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رأى اخلـبيـر االقـتصـادي مـناف
الــصــائغ انه الخــيـار اخــر امـام
احلـــكـــومـــة الــعـــراقـــيـــة ســوى
التعايش مع جـائحة وكورونا 
والــبــدء بــاالســتــثـمــارات الــتي
حتـفـز حـركة الـسـوق وتـشـجيع
الـــقــطــاع اخلـــاص لــلـــنــهــوض
بالصناعات االنـتاجية لتخفيف
عبء االزمة االقتصادية الراهنة
الـتـي نـتــجت جــراء انــخــفـاض
ــيـــا فــيـــمـــا تــوقع الــنـــفط عـــا

صندوق النقـد الدولي ان تشهد
ـتقدمة والـناشئة االقتصادات ا
ركـــودا خـالل الـــعــــام اجلـــاري.
وقـال الـصـائغ لـ (الـزمان) امس
انـه (عـــلى احلـــكـــومـــة اتـــخـــاذ
اجــــراءات ســــريــــعـــــة تــــســــهم
بـــــــتــــــخــــــفـــــــيف عـبء االزمــــــة
االقــتــصـــاديــة الــنــاجتــة جــراء
ـيا انـخـفـاض اسـعار الـنـفط عـا
بسبب جـائحة كـورونا  والبدء
بــاالسـتـثـمــارات في الـقـطـاعـات
اخملتلفة وتشجيع ودعم القطاع
اخلـاص للـنهـوض بالـصنـاعات

االنـتاجـية الـتي حتـقق االكتـفاء
الذاتي) واضـاف ان الكـثير من
دول الــــعـــــالـم بــــدأت الـــــعـــــمل
توقـفة والتعايش شاريعـها ا
ـــومــة مع كـــورونــا مـن اجل د
حـــــركــــة الـــــســــوق وانـــــعــــاش
اقــتــصــاداتـــهــا) ولــفت الى ان
(هـنـاك جــمـلــة من الـتــوصـيـات
ـكـن ان تـشـرع بـهـا احلـكـومـة
بعـد وضع دراسات مـستـفيـضة
بشـأنهـا  خاصـة بدعم الـشباب
من خالل مــنح قـروض مــسـيـرة
توسطة للمشاريع الصغيرة وا

ـــكن ان تــــفـــتح افـــاقـــا الـــتـي 
جــديــدة وتــعـــود بــالــنــفع عــلى
الــدولــة وتــســاعــد ايـضــا عــلى
تـقلـيل نسـبـة الفـقر واسـتيـعاب
( كن من الـعاطـل اكبـر عـدد 
داعــيــا احلــكـــومــة الى (تــوزيع
االراضي لـلــمـواطـنـ وتـوجـيه
ـصـارف احلـكـومـيـة واالهـلـية ا
نح القروض لبنائها من اجل
تنشـيط السوق وتوفـير مساكن
لطـبقـات مخـتلـفة في اجملـتمع 
وكــذلك االســـتــعــانــة بــتــجــارب
اخلـــــبــــــراء لالســـــتــــــفـــــادة من

مــقــتـــرحــاتــهـم  لــوضع خــطط
مــســتـقــبـلــيـة كــفــيـلــة بـتــجـاوز
ــاضـــيــة). وحــذرت االخــطـــاء ا
كبيرة االقتصادي في صندوق
الـنقـد الدولي جـيـتا جـوبيـناث
ــتــقــدمـة من أن االقــتـصــادات ا
والناشئـة على حد سواء سوف
تــشـــهــد ركـــوداً في عــام 2020
ألول مــــــرة مـــــنـــــذ الــــــكـــــســـــاد
العـظيم.وبـحسب تـقريـر نشرته
مدونة الصندوق فإن االقتصاد
ي قـد يــواجه أزمــة ركـود الــعــا
هي (األســـــــوأ عــــــلـى اإلطالق)
برغم من بدء البعض في اتخاذ
خـــــطــــوات إعــــادة الــــفـــــتح مع
اإلشارة إلى موجة تصحيح في
ـــالــيــة حـــال تــفــاقم األســواق ا
األمــور نــحــو األســوأ.وأضـافت
جــوبــيـــنــاث أن (تــقــريــراآلفــاق
ـية الـقادم عن االقـتصـادية الـعا
ــرجح أن شــهــر حــزيـــران من ا
يـظـهر مـزيـداً من االنـكـماش في
ي الناجت احمللي اإلجمالي العا
ـــعــــلـــنـــة بـــدرجــــة أســـوأ مـن ا
) وذكـــرت أن (األزمـــة ســـابــــقـــاً
احلالية التي وصفتها باإلغالق
رجح أن تشبه الكبير من غير ا
أي شيء قــد شــهــده الـعــالم من
قــبـل ومن شــأن هــذه األزمــة أن
تـكون ذات عـواقب وخـيمـة على
فــــقـــراء الــــعـــالـم). وكـــان وبـــاء
كوفـيد- 19قد بـدأ كأزمـة صحة
طـارئــة لـكـنه حتـول الحـقـاً إلى
أزمـة اقتـصـادية بـسـبب تدابـير
ـطـلـوبة الـتـبـاعـد االجـتـمـاعـي ا
وإجـراءات قيـود الـسفـر.وأظـهر
سـتقبـليـة بشأن تقـرير اآلفـاق ا
ـي عن شــهــر االقــتـــصــاد الــعــا
نــــيـــســــان أن الـــنــــاجت احملـــلي
اإلجـمـالي قـد ينـكـمش بـنـحو 3
ئة هذا الـعام في أكبر وتيرة با
هـبوط مـنذ الـكسـاد العـظيم في
مــدة الـــثالثــيــنـــيــات.وبــحــسب

بيـانات جامـعة جونـز هوبكـينز
 فـأنه هـنـاك أكـثـر من  8مالي
مــــصـــاب بـــالـــفـــايـــروس حـــول
الـــعـــالم مع وجـــود الـــواليـــات
تـحدة والـبرازيل وروسـيا في ا
صدارة الـدول الـتي تشـهد أكـبر
عــدد احلــاالت بــالــوبــاء.وأشـار
الــتــقــريـــر إلى أن (هــذه األزمــة
وجــهت ضــربــة كــبــيـرة بــشــكل
خــاص إلى صــنــاعــة اخلــدمـات
وبــــصـــورة أكــــبــــر مـن قــــطـــاع
ـــــا يــــعـــــكس الـــــصـــــنــــاعـــــة 
االنخفاض في االسـتثمار وهو
ــثــابــة تــغــيــيــر عن مــا يـــعــد 
األزمــات الـسـابـقــة).وبـنـاءً عـلى
مكن ذلك تقول جـوبينـاث من ا
أنه مـع الـــطــــلب االســــتــــهالكي
ـكـبـوت سـيـكـون هـنـاك تـعـاف ا
أســـــرع عــــلـى عــــكـس األزمــــات
الـسـابـقـة  لـكـنـهـا حـذرت كـذلك
ــثـابـة أمـر من أن هــذا ال يـعـد 
مــــســــلم به نــــظــــراً ألن األزمـــة
الــصــحـــيــة قـــد تــغــيـــر إنــفــاق
.وفي الوقت نـفسه سـتهـلكـ ا
اكـــدت أنـه بـــالــــرغم مـن الـــدعم
ـالي التقـليـدي وغير النـقدي وا
الــتـــقــلــيــديــة في كــافــة أنــحــاء
الــعـالم إال أن الــطـلب الــكـلي ال
يزال ضـعيـفاً ويضـغط هبـوطيا
عــــلـى الــــتـــضــــخـم إلى جــــانب
انـــخــــفـــاض أســــعـــار الــــســـلع
األساسـيـة. وترى جـوبيـناث أن
هـــنــــاك اخـــتالفــــاً كـــبــــيـــراً في
ــالـيـة عن االقـتـصـاد األسـواق ا
احلــــقـــــيــــقي حــــيـث تــــشــــيــــر
ـالية إلى احـتماالت ؤشرات ا ا
ــــا يـــوحي به تـــعـــاف أقـــوى 
الــنــشـاط احلــقـيــقي.وأكـدت أنه
حـال وجـود مـزيـد من الـتـدهـور
فـي الـــظــــروف الــــصـــحــــيـــة أو
االقـتــصـاديــة قـد تــكـون هــنـاك
تصـحيـحات حـادة في األسواق

العامة.

مـتـدهـورة وهـم االن في الـعـنـايـة
ــركــزة). وشـخــصت مــحــافــظـة ا
ــصــابـ بـابل  9حــاالت شـفــاء 
بكـورونـا.واعلن مـديـر مسـتـشفى
االسـكـنـدريـة الـعـام وسـام ظـاهـر
كـر احلـجـامي فـي بـيـان تـلـقـته
(الــــزمــــان) امـس عن (شــــفــــاء 9
حاالت بعد اصـابتهـا بالعدوى و
تــلـقــيـهــا بـروتــوكـوال عالجي في
ـسـتشـفى). الـردهـة الـوبـائـيـة بـا
وحتـتجـز صـحـة ذي قار  6جثث

يشتبه اصابتها بالفايروس.
وذكر مصـدر طبي إن (ست جثث
ــتـــوفـــ يـــشـــتـــبه اصـــابــتـــهم
بكورونا  حجـزها حل التأكد
من نـــتــائج فـــحص عــيـــنــاتــهم)
واضــــاف ان (نـــتــــائج عــــيـــنـــات
اجلثث سـتـظهـر اليـوم  وبعـدها
ـــتـــوفــ الى ســـيـــتم تـــســلـــيم ا
ــتـوفـ ذويـهم) الفــتـا الى ان (ا
كـــــانـــــوا في ردهـــــات احلـــــجـــــر
ـــشــتـــبه اخلـــاصـــة بـــاحلـــاالت ا
اصــابــتـهــا بــكــورونــا). وأصـيب
مـــديـــر مــــســـتـــشـــفـى الـــكـــرامـــة
الــتــعــلــيــمي في مــديــنــة الــكـوت
ـحــافـظــة واسط. وقــال مـصـدر
طبي إن (مدير مستشفى الكرامة
التعلـيمي في الكـوت زيد احلكيم
أُصــيب بــالــفــايــروس)  من دون
ذكر مزيد من التـفاصيل. وأعلنت
هـيــئـة احلـشـد الــشـعـبي عن دفن
ـتـوف بـكـورونا خالل  67جثـة 
اضيـة. وقالت الهيئة الساعات ا
في بيان تـلقـته (الزمان) امس إن
(الـلواء الـثـاني بـاحلـشد دفن 67
متوفـيا بـكورونا خالل الـساعات
ــاضـيــة بـالــتـعــاون مع طـبــابـة ا
احلـشــد الـتي تـولـت نـقل اجلـثث
ــقـــبــرة وتـــعــقـــيم عــجالت الـى ا
توف الذين اإلسعاف وردهات ا
كـانــوا راقـدين في مـســتـشـفـيـات

العزل الصحي). 

االجـــراءات الــوقـــائــيـــة بــارتــداء
الـكمـامـات والـكـفوف  والـتـبـاعد
االجــتـمـاعـي  وفق الـتــعـلــيـمـات
الــصــادرة من الــلــجــنــة الــعــلــيـا

للصحة والسالمة).
ية ورحبت مـنظمـة الصـحة العـا
بــنــتــائج الــتــجــارب الــســريــريـة
تـحدة التي مـلكـة ا األوليـة من ا
تــظـهـر أن الــديـكــسـامــيـثـازون و
كورتيكـوستيرويد  يـنقذان حياة
ـــــرضى الــــذيـن يــــعــــانــــون من ا
ـنـظـمة الـفايـروس.  وأوضـحت ا
أنه (بــالـنــسـبـة لــلـمــرضى الـذين
يــحــتـاجــون إلى أجــهــزة تــنـفس
اصـــطـــنــاعـي اتــضـح أن الــعالج
يـخــفض مـعـدل الـوفــيـات بـنـحـو
الــثــلث  وبــالــنـســبــة لــلــمـرضى
الـــذيـن يــــحـــتــــاجــــون فــــقط إلى
األوكــســجـــ  خــفض مــعــدل
الـوفــيـات بــنـحـو اخلــمس وفـقًـا
للنتائج األولية التي  تقاسمها
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عـقــدت وزارة الـصــحـة والـبــيـئـة
اجتـمـاعا مع نـظـيرتـهـا الروسـية
لبحث بروتوكوالت عالج مرضى
كــــورونـــا  وسط تــــزايـــد اعـــداد
االصــــابـــات والـــوفــــيـــات ضـــمن
ـــوقف الـــوبـــائي لـــيــوم امس , ا
ركزية حيث سجلت اخملتـبرات ا
وشــفـاء  1554اصــابــةجــديـدة  ,
 , 908بـواقع وفــيـات  61حـالـة.
وقـال بـيـان تـلـقـته (الـومـان امس
ان (مـخــتـبــرات الـوزارة ســجـلت
 1554اصـابـة جـديـدة في عـمـوم
الـــعـــراق وشـــفــاء  , 908بــواقع
وفــــيـــات  61حــــالــــة).  ونــــاقش
الــوزيـــر حــسن الــتــمــيــمي عــبــر
ـغلـقة مع الدائـرة الـتلـفزيـونـية ا
مسؤول في الصـحة الروسية ,
الـــبــــروتــــوكــــوالت الــــعالجــــيـــة
لـلـمـصـابـ بـفـايـروس كـورونا).
واضـاف  الــبـيـان ان (االجــتـمـاع
حــضــره الـــســفــيــر الــعــراقي في
روسيـا والوكالء االداري والـفني
ـــــدراء الـــــعـــــامـــــ وعـــــدد من ا
واالطبـاء االخـتـصاص في وزارة
الــصـــحــة لالطالع عـــلى اخلــطط
ـــواجــــهـــة اجلـــائـــحـــة الالزمـــة 
والـــقـــضـــاء عـــلى الـــفـــايــروس).
وطــــرحت روســـــيــــا اخلـــــمــــيس
وافقة اضي دواء حصل على ا ا
ـــصــابــ يــقــضي عــلى لــعالج ا
كورونـا في غضون  3ايام. وكان
الــتـمــيـمي قــد رأى ان الـتــعـايش
والــتــعــامل مع  كــورونــا اصــبح
امـرا واقـعـيـا ولـيس مـحـاال.وقال
في تـــــصــــريح ان (الـــــتـــــعــــايش
والتعـامل مع كورونـا امر واقعي
ولــيس مــحــاال  ويـجـب عـلى اي
شـخص ان يـتـعـامل مع االخـرين
عــــلـى انــــهم مـــــصـــــابــــون ومن
الضروري االبتعاد عنهم واتخاذ

U½Ë—u  v{d* WOłöŽ  ôu uðËdÐ ÊU¦×³ð uJÝu Ë œ«bGÐ

 ÊU e « ≠ œ«bGÐ

وجه رئــيس الـوزراء مــصـطـفى
الــــكــــاظـــمـي بـــســــلــــســـلــــة من
ــنــظــومـة االجــراءات إلصالح ا
االمنية  والـتحقيق بـالهجمات
ــتــكــررة الــتي الــصــاروخــيــة ا
ــــطــــارات تــــســــتــــهــــدف امن ا
والقواعد العسكرية في العراق
 فـيـمــا اوعـز بـتـكــثـيف اجلـهـد
الحــقــة هـؤالء االســتـخــبــاري 
ـتحـدث باسم . وأكـد ا اخملـرب
سـلـحة الـقـائد الـعـام للـقـوات ا
الــعــمــيــد يــحــيى رســول خالل
مـؤتـمـر تـابـعـته (الـزمـان) امس
إن (الـكـاظمي بـدأ بـسلـسـلة من
ــنــظــومـة اإلجــراءات إلصالح ا
األمــنـيــة  حــيث وجـه الــقـوات
عرفة األمنية واالسـتخباراتـية 
تـفـاصـيل الـقـصف الـصـاروخي
لـــــــلــــــقــــــوات األمــــــنـــــــيــــــة في
عسكرات) وأشار إلى (ضبط ا
عــــجـــــلــــة حتـــــمل مـــــنــــصــــات
للصواريخ في منطقة الراشدية
و إبطال مـفعولهـا) مبينا ان
(الـقـوات األمـنـيـة تـنـفـذ يـومـيـا
الحـقة فلول عملـيات عسـكرية 
داعـش) ونــفى رســـول (وجــود
قــــــوات الــــــتــــــحــــــالف ضــــــمن
عسـكرات العـراقية باسـتثناء ا
عـ األســد)  وبـشـأن االعـتـداء
الــــــتـــــــركي أوضـح رســــــول أن
(الـــقـــصـف الـــتـــركـي تـــصـــرف
استـفزازي وانـتهـاك للـسيادة)
الفـتا إلى أن ( 18طـائرة تـركـية
اخــتـــرقت األجــواء الـــعــراقــيــة
وصـوال لـلـشـرقـاط  وهـذا االمر
ال تــســمح بـه احلــكــومــة او أن
يـــكــــون الـــعــــراق مـــنــــطـــلــــقـــا
لالعـتـداءات) داعيـا تـركـيا الى
(عــدم تــكـــرار الــقــصف). وكــان
الـكـاظــمي قـد تـرأس اجــتـمـاعـاً
طــارئــاً جملــلس األمن الــوطـني
ـــنـــاقـــشـــة األوضــاع خُـــصص 
الــعـامـة ومـسـتـجـدات األحـداث

األمـــنــيــة في الــبالد. و خالل
االجـتـمــاع مـنـاقــشـة اعـتـداءات
تكررة على إطالق الصواريخ ا
نطقة اخلضراء ومطار بغداد ا
الــــدولي حــــيث أكــــد اجملــــلس
(إدانته الـكامـلة لتـلك الهـجمات
الــــتـي تـــهــــدد األمـن الـــوطــــني
ــصــالح في الــبالد وتـسيء وا
كانة العـراق دوليا. كما ناقش
اجملـلس (حــمـايــة الـتــظـاهـرات
السلمية في بغداد واحملافظات
ــهــنـي لألجــهــزة والـــتــعــامـل ا
ـــا يـــحـــافظ عـــلى األمــنـــيـــة 
سلمـيتهـا ويعزز من مـعنويات
مــنــتـــســبي الـــقــوات األمـــنــيــة
ورفض اي اعـــتـــداء عــلـــيـــهــا).
وبرغم من تسـليم بـغداد مذكرة
احـتجـاج للسـفيـر التـركي فاحت
يــلـدز اثـر شن مـقــاتالت تـركـيـة
هــــجـــومــــا عـــلى مــــواقع داخل
الـعراق  اال ان تـركـيا جتـاهلت
ذلك وأعـلــنت عن انـطالق ثـاني
عـملـيـة عسـكريـة شـمال الـعراق
بـاسم (اخملــلب- الـنـمـر).وقـالت
وزارة الــــدفـــاع الـــتــــركـــيـــة في
تـغـريـدة لـها عـلى مـوقع تـويـتر
(لــقــد بـــدأت عــمــلــيــة اخملــلب-
الـــنـــمـــر) وعـــنـــاصـــر وحــدات
الـكـومـاندوز مـوجـودون حـالـيًا

). وتـقع في مــنــطـقــة هــفـتــانــ
مـنطـقة هـفـتانـ شمـالي زاخو
ـــحـــافـــظـــة دهــوك بـــإقـــلـــيم
كـردستـان  حيث تـنـفذ الـقوات
التـركية عـمليـاتها ضـد عناصر
حـــــزب الـــــعـــــمـــــال.وطـــــالـــــبت
اخلارجـية العـراقية امس االول
الـسـفارة الـتركـيّـة بـنـقل مـذكرة
االحتجاج إلى اجلهـات التركية
اخملــتــصّــة التــخــاذ اإلجــراءات
الــكـــفــيـــلــة بـــوضع حــد لـــهــذه
االنـــتــهــاكــات ومـــنع وقــوعــهــا
مُـستـقـبالً  مجـددة الـتأكـيد في
مـذكّــرتـهــا عـلى (دعــوة اجلـارة
تـــركـــيــــا لـــوقف الـــعـــمـــلـــيـــات
العسكريـة األحادية واستعداد
احلـكـومــة الـعـراقـيــة لـلـتـعـاون
ــشـتــرك في ضــبط األمن عـلى ا
احلــدود بـالــشــكل الــذي يــؤمن
). واخـتـراق مـصــالح اجلـانـبـ
ـــقــاتالت الـــتــركـــيــة االجــواء ا
الـعراقـية مـتجـهة نـحو سـنجار
و مـخــمـور و الــكـويــر و اربـيل
وصــوال الى قــضــاء الــشــرقــاط
بـــعــمق  193كــيـــلــومـــتــرا  من
احلدود الـتـركيـة داخل االجواء
الـعـراقــيـة واسـتـهــدف مـخـيـمـا
لـالجـــــئـــــ قـــــرب مـــــخـــــمــــور

وسـنجار.
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(الـتــربــيـة طــالــبت مــديـريــاتــهـا
بــاالسـراع  في حتــديـد احلــاجـة
والــتـــخــصـص لــلـــمــحـــاضــرين
واعدادهم وعنـاوينهم الوظـيفية
ــؤهالت ــبـــلغ الـــشـــهـــري وا وا
الـدراسيـة عـبـر جدول تـفـصـيلي
كال حــسب مــحــافـظــته والــكـلف
ـــتــرتــبـــة لــغــرض الــســـنــويــة ا
تـعيـيـنهم بـصـفة مـدرس على ان
التـتـجـاوز االجـابـة مـدة اسـبـوع
واحــــــد). وفـي ديـــــــالى  نـــــــظم
العـشـرات من جرحى الـعـملـيات
االرهابية في احملافـظة تظاهرة
احــتـجـاجــيـة عـلى  مــا وصـفـوه
فساد دائـرة بلديـة بعقـوبة.وقال
شـهـود عــيـان إن (الـعـشـرات من
جـرحى الــعــمــلـيــات االرهــابــيـة
نــظــمــوا تــظــاهــرة امــام مــبــنى
احلــكـومـة احملـلــيـة لـلـمــحـافـظـة
احتجاجا على ماوصفوه بفساد
دائـرة بـلـدية بـعـقـوبـة) مـؤكدين
ـتــظـاهـرين احــتـجـوا عـلى ان (ا
غياب الـعدالـة خالل توزيع قطع
االراضي الـسكـنـية بـعـد منـحـها
ستحق  بدال عن الذين لغير ا
ضــــحــــوا بــــارواحــــهـم من اجل
اسـتـقـرار ديـالى اثـنـاء مـواجـهة

القاعدة وداعش).

ــديــريـات الــعــامــة في جـمــيـع ا
بــــغــــداد واحملـــافــــظــــات كــــافـــة
بــاســتــثــنـــاء اقــلــيم كــردســتــان
بــاعـالمــهـــا بـــكــافـــة االجــراءات
ا يـخص الـتعـاقد مع تـخـذة  ا
احملــــــــــــــــــاضـــــــــــــــــــريـن وادراج
ـطلـوبة ـالـية ا الـتخـصيـصات ا
ـوازنـة ضــمن مـشــروع قـانــون ا
ـــالـــيـــة االحتـــاديـــة لـــلـــســـنـــة ا
اجلـــاريــة. واطــلـــعت (الــزمــان )
أمـس عــلى وثـــيــقـــة صــادرة من
الــوزارة جــاء في مــعــرضــهـا ان

بــالــدرجـــات الــوظــيـــفــيــة خالل
ـاضــيـة) مــؤكـدين ان االعــوام ا
ــتــظـاهــرين نـصــبـوا اخلــيـام (ا
لـــلــبــدء بـــاعــتـــصــام مـــفــتــوح 
وحــمّــلـوا اجلــهــات احلـكــومــيـة
ـســؤولــيــة الــكــامــلـة فـي حـال ا
اصـــــابــــة اي شـــــخـص مــــنـــــهم
بـــفــايــروس كــورونــا خالل مــدة
االحتـجاج). كـما تـظاهـر العـديد
من احملــــاضـــريـن بـــاجملــــان في
وزارة الـــتـــربــيـــة لـــلـــمــطـــالـــبــة
بالـتعيـ  فيـما طـالبت الوزارة
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ئات من مـوظفي العقود احتج ا
في وزارة الــــتـــعــــلــــيم الــــعـــالي
واحملــاضــرين بــوزارة الـتــربــيـة
قـرب مـقـر احلـكـومـة في مـنـطـقـة
الـعالوي بــبـغــداد  لــلـمــطـالــبـة
الك الـدائم  بــتـثـبــيـتـهم عــلى ا
فـيمـا نـظم العـشـرات من جرحى
الـعمـلـيات الـعـسكـريـة في ديالى
تــظـاهــرة احـتــجـاجــيـة عــلى مـا
وصفوه بـ(فساد بلدية بعقوبة).
ئات من وقال شهود عـيان ان (ا
الــعـقـود الـعــامـلـ في الــتـعـلـيم
الــعــالي والــبــحث الــعـلــمي  من
مـخـتـلف اجلـامـعـات الـعـراقـية 
نـظــمـوا تـظـاهـرات احـتـجـاجـيـة
بــالـقــرب من مـقــر احلـكــومـة في
مــنــطــقــة الــعالوي لــلــمــطــالــبـة
الك الـدائم) بــالـتــثـبــيت عــلى ا
الفتـ الى ان (احملتـج رفـعوا
الفــــتــــات تــــطــــالب احلــــكــــومـــة
ـالك الـدائم بــتــعــيــيـنــهم عــلى ا
ضــــــــــمـن درجـــــــــــات احلــــــــــذف
واالســـتــحــداث وكـــذلك بــدال عن
ـــضي احملـــالـــ لـــلـــتـــقـــاعـــد  
سنـوات عـدة على خـدمـتهم دون
الــنـظـر في حــالـهم او شــمـولـهم
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بـغداد  42 مئـوية  وتنـشط حركة الـرياح مسـببة تـصاعد الغـبار في بعض
االماكن). وسـجلت الشـبكة الـقوميـة لرصد الـزالزل في مصر هـزة أرضية
عـلى بـعـد  86 كـيـلـومـتــرا شـرق مـديـنـة الـغــردقـة داخل الـبـحـر األحـمـر. و
أوضـحت الشبـكة أن (قوة الـزلزال بلغت  5.2 درجـة على مقيـاس ريختر 
دن الـقريبـة ولم تصل للـمعهد واطنـ داخل بعض ا وشعـر بها عـدد من ا

إفادة بوقوع أي خسائر أو إصابات).
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توقـعت الهيئة العـامة لالنواء اجلوية والـرصد الزلزالي التـابعة لوزارة النقل
ـناطـق كافـة صحـوا ودرجات احلرارة ان يكـون طقس الـيوم اخلـميس في ا

مقاربة لليوم السابق. 
ـنـاطـق كـافة وقـالت الـهـيـئـة في بـيـان امس ان (طـقس الـيـوم اخلـمـيس في ا
صـحـو ودرجـات احلـرارة مـقـاربـة لـلـيـوم الـسـابق حـيث تـكـون الـعـظـمى في

ذاك  اكــد مـصــدر إصــابـة مــديـر
ـان الــدائــرة اإلعالمـيــة في الــبــر
ـصدر بـفايـروس كـورونـا.وقـال ا
فـي تــــصـــــريح امـس إن (مــــديــــر
الــدائــرة اإلعـالمــيــة في مــجــلس
الـنــواب أصـيـب بـوبــاء كـورونـا)
عــــلى حــــد قـــولـه . ونـــفت وزارة
الــــنـــــقل مـــــا تــــداولـــــته مـــــواقع
الـــتــواصـل االجــتـــمــاعي بـــشــأن
اصـــابــة وزيـــرهــا نـــاصــر بـــنــدر
الـــشــبـــلي بـــفــايـــروس كــورونــا
مؤكـدة ان الوزيـر يـتمـتع بصـحة
ــارس اعــمـالـه بـشــكل جــيــدة و
يــومـي. وســجــلـت دائــرة صــحــة
أربــــيل حـــــاالت وفــــاة جـــــديــــدة
تحدث باسم بالفايروس. وقـال ا
صـــحــــة اربـــيل بـژار مـــوسى في
تـــصـــريح امس إن ( 3مــصــابـ
بــكـــورونــا تــوفــوا بــعــد تــدهــور
حـالتـهم الـصـحيـة) مـوضـحا أن
(هناك  4مصاب اخرين حالتهم

ـدير الـعام نـظـمة).  وقـال ا مع ا
لــلــمــنــظــمــة تــيــدروس أدهــانـوم
غيبـريسوس ان (هـذا العالج هو
األول الــــذي يـــــخـــــفض مـــــعــــدل
الـوفـيـات لـدى مـرضى اجلـائـحـة
الــــذيـن يــــحـــــتــــاجـــــون إلى دعم
األوكـســجـ أو جــهـاز الــتـنـفس
الــصـــنــاعـي) واضــاف ان (هــذه
أنبـاء رائعـة وأنا أهـنىء حكـومة
ــتـــحــدة وجـــامــعــة ــمـــلــكـــة ا ا
أكــــــســـــفــــــورد والــــــعـــــديــــــد من
ــرضى الـذين ــسـتــشــفـيــات وا ا
ساهموا في هـذا اإلجناز العلمي
ـــنـــقـــذ لـــلـــحـــيـــاة). وصـــادقت ا
احلـكومـة الـبريـطـانـية اول امس
عــــــــــلـى اســــــــــتــــــــــخـــــــــدام دواء
(الـــــديـــــكــــــســـــامـــــيـــــثـــــازون) و
(كـــورتــيــكــوســتـــيــرويــد) لــعالج
ـرض كورونـا وذلك ـاصـبـ  ا
فــــي اول اعــــالن عــــن اول عـــالج
لـلمـرض في الـعـالم.  في غـضون
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شركة ادوية
سامراء تستعد
النتاج عقار

ديكساميثازون
لعالج كورونا
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ةٍ األمـر الذي يـؤشر أبوابٍ تـشغـيلـيـَّ
شاريع سوء التخطيط فيما يخصُّ ا
االســـتــثــمــاريــة وبـــحــسب عــددٍ من
ــديــريــة الــعــامـة   في ا اخملــتــصــ
لـلــتــنــمــيــة الـصــنــاعــيــة قـام بــعض
الــصـــنــاعــيــ بــاســتــغالل إجــازات
منـوحة لهم في إدخال  التأسـيس ا
ـواد إلى البـالد نتـيـجة الـكثـيـر من ا
تهـاونٍ أو تواطـؤ موظـف في دائرة

نافذ احلدودية). الگمارك في ا
 UNOłuð WH U

ورصد الـتقريـر (مخـالفةً لـتوجـيهات
وزارة الـــنـــفط بـــخــصـــوص إيـــقــاف
عامل إنتاج  ترويج طلباتٍ جـديدةٍ 
فـحم الــكـوك; نـظـراً حملــدوديـة طـاقـة
الــتـــحـــمـــيل الـــيـــومي من مـــنـــتــوج
االكـــســتــراكـت الــنــاجت من عـــمــلــيــة
َّ سحب استخالص الـزيوت حيث 
ُـروَّجـة بـعـد ـعـامالت ا الـطـلـبــات وا
ن وجـــود ورود الــــتـــوجــــيه وتـــبــــيـَّ
ثــمــانــيـة مــعــامل خــارج الــضـوابط
إضافة إلى استمـرار جتهيز عددٍ من
ــعـــامل بـــحــصـــصــهــا ــصـــانع وا ا

النفطية رغم توقفها عن العمل).
وبـحث وزيـر الـتـخـطـيط خـالـد بـتـال
ـيـ الـنــجم مع نـخــبـة من األكــاد

واألســـاتــذة اجلــامـــعــيــ  اوضــاع

الــعــراق االقــتـصــاديــة والــتـنــمــويـة
ــتـمــثــلـة وتــأثــيـر األزمــة الــراهـنــة ا
بجـائحـة كورونـا وانخـفاض أسـعار
ـــــعـــــاجلـــــات اآلنـــــيــــة الـــــنـــــفط وا
ـكن لـلـخـبرات ـسـتـقبـلـيـة الـتي  وا
عرفة اجلامعية ية وبيوت ا األكاد
اإلســهـام في إيــجـادهــا. وقـال بــيـان
تـلقـته (الـزمـان) امس ان الـوزيـر اكد
(اهــمـيـة االنــفـتــاح عـلى اجلــامـعـات
الــعـراقـيــة بـوصــفـهـا تــمـثل بــيـوتـا
لــلــخــبــرة وبــالــتـالـي من االهــمــيـة
ـكـان تـوظـيف مـثل هـذه اخلـبرات
في رسم الــســيــاسـات االقــتــصــاديـة
والــتــنـــمــويــة عـــلى اسس عــلـــمــيــة
رصينة. وتـناول اللقاء مـناقشة عدد
من الـــــقـــــضـــــايـــــا وطـــــرح الــــرؤى
ـــعــاجلــات لــلـــخــروج من األزمــة وا
الراهـنة واضـاف الـبيـان ان من ب
الـــقـــضــــايـــا الــــتي  نـــوقــــشت واقع
الية في السيـاست االقـتصاديـة وا
العراق  والعمل على ضمان التنفيذ
الـسـلـيم لـلخـطط والـسـتـراتـيـجـيات.
وآلـيات الـنـهـوض بالـقـطـاع اخلاص
من خالل تنـفيـذ ستراتـيجـية تـطوير
هــذا الــقــطـاع احلــيــوي مع تــوفــيـر
الــضـمـانــات لـلـعــامـلــ فـيه وأسـوة
بــنــظـرائــهم الــعــامـلــ في الــقــطـاع

ـا ال يـزيد اإليجـار كل  10سـنـواتٍ 
ئة من قيمة األرض. على 3 با

ــرسـلـة نـســخـة مـنه إلى الـتــقـريـر ا
األمـــانـــة الـــعـــامـــة جملـــلـس الــوزراء
وجلــنـة الـنــزاهـة الـنــيـابـيــة ومـكـتب
ــعـادن دعـا إلى وزيـر الــصـنـاعـة وا
وضع سـياسـةٍ اسـتـيراديـةٍ تـتـناسب
مع احلـــاجـــة الـــفـــعـــلـــيـــة لـــلـــســـلع
ـــا ال يــلـــحق ضــرراً ـــســتـــوردة  ا
ـنتجـة محـليـاً مع التـأكيد بالـسلع ا
ــواصـفــات لـلـبــضـائع عــلى جـودة ا
سـتـهلك ـستـوردة; بـغـية حـمـايـة ا ا
من الــغـش الــصــنــاعي إضــافــة إلى
تـــوحـــيـــد الـــشـــروط واالمـــتـــيــازات
وجب قانوني االستثمار منوحة  ا
الـــصـــنـــاعي رقم 20 لـــســـنــة 1998
واالســتــثـمــار رقم 13 لــســنـة 2006
ا ـستـثمـر  صـلحـة ا وتـسهـيلـهـا 
ةٍ يــسـهم في إيــجـاد صـنــاعـةٍ عــراقـيـَّ

منافسة). 
l¹—UA  RJKð

والحظ الـتــقـريـر (حـصــول تـلـكـؤ في
ــدن الــصــنــاعــيـة إجنــاز مــشــاريع ا
ــــنــــفـــذة من قــــبل شــــركـــات وزارة ا
عادن; نتيجة تسلُّم تلك الصناعة وا
ــصــة ُـــخـــصـَّ الـــشــركـــات لـألمـــوال ا
لـــلــمــشــاريع كــســـلفٍ وصــرفــهــا في
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والصراحـة والشفافـية في العمل
ا يـتـماشى االداري واخلـدمي و

مع نهج الوزارة . 
وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمان) امس
ان (الــــوزيـــرة خالل االجــــتـــمـــاع
لـــــفـــــتت الـى ان الــــوزارة تـــــولي
ـواصـلـة هـذه اهـتـمـامـا كــبـيـرا 
ـــا يــخـــدم الـــعـــمل الـــلـــقـــاءات 
ــــــــشــــــــتـــــــرك بــــــــ الـــــــوزارة ا
وفـــروعـــهــا لـــلـــعـــمل عـــلـى ســد
احـتيـاجات الـنازحـ والعـائدين
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ـهجرين التـقت وزيرة الهـجرة وا
ــدراء ايــفـــان فــائق جـــابــرو  بــا
الـــعــــامـــ ومـــســـؤولي االدارات
الـوسـطى في الـوزارة فـضال عن
مــســؤولي فـروع احملــافــظـات في
 واســتــمــعت الى مــقـر الــوزارة 
شــرح مـوجـز عن آلــيـات عـمل كل
  مـــوجــــهـــة مـــســــؤول وكــــادره
ــضــاعـفــة اجلــهـود ســيــادتـهــا 
واعــتــمــاد االســالــيـب الــعــمــلــيـة

بغداد
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الــعـام وإيالء  قــطـاع األعــمـال غــيـر
ــنــظم اهــتــمــامــا خــاصــا. واعــادة ا
ـــنــظــومــة الـــتــشــريــعــات الــنــظــر 
ــا يـــتالئم والـــقـــوانــ الـــنــافـــذة 
ومــتـطــلـبــات الـتــنـمــيـة ضــمن رؤيـة
الـــعــراق 2030. وضـــرورة حتـــديــد
االحــتــيــاجـات الــتــدريــبــيـة مـن قـبل
مــؤســـســات الــدولــة كــافــة بــهــدف
اخــــضـــــاع  الــــعــــامـــــلــــ فـي تــــلك
ؤسـسات لـدورات تـدريبـية  تـسهم ا
في تطـوير قـدراتهم بـاالستـفادة من
ــركـز الـوطـني لـلـتـطـويـر امـكـانـات ا
ـعـلـومـات التـابع اإلداري وتـقـنـيـة ا
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غلقة »dý»·∫  رئيس اقليم كردستان يشرف على اجتماع خاص بقطاع الكمارك من خالل الدائرة ا
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أشـــرف رئـــيس حــــكـــومـــة إقـــلـــيم
كوردستان مسرور البارزاني على
اجــتــمـــاع خــاص بـــشــأن تــمـــلــيك
ـشـاريع الـوحـدات الـسـكــنـيـة في ا
االسـتــثـمــاريـة وأراضي (الــكـارت)
لــلــمــواطــنــ فـضـالً عن تــوحــيـد
ـــــقـــــدمـــــة في تـــــلك اخلـــــدمـــــات ا

اجملمعات. 
وفـي االجــتــمــاع الـــذي عُــقــد عــبــر
دائـرة تـلـفـزيــونـيـة مـغـلـقـة بـنـظـام
(الـفـيديـو كـونفـرانس) وشـارك فيه
نـــــائب رئـــــيس الـــــوزراء قـــــوبــــاد
طـــــالـــــبـــــاني وعـــــدد مـن الــــوزراء
ـعــنـيــ جـرى الــتـبـاحـث حـيـال ا
أراضي (الكـارت) الـتي وُزعت على
ـواطـنـ من قبـل دوائر الـبـلـدية ا

ناسبة لها.  ووضع احللول ا
وقال بيان تـلقته (الزمان) امس ان
االجـتـمــاع بـحث أيـضــاً في آلـيـات
ـشاريع اسـتكـمـال تسـجيـل شقق ا
الـسكـنيـة االسـتثـماريـة للـمشـترين
وتــمـــلــيـــكــهـــا (طــابـــو) في دوائــر
الـــتــســـجـــيل الـــعــقـــاري بـــصــورة

رسمية. 
وفي جـــانب آخـــر من االجـــتـــمــاع
تـمت مـناقـشـة سـبل توحـيـد رسوم
اخلـدمـات في اجملـمـعات الـسـكـنـية
وإعـــادة الــنــظــر بـــهــا مع مــراعــاة
ــــعـــيـــشـي وإمـــكـــانـــات الـــوضع ا

عمل الكمارك واإلعـفاءات الكمركية
ـــنــافـــذ احلــدوديــة وذلـك عــبــر وا

دائرة تلفزيونية. 
وفي االجــتــمـــاع الــذي شــارك فــيه
نــائـب رئـــيس احلـــكـــومـــة قـــوبــاد
الـــطـــالــــبـــاني وعــــدد من الـــوزراء
ـعــنـيـ جــرى الـتـبــاحث بـشـأن ا
نــتـــائج عــمـل الــلـــجــان اخلـــاصــة
ُشكـلة أساساً إلعادة تـنظيم عمل ا
ـــنـــافـــذ احلـــدوديـــة الـــكـــمـــارك وا
ومتابعة اإلعفاءات الكمركية كجزء
مـن مــــشـــــروع اإلصـالح في مـــــلف

الواردات العامة. 
وقال بيان تـلقته (الزمان) امس ان
ــــالــــيـــة وزيـــري الــــداخــــلــــيــــة وا
واالقـتـصـاد الـلــذين يـشـرفـان عـلى
تـلـك الـلـجـان عـرضـا تـقـاريـر أُعدت
لــهـذا الــغـرض وتــضـمــنت مــجـمل
التـفاصـيل والقـوان والتـعلـيمات
والعقود اخلدمية بعد إجراء زيارة
ـعـوقـات مـيـدانــيـة وتـطـرقــا إلى ا
ـشاكل وطـرحـا كذلك جـمـلة من وا

قترحات).  ا
وأشـــار رئـــيس حــــكـــومـــة إقـــلـــيم
ـلف كوردسـتان إلى أهـميـة كال ا

وجــدد تـــأكــيـــده عــلى أن اإلصالح
وتنظـيم الواردات العـامة من مهام
التشكيلـة الوزارية التاسعة ولفت
ــــتــــعــــلــــقـــة ــــواضــــيع ا إلـى أن ا
ـــنـــافـــذ بــــاجلـــمـــارك وتـــنـــظــــيم ا

احلــدوديــة جــزء مــهم من عــمــلــيـة
اإلصـالح لــــتـــــنـــــظـــــيـم الــــواردات
الـــعـــامـــة). وجـــرى الــتـــأكـــيـــد في
االجتماع على دعم حكومة اإلقليم
نـتوج لـلـقطـاع اخلـاص وحمـايـة ا
ـــا يــســهم في تــنــمــيــة احملــلي و
اقتصاد اإلقليم وتوفير فرص عمل

.  وتـقرر ايـضـاً (تنـظيم لـلمـواطـن
ـنــافـذ احلــدوديــة والـنــقـاط عــمل ا
الــكـــمــركـــيــة كـــافــة اســتـــنــاداً إلى
عـاييـر الدوليـة وإلغاء القـوان وا
كــافـة اإلعــفــاءات اجلـمــركــيـة غــيـر
شاريع القـانونية). وبـشأن عقـود ا
ـنــافــذ احلــدوديـة اخلــدمــيـة فـي ا

اضية مـنذ سقوط النظـام الصدامي البائد ومع طيـلة السنوات السـبع عشرة ا
خـتلف تـوجهـاتهم سواء تعـاقب تولي الـسياسـي رئـاسة احلـكومة الـعراقـية 
االسـالميـون مـنـهم او الـعلـمـانـيون يـكـررون كـلـمة او مـصـطـلح اإلصالح وبـناء
الدولـة وذهب الكثـير منهـم الى أبعد من هذا وتـعهد  ان يـعم االزدهار والرخاء
الـكي والعـبادي البالد ولـكنـنا ومـنذ حـكومـة أياد عالوي مـروراً باجلـعفـري وا
ـهـدي واالن الـكـاظــمي لم نـرى اال تـكـراراً لـلــكـلـمـات وخـاصـة وصـوالً لـعــبـد ا

االصالح ومحاربة الفساد.
 ساركـز في مقـالي هذا  على مـفهوم اإلصالح وتـعريـفه وكيف ينـظر سيـاسيو

العراق إليه بل كيف يسعون الى حتقيقه?
قابل لـلفساد  وللسيئة.. وفي اإلصالح لغـة: ضد اإلفساد وهو من الصالح ا
) التـوبة: 102 (وال تـفـسدوا :(خـلطـوا عمالً صـاحلـاً وآخرسـيئـاً القـرآن الـكر

فى األرض بعد إصالحها) األعراف: 56 .
فاإلصـالح هو التغيير إلى األفضل  فاحلركات اإلصالحية هى الدعوات التى
يادين االجـتماعـية اخملتـلفة حترك قـطاعات من الـبشـر إلصالح مافسـد في ا

انتقاالً باحلياة إلى درجة أرقى في سلم التطور اإلنساني.
واصطالحـاً: ال يفرق بينه وبـ مصطلح الثـورة في مستوى التـغيير وشموله 
ـا من حـيث اإلسـلوب فـي التـغـييـر وزمن الـتـغيـيـر فـكالهـما يـعـني الـتغـيـير وإ
الشـامل والعميق  لكن الثورة تسلك سبل العـنف غالباً والسرعة في التغيير 
بيـنمـا تتم الـتغيـيرات اإلصالحـية بـالتـدريج  وكثـيراً مـا تعـطي الثـورة األولوية
لـتـغـييـر الـواقع  بـيـنمـا تـبـدأ مـناهج اإلصالح عـادة بـتـغـييـر اإلنـسـان وإعادة
صيـاغة ذاته وفق الـدعوة اإلصـالحية وبـعد ذلـك ينـهض هذا اإلنـسان بـتغـيير

الواقع وإقامة النموذج اإلصالحي ياجلديد.
ولذلـك وصفت رساالت الرسل واألنبياء  علـيهم الصالة والسالم بأنها دعوات
إصالح فــيـقــول رسـول الــله شـعــيب عـلــيه الـسالم: (إن أريــد إال اإلصالح مـا

استطعت) هود:88.
وسـوعة احلرة(ويـكبـيديـا) فأن "حـركة االصالح هـو نوع من وحسب تـعريـف ا
احلركـة االجتـماعـية الـتي تهـدف إلى جـعل التـغيـير الـتدريـجي أو التـغيـير في
جوانب مـعينة مـن اجملتمع  بدال من الـتغيرات الـسريعـة أو األساسية وتـتميز
حـركـة االصالح من أكـثـر احلـركـات االجـتـمـاعـيـة الـراديـكـالـيـة مـثـل احلـركات

الثورية ."
وترتـكز فـي كثـير من األحـيان أفـكـار اإلصالحيـ في اللـيـبرالـية  عـلى الرغم
ـقراطـية من أنهـا قد تـكـون متـجذرة في االشـتـراكيـة (على وجه الـتحـديـد الد
ــفـاهـيم تـعـتـمـد عـلى حتـول ـفـاهـيم. وبـعض هـذه ا االجـتـمـاعـيـة ) أو ديــنـيـة ا

الشخصية والبعض اآلخر يعتمد على جماعات صغيرة مثلما فعل غاندي.
ـفـاهيم الـديـنـية واالجـتـمـاعيـة والـسـياسـيـة لالصالح يـفرض واسـتـنـاداً لهـذه ا
فاهيم قدور ساسة العـراق ان يحققوا جزءً من هذه ا سؤال نـفسه: هل حقاً 
ـقـدور من ـر الـذي يـعـيـشه الـبالد وهل  الـتـي من شـأنـهـا االرتـقـاء بـالـواقع ا
ا يحوي من تـناقضات وارهاصات ألقت يتـصدى للواقع السيـاسي العراقي 
واطن حـتى فـقـد الثـقـة بـنفـسه وبـبـلده وقـادته وبـات يـبحث عن بـظاللـهـا علـى ا

. بارقة أمل جتعله يتأكد ان ما دفعه من تضحيات ودم لم يذهب سدىً
فـاالصـالح في أحـد تـعــاريـفه ضـد االفــسـاد واليـعــني اإلفـسـاد هــنـا اإلفـسـاد
فسدات من هدر للمال العام وسرقة السـياسي فقط بل يتعداه الى كل انواع ا
ثروات الـبلد والـرشى واحملسوبـية وإغفـال حقوق اآلخريـن ومصادرة أحالمهم
وأمـانـيــهم واإلفـسـاد أيـضــاً يـذهب الى اشـعـال نــار الـفـتـنــة بـ أبـنـاء الـوطن

الواحد وتمزيق حلمته االجتماعية واالنتقاص من كرامته.
ا ط التصـرف السـائد للـشخص  كمـا أن االصالح يبـدأ من الذات وتغـييـر 
يـحـقق اهـدافـاً ذات قـيـمـة تـصب في الـصـالح الـعـام وتـبـتعـد عن األفـق األناني
الـضـيق وبـالـتـالي فـأن التـغـيـيـر الـشـخـصي يكـون اولى اخلـطـوات الـتـدريـجـية
حلركـة االصالح في اجملتمع ان بـدأنا جادين بتـغيير االنـسان وإصالح أفعاله
الفـاسدة يـقيـناً سـيقـود هـذا التـغيـير الى مالمح جـديـدة للـمجـتمع الـذي ننـشد

الرقي به وتطويره.
اضـية التي اعقبت سـقوط النظام الـسابق  وبدء مرحلة وعلى مـدى السنوات ا
ــوحــد الـعــراق اجلــديــد صــورةً وقـالــبــاً أظــهـر ــقــراطي ا بــنــاء الــعـراق الــد
السـياسـيـون إن علـيهم أن يـصـلحـوا من أنفـسـهم وواقعـهم وأن يـتصـدوا بثـقة
ـا يـظـهر في تـصـرفـاتـهم من شـطط أنعـكس سـلـبـاً علـى حركـة بـنـاء هذا وقـوة 
البـلد بل أعاده الى التأخر والتخلف وبات بركة للدماء ومرتعاً لعبث االرهابي
ـا يعني ان مـعظم من يتـصدى للـعمل السيـاسي هنا لم والقـتلة والـفاسدين 

يفكر يوماً أن إصالح ذاته سيذهب بالبالد الى واقع أفضل و أرقى.
ــا فــعل اليــحــقق من ان اســتــمــرار احلـــديث عن اإلصالح واإلصالحـــات دو
احـالمـنــا شــيــئــا ولن يــزيل من هــمــومــنــا هــمــاً مــا دام من يــتــحـدث عـن هـذه
االصالحات واالفـكـار االصالحيـة ال يؤمن بـهـا ولم يبـدأ بتـحـقيـقهـا من داخله
اوالً وينـظر الى مـا فعـله خالل السـنوات التي انـقضت مـاذا حقق لـلناس واين
اخـفق واين لم يـسـتـطع ان يقـدم شـيـئا او فـكـرة وان يـغيـر مـا جـبل علـيه طـيـلة
اضيـة لينهض مـجددا بافكـار تهم االنسان ال تهـم الساسة حتمي السـنوات ا
ـواطن الحتـمي كــرسي احلـكم حتــقق رفـاهـيــة الـشـعب ا

ورقيه ال تمأل اجليوب والبطون.
ننـتظر االصالح كـما انتـظرنا افـكاراً كثـيرة مرت عـلينا
طيـلة سنـوات سبع عشـرة لعل الله يـحقق لهـذا الشعب

بعضاً من احالمه.

عـوقات التي تـقف أمام تنـفيذ وا
خـطط وبـرامج فـروع الـوزارة في

احملافظات.
ـدني وكـشـفت سـلـطـة الـطـيـران ا
ـوافقـات الرسـمية عن استـمرار ا
اخلــاصـــة بــتـــســيـــيـــر الــرحالت
االسـتـثـنـائــيـة الجالء الـعـراقـيـ

العالق في اخلارج. 
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واكــد مـديــر عــام الــسـلــطــة دريـد
يــحــيى جــاسم فـي بــيـان تــلــقــته
(الــزمـان) امـس (اســتـمــرار مــنح
ــوافـقــات الــرســمـيــة لــلـرحالت ا
االسـتــثـنــائـيــة اخلـاصــة بـإجالء
الـــعــراقــيــ الـــعــالــقــ في دول
اســتــنــــاداً إلـى قـرارات اخلــارج 
وتوصيات اللجنة العليا للصحة
ــكــافــحـة والــسالمــة الــوطــنــيــة 

جائحة كورونا).
مـــشـــيــرا الـى ان (قــرار تـــعـــلــيق
ـــنــتـــظـــمــة الــرحـالت اجلــويـــة ا
قبل مسـتمر لـغايـة يوم السـبت ا
ويــشـــمـل الـــرحالت الـــداخـــلـــيــة
واخلـارجــيـة بــاســتـثــنـاء رحالت
الـــــطــــــوار واإلخـالء الـــــطــــــبي
ورحـالت الـــــــــشــــــــحـن اجلــــــــوي
والــطـــائــرات الــعـــابــرة لالجــواء
الــعـراقــيـة الـتـي تـســتـمـر بــشـكل
طــــبـــيــــعي فـي الـــبـالد). فـــيــــمـــا
اوضــــحت إدارة مــــطـــار بــــغـــداد
الدولي أن ال صحة لوجود حريق

ـــــدني. وقـــــالت ـــــطــــار ا داخـل ا
االدارة فـي بــــــــــــيــــــــــــان امـس ان
(احلــريـق انــدلـع في مـــوقع الــرد
الــسـريع فـي اجلـانب الـعــسـكـري
وتـمت الــسـيــطـرة عــلــيه من قـبل
ـــدني وشـــعـــبـــة فـــرق الـــدفـــاع ا

طار). االطفاء في ا
مـــؤكـــدا (اســـتـــمــرار الـــعـــمل في
اسـتـقـبال الـرحالت االسـتـثنـائـية
اخلـــاصــة بـــإجـالء الـــعـــراقـــيــ
الـعـالـقـ في دول اخلـارج ضـمن
جــــدول الــــرحالت اخملــــصــــصـــة
استـنــاداً إلى قرارات وتـوصيات
اللجـنة العلـيا للصـحة والسالمة

الوطنية). 
وتـــــداولـت مـــــواقع الــــــتـــــواصل
االجـتمـاعي صورا لـلحـريق الذي
نـشب داخل مقـر قيـادة فرقـة الرد
الــسـريع قــرب سـاحــة عـبـاس بن
ـــكــتب فـــرنــاس. فـــيــمـــا اصــدر ا
االعالمي لقيادة الفـرقة توضيحا
بــشـأن احلــادث وقـال ان (بـعض
ـواقع ووســائل االعالم تـنـاقـلت ا
خـبــراً مــفـاده نــشــوب حـريق في
مقر الفرقة  وحقيقة احلادث هو
تماس كهربـائي في احد كرفانات

الفوج الرابع اللواء االول).
ودعــا الـبــيـان الى (تــوخي الـدقـة
بـنـقل االخـبـار والـتـجنب عـن نقل

فبركة).  علومات ا ا
فــيــمــا اعــلـنـت الـشــركــة الــعــامـة

بـالـتـنـسـيـق والـتـعـاون مع بـقـيـة
الــوزارات كـالــصــحــة والـتــعــلـيم
والــنـــفط وغــيــرهـــا اضــافــة الى
ـنظـمات سـتمـر مع ا الـتنـسـيق ا

الدولية واحمللية. 
واســتـعــرضت الـوزيــرة عـدداً من
اخلــــطـــــوات واإلجــــراءات الــــتي
ــرحـــلــة ســيـــتم اتــخـــاذهـــا في ا
الـــقــادمـــة والـــتي أدرجت ضـــمن
خــــطــــة الــــوزارة) مــــوعــــزة الى
(دوائـــر الــوزارة بـــالــتـــعــاون مع
فروعها في احملافظات
وتــــذلـــيـل الـــصــــعـــاب
أمامـهم وحث اجلـميع
عـــلى بــــذل مـــزيـــد من
اجلـــــهــــد في ســـــبــــيل
الـــتــغـــلب عـــلى كـــافــة
ـكن ـا  ـعــوقـات و ا
الـــفـــروع من الـــقـــيـــام

هامها). 
واســـتـــمـــعت جـــابــرو
ـداخالت جلــمـلــة من ا
عن ســـيــر الـــعـــمل في
فــــــــــــــروع الـــــــــــــوزارة
بــــــــاحملــــــــافــــــــظـــــــات
واخلــدمــات الـتـي يـتم
ــهــا لـلــنــازحـ تــقـد
والــــــــعــــــــائــــــــديـن في
مــــحـــافـــظــــاتـــهم الى
جــــــانب طــــــرح ســـــبل
مــواجـهــة الــتــحــديـات
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أفــصـحت دائــرة الـوقــايـة في هــيـئـة
الــنــزاهــة االحتــاديــة عن تــقــريــرهــا
بــخــصـوص الــتــنـمــيـة الــصــنـاعــيـة
وآثارها في واقع االقتصاد الوطني
شاريع الصناعية داعيةً إلى إعفاء ا
التي تـطورُ خـطوطـها اإلنـتاجـية من
ـــدَّة خـــمس الـــضـــرائب والـــرســـوم 
ادة 11 سـنواتٍ; اسـتـنـاداً ألحـكـام ا
من قانـون االستـثمـار الصـناعي رقم

20 لسنة 1998.
واقترحت الـدائرة في تقـريرٍ لها عن
الـزيــارة الـتي قـام بــهـا فـريــقـهـا إلى
ديـرية الـعامـة للـتنـميـة الصـناعـية ا
ـعادن الـتابـعـة لوزارة الـصـناعـة وا
قيـام األمـانة الـعـامة جملـلس الوزراء
واجلــهــات ذات الــعالقــة في وزارتي
الـنـفط والـكــهـربـاء بـدعم وتـخـفـيض
أسعار الوقود والكـهرباء اخملصَّصة
لـلـمـشـاريع الـصـنـاعـيـة إضـافـة إلى
اتــخـاذ اإلجــراءات الالزمـة لــتـوفــيـر
ــواد األولـــيـــة لـــلـــصــنـــاعـــة عـــبــر ا
الــتــنــســيق بــ وزارتي الــصــنــاعـة
عادن والزراعـة فضالً عن تأليف وا
جلــــنـــةٍ من اجلـــهــــات ذات الـــعالقـــة
لـــتــقــديـــر بــدالت اإليـــجــار لألراضي
الصناعـية على أن يتم تـقدير بدالت
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ـوانئ الــعـراق الــتـابــعـة لـوزارة
النـقل عن انـتشال بـانطـون غريق
ـتـحــركـة جلـسـر حتت الـفـتــحـة ا
الــشـــهــيـــد كــنـــعــان الـــرابط بــ
ــحـافــظـة الــتــنـومــة والــعـشــار 
البـصرة إلعـاقته مـالحة الـبواخر

والوحدات البحرية.
ونـــقل بــــيـــان لـــلـــوزارة تـــلـــقـــته
(الـــزمـــان) امـس عن مـــديـــر عـــام
الـشــركـة أثـيل عـبـد عـلي قـوله ان
الكات الـبحـرية لـلشـركة أنهت (ا
عـمـليـة سحـب البـانـطون الـغارق
الــــذي يــــعــــوق دخــــول وخــــروج
ــعـقل الـســفن مـن وإلى مـيــنــاء ا
ـالحـيـة بــعـد إكــتـمـال الــفـتــحـة ا
للجسر حيث  انتشاله وابعاده
الحي لـتسهيل عـملية مر ا عن ا
دخـــول الــــبـــواخــــر والـــوحـــدات

البحرية). 
من جــــانـــــبه أكــــد مــــديــــر قــــسم
ــوانئ الــشــؤون الــبــحــريــة في ا
حـسـ حمـيـد ضـيـغم ان (توزيع
ــــهــــام واألدوار بـــ األقــــســـام ا
ـشـاركة في هـذه الـعـملـيـة جعل ا
اإلجنـاز بــغـضـون سـاعـات ودون

أخطاء تذكر).
ـــــشـــــاركــــ مـــــشـــــيــــداً بـ(دور ا
وحـرصـهم عـلى اداء واجبـهم في
قــسم االنـقــاذ الـبــحــري وشـعــبـة
ــرفــأ ــركــز وربــابــنــة ا الحــة ا ا

عقل). وزمر الربط في ميناء ا دراء العام في الوزارة  هجرين خالل لقائها ا ا UI¡ ∫ وزيرة الهجرة 

ا يـضـمن احملـافـظة ـواطـنـ و ا
ـقـدمـة لهم. عـلى جـودة اخلـدمات ا
وجــرى في االجـتــمـاع كــذلك بـحث
تــســـريع اإلجـــراءات الــقـــانــونـــيــة
ـلكون واطـن الذين  لتـعويض ا
أراضـي مـــتـــداخـــلــــة مع اخلـــرائط
األسـاسيـة لـلمـدن وعـلى الرغم من
إطـفـائـهـا لم يتـسـلـموا تـعـويـضات

لغاية اآلن. 
 UŠd²I  o¹bBð

كـــمــا (نــاقش االجــتـــمــاع تــطــبــيق
الـقـانون واإلجـراءات والـتـعلـيـمات
تجاوز اخلاصة بتمليك األراضي ا
وجب علـيها في حـدود البلـديات 
ــان رقم (3) لـــســنــة قــانـــون الــبـــر
2019 وبــشـكـل يـضــمن مــصــلــحـة
ـواطـن مـحـدودي الـدخل بـهدف ا
إنـــهــاء الـــتــجـــاوزات عــلى األمالك

العامة. 
في خــــتـــام االجــــتــــمـــاع عــــرضت
عنية مـقترحاتها بشأن الوزارات ا
ـنـاقـشة ـوضـوعـات وبعـد ا هـذه ا
وتـبــادل اآلراء  الــتــصـديـق عـلى

قترحات). تلك ا
واسـتـكمـاالً لالجـتـماعـات اخلـاصة
بـعـمـلـيـة اإلصالح بـشـأن الـواردات
ومـــصــادر الـــدخل الـــعـــام أشــرف
رئــيس حــكــومـة إقــلــيم كــردســتـان
مــسـرور الـبـارزاني عــلى اجـتـمـاع
ُشكلة إلعادة تنظيم خاص للجان ا

تـقرر أن يـتوالهـا الـقطـاع اخلاص
كما  التـأكيد على ضرورة إعالن
الــنـتـائج الـنـهـائـيـة في أقـرب وقت
راجعة كن وإجراء الـتدقيـق وا
صلحة ا يـنسجم مع ا بشأنها و
ـوجب الـعـامـة واتـخــاذ مـا يـلـزم 

التعليمات والقوان النافذة.
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في ظل إجــتـمــاعــات وبــ مـوافــقــات وإعـتــراضــات عــلى مــجـمــوعــة قـرارات
وازنـة كانت ومـازالت مصـابة بـتقشف ان الـعراقي عام 2018 بـأن ا أقـرالبـر
عانت مـنه مختلف الفـئات الشعـبية العراقـية. وبالرغم من أن العـراق بلد نفطي
ويـعـد من الـدول الـغنـيـة بـالـنـفط لـكنه اصـبح فـقـيـرا مـتـقشـفـا وغـدا بـلـد الـغنى

الي .  السياسي والعجز ا
ـالـية ـوازنـة اجلـديـدة سـتـنـتـزع الـبـلـد من األزمـة ا ـهم.. هل ا وكـان الـسـؤال ا
انحة بعـد الظروف السياسية وتعـاجلها? مع جرعة األمل التي قدمـتها الدول ا
واألمنـية القـاسية الـتي مر بهـا بلدنـا جراء حرب داعش والـقتال ضـد اجملاميع
اليـ من مخـتـلف اطـياف الـشـعب الـعـراقي وكذلك حل اإلرهابـيـة وتـهجـيـر ا
واطن الـعـراقي ومحـاولة تـخفـيف ثقل األزمة اإلقـتصـادية الـتي تـضرر مـنهـا ا
ـعـوقـات التـي تقـف في طريـق أمانه ـعـيشـيـة وازالـة ا كـاهـله وحتـسـ أمـوره ا
نح وإستقراره . لكن لألسف حتى في عامنا احلالي 2020 ال نعلم أين تلك ا

الية الدولية.. ماذا صنعت أوبنت والى أين ذهبت!!?  ا
الـية لم تـنتهي بـعد ولم تـتضح مـعالم صورة الـدعم الدولي من أجل فاألزمـة ا

دن العراقية احملررة وإعادة البناء.   إصالح حجم الدمار في ا
ولم تخـلو مـوازنة العـام احلالي من الـتقشف بـوجوب دالالت آخـرها استـقطاع
تـقـاعدين امـتـعاض واسـتـياء الرواتب..  فـقـد القت مسـألـة اسـتقـطـاع رواتب ا
ـرجح أن بـعض الـعوائل عـالي كونـهم الـشـريـحة األضـعف في اجملـتـمع ومن ا
يـعـتـبر راتـبـهم الـتـقـاعدي هـو دخـلـهم الـشهـري الـوحـيـد الـذي يسـنـد ضـعـفهم
ـالــيـة من الــرواتب أو لم تـفــعل فـإن هـذا وفــقـرهم وسـواء اســتـقـطــعت وزارة ا
ـوازنة منذ 2003 وهـذا يوحي الى سياسـة مالية اليـنفي عجز ا
ضــعـيــفــة وغـامــضـة دمــرت وخــربت رغم أن الــبـلــد غـني
بـــخــبــراء اقــتــصـــاديــ ومــالــيــيـــ وبــحــسب اخلــبــراء
اإلقــتـصـاديـ فـإن الــبالد بـحـاجـة الى اتــبـاع سـيـاسـة
اقـتصـادية اصالحـية تـنهض بـالبالد ودونـها لن تـخرج

من أزمتها .
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لـوزارة الــتـخـطـيـط. واالسـتـفـادة من
قــــدرات وامـــكــــانــــات اجلــــامــــعـــات
العـراقيـة في إشاعـة ثقـافة اجلودة
من اجل تـطـويـر وحتـسـ مـسـتـوى
ـــــوظــــــفـي الـــــدولــــــة الـــــذي االداء 
ســيـنــعـكـس ايـجــابـا عــلى مـســتـوى
. ـــقــدمـــة لــلــمـــواطــنــ اخلــدمــات ا
ـشاريـع الشـبـابـية من واالهـتمـام بـا
خالل وضع سياسة اقراض ميسرة
وحتـفـيـز مــصـارف الـقـطـاع اخلـاص
ـشـاريع. لإلسـهـام في تـمـويل هـذه ا
وتـشـكيل جلـان فـرعـيـة من األسـاتذة
شاكل ي تـتولى دارسة ا واألكاد
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ـــصـــابـــ لـــلـــحـــاالت احلـــرجـــة ا
بـفـايروس كـورونـا. كمـا يـلي ارقام
ـتـبـرعــ بـحـسب فـئـات هـواتف ا

الدم . 
AB مـــتــــبـــرع بالزمـــا دم من فـــئـــة
(07832959933)
(07716421697)
(07702952032)
(07816609458)
(07703929590)
A مـــتـــبــرعـــ فـــئــة
(07736666046)
(07510746470)
مـــتــبـــرع بالزمــا دم
B مــن فـــــــــــــئـــــــــــــة 
(07711008888)
مــتــبــرع بالزمـا دم
O مـن فــــــــــــئــــــــــــة 
(07711466297)
(07712345095)
(07707657081)
(07709940755)
(07716004392)
(07714485936)
(07722794201)
(07716059150)
بـالزمـــــــــا دم من
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ثـــمن وزيـــر الـــزراعـــة مـــحـــمـــد كــر
اخلفاجي خالل لقائه رئيس اجلمعية
العراقية لـلسياسات العـامة والتنمية
الـبـشـريـة لـبــنـان هـاتف الـشـامي دور
ـية في رفد النـخب والكفـاءات األكاد
ـــــقـــــتـــــرحـــــات وزارة الـــــزراعـــــة بــــــا
والــتـوصــيـات الــفــاعـلــة في  تـطــويـر
االداء  وجتــــاوز االزمــــات  واصــــفـــا
الـنــدوات  الــعــلــمـيــة الــتي تــقــعــدهـا
ــــعــــنــــيــــة الــــشـــؤون اجلــــامــــعـــات ا
االقتـصادية والـداعمـة لألمن الغذائي
كن تـطويرها  بكونـها نقـطة ضوء 
ـهنـي احلكـومي بـالـشكل في الـعـمل ا
الــذي يـنــهض بــهــذا  األداء ويــطـوره
ا  يتـناسب  مع افضـل  الطروحات

ية . األكاد
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وأشار الـشـامي الى ان (هذه  الـزيارة
مع وفد من أعـضاء اجلمـعية من اجل
نـاسبة تـسنمه الـتهنـئة والتـبريكـات 
مـــنــصـــبه وزيـــرا لـــلــزراعـــة وتـــبــادل
وجــهــات الــنـــظــر الــتي تــؤسس تــلك
ــــنــــشـــودة بــــ اجلـــانب الــــعالقـــة ا
ي ودوائـــر الـــدولــة ومـــنـــهــا االكـــاد
وزارة الــــــزراعــــــة واذ تــــــضـع هـــــذه
الـتـوصـيـات ب ايـديـكم فـأنهـا تـفـخر
بالعقـول العراقية الـتي ساهمت فيها
ــطـــلـــوب في ـــا يـــحــقـق الـــهـــدف ا
حتويل  التوصيات العلمية  واألفكار
ـيـة الى تطـبـيـقات حـكـومـية  االكـاد
ا كن ان تستجـيب لتطوير األداء 
يـــــتــــجــــاوز االزمــــات احلـــــالــــيــــة في
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االقـتـصـاد الـدولي  واإلقـلـيمـي فضال
عن االقتصاد الوطـني بسبب جائحة
كورنا وأزمـة  تقلبات أسـعار النفط).
وعـيـر اخلــفـاجي عن (أهـمــيـة تـبـادل
اآلراء بـ األداء احلـكومـي واجلانب
ي لـــتـــعــزيـــز الـــســـيـــاســات األكـــاد
الــزراعــيـة واخــتــيــار افــضل الــسـبل
ا لتطويـر األداء اإلنتاجي الزراعي 
يــؤمـن االمن الــغــذائـي لــلــعــراقــيــ

الـهــدف األسـاس لـوزارة الـزراعـة في
رحلة).  هذه ا

وقـــدم الـــشـــامي شـــرحـــا عن نـــتـــائج
قترحات التي توصلت التوصيات وا
الـيهـا  مـؤتـمـرات اجلـمـعيـة الـعـلـمـية
والـنـدوات احلــواريـة الـتي  عــقـدتـهـا
نـاقشـة االمن الغـذائي وسبل تـطوير
االداء الــزراعـي  كــونــهــا تـــقــوم عــلى
ـــوذج فــــكــــرة ريـــاديــــة فـي ادخــــال 
مــــعـــمـــول به في اغــــلب دول الـــعـــالم
ـشـاريع الـصـغـيـرة لـتـسـريع اعـمـال ا
ـتــوسـطــة من خالل جـهــة اشـراف وا
حكومية  االمر الذي لم يتم العمل به

اضية ح اكتفى كليا خالل الفترة ا
ــشــاريع  دون بـــتــمــويـل مــثل هـــذه ا
حتـــديــد اجلـــدوى من الـــقــروض أوال
ــــشـــاريع والـــيــــات تـــنــــفـــيــــذ هـــذه ا
نـظومـة عنـقودية وإمـكانـية ربـطهـا 
لـتــعـظــيم مـواردهــا اإلنـتــاجـيـة والن
مــوضــوع االمن الـــغــذائي من األمــور
الــتي البــد من االهــتــمــام بــهــا  خالل
قبـلة  بوجود  قاعدة أولية رحلة ا ا

شاريع صغيرة ومتوسطة.
مـوضــحــا أهـمــيـة  اإلدارة بــاألهـداف

عـقـارات الـدولـة االسالمـيـة مـقـتـرنة
بــحـرف الــنـون كــاشـارة لـنــصـراني
فـيـمـا اسـهم في االيـام االولى لـطـرد
سيحيـ وذلك في تموز (يوليو ) ا
من عــام 2014 بـــادخـــال ســـيــارات
ـتـلكـات الـدير حـمل ثـقيـلـة لسـلب 
وافـراغه من مــحـتـويـاته  فـضال عن
وضوعة سلب التماثيل واالنصبة ا
في اروقة الدير ليـعمد الى  صهرها
السيمـا تمثـال شفيع الـدير القديس
ـصـنــوع من مـادة مــار كـوركـيـس  ا
البـرونـز  لكن الـتنـظيم انـتظـر حتى
مـــطـــلع  عــام 2015 لـــيـــمـــرر عـــبــر
شبـكاته االعالميـة  الواسـعة صورا
خـــاصــــة بـــالـــديـــر تــــوضح ازالـــته
ـذكــور وانـزال نــاقـوس لــلـتــمـثــال ا
الدير  باالضافة الزالة صلبان الدير
 وفــيــمـا بــعــد وبـعــد مــضي عـام او
اكثر مرر االعالم مـجددا حلال الدير
حـيث  قــام عـنـاصـر الـتـنـظـيم خالل
وضوع تلك الفترة  بهدم الصليب ا

على واجهة الدير اخلارجية ..
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بعد حترير الدير من براثن التنظيم
 تسنى لنا زيـارته  فكانت العبارات
الـداعـشـيـة قـد مالت فـنـائه  السـيـما
بــعـبـارة بـاقــيـة وتـتـمــدد  ثم وقـفـنـا
نــتـامل مــوقع الــتـمــثـال االول الـذي
حطـمه التـنظـيم واخلاص بـالسـيدة
العـذراء والـذي يقع قـرب باب الـدير
الـرئيـسي  حـيث وثق تـلك الـعمـلـية
عــامــدا الى طـمـس الـعــبــارات الـتي
زينت اروقـة الـتمـثال داعـية لـلسالم
مـن ان يـــعـم الــــعـــراق فــــمــــحــــاهـــا
باستخـدام طالء اسود  وقد تضر ر
الـــديــر خالل الــســنــوات الــتي كــان
فـيـهــا الـتـنــظـيم مـســيـطـرا لــتـخـلـو
ــــمـــيـــزة اروقـــتـه من  الـــعـالمـــات ا
ـرمر السـيـما كـنـيـسته الـتي حـتى ا
واجلـدران  الـداخـلـيـة  لم تـسـلم من
تـــخــريـب داعش  والــذي اوكـل تــلك

ــقــاولـــ من اجلــنــســيــة االعــمــال 
ـرمـر من جدرانه السـوريـة  الزالة  ا
وجتـريد الـكـنـيسـة من تـلك اجلدران
التي  كـسـيت به والتي لم تـستـغرق
عملية اعماره وتاهيله لسنوات قبل
ــديــنـــة بــيــد داعش .. في ســقــوط ا
اجلـنـاح اخلــاص بـسـكـنى الـرهـبـان
تــلـتـفــتك عـبـارة  لــداعش  تـدل عـلى
ــا  اســهم الــتــنــظــيم ــســجــد ور ا
بابـرازهـا ليـجول ذلك الـدير الـعريق
الى مــسـجــد لـعــنـاصــره  والـذين لم
يـــوفـــروا اجلــــدران االخـــرى بـــهـــذا
اجلـنـاح لـيـدونـوا عـلـيـهـا ذكـرياتـهم
واسـمـائـهم ومـنـاطـقـهم الـتي قـدموا

مــنـهــا  لـيــغـزوا
ـوصل مـديــنـة ا
واغــــلب هـــوالء
اتوا من الـقرى
اجلــــنــــوبــــيـــة
عــــلى اطــــراف
وصل مدينة ا
.. في اجلانب
االخــــــــــــر مـن
الديـر  نـلمس
بــــــــــــــــــــعــض
الــــضـــربـــات
التي تعرض
الـيـهـا الـدير
مــن قـــــــــــبـل
طــــــائــــــرات
الـــتـــحــالف
والــــــــــــــتـي
كـــــــــــــــانـت
تـسـتـهـدف
جتــــمــــعـــا
لــعـنــاصـر
الـتــنـظـيم
اخـــــتـــــار
االستـقرا
ر فـــــــــــــي
الــــــديــــــر

اما الـتلـة التي  يـرسخ علـيهـا الدير
ـــطــلــة عـــلى الــطــريق من اجلــهــة ا
ـدينـة دهوك فتـجد مـشاهدا ؤدي  ا
ة اخرى  من ابرزها قيام داعش مؤ
بـازالــة صــلـبــان وشــواهـد الــقــبـور
ــدفــونـ مــنـذ ــوتى ا اخلــاصــة بـا
ــقـــبــرة الــديـــر  وقــد وثق عــقـــود 
التـنظـيم عملـية ازالـة تلك الـشواهد
وتـخـريـبـهـا بـاحـد مـنـشـوراته الـتي
نـشـرهــا عـلى مـواقـعه االلـكـتـرونـيـة
..في حدائق الدير التي حتولت الى
دينة كم خراب يستـذكر مسيحـيو ا
من الـلحـظـات الـتي عاشـوهـا وابرز
ناسبات التي قـاموا باحيائها في ا

تلك االمكنة .
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للـمشـاريع الزراعـية من خالل تـشكيل
مجـالس إدارة محـليـة وعلى مـستوى
احملـــافـــظـــة  وصـــوال الى مـــســـتـــوى
الـســيـاسـات الـعــامـة لـلــدولـة جلـمـيع
ــتــوســطـة ــشــاريـع  الــصــغــيــرة وا ا
ـــشـــاركـــة الـــبـــنـــوك  احلـــكـــومـــيـــة
واألهـلـية  بـتـشـكيل  مـركـز مسـيـطرة
ـشــاريع بـغـيـة حتـقـيق اعـلى  لـهـذه ا
الــفـوائــد الــفــضـلـى في  ريع اإلنــتـاج
الزراعي واحلـيواني  إلدارة اخلـارطة
وارد بعد االستثمارية لـتعظيم هذه ا
ـائـيـة ــوارد ا الـتـنــسـيق مع وزارة  ا
في انسـيابيـة خرائط السـقي احملدثة
ــعـامل والــتـعــاون مع اجلــامـعــات وا
لـلـقطـاعـ الـعام واخلـاص في انـتاج
مـنـوها الى مـعـدات السـقي احلـديـثة 
أهــمــيــة وضع خــطــة قــصــيــرة األمــد
وتــتـــلــخص بــاحـــتــيــاجـــات الــعــراق
ـــواد الــزراعـــيــة ســـنــويـــا ومن اهم ا
والعمل على منج االجازات للمشاريع
ــتــوســطــة لــتــشـجــيع الــصــغـيــرة وا
الـزراعـة احملـلـيـة والـعـمل عـلـى اعادة
تـــوزيع الــقـــوى الــعـــامــلـــة لــلـــقــطــاع
ـا يـنـسـجم  وحتـقـيق هذه الـزراعي 

اخلطة .
 وحـضر الـلقـاء مهـدي ضمـد القـيسي
مــسـتـشـار الــوزيـر فـضال عن وفـد من
اجلمعية الـعراقية للسـياسات العامة
والتنمية البشرية وقدم الشامي باقة
ورد لــــلـــوزيــــر وقالدة الــــتـــمــــيـــز من
اجلمعية الـعراقية للسـياسات العامة
 كما قدم  ذات القالدة للقسي عرفانا
 جلــهـوده الــعـلــمـيــة  ومـشــاركـته في
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ـالـية رقم (6) لـسـنة 2019 ـطـلع عـلى قـانـون االدارة ا يجـد الـقـارىء أو ا
ـهـمة في الـعـراق  إن هذا الـقـانون لم يـغفل الذي يُـعَدْ مـن من القـوان ا
االشارة الى ضرورة أن تـكون هنـاك شراكـة في مناقـشة حتديـد أولويات
شاركة الية واالسـتراتيجية والبرنـامج احلكومي في أي بلد  السياسة ا
ـهنـية اخملـتلـفة  اخلبـراء من ذوي اإلختـصاصـات الـعلـميـة  واخلبـرات ا
وازنة العامة االساس لذلك البلد. والقطاع اخلاص في حتديد إجتاهات ا
ــــالية رقم ادة (/3 ثانيـاً) من قانون االدارة ا يجد الـقارىء إنه ورد في ا
(6) لسـنة  2019 الذي أصـبح نافـذاً بأن تـتـولى جلنـة في مجـلس الوزراء
تدعى جلـنة الشـؤون االقتـصاديـة أو ما يـحل محلـها  وبـاالستـعانـة بعدد
نـصوص من اخلبـراء من الوزارات والـقطـاع اخلـاص منـاقشـة التـقريـر ا
ــادة نـفــسـهــا  والـذي تُــعِـدَهُ وزارتي ) من هـذه ا عـلــيه في الـبــنـد (/3أوالً
ـاليـة ابتـداءً من شـهر اذار من كل سـنة تـقـريراً عن أولـويات التـخطـيط وا
ركزية الية واالستـراتيجية والبرنامج احلـكومي والتوصيات ا السياسة ا
وازنة العامة االحتادية للـدولة  من حيث عناصرها وحجمها الجتاهات ا
وتوزيعها وظيفياً وقطاعياً  فـضال عن تقرير النقد األجنبي الذي يقترحه
دة (3) ثالث سنوات او اكثر ويـقدمه الى اللجنة ركزي العراقي  البنك ا
نـفـسـها أي جلـنـة الـشـؤون االقـتـصـاديـة او مـا يـحل مـحـلـهـا بـدايـة شـهر
ـادة نـفـسـهـا أن يـتـضمـن هذا نـيـسان مـن الـسنـة نـفـسـهـا  وإشـتـرطت ا
دة (3) ثالث سـنـوات تـالـيـة او اكـثر الـتـقـريـر تـنـبـؤات اقـتـصـاديـة كـلـيـة 
ـا في ذلك اسـعار الـنـفط وكمـيـات انـتاجه  وتـنـبؤات في وفرضـيـاتهـا  
دة (3) ثالث سنـوات تالـية او اكـثر في قـطاع شأن االيـرادات والنـفقـات 
احلكـومة الـذي تمـول نفـقاته اجلـارية واالسـتثـماريـة مركـزياً  والـتوقـعات
دة (3) ثالث سنوات تـاليـة او اكثر لـلشركـات العـامة  فضالً عن الية  ا
وازنة ـستهدف ان وجد في ا حتليل قطاع التجـارة اخلارجية  والعجز ا
دة (3) ثالث سنوات تالية او الية االخرى  ؤشرات ا العامة االحتادية وا
دة (3) وازنة االحتادية  اكثر  مع بيان السقوف االجمالية للنفقات في ا
ثالث سـنــوات تـالـيــة أو اكـثـر  وكــذلك بـيــان سـقـوف الــنـفـقــات اجلـاريـة
ـدة (3) ثالث واالسـتـثــمـاريـة لــكل وزارة أو جـهــة غـيـر مــرتـبـطــة بـوزارة 

سنوات تالية أو اكثر.
الية رقم (6) لسنة 2019 ولترسيخ أهـمية النـهج اجلديد لقـانون االدارة ا
في العـراق الذي تـمت االشـارة الى بعض مـايـتضـمنه آنـفـاً  واالستـفادة
من نـفـاذه بـدايـة هـذا الـعـام في مـواجـهـة أزمـة انـخـفـاض أســـعـار الـنـفط
ـالـيـة الـتي يـعـاني مـنـهـا ـواجـهـة األزمــة ا ـتـاحـة  واخلـيـارات الـصـعـبـة ا
ـالـي والـنـقــدي   والـتـأســيس لـســيـاسـات الــتـنـويع االقـتـصــاد بـشــقـيه ا
االقـتـصـادي بـتـقـلـيل االعـتـمـاد عـلى ايـرادات الـنـفط  وتـركـز عـلى الـدور
الفـاعل لـلقـطاع اخلـاص في عـملـية الـتـنمـية االقـتـصاديـة بزيـادة حـصيـلة
االيـرادات غـيـر الـنـفـطــيـة  هـذا الـنـهج الـذي يـدعــوا الى تـنـظـيم الـقـواعـد
الـيـة واحملـاسـبـيـة في مـجـال الـتـخـطيط واإلجـراءات التـي حتكـم اإلدارة ا
واإلعداد والـتنـفيـذ والرقـابة والـتدقـيق للـموازنـة العـامة االحتـادية وتـوجيه
جمـيع اإليـرادات االحتـادية إلى اخلـزيـنـة العـامـة لـتغـطـيـة اإلنفـاق الـعام 
الي وتعزيز ا يضمن حتـقيق استقـرار االقتصاد الـكلي واالستقـرار ا و
وازنة وحتس كفاءة وفاعاية االنفاق  وضمان إدارة تخصيص موارد ا
ادة النـقد علـى النـحو األمثـل  وباالستـناد الى أحـكام مـا ورد في نص ا
الية االحتادية اعداد الية نفسه إنه لوزارة ا (/4ثانياً) من قانون االدارة ا
دة (3) ثالث سنـوات تقـدم مـرة واحدة وتـشرع موازنـة مـتوسـطـة االجل 
وتـكــون الــسـنــة االولى وجــوبـيــة وجملـلـس الـوزراء بــنـاء عــلى اقــتـراح من
ـوافـقة ـالـيـة تعـديـلـهـا للـسـنـتـ الثـانـيـة والـثالـثـة و وزارتي الـتخـطـيط وا

مجلس النواب.
ولـتـعـجــيل وتـيـرة اإلصـالحـات نـرى أن األمـر يــتـطـلب وضع نُــهج وطـنـيـة
ـالــيـة الـســلـيـمـة  لــبـيـان الـدقــة والـوضـوح في وضع مـتـكــامـلـة لإلدارة ا
سـتدامة  ـاليـة التي سـتسـهم في حتقـيق أهداف الـتنـميـة ا السـياسات ا
ومن ثم الكـشف عن دور اخلبـراء والقـطاع اخلـاص في منـاقشـة أولويات
ـاليـة  وحتديـد أولويات اإلصالحـات الهـيكـلية الـداعمـة للـنمو السيـاسة ا
وتسلـسل خطـواتها وتـنفـيذها وفـرص تسخـيرهـا لتحـقيق أهـداف التنـمية
ستدامة في العراق  واقتراح توصيات وأطر عمل لصانعي السياسات ا

في العراق  كما نرى ?
الـية االحتادية وبالشراكة مع  اخلبراء أيضاً إن األمر يتطلب قيام زارة ا

دة والقطاع اخلاص باعداد موازنة متوسطة االجل 
(3) ثالث ســـنـــوات تـــقـــدم مـــرة واحـــدة  تـــكـــون
ــالـيـة فـيــهـا واضـحـة وذات أولـويـات الـســيـاسـة ا
ــسـتـدامـة  إرتـبـاط أكــبـر بـالــتـنـمـيــة احلـقـيــقـيـة ا

وللحديث بقية...
الية { باحث في الشؤون ا
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-1-
رحم الله الشاعر الكبير الشيخ عبد احملسن الكاظمي حيث يقول :

وطني أنتَ كلّ ما أتمنّى 
مِنْ حياةٍ وأبتغي وأريدُ 

أرأيتم كيف يكون احلبُّ الصادق العميق للوطن ?
انه يغمر النفس والقلب وال يُبقي فيهما محالً لغيره ...

الوطن هو احلياة .
والوطن هو واحة األمنيات .

ستقبل . والوطن هو احلاضر وا
والوطن هو الشغل الشاغل لعشّاقه ومحبيه ..

-2-
ـواطــنـ بــاحلــسـرة واأللم ويــشــعـر  –ولالسف الــشــديـد  –كـثــيـر مـن ا

ويقولون:
ماذا قدّم لنا الوطن ?

وما الذي جنيناه من االنتماء له ?
ن احتضَنْتهم أوطانُهم وقدّمت لهم الكثير ?! وأين نحن 

-3-
انّ الكاظمي وضع ب أيدينا معياراً جديداً ال ينبغي ان نغفل عنه .

عيار يسألُكَ : هذا ا
ماذا قدّمتَ للوطن ?

ليس من الصحيح على االطالق .
انك ال تتكلم االّ بلغة ( األخذ) فأين هي لغة ( العطاء ) ?

-4-
فــضالً عن الــوطـنــيــون اخملــلـصــون وهــبــوا األوطـان أرواحــهم ودمــاءهم 
توظيفهم كل طاقاتهم وامكاناتهم في مضمار رقَيِهِ وازدهاره واستقراره .

-5-
ـكن من خـيـرات الـوطن انّ مـنـحى الـسـعي (لألخـذ)  – وبـأكـبـر مـقـدار 
وازيـة لـذلك األخذ - ال يـعدو ان يـكون وثرواته  – دون تقـد اخلدمـات ا

شبوه على األشياء ..!! شكالً من أشكال االستحواذ ا
وهذا ما ابتلي به معظم السلطوي العراقي في (العراق اجلديد)  .

ـكاسب نـاصب واالمـتيازات وا انهم أخـذوا الكـثيـر الكـثير مـن االموال وا
دون ان يعطوا ما يوازي ذلك ..!!

فالوطن هو اخلاسر األكبر .
ـتسـلقـون على ـتاحـة وا سـتغـلـون للـفرص ا وهم ا
واطنـ العراقي للـوصول الى غاياتهم أكتاف ا
احملـدودة بــحـدود ذواتــهم وشــهـواتــهم ورغـبــائـهم

واللصيق بهم من أوالد واصهار وموال .
وهنا تكمن الطامة .

 bOO×² «Ë WŠ«“ù« 5Ð œUB² ù« d¼UE

bOFÝ ”UO « d UÝ ≠ q u*«

حــواضــر تــاريــخــيــة مـهــمــة يــرقى
تــاريــخـــهــا لــقــرون بــقـــيت تــعــاني
االمرين  من خالل مـا احـدثه تنـظيم
داعـش فـيــهــا خالل ســيــطـرتـه عـلى
ديـنـة  قبل نـحو سـتة اعـوام  وما ا
ابــرزه الـــتـــنــظـــيم بـــقي مـــاثال رغم
مرور اعوام الـتحرير سـريعة عـليها
فلم تـمتد الـيهـا اي يد برغم االعالن
عـن الـشـروع بــتـاهــلـيـهــا  ومن تـلك
الــكـنـائس تـبـرز كــنـيـسـة مـار تـومـا
حـيـث اذا اردت ان تـطــلع عـلى روح
ـوصل ونـبـضـهـا فـمـا علـيك اال ان ا
تــــزور في احــــدى بـــــرامج زيــــارتك
كنيسة مار تـوما لكن ما ان تمر ب
ازقــتـهـا ســتـدرك مـدى احلــقـد الـذي
دفـع عــــنـــاصــــر تـــنــــظــــيم الــــدولـــة
االسالمـية  وهم يـحمـلـون معـاولهم
وادواتـهم احلديـديـة  لكي يـحـاولوا

تشويه تاريخها العريق .
فـــهــذه الـــكـــنــيـــســة تـــعـــد من أقــدم
وجودة حاليا وهي أقدم الكنائس ا
ـوصل ذكــر تـاريـخـي بـ كـنــائس ا
حيث اليعرف تاريخ تـأسيسها على

وجه التدقيق.
ـفـضي لدار اليـفاجـئك غـلق بـابـها ا
ــطـرانـيـة  والـذي تــعـلـوه كـتـابـات ا
نافـرة بالسـريانيـة فهنـالك باب اخر
ـكـنك ان تـعـرض لـلـتـدمـيـر تـمـامـا 
تـفـضي مـن خالله  الى بـاب يـقـودك
ـدرسة الغـسانـية العـريقة او احده 
ـقــبـرة تـنــحـدر نــزوال  لـتــواجــهك ا
اخلـاصـة بـابـنـاء الـرعـيـة   وسـنـبدا
ــدرســة الـعــرايــقــة الـتي مـن دمـار ا
وصل  والتي عدت  اولى مـدارس ا
ــديـنـة خــرجت الـكــثـيــر من كـوادر ا
ونـخــبــهــا والــيــوم تــضــحي اطالال
يـــؤسف عــلى  مــا شـــهــدته  وكــانك
تنصت جلمـوع من التالميذ غادروا
ـطــرز بــالـكــثــيـر من ــكــان  ا  هـذا ا
وصل.. الذكريات في اعماق ابناء ا

قبرة فـيد داعش مازالت ماثلة اما ا
فـيــهــا تــشـوه شــواهــدهــا  وحتـطم
صـلـبانـهـا وهـنالـك الكـثـيـر  من تلك
الــصــور الـــتي تــداولــتـــهــا  مــواقع
االنـتـرنت اخلـاصـة بـالـتـنظـيم وهي
تــعــبـر عن حــقـد دفــ العم مــنـاطق
وصل .. سيحي في ا وحواضر ا
ـقبـرة مـا كان وغـير بـعـيد عن تـلك ا
يـــحـــويه ذلك الـــفـــنـــاء الـــواسع من
ـسيحية وقد احتفاالت في االعياد ا
اضحى مسكونا بالتخريب والعبث
والــتــدمــيــر  رغم ان الــواقع يــشــيـر
ـن احتموا لقلـةمن تلك العـناصر  
في الــكــنــيــســة في ايــام الــتــحــريـر
االخـــيـــرة  وقــد لـــوثـــوا بـــدمــائـــهم
دة طويلة باحتها الداخلية وبقيت 
قـبل ترفع تـلك اجلـثث تـزال من هذا

قدس .. وقع ا ا
وبقيت الكنيسة  مهجورة
…—u−N  W OM

ولم يجد مطرب مغمور  ذلك بدا من
ان يــصــدح بـــصــوته في اروقـــتــهــا
لــيــشــيـــر فــيــمــا بــعــد انــهــا احــدى
ة  دون ان يـعلم ما البيـوتات الـقد
لــقـــيــمــتـــهــا ودالالتــهـــا في اعــمــاق
ــوصـل ..هــذا فــيــمــا مــســيـــحــيي ا
يخص تاريخ الكنيسة عبر عهودها
أمــا الـيـوم فــهي تـعــاني من تـسـرب
ـيــاه إلـيــهــا كـونــهــا عـلى ارتــفـاع ا
ـا يــجــعــلــهــا عــرضـة مــنــخـفـض 
ــيـاه الـثــقـيـلــة إلـيـهـا من لـتـسـرب ا
البـيوت اجملـاورة ويهددهـا بانـهيار
جـدرانــهـا الـتـاريـخــيـة والـتي نـقش
عـلـى اغـلـبـهـا عالمــة الـصـلـيب وفق
طــراز احلــقـب الــتي مــرت عـــلــيــهــا
لتؤكـد تلك اجلـدران إننا أمـام حتفة
كنسية نسعى الن نناشد اخملتص
بـاالثار الـى االهتـمـام إلـيهـا ومـد يد
ياه العـون من اجل إيقـاف تسـرب ا
الـتي بــات تـهـددهـا وجتـعـلـهـا عـلى
شــفــا االنـــهــيـــار وهي درة روحــيــة

مــهــمــة .. من خـالل جــولــتــنــا بــ
اروقتـها سـنشـهد بـع الـواقع كما
هو احلـقد الذي دفـع عناصـر قلـيلة
ـــضــوا وقـــتـــهم بـــتـــشــويه لـــكي 
الكـتابات  الـسريانـية النـافرة التي
تـزين صدر الـكـنيـسـة والتي تـشـير
الى االجــــســــاد الــــظــــاهــــرة الــــتي
اسـتـقـرت في تـلك االروقـة  وهـنالك
ـذبح الـرئيـسي  مازال الى جانب ا
بــاب الـذخــائــر مــفــتــوحــا بــعـد ان
المـسـته ايــدي الـغـيـورين  وهم كال
من رائــــد الــــنــــســـر والـى جـــانــــبه
اخلـوريـة جــولـيـانـة اخلـوري  وهم
يــقـهـرون االوقــات الـصـعــبـة  الـتي
ــديـنــة لـيــحـمــلـوا بـ تـمــر عـلى ا
ايـديـهم ذخـائـر الـقـديس مـار تـومـا
لـكي يـنقـذوهـا من بـراثن عـصـابات
الــشـر واالرهــاب  وهـكــذا انـطــلـقت
وصل تلك الذخائر  لتغادر مدينة ا
 بعـد ان غادرهـا صاحـبهـا القديس
ــديـنـة مــبـشـرا لــيـنــطـلق من هـذه ا
ديـار الهـنـد وليـرسم في تـلك البالد
الــقـصــيـة اروع مالمح الــتـضــحـيـة
قام االخر سيح وفي ا لنشر اسم ا
يــرتـبط ديــر مــار كـوركــيس الـواقع
وصل بالكثير شمال شرق مدينـة ا
من الـــذكـــريــات لـــدى مـــســـيــحـــيي
ديـنة  السـيمـا وان الديـر يعد من ا
االمــكـنــة االولى الــتي اسـتــبـاحــهـا
تـنــظــيـم الــدولـة االسـالمــيــة  وقـام
بـاقــتـحــامه لـتــدنــيـسه  بــرغم عـدم
قيت  في اظهـار التـنظـيم لوجهـه ا
الفتـرة التي سـبقت اصداره لـبيانه
ـــثـال بـــوضع الـــسـيء الـــصــــيت 
ــديـنـة خــيـارات امــام مـسـيــحـيي ا
بــدفع اجلــزيـة او اعــتــنـاق االسالم
وبــخـالفــهــمـــا  يــســـتــعـــمل الــذبح
ـسيـحي الـباق كاجـراء الخافة ا
..وكــان الـتــنـظـيـم في ايـامه االولى
وصل بـعد سـيـطـرته علـى مديـنـة ا
قـد وسم الــديـر بـعـبـارته الـشـهـيـرة
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كــشـفت مـحــافـظـة بــغـداد عن مـنح
مـحـافــظـهـا مـحــمـد جـابــر الـعـطـا
مـدراء الـبـلـديـة مـهـلـة ثالثـة اشـهر
لـلـنهـوض بـعـملـهم وتـقـد افضل
ـنـاطـقهـم. واشار اعالم اخلـدمـات 
احملــافــظــة في بــيــان ان (احملــافظ
هـلة اعاله ابـتداءا وجه بتـحديـد ا
من مــطـلع شـهــر حـزيـران اجلـاري
و تبليغ جـميع مديريـات البلدية
الـ  16الــتـابـعـة الـى احملـافـظـة مع
هلة ليتم بعدها تقيم عمل بداية ا
ــدراء وفـــقــا الســتــمـــارة تــشــمل ا
جـوانب األداء اإلداري لــلـمـديـر مع
ذكــــر أبــــرز األعــــمـــال اخلــــدمــــيـــة
ـقدمـة) مبـينـا (انه وبعـد انتـهاء ا
ـــقـــررة ســـيـــكــون هـــنـــالك ـــدة ا ا
ــدراء تــقـــيـــــــــــيـم الداء جــمـــيع ا
ومـــــــــــديـــر بــلــديـــات احملــافــظــة
واتــخـــاذ قــرارات امـــا االعــفــاء او

التدوير او التثــــــبيت). 
واضـــاف ان (احملــــافظ ومـــكــــتـــبه
والــــفــــريق الــــهــــنــــدسي واالداري
ـكـلف سـيـقـوم بـزيـارات مـفـاجـئة ا
وبــاوقــات مــخــتـــلــفــة الى جــمــيع
االقضيـة والنـواحي وضمن حدود
ــراقــبــة وصالحــيــات احملـــافــظــة 
االداء فــضـال عن االعـــتـــمــاد عـــلى
واطن سواء عن طريق شكاوى ا
اخلـــطــوط الـــســاخـــنـــة او مــواقع
الـتــواصل االجــتــمـاعي وصــفــحـة

السيد احملـافظ واحملافظة او حتى
مـــــا يــــبث ويــــنــــشـــــر في وســــائل
االعالم) مــطـالـبـا (مــدراء الـبـلـديـة
زيد من اجلـهود والقيام الى بذل ا
بـتـوثيق جـمـيع االعـمـال اسبـوعـيا
مـع ذكـر مـوجــز  مـدعــمـا بــالـصـور
ـكـتبـنا كل الـفوتـوغـرافيـة وترسل 
يـــوم خـــمــيس مـع قــرص  سي دي

وبكتاب رسمي). 
كــمــا بــ احملـــافظ ان (مــديــريــات
الـبــلــديـة مــلــزمـة بــنــشـر رقم  خط
ـواطـنـ سـاخـن لـتـلـقي شـكـاوى ا
وايجاد حلول سـريعة وخالل فترة
ال تـتـجـاوز  48 سـاعـة وعـدم جـعل
ـرات عدة ـواطن يـكـرر شـكـواه و ا
عــلى ان تــوثق صـــوريــا وبــســجل
ــواطن فــضال عن خــاص مع رقـم ا
االسـتــمــرار بـعــمل االســتــبـيــانـات
وبـشـكل اسـبـوعي حـتى وان كـانت
ــعــرفـة االراء ســلــبـيــة او ســيــئــة 
ـــواطن وتـــفــكـــيــره واحـــتـــيــاجه ا
لــــــتــــــقــــــد افـــــضـل اخلــــــدمـــــات

.( للمواطن
ــرحــلــة واعــلن الـــعــطــا انــطـالق ا
الـثـانـيـة من مـعــاجلـة الـطـمـر غـيـر
النظامي في قضاء الزهور مشيرا
الى (تـــســــويـــة االرض وتـــثـــبـــيت
احلــدود والــتي ســتــســفــر عن فـرز

عشرة االف قطعة سكنية). 
ـيـدانـية الى واشـار خالل زيـارته ا
مـــوقع الـــطـــمـــر الى ان (مـــديـــريــة

بـلديـات احملـافظـة وبـلديـة الـزهور
رحـلة من معاجلـة الطمر اجنزت ا
في منطـــــــقة احلرس /احلسينية
ونـــقل 60 الف مـــتــــر مـــكــــعب من
االنقاض والنفايات الى موقع اخر
خـصص للـمعـاجلـة بالـتنـسيق مع
ـناطق وزارة الـدفاع وبـعـيـدا عن ا
الــســـكــنــيــة) الفـــتــا الى ان (هــذه
ــنــفــــــــــذة اجلــهـــود اخلــدمــيـــة ا
ســتــثــمـــر عن فــرز نــحــو 10 االف
قـطعـة سـكنـيـة موزعـة في الـسابق
ـواطـنــ ومـســـــــــاحـة كل عــلى ا
قـــطـــعـــة 300 مـــتـــر ولـــكـــــــن لم
تــسـتــغل او يـــــــتم الــبــنـاء فــيــهـا
بسـب كمـيات االنـقاض والـنفـايات

تراكمة).  ا
وبــــــــــ احملـــــــــافـظ ان (مــــواقع
الـطمـر عانــى مـنـها االهـالي طوال
ـاضـيـة بسب قـربـها الـ 17 عـاما ا
ـنـاطق الـسـكــنـيـة والـتـسـبب مـن ا
بتلـوث بيئي جـراء حرق النـفايات
وحــدوث امــراض خــطــيــرة جــدا)
مــســتــدركــا بــان (هــنــالك جــهــودا
ناطق اثلة في معاجلـة الطمر 
الـتـاجي/ سـبع الـبـور وابـو غريب
وكــذلك الـنـهـروان وقـبـلـهـا نـاحـيـة
اجلـسـر وناحـيـة الـوحدة وسـتـبدأ
قـريــبـا ضـمن خـطـة مـوضـوعـة من
قبل احملافظة والبلديات فضال عن
ايــجــاد مــعـــامل لــفــرز الــنــفــايــات

ومواقع الطمر الصحي).
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تــلــقت صــحــيــفــة (الــزمــان) ارقــام
هـــواتـف الـــدفـــعـــة الــــثـــانـــيـــة من
ــســتـعــدين لــلـتــبـرع االشــخـاص ا

بــــــبالزمــــــا الـــــدم

B (07831891117) فــــــــــــــــــئــــــــــــــــــة
(07814327431)  (07810205140)
(07702590815)  (07807101210)
(07815049029)  (07704301521)
(07714393526) بالزمــا دم من فـئـة 
A (07707897249)  (07701232725)
(07809999893)  (07805946434)
(07706577686)  ( 07826211970)
(07732394238)  (07711192773)
(07711833331)  (07719066670)
(07712205020)  (07813567055)
(07504845343)  (07731313556)  
واصـدر مــجــلس ادارة مـســتــشـفى
ســــامــــراء الــــعــــام قــــراراً بــــإلـــزام
ـراجعـ كافـة بـارتداء الـكمـامات ا
والـكفـوف  و  اتـخـاذ اإلجراءات
ــنع دخــول أي مـراجع أو الالزمــة 
ــلـتـزمـ بـذلك. مــريض  من غـيـر ا
ــسـتـشـفى واصــدر مـجـلس ادارة ا
ـوظفـ والـعامـل تـاكـيداً لـكافـة ا
ــســتــشــفى الــكــوادر االداريـة في ا
والـصـحـية الـذين تـقـتضـي طبـيـعة
عـمــلـهم تــقـد خــدمـات لــلـمـرضى
راجع بارتداء الكمامات أثناء وا
قـيـامـهم بـأعمـالـهم ومـهـامهم وذلك
لتـزايد حاالت االصـابات بـفايروس

كورونا.
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{  عـــــمــــان (أ ف ب) - عـــــد وزيــــر
ن الـصـفـدي اخلـارجــيـة األردني أ
نـطقة تقف على امس األربعاء أن ا
مـــفـــتـــرق طـــرق حـــاسم "أمـــا سالم
عــادل" عن طــريق حل الــدولــتـ أو
"صــراع طــويل ألــيم" نــتــيــجــة ضم
إسرائيل أراضي واسعة من الضفة

الغربية احملتلة.
وقــــــال بــــــيــــــان صــــــادر عن وزارة
اخلارجية األردنيـة إن الصفدي أكد
خـالل اتصـال عـبـر تـقـنيـة الـفـيـديو
ـتـحدة ـنـسق اخلـاص لأل ا مع ا
لعـمـليـة السالم في الـشرق األوسط
ـنــطـقـة نـيــكـوالي مالديـنــوف إن (ا
كـلها تـقف عـلى مفـترق حاسـم فإما
سالم عــادل طــريـقـه حل الــدولــتـ
وإمــا صــراع طــويل ألــيم ســيــكـون

النتيجة احلتمية لقرار الضم).
وشــدد عـلـى إن (تـنــفــيــذ إســرائـيل
قـــرار الـــضـم يـــعـــني اخـــتـــيـــارهـــا
الـصـراع بـدل الـسالم وتـتحـمل هي
مسـؤولية انعـكاساته اخلـطرة على
الــعالقــات األردنــيـة االســرائــيــلــيـة
وعـلى كـل مـسـاعي حتـقـيق الـسالم

الشامل).
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وأوضح الـــصـــفــــدي إن (تـــنـــفـــيـــذ
إســرائــيل قــرار الـضـم سـيــقــتل كل
فــرص حتـقــيق الـسالم الــشـامل مـا
يـشــكل خــطــراً عــلى األمن والــسـلم

.( اإلقليمي والدولي
وأكـــد الـــصــفـــدي (ضـــرورة حتــرك
اجملــــتـــمع الـــدولي بــــشـــكل ســـريع
ــنع الــضم وإعــادة إحــيـاء وفــاعل 
آفـاق حتـقـيق الـسالم الـعـادل الـذي
تقـبله الـشعـوب والذي اعـتمدته كل
الدول العربية خيارا إستراتيجيا).
ـلك عبـدالله وأكّد الـعاهل األردني ا
الــثــاني الـــثالثــاء مــعــارضــة بالده
لـلـخـطـة اإلسـرائــيـلـيـة لـضم أجـزاء

واسعة من الضفة الـغربية احملتلة
وقــــال إن (أيَّ إجـــراء إســـرائــــيـــلي
أحـــادي لـــضم أراضٍ فـي الـــضـــفــة
الغربـية هو أمر مـرفوض ويقوّض
فــــرص الــــسالم واالســــتـــقــــرار في

نطقة). ا
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وتـعهـد رئـيس الوزراء اإلسـرائـيلي
بنيام نتانـياهو ضم مستوطنات
وأجـزاء من الضـفـة الغـربيـة بـينـها
غور األردن االستراتـيجي وسيقدّم
اعـتبـارا من األول من تـمـوز/يولـيو
اسـتراتـيجـيته لـتنـفيـذ ذلك. وتمـهد
هـــذه اخلــطــوة لــتــطـــبــيق اخلــطــة
ـثــيـرة لـلــجـدل والـتي األمـيــركـيـة ا
تــــنص عــــلـى ان تــــكــــون الــــقـــدس
ــوحـدة عـاصـمـة إسـرائـيل وعـلى ا
إقـامة عاصـمة لـلدولة الـفلـسطيـنية
ــســؤولـون شـرق الــقــدس. وحـذر ا
األردنيون من خـطورة عمـلية الضم
على مستقبل العالقة ب البلدين.
ـــلك عــبــد الــلـه الــثــاني في وقــال ا
مــقـابــلـة مـع مـجــلـة "ديــر شـبــيـغل"
ـاضي ان (الضم ـانيـة الشـهر ا األ
سيؤدي إلى صدام كبير مع األردن)
في حــ هــدد رئــيس وزرائه عــمــر
الرزاز بإعادة الـنظر في العالقة مع
اسرائـيل بكافـة أبعادهـا وأكد وزير
ن الـصفـدي مرارا أن اخلـارجيـة أ
ر دون رد). فـيمـا أعلن (الضم لـن 
ـــتـــحـــدث الــرســـمي بـــاسم وزارة ا
اخلـــارجــيــة األردنـــيــة ضـــيف الــله
الـفــايــز امس األربــعــاء إن الـوزارة
أرسـلت مـذكـرة احـتـجـاج إلسـرائيل
لقيامها بأعمال في احلائط الغربي
لــلـــمـــســجـــد األقـــصى في الـــقــدس
الــشـرقــيــة. ونــقل بــيــان صـادر عن
وزارة اخلارجية عن الفايز قوله إن
(وزارة اخلــارجـيــة دانت اســتـمـرار
قيام السـلطات اإلسرائيـلية بأعمال

في احلــائـط الــغـــربي لــلـــمــســـجــد
ـبارك الـذي يشـكل جزءاً األقصى ا
ـــســجـــد األقــصى ال يـــتــجـــزأ من ا

بارك احلرم القدسي الشريف). ا
ÃU−²Š« …d c

وأضاف إن (الوزارة أرسلت مذكرة
احـــتــــجـــاج رســــمـــيــــة لـــلــــجـــانب
اإلســـرائـــيـــلـي بـــخـــصـــوص هـــذه
األعـمـال وإن عـلى إسـرائـيل كـقـوة
قــــائــــمـــــة بــــاالحــــتـالل احــــتــــرام
الــتــزامــاتــهــا بــهــذا الـشــأن ووقف
االعمال فورا). وبحـسب الفايز فإن

(إدارة أوقـــــاف الــــقــــدس وشــــؤون
ـــبــــارك هي ـــســــجــــد األقـــصـى ا ا
الــســـلـــطـــة الـــوطــنـــيـــة صـــاحـــبــة
االخــتــصــاص احلــصــري في إدارة
ــســـجــد األقــصى جــمـــيع شــؤون ا
ــوجب الـقــانـون الـدولي ــبـارك  ا
وأن جـــمــــيع أعـــمـــال الــــصـــيـــانـــة
ــســجــد الــبــالــغـة والــتــرمــيـم في ا
ـا في ذلك ـاً  مـسـاحـته  144دو
األســوار هـي ضـمـن الــصالحــيـات

احلصرية إلدارة أوقاف القدس).
وأكــد الـفـايـز عــلى (ضـرورة الـتـزام

دائـرة األوقـاف اإلسالمـيـة الـتـابـعـة
لألردن. وتــعــتــرف إســرائــيل الــتي
وقعت مـعـاهدة سالم مع االردن في
ـــمــــلـــكـــة عـــلى  1994بـــاشـــراف ا

دينة. قدسات االسالمية في ا ا
سـجد األقـصى أحد أبرز ويعـتبـر ا
ثـالثــة مــواقع مــقــدّســة بــالــنــســبـة
لــلـمــسـلـمــ في حــ يـشـيــر إلـيه
الـيـهـود بجـبل الـهـيـكل حـيث موقع
مــعــبــد يــهــودي دُمــر في ســنــة 70
مـــيالديــاً ويــعــتـــبــر أكــثــر األمــاكن

الدينية قداسة لديهم.

jzUŠ∫ استمرار قيام السلطات اإلسرائيلية بأعمال في احلائط الغربي للمسجد األقصى 

إســـرائـــيل بـــالـــوضع الـــتـــاريـــخي
ــســجــد والـــقــانــونـي الــقــائم فـي ا
احلــرم الــقــدسي ــبـــارك األقــصى ا
الـشـريف" وحــمّـلـهـا "كــقـوة قـائـمـة
ـــســؤولــيــة عن بــاالحـــتالل كــامل ا

سجد وأسواره). سالمة ا
ـسـجـد األقـصى فـي الـقدس ويـقع ا
الشـرقـيـة الـتي احـتـلـتـهـا إسـرائيل
بـعد حـرب الـعام  1967وفي صلب

النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني.
وتسـيطر الـقوات اإلسـرائيلـية على
ـوقع الــذي تـتـولى إدارته مــداخل ا
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كانت ردات الـفـعل السـياسـي على نـظام صـدام حـس كـثـيرة و مـؤثرة
كان الـذي سنصل اليه وقـد وصلنا لكنهـا في العموم كـشفت سريـعا ا
لـلـمـكـان والـظــروف مـبـكـرا و حـتى في زمــنـنـا احلـالي الـذي يـراد له ان
يحمل عنوان التغيير لالفضل فقد فقدنا الكثير دما و تشويها في الفكر
وضيـاعـا للـثـروات وتـعزيـزا لـطبـقـة جديـدة تـخـرق قوانـ اسـاسيـة غـير
ا مبـالـية بـتـبـعات خـرق الـقانـون الـذي تسـتـمـد منه شـرعـية وجـودهـا ر
ببساطة النها طبـقة ال حتترم في العراق شيـئا وال يشكل العراق لها اال

مركز ادارة عملية استحصال االموال منه.
ن يشغل مناصب رفيعة لكنها تعطل تقول الطبقة ان ال ازدواج جنسية 
كنها من استكمال ذلك وتقول ان الفساد نخر الدولة و لم يبق لـها ما 
دربـهــا وهي طـرف فـي الـفــسـاد مع ان مــصـطــلح الــفـســاد واسع لـكن
تخصيصه على اثراء اعضـاء الطبقة ال يحتـاج لدليل اكثر من اثراء ظهر

بالغ به اصال. لك اال راتبه ا ن ال 
لقد خلـقت الطبقـة التي اتكلم عـنها مجـاال حيويا لـها لتستـفيد من صدام
ـصــلـحـتــهـا تــنـشيء عـوائــلـهــا وتـضـمن حـســ فـتـقــلـده في تــفـكـيــره 
مصاحلهم بتمويل من ثروة العراق وما تصون ما يد ظروف استمرار
التمـويل عبـر اجهـزة من افراد مـزروع في الـدولة و خـارج الدولة حتت

عناوين حزبية.
اراد صدام ان يكون احلـزب هو صاحب الرؤيـة في ادارة الدولة وكذلك
يفعل احلزبيون اليوم دون االلتفات جهال او تعمدا الى ما يعنيه تطبيق
صدام لتلك اخلـطوة وايضـا ما يتبع ذلك الـنهج من بروز االعـتماد على"
قرات مقر احلزب الثقاة" في ادامة مشروع الـسيطرة الذي مختـصره ا
ـان و مقـره في احلـكـومـة و مـقـرات قواته ـثل احلـزب في الـبـر و مقـر 
والـكل حتـمـل هـويـات و لـهــا تـسـهـيالت تــعـريـفــيـة حـكـومــيـة و تـمـول من
ا ينتج واقع اليوم وهو ال لكنـهم يعملون  احلكومة التي هي مصدر ا
واقع يــدرك مـــأســاته اهـل الــداخل الـــعــراقي الـــذين جــرى افـــقــارهم و
جتويـعهم و دفـعهم لـلمـخاطـر فيـما الـطبـقة اجلـديدة و بكـل ثقـة تثري و
تأمن و ال تشـبع و ال يبدو انـها تـود ان تتوقف بل و تـرى انها االذكى و

االبقى و" االشطر" .
اضي حاضـرا و جنحت في توفير تـمويلها جنحت الطبقـة في تسويق ا
للعـبور للـمستـقبل منـفردة لكن فـاتها ان انتـقاء قطع مـن التاريخ وبـيعها
قدرات الدولة ثم دفع الرصيد الدامة للناس مقابل االستئثـار دون حق 
لعبة احملاور سيجعلهم قبالة خصوم ومنافس التنقصهم ال اخلبرة و ال

القوة.
التاريخ سـلعـة خطرة فـفيه عمـلت شخـصيات و عـوائل ما يـعمله جـماعة
الطـبـقـة الـعـراقـيـة مـنذ 2003 وخيـر مـثـال على ذلك هـو صـدام حـس
نـفـسه ولـكم ان تـســتـعـرضـوه بـسـرعـة شـابـا انــتـمى لـلـبـعث ثم اسس
جـنـاحه ثم تـقـرب لـلـبـكـر ثم انـقـلب عـلـيه قـرب اخـوته ثم طـردهم قـرب
ازواج ابنـته ثم قـتل منـهم حـارب واعتـدى و حوصـر وحـوكم استـعار
الـتـاريخ ثم بـاعه لـلـنــاس فـأفـقـرهم واغـتـنى و اثـرى فـكـان
بعض طبقتكم خصمه وبدل ان يتحرك في منطقة ال
ــا يــجــعـلـه لـيس تـكــرر اخــطــاء صــدام اعـادهــا 
صــدام حـــســ ولـــكن لــيـس افــضل حـــاضــرا و

خاتمة.

ـسـتـقـلـة أظـهـرت نـتـائج آخـر اسـتـطالع لـلـرأي الـعـام أجـرته اجملـمـوعـة ا
لألبحاث - وفق معـايير مؤسـسة كالوب الـدولية لألبحـاث- أن العراقي

متفائلون بحذر بخصوص أداء السيد مصطفى الكاظمي.
ـثل نـسـبـا مـوحدة من وجتـرى مثـل هذه االسـتـطالعـات بـالـشـكل الـذي 
الشرائح السكانـية حسب الفئـات العمرية والتـحصيل الدراسي ومناطق
ا يحقق مـعادلة احصائـيه تخصصيـة جتمع حصيلة اآلراء في السكن 
معادالت رياضية تمثل اخلطوط العـامة لعدم الوقوع في نسبة من اخلطأ

ئة كن أن تتجاوز نسبة 5 با
 وعلى الرغم من انقسام العراقي في الرضا عن اختيار الكاظمي /50
ئة لـها رأي مفضل بـالسيد 50  فقد كانت هـناك غالبـية واضحة 64 با
ـا حصل عـلـيه السـيد الـعـبادي في شـهره الكـاظمي وهـي نسـبة مـقـاربة 
ـهدي ا حـصل عـليه الـسـيد عـبد ا ـنصب لـكـنهـا أعلى بـكـثيـر  األول با

نصب.  ئة خالل شهره األول في ا 36 با
ستطلعة اراؤهم عن قـدرة السيد الكاظمي كما أظهر االستطالع رضـا ا
ئة أنه كان قادراً على أداء على إدارة األمور إلى اآلن حيث أفاد  60 با
هدي بـعد شهر مسؤوليـاته وهي أعلى بكـثير من تقـييم العـراقي لعـبد ا
ـئة فقط آنـذاك أنه كـان قـادراً على من تولـيه الـسـلطـة حـيث أفاد  46 با
حتمل مسـؤوليـاته. مع ذلك ينـبغي احلـذر في األستـنتـاج من هذه األرقام
كونـهـا اول اسـتطالع لـرأي الـعـراقيـ بـالكـاظـمي وألن نـسبـة كـبـيرة من

العينة كانوا مترددين في اختياراتهم.
كـمـا أظـهـرت نـتـائج ذات االسـتــطالع الـذي أجـري هـاتـفـيـاً وبـاسـتـخـدام
الـكـومـبـيـوتــر عـلى عـيـنـة عـشــوائـيـة تـتـألف من  1000عـراقي مـقـسـم
وغرافيـاً وخالل الفترة من  11-6 حزيران اجلاري اسـتمرار ظاهرة د
عدم ثـقـة الـعـراقـي بـدول اجلـوار عـمـومـاً وبالالعـبـ الـدولـيـ اآلخرين
وانخفاض حدة االستقطاب في التأييد لتلك الدول على أساس طائفي أو
عـرقي  إذ لم تــصل أي من أمــريـكــا و إيـران والــسـعـوديــة وتـركــيـا إلى
حاجـز تأيـيد ربع الـعراقـي  ومع ذلك كـانت إيران هي أقل دولـة حازت
ئة فقط ئة فقط  واعتبرها  13.5 با على ثقة العراقي وبنسبة  15 با
ثـير ان خيـارات العراقـي للـشراكات أنها شـريك موثوق لـلعراق. لـكن ا
) جـاءت عـلى أسـاس مـصـلـحة مع الـدول(وبعـكس كـثـيـر من الـسـيـاسـي
العراق كما تـراها العينـة وليست على أسس عـقائدية او قومـية او دينية.
لـكـنهم فقـد أخـتـار العـراقـيون الـصـ كـأول شريك لـلـعـراق أقتـصـاديا ,
ـتــحــدة كـاول شــريك عــســكـري في حــ أخــتـاروا أخـتــاروا الــواليــات ا

األحتاد األوربي كأول شريك ثقافي.
مكن القول :  ا تقدم من معطيات احصائية يبدو من ا

أوال: يبـقى الـعراقـيـون أمام مـنعـطف طـرق في وصـول الكـاظمـي لرئـاسة
الوزراء واحد حصـوله على نسبـة تفضيل في هـذه النتائج يـؤكد احلاجة
كن لحة للخـروج بالعراق من أزمات متـعاقبة واعتقـد أن هذه النتائج  ا
أن ترتـفع أو تنـخفض وفـقا الداء حـكـومة الـكاظـمي في اإللتـزام ببـرنامج
حكومته ما ب النجاح والفشل في ملفات مهمة لعل ابرزها منع الفساد

ومكافحته .
ثانيـا : تعكس األرقـام عن راي العـراقي بـالعالقات مع ايـران والواليات
تحدة األمريكية في مـعدل الهبوط منذ عام  2017 حتى  2020 لكال ا
الدولـتـ يظـهـر نوعـأ مـتجـددا من الـضجـر الـشعـبي من هـاتـ الدولـت

ثالن مـصادر اخللـل في التاثـير عـلى االجندات احلـزبية ; باعتـبارهـما 
ـتصديـة للـسلطـة والدائرة األمر الذي يـحتاج أن تـتوقف عـنده االحزاب ا
في التـبـعـية الـسـيـاسيـة لـكال الـدولتـ واهـمـية إعـادة صـياغـة اجـنـداتهم

ا يتناسب مع هذه النتائج . احلزبية 
قراطـية) في عراق اليوم بـحاجة إلى توظيف ثالثا : ما زالت ( مـهنة الد
تـفـســيـرات مـعـرفــيـة إلدارة احلـكم مـن خالل اسـتـطالعــات الـراي الـعـام
ـكن ـا هـو مـسـتـطـاع وال  الـعـراقي ; فـمن يـريـد أن يـطـاع عـلـيه االمـر 
ـقـرب من سـتـشـارين وا الوصـول إلى مـا هـو مـطـلوب لـيس مـجـسـات ا
ا من خالل اسـتـطالعـات الراي ـتصـديـة لـلسـلـطـة إ قيـادات االحـزاب ا
الــعـام الــعــراقي عــنــدهـا ســيــكــون أمـام هــذه الــقــيـادات وســائل كــافــيـة

ال السياسي وكسب الشارع االنتخابي . لالستثمار في رأس ا
يــبــقى من الــقــول الــفــصــيح أن إدارة الــراي الــعـام
ــــيـــة ســـابــــقـــة إلعـــداد تـــتــــطـــلب دراســــات اكـــاد
اسـتـطالعـات الراي الـعـام ومن ثـم حتـليـل مـنهـجي

متجدد لنتائجه .. ولله في خلقه شؤون!!

بسم الله الرحمن الرحيم
(ان وعد الله حق)

                                        صدق الله العظيم
تـنـعى جـريدة (الـزمـان) مـدير االدارة واالعـالنات فـيـها
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والـد ســيف وحـيـدر الـذي انـتــقل الى رحـمـة الـله يـوم
االربـعاء ١٧حـزيران ٢٠٢٠ . اسـكـنه الله فـسيح جـناته

والهم اهله الصبر والسلوان
انا لله وانا اليه راجعون

{ بك (أ ف ب) - ألغى مـطارا بك
ـدارس في ثـلـثي الـرحالت وأغـلـقت ا
الـعاصـمـة الصـيـنيـة مـجددا أبـوابـها
امس األربعاء فيـما تسارع الـسلطات
الحـــتـــواء بـــؤرة جـــديـــدة النـــتـــشــار
ـسـتـجـد مـرتـبـطة فـايـروس كـورونا ا

بسوق هائل للبيع باجلملة.
دينة عن  31حالة وأعلنت سلـطات ا
األربـــعـــاء فــيـــمــا حـض مــســـؤولــون
السكـان على عدم مـغادرة بك وسط
مــــخـــاوف مـن مــــوجــــة ثـــانــــيــــة من
االصـابــات في الـصـ الـتـي تـمـكـنت
الى حــد كــبــيــر مـن الـســيــطــرة عــلى

الوباء.
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وجتري السـلطـات فحوصـات واسعة
النطاق على عشرات آالف االشخاص
الــذين لـهـم صـلــة بـالــبـؤرة اجلــديـدة
الـتي يــعـتـقـد انـهــا سـوق شـيـنـفـادي
لــلـمــواد الـغــذائـيـة بــاجلـمــلـة فــيـمـا
وضعـت حوالى  30مـجـمـعـا سـكـنـيا

قيد احلجر الصحي.
وألـــغــــيت  1255رحــــلـــة عــــلى األقل
األربعاء كما أفادت صحيفة "الشعب"
ئة من كل الصينية أي حوالى 70 با
الرحالت من وإلى مطاري العاصمة.

وبــحـــسـب مــوقـع مــتـــابـــعـــة حـــركــة
الـطـيـران "فــاري فاليت" فـان حـوالى
ثـلـثي الـرحـالت الـقـادمـة الى الـصـ
ــغـادرة وأكـثــر من نــصف الـرحالت ا
من مـــطــــار بـــكــــ الـــدولي ألــــغـــيت
االربـعـاء فـيـمـا  الـغـاء ثالثـة أربـاع
ــغـادرة وأكــثــر من ثــلـثي الــرحالت ا
الـرحالت الـقـادمـة في مـطـار داشـيـنغ
الـــدولي. وأرغم االنـــتـــشــار اجلـــديــد
لـلـوبـاء الــسـلـطـات عـلى فـرض حـظـر
الـسـفــر عـلى سـكـان "مـنــاطق تـعـتـبـر
فـيـهـا اخملاطـر مـتـوسـطـة الى عـالـية"
فـيمـا طـلبت مـن سكـان آخـرين اجراء
فحوصات الكشف عن الفايروس لكي

يتمكنوا من مغادرة العاصمة.
في هـذا الـوقت تـقـوم عـدة مـقـاطـعات
بـفـرض حـجـر صـحي عـلى الـوافـدين
دارس باغالق من بكـ فيـما أمـرت ا
أبوابها مـجددا والعودة الى الـتعليم

عبر االنترنت.
وكان الـناطق باسـم بلديـة بكـ تشو
هيجـيان حذر الـثالثاء من أن الوضع

الوبائي في العاصمة "خطير جدا".
قــام مــســؤولــون بــإغالق  11ســوقــا
ـــرتـــبـــطــة وتـــعـــقـــيم آالف احملـالت ا
ـشــروبـات بــعـد بــتـقــد الــطـعــام وا

رصد اإلصابات اجلديدة.
ــديــنــة عن  137إصــابــة وأعــلــنـت ا
اضـية مع جديـدة في األيام الـستـة ا
سـت حــاالت ال تــظـــهــر عــلـــيــهــا أيــة
عـوارض وثالث حـاالت مــشـتـبه بـهـا
الثالثاء كما أعلنت جلنة الصحة في
ديـنة. وأعـلنت الـسلـطات الـوطنـية ا
االربعاء أيضـا عن حالتـ إحداهما
في مـقـاطـعـة خـبي اجملـاورة وأخـرى
في شـيـجـيـانغ فـيـمـا هـناك  11حـالة

بـــ وافــدين. وحــظـــرت الــســلــطــات
االنشطة الرياضـية اجلماعية وأمرت
السكان بوضع الـكمامات في األماكن
ـــغــــلـــقــــة وعـــلــــقت اجلــــوالت بـــ ا
قاطعات لوقف انتشار الفايروس. ا
وتــــلــــقت احلــــانــــات في مــــنــــطــــقـــة

سانليتون أوامر باالغالق.
وقــــال مـــــســــؤولـــــون انه مـــــنــــذ 30
أيــــار/مـــايـــو زار أكــــثـــر من  20ألف
شخص سوق تـشينـفادي الذي يؤمن

ـــئــة من اخلـــضــار أكــثـــر من 70 بــا
. وجـرت والـفــاكـهـة لــلـعـاصـمــة بـكـ
فحوصات عـلى أكثر من ثـمانية آالف
عامل ووضعوا قيد احلجر الصحي.
وقــــبل أن يــــتم رصـــد هــــذه الـــبـــؤرة
اجلــــديـــدة كــــانت مـــعــــظم احلـــاالت
ـــســـجـــلـــة فـي الـــصـــ في اآلونـــة ا

األخيرة لرعايا عائدين من اخلارج.
راقبة األمراض ركز الصيني  وقال ا
والــوقــايــة مــنــهــا اإلثــنـ إن سـاللـة
ـكتشـفة في بك هي من الفايروس ا
نـفس "الساللـة األسـاسـية لـلـوباء في

الدول األوروبية".
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ـركز وأفاد كـبيـر خـبراء األوبـئة في ا
وو زونيو لشبكة التلفزيون الصينية
الرسـمـية أن الـفايـروس انـتشـر "على
األرجـح" من خـــــارج الــــصـــــ أو من

مناطق أخرى في البالد.
وخـالل األشـــهـــر األخـــيــــرة خـــفّـــفت
الص معظم التدابـير التي اتّخذتها
الحـتـواء الـفـايـروس بـيـنـمـا اعـتـبرت
احلكـومة أنّـها انـتصـرت على الـوباء
الـذي ظــهـر في مــديـنــة ووهـان وسط

البالد أواخر العام الفائت.
فــيــمـا اتــفـقـت الـصــ والـهــنــد عـلى

"تهدئة الـتوتر" بعـد االشتباك الدامي
عــلى احلـدود بــيـنــهـمــا كـمـا أعــلـنت
بـــكـــ امس األربـــعـــاء اثـــر اتـــصــال
هاتفي ب وزيري خارجية البلدين.
ـــواجـــهـــات االثـــنـــ في وأوقـــعـت ا
منطقة الهيماليا  20قتيال على االقل
من اجلــانب الــهـنــدي فـيــمـا لم تــقـدم
الـصـ حـصـيـلـة بـشـأن ضـحـايـا في
صفـوفـهـا. وهي أول صدامـات دامـية

ب البلدين منذ  45عاما.
وقالت وزارة اخلارجـية الصـينية في
بيـان صدر بـعـد احملادثـة ب الـوزير
الـصـيـني وانـغ يي ونـظـيـره الـهـنـدي
ســوبـــرامــانـــيــام جـــايــشـــانــكــار إن
"اجلــانــبــ اتــفـقــا عــلى أن يــعــاجلـا
بإنصاف األحـداث اخلطيرة الـناجمة

واجهة في وادي غالوان". عن ا
وأضـاف أن بـك ونـيـودلـهي اتـفـقـتا

عــلى "احـتــرام الــتـفــاهـمــات الـتي 
الــتـوصل إلــيـهــا خالل االجـتــمـاعـات
الــعـســكـريـة بــ الـطــرفـ وتــهـدئـة
الــوضـع عــلى األرض فـي أقــرب وقت
ـــــكن واحلـــــفـــــاظ عـــــلـى الـــــسالم

ناطق احلدودية". والهدوء في ا
وخـاض الـبـلـدان حـربـا حـدوديـة عام

1962.
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أسماء القبائل وشيوخ العشائر. 
عـاش ثيـسـيغـر كمـا يقـول في مقـدمته
لــلــكــتــاب في اهــوار جــنــوب الــعـراق
ابـتداءً من نهـاية العام (1951) وحتى
حـــزيــران (1958). فـــقـــد قــضـى ســبع
ســنـــوات مــنــعــزالً في قــرى األهــوار 
وهـي مـدة كــافـيــة الن يــسـلط الــضـوء
فــيـهـا عـلى ادق تـفــاصـيل احلـيـاة في
الـهور وهكذا جاء كتابه بـ(24) فصالً
عـن مــا بــدأه بـ(حملـــة عن االهــوار) ثم
تــوغل شـيــئـاً فـشــيـئـاً فـي ذلك الـعـالم

مـؤلف الكتاب ويلفريد ثيسكر (-1910
2003) دبـــلــــومـــاسي ومـــســــتـــكـــشف
ومـؤرخ وعـسكـري ومصـور بريـطاني.
وهــو رحـالــة زار عـمــان وحـضــرمـوت
والــــيـــمن والـــســــعـــوديـــة واالمـــارات
والــعــراق وإيـران وبــاكــسـتــان وغـرب
أفـريـقيـا. تخـرج من جـامعـة أكسـفورد
وكــان الــثــالث عــلى دورته. وقــد عــبـر
صــحـراء الـربع اخلـالي مـرتـ األولى
عـام 1945 والــثـانــيـة عـام 1950. وقـد
وصـف حـيــاة الـبــدو بـشــكل دقـيق مع
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اســـتــطـــاع الــطــفـل إن يــقـــوم بــكل ذلك
فـسوف يشعر بذاته وبالـثقة بنفسه إما
راحل إذا فشل في ذلك وفقد الثقة من ا
الـسـابـقة فـسـوف ينـشـأ شـكاكـاً شـاعراً
ـــة مــــصــــابـــاً بــــالـــشــــعـــور بــــالـــهــــز
ولـو قـرانــا الـتـاريخ لـوجـدنـا بــالـنـقص
اإلنــسـان االيـجـابـي احلـاضـر بـوجـوده
فـي وسط اجلـــمــــاعـــة ويـــحـب اخلـــيـــر
ويــنـشـره حـتى لـيـشــمل أعـداءه بـيـنـمـا
اإلنــســان الــفــاشل فــهــو الـســيئ الــظن
باآلخرين الذي يعوض نقصه بالتطرف

والدكتاتورية.
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خـامساً: مرحلة الشـعور بالهوية مقابل
اضــطـــراب الــهــويــة: حتــدث في فــتــرة
ــراهق جــاهــداً ـــراهــقــة ويــحـــاول  ا ا
لـإلجــــابـــــة عـــــلـى الــــســـــؤال مـن أنــــا?
رحلة يعانون من راهقون في هذه ا وا
بــعض مــشــكالت الــتـكــيف واضــطـراب
الـهوية وكثـيراً ما يعـبر الذكور عن هذا
االضـطـراب عـلى شـكل تـمـرد وعـصـيان
راهق الـناجح هو عـلى أوامر اآلبـاء وا
الـذي يـتـبنى أدوارا ايـجـابـية وال يـلـجأ
لـلجنوح,ويـتعلم االجناز لـيشعر بـالثقة
رحلة وهذه ا بـدال من الشعور بالنقص
ـراحل بـسبب األزمـة التي مـن أصعب ا
ـراهق وهـنا يـعتـمـد النـجاح ـر بـها ا
راحل الـسابـقة فـإذا كان نـاجحاً عـلى ا
يــصــبـح عــنــدئــذ االحــتــمــال كــبــيــر إن
يــــتــــجـــاوز هــــذه األزمـــــــــة وإذا كـــــان
فـــاشـــالً ســـوف يـــواجه صـــعــوبـــة في

النجاح.
: تــعـلـم األلـفــة مـقــابل الـعــزلـة: ســادسـاً
ـراحل الـسـابـقـة نـتــيـجـة الـنـجـاح في ا
ــراهق بــاأللـــفــة والــصــداقــة يــشـــعــر ا
ــكن أن يــقـوم عــلى احلــمــيــمــة الــتي 
أســاس الـزواج الـنــاجح أو الـصـداقـات
احلـقيـقـية الـدائمـة بيـنمـا يؤدي الـفشل
راهق على نفسه إلى الـعزلة وانطواء ا
ومن يـتـصف بـالعـزلـة واالنطـواء يـكون
عـــادة بــعــيــداً عن الـــنــاس خــارجــاً عن
دائــرتـهـم و عـلى ذلـك فـمن احملــتـمل أن
ـا يـنـتـهي به يـكـون تـفـكـيـره شـاذاً ور
ـطاف إلى إن يتحـول مجرماً  مـتطرفاً ا
والـى دكـــتــــاتــــوري تـــبــــعــــاً لـــظــــروفه

االجتماعية والسياسية.
سـابعـاً: تعـلم اإلنتاجـية مـقابل اإلغراق
فـي الــذاتـــيـــة واجلـــمـــود:فـي مـــرحـــلــة
الـشباب يـتطلب الـنمو الـنفسي الـسليم
تـــعــلم اإلنـــتــاج والــعـــطــاء في الـــعــمل
والـزواج بينما يقود الفشل إلى انطواء
اإلنـسان على نفـسه وانغالقه والتقوقع
ـرحـلـة يـبرز داخل أنـانـيـتـه وفي هـذه ا
مـثال للرسول األكرم (ص) والفرق بينه
وبــــ قــــريش واضح وشــــاسع حــــيث
نـالحظ أن رسولـنا الـكر يحـب الناس
ويــتـمــنى أن يـدخــلـوا اجلــنـة جــمـيــعـاً
بـــيــنــمـــا نالحظ قــريـش ال يــحــبــون أال

أنفسهم وال يتمنون اخلير أبدا.
ثـــامــنــاً  –الـــتــكــامل مــقـــابل الــشــعــور
ــراحل الـســابــقـة بــالــيـأس: أذا مــرت ا
بـسالم فأن اإلفـراد النـاجحـ األسوياء
ـتـمـثل في يـصـلـون إلى قـمـة الـتـكـيف ا
بــيـنـمــا يـقـود الــنـمـو االيــجـابي لــلـفـرد
ـــراحل الـــفـــشل إلى الـــيــأس,أن هـــذه ا
ربي في عملية التطبيع الثماني تفيد ا
االجــتـمـاعي وإثـراء الـظــروف الـبـيـئـيـة
الـتي تساعد الطفل عـلى النمو السليم.
ولــو الـقـيــنـا نـظــرة إلى هـذه الـنــظـريـة
لـــعــرفـــنــا فـي أي اجتــاه أنت –احلــزب
الــذي تــنــتــمي ألــيه  –الــطــائــفــة الــتي
تـنـتـمي إلـيه-الـبـلـد- الـبـيـت-الـقـبـيـلة-

العشيرة ...الخ.
ـطلوب منا القـراءة الصحيحة لكل أن ا
يزه أالنتماءاتنا لكي نرى الصحيح و
ـوقف عـن اخلـطـأ وصـوالً إلـى سالمـة ا
أمــام الــله عـز وجل (( فـي يـوم ال يــنـفع
فــيه مــال و ال بـنــون)) وهـذه الــنـظــريـة
تــوضح اجلــانب الــســلــبي وااليــجـابي
لـلنمـو النـفسي السـليم و جمـيعاً نـنظر
إلـيـهـا ونـرى في أية اجتـاه نـحن نـنـظر
إلى األســاس الـذي نـقـيم عـلــيه كـيـانـنـا
وكــيـان أبـنـائــنـا وذويـنـا تــوخـيـاً لـدور
ايـجابي ومتوازن يـقوم به اجلميع إزاء

اآلخرين.

ـــتــخـــفّـــيــة وغـــيـــر الــظّـــاهـــرة فــيه. ا
كأن أسرق قد أقوم بـعمل ما مثال فـأنا
ـكــتــبــة : وهـذا كــتــابــا من عــلى رفّ ا
إالّ وسلوكي من دون شكّ الـفعل فعـلي
أنّ حــقـيـقــته ومـا قــد يُـفَـســرُ مـثل ذلك
الــعـمل الـذي قـمت بـه لـيـست فـحـسب
أحقّ تــــلك الـــظّــــاهـــرة بل شـيء آخـــر
وهــو "الـهُـوَ". فـأنـا هـو وأكــثـر فـعـلـيّـة
بال شكّ قــد ســرق الـكــتــاب لـكن الّــذي
إنّما هو في حـقيقته فـعل السّرقـة ذاك

صورة أخرى للذات. 
ـستـبدون لـهـذا السـبب يسـتخـدمـها ا
الــتـقـنـيـات لــتـثـبـيت حــكـمـهم وإطـالـة
هو تشـجيع الناس عـلى الفساد عـمره
وبذلك بـطـرق مبـاشـرة وغيـر مـباشـرة
يـــصــبـح هــؤالء الـــفــاســـدون شــركــاء
ومــصـلـحــتـهم من ــسـتــبـد بـفــسـاده ا
ويـهــمـهم بــان يـبــقى هـذا مــصـلــحـتـه
ـستبد بـالسلطـة إلى األبد لكي أليتم ا
الـكشف عن فـسادهم. فـتصـبح احلياة
وظفي الدولة من مـستحيلة بالـنسبة 
دون إن يــسـرقـوا الـدولــة نـظـرا لـغالء
ـعيشة ولشح الرواتب واألجور. هذا ا
الـــــــــشـح بـــــــــالـــــــــرواتـب نــــــــــاجت عن
ستـبد يخـطط لهذه األول إن ا سـببـ
والـــثــانـي بــســـبب الــســـرقــة احلـــالــة
ــــســــتـــشــــري عــــلى كل والــــفــــســـاد ا

ستويات. ا
بـالـنـسـبـة لـلـقـطـاع وبـنـفس الـطـريـقـة
كن إن تـسيـر مصـاحلهم ال  اخلـاص
إذا لم يـسرقوا الـناس مبـاشرة بسبب
الـفساد. أي بنهاية األمر يصبح قطاع
غـيـر قلـيل من الشـعب فاسـد ومشـترك
مع الـسلطة بالفساد ومصلحه تتطلب

بقاء السلطة واستمرارها.
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ان من اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الـــتـــحـــكم
بـالـشـعـوب هـو تـشـجـيع الـشعـب على
اسـتحسـان الرداءة و تشـجيع الشعب
عــــلى أن يــــجـــد أنه مـن " الـــرائع " أن

وهمجيا وجاهال. يكون غبيا
أهم تــقـنـيــة لـلـتــحـكم بـالــشـعـوب هي
الن اإلنـسـان اجلـاهل جتـهـيل الـشـعب
ـســتـبـدين فـنــرى إن ا تــسـهل قــيـادته
ـدارس الــعـرب يـفـسـدون ويــهـمـلـون ا
واجلـــامــــعـــات والـــبـــحـث الـــعـــلـــمي.
بـــاإلضـــافـــة إلـى قـــطع الـــســـبل عـــلى
ـتعلم وإجبـارهم وتشجيعهم على ا
الـفـسـاد أو بأحـسن احلـاالت وضـعهم
في حـالة يـائسـة لكي يهـاجروا لـلعمل
ـسـتـبد عـلى بـبـلـدان أخـرى. يـحـاول ا
الـعـمل بطـريقـة يـكون خاللـها الـشعب
غـــــيـــــر قـــــادر عــــــلى اســـــتـــــيـــــعـــــاب
ـسـتعـمـلة الـتـكـنولـوجـيـات والطـرق ا
لــلـتــحـكـم به واسـتــعـبــاده. " يـجب أن
قـدم للطـبقات تـكون نـوعية الـتعلـيم ا
بطـريـقة الـسـفلـى هي النـوعـية األفـقـر
ـعــرفـيـة الـتي تــبـقى أثـرهـا الــهـويـة ا
تـعزل الطبقات السفلى عن العليا غير

مفهومة من قبل الطبقات السفلى" ."
وإذا لم تــنــفع الــتــقــنــيــات الــســابــقـة
يتم قـمع من يعرف ويتم بـنهايـة األمر
حــجب الــعــيش الــكـر عن الــشــرفـاء
وتــشـويه سـمـعـتــهم لـصـد الـنـاس عن

التعامل معهم وإبعادهم عنهم.
ــلــبــدة ــقــيــدة وا الشك أن الــبــيــئــة ا
ال يــــكـــون فـــيـــهـــا مـــجـــال بـــاخلـــوف
ألن اإلبـداع يــنـمــو في فـضـاء لـإلبـداع
أمـا اخلـائــفـون فـمــشـغـولـون احلــريـة
بـالتفكير في توفـير طرق آمنة لضمان
والـفرار من بـقـائـهم عـلى قـيـد احلـيـاة
وهـــكــذا تـــمـــوت في اإلنـــســان ـــوت ا
وتنـحسر اخلـائف الكـفاءة والعـبقـرية
ويـدمن ــنـافــســة نـحــو الـتــقــدم فــيه ا
ا الـنـاس على اخلـضـوع واالكتـفـاء 
ونبـذ التـجديـد والتـغيـير ألن في الـيـد
ينطوي على من وجهة نظره كل جديد
واالســـــــتـــــسالم خـــــوف مـن األســـــوأ

لليأس. 
ومن اســـتـــراتــيـــجـــيــات االســـتـــبــداد
اسـتغباء الشعوب ومعاملتهم وكأنهم
أطـــفـــال. يـــقـــول تـــشــومـــســـكي: " إذا
خـاطبنا شـخصا كمـا لو كان طفال في
فـسـتكـون لـدى هذا سن الـثـانيـة عـشر
الــشـخص إجـابـة أو ردة فـعل مـجـردة

بغداد
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تــعــد الــغــريــزة اجلــنــســيـة مـن أقـوى
الـغـرائـز والدوافع لـدى اإلنـسـان حيث
حتــمل تـأثــيـرا شــديـداً عــلى الــصـحـة
الــنــفـــســيــة والــفــكــريــة واجلــســديــة.
وتــتــجـلـى هـذه الــغــريـزة في مــظــاهـر
مـخـتـلـفـة ابـتـدءا من مـرحـلـة الـطـفـولة
ويـتـوقف وانـتــهـاءاً بـانـقـضـاء الـعـمـر
نـشـاطـهـا عـلى مـجـمـوعـة من الـعوامل
الــعـضــويـة كــالـهــرمـونـات والــعـوامل
ـاسة إلشباع هذه الـنفسيـة كاحلاجة ا

الرغبة.
يـــقــول دوجالس تـــوم "إن كــثـــيــرا من
أنـــواع الــصــراع الـــعــقـــلي والــشــذوذ
الــنـفــسي الــتي نـشــاهــدهـا الــيـوم في
الـكبار والصغـار على حد سواء ترجع
ـــــواقف بـــــصــــورة مـــــبــــاشـــــرة إلى ا
واخلــــبــــرات الــــســــيــــئــــة فـي األمـــور
اجلــنـســيـة. ولــيس هـنــاك من قـوة في
الـدنيـا وفي احلياة الـفعـلية بـأجمـعها
أكـثـر من تلك الـقوة إحلـاحا في سـبيل
كما الـظهور على أي شكل من األشكال
أنه لــيـست هــنـاك أيـة قــوة أو غـيـرهـا
تـــلـــقى من عـــنت اجلـــمـــاعـــة والـــفــرد
واألسـرة في الـتـضـيـيق عـلى حـريـتـها
يول وإحـاطتها بالقيود قدر ما تلقى ا

اجلنسية من عنت وتقييد" 
حــــــسب أو الـالوعي إن الـالشــــــعـــــور
هـو أهم مــدرســة الـتــحــلـيل الــنــفـسـي
مــنــطــقــة ســيــكــولــوجــيــة نـســتــطــيع
ـوجـبهـا أن نفـهم سـلوكـيـاتنـا سواء
مــنـهـا الـسـويــة أو الـشـاذة . ومن هـذا
ـــنــطــلـق نــســتـــطــيع أن نـــقــول بــأن ا
ـثابة " الـشخصـية في تصـور فرويد 
جــبـل اجلـلــيــد ": أي أن مــا هــو خــفي

ا يظهر .  أضخم بكثير 
كيف يتشكل الالشعور ?

يــعـتـقـد فــرويـد أن بـنــاء شـخـصــيـتـنـا
العالقة فيما يـتكون من ثالثة مكونـات
بـيـنـها هـي الكـفـيـلة بـتـفـسـير حـيـاتـنا

كونات هي: النفسية . وهذه ا
 الـــهــو  : وهـــو نــسق ســـيــكـــولــوجي
ـــكـــونـــات الـــغـــريـــزيـــة يـــتـــألـف من ا
ـــوروثــة . والـــدوافـع واالنـــفـــعـــاالت ا
ويـتمـركز الـهو حـول مبـدأ اللـذة أو ما
يـصـطلـح فرويـد عـلى تسـمـيته بـنـزعة
الـــلــيــبـــيــدو. ألن هــمـه األســاسي هــو
حيث احلـصـول عـلى الـلذة ودفـع األلم
ال يــــعـــرف مــــعــــنى الــــتـــأجــــيل. ومن
ـنطق خـصـائص الـهـو أنه بعـيـد عن ا
والـــعــقل لـــكــونه يــتـــصف بــالـــتــهــور

واالندفاع.
 األنا: وهو اجلزء من الهو الذي تالءم
مـع الـــــــواقـع . و هــــــــو الـــــــنــــــــظـــــــام
الــسـيـكــولـوجي الـذي يــتـصف - عـلى
عـــكس الــهـــو - بــالـــتــعــقـل والــرزانــة
فإنه يتـمركز حول واحلـكمة. ومن ثـمة
وهمه األساسي هو تلبية مـبدأ الواقع

رغـبـات الـهـو بـشـكل يـتالءم مع الـواقع
وال يثير غضب األنا األعلى

 األنــا األعـلى : وهـو الــنـظـام الــنـفـسي
ــثـل جــمــيع الــقــيم األخالقــيــة الــذي 

والعادات االجتماعية.
ويــتــشـكـل األنـا األعــلى بــفــعل األوامـر
والـنواهي (التـربية ) ; ومـنه نستوحي
مــا يـنـبـغي ومـا ال يـنــبـغي الـقـيـام به .
ـاثل في حـيـاتــنـا الـنـفـسـيـة وهــو مـا 
وما يقابل في ثالية األخالقية مـفهوم ا
االصــطالح األخالقـي الـعــادي مــفــهـوم

الضمير 
إن األنــا إذن يـوجــد في بــؤرة الـصـراع
ورغـــــــبـــــــات بـــــــ ضــــــــغط الــــــــهـــــــو
ومـتـطـلـبـات األنا األعـلى . ومن الـواقع
ـاذا تـقـرن فـرويـد ـنـطـلق نـفــهم  هــذا ا
الــشـــخــصــيــة الــســـويــة بــقــوة األنــا..
فــالــرغــبــات الــتي لن يــســتــطــيـع األنـا
تـلــبـيـتـهـا فـإنه يـعــمل عـلى كـبـحـهـا ثم
كــبـتـهــا في الالشـعــور. هـكـذا يــتـشـكل
الالشــعــور ويـتــضـخم. ولــكي يـتــشـكل
األنــا بــصــورة جـيــدة البــد من إحــاطـة
الــطـفل بـتــربـيـة واعـيــة وتـفـهم واضح
ـرحـلة ـراحل الـنـمـو اجلنـسي لـديه (ا
ـرحــلـة ا ــرحـلــة الـشــرجـيــة ا الــفـمــيـة
ـرحـلـة ا مـرحـلـة الـكــمـون الــقـضـيـبـيــة
والـعمل عـلى كبت الـعقدة الـتنـاسلـية )
األوديــبــيــة بـطــريــقــة ســلـيــمــة. هــكـذا
نـسـتـطيع الـقـول بـأنا ألنـا يـوجـد كذلك
حتت ضـغط مكـبوتـات الالشعـور ألنها
وتــتــحــ الــفــرص الــتي تــظل يــقــظــة
تـضـعف فـيـهـا رقـابـة األنـا لـتـخرج إلى

السطح.
ــــرض الــــنـــفــــسي (اضــــطــــرابـــات  وا
الـشخـصيـة) عبارة عن تـدفق مكـبوتات
وتـصريـف مفـضوح لـرغبات الالشـعور
الـهـو... وحتى التـصل الـشخـصـية إلى
فــإنــهـا تــلــجـأ ــرحـلــة احلــرجـة هــذه ا
(لـلـتـخـفيـف من حدة الـتـوتـر الـنـفسي)
إلى مـــيـــكــانـــيـــزمـــات دفــاعـــيـــة (مــثال
وا واإلسقاط والتقمص والتبرير لـكبت
واإلعالء...الـخ) . كــــمـــا أن لــــنــــكــــوص
الـتـحـليل الـنـفـسي يعـتـبـر في حد ذاته
وإعادة تـربية. ويـعتمد مـنهجـا عالجيا
من أجل سبـر أغوار الـتـحلـيل النـفـسي
أهــمــهــا : عــلى عـــدة طــرق الـالشــعــور
والــتــداعي ـــغــنـــاطــيــسـي الـــتــنــو ا
وحتــــلـــيـل وتـــأويـل جتـــلــــيـــات احلــــر
زالت فلـتات اللسان الـالشعور (األحالم

النسيان...الخ) األقالم
إن نـظرية فرويـد في الالّوعي تميز ب

وحـقــيـقــة الـسّــلـوك. فِــعْـلِــيَّـةِ الــسّـلــوك
فـفعليّة السّلوك تعني األفعال واألعمال
ـا هي أفـعـال الّــتي يـقـوم بــهـا الـفــرد

وأعمال خامّ وظاهرة. 
دلول فهو ا ُرَادُ بحقـيقة السّلـوك أمّـا ا
أي الـــعـــلّــة ـــعـــنى احلـــقـــيـــقيّ لـه أو ا
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انية  أو قرار  أو تشوفـات ورؤى سمها ماشئت  إنها كانت وصايا إ
في الــلـحـظــة والـزمــان فـعــلت فـعــلـهــا في قـلب مــوازين الـقــوى  وحـولت
ـوحشـة الى نصـر مبـ  واسقـطت رهان الـطائفـية الى تـفاعل ة ا الهـز
وطني من من احلـافات االولى للـهور ووصل الى الـقمم العـالي للـشمال 
إنهـا بـالفـعل فـتوى مـرجـعيـة الـنجف االشـرف الـتي اطلـقـها ايـة الـله علي

السيستاني .
فتوى قلبت مـوازين القوى الدولـية واالقليمـية  ب شخـصية الثمـانينيات
واجلالـس على حـصـيـرة وفي يـديه القـران الـكـر وامامه سـجـادة وتـربة
ـة ولها كل مأخوذة من أرض الـطف في كربالء  وبـ قوى سوداويـة ظا
مسـتلـزمات الـتدمـير وخـطط بعـثرة الـشعـوب واالوطان تـساعـدها اطراف
اقلـيمـية هـمهـا تدمـير الـعـراق وخلق الـصراع اجملـتمـعي وتفـكيك وتـمزيق

جغرافيته .
ية  هذه القـوى لها من الـوحوش االدميـة قل نظيـرها في العـصور القـد
هـدفــهـا قـتل الــنـاس دون تـمـيــيـز  وتـهــد الـتـاريخ بــغـيـة الــقـضـاء عـلى
حـضارة عـلـمت االنسـانـيـة الكـتـابة مـنـذ سـتة االف عـام  وتـهد  الـبـناء
بدون رغـبة للـحيـاة  في تلك الـلحظـات التي وصل فـيهـا الداعـشيون الى

ابواب بغداد من ثالث محاور  
كان قرار اجلهاد الـكفائي العـظيم  وكان الزحف الـبشري صوب مواقع
ـعرفة واحلـضارة والعقل وصل احلدبـاء مدينـة التاريخ وا القتـال  الى ا

العصري احلديث .
في ظل هذا الوضع الـذي اربك اجلميع كـانت مدينـة النجف كـعادتها في
عاصر ملحمة شعب الحم الوطنية الكبرى تكتب للتاريخ العراقي ا كل ا
عُرف بـعد م سـكوته عن الـظلم والقـبولـة للـمتالعـب بحـقوقه وخالل (3)
رجع الديني كانت وصايا ا وصل  دينـة ا أيام فقط  من إجتياح داعش 
السـيد عـلي السـيسـتاني في اجلـهاد الـكفـائي  لكل الـقادرين عـلى حمل
ـاجـدات واالمــهـات واالخـوات مــعـاضـدة ومــشـاركـة الـسالح ولــلـنـســاء ا

لحمة الوطنية الكبرى .  الرجال في هذه ا
وهب مئات االالف من الشباب وكبار الـسن للدفاع عن العراق  واكتظت
مـراكــز الـشـرطـة ومــؤسـسـات اجلــيش في عـمـوم احملــافـظـات بــالـشـبـاب
عركـة الوطنية العظمى وسبق هذه احلشود شاركة في هذه ا للتطوع وا
ــقـاومــة وقـوات وزارة الــداخــلـيــة وقـوات الــبـيــشـمــركـة اجلــيش وقـوات ا

بالتصدي ووقف زحف االرهاب عن بغداد العزيزة وكل مدن العراق .
اسـتذكـار هـذا الـتاريخ الـذي تـأسس فـيه احلـشد الـشـعـبي الـذي وصلت
الحم واخـتل طالئـعه الـبـاسـلـة الى نـيــنـوى وتـكـريت والـرمـادي  كـانت ا
توازن الداعـمون لالرهاب والداعـشيون مـعاً  حيث كـان هؤالء مجـتمع
لم يـتـصوروا بـأن هـكـذا قـرار يـصدر  وهـكـذا شـعب يـركض لـلـموت من

أجل الشهادة وصيانة وحماية وطن .
ـا كانت هويته الوطنية إن اجليش الشعبي الذي اليحمـل هوية بعينها وإ
ـوصل وتـكــريت والـرمـادي لـكل الــعـراقـيــ والـتـحم في صــفـوفه ابـنــاء ا
واربيل والسلـيمانيـة وديالى  وبذلك سقـطت دعاوى التفـريق ب فصائل
تقـدم ابناء العراق االوائل من ومكونات اجملتمع الـعراقي  وتقدم مع ا
كـلـدان ومـسـيحـيـ وايـزيـدين وشـبك وصـابـئـة مـنـدائـيـ  هـذه اجلـموع
ـوحدة  وهي ـتراصـة ا الـبشـريـة التي تـشـكل ايـقونـة الـعـراق وشبـكـته ا
وردته التي يستظل بها وعليهـا اجلميع  حققت االنتصار العظم في هذا
الــزمن الــذي اخــتــلــطـت فــيه االوراق وتــعــددت اشــكــال الــتــأمــر الــدولي
واالقلـيمي واحملـلي  ولكـن رغم حجـوم وتاثـيرات اخملـطط اجملرم إالن إن

قــرأنــاً وحــصــيـرة وســجــادة انــطــقت كــلــمــة اجلــهـاد
الكـفائي وكـان الـنصـر العـظيـم  فتــــــحيـة للـدماء
الــتي ســالت ولـم تــأخــذ حــقــهــا حــتى االن والف
حتية للمـجاهدين الذين يـواجــــــهون شتى انواع
اخلـذالن والــتــأمـر وهـم مـاضــون صــوب االعـالي

الوطنية .

قـبل ايـام بـثت قـناة الـشـرقـيـة حـديـثـا مـسـجال لـلـكـاتب والـصحـفي حـسن
العـلـوي.وكـعادته في كـل احاديـثه حتـدث الـعلـوي بـلهـجـة دارجـة عن امور
حتـصل عــنــدنـا.وكــان اهم مــا في حـديــثه هــو انه سـيــرشح لالنــتـخــابـات
القـادمة حامـال عصاه,وطارقا ابـواب النـاس وبيـده طاسـة فارغـة على حد

. تعبيره كناية عن عدم شراء اصوات الناخب
في الواقع كان صـوت العلـوي هادئا مـتعبا,فالرجل وصل او جتـاوز عتبة
,وكما قـال الشاعـر (ان الثمـان وبلـغتها,قد احوجت سـمعي الى الثمان
ترجمان).لكـن سمع العلوي مـا زال قويا على مـا يبدو.واالهم من ذلك فان
ارادته مـا تـزال قــويـة جـدا,واصـراره الـعــنـيــد الـذي يـثــيـر لــدي نـوعـا من
الشفقة على نفسي انا الذي اؤجل اكمال كتـاب بدأت كتابتهما منذ اكثر
من عــام ومـا زلـت اصـارع وحل الــكــسل الــذي يــكـاد يــغــرقــني..اقـول ان

اصراره العنيد هو درس يوناني في التحمل والصبر.
سبق لي ان وصـفت الـعلـوي بـانه يشـبه كـاهن طيـبـة تيـريسـيـاس الضـرير
احلكيم الـذي يلجـأ اليه النـاس عنـد احلاجة.الـعلوي لـيس كذلك النه اشار
اكثر من مـرة الى ان السـياسيـ تعامـلوا مـعه بتجـاهل كبـير.لكن الـعلوي
لديه كـمثل ذلك الـيونـاني تـيريـسيـاس نوعـا من القـدرة على اضـافة مـا هو
جديد حـ يتحـدث في السيـاسة.انه بارع في بـعض حتليالته,حاد الطبع
احيانا,يلـمح من خلف حـجب التـاريخ معـاني ال نراهـا في احيـان كثـيرة..
كـمـا انه يـصنـع لغـته اخلـاصـة ومـصـطـلـحه الـذي يـخـتـصـر صـفحـات من
الـثـرثـرة.انـا احتـدث هـنـا عن كـاتـب يـتـمـيـز بـطـاقـة تـتـحـدى جـريـان سـنـ
العمر.واظن ان السياسة قتلت في العلوي اشياء ترتبط بالفن واجلمال بل
ان السـيـاسـة اسـهمت في اضـعـاف جـوانب الـتمـاسك الـفـكـري في بعض

كتبه.
هو يـكتب بـبسـاطة وبـرغبـة قويـة لـتأثـير فـينـا. اوجع اكبـر اخطـاء كثـير من
الـكـتـاب اعـتـقـادهم انـهم سـيـقـنـعـون الـقـراء بـحـيل شـتى مـنـهـا اسـتـخـدام
ـنطقـية للنـصوص.لعل الـعلوي اخذ ـناقشة ا االسلوب التـحليـلي البارد وا
ـنـهج االسـلـوب الـبـديل"وهـذا ـكن تـســمـيـته " من الـوردي مـنـهـجـاً اخـر 
نـهج يـبدأ من بـديـهة اولى تـقـول:ان القـاريء يـعرف جـيـدا ما نـكـتبه,وان ا
هذا الـكـتـاب فيـه اخطـاء.الم يـفـعل الـوردي هذا الـشيء? واظن ان الـعـلوي

استفاد من هذا االسلوب ايضا.
العلـوي يصـعد الى موته رويـدا رويدا.هـذا البعـثي القـد الذي انشق عن
حزب الـبـعث مـا زال هـو الفـم الذي يـتـحـدث عن تـلك الفـتـرة.كـرر احـاديثه
لكنه كان يـقول اشيـاء جديدة على مـستوى التـحليل والـلغة.واظن ان لديه
كتـبا تـنتظـر الطـباعـة.وال اشك في انه كـأي روائي متـمرس يـجلس لـلقراءة

ومتابعة االخبار.
هل سيحـقق العلوي وعـده ويدور على بـيوتنـا لطلب اصـواتنا الـتي ال قيمة
لهـا ابـدا.فسـواء ذهـبـنا الى االنـتـخـابات ام لم نـذهب فـالـقضـيـة محـسـومة
سـلـفـا.واالنـتـخـابـات االخـيـرة هـي الـيـقـ الـذي قـطع شـكـا عـشـنـاه طـوال

اعوام. رفضنا الذهاب فصعد من صعد بال ارادتنا.
اذن انا مـتـشـوق لرحـلـة احلاج الـعـلـوي وهو يـسـعى لـلوصـول الى رئـاسة

الوزراء.هل يفعلهـا هذا الرجل القومي الـهوى ويدور طالبا
لثاره من هـذه الطبـقة السـياسية الـتي لم تقـدم شيئا

اصالحيا..?
هل سـينـتـقم الـعـلـوي عـلى طـريـقة مـهـاتـيـر مـحـمد
ويـزج بـاكــبـر راس في الـســجن كـرئـيس مــالـيـزيـا
الذي عاد وهو ثمانيناته او اكبر بقليل الى السلطة
ليـتخـذ قرارات ال مـجامـلة فـيها.هـل سيـكون الـعلوي

مهاتير محمد جديداً.?
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ـدهش يـقلب خـفايـاه ويـشيـر الى ما ا
كــنـا نــراه من دون أن نـلـتــفت الـيه او

الى اهميته في حياتنا هناك
يـغوص او يـلفـريد ثـيسـكر في أعـماق
احلــيــاة الــيــومــيــة لــعــرب األهــوار و
يـسجل وقـائعهـا كمـا تقع أثنـاء حركة
الـسـكـان و أثـنـاء ثـبـاتـهم فـكـان بذلك
كــتـابه تـصـويــرا دقـيـقـا صــادقـا لـهـذا
اجلــزء مـن الــعــالم الــذي ظــهــرت فــيه
أولـى احلضـارات اإلنـسانـيـة إذ حقق
الـــســـومــريـــون فـــيـــهــا أكـــبـــر إجنــاز
حـضـاري حـيث تـمـكـنـوا من الـتـحـكم
سـتنـقعات في الـفيـضانـات وجففـوا ا
ـــدن والــــدول مـــثل "أور" و أقــــامـــوا ا
وأكــد" ومــيــســان" والــوركــاء" وفــيــهـا
طـوروا الـزراعـة ودجّـنـوا احلـيـوانـات
ـدن وشــكـلـوا اجلـيــوش وحـصـنـوا ا
وأعــطـوا مــكـانـة لــلـدين و نــصـبـوا له
رجـاال و اختـرعوا اخلط. فال عجب أن
ـــائـــيـــة تـــكــــون هـــذه الـــصـــحــــاري ا
مــوضــوعـا لـألسـاطــيــر الـكــبــرى مـثل
جــــلـــجــــامش أســــطــــورة الـــطــــوفـــان

العجيبة.
نـــعـم كـــان مـــضــــمـــون كـــتـــاب "عـــرب
االهــوار"صــورة بــديــعــة عن مــجـتــمع
ـاء" بــسـيط و مــتـبــاين "عـرشه عــلى ا
تــبــنى صــاحـبـه حـيــاة اجملــتــمع مـدة
طــــويـــلـــة : عــــرف ســـادته ومــــوامـــنه
وعـــبـــيــده وجـــال بـــ كل قـــبـــائــله :
الـــفـــرطـــوس وآل عـــيـــسى وبـــني الم
والــبـو مــحـمــد الـســودان والـســواعـد
والــبــهـادل وبــني مــالك واسـتــنــبـطن

ط معيشتهم. 
صـدر الـكـتـاب عام 1964 بـاالنـكـلـيـزية
وتـــرجم إلى عـــدة لـــغــات.  قـــبل ثالث
وعـشـرين عامـاً قـمت بـترجـمـة الكـتاب
بـشـكل إجـمـالي ونشـرت الـتـرجـمة في
ـوسم (العدد 29) الـصادر عام مـجلة ا
1997. ضـمت التـرجمة نـشر مجـموعة
الـصـور التي الـتـقطـها ثـيـسكـر والتي
تـصور احلياة االجتماعية في األهوار

فـي تلك الـفترة 1958-1951. والـصور
مــــحـــفـــوظــــة في مــــتـــحف الــــتـــاريخ

البريطاني. 
وقد كتبت مقدمة للترجمة جاء فيها:
كــــتـــاب (عــــرب األهـــوار) أحــــد كـــتب
ؤلف ـمتـعة الـتي كتـبهـا ا الـرحالت ا
الـــذي كــانت له رحـالت مــتــعــددة إلى
ـنـطـقـة الـعـربيـة ولـسـنـوات طـويـلة. ا
فــقــد مــكث مع الــبــدو في الــصــحـراء
الـعربـية خمس سـنوات تعـلم خاللها

لـغـتهم وأكل عـامهم
ولـــبس مالبـــســهم
وتـــــنـــــقل مـــــعـــــهم
مـــــطــــلــــعـــــاً عــــلى
أحوالهم وثقافتهم
وحـــــــــيـــــــــاتـــــــــهم
ا االجـتـماعـيـة. و
ـــــــــؤلف أن أراد ا
يــــــبــــــعـــــد عــــــنه
الـشكـوك ويكسب
ثـقة الـسكـان فقد
عـــرض عـــلـــيــهم
خـدماته الطبية
فــــكــــان يــــصف
ويـــــــــــعـــــــــــطـي
األدويـــــــــــــــــــــة
ويـــــــــــعــــــــــالـج
ــــــــــــــــــــرضـى ا
ويـــــــــــــــــــداوي
اجلــــــــــــــــرحـى
ويـقوم بعملية

اخلتان. 
يـتـضمن الـكتـاب مـعلـومات جـيدة عن
احلـيـاة االجـتمـاعـيـة لسـكـان األهوار
وإن كـان بـعـضـهـا قـد تـنـاولـته بـعض
الـدراسـات اخملتـصة والـتي كـتبت في
نــفس الــفــتــرة الـزمــنــيــة مــثل كــتـاب
الـــدكــتــور شـــاكــر مـــصــطــفـى ســلــيم
(اجلــبـايش: دراسـة أنــثـروبـولــوجـيـة
لــــقــــريـــة فـي أهــــوار الـــعــــراق) وهي
ـؤلف إلى أطـروحـة دكـتـوراه قـدمـها ا

جامعة لندن عام 1955.
ومـع أن مــــــــــؤلـف (عـــــــــرب
األهــوار) يــنــفي عن كــتـابه
صــــفـــة (الــــرحالت) إال أنه
جـــاء غـــنــيـــاً بــتـــفـــاصــيل
احلـــيـــاة االجـــتـــمـــاعـــيـــة
لـــســـكـــان األهـــوار. فـــقـــد
جتــول فـيـهـا قـريـة قـريـة
ودوّن مـالحظاتـه الدقـيقة
وأسـماء العشائر والقرى
واألنـهـار والـبـحـيرات

الـعـادا
ت

والـتـقـا
لـــــيـــــد
الــسـلـو

ك
االجـتـما
عـــــــــــــي
أســـلــوب
الــتـفـكـيـر
واخملــــاط
رأة بـة العالقات االجتمـاعية موقع ا
ودورهـــــا فـي اجملـــــتـــــمـع الـــــقـــــروي
ــــشـــــاكل والــــصــــعـــــوبــــات الــــتي وا

يواجهونها. 
الـكــتـاب مـزود بـعـدة خـرائط مـفـصـلـة
ـواقع وأسـماء الـعشـائر الـساكـنة في
األهــوار إضــافــة إلى أكــثــر من مــائـة
ط صـورة تـعـطي فكـرة واضـحة عن 
احلـــــيــــاة هـــــنــــاك وتـــــوثّق كـــــتــــابه
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بغداد

ومـشـاهـداته. وهذه الـصـور محـفـوظة
فـي مــتــحف الــتــاريـخ الــطــبــيــعي في
لـندن. كـما أن الـكتـاب تضـمن فهرست
تداولة وشرح ألهم األلـفاظ الشعبية ا
مــعـانــيـهـا. ولــلـكــاتب آراؤه اخلـاصـة
الـــتي قـــد ال تـــنــســـجم مـع الــواقع أو
تـــتـــضـــمن شيء مـن الـــتــضـــخـــيم أو
ـغالـطة لـكنـها بـالتـالي تمـثل وجهة ا

نظره إزاء ما سمعه وشاهده. 
لـعل أغرب نبوءة تـنبأ بهـا الكاتب هو
تــوقــعه تــعـرض األهــوار لــلـتــجــفـيف
(ولـيس اجلفاف) في وقت قصير! فمن
ـعـلـوم أن التـجـفـيف يـعتـمـد الـعامل ا
الــبـشـري أي احلـكـومـي فـهـو مـرتـبط
بــقــرار ســيــاسي. أمــا اجلــفــاف فــهـو
ظـاهـرة طـبـيـعيـة تـتـعـرض لـهـا بعض
ـــنـــاطق والـــبـــلـــدان بـــفــعـل ظــروف ا
مـنــاخـيـة قـاسـيـة لـيس لالنـسـان دخل

مباشر فيها. فه…

—«u¼_« ‰UHÞ√ 7 ¹ w½UD¹dÐ W UÒŠ—

مـن احلس النـقدي بنـفس الدرجـة التي
ســتـكـون عـلــيـهـا ردة الــفـعل أو إجـابـة

الطفل ذي أالثني عشر عاما ". 
ـســتـبـدين الـعـرب لــذلك الـسـبب نـرى ا
صـطلحـات فارغة ـطرون شعـوبهم 
مـثل: كـرامة األمـة مـحاربـة االسـتعـمار
و وحـدة األمة والـرجعـية واالشـتراكـية
ـــعـــركـــة مـع إســـرائـــيل وضــــرورات ا
والـوحـدة الـوطـنـيـة واالصـطـفـاف ضـد
مــؤامـــرات اخلــارج. وتــلــويث ســمــعــة
الــــوطـــنــــيــــ بـــتــــهـــمــــة الــــعـــمــــالـــة
وتـهـديــد الـوحــدة الـداخــلـيـة لــلـخــارج
والــتــآمـــر مع قــوى أجــنــبــيــة لــضــرب

اإلجماع الوطني.
وبـــهــذه الــطـــريــقــة خـــلــقت األنـــظــمــة
ــشــرق مــجـــتــمــعــاً الــشـــمــولــيــة فـي ا
فـصمـاميـا ألنهـا ترفع شـعاراً وتـمارس
هــذه الـفـصــامـيـة انــتـشـرت في عــكـسه
ثـــقـــافـــة اجملــتـــمع الـــذي بـــات شـــديــد

االرتباك والتردد.
من هــنــا نــرى بــان آلــيــات االســتــبـداد
ـجـتـمـعـاتـنـا عـلى مـسـتوى مـتـجـذرة 
الـفــرد واألسـرة والـعـائـلـة والـقـبـيـلـة ..
وهــكـذا حـتى يــصل الـتــعـمـيم لــيـشـمل
الـشرق كـله. وال سـبيل لـنا لـلتـغيـير أال
واحلــريـة بـدورهـا بــان نـبـدأ بــاحلـريـة
لـكي نـنـطـلق حتـررنـا من بـاقي الـقـيـود
لـلحـاق بالـركب احلضـاري. ((إِنَّ اللَّهَ ال
يُـــغَــيـــرُ مَــا بِــقَـــوْمٍ حَــتَّـى يُــغَـــيــرُوا مَــا

))الرعد:11 بِأَنفُسِهِمْ
ـنا لـذا األنـظـمـة الـديـكـتـاتـوريـة في عـا
واطن إال أن يكون العربي ال تريد من ا
مـطـيـعـا ألوامـر احلاكـم. ومجـتـمـعـاتـنا
تــتـبع الــنـظـام األبــوي أو الـبــطـريـركي
واطن من صـغره علي ومـن ثم يعتـاد ا
سـواء في داخل احــتـرام مـبـدأ الـطـاعـة
أو في مـواقع ـدرســة أو في ا الــعـائــلـة

أو في أي  العمل
وفي كل أمر من أمور حياته. مكان

بل ال تـكـون ذاتك عــلي أنك حـ تـطـيع
وتستسلم لغيرك.  تمحو فرديتك

يـعـد إريك اريـكسـون من عـلمـاء الـنفس
احملـدثـ وقـد قـام بـتـكـوين نـظـرية في
الـــنــمــو الــنـــفــسي االجـــتــمــاعي ورأى
شاكل االجـتماعية التي اريـكسون أن ا
ـوه أكـثـر يـتــعـرض لـهـا الـفـرد أثـنـاء 
ــشـــاكل الــبــيـــولــوجــيــة أهــمـــيــة من ا
واجلـنسية ويرى أن الـفرد يواجه فترة
حـرجة وأزمة في كل مـرحلة من مراحل
وعـلـيه يـحـلـهـا قبل أن عـمـره اخملـتـلـفة
يـنتقل من مـرحلة ألخرى ألن عـدم حلها
ومعنى ذلك يـوقعه في مشكالت نفـسية
أن الـشخصيـة في نظر أريكـسون تنمو

باستمرار وطوال فترة احلياة.
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وقــد قــسم مــراحل الــنــمــو إلى ثــمـاني
مــراحل وهي نـتــاج عـمــلـيــة الـتـطــبـيع
االجـتــمـاعي وافـتـرض اريـكـسـون هـذه
ــراحل افـتـراضـاً ولم يــتـوصل ألـيـهـا ا
عـن طـريق أعــمـال جتــريـبــيـة وذلك الن
خــبـرته الـطـويـلـة فـي الـعالج الـنـفـسي
مـكـنته من وضع نـظـرية تـوائم إلى حد

كبير الواقع االجتماعي.
فـالـنظـريـة الـتي وضعـهـا اريكـسـون لو
تـمـعــنـا الـنـظـر بـهـا لـوجـدنـاهـا تـعـالج
أسـبـاب االنـحـراف الـشـخـصـيـة بـشـكل
عـام والـواقع الـذي يـعـيـشه الشـعب من
دكـتاتورية سابقة امـتدت مئات السن
فـما إلى الـتـطـرف الـذي يـعـيـشه الـيـوم
هـي األســـبـــاب الـــتـي تـــدفع اإلنـــســـان
وكـــذلك وجــد في نـــظــريــة اريـــكــســون

األسـبـاب الـتي جتـعل من ذلك اإلنـسان
. دكتاتورا أو ذلك متطرفاً

ر بها وحـدد اريكسـون ثمان مـراحل 
اإلنــسـان مــنـذ والدته إلـى أخـر الــعـمـر

راحل هي : وهذه ا
-مـرحلـة تعلم الـثقة في مـقابل عدم أوالً
رحلة العام األول الـثقة: تضم هذه ا
والــثـاني من عــمـر الـطـفـل وهي تـقـابل
وفي هـذه الفـترة إذا مـرحـلة الـرضاعـة
تـــمت تـــغــذيـــة الـــطــفـل بــشـــكل جـــيــد
واســـتــطــاع أن يــحــصـل عــلى احملــبــة
واحلـــنــان فــان ذلـك يــنــمي فـي نــفــسه
الـشـعور بـالثـقـة واألمان أمـا إذا عومل
مـعامـلة سيـئة يفـقد الثـقة واألمان وان
رحـلة أساس في ذلـك يتضح أن هـذه ا
بــنــاء الــشــخــصـيــة وتــشــبه في أوجه
عــديـدة عـمـلــيـة بـنـاء الــبـيت أذا كـانت
هـناك حـجرة منـــــــــحرفة سـوف تعمم
آفـــة االنــحـــراف عــلـى ســائـــر احلــجــر
األخرى فلو وضعنا الشخص الذي لم
يـكتسب الـثقة لـوجدنا أنـهم يتـعاملون
بـطريـقة سـلبـية أي الـقتل وعـدم األمان
بـيـنـمـا لـو نـظـرنـا إلى الـشـخـص الذي
اكتسب الثقة واألمان لوجدناه يتعامل
مــعــامــلــة ايــجــابــيــة مع كـل الــظـروف

وسوف يكون النجاح حليفة.
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: مــــرحـــلـــة تــــعـــلم الــــذاتـــيـــة ثـــانــــيـــاً
واالســتــقاللــيــة  فـي مـقــابـل الــشــعـور
ـرحـلة من الـسـنة بـالـعار: تـمـتـد هذه ا
الــــثـــانــــيـــة إلـى الـــرابــــعـــة من عــــمـــر
وتـتـمـثل فـيـهـا األزمـة الـثـانـيـة الـطـفـل
ـرحـلــة يـتم تــدريب الـطـفل وفـي هـذه ا
عـــلى عــادات اإلخـــراج والــطـــفل الــذي
يـجد مـعامـلة حـسنـة من والديـه يخرج
مـتـأكد من ذاته سـعـيداً فـخـوراً بنـفسه
أمـا الطـفل الذي يعـامل معـاملة قـاسية
رحـلة فـسوف يـشعـر بالـعار في هـذه ا
وسـوف يـطبع بـشـخصـيتـه ويجـعله ال
ـا يـفعل ويـنـطـبق علـيه الـقول أبـالي 

(أذا لم تستح فافعل ما شئت).
ـبـادرة مـقـابل الـشـعـور : تـعـلم ا ثـالــثـاً
بـالذنب: حتدث األزمة الثالثة في حياة
الــــفــــرد عــــنــــد بــــدايــــة سن (الــــلــــعب
اجلــمـاعي)أي حـوالي الـســنـة الـثـالـثـة
والـنصف وتمتد طـوال سنوات ما قبل
رحلـة يتعلم ـدرسة وفي أثنـاء هذه ا ا
كـثـيــرا ويـسـتـطـيع أن يـتـخـيل ويـلـعب
بــنـشــاط وان يـوسع مـن مـهـاراتـه كـمـا
ـا في يــتـعــلم الـتــعـاون مع اآلخــرين 
ذلـك أن يـــقــود ويـــقـــاد أمـــا إذا أحـــبط
نـشاطه فسـوف يشعر بـالذنب ويصاب
بـاخلوف والتردد ويلجا لالعتماد على
فــعــلـى هــذا األســاس نـرى أن الــكــبــار
ـــتـــطــرف والـــدكـــتــاتـــور واإلنـــســان ا
ـــنــــحـــرف بـــشـــكـل عـــام يـــخـــاف من ا
اسـتـقرار الـوضع وينـطـبق ويلـجا إلى
الــبــحث عن فــرص اإليـقــاع بــاآلخـرين
والـتـذرع إليذائـهم علـى غرار( الـتصـيد

اء العكر). في ا
رابـعاً: مرحلة االجتـهاد مقابل الشعور
ـرحـلـة من سن بـالـنـقص: تـمـتـد هـذه ا
سـبع سـنوات حـتى حـوالي سن أي ما
درسة االبـتدائية يـقابل سنـوات طفل ا
ــهـارات وهــنــا يـبــدأ الــطــفل بـتــعــلم ا
الالزمــة لــلــمــشــاركــة فـي الــنــشــاطـات
الـرسـميـة للـحـياة كـأن يتـعـلم التـعامل
مع اجلــمـاعـة وفـقـاً لـقـواعـد عـامـة وان
يــنــتــقـل من الــلــعب احلــر إلى الــلــعب
ـنـظم كـما إن عـلـيه إتقـان الـدراسات ا
االجـتـمـاعـية والـقـراءة واحلـساب وإذا
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الداخلي السابق ¨ بالذي ارسله
االحتـــــاد الــــــدولـي في الــــــعـــــام
ــاضي الـى االحتــاد الـــعــراقي ا
¨فــاقــول انه جــيـد ¨واعــتــمــدنـاه
ـكتب فعال وسـيجـري انتـخاب ا
الـــتـــنـــفـــيـــذي الـــقـــادم لالحتـــاد
الــعـراقي لـكــرة الـقـدم في اطـاره
¨وكـما تـعلـم ان االحتاد الـسابق

تـرجـم الـنص االنـكـلـيـزي بـشـكل
غـــيــر صــحــيح ¨والـــذي تــســبب

الحقاً في استقالته .
{ هنـاك من يـتهم الـهيـئة الـتـطبـيعـية

بـــــاالقــــصـــــاء واجملــــامـــــلــــة .. هل 
ــسـتـبــعـدين من تــشـخـيـص اخـطـاء ا

جلان االحتاد السابق ?
- الــــلــــجــــان الــــتي عــــمــــلت في
االحتـاد الـسـابق مـحـتـرمـة ¨ولم
نــنـشــغل بــتــشـخــيص خــطـأ اي
الواقع عـضــو في تـلك الـلـجـان ¨
اجلــديــد اســتــدعى االســتــعــانـة

ال غــــيــــر وهـــو نــــظــــام داخــــلي
لالحتــاد يـوفـر الـعـدالـة لـكل من
يــتـطــلع الى الـعــمل في االحتـاد
كـعـضـو في هـيـئـته االدارية ¨او
بــايـة صــفـة اخــرى .. ( الـزمـان)
التقت عـضو الهيـئة التطـبيعية
لــتـــســيــيـــر شــؤون كـــرة الــقــدم
ومـعــاون عـمـيـد كــلـيـة الــتـربـيـة
الـبــدنـيــة وعـلــوم الـريــاضـة في
جــامـعــة صالح الـدين الــدكـتـور
احمد علي كوجر وطرحت عليه
ووجـــدت تــــســــاؤالت عــــديــــدة ¨

اجابات وافية عليها .
{ هل ان الـنظام الـداخلي  الرص
الحتـــاد كــرة الـــقـــدم ســـيــحـــسم كل

مشاكل االحتاد القادم ?
- ماذا تقصد بالرص .

ـتـضـررين من { الـذي يـلـبي طـلب ا
النظام الداخلي السابق ?

- اذا كــنت تـــقـــصــد بـــالــنـــظــام
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ال يــنــكــر الــدكــتــور احــمـد عــلي
كــــــوجــــــر ان لـــــــيس لـه عالقــــــة
صـــمـــيـــمـــيـــة بـــكــرة الـــقـــدم من
الــنـاحـيـة الـفـنـيـة ¨فـهـو لم يـكن
العــبــا دولـيــا ســابــقــا وال حـتى
العـــبـــا فـي فـــريق نـــادي اربـــيل
حــيث قـــضى ويــقــضـي حــيــاته
ـهنـية واالجـتمـاعيـة منـذ اكثر ا
من ثالثة عقود في مدينة اربيل
¨ولكن مؤهـله العلـمي الرياضي

الــعـــالي يــســـمح له فـي الــعــمل
االداري في هــيــئــة تــطــبــيــعــيــة
ســـقف عـــمـــلــهـــا ســـتـــة اشـــهــر
ـهمة التي ¨ويفول انه سـعيد با

انـــيــطـت به عــلى صـــعــوبـــتــهــا
¨ويـــشـــهـــد لـــرئـــيس واعـــضـــاء

الهـيئة الـتطبـيعيـة لتسـيير كرة
القدم في العراق ¨انهم يعملون
مثل خلـية نحل ¨وهدفهم واحد
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نتـخب الوطني لكـرة القدم ونـادي بورتيمـونينـسي البرتغـالي مهنـد علي "ميمي" عن غاب مهـاجم ا
قائمة فريقه للمباراة الثالثة على التوالي بعد استئناف الدوري البرتغالي.

ا يقارب  3 اشـهر بسبب إجراءات وعادت عـجلة الدوري البرتغـالي للدوران من جديد بعد تـوقفها 
محاربة فيروس كورونا.

وقرر مدرب بـورتيمونينـسي عدم استدعاء مهـند علي في مباراة فريق الـيوم امام سانتا كالرا في
سابقة. إطار منافسات اجلولة الـ 27 من ا

وسم حيث يذكر ان مـيمي يلـعب مع بورتيـمونيـنسي على سـبيل اإلعارة ويـنتهي عـقده مع نهـاية ا
قرر ان يعود الى فريقه الدحيل القطري قريباً. من ا
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وافق االحتـاد الـفـيـتـنـامـي لـكـرة الـقدم
عـلى طـلب الهـيأة الـتطـبيـعيـة لالحتاد
الـعــراقي لـكـرة الـقـدم خلـوض مـبـاراة
ــنـتــخـبــ في الــثـامن من وديــة بـ ا
ــــقــــبل حتــــضــــيــــراً تــــشــــريـن األول ا
ــزدوجــة لـــلــتــصــفـــيــات اآلســيـــويــة ا
ــــونـــديــــال قـــطـــر 2022 ــــؤهـــلـــة  وا

ونـــهـــائـــيـــات كـــأس آســـيــا 2023 في
. الص

واعــلن االحتـاد الــفـيـتــنـامي مــوافـقـته
ـبـاراة في مـوعـدهـا ـبــدئـيـة إلقـامـة ا ا
ـــفـــتــرض عـــلى أن تـــتم مـــخــاطـــبــة ا
الـسـلـطـات احلـكـومـيـة لـلـمـوافـقة عـلى
خــوضــهـــا بــســبب جــائــحــة فــيــروس
كـــــورونـــــا ونــــتـــــيـــــجـــــة االجــــراءات

الـــــــبـالد وأثــــــرت بـــــــقـــــــوة عـــــــلى
ــبــيــاد لــكــنــنـا االســتــعــدادات لألو
تـعـامـلـنـا مع دورة أثـيـنـا بـأنهـا أقل
ها للشعب العراقي هدية يجب تقد
ـكافح وإسـعـاده في تـلك الـظروف. ا
وبـالـفــعل قـدمت أفـضـل بـطـولـة في

مسيرتي.
وفي رأيي تـفـوقـنـا ألنـنـا كـنـا جـيـلًا
لك الروح الـقتالية ولدينا متميزًا 
دوافع وحــمـاس كـبــيـر ونــلـعب كـرة
جــمــاعــيــة وهـو مــا ســاعــدنــا عـلى

الوصول للمركز الرابع.
{ مـاذا عـن بـطـولـة كـأس األ اآلسـيـوية

?2007
- دعـنــا نـكـون صـريــحـ لم يـتـوقع
أحد قـبل البطـولة أن نـتوج بـاللقب
الظـروف كانت صـعبـة للـغايـة وكنا
مرشـحـ لـلخـروج بـعد  3مبـاريات
بــدور اجملـمــوعـات ولــكـنــنـا دخــلـنـا
ــيـز دون الــبــطـولــة لــتـقــد أداء 
ضغـوط وتصاعـد. حلـمنا وتـمسـكنا
به وكــانـت نــفس الــدوافع إلســعــاد
الشـعب العـراقي في حلظـات صعـبة
وقتها وهو ما حدث كان لدينا دافع
قوي وارتـفع سـقف طـموحـنـا ولكن
بـعد نـهايـة الـبطـولـة وجدنـا نـفسـنا
األفضل واألحق بالتتويج بال شك.
ـنتـخب الـعراقي تـكرار { هل يسـتطـيع ا
قـبلة أل نفس الـسينـاريو في الـنسخـة ا

آسيا?
ــنـتــخب الــعــراقي حـالــيًــا يـضم - ا
ـيـزة ولـديه العـبون عـلى مـواهب 

مستوى رائع ولكن يحتاج في رأيي
درب صاحب خـبرات ويسـتطيع لمّ
شمل الـفريق وتطـبيق كـرة جمـاعية

أقوى.
{ كـيف تــرى مـسـيــرتك االحـتـرافــيـة ومـا

تقييمك للدوري اللبناني?
- أنــــا راضٍ تـــمـــامًـــا عـن جتـــربـــتي
االحتـرافـية وكـنت أتمـنى الـلعب في
ـبـيـاد أثـيـنـا أوروبـا خـاصـة بــعـد أو
وكأس آسيـا ولكن لم تكـتمل األمور
وجتـــربـــتي في لـــبــنـــان مــحل فـــخــر
واعـتـزاز لي فـحـقـقت هـنـاك الـعـديـد
من اإلجنـــازات والــبــطـــوالت وكــنت
ــا قــدمـته. وحــصــلت عـلى فــخـورًا 
الـعــديـد من األلـقـاب الــفـرديـة سـواء

أفضل العب أو هداف الدوري.
صري? { ماذا عن جتربة الزمالك ا

- جتربة أراهـا غير مـكتمـلة وجاءت
في وقت غـيــر مـنـاسب كــنت أتـمـنى
االنــضــمــام لــلـزمــالك فـي عـام 2008
وليس في عام 2004 وعمري ما زال
صغيـرًا ال يتجاوز 22 عامًا افـتقدت
اخلـبــرة كـمـا أنــني كـنت سيء احلظ
بـالـلـعب فـي نـفس مـركـز حـازم إمـام
جنـم الــــــــزمـــــــــالـك وهـــــــــو العـب له
جماهيـرية كبيـرة وال يقبل اجللوس
بـديــلًــا كــمــا أن الــبــرتــغــالي نــيــلـو
فينـغادا مدرب الـزمالك وقتـها طلب
ضـــمي ورحل بــعـــد الــتــعـــاقــد مــعي

همة. بأيام وهو ما زاد صعوبة ا
{ هل مـا زلت عـلى تـواصل مع مـسؤولي

والعبي الزمالك?

d c « 5 Š

ستطيل االخضر صالح سدير يعلن اعتزاله في ا

عارمـة تلك الـفرحـة التي استـشعـرناهـا بعـد أستيـزار الكـاب عـدنان درجال..
تلك الـفـرحة حتـمل معـاني متـعددة مـن قبـيل االمل باإلصالح الـرياضي الـعام
بعـد ما بلغته رياضتـنا من سوء ال يسر وال يليق .. لـدرجة أصبحنا نبحث عن
ـتلـك خبـرة واسعـة فضال عن رجل قوي يـحـمل أفكـارا تصـحيـحـية جـذرية و
قربه من الـوسط الذي ينتظر حتقيق التغيير .. ذلك احللم الذي رهنه الكثيرون
بـدرجـال خللـفـيتـه وسيـرته سـيمـا مـا ظهـر مـنهـا من إصـرار وثبـات وثـقة اثـناء

ازمة انتخابات احتاد الكرة ..
ــدة ال يـسـمـح بـاحلــكم عـلى مــا قـام به الــرجل حـتى االن .. صــحـيح قــصـر ا
لفات الـتي كانت قبلـه هي نفسهـا على طاولته وصحـيح ان التركة ثـقيلـة وان ا
ا يجعل رحلـة انتقالية وجيزة ..  ومحـيطه .. وصحيح ان استيزاره محدد 
ـؤسـسـاتي االسـتـراتـيـجي .. االمـال تـتـجه صــوب أهـمـيـة الـتـاسـيس لـلـعــمل ا

نظور والبعيد - اذا جازت التسميات - .. القريب منه وا
عـارض كانوا قريـب من درجال قبل استـيزاره يحادثهم اغلب الـرياضي ا
يـســمع مـنــهم يــسـتــشــيـرهم ... يــســانـدوه يــشـدوا مـن ازره .. وهـذه طــبـيــعـة
عـارضة عادة ما تكن قريبة من بعضهـا الجل هدف ومصلحة عامة ينتظرون ا
ـا عـرفـوا به ال يـتـحـلـوا بـقـدرة الـصـبـر الـطـويل ... قـطف ثـمـارهـا .. الــنـاس 
ـعـارض وفقـا حلـالـة عـراقيـة عـامـة تـعد نـتـيـجة ودرجـال الـوزيـر غـير درجـال ا

طبيعة لتراكمات بيئة حكمت بالقوة والقهر والكتم منذ عقود طويلة ..
هـنا بدات اقاويل تتسرب في اجللسات اخلاصة والعامة  –وان لم تنشر  على
ن كـانـوا يـحـسـبـون عـلى وسـائل االعالم او الـتـواصل بـعـد  - هـذه االقـاويل 
درجال وتـاخر قطاف غالتهم  .. هذه الـتلميحات تـنسجم مع الطبيـعة البشرية

عزل عن التبرير .. التي تنتظر نتائج الكسب السريع  
لك لـفات متعددة شـائكة يشـيب لها راس الولـيد وعدنان ال  الوقت قـصير وا
ـلـفات ن خـبـروا الـتـعـاطي مـع ا عـصى سـحـريـة فـضال عن خـشـيـتـنـا عـلـيه 
ثال حتى اليوم لم تصرف رواتب وعقود ها قتال للوقت .. فعلى سبيل ا وتنو
ـوظـف الـعامـل بـاالحتـاد وما يـعنـيه من ضرر ـنتـخـبات الـوطنـية وا مدربي ا
حلق بهـم واسرهم منذ خمسة اشهر .. في وقت كانوا يفترضون جود درجال

ستحقات سريعا   .. الية وا سيسهم بحلحلة القضايا ا
ـهامه تلـقائـيا دون تـبليغ ـؤسساتي مـجراه وان يـقوم  نامل ان يـأخذ الـعمل ا
من مـسؤول او واسطة من اجل زيارة مريض او االحتفاء بنجم او حل مشكلة

رمز ما .. 
لفات أبعدته عن كمـا ان البعض بدا يراوده القلق من انشغال معالي الوزير 
متـابعة الـقضيـة األهم التي ظهـر منهـا ومن خاللها (مـلف كرة القدم) .. اذ ان
ـلف حتت رغـبـة وخطط ودس انف اخملـاوف اخذت بـالـتـصاعـد خـشـية تـرك  ا
ـرسـومـة لــغـرض الـتـغــيـيـر اجلـذري ـصـالـح اخلـاصـة في تــعـطـيل اخلـطـط ا ا
واالصالح العـام .. فثمة (كالم) .. عن نفسا مصلحيا هنا وهناك شخصيا او
نادويـا بدا يظهر بـصور شتى ... ما جعل اخملـاوف تبدوا طبيـعية .. على ملف
صـالح اخلاصة صبـرنا عـليه وضحـينـا بالـكثـير من اجل تخـليـصه من ربقـة ا
نهج ا يضـمن سالمة ا وتسـليمه بامـانة وحرص النتـخابات االحتاد الـقادمة 

وعدم العودة للمحاصصة البغيضة ..
ــراجــعــة امــنــيــات لالخ الـــكــابــ عــدنــان درجــال 
اخلـطــوات والـعـودة الى الــوراء قـلــيال لإلفـادة من
سـتـخلـصـة ... فمـا اكـثر الـعـبر واقل الـدروس ا
االعـتبـار ... مـتـمـنـ له ولالخـوة في التـطـبـيـعـية
صــــلـحة الـعـامة ـا يـضمـن ا االنـسجـام الـتام 

وليس غيرها ..
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يــــعــــد صــــالح ســــديــــر العب وسط
مـنتـخب الـعـراق السـابق أحـد أبرز
ــلــكــون مــســيـرة الالعــبــ الــذين 
ع ــيــزة و احــتــرافــيــة طــويــلــة و
جنمه مع أسود الرافدين في حتقيق
بـياد أثـينا 2004 ركـز الرابع بـأو ا
كـــمــا كــان أحــد أفـــراد اجلــيل الــذي
حـــقق لـــقب كـــأس األ اآلســيـــويــة

Æ2007
وقـــال صـــالـح لم أتـــخـــذ بـــعـــد هــذا
الـــقـــرار وإن كـــان في حـــســابـــاتي
ولكنني ما زلت متمسكًا باالستمرار
العب واالعــتــزال ســيـأتي وال في ا

مــــفـــرّ مـن ذلك. وأعــــتـــقــــد أنه خالل
عـامــ عـلى أقــصى تـقـديــر سـأنـهي
مـسـيـرتي الــكـرويـة ولـكـنـني أفـضل
االســتــمـرار فـي الـظــروف احلــالــيـة
العب على وسم آخـر في ا والبـقاء 

األقل.
{ تــمـلـك نـقــاطًــا مــضـيــئــة في مــشـوارك
ـبيـاد أثـينـا ما الـكـروي.. دعنـا نـبدأ من أو
ــاذا تــفـوق ذكــريــاتك مع هــذه الـبــطــولـة و

أسود الرافدين?
- ذكريات جميـلة وبال شك محفورة
بياد أثينا في األذهان خاصة أن أو
جاءت في ظروف صعبة على العراق
في ظل احلــرب الــتي تــعــرضت لــهـا

باعضاء جدد.
{ يـــــقـــــال ان بـــــعـض الـــــذين تـــــمت
االســتـــعــانـــة بــهم الدارة الـــلــجــان ال

يتمتعون بخبرات سابقة كافية ?
- ال اتـــفـق مع هــــذا الـــرأي ¨الن
مهـام اللجـان واضحة ¨وهامش
االجــــتــــهــــاد في اداء االعــــمــــال

محدود.
{ الـهــيـئـة الـتـطـبــيـعـيـة مـثل االحتـاد
الـسابق لم تـمـنع الـترهل في الـلـجان

ما السبب ?
 - عـندمـا تـسلـمنـا رسـميـا ملف
ادارة شـأن كرة الـقـدم في البالد
في اطــار الـهــيـئـة الــتـطــبـيــعـيـة
بـــــقــــــرار صــــــريح مـن االحتـــــاد
الــدولي لــكـرة الــقـدم ¨كــنــا امـام
خـــيــــار اســـتـــئـــنـــاف الـــنـــشـــاط
الــــــريـــــاضـي اخلـــــاص بــــــكـــــرة
الــقـدم¨واســتــدعى ذلـك تــشـكــيل
الـلــجـان بــالـكـيــفـيــة الـتي جـرت
¨والـــعــــدد مـــسّــــوغ  الن هـــنـــاك

واجبات متنوعة .
{ ولـكن ليس هنـاك اي نشـاط فعلي
فـمـا هـو واجب لـلـهــيـئـة الـتــطـبـيـعـيــة 
الـلجـنـة الـتي عـددها عـشـرة او اكـثر

اعضاء ?
- الــنـــشــاط  ال يـــقــتـــصـــر عــلى
ـيـداني فـقط مـثل ادارة الـعـمل ا
بطولة الدوري ¨النشاط االداري

ايضا يحتاج الى جلان .
{ كـــيف تــتــعـــامل الــتــطــبـــيــعــيــة مع
الــضـغــوط الـتي تــمـارس عــلـيــهـا من

جهة التعيينات في اللجان ?
- لـيس هـنـاك ضـغـوط حـقـيـقـية
عـلى الـهـيـئة ¨وتـعـامـلـنـا مع كل
الــطــلــبـــات الــتي قــدمـت الــيــنــا

هنية كبيرة .
{  هل تـتواصلون مع الـهيئـة العامة

لالحتاد ?
- بـكل تـأكـيد ¨ونـحـيـطـهـا عـلـماً

باية خطوة نراها ضرورية .

{ هـل ان الــبــطـــولــة الـــتــنـــشــيـــطــيــة
قـتـرحـة من قبل هـيـئـتكم سـتـعوض ا

لغي ? متاز ا الدوري ا
- كـال .. الـــدوري مــــنــــافـــســــاته
درب حقيقية وحيوية لالعب وا
والــنــادي واجلــمــهـور ¨وطــبــعـا

نظمة . للجهة االدارية ا
ـنــتـخب الـوطـني سـيـتـأثـر سـلـبـاً { ا

متاز ? بالغاء الدوري ا
- ال يـــخــتـــلف اثـــنــان عـــلى ذلك
¨ولكن لم يـكن امامـنا خـيار آخر

.. نـــواجه ظـــرفـــاً قـــاهـــراً آثــاره
الــســـلــبــيـــة قــائــمـــة حــتى هــذه

اللحظة .
{ يقـال ان الهيئـة التطبيـعية ال تملك
ــال الــكـافي لــتــجــديـد عــقــد مـدرب ا

نتخب الوطني كاتانيتش ? ا
- هــذه حـقـيـقـة .. ولـكن سـنـبـذل
كل جهـدنا الستـمرار كاتـانيتش
الدامـة تفـوق منـتـخبـنا الـوطني

ؤهلة زدوجة ا في التصفيات ا
لـنهـائيات بـطولـتي كاس الـعالم
وكـــــــاس ا اســــــيــــــا ¨النــــــنــــــا
ـنـتخب حـريـصون عـلى اعـداد ا

للتصفيات على افضل نحو .
{ الهيئة التطبيعية تنزعج من الراي

اذا ? عارض خلطواتها ..  ا
- هـذا غــيـر صـحــيح .. الـهــيـئـة
التـطبيـعية حتـترم الراي الـبناء

وتتفاعل معه .
{ مـــاذا تــمـــخض عن زيـــارة رئــيس
ـديـنة الـهـيـئة الـتـطـبـيعـيـة ايـاد بـنيـان 

اربيل ?
- رئيس الهيـئة التطبـيعية اياد
بـنــيـان  زار مـشـروع الـهـدف في
مـديـنـة اربـيل ووجّه بـتـذلـيل كل
الـعـقـبـات الـتي تـعـتـرض سـبـيل
ــشــروع الـذي الــقـائــمــ عـلى ا
يــتــبـنــاه االحتــاد الــدولي لــكـرة

القدم .

االحـــتــرازيـــة الــتي تـــتــبـــعــهـــا الــدول
باريات الودية. بالنسبة إلقامة ا

ـباراة وسـتـكـون مـبـاراة فـيـتـنـام هي ا
ـنتخـبنا الـودية الـتحضـيرية األخـيرة 
الـوطـني لـكـرة القـدم قـبل الـتوجه إلى
واجـهـة مـنـتـخب بـالدها هـونغ كـونـغ 
ــقــبل بــالـــثــالث عــشـــر من اكــتــوبـــر ا
حلـسـاب اجلولـة السـابعـة لـلتـصفـيات

زدوجة. اآلسيوية ا
وتـسـعى الـهـيـأة الـتـطـبـيـعـية لـالحتاد
الــــعــــراقي لــــكــــرة الـــقــــدم إلى حــــسم
مــخــاطــبـاتــهــا مع االحتــادات االخـرى
بخصوص تأم مبارات وديت قبل
مـبـاراة فـيـتـنـام الـوديـة وذلك من أجل
ـثــالي ألسـود الــرافـدين الــتـحــضـيــر ا
ـواصـلـة الـنـتـائج اجلـيـدة والـتـمـسك
بــــصــــدارة اجملــــمــــوعــــة الــــثــــالــــثــــة.

- احلــقــيـــقــة ال أتــواصل مع اإلدارة
تعلم أنـني رحلت بعـد تولي مرتضى
مـنـصـور رئـاسـة الـزمالـك عام 2005
واســتــغـنـى عن خــدمـاتـي وهـو اآلن
رئيـسًـا للـزمالك ولـكـنني عـلى عالقة
مع العــبي الـفــريق األبـيـض خـاصـة
عــبـد احلـلــيم عــلي وطـارق الــسـيـد

وأتواصل معهما باستمرار.
{ مـــا أصــــعب مـــبــــاراة خـــضـــتــــهـــا في

مشوارك?
- مـــبـــاراة الـــعـــراق ضـــد الـــيـــابـــان

وخسرنا بهدف نظيف.
ــنــتـخب { من أفــضل العب زامــلــته في ا

العراقي?
- هـوار مال مـحـمد هـو أفـضل العب
ــنـتــخب ورفــيق دربي زامــلــته في ا

منذ عام 2002
{ من أفـــضـل مــدرب تـــعـــامـــلت مـــعه في

مشوارك?
- تــــدربت مـع مــــدربــــ عـــــديــــدين
درب األفضل في مشواري وحقيقـة ا
درب األسطـورة عدنـان حمـد فهـو ا
األكـثــر صــرامــة وتــطــبـيــقًــا لــلــفــكـر

اجلماعي.
{ من أفــــضل العـب عـــربـي حــــالـــيــــاً في

رأيك?
- مـــحـــمــــد صالح جنم لــــيـــفـــربـــول
اإلجنــلــيــزي فــهــو يــلــعب فـي أكــبـر
الـــدوريــات وكــتـب تــاريــخًـــا رائــعًــا
وحــصــد الـعــديــد من األلــقــاب وهـو
حــالـيًــا أفــضل العب عــربي وأيــضًـا

األفضل في قارة أفريقيا.
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ـبــيـة الــوطـنــيـة وجه رئـيس الــلــجـنــة األو
ـــكــتب الـــعــراقـــيــة رعـــد حــمـــودي الى ا
االعالمي في الـــلــجـــنــة بـــالــتـــواصل مع
الـرياضـيـ واالعالميـ الـراقدين في
ستشفـيات بسبب االصابة مخـتلف ا

بفايروس كورونا.
ـــكــــتـب االعالمي وتــــابـع مــــديــــر ا
وزمالؤه الـوضع الصـحي للـزميل
يــوسـف فــعل مــديــر إعالم إحتــاد
الـــكــرة واحلــكم االحتــادي عــلي
كــر والــســيــد حتــسـ عــسل
عــضـو الـهــيـئـة االداريــة لـنـادي
الـنـفط الـريـاضي الـذي تـعرض
لالصـابة مع زوجـته وثالثة من
ــكـــتب أبـــنـــائه.ونـــقل مـــديـــر ا
االعالمي قـلق رئيس وأعـضاء
ــكــتـب الــتــنــفــيــذي لــلــجــنــة ا
ــعـرفـة ــبـيـة وإهــتـمـامه  األو
آخــر مـــســـتــجـــدات الــوضع
الــــصـــحـي جلـــمــــيع أبــــنـــاء
الــوسـط الــريــاضي وســعــيه
ـالكات اجلـاد بـاالتـصـال با
ـتقدمة بوزارة الصحة من ا
أجــــــلـــــهـم.يـــــشــــــار الى إن
االحــــتـــــرازات الـــــطــــبـــــيــــة
وتـوجـيـهـات وزارة الـصـحـة
ــــصـــــابــــ تــــمـــــنع زيـــــارة ا

بـــفــــايـــروس كــــورونــــا مـــنــــعـــاً
ـا عــلـيه من النــتـشــاره بـأوسـع 

أجل احلـفـاظ على سالمـة اجلـميع.
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الشـباب والـرياضـة عدنـان درجال
 األسـرة الصـحفـيـة والصـحفـي
ــنــاســبــة الــذكـرى الــريــاضــيــ 
الـ151 لـلـعيـد الوطـني لـلـصحـافة
مـثمـنـا الـدور الـكـبـير لـلـصـحـفـي

الريـاضي الـذين كانـوا وما زالوا
أقالمـا شـريــفـة هـاجــسـهم الـوطن
وإعالء شـأن الــريـاضـة وفق أسس

صحيحة.
وبـ السـيـد الوزيـر اننـا نـستـذكر
بــاعـــتــزاز األســـمــاء الـــصــحـــفــيــة
الـريـاضـيـة الـتي تـركت بـصـمـاتـها
في القـطاع الـشبـابي والرياضي
ومـــشــاركـــتـــهم في بـــنـــاء الـــدولــة
ومـــؤســســـاتــهـــا من خالل الـــنــقــد

البناء 
كـــمـــا نـــشـــيـــد بـــدور االســرة
الـصــحـفـيـة في ردع اإلرهـاب
الى جانب إسنادهم للقوات
عارك األمنية في مختلف ا
بـــــاصــــواتــــهم واقـالمــــهم
وكــــامــــراتــــهم بــــكـل قـــوة
ـة من أجل الــكـلـمـة وعــز

الصادقة احلرة .

ــنـشــات الــريـاضــيـة اخلــاصـة بــا
درب عمو وتأهيل ضريح شـيخ ا
ـنطـقـة احمليـطة به بـابا وحتـويل ا

الى مكان يليق بإسم ومكانة.
وفي ســيــاق مــنــفــصـل هــنــأ وزيـر

بغداد- الزمان
أوعــز وزيــر الــشــبــاب والــريــاضـة
ـبــاشـرة بــتـأهـيل عـدنــان درجـال ا
ــدربـ عــمــوبــابـا ضــريح شــيخ ا
ــــنــــشـــات وصــــيــــانــــة عــــددٍ مـن ا
الـريـاضــيـة واخلـدمـيــة في مـجـمع

دينة الشبابية . ا
وجاء ذلك اثـناء تفـقده برفـقة مدير
عـام ومـعــاون الـدائـرة الـهــنـدسـيـة
والـــفـــنــيـــة في الـــوزارة لـــعــددٍ من

نشآت الرياضيةوشملت ا
ــغــلــقــة اجلــولــة قــاعــة الــشـــعب ا
وصـالة وضـريح الراحل عـمو بـابا
البـولينغ واشـار السيـد الوزير ان
اليـة الصعـبة سوف لن الظـروف ا
تـمنـعنـا من بذل مـا نسـتطيـع وفقا
ــنــشـات إلمــكــانــاتــنــا في إجنــاز ا
الـــريــاضـــيــة فـــضالً عن صـــيــانــة
ــرافق احلــيـويـة وتـأهــيل بـعض ا

ســــواء ضــــد تــــنـــــــــــظــــيم داعش
شــاركتهم للمالكات اإلرهابي او 
الــــطــــبــــيـــة والــــصــــــــحـــيــــة وهم
يــواجـــهــون بــشـــجــاعــة جـــائــحــة

كورونا.
وفي اخلتام نعبر عن شكرنا للدور
الـكـبـيـر لـلـصـحـافـة الريـاضـيـة في
دعم مــــــــســـــــيـــــــرة الــــــــوزارة رغم
التحديـات الكبيرة الـتي تواجهها
والتي لن تكون سوى
دافــع مــــــــــــــهـم
لــــلـــمـــضي في
خدمـة شبـابنا
وريــاضــيــيــنـا
وتوفـيـر فرص
الـــــــــــــعــــــــــــمـل
والـــــــــعــــــــــيش
الـــــــرغـــــــيـــــــد.

رعد حمودي

احمد علي كوجر 
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ـديـر الـرياضي لـبـاريس سـان جـيـرمان االسـتـغـنـاء عن خـدمات الـثـنـائي تـيـاجو أعـلن ليـونـاردو ا
سيلفا وإدينسون كافاني.

وقال لـيونـاردو خالل حوار مع صـحيـفة "جـورنال دو دومـانش" الفـرنسـية: "قـررنا االسـتغـناء عن
إدينسون كافاني وتياجو سيلفا".

قبل. وأشار إلى أن االجتاه حاليا هو لالستفادة من خدمات الثنائي حتى نهاية أغسطس/آب ا
ـبيك لـيون في نـهائيي كـأس فرنـسا وكأس بـاراتي سانت إيتـيان وأو ويرتبط الـفريق الـباريـسي 
رابطـة احملترف إضافة إلى إمكـانية استئنـاف دوري أبطال أوروبا حيث تأهل بي إس جي لدور
بارات على بوروسـيا دورتموند حلساب ثمن الـثمانية.وتفوق سان جيرمان (2-3) في مجـموع ا

نهائي دوري األبطال.

7 UHKOÝË w½U U  sŽ wMG² ¹ ÊU dOł ÊUÝ

Íd I « nÒ u² « bFÐ ÂbI « …dJ  WOMÞu «  ôuD³ « WO³ Uſ …œuŽ

التأخير الـذي فرضه "كوفيد-19 ال
ـتـشـائـمـ ان يـكون يـتـوقع أشـد ا
ـــوسم بــطـل غــيــر لـــلــدوري هــذا ا

ليفربول.
ويـحـتـاج النـادي األحـمـر حسـابـيا

الـى الـفـوز فـي مـبـاراتــيه األولـيـ
فـقـط لـيــضــمن الــلــقب األول له في
بـطـولـة إنـكـلـتـرا مـنـذ الـعام 1990
بـصـرف الـنظـر عـمـا ستـكـون عـليه

نتائج سيتي.
وفي حـال خـسارة األخـيـر مـباراته
ؤجـلة من األولى أمـام أرسنـال وا
ــرحـــلــة الــثـــامــنــة والـــعــشــرين ا
سـيكـون فـوز ليـفـربول في مـباراته
ه إيفـرتون كـافيا األولى ضد غـر

حلسم اللقب.
وســيـكــون لـيــفـربــول أمـام فــرصـة
كــســر أكــثـــر من رقم قــيــاسي هــذا
وسم السـيما عـدد النقـاط األكبر ا
ـــــوسـم (في رصـــــيــــده 82 خالل ا
نقطـة حاليا بـينما الـرقم القياسي
هو 100 وحقـقه مانشـستـر سيتي
في مـوسم 2018-2017) والـفـارق
ـركز األكـبـر ب الـبـطل وصـاحب ا
الثاني (19 نقطة حققه سيتي في

وسم ذاته). ا
وفي تصـريحـات سابـقة رأى قـائد
لـيــفـربــول جـوردان هــنـدرسـون أن
الـلعـب على مـلـعب أنفـيـلد من دون
جــمــهــور ورفع الــكــأس في غــيـاب

ـشـجــعـ سـيـكــون أمـرا "غـريـبـا ا
جـدا" السـيـما بـعـد فـترة االنـتـظار
الــطــويــلــة.وقـــال لــهــيــئــة اإلذاعــة
الــــبـــريـــطـــانـــيـــة "بـي بي سي" في
أيـار/مـايو "بـالـطـبع سيـكـون األمر
مـخــتـلــفــا ألنه إذا فـزت بــأي كـأس
واسـتـلــمـتـهــا من دون حـضـور أي
مشـجع هناك سـيكون األمـر غريبا
جــدا".وعـادة مــا تــخــوض األنــديـة
ــراكـز اإلنــكـلــيـزيــة مــعـركــة عـلى ا
وسم ؤهـلة الى ا األربعـة األولى ا
ـقبل مـن مسـابـقة دوري األبـطال ا
عركـة يتسع هذا لكن ميـدان هذه ا
ــركـز اخلــامس ــوسم لــيــشــمل ا ا
أيـضا لـعل وعـسى...حـاليـا تـكمل
أنديـة مـانـشـسـتر سـيـتي ولـيـسـتر
ــراكــز ســـيــتي وتــشــلـــسي عــقــد ا
األربــعـة األولى عـلـمـا بـأن الـفـارق
بـــ تــشـــلــسـي الــرابع وأرســـنــال
الـتـاسع هـو ثـمـاني نـقـاط فـقط ما
قــد يــؤشــر الى مــعـركــة مــنــتــظـرة
سـتـكـون حـامـيـة الـوطـيس.لـكـن ما
نـافـسة سـيـكون في ذهن األنـديـة ا
ـــوسم هــــو قـــرار االحتـــاد هــــذا ا
ـــنع األوروبـي لـــلــعـــبـــة (ويـــفــا) 

مــانـــشــســـتــر ســـيــتـي من خــوض
ــقـبـلـ مــسـابـقـاتـه لـلـمــوسـمـ ا
بـســبب مـخـالــفـته لـقــواعـد الـلـعب
الي الـنظيف.وفي ظل تـوقع بقاء ا
راكز األربعة األولى سيتي ضمن ا
(يـبتـعـد بـفارق  12نـقطـة ومـباراة
أقل عن اخلــــامس مــــانــــشـــســــتـــر
يــونـايــتـد) ســتـتــجه األنــظـار الى
محـكمة التـحكيم الـرياضي (كاس)
الــتي رفع إلـيـهـا الـنـادي الـشـمـالي
مـــســألــة الــعــقـــوبــة الــتي فــرضت
عـلـيـه.وفي حـال أبـقت "كـاس" عـلى
العـقوبة سيـتمكن الـنادي صاحب
ركـز اخلامس في تـرتيب الدوري ا
ــمـــتـــاز من حـــجــز مـــقـــعــده في ا
مـســابـقــة دوري األبـطــال بـدال من
مـانشـستـر سـيتي (في حـال لم ينهِ
ـــراكـــز األربـــعـــة ــــوسم خـــارج ا ا
األولى).وأجنزت احملكـمة األسبوع
ــاضي االســتـــمــاع الى األطــراف ا
عني بهـذه القضية ويتوقع ان ا
تــصـدر حـكـمـهـا في الـنـصف األول
ــقـبل.ويــحـتل من تـمــوز/يـولــيـو ا
وث أستون فيال ونوريتش بور
ـــــراكـــــز 18 و19 و20 ســـــيـــــتي ا
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{ شـارك 40 من جنـوم كـرة القـدم السـابـق واحلـاليـ في حـملـة االحتاد الـدولي لـلعـبة
كـافحة العنصرية.وارتدى جنوم كرة القدم قمصانا سوداء اللون خالل مشاركتهم (فيفا) 
في احلملة التي تـستهدف توجيه رسالة بـعنوان "أوقفوا العنصـرية أوقفوا العنف أوقفوا

التمييز".
وجذبت حـملة الفيفا أكثر من 44 مليـون مشجع حول العالم. وقـالت فاطمة سامورا األم
ريح أن نشاهد يوما بعد يوم عـددا متزايدا من أساطير الفيفا والعب العام للفيـفا "من ا
والعـبـات حالـيـ من أعراق وأديـان مـختـلفـة يـستـخـدمون مـنـصاتـهم لـنقل رسـائل الـفيـفا

ـتـابـعـيـهم عـبـر أنـحـاء الـعـالم".وأضـافـت "حـان الـوقت لـتـسـلـيط الـضـوء عـلى
ـعامـلة الـتي يلـقاهـا مجـتمع أصـحاب الـبشـرة السـمراء والـعنـصرية ا

والعنف الذي يعاني منه كثيرا منهم في حياتهم اليومية".
وخـتمـت سامـورا بـالـقـول "لـكل هـؤالء الالعـب فـخـورة بـتـفـانـيكم
والــتــزامــكم من أجل الــصــواب وأشـجـع العــــــــبــ والعــبـات
ـهــمـة خالل األيـام آخـريـن عـلى االنـضــمـام لــهـذه الـرســالـة ا
ـــبــادرة ــــــــــشــاركـــ في ا ـــقـــبــلـــة".ومن بـــ أبــرز ا ا
اإلسـبــاني بــيب جـوارديــوال مــدرب مـانــشـســتـر ســيـتي
عتزل رونالدو وروبرتو اإلجنليـزي والثنائي البرازيلي ا

كارلوس.

من حــيث األهــمـيــة.ونـقــلت صــحـيــفـة
ـاضي ان ـانـيـة األســبـوع ا "بـيـلــد" األ
راحل اخلتـامية من مسـابقة الدوري ا
األوروبي قـد تقـام في مـنطـقة مـجاورة
ديـنة كـولن.وإضافة الى اسـتكـمال ما
ــوسم احلــالي ســيــكــون تــبــقى مـن ا
اجتماع االحتـاد األوروبي محوريا في
قبل على رغم ان وسم ا رسم معالم ا
ـســابـقـات حتـديــد مـواعــيـد انــطالق ا
نـتخـبات سيـبقى مرتـبطا ومبـاريات ا
بـــتــطــور الــظــروف الـــصــحــيــة وسط
مخـاوف من موجات جـديدة لـ"كـوفيد-
19 مـع الــــــتــــــخــــــفـــــيـف مـن قــــــيـــــود
االغالق.وســـتـــكــــون إحـــدى الـــنـــقـــاط
األســاسـيـة عـلى جــدول الـبـحث كـأس
11 أوروبـــــــــا الــــــــتـي بـــــــــاتـت بــــــــ 
حــزيـران/يــونـيـو و 11تــمـوز/يــولـيـو
2021 بــعــدمــا كــانت مــقــررة بــ 12
حــزيـران/يــونـيـو و 12تــمـوز/يــولـيـو
2020. وكـانت الـبـطـولـة الـتي حتـتـفل
هـذا الـعام بـالذكـرى الـسنـويـة السـت
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ؤدية للهبوط الى الدرجة تواليا ا
األولـى.وفي حــ يــبــدو نـوريــتش
( 21نقطة) أمام هـبوط ال مفر منه
نافسة محتدمة ب أكثر ستكون ا
مـن فـــريق لـــتــــفـــادي اخلـــروج من
متاز. وتفصل أربع نقاط الدوري ا
ــــركــــزين فــــقط بـــــ صــــاحــــبي ا
اخلامس عشر (بـرايتون) والتاسع
عــشــر (أســتـون فــيـال وله مــبـاراة
مؤجلة).كما يتساوى كل من وست
هــام (الــســـادس عــشــر) وواتــفــور
ـــوث (الــــســــابع عــــشــــر) وبــــور
بـالـنـقاط مع 27 نـقـطـة.ويـأمل عدد
من الالعب في التمكن من العودة
العب بــــعـــد غـــيـــاب بـــقـــوة الـى ا
بـسـبب اإلصـابات في الـفـتـرة التي
نافسات.ومن أبرز سبقت تعلـيق ا
ـنــتـخب اإلنـكـلـيـزي هـؤالء قـائـد ا
هـاري كـاين وزمــيـله في تــوتـنـهـام
الــكـوري اجلـنـوبـي سـون هـيـونغ-
مـ وجنـمـا مـانـشـسـتـر يـونـايـتد
هـاجم ماركـوس راشفورد والعب ا
خط الـوسط الـفـرنسي بـول بـوغـبا
الـذي غــاب عن فـتــرات طـويــلـة في

موسم 2019-2020.

رودي غوبير

األسود جورج فلويد بعد توقيفه من
قبل شرطي أبيض في 25
أيـــار/مــــايـــو.وأضـــاف
"بـيــنـمـا نــعـمل في ظل
كنني سائل  هذه ا
أن أتـــــــفـــــــهم
شــعـور

مـدينـتهم مـضيـفة لـلنـهائي.وقـال وزير
الريـاضة التـركي محـمد قصـاب أوغلو
في تـصريـحات هـذا الشـهر "لـيس لدي
أدنى شك أنـها سـتـقام بـأفـضل طريـقة
في تـركيا. نـحن واثقـون أننـا سنـتلقى
17 أنــــــــــــــبــــــــــــــاء جــــــــــــــيــــــــــــــدة فـي 
حـــزيـــران/يـــونــيـــو".لـــكن صـــحـــيـــفــة
ز" األمـيركـية كانت أول "نيـويورك تـا
ـاضـي ان سـلـطات من كـشف الـشـهـر ا
كـرة الـقدم الـقـاريـة عازمـة عـلى تغـيـير
مـكــان االسـتــضـافــة عـلى ان تــعـوض
عـــلى اســطــنــبــول مـن خالل مــنــحــهــا
ـسـابـقـة اسـتــضـافـة مـبــاراة نـهـائـيــة 
ــقــبــلــة دوري األبــطــال فـي األعــوام ا
شـجعـ بأعداد عنـدما يـصبح تـنقل ا
كـبـيـرة آمـنـا.أمـا بـشـأن "يـوروبـا لـيغ"
فــكــانت مـديــنـة غــدانــسك الـبــولـنــديـة
مضيـفة مقررة لـلنهائي لـكن مصيرها
قــد يــكــون مـشــابــهـا الســطــنــبـول مع
تــقــاريــر عن عــزم "ويــفــا" عــلى اتــبـاع
اثلـة بشأن مسـابقته الـثانية صيـغة 

مارك
بوسنيتش

بـعض الالعبـ واألسـبـاب (للـرغـبة
في عدم العـودة) قد ال تـكون مرتـبطة
بــهم... قــد تــكــون بــســبب الــعــائــلـة
ـــا ألنـــهم بــــســـبب الـــصـــحـــة أو ر
يشعرون كما قالها عدد من الالعب
مـــؤخـــرا بـــأنه من األفـــضل لـــهم ان
ضـوا وقـتهم فـي مكـان آخر".ورأى
مفوض رابطة دوري "ان بي ايه"
ان "األمـــــور تــــتــــغـــــيــــر من
حــولــنـا" مــعــتـبــرا انه في
خــضـم ذلك "نــحن نـــبــحث
عن فــرصـــة إلعــادة إطالق
هــــذا الــــدوري حملــــاولـــة
ـــضي قـــدمـــا وتـــتـــويج ا
بــطـل... هــذا ال يـــتــصــدر
أولــــويـــات الـــكــــثـــيـــرين

حاليا".
وشـدد سـيــلـفـر عـلى انه
"اذا اخــتــار العب عــدم
احلـضـور لن يـشـكل
ذلك مــــخـــالــــــــــفـــة

لعقده.

ونـنــتـظـر الـتــغـيـيـرات احملــتـمـلـة في
مــوقف اجلــائــحـة.“وظــهــر فــيـروس
ـسـتـجد في مـديـنـة ووهان كـورونا ا
اضي الـصيـنـية قـرب نـهـاية الـعـام ا
وأصــاب أكــثـــر من ثــمــانــيــة ماليــ
شـخص بــالـعـدوى حــتى اآلن.وأعـلن
مسـؤولـو بـك عن 27 حـالـة إصـابة
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النــطالقـهــا مـقـررة في 12 مـديــنـة في
 12بــلـدا. لــكن الــظــروف الـراهــنــة قـد
ـدن لـلـحـد قـدر تـقـتـضي خـفض عـدد ا
االمكان من السفر والتنقل على امتداد
ح رئــيس ويــفـا الــقـارة وعــرضــهـا.وا
الـســلـوفــيـنـي ألـكــسـنــدر تـشــيـفــيـرين
ـدن الـ12 قـد ال مــؤخــرا الى ان عــدد ا
يبـقى ثابتـا لبـطولة 2021. وأشار في
حـــديث لـــشـــبــكـــة "بي ان ســـبــورتس"
ـسائل" الـقـطـريـة الى وجـود "بـعض ا
تـعـلـقـة بـثالث مدن مـضـيـفـة مـؤكدا ا
مــــرونــــة االحتــــاد فـي مــــا يــــتـــــعــــلق
بذلك.وأوضح "سنبحث أكثر في األمر
ــبــدأ ســنــقــيم الــبــطــولــة في 12 وبــا
كنا نحن مدينة. لكن ما لم يكن ذلك 
مـســتـعـدون إلقـامــتـهـا فـي عـشـر مـدن
ـــوقع ".وبــــحـــسـب ا تـــسـعٍ أو ثـــمــــانٍ
قـرر ان يعـقد االلـكتـروني لويـفـا من ا
تـشــيــفــيــرين مــؤتـمــرا صــحــافــيـا في
مـــداوالت الـــيـــوم األول مـن اجـــتـــمــاع

اللجنة التنفيذية لالحتاد.

{ لـندن - يـقول مـيكـيل أرتيـتا مـدرب أرسنـال إنه يتـع عـلى النـادي اقنـاع القـائد بـيير-
ـواصلة مسيرته في شـمال لندن.وسجل مهـاجم اجلابون الذي ينتهي ريك أوبامياجن  إ
عقـده في يونـيو حـزيران  61 /2021 هـدفا في 97 مبـاراة مع أرسنـال منـذ انضـمامه من
بروسـيا دورتـموند في 2018 لكنه لم يـحرز بعد أي لـقب كبيـر في إجنلتـرا.وكان أرسنال
ركـز الثـاني عـندمـا يـستـأنف الدوري الذي يـحل ضـيفـا عـلى مانـشسـتـر سيـتي صـاحب ا
وسم قبل ثالثة ركـز التاسع ح تـوقف ا ـمتاز نشـاطه يوم األربعاء يـحتل ا اإلجنـليزي ا
أشهـر بسبب جائـحة كوفيد-.19ويدرك أرتيـتا أن حصول أرسـنال على مركـز يؤهله للعب
في دوري األبـطـال قــد يـسـاعـد في اقـنـاع أوبــامـيـاجن بـالـبـقـاء.وقــال أرتـيـتـا في مـؤتـمـر
صـحفي افـتـراضي يوم االثـنـ قبل اسـتـئنـاف الدوري ”أعـتـقد أن دورنـا يـحـتم علـيـنا
اقـناعه بانـها اخلطـوة الصحـيحة الـتاليـة في مشواره.”يحـتاج أوباميـاجن إلى الشعور
بـالتقـدير وانه ينـتمي لهـذا النادي وانـنا نرغب فـي استمراره.”وبعـدها يـحتاج إلى أن
يـشـعـر بــرغـبـة الـنــادي في الـتـقــدم وانه سـيـلـعـب دورا بـارزا في هـذا االجتـاه.“وقـال
اإلسـبـاني أرتـيتـا إن الـنادي يـجـري مفـاوضـات مع وكيل أعـمـال الالعب وأسـرته لكن

الظروف احلالية جعلت العملية بطيئة.

جديدة خالل يوم 15 يونيو حزيران
وسط خـــوف من مــوجــة ثـــانــيــة من

انتشار الفيروس.
وتــــــتـــــوخـى الــــــصـــــ احلــــــذر في
ــنـافــسـات الــريـاضــيـة اســتـئــنـاف ا
لــلـــمـــحـــتـــرفـــ رغم إقـــامــة بـــعض
ــســابــقــات في دول مــجــاورة مــثل ا

{ قال األسـترالي مـارك بوسـنيـتش حارس مـرمى مانـشسـتر يـونايـتد
األســبق إن الـعــالم كـله يـتــرقب عـودة احلــيـاة إلى الـدوري اإلجنــلـيـزي

متاز بعد التوقف اإلجباري بسبب انتشار فيروس كورونا. ا
وأشار احلـارس األسترالي في مداخـلة لبرنامج (Be on time) عبر
قناة (أون تـا سبورتس) إلى أن اإلجراءات االحترازية التي  اتباعها
ـيرليج يـتفهـمهـا اجلميع.وأثـنى حارس أستـون فيال األسبق إلعـادة البر
ـصري مـحمـود حسن تـريزيـجيه جنم أسـتون فيال عـلى قدرات الالعب ا
مـؤكـدا أنه العب قـوي ويلـعب بـحـماس كـبـير وروح قـتـاليـة.وأضـاف "األمر
صـعب ألن أســتــون فـيـال يـصــارع من أجل الــبــقـاء رغم عــراقــته وتــاريـخه
الكبير أعـتقد أن تريزيجيه سيتطور لألفضل وسيضيف الكثير للفريق".وعن
أداء مـحـمد صـالح جنم لـيـفـربـول اإلجنـلـيزي قـال بـوسـنـيـتش: "صـالح يـبدو
كرسـالة جاءت مـن السمـاء إلى ليفـربول منـذ وصوله من إيـطاليـا يتألق ويـساعد
على تـطوير األداء الـذي قدمه الريـدز".وأشار إلى أن صالح العب رائع وأضاف
الـكثـير إلى لـيفـربول وقـدم مـستـويات مـبهـرة موضـحـاً أن الفـرعون ظـاهرة رائـعة

الي من عشاق ليفربول. يزة يسعد ا و
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{ بـــــــــاريـس (أ ف ب) - مـع عـــــــــودة
غالبية البـطوالت الوطنية االوروبية
لـكـرة الـقدم بـعـد التـوقف الـقـسري
بـــــســـــبب فـــــيـــــروس كـــــورونــــا
ستجد يعقد االحتاد القاري ا
(ويــفــا) األربـعــاء واخلــمـيس
اجـتـماعـا مـفـصلـيـا لتـحـديد
مــواعـيـد وشـكل اسـتـكـمـال
مسابقتيه لألندية إضافة
ـــــســــــائل الـى بـــــعـض ا
ـتـعلـقـة بـبطـولـة كأس ا
أوروبــــــا 2020 الـــــــتي
أرجئت الى صيف العام
قـبل بسـبب "كوفـيد-19. ا
وعلق االحتاد مـسابقتي دوري
األبطال و"يـوروبا ليغ" في آذار/مارس
ـاضي وهو الـشـهر ذاتـه الذي اتـخذ ا
ـنتـخـبات خالله قـرار تـأجـيل بطـولـة ا
ــقـــرر هــذا الــعــام الى مـن مــوعــدهــا ا

صيف 2021.
وأتى تـوقـف مـســابـقـتـي األنـديــة عـنـد
محـطة الـدور ثمن النـهائي. وأقـر ويفا
ان من أهـــداف خــطـــوة تــأجـــيل كــأس
أوروبـا الـسـمـاح لـلبـطـوالت الـوطـنـية
ـوسـم احملـلي وتــالــيـا بــاســتـكــمــال ا
الــــقـــاري لــــلـــحــــد قـــدر االمــــكـــان من
ــالــيـــة الــبــاهـــظــة الــتي اخلــســـائــر ا
سـتـتـكبـدهـا األنـديـة في حـال الـتـوقف
الــكـامل لــلـمــوسم.ومع عـودة غــالـبــيـة
البطـوالت الوطنيـة الكبرى (بـاستثناء
فـــرنـــســـا) تـــدريـــجـــيـــا خـــلف أبـــواب
مـوصــدة يـعـمـل االحتـاد عـلـى إيـجـاد
صـيـغـة السـتكـمـال مـسابـقـتي األنـدية
في مـــــــوعـــــــد مـــــــرجح ســـــــيـــــــكــــــون
آب/أغـسـطس ما يـعـطي أيضـا مـجاال
إضـافـيــا لـلـبـطـوالت الــوطـنـيـة النـهـاء
ـســتـأنف قــبل انـصـراف مـوســمـهــا ا

فرقها للمنافسات القارية.
وفـي جـدول األعـمـال الـذي نـشـره عـبـر
موقـعه االلكـتروني أشـار ويفا الى ان
تد اجـتماع الـلجـنة التـنفـيذية الـذي 
يـومـ سـيـبـحث في اسـتـكـمال دوري
األبــطــال والــدوري األوروبي "يــوروبـا
ــوسم وشـــروط الــتــأهل لـــيغ" لــهـــذا ا
ـقـبل إضـافة والـتـصـفـيـات للـمـوسم ا
الى أمـور عدة أبـرزها جـدول مبـاريات

ــــضـــــيــــفــــة ـــــدن ا كــــأس أوروبــــا وا
لـهـا.وبــحـسب الـتـقـاريــر الـصـحـافـيـة
يـدرس االحتـاد اســتـكـمـال مــسـابـقـتي
ـعـتاد األنـديـة بـصـيـغـة مـغايـرة عـن ا
هي أقـرب الى "بطـولة نـهائـية" تـشارك
فــــيـــهـــا ثـــمـــانــــيـــة فـــرق ويـــرجح ان
تـسـتــضـيـفـهـا الـعـاصـمـة الـبـرتـغـالـيـة
لـشبـونة مـا سيـعني نـقل النـهائي من
ــقـــرر ســابـــقـــا أي مــديـــنــة مـــكــانـه ا
اسـطــنــبــول الــتــركــيــة.وتـتــبــقى أربع
مبـاريات في إيـاب الدور ثـمن النـهائي
سـابقة دوري األبطـال بعدمـا ضمنت
أنــديـــة أتــاالنــتــا اإليــطــالي واليــبــزيغ
ـاني وأتــلـتـيــكـو مـدريــد اإلسـبـاني األ
وبـــاريـس ســان جـــرمـــان الـــفــرنـــسي
الـتــأهل الـى الـدور ربـع الـنــهــائي.الى
ذلك تــتــبـقى 10 مــبــاريــات في الـدور
ثـمن الـنــهـائي لـ"يـوروبــا لـيغ" مـوزعـة
كـاآلتي: مـبـاراتـان من الـذهـاب وكـامل
مـبـاريات اإليـاب.وتشـيـر التـقـارير الى
ان ويـفا يبـحث في اسـتكـمال ما تـبقى
سـابـقتـ قبل من ثـمن النـهـائي في ا
جــــمع كـل الــــفـــرق فـي مــــكــــان واحـــد
تبقية بصيغة أدوار راحل ا خلوض ا
اقـصـائـيـة من مــبـاراة واحـدة عـوضـا
عن مـــبـــاراتي ذهـــاب وإيـــاب.وتـــرجح
ـبـاراة الـنـهـائـية الـتـقـاريـر ان تـكـون ا
لـدوري األبــطـال في 23 آب/أغـسـطس
في لشبونة ما يعني نقلها من مكانها
ــقــرر ســابـــقــا في اســطـــنــبــول.وفي ا
الظروف الراهنـة سيؤدي جمع الفرق
في مكان واحد الى احلـد من التنقالت
والسـفر بالنـسبة الى الـفرق.وفي ح
ان الـغـالــبـيـة الـعـظــمى من الـبـطـوالت
الـوطــنـيـة الــتي اسـتــأنـفت نـشــاطـهـا
قـــامت بـــذلك خــلـف أبــواب مـــوصــدة
يبقى السـؤال مطروحا بـشأن السماح
باريات القارية للمشجع بحضور ا
الســيـمــا وان الــدول األوروبـيــة تــقـوم
تـدريـجـيـا في الـفـتـرة الـراهـنـة بـإعادة
فــتح حــدودهــا أمـام الــزوار األجــانب
وإن بقيود وإجراءات مشددة.وكان من
ــقـرر ان يـقـام نــهـائي دوري األبـطـال ا
ـــبي في عـــلى مـــلــــعب أتـــاتــــورك األو
اسطـنبول (في  30أيار/مـايو). ويأمل
ـــســــؤولـــون األتــــراك في ان تــــبـــقى ا

{ شنـغهـاي - قال مـسؤول حـكومي
رياضي في شـنغـهاي لـوسائل إعالم
مــحــلــيــة إن الــصــ تــلــقـت عــرضـا
الستضافة سبـاق في بطولة العالم
ـوسم فـورمـوال  1لـلــسـيــارات هـذا ا
لكنها لم تتخذ بعد قرارا بشأن قبول
ـفـتـرض إقـامة هـذا األمـر.وكـان من ا
سـبـاق جـائـزة الـصـ الـكـبـرى عـلى
حلبة شنغهاي في 19 أبريل نيسان
لــكن تــأجل الـســبــاق إلى وقت الحق
من الــعــام اجلـاري بــسـبـب جـائــحـة

كوفيد-19.
وال تـزال إدارة فــورمـوال  1تـأمل في
إقـــامــة عـــدد يــتـــراوح بــ 15 و18
ســبــاقـا هــذا الــعـام وأعــلــنت جـدوال
معدال ومبدئيا لسباقات أوروبا على
أن تـكــون الـبــدايـة في الـنــمـسـا دون
مــشـجــعـ في اخلــامس من يـولــيـو
تــمـوز.ونـقــلت وكـالــة أنـبــاء الـصـ
ــسـؤول اجلــديـدة (شــيـنــخـوا) عن ا
الـريــاضي احلـكـومي شــو بـ قـوله
”سـألـتــنـا إدارة فـورمـوال  1عـمـا إذا
كــان بــوسع شــنــغـهــاي اســتــضــافـة
.”لم نـتـخـذ الـقـرار الـنـهـائي سبـاق

متاز لقطة من احدى مبارياة نادي ليفربول ضمن دوري االنكليزي ا

الذي له مـباراة مؤجـلة ضـد ضيفه
أرسنال يخوضـها مساء األربعاء
على ان تقام في الـيوم ذاته مباراة
ثــانـيــة مـؤجــلـة بــ أسـتــون فـيال
وشــيــفــيــلــد يــونــايـتــد.وعــلى رغم

تـنـتـظـر كـرة الـقـدم اإلنكـلـيـزيـة في
قـبـلـة:وخاض األسـابـيع الـقلـيـلـة ا
لـيـفـربـول  29مـبـاراة من أصل 38
وسم ويتصدر بفارق مقررة هذا ا
25 نـقــطـة عن مـانــشـسـتــر سـيـتي

{ لـــــــنـــــــدن (أ ف ب) - تـــــــعــــــود
مــنــافـــســات الــدوري اإلنـــكــلــيــزي
ـمـتـاز لـكـرة الـقـدم األربـعـاء بـعـد ا
تــوقف مـنـذ مــنـتـصف آذار/مـارس
ـاضي بــســبب فــيـروس كــورونـا ا
ـتصدر سـتجد.ويـبدو ليـفربول ا ا
بـفـارق 25 نـقــطـة (ومـبـاراة أكـثـر)
عـن أقــرب مالحــقــيـه مــانــشــســتــر
ـاضـي ـوسـمـ ا سـيـتي بـطـل ا

أقــــرب من أي وقت مـــضى إلحـــراز
لــقب يـنـتــظـره مـنـذ 30 عـامـا.وفي
ح سـيكون تتـويج ليفـربول شبه
مـحــســوم مع تــبــقي تـسـع مـراحل
وسم تـبـقى الـعـديد عـلى نـهـايـة ا
سـارها من الـعوامل مـحط تـرقب 
ـــؤهـــلـــة الى ــــراكـــز ا الســـيـــمـــا ا
ــسـابـقـتـ الـقـاريـتـ أي دوري ا
أبــطـال أوروبـا ومـســابـقـة الـدوري
األوروبي "يــوروبـا لــيغ" الــهــبـوط
الى الــدرجــة اإلنــكــلــيــزيــة األولى
ــنــافـــســات في وأيـــضــا خـــوض ا
ـــشـــجـــعــ مالعب خـــالـــيـــة مـن ا
واعـتمـاد بـروتوكـول صـحي صارم
واجـهـة "كوفـيد-."19في ما يأتي
عــرض ألبــرز هــذه الــعــوامل الــتي

تــدابــيــر الــسالمــة الـتـي سـتــعــتــمـد
لـلـوقـاية من احـتـمـال الـتـقـاط عدوى
فــــيــــروس كـــورونــــا.وفي حــــوار مع
بـرنــامج تــبـثه قــنـاة "اي أس بي أن"
األمـيـركـية قـال سـيـلـفـر لـيل اإلثـن
"هــذا لــيس وضــعـا مــثــالــيــا".وتـابع
"نـــحن نـــحــــاول إيـــجـــاد طـــريـــقـــة

الســـتــعـــادة وضع طــبـــيــعي
خـــــــاص بــــــــنـــــــا فـي ظل
جـــائــحـــة في ظـل ركــود
اقتصادي (...) واآلن في
ظل احــــــتــــــجــــــاجــــــات
اجـتــمـاعـيـة هــائـلـة في
الــــبـالد" في إشــــارة
الى الــتـــظــاهــرات
التي تـلت مقتل
ـــــــــــــواطـن ا
األميـركي

{ لــوس اجنــلـيـس (أ ف ب) - تـرك
مــفــوض رابــطــة دوري كــرة الــســلــة
األمـيــركي لـلـمــحـتـرفـ آدم ســيـلـفـر
لالعبـ هامـشـا في قرار الـعودة من
عــدمــهــا لـلــمــشــاركـة مـع فـرقــهم في
ــنــافـســات في نــهــايـة اســتــئــنـاف ا
قبل بـعد تـوقف منذ تموز/يـوليـو ا
آذار/مـارس بسـبب فـيـروس كـورونا

ستجد. ا
وعلـقت منـافـسات الـدوري قبل نـحو
ثالثـة أشـهر بـعـد ثـبـوت إصـابة أول
العب بـ"كـوفـيـد-19 وهـو الــفـرنـسي
رودي غـوبـيـر العب يـوتـا جـاز. ومن
ـــنــافـــســات ــقـــرر ان تــســـتـــأنف ا ا
اعـتبـارا من 31 تـمـوز/يـولـيو عـلى
شاركة 22 فريقا فقط من ان تكون 
ــبــاريــات في الــفـرق الـ30 وتــقــام ا
مــكـان واحــد هـو مــجـمـع ديـزني في
أورالندو بواليـة فلوريـدا.وأبدى عدد
من الالعــبـ في اآلونــة األخـيـرة
قلقهم من العـودة للمشاركة في
ـــبــاريـــات الســيــمـــا جلــهــة ا
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وسيـسـتأنف الـدوري الـصيـني لـكرة
قـبل لـكن دون الـسـلـة يـوم الـسبـت ا

. حضور مشجع
ونــقـلت شــيـنــخـوا عن شــو قـوله إن
نشـاط الدوري الـصـيني لـكرة الـقدم
الـــذي كــان مـــقــررا في 22 فــبـــرايــر
شبـاط سيـبدأ في يـوليـو تموز ”إذا

سارت كل األمور بشكل مناسب.“
وأكـد شـو أن احلــكـومـة حتـدثت إلى
ــنــظـمــات الــريـاضــيـة الــعــديـد من ا
الــــدولــــيـــة فـي األشــــهــــر األخــــيـــرة
بــخـصــوص اسـتــضـافــة أحـداث في

البالد.
وألـغي الـسـباق االفـتـتـاحي لـبـطـولة
فورموال 1 في أستراليا قبل ساعات
من انـــطالقـــة الــتـــجـــارب احلــرة في
مارس آذار مع بدء انتشار الفيروس
بـشــكل واسع حــول الـعـالـم.وألـغـيت
ســبــاقـات أذربــيــجــان وسـنــغــافـورة
ــاضي والـــيـــابــان يـــوم اجلــمـــعـــة ا
صير أربعة سباقات أخرى لتلحق 

وسم. هذا ا
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كــان مـفـاجـئـا قـرار رئـاسـة الـوزراء
الـعراقـية إسـتـقطـاع نسـبة 10 إلى
ــوظـــفــ ــئـــة من رواتـب ا 13 بـــا
ـتـقـاعدين وهـو الـقـرار الـذي أثار ا
موجة من الـسخط واألستـياء ليس
ــتـــقــاعــدين وعــددهم في أوســاط ا
نحـو ثالث ماليـ وحسب بل وفي
كافة الفـئات والشرائح  اجملـتمعية
ان العراقي أبدى هو األخرى. البر

اآلخر اعتراضه ورفضه للقرار.
 األمـــر الــذي أثـــاراالســتـــغــراب أن
تـصـريحـات احلـكومـة اجلـديدة في
األسبوع األول من مباشرة أعمالها
تــضــمـنـت تـطــمــيــنــات بـأن رواتب
ــتـــقــاعــديـن لن يــتم ـــوظــفـــ وا ا
ـسـاس بـهـا وان الـرواتب مـؤمـنة ا

إلى نهاية العام احلالي 2020.
 لـكن الـبـيـانـات الالحـقة لـلـحـكـومة
اظــهـرت تـشـاؤمــا جـلـيـا ,اذ أفادت
بأن خزانة احلكومة خاوية !! وهو
مـا يـعـني عـدم تـمـكن احلـكـومـة من
االيفاء بـوعودها والتزامـاتها التي

اطلقتها في أسبوعها األول.

ـؤكـد أن احلكـومـة احلـالـية األمـر ا
تــواجه أزمـة مــالـيــة واقــتـصــاديـة
خـانـقـة وأن عـلـيـهـا مـواجـهـة هـذه
األزمة وانـتشـال الوطن من عواقب
وخـيـمة تـتـربص بـالبالد والـعـباد.
ولـهــذه الـغـايـة ,قـدمـت مـقـتـرحـات
وحـــلــــول مـــتــــعـــددة إلـى رئـــاســـة
احلكومـة من جهات عدة من بـينها
ان وخبراء الـية في البـر اللجـنة ا
ستشارون في وزارة التخطيط و ا
رئـــاســــة الـــوزراء وخـــبـــراء وزارة
ـالـيـة وهم اكـثــر من يـعـنى بـهـذا ا
قدمة قتـرحات ا الشأن. وشـكلت ا
قـائــمـة مــطـولــة تـضـمــنت : ضـغط
نفـقات مـؤسسـات الدولـة وترشيق
وظـف واعـادة النـظر في رواتب ا
رواتـب الــســجــنــاء الــســيــاســيــ
ومحتجزي رفحاء ,ومعاجلة تعدد
ــــوظــــفــــ الــــرواتب وظــــاهــــرة ا
) إضافة إلى الوهمي (الفضائي
إصــــدار ســـنـــدات دعـم اخلـــزيـــنـــة
وتـخفـيض قيـمـة الديـنار الـعراقي.
ـقـتـرحات تـمـثل مـعـاجلات وهـذه ا

قـصـيـرة األمـد لألزمـة االقـتـصـاديـة
احلــالــيــة الــتي كــشــفت اخلــلل في
هيـكليـة االقتـصاد العـراقي الريعي
ـعـتــمـد بـصـورة شـبـه كـلـيـة عـلى ا
عـــوائــد الـــنـــفط. ويـــتـــفق خـــبــراء
األقــتـــصــاد ان اصـالح هــيـــكــلـــيــة
األقـــتــــصــــاد ســــيــــكــــون الــــهـــدف
الــســـتــراتـــيــجي أمـــام احلــكـــومــة
احلــالــيـة ,واحلــكــومــات الالحــقـة,
للعمـل عليه ومعاجلـته ضمن خطة
طويلـة األمد تستـغرق عدة سنوات
وتـــتــطـــلب اســـتـــثــمـــارات مـــاديــة

وبشرية كبيرة.
كان عـلى الكـاظمي رئـيس الوزراء,
ـعـاونـة مـسـتـشاريه ,أن يـخـتار و
ويــــحـــدد األولـــويــــة من بـــ هـــذه
طروحة على عاجلات ا احللول وا
طـاولـته بـعضـهـا أو جـلـها .,و كان
الــكــاظــمي مـــصــيــبــا عــنــدمــا بــدأ
ـــالـــيــة بـــتـــخــفـــيض اصالحـــاته ا
اخملصصات لـلدرجات اخلاصة في
الـرئاسـات الثـالثة والـوزارات. لكن
اخلــطـــوة الـــتي تـــبــعـــتـــهــا ,وهي

ــتــقــاعـدين, ?اســتـقــطــاع رواتب ا
ورغم جـــدلـــيــتـــهـــا من الــنـــاحـــيــة
القانـونية ,فقد جانـبت االعتبارات
اإلنــســانـــيــة  ولم تـــكن مــنـــصــفــة
لـــشــريــحــة تــعـــتــبــر األضــعف في

اجملتمع العراقي.
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هم مـوظـفــون خـدمـوا فـي الـقـطـاع
ده ال تقل عن  30سنة, احلكـومي 
ــدة لــيــست ــا أكــثــر ,وهــذه ا ور
بالهـينة في بـلد مثل الـعراق يحفل
تـــاريـــخه احلـــديث بـــالـــعــديـــد من
احلروب واألزمات وعدم األستقرار
وظلم السـلطات الـتي تناوبت على
إدارة هذ الـبلـد. و يعـرف من عاش
في الــعـراق ,أن مــوظف احلـكــومـة
يــتـقـاضى فــقط نـسـبـة 50 إلى 70
ئة من راتبه الذي كان يتقاضاه با

اثناء اخلدمة. 
ـتـواضع ال تـلـحـقه وهـذا الــراتب ا
أيــة امـتــيــازات أخــرى كـالــضــمـان
الصحي والنقل اجملاني ومعونات
ـيـسـرة والتي الـسـكن والـقروض ا

تتوفر في بلدان أخرى. 
ـتـقـاعد ـقـارنـة بـ راتب ا وعـنـد ا
في الـعـراق وهـو بـلـد نـفـطي غـني,
مـع أي بــــلـــــد اوروبي وال نـــــقــــول
خليجي ,سنجده ال يتجاوز نصف
ـتـقـاعـد األوربي في مــا يـسـتـلـمه ا
رتبة الوظـيفية. لكن عندما نفس ا
ـقــارنــة بـ رواتب جنــري نــفس ا
سؤول في العراق ,مثل السادة ا
الــــوزراء, ــــان , أعـــــضــــاء الـــــبـــــر
ـسـتـشـارون ,ورؤسـاء احلـكـومـة ا
ورؤسـاء اجلــمـهـوريـة ,سـنـجـد أن
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ــســؤول الـــعــراقي ,وحــتى راتـب ا
ـالـيـة دون احـتـسـاب األمـتـيـازات ا
الــــهــــائـــلــــة ورواتـب احلــــراســـات
واحلــمـايــات وغـيــرهـا ,ســنـجــدهـا
تــــــتـــــجــــــاوز ضــــــعف اقــــــرانــــــهم
ن يـحب لغة األرقام, ! و األوروبي
ــــثــــال ,الــــراتب وعــــلى ســــبــــيل ا
ان األوروبي) الشهري لعـضو البر
ال يــــتـــــجــــاوز 6000 دوالر(بـــــعــــد
استـقطـاع الضرائب) ,فيـما يـستلم
عــضــو مــجــلس الــنــواب الـعــراقي
نـحو 10,000 دوالر غـيـر خـاضـعة
لـضـريـبـة تـذكـر ,أي ضـعف الراتب
األوربي !! وعند إضافة األمتيازات
ـمـنـوحـة األخـرى لـلـنـائب ـالـيـة ا ا
الــعـــراقي الى هـــذا الــرقم تـــصــبح
الـــنـــســـبـــة بـــ الـــراتــبـــ ثـالثــة

أضعاف!!
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 لإلنـصـاف نـقـول ال يـجـوز حتـميل
دولـــة رئـــيس الـــوزراء مـــصـــطـــفى
ــســؤولــيــة عن الــكـــاظــمي كــامـل ا
قــرارات حــكــومـــة عــمــرهــا أقل من
ا ور شـهرين ,بل يـشـاركه فـيـهـا ,
بــالـقــسط األكـبـر ,مـســتـشـاروه في
الية الذين الشؤون االقتصـادية وا
تـقع عـلى عـاتـقـهم الـتـشـجـيع عـلى
اتـخـاذ قـرار قـد يحـقق وفـرة مـالـية
شـروعيـة وقانـونية ا اعـتبـار  دو
الـــقـــرار ودون مـــراعـــاة لـــلــجـــانب
اليـ اإلنـســاني وحــيــاة وقــوت ا
الــتي ســتــتــضــرر  وعــلى االخص
س القرار فـئة من الشعب عندمـا 
تــسـتــحق كل الــتـقــديـر واالحــتـرام

والرعاية.  
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تــراجع اســعــار الـذهب االســود في الــعــالم بــفــعل االزمــتـ  الــدولــيــتـ
ـشـتـعـلـة بــ اطـراف دولـيـة مـتـعـددة و الـنــاجـمـتـ من حـرب االسـعــار ا
عـمورة مـؤديًـا ذلك الى شلل سـتجـد" في ارجـاء ا انـتشـاروباء "كـورونـا ا
ي وتــوقف احلـركــة الـتــجـاريـة فــتالشى عـلى الــنـشـاط االقــتـصــادي الـعـا

صانع الضخم واختفى ثقب االوزون الكبير !!. اثرهادخان ا
تـلك االزمات انعكست سلًبا عـلى الداخل العراقي حيث وصل بيع برميل
الـنـفط الـعـراقي الى ادنى مـسـتـوى له وبـسـبب االقـتـصـاد الـريـعي تـتـأثـر
ــالي كـلــمـا حـصـل ذلك اذ ان كـرة اجلــلـيـد بــغـداد بـعــاصـفــة االنـهــيـار ا
ــتـدحـرجـة وضــعت احلـكـومــة في مـوقف مــالي عـصـيب واحــراج كـبـيـر ا
ازاءالوفـاء بـالتـزامـاتهـا الـداخلـيـة واخلارجـيـة لتـعـيد الى الـواجـهة الـنـظر

طلوب. داخيل االخرى كمسعى لتنويع مصادرها وايجاد التوازن ا با
نـافذ احلدوديـة كأبـرز ملـف يتداول ـكبـرة وجهت الـى ا عدسـة احلكـومة ا
في هذا الـسياق متضمنًـا كيفية التفكـير بحماية جبـاية االموال منالفساد
ـا ان عـقـليـة احلل الـسائـدة في الـعراق ـتـعددة و ـستـشـري واطرافه ا ا
امنـية بـحـتة فـدعونـا ننـاقش ما اشـيع مـؤخرًا عن ارسـال قوة مـنمـكافـحة
ـنـافـذ كـخـطـوة لـلـسـيـطـرة عـلى مـلف عـمـيق كـبـئر االرهـاب لـتـسـلم مـلف ا

يوسف!.
نافذ  لنـبدأ بتوضـيح العمـلية الكـمركيـة وتبّسيـطها لـلقراء ال كمـارك او ا
احلــدوديــة عــمــلــيــة اداريــة عــقــلــيــة تــســتـخــدم ادوات الــفــحص الــعــيــني
ـعـتـمـدة واحلـسـابــالـدقـيق اولى خـطـواتـهـا سـحـب االسـتـمـارة الـورقـيـة ا
سـتوردات عن طـريق جلنـة الفحص او مـا تسـمى (جلنة لتـسجـيل قائـمة ا
الكـشف) كخطـوة ثانية واجـبها يـكمن في حتديد ووصـف نوعية الـبضاعة
ـستـوردة فضال عن حـساب اعـدادهـا بشـكلٍ دقيق ثم يـأتي دور  قسم ا
ـاديـة للـبـضـاعـة اسـتنـادًا لـعـمـلـية الـتـخـميـنـال كـمـركي بـحـساب الـقـيـمـة ا
الوصف والـتسجـيل التي نفـذتها جلـنة الكشف أمـا التخـم فهـو معادلة
رياضـيةحتدد احلكومة فيها قـيمة الرسم ال كمركي والضريبي لكل شيءٍ
ـقرّة ثم مسـتوردٍ قـياسًـا لسـعره في الـسوق ووفـقا لـلتـعريـفة احلـكومـية ا
ستحقة واعـطاء احلمولة شارة بـالغ ا صادقـة عليها ودفع ا بعـد ذلكيتم ا

االنطالق.
في ح تـقع مسؤولية متابعة واخراج البضائع والسلع على عاتق مكاتب
الـــتـــخـــلـــيـص ال كـــمـــركي وهي عـــلـى تـــمـــاس مـــبـــاشـــر مع كل اطـــراف
العـمليةابـتداءً من مؤسسة ال كـمارك وموظفـيها مرورًا بالـتجّار واصحاب
ستوردة وانتهاءً بسائقي الشـاحنات احململة بالسلع اذ يتميز البـضائع ا
ـشكالت التي قد ـتواصل وقدرته على حل ا اخملـلصال كمـركي بنشاطه ا
ــارسـة تــواجه خـروج الــبـضــائع الى الــسـوق احملــلــيـة وقــابـلــيـتـه عـلى 

الضغوطبطريقة ناعمة ومرنة.
اين يكمن الفساد ? 

التـاجر في العادة يبـتغي السرعة في تـخليص بضاعـته من اجل تسويقها
حــتى وان تـطـلـبـت قـيـمـة مـاديــة اعـلى ونـظـرا لــدور "اخملـلص" الـبـارز في
الـعـمـلـيـة يـلـجـأ بـعـضـهم الى عـرض الـرشـا عـلى من يـعـمل ضـمـن حدود
احلـرم ال كمـركي فتـبـدأ عجـلة الـفـساد بـالدوران حـتى تـصل في بعض
االحـيان الى وضع "اخمللص" نفـسه بديالً عن فريق  الـكشف ليـنتهز ذلك
ـســتـوردة بـطـريـقـة تـتـحـايل عـلى بـالــتالعب بـوصف وحـسـاب الـبـضـائع ا
معـادلة الـتـخمـ والتـعريـفة احلـكـوميـة وعلى الـتاجـر ايـضا فـتارةً يـجعل
ـــعــفــاة من الـــرســوم" وتــارةً اخـــرى يــبــدل الـــبــضــاعـــة ضــمن "قـــائــمــة ا
وصفـهابـبـضائع قـيمـتهـا اقل فيـأخذ مـن التـاجر قـيمـة الرسم ال كـمركي
الي منتفعاً والضـريبي ويسبب هدرا مالـيا مهوالً يؤثر في وارد الدولـة ا
من خالله بـطريقة غيـر شرعية فضال عن الـفساد االداري الذي يوقع فيه

موظفي ال كمارك.
تسـبب بضعف جهاز الدولة وغياب وبسـبب الوضع السياسي الراهن و ا
ـالـيــة عـلى حـجم دخل االفــراد واجلـمـاعـات وعالقـتــهم بـالـعـمل الــرقـابـة ا
نافذ الى الربع حسب الوظيفي او بسوق العمل احلر تراجعت ايرادات ا
ـئـة بـ جـهـات حـزبـيـة وعـشـائـرية تـصـريـحـات رسـمـيـة وضـيـاع 75 بـا
نظومة احلكومية حيث وجدت تلك مسلحة واطراف اخرى تعمل ضمن ا
اجلهـات فرصـة ثـميـنة في تـقـوية عـملـية الـتـحايل في الـتخـلـيص الكـمركي
واستـغالل الـثـغـرات في تـطـبيق الـقـانـون فـطـورت مكـاتـبـهـا وازدادت قوة
مسـتغلةً نفوذها القوي في الشارع وبـدال من مؤسسة احلكومة الرسمية
اصبـحت هي مسؤولة في احيـانٍ كثيرةٍ عن وضع تعريـفة جديدة لالسعار
ـال الـعـراقي إمـا عـبـر الـتـهديـدبـالـقـتل او تـتـنـاسب وحـجـم الـسرقـة مـن ا
غـرية علـى كل من يقف بوجـههـا ما ادى في النـهاية الى عـرض الرشى ا
االستـعـاضة عـن عمـلـيات الـتـهريب اخلـفـيـة بل اصبـحت عـملـيـات ادخال
ـنـوعـة مـغـشـوشـة ومـنـتـهـيـة الـصالحـيـة)" حتت وصف بـضـائع مواد "(

اخرى مسببة أضرار جّمة باالقتصاد الوطني.
ماذا يعني تسليم ملف مالي يتعلق باالستيراد جلهة تكافح االرهاب? 

جهـاز مكـافحة االرهـاب القـوة العريـقة صـاحبـة الباع الـطويل في مـحاربة
قوى الـشـر الظالمـية قـدّمت التـضحـيات اجلِـسام إذ كـانت وما زالـترمح
ـثـقف ودرعـهـا احلـصـ لـذا فـأن اشـراكهـا في مـلف ـسـلـحـة ا الـقوات ا
يشـوبه الكثير من الفسـاد واالبتزاز سيضعها مـوضع التشكيك والتخوين
ويـضـر بــسـمـعــتـهـا الــشـفـيــفـة اذا ادركـنــا ان جـهـات الــفـسـاد ســتـغـري
ال الفاحش والـتقرفص انتظارًا للـوقوع في الشرك ليكونوا عنـاصرها با
في الـفخ الذي وضـعه ابـليس آلدم او الـلجـوء خلـلق بيـئة نـفـاق وشائـعات
ـــأجــورة هــدامـــة ســـواء عن طـــريق الــثـــرثـــرة او عــبـــر وســـائل االعالم ا
اواســتــغالل تــقــالــيــد اجملـتــمع وتــشــابــكــهـا فـي الـعـالقـات االجــتــمــاعــيـة
سؤول او ذاك اذ ان حيل الفساد واالعيبه والـعشائرية للتقرب من هـذا ا

عدية. كافحته كالفيروسات ا تكثر كلماتقرر احلكومة اجراءً جديدًا 
ـواجهة الفساد في منافذ العراق كن الـنظر في حلول قد تقدم الفائدة  و

وكما يلي:
اوالً: تقـلـيل االعـتـماد عـلى الـقـيـادة البـشـريـة في إدارة مـلفـاته فـاالنـسان
كائـن يحمل في طـيات نـفسه الرغـبة والـشهوة والـغريـزة وحب الذات وتلك
ـال فـيه الـعـواطف قـد تـعـرضه لالنـزالق في نـفقٍ مـظـلم في وقتٍ اصـبح ا
احملرك الـوحيد لعجلة الرفاهية واالستمتاع وكسب الوجاهة والبهاء اذن
نـافذ احلدودية البـد من البحث في جتـارب الدول التي طورت الـعمل في ا
وعلى وجـه اخلصـوص التـطورات الـتـقنـية فـي النـظم االلكـتـرونيـة احلديـثة
ــا سـيـجـني الـبـلـد عـلى اثـرهـا فـائـدة جـيـدة لـلـحـد من جلـبـايـة االمـوال 
االحــتــكــاك الــبــشــري في الــعــمل وتــوفــيــر فــرص عــمل اكــثــر خلــريــجي
احلــوســبــةواالتــصــاالت وتــشــغــيــلــهم في مــيــدان الــتــخـلــيـص الـكــمــركي

االلكتروني.
: انشاء حلقة وصل بـ احلكومة وب مجتـمع التجار  لسماع االراء ثانـياً
صدق قـترحـات التي تتـعلق بـاالجراءات الكـمركـية واسعـار التـعريفـة ا وا
عـليـها حـيث ان بعض رسـوم البـضائـع مرتـفع جدًا لـدرجة جتـعل بعض
الـتــجـار يـعـزفــون عن الـدفع خلــزيـنـة الـدولــة ويـهـرعـون حلــضن الـفـسـاد
ـثال فإن الرسوم على لتـقليلها إمـا عبر التحايل او الـتهريب على سبيل ا
ائة حيث ان سعـر العلبة االصلي مضروب فينفسه السـكائر تبلغ مائة با
مرت مرة للرسم الكمركي واخرى للضريبي ما يعني ان سعر بضاعته
ـسـتهـلك لـذا سـيتـركـها حـ يـجداالرخص ستـكـون باهـظـة عـلى كاهل ا

وهذا يدفع التاجر اليجاد حل يتربح منه ال العكس.
ثالـثـاً: إلى حـ تـطبـيق احلـلـول االلـكتـرونـيـة والـوقت الذي قـد تـسـتـغرقه
ـكن االعـتـمـاد عـلى عنـاصـر اسـتـخـباريـة تـمـلك الـسجـل النـزيه والـفـطـنة
نـافذ واسـتيـعاب آلـية الـعمل والذكـاء فـضال عن القـدرة على ادارة مـلف ا
عـلـومات الـكافـية وفهـمهـا اضـافة الى انـشاء قـاعـدة بيـانات جتـمع فـيهـا ا
وحتلـلها من اجل االمساك بخيوط الفـساد وكشف االعيبه وبذلك ستكون
ـالي الــكـبـيـر ومن ــهـارات الـعــقـلـيـة فـي حتـجـيم الــهـدر ا خـلــيـة تـوظف ا
سـتـحـسن ان تـدعم بقـوات من مـكـافـحـة االرهاب لـلـحـمايـة من الـتـهـديد ا

واخملاطر االخرى.

وقد تراجـعت حكومـة الكاظمي عن
قـــرار األســتــقــطـــاع بــعــد أيــام من
ـبـالغ تـطـبــيـقه وشــرعت بـاعــادة ا
ــسـتـقـطــعـة لـلــمـتـقــاعـدين وهـذه ا
نــقــــــــــطـــة حتــتــسب لــهــا ولــيس
عليها  فاذا كـان االعتراف بـاخلطأ
فضيلة فأن اصالح اخلـطأ فضـيلة

أكبر. 
تــدرك حـكــومـة الــكــاظـمي الــفـتــيـة
جــســامــة و خــطــورة الــتــحــديــات
ـصـاعب الـتي تواجـهـهـا وتدرك وا
قـــبـــلـــهـــا حـــجم الـــدعم الـــداخـــلي
واخلـــــــارجـي الـــــــذي حتـــــــظـى به
ـــيـــزهـــا عـن ســـابـــقـــاتـــهـــا من و
احلـــكــــومـــات ,و أن عــــلـــيــــهـــا أن
تستثـمر هذا الدعم وتـسخر جميع
امــكــانــتــهـا وقــدراتــهــا في اتــخـاذ
قـرارات اسـتـثـنـائـيـة تـخـدم الـوطن

وحتفظ ثرواته واقتصاده. 
غــيـرأن بـعض اجــراءات احلـكـومـة
وقــــراراتــــهــــا  ســـيــــضــــعـــهــــا في
مواجهات صعبة مع فئات متعددة
ــشـروعـة ســتـتــضـرر مـكــاسـبــهـا ا
ـشـروعة من هـذه الـقرارات وغـير ا
و ســــتــــقـف حــــجــــر عــــثــــرة أمـــام
احلـــكـــومـــة وقـــراراتـــهـــا. يـــنـــظــر
الـعــراقـيـ جــمـيـعــا إلى خـطـوات
الـكـاظـمي وحـكـومـته و يـتـطـلـعون
إلى اصالحات فعلـية ترفع الهموم
عن كاهل الشـعب العراقـي الصابر
ــــة وحتــــقـق له احلــــيـــــاة الــــكــــر
والـرفاهـية الـتي يسـتحـقهـا والتي
افـتــقـدهـا طــوال األعـوام الـســبـعـة
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من قـبل . مؤكـداً لـكـيسـنـجـر ضرورة
ي  لكي تتقاسم البحث عن نظام عا
الـلــغـز سـائــر الـشـعــوب  ويـعـني به
ليس لغـز الصيـني الـذي أشار اليه
ـا " لـغـز كـيـفـيـة إذابة كـيـسـنـجر  إ
جملة من التجارب الـتاريخية والقيم
تـبايـنة في بوتـقة نـظام مـشترك . " ا
يَ  هـنـري كـيسـنـجـر  الـنـظـام الـعا
تـــأمالت حـــول طالئع األ ومـــســار

التاريخ  ترجمة فاضل جتكر " . 
”ÓdÓ)UÐ Êu²MK  VO Ô√ Âu¹

والحـقاً  حـاول الـكثـيـر من الـرؤساء
األمــــيـــركــــان  طـــرق أبـــواب " أرض
األلغاز " كمـا وصفها كيـسنجر  لعل
في مـــقـــدمـــتـــهـم الـــرئـــيس الـــثـــاني
واألربعـ بِيل كـلنـتون  الـذي طالب
الكـونغرس مـنذ تـوليه رئـاسته بدعم
تـزايد مع الـص  وفعالً االرتبـاط ا
صــوت الــكــونــغـرس بــعــد نــقــاشـات
ســاخــنــة عــلى اســتــمــرار الـعـالقـات
التـجارية الـطبـيعـية مع الـص على
الـــرغم من مــــعـــارضـــة احملـــافـــظـــ
والـلـيـبــرالـيـ الـقـويـة الـذين أثـاروا
مـسألـة حـقوق اإلنـسـان في الـص 
ولم يـــوافـــقــوا عـــلى ســـيـــاســـاتـــهــا
اخلــارجــيـة  بــعــد ذلك زار الــرئـيس
ـ واشـنطن في الصـيـني جـيانغ ز
تـشـرين األول / اكـتـوبر  1997 وفي
الـــلـــقــاء الـــذي جــمـــعه مع الـــرئــيس
األمـيــركي طـلب األخـيــر مـنه االفـراج
ــنـشــقـ من الــسـجــنـاء عن بــعض ا
الـــســيـــاســيــ  لـــكي تــســـمح هــذه
اخلــطــوة بــإقــامــة شـراكــة صــيــنــيـة
ــدى  وعن هـذا امــيـركــيـة طــويــلـة ا
الــلــقـاء يــتــحـدث الــرئــيس كــلـنــتـون
فــيـقــول : " وعـنــدمــا قـال جــيـانغ انه
ـنـاقـشـة كـمـيـة يـوافـقـني  شـرعـنـا 
ـــكـن لـــلـــصـــ أن احلـــريـــة الــــتي 
تتـحمـلهـا دون اجملازفـة بالـوقوع في
فــــوضى داخـــلــــيـــة  نـــحـن لم نـــحلّ
خـالفــاتــنــا وإنّــمــا ازداد تــفــاهــمــنــا
ـتـبـادل  وبـعـدمـا ذهب جـيـانغ إلى ا
بــلــيــر هــاوس  ذهـبـتُ إلى الــفـراش
وأنا أفـكر أنَّ الـصـ سوف تُـجبـرها
إمالءات اجملـتـمـع الـعـصـري عـلى أن
تصـبح أكـثر انـفتـاحاً  وأنَّ دولـتيـنا
ســتـــصــبـــحــان في الـــقــرن اجلـــديــد
شريـكت ال خـصمـ . " حياتي  بِل
كــلــنــتــون  تـعــريب مــحــمــد تــوفـيق
الــبــجـــيــرمي وولــيــد شــحــادة " . ثم
يتحدث كلنـتون عن الصعوبات التي
واجـــهــهـــا من االصـــوات الــرافـــضــة
لـدخول الـصـ في مـنـظمـة الـتـجارة
ـيــة  إذ بــدأ الـرافــضــون لـذلك الــعــا
باختالق قصص عديدة  وصلت إلى
حد االدعاءات بأن احلكومة الصينية
قــــد ســــربـت مــــاالً لــــدعم حـــــمــــلــــته
االنــتــخــابــيــة ســنـة  ? 1996وكـذلك
اتــــهـــام مــــواطن أمــــيـــركـي من أصل
صـيـنـي يـعـمل في اخملـتــبـر الـوطـني
لـلطـاقة بـواليـة نيـومكـسـيكـو بسـرقة
تكنـولوجـية حسـاسة لصـالح الص
 كـل ذلك من أجـل عـــرقـــلـــة صـــفـــقــة
دخـول الـصـ إلى مـنـظـمـة الـتـجارة
ــيـة  اال أن مـا زاد األمـر سـوءاً الـعـا
وتعـقـيداً  أو مـا أسـماهـا كـلنـتون  "
نكسة سياسية " مقتل ثالثة صيني

ـكـنـنا اسـتـخدام جـائحـة كـورونا  
ـــصـــطــلح الـــذي اســـتـــخــدمه هـــذا ا
هنتنـغتون  مع تـغيير طـفيف  لكنه
حــــاسـم ومـــهـم  في أحــــد طــــرفي  "
السالم البارد " .. لـتحل الص محل
روســيـا  وان كــان جــوهـر اخلــطـاب
ــواجـهــة اجلــديـدة  األمــيــركي في ا
يـشـبه إلى حـد بـعـيـد خـطـاب احلرب
الــبــاردة مع روســيــا  وهــو خــطـاب
مـواجـهـة الـشـيـوعـيـة   بـطـبـعـتـيـهـا
ـاركسية اللـينينـية سابقاً الروسية ا
ـاركـسـيـة الـلـيـنـيـنـية  والـصـيـنـيـة ا
ــاويـة حــالـيـاً  وفـي هـذا الــسـيـاق ا
تــأتي الــتــصــريـحــات والــتــغــريـدات
ـــايك بـــومــبـــيـــو وزيــر ــتـالحــقـــة  ا
اخلــارجـــيــة األمــيـــركي الــذي وصف
احلــزب الـشــيـوعي الــصـيــني بـأنه :
الـتـهـديـد الـرئـيس في عـصـرنـا الـذي
لـــديه أهـــداف ال تــتـــوافق مع الـــقــيم
الغربية  وكذلك تطرق في تغريدة له
لـقـضـيـة هـونغ كـونغ مـتـهـمـاً احلـزب
الــشــيــوعي الــصــيــنـي بــاالســتــبـداد

والطغيان .
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وحـقــيـقــة األمـر أن كالً مـن الـواليـات
ـكن ـتـحـدة والــصـ ركـيـزتـان ال  ا
ي االسـتـغـنــاء عـنـهـمـا ألي نـظـام عـا
عـلى حـد تــعـبـيـر هـنـري كـيـسـنـجـر 
لكنـه يقر بـأن كال البلـدين ليس لـهما
جتربة سابقة في التفاعل على قاعدة
مـســتـدامـة لالضـطـالع بـدورهـمـا في
نــظــام الـقــرن احلــادي والــعــشـرين 
عـهودة في االيـحاء يـقر وبطـريقـته ا
كيسنجر ان القيـادة الصينية تعكس
شاركة  —وحتى تطور الص نحو ا
صوغ  —مـا أسـمــاه  " شـؤون كـوكب
األرض " ومـالحـــظــــاً انه في الــــعـــام
ـكتب 1982 لم يكـن أي من أعضـاء ا
السياسي للحزب الشيوعي الصيني
حائزاً على شهادة جامعية : أما اآلن
 فـإن جُـلَّهـم خريـجـو كـلـيـات  وعدد
الفت منهم يحملـون شهادات متقدمة
 والــشـهــادة اجلـامـعــيـة فـي الـصـ

تــقـوم عــلى مــنـهــاج غـربي الــطـراز 
لــيـــست تـــركـــة مـــوروثـــة عن نـــظــام
ـة  أو عن ــانـدرين الـقـد كـتـاتـيب ا
مـنــهـاج احلـزب الـشــيـوعي الالحق 
الـذي كـان يـفـرض صـيـغـته اخلـاصـة
لالستيالء الفكري " غسيل الدماغ " 
وبالطـبع فإن مثل هـذا التغـيير الذي
يــرصـــده أشـــهـــر مـــســتـــشـــار لألمن
الـقـومي األمـيـركي  وأكـثرهـم ذكاءً 
وحتليـالً عميـقاً  وقدرة عـلى التـنبؤ
ستقبل العالم ونظامه اجلديد  لم
يـــأتِ مـن فـــراغ  بل مـن مالحـــظـــات
ومـراقــبـة مـسـتـمـرة لــتـطـور مـسـيـرة
الـص عـمـوماً  واحلـزب الـشـيوعي
الصيني على وجه اخلصوص  ففي
أثنـاء زيـارته األولى لـبكـ في الـعام
 1971بــعــد عـقــدين من الــعــداء بـ
الـبـلـدين  خـاطب كيـسـنـجـر الـقـيادة
الـصـيـنــيـة بـقـوله : أن الـصـ كـانت
بنظـر الوفد األمـيركي " أرض ألغاز "
غـيـر أن الـزعـيم الـصـيـني الـتاريـخي
ورئيس الـوزراء يـومهـا  شو إن الي
أجابه : ستجدونها غير ملغزة  بعد
أن تتآلفـوا معهـا لن تبدو ملـغزة كما

 ( والـــــواقـع أن الـــــباليـــــا هـي شيء
شـائع  ولـكـنك تـصـدقـهـا بـصـعـوبـة
حـ تـسـقـط عـلى رأسك . لـقـد عـرف
الــعــالم من الــطــواعــ مـا عــرف من
احلــروب  ومع ذلك فــإن الـطــواعـ

واحلــروب تــفـاجئ الــنــاس دائــمـا ً..
ح تنشب حرب مـا يقول الناس : "
إنـــهــا لن تـــدوم طــويالً  فـــهــذا أمــر
مفرط في السخف " . وال ريب في أن
حرباً ما هي أمر مفرط في السخف 
ـنعـها من أن تدوم . - ولكن ذلك ال 

البير كامو الطاعون) .
ــرة األولى في الـــتــاريخ ــا هـي ا ر
الـــبـــشـــري  الـــتي يـــصـــبح فـــيـــهـــا
ـــســـتـــقـــبـل بال مالمـح واضـــحــة  ا
وتــــصــــعـب حــــوله الـــــتــــكــــهــــنــــات
والــتـــوقــعــات ســواء عــلى صــعــيــد
صير الـفردي لألشخاص  أو على ا
صــــعــــيــــد الــــدول واجملــــتــــمــــعـــات
واجلماعات في العالم برمته  وهذه
واحــدة من نـتــائج جـائــحـة كــورونـا
قـــبل أن تــنـــتــهـي - فال بــد لـــهــا من
نهـاية مـحتومـة شأنـها شـأن األوبئة
الــكــبـــرى والــطــواعــ الــتي دوخت
ـا الـبـشـريـة عـلى مـر الـقـرون -  ور
ــرة األولى في تــاريـخ األوبــئـة هي ا
واجلـــوائح  الـــتي يـــصـــبح فـــيـــهــا
فيروساً فتاكـاً  مثل فيروس كورونا
ـسـتـجد COVID-19 امـبـراطوراً ا
بــتــاج وثـيــاب وصــوجلـان وســلــطـة
ـا فــيـهـا طــاغـيــة  لـكــنـهـا كــلـهــا  
ستجد  ال تُرى بالع االمبراطور ا
اجملــــــــــردة ! . ومـع أن جـــــــــــمــــــــــيـع
الفيـروسات هي مجـرد طفيـليات وال
كن كن عـدها كـائنـات حيـة  وال 
رؤيـــتــــهـــا إال حتت اجملـــهـــر  أال أن
فيـروس كورونـا امتاز عـنهـا جمـيعاً
في انـه داهم الــبــشـــريــة ودوخــهــا 
وهي في عز تقدمهـا العلمي والطبي
والبيولوجي والتقني والتكنولوجي
ـواجـهـته انـقـسم الـعـالم الـيـوم  و
ــ جــديـدين  إلى مــعـســكــرين قـد
أصــبــحــا في مــواجــهــة لـم يــخــتـارا
توقيتها بارادتهما احلرة  وليصبح
الــعـالم بــأجــمـعه  —الـذي هــو قــريـة
كـونــيـة بـفـضـل تـطـور تـكــنـولـوجـيـا
االتـــصـــاالت - عـــلى شـــفـــا حـــقـــبـــة
تاريخية جديدة من احلرب الباردة 

أو السالم البارد .
والـسالم الـبـارد  في مـقـابل احلـرب
ــصــطـــلح الــذي رجــحه الــبـــاردة  ا
صــامـويـل هـنــتـنــغـتــون في كــتـابه "
صِدام احلضارات " هو السالم الذي
قــد يـكــون مــسـتــقـبـل الـعالقــات بـ
روســيـــا والــغـــرب  وفي هــذا األمــر
يــشـيـر هــنـتـنــغـتــون أيـضـاً  إلى ان
اصـطالح " احلـرب الـبـاردة " صـنـعه
أســـبــان الــقــرن الــثـــالث عــشــر لــكي
يـصـفــوا به " تـعـايـشــهم الـقـلق " مع
ـــســـلـــمــــ في الـــبــــحـــر األبـــيض ا
ـتـوسط  وفي الــتـسـعـيـنـيـات كـان ا
كثـيرون يـرون حربـاً حضـارية باردة
تـــنــــمــــو مــــرة أخــــرى بــــ االسالم
والـــغـــرب . " ِصـــدام احلـــضـــارات ..
ي  تـرجمة إعادة صنع الـنظـام العا
طـــلـــعت الـــشـــايـب " . وفي وقـــتـــنـــا
احلــاضــر  وبـعــد مــا جــرى بــسـبب

بــالــســفــارة الــصـيــنــيــة في بــلــغـراد
بــقـــصـــفــهـــا من قـــبل حـــلف شـــمــال
األطـــلــسي يـــوم الــســـابع من أيــار /
مــايــو  1999وقــد اعـــتــذر الـــرئــيس
األمـــيـــركي عن هـــذا الـــقــصـف الــذي
قـامت به الـقـوات األمـيـركـيـة بـطـريق
اخلطأ  وأدانـته الص بـقوة  وبلغ
األمر من الـسوء حـداً يـصفه كـلنـتون
بــالــقــول : " ولــقــد أُصــبتُ بــاخلـرس
وبـــاالنـــزعـــاج من تــــلك الـــغـــلـــطـــة 
فاتصلت على الفور مع جيانغ ز

تي  ألعتـذر . فـرفض الـردّ على مـكـا
وهــكــذا اعــتــذرتُ عــلــنــاً وتــكـراراً ".!
هم ان نـهايـة القـصة قد تـمت قبل وا
نـهــايـة مـدة رئـاســة كـلـنـتــون بـشـهـر
ـوافقـة الـكونـغرس واحد تـقـريبـاً  
على اقـامـة عالقات جتـاريـة طبـيعـية
وافقة دائمة مع الصـ  وبالتـالي ا
ية على دخولها منظمة التجارة العا
الحــقـاً في كــانـون االول / ديــسـمــبـر
 . 2001وبــعــد  18عـــامــاً عـــلى ذلك
ــــهم  وفي احلــــدث االقـــتــــصـــادي ا
أعـــقــاب جــائــحـــة فــيــروس كــورونــا
سـتجـد وتوتـر العالقـات األميـركية ا
 —الـصــيـنـيـة  يـعــلن وزيـر الـتـجـارة
ــتـحــدة قـد األمــيـركـي ان الـواليــات ا
أخـــطــأت عــنــدمــا ســـمــحت بــدخــول
ـية ! . الـص مـنـظمـة الـتجـارة الـعا
بل ان الــرئـيس تــرامب وجه اتــهـامـاً
مباشراً للص بأنـها انتهكت الكثير
ـنـظـمـة : " من الـتـزامـاتـهـا في هـذه ا
كــمـــا أنــهــا أخــفت فــيــروس ووهــان
والـكـثـير مـن احلقـائق حـوله  ونـتج
عن ذلك خـسائـر بـشريـة واقـتصـادية
ـياً  وتـسبـبت في جائـحة كبـيرة عـا
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وقـــــد ال يـــــعــــرف الـــــقـــــاريء غـــــيــــر
تخصص  بأن الـعالقات التجارية ا
األمـيركـيـة الـصيـنـيـة  ليـست ولـيدة
الـيـوم  أو ولـيـدة دخـول الـصـ في
ا ترجع ية  ا منظمة التجـارة العا
إلى عهود بعيـدة تسبق وثيقة اعالن
االستقالل األميـركي التي اعلنت يوم
الــرابع من تــمــوز / يــولــيـو   1776
فـقـد كـانت هـنـاك حـقـبـة جتـاريـة ب
الـــبـــلـــدين قـــبل هـــذا اإلعالن  عـــبــر
الــسـفن الـشــراعـيــة الـتي تــمـخـر في
البـحار " فـالشـاي الصـيني هـو الذي
أفــرغـه الــثـــوريـــون األمـــيـــركـــيــون 
وأغــرقـوه في مــيـاه خــلـيج بــوسـطن

العام 1773.
ولـقـد كـان احلـريـر واخلـزف واألثـاث
ـسـتـورد من الـصـ  هي الـفـاكـهة ا
التي يسـيل لها لـعاب األميـركي من
أبـــنــاء جـــيل جـــورج واشـــنــطن " . "
الــتـنــ األكـبـر .. الــصـ فـي الـقـرن
الــــواحــــد والــــعــــشــــرين  دانــــيــــيل
بورشتـاين  أرنيه دي كيـزا  ترجمة
شوقي جالل " . وكانت تلك العالقات
الـــتــجـــاريــة حتـــدث عــلـى الــرغم من
حتــفظ الـصــ عـلى االنــفـتــاح نـحـو
بـريـطـانـيـا االسـتـعـمـاريـة وأمـيـركـا 
خشية من أن يؤدي هذا االنفتاح إلى
تدمير الـنظام االمبـراطوري الصيني
 فـقـد كـان االمـبـراطـور تـشـيان لـونغ
الـذي حــكم الـصــ ألكـثــر من سـتـ
عــامــاً من  1735إلى  1796يـرى أن
ــثــابـة " فــتح أبــواب الـصــ يــعـد 
صــفـقـة مع الــشـيــطـان " وكـان كــثـيـر
الفخر والتباهي بالـصناعة الصينية
 وال يــجــد أن الــصــ بــحــاجــة إلى
الصناعات البريطانية فهي في نظره
غــيـــر ذات قــيــمـــة  وهي في أحــسن
الــفـروض مــجـرد " أشــيـاء لــتـســلـيـة
األطفال " ! . غير أن البريطاني كان
لــهم رأي آخــر  حــ عــززوا جتــارة
األفــــــــــيــــــــــون إلـى الــــــــــصــــــــــ مـن
مسـتعـمـراتهـما في الـهنـد  وزادوها
زيــادة هـائــلـة أســهـمت في تــقـويض
ا النـظام اإلمـبراطـوري الصـيني  
أدى إلى قــيـام احلــرب الــتي ســمـيت
بـــحـــرب األفـــيــون األولـى في الـــعــام

 1839واسـتــمــرت لـثالث ســنـوات 
لـــتـــنـــتـــهـي بـــاحـــتالل شـــنـــغـــهـــاي
ـــوانئ الــصـــيــنــيــة  ومـــحــاصــرة ا
وتوقف التجارة الداخلية في الص
 فـــضالً عـن اخلــســـائــر الـــبــشـــريــة
ــقـاتــلـ الــضـخــمـة الــتي اصـابت ا
الصيـنيـ  لتنـتهي احلرب بـتوقيع
معاهـدة قاسية ومُـذلة أعطت الـكثير
من الـــتــعـــويـــضـــات واالمـــتـــيــازات
التـجـارية لـلبـريـطانـي  واألهم من
ذلك كــله تــنــازل الـصــ عن جــزيـرة
هــونغ كــونغ لــبــريــطــانــيـا. ويــصف
ـــؤرخــان بـــورشـــتــاين ودي كـــيــزا ا
االذالل الـذي تـعـرض له الـصـيـنـيـون
بسبب خـسارة هذه احلـرب بالقول :
ـواطنـ الصيـني " واحلقـيقة أن ا
هم الـــــذين اســــتـــــعــــبــــدتـــــهم هــــذه
االمـتـيـازات فـي الـداخل  عـلى نـحـو
مــا تــشــهـد بــذلك احلــديــقـة الــعــامـة
لألوربـــيــ في شــنـــغــهــاي  والــتي
تصدرتـها الفـتة ظلت مـوجودة حتى
األربـعـيـنـيـات من الـقـرن الـعـشـرين 
مكتوب عليها : غير مسموح بدخول

الكالب والصيني "  !! .
خطر أصفر .. خوف أبيض

هذا اإلذالل الـذي تعرضـت له الص
على أيدي اإلمبـراطورية البـريطانية
ُـسـتـعـمِـرة  هـو أحـد األسـبـاب في ا
تــوجه الـــصـــيــنـــيــ الحـــقــاً نـــحــو
ـفـكـر وعالم الـشـيوعـيـة  كـما يـرى ا
االقتصـاد األميـركي من أصل ياباني
فــرانـســيس فــوكــويـامــا في كــتـابه "
نـهايـة الـتاريـخ واإلنسـان األخـير " .
وفي الــفـصل األول من هــذا الـكــتـاب
الــذي يــحــمل عــنــوان " تــشــاؤمــنـا "
يـــشـــيـــر فــوكـــويـــامـــا أيـــضـــاً  إلى
تـظـاهــرات بـكـ ربـيع 1989- وهي
تـظــاهـرات الـطــلـبـة اجلـامــعـيـ في
ـــ لــلـــمـــطــالـــبــة ســـاحــة تـــيــانـــا
ـقـراطـيـة وبـإجراء اصـالحات بـالـد
سيـاسـية واجـتمـاعـية واقـتصـادية 
و قمعـها بعـنف من قبل السـلطات
احلـكـومــيـة الـصـيـنــيـة الـتي أعـلـنت
األحــكــام الــعـرفــيــة  وتــقــول بـعض
ـصـادر الـغــربـيـة عن شـهـود عـيـان ا
أنـــهــا أدت إلى مـــقــتل مـــاال يــقل عن
عــشــرة آالف شــخص  —إذ يَــعــتــقــد
فـوكــويـامـا ان هــذه الـتـظــاهـرات قـد
شــكــكت عــلــنــيــاً بــشــرعــيــة احلــزب
الـشـيـوعي الـصـينـي  مع أنه يـشـير
قــــــــــبـل ذلـك إلـى أن ادارة احلـــــــــزب
الــشـــيــوعي الـــصــيـــني بـــدأت مــنــذ
الـثـمـانـيـنـيـات بـالـسـمـاح لـفالحـيـها
ئة من سكان الذين يشكلون  80  با
الـــبالد  بـــزراعـــة وبـــيع إنـــتــاجـــهم
ـــلـــكـــيـــة الــــزراعي  خـــارج طـــابع ا

شتركة كما تراها الشيوعية . ا
وبــدأت عالقــات الــسـوق مـن الـنــمط
الرأسـمالي تعـود للـظهـور ليس فقط
ـا أيـضاً في االقـتـصاد الـريـفي  وإ
ديـنيـة "  فيـما ذهب في الصـناعـة ا
مــسـتــشـار األمن الــقـومي األمــيـركي
السابق جون بولـتون قبل اقالته من
قــبل تــرامب إلى أبــعـد مـن ذلك حـ
حذر الص في أعقاب االحتجاجات
قراطـية في هونغ كونغ ؤيدة للـد ا
قـبيـل جائـحـة كـورونا بـعـدة أشـهر 
من مـغبـة تـكـرار ما حـدث في سـاحة
ـ  ألن األميـركيـ على حد تيـانا
وصفـه يتـذكرون تـلك الـسـاحة  كـما
يتذكرون صـورة الرجل الواقف أمام
رتل الدبـابـات  وسيـكون من اخلـطأ
خـلق ذكـريـات جـديدة مـثل تـلك  في
هونغ كـونغ . وأعقـبت حرب األفـيون
األولى حــرب األفــيــون الــثــانــيــة في
ــشــاركــة و األعـوام  1860-1856 
ـرة في فـرنـسـا مع بـريـطـانـيـا هـذه ا
مــواجـهــة الـصــ  والـهــدف أيـضـاً
فــتح األســواق أمــام اخملـدرات الــتي
تـــــنـــــتـــــجـــــهـــــمــــا الـــــدولـــــتـــــان في
مـســتـعـمــراتـهـمـا اآلســيـويـة  ولـعل
الـعِـبـارة الـتي تـلـخص هـذا الـصراع
ـــريـــر مع اآلســـيـــويــ  األوروبي ا

والــصــ في مــقــدمـتــهم  هـي الـتي
ـاني غــلـيـوم قــالـهـا االمــبـراطــور األ
الـثـاني بـأن اخلـطـر األصـفـر  قـيـمـة
مضمـونة   ويـقصد فـيها حث األ
الغربـية التي تمـتلك مسـتعمرات في
آسيا على التوحد في مواجهة خطر
تـصـاعد قـدرات الـصـ والـيـابان . "
وفـي كــــتــــابه خـط أصــــفــــر  خـــوف
أبــيض  يُـظــهــر جـاك دوكــورنـوا أن
اخلطـر األصفر  هـو ابتـكار لـلبيض
اإلمـبــريـالـيـ واإلســتـعـمـاريـ " . "
صنع العدو  بـيار كونـيسا " . ولعل
أكثر ما كـان يخشـاه األوربيون  هو
تــقـارب واحتــاد الـصــ والـيــابـان 
ـوغرافي ـثـله ذلك من حتـدٍ د وما 
ـصـاحلهم في عـمـوم آسـيا . خـطيـر 
ولـــعـــلك تالحظ بـــعـــد هــذ الـــعــرض
ـوجـز لعالقـة األوربـي الـتاريـخي ا
االستـعمـارية بـالصـ  أن الواليات
نا الراهن  تحدة األميركية في عا ا
هي الــطـرف الــذي حل مــحل أوروبـا
فـي مــواجـــهــة الـــصـــ  مــواجـــهــة
مباشرة ومتصاعدة  ومفتوحة على
عدة احتـماالت  زادتهـا سوءاً ظهور
ستجد التي عَجَلت جائحة كورونا ا
ـؤجل بـيــنـهـمـا  بـتــفـاقم الـصــراع ا
لـيـصـبـحـا بعـد انـتـهـائـهـا عـلى شـفا
حـــرب بــــاردة  أو سالم بـــارد  هـــو
أقـــــرب إلـى حــــــرب االســـــتــــــنـــــزاف
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هل نــكــون مـتــشــائـمــ جتــاه شـكل
العـالم في القـرن احلادي والـعشرين
فيما بعد جائحة كورونا  على غرار
تـشـاؤم فـرانـسـيس فـوكـويـامـا جتاه
القـرن العشـرين  القـرن الذي " جعل
منّا جـميعاً مـتشائـم في العمق " ?
. لـقـد عـلــمـتـنـا جتـربـتـنـا الـذاتـيـة —
ــســتـقــبل يــقــول فــوكــويــامـا  —أن ا
ــكن يــخـــفي مــؤامــرات جـــديــدة ال 
ا يخـفي شيئاً آخر تصورها أكـثر 
ـتعـصـبة  بـدءاً من الدكـتـاتوريـات ا
ذابح الـدامية  وصـوالً إلى جعل وا
احليـاة مـبتـذلة بـواسـطة االسـتهالك
احلديث  حـيـاة لم يسـبق لـها مـثيل
تنتظرنا  ابـتداءً من الشتاء النووي
 وانتـهـاءً بالـسـخونـة العـامـة للـكرة

األرضية . !
ـستـقـبل  وإلى شكل أم ننـظـر إلى ا
نظار العالم  ومنـطقتنا حتـديداً  
مـتـفائل بـعـد هـذه اجلـائـحة الـتي لم
تكن لتخطر يومـاً على بال فوكوياما
لو قُدر له أن يـستكـشف " مؤامرات "

ما بعد القرن العشرين ? . 
هـل هي حــــرب بــــاردة جــــديــــدة  أم
سـالم بـــــــارد ?  . أغــــــلـب الـــــــظن أن
تفـاؤلنا سـيكـون محظ خـيال أعرج 
لو توقـعنا  أن عـالم ما بعـد كورونا
 سيكون عالم أمن واستقرار وسالم
ورفـــــاهــــيـــــة  فـــــفي األفـق تـــــلــــوح
خـــصـــومـــات ونـــزاعـــات ومـــعــارك 
ــاضي  بــعــضــهــا من ارث الــقــرن ا
والــبـعض اآلخــر  وضــعت أسـسه 
وهيـأت مقـدمـاته  جائـحة كـورونا 
بـأبعـادهـا الـسيـاسـيـة واالقتـصـادية
واالجتـماعيـة والثقـافيـة والنفـسية 
الــتي أنـهت  وســتــنـهي الــكـثــيـر من
ــة  حــتى مـــعــالم ومـــظــاهــر الــعـــو
بـوجـود وتــطـور وسـائل االتـصـاالت
بــ الـبـشــر  لـيــبـدأ عـصــر جـديـد 
مـــــوعـــــده الـــــغــــــد اآلتي عـــــلـى وقع
الــــتـــصــــادم الـــبــــشـــري الــــثــــقـــافي
واحلضاري  لبسط النفوذ  وتأم
ط ــصـالـح  وفـرض االرادات  و ا
احلـيــاة  بـ اجلــمـاعــات واألعـراق
واأليــديـولــوجــيـات والــدول .  الــغـد
الــذي تــصــبح فــيـه احلــرب الــبـاردة
رفــاهـيــة لإلنـســان  ويـصــبح فـيــهـا
الـــسالم الــبـــارد  غــايــة امـــنــيــاته 
ومنـتـهى أحالمه.  والـواقع عـلى حد
تعـبيـر صاحب الـطاعـون  أن الباليا
هي شيء شــائع  ولـكــنك تـصــدقـهـا
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احلداثة في قطارات تصعد نحو السّماء  

يسـتأنف اخملرج جـيمس كـاميـرون تصـوير اجلزء الـثاني من فـيلم اخلـيال الـعلمي الـشهـير (أفـاتار) في نيـوزيلـندا بـعد أن تمـكنت من الـقضـاء على وبـاء فيروس
نـتج جون النداو على تـصريح خاص قبل أسـبوع بالـسفر إلى نيـوزيلندا بـالرغم من أن حدودها ن فـيهم مخرجه كـاميرون وا كورونا.وحصل طـاقم الفيلم 
عاملـة غير العـادلة.إال أن النداو قال إن نيـوزيلندا لديـها الكثـير لتحقـقه من وراء ذلك وقال لقناة (وان ـنع دخول الوباء وهـو ما أثار بعض التـذمر إزاء ا مغلقة 
ـفـرده سيـوفر  400وظيـفة نيـوز) اإلخبـاريـة النـيوزيـلـنديـة بعـد خـروجه من فنـدق في ولـنجـتون كـان يـقيم فـيه مع زمالئه في حـجر صـحي مـنذ وصـولهم ”هذا اإلنـتاج 
للنيوزيالندي للعمل ضمن فريقه.“وأضاف ”خالل األشهر اخلمسة القادمة فـقط سننفق ما يربو على  70مليونا هنا.“وأوقف تصوير الفيلم في مارس آذار قبيل أن
سـتجـد.وجنحت إجـراءات العزل الـعام في كـبح تفـشي الوبـاء لترفع نـيوزيـلنـدا خالل األسبوع واجـهة فـيروس كورونـا ا تفـرض نيوزيـلنـدا إجراءات عـزل عام صارمـة 
اضي جمـيع القيود الـتي تفرضـها باستـثناء الـقيود على احلـدود بعد إعالنـها أنها خـالية من الـفيروس لتـصبح بذلك واحـدة من أوائل دول العالم الـتي عادت احلياة ا
فيها إلى طـبيعـتها قبل انـتشار الـوباء.وسُمح لكـاميرون والنـداو والعشرات من الـعامل ضـمن طاقم الفـيلم بالعـودة إلى نيوزيـلندا بنـاء على أسبـاب اقتصاديـة وصفها
النقاد بأنهـا غير عادلة في وقت ال تـزال فيه عائالت منفـصلة عن بعضهـا البعض بينمـا تكافح شركات لـلعمل من دون كوادرها الرئـيسية.واشتـهرت جبال نيوزيـلندا ومروجها

) وجنحت في جذب عدد متزايد من مشروعات اإلنتاج السينمائي الكبرى خالل السنوات األخيرة. وغاباتها بثالثية أفالم (لورد أوف ذا رينجز) أو (سيد اخلوا

رسالة هلسنكي
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الــقـراءات الــنـقـديــة كل قــصـصـهــا حـيث
ــقــاربــة مـعــيــنـة يـتــخــصص كل نــاقـد 
تتـنـاول قـصص اجملـمـوعـة مـجـتـمـعة أو

قصص منتخبة منها."
اشتـمل الكتـاب على فـصل اثـن حاول
فيها مـعدّ الكتاب تـوزيع مقاالت وأبحاث
الـنقـاد والـدارسـ عـلى طـبـقـتـ طـبـقة
تـعنى بـقصص اجملـموعـة على نـحو عام
وطبقـة أخرى تتخصّـص كلّ دراسة منها
بـقـصّة مـنـتـخـبـة بـعيـنـهـا وعـلى الـنـحو
اآلتيّ: "جــــاء الــــفــــصل األّول بــــعــــنـــوان
((الـــفـــضـــاء الـــســــرديّ لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة
القصصيّة)) واشتمل على خمس قراءات
تــنــاولـت قــصص اجملـــمــوعــة كـــلــهــا أو
قصـصاً منتـخبة مـنها بـحسب حاجة كل
قـراءة مـنهـا وسـعـت إلى حتـلـيـلهـا عـلى
وفق مــنــاهـج نــقــديــة مــخـــتــلــفــة وهي:
: عـتـبـة الـتـشــكـيل الـقـصـصيّ الــعـتـبـاتيّ
االسـتــهالل في ((قـطــارات تـصـعــد نـحـو
ـوذجاً للدكـتور فيصل صالح السماء)) 
الــقــصــيــري و((جــدل احلــدث الــســرديّ
والـشــخـصـيّـة: جــمـالـيّـات الــتـشـكـيل في
""قطارات تصعد نحـو السماء")) للدكتور
إبراهيم نامس ياس و((قصص قصيرة
: مـكـتوبـة بـبنـيـة متـوازيـة وفضـاء هـج
»قـطـارات تـصـعد نـحـو الـسـماء «لـفاحت
عــبــد الــسـالم)) لــعــدنــان حــســ أحــمـد
و((قـطـارات تـصـعـد نحـو الـسـمـاء": ح

تــصــنع الــقــصص فــضــاءهــا الــروائي))
لـلدكـتـور محـمد غـاني و((الـهنـا والهـناك
في “قطارات تصعد نحو السماء ”لفاحت
عــبــد الـــسالم: عــوالـم طــالــبي الـــلــجــوء
ـجملها والهجـرة)) خلالد بريش وهي 
تلقي الضوء على مفاصل مهمة تشكيلية
وتعـبيريـة وثقافـية ورؤيويـة جتيب على
أسئلتها السرديـة العميقة. وجاء الفصل
الــثــاني بــعـــنــوان ((الــفــضــاء الــســرديّ
لـلـقـصص)) في أربع قـراءات تـخـصـصت
كلّ مـنهـا في حتلـيل قصّـة بعـينـها كانت
القراءة األولى بعـنوان ((ثنائـية االنفتاح
واالنـغالق في قــصّـة ((بــريّـة فـي قـطـار))

يــعــدّ فنّ الـقــصّــة الـقــصـيــرة من أكــثـر
ــعــيّــة وتــركــيـزاً الــفــنــون الــســرديّــة أ
وتكثـيفاً جمـالياً بحـكم طبيعـته الكميّة
والـنوعيّـة -كتـابةً وتـلقّـياً وقـد تعرّض
إلهمال نقديّ وإبداعيّ كبير في العقود
األخيرة بسـبب هيمنـة فنّ الرواية على
فـضــاء الـســرديّـات احلــديـثـة –إبـداعـاً
- فــصـارت الــقـصّــة في زاويـة وتـداوالً
مهـملة شبه مـنسيّـة ال حتظى بالـعناية
ــا يـرتــقي إلى مـســتـوى ــطـلــوبـة و ا
أهـمـيـتـهـا وخـطـورتـهـا اجلـمـالـيّـة لـذا
ـوسـوم "حـداثة يـأتي صـدور الـكـتـاب ا
الـــقــصّـــة الــقـــصــيـــرة: حــيـــويّــة األداء
الـــــــســــــرديّ واكـــــــتـــــــمــــــال فـــــــضــــــاء
التـشـكـيل/قـراءات نـقـديـة مـشـتـركة في
مــجــمــوعــة ((قــطــارات تــصــعــد نــحــو
الــســمــاء)) الــقــصــصــيــة لــفــاحت عــبـد
الـسالم" الــصــادرة عن الـدار الــعـربــيـة
لـلعـلوم بـبيـروت وقد أسهـم فيه نـخبة
ي العرب وهو من من النقّاد واألكاد
إعـداد وتقـد ومـشاركـة الـباحث طالل
زيـنـل ســعـيــد إضــاءة نــوعــيــة تــعــيـد
االعتـبـار لـلقـصـة الـقـصيـرة الـتي ربّـما
شملها الظلم النقديّ الذي طال أمده. -
صـدر الـكـتـاب مـطـلع هـذا الـعـام 2020
عن دار اآلن نـــاشـــرون ومـــوزعـــون في

عمّان-.
كان اختيار مجموعة القاص فاحت عبد
السالم القصصيـة هذه الصادرة نهاية

عام  2019عـن الـدار الـعـربـيـة لـلـعـلـوم
نـاشـرون في بـيـروت نـابـعـاً من أهـمـيـة
هـذا القـاص بوصفـه أحد كـتّاب الـقصة
اخمللص لهـذا الفنّ على مدى أكثر من
ثالثـة عـقـود وقـد وصـفه مـعـدّ الـكـتـاب
عـــلى الــــنـــحـــو اآلتي: "يـــعـــدّ الـــقـــاص
ي والــــروائـي والـــصــــحــــفي واألكــــاد
الـدكتـور فاحت عـبـد السالم من األسـماء
همة في فـضاء األدب العربي احلديث ا
والـثــقـافـة والــصـحـافــة في الـعـراق إذ
أصـــدر عــدداً مـــهــمـــاً من اجملـــمــوعــات
الـقـصـصـيـة والـروايـات فـضالً عـن عدد
آخــر من الــكــتب الـنــقــديـة والــثــقـافــيـة
والــفــكــريـة وأســهم طــيــلـة الــســنـوات
ـاضـيــة في احلـقل اإلعالمي من خالل ا
تــرؤسـه جلــريـــدة "الـــزمــان" الـــدولـــيــة
الواسعة االنتشـار وكتابة عمود يومي
بالغ األهمـية أتى على معـظم ما عاشته
ية السـياسة الـعراقيـة والعربـية والعـا
من إرهـاصـات وحتـوالت وتـغـيـرات في
ـاضـيـ عـلى نـحـو خـاص الـعـقـدين ا
يدان فكان صوتاً حـاضراً ومؤثراً في ا
الــثــقــافـي واإلعالمي عــمــومــاً غــيــر أن
األديب فيه هـو األكثـر حضوراً وتـأثيراً
وأهـــمـــيـــة فـــصـــال وجـــال في اجملـــال
الــفـكــري والـثــقـافي واألدبي واإلعالمي
كــــأحـــد فــــرســـان الــــثـــقــــافـــة الــــعـــرب
عاصرين وبقي مخلصاً لفنه األصيل ا
"الــقـــصــة الــقـــصــيــرة" بـــشــهــادة هــذه

اجملموعة القصـصية اجلديدة الصادرة
هــذا الــعــام  2019بــعــنــوان "قــطــارات
ا تنـطوي عليه تصعـد نحو السـماء" 
من جــدّة وحــداثــة ونــظم صــوغ أدبــيـة
سـرديـة أصـيـلة وجـمـيـلة عـلى مـسـتوى
التشكيل والتعبـير والتصوير والتدليل

معاً."
وقــد جــاءت مــجــمــوعــته الــقــصــصــيــة
تتـويجاً لـتجربـة قصصـية تنـطوي على
قـــدر عــالٍ من الـــعــمق والــوفـــاء الــفــنيّ
واجلــمـالـيّ لـلــنــوع الـســرديّ وشــكّـلت
مـرحلـة جديـدة في عطـائه القـصصيّ إذ
ـوضـوعـة قصـصـيـة واحدة خـصـصـها 
تـشـتـرك فـيـهــا الـقـصص جـمـيـعـاً عـلى
نـحـو مــا وصـفـهـا مـعـدّ الــكـتـاب بـأنّـهـا
"تـــتـــكــوّن من عـــشـــر قــصص هـي عــلى
الــتـوالـي ((حتت ســمـاء الــقــبــعـات/من
بـغـداد إلى ديـفـالي/الـعـراقي الـذي حرّر
لـــنـــدن/لــو لـم تـــكن احملـــطـــة األخـــيــرة
رأة الـقطة والرجل قريبـة/قفزة الـقرد/ا
تكسّرة/بريّة القنفذ/لواليكا/الـرغبات ا
في قـــطــار/الــضــفـــدع الــرمــادي)) وكل
قــصــة من هــذه الــقـصـص تـتــعــامل مع
ثـيـمـة "الـقـطــار" تـعـامالً سـرديـاً خـاصـاً
ضـمن حكـايـة وجتربـة خـاصة وهـو ما
دفــعـــنــا إلى الــســعـي نــحــو دراســة كلّ
الـــقــصـص كــلـــهـــا أو بــعـــضـــهــا داخل
مضمارها الـسردي العام واخلاص من
أجـل أن حتـتـشــد كل هـذه الــقـراءات في
فـضـاء نـقـدي واحـد يـلـقي الـضـوء عـلى
عـالم اجملـمـوعة الـقـصـصي من وجـهات
نظـر نـقـديـة مخـتـلـفـة باخـتالف الـنـقاد
عــلى نــحــو يـجــيب عــلى أكــثـر أســئــلـة
الــســـرد الــقـــصــصي أهـــمــيـــة في هــذه
اجملـــمــوعـــة وفي الـــســـرد الـــقــصـــصي
ــتــعــلق بـتــجــربــة فـاحت عــبــد الـسالم ا
الـقصـصـيـة عـمـومـاً في مـبـادرة نـقـدية
كن أن تأتي بثمار جديدة نعتقد أنهـا 
شتركة حول في مجال الكتب النـقدية ا
األعــمـــال الــقــصـــصــيــة حـــ تــخــتصّ
بــتــجــربــة مــجــمــوعــة واحــدة تــقــارب

لـطالل زيـنل سـعـيـد والـثـانـيـة بـعـنـوان
((احلـوار في قـصص فـاحت عـبـد الـسالم
ــوذجـاً) (الــعــراقي الــذي حــرر لــنــدن أ
لـلــدكــتــور نـبــهــان حــسـون الــســعـدون
والـثـالـثـة بـعـنـوان ((الـهـامش في فـضاء
احملــاكــاة: قــصّــة (الــضــفــدع الــرمــادي)
ـوذجــاً)) لــلــدكــتــور مــحــمــود خـلــيف
خضير احلياني في ح جاءت القراءة
األخيـرة حتت عنوان ((درامـيّة التـشكيل
الـقــصـصيّ: قـراءة في قـصّـة "لـو لم تـكن
احملـطّـة األخـيـرة قـريبـة")) حملـمّـد صـابر

عبيد."
يــنـدرج هــذا الــكـتــاب في نــطـاق الــكـتب
شـتـركـة الـتي تـنـطـوي -في تـقـديـرنا- ا
عـلى أهـمـيـة خـاصـة من حـيث إنّ الـعمل
النقدي يـنبغي أن يكون عـمال جماعياً ال
شـاريع الـنقـديـة التي فـردياً وذلـك ألنّ ا
كن أن حتقق نـتائج إيجابـية تستحق
ـشاريع اجلمـعية النـظر والتـقدير هي ا
حيث تلتقي مجموعة من اآلراء واألفكار
والــقـيـم الـنــقـديــة مـنــطـلــقـة من مــنـاهج
ونظـريات وتيـارات نقديـة مختـلفة حول
قـضـيـة واحـدة كلّ نــاقـد مـنـهـا يـتـنـاول
وضوع من زاويته النقدية اخلاصة به ا
ـثّـل فـيه مــنـهــجه الـنــقـدي عــلى نـحــو 
ورؤيـته الـنقـدية عـلى مـستـوى الـنظـرية
ــا يــقــود إلى بــنــاء فــضــاء واإلجــراء 
نـقــديّ عـام وشـامل مــتـعــدّد االجتـاهـات
ــشــتـرك ــوضــوع ا تــلــتــقي في مــركــز ا
إلنـتــاج جتـربـة نـقــديـة خـصــبـة وتـوفـر
جملـتـمع الـتـلـقّي فـرصـة ثـمـيـنـة لالطالع
عــلى الـتــجـربـة الــنـقـديــة الـقـائــمـة عـلى
جتربة أدبية مخصوصة بعينها تنتهي
ضــرورةً إلى نــتــائج نــقـديــة لــهــا عالقـة
ــشــروع الـنــقــديّ الــعـام في بــتــطــويـر ا

. النقديّة العربية احلديثة عموماً
وسوم أما ح يتخصص هذا الكتاب ا
"حـداثة الـقصّـة القـصيـرة: حيـويّة األداء
الــســرديّ واكــتــمـال فــضــاء الــتــشــكـيل"
بـتـجـربة الـقـصة الـقـصـيرة حـصـراً فإنّ
ذلك يـعـيـد االعـتـبـار لـهذا الـفـن الـسردي

dEM « Íb−¹ bF¹ r  w  e d «

حس عبد اللطيف وتوظيف األسطورة

لم يعـد يـجـدي النـظـر ديـوان للـشـاعر
حـسـ عبـد الـلـطيف  من مـنـشورات
ــانــيــا  الــعــام  2003م  اجلــمل  –أ
بـــحـــدود  152صـــفـــحـــة من الـــقـــطع
ـتوسط والـشاعـر يوظف رمـز الباب ا
ا ال شك بكـثـافـة شـعريـة كـبـيرة  و
ــعــنى فــيه ان الــلــغــة تــنــحــرف عن ا
احلــقــيــقي  –الــقــامــوسي  وتــتــخــذ
بـالـشـعـر داللـة آخـرى بـاالنـزيـاح كـمـا
يـقول جـاكسـبون  فـاللـغـة اعتـباطـية
ــدلــول عــنــد فــرديــنــان بــ الــدال وا
سـوسـير  وهي رمـزيـة عـنـد بـيـرس 
وقـد نـبّـه اجلـرجـاني في نــظـريـته عن
النـظم ان الـلغـة عنـد تـخلـيقـهـا تتـخذ
معـاني أخـرى . والـبـاب عنـد الـشـاعر
ــا سـاعـد يــتـخــذ رمـزاً اسـطــوريـا و
الـشــاعـر عـلـى أن يـتـكئ عــلى الـرمـوز
االسـطوريـة  وال سيـما رمز الـباب في
جتربـته الشعـريه انه مختـزل ومكثف
ويــود الــتــأمـل في شــعــره بــاســلــوب
مـقـطـعي ذي ضـربـة مـفـاجـئـة والـرمـز
االســـطــوري طـــاقــة شـــاعــريـــة تــرفــد
الــشـــاعــر بــالــيـــوبــيــطــقـــيــا وجتــعل
شـــــــــــعـره يـتـدفـق بـدوال ومـدلوالت
سـيمـائيـة متنـوعة الـقصـد التداولي 
يــقـول الــشـاعـر فـي قـصـيــدة (( هـكـذا

(( أبداً
في بلدة أمالي

ال توجد
اطالقاً
شجرة
في االيام
لم أتمكن

من إيجاد الباب
: الليل طوع الع
طوع الليل : الرمل

طوع الرمل : النسيان
ما أرحب هذي الصحراء
ما أكثر ما تبصر هذه الع

تـرحـلـت رؤيـة الـشـاعــر وتـفـاعـلت مع

قــصـــة أنــكــيــدو الــذي كـــان يــهــيم في
الـبـراري مع احلـيـوانـات فـاستـدرجـته
دينة عند فاتن جسمها الى ا البغي 
اء وتـرك حـياة الـبراري فـصار مـورد ا
واسـع الــــــفــــــهم واحلـس وذاق طــــــعم
احلــيـــاة وادرك مــفــهــوم الـــتــحــضــر 
فــالـــبــغـي فــتـــحت له بـــابــاً (( مـــفــاتن
دينة جسمهـا)) لترويضه على حـياة ا
 أمــا الـشـاعــر فـلم يــتـمـكـن من إيـجـاد
طـريق بـاب لـتحـقـيق آمالـة (( في بـلدة
آمــالـي ال تــوجـــد مـــطـــلــقـــا شـــجــرة))
والــشـــجــرة رمـــز أســطـــوي لــلـــحــيــاة
والـــــشــــبـــــاب وهي بـــــحــــسـب نــــاجح
ــــعــــمـــــوري هي الـــــتي انــــفـــــتــــحت ا
واحـــتــضـــنـت اإلله الـــشـــاب الــقـــتـــيل
أوزوريس كذلك كان احلال باألسطورة
اخلــاصــة لإلله أودونــيس (( مــتــخـيّل
الــشــعــر في االســاطــيــر األب يــوسف
ـوذجاً  دار تـموز  دمشق  سـعيـد ا
ص : ((120وأصبح الـشاعـر ال يواجه
اال الـــــظالم "طــــوع الـــــعــــ : الـــــلــــيل
والـتـصـحـر " طــوع الـلـيل : الـرمل " ثم
يــــقع فـي الــــضــــيــــاع " طــــول الــــرمل:
الـنــسـيــان " لـقــد ذابت رؤيــة الـشــاعـر
بقصـة إنكيدو حـينما سـخر من حياته
في الـــبـــراري " أصـــبـح واسع الـــفـــهم
واحلس " وحـيــنـمـا ذاق طــعم احلـيـاة
ــديــنــة لــكـن الــشــاعــر بــاســلـوب في ا
فـاجئـة ليـعلن ـفارقـة حـقق ضربـته ا ا
ـديـنـة " ما أرحب تصـحـر حـيـاته في ا
هـــذي الــصــحــراء" ولــيـــتــمــاثل بــهــذه
ــفـارقـة الـســاخـرة مع قـصــة أنـكـيـدو ا
ــديـــنــة حـــ ذاق طــعم احلـــيـــاة في ا
فـارقة لدى الـشاعـر ساخراً وتـستمـر ا
لــيــقــول ((مــا أكــثــر مــا تــبــصــر هــذي
)) ولـيـتـمـاثل مع انـكـيـدو ايـضـا الـعـ
حــــ أصـــبـح واسع الــــفــــهم واحلس
فـاالســطـورة تــذوب في رؤيـة الــشـاعـر
وحتتاج الـى تقشيـر من خالل رموزها
ولـعل ذكر الـشاعـر للـشجـرة / الرمل /

ما كان له
هذا اجلسد  –القارب

أن يحملني
لتخوم آجهلها

فـذاكرته مـلـيـئـة بذكـريـات مـرة ويّـحمل
جـسـدة األلم الـذي إصـابـة وهـو يـشـبه
بالـقارب النه حمل لـتخوم هـو يجهـلها
ويـبدو ان تـوظيف الـشاعـر للـقارب هو
ثيولوجي الرافديني – امتداد لتأمله ا
الــذي نــوّهــنــا عــنه أعاله  –فــالــقــارب
وســيـلـة الـنــقل الـنـهـريــة احلـيـويـة في
حـضـارة وادي الـرافـدين وهي تـتـمـاثل
مع الـسفـيـنة الـتي ركب بهـا جلـجامش
و (( أور  –شـنـابي )) لـلـوصـول الى ((
أتـوبــنـشـتم)) لـلـحــصـول عـلى اخلـلـود
واذا كانت هـذه الـرحـلـة الرافـدانـيـة قد
أثمـرت بوصـول كلكـامش وأور شنابي
ـا شابـها الى أتـونـبشـتم على الـرغم 
من انـكــســارات فــيـمــا بــعــد إذ سـرقت
احلـية نبـات اخللـود الذي حـصل عليه
شورة اتـونبشتم بـعد جهد كلـكامش 
جهيد لكن الشاعر يحمل خيبة أمل من

رحلته في احلياة ألن :
شمس يزدان بها جسدي

شمس سوداء
وطيور تعبر في الساعات

..... ستعبرني
              واظل هناك مقطوعا

وتــتـــمـــاثل رؤيـــة الــشـــاعـــر اكـــثــر مع
ثيولوجيا الرافدينية فيقول :  ا

دعني اجتز بابك
" إذ تأكل حواء النمل

ويربي أدم اسماكاً مبهورة
دعني اجتز بابك

للزهرة  –ضيفي  –تفتح ابوابي
رأة فـالشـاعـر هنـا يتـماثل مع صـوت ا
الــرافــديـــنــيــة حـــيــنــمـــا عال الــصــوت
الــذكـوري عــلى االنــثــوي وتـراجع دور
وقف األمـومـة فالـشـاعـريربط مـوقـفه 
ــرأة الــرافــديـنــيــة الــتي حــجــبت في ا
البيت خـلف الباب وصـارت هامشاً "إذ
تـاكـل حـواء الـنــمل" أمـا الــرجل فـصـار
ركـز " ويـربي أدم أسـمـاكـاً مـبـهورة " ا
ويضـغط الـشـاعـر بعـبـارة دعـني أجـتز
بـابك " لـيحـصل عـلى حريـته ويـربطـها
ـرأة " لــلــزهـرة – بــدفــاعه عن حــريــة ا
ضــيــفي  –تــفــتـح ابــوابي " وبــحــسب
عموري : كان الباب في أصول ناجح ا
كان الديني العقائد البـرية وأساط ا
مـــفـــتـــوحــاً وهـــذا مـــا أرادته األنـــوثــة
ــؤنــثــة في ديــانــات الــشـرق .... لــكن ا
ـرحــلــة الالحـقــة شــهـدت تــغــيـراً في ا

الثـقافـة السـائدة بـعد صـعود الـسلـطة
الـذكـوريـة  الـشـمـسـيـة وحتـول الـباب
الـى حــــــجـــــــاب ذكــــــوري " االجــــــراس
االســـطــــوريه في الـــشــــعـــر احلـــديث "
مــصـــدر ســابق  ص : . 98وال بــد من
االشـارة الى اسـطـورة عـشـتـار / تـموز
فـتمـوز يخـتفي في الـصيف ويـعود في
ـزروعات الـربيـع في الصـيف جـفاف ا
وفي الربيع عودة اخلصب وح ينزل
تـموز في فـصل اجلـفاف/ الـصيف الى
العالم السفلي  –عالم االموات  –كانت
عـشـتـار تـنـزل وتـبـحث عـنه في الـعـالم
الــسـفــلي لـتــحـريـره مـن عـالم األمـوات
ولـعــودته الى الـعـالم الـعــلـوي لـيـنـشـر
اخلـصب لـكـن عـشـتـار امـامـهـا عـقـبـات
فــحـيــنـمــا تــنـزل الى الــعـالـم الـســفـلي
تـصطـدم بأخـتهـا شكـيجـال إذ جتردها
من مالبـسـهـا وحلـيـهـا في كل بـاب من
أبواب الـعالم السـفلي والشـاعر "دعني
اجــتــز بــابك" يــضـغـط عـلــيــهــا مــرتـ
ــعـانـاتـه الـتي تـتــمـاثل مع لـيـذكــرنـا 
معاناة عشـتار وهي جتتاز كل باب من
أبواب العـالم السفـلي. وحتت العنوان
الـــرئــيس الــرابـع " في عــداد الــذكــرى"
جـاءت قـصـيـدة " عـقـيل عـلي طـار آخـر
يـتــوارى" وهي قـصـيـدة رثــاء لـلـشـاعـر
"عـقــيل عـلي" وفــيـهــا يـعــكس الــشـاعـر
حـــزنه وأســــاه عـــلى الــــشـــاعـــر الـــذي
ــوت قـبـل األوان ويـتــوحـد اخــتـطــفه ا
معه ليـموت بأمر اشـارة الرب احلمراء
او اخلــضــراء ولــيـــعــرج عــلــيه حــاالً 
وفــيــهــا يـوظـف رمــز الـبــاب تــوظــيــفـا
شـــاعـــريـــا اســـطـــوريـــاً كـــأنه يـــنـــسج

أسطورة:
رآة ها أنت على اجلانب اآلخر من ا

-----------------------------
وال آظنك تتفق معي

في التعويل على زميلنا "شاكر نوري"
في أنـه سـيــفــتح لــنــا ذات يــوم أبـواب

"قلعة أور"
ويدخلنا إليها.

راهنة على النيات كن البته ا وال 
أو تعليق الكثير على اآلمال اجملردة

وليست هي بعد ) –جنة عدن)
والى ان يح دوري

رورية وتأذن لي اصبع الرب ا
بإشارتها احلمراء

أو 
اخلضراء 

بالعبور الى ذلك العالم
لـقـد أعطى الـشاعـر سيـميـاء اسطـورية
(لـــلـــبـــاب) خالل اخملـــيـــال الـــشـــعـــري

وبـــحــسـب نــورثـــورب فــراي ( فــإن
ــبـاد الــبـنــيـويــة لألداب وثــيـقـة ا
قارن ثـيولوجيا والدين ا الصلة با
ـبــاد الـبـنــيـويــة لـلـرسم كـصـلــة ا
بـالـهـنـدسـة  نـظـريـة األسـاطـيـر في
عـارف بحمص النقد األدبي  دار ا
 ط 1 1987 م  ترجـمة حنـا عبود
 ص: .26وهـد هّيـأ الشـاعر لـرثاء "
عــقـــيل عــلي" األدوات االســطــوريــة
الــتي تـسـاعــدة عـلى الـبــنـاء الـفـني
لقـصـيـدته فـاألسطـورة تـسـتـند الى
اخليال كاالدب  فلقـد أصبح "عقيل
ـرآة" عــلي" في اجلـانـب اآلخـر من ا
ـتخـيل يدعوه الى ان وهذا الـنأي ا
يــتـــحــدث مـــعه بــاســـلــوب احلــوار
الـصــامت " وال أظـنـك تـتــفق مـعي/
في الـتـعويل  عـلى زمـيـلنـا " شـاكر
نــوري" ومـع ان "شــاكـــر نــوري" في
الـعـالم الواقـعي اال ان الـشـاعر أراد
ـتــخـيـل االسـطـوري وان أن يـزيــد ا
يـــتــنـــاص مع احلــوار كـــمــا يـــؤكــد
ياخت في انه سيفتح لنا ذات يوم
أبواب قـلعـة أور/ ويدخلـنا الـيها /
ــتــلـقي وتــصــيـبه فـتــزداد غــرابـة ا
الـدهشـة من خالل سيـميـاء " أبواب
قـلـعة أور" فـهـذه ( القـلعـة الـتي تقع
جــنــوبـي الــعــراق كــانـت عــاصــمــة
الـدولـة الـســومـريـة فـهي بـيـضـويـة
الـشـكـل وفـيـهـا زقــورة وهي عـبـارة
عن مــعــبــد مــدرج خــدعــة بــصــريــة
ليـبدو أعـلى من ارتفاعـها الطـبيعي
وتـوجــد في الــزقـورة "سن أونــنـار"
وفي بـنـائـهـا اسـرار مـيـتـافـيـزيـقـيـة
ـلكـيـة وقبـر الـنبي ـقبـرة ا وفيـهـا ا
ابـراهيـم "ع" ) " عن اليـوكـبيـديا" ثم
ـتـخيـل األسـطوري يـزيـد الـشـاعـر ا
الــشــاعــري  " ولــيــست هـي بــعـد –
)جـنــة عــدن) وجــنه عــدن مـعــنــاهـا
اخلـلــود وتـقع في الــقـسم الــشـرقي
من جـزيــرة الـعـرب وفـيــهـا اشـجـار
ــاء الـعـذب الــفـاكـهــة واخلـضـرة وا
وقـد ورد ذكـرهـا في الـقـرآن الـكـر

ومن هــــذا الــــعــــالـم الــــســــحـــري /
االســـطــوري / الــواقــعـي رسم لــنــا
الـــشـــاعـــر ومن خالل رمـــز "ابـــواب
قــلــعــة آور" / جـــنــة عــدن / لــوحــة
تشكـيلية رائـعة لكنـها توحي باأللم
واحلــرمــان الـــذي عــاشه الـــشــاعــر
عــقــيل عـلـي وتـوحــد مـعـه الـشــاعـر
والى يـــــحــــــ دوري / وتـــــآذن لي
ـروريـة / بـاشـارتـهـا اصـبع الـرب ا

احلمراء / او اخلضراء 

الـنوعي بـعد أن حلـقه كـثيـر من احليف
وسـيــحــقق الــكــتــاب أكـثــر من نــتــيــجـة
إيــــــجــــــابــــــيــــــة في آن إذ ال شـكّ في أنّ
األسـمـاء الـنقـديـة الـتي أسـهـمت في هذا
الكتـاب لها بـاع نقدي طـويل استطاعت
ــجـمــوعـهــا أن جتــيب عـلـى كـثــيـر من

أسـئـلـة الـسرد الـقـصـصيّ في مـحاور
وتـــقـــانـــات وإجـــراءات نـــقـــديــة ذات
طــبــيـــعــة حــداثــيـــة وهــو عــلى هــذا
األســـاس كــتـــاب نــقـــديّ نــوعـيّ بــالغ
األهـمـيـة يسـتـحق الـقراءة واالحـتـفاء

والتداول.
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بغداد

الــــزمـــان  2017 م  ص: 47 بال : م .
وفي قـصـيـدة (أوقـات) تـشف الـقـصـيدة
عن رؤية شاعرية أسطورية فالشاعر قد
قسم ديوانه على أربعة عنوانات فرعية
الـــرئــيس " ال حـــنـــطــة في يـــدي" وهــذا
الـعنـوان يحيـلنـا بالـضرورة الى "اإلناء
ـعـبـد الـرافـديـني فـاآلنـيـة الـنـذري" في ا
ـعـبـد كـانت تـؤدي وظـيـفـة عـمـلـيـة في ا
فـيـمــا يـتــعـلق بــقـرابــ األكل والـشـرب
والتـطـهـير وهي لـهـا عالقـة بـاخلصب/
اجلـــفــاف  وتـــقـــدم في طـــقـس الــزواج
ـقـدس. والــشـاعـر يـشـعـر بـخـيـبـة أمل ا
فلـيس في يده مـا يـقدمه لـلمـجـتمع كـما
عـبـد لـيـحل اخلصب تقـدم الـنـذور في ا

يقول:
في ذاكرتي: حيث االشجار حجارة نوم

وغزاالت تنجو من صياد

الـــصـــحـــراء / الـــبـــاب الـــذي كـــان في
ــركـز / بـاب الـثــقـافــة الـرافــديـنـيــة بـا
عـــشـــتـــار / بـــاب قــــلـــعـــة أور... وهي
بــحـسـب حـكــمت األســود : كـان هــنـاك
طــقـس يــجـــري عــنـــد بــنـــاء الــبـــيــوت
ــعــابـد يــســمى ( طـقس والــقــصـور وا
الــبـنــاء)... وكـان رمـز أو تــمـثــال آلـهـة
الع التي تطرد الشرور أيضاً يوضع
على واجـهات الـبيوت ومن رمـز اآللهة
كون من سبع عيون) استمر سبيتو (ا
تقليد وضع حـجرة العيون السبع إلى
يومـنا هـذا عـند مـداخل البـيـوت منـعا
لـلحـسد وسبـيالً لطـرد الشـر... وعملت
تماثيل بدائية صغيرة وبدائية الصنع
دفـنت حتت الـبــاب اخلـارجي " عـمـارة
الــبـــيت الـــســكـــني ومــحـــتــويـــاته في
حـــضــــارة بـالد الـــرافــــدين  ط 1 دار

غالف اجملموعة القصصية

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

لها والرأي قبل شجاعة الشجعان
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سـيـاسـات الـدول الــكـبـرى قـبل فـوات
 فـالـعـالم الـيـوم في سـباق مع اآلوان
الــوقت من نـاحــيــة الـتــطـور وإيــجـاد
الـبـدائل االقل تـكـلـفـة واالعـلى كـفـائـة
واألنـــسب لــلـــبــيـــئــة فـــهُــنـــالك ثــورة
مُـتـجـددة في عالـم الطـاقـة هي نـاجتة
من دراســـة ومــــتـــابـــعـــة وتـــخـــطـــيط
وجتـــارب أُجــــريت عـــلـى كـــثــــيـــر من
ُـعـدات واآللـيـات إلسـتـبـدال مـصادر ا
طاقتها والزالت األُخرى قيد التجربة
نـعم هـنـالك تَـحـديـات تـواجه مـشروع
إسـتـبـدال مـصـادر الـطـاقـة ولـكن ماذا
لـو داهـمنـا الـوقت ووصل الـعالم الى
ذروة اكـتـشـافه ونـحنُ لم نَـسـلك مـيالً
ُسـتـحـدثة واحـداً في طـريق الـثـورة ا
بِعـالم الطـاقة  حتـماً حيـنها سَـتهبط
أسـعــار الـنـفط وفـق نـظـريــة الـعـرض
رة ليس والطلب ولكن الـهبوط هذه ا
بسبب أزمات مؤقـتة بل بسبب خُطط
مدروسـة وموضـوعه من قبـل عشرات
الـــــســــنـــــ الن كل شـيء ولهُ عـــــمــــر

افتراضي على ضوء تقديراتهم .

اذن نحن ماذا نفعل ?
هل جنابـه الصـدمة ام نُـرحل االزمات
لـيـصـطـدم ويـتـصـدى حيـنـهـا مـن هو

سؤولية . وقع ا
ُكـاشفة و  احلل يـقينـاً بالـتصـدي وا
وضع خُـــطط من اآلن مـن خالل جــعل
النفط كمصدر ثانوي للدخل السنوي
ولـيـس رئـيــسي وإيــجـاد بَــديل لــرفـد
ـيزانـية والـسـعي لتـبديل الـسيـاسة ا
االقـتـصــاديـة من اقـتــصـاد ريـعي الى
حُـر يــدعم تـدويـر عــجـلـة االســتـثـمـار
ــــصـــانع اخلـــاص ويــــطـــلـق ايـــدي ا
ـعامل اإلنـتاجـية لـتُسـاهم بتـنويع وا
الـدخل بالـتزامن مع تَـفعـيل الصـناعة
والــزراعــة وإيـــجــاد مــنـــافــذ جــديــدة
إلســتــيـــفــاء االمــوال وإعــادة تــرتــيب
ُـعـادلة اجلـديدة ـوازنة عـلى ضوء ا ا
وبـــخالف ذلـك نـــكـــون قـــد اوهـــمـــنـــا
انفُسنـا وشعبنا بـوعود مُزيفة القُدرة
لنا على تنفـيذها وليس لها وجود او
أثر مُستقبلي على أرض الواقع .   
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هل بــلـد مــثل الــعـراق يــقـتــصـر دورهُ
عـلى إسـتـخـراج الـنـفط ومن ثم بـيـعه
وإنــفـاق وتـوجـيـه اإليـرادات لـصـالح

وازنة التشغيلية فقط ?  ا
مــاذا أعـد فــريق الــعـمـل االقـتــصـادي
ــؤلف من خُــبــراء مُــخــتــصـ عــلى ا
ــال والــطــاقــة من خُــطط مــســتـــوى ا

للخروج من األزمة  ? 
فـي الـواقع هُـنـالك نَــزيف بـاالقـتـصـاد
الـعـراقـي يـجب إيــقـافه قــبل الـشـروع
بتنفيذ اي خُطـة هذا النزيف يَتجسد
بـإسـتمـرار بيـع مزاد الـعُـملـة وخروج
الــدوالر من الـبـلـد مع حـجم الـنـفـقـات
ُقـنعة ُبـالغ بها مع وجـود البطـالة ا ا
ــــا يــــعــــرف بـــآالف ــــتــــجــــســــدة  ا
الفـضائي واالسـماء الوهـمية أضف
الى ذلـك االســـتــــمـــرار بــــإســـتــــيـــراد
ُـشـتـقـات الـنــفـطـيـة والـغـاز وبـعض ا
السِلع االسـتهالكيـة التي تُشـكل عبئاً
ــــــوازنـه و في مــــــخــــــتــــــلف عــــــلى ا

مؤوسسات الدولة . 
ان سيـاسة تَـضمـيد اجلـراح وجتاهل

الـنـزيف هي سيـاسـة ترقـيـعيـة ونحن
بحـاجة الى الـتشـخيص الـسليم ومن
ُـباشرة من خِالل وضع ُعـاجلة ا ثُم ا

ايدينا على اجلرح .
ــلف اإلقــتــصــادي نــحنُ في أزمــة وا
يجب ان يُعاد هيكـلته وتأسيسهُ على
ُـستجـدة بالتزامن ُعـطيات ا أساس ا
مع الـتـثـقـيـف إِجـتـمـاعـيـاً لـهـذا االمـر
لـتـقـبُل الـنتـائج والـتَـبعـات  فـمـا قبل
االزمــة شيء ومـابــعـدهــا شيء ثـاني
االزمـة تــسـبـبـت لـنـا فـي صـدمـة ومن
ان بالواقع مُخلفات الصدمة هو اإل
والـــواقع يــقـــول انَ األقــتــصـــاد عــلى

َحك . ا
حيـث إنَ اخلطـورة التكـمُن بأن الـنفط
سوف يـنـضب ال  بل سوف يـبوّر في
وقت من االوقات وتبقى ثروة مدفونه
ُـختـص حتت االرض بـسبب فَـشل ا
بتحـويلهـا الى اموال من شأنـها بِناء
دولـــة ونـــحنُ الـى يـــومـــنـــا نـــفـــتـــقــر
ُسـتقبلي الذي يضمن لنا للتخطيط ا
إســتــثـمــار ثـرواتــنــا والـتــنــسـيق مع

انَ سـيـاسـة تَـصـديـر األزمـات بَدالً من
تصـفـيرهـا والـتـغطـيـة والـتَسـتـر بَدل
ُكاشـفة والتَصدي هـي من أوصلتنا ا
الى مـايُـعـرف بـاألزمــة االقـتـصـاديـة 
ُتـصدي ـسـؤول ا فـماذا كـان يـتوقع ا
للملف االقتصادي غير الذي حصل ?
الـية كـلياً أن إعتـماد مـوازنة الـبالد ا
عـلى الـنـفط وإإلكـتـفاء بـالـتَـفـرج على
خروج العُملة من البلد تارةً من خالل
مـزاد بــيع الـعــمـلــة وأُخـرى من خالل
إستيراد مُـختلف السِـلع االستهالكية
ليارات او مُشتـقات نفـطية او غاز بـا
لتشغيل محطـاتنا الكهربائية هي من
أهم االسبـاب التي اوصلت الـبلد الى
هذا احلال  وإن تَـجاوز االزمة اليقف
عـنــد حـدود إرتــفـاع مُــعـدالت أســعـار
الــنـفط او تــطـبــيق ســيـاســة اإلدخـار
االجبـاري من خالل إسـتقـطاع رواتب

تقاعدين . وظف او ا ا
فـاالزمـة قــائـمـة وهُـنــالك أزمـات اكـبـر
سَـتـعصـف باالقـتـصاد نـتـيجـةً لـتَغـير
ية ودخول السياسة االقتصادية العا
طاقة بـديلة تُـزاحم النفط  فـقبل اكثر
مـن مـائـتي عـام كـان الـفـحم احلـجـري
هــو مــصــدر الــطــاقــة الــرائــد وكــانت
الـــــقــــطــــارات والــــسُـــــفن واآللــــيــــات
واحملــركــات الــبــخــاريــة تــســتـخــدمه
 وسُـرعـان مـا آتى كـطـاقـة رئـيــسـيـة 
الـــنـــفـط وحل بـــديالً عــــنهُ نـــتـــيـــجـــةً
زايا إلكتـشاف بعض الـعيوب هـنا وا
هناك بـالنتـيجة حتولت أنـظار العالم
الى طــاقـــة بــديــلــة  واصــبح الــفــحم
احلـجـري فيـما بـعـد مُتـاحـاً وبأسـعار
مُـنـخــفـضـة نـظـراً إلنــخـفـاض الـطـلب
صـادر الطـاقة عـليـهِ نسـبيـاً قيـاسـاً 
االخــرى  واآلن ايـضــاً الــزمن يُــعــيـد
نــفــسه فــالــعــالم يــتــجه الـى مــصـادر
بـديــلـة لــلـطـاقــة تَـمــتـلـك مـزايــا اكـبـر

وصــديـقـة لــلـبــيـئـة كــالـغـاز والــطـاقـة
ــوضـوع الـشــمــســيــة والــنــوويــة فــا
ُــــجــــمـل يَــــخــــضع الى دراســــات بــــا
مُــســتــمــرة وهُــنــالك مــراكــز أبــحــاث
مُختصة تُزودنا بتقارير سنوية حول
ُـستـحدثة مُـخلفـات الطـاقة والـطرق ا
لـتـقـلـيل نِــسب الـتـلـوث واإلنـبـعـاثـات
ــنـاخ ُــصــاحــبـة وتــأثــيـرهــا عــلى ا ا
والــبَـــشـــر بــشـــكلٍ عـــام ومع تـــطــور
ُعدات على أساس هذه الصناعات وا
ُـعـادلـة اجلـديــدة في اغـلب الـبـلـدان ا
الـصــنــاعـيــة الــكـبــرى اضف الى ذلك
رغبـة توجه كـبُرى شـركات الـسيارات
وغيـرها الى اإلستـغنـاء عن احملركات
التي تعـمل على البـنزين وإِستـبدالها
بــاحملــركـات الــكـهــربـائــيـة تــدريـجــيـاً
وبـذلـك نـكـون أمــام صـيــاغـة مُــعـادلـة
أقتصادية جديدة تُدير العالم بأدوات
وافــكــار مُــبــتــكــرة تُــحــاكي الــتــطــور
احلـــــاصـل وفق نِـــــسب ومـــــؤشــــرات
عنى ان إستهالكية جديدة للطاقة  
الـطـلب عـلى الـنــفط سـيـقل تـدريـجـيـاً
وان االرقـام الـفــلـكـيـة إلســعـار الـنـفط
الـتي كـانت بالـسـابق أصبـحت الـيوم
مـن ضَــــــرب اخلــــــيــــــال وان الــــــواقع

سَيفرض نفسه .
الـذي يـهمـنا هـو الـعراق ايـن سيـكون

من ذلك ?
ومـاهي خـطة وزارة الـنـفط للـسـنوات
ـنشآت القـادمة فـيمـا يخص تطـوير ا
ــــصـــافي وإســــتـــكـــشــــاف الـــغـــاز وا
الطبيعي وتوظيفه خلدمة االقتصاد ?
تـمـتـلك الـوزارة خُـبـراء ومـسـتـشارين
ـسـتــقـبـلـيـة إجتـاه فـمـاهي رؤيــتـهم ا
ذلك? و إلى مـــتى بــلــد مـــثل الــعــراق
يَعتـمد على غاز ومـشتقات نـفطية من
دول اخـرى تُـثـقل من كـاهل مـيـزانـيته

ليارات سنوياً ?  وتكلفه ا

األمـــرين الـــيـــوم من قـــبل ســـيـــاســيه
احلـالـي وحتـمـلنـا مـنهم عـبـئأ ثـقيل
ألن بـدأو يــنـحــتـون ألنـفــسـهم ثــقـافـة
الظلم والقسوة جتاه الشعب والدليل
(العهـد لهم ) فحـلماَ وصبـراَ  ياشعب
ـمــلـكـة أتــيـة ال مـحــال رغم الـطـريق ا
ا الـصـعب  لـكنه لـيس مـسـتحـيالَ طـا
تـــــــوفـــــــرت األرادة وهي حـــــــاضــــــرة
وســيــصــبح  الــعــراقي من خــيــر أمـة
أُخــــرجت لــــلــــنــــاس في ظـل قــــانـــون

لكي بالعراق.   ودستورالنظام ا
ســيــداتـي ســادتي  لــقــد دق نــاقــوس
اخلـطـرالـيـوم وأصـبحـنـا بـ مـطـرقة
الفقـر وسندان ضيـاع حقوق اإلنسان
حلــــ وصــــلــــنــــا فـي غــــايــــة اإليالم
ــــواجـع فــــقــــراً  ألن ســــاســــتــــنــــا وا
مـتـجـاهـلـ حـقـوق الـشـعب  وقـفـزوا
رفوضة من على احلقيقية بأدارتهم ا
قـبل  شـريـعـة الـغـاب وأصـبـحـنا  الى
مـــفــتـــرق طــرق  ولــو قـــرأوا  الــقــرآن
لــوجـــدو أنــفـــســهم مـــذنــبـــ  جتــاه

الــشـعب وبـدوري كــصـحـافي أخـاطب
الـرأي العـام الـعـراقي لم يهـنـأ  شعب
العـراق وتسـترد حقـوقه  ويصل  إلى
ـلـكـيـة ألن بـر األمـان إال   إال بـعـودة ا
ـــلــــكـــة الــــعـــراق تــــخـــرج من رحـم 
ـواالة لــلـوطن ) واحلس احلــقـيــقـة (ا
الـــوطـــنـي الـــذي يـــحـــمــــله  شـــخص
الـشـريف عـلي  جتـاه الـعـراق أذكـرها
مــلىء  فـمي  وال أخـشى بــالـله لـومت

الئم وسيعيد التأريخ  نفسه .
أنــا هــنــا ألوضح الــصــورة من خالل
مــقــالي هــذا ألمــة الــعــراق  أنــا هــنــا
ــريــر الــذي يــعـيــشه ألكــتب الــواقع ا
شــعب الـعـراق  بـوقـتـنـا احلـاضـر في
ظل الـنــظـام اجلــمـهـوري احلــالي أنـا
هـنـا ألبـ جرحـنـا الـذي ال يـندمل من
خالل ما عومـلنا  به من قبل سـاستنا
الــيـــوم  وعـــلى مــدى 17 عـــام ومــاذا
يـــحـــدث لـــوطـــني اجلـــريح وإذا جف

احلبرفاألفواه ناطقة . 
وهـذا نـداء  عـاجل من مـواطن عـراقي
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لــشـخص الــشـريف عــلي بن احلـسـ
رعـاه الـله   نـريـد تــطـبـيق قـانـون من
أين لك  هــذا  وال تــســامح خملــالــفــ
ـال العام القـانون وال رحمـة لسراق ا
الــذي أعــتـدوا عــلى  أمــوال الــفــقـراء
وأصـبــحـوا  في ثـراء فـاحش والـيـوم
ـال والسحت هم من أمبـراطوريات  ا
احلـرام حلــ صـرخت بــنـوك الــعـالم
مـن أمـوالـهم ... مـوالنــا مـنـ  أجـيب
ــالــيــة  الــســابق  ( ســاســون وزيــر ا
حـســقــيل ?)  يـهــودي وديع وشــعـاره
العدل... بـينمـا مسلم يـسرق وشعاره
الـظــلم ألنـهم نــسـوا وتــنـاسـوا  رأس
احلـكــمـة ابــدا وألـغــوا مـعـنـى الـعـدل
ـوالة لــلـوطن  وجــعـلـوا روح ولُـغــة ا
ـواطن الـيـوم مـخــتـومـة  ومـرهـونـة ا
بـالــفـقـر والــذُل وأوصـلــونـا من خالل
أدارة  سيـاستهم إلى شـفى حفرة من
الـنـار وجـعـلـونا نـعـيش  بـنـفق مـظلم

وحتت الكواليس .
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ـنادين بـالدوله العـلمـانية ال ادري لِمَ يذهـب البعض الى ان ا
ـا يــتــنــاقض مع مــبــتــغــاهم احلــريــة الــتي يــتم حــصــرهــا 
الـشـريعـة.. وقـد تنـاسـوا عمـدا مـاحتقـقه الـعلـمانـيـة من عدلٍ
ـتعـارف عـلـيه ان الـعدل غُـيب في مـعـظم الـدول الـدينـيـة.. فـا
ـلك وبغيابه الملك والحكم يطابق شريعة ..وتناسوا اساس ا
ـا يــتـقــاطع مع الـشــريـعه بل ايـضــا ان احلـريه التُــحـصــر 
عتـقد والتي تـصونهـما االنظمه تتـعداها الى حـرية الفكـر وا

العلمانيه وال تعارضهما..  
ـعـتــقـد بـ ثم ال ادري مــاهـو سـبب الــتـخــوف من حـصــر ا
ــنـاداة بـوجـوب فـرضـه عـلى اجملـتـمع الـفــرد ومـايـؤمن به وا
بشكل عام ( التخوف من فصل الدين عن الدولة) ..وال اجد
ــان الـــفــردي الــذي فـي هــذا إال الـــتــخـــوف من ركــاكـــة اال
ان في سيـتهاوى في اول مخاض واول اختـبار حقيقي لأل

ساحة احلريه وميدانها.. 
تخوف من العلمانية ان يبحثوا عن سبب وهنـا يجب على ا

ــؤمن عن ــان ذاك ..ال ابــعــاد ا ركـاكــة اال
اخملاض ألن هذا االبعاد سيمنحك مؤمناً
وبقات رغم مظاهر غيـر حقيقي يرتكب ا
تـديـنه.. وهـذا مـا نـعـاني مـنه الـيـوم وهـو

كن تغافله.. واضح بشكل ال

بـــاآلونــــة األخـــيـــرة مـن تـــلـك األشـــهـــر
ارة على كل منا  آباء ة ا ؤ القاسية ا
و أمهات و أبـناء  تطـرأنا حول الـكثير
من االشـاعــات مـا بـ الــقـيل و الـقـال 
منـها مـا نصـدقة  و مـنهـا من يصـيبـنا
ـرض و الـغــثـيـان  من شـدة و عـمق بـا
األكـــذوبـــة  أو من الـــتـــبـــاهي بـــأســوأ
ســمــات اإلنـســانـيــة و أقــبح الــبـشــريـة

الضالة باألكوان ...
لـن يـعــنـيــنـا مــحـاربــة الـدول بــعـضــهـا
ـال الـبـعض بـالــتـربع عـلى الـكـرسي وا
واجلــاه  و اخــتــراعــهم ألوبــئــة تــقــتل
فــاألهم أن وتــمـــيت األبــريـــاءواألوطــان
يتوقف هـذا الهراء ويـقظة هـذه العقول
بـإيـجـاد الـلـقـاح و الـعالج  إلنـقـاذ تـلك
األرواح و جميع البشـرية من النهاية و

الفناء ..
كمـا أشارت إلـيهـا باألضـواءوتنـاولتـها

العديد و
الــــــــــــعـــــــــــديـــــــــــد مــن الـــــــــــوســـــــــــائـل

الصحافيةواإلعالميةو بالعام
كل يــوم من مـنــهم يـلــقي الـنــظـر حـول
هل هي وبـاء مُـصـنع أم هي الـكـورونـا 
من السـماء  لـيس عالقة بـها من تدخل
اإلنــسـان  و مــنـهـم أيـضــا من يـذكــرنـا
بــأنه  الــتــوصل إلى الــعالج مـن هـذا
الڤـيروس و مـنهم من يـكذب ذاك اخلـبر

..
اشاعات وأقاويل لـم تترك أيضـا البشر
ــنــيــة و هـذا مـن أصـابه هــذا تــوفـته ا
ــــرض و تــــصـــبـح األقـــاويـل أكـــاذيب ا
لن حتــقق سـوى شـهـرة غـيـرصــحـيـحـة
اخلـبـر الـكـاذب عن سـبـيل إثـارة اجلـدل

...
لــيس الــوقت مــنــاســبــاــ لألحــاديث عن
الـتـسـابـق و الـتـسـارع من أجل وصـول

اخلــبــر  عن طــريق الــصــحــافــة أو عن
طـــريق وســـائـل االعالم بـــالـــتـــواجــد و
احلـضـور مع مـا يـتـنـاسب مع مـواعـيـد
احلظر  فـجميع الـوسائل للـحصول أو
ــــعــــلــــومـــات تــــوصــــيل األخــــبــــار و ا
كل منـهم يصل لـلمواطن و الصـحيحـة 
الـوطن كـكـل حتت أي ظـرف  بـإخالص
دون أنــانــيـة و و هــدف راقي و جنــاح 

تفاخر ورياء .. 
ورحم الـله شـهداءنـا و مـوتـانا جـمـيـعآ
في مــصــرنـا الــغـالــيــة و أرض سـيــنـاء
احلـبـيـبـة و سـائـر شـعـوبـنـا و بـلـدانـنا

العربية و األوطان....
في تـلك األيام الـتى نـتـعايش بـهـا أمور
مـتــنـوعـة مـرت عـلـيــنـا بـاالسـتـفـادة من
مـــاضــــيــــنـــا و الــــتـــعــــديل بــــاآلتي من
لـتخطي كل مـا مررنا به من مستـقبلـنا 

أشواك و آالم ...
تـــواجــدنــا األثــر اإليــجـــابي من قــيــمــة
الورقـة و قراءة الكـتاب  مـهمـا مر على

أذهاننا و أفئدتنا الزمان ..
فـالكـتـاب سيـظل خـيـر رفيـقـا و جلـيـسا

يصاحبنا في أي مكان و بأي زمان ..
ـعـلــومـة من مـصـادرهـا الـصـحـيـحـة فـا
ســــواء من الــــكـــتــــاب أو مــــا دُوِن مـــنه
علومـة و البيان باجلوجل  هي خيـر ا

 بال أي تزييف أو خداع ... 
بــالـنــهـايــة نــرجـو اجلــمـيع بــالـتــعـامل
اإليجابي مع جـميع سبل فـرض احلظر
ـنـازل و ارتداء الـكمـامات و و مالزمة ا
نع انتشار عدم التواجد وسط الـزحام 
العدوى  كمـا ندعو الـله أن يكشف تلك
الغمة و يلـهم اجلميع الشـفاء و الصبر

و عبور تلك األزمة بأمان و سالم ...
حُفظنا و حُفظتم جميعا.

b - القاهرة UŠ w×²  vM  

..
اكاد استشعر حرارة تلك اليد اجلميلة

يااللهي لم اترك جزئية بها اال
ووجدت معنى لها ..

ترى ماذا تعني تلك الساعة اجلميلة
التي زينت معصمك ..

هل تترقب موعدا!?
ام تخشى من الوقت ان يُقتل دون ان

تقتنص فرصتك بالسعادة
من انياب احلياة

ماذا يعني ذلك اخلا في اصبعك
نعم انه خا الزواج ..

ا تقول لألخريات انا ال اخفي ر
واقعي..

التخربّنَ بيتي ..
وتلك اللحية الشقراء

هل هي هج ب اصول الشرق
وحترر الغرب!?

وتلك السماحة ماهي اال هبة ربانية
يجب ان تُشكر ..

ليس بوسعي ..
اال ان اقول اجمل الفرص واجمل

االمنيات ..
تأتي متأخرة بعد فوات اآلوان !!

w - انقرة UIA « ÍR

فضحكت اكثر وقالت
- هل انا مثلها

- اجمل
- اذن صفني

- دعيني في جمالك اتأمل
- اذن لنطلب قهوة اخرى ثم تكمل
- واحليرة دعني يا جميل أتأمل
نديل وامسح قطرة القهوة - خذ ا

فأخذت منديلها وكتب عليه
جورية سمراء

لونها يسحر وطعمها سكر
وعبق عبيرها يسكر

وانا في الوصف يا جوريتي السمراء
اكاد أضيع اكاد أضل
نظر اكاد أتيه في ا

وعلى نكران مافي القلب
ال أقوى وال اقدر

يا سمراء
يا لذيذة النكهة
نظر و بلورية ا
يا لوزية العين
وثغر باسم اقتر

يا جوريتي السمراء 
انت القهوة العذبة
وانتي مرة حلوة

يـعيش جبار شـناوة في مدينـة نيويورك مـنذ عشرة أعوام
حـيث آثر الـهـجرة كـطـائر الـفالمـنكـو من الـعراق إلى بـلد
تـقدمة لـكنه مـا زال يدخن سـجائـر اللف يـرعى أفكـاره ا
كـعادةٍ ورثها من جدته. هام شنـاوة في مطاعم ماكدونالد
أوائل أيـام الــهـجـرة حــيث كـان يـأكل وجــبـاته الـثالث من
ـشـوي عـلى نــصف اسـتـواء. كــان يـسـافـر بـ الـبـركــر ا
واليـات أمريكا اخلمسـ ويعشق الس فيغـاس بإعتبارها
مـثاال لـلـتطـور في فن العـمـارة وأسطـورة في علم اجلـمال
من خالل بـناياتها الكونكـريتية الشاهقة وصاالت القمار
في فــنـدق ســيــزار الــذي يــظـنـه امـتــداداً لإلمــبــراطــوريـة
ــقـدسـة ولـكن بــنـســخـتـهــا احلـديــثـة. يـحب الـرومــانـيـة ا
فارقات وكان مُطّلعاً على بعض الفنون واآلداب والكتب ا
الـــتي تــوحي بــســـر الــنــهــضــة األوروبـــيــة ويــذم عــصــر
الـرومانـسـيـة حيث يـعـتبـره " عـصـر تراجع الـعـقل والردة
جـد آدم سميث ال يـقرأ إلـى التراث" يـبغض مـاركس و
إال روايـات مـا بـعـد احلـداثـة ويـعـتـبـر الـشـعـر نـزعـة غـير
عـقلية. في صبـيحة يوم األحد من عام  2017قـرر شناوة
الـذهـاب إلى الـصـ بـحــجـة الـبـحث في تـأريخ الـنـهـضـة
تجـهة إلى بكـ وبدأت رحلته الـصيـنية فـركب الطائـرة ا
ـدن فـي اســتــكــشــاف أســلــوب حـيــاة الــصــيــنــيــ مـن ا
ـتـقـدمـة إلى أقـاصي هـضـبـة الـتـبت فـيـنـصـدم احـيـانـاً ا
بـتـهـا عـنه طـريـقـة عـيـشه ـفـارقـات الـتي غـيـَّ عـنـدمـا يـرى ا
هـاجرين من أقرانه فـي نيويورك فـالناس هنا وتـصرف ا
ـباني ذاتها ولـكنهم يـغالون في حب لكون ا مـتقدمـ و
ـطـعم الـعم شـينغ وان تـراثـهم هـنـا يـجـتمع مـاكـدونـالـد 
الـــذي يـــطــهـــو أشـــهى األكالت الـــصــيـــنـــيــة مـن الــكالب
تمثـلة ببعض اجلراد مع صلصة قبالت ا واخلـفافيش وا
دبس الـرمان. يـسير شـناوة فاغـرا فاه في شـوارع بك

مـحـاوال إيـجاد حـال للـورطـة الـتي أوقع نـفـسه فـيـها ذلك
االنـبهار الـفكري الـذي عانى منه إنـسانا قـادما من بلدان
احلـكم الشمـولي والقمع إلى بـلد التقـدم وحفظ احلريات
رندجة ثم قـرر سبر أغوار وبـعض الشعـارات الزائفـة وا
الـعوالم التي أخفتـها له أبراج التجارة والـفنادق. يجلس
ـصطبات في شارع ال يعرف شـناوة مرهقا على إحدى ا
ـقعد اجملاور يجلس شخصا اسمه ولكنه يروق له وفي ا
عالمـات الوقـار ظاهـرة عليه البـساً قبـعة مسـطحة وبـدلة
أنـيـقـة مع ربـطة عـنق فـبـدا له أنه مـديـر إحـدى الـشـركات

وجاء ليروَّح عن نفسه عناء األضابير فبادره قائال: 
 _طابت ليلتك 

يرد الصيني: اهال يا سيدي 
 _أظـنك قـد تـكـون مـديـرا او عـامال في احـدى الـشـركات

الكبرى. 
 _لـست بهذا الـتوصيف أنـا كاتب أحب الـتنـزه قليال في

الليل. 
.?  _عظيم هل لي أن أسألك شرحا ألسباب تقدم الص

 _هــذا مـوضـوع طـويل حــدد لي من أي جـانب تـريـد أن
أوضح لك هذا? 

 _تـكـلم قــلـيال عن اجلـانب االقـتـصـادي والـثـقـافي وإذا
أمكن القول أعطني موجزا لذلك. 

شـروع نـهـضتـهـا في نـهـايات  _حـسـنـا الـصـ بـدأت 
الـسـبـعـيـنـيـات وأوائل الـثـمـانـيـنـيـات بـعـد سـنـوات الـعـنـاء
ـضــني الـتي ســبـقــتـهـا مـن مـجـاعــات أرهـقت اجملــتـمع ا
الـصـيـني نـظـرا لألسـالـيب الـغـيـر مـدروسـة بـشكـل جدي

التي كانت تتبعها احلكومات السابقة. 
 _أي مجاعة? وأي أساليب? 

 _في اخلـمـسـيـنـيـات أرادت احلـكـومـة أن تـبـدأ مـشـروعا
ضـخـمـا في اإلصـالح الـزراعي ولـكـنه تـسـبب في مـجيء
ــا أدى إلى دمــار احملـاصــيل اجلــراد بـأعــداد مــهــولــة 
الـزراعيـة وتفـشي مجـاعة مـروعة راح ضـحيـتهـا خمـس

مليون إنسانا.
 _يا ألهي! 

 _الـص تمتلك تـعداداً انفجاريـا من النسمات لذلك في
الـسبعيـنيات بـدأت عدة مشاريع مـن ضمنهـا نظام األسر
ــنــتـــجــة في الــريف وهــذا يــجــعـل كل أفــراد اجملــتــمع ا
مـنتـج ال مـستـهلـك ولن يـعـيش أحد في الـص عـالة
عـلى غيـره. أما من النـاحيـة الثقـافية بـبساطـة تامة نحن
نـعـيش اآلن في ظل هـذا الـتـطور والـتـقـدم وتـلك الـبـنـايات
الـشاهـقة ولـكنـنا لم ننـس أننا اصـحاب حـضارة وتراث.
أن سـر تــقــدم األوطــان هـو أن تــكــون شــخــصـا عــمــلــيـا
وجـاهدا في عملك ولـكن في ذات الوقت أن تكون أنسانا
له انـتـماء لـهذه األرض أعـجب إلى الـنـاس الذين يـحـبون
ـباني الـشاهـقـة والعـمارات الـكونـكريـتـية الـتي تفـقد أي ا
صـلة بينها وب البشر فـانا أحب الكوخ الذي تعيش فيه
جـدتي ألنه مـصـنـوع من الطـ الـذي صـنع مـنه اإلنـسان

وبَقيَ طوال هذهِ العهود يناغم روحنا. 
 _هل لي أن تــخـتــصـر ذلك عــلي? فــأنـا أمــر في مـرحــلـة

عصف فكري رهيبة! 
 ? قهى القد أترى أوالئك الشيخ  _أنظر إلى ذلك ا
 _نـعم احـدهـمـا طـويل الـلـحـيـة وأشـعث الـشـعر واآلخـر

بالكاد أرى معطفه الفضي. 
 _ذو اللحية هو كارل ماركس واآلخر آدم سميث...

قـد أظـهـرالـتـأريـخ شـخـصـيـة حـضـرة
صـــاحب الـــســـمـــو األمـــيـــر أعاله أنه
صـاحب قـضــيـة  وكـثــر احلـديث عـنهُ
ألنه الـــقـــريب  مـن احملــرومـــ فـــهــو
حلــقــوق اإلنـســان عــنــوان والــعالمـة
ـضـيـئة في تـأريخ الـعـر اق ويعـتـبر ا
الــيــوم من صــنــاع الــقــرار واجلــديــر
ـلكية هي األمل بحكم الـبالد مليكا وا
نشود  للمجتمع فلم يجدها واحلُلم ا
الشـعب إال وأنتم حمـلتهُـا  وحقاً أهل
ـا  ال يـقبـل  الشك وكـلـنـا  ثـقة لـهـا  
ســتــقـدمــون  أكـبــر خــدمـة إنــسـانــيـة
جــلــيــلـــة  لــلــوطن األســـتــقــرار األمن
ــلــكـة واألمــان عـلــمــاً من أولــويـات 
الـعـراق سـيـنُـهي مـلف تـأخـيـر رواتب
ــتـقــاعـدين  وقــطع شــريـان احلــيـاة ا
ــلـــكي (الـــكـــهــربـــاء ) ألن الـــنـــظـــام ا
بــالــعــراق يــرفض رفــضــا قــاطــعـا أن
يُـقــطع  الــتــيــار الــكــهــربــائي  وتــعـد
ة كبـرى يحاسب عليـها القانون جر
كـذلك تـوفـر  فـرص عـمل وعـلى أثـرها
ســيـتـم رفع الـديــنــار الــعـراقـي وكـلي
يــقــ ســيـصــبح الــديــنـار مــقــابـله 5
دوالرت وســتــصــبح احلــيــاة بــنـعــيم
وتُـليق بـالعـيش الرغـيد اآلمن ونـقول
لـــلــــفـــقـــر وداعــــاَ وخالل عـــام واحـــد
ستـتـغـيـر مـعـالم احلـيـاة  وسـيـصبح
ـصـاف الـدول الـعـظـمى من وطــنـنـا 
خالل سيـاسيـة وحنـكة الـشريف علي
أخــذوهـا مـني  يـا شــعب  وهـذا عـهـد
ســيـــســجـــله  أرشــيـــفي الــصـــحــافي
ـــأرخــــون عـــبـــر الـــتـــأريخ ويـــدونه ا
ـلــكي الـســيــاسي  بــعــهــد الــنــظــام ا
اجلـديد بـالـعراق ألن الـشـعب كله أمل
بــالـله  وثــقـة  تـامــة عـمــيـاء بــسـمـوه
وســيــصـبـح الــوطن إلى غــداَ مــشـرق

وسيد العرب بثرائه.
 سيـدي الكـر ياعـراقي  تريـد قانون
والقانون والقـضاء في ميزان العقالء
الـنـزيـهـ سـيــاسـيـاً الـذين يـطـبـقـون
رأس احلـكـمـة من خالل تـعـامـلـهم مع
الــشــعـب  قــوالً وعــمالً وســيــعــبــرون
ــرحــلــة  بـــأذن الــله وتـــريــد عــدالــة ا
أجـتــمـاعـيــة وحـقـوق إنــسـان وحـيـاة
ـة أطلـبـها وسـتجـدها مـبدء حـرة كر
ــتـــلـــكه الـــشـــريف  عـــلي بن ثــابـت 
احلس  وستُطبق رسمي وسيقدمها
 لـــلـــمــــواطن الـــعـــراقـي الـــذي عـــانى
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قاهي حصل لقاء ب انثى في احد ا
تفيض نضوجا وتضج انوثة وب

شاب اشقر يصغرها عمراً  تبادال
النظرات ثم تنـاوال القهوة معاً 

فتحدث كال منهما عما اعتمل في
صدره 

الفتى االشقر ..
كنت اكره القهوة

زاج السيء مع اني اسمع انها تغير ا
وتقلب االحوال  فقررت ان اجرب
فدخلت كافيه وطلبت قهوة مرة

وبعد الرشفة األولى 
دخلت أمرة وجلست قبالتي

جمالها رقراق
لؤلؤي مثل الدمع 

في االحداق
عيناها تشع خجالً وجماال
و وجهها يضج غنجاً ودالل

ال اعرف كم بقيت صامتاً امام ذاك
اجلمال

االنيق الرقيق الشديد البريق
انتبهت لي وانا احدق بها
تبسمت فزادت حسناً
فقامت وتقدمت مني

وقالت : هل تسمح لي ان اجلس معك?

وافقة أومأت لها با
حتدثت فسحرت قلبي

كل شيء فيها قد جذبني وسحرتني
وجهها يذكرني ببطالت الروايات

ة الرومانسية القد
سمارها مثير كـ صوفيا لورين

و ابتسامتها تقتل كـ كلوديا كاردينالي
عينها تتألأل كـ أودري هيبورن

تنع جمالها سهل 
بسيط حد اخلرافة

هي مثل القهوة التي كنت اشربها
للمرة االولى

سحرتني بجمالها األخاذ لدرجة انني
اسقطت قطرات من القهوة على

قميصي
قالت واالبتسامة لم تفارقها

- ايها الشاب الوسيم يبدو انك
اسقطت بضع قطرات من القهوة !!
- اعذريني فانا اشربها للمرة االولى

- للمرة االولى !! أال حتبها ??
- ومالي بها وانت امامي

فضحكت
- وما دخلي بالقهوة ?
- حلوة مع مرارتها

ومذاقها لذيذ من سمارها
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وحتى مركِ سكر

االنثى ...
تأملتُ ذلك الوجه 
لذلك الشاب الوسيم

لعدّة مرات ..

تأملتُ عيوناً جميلة
التستحق اال اجلمال

وثغر باسم اليستحق اال االبتسام ..
فرطة ماهذه األناقة ا

اكاد ان اشم رائحة العطر
يتسرب اليّ من خالل الشكل ينساب

È√— s  ÒdÝ
دينـة التي لم اجد الـسبـيل الى تلـك ا
تقـع ب نبـضات قـلبكِ الـطريق الـيها
ليس  بسهل لكني سأخوض التحدي
لــكي اسـتـطـيع افـتـكـاك تـلك الـطالسم
اخلــفــيه  لــرى تــلك   الــفــراشـة الــتي

تــقــطن عــلى جــانــبي الــعــمــر  كــلــمـا
حــاربــهــا الــيـأس ارتــد خــاســئــاً تـلك
ـديــنـة   الــفـاضـلــة الـتي نــادى بـهـا ا
افـالطـون و شـغـلت بــال الـفالسـفـة لم
يـجدوا الـسبـيل اليـها  لـكنـهم اغفـلوا

تـلـك  الـروح الـتي حتـمل في طـيـاتـهـا
مـالمح  الـرقـة و احلـنــان و الـكـبـريـاء
ــديــنــة  الــتي عــبــدت طــرقــهــا تــلك ا
ـاره ـاس و الـيـاقـوت اذا دخـلـهـا ا بـا
تـعـجــبـوا من حـسن صــورتـهـا و قـال
قائـلهم في الـشعـر و القـافيـة و الغزل
و اصـبح فيـها اعـزة القـوم أذلة و اذا
نـشـرت السـحـر  تـاه في محـرابـها كل
ذوو عـقل وتعـجبـت بهـا ملـوك الدنـيا
وراهن علـيها امـراء احلكمـة انها سر
من را روحـهـا تنـبض بـاحلـياة رغم
نــزيف األلم و اوجــاع احلــيـاة ادركت
تـراتــيل  االمــنــيـات الــتي تــعـيش في
جـوف روحــهـا و بـاطن عــقـلـهــا انـهـا
حتـمل في طـيـات روحـهـا حـنـان و ان
اكــتـمل كــأنه اكـتــمل الـقــمـر في لــيـلـة
بـدريـة تـعـانق روحـهـا عـنـان الـسـماء
تــنـاجـي رب الـســمــاء ان يـســهل لــهـا
ـرء طــريق االمـنــيــات و ان تـكــتــمل 
يـسـخـر لـهـا كـل الـهـنـاء انـهـا سـر من

را روحها الترفاء.
w½UMJ - واسط « bLŠ«
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عبيد خميس
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تـخــطى فــيــديـو كــلــيب أغــنـيــة (خط أحــمـر)
ـلـيـون لـلـمــطـرب الـلـبــنـاني جـوزيف عـطــيـة ا
مــشـــاهـــدة عـــبــر قـــنـــاته الـــرســمـــيـــة عــلى
(يـوتيـوب) بعـد أسبـوع فـقط من طرحه.كـما
دخـلت األغنـيـة ضمن قـائمـة أفـضل األغاني
العـربـيـة عـلى تـطـبـيق أنـغـامي وحتـمـل هذه
األغـــنــيــة مـــزيــجــاً بـــ اجلــو الـــرومــانــسي
والـراقص من كلمـات فراس احلبيب أحلان

بسام مهدي وتوزيع عمر صباغ.
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الـشــاعـر االردني شــارك في الـلــقـاء الـشــهـري لــلـبـيت
األدبي للـثقافة والفنـون الذي اقيم عن بعد حتت شعار

(مشاركتك من بيتك.. خليك في الدار).
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اخملـرج الـســوري يـسـتـعـد النـطالق عــمـلـيـات تـصـويـر
فـيلمـه الروائي الـطويل (الـظهر إلـى اجلدار)  وهو من
ـؤسـسة الـعـامـة لـلسـيـنـما  تـالـيـفه واخـراجه وإنتـاج ا
نعم عمايري  ل غرة . بطولة أحمد األحمد  عبد ا

ÍË«b−K  Z UF*« VO³D «
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تــتـغـيــر كـثـيــرا مـنـذ نــقـلـهــا إلى غـرفـة
اضي ـركزة الـثالثاء قـبل ا الـعنـاية ا
ووضـعـهـا عـلى جـهـاز تـنـفس صـنـاعي
سـبـاب الذي يـنـقل الـهواء إلى الـرئـت
عــبــر الـــفم أو األنف وبـــعــد حــقـــنــهــا
بــالــبالزمـا مــرتـ مــتــتـالــيـتــ يـومي

.( اضي السبت واألحد قبل ا
ــســـتــشــفى إن ــصـــادر في ا وقـــالت ا
ــتــعــافــ لم تــؤثـر (جــرعــات بالزمــا ا
كــثـــيـــرا فـي حتــسـن حـــالـــة اجلــداوي
ــكن مـعه نــقـلــهـا إلى بــالـشـكـل الـذي 
غـرفـة عاديـة) مـؤكـدين أن (الـسبب في
ذلك احلـــــالـــــة الــــصـــــحـــــيــــة والـــــسن
ـتــقـدمـة).وأضــافت أن (الـتــحـسن في ا
احلــالــة يـــســيــر بــبــطـيء مــنــذ بــدايــة
ــركـزة ولــكــنــهـا دخـولــهــا الــعـنــايــة ا
مـسـتـقـرة ولم تـصل إلـى حـد الـتـدهور
حــيث ثـبـتت درجـة حـراراتـهـا عـنـد 37
درجــة ونـســبــة األوكـســجــ في الـدم
تــــتــــراوح يـــومــــيًــــا مــــا بـــ 98 و97
والضغط والـنبض مستقـرين ولم تفقد

الوعي وتتحرك ببطيء).

ÊU e « ≠ …d¼UI «

ستشفى ركزة  كشف مدير العنـاية ا
حـافظة اإلسمـاعيلية عزل أبوخـليفة 
محمد خالد إصابته بفايروس كورونا
ـشـارك ـسـتـجـد وأوضح الــطـبـيب ا ا
في عالج الـفـنـانـة رجـاء اجلداوي أنه
ـاضي (أصـيب بــاإلعــيـاء األربــعــاء ا
وشـعـر بتـعب شـديـد وإجهـاد وارتـفاع
في درجة احلـرارة) مؤكًـدًا أنه (شاهد
ــــرضـى الــــذين هـــــذه األعــــراض في ا
عــــــــــاجلــــــــــهـم).وأوضـح أنـه (شـك في
ـــرض وعــزل نـــفــسه في إصـــابــتـه بــا
ـسـتـشفـى على الـفـور وبـدأ في تـلقي ا
الــعالج) مــشــيــرا إلى أنه (أجــريت له
ـاضـية وظـهرت مـسحـة لـيل اجلمـعة ا
الـنـتـيـجة إيـجـابـية الـسـبت) الفـتًا أنه
(مــعــزول اآلن ويــتـــلــقى الــعالج داخل
مـســتــشـفـى عـزل أبــوخــلــيـفــة) وفــقـا

صرية. لصحيفة الوطن ا
من جــــانـب آخــــر كـــشــــفـت مــــصـــادر
ـسـتشـفى العـزل بـاإلسمـاعـيلـية عن
أن (حـالـة الــفـنـانــة رجـاء اجلـداوي لم

رمـضــان جــاءت من خالل جتـســيـده
شــخــصــيــة الــفــنـان أحــمــد زكي في
مسلسل (السندريال) من بطولة منى
إخراج سـمـير سـيف عام 2006 زكي
وظل حــلـم جتــســيــد عــمل كــامل عن
قـصة حـيـاة أحـمد زكي حـلـمـاً يراود
محـمد رمـضـان الذي صـرح برغـبته
تـــلـك خالل الـــعـــديـــد من الـــلـــقــاءات
ـاضية. التـلفزيـونيـة خالل األعوام ا
ووضـعت شـقـيـقـة زكي شـرطـا أمـام
رمـضــان لـلـمـوافـقــة عـلى جتـسـيـده
شـخصـيـة شـقيـقـهـا الـراحل . وقالت
احلـــاجــــة مـــنـى في تــــصـــريــــحـــات
مـتـلـفـزة(إنـهـا ال تـسـتـطـيع أن تـبدي
موافقة عـلى عمل لم يطـلب فيه بطله
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ــمــثل  مــحــمــد رمــضــان عن أعــلـن ا
جتـسيـده لـشـخصـيـة الـنـجم الراحل
أحمد زكـي في مسلـسل جديـد يحمل
اسـم (االمــــبـــراطــــور) عــــلى أن يــــتم
عـــرضه فـي مـــوسم درامـــا رمـــضــان
2021 معربا عن سعادته الكبيرة

بــعــد أن كـــشف مــســبــقــا في إحــدى
لـقـاءاته الـتـليـفـزيـونـيـة بـأنه يـتـمنى
جتــــســـيــــد شــــخـــصــــيــــة (الـــنــــمـــر
.وانــتــشــرت األنــبــاء حــول األســود)
ـشروع مسلسل عن قصة التحضير 
حـيـاة الـفـنـان أحمـد زكي مـن إخراج
محمد سامي على أن يـقدمها محمد
رمــضـــان يــذكــر أن شــهــرة مــحــمــد

وأضــــافت أن (الـــرجـل ال يـــخـــتـــار
أحـيـانًـا أن يـكــــــــون مـثـلـيًـا لـذلك
عـلـى اجلـمـيع احـتـرامه وتـفـهم كل
مـا مــرّ به فال أحــد مـنــهم يـخــتـار

ميوله). 
الى ذلك وبـــعـــد أن كــان صـــحــافي
تـركـي يُـدعى مــهــمت فــكـرنــوت قـد
ــــمــــثـل الــــتــــركي حتــــدث عن أن ا
كــيـفــانش تـاتــلـيــتـوغ هــو مـثــلـيي
ـةً له اجلـنـس ونـشــر صــورةً قــد
من جـلـسـة تـصـويـريـة خـضع لـها
ظـهـر فـيهـا ال يـرتدي شـيـئًـا وعّلق

عليها قائالً:
ــثـــلـــيــ الـــذين (كــيـــفـــانش مـن ا
تـخـطـوا مـيـولـهم اجلـنـسـية) ردت
ـوضـة زوجـة تـاتـلـيـتـوغ خـبـيـرة ا
الـتــركــيـة بــاشــاك ديـزر عــلى هـذه

األخـبــار مـؤكـدةً (أن ال
صحة لها وأن زوجها
رجل بـكل مـا للـكـلـمة

من معنى). 
ووجــــهت بـــاشـــاك
رســــــــــالــــــــــة إلى
الـــصــــحـــفـــيـــ
واجلــــمـــــهــــور
قـــــــــائـــــــــلـــــــــة
لــهــمــاحلــيـاة
الــشــخـصــيـة
لـــــــــيــــــــــست
ســـــــــاحــــــــة
مـــــبـــــاحــــة
لـــــــــلـــــــــكل
أرجــــــــــوكم
احترمونا)

تسرعك قـد يفشل مهامك الالحـقة  وضعك العاطفي
تاز.يوم السعد االربعاء.

qL(«

ـصاعب احلـيـاتـية تأزر الـشـريك مـعك يـسهل عـلـيك ا
.يوم السعد السبت.
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 تسهيالت العمل سوف تساعدك على االنتقال الى
مرحلة جديدة مهمة .
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 تبدأ محادثة عادية و بسيطة  لكنها تتعمق شيئاً
تازة. لتخرج منها بنتائج  فشيئاً
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 حتافظ على أدواتك و احتياجاتك في شكل مرتّب
ولطيف يوم السعد االربعاء.
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 إذا كـنت تــريـد اكــتـشــاف شيء مـعــ تـريــده اطـرح
اضي .  سؤالك بجدية  و ال تخف من ا
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 تصرف بعضاً من وقتك في مساعدة اآلخرين على
تنظيم أمورهم . 
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ـبـاشرة و التـكن مـتـرددا و حاول اتـبع الـصراحـة و ا
ان تستغل اللحظة لكي تكتشف الطرف اآلخر .
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ال تــتـردد في مـسـاعـدة احملــيـطـ بك آلن هـذا سـوف
يعطيك طاقة كبيرة .
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كـاشـفة سـتـساعـدك على جتـديـد عالقتك التـحـاور وا
بالكثير من الناس .يوم السعد االحد.
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هامك الـيوميـة بشكل تك تـساعدك عـلى القيـام  عـز
تاز.يوم السعد الثالثاء.
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أنت مـستـمع جـيـد لكن وجـهـة نظـرهم مـا زالت تـبدو
سخيفة بالنسبة إليك. 

 u(«
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اكتب حـروف مـرادف الـكـلـمات
ومـعـانـيـهـا لــتـنـتـهي الى اواخـر
احلــروف الــتـي تــتــجـــمع حــول
الدائـرة السـوداء لـتحـصل على

طلوبة: الكلمة ا
©WOÐdŽ WO½u¹eHKð WOB ý®

سالح حربي 1)
دولة عربية 2)

اسطول اسباني قد 3)
دولة اوربية 4)

عاصمة خليجية 5)
الرابح 6)

دولة افريقية 7)
مثابرة دراسية 8)
مدينة امريكية 9)
معركة عربية 10)

ي العـراقي شـارك في ورشـة عـمل الكـتـرونـية االكـاد
عن (التـحـول من التـعـليم الـتـقلـيدي الـى االلكـتروني –
ـهنـدس مـنتـصر الفـوائد والـتـحديـات ) والتي قـدمـها ا

كاظم جبار.

الــطـبــيب الــعـراقي تــلـقى تــهـاني
االهل واالصـدقـاء لـنـيـله شـهـادة
الــبــورد في الــقــلــبــيــة من كــلــيــة
سـانت سـتـيـفــنـسن في بـوسـطن
بـامريـكا لـتـضاف الى  شـهادتي
الــبـورد في الــبـاطــنـيـة و فـي االوردة والـشـرايــ الـتي

سبق له ان نالهما.

مـثلـة العـراقيـة تلـقت امنـيات االسـرة الفـنيـة بالـشفاء ا
العـاجل الصـابتـها بـفايـروس كـورونا  وعـودة سريـعة

البداعها الفني.

الـشـاعر االردني صـدر له عن (اآلن نـاشـرون ومـوزعون)
بـعـمـان كـتـاب (هـذا صـبـاح آخـر من دونـهـا) ويـنـوع ب

النصوص والشعر والقصيدة احملكية والقص.
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ـــاضـي ورشــة وكــيـل وزارة الـــزراعـــة قـــدم االثــنـــ ا
صـرفـية في الـيـة وا الـكـترونـيـة اقـامهـا قـسم العـلـوم ا
كلـية االدارة واالقتصاد بـاجلامعة العـراقية عن (اهمية

القطاع الزراعي في تنمية موارد الدولة).

بيرين سات

الـذي قدم افالم كـوميـدية ناجـحة مـنها
ثـيـر للـجـدل (رامز اربع افـالم للـنـجم ا
جـالل) أخـرهـا فــلم (رغــدة مـتــوحـشـة)
الـعـمل يـتنـاول قـصة شـقـيقـان تـوأمان
ـرغـني و (شــوقي وزيـكـو)  –حــمـدي ا
مـحـمد اسـامة- وهـنـا يجب ان نـتوقف
عـــــــلى االداء الـــــــرائع لـــــــدور (عــــــامل
سلسل الـنظافة) او كما يطلق عليهم ا

(بتوع الزبالة لكن رجالة) .
شـوقي وزيكو لم يـحصال على الـتعليم
ـلــكـان الــطـمـوح ــنـاسب لــكـنــهـمــا  ا
والــرجـولــة في الـتــفـكــيـر والــتـصـرف
ــثال وهـذا شــوقي يــحــلم ان يـكــون 
مـــحــور لـــلــنص ان يـــتــنــاول مـــشــاكل
الـتـمثـيل بـاالخص ادوار الـكومـبارس
فعندما يتفق كادر الفيلم مع شوقي ان
يـــلـــعـب دور الـــطـــبـــيب في الـــفـــيـــلم 
يـعــتـرض مـخـرج الـفـيـلم قـائال (شـكـله
لــيـس مــنــاسب لــدور الــطـــبــيب لــكــنه
مـناسب لـدور الزبـال) اما زكـيو فـيحلم
ان يـــكـــون مــطـــربـــا! اخملــرج مـــحـــمــد
سـتوى الـنص الراقي مـصـطفى كـان 
واسـتــطـاع ان يـحـصل عـلى افـضل مـا
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كـلمـا اقتـربت الدرامـا التـلفـزيونـية من
مـجـال السـيـنمـا والـتصـويـر اخلارجي
بــــعـــيــــدا عن االســــتـــوديــــو تـــطـــورت
ـعـاجلـات الفـنـيـة  وتـعطي لـلـمـخرج ا
حـرية حتويل الورق الى حياة حقيقية
 وشــخـصـيـات قــريـبـة من الـواقع وال
تـكـون الدرامـا الـتفـزيونـيـة في االماكن
شاهد ـغلقة مقنعة بل سوف يتذكر ا ا
ـصــداقـيـة لـيـست مـتـكـامـلـة ان لم ان ا
حتــمل الــدرامـا من هــذا الـنــوع بـعض
الـــتــنــاقــضــات حـــتى الــصــوت داخل
االسـتـوديـو له خـصـائص تـخـتـلف عن
الـصــوت خـارج االسـتـوديـو مـسـلـسل
(أثـــنــ فـي الــصـــنــدوق) والـــذي كــان
يـحـمل اسـم (روحـ في زكـيـبة) اال ان
مـثـل من الـتـغـييـر حـدث ألن بعـض ا
ـغرب باالضافة الى ان الـتصوير كان ا
ـغرب  وكـلمـة (زكيـبة) في الـقـاهرة وا
قــد ال تــكـون لــهــا مــعـنى فـي الـلــهــجـة
ـا ادى الـى تـغـيـيـر االسم ــغـربـيـة  ا
مــؤلف الــعــمل لــؤي الــســيــد خــطـفــته
الـدراما التلفيزيونية من السينما وهو

الـــزبــال)! الـــقــدرة عـــلى الــتـــحــول من
وسـيـلة(الـسـينـمـا) الى اخرى (الـدراما
الـتلـفـزيونـية) حتـققت بـنجـاح في هذا
ــسـلــسل فــالـنـص مـتــطـور بــاحلـوار ا
الـــفــني وبــتـــنــوع احملــاور الـــدرامــيــة
وجـمال التصوير  فـسكان البرج الذي
يـقع ضمن مسؤولية  –شوقي وزيكو-
مــنـهم مـن هـو رئــيس حتـريــر جـريـدة
يـــهـــتم بــحـــقـــوق االنــســـان ويـــفــضح
ـلـفـات الـصـحـفـيـة دكـتـاتـوريـة احـد بـا
رؤسـاء دولـة افـريقـيـة (زمبـيـري) وقدم
ادو- بـدور الـرئـيس (بـيـومـي فـؤاد) 
الـذي كان يعمل سفيـرا لبلده في مصر
ومــتــزوج من ابــنــة الــرئـيـس الـســابق
ومـن ثم يـــــصـــــبح رئـــــيــــســـــا واخلط
الـــدرامـي في هـــذه اجلـــزئـــيـــة هـــو ان
الـسفـير كـان متزوج بـالسـر من خادمة
مـصـرية في الـسفـارة ويـنكـشف امرهم
وتـطـرد وتـنجب الـتـوأمـان وتضـعـهـما
قـرب سـيـاج الـسـفارة ومـعـهـمـا رسـالة
تـكــشف فـيـهـا عن اسم االب! لـكـنـهم لم
يــصــلـوا الى االب االصــلي (الــسـفــيـر)

ويتضح انهما (شوقي وزيكو)! 
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بالرغم من مـناشدة خـلية االزمة ووزارة
الـصـحـة بـضـرورة االلـتـزام بـاالجـرائات
الــوقــائــيــة الـتـي حتــد من تــفـشـي وبـاء
كــورونـــا الــذي اصــاب غــالـــبــيــة الــدول
ــيـة ومــنـهــا الــعـراق وبــالـرغم من الــعـا
التـعـليـمات الـتي تـصدرهـا خـليـة االزمة
ومنهـا حظـر التجـوال وااللتـزام بارتداء
الـــكـــمــامـــات والــقـــفـــازات واســتـــخــدام
عقمـات الطبـية الزال البعض يـسته ا
ـثقف بالـوباء اخلـطيـر مادعـا الفـنان وا
الــــــعـــــراقـي ان يـــــســــــهم فـي دعم تــــــلك
واطن االجراءات الوقائـية وتثقـفيف ا
وتـــوعــيــتــهم لاللــتـــزام بــالــتــعــلــيــمــات
الصـحيـة عبر اعـمال غـنائـية اومـشاهد
تمثـيلـية او لوحـات تشكـيليـة.( الزمان )
جتولت في جمعـيات وستديـوهات فنية
وسجلت اراء بعض الـفنانـ عن اهمية
واطن مساهـمة اعمال فـنية بـتوعيـة ا

وتدعم االجراءات الوقائية .
وقال الشاعر الغنائي عدنان هادي (ارى
ــهــني مـادمت من واجــبي االنـســاني وا
اعـيش في بـلـدي الـعـراق هـو ان اشـارك
بقلمي وبافكاري الـتي من شانها توعية
ــــثل عـــائـــلـــتي واخي ـــواطن الـــذي  ا
وصـــديــقي وجـــاري وكل فـــرد من افــراد
اجملتمع وان ننـبه باعمالـنا الفنـية منها
غنائية وشعرية بضرورة احلذر من هذا
الـوبـاء الـذي اجـتـاح مـعـظم دول الـعـالم
ووصل لــــنـــا ومن خـالل مـــانـــقــــدمه من
ـكن ان نــقـدم اعــمـال فــنـيــة وثـقــافـيــة 
ـــســاعــدة لــلـــمــواطــنــ وتـــوعــيــتــهم ا
والتذكير بهذا الوباء الذي حصد ارواح
االبرياء على الكرة االرضية واليوم نرى
ـثــقــفــ بــشـتى غــالــبــيـة الــفــنــانــ وا
اختصاصـاتهم كيف يـسهمون من خالل
واطـنـ ونقـلت لـنا اعمـالـهم بـتوعـيـة ا
الــفـضــائـيــات الـعــراقـيــة مـشــاهـد حــيـة
ومـــــبـــــاشـــــرة لـــــتـــــثـــــقف وتـــــوعـــــيـــــة
.وواجب خــاص لــلــفــنــانــ ــواطــنـــ ا
بـأعـتـبـارهـم قـريـبـ جـدا من اجلـمـهـور
ولـهم حـضـور عـلى الـشـاشـة اومـجـاالت
االعالم والـصـحـافـة وواجب ايـضا عـلى
ــواطــنــ مـســاعــدة انــفــسـهم اوال كل ا
ـسـؤولـيـة واحـبـابـهم ونــاسـهم ..لـذلك ا

عـامــة وواجـبــة ..ودعـوة لــكل الــشـعـراء
كتـابة مواضـيع لتـوعيـة الناس من اجل
مـجــتـمع خــال من الــوبـاء .. وقـد كــتـبت
عـدة اعـمـال غـنـائـيـة مـنـهـا كـلـمـات عـمل
يـــقـــول : هـــذااحلل ابـــيـــتك ظل كـم يــوم
واالزمة تعدي  متطـول باجر تنحل لكن
انت ابــيــتك ظل  طب ابــيــتك يـال تــعـال
والتنطي لكورونا مجال عندك بيت وبي
اطــفــال لـتــخــلي اطــفـالك تــنــذل التــطـلع
بـالـشــارع فـدوه لـبـيــتك ظل ابـيـتك ظل 
ـــا يــســـاهم فـي تــوعـــيــة وهـــذا نص ر
ــواطــنـــ وخــاصــة الــذين وتــثـــقــيف ا
يستهيـنون بالوباء ويـخرجون متحدين
الـــوبـــاء طـــبــعـــا اتـــمـــنى ان نـــصل الى
ـسؤولـيـة التي الـتوعـيـة واالحسـاس بـا
تــقع عـلــيـنــا جـمـيــعـا فــنـانــ وشـعـراء
وكـتاب ومـبـدع بـكـافـة االختـصـاصات

لنعيش في امان وسالم ) .
طـرب عـبـيـد خمـيس الى انه ( ×واشـارا
بـكل تـاكــيـد انـنـا مـلــزمـون في مـثل هـذا
الـظرف احلـرج عـلى ان نـسـهم كـفـنـان
ومـثـقــفـ بـتـوعـيــة اجلـمـهـور من خالل
مــانــقــدمه مـن اعــمــال غــنــائــيــة تــشــيـد
بــاجلــيش االبــيض ومــايــقــدمه لــنــا من
جـهــود اسـتـثـنــائـيـة من اجل حــمـايـتـنـا
وحماية عوائلنـا من هذا الوباء اخلطير
وهــنــا اذكـر انــنــا كــخـلــيــة نــحل نــعـمل
جمـيـعا لـنـصـنع االمن والسالم وتـوفـير

ــواطــنـ الــصــحــة من خـالل تــوعــيــة ا
وتثـقيـفهم عن خـطورة هـذا الوبـاء .وانا
ـــوســيــقي فـــتــحت ابــواب االســـتــديــو ا
اخلاص بي لـتـسجـيل االعـمال الـغـنائـية
ـــســـامع الـــتي تـــســـهم بـــالــتـــوعـــيــة وا
ونـســتـقـبل شــرائح الـفــنـانـ لــلـتـعـاون
مـــعــهم وهـــنــا يـــجب ان تــســـهم مـــعــنــا
ثـقفـة وان توفـر جزء اجلهـات الفـنيـة وا
من هـذا التـعـاون لـنسـتـطيـع جمـيـعا من
تسجيل االغـاني واالعمال الفـنية ويجب
ان تـســهم الـقـنـوات الــتـلـفـزيــونـيـة بـبث
اعمالنا من باب الـتشجيع واالهم توعية
شـاهدين النـنا نـقدم اغاني اجلمـهور وا
تــوعــويـــة وتــثـــقــيـــفــيـــة ضــد جـــائــحــة
كــورونـا.وبــالـتــاكـيـد انــنـا كــفـنــانـ من
ـهنـي واالنـسانـي ان نقـدم كل واجـبـنـا ا
ابـداعــاتـنـا لــدعم واالسـهــام مع اجلـيش
االبـيض والــقـوات االمــنـيــة في احلـفـاظ
ـواطـن وطـرد الـوباء من على سـالمة ا

ارض العراق).
×وقـــال امـــ ســـر نـــقـــابـــة الـــفـــنـــانـــ
العـراقـي الـفـنان فـاضل وتـوت ( يـقيـنا
ان دور نــقــابــة الــفــنـانــ فـي مـثـل هـذه
الظـروف له االولـويـة في دعم االجراءات
الوقائية وتعلـيمات خلية االزمة وابواب
النقابة مفتوحـة امام الفنان خاصة ان
الــنــقـــابــة تــدعــوهم بــ احلــ واالخــر
لــتــقــد اعـمــالــهم االبــداعــيــة في كــافـة

معـــــــرض ليس افـتراضيا بل ياتي من
ــعــرض عـلى ارض الـواقـع وسـيــكـون ا
ارض نـــــقــــابـــــــــتــــنـــــا وهــــو جــــزء من
الــنـشــاطــات الـتـي نـراهــا ضــروريـة في
ــــــواطــــــنـــــ وقت جنــــــد ان بــــــعـض ا
يــســتــهــيــنــون بــالــوبــاء اخلــطــيــر وان
تــوعـــيــتــهـم في هــذا الــوقـت مــهم جــدا
حلـمـايــتـهم من اجل سالمــتـنـا وسالمـة

اهلـنا جـميـعا من
خطر الوباء).

ـوسـيـقي اخلـاص اجملـاالت فـاسـتـديـو ا
ــطــربــ بـــنــقــابــتـــنــا يــســتــقـــبل االن ا
ــلــحـنــ لــتــســجـيل ــوســيــقـيــ وا وا
ـهـا الى اعـمــالـهم الـغــنـائـيــة قـبل تـقــد
القـنـوات واالذاعات لـبـثهـا اسـهامـا مـنا
في التوعية التثقـيفية التي تكون داعمة
للمضح بـحياتهم من اجلنا ومن اجل
اجلـيش االبـيض في اخلـطـوط االمـامـية
فــــهم يـــضـــحــــون بـــحـــيـــاتــــهم من اجل
سالمتنـا وسالمة اهـلنا جـميعـا .كما ان
مثل النقابة دعـمت وتدعم الفنانـ وا
ايـضــا بـتـسـجـيل ســكـيـشـات تـمــثـيـلـيـة
وغــنــائــيــة تــوعي اجلــمــهــور من خــطـر
الـوبـاء وقـدمـنــا ومـازلـنـا نـقـدم عـشـرات
االعـمـال الـفـنـيـة الـداعـمـة خلـلـيـة االزمة
مـسـاهـمـة مـنـا اليـقـاف مـد خـطـر الـوباء
وكـان تــعـاونـنــا مع الـفـنــان عـلي فـاضل
ومـجـمـوعـة واليـة بـطـيخ مـثـمـرا عـنـدمـا
وضعنـا خططـا لتـسجيل وتـقد برامج
توعية للـحد من خطر الـفايروس وهناك
تـعاون مـثـمـر مع شـبـكـة االعالم وبعض
الـقنـوات عـلى تـسـجيل اعـمـال فـنـية من
 . واطن شانها تنشر الوعي وتثقيف ا
واشــيـر ان لـلــنـقـابــة مـســاهـمـة بــاقـامـة
معرض تشـكيلي جلمـاعة ازاميل حصرا
باعضـاء اجلمـاعة لتـقد اعـمال نحـتية
ـعـرض خـاصـا وتـشـكـيـلــيـة وسـيـكـون ا
بـثــيـمــته االسـاس بــوبـاء كــورونـا وهـو

{ اســـطــنــبــول  –وكـــاالت - بــعــد
مـثلة اجلـدل الكـبير الـذي أثارتـه ا
الــتــركـــيـــــــة هــازال كــايــا بــإعالن
ثلـيي اجلنس وذلك بردها دعمهـا 
عــلـى ســــــــــؤال مـــاذا لـــو أصــبح
إبـنـهـا مـثلـي اجلنس لـتـؤكـد أنـها
ســتـــدعــمه كـــيــفـــمــا كـــان أعــربت
ـمـثـلـة الـتـركـية بـيـرين زمـيـلـتـهـا ا
وقف زميـلتها سات  عن تـأييدهـا 
هـذا. وقـدمت سـات الـتـهنـئـة لـكـايا
عـلى شـجــاعـتـهـا وصــراحـتـهـا في
ــثــلــيــ بــهـذه احلــديث عن دعم ا
الـطـريـقـة مشـيـرة إلى أنـهـا (تـؤيد
ـثليـة ليـست جرمًا ما قـالته; ألن ا
ويـحق لــهم أن يـعــيـشـوا حــيـاتـهم
بـشـكل طـبـيـعي وال يـحـق ألحد أن

يضغط عليهم).
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نصـة أريد نـعى الشيـخ الدكتـور عمر الرئـيس التنـفيـذي 
ــوت في الــعــشـريـن من شـوال الــسـويــدي الــذي غـيــبه ا

اجلاري  سائال الله تعالى ان يسكنه فسيح جناته.

فـي حـاالت احلـزن جتـد الــسـخـريـة في
احلوار فعندما يخطب شوقي حبيبته
بنت الزبال واخت الزبال رشاد يرفض
مـن قبل اهـلـهـا ألنه ابو رشـاد يـريد ان
يـزوجـها الى نـقـاش يعـمل في الـكويت
قـــائـال(اريـــد ان انـــتـــشـــلـــهـــا من هـــذا
الــوسط)  –يــقــصـد الــزبــالـة- فــيــقـول
شـــوقـي ألمه ( حـــتـى الـــزبـــال يـــرفض

ــمـثـلـ (انـتـصـار وصالح عـبـد لـدى ا
الـــله وبـــيـــومي فـــؤاد وحــجـــاج عـــبــد
الـعظيم وحـمد عبـد الله محـمود ونهى
عــــابـــديـن ورحـــاب اجلــــمل وأخـــرون)
ــؤلـف واخملـرج عــلـى ابـراز يــعــمالن ا
جـوهـر الـدرامـا الـكومـيـديـة بـعـيدا عن
بالغ فـيها الـتهـريج وحركات اجلـسم ا
وقف حتى واالعـتماد على كومـيدية ا

حــــــــــقق
الــــعـــمل
عـــنـــصــر
الـتـشويق
والـــــقـــــدرة
عـــــــــــــــــــــلــى
احملـــــــاكــــــاة
فـــــــــــضـال عـن
الـــكــومـــيــديــا
الــــســــاخــــرة 
والـــقــدرة عــلى
حتــــــريك الــــــكم
الـــــــــهــــــــائـل من
الـشخـصيات في
ــــــــســـــــلــــــــسل ا
ويـــــتـــــحـــــول كل
شـيء فـي هـــــــــذا
الـــــعـــــمل حـــــتى
تـــوافـه األشـــيــاء
الـــــــــعـــــــــاديـــــــــة
والـــيــومــيــة إلى
اشــــيـــاء حتـــمل

معاني.

أي مـعـلـومــات من أصـحـاب الـعالقـة
بـــشـــأن الـــدور الــذي ســـيـــجـــســده).
وأضـافت إن (لــديـهـا وعـائــلـة أحـمـد
زكي الــعــديــد من الــتــفــاصـيـل حـول
تلكون (سي دي) يحمل حياته كما 
بعض األحداث كانت طلبت تسجيله
والــدتـــهــا وذلك فـي األيــام األخــيــرة
حلياة شقيقها الراحل إذ  تسجيل
مراحل من طفـولته وبدايته الـفنية).
وأكــدت أن (جـــمــيع أفــراد الــعــائــلــة
يحبون الفنان محمد رمضان خاصة
وأنه كــان بـجـانـبــهم في الـكــثـيـر من
ـواقـف إال أنه وحـتى الــلـحــظـة لم ا
يتـواصل مع أحـد منـهم للـحديث عن

مسلسل تلفزيوني).
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ـطـربـة الـسـوريـة أصـالـة نـصـري طـرحت ا
ـاضـي أغـنــيـة جــديـدة بــالـلــهـجـة الـســبت ا
اخلـلــيـجـيــة بـعـنـوان(جــيـتـني مــكـسـور) من
كـلــمـات الـشـيخ نـاصـر بـن حـمـد آل خـلـيـفـة
ـوسـيقي وأحلـان أحمـد الـهـرمي والـتـوزيع ا

لسيروس. 
يـشـار إلى أن نــصـري انـتــهت قـبل أيـام من
تـسجيل أغنـيتهـا اجلديدة (احلب والسالم)
ـقرر أن تصورها عـلى طريقـة الفيديو ومن ا
قـبلـة وهي من كلـمات كلـيب خالل الـفتـرة ا
وأحلـان محـمـد رحـيم.وفي رسـالة صـوتـية
لــــهـــا طـــلــــبت أصــــالـــة طـــلــــبت من
جـمـهـورهـا مـســاعـدتـهـا عـلى
اخـتــيــار اسم األغــنــيـة
اجلــــديـــدة مــــا بـــ

(احلـب والـسالم)
أو (أنـا احلب).
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عدنان هادي فاضل وتوت



Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/23. Issue 6687 Thursday 18/6/2020الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد 6687  اخلميس 26 من شوال 1441 هـ 18 من حزيران (يونيو) 2020م

ـا دي مــايــوركـا (إســبـانــيـا)- { بــا
باريس -(أ ف ب)  –توجـهت طـائرة
ان االثـن إلى محـملـة بالـسيـاح األ
جزيرة مايوركا اإلسبـانية للمشاركة
في اخــتـبـار خــطط إعـادة فــتح هـذه
الوجـهـة الشـعـبيـة مع خـروج البالد
تـــدريـــجـــا من حـــالـــة اإلغالق الـــتي
ـسـتـجد. فـرضهـا فـيـروس كـورونا ا

فيما 
يــــــــواجـه األشــــــــخـــــــــاص دون سن
ـرض الــعــشــرين خــطــر اإلصــابــة 
ئة من كوفيد- 19أقل بنسبة  50 با
بقـية فئـات اجملتـمع على مـا اظهرت
عــمــلــيـة مــحــاكـاة جــديــدة الــثالثـاء
ـــــئـــــة من أشـــــارت إلى أن  80 بـــــا
ــصـابــ بــالـفــيـروس ال الــشـبــاب ا

تظهر عليهم أعراض.
ونشـرت الدراسـة في مجـلة (نـيتـشر
) وهي قـــــد تــــســـــاعــــد مـــــديــــســـــ
احلــكــومــات في اتــخــاذ اخلــطــوات
الـتـالـيـة خـصـوصـا وأنـهـا تـتـعرض
ــدارس لـــضــغـــوط كــبـــيــرة لــفـــتح ا
غلقـة منذ بـدء انتشار واجلامعـات ا
اجلائـحـة. ووضع اخلـبراء في كـلـية
لــنــدن لــلــنــظــافـــة الــصــحــيــة وطب
ــاذج النـــتـــقــال ـــنـــاطق احلـــارة  ا
عـدوى كــوفــيـد- 19بـاالســتــنـاد إلى
الـعــمـر وبـاالسـتـعـانــة بـبـيـانـات من
سـت دول هي الـــصـــ وإيـــطـــالـــيــا
واليابان وسنغافورة فضال عن كندا
وكوريا اجلنوبية. واخذ العلماء في
االعتـبار أيـضا أبـحاثـا سابـقة حول

معدالت اإلصابة وحدة األعراض.
وقدر الفريق أن األشخاص دون سن
الـــعــشــريـن يــواجــهـــون خــطــرا أقل
ئة من أولئك الذي هم بخمـس  بـا
فــــوق سن الــــعــــشــــريـن لإلصــــابــــة

بالفيروس.
وهم وجدوا أيـضا تفـاوتا كـبيرا في
األعـراض عـلى ارتـبـاط بـالـعـمـر فـقد
ـئة فقط تظـهر أعـراض على  21 با
ـــصــابـــ بــ سن الـــعــاشــرة من ا
والــتــاســـعــة عــشــرة في مــقــابل 69
. ن هم فــوق سن الـســبـعـ ــئـة  بـا
ـحـاكاة وقـام الـبـاحـثـون بـعـد ذلك 

انتشـار كوفيد- 19في 146 عاصمة
ـعــرفــة تــأثــيـر إغالق عــبــر الــعـالـم 

دارس على هذا االنتشار. ا
وخالفــا لالنــفـلــونـزا حــيث اظــهـرت
ــدارس يــلــجم احملــاكــاة أن إغـالق ا
انـتـشــارهـا رأى مـعـدو الـدراسـة أن
إجـراء كــهـذا ال تـأثــيـر كــبـيـرا له في
وقف انــــتــــشـــار فــــيــــروس كــــورنـــا
ــســتـجــد. ورجــحت دراســات عـدة ا
سابقة إلى أن تكون أعراض كوفيد-
ــصـاب 19 أكــثــر حـدة كــلــمـا كــان ا

متقدما في السن.
ئـة والـثمـانون من ـان ا وانطـلق األ
دوســـلــدورف إلى مـــايــوركـــا أكــبــر
شمس جزيرة في أرخبيل الـبليار ا
قـــبـل ســــتـــة أيــــام مـن إعـــادة فــــتح

إســـبــانــيـــا حــدودهــا كـــلــيــا في 21
ـفـترض أن حـزيـران/يـونـيـو. ومن ا
يتبع هؤالء السياح ما يقرب من 11
ــانـــيــا خالل االيــام ألــفـــا آخــر من أ
ـقبـلـة. وقـال جورج كـاسـبـاخ الذي ا
لك شقة في يعيش قرب كولونيا و
هــذه اجلـزيــرة الـواقـعــة في الــبـحـر
ــتــوسط والــتـي يــزورهـا األبــيض ا
مـرات عدة فـي السـنـة (نـحن سـعداء

جدا لوجودنا هنا).
وأضاف مواطـنه دانييل فـينر (نحن
نــعـلم أنه امــتـيــاز لـنــا أن نـأتي إلى

كان كأنه جنة). هنا يبدو ا
وتــــابع كـــاســـبـــاخ تـــطـــورات وبـــاء
كـوفـيـد-19 في إسـبــانـيــا عن كـثب
وقـال إنـه (شـعــر بـأنـه في أمـان ألنه

اإلسبان احملليون ومنظمو الرحالت
السيـاحيـة هذا البـرنامج التـجريبي
كاختـبار لـقطاع الـسياحـة اإلسباني
ــئـة من ـثـل حـوالى  12 بـا الــذي 

الناجت احمللي اإلجمالي.
قـررت إسـبـانـيـا فـتح حـدودهـا كـلـيـا
كـافحة فـروضة  وتخفـيف القـيود ا
21 فــــــــــيـــــــــروس كـــــــــورونــــــــــا في 
حـــزيـــران/يـــونــيـــو قـــبل أكـــثــر من

وعد احملدد. أسبوع من ا
وقــــد فــــرضت الــــبالد أحــــد أكــــثــــر
إجراءات الـعـزل صرامـة في أوروبا
إلى جــانب تــســجــيــلــهـا واحــدا من
أعلى مـعـدالت الوفـيات بـكوفـيد-19

مع أكثر من 27 ألف وفاة.
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ليس هنـاك الكثـير من اإلصابات في
الـوقت احلــالي في اجلـزر) وأضـاف
(نـحن نـأتي إلى هـنـا مـرات عـدة في

السنة).
وتعـد مايـوركا موطـنا ثـانيـا للـعديد
ــان الــذين يـطــلــقـون عــلـيــهـا من األ
قـاطعـة السـابعـة عشـرة) لبالدهم (ا
وهـم يــــجـــدون كـل شيء يــــريــــدونه
تـقريـبـا بـلـغتـهم األصـلـيـة. ومن ب
السيـاح األوائل أيضـا مايكل دريش
(56 عــــامـــــا) الــــذي لـم تــــكـن لــــديه
ا ألن مـخـاوف بشـأن الـسـفـر إلى بـا
اجلـزر (لـيـست بـؤرة لـلـفايـروس في
ازحـا (إن القيادة إسبانيـا). وقال 
من هـــامــبــورغ إلى مــيــونــيخ أكــثــر
ـــســـؤولـــون وقـــد أعـــد ا خــــطـــورة)
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التبـدو االحـتجـاجـات الرسـمـية في بـغـداد على تـركـيا
بعد قـصف أهداف حلزب العمـال الكردستـاني مقنعة
كـثــيـراً في انــهــا سـتــؤدي الى وضع حــد لـعــمـلــيـات
عسـكـريـة مسـتـمـرة ضد ذلك احلـزب مـادام له قـواعد

في العراق .
بـ  يدي تـركيا اتـفاقـية أمـنية مـوقعـة مع العـراق منذ
ــاضي جتـيــز لـهــا مالحـقـة الـثــمـانـيــنـات من الــقـرن ا
ـسافـة قد تـصل الى ثالث ـتـمرد  مـسلـحي احلزب ا
كيلومترا داخل االراضي العـراقية وال تزال االتفاقية
ــفــعــول وال تــوجــد أيــة مــبــاحــثــات بــشــأن ســاريــة ا
جتـديـدهـا أو تـعـديـلـهـا أو إلــغـائـهـا بـاسـتـثـنـاء اتـفـاق
لـــلــرئـــيس الـــتـــركي رجب طـــيب اردوغـــان مع رئـــيس
ـكافـحة احلـكومـة العـراقـية في الـعام 2007 يقـضي 
حـزب العـمـال الـكـردسـتـاني حـصـراً وهـذا مـا اعطي
االتـراك تــمـتـعـا جـديـدا بـامـتـيـاز الـتـسـهـيالت االمـنـيـة

لدواعي االمن القومي التركي داخل العراق .
انّ سـيطـرة مـسلّـحي حزب الـعمـال الـتركي عـلى جبل
سنجار وفرض ادارة خاصـة به على غرار ما موجود
نـاطق السورية ذات االغلبية في عفرين وسواها من ا
السكانـية الكردية يـثير استيـاء االحزاب احلاكمة في
اقلـيم كردسـتان الـعراق وبات في احملـصلـة انّ هناك
مصـلحة مـشتركـة في استمـرار القصف الـتركي على
حزب الـعمال في جـبل سنجـار االكثر أهمـية من جبل
ــة واحلــصـيــنــة حلـزب قــنـديـل حـيـث الـقــاعــدة الـقــد
الـعـمـال لــكـنـهــا في مـنـطــقـة مـعـزولــة ال تـضـاهي في
ـوقع بــ تـركــيـا اهــمـيــتـهــا سـنــجــار الـتي تــتـوسـط ا
وصل وسوريا فضالً عن االقليم الكردي العراقي. وا
من جهـة اخرى قالت تـقارير تركـية سابـقة انّ تمويالً
مالياً ولوجستياً يتلقاه احلزب احملظور في تركيا من
جهـات عراقـيـة لفـائدة مـشـتركـة  السيـمـا بعـد شارك
مسـلحـو حـزب العـمـال في القـتـال ضد تـنـظيم داعش
وصل وعموم في العام 2014 ابان احتالل التنظيم ا

نينوى.

Austria 20 SCH. Belgium        1.5 , Cyprus 0.5 CY . Czech Republic 45 Czk. Denmark 10Krd. Finland10K . France       1.5,Germany        1.5, Greece 400DR  Poland        1.5, Italy
       1.5   Norway 11 KR, Turkey 500000 TL Spain       10.5 , Sweden 12 SK, Switzerland 3 SFR UK        1, Australia $ 1.5, Canada $ 2.5, Nethrland        1.5, USA $ 2

العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا
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