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حـــذر وزيــــر الـــصـــحــــة حـــسن
التميـمي من ان العراق لم يصل
حـتى االن الى ذروة  االصـابـات
بــفـــايــروس كـــورونــا مـــرجــحــا
ارتــــفــــاع نــــســـبــــة االصــــابـــات
وجـة الثانية من والدخول في ا
الـــوبــاء بـــ أيــلـــول وتـــشــرين
األول في وقـت اعـــلن عن وفـــاة
رئـيس جلـنـة الـتـعلـيم الـنـيـابـية
غـيــداء كـمــبش بـعــد اصـابــتـهـا
بـالفـايروس. واكـد الـتمـيمي في
لقـاء متـلفـز ان (العـراق سيـكون
اول دولــــة تــــتـــســــلـم الـــلــــقـــاح
الــروسي اذا مــا ثــبت جنــاحه).
وقــال ان (الــعـراق لم يــصل الى
الــــذروة حــــتى االن ونــــســــبــــة

ارتفاع االصـابات متـوقعة وإذا
قـارنا نـسـبـة اإلصـابات في دول
اجلــــــوار فـــــالـــــعـــــراق وضـــــعه
األفـضل) مـتوقـعـا (الـدخول في
ـوجـة الـثـانـيـة من الـوبـاء بـ ا

شــهـري أيــلـول وتــشـرين األول)
ـصـابـ في مـبـيــنـا ان (اغـلب ا
ــــنـــزلـي ). وذكـــر ان احلــــجـــر ا
(الــلــجـــنــة الــعـــلــيــا لـــلــصــحــة
والـــسالمــة وهي اعــلى ســلــطــة
وجلـنـة  217 لــديـهــا جلــنـة من
اخلـبراء واالسـتشـاريـ ولديـنا
ـعلـومات  120طبـيـبا يـرفدون ا
وثم ترفع الى 217 ونحن نـقوم
ــوقف الــوبــائي ومن ثم تــرفع ا
الى الـلـجـنــة الـعـلـيــا) مـضـيـفـا
(اننا نبحث عن احلظر الصحي
ولــيـس األمـــني وقـــطع الـــطــرق

الرئيسـة ونحن لسنـا مسؤول
عـن ارتـــفــاع اإلصـــابـــات بل عن
ـرضى) مـؤكـداً(احلـاجة عالج ا
الى أجــهـزة امـنـيــة مـدربـة عـلى
ـشــكــلـة احلـجــر الــصـحـي الن ا
االقتـصادية تـمنع فـرض احلظر
الشـامل وفيروس كـورونا قنـبلة
موقوتة في صدور العراقي قد
تـنـفـجـر بـأي حلـظـة) مـبـيـنا ان
ــصـــابــ من ــئـــة من ا (20 بــا
وبـوءة وهدفـنا زيادة نـاطق ا ا
ـسـحـات الى 20 الف يـومـيـاً ا
ولـديــنـا خـطــة ثـالــثـة بــالـزيـادة
تـــــصل الى 50 الف مـــــســــحــــة
يومـياً).وبـشأن الـعالج الروسي
قـــــال ان ( الــــلـــــقــــاح الـــــروسي
ـرحــلـة اوكــسـفــورد مــازال في ا
الـثــالــثـة واذا جنـح فـســيــكـون

العراق اول دولة تتسلم اللقاح)
. ونــفى وزيــر الــصـحــة االنــبـاء
الــتي حتــدثت عـن جــلب أطــبـاء
وكــوادر صـــحــيـــة من الـــهــنــد 
مـؤكـداً انه خـاطب مـنـذ أسـابيع
مــــجـــلـس الــــوزراء لــــتــــعــــيـــ
اخلريج عـلى مالكات الصحة
ولم يصله الـرد حتى اآلن. وعزا
الـتـمـيـمي سـبب تـأجـيل افـتـتاح
قــاعـات مــعـرض بـغــداد الـدولي
السـتـقــبـال مـرضى كـورونـا الى
(تـأخـر وصـول أجـهـزة الـتنـفس
اذ وصل قـسـم مـنـهـا وبـانـتـظـار
تسل ما تبقى) مرجحاً افتتاحه
خالل األسبوع اجلاري .وحتدث
الــــوزيـــر عن (وجــــود هـــجــــمـــة
إعالمــيـة عـلى اجلــيش األبـيض
وتسـقـيط سيـاسي) مشـيرا الى

ان (ملف كورونا اكبر من العالم
كـــله لـــكـــنـــنــا لـن نــخـــضع ألي
ضــغـــوطــات ونــحـن امــام حتــد
كــبــيـر ويــجـب الــعـبــور الـى بـر
األمــان بــتــكــاتف اجلــمــيع). من
جــــهـــتـه دعـــا الــــنـــائـب جـــمـــال
احملــــمــــداوي رئــــيس الــــوزراء
إللـغـاء الـلـجـنـة العـلـيـا لـلـصـحة
والسالمة الـوطنيـة لعدم جدوى
هنية. قراراتها وابتعـادها عن ا
وقـال في بـيان إن  قـرار تـشـكيل
هذه اللجنة ( اتـخذ ايام الغياب
الطوعي لرئيس مجلس الوزراء
الــســـابق وذلك لـــعــقــد جـــلــســة
مـــجــلس الـــوزراء حتت عــنــوان
الــصــحــة الــعــامــة) واضـاف ان
ـعـاجلـات حتـتـاج إلى خـبـراء (ا
وفــريق تـــخــصــصـي بــاالوبــئــة
العــطـــاء اســتــشــارات عـــلــمــيــة
ومــهـنـيــة ذات قـيـمــة نـابـعـة من
ـــــؤســــــســـــات الـــــصـــــحـــــيـــــة ا
ـــيــة) وتـــابع  (نـــدعــو واألكــاد
رئــــيس الــــوزراء إللــــغــــاء هـــذه
الـــلـــجـــنــة فـــورا لـــعـــدم جــدوى
هـنية قراراتهـا وابتعـادها عن ا
فـي الـتـصــدي لـلـوبــاء) مـشـيـرا
الى إن (الـــــقـــــرارات األخـــــيــــرة
ومنـهـا إغالق العـيادات الـطبـية
اخلـاصة مع عـدم تـوفيـر الـبديل
الئـم بـســبـب االزدحـام اآلمن وا
الـــــكــــبـــــيــــر عـــــلى مـــــراجــــعــــة
ـــســتـــشـــفـــيــات واخلـــوف من ا
الـــعـــدوى لـــلـــمــراجـــعـــ غـــيــر
ــصـابــ بـفــايـروس كــورونـا ا
كــانت كــاشــفــة عن مــدى غــيـاب
ـهنـية إلدارة الرؤيـة العـملـية وا
االزمة والتخبط حتى في توفير
احلــــمــــايــــة الالزمــــة لألطــــبـــاء
والــكـوادر الــصــحــيــة وتــوفــيـر
ـنـاسـبة ـسـتـلـزمـات الـطـبـيـة ا ا
). من جهتـها انتقدت للمواطـن
جلنـة الصـحة والبـيئـة النيـابية
بـــشـــدة (إخـــفـــاق)  احلـــكـــومـــة
ووزارة الصـحة في الـتعامل مع
ملف جائحة كورونا وتخبطهما
وذكــرت فـي اتـــخـــاذ الـــقـــرارات,
الــلـجــنــة في بـيــان ان (من أبـرز
أسـبـاب فشـل حكـومـة مـصـطفى

الـكاظـمي في التـصـدي جلائـحة
كـــــورونـــــا وجـــــود اشـــــخــــاص
مــتــنــفــذيـن في وزارة الــصــحــة
يقومون بإصدار قرارات خاطئة
ثـم يــقـــومـــون بــتـــعـــديــلـــهــا أو
التراجع عـنها بـطريقـة استفزت
الـشارع الـعـراقي كالـقـرار الذي
يـخـص آلـيــة ســفــر الـعــراقــيـ
الـذي  إلـغـاؤه بـعـد سـاعـة من
إصــداره )وأضـــافت (ســبق وأن
طـالــبـنـا خـالل لـقــائـنـا بــرئـيس
ـتنفذين الوزراء بإعـفاء بعض ا
في الـوزارة والــذين تـوجـد لـدى
الـلجـنـة مالحظـات حـول أدائهم
وكـانـوا السـبب في تـقـيـيـد عمل
الــوزراء عالء الـعـلــوان وجـعـفـر
عالوي وأخيـرا حسن التـميمي
ـتــنـفـذون في مـفـاصل وهـؤالء ا
مــهـمـة بـالـوزارة يــعـمـلـون عـلى
إضــعــاف دور الـوزيــر وانــتـزاع
زمــام األمـور مــنه جلــعـله يــبـدو
أمــام الــرأي الــعـــام في مــظــهــر
الــــعــــاجــــز عـن الــــتــــعـــــامل مع
األزمــات فـي حـ يــتــحــكــمـون
ألون بــــــعــــــقــــــود الــــــوزارة و
جـــيــوبـــهم بـــالـــســـحت احلــرام
ويتاجـرون باألموال اخملـصصة
إلنـــــقــــاذ أرواح الــــعــــراقــــيــــ

وســنـقــوم بــكــشف الــكــثــيـر من
احلقـائق أمـام القـضاء الـعراقي
ليكـون له القول الـفصل في هذا
وضـوع وعلى رئـيس الوزراء ا
إقـالتـهم وتـطهـيـر الوزارة مـنهم
واعـــطـــاء احلـــريــــة في الـــعـــمل

للوزير).
الى ذلـك نــــفت خــــلــــيــــة االزمـــة
الـنــيـابـيــة مـا تــردد عن طـلــبـهـا
فــــــرض احلـــــــظــــــر الــــــشـــــــامل
. واكـدت في بـيان ان السـبـوعـ
(الــــتـــــوصـــــيــــات والـــــقــــرارات
والــبـــيــانــات الـــتي تــســـتــطــيع
وســـــائـل االعالم اخملـــــتـــــلـــــفــــة
اعـتـمادهـا بـشـكل رسـمي والتي
تـصــدر عن اخلــلــيـة تُــنــشـر عن
ـكـتب االعالمي لـرئـيس طـريق ا
خـلـية االزمـة حـسن الـكـعبي او
ما يصـرح به نائب رئيس خـلية

االزمة او مقررها حصرا). 
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تــعــلــيــمـيــة فــقط وذات تــمــويل
خـاص وتــعـتـمـد في االسـتـمـرار
واالدامـــة في اداء واجـــبـــاتـــهـــا
الـــتـــعـــلـــيــــمـــيـــة عـــلى االجـــور
ـئة الـدراسـيـة بـنـسـبة  100 بـا
وهــذه االجــور بــدت تـــنــخــفض
بـشـكل مـتـسـارع وكـبـيـر بـسـبب
تعددة في البالد ومن االزمات ا
خالل حساب تقريبي  اولي فان
اجـمـالي خـسـائـرهـا لـهـذا الـعام
من  200  -250 الـف طــــــالب 
تقـدر بحدود  150 ملـيار ديـنار
سوف تضاف في حـال استمرار
وبــاء كـورونــا) مـشــيـرة الى ان
(هذا نـتيـجة حتـميـة الشكـاليات
بــدايــة الــعـــام الــدراسي وازمــة
ـسـتـمـرة حـالـيـا الـتي كـورونـا ا
ادت الـى عــــــدم ســـــــداد اجــــــور
الـطالب بشـكل كـبـير وتـخـفيض
االجـور لـلــطالب من قـبل جـمـيع
اجلــامـعـات والــكـلـيــات االهـلـيـة
وعــدم اســتــيــفــاء  اســتــحــقــاق
اجلــامـعـات والــكـلـيــات االهـلـيـة

العراقية بشكل كامل).
الفــتــة الى ان (هـذه اجلــامــعـات
والـكــلــيـات تــوفــر اكــثـر من 40
الف فـرصة عـمل مـختـلـفة داخل
الــبالد خــارج اطـــار احلــكــومــة
وفــــرص دراســــة لـ 200 - 250
الف طــالب وطــالـبــة). واضـافت
انه (مـن اجـل احلـــــفـــــاظ عــــــلى
ــومــة عــمــلــهــا واســتــمـراره د
بــــــاحلــــــد االدنى يــــــجب عــــــلى
احلكومـة التدخل وبـدون تأخير
التــخــاذ قــرارات اجــرائـيــة حلل
رتقبـة وعدم التفرج من االزمة ا
بعيد عـلى مصير االسـتثمار في
التعـليم في البالد بـدون اسناد

كــمــا يــحــصل في دول اخلــلــيج
وغــيــرهــا  وهـو واجـب شـرعي
وتــاريــخي عــلى  كل مــكــلف في
هــذه احلــكــومــة وهــذا الــبــلـد).
وقـدمـت الـرســالــة حــلــوال آنــيـة
مـــقـــتـــرحـــة تـــمـــثـــلت في ( رفع
الضـرائب عن جمـيع اجلامـعات
والكـليـات االهلـية بـكل انواعـها
ــا فـيــهـا حــصـة الـوزارة الـ 3
ـــئـــة حلــ انـــتـــهـــاء وبــاء بــــا
كورونا ورفع احلجز عن اموال
ـفروض اجلـامعـات والـكـليـات ا
بدون وجه حق قـانـوني من لدن
الية وتسهيل اجراءات وزارة ا
فــتـح االقــســـام في اجلــامـــعــات
والـــكـــلـــيـــات حلـــ زوال وبـــاء
كــورونـا من اجـل تـوفــيـر فـرص
لــتـعــيــ جــديـدة فــيــهــا وفـتح
الدراسات الـعليـا في اجلامعات
والكلـيات التي تـستوفي شروط
التقد للدراسة العليا فيها من
تـــوفــر الـــهــيــئـــة الــتــدريـــســيــة
ـاديـة والبـشـرية واالمـكـانيـات ا
وتخريج اكثـر من دورة وغيرها
ـتطـلبـات لكـون التـدريسي من ا
الذي يعمل فيهـا هو متقاعد من
جـامـعـة حـكـومـيـة اصال  وهـذا
يــوفــر عـلــمــة صــعــبــة وجــهـود
ووقتًا عـلى الطلبـة الراغب في
ومعاقبة اكمال دراستهم العليا 
االعـالم بــكـل اشــكـــاله وانـــواعه
احلـــــكـــــومـي واخلـــــاص الــــذي
يـسـتـهدف بـشـكل مـستـمـر تـقدم
وتــطـــور الــتـــعــلــيـم االهــلي في
العراق والـذي يبث الـسموم من
خالل اعـالم مــشــبــوه مــؤدلج ال
يبـغى للـعراق اخلـير وال ألهله)

وفقًا للرسالة.

WŁ—U  s  —Òc%Ë rOK ù« WOKš«bÐ b−M² ð ÊU²Ýœd  W×

الى االقـلـيم ومـنع احـراء مراسم
الــدفـن والــتـــعـــزيــة الن الـــوضع
سيصيح كارثـيا). وكان مسؤول
معبر باشماخ احلدودي الدولي
الـلـواء مــريـوان شـيخ كـمـال قـد
أكد أن (الوافـدين ال يحـملون أي
وثائق دخـول نـاهيك عن خـرقهم
قــــرار إغـالق احلــــدود بـــــســــبب
تفـشي كـورونا) مـشـيراً إلى أنه
(كان عـلى اجلـانب اإليـراني عدم
السـماح لهم بـدخول كـردستان).
ــقــرر أن يــصل امس وكــان من ا
اجلمـعـة جثـمان الـكسـنزاني من
ـتــحــدة إلى اإلقــلـيم الــواليــات ا
ليـوارى الـثرى في الـسـليـمانـية.
وبـحـسب الــشـيخ سـامـان مـارف
بــرزجنـي فـــقــد (تـــوافـــد أتـــبــاع
الــطـــريــقـــة من إيــران وجـــنــوب
الــعـراق ومـدن إقــلـيم كــردسـتـان
راسـم رغم عدم لـلـمـشـاركة فـي ا
إعالن إقـامـة عـزاء رسـمي).وقـال
أحـد الـوافـدين إنـهم (يـعـتـزمـون
الـبـقـاء في الـسـلـيـمـانـيـة لـثالثـة
أيام بنـاء على أمـر خليـفة زعيم
الـطـريــقـة الـكـسـنـزانـيـة الـشـيخ
نـهــرو الـكـسـنــزاني) . وارتـفـعت
ـــاضــــيــــة اعـــداد خالل االيــــام ا
االصابـات في االقليـم لتصل الى
ارقـام غيـر مـسبـوقـة مقـتـربة من

الرقم 500 .

مـن ايــــــــران عـــــــــلـى انــــــــهـم من
ــصـابـ بــفـايــروس كـورونـا) ا
وأضــــاف أن (وزارة الــــصــــحــــة
وحـدها لم تـتـمـكن من السـيـطرة
عـــــــلى الـــــــوضـع وعـــــــلى وزارة
داخـلـيـة االقـلـيم الـتدخـل وتمـنع
دخــولــهم الى الـــســلــيــمــانــيــة)
مــشــدداً عــلى الــقــول انه (يــجب
اعادتـهم من حيث اتـوا وتشـديد
النقاط احلدودية ونقاط الدخول

(الـوزارة ابـلـغت مـديـريـة صـحـة
الـسـلــيـمـانـيـة بـاحـتـمـال حـدوث
كارثـة صـحيـة في احملافـظة بـعد
أســـبــوعــ مـن اآلن إثــر مــجيء
أتــبـاع الــطــريـقــة من إيـران دون
جــوازات ســفــر أو فــحــوصـات)
مــــرجـــحــــاً (وجــــود مـــصــــابـــ
بفـايروس كـورونا من بـ الذين
دخلوا اإلقليم) مؤكدا إنه (يجب
التعـامل مع الدراويش الـقادم

إن (االشخاص الـذين عبروا إلى
العراق اشتبكوا مع افراد حرس
احلـدود الـعـراقي الـذين أطـلـقـوا
الـنـار فـي الـهـواء دون وقـوع أي
قــتـلى أو جــرحى) مـوضــحـا ان
(التدافع أثناء دخولهم أسفر عن
إصـــابــــة شـــخـــصــــ بـــجـــروح
تحدث طفيـفة). من جهته  قـال ا
باسم وزارة الصـحة في حـكومة
كـــردســــتـــان مـــحــــمـــد قـــادر إن

الـــكـــســـنـــزانـي االربـــعـــاء قـــبل
عاماً اضي عن عـمر نـاهز  82  ا
ـتـحـدة الـتي نـقل في الـواليـات ا
ـاضي لـتـلقي إلـيـها في شـبـاط ا
الــــعـالج.  واصــــيـب ســــتـــــة من
االشــخــاص بــرصــاص الــقــوات
اإليــرانـــيــة واعــيــد احــدهم إلى
إيــران بــعـد تــلــقـيـه اإلسـعــافـات
األولية. وقال نـائب محافظ سنه
االيـرانـية حـسـ خـوش إقـبال
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عــــلى إجــــراء االمــــتــــحــــانــــات
النهائية فـهناك احتماالت قوية
راكز االمـتحانية جداً بتـحول ا
إلى بــــؤر لـــتــــفـــشي الــــوبـــاء)
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 اقترحت جلنة الصحة والبيئة
ــعــدل الــنـــيــابـــيــة اعـــتــمـــاد ا
التراكـمي كدرجة نـهائية لـطلبة
الـــســادس اإلعـــدادي بـــجـــمــيع
فــــروعـه مع إضـــــافــــة عـــــشــــر
درجـــات وجــعل مـــســـألــة أداء
االمـتحـانات اخـتـياريـة من قبل
أولياء أمور الطلبة محذرةً من
ـراكـز االمـتـحـانـية إلى حتـول ا
بـؤر لتـفشي وبـاء كورونـا.وقال
رئيس الـلجـنة قتـيبـة اجلبوري
في بيان امس إن (عـلى رئاسة
الوزراء ووزير التربية وخليتي
األزمة احلكومية والنيابية عدم
اجملازفة بأرواح الناس وأعني
الــطـــلـــبــة وعـــوائـــلــهـم وحــتى
جــيــرانــهم وفي حــال اإلصـرار

W³KD   wL «d² « œUL²Ž≈ Õd²I¹ Í—u³'«

Íœ«bŽù« ”œU «

 UÐU ù« …Ë—– v ≈ qB¹ r  ‚«dF « ∫ wLOL² «

 ‰uK¹√ bFÐ WO½U¦ « Włu*« ‰ušœË U½Ë—uJÐ—cM  wB  ≠ œ«bGÐ

طـالــبت اجلـامــعـات والــكـلــيـات
االهــلــيــة الـــعــراقــيــة اجلــهــات
ــــعـــنــــيــــة بــــرفع الــــضــــرائب ا
ـفـروضة عـلـيـها بـكل انـواعـها ا
حل انتهـاء وباء كورونا ورفع
احلــجــز عـن امــوال اجلــامــعـات
ـفـروض عـلـيهـا من والـكـلـيـات ا
ــالــيــة. وقــالت رابــطــتـا وزارة ا
اجلــامـعـات والــكـلـيــات االهـلـيـة
الـــعـــراقـــيــة ووادي الـــرافـــدين
لتطـوير وتنمـية التعـليم العالي
االهـلـي في رسـالـة مــوجـهـة الى
الرؤسـاء الثالث ووزيـر التـعليم
العـالي والبـحث العـلمـي وجلنة
التعلـيم العالي النيـابية اطلعت
علـيها (الـزمان) امس (نـقدم لكم
دراســـــة لـــــواقـع اجلـــــامـــــعــــات
الـبريـطـانيـة والـعراقـيـة االهلـية
خالل ازمـــــة كــــورونـــــا من اجل
ــــقـــــارنــــة لـــــوضع احلـــــلــــول ا
االيـجـابيـة الـتي تـخـدم البالد )
مـــــوضــــحــــة ان (اجلــــامــــعــــات
الـبـريـطـانـيـة تـخـسـر هـذا الـعام
فــقط مــا مــقـداره  790 مــلــيـون
اســتــرلــيــني خالل مــدة كــرونــا
فقط.وهي عـلى نوعـ جامـعات
في تـمويـلـهـا الذاتي  جـامـعات
اسـتــثــمــار بـحــثي و جــامــعـات
اســتــثــمــار تــعـلــيــمـي وان عـدد
الــطالب االجــانب فــيـهــا بــشـكل
عـــام بــحــدود  450 الف طــالب
اجــــــــنـــــــبـي).  وتــــــــابــــــــعت ان
ـــعــتـــمـــدة عــلى (اجلـــامــعـــات ا
الـتــعـلــيم سـوف تــخـســر الـعـام
القادم ما يقارب سـبعة مليارات
ـعـتـمـدة دوالر امـا اجلــامـعـات ا
عـلى الــبـحث وتــعـمـل بـطــريـقـة
التعاون العلمي البحثي فسوف
تــكــون اخلــســائــر اقل من ذلك)
مـــــضــــيــــفــــة انه (ســــوف نــــرى
جامعـات بريطـانية تـضمحل او
تــنـدمـج او حتـتــاج الى دعم من
احلـكـومــة لـكـنــهـا جـمــيـعـا ذات
تـــمــــويل ذاتـي من هــــذا ســـوف
نــســتـنــتج ان الــدعم احلــكـومي
ســـوف يـــكـــون احلل الـــوحـــيـــد
ـــؤســـســـات في النـــقـــاذ هــــذه ا

بريطانيا). 
ومـضت قــائـلـة (امـا اجلـامـعـات
والكليـات االهلية الـعراقية فهي
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مــضــيــفــاً أن (هــنــاك أولــويـات
يـــجـب مــراعـــاتـــهـــا وفـي هــذه
احلـالـة سالمـة الـشـعب أهم من
االمتحانـات). واعرب اجلبوري
عن امـلـه في (أن يـتم احـتـسـاب
عدل التراكمـي كدرجة نهائية ا
لـــطـــلـــبـــة الـــســـادس اإلعــدادي
بـجـميع فـروعه مع  10درجات
وجــعل مــسـألــة تــأديــة أو عـدم
تـــأديــة االمــتــحـــانــات الــعــامــة
اخـتيـاريـة من قبـل أوليـاء أمور
الـطــلـبـة لـكـي ال نـظـلم الــطـلـبـة
عدل وذلك الراغب بتحس ا
حـفـاظـاً عـلى الصـحـة الـعـامة)
واضـاف (في حـال رفض تـبـني
ـقـتـرح نــحـمّل احلـكـومـة هـذا ا
ــســؤولــيــة ووزارة الــتــربــيــة ا
الــكـــامــلــة عن سـالمــة الــشــعب

العراقي).

ÊU e « ≠ WO½ULOK «

دخل اآلالف من مـريدي الـطـريـقة
الصـوفية الـكسـنزانـية من ايران
إلى الـعـراق وحتـديـدا الى إقـليم
كــــردســــتـــان مـن خالل مــــعــــبـــر
باشمـاخ دون القيـام باإلجراءات
الـــرســـمـــيــة وفـــحـص فـــيــروس
كـــورونــا وذلك لــلــمــشــاركــة في
مراسم تشـييع الشـيخ محمد بن
عــبــد الـــكــر الــكــســـنــزاني في
السـليـمانـية فـيمـا حذرت وزارة
صــحــة اإلقــلــيم من مــغــبــة هــذا
االخــــتـــــراق مــــشـــــيــــرةً إلى أن
(كـــــارثـــــة) قـــــد حتــــصـل بـــــعــــد
أسـبـوعــ إذا لم يـخـضع هـؤالء
لــــلـــفـــحــــوصـــات. وأكــــد مـــديـــر
الـــعالقـــات وشــعـــبــة اإلعالم في
معبر باشـماخ احلدودي مختار
حـاج عـلي في تـصـريح  (إغالق
ـا في ـدة  24 سـاعــة  ـعــبـر  ا
ذلك احلـركة الـتـجاريـة بـأمر من
نــائب رئـيـس احلـكــومـة قــوبـاد
الطالباني من الساعة اخلامسة
من مـســاء اخلـمـيس بـعـد ورود
أنــــبـــاء عـن نـــيـــة  200 آخـــرين
الدخول بـنفس الطـريقة).وتوفي
مـــرشـــد الـــطـــريـــقـــة الـــقـــادريـــة
الكسـنزانية في الـعراق والعالم
الــشـيخ مــحـمــد بن عـبــد الـكـر

قتيبة اجلبوري 
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جـاء ألغراض الـصـيانـة وتـام اكـتـاف الطـريق الذي
تـضـرر بـنـسـبــة كـبـيـرة جـدا في مــوسم الـفـيـضـانـات
 2019 ). مـؤكدا بان اعادة فتح الـطريق بشكل كلي
سيتم اليوم السبت او غدا االحد على ابعد تقدير). 
واشـار الـزيـيـدي الى ان ( طـريق بـحـيـرة حـمـرين من
الـطرق الـبريـة الـهامـة واالستـراتيـجـية في ديـالى وهو
ـتــد ألكـثــر من خـمــســة كـيــلـو مــتـرات) مــؤكـدا ان
(عـملية الصيانة والتي تقوم بها كوادر بلدية السعدية
ــنـظــمـات والـدوائــر الـســانـدة لــهـا بــدعم من احـدى ا
الـدوليـة تـأتي في اطـار انهـاء مـعـاناة االهـالي خـاصة

وان الفيضانات سببت ضرر بالغ له) .

 ÍdLA « ÂöÝ ‡‡ v U¹œ

اكـدت ناحية السـعدية التابعـة حملافظة ديالى  اغالق
ما اسمته شريان حمرين لليوم الثاني على التوالي.
وقــال مـديــر بـلــديـة نـاحــيـة الــسـعــديـة عالء الــزبـيـدي
لــ(الــــزمـــان ) امـس ان (طـــريق بــــحــــيـــرة حــــمـــرين
االسـتـراتـيـجي مـغـلق لـلـيـوم الـثـاني عـلى الـتـوالي مع
وجـود اسـتــثـنــاءات لـلـحــاالت االنـســانـيــة والـعـجالت

الصغيرة).
واضـاف الـزبـيــدي ان( اغالق طـريق حـمـرين والـذي
ــثل خـط مـرور  200 الف نــســمــة من مــدن وقـرى
دن واحملافظات حوض حمرين باجتاه بعقوبة وبقية ا

رضى يراجعون احدى العيادات االستشارية بعد غلق عيادات االطباء مسبب ازدحاما يتعارض مع اجراءات  »“ÂUŠœ∫ نحو الف من ا

مكافحة كورونا عدسة : رحيم الشمري

lOOAð∫ االف الكسنزاني القادم من ايران الى السليمانية للمشاركة في تشييع جثمان الشيخ محمد عبد الكر الكسنزاني

نصور اجلامعة ببغداد مبنى كلية ا
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وقال بـيـان تـلقـته (الـزمان) امس انه
(تمت مـناقـشة جـهود وزارة الـتربـية
ـنــاسـبـة ألداء في تــهـيـئــة األجـواء ا
االمــتـــحــانـــات الــعـــامــة لـــلــســادس
هـني في ظل التـحديات اإلعدادي وا

الراهنة وانتشار جائحة كورونا).
كمـا اسـتقـبل عـدداً من سفـراء الدول

العربية.
وجــرى خـالل الــلــقــاء بـــحث ســبل
تـعزيـز الـعالقـات مع الدول الـعـربـية
وتـوسـيع آفــاق الـتـعـاون الـبـنّـاء في
ـا يضمن حتقيق مختلف اجملاالت 

تبادلة. صالح ا ا
WOÝUÝ« …dO —

وأكــد صــالح بــحــسب بــيـان رســمي
تــلـــقــته (الــزمـــان) امس أن (الــدولــة
ـقتـدرة ذات السـيادة هي العـراقيـة ا
ــشــروع الــوطــني الــذي ســيــحــفظ ا
لــلــعــراق أمــنه وســلــمه اجملــتـمــعي
مشـيراً إلى أن اسـتقـرار العـراق يعد
ركيـزة أساسـية من ركـائز االسـتقرار

اإلقليمي). 
وشــدد  عــلى أن (الـعــراق دولــة لــهـا
قــوتــهـا وتــأثــيــرهــا فـي مــحــيــطــهـا
اإلقــــلـــيـــمي والـــدولـي ويـــجب عـــلى
اجلــمــيع احـتــرام ســيـادتــهــا وعـدم
الـتــدخل في الـشـؤون الــداخـلـيـة من
أجل بـنــاء عالقـات مـتـطــورة مـبـنـيـة
شـترك بـشأن الـعديد على الـتفـاهم ا

من القضايا الراهنة) .
وأكد  (أهـميـة دعم مـسارات احلـلول

عاجلة األزمات والتوترات السلمية 
ــــا يـــــرسخ األمن ــــنـــــطــــقــــة  في ا
واالسـتـقـرار جلــمـيع الـدول مـشـيـراً
ـــكن أن يـــكــون إلى أن الـــعـــراق ال 
جـزء مـن سـيـاســة احملـاور كــمـا أنه
حـريص علـى عمـقه الـعـربي انـطالقاً
من امــــتـــــداده الــــتـــــأريــــخي ودوره
احملوري وسعيه اجلاد إليجاد بيئة
آمــنـة تــلـتــقي وتـشــتـرك في حتــقـيق
ـشـتـركـة الـتي ـصـالح واألهــداف ا ا
حتـقـق الـتـقــدم والـتــطـور واالزدهـار

لـعـائـلـة الـهـاشـمي واصـفـاً الـراحل
الـــذي كــــان صـــديــــقه الــــشــــخـــصي
ومـسـتـشـاره بـ(الـبـطل) و(األيـقـونـة
الوطنية).وقال الكاظمي وهو جالس
وسـط أبـــنــاء الـــهـــاشـــمي الـــثـالثــة
عــيــسى ومــوسى وأحــمــد إن(الــذي
يـخـاف مـن الـكـلـمـة ال نــسـتـطـيع ان
نـقول عـنه غـيـر أنه جـبـان. هـشام لم
يـقم بـشيء إال أنه سـاعـد الـعـراقـيـ
بالكلمـة).وأضاف تعليقـاً على عملية
االغــتــيـال أن (هــذا الــتــصــرف لـيس
تــصـرفــاً عـراقــيـاً. الــعـراقي ال يــقـتل
الــــــعـــــــراقي).وتـــــــوجه إلـى زوجــــــة
الهـاشـمي قـائالً (من جـيل إلى جيل
هـشـام سيـبـقى مـوجـوداً. دمه عـندي
والــقـتــلى لن يــفــلـتــوا. هــذا واجـبي
وواجـب الـــدولــــة).وذكـــرت عــــائـــلـــة
الهاشمي أنـه تلقى تهـديدات مؤخراً
من تـنـظـيم الـدولـة اإلسالمـيـة. وكان
لألبحاث الـتي قام بهـا الهاشمي عن
هـذا الـتـنـظـيم دور كـبـيـر في تـفـكـيك

شبكاته في سوريا والعراق. 
مـن جــهـــة اخــرى اســـتـــقــبـل رئــيس
اجلـمـهـوريـة برهـم صالـح في قـصر
بــغـداد وزيـر الــتـربـيــة عـلي حــمـيـد

مخلف.
وجـرى خالل الـلــقـاء الـتـأكـيـد عـلى
ضــــرورة تـــضـــافـــر اجلـــهـــود لـــدعم
الـعـمـلـيـة الـتـربـويـة واالرتـقـاء بـهـذا
ـــهم ومــتـــابــعــة شــؤون الـــقــطــاع ا

الطلبة وأوضاعهم.
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اغانـي خاصـة به واشـتهـر بـأغنـية
ليمو هةي ليمو.

الـــــراحل من مـــــوالــــيــــد 1958 في
منـطقـة تيراوة الـقد مـركز مـدينة

أربيل.
اكمل دراسته االبتدائية في مدرسة
توسطـة والثانوية زان ومن ثم ا
فــي مــــــــــــــــدرســـــــــــــــة

اجلمهورية.
عـــــــام 1970 كــــــــانت
أولـى بـــــــدايـــــــاتـه في
مـــؤســـســـات وراديـــو
والتـلـفزيـوني الـكردي
في بــــغــــداد. وســــجل
عــدة أغــانـي بــالــلــغــة

الكوردية.
عـام 1972 شـارك في
إحتفال قـاعة الشعبب
في أربـيل وسجل أول
نـشــيـد له  لــلـبـارزاني

اخلالد.
بـــعـــدهــــا انـــتـــقل الى
الــــعـــمـل الـــصــــحـــفي
كـأصــغـر صــحـفي في
جـــــريــــدة هــــاوكــــاري
ومـجـلـة رنـكـ ونـشر

rOJ(« h uÐ œ«“u½ ≠ qOÐ—«

نعت االوسـاط الثقـافيـة في العراق
الـــكــاتب والــفــنـــان شــيــزراد عــبــد
الــرحــمن الــشــخـصــيــة الــثـقــافــيـة
وصـاحب جتـربة ثـقـافـية مـتـنـوعة.
قـضى عــمـره في الـكـتــابـة والـعـمل
الــصـحــفي والــفن حــيث كــان لـديه

بيروت
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بغداد
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االقتصـادي لشعـوبنا). كـما أكد على
(ضرورة وقف االنتهاكات العسكرية
الــتـركــيـة عــلى األراضي الــعـراقــيـة
عــاداً إيـاهــا جتــاوزا ًعـلـى الـســيـادة
ـنــطـقــة مـشــيـداً الــعـراقــيـة و أمـن ا
ــوقف الـدول الــشـقــيـقــة وجـامــعـة
سانـد للعراق جتاه الدول العربـية ا
اســتـــمـــرار اخلـــروقــات الـــتـــركـــيــة

ودعمهم ألمنه واستقراره).
وأشــــــــار إلى ضــــــــرورة الــــــــعــــــــمل
شـتـرك من أجل إيـجاد والـتنـسـيق ا

b¹d  wF½

»½ÃU²∫  عمال وفنيون يتابعون عمل مكائن انتاج االنابيب في الشركة العامة للحديد والصلب
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وقــعــت الـشــركــة الــعــامــة لــلــحــديـد
والــــصــــلـب إحــــدى شــــركـــات وزارة
ـعادن عـقـداً مع شـركـة الـصنـاعـة وا
خـطـــوط األنـابــيـب الـتـابــعـة لـوزارة
الــنـــفط لـــتـــجــهـــيـــزهــا بـــاالنـــابــيب

لحومة حلزونيـاً. احلديدية ا
 وأفـصـح مديـر عـام الـشركـة عـبـاس
حيـال في تـصريح للـمكتب اإلعالمي
في الوزارة تـلقتـه (الزمان) امس عن
ـالكــات الـــفــنـــيـــة في مـــصــنـع ان (ا
األنابيـب احلديديـة باشرت باإلنتاج
طـلوبـة والـبالـغة لـتجـهيـز الـكمـيـة ا
عــشــرة كــيــلــومــتــرات من األنــابــيب
ـلحومـة حلزونيـاً وبقطر احلديدية ا
ــدة احملـــددة ضـــمن 609 مـــلم فـي ا
الـعـقـد والـبـالـغة 50 يـومـاً) مـشـيراً
الى أن فـقرات الـعقـد تـتضـمن أيـضاً
تغليف األنابيب من اخلارج بالبولي
أثـيـلـ وبـثالث طـبـقـات إضـافـة إلى
تبـطيـنهـا من الداخل  مـوضحـاً بأن
األنــابــيـب الــتي ســـيــتـم إنــتـــاجــهــا
سـتـسـتـخـدم في نـقل الـغـاز مـايـؤكـد
نتج ومـطابقته لـلمواصفات جودة ا

يـة .  العا
VOÐU½« ÃU²½«

ـــديـــر الــعـــام بـــأن مـــصــنع ونــــوه ا
األنـابـيب احلـديديـة الـتـابع لـلـشـركة
والـواقـع في نـاحـيــة ام قـصــر يـنـتج
أنـابيب حـديـديـة ملـحـومـة حلـزونـياً
بـأقطـار من 16 أجن ولـغـاية 48 أجن
ــعــدل طـول 12 مــتــرا مــطــابــقــة و
ـعهد الـبترول ـية  للـمواصفـات العا
صنع على خط االمريكي ويحـتوي ا
لـلــطالء اخلـارجي بــالـبـولي أثــيـلـ

بثالث طـبـقات (االيـبوكـسي باودر +

مرضى وباء كورونـا).
وأعلـنـت الشـركة العـامة لـلصـناعات
اإلنـــشــائـــيــة إحـــدى شــركــات وزارة
عـادن عن الوصول إلى الصنـاعة وا
مــراحل مــتـقــدمــة في نــصب مــكـائن
ومـعـدات اخلـطـ اجلـديـدين إلنـتاج
أنابيـب البولي أثـيلـ عالي الكـثافة
بـأقطـار وقـياسـات كـبيـرة في مـعمـل

بالستـك بغـداد التابع لهـا .
وأفـصـح مــديـر عـام الـشــركـة أحـمــد
حـسـيـن عـبـــد في تـصـريح لـلـمـكـتب
اإلعالمي في الوزارة تـلقـته (الزمان)
ـئة امس عن إجناز مـانسـبته 95 با
من أعمـال نـصب اخلطـ اجلـديدين
ـرحــلـة الـتــشـغـيل خالل إسـتــعـداداً 
الـفتـرة الـقـادمة  مـؤكـداً أن اخلـط
يـعـمـالن وفق أحـدث الـتـكــنـولـوجـيـا
ــيــة إلنــتــاج أنــابــيب الــبــولي الــعــا
أثـيـلـ بـقـياسـات مـخـتـلـفـة وكـبـيرة
واصفات تصل الى 1200 ملمتر و
عــالــيـة جــداً وبــأيـدي عــراقــيـة 100
ـئـة مــشـيــراً الى تـوجه الــشـركـة بــا
ـعادن وبـدعم من وزيـر الصـنـاعـة وا
لــلـتـحــرك والـتـنــسـيق مع مـحــافـظـة
بــغــداد وأمــانــة بــغــداد ومــديــريــات
ـعـنيـة األخرى البـلـديات واجلـهات ا
لإلســـتــفـــادة من هــذه األنـــابــيب في
ـاء ـشــاريع اخلـدمـيـة اخلــاصـة بـا ا
واجملـاري اخلفـيـفـة والـثقـيـلـة فضالً
عن تـسـويــقـهـا عـبـر مـنـافـذ الـشـركـة
ـا ـبـاشـر فـي احملـافـظـات  لـلـبــيع ا
يــغــطي حــاجــة الــســوق احملــلــيـــة .
ــديــر الــعـام عـن (حتـقــيق وكــشـف ا
مــــراحل مـــتــــقـــدمـــة فـي نـــصب خط
إنـــتــاجـي جــديــد إلنـــتــاج األنـــابــيب
البالستيكية في ( مصنـع النعمـان )

فـي اخلمسـينيـات بدأت اقـارن ب كرادة مـر وب االعـظميـة . في كرادة مـر كنا
سيـحيات والـيهوديـات. أما االعظـمية فـكانت سافـرة وكنا نرى نـرى السافـرات من ا
اجملـتـمع اخملـتـلط فـيـمـا الـكـرادة اقـرب الى اجملـتـمع الـفالحـي. وانت تـشـاهـد درجة
دينة مثل مـدينة االعظمية تقوم على اساس ديني التطور االجـتماعي تستغرب كيف 
دينة الـعصرية االولى هـمة التطـوير احلضاري وتصـبح ا او هي مركز ديـني تقوم 
في العراق. لـيس هناك مدينـة اجمل من االعظميـة ولم تظهر مديـنة في العراق اجمل
من االعظـميـة في اخلمـسيـنيـات والى السـنوات االخـيرة الـتي عبـثت بـها يـد السـلطة
بالشكل الذي عبثت فيه ببقية مدن العراق وضربت معمارها وتقاليدها االجتماعية.

ن لم يـعـرف تـاريـخهـا لم تـكن سـوى قـرية مـهـجـورة حتـى الثالثـيـنـيات. واالعـظـميـة 
وتـأسيسـها كـما هو مـعروف يرتـبط كمـا ترتبط مـدن اخرى بـاألضرحة فـتحولت من
ضــريح الى مـديــنـة الـنـجـف ضـريح حتـول الى مــديـنـة وكــربالء والـكـاظــمـيـة كـذلك.
االعـظـمــيـة كـانت تــسـمى مـقــبـرة اخلـيـزران وهـي مـقـبـرة عــامـة الـنــاس في الـعـصـر
نـصـور بسـبب ارسـتـقراطـيـته قـرر بعـد ان بـنى بـغداد ان الـعـبـاسي  وابو جـعـفـر ا
يـؤسس مقـبرة خـاصة البنـاء قريش يـدفن فيـها العـلوي والـعبـاسي واالموي اذا كان
مـوجـودا  اي قـريش فـقط  واخـتـيـرت مـنـطـقـة غـربي بـغـداد وغـربي دجـلـة وسمـيت
مـدافن قـريش. والـعـجـيـب انه تـوفي جـعـفـر ابـنه ودفن فـيـهـا. بـعـد وقت تـوفي االمـام
موسى ابن جعـفر وهو من سادة قريش ودفن فيها ثم دفن فيها حفيده االمام محمد

اجلواد وسميت بالكاظمية .
ا تـوفي االمـام ابو حـنـيفـة سـنة  150لـلـهجـرة  وهي الـسنـة التي تـوفي فـيهـا ابو و
ـنصور لم يدفن فيـها النه لم يكن قريشـيا و دفن في مقابر اخلـيزران بينما جعفر ا
دفن االمام الكـاظم في مقابر قريش ومقابر اخلـيزران سميت بهذا االسم النه يظهر
انـه على سـاحل دجـلة كـان يـظهـر فـيـها خـيـزران. ابو حـنـيفـة عـاش مع عامـة الـناس
ومـات بـ الـنـاس وفي مقـبـرة الـنـاس. وهذا الـرجل مـظـلـوم شأنه شـأن الـشـيخ عـبد
الـقـادر الـكـيالني. انـا درست ابـو حنـيـفـة دراسـة عـميـقـة وعـنـدي فـصل مـستـقل في

كتابي الذي ال اعتقد أنه سيرى النور اال بعد موتي اسمه (الفتوح الضيائية).
ابو حـنيـفة كـان سـند الـثورات الـعلـوية والـثورات الـزيـدية. وهـو على مـا هو عـليه من
العلم كان يـعيش من دكان لبـيع القماش وكـان عنده صنـدوق خاص للتـبرع للثورات
الزيدية الـتي يقوم بها ابـناء زيد. وكان االمـام الصادق قد نهج نـهجا سلمـيا  فأئمة
ـسألة االرشـاد والتـثقيف سـلح او احلل الثـوري وبدأوا  الـشيـعة رفضـوا الكـفاح ا
ذهب واحلفاظ عـلى البقية البـاقية من اهل البيت بيـنما ظلت الزيدية والتعلـيم وبناء ا
سـلح. و ابو حنـيفة كـان الفقـيه الثوري الـذي يسانـد احلركات تـعتمـد على الكـفاح ا
سـلحـة ضد الدولـة العـباسـية وكـان يعتـبر الـدولة الـعباسـية غـصيـبة ولم يوافق ان ا
يـشـغل منـصـبـا مـهمـا كـان حـتى مـنصـب قاضي الـقـضـاة الـذي كلـفه به ابـو جـعـفر

نصور وجلد الرجل ثم توفي بعد جلده فمات شهيدا . ا
جـاء احد اشـقاء شخص قـتل في ثورة من ثـورات الزيديـة ليعـاتب ابو حـنيفـة . فقال
ـعركـة الفالنـيـة مع فالن هي السـبب في قتل اخي ان الـفتـوى التـي اصدرتـها في ا
ا فـأجاب ابـو حنـيفـة ان قتل اخـيك حيث قـتل يسـاوي قتـله في بدر وهـذه الثـورة إ
هي ثورة مـحـمـدية ضـد اجلـاهلـيـة. هـذه الكـلـمـات لم تصـدر من إمـام آخـر حتى من

أئمة العلوي لكنها صدرت من ابو حنيفة .
والى جــانب ذلك كــان جـانـب الـتــسـامح فـي شـخــصـيــة ابـو
حـنـيـفـة هل كـان تـسـامح ابـو حـنـيـفـة هـو الـسـبب في خـلق
مدينـة مثل االعظـمية مـتسامـحة ومتفـاهمة مع الـعصر ومع
احلـداثـة? طـبـيــعي األمـور تـغـيــرت اآلن لألسف عـمـا كـانت

عليه.

ـــئــات مـن األخــبـــار والــتـــقــاريــر ا
الصحفية فيهما.

وبـــعـــد انــتـــفـــاضــة آذار 91 عــمل
ـرحوم شـيـرزاد عـبـد الـرحمن في ا
اجملـال الصـحـفي وقـدم الـعـديد من
الــنـشـاطــات الـثــقـافـيــة في وسـائل
ـــقــــراطي اإلعالم لــــلـــحــــزب الــــد
الـكـردسـتاني ومـنـهـا مـديـر حتـرير
جــريــدة بـرايــتي وخــبـات ومــجــلـة
كــوالن واخــر مـحــطــة له كــانت في
جـــريــدة هــولــيـــر ورئــيس حتــريــر
ـي كــــوردســــتـــان مــــجــــلـــة هــــةر
ومــســؤول مــكــتب أربــيـل جلــريـدة

الشرق األوسط.
رحـوم من أحـد أعمـدة الـصحـافة ا
في إقــلــيم كــوردسـتــان حــيث خـدم
الـثـقـافـة الـكـوردية ولـديـه اكثـر من
24 كتابـا مطـبوعا بـاللغـت اكورد

ة والعربية.
بـــاالضـــافـــة الى مـــســاهـــمـــاته في

احلركة الفنية واالدبية
ــرحـــوم شـــيــرزاد عـــبــد غـــادرنـــا ا
الــــرحـــمـن بـــتــــاريخ 8 تـــمــــوز في
سـتشـفى بعـد معانـاته من مرض ا
الـسـرطان الشـهـر عـدة وتـرك خـلفه

ارثا ثقافيا وفنيا.
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زار رئـــــيس الــــــوزراء مـــــصـــــطـــــفى
الـــكـــاظــمي أســـرة احملـــلل اخلــبـــيــر
االمني هـشام الهـاشمي الـذي اغتاله
مــســلــحـون مــجــهــولـون  مــتــعــهـداً
الحـقـة الـقـتلـة.واغـتـال مـسـلّـحون
مــجــهــولــون يــســتــقــلــون دراجــتــ
ناريـت الـهاشمي (47 عامـاً) مساء
اإلثن أمـام منـزله في بغداد لـيترك
وراءه زوجة وثالثة أبـناء وابنة في
هـجـوم أثـار مــوجـة غـضب وتـنـديـداً
في الـعـراق وخــارجه.وفـيـمـا ال يـزال
نفذون طـلقاء يـلفت خبراء إلى أن ا
عـمــلـيـة االغـتـيــال تـؤشـر إلى حتـوّل
مـــأســـاوي في الـــعـــنف الـــســيـــاسي
ـــتـــصـــاعــد مـــنـــذ انـــطالق شــرارة ا
االحـتـجاجـات الـشـعـبـيـة في تـشرين
ـــــــاضـي.وخـالل مــــــــوجـــــــة األول. ا
االحـتـجـاجــات الـتي اسـتـمـرت سـتـة
أشــهـر اغـتــيل عـشــرات الـنــاشـطـ
أمـــام مــنــازلــهم بـــأيــدي مــســلــحــ
مجـهولـ غالبـاً ما كـانوا يـستـقلون
دراجات نارية.ويعرف عن الهاشمي
وهـــو من مــوالــيـــد بــغــداد ظــهــوره
ـنتـظم عـلى القـنـوات التـلـفزيـونـية ا
احملـليـة واألجـنبـيـة لتـحـليل أنـشـطة
ــســلـحــة والــسـيــاسـة اجلــمــاعـات ا
الــعــراقــيــة كــمـا كــان وســيــطــاً بـ
أطـراف ســيـاسـيـة عـدة لــقـربه مـنـهـا
جميـعهـا ما كان يـضمن له مـستوى
من احلـمـاية.وقـدم الـكـاظـمي تـعازيه
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شيرزاد عبد الرحمن

ـسـاعــدة + الـبـولي اثـيـلـ ) ـادة ا ا
كـــمـــا يـــحـــتـــوي عـــلى خط لـــلـــطالء
الـداخــلي) كــاشـفــاً عن (قـرب اإلعالن
رســمــيـاً عـن إفـتــتــاح اخلط اجلــديـد
ـلحـومة إلنتـاج األنابـيب احلديـدية ا
طولياً بأقطار من 16 أجن ولغاية 60
أجن لــيــلـبـي إحـتــيــاجـات الــشــركـات

النفطيـة).
تـابـعـة والـتواصل مـع ومـن خـالل ا
ستـشفـى ... اوعـز وزيـر الصـناعـة ا
ـعـادن بـإرسـال ثـمانـيـة آالف لـتـر وا
مـن سائـل األوكـسـجيـن الـطبـي إلـى
مــســتــشــفـى احلــســيـن فــي ذي قــار

فجـر يـوم السبـت. 
وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس ان
ـستـمرة ـتابـعة ا (بعــد التـواصل وا
مـع مستشـفـى احلسيـن التـعليمـي )
في مـــحـــافــــظـــة ذي قـــار لـــتـــلـــبـــيـــة
إحتـياجـاتهـا من األوكسـج الـطبي
أوالً بـــأول أوعـــز وزيـــر الـــصــنـــاعــة
ــعـــادن مـــنـــهـل عـــزيــــز اخلـــبـــاز وا
بـإرسـال ثـمـانـيـة آالف لتـر من سـائل
األوكـسـجــ الـطـبي إلى مــسـتـشـفى
احلسـ الـتعـليـمي في مـحافـظة ذي
كـتب اإلعالمي للوزارة قـار). وقـال ا
ان (الوزيـر أوعز إلى الشـركة الـعامة
لــلـــصــنـــاعــات الـــفــوالذيـــة بــإرســال
صهريج نقل خاص لنقل األوكسج
ـذكور وعلى ستـشفى ا الطبـي إلى ا
الـــفــور) الفــتـــاً إلى أن (الــصـــهــريج
ســيــنــطـــلق فــجــر يـــوم غــد الــســبت
ـــوافق 4  تـــمــــوز مـــتـــوجـــهـــاً إلى ا
مــحـافــظـة ذي قــار إليـصــال الـكــمـيـة
ــذكــورة إلى مــســتــشــفـى احلــسـ ا
الــتـــعـــلــيـــمي لـــســـد حــاجـــتـــهــا من
األوكسـجـ الـتي حتتـاجه في إنـقاذ
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شهد. الرجاء هو: ان تغادر زوجته و اطفاله الى مكان امن بعد فجيعة ا
واما االسئلة فهي:

ـتلك دليال او قرينة فعليـه بالقضاء والقضاء كمـا تعلمنا في القانون ال ان كان ثمة من 
يـتأثر بـالرأي الـعام فأن تـأثر فـبتشـريع يؤدي السـتقرار االحـكام امـا ادامة و استـثمار
تكـرر في االعالم ولو بـدون قصد دون طـلب للقـضاء في البت في احلدث عبـر الظهـور ا
واساة برجـاء انها صادقة. هل يجوز هذا احلدث و مـا شابهه فلن يقدم للـمتضرر اال ا
ـعـلـومات حـول تـنـظـيـمـات عـقـائـدية ـد اجـهـزة الـقـرار االمـني  الـقـول ان الراحـل كان 
ه بـنسب صـفات فـجـوع بـاحلـدث يحـاولـون تكـر ومسـلـحة? هل له مـصـادره? ام ان ا
وادوار لـم يقـلهـا هو عـن نفـسه? دولة مـثل الـعراق قـامت من عام 1968 الى 2003 عـلى
الحـظات عـليهـا تعتـمد معـلومة كـتف العمل االمـني امست اجهـزة امنـها احلديـثة بكل ا
ـعـلـومـة و من مـصـدرهـا وهل ان مـعسـكـر الـعـدو لم يـلـحظ ان هـناك مـحـلل فـمـا نوع ا
صدر يأخذ مقـابال عن معلوماته ام يتبرع بها? اخلبرة تسريبـا في معلوماته وهل كان ا
و االسـتـشـارة ووفق القـانـون تـعنـيـان تـفوق وتـمـكن صـاحب الـصفـة عـلى من يـطـلب منه
فهـوم هذا بتجرد سيعني شـورة في موضوع و اختصاص بعـينه وتطبيق ا اخلبرة و ا
ؤوسـسة لـكنه مع هـذا لم يفـكر بـطلب حـمايـة ترافـقه و لم تقم ان الـراحل متـفوق عـلى ا
ؤوسـسة بـحمـايته دون عـلمه ان كـانت تلـقت رفضه احـاطة نـفسه بـحمـاية. مـامعنى ان ا
يطلب الـراحل نصيحة صديق في التصرف حيال تهديد قيل انه ورده من حزب الله? من
هـو نـاقل الـرسـالـة فأن صـعـب الـتـصريـح بـأسـمه فـكـيف جلـهـة تـعـتـزم القـتـل ان تـفاحت
وسـيـطـا بذلك وان كـان الـناقـل ثقـة عـلى ما يـبـدو بـ القـاتل و الـقتـيل فـأي عالقـة تربط
ـسؤولـية جـهة بـعيـنهـا عن حدث صـرح  فـعول عـليه? اقـتـناع بـعض من ا الفـاعل و ا
ـسـؤوليـة لـكن ذاك لـيس ملـزمـا لالحكـام الـقضـائـية و ا- جـوا من الـقـطع با يـوفـر- ر
ـواقع الـتـواصل االجـتـماعـي ازيلت بـاالتـهـامـات وبـعـضـها بـالـتالـي فحـدود االسـتـخـدام 
اخذت بعـدا لتصفية حسابات مـنشق عن تيارات اسالمية كانوا
ايـام العـنف مـدافعـ عن شـرعيـة الـعنف بل ان اكـثـر الداخـل
ـتــواجـدين خـارج الــعـراق و ال عـيب في في احلـمـلــة هم من ا
ا قـد يدفع جهات خروجـهم لكن العـيب في انهم يحـرضون 
ن ال عالقة له باالتهام. او افرادا للتحرك لتصفيات تلصق 

وللحديث بقية..

هـشـام تـنـعـيه اكـبـر ثالث مـنـظـمـات في الـعالـم واعظـم ثالث دول في الـعـالم وجـهات
ا لم يحصل لشخصية عراقية في التاريخ العراقي مند قرن من الزمان اخرى 

يــا هـشــام  الـهــاشــمي بـحــثت في تــاريخ الـعــراق احلــديث فـلم اجــد مــلك او رئـيس
جـمهـورية او رئـيس وزراء او رئيس سـلـطة تـشريـعيـة او وزير او مـسؤول في الـدولة
الـعـراقـيه تـوفي او قـتل او انـتـحـر او استـشـهـد  نـعـيه وتـأسف عـلى فـقـده وأثارت
ــتـحـدة وفـاتـه ضـجـة كــمـا حــصل في وفـاتك الــتي كـانت مــوضـعــاً لـتـعــقـيب اال ا
نظمـات في العالم والـدول الكبار واجلامعـة العربـية واالحتاد االوروبي وهي اعظـم ا
امريكـا وبريطانيـا وفرنسا وهي الدول الـثالث العظام في العـالم وال نورد االكثر فلم
لـوك الثالثة ولم يحصل عـند انتحـار رئيس وزراء السعدون يحصل ذلك عـند وفاة ا
او عــبـد الــكــر قــاسم او رئـيـس مـجــلس االعــيــان الـســيــد صــدر الـديـن او رئـيس
اجلــمـهــوريـة عــبـد الــسالم عــارف او رئـيس مــجــلس احلـكم او رئــيس اجلــمـهــوريـة
الـطـالـبـاني او وزيـر رسـتم حـيـدر او خـالـد اجلـنـابي او عـقـيـلـة الهـاشـمي او غـيـرهم
ن انتـهت حيـاتهم فـرحمـة الله عـلى هوءالء من والة امـورنا واصـحاب الـشأن فـينـا 
ن لم اذكرهم لـعدم وجـود تعلـيق على نـهاية حـياتهم من وهـم في السلـطة وغيـرهم 
جمـيع اجلهـات السابـقة الـدوليـة اما الداخـليـة العراقـية فال حـاجه لذكرهـاكمـا فعلت
هذه اجلـهات في نعـيك وتذكرك  وال اعـلم  السر في ذلك عـلى الرغم من انك لم تكن
ملـكاً او رئيس جـمهـورية او رئـيس وزراء او رئيس جملـلس تشـريعي او وزير او انك
ناصب تـشغل منـصبـاً سياسـياً او حـكومـياً او عشـائريـاً او دينيـاً او غيـر ذلك من ا

. ياً ونعاك جميع العراقي فقد نعاك العظام عا
فهل سيــــــكون اغتيالك اغــــــــتياالً لألغـتيال في بلدنا ندعو
ونــأمـل ونــتـــــــــــرجى ان يــكــون اغــتــيــالك نــهــايــة حلــاالت
ن اغـتـالك  وعـراقـنا االغـتـيـال فـلـقـد كـان اغتـيـالك اغـتـيـاالً 

االعظم.

وجب عقد الشراكة التابع للشركـة 
مع شـركـة الـبـيـرق إلسـتـخـدامهـا في
ـؤمـل إجنـاز ــيـاه ومـن ا مــشــاريع ا
العـمل والبـدء بـالتـشغـيل في الفـترة

قبلة). ا
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وشـاركـت الـشـركة الـعـامـة لـصـنـاعة
عدات بحضور مديرها السيارات وا
الـعـام مـظــهــر صـادق الـتـمـيـمـي في
اجتماع جلنة الزراعـة النيابية الذي

عــقـد بـرئــاسـة نــائب رئـيس مــجـلس
الــنــواب حــسـن الــكــعــبـي وحــضـور
ديرين أعضاء اللـجنة من الـنواب وا

العام في وزارة الزراعة .
وقـال الـتـميـمي في تصـريح لـلمـكتب
اإلعالمي في الـوزارة ان (هـذا الـلـقاء
ثل فـرصـة كبـيرة ومـهـمة لـلتـعاون
ـعادن متمثلة ب وزارة الصناعة وا
بالـشركـة العـامة لـصنـاعة الـسيارات
ـعـدات ووزارة الـزراعـة في مـجال وا

ـــرشـــات ــــضـــخـــات وا صـــنـــاعـــة ا
ــعـــدات الــزراعـــيــة اخملـــتــلـــفــة) وا
مــوضـحــاً أن (نـائب رئــيس مــجـلس
الـنـواب تـعـهـد بـتـفـعـيل الـصـنـاعـات
ـذكــورة مـامـن شـأنه أن يــسـهم في ا
ـعـدات الـزراعـيـة تـنـشـيـط صـنـاعـة ا
والتي ستـنعكس ايـجاباً عـلى نشاط
ـيـكـانـيـك ) الـتابع وعـمل ( مـصنـع ا
لـلـشـركة وتـسـهم في جـعـله مـصـنـعاً

منتجاً ورابحاً).

احلــلــول لــلـمــشــاكل احلــدوديــة بـ
الـبـلـــــــديـن بـالـطـرق الـدبـلـومـاسـيـة
وعـــبــر احلـــوار اجلـــاد و الــتـــعــاون

شترك. ا
بـدورهم عبـر سـفـراء الدول الـعـربـية
عن دعمهم جلهود العراق في حماية
ســيــادته وأراضـــيه من أي تــدخالت
خـارجـيـة مــؤكـدين حـرص بـلـدانـهم
على توطيد العالقات وتوسيع آفاق
التعاون والتنـسيق حيال العديد من

شترك. واضيع ذات االهتمام ا ا
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في حـصـيـلـة جـديـدة  دفن جـثـامـ
 111مــتــوفــيــاً جـديــداً مـن ضــحــايـا
ـستـجد  اإلصابـة بجـائحـة كـورونا ا
في مـــقــبـــرة وادي الـــسالم اجلـــديــدة
بـــالـــنـــجـف خالل الـــســـاعـــات ال 24
اضية من قبل الـفريق التطوعي في ا
فـــــرقــــة األمـــــام عـــــلـي ( ع ) .  وقــــال
وسوي مسؤول أعالم الـفرقة طـاهر ا
في بيـان امس ان  (الفـريق التـطوعي
في فـرقة األمـام عـلـيـا لـقتـالـيـة الـلواء
الثـاني- احلـشــــد الـشـعـبي قـام بدفن
111 مـــتـــوفـــيـــاً جـــديـــداً من عـــمـــوم
احملـافـظــات في مـقــبـرة وادي الـسالم
وسوي : اجلديدة بالنـجف) .  وب ا
توفـ توزعـوا على احملـافظات أن (ا
الــتــالــيــة من الــعــاصــمــة بــغــداد 48
متوفياً و26 متوفياً مـن محافظة ذي
قــار و 23 مــتـــوفـــيــاً مـن مــحـــافـــظــة
الـبـصرة و  5متـوفـ ومن مـحـافـظة
مـيــسـان و 4 مـتــوفـ من مــحـافــظـة
النـجف ومـتوفـ أثـنـ من محـافـظة
بــابل  وايــضــاً ومــتــوفــ أثــنــ من
ـثـنى ومــتـوفى واحـد من مـحـافـظــة ا

مـحــافــظـة كــركــوك) . الى ذلك أفــتـتح
محافظ الـنجف لـؤي الياسـري ومدير
عام صـحة احملـافـظة رضـوان الكـندي
ومــديــر شـــركــة آمــال الـــشــرق مــركــز
النـجف الوطـني للـتحري عـن فيروس
ــاضي كــورونـــا  مـــســاء الـــثالثـــاء ا
لــيــكــون أكــبــر مـــخــتــبــر في الــعــراق

ويحمل مواصفات فنية عالية.
وثـمن احملــافظ خالل مـراسم إفــتـتـاح
اخملــتــبــر الـذي حــضــرتـه ( الــزمـان )
ـنـفـذه ـبـادرة األنـسـانـيـة لـلـشـركـة ا ا
األجنـاز الــهـنــدسي والـصــحي كـبــيـر
عـــلـى صـــعــــيــــد الـــعــــراق . وقـــال ان
(سـيـسـهم في رصـد احلـاالت بـسـرعـة
واعداد كـبيـرين  حيث أن أجنـاز هذا
الصـرح اخملـتـبـري الـصحـي  في أيام
قـلــيــلـة يــعــد أنــتـصــارا يــضـاف الى
ســلـــســلـــة األنــتــصـــارات لــلـــمالكــات

الهندسية العراقية).
الفـتـاً الى أن (تــصـمـيم اخملــتـبـر وفق
ـعـمـول بـها في يـة ا التـصـامـيم الـعـا

بعض الدول االقليمية).
ويــقع اجملــمع عــلى مــســاحــة 1250
متراً مربعاً ويتألف من مسقف األول

ساحة  750متراً مـربعـاً  والثاني
ــــســـــاحــــة    500مــــتـــــر مـــــربع .
ـــســقف األول لــلـــراجــلــة وخــصص ا
والــثــاني لــفــحص األشــخــاص داخل
ـــواصـــفـــات مـــركـــبـــاتـــهم  ووفـــقـــاً 
حضـارية مـعـمول بـهـا في بعض دول

اجلوار  مثل الكويت واألمارات .
ويتألف اجملمع من محطة في البوابة
الـــرئــــيـــســــة لألســــتـــقــــبـــال األولي 
ـسحات  والتوجـيه الى منـافذ أخذ ا
ويتم حتـديـد مـسـارات الـعجالت وفق
الوان مـحـددة فـاالصفـر اليـحـتاج الى
فحص والبرتقـالي يحتاج الى فحص
سـريع أعــراض خـفـيــفـة  كــأن يـكـون
سـار األحمـر يحـتاج الى مالمس  وا
فحص  PCRويتـطـلب إتـصال الحق
ريض  وتكون هناك غرفة وسطية با
ـسـارين األحـمـر والـبـرتـقـالي   بـ ا
ـــســحـــات فــيــهـــا مــنـــافــذ من ألخــذ ا
اجلــــوانب  وهــــنــــاك ايــــضــــاً غـــرف
للـسـيطـرة وغـرف ألسـتراحـة الـكادر 
مع مخـازن وغرف لـلمـعاجلة وحتـليل
الـبــيــانــات وأخـرى إلدارة الــنــفــايـات
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مــشـاريـع وبـالــتــالي فـإن قــرار إســرائـيل
بــضم الـضــفـة ســيـنــهي عـمــلـيــة الـسالم
ـنـطـقـة مـرحـلـة الـعنـف وهذا ال ويـدخل ا
يرضي األوروبيون وأيضا ال يرضي دول
عربية كمصـر والسعودية واألردن والتي
اتخـذت مـوقفـا مـتقـدما عـنـدما أعـلنت أن
قرار إسـرائيل بـضم الضـفة سـوف يؤدي
إلى إلــغــاء إتــفــاقــيــة الـسـالم بـ األردن
وإســـرائــــيـل ورغم ذلـك فـــإن قــــنــــاعــــتي
الـشـخصـيـة تـؤكـد أن إسـرائـيل لن تـلغي
عمـلية الـضم وسوف يـلجأ نـتنـياهو إلى
عملـية الضم الـتدريجي بـضم مناطق من
الضفـة كمـا حدث عنـدما قـام بضم بعض
ــسـتـوطــنـات وســوف تـمــارس احلـركـة ا
الـصــهــيـونــيــة ضــغـوطــهــا عــلى الــبـيت
تـطرف األبـيض كمـا سـيتـحـرك اليـمـ ا

ستوطن لتحقيق هذا الهدف . وا
{ ومـــا مــدى فـــاعــلـــيــة الــقـــرارات الــتي
اتـخـذتـهـا الـسـلطـة الـفـلـسـطـيـنـيـة بوقف

كامل أشكال التنسيق مع إسرائيل ?
- اخلــطــوات الــتي اتـخــذتــهــا الـســلــطـة
الفـلسـطيـنيـة بوقف التـنسـيق األمني مع
إســـرائــيل ال زالـت حــبـــرا عــلى ورق ولم
تــــتــــرجـم عــــلى أرض الـــــواقع فــــقــــوات
اإلحتالل تقـتحم أراضي السـلطة دون أن
تطلق عليها األجهزة األمنية الفلسطينية
رصاصة واحدة عليها على عكس ما كان
يـحــجث في عـهــد أبـو عـمــار كـمـا أن أبـو
مـازن ال يـســتـطـيع الـتــحـرك بـ مـنـاطق
الضفة إال بـإذن إسرائيل كمـا أن السلطة
ال تـزال ترسـل حتى اآلن كـشـوف مـوالـيد
ووفيـات الفـلسـطيـنيـ في الضـفة وغزة
ـوضــوع مـهم جـدا إلى إسـرائــيل وهـذا ا
بالنسبة لألمن اإلسرائيلي وعلى العموم
ـرحلـة الـقادمـة التي قـد تشـهد ضم فإن ا
إسرائيل أو عدم ضمها سوف تكشف عن

طبيعة عالقة السلطة بإسرائيل .
{ وهل تــتـوقــعـون حــدوث انـتــفــاضـة شــعـبــيـة
فــلــسـطــيــنــيــة إذا أقــدمت إســرائــيل عــلى ضم

أراضي الضفة ?
- أي انـتـفاضـة تـنـطلـق بإرادة سـيـاسـية
كـمـا حـدث في انــتـفـاضـة احلـجـارة الـتي
تــمت بـقــرار سـيــاسي وكـذلـك انـتــفـاضـة
األقــصى عــام  2000الــتي كـــانت بــقــرار
سيـاسي من أبـو عمـار وهذه اإلرادة غـير
مــوجـــودة األن بل أن الــســلـــطــة أرســلت
رســائـل إلى الــربــاعــيــة الــدولــيــة واأل
ـــتـــحــدة بـــأنـــهـــا ال تـــمـــانع مـن عــودة ا

تــتــنــاسب مع تــضــحــيــاته ولــكــنــنــا في
الـنـهـايـة  نـتـمـنى أن تـكـون تـلك اخلـطوة
بـداية إلعـادة ترتـيب الـبيـت الفـلسـطـيني
ونــحن أحــوج كــفـلــســطـيــنــيـ إلـى تـلك

اخلطوة .
{ كيف تـرى تأثيـر مشاركـة التيار اإلصالحي
ـنـاهـضــة لـلـضم في ـسـيــرات ا بـفــاعـلـيــة في ا

قطاع غزة ?
- لقـد أعلـنا مـنذ الـبدايـة رفضـنا لـعمـلية
الضم وأصدر الـتيـار اإلصالحي أكثر من
بيان يرفض تلك اخلطوة والقرصنة على
األراضي الفـلسطـينـية وطالـبنـا أن تكون
ـواجـهـة تـلك هـنــاك وحـدة فـلـسـطـيـنــيـة 
اخلطوة ونظمنا مـسيرات كبيرة في غزة
ـسـتـوى  الـسيـاسي كـمـا حتـركـنـا عـلى ا
عربيا ودوليا لبيـان خطورة عملية الضم
ــطـالـبـة بـتـحـرك عـلى عــمـلـيـة الـسالم وا

لوقفها .
ــــســـيــــرات رســــالـــة إلى { وهل تــــعـــد تــــلك ا
الـفـصـائل األخـرى وعلـى رأسهـا فـتح وحـماس
ـكن جتاهـله في اية بأن الـتـيار اإلصالحي ال 

ترتيبات مقبلة ?
سـيرات ليـست رسائل للـفصائل - هذه ا
األخــــرى ألن الـــواقع يـــؤكـــد أن الـــتـــيـــار
اإلصالحي أصـبح له قوة كـبـيـرة في غزة
والقدس ولـبنـان ودول أوروبا وحتى في
الـضـفـة الـغــربـيـة نـفـسـهـا ولـكن الـبـطش
الــــذي تــــمــــارسـه األجــــهــــزة األمــــنــــيــــة
الـفلـسـطيـنـيـة ضد عـنـاصر احلـركـة حال
دون  تـنـظـيم فـعـالـيـات كـبـيـرة ورغم ذلك
فـــإن الــتـــيــار يـــتــحــرك مـن خالل تــوزيع
مسـاعدات عـلى أسـر فلـسطـينـية ورعـاية
أنــشـطــة ريــاضـيــة وفي الـنــهـايــة فـإنــنـا
نـــســعى إلى أن يــكـــون لــلــتــيــار تــواجــد
حـــقــيـــقي رســمي مـن خالل إنــتـــخــابــات
ـــــقـــــراطـــــيــــة حتـــــدد رأي الـــــشـــــعب د
ـثـله دون أي تدخل الـفلـسـطيـني فـيمن 

خارجي . 
{ وهل تـتــوقع أن تـؤدي الـضــغـوط اخلـارجـيـة
من جــانب األحتـاد األوروبـي في الـتــأثـيــر عـلى

قرار إسرائيل بضم الضفة الغربية ?
- احلــراك الــذي شـــهــدته مــواقف الــدول
األوروبـيــة وكــذلك مـواقف دول أوروبــيـة
كن وغير أوروبـية كروسيـا وبريطـانيا 
أن تــكــون لــهــا تـــأثــيــرهــا عـــلى تــأجــيل
إســــرائــــيل قــــرارهــــا حــــول ضم أراضي
الــــضـــفـــة ألن الـــدول األوروبـــيـــة دفـــعت
ـليـارات من أجل قـيـام الـسلـطـة وإقـامة ا
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ـؤتـمــر الـصـحــفي الـذي عــقـد بـ آثــار ا
جـبــريل الـرجـوب الــقـيـادي بــحـركـة فـتح
وصالح الـعـرور القـيادي بـحـركة حـماس
ــواجــهــة قـــرار إســرائــيل بــضم أراضي
الـضـفـة الـغـربـيـة الـعـديـد من الـتـكـهـنـات
ؤتمر بداية حول إمكانية أن يكـون هذا ا
صـاحلة حـقيـقيـة ب احلـركتـ وإنهاء
عـملـيـة االنقـسـام  وعن توقـعـاته لتـأثـير
ـــصــاحلــة ـــؤتــمــر فـي عــمــلـــيــة ا هــذا ا
واألوضاع على الساحة الفلسطينية كان
ن الـرقب لـلــزمـان هــذا احلــوار مع د/ أ
الـقيـادي بـالـتيـار االصالحي حلـركـة فتح

واحمللل السياسي: 
{ كــيف تــقـــيم اإلتــفــاق الــذي  مــؤخــرا بــ
ــواجــهــة مــخــطــطـات حــركــتـي فــتح وحــمــاس 
إسرائـيل لضم الضـفة الغـربية ? وهل سـيسهم

هذا اإلتفاق في طي صفحة االنقسام ?
ؤتمر الصحفي الذي عقد ب جبريل - ا
الــرجــوب عــضـو مــركــزيــة فـتـح وصـالح
ـكــتب الـسـيـاسي الـعـرور نــائب رئـيس ا
حلـــركـــة حــمـــاس رغم أنه يـــعــد خـــطــوة
إيـجـابيـة إال أنه حـتى األن لـم يتـرجم عن
شـيئ ملـمـوس عـلى أرض الـواقع خـاصة
أن هناك العديد من االتفاقات التي عقدت
 من قبل برعاية مصـرية وغير مصرية لم
حتــقـق شــيــئــا حــتى اآلن وال أعــتــقــد أن
ـكن أن يحـقق هذا الـهدف مؤتـمر كـهذا 
وهــو أقــرب إلى الـــشــو اإلعالمي وحــتى
اآلن لم تـسمح الـسلـطـة لعـنـاصر حـماس
أن تـنفـذ عـمـليـات ضـد اإلحـتالل انـطالقا
من الــضـفــة الـغــربـيـة كــمـا  الــتـعـرض
ــســـيـــرة ألســـيــرة مـــحـــررة ومـــصــادرة
الــكـــوفــيــات الــتي حتــمــلــهــا  ومن هــذا
ــنـطــلق فـأنــني ال أرى بـوادر حــقـيــقـيـة ا
للـمـصاحلـة الفـلسـطيـنـية وحـتى يتـحقق
هذا البد من عقد مؤتمـر مباشر للفصائل
حـتى لـو كـان افـتـراضـيـا لـتـرتيـب البـيت
الـفــلـسـطـيـنـي وجـعل مـنـظــمـة الـتـحـريـر
البيت الـعام لـكل الفلـسطيـني من خالل
الدعوة لتنفيذ إتفاق القاهرة  عام 2005
وإتفاق بيروت عام  2017إلعادة تشكيل
ــــنـــظـــمــــة الـــتــــحـــريـــر ــــؤقت  اإلطـــار ا
الـفلـسطـينـيـة وترتـيبـهـا بحـيث تضم كل
ـا فـيـهـا حـمـاس واجلـهـاد وفي الـقـوى 
الــنــهــايــة فـــإن الــشــعب الــفـــلــســطــيــني
سـيــنــتــفض لــتــجــاوز تــلك االتــفــاقــيـات
لـتحـقـيق مـصاحلـة فـلسـطـيـنيـة حـقيـقـية

≠±≠

ال أدري مــا هــو الــســر الــكــامن وراء مــا يــبــثـه بــعــضــهم من أكــاذيب
ـا هي مَحْضُ جتـميعٍ وأراجيف لـيس لهـا من الـصحـة ايّ نصـيب وا
حلزمة من االتهامات واألرقام السـلبية التي كَتَبَـتْها يد ال تعرف معنى
الـصـدق  وال تـمـلك من الـفـطـنـة والـذكـاء مـا تـسـتـطـيع مـعه تـمـريـر مـا
ن يُـقيم بـزعمـها في (لـندن) تشـيعه من افـتراءات واالّ فـكيف يـتـسنى 
سيطر على كلّ العقود التي تُبرم في (بغداد) ويأخذ لنفسه أنْ يكون ا

منها حصة األسد ?!
أليس هذا هراءً مَحْضاً وكذبا صريحا مكشوفا ?

ثم ان الذي يـقـال عنه انه مـقـيم في لنـدن ال يـقيم االّ في وطـنه ولـسان
حاله يقول :

العِزُّ مَطْلوب ومُلْتَمَس 
وأَعَزّهُ ما كانَ في الوطنِ 

وح تـسـتـدعي الـضـرورة الـسفـر يـنـطـلق مـسافـراً ولـكـنه سـرعـان ما
جرد ان تنتفي الضرورة ... يعود 

هذا هو ديدنُه وهو ليس بخافٍ على أحد ...
≠≤≠

ـفتري إقْنَاعَكَ بانّ هناك وتبرز احلماقة بأجلى مـظاهرها ح يحاول ا
عائلة عـراقية معـينة تبـلّغ ايراداتها الـشهرية (  ( 14مليون دوالر  وهو
ـذكـور من هـنـا يــكـشف عن سَـفَـه واضـطـرابٍ عــقـليٍّ واالّ فـانّ الــرقم ا
االربـاح لن تـنـاله كــبـرى الـشـركـات الـتــجـاريـة الـشـهـيــرة فـكـيف يـنـاله

البعيدون عن كل عمليات التربح ?
ا قيل : وقد

ا ال يليق فانْ صَدّقَ فال عقل له . حدّث العاقلَ 
≠≥≠

ــردودات الـســلـبــيـة لــكلّ تـلـكَ الـشُــبـهـات ونـحن عــلى اطــمـئـنــان بـأنّ ا
واألراجـيف تــرتـدُ عــلى أصـحـابــهـا  حــيث تـنــطق بـلــؤمـهم وخــسـتـهم
وتلـذذهم بالـولوغ في مـستـنقـعات األبـاطيل واألضـاليل ... وكـفى بذلك

مهانة وانحطاطاً ...
≠¥≠

نـسـأل الـله الـعـلي الـقـديـر أن يـكـفـيـنـا بـلـطـفه كـيـد الـكـائـدين  وحـسـد
ـرصـاد يـحـصي عـلـيهـم كل ما احلـاسديـن وأكاذيـب الكـاذبـ وهـو بـا

يجترحون .
وحسبنا أنْ نستشهد بقول الشاعر :

كفايةُ اللهِ خير مِنْ توقينا 
اض تكفينا  وعادةُ اللهِ في ا

كاد األعادي فال واللهِ ما تركوا 
قوالً وفعالً وتلقيناً وتهجينا 

ولم نزد نحن في سرٍّ وفي علنٍ 
على مقالتِنا : ياربّ أكفينا 

فكان ذاك وَردَّ اللهُ حاسِدَنا 
بِغَيْظِهِ لَمْ يَنَلْ تقدِيرَه فينا 
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ن الرقب في حوار مع (الزمان) بالقاهرة ا

فاوضات بـ إسرائيل والـفلسطـيني ا
من حــيـث تــوقــفت عــام  2014وكــمــا أن
عقيدة األجـهزة األمنيـة الفلسـطينية اآلن
ال تــؤمـن بــالــصــدام مـع قــوات اإلحــتالل
حـتى مـزاج الـشـارع الـفـلـسـطـيـني تـغـيـر
عــنــدمــا بـدأ يــبــحث عن مــلــذات احلــيـاة
ومصدر الرزق الذي يأتي جزء منه خالل
عـــمل الـــفـــلـــســــطـــيـــنـــيـــ في األراضي
اإلســرائــيــلــيــة  أمــا في غــزة فال يــوجـد
مجال لالنتفاضـة حيث تعاملت إسرائيل
بعنف مع مـسيـرات العودة الـتي اقتربت
من الـسيـاج الـفـاصل بـ غزة واألراضي
اإلسرائيـلية وسـقط مئات الـشهداء ورغم
ذلك فــــإنـــنــــا نــــراهن عــــلى أن الــــشـــعب
الفـلـسطـينـي سوف يـنتـفض في الـنهـاية
ـقــاومـة هي احلل الــوحـيـد واعـتــقـد أن ا

إلنهاء اإلحتالل .
{ كــيف تــرى مــســتـــقــبل الــعالقــات األردنــيــة
الــفـلـسـطـيـنـيـة في حـالـة إتـخـاذ إسـرائـيل قـرار

بضم غور األردن ?
- األردن مــوقــعه حــسـاس فــهــو يــخـشى
إنهـيار الـسلـطة الـفلـسطـينـية وهـو األمر
الــــــذي ســــــوف يـــــؤدي إلـى إنــــــتــــــقـــــال
الفـلسـطـينـي إلى األردن وهـو ما يـشكل
ضغـطـا علـيه لذا فـلـقد لـوح بوقف إتـفاق
السالم مع إسرائيل حـتى ال يفرض عليه
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تعـرف االهـزوجـة على انـهـا نـوعـا من االناشـيـد الـشـعبـيـة الـغنـائـيـة وهزج
ـغني  اي تر في غنـاءه  والهزج بـحر من بحـور الشعـر العربي وسمي ا
واليـصــاحب االهــزوجـة اي نــوع من انـواع االالت كـذلك لــتـقــارب اجــزاءه 
د الطويل للكلمات مع اصدار الصوت الواضح بل تعتمد على ا وسيقية  ا

الدال على هذا التمديد.
كمـا وان االهزوجـة تولـد من رحم محـيطـها وبـيئـتهـا متـاثرة ومـؤثرة بـحدث
فهي تتـبع اللهجة احملليـة "الشعبية" لـتؤدي الغرض منها معـ القيت الجله
وتـتـخذ تـسمـيـات مخـتـلفـة حـسب البـلد وهو اثـارة احلـماس بـ اجلمـاهـير
هوال"وغالبا مايؤديها ففي العراق مثال تسمى"الهوسة" ويسمى  مؤديها"ا
ـظاهرات الرجـال الشعـال احلماس خـصوصا في الـظروف االستـثنائـية كا

واحلروب.
بل واالهـزوجة فن ادبي عـربي قد له جذور فـي االسالم وماقبل االسالم 
كتوبة ان العـهد السومـري تميز بـوجود االهازيج وهذا مـا تؤكده الوثـائق ا
لك ومـنـها مـاذكـره عالم االثـار الـعـراقي فوزي رشـيـد عن ا التـي وصلـتـنا 

السومري "كوديا"وعالقته باالهازيج.
واالهزوجـة بـشـقيـهـا اجلـاد والسـاخـر تـعتـبـر جـزء من الـشعـر الـشـعبي او
ـرجتل ويـسـمى كـذلك "زجل "او"احلـداء" حـسب الـبـلـد ويـكـتـسب الـعـامي ا
وقــد كـان االنـسـان قــوته من مـؤديه ثـم تـسـلـقـه االلـسن وتـتــوارثه االجـيـال 
الــبـســيط يــســتـخــدمه في مــواسم الــزراعـة واحلــصــاد والـقــحط وكــسـوف
الــشــمس او خـســوف الــقــمـر حــيث كــان الــنـاس يــرددون وقت اخلــسـوف

واالطفال كذلك وهم يطرقون  بايديهم عل الصفيح مرددين
يـاحـوتـة يـامنـحـوتـة..هـدي كمـرنـا الـعالـي..(العتـقـادهم ان الـقـمر قـد ابـتـلعه
احلـوت)..وغـيرهـا من االهـازيج الـتي الزال االجـداد وكـبـار الـسن يـروونـها

. بشيء من احلن
شاعـر الناس وتشـحذ همـمهم فهي تؤدي ولالهزوجـة قوة حمـاسية تؤثـر 

ضي واالستمرار.. دورا كبيرا له اهميته  على ا
تـمر هذه االيـام ذكرى ثـورة العـراق الكبـرى"ثورة الـعشـرين" ضد االحتالل
الـبــريـطـاني الـذي كـان مـخــيـمـا عـلى الـعـراق  بــكل مـايـحـوي االحـتالل من

مطامع استعمارية وتعسفية تنخر جسد البلد احملتل.
انـــطــلـــقت الـــشــرارة االولى لـــلــثـــورة عـــنــدمـــا قــام  احلـــاكم الـــبــريـــطــاني
"ليـجـمـان"بـاسـتـدعـا ء وسجن "شـعالن ابـو اجلـون"رئـيس عـشـيـرة الـظوالم
ومـحـاولـة تـرحـيـله عن طـريق الـقـطـار النه بـات خـطـرا عـلى احملـتل بـسـبب

افكاره الرافضة لالحتالل.
عروف ان ثورة العشرين سبقتها عدة محاوالت و ومن ا

 ثورات فـي عمـوم الـعـراق كـثورة الـنـجف وبـغـداد لـكنـهـا جـوبـهت واقـمعت
بالقوة.

والسؤال هل كانت ثورة العشرين ثورة عشوائية وليدة حلظتها!!
ال ابـدا لم تكن الـثـورة عـشوائـيـة بل كـانت عـلى درجة مـن التـنـظـيم والوعي
سـؤولية القضية الـتي ادارها علماء دين ومثقفـ ورؤساء عشائر تميزوا
باحلـكمة والقـدرة على ادارة الرحى مع قلة الـعدة واالسلحة مـقارنة بجيش
بل كـان فــاالمـر لم يـكن هــيـنـا ابـدا  عــتـديـد مـســلح هـدفه اصال االحـتالل 
تـاز باجلديـة العالـية والقـدرة الكبيـرة على بذل كل شـئ في سبيل اجناح

الثورة .
اسـتـمـرت الثـورة خـمـسة اشـهـر تـكبـدت فـيـها الـقـوات الـبريـطـانـية خـسـائر
ورغم عـدم التكافـؤ ب الثوار الـذين لم يكونوا عدات فـادحة في االرواح وا
تـلكون غير اسلحة بسيطة وقـليلة وكان لل"مكوار" دور الريادة في القتال
ستخدمة والفالـة وهي االداة ا وهو عـصا غليظـة راسها من القيـر الصلب 
لـصــيـد الــسـمك مــقـارنـة بــعـتــاد اجلـيش الــبـريـطــاني من طــائـرات ومـدافع

واسلحة متطورة.
استـخدم الثـوار طرقا ستـراتيجـية دقيقـة لتضـليل احملتل وكـان الهجوم من
وبـسبب الظالم اربع جـهات يبـدا من غروب الـشمس  ويـستمـر طوال الـليل
وهنـا برز فقـد كـان احملتل يـرمي بـصورة عـشوائـيـة دون ان يكـون له تاثـيـر
ـدفع فـوثب على ـقـاتـلـ زاحفـا مـحـتـميـا بـالـظالم حـتى وصل الى ا احد ا
شهـورة(الطـوب احسن لو دفع واطـلق هوستـه ا اجلـندي وقتـله ثم اعتـلى ا
خصوصا قاتـل  مـكواري) والتي كانت رمـزا فاعال ومؤثرا في صـفوف ا

بعد استشهاده وعمله البطولي الذي كان والزال حديث االجيال..
وبعـد قتـال دام خمـسة اشـهر اضـطر اجلـيش البـريطـاني الرضـوخ وتغـيير
سيـاسـته ووضع اخلطـوات االسـاسيـة لـتشـكـيل حكـومـة عراقـيـة مؤقـتة في
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ـكوار"رمزا للبطولة والفـداء رغم بساطته فيما حتول  "الطوب"  الى وبقي "ا
رمــز ايــضــا مــســتـخــدمــا حلــد االن الطالق اطـالقــة االفــطـار فـي الــشــهـر
الــفــضــيـل.. "كم من فــئــة قــلــيــلــة غــلــبـت فــئــة كــثــيــرة بــاذن الــله والــله مع
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إتــفـاق الـكــونـفــدرالـيــة بـ مـا تــبـقى من
أراضي الضـفة وهـو ما سـوف يؤدي إلى
أن تكون تلك األراضي تابعة لألردن وهو
ـكن أن نـنـسى أيـضـا أمـر مــرفـوض وال 
أيـــضــا أن األردن طـــبـــقــا لـــقــرارات األ
ــشــرف عــلى ــتــحــدة عــام  1969هــو ا ا

قدسات اإلسالمية . ا
{ في النـهاية ماهي مطالـبكم من العرب بصفة
ـواجهة اخملـططات عامـة ومصر بـصفة خـاصة 

اإلسرائيلية ?
- الــعـالـم الـعــربي مـطــالب اآلن بــتـوفــيـر
شبـكة أمـان عالـية لـلسـلطـة الفـلسـطيـنية
كمـا أن عليـهم السـعي لعـقد مـؤتمر دولي
لـلـسالم لـلـوصـول إلى إتـفـاق عـلى إقـامـة
دولة فلسـطينـية على حدود  1967فضال
عن استـغالل عالقاتـهم مع الدول الـكبرى
لــلـضــغط عـلى إســرائـيـل كـمــا أن الـعـرب
مـطالـبـون بوقف عـمـليـات الـتطـبـيع التي
حــدثت مـؤخــرا بـ دول عـربــيـة كــعـمـان
صـر فـهي تتـحرك واألردن أما بـالـنسـبـة 
كن من خالل على الصـعيد السـياسي و
ــتـحـدة عالقــتـهــا الـقــويـة مع الــواليـات ا
وإســــرائـــــيل الـــــضــــغـط عــــلـى اجلــــانب
اإلسرائـيلي إلقـامة دولـة فلـسطـينـية على
أراضي  1967وعاصـمـتهـا الـقدس طـبـقا

للقرارات الدولية .
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حــيث اخـــذت الــشـــركــة ١٠ ماليــ
دوالر مـقابل مـنـظومـة غيـر مـطابـقة
لــلــمــواصــفــات مع مــقــايــيـس غــيـر
مــطـــابــقـــة لــلــمـــواصــفـــات وعــنــد
تشـغيلـها انفجـرت على الفـني في
واقع) مـشيرة  إلى أنه (لم بعض ا
يـــتم جتــديـــد خــطــابـــات الــضــمــان
ـطـالـبـة بـالـتـعـويض و مـصـادرة وا
ـقـدمة وحـسن خـطـابـات الـضـمـان ا
عـنية - توزيع ـديرية ا التنـفيذ وا
كـهـربـاء بـغـداد -  رفـضت اجـراءات
ـعنـية لم الـتسـوية وكـذلك اللـجان ا
تـوافق عــلى االنـهـاء بـالـتـراضي او
تـغيـيـر موضـوع ومـواد العـقـد مثالً
الى مــحــوالت وقـد قــام مــســتــشـار
وضوع بحجة عدم الوزير بلملمة ا
وجود سـيولـة مالـية حـاليـاً وأصدر
تـوصـيـة إلنـهـاء الـعـقـد بـالـتـراضي
وقـد قـام الـوزيـر مــشـكـوراً بـإيـقـاف
اإلنهاء بـالتراضي) على حـد قولها.
واكـدت نـصــيف ( ضــرورة تـطــهـيـر
وزارة الـــكـــهـــربــاء مـن الــعـــنـــاصــر
الـــفـــاســــدة الـــتي بــــات فـــســـادهـــا
مفـضوحـا على مـستـوى العالم و
ذكــــر أســـــمـــــائـــــهم فـي تـــــقـــــاريــــر
استـقصائـية لـصحف أجنـبية ومن
سـتـشـار الـذي حتدثت عن بـيـنـهم ا
فـــســـاده صـــحــيـــفـــة وول ســـتــريت
عقول أن يبقى جورنال فمن غيـر ا
ـارس عـمـله ويـتـدخل فـي الـعـقود
ـسـتوى رغم هـذه الـفضـيـحـة على ا
دعو - الدولي )  منتقدة (اختيار ا

أ. ح. ط -  ضــــمـن فــــريـق عــــمل 

تشـكيله بـأمر ديـواني إلعداد برامج
لـصــيـانــة مـحــطـات انــتـاج الــطـاقـة
الـكـهـربـائـيـة رغم أنه مـن مـشـاهـير
الـفـاسـديـن وقـد تكـلـمـنـا عـن فـساده
في بــيــانــات عــدة  بــاإلضــافــة إلى
ـسـتـشـار - كـبـيـرهم الـذي عـلـمـهم ا

سحر الفساد) بحسب تعبيرها.
—Ëœ ¡UDŽ«

داعــــــــيــــــــة رئـــــــيـس الــــــــوزراء إلى
(تـشــخــيص هـذه الــعــنـاصــر وعـدم
السمـاح بإعطـائهم أي دور في هذه
اللجان سيما وأنهم عاجال أم آجال
ســـيـــتـم إحـــالـــتـــهـم إلى الـــقـــضـــاء
ومــحـاكـمـتـهـم عـلى فـسـادهم). وفي
شـأن مــتــصل  اســتـحــصل الــنـائب
ـسـؤولـ زيــاد اجلـنـابي مـوافــقـة ا
ـــــغـــــذيـــــات عــــــلى زيـــــادة قــــــدرة ا
ــدائن الـــكــهـــربــائــيـــة في قــضـــاء ا
بـنـسـبـة٢٥ بـالـتـنـسـيق مع مـديـريـة
الـــشــبــكــات  ومــهـــنــدسي كــهــربــاء
دائن.  وقال  بـيان تلـقته (الزمان) ا
ـنـاشـدات في امس انه بـعـد كـثـرة ا
مــا يــخص كــثــرة انــقــطــاع الــتــيـار
الـكـهــربـائي  (  االتـفـاق عـلى رفع
غذيات ٣٣ كي في من محطة قدرة ا
سـلــمــان ١٣٢ كي فـي من ١٥ مــيــكـا
ـــدائن- الى ٢٠مـــيـــكـــا  حملـــطــات ا
ـــزارع- ســايــلــو- ســلـــمــان بــاك- ا
بسماية) موضحا ان هذا من شأنه
ان( يـــســـاعـــد عـــلـى اســـتـــمـــراريـــة
الـكـهـرباء وفـقـا لـلـبـرنـامـج بـصورة

جيده دون انقطاع طويل) .
ـة حتــقــيق الى ذلك أعــلـــنت مــديــريـَّ

نينوى في هيئـة النزاهة العامة عن
قـيامـهـا بتـنفـيذ عـمـليَّـة ضبطٍ مـدير
ـقـاوالت مُــفـوَّض إحــدى شـركــات ا
ُــهـــنــدســ إضــافـــة إلى عـــددٍ من ا
التابع لديوان احملافظة. واشارت
ـديـريَّــة في مـعــرض حـديــثـهـا عن ا
الــعـمــلــيــة إلى أن (فــريق عــملٍ من
ة الـذي انــتـقل إلى ـديــريـَّ مـالكـات ا
منطقة الـقبة في اجلانب األيسر من
ــوصل تــمــكَّن من ضــبط مــديــنــة ا
ُـــفـــوَّض إلحــدى شـــركــات ـــديــر ا ا

قاوالت وثالثة مهندس من قسم ا
الـتــطـويــر الـريـفـي الـتـابـع لـديـوان
مـحـافظـة نـينـوى; عـلى خـلفـيـة تهم
ال العام). ُـتعمَّد بـا إحلاق الضررا
ُتعمَّد وأضافت إن (تهمة اإلضرار ا
هـمـ ُـتـَّ ــال الـعـام وجـهَت إلى ا بـا
الذين أُوكِـلَت إليـهم مهـمَّة اإلشراف
ادَّة ة تبليـط الطرق  وتنـفيذ عـمليـَّ
االسمنت التي أظهر الكشف عليها
وجـود تـفـطـرات وتـشــقـقـات فـيـهـا;
األمــر الـذي أدَّى لإلضـرار بــالـطـرق

بسـبب النـقص في نسـبة اسـتخدام
االســـمــنـت وعــدم احلـــدل بـــصــورةٍ
َّ ـة أنه ( ـديــريـَّ جــيّــدة). وبـيَّـــنـت ا
تـــنــظَّـــيم مـــحــضــر ضـــبطٍ أصــوليٍّ
بـالـعــمـلـيَّــة الـتي نُـفــذَت; بـنـاءً عـلى
ـةٍ وعرضها بـصحبة مُذكَّرةٍ قـضائيـَّ
ُتَّهمـ على السيّد قـاضي محكمة ا
ُختـصَّة بقضايا النزاهة التحقيق ا
في نــــيــــنــــوى الــــذي قــــرَّر إجــــراء
ادَّة الـتحـقيق مـعـهم وفقـاً ألحكـام ا
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طالـبت النـائبـة عالـية نـصيف وزير
الكـهرباء بـإلغاء عـقد محـطة الدورة
احلـراريـة وعـدم الــسـمـاح بــتـمـريـر
عــقــد مــحــطـــة بــيــجي مع شــركــتي
ســيـمــنس وأوراسـكــوم داعـيـة إلى
تطهـير الوزارة من الـفاسدين الذين
باتت الصحف األجنبية تتحدث عن
فــسـادهم .وقــالت فـي بـيــان تــلــقـته
(الـــزمــان) امـس ان (عــقـــد مــحـــطــة
الـدورة احلــراريـة هــو أحـد مــلـفـات
الـفسـاد الـتي  اسـتكـمـال إبرامـها
في عهـد الوزيـر السـابق  وقد تمت
إحالة العقد إلى هيئة النزاهة وإلى
الـقضـاء وبالـتـالي يجب فـسخه ) 
مبينة  ان (مجرد التلكؤ في إجنازه
واإلخـالل بـــشــــروطـه يـــســــتــــوجب

إلغاءه).
Uý— l¹“uð

مــشــددة عــلى ( ضــرورة احلــذر من
قــيــام عــدد من الــوســطــاء بــتــوزيع
الرشـا على بـعض ضـعاف الـنفوس
فـي الـوزارة بـهـدف تـمــريـر الـعـقـود
الـــفــاســـدة مع شــركـــتي ســيـــمــنس
وأوراســكــوم).  وبـحــسب  نــصـيف

فـأن (هـنــاك عـقــداً ثـالـثــاً فـاسـداً 
انــهـــاؤه - بــالـــتــراضـي - بــعــد أن
خــســـر الــعــراق مـاليــ الــدوالرات
LSIS بـــســــبــــبه يــــخص شــــركـــة
ـــرقـم ١ لـــســـنــة ٢٠١٤ الـــكـــوريـــة ا
لـــتـــجــهـــيـــز ونـــصب مـــنـــظـــومــات
بـلغ ٥٢ مـلـيون ـقـاييـس الذكـيـة  ا
دوالر وخفض الى ٢٣ مليون دوالر
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اجملتـمعي فـرض نفـسهـا على الـدولة
الـعراقـيـة وكل من يـخـالف منـهـجـها
هـو اسـلـوب رخيـص ويسـتـوجب من
احلكومة واالجهزة االمنية وضع حد
ـا يـعـيـد هـيـبـة له وفـقـا لــلـقـانـون و
الـــدولــة ) . ودعـــا الـــدهــلـــكي الى  (
تـعــزيـز الـقــوات االمـنـيـة بــاحملـافـظـة
بـقـوات اضـافيـة مـخـتـصـة بـواجـبات
الــتــصــدي لــلــجــمــاعــات االرهــابــيــة
نفلتة بغـية ردعها بالقوة واعادة وا
االمـن والـــسـالم الى جــــمـــيـع ارجـــاء
احملافظة  ) . وحذر الدهلكي   من  (
ا لف اخلطـير  خطورة اهـمال هـذا ا
له من تـبـعـات سـلـبـيـة بـحـال اهـمـاله
عـلى طـبـيـعـة الـتـعـايش الـسـلـمي في
ـا سيـنـعـكس مسـتـقبال احملـافظـة و
على الوضع االمـني في مناطـقها  ) 
مـــتـــســائـال  ( مــا هـــو ذنب االطـــفــال
لـيــكـونـوا ضـحـيـة لــتـلك الـعـصـابـات
نـفـلتـة التي ال تـمـيز بـ صغـير او ا
كـبـيـر حـتى اصـبـحت امـنـيـة عـوائل
احملــافــظـة الــوحــيـد هــو الــعـيش في
مـحـافظـتـهم بـسالم بـعـيـدا عن بطش

تلك العصابات اجملرمة) .

تـطــالب بـاعـتــمـاد اقـصى االجـراءات
ـــعــبــر من نـــاحــيــة الــوقــائـــيــة في ا
الــتـــبـــاعـــد  لــتـــفـــادي اي اصـــابــات
بفيروس كورونا خاصة وان خطرها
ـغـبر اليـزال مـوجـود   مـؤكـدا بـان ا
ثل اهم الفرص الـتي توفر مصادر
رزق للعـاطل عن الـعمل خاصة وان
معـدالت الـفقـر حـادة جدا في مـناطق

شرق ديالى بالكامل ) .
الى ذلـك دعـا الــنــائـب عن مــحــافــظـة
ديـالى رعــد الـدهـلـكي الــقـائـد الـعـام
سـلحـة مصـطفى الـكاظمي للـقوات ا
الى وضع حـد لـسـلـسـلـة االعـتـداءات
واالنـــتـــهــاكـــات الــتـي حتــصـل عــلى
ـدنـي اآلمـنـ من قـبل اجلـمـاعات ا
ــنـفــلـتــة واخلـارجـة عــلى الــقـانـون ا
واخـرهـا اسـتــهـداف قـريـة جـديـدة  
جـنـوب  ناحـيـة بـهـرز بـقـذائف هاون
ما ادى الى جـرح خمسـة من االهالي
في الـقـريـة. وقـال الـدهـلكـي في بـيان
تـــلـــقــته الــ ( الـــزمـــان )  ان  ( هــذه
ـسـتـمرة الـتـجـاوزات واالنتـهـاكـات ا
ـنــفـلـتـة والـتي من تـلك اجلــمـاعـات ا
تــــريــــد بــــقـــــوة الــــسالح واالرهــــاب

فريق مشترك يقوده الـرقابة الصحية
جنح من ضبط  5اطنـان من الـدجاج
نـشـأ في احدى سـتـورد اوكـراني ا ا
مخـازن التجـارية في اطـراف بعـقوبة
الفـتـا الى ان شـحـنـة الـدجـاج فـاسدة
وغير صاحلة لالستهالك البشري ) .

ان( الــشـحــنـة  واضـاف الــعـزاوي 
اتالفـها وفق مـحـضـر رسمي تـطـبيق
ــضـامــ الـقـانــون  الفـتــا الى فـرق
الــرقـــابــة مـــســتـــمــرة في تـــعــقب اي
شحـنات فـاسدة تدخـل اسواق ديالى
نــظــرا خلـــطــورتــهـــا عــلى الـــصــحــة

العامـــة ) . 
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ومن ناحية مـندلي قال مديـر الناحية
مـازن اكــرم  لـ  ( الــزمـان ) امس  ان
(قـرار احلـكومـة بـاسـتـئنـاف الـتـبادل
التـجاري في مـعبـر منـدلي بعـد مرور
نـــحــو  3اشـــهــر عـــلى اغـالقه بــادرة
مــهــمـة النــعــاش االقـتــصــاد في مـدن
ــعــبـر شــرق ديــالى   الفـتــا الى ان ا
ســيـــوفــر نـــحــو الـــفي فــرصـــة عــمل

مباشرة وغير مباشرة ) .
ان (  ادارة مــــنـــدلي واضــــاف اكـــرم 

لـلخـدمـات األسـاسيـة )  مـؤكدا أن  (
ديـنة الـصناعـية في بني امل عودة ا
ـنال في سـعد اصـبح لألسف بـعـيـد ا

ستجدات االخيرة ) . ضوء ا
فـيــمـا قـال مــديـر اعالم صــحـة ديـالى
ان ( فــارس الـعــزاوي لـ  ( الــزمـان ) 

اآلن وهـنــاك مـعــامل اخـرى ســتـلـحق
بـها بـسـبب عـدم وجـود دعم حـكومي
لــلـــمـــنـــتج الـــوطــنـي بــســـبب تـــدفق
االســتــيــراد اخلـارجي بــشــكل كــبــيـر
بـــاإلضـــافــــة الى مــــلف الـــكــــهـــربـــاء
ـتـذبـذبــة وعـدم وجـود بـنى حتـتـيـة ا
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أعلنت نـاحية بـني سعد في مـحافظة
ـــديــــنـــة ديــــالى   بــــأن امل عــــودة ا
نال  فـيما الصنـاعية اصـبح بعيـد ا

اكدت ان  15معمل اغلق ابوابه .
وقـال مــديـر نـاحـيــة بـني سـعـد  جنم
ان  ( ناحـية السـعـدي  لــ ( الزمـان ) 
بني سعـد تضم اكبر مـدينة صـناعية
في ديـالى والـتي حتـوي قـرابـة 400
مــعــمـل ومـصــنـع وورشــة مــخــتــلــفـة
واد االختـصاصات وتـنتج عـشرات ا

والبضائع ) .
ـــديـــنـــة ان ( ا واضــــاف الـــســـعـــدي 
الـصـنـاعــيـة شـهـدت حتـديـات كـبـيـرة
بـعد  2003دفـعت الى اغالق ابـواب
اغــلب مــعــامـلــهــا لـكـن بـرزت نــهــايـة
ــنـتج احملـلي  2019فـرحــة بـعـودة ا
مرة اخرى في ظل وجـود دعم شعبي
وبـدأت عــجـلـة االنــتـاج تـدور في 45
معـمل الذي وفر فـرص عمل لـعشرات

الشباب ) .
واشار السعـدي الى ان ( فرحة عودة
ـنتج الـوطـني كـانت مـؤقـتة لألسف ا
و اغالق ابــواب  15مــعـــمل حــتى
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{ ســـتــوكـــهــولـم (أ ف ب) - فــوجئ
ســـكـــان الـــعـــاصـــمـــة الـــســـويـــديــة
سـتوكـهولم ومـنطـقتـها امس بـرؤية
طـائـرات حتــلق في األجـواء وتـرسم
القلوب في السماء في بادرة تكر
لــــضـــــحــــايــــا فـــــيــــروس كــــورونــــا
ــســتــجــد.وتــشــكل هــذه األشــكــال ا
رسومة على علو يقرب من الزائلة ا
ــيـة ثالثــة آالف مــتـر "لــفــتــة تـكــر
لـــضـــحـــايـــا (الــفـــيـــروس) وأيـــضــا
لألشخـاص الـذين فقـدوا وظائـفهم"
خـصـوصـا في قـطـاع الـطـيـران وفق
مـــا قــــال يــــاكــــوب هــــوالنــــدر أحـــد
ــبـادرة الـطــيــارين الــلـذين أطــلــقـا ا
لـوكـالـة فـرانس بـرس.وأراد الـطـيـار
احملــــتــــرف مـع زمــــيــــله بـــــيــــنــــغت
أنـدرسون وهـمـا عـضـوان في فريق
لـلعـروض اجلويـة "نـشر الـفرح" في
األجــــــــــــــــــــواءمــن خــالل هـــــــــــــــــــذه
ـبـادرة.واعتـمـدت الـسويـد مـقـاربة ا
خـاصـة عـلى الـصـعيـد األوروبي في
مكافحـة وباء كوفيد - 19إذ إنها لم
تـــتـــخـــذ تـــدابـــيـــر حـــجـــر مـــلـــزمــة
لــلـــســكـــان.وقـــد بــلـــغت حـــصــيـــلــة
ــمــلــكــة اخلــمــيس الــفــيــروس في ا
 5500وفــاة مـن أصل أكــثــر من 74
ألف إصـــابـــة. وســجـــلت الـــســـويــد
خـامس أسـوأ حـصـيـلـة وفـيـات لـكل
مليـون نسمـة جراء فيـروس كورونا
ــســتــجــد في الــعــالم وهي أعــلى ا
بخمس مـرات إلى اثنتي عـشرة مرة
ـسـجـلـة في بـقـيـة مـقــارنـة مع تـلك ا
الــدول االســكــنــديــنــافــيــة (الــنــروج

ارك). وفنلندا والد
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الـى ذلك يــتــواصل تــفــشي فــيـروس
ـــســـتــــجـــد فـي الـــقـــارة كـــورونــــا ا
األمـيــركــيــة حـيـث بـات يــطــال قـادة
بــعض دولــهـــا إذ أعــلــنت رئــيــســة
بولـيفـيا ورئيس اجلـمعـية الوطـنية
رض بعد في فنزويال إصـابتهمـا با
أيــام عــلى كــشف إصــابــة الــرئــيس
الــبـرازيـلي جــايـر بـولــسـونـارو في
ــتـــحــدة وقت ســـجــلـت الــواليـــات ا
ـكــسـيك أعــلى حــصـيــلـة يــومـيـة وا
لـإلصــــابـــــات حــــتـى اآلن.وكــــتـــــبت
الرئـيـسـة الـبـولـيـفـيـة جـانـ آنـيـيز

رشـحة لالنـتخـابات الـرئاسـية في ا
 6أيــلــول/ســبـــتــمــبــر في تــغــريــدة
اخلميس "إنني مصابة بكوفيد-.19
أنا بخير وسـأعمل في العزل. سويّاً
سنمـضي قدماً".وأوضحت الـرئيسة
اليمينية الـبالغة من العمر  53عاما
في فـيديـو نشـرته على حـسابـها في
تويـتر "سـأكون في احلـجر الـصحّي
دة  14يـومـاً ثم سـأخـضع لـفحص
آخــــــر. أشـــــعــــــر أنـــــنّـي عـــــلـى مـــــا
يـرام".وتولت أنـييـز رئاسـة بولـيفـيا
بـالــوكــالـة بــعـد اســتـقــالـة الــرئـيس
الـيسـاري إيـفو مـورالـيس وخروجه
ــــــــــنــــــــــفـى فـي تــــــــــشــــــــــرين إلـى ا
الثاني.2019ووصلت حصيلة وباء
كوفـيد- 19في بـوليـفـيا الـبـالغ عدد
ســكــانــهـا  11مــلــيــون نــسـمــة إلى
 42984إصـابــة تـوفي مـنـهـا 1577
شـخــصـا.وفي الـوقت نــفـسه كـشف
رئــــيس اجلــــمــــعــــيـــة الــــوطــــنــــيـــة
الـتـأسـيـسـيـة ونـائب رئـيس احلـزب
الــرئــاسي فـي فــنـزويـال ديــوسـدادو
كــابـيـلــو أنه مـصـاب بــكـوفـيـد-?19
وذلك غـــــداة قـــــطــــعـه بـــــرنــــامـــــجه
األســبــوعي األربــعــاء مــوضــحـا أنه
يعاني من "حـساسيـة شديدة".وعلق
الـرئـيس نـيـكـوالس مـادورو بـالـقول
"كلّ تضـامني له (...). هـو يسـتريح
إنه بـخـير" مـعـلنـا في الـوقت نـفسه
أن عـمـر بـريـيـتـو حـاكم واليـة زولـيا
(غـرب) عـلى احلـدود مع كـولـومـبـيـا
وحيث أكـبر بـؤرة لوبـاء كوفـيد-19
في فـــــنـــــزويال مـــــصـــــاب أيـــــضــــا
بــالـفــيــروس.وأحـصت فــنـزويال 80
وفاة من أصل  8372إصابـة مؤكدة
بـــحــسب األرقـــام الــرســـمــيـــة الــتي
ـعارضـة ومـنظـمات غـير تـعتـبـرها ا
حكومية مثل هيومن رايتس ووتش
أدنـى من احلــقــيـقــة.والــبــرازيل هي
الـدولـة األكـثـر تـضـررا جـراء الـوباء
في أمـيركـا الالتيـنـية إذ أفـادت آخر
حــصـــيــلــة رســـمــيــة اخلـــمــيس عن
 69184وفـــاة بــزيــادة  1220وفــاة
1,75 في  24ســــــــاعــــــــة مـن أصل 
ملـيون إصابـة بزيادة  42619خالل
 24ساعة وهي ثاني أعـلى حصيلة
فـي الــــــعــــــالـم بــــــعــــــد الــــــواليــــــات

{ نـــيـــويـــورك (أ ف ب) - وصـــفت
مـاري تـرامب ابـنـة شـقـيق الـرئـيس
األمــيـركي في مـقـتـطـفـات من كـتـاب
مـذكـراتـهـا نشـرت الـثالثـاء دونـالد
تــــرامب بــــأنه "نــــرجــــسي وكـــاذب"
طـبـعت شــخـصـيـتـه بـسـلـوك والـده
تـسلط".ورد البـيت األبيض فورا "ا
على االتهامات واصفا كتاب ماري
ــا تـــرامب حتـت عــنـــوان "أكـــثـــر 
يــنـــبــغي وغـــيـــر كــاف أبـــدا: كــيف
صــنــعت عــائــلــتي أخــطــر رجل في
الـــــــعـــــــالـم?" عـــــــلـى أنه "كـــــــتـــــــاب
ـــقــــرر أن تــــصـــدر أكــــاذيب".ومـن ا
مذكـرات ماري ترامب في  14تموز
نـع نشـرها وسط مـعـركة قـضـائيـة 
ـبـيعـات مـنذ اآلن بـيـنمـا تـصدّرت ا
عــلى مـــوقع "أمــازون" قـــبل أقل من
أربـــعـــة أشـــهـــر من االنـــتـــخـــابــات
الـرئـاسـية األمـيـركيـة.وكـتـبت ماري
ــتــخـصــصــة في عـلم ( 55عــامـا) ا
الـنـفس السـريـري أن ترامب اعـتـبر
"الــغـش أســلــوب حــيـــاة" بــحــسب
ز".واتـهمت الـرئيس "نيـويورك تـا
تـعـمـد" مـنذ بـ"الـعـجـرفـة واجلهـل ا

صــــغـــــره.وقـــــالـت إنه دفـع أمــــواال
لشخص آخـر للخضـوع المتحانات
"سات" ما سـاعده على دخـول كلية
وارتـون إلدارة األعـمـال في جـامـعـة
بـنـسلـفـانـيا.ولم تـوضح الـصحـيـفة

كــــــيـف عـــــلــــــمـت مــــــاري بــــــهـــــذه
ـتـحدث الـتـفـاصـيل.وقـالت نـائـبـة ا
باسم البـيت األبيض سـاره ماثيوز
ــــرتـــــبط بـــــســــات إن "االتـــــهـــــام ا
الــسـخــيف كــاذب تـمــامــا".ويـشــيـر

ؤلف من  240صفحة إلى الكتاب ا
أن تـرامب تـأثــر بـشـخــصـيـة والـده
ــعـتل اجــتـمــاعـيــا" فـريــد تـرامب "ا
الـذي خـلق بـيـئــة مـؤذيـة وصـادمـة
ـنـزل كـمـا بـالـنـسـبـة لــعـائـلـته في ا

أفــــادت صــــحـــــيــــفــــة "واشـــــنــــطن
بــوست".وقــالت مــاثــيــوز في ردهــا
ـذكـرات إن الـرئـيس "قـال إن عـلـى ا
والـــده كــان مـــحــبـــا ولم يـــكن أبــدا
قاسيا فـي تعامله معـه كطفل".ويعد
الـــكـــتـــاب أول وصـف غـــيـــر مــؤات
بـالـنسـبـة للـرئـيس من قـبل شخص
من عــائــلـــته.وبــحــسب صـــحــيــفــة
ـز" فان مـاري ترامب "نـيويـورك تا
ـتـسـلط" وصــفت كـيف أن جـدهــا "ا
كــان "يـهــزأ" مـن والـدهــا وكــيف ان
دونالد ترامب الذي يصغره بسبعة
أعوام "تعلم كيفـية الكذب لكي يبرز
نــفـسـه" بـعــدمــا شــهــد عـلى اإلذالل
الــذي تــعـرضـه له شــقــيـقـه.وحـاول
شــقــيق الــرئــيس األصــغــر روبــرت
تـرامب مـنع نـشـر الـكـتـاب مـشـيـرا
إلى أن مـاري انـتهـكت اتـفاقـا بـعدم

الـــكـــشف عن أســـرار عـــائـــلـــيـــة 
الـتـوقـيع عـلـيه سـنة  2001بـعـدما
تـمت تـسـويـة مـسـائل عـالـقـة بـشأن
عــقـار تـابع جلــدهـا.وقـرر قـاض في
اضي السماح نيويورك األسبـوع ا
ن انـد شـوسـتـر" لـدار الـنـشـر "سـا

طباعة الكتـاب نظرا إلى أن الشركة
"لم تكن طرفا في االتفاق".ويذكر أن
مــاري ابـنه فـريـد تـرامب جـونـيـور
شـقـيق الـرئـيس األكـبـر الـذي توفي
عـــام  1981جــــرّاء مــــضـــاعــــفـــات
مـرتـبــطـة بـإدمـانه الــكـحـول.وقـالت
مــاثــيــوز "قـــد تــدعي مــاري تــرامب
والشـركـة الـناشـرة لـكـتـابهـا أنـهـما
تـعــمالن لـلــمـصـلــحـة الـعــامـة لـكن
هـــدف الـــكــتـــاب بـــكل وضـــوح هــو
حتـــــقــــــيـق مــــــصـــــالـح مــــــالــــــيـــــة
للمؤلفة".وكتبت ماري ترامب أيضا
كـما نـقلت عـنهـا شبـكة "سي ان ان"
أن دونـالـد تـرامب "مـتـبـعـا أسـلـوب
جــــدي ومـع عــــدم حتــــرك وصــــمت
أشقائه وشـقيقـاته دمّر والدي. وال
ـــــــكــــــــنــــــــنـي أن أدعـه يــــــــدمّـــــــر
بالدي".والـــكــتــاب هـــو األخــيــر في
سـلــسـلـة كـتـب احـتـوت مــعـلـومـات
مـؤذيـة بحق تـرامب بـعـدما وصف
مــسـاعــده الـســابق جــون بـولــتـون
الرئـيس بأنه فـاسد وغيـر كفؤ وفي
اضي واعتبره كتاب صدر الشهر ا

ترامب "محض خيال.

ــتــحــدة.وبــعـــد يــومــ من إعالن ا
بـولـسونـارو إصـابـته أكـد الـرئيس
ـشــكك عــلـنــا في خــطـورة الــوبـاء ا
ـعــارض لــتـدابــيـر احلــمــايـة من وا
الــــفـــيـــروس أنه بـــحـــالـــة "جـــيـــدة
جدا".وأوصى مـرة جديـدة اخلميس
باستـخدم الهـيدروكسي كـلوروك

ــعــاجلـة ــثـيــر لــلــجــدل  الــعــقــار ا
كوفـيد-.19ويـتفـاقم الـوضع بـشكل
متواصل في أميركـا الالتينية حيث
تـخـطت الـبـيـرو األربـعـاء عـتـبـة 11
ألف وفاة وبـاتت عـاصمـة سلـفادور
في "مرحـلة حـرجة" بـحسـب منـظمة
أطـــــــــبـــــــــاء بـال حـــــــــدود غـــــــــيــــــــر
ــكـــســيك احلـــكــومـــيــة.وســـجــلـت ا
اخلــمـيس أعــلى عــدد حـتى اآلن من
اإلصـــابــات الـــيـــومـــيــة بـــلغ 7280
إصــابــة فـيــمــا وصــلت احلــصــيــلـة
اإلجــمــالــيـة إلى  282,280إصــابـة
تـوفي مــنـهـا  33526شـخــصـا.كـمـا
ينـتشر الـفيروس بـسرعة كـبيرة في
ـــتــحــدة الـــتي أحــصت الــواليــات ا
أعــلى عـدد من اإلصـابــات الـيـومـيـة
تخطى  65500إصابة جديدة وفقًا
لـتعـداد جامـعة جـونز هـوبكـنز عـند
الـسـاعة  20,30بـالـتـوقيـت احمللي
بـعد تـسجـيل أعـلى حصـيلـة يومـية
ســــابـــقـــة يـــوم الـــثالثـــاء وقـــدرهـــا
.60200ويــبـــلغ الـــعـــدد اإلجـــمــالي
ـسـجـلـة حـتى اآلن أكـثـر لـلــحـاالت ا
من  3,11مــلــيــون إصــابــة. وتــوفي
نحو ألف شخص بـوباء كوفيد-19
اضـية لترتفع خالل الـ  24ساعة ا
غاحلصـيلة إلى  133,195وفاة في
ــتــحــدة.وقــلل الــرئـيس الـواليــات ا
دونـالــد تـرامب اخلـمــيس من حـجم
ئة إن السبب األرقام قائال "للمرة ا
في تـــــســـــجــــيـل هـــــذا الــــعـــــدد من
اإلصـابــات مـقـارنـة بـالـدول األخـرى
التي ليست أفضل منا بكثير يعود
لـكـونـنـا جنـري فحـوصـات بـطـريـقة
أكـبــر وأفـضل بــكـثــيـر".لــكن خــبـيـر
ـعـدية أنـطوني فـاوتشي األمراض ا
شـورة لـلبـيت األبيض الـذي يقـدم ا
بشأن أزمة كوفيد- 19قال اخلميس
"إنـــــــــــــنـــــــــــــا فـي وضـع صـــــــــــــعـب
لـلــغــايـة".وانــتـقــد في مـؤتــمـر عــبـر
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يـدعي الـكثـيـر من سـاسـة اليـوم انهُ فـقـيه زمـانه  وانهُ قـادر على ادارة
مـلف الدولـة بطـريـقة مـنهـجيـة مـخطط لـها سـلفـاً  تـواكب حركـة التـطور
ـيـة  فيـما لـو اتـيحت له فـرصـة تسـنم الـقيـادة   وفي حلـظة تـبوئهِ الـعا
سؤولية يفقد التوازن ويضـيع في خضم ملفات  ال بداية لها والنهاية ا
 كونـهـا جزء من تـراكمـات تزاحـمت علـيـها االيـادي بأالقـوال واهمـلتـها
االفعال ; وهـذه الشخـصيات واحلـلقة الـضيقـة من قيادة مـابعد ٢٠٠٣
ا نحنُ فيه من تردي وأنـهيار بل وتقز لدورنا الريادي على اوصلتنا 
ـسـتـوى االقـلـيـمـي والـدولي  فـاصـبح الـعـراق بـلـد تـتالطـمـة االمـواج ا
ساعة يـرتمي في حـضن امريكـا  وتارة اخـرى  في حضن ايران  في
ـا كــان بـعض الـعـرب حـ يــبـحث اخـرون عن حــضن عـربي لـكـن لـطـا
خـنــجـراً  مـسـمـومـاً في خـاصـرتـنــا  وعـنـدمـا يـكـون حـال الـبـلـد بـهـذا
الـوصف تــيـقن تـمـامـاً ان احلـكـمـة والــرويـة والـعـقل الـراجح  قـد غـادر
رجـال الصـفـوة و الـقيـادة  واسـتوطن اجلـهل بـدالً عـنهـا  وال اقـول قد
عُـدنا الى  اجلـاهـليـة فـحـسب  ألني اغالط نـفـسي  بل احـاول ان أُقنع

نفسي هل غادرنا نحن عصر اجلاهلية كي نعود اليه ???  
 فــدائـمـاً داللـة احلــكـمـة والـفــكـر الـراجح واالنــتـمـاء تـظــهـر في مـراحل
التـطور  التي يـشهدهـا البلـد والرفاهـية الـتي يعيـشها اجملـتمع  ونحنُ
ـعـيشي ولـله احلـمد  احـاط مـجـتـمعـنـا الـتخـلف  و تـراجع مـسـتوانـا ا

واخلدمي .  
لكن عـندمـا ينـبري الى الـساحة رجـال جتتـمع بهم احلـكمـة الكـياسة 
عـنـصـر القـيـادة  والـوطـنيـة ومـا اكـثـرهم في بـلدي  نـراهم يـتـعـرضون
الى ابشع انواع التـهم تصل الى التحـريض بقتلـهم  فال يبقى امامهُم
اال البحث عن بديل لوطنهم االم  يحتـويهم وعوائلهم دون ان يتعرضوا

لالذى او التهديد .. 
فـهل ننـهض من جـديد ? وهل تـكون احلـكـمة حـاضرة ألنـقـاذ حاضـرنا

ستقبلنا ?? والتخطيط 
هــذا مـانـتـمـنـاه جـمـيــعـاً لـكن ارى الـكـثـيـر من الــقـيـادات الـتي تـسـبـبت
بـاخلـراب هيَّ لـيـست بـعـيـدة من شـخـصـيـة  "ابـو جهـل"  التـي اتسـمت
باحلكمـة واجلهل بوقت واحد ; فـقد كان أبو جهـل يكنى (بأبي احلكم)
حلـكـمـته ودهـائه وكـان صـاحب رأي وسـلـطـة في مـجلـس سادة قـريش
وزعــمـائـهــا الـذي كـان يــعـقـد في دار الــنـدوة الى أن جــاء رسـول الـله
ازاد في سـتقـيم  صلى الـله علـيه وسلم وسـعى لهـدايتـه   للصـراط ا
غضبه واخذ بـاهانة النـبي الكر (ص)  ويعـتدي عليه بـشتى الوسائل
ـتـبـقـية حـتى وصل االعـتـداء الى أن يـرمي عـلـيه فـضالت احلـيـوانـات ا
عند االصنام والتي كانت تـهدى إليها. حينـما رآه ساجدًا لربه قال ابو
جهل " محـمد يسجـد لربه ألجعل منـه أضحوكة لـلمارة "  فقـام اللع
بنفـث الفضالت عـلى رأس نبيـنا صلـى الله علـيه وسلم   ولهـذا سماه
ـعرفة النـبي صلى الـله علـيه  (بأبي جـهل) النه لم يسـتخـدم احلكـمة وا

نطق وليس منطق القوة.  والرضوخ الى قوة ا
لم تـنته اجلـاهلـية عـند هـذا الرجل الـى يومـنا هـذا فلـقد اسـتمـر اجلهل
من قبل اصحـاب النفـوس الضيقـة والرؤية الـفاسدة فـكل مصلح جتده
يتعرض الـى العداء واإلساءة ويـكثر علـيه التمرد واالعـتداء واالقصاء 
ــؤسف جــدا ان جتــد هــذا االعــتــداء يـــصــدر من قــبل اجلــهــلــة ومـن ا
والسـفلة وعـادة ما يتـم عداؤهم نيـابة عن غـيرهم  اذ ان اجلهل سالح
تمترسون خلف رغباتهم تنفذ وا يصيب الهدف وال يخطئ يستخدمه ا

كر.  ونزواتهم التي تتشكل عادة من جراء اخلديعة وا
ـاضي ويـســتـمــر اجلــهل الى يـومــنــا هـذا ويــبـقـى ابـو جــهل ايــقـونــة ا
واحلـاضـر  وال أحب ان اعـرج عـلـى حتـلـيل عـالم االجـتـمـاع الـعـراقي
(علي الـوردي رحمهُ الـله) ح وصف الـشخـصيـة العـراقيـة وهيَّ ليس
ا يـتصف بـه بعض الـشخـصـيات الـتي تـقود الـبـلد حـيث حلل بـبعـيـدة 
الـوردي الـشـخـصـية الـعـراقـيـة عـلى اعـتـبارهـا :  شـخـصـيـة ازدواجـية
حتـمل قــيم مـتـنـاقـضـة هي قـيم الــبـداوة وقـيم احلـضـارة  ولــجـغـرافـيـة
الـعـراق أثـر في تـكـوين الـشـخصـيـة الـعـراقـيـة"  فهـو بـلـد يـسـمح بـبـناء
حضارة كون فيه النـهرين  ولكن قربه من الصحـراء العربية جعل منه
عـرضـة لـهـجـرات كـبيـرة وكـثـيـرة عـبـر الـتـاريخ آخـرهـا قبل  250سـنة

تقريباً.
ومـابـ وصف - الــوردي- الزدواجـيـة الـشـخـصـيـة الـعـراقـيـة وحـكـمـة
وكيـاسـة  ابو جـهل ما آل الـيه حالـنـا في العـراق جند انـفسـنا  ال زلـنا

وصوفة اعاله .   نخوض بتاريخ تلك الشخصيات ا
غادروا ازدواجيتكم وظلمكم

 وحاسبوا الفاسدين والقتلة 
ومدوا جسور احملبة والصدق والثقة مع الناس .

سيعود العراق افضل من السابق
 او ســـنـــبـــقى نـــتـــحــدث عـن قــصـص ابــو جـــهل

الجيالنا .

الــفــيـــديــو نــظــمـه مــوقع "ذي هــيل"
اإلعالمي إعادة فتح البالد من خالل
ـوصى "تـخـطـي جـمـيع اخلـطـوات ا
بـهــا".وقــال "هـذه لــيــست الــطـريــقـة
الــصــحــيــحــة لــلــقــيــام بــذلك. نــحن
بـحـاجة إلـى إعادة الـتـفـكـير في ذلك
والـقــيـام به بـشـكـل مـخـتـلف".ودعت
ـيـة اخلـميس مـنـظـمة الـصـحـة الـعا
إلـى الـتــضـامن ضــد الـفــيـروس في
ح جتاوز عـدد اإلصابات عـتبة الـ
 12مـلــيـون في الـعــالم مع أكـثـر من
ــديـر  550,900حــالــة وفـاة.وقــال ا

مواقع متفرقـة.في أستراليا ( 9آالف
إصـــابــة و 106وفـــيــات)  فــرض
احلـجـر مجـددا عـلى خـمـسـة مالي
دة سـتة أسابيع نسمة في مـلبورن 
وإغـــالق حـــــــــــــــــــــــدود واليــــــــــــــــــــــة
فيكـتوريا.ويـبدو الوضع في أوروبا
حتت الـــســـيـــطـــرة عــــلى الـــرغم من
ظهور بـؤر جديدة. وال الـقارة األكثر
تضـررا مع تسجـيلهـا أكثر من 200
ألف وفـاة بـيـنـهم أكـثـر من الـثـلـث
ــتـــحــدة وإيــطــالــيــا ــمــلــكــة ا فـي ا

وفرنسا وإسبانيا.

ــيـة ــنــظـمــة الــصـحــة الــعـا الــعـام 
تيـدروس أدهانـوم غيـبريـسوس "لن
نتمـكن من التغلب عـلى اجلائحة إن
" بعد يوم من تأكيد كنا منقسم
ــتـحـدة انــسـحــابـهـا من الـواليـات ا
نظمة الـدولية التي تتـهمها بسوء ا
إدارة األزمــة وانــحــيــازهــا لــلــصـ
حــيث ظــهــر الــفــيـروس فـي كــانـون
األول/ديــسـمــبـر.وفـي حـ لم تــبـلغ
الـقـارة األمـيـركـيـة بـعـد ذروة تفـشي
انـحـسـر الـفـيروس فـي باقي الـوبـاء
العـالم رغم تـسجـيل بؤر جـديدة في

ابنة شقيق ترامب
وكتابها

{ صــــنـــــعــــاء (أ ف ب) - جتـــــهــــد
الـرضـيـعة مـسـيـرة صقـر اخلـويري
لفـتح عيـنيهـا بينـما حتاول جـدّتها
إطـعـامـهـا احلـليـب بواسـطـة حـقـنة
طـــبـــيـــة عـــلى وقع صـــراخ أطـــفــال
آخــرين في أروقـة طـلــيت جـدرانـهـا
بــالـلـون الـزهـري في قـسم مـعـاجلـة
ســـوء الــتـــغـــذيــة فـي مــســـتـــشــفى
ني.ومنذ والدتهـا قبل نحو ثالثة
أشــهـر  لم يــعـرف جــســد مـســيـرة
الــهــزيـل ســوى أروقــة مــســتــشــفى
السـبعـ في صنعـاء الشـاهد على
ست سـنوات من االقـتتـال في البـلد
الـفـقـيـر الغـارق فـي أزمـة انـسـانـية

وصـحـيـة وغـذائيـة كـبـرى يفـاقـمـها
تــــــهــــــديـــــد فــــــيـــــروس كــــــورونـــــا
ـــتــمــردون ــســـتــجــد.وســـيــطــر ا ا
احلــــــوثــــــيــــــون في الــــــثــــــامـن من
تــمـوز/يــولـيـو  2014عـلـى عـمـران
شــمــال صــنــعــاء في أول انــتــصـار
عــســكــري فــفي مــواجــهــة الــقــوات
احلكـومـية لـيـنـطلـقـوا بـعدهـا نـحو
مـنـاطق اخـرى فـاحتـ الـبـاب أمام
ـاليـ نــزاع عــلى الــســلـطــة دفع 
السـكان إلى حـافة اجملـاعة.وأصبح
شـكـل مـسـيـرة وعشـرات مـثـلـهـا من
األطــفـــال اآلخــرين الـــذين يــرقــدون
بأجساد هزيلـة ووجوه منهكة على

أسـرة في مـستـشـفيـات الـيمن وهم
يــتــنــفّــســون بـصــعــوبــة ويــكـادون
يــعـجــزون حـتى عن فــتح أفـواهـهم
لتنـاول احلليب مشـهدا مألوفا في
أفـــــــقـــــــر دول شـــــــبـه اجلـــــــزيــــــرة
العربية.ويـبلغ وزن مسيرة  2كيلو
و 400غـرام وهي تـعانـي من سوء
تغـذية حاد تسـبّب لها بـضمور في

الدماغ حسبما ذكرت جدتها.
WFO{— WKHÞ

وقـالت اجلدة لـوكـالة فـرانس برس
إن الـطـفـلـة الـرضـيـعـة "حتـتاج الى
مـعـاينـة وحـليب ووجـبـات وأدوية.
ـسـتـشـفى إن وجـدت االدويـة في ا

أعطـونا إيـاها لـكننـا قد نـضطر أن
نـــشــــتــــريـــهــــا من اخلــــارج" إذا لم
تـــــتــــوفـــــر.وتـــــابــــعـت بــــحـــــســــرة
"احلـمـدلـله".وبـعـد ست سـنـوات من
االقـتـتال يـشهـد الـيمن انـهـيارا في
قـطاعه الـصحي فـيـما يـعيش أكـثر
من  3,3مـاليـــ نــازح فـي مــدارس
ومـخـيمـات تتـفـشى فـيهـا االمراض
ياه النظيفة. كالكوليرا بفعل شح ا
وكـان الـنزاع قـد تـصـاعـد مع تدخّل
الـــســـعــــوديـــة عـــلـى رأس حتـــالف
عـــســــكـــري في آذار/مـــارس 2015
لــــدعم الـــقــــوات احلــــكـــومــــيـــة في
ـتحـالـف مع ـتمـردين ا مـواجـهة ا
إيــــران.ومـــــذاك احلــــ قــــتل آالف
ـدنـيـ بـيـنـهم مـئـات االطـفـال في ا
ضــــربــــات جــــويـــــة وعــــمــــلــــيــــات
ــطل عــلى قــصف.ويــبـــدو الــيــمن ا
الـبـحـر االحمـر وخـليـج عدن بـعـيدا
جـدا عن أي تـسـويـة سـيـاسـيـة في
ــعـارك والـضـربـات ظـل اسـتـمـرار ا
اجلوية رغم تهديـد فيروس كورونا
ـسـتـجد الـذي تـسبّـب بوفـاة أكـثر ا
من  330شــخـصــا في بــلـد يــعــجـز
ماليـــ من ســـكـــانه عن الـــوصــول
لـــلــــمـــيـــاه الـــنـــظــــيـــفـــة لـــلـــشـــرب
اضي حذّرت واالغتسال.والشهر ا
ــتـحــدة لـلــطـفــولـة مــنـظــمـة األ ا
"يونيسف" في تقرير من أن النقص
ساعدات اإلنسانية في الكبير في ا
اليـمن على خـلفيـة وباء كـوفيد-19
يــهـدّد أعـدادا إضـافــيـة من األطـفـال
ــوت جـرّاء ســوء الـتـغــذيـة.وفي بـا
مـسـتـشـفى الــسـبـعـ في صـنـعـاء

تـبدو تـبـعات احلـرب واخملاوف من
الــفـيـروس واضـحــة عـلى األجـسـاد
الــــضـــئـــيــــلـــة وفي تــــصـــريـــحـــات

األطبـــــاء.
W¹cG² « ¡uÝ

وفي قـسم مـعـاجلــة سـوء الـتـغـذيـة
الــذي تـبــلغ طــاقـته االســتـيــعـابــيـة
الـــقـــصــوى  25شـــخــصـــا يـــحــذّر
ـــزيــد من الـــتــدهــور األطـــبــاء من ا
خــــاصــــة مع اخلــــوف مـن تـــفــــشي
الــفـــيــروس وأزمــة وقـــود انــدلــعت
مــؤخّـرا وجـعـلت مـن الـصـعب عـلى
الـكـثـيـرين حــتى إحـضـار أطـفـالـهم
لـلـمـستـشـفـى.ويـعتـرف األخـصـائي
في قـسم الـتــغـذيـة هــزاع عـبـد الـله
الـفــرح بـأن الــكـثـيــر من الـيـمــنـيـ
يـعــزفـون عن اصـطــحـاب أطــفـالـهم
للمستشـفى لتلقي العالج خوفا من
الــفـيــروس.ويــقــول إن الــوبـاء "زاد
الـعبء عـلى الـكـادر الـصحـي وعلى
ـواطن ـتنع بـعض ا  . واطـن ا
من الـــــذهـــــاب بـــــأطـــــفـــــالـــــهم إلى
ــسـتــشــفى خــوفــا من اإلشــاعـات ا
الــتي تــتــنـاقـل عن كــورونـا".ويــلف
الــغــمــوض وضع تــفــشي فــيــروس
ـــســتـــجــد في صـــنــعــاء كــورونــا ا
ــنــاطق اخلــاضــعـة وغــيــرهــا من ا
ــتـمــردين احلــوثــيـ لــســيـطــرة ا

بــيـنــمـا تــتـهم احلــكـومـة الــيـمــنـيـة
ــتــمــردين ــعــتــرف بــهــا دولــيــا ا ا
بـإخفـاء األرقام الـفـعلـية لإلصـابات
ــــــــنــــــــاطـق اخلــــــــاضــــــــعـــــــة في ا
ــنــظــمــات لــســيــطــرتــهـم.وحتــذر ا
االنــسـانــيـة من كــارثــة بـشــريـة في

الـيــمن في حــال تـفــشى الـفــيـروس
عــلى نــطـــاق واسع.وجــمــعت األ
اضي  1,35مليار تحدة الشهر ا ا
ــســاعــدات اإلنــســانــيــة دوالر من ا
لــلـــيــمن فـي مــؤتــمـــر لــلــمـــانــحــ
اسـتـضافـته الـسعـوديـة إال أن هذا
الـرقم يـوازي نـحو نـصف الـتـمويل
2,41 ــــــــطـــــــلــــــــوب والـــــــبــــــــالغ  ا
مليارا.وحتذّر يونيسيف من أنّه ما
لم يـتم اسـتالم  54,5مـلـيـون دوالر
ـبـلغ لـلـخدمـات الـصـحـية من هـذا ا
والتغذية بنهاية آب/أغسطس فإن
 23500طـــفل يـــعـــانـــون مـن ســوء
التغذيـة احلاد الشديـد سيواجهون
ـــوت بــشــكل مــتــزايــد.ولن خــطــر ا
يـتـلــقى مـا يــصل إلى مـلــيـون طـفل
ـغذيات الـدقيقـة احليوية مكمّالت ا
وفـيـتـامـيــنـات ضـروريـة وسـتـفـقـد
نـــحــو  500ألف أم حـــامل وســـائل
ــا في ذلك الــتــغــذيــة األسـاســيــة 
شورة بـشأن تغذية الرضع تقد ا
واألطفال بينما سيحرم  19مليون
شـخص من إمـكـانـيـة الـوصول إلى
الـرعــايـة الـصـحــيـة.وقـال الــطـبـيب
أمـــ الــعـــيـــزري في مـــســـتــشـــفى
الــــســــبــــعــــ إنّ الــــكــــثــــيــــرين "ال
ـركـز يـسـتـطـيـعـون الـوصـول إلى ا
سـتـشفى أو الـعـيادة الـصـحي أو ا
ـــاديــة" بـــســبـب ضــعف احلـــالــة ا
مضيـفا "هناك أيـضا نقص حاد في
ــــواد ونــــقـص حــــاد في األدويــــة ا
ونــــــــقـص حــــــــاد في تــــــــوفــــــــيـــــــر
األغــذيـــة".وتـــابـع "أطــفـــال الـــيـــمن

وتون كل ساعة ودقيقة".
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شروع احلكـومي  منها مـا كان شعبيا ً أو قراطـية في دعم ا تعددت أدبـيات الد
نـخـبويـا ً أو عن طريق بـعض وسـئل اإلعالم أو غيـرها من الـطرق الـتي تـقتـضيـها

الضرورة السياسية .. 
ـقـراطـية وفي الـعـراق  –الـذي يـعـتـبـر من الـدول الـتي راهـقت في مـوضـوعـة الـد
بـسـبب تـنـوعه االجـتـمـاعـي الـذي أدى إلى والدة مـشـهـد سـيـاسي مـعـقـد  –كـانت
شـروع احلـكـومي والدفـاع عن مـعـالم وجود الـدولـة احلـقيـقـيـة التي آللـيـات دعم ا
ـة وسط هـذه الــتـعـقـيـدات الـتي تـشـوه الـوضع تـنـتـصـر ألبــجـديـات احلـيـاة الـكـر
االقتـصادي تارة واالجتـماعي والسـياسي تارة أخـرى .. ظهور هـنا وهناك إال أنه
تحرك في جسد الوطن عبر الوجود احلقيقي في شروع ا ال يرقى إلى مـستوى ا
السـلـطة الـتـشريـعـية  مـع تنـامي احلـاجة احلـقـيقـيـة إلعادة الـنـظر في مـبـدأ فصل
السـلطـات الذي يـستـهدف فـاعليـة السـلطـة التـنفـيذية لـضرورة وجـود تنـاغم بيـنها
وب الـسـلطـة الـتشـريعـيـة العتـقادنـا بـضرورة ذلك  لـتـقويـة دائرة صـنـاعة الـقرار

عاجلات التي ينتظرها الشعب .   والذي سيسرع من عملية ا
ووسط غلـيان شعبي وتراجع في ملف اخلدمات أدى إلى إسقاط حكومة وتشكيل
واطن اخللل احلقيقية حكومة أخرى تتصف بأنها خادمة لهذا الشعب مشخصة 
اني يدعم ـلحة لـوجود ثقل بـر التي وقعت فـيها احلـكومة الـسابـقة تبـرز احلاجة ا
لفات حرجة وسط أزمة وبائية شروع احلكومي ال سيما وأنها معنية  توجهات ا
ـت بالـبالد رافـقـتهـا أزمـة اقتـصـاديـة خانـقـة تـتمـثل بـأسـعار الـنـفط الـذي يعـتـبر أ

الرافد األساسي للموازنة االحتادية .
اني جـمـاهيـري ينـطلق من لـهذا انـبـثق حتالف عـراقيـون وهو حتـالفٍ سـياسيٍ بـر

الدولة .. ويتحرك في فضائها .. ويعود حاصل جهده الى الدولة.. 
ـقـتدرةَ الـقـويّـةَ  ذاتَ السـيـادةِ الـوطنـيـةِ  بـعيـداً عن احملـاصـصات يـدعم الدولـةَ ا

ؤقتة غير اجملدية. شبوهة والتفاهمات ا وخارجَ الصفقات ا
تـقويـة مسـار الدولـة ومؤسـساتـها  وتـطـبيق الـقانـون على اجلـميع  واعـادة الثـقة
ـتظـاهرين ـسلـحة الـباسـلة  مع تـلبـية مـطالب ا بـالنـظام الـسيـاسي . دعم قواتـنا ا
احلـقة ودعـمهـا مع ضرورة ابـعـاد العـراق عن التـخنـدقات اإلقـليـميـة والصـراعات

الدولية  والتأكيد  على إجراء انتخابات مبكرة 
 وتعزيز إجراءات الضمان الصحي  والتطوير االقتصادي  ..

شروع كل هذه األهداف سـتبقى رهينة باجلدية احلقـيقية للمضي قدما في دعم ا
ـسارات الـدستـورية التي حتـفظ للـعراق ثـرواته وسيـادته مع بقاء احلكومـي عبر ا
الباب مـفتوحـا ً لالنضـمام إلى هذا الـتحـالف وسط إشارات إيجـابيـة لتعـظيم هذا
ؤمـنة به إلصالح الـتصدعـات السـابقـة التي أفرزت شروع عـبر دخـول القـوى ا ا

حكومة عاجزة عن احللول الناجحة .. 
وازن كـمـا أن هـنـاك ضـرورة سـيـاسيـة لـوجـود مـثل هـذه الـكـتلـة تـمـثـلت بـوجـود ا
همة لـلبالد . كل هذه النقاط النوعي لـلكتل الكبيـرة التي تنفرد باتـخاذ القرارات ا
الـذي ذكــرنـاهــا تـعـد بــارقـة أمـل في وقت يـنــتـظــر فـيه الــعـراقــيـون حـال ً جـذريـا ً
ـواطن وخلقت أزمة ثقة بينه للمـمارسات السابقة والتي ألـقت بظاللها على حياة ا
وبـ مـنظـومـته الـسيـاسـيـة والكل يـأمل خـيـرا ً بتـصـحـيح هذه
ـسـارات عبـر الـركـون إلى عـمـلـيـة انتـخـابـيـة جـديـدة تـمثل ا
انـــعــكـــاســات اجملـــتـــمع احلـــقــيـــقــيـــة عـــلى األرض وعــدم
اقتـصارها على بعض الفئات التي اختزلت صناعة القرار

في دوائرها احلزبية والفئوية الضيقة ..

بغداد
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بغداد

ـاضي وهــمـا احــتـد اجلــدال بـ الــشـابــ من مـوالــيـد تــسـعــيـنــات الـقــرن ا
يتـناقشان علـى قرار رئيس الوزراء  مصـطفى ألكاظـمي حول إيقاف الرواتب
زدوجـة مابـ مؤيـد ومعـارض بحـسب احلالـة االجتـماعـية والـبيـئة واألسرة ا
ـوضـوع  الـتي نـشـأ فـيـهـا كل مـنــهـمـا  وفـضـا لـلـخالف  طـلـبـوا رأيي في ا
فــحـدثـتـهم عن جتـربــتي الـشـخـصـيــة كـشـاهـد عـلى الـعــصـر وتـنـاولت بـعض
ـعـاشـيـة في تـلك الـفـتـرة أي الــتـسـعـيـنـات يـوم كـانـوا هـمـا طـفالن الـظـروف ا
حـديثـي الوالدة  لـيـحتـكـمـوا فيـمـا بـعد بـيـنهـم   كان الـطـريق لـلحـصـول على
هـانة وهكـذا كانت هذه عـادة يومية ـر عبر بـوابة اإلذالل وا أسبـاب العيش 
اضي والسنـوات الثالثة األولى من القرن طيـلة عقد التسـعينيات من الـقرن ا
الواحـد والعشرين  الفقر كان سمـة جماعية األغنياء نادرون جداً في احليّ
الواحـد يكـاد اليخـلو بـيت من الـبيـوت من أرملـة  فقـدت زوجهـا في احلرب 
كنَّ يصـنعن اخلـبز لـآلخرين أو يـعمـلن في شؤون مـنزلـية كـاخليـاطة مـقابل
ـال الـقـليـل لتـأمـ قـوت يـومهـن وأسرهن  فـيـمـا عـمل أوالد الـبعض بـعض ا
عانـاة التي شهدتهـا تلك الفترة منـهن في بيع اسطوانات الـغاز وهي إحدى ا
ـنطـقـة من اجل بيع إلى جـانب الـكـثيـر والـكثـيـر  فكـان يـتجـول في شـوارع ا
اسطـوانات الـغاز مقـابل هامش من الـربح ضئـيل جداً  لـكن معـظم العائالت
التي تتأرجح على خط الفقر ال تشتري منه الغاز وتدفع بأبنائها للذهاب إلى
احملطـة واالنتـظار في طـابور طـويل للـحصـول على أسـطوانـة غاز تـعبـر فيـها
ي الفنان الذي أسبـوعاً آخر من احلياة الرديئة  وكان جارنا الشاب األكاد
لـم تـســنح له الـظــروف بـاحلــصـول عــلى فـرصــة عـمـل تـتــنـاسب مع شــهـادته
وموهـبته الفنـية كان قـد حصل على مـايعرف حيـنها وكـالة (  غاز ونفط ) من
خالل كوبـونـات تـوزع شـهـرياً لـألسرة  وحـسب  رقم احملـلـة والـزقـاق والدار
دون في  الـبطاقـة التـموينـية ومن حسن احلظ انه صـديق أخي و جارنا في ا
ـا سهل عـليـنـا معـرفة مـواعيـد وصـول  شاحـنة الـغاز والـنفط نـفس الـزقاق 
جـرد مجيء شاحنـة الغاز ويلـمح احدهم مرورها واحلصـول عليهـما  كان 
مـيزة يصرخ "جـاء الغاز " وهكـذا ينتشـر اخلبر من واحد آلخر باقـفاصها ا
ن يصل أوالً فتـتحـول الشـوارع إلى مهـرجان لـلضـجيج  ومـاراثون مـفتـوح 
دن ويقف في بـداية الطـابور  فيـما كـانت الطوابـير أمام مـحطات الـغاز في ا
الـعـراقـيـة كـانت فـصالً مـأســاويـاً آخـر من فـصـول حـكـايـة احلـصـار الـطـويل
فبـسبب الـتزاحم وتـراكم األجساد وأسـطوانـات الغـاز الفـارغة الـتي غالـباً ما
تـتـسـبب بــانـدالع مـعـارك تـنـتــهي عـادةً بـالـدم جلـأ الــنـظـام إلى وضع قـفص
حـديدي بـطـول يتـجاوز الـ 40مـتراً أحـيـاناً وبـعـرض يسـاوي مـترين أو أقل;
حلصـر الطابور وتـنظيم احلشـود الباحثة عـن الغاز  كان مشـهد الناس وهم
يدخـلون إلى القفص للمرور إلى احملطة  يشبه كثيراً مشاهد حبس “العبيد”
في األقفـاص  لكي حتصل على الغاز عليك أن تعاني تماماً مثلما عليك أن

تعبة في البلد احملاصر . تعاني للحصول على كل شيء يسند حياتك ا
ـرحـلـة االبـتـدائـيـة وعـند لن انـسى ابن زمـيـلـتي في الـعـمل عـنـد تـخـرجه من ا
نـاسبة اجـتياز الـتالميذ مـرحلة ـدرسة  التقـاط صورة  تـخرج جمـاعية في ا
تـوسـطـة لم يـستـطع احلـصـول عـلى صورة ـرحـلـة ا دراسـيـة واالنـتقـال إلى ا
تذكـارية واالحتفاظ بـها لعدم تمـكن  والده من دفع ثمن الصورة كـان ثمنها (

وظف ئة من راتب ا بلغ يساوي   10في ا  (500دينار عراقي وهذا ا
العـادي  وهو رقم كبير بالنـسبة إلى العائالت العـراقية التي سقطت في هوة
الفـقر عـنـدما انـهار الـعـراق وفُرض عـليه احلـصـار ; كان كل شيء يـتداعى
ـجنـزرة احلصـار بـبطء طيـلة  13سـنة. في العـراق واإلنـسان كـان يُسـحق 
لـقـد مـات الـكـثـيـر بـسـبب اجلـوع وسـوء الـتـغـذيـة وتـفـشي األمـراض وانـهـيـار
النظـام الصـحي والبُنى الـتحـتية أصـابهـا الشلل واإلهـمال واخـتفت الطـبقة
تـوسطـة من النـسيج اجملـتمـعي العـراقي وكان أصـحاب الـشهـادات العـليا ا
وظـفون في الدولـة يزاحمـون العمـالة في الشـوارع فال غرابة حـ تمشي وا
في شـوارع الـعـراق وتـرى مـعــلـمـاً أو مـهـنـدسـاً يـجـلـس عـلى الـرصـيف لـبـيع
ـســتـعـلــمـة (مع كل االحــتـرام والـتــقـديـر البس ا الــسـجــائـر أو األحـذيــة أو ا
هن الـبسـيـطة والـشريـفة)  أو أيَّ شيء آخـر يوفـر له بعض ألصحـاب ذوي ا
ــليء بــاحلــجــارة والــرمـال  ــال واضــطــرّ الــنــاس خاللــهــا ألكل اخلــبــز ا ا
لكون من مقـتنيات ثمينة وأثـاث منزليّ   فيما بيعت واضطرّوا لـبيع أعزّ ما 
ثقف والتي ال تقدر بثمن عـلى األرصفة مقابل احلصول على لقمة مكتـبات ا

العيش او الدواء .
حتوّل العراق إلى مقبرة جماعية كبيرة خالل احلصار وشهد في تلك الفترة
أكبر هـجرة جـماعـية لـلعـقول آالف الـباحـث والـعلـماء وأصـحاب الـشهادات
فـروا من جـحيـم الفـقـر  ومثـلـما قـال وزير ـنفى الـعـليـا غـادروا العـراق إلى ا
اخلارجـية األميركي األسبق جـيمس بيكر فـقد عاد العراق إلى حـقبة ما قبل

الصناعة.
واخـتـتـمت حـديـثي  وهـما يـتـابـعـاني بـشـغف وصـمت بان
هـذا كــله غـيـض من فـيض  وقــصص زمن احلــصـار ال

تنتهي.

iO  s  iOſ

إن مـنـاقـشـة مـسـألـة الـهـوّيـة تـسـتـلزم
أســاســـاً اإللــتــزام بـــاإلطــار الـــعــلــمي
للـبحث حـيث أن تـلك السـألة مـرتبـطة
ومـحـاطـة وبـشـدة بـ " أفـكـار ثـقـافـوية
مُـسبـقـة " كـمـا يـقـول ريـنيـه عُتـيق في
ـقراطـية " كتـابه حول " الـهوّيـة والد
ـــــمـــــكـن أن تـــــؤدي إلى والـــــتـي من ا

صراعات الهوّية.
ـــوضـــوع الــهُـــويّــة بـــدأ اإلهــتـــمــام 
ـواطــنــة في عـلم الــســيـاســة وعـلم وا
اإلجتمـاع والفـلسـفة بشـكل مُرّكَـز بعد
إنـهــيــار األنـظــمـة الــشـمــولـيــة حـيث
ـهـددة إنـفـجـرت الـهُــويـات الـفـرعـيـة ا
ـفـهـوم ــشـتـركــة و لـلــهُـويّـة الــعـامـة ا
واطنة وبالتالي شكّلت خطراً جدياً ا
لكيان الدولة. ومنذ وقت مبكر تصدّى
ــفـــكــر الـــدكــتـــور عــبــد ـي وا األكــاد
احلس شعبان لدراسة هذه الظاهرة
ـــا لــــهــــا من إشــــكـــاالت اجلــــديــــدة 
وامـتــدادات وتــعـقــيـدات عــلى جــمـيع
مـــــنــــاحـي الــــتـــــطــــور الـــــســـــيــــاسي
واالجــــــتـــــــمــــــاعي واالقــــــتــــــصــــــادي

واجليوستراتيجي.
وفي مقدمـته للطـبعة اجلـديدة يوضح
الـــدكــــتـــور شـــعـــبـــان بـــأنـه إنـــشـــغل
واطنـة منذ نحو وضوع الهـويّة وا
 3عــقــود من الـــزمــان الســيّــمــا حــ
تـــــنـــــاول مــــوضـــــوع "اجلـــــنــــســـــيــــة
واللّـاجنـسيـة  في الـقانـون الـعراقي
والـدولي في كـتـابه "من هـو الـعـراقي"
( (2002و" جدل الـهـويّات في الـعراق
ـواطــنـة والــدولـة" الــذي صـدر في - ا
الــعـام  ?2009إضــافــة إلى الــطــبــعـة
األولى من الكـتـاب الذي نـحن بـصدده
( - 2017مــــركـــز دراســــات الــــوحـــدة
الــــعــــربــــيــــة) وذلـك في إطــــار جــــامع
ــواطــنــة ومــتــرابط بـــ الــهــويّــة وا
فـــإضـــافـــة إلى اجلـــوانـب الـــفـــكـــريــة
ــوضــوعـ والــنـظــريــة فــقـد عــالج ا
ـقاالت تـعـتـبر بطـائـفـة مـتنـوّعـة من ا
إضـافـة مـهـمـة وعـمـلـيـة ال غنـى عـنـها
لتحلـيل الظاهـرة من جميع جـوانبها.
وقد كان إنفجار مـوضوع الهُويات قد
أدى إلى  تــــغـــيـــيـــر فـي الـــعـــديـــد من
ــتـعــلــقـة ــسـلــمــات والــفـرضــيــات ا ا
بالنظرة السـابقة  األمر الذي تطلّب 
إعـادة الـنـظـر فـيـهـا فـرديـاً وجـمـاعـياً

وعلى الصعيدين اخلاص والعام.
فـقـد رافـقت هـذه الـظـاهـرة مـسـائل
خطـيرة تـتـعلق بـالتـعـصّب واإلنحـياز
الـطــائــفي والـتــطــرّف اإليـديــولـوجي
بــحــيث وصـل األمــر إلى حــد الــعــنف
وتـبــريــر إسـتــخـدام الــقــوة في فـرض
هُــويـة مــعــيــنـة عــلى هُــويــات أخـرى
وصــــوالً إلـى اإلرهــــاب ســـــواء عــــلى
ــســتـوى ـســتــوى احملـلـي أو عـلى ا ا
الدَولي والـذي سـيـؤثر عـلى اإلنـتـماء
الـوطـني وعـلى عالقـة الـفـرد بـالـدولة.
وهنا مكـمن اخلطورة الـتي تستوجب
احلـذر واحلــيـطــة وجتـربــة الـقــاعـدة
وداعش نــــاهـــــيــــكم عن تــــوجــــهــــات
ـارسـات عــنـصـريـة مــتـنـوّعـة وفي و
الـعـديــد من الـبــلـدان خـيــر دلـيل عـلى

ذلك.
ولـــذلـك كـــان مـــوضــــوع الـــهُـــويـــة
ــثــل احـــد الـــوطـــنــيـــة ومــــا يــــزال 
ـســائل الـتي أثـارت ومـا تـزال تـثـير ا
ـناقـشات احلادة الكـثيـر من اجلدل وا
والـعمـيـقـة لـكـونه يـؤدي إلى جـمـلـــة
مـن اإلشــــــــكـــــالـــــيـــــات الـــــفـــــكـــــريــــة
والـــســــيـــاســــــيـــة واإلجــــتـــمـــاعـــيــــة
واإلقـــتــصــــاديـــة فـي مـــعـــظـم الـــدول
ـضــطـربة واجملتـمـعــات اإلنتـقـالـية ا
وخــــصـــوصــــاً تـــلـك الـــــتي تــــعـــيـش

أوضـاعاً غيـر مستـقرة بسـبب التنوّع
ــــــذهــــبي والــــــديــــني الــــقــــــومـي وا
والــعــشــــائـــري وعــدم الــتــوصل إلى

تفاهمات إلدارته بصورة سليمة.
يـنـطلق الـدكـتـور شـعـبـان مـعـاجلة
ــواطـــنـــة من ـــويـــة وا مـــوضـــوع الـــهُ
صلـحته حيث أن اإلنسان اإلنسان و
ــقــيـاس لــكل األشــيـاء: الــكـائــنـة هـوا
والتـي تكـون وغـيـر الكـائـنـة والتي ال
تكون "(بـروتاغورس  485ق.م.-410
ق.م.) ولــذلك يــدعــو إلـى الــبــحث عن
شـتركـات اإلنسـانيـة التي تـربط ب ا
فهوم ـشترك ( با ثقافة اجملال العام ا
الــهــابــرمــاسي) وبــ ثــقــافــة اجملــال

اخلاص.
والسؤال كيف يـحصل هذا وكيف
ـكن لــلـفـرد أن يــحـافظ عــلى هُـويـته
اخلاصـة ويتـفـاعل مع الهُـويـة العـامة
ـكن لـلـمـواطن أن ـشـتـركـة وكـيف  ا
ـواطـنيـته عـلى الرغم من أنه يشـعر 
يـحـتـفـظ بـاإلنـتـمــاء إلى مـجـال فـرعي
ضيق? ذلك يـعـتمـد عـلى إدارة التـنوّع
ــــكـن الــــتــــوصل واحلــــلــــول الـــــتي 

بقناعات جميع األطراف.
إن ذلك هو الـهدف اجلـوهري الذي
يطرحه شعبان في مـقاربة مع تشارلز
تـايـلـر الـذي يــرى أن الـنـاس يـعـرفـون
هـويــتـهم جـزئــيـاً بـالــتـزام أخالقي أو
روحي وتــلك "أزمــة هــويّــة" الســيّــمــا
الـعـجــز عن مـعـرفــة الـهـويّــة الـذاتـيـة
رء أن يكون مـخلصاً لها حيث على ا
ـكن أن يــفـشـل في دعـمــهـا أو ولـكـن 
كن التـعـبيـر عـنهـا وعـند الـوجـوب 
أن يتنـازل عنهـا وهنا تلـعب العوامل
السياسـية وطبيـعة النظـام السياسي
دورهــا في بــلــورة وتــعــزيــز الــهــويّــة
الـوطـنـيـة أو إضـعـافـهـا أو تـغـيـيـبـهـا
لـصـالح هـويّــات فـرعـيـة سـواء كـانت
قــومـــيــة أو ديـــنــيـــة أو مــذهـــبــيــة أو

مناطقية.
W¹uÔN «

تــقع الـــهُــويــة في قـــلب الــصــراع "
الـهـادف إلى صـيـاغــة تـعـريف نـهـائي
لإلنسان" حسب عبدالغني عماد  فقد
كـان سؤال الـهُـويـة وبـالتـالي الـثـقـافة
ـعــرفـة فـلــسـفــيـاً بــاألسـاس مـحط وا
ـفكرين والباحث انشغال  لعدد من ا
مـنـذ بـدء الـتــفـكـيـر بـالـذات واجلـوهـر
اهية والـكينـونة... ونشـأت حولها وا
مـدارس واجتـاهــات ومـنـاهج لــلـنـظـر
والتحليل ومع ذلك بقينا على هامش
ـنـاظرات نـكـتفي بـالـقلـيل الذي تلك ا
كـتبة يصل إليـنا... لم ننـتبه إلى أن ا
العـربـية تـكاد تـكـون خاويـة إلّا من ...
ــؤلــفــات... الــتي اكــتــفت في بــعض ا
الــغـــالب بــالـــعــرض دون الــتـــحــلــيل
والــنــقـد... ودون أي ربـط أو تــشـبــيك
معرفي أو تكييف فكري لها مع البيئة
الثقـافيـة العربـية الـتي كانت وال تزال
بـــأمسِ احلــاجـــة لــلـــبـــحث الــنـــظــري
ي الـــهــاد والــعـــقالني في واألكــاد
مسائل وإشـكالـيات الهـوية وأبـعادها

اخملتلفة.
ويــحــدد عــالـم الــســيــاســة األمــريــكي
الـــشــهـــيــر(لـــوشـــيــان بـــاي) األزمــات
واجهـة للنظام السياسي السياسية ا
بكونهـا تتكوّن من عِـدة أزمات أهمها:
أزمــة الــهُـويــة. وعــلــيه فــإن الــهُــويـة
كمـفهوم وكـواقع تُنـاقش وتُحـلل ليس
فقط عـلى الصـعـيد الـفلـسفي فـحسب
بل كـــذلك عـــلى الــصـــعـــيــد الـــواقــعي
كـــظـــاهـــرة تـــبـــرز خالل الـــتـــطـــورات
السـياسـيـة في بلـد مـا وتُطـرح (وعلى
( ــــواً األخص فـي الـــــبــــلـــــدان األقـل 
بـكـونـهـا تُـشـكل أزمـة حتـيط بـالـنـظـام
) ويجب السـياسي (أي الـدولة عـمومـاً

معاجلتها.
ــــفــــكـــــر الــــدكــــتــــور وقـــــد أخــــذ ا
ــهــمـة عــبــداحلــسـ شــعــبــان هــذه ا
ـعـقدة عـلى عـاتقه عـنـدما الصـعـبة وا
طرح رؤيـة جـديـدة ومـهمـة تـتـمثل في
فـاهيم احلـديثة قوله أن " ... وحـتى ا
الــتـي جــرى االعــتـــقــاد أنــهـــا الــعالج
ـسألة انبـعاث هوّيـة عصرية الشافي 
ـقـراطـيـة فإن جـديـدة أسـاسـهـا الـد
هذه القـيم لوحـدها غيـر جديرة بـبناء
هــويّــة مــوحّـــدة" إذن لــبــنــاء "هُــويــة
مــــوحــــدة" فــــإنــــنــــا بــــحــــاجــــة إلى "
استنهاض القيم التـاريخية والثقافية

شتـركة والذاكـرة اجلمـاعية الـعابرة ا
لــــآليــــديـــــولــــوجــــيــــات والــــطــــوائف
والقوميات واإلثنـيات واللغات سواء
ـــســــتـــوى اجلـــمـــعي أو عـــلى عـــلى ا
ــسـتــوى الــفــردي فـلــلــفــرد مـثــلــمـا ا
للـمجـمـوعة أكـثـر من هوّيـة..." والتي
يحددهـا بكونـها " هُـوية مُركـبَة " تلك
التي ترتـبط بالـوطن ولكنـها في نفس
الـوقـت مـرتــبـطــة بــإعـتــبـارات فــرديـة
مـحـلـيـة تـتـفـاعل فـيـهـا عـوامل عـديـدة
قــومــيــة وديـنــيــة ولــغــويــة وساللــيـة
واجــتــمـاعــيــة وثــقــافـيــة وتــاريــخــيـة

وغيرها.
ويجب أن تـكون الـهويّـة " مفـتوحة
تتطور مع تـطور الزمن" و حتتاج إلى
عــمـــلــيـــة بــنــاء مـــشــتـــركــات من بــ
الـهُـويّـات الـفـرعــيـة الـتي قـد تـسـيـطـر
عــلــيـــهــا " ردود فــعل دفـــاعــيــة ضــد "
ـــد أو الـــهـــيــــمـــنـــة أو رفض الـــتــــســـيّ
االسـتـتـبــاع وقـد تـنـدفع مــرغـمـة عـلى
ـستوى الفردي االنعزال سواء على ا
ـستـوى اجلـماعي " ولـكنـها أم على ا
في نــفس الــوقت قــد تـكــون مــدفــوعـة
نـحـو الـتــفـاعل مع الـهُــويـات احملـلـيـة
اآلخـــرى لـــلـــبـــحـث عن " عن تـــكـــافـــؤ
واطنة متساوية ومتكافئة". الفرص 
ــقــــدور الــهــويـّــات ولــكن لـــيـس 
الـفـرعـيــة فـي مـثـل هــذه اجملـتـمـعـات
بنــاء هُويـة وطـنيـة إلن مجـال عمـلها
واهـتـمـامـهـا يــدور وتـتـفـاعل فـقط في
يدان اإلجتمـاعي الضيق وليـس في ا
يدان الـسياسي أي يدان الـواسع: ا ا
الـدولـة في األسـاس والـتي جـوهـرها
هــو الــوطــنـيــة الــشــامــلــة مــتــجـاوزة
اجلزيـئات الـفرعـيـة. وحسب تـعبـيره:
الـهويّـة أرخـبـيل مـفـتـوح ولـيس بـركة
مــغــلــقــة أي أنـــهــا قــابــلــة لإلضــافــة
واحلذف والتطوير والتغيير وليست

جامدة أو سرمدية.
إن الـثـقـافــة الـفـرعـيــة أو الـوالءات
ـواطـنـة اجلزئـيـة ال تـسـتـطـيع بـنـاء ا
لـكـونــهــاضــيــقـة ومـحــصــورة ضــمن
مــيـدان فــئــتـهـــا اإلجــتــمـاعــيـــة الــتي
ـلــهـــا و تــقــيــد خــيـــارات الــفــرد تــمــثّ
وتؤسس احـزابـاً تـعـكس تلك الـثقـافة

أو الوالء الضيق.
وهــنــا يـحــاول الــدكــتــور شــعــبـان
واطنة حيث اجلمع ما ب الهُـوية وا

يكتب: 
" وقـــد حـــاولـت مـــعـــاجلـــة مـــوضـــوع
واطنـة" من زوايا مختلفة "الهويّة وا
سـواء هُــويّـة اجلــمـاعــة الـثــقـافــيـة أم
ــة الـفــرد الـثــقـافــيـة آخــذاً بـنــظـر هُـويّ
االعتبـار التـحوّالت والتـغيـيرات التي
شـهــدتــهـا ُهــويّـة اجلــمــاعـة أو الــفـرد
كجـزء من صيـرورة تاريـخيـة دينـامية
مـتعـدّدة ومـتـنوّعـة ومـفـتوحـة وقـابـلة
ــا يـتــنـاسب مع لإلضـافــة واحلـذف 
درجــة الــتــطــور في كل مــجــتــمع وكل
مـجـمــوعـة بـشــريـة وكل فــرد بـلـحـاظ
القـواعد الـقانـونيـة العـامة في الـدولة
العـصريـة تـلك التي تـتـيح اإلمكـانات

واطنة سليمة ومتكافئة".
WMÞ«u*«

ح يبحـث كاتبنـا شعبـان في مفهوم
ـواطـنــة فألنه شـاع إسـتــعـمـاله في ا

علم السيـاسة وعلم القـانون  وغيرها
لـلـداللــة عـلى ضـرورة ضــمـان حـقـوق
األفـــــراد واجلـــــمـــــاعـــــات وحتـــــديـــــد
واجـــبـــاتــهـم ولــكـن لم يُـــعـــطى لـــهــا
. فإنه تـوضيـحـاً أو تـفـسـيـراً واضـحـاً
يـــعــــالج ذلك بــــتـــقــــد ضـــروري في
محاولـة لسد الـنقص بتـحديد مـفهوم
ـواطـنـة بــكـونه يـتـعــلق بـ " مـسـألـة ا
ســلـــوكــيــة تـــعــني كـل فــرد من أفــراد
اجملــــتــــمع وهي تــــتــــألف مـن احتـــاد
مـــواطــنـــ وكـل مــواطـن له حـــقــوق
وعلـيه واجبـات وهـذا الفـهم يخـتلف
"  أي أن عن "الـرعــايـا" أو "الــتـابــعـ
األخـيـرين مـلـحـقـ في حـ أن األول
يعـتبر مـصدر الـسلـطة إذا مـا جمـعنا
ـواطـنـ إلى بـعـضهـم وهـو ما يـتم ا
التعبير عنه بالصياغات الدستورية "

الشعب مصدر السلطات".
ـواطـنة تـعـتـمد إن هذا يـعـني أن ا
عــلى وجــود قــنــاعــة فــكــريــة وقــبــول
نفسي وإلتـزام سياسي بهـا وبالتالي
ــثـــابــة قـــيــمــة ـــواطــنـــة  تـــصــبح ا
إجتـماعـية  وقـد ذهب  د.عامـر حسن
ــكن فــيــاض إلى ذلـك حــ قــال:  ال 
ـواطـنة بـدون شروطـها احلديث عن ا
ـوضـوعــيـة وهي: الـدولــة اجملـتـمع ا
ـؤسـســات الـفـرديـة  وهـذا ـدني ا ا
ـا يــتــطـابـق مع مـا يــصـبح وهــمــاً 
طـــرحـه د.شـــعـــبـــان عــــنـــدمـــا أكـــد: "
ــواطن أي مـــواطن مَــعـــنيُ بــثالث وا
قضـايـا: عالقـته بـالدولـة كـيف تـؤطر
ثم مــشــاركــته في اتــخــاذ الــقـرار أي
وفق أي صـيــغـة دســتـوريــة وأخـيـراً
مسـؤوليتـه كعضـو فاعل فـي اجملتمع
شاركة احليوية باعتبار ودوره في ا
أن كل مـا يـدور في الــدولـة واجملـتـمع
واطن أمور تعنـيه. وتتكوّن هـويّة ا

شتركة..." من السمات ا
ـواطـنة عنـد ربـطه مـا بـ الـهُويـة وا
يحاول شـعبان أن يـؤسس أفكاره في

واطنة ولذلك يقول: إطار دولة ا
ـــواطـــنـــة الــتـي تـــقــوم عـــلى وا " 
مـرتـكـزات أسـاسـيـة قـوامـهـا: احلـرية
ـــســـاواة والــــعـــدالـــة والســـيّـــمـــا وا
شـاركة في االجتـماعـية والـشراكـة وا
ـــكن أن تـــعــتـــمـــد عــلى الـــوطن  ال 
الـــــتــــلـــــقـــــ أو تــــمـــــرّ من قـــــنــــوات
أيديـولـوجـية أو تـخـضع لـتـقسـيـمات
ديــنـيــة أو طــائــفــيــة بل حتــتـاج إلى
ــــــارســــــة حــــــقـــــوقــــــيــــــة وحـــــوار
مـسـتـمـرقـطـاعي ومـجـتـمـعي وقـواعـد
ـواطن الفـرد مـثلـما قانـونـية حتـمي ا
حتـمي حـقـوق اجملـمـوعـات الـثـقـافـية
وهوّياتـها الفـرعية ذات اخلـصوصية

التي ينبغي احترامها"
ــــســــاواة هــــذه األُسـس: احلــــريــــة ا
والعـدالـة التتـوفر إال فـي دولة حتـترم
احلـــــقــــوق واحلـــــريــــات وهـي دولــــة
ـواطــنـة أي دولــة الـقــانـون أو دولـة ا
ــاني: أو حــسب الـــتــعــبــيــر األ احلق

Rechtsstaat
إن هــذه الـــدولــة هي تـــلك الــدولــة
التي فـيـها تـتـطـابق وتتـداخل فـكرتي
احلق والواجب وهذه الفكرة طرحها
ـاني هـيـجل في كـتابه الفـيـلـسوف األ

(فلسفة احلق) وكتب:

كــيف مــا كــانت الــطــريــقـة الــتي " 
يحـقق بـها الـفرد واجـبه فـإنه البد في
الـوقت نـفـسه أن يـجـد فـيـهـا مـنـفـعـته
وأن يـــبـــلـغ بـــواســـطـــتـــهـــا إشـــبـــاعه
ومـصــلــحـتـه الـشــخـصــيــة فال بـد أن
يتشأ حق  –من خالل وضع الفرد في
الـدولة  –تتـحـول بـواسطـته الـشؤون
الــعـامــة لــتــصــبح شــؤونه اخلــاصـة.
ـقـدار مـا يـحـقق (الـفـرد) واجـبـاته و
حتــقـــيــقــاً كـــامالً بــإجنــازه لـــلــمــهــام
واخلدمات الـتي تتطـلبهـا الدولة فإن
وجوده يتـدعم ويبقى أمـا إذا ما أخذ
الــــواجب عــــلى نــــحــــو مــــجــــرد فـــإن
ـصلـحـة الـعـامة سـوف تـعـتـمـد على ا
هـام واخلدمات التي تـنتزعها إتمام ا

بوصفها واجبات فحسب" .
في اخلـتـام فـإن هـذا الـكـتـاب يـعـتـبـر
مــدخالً أســاســـيــاً لــفــهم إشــكــالــيــات
ـواطـنـة ويـثـيـر في الـوقت ـويـة وا الـهُ
نفـسه مـجمـوعـة من التـسـاؤالت حول
تلك اإلشـكالـيات وكـيفـية وضع حـلول
واقــــعــــيـــة تــــؤدي إلـى خـــلـق شـــروط
مـوضـوعـيـة لـتــأسـيس هُـويـة وطـنـيـة
مــشــتـركــة شــامــلــة الـتـي هي الــهـدف

ركزي للكتاب. ا
وتعتبر مـقدمة الطـبعة الثانـية بذاتها
إضافـة نـظـريـة مهـمـة لـلمـفـاهـيم التي
عـمــقـهــا الـبـاحـث في الـطــبـعـة األولى
الـتي صــدرت في الـعـام  2017والـتي
نـفــذت وقــد قـسـم الـكــتــاب إلى ثالثـة
أقــســام وعــشــرة فــصــول تــنــاول في
ـــواطــنــة الــقـــسم األول : الــهـــويّــة وا
ــنـــفى وخـــصص الــقـــسم الـــثــاني وا
لدراسات وحوارات أجريت معه بشأن
ـواطـنة أمـا الـقسم الـثالث الهـويّة وا
ـقـاالت وآراء تـخص فـقـد بـحث فــيه 
ــواطــنـــة من ازدواجــيــة ـــة وا الــهــويّ
ــة ومـحــاوالت تـدمــيــر الـهــويّـة الـهــويّ
ومــفـــهــوم "األقـــلــيـــات" وحق تـــقــريــر
صـير ونعـيم " الهـويّة" أو جـحيـمها ا
ومــدخالتــهـــا ومــخــرجــاتــهــا وفــكــرة
االنتـمـاء وتضـاريس الـتـنوّع الـثـقافي
ومـا بعـد الـتـعدديـة الـثـقافـيـة إضـافة
إلى الـطـائـفة والـطـائـفـيـة وعالقـتـهـما
ـــواطــنـــة والــهـــويّــة إضـــافــة إلى بــا
واطـنـة االليـكـترونـيـة واالفتـراضـية ا
ــواطــنـة واخــتـتم الــبـحث والـفــقـر وا
بخـاتمـة مـهمـة تضـمـنت استـنتـاجات
أسـاســيـة وكــانت بــعـنــوان " الـهــويّـة
واطـنـة بـضدهـمـا". وهي جـميـعـها وا

موضوعات في غاية األهمية.
جـديـر الـقـول  إن هـذا الـكـتـاب أصـبح
منـذ صـدوره مصـدراً مهـمـاً وأساسـياً
لــكـل من يــريـــد الــبـــحث عن الـــهُــويــة
ــا ـــواطــنـــة وإشــكـــالــيـــتــهـــمــا  وا
يـــســتـــدعي الـــرجـــوع إلــيـه كــمـــرشــد
أسـاسي في مـوضــوع شـائك ومـعـقـدٍ
خـصـوصــاً وإن الـبـاحث يــتـنـاوله من
زوايــاه اخملــتــلــفــة وامــتــاز أســلــوبه
بـالـسالسـة وجـمــال الـلـغـة .إنه كـتـاب
ـــتــــخـــصص يــــحـــتـــاجـه الـــبــــاحث ا
ـدني والـقار بـشـكل عام والنـاشط ا
كتبة والثقافة ألنه إضافة مهمة إلى ا

العربية.
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ـــعــرفـي والـــفـــكــري ـــســـار ا ـــتـــد ا
واإلنـتــاجي لــلـمــفـكــر د.عـبــداحلـسـ
شــعـبــان إلى ســنــوات عـديــدة عــابـرة
ـعرفي حيث غـزارة اإلنـتـاج والعـمق ا
ـســار إلى  2020حـيث ووصل هــذا ا
صــدرت الــطــبــعـــة الــثــانــيــة لــكــتــابه
ـواطنـة: الـبدائل وسـوم: الـهوّيـة وا ا
تعـثّرة عن مركز لتبـسة واحلداثـة ا ا

دراسات الوحدة العربية  –بيروت.
مـــحــتـــويــات الـــكــتـــاب تــوزعـت عــلى

الفصول اآلتية:
الـفــصل األول (في الــهـوّيــة) إسـتــهـله
ـرجعـية لـلقسم ؤلف بـوضع األُطر ا ا
تمثلة بـ (الهوّية األول من دراسته وا
ـة الـهـوّية الـثـقـافـيـة الـهـوّيـة والـعـو

واأليديولوجيا). 
ـواطـنـة) بـحث فـيه الـفـصل الـثـاني (ا
ــرجــعـيــة لــلــقـسم د.شــعـبــان األطــر ا

الثاني من دراسته وهي    
ــواطــنـة في ــواطـنــة تــأريــخـيــاً ا ( ا
ـواطـنة ـواطـنـة والـدولـة ا اإلسالم ا

والتربية).
ـواطــنـة الـفــصل الــثـالث (الــهـوّيــة وا
ــؤلف إيــجــاد ــنــفى) حــاول فـــيه ا وا
رابـــطــة عـــضـــويــة مـــا بـــ عـــنــاوين
الـفـصـلــ األول والـثـاني (أي مـا بـ
ـنـفي وتـمـثلت ـواطـنـة) وا الـهوّيـة وا
ـنـفى: ـســائل اآلتـيـة: ا احملـاولـة في ا
إخـتــيــار أم إضـطــرار? األدب ورحــلـة

نفى الهوّية والذاكرة.  ا
الفصل الرابع (دراسات وحوارات في
ـــواطــــنــــة) ودخل فــــيه الــــهــــوّيــــة وا
د.شعـبـان في احلقل الـتـجريـبي حيث
احلـوارات والــنـقــاشـات تـركَــزّت عـلى
: الـــعـــروبـــة:الــهـــوّيـــة الـــهـــوّيــة أوالً
: الــهــوّيـة ــواطــنــة الــدولــة; ثــانــيــاً ا
واحلــــضــــارة وطـــــرح فــــيه تــــســــاؤالً
: الـثقافة ـاذا العراق?; ثـالثاً  : جوهرياً
ــــواطـــنــــة والـــهــــوّيـــة فـي الـــوطن وا
ــواطـنـة : الــهـوّيـة وا الـعــربي.; رابـعـاً

عرفة. : الهوّية وا والعدالة; خامساً
الـفــصل اخلــامس خـصص لـ(مــقـاالت
ومــشــاركـات) وأوضـح د.شــعـبــان من
: خاللـهــا مـسـائل مــتـعـددة مــنـهـا أوالً
مــعـنى الــهــوّيـة إزدواجــيــة الـهــوّيـة
تـدمــيـر الـهــوّيـة الــثـقـافــيـة الـعــربـيـة
الـعالقـة بــ مـفـهــوم األقـلـيـات و حق
ـصــيـر ثم تـنـاول مـوضـوعـاً تـقـريـر ا
واطنة مهماً وهو: إشكالية الهوّية وا
في الـــعـــراق ثـم تـــطـــرق إلى: نـــعـــيم
الــهــوّيـــة وجــحــيــمـــهــا في الــعــراق?
ة مدخالت الـهـوّية ومـخـرجات الـعـو
ما بعد الـتعدّديـة الثقافـية وتضاريس
واطنة : معنى ا التنوع الثقافي. ثانياً
ـواطـنـة حـيث بـحث فـيـه عن ثـقـافـة ا
الطائفة والطائـفية وتشكيالت ما قبل
واطنة واطنة األلكترونية ا الدولة ا
اإلفـتـراضـيـة وتــسـاءل: هل تـسـتـقـيم

واطنة مع الفقر? ا
ويـخـتــتم الـكـتــاب بـخـاتـمــة بـعـنـوان:

واطنة بضدِهما! الهوّية وا
واضيع الـتي وضعها إذن هذه هي ا
مفـكرنـا الدكـتور عـبداحلـس شـعبان
ــزيـد من احلِــوارات. هـنـا لـلــنـقـاش و
ســـنـــنــاقـش ونــتـــحـــاور مع أهم تـــلك
واضـيع ولـكن إبتـدأً نـؤكد أن مـيَزة ا
مــهــمــة لــلـــكــتــاب هي أن مــواضــيــعه
تـــراوحت مـــا بـــ اإلطـــار الـــنـــظـــري
واطـنة واإلطـار التجـريبي للـهوّيـة وا
الــتــطـــبــيــقي تــمـــثــلت في احلــوارات
والــنــقــاشــات وهــذه من إيــجــابــيـات

طروحات الكتاب.
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تتسـابق الدول واحلـكومات مـنذ تفـشي جائـحة كورونـا على إجراء االخـتبارات
من أجل التـوصل إلى لقاح تستـطيع من خالله أن تتربع علـى كرسي األفضلية
والرضا بـ دول العالم  وتنال تقدير النـاس الذين أصابهم لهيب وسموم هذه
اجلـائـحة مـنـذ حلت بـلـواهـا على األ . ونـسـمع ب احلـ واآلخـر عن توصل
ـشكـلة تـفشي دولـة أو شركـة وأحيـانـا فريق طـبي إلى نتـائج يعـتـقد أنـها احلل 
ـرض الـذي اقـترب عـدد اإلصـابـات من جـرائه في الـعالم إلـى (ثمـانـيـة مالي ا

مـصـاب)( كمـا وصل عـدد الوفـيـات إلى مـا يقـارب الـنصف مـلـيون حـالـة وفاة)
ـقـال إذن ال ضـيـر مـن تـسـابق الـدول واجلـامـعـات ومـراكـز لـغــايـة كـتـابـة هـذا ا
الـبحـوث الطـبيـة علـى بلـوغ الهـدف االسمى والـذي تنـتظـره ملـيارات من الـناس
الذين شل نشـاطهم وحركتهم هذا الوباء النحس واخلـبيث  وما نتمناه ويتمناه
غيـرنا من أهل االرض على امتـداد قاراتهـا السبعـة هو أن نسـمع يوما ما عن
عالج نـاجع مــعـتـرف به ومــثـبت من اجلـهـات الــدولـيـة وبـالــتـحـديـد مـن مـنـظـمـة
عـطل ـيـة  اعـتـراف يـقـر بـنـجـاح هـذا الـعالج أو ذاك الـلـقـاح  ا الـصـحـة الـعـا
سـاك الذين ميـت اللقـاح الذي  نـتطـلع إليه نـحن ا لـنشـاط هذا الـفايـروس ا
ـؤســسـات ـرض هــو أن تــتـضــافـر جــهـود الــدول وا نـخــتـبـئ من عـدوى هــذا ا
ناسـبة للـعلماء او واجهـة هذا اخلطـر  سواء بتـوفير األجـواء ا الصحـية فيـها 
ـعــلـومــات الـتي مـن شـانـهــا ان حتـقـق الـنـجــاحـات في في تــبـادل اخلـبــرات وا
االخـتبـارات  الـقائـمة او الـتي سـتقـوم بفـعل نـشاط واهـتمـامـات اخملتـص من
االطباء والـباحثـ في مخـتلف بلـدان العالم وتـقد التـسهـيالت وكل ما تتـطلبه
عملـية البـحث عن بروتـكوالت دوائيـة تنهي هـذا اخلطر وتـقطع الطـريق عليه من
النفـاذ الى جسد البشر و السريان  فيه مـتحديا العقل البشري وارداة الناس
مارسة حياتهم اليومـية ونشاطهم االقتصادي واالجتماعي للخالص واالنـتقال 
كما كـان قبل  احملنـة التي داهمت كل البـيوت وعطـلت احلياة بكل مـا فيها من

عاني اجلميلة ا
 أذن اصـبح من الـواجب ان نــطـرح االفـكـار االتــيـة الـتي من شـانــهـا مـواجـهـة

اخملاطر والعمل عليها بكل حرص ومسؤولية: 
ـراكز الـبحثـية الـتي تقـوم بعمـليـة البـحث عن الدواء امام 1- فـتح اخملتـبرات وا
الباحـث من الـدول وبآليـة تمنح الـعلـماء فرصـة التواصـل وتالقح االفكار فـيما

همة عابرة للحدود. بينهم و ان تكون هذه الفرصة وا
ـعلومـات التي يتوصل الـيها الـعلماء في كـل بلد وعدم احـتكارها  2-  تبادل ا
في البـلدان عـسى ان تكـون سبـيل وفـرصة من اجل الـوصول الى نـتائج تـوحد

شتركة.  وتوجه اجلهود ا
  3- حث البلـدان التي تتميز بوضع اقتصادي جيـد بدعم مؤسساتها البحثية
ـال واخلـبـرات عـلى ان تـتـم الـعـمـلـية ـيـة بـا و كـذلك دعم مـنـظـمـة الـصـحـة الـعـا
تحـدة والدول التي تـتبنى ـنظمـة اال ا باشراف مـتقن من قـبل االمانة الـعامة 

التنويل.
ية دوليـة وليست   4- تطويـق بؤر الوباء فـي اي بقعـة بالعالـم وفرض قيـود ا
ـا تـتـعـاطف مع سـكانـهـا و تـتـهاون مـحـلـيـة مـتروكـة فـقط  لـلـحـكومـات الـتي ر

بالقيود .ذلك كون الوباء أصبح خطر على البشر جميعا.
ـواجـهـة ـسـتـلـزمـات الـطـبـيـة  ـال وا  5- مـسـاعـدة الـدول الـفـقـيـرة ودعـمـهـا بـا

رض.  االخطار التي تواحهها جراء تفشي ا
 ومـؤكـد انـنا من خـالل هذه الـرؤيـة وهـذا احلـماس سـوف نـتـمـكن من تـطويق.
هــذا اخلـطـر الـذي أصـبح قـريـبـا مـنـا يـدخـل عـلـيـنـا مـتى شـاء واألغـرب أنه من
ـتوقع. إن. يـزورنـا بثـوب جديـد وحتتـه تخـتفي مـصائب الـدنـيا كـما يـؤكد ذلك ا
رض الغـني والفقـير القوي لقد أصاب هـذا ا عدد من البـاحث بـهذا الشـان 
والــضـعــيف ولن يـفــرق بـ أحــد وآخـر  فــهل اصـبح من الــواجب ان نـنــتـبه
وتـنـظـيم وادارة  حلـالـنـا ونــوحـد جـهـودنـا ?ونـنـسى خالفـاتـنــا لـنـنـطـلق بـارادة 
موحد في مـواجهة عـدو غادر خبـيث و خنيث  يـريد السـوء بنا جـميعـا  لقد  
ـتـقـدم مـنـهـا ومن هـو عـلى طـريق الـنـمـو والـتـقـدم تـوقـفت احلـيـاة في بـلـدانــنـا ا
وخـدشـت إرادتـنـا وتــعـطل اقــتـصــادنـا وازدادت الـبــطـالــة وأفـلــست بـنــوكـنـا 
ـا جعـلنا ونـخشى عـلى أوالدنا من مـدارسهم واحـتمـاليـة إصابتـهم بالـعدوى 
إذن البـد من الــعـمل ومـزيــد من الـتــضـافـر نـتــخـذ قـرار تــوقـفــهم عن الـدراســة
ا تعد مثال وحكمة والتكـاتف والعمل معا  ولعلني أردد هنا مقـولة جليفارا ر
ن يريد أن يوحـد اجلهود ويسعى لتـحقيق السعادة جملـتمعه فيقول يقتـدى بها 

:(إن احلـيـاة ال تــمـنح الــفـرص إال لــلـراغــبـ ) فـهـل نـبـحث
عنـدالفرص من أجل مـواجهة اخلـطر? ومن سيـفوز برضا
الي الشـعوب وثـقتـها بـعد ان  نـوحد  اجلـهد الـعلـمي وا

والتقني لتدحر اخلطر الذي وقف أمام بيوتنا.

—U−M « 5 √ bLŠ√ œ«“dOý

ameensherzad@yahoo.com

ـنـعطـفاتِ في واحدةٍ من أنـدرِ وأهم ا
التاريخيةِ الـفارقة وجدَ مرسي نفسهُ
دوّي فجأةً رئـيساً لـدولةٍ لهـا ثقلـها ا
بعد عقودٍ طويلـة من االنتظار العقيم
ظل فيها "اإلخوانُ" يُشكّلونَ معارضةً
خــارجَ حـســابـات مــعـادلــةِ احلُـكم..اذ
كـانوا يـنـظـرون إلى استالم الـسـلـطة
نال في مصر بوصفها أمنيةً بعيدةَ ا
ان لم تـــــكن حُــــلـــــمــــاً مــــســـــتــــحــــيلَ
ـتـفـائـلـ من احلـدوث..لـيس ألكــثـر ا
قـــادةِ ورمـــوز الــتـــنــظـــيم وأنـــصــارهِ
ـــســـتــوى فـــحـــسب بل حـــتى عـــلى ا
الشعبي أيـضاً..لكن الـزمان دارَ فجأة
دورتهُ الغـريـبة وفـتحتْ الـسـلطـةُ لهم
أحـــضــانــهـــا الــدافــئــة ورمـتْ إلــيــهم
مـفـاتـيحَ الــبالد في ظـروفٍ مُـلـتـبـسـة
كــتــلـك الــتي مــرّتْ عــلى مــصــر عــقب
رحيل مبـارك وأوصلـتهم إلى حُكمٍ لم
يــدم طـويالً..لم يــكن مـا حــدثَ حـلــمـاً
ــا افــتـــراضــيــاً ولــيــتهُ كــان كــذلك إ
حقيقة كانت أغرب من كل األحالم..إذ
جـــلسَ مــرسي بـــالــفــعـل عــلى عــرشِ
ُــرصّـع بــآللئِ مـــجــدٍ وصــلهُ مـــصــر ا
مــتـأخــراً في غــفـلــةٍ من الــزمن..وكـان
يــتــوجبُ عــلـيـهِ هـنــا أن يــخــلعَ فـوراً
عارض معطفَ رجلِ احلزب السريّ ا

ويرتدي معطفَ الرئاسة.
لـــكن مَن يـــتــأمـل جــيـــداً أداءَ مــرسي
أثــنــاء تـلك الــفــتـرة الــقـصــيــرة الـتي

قـــضـــاهـــا فـي احلـــكم ســـيــــكـــتـــشفُ
بـــوضــــوح أن شــــخـــصــــيـــة مــــرسي
"الـــرئـــيس" لم تـــخــتـــلف كـــثـــيــراً عن
شخصية مرسي "التنظيم" في الوقت
الــذي كـــان يــنــبــغي أن تـــفــضي تــلك
ـعـادلـة االنـتــقـالـة الـكـبــرى في هـذهِ ا
ـثلُ اجلـديـدة لـوالدةِ مــرسي جـديـد 
ـزاوجـةٍ نــتـاجـاً طـبــيـعـيــاً وحـتـمــيـاً 
تفاعـليةٍ كان يـنبغي أن تـنصهـرَ فيها
السيكولوجية التنظيمية وتذوبَ حدَّ
الــتـمــاهي مع سـيــكـولــوجـيــة رئـيس

البالد اجلديد.
ـرسي إال أن لم يـكن مـسـمـوحـاً أبـداً 
يُـغـلّبَ صـورة "الـرئـيس" عـلى صـورة
"احلزبـي" إن أرادَ اخلروج بـسالمٍ من
مــأزق الـــســـلـــطــة الـــشـــائك..لم يـــكن
مسموحاً لهُ االنتقاء أو االستعارة أو
التداخل أو القفـز ب الصورت ألنهُ
سيفضي حتماً إلى التشويش وسوء
التوظيف ويـوقعُ صاحبهُ في فوضى
ـتـداخـلـة الـتي يُـضـفـيـهـا االنـتـحـالِ ا
التغايـر اجلوهري الـصارخ في هويةِ
وايديـولوجيـةِ ولغـةِ وطموحِ وأدوات
ـــا يــســبّبُ كلّ صـــورة عن األخــرى 
اربـاكـاً كـبـيـراً لـوضـوحِ واسـتـقاللـيـةِ
صـــورة "الــرئــيس" الــنـــهــائــيــة..لــكن
مـرسي لم يُـتح لـهُ الـوقت لـيـفـعلَ ذلك
كلهُ وبدا كـأنهُ ظلَّ يراوحُ مـتردداً ب

. الصورت

ثـمــة بـالـتـأكــيـد أسـبـاب وتــفـسـيـرات
كن أن تقفَ وراء عدم كثيرة أخـرى 
اكــتـــمـــال نــضـــوج هـــذا االنــصـــهــار
والتماهي من بـينها حـجم التحديات
وقـــلـــة اخلـــبـــرة وغـــلـــيـــان الـــشــارع
والصراع احملمـوم لالنفراد بالـسلطة
بـ مـدنيـةٍ ولـيـدة وعـسكـريـةٍ عـتـيدة
ا ال يقلُّ ومتأصلة..لكن ثـمة سبباً ر
أهــمـيـةً عــمّـا ســبقَ ذكـرهُ ولم تــسـلّط
األضـــواءُ عـــلـــيهِ بـــشـــكلٍ كـــاف وهــو
يــــتــــعـــلـقُ بـــطــــبــــيـــعــــة الــــتـــكــــوين
نـضوية السـيكـولوجي لـلشخـصيـةِ ا
حتت عـبـاءةِ االحزاب الـسـرّيـة بـشكلٍ
عــــام..إذ يــــكــــاد يــــغـــلـبُ عــــلى تــــلك
الشخصية شيوع الصبغة االنعزالية
ـنغـلـقـة على نـفـسـها بـاالضـافةِ إلى ا
ـعــارضــة الـدائــمـة تــبــنـيــهــا صـفــة ا

الـغـائـرة عـمـيـقـاً في صـلبِ تـكـويـنـهـا
بــســبب ادمــانــهــا الــعــمل طــويالً في
اخلـفـاء حتت ضغـوط رهـيـبـة تـتوزعُ
بـــــــ اخلـــــــوفِ واحلــــــــذرِ والـــــــشك
والــتــخــوين..يــرفــدهــا بـعــد ذلك إرث
مـــــتــــراكـم وهــــائـل تـــــخــــتـــــلط فـــــيهِ
ــنـــاهجُ احلـــزبـــيــة األدبـــــــــــيـــاتُ وا
واألداءُ الــسـلـوكـي الـفــعـلي والــسِـيَـرُ
الــتــوثــيـــقــيــة لــرمـــوز تــلك األحــزاب
ن كــانـــوا ضــحــايــا وأعـــضــائــهـــا 

تعاقبة. للسلطات ا
ــا كـان يــنـقصُ مــرسي "الــرئـيس" ر
قـــلـــيالً من احلظ وكـــثـــيـــراً من دهــاءِ
الــسـلــطـةِ ومــكــرهـا كي تــأذن األقـدارُ
ـا بــرسمِ مــســاراتٍ أخــرى مــغــايــرة 
حدثَ لهُ ولتـنظيـمهِ بالفـعل.. والضيرَ
هنا من عـقدِ مقـارنةٍ مهـمةٍ ب فـعل

يتـعلـقان بـكرسي الـرئاسة فـي بلدين
متجاورين:

األول هـــو مـــا فـــعـــلهُ "الـــتُـــرابي" في
السودان مع "البشير" حينما "خطفهُ"
من جــنــوب كـردوفــان إلى اخلــرطـوم
بــســريـةٍ تــامــة كي يــنـصــبهُ رئــيــسـاً
لــــلــــبالد فـي االنــــقالب الــــذي أطـــاحَ
هدي عام .1989 بحكومة الصادق ا
أمـا الـفـعل الـثـاني فـهـو الـذي قـامَ بهِ
واجـهـة احملمـومة مرسي فـي ذروةِ ا
بيـنهُ وبـ السـيـسي قبل أيـامٍ قـليـلة
فـــقط من االنـــقالب حـــيــنـــمـــا اتــصل
مسـاعدا مـرسي بالـلواء الـركن أحمد
وصــــفـي في الـــــســــويـس إلقــــنـــــاعهِ
نصب وزير الدفاع بديالً للسيسي
الذي كـان مـرسي ينـوي اقـالته..فـقامَ
اللواء وصفي باخبارِ السيسي بذلك

مــانــحــاً إيـــاهُ أهم وأغــلى دلــيلٍ كــان
يــنــقــصهُ لالنــقــضــاضِ عــلى مــرسي
وضربِ تنظـيمه بيدٍ من حـديد فكانت
الــقـشـة الــضـائـعــة الـتي كــان يـبـحثُ
عـنهـا الـسـيسـي ليـضـعـها فـوق ظـهر
الـــبــعـــيـــر لـــيـــقــصـــمهُ ويـــزيـــحهُ من
ـــيــدان..وهــذا مــا عــنــيــنــاهُ بــدهــاءِ ا
الـسـلـطـةِ ومكـرهـا الـذي كـان يـفـتـقدهُ
ــعـتـركِ مـرسـي كـرجلٍ دخلَ مــتـأخـراً 
الــسـيـاســة الـعـنـيـف قـيـاســاً بـخـبـرةِ

ُحنك. السيسي رجل اخملابرات ا
وهـنــا دعـونـا نـشــاكسُ األقـدارَ قـلـيالً
ونطلقُ العـنانَ خليالـنا فنحاول رسمَ
ــسـاراتٍ افـتــراضـيـةٍ خـطــوط أخـرى 
ــا حــصلَ بــالــفــعل ونــتــابع بــديـــلــةٍ 
ُـغـايـرة..أعـني أن نـعكسَ نـتـائجـهـا ا
األدوارَ ونتصورَ معاً أن مرسي سبقَ
هُ الـسـيسي وقـامَ بـاعتـقالهِ وزجَّ غر
بهِ في السجن قبل ساعةٍ واحدةٍ فقط
من وقـــوعِ االنـــقالب عـــلـــيهِ ثـم شــرعَ
ــحـاكــمــتـهِ بــتــهــمــةِ الــتــآمـرِ فــوراً 
واخلــيـانــة..لــو أن هـذا الــســيـنــاريـو
الـبـديل هو الـذي حـدثَ بـالـفـعل لـكان
ـصر..أما مرسي اآلن ال يـزالُ رئيـساً 
ـا كـان الـيـوم في عدادِ الـسـيسي فـر
األمــــــوات أو طــــــريـحَ ســــــجـنٍ كــــــان
سـيـقــضي فـيه بـقـيــة حـيـاته بـأفـضلِ

االحتماالت!
أخيراً..بوسعـنا القول أن مرسي كان
ضــحـــيــة ابـــتــســـامــةِ خـــداعٍ مــاكــرة
رَسَمَـتهـا شـفتـا األقدار فـجأةً بـوجههِ
لـفتـرةٍ وجـيـزةٍ جـداً لم يتـح لهُ الوقتُ
فــيـهــا أن يـتــأقـلـمَ مع تـلك االنــتـقــالـةِ
التـاريـخيـةِ الـكبـرى التـي حوّلـتهُ ب

ليـلـةٍ وضحـاها من مـرسي "الـتنـظيم"
إلى مرسي "الرئاسة".
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القاهرة

صورة محمد مرسي على جدار شائك
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نعى األحتاد الـعراقي للصـحافة الرياضـية الرائد الصـحفي فاضل رستم الـذي أنتقل الى رحمة
الـله  . ولد الـراحل فـاضل رستـم في بغـداد عام   1942 وأبـتدأ مـشـوار العـمل الـصحـفي مـنذ
عـام  1957وأشـتـغل في عـدد من الـصـحف الـيـومـيـة واألسـبـوعـيـة قـبل أن يـسـتـقـر في جـريـدة (
الـرياضـي ) التي عـمل فـيـهـا مـحررا نـشـطـا مـنذ تـأسـيـسـها تـقـريـبـا في عام  1971وحـتى سـنة
ـبـارز الـعـربي )  حـيث كان أغالقـهـا عـام 1989كـمـا عـمل الـفـقـيد سـنـوات عـديـدة في مـجـلـة ( ا
ـرحة وعالقاته الـوطيدة في الـوسط عنوانـا للمـهنيـة احلقة فـي األداء كما عـرف بروحه الطـيبة ا

األعالمي والرياضي .
نبتـهل من الباري جل في عاله أن يتـغمد الفقـيد بواسع رحمته ويـسكنه فسيح جـناته ويلهم أهله

ومحبيه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون .
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أبـرزها إنـهـاء التـقاطـع مع القـضاء
ا اليتعارض مع الوطني العراقي 
ــبي الــدولي وإقــرار ــيــثــاق األو ا
الـتـعـديالت الـضـروريـة فـي الـنـظام
االســـاسي بـــالـــتـــشـــاور مـع وزيــر
الـشـبـاب والـريـاضـة الـسـيـد عـدنان

درجال.
وكان النـص الكامل لـرسالة الـلجنة
بية العراقية بية الدوليـة لألو األو
 نـعــتــرف  مع الــشـكــر  بــاسـتالم
البالغ الذي أرسله إليـنا مكتبك في
ـا ــرفق)    20يــونــيـو ) 2020ا
في ذلك الــــطـــلـب من الــــغـــالــــبـــيـــة
العظمى من االحتادات األعضاء

إلجــراء انــتــخــابــات جــديــدة داخل
ـــبـــــة الـــوطــــنـــيـــة الــــلـــجــــنـــة االو
الـعراقـية.بـعـد منـاقشـاتنـا مع وزير
الشـباب والـرياضة الـعراقي الـسيد
عـدنان درجـال  نحـننـفهم أن هـناك
ـبــة اآلن إجـمـاع بــ الـلــجـنــة االو
الــــــوطــــــنــــــيـــــــة الــــــعــــــراقــــــيــــــة 
ومـــعــــظــــمـــاالحتــــادات األعــــضـــاء
والـوزارة عــلى إجــراء انــتــخــابـات
ـــبـــة جـــديـــدة داخل الــلـــجـــنــة االو
الـوطــنـيـة الـعـراقـيـة في أقـرب وقت
ــــــــكـن  بـــــــالــــــــنــــــــظــــــــر إلى أن
ـبـة الـقـيـادةاحلالـيـة لـلجـنـة االو
الـوطنـيـة العـراقـية لـيس لـها وضع
قـــانــــوني فـي الـــوقت احلــــالي في
ـــكــنـــهــا الـــعــمل من الـــعــراق وال 
ــنـظــور الــقـانــوني بــســبب قـرار ا
احملــكـمــة الــذي أبـطـل انـتــخــابـات
ـبـة الـوطنـية الـعراقـية الـلجـنة االو
الــتـي جــرت في  15و 16 فـــبــرايــر

.2019
ــأزق وبـــالــتـــالـي  ومن أجل حـل ا
احلالي مـرة وإلى األبد والـتأكد من
ــبـــة الـــوطــنــيــة أن الــلــجــنـــةاالو
ـكن أن تــعــمل بــشـكل الــعـراقــيــة 
قـانـوني في الـعـراق  نؤكـد أنه لن
يكـون لـدينـا أي اعتـراض إذا قررت
ـبـة الـوطنـية الـعراقـية الـلجـنة االو

عقد
إجــــتـــمـــاع اجلــــمـــعـــيــــة الـــعـــامـــة
االستـثنـائي حتت قيادتـكم لتـحديد
ــــؤديـــة اخلــــطـــوات الــــتــــالـــيــــة ا
بـة الوطنية النتخابات اللجـنة االو
العـراقية . و كـما نـوقش  نفهم أن
هـذه اجلمـعيـة العـامة غـير الـعادية
ينـبغي أن تـنظـر في البنـود التـالية

من جدول أعمالها:
احملـــور االول   لـإلقـــرار رســـمـــيـــاً

متاز من التراخيص اخلاصة باالندية  »UM¦²Ý¡∫ االحتاد االسيوي يستثني فرق ا

واحتـاد الـركـبي الـكـمـبـودي وجلـنة
الــركــبي الــفـلــســطــيـنــيــة واالحتـاد
االفـغــاني لـعـائـلـة آسـيـا .واضـاف :
أشكر اللجنة التنفيذية لركبي آسيا
 ومـجـلـس آسـيــا لـلـركــبي وإشـارة
خــــــاصــــــة إلى أعــــــضـــــاء جلــــــنـــــة
األخالقـــيــات واحلـــوكــمــة بـــقــيــادة

الرئيس كخرامون جليلوف.
وقـدم الــظـالــعي شــكــره الى رئـيس
جلــنـة الــركــبي الـعــراقــيـة االســتـاذ
أحـــمــــد قــــاسـم حـــســــ و رئــــيس
االحتاد األفغاني هاريس رحمن  و
رئـيس احتــاد كــمـبــوديـا مــدام تـان
تـــيــانـي  ورئــيـس جلــنـــة الـــركــبي
ـصـري. عـلى الـفـلسـطـيـنـيـة ربـيع ا
عـمـلــهم الـشــاق وهـنـأهـم عـلى هـذه
الـلـحــظـة الـتــاريـخـيـة جلــمـيع هـذه
االحتـــــادات وعـــــائـــــلـــــة الـــــركـــــبي
بـــــاخلــــصـــــوص.ويـــــعـــــد االحتــــاد
االسيوي للركبي أكبر هيئة إقليمية
فـي االحتـاد الــدولي لـلــركــبي حـيث
أصبح لديها اآلن  34احتاد عضو 
ثل أعـضاء آسـيا الـركبي بـشكل و
جــمـــاعي عــدد ســكـــان يــزيــد عن 4

ـثل 55 مـلـيـار شـخص  وهـو مـا 
من سكان االرض.

قال مصدر مقـرب من رئيس اللجنة
التـطبيـعيـة اياد بنـيان ان  الوضع
الـصــحي لــبـنــيـان مــرحـلــة اخلـطـر
جتـاوزها بـنـيان وال يـوجـد اي قلق
فـي الـــوقت احلـــالـي عـــطـــفـــاً عـــلى
اســتـــقــرار حـــالــته بـــفــضل من رب
 مبـينا انه العـا ودعـاء احملبـ
فـي  حتـسن مـســتـمـر واحلــمـد لـله
جــمــيع االعــراض تالشت من خالل
ـتـابـعـة االلــتـزام الـصـحي الـتـام وا
ـصـدر ان مـطـلع الــطـبـيـة .وأشــار ا
ـسـحـة ـقـبل سـيـجـري ا االسـبـوع ا
االخــــيــــرة لـــــلــــتــــأكــــد من جتــــاوز
الـڤــايـروس نـهـائـيـاً عـلى الـرغم من
االطــمـئــنـان الــنـفــسي لــلـشــفـاء من
كورونـا مؤكـدا ان بنـيان توجه الى
ــصـــابــ في الــوسط كل االخــوة ا
برسالة مفادها ان الصبر وااللتزام
بــالـعالج اقـصـر الــطـرق لالنـتـصـار
علـى كورونـا متـضرعـاً للـباري عزة
ن بـالــصـحــة والـعــافـيـة وجل ان 

على اجلميع.
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ــــنــــتـــخب تـــوفـي حـــارس مــــرمى ا
ـبي لكرة القـدم كرار إبراهيم األو

بشكل مفاجئ في بغداد .
وذكــــر نـــادي الـــطــــلـــبـــة فـي بـــيـــان
صحـفي (بقلـوب مؤمنة بـقضاء الله
وقدره تلقينا نبأ وفاة حارس مرمى
ــبي  ونـادي الــطـلــبـة ــنـتــخب االو ا

الرياضي كرار إبراهيم).
وأوضح الـنادي بحسب البيان أن
(ابـراهــيم تـوفي في بــغـداد بــسـبب
(احـتشـاء عـضلـة الـقلب  –الـسكـتة
الــقــلــبــيــة) بـعــد مــراجــعــتـه لـوزارة
الـشباب والرياضة بخصوص ملف

االبطال).
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أكـد حـسن الـذوادي األمـ الـعام
لـلـجنـة العـلـيا لـلمـشاريع واإلرث
أن مـشجـعي كرة الـقدم من أنـحاء
الــعـالم عــلى مـوعــد مع مــهـرجـان
ي وسط أجـــــواء من كـــــروي عـــــا
احلــفــاوة وطـيب الــتــرحــاب عـلى
أرض قـــطــر خـالل بــطـــولــة كــأس
الـعالم 2022�FIFAمع إمـكـانـية
حـضـور مـبـاراتـ في يـوم واحد
وذلك خـالل مــشـــاركــتـه في نــدوة

حــواريــة عــبـر تــقــنــيــة االتــصـال
ـنـاسـبـة مرور  45عـاماً ـرئي  ا
عـلى بدء الـعالقـات الـثـنـائـيـة ب

كسيك. قطر وا
وألقى الذوادي الكلـمة االفتتاحية
فـي النـدوة الـتي شـهـدت مـشـاركة
سـعـادة الـســيـد مـحـمـد الـكـواري
ـكـسـيك سـفـيـر دولــة قـطـر لـدى ا
وسعادة السيدة غراسيال غوميز
ـكـســيك في دولـة قـطـر سـفــيـرة ا
والــسـيــد يـون دي لــويــزا رئـيس

ــكـســيـكي لـكــرة الـقـدم االحتـاد ا
والـسـيـد بـورا مـيـلـوتـيـنـوفيـتش
ـكسيك نـتخب ا ـدرب السـابق  ا
وأحد مـسـتشـاري الـلجـنـة العـلـيا
نتخب للمشاريع واإلرث وجنم ا
ـكـسـيــكي مـاركـو فـابـيـان الـذي ا
انـضم مـؤخـراً إلـى صـفـوف نادي
الــسـد الــقــطــري وأدارت احلـوار
ـذيعـة بشبـكة فـوكس الريـاضية ا
ـيــريـز. ــكـســيك مـاريــون ر في ا
واســــــــــتــــــــــعــــــــــرض الـــــــــذوادي

ـــــتــــواصــــلــــة االســـــتــــعــــدادات ا
السـتــضـافــة الـنـســخـة األولى من
ـــونـــديـــال في الـــشـــرق األوسط ا
والــعــالم الـعــربي وقــال: "اكــتـمل
الـــعــمل فـي تــشــيـــيــد أربـــعــة من
اســتــادات الــبـطــولــة ويــتـواصل
الـــــبـــــنـــــاء فـي أربـــــعـــــة أخـــــرى
قبل. وسيكتمل العمل بها العام ا
أمـا فيما يـتعلق بـالبنـية التـحتية
للنقل واالتصاالت فهي على وشك
االكــتـمــال. ونــشــهـد فــتــرة هــامـة

نـختبـر فيـها كافـة عمـلياتـنا وقد
اضي اسـتضـفـنـا في ديـسـمـبـر ا
بــــــــطـــــــولـــــــة كـــــــأس الــــــــعـــــــالم
لألنـــــديــــة �FIFAقــــطــــر 2019
ـــشــــاركـــة نـــادي مــــونـــتـــيـــري
كـسيـكي وقد شهـدنا مشـجعيه ا
ثابة الرائعـ وكانت البطـولة 
فـرصـة مـهـمــة لـتـجـربــة خـطـطـنـا
وعـمليـاتنـا استعـداداً الستـضافة

ونديال في "2022. ا
وأضـــــاف الــــذوادي: "نــــولي إرث
الــبــطــولــة اهــتــمــامــاً أســاســيــاً
ـونـديـال بالـنـسـبـة لـنـا فـرصة فـا
مــثـالــيـة لــتـجــاوز احلـواجــز بـ
مــخـتــلف الــشـعــوب والـثــقـافـات
ـشــتــركـة واكــتــشــاف اجلـوانـب ا
الــتي جتــمــعـنــا ومن هــنــا يـأتي
الـتــأثـيــر الـفــاعل لـبــطـولــة كـأس
الــعـــالم. نـــتـــطــلـع إلى تـــســلـــيط
الـضــوء أمـام الـعـالم عــلى ثـقـافـة
الـشرق األوسـط والعـالم الـعربي
كــمـا نــســعى كـذلـك إلى الـتــعـرّف
أكثر عـلى العالم من حـولنا وهو
ا أمـر تـزداد أهـميـته اآلن أكـثـر 
مـضـى فـبــعــد أن نــتـجــاوز مــعـاً
تمثل في أزمة شترك ا التحدي ا
ـستـجـد; ستـعـد بطـولة كورونـا ا
قطر  2022أول فرصـة لالحتـفال
مـعـاً بــإنـســانـيــتـنـا الــتي تـواجه

ظروفاً غير مسبوقة".
من جانـبه حتدث سـعادة السـفير
مـحـمـد الــكـواري عن شـغف قـطـر
بـكرة الـقـدم والـذي تـعـاظم عـقب

فـوز العـنـابي ببـطولـة كأس آسـيا
 ?2019وقال: " حتـظى كرة الـقدم
بشعبية واسعة في قطر ويبرهن
الـفــوز بـبـطـولـة كــأس آسـيـا عـلى
شـغــفـنـا بــهـذه الـلــعـبـة الــرائـعـة
وقــدرتــنـــا عــلى إعـــداد الالعــبــ
لـــلــــحـــدث الـــريــــاضي األبـــرز في
الــعــالم. ونــتــطــلع في  2022إلى
شجع من الترحيب في بلدنا با
كل مـــكــان واالســـتــمـــتــاع بـــهــذا
احلـدث لـلـمــرة األولى في الـشـرق

األوسط كأسرة واحدة."
…dJ « oAŽ

مـن جـــهـــتـــهـــا; أشـــارت ســـعـــادة
الــسـفــيـرة غـراســيال غـومــيـز إلى
عـشق بـالدهـا لـكرة الـقـدم وقـالت:
"تمـثل كل نسـخة من بطـولة كأس
الـعـالم فرصـة لالحتـفـال بهـويتـنا
وإحياء الفخر بكوننا مكسيكي

كسـيك وحدها ولكن وليس في ا
في أي مــكـان نـتــواجـد فــيه حـول
الــعـالـم. ونــحن في قــطــر نــشــهـد
بـالــفــعل االسـتــعــدادات لـتــنــظـيم
ـــــــســـــــتـــــــوى ـي ا حــــــــدث عـــــــا
والـتحـضيـرات الستـقبـال ضيوف
ونديال من كافة أرجاء العالم". ا
وعــقــد الــســـيــد يــوان دي لــويــزا
مــقـــارنــة بــ اســتـــضــافــة بالده
كسيك بطولة كأس العالم للمرة ا
األولى فـي عـــــــام  1970والـــــــذي
صادف عام مولده وب مونديال
قـطر  2022وقـال: "لـقـد ولـدت في
العـام الذي استـضافت فيه بالدي
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ـصــريـة فـيــمـا نـالت ــنـافـسـتــهـا ا
شـقيـقتـها رنـد سعـد وسامـاً ذهبـياً
ـنـافـسـتـهـا أيـضـاً لـتـتــرك الـفـضـة 

السورية.
وحـــــقـق العـب نـــــادي اخلــــــطـــــوط
عـبــدالـله فــيـصل الــوسـام الــذهـبي
الـثـالث لـلـعراق مـتـفـوقـاً على العب
مــصـــري فــيــمـــا احــرز العب نــادي
الـتــاجي اسـحق ابــراهـيـم الـوسـام

الفضي الوحيد للعراق.
وجــاء الــوســـامــان الــنـــحــاســيــان
للعراق باقواس نادي اخلطوط عن

بغداد- الزمان
حـــقق الـــعــراق ســـتــة أوســـمــة في
مـلـتـقى االنـديـة الـعـربـيـة بـالـقـوس
والـسـهم لـلـجــنـسـ والـذي جـرت
مـنـافــسـاته مــحـلــيـاً كلّ في بالده
ـشاهـدة احلـيّـ بـسبب بـالـنـقل وا

جائحة كورونا.
وحـــصــد العــبــونـــا ثالثــة أوســمــة
ذهــــبـــيـــة ووســـام فـــضي واحـــد و

. وسام نحاسي
وحققت العبة نـادي التاجي فاطمة
سـعـد وسامـاً ذهـبيـاً تـاركة الـفـضة

طــريـق الالعـــبــة نـــبـــراس حــمـــيــد
وشقيقها وليد حميد.

الـى ذلك قــــدم رئــــيـس الــــلــــجــــنــــة
ا ـبيـة  رعد حمـودي تهـنئـته  األو
حــقــقه الالعــبــون الــعــراقـيــون من
مـنـجـز  يـعـد إستـثـنـائـيـاً في ظرفه
وطريقة تنـافسه الفتاً الى ضرورة
ـثل انــخــراط االحتـادات األخــرى 
ـــــــشــــــاركــــــات ان كـــــــانت هــــــذه ا
ــتــبــارين مــنــافـــســاتــهــا التــلـــزم ا
ـواجـهـات الــفـرديـة او الـفـرقـيـة بـا

باشرة. ا
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بــــقـــــرار احملــــكــــمـــــة الــــذي أبــــطل
انـــــــــتــــــــــخــــــــــابــــــــــات جلــــــــــنـــــــــة
االنـتـخـابـات الـوطـنـيـة الـتي جـرت
في  15و  16فـــــــبـــــــرايـــــــر 2019.
ونـــــتـــــيـــــجـــــة لـــــذلك  يـــــنـــــبـــــغي
لـلـجـمـعـيـةالـعـامـة في ــجـتـمـاعـهـا
االستـثنائي أن تـؤكد الـتاريخ الذي
سـتـجـري فـيه انــتـخـابـات الـلـجـنـة
االنـتخـابـية الـوطـنيـة اجلـديدة (في
غـضـون ثـالثـة أشــهـر من إجــتـمـاع
اجلــمـعــيـة الــعـامــة االســتـثــنـائي)
ساواة وينبغي أن تؤكد على قدم ا
أنه يجب سحب أي إجـراء قانوني
مــعــّلـق آخــر فــيـمــا يــتــعــلـق بــهـذه

سألة بشكل نهائي على الفور. ا
واحملـور الـثـاني  دراسـة واعـتـمـاد
بــعـض الــتــعــديالت عـــلى الــنــظــام
بــة الوطـنية األساسـي للـجنـة االو
راجعة وتأكيد مسبق العراقية و 
ــــــبـــــــة الــــــدولـــــــة مـن قــــــبل االو
ــعـتـاد لــلـتـأكـد  حـسب اإلجـراء ا
عـــــلـى وجه اخلــــــصـــــوص  من أن
ـبــة الـوطـنـية قـوانـ الـلـجـنة االو
العراقية متوافقة تمامًا مع القانون

ـبــة الــعـراقي اجلـديـد لـلـجـنـةاالو
الـوطـنـية الـعـراقـيـة التي  وضع
الــــلـــمــــســـات األخـــيــــرة عـــلــــيـــهـــا
واالتــفـــاق عــلـــيــهــا مـع الــلـــجــنــة
ـاضي ـبــيـة الــدولـيــة الـعــام ا األو
جلـــــعــــــلــــــهـــــا مــــــتــــــوافـــــقــــــة مع
كن تسجيلها بي  و يثاق األو ا
حـسب األصـول من قـبل الـسـلـطات
ـجـرد اعـتـمادهـا من اخملـتـصـة  
بـة قبل اجلمعية العامة للجنة االو

الدولـة.
w³ d « œU%«

اعــلن االحتــاد االســيــوي لــلــركــبي
موافقته الرسمية على منح العراق
الـعــضـويــة الـرســمـيــة في االحتـاد
االســـيـــوي الى جـــانب فــلـــســـطــ
وكمبوديا وافغانستان في اجتماع
مجـلس ركبي اسيـا الذي عقـد فجر
ـــنـــصــة الـــيــوم االربـــعـــاء عـــبـــر ا
االلـكـتـرونـيـة .وقـال رئـيس االحتاد
االسـيــوي لـلــركـبـي االسـتــاذ قـيس
الـظالـعي : بـصفـتي رئـيسًـا الحتاد
آسيـا لـلركـبي  يسـعدني أن أرحب
بــانـضـمـام جلـنـة الـركـبي الـعـراقي

واهب الكروية في مهرجان رياضي  جانب من تكر ا
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بــطـولــة كـأس الــعـالـم وذلك قـبل
ــبـاراة انــطالق صــافــرة بــدايــة ا
االفـتـتـاحــيـة عـلى اسـتـاد أزتـيـكـا
الوطـني. لـقـد تـطـورت كـرة الـقدم
بشكل كـبير خالل اخلمـس عاماً
ـــاضــيــة. فـــفي تــلك الـــبــطــولــة ا
ـنـتـخـبـات ـكـسـيك كـان عـدد ا بـا
ـشـاركة  16فـريـقـاً بـينـمـا يـبلغ ا
عــدد الــفــرق الــتي ســتــشــارك في
. مــونـــديــال قــطــر  32مــنـــتــخــبــاً
وسـتــكــون مـتــطـلــبـات الــبـطــولـة
مختلـفة بالنسبـة لدولة قطر; لكن
يظـل مجـال الـتـركـيز ثـابـتـاً وهو
ـشجـعـ في ضـمـان اسـتـمـتـاع ا
ـاليـــ من وراء االســــتـــادات وا

الشاشات بتجربة مذهلة".
 وخالل مـــداخـــلـــته في الـــنـــدوة
ـــــدرب بــــورا احلــــواريـــــة قــــال ا
مــيــلـــوتــيــنـــوفــيـــتش الــذي قــاد
كـسيك إلى ربع نـهائي مـنتـخب ا
مونديال  " :1986كان العمل مع
دولــة قـطــر حـلـمــاً بـالـنــسـبـة لي
تاز بالـفطنة فالـشعب القطـري 
وأثق بــقـدرته عـلـى الـقـيــام بـهـذه
هـمـة الرائـعة. بـالـطبـع سيـكون ا
األمر استثنائياً بالنسبة لشعوب
الشـرق األوسط وأفريـقيـا وآسيا
إذ سيشهد كل هؤالء بطولة كأس
الــــعـــالم عــــلى مــــقـــربـــة مــــنـــهم
ــشــجــعـ ــقــدور ا وســيــكــون 
مشـاهدة أكـثر من مـباراة في يوم
واحـــــد. وأتـــــمـــــنى أن تـــــشـــــارك
ونديال لالستمتاع كسيك في ا ا

ــا ســتـــقــدمه قــطـــر من جتــربــة
استثنائية".
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وأعــــرب الالعب الــــدولي مـــاركـــو
فــابـــيــان الـــفـــائــز مع مـــنـــتــخب
ـبـيـاد لـندن ـكسـيك بـذهـبـية أو ا
ولـقب بـطـولـة كـأس الـكـونـكـاكاف
الــذهـبــيـة عن سـعــادته بـتــجـربـة
انــــضــــمــــامـه إلى نــــادي الــــســــد
القطري واستـمتاعه بالعيش في
قــطـر الــتي انـتـقـل إلـيـهــا مـؤخـراً
وقــال: " من الــرائـع أن تــراهم في
قـطـر يـواصـلـون االسـتـعـداد عـلى
كــافـة األصــعـدة ولــيس في بــنـاء
االسـتـادات فـحــسب بل في كـافـة
جــوانب الـتــحـضــيـر السـتــضـافـة
الـــبـــطـــولـــة مـــثل مـــرافق الـــنـــقل
وغيـرها وقد رأيـنا متـرو الدوحة
ـتطـوّر الذي يسـهّل االنتـقال من ا
مكان إلى آخر. فقد جرى الترتيب
لـكافـة التـفاصـيل بطـريقـة مبـهرة.
ورغـم الـتــحــديـات الــتي فــرضــهـا
ـستجد انتـشار فيـروس كورونا ا
كــورونــا إال أن الــعــمل يــتــواصل
عـلى قـدم وسـاق. إنه بال شـك بـلد
رائع وأشـعـر جتـاهه بـاالمـتـنـان
وأثق أن االســتـعـداد لــلـمــونـديـال
يسير عـلى أفضل وجه."يشار إلى
أن منافسات مونديال قطر ستقام
من  21نـوفـمـبر إلى  18ديـسمـبر
 2022وبــإمـكــانــكم االطالع عــلى
ـعـلـومــات عـبـر زيـارة مـزيــد من ا

وقع اإللكتروني للبطولة. ا

5 % Í—UÝ ≠œ«bGÐ

وافق االحتـاد اآلسيـوي لـكرة الـقدم
عـلى إستـثنـاء االنـدية الـعراقـية من
ـقبل شـروط التـراخيص لـلـموسم ا
 2021/2020بسبب ظروف جائحة

كورونا.
وقــال رئــيس جلـــنــة الــتــراخــيص
حـــــســـــ فـالمـــــرز  إن الـــــهـــــيــــأة
الـتطـبـيعـية ومـن خالل ام الـسر
ــهـنـدس مـحـمـد فـرحـان خـاطـبت ا
االحتـاد اآلسـيـوي السـتـثـنـاء أنـدية
ــــــمـــــتــــــاز مـن شـــــروط الــــــدوري ا
الـتـراخـيص بـشـرط تـطـبـيـق نـظام
الـــتــراخـــيص عـــلى االنـــديـــة الــتي
ســـتـــشـــارك في بـــطـــوالت االحتـــاد

اآلسيوي لكرة القدم.
W¹b½ô« ¡UHŽ«

وأضـــاف فالمـــرز  أنه بــالـــرغم من
إعــــفـــاء االنــــديـــة الــــعـــراقــــيـــة من
الـتـراخـيص للـمـشـاركـة في الدوري
احملــلي لـكن يــتـوجب عــلى كل نـادٍ
تـقـد وثـائق مـعـايـيـر الـتـراخيص
اخلــــــمـــــســــــة وحـــــسـب االصـــــول
والــــــضـــــــوابط مـن أجـل إكــــــمــــــال
ــشـاركــة في الـدوري مـتــطـلــبـات ا
وحـفاظـاً عـلى الـسمـات االحـترافـية

لكرة القدم.
وبـــ رئــيس جلـــنـــة الــتـــراخــيص
تــــســـلــــمـــنـــا إشــــعـــارا مـن جلـــنـــة
التراخيص االسيوية مرفقا ببعض

الــتــحــديـثــات ونــتــائج الــشــكـاوى
ـــقــدمــة من قــبل العــبــ ــالــيــة ا ا
ومــدربــ وأنـديــة وقـد  إشــعـار
مــدراء تــراخــيص االنــديــة وتــمت
مــخـاطــبـة االنـديــة من خالل امـانـة
ــهـلـة الــسـر إلتــمـام الالزم حـسب ا

احملددة.
WO³*Ëô«  UÐU ²½«

بية الدولية الى أوكلت اللجنة األو
ـبـيـة الـوطـنـية رئـيس الـلـجـنـة األو
العراقية السـيد رعد حمودي مهمة
ـبـاشـر عـلى الــتـهـيـئـة واالشـراف ا
كـتب التـنفـيذي إقـامة إنـتخـابـات ا
بية العراقية بعد قبل للجنة األو ا
ثالثـــة أشـــهـــر من عـــقـــد مـــؤتـــمـــر

إسـنـثـنـائي لـلـجـمـعـيـة الـعـمـومـية
احلالية.

جـــاء ذلـك في رســـالـــة أبـــرقـــتـــهـــا
ـبــيـة ـبــيــة الـدولــيـة الـى األو األو
العراقية والـتي تمت االشارة فيها
الى قــــرار غـــالــــبــــيــــة االحتـــادات
طالب باقامة الرياضية العراقية ا
كتب الـتنفيـذي للجنة إنتخـابات ا
ـبـيـة الــعـراقـيـة إنــهـاءً حلـالـة األو
التقاطع القانوني مع قرار القضاء
الــعــراقي الــذي كــان ألـغـى بـوقت
ســـابق شـــرعـــيـــة االنـــتـــخـــابــات
األخـيــرة الــتي أجــريت مــنــتـصف

اضي. شباط من العام ا
ـبـيـة الـدولـيـة وزير وأشـعـرت األو
الشباب والرياضـة العراقي السيد
عـــدنــان درجـــال و رئـــيس جلـــنــة
ـــجــلس الـــشـــبـــاب والــريـــاضـــة 
الـــنــواب الـــعــراقـي الــســـيــد ديــار
بـرواري أشـعـرتـهمـا بـتـفـصيالت
رســالـتـهـا هــذه وتـخـويل حـمـودي
قبل ـؤتمر االستـثنائي ا باقامة ا
ــبـيــة حلـ وقـيــادة الــلـجــنـة األو
قبل. كتب التنفيذي ا إنبثاق ا

بـية الدولـية تعـاملها وحددت األو
بـية اآلن مع الرئـيس احلـالي لألو
الــعـراقـيـة راســمـةً جـدول االعـمـال
ـفـتـرض لـلـمــؤتـمـر االسـتـثـنـائي ا

قبل للجمعية العمومية. ا
ــبـــيــة الـــدولــيــة وألــزمـت األو
بية العراقـية بجملة األو
مـن الــــــنــــــقــــــاط في
ــــــــؤتــــــــمــــــــر ا
االســتــثــنــائي

اياد بنيان

كرار ابراهيم
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ـقــبل مـوعـداً أعــلن االحتـاد اآلسـيــوي لـكـرة الــقـدم حتـديـد الـ 14من شـهـر أيــلـول ا
الستـئناف بطولـة دوري أبطال آسيا لـكرة القدم التي كـانت من أوائل البطوالت التي
تـوقـفت بـسـبب جـائـحـة كورونـا. وقـال أمـ عـام االحتـاد اآلسـيـوي لـكـرة الـقـدم داتو
وينـدسور جون كانت اإلدارة في االحتـاد اآلسيوي لكـرة القدم على تـواصل مستمر
مع احتاداتـنا الـوطنـية وروابط الـدوري واألنديـة خالل األسابـيع األخيـرة كي نتـمكن

تاحة أمام كل احتاد وطني. من إيجاد صورة واضحة للفرص ا
ـشـاورات الـتي ـوقع الــرسـمي لالحتــاد اآلسـيـوي خالل هــذه ا وأضـاف بــحـسب ا
ـبور والـدوحة ودبي ودلـهي خالل شـهري شـباط وآذار ثم تـواصلت بدأت في كـواال
بـعـد ذلـك عـبـر االنـتـرنت كـنـا نـسـعى لالتـفــاق عـلى روزنـامـة لـلـمـبـاريـات تـسـمح لـنـا
بـاسـتـكـمال كـلـتـا بـطـولـتي األنـدية والـبـطـوالت اجملـمـعـة خالل عام 2020.  وسـتـكون
مـواعـيـد دوري أبــطـال آسـيـا وفق الــتـالي:غـرب آسـيــا (اجملـمـوعـات األولـى والـثـانـيـة
ـباريات من دور اجملموعات وحـتى قبل النهائي بـنظام التجمع من والثالـثة والرابعة)ا

 14أيلول ولغاية  3تشرين األول. 



رحـلـة الثـالـثة ـقـبل ضـمن ا ا
بــــحــــسـب مــــا أعــــلــــنت
اخلــمــيـس رابــطــة

الدوري.
ــوسم وســيــقـــدم ا
ـــــــقــــــــبل الـــــــذي ا
تــأخـرت انــطالقـته
اسـبـوعـ مـقـارنـة
بــــــالــــــســــــنــــــوات
الــســابــقــة بـســبب
تــــــمـــــديــــــد مـــــوسم
 2020-2019إثــــــــــر
جــــائــــحــــة فــــيـــروس
ـــســـتـــجــد كـــورونـــا ا
مــواجـهـات مـثـيـرة عـلى
غـرار مـبـاراة مـرسـيـلـيـا-
ســـــــــانـت اتـــــــــيــــــــان
االفـتــتــاحــيـة
ثم لقاء
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{ بـكـ - اف ب?  لن تسـتـضيف
الصـ معـظم االحداث الريـاضية
تـبقيـة من عام 2020 في الـفتـرة ا
كجزء من االجـراءات لوقف تفشي
ستجد بحسب فيروس كورونا ا
مـــا أعــلــنـت احلــكــومـــة احملــلــيــة
اخلــمــيس في ضــربـة مــحــتـمــلـة
الســتــضــافــة جــوالت في بــطــولـة
الـعـالـم لـلـفـورمـوال واحد ودورات

ضرب. كرة ا
وكـــانـت هـــيــــئـــة الــــريــــاضـــة في
شــنـغــهـاي قـد أعــلـنت أخــيـرا عن
تــلــقــيــهــا عــروضــا الســتــضــافــة
سبـاقـ في بـطـولـة الـفـئة االولى
ـقرر إقامة هذه الـسنة فـيما من ا
عــدة دورات في الــكـرة الــصــفـراء

في البالد.
ــصــابـ وبــرغـم تــضــاؤل عــدد ا
بـــشــكل مــلــحـــوظ في بالد كــانت
بؤرة للفيروس الذي انتشر الحقا
في مختلف انـحاء العالم بدءا من

ـاضـي يـبــدو ان الـصـ الـعــام ا
اســتـبــعــدت تـنــظــيم الــعــديـد من

االحداث الرياضية.
واشـارت الهـيئة الـعامـة للـرياضة
في بـــيـــان الى أنه بـــاســـتــثـــنــاء

بياد بك االحداث التجريبية الو
 2002الشتوي "وأحداث هامة
ـبــدأ لن تـقـام أخـرى من حــيث ا
أيـة أحــداث ريـاضـيــة أخـرى هـذا
العـام". ولم حتـدد الـهـيـئة الـعـلـيا

ـنافـسات الـتي سـيتم لـلـرياضـة ا
اسـتبـعادها لـكن وكالـة شيـنخوا
الرسمية لالنـباء قالت إن "العديد
من االحـداث الـريـاضـيـة الـدولـيـة

ستتأثر".

أخبار النجوم
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دجج بـالنـجوم سـان جرمـان ا
ـتـوسطي في 13 مع الـفـريق ا
ايـلـول/ســبـتـمـبــر عـلى مـلـعب
بـارك دي برانس في الـعاصـمة
بــاريس. وكـــانت الــرابــطــة قــد
ألـــغت في نـــيـــســان/ابـــريل مــا
ــاضي مع ـــوسم ا تــبــقى من ا
تــتــويـج بــاريس ســان جــرمــان
ـوسم بــالــلـقـب ثم أعــلـنـت أن ا
اجلـديــد ســيــنــطــلق في نــهــايـة
األسـبـوع قـبل األخــيـر من شـهـر
قبل وينتهي في آب/أغسطس ا

 23أيار/مايو 2021.
ويــخــتــتم مــوسم 2020-2021
ــرحـلــة الـثــامــنـة والــثالثـ بــا
األخيرة في  23أيار/مايو قبل
أقل مـن ثـالثـــــة أســــــابـــــيـع من
انـطالق نهـائـيات كـأس أوروبا
( 11حـــزيـــران/يـــونـــيــو - 11
تـمـوز/يـولـيــو) والـتي تـأجـلت
ـــدة عــــام بـــســــبب بــــدورهــــا 
"كـوفـيد-"19. ويـخـوض سان

{ روما- وكـاالت : توقع مـدرب نادي إيـفرتـون كـارلو أنـشيـلوتي مـستـقبل جنم
ـقبلـة بعـد أنباء رحـيله هـذا الصيف.وقـال أنشـيلوتي ريال مدريـد خالل الفـترة ا
في مـؤتـمـر صحـفي "أعـتـقـد أن الكـولـومـبي خـامـيس رودريجـيـز سـيـظل في ريال
ـا تسبب في ـدرب زين الدين زيدان  مدريـد".وال يدخل الـكولومـبي في خطط ا
لكي.وبـسؤاله عن احتمال ضمه إليفرتون نفى شائـعات حول رحيله من الفريق ا

أنشيلوتي الذي درب الالعب في ريال مدريد ذلك األمر.
وأوضح "يعـجبني الالعب كثيرا. ح ذهـبت من مدريد جاء خاميس إلى ميونخ
وبعـدها كانت هـناك شائعـات حول نابـولي. اآلن إيفرتـون شائعـة أيضًا. هو العب

من ريال مدريد وأعتقد أنه سيظل كذلك".
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ـية وتأثـرت الـروزنـامـة الـعـا
للـريـاضـة بـشـكل كـبـير في

 2020بسبب "كوفيد-
 ?"19فتأجلت االلعاب
ــبــيـة الــصــيـفــيـة االو
وكــأس أوروبــا لــكـرة
الـــــقــــدم الـى صــــيف
2021.
وكـــــان مــــــقـــــررا ان
تـسـتـضـيف الـص
بــــطـــوالت فـي كـــرة
ــــضــــرب في وقت ا
الحق هــذه الـــســنــة
ضــــــمـن روزنــــــامـــــة

معدّلة.
ويــتــضــمن ذلك دورة
ووهـان للـسـيدات في
تشرين االول/اكـتوبر
في بؤرة الفيروس في
الــبالد لــتــشــكل حــدثـا

رمزيا منتظرا.

جيل سيمون

مع متز والثاني مع مونبلييه.
وستعتمد الـرابطة برمجة جديدة
لـلــمـبــاريــات بـحــيث تــنــطـلق كل
مرحـلة مقـامة في نهـاية االسبوع
ـــبــاراة مـــســاء يـــوم اجلــمـــعــة 
واحــــدة ( 21,00بــــالـــــتــــوقـــــيت
احملــلي) تــلـيــهــا مـبــاراتــ يـوم
الــــســـبت ( 17,00و 21,00عـــلى
الــتـوالي) عـلى أن تـخـتـتم األحـد
ـبـاريـات واحدة بـإقـامـة مـعـظم ا
فـي تـمــام الـســاعـة  13,00وأربع
مباريـات الساعة  15,00وواحدة
الـسـاعة  17,00وأخـرى الـسـاعة

.21,00
ويـــقــام الـــدور الــفـــاصل من أجل
ركز تفادي الهبـوط ب صاحب ا
الــثـامن عــشــر في دوري الــدرجـة
األولى وبطل األدوار الفاصلة في
الــدرجـــة الـــثـــانــيـــة في  27و30
أيار/مـايو. وحـتى االن  حتديد
الـــعـــدد االقــصـى لــلـــمـــتــفـــرجــ
ـلعب بـخمـسة آالف شـخص في ا

بـدءا من  11تــمــوز/يـولــيــو ولم
تـعـلن السـلـطات بـعد عـن تخـفيف
االجــراءات بـالــنــسـبــة لالســابـيع

التالية.
لــكن الــرابــطــة تـأمـل في حــضـور
أكـبـر اذ قـدمت الى احلـكـومـة في
نــــهـــــايـــــة حــــزيـــــران/يــــونـــــيــــو
ســيــنــاريــوهـــ االول يــتــضــمن
تـلـئـة والـثـاني يـصل مـدرجـات 

الى سعة ب  30و40%.
وسـتكـون فـترة الـتوقف الـشتـوية
قصيرة بسبب الـروزنامة الضيقة
فـي الــــفــــتــــرة بـــ  23كـــــانـــــون
األول/ديــــســــمــــبــــر و 6كــــانــــون
الـثـاني/ينـاير تـتـخلـلهـا مبـاريات
ـــســابــقـــة الــكــأس في دور الـ 32
ـؤرخ عـطــلــة نــهــايــة األســبــوع ا
بالثالث من كانون الثاني/يناير.
ــبــاراة كــمــا  حتــديـــد مــوعــد ا
سابقـة كأس فرنسا في النهائـية 
 24نيـسـان/أبريل  2021بـحسب

ما أعلنه االحتاد الفرنسي.
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جــرمــان صــيـفــا مــزدحــمــا فـإلى
ــبـاريـات الــوديـة يــتـعـيّـن عـلـيه ا
باراة مواجهـة سانت اتيـان في ا
ـسابقة كأس فرنسا في النهائية 
ــقــبل عــلى  24تــمــوز/يــولــيـــو ا
اســـتـــاد دو فــرانـس ولــيـــون في
نـهائي كـأس الرابـطة في  31منه
ـلـعـب عـيـنه. كــمـا يــتـعـيّن عــلى ا
ــــــاني ــــــدرب اال عــــــلـى رجـــــال ا
تـومـاس تـوخل خـوض الـبـطـولـة
ـصــغـرة لــدوري ابـطــال اوروبـا ا
في كـرة الـقـدم بــعـد تـأهـلـهم الى
ربع الــــنــــهــــائي عــــلـى حــــســـاب

اني. بوروسيا دورتموند اال
ــــرحـــلــــة االولى من وتـــتــــزامن ا
ــبــاراة الــنــهــائــيــة الــدوري مع ا
لــدوري ابــطـال اوروبــا االحـد 23
آب/اغــســطس في لــشــبــونــة مـا
يـــتــــرك مـــزيـــدا مـن الـــشك حـــول
بـاريـات. وبـحـال تـأهل بـرمـجـة ا
ســان جــرمــان او لــيــون إلى تــلك
ـباراة سـتتـأجل مواجـهة االول ا

{ بـاريس- وكــاالت : واصل العب الـتــنس الـفــرنـسـي جـيل ســيـمـون
مـسـانـدته لـلـنـجم الـصـربي نـوفـاك ديـوكـوفـيـتش الـذي تـعـرض لـهـجوم
مؤخـرا من قـبل بعـض محـترفي الـلـعبـة عـلى خلـفـية إصـابـات بفـيروس

كورونا نتجت عن بطولته اخليرية.
وقال سـيمون في تصريحـات نقلتها صحـيفة "ليكيب" الـفرنسية: "نوفاك
ـوضوع يـهتم كـثـيرا ألمـر االعـب وقـد حتدث أكـثـر من مرة عـن هذا ا
ادي لالعـبـ الذين تـضرروا من وطـالب احتاد الـتنس بـتـقد الـدعم ا

توقف البطوالت".
وتابع: "حـتى في ظل حملة االنـتقادات القاسـية التي يتعـرض لها حاليا
شاركة طالـب نوفاك بأن يكون هناك تأم على الالعب في حال قرروا ا

فتوحة". ببطولة أمريكا ا
وأردف: "كـنت آمل أن يـكـون لـروجـر (فـيـدرر) صـوت في هـذه

األزمـة وأن يـدافع عن الالعـبـ كـمـا فـعل نـوفـاك.. لـكن
صنف االوائل احلـقيقة أنه يهتم باألمور التي تخص ا

الية". واجلوائز ا
وعن إمـــكـــانـــيــــة جتـــاوز الـــصـــربـي لـــعـــدد بـــطـــوالت
الـسويسري في اجلراند سالم أجاب سيمون: "قلت
أكـثـر من مـرة إن اجلـمـاهـيـر تـفـضل فـيـدرر ونادال
عـلى نـوفـاك بكـثـيـر ودائـمـا مـا يـتم تـضـخـيم األمور

السلبية التي تصدر من نوفاك".

{ مدريد- وكاالت : كرر البرازيلي ريفالدو نصيحته إلدارة برشلونة بالتركيز على ضم مواطنه
نـيمـار من بـاريس سان جـيـرمان بـدلًـا من الوتارو مـارتـينـيـز مهـاجم إنـتر مـيالن. وشـدد ريفـالدو
وقع بيتيـنج بيتفير على أن عـودة نيمار لبرشلونـة ستسمح للساحر خالل تصريـحات أدلى بها 
األرجـنتـيـني ليـونـيل ميـسي بـالراحـة بعـض الشيء.ويـرى ريفـالـدو أنه يتـعـ على بـرشـلونـة بذل
قصـارى جـهده إلعـادة نيـمار الـذي رحل عن صفـوفه عام  2017 لالنـضمـام إلى سـان جيـرمان
في صـفقة قيـاسية بلغت  222 ملـيون يورو. ويعـتقد أسطـورة برشلونـة أن وجود نيمـار سيساعد

راحل األخيرة من مسيرته الرياضية. في تخفيف الضغط على ميسي عندما يدخل ا
ـكن إلنـتـر مـيالن اآلن وقـال ريـفـالـدو "انـتـهت صالحـيـة الـشـرط اجلـزائي في عـقـد الوتـارو لـذا 
ال لبـيعه ويبدو أنهم يريدون تمـديد عقده ولهذا السـبب أعتقد أن برشلونة زيد من ا طالـبة با ا

ينبغي عليه استعادة نيمار".

شارل لوكلير
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{ لــنــدن - وكـاالت:  يــقــول داني
إينجس مهـاجم ساوثامبتون إنه
حــصـل نـتــيــجــة تــوقـف الـدوري
ـمـتــاز لـكــرة الـقـدم االجنــلـيــزي ا

الــبـطــولـة.وأحــرز إيـنــجس هـدفه
ـمــتــاز هـذا رقم  19في الــدوري ا
ـوسـم في تـعـادل فـريـقه  1-1مع ا
إيـفـرتـون عـلـى أرض األخـيـر يوم

اخلــمــيس.وكــان إيـنــجس انــضم
بعـقـد دائم لـسـاوثـامبـتـون قـادما
ـوسم من لــيــفــربــول في بــدايــة ا
ــوسم احلــالي بــعــد أن أمــضى ا
الـــســــابق مــــعــــارا في صــــفـــوف
الــفـــريق.وتــراجع مــســتــوى أداء
إيــنــجس ( 27عـامــا) قــبل تــوقف
الـدوري في مـنـتـصف مارس آذار
ـاضي عـندمـا أحرز فـقط هـدف ا
في تـــسع مــبـــاريـــات في جـــمــيع
ـنافسـات لكـنه هز الـشباك أربع ا
مــرات في خــمس مــبـاريــات مــنـذ
استـئـناف مـبـاريـات البـطـولة في

اضي.  الشهر ا
وقـال إيـنـجس لـصـحـيـفـة ساذرن
ديــلي إيــكـو ”أشــعــر أنـنـي أكــثـر
ــا كــنت عــلـيـه قـبل لــيــاقـة اآلن 
تـــوقف الـــبـــطـــولـــة.. أعـــتـــقــد أن
عــودتي بــهــذه الــصـورة األفــضل
كــان أمــرا إيــجــابــيــا بــالــنــســبــة
ــــهـــــاجم ”أريــــد لي.“وأضـــــاف ا
االســتــمـرار في الــتــحــسن وأريـد
ـــــكن من احــــراز أكـــــبــــر عـــــدد 

األهـــــــــداف قـــــــــبـل نــــــــهـــــــــايــــــــة
وسم.“وتعثرت مسيرة إينجس ا
في لـيفـربـول بـسـبب سـلـسـلة من
اإلصابات اخلطيرة التي تقلصت
بسبـبها مشـاركته مع الفريق إلى
الظـهور فقط في  14مباراة خالل

ثالثة مواسم. 
لكنه قدم أداء مختلفا حتت قيادة
رالـف هــــــــازنــــــــهــــــــوتـل مـــــــدرب
ـوسم احلالي سـاوثامـبـتون في ا
محرزا  15هدفا في  17مباراة في
ـنـافــسـات مـا بـ سـبـتـمـبـر كل ا
أيــــــلـــــول ويــــــنــــــايــــــر كــــــانـــــون
درب الـنمـساوي الـثاني.وأشـاد ا
بـــالالعب قــائال ”في كـل أســبــوع
يـعـمل بـكل جـد من أجـل الفـريق..
وهو يعرف مدى أهميته بالنسبة

لنا.“
وقــال إيـــنــجس ”بـــالــنــســـبــة لي
األهـداف هي األهداف.. الـتـهديف
أمر محبب للجميع ودائما أسعى
ـــــكن من إلحـــــراز أكــــبــــر عــــدد 

األهداف بشتى الطرق..“

WNł«u∫ يخوض فريق باريس سان جرمان مواجهة من العيار الثقيل في الدوري الفرنسي
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{ ســـبــيـــلـــبــرغ- ا ف ب:  اكـــتــفى
االحتـاد الــدولي لــلـســيـارات "فــيـا"
بـــتــحــذيـــر ســائق فـــيــراري شــارل
لوكلير وذلك على خلفية ما قام به
ابن إمـــارة مــونــاكــو من مــخــالــفــة
لــلــبــروتـوكــول الــصـحـي لـبــطــولـة
الــعـالـم لـلــفــومـوال واحــد قــبـيل
جائـزة ستـيريـان في النـمسا

نهاية االسبوع احلالي.
ونــشـرت صــور سـائق
فـــــــيـــــــراري عـــــــلى
وســــــــــــــــــــــــــائــل
الــــــــــتــــــــــواصل
االجــتـمــاعي مع
األصدقـاء خارج
"الــــــفــــــقــــــاعـــــة"
اخملـــصــــصـــة له
خـالل فـــــــــتـــــــــرة
الراحـة القـصيرة
بـــــــ جــــــائــــــزة
الـنمـسـا الكـبرى
الــــتـي أقــــيـــــمت
األحد في افتتاح

ـــوسم وجــــائـــزة ا
ســتـيــريـان الــتي تـقـام

في نــهــايــة األســبــوع احلــالي عــلى
احلـلــبـة ذاتـهـا فـي سـبـيــلـبـرغ.وأقـر
لـوكـلـيـر ( 22عـامـا) اخلـمـيس خالل
ــؤتـــمــر الــصــحــافـي عــلى هــامش ا
سبـاق األحـد أنه عاد الى ديـاره قبل
جــائـزة ســتـيــريـان مــبـررا أنه مــنـذ
الـعـودة جاءت نـتـيجـة فـحصه
مــــــــــــــــرتـــــــــــــــ
سـلــبـيـة.وفي
بيـان نـشره
اجلمـعة
قـــــــــال

االحتاد الدولي للسيارات أنه وجه
"رســالـة تـذكـيـر الى فـيـراري وحـذر
من أن أي انتـهاكـات أخرى لـقواعد
+كــــوفــــيـــد- +19قـــد تُــــحــــال الى
". ولم يـكن لـوكـلـيـر الـذي ــراقـبـ ا
اضي حل ثانيا في سـباق األحد ا
الــســائـق الــوحــيــد الــذي عــاد الى
مــنــزله فـي مــونــاكــو بل قــام بــذلك
أيــضــا الــفــائــز بــالــســبــاق ســائق
مـرســيــدس الــفـنــلــنــدي فـالــتــيـري
بــوتــاس إال أن األخـيــر لـم يــخـرق
الـــــبــــروتــــوكـــــول كــــونه بـــــقي في
"فــقـــاعـــتـه". ووفق الـــبـــروتـــوكــول
الـصــحي عــلى جـمــيع أفــراد فـرق
الفورموال واحد أن يـبقوا ضمن ما
يــسـمـى "فـقــاعــاتــهم" اخلــاصـة في
الـفـتـرة بـ السـبـاقـات. وتـتـضـمن
"فـقـاعـة" بـوتـاس صـديـقـته تـيـفاني

كرومويل ومدربه أنتي فييروال.
وقــال مــتــحــدث بــاسم مــرســيــدس
"فـالـتـيـري بـقي في فـقـاعـته والـتزم
ببروتوكول اختبار +كوفيد-?+19
لــقـد أجــرى الــفـحص فـي مـونــاكـو
الـثالثــاء والــيـوم (اخلــمــيس) مـرة

أخرى على احللبة".

{ بـــــــــــــــــــــاريــس - ا ف ب:
يـخــوض بـاريس سـان
جــــرمـــــان حــــامل
الـــــلــــقـب قـــــمــــة
مـــــبـــــكــــــرة في
الـــــنـــــســـــخــــة
ــقــبـــلــة من ا
الــــــــــــــــدوري
الـــفــــرنـــسي
لـكــرة الـقـدم
عــــــــنــــــــدمــــــــا
يــــســــتـــضــــيف
ه مـرسـيـلـيا غـر
في مــــــنــــــتــــــصف
أيـلــول/سـبــتـمــبـر

qOłQð∫ بك تؤجل جميع افكارها في استضافة اي حدث رياضي

الالعب داني داجنس في اجازة

- وكــاالت: كـشف تــقــريـر صــحـفي بــريـطــاني عن تــطـور جــديـد بــشـأن { بــرلـ
انشستر سيتي. يركاتو الصيفي  ا

ان سـيتي يحلم ووفقًـا لصحيـفة "ميرور" فـإن اإلسباني بيب جـوارديوال مدرب ا
بضم ديفيد أالبا ظهير بايرن ميونخ.

قبل وسم ا  وأشارت إلى أن الالعـب ينتهي عقـده مع بايرن ميـونخ في صيف ا
ويرفض الفريق البافاري رحيله مجانًا عن النادي.

وأوضـحت أن إدارة مـانـشـستـر سـيـتي جـاهـزة لدعم بـيب جـوارديـوال بـقـوة لضم
وسم اجلديد. ديفيد أالبا من أجل إعادة بناء الفريق في ا

وقالت الصـحيـفة البـريطانـية إن مـركز الظـهيـر األيسر يـسبب أزمـة للمـان سيتي
بسـبب عـدم اسـتقـرار احلـالة الـبـدنيـة لـبنـجـامـ ميـنـدي بيـنـما يـعـاني ألكـسـندر

زينتشينكو لسد الفجوة في هذا الدور.
يذكـر أن بـيب جوارديـوال سـبق له أن درب ديفـيـد أالبا أثـنـاء التـواجـد على

رأس اجلهاز الفني لبايرن ميونخ.

بــســبب فــيـــروس كــورونــا عــلى
راحة كان في أمس احلاجة إليها
من أجل اسـتـعـادة سـابق لـيـاقـته
لتقد أداء كـبير في ختام موسم
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نـعـيش فـي زمن الالدولـة زمن يـنــحـر به الـطـواغــيت األوغـاد واحـزابـهم
الـفاسدة كل الذوات الـوطنيـة ليغـرقوا البشـرية باألسـتبداد واألستالب
والـقـتل واخلـراب زمن تــتـحـكم فـيه مـجــامـيع قـمـعـيــة تـدعي امـتالكـهـا
لـلحقـيقة وذات مهـماتٍ إلهـية  شأنـها شأن احلـركات األصولـية وأسياد
األقـصـاء والـتـفـريق وتــوالـد الـنـزاعـات يـظـهــرون الـعـداء لـكل مـايـخـلق
شـروط األصالح بــعـقـلــيـة الــشـراكـة ولــغـة الــتـوسط ومــنـطق الــتـحـول
مـايجـري الـيوم من أحـداث تـمارسـهـا جمـاعـات منـفـلتـة تـفتك بـاجملـتمع
زيد من الشحن والتعبئة وأنحسار مساحات الـعراقي ونسيجه وخلق ا
واطـنة إلى نقطـة الصفر وهـيمنة تـطبيق القـانون وعودة حلم بـناء دولة ا
ـسـلـحة اخلـارجـة عن الـقـانـون أصـبـحت الـدولـة أمـام خـيار اجملـامـيع ا
واحـد الدولة واالدولـة في حال أختـيار األول يتـحتم علـيها  تـغييـر دفتر
ــعـادالت الـشــروط وإعــادة تــرتــيب األولــويــات وخــلق الــبــدائل وبــنــاء ا
ـا هـو غيـر مـسبـوق والسـبـيل أمام الـعـراقيـ لـلخالص من واألتـيان 
هـذه الــقــيــامـة األرضــيــة ســوى الـنــزول الى الــشــارع  واألنــخـراط في
طـبعـاً بـعـد ان تـنتـهي جـائـحة االحـتجـاجـات والـتظـاهـرات اجلـمـاهيـريـة
كـورونـا من احـل الـضـغط عـلى احلــكـومـة واصـحــاب الـشـأن ألجـتـراح
ـا نـادى بـهـا احلـراك اجلـمـاهـيري والزال احلـلـول واخملـارج الـتي لـطا
ودفع ثـمنهـا سيـول من الدماء الـتي أريقت عـلى مذبح حريـة هذا الوطن
ووضع احلـيـاة عــلى سـكــة مـسـارهـا الــصـحـيـح الـيـوم االحــتـجـاجـات
واألعـتصـامـات هي الـنافـذة الـوحيـدة الـتي جتـعلـنـا نلـتـقي بـوجه الوطن
الـذي ننشد وطن بال أحزاب عقائدية متطرفة تغلغلت وسيطرة على كل
اً مـفاصل الدولة وطن بال طائفية والقمع بال فـساد وال تمييز. نريد عا
أكـثر صالحاً وجماالً وتعايشاً وبنيـات صادقة ومتحمسة ورؤى حيوية
فـاهـيم الوطـنـية مـنضـبـطة بـاألطـر الوطـنـية واألخالقـيـة ألعادة تـرمـيم ا
ـمـسـوخـة حـتى تـآكـلت وخـنـقت األمل الـتي شـوهـتـهـا هـذه الـكـائـنات ا
ـتـهم ــة الـتي سـيـفك قـيـدهــا األحـرار بـأصـرارهم وعـز وكـبـلت الـعـز
وتـكاتـفهم في جـعل العـراق جسـراً وليس سـاحة لـلصـراع كمـا حولوه
ـتـكـالـبـ عـلى ثـرواته وأصـرارهم الـكـبـيـر لـتـصـفيـة كـل الـقوى الـيـوم ا
ـا يضمن بـقائهم الـوطنيـة وأعادة أنتـاج األزمات التي يـتغذون مـنها و
وتأكـيداً لـضمان حـتى أنهـاك اجملتمع داخـليـاً  للـحيـلولة دون ازدهـاره
دة أطـول من خالل أجنداتهم في الداخل. في ستـفيدة  تـواجد الدول ا
هـذه الـظروف الـعـصيـبـة يـتوجب عـلى كل عـراقي حـر شـريف ان يضع
في أعـلى سلم أولوياته التخلص من هذه الزمر الفاسدة بالضغط على
شاركة باحلراك اجلـماهيري وخاصة صفوة اجملتمع مـراكز القرار وا
ونـخبه انـطالقاً من مسـؤوليـتهم الكـبيـرة في واجب رسم دروب احلرية
واقـفهم الـفذة الـتي خطـها أبـناء تـشرين لـيـستـحقـون أوسمـة الشـرف 
ـلحمة وشـجاعتهم الـتي تعجز الـلغة عن وصف مـضامينـها جتاه هذه ا
الـوطنـية الـتي تـبغي أسـترداد الـوطن من سـارقيه كـمـا على اجلـماهـير
توظـيف أمـكانـاتهـا لدعم الـتي طالـتهـا مـخالب الـبطـالة وسـحق الـكرامـة
ـنــهـوبـة مــثل هــذه االحـتــجـاجـات اجلــمـاهــيـريــة ألسـتــرداد احلـقــوق ا
سـلوبة وبأعـلى مستويـات التحضـر والسلمـية هذا السالح والـكرامة ا
الـفتاك الذي يرهب الطغاة أكثر من الرصاص احلي الذي هشم رؤوس
وت رؤيـة حتـقـيق احالمـهم في سـقـوط حـكـومة ـنـحـهم ا األحـرار ولم 
أحالمـهم التي حتولت الى أفـكار ومنهـاج حياة للـكثيرين من الـقناص
الـشـبـاب والــتي بـدأوهـا بــفـتح الـدروب اآلمـنــة لـلـعـدالــة لـكن الـوقت لم
ـهلـهم مـدة أطول لـتـعـبيـد هـذه الدروب فـعـبدوهـا الـيوم أيـهـا األحرار
احـزاب الـفـساد الزالت تـسـرق حـقوقـنـا وتـوهمـنـا بـترشـيـقات وفـاءً لهم
أصالحـية شفوية مـرة وبأعطاء مـكارم وهبات مرة اخـرى مدفوعة بوهم

احلفاظ على ماتبقى من ماء وجهها إن وجد ألطالة أمد بقائها.
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ـتاجـرة بـأدمـغة الـبـسطـاء تـترك جـانـباً هـذه األحزاب الـتي التـكف عن ا
احلـلول اجلذرية لتـلهينـا عن التفكـير بأمهات الـقضايا الـوطنية. ال نأمل
من هـذه احلكومة برئـاسة مصطفى الـكاظمي ان يعمل بـجدية عاليه مع
االحـتـجـاجـات الـشـعــبـيـة كـمـا يـجب ولـو كــان صـادقـاً في تـعـاطـيه مع
ـارس سـيـاســة كـسـر احلـتـمـيـات افـرازات الـواقع ومـطـالـب احملـتـجـ
ـقفلة وأعادة ترتـيب األولويات عبر التـمترس بسياسـة فكرية جديدة ال ا
الـتمسك بعنجـهية من سبقوه بـتحويل كيان الدولـة وكأنه ظاهرة صوتية
فـقط والتي تناغي موقف األحتاد األوربي وصـمته اخملجل أمام سياسة
الـتكـالب والشراسـة وأكتـفوا بـبيـانات واسـتنـكارات بال حـياء اثـناء قتل
ـا سـاعـد ابـنـاء تــشـرين وهـذا خـيــر دلـيل عـلى خــذالنـهم وتـآمــرهم 
ـمنـهج في األسـتمـرار على نـهجـهم البـربري مـافيـات السـرقة والـقتل ا
حـيث األحتـاد األوربي كمـا االحـزاب عـلى يقـ بـأن هـذه االحتـجـاجات
ـنـبـطـحـة لهم. الـشـعبـيـة سـتـزيح آمـالـهم ونـوايـا األحزاب األسالمـويـة ا
تـمـثلـة بـتوزيع خـيـرات هذه نـتـفضـ الـتي تـبنـوهـا وا عـكس سيـاسـة ا
الـبالد للـعبـاد وأعـادت القـانون لـلـوظيـفة بـعـد ان خرج عن اخلـدمة مـنذ
قـرابـة ١٨ عامـاً لـكن مـايدعـوا لـلـبؤس ويـبـعث عـلى األسى لم تـنصف
بـعض اجلـماهـيـر او الـصفـوة فـيه ومـراكـز القـرار الـغـيـر حكـومـيـة هذه
االحــتـــجــاجــات فــكـــان مــوقــفـــهم ســلــبـي ومــخــزي جتــاه انـــتــفــاضــة
أضـافـة الى دعاة الـقـهوة عـفـوا التـحـرر الذيـن كانـوا يـجلـسون تـشرين
عـلى مقـربـة من سـاحـة الـتـحريـر كـظـاهـرة سـلوكـيـة شـعـبـية أجـتـمـاعـية

حداثوية ومعطياتها التي تختلف عن كافة باقي األحتجاجات. 
 كـونت هــذه االحـتــجـاجــات فـضــاءات مـغــايـرة مع مــنـاخــات خـصــبـة
وجـماهيـر عجنت عـذاباتهـا مع جتربـتها حـتى فتحت الـدروب اآلمنة من
ـة عن أجل أسـتـرداد عـافـيـة هـذا الـوطن وتـوفـيـر احلـيـاة احلـرة الكـر
ـاضي واحلــاضـر طـريق مــعــاجلـات ومــقـاربــات مــدركـة ألرهــاصــات ا
وسط هـذه احملن والويـالت جنح احلراك ـسـتـقـبل ومـسـتـشرفـة الفـاق ا
اجلـماهـيـري الـوطـني في تمـزيق كـفن الـظـلمـة لـيـنـسج من بشـائـر فـجر
ـــتـــخــاذين اخلـالص جــدائـل اإلنــقـــاذ في وقـت يــلـف الــصـــمت عـــار ا
ـهادنـ بل اخـذوا يتـنـاولون قـضيـة احلـراك من منـطـلقـات سـطحـية وا
ــنـظــار ضـدي وعــدائي كـاشــفـ عن ثـأريــة تـنــظـر الى االخــر احلـر 
خـوائهم وعـدم قدرتـهم على تـنشـيط الراكـد من الفـكر وااللـتحـاق بركب

التغيير. 
هـنا يكمن سر قوة الفتية التي أرعبت صدورهم العارية حكومة الطغاة
ألنـهم بنكهة هذا الوطن وبال توابل أقلـيمية ودولية جماهـير غير مستلبة
ــعـزل عن وعــيــهــا وإرادتــهـا من أي جــهـة ولـم يـصــنع قــدرهــا أحــد 
ـســؤولـيـة جتـاه أمـهــات الـقـضـايـا األمـضى جـيل عــلى قـدر عـالٍ من ا
الـوطـنيـة من هـويـة وثـقافـة وتـعـايش ومـواطنـة وإصالح جـذري لـلـخراب
لـعـنــة االنـتـمـاء لــغـيـر الـوطن الـذي تـرك أثـر بــالغ في جـسـد هــذه األمـة
التـفارق خـطـاباتـهم تـارك وراء ظـهورهم هـويـاتهم الـفـرعيـة لـيخـتاروا
ـنـشود حتت رايـة وخـيـمة واحـدة أسـمـها ـحض أرادتـهم مصـيـرهم ا
رفـوعة البـعيدة عـن هيمـنة األحزاب الـعراق هذا مـاتؤكـده الشعـارات ا
اإلسـالمـويــة وقـيـود تــسـلــطـهم جــمـاهــيـر اليــهـمــهـا إرضـاء أي مــتـبع
والتـسمح ألحـد أن يهـيمن عـليـها وتـرفض وصايـا أي أحد يـصادر بـها
دورهم الـعــقالني والــتـنــويـري مع تــأكـيــدهم عـلـى عـدم إقــصـاء اآلخـر
سار اخملـتلف بقـدر ماتستـدعيه إلعادة الـنظر بـسياسـته لوضعـها في ا
ـنتـفض هـو سر قـوتهم وتـميزهم الـصحيح هـذا التـنوع في جـمهور ا
وصـمـودهم وصــبـرهم حـيث أدركــوا أن سـيـاســة أيـكـال الـتــهم ولـعـبـة
الـتلـفيـق والتـخويـن يراد مـنهـا الـهائـهم عن قـضايـاهم الـرئيـسـية ألنـها
اضي وأزمات احلـاضر وضـرورة استـشراف أفاق تـدرك إرهاصـات ا
شكالتها وقع األكثر تقـدماً وتعبيراً  ـستقبل من خالل الوقوف في ا ا
نقوشـة عليه مالحم التنتهي لـتعجل في شفاء جسـد حياتنا العـراقية ا
من الـهـول الــعـابس ومــداد الـشـظـايــا والـدم واألنـ بــفـعل الــفـقـدانـات

تكررة بال طائل. ا
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السليمانية

الـعراقي مـؤيداً (الزعـيم ) فقط ألنه كان
يـتحدث عن الـكادح ولم تـمر شهور ;
نـعم شهـور وليس أعـواما بـدأ الصراع
بـ الـعسـكـر ..! وبدون تـعـمق الفـقراء
مـن الـشـعب ; راسـمـاً له صـورة الـقـائـد
الــشــيــوعي بــإمــتــيــاز; وانــتـشــرت في
الـعـراق ظـاهـرة رمي احلـبل لإلعدام أو
الـــــســـــحل...! كـل ذلك دون أن يـــــكــــون
لـليسـار أية قوة تـنفيـذية في السـلطة 
ولـم تـــمـــر فـــتـــرة حـــتـى قـــام الـــزعـــيم
ـطـاردتـهم كـمـا كـانـوا مـطـاردين أيام
ـلكية ; فـما قام به اليـسار في العراق ا
ـنـطـقة عـمـوماً و نـذيـرالـشؤم لـهم في ا
الـعـالم العـربي واإلسالمي خصـوصاَ ,
وحــفظ الـنـاس صــورة الـيـســار وبـيـده

حبل لإلعدام أو السحل .
WHÝR  …—u

ـؤسـفـة عـنـدما تـذكـرت هـذه الـصـوره ا
اطـلـعت عـلى ( إحـتجـاج ) أحـد األخوة
مـن ( الـــيــــســــاريــــ ) وهــــو يـــهــــاجم
وبــعــصــبــيــة ( الــرأســمــالـيــون وكالب
..... وهم ــــثـــقــــفـــ حــــراســـتــــهم من ا
ة الـيسار ; يـعبـرون عن فرحـتهم بهـز

ــدة عــشــرات الـســنــ تــنـعم الــبــلـد و
بــــالـــهــــدوء االجــــتـــمــــاعي و الــــنـــاس
مـنـشغـلون بـالـعمل الـبـناء عـداء بعض
ــزايـدات الـسـيـاسـيــة كـانت حتـركـهـا ا
ايادي مشبوه .قام مجموعة من ضباط
اجلــيـش الــعــراقي بــعــمــلــيــة إســقــاط
الــنـظـام وإعالن اجلـمـهـوريـة ; وتـوجه
(الــيـسـار..) إلى الــشـارع بـشـكل أوحى
لـلـنـاس بـأن هـؤالء هم الـذيـن أسـقـطوا
الـــنـــظـــام وهــذه هـي اخلــطـــوه االولى
لـتـخلـصهم من (اإلقـطاع )مـصاصي دم
الــــشــــعـب و (الــــرجــــعــــيــــ ) أذنـــاب
اإلســتــعــمــار و (الـيــمــيــني ) الــشــريـر
جـــــاســــوس الـــــغــــرب الـــــرأســــمـــــالي
الــــبــــغـــيـض...كل ذلك بــــدون إعــــطـــاء
الـفـرصـة ألنـفـسـهم ولـلـنـاس لـيـعـرفـوا
طــبـيـعـة ( الـضــبـاط األحـرار-هـذا كـان
إسم الـقائـم بـالتغـييـر) وإنتـماءاتهم
(الـــطــبـــقــيــة ) و(االجـــتــمـــاعــيــة ) و (
) وأخـطـر من طـمـوحـاتـهم كـعـسـكـريـ
ــدى تــقــبل أي هــذا دون مــعــرفــتــهم 
واحـد من الـقـائـمـ بـالـتـغـيـيـر لـ(فـكـر
الــيـســار).... حــرك (الـيــسـار) الــشـارع

عــنــدمـا اتــذكــر الـتــســلـسل احلــقــيـقي
لـتـاريخ احـداث الـعـراق اشـعـر بـصدق
ـسن والــذي قـال عـنـدمـا كـالم الـرجل ا
ـتـظـاهــرين الـسـلـمـ رأى  الــشـبـاب ا
يـقتـلون  في سـاحة الـتحـرير بـدم بارد
وبـنوع من الـطلقـات كانت غـريبه حتي
فـي اسـلـوب تـوجـيـهـها    ‘قـال الـرجل
بـــحــزن : مــهـــمــا يــتـــفــلـــسف ادعــيــاء
الــســيــاســة والــوطــنــيه و مــتــمـســكي
(وبأصرار) على حتريك العواطف دون
الــتــعــمق بــالــنــتــائج  ‘فــاني واثق أن
مــاجـرى لـهـذا الـبــلـد من خـراب ودمـار
شؤوم الى ان وصلنا  الى ذلك اليوم ا
9 نيسان  2003و وصل احلال الى ان
اليــخـجل احـدهم ان يــقـتـرح جـعل ذلك
الـيوم (عيد وطني )للعراقي  ‘كل ذلك
حـصل نتيجة تراكمات ذلك اليوم الذي
صادف  14تموز  1958حـيث انفجرت
فـــــيـه كل جـــــروح الـــــعـــــراق مـن قـــــبل
مـجـموعـة الـعـسكـر ادعـو انهم مـنـقذي
نعوا ان يبداء يوم الـشعب عندما لم 
االول من عــمـلـهم بـتــشـجـيع ( الـسـحل
...!!!) طــريــقــا لالنـتــقــام في حــ كـان

ــــــــــأزقـه وبــــــــــأزمــــــــــتـه ; وهـم ( أي
الـــــــــــرأســــــــــمـــــــــــالـــــــــــيــــــــــون وكـالب
حـــراســتــهـم.....كــذا...) فــرحـــ ألنــهم
يــعـتـبـرون إنـتـصــارهم عـلى الـيـسـار ;
إنـتصارا للتأريخ وإنتـصارا للحقيقة ;
وهـو بـهـذه احلـالـة الـعـصـبـيـة يـصـرخ
ويـقـول :( إن العـالم بال يسـار عالم بال
صــــراخ ضــــد الــــظـــلـم والــــعـــدوانــــيه
وإسـتـغالل االنـسـان ; وعـالم بال يـسار
عــالم فـقــراء بال مــحـامـ ;بـال أشـبـاح
تــخـيف الـرأسـمـالــيـة وعـالم بال يـسـار
عــالـم بال قــيــمــة أخـالقــيــة إيــجــابــيــة
.....ألـخ) ويؤكـد في الـنـهـايـة (....وكـما
أعـــلن بـــيــان الـــشــيـــوعــيـــة عن خــوف
الــرأسـمــالـيــة من شــبح الـشــيـوعــيـة ;

علينا أن نخلق أشباحنا..!!)
عــنـــد طــرح صــورة تــصــرف الــيــســار
النــقــصــد إدانــة (الــيــســار كــفــكـر) ألن
ـنطـقة مـاحـصل لهـذا التـيـار في هذه ا
لـيس بـسـبـب ( رداءة فـكر الـيـسـار) بل
بــسـبـب تـصــرف قـادة الــيـسـار  ,لــيس
فـقط في مـنطقـتنـا بل في مـركز اإلدعاء
ي أي بـــقــيـــادة فـــكــر الـــيــســـار الـــعــا
(اإلحتــاد الــســـوفــيــتي) حــيث طــبــقت
فهوم :العدالة في توزيع اإلشـتراكية 
الــفـــقــر بــالــتــســاوي ; ويــســار الــدول
النامية كان ببغاء لترديد ما يصدر من
خــلف الـسـتــار احلـديـدي دون اعــتـبـار
خلـصوصية كل شعب وبيئته وجذوره
الـتـأريـخـيه ; وأنـا (شـفت بـعـيـنـي كـما
ـثـل الـعــراقي ومــا احــد كـلي) يــقــول ا
ـجدون (أنور كـيف كانـوا في العراق 
خـوجة) قائد اليـساراأللباني وهوالذي
ـسـاجــد في بـلـده إلى حــول بـنـايــات ا
مــراقص ; إذاً كــان يــقــود الــيـســار في
مـنطقتنا أشخاص لم يكونوا يساري

; بـل مــقــلــديـن (حــال من كــان واليــزال
ـقـلـدين) لم غــربي الـهـوى) وطـرفــ (ا
ـا يتـمـنـاه أكـثـرية يـأتـوا ; وال يـأتـوا 
الـنــاس في بـلـدانـنـا ; لـذا تـرانـا وحلـد
ـقـيـتة) مع اآلن نـعـاني من (الـتـبـعـيـة ا
األسـف ...وكـمـا حتـدثــنـا في مـوضـوع
ـثـقـفـ وكـذلك أخـر حــول إزدواجـيـة ا
الـسياسـي وأشرنـا إلى واقعة حدثت

أيضاً في العراق :
Z²×   u

في بـدايات عقد السبعينيات من القرن
ــاضي ;رفع أحــد مــثــقـفي (الــيــسـار) ا
صــوته مــحــتــجــاً عــلى الــركــود وعـدم
ــر في بــلـده إنــتــفــاضـة ضــد الــواقع ا
ـنـطقـة قائالً (أيـا جيـلي ..أيا جـيلي وا
ـنفـى...; غـريـباً دون مـسـيحَ مـات فـي ا
تــــرتــــيـل ; مــــســــيح آخـــــر آتي...فــــمن
يــحـمـيه..يــاجـيـلي..?) ومــرت الـشـهـور
ولـيس سـنـوات الـعـقـد إخـتـار صـاحب
الــصـرخـة (غـربــة) لـيـعـيش كــمـا يـريـد
تـاركاً خلـفه بؤس النـاس دون أن يترك
إرسـال اللعنة لتخلفهم وأكاد أجزم أنه
ــنـفى وفـي دواخـله وبــعـد أن إخــتـار ا
صـاح ملىء فمه : (حيل بيهم...خلصنا
...!!) ويسـاري آخر وفي تـخلـفـ مـن ا
بـلدي أيضـاَ وفي نفس الـفترة الـزمنية
أيـضاً أقـام الدنـيا وهـو ينـادي الشعال
ثـورة جيـفاريـة في قلب األهـوار موطن
ـسـتـضعـفـ طـريـقاً جلـلب الـسـعاده ا
ـر واحلــريـة لـهم ولـكـل الـشـعب..ولم 
سـوى شــهـور قـلـيـلـة فـاجـأ الـنـاس في
بــلـدي بــهـذا الــثـوري (حتـفـه !) وظـهـر
عـــلى شـــاشــة الـــتــلـــفـــزيــون مـــعــلـــنــاً
إسـتـسالمه لـلذين أشـعـلوا نـار الـثورة
ضـدهم قائالً: رأيت نـفسي ظـهري على
احلــائط وأمــامي الـرفــاق في احلـكم...

مــــــاذا أفـــــــعل غـــــــيــــــر إنـــــــســــــجــــــام
مـعهم...?وكانت جائزته العيش الرغيد
فـي بـاريس تــاركـاً كـل الـدمــاء وعـوائل
ـ بـ"وطن حـر وشعب الـشـهـداء احلـا
ســعـيــد" في األهــوار لـلــقـدر; وبــعـد أن
أكــمل خــمس ســنــوات في مـوقــعه ولم
تــقــبل الــسـلــطــة جتـديــد بــقـائه  ,وفي
بـــاريـس حتـــديـــداً ركض إلى جـــبـــهـــة
ــعــارضــة ; وعــنــدمـا عــاد إلى وطــنه ا
ــمـزق شـغل قـلــمه لـتـشــجـيع الـنـفس ا
الــطـائــفي (بــصـيــغـة الــيـســارلأللـفــيـة
الـــثـــالـــثـــة)...هــكـــذا ذاق الـــشـــعب من
(الــيـســار بس بـاالسم) األمــرين..ولـكن
عـنـدمـا قـاد الـيـسـار الـفـيـتـنـامي حـرب
الـــتــحـــريــر لـــتــوحـــيــد الـــوطن وطــرد
ـسـتعـمـر ; بعـد االنـتصـا ر لم يـنتـظر ا
يـوماً واحداً لـتباحث وتـقاسم الـسلطة
بــ الــشــمــال واجلــنــوب ; مـع خـروج
آخــر جـنـدي أمـريـكـي مـهـزوم رفع عـلم
الـوحـدة فيـتـنام ألنـهم كـانوا يـسـاري

بالفعل
وصــــدق من قــــال : إذا كـــان إنــــهـــيـــار
اإلحتــــاد الـــســـوفـــيــــتي وســـائـــر دول
ـنـظومـة إالشتـراكـية من اإليـجابـيات ا
كــــون هـــذا اإلنـــهــــيـــار قـــد كــــشف عن
هـشـاشـة االنـتـماء وضـحـالـةالـكـثـيرين
اركسي وكأن ألطـياف مثقفي الـيسار ا
هــذا اإلنــهــيـار ضــروريــاً لــلـكــشف عن
الـوعي الزائف واالنتهـازي لهذا النمط
ــثـقـفـ ;وأصـبح الـيـسـار عـنـدنـا من ا
نـوعـيـ :الـيسـاري الـهـوى واالمـريكي
الـنـهج ; والـثـاني الـبـاكي { مـخـتـصر

مفيد :
الاعـــلم مـن بــاع الـــوطن ..!  ولـــكـــنــني
رايـت من دفع الثـمن / الـشاعـر اخلـالد

محمود درويش 

Issue 6706 Saturday 11/7/2020
الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد 6706 السبت 18 من ذي القعدة 1441 هـ 11 من تموز (يونيو) 2020م

ــؤكــد ان جــائـــحــة كــورونــا ومــا مـن ا
خـلفته من دمار نفسي وسلوكي بسبب
الـعـزل االجـتمـاعي وغـلق االقتـصـاد قد
دنية قسوة لم قـست على اجملتمعـات ا
فــقــد يـــشــــــهـــد الــتــاريـخ لــهـــا مــثــيـل
اضــطــربـت الــســلــوكــيــات الــنــفــســيــة
اضــطـرابـا كـبــيـرا واصـبـحــنـا نـشـاهـد
تـــاثـــيـــرات االضـــطـــراب عــلـى ســـلــوك
الـــبـــعض مـن خالل فـــقـــدانه لـــتـــوازنه
وانـهـزامـيـته الـتي جسـدهـا بـالـتـكاسل
والـوعيـد والتـهديد حـتى الفراد عـائلته
ـنحه قوة في اصالح اعـتقادا ان ذلك 
مــنـظـومـتـه االجـتـمـاعــيـة والـســلـوكـيـة
ـــتــعـــبــة والــتـي انــهــارت خـــوفــا من ا

االصابة بالفايروس.
وبسبب اجلائحة واستمرارها فقد ذلك
الـنـفر من الـنـاس(السالم الـداخـلي)لهم

والـذي يـعـد مـعيـار لـرضـا الـنفس دون
ـــــــــــــشــــــــــــــاكـل الـــــــــــــبــــــــــــــحـث عــن ا
فــالـسالم الــداخـلي هـو واصــطـنــاعـهـا

مرآة للشخصية السلوكية للفرد .
لـــقــد تــعــرض الـــســلــوك االجـــتــمــاعي
لـالفراد الى اضطرابـات مدمرة بسبب
وانـعـكـست  اثـارهـا جـائـحـة كـورونـا 
الـقاسـية عـلى االفراد بـغض النـظر عن
ا اثر اعـمارهم وثقافتهم واجناسهم 

على الصحة 
الــنـفــســيـة لــلـمــجـتــمــعـات ومــثل هـذا
حيث تؤكد الـتاثير يثير القلق والفزع 
ــيــة إن (أثـر مــنــظــمـة الــصــحــة الـعــا
اجلـائحة على الصحة الـنفسية للناس
يـثــيـر الـقـلق بـالــفـعل حـيث ان الـعـزلـة
االجــتــمـاعــيـة واخلــوف من الــعـدوى
وفـقدان أفراد األسـرة يضاعفـها الكرب

الــنـاجم عن فــقـدان الـدخـل والـعـمل في
كـثيـر من األحيان) قـد اربك اجملتـمعات
وأسـدى بـتـاثـيره الـسـلـبي عـلى سـلوك
واصبحنا امام سلوك مضطرب االفـراد
قـــد يـــصل الـى حــد االيـــذاء في بـــعض
والـــــذي ســــتـــــعــــانـي مــــنه االحـــــيــــان

دنية ردحا من الزمن. اجملتمعات ا
ان شــخـصـيــة الـفـرد تــتـحـدد بــطـريـقـة
(الـتــفـكـيـر والـشـعـور والـتـصـرف الـتي
جتـــــعـل كل شـــــخـص مـــــخـــــتـــــلف عن
اآلخــرين) وعـادة مـا تــتـأثـر شــخـصـيـة
الــفـرد بـالــتـجــارب والـبـيــئـة احملــيـطـة
حـيـث ال تـظل ــوروثــة واخلــصــائص ا
رور شـخـصيـة الـفرد ثـابـتة كـمـا هي 

الوقت.
حـسب تعريـفات علم وشـخصيـة الفرد 
الــــنـــــفس الــــعـالجي( هي اسـم جــــامع

مـــــركـب من الــــــطـــــبـع والـــــصـــــفـــــات
واألحـاسـيس واألفـكـار والـسـلـوكـيـات
ــتـأصـلـة والـفــريـدة لـدى الـفـرد) هـذا ا
يـعـني ان الـشـخـصيـة تـركـيب مـتـكامل
من الــتـربـيـة الـعـائـلــيـة واالجـتـمـاعـيـة
والــثـقـافـيــة الـسـاقـلــة لـطـبـيــعـة الـفـرد
وعـندما تفـتقد الشـخصية إلى الـليونة
االجــــتـــــمــــاعــــيـــــة عــــنــــدهـــــا ُتــــدعى
بـالشخصية(غير الطبيعية)وهذا يعني
ان اصحابها يعانون من االضطرابات
الـنفسية والتي قد تـكون قاسية عليهم
(فـعـندمـا تطـرأ ظروف وعـلى اجملـتمع 
تــــتـــــطــــلب لـــــيــــونــــة فـي مــــكــــونــــات
فــإذا كــان الــشــخص ذا الــشـــخــصــيــة
فـقـد حتد مـركـبـات تفـتـقر إلى الـلـيـونة

من قدرته على التأقلم).
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وتـتعـرض الشـخصـية الى اضـطرابات
تـؤدي الى تـبـاين (الـتـفـكـيـر والـشـعور
والــتــصــرف وتــنــحــرف عن تــوقــعــات

اجملتمع وتسبب الكرب).
ــؤلم الــذي و الـــكــرب هــو(الــشـــعــور ا
يــداهـمك فـتـشـعـر بــانك تـتـمـزق بـشـدة
دون أن تــتـمـزق.انه احلـبل الـذي يـشـد
تخـيل مقـدار الضـغط الذي من جـهتـ

يتعرض له هذا احلبل)
ويــنـظـر الى اضــطـرابـات الـشــخـصـيـة
اط سلوكـية تختلف اختالفا بـأنها( أ
كـبيرا عمـا هو طبيـعي وبسبب الكرب
ــــكن أن تــــســــتــــمــــر اضــــطــــرابـــات
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الـشـخـصـية لـفـتـرة طـويلـة لـتـؤثـر على
األشياء التالية:

-طريقة التفكير في الذات واآلخرين. 
-طريقة االستجابة عاطفيا.

-طريقة التعامل مع اآلخرين.
-طريقة التحكم في سلوك الفرد.

 وتــتــسم هـذه االضــطــرابـات عــمــومـا
بـوجـود مزيج من األفـكـار والتـصورات
والـــعــواطف والــســـلــوكــيـــات الــشــاذة
والعالقات غير الطبيعية مع اآلخرين.
 واالضـطـرابـات الـنـفسـيـة لـهـا اشـكال
مـثل(االكتـئاب واالضـطراب الـوجداني
الــــثـــــــــنــــائي الــــقُـــــطب والــــفــــصــــام
واالخــــتـــالالت الــــعـــقــــلـــيــــة األخـــرى
واخلــــــرف والــــــعــــــجـــــــز الــــــذهــــــني
ـــا في ذلك واضـــطــــرابـــات الـــنـــمــــو 
الـتـوحـد)وهـذا االشـكال قـد اثـرت فـيـها
اجلـائحة تاثيرا واضحا ومستمرا ولو

بدرجات مختلفة.
وبــالـتـالي فـان من تــاثـيـرات اجلـائـحـة
ـوت وتــوقف الــقــاســيــة اضــافـة الـى ا
احلـــــيـــــاة هي تـــــلـك االضـــــطـــــرابــــات
الــشــخــصـيــة الــتي جتــعل صــاحــبــهـا
مـــــعـــــرضــــا(لـــــلـــــوقــــوع فـي األزمــــات
ــارسـة حــيـاة عــاجـزا عن  ــعـانــاة وا

طبيعية.
ال يـعي ذو الـشخـصـية غـيـر الطـبـيعـية
إشـكالـية هـذا االختالف بل يـكون على
ـشكـلة الـتي تـواجهه تـكمن قـنـاعة أن ا

في األشخاص والظروف احمليطة).

لـقـد أفـرزت جـائـحـة كـورونـا انواع من
اضــطــراب الـشــخــصـيــة كــمـا حــددهـا

علماء النفس االجتماعي مثل:
ــرتـــابــة -اضـــطــراب الـــشــخـــصــيـــة ا
(Paranoid personalit) يـــــتــــمـــــيــــز
ـصــابـون بـهـذا االضـطـراب بـفـهـمـهم ا
لـسلوكيات اآلخـرين على أنها موجهه

لتهديد وإحلاق األذى بهم. 
-اضطراب الشخصية االنعزالية

ـصـابـون بهـذا االضـطـراب يتـسـمون ا
باالنطوائية واالنعزالية.

-اضطراب الشخصية الفصامية
 صاحبها ذو شخصية انعزالية بعض
الـــشيء إال أنه يـــكــون أكـــثــر غـــرابــة
لبس وبـطريقة تثير االنتباه ألسلوب ا

اكل. وا
ويــعـتــقـد عـلــمـاء الــنـفس االجــتـمـاعي
ــوجـة ــرض الـعــقــلي) سـيــكـون ا ان(ا
الـتاليـة جلائحة كـورونا بسـبب العزلة
والـتــبـاعـد االجـتـمـاعي والـكـرب وغـلق
ــدة الــتي االقــتــصــاد وعــدم مــعــرفــة ا

سيستغرقها الوباء.
ــصــابـ لــنــتــعــامل بــاحلــســنى مـع ا
ستـكون حـاجتـنا والـذين شـفاهم الـله 
لـهم كـبـيرة من خالل حـاجـتنـا لـبالزمة

دمهم لعدم توفر العالج حلد االن.
لـنـعـزز الصـحـة الـنفـسـيـة ولنـهـتم بـها

خوفا من األتي.
حـمـانـا الله وايـاكم من شـر هـذا البالء

والوباء.

بغداد
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بغداد

ـــنــــظـــومـــة ا خملـــتـــلـــة فـــقـــدم هـــذه ا 
ا وذجـا راقيا  لإلنـسانيـة والبشـرية 
ـكن ان نسمـيه بالثـورة الفكـرية التي
أريــد بــهـا تــصــحـيـح الـعــقل وتــنــظـيم
ـنـهج الـعـلـمي فـي الـبـحث والـتـفـكـير ا
اضوي .. اذن بإنكار حالة االنحباس ا
مـنـظومـتنـا الفـكريـة اإلسالمـية سـليـمة
راجعـة تتطلب ومـتكامـلة وشمـولية فـا
بـــتــصــحــيح مـــا انــحــرف او شــوه من
ركزيـة وهذه يتحمـلها  القادة الـفكرة ا
ـفـكـرين ورجـال الـدين والـراعـ عن وا

األمة .
ال بـــد من الــتــفـــكــيــر فـي وضع آلــيــات
مــشـتــركـة لــلـدعم الــتـكــامـلـي لـلــبـلـدان
نـكوبـة تتـجاوز الـعـربيـة واإلسالميـة ا
ـسـاعـدات اآلنـيـة لـتـسهـم في حتـقيق ا
االستقرار وتدعيم األمن اإلنساني على
ــتـعــلـقـة ــدى الـطــويل. فـالــقـضــايـا ا ا
; ومنها باخللل في التوازنات ب األ
الــفـقــر والـغـذاء والــبـيــئـة هي قــضـايـا
أمـنـية مـحوريـة. إذ تمـتـلك القـدرة على
الـتأثـير في حـياة األفـراد على مـستوى
الــــعــــالـم. كــــمــــا تــــوجّـه حــــالــــة األمن
اإلنـــســاني إمّــا نـــحــو االســتــقــرار أو
عـدمه. فالـكوارث سواء أكـانت طبيـعية
ـكن أو ســيـاســيــة او اقـتــصـاديــة أو 
الــتـنـبـؤ بــهـا أو مـتـعــمـدة أو عـارضـة
تـتطـلب استجـابة مـدروسة تسـتند إلى
بـرامج مؤسسية تتمـتع آليات تنفيذها
بـشفافـية عالـية تضـمن فعالـية وسرعة
الــتــعــامل مع الــكــوارث وتــداعــيــاتــهـا
ـأســاويـة من  فـقـر وبـطـالـة وانـتـهـاك ا
لــكــرامــة الــشــعــوب وخــســائــر مــاديــة

ومعنوية.
إنــنــا بــحـــاجــة إلى نــهج مــشــتــرك في
الــتــعــامل مع الــتــحـديــات  الــداخــلــيـة
ـيّة; يأخذ بـاحلسبان واإلقـليمـية والعا
الـبــيـئـة الـسـيـاسـيــة والـفـكـريـة وكـذلك
الـبـيئـة الطـبيـعيـة والـبيـئة اإلنـسانـية.
فـــإذا حتــقق ذلك نـــصل إلى الــوحــدة 

اليـــــــــها من خــــــالل ثالثـــة عوالم :
عـتـقدات { عـالم األفـكـار ( مجـمـوعـة ا
ــبــاد ــســلــمــات والــتــصــورات وا وا
والـنماذج التي حتتويها عقول مجتمع

ما في حلظة تاريخية ما .)
{ عـالم األشخاص (مجموعة العالقات
والــنـظم واالتـصـاالت والــقـوانـ الـتي
تـنـظم حيـاة االشخـاص الـذين يكـونون

هذا اجملتمع فيما بينهم )
{ عــالم األشــيــاء ( كل مــايـنــتــجه هـذا
اجملــتـــمع من مــبــان وشــوارع وزراعــة
ــنــتــجــات وصــنـــاعــة وغــيــر ذلك مـن ا

لموسة ). واخلدمات احملسوسة وا
والـسـؤال الـذي يـفـرض نفـسه  من اين
نــبـدأ بـاإلصالح ? وبـأي الـعـوالم يـجب
ان نـبدأ : (األفـكار  –ام األشـخاص –ام

األشياء) ?
ان عـالم األفـكـار هو الـعـالم الـذي يجب
ان تـــعــــاجله عـــمـــلــــيـــة اإلصالح ألجل
الـنـهـضـة .. هـذا الـعـالم الـذي يـحـتـوي
عـلى أفـكـار حـيـة وأفـكـار قـاتـلـة  ,نـحن
نـعـيش أزمة  حتـد وتهـديد لـلفـكر ,فإذا
زرعت فـي منظومـة معينه قـيم السكون
واخلـــــضــــــوع والـــــذل واالســـــتـــــسالم
والـتـفـرقة  او غـذيت أفـكـار استـهالكـية
تـدعو لـلتـرف والنـعيم في مـجتـمع ما ,
فـــأنـك تـــســـتـــطـــيع ان تـــقـــول ان هـــذا
اجملـــتـــمع آيل لالنـــهـــيــار والـــســـقــوط
ا والـتخـبط .وإذا أزيلـت هذه األفـكار 

اجملتمع وتطور. 
ويـذكر الدكـتور جاسم مـحمد سـلطان (
وقـد نزل القرآن الكـر على امة تعاني
مـن اختالل جمـيع العـوالم .اختالل في
عــالم األفـكـار وفي عـالم الـعالقـات وفي
عـــالم األشــيـــاء ) فــكـــان عــالـم األفــكــار
الـــبــدايــة في اإلصالح فـــقــد كــان عــالم
األفــكـار قــبل اإلسالم يـعــاني من ثالثـة
اخــــتالالت كــــبــــرى ( اخـــتـالل قـــيــــمي
مـفاهيمي /اجلهل والـتخلف /االعتماد
عــلى الـظن )  فــجـاء اإلسالم  لــيـعـالج 

يـــرى مــالك بن نــبـي أن ( مــشــكــلــة كل
شـــعـب هي في جـــوهـــرهـــا مـــشـــكـــلـــة
كن لـشـعب ان يـفهم او حـضـاريـة وال
يـحل مشـكلـته ما لم يـرتفع بـفكرته إلى
اإلحـداث اإلنـسانـية ومـا لم يتـعمق في
فـهـم الـعـوامل الـتي تـبـني احلـضـارات
او تـهدمها ) ويرى أن للحضارة ركن
 :خـلـقيـاً / مـادياً  ,فـلـقيـام أي حـضارة
البـــد مـن تـــوفـــر مـــجـــمـــوع الـــشـــروط
اديـة التي تـتيح جملـتمع األخالقـيـة وا
مـعـ ان يقـسم لكل فـرد من أفراده في
كـل طــــور مـن أطــــوار وجـــــوده مـــــنــــذ
ـسـاعـدة الــطـفـولـة الى الـشـيــخـوخـة ا
الــضــروريـة له فـي هـذا الــطـور او ذاك
ـوه . ويـرى مـالك بن نـبي مـن أطوار 
انـه لــكي تــقــوم أي نــهــضــة فالبــد من
حتــلــيل عــوامل قـيــامــهـا  ,وقــد أجـمل
عـوامل قيام أي حضارة  في : االنسان
ــوارد + الـوقت + الــفـكــرة احملـفـزة + ا
ـــلـــهــمـــة = احلـــضــارة . فـــاإلنـــســان ا
الـعنصر احلاسم فـي معادلة احلضارة
والـذي يعطي لها قوتها وبقدر النجاح
في صــنــاعـة الــبــشـر  في مــجــتـمع من
اجملــتـمـعــات تـكــون نـهـضــته بـوجـوب
ــشـــون في الـــتــاريخ صـــنع رجـــال  (
واهب وارد والـوقت وا مـستـخدمـ ا
في بـنـاء أهـدافـهم الكـبـرى ) أمـا الدين
فــيــمـثل الــفــكـرة احملــفــزة الـتـي تـدمج
الـعنـاصر الثالثـة وتبـعث فيهـا احلياة
.. وفـي أي مجـتـمع من اجملتـمـعات إذا
ـوارد ووجـد وجــد اإلنـسـان ووجـدت ا
ـبـهـرة هي التي الـوقت  ,فـأن الـفـكرة ا
جتـــعل اإلنـــســـان يـــشـــتـــعل حـــيـــويــة
لـيـسـتـفـيـد من الـوقت .. فـالـدين يـلـعب
دور الـبــاعث لـلـحـركـة ويـعـمل كـمـركب
لـلـعـنـاصر احلـضـاريـة وبـدونه اليـكون

أي نتاج حضاري .
ثم يـــقــدم لــنــا مــالك بن نــبي مــعــادلــة
اخـرى في غايـة األهميـة تقول  : ان كل
من يـفـكـر في الـنهـضـة علـيه ان يـنـظر 

لالســتــنــسـاخ والــتــبــعـيــة واالنــبــهـار
ــزيف .... وبـيـنــمـا نـفــكّـر مـجـدّدًا في ا
الـقـواعد واألسـاسـيات ال بـد من إلـقاء
نـظـرة أوسع عـلى الـعـوامل اخلـارجـية
الـتي تُـزعـزع الـعالقـات الـهـشّـة والتي
تـعـيق الـتـعـاون اإلقـلـيـمي واالسـتقالل
ــــتــــكــــافل عــــلـى مــــســــتــــوى الـــدول ا

ؤسسات واألفراد. وا
ولــنــســتــذكـر مــا يــحــدث في عــصــرنـا
احلــــــــــــالـي مـن زالزل الــــــــــــثــــــــــــورات
واالنــتــفــاضــات واالحـتــجــاجــات ضـد
الــظـلم واالســتـبــداد والـفــسـاد .. وهي
ن يــقـرأ نــتــيــجــة حـتــمــيــة التــفــاجــأ 
نظومة  الـكونية  واحلكمة مـؤشرات ا
اإللـهـيـة في كل مـايـحـدث من عـواصف
وفــيـضـانــات وبـراكـ وثــورة الـبـحـار
واحملـيـطـات مع ثـورات الـشـعـوب لهي
مــــؤشـــرات اشـــراط الــــســـاعـــة وقـــرب
الـنهـاية .. ان مجـموع هذه االنـهيارات
له أسـبـابه ويحـدث نـتيـجـة ماتـقوم به
هــــذه اجملـــتـــمــــعـــات ( وتـــلـك الـــقـــرى
ـهلـكهم ا ظـلمـوا وجـعلـنا  أهـلـكنـاهم 
مــوعــدا ) الــكـهف  )..59ومــا كــان ربك
لـيهلك القرى بظلـم وأهلها مصلحون )
هود  . 117فـالقرى تـهلك اذا عم الظلم
وتــنـجـو اذا كـان اهـلــهـا مـصـلـحـ ان
) فهم في عملية اآليـة  لم تقل (صاحل
إصـالح وبناء ... فـانهـيار األ حـتمي

بأسباب أفعالها وتكبرها .
ان االنـهيارات التي نشهـدها وسنشهد
ـزيد مـنهـا يبدأ من الـقمـة .. فالـفساد ا
يـــأتي مـن الــقـــمــة  ,وهـــنـــا يــأتي دور
الـشـعـوب لـلـتـغـيـيـر واإلصالح ورفض
الظلم  ,,اما تلك اجلموع التي تستك
ـ يقـول عز وجل ( وقـالوا ربـنا لـلـظا
انـا اطعـنا سـادتنا وكـبراءنـا فأضـلونا
الـــســبــيال) االحــزاب  .67هــؤالء ان لم
ـــ لــذلك يـــأخــذوا عـــلى أيــدي الـــظــا
فــالـهالك يـعم اجلـمــيع .. والـله تـعـالى
ن يــصف مـشـهـد الـقــطـاع الـعـريض 
ة فيقول( وبرزوا لله تـبعوا القلة الظـا
جـميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا
انـا كنا لـكم تبعا فـهل انتم مغـنون عنا
مـن عــــــذاب الــــــلـه مـن شيء ) ســــــورة
ابــراهــيم  .....21ان إتــبــاع األغــلــبــيـة
جاراتها لـهذه األقلية الفاسـدة يكون 
ومحاكاتها وعدم األخذ على يدها وكل
هـذا يـؤدي بـالـضـرورة الى االنـهـيار ..
ان األ تـسـقط عـندمـا تـتجـاوز الـعدل
.... ان دراســـة الــتـــاريخ والـــبــحث في
الــــســـ الــــكــــونـــيــــة وفي األســــبـــاب
ن يــعـقل ــســبـبــات مــطـلب عــقــلي  وا
ويـتـقي الـله عـز وجل  .. فـالـتـاريخ هو
بـيت اخلبرة اإلنسانية  ,ومـن اليعرف 

ــنــشــودة بــ اإلنــســان الــعـــضــويّــة ا
واألرض والـشـجر بـ اإلنسـان والفـكر
بـــــ اإلنــــــســـــان وأخـــــيـه اإلنـــــســـــان
ـسـؤولـيّـة الـكـونـيّـة. فـما وأخالقـيّـات ا
نــطــلـبه هــو وضع اإلنــســان في صـلب
مـعادلـة الكرامـة اإلنسـانية: كـيف نغلق
الـفـجـوة في مـعـادلـة هـذا اإلنـسـان ب

الفقر والغنى?
ـنا يـتـطـلع الى حتقـيق الـتنـمـية ان عـا
الــــشــــامــــلــــة في الــــبالد اإلسـالمــــيـــة
ــشـــروعـــات الـــتــأهـــيل واالهـــتـــمـــام 
والــتــنـمــيــة من خالل تــوظــيف أمـوال
الــزكــاة في مــشــروعــات اســتــثــمــاريــة
إنـتاجيـة تعود بالـنفع على اجملـتمعات
اإلسالمـــيــة وفــقــرائـــهــا.. وهــذا جــهــد
ـفـهـوم ـوذجًـا حـيًّـا  ـثّل أ مـحـمـود  
أداء الـزكـاة: تـكافل مـجـتـمعـات وعـطاء
اء حياة وحتقيق أمن إنساني خير و
شـــامـل. يـــقـــول الـــلـه تـــعـــالى: (إِنَّـــمَـــا
ِ الـــصـــدَقَــاتُ لِـــلْـــفُــقَـــرَاءِ والَـــمَــسَـــاكِــ
َ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي وَالْعَامِلِ
َ وَفِـي سَـبِــيلِ الــلَّهِ الــرقَــاب والــغَــارِمِـ
وَابْـنِ الـسّـبِــيلِ فَـرِيــضَـةً مِنَ الــلهِ والـلهُ
عَـلِيم حَكِيم) (سـورة التوبة اآلية .(60
ــفـهـوم ـعـنى اإلنــسـاني  إن تــطـبـيـق ا
ـصارفـهـا الـثمـانـيـة من شأنه الـزكـاة 
أن يـســهم بـدرجـة عـمـيـقـة في تـخـفـيف
رحّل هجّرين وا الي من ا معاناة ا
هـمّـش في ـقتـلَـعـ وا والالجـئـ وا
الــــعـــالـم. فـــاألمــــة ال تـــعــــرف حـــدودًا
ية ورسالتها اإلسالمية اإلنسانية العا
تـدعـو إلى الـتـضـامن والـتـكافـل ومسح

 . نكوب آالم ا
وإذا كـان االســتـعـمـار الـقـد قـد خـلّف
ية التي شكالت العـا لـنا العديـد من ا
ال تــــزال مـــســـتـــمــــرة حـــتى اآلن فـــإن
االســتــعــمــار اجلــديــد: أي اســتــعــمــار
اإلرادة  واخلـنوع واخلضوع وتكبيلها
قـبـلة مـشكالت سـوف يـورث األجيـال ا
ــــــكن أعــــــمق وأزمــــــات أعــــــنف. وال 
مـواجـهة هـذا النـوع من االسـتعـمار إال
ُجدي بـاالنتـقال من القـول إلى العـمل ا
ـؤسـسات ـتـمـثل في إقامـة مـخـتلف ا ا
الي من الـفاعـلة والضـامنة لـتفـعيل ا
الــشـبــاب وتـوظـيــفـهم وحــمـايــتـهم من

االختراق واالستالب والضياع . 
وفـي هـــــذا اجملـــــال ال بـــــدّ من إعـــــادة
الـتفـكـير في الـقواعـد الفـلسـفيـة للـنظم
االجـتـماعـيـة  والفـلسـفـية والـسـياسـية
ـيـة; واالقــتـصـاديــة اإلسالمـيـة  والــعـا
فـمـحـاوالت اإلصالح يـجب أن تـتـضمّن
إعـادة الـنظـر في الـقيم الـتي حتـتويـها
تــــلك الـــنــــظم ونـــخــــتـــار مـــايــــنـــاسب
مــجــتــمـــعــاتــنــا وفــكــرنــا والنــخــضع 
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الـتـاريخ يتـعـثر في مـطبـات كـبيـرة اما
ـن قبله فحري به مـن استفاد واتعظ 
ان اليجرب التجارب الفاشلة وان يزيد

البناء لبنة .
ان إقـــامـــة احلـــكم الـــصـــالح جـــزء من
رسـالــة اإلسالم والـسـيـاسـة الـشـرعـيـة
قـسم من أقسام شـريعته والـنبي صلى
الــله عــلــيه وســلم كــان رســوال ونــبــيـا
وكـــان ابــتـــداء من الـــهــجـــرة حــاكـــمــا
وقـائدا وان اسـتقـراء نصـوص القرأن
الـكـر وسيـرة الـنـبي صلى الـله عـليه
وســلم يـثـبت ان  اإلسـالم نـظـام شـامل
ــهم من اليـــتــخــلى عن هــذا اجلـــانب ا

جوانب حياة االنسان .
 وإذا اردنـــا ان نــحـــدد مالمح احلــوار
الـذي يـنبـغي ان يـتحـقق بـ الشـعوب
وقـادتـها فـان ذلك يتـطلب مـنا الـوقوف
عـــلى مـــا تـــريـــده تـــلك الـــشــعـــوب من
حـــكـــامـــهـــا  ,ولـــعـل ابـــرز مـــا تـــريــده
الـشعـوب من احلكـام يتـمثل في االمور

التالية :
1- ســلــطــة ســيــاسـيــة تــعــتــمــد رضـا
احملـكوم وقبولهم وهو امر يتفق مع
ـقـراطـية تـصـور االسالم وتـصـور الد
ــنـح احلــاكم شـــرعـــيــة حـــكــمه ـــا 

للجماعة .
2- مـجـتـمع يعـتـمـد العـقـائد واألخالق

والقيم الفاضلة  .
3- مـنـهج عـقـلي نـاضج يـتم به تـدبـير
امـــور احلــكم والـــســيــاســـة وتــلـــبــيــة

االحتياجات األساسية لألمة .
ـسـاواة 4- اعــتـمـاد مـبــاد الـعـدل وا
واحلـريـة ونـبـذ الـتفـرقـة واحملـسـوبـية

نسوبية. وا
5- احــتـــرام حــقــوق اإلنــســان وحــفظ
كرامته وضمان أمنه والعيش الكر .
ـ واجتثاث 6- مـحاربة الـظلم والظا

الفساد والفاسدين .
7- ان يـتيح احلـكام لشـعوبـهم احلرية
الـكاملة الن تقـول كلمتهـا وتبدي رأيها
في مـجـمـل القـضـايـا الـتي تـهم الـوطن

واألمة .
8- الـــقــضـــاء عــلى أزمـــة الــثـــقــة بــ
احلـكام وشـعوبـهم التي نـشأت بـسبب
فقدان لغة التواصل واحلوار بينهما .
ان الـعقالء جميعا مـتفقون على انه ما
من مـصـيـبـة من مصـائب هـذا الـقرن و
سـلم مـا سلـفه قد حـلت باإلسـالم وا
اال كـانـت نـتـيـجـة مـبـاشـرة لـصـراعـات
بــــــعض احلــــــكـــــام واســــــتـــــبــــــدادهم
ومحاربتهم ألهل الرأي  والفكر والعلم
الــســديــد وعــدم ســمـاعــهم قــول احلق
وعـــدم رجــوعــهـم الى مــوازين اإلسالم

عقيدة وشريعة وأخالقا .
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تنـظم مـجلـة الـباحث اإلعالمي الـتي تـصدرهـا  في كـليـة اإلعالم / جـامعـة بغـداد نـدوتهـا الـعلـميـة الـسنـوية
تـموز وافق 11  بـعنـوان (اسـتـخـدام البـحـوث الـكـيفـيـة في الـدراسـات اإلنـسانـيـة) وذلك في الـيـوم الـسـبت ا

اجلاري عند الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت غرينتش ـ (الواحدة) ظهراً بتوقيت بغداد.
ـنتج. لألستـاذ الدكتور عـدنان ياس / نهج وثراء ا وتتضمن اإلسـهامات الـبحثيـة اآلتية: البـحوث النـوعية: تكـامل ا
جامعة بغداد. وـ الرهانات االبـستمولوجية للبحـوث الكيفية في علوم اإلعالم واالتصـال لألستاذ الدكتور نصر الدين
لعـيـاضي / جامـعـة اجلزائـر. و مبـاد الـبحـوث الـنوعـيـة أو الكـيفـيـة: من االنثـروبـولوجـيـا وعلم االجـتـماع إلى عـلوم
ناهج الـنوعيـة في العلـوم اإلجتمـاعية: اإلعالم واالتصال األسـتاذ الدكـتور رضوان بـو جمعـة / جامـعة اجلزائـر. و ا
ثنى. و إشكالية الذاتية في الدراسات ـساعد الدكتور لؤي خزعل جبر / جامعـة ا أزمة فلسفة أم تقنيات? األستاذ ا

الكيفية لألستاذ الدكتور حمدان خضر السالم / جامعة بغداد.

رسالة القاهرة
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بغداد
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رسائل احلرية

قوى اجلبروت هواء البوح وشهقة اخلالص
  لـوركـا الـشـاعـر االسبـاني الـعـظـيم يـتـغنى
باحلرية ويصفها على لسان بطلة مسرحيته
مــاريـانــا اذ تــقـول ... مــاريـانــا : مـا احلــريـة
سـوى هـذا الـنبض الـسـاخن الـذي يجس في

داخلك  كيف لي أن أحب ان لم أكن حرة ! 
ـدني يتـسـأل عن مـفـهوم وهـاهـو عـز الـدين ا
احلــريــة عـلى لــســان شـخــصـيــاته  عــمـا ذا
تـبحث الـشعوب الـتي تئن حتت وطـأة الظلم
واالسـتـبـداد ? انـهـا تـبـحث عـن احلـريـة  لذا
تـهرول وراء من تـعتـقد أنه قادر عـلى منـحها
ايـاهـا وكـثـيرا مـا تـكـون هـذه الهـرولـة وهـما

خادعا 
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بـالتأكـيد أن مخـرجا مثل حـافظ خليـفة يتقن
ــســرح ويــعّي بــحــسه لــعـــبــة ا
الـعميق حـاجة اجلمـهور ويدرك
حــسب فــهــمه  ودربــته لــلــعــبـة
االخـــــراج فـي مـــــفـــــهـــــومـــــهـــــا
احلـداثوي واجملدد أن ال قدسية
ــــســـرحي   أي نص لــــلـــنص ا
مـكـتـوب كالسـيـكـي أو مـعـاصر
تـأريـخي أو فـنـتـازي    البد من
أخــضـاعه الى رؤيـة فـنـيـة تـعّي
عـمـق الـتـحـلـيل وقـدرة الـتـأويل
وبـالغــــــة االســـــــقــــــاط فـي نص
ـتــلك جـزالــة الـلـغـة مــسـرحي 
ـــنــطـــوقــة  فـي شــاعـــريــتـــهــا ا
ومـحسنـاتها وأخـذها من بالغة
الـقـرآن الـكـر خـطابـا تـعـتـمده
ـا يخلق الـشخـصيـة الدرامـية 
ـتـلـقي حــالـة من االقـنـاع لــدى ا
ا يحدث ويقع في وهـو يصغي 
عـالم مـفـتـرض لـتـأريـخ مـعروف
وأحـداث لـيـست بـالـغـريـبـة عنه
ـتوقعـة  وأيضـا توفر أو غـير ا

ــدني واحــدا من كــتــاب يــعــد عـــز الــدين ا
ـتـميـزين  قـدم للـمـسرح ـسـرح العـربي ا ا
ـسرحية الـتونسي الـعديد من الـنصوص ا
سارح الـتي أخذت طـريقـها الى خـشبـات ا
احملــلـيــة في تـونس وكــان لـهـا حــضـورهـا
ـهرجـانـات الـعربـيـة  وكانت الـضـاج في ا
نـصـوصه موضع دراسـة ومتـابعـة من قبل
ـسـرح في كـليـات ومـعـاهد الـفـنون طالب ا
اجلـمـيـلـة في أرجـاء مـخـتـلـفـة مـن بـلـدانـنا
الـعربيـة  وفي مجمل كـتاباته الـتي ظهرت
الـى الـوجـود أو الـتي مـا زالت عـلى رفـوف
ـكتبات وبـ دفتي الكتب الـتي حتتويها ا
كــان مـوقـفه الــفـكـري واالنــسـاني واضـحـا
وجــلـيــا فـهــو كـاتب يــحـتــرم الـفــكـر األخـر
ويـقدس احلريـة وينبـري للدفـاع عنهـا عبر

كــتــابـاتـه ومـواقــفه   وهل هــنــاك أثـمن من
احلــريــة لــهــذا الــبــشــري الــذي يــبــحث عن
خالصـه وتـتــوه بـوصــلـتـه أحـيــانـا مــا بـ

مـنـطقـة وأخرى ومـا ب مـعـتقـد ونقـيضه ?
ــــســـرحـي اجلـــديــــد  ( رســـائل فـي نـــصه ا
ــسـرح احلــريــة ) والــذي أعــتــلى خــشــبــة ا
ــتـــلــقـــ من خالل وصـــار بــ أحـــضـــان ا
تـصـدي اخملـرج الـتونـسي حـافظ خـلـيـفة له
ه   تـتـجـلى فكـرة احلـريـة ويـتـجلى وتـقـد
دني  الفكر النّير للكاتب الكبير عز الدين ا
واحلـديث عن احلرية ماهـيتها  مـفهومها 
ضــرورتـهــا  أثـرهــا  نــادى به الـعــديـد من
الـــشــعــراء والـــكــتــاب وســـبــر غــوره أفــذاذ
الـــفـالســـفـــة والـــعـــارفـــ وتـــر به كل من
لـسـعـته سيـاط الـعبـوديـة وسـدت في وجهه

الــفـكــرة الـتي تــنـطــلق مـنــهـا الــشـخــصـيـات
وتـتفجر من خاللها االحداث لتخلق حالة من
الـصـراع واجلدل الـذي البد وأن يـوصلـنا في
الـنـهـايـة الى الـصدام   وهـو لـيس بـالـصدام
الـسهل في نص رسائل احلـرية بل هو صدام
يــقـدم االبــريـاء حـيــاتـهم قــربـانــا له  الـنـاس
تـبـحث عن مخـلص بعـد أن بـلغ الظـلم حدا ال
يـطاق لـكنهـا حتتاج الـى من يأخذ بـيدها كي
تـصل الـى مـا تبـغـي اال وهـو حـريتـهـا  فـمن
هـــو اخملـــلص ? ومن أيـن ســيـــأتي ?  وكـــيف
ســيـقــود االمـور ? وهــنــا مـا أســهل أن يـركب
ـوجة شخص طامع فـيتخذ من الـدين سلما ا
للوصول الى السلطة ! وما أسهل وجود هذا
الـسـلم ح يـكون اجلـهل والـسذاجـة وسيـلة
تصوف والذي لالقـناع  أبوعبدالـله الرجل ا
يـرفض الظلم ويؤمن باحلرية واخلالص يقع
في حـبـائل شـخـصيـة طـامـحة مـقـنـعة بـقـناع
الـدين ومدعية االنتساب الى آل بيت الرسول
ـهــدي درعـا ومــتــخـذة من شــخـصــة االمــام ا
ـلهـوف الى لـلولـوج الى عـقول الـبسـطاء وا
هد احلـرية  ما كـان عليه اال أن يـنتظـر من 
تمردين له الـطريق ويفـتح االبواب ويحـرك ا
غرب التي كي يـستتب له االمر فيدخل بالد ا
كــثـر فـيـهـا اجلــور وسـاد االخـتالف وتـفـرقت
ـدعي كــلـمـة الـقـوم وفـســدت نـوايـاهم  حلّ ا
أمــــيــــرا عـــلــــيــــهم بــــأسم الــــدين واحلــــريـــة
ـــلـــونــة ـــقــراطـــيـــة وكل الـــصـــفــات ا والـــد
ـعسولـة التي تلّـوي رقاب القوم والـعبارات ا
نـحـوه   وح تـمـكن  من أمـرهم  كشف عن
ا يريد   وجـهه   فهو الواحد الـذي يوجه 
نـافع والتي ـصـالح وا ـمسك بـزمام ا وهـو ا
يـقـسـمـها كـيـفـمـا يشـاء وعـلى الـنـاس طـاعته
واالنـسالخ عما تعلمـوه وأمنوا به من عقيدة
ومـذهب فـله الصـوت االعـلى ولهـم االنصـياع
ا يـريد ويأمـر واال فالـسيف سريع واالذعـان 
الـعـدو الى نـيل رقابـهم والـتـجر يـنـتـظرهم
نطوق من خالل قضاته وعسسه ! قد يكون ا
ـــ احلـــكـــائي لـــلـــنص يـــدور فـي أغــوار وا
ـاضي ويـسـتل أحداثـه من بطـون الـكتب اال ا
عاصرة ويشير الى ما ألت أنه ينطق بروح ا
الـيه االمـور في الـعـديـد من بـلدانـنـا الـعـربـية
الــــتي تــــبـــحـث عن خالصــــهــــا بـــ تــــنـــوع
االيــديـولـوجـيـات وتــعـدد االجتـاهـات وتـفـرع
ـسارات في الـسياسـة والدين  بـذكاء عارف ا
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 العرض و لعبة التأويل والتأرخة التصدي
ــثل هـكـذا عـروض مــسـرحـيـة تـتــنـوع فـيـهـا

االمـكـنـة  وتـتـعـدد  وتـتـداخل فـيـهـا االجـواء
والـتـحوالت وتـكثـر فيـهـا الشـخوص احملـركة
لالحـداث أمـر لـيس بـالـسـهل  لـذا فـقـد كانت
ـهمـة الـتي نهض بـها الـفنـان حافظ خـليـفة ا
صـعبة  االخراج مغامـرة تختاج الى اخلبرة
توقـد خللق عوالم مقنعة ـهارة واخليال ا وا
ومــؤثـرة  أسـتـطــاع اخملـرج حـافظ من خالل
ــتــأنــيــة لـــلــنص االدبي أن يــجــري قــراءتـه ا
تـغــيـيـرات عـلى بـنــاء الـنص لـصـالح الـرؤيـة
الـفـنيـة واجلمـاليـة وجمـع حوله نـخبـة طيـبة
ـسـرح الـتونـسي من ومـتـعـاونـة من فـنـاني ا
الـذين ينـتمون الى هـذا الفن الـصعب والذين
ــثل هــذا يــعـــول عــلــيـــهم في الــنــوهـــوض 
ــمـتع  كــمــا اسـتــطـاع الــعــرض الـصــعب وا
بــذكــاء ووعي أن يــكـلـف عـددا مـن الـفــنــانـ
ــشـاركـ بـلــعب أكـثـر من شــخـصـيـة داخل ا
ــمــثــلـ الــعــرض وبــذلك اخــتــزل مـن عــدد ا
ومــنــحــهـم فــرصــة الخــتــبــار مــهــاراتــهم في
الــتـحــول الـدرامي من شــخـصــيـة الى أخـرى
والســيـمــا لـدى جــوقـة الـنــسـوة الــلـواتي كن
يـبـذلن جـهـدا وتفـردا في االداء واالنـتـقـال ما
شـاهـد وأعتـمـد اخملرج بـ الـشخـصـيـات وا
ميز من عـلى منح فسحة لـلتعبيـر اجلسدي ا
خالل الـلـوحات الـطقـسـية ذات اخلـصوصـية
الــبـيـئــيـة في الــرقص والـغــنـاء وهي لم تـات
ـشاهـد الـدرامـيـة في الجل مـلء الـفـراغ بـ ا
ــشـهــدي بل جــاءت جـزءا تــركــيـبــة الــبـنــاء ا
مــوظــفــا ضــمن االنــتــقــاالت الــدرامـيــة داخل
ـسـرحـي في تـواتـر درامي ســيـاق الـعــرض ا
وايـقاع يـتدفق حيـنا ويـفتر في أحـيان أخرى
رئي سحر في التلـقي وللمنطوق  لـلتعبيـر ا
الـضـروري تــأثـيـر في تـعـمـيق الـفـكـرة ومـنح
االحــداث حــضــورهــا لم تــكن الــطــيـور الــتي
نطوق مـثلون وحمـلوا من خالل ا جـسدها ا
والـتعـبيـر اجلسـدي داللة وخـطابـا فقـد كانت
ـتلـقي مـيـمـونـة ومـيـمـون  ( وهـمـا يـحـيالن ا
الـقاريء الى حكـايات الف لـيلة ولـيلة ) جزءا
من رسـائل احلرية الـتي تنـتقل ب الـباحث
عـنها وكانت مجـموعة الغربـان الناعقة جزءا
من مـنظومة الـظلم والتأمر ضـد أي شخصية
حتـمل فـكـرا مـغـايـرا وتـدعـو الى الـتـحـرر من
عــبـوديـة الــفـكــر واالسـتـبــداد لـذا جـاء االداء
مـتـمـيـزا باخلـصـويـة مـا ب الـفـريـقـ  كان
ـا يفـعل داخل فـضاء الـلعـبة اخملـرج عـارفا 
ــســرحــيــة في تــفـعــيل االحــداث وتــفــجــيـر ا
ـفــاجـأت لــيـمـنـح الـعـرض الــصـراع وخــلق ا
تـشويقا وجذبا  مع اخملـرج كان هناك أبطال
يــعـمــلــون من أجل تــعـمــيق الــرؤيـة الــفـنــيـة

واجلــمـالــيـة أحـدهــمـا في حتــكـمه في لــعـبـة
الـــضـــوء ومـــســـاراتـــهـــا وحتـــوالت الـــعـــمل
الـدرامــاتـيـكـيـة عـبـر الــضـاءة الـرقـمـيـة الـتي
جــاءت نـصــا أخـر يـنــتـظم مـع نص الـعـرض
ائي في ـنطوق واحلركي  الشعوري واال ا
لــعـبــة تـقــلــبـات االزمــنـة وحتــوالت االمـكــنـة
واحـاالتـهـا البـيـئـيـة وكان د عـمـاد اخلـفاجي
ـهــمـ من تـدريـسـيي وهــو أحـد االسـاتـذة ا
كـلية الفنون اجلميلة في جامعة بغداد ومعه
ـيـاحي العـبـان مـاهـران في زمـيــله دمـحـمـد ا
تـــعـــزيــز الـــنـــسق الـــضــوئي لـــونـــا وزاويــة
وتــوجــيــهـا ودقــة داللــيــة مع بـقــيــة أنــسـاق
ـتــظـافــرة لــلـتــكــوين والـتــشــكـيل الــعــرض ا
الــدرامي  أمـا الـبـطل الـثــاني فـهي مـصـمـمـة
االزيـاء ذات اخملـيلـة اجلمـاليـة والتـصويـرية
ــتــمــيـــزة وهي تــخــرج الــزي من وظــيــفــته ا
االيـقونـيـة الى وظائف تـعبـيريـة في تصـوير
داللي ومـعان متـعددة مازجـة ما ب احلديث
ـــعــاصـــر مــقـــربــة الـــصــفـــات مع مـــعــنى وا
ـــوصــوف  االزيـــاء الـــتي جتــمـع االبــيض ا
واالســـود واالســـود الــذي يـــطــغـى أحــيـــانــا
واالقـنعة بالوانها وطبيعة الشخصيات التي
جتـسدها والتحول من سجادات الصالة الى
أعــمــدة الــهـيــكل الـى اخلـيــام الــعــربــيـة الى
الـهـوادج  التي حتـمـلهـا اجلمـال وهي تـقطع
الـصـحـراء في سـفر وتـرحـال  وأتـوقف عـند
عـنصـرين مهمـ معاصـرين ومخالـف لزمن
االحــداث ولـكــنـهــمــا مـنــحـا الــعـرض شــفـرة
مـعاصـرة لتـاويل االحداث الـتي ما زالت تقع
في أزمـاننـا احلاليـة وتعـكس واقعنـا العربي
شتت وهي أشارة الى الغرب الذي بقدر ما ا
ـسـافات مـنح لـنـا من تـكـنلـوجـيـا لـلتـقـريب ا
بــقـدر مــا خـلق بــيـنــنـا شــعـوبــا وحـكــومـات
حــواجـز وفـجــوات اال وهـمـا صــوت الـقـطـار
وحـضـوره لـلـتـنـقل حـامال الـبـشر الـى أماكن
مــخـتــلـفـة وصــوت الـرصــاص وهـو يــنـطـلق
ـعـارض مـيـتـا !! لـيــردي االنـسـان احملـتج وا
ــــشــــاهـــد هـي اشـــارة مــــرت بــــ تــــواتـــر ا
ـتـقنـة في مـنح الـعـرض زخمه وتـركـيـبتـهـا ا
ودفـق نـبــضه  وألن الـعــروض ال تـكــتـمل اال
بـــكـــثـــرة تـــواصـــلــهـــا  تـــســـجـــيل بـــعض
الحــظـات الـتي قـد تـشـكل هـنـات تـأخـذ من ا
ألق الـعرض وتـكامـله منـها : لم يـكن البعض
ا ـمثـل جاهـزا في حفظه ونـواصله  من ا
أثر على زمن الهرض وأيقاعه  تعدد االمكنة
في مـسـرح  ذا فضـاء مفـتوح أثـر على حـركة
ـمـثـل السـيـمـا الـذين لعـبـوا أكـثر من أداء ا
ا شـخـصيـة وتـنقـلـوا ب أمـكـنة مـخـتلـفـة 

ســطح أحـيــانـا مــنـظــور الـرؤيــة وأخـذ من
جـمـاليـتهـا ولم تسـتـطع االضاءة تـأطيـرها
بـــحــزم الـــضــوء وزوايـــاه  ولــعـل فــضــاء
احلـمـامـات بسـعـته لم يـكن حـاضنـة جـيدة
ـثل هـكـذا عـرض تـكثـر فـيه االنـتـقاالت في
ــكــان والــزمن وتــتــابع االحــداث ومع مـا ا
أســلـفـنـاه من مـالحـظـات اال أنـنــا سـجـلـنـا
حــضــورا لــلــمـخــرج وهــيــمــنـة عــلى أدارة
االحــداث وتـطـويع الــفـضـاء لــيـكـون قـادرا
عـلـى الـتـعـبـيـر وبث شـفـرات الـعـرض وفك
ا ألـغـازه  وحتريك مـهـماز االسـئـلة  ولـر
وهـــذا رأي لـــو أن اخملــرج تـــفـــرغ الخــراج
الــعــرض ووضع جــهــده فــيه دون أشــغـال
حـاله بـلـعب أحدى الـشـخصـيـات الرئـيـسة
وهي شـخـصـيـة اخمللص لـكـان جتـاوز تلك
الــهـنـات الـتي شــابت الـعـرض وأخـذت من
ألق حـضـوره أحيـانا السـيـما وأن الـعرض
قــدم الكـثــر من ثالث مــرات وتـنـقـل مـا بـ
مـسرح عـلبة ومـسرح فـضاء مفـتوح  وهذا
يــتــطـلـب من اخملــرج االشـتــغــال عـلـى تـلك
ـا يتـناسب وطـبيـعة الـعرض الـفـضاءات 
تــشـكــيال وحــركـة في مــنــظـومــة الـتــكـوين
الـضوئي واللوني ومفردات الـسينوغرافيا
 رســائل احلـريــة عـمل مــسـرحي يــتـحـدث
ـاضي ويـؤشـر بـجـرأة الـى أخـطاء بـلـغـة ا
احلــاضـر وهــو يـفــكك ويــعّـري مــا أل الـيه
احلـال في زمن الشـتات والـهجـرة والبحث
عـن اخلالص ومن يـقــوده  لـيـصــدمـنـا في
نــهــايــة االمـر ويــهــز وجــدانـنــا ويــدعــونـا
لالفـاقـة من كـابـوس البـحث واالنـتـظار الن
اخملـــــلـص هـــــو نـــــحن  هـــــو أنـــــتـم  هي
الـشـعـوب احلـرة الـتي حـ تـواجه اجلـهل
والــتــخــلف وتــكــتــشـف قــدرتــهــا الــذاتــيـة
تـسـتـطـيع حـيـنـهـا أن تـقف بـوجـه الـطـغاة
واالســتــبـداد وتــنـتــزع خالصــهــا وشـعــلـة
حـريـتـها  رسـائل احلـرية عـرض مـسرحي
مــعــاصـر كــتــبه بــحـكــمــة وتــروي صـاحب
الـتـجـربـة ومـالك نـاصـيـة الـلـغـة والـقـاريء
ـسـكوت ـتـعـمق بـبـحر الـتـأريخ وغـوره ا ا
دني عـنه وعن أسراره  االستاذ عز الدين ا
 وأخـرجـه بـرؤيـة فـنـيـة وجـمـالـيـة مـخـرج
ـسـرح حــيـاة تــتـجـدد بــالـبـحث يــدرك أن ا
ــغــامـرة وفك طالسم واالجــتـهــاد وجـرأة ا
ـضمر واخملفي فيه  حافظ خليفة  مازال ا
ـسرح العـربي قادرا علـى اجملادلة وأثارة ا
االســئـلـة وهّـز الـقــنـاعـات ورفض الـصـمت

والتسليم بواقع احلال ...  
{ كاتبة ومخرجة مسرحية 
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مــعه وكـلـمــا كـان الـعــمل الـفــني قـادرا عـلى
الــنــشــاط والـتــأثــيــر في مــواقف مــتــعـددة 
تـعـددت تـفـسـيـراته وتـأويالته ومـسـتـوياته
كـان هذا الـعمل الـفنـي أكثـر خصـوبة وثراء.
عن مـعرضه االخير قـبل رحيله بـأشهر يقول
ـكن أن يـكون حتت ـعـرض  الـراحل (هـذا ا
عـنـوان "خالصـات األلم واألمـل" أي أن تـكون
ي الـكـبـيـر والهـائل الـلـوحـات تـعـبـيـراً عن أ
وإلى جــانــبه األمـل الـصــغــيــر الــذي يـبــرعم
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يـة بعـرض لوحاته { كان يراود الـراحل حلم الـعا
في مـتاحـف الغـرب  هل تـبلـورت مـثل تلك االمـنـية
عارض الفنية  ابراز تلك اللوحات ? وهل شهدت ا
ـية هدفاً له بـحد ذاتها مع أنه -لم تـكن العا
ـعمورة حـلم من أحالم كل مبـدع في أرجاء ا
لــو أمـتــلك نـزعــة كـونـيــة تـنــمـو بــاسـقـة من
مـحليتها. افكار لوحاته عراقية في الصميم.
تــنــقل من ســلــسـلــة الى أخــرى من األعــمـال
ــفـاجـئـة  لـكـأنـه أكـثـر من رسـام واحـد في ا
شخصه رغبة جتريبية وطموح اليحده حد
وته الى األبد كانت ـشاريع التي توقـفت  ا
اسـفار جديدة يَعِـدُ بها بثقـة عالية دوماً رغم
ــعــانــاة  حــاصل مــيــدالــيـة كل األوجــاع وا
شارك بالبينالي الـصليب األحمر الدولية وا
ي في بغداد أكثر من معرض في عمان الـعا
وبــيـروت ودمـشق واخلـلــيج لـوحـات له في
كـنـدا واميـركـا وفرنـسـا واستـراليـا لـوحاته
ضمن معرض الرسم العراقي في باريس

 لـكـن الـنـمـسـا اعـطـته حـقه وقـيم فـنه خـيـرة
الـــفــنـــانــ عـــلـــمــاء ومـــؤرخي الــفـن الــذين
أجـتـمـعـوا في قـصر شـلـوس بـارتـز وعرض
يـ والى جانب في مـكان يـعرض فـيه العـا
ـعـروف قـاعـة عـلـقت فـيـهـا لـوحـات الـفـنـان ا
هـانــز هـوفـمـان إيـبـز.. وال حـقـاً بـعـد رحـيـله
الـصـادم. مـعرضـه الثـاني في مـديـنة لـيـنـتز
عـاصـمـة الـثقـافـة األوربـية  .. 2009وأخـيـرا
ي ـهـيب في يـوم الـكـنـائس الـعـا الـتـأبــ ا
حـيث أختير الفنان الـراحل لوثر إيشو كرمز
لـلسالم واحملبة وعلقت لـوحاته في الكنيسة

ــوت فن الــفـنــان  وتــنـتــهي لــوحـاته هل 
ـــجــرد رحــيــلـه الى دار الــبـــقــاء ..يــبــدو
الـسؤال فلـسفـيا لكـنه اليستـقيم مع  رحيل
الــفـنـان لـوثـر ايـشـو وذلك في  18حـزيـران
(يــونــيــو)من عـام  2011فــذلك الــرحــيل لم
يـخـمـد تـلك اجلـذوة التي ابـرزتـهـا لـوحات
الـفنان الراحل سواء تلك التي كانت معلقة
في غــالــيــري مــســرح قــرقــوقــوش قــبل ان
يـــســـودهـــا ظالم داعش  وكـــلـــهـــا  تــنـــتج
روايـات ونصـوص فنيـة عن ماسي شعـبنا
..واحلـــديث يــفــيـض عن جتــربـــة الــفــنــان
ـتـفرد  خـصوصـا حـينـما  يـتـعلق بـاقرب ا
مـقـربـيه وهـو شـقـيـقه  الـكـاتب بـولص ادم
الـذي افاض برؤيته  قبل قـلبه ليتحدث عن
لــوحــات الــفــنـان لــوثــر ايــشــو في ســيـاق

احلوار االستذكاري  التاي :
{ حقق الـفـنان لـوثر ايـشـو عبـر مـسيـرته الـفنـية
فـاجيء العديد من الـبصمات التي اوقفـها موته ا
هـمة السـيمـا بابـرازه للـكثـير من مـاسي شعـبنا ا
كيف ترى مثل وخصوصا  مذبحة سيدة النجاة 
تـلـك الـبـصـمــة ومـدى انـعـكــاسـهـا عــلى الـسـاحـة

الفنية ?
-أعـتقـد أن األبداع اليكـون نقـياً إال إذا كان
ـبدع لوحـات الفنان مـتطابـقاً مع وجدان ا
الــــراحل لـــوثــــر إيـــشـــو آدم صــــادقـــة مع
وسوعة الهيغيلية رسالتها خُذ مثالً من ا
( الـتطابق ب الروح والـصورة هو جوهر
الـفن )  متمسـكاً بشعريـة احلياة في أزمنة
الـالسالم رسم فــنـانــنــا الــراحل األشــيـاء
التي لم تتركنا بسالم أيضاً وإجنازه الفذ
كـــان تــعـــبــيـــرا عن ذلك ولـــيس مــحـــاكــاة
ـرور الزمن وبـأشتداد تـعبـيريـته حتولت 
احملن واألهــوال الـعـراقــيـة الى تـعــبـيـريـة
جتـريديـة جتسـد اخلوف والرعب واألسى
ـرئي األنـسـاني فـي أركـولـوجيـا حـسـيـة ا
في لـوحاته مُـضاء بـالغـربة والـعزلة  ومع
ــهـجــرة ومـجــمـوعـة مــجـمــوعـة الـطــيـور ا
ـة والشـبابـيك الـصدئـة التي ر الـزهـور ا
تـعـشــعش فـيـهـا احلـمـامـات والـعـصـافـيـر
شـبابـيك محـطمـة لكنـها مـفتـوحة على أمل

ايـضاً يـتـمثل بـنبـاتات حتت الـشمس إنـها
روح ظـلت مـرتـبـطة بـأصـالـتهـا في مـشـاهد
فـنية تنقل بحرفية عالية ولغة فنية خالصة
جـوهر كل مـا جسـده في منـجزه الـتشـكيلي
الـثـر والـغزيـر وفق هـذا الـسيـاق كـان البد
أن يشترك مع الضحايا كونه واحدا منهم
فـي كل مــا وجـــدوا أنــفـــســهم فـــيه في زمن
ـــآسـي خـــصص لـــكل من الـــوحـــشـــيـــة وا
إسـتشـهد في سـيدة الـنجـاة مربـعاً لـوجهه
مـتجـاورة في لـوحة كـبيـرة خلـدت حلظـتهم
األخــيــرة لـــوحــاته في مــعــرضه األخــيــر (
خـالصـــة األلـم واألمل ) كـــانـت نـــصــــوصـــاً
بــصــريـة.. شــعـوراً مــتــجـذراً لــدى فــنـانــنـا
تـرجـمه بـعـمق األنـفـعـال الـآلزم في مـرسمه
لـكي يرسم مشهدا ضـخماً مؤثراً جداَ توزع
في مـجموعة مهمة في تاريخ الفن العراقي
خـاصاً باجملزرة التي تعرض لها أبرياء في
ذلك األحـد الدامي في كنـيسة سيـدة النجاة
في بـغدادنا احملروسـة. هو لوثر الذي رسم
الــطـفل الــشـهـيــد آدم مـبـتــسـمــاً في لـوحـة
ي ـر يــتـوســطـهـا بــ أهـله والــسـلــبـ ا
ُـر وحـروفـيـة خـاصة بـلـوثـر كـتـبـها في ا
الـــلــــوحـــة الى جـــانـب رمـــوز حـــضـــرتـــنـــا
فاهيمي في الـنهرينيـة. عزز لوثر توجـهه ا
مــحـطــته الـفــنـيــة األخـيــرة. حتـول الــفـكـرة
نـفسـها الى عـمل فني  كـانت تلك الـلوحات
ــعـرض مــغــطــاة بــخــامـات ــعــلــقــة في ا ا
بالســتـيـكـيـة ســوداء وعـنـد األفـتـتـاح أزاح
بـــنــفــسه ذلـك احلــاجب لــوحـــة إثــر لــوحــة
ــعــرض في هــذه الـلــحــظـة وشــاركه زوار ا
الـرمزيـة بعـبقريـة مبـتكـر.  حتى أن الـناقدة
الـنمساوية الـفنية ( بريجـيدا اليتنر ) أثنت
عـلـى تـلك الـفـكـرة واعــتـبـرتـهـا مــفـاهـيـمـيـة
ـغطـاة بالـسواد ولـوثر خـاصة فـاللـوحات ا
ـــواجــهــتــهــا إعــتــبــرَتهُ الــنــاقــدة واقف 
ـتـلقي مـعـرضـاً بـحـد ذاته! فـالـعالقـة  بـ ا
والــعـمل األبـداعي هي فـي جـوهـرهـا عالقـة
مـوقـفـيـة  تـعـتمـد عـلى (طـبـيـعـة الـتـفاعل)
( بـيننـا وب العـمل الفني في (مـوقف مع
هـذه خــاصـيـة التـعـمل ضـد الـفن بل تـعـمل

في ذكرى رحيل الفنان لوثر ايشو..شقيقه  بولص ادم لـ(الزمان ):
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وصل  ا

ـذبح.. في نــهـايـة الــصـيف الـذي وخــلف ا
رحل فـي حزيـرانه كـنا نـحضـر مـعارض له
في فــيـيـنـا ولـنـدن وبـاريس. الـعـراق كـلـمـة
دخـلت لوحاته بـشكل بارز كـمفردة مـكتوبة
فـي عدد من أعـمـاله الى جـانب اسـمه الذي
دونه مـختوماً بختم من صنعه. بإمكان أي
باحث في تاريخ الفن أن ينكب على حتليل
ســلـسـلــة ( طـيــور مُـهـجَّــرة ) الـتي نــفـذهـا
فـنــانـنـا الـراحل لـوثـر إيــشـو بـالـتـخـطـيط
والـزيت واألكلـيريـك على سـطوح مـختـلفة
اذج أصـلـية من سـيـخـرج بنـتـيجـة أنـهـا 
إبــداع إســتــثـنــائي الــطــيــور في لــوحـاته
تـخـتـلف تـمـاما فـي دخولـهـا الـفـيـزيقي في
ـيـة رسم الــلـوحـة عن أي جتـارب فـنـيـة عـا

سابقة في الفن التشكيلي.
{ كـشــقـيـق لـلــراحل  كــيف تـقــيم ردود افــعـال
الـوسط الـفــني وابـنـاء شــعـبـنــا بـشـكل عـام  ازاء

فاجيء للفنان لوثر ايشو? الرحيل ا
-بـعد تناقل خـبر رحيله الـذي أدمى قلوبنا
كــعـائـلـة وأصــدقـاءه ومـبــدعـ عـرفـوه عن
ـئــات الى بـخــديـدا ومن ثم قــرب تـوافــد ا
الى الـقرية ديـري وحضروا مـراسم اجلناز
والـدفن. فـرصـة أخـرى سـانـحـة لـنـشـكـرهم
جــمـيـعـا وشـكـر خــاص لك عـزيـزي سـامـر
فـأنت تـكتب عـنه مـستـذكـراً أهمـيته ودوره
في تــاريخ احلــركـة الــتـشــكـيــلـيــة كل عـام.
نــشـكــر فـرقــة مـســرح قـره قـوش بــشـخص
مـديرها صـباح سكـريا ألنهم أطـلقوا أسمه
عـلى القاعة وظـلت لوحات معـرضه معلقة
في مـــكـــانـــهـــا حـــتى أحـــتاللـــهـــا من قـــبل
إرهــابـيي داعش  دُمــرت أعـمـال مــهـمـة له
ـوصل أيـضـا. نـتـذكر وسـرقت أخـرى مـن ا
ــالح صــديــقه وقــفــة الـــراحل د. ســعــدي ا
الـوفي في أربعـينـية لـوثر نـشكـر الصديق
بـطـرس نـباتي الـذي كـتب مـطالـبـاً بـتنـفـيذ
أمــنــيــة لـوثــر بــأن يــكــون لــولـده بــيت في
الــعــراق لـكـن هـيــهــات ولألسف  هُــجـرت
عــائــلـته وعــاشت مــشـردة لــســنـتــ حـتى
مــغــادرة الــعــراق بـحــرقــة كــبــيـرة .. كــيف
نـنسى كـلمـات جوزيف حـنا يـشوع ووسام
نــوح فـي تــأبــيــنه بــحــضــور أبــرز فــنــاني
نـينـوى.. رسائل الـراحل ماهـر حربي لي و
سـعد جـاسم وكرم األعرجي هـيثم بردى و
شـهـاب احلـمـيـري تـعزيـة الـشـاعـر سـعدي
يـوسف والفنانـة اندريا تيـرني وأعزاء كثر
آخــرين. قـصــائـد رائــعـة رثـتـه بـقـلـم زهـيـر
بـــردى شـــاكـــر ســـيـــفـــو مـــروان يـــاســ
الـدلـيـمي د. روبـ بـيث شـمـوئـيـل إنـهاء
ســيـفـو بـهـنــام عـطـاالـله  وعــدالـله إيـلـيـا
ـعـذرة لـعـدم تـذكرهـم فهم وآخـرين أرجـو ا
كـثر. وأغلـبهم زيـنت لوحاته أغـلفة كـتبهم.
وهـذا كان عزاء آخر لـنا وخفف من تناسي
الــنــقـــاد له خالل حــيــاته. غــيــر أن مــروان
يـاســ ووجـدان اخلـشـاب وشـاكـر سـيـفـو
وعـبـدالـكـر سلـيم و رنـا األسـود  وحازم
صـــالح الـــعـــبــدلـي و سالم أدور الـــلــوزي

كــتـــبــواعن فــنـه وأنــصــفــوه بـــعــد مــوته..
مــشـروع كـتـابي عــنه قـائم و أسـأل الـله أن

يطيل اعمارنا حتى نحققه 
WIz«c « …—uKÐ

{ هل لـقـريـة ديـري فعـل مـهم في بـلـورة الـذائـقة
الـفنيـة  للفـنان الراحل ازاء مـا تمتـلكه تلـك القرية
من تــشـكـيل لـوني طـبـيـعي وهل اسـهـمت لـوحـاته

ذكورة ? بالتعريف بالقرية ا
  -يــأتي لـوثـر الى ديـري هـاربـا من خَـدش
ـديـنـة يـجـلس حتت ظل اجلـو الـعـام في ا
شـجـرة فـيـها لـيـرسم مـا يـسـتـقر في روحه
من مـوجـات الـطبـيـعة احلـمـيـمة والـعـزيزة
عـلـيه هي الـتي اسـمـعتـه سيـمـفـونـيات لم
تـؤلف بل خُـلـقت خـلـقـا مع خـلق الـطـبـيـعة
ذاتــهـا لـنـعـد ونـسـمــعه ونـراه يـتـحـدث من
قـلب ديري عن ذلك في حـلقـة خاصة به من
بـــرنـــامج رمـــوز الـــذي اخـــرجـه الـــشـــاعــر
واخملـرج مــروان يـاسـ لـنـتـصـفح ايـضـا
ـؤلفهـا هيثم بردى روايـة قديسـو حدياب 
فـالـصـياغـة الـروائيـة الـتـاريخـيـة نـسقـتـها
ائي صـيـاغة بـوسـيط آخر هـو الـتشـكـيل ا
رســمــا فـالــروايــة حتــوي اكـثــر من ســتـ
لـوحــة  ال لـلـتـوضـيح بل لــلـتـعـبـيـر قـريـة
قـــديــــســـ من حـــديـــاب لــــهـــمـــا  ديـــرين
مـتـجاورين ( مـار عوديـشو ومـار قرداغ) ..
شـكلت قرية ديري مجتمعا زراعيا صغيرا
مــجــتــمع مــيــزتـه تــدارك الــشــر وصــنــاعـة
اخلـيـر  ونـظـرا ألن قـريـة ديـري مـحـاصـرة
من الــشـمــال والـشـرق والــغـرب بــاجلـبـال
فــالـصــدى هـنــاك له أثـر مــخـتـلـف درامـيـا
تــتـمـيـز بــجـمـال طـبــيـعـتـهــا ونـقـاء جـوهـا
وصــفـاء هـوائـهـا و بــالـطـبـيـعــة اجلـبـلـيـة
شـيـدت بــيـوت الـقـريـة قـريـبـا من بـعـضـهـا

الــــــبـــــــعض وســــــاهـم ذلـك في الـــــــتــــــرابط
االجــتـمـاعـي الـكـبــيـر الـذي ســادَ بـ أفـراد
الـقـريـة.. الـثـورة الكـورديـة وطـريـقـة تـعامل
ـطالب احلـكـومـة العـراقـية مـع احلقـوق وا
ادى الـى ان تكـون كوردسـتان ومن ثم قـرية
ديـري مسرحا حلالة قتـال يتصاعد ويهبط
خـطه الـبـياني وهـكـذا عانت الـقـرية كـثـيرا
وخــاصــة في مــنـتــصف ايــلــول عـام 1961
حـــيث تــعــرضـت الى قــصف جـــوي كــثــيف
واحـتـراق اديـرتـهـا وأغلب بـيـوتـهـا وتـشرد
اهـلـهـا حـدث الـقصـف عنـد الـظـهـيـرة وهو
الـوقت الـذي يكـون فـيه أغلب سـكـان القـرية
فـي الـبــســاتــ او الــرعي في اجلــبـل  امـا
الـكـارثة الـكبـيرة الـثانـيـة فكـانت عنـد أنفـلة
الـقـرية نـهايـة العـام حـيث  تفـجيـر كل ما
فـوقه سـقف ومن ضمـنـها ديـر مـارعوديـشو
وه ثـانية شبـاب القرية في الـذي بنوه ور
بـداية الـثمـانيـنيـات واذا كانت عـدة عوائل
قــد حــاولت األســتــقــرار ثـانــيــة تــدريــجــيـا
لـفتـرات من الزمن بـعد عـام تدمـيرها األول
فـالـوضع اصـبح غيـر مـشجـعـا بعـد األنـفال
ســـيــئـــة الــصـــيت هـي واحــدة من الـــقــرى
ـهجورة واقـعيا لـكن حبنـا للقـرية جعـلنا ا
ــكث فـيـهــا لـفـتــرات مـتـقــطـعـة وقــصـيـرة
احـيـانـا وطـويـلـة بشـكل اقـل فهل حـلَّت في
ديـري قيمـة األنتمـاء دون تنازع ! هل وفرت
هـذه القرية لفناننا الراحل حلظات مغايرة
وحشة? ـدينة ا بـعيدا عن أحالم وخطوب ا
أم أنــهــا كــانت أمــتــدادا مـلــحــمــيــا يـخــفي
األســرار هل كـانت الـقــريـة الـتي ولـد ودفن
فــيــهــا مُـلــهــمــة له في صــبــاه وشـبــابه ثم
أصــبــحـت مــقــبــرة رمــزيــة لــكل مــا أصــبح
مــفـقـودا في حــيـاته? نـحــاول األجـابـة عـلى

ا هو سؤال ال أجابة عليه لو لم سـؤال ر
يـكن الراحل فنانا ولـكن وألنه الفنان الذي
يـتمـسك بجوهـر األشيـاء فقد حتـولت قرية
ـيــزهـا من ديــري لـديه الـى رمـوز بـكـل مـا
بــشــاعـة مــخـلــفــات او جـمــال طـبــيــعـة من
ـرمـوزات أقـصــاهـا الى أقـاصـيـهـا وتـلك ا
كــانت أبـجـديــته الـتي سـرد بــهـا وفق لـغـة
فـــنــيـــة تـــشــكـــيـــلــيـــة خـــلــدتـه. هي في كل
ــتـــجــاورات ـــصـــفــوفـــات الـــلــونـــيـــة وا ا
ــتـضــادة. قـريــة ديـري لم ــتـنــاســقـة أو ا ا
تـــتـــحـــول الـى مـــكـــان هـــذيـــان ســـكـــنـــته
كسمفونية شعور أزلية.. ديري ايقونة من
ايـقـونـاته الـتي اخـلص لـهـا حـتى الـنـهـاية
وطـابق الـرمـز تـأويـله فـيـهـا عـنـدمـا التـقى
الــفـنــان دومـا بــطـفــولـته فــيـهــا هي الـتي
حتــــولت الى أمـه األرض الـــعـــراقــــيـــة في
عـزلـته. اللـوحة وطن والـوطن لوحـة كانت
مـــفــتــاح نـــصه الــبـــصــري!.. آلت الـــقــريــة
كــمـفـهــوم مـرن يـوفـر نــبـعـا غــنـيـا لــلـشـكل
وروحه نــبــعــا من ضــمن يــنــابــيع رمــزيـة
مــفـاهــيــمـيــته يـاتــرى اين? هل في أوراق
الـنـباتـات أم في الـتقـاطات شـتى أخـتزنـها
مـن عــالم قــريــته وهــو يــوازيــهــا ويــوازي
خـــراب بالده خــرابـــا بــخــرابـه اجلــســدي
وأنـتــحـاره رمـزيـا من أجل حـيـاة التـصـدق
مــوت أجــمـل الــرمــوز الــتي تــدل عــلــيــهــا
الـورود والـزهـور أراد لـنـا أن النـصـدق ما
الحــيـاة فـي جـمــالـيــاته ويـجــعل لـلــخـوف
تلقي اشمئزازا جـماليات تثير في نـفس ا
وتــوتــرا حــذرا جتــاه كل كــمــيــة تــكــتــلــيـة
قــبـــيــحــة ذلك اليــتم عـن طــريق تــقــلــيــدي
يــسـيــرعـلــيه.. بل بـتــأسـيس وتــأصـيل في

جتريبية  تميز بها.

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

لها والرأي قبل شجاعة الشجعان
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البداوة في بغداد

عوائل مهاجرة

في عـــلم الــنـــفس الــشــخـــصــيــة
تـتـحــدث عن الـشــخص االصـيل
والشـخص الـغيـر اصـيل .نرجع
ـوضـوع ان الهـجرة الـى صلب ا
بــدأت من سـنـة  1960الى سـنـة
 1970هي الهجرة الكبيرة التي
مــلـــئت بــغـــداد عــلى اســـاســهــا
فـتحت منـاطق جديـدة في بغداد

 ان مــجــتـمع بــغــداد تـكــون بــعـد
ـدينة ما الهـجرة من الريف الى ا
ب عام  1960الى  1970.قبـلها
كـانت مـتـكـون من اهل الـكـاظـمـية
واالعـــظـــمـــيـــة والـــكـــرادة وعـــلى
اطـــــراف نــــهــــر دجــــلــــة الــــكــــرخ
والرصافة واالغلبية كانت هم من
بــقــايــة الــدولــة الــعــثــمــانـيــة من
رتزقة وكان كل اجلنود وبعض ا
من يـعاقب في الـدولـة العـثـمانـية
ينفى الى العـراق بداعي العقوبة
وال ننـسى بـعض يـتـامى اجليش
االنــكـشـاري الـتـركي ارسـلـوا الى
الـعـراق الداء اخلـدمة الـعـسـكـرية
وعـنـد سـقوط الـدولـة الـعـثـمـانـية
ظـهـرت الـقاب كـثـيـر تـتداولت في
بغداد مثل البـاججي والطبقجلي
و الصـباغ وغيرهـا من اللقاب ان
ـعـروف ان عـشـائـر لـم اذكـرهـا وا
الـعـراق معـروفة سـواءاً كانت في
نـطقـة الغربـية والـشمـال بغداد ا
واجلنـوب امثـال شمـر والزبـيدي
وغيـرها ان لم اذكـرها والـعشـائر
الــعـراقــيــة عـشــائـر اصــيــلـة لــهـا
امـــتــداد تـــاريــخي واذا اردنــا ان
نعرف شـخص ما على انه اصيل
لــو غـــيـــر اصــيـل نــســـأله من اي
عـــــشــــيـــــرة انت ? واذا كـــــان ابن
عـشائر مـعروفة وصحـيح النسب
ــكـن تــعـــرف اجــدادة الى ادم و
وحــواء لــكن االســمــاء والــلــقــاب
الــتي كــانـت مـتــداولـه في بــغـداد
كما ذكرتها انفاً امثال الطبقجلي
والبـاججي هي القـاب لناس على
ـــــهــــنـــــة الــــتـي كــــانت اســــاس ا
تـــســتــخــدم ولـــيس عــلى اســاس

اجلـد واالجــداد وهـذه الــلـقـاب ال
تـعـطي عـمق تـاريـخي لـلـشـخص
ـا شـخـص مـقـطــوع الـنـسب ور
ويــسـمى نــفــسـة لــلــمـهــنــة الـتي
تهنها .بينما العشائر االصيلة
تـعــطي عـمـق لـنـسـب شـخص مـا
ونــقـــول عـــنه مــعـــروف الـــنــسب

واحلسب . 
ـة في ــنـاطق الــقـد نـرجع الى ا
بـغداد كـا الـكـاظـميـة واالعـظـمـية
والــكـــرادة نالحظ ان الــعـــتــبــات
ـــقــــدســـة هي ســـبـب بـــهـــجـــرة ا
والـتـفـاف الـناس حـولـهـا وكـانوا
هـاجـرون يأتـون الى الكـاظمـية ا
واالعـظمـية عـلى اساس اكـتساب
ـهـاجـرون هم من الـعـلم واغـلب ا
ايـران وبـاكـسـتـاب وافـغـانـسـتان
والـهنـد وجـميع دول شـرق اسـيا
و كـما ذكـرنا انفـا كذلك من بـقاية
الـدولة العـثمانـية. الشـيعي يأتي
الى الـكاظمـية والـسني يأتي الى
االعــظـمــيـة وهــذا دلــيل ان اغـلب
اهل الـكــاظـمـيــة واالعـظــمـيـة هم
لــيس لــهم اصــول تــاريــخــيــة كـا
اصــول الـــعـــشـــائـــر الـــعـــراقـــيــة

عروفة .  االصيلة ا
والـــنـــسب واحلـــسب مـــهـم جــداً
لــلـــشــخص لـــكي يــعـــرف اصــلــة
واالصل مــــــتـــــغــــــيــــــر مـــــهـم في
الشخصية له تـأثير كبير بسلوك
الــــشــــخص .والــــشـــخـص الـــذي
ســـلــــوكه صـــحـــيـح نـــقـــول هـــذا
الـشـخص ابن اصـول والـشخص
الـذي سـلـوكـة مـتـنـاقض نـقول له
ان هـــــذا الـــــشــــخـص لـــــيس ابن
اصـول وهــنـاك نـظــريـة وجـوديـة

وامريـكـا والى هذا الـيـوم حروب
طـائـفـيـة هـذه احلـروب لم تـعـطي
الـفـرصة الـكـافـيـة لـهـوالء الـناس
لتـفير سمـات الشخصـية البدوية
ـتــحـضـرة ـديـنــة ا الى سـمــات ا
فبـقيت تلك السمـات منتشرة الى
هــذا الــيــوم في بــغــداد والــدلــيل
عــلى ذلك لــو نالحظ ان مــنــطــقـة

ـنـصــور والـيـرمـوك والـعـدل كـا ا
واحلــارثــيــة والــشــعـب ومــديــنـة
الـــصـــدر والـــدورة والـــســـيـــديـــة

وبغداد اجلديدة . 
ـهــاجــرين اجلـدد الى واجـهــوا ا
بـغداد حـروب كـثيـرة مـنهـا حرب
الــشـمـال وحـرب ايـران والـكـويت
واحلصـار اجلائر وحـرب العراق

ــنـــصـــور الــتـي تــعـــد من ارقى ا
مــنــاطـق بــغــداد عــنـــدمــا حــدثت
احلرب الـطائـفـية لم حتـافظ على
حتــضـرهـا وتــمـدنـهــا بل ظـهـرت
على حقيقتها البدوية فبدأ القتل
فيـما بينهم عـلى اساس الطائفي

والتهجير.
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قيل لي ناريان
عرفت سبب حسدهما 

كلما بحثت عن برجي 
نجم هوائي قال ا

نجم . ولم يعرف ا
انك هواي وهوائي
كلما قرات برجه 
كتب فيه ترابي

عرفت ان بعض االبراج 
تصدق 

فقد اختار قلبي له سكنا 
واختار ان يكون لي 

ارضا ووطنا
هو يحبني وهي حتبه 
احترت في امرهما

بحثت بر جيهما 

ب ضلوعي.
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لوح: أهمها : قصة حب قيس بن ا
وهي مـن أشـــهـــر الـــقـــصص الـــتي
عـاشهـا الـعـرب وعرفـهـا الـتاريخ 
ـلـوح يــحب لـيـلى  فــقـد كـان ابـن ا
ويـبـكي عـلى أطاللهـا عـلى الدوام 
ـلوح أن يعيش على استطاع ابن ا
حب لــيـــلى  ومــشى فـي الــبــوادي
يـتغـنى بـاسمـهـا  ويتـغـزل بحـبـها
وجـمـالهـا  وكان ابن عـمهـا أحبـها
مــنــذ الــصــغــر  ولـكــنـه قــام بــذكـر
مـحــاسـنــهـا  ومـفــاتـنــهـا  فـرفض
أهـلــهـا أن يـزوجـاهـمـا  فـهـام عـلى
وجـهه يــعـاني  ويـبــكي حب لـيـلى
الـذي فـقـده  ومـات دون أن يـتزوج
لياله  وتزوجت لـيلى رجالً غيره 
عـلى الرغـم من أنهـا كـانت مـعـجـبة
به وتمـيل إليه بقـلبهـا . قيس الذي
وقف في وجه عــمه لم يـســتـطع أن
يـقنع القـبيـلة بأهـمية ومـدى عشقه
لــلـيــلى  فــلم يــقـتــنع عــمه  و أمـر
بـنفيه عن القـبيلـة  ليجـدوه بعدها
ميتاً في إحدى الوديان وحيداً

دائـمـا تـرتــبط في اذهـانـنـا قـصص
احلب حــ نــذكــرهم وجنــد بـعض

االسألة التي تطرح نفسها
اذا احب قيس ليلى

ج _ويـأتي اجلـواب احلب هـبـة من
الـــله بـــدون اســبـــاب انه رزق ..انه
ابـن عـمــهــا اضــافــة كــانــا مع مــنـذ

الصغر معا يرعى االبل
س _ماذا لم يتزوجا ??

يــكـــون الـــرد انه هـــام عـــشق بـــهــا
وتغزل بها بقصائده

س _وان يـــــكـــــون تـــــغـــــزل هـــــمــــا
عاشقان??
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هذا هـو واقع العراق حـاليـا ألننا مـنذ عام 2003
وجـدنا كـثيـر من كان حـافي يسـتجـدي السـيجارة
الــيـوم فـي وقــتـنــا هــذا اصــبح يــدخن الــســيــجـار
الــكــوبـي او مــا يــســـمى جــرود .. وهـــذا مــا دمــر
العراق واعـادنا الى ما قبل  100سنة الى الوراء
ومـثلـما ذكـرت هـذا واقعـنا خالل  17سنـة مضت
وكل الذي جـرى إلرضاء نـفسـهم ومن يتـحكم بهم
من خـارج الـعـراق فـقط الفـقـيـر ال حـول وال قوة له
سـوى الـله سـبـحـانه وتـعـالى .. حـكـومـة لو ارادت
اخلـيــر والـعـمـل والـتــغـيـر اجلــدي لـتــغـيــر الـعـراق
ألصـــبـح من األســــوأ الى االحــــسن لــــكن هـــذا ال
ينفعهم ألنه يضرب مصاحلهم الشخصية والعامة
..انـظـر الى الـشـقـيقـة مـصـر ورئـيـسـهـا الـسـيسي
وانـــا شــخـــصـــيــا مـــتــابـع هــذا الـــرجل وخالل 6
ســنــوات من احلـكـم بـنى ثـالث مـحــطــات كـهــربـاء
وبـسعـر خـيالي جـدا واقل من واردات الـعراق من
ـعدومـ بزمن الـنفط  والـتي توزع عـلى رفـحاء وا
الـنظـام وجـعل الرئـيس السـيـسي في كل قطـاعات
الــعـمل رجل من احلــكـومـة اي اذا اراد مـقـاول او
شـركة مـعيـنة انشـاء مشـروع يضع مع كـل مقاول
ـسـؤولـيـة او شـركـة ضـابط من اجلـيش ويـحـمـله ا
ـراقــبـة الـعـمل حــتى يـحـافظ عــلى االمـوال الـتي
نـجز وهذا التصرف الصحيح . تصرف بالعمل ا
ولكن لـلـتذكـيـر ان ضبـاط مـصر وطـنـي ويـحـبون
بلدهم وهذا سبب النـجاح في االعمار والتقدم في
السياحة  –والفن  –والصحة  –والتربية والتعليم
 –واالمن  –والـصـنـاعـة  –والـزراعـة .. عـكس مـا
بالغ نـبحث عـليه نـحن في العـراق همـنا الـوحيـد ا
وتـقـســيـمـهـا بـ االحـزاب لـذلـك خـلت من قـلـوبـنـا
الـوطنيـة وحب البـلد ألنه مـا نراه تـدمع علـيه الع
ـــثل عـــنـــدمـــا تــتـــكـــلم مع اي شـــخص واصـــبح ا
بالشارع او صديق او جـارك يقول لك السبع الي
يــعــبـي بــالــســلــة ركي وانــا اقــول لــكم مع االسف
ـرحـوم اصـبـح الـعـراق هــكـذا الن عــنـدمـا زارنــا ا
الشـيخ زايـد ويـرى الـعراق بـهـذا الـتقـدم والـتـطور
بــاألعــمــار  –والـــواقع الــصــحي  –والـــتــعــلــيم –
والـصـنـاعـة وغـيـرهـا من االمـور قـال عـنـدمـا اعود
الى االمــارات ألجــعــلـــهــا كــالــعــراق ..لــذا نــطــلب
الـرحمـة على الـعـراق اذا بقى الـوضع على مـا هو
ثل للشخص الذي وضوعي  هذا ا علية ..واعود 

بذل جـهد في حصـاد الركي فأي
جهـد بذلـتم غيـر سرقـة العراق..

وللكالم بقية..
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رغم انـعــدام الـتـواصل االجــتـمـاعي
ووسـائـل الـتـكـنـلـوجـيـة في الـقـرون
ـاضـيـة لــكن جـمـيـعــنـا نـتـفق كـان ا
الــعالقـات الــعـاطــفـيــة اكـثــر نـقـاوة
واكـــثــر تــمـــسك من االن انـــتــشــرت
الـعالقــات الـتي تــدعـو لــلـحـب مـنـذ
الـقــدم  فـعـرفــهـا اإلنـســان بـغـريـزة
وضـــعـــهــا الـــلـه في عـــبـــاده  هــذه
الغـريـزة كـانت الـسـبب الـرئيس في
بقـاء البشريـة  فقد استـطاع البشر
أن يـتـواصوا مـع بعـضهـم بواسـطة
عالقــات يـــحـــكــمـــهـــا إمــا احلب أو
الـوجـد أو الـشـوق أو اإلشـتـيـاق أو
حـتى الــصـداقـة  وفي مــجـمل هـذه
ــــشـــاعــــر جنــــد احلب الــــصـــديق ا
ــــواسي الــــذي يـــدافع عــــنـــا وقت ا
ـصاب . الـضـيق  ويـعـيـنـنـا وقت ا
قـصص حب حقـيقـية : عـرف العرب
احلب مـــنــذ قـــد األزل  فال أكــذب
حــيــنــمــا أقــول أن احلب إبــتــدأ مع
بدايـة البشـرية  وهو طـريقة جتعل
احملب يرى احليـاة أجمل  لنرى ما
حولنـا يبدو في نظـر احملب ألطف
وأحــسن  فال عـجب حــيـنــمـا نـحب
نشعر بجمـال ما حولنا من عيوب 
ا نـرى اجلميل فال نرى الـسيء وإ
عـــلى الـــدوام (عـــ الـــرضـــا) وفي
الـغـالب فـإن الـعالقـات اإلجـتـمـاعـية
التي تبنى على أساس عالقة متينة
هي أفـضل من العالقـات التي تـنمو
في الظالم  فـهي حقاً غـير واضحة
ــمــكن أن  وغــيــر مــجــديــة  ومن ا
تـؤذي صـاحـبـهـا بـشـدة  وحـديـثـنا
هـــــذا ســــيــــدور عن قـــــصص احلب
والـعـشق التـي عرفـها الـبـشر  ومن

الــصــالح صــاحبِ اخلــلق والــدين
مــؤكــداً عــلـى مــعــيــار أســاسيّ في
اخــتــيــار الــزوج حــيــنــمـا قــال في
احلـــديث: (إذا أتـــاكُمْ مَنْ تـــرضــونَ
خُلُقَـهُ ودينَهُ فزوِّجُوهُ إنْ ال تـفعلُوا
تــــكُنْ فــــتـــنــــة في األرضِ وفــــســـاد
عريض) صاحلاً في دينه وخلقه
اجملــتـمع ركــز عـلى الــدين واخلـلق

وجتاهل من ترضاهم ..
ـقصـود بتـرضاهم ..ومن الذي ما ا

يرضا ..هل اصحاب الشأن ??
ام ولي االمر ??

ام اجملتمع والعادات السائدة ??
تغـاضى عن السبب احلـقيقي الذي
ـــــنـع الـــــزواج عن طـــــريـق احلب
وكـــذلك هــنـــاك عــقــول او بـــالــصح
مصـالح تتـغاضى عن قول رسـولنا
الـكـر هكـذا هي الـعادات الـعرفـية
السائدة والـكارثة ان الزالت سارية
حلــد االن هـذه االحــكـام في الــقـرى
واالريــاف رغـم وجــود قــانــون لــكن
حـكم الـعـشائـر هي االقـوى ويـطبق
عـلى جـمــــــــــــيع شـرائح اجملـتـمع
ـــكن وهــــذه احلـــــقـــيـــقــــة الاحـــد 

نكرانها.

ج_في ذلك الــزمـــان الــتــنــاسل بــ
قــبــيــلــة واحــده اليــجــوز االخــتالط

بالقبائل اخرى .
س_لـــكن هـم من نـــفس الـــقـــبـــيـــلــة
ــاذا رفض ابـــو لــيــلى الــعــامـــريــة 

تزويج ابنته لقيس ??
ج_هـنـا تـتـدخل الـقـيم الـتي تـفرض

اليجوز الزواج عن حب ..
ولقد هم قيس بحب ليلى ........

كل مــاســلف ذكــره هــو مـن نــاحــيـة
االعراف الـعربـية انـاذك لكن لم احد
اذا كـانت هـكذا االحـكام يـسـتطـرق 

اذا ??? هل تعرف 
كانـوا لـديـهم معـتـقـد ان الزواج عن
ــعــاشــرة الــزوجــيــة ســوف حب وا
تــكــون شــهــوانــيــة الـى حــد فــقـدان
العقل وهذا سوف ينتج حمل معاق
النه الـرجل واالمـراة في ذلك الـوقت
فـاقدين الـعقـول ونشـوة احلب التي
ـعتـقد عمم جتـمعـهم ..بسـبب هذا ا

ودة .. عدم الزواج على حب وا
ولو حكمنا االسالم جند انه اوصى
بـــزواج بــــالـــرضـــا قــــال رســـولـــنـــا
..حثّ الــنـبيُ عــلــيه الـصالة الــكــر
والــــسـالم عــــلى اخــــتــــيــــار الـــزوج

ر العراق بوضع مـضطرب منذ بـدأ ازمة وباء كوفيد
ستجد   19ا

انــعــكـس عــلى اجلــانـب االقــتــصــادي  حـــيث تــأثــرت
الطـبقـات ذات الـدخل احملدود بـصورة مـبـاشر ة لـعدم

امتالكها مورد ثابت .
جلئت احلكـومة العـراقية الى الـعديد من احلـلول وكان
من ضــمـــنــهــا اإلقـــتــراض اخلــارجي والـــداخــلي رغم
اخلـيـار الصـعـب  كـطريـق لالنـقـاذ لـلحـد مـن االزمات
ـر بهـا العـراق في الـوقت احلالي  وسـبب هذه التي 
االزمـات انــخـفـاض اســعـار الــنـفط واجــراءات احلـظـر
التي أقـرتهـا جلنـة السالمـة الـوطنـية احلـكومـية بـسبب
تفشي فيروس قاتل سفك األرواح وغير احلياة وأوقف

التطلعات . 
ضـعف الـقـيـادة لـلـحـكــومـة الـعـراقـيـة أدت الى انـهـيـار
اقتصادها وعدم حتقيق أي اجناز  ولقد اشار رئيس
الوزراء مصطفى الكاظمي الى "خزينة العراق خاوية"
ومـرت الـبالد بـظـروف في غـايـة الـصـعـوبة حـيـث حـالة
فوضى وعـدم وجود حـكومـة فعـليـة لعدة اشـهر بـسبب
ـا اتـاح فـرصـة كـبـيـرة االحـتـجـاجـات واالسـتـقــالـة  
للـفاسـدين لنـهب وسرق االمـوال العـامة وفـسح اجملال
ألنتـشـار الـفسـاد وفي الـنـهـاية من يـتـحـمل االضرار 
والنهاية تقع على عاتق الشعب العراقي وتسبب ضرر

كبير للعديد من الطبقات الكادحة .
تفكيك ازمة االقتصاد حتتاج لقدرات متمكنة  ففقدان
ـفرط االيرادات الـنفـطيـة يحـتاج لـلحـد من االستـيراد ا
الـذي يــســتـنــزف الــعـمــلــة الـصــعــبـة  واالجتــاه نــحـو
الـصـنـاعـة الـنـفـطـيــة والـصـنـاعـة الـزراعـيـة والـصـنـاعـة
التـكـنـلوجـيـا  وحـتى الصـنـاعـات احلرفـيـة الـشعـبـية 

واجتاهات تنطلق حلل ازمات متراكمة .
من النهاية ومعنا فعال حكومة الكاظمي  فان السالح
خارج الـقانـون ومافـيات فـساد االحـزاب  وهبوط اداء
الـفــريق االســتـشــاري احلــكـومي  واجتــاه الــنـاطــقـ
واالعالم للحكـومة نحو الدعـاية والترويج وبث صور

ولقاءات واحاديث تبقى أقول بدون افعال .
احتجاجـات وتظاهرات قـد تخرج وتتـوسع باي حلضة
ـعـيشـيـة الصـعـبة وتـردي اخلـدمات نتـيـجة االوضـاع ا
وفـــقـــدان االمل والـــيـــأس  وانــــقـــســـام اجملـــتـــمع الى
مظلوم ومنتفع  وتكون أشعة شمس تموز الالهب
بـداية انـتـفـاضـة شـعـبـيـة تـطـالب بـحق احلـيـاة وحـقوق
مواطـنـ بـوطـنهـم .نصـيـحـة صـحفـيـة ان يـعـود رئيس
لكي الوزراءواعضاء احلكومة  الى إجنازات احلكم ا
والعـهـود اجلمـهـورية  واأليـادي الـنظـيـفة الـتي نـقشت
أسماؤهـا بتاريخ الـعراق أجنازاً وفـعالً  والتمـيز على
ـتـجدد  لـيـتـمكن من االعتـمـاد عـلى طاقـات الـشـباب ا
عـبـور ازمـة اقـتــصـاد ووبـاء مـعـا  انـا الــسـيـر بـطـريق

تقليدية فإنها طريق االنهيار .
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بابل

احلـدودية كـخـطوة نـحـو معـاجلة
االزمــة وتــكــون هــذه الــقــطــاعـات
مسـاندة لـلـمصـدر االساس الـنفط
سـواء شهـد ارتفاعـا او انخـفاضا
رحلة كان في االسعار . في هذه ا
يـــجب عـــلى احلـــكــومـــة حتـــقــيق
الــعـدالـة االجــتـمـاعـيــة بـ فـئـات
اجملتـمع من الـغـاء اجور الـصـحة
واطن فـروضة عـلى ا والـرسـوم ا
ــــؤســــســـات عـــنــــد مــــراجــــعـــة ا
وتـخـفيض سـعـر اسـطوانـة الـغاز
واجور الكهرباء وكل ما من شأنة
يحقق العدالة االجتماعية ويسهم
فـي الــعـــيش الــكـــر بــ فـــئــات
ـواطن اصبح في يأس اجملتمع. ا
بــســـبب الـــظـــروف الـــراهــنـــة من
تــدهـــور االوضــاع االقــتـــصــاديــة

عيشية  وا
يـحب عـلى احلـكـومـة الـعـمل عـلى
وضع خـطـوات اسـتـراتـيـجـيـة في
مــواجــهـــة االزمــات وتــخـــطــيــهــا
واطن بـنجـاح دون التـأثيـر على ا
ذي الدخل احملدود وعند مواجهة
ازمـة كهـذه يجب تـبني ذي الدخل
احملــــدود واعـــــانــــتــــهـم بــــرواتب
شــهــريــة تــســاعــدهم في تــخــطي
الـظـروف الـطـارئة الـتـي تـمـر بـها

البالد.
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كـنـا وما زلـنـا نـطـمح في ان يـكون
الــقـادم افـضل في الــعـيش الـكـر
لـنــا  ولـعــوائــلـنــا الـتـي عـانت من
الفـقر  لسـياسات حكـومات فاسدة
ـــــعــــيــــشي وتــــدهـــــور اجلــــانب ا

واخلدمي 
ايـتام مـن عوائل الـشـهـداء وفـقراء
وطن وبـــطـــالــة اخلـــريـــجــ وزاد
الط بـله كورونا وتداعـيتها على

االقتصاد الوطني العراقي 
ن هناك من اليـجد قوته اليومي 
ـهن ــتـلك مـصــدر رزق غـيـر  ا ال 
احلـــرة لــلــعــيش الـــكــر ويــعــمل
يوميا من اجل توفير لقمة العيش
لــعـــائــلـــته  فــكــيـف اذا تــوقف عن
الــعــمل الكـــثــر من شــهــر  وهــو ال
لـك من يعـيـنه في احلـيـاة سوى
هـــذا الـــعـــمل. حـــيـــاة مـــأســـاويــة
تعيـشها اغلب عوائل الـبلد بسبب
غـــيـــاب تـــخـــطـــيط  احلـــكـــومـــات

لالزمات والتعامل معها 
االزمــة االقـــتـــصــاديـــة يــحب ان ال
ـــواطن تـــنـــعـــكس ســـلـــبــا عـــلى ا
وخـاصة الفـقراء واصـحاب الدخل
احملـــدود احلـــلــــول مـــوجـــودة في
تــخــطي هــذه االزمــة  في تــفــعــيل
اجلانب الصناعي والزراعي ودعم
مـشاريع الـشباب واسـتثمـار قطاع
ـــنــافــذ الـــســيـــاحــة الـــديــنـــيــة وا
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تُعَـدُّ الْـمَـرْأَهُ نِصْفَ الْـمُـجْـتَمَعِ وَهِيَ
اَلْمُـرَبّيَةُ وَقَائِـدُ ذُو كَفَاءَةِ الْأَدَاءِ واَمَ
تَــــعَــــلَّمُ عَـــــلَى يَــــدِهَــــا الْــــأَجْــــيَــــالُ
وَخُـصُـوصًا فِي هَـذَا الـزَّمَنِ وَتَظْـهَرُ
وَمَـا عُـرِفْتَ بِهِ االَمَ مَـعَـادِنُ الـنـسَاءِ 
ُجْتَهِدَةَ وافِدْتَ الْعِرَاقِيَّةَ الصَّابِرَةَ ا
رُوحَــهَـا وَنَــهَـضْـتْ بـاالجّــيـالِ عَــبْـرَ
أَزَمَـــــاتٍ وَظُـــــرُوفٍ تَـــــتَــــــحَـــــدَّى بِهِ
الصعَابُ وَأَنَّهَا كَمَا هِيَ(( الدُّكْتُورَةُ
))و مَـا عَلَى الْـأَجْيَالِ إِكْـرَامُ الْ عَقِيلٍ
لِـتَأْخُذَ الْـخِبْـرَةَ وَالرُّوحَ بَحِب كُلَّ اِمٍّ
عِـرَاقِـيَّـةٍ فَلَـا يَـأْسَ بَـعْـدُ طَالَـمَـا تَـجِدُ
هَـكَذَا نِـسَـاءَ عَـنَاوِينَ تَـتْـرُكُ لِـتَدْرُسَ

فِي مَـدَارِسَ لِـحُب الْبِـلَـادِ وَانْ غَابْتْ
الـرجَـالُ تَـجِـدُ االَمَ الْــعِـرَاقِـيَّـةَ بِـالفِ
رَجُـلٍ وَتَـرْسُمُ لَكَ الْـأَمَلُ وَانَـا أَفْـضَلَ
لَـقَبٍ لَهَـا االَمِراءَةُ الْـفُولَـاذِيَّةُ عِـنْدَمَا
تُـعْــطي الْـأَلْـقَــابُ عَـلَـيْــنَـا أَنْ تُـعْـطِيَ
لِــهَــكَــذا نِــسَــاءِ جَــمِــيــلَــاتِ الْــعَــرَبِ
قَـائِدَات لَـهُنَّ عُقُـول وَأَدَاء وَإِخْلَاص
فِي مُـوَاكَــبَـةٍ تَــحْتَ ايْ أَزْمَـةٍ لِــاتـقَلِ
االَم الْـعِـرَاقِيَّـةِ تَـحدتْ بَلْ َتـحدت كُلُّ
زَمَـانٍ وَهَـا هِيَ الْـيَوْمَ تَـرْسُمُ لِـلْوَطَنِ
االِمـانِ وَتَـدْفَعُ بِـهِ لِـلـنُّـهُـوضِ بِـوَاقِعِ

. أَجْمَلَ لِبِلَادِ الرَّافِدَيْنِ
bOLŠ s¹b - الرمادي « —u½
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اكرام ال عقيل

لنا وسعيهما بالكيدً .
فاحذرهما ايها الغريب القابع 

ساحة الفردوس من اجلو

امراة تبحث في مكب النفايات

رسم تخيلي لقصة قيس وليلى
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الــبــاحث الــعــراقي تــلــقى امــنــيـات االهـل واالصــدقـاء
بـالـشــــــفـاء الـعـاجل البـنـته وزوجـهـا وطـفـلـهـمـا الـذين
يرقـدون حاليا على فـراش العافية الصـابتهم بفايروس

كورونا.
wM u*« …d UÝ

ـرتـبـة الـثـالـثـة في ـيـة االردنـيـة حـصـلت عـلى ا االكـاد
مـسـابـقـة صالح هالل االدبـيـة لـلقـصـة الـقـصـيـرة على

العالم العربي عن قصتها (ماريا).
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صري نـفى شائعـة اصابته بفـايروس كورونا الفـنان ا
التـي تداولها الـبعض في مواقع التـواصل االجتماعي

مطمئنا جمهوره على صحته.

UN³ODšË eOÐu

ÎôeM  ÊU¹d²A¹
ــا أشـعـره بـاحلـزن طـوال كـورونـا 
ـاضــيــة وهــو األمــر الـذي الــفــتــرة ا
جعلـه يخشى احملـيطـ به وحتديدًا
أوالده فقـرر تطـبيق قـواعد الـتبـاعد
االجتـماعي والـعزلـة على اجلـميع) 
مـشـيـرًا إلى أنه(لم يـخـرج من مـنـزله
مـــنــذ أكـــثــر من ثـالثــة أشــهـــر عــقب
تـــــــفـــــــشي الـــــــوبـــــــاء في مـــــــصــــــر
والـعالم).وأضـاف فـهمـي في مقـابـلة
مع صحـيفة عـربيـة أنه (استـثمر في
الفن والـفـلسـفة وعـلم الـنفس) الفـتًا
إلى (أن لــلــقـراءة طــقــسـا مــهــمـا في
حـياته وزاد االهـتـمام بـهـا مع بـقائه
ــــنــــزل). كـــمــــا شــــاهــــد بــــعض بــــا
اضي ومـنـها مـسلـسالت رمـضـان ا
(بـ 100وش) وكـــــذلـك مـــــســـــلــــــسل
(الــفـــتــوة) ومــســلــسل (االخــتــيــار)

بشغف كبير.
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ـصـري حـسـ فهـمي ـمـثل ا أعـلن ا
ـة بعـد فـقدان 4 أنه (عـاش فتـرة مـؤ
من أصــــدقـــائـه بـــســــبب فــــايـــروس
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ـصرية مثـلة واإلعالمـية ا تعرضـت ا
ـوجـة من االنـتـقادات إسـعـاد يـونس 
ة جرد نـشرها تدويـنة قد الالذعة 
يـقـول كـثـيـرون إنـهـا حتـمل احـتـقـارا
. وازدراءً للـطبـقة الـفـقيـرة وللـفالح
وكــانت يــوتـس قــد أعــادت قــبل أيــام
نـشر تـدويـنـة طويـلـة عـبـر صفـحـتـها
على فيسبوك بـعنوان فتحزية وهي
كــلــمــة مــقــتـــبــســة من اسم فــتــحــيــة
.وحتـدثـت إسـعــاد في الــتـدويــنـة عن
تـكـررة لـتـعـليم مـحاوالت عـائـلـتـهـا ا
وتـمــدين طــفـلــة ريـفــيــة كـانت تــعـمل
لديـهم كـمعـيـنة مـنـزليـة إذ وصـمتـها
بـالــكــسل والــغـبــاء.كـمــا ســخـرت من
ـنـفرة هنـدامـهـا وانتـقـدت رائحـتـها ا
وعدم اهتمامها بنظـافتها الشخصية
وتـنــاولــهـا الــطـعــام بــشـراهــة حـتى

{ سـان فــرانـســيـســكـو  –وكـاالت -
ـــلـــيـــون دوالر ـــبـــلغ يـــتــــخـــطى ا
وحتـديــداً مـلــيـونـا و400 ألف دوالر
أمريـكي إشـترت الـنجـمة األمـريكـية
جــيـنــيــفـر لــوبـيــز وخـطــيـبــهـا العب
البـيسبـول السـابق أليـكس رودريغز
مــنـــزالً جـــديـــداً في مـــنــطـــقـــة ســان
فــرانـــســيــســـكــو فـي مــديـــنــة لــوس
ـنــزل يـضم أجنــلـوس األمــريـكـيــة. ا
ــنـزل  3 غــرف نـوم و3 حـمــامـات ا
وأشـــارت مــجـــلــة فـــارايــتي إلى (أن
نزل  بناؤه عام 1948) . مشيرا ا
نزل إلى إلى (أنه  حتويل ديكور ا

ودرن). ا
ومن نـــاحــيــة أخــرى كــانت نــشــرت
لـوبيـز مـؤخراً فـيديـو عـلى حـسابـها
اخلـاص عـلى أحـد مـواقع الـتـواصل
االجـتــمـاعي وهي تــرقص ويـحـاول

خطيبـها رودريغز
تـقــلـيـد حــركـاتـهـا
عــــــــلى أنـــــــغـــــــام
أغـنـيـتهـا (ارقص
مــــجـــــددا) الــــتي
سبق وطـرحـتـها

عام .2012
وعــــلــــقـت عــــلى
الـفـيـديـو كـاتـبة
:كــيف لي أن ال
احتدى أليكس
رودريــغــز في
حتــــدي (ورد
( دانس اكـــ
ــتـلك .. انه 
فــعـال بــعض
احلــــــركــــــات
الـــراقــــصـــة.

الـعــضــو الـســــــــــــابق في الـهــيـئـــــة االداريـة لــنـادي
ـوت الـصــيــد الــعــراقي نــعــاه زمالئـه بــعــد ان غـيــبـه ا
اضي  سائل الله تـعالى ان يسكنه فسيح الثالثـاء ا

جناته.

اخملرج السوري يستعد لعرض
) حـيث مــســرحـيــته (أدريــنـالــ
جتــري الــتـمــارين عــلى خـشــبـة
مــســرح الــقــبــاني بــدمــشق مع

نخبة من النجوم الشباب.

ــكـتـب االعالمي لــلــنـائب االعالمي الــعــراقي ومــديــر ا
محـمد اقبال الصـيدلي تلقى تـهاني زمالئه لشفائه من

فايروس كورونا متمن له دوام العافية.
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الــكــاتب والــفــنـــان الــعــراقي صــدر له عن دار الــرواد
ـتــفـرج! لص كــتـابــان االول بـعــــــنـوان (احــذر أيـهــا ا
ـشــهـد الــثــقـافي ـنــوع ولص مــحـظــور) والــثـانـي (ا

البغدادي).

جنيفر لوبيز

الـــوقت الــذي فـــرضه  بــقـــاؤهــا  في
ــنــزل بــســبب هــذا الــوبـاء  حــيث ا
دعت لـتـطـويــر مـهـارات زمالئـهـا في
الــــرسم الـــذي يـــعــــد  من اولـــويـــات
ــركـز الـثـقـافي اهـتــمـامـهـا .واشـار ا
لــلــطــفل ان (ذلك يــأتي لــتــأكــيـد دور
مـؤسـسـة ثـقـافـة االطـفـال في تـعـزيـز
ـهـارات واسـتـثـمـارها الـقـابـليـات وا
ــتــاحـة الســتـغالل ــنــصـات ا عــبـر ا
أوقات الفراغ واقـتراح افضل الطرق
ـــلل وكــســر الــروتــ وبث البــعــاد ا
الـــروح اإليـــجـــابــيـــة لـــدى االطـــفــال
ـمـكـنـة لـزيـادة وتـوظـيف الـوسـائل ا
مـيز رقعـة هذا الـتواصل االبـداعي ا
.وسوف تـتواصل الدار فـي نقل هذه
الــــتــــجـــــارب احلــــيــــويـــــة اخلالقــــة
ـكن من بـالــتـواصل مع اكـبــر عـدد 
االطــفــال) .  الـى ذلك أطــلــقت دائــرة
ــاضي الــفــنــون الــعــامــة االربــعـاء ا
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ـركز الـثقافي لـلطفل  باشرت إدارة ا
بـــــالــــتــــواصـل مع االطــــفــــال وادارة
ــدارس في بــغـداد الــكـتــرونــيـا من ا
ـتــمــثــلـة ــنــابــر االعالمــيــة ا خالل ا
بصـفحـات (الـفانـوس السـحري ) و(
ـزمــار ) عــلى مـواقع مــجـلــتي ) و( ا
التـواصل االجتـماعي  بـهدف تـنمـية
طـاقــاتـهم االبـداعــيـة الـتـي وحتـفـيـز
ابــداعـاتـهم الــتي انـتــجـتــهـا ظـروف
ـــــنـــــزلي والـــــتــــبـــــاعــــد احلـــــجــــر ا
االجــتـمــاعي.وكـانـت الـطــفـلــة نـادين
ـشـاركــ في صـفـحـة سـمــيـر  اول ا
الفـانوس الـسحـري من خالل ارسال
عدد من اللوحات جسـدت فيها خطر
هـــذا الــوبـــاء وطــرق الـــوقــايـــة مــنه
بـاسـاليب مـبـتـكـرة  حـيث بـينت من
خالل بـــثــــهـــا مـــقـــطـع فـــديـــو مـــدى
اهــتــمـامــهــا في الــرسم واسـتــثــمـار

ـدير الـعـام لـلدائـرة عـلي عـويد إن( ا
الـفـنــان حـازم احلـديـثي شـارك بـ15
لوحة فنيـة نقلت فيـها لوحاتهِ ألوان
الــطــبــيــعــة اخلالبــة والــتـي تــأثـرت

مـعــرضـهـا الـســابع واألربـعـون عـلى
مــوقـــعــهـــا ضــمـن بــوابـــة الــفـــنــون
اإللـكتـرونـية لـلـفـنان حـازم احلـديثي
حتت عـنـوان (قـصـائـد لـونـيـة) وبـ

بطـبيعـة مدينـته حديـثة).كمـا أطلقت
الــــدائــــرة مـــعــــرضــــهــــا الــــســـادس
ــوسـوي واألربــعـون لــلــفـنــان أيـاد ا
حتت عــنــوان (هـواجـس إنـســانــيـة)
ـــديــر الــعـــام لــلــدائــرة إن وأوضح ا
(الــفــنــان شـارك بـ  29لــوحـة فــنــيـة
مستخدمـاً تقنيـات حديثة في الرسم
حتى قال عنه البـروفيسور األمريكي
جــون ديــشــمــان في إحــدى مــقــاالته
:لـقــد اعـــتـرف خـــبراء الـفــن في كل
مـــن الـــغـــــرب والـــعـــــالم الـــعـــــربي
ـوســوي واعـتـبــاره بتـألــق إيـــاد ا
واحـــــــــــداً مـــن أهـــم األجـــــــــيــــــــــال
اجلـــديـــــدة مـــن الـــفـــنـــانــن الـــذيــن
شــكلوا األســـاس لفصــل جديــد في
ــعـــــاصـــر.)وكــانت تـــاريــخ الـــفــن ا
ـاضي الـدائـرة قـد اطـلقـت الثـالثاء ا
معرضها اخلامس واألربعون للفنان
مـــنــذر عــلـي حتت عــنـــوان (جتــربــة
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ـــســرحي اطــلـق مــحـــتــرف مـــيـــســان ا
سـرح استمارة وبالتـعاون مع منـصة ا
شاركة فـي النسخـة االولى من ملتقى ا
يــــوسف الــــعــــاني الــــدولي لــــلــــقـــراءة

عاصرة اونالين 2020. سرحية ا ا
 وقــال الـكــاتب واخملــرج عـدي اخملــتـار
ــشـرف الـعـام عــلى مـحـتــرف مـيـسـان ا

ـسـرحي لـ ( الـزمـان )  (بـعـد الـنـجـاح ا
الـكـبـيــر الـذي حتـقق في الـدورة االولى
من مـهـرجـان مـحـتـرف مـيـسـان الـدولي
لــلــمـــونــودرامــا اونالين  2020والـذي
اخـتتـمت فـعـاليـاتـها في ايـار من الـعام
ـشـاركـة سـبـعـة دول عـربـية احلـالي و
فـقـد عـقـدنـا الـعـزم عـلى تـنـظـيم مـلتـقى
يــــوسف الــــعــــاني الــــدولي لــــلــــقـــراءة

ـعــاصــرة اونالين 2020 ــســرحــيــة ا ا
وهـــو مــلـــتـــقى رقـــمي لـــكـــتــاب الـــنص
ـيا  وذلك لالطالع سـرحي عربـيا وعا ا
ــسـرحــيـة عـلى الــتــجـارب الــنــصـيــة  ا
عـاصـرة والتـنقـيب في متـونهـا نقـدياً ا
وتسويقـها رقمياً  ,طبعا بشـراكة مهمة

سرح ). من قبل منصة ا
ـلتقى واضاف اخملـتار ان (الـهدف من ا
هـو  ,تــخـلــيــد الـراحل يــوسف الــعـاني
ـلـتـقى سـنـوي  ,االطالع عـلى جتارب
سرحية ب الكتاب  ,اكتشاف الكتابة ا
ـستـوى الـكتـابـة من بلـد الخر , تـباين ا
سرحي , التسويق االعالمي للكتاب ا
حتفـيز الـوقوف عـنـد مـنجـزهم نـقـديا  ,
الـطـاقــات الـواعـدة لـلـكـتـابـة ) . مـشـيـرا
لـتـقى تـتمـحـور بـقراءة الى ان (خـطـة ا
شارك اونالين , نص مسرحي للكاتب ا
وعــقـــد جـــلــســـات نــقـــديـــة عن كل نص

مشارك الحد النقاد اونالين).
ـديــر الـفـني لـلــمـلـتـقى من جــهـته قـال ا
الـسيـنـوغراف عـلي مـحمـود الـسوداني
ـشـاركـة لـكـتـاب ان ( الـشـروط  حـددت ا
ــســرحي حــصــرا  وان يــكــون الــنـص ا
النص باللغـة العربية الـفصحى حصرا
واليـوجـد اي حتـديـد لـلـعـمـر والـتـجـربة
واالحــتــكــام لـلــنص اجلــيــد وان يــكـون

عـلى اخـراج الـصورة الـبـصـريـة بـشكل
اكـــثـــر احـــتـــرافـــيـــة

للمتفرج ).

النص قد كتب خالل السنوات (2018-
2019-2020 ) وان يناقش القضايا
ـية دون خدش او اساءة العربـية والعا

كون او شخص او جهة ) .
واوضح الــسـودانـي (من بـ الــشـروط
ايضا ان ال تتجاوز القراءة النصية 30
دقـيـقـة فــقط  وتـقـبل نـصـوص االطـفـال
ــونـودرامــا والـنــصـوص الــشـعــريـة وا
ـشاركـون اعالن ومواعـيد ويشـارك ا
ــلــتـــقى في صــفـــحــاتــهـم فــيــمــا ا
ـلـتقى جـلـسات نـقـدية سـينـظم ا
لكل نص مشارك على ان يلتزم
شارك في تثـبيت البرنامج ا
اخلاص بـالبث الـرقمي الذي
يـــــتم ابـالغه عـــــنه مـن قــــبل
االدارة الــفــنــيــة لــلــمــلــتــقى
وارســـال ســـيـــرة ذاتــيـــة مع
صــورة شـــخــصــيــة وايــضــا
الـنص عــلى عـنــوان مـحـتـرف
مـيـســان   االلـكـتـروني  ويـرفق

مـعـها اسـم الكـاتب  ,اسم الـبـلد ,
اسم الـنص  ,تـاريـخ كـتـابــة الـنص,
ونـــوع الــنص ). وخـــتم ( نــنـــتــظــر
يا مشاركة كتاب النص عربيا وعا
ـــلــتـــقــيــات فـي واحــدة من اهم ا
الــفـريــدة من نـوعــهـا وسـنــعـمل

انـــتـــهى األمـــر بـــطـــردهــا مـن مـــنــزل
العائلة.وأثارت تـدوينة إسعاد غضب
رواد مـواقـع الـتــواصل االجــتــمـاعي
الــذين هــاجــمـوهــا في تــعــلــيــقـاتــهم
نـشـور. ودفـعت وطـالـبـوهـا بـحـذف ا
مـوجـة الـغـضب الـبـعض إلى تـدشـ
وسم بـاسم الـفنـانـة اسـتـطـاع تـصدر
ـوضوعـات األكـثر تـفاعال في قوائم ا
مـــصـــر عـــلـى مـــدى أيـــام.وبـــالـــفـــعل
اضـــــــطــــــرت ابـــــــونس حتـت وطــــــأة
االنــتـــقــادات إلى مـــسح الــتـــدويــنــة.
والتـدويـنـة عـبارة عن مـقـال كـانت قد
نــشــرتـه إســعــاد يــونـس في جــريــدة
ـصــري الــيـوم في أيــلـول 2013 ثم ا
أعـادت مــشــاركـتـه عـلى حــســابـاتــهـا
اإللــكــتــرونــيــة تــزامـنــا مـع الــذكـرى
الـســابـعــة لإلطــاحـة بــحـكم الــرئـيس

صري السابق محمد مرسي. ا
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تناقضة ستجـد نفسك اليوم أمام العديد من األمور ا
التي تريد القيام بها.
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احلـظ يـبـتـسم لـك من جـديـد . من األفــضل أن تـلـتـزم
الصمت في قضية عائلية.
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ـكـوث في دعـوات لـلـخـروج ولـكــنك سـتـفـضل الـيـوم ا
نزل. رقم احلظ2. ا
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تــأتـيك أربــاح من مــشــروع كـنت قــد اســتـثــمــرت فـيه
أموالك سابقا. رقم احلظ 3.
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قـــد تـــهـــتم بــــنـــشـــاط فـــني مـع أحـــد الـــزمالء الـــذين
يشاركونك نفس االهتمامات.
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احلبيب يـنتظر بفارغ الصبر الرد منك حول موضوع
االرتباط .
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تــبــدو مـتــعــبــا الــيــوم بـســبب مــحــاولــتك لــبــنـاء عــالم
مثالي.رقم احلظ 23.
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حاول أال تـتأخر في االجـابة على الـطرف االخر حتى
إن كان ردك ال يعجبه.
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لل بسبب تكـرار أعمالك اليومية لكن تمر بحـالة من ا
مع حبيبك فأنت سعيد.
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تشـعـر بـالـتـوتـر الـيوم فـلـديك مـقـابـلـة عـمل تـتـمنى أن
ظهرك. حتصل عليها فاهتم 
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إسـتـفـيـد من الـفـرص وإشـحن طـاقـتك من وقت آلخـر
.يوم السعد االربعاء. 
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ال يذهب ـادة الن ا إحذر اخلالف مع احلـبيب على ا
ويأتي اما هو فال.
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اشـطـب مـرادفــات الــكـلــمــات ادنـاه
ــكن شـطب بـجــمـيـع االجتـاهــات 
احلرف اكثر من مرة لـتحصل على

طلوبة: الكلمة ا
ابن الـبـيــطـار- جـوهـر الــصـقـلي -
االدريـــسي -ابـن زهـــر- ابن حـــزم
االنـدلـسي -ابن زيـدون- ابن عـبـاد
-ابن ماجه- ابو الفرج االصفهاني
-ابن بــــطـــوطــــة -الـــفــــراهـــيـــدي -
الـــفـــرزدق -امـن -امـــان- سالم -

جمال - اعالن -عهد.
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اســـــــــتـاذ الـهنـدسـة والـباحـــــــــث بـجـامعـــــة مـؤتة
باالردن ضـيـفته مـديـرية ثـقـافـة الكـرك ضـمن فعـالـيات
الـورقـة الـثـقــافـيـة لـلـحـديث عن (يــومـيـات مـثـقف بـزمن

كورونا).

لونـية) وب
عــــــويــــــد إن
(الفنان منذر

عـلـي قـدم 15
لوحة فـنية في
ــــعـــرض هـــذا ا
االلـــــكــــــتـــــروني
ورغــــــم إنـــــه مـــــن
مــــبـــدعي الــــنـــحت
على اخلشب وتميز
بـــرشــاقـــة أســـلــوبه
وفي أغـلب مــعـارضه
الــفــنـيــة ال يــســتــطـيع
ـتـلـقـي مـقـاومـة اقـتـنـاء ا
أعـمـالهِ الـفـنـية إال أنـهُ هذه

ـــرة طــرح لــوحــاتـه الــفــنــيــة ا
بـــأســـلــــوب الـــفن الــــتـــجـــريـــدي

مستخـدماً الرموز واألشكـال اللونية
التي حتاكي تراكمات احلياة) .

{ لـوس اجنـلـوس (أ ف ب) - احـتـفل جنم
فرقـة (بيتلـز) الشهيـرة السابق ريـنغو ستار
ـاضي بــعــيـد مــيالده الــثـمــانـ الــثالثــاء ا

ولـــكن افـــتـــراضـــيـــاً بـــســبـب ظـــروف أزمــة
فـايروس كورونـا ومع أن أغنيـات اخلنافس
حـــضــرت في االحــتــفـــال غــاب عــنه رفــيق

رينعو ستار السابق بول ماكارتني. 
وشـرح الفـنـان جلمـهـوره وهو يـجـلس خلف
آلـة درامز ويضـع كمامـة مزيّـنة بـرسم يرمز
إلى الـسالم (أفـضّل كــمـعـظـمـكم أن أحـظى
بـحـفـلـة عـيـد مـيـالد جمـيـلـةلـكـنّ هـذه الـسـنة
لـيست مالئمة لتنظيم جتمّع كبير). وأضاف
(لـذلك أحتفل مع أصدقائي بـطريقة مـختلفة
هـذه السـنـة. سـنـضـطـر إلى الـبـقـاء بـعـيدين

بعضنا عن بعض بسبب الفايروس).
وشـمل بــرنـامج احلــفـلــة عـدداً من أغــنـيـات
بيـتلـز الشـهيـرة منـها كـام توغـيذر وأول يو
نـيـد إز الف وويـز إي لـيـتل هـلب فـروم مـاي
فـريندز. كذلك ضمّ البرنـامج مقاطع فيديو
من األرشــيف وتــسـجــيالت مــنــزلــيـة
وشـهــادات مـســجّــلـة مـن فـنــانـ
بــيــنــهم شــيـريـل كـرو وديــفــيـد
لـيـنش. وحـضـر البث احليّ
لـلـحـفـلـة نـحو 130 ألـفـاً
مـن مـــحـــبّي بـــيـــتـــلـــز

ورينغو ستار.

شاهدة  نقال بـدون تصرف عن الفـنان الكبـير سعدون جـابر في لقاء تـلفزيوني :  "يـوما ما كنت ذاهـبا 
مـبـاراة كرة قـدم في مـلـعب الـشـعب وكـان مـعي كـر الـعـراقي   وقـفـنـا امـام تـمـثـال المـرأة في بـغداد
مرتديه عباءتهـا واضعة على صدرها طفال صغيرا ومـلتفتة الى طفل اخرى تقوده بـيدها اليمنى للنحات
كن ) لـلراحل محـمد غني حـكمت الله يـرحمه   الذي صـور االم وارتباكـها وانشـغالهـا بطفـل وقد  )
جاءت ( عجاجة كبـيرة ) وطارت العباءة منهـا  شفت الصورة مؤثرة وقلت لكـر انظر الى هذا التمثال
واذا بكـر يبكي وسألته لـيش تبكي ? قال : صارلي 6 اشهر لم ارى الـوالدة  فأجبته : شـغلتك اتهون
انت عــنـدك والـدة بس اني شــغـلـتي مــا تـهـون الن مــا عـنـدي والـدة  ومــضـيـنــا بـاجتـاه مـلــعب الـشـعب
وانشـغلت انا بالـتشجيع في حـ كر انشغل بـالكتابة  انـتهت اللعـبه وتوجهت نحـو السيارة وقال لي
كر : قـبل ال اتـشـغل شـوف هذا الـنص  طـالـعـته واذا به اغـنيـة يـا امي يـا ام الـوفا " ..انـتـهى. مـجرد
اشارة عـابرة ان تمـثال ( االم ) للـفنان خالـد الرحال ولـيس للفـنان محـمد غني حـكمت  واشارة اخرى
ان الـتمثال يـقع في حديقة االمة وهي اسـمها احلقيـقي حديقة االم  ولـكن يقال ان اسمهـا  تغييره من
ـهم في هذا قـبل الـنظـام الى حـديـقة االمـة  عام 1963 لـينـسـجم مع النـفس والـتوجه الـقومـي انذاك . ا
وذاك ان االم محور الوجـود  واجلنة حتت اقدامهـا  لذلك جتسد االبداع في ابـهى صوره في اغنية يا
امي يـا ام الوفـا عل مسـتوى الـكتـابـة واللـحن واالداء  وهي على الـصعـيد الـفـني تضـاهي اغنـية فـايزة
ـعاون الـطبي احـمد (  ست احلـبـايب)  لذلك هـي من االعمـال اخلالـدة  وزادت خـلوداً عـنـدما غـناهـا ا
نـتهى االحـساس ـرض الكـورنـا  ـوانىء بـالبـصرة  غـنـاها الم مـصابه  محـمد كـر في مـستـشفى ا
والصـدق  ليـحـول االنكـسـار واالحبـاط الى تـفاؤل وعـمل ونـشاط  مـحـمد مـهـدي قدم عالجـاً فـنيـا قبل
ريـضـة  مـقـطع الـفـديـو الـذي انـتـشر في العالج الـتـقـلـيـدي وازاح الـتـعب والـوجع عن االم الـبـصـريـة ا
وسائل الـتواصل االجتمـاعي منح الناس تـدفقا معـنويا عاليـا بعد ان كانت هـذه الوسائل ملـيئة باخلوف
والـهلع واالحباط  شكـرا لكوادرنا الطـبية والصحـية على ما قدمـوه في هذه االزمة الصـحية اخلطيرة 

عمـورة  نأمل من اجلميع واالسـتجابة االنـسانيـة النبيـلة الخطر حتـدي على وجه ا
حكومة ومـجتمع واعالم دعم هذه الشريحـة التي قدمت ارواحها فداء في سببل
ان تـعـيش ارواح االخـرين  ال تـبـخـلـو عـلـيـهم بـالـدعم واالسـنـاد  وقـد ورد الى
ـعـاون الـطـبي مـسـامـعي في هـذا الـسـيـاق ان مـحــافـظـة الـبـصـرة بـادر  ومـنح ا

والفنان محمد كر قطعة ارض في مدينة الكرم والعطاء البصرة الفيحاء .
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{ لـــــوس اجنــــــلـــــيس (أ ف ب) -
رجــحت الـــســلـــطــات األمـــيــركـــيــة
اخلمـيس أن تـكون جنـمـة مسـلسل
ــمــثــلــة نــايــا ريــفــيــرا قـد "غــلـي" ا
تـوفيت إثـر حـادثـة غـرق في إحدى
بـحـيـرات واليـة كـالـيـفـورنـيـا بـعـد
عـــمـــلــــيـــات بـــحث شــــارك فـــيـــهـــا
غــواصــون واســـتــخــدمت خاللــهــا
زوارق وطــوافـــات من دون إيــجــاد
أي أثــر لــهـا.وأوضح مــكــتب قــائـد
شرطة منـطقة فيـنتورا في بيان أن
الـعـمـلـيـة الـتي نـفـذتـهـا الـسـلـطات
مـثـلة الـبالـغة 33 لتـحـديد مـوقع ا
عاما "استـحالت مهمـة انتشال" من
بــحـيــرة بـيــرو الــتي تـبــعـد ســاعـة
بـــالـــســـيـــارة شـــمـــال غـــرب لــوس

أجنليس.
وأشار إلى أن "احملـقـق يـعتـقدون
أن ريـفـيـرا غــرقت في مـا يـبـدو أنه
حادث مأسوي".وكانت ريفيرا التي
اشـــتــــهـــرت من خـالل تـــأديــــتـــهـــا
شــخــصــيــة ســانــتــانــا لــوبـيــز في
مسلسل "غلي" قـد اختفت األربعاء
بعد استئجارهـا قاربا في البحيرة
الـتي تــسـتـخـدم مـوقـعــا لـلـتـخـيـيم
واألنـشطـة الـتـرفيـهـيـة. وهي كانت
بــــرفــــقـــــة ابــــنــــهــــا الــــبـــــالغ أربع
سنـوات.وقد عـثر شـخص آخر كان
في البحيرة بعد ثالث ساعات على
الطـفل في الـقـارب "نائـمـا ومرتـديا
تحدث سترة جناة" وفق ما أبلغ ا
باسم قـائد شـرطة مـنطـقة فـينـتورا
إريك بــــــوشـــــو وكــــــالـــــة فــــــرانس
ــــمـــثــــلــــة إنه بـــرس.وقــــال جنـل ا
ووالدته كانا يسبحان في البحيرة
قـبل أن يـعـود إلى الـقـارب من دون
والــــــــــدتـه وفـق مــــــــــا جــــــــــاء فـي
الــبـيـان.وقــد أغـلــقت الـبــحـيـرة في
وجه الــــعـــامــــة وسط اســــتــــمـــرار
عــمــلــيــات الـبــحث الــتي يــنــفــذهـا
حوالى مئة شـخص بينـهم عناصر
من خــفــر الــســواحـل األمــيــركــيـ
وآخــرون من هـــيــئــات اإلغــاثــة من
مـــنــاطق مـــجــاورة.وشـــاركت فــرق
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ء

ـنطـقة غواصـ من سـائر أنـحاء ا
في عملـيات الـبحث غيـر أن الرؤية
ــــاء كــــانت مــــحــــدودة ولم حتـت ا
تـتخـط عمق  30سـنـتـيـمتـرا خالل
الــنـهـار مــا جـعل عــمـلـيــة اإلغـاثـة
بطـيـئة حـتى مع اسـتـخدام أجـهزة
الـــــــــــــكـــــــــــــشـف الـــــــــــــصـــــــــــــوتـي
(سونار).واشتهـرت ريفيرا بدورها
في مــسـلــسل "غــلي" الــذي شـاركت
فـيه لـسـتـة مـواسم. وقـد حقـق هذا
الــعــمل الــتــلــفــزيــوني الــذي تـدور
أحداثه في مدرسة ثانـوية أميركية

جناحـا كـبـيرا وانـتـهى عرضه في
.2015وقد نشرت ريفيرا صورة
جتــمــعــهــا بــابــنــهــا عــبــر تــويــتـر
الــثالثــاء مــرفــقــة إيــاهــا بــعــبـارة
"كـالنـــــا فــــقـط". وقــــد كـــــتب اآلالف
نشـور متمن تعليقـات على هذا ا

السالمة للممثلة.
عــلى صـعــيـد آخــر- طــلـبت مــيـغن
مــــاركل زوجـــة األمــــيـــر هـــاري من
الــقــضــاء الــبــريــطـانـي مــنع نــشـر
أســمـــاء خــمس صــديـــقــات كن قــد
دافـــعن عــنـــهــا في وجه هـــجــمــات

شـنتـهـا صـحف بـريطـانـيـة علـيـها
عـــلى مــا أفــادت صــحـــيــفــة "مــايل

أونالين" اإللكترونية اخلميس.
ـمثـلة األمـيركـية الـسابـقة وكانت ا
البـالـغة  38عامـا قـد رفـعت دعوى
أمـام احملـكمـة الـعـلـيـا في لـندن في
حق شركة "أسوشييـتد نيوزبيبرز"
الـنـاشـرة لــصـحـيـفـة "دايـلي مـايل"
ونــســخــتــهــا "مــايل أون صــنـداي"
الـصـادرة أيـام اآلحـاد إضـافـة إلى
"مـــايل أونالين".وهـي تــأخـــذ عــلى
"مـــايل أون صــنـــداي" انــتــهـــاكــهــا

خصوصـيتهـا عبر نشـر مقاطع من
رســـالــة وجـــهـــتـــهـــا إلـى والـــدهــا
تــومــاس مـاركـل في آب/أغــسـطس

.2018
وأفادت الـصحـيفـة بأن هـذا النـشر
كــان مــبــررا ألن خــمــســة أصــدقــاء
مـقــربـ من مــيـغن مـاركل كــشـفـوا
وجـود الــرسـالـة في مـقــابـلـة أدلـوا
بها جمللة "بيبل" األميركية من دون
كـــشف هـــويــاتـــهم ونـــددوا فــيـــهــا
بـالـهـجـوم الـذي كـانت تـتـعـرض له
زوجـة األمـيـر هــاري.وتـؤكـد مـيـغن

ماركل في وثائق قضائية أال عالقة
ــقـال مـنـددة بــتـلـويح لـهــا بـهـذا ا
"أسـوشــيـيـتـد نــيـوزبـيـبــرز" بـنـشـر
أسـمــاء هـؤالء األصــدقـاء بــحـسب
"مــايل أونـالين".وقــالت مـــيــغن في
ــوقع شــهــادة مــكــتــوبــة أوردهــا ا
اإللــكـــتـــرونـي "هـــاتــيـك الـــنـــســوة
اخلمس ال يـحاكـمن وال أنا أيـضا.
احملاكـمة تـطـاول ناشـر +مايل أون
نع صـنـداي+" مطـالـبـة الـقـضـاء 
كــــشـف هــــويــــات الـــــصــــديــــقــــات

ذكورات. ا

نايا ريفيرا

ء

ّ
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