـد توتـنـهـام أنه 
يـــكـــون صـــانع الـــفــارق فـي مــثـل هــذه
ـبـاريات. فـلـيس من قـبيل الـصـدفة أن ا
يــكــون لــديه أفــضل ســجل أهــداف بـ
جـميع الالعـب في التـاريخ". في اليوم
الـــذي تــألـق فــيـه رونــالـــدو عــلى أرض
ـلعب كـانت هناك عـناوين سلـبية عن ا
مـانـشـستـر يـونـايتـد حـيث نـظم بعض
ــشـجـعـ مــسـيـرة احـتــجـاجـيـة ضـد ا
باراة. ملكية عائلة جليزر للنادي قبل ا
وتـــعــرض بـــول بـــوجــبـــا لـــصــيـــحــات

لعب. االستهجان أثناء مغادرته ا
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وعــدم جــاهـزيــته لــدخـوله فـي صـيــانـة
شـامــلـة مـنـذ أشـهـر اسـتـضـاف مـلـعب
بـــنـــغــازي (شـــرق) الـــواقع عـــلى بُـــعــد
واجـهـة فـيـما حـوالي ألف كـيـلـومـتـر ا
ـقـرر إقــامـة مـبــاراة اإليـاب األحـد مـن ا
ــقــبل.وتُــعــدّ بــنــغــازي مـعــقل الــرجل ا
الـقوي خليفة حـفتر الذي حاولت قواته
احـــتـالل طـــرابـــلـس عـــســـكــــريًـــا قـــبل
ـتـهـا في صـيف  2020 بــعـد قـتـال هــز
عـنيف أفـضى إلى وقف إطالق نار دائم
بـاراة خلف نـهـاية الـعام ذاته.أقـيـمت ا
أبـــواب مــغــلـــقــة أمــام اجلـــمــهــور رغم
أهــمـيـتـهـا كــونـهـا قـمــة قـاريـة. قـلـة من
ـشـجـعـ كانـوا سـيـغـامرون بـالـقـيام ا
بــالـرحــلـة إلـى بـنــغـازي حــيث تـشــهـد
الــبالد تــوتـرًا مــتـجــددًا بـ الــقـطــبـ
ــتــنــافــســ بــدأ مـنــذ أســابــيع. وفي ا
مــشــهـد ريــاضي الفت احــتــشـد مــئـات
ـشجع في ساحة الـشهداء الواسعة ا
باراة تـابعـة بث ا في قـلب العـاصمـة 

وبـدون جـمـهـور.وبـعدمـا أسـفـرت قـرعة
ربـع نــهـــائي كـــأس االحتـــاد اإلفــريـــقي
(الـكونفـدرالية) عن مواجـهة طرابـلسية
خـالـصـة بـ أجنح فـريـقـ فـي لـيـبـيا
انـتهت مـواجهـة الذهـاب بيـنهـما األحد
وافـقة بـالـتعـادل الـسلـبي.نـظرًا لـعـدم ا
بـالــلـعب عـلى مـلـعب طـرابـلس الـدولي

{ طــرابــلس-(أ ف ب) - لم تــســلم كـرة
الــقـدم من الـفـوضى في لــيـبـيـا وبـرغم
لك أنصـار الناديـ الرائدين في ذلـك 
طـــرابـــلس االحتـــاد واألهـــلي فـــرصــة
نــادرة الســتــعـادة شــغــفــهم بــالــديـربي
األشـهر في البالد رغم إقامته على بعد
ألف كــيــلــومــتـر مـن مـيــدان الــفــريــقـ
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{ ســــــاو بــــــاولــــــو-(أ ف ب) - خـــــرج
أسـطـورة كـرة الـقـدم البـرازيـلـيـة بـيـليه
ستشفى بـعد أربعة أيام من أمس مـن ا
دخـــولـه في إطـــار عـالجه من ســـرطـــان
ركز الطبي في الـقولون وفق ما أفـاد ا
ســاو بــاولـو.وأفــاد مـســتــشـفى ألــبـرت
أيـنشـتـاين في بيـان أن بيـليه الـبالغ 81
عـــامًــــا "في حـــالــــة ســـريـــريــــة جـــيـــدة
ومـسـتـقـرة". وخـضع بـيـليه ( 81 عـامًـا)
ـاضـي لـعـمـلـيـة في الــرابع من أيـلـول ا
ـسـتــشـفى نـفـسه إلزالـة جــراحـيـة في ا
ــــــكـــــتـــــشـف خالل ورم الــــــقـــــولـــــون ا
الـفـحـوصـات الـروتـيـنـيـة. مـكث بـعـدها
ـركزة عـشـرة أيـام في وحدة الـعـنايـة ا
قـبل أن يـعود إلـيـها لـفتـرة وجـيزة بـعد
أيـــام قــلـــيــلـــة بــســـبب صــعـــوبــات في
ـسـتـشفى الـتـنـفس.وأُدخِلَ بـيلـيه الى ا
ــدة أسـبــوعـ فـي كـانـون مــرة أخـرى 
ـاضي لتلقي العالج الكيميائي األول ا

الــفـريـقـ مـعــاً عالمـة عـلى أن الـوضع
آخـذ في التحسن" يقولـها بفرح فيصل
حـشاد أحد مشجعي االحتاد الذي نزل
في سـاحـة الشـهـداء حيث كـان الـقذافي
يــحب إلـقـاء خـطــابـاته قـبل أن يــنـفـجـر
الــوضع في بالده بــفـعل ريــاح الـربـيع
الـــــعــــربـي عــــام 2011. لـــــكن الـــــشــــاب
الـطرابلسي البالغ  18 عـامًا الذي يضع
الـوشـاح األحـمر واألبـيض حـول رقـبته
درجات" كـان يفـضّل "دعم النـادي من ا
ولـيس عبر شـاشة تقضي عـلى التفاعل
الــــذي يـــوفــــره أدريــــنـــالــــ الــــعـــشب
األخـــضــر.عـــلى الـــرغم من إعـــادة فــتح
ـدينت الـطريق السـاحلي الذي يربط ا
األكـبـر في لـيـبـيـا طـرابـلـس وبـنـغازي
ـاضي وكـذلك الروابط بـالـفـعل العـام ا
اجلـويـة إال أن االنـتقـال من مـديـنة إلى
أخــرى ال يــزال يـثــيــر مـخــاوف بــسـبب
مــنــاخ انـعــدام األمن وهــو أمـر يــغـذي

. اإلحباط ب مشجعي الفريق
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ـــبــلـــدون.وقــالت لـــهــيـــئــة االذاعــة و
الـبـريـطانـيـة "بي بي سي" إنه "ال نـريد
ـشـاركـة بـالـكـامل. إذا لم مـنــعـهم من ا
يــتـــحــدث الالعــبـــون ضــد احلــكــومــة
الــروســيــة فــمن الــصــواب حــظــرهم.
نـريـدهم فقط أن يـتحـدثـوا بالـعلن إذا
كـانــوا مـعـنـا ومع بـقـيـة الـعـالم أو مع
احلـكـومـة الـروسيـة. هـذه هي الـنـقـطة
الـرئيسية بالنسبة لي. إذا لم يختاروا
ولم يــصــوتـوا لــهــذه احلـكــومــة فـمن
الــــعـــدل أن يُــــســــمح لــــهم بــــالـــلــــعب
ــــــنــــــافـــــســــــة".في دورة دبـي وقّع وا
روبــلــيف عــلى الــكــامـيــرا "ال لــلــحـرب

أرجوكم".
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ويـــخـــوض الالعـــبـــون والــبـــيالروس
دورات رابـطتي احملترف واحملترفات
حتـت علم مـحايـد إال أنهم حـرموا من
ــشـاركــة في كــأسي ديـفــيس وبــيـلي ا
ـــنـــتـــخـــبـــات الـــرجـــال جـــ كـــيـــنـغ 
والــسـيــدات تـوالـيًــا.وسـبق لــلـصـربي
ــــــيًـــــا نـــــوفـــــاك ـــــصــــــنف أول عـــــا ا
ديـوكـوفـيـتش أن وصـف أيـضًـا الـقرار
بـالـ"جـنـوني".قـال االربـعـاء في بـلـغراد

"ســـأنــدّد دائــمًــا بــاحلــرب لن
أؤيـــد احلــرب أبــدًا خــاصــة

عــــلى كل االشــــادة". من جـــهــــته قـــال
االحتاد البيالورس في بيان أنه "يدين
بـــشـــكل قـــاطع الـــقــرار الـــذي اتـــخــذه
ـبــلــدون بـإيــقــاف العـبي مــنــظـمــو و
الـتنس الـبيالروس والـروس" مضـيفًا
دمرة "ال تـساهم مـثل هذه اخلطـوات ا
بــــــأي شــــــكل مـن األشــــــكـــــال فـي حل
الـنـزاعـات ولـكـنـهـا حتـرّض فقـط على
الــكــراهــيــة والــتــعــصب عــلـى أسـاس

وطني".
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وأضـاف االحتاد أنه يجري "مشاورات
مع شـركات مـحاماة دولـية" بـشأن هذا
الـقــرار من أجل "حـمـايـة" العـبـيه. كـمـا
انــتــقـــد اخلــطط األولــيــة لــلــحــكــومــة
الـبـريـطـانيـة إلجـبـار الالعـبـ الروس
والـــبـــيـالروس عـــلى الـــتـــوقـــيع عـــلى
بــيـانـات تــدين احلـرب كـشــرط مـسـبق
ـبـلدون لـلـسـمـاح لـهم بـالـلـعب في و
مـعــتـبـرًا أن هـذا يـظـهـر "عـدم الـكـفـاءة
ضرب واجلـهل".وأبدت أسطورة كرة ا
االمـيـركـيـة بـيلي جـ كـيـنغ مـؤسـسة
رابـطة الالعبـات احملترفـات "دبليو تي
ايه" معارضتها لهذا القرار.وقالت في
بـيـان عـبـر حـسابـهـا عـلى تـويـتـر "كان
ـبـاد الـتــوجـيـهـيــة لـتـأسـيس أحــد ا

ــضــرب قــرارهــا حــرمــان الـالعــبـ ا
شـاركة هذا الـروس والبـيالروس من ا
ـوسم بالـ"تمييز الكـامل" فيما اعتبر ا
االحتـاد الـبيـالروس أن هذه اخلـطوة
ســــتــــؤدي الى "الــــتــــحــــريض عــــلى
الـكـراهيـة والـتعـصب" وهـدد باتـخاذ
إجـراءات قـانونـيـة إلسقـاط الـعقـوبة.
قـال روبـليف عـلى هـامش مشـاركته
فـي دورة بـلـغـراد "االسـبـاب الـتي
أعــطـونـا إيـاهـا ال مــعـنى لـهـا لم
تـكن مـنـطقـيـة".وتابع "مـا يـحصل
اآلن هـــــــو تـــــــمـــــــيـــــــيـــــــز كـــــــامل
ضـــــدنــــا".فــــرضـت بــــطــــولــــة
ــبــلــدون األربــعـاء و
حــــــــظــــــــرًا عــــــــلى
مشاركة الالعب
الــــــــــــــــــــــــروس
والـــبـــيالروس
فـي نـسـخــتـهـا
ــــقـــبـــلـــة ردًا ا
عــــلى الــــغـــزو
الـــــــــــــــــروسـي
ألوكـرانـيـا ما
يـعـني غـياب
الـعديد من
الـالعــبـ
ـصنف ا
 أبــــرزهم
الــروسـيـان
دانــــــــيـــــــيل
مـدفـيـدف الـثاني
ـــيًـــا وبـــطل فالشـــيـغ مـــيــدوز عـــا
روبــلـــيف والــبــيالروســيــة أريــنــا
سـابالينـكا الرابعـة لدى السيدات
الـتي بلغت نصف الـنهائي العام
ــاضي.وتــابع روبــلــيف "حــظـر ا
الـالعب الروس والبيالروس لن
يـغـيّـر شيـئًـا" مضـيـفًا أنه "مع
ــالــيـة مــنح كـل اجلـوائــز ا
لـلـمـسـاعدات اإلنـسـانـية
لــلـعـائالت الـتي تـعـاني
لـألطفال الـذين يـعانون
أعـــــتــــقــــد أن هــــذا من
شـأنه أن يـفعـل شيـئًا
ولـو قـلـيال" عـلـمًا أن
مـــجــمـــوع اجلــوائــز
بلدون الية في و ا
يــــبـــلغ  35مــــلـــيـــون
جــنــيه اســتــرلــيـني
( 45.6مـــــــلـــــــيــــــون
دوالر).وتــابـع "كـرة
ــضـرب في هـذه ا
احلــالــة سـتــكـون
الـــريــاضــة األولى
والــوحــيــدة الــتي
ـبـلغ تــتـبـرع بـهـذا ا
ـــال وســــتـــقـــوم مـن ا
ــبـــلــدون بـــطــولـــة و
بــذلك لــذا ســتــحـصل

{ لـنـدن- وكـاالت: حسـم واين روني جنم مـانـشسـتـر يـونـايـتـد الـسابـق موقـفه من
دير الفني اجلـديد الهولندي إريك االنضمـام للجهاز الفـني للشياط احلـمر مع ا
تـ هـاج. وكـان مـانـشـسـتـر يـونـايـتـد قـد أعـلن أمس اخلـمـيس تـعـيـ تـ هـاج في
قـبل في مهـمة إلنقـاذ الفريق من وضـعيته وسم ا ـدير الـفني بدايـة من ا منصب ا
الراهنـة. وبحسب صـحيفـة ذي أتلتيك اإلجنـليزيـة كان روني قائـد يونايـتد السابق
رشـحـ لالنضـمـام للـجـهاز الـفـني مع إريك ت وهـدافه التـاريـخي ضـمن قائـمـة ا
ـهــاجم األســطــوري رفض الـعــرض وأوضح إلدارة مــانــشـســتـر هــاج. وأضــافت ا
يـونايـتـد أنه لن يـترك ديـربي كـاونـتي الذي يـقـوده فنـيـا حالـيـا إال من أجل مـنصب
الرجل األول. ورغم هـبوط ديربي كاونتي لـلدرجة الثالـثة إال أن روني تلقى إشادات
اضي. وأشارت كـبيـرة نظـرًا جملهـوده مع الفـريق منذ تـوليه الـقيـادة الفـنيـة العـام ا
الصحـيفة إلى أن روبن فان بيرسي جنم يونايتد السابق كان مرشحًا أيضًا للعمل
مع تــ هـاج لـكـن عـدم قـدرتـه عـلى اســتـخـراج تــصـريح الــعـمل جــعـله يــخـرج من

حسابات النادي. 

أنـي ابن احلـرب. أعــرف جــيـدًا مــقـدار
الـصدمة العاطفية التي تتركها".وتابع
"في صـربيا نـعلم جميـعًا ما حدث في
عام 1999. في الـبلـقان شهـدنا الـعديد
مـن احلروب فـي التـاريخ احلـديث. مع
ـبـلدون كـنـنـي دعم قـرار و ذلـك ال 
ــتـوج أعــتــقــد أنه جــنـون". وأضــاف ا
بـعشـرين لقـبًا كبـيرًا "ال عالقـة لالعب
والعــبـي الــتــنس والــريــاضــيــ بــهــا
(احلـرب). عنـدما تتـدخل السـياسة في
الـــريــــاضـــة فـــالـــنــــتـــيـــجــــة لـــيـــست
جــيــدة".واعــتـبــر مــنـافــسه فـي نـصف
الــنــهـائي في بــلــغـراد الــروسي كـارن
خــــاتـــشــــانـــوف الـــذي وصـل الى ربع
بلدون  2021أنا فقط حزين نـهائي و
خـائب محـبط ألن هذه األشـياء حتدث
اآلن".قــال نـادي عــمـوم إنــكـلــتـرا الـذي
ـبلدون إنه يـعمل على يـدير بـطولة و
ي من "احلــد من نــفــوذ روســيــا الــعــا
ـمــكـنـة".ورأت خـالل أقـوى الـوســائل ا
رابـطة الالعب احملترف "ايه تي بي"
أن الـقـرار "غـيـر عادل" فـيـمـا اعـتـبرته
رابــطـة احملـتــرفـات "شــكالً من أشـكـال
الـتـميـيـز" معـربةً عن
"خـــــيــــبـــــة أمل

كبيرة".

{ مـدريـد- وكاالت: أصـدر نـادي برشـلـونة بـيـانا رسـمـيًا
حول اإلصـابة الـتي تعـرض لهـا مدافـعه األوروجواياني
رونالـد أراوخو خالل الـفوز بـنتـيجة (0-1) ضـد ريال
سـوســيـداد  في إطــار مـنــافـســات اجلـولـة  33من
الـلـيـغـا في مـعـقل األخـيـر مـلـعب أنـويـتا. وعـانى
أراوخو من اإلصـابة حيث لم يسـتطع استكمال
ـباراة وخـرج في الـدقيـقة 55  وشـارك بدال ا
مـــــنـه إريـك جـــــارســــــيـــــا. وظــــــهـــــر الـالعب
األوروجـوايــاني عــلى مــقـاعــد الــبـدالء بــعـد
خـروجه وهو يضع الثلج على قدمه. ونشر
احلسـاب الـرسمي لـبـرشلـونـة على تـويـتر
بيـانا قـصيـرا جاء فـيه العب الفريق األول
رونــالـــد أراوخــو يُــعـــاني من إصـــابــة في
الـركــبـة الــيــمـنى وفي انــتــظـار مــزيـد من

ــعــرفــة الـــتــشــخــيص الــدقــيق الــفــحــوصــات 
لإلصابـة. وبهـذا االنتصـار رفع برشـلونـة رصيده إلى  63 نـقطة في
ـركـز الــثـاني بـجــدول تـرتـيب الــلـيـجــا بـيـنــمـا جتـمــد رصـيـد ريـال ا

ركز السادس. سوسيداد عند  55 نقطة في ا
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+دبــلــيـو تي ايـه+ هـو أن أي فــتـاة في
ـــا فـــيه الـــعــــالم إذا كـــانت جــــيـــدة 
الـــكــــفـــايــــة ســـيـــكــــون لـــهــــا مـــكـــان
لـلمنافسـة".وتابعت صاحبة الـ 78عامًا
ـــتــوجــة بـ 39لـــقــبًــا فـي الــبــطــوالت ا
الــكــبــرى في مــخــتــلف الــفــئــات "لــقـد
الـتزمتُ بـذلك في عام  1973 وأنـا أؤيد
ــــكـــنــــني دعـم مـــنع ذلـك الـــيــــوم. ال 
الــريـاضـيـ الـفــرديـ من أي بـطـولـة
بـــســـبـب جـــنـــســـيـــتـــهم".بـــدوره دعـــا
ـصنف 80 األسـتـرالي جون مـيلـمان ا
ـيًـا الى الـتـبـرع بـأمـوال الـبـطـولـة عـا
لـلـمسـاعـدات اإلنسـانـية في أوكـرانـيا.
غـرّد اخلـميس "عـنـدما تـأهـلت خلوض
ـبلدون للـمرة األولى طلبتُ بـطولة و
بــطــاقـتــ إضــافـيــتــ حـتى تــتــمـكن
ــشــاهــدة - قــيل لي أن عــائــلــتي من ا
أصــطف في قـائــمـة االنـتــظـار". وتـابع
ــــال هــــو األهم هــــنــــاك إذا كـــنــــتم "ا
سـتحظرون الـرياضي فعـليكم أيضًا
تـقـد كل أرباحـكم كـمسـاعـدة. عنـدها
نـعـرف أنـكم جادّون".ورأت االوكـرانـية
يًا صـنفة  25عـا ا إيـلينـا سفيـتوليـنا
أن الـالعـــبـــ الــــروس والـــبـــيالروس
الـذين يـعربـون عن مـعارضـتـهم للـغزو
ــنـافــسـة في "يــجب الـســمـاح لــهم" بـا
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w∫ أنصار االحتاد واألهلي يتابعون الديربي األشهر في البالد d œ

تـثيـر احلديث عن أن الالعب الـبالغ من
ـثـابـة عـائـق هراء? الـعـمـر  37 عـامـا 
ـؤكـد أن مـدرب نــادي نـوريـتش ومـن ا
دين سـمـيث يـعـتقـد ذلك. وقـال سـميث
"أخـبـرت العـبي فـريـقي فـي االسـتـراحة
ب الشوط إذا سجلتم لي  20 هدفا
وقدمتم لي  15 تـمريرة حاسمة تساعد
في الـتسـجيل فـلسـتم بحـاجة لـلضغط
ا أن بـنـفس القـدر". بعـبـارة أخرى طـا
رونـــالـــدو يـــؤدّي عـــمـــلـه يـــجب عـــلى
يــونـايــتــد أن يـتــمـسك بـه. وفي الـوقت

احلــالي فــإن أداءه يـرفـع من مـســتـوى
الــفـريق.وإلى جـانب ثالثــيـة سـابـقـة له
ضـــد تــوتــنــهـــام قــبل مـــبــاراتــ فــإن
رونـــالــدو هـــو الالعب الـــوحــيـــد الــذي
ســجل لــيــونــايـتــد في مــبــاراة الـدوري
متاز التي شارك فيها منذ اإلجنـليزي ا
الــــفــــوز في لــــيـــدز في  20 فــــبــــرايـــر/
شـبـاط.وال تزال قـيـمته لـفـريق يـونايـتد
هــائـلــة وعـنـدمــا يـتــولى إريك تن هـاغ
ـدير الـفني فكـما هـو متوقع مـنصب ا
يــجب إجـراء بـعـض احملـادثـات اجلـادة

عـبـر شـاشة عـمالقـة نُـصبـت خصـيـصاً
ـمدود لـنـقل هذا احلـدث.وقال مـحـمد ا
أحــد مـــشــجــعي االحتــاد "الـــلــيــبــيــون
يـــغـــيـــبـــون عـن مـــشـــاهـــدة مـــثل هـــذه
ـــبــاريــات عــلى أرضـــهم خــاصــة في ا
ا عـانت كرة مـنافـسة قـارية مـهمـة".لطـا
الـــقـــدم بــعـــد غــرق الـــبالد فـي فــوضى
ســيـاسـيــة وأمـنــيـة مـنــذ سـقــوط نـظـام
الـدكـتـاتـور السـابق مـعـمّـر الـقذافي في
2011  إثـر انـتـفـاضـة شـعـبـيـة سـانـدها
عـسـكـرياً حـلف شـمـال األطلـسي. ومـنذ
ــاضي عـادت آذار/مــارس من الــعــام ا
ليبيا لتنقسم ب حكومت متنافست
تـماماً كما كان علـيه حالها ب العام
 2014و 2021. هــــذا وخـــاضت أنـــديـــة
ــبـاريـات ـنــتـخب الــوطـني ا لــيـبــيـا وا
الـــدولــيــة في اخلـــارج خــصــوصــاً في
مـالعب جـيـرانــهـا تـونس ومــصـر قـبل
رفـع احلـظـر الــطـويـل عن مالعـبــهـا في
آذار/مـارس 2021. رؤيـة اجلـمهـور ب
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محمد صالح

{ روما- وكـاالت: حتدث تـقرير إيـطالي عن سـعي إنتـر ميالن إلبرام
ـقـبـلة. صفـقـة من أتـلـتيـكـو مـدريد خـالل فتـرة االنـتـقاالت الـصـيـفـية ا
وبـحـسب مـوقع FcInter News  فـإن إنـتـر مـيالن مـهـتم بـالـتـعـاقـد مع
هـاجم األرجنتيني رودريـجو دي بول والذي لم يـكسب ثقة مدربه ا
يـركاتو الشتوي دييـجو سيميوني. وحـاول إنتر ضم دي بول في ا
ـاضي لـكن الصـفـقة فـشلت بـسـبب مطـالب أتـلتـيـكو مـدريد. ومع ا
عدم اقتـناع سيميوني بالالعب األرجنتيـني قد يقرر أتلتيكو مدريد
ـقبل. وأفـاد الـتـقريـر أنه في حـالـة قرر الـتـخلـص منه في الـصـيف ا
أتـلتـيـكـو مـدريـد وضع دي بـول في قـائـمـة الـراحـلـ سـيـتـقـدم إنـتر
بعـرض الستعارته مع خـيار الشراء النـهائي. وأشار إلى أن رودريجو
دي بول سـعيد بفـكرة العودة لـلدوري اإليطالي مـرة أخرى بعد خوض

رونالد أراوخوجتربة سابقة مع أودينيزي. 

{ بـلـغـراد-(أ ف ب) - وصف الروسي
أنـــدري روبـــلـــيف
ـصنف ثامنًا ا
ــــــيًــــــا عــــــا
اخلـــــمــــيس
قـرار بـطـولة
ــبـلـدون و
ثـــــــالـــــــثـــــــة
الـبـطـوالت
االربــــــــــــع
الـــكـــبـــرى
فـي كـــــــرة

ــواصــلــة ثـم في شــبــاط لـــيس 
عـالجه من السـرطـان وحسب بل
ألنـه أصيب أيضًا بالتهاب في

ــــســــالـك الــــبــــولــــيـــة ا
وســـــــــــيــــــــــزور
ـــســـتـــشـــفى ا
تــــــــــــكـــــــــــرارًا
واصلة عالج
ســــــــــرطــــــــــان
الــكــولـون وفق

عائلته.
كـــــانت صـــــحــــة
الـــــــــــــــالعــــــــــــــب
األسـطوري هشة
فــي األعـــــــــــــوام
األخــــــيــــــرة مع
دخــول الــعــديـد
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
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مــــــنـــــذ اإلحــــــتالل يـــــعــــــيش الــــــعـــــراق
أزمات متـتالية فال يـكاد يخرج األمـريكي
من أزمــة حــتـى يــدخل في أخـــرى أكــثــر
إبـتداء من احلرب الطـائفية التي تـعقيداً
أشــعــلت فــتــيـلــهــا حــكــومــة اجلــعــفـري
وأدخلت ومـازالت تفحّ برائحتها الكريهة
الـــعـــراق كـــله في نـــفق مـــازال يـــغــوص
ـــدن الـــغـــربـــيــة ومـــروراً بـــســـقــوط ا به
وتـسليـمهـا بيـد تنظـيم داااعش اإلرهابي
جـزرة سبـايكر وليس إنـتهـاءً  الـظالمي
لم هــذه االزمــات والــكــوارث  الــرهـــيــبــة 
ـتـنـفذّة تـشف غـليل الـسـاسـة واألحزاب ا
ـرتـبـطـة بـأجــنـدة خـارجـيـة التـريـد إالّ ا
بل واإلنـتــقــام من أهــله الــشــرَّ بــالــعــراق
ووصـلتْ الى خَلِق (إحـتراب زادت الـيوم 
حـــتى تــســـيّــطــر هــذه ــذهـب) الــواحــد ا
األحـزاب  وحتـافظ عـلى مـصـالح الـدول

الـتي تريـد الشـرّ بالـعـراق وتسـيطـرعلى
مــقــدراته ومــوارده وقــراره الــســيــاسي
الــيــوم الــعـراق والــعــســكــري الى األبــد
وبـعد كل هذا اخلـراب واإلحتراب األهلي
ـذهبي والـقـومي فهـو على الـطائـفي وا

مفترق طرق خطيرة جد.
ظهرت فـبعد إنتـهاء اإلنتـخابات مبـاشرة
ظـاهرات أزمـة (تزويـر) اإلنـتخـابـات وا
ومـحـاولـة إقـتـحــام اخلـضـراء وإغـتـيـال
ـان وقصف رئـيس الـوزراء ورئيس الـبـر
قراكي الكردستاني من مـقر احلزب الد
قــبل الـــطــرف اخلــاســـر خلــلط االوراق
فـشـلت وذهـبـوا الى احملـكـمـة االحتـادية
وفـشلوا وإفتعلوا أزمة انتخاب الرئيس
وفـشلـوا ثم تدخـلت ايـران بصـواريخـها
الـبالـيسـتيـة ودكّت اربيل ب 12صـاروخ
ـوسـاد هـنـاك وبـعد كل بـحـجّة تـواجـد ا

دخل العـراق بفراغ دستوري هـذا الفشل 
فـقـام الـسـيـد مـقـتـدى الـصـدر بال رئـيس
وقـدّم مـبادرة ذكـيّـة لـسـحب الـبـساط من
حتـت أقــدام اخلـــســرانـــ وأعــطـى لــهم
دة أربع يوماً ينسحب فـرصة أخيرة 
ويــــتـــرك اجملــــال (لإلطـــار هـــو وتــــيـــاره
التنسيقي)  للتحالف مع الكرد والسنّة 
وتـشكيل حكومة أغلبية  وهو يذهب الى
وفشل اإلطار الـتنـسيقي ـعارضة فـيهـا ا
في إقـنــاع الـطــرفــ  وضـمــهّم لإلطـار 
بــــالـــــرغم مـن الــــضــــغـــــوط االيــــرانــــيــــة
وقـــصـف بـــيـت رئـــيس والـــتــــهـــديــــدات 
ان وقـصف أربـيل بـالـصواريخ من الـبـر
داخل نـينـوى فـقد رفض الـطرف الـكردي
والـسـنّي رفـضاً قـاطـعـاً بـاإلنـضـمان الى
اإلطـار  وتـرك الــتـيـار الــصـدري وأبـدى
فـماذا تـمسـكه الكـامل بالـتحـالف الثالثي
فـعل الـطرف اآلخـر إفـتعل أزمـة تـعد هي
الــتي األخــطــر  وهي الــورقــة األخــيــرة 
يـستـخدمـهـا ضد الـسـيد مـقـتدى الـصدر
ومـــحــاولـــة كــسب الـــشـــارع الــشـــيــعي 
وتـأليـبه وحتـريـضه ضد الـسـيد مـقـتدى
فـولـدت أزمـة ( الـصرخـي) خللط االوراق
بــنــفق عــلـى اجلــمـيـع وإدخــال الــعـراق 
إن هدم دمـوي وحـرب شيـعـية  –شـيـعيـة
حـسـيـنـيـات ومـسـاجـد وجوامـع(مـحـمود
الـصــرخي)  واعــتـقــال قــادته ومــريـديه
مـاهو إالّ فتـنة شـيعـية ضـد الشـيعة أوالً
ـا ذهـب إلـيه أتــبـاع رغم عـدم تــأيــيـدنــا 
ـراقد واالضرحة آلل الـصرخي من هدم ا
ولكن ما قـامت به جماعات الـبيت حصـراً
رافـضة لـفتـوى الصرخي كـردة فعل هي
في احلـــقـــيــقـــة  مـــدخل ســـيــفـــضي الى

تـداعيـات وخـيمـة جـداً وفتـنة قـد تـشعل
ـــذهـب الـــواحـــد في وقت حـــربـــاً بـــ ا
أســوأ وضع ســيــاسي يــعــيش الــعــراق
وصـــراع ســــيـــاسي وفـــراغ دســـتـــوري
اليـعلم أحـد نـهايـته  ونـتائـجه الـكارثـية
قـد تـكـون فـأزمــة الـصـرخي عـلى الـعـراق
شـــرارة الــــدخـــول في الـــفــــوضى الـــتي
تـخطط لـها أطـرافاً اقـليـميـة ودوليـة غير
إيران كل يبحث عن مشروعه ومصلحته
في الــــعــــراق فال نـــنّــــزه أحــــد من هـــذه
ـؤامـرة اجلـديـدة وتـأجـيـجـهـا اليـخـدم ا
أحـد مـن الـعــراقــيـ ســواء األحـزاب أو
ـواطـنـ ألن الـنـار سـتـحـرق اجلـمـيع ا

. والتستثني أحداً
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 نــعم فـتــنـة الــصـرخي خــطـيــرة  ألنـهـا
مــفـــتــاح خــلط االوراق عــلـى الــتــحــالف
الـثالثي بـعـد فـشل الـطرف اآلخـر في كل
مــؤامــراته إلفـــشــال وتــفــكــيك وتــفــتــيّت
الـتحالف الـثالثي بالـترهيب والـترغيب
ـدة الــصـدريـة الــقـريــبـة قـد وإنــتـهــاء ا
تـــكــون احلــدُّ الـــفــاصل بـــ زمــنــ مع
تـفاعـل أزمة الـصـرخي وإنـعكـاسـهـا على
وأزمة تشكيل حكومة الـوضع السياسي 
يريدها السيد اغلـبية الشرقية والغربـية 
الـــصـــدر نـــحـن أمـــام وضع كـــارثي فال
يبـدي تنازالت حقيقية اإلطـار التنسيقي 
ـة رغم كل مـا ويـقـبل ويــعـتـرف بـالــهـز
فــعــلـه من أجل الــفــوز بــرئــاســة الـوزراء
ــالـكي عـلــيه وال قـبـول وفـرض نـوري ا
الـكُرد والـسنّـة الـتنـصل من وعودهم مع
الــــصـــدر إذن لـم يـــبق االّ الــــذهـــاب الى
الــفــوضى  والــتـبــريــر جـاهــز هــو أزمـة
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ــــتــــصـــاعــــدة اخلــــطـــورة الـــصــــرخي ا
وإســتـخــدامـهــا كـورقــة وحـجّــة إلشـعـال
ـكن إشـعـاله وتـركـيع االخـرين ومـا مـا
الـــتـــلـــوّيح بـــإنـــقالب (حـــوثي) عـــراقي
هـوأحد أقـرب السـينـاريوهات الـتي هدّد
بـها بـعض أعـضـاء دولـة الـقانـون عـلـناً
وطـلب تــدخالً إيــرانــيـا لــدخــول احلـرس
ـوضـوع أو الـثــوري االيـراني وحــسم ا
ألحد رموز حـصول عملية إغـتيال مدبّرة 
الـبلد لغرض التـعمّية على أصل األزمة 
وفي كل األحــوال مـــا لم يــتــدارك اإلطــار
الـتـنـسـيـقي ويـدرك خـطـورة مايـقـوم به
وهـو غيـر مـحـسـوم أبداً وقـراءة خـاطـئة
فإن األوضـاع سـتـسوء لـتجـارب سـابـقـة 
أكـــثـــر ونـــدخل أنـــفـــاقــاً أخـــرى  التـــقلّ

خطورة عن سابقاتها بكل تاكيد.
أقـول البد لإلطـار أن ينـتبه ويـفكك األزمة
قـبل تـفاعـلـها ألن احلـلّ بيـده االن ويـقدم
ولـيس إيـرانـيـاً فـاشالً فـإن حالً عـراقـيـاً 
جـميع االحتـماالت واردة ومـفتوحـة بقوة
 وفي مـقدمـتـها حـرب شـيعـية  –شـيعـية
وهـذه احلـرب تـعـمل عـلـيـها السـامح الـله
جـهات اقـليـميـة ودولية مـن زمان ألهداف
وأغـراض مـبــيـتّــة لـلــعـراق حــتى حتـقّق
إنـطـالقـا من ــنــطــقــة  مــشــاريــعـهــا في ا
الـعراق لوجود عنـصر جناح أي مشروع
في شـروع   لـتـوفـر عـوامل جنـاح هـذا ا
الـــعـــراق أكـــثــــر من ســـواه في ســـوريـــا
وقـد نـوّه لـهـذا والـيـمن ولـبـنـان وغـيـرهـا
ـغادر إيـرج مسـجدي الـسفـير اإليـراني ا
دى وقـال (التوجـد حـكـومـة اغلـبـيـة في ا
ـوافــقـة إيـران ـنــظـور) ويــقـصــد إالّ  ا
ولــهـــذا  تــغــيـــيــر الـــســفــيـــر اإليــراني
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وابن هو تاج هامات بني هاشم وأعيانهم طلب علي بن ابي طالب بن عبد ا
فاطـمة بنت اسد بن هـاشم بن عبد منـاف القرشي اشجع الـشجعان وابن
ألن عم النـبي محمد ورابع اخللفاء الراشدين..مـا يعني انه ما كان شيعيا
الـشـيـعي كـمـا افـهـمـتـنـا األحـداث الـسـيـاسـيـة والـطـائـفـيـة يـكـون مـتـعـصـبـا
فيـما كان عـليّا مـحبا لالنسـانية ونـصيرا لـلحق حتى لو ذهـبية  عتـقداته ا

كان صاحبه من غير دين.
انـا واشدهم كـان كـما وصـفوه " أول الـقوم اسالمـا واخـلصـهم ا وعلي
يقـينا واخوفهم لله عز وجل واعظمهم عناءا واحوطهم على رسول الله ".
أن عبد الله وكان "احـلم الناس عن ذنب واصفحهم عن مسيء"..دليل ذلك 
بن الـزبـير كـان يـشـتمه ويـصـفه بـ"الـوغد الـلـئيم" فـلـمـا ظفـر به يـوم اجلمل
اخـذه اسـيـرا فــصـفح عـنه  وقـال له "اذهب فال اريــنك". وظـفـر بـسـعـيـد بن
فاعرض عنه ولم يقل شيئا. كة وكان له عدوا  العاص بعد وقعة اجلمل 
   ولن نـتـحدث عـن شجـاعـته..فتـلك صـفة يـتـفرد بـهـا مذ نـام وهـو فتى في
فراش الـنبي محمد ح اجتمع القوم على قتل محمد في تلك الليلة.ويكفي
وقف في فـلم الرسـالة كيف ان نشـير الى واقـعة (بدر) ولـكم ان تتـذكروا ا
برز الشاب علي وقتل محاربا محترفا مشحونا بدافع احلقد واالنتقام. وال
عـجـزة من قـبيل: ان صـوتـا واحداً شـجـاعاً عن بالغة اقـوال هـذا الـرجل ا
وجالسوا أكثـرية في العباد وال تطلب احلياة لتأكل..بل أطلب األكل لتحيا 
وال الـعـقـالء..أعـداءا كـانـوا ام أصـدقـاء..فـأن الـعــقل اليـقع اال عـلى الـعـقل 
وت تزيـدني كثرة الناس من حولي عزة وال تفـرقهم عني وحشة وما اكره ا
على احلق. وال عن فـلسفـته في التـربية الـتي سبق بـها كبـار علـماء التـربية
الـغربـيـ الـذيـن نـتبـاهـى بـاالسـتشـهـاد بـهـم كـقولـه تـعـلـموا الـعـلـم صـغارا
تسـودوا كبـارا والتنـبيه الى ان تـربيـة االطفـال ينـبغي ان تـكون لـزمانهم ال
لزمـاننا..وال عن كونه أمير الكالم في نهج بالغته الـتي شرحها كبار فقهاء
وكـتّاب مسـيحيـون واجانب بيـنهم جورج السـنة من بيـنهم االمام الـشافعي
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مـا يعـنيـنا هـنا..قـضيـة واحدة..الـتذكـير بـأهم صفـاته في كيـفيـة تعـامله مع
. فــقـد كــان امـيـنــا عـلى مـال ـســلـمـ الـســلـطـة حــ صـار خـلــيـفــة عـلى ا
وال مال ..ال مـنـصب جـعـله يـتعـالى عـلى الـنـاس ويـستـأثـر بـنـعـمه ـسـلمـ ا
افسـد رأيه وال سلـطة وال مـغريات وال تـساهل مع الـوالة الذين حذرهم: "

ال يكن حظكم في والياتكم ماال تستفيدونه".
وعـلي هــو الـقـائل: الــنـاس صـنــفـان أمـا أخ لـك في الـدين أو نــظـيـر لك في
: "يا بني اخللق فال جتـوروا علـيهم وهو الـذي كتب البنه احلـسن..ناصحـاً
اجــعل نـفـسك مــيـزانـاً فـيــمـا بـيــنك وبـ الـنــاس فـأحـبب لـنــفـسك مـا حتب
النفـسهم وأكره ما تكره لـها وال تظلم كمـا ال حتب ان تُظلم وأحسن كما

حتب ان يُحسن اليك..".
ان الـذين سيـحّـيون ذكـرى اسـتشـهادك من   انا عـلي يـق يـا أبا احلـسن
لن يــسـتـذكـروا ( سـيـاسـيــ يـدّعـون انــهك جـدّهم او شــيـعـتك (اخملــلـصـ
ألنـهم فـي سـريـرتـهم خــصـالك في األمــانـة وكـيـفــيـة الـتـعــامل مع الـسـلــطـة
ما استـجابوا لـلمرجـعية التي بح ياسيـدي يعرفـون انهم يخـالفونك. وانـهم 
ومـا اسـتـحـوا ومـا خـجــلـوا من شـيـعـتك الـذين صـوتـهـا من نـصـحـهــا لـهم
ـروا عـلى هـزجــوا " بـاسم الـديـن بـاكـونه احلــرامـيه ". وهم مـا مــروا ولن 

ال". ال مال الله فهو مردود في بيت ا قولك: "ان ا
    ياسـيدي أبا احلـسن قد قـتلوك ثـانية في قـيمك..في اخالقك..في قولك
ال يـكن حظكم في والياتـكم ماال تسـتفيدونه  للـحكّام :"ياوالة أمـور الناس 
وال غيـظا تشفونه ولكن اماتة باطل واحياء حق"..فما حصل ياسيدي أنهم
وشــفـوا غـيـظـهم بــاخلـطف والـتـعـذيب ـاليـ من مـحـبـيك نـهـبـوا وافـقـروا ا

واحيوا الباطل واماتوا احلق. والقتل
سـيتوجه لك الـعراقيـون في ليلة اسـتشهادك   سيـدي أبا احلس الـشهيد

: سائل
ـا لـقـد قـتل من يـدعـون انك جـدّهـم وأخـلص شـيـعـتك..سـتـمـئـة شـابـا مـسـا
فهـل سيـكـفون عن قـتل من يـهزج طـالـبوا بـقـوت يومـهم  ومـا شـفي غيـظـهم
باسـمك في التظـاهرات "الله واكبـر ياعلي األحزاب بـاكونه"?.وهل سيردّون
ال?..واي مـال يا ابا احلـسن..لو علـمت به خلرجت علـيهم شاهـرا سيفك ا

ذا الفقار!
ـنــطـقـة لـكــنـهـم سـيــخـافــون عـلــيك سـيــدي..النك مـا ان تــصل قـريــبـا مـن ا
اخلضـراء فانك ستـراهم قد اصطفـوا يتقـدمهم مبـعوث عنـهم أقبح من عبد
الـــرحـــمن بن مـــلـــجم يـــخـــيـــرك بــ امـــريـن:الــعـــودة من حـــيث اتـــيت..او
القـتال!.وألنك ال تهاب القتال..فـأنك ستستشهد ثانـية بيد قاتل من احفادك

يسنده شقي من شيعتك!

ـتاز ـتـشدّد بـسـفـيـر أكـثـر تـشـددّاً  و ا
ـراجع عـلى ا بـالـتـأثـير الـديـني الـواسع 
واألحـزاب ألنه مـنحـدر من عـائـلة ديـنـية
مـؤثرة قـضت أغـلب مـراحل حيـاتـها في
شهد الفوضوي وهكذا يتجلّى ا النجف 
الــعــراقي بـكـل تـعــقــيــداته الــسـيــاســيـة
واألمـنية والـدينـية نعم الـعراق في أزمة
ــكن له اخلـروج ال سـيــاسـيــة وديــنـيــة 
منـهـما بـدون خسـائـر جسـيمـة سـياسـية
واجـتماعية مـالم يتدخل احلكماء وذوي
ــبـاشـر الــتـاثــيـر الـديــني والـســيـاسي ا
لـوقف تــداعــيـات أزمــة الــصـرخـي الـتي
كـانت تداعـياتهـا وما رافـقهـا  من أعمال
إعـتقـاالت وتهـديّم مسـاجد  ورقـة رابحة
بـيـد من اليـريد اخلـيـر لـلـعـراق ويـتـمنّى
دخـوله في حرب طائفية ومذهبية أهلية
التـبـقي وال تــذر بـعــد إسـتـخــدم جـمـيع
احلِـيّل وتضـليّل القـضاء والـشارع حتى
التـي حـذرّنا ـذهـبـيـة  جـاء دور الـورقـة ا

ونحذّر اآلن . منها 
أنـهـا أخـطـر مـايـعـيـشه الـعـراق من يـوم
اإلحـتالل الى يـومـنا هـذا  فـإتـعـظوا من
غـضــبـة الــشـعب الــعـراقي  الــذي عـانى
األمـــرّين من ســــيـــاســـتـــكـم الـــفـــاشـــلـــة
سـوى والــفـاســدة  والــتي لم جتــلب لـه 
اخلــراب والــدمــار واحلــرب الــطــائــفــيـة
ونـهـب ثـروات الــبــلــد ونــشــر اخملـدرات
والــقـــتل والـــتـــهــجـــيّــر فـــإلى أيـن أنــتم
ذاهــبـــــــون بــالــعـــراق أيــهّـــا احلــمــقى
إحــذروا غــضـبــة الــعــراقـيــ  فــأن لــهـا
(حــوبــة) اليــتـصــورّهــا أحــد مــنـكـم عـلى
االطــالق وثــورة تـــشـــرين مـــثـــال قــريب

لذلك.       
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ـشـركـون {وَكَفَـى اللَّهُ وانـهـزم بـقـتـله ا
َ الْقِتَالَ} . الْمُؤْمِنِ

كــان الــزُّهــد مــعــلــمـاً بــارزاً مـن مـعــالم
يزة شخصية اإلمام علي (ع) وسمة 
زيـنه الـلـه تعـالـى بـها وهـو الـقـائل (إن
دنـــيــاكـم هــذه أهـــون عــنـــدي من عــرق
خــنــزيــر في يــد مــجــذوم) (ان دنـيــاكم
عــنـــدي ألهــون من ورقــة في فم جــرادة
تـقضـمهـا  ما لـعلي ونـعيم يـفنى ولذة
ال تــبــقى) فــمـنــذ أن بــزَغ نـورُ االسالم
كــان عـلي قــرين احلق الــذي ال يـفـارقه
فـــبــلغ فـي بــصـــيــرته أرقـى الــدرجــات
قامات  وهو ووصـل في يقينه أعـلى ا
الـقائل: (لو كشـف لي الغطاء ما ازددت
يــقــيـنــا)  عـبــارة مــاقـالــهـا أحــد قــبـله
والبــعــده عــاش في بــيت مــتــواضع ال
يختلف عما يسكنه الفقراء  رافضاً أن
يــسـكن الـقـصـر الّــذي كـان مـعـدّاً له في
الــكـــوفــة حــرصــاً مــنـهُ عــلى الــتــأسي
ــسـاكـ وكـان يـأكل خـبـز الـشـعـيـر بـا
ـا يــطـحـنه قــبل خالفـته وبــعــدهـا  ر
بــنـفـسـه في وقت كـانت األمـوال جتـبى
إلـى خــزانـــة الــدولـــة من شــرق األرض
وغـربــهـا وكـان يـلـبس أخـشن الـثـيـاب
لك وابـسطها وقـد ذكر الرواة أنه لم 
إال قـميص واحـد ال يجـد غيره في وقت

الغسل .
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دَى     كـان كمـا وصفه ضـرار بعـيد ا
شــديـد الــقـوى  يـقــول فَـصالً ويَــحـكم
عَــدالً  يـــتــفَــجّــرُ الــعــلـم من جــوانــبه 
وتـــــنـــــطق احلـــــكــــمـــــة مـن نــــواحـــــيه
يـــســـتـــوحش من الـــدنـــيـــا وزهـــرتـــهــا
ويــســتــأنس بــالــلــيل وظــلــمــتـه وكـان
يـــحــاسب نــفــسه عـــلى كل شيء وكــان
يــعـــجــبه من الــلـــبــاس مــا قَــصــر ومن
الـطعـام ما خَشن وكـان يخاطب الـدنيا
ويـقـول يـا دنيـا غُـري غـيري قـد طـلـقتك
ثالثـاً عـمـركِ قـصـيـر ومـجـلـسـك حـقـير
وخـطرك كبير آهٍ آهٍ من قِلّة الزاد وبعد
الــسّــفــر ووَحْــشــة الــطــريـق وقـد روى
ــؤرخــون صــوراً مــذهــلــة عـن عــبـادة ا
اإلمــام (ع) فـقـد كـان يــقـيم الـصالة في
ـعركة وسـهام األعداء تـتناوشه وسط ا
ـيـنـاً وشمـاالً وهـو غـيـر مكـتـرث بـها
ألن مـــشــاعــره وعــواطـــفه قــد تـــعــلّــقت

لكوت االعلى... با
لــقـد كــان عـلــيه الـسالم حــريـصــاً عـلى
سـلمـ دقيـقاً في صـرفها ولم أمـوال ا
يستأثر منها بشيء لنفسه وهو القائل

الـى وصف ذاتك الـبـهـيـة ولـكـني عـلى
عـجالةٍ يـا سيدي سـأغترف الـيسير من
درر ســيـرتك وأنــهل من غــديـر أقـوالك
ألضع بــعـضـهــا بـ يـدي مــحـبـيك في

ذكرى استشهادك.
      لــقـد سـبق عـلــيـاً األولـ وأعـجـز
اآلخـرين فـهو احلـاكم الـعادل واألواب
الــعـــابــد والــواعظ الــنـــاصح والــعــالم
الــبــصــيـر والــعــفــيف الــزاهــد والـولي
الــعــارف واحلــكــيم الــصــادق والـتــقي
الــورع واإلنـســان الـكــامل مأل الــدنـيـا
شـجـاعـةً واقـدامـاً وهـو الـقـائل بـعد ان
اهـــداه الــرســول الـــكــر (ص) فــرســاً
(مــالي ولـلـخـيـل يـارسـول الـله  اني ال
اتـــبـع مـــدبـــرا وال افـــر من احـــد واذا
ن ارتديت ارتـديت سيـفي ال أضعه اال 
له الـــســيف) وحــســبه مـــبــيــته لــيــلــة
الــهـجــرة في فـراش الــنـبي (ص) وهـو
ـشركـ عـازمون عـلى قـتله يـعـلم أن ا
وهـــو الــقــائل (مــا أبــالـي وقــعت عــلى
ــــــوت عـــــــلي) هــــــو ــــــوت أو وقـع ا ا
الـشجاع الذي ما فر قط وال بارز أحدا
اال قتله وال ضرب ضربة قط فاحتاجت
إلـى ثـانـيــة فـكـانت ضــربـاته وتـرا وال
دعـي إلى مــبـــارزة فــنـــكل عــنـــهــا هــو
الــشــجـاع الــذي مــا فـر قـط وارتـاع من
كــتــيــبــة وهــو الــقــائل (أي يــومي من
ـوت أفر يـوم ال يقدر أو يـوم قدر يوم ا
ـقدور ال يـنجي ال يـقـدر ال أرهبه ومن ا
احلــذر) فــلم يــخــالج قــلــبـه خـوف وال
رعـب في احلــــروب الــــتي خــــاضــــهـــا
ومبارزته يوم اخلندق خير شاهد على
ذلك فـقد جـندل عـمرو بن عـبد ود وكان
مـن أشجع فـرسـان الـعـرب ويـعـد بألف
فـارس فقتله عـلي بضربة عـدّها النبي
الــكــر  أفــضل مـن عــبــادة الــثــقــلـ

 الـكتابة عن علي (ع) محنة للكاتب إن
وفـى حـقه أتــهم بــالـغــلـو وإن بــخـسه
حـقه أسـاء وقـصـر فـكـيف لـنـا بوصف
امـام ولـد في بـيت الـلـه وأسـتشـهـد في
بــيت الــله وهــو بــ هــذا وذاك عـاش
ذائـــبــاً في الـــله عـــاشــقــا لـــذات الــله
مـدافعاً عن دين الله حامالً للقرآن فـراً
وروحــاً وعــمالً فـــان بـحـق تـرجــمــانـاً
لــلـقـرآن في سـلـوكـه وافـعـاله وعـبـادته
وزهـده فـهل عـرفت الـدنـيـا رجالً جـمع
الـــفـــضــائـل ومــكـــارم األخالق - بـــعــد
الــــــرســـــول األعــــــظم (ص) كــــــاإلمـــــام
عـلي(علـيه السـالم) ففضـائله أكـثر من
أن حتـــصـى ومـــنـــاقـــبه أبـــعـــد من أن
تـتـناهى ولـقـد كانت أخالقـه قبـساً من
نـور النـبي األكرم (ص) الـذي تربى في
حـــجــره فـــتــنـــامت أخـالقه شــمـــوخــاً
وارتـفاعـاً وسجـاياه علـواً ورفعـة لقد
أفـــــرد الــــتــــاريـخ اإلنــــســــانـي لــــهــــذه
الـشخـصيـة صفـحات مـطرزة بـالعـدالة
والــفــضــيـلــة والــرجــولـة والــشــجــاعـة
واإلبـــاء فـــمـــا أحـــوجـــنــا الـــيـــوم إلى
ــعـاني الـتي اســتـلـهــام  تـلك الــقـيم وا
تــغـرس في مــحـيـطــنـا االجـتــمـاعي كل
مــوجـبــات االنـعـتــاق والـتــحـرر من كل
رواسب الـتخـلف والفـساد والعـبودية
وتـــدعــونـــا الى الـــتــكـــاتف والـــتــآخي
ووحــــــدة الـــــصـف ونـــــكــــــران الـــــذات
واالبــتـــعــاد عن كل اشـــكــال الــتــفــرقــة

والتشرذم واخلالف.
     ســيــدي أبــا احلــسن عــذر جلـرأتي
وأنــا اقف الــيــوم خـطــيــبــاً في ذكـراك
ثلي ان يتحدث عن بريق علمك فـليس 
وسـمــو مـنـزلـتك وقـمـة ورعك وتـقـواك
ــفـردةً ولــيس مـن الـســهل ان اهــتــدي 
تـليق بـبهاء اسـمك وال حروفاً  تـسمو

ية ـستضـيفـة للمـؤتمـرات األ تـكون ا
ـن هم حـائـرون في أمـر االتـفاق عـلى و
مــا يـــنــقــذ دولــهم وشـــعــوبــهم أمــثــال
األطـراف الـسوريـة... إنه عنـدما تـصدر
الــنـعــوت الــبـالــغـة اخلــشــونـة في حق
رئــيس دولــة كــبــرى من جــانب رئــيس
دولــة كـبـرى مــثل قـول الـرئــيس بـايـدن
أل إن بـــوتـــ "مـــجـــرم حـــرب" عـــلـى ا
ويــتــوعــد في الــوقت نــفــسه بــتـوجــيه
"ضــربــة كــبـرى لــلــمــالـيــة واإلقــتــصـاد
الـروسِيـيْن وجتعل بوتـ منـبوذَا على
الساحة الدولية" ثم يبالغ كمن يضيف
ـزيد من احلطب على النار ويقول "إن ا
ـكن لـهـذا الـرجل أن بـوتـ جـزار وال 
يـبـقى في السُـلطـة" فهـذا بدا نـوعاً من
اإلحـراج ألطراف تريد تبريد األزمة قدْر
اإلمــكـان أو في احلـد األقـصى إبـقـاءهـا
حــربـاً فـاتــرة قـابــلـة لـلــتـبــريـد مع بـذل
ــزيــد من الــســعي الـطــيب مـن جـانب ا
رئـيس فـرنـسـا مـاكـرون ورئـيس تـركـيا
أردوغـان وتمـنيـات خليـجيـة متـواصلة
وبــالـــذات من جــانب رمــوز الــقــرار من
ثلث أجْل إعـتمـاد أهمـية واقع احلـال ا
األضالع في حال أن احلرب التي كانت
بـاردة ثم باتت فاترة أالَّ تنتهي ساخنة
دمـــاراً وخــرابـــاً وجــوعـــاً يــؤسس إلى
مـــجــاعــات حــتى فـي أمــيــركــا والــدول
األوروبــــيـــة: واقع احلــــال الـــســـيـــادي

للدول. 
ـــأســــاوي لــــلــــشــــعب وواقـع احلــــال ا
األوكــراني مع إسـتـحــضـار مـا أصـاب
سيادات وشعوب أُخرى بدءاً بفلسط
والــعـراق ولـبـنـان وسـوريـا والـسـودان
والـيمن وليبـيا. وواقع حال مـا سينشأ
عن إســـتــعـــمــال احملـــرَّمــات الـــنــوويــة
واجلــرثـــومــيــة الــتي تـــنــشط أمــيــركــا
وتـــواصل الــضـــغط عـــلى إيــران كي ال
تـلـجأ في حـال إمتـلكت الـنووي إلى أن
تـــفـــعل مـــا فــعـــلـــتْه حـــديــثـــاً روســـيــا

بــــريــــطــــانـــــيــــة يــــوم اخلــــمــــيس 24
مــــارس/آذار 2022 وكــــانـت الــــقــــمـــة
األطـلـسيـة إنـعـقدت في بـروكـسل حيث
قـال "إن بوتـ في حربه ضد أوكـرانيا
جتـاوز بالفعل عـتبة البـربرية...". وهو
في أي حـال تـصـنـيـف بـصـيـغـة إتـهام
يــنــســجم مع مــا إنــتــهـت إلـيـه الــقــمـة
األطـلـسـيـة اإلسـتـثنـائـيـة جلـهـة تـزويد
ــــعــــدات حـــمــــايــــة من أوكــــرانــــيــــا 
الــتـهــديـدات الـكــيـمــيـائــيـة والــنـوويـة
والــبـيــولـوجـيــة مع مالحــظـة أن مـثل
هـــذه اخلــطـــوة تــأتي إنـــســجـــامــاً مع
حتـذير البـيت األبيض مسـتبقـاً إنعقاد
الـقمـة بثالثـة أيام من "خـطر إسـتخدام
روســيــا لألســلــحــة الـكــيــمــيــائـيــة في

أوكرانيا". 
كـــمـــا أن مــفـــردات رئــيـس احلــكـــومــة
الـبريطانيـة تندرج هي األُخرى في بند
إشـــعــال جــذوة اإلســتـــفــزاز في نــفس
. وعــنـدمــا ال يـتــوقف مـســلـسل بــوتـ
إصـدار العقوبـات األميركيـة وتتجاوب
مـــعــهـــا عـــقــوبـــات من جـــانب مـــعــظم
ن في ذلك سـويـسـرا مع األوروبــيـ 
أنـهـا دولـة محـايـدة وال يجـوز كـموقف
ســيـاسـي في عـز األزمــات الـدولــيـة أن
تـتـخـطى مـفـهوم احلـيـاد وتـكـتـفي بأن

تـتواصل عـلى دوي اإلجتـياح الروسي
ساعي الطـيبة إلبقاء لـدولة أوكرانيـا ا
احلــرب الــروســيـة  _األطــلــسـيــة عـلى
الــنــحـو الــتي هـي عـلــيه مع دخــولــهـا
ــعـنى ال هي الــشـهــر الـثـانـي فـاتـرة 
بــاردة عــلى نــحــو أسـابــيــعــهـا األولى
ـتبـادلة من تـكـاثرت فـيهـا اإلتـهامـات ا
ـــيـــر بـــوتـــ جـــانـب الـــرئـــيس فـالد
والــرئـيس جـو بـايـدن وصـلت إلى حـد
ـزكَّى بــنـسـبـة الــتـصـنـيف األمــيـركي ا
مـلــحـوظـة من رفـاق "الـنـاتـو" لـلـرئـيس
بـوت أنه "مجرم حرب" وأنه لن يتردد
في إســـتــعـــمــال األســلـــحــة الـــنــوويــة
ــوقف ذهب والــبــيـــولــوجــيــة. بل إن ا
أبـعـد من ذلـك مع الـرئـيس الـبـريطـاني
تـحالف مع إدارة بـوريس جـونسـون ا
الــرئـيس بــايـدن كــمـا حتــالُف رئــيـسـة
الـوزراء (الراحلة) مـارغريت تاتشر مع
الــرئــيـس جــورج بــوش األب وإثــمـاره
خـطوات على طريق إلغاء العراق كرقم
عـادلـة األمـيـركـية  _الـبـريـطـانـية فـي ا
مـن خالل حــــرب أعــــادتْـه كــــمــــا وعــــد
احلـــلـــيـــفـــان إلى مـــشـــارف الـــعـــصـــر
احلــجــري. والـقــول إن رئــيس الـوزراء
الـبـريـطاني ذهـب أبعـد من ذلك يـتـمثل
فـي عـبــارة وردت في مــقــابـلــة إذاعــيـة

تـــتـــجــــاوز نـــظـــرتـــهـــا األحـــاديـــة إلى
خــصــوصــيــة الـدور الــتــركي مــحــلــيـاً
ـــشــرف" وإقـــلــيـــمـــيــاً هـــو "اخلــروج ا
لـلرئيس بوت من الـشرنقة األوكرانية
الـــتي بــاتـت تــلــتـف خــيــوطـــهــا حــول
ـتـعـجـلـة وإن كـان الـدافع مـغـامـراته ا
اإلســــتـــبـــاقـي لـــهـــا هــــو الـــذي عـــجَّل
بـاإلجـتـياح الـذي جـاءت النـتـائج حتى

اآلن منقوصة احلذافير.
ـشـرف" يــتـيح اجملـال أمـام "اخلــروج ا
ـطــالب سـواء الــروسـيـة الــبـحث فـي ا
مــنـهــا واألمـيــركـيـة  _األطــلـســيـة ومـا
ـشرف" بـينـها األوكـرانيـة. و"اخلروج ا
ُضعِف قـتدر ا هـنا هو خـروج بوت ا
مـن خالل قــــدرات وأوراق ومــــعـــادالت
دولـية بـقدْر مـا هو مـستـضعَف. احلال
نـفـسهـا بالـنـسبـة إلى بـايدن وشـركائه
األطـالسـة. ورقة الـضغط األكـثر تـأثيراً
باراة التي تساقطت فيها عـلى رموز ا
ـشجعة في األرواح نـقصان الشـعبية ا
بـاراة. إذ كيف الـتشـجيع كال فـريـقيْ ا
ـــنـــاطـــحـــة بـــ الــرؤوس إذا كـــانت ا
سـتنعكس بؤساً وخوفاً ونقصان غذاء
وأزمـة تدفئة وإنـارة على الناس. وإلى
ذلك هــنــالك الــرؤيـة الــصــيـنــيــة حـيث
الـتفـضيل لألزمـة أن تبـقى حربـاً فاترة
يـصـار إلى تبـريدهـا وال بـأس بالـعودة
إلى زمـن احلرب الباردة الصقيعية إذا
أوجـبت التحـديات ذلك تتم معـاجلاتها
بـالزيارات الرئـاسية وإن كانت مـخيبة
اآلمــال أحـيــانـاً وعـلى نــحـو مــا فـعـله
الــرئــيس الـســابق تــرمب مع الــرئـيس
الـكوري الشمالي األبدي حفيد كيم ايل

سونغ.
وفـي مـوضـوع الـتــفـضـيل " ?اخلـروج
ــــشـــــرف" ال يــــبــــدو رمـــــوز الــــقــــرار ا
اخلـلـيجي الـفاعل بـعـيدين في رؤيـتهم
عــمـــا حتــبــذه الــصــ ذلك أن دولــهم
الـتـي عـيـون الـصـ شـاخـصـة عـلـيـهـا

الـبـوتـينـيـة مع أوكـرانيـا ومـا سبق أن
. فعلتْه أميركا مع العراق ماضياً

وعــنـدمـا يــتـراجع الـرئــيس بـايـدن عن
أقــواله الــتي أزعــجت بــعض حــلــفـائه
وأصدقاء أميركا في الوقت نفسه فألن
الـرد الـروسي عـلى الـرئـيس األمـيـركي
كـان مـوجـعـاً ولم يـأت من بـوتـ الذي
تـــرك لــنــفــسـه هــامش الــتـــعــالي عــلى
ــا من شـــاتــمه الــرئــيـس األمــيــركي إ
ـعنى أنه ـانه (فـولـودين) ( رئـيس بـر
من الــسُــلــطـة الــتي تــمــثل كل أطــيـاف
الـــــشـــــعب الـــــروسي) الـــــذي قــــال "إن
تــصـريــحـات بـايــدن هـيــسـتــيـريـة. إنه
ضـعـيف ومـريض وبـائـس وينـبـغي أن
يــــخـــجل األمــــيـــركــــان من رئـــيــــســـهم
وسـيكون من األفضل أن يخضع بايدن

لفحص طبي".
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رغـم ذلك نـرى سـعـاة اخلـيـر مـواظـبـ
عــلى سـعـيــهم وبـاحـثــ فـيـمــا الـفـعل
ـا ال الــعـســكـري الــروسي ال يـشــتـد إ
يتوقف نزفاً للناس وإستنزافاً لصمود
ـيـيـر األوكـراني. ونرى الـصـيـغة فالد
األردوغـانـيـة الـتي من شـأن األخـذ بـها
ــســـافــات ووأد اإلتــهــامــات تـــقــريب ا
ــتــبــادلـة وبــدأت تــقــتــرب من دخـول ا
الــقـمح والـغـاز وأوراق روسـيـة أُخـرى
كـثـيـرة حلـبـة الـتحـديـات من بـينـهـا ما
كـان يبدو مستحيالً وهو تصغير شأن
ـدفـوعات لـروسـيا ـعنى أن ا الـدوالر 
تـكــون بـعـمـلـتـهـا وال مـانع من الـيـورو
ـا ــا لــيس بــاألخــضــر األمــيـركـي  إ
يــعــني إهــتــزازاً مــريــعــاً لــلــدوالر قـرة
جـيـوب وخـزائن مـعظم شـعـوب الـعالم
مـن خالل حــكـومــاتـه ومـصــارفه الــتي
تـهتز أساساتها في حال حدث التوعك

الدوالري.
مـــا يـــريــده الـــرئـــيس أردوغـــان وهــذا
مــوضع تــرحــيب حــكـومــات وشــعـوب

مـقـابل الـعـيـون األمـيـركـيـة اجلـاحـظـة
ذاقـت تـداعــيــات اإلحــتــراب وخــيــبـات
الــسـعي من أجْل تـسـويــة يـكـون فـيـهـا
ـشـرف" حالً لــلـخـيـار الـذي "اخلــروج ا
إعـــتـــمـــده الـــرئــيـس (الــراحـل) صــدَّام
ـتـطلع حـسـ صـنـو الرئـيس بـوتـ ا
إلـى إســتــعــادة أوكــرانــيــا الــفــرع إلى
روسـيـا التي إنـتهت أضـلـعهـا بسـقوط
ـاركـسـية جـمـهـوريات األمـبـراطـورية ا
مـستـقلـة وليس هـنالك مـا يجـعلـها في

حالة حن إلى صيغة اإلستلحاق.
نــخــلص إلى الــقـول ونــحن في مــطـلع
أجـواء روحانـية يـطيب فـيهـا اإلبتـهال
نــقـول بــصـيــغــة الـدعــاء: الـلــهم إسـبغ
عــلـيـهــمـا نـعــمـة الـعــقل عـمالً بــالـقـول
الـــطــيب: رب مـــنــحْــتـه الــعــقـل فــمــاذا
حـرْمته. وحـرمتْه العـقل فمـاذا وهبْته".
الـلهم أنر بـصيرتهـما ألنهـما ال يدريان
مـاذا يـفعالن. الـلهم ال جتـعل خـطاهـما
الــشــريـرة تــأخــذ مــداهـا. الــلــهم أنــقـذ
شــعــوب الـــعــالم من ســوء عــنــادهــمــا
فـيعيد صاحب احلرب الـنظر فيما فعل
ويـتراجع صـاحب العـقوبات وخـشونة
الـتصريحات عن خياراته. اللهم ساعد
عـلى إقناع الرئيس بوت بأنه إذا نفَّذ
مـفـاعـيل أوراق الـقـمـح والـغـاز وسـائر
ظلـومية الناشئة خـيرات روسيا فإن ا
من ذلـك للـنـاس ستـكـون على مـسـتوى
الـعالم وساعـد الرئيس بـايدن على أن
يـأخـذ في اإلعـتبـار أن احلـلم األمـيركي
عـلى مـقـربـة مـن الكـابـوسـيـة إذا كـانت
إدارته الـتشـاوفية سـتبـقى على ما هي

عليه.
وخـتاما:ً اللـهم إبْقِ احلرب الروسية _
األمـيركـية األطلـسيـة فاترة عـلهـا تعود
ضيء بـاردة. وبذلك ال يصحو العالم ا
عــلى حـرب سـاخــنـة تـعــجل في نـشـوء
عـــالم مـــظـــلم. إنـك ســمـــيـع مــجـــيب...

وقادر.  

(والـــله مــا أرزؤكم من مـــالــكم شــيــئــاً
وإنّـهـا لقـطـيفـتي التـي خرجت بـها من
مــنـزلي) وقــد كـان عـلــيه الـسالم رمـزاً
لـلـعنـاية بـالـرعيـة دون تمـيـيز وقـد مر
شـيخ مـكفـوف كبـيـر يسـأل فقـال االمام
عـلــيه الـسالم مـا هـذا? قـالـوا: يـا أمـيـر
ؤمن ـؤمن نصـراني فقال أميـر ا ا
عـلـيه الـسالم( استـعـمـلتـمـوه حتى إذا
كـبر وعـجز منـعتمـوه انفقـوا عليه من

ال. بيت ا
    كـــان عـــلي(ع) من أشـــد احملـــاربــ
لـلفساد بكل صـوره وأشكاله ومظاهره
االداريـــة واالجــتــمــاعـــيــة واألخالقــيــة
ــالــيــة الى احلــد الــذي تــوعـد فــيه وا
الـفــاسـدين بـاسـتـرجـاع مـا نـهـبـوه من
ــســـلــمــ حــتى ولــو كــانت قــد مــال ا
تــزوجت بـه الــنــســاء وعـنــدمــا تــولى
عـلي(ع) احلكم وقف موقـفاً حاسماً من
الـثـروات التي تـكـوّنت في أيـام عثـمان

بأسباب غير مشروعة.
وقــــد أعـــلن فـي اخلـــطب األولـى الـــتي
اســتـهـل بـهــا حـكــمه مــصـادرة جــمـيع
الـــــقــــــطـــــائع واألمــــــوال لـــــطـــــبـــــقـــــة
األرسـتوقراطي كما أعلن أنه سيتبع
ـساواة في العـطاء فقـال:  أيّها مـبدأ ا
الـــنــاس إنّي رجل مـــنــكم لـي مــا لــكم
وعــليّ مـا عـلـيـكم وإنـي حـامـلـكم عـلى
مـنـهج نبـيّـكم ومنـفـذ فيـكم مـا أمر به
أال وإنّ كـلّ قـطــيــعــة وكلّ مــال من مـال
ــال; فـإن الــله فــهــو مــردود في بــيـت ا
احلـق ال يـبـطـله شـيء ولَـو وجـدْته قـد
تـــزوجَ بِـهِ الـــنـــسَـــاء ومـــلِك بِه اإلِمـــاء
لَـــرددته; فَـــإِن فِي الـــعـــدل ســعـــةً ومن
ضـاق عَلَيهِ الْعَدْل فَاجلور عليهِ أَضيق
لـقـد كـانت ضـريـبـة الـعـدالـة ومـكـافـحة
ة وكان االمام يـعرف جيداً الـفساد مـؤ
عركة ضده لكن انـها ستغير بوصلة ا
عـلي ال يداهن على حسـاب العدالة قيد
لة وال يصانع وال يخشى في إقامة أ
نـعـه عن إقـامة احلـق لومـة الئـم وال 
الــعـدل رحم أو قـرابه ولن يـتـنـازل عن
مــبــادئه مــهــمـا آلـت إلـيـه األمـور ومن
ضـــاق عــلـــيه الــعـــدل فــاجلــور عـــلــيه

اضيق. 
كــان االمــام عــلي(ع) يــرفض أن يــدخل
ــسـؤولــيــة فـقــيـراً الــرجل الى مــوقع ا
ويــخـرج ثـريـاً وكــان يـرفض أن يـبـني
األثــريـاء ثـرواتـهم مـن جـيـوب الـنـاس
لـــذلك كــان يـــتــابـع مــســؤولـي الــدولــة
ــوظــفـ مــتـابــعــة دقـيــقــة ويـراقب وا

ويـدقق ويحـاسب فقـد كتب إلى بعض
عــمــاله وقــد بـلــغه أنه ارتــكب خــيــانـة
مـالية: أَما بَـعْدُ فقد بَـلَغنِي عنك أَمْر إِنْ
كـنْت فَعَلْته فَقَد أَسْخَطْتَ رَبَّك وَعصَيْت
إِمَــامك وَأَخْــزَيْت أَمَــانَــتَك بَــلَــغَــنِي أَنك
جَـردْتَ الْأَرضَ فـأَخذت مـا حتْتَ قَدميك
وَأَكـــــلْت مـــــا حتْـت يــــدَيـكَ فـــــارفع إِلَي
حــسـابك واعـلم أَن حــسـاب الـلَّه أَعْـظم

من حساب الناسِ والسالم .
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وتـوعد عـلي(ع) كل من تسـول له نفسه
ارتـكـاب خيـانـة مالـية او عـقـد صفـقات
ال العام او مـشبوهة أو مد الـيد الى ا
ـال العام خالف الضوابط الـتصرف با
ومــا هــو مـقــرر فـمـن كـتــاب له (عــلـيه
الـــــسـالم) إلى زيـــــاد ابـن أبـــــيه: وَإِنّي
أُقْـسِمُ بـالـلَّه قَسـمـاً صـادِقاً لَـئِن بَـلَـغَنِي
أَنـك خنت مِنْ في?ءِ الْـمـسْـلِـمِـ شـيـئاً
صـغِـيـراً أَوْ كـبِـيـراً لَـأَشـدن عـلـيك شـدة
تـدعك قَـليل الْـوفـرِ ثقِـيل الـظهْـرِ ضـئِيل

الْأَمرِ وَالسلَام .
ان ازالــة الــوالة عن مــنــاصــبـهـم لـيس
بـاألمر الـيسـير عـلى قائـد الدولـة النهم
عارض ـا سيتحولون الى طرف ا ر
حلـكـمه وقـد فعل كـثـير مـنـهم ذلك لكن
االمــام عــلــيه الــسالم لـم يـســاوم عــلى
حاربة الفساد في ـباد بل استمر  ا
دولـــته حـــتى وصـل االمــر لـــيـــعـــتــرف

القريب والبعيد بعدالته.
وفـي مــجـــال حـــقــوق االنـــســـان كــانت
ـــــيـــــزة تــــتـــــسم لـألمــــام (ع) رؤيـــــة 
بـالشموليـة والعمق والتطـبيق العملي
وهـــو اول مـن سن قـــانـــونـــاً حلـــقـــوق
االنـســان بـعـبـارته اخلـالـدة : ( الـنـاس
صـنـفـان امـا أخ لك في الـدين أو نـظـير
ـؤمـن لـك في اخلـلق) دسـتـور امـيـر ا
الــذي يــضم بــ طـيــاته خــيـر الــدنــيـا
ـســيـحي ـفــكــر ا واالخــرة كــمـا قــال ا
جـــورج جــــرداق: (فـــلـــيس من أســـاس
بـوثـيقـة حقـوق االنسـان التي نـشرتـها
ــتــحـدة إال وجتــد له مــثـيال في اال ا
دســــتـــور ابن ابـي طـــالب ثـم جتـــد في

دستوره ما يعلو ويزيد).
وكـان دائم الـعـفو حـتى عن ألـد اعداءه
وهــو الـــقــائل: (إِذَا قــدرْتَ عــلَى عَــدوِك
فـاجْعلِ الْـعفْو عَـنه شكْـراً للْقـدْرة عَلَيْه)
وعـلي(ع) اول من سن قانونا لالندماج
في اجملــتــمع حــيـنــمــا قـال:  خــالــطـوا
الــنـاسَ مـخـالـطـة إِنْ مــتم مَـعَـهـا بـكـوا

عَلَيكمْ وَإِنْ عشْتم حَنوا إِليكم.

وهـو إمـام الـفصـحـاء وأسـتاذ الـبـلـغاء
بال مـــنـــازع ومــعـــيـــار سالمـــة الــلـــغــة
ومـقـيـاسـهـا ألن الـذي يكـون كالمه دون
كـالم اخلـالـق وفــوق كالم اخملــلــوقـ
البــــد وأن يــــكــــون إمــــام اخملــــلــــوقـــ
ومـــقــيـــاس سالمــة لـــغــتـــهم ومـــعــيــار
بالغـــتــهم وفــصــاحــتـــهم تــكــلم أمــيــر
ـؤمن ( عـليه السالم ) بتـسع كلمات ا
ارجتـلهن ارجتاالً فـقأن عيـون البالغة 
وأيـتـمن جـواهـر احلـكـمـة  ثالث مـنـها
ـناجـاة  وثالث منـها في احلـكمة في ا
 وثـالث مـنـهـا في األدب  فـأمـا الالتي
نـاجـاة فـقـوله (عـليـه السالم ) : ( فـي ا
إلــهي كــفى بي عــزاً أن أكــون لك عــبـداً
وكــفى بي فـخـراً أن تــكـون لي ربـاً أنت
كـما أحب فاجـعلني كـما حتب) ..  وأما
الـالتي في احلـــكـــمـــة فـــقـــوله ( عـــلـــيه
الـسالم ) : ( قيمة كل امرءٍ ما يُحسنه 
رء مخبو ومـا هلك امرء عرف قدره وا
حتـت لــســانه ) وأمــا الالتي في األدب
فـقال ( عـليه الـسالم ) : ( ام على من
شـئت تـكن أميـره واسـتغن عـمن شئت
تـكن نظـيره واحـتج إلى من شئت تكن

أسيره ).
    وكـان عـلـيه الـسـالم مثـاالً لـالعـتدال
والـــوســــطـــيـــة وتـــقــــبل الـــرأي االخـــر
والــتــســامح مـع اخملــالــفــ فــقــد كـان
اخلـــوارج يـــجـــاهـــرون بـــعــداوتـه بــ
ــسـلــمـ لـكــنه وهـو احلــاكم األعـلى ا
لـلدولة  فلم يـقصيهم ولم يـعاقبهم بل
كـان يترفق بـهم ويحرص عـلى تطبيق
الــعــدل واإلنــصــاف مــعــهم فــقــد جـاءه
احــــدهـم قــــائالً: "أنــــا ال أتــــابــــعك وال
أبــايــعك وال اخــرج مــعك في وقت وال
أصــلي مــعك جـمــعـة وال جــمـاعــة فـرد
عـــلـــيه اإلمـــام عـــلـــيه الـــسـالم: وأنــا ال
أجـــبــرك عـــلى شيء مـن ذلك وال أمــنع
ت ـك مــــا ســـــا عـــــنك فـــــيــــئـك وأســــا

. سلم ا
سـيـدي ابـا احلـسن.. سالم عـليك وانت
تـــصــارع بــقــايــا األلـم وهــديــر صــوتك
يــخـتــرق حــجب الـزمن قــائالً رفــقـا بي
ثـلها مالئـكة ربـي.. فزت ورب الــعبـة.. 
فليعمل العاملون... سالم عليك يا أمير
ــؤمــنــ يــوم ولـدت ويــوم ربــيت في ا
حـجـر الرسـالـة ويوم جـاهدت من أجل
ان تــعـلـو رايـة االسالم  ويـوم صـبـرت
ونـصـحت ويـوم بـويعـت وحـمت سالم
عـليك وأنت تروي بدمك الـطاهر شجرة

االسالم.
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سـيـسـة" تـطبع مـنـذ أن دخـلت السـيـاسـة "احلـزبيـة" الـعـراق والـصـحف "ا
أطنان من الورق كل عام وتضخّه إلى القار على أنه أدب.

في أحد أعـداد مجلـة "إمضاء" وهو الـتاسع حسـبما أذكـر  اقترحت على
ؤلـف األصدقـاء في هيـئة الـتحـرير أن ال تـقـوم اجمللـة بتـصحـيح أخطـاء ا

ذلك أن األغالط االمالئيـة والـنحـويـة جزء من عـمل الكـاتب فـلمـاذا نـتسـتر
نـحن عــلى هــفـوات غــيـرنــا? وذكـرت لــهم حــجـتي فـي ذلك وهي أن شـعــبـة
الـتـصـحـيح الـلـغوي لـم تكن مـعـروفـة قـبل أن يـأتي بـهـا احلـزب الـذي يـقوم
بـإصـدار اجلـريـدة أيّ خـطـأ سـوف يـذهب مـعـنـاه إلى مـا يـشـ الـقـائـم
علـيه. لم يتـفق معي أغـلب األصدقـاء وصارت جبـهتي تـضمّ معي الـدكتور
النـاقد حـسن سرحـان اثنـان مـقابل خـمسـة ولم نعـمل على هـذا األساس

قترح. با
في بـدايــة عـهــد الـصــحــافـة في الــعـراق كــان األدبــاء هم الـذين يــصـدرون
الـصـحف والـصـفـحـات الـثـقـافـيـة هـي الـتي شـهـدت بـواكـيـر الـنـهـضـة في

عمارية... الشعر والقصة وعلم االجتماع والفن التشكيلي والهندسة ا
وجّه والقـصة التـعبوية واخلط ما الـذي جنينـاه من ست عـام من الشعـر ا

شوه في ما يدعونه "البوستر السياسي"? ا
لم تــأتـنـا جــرائـد احلــزب ودوريـات احلـزب ونــدوات احلـزب ووالئم احلـزب
ورشـاوي احلـزب بــشـاعـر واحــد أو كـاتب أو مـنــشـد... هي ثـقــافـة تـعـمل
بالـضدّ من الثـقافة من أجل أن يسـود اجلميع الـعماء فال يـبصر أحد وال

يرى.
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ـرة أكثر من حزب بـعد 2003 تخـلصنـا من احلزب احلاكم لـيأتيـنا هذه ا
محكوم ويريد أن يقلّد دور القائم باألمر.

نـتـابع ما تـبـثه ماكـنـات الطـبـاعة احلـديثـة كل يـوم من لـطخ سود ال يـساوي
سـعـرهـا في سـوق اإلبــداع أجـر الـعـامل الـذي يـقـوم بــنـقـلـهـا مـرزومـة إلى
ـكـتبـات وهـذه بـدورها تـقـوم بـشحـنـهـا مـباشـرة إلى االقـبـية كـبـضـاعة ال ا

يطلبها أحد ومن األحسن أن ال ترى النور.
إن غـوايــة األدب تـشــمل اجلـمـيـع من رئـيس الــبالد إلى أفـقــر عـامل لـكن
ـشـوه في كل حقل من األدب يـعدّ اإلصـرار على إزعـاج اآلخرين بـالكالم ا
هدور في ال ا إفسـاداً للذوق وأحد مسببات تلويث الـبيئة باإلضافة إلى ا

سبيل حتقيق ذلك.
سنـة بعد سنة والـصحف اجلادة تبتـعد عن األدب والسبب في ذلك هو أن

الثقافة الرديئة تطرد الثقافة اجلادة.
ـطـابع األهـليـة ودور الـنشـر الـتي صارت تـتـفـرع وتنـتـشر ال تـضـرّ أحدا ا
ــقـصــود بـهـذا الــكالم صـحف ـال من جــيب أحـد. ا ذلك ألنـهــا ال تـأخــذ ا
الي ومجالت ونـشرات وبرامج اإلذاعـة والتلفـزيون التي نـصرف علـيها ا

أوى والدواء. كل يوم بل كل ساعة بينما إنساننا ال يجد اللقمة وا
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البصرة
   االستاطيـقا : كلـمة يونـانيّة تـعني لغـويًّا ادراك حسّيّ  أو يُـدرك حسّيًـا  واصطالحًا تسـتعمل في
عاصر للداللة على تخصّص من تخصّصات العلوم اإلنسانيّة التي تُعنى بدراسة اجلمال من الفكر ا
باد الـتي ينبني حيث هو مـفهوم في الـوجود  ومن حيث هـو جتربة فنـيّة في احليـاة اإلنسانيّـة  وا
علـيها الـتعـبير الـفنّي في مـختـلف وسائله . فـاالستـاطيـقا إذن علم يـبحث في مـعنى اجلـمال من حيث
نطق ونـظريّة مفـهومه ومـاهيّته ومـقاييـسه ومقـاصده  وهي أحد األقـسام الـرّئيسـة في الفلـسفـة مع ا
عـرفة واألخالق جـنبًـا إلى جنـب . ويستـمدّ عـلم اجلمـال موضـوع دراسته مـن حقـيقة واقـعة هي أنّ ا
ـا على األشيـاء  سواء كانت أشيـاء طبيـعيّة أو من مـنتجات الـفنون اجلـميلة  أو الناس يحـكمون دومً
غير ذلك من مـصنوعات اإلنـسان  بأنّها جـميلة أو جـليلة أو دمـيمة أو مثـيرة للسـخرية ; يضاف إلى
ـدوا مـثل هذه األحـكـام أو أن يشـككـوا فـيهـا  وأنـهم يشـتـبكـون في اجلدل ذلك أنّـهم يـحاولـون أن يؤيّ
ـعلـومات شـكالت الـفلـسفـيّة اخلـاصة بـعلم اجلـمال عن الـتفـكيـر في هذه ا بصـددها ; وإنّـما تـنشـأ ا

األوّليّة .
ة    ومع إرجـاع البـاحثـ ظهـور اإلرهاصـات األولى لعـلم اجلمـال إلى احلضـارات اإلنسـانيّـة القـد
ة على يد كالهنديّة والصيـنيّة والبابليّة  ثمّ تطوّرت التأمالت اجلمالـيّة بدرجة كبيرة في اليونان القد
ـقـريـطس (  460ـــ  370ق . م ) أول فـيـلــسـوف يـونـانـي يـنـظـر إلى اجلــمـال نـظـرة الــفـيـلـســوف د
ـاديّـة وتـناسـبـها  وبـيـنـما يـتـكرّر موضـوعـيّـة ماديّـة  إذ عـرّف اجلـمال بـأنّه انـتظـام أجـزاء األشـياء ا
الـنـقاش الـذي يـدور حول أحـكـام التـذوّق الـفنّـي أو اجلمـالي بـ آونة وأخـرى  ويـتكـرّر ظـهور اآلراء
ـتبـاينـة عن الفن  فـإنّ علم اجلـمال لم يـبدأ بـالتـشكّل فـلسـفيًّـا إلّا في الـقرن الـثامن عـشر واألفـكار ا
اني الكسـاندر بومجارتن (  1714ـــ   ( 1762الذي كان أول وبـالتحديـد بعد ظهور الـفيلسـوف األ
من استـخدم مـصطـلح االستـطيقـا للـداللة عـلى علم اجلمـال في كتـاب نشـر اجلزء األول مـنه في سنة
وكـان يحلم 1758بالـلـغة الالتـينـيّة بـعنـوان ( االستـطيـقا ) ثمّ أصـدر اجلزء الـثاني في سـنة  1750

بإصدار بقيّة األجزاء لكنه مات في سنّ مبكّرة . 
ـاني بـومجـارتن والـذي أسّس لـبدايـة الـتشـكّل اجلـديد    وبالـرغم من اشـتهـار كـتـاب االستـطـيقـا لأل
قـال الذي كتـبه ديفـيد هيـوم عن معـيار التـذوّق اجلمـالي سنة  1757طرح مـشكـلة القد   إلّـا أنّ ا
شـكلة في البحـث عمّا إذا كان احلكم أساسـيّة أدّت إلى إضعاف الـثقة بعـلم اجلمال  وتتـمثّل هذه ا
ـناقشات القـائم على التـذوّق هو حكم ذاتي خـالص أم ال  ذلك ألنّه لو كان حـكمًا ذاتيًّـا  ألصبحت ا
ا ال معنى له . وبـسبب التشكيك والنـقاش بشأن مفهوم الـعقالنيّة الراشدة للـموضوعات اجلماليّـة عملً
اجلـمال  فـقد بـرزت مدرسـتان رئـيسـتان لـهذا الـعلم : إحـداهمـا جتعل اجلـمال مـوضوعـيًّا كائـنًا في
درِك .   وبعد هيوم الشيء اجلميل نفـسه  واألخرى جتعله مرهونًا باإلدراك الذاتي عـند الشخص ا
جاء كانط وقـدّم في كتابه (( نقـد احلكم )) الذي نـشر سنة  1790استجـابة مركّبـة وبارعة لـلشكوك
ـعرفة وفي ة في مـدى قدرة علم اجلـمال عـلى البقـاء  وباسـتناده إلى مـا قدّمه في نـظريّته عن ا األوّليّ
فلـسفـته األخالقـيّة مـن ثروة فـكريّـة  اسـتطـاع كـانط أن يوفّـر لنـا تـفسـيـرًا للـحكـم اجلمـالي ذا جذور
راسخـة في الـبنـية الـعـامة لـلـعقل الـبشـري  لـذلك فإنّ احلـكم الـصادق بـأنّ شـيئًـا ما جـمـيل هو ذلك
احلـكم الذي يـنبـغي عـلى اجلمـيع أن يـتّفـقوا عـليه  كـمـا أنّه يفـصل اخلبـرات اجلـمالـيّة عن اخلـبرات
شاهد تعة احلـسيّة احملضة  وبالذات فيمـا يتّصل باحليدة والنزاهة الـتي يلتزم بها ا ستمدّة من ا ا
ـوضـوع اجلمـالي  فـاحلـكم اجلـمالي يـجب إفـراغه من كلّ مـصـلحـة  أي أن يـكـون بدون أي جتـاه ا

لكة الشهوة اخلاصة بنا كشهوة الغذاء مثلًا . عالقة 
انيّ هيجل (  1770ـــ  ( 1831فقد اشـترط في العمل الفنّي ثالثة شروط : ( األول ) أن     أمّا األ
ال يـكـون الفنّ نـتاجًـا طـبيـعيًّـا  بل يـجب أن يتمّ من خالل نـشـاط إنسـاني واعي لـروح موهـوب بصـفة
ه الـباطني  فيتـولّد العمل منـبعثًا من الروح  فـالعمل الفنّي ال خاصّة  تـرافقه حركة الفـنّان نحو عا
يكـون عـمـلًا فـنـيًّـا إلّا ألنّه يـنـبع من الـروح  ولـهذا يـقف الـعـمل الفـنّي في مـصـاف أعـلى من أيّ عمل
طـبيـعي لم يتّـخذ هـذه الرحـلة من خالل الـروح  وبذلك يـتحـوّل اإلنسـان إلى الوسـيط الذي من خالله
ادي . ( ا فهو وجـود أسمى وأكثـر حقيقـة من الوجود ا رّ مـا هو إلهي  وبحـكم الفن وجودًا روحـيًّ
الـثاني ) أن يستوعبه اإلنـسان بحواسه فتكـون الفكرة ميسـورة لتأمّلنا على شـكل محسوس وعيني 

ولهذا رأى هيجل أنّ الفن يختلف عن الدين والفلسفة بكونه يظهر بشكل ماديّ ملموس  . 
ـشـاعر ـقصـود بـالفن اسـتـثارة ا ا له غـايـة وهدف فـي ذاتهـمـا  فلـيس ا  ( الثـالث ) أن يـكون قـصـديًّ
هـذّب للجمال والذي سـمّاه الذوق  ذلك أنّ التأمّل والـتأمالت التجريـديّة فقط  بل تنمـية اإلحساس ا
في الـشعـور إنّـما يـكـتفي بـردّ الـفعل االنـفـعالي الـذاتي في الـشخـص احملدّد اجلـزئي  بـدل االنغـمار
طروح  أي في العمل الـفنّي منقّـبًا في أعماقه . لقـد رأى هيجل أنّ القـيمة اجلمالـيّة للعمل بالـشيء ا
الفنّي هي نسـبيّة من النـاحية الـتاريخيّـة إلّا أنّ هذا ال يعـني أبًدا النسـبيّة في تـقييم هذا الـعمل الفنّي
أو ذاك . فـتـقـيــيم الـعـمل الـفـنّـي خـاضع لـعـوامل عـدّة أولــهـا حـقـبـته الــتـاريـخـيّـة ومـكــانـته الـقـومـيّـة 

واالختالف في التذوّق اجلمالي نتيجة الشروط االجتماعيّة  والتقدير ليس ذاته في كلّ مرّة . 
 وقـد اهـتمّ الـفـيـلـسوف اإلسـبـاني األصل واألمـريـكي الـنـشـأة والـسـكن جـورج سـنـتـيـانا (  1863ـــ
ا من أوائل كتبه وعنـوانه (( اإلحساس باجلمال )) سنة ( 1952 بعلم اجلمال أيـضًا وكرّس له واحدً
ـة في عـالم الذوق واجلـمـال . لـقـد ذهب سنـتـيـانا ـــ ?1896 والـذي عدّه ديـورانت أعـظم هـبـة أمريـكـيّ
الـذي تأثّـر بعض الـشيء بـآراء هيـجل ـــ إلى أنّ مـوضوع عـلم اجلـمال هـو إدراك القـيم  لـذلك كانت
أول خطـوة في سبيل تعـريف اجلمال هي استـبعاد جمـيع األحكام العـقليّة  وجمـيع أحكام الواقع أو
أحكام الـعالقة  وهكـذا يجب أن نضع األحـكام اجلمـاليّة واخلـلقيّـة في معيـار واحد  فاجلـمال ليس
ـوضوع إدراكًا حلـقيـقـة واقعـة أو لعالقـة  وإنّمـا هو انـفعـال لطـبـيعـتنـا اإلراديّة الـتذوّقـيّة فال يـكون ا
وضوع مع جمـيًلـا إذا لم يولّـد اللذّة في نـفس أحد . فـاجلمـال عند سـنتـيانـا هو اللـذّة إذا جتسـدّت 
التفريق بينها وبـ بقيّة اللذّات التي نستشعرها بعد األكل والشرب مثلًا  ولهذا عرّف اجلمال بأنّه :
قـيمـة ايجـابـيّة نـابعـة من طـبيـعة الـشيء خـلعـنا عـلـيهـا وجودًا مـوضـوعيًّـا  أو في لغـة أقلّ تـخصّـصًا

اجلمال هو لذّة نعتبرها صفة في الشيء ذاته . 
      ونتيجة لالستقراء والـتحليل ألسباب االستجابات للقـيم اجلماليّة  أكتشف الباحثون أنّ اللذات
ـرئي ) تـخـتـلف من شـخص إلى آخـر بـسبب سـمـوع أو ا ـقـروء أو ا الـتي يـجـلـبهـا الـعـمل الـفـنّي ( ا
اختالف االستجابة للقيم اجلماليّة  وقد قسّموا هذه االستجابات إلى ثالثة أنواع : حسيّة  وشكليّة
ة ) هي التي تنشأ عن إدراك ألـوان أو أشكال أو أصوات معيّنة  على  وترابطيّة . فـ ( الـقيم احلسيّ
ـعـنى الذي ـد فـيه هـذه الـعنـاصـر  وعن الـفـكـرة أو ا نـحـو مسـتـقلّ عن الـتـنـظـيم الـشـكلـي الذ تـتـجـسّ
صـقـول لـلـرخـام أو بـعض اخلـشب يُـفـتـرض أنّ الـعـمل الـفـنّي يـعـبّـر عـنه . مـثـال ذلك : أنّ الـسـطـح ا
يجـتذب مباشرة حـاستي اإلبصار والـلمس لدينا  وبـعض األلوان تبعث لـذّة حتى لو كانت تـبدو بقعًا
منـفصلـة . فالـلذّات احلسـيّة تـبدو ذات جاذبـيّة تعمّ الـناس جـميعًـا  على افـتراض أنّ الفـرد ليس فيه

عيب عقلي أو حسّي  كأن يكون مصابًا بعمى األلوان .
{ تكملة في موقع (الزمان)

صدرت مؤخـراً عن دار سطور لـلطبـاعة والنـشر والتوزيـع في بغداد رواية
تقع في  205صفحة من القطع (أبيض بطعم األسود) لـلكاتب محمد حسن 
توسط ,وهي الرواية الـثانيـة  له. و في روايته اجلـديدة يصـحب الكاتب ا
ـغامريـن جاؤوا من شتى وت ,احملـمل بحـشد من ا الـقراء على ظـهر أحـد قوارب ا
ـلكون في هـذا الوجود ,من أجل بلوغ بقاع األرض ,ليقـامروا بحـياتـهم وبكل ما 
ـة ضــفـاف ذلك الــضـفــة األخـرى من الــعـالم ,لــكن قـبل ان تالمـس ابـصـارهـم احلـا
العالم ,يهيج البحر وتتواثب أمواجه الهادرة ,وتهب عواصفه العارمة التي تعبث
بـالزورق ,وحتطـمه وتـقـلـبه علـى رؤوس من فيه ,فتـبـدأ مـحنـة شـخـصيـات هـذه الـرواية
وت ,وما تبديه من بسـالة اسطورية خالل ذلك الصراع ,من أجل وصراعها مع الغرق وا

البقاء على قيد احلياة.

رسالة بغداد
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  •في تـسعـيـنـيات احلـصـار الال انسـاني الـذي فرض
عــلـى الــعــراق; والــذي نـــال من الــشــعـب ولم يــنل من
السلطـة; ابتدأ موسم الهجرة إلى الـشمال; كما يعنون
وسم معروف وال حاجة لشرحه ذلك الطـيب صالح; وا
فقد اصطـحب معه لعمّان وسـوريا ولبنان ولـيبيا خيرة
عـقول الـبلد وخـيرة شـبابـه; مثلـما اصـطحـب الدلّاالت
فرد واحلـاجيات األخرى التي وضعت وباعة سـكائر ا
ســـمـــعــة اإلنـــســان الـــعــراقـي حتت مـــبــضع االتـــهــام

والتجريح. 
تجانسة; يبزغ األدباء   •ومن ب هذه التشكيلة غير ا
الـعـراقـيـون: شـعـراء وروائيـون وكـتـاب قـصـة وفـنـانون
تـشـكيـلـيون; تـمـاما مـثـلمـا كـتـبت عنـهم في ذات عـمود
جـلة (الف باء) قبل االحتالل; واسميتهم : أنداد ابن

زريق البغدادي.

إذا اخـتـاريت واحـد منـهم غـصـبا عـلـيهم
ـاجـستـيـر\ - شـنو نـحـونك مـقـعدا بـا
اسـتـاذ صـارت كالوات?!\ - بـابـا مـعـليك
..انت آخـذ ماجـستـيـر مو أني ..أنت بس
اخـــــتـــــار واحـــــد من مـــــوضـــــوعـــــ هم
يـقـبـلـوك..ويـنـطـوك الـشـهـادة..اخـتـار لـو
خـــطــابـــات صــدام حـــســ لـــو تــخـــتــار
مـــوضـــوع يــخـص الــديـن\ - خــطـــابــات
صــدام أو كــمـا يــسـمــونـهــا فـكــر الـقــائـد
افتهـمناهـا..لكن الدين لـيش\- شنو انت
مــدا اتــابع األمــة مــخــبـوصــة بــاحلــمــلـة

انية"ص21 اإل
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(دفـــوف رابــــعـــة الـــعــــدويـــة) روايـــة من
منشورات االحتاد العام لألدباء والكتاب
في الــعــراق وتــقع في  203صــفــحــة من
ــتــوسط وحتــتــوي  13مــقــطع الــقــطع ا
ـــوازي الــــذي يــــبـــدأ ســـردي الــــنـص ا
بالـعنوان يـنظـر الى الصوفـية بالـريبة و
ــأخـذ الـديــنـيـة عــلـيـهــا اذ الـدفـوف من ا

والغناء والرقص عندهم مهمة.
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الـســرد قـد يـتـجـه احـيـانـا الـى مـقـاربـات
تــاريــخــيــة لــكــنه يــبــدو مــتــمــاســكــا مع
احلاضر حينما يعود السارد الى الواقع
فيطـرح اشكالية الـهوية فهو عـندما يقرر
اجستير التقد للحصول على شهادة ا
يـــطــلـــبــون مـــنه (الـــرعــويــة)  –شــهــادة
ـاذا يـطـلـبــونـهـا مـني وأنـا اجلـنـســيـة) "
عــراقي أصــلـي أمــتــلك اجلــنـــســيــة أنــا
ووالدي وأمي- أال يعـجبك أن تعرف أين

يـسـتـخـدم الـكـاتب الـصـوفـيـة بـطـريـقة
رمزية تتنـاسب مع الطقوس  الصوفي
الـتي تــقـضي الــعـزلــة واألبـتــعـاد عـلى
احليـاة االجتمـاعية وحـتى عن الناس
الـتـبــاعـد هي اخلـطـوة االولـى لـلـعـزلـة
والتجرد والعـبادة واالقتراب من الله
ولـيس افـتـعـاال ان يــبـدأ الـروائي عـبـد
الـستار الـبيـضاني فـي توظيـف السرد
بـالـطـريـقــة الـصـوفـيـة لـبـيـان الـتـحـول
الذي تصيب شخصيات الرواية (قبس
وشخـصيـة البـطل) قد يـرى البـيضاني
في الـرمـزيـة مـخـرجـا لـتـعـمـيق الـسـرد
وتــــنـــويـع وتـــعــــدد  الــــســــاردين ( كل
نـزلة السارد  شخـصية في الـرواية 
ـتـكلم فـهنـاك الـسـارد الـعـليم ضـمـيـر ا
االنــــا وهــــو بـــطـل الـــروايــــة وهــــنـــاك
شــخــصــيـــة قــبس الــتي تــتــمــاهى مع
شـخــصـيــة نــسـائــيـة صــوفــيـة رابــعـة
الـعـدويـة وهـنــاك اخـروهن يـشـاركـون
فـي الــــــســـــــرد مــــــثـل طــــــارق وابـــــــيه
عـمر عـبيـد اخلربـطلي) والـبصـراوي ا
شـخـصـيـات اخــرى تـشـتـرك في ضـبط

ايــقــاع الــســرد الــدكــتــور (عــمــار عــبــد
اجلـلـيل) والـصـديق (عـلي حـسـ علي)
من عـنــاصـر الـســرد : احلـوار  يــقـودنـا
الى احــداث الــروايـة  –احــيــانــا يــكـون
بـاللـهجـة الـعامـية! ومن تـقنـيات الـسرد
في هـــذه الــروايـــة هي وجـــود الــســارد
اخلــارجي الــذي يــلــجــأ الى الــلــقــطـات
االسـترجاعـية حـتى يصـل الى الطـفولة
(الـعــمـر خـمـس سـنـوات ولــديه جتـارب
ـداعــبـات اجلــنـسـيــة) "مـا هـذا تـشــبه ا
تكي? ابتـسمت وقالت : أي تـكي ..أكلها
..طيـبة) تـلمسـتهـا بطرف أصـبعي كان
قـــــوامــــهـــــا غــــريــــبـــــا يــــصــــعـب عــــلى
ازدادت أنفاسهـا وقالت بكلمات وصفه
مـتـسـارعـة: أكـلـها بـفـمك..بـفـمك) لـعـقت
حـبة الـتـوت اخلضـراء بـلسـاني ألتذوق
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اذا كــان ايــقــاع الـروايــة يــعــني ســرعـة
ـدة الـتي تـسـتغـرقـها احـداثـهـا وكذلك ا
االحـداث فـقد تـمـكن الـروائي من ايـجاد
هـــذا الــتـــوازن وهـــو يـــوظـف  (رابـــعــة

الــعــدويـــة ) الــتي تـــتــلــبـس في جــســد
اجلـارة (قبس) الـتي تـعزو رفـضـها الى
ـمارسـات اجلسديـة او ما يـطلق عـليه ا

لذة اجلسد- "عليك ان تعرف أني –
مــثل رابــعــة الــعــدويــة..مع كـل الــغــنـاء
والــرقص الــذي يـنــسب ألــيــهـا فــإنــهـا
نـسـيت لـذة اجلـسـد..لـذتي في اتـصـالي
الــــــــروحي..هـل تــــــــعــــــــرف رابــــــــعــــــــة
الــعـدويــة?..كــيف انت من الــبــصـرة وال
تـعرف رابـعة الـعدويـة" ويخـتلط الـسرد
بـالــتـداعـيـات وتــعـدد الـســرد يـكـون من
احلـوار في هـذه الـروايـة.الـتـي  فـيـها
توظيف التقنيات السردية احملدثة دون
اغـفـال التـقالـيد الـفـنيـة  يشـعر الـقار
كأن الروائي يجهز تـلك السردية لتكون
عــــمال بـــصــــريـــا (ســـيــــنـــمـــا او درامـــا
تلـفزيـونيـة)- شخص يـشعـر أنه يعيش
في رأس إنــســان آخـــر من دون شــعــور
صــاحب ذلـك الـرأس! هــذه هي خـالصـة
الـــقــضـــيــة الـــتي أبـــحث عن تـــفــســـيــر
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يــحــاول الـبــيــضــاني ان يــوسع قــاعـدة
الـسـرد بـإن يـكـون الـوصف بـالـفـصـحى
امــا احلــوار احـيــانـا يــكــون بـالــلـهــجـة

العامية
ففي احلوار بـينه وب اسـتاذه د. عمار
عــــبــــد اجلـــلــــيل فـي فــــتـــرة احلــــصـــار
االقتصـادي يكون بهـذه اللهجـة احمللية
وهو يـنصحه بـالدراسـة للحـصول على
ـاجـسـتيـر (- اكـو مـوضـوع شـهـادة ا

كـــانــوا أجــدادك قــبل تـــأســيس الــدولــة
الـعـراقــيـة? يـجـوز يـطــلع جـدك الـعـاشـر
سـلطـان عـثـماني..) ص 38وهـنا تـظـهر
شـــــخــــصــــيـــــة (عــــلـي حــــســـــ عــــلي)
الشخصيات في الـرواية تظهر وتختفي
على قدر ارتباطها بالـشخصية الرئيسة
 كــذلك في مـقــطع اخـر يــصف ظـهـور
الــــصــــحــــفي طــــارق حــــمــــزه من
الـبـصـرة بـهـذه الـعـبـارة (فـجأة

قفز رأسي أسم طارق حمزه) 
 صـــديـــقه عــلـي يــلـــقــنـه كــيف
ـــكـــنه ان يـــتـــخـــلص من فخ
(الــرعــويـــة( واســئــلــة احملــقق
فـــيـــحـــفـــظه قل لـه - احـــتــراق
عقل الفحم مخازن الفحم في ا
لـتـزويـد الـسـفن الـتـجـاريـة يوم
كـانت الـسـفن تـسـيـر بـالـفحم -
عقل- ونـوعية وانشـاء مينـاء ا
عـــمـل االجـــداد) لـــذلك يـــقـــتـــنع
ضــابـط الــتـــحــقـــيق بـــإجـــابــاته
الـتـاريـخيـة فـيقـول له (يـبـدو أنكم
أعتك مـن العتـيك)! لكـنه يطـلب منه

كـــتـــاب مـن جـــنــــســـيـــة
الــبــصـرة مـع مـضــبـة

وشهود!
الــبــصـــرة وســحــر

االماكن
الـــروائي مـــغــرم
ـكـان بـوصـف ا
وتـقـد نـبـذة
عـن تــــــــاريخ
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بغداد

فـعلى كل االمـكنـة  في بـغداد والـبـصرة
لــسـان اخلــربــطـلي يــقــول عن الـبــصـرة
كن نسيـانهم..صحيح "ناس طيبـ ال 
دن البعـيدة والقريبة..بدو نزحوا من ا
وفـالحـــ ومــــعــــدان وأكــــراد وأرمن
..لكـنهم ومـسيـح ويهـود وأحوازيـ
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مــحــدود يــجــد نــفــسه مــرغــمًــا عــلى االنــصــيـاع
تسـولة في عمـلية تـبادل األدوار ب لصرخـاتهـا ا
ــرأة الـتي اعــتــادت أن تـنــســاق لـرغــبـة الــرجل وا
زوجهـا كلما حفزته شهوته نحوها وإال لوقعت في
احملــظــور الـــديــني واألخالقـي وكــأنــهــا تـــبــيح له
فرصـة السعي وراء أخرى بزواج أو خارج نطاق
الـشـرعـيـة إال أن الزوجـة لـيس لـهـا سـوى فـحـولة
زوجـهـا وبـطلب غـيـر مـبـاشر عـادة أمـا في حـالة
وجود جـسم غـريب لم يـستـطع الـتـدخل اجلراحي
سـاس به الحتمـائه بستـر األنوثة فـالوضع جد ا
مــخـتـلف ومـربك لــلـطـرفـ واالسـتــقـرار الـعـائـلي
خاصة لـدى وجود ابنت إحداهمـا طالبة جامعية
تـعي كل مــا يـحــدث في بـيت يـســوده االضـطـراب
ـا يـجري فـي البـالد التي والـفـوضى كـانـعـكـاس 
تـشهـد الـكثـير من الـتغـيـرات على كـافة األصـعدة
تـراقصة ما ب بينـما تبقى األم مسـتلبة اإلرادة ا
وت الذي ظل يعبث بجسدها كما يشاء احليـاة وا
حــتى وهي تـــنــهل (إكــســيـــر احلــيــاة) من شــغف
زوجها بـعد انـقطاع أشـهر إثر الـتفجـير الذي ظل
يشم تـداعيات روائـحه اخملتلـفة في ثـنايا جـسدها
لتـؤكد احلرب حضـورها العبـثي في أكثر األوقات
واألماكن خـصوصيـة يبـدد دفء وقدسيـة العالقة
اجملـدولــة بـاحلب لـيــحـيـلـهــا إلى شـهـوة حــيـوانـيـة

شاعر اإلنسانية.  مجردة من جوهر ا
زاج  "حياة الـسياسـة الطائـفية الـتي غيرت فـينا ا
ـصـاب وجـعــلـتـنــا نـنـتــظـر مــا هـو أسـوأ... لــكن ا
الـشـخــصي يـخـتــصـر تـلك الــقـائـمـة الــوطـنـيـة من
الـرعب والــعـذاب ويـصـبح كــأنه اسـتـهـدفك أنتِ ال
ـــأ واسع ويــتـــسع كل يــوم في غــيــرك مع أن ا
حياتـنا الصغيرة واجلميع مـصابون بالشظايا في
كل مـكـان ال سـيـمـا في أرواحـهم" ص 76رغم أن

انـتـهت احلـرب أو أن استـعار نـيـرانهـا هـدأت حدته
منـزاحًا عن بغـداد إال أنها خـلفت "شظـية في مكان
حـساس"  تقـتنص روايـة "شظيـة في مكـان حساس"
لألديب العراقي وارد بدر السالم الصادرة عن دار
نـشر خـطوط وظالل  ?2021جانـبًـا خفـيًـا وموجـعًا
أرسـته الــتـفـجـيــرات الـدمـويـة في حـيــاة الـعـراقـيـ

التفـجير األخير في الـعاصمة بالـذات قبل استتياب
األمن ولـو بـشـكلٍ نـسـبي يـوغل مـخـالـبه في جـسد
امرأة وزوجة وأم منتزعًا منها ومن أسرتها السالم
لـتـنـدلع حـربـ ضـاريـة في أحـشـائـهـا بـالتـحـديـد في
مـكمن أنـوثتـها عـبر شظـية تـسبب لـها حـكة داخـلية
شرسة تـزيفًا و... هيجانًا جنسيًا غريبًا يتطلب من
زوجـهـا مـا ال يـطـيـق وال يـتـوقع من زوجـته الـقـرويـة
اخلـجــول ذلك اخلـجل الــذي هـو من سـمــات نـسـاء
تـربـ فـي مـجـتـمعـات مـقـيـدة بـالـكـثـيـر مـن األعراف
ـرأة أكثـر من حـجاب والـتـقالـيـد الـتي تفـرض عـلى ا
يــلـقي كـل مـا يــخــصـهــا في دائــرة احملـرمــات فــمـا
ـنـحـهـا إيـاه الــزوج عـلـيـهـا أن تـتـشـبع به بـامـتـنـان
وحـيـاء دون أن يــبـدو عـلــيـهـا أي تــذمـر وإال صـارت
مـوضـع ريـبــة وتــوجس وأقــاويل... غــيــر أن احلـرب
ـوازين على كافـة األصعدة وفي اعتـادت قلب كل ا
أدق الـتـفاصـيل احلـيـاتيـة تـكـشف لنـا مـا يـكمن في
أنفـسنا من خبايا وما يحاول اجملتمع جتاهله وغض

الطرف عنه.
ـسـوه "احلـرب أظـهـرت عـريـهـا أمـام الـنـاس ورأوه و
في غــفـــلــة اجلــروح الـــكــثــيـــرة الــتي انـــتــشــرت في
جــســدهــا وبــالـــتــالي فــصــلت عــنــهــا روح اخلــجل

الفطري الذي كانت حتافظ عليه" ص 44
ا يجري  لزوجته في  الزوج/ الـراوي غير العليم 
الـفـراش وما يـجـتاحـهـا من شهـوة جـنونـيـة تصل به
حـد اإلنــهـاك دون أن تــبـلغ ذروة اإلشــبـاع إال لـوقتٍ

وضـوع العام يغري بالـتشعب واالسترسال في ا
تـفـاصيـل كثـيـرة إال أن الـكـاتب الـتـزم بـالـتـركـيز
ضـمن مـسار درامي مـسـتقـيم يـأخذ بـالـتصـاعد
رويـدًا رويـدا ليـوجه دائـرة الـضوء الـسـردية نـحو
شخـصية (نـور) البـسيـطة كـما تـبدو على األقل
مــثـلــهــا مـثل أغــلب نــسـائــنـا الـالتي جتـرعنَ آالم
ــا أكـثــر في أحـيـان احلـروب شــأن الـرجـال ور
كــثــيــرة ال تــفــرق بـ ضــحــايــا الــتــسـلـط وجتـار
ـنـغـمـسـة بـبـراح األرض األزمـات تـلك الـقـرويـة ا
ـعـطـاء  ال تـتـمـنى أكـثـر من حب وفـوح خـيـرهـا ا
زوجها وتـربية ابنتيها فإذا بهذه احلمامة احمللقة
ـتوسـطة التي ـمثلـة للـطبـقة ا في سـماء الـعائـلة ا
يــقع عـــلى كــاهــلــهــا أغــلب مــا يــواجه الــبــلــد من
إرهاصات فـكرية وسياسية واقتصادية... تتحول
ـدنـيـ إلى مـا ـتـخـفـيـة بـ ا بـفـعل آلـة احلـرب ا
ـراس واإلرضـاء يــشـبه وحش جــنـسي صــعب ا
تعـيش صراعًا مـزدوجًا ومتـخبـطًا ال تدري شـيئًا
عن نهـايـته صراعًـا مع أقرب األشـخـاص إليـها
وآخـر ولـعـله األشـد صخـبًـا يـقـبع داخـلـها وهي
تـنـتفض عـلى األنـثى الشـهـوانيـة التـي آلت إليـها
ـا يـزيـد مـن مـخـاوفـهـا مـن مـقـبالت األيـام ومـا
ـكن أن حتــمل من فـواجع لـيس لــهـا أن تـنـعـزل
الزمـة البـيت ومن هاجس تـطور حـالتـها عنـها 
نــحـــو األســوأ فـــتــلـــجــأ وزوجـــهــا إلـى دكــتــورة
مـتـخصـصـة في الـطب الـنـفـسي تـكـتظ عـيـادتـها
بـاحلاالت الـغـريبـة على أي مـجتـمع يـتمـتع بحـياة
طـبـيــعـيـة غـيـر مـهـددة دومًـا بـالـفـنـاء وعـلى مـدار
عقـود فاألزمة تـراكمية تـزداد استفـحالًا مع كل
وهج حــرب وبـيــان انــتـصــار تـلــيه بـيــانـات أسف
االنـدحـار مع كل مـفـخـخـة تـلـقى شـضـاياهـا في
ــصـادفـة اجملـردة من أي األجـسـاد بـعــشـوائـيـة ا
مـقـصـد عـقالني فـاحلـروب ال تـخـضـع عادةً ألي
مـنـطق. "بـدت لي العـيـادة كـأنهـا إفـرازات احلرب
اخملــتـــلـــفـــة الــتـي ال نــراهـــا بـــارزة وال نـــتــلـــمس
وضوحـها فأيقنت بشكل مبدأي أن احلقائق هي
في عيـادات األطبـاء وليـست في قاعـات احملاكم."
ص  24لــلــمـرأة كــمـا نالحـظ حـضــور كـبــيـر في
ا بتأثر مثيولوجي نصوص الـكتّاب العراقي ر
فـي الدرجـة األساس فـنـجد شـخصـيـة (عشـتار)

ــــخــــتـــلـف األعـــمــــار واحلـــاالت الــــنــــســـاء 
االجتـماعيـة بالـعباءة واحلـجاب تـوارت معهن
تــلــقــائــيــة غــرائــزهن ورغــبــاتــهن طــمــوحــهن
ـرأة في بالدنــا انـتـظـرت واسـتـقاللــيـتـهن فــا
الـنـمـاء طـويلًـا إال أن مـواسم احلـصـاد لم تأتِ

أبدًا. 
ـرأة الـعـراقـيـة حتـمـلت الـكـثـيـر من األورام  "ا
الـوطـنـيـة جـسـدتـهـا احلـروب من أربـعـة عـقود
تـقـريبـاً وبـالـتالي وقـعت عـلـيهـا أدوار مـتـعددة
أكـــثــر من طـــاقــتـــهــا الــنـــفــســـيــة والـــروحــيــة
واجلـسـمانـيـة لـكـنهـا واصـلت احلـيـاة بـالرغم

وت" ص 182 من كل القتل والرعب وا
مـحـنة نـفسـية أم عـضـوية بـالدرجـة األساس 
أم أنــهــا مــحـنــة حــيـاتــيــة عـامــة فــجَــرَهـا ذلك
يـاه الراكدة اجلسم الـغريب الـصغيـر ليـثيـر ا
فـيـنا ومن حـولـنـا فتـتـشـعب تسـاؤالت حـيرى
سكوت كثـيرة تفـتقر إلى اإلجـابة في فضـاء ا
ـتكاثف مثل غمامة تأخذ باالتساع حينًا عنه ا
بـعـد حــ ومع تـدهـور حــالـة (نـور) وارتـفـاع
ــعـــتــصــر جـــســدهــا اآلخــذ حــدة شــبـــقــهــا ا
بالضـمور تتـصاعد حمى الـلهاث لدى بـحثها
عن السكـينة التي كانت تكتنفها وأسرتها قبل

أشهر معدودة فحسب. 
" هـذه هي احلـرب.. تـعـرّيــنـا حـيـنـمـا ال نـكـون
مــســـتــعـديـن لـلــتــعــري ونـنــتــزع اخلــجل مــنّـا
لـتــكـشف عن بــعض مـا ال يــجب أن يـنــكـشف
فـينـا فتـجعـلنا نـرى في اجلمـال قبـحاً كـثيراً."

ص  162
احلرب مـا ب اللوثـة والتلوث بكـافة أشكاله 
ثـنـائـيـة تـتـلـوى كـاألفعـى بـ األحراش تـنـفث
تـوسـل ـدن واألبـريـاء ا سـمـهـا في أوصال ا
الـنـجـاة مـن أهـوال حـاضـر يـنــعـطف بـنـا ذات
اليـم وذات الـشمـال عسى أن نـستـدل على
وت القابعة دربٍ يبـرأ فيه الوطن من شظايـا ا

في اخلفايا.  
"نـور سـلبـتـها عـاصـفة االنـفـجار وتـنـاثرت في
جـسـدهـا األبـيض شـظـايــا ومـسـامـيـر وفـتـيت
حصى وشـرائح زجاج صـغيرة ولـوّث البارود

روحها البيضاء" ص 200        
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بغداد

ـازجـة تـطل من بـ طـيـات الـسـرد تـتـبـدى في 
عاش في أدبيـة متقنة ما ب األسطورة والواقع ا
ــلي عــلى اجلــمــيع حتــديــاته ونــكــبـاته حــاضـر 
ومشـاقه الَمتضـاعفة حـربًا إثر أخـرى إذ تتحول
إلـــهـــة احلب واحلـــرب إلى أيـــقـــونـــة تــتـــمـــثل في
مواضع الـقوة والضعف اإلرادة واالتكسار أمام
شـظــيـة تــشـوه الــعالقــة الـزوجــيـة وحتــيـلــهـا إلى
سلـسلة من التـأوهات احلادة أشبه بـتضرع باكٍ
ـسـتـبـطن (تـاج اخلـصـوبة) ـوت ا يـسـتـغـيث من ا
ـرأة تأوهـات تـردد صدى انـهـيار اجلـمال لدى ا
ـديـنـة ـسـتــشـري بـ أرجــاء ا في زمن الـقـبـح ا
يتـبدى في وجوه الـناس وتصـرفاتهم في الـثقافة
الغريـبة التي حطت بـصماتها الـثقيلـة في حياتنا
تــلــبس لـــبــاس الــتـــقــوى في ســـطــحــيـــة تــفــضح
اإلزدواجيـة التي أودعتـها حـياة اجلدب فـينـا عبر
ـــوت والــدمــار وكــمــا تــوارت أغــلب عــقــود من ا
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تــطـبــعـوا بــأطـبـاع الــبـصــرة الـطــيـبـة..
الــــبـــصــــرة مـــا تـــتــــغـــيــــر هي تــــغـــيـــر
الـــنـــاس..مـــديــنـــة خـــيــر"ص ? 116في
الـبــصـرة تـظـهــر شـخـصـيــة  الـصـحـفي
طـارق حـمزه لـيسـاعـده في العـثـور على
مــا يــثــبت عــراقــيــته   وهــنــاك يــلــتــقي
ـعـمـر عبـيـد اخلـربطـلي وهـو الـفصل بـا
االكـثـر مـتـعة في الـروايـة حـينـمـا يـسرد
اخلـربـطــلي ذكــريـاته مع جــد ابـيه وعن
الــعــمل وزيــارة (احلـكــاكــة) " احلــكــاكـة
كـــانت دولـــة وعـــلـم"ويـــشـــهـــد مـــعه في
جـنـسـية الـبـصرة لـلـحـصول عـلى كـتاب

يؤكد عراقيته.
WLðU)«

مــحـاور تــاريـخـيــة وجتـلــيـات صــوفـيـة
واحــداث وعـالقــات عـــاطـــفــيـــة وكـــســر
لـتـابـوات اجلـنس والـسـيـاسـة والـدين 
ــتـعـة مــسـار ســردي مـتــمـيــز وروايـة 
وفــيــهــا جتــريب ومــقــاربــات مــتــنــوعـة
وتـقــنـيــات ســرديـة تــكـشف عن
قـــــدرة ابــــداعــــيــــة 
روايـــة تــســـتــحق

االهتمام.
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وعـادة مـا تـكـون عـمّـان او سـوريـا مـحـطـات انـتظـاراتـهم
ـسـتـقر الـقـادم هو لـيـبـيا أو دول الـلـجوء ليس اال.. ألن ا
ـبدع الـعراقي أن اإلنـساني; وبـانـتظـار ذلك.. كان عـلى ا
ــوت أهـون من خــطـيـة – يـتــجـرّع الــهـوان والــشـفــقـة (ا

السيّاب(...
من 34كــتـبت مـرثـيـة في ص  1998أيـار/  /20في   •
الف باء بعـنوان (رحيل النورس اجلـنوبي) النورس الذي
ـقدمة منـهم األدباء أنفسهم; يتنـاساه اآلن اجلميع وفي ا
واجلــهـة الــسـيــاسـيــة الـتي حــمل انـتــسـابه إلــيـهــا حـتى

اتهامات اللحظة األخيرة!!
فال احتفاء 

وال إعادة قراءة او إعادة طبع مؤلفاته
وال تكر ذكرى

وال حلقة دراسية.. 

شظية في مكان حساس

ا يـشعـرني باألسف ان األدبـاء قد انـدرجوا ضمن و
صاحلة والـفعاليات ذات األموال الالعب في سـاحة ا

السهلة.. 
ما علينا

كتبت حتت العنوان والتاريخ أعاله:
) أيــة كــآبــة جتـــتــاح األحــرف وهي حتــاول ان تــكــتب
مـرثيـة; وأية ذكـريات تـهطل من سـماوات مـعرفـته; فقد
كـان-والـله- يـرمي بـأقـدامه عـلى الـرصـيف بـكل حـذر

لة او حجرا. خشية ان يؤذي 
رقيق.. كنسمة فجر
طيّب.. كقلب أمّ

ومبدع مثل اي كاتب من كتّاب الرقم الطينية;
 السومريون أنداد اآللهة!.
أتكفي الدمعة في وداعه?

أيـكفي ان نـقـرأ الـفـاحتة فـقط عـلى (ابن زريق) الـنـاثر
ــرة; والـــذي حــمل روحه الـى بــلــد غـــريــبــة من هــذه ا
س بيديه اجل(حفنـة نقود) يعيل بـها أوالده; حتى اذا 
ضــآلـــة مــا آل إلــيه احلـــلم; ســقـط مــثل جــذع نـــخــلــة

جنوبية.. ومات?!!.
بدعـ العـراقي إلى أنرثيـه..ام نلعن كل من أوصـل ا
ـسـدود: الـسفـر من اجل لـقـمـة الـعيش; هذا الـطـريق ا
ونــكــتب في مـقــدمــة الـدول أمــريـكــا والــدويالت الـتي
ارد العراقي قامـته;فتكشف شمسه تخشى ان يـفرد ا

زيف أيامهم..
فتـوحة لـنا جمـيعا; لتـحق بالقـائمـة ا ـسافـر ا فيـا ايها ا
حتت ظل احلصـار الصـعب; نحـاول ان نوفيـك حقك بان

نبقى على قيد احلياة..
ونكتب;
ونحب;

ونحتفظ بـصحتنا من اجل ان نشهد يـوم انتصار شعبنا
ـمــكن ان نـريح دمـوعـنـا الى الـعـظـيم; عــنـدهـا فـقط من ا

وسائد ذكراك..وننتحب !!
امـا اآلن فسـنقـاوم بالـكلـمة الـتي أحرقتَ روحك من اجل

بقائها عذبة; وطاهرة .
.. في كل نورس يطير/ 

على كل ريشة من جناحه / 
سنقرأ ما لم تكتبه إلى هذا احل / 

ونسمع في اصطفاق الريح: مواال..سنهديه اليك 
أتــدرون من رثــيــته هــكــذا في مــجــلــة الـعــراق االولى  •
والـــوحــيــدة(الـف بــاء) وفي عــام( (1998والـــذي اعــيــد

ا لأللف ?? التذكير به هنا اليوم ثانية وثالثة ور
.. انه كـــاتب وروائي وصـــحـــفي ومـــتـــرجم عـــراقي حــدّ

النخاع !!?
  •احتاد األدباء العام..

أدباء ميسان..
جتمعات(اليسار)الثقافية;

ثقفون???. هل من مبادرة..فهو غازي العبادي أيها ا
استدراك مهم

{ تكملة في موقع (الزمان)

غالف الكتاب

عبد الستار البيضاني

غازي العبادي
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غالف كتاب

علم من قبل خنـوع  الفضيلة امام الرذيلة  ,بداية ايـام احلصار اجلائر عندما ارتشئ ا
ة من عروف جر الـتلميذ  ,تبدلت الـقيم فال احترام للكـبير وال النساء ,اصبح االمـر با
يرتكبهـا ."ياما بالسجن مظاليم" مثل مصري يـضرب على ان هناك الكثير في السجون
ة عـروف لكن حتـول الى جر ا عـملـوا ا هم ال يـرتكـبوا جرائم ,لـكن سؤ احلظ انـهم ر
ال الـعـام اصـبح ذو شرف في بحـقـهم الختـفـاء اجملرم  ,مـا لـوحظ اليـوم ان الـسـارق ا
نـظـر الـكـثــيـر وهـذا مـا لـوحظ فـي اجملـالس االجـتـمـاعــيـة عـنـدمـا يــدخل الـسـارق يـبـجل
باالحـتـرام والـتـقـدير ويـتـصـدر اجملـلس .بـعد  2003كـنـا نـسمع ان من لـديـة بـيت ملك
ضطر اي من ال باسمة ال يـجوز ان يشتري ارض زراعيـة لغرض بناء بيت لـلسكن اال ا
ـا ادى الى االلتـزام الكـثير  ,لكن بـعد فـترة من الـزمن نالحظ بعض لك بـيت طابو. 
االشخاص او االحزاب قـد امتلكوا االراضي الزراعية و بيعها واصبحت شجاعة في
ظل االحزاب ,واصحابهـا اصبحوا من االثرياء في الـبلد وكأنهـا اصبحت من الفضائل
,سطوة الـقيم الغيـر االخالقية بـدل االخالقية اصـبح هو الشائع ,وجمـيعها تـقسوا على
ـرجعية  ,اصبـحت هناك طـبقت لتـزم في التعـاليم الديـنية الـتي صدرت من ا ـواطن ا ا
رجعـية هم اليوم يـطلق عليـهم الفقراء اجـتماعية  ,طـبقة ملـتزمة باخالقـيات وتوصيـات ا
ـرجعـية وظهـر عليـها الثـراء الفاحش ,وطبقـة االغنيـاء هم الذين لم يـلتزمـوا بتوجـيهات ا
ـال العـام بـشـتى الـطـرق الى ان اصـبـحـوا هم اسـيـاد الـبـلد ,هـكـذا اصبح من سـرقـة ا
ـال من الـطـرق اخملتـلـفة( الـشـرف فـقر ,والـفسـاد غـنى .الـيـوم الشـاطـر هـو من يجـني ا
احلالل ,احلـرام) اما من يـحرم ذلك على نـفسه فهـو يعد من اجلـبناء واالغـبياء ,سـمعنا
وشاهـدنا الـكثـير لم يـتجـرأ عـلى اخذ احلـرام ايام احلـواسم وفوضى دخـول االمريـكان
ال العام ,الى ان وصل احلال من ستفيدين من سرقة ا ,لكن اليوم الـنسبة االكبر هم ا
ـال ـال الـعـام ,وهـو مـن يـتـبـرع بـا ـسـجـد هـم االغـنـيـاء من ســراق ا يـقف خـلف امــام ا
سـجد سـجـد بكـثر تـبرعـاتهم ,ولم يسـألهم يـوم ما امـام ا ,فكـانـوا يسـرون قلب امـام ا
صافحـة من هو تارك الصالة ."من اين لك هذا" بعـد ما كان رجل الدين يـنصح بعـدم ا
او الفاسـد او من هو شارب اخلـمر .لم تعـد تلك القيم ,فكـانوا االقربـاء في قلب واحد ,
وابـنـاء احملـلـة الـواحـدة كذلك  ,واجلـار هـو اجلـار احلقـيـقي واحلـكـمـة الـشائـعـة سـابـقاً
اجلـار قـبل الـدار لم تـعـد مـوجودة ,أصـبح اجلـمـيع يـعـيش الـغـربة
الــداخـلــيـة فــقـدنـا الــعالقــات احلـمــيـمـة ,تــبـدلت بـالــشك والـظن
والفسـاد وانحرافات لم يـالفها الـشعب العراقي ,كيف دخلت?
ال نـعـرف. من اين جـاءت? ال نـعـرف. كـيف سـيـكـون مـسـتـقـبل

االجيال القادمة ? ال نعرف. أين ذاهبون ? ال نعرف.
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  - فـي يـوم األربــعـاء الــثـاني عــشـر من
سـبتمبر  الذي شـد بزوغ فجر أول يوم
لـــعــالم جـــديــد أصــابـه اجلــنــون . وفي
ســاعـة مــبـكـرة مـن صـبـاح ذلـك الـيـوم 
ركـبت  مـروحيـة كانت بـانـتظـاري  لكي
تـــمـــضي بي لـــرؤيــة رئـــيس الـــواليــات
وعندما وصلت البيت االبيض ـتحدة  ا
ـؤدي إلي " ـمـر ا  و أثــنـاء سـيـري في ا
اجلـناح الغربي  رأيت ريتشارد بيرل و
ــبـنى في الــوقت نـفـسه ـــو يـخـرج من ا
الـذي كنت أـم فـيه بالـدخول . و بـيرل ـو
واحـد من مـجـمـوعـة شخـصـيـات يـحمل
كـل مـنـــا لــقـب " األب الـروحـي " حلــركـة
احملـــافــظــ اجلـــدد  و في ذلك الــوقت
كـان يشغل منصب رئيس ـيئة سياسات
الــدفــاع  و ـي مــجــمـوعــة اســتــشــاريـة
مــســتـــقــلــة تــتــبع وزيــر الــدفــاع. و مع
اقـــتــرابي مـن الــبـــاب  اســتـــدار بــيــرل
نـحوي  و قال  ":  على العراق أن يدفع
ثــمن مــا حـدث بــاألمس . ـم يـتــحـمــلـون
ـسئولـية " .و ـنـا شعرت بـالصدمة . و ا
لـكني لم انبس ببنت شفة . فقبل  ساعة
 قــــمت بـــاســــتـــنــــســـاخ قــــوائم ركـــاب
الـطائرات اخملتـطفة األربع  و التي ظـر
ـــا ال يـــدع أي مـــجـــال مـن خاللــــا  و 
أن تــنــظــيم الــقــاعــدة وراء ـــذه لــلــشـك 
الــجمـات .لقـد كنـا وعلى مـدي الشـور و
الـسـنـوات نـحـقق فـي احـتـمـاالت وجود
دور مـحتمل لرسـمي ينتـمون لدولة ما
يــقـومـون بــرعـايـة الـقــاعـدة  و لـكن لم
جنـــد دلــيـالً واحــداً يـــشــيـــر إلي تــورط

العراق. 
‚«dF « Ëeſ

  - لــقـد صـدمــني مـا سـمــعت من بـيـرل
فـالـتـفت إلى اخللـف سائالً نـفـسي: " ما
الـــذي يــتــحـــدث عــنه ـــذا الـــرجل بــحق
اجلـحـيم ". كمـا رحت أتسـاءل عن سبب
وجود بيرل في البيت األبيض في أولى
سـاعـات صـباح ذاك الـيـوم حتـديدًاً ? إن
بـوش وصقـوره وصلـوا البـيت األبيض
والـنية مـبيتة لـغزو العراق و اسـتغلوا
أجــواء أيــلـول لــغــسل مخ األمــريـكــيـ

وكسب تأييدـم للحرب. و
ـوعد احملدد  الـذي أصبح فيه سـيظل ا
غــزو الـعـراق أمـراً حـتــمـيـاً  أحـد أكـبـر
األلـغاز بالنسبة لي. فقد كنت في الفترة
الــتي أعـقـبت أحـداث احلـادي عـشـر من
سـبتمبـر  والشـور أيضاً الـتي سبقتـا 
مــشـغـوالً إلى حـد الـــوس بـاحلـرب عـلى
اإلرــاب. و لم تكن اللـيالي الطـويلة التي
ـرحـلـة لـا جـافـاني فـيــا الـنوم في تـلك ا
ـا كـانت أي صـلـة بـصـدام حـسـ  وإ
الـقاعدة ـي التي تسيطر علي الكوابيس

التي كانت تداـمني في نومي. 

- ــنـاك حـادث آخـر يـبـ كـيف أن الـنـية
كـانت مبيـتة حلرب الـعراق فقـد أبلغني
مـؤخـراً ضـابط عـسـكـري كـبـيـر حدث أن
كـان برفقة دوجالس فيث في أوربا وقت
وقـوع ــجـمات 11أيـلـول  وأثـنـاء عودته

معه على م طائرة
عـسكرية الـيوم التالي للــجمات  قال ـذا
الــضـابط الـكـبــيـر لـفـيـث إن الـقـاعـدة ـي
ــسـؤولـة عن ــجـمــات الـيـوم الـسـابق  ا
وأنه ال بـد من الـقـيـام بـحـمـلـة عـسـكـيرة
كـبري ضد معـاقلـا في أفغـانستان . وكم
كما روى لي  كـانت صدمة ـذا الـضابط 
لـــدي ســمــاعـه فــيث يـــرد عــلـــيه قــائالً :
احلـمـلـة يـجب أن تـتـجه عـلى الـفور إلي

بغداد.
   - أن مـا كان لدينا في تـلكم الفترة من
حـــقــائق مـــجــردة  لـم يــكن يـــجــعـــلــني
أتــــصـــور أن ـــــنـــاك أي داع أو ضـــرورة
لـتحرك قـطار الغزو ضـد العراق . بـينما
كـان الـعـراق بالـنـسبـة لـلـكثـيـر من أفراد
ـثل شـغـلـم الـشـاغل حـتي إدارة بــوش 
قــبـل وصــولـم مــعه لـــلــســلــطــة . ولــدى
وصـــولـم كــان الــعـــراق يــســيـــطــر عــلي
تـفكيـرـم.  ولم ال وقد كان بول وولـفويتز
وريـتشارد بـيرل ودوجالس فيث من ب
ثــمـانــيــة عـشــرة شـخــصــاً وقـعــوا عـلى
رسـالة معلنة صـادرة عن جماعة أطلقوا
عــلـيـــا اسم " مــشـروع الــقـرن األمــريـكي
اجلـديـد " يطـالـبون فـيــا بإسـقـاط صدام

 . حس
- وغــالـبـاً مــا يُـنـسى أيــضـاً أن تـغــيـيـر
الـنظـام في العـراق كان سـياسـة رسمـية
مـــعـــلــنـــة أيـــضـــا إلدارة الــرئـــيس بـــيل
كـلينتون  وكـان الـدف من قانون حترير
الـعـراق الذي أعـلنه الـكوجنـرس في عام
 ? 1998وقـد  تخـصيص  100مـليون
دوالر لـوزارة اخلارجـية السـتخـدامـا في
عملية السعي لوضع نـاية لنظام صدام.
CIA كـــــانـت في إدارة عـــــمـــــلـــــيــــات -
مـجـمــوعـة عـمـلـيـاتـيـة خـاصـة بـالـعـراق
تـخـطط جلمـيع الـعمـليـات الـسريـة التي
قـد يطلب منــا تنفيـذـا داخل العراق  أو
عـــنــد حــدوده.   وفي شــهــر آب ?2001
قـمنا بتعي رئيس جديد لـذه اجملموعة
لـيس باسـتطـاعتي االفـصاح عن اسمه 
ألن الــكـــشف عــنه ال يــزال قــيــد احلــظــر
نظم وكـان ـذا الضابط الذكي ذو الفكر ا

 أمريكي من أصل كوبي. 
- في اجـتماعـاتنا مع الـرئيس في كامب
ديـفـيـد فور وقـوع ــجمـات سـبـتمـبـر كان
لـدى نائب وزيـر الدفـاع  بول وولـفويـتز
إصـرار غـريب عـلى أن يـتـم إدراج صدام
عــلى الئــحــة من تــشــمـلــم عـمــلــيــة الـرد
األمــريــكي عــلي ـــذه الــجــمــات. و كـانت
كـونـدوليـزا رايس تشـارك ـؤالء حتـمسـم

ـصـاعب الـتي بـرزت فـيـما الـعـديـد من ا
بعد غزو العراق.

تحدة إلي احلرب -  لم تذـب الواليات ا
بــسـبب أسـلــحـة الـدمـار الــشـامل فـقط 
فـــأنــا أشك حــتى فـي أن ـــذه األســلــحــة
كـانت الـسـبب الرئـيس لـلـحرب  ولـكـنـا
كـانت القناع الذي تـسترت خلفه اإلدارة
لــــكـي تــــســــوق الــــغــــزو بــــ أوســــاط
. فقـادة الدول يـضطرون إلى األمـريكـي
اتـــخـــاذ قــرار خـــوض احلـــرب بـــســبب
مـــعـــتـــقـــدات اســـاســـيـــة وحـــســـابــات
جـيـواستـراتـيجـيـة  رؤية ايـديـولوجـية
أوسع نــطـاقـا  وفي حـالـة الـعـراق فـقـد
مــضت أمـيـركـا إلى خـوض قـراراحلـرب
بـسـبب رؤيـة اإلدارة األمـيـركـيـة الـتي ال
ـا تتـركـز فقط تـسـتنـد إلي الـواقع  وإ
ــقـراطي لـلـشـرق عــلى أن الـتـحـول الـد
األوسط مـن خالل البـدء بتـغيـير الـنظام
في الـعـراق سيـكون جـديراً بـتكـبد عـناء
دفـع ثــمـــنه. وكـــانت أســـلـــحـــة الـــدمــار
الـــشــامل  عـــلى نــحــو مـــا صــرح بــول
وولـفويـتز جملـلة " فـانيـتي فيـر" في شـر

مـايس  2003حـ قـال : اسـتـقـر رأيـنـا
عـلي غزو العراق وتغيير النظام ألن ـذا
الــعــمل كـان الــقــضـيــة الـوحــيــدة الـتي

بوسع اجلميع االتفاق عليـا. 
-  لـقـد دق صـقـور بـوش طـبـول احلرب
مــبــكــراً وضــغط  حــلــفــاؤـم الــكـبــارفي
الـكوجنرس عـلينـا إلدانة صدام وحتي
بــوب وولــبــول ضــابط االســتــخــبـارات
ــعــروف بـنــزاـــته وقــدراته الــقــومــيــة ا
ومــــاراته الـــعـــالــيـــة في الـــتـــحـــلــيالت
ـسـؤول االسـتـخـبـاراتـيـة والـذي كـان ا
عن ــذه الـتـقـديرات اخلـاصـة بـالـعراق 
والتي اشتركت فيـا عدة وكاالت وأجـزة
اسـتخباراتية منـا وكالتي  ـذا الضابط
أتاني وكانت ترتسم علي وجـه عالمات
الـقـلق وقـال لي مـستـنـكـراً : " ما زلت ال
أومـن بــذه احلـرب.. بـعض احلـروب لــا

ما يبررـا  ولكن ليست ـذه احلرب ". 

لــلـحـرب.  وقــد أبـلــغـني ريـتــشـارد ــاس
مــديـــر الــتــخــطــيـط الــســابق في وزارة
اخلــارجـيــة ( رئـيس مــجـلس الــعالقـات
اخلـارجـيـة األمـريـكي في الـوقت الـراـن)
أن رايـس قـالت له في تـمـوز عـام 2002
إن الــقـرار  اتـخـاذه بــالـفـعل  ومـا لم

يخضع العراق
لــكل شـروطــنـا وطــلـبــاتـنــا فـإن احلـرب

ستقع ال محالة.
ÕöÝ …“UOŠ

-  فـوجـئت بـنـائب الرئـيس دك تـشـيني
يـقـفـز عـلى عمل  CIAلـيـمــد في خـطاب
لـلـحـرب مـتـمـاً صـدام بـحـيـازته سالحاً
نـووياً سيضـرب به أمريكا وحـلفاءـا في
الـقـريب الـعاجل !   ولـم يقف األمـر عـند
ــذا احلـد  فـكم شـعـرت بالـغـرابـة أيـضاً
عــنـدمــا فـوجــئت بـخــطـاب ألـقــاه نـائب
الـرئـيس تشـيني في  26آب  2002أمـام
حــشـد من احملــاربـ الـقــدامى قـال فـيه
لــــيس هــــنــــاك أدنى شك فـي أن صـــدام
حـسـ لـديه اآلن أسـلـحـة دمـار شـامل 
وــو يـحـشـدــا اآلن لـكي يـسـتـخـدمــا ضد
أصـدقائنا وحلفـائنا وضدنا ". كما
قــال تـشـيــني في نــايــة خـطـابه : "
ــنـاك كـثيـرون مـنـا علي قـنـاعـة بأن
صـدام سـيمـتلـك سالحاً نـووياً في
أقـرب وقت ". وـكـذا اقتـحم تشـيني
مـجـال عـملـنـا  وجـافى احلقـيـقة 
وحتـدث دون الرجـوع اليـنا لكي ال

ننفي ما وصل إليه.
تقديرات وتقارير مفتعلة

- فـي مـسـاء يـوم اجلـمـعة 6أيـلـول
عــام  ?2002اجـــتــمع فـــريق عــمل
شـاركة الـرئـيس لألمن القـومي و
 CIAلـــبـــحـث مـــا ســـنـــفـــعـــله مع
الـعراق  وقدم فـريق رايس تقارير
كــثــيــرة تــؤسس لــلــحــرب وتــضع
كن أن جتري عليه. ا  تـصورات 
وقـــد حــذرتــم كــتـــابــيـــاً من كل مــا
يـجـري اآلن في الـعـراق ولـكـنـم لم
يـــســـتــمـــعــوا لـي  و أكــدت لـم أن
الــــــفــــــوضى ســــــتــــــعـم واإلرــــــاب
سيتصاعد ضد األمريكي . وكنت
قــد قــدمت في اجـتــمــاع سـابق في
 13آب ?2002ورقـة بـالـغة األــمـية
بــعـــنــوان  "الــعــاصــفـــة الــكــامــلــة
االسـتعـداد للنـتائج السـلبيـة لغزو
الـــعـــراق ". وتـــطـــرح ــــذه الـــورقــة

ـكن أن الــسـيـنــاريـوــات األســوأ الـتي 
تـقابـلنـا أثنـاء محـاولتـنا تـغيـير الـنظام
فـي العراق. وينص ملخص الورقة على
أنـه في أعــقـــاب غـــزو تــقـــوده أمــيـــركــا
لـلـعراق  فـإنــا سـتواجه نـتـائج سلـبـية
نطقة فـيما يتـعلق بالعـراق نفسه  وبـا
 ومـا يـتـجـاوزــا  وــذه الـنـتـائج تـشـمل

مايلي:
 •الــــفــــوضى وتــــمــــزق وحــــدة أراضي

العراق
 •فــقـدان لالســتـقــرار يــدد األنـظــمـة في

الدول العربية الرئيسة.
ي  •اتـسـاع ــائل في نـطاق اإلرــاب الـعا
ـصـالح األمـيـركيـة يـغـذيه الـعداء ضـد ا

تحدة. تزايد للواليات ا الديني ا
 •انـقـطـاعـات كـبـرى في اإلمـداد بـالـنفط
وتــــوتــــرات شــــديــــدة فـي الــــتــــحــــالف
األطــلــسي.. ـــكــذا كــان حتــذيــري لـم من
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الكل يعود ليورق من جديد 
في صباحات الربيع الوليد 

الربـيع الذي ير احلياة معيدا لـها بهجتها وعـطرها وشذاها الذي افسدة
الـشـتاء .. ومع ازهـار الـربيع نـتـذكـر زهرة الـعـطاء أمـنـا سفـيـنة الـنـجاة في
ـضـطــرب نـتـذكـر.. من اشـربـتـنــا احلب وارضـعـتـنـا احلـنـان بـحـر احلـيـاة ا
وادخـلتـنـا في حـضـنـهـا الـدافئ ايـام الـشـتـاء الـبارده نـتـذكـر أمـنـا الـعـفـيـفة
ـضحـية وذكـراها تـدفعـنا في عـيـدها لـنرفع االكف عـاليه تـصفق الطـاهرة ا
لـهـا وتدعـو لـهـا بالـعـافـية ان كـانت تـنـعم بحـيـاة الـدنيـا والـرحـمه واجلنه أن
كانت حتت طـياة الثرى .. امنا مـدرستنا األولى   التي تعـدنا حلياة سعيدة
نخـطو نحـوها بأمـان فإذا سألت طفـال صغيرا من اطـعمك? قال : امي ومن
نظف ثـيـابك وطهـرك? قال : امي ومن عـلـمك رسم االبتـسـامة فـوق الشـفاه?
قال: امي نـعم هي امه وامك وامي التي تـدفع األيام الـعصيـبة عن سعـادتنا
في احليـاة.. انها الـسمـاء الصـافية اذا اشـرقت فيـها السـحب أمطـرت حبا
سة العافيه.. وحنانا وأمان.. امي ياصوتي الشجي ويامشجب همومي ويا
ـصـطـفى الـيـوم اتـذكـرك في عـيـدك وتـطـفـو عـلى الـشـفـاه كـلـمـات احلـبـيب ا
محـمد (صـلى الله عـليه وسلم ) "اجلـنه حتت أقدام األمـهات " ومـقولته" من
قبـل ب عيـني امه كانت لـه سترا من الـنار" ووصـيته " امك ثم امك ثم امك
سك ثم اباك " الـيوم اتذكرك على لـسان العلمـاء وهم يشبهون قـلبك بعود ا
كلـما احتـرق افاح شذاه ويـجزمون لـيس في العالم وسـادة انعم من حضن
االم الـيوم في عيـدك اهدي  اليـك صوت فائـزه احمد وهي
تـبــجـلك وتــكـرمك وتـنــعـتك بــست احلـبــايب اهـدي الـيك
صوت سـعدون جابر الذي يتـغنى بوفاك.. " يا امي يا

ام الوفا.. وكل عام وانت بخير 

بغداد
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العـزّل هم فئـة من اجملتـمع تـبزغ عـندمـا تغـزو الرثـاثـة كل مفـاصل احليـاة على
ـوتى من أبدية السكوت نحـوٍ يدعو لألسى ويبعث عـلى الصراخ الذي يوقظ ا
نـراهم عـندمـا يـغـرق الـوجود في جلـة عـتـمـة تشـبه الـعـدم التـسمع فـيـهـا سوى
العويل وحداد أبدي  ينبثقون على شكل آهات من فم اجلروح البليغة يعملون
ـنبـعـثـة من هـذه الـقـيـامـة األرضـية وكـأنـهم رجـال اإلطفـاء يـخـمـدون الـنـيـران ا
ـتــمـثــلـة بــالـنــظـام الــسـائـد تـمــارس اجلـمــوع ضـدهم أبــشع صــيغ الـتــوحش ا
وصرامـته والسستم وعنفه جلّ هم هـذه الفئة أي العزل إعادة اإلعـتبار للحياة
األكـثـر سـمـواً بعـيـداً عن إرادة اجلـمـوع وجـحيـمـهم  جتـدهم أكـثـر احملـرض
على إثـارة االسئـلة لـعلـها تـساهم في حتـطيم جـدران اليـق لـبلـوغ الشك أس
تأله تمثل بـاالنسان ا التـردي واالفالس لدى العزل اجلـمود والركود الذهـني ا
غـايرة رغم تـعلـمن فـهم عشـاق لـرؤى التـحول واألفـق التـنويـريـة ا واالنـسـان ا

عناد اللجج ومحن الباليا.
ــكن ألي قـوة ان تــرغـمه عـلى (االعـزل) فــرد اليـتـخــلى عن ذاته الــفـرديـة وال 
تذويب ذاته في أي قـوة اخرى مـهما بـلغ شأنهـا اختـار السيـر في دروب التيه
والـضـياع يـتـرنح بـ شـاطئً عـلـيل وبحـر يـتـأبط اجملـهـول يسـطـو عـلـيه الـليل
سلح بالكوابيس بالهوادة حتى ترهق أكفه من هذا اإلشتباك تكفكف روحه ا
أدمـعهـا بـنـدى الـصبـاح احلـائـر الـذي يتـلـوى كـما الـثـعـبـان وهي تـنتـزع ثـوبـها
القـد خطى االعزل تسابق الـزمن في مدن احليرة وشوارع الـتنهد هرباً من
ـيكـانيـكيـة التي تـنهش السـقوط في وحل الـغايـات واحلاجـات اآلنيـة والنـزعة ا
عمـقه اإلنسانـي لم يبقَ لدى األعـزل سوى احللم حـلم ان يتهـجى احلياة دون
زروع بـ جنـبات ان يشـقى ان يحـبط مؤامـرة الـذكريـات التي هي كـالتـراث ا
ثقوب بكائـنات يتطاير الشر من أعينها حتى قلبه ان اليـحتفظ في جيب قلبه ا
تلك الـتي كان يـسبح برائـحتـها ويـذوب في بصمـات ذوقهـا يبـقى االعزل محط
واصلة السير بحثاً سخريـة بكل الطرقات لكنه مبتهـجاً يدفعه شعور بالغبطـة 
عـن سمـاء مألى بـاألقـمار في مـدن الـصـحو الـتي تـخـلو مـن األوصيـاء والـدعاة
ـسك االعزل الـصخـور بيـدين مـعقـوفتـ شاداً قـبضـتيه والـصـفوة والـنخـبة 
كـأنه يـعتـصـر األرض غيـر مـلتـفـتاً لـقانـون اجلـاذبيـة وفـقدان تـوازنه حـلمه ان
يحـيا ظـله بسـعادة الالوصـول! تـنفـد طاقـة االعزل بـالوصـول ويضـيع أناهُ في
آسي العدم ا الـتحنـيط العـجز اخلواء وت حـساباته كـلمة 'الـوصول 'تعـني ا
فاسد هكذا هو يتـعامل ويقاوم ناب الواقع يـسير بخطوات أرملة الكـوارث ا
يـدور حــول فــقــراء األرض يـرسم حــول مــضــاجـعــهم طــيــراً وغـزاالً من ورق
يستـحلب من الاليـق مايـبقيه عـلى قيد اإلعـتبار لـيؤثث بيت احلـقيقـةِ بهاجس
الــشكِ هــكـذا يــواصل رهــانه عــلى الــرغم من احــزانه الــتي وصــلت الى سن
عطـوبة التي تـهشمت كريـستالـتها وفقـدت بريقـها وهي ترتطم البلـوغ وروحه ا
ـصل عـنـفـوان يـسري في بـصـخـور الواقـع  لكـنه يـتـوهج من جـديـد ويـشعـر 
جسـده كلما يرى اجلموع وهي تـعيش بال دوافع حقيقة ومنـشغلة باالنضمام
الى تـرسـانة الـقطـيع االجـتمـاعي ومسـافـات الفـراغ اليـافـعة لم يـكتـرث االعزل
رتد عن " يومـاً وهو يـصلب عـلى اعمـدة التـأويل تلك الـتي وضعـته في خانـة ا

أطيانهم أديانهم "
يـحـلق االعـزل مع رحـيق تأمالته الـتي تـنـزف حتـرراً وتمـرداً وعـبثـاً بـاحـثاً عن
ضـمادات جلـروحـنا الـبـليـغـة ونصـوصـاً تبـتـكر الـبـرق لتـبطـش بالـعـتمـة وتر
أسـاة دائماً ـانه بان احلـياة افالم بـرسم ا اللـوعة واالشـجان الـقصـية رغم ا
ليـس كمـثلـهـا افالم إال إن انـتزاع احلـقيـقـة من جوف
الــزيف واخلـديــعــة يـبــقى مــرمـاه االخــيــر وفـردوسه

األبهى هكذا لوح االعزل بأمنياته للعالم
حتى اسدل العالم الجدواه على نفسه وغاب.

بغداد
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غــيــر قـائــمــة عـلـي أرض الـواقع  وأنه
بـــنـــاء عــلـى ــــذا قــرر حـــرب الـــعــراق .
راجــــعـــــوا مــــذكــــرة فــــيـث الــــســــريــــة
لـلكوجنرس التي سـربت جمللة " ويكلي
ســتــانــدرد " وفــبــرك فــيـــا مــعــلــومــات
اســتــخــبــاراتــيــة نــيــابــة عن تــشــيــني
ووولـــفـــويــتـــز لـــربط صـــدام بــ الدن

والعراق بالقاعدة. 
- غــالــبــاً مــا يـنــسى أفــراد اإلدارة أنـم
كـانوا يـضغـطون عـليـنا حـتى نقـول ما
ا يـؤكـد كالمي أن موقف يـرضـيـم و 
وولــفــويــتــز مـــثالً من الــعــراق لم يــكن
كن الـعودة لـكتـابه  الذي بـاجلديـد و
اصدره من خالل دار لوري ميلوري في
عــام " :2000بـــحث ســـبل االنــتـــقــام :
حـرب صـدام حسـ الـتي ال تنـتـي ضد
أمــريـكـا ". يــزعم فـيه أن مـنــفـذ الــجـوم
ي تفجرات على مـركز التجارة العا بـا

 كان عميالً للمخابرات العراقية. 
- نـشرت مـجلة " ويـكلي سـتاندرد " في
عـــددــــا الــصـــادر بـــتــاريخ 24تـــشــرين
الـثاني  2003مـوضوعاً مـطوالً عنوانه
: " القضية حسمت "  تركز في أساسه
عـلى مـذكرة بـالغـة السـرية كـشفت عـنـا
اجملــلـــة  وكــان قــد بــعث بـــا دوجالس
فــيث  أحـد أقــطـاب احملـافــظـ اجلـدد
دعــاة احلــرب فـي إدارة بــوش  ل بـات
روبــرتس رئــيس جلــنــة اســتــخــبـارات
مـجـلس الشـيوخ قـبل أسـابيع من نـشر

وضوع .  ا
ويـقـول موضـوع اجمللـة أن مذكـرة فيث
تـؤكد " إن جـميع الـتقـارير اخملـابراتـية
ـفـصـلة ـوثـوق بــا  والـشـامـلـة  و" ا ا
الـتي  جمـعـا  ومن مـصادر مـختـلفة
تــؤكـد وجـود " صـلــة عـمـلـيــاتـيـة " بـ
أســامـة بن الدن وصـدام حــسـ تـعـود

إلى أوائل التسعينيات ". 
ــعـــلــومــات واحلـــقــيــقـــة أن جــمـــيع ا
االســتـخــبـاراتــيـة الـواردة فـي مـذكـرة
فــيـث ـي مــعــلــومـــات قــام فــيث ومــعه
ســكـوتــر لـيــبي بــتـحــريـفـــا وتـوجــيـــا
بــــحـــيث تــــخـــدم في الــــنــــايـــة الــــدف
ـطلـوب  والذي يـسعى إلـيه تشـيني ا
وثـلـته منـذ البـدايـة وـو تـبريـر احلرب
بــإدانــة نـظــام صــدام بـتـــمــة اإلرــاب 

بالربط ب صدام والقاعدة. 
 - لــقـد سـؤل تـشـيــني عن صـلـة الـعـراق
ــعـرفـة بــالـقـاعــدة فـرد : أفـضل طــريـقـة 
احلـقيقـة ـي قراءة مذكـرة فيث في ويكلي
ســـتــانـــدرد ! وبـــعــد شــــرين كـــان نــائب
الـرئيس ديك تـشيـني في زيارة ل "ديـنفر
" ولـدى ســؤاله عـمـا إذاكـانت ــنـاك صـلـة
بـــ الـــعــراق والـــقـــاعـــدة  رد قــائالً : "
مــاجــاء في مــذكــرة فــيث الــتي تــسـربت
ونــشــرتـــا ويــكــلي ســتــانــدرد ـي أفــضل
مـصـدرلـلـمـعـلومـات حـول هــذه الـصـلة "
!وأنــا ال أتـفـق مـعه فــيـمــا ذـب إلـيه  ألن
أفـضل مصدر للمعلومات في هذا الصدد
و تــــقـــــريــــرنــــا الــــصـــــادر في كــــانــــون
الــثـاني 2003الــذي قــلـنــا فــيــا أنه : " ال
تـوجد أي صلة  أو سلطة  أو سيطرة 
أو تـوجيه  أو أي شيء يـتعلق بأي دور
ـكن أن يكـون قد لعـبه العراق  فـيما
يـتـعلق بـأي من األعـمـال اإلرهابـية 

التي نفذتـا .
{ تكملة في موقع ا(الزمان)

-   بــسـبـب ضـغط الــوقت  كـانت ـــنـاك
قضايا ال بد من التعامل معـا  وحسمـا
 عـلي وجه السرعة  ومـنـا علي سبيل
ــونــيــوم ــثــال  مـــســألــة أنــابــيب اال ا
ــثـيـرة لـلـجـدل. فـلـم يـكن ــنـاك إجـمـاع ا
عـلي استيراد صدام أنابيب األلومنيوم
لـبرنامج اسلحته النووية  و لكن باول
ــتــحــدة دلــيـل إدانـة أعــلــنـــا في األ ا
وبـوش اســتـغـلــا مـبـرراً لـلـحـرب. و من
ـتـعـارضـة الـواضح أن وجــات الـنـظـر ا
في ــذه التقـديرات فيمـا يتعـلق بأنابيب
األلـومـنـيـوم لم يـلـتـفـت إلـيــا  فـقـد ركز
بـاول في عـرضه أدلـة إدانـة صـدام أمام
ـتـحـدة في شـبـاط فيـمـا يـتـعلق األ ا
بــأســـلــحــة دمــاره الــشـــامل  عــلى ـــذه

القضية باعتبارـا دليل دامغ.
- و أسـتطيع القول أننا خرجنا بعملية
تـقــيـيـمـنـا ألسـلـحـة صـدام إلى خالصـة
تـلك سالحاً نووياً وأنه مـفادـا أنه ال 
لــو قــدر لـه أن يــفــعل فــلن يــكــون لــديه
ـكـنه اسـتـخـدامه يـورانـيـوم مـخـصب 
فـيـما بـعـد لتـحقـيق ذلك الـغرض إال في
الفترة ما ب عامي .2007-2009
  -  أكـدنـا فـي تـقـديـرات اخملـابرات
ـتــلك سالحــاً نـوويـاً أن صــدام ال 
ولـكنـنا  ضخـمنـا في تقديـراتنا من
خـطره فاستغـلـا دعاة احلرب أسوأ
اســتــغالل. واآلن اسـتــطــيع أن أقـر
بـأننا وإن كنا نفعل ما نراه صواباً
فـي ذلك الــــوقت الـــضــــيق  وحتت
ضــغـوط ـــائــلـة ســيـاســيـة  وإدارة
تـريـد منـا تقـد مبـررات لتـسويـقـا
شــعــبــيــاً حـــتى تــذـب بــالــبالد إلي
احلـرب  إال أنـنـا نـتـحمـل جزءاً من
مــســؤولـيــة اخلــلل الــذي حـدث في
تـــقــيــيم تــقـــديــرات اخملــابــرات عن

برامج االسلحة في العراق .
  -  لــقـد أخـذوا نـصف شــادتي في
ـة الــكــوجنـرس عن اتــصـاالت قــد
وعـابرة بـ نظـام صدام و الـقاعدة
وتـركـوا الـنصف األخـر الـذي يـنفي
عـالقـتـه بـالــقــاعــدة والـــجــمـات. إن
الـشيء الـوحيـد الذي كـنـا متـأكدين
مـنه ـو أننا أبلغـنا الكوجنرس علي
الـدوام بأن تقاريرنا االستخباراتية
: " ال تـظـر أي صلـة  أو سلطة  أو
سـيـطـرة  أو تـوجـيه  أو أي شيء
ـكن أن يكـون قد يـتـعلق بـأي دور 
لـعبه الـعراقـيون  فـيمـا يتعـلق بأي من
األعـمال اإلرــابيـة  التي نفـذتـا الـقاعدة
". وـــذا الـتـأكــيـد مـني عــلى عـدم وجـود
صـلـة ب صـدام والـقاعـدة كـتبـنـاه مرة
أخــري  وحـرفـيـاً  في وثـيــقـة قـدمـنـاــا
لـلـبيـت األبيض  واطـلع عـليــا اجلـميع

وفي مقدمتـم
نــائب الـرئــيس تــشـيـنـي وكـونــدولـيـزا
رايـس مـــســــتــــشـــارة الــــرئـــيـس لألمن
الـقـومي وبـالـطـبع فـيـث ووولـفـويـتز .
CIAودعـونـي أقـولــا ثـانـيـة : لم تـعـثـر
مــــطــــلـــقــــاً عــــلي أي صــــلــــة لــــصـــدام

بـجمات11أيلول .
ا فعلته  والنتيجة أن ال صلة لصدام 
الــقـاعـدة في11أيــلـول . ولــكن ــنـاك من
طـبخ كـتـباً يـشـير فـيــا إلى أننـا ورطـنا
الـرئيس عندما أبلـغناه بوجود مثل ـذه
الــصالت الـتي كــنـا عـلى يــقـ من أنــا
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     كـان ســوق الـبـلـدة عـامـرا ً طـوال الـقـرن
ركز الـتجاري والـصناعي  ـاضي  فهـو ا ا
ومـــلـــتــقى االصـــدقـــاء واالحــبـــة  ومـــكــان
ــزارعـ والــعـمــال  ومـلــتـقى اســتـراحــة ا
الــطــرق الـى جــهــات الــبــلــدة االربع  يــعج
ا بـاحلركـة الدائـمة خـصوصـا في الصـباح 
بـعـد الـظهـيـرة  كـانت الدكـاكـ في الـسوق
بـدائــيـة وابـوابـهـا مـصـنـوعـة من اخلـشب 
فــيــرفع صــاحــبـهــا بــوابــتـهــا ( درّابه ) في
الصباح الباكر  لتستقيم وتثبت على ركائز
خــشـبــيـة ولـتــصـبح مــثـلــثـة الـشــكل  تـقي
الـداخل من اشعة الـشمس احلارقـة صيفا ً 
او من الـريـاح واالمـطـار والـثـلـوج شـتاءا ً 
اضــافــة الى ذلك كـان يــعــلق في جــوانـبــهـا
بـعض مـعـروضـاته من االقمـشـة او االحـذية
ـنزليـة او الصنـاعات النـجارية او االدوات ا
 وفي فــتــرات الحـقــة عـنــدمــا بـدات حــركـة
الـسيـارات التي تـنقل البـضاعـة الى السوق
ــوصل بــخــاصــة  فــاصــبــحت تــلك ( مـن ا
الــدرابـات ) مــعـرقــلـة  فــاخـتــفت مع الـزمن
لـتحل مـحلـها اخـرى معـدنيـة ملـساء  تدور
حـول محور في نهايتيه بكرات. عندما كانت
ـياه شحـيحة في الـبيوت بل قـبل ان تكون ا
ـيـاه من اخلـزانات  هـنـاك شـبـكة لـتـوزيع ا
كـانت النـساء والصـبايـا  يحمـلون جرارهم
ـــاء الــــذي تـــزوده االبـــار وآنــــيـــتـــهـم من ا
والــعــيــون  يــضــطــروا الجــتــيــاز الــسـوق
بـصعوبة بـسبب زحمته بـالناس  واالحمال
اخملـتـلفـة من االخشـاب  واغصـان البـلوط (
طــربي ) والــفــحم وغــيــرهــا . ايــضـا كــانت
نـوه عنها ال الـدكاك تـلك في كل الفـترات ا
يـسري فيـها التيـار الكهربـائي لعدم وصوله
الى الـبـلـدة  وتخـلـو جمـيـعـا من الشـبـابيك
ـكان  فـكـان الـداخل الـتي تـيـهم فـي انـارة ا
وخـصوصا  تلك العميـقة مظلما الى حد ما
 وتــرى فـي نــهــايــته عــامل االحــذيــة مــثال
يـــجــلس يـــعــمـل في تــلـك االجــواء الـــغــيــر
الـصحـيـة ابدا  امـا البـقالـيات فـكان يـفصل
الـدكـان الى قـسـمـ يـكـون اخلـلـفـي مـخـزنا
لـلبضاعـة . في الشتاء يـستطيع بعض رواد
وقد الفحمي الـدكان االستنارة قليال بـفعل ا
الـذي يـجـعل نـاره مـضـطـرمـة طـوال الـنـهـار
لـلـحـاجة الى الـتـدفـأة في الـبرد  هـكـذا كان
احلــال  وهـــكــذا كــانت مــعــانــاة اصــحــاب
الـسوق. ذا قسمـنا القرن الى اربـعة فترات 
فـاني عاصـرت الفتـرة الثالـثة تقـريبا  فـيها
عـشت بـ ظـهـراني قـومي الـذين بـدونهم ال
تـطـيب لي الـدنـيا وال تـسـتهـويـني احلـياة 
حتــدثت الـى من عــاصــر الـســوق في الــربع
االول والثاني  وتوصلت الى تقسيم فترات
اصـــحــاب الــســوق الى ثـالثــة مــراحل : في
الـــعـــشــريـــنـــات  في االربـــعـــيــنـــات  وفي

عـلـومات الـسـتـينـات  وبـالطـبع لن تـكـون ا
دقـيـقـة جـدا ومـسـلم بـهـا  نـظـرا لـلـتـغـيرات
ـــتـــواصـــلـــة عـــلى مـــلـــكـــيـــة الـــدكـــاكـــ ا
ـقاهي وغـيرها والـقيـسيـريات واخلـانات وا
بـ فـترة واخـرى . انا واثق بـان العـديد من
االخـوة باستـطاعتـهم اضافة او تـصحيح ما
هـو االنسب من االسمـاء والتسلـسل والفترة
الـزمنية  لقد حـاولنا وكتبنا قـدر معلوماتنا
 ومـن يـأت بـاألفـضل واألشــمل مـرحـبـا به 
فـالـسـوق مـفـتـوح عـلى مـصـراعـيه يـسـتقـبل
االقالم الـتي تتحـدث بلسـانه  كما الـبضاعة
ـزدانـة  الـتـي تـعـرض من رفـوف دكـاكـيـنه ا
والـغاية توحـد اجلميع خلدمـة واحياء تراث
الـبــلـدة  وتـفـعـيل سـوقــهـا الـعـامـر الـيـوم 
والـذي هـو عـصب حيـاتـهـا  وهو كـالـشـعاع
الــذي يـبــعث بــومـيــضه لــلـمــنــطـقــة  فـالى

اصحاب الدكاك في الفترات التالية:
العشرينات: 
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ال اسـتطيع تـسلسل الـدكاك في تـلك الفترة
هن التالية:  ولكني ساقسمها حسب ا

اخلفـّافون ( او صانعو االحذية ) :
بـتي كجو- يـاقو شامايـا- ياقو بـبة ( كجو )
 –كوركيس سكماني- مينا سكماني- الياس
سـيح دمان- كـوريال مـلوكا – بـوداغ- عبـدا
موما بوداغ - ياقو شدا  –صادق شدا- رمو

بنا- سوالقا ( والد أيشا ) .
البزازون ( او بائعوا األقمشة ) : 

جـبرائيل وحنا رزوقي- يوسف بوال- صادق
وولده شيشا كوال  –اسحق ساكو.

اخلياطون: 
جـرجـيـس حـنـيـنـا- يـونس يـاقـو قـيـا- حـنـا
رامـانا ( كجو )  –يـوسف كوريـال يوحانا –
يــوسـف كـردي ( ديــشــا ) - يــونـس كـردي -

هرمز كادو ابلحد صادق عوديش.
النجارون: 

حنا القس يونان- الياس القس يونان- عبو
الـقس يونان - شابا نكارا- متي نكارا- حنا

نكارا  –بولص نكارا وولديه حنا وبيبو.
احلالقون: 

حـبيب شمعون طعان  –بـتي حمـّه ( صفار )
 ميا اسمرو.
القصابون: 

بـطـرس مـجـا ( ابـونـا )  –مـتي زرا - ايـسف
شابا زيرينه- ايسف ابلحد زرا.

البقالون: 
يــاقـو حــنـو- مــيـخــا كـوال- اسـحـق سـاكـو-
صــادق جـنـو –حــنـا بـدي - الــعم صـلـيـوو-

قسطنط ( من كرمليس ) . 
احلدادون: 

بوال خركا - بيت وزي. 
اصحاب اخلانات: 

عــقـراوي واوالده مــتي و مـيــخـا ( تـصــلـيح
االسلحة )  –يـوسف ( أيسف ) هومو ( عمل
لـقب عجمي االحـذية )  –اسـرائيل خـوشو ا
( بـقـالـيـة )  –حـسـقـيـال شـدا واخـيه صادق
شـدا ( عـمـل االحـذية )  –سـلـيـمـان جـهـورو
بـقاال ( بقالية ) - سـاكي بوال اسمرو ( بقالة
)  –عــبـو اسـمـرو ( بـقـالـة )  –يــاقـو جـوالغ
واخــيه اسـحق جـوالغ ( اقــمـشـة ) - يـونس
جـيقا  –اسـحق ساكو وولـده ميخـا ( اقمشة
) صـادق جــنـو وولـده ابـراهـيم ( بـقـالـة ) –
اسـطيفو تشكا - ساوا كردي ديشا ( بقالة )
ــعــلم ابــلــحــد كــوزا ( بــقــالـة ) – - دكــان ا
حسقيال اسطيفانا ( بقالة )  –الباب الثاني
لــلــخــان  –درج الـى مــقــهى بــهــنــام ( بــوال
شـرانش)  –اخلـان الـذي كـان يـديـره كـانـون
مـركـاية  –عـيـسى صنـا ( جنارة )  –بـولص

نـكارا ( جنارة )  –حـنا وعبو والياس القس
يـونـان ( جنارة )  –مـتـيـكـا وزي ( حداد ) –
بـوال خركـا ( حداد )  –دكـاك عـيسـى ججو

دودة ( وبينهم خان ) 
الستينات: 
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وكما عاصرته ابتداءاً من الشرق:
دكــان شــمــو تــاتــا وزوجــته ارمــوتـا  –ثم
الـبناية الـتي امتلكـها داود غزالة  –الدكان
االول كــان مــخــزن لــلــحــبــوب مــؤجــر الى
الـيـاس بـحـي سـاوا ( خـركا )  –كـامـل مـيا
اسـمـرو ( بـقـالـيـة )  –مـوفـق ومـيـسر داود
جـورا غزالة ( بـقاليـة وصنع االيس كر )
ــبــنى  –دكــان يــوسـف ابــلــحـد (  –بــاب ا
قـــصــاب )  –نـــونــو شــنــكــاري  –شـــعــيــا
شــنــكـاري كــوال ( قــصـاب )  –جــبـو زرا –
دكــان حــبــيب كــوال ( بــقــالـة )  –ســادونــة
مختار ( بوال- بقالة )  –يلدا الياس بوداغ
ـوعـبـو اسـمـرو ( بـقـالـة ) – ( بـقـالـة )  –
صادق شبو ( اقمشة )  –القيسيرية العليا
 –صــادق رئـيس ( جنـارة )  –جــبـو قـلـو (
فـواكـه وخـضراوات )  –بـطـرس جـبـرائـيل
اســطـيـفــانـا ( خــيـاطـة )- يــوسب غـزالـة (
ـرطـبـات ) الـقـيـسـيـريـة الـسفـلى  –شـابـا ا

جـجو سـيبا دودا  –خـان سعـيد بك ( والذي
تـنازل عنه ورثـته الى وقف كنيـسة القوش )

 –ايسف سيبا دودا- خان الدير.
قاهي:  اصحاب ا

مـتيكا عوصجي  –يـوسف حنا اسطيفانا –
ساكي بوال اسمرو.

اصحاب اللحام: 
االخوان حنا وشعيا شوشاني. 

الصاغة: 
توما قينايه. 
الصفارون: 

يونس صفار- داود صفار. 
األربعينات:

سـتكـون البـداية من اجلهـة الشـرقية واخلط
اجلـنوبي  حتى الغـربية والعودة في اخلط

الشمالي الى حيث ابتدأنا: 

عــيـسى اسـمـرو ( قـصــاب )- خـالـة تـريـزا (
بـقـالـية ) - مـومـا بوداغ ( عـمل االحـذية ) –
عـبو وموسى شمـُن هيـلو كجو ( قصاب ) –
بــاب الــبــنــايــة - دكــان فــارغ بــدون بـاب –
يـوسف ابلحـد زرا ( قصاب ) - الـياس كجو
( قـصاب ) - بطرس مجا ابونا ( قصاب ) –
بـاب بـيت يـوسف سـيـبـا دودا - هـرمـز كوال
ـلقب شـنكـاري ( قصـاب ) - عيـسى يونس ا
كــوزا ( قـصـاب )- اوراهـا جـَـلـْـوا  –اسـحق
كـكو ( بقـالية )  –سـادونا اخملتار ( بوال ) –
عـبو غزالة ( اقمشة )  –شـيشا صادق كوال (
اقـمشـة )- الدخـول الى القـيسـيريـة العـليا :
مـيا اسمرو ( حالق )  –زورا بـدي ( بقالية )
ـلح )  –يــاقـو  –دكــان الـيــاس بـوال ( بــيع ا
بـودو ( بـقـالـيـة )  –الـقـيـسـيـريـة الـسـفـلى :
وزات وحلام شـعيا شوشاني ( تـصليح بر
مــخــتــلف )  –زوالقــا ( والــد ايــشــا  –عــمل
االحـذية )- مينا واخـيه كوركيس سكماني (
عـمل االحذية )  –مـيخـا سكمـاني ( بقـالية )
 –بـيت تـومـا قـرمـز ( حـنـيـنـا ) . نـنتـقل الى
ـقابلـة خان الديـر ( حاليـا مدرسة ) اجلـهة ا
 –دكـان ونس الـصفـار واوالده ( العـمل على
الــنـحـاس - الــصـفـر )  –بــاب اخلـان- بـيت
ســـلـّــو وجــلـّـــوا- اخلــالــة جــوري  –هــاول

قـلـو( كمـالـيات )  –جـرجـيس اسـطيـفـانا (
بـقـالـة ) - رحيـم كردي ( بـقـالة )  –اوراهـا
يـاقـونـا ( صـاحب مـقـهى ) - مـوسـى كرا (
اســكـافي )  –نــابـلــيـون ( حلـام )  –جــجـو
يــاقـــو رحــيــثــا ابــونــا ( بــقــالــة )  –خــان
حـسـقـيـال زلـفـا وولـده عـبو  –نـونـو بـحي
بــوداغ ( مــلح وبـقــالــة ) - نـونــو جـوالغ (
ــو كـيــزو( خـيــاطـة )  –حــنـا بــقـالــة ) - 
رزوقي ( بـقـالـة ) - مـيـخـا بـنـا ( بـقـالة ) -
سـلـيـمـان جـهـورو ( اقـمـشـة ) - مـيـا ساوا
كـكنا ( فاكـهة وخضراوات ) –بـتي دكالي (
صـاحب مقهى )  –حـكمت وحـبيـب ابونا (
كان قبلهم صادق برنو مـرطبات ) وشغل ا
البس)  –غـا جـبو تـنـا ( بقـالة ) ( بـيع ا
 –مـــقـــهـى اوالد بـــولص حـــربي- اوراهـــا
الـقـس يـونـان ( قـصـاب )- يـاقـو اسـرائـيل
تـومـكا ( خـياط )  –صـادق شـدا ( احـذية )
 –بـطرس حـنـــــو ( خيـاطة) داود قــــــــودا
وكـــــــــه كـــــردي ( خـياطة )  –يـوسف و
( خــيــاطـة )  –يــاقـو رحــيـمــا ( بـقــالـة ) –
اســحق ربــان ( بـقــالـة )  –الــبــاب الــثـاني
لـلمقهى –عـبو قـصاب مع شريـكه حنـــــــــا
( قـصـاب) - رزاق مـيا اسـمـرو ( حالقة ) -
مـنصور شكـوانا ( بقالة )  –الـياس ملـوكا
( عــمل وتــصـلــيح االحــذيـة )  –كــوركـيس
ســكــمـاني ( عــمل وتــصـلــيح االحــذيـة ) –
مـوسى عمران ابونا ( تـصليح االحذية ) –
كــنــا الســو مـرادو ( بــقــالـة )  –عــوديــشـو
ومـيـخـا بدي ( بـقـالة )  –صـادق زيـدكـنايه
هـومو ( خـضراوات وفاكـهة ) - حنـا بيبي
( قـــصـــاب ) يــونـس كــوزا واوالده جـــجــو
عـــيــسـى وبــطـــرس ( اصــغـــر قـــصــاب في
الــسـتـيـنـات )  –بــاب بـيت مـومـا بـوداغ -
بـيت موسى هيـلو كجو –هـــرمز مـــــــــــرو
( تـصليح االحذيــة )  –يـوسف ابــلحــــــــد
( قــصــاب ) . بــيـت ال بـوداغ  –ويــنــتــهي
الــــســـوق. وفـي الـــســــنــــ الالحــــقـــة في
الــســبــعــيــنــات افــتـتـح ســوق اخـر ســمي
بـالعصري مـقابل بيت سلـيمان كتي خان (
ســـاكـــو) . وســوق اخـــر مـــقــابل مـــحـــطــة
احملـروقات السابقة ( بـيت الياس جيقا ) .
ال تـنتـهي احلـكايـات اجلمـيلـة في االنتـهاء
مـن ادراج اصـحــاب اســمــاء الــدكـاكــ بل
يـبـتـدا مـنـهم اي سـرد جـمـيـل وايـة حـكـايا
تــســتـمــتع الــســامع  فــيـصــغي ويــتـذوق
جـمالـها وتاثـيرها فـتأسر الـقلوب وتـشحذ
الــــهــــمم . ومن تــــلـك احلـــكــــايــــا ان احـــد
الـقـصابـ في الثالثـيـنات اعـتاد ان يـقطع
الــسِــنـــة رؤوس االغــنــام الــتي يــبــيــعــهــا
لـلـقـرويـ في الـقـرى احملـيـطـة  وفـي احد
ايــام الـــصــيف رجــعت احــدى الــقــرويــات
لـتعاتبه بشدة علـى فقدان اللسان الذي هو
األلـذ في مـجـمـوعـة الراس  فـقـال لـهـا " يا
امـــراة ان احلــيــوانـــ الــلــذيـن اشــتــريت
راسـيـهـما كـان خـرسانـا  فـقـد خلـقـا بدون
لـسـان فكـيف اتي بـلـسان لـهم وانـا الفـقـير
امـامك " فـصدقـته وعـادت الى قريـتـها بـعد
ـسـافـة الـطويـلـة مـرت في ذلك ان ذرعت ا

النهار. 
وضوع: من مصادر ا

رحومة حبي يوسف مدالو - ا
- كليانا موما بوداغ

سـيبو ( فـرن صمون )  –مـيخا سـكماني –
بــحـو بـوداغ ومن بـعـده حــمـيـد حـنـاني –
اسـرائيل عجمي وولـده منصور ( خوشو-
بــقـالـة )  –رزقــو اسـحق كـكــو ( بـقـالـة ) -
حـسقيـال شدا ( بيع وتصـليح االحذية ) –
ـــعـــلم عـــبـــد جـــبـــراائـــيل رزوقي ( بـــيع ا
ـقهى الـذي تنـاوب على االقـمـشة)  –بـاب ا
ادارتـه : بــولص شـــبـــو واوالده - يــوسف
واخـيه يونـس كوريـال كويـسا ( يـوحانا –
خــيــاطــة )  –يـــونس يــاقــو دمــان ( وكــيل
احذية باتــا )  –بـطرس بسقا ( خياطة ) -
حـسقيال بابـانا ( بقالة )  –اسـكندر ربـــان
( اســـكــافـي وبــقـــالــة ) - عـــيـــسى جــوالغ
(اقــمــشــة) - عــيـسـى يـلــدكــو ( بــقــالـة ) -
ابــراهـيم جـنـو( بـقـالــة ) - مـيـخـا سـاكـو (
اقـمـشـة )- - دنو الـقس يـونان ( بـقـالة ) -

سـاوا كردي وولده ايليا ( بقالة )  –صباح
هــرمـز كـاجـو ( بـوداغ - بــقـالـة ) - سـامي
قس يونان ( قصاب )  –اسـحق زيا ( بقالة
)  –اســحق اسـطـيـفـانــا ( اقـمـشـة وجـلـود
ــدرســة – وجتـــارة مــخــتــلــفــة )  –بـــاب ا
يـــوسف بـــوداغ ( تــصـــلــيح االحـــذيــة ) –
عـيسى قطا ( صنا- جنارة )  –يـاقو قبي (
صــنـا - قــصـاب ) - يــوسف حــنـا جنـار -
بـيبـو نكارا - حـنا كـدا وشعيـا شوشاني (
حلـام )  –بـاب اخلان  –سـمو مـيخـا كوال (
جنـــارة )  –عـــيـــسـى جـــجـــو دودة - بــاب
الـبيت- يـلدا بوداغ  –الـياس كوال ( جنارة
) حـــنـــا نــكـــارا واوالده ( جنــارة )  –بـــاب
اخلـان وضامـنه رحيم كـجوجـا وفي داخله
 –حـــدادة بــيــلـــو وخــدر جــلــو  –عـــيــسى
جــجـاوي ( مــصــلح نـعل الــدواب ) . دكـان
حــنـــا الــقس يــونــان ( جنــارة ) - الــيــاس
الــقس يــونــان ( جنـارة ) –عــيــسى حــمـال
الــقــدو ( بــوال- بــقــالــة ) - ســلــو بــرنــو (
بـــرادعـي ) - حـــبـــيب طـــعـــان ( حالق ) –
الـيـاس بـوداغ واوالده ( مـخـزن مـواد مـثل
ــــلح ) . الى اخلط الــــبـــصل والــــتـــمـــر وا
الـشـمـالي لـلـسـوق من جـهـة الـغـرب : خان
مـوسى اسماعيلو- شـابو ( احذية ) حميد
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UO ∫   لقطات من مسرحية (سوء تفاهم) وناصر احللبي يتحدث عن جتربته UF
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 ÃÒd ² « WŠËdÞ√ sL{ u UJ  r¼UHð ¡uÝ ÂbIð r$

t²H K Ë ÂuB «

»«cŽ ÍœuLŠ

 »U¼u « b³Ž bOLŠ

الـشاعـر والنـاقد الـعراقي تلـقى تعـازي االوساط الـثقـافية
ـاضي إثـر نوبـة قـلـبـيـة سـائـل بـوفـاة شـقـيـقه الـثالثـاء ا

الرحمة لروحه الطاهرة.

طـربة اللبنانية حتيي في الثالث ا
طـرب محمد قبل مع ا من ايـار ا
عسـاف حـفال عـلى قـاعـة مـسرح
اخلـلـيج لـلـمـؤتـمـرات بـاسـطـنـبول
ضــمن احــتــفــاالت عــيــد الــفــطــر

بارك. ا

”U³Ž wKŽ

`OA « uÐ√ .dJ « b³Ž

فرق مع الشـاعر االردني ضيفه  بيت الشـعر في مدينة ا
الـشـاعــرأكـرم الـزعـبي بـأمـسـيـة ادارهـا  الـشـاعـر خـالـد

الشرمان وسط حشد كبير من محبي الشعر .
wLýUN « œU¹“

WBO(« —UB½

الـرئيس الـفخـري لرابـطة الـفـنانـ التـشكـيلـي االردنـي
رعى حـفل إفـطـار رمـضـاني اقــامـته الـرابـطـة في مـقـرهـا
بجـبل الـلـويـبـدة وتخـلل احلـفل افـتـتـاح معـرض تـشـكـيلي

بعنوان  (مصغرات) .

تشـيـر جـمـيع الـدالئل إلى أن شـريكك الـيـوم سـيـكون
سعيدًا جدًا لسماع أخبارك.

qL(«

.  تـشـهـد حـيـاتـك الـعـاطـفـيـة تـغــيـيـرات جـذريـة قـريـبـاً
استمع الى صوت عقلك فقط.

Ê«eO*«

ـهم أن تـنـتبه إلى صـحـتك واحـصل عـلى قسط من ا
جيد من الراحة.

—u¦ «

قـد حتصل اليـوم على مكـافأة ماليـة تستـحقها نـتيجة
جهودك .رقم احلظ .2

»dIF «

ـتــعـلــقـة ســتـصــلك الــيـوم بــعض األخــبـار اجلــيــدة ا
الية.رقم احلظ.9 باألمور ا

¡«“u'«

يـؤثـر وضـعـك االسـري في عالقـتك مـع الـشـريك وقـد
يدفعه إلى التخلي عنك.

”uI «

حـاول ان تضع خـطة عـمل فـعالـة لكـي تنـجز االعـمال
تراكمة عليك . ا

ÊUÞd «

ال تعـطي اسرارك و افكارك لـلعمل النـاس ال تثق بهم
او ليسوا محل ثقة .

Íb'«

دع احلـبـيب يـشـتـرك مـعك فـي الـرأي وال تعـزلـه كـلـياً
كي ال يشعر بالغربة. 

bÝô«

قابـل ال ضير من أن حتقق آمـاالً كثـيرة لديـك و في ا
تتنازل عن بعض حقوقك.

Ë«b «

حتب عـملك و تـتفـاني به و ستـجني الـثمـار قريـبا فال
تياس.يوم السعد االربعاء.

¡«—cF «

تــخــلّص من الــقــلق الــداخــلي الــذي يــســيــطــر عـلــيك
لتستقر أوضاعك ويتفهمك احلبيب.

 u(«

Âu−M «Ë X½√u ËœuÝ

حتـــتـــوي هـــذه الــشـــبـــكـــة عـــلى 9
مــربـعــات كــبــيــرة كل مــربع مــنــهـا
هدف مقسم الى 9 خانات صغيرة
هذه الـلـعـبـة ملء اخلـانـات بـاالرقام
الالزمـــة من 1 الى 9 شـــرط عـــدم
تـكـرار الـرقم اكـثـر من مـرة واحـدة
في كل مـــربع كـــبــيـــر وفي كل خط

افقي وعمودي.

رئـيس جـمـعيـة رسـامي الـكـاركـاتـيـر في الـعـراق اعلن ان
ــعــنــون اجلـــمــعــيــة اقــامت امس اجلــمـــعــة مــعــرضــهــا ا
(اخملدرات آفة تقتل اجلمميع ) على قاعة ملتقى بن رضا

علوان ببغداد.

fłdł fOLš w½U¼

ي الـعراقي تلـقى تهانـي االوساط اجلامـعية لـنيله االكاد
مرتبة االستاذية  متمن له دوام التوفيق.

ـال مـديـنـته هـو وزوجـته بـعـد ان جـمع ا
الــوفــيــر واراد ان يــحــدث مــفــاجــاة المه
واخــتـه فــقـــرر عــدم الــكـــشف عن نـــفــسه
قـامت االم واسـتـاجـر غـرفــة في الـفـنـدق 
وبـعدها يكتـشفان هويته وابنتها بـقتلة 
لكن بعد فوات االوان فتقرر االم االنتحار
ـســرحـيـة وا وتـفــعل االخت الـشـيء ذاته
تــركـــز عــلى ثـالث شــخــصـــيــات هي االم
واالخت واالبـن)مــــوضــــحــــة ان(احــــداث
سـرحـيـة تـبدا ظـهـرا وتـنتـهي صـبـاحا ا
ومـاســاة االخت كـانت ـكــان الـفــنــدق  وا
اليمة والسبب هو حالتها النفسية جراء
عيشها في مـكان مغلق على امل اخلروج
لكن عبر منه للبحث عن الشـمس والبحر
ارسة القتل سن عمـرها في الفنـدق و
مـات كل شء جـمــيل فـيــهـا وحتـولت الى
كـــائـن مـــريـض يـــبـــحـث عن الــــســـعـــادة
ـسـافـرين من اجل ـفـقـودة بـفـعـل قـتل ا ا
سرقة نـقودهم لتـحقيق السـعادة التي لم
وانـتهـت بانـتحـارها وخالصـها تتـحقق 
وت في النـهايـة  ـغـلق من هذا الـعالم ا
اجلمـيع ويبـقى اخلادم الـذي كان يـجسد
فــــــفي واالخــــــرس واالصم دور االعــــــمى

النـهـاية يـوضح الـفكـرة ويـقول لـهـما ان
الــذي قــتــلــتــوه هــو ابــنــكم الــعــائــد من

السفر).
Íe — qLŽ 

و حتـدث الــتــدريـسـي وسـام حــمــيـد عن
ـسرحـيـة قـائال(مـسرحـيـة سـوء تـفاهم ا
هـو عـمل رمـزي يــسـعى من خالله كـامـو
الى ان شــقــاء الــبــشــر يــتــولــد من عــدم
اتخاذهم لـغة بسـيطة ولـو ان بطل سوء
تـفــاهم قـال من الــبـدايــة انـا ابــنك لـكـان
اسـاة كون ا حـصـلت ا و ـكن  احلوار
فـفي ـاسـاة تـكـمن في صــمـيم الـفـكـرة ا
ـاســاة دائـمـا هي ســوء تـفـاهم الـواقع ا
ــعــنى احلــقـيــقي لــلــكــلــمــة)واضـاف بــا
ـسـرحـيـة في رمــزيـتـهـا ام حتـلم حـلم (ا
امـراة عـجــوز الى الـسالم لــكن الـصـراع
وابنة النفسي والشر مـازال في داخلها
وابن غــائب حتــلم بـــالــثــراء واحلــريـــة 
ثم عـاد لـيـمـوت بـسوء سـنـوات طـويـلـة 
فـهم واخلـادم الـعـجـوز ومـكـان االحـداث
يـقتالن هـو الفـنـدق في مـكـان مـهـجـور 
ـــــال الـى ان يـــــصــــــبح زواره من اجـل ا
ومــسـرحــيــة سـوء الــضـحــيــة هــو االبن

راعـي كنـيسـة ماركـوركيس الـكلـدانيـة في بغـداد اعلن ان
الـكنـيـسـة  ضـمن مـهـرجـانـهـا الـسـنوي الـذي تـزامن مع
ـاضي امـسـية شـهـر رمـضـان الـكـر اقـامت اخلـمـيس ا
تـرانـيم وابـتـهـاالت مسـيـحـية  –اسالمـيـة حتت شـعـار(ما

اطيب وما احلى ان يجتمع االخوة معاً).

ـــؤتـــمــر نـــقـــيب كـــبـــار الـــسن في الـــعـــراق اعـــــــلن ان ا
الـتــأسـيــــــــــسي لــلـنــــــقــابـة يــنـعــــــــقـد في الـ 27 من
نـيـســان اجلـاري بـرعـايــة االحتـاد الـعـام لـنــقـابـات عـمـال
العراق حتت شـعار(كبار السن رعايتهم مسؤوليبة الدولة

واجملتمع).

w  WO½ULÔŽ …dŽUý
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{ لوس  —اجنلوس  —وكاالت - احتفل
ـي دواين جــونـــســون (ذا ــمـــثل الـــعــا ا
روك) بعيـد ميالد ابـنته تيـانا الـتي بلغت
ي اربع ســنـــوات.ونــشـــر الــنـــجم الـــعــا
صــــوراً من االحــــتـــفــــال عــــلى وســــائل
الــتـواصـل االجــتـمــاعـي حـيـث بــدا وهـو
يـعـامل ابــنـته بـحــنـان واهـتــمـام مـا اثـار

. تابع اعجاب ا
وشـارك ذا روك تفـاصـيـل االحتـفـال مع
ــنـــزل الــذي تــزين ابــنــتـه من حــديـــقــة ا

بهجة. بالبالونات وزينة االطفال ا
و جــونـــســون اب لـــثالث بـــنــات ابـــنــته
سـيـمــون الـيـكــسـانـدرا من زواجه االول
وعــمــرهــا عــشـرون عــامــاً وابــنــتــان من
ـــغـــنـــيـــة لـــورين هـــشـــيــان زواجه من ا
الــكـــــــــــبــرى جــاســمــ مــولــودة عــام
ـــولــودة في 2015 والـــثـــانــيــة تـــيـــانــا ا

نيسان 2018. 
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t²MÐ≈ œöO
هـذا ماحتـدث بـه لـ(الـزمان) يـقـام قـريـبـا
ـــــعـــــهـــــد رئـــــيـس فـــــرع االخـــــراج في ا
ي يــوسـف هــاشم مــضــيــفــاً ان االكــاد
ـسـرحـية (هـناك الـعـديـد من الـعـروض ا
هـرجـان..منـهـا مسـرحـية شـاركـة في ا ا
سـوء تــفـاهم لــلـكــاتب الـفــرنـسي الــبـيـر

كامو اخراج االء جنم).
ــسـرحــيــة حتــدثت اخملــرجـة االء وعن ا
قائـلـة ان (مـسـرحيـة سـوء تـفـاهم حتكي
قــصــة امــراة
وابــــنــــتــــهــــا
لديهـما فندق
يقومان بقتل
ـــســـافـــرين ا
وســـــــــرقـــــــــة
نــــــــقــــــــودهم
ورمــيـــهم في
االم الـــنـــهــر 
لــــــــهـــــــــا ابن
تــركــهــا مــنـذ
ســــــــنــــــــوات
طــويــلــة قــرر
الــعـــودة الى

حــدائق الــعـاب احلــبــيـبــيـة تــضــمـنت
عـرض مسرحية (العـ الثالثة) تأليف
تـمثيل واخـراج محـمد الـسيد مـحسن 
ابـــراهــيم الــتـــمــيــمي مـع عــقــد نــدوة
سرحي حـوارية حول مفهوم الطقس ا
ـيـ مـحمـد عـمـر ايوب قـدمـهـا االكاد

وصاحب جياد. 

ÊU e «–  œ«bGÐ

سـرح في دائرة اقـام قسم الـسيـنمـا وا
الــثــقــافــة والــفــنــون بــوزارة الــشــبـاب
والرياضة في الـ 18مـن الشهر اجلاري
وبـالتـعاون مع مديـرية شبـاب ورياضة
مـــديــنـــة الــصـــدر ( بــروفـــة شــبـــابــيــة
فتوحة) على مسرحية في الفضاءات ا

ÊUC — WO U ≈
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الفجر  3.54
الظهر  12.06
غرب  6.42 ا
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WLŠd « qC
قــال رســول الــله صـلـى الـلـه عـلــيه وســلم(الــراحـمــون يــرحــمـهم
ارحموا من في االرض يرحمكم من في السماء). وقال الـرحمن 

(ص) (ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا).

ـــفـــضــلـــة لـــدى أهل الـــريــاض ا
والـتي يــعـد مــكـونـهــا األسـاسي
رق الطح األسمـر مصحوبة 
الـلـحم والـبـصل ثم يـذوب فـيـها
قـــلــــيل من الــــطـــحــــ األســـمـــر
وشــــوربــــة (احلــــمــــيم) والــــتي
تتكون من عظام الذبيحة باللحم
أو بـدون حلم وتبـهـر (بالـكـمون
والفـلفل األسود والـهيل والـقرفة
لح) والليمون األسود اجلاف وا
مــضـــافــاً لـــهــا قـــطع من الـــقــرع
األخـضـر.كمـا ان (الـهـريس) يـعد
من أشهر األكالت الـسعودية
في شـهـر رمـضـان وهـوطـبق
. يُــشـعـر خـلــيـجي تــقـلــيـدي
بــالــشــبع ويــغــذّي ألنه غــنيّ
بــاأللـــيــاف والـــبـــروتــيـــنــات
يـحــضــر من الـلــحم الــقـمح
الـــســــمن الـــفـــلـــفل األســـود
ـكن أيـضـاً ـلح. و الـقـرفـة وا
عــمـلــهــا من احلــبش مــضـاف
إلـيه مكـعبـات مـاجي يكـسبـها

طعماً لذيذاً.

w³FJ « rÝU  wKŽ ≠ ÊU O

نـبثق ـثقـف الـعـرب ا ضمن مـنـهاج نـادي ا
عـن (مـؤتمـر الـقـمـة الـثـقـافي الـعـربـي) إقـامة
ـية عن جتـربة الـشاعرة حلـقة دراسـية تـكر
الــعــمــانـيــة ســعــيــدة خــاطــر .وعن ذلـك قـال
مــــؤسس الـــنـــادي األديب مـــحـــمـــد رشـــيـــد
لـ(الـــزمــان) : (وضــعــنــا مــنــهــاجــا ســنــويــا
لالحتـفاء بتجارب ثقافيـة وانسانية مهمة في
الـوطـن الـعـربي بـضـمـنــهـا جتـربـة الـدكـتـورة
ســعـيــدة خـاطــر الـفــارسي من خالل حــلـقـة
هتم للحديث دراسية جملموعة من النقاد ا
ـا لـتـجـربـتـهـا عن جتـربـتـهـا الـشـعـريـة تـكـر
نـحهـا جـائزة الـعنـقاء ثـمـرة التي تـوجت  ا
الــذهـبــيــة الــدولــيــة في الــشــعــر). و خــاطـر
حـاصــلـة عـلى شـهـادة الـدكـتـوراه في الـنـقـد
رتـبـة الـشرف األدبي من جـامعـة الـقـاهـرة 
عـــام 2002 وصـــدر لــــهـــا (مــــدُ في بــــحـــر
األعمـاق/ أغنيات للطفـولة واخلضرة/ إليها
حتج احلــروف/ قـطــوف الـشـجــرة الـطــيـبـة)

وعدد من اإلصدارات النقدية. 

ضيـفت باحة جـامع ابي حنـيفـة النعـمان بـبغداد أمـسية
رمـضـانيـة إنـشـادية اقـامـتهـا دائـرة االحتـفـاالت الديـنـية

بديوان الوقف السني .
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ـسـلم فهـم حقـيـقة ـبارك مـدرسـة (عـلى كل األصـعدة) وإن كـان ا شـهـر الرمـضـان ا
الـصـوم وفـلسـفـته وجتـسـد ما يـطـلـبه عـزوجل أثـناء الـصـوم ومن خالل هـذا الـشـهر
ـهـد الـطـريق بـسـهـولة ـبـارك يـقـفـز نـحـو الـتـغـيـيـر واإلصالح قـفـزة نـوعـيـة وعـلـيه  ا
إلصالح اجملتـمع برمته. وقد روى البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ
:( مَنْ لَمْ يَدَعْ قَـوْلَ الزُّورِ وَالعَـمَلَ بِهِ وَاجلَهْلَ فَلَيْسَ رَسُولُ الـلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَـلَيْهِ وَسَلَّمَ
).وبـ أبو حـامـد الـغزالي رحـمه الـله: أَنَّ الـصَّوْمَ لِـلَّهِ حَـاجَـة أَنْ يََدعَ طَـعَـامَهُ وَشَـرَابَهُ

ثَالثُ دَرَجَاتٍ صَوْمُ الْعُمُومِ وصوم اخلصوص وصوم خصوص اخلصوص.
وأمــا صَـوْمُ الْــعُـمُــومِ : فَـهُــوَ كَفُّ الْـبَــطْنِ وَالْـفَــرْجِ عَنْ قــضـاء الــشـهــوة  وَأَمَّـا صَـوْمُ
الْخُـصُوصِ : فَـهُوَ كَفُّ السَّـمْعِ وَالْبَـصَرِ وَالـلسَانِ  وَالْـيَدِ وَالـرْجلِ وَسَائِـرِ الْجَوَارِحِ

عَنِ الْآثَامِ.
وأمــا صـوم خــصـوص اخلـصــوص : فـصــوم الـقــلب عن الـهــمم الـدَّنِــيَّـةِ  وَالْــأَفْـكَـارِ

الدُّنْيَوِيَّةِ  وَكَفُُّه عَمَّا سِوَى اللَّهِ عز وجل بالكلية" "إحياء علوم الدين" (234 /1).
أن الـفلسفة احلقـيقية وراء الصوم هي حـدوث التغيير داخل من هنـا يتب بوضوح
سلم بـعد شهر الفرد نـحو حالـة مرضية مـتجاوزة سابـقاتها من كل األبـعاد  وإن ا
كامل من الـصيـام والـقيـام   يجب أن يـكـون أكثـر إنسـجـاما مع الـصدق واإلخالص
وحـفظ األمـانـة  وأحتـرام األنـسـان أيـنمـا كـان وأن يـبـعد كـل البـعـد عن كل مـا يـضر
ـسـلم بـعـد الــرمـضـان شـخـصـيـة أخـرى في بــالـعـبـاد والـبالد  ويـنـبــغي أن يـكـون ا

منـاهضة الظلم واإلستبـداد ومكافحة الفـساد و ومناصرة العدل
.. ساك والعدالة ومساندة الفقراء وا

إن لم نـشـعـر بـهـذه الـتـغـيـيـرات اإليـجـابـيـة ونـظـيـراتـهـا  بـعد
الـشـهر الـفـضـيل علـيـنا أن نـراجع صـومنـا بـدقة بـالـغة وأن
ا نقـيس من جديـد ما قمـنا به في شهـر الرحـمة والغـفران 

يطلبه منا عزوجل.

Âd  Èu$

في الروضة .كـما قدم فجـر محاضرة
موسيـقية لـطلبـة التمـهيدي  وبعض
الـتــوجـيــهــات الـفــنـيــة لــلـمــعـلــمـات
شرفات عـلى الفعالـيات مع اضافة ا
فــعـالـيـة مــوسـيـقــيـة تـربط الــتـعـلـيم
التربـوي مع التعـليم الفـني وتوجيه
ـعـلـمات بـكـيـفـيـة تـدريب االطـفال  ا
وأكــد فـجــر عــلى ضــرورة االهـتــمـام
بــاجلــانب الـفــني النـه يـعــد  الــبـذرة

درسة. األساس في تكوين طلبة ا

ÊU e «  ≠ œ«bGÐ

 االسـتعـداد لـلـحـفل السـنـوي الطـفال
التمهيدي كان محور لقاء جمع مدير
الـــقـــسم الـــفــــني بـــدائـــرة الـــفـــنـــون
ـوسـيـقـيـة حـسـ فـجـر مع  مـديرة ا
وسيقية التابعة روضة دار السالم ا
ـوسـيـقـيـة ـدرســة بـغـداد لـلـفـنــون ا
والــتـــعــبـــيـــريــة نـــدى اجلــنـــابي مع
مــنـاقــشـة ســيـر الـتــدريـبــات الـفــنـيـة
اخلاصة باحلفل و آليـة قبول الطلبة

rN½UłdN* ÊËÒbF² ¹ W¹dO³F² « ÊuMH « ‰UHÞ√
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سـرحـية ضمن فـعـاليـات قـسم الفـنـون ا
في مــعـهــد الــفـنــون اجلـمــيــلـة لــلـبــنـات
الــدراسـة الــصــبــاحـيــة تــقـدم طــالــبـات
رحلة اخلامسـة مشاريع التخرج وهي ا
ــيـة وعـربـيـة عـبـارة عن مــسـرحـيـات عـا
ومـحــلـيــة واطـروحــة الـتـخــرج جـزء من
متطلبات نيل شهادة الدبلوم في الفنون
سرحـية والتي سـتقدم ضـمن مهرجان ا

تفاهم هـو اهم ماكـتبه كامـو في التعـبير
وهي دعوة الى اجلمالي عن فكرة العبث
اعــادة وقــراءة سـوء تــفــاهم ودعــوة الى

معرفة قيمة التواصل مع االخرين).
×مـسـرحـيـة (سـوء تـفاهـم )تـالـيف الـبـير
اشــراف خــالــد اخــراج االء جنم  كــامــو 
زهـراء تـمـثـيـل شـمس ابـراهـيم  االسـدي
فـرح غــفـران فــارس  ســمـر فــراس  جنم 

فاضل.
ــعــهــد نــدوة حــواريــة الى ذلك ضــيـف ا
حتت عــنــوان( الـــتــقــنــيــات والــتــجــارب
اخلاصـة للـفـنان نـاصـر احللـبي ) .. نقل
ي الـلــبـنـاني فـيه الــفـنـان اخلـزاف الــعـا
ناصـر احللـبي جتاربه الـفنـية في مـجال
اخلـــزف إلى طـــالـــبـــات واســـاتـــذة فـــرع
ـعـهـد الـفـنون وعـرض اعـمـاله اخلـزف 
اخلـزفــيـة مــنـذ أن كــان طـالــبـا في كــلـيـة
الـفــنـون اجلــمـيــلـة فـي بـغــداد.. وعـبـرت
الطـالـبـات عن ( شـكرهن الـكـبـير لـلـفـنان
ناصر و لرئيسة فرع الفخار هايدي على
اهتمامها وسعيها الدائم الثراء مستوى
طالبـاتها بـهكذا جتـارب مهمـة تدعم هذا

هم من الفنون التشكيلية). اجملال ا

(الـلَّــهُمَّ اهْــدِنِي فِــيهِ لِـصَــالِحِ الْــأَعْـمَــالِ وَاقْضِ لِي فِــيهِ الْــحَـوَائِجَ
وَالْآمَـالَ يَا مَنْ لَـا يَحْـتَاجُ إِلَى الـسُّؤَالِ يَـا عَالِـماً بِـمَا فِي صُدُورِ

(َ الْعَالَمِ

WO½UC — nz«dÞ
قـيـل إنّ صـائــمــاً دخل قــريــة في رمـضــان فــرأى كلّ من فــيــهـا
يأكـلون نهاراً. اسـتغرب األمـر وقال لهم: أما عـندكم رمضان?!
قالـوا: بـلى ولكـن شيـخـنا يـصـوم عنـا. فـذهب إلى دار الـشيخ
مستغرباً ودخل وكان الوقت نهاراً فرأى أمام الشيخ سفرة
ـآكل والـشيخ طولـهـا كـذا ذراعاً وعـلـيـهـا ما لـذَّ وطـاب من ا
يـلــوك الـطــعـام فــقــال: شـيــخي عـلــمت أنك تــصـوم عن أهل
: يـا جـاهل من يصـوم عن أهل بـلد البـلـد?! فردّ الـشـيخ قائالً

أَلَا يتسحّر مرّة كلّ نصف ساعة?

W¹œUA½« WO √ vKŽ dNý_« ÆÆ W uK  WÐ—uý

W¹œuF « …bzU*«
لـــطـــبق الـــشـــوربـــة
ـيزاً في طابـعاً 
رمـــــضـــــان وهي
أول مــا يــتــنـاوله
ـائدة الفـرد على ا
كـنـوع من جتـهـيـز
عـدة للطـعام قبل ا
تـــنـــاول الـــوجـــبـــات

الــدســمـــة وتــتــنــوع من مــائــدة
ألخــــــرى ولــــــعـل أبــــــرز أنــــــواع
الــشــوربـات الــتي جتــذب الـذوق
الــســعــودي هي شــوربــة لــســان
الــعـصـفــور واجلـريش وشـوربـة
الدقـيق والتي تتـكون من أنواع
الــــــقــــــمـح صــــــحــــــيـح احلب أو
اجملروش.وتعد شوربة (صلولة)



Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/25. Issue 7255 Saturday 23/4/2022 الزمان - السنة اخلامسة والعشرون العدد 7255 السبت 22 من رمضان 1443 هـ 23 من نيسان (ابريل) 2022م

UN  sÓ  ÆÆ WO «dF « WL−L'«

ø UNOKŽ sÓ Ë

Âö « b³Ž #U

fatihabdulsalam@hotmail.com

حـتى في عمـق قارة افـريقـيا الـتي أكـلت بعض بـلدانـها
حروب مزمنة لم يكن هناك جمجمة بشرية على قارعة
الطـريق أو في البـراري أو في بحـيرة أو نـهر لـيس لها

صاحب.
في الـعـراق تطـفو جـماجـم للـبشـر عـلى سطح نـهر في
ـــرعب واحملــزن ـــشــهـــد ا ديــالـي شــرقي الـــعـــراق وا
واحملبـط يعود الى فـترات سـابقـة لكنـنا ال نـزال نعيش
تردداتـها كعـراقي من خالل كالم بـعض السيـاسي
وافـعـالـهم الـذين تـثـقل جـراحـات الـبـلـد بـهم يـومـا بـعـد

آخر وربّما بالساعات.
دائماً كـنّا نسـمع انّ هناك مـفقودين هـنا أو هناك في
مـعـركــة في اعـقـاب مــواجـهـة مع داعش او في عــمـلـيـة
لـلــمـلــيـشـيــات أو جلـهـد حــربي أو نـزاع عــشـائـري أو

جلرائم منظمة.
لكن ما قاله النهر الـصغير في ديالي من سيرة جديدة
للموت الـعراقي الذي ال حسـاب له إال في قلوب أمهات
كن أن وزوجـات وأبـنـاء الـضحـايـا ال يـجـاريه إال مـا 
تـنـطق به صـحـاري الـعـراق وبـراريه ووديـانه لـو فـتحت
كل صدورها لـتحكي مـا جرى من مجـازر حتت حماية
شـاعة حصراً في العراق في اإلفالت من الضمانات ا
ــة االنـفـال حـتى جــرائم اخـتـطـاف الـعـقــاب مـنـذ جـر
دن احملـررة من داعش وكذلك الـشبـاب عنـد مداخـل ا

ما بينهما في شمال البالد وجنوبها منذ عقود.
ـواجع التي لم تـهـمد أصالً لـنـبكي ال نـريـد أن نقـلّب ا
ونـنتـحب فال ينـقص بالد الرافـدين نحـيب جديـد لكن
عـليـنـا أن نـتـذكّـر كلّ صـبـاح حـ نـفـيق انّ عـدم قـيام
دولــة عـــادلــة مــســتـــقــرة الــقــوانــ وقـــويــة بــوجــودهــا
وامكـاناتـها الذاتـية ولـها جيش واحـد ال غيـر يعني انّ
ــوت التــزال عـلى الــفــصـول الــتي لم تــروَ من ســيــرة ا

األبواب.
اجلـمـجــمـة الـعــراقـيــة تـضم عـقــوالً ابـتــكـرت الـكــتـابـة
واخـترعـت العـجـلـة مـنـذ أقـدم الـعـصـور ثمّ كـانت بـعد
ذلك اجلــمـجـمـة الــسـبّـاقـة الى الــتـفـكـيـر بــبـنـاء الـدولـة
الــعـراقــيـة احلــديـثــة عـبــر عـقــود وعـقــود واذا لم نـقم
بـدعة بإعـادة الـقيـمـة االعتـبـارية لـلجـمـجمـة الـعراقـيـة ا
والـثــريـة والـغــيـورة فـإنّ مـشــهـد أن نـراهـا تــطـفـو فـوق
األنـهـار و تــتـقـاذفــهـا الـريح والــضـواري في الـبـراري

. سوف يتكرر دائماً
هـذا بـعض من مــعـنى أنّ اجلـمـجـمـة الــعـراقـيـة مـرعـبـة
َن لم لدول وأقـوام وستـبقى مسـتهـدفة مـنهم كلّ ح 

عنى حتى اآلن. يدرك ا
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