
نـور الــقـمـر (35 سـنه  –مـطــلـقـة –
خـريـجـة اعـداديـة ): في غـالب االمـر
أجـلس لــوحـدي وال أهـتـم بـجـلـوس
أحـــد الـى جـــانـــبي  قـــد اعـــرف في
حــــاالت نـــــادرة بــــعض الــــزبــــائن 

النحطاط احلياة  انقطعت .
 شروق الشمس (41 عاما  –مطلقة
 – خريجة اعدادية): اشعر بضياع
شيء مـــني النـي أعــتـــدت عـــلى ذلك

منذ زمن .
رزان ( 25 ســـــــنــــــة  –عـــــــزبــــــاء –
بــكــالــوريــوس اتــصــاالت ): اشــعــر

لل والضجر والفراغ ! با
س. ع. ص (35 ســنـة  –مــطــلــقـة –
متوسطـة ): ليس االمر بـذات أهمية
إن انـقــطـعت اوال  فــاكـثــر االحـيـان
الـتـقي بـهم هـنـا الجل الـعـمل فـقط 
ومـنـاقـشــة امـور وتـفـاصـيل عـمـلـيـة

الشخصية .
 نــور رحـمـن  (التـفــاصـيـل عـنــهـا ):
شــعــور الـطــفل الــذي فــطـمــته أمه 
يغلبه احلن ويشتد الشوق به إلى

ارض منبته .
 بــتـول ( التــفـاصـيـل عـنــهـا ):عـادي
جـدا  هنـاك وسـائل عديـدة تـغنـيـنا

قاهي . عن ا
س هاء باء ( 39 سننة  –عزباء –
طالـبة جـامعـية ):تـواجدي قـليل في
قهى االحـينمـا اتفق مع االصدقاء ا
للقاء بهم ولـذلك الاجالس اشخاصا

 ÍbOÐe « w UÝ

www.azzaman.com

 UŽöD²Ý«5
—UE²½ù« q−š lOÐd «Ë tłË√ vKŽ ‰«e¹U  ¡U²ý

WF³ « ‰ö² « WM¹b  w  W U ù« s  ÎU UŽ ±≤   UO u¹ 

wz«d U « bO−  

عمان 

wLO b « .d  q U

بغداد

 „u d  »«uÐ√ vKŽ WM²H « 

 WOÝUOÝ q √ W³Oš

شــــعب × مــــنـه نــــصف عـن نــــصــــفه
مستور

ليس يأتيَ شعب جالئلَ مالم × تتقدم
إنأثه والذكور

إن في رونق الـنـهـار لـنـاساً × لـم يزلْ
عن عيونها الديجور

كل شيء إلى التـجدد مـاض × فلـماذا

يقر هذا القد ?
اسفري فالسفورللناس صبح × زاهر

واحلجاب ليل بهيم
 في بـغــداد ومـثـلـهـا بـعــمـان يـخـتـلط
الزلم بالنسوان (مـحجبات وسافرات
) فـي مـــقــــاه كــــانت مـن قـــبـل طـــاردة
للجنس النـاعم ...... في استبيان عن
ـشــتــرك )مــثـال ذلك هــذا ( الــعـيـش ا
مـايتـحـقق في الـكـرادة   خـارج إطار
ـستـطـلـعة ـنزل يـكـشف عن هـويـة ا ا
آراؤهـن .. هن بـــــ  عــــزبـــــاء  عــــلى
مشارف االربـع  ارمله  مـنفصله .
او بال جـــمــيع هــذه الــتــوصــيــفــات .
ـتــزوجـات يـأتـ بـنــسب شـحـيـحـة ا
ن يـقيـمون خارج برفـقة ازواجهن (
الـــوطن ) تـــأتـي الـــزيــارة كـــنـــوع من
ـنبت االول ... الـنـاستـولـوجـيـا الى ا
كلـفت مـتطـوعا ومـتـطوعه السـتطالع
ارائهـن فلـقي الـولد  صـدودا  ولـقيت

البنت اجابات متحفظه.
{ س سـؤال :مـاهـو نوع الـشـعـور الذي
يــنـتــابك في حــال انــقـطــعت عن مــجـالــسـة

قهى ? زبائن ا

الاعرفهم .
{ عم تـــتــحـــدث الـــنـــســــــاء فـي مــقـــاهي

الرجال ?
 نـور : نـتحـدث بـامـور خـاصـة جدا 

نحن نبحث عن الطمأنينة !
بـــتـــول : نــتـــحــدث عـن الــعـــمل  عن
ـغـامـرات الـعـاطـفـيـة حـيـاتـنــا  عن ا
ــــتــــزوجــــات عـن اوالدهن .بــــعض .ا
الـنـساء يـحـبـ الـنفـاق وانـا الاحـبذ

هذه اخلصلة .
رزان : نــــــــــــــــــــحــن
نزل  نتحدث عن ا
االطـــفـــال طـــريـــقـــة
ــردود الــعـــيش   ا
ــــادي  نــــتــــبـــادل ا
الــــنــــكــــات .النــــحب

النفاق .
ســــ عــــ صــــاد  :
الــصـحــة  اجلــمـال 
الرشـاقـة ..ثم الـصـبر

على مشاق احلياة .
{  يـتحـدث الـرجال –
ـقاهي الـتي تـدخلـها في ا
الـنساء  – وفق مـايتـناهى

الى اسماعكن ?
نــور : لم اســمع مــنــهم
غير هذه العبارات ح
تمـر احداهن مـن أمامـهم (استـريحي
ــعــرفــتك) سـت خــلــيــنــا نــتـــشــرف 
والــنـظــرات الـتي فــيـهــا غـيــر ظـنـون

وتطفل على خصوصيات .
رزان : يتـحـدثون في اكـور فـارغة من
ـعنى  مـجـرد كالم في امـور تـشبع ا

رغباتهم والطعن بنا.
س.ع.ص  : لم انـتـبه لـكالم الـرجال 
لــكـنــني اعـتــقــد ان احلب في مـرتــبـة
مــتــقـدمــة بــ اولـويــات احلــيـاة في
العراق.البد ان يكون احلب دائما في

االولوية النه اساس احلياة .
بــتـول : يــنــتـابــني احلــذر من دخـول
مـــقــاه تـــخص الـــرجــال انـــا اشــعــر
بــــاالمـــان مـع صــــاحــــبــــاتي  انــــهم

يتحدثون عن الريال والبرشا .
ــقـاهي :  الادخل  وقــال نـســوة في ا
قاهي اال برفـقة رجل يخصني هذه ا
بـــــقــــربى  انــــا اتـــــوخى احلــــذر من
ريـبة . انـا افضل صـحبة النـظرات ا
الـرجـال عـلى الـنـسـاء النـهن يـشـعرن
بـــالـــغـــيــرة  اذا مـــالـــقــيـت احــداهن
إهتـمامـا اكثـر من غيـرها من الـرجال
.انا انتقي اصدقائي من الذكور بدقة

.
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ال على كل يوم اخصص مبلغا من ا
حـده  حـتى وان كـان شيـئـا بـسـيـطا
جدا .ادفع على من يكون بصحبتي 
انه اتـفــا ق (جـنـتــلـــــــمـان ) عـلى ان
يــــــكـــــــون كل شـيء .. ( شــــــيـــــــرنغ )
مـنــاصـفـة .احلب في زمــانـنـا تـراجع
ــقـــاهي امــاكن الى احلـــضــيض  وا
غـيــر صـاحلــة لـتـعــاطـيه .  الحب في
الهي  لـم اســمع ـــقــاهـي وال في ا ا

عن حب في مقهى اثمر عن زواج !
ـهــاجـرات – الـنــسـاء الــقـادمـات  –ا
اكـــثــر تـــــــــــفــاعال مـــنــا في ارتــيــاد
ا يأتـــــــ لعقد مقارنة قاهي  ر ا
بــ الــتـجــربــتـــــــ  الـغــربــيـــــــــة
والــشــرقـيــة .الــيــــــــــست بــغـداد من

الشرق ?
كـركـوك مديـنـة الـتآخي مـنـذ مـئات الـسـنـ تـعيش هـذه األيـام أوضـاعا سـيـاسـية
وأمـنيـة مـريبـة بل ومـزايدات سـيـاسـية مـغـلفـة قـوميـاً تـهدد بـفـتة ال سـامح الـله قد
حترق األخـضر واليابــــــس وتـتسبب في كوارث لـيس ألهلها حـسب بل وللعراق
كله ¨فبـعد عملـية فرض الـقانون وإعـادة النظـام واألمن إليهـا وإيقاف كل عـمليات
وغـرافي واالضطـهاد واالعـتقـاالت وجتريف مـئات الـقرى التـكريـد والتـغيـير الـد
الـعائـدة للـعرب والـتركـمان وتـهجـير أهـلهـا بعـيدا عـنها ومـنعـهم من الـعودة إلـيها
وتهـجيـر اآلالف من العـرب والتـركمـان منـها واالسـتيالء عـلى أراضيـهم الزراعـية
واغتيـال ناشـط سيـاسي من الـعرب والتـركمان واعـتقال آخـرين وتغيـيبهم في
سجـون كردسـتـان حتت ذرائع شتى من قـبل الـبيـشمـركـة واالسايش واالسـتيالء
على األراضي الـعائدة للدولة وتوزيعها على األكراد الوافدين من خارج احملافظة
ـوغـرافي في الـعـراق مـنـذ عام 2003 والى في أوسع عـمـلـيـة تـكـريـد وتغـيـيـر د
عملية فرض القانون التي أعادت األمور الى نصابها في هذه احملافظة  ووضعت
حـدا للـتجـاوزات الـكبـيرة  واألعـمـال العـدائيـة واالستـئـثار بـالسـلـطة واسـتغاللـها
لـغـايــات سـيـاسـيـة الـتي حـصـلت فـيـهـا ¨وكل مـا جـرى في كـركـوك كـان ألهـداف
تنازع عليها ـناطق ا لغايـات انفصالية معروفـة وما إشراك  كركوك وما سمي با
في استـفتاء االنفـصال إال اخلطوة اخلـطيرة في سلخ هـذه احملافظة من انـتمائها
وحد وإفراغها من حـالة التعايش والتـآخي ب جميع مكونـاتها لضمها للعـراق ا
الى إقلـيم كردسـتـان ومن ثم استـكمـال مـخطط االنـفصـال الـذي  إفشـاله بهـمة
ـكـونات ¨واليـوم تـعـود نـوايـا االستـيالء عـلى كـركـوك عـبر الـعراقـيـ من جـميع ا
خطـوات لألسف الشديد كنت أنت قد بدأتـها يا رئيس الوزراء وهي إخراج قوات
مـكـافـحـة اإلرهــاب مـنـهـا أوال ومن ثم دخـول قــوات من الـبـيـشـمــركـة إلـيـهـا والى
االقضـية اجملاورة ثانياً وثالـثاً إعادة تنصيب مـحافظ كردي لها دون الرجوع الى
ـركزيـة أو الى مـكـونـاتهـا األخـرى  وبـصـمت مطـبق من احلـكـومـة  وكأن الـدولـة ا
كركـوك ناحـيـة تابـعة لـلسـلـيمـانيـة أو اربيل ¨ومـا هذه اخلـطوات من جـانب بعض
الساسـة الكـرد إال مزايدات سـياسـية وحزبـية وقـومية تـثر ضـغينـة باقي مـكونات
كـركوك خـصـوصـاً العـرب والـتـركمـان وتـهـدد  بتـصـعيـد قـد يـتسـبب في انـفـجار
الـوضع فـيهـا ويهـدد بضـيـاع كل ما جـرى بعـد عمـليـة فـرض القـانون من حتـقيق
األمن واألمـان وإيـقـاف كل أشـكـال الـعـنف والـتجـاوز عـلى احلـريـات واالسـتـئـثار
بالسـلطة والنـفوذ وستعود األمـور الى ما كانت عليـه قبل هذه العمـلية حيث كانت
تنفذة وحيث كركـوك أسيرة بيد قوات البيشمركـة واالسايش واألحزاب الكردية ا
ـوغـرافي  مـقـصـود األهداف ـنـهج وتـغيـيـر د جـرى فيـهـا اكـبـر عـمـليـة تـكـريـد 
ومعـروف النوايا ولألســـــــف فان احلكومة عـاجزة عن القيـــــــام بأي فعل يبقي
كركوك مـدينـة التعـايش األخوي جلـميع مكـوناتهـا ويقـيها شـر الفـتة . فيـا سيادة
رئـيـس الـوزراء تـــــــــدخل في مـا يــجــــــــــري في كــركـوك واســتـمع لــبـاقــــــــي
مكـوناتها وال جتـامل طرف على حسـاب أطراف كركوك األخـرى وال على حساب
مصـلحة الوطن العليا وعلى حساب وحدة أراضيه ووحدة شعبه وال على حساب
ومـصـالح مكـونات كـركـوك فان لم تـفعل سـتـكون قـد ارتكـبت اكـبر خـطا تـاريخي
سـيـوثر عـلى مـسـتـقـبـلـكم الـسيـاسي وعـــــــلى الـعـراق عـمـومـاً  وسـيالحـقك هذا
شاكل ال تـستطيع حلها بل وسيتسبب في اخلطأ طـيلة حياتك ألنه سيتســـــبب 
كارثة قـد تهز أركـان الدولة الـعراقيـة فكركوك مـنذ آالف السـن عراقـية وكركوك
ـتعـايـشة ـتـأخرة بـقـيـــــــت عراقـيـة بـجمـيع مـكـوناتـهــــــــا ا حـتى في الـعصـور ا
ــتـــآخــيــة ولم تــكن جلــــــــهــة مــعــيـــــــــنــة أو قــومــيــة مــحــددة رغم مــحــاوالت وا
االنـفـصالـي والـعمـالء سلـخهـا بل وسـلخ شمـالنـا احلبـيب من جـسد الـــــــعراق
ـوحـد في إحـداث داميـة مـعـروفة وحـرب اسـتـنزاف كـبـيـرة عاشـــــــــهـا الـعراق ا
وعانى مـنها شعبه بعربه وأكـراده وتركمانه وباقي مكـوناته  سن طويلة فــــــــال
لكي وال في العـهد العثماني وال في حـقبة االحتالل البريطـاني وال من ثم العهد ا
في الــعــهــد اجلــــــــمــهــوري الـقــاســمي والــعــارفـي والـبــعــثـي كـانـــــــت كــركـوك
لـــــــــطـرف أو مــكـون مــعـ بـل بـقــيت مـديــنـة الــتـعـــــــايش األخـــــــوي  جلــمـيع
ـكــونــات فال تـضــيًع كــركـوك وال ـصــغـر بــهــذه ا مــكـونــاتـهــا وهي الــعــــــــراق ا
تضـــــــيًع العراق وأوأد فتـنة كانــــــت قـد نامت وطمرت ويـريد البعض ايـقاضها
ـا يجـري التـخطـيط له في دهالـيز وأقـبية الـظالم لالســــــتـيالء على وكن حذرا 
كـركـــــــوك ومــنــــــاطـق أخـرى من بــعض احملـافــظـات ألهــداف خـبــيـثــة وغـايـات
انــفـصــــــــالـيــة تـهــدف ال سـامح الــله الى تــقـسـيــــــــم الـعــراق خـدمــة ألجـنـدات
أجنــــــــبية معروفة ال تـريد للعراق ان يـــــــكـون موحـــدا قويا معافى ¨وقد اعذر

من انذر.

ــقــيــمــ مـــنــخــفض جــوي التـــســر ا
والوافدين.

في كـرة الــسـلـة وانــا ارتـشف الـشـاي
بـــالــبــابـــوجن  واتــطــلع مـن الــنــافــذة
تــصـــيب الــبـــــنــات الــهــدف ويــخــفق

االوالد !
ــرأة ومــنــذ طـفــولــتــهـا تــتــمــيـز -   ا
بــأحـاديـة االنــتـبـاه  بــيـنــمـا الـرجل
الحقا يتـميز بتعـدد االنتباه . ولذك
ــرأة ان تـــســتـــخــدم تــســـتــطـــيع ا
االنـــتـــبــــاه االحـــادي لـــتــــصـــويب

االنتباه  ومثال ذلك كرة السلة .
 كـــان لـي صـــاحب قـــد دعـــاني ان
اقـدم كـتـابـا له عن عـراقـيي عـمـان
مفترض عن مدينة قبلته   وعاش
ـتقـلبات  قـبلي بـعقد  فصـولها ا

من الزمان.
نحن من سكـان االعالي  قضيت
هــنـــا تــسع ســنـــ في الــطــابق
الــــرابع والى مــــاشـــاء الــــله في
الثـالث .دائمـا ارى الدنـيا بـع
الــــطــــائـــر :  فـي االعـــالـي يـــقل
االوكـــســجـــ وتـــزداد نــســـبــة
الـــكــريـــات احلــمـــر والــهـــيــمــو

غــلـوبــ  في تــعـويـض االوكـســجـ
عادلة الذي هو قـليل أصال . وبهـذه ا
الـبـايـولـوجـيـة يـحـدث انـعـكـاس عـلى
احلاجة النـفسيـة فتزداد نسـبة القلق
 مع ذلـك يــــتم االرتــــبــــاط مع االرض
اجلبلـية ويـصعب في ذلك  تـشخيص
احلـاالت الـنـفـسـيـة .سـكـان اجلـبال –
طــبــقــا لــلــدكــتــور ريــكــان ابــراهــيم :
اليكـتشـفون وجـود مرض اال بـصبـغة

بولي سافينا فيرا !
 صديقي د.ريكان يـتحدث  مجددا عن
مصـطلح جـديد  –اسمع به الول مرة
دارس الفندقية. وهو مصطلح  –ا
صــحـفي جـمــيل  يـعــتـني بـاالهــتـمـام
درسة بجعلها مكانا صاحلا بفندقة ا
لـلــدراســة  بــتــحــقــيق الــهــارمــونــيـة
اللونية ( االصباغ ) وستائر النوافذ
وحد ووجود وأناقة االبواب والزي ا
الكافتريـا وكل ما تعرفه الفـندقة يزيد

كان في ذهن الطالب . من موقع ا
عام  1932قـال الــزهـاوي ألــسـفـوري
ـه الـــــرصـــــافي مـــــنـــــاهـــــضـــــا غـــــر
احلجـابـيكـيف  يـسمـو إلى احلـضارة
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بولندا

تصاعـدت حدّة اخلطـابات السيـاسية الرنـانة  وتصـاعدَ معهـا منسوب الـوطنية 
وحتولَّ قـادة العمل السياسي في العراق الى مرحـلة جديدة من العمل السياسي
ـلـفت لالنـتـبـاه  إال وهي مـرحـلة تـشـخـيص اخلـلل  وطـرح احلـلـول  واجلـميع ا
يـتـحـدث عن انـنـا في مـركب واحـد  وان خُـرقت الـسـفـيـنـة غـرقـنـنـا جـمـيـعاً  وال
اعـرف هل هـي صـحـوة ضـمـائــر ام دالئل واشـارات عـلى خــطـورة الـقـادم والـتي

جنهلها جميعاً كمواطن .
الفـشل السياسي اصـبح توأم العـملية الـسياسيـة منذ انـطالقها في عام ٢٠٠٣ 
ومـحـاوالت تـشـكيل حلـظـة اصالحـيـة بـاءت بـالفـشل  واجلـمـيع كـان يـتـحدث عن
قـراطيـة والتـحديث  لكـنهـا لالسف ضاعـت في ظل انتـهازية ترسـيخ دعائم الـد
الـنـخـب الـسـيـاسـيـة  فـكـانـت الـنـتـيـجـة تَـبـنّي مــشـروع الـضـيـاع  وعـدم حتـقـيق
ـنــهج الـسـيـاسي ـنـشــودة   وكل اجلـهـود انــصـبت عـلى اســتـبـدال ا االهـداف ا
ـنهج َبـنَّي عـلى خـطط مـعدَّة مـسـبقـاً إلرسـاء بـناء الـدولـة الـعراقـيـة   الـرصـ ا
شـاكل واحملاصصة  وبالتأكـيد ان تلك السياسات التـوافق السياسي وترحيل ا

ؤسسات  قراطية وترسيخ قواعد دولة ا بعيدة كل البعد عن مشروع الد
وبـتـلك البـدايـة اخلاطـئـة استـمـر مشـروع اخلطـأ الـسيـاسي هـو الذي يـسـود على
الـسـاحة الـعـراقـية  وبـدا الـتـشتت والـضـيـاع واضحـاً لـلـعـيان من خالل مـتـابـعة
ُرَحلَّة وطرق حلها  وأغلب احللول كانت عبارة عن تراكمة وا شاكل ا لـفات وا ا
واطن من خالل تـقاسم ارضاء بـعض الـنخب الـسيـاسيـة عـلى حسـاب الوطـن وا
ـنـاصب  بـعــد مـرور خـمـسـة عـشــر عـامـاً من االداء الـسـيــاسي في ظل خـيـمـة ا
ـقراطـيـة والـتحـديث انـتـجت الـتجـربـة  سـاسة غـيـر قـادرين عن اخلروج من الـد
تخنـدقاتـهم الطائـفية والـقوميـة  وادائهم السـياسي يكـاد اليرى بالـع اجملردة 
ـؤتمـرات الصـحفـية الـتي يدافـعون بـها عن اسـتحـقاقـاتهم انـهكـتهـم احلوارات وا
احلـزبـيـة  وبالـتـالي فـشـلـوا حـتى في ايـجـاد مـقـتـربـات إلحـيـاء مـشـروع توافـقي
شجـاع قـادر عـلى مـراجـعـة الـعـمـلـيـة الـسيـاسـيـة بـشـجـاعـة والـوقـوف عـلى نـقاط
ـكن اعتباره ضعفـها ومعـاجلتها وتـعضيـد نقاط الـقوة وتعزيـزها  ان كل الذي 
ملفـتاً للنظر في الـعمل السياسي  هو االنـتقالة احلقيـقية في اخلروج من التحزب
ـهـدي لـرئـاسـة ـســار كـانت من خالل اخـتـيــار الـسـيـد عـادل عـبــد ا وتـصـحـيح ا
ـألـوف  واعــطت جـرعـة أمل الـوزراء  النـهــا كـانت تــمـثل مـرحــلـة اخلـروج عـن ا
للعملية السياسية في امكانية حتطيم اغالل االحزاب واخلروج للفضاء االوسع 
لكن سـرعان ما  أنتكست  تـلك التجربة بعـدما  عرض اسماء الكـابينة الوزارية

والتي كانت تمثل استحقاقات حزبية مقيتة  (خيبة األمل)
ـواطـن يـهــتم كـثــيـراً اصــبـحت ســمـة الــعـمـل الـســيـاسي فـي الـعــراق  لم يَـعــدْ ا
كن جريـات العملية السيـاسية وماتنتج عنهـا من توافقات النهُ بدأ يعي انها ال
واطن ان تشـكل جزءاً من طـموحه او حتـقق مطـالبه في االصالح  و بـالنـتيـجة ا
ـنتـفع ـكن  لتـلك التـوافقات ان تـخرج من خـيمـة االحزاب وا ايضـاً يعي انه ال
ـكن ان نـؤطرهـا بعـنـوان سوى انـها منـها  وفي ظل كـل تلك الـتداعـيـات التي ال
مثـلت مرحلـة "خيبـة األمل السـياسيـة " البد لوجـود ضوء في نـهاية الـنفق او البد
قراطي الذي ـشروع الد من طرح حلـول قابلة للتـنفيذ للحـفاظ على ماتبقى من ا
ؤمل طـرحها والتي جزء مـنها بدأ ينضج رور الزمن بريقـة  تلك احللول ا فقـد 
ويخـرج للعيان من خالل خطابـات بعض الساسة قد تكـون مؤشراً ايجابياً  لكن
كن مـنحـهـا االيجـابيـة ان لم تـتحـول االقوال الى افـعـال  الن الكالم اليُـسمن ال
واليـغـني من جـوع  في الــوقت الـذي اصـابـتـنـا الـتـخــمـة من اخلـطـابـات الـرنـانـة
ضـنية الـتي بذلت العداد اخلـطابات ولـو بذلت تلك والوعـود الوردية  واجلـهود ا
اجلهـود العمار وطن لعـمرت اوطانـاً كونهـا تبذل مـنذ خمـسة عشـر عاماً وال اريد
عارضـة وجهـودهم ووعودهم قبل مـرحلـة التحـول الشامل  ان اذكر بـخطابـات ا
ـشـاكل اعـتـقـد نـحن نـقـتـرب مـن نـهـايـة الـطـريق في ظل الــتـداعـيـات الـدولـيـة  وا
االقلـيمـية  والـتي رمت بثـقلـهـا على الـعراق لـيكـون محـوراً او ساحـة  الدارة تلك
ــنــتــصف وان ــسـك الــعــصــا من ا ــكن ان نُــحــسن االدارة وان  االزمــات  و
النـنحـاز جلـهة عـلى حسـاب اخرى وان يـكون انـحيـازنا وفـقاً لـتحـقيق مـصاحلـنا
الوطـنية  او نتحول الى ملعب مستأجر ال حول لنا والقوة فيه السمح الله  لذلك
مـا امـامنـا الوقـت الكـثيـر وعـلى ساسـة العـراق اخلـروج من قصـورهم الـعاجـية 
واذابـة جبـال اجللـيد فـيمـا بيـنهم والـتحـرك السـريع النقـاذ بلـدنا من مـحنـة قادمة
أُجــبـرنـا  دولــيـاً عـلى  ان نــكـون جـزءاً مـنــهـا  مـرحــلـة الـتـعــاون اجلـاد ورسـائل
اضي حـان وقـتهـا   فان اسـتـطاع سـاسة تـبادلـة وجتـاوز ا االطـمـئنـان والثـقـة ا

الـعـراق اسـتـثـمـارهـا واخلـروج بـاتـفـاق حـقـيـقي عـلى اخلـطـوط
الـعـريـضـة لـبــنـاء الـدولـة والـتـعـامل مع مـجـريـات االحـداث
ـثل العراق كبـلد مسـتقل يبحث عن االقلـيمية عـلى اننا 
مصـاحله  حـينـها سـنـخرج من دائـرة خـيبـة األمل التي
رافـقــتـنــا  ومـا دون ذلك اعــتـقــد سـيــقف اجلـمــيع عـلى

اعتاب الوطن اجلريح باكياً .

„uO½«—UÐ f¹d  ≠ ÊbM

يــعــرض جـــهــاز الــكـــمــبــيـــوتــر اخلــاص
تـخصص ـهنـدس إدواردو فيـدالغـو ا با
في عـلوم احلـاسب بـجامـعـة ليـون شـمال
غـربي إسبـانـيـا صورا قـد ال تـخـتلف عن
شاهد التي اعـتدنا رؤيتهـا في منازلنا ا
إذ تـظـهـر إحـداهـا أريـكـة عـلـيـهـا وسـائـد
وغـطاء مـطـويا فـوق سـريـر وبعض دمى

تناثرة على األرض. األطفال ا
لـكن هـذه الـصـور يـسـتـخـدمـهـا فـيـدالـغـو
وزمالؤه لــتـدريب آلــة جـديـدة عــلى رصـد
ـــســرح األدلــة بـــدقـــة في ثـــنـــايــا صـــور 

ة. اجلر
إذ يــواجه ضــبــاط الــشـرطــة عــنــد دخـول
عـلومات ة كمـا هائال من ا مسرح اجلـر
البصرية التي حتمل في طـياتها خيوطا
قـد تـقــودهم لـلـكـشـف عن اجلـاني. ولـهـذا
طــور فــيــدالــغــو أداة لــلـكــشف عـن األدلـة
تستخدم الذكاء االصطناعي للتعرف على
مـحـتويـات الـصـور الـتي يـلتـقـطـهـا أفراد
ـة الـشـرطـة أثــنـاء مـعـايـنـة مـكـان اجلـر
والــبـحث عـن روابط بـيــنــهـا وبــ صـور

جلرائم سابقة.
ويــقــول فــيــدالــغــو إن اجلــاني قــد يــتـرك
ا كـان قـد استـخدمه وراءه أثرا مـاديـا ر
في جرائم سابـقة. فإذا سجل الـنظام هذا
الــدلــيل من صــور اجلــرائم الــســابـقــة ثم
استـخدمه اجلـاني في جـرائم أخرى فـقد
يسـتعيـده النـظام من الذاكـرة ليـلفت إليه
ـا يـكـونـوا قد أنـظـار احملـققـ الـذين ر

غفلوا عنه.
ويـشيـر فـيدالـغـو إلى أن أجـهزة الـشـرطة
في الوقت احلالي تسـتخدم أدوات أخرى
للـتعـرف على الـصور مـنهـا مثال حـقائب
لؤة بأجهزة الـكمبيوتر احملمولة سفر 
الــتي تـقـوم بــتـحـلـيـل كـمـيـات هــائـلـة من
صـــور جـــرى تـــنـــزيــــلـــهـــا من األجـــهـــزة
اإللكترونيـة للمشتبه به. ويـتعرف النظام
ألوفة تلقائيـا من الصور على الـوجوه ا
ويقيّم العمر واجلنس لهؤالء األشخاص
ــيـز أيـضـا االعـتــداءات اجلـنـسـيـة وقـد 
بحق األطفال ليجنب رجال الشرطة عناء

البحث وسط هذا الكم من الصور.
وتــســتــعــ أجــهــزة الــشــرطــة بــالــذكــاء
االصـطنـاعي في حتـلـيل الصـور ومـقاطع
راقبة الفيـديو التي التـقطتـها كاميـرات ا
ـواكبة وملـفات األدلة وسـجالت اجلرائم 
ـتــطـورة الـتي يــسـتـخــدمـهـا األســالـيب ا
اخلــــارجــــون عن الــــقــــانـــون لـإلفالت من
قبـضة العـدالة. كـما أعلن مـوقع فيـسبوك
مؤخـرا أنه استعـان بالـذكاء االصـطناعي
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اجلــمــجــمــة يــصــحح الــنــظــام الــفـوارق
ويعدل النموذج حتى يطابق مالمح وجه

اجملني عليه احملتمل.
وال تـزال هـنـاك تـسـاؤالت حـول مـدى دقـة
ـــدى الــطــويل. هــذه الــتـــقــنــيـــات عــلى ا
ـبـنـيـة عـلى الـذكاء صـحـيح أن األنـظـمة ا
االصطناعي أثبتت أنها أسرع من الطرق
التقليـدية وأكثر كفاءة مـنها في التجارب
محدودة النطاق لكنها ستواجه اختبارا
فــعـلـيـا عــنـد اسـتـخــدامـهـا في الــقـضـايـا
احلــقــيــقــيــة. إذ ســيــكــون عــلى األجــهـزة
األمنـية إثـبات مـدى مطـابقـتهـا للـمعـايير
الــقـانـونــيـة واألخـــــــالقـيـة قــبل اإلشـادة
بــفــوائــدهـــا في مــجــال الــتــــــحــقــيــقــات

اجلنائية.
لــكن الـبـصــمـة الـوراثــيـة لم تــصـبح أدلـة
يـعــتـد بـهــا في احملـاكم حـول الــعـالم بـ

عشية وضحاها. 
إذ لم تعترف بها احملاكم األمريكية كدليل
إدانـة إال بـعـد تــسع سـنـوات من اعـتـراف

احملاكم البريطانية بها. 
وتــقـــول مــورغـــان إن تـــقــنـــيــات الـــذكــاء
االصطناعي الـتي تسرع حتلـيل البيانات
وجتـمـيـعـهـا سيـكـون لـهـا أثـر كـبـيـر على
الـتـحقـيـقـات اجلـنائـيـة في غـضـون بضع

سنوات.
اذا تأخرنا وتضيف: "عندهـا سنتساءل '

في تطبيقها.

ملـك خاص لـشركـات بـعيـنـها قـد ال ترغب
في إفشـاء أسرارها أو ألن اجلـهاز مـعقد
إلـى حــــد يـــــســـــتـــــحــــيـل مـــــعه إثـــــبــــات
اسـتـنتـاجـاته وهـذا قـد يعـوق اسـتـخدام

هذه التقنيات على نطاق واسع.
وتعمل مورغان على تطوير نظام لتحليل
الـصـور بإمـكـانه حـصـر عدد اجلـسـيـمات
اجملهـرية الـتي عُـثر عـليـها في نـعل حذاء
ـــشــبـه به مــثـل بــقـــايــا طـــلق نــاري أو ا
حـبـوب لـقـاح لـتـحـديـد الـفـتـرة التـي كان
ـشــتـبه به مــوجـودا فـي مـنــطـقـة فــيـهــا ا

معينة.
وتقول مورغان إن الـذكاء االصطناعي قد
يــصــور هــذه اجلــســيــمــات ويــعـدّهــا في
ساعات فـي ح أن الطـبيب الـشرعي قد

يعكف أسابيع أو شهورا على عدها.
وفي مجـال الطب الـشرعي قـد تغـير هذه
اآلثار الـدقيقـة مجـرى التـحقيـقات تـماما
حيث يكون لتحليل احلمض النووي على
ـــثـــال أثـــر كـــبـــيـــر في مـــجـــال ســـبـــيل ا

التحقيقات اجلنائية.
وقـد طـور مـايــكل مـارسـيـانـو وجـونـاثـان
ـعــهـد األمـن الـقــومي والـطب أديــلـمــان 
الـشرعي األمـريـكي نـظـام "بيس" لـتـقـييم
ة من الـعيـنات ـشاركـ في اجلـر عدد ا

أخوذة من مكان احلادث. ا
ويـعــتـمـد هـذا الـنـظــام عـلى خـوارزمـيـات
تمكـنت بعـد معاجلـة آالف العيـنات التي

حتــتــوي عـلـى بـصـــــــــمــات وراثــيـة من
تــمــيـــــــيــز الــعـيــنــة الـتي حتــتــوي عـلى
بــصـمــتـ وراثــيـتــ لـشــخـصــ وبـــ
غيـرهـا التي حتـتـوي على ثـالث بصـمات

وراثية.
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وعــنـــدمـــا يـــبـــحث رجـــال الـــشــرطـــة عن
مفـقودين أو قـتلى قـد يعثـرون في بعض
ـا ال األحــيــان عــلى شــظــايــا عــظــام ور
يتـمكنـون من مضاهـاتهـا بعيـنة احلمض
الــــــنـــــووي. ولــــــهــــــذا يــــــطـــــور زيـن لي
تـخصص في عـلوم احلاسـوب بجـامعة ا
والية لويزيانا نظاما يجري مسح ثالثي
األبـعــاد لـبـضـعــة شـظـايـا مـن اجلـمـجـمـة
ويجمـعها رقمـيا فيـما يشـبه جتميع قطع
كتـملة. وقد تدرب النظام األحجية غير ا
بعد معـاجلة عدة جمـاجم بشرية مـختلفة
األشــكـال واألبــعـاد عــلى ملء الـفــراغـات

ستوى معقول من الدقة.
كما طور زين لي خوارزمية عاجلت صور
آالف األشـــخــاص لــلــعــثـــور عــلى الــوجه
األقرب لشكل اجلمجـمة التي أعاد النظام
تشـكـيلـهـا. إذ يقـوم النـظـام بتـركيب آالف
الــنـمــاذج ثالثـيــة األبـعــاد لـكـل جـمــجـمـة
مـجـهـولـة الــهـويـة ثم يـخـتـار من بـيـنـهـا
الـنـمـوذج الـذي يــطـابق شـكل اجلـمـجـمـة
تــمــامـــا.وفي حــالــة وجــود اخــتالف بــ
الــنـــمــوذج ثالثي األبـــعــاد لــلــوجه وبــ

لـلـكــشف عن نـحـو تــسـعـة ماليـ صـورة
إباحـية لألطـفال عـلى شبـكته في غـضون
ثالثة أشهـر. وأغلب هذه الـصور لم تتلق

فيسبوك أي بالغات بشأنها من قبل.
وتستع نحو 200 وكالة إلنفاذ القانون
تحـدة بخـوارزميـة طورها في الواليـات ا
بــاحـثـون بـجـامــعـة جـنـوب كـالــيـفـورنـيـا
تبحث في أعماق شبكة اإلنترنت عن أدلة
قـد تـقـود احملــقـقـ إلى ضـحـايـا اإلجتـار

بالبشر واالستعباد اجلنسي.
وحـقـقت هـذه األداة جنـاحـا كـبـيرا شـجع
وزارة الــدفـــاع األمــريــكــيــة عــلى جتــربــة
اســتــخـدامــهــا في الــتـحــقــيــقـات األوسع
نـــطـــاقـــا لــلـــكـــشف عن جتـــار اخملــدرات
شروع بـاألسلحة والسلع واإلجتار غير ا

قلدة. ا
ــمـلـكـة ويــسـتـخــدم جـهـاز الـشــرطـة في ا
ـــتــــحـــدة بـــرنــــامـــجـــا طــــورته شـــركـــة ا
"ســيــلــبـرايت" لــلــطب الــشــرعي الــرقـمي
يــبــحث تــلــقـائــيــا في الــهــاتف احملــمـول
للـمشـتبـه به عن أدلة مـحتـملـة وبإمـكانه
ـــاط الــــتــــواصل حتــــلـــيـل الــــصــــور وأ
ومـضـاهـاة الــوجـوه والـبـيـانـات من عـدة
ــســاعـدة ضــبــاط الــشــرطـة في أجــهــزة 
تكوين صـورة مكتمـلة العـناصر عن طرق
شتبه بهم مع بعضهم البعض. تواصل ا
وأســهم هــذا الــبــرنــامج في الــكــشف عن
ـتـورطـ في قـضـيـة إجتـار ـسـؤولـ ا ا

بالبشر في تايالند.
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ويقـول ويليـام وونغ أستـاذ التـفاعل ب
البشر والـكمبيوتـر بجامعة مـيدلسيكس
ـكـنـهـا أيضـا الـعـثور إن اخلـوارزمـيات 
عــلى روابط مـــحــتــمـــلــة بــ الـــقــضــايــا
اجلـنـائــيـة من خالل الـبــحث الـسـريع في
قـواعـد بـيــانـات أجـهـزة الـشـرطـة وبـهـذا
اط ارتـكاب تنـبه عنـاصر الـشرطـة إلى أ
اجلــــرائـم أو تــــشـــابـه األدلــــة أو أطـــراف

ة. اجلر
ولـتـحـقــيق هـذا الـهـدف طـور وونغ نـظـام
"فـالـكـري" لـلـتـحـلـيل الـبـصـري في مـجال
الــبـحث اجلــنــائي. ويـقــول يــونغ إن هـذا
النـظام يـسـتخـدم اآلن في حتلـيل بيـانات
فعلـية من قاعـدة بيانـات األجهزة األمـنية
في أوروبــــا وقـــــد يــــســــاعــــد فـي كــــشف
مالبسـات جرائم حـقيـقيـة بعـد شهور من

اآلن.
لـــكن روث مـــورغــان خـــبــيـــرة في الــطب
الشرعي بجـامعة كوليـدج لندن تنبه إلى
أنـه لن يـــكــون من الـــســـهل الـــتــثـــبت من
ÁułË∫ تستخدم بعض أجهزة الشرطة تقنيات التعرف على الوجوه التي تعتمد على الذكاء االصطناعي لتحديد هوية األشخاصاستنتـاجات الذكاء االصـطناعي إما ألنه

له بأسم الكلب للتذليل والطاعة !
{ قـــلت لــلــدكـــتــور ريـــكــان :وانــســـانــيــة

احليوان ?
- هـنـاك في احلـيـاة صـفـات مـنـاورة
وذكاء فطري غريـزي مبرر تماما في
الـعالقـة بــ ذكـاء الـذئب واالنـسـان
وعـــاطــفــيــا بـــ غــدر الــذئب وغــدر

االنسان.
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كـنت اشـرب الـيـانـسـون من نـافـذتي
واتنـاول اجلبـنـة اجلرشـية مع خـبز

الشراك ..
 حتـــتي عـــوالم مــدهـــشــة .. ضـــجــة
كـــبــرى الوالد بــنــات تـــذوي تــمــامــا
يـــســود الــصـــمت بــعـــد اصــطــفــاف
لــلـجــمــيع بـزي اســود ثم يــنـســلـون
كنني بالتـتابع نحـو الفصـول .. ( 
من الـــنــافــذة ان أقــدر عـــددهم إنــهم
اليزيـدون عن 350 طالب وطـالـبة ).
مـدرسـة نـظـامـيـة مـخـتـلـطه الفـتـتـها
تــقـول انــهــا روضـة  –تـأســيـسي –
مــخــتـلــطه  تــأســست ســنـة  1969.
لـكـنـهـا بال حـديـقـة مـدرسـيـة فـسـحة
اللعب فيـها ضئيـله كل يبتكـر لعبته

فوق ارض مبلطة بالكونكريت !
 د.ريــــــكـــــان :هــــــذه اســــــوأ انـــــواع
الــتـخــطـيط الــهـنــدسي لــلـمــؤسـسـة
الدراسـية  ألن ذلك دلـيل التـصحر .
والــــنشء اجلــــديـــــد يــــحــــتــــاج الى
ــــــــــزاوجـه بـــــــــ ا
ــــادة تـــــصــــحـــــر ا
الــعـلــمــيــة وفـرص
االطــالع عـــــــــــــــلـى
النباتات والزهور

اليانعة .
 ثــمــة اخـبــار عن

مذيعـة المعة طـلعت دون أكمـام لتقرأ
باسمة خبرا عن ويالت بنات جنسها
في زمهريـر اخمليـمات ..اشحت عـنها
ورصــــدت من شــــقــــتي فـي الـــطــــابق
الثالث بشارع اجلاردينز  سيدة جتر
كـلـبا هـو ابن عم الـذئب  هـو ذاته لم
يـكن سـهل الـقيـادة حـرونـا كـان ح
ـــاذا يـــبــدو اصـــبح ســـائـــسه رجال .
سعيدا بسلسلة تقيده بيد إمرأة ?هن
ـفتـرسة فـكيف يروضن احلـيوانـات ا

دجنه? . باالليفة ا
يعـتقـد صديـقي االستـشاري الـنفسي
قيم بعمان  د .ريكان ابراهيم : أن وا
 اســتــمــرار الــضــرب بــالــسـوط عــلى
مؤخرة احليـوان يؤثر في  العواطف
ولـيس الــعـقل الـذي يــرفض اخلـنـوع
والصعوبة في استجابات احليوان 
ارس النه يأخـذى منـحى عاطـفيـا  

الطاعة النه يروض عاطفيا .
كــــان الـــثـــلج قـــد تـــمـــسك بـــاالرض 
ركـبات خطـوطا بيـضا على وتركت ا
االسفلـت والكلب يـرتقي مـرتفعـا زلقا
رأة تـتـقـدمه . عدت السـأل مـجددا وا

عن : الكلب داخل االنسان ?!
-هـنــاك بـذرة سـلــوكـيـة يـشــتـرك بـهـا
الـكـلـب واالنـسـان لـكـنــهـا في الـكـلب

اقوى وأكبر  وهي الوفاء.
 قـلت  – ثـمــة من قــال : الـوفــاء كـلب

الروح !
في كل إنسـان مسـتودع لـلوفـاء يرمز

اكن جلسة في مقهى وسط هدوء ا

شوارع عمان مغطاة بالثلوج


