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طبعة العراق 
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عـــلى ضـــمــان الـــدعم الـــلــوجـــســتي
ــبــكـــرة  وتــوفــيــر لالنـــتــخــابـــات ا
ـستـلزمـات التـقنـية والـبيـئة اآلمـنة ا
ــالـيــة اخلـاصـة والــتـخــصـيــصـات ا
إلجـرائـها) . كـما جـرى خالل اللـقاء (
مـناقشـة التظاهـرات السلـمية  كحق
كـفـله الـدسـتـور الـعـراقي  حيـث بيّن
الـكاظـمي أن واجب احلكومـة ينصب
في حــمــايــة ســلــمــيــة الــتــظــاهــرات
ـشـروعة طـالب ا واالسـتـجـابة الـى ا
لـلـمتـظـاهرين  وهي جـادة في إنـهاء
لف).  وتابع الـتحقيقـات بشأن هذا ا
ان  (اجلـانـب تـناوال بـحث األوضاع
األمـنـيـة في كـركـوك وقـضـاء سـنـجار
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أكـد رئـيس مجـلس الـوزراء مصـطفى
الكاظمي حرص احلكومة على إجراء
انــتــخـابــات حــرة ونـزيــهــة وجتـاوز
االخـطاء الـتي رافقت عـمليـة االقتراع
ــكـــتب اإلعالمي الـــســابــقـــة. وقــال ا
لـــرئــيس الــوزراء فـي بــيــان تـــلــقــته
(الـزمان) امس أن (الـكاظمي اسـتقبل
ـمـثـلة اخلـاصـة لألمـ الـعام لأل ا
ـتـحدة في الـعراق  جـنـ هيـنيس ا
بـالســخــارت  وجــرى خـالل الــلــقــاء
بــحث الــتــعـاون بــ الــعـراق واأل
ـتحدة  ودعم االسـتقرار في البالد ا

ــبــكـرة كــمــا بــحـثــا االنــتــخـابــات ا
والــتـحـضـيـرات اجلــاريـة إلجـرائـهـا
فـي موعـد سيـتم اإلعالن عنه الحـقا).
ونـقل الـبـيـان عـن  الكـاظـمـي تـأكـيده
ـتـحـدة في دعم (اهـمـيـة ودور األ ا
ـسـتـقــلـة لالنــتـخـابـات ــفـوضـيــة ا ا
بــاجملــاالت الــفـنــيــة والــتـدريــبــيـة) 
مـشيرا الى (حرص احلـكومة على أن
تــكــون االنـتــخــابــات حـرة ونــزيــهـة
ـعـايـيــر الـدولـيـة  وتـلـبي تـلــتـزم بـا
طـموحات وتطلعات الشعب العراقي
 وتــتـجـاوز كل األخـطـاء الـتي رافـقت
االنـــتــخـــابــات الـــســابـــقــة)  وشــدد
الـكـاظـمي عـلـى أن (احلـكـومـة عـازمة

االجـتماع حـركة التظـاهرات السـلمية
الــتي تـشــهـدهـا عــدد من مـحــافـظـات
الـعراق  حيث وجّه الـكاظمي القوات
األمــنــيـة اخملــتــصـة  وضــمن نــطـاق
واجـباتـها  بـتوفـير احلـمايـة الالزمة
لـــلــتـــظــاهـــرات الــســـلــمـــيــة  وعــدم
اسـتـخـدام أي نوع من أنـواع الـعنف
ــــشــــروعـــة ــــطــــالب ا وتــــلــــبـــيــــة ا

.( للمتظاهرين السلمي
 فـي غـــضــــون ذلـك كــــشـــفـت جلــــنـــة
اخلـدمات واالعـمار الـنيـابيـة عن عزل
امـــيـــنـــة بـــغـــداد ذكــرى عـــلـــوش من
مـنــصـبـهـا بـقـرار من رئـيس الـوزراء
فـيمـا نفت االمـانة نـفيـا قاطـعا صـحة

في مـحافـظة نـينـوى ومنـاطق أخرى
ـتـحـدة فـيـهـا). وجـهـود بـعـثـة األ ا
وعــــقــــد رئــــيس مــــجــــلـس الـــوزراء
اجـتــمـاعـاً مع رئـيـسي جـهـازي األمن
الــــوطــــني عــــبــــد الــــغــــنـي األســـدي
ومـــكــافـــحــة اإلرهــاب  الـــفــريق أول
الـركن عبد الوهاب الساعدي . وجرى
خـالل االجـــتـــمــــاع (بـــحث األوضـــاع
األمـــنـــيــة فـي الــبـالد  ومــضـــاعـــفــة
ـــبــــذولـــة لـــبــــسط األمن اجلــــهـــود ا
واالسـتـقـرار   ومالحـقـة الـعـصـابات
اإلجـرامـية الـتي تنـفذ جـرائم اخلطف
والـقـتل وكـذلك تـعـقب خاليـا داعش)
واضـاف الـبيـان ان (االجتـماع تـناول
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إقـترب العراق الول مرة منذ دخول
جـائحـة كورونـا للـبالد من عـتبة 3
االف اصــابـة  بــعـد ان سـجل امس
 2968 حـــالـــة في عـــمـــوم الـــبالد.
وقـالت وزارة الـصـحة والـبـيـئة في

بـيان تـلقـته (الزمان) امس انه ( 
ــــــوذجـــــاً في فــــــحص   18556 
اخملـتـبـرات اخملتـصـة في الـعراق 
وبـــذلـك يــكـــون اجملـــمـــوع الـــكـــلي
ـفـحــوصـة مـنــذ بـدايـة لــلـنـمــاذج ا
ــــرض في الــــعــــراق تــــســــجــــيـل ا

965317)  واضـــاف ان (الـــوزارة
سـجـلت امس   2399 حـالـة شـفـاء
و 2968 حــالــة اصــابــة جــديـدة  
بــواقع  68 حــالــة وفـاة)  مــشــيـرا
الـى ان (مجموع حاالت الشفاء بلغ
  83461 واألصـــــابــــات 118300
والــــــراقــــــدين الــــــكــــــلي   30236
ــركـزة: والــراقــدين في الــعــنــايــة ا
  433ومــجـمـوع الــوفـيـات 4603)
وجـــــــددت الــــــوزارة دعـــــــوتــــــهــــــا
لـــلــمــواطــنـــ بــضــرورة االلــتــزام
بـالـتـعـلـيمـات الـوقـائـيـة خالل عـيد
االضـــــحى مـن خالل الـــــتــــبـــــاعــــد
االجـتماعي وعدم االخـتالط لتجنب

خـطر االصابـة بالوبـاء. وقال وكيل
الــوزارة حـازم اجلـمـيــلي في بـيـان
امـس إن (الــــعـــــراق مــــا يـــــزال في
ــــوجـــة األولى ولـم تـــنـــتـه حـــتى ا
اآلن)  مـوضـحـاً أن (اإلصـابـات مـا
توقـع تعرض زالـت مرتفـعة ومـن ا
وجة جديـدة من الفايروس الـبالد 
فـي ظل عـدم تـوفــر الـعالج  فـضال
( ــــواطــــنــــ عـن عــــدم الــــتـــــزام ا
وأضـــاف اجلـــمـــيـــلـي أن (ارتـــفــاع
درجـــــات احلــــرارة لم يــــحــــدث أي
تــغـيـيــر في أعـداد اإلصــابـات عـلى
عــكس مـا كــان مـتــوقـعـا فـي بـدايـة
انـــتــشـــاره). ونــعت دائـــرة صــحــة

بـغـداد الـرصـافـة احـد مـنـتـسـبـيـها
الـــــــذي تــــــوفـي اثـــــــر اصــــــابـــــــته

بالفايروس.
 وقــالت الــدائــرة في بــيــان تــلـقــته
(الــزمــان) امس إنــهـا (تــنــعى احـد
مالكـــاتـــهـــا في قـــطـــاع الــشـــهـــيــد
ـمـرض فني ضـياء عـيسى راضي ا
الـذي توفي اثـر اصابته بـكورونا)
واضــافـت انــهــا (تــعــاهــد مالكــات
اجلــــــيـش االبــــــيض فـي صــــــحـــــة
الـرصافة بأن تـبقى الدرع احلص
ـدافع عن العـراق وشعـبه وتقد ا
اخلــــدمــــات). وقــــررت الــــعــــتــــبــــة
احلـسـيـنـيـة عـدم إقـامـة صالة عـيد

األضــــــحى بـــــســــــبب جــــــائـــــحـــــة
كــورونـا.وقــالت الــعـتــبـة في بــيـان
امس (نـظـراً لـلتـعـليـمـات الوقـائـية
الـصادرة من اجلـهات الصـحية في
الـعـراق  تقـرر عـدم إقامـة مـراسيم
صـالة عيـد األضحى)  وأضـاف ان
(هـذا التوقف سيـبقى حل حتسن
الـظـروف الصـحـية بـسـبب انتـشار
ـغـرب  فــايـروس كــورونـا). وفـي ا
اعـلنت الـسلـطات عن إغالق سـبعة
اشـيـة لعـدم الـتزام أسـواق لـبـيع ا
الـــقــائــمـــ عــلــيـــهــا بــاإلجــراءات
ــوصى بــهـا لــتــفـادي الــصــحـيــة ا

انتشار الفايروس. 
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ــكـلف هــذه الـتــقـاريــر. فـيــمـا حـدد ا
الــسـابق لـرئــاسـة احلـكـومــة مـحـمـد
تـــوفـــيق عـالوي الـــرؤيـــة الـــقـــادمــة
لـالحــداث الــســاخــنــة والــتــطــورات
الـسـريـعـة  الـتي ازدادت مـع ارتـفاع
ـــنـــاخ الـــقـــاسي درجـــة احلـــرارة وا
الـالهب  واســــــتــــــمـــــرار مــــــوجـــــة
الـتــظـاهـرات لـلـمـطــالـبـة بـاخلـدمـات

وفرص العمل وإقالة الفاسدين. 
وقـال عالوي فـي بـيان اطـلـعت عـلـيه
(الـــزمـــان) امس ان (مــهـــمـــة رئــيس
الـوزراء مـصـطـفى الـكـاظـمي صـعـبة
ـلف وعــلـيه ايـجــاد حـلـول ســريـعـة 
الـبطالة والطبـقات الفقيرة   ووضع
خـطة سـريعـة للـنهـوض باخلـدمات)
واشــار الـى ان (مــســتــقــبل الــعــراق
ســيـحــدده الـشــبـاب الــصـاعــد الـذي
ـئـة مـن الـشـعب  وله يــشـمل 70 بــا
امــكـانـيـات صــنـاعـة نــظـام سـيـاسي
حــــديث  واذا لم جتــــد الـــســــلـــطـــة
الــتــشــريــعــيــة والــتــنــفــيــذيــة احلل
ـستمرة  فـان فرصة بقاء لـلمطالب ا
ــــان واحلـــكـــومـــة ســـتـــكـــون الـــبـــر
مـستحيلة)  وتوقع عالوي ان (ثورة
الـتغـيير قـادمة لتـصنع الـبديل ومثل
كل الـعـالـم سـتـشـهـد نـهـضـة واسـعة
تــطـيح بــعـمـلــيـة ســيـاسـيــة عـاجـزة
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ـثـل الـعــربي ( اذا طــعـنـت من اخلـلـف فـاعــلم انك في يــقــول ا
ــقــدمــة )مـعــيب عــلى مـن يـدعي انـه ابن الــعـراق وانـه وطـني ا
ويـحب بــلـده ان يـنـعق مع الـنـاعـقـ ويـنـقـر مع الـنـاقـرين لـكي
نـافقـ  بهـدف االساءة الى يـنـضم الى جوقـة  النـقارين مـن ا
رمــوز الـعـراق الــوطـنـيــة   (واخلالف بـالــراي ال يـفـســد لـلـود
قـضية ) لكـنه يفسد ح يـتحامل االنسـان على اخيه االنسان
ليس  من عادتـنا وال من اخالقنا مـن وراء الغيرة او احلـسد  
ان نـسيئ الى الناس حتى اولئك الذين جمعتنا معهم جلسات
ا العربي ثل العراقي ور شـرب الشاي او القهوة كما يقول ا
(كـان بينـنا زاد وملح) ولكن  اصـبح من الواجب الرد على من
 اســاءوا الى مـسـيــرة كـان رجـالـهــا عـنـوانــا لـلـنـزاهــة والـعـفـة
ناكفات الطائفية والـصدق مع الناس بعيدون كل البعـد عن ا
وظـف والـعنـصريـة  والـطبـقيـة تعـاملـوا مع منـتسـبيـهم من ا
عـلى اساس الـكفـاءة وليس على اسـاس اخر طـائفي او حزبي
او مــنـاطـقي ,هــؤالء هم جـيل ســعـد الــبـزاز الـذي شـق طـريـقه
ومسيرته بكفاءته وقدراته منذ عرفناه شابا نشيطا مبدعا وهو
يـتـراس الـقــسم الـثـقـافي في اذاعـة بـغـداد ومن ثم الـتـلـفـزيـون
الى ان اختير مستشارا صحفيا في لندن ومن ثم مديرا عاما
لــلـدار الــوطــنـيــة و مـديــر عـام االذاعــة والــتـلــفـزيــون فـجــريـدة
اجلـمـهوريـة رئـيسـا لتـحـريرهـا  عـاصرنـاه خالل عـمله مـديرا
عـاما لالذاعـة والتلـفزيون كـان يثق كامل الـثقة  بـالعامـل معه
ـســؤولـيــة الـراعي ـعــيـته  يــتــابع بـوعي ويــنـتــقــد  ومن هـم 
لـلمـؤسسـة والعـاملـ بها يـتفـقد مـوظفـيه واحدا واحـد ويسال
عـنهم و يتطلع دائـما الى ان يزيدوا من عطائـهم خدمة لبلدهم
فال تـبخسـوا الناس اشـياءهم واحفظـوا القيم واالمـانة واخلبز
كـمـا نعـرف ان الـبزاز احـتـضن العـديـد من الشـبـاب وكان كل
طـمـوحه ان يخـلق منـهم رمـوزا اعالميـة من اجل خـدمة بـلدهم
ـستـقل عـبر الـوسائل االعالمـية الـعـراق واعالء صوت احلق ا
ستـقلـة  التي يتـراسها الـبزاز وقدمت الـتي ضمـتها الـشبكـة ا
خـدمتها للعـراق والعراقي ولكن عـجيب امر ناس كانوا على
الـهامش و عـندمـا تمكـنوا اصـبحوا كـواسر   ان مـا يروج ما
هـو اال خدمة لغـايات انانيـة ومصلحـية ومع شديد االسف ان
من يـقومـون بهذا الـفعل  اخذوا اكـثر من استـحقاقـهم  ومنهم
من صـنـعت مـنـهم قـنـاة الـشـرقيـة جنـومـا واخـيـرا كـشـفوا عن
معدنهم وافتضح امرهم بعد شعورهم باألنا الفارغة  نعم من
حـقي ان انتـقد ولكن لـيس من حقي ان ابالغ لـيصل االمر الى
الـتجريح على من احـسن لي واحتضنني وطـور من امكانياتي
كن هـذبـ وهل  وكـفـاءتي  فهـذه لـيست من اخـالق النـاس ا
ان تـذكـروا لـنـا شـبـكة اعـالم كالـتي  يـتـراسـهـا  الـبـزاز قدمت
لـلعراق والـعراقيـ وتبنت مـطالبـهم?  مؤكد انـها ال توجد وفي
ـا قــاله احلـكـيم ( ان اخلــتـام البـد من وصـف هـؤالء الـبــشـر 
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ابـدى رئـيس وزراء اقـلـيم كـردسـتان
مـسرور البارزاني استعداد حكومته
لاليــفــاء بـااللــتـزامــات الــدسـتــوريـة
ركزية مقابل تأم جتـاه احلكومة ا
مــســتـحــقــات االقـلــيم . ونــقل بــيـان
تـلـقـته (الـزمـان) امس عن الـبارزاني
خـالل تـــرؤسه اجـــتــــمـــاع مـــجـــلس
الـوزراء عبر دائرة تـلفزيونيـة مغلقة
الـــــقــــول ان (اجـــــواء ايــــجـــــابــــيــــة
وتـفـاهـمـات أفرزتـهـا احملـادثـات ب
األطـراف الــسـيـاسـيـة في كـردسـتـان
إلنـهاء التوترات الداخلية  كما انها
تـمـثل خطـوة مهـمة لـرص الصـفوف
وزيـــادة الــدعم حلــكـــومــة االقــلــيم)
وأشــار إلى (أهــمــيـة حــضـور وزراء
ان كردستان) احلـكومة جلسـات بر
واضـاف (نـأمل وفي أقرب فـرصة أن
ـباحـثات بـعد عـطلة تـتمـخض تلك ا
الـعيـد عن اتفـاق متـوازن تراعى فيه
) مــشــيــدا بـ مــصـــلــحــة اجلــانــبــ
ــــا عـــــرضــــوه من (دورهـم نــــظـــــراً 
مــعــلــومــات وإيــضــاحــات رداً عــلى
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وضـــعـت أسس خـــطـــواتـــهـــا قـــوات
احتالل ودوّل اجنبية) على حد قوله.
مـن جانبه  دعـا  خبير الـطاقة فارس
االمــــ حــــكـــومــــة الـــكــــاظــــمي الى
االسـتـعـانة بـقـدرات القـطـاع اخلاص
ــتـقـدمـة بــتـنـفـيـذ وعــمل الـشـركـات ا
مـشـاريع الـطاقـة الـكهـربـائيـة اليـجاد
ــعـانـاة الـعـراقــيـ من انـقـطـاع حل 

الكهرباء. 
 وقـال االم في بيان تـلقته (الزمان)
امس ان (الـتجـارب النـاجحـة ببـلدان
مـــنــطـــقـــة الــشـــرق االوسط ووجــود
انية الـشركات الـعمالقة سـيمنـس اال
وجـنراك الـكتـرك االمريـكيـة تسـتطيع
ـنـظـومة الـكـهـربـائيـة بـطـاقة اعـادة ا
مــســتــمــرة)  وتــابـع ان (اخلــيـارات
ــطــروحــة حــالــيــا بــربط واالفــكــار ا
الــعـراق بـدول اخلـلـيـج واالسـتـعـانـة
بـطاقة تركيا وايـران   ستبقى حلول
عـانـاة وعلى انـيـة وتـتكـرر االزمـة وا
رئــيس الــوزراء اتـخــاذ قـرار شــجـاع
وحـــازم لـالســـتـــعـــانـــة بـــاخلـــبــرات
ـيـة ومـعــاجلـة مـلف والــقـدرات الـعــا
الـــطـــاقــة والـــكـــهـــربــاء مـن اجلــذور
صالح وضـمان انهاء مـلف تتداخل ا
الـسـياسـيـة واالقتـصـادية مـعـا أمامه

وتعرقل كل فرص احللول).

االستفسارات التي وجهت إليهم من
ـــان و كـــذلـك ثـــمن أعــــضـــاء الـــبــــر
الــتــنــسـيق والــعــمل بــروح الــفـريق
الــواحــد في الــتــشـكــيــلــة الــوزاريـة
الـتاسعة لـلحكومـة). واضاف البيان
ان (اجملــــلـس شــــدد عــــلى ضــــرورة
اسـتـمـرار اخلـطط الـرامـيـة لـتـخـطي
األزمة االقتصادية الراهنة مع تركيز
الـية سـتحـقـات ا اجلـهـود لتـأمـ ا
والــرواتب وهي أولــويـة بــالــنـســبـة
لــلـحــكـومـة)  ولــفت الـبــيـان الى ان
(االجــتـمـاع سـلط الــضـوء عـلى آخـر
تـــطـــورات احملـــادثــات بـــ بـــغــداد
واربــــيل   حــــيث ابـــدت حــــكـــومـــة
ـا االقــلــيم اســتــعــدادهــا لإليــفــاء 
عـليها من التزامـات دستورية مقابل
ـــســتـــحـــقــات تـــأمـــ احلــقـــوق وا
الـدستوريـة وال سيمـا أن هناك عدداً
ــقـــتــرحـــات الــتي تـــهــدف إلى مـن ا
الـتوصل التفـاق مشترك)  وتابع ان
(اجلـلسة شـهدت منـاقشة اإلجراءات
الــوقـائـيـة والـتــعـلـيـمــات الـصـحـيـة
ـكافـحة جـائحـة فايروس اخلـاصة 
كــورونـا وبـاألخص خـالل أيـام عـيـد

األضــــحى  وعـــلـى ضـــوء ذلك وجه
اجملــلس غــرف الــعــمـلــيــات التــخـاذ
الئـمــة من أجل سالمـة اإلجــراءات ا
). فيـمـا  أكـد نـائب رئيس ـواطـنـ ا
وزراء كــردســتــان قــوبــاد طــالـبــاني
خـالل لــــقــــاءين مــــنــــفــــصــــلــــ مع
الـقنصل العام األمريكي والياباني
اجلـــديــدين   قـــطع شـــوط مــهم في
مـلف اإلصالح بإالقليم   مُجدِداً ذلك
في اتـصال هاتفي تلقاه من القنصل
ـــــانـي لـــــدى اإلقـــــلـــــيم. وســـــلط األ
الــطـالـبــاني خالل لـقــائه بـالــقـنـصل
الـعـام األمـريـكي روب وولـر (الـضوء
عــــــــــلـى اإلصـالحــــــــــات اإلداريــــــــــة
والـعسـكريـة في وزارة البـيشـمركة 
ستجدات في كـما جرى بحث آخـر ا
الـعـراق والـعالقـات الـتـاريـخـيـة بـ
تحدة والتشديد إالقـليم والواليات ا
عـــلى ضــرورة تــوطــيــدهــا)  ولــفت
الــطــالــبــاني إلى أن (اإلقــلــيم يــحث
دائـماً على تنـفيذ الدسـتور والركون
ــــشـــــاكل وبـــــشــــكل إلـــــيه فـي حل ا
جــذري). بـدوره أكــد وولـر أن (بالده
ـبـاحـثـات ب تـنـظـر بـاهـتمـام إلى ا
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حـدود قيادة عـمليات األنـبار واجلزيرة
وغـــرب نــيـــنــوى الــتـي جتــري فـــيــهــا
عـمـلـيـات مـسـتـمـرة بـهـدف مـنع تـسـلل
اإلرهـابي باجتـاه االراضي العراقية).
وفـي ديـــالى   تـــســـلـــمـت عـــمـــلـــيــات
احملـافظة ملف ادارة امـن منفذ حدودي

مع ايران شرق ديالى.
 وقـال مدير نـاحية مـندلي مازن اكرم لـ
(الـــزمــان) امس ان (عــمـــلــيــات ديــالى
ـنـفذ تـسـلمـت رسمـيـا ملف ادارة امن ا
احلــدودي مـع ايــران شــرق احملــافــظـة
بـعدما كان يدار ألكـثر من اسبوع من
قـبل الرد السـريع قبل انسحـابه منها)
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تحدث باسم القائد العام للقوات أكـد ا
ـسلحـة اللواء يـحيى رسول اسـتمرار ا
الـعـملـيات الـعـسكـريـة التي تـهدف إلى
مالحـقـة بقـايا تـنظـيم داعش والقـضاء
عليها  مشيراً إلى أن احلدود العراقية
مـؤمــنـة بـشـكل كـبـيـر. وقـال رسـول في
بـيــان امس إن (الـقـيـادة األمـنـيـة تـركـز
عــلى نـشـر قــطـعـات عــسـكـريــة ونـقـاط
مــراقــبــة عــلى الــشــريط احلــدودي مع
بــاقـي الـدول اجملــاورة لــلــبـالد بــهـدف
تـأمينها والسيطرة عليها ومنع تواجد
أي عـناصـر إرهابـية هـناك ال سـيما في
ــنـاطق احلــدوديـة الـصــحـراويـة وإن ا
احلــكــومــة تـركــز عــلى قــضــيــة ضـبط
احلــدود وخــاصــة مع اجلــارة ســوريـا
وهـنـاك خطـة من قـبل قـيادة الـعـملـيات
ـشـتـركـة ووزارتي الداخـلـيـة والـدفاع ا
ــلف احلـدودي لـالسـتــمـرار بــتـدعــيم ا
وتــزويـــدهــا بــجــمــيع تـــكــنــولــوجــيــا
ـعلومـات والتقـنية احلـديثة)  مـؤكدا ا
ان (احلــدود الـعـراقــيـة مـؤمـنــة بـشـكل
كـبيـر باسـتخدام الـتكـنلوجـيا احلـديثة
والــكــامــيــرات احلـراريــة والــطــائـرات
ـسـيرة فـضبـال عن استـمرار ـراقـبة ا ا
الـعــمـلـيـات الـعـسـكــريـة الـتي تـنـفـذهـا
مــخـتـلف الـقـطــاعـات وال سـيـمـا ضـمن

سـبع الـبـور وسـقـطت هـذه الـصـواريخ
عـــلى مــواقـع لــلـــقــوات الـــعــســـكــريــة
الــعـراقــيـة)  مــشـيــرا الى ان (الـقـوات
الحـــقــة االمـــنــيـــة تــواصـل الــســـعي 
هم الـضالعـ بهذه الـهجمـات  وتقد
ستحق الى العدالة  لينالوا جزاءهم ا
ولـضـمـان حتـقـيق الـسـيـادة الـعـراقـيـة
ـسـتـقـله الـنـاجــزة والـقـدره الـقـتـالـيه ا
عــســكـــريــا عــلى مــجــابــهــة االخــطــار
والـتـهـديـدات الـتي يواجـهـهـا وطـنـنا).
وبـشـأن ذاته   اكـدت بـيـان اخلـلـية إنه
(لــلـيـوم الــثـالث عـلى الــتـوالي وضـمن
ـرحــلـتـهـا عــمـلـيــات ابـطـال الــعـراق 
هـمات الـرابعـة  يواصل ابـطال لـواء ا
فـي الــشـــرطـــة االحتــاديـــة في مـــحــور
مـســؤولـيـتـهـا وبـالــتـنـسـيق مع قـيـادة
شــرطـة مــحـافـظــة ديـالى واجــبـاتـهم)
الفــتـا الى (الــعـثــور عـلى وكــر مـتـروك
يـحتوي معدات تصـنيع عبوات ناسفة
 كــمــا فــتــشـوا  9 قــرى ودقــقـوا  600
هـوية مواطن  كما  تـفتيش اكثر من
 1125مـــنـــزال  وضـــبط  3 أســـلـــحـــة
( كـالشــنــكــوف و دراجــتــ نــاريــتــ
مضيفا (كما جرى تفتيش  35 بستانا
تهم  ع   ن  ي  والـقاء القـبض على ا
ـادة  4 إرهــاب حـيث ــطــلــوب وفق ا ا
ساحـة التي  تفتـيشها حل بـلغت ا

وقف  5 كيلومتر مربع). صدور هذا ا

وأضــاف أن (قــوات اجلـيـش الـتــابــعـة
لـعـمـليـات ديـالى اكـملت انـتـشـارها في
ــنـفـذ مـنـدلـي)   مـؤكـدا ان (اجلـهـات ا
اخملـتصـة حددت دخول  500 ارسـالية
ـــنــفـــذ من ايــران الـى الــعــراق عـــبــر ا
اسـبوعـيا مع الـتشـديد عـلى منع زيادة
اي كــمــيــة لإلرســالــيــات وفـق مــا قـرر
مـسـبــقـا). كـمـا عـقـدت قـيـادة عـمـلـيـات
احملـافظة مؤتمرا امنيا موسعا برئاسة
قـائـدها الـلواء الـركن غـسان الـعزي في
.  وذكـرت الــقـيـادة في قــضـاء خـانــقـ
بــيـان تـلــقـته (الـزمــان) أن  (االجـتـمـاع
ـشــاة اخلـامـسـة حــضـره قـائـد فــرقـة ا
وبـــــعض قــــيـــــادات حــــرس االقـــــلــــيم
الـبيـشمركـة للوقـوف على سد الـثغرات
االمـــنـــيـــة وســـبل الـــتـــعـــاون االمـــني

شترك).  ا
ـشتـركـة آمر ونـعت قـيـادة العـمـليـات ا
شاة السابـعة العميد اللواء 29 فـرقة ا
الـركن أحمد عـبد الواحـد محمد الالمي
الـذي اسـتشـهد اثـناء تـعـقبه مـجمـوعة
ارهـابيـة بقـضاء هـيت. واصدرت خـلية
االعـالم االمـني بــيــانــا بـشــأن تــعـرض
مـــــعــــســـــكــــر الـــــتـــــاجي الى قـــــصف
صـــاروخي.وقــالت اخلــلـــيــة في بــيــان
تــلــقــته (الــزمــان) امـس ان (مــعــســكـر
الـــتــاجي تــعــرض الـى هــجــوم بــثالث
صـواريخ كاتيـوشا انطـلقت مِن مـنطقة

اربـيل وبغـداد وهي تشجع الـطرف
عــــلى الــــتـــوصـل إلى حـل في إطـــار
اتفاق شامل يضمن استقرار العراق
واإلقــــلــــيـم). وفي الــــســــيــــاق ذاته
اســتـــقــبل الــطــالــبـــاني  الــقــنــصل
الــــيـــابــــاني اجلــــديـــد لــــدى أربـــيل
نـاغــايـامـا يـوشـيـنـكـو  وبـحث مـعه
ســبل تـعـزيـز الـعـالقـات بـ اإلقـلـيم
والــيـابـان وال ســيـمـا فــيـمـا يــتـعـلق
بـاجلانب العلـمي والتكنـولوجي.كما

تـلقى الـطالـباني اتـصاالً هـاتفـياً من
ـــانـي. وجـــرى خالله الـــقــــنـــصل األ
(الـتبـاحث بشـأن العـالقات الـثنـائية
بــ اجلـانـبـ إلى جــانب مـنـاقـشـة
األوضــــاع الــــراهــــنــــة في اإلقــــلــــيم
نطقة). وتقدم البارزاني والعراق وا
بــالــتــعــازي الى رئــيـس الــكــنــيــسـة
الـــكــلـــدانــيــة فـي الــعــراق والـــعــالم
الـبطـريرك مار لـويس روفائيل االول

ساكو بوفاة شقيقته ثامرة. 
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تـتـقـدم (الـزمـان) بـأطـيب الـتـهـاني والـتـبـريـكـات إلى الـعـا

ـبارك وتسأل الله العربي واالسالمي بحـلول عيد األضحى ا
ان يجـعـله منـاسـبة لـلـمراجـعـة ونشـدان اخلـير
واالمل وأن يـــســتـــجـــيب الـــبــاري لـــدعــوات
انفراج الغمة.  وسـتحتجب اجلريدة بدءا من
غد اجلمعة على ان تصدر الكترونيا االربعاء

قبل. 5 اب ا

»ŸUL²ł∫ رئيس حكومة االقليم خالل اجتماع مجلس الوزراء امس
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أعـلـنت وزارة احلج والـعـمـرة الـسـعـودية عن أداء 10
ـنـاسك احلج في ظـروف اسـتثـنـائـية وفي آالف حـاج 
ظل إجراءات وقائية غير مسبوقة بسبب وباء كورونا.
ــرافق وذكــرت الــوزارة أنــهــا (أقــامـت الــعــديــد من ا
ــتـنــقــلــة وجـهّــزت ســيـارات الــصـحــيــة والــعـيــادات ا
اإلسعاف لـتلبية احـتياجات احلجـاج الذين سيكونون
ملـزمـ بـالتـقـيـد بإجـراءات الـوقـاية وأهـمـهـا التـبـاعد
كرّمة سلمون في مكة ا االجتـماعي). وبدأ احلجّاج ا
منـاسك حج في ظروف اسـتثـنائـية وفي ظل إجراءات
وقــائــيـة غــيـر مــسـبــوقــة. وتـنــاقـلت مــواقع الــتـواصل
االجــتـمـاعي صـورا تــظـهـر مـغـادرة حــجـاج بـيت الـله
ــؤســسي والـــتــوجه إلى احلــرام الــعـــزل الــصــحـي ا
ميـقات (السيل) لبدء مـناسك احلج.ويشارك نحو 10
ــنــاسك الــتي تــتــواصل عــلى مـدى آالف مــقــيم في ا
خمـسة أيام مقارنة بنحو  2,5 مـليون مسلم حضروا
ـاضي بعد عملية اختيار قامت بها السلطات العام ا
عدهـا البعض مبهـمة إذ شهدت قـبول طلبات ورفض

أعداد كثيرة أخرى. 
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ـناسبة عيد األضحى أعلنت األمـانة العامة جمللس الوزراء عن تـعطيل الدوام الرسمي 
تزامنـاً مع إرتفاع درجـات احلرارة. وذكر بيـان لالمانة تـلقته (الـزمان) امس أنه (تقرر
ناسـبة حلول قـبل  ـؤسسات احلـكوميـة خالل اإلسبوع ا تعطيـل الدوام الرسمي في ا
عـيد األضـحى و تزامـناً مع إرتـفاع درجـات احلرارة في الـبالد الـتي تعـدت حاجز 50
درجـة مئـوية). وفـي كردسـتان  ,حـددت حـكومـة إالقلـيم عـطلـةً رسمـيـة مدتـها  5 أيـام.
تـحدث باسم احلكـومة جوتـيار عادل في بـيان تلقـته (الزمان) امس إن (الـعطلة وقال ا
قبل), ؤسسات الرسمية في إالقليم حـيث يستأنف الدوام يوم األربعاء ا تشمل كـافة ا
واجـهة جـائحة ـواطنـ الى (االلتـزام باإلجـراءات الوقـائيـة خالل أيام الـعيـد  داعـيا ا
كورونا).  في غـضون ذلك وجه مصرفا الرشيـد والرافدين فروعهمـا باستئناف الدوام
كتب االعالمي تـقاعدين. وذكـر ا وظـف وا اليوم اخلـميس الستـكمال صـرف رواتب ا
ـصـرف الـرافدين في بـيـان تـلقـته (الـزمـان) امس أنه (استـنـاداً لـتوجـيـهات مـديـر عام
ـركزي العراقي  ,تقـرر استئنـاف الدوام اليـوم للفروع صـرف وبالتنـسيق مع البنك ا ا
شمولة بدفع الرواتب) مشدداً على (ضرورة االلتزام باإلجراءات التي لديـها توط وا
الوقـائـية من فـايـروس كورونـا). بدوره  ,اكد مـصرف الـرشـيد ان مـديـره العـام اصدر
تقاعدين ـوظف وا توجيهـا للفروع كافة في بغـداد واحملافظات واخملولة بدفع رواتب ا

تقاعدين قبل عيد األضحى).  بفتح أبوابهم اليوم لدفع رواتب موظفي الدولة وا
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يحيى رسول

ناسك في ظروف الوباء االستثنائية  وكل عيد وانتم بخير.pÝUM ∫ حجاج يؤدون ا
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باستحصال مـبالغ مالية من سيارات
ــدخـل الـشــرقي ــارة عــبـر ا احلــمل ا
ــديـنــة تــكــريت من جــهــة مـحــافــظـة

كركوك). 
i³  d «

وأعلنت الهيئة عن تمكّنها من إحباط
محـاولةٍ لـتمـرير 440 معـاملـة مزوَّرة
بـلــغت مــبــالـغــهـا 40 مـلــيـار ديــنـار
كـاشـفـةً عن إصـدار 1048 أمر قـبض
تَّـهـمـ فـيـهـا. وافادت وحتـرٍّ بحـق ا
دائـرة الـتـحـقـيـقات فـي الـهيـئـة وفي
معـرض حديـثهـا عن تفـاصيل عـملـيَّة
ــوجب قــرارٍ الــضــبط الــتي نــفــذَت 
قضائيٍّ أفادت بتـنفيذ فريق عملٍ من
مـكـتب حتـقـيق الـهـيـئـة في مـحـافـظـة
الديوانيَّة عمليَّة ضبطٍ لـ 440معاملة
مزوَّرة مـصـروفـة وغيـر مـصـروفةٍ من
قـبل جلنـة تـطـبـيق قـانون الـعـمـلـيات
احلـربـيَّـة واألخـطـاء الـعـسـكـريَّــة رقم

 57لسنة 2015.
وتــابــعت الــدائـــرة في بــيــان تــلــقــته
َّ ـــبــالغ الــتي  (الــزمــان) امس أن (ا
عامالت وجب تلك ا إيقاف صرفها 
بلـغت  40مـلـيـار ديـنار عـدا الـرواتب
الـشـهـريَّـة اخملـصَّصـة لـألسمـاء الـتي

عامالت). تضمَّنتها تلك ا
عامالت  موضحةً أن (عمـليَّة ضبط ا
والـتـحــري والـبـحث عــنـهـا في دائـرة
الـلجـان الـتـابعـة حملـافـظة الـديـوانـيَّة
وفــرع مــؤسَّــســة الــشــهــداء وهــيــئــة
دَّة التـقـاعـد في احملـافـظة اسـتـمـرَّت 
). ونـوَّهـت بـأنَّ (حتــرّيـات أسـبــوعــ
الفريق وحتـقيـقاته األولـيَّة قادت إلى

عامالت عـلى تزوير ثبوت اشـتمـال ا
لـــتــوقــيـع الــســـيــد رئــيـس الــلـــجــنــة
اخملـتـصَّـة) مـشـيـرةً إلى أنَّ (مـحـكـمة
الــتـحــقـيـق اخملـتــصَّــة وبـعــد عـرض
ـضـبـوطـة علـيـهـا من قـبل األولـيَّـات ا
الـــفـــريـق قـــرَّرت إصـــدار 1048 أمـــر
قصرين وظف ا قبض وحترٍّ بحق ا
ـزوَّرة ـعـامالت ا ـسـتـفـيـدين من ا وا
ـادة 289 من اسـتــنــاداً إلى أحـكــام ا
قانون العقـوبات منبـهة إلى تسجيل
قــــضـــايــــا جـــزائـــيَّــــةٍ مـــفــــرَدة بـــحق
). وخـلـصت إلى أنَّ (الـفريق تَّـهـم ا
تـــمــــكَّن مـن ضـــبط 687 مـــعــــامــــلـــة
مـــصـــروفـــة أخـــرى حتـــوم حـــولـــهـــا
الــشــبــهــات ذاتــهــا مــا زال الــتــحـري
والـتـدقـيق ومـقــاطـعـة األسـمـاء فـيـهـا
; بـغـيـة تـهـيئـتـهـا وعـرضـها مـسـتمـراً
ؤلـفة لـهذا على الـلجـنة الـقضـائيَّــة ا

الغرض ومطابقة التواقيع). 
وكـشفـت الهـيـئـة الـنـزاهـة عن إصدار
الـقــضـاء أوامـر تــوقـيف بــحق أمـنـاء
مــخـازن ســايــلــو الـنــجف األفــقي في
الـقضـيـة اجلـزائـية اخلـاصـة بـفـقدان
(752) طن مـن احلــــنــــطــــة.وإشــــارت
دائرة التحقيقـات في الهيئة في بيان
تــلــقــتـه (الــزمــان) امس إلى (إصــدار
قـاضي الـتـحـقــيق اخملـتص بـقـضـايـا
الـنزاهـة في احملـافـظـة أوامـر تـوقيف
بـحق أمـنـاء مـخــازن سـايـلـو الـنـجف
ــادة األفــقي اســتـــنــاداً إلى أحــكــام ا
341 من قانون العـقوبات) مـبينا ان
(االوامـر صـدرت عـلى خـلـفـيـة فـقـدان
752 طن من مـادة احلـنــطـة). وكـانت

التي أقـدموا عـلى اسـتحـصالـها عـبر
عـمـلـهم غـيـر الـقـانـوني) واضـاف ان
(عمـليـة ضبط أخـرى سبـقت العـملـية
ــديــنــة ـــدخل الــشــرقـي  األولى في ا
تـكــريت من جــهــة مـحــافــظـة كــركـوك
أســـفـــرت عن ضـــبـط شـــخص يـــدعي
انـتـسـابه إلى إحـدى الـنـقـابـات يـقوم
بــجــمـع مــبــالغ مــالـــيــة من ســيــارات
احلمل التي تدخل مـدينة تـكريت عبر
ـبـالغ ـدخل) مــؤكـدةا (ضـبـط ا ذلك ا
الـية التي كـانت بحـوزته فضالً عن ا
ختم ودفاتر وصـوالت) وتابع البيان
ان (الفريق وأثناء عودته من العملية
األولى إلى مركز احملافظة قام بضبط
كان ذاته الذي تمّت فيه متهم في ا
ـمارسة العـملـية الثـانيـة متـلبـس 
األعــمــال غـيــر الــقــانــونـيــة نــفــســهـا
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النزاهة قـد أعلنت في وقت سابق عن
نـتـائج حتـريـاتـهـا بـشـأن نـقص 752
طن و 498 كــــيــــلـــو غــــرام مـن مـــادَّة
احلــنــطــة في ســايــلـو الــنــجف الــتي
بلغت قـيمتـها اكثر من (421) مليون
ديـنـار حــسب الـتـســعـيـرة الــرسـمـيـة
لـلــطن الـواحــد الـبــالـغـة (560)  ألف
دينـار مشـيرة الى تـمكّـنهـا من ضبط
سـنــدات اإلدخـال واإلخــراج اخملـزني
بالتـعاون مع دائرة الـرقابة الـتجارية
ــالـيــة في وزارة الــتــجـارة فــيــمـا وا
اضي كشـفت في منـتـصف حزيـران ا
عن صـــدور أوامـــر اســـتـــقــدام بـــحق
أربـعـة مــسـؤولـ في الــسـايـلـو. الى
ذلك ضبط منفذ أم قـصر الشمالي في
محافـظة البـصرة حاويـت محـملت
ـنـشأ واد غـذائـيـة (زيـتون مـعـلب ا
ــنــشـأ مــصــر) و(حــمص مــجــروش ا
الـهـنـد) مـنـتــهـيـة الـصالحـيـة ومـعـدة

للتهريب. 
وقـال بـيـان تـلــقـته (الـزمـان) امس ان
(عمـليـة الـضبط تـمت وفق مـعلـومات
شـعبـة اسـتـخـبـارات أم قـصـر شـكلت
عـلى أثــرهـا جلـنــة لـلـكـشـف ومـعـرفـة
محـتوى احلاويـت عـضويـتهـا هيأة
ـنفذ نافـذ احلدوديـة ومدير كـمرك ا ا
ــثل شـــعــبــة وشــرطـــة الــكــمـــارك و
االسـتـخــبـارات والـتي أثــبـتت صـحـة
ــعــلــومــات ووجــود مــواد غــذائــيــة ا
منـتـهيـة الـصالحـية مـعـدة للـتـهريب.
و ختم احلاويت بـاخلتم الكمركي
من قبـل جلنـة الـكشـف وإحالـتـها إلى
مـركـز شـرطـة كـمـرك أم قـصـر لـغـرض
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ـكن إنكار أن الـعراق كـان أرضا خصـبة لـصراع احملاور! فـمنذ أن دخل ال 
ــيــة األولى عــام 1917 إنــقــسم اإلنــكــلــيــز الـى الــعــراق إبــان احلــرب الــعــا
العـراقـيون فـيـمـا بيـنـهم فـهذا مـؤيـد لدخـول اإلنـكـليـز لـلـخالص من اإلحتالل

العثماني وذاك معارض لهم بإعتبار أن الدولة العثمانية دولة إسالمية.
ـتعـاقبة واقـف بإخـتالف احلكـومات ا نـهج وهذا الـتبـاين في ا إستـمر هـذا ا
زاجيات تغـيرات السـياسيـة وأحيانـا ا ومدى إرتـباطهـا بالقـوى اخلارجيـة وا
الشـخصـية لـلسـلطـة احلاكـمة في الـعراق كـان الضـحيـة في ذلك هو الـشعب
العراقي الذي دفع أنهارا من الدماء وإستنزف كما هائال من الثروات وفقد 
اديـة التي كانت سـتجعل حاله بـغير احلال كثـيرا من اإلمكـانيات البـشرية وا

التي نراه فيها اليوم.
بطـبيعة احلال; إسـتدرج العراق الى دوامة صـراع احملاور أيضا بعـد التغيير
الـسياسي الذي شهده عام 2003 فـالقوى الدولـية ال تريد أن تـفرط بالعراق
نطقة والقوى العتـبارات جيوسياسية تاريخية ومـناطق النفوذ والثروات في ا
اإلقلـيمية ال تريد أن تفقد مساحات نفوذها وتأثيرها في الساحة العراقية بل
ـنـافسـة لـها بـشـتى الـطرق واالسـالـيب حتى وصل إنهـا حتـاول دفع الـقوى ا
االمـر الى جعـل أرض العـراق نـارا مـلـتـهـبة يـتـطـايـر شـررها فـي كل األرجاء
مسـتعينة بإختالف الـتركيبة السكـانية والطبيعـة االجتماعية والطـائفية للشعب

العراقي..
 كـان طـبـيـعـيـا أن يولـد صـراع احملـاور مـشـاكال وآثـارا سـلـبيـة كـثـيـرة فـبـعد
اإلقـتــــتـال الـطـائـفي واحلـرب مع الـتـنـظـيـمـات اإلرهـابـيـة لـسـنـوات دفع فـيـها
الـعــراق خـيــرة شـبـابـه وإســـــتـنــزف كـثــيـرا من ثــرواته لم تـشــهـد الــعـمــلـيـة
الـسـيـاســيـة إسـتـقـرارا مـنـذ 17 عـامـا شـهـدنـا فـيــهـا كـثـيـرا من اخلـروقـات
الدسـتـــــــورية وتـزويـــــرا لنـتائج اإلنتـخابات وفـسادا مالـيا وإداريا ونـقصا
في اخلــدمـــــــــات ومــشـاريـع الـبــنــــــى الــتــحــتـيــة وعــدم قــدرة الــــدولـة في
ـنـفـلت إضافـة الى عـدم إسـتـقـرار عالقـات الـعراق السـيـطـرة عـلى الـسالح ا

اخلارجية.
هـذا األمــر ولـد إخــتالفـا واضــحـا فـي مـواقف الــكـتل الــسـيــاسـيــة الـعــراقـيـة
ـشــاركـة في الـســلـطـة نــتـيـجــة إخـتالفـهــا في إسـلـوب أدارة احلــكم وتـعـدد ا
ا ولـد صراعا والئـاتهـا الى هذا الـطرف أو ذاك بـدافع سيـاسي أو طائـفي 
نـاهج " ب من يـريد أن تـكون هـناك دولـة ذات سيادة جـديدا وهو " صـراع ا
وصاحـبة قرار وبـ من يريـد دولة تابـعة مسـلوبة اإلرادة تـتحكم بـها موازين
ؤثرات اخلـارجيـة وتكون سـياسـتها تـبعا لـلمـحور الذي يـتحكم في القـوى وا
القـرار حتت شـعـارات تسـتـخدم سـيـاسة الـعـصـا أحيـانـا وسيـاسـة اجلزرة

أحيانا أخرى.
.. فـريق يـسـعى الى بـناء دولـة مـسـتقـلـة لـها ـنـاهج أفـرز لنـا فـريـق صراع ا
ـصـالـح الـعـلـيـا في الـبالد دون أن تـمـيل مــؤسـسـات صـاحـبـة قـرار تـراعي ا
حملور عـلى حسـاب محـور آخر وجتـعل من العـراق ساحة لـلتـصالح وتـسوية
لفات وليس ملعبا للصراع أما الفريق اآلخر; فهم أصحاب منهج الالدولة ا
ـوازين لذلك سيـعلو الذيـن يسعـون بكل ثقـلهم الى إبـقاء الفـوضى وإختالل ا
ضـجيجهم ويدافعون عن سـلوكيات الالدولة بكل ما أوتوا

من قوة إعالمية كانت أو شعبية.
ناهج وإتخاذ القرار مـا علينا إال النظر بوضوح وفرز ا
في صف من نـريد أن نقف فـقريبـا سيتـضح من يريد

الدولة ومن يريد الالدولة.

»dý»·∫  وزير التعليم العالي يشرف على اجتماع 25 ادارة جامعة اهلية وحكومية

الـعراقـية. وأكـد اجلمـيلي في بـيان
تـــــــلــــــقـــــــتـه (الــــــزمـــــــان) امس ان
(االجراءات الـتي اتخذتـها الوزارة
بــاخـتــيـارهــا الـكــفـاءات الــعـلــمـيـة
ـســتـقـلـة ــيـة ا ـهــنـيـة واألكـاد وا
وإشراك الكـفاءات النسـوية بقيادة
اجلـــامــعـــات الـــعـــراقــيـــة خـــطــوة
باالجتـاه الصـحيح كونـها سـتعدل
ـبـنـيـة ـسـارات الـتـعـلـيـمـيـة ا من ا
ــهــنـي والــعــلــمي عــلـى األســاس ا
ا يسهم خدمة لطـلبتنـا األعزاء و
برفع مـستوى اجلـامعات الـعراقية
وعــودتـهــا الى مــصـاف جــامــعـات
الــعــالم) ,وأثــنى  اجلــمــيــلي عــلى
ـــتـــمـــيـــز الـــذي قـــامت به الـــدور ا
مالكات الـوزارة بإجنـاحهـا جتربة
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كـشفـت هيـئـة الـنـزاهـة االحتـادية عن
تـنــفـيــذهـا ثـالث عـمــلـيــات ضـبط في
الطرق الرابطـة ب محافظات صالح
الـدين وكــركـوك وبــغـداد أســفـرت عن
ضبط  11متهـماً يسـتحصلـون مبالغ

 . جباية بطرق غير قانونيةٍ
وقـــالت الـــدائـــرة في بـــيـــان تـــلـــقـــته
(الـزمـان) امـس ان (فـريـقــا من مـكـتب
حتـقيـق الهـيـئـة في احملـافـظـة  تـمكن
من ضــبط  8أشــخــاص مـــتــلــبــســ
ـــشـــهـــود وهم يـــقـــومــون بـــاجلـــرم ا
بـاسـتــحـصـال جـبــايـاتٍ من سـيـارات
ارة عبـر الطريق الرابط ب احلمل ا
محافظتي بغـداد وكركوك قرب قضاء
ـالية ـبالغ ا آمرلي فـضالً عن ضبط ا

طاحن االهلية نتج من ا ×h∫  جلنة من وزارة التجارة تقوم بفحص الطح ا

واألهــلـيــة في كل من ديــالى وبـابل
وبـــغــداد والـــبــصـــرة والــتـــقــنـــيــة
ــوصل الــشـــمــالـــيــة ونـــيــنـــوى وا
والــفــلــوجـة وكــربالء والــقــادســيـة
ــســتــقـبل والــكــرخ والــعــراقـيــة وا
نصور واإلسراء واحللة ودجلة وا
واحلــكــمـــة والــبـــيــان وكــلـــكــامش
وأوروك والـنور والـوطنـية وبـغداد

االقتصادية وبالد الرافدين). 
WOMN   «uDš

وثمن رئيس جلنة التعليم النيابية
ـهنـية مـقدام اجلـميـلي اخلـطوات ا
الــتـي انــتــهــجـهــا عــبــد الــصــاحب
بــاخــتــيــاره الــكــفــاءات الــعــلــمــيـة
ناصب سـتقلـة في ا ـية ا واألكاد
الـــقـــيــاديـــة لـــبـــعض اجلـــامـــعــات
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حق االنـتخـاب ومـا يتـرتب عـلـيه من تـكوين مـجـلس الـنواب ومن ثم احلـكـومة
ووضع برامـجها يـعدُّ ضرورة دسـتورية وقـانونيـة للمـواطن إال إن هناك عدة
اشـتــراطـات وقــواعـد لـضــمـان نــتـائج بــعـيـدة عـن الـتـحــريف والـضــغـوطـات
واإلمالءات وفي مقـدمتهـا توفيـر أجواء أمنـية منـاسبة عـلى مختـلف احلركات
ـتـصدرة لـلـمـشـهـد السـيـاسي دون أن يـكـون ألحـدها واألحزاب والـتـيـارات ا
الغـلبة والتصدر على اآلخر بـفعل تشكيل عسكري أو تـنظيم ميلشياتي خارج
عن الضـوابط الـتي الزمـتهـا مواد الـدستـور. وقـد نظم الـدستـور بشـكله الـعام
ـسلـحة والـسانـدة لهـا وتبـعيـتهـا وشدد علـى أن تكون آليـة تشـكيل الـقوات ا
جمـيع التشكيالت ضمن أطار القـيادة العامة لضمان سـيادة الدولة ولتوفير
منـاخ أمـني عادل بـعيـداً عن الـتلـوين السـيـاسي ألبنـاء الشـعب الـواحد ويـعدُّ
ـهـمـة والضـروريـة قـبل اإلعداد ألي إجـراء انـتـخابي وذلك ـقـدمات ا ذلك من ا
ـتوقـعة الـتي تسـبب  من ثم خلالً في من أجل إبـعاده عن جـميع الـتأثـيرات ا
بنـاء الـدولـة وخطـأ يـتـرتب علـيه تـشـكـيل حكـومـة (نـاقـصة الـشـرعـية) في ظل
قومات الثقة في التعامل واألداء ب مختلف أجواء سـياسية مشحونة تفتقد 
. االستحقاق اإلجرائي لتنظيم انتخابات عادلة في العراق الفرقاء السياسي
ـسلحة يتـطلب منـاقشة وضع جمـيع التشـكيالت العـسكريـة الساندة لـلقوات ا
بعـيداً عن الـتشنج وطـرح رؤية وطـنية غـالبـة وعابرة لـكل االنتـماءات الفـرعية
والـعمل على بـناء مؤسـسات قادرة عـلى القـيادة ووضع أسس تقـنية ووضع
ـا يــتـنـاسق مع اشــتـراطـات الــدسـتـور الــذي يـعـدُّ الــعـقـد تـلك الــتـشـكــيالت 
تفق عليه في تنظيم احلياة السياسية االجتماعي والسلطة القانونية األعلى وا
في الـعــراق. كـمـا يـجب عـدم الـتـمـايـز في مـنـاقـشـة هـذا الـوضع بـ تـشـكـيل
ـواطن الـعلـيـا. يعـدُّ وضع األسس الـقـانونـيـة لتـواجـد بعض ـصـلحـة ا وآخر 
ـنـضـوية حتت الـقـيادة الفـصـائل واأللويـة الـتـابعـة لـلحـشـد الـشعـبي أو غـير ا
سلـحة أحدى تلك االشتراطات التي تـقود بالضرورة لترتيب العـامة للقوات ا
انـتـخـابــات عـادلـة تـتـحـقق من خـاللـهـا مـصـلـحـة الـبــلـد وهـذا يـتـطـلب جـرأة
وحـيـاديـة وحـزمـا من قـبل احلـكـومـة احلـالـيـة فـاالسـتـحـقـاق االنـتـخـابي لـيس
ناسبة التي مقدساً بقدر توفير اآللية العادلة إلجراء تلك االنتخابات والبيئة ا
ينبغي توفرها قبل االنتخابات أهم من إجرائها دون وضع احلدود الدستورية
والقـانونـية لوضع تـلك التـشكيالت الـعسـكرية بـصورة مـؤسسات دولـة. كما
ادة 121 عـلى إنـشاء وتـنـظـيم قوى ونـظم الدسـتـور بـالفـقـرة اخلامـسـة من ا
أمن داخـلي لألقـالـيم (حـرس اإلقـلـيم) مع الـتـشـديـد عـلى أن يُـراعى الـتوازن
ادة والتـمـثـيل جلـمـيع أبـنـاء الـشعـب العـراقي دون أي تـمـيـيـز كـمـا ورد في ا
التـاسعـة الفـقرة أوالً (أ) والـفـقرة (ب) الـتي تقـضي بحـظر تـكوين مـيلـيشـيات
سلحة واألمر ينسحب على عسـكرية خارج إطار الدولة التي تمثلها القوات ا
ـنـاطـق من أرض الـعـراق. وحـرّمَ قـانون جمـيـع الـقـوات والـتشـكـيـالت بـكافـة ا
االحزاب رقم 35 لـسنة 2015 تـأسيس حـزب له جناح مـسلح وعـده خرقاً
ارسـة االعـمال الـتـجاريـة لتـلك األحـزاب التي ـه أيضـاً  دستـوريـاً مع جتر
تروم الـدخـول بالـعمـلـية الـسيـاسـية من خالل االنـتخـابـات والهـدف هو وضع
جمـيع الكيـانات والـتجمـعات السـياسـية في مضـمار واحد لـضمـان الشفـافية
ـشاركـة الفـعلـية وصوالً لـتحـقيق الـعـدالة االجـتمـاعيـة بعـيداً عـلى اإلقـصاء وا

نبثقة من االقتراع. ضمن أدوات السلطة ا
إن تهـيـئة ظـروف تـسـاعد عـلى إجـراء انتـخـابات يـسـتـوجب ردم تلك الـثـغرات
قـراطية وتعزيزها من خالل القـانونية ووضع مسارات مـنطقية للـتجربة الد
تطـبيقـات عملـية جـادة دون إغفال لـعامل الوقت فـالذهاب لالنـتخابـات مطلب
شـعبي مُـلِح منـذ شهور لـكنه لـن يكون ذو جـدوى ولن يسـاهم بحـل مشكالت
باد األساسية تراكمة مالم يكلل بااللتزام با العـراق واخلروج من األزمات ا
ـنـظـومة التـي أقرهـا الـدسـتـور وعـلى رأسـهـا تعـزيـز وضـوح مالمح صـورة ا

األمنية والعسكرية في العراق بشكل نهائي وتام.

االمـتـحـانـات اإللــكـتـرونـيـة لـطـلـبـة
ـعـاهـد العـراقـية في اجلـامـعات وا
ر به هـذا الـظـرف الـصـعب الـذي 
الــعــالم أجــمع من خــطــر جــائــحـة
كورونا) ,مـعربـا عن امـله (باتـخاذ
مـزيـد من اخلطـوات الـتصـحـيحـية
األخـرى خدمة لـلعـمليـة التـعليـمية

في البالد). 
كـمـا ثـمن الـنـائب ارشـد الـصاحلي
اخلــطـــوات الــتي نـــهــجـــهــا عـــبــد
الــــصـــاحب فـي اخـــتـــيــــاراته وفق
الـكـفـاءة واالسـتحـقـاق لـلـمـنـاصب

القيادية للجامعات.
واحـــال وزيـــر الـــتـــعــــلـــيم رئـــيس
اجلـامعـة التـقنـية الـشمـاليـة موفق
يـــحـــيى حـــمـــدون الـى الـــتـــقـــاعــد
وتـخـويل مـساعـد رئـيس اجلـامـعة
علـياء عبـاس العطـار الدارة رئاسة
اجلامـعة وتـسيـير اعمـالهـا اضافة
الى مـهم عــمـلـهـا حلــ اسـتـكـمـال
اجـراءات التـكـليف االصـولـية.ومن
جانـبه طالـب رئيس جلـنة الـصحة
والـبـيئـة النـيـابيـة  قتـيـبة ابـراهيم
اجلبـوري رئيس الوزراء مـصطفى
الكـاظمي بـسحب يد وزيـر التـعليم
العالي فوراً فـيما إذا كان جاداً في

إصالحاته .
W¹—«œ«  U Ëdš

وقــال اجلـبــوري في بــيــان تــلــقـته
(الـزمـان) امس  (سـبق وأن حـذرنا
من استـمرار اخلروقـات والفوضى
اإلداريــة الــتي يــقـوم بــهــا الــوزيـر
التي من بينها ما حصل من تعي
لـرئــاسـة جـامــعـة تـكــريت والـيـوم
أطل علينا الوزير بفضيحة جديدة
وهي تــعــيـ عــلــيـاء عــبــاس عـلي
الــتي عـلــيــهـا قــيـد جــنــائي وحـكم
قـضـائي صــادر من مـحـكــمـة جـنح
كــركـوك بـاالضـافـة الى الـعـديـد من
العقوبات الصادرة بحقها برئاسة
اجلـامـعــة الـتـقـنـيـة الــشـمـالـيـة في

ــوصل) عــلى حــد قــوله. وأوضح ا
اجلـــبـــوري ( إذا كـــان االـــكــاظـــمي
يــــســــعى الـى حتــــويل شــــعــــارات
اإلصالح التي رفعتها حكومته الى
إجراءات عملـية على أرض الواقع
يـــــجب أن يـــــبـــــدأ بــــذلـك من خالل
ســحب يـد عـبـد الـصـاحب وإيـقـاف
الفـوضى اإلداريـة التي تـسبب بـها
سيرة تعمـدة لهدم ا واإلجراءات ا
الـتـعـلـيـمـيـة من خالل الـتـعـيـيـنـات
األخـيرة الـتي أجـراها في رئـاسات

بعض اجلامعات ). 
وكـــلـف عـــبـــد الـــصــــاحب في وقت
ســـابق رئــيــســا جـــديــدا جلــامــعــة
نــيــنـــوى ونــقل الـــبــيـــان عن عــبــد
الــصــاحب الــقــول (نــشــكــر اإلدارة
السابـقة في جامـعة نيـنوى وتمنى
لرئـيسهـا اجلديـد أسامة إسـماعيل
ــشـهــداني الــنــجـاح في خــضـيــر ا
اإلسـهـام بـتحـقـيق أهـداف التـعـليم
الـعــالي في الـعـراق) ,مـشــددا عـلى
(ضــــرورة اســــتـــكــــمــــال اســــاتـــذة
ــهــام الــتي اضــطـلع اجلــامـعــات ا
بــتـنــفـيــذهـا الــقـيــادات اجلـامــعـيـة
ؤسسي السابقة وتعزيز اجلانب ا
وتـكـثـيف خـدمــة اجملـتـمع وتـركـيـز
اجلــهـــد عــلى مــعــاجلــة تــداعــيــات

الظروف في نينوى).
وكــــانت الــــوزارة قــــد اعـــلــــنت عن
تـكلـيف ثالثـة رؤساء جـدد جلامـعة
بغـداد وبابل وتكـريت.وقالت دائرة
الـــعالقـــات واإلعالم بـــالـــوزارة في
بـــيــــان إن (عـــبــــد الـــصــــاحب قـــام
بــتـكـلـيـف مـنـيــر الـسـعــدي رئـيـسـاً
جـديـداً جلـامـعـة بـغـداد وكـلف وعد
مـحـمـود اجلـبـوري رئـيـسـاً جـديـداً
جلـامعـة تكريـت خلـفاً جلـهاد ذياب
محل الذي أحيل الـى التقاعد  ,كما
شـمـلت سـلـسـلـة الـتـغـيـيـرات الـتي
أجــراهـا الــوزيـر تــكـلــيف قـحــطـان

اجلبوري برئاسة جامعة بابل).. 

وأوضح جـهاز اإلشـراف والتـقو
الــعـــلــمـي في الــوزارة  تـــوجــيه
اجلـــامــعــات احلــكـــومــيــة بــإعــداد
اخلــطط االسـتــراتــيـجــيــة لألعـوام
ــقــبــلـــة لــضــبط اجتــاه اخلـــمس ا
ــؤسـســة الـتــعـلــيـمــيـة وتـكــيـيف ا
ـتـغـيـرة. اسـتـجـابــتـهـا لـبـيـئـتـهـا ا
وأضـاف أن لـكل جــامـعـة ســيـكـون
لـها خـطـتـهـا االسـتـراتـيـجـيـة التي
تــبــ أهــدافــهــا عــلى وفق جــدول
ــــتــــد خلـــمـس ســــنـــوات زمــــني 
وسـيـكـون تنـفـيـذها مـلـزما إلدارات
اجلــــامـــعـــات وســـيـــقـــاس أداء كل
ـقـدار الـتـزامهـا بـتـنـفـيذ جـامعـة 
اخلــــطـــة الــــتـي يـــجـب أن تــــكـــون
مــنـســجـمـة مـع رؤيـة ومــتـطــلـبـات
الـــتـــعــــلـــيم الـــعــــالي في الـــعـــراق

والعالم. 
ي رعــد ومن جـــانــبـه اكــد االكـــاد
كـــــاظم غــــــيـــــدان عـــــلى ان (وزارة
الــتــعـلــيم يــجب الــبـدء بــخــطـتــهـا
االستراتيجية الدارة قطاع التعليم
ـهـني والـفـني والـتـقـني الـعـالي وا
وعليها ان تصدر دليال للسياسات
الــــــعــــــامــــــة ودلـــــيـال اخـــــر الدارة
التـخطـيط السـتراتـيجي بـاالضافة
الـى دلــــــيـل تــــــقــــــو االداء بــــــ
ـــــؤســــســــات واالعـــــتــــمــــاديــــة ا
والبحـوث العلميـة واخملتبرات مع
بـيـان  الـوزارة رؤيـتـهـا واجتـاهـها
االستـراتيـجي لعام 2050). وقال
غـيدان ان (الـوزارة يـجب ان تـكون
قـــادرة عـــلـى فـــرض ارشــــاداتـــهـــا
وتــعـلـيـمــاتـهـا وســيـاسـاتــهـا عـلى
تــشـكـيالت الـوزارة وتـكـون مـلـزمـة
ــســؤول الــوحــيــد في رسم وهي ا
ـسـتـقـبـلـيـة) مـبـيـنـا ان ( اخلـطط ا
جـمـيع خـطـط الـوزارة سـابـقـا تـعد
تــشــغـيــلـيــة وال تـرقـى لـلــتـخــطـيط
االستراتيـجي بل تعالج ازمات وال

تديرها).

عرضها أمام أنظار القاضي اخملتص
التخـاذ اإلجراءات الـقانـونيـة الالزمة

بحقها). 
وســجــلت وزارة الـــتــجــارة عــددا من
اخملــالــفــات في اهم مــطــاحن بــغــداد
واطـن الى احلكـوميـة فيمـا دعت ا
اســــتـــالم حـــصــــصــــهم من طــــحـــ

احلصة.
 UOL  oO bð

وقـــالـت الـــوزارة في بـــيــــان تـــلـــقـــته
(الزمان) امس انه (تنفيذا لتوجيهات
ـتـابعـة عمل الوزيـر عالء اجلـبوري 
ــطــاحن لـــتــوفــيــر مــادة جــيــدة من ا
ــــوزع في الــــبــــطــــاقـــة الــــطــــحــــ ا
التـمويـنـية أجـرى مديـر عـام الرقـابة
ــالـــيـــة ومــديـــر عــام الـــتــجـــاريـــة وا
ـتابـعـة جـولة مـيـدانـية التـخـطـيط وا
عــــلى مــــطــــاحن الــــدورة والــــتــــاجي
والـرصـافـة احلكـومـيـة لالطالع عـلى
اليات انتاج طح احلصة والتدقيق
ـــنـــتـــجـــة من حـــيث بـــالـــكـــمـــيــــات ا
الـفــحـوصـات اخملــتـبـريــة فـضال عن
مـــتـــابـــعـــة الـــيــات الـــعـــمـل االداريــة

والفنية).
ولــفت الى (تـــســجــيل خالل اجلــولــة
ـطاحن عددا من اخملـالفـات في هذه ا
ــعـنــيــة في وجــرى دعــوة االقــســام ا
شركـة تصـنيع احلـبوب لالتـفاق على
الــيــات جــديــدة تــؤمن الــفــحــوصـات
ـــا يــســـهم بــايـــصــال اخملـــتــبـــريــة 
الــنـوعــيــة اجلـيــدة من الــطــحـ الى
ـواطــنـ ضــمن مـفــردات الـبــطـاقـة ا

التموينية).

اتقدم بعظيم الشكر وفائق التقدير واالمتنان إلى 
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ـا اظهراه من هـمة عـراقية ونـخوة ومـساعدة في سؤول في خـدمة رعـايا بالدي  و وقفـهمـا ا
والشكر موصول إلى األستاذ  ا يتوقعه احد إلجناز معاملة ابنتي بأسرع  ظرف حرج 
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اشــرف وزيـــر الـــتــعـــلـــيم الـــعــالي
والـبحث الـعـلمي  نـبـيل كاظم عـبد
الــــصـــاحب عــــلى االمــــتـــحــــانـــات
الـنـهـائـيـة االلـكـتـرونـيـة في خـمس
وعشـرين جامـعة وكلـية عـبر دائرة

إلكترونية مغلقة.  
وأكـــد عــبــد الـــصــاحب  فـي بــيــان
تـــــــلــــــقـــــــتـه (الــــــزمـــــــان) امس أن
(اجلـامـعات الـعـراقيـة كـلهـا حـققت
جنــاحــا في هـــذا الــعــام الــدراسي
احملــفـوف بــالـتــحــديـات) واصــفـا
(جهـود األقسام ومـجالس الكـليات
بالـكبيرة) واسـتمع عبـد الصاحب
الـى (آراء الـطـلــبـة والــعـمـادات في
اجلـامـعـات والـكــلـيـات احلـكـومـيـة

بـــرفع احلـــظـــر االوربـي. عن الـــطـــائــر
االخــضـر) من جـانـبه ابــدى الـسـفـيـر
الـبـريــطـاني (اهـتـمـامـاً كـبـيـراً بـإقـامـة
عالقــات تــعـاون مــشــتـرك رصــيــنـة مع
الـــعــراق  ومــد جـــســور الـــتــطــور في
الــعـمل وبـاحـدث الــطـرق في مـايـخص
ــجــاالته اخملــتــلـفــة). ووجه الــنــقل و
ـراقـبة الـنـيابـية حتـذيـر عضـو جلـنة ا
لــلـخـطــوط اجلـويـة الــعـراقـيــة الـنـائب
كـــاظم فــنـــجــان احلــمـــامي حتــذيــرات
العـادة تـفقـد هـياكل حـركـات الطـائرات
وقـال احلمامي انه (من خالل متابعتنا
حلــوادث طــائــرات الــبـويــنغ مـن طـراز

737- أجني التي صنعت منها
الـشــركـة األمـريـكـيـة حـتى اآلن حـوالي
6340 نسخة منذ إطالقها سنة 1996
وذلك بـعـد اكـتـشاف شـقـوق في هـياكل
بـعض هـذا النـوع من الـطائـرات األمر

بغداد - الزمان
بحث وزير النقل ناصر حس الشبلي
مع الــسـفـيــر الـبـريـطــاني لـدى بـغـداد
سـتـيـفن هـيك تـمـتـ الـعالقـات وفـتح
شـترك  بـ اجلانـب افـاق الـتعـاون ا
فـي مـجــال الــنــقـل بـشــكـل عــام . وقـال
الـــشـــبـــلي خالل الـــلـــقـــاء أن (الــوزارة
حتـــرص عـــلى تـــعــزيـــز افـــاق الـــعــمل
ــشـتــرك بـ الـطــرفـ ومــد جـسـور ا
ا له الـتعـاون في مجـال النـقل العـام  
من اهـمـيـة اقـتـصاديـة وجتـاريـة تـعود
). وناقش بـالفـائدة لـلبـلدين الـصديـق
الطرفان بحسب البيان (اهمية تشغيل
رحـالت جـــويـــة مـــبـــاشـــرة الى كـــافـــة
ـتـحـدة وبـالـعـكس ـمـلـكـة ا مـطـارات ا
نفعة  على البلدين وكذلك ا يعود با
االسـتـفـادة من اخلبـرات واسـتثـمـارها
في مـجال النقـل العام ومايسـهم منها

الذي اضطر اجمللس الوطني األميركي
اخملتص بسالمة النقل إلى إعادة تفقد
ـحركـاتهـا بعد الـهيـاكل التـي حتيط 
تــعــرضــهــا لـســلــســلــة من احلـوادث)
واضـاف ان (التحقيـقات األولية اثبتت
أن شـفـرات مـنظـومـات الـدفع تـعرضت
لــلـتـشـقق وتــسـبـبت في تــفـكك جـزئي
ا لـلـهـيكـل احمليط بـكـامل احملـرك ور
يـعـزا ذلك إلى احـتـمـال عـطب الـصـمام
ــســؤل عن تــغــذيه احملــرك بــالــوقـود ا
خـصـوصـاً إذا ظـلت الـطـائـره مـتـوقـفـة
عـن العـمـل ألكثـر من 7 أيـام واحـتـمـال
ـا قـد تـعــرض هـذا الـصـمـام لـلـصـدأ 
يـكون السبب في انـطفاء احملرك مرة
واحــدة ثـم ان الـنــشــرة الــصــادرة من
مــــنــــظــــمــــة FAA تــــنــــاولـت ظـــروف
الـطـائـرات اخلـاضـعـة لـلـخـزن الطـويل

بسبب جائحة كورونا.
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مـعنا مجموعـة الزمالء الذين فارقناهم
من سـنـوات لـيست بـالـقـصيـرة ويـعود
ــــمــــوقع الــــتــــواصل الــــفــــضـل االول 
االجـتـاعي الفـيـسبـوك الذي مع االسف
يــسـتـغـله بـعـض اجلـهـلـة الى اغـراض
شـخصية واحيانا عدوانية وغير الئقة
بـينـما هو مـوقع للـتواصل االجـتماعي
عـرفة ـعـلومـات وا احلـقـيقي وتـبادل ا

والثقافة والفن )
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أطـلقت حـنان التـميـمي قبل نحـو شهر
صـفـحـة عـلى موقع فـيس بـوك لـتـجمع
فـــيـــهـــا زمالءهـــا وأصـــدقـــاءهـــا خالل
ــرحـلــة االبــتـدائــيـة.وتــقـول حــنـان ( ا
عـثـرتُ حـتى اآلن عـلى 40من أصل 50
كـــانــوا زمـالء صف بـــدءا من مــرحـــلــة
ـرحـلة ريـاض األطـفـال وحـتى نهـايـة ا

االبــتـدائـيـة وفي مــقـدمـتـهـم صـديـقـتي
احـالم وتضـيفُ حـنـان الـتي تـعـمل في
مــراجـعـة مـحـتــوى عـلى إحـدى مـواقع
اإلعـالنـات االلــكــتــرونــيــة (بــحــثتُ عن
ـرحلة حتـديدا ألنها من أصـدقاء هذه ا
ــراحـل في عــمـــري إذ لم تــكن أجـــمل ا
لـدي أي مـشـكالت وعـالقـاتُـنـا جـمـيـعا
كــانت وديــة مــلــيــئــة بــاحلـب والــثــقـة
والـــصـــدق كـــانت عـالقــات قـــويـــة بال
مـصالح وهـو األمر الـذي لم أعثـر عليه
ــــراحل الالحــــقــــة من حــــيــــاتي) فـي ا
ن تمـكنت أرسـلت حـنان طـلب إضافـة 
مـن الـتــوصل إلــيـهم من أصــدقــاء تـلك
ـرحـلـة وهم بدورهم أضـافـوا آخرين ا
قـيمة لـلمـجموعـة ومن بيـنهم  احالم ا
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بــعــد فــراق دام اكـثــر من ربـع قـرن مع
راحل الـدراسية  تـمكن عدد اصـدقاء ا
مـن اصــدقــاء الــتــواصـل االجــتــمــاعي
الـفـيـسـبـوك من الـعـثـور عـلى اصـدقاء
غـيبهم الـبعد لـسنوات زادت عن الربع
قــرن لـــيــتــواصــلــوا مــرة اخــرى بــعــد
الــــعـــثــــور عـــلـى عـــدد من االصــــدقـــاء
والــتــعـرف عــلــيـهم مـن خالل صـورهم
واسمائهم واحيانا عناوينهم وبالرغم
ـدة طويلة بسـبب السفر من تـباعدهم 
والهجرة واختيار مدن وعواصم تبعد
االف الـكـيلـومتـرات عن العـراق وباقي
الـــدول لـــيـــفـــتـــحـــوا بــاب الـــتـــواصل
واالتـصـال من خالل االحاديث وتـبادل
علومات العائـلية ليتمكنوا الـصور وا
من لـم شـمل االصـدقـاء والـعـائـلـة بـعـد

فراق دام طويال .
الـطالبة ابتـهاج  خالد تقول
(مـــــا اجــــمل ان تـــــعــــود بك
الــسـنـوات الى اكـثـر من 20
عـاما وانت تـعثر ومن خالل
الـــفـــيـــســـبـــوك وعن طـــريق
الــــصـــدفـــة عــــلى اصـــدقـــاء
الــدراسـة واجلـيـران وابـنـاء
ـنـطقـة الـواحدة) وتـضيف ا
(وعـن طـريق الــصـدفــة وانـا
اتـــصــفـح مــوقع الـــتــواصل
االجـــتـــمـــاعي وافـــقت عـــلى
طـــلب احـــدى الـــصــديـــقــات
بــرغم انـني لم اتــعـرف عـلى
اسـمـهـا لكن عـنـد بـحثي عن

مــعــلـومــاتــهــا وجـدت انــهــا كــانت قـد
ـــدرســـة الــــتي كـــنت درسـت في ذات ا
ـا تمـعنت بـصورهـا على ادرس بـها و
صفحتها اخلاصة تعرفت عليها وقلت
لـنفـسي انهـا زميـلتي الـتي كـنا ندرس
توسطة وفورا في مرحلة واحدة من ا
ـسـنـجـر حـقــقت اتـصـاال مـعـهـا عـلى ا
وحتـدثـنـا معـا وقـادنـا الفـيـسـبوك الى
نـلتقي بعد فراق دام اكثر من  25عاما
حـيث هاجرت صـديقتي مع اهـلها الى
اوربــــــا واقـــــامـت في احــــــدى الـــــدول
االوربـيـة وانـقطـعت اخـبارهـا واخـبار
كل الـصـديـقـات الـلـواتي كـنا فـي نفس
ـــرحـــلــة ) وتـــقـــول ( بــعـــد فـــرحــتي ا
رحـلة وفـرحـتهـا بدأنـا باحلـديث عن ا
اجلـميلة مـرحلة الشـباب وسالتني عن
صــديـقـاتي كـذلـك انـا وسـردت لـهـا كل
الـتـفـاصيل وزودتـهـا بصـور وعـناوين
زمـيالتـنـا وقـامت على الـفـور االتـصال
فـيما بينهن لتعود صحبتنا مرة ثانية
وقـررنــا بـعـد ازالـة اجلـائـحـة والـوبـاء
الــذي ضــرب غــالــبــيــة دول الـعــالم ان
نــلــتـقي مــرة ثــانـيــة في احــدى الـدول
لـنعـيد صـحبـتنـا مرة ثـانيـة خاصة ان
اهـــلــهـــا واهــلـي قــريـــبــون مـن بــعض
وشـجــعـونـا ان نـعـيـد صـحـبـتـنـا وانـا
ســعـيـدة جـدا وفـرحــة ان الـتـقي بـاعـز
صـــديـــقــاتـي وبــدورهـــا تـــدلــنـي عــلى
زمــيالتـي وصــديــقــاتي ونــقــرر اقــامـة
كـــروب مـع بـــعض مـن اجل ان يـــنـــظم
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حـدد قـانون الـعقـوبـات العـراقي رادعا
ـة مـفصـال فقـراتـها وعـقـوبـة لكل جـر
ـة ولم يـغـفل واسـبـابـهـا ونـوع اجلـر
عن جـرائم القتل بـفعل اخليانـة كونها
من اجلـرائم التي ظهرت باجملتمع منذ
ـوجب فــقـرات مـواده نــشـأته وحــدد 

العقوبات لكل حالة. 
ويـقول القاضي خضـير سلمان قاضي
ـشرع مـجـمع مـحـاكم احملمـوديـة إن "ا
الــعـراقي عــالج  جــرائم الـقــتل بـداعي
الـشـرف ومن ضـمـنـهـا اخلـيـانـة كـقـتل
الـزوج لـزوجـته او احد مـحـارمه وعده
عـذرا قانونيـا مخففـا للعقـوبة وهو ما
ـــــــــادة 409 مـن قـــــــــانـــــــــون اوردتـه ا
الــعـقـوبـات  الـعـراقي رقم 111 لــسـنـة
ـعـدل  والتي حـددت من فـاجأ 1969 ا
زوجــته او احــدى مــحــارمه فـي حــالـة
تــلـبس بـالـزنــا او وجـودهـا في فـراش
واحـد مع شريكهـا". ويواصل القاضي
حـديثه ان "عقوبته احلبس مدة التزيد
ـشرع عـن  خمس سـنوات ولم يـحدد ا
الـعراقي مـن هو احملرم هـل هو احملرم

ـصـاهـرة ام بـالـرضـاع بـالــنـسب ام بـا
ـســتـفـيــد من هـذا الــعـذر وهـو وهــو ا
مـايعتـبره القاضي قـصورا تشـريعيا"
ـادة  128 مـن الـقــانـون مــبــيــنــا أن "ا
اعــتــبــرته عــذرا مــخــفــفــا  لــلــعــقــوبـة
ة لـبواعث شـريفة  او بـارتكـاب اجلر
بـناء  على استفزاز فاذا توافر الباعث
الـشـريف فأن اجلـنـاية الـتي عـقـوبتـها
االعــدام نــزلت الـعــقـوبــة الى الــسـجن
ـــؤقت او احلـــبس  الــذي ـــؤبــد او ا ا
التـقل مدته عن السـنة". ويرى القاضي
 أن "هـناك تزايد حاالت جرائم القتل ال
ـتـعـلـقـة بـاخلـيـانـة في االونـة سـيـمـا ا
االخـــيـــرة  عـــازيـــا الـــســـبب وراء ذلك
لــوجــود ظـرف اقــتـصــادي صــعب اثـر
عـــلى الــتـــرابط االســري تـــدفع بــعض
الــنــســاء الى ارتــكــاب فــعـل اخلــيــانـة
الـزوجية وكـذلك الظروف االجتـماعية
ومــا يـنـشـر عــبـر صـفــحـات الـتـواصل
االجـتـمـاعي والـتـي تـنـتـهـزهـا الـنـساء
ذات الـنـفـوس الـضـعـيـفـة الى الـوقـوع
فـي احلــرام ".  ويــنــوه الـــقــاضي بــأن
ـستفيد من عذر التخفيف  بالعقوبة "ا
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في احـدى الدول العربية. وعثرت حنان
واحالم  على بعضهما كما عثروا على
بـقـيـة أصـدقـاء الـصف ومـعهـم صور لم
يــطـلع عـلــيـهـا أحـد مـن قـبل وذكـريـات
لـــلــيــوم الـــدراسي األخــيــر وبـــطــاقــات
مـعـايـدة وشـهـادات حتـصـيل الـعالمات
ة فضال عن صور للرحالت ودفـاتر قد
ـدرسـ الـذين رحـلـوا عن ـدرسـيـة وا ا
ــنــا والــذين انــتــقــلـوا إلـى مـدارس عــا
أخــــرى.هــــذه اجملـــمــــوعـــة واحــــدة من
عـشرات اجملـموعات الـتي تكونت خالل
األسـابيع األخيرة لتضم زمالء الدراسة
ـراحل الـتعـليـمـية بـهدف في مـخـتلف ا
اسـتـعـادة ذكـريـات الطـفـولـة إذ يـتـبادل
األعــضـاء من مـراحل عـمـريــة مـخـتـلـفـة
الصور والنوادر ويبحثون عن بعضهم
الــبـعض وعـن مـدرسـيــهم فــيـمـا يــشـبه
حـفالت الـسمـر االفتـراضية

قهى االفتراضي. أو ا
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ســـــالـم الـــــونـــــداوي وهــــو
مـــضــيف جـــوي في إحــدى
شـركات الطيران  ومؤسس
مـــجـــمـــوعـــة أخـــرى تـــضم
ـــدارس تـالمــــيــــذ إحــــدى ا
االبـتدائيـة يقول (تـمكنا من
ضـم أعـضــاء مـنــذ سـنـوات
أقـدم منـا بكـثيـر انضم لـنا
ـدرسة أعـضـاء كـانـوا فـي ا
مـنـذ عام 72 ويـبحـثون عن
أصـــــدقــــائــــهـم الــــقــــدامى
بـــعـــضـــهم ال يـــذكـــر ســوى
اإلسـم األول ومعـهم صـور مـرت عـلـيـها
عـشرات السنوات استـطعنا جمع اكثر
ـدرسـة مـن الف شـخص من خــريـجـي ا
فـي أقل من شــــهـــر ورحــــلـــة الــــبـــحث
مـازالت مـستـمرة). ويـعتـمد الـبحث في
هـذه اجملـموعـات على الـصـور وأحيـانا
األسـماء فمثال يـضع أي عضو الصورة
اجملــمـعـة الــتي كـان تُــلـتـقط في نــهـايـة
الــعـام الـدراسـي ويـبـدأ في الــبـحث عن
األشـخاص احمليطـ به كأن يسأل  هل
يـــوجــد احـــد يــعـــرف كــر الـــلي عــلى
?.وهـكـذا الــشـمـال فى الـصـورة راح فـ
تـبـدأ رحـلـة الـبـحث الـتي يـشـارك فـيـها
ـراحل جــمـيع أعــضـاء اجملـمــوعـة من ا
الــعـمـريـة اخملـتـلــفـة كـأن يـضـيف أحـد

هــو الــزوج ومــحــارم الــزوجـة  وبــذلك
اليـستفيد غـير هؤالء كابن العم او ابن
الــــعـــــمــــة واخلــــالـــــة" الفــــتــــا إلى أن
"الــتــطـبــيــقــات الـعــمــلــيـة فـي احملـاكم
ـستـفـيد اجلـزائـية اقـتـصرت عـلى أن ا
وفـق العذر هو  احملرم من النسب فقط
 كاالب واالبن  واجلد  واليستفيد  منه

صاهرة". احملرم با
WO½u½U  ’uB½

ـادة  130 مـن نـفس وأشــار إلى  أن "ا
القانون ورد فيها اذا توفر عذر مخفف
 في  جــنـايـة عـقـوبـتـهـا  االعـدام نـزلت
ؤقت ؤبد  او ا الـعقوبة الى الـسجن ا
 او احلـــبـس الـــذي التـــصل مـــدته الى
الـسـنـة   واذا كـانت العـقـوبـة الـسجن
ـؤقت نـزلت الـعـقـوبـة  الى ـؤبــد او ا ا
احلــبـس الــذي التــقل مــدته  عن ســتــة
أشـهـر مالم يـنص الـقانـون على خالف
ذلـك".    ويـتــفق مــعه الــقــاضي احــمـد
الــصـفـار قــائال إن "االثـر الــذي يـتـرتب
عــلـى فــعل اخلــيــانـــة الــزوجــيــة بــعــد
ـادة ثــبــوتــهــا هــو مــا نــصت عــلــيـه ا
االربــــــعــــــون مـن قــــــانــــــون االحــــــوال
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بغداد

نبض القلم

هي السيـدة الوحيـدة التي تتـجول ببـغداد على دراجـتها الـهوائيـة وزبونة
مـزمـنـة الشـهـر مـقـهى في الـكــرادة دومـا يـجـتـمع حـولـهـا شـبـاب من كال
اجلنس يبدو انها ترعى مواهبـهم ومن االخير هي ليست حديثة العيش

في العاصمة.
شخصـيا اقول اني اشعـر باالرتيـاح النها عـادت حلريتـها و اعتـقد انها
لن تبقى في مكان تعـرضت فيه للخطف كمـا انها اسرع مختـطفة اجنبية
حترر وانهـا قبل ذاك مـحظوظـة انهـا الزالت على قيـد احليـاة فاخلاطف

لثم اليبقي على ضحيته حية بحيث تتعرف عليه. غير ا
هـيال لم تـظهـر بـعـد خـطـفـهـا بتـسـجـيل لـتـقـول رسـالة بـلـسـانـهـا وبـأقوال
ساومـة على معتقل يهم امره اخلاطفون وال قيل يريدها خاطفوها مثل ا

اذا? لنا ان فدية جرى دفعها لتحريرها فمن اذا خطف هيال و 
هل خطفت السباب سياسية?

هل حتقق الهدف السياسي من خطفها?
هل ازعج نشاط هيال جهات داخلية من باب انها تسهم في نشاط ال تقره
ـثلـون اال ردة فعل اجـتـماعـية رأت عقـيدة اخلـاطـف ام ان اخلـاطفـ ال
في هيال انها مـصدر تثـقيف ضد الـسائد االجتـماعي يجـلب العار السرة

اني لها? ها اال بنت عراقية فتحت هيال ذراعيها و عا
يـصعـب طبـعـا تـصـديق ان هـيال هي من دبـرت اخـتـطـاف نـفـسـهـا لـتخـلق
سمعة جتعلـها محط اهتمام دولي و مـحلي مثلما يـصعب ان يجري تقبل
اخـتـطـافـهـا في مـنـطـقـة انـتـشـار امـني و مـقـاري" انـتـشـار مـقـرات" القوى

احلركات العراقية.
منذ سنـوات اشاهدها في الـكرادة و اشاهد ثـقتها بـنفسهـا وهي تتحرك
وسط االهالي مشـيا عـلى االقدام او ركـوبا علـى دراجة رياضـية ومـكثرة
تقن للـغة االنگلـيزية يرونـها اعمالـهم الفنية االستماع لـلشباب العـراقي ا
عـلوماتيـة و الفنون وال نتـمي لعالم ا عبر حواسـيبهم وهم من الشـباب ا
اخفي انـني لم اسـتـغرب خـطـفهـا فـهي تـعيـدني لـذكريـات شـاهدتـهـا ايام
عيشي بلبنان ايـام احلرب االهلية حيث نادرا مـا يرجع اخملتطف وغالبا
ما يعـثر الدرك علـى جسده او بقـايا جسـده ملقـاة في زاوية من ضواحي

العاصمة الصغيرة.
ان غادرت هيال عـائدة الى بالدهـا فقـد تتـكلم عن شهـادتهـا التي سـتكون

مرة عن اخلطف و سـنسمع لـها و لكل تـقرير مـحايد عن
ظروف اخـتـطـافـهـا وابـرز ما اود مـعـرفـته: مـرد ثـقة

لثم ليقوم بتلك العملية. اخلاطف غير ا
سالمات هيال

ن لم يقتلوك. وشكرا 
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بـــحــضــور رئـــيس مــركــز الـــفــراتــ
للـبحـوث والـدراسات االسـتراتـيجـية
ــســـتــقـل مــحـــمــد شـــيــاع الـــنــائـب ا
الـــــســــــودانـي ونــــــخــــــبــــــة من ذوي
ـهـتـمـ الـتـخـصص وجــمـهـور من ا
ـاضي ـركــز مــسـاء الــســبت ا نــظم ا
وبــالـــتــعــاون مع مـــؤســســة الــسالم

اخلـــيــريــة فـي كــنــدا نـــدوة حــواريــة
ـناقـشة (جـائـحة كـورونا إلكـتـرونيـة 

ة واالقلمة). في زمن العو
واكــد الـــنــقــاش أن (الــعـــالم مــابــعــد
كورونـا لـيس كمـا قـبلـها إذ سـتـتغـير
ـــارســـات كــثـــيـــرة بل ســـتــتـــغـــيــر
الـتــعـامالت الـســيـاسـيــة كـذلك ولـفت
احملـاضــرون االنـتــبـاه عـلـى ان لـهـذه

الــــــســــــوداني ودور الــــــبــــــعــــــثــــــات
الــدبــلــومــاســيــة الــعــراقــيــة في زمن
جـائـحـة كـورونا _سـفـارة جـمـهـورية
ـوذجـا قـدمـها الـعـراق في هولـنـدا أ
ســفــيــر الـعــراق في هــولــنــدا هــشـام
العلوي وصحة اإلنـسان في الشريعة
اإلسالمـــيــة قــدمــهــا رئـــيس مــجــلس
علـماء كـندا ورئـيس مؤسـسة السالم

لـكة اخليـرية عـلي النـور  وتعـامل 
ــؤســســات الــديــنــيـة الــســويــد مع ا
جلـــائــحـــة كــورونـــا قـــدمــهـــا رئــيس
االحتــاد الــشــيـــعي اإلسالمي حــيــدر
عـبـد الـرضـا طـبـلـة.  والـريـاضـة قـبل
ــدرب كـــورونــا وبـــعـــدهــا قـــدمــهـــا ا
الكابـ غسـان رؤوف وأغنى احلوار
ـشاركة تبادل لـألفكار بـ االطراف ا
والـشـخــصـيـات اخملـتــصـة إذشـهـدت
الندوة مداخالت علمية من أطباء من
ـتـحـدة األمريـكـية كل من  الـواليات ا
وكـنـدا  والـعــراق أشـادوا بـامـكـانـيـة
الكـات الـصـحـيـة  الـعـراقـيـة وآلـية ا
تصـديـها لـهـذه االزمة الـصـعبـة التي
اجتاحت العـالم بأكمله وأشاروا إلى
الكـــات من اهـــمـــيـــة إســنـــاد هـــذه ا
احلــــكـــومــــة نـــاهــــيك عن الــــدعم من
اجملـتـمع الـذي تـقع عـلـيه مـسـؤولـيـة
اعانتهم عـلى حتجيم هـذا الفايروس

. صاب لتجنب زيادة عدد ا
استطالعات رأي

ـستـقـلة لألبـحاث وبدات مـجـموعـة ا
أول برنامج تدريبي بتعريف عدد من
الصحـفيـ بأساسـيات اسـتطالعات

الراي الـعـام. وقال مـنـقذ داغـر رئيس
اجملمـوعة فـي تصـريح امس ان (هذه
الدورة الـتدريـبيـة تهدف الـى ايضاح
الـتــطـور الـكــبـيـر في أســالـيب أعـداد
وتنفيذ استطالعات الراي العام وفق
معايـير دوليـة). موضحـا (يشارك في
هــــذه الــــدورة عــــدد مـن الــــقــــيـــادات
الــصــحـــفــيــة لــلــتــعــريف بــاســالــيب
ومنهجية توظيف نتائج استطالعات
الـراي الـعـام فـي الـعـمل االعالمي من
خالل حتـديـد اجتـاهـات الـراي الـعـام
بطـرق علـميـة بحـتة) وجتـدر االشارة
إلى أن جتـربـة تـنــفـيـذ  اسـتـطالعـات
ؤسـسـات الـدولة الرأي مـحـصـورة 
ـركــزي لالحـصـاء السـيــمـا اجلـهــاز ا
ومـا زالت قـاعـدة الـبـيـانـات الـنـوعـية
لــلــتــوزبع الــســكــاني غــيــر مــتــوفـرة
لـــوســـائل اإلعالم ويـــتـــطــلـب تــدريب
مالكات صـحفـية عـلى أسالـيب اعداد
وتــنـــفــيــذ وقــراءة نــتـــائج مــثل هــذه
ـكن أن تــوفـر االسـتــطالعــات الـتـي 
مــعــلــومــات حــيــويــة لــكـافــة وســائل
اإلعالم الــــعـــراقـــيــــة وقـــراءة أفـــضل

جملريات األحداث في العراق.

الـشـخـصـية رقم  188لـسـنة 1959 قي
الـــفــقــرة (2) عـــلى اعــتــبـــار اخلــيــانــة
الـزوجــيـة سـبـبـا من اسـبـاب الـتـفـريق
الـــقـــضـــائي اذا ارتـــكب الـــزوج االخــر
اخلـيـانـة الـزوجـيـة ومن اثـارهـا ايـضا
اذا ثـبتت اخليانة  هـو اسقاط حضانة

اجلـائـحـة ايـجابـيـات كـثـيـرة ثـقـافـية
ودينـيـة وبيـئيـة واجتـمـاعيـة وكأنـها
جاءت لتدير مـقود احلياة إلى إجتاه

أكثر هدوءا). 
 U¦F³ « —Ëœ

وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس ان
الـــنــــدوة تـــنـــاولـت احملـــاور الـــواقع
ـشـاكل واحلـلــول قـدمـهـا الـعـراقـي: ا
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االطــفــال عـنــهــا النــهـا خــانت االمــانـة
ة فأكد ما االهـم وفي حالة وقوع جر
قـالـه زمـيـله الـقـاضي ومـا نـصت عـلـيه
فــقـرات  قـانــون الـعـقـوبــات الـعـراقي".
وأضــاف الــصـفــار أن "الــقـانــون شـرع
الـتـخـفـيف عن اجلـاني حلـظـة مـفـاجأة

زوجـــته او احـــدى مـــحـــارمه  امـــا لــو
ــرأة هي من حتــقـق الــعــكس وكــانت ا
فـاجـأت  زوجـهـا وقـتـلـته فـانـهـا سوف
ـزدوج تــكــون حتت طـائــلــة الـعــقــاب ا
ة الـقانـوني واالجتـماعـي وتكـون جر
ـــادة 405 من عــــاديــــة حتــــاكم وفـق ا
الــعــقــوبــات" الفــتــا إلى أن "الــقــانـون
اعـطـى تـمـيـزا خـاصـا لـلـذكـور ومـبـررا
ة ليـست حديثة لـلقتل وان هـذه اجلر
الـعهد فهي موجـودة في جميع االزمنة
وكـانت لـهـا عـقـوبـات مـفـروضـة حسب
كل مـجتـمع وزمانه ومـكانه فـالقتل او
غـسل الـعـار تـعـتـبـر هـي االكـثـر تداوال
عـــــبــــر االجــــيــــال واالوقـــــات وهي من
الـــعــقـــوبـــات اجملــتـــمـــعــيـــة ولـــيــست

العقوبات القانونية".
فـــيـــمــا عـــزا الــقـــاضي ازديـــاد حــاالت
اجلــرائم بــســبب اخلــيــانــة فــضال عن
سـوء الـوضع االقـتـصـادي الـى تـدهور
الــقــيم اجملــتـمــعــيـة وانــتــشــار مـواقع
الـتواصل االجتماعي (السوشل ميديا)
واســـتـــخـــدامــهـــا بـــشـــكل يـــسيء الى

العالقات االسرية.

تأثيرات سلبية الدمان تصفح فيسبوك

½Ëb…∫ مركز الفرات للبحوث والدراسات ينظم ندوة حوارية عن كورونا

األعـضـاء أحـد أقـربائـه للـمـجـمـوعة أو
تــظــهـر إحــدى جــارته فــتـعــلق بــأنــهـا
ســـتــتــواصل مـع أحــد أفــراد عـــائــلــته
لـتضمه للـمجموعـة أو يضيف أحدهم
مـعـلـومـة عن أيـن التـقـاه آخـر مـرة إلى
أن تـــكـــلل اجلـــهـــود بـــالـــعــثـــور عـــلى
ُ الـصــديق الـغـائب. وأحـيـانـا يـسـتـعـ
ـصـادر خـارجـيـة أعـضـاء اجملـمـوعـة 
ومــجــمـوعــات أخــرى عـبــر فــيس بـوك
لــلـتـنـقــيب عن أصـدقـاء انــقـطـعت بـهم
الـسـبل ولم يـعـد هـنـاك خـيط لـلـتوصل
إلــيــهم إال عــبــر الــصــورة الــتــذكــاريــة

للصف). 
يـقـول احـسـان الـركـابي (وجـدتُ رفـيق
ــرحــلــة االبــتــدائــيــة اســعــد مــجــيــد ا
بــــطـــريـــقــــة مـــعــــقـــدة إذ كـــنـت أتـــابعُ
ـــنــــشـــورات عـــلـى صـــفـــحـــة إحـــدى ا
اجملـــمــوعــات الـــتي لــيس لـــهــا عالقــة
ـــدرســة عــلى فــيــســبــوك ووجــدتُ بــا
مــنــشــورا يــســأل األعــضــاء مــشــاركــة
ذكـرياتهم عن من كان يجلس بجوارهم
ـرحـلـة االبتـدائـيـة فكـتـبتُ اسـعد فى ا
مــجـيــد  ووضــعتُ الـصــورة اجملـمــعـة
ألتـــفــاجـئ به يـــرد عــلي ومـن قــائـــمــة
أصـدقاء احسان توصـلت السعد مجيد
 لـنـجتـمع ثالثـتنـا - افـتراضـيا - ألول

مرة منذ أكثر من 30 عاما 
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ورغـم أن مواقع الـتـواصل االجـتـماعي
وفـرت سبل الـبحـث عن أصدقـاء غابوا
قـبـل عـشـرات الـسـنـ وابـتـعـدوا آالف
ـقيم األمـيـال كـما حـدث بـ احسـان  ا
فى اسـتراليا إال أنها أحيانا تعجز عن
ـسـاعـدة. فـقـد تـاسـست بـعـد مـرحـلـة ا
ســـقـــوط الــنـــظـــام الــســـابق كـــروبــات
ومـلتقيات واحتـادات لتجمع االصدقاء
مــثـال كــروب جتــمع خـــريــجي مــعــهــد
وكـليـة الـفنـون اجلمـيلـة والينـتمي الى
الــكـروب فـقط خـريــجـو الـدراسـة الـتي
حـــددهـــا الــــكـــروب  كـــذلك تـــاســـست
مــلـتـقــيـات كـمــلـتـقى احتــاد االذاعـيـ
والـتلفزيوني وسرعا ن ماجتاوز عدد
اعـضائه اخلمسة االف عـضو جميعهم
ــنــتـمــ لــلالذاعـة والــتــلـفــزيـون من ا
واصـدقــائـهم وبـداو عـقـد لـقـاءات عـلى

الــهـواء مع اجلـمــيع بل اسـسـو احتـاد
في الـــعـــراق لـــيـــتـــطــور الـى مـــلــتـــقى
يـسـتضـيف الـفنـانـ الرواد والـشـباب
لمة االف االعضاء وبـالتالي تمكن من 
يــعــقــدون الــنــدوات والــلــقــاءات الــتي
تـضـيف لـهم من الـثـقافـة والـفن اشـياء
لـتقى تمـكن االعضاء ومـن خالل هذا ا
مـن الـعــثــور عــلى عــشــرات االصــدقـاء
الــــذيت تـــقــــطـــعـت بـــيـــنــــهم الــــســـبل
لـيـســتـطـيـعـو لم الـشـمل بـفـضل مـوقع
الـتواصل االجـتمـاعي ومازالت الـعديد
ـلـتقـيات والـكـروبات تـؤسس لهم من ا
مـواقع جـديدة لـيؤكـدو ان الـعالم قـرية

صغيرة بفعل الفيسبوك واالنترنيت 
 بــيــداء الــنـوري  لـم تـعــثــر عــلى رشـا
صـديقـة الـطفـولة الـتي كانت تـشاركـها
فـي كل صغـيرة وكـبيرة وكـانت االقرب
الى نـفـسهـا من اهلـهـا وكانت تـبادلـها
االحــتــرام حــد الـتــنــافس في الــتــفـوق
بـالــدراسـة وتـقـول بـيـداء (عـثـرتُ عـلى
جالل ونــيـفـ صـديـقي الـطـفـولـة ألني
أتــذكـر أســمـاءهم الــثالثــيـة كــمـا أذكـر
شــكــلــهم طــبــعــا وحلــسن احلـظ كــانـا
يـســتـخـدمـان اسـمـيـهــمـا كـمـا أعـرفـهـا
وصـورهـما الـشـخصـية لـكن في حـالة
عـــدم وضـع صــور أواســـتـــخـــدام اسم
ــعـــروف تـــصـــبح بـــعـــيـــد عن االسـم ا
ــســـألــة صــعــبـــة). ويــبــدو أن فــتــرة ا
الـــتــبــاعـــد االجــتــمـــاعي قــلـــلت حــجم
الــصـخـب احملـيط بــاحلــيـاة الــيـومــيـة
لـألفــــراد لــــكــــنــــهــــا زودت مـن حــــجم
االحـتياج لـآلخرين مثلـما نحـتاج اننا
نــود الـتـعـرف عـلى اصــدقـاء الـطـفـولـة
ـهم برغم الـبعد الذي والـدخول الى عا
فـــرضـــته االجـــراءات الـــقـــســـريــة وان
الــعـثــور عـلى أصــدقـاء الــطـفــولـة اآلن
حتـديدا يـعني لي الكـثير أمـر بظروف
غـاية فى الـصعوبـة فعـمل زوجي مهدد
بـسبب تفشي فيـروس كورونا وقدرتنا
عـلى احلركة مـقيدة واألطفـال يشعرون
نزل لوقت بالضجر بسبب البقاء فى ا
طــويل وال أســتـطــيع الــسـفــر بـحــريـة
لالطــمـئـنـان عـلى عـائـلـتي لـكن مـجـرد
الـــعــــثـــور عـــلى صـــورة لـي في عـــمـــر
الــسـادسـة عـلى صــفـحـة مـجــمـوعـتـنـا

عـنويـة كثـيرا واعاد لي حـسّن حالـتي ا
االمل فـي انـــنـــا ســـنـــســـتـــعـــيـــد االيــام

اجلميلة) .
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عــادل الـرفــيــعي يـقــول ( ان االسـتــقـرار
الـنـفـسي واجلـسـدي هو الـذي يـعـطـيـنا
ــنـاعــة لـديــنـا االمل بـل يـزيــد من قـوة ا
وهـو عالج مـجـرب ويـنـصح بـه االطـباء
ــاكــوالت افـــضل من االدويـــة وبــعـض ا
وانـا عندما اعثر على اصدقاء وزميالت
الـطفـولة والـدراسة كـانني اعـيش معهم
ـشـاعـر اجــمل ايـامي من خالل تــبـادل ا
ـواقف اجلـمـيـلـة والـصـور واسـتـذكـار ا
نـاعـة في اجسـامـنا وهـذا ذاته يـقـوي ا
ونــسـتـطــيع طـرد الــوبـاء الـلــعـ الـذي
غـزانا  ويـقيـنا عـندمـا نؤسس كروب او
مــلــتـقى او احتــاد لالصــدقـاء الــدراسـة
والــطـفـولــة يـعـطــيـنــا االمل في احلـيـاة
ــاضي الــذي دومـا ونــحن نــســتــعـيــد ا

نشعر باحلن اليه .
ـــــاضي الـــــذي كـــــان واحلـــــنـــــ إلـى ا
مـــــوجـــــودا بـــــاألســـــاس لـــــدى هـــــؤالء
األصـدقـاء والتـكنـولوجـيـا التى سـهلت
ـئات ـسـافـات ليـجـد ا الـتـواصل رغم ا
أنـفـسهم أمـام واقع جـديـد يسـتـطيـعون
فــيه الـوجــود مع أصـدقــاء الـعــمـر عـلى
مـدار الـسـاعـة. إذ تـفـرع عن مـجـمـوعات
أصــدقــاء الـدراســة مــجـمــوعــات أخـرى
لـلتـراسل واحملــــــــادثات عـبر ماسـنجر

و واتس أب.
يـــقـــول نـــاجي مـــنـــشــد عـــلي (حتـــولت
اجملــمـوعــة إلدمــان أمـضي أكــثـر من 4
ســــاعـــات يــــومـــيــــا في الـــتــــواصل مع
األصـدقـاء وتبـادل ليس فـقط الذكـريات
ـا أيـضـا اخلبـرات فـلـكل منـا مـجال وإ
وتـخـصص واهتـمـام مخـتـلف حتى أن
بـعـضـهم يـعـرض مـنـتـوجـاته أو يـبحث
عن مـوظف كـما أني أقدم اسـتشاراتي
ط لـلمهـتم بـالتغـذية والتـخسيس و
احلــيـاة الـصــحـيــة ألعـضـاء اجملــمـوعـة
ويُــضـيفُ (الـبـركـة فـي الـكـورونـا  الـتي
ابــتـلـيــنـا بـهـا ولــوالهـا كـنـتُ سـأضـطـرُ
لـلنـوم مبـكرا استـعدادا لـساعـات العمل
ــهـلـكـةوهـمـوم ـواصالت ا الــطـويـلـة وا

الشارع اليومية).

تلعب الـبرامج احلوارية دوراً كـبيراً في  تـشكيل الـرأي العام ولـهذا تأخذ
واطن أيضا حيزا مهـما في اخلارطـة البرامـجية  للـقناة وفي اهـتمامـات ا
تـابعـة ما يراه مـفيـدا منهـا  ويعـدها أحد باستـقطـاع وقت لها مـن يومه  
ـشـاكل وعـرض صـورة تــفـصـيـلـيـة مـصـادره لـلـتــعـرف عـلى الـقـضــايـا وا
تــســاعــده فـي تــشــكــيل  مـــوقف ورأي عــنــهــا  مـن خالل  مــا يــطــرح من
معلومات واراء خاللها .. كـما يستفيـد  صاحب القرار كذلك اذا كان  ما
تتناوله مـوضوعيـا وقد تكـون سببا ألن يـتخذ مـا يراه منـاسبا من قرارات

عاجلة القضية موضوع احلوار.    
وضـوع  ضمن كـتابـاتي عن فنـون الصـحافة واالعالم  لقد تـناولت هـذا ا
وتضـمـنـهـا كـتـابان صـدرا لي .. االول  (عـنـوان صـحـفي يـكـفي) والـثاني
ــثـلت الـصــحـفي) لـكن غــيـاب  أحـد أعـمـدة (نـد الـرئـيـس .. كـتـابـات في ا
البرامج احلواريـة  عن  شاشة الشـرقية نيـوز لتعيـينه في منصب إعالمي
ـوضـوع مـرة اخرى  عـسى أن يـسـتـجيب كبـيـر  جـعـلني أعـود الى هـذا ا
ـقـتــرحي إذا مـا أســعـفه وقــته ويـعـود الـى الـشـاشــة مـرة أخـرى لــتـقـد

برنامجه الذي شكل إضافة نوعية الى البرامج  احلوارية  .
ـنــافـســة بـ الــقـنـوات اخلـبــر لم يـعــد وحـده مــجـاال لالبــداع والـتــمـيــزوا
الـتـلـفـزيـونـية   فـقـد دخـلت  الـبـرامـج    ومـنهـا احلـواريـة  في الـتـسـابق
ـشـاهد وحتـقـيق الـتعـبـئة والـتـوعـية وتـسـويق الـرسالـة االعالمـية لكـسب ا

اخلاصة والعامة ..
ولذلك تغيـرت النمـطية التـقليـدية لنشـرات االخبار بشـكل كبيـر  عما كانت
عــلـــيه ســابــقـــا  وأصــبـــحت قــريــبـــة من الــبـــرامج احلــواريـــة في الــوقت
اخملصص لها على مـدار اليوم وإستضافـة محلل وسـياسي وأصحاب

الشأن  في االخبار والتقارير للتعليق والتعقيب والتوضيح  ..
 ولكل قـناة سـمتـها اخلـاصة تـستـمـدها من إهـتمـاماتـها وتـظهـر جلـية في
ـثابة برامجـها .. فهـناك برامج خـاصة في هذه الـقناة أو تـلك أصبحت  
ـيزة أو (لـوكو ) تـعـريفـية لـها  اذا جـاز التـعـبيـر  ومنـها بـرنامج عالمة 
(أقصر الطرق) الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم من على شاشة الشرقية

نيوز  ..
ابتداء .. ال تربطني  بـالدكتور نبيل جـاسم عالقة صداقة أو عمل أو حتى
معـرفـة شخـصـية  بـسـيطـة   ولم يـحصل أن الـتـقيـت به  وعالقتي  به ال
تتعدى مـعرفة عـامة من خالل الشـاشة   ومع ذلك  أشعـر أنه قريب مني
ا أكثـر من أخرين أرتـبط معـهم  بعالقات عـمل وزمالـة سنوات  النه  ر
يـنـقل مـعــانـاتي بـامـانــة ودقـة  وكـأنه تـرجـمــان لـهـا  ويـسـتــجـيب لـنـبض
الشارع ويالمس وجدان الناس وحاجاتهم  وكأنه ناطق باسمهم في تلك
اللحظـة  ناهيك عن مـعلوماته الـغزيرة  وتخـصصه وجتربـته في  مختلف
ـســتـمـر عــمـا يـدور فـي كـوالـيس مـجـاالت الــصـحــافـة  واالعالم وبـحــثه ا
السياسة  وبيوتهـا جتعله محاورا جيدا مـتمكنا من أدواته للوصول  الى

تلقي  ..   الهدف واخلروج برأي و معلومة جديدة  تفيد ا
كـنني أن أقول بـأمانة وإنـصاف أن غيـابه عن الشاشـة بعد تـعيينه لذلك 
رئيـسـا  لهـيـئة االعـالم ترك فـراغـا وخسـارة في الـوقت نـفسه قـد يـصعب

هني .. ستواه ا إمالئه إن لم يكن  البديل 
لـقـد تـمــكن الـدكـتــور جـاسم أن يـرسم  (بــصـمـته) اخلـاصــة في الـبـرامج
احلوارية  دون ان يـكون  نـسخة مـكررة من أخـرين  سبقـوه أو عاصروه
.. وتلك مهـمة ليـست يسيـرة  في قنوات كـثيرة وبـرامج حوارية أكـثر تتيح
ا يـفيد   وجنح للمـشاهد فـرصة التنـقل واالختيـار لكي يصـرف الوقت 
في أن يــكـون له جــمــهـوره اخلــاص وضـيــوفه الــذين عــرفـوا طــريــقـته في
احلوار وادارته له بـجدارة وضـمـير وعـدالة  تـرضي اجلـميع  ولـكن ليس
ـهـنـيــة أو وجع الـنـاس .. فال حــيـاديـة في قــضـايـا الـوطن عـلى حـســاب ا
ـواطن  .. وتـلك مـسـالـة مـشـروعـة يـجاهـر بـهـا في بـرنـامـجه وال وهـمـوم ا

يخفيها  وظهرت جلية في موقفه من مطالب اجلماهير وثورة تشرين ..
التـاسعـة مسـاء تُعـد  (فتـرة)  ذهبـية  في حـسابـات الشـاشة .. وبـالتـاكيد
ـسـتـوى (أقـصر أن الشـرقـيـة قـادرة عـلى  سد  هـذا الـفـراغ   بـبـرنامج 
ا يـفـيـده  من أخـبـار وبرامج الطـرق) والـتـواصل مع جـمـهـورها الـكـبـيـر 

وأراء ..
دعوة الى الدكتـور نبيل جـاسم لكي  يسـتأنف نشـاطه ويعود لـلشاشة من
جديـد  بعـد غيـبة قـصيـرة  عبـر الـشرقـية أو قـناة الـعراقـية مـثال  وبذلك
يـكون عـامل تـطـور نـوعـيـا  لالعالم الـرسـمي - إذا جـاز الـتـعـبـير دون أن

نصب وواجباته ومهماته والتزاماته  .. يتقاطع مع  ا
ويكون بذلك قد حقق الهدف معا ..

ثل الشعبي ـسك رمانت في يـد واحدة  كما يقـول ا فهل يتمكن من أن 
نصب او الوظيفة -  بوقت واحد ..? .. أي أداء العمل  -  البرنامج وا

انا على يق بقدرته  لكفاءته ..
 } } } }              
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أعطني إعالما بال ضمير أعطك شعبا بال وعي ..
(غوبلز)

انشغال االجيال اجلديدة بوسائل التواصل االجتماعي
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{ واشنـطن -  (أ ف ب) - حذرت
ستـهلك من تحـدة ا الواليـات ا
شـراء الـسـيجـار ومـشـروب الروم
اللـذين تـنتـجـهـما كـوبـا بزعم أن
ـــنـــتــجـــ الــشـــهـــيــرين هــذين ا
والـفاخـرين يـساهـمان في تـمويل
"دكتـاتـورية" كـاسـترو الـشـيوعـية

في البالد.
وقــــــال مــــــايــــــكـل كــــــوزاك أبـــــرز
تحدة في دبلوماسـيي الواليات ا
أميركـا الالتينيـة في تغريدة على
مـوقع تــويـتـر "يــعـتــمـد اقــتـصـاد
ــلــكــيــة كــاســتـــرو عــلى ســرقــة ا
اخلــاصــة وقــمع الــشــعـب. الـروم
الـــكــوبـي والـــســـيــجـــار الـــلـــذين
يــصــنــعــهــمـــا الــنــظــام هــمــا من
الكماليات التي ال تستحق الكلفة

ترتبة عليهما". البشرية ا
وأرفق مـســاعـد وزيـر اخلــارجـيـة
لشؤون اميركا الالتينية تغريدته
التي نـشرت باللـغت اإلجنـليزية
واإلسـبــانـيــة بــصـورة لــسـيــجـار
مشـتـعل مـع عـبارة "هـل يـستـحق

الثمن?"
كــمــا نـشــر كــوزاك صــورة أخـرى
لــكـــأس يــحــوي مـــشــروب الــروم
حلض الــنــاس عــلى "االســتــهالك
ــســؤولـيــة" وقـال فـي تـغــريـدة
ثـــانــيـــة مــرفــقـــة بــاالنـــكــلـــيــزيــة
واالسبـانية ايـضا "لقـد هرم نظام

كاسترو كثيرا".
وأضــــاف "الـــروم الــــكـــوبـي كـــان

ـذاق قــبل ان يــسـرقه اسـطــوري ا
النظام لـتمويل استبداده. اآلن كل
زجـاجـة تـبـاع تـبـقي عـلى الـنـظـام

مدة أطول في السلطة".
وتــــابـع "هل مــــا زلـت تــــســـــتــــمع
ــــوهــــيــــتــــو الــــذي ـــــشــــروب ا

تتناوله?".
ــتــحـدة عــلى وتــبــقي الــواليــات ا
مـقـاطعـتهـا لـكوبـا منـذ عام 1962
ــكـن جــلب مـــشــروب بــحـــيث ال 
الـــروم وال الــســيـــجــار بــطـــريــقــة

شرعية الى البالد.
dðuðË œËdÐ

ومــنــذ وصــول الـــرئــيس دونــالــد
تــرامب الـى الــبــيت األبــيض عــاد
الـبرود والـتـوتـر الى الـعـالقـة ب
واشـنطن وهـافـانا بـعد ان شـهدت
بعض الـدفء خالل والية الـرئيس

األميركي السابق باراك أوباما.
من جــانب اخــر حــذرت الــواليــات
ــتــحـدة بــأن االنــتـخــابــات الـتي ا
أعـــلـــنت ســـلـــطـــات فـــنـــزويال عن
اجرائها هذا العام ستكون مزورة
الى حــد بـعــيـد مـتــهـمــة الـرئـيس
الـــيـــســـاري نـــيـــكـــوالس مـــادورو

بالسعي للتالعب بنتائجها.
وكانت الـسـلـطات الـفـنـزويلـيـة قد
دعت الى انـتـخـابات في  6كـانون
ــقــبل ألعــضـاء األول/ديــســمــبـر ا
ؤسسة اجلمعية الـوطنية وهي ا
الـرسـمـيـة الـوحـيـدة التـي تـهيـمن

عارضة. عليها ا

وعــيــنت احملــكـمــة الــعــلــيـا الــتي
يــســيـطــر عــلــيـهــا نــظــام مـادرور
ــشــرفــة عــلى مــديــري الــهــيــئــة ا
االنـــتــخــابــات حــيث قــامت هــذه
الـــهــيـــئـــة بــزيـــادة عـــدد مــقـــاعــد
اجلـمـعـيـة مبـررة ذلك بـزيـادة عدد
الــســكــان في بــلــد شــهــد هــجـرة
ـاليــــ من ابـــــنــــائـه فــــرارا من ا

تدهور. االقتصاد ا
ــــمـــثل وقـــال إلـــيــــوت أبـــرامـــز ا
تحدة لشؤون اخلاص للواليات ا
فـنـزويال "هـذا بـرهان آخـر أنه مع
وجـود مـادورو في الــسـلـطـة وفي
مـــــــــوقع يـــــــــخــــــــولـه الــــــــتـالعب
باالنـتخابات ونـتائجـها لن يكون
هناك أبدا انتخابات حرة ونزيهة
في فنزويال".وأضاف لـلصحافي
أن "الــظـروف إلجــراء انــتـخــابـات
حـــرة ونــزيــهــة هي الــيــوم أســوأ
ـا كـان عـلـيه الوضع في بـكـثـير 
أيار  2018 عندمـا أجرى مادورو
انــــتــــخــــابـــات رئــــاســــيـــة قــــالت
ـقـراطـيـات في جـمـيع أنـحاء الد

العالم بأنها كانت مزورة".
ومــــنــــذ كـــانــــون الــــثـــاني 2019
ــتــحــدة اعـــتــرفت الــواليـــــــــات ا
ونــحـو  60 دولــة أخـرى بــرئـيس
اجلمـعيـة الوطنـية خـوان غوايدو
كرئيس انتقـالي لفنزويال رافضة

نتائج االنتخابات.
 UÐuIŽ ÷d

ــتــحـدة كــمــا فــرضت الــواليــات ا

لــــكـــــنــــــه أعــــرب عـن تــــشـــــاؤمه
حيالها.

وقـال إن الـنظـام "كان عـلى طـاولة
ــفــاوضــات عــدة مـرات لــكــنه لم ا
يـكن جديـا أو مـستـعدا لـلتـفاوض
ـشـكـلـة احلـقـيـقة اال وهي حول ا

قراطية". االنتقال الى الد

وقـادت الـنـروج جــهـودا لـلـتـوسط
بــــهـــدف ايــــجــــاد حل لالزمــــة في
فـنـزويال لـكن مـسـعـاهـا وصل الى
طـــريق مـــســدود قـــبل عــام اال أن
وفــــدا نـــرويـــجـــيـــا زار كـــراكـــاس

مؤخرا.
بادرة النروجية وأشاد أبرامز با
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{ بـكـ - (أ ف ب) - سـجّـلت الـص
امس  101إصــابـة جــديـدة بــفـايـروس
ـســتــجــدّ في أعــلى مــعـدل كــورونــا ا
إصــابــات فـي يــوم واحــد مــنــذ ثالثــة
أشـــهـــر مـع إغالق صـــاالت األلـــعـــاب
ــتـاحف في الـريــاضـيـة واحلــانـات وا

بؤر اإلصابة الرئيسية.
و 98من احلـاالت اجلـديـدة نـاجـمة عن
عدوى مـحـلـيـة غالـبـيـتـها في مـنـطـقة
شــيــنـجــيــانغ في شــمــال غــرب الـبالد
حيث  اكتشاف بؤرة عدوى متزايدة
في وقت سـابق من الشـهر اجلـاري ما
دفع بــالــسـلــطــات الجـراء فــحــوصـات

واسعة وفرض قيود جديدة.
وكــانت الـــصــ حــيـث ظــهــرت أولى
اضي حـاالت اإلصـابة نـهـاية الـعـام ا
سـيطـرت في شـكل كبـيـر على الـعدوى
احملــلـيــة عـبــر فـرض عــمـلــيـات إغالق
مـوجـهـة وقـيــود عـلى الـسـفـر وإجـراء

فحوصات واسعة.
لكنّ ظـهور سـلسـلة من بـؤر اإلصابات
في مـنــاطق مـتـفــرقـة أبـرزت صــعـوبـة

السيطرة على تفشي الفايروس.
وآخــر مـرة ســجّل الـعــمالق اآلسـيـوي

جـولـة تفـقـدية لـلـمديـنـة هذا األسـبوع
الـسلـطـات احمللـية عـلى زيـادة الرقـابة
ستوردة وكذلك على أي على السلع ا

شخص يغادر داليان.
ونـــقـــلت عن ســـون قـــولـه إنّ "مـــهـــمــة
الـوقـايـة والـسيـطـرة ال تـزال شـاقة وال

إلى مــسـتـويــات اخلـطــر. واحلـصــيـلـة
اإلجــمـــالـــيــة لـالصــابـــات في الـــصــ

ال يزالون في 482حالة منهم  84060
ــســـتــشــفــيــات حــسب اإلحــصــاءات ا
الـرسـمـيـة الـتي تـشـيـر إلـى وفاة 4634

شخص بالفايروس القاتل.

رض في يـجب جتـنبـهـا".بـعد تـفـشي ا
بـــكــ في حـــزيــران/يــونـــيــو والــذي
أصاب أكثر من  300شخص تسـتخدم
اثالً سـلـطات دالـيـان نهـجـا موجـهـا 
لـتـطـبـيق تـدابـيـر مـكـافـحـة الـوبـاء في
ديـنـة اسـتـنادا منـاطق مـخـتـلـفة مـن ا

إصــــــابــــــات عــــــالــــــيــــــة كــــــان في 13
نـيـسـان/ابـريـل حـ  تـأكـيـد إصـابة

أشخاص معظمهم أشخاص 108
قادم من اخلارج.

وصـبت السـلطـات تركـيزها عـلى بؤرة
ـاضي في مــصـنع ظـهــرت األسـبــوع ا
محلي لتـجهيز ثمـار البحر في داليان
دينة الساحلية في مقاطعة لياونينغ ا

بشمال شرق البالد.
و تــأكــيــد إصــابــة  52شــخــصــا في
ـهــمـة االسـبـوع ـديــنـة الـسـاحــلـيـة ا ا
صنع. اضي بينهم  30موظفا في ا ا
في مــواجـــهــة هـــذا اخلـــطــر أعـــلــنت
سـلـطـات دالـيـان االحـد عن فـحـوصـات
مـــكــثــفــة لــلــســـكــان وصــلت إلى ثالث

مالي عينة اختبار.
ـديـنة وقـال مـديـر جلـنـة الـصـحـة في ا
زهاو ليالن االربعاء إنّ األماكن العامة
كـتبات وصاالت ا في ذلك ا غلـقة  ا
تاحف األلعـاب الريـاضيـة واحلانـا وا
ــطــاعم واألنــديــة الــصــحــيــة ســيم وا
إغالقها. ذكـرت وكالة شيـنخوا لألنباء
الــــثـالثـــاء أن نــــائـب رئـــيـس الـــوزراء
الـصـيـني سـون تشـونالن حضّ خالل
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اتّـسمت بـ 79يـوماً مـن التـظـاهرات
في هـونـغ كـونغ عـام  2014وأثـارت
.  وذكــر في مــنــشــور غــضب بـــكــ
األربــــعــــاء عــــلى فــــيــــســــبــــوك إنه
سـيــسـتـأنـف قـرار اجلـامــعـة ووجه
نداء شـخصيـا إلى رئيـسة السـلطة
التـنفيـذية في هـونغ كونغ كاري الم
. وكـتب تـاي والـتي عـيــنـتـهـا بــكـ
"أعـلم أن هـذه عـمـلـيـة عـقيـمـة لـكن
ـكــنــهـا الــتــنـصل من كــاري الم ال 
مـسؤولـيتـها في تـقويض احلـريات
ية في هونـغ كونغ"  متهما األكاد

بك بالتأثير على قرار جامعة.
وتــاي هــو نــاشط بــارز في احلـراك
ـــوقـــراطي ومـــنـــاصــر دؤوب الـــد
ــنـــاهــضـــة الــعـــنف. وكــثـــيــرا مــا
يـتـعرض النـتقـادات عـنيـفـة من قبل

السلطات الصينية.
ثل وأصدر مكتب االتـصال الذي 
احلكومـة الصيـنية فى منـطقة شبه
ذاتـية احلـكم بـيانـا مـساء الـثالثاء
رحب فـيه بـفـصل تـاي واصـفـا إياه

بأنه شخص "شرير".

ســلـــســلـــة من الـــعــقـــوبـــات عــلى
فــنــزويال وحــاولت مــنع مــادورو
مـن تـصــديــر الـنــفط الــذي يــشـكل
مصدر العملة الصعبة لهذا البلد.
لكن مادورو ظل في الـسلطة بدعم
من اجلـيش الــفـنـزويــلي والـصـ

وروسيا.

واتـهـمه مـكـتب االتـصـال نـفـسه في
مـنــتـصف يــولـيــو بـالــسـعي إلثـارة

"ثورة".
وأثـار إعالن إقــالـته الـذعـر في هـذه
ـديـنـة الـتي شـهـدت سـبـعـة أشـهر ا
سبوقة منذ من اإلحتجاجات غير ا
سيطـرة بك عليـها والتي فرضت
بـكـ عـلـيــهـا مـؤخـرا قـانـون األمن
ثـير للـجدل. وذكـر أستاذ القـومي ا
العلوم السيـاسية في جامعة هونغ
كـونغ عـلى فـيـسـبـوك "أصـبح بـيني
تــــاي شـــــهـــــيــــدًا لـــــلـــــعــــصـــــيــــان
ــدني".واضــاف "ضــحت جــامــعــة ا
هـونغ كـونغ بـسـمـعـتـهـا ولن تـكـون
قـادرة عـلى رفع رأسهـا في مـجـتمع
ــيـة" مـشــيـرا إلى اجلـامــعـات الــعـا

"وصمة عار" في تاريخ اجلامعة.
وأشــارت صـــوفي ريــتـــشــاردســون
مــديـرة هــيـومـن رايـتس ووتش في
الص إلى أن اجلامعات في جميع
أنحاء العالم حتتاج اآلن إلى إعادة
الـنـظـر بـعالقـتهـا مع جـامـعـة هونغ
كــونـغ.وتــوجـــهت إلى اجلـــامــعــات

قـائــلـة "حـان الــوقت لـلــتـحـدث
أمام هذه الفضيحة".

وكـــتب جــــوشـــوا وونغ وهـــو
ـظالت" قـائــد آخـر في "ثـورة ا
في تــــغـــريــــدة عــــلى تـــويــــتـــر
"أصــبــحت بــكــ تــهــاجم اآلن
ـيــة في هـونغ احلــريـة األكــاد

كونغ".
ولـم تـصـدر اجلــامـعــة بـعـد أي
بـيــان تـوضح فـيه إقـالـة بـيـني
تــاي كــمــا لـم تــرد عــلى طــلب
وكالة فرانس برس للتوضيح.
وتـاي هـو من مـؤسـسي حـركـة
ــديــنـة" في "احـتــلــوا وســإط ا
عـــام 2013.  حُــــكم عــــلــــيه في
نـــســـيــان 2019 بـــاحلـــبس 16
شــــهـــرًا لــــدوره فـي تـــنــــظــــيم
احتـجاجات جـماهيـرية مؤيدة
ـوقـراطـيـة بـعـد مـحـاكـمة لـلـد
اسـتخـدم فيـها الـقضـاء نظـاما
قـانـونيـا نـادرا مـا يتم الـلـجوء
إلـــــيه ويــــعـــــود إلى حـــــقــــبــــة

االستعمار.

االنبار
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{ اسطنبـول - (أ ف ب) - اعتمدت
تـركــيـا امس قـانــونـا يــوسع رقـابـة
الـسـلـطـات عـلى شـبـكـات الـتواصل
االجـتمـاعي الى حـد كبـير في نص
مـثــيـر لــلـجــدل تـنــتـقــده مـنــظـمـات

مدافعة عن حرية التعبير.
ان عـلى هذا الـقانون وصوت الـبر
في وقت مـبــكـر األربــعـاء بــعـد أقل
من شهـر من دعوة الـرئيس الـتركي
رجب طــيب اردوغــان إلى "تـنــظـيم"
الـشـبـكـات االجـتـمـاعيـة الـتـي تـعد
كن فيها لالتراك من آخر مساحة 
الـتـعبـير بـحـرية. ويـفـرض القـانون
عـــلـى أبـــرز شــــبـــكـــات الــــتـــواصل
االجـتمـاعي مثل تـويتـر وفيـسبوك
الي يوميا أن التي يستخـدمها ا
ـــثـل في تــــركــــيـــا يـــكــــون لــــهــــا 
واالنصـياع الوامر احملـاكم التـركية
الـتي تطـلب سـحب مضـمون مـع

حتت طائلة الـتعرض لغـرامة مالية
كــبـرى. كـمــا يـتــعـ عــلى عـمــالـقـة
الــشــبــكــة أيـضًــا تــخــزين بــيــانـات
مـستـخدمـيهم في الـبالد في تركـيا.
في حـــالـــة عـــدم االمـــتـــثـــال لـــهـــذه
االلتزامات سيتم تخفيض حاد في
عــرض الــنــطــاق الــتــرددي وفــرض
غرامـات. وأثار اإلعالن عن مـشروع
الـــقـــانــون هـــذا قـــلـق الــعـــديـــد من
مــســتــخــدمي اإلنــتــرنـت وأطــلــقـوا
ـاضـيـة التي حـمـلـة في األسـابـيع ا
 الـتعـبـير عـنـها بـوسم "ارفع يدك

عن شبكتي االجتماعية".
وبــحــسب حــزب الــرئـيـس الـتــركي
"حـزب الـعـدالة والـتـنـميـة" فـإن هذا
الـقـانون يـهـدف الى وقف اإلهـانات
عــلى االنــتــرنت. و عــرض الـنص
بــعـــد اســتـــهـــداف ابــنـــة أردوغــان

وصهره باإلهانات على تويتر.

ـكتب { اثـينـا - (أ ف ب) - أعـلن ا
األوروبي لدعم الـلجـوء امس إعادة
تـــوطــ نـــحــو  100طـــالب جلـــوء
بــيـــنـــهم قـــاصــرون مـن الــيـــونــان

انيا وفنلندا. وقبرص إلى ا
ـــكــتـب أنّ عــمـــلــيـــة إعــادة وذكــر ا
شخصا التوطـ األولى شملت  83

من أسر لديـها أطفـال مرضى بشدة
ـــانــيـــا في 24 من الـــيـــونـــان إلى أ

تموز/يوليو.
وهي جزء من خـطة جـارية لالحتاد
األوروبـي إلعـــــادة تـــــوطـــــ 1600

قاصر في عدة دول أوروبية.
وفي خـطـوة منـفـصـلة لـيـست جزءا

مـن مـــبــادرة االحتـــاد االوروبي 
نقل  16صـومـالـيـاً وكـونـغـولـيـاً من
أســر ذات عــائل واحــد من قــبــرص

إلى فنلندا في  27تموز.
وخـــضع كـــافـــة طـــالـــبي الـــلـــجــوء
الخــتـــبــار فـــيــروس كـــورونـــا قــبل
مـغـادرة قـبرص والـيـونـان عـلى ما
ـفــوضـيـة ـكـتـب. وتـدعم ا أوضـح ا
ــفـوضــيـة الــسـامــيـة األوروبــيـة وا
ــتـحــدة لــشــؤون الالجــئـ لأل ا

ومنظمة الهجرة الدولية البرنامج.
وتـستـضـيف اليـونان نـحـو خمـسة
آالف مــــهــــاجـــر قــــاصــــر يـــعــــيش
معظمهم في ظروف غير صحية في
مخيمات لالجئ أو في منازل غير

مناسبة لهم.
واكــــتــــظت اجلــــزر الــــيـــونــــانــــيـــة
خصـوصا الـقريبـة من تركـيا بآالف
من طـالـبـي الـلـجــوء وأدى انـتـشـار
ــكــتــظــة إلى إشــعــال اخملــيـــمــات ا

. التوتر مع السكان احمللي

وفــرضـت الــســلــطــات الــيــونــانــيـة
اإلغالق على مخيمات الالجئ في
ــكــافــحــة تــفــشي فــيــروس اجلــزر 
ـستـجـدّ منـذ آذار/مارس كـورونا ا
ـــا أثــار انـــتــقــادات اجلـــمــاعــات

احلقوقية.
وعــلق عــشـــرات اآلالف من طــالــبي
اللـجوء في الـيونـان منـذ عام 2016
حـيــنـمـا أغــلـقت الـعــديـد من الـدول
األوروبــيـــة حــدودهـــا اســـتــجـــابــة
هاجـرين والالجئ الرتفاع عـدد ا

في شـكـل رئـيـسي من سـوريـا الـتي
مزقتها احلرب.

ووافـقت حـوالي  12دولـة أوروبـيـة
على استثناء القاصرين.

و بـــالــفــعل نـــقل عــدد قـــلــيل إلى
ـانـيا الـبـرتـغـال ولـوكسـمـبـورغ وأ
فــيـمــا وافـقت بــلـجــيـكــا وبـلــغـاريـا
وكـــرواتـــيـــا وفــرنـــســـا وأيـــرلـــنــدا
وليتوانيا وصـربيا وسويسرا على
الترحيب ببعض القاصرين أيضًا.

كـــونـغ حــــالــــة من الــــغــــضب في
سـتعمـرة البـريطانـية السـابقة  ا
حـيث اتُـهمت الـسـلطـات بـالتـخلي
ــيـــة حتت عن احلـــريـــات األكـــاد

. ضغط من بك

أعلن استاذ احلقوق بيني تاي (56
عــام) أنه  فــصـلـه من قــبل جلــنـة
تـأديـبــيـة من جــامـعـة هــونغ كـونغ
اضي لدوره في بعد سجنه العام ا
ـظالت" الـتي الـتي تـنـظـيم "ثـورة ا

{ هـــــونغ كـــــونغ - (أ ف ب) -
أثـار اإلعالن عن إقالـة األسـتاذ
اجلـــامــعي بـــيــنـي تــاي وهــو
ـعسـكر شـخصـية قـيـادية في ا
ـوقراطية في هونغ ؤيد للد ا قـررة عام 2022 ـبكـرة في حال حـصـولهـا أو االعتـياديـة ا ـقبـلـة سواء ا اإلنـتخـابات ا

لتاسيس اجلمعية  2005والتي تعد السابعة بعد ستة انتخابات اثنان منها عام ?
انية لألعوام  2010و 2014و  2018فضال الوطـنية  واالستفتاء على الـدستور والبر
لحقة بها في احملافظات  ستكونُ محكومة بتاثير احتجاجات تشرين عن االنتخابات ا
بـكرة سـتـكون اكـثـر أهمـيـة بالـطبع ومارافـقـها من تـوتـر واحداث حـتى يـومنـا هـذا   ا
لكون اجـرائها خـارج السيـاق التقلـيدي للـمواعيـد السيـاسية من عام  2003 بـحد ذاته
ة التـشكيلـة السياسـية التي انتـجتها عام    2018 السـيما مع اعترافـا بنجاحهـا وهز
إعـادة تاكـيد رئـيس الوزراء مـصطـفى الكاظـمي بعـد أزمته األخـيرة بـسببِ مـا شهـدتها
تحرير يوم السادس والعشرين من شهر تموز على ضرورة إجراء االنتخابات ساحة الـ
 والـطلـب من  مجـلس النـواب اإلسـراع بتـقد قـانـونهـا  وكان رئـيس اجملـلس  محـمد
نـاقـشـة القـانـون والـتـعديالت احلـلـبـوسي قـد اسـتبق  ذلك بـعـقـد اجـتمـاعـات  خـاصـة 
اجلــوهــريـة اجلــديــدة ومــا أقـره الــنــواب ســابـقــا من تــعــديل عــلى بــنـوده حتـت ضـغط
ـرة وجـهــود رئـيـسه الـســيـد مـحـمــد احلـلـبـوسي الـتـظـاهــرات  مـجـلس الـنــواب هـذه ا
وعد ـتحمـسة سيكـون ضامناً لـسير الـعمليـة االنتخابـية بتفـعيل القـوان والتمـسك با ا
تـصلة بـذلك. اختـراق هذه االنـتخابـات مهـما كان وقت ـبكـر ومتابـعة اآللـيات الفـنيـة ا ا
ـواجـهات بـ الـطبـقـة الـسيـاسـية اجـرائـهـا سيـتـمثـل  بكـسـر القـيـود احلـزبيـة وظالل ا
واجلماهـير الغاضبة احملتجة عـلى الفشل احلكومي  ولكونهـا اخليار الوحيد والوحيد
ـرة اذا ما اقتنع الرأي تمامـا للتغيـير ستؤدي حتـماً الى  مشاركة وطـنية واسعة هذه ا
العام بـقانونها اجلديد  يـسبق اإلعدادَ لها انشاءُ كـتلٍ عابرة للطائـفية شكليا في األقل
رجح شـيـعـياً أن تـتـشـكل قـوائم انتـخـابـية تـخـلـو من وجـوه كثـيـرة احـتلّت  لذلك مـن ا
شـهد السـياسي منـذ مابعد  ? 2003انسـحاب هذه الـوجوه يأتي من خـالل عامل  ا
ساءلة ووضعـاً مالياً ونفوذا وإن يبدو األول أنها تـعبت وضمنت كما ترى إفالتـها من ا
ضـيقـاً لكنـه يحمـيها مـن اخملاطر احملـتملـة  والثـاني أن بعض الـدول الداعمـة وحتديدا
ايران أدركت مـافَعَل سوءُ االداء احلـكومي الصدقـائها من تـشويه  لصـورة العالقة ب
ايـران واالوساط الـشيعـية الـشعبـية التـي عملت عـليـها مراكـز وجهود تـثقـيف وساهمت
قـاطعة اإلقتـصادية واإلمتـناع عن التعامل مع فيهـا أحداث كثيـرة  السيما من خالل ا
ـكن تـرمـيـمه حـتى لـو وقّــعت احلـكـومـة اتـفـاقـات لـلـتـبـادل ـنـتج اإليـرانـي  وهـو مـاال ا
التجـاري بارقام فلـكية تـنحصر بـاالستيـراد األحادي كما هـو معروف   فـايران الدولة
احملـترفـة تدرك أكثـر من العـراقيـ القريـب مـنهـا  أنّ السالح لم يـجد نفـعا في تـهدئة
ـثـمر هـو الـتوجـه للـجـمهـور الـعراقي بـرسـائل الـتطـمـ والدعم النـفـوس  وأن الـعمل ا
النـفـسي وإعـادة الـثقـة مع شـعب مـجـاور لـيس من مـصلـحـتـها اإلصـطـدام مـعه بـشكل
التستـطيع احلكومة احلذرة  احتواءَه  وعليه سـيكون التوجه عبر ادارة االنتخابات عن
بُـعْدْ اكـثر ليـونة ومـوضوعـية واقل اسـتهـدافا للـشعـور الوطـني العـراقي العـام والتـاكيد
شتركـة وشطب صورة الـتبعـية والهـيمنـة  وهذا سيـضطرهـا للتـضحية صالـح ا عـلى ا
بـبعض الـوجوه التـقليـدية التي تـدعمـها  كمـا انها تـدرك انعـدام سيطـرتها عـلى القرار
كلي أو الكردي فيما يخص مطلبها األساس برحيل القوات االمريكية نهائيا  السني الـ
ولذلك ستـمضي الى  التسوية دون احتكاك مع أحد  فالدعوة الى عراقٍ مستقر بعيدا
عـن الـتـدخل األجـنـبي يـنـبـغي أن يـشـمـل اجلـمـيع سـواء الـتـدخل األمـريـكي أو الـتـدخل
االيـراني أو الـتركي أو اخلـليـجي أو الروسي وغـيـره من الالعبـ الكـبار عـلى السـاحة
الـعـراقـيــة  فـضال عن أنّ أطـرافـاً عـراقـيـة أخـرى تــرى أن الـتـبـعـيـة في الـعـراق ذاتـهـا
أصبحت حـرباً  فتبعـية أي فصيل سـياسي أو جماعة  تـقابلهـا تبعية  فـصيل وجماعة
اخـرى الـى جـهـة مــنـافــسـة  في دائــرة لن تـتــوقف  من  الـتــخـوين والــعـنف والــتـداعي
السيـاسي    فيما يـخص السياسـي الشيـعة  تدعم هذا الـتحليل اشـارت مبكرة  من
االعالن عن تشـكيالت سيـاسية جـديدة  وإن ضمـت  وجوها سـياسيـة سابقـة  اال انها
شهد ستكـون منفتحة على التنـوع العراقي طائفيا وقومـيا فضال عن زج الشباب في ا
السيـاسي وقبل ذلك الدعوة الى انبثـاق حركات سياسية من مـجتمع التظاهرات ذاته .
امـا في مايـخص السـياسـيـ السـنة  فـقد بـدأ الـشبـاب خاصـة السـيـاسيـ احلالـي
شهد جـيداً  يطمحون ـشهد السياسي وبـعد  قراءة ا ن عملـوا  الى جانب عجائز ا
تـلكـون من مهارات ا  الى  توسـيع أدوارهم  وتخـلصهم من سـطوة احلـرس القـد 
وفـهم للـمـشاكل اجلـدية الـتي يـعاني مـنـها الـعـراق عمـومـاً وأبرزهم هـنا رئـيس مـجلس
النـواب احلـالي مـحمـد احلـلبـوسي الـذي  بـدأ مشـروعـاً سـياسـيـا منـفـتـحا أيـضـا على
شهـد الشيـعي اجلديد .  الـسياسـة الكردية من اطياف عـراقية متـنوعة  لـيتمـاثل مع ا
كنهـا الى مدى بعيد تـاجيل مشاكـلها الداخلـية وازماتها اخلـاصة وما تبدو جانبهـا ال
طـية وغـمـوض والتـزام بالـثـوابت والقـفز عـلى اخلالفـات وهي تواجه االدارة عـلـيه من 
في بـغداد  والـسبب بـالطـبع هـو اضطراب األداء الـسيـاسي لـلسـلطـة االحتاديـة وتعدد
كونات الشيعية السياسية  الن السياسة الشيعية فوذ واحلرب اخلفية ب ا مراكز النـ
ـا أضـعـفـهـا و ضـاءل اخلالفات ـكون الـواحـد مـكـونـات واطـرافـاً  عدة   جـعـلت من ا
حـيث يـتـجه اجلـمـيع الـى النـصح الـسـنـيـة الـسـنـيـة والـكـرديـة الكـرديـة عـلـنـا في االقل 
ـتالوية بدلـيل ازمة اختيـار رئيس للـوزراء بديالً لعادل والتوفـيق ب االذرع الشـيعية ا
ـهدي ومـايحـدث اليـوم من غمـوض بيـنهم مـثيـر للـجميـع .  لذلك سـنرى  االكراد عـبد ا
ـاضيـة مأخذا وهـم في الطريـق الى االنتخـابات الـسابـعة يـاخذون ماحـدث في الفـترة ا
ـتـازون  بـتجـديـد الـوجوه جـديـاً كـمقـدمـة لـتـغيـيـرات جـوهـرية  مع أن األكـراد فـعـليـا 
الـسيـاسيـة وقدمـوا شـبابـا جددا في أكـثـر من إنتـخابـات وأراحوا الـكـبار مـبقـ اياهم
توقع األعلى في كظهـير خبرة  للسـياسة الكردية  لـذلك كله فمن ا
ـبـكرة ) حـال اجـراء هـذه التـغـيـيرات أنْ تـكـون االنـتـخابـات ( ا
ثـورة حقـيقـية بـديلـة كناجت حـتمي لالحـتجـاجات الـعراقـية التي
يـبــدو انـهـا لن تـنـطـفىء بـعـد عـام مـن انـدالعـهـا حـتى الـتـغـيـيـر

الفعلي التام.

سمـو الدستور قاعدة دستورية مدونة في دستور العراق لسنة  2005 وهي قاعدة
دستـورية في أغلـب دساتيـر العـالم كالـدستـور االيطـالي والكـوري. وإن تشريع أي
ـظـلـة دسـتـوريـة وال يـخــالف نـصـوصه والـتـصـاعـد وتـيـرة قـانـون يـجـب إن يـكـون 
اجملتـمع ب مـؤيد ورافض بـخصـوص امتـيازات (رواتب مـحتـجزي رفـحاء) سوف

نظار دستوري قانوني بحت.  وضوع  أسلط الضوء على ا
تـولى معـارضو الـنظـام السـابق زمام احلـكم في العـراق بجـميع مـفاصـله والسـيما
السلطـتان التشريعيـة والتنفيذية وشـرعوا بسن قوان اطلق علـيها (قوان العدالة
ـعدل بـقـانون رقم 2  االنتـقالـية) كـقـانون مـؤسسـة الشـهداء رقم  3 لـسـنة  2006ا
ـعدل بـقـانون رقم لـسـنة  2016 وقـانون مـؤسسـة الـسجـناء رقم  4 لـسـنة  2006ا

. الوجه االول قد تكن دستورية 2013 لسنة  35 تضمنت امتيازات على وجه
بـالغ مالـية أو تـوزيع قطع أراض أو اعـفائـهم من دفع تـذاكر الـسفر كـتعـويضـهم 

عارضة النظام مدفوع الثمن)).  ... ((وأصبح نضالهم 
ولم يـقــفـوا الى هـذا احلــد بل أصـروا عـلى مــخـالـفــة الـدسـتــور ونـسـفــوا الـقـاعـدة

الدستورية (سمو الدستور). 
ادة (/13ثانـياً) من دستور جمهـورية العراق لسنة “ 2005 ال يجوز حيث قضت ا
سن قــانـون يـتـعــارض مع هـذا الـدســتـور ويـعـد بــاطالً كل نص يـرد في دســتـاتـيـر

االقاليم أو أي نص قانوني اخر يتعارض معه". 
ادة  (16)من الدسـتـور اعاله "تكـافـؤ الفـرص حق مـكفـول جلـميع وكـذلك قـضت ا

العراقي وتكفل الدولة اتخاذ االجراءات الالزمة لتحقيق ذلك". 
ذكورة نالحظ انها منحت  امتيازات للمشمول فيها  عن وبالرجوع الى قنوان ا

العراقي ولم تراعي تكافؤ الفرص وفق الدستور . 
ادة (/19أوالً/أ) من قانون مؤسسة السجناءعلى النحو التالي; كا

 1- حتصيص مقاعد دراسية. 
عدل والعمر للقبول بالدراسات العليا.   2-يعفى من شرط ا

 3-اسـتـثـنـاء من ضــوابط الـتـعـلـيم الـعـالي بـالــقـبـول بـالـدراسـات األولـيـة واخـتـيـار
االختصاص. 

ئة)   4-االولوية بتولي الوظائف العامة بنسبة (5 با
ـادة (/17خـامـساً/سـابـعاً/حـادي عـشر/ ثـالث عـشر/ سـابع عـشر) من قـانون وا

مؤسسة الشهداء على النحو التالي;
ئة) من الدرجات الوظيفية.   1-تخصيص (15 با

قاعد الدراسية.  ئة)من ا  2-تخصيص (10 با
عدل.   3-يعفى من شرط ا

ئة) من مقاعد احلج سنوياً.   4-تخصيص  (5 با
 5-شرط االقامة باخلارج للحصول على الشهادة العليا.

رحلـة االولى تبيض راحل متـعددة ا ـر  يجب إن يـعلم اجلمـيع تشريع الـقوان 
مـسودة الـقانـون من السـلطـة التـنفـيذيـة (احلكـومة) ليـنتـقل عبـر مجـلس الوزراء ال
ـان) بسـن القـانـون ويرسل الى ـرحـلـة الثـانـية لـتـقـوم  السـلـطة الـتـشـريعـيـة (البـر ا
شكلة األكبر وهل يعقل رحلة الثالثة للمصادقة عـليه هنا تكمن ا حامي الدسـتور ا
من يــحــمي شيء يــخــتـرقـه الجل مـصــالح شــخــصــيـة (يــخــون الـدســتــور والــيـمن
صـادقـة على تـشـريع مخـالف لـلدسـتـور ليـصبح الـدسـتوري) بـا
الــعــراقــيــ مــقــســمــ الـى مــوطــنــ من الــدرجــة االولى
ومــواطـنــ من الـدرجــة الـثـانــيـة قــطـعــاً هـذه الــنـصـوص
ـادة (16)من الــدسـتـور الـقــانـونـيــة تـعـد بــاطـلــة بـنص ا
الـعـراقي انف الـذكـر  لـعـدم مراعـاة تـكـافـؤ الـفـرص ب

. العراقي
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مـــكـــنـه من جتـــنـــيــــد أكـــبـــر عـــدد من
الضبـاط وضمهم لـلتـنظيم وكـان لثقه
عـبـد الـنـاصـر في عـبـد احلـكـيم عـامـر
وقدراته وصالته الـكبـيرة فى اجليش
شيـر عبداحلكـيم عامر كان حيث إن ا
ثانى دفعـته عنـدما حـصل فرقه أركان
حــرب وهــو بــرتــبه مالزم وهى حــاله
نــــادره واالول كـــان صـالح ســــالم من
الضباط إالحرار أيـضا وبعد ذلك كان
أركــان حــرب الـــلــواء الــضــارب حتت
رئاسة اللواء محمد جنيب وفي حرب

1948 كان على رأس قواته.
واقتحم واحتل مـستعمـرة ميت سليم
من الـعـدو الـصـهــيـوني ولـقـد اصـيب
خالل هـذه الـعــمـلـيه و اخالءه ومن
عروف إن الـضابط الـذي يصاب فى ا
الـعــمــلـيــات ال يـعــود لـلــحـرب ولــكـنه
ــشــيــر عـاد مــره أخــري لــقــواته في ا
لك بترقيته استسناءي يدان وقام ا ا
وأعـطــاه اعــلى وسـام فـي ذلك الـوقت

وكـــان الـــضـــابط الـــوحـــيـــد ألـــذى 
تـرقـيــته اثـنـاء احلـرب عــلى مـسـتـوى
ـهـمه فى ـسـلـحـة النـقـطـة ا الـقـوات ا
تـلك إالحــداث إن عـبــد احلـكـيـم عـامـر
كـان ال يـحـتـاج لـعـمل ثـوره إلنه حـقق
فى احلـرب إجنـازا كـبـيـرا وةالـتـرقـية
هـد إمـامه وكان للـرتب الـعـليـا كـان 
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على الـرغم من قـيادة الـزعـيم الراحل
عــبـد الــنــاصـر لــثــورة يـولــيـو إال أن
ـقـام جنـاح تـلك الـثــورة أعـتـمـد في ا
األول عـلى الــدور الــذي اداه عـدد من
ـشـيـر عـبـد احلـكيم قـادتـها  ويـعـد ا
عـامـر واحـد مـن ابـرز هـؤالء الـرجـال
الذي لـعب دورا مؤثـرا في جناحـها 
ـنــطـلـق كـان حــوارنـا مع ومن هــذا ا
السيد  جمال عبد احلكيم عامر جنل
ـشـيـر الذي كـشف فـي حـوارنا مـعه ا
ــشـيــر في الـثـورة الـدور الـذي اداه ا
وعالقته بعبد الناصر وأسرار خالفه

معه وفيما يلي نص احلوار:
ـشـيـر بـعـبـد { مـتى وكـيف بـدأت عالقـة ا
الـنـاصـر وبـاقي الـضـبـاط األحـرار? وكـيف
تــوطــدت الــعـالقــة بــيــنــهـــمــا حــتى أصــبح

قرب من عبد الناصر ? الصديق ا
- كانت بـداية الـعالقة في الـعسـكرية
نـطقة الـشمالـية وتوطـدت بينـهما با
في السودان عندمـا كانا يخدمان في
جبل األولـيـاء وكانـا يـتبـادالن الـكتب
وتوطدت الـعالقة بـينهـما عنـدما قرر
ـصري ـلك فـاروق دخـول اجلـيش ا ا

حرب فلسط .
{ كــانت قـضــيــة األسـلــحــة الـفــاسـدة من
القضـايا الرئيسيـة التي تسببت في الثورة
 فمـا هي حقـيقـة تلك االسـلحـة خاصة أن
شير كان وزيرا للدفاع حيـدر باشا خال ا

وقتئذ ?
- حـــــيــــــدر بـــــاشـــــا كــــــان من أشـــــد
ـلك دخـول حـرب ـعـارضـ لـقـرار ا ا
ـصري لم يكن فلسـط ألن اجليش ا
مستعدا لـدخول تلك احلرب ولم يكن
له أي صلة بقضية األسلحة الفاسدة
والتي يـسـأل عـنهـا من قـام بشـرائـها
رغم إنـهـا غـيــر صـاحلـة لإلسـتـخـدام
وتسـبـبت في سـقـوط ضحـايـا مـقابل

عموالت حصل عليها .
ـشير أثناء { وما هـو الدور الذي قام به ا

الثورة?
شيـر في االعداد للـثوره كان - دور ا
كـبــيـر حـيث كــان فى الـبــدايـة يـرأس
ا مكنه من معرفته شؤون الضباط 
ا لـغالـبـيه الـضـباط بـحـكم مـوقـعه 
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من عــائــلــة مـــيــســوره ولــكــنه كــانت
دوافعه وطـنـيـة ونبـيـلـة وكان زمالءه
من الضبـاط يطـلقون عـليه إسم جاك
نـســبه إلى جــان جــاك روسـو مــفــكـر
الـثــوره الــفـرنــســيـة لــنـبــله واخالقه
ه وذلـك كـــان قــــبل الــــثـــورة الــــكـــر
بـالــطـبع ولــقـد كــلـفه مــجـلـس قـيـاده
الــثـوره ومــعه ذكــريــا مــحـيـى الـدين
بـوضع خــطه الـثــورة وهى مـكــتـوبـة
بـخط يـده و الـتـصـديق عـلـيـهـا من

الضباط األحرار وليلة
رون الثوره كان هـو وعبد الـناصر 
شـاركـة وعنـد هـيئه على الـوحـدات ا
أركـــان حـــرب اجلـــيش شـــاهـــدوا أن
بـني مـضاء وكـانت هـناك حتـركات ا
بـنى فقال والـدى لعبـد الناصر إن با
جـمـيع قـيـاده اجلـيش مـوجـود كـلـهـا
ـــا يــــؤكـــد وصـــول ــــبـــنـى  داخل ا
معلومات بتحركات في اجليش وقال
عامـر إنـها فـرصه العـتقـالـهم جمـيـعا
داخل هــيــئه إالركــان وبــالــفـعـل أخـذ
عـامــر قـوه وعــنـد مــحـاولــة اقـتــحـام
البوابة رفض عسكرى احلراسه فتح
شير ا أدي إلى أن أطلق ا البوابه 
عـلـيه الـرصــاص وأرداة قـتـيال وكـان
هذا العسكرى الوحيد ألذى قتل ليله
ــنــيـا الــثــوره وكـان مـن مـحــافــظــة ا

ــشــيــر حـتـى إنـتــهت إلـى تـلك الــنـاصــر وا
أساوية ? النهاية ا

- أمـا عن الـترقـيه االسـتـثـنـائـيـة فـهو
أمـــر مــــوجـــود في جـــيــــوش الـــعـــالم
ـشـيـر وعـبـد الـنـاصـر واخلالف بـ ا
بـــــــدء قــــــبـل حــــــرب 1956أو حــــــرب
الـسـويس عـنـدمــا ابـلغ عـبـد الـنـاصـر
ـشيـر عـبـداحلـكـيم عـامـر قـبل قـيامه ا
بــتــاءمـيـم قـنــاه الــســويس بــأســبـوع
ــشــيــر بـشــده لــلــعـواقب واعــتـرض ا
اخليمه لـقيـام حرب تدمـر البـلد وعدم
ـصـري عـلى مـواجـهه قـدره اجلـيش ا
هذه اجليوش خاصه لم إال ٤ سنوات
عــلى قــيـام الــثــورة وكــانت إالســلـحه
الـتى في جـوزة اجلـيش من مـخـلـفات
اجليش اإلجنـليـزي وصفـقه إالسلـحة
الــتــشــيـكــيه وبــعــد احلــرب اســتــقـال
ــشـيــر ولـكـن عـبــد الـنــاصــر أقـنــعـة ا
بالبقاء االسـتقالة الثـانية سنة 1962
وهى أول استـقـالـة مسـبـبه في عـصر
عبد الناصر حيث كانت اخلالفات في
أشدها وكانت االستقاله إالخيره سنه
ــشــيـر 1967ومــا تـبـع ذلك من قــتل ا
كــمــا ثـــبت في الــقــضـــيه وخالل تــلك
الفـتـرة  اغـتـيال مـعـنـويا بـعـد قـتله
من االعالم وعـــلـى راســـهم حـــســـنــ
هــيــكل الــذي إدار هـذه احلــمــله عــلى
مـدار سنـ طـويـلـة ولـقـد اتـهمـته في
ـشير القضـية بالـتحـريض على قتل ا
وطـــلـــبت من الـــنـــيــابـــة اســـتـــدعــاءه
لـلـتــحـقـيق وكـل ذلك لـتـحــمـيل كـارثـة
1967وتـــبــــرءه عـــبــــد الـــنــــاصـــر من

سؤولية.  ا
{ في الــنــهــايــة مـــاهي وجــهــة نــظــرك في
األسـبــاب الـتي أدت إلى عـدم حتـقـيق ثـورة
يوليـو ألهدافهـا التي وضعتـها خاصـة فيما

قراطية سليمة ? يتعلق بإقامة حياة د
- لم حتـقق الـثــوره اهـدافـهـا الصـرار
عبد الناصر االنفـراد بالسلطة والغاء
مجلس قياده الثورة والتخلص منهم
لالنـفراد بـالـسـلـطه وكـان ال يـطيق إن
يـــعـــارضـه أحـــد وكـــمــــا قـــال ابى في
مذكـراته لقـد تغـيرت شـخصـية جـمال
عن بــدايــة الــثــورة وكــان يــبــحث عن

مجدة الشخصى فقط .
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ـريخ في سـابقـة عـلـمـية تـحـدة مـسـبـارا الى ا أطـلقت االمـارات الـعـربـيـة ا
فضـائـية تـسـجل لـها وهي تـكـسر قـيـود التـاريخ كـمـا اطلق عـلـيهـا الـكاتب
دن الـتي كسـرت قيـد التـاريخ: "أبو حسن إسـميك في مـقالـة (في سيـرة ا
وذجا) والذي حتـدث فيه عن التطـور الكبيـر الذي شهدته اإلمارات ظبي 
ريخ وقد اعادني احلدث ـتحدة وذروته في إطالق مسبـار إلى ا العربية ا
ـشهـود وحتديـدا منـذ تأسس ـقروء بل ا قـال قلـيال إلى التـاريخ غـير ا وا
هذا االحتاد الفيدرالي االختياري ب إمارات مـترامية ومشتتة هنا وهناك
قبل نـصف قرن وبـقيـادة رجلٍ حكـيمٍ لم يتـخرج من جـامعـة أكسـفورد أو
ـلكـيـة البـريـطانـية لـيـكون جـنراالً ـيـة سانـدهيـرست الـعسـكـرية ا من أكاد
ينقلب على رفاقه بانّقالب ولم يكن رئـيس حزبٍ يتآمرُ مع مخابراتٍ دولية
لكي يتـسلم مقـاليد احلـكم أو يزور االنـتخابـات لكي يفـوز ويتحـكم برقاب
عبـاد الله ولم يـعرف عـنه انه رجل دين او عـالم فقه أو امـام معـصوم بل
صري إنسانٍ عفويٍ حكيمٍ كان انسان (ملئ هدومه) كما يقول االخوة ا
مخـلصٍ لـنـفسه ولـقـيـمه ولـلوطن الـذي يـنـتمي له أنـه اإلنسـان زايـد الذي
لـكه ومن هنا تعجب ذات يـوم من أن ال يكون لـفردٍ من أبنـاء شعبه بـيتاً 
بـدأت احلـكايـة وضـع اصبـعه عـلـى مكـمـن اجلرح فـي هـذه األوطان الـتي
تفـتـقد لالنـتمـاء الـيهـا كـمسـكن من هـنا كـانت الـنبـضة األولـى بل القـدحة

ريخ!  التي اطلقت فيما بعد مسبار االمارات الى ا
لكية دار السكن! أنه االنتماء للوطن 

ومـا بـ دار الـسـكن واالنـتـمـاء لـلـوطن تـسـلل الـروائي جـورج أورويل الى
الفنـاء الداخـلي للـدار ليدرك أي مـواطن يسـكن فيه وحتت أي حـكم يعيش
زروعة قهور بكـاميرات وعيون روايته (الـسيد الرئيس) ا في هذا الوطن ا
ــا حــتى في غــرف الــنــوم حــتى أدرك في في كل الــشــوارع واالزقــة ور
غـموسة بـالتاريخ روايته 1984 شكل األنظـمة التي حتـكم هذه الشـعوب ا
ـلـكـته أو جـمـهـوريـته بـعـد تلك وفـتوحـاته وسـبـيـاه ثم مـا لـبث ان أسس 
ن يحكم بلداننا خارج وذجاً  لكة احليوان) لكي يعطينا  الرواية في (

دائرة اإلنسان.
في دول الــوطـن الــتي خــرجـت عن جــمــهـــوريــات اورويل واكـــتــشــفت ان
االنـسـان يـبـحث في الـبـدء عن مـكــان يـأويه فـكـان الـكـهف ثم تـطـور حـتى
أصبح وطن وفي الـوطن كانت احلـلـقة االولى في االنـتمـاء شعـر مؤسس
دولة االمارات ان الـبدايـة في احتـرام الوطن واالنتـماء الـيه هو سـكن يليق
به ومدرسة تليق بأطفاله ومشفى يستدركه اذا مرض ومستقبل آمن اذا
توالت سن الـعمر ومنـها انطلقت وفـتحت أبو ظبـي أبواباً ومساراتٍ إلى
ه اقـدم حـضـارات الـبـشر الـعلـى بيـنـمـا في وطـني الـذي قـامت عـلى اد
ؤرخ واآلثاري األمريكي وفي مدينتي بكوردستان العراق التي قال عنها ا
سيتون لوئيد في كتابه  (انتصار احلضارة) انها احتضنت اقدم من قرية
زراعية قبل سبـع الف عام وعلـماء احلضارات يـدركون أي انسان هذا

الذي بنى دورا للسكن وحقوال يزرع فيها القمح!
ورغم كل ذلك وفي الثـالث من آب أغسطس 2014 م انّهارت عـند أبـوابها
حضارة آالف السنـ من تطور اإلنسـان النوعي والثـقافي والسلوكي بل
ونـسـيت كل مـعـاناة الـبـشـريـة وتـعب عـلـمـائـهـا في كل مـجـاالت احلـضارة
توحش اآلدمـي لكي يهجموا الدور على حينما داهمتهـا مجاميع من ا
سـكـانـيـهم ويــحـرقـوا حـقـولـهـم وحـنـطـتـهم حـتـى الـتي حتـجـرت مـنـذ االف
السن قتلوا كل الـذكور العزل الذين وقعوا حتت سـيطرتهم واستعبدوا
آالفاً من الصبـية واألطفـال ولم  تشبع غرائـز القتل والـدمار في دواخلهم
فسـبوا آالفاً مـؤلفـة من الصـبايـا والنـساء في واحـدةٍ من أقذر مـا شهدته

ارستها! البشرية في العصر احلديث من سلوك تأبى الدواب من 
لكة وعلى وقع ما حدث وأنا اطالع تنقالت اورويل ب روايتيه  1984 و
احليوان ادركت تراكماً تاريخياً من الـسلوك االجتماعي والسياسي التي
فرضته األنظمة احلاكمة لبلدي والتي كانت تعتبر اإلنسان اخملتلف دينياً
ـا بـدون أي درجة فـهـو ما لم ومذهـبـيـاً وقومـيـاً من الدرجـة الـثـانيـة أو ر
يكن عبداً لها ال يـساوي حتى ثمن الطلـقة التي يعدم بهـا رمياً بالرصاص
والتي كـانت جتبى من ذويه بـينمـا كان االخـرون يعـملـون من أجل تمـليكه
داراً للسكن نعم دارا للـسكن لم نكن نطلب منـذ البداية اال دارا للسكن
لكـنـهم رفـضوا ذلك واعـتـبـروه تمـردا وعـصـيانـا وانـفـصاال فـبـدأت دوامة
العنف ونافـورة الدماء طـيلة أكثـر من سبع عـاما تصـلبت فيهـا العبرات
في االنفال وتاهت األوطان في حلبجة وتوقفت احلياة في أكثر من خمسة
االف قريـة حـينـمـا دفـنوا سـكـانهـا احـياءً فـي صحـراوات الـعراق لـيـتوقف
معها االنتماء!وحينما فشلوا في ابادتنا ومنعنا من بناء دار للسكن شنوا
هــجـمــاتــهم حتت ظـالل رايـة اإلسـالم والـقــرآن لــيــؤســسـوا مـن جـمــاجم
أطفـالـنـا الـدولـة اإلسالمـية في الـعـراق والـشـام ويـخطـفـوا اكـثـر من سـتة
االف صبية وامرأة كـسبايا بـعد أن قتلـوا اضعافهم من الـرجال والشباب
والـفـتيـان ومـا تـزال اكـثـر من ثالثـة آالف امـرأة كـورديـة إيـزيـديـة مـسـبـية
ثل الـرّب وشرعه ودسـتوره في مقـاتلة ومستـعبدة من قـبل من ادّعى أنه 
ـسلمـ حتى يؤمـنوا بديـنهم وإال فدمـاؤهم مُباحـة ونساؤهم مـسبية غير ا
وأطـفــالـهم مــسـتـعــبـدة الحظ أنــنـا في الــعـقــد الـثــاني من الـقــرن الـواحـد
ـفــجع إن كـل هــذا حـصـل أمـام مــرأى ومــســمع كل دول والــعـشــريـن وا
سلمـ ومجتـمعاتهم وقـادتهم وأئمـتهم ولم نسمـع أو نرى رفضاً عـلنياً ا
ـا جرى من أبـشع ما شهـدته اجملتـمعات اً  وال تظاهـرة مضـادة وال حتر
ـعاصـرة.كيف إذن لـنا أن نـتوقع نـهوضا لـبلـدٍ بهـذه التـراكمات البـشرية ا
قابر اجلمـاعية ومروراً باعتبار الكورد من من اجلرائم بدءاً من األنفال وا

?! جنس اجلن وانتهاءً بإبادتهم كونهم من اإليزيدي
لقـد كـسروا عـنـد أبواب أبـو ظبـي قيـود التـاريخ وارحتـلوا

ــريخ وعـــنــد بــوابــات مـــديــنــتي ســـنــجــار في الى ا
كــوردســتــان الــعــراق اســتــوردوا تــلك الــقـــــــيــود
وحـطـمـوا بـهـا كل شيء من جـمـاجم األطــفـال الى
كل ما تـوهـمنـاه حـضارة ومـدنـية وارحتـــــلـوا بهم
الى قاع االرض ليتـركوا لنا جـروحا لن تـــــندمل
ودار ســـكن مـــهـــدد بــــاحلـــــــصـــار وبـــقـــطع ارزاق

ابنــــائه دوما!

ÍuKF « s Š 

بيروت

¡UL « XMÐ ÷—_«
النفس كتلة من الهواء اجملاني يعيش عليه البشر والبقر والشجر..

لكن االنسـان بياع شـراي بالفـطرة..فابتـدع هواء باردا في الـصيف.حارا
في الشتاء ووضع تسعيرة للهواء..

.. فلم يعد.التنفس مجاناً
وكان االنسان يأكل مـا تأكل االنعام لـكنه اكتشف الـنار وتطورت وسا ئل

الوقود.فمن احلطب الى ماء يشتعل اسماه العرب ..النفط.. 
وطور الهواء فصاروقودا اسمه الغاز..وهو على الكلفة والثمن.

تنبي اكتشف هذا القانون ووضعه في بيت من شعره.. ا
كلما انبت الزمان قناة.

رء في القناة سنانا. ركب ا
ية االخيرة اشعلها الصراع على الوقود.. احلروب العا

وقــداكـرم الــله هــذه االمــة وجــعل بــاطن االرض تـمــوج بــالــذهب االصــفـر
واالسـود.وخص ارض الـعـرب احملـرومـة من مـطـر الـسـمـاء غـنـيـة بـامـطـار

تشتعل تنزل  من االرض .
مـاذا يــريــد الــعـرب من ربــهم  .الــذي انــزل لـهم الــقــران.نـظــامــا لـلــحــيـاة

طر لينبت صحراءهم القاحلة. ومابعدها.وانزل لهم ا
ان القران هو كتاب التمدن العربي االول .

وهـو خـزانــة الـهـيـة حلــفظ لـغـة الــعـرب وتـطـويــر حـيـاتــهم من الـبـداوة الى
التـحضـر. لـهذا فـمن يتـنـكر لـلقـران هم نـاكرو الـفضل

االلهي على هذه االمة. 
وهم اجلــهــلــة الــذين ال يــعــرفــون ان الـســمــاء في

االعالي فوبخهم الله بقوله..
الم ينظروا الى السماء فوقهم.

ـان االرض بــنت الــســمــاء.بـغـض الــنـظــر عـن اال
واالحلاد.  

شير عبد احلكيم عامر جمال جنل ا
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اإلمـبـريالـية وضـد أحالفـها الـعـسكـرية
الـعـدوانـيـة ومعـاهـداتـهـا االستـرقـاقـية
ـذلّة وإذا به يـقبل بـدستـور طائفي - ا
إثـــني ويــروّج له ويـــعــتــبــر اتـــفــاقــيــة
الــتـعـاون االســتـراتـيــجي مع الـواليـات
ــتـحـدة األمــريـكـيـة " أحــسن احلـلـول ا
الـسيـئة" في تـعبـيرات ملـطّفـة ومخـففة
عـن عـمق مــا أصــاب الــعــراق من دمـار
وخـراب هدّم أركاناً أسـاسية من الدولة
الــعــراقــيــة خــصــوصـاً بــحلّ اجلــيش
والـــقــوى األمـــنــيـــة وتــعـــريض الــبالد
لـلفـوضى واإلرهاب وهو مـا يدعو إلى
ـرّة تـلك التي الـسـخريـة الـسوداء أو ا
وصـفـها الـشـاعر أكـتـافيـو بـاث بأنـها "
تـنـحدر بـاآللهـة من علـيـائهـا السـماوي
ــقـدس إلـى األرض وتـنــتــقل بـالــنص ا
ــعــبــد" وهــو بــتــقــديــري إلى خـــارج ا
ـــشــهـــد األكــثـــر درامــيـــة في الــوضع ا
الـــعـــراقـي بـــرمـــته والـــذي كـــان عـــلى
احلـــزب الــــشـــيـــوعي وتــــاريـــخه عـــدم

االنخراط فيه.
III

حــ صــدر كــتــاب
طـــارق اســمـــاعــيل
The raise and
fall of the com-
munist party of
 "Iraqفـي الــــــعـــــام
2007 عـن مــطـــبــعــة
كــــــامــــــبـــــريــــــدج في
نـــيـــويـــورك لم أطّـــلع
عـــلــيه إلّــا  في الــعــام
2010 حــــيث أهـــداني
نـــــســـــخـــــة مـــــنـه ولم
أســـــتـــــطع قـــــراءته في
حـينـها ألنه يـحتاج إلى
تفرّغ لبضعة أسابيع لم
يـــــــــكـن لــــــــديّ الـــــــــوقت
ألخـــصّــصــهـــا له ألنــني
كـنت أقـضـي ما تـبـقى لي
مـن خــدمـة جــامــعــيــة في
جـامعة صالح الدين (كلية
الـــقـــانـــون والــســـيـــاســة-
إربــيل) لـكـنــني قـرأت عـنه
مـلخصـاً باللـغة اإلنكـليزية
واكــتـفــيت حـيــنـهــا بـقـراءة

بــعض الـفـقـرات من الــكـتـاب تـلك الـتي
كـنت أودّ االطالع على رأيه فيـها وبعد
حــ عــثــرت عــلى تــقــريظ لـه بــالــلــغـة
الـــعــربــيـــة قــدّمه الـــصــديق حـــســقــيل
قـــوجــمــان ونــشـــره في مــوقع احلــوار
ـتمـدن ويعـيد طارق اسـماعـيل نشره ا

كملحق لهذا الكتاب.
وقـد أراد "قـوجـمان" من الـكـاتب تدوين
مـا حدث دون أن ينظر إلى رأي الكاتب
كن للكاتب ألّا ـا حدث وهو أمر ال 
 يـكون له رأي بـعد أن يـنشـر بأمـانة ما
حــدث  ثم يـعــطي تـقـيــيـمه فــهـو لـيس
مُــدون لــلـــوقــائع فــحــسب بل يــحــاول
حتــلـيــلـهــا من مـنــظـور ســسـيــولـوجي
وثـقافي بإخضاعها لسياقها التاريخي
مـشخصاً إيجابياتهـا وسلبياتها علماً
ـوضـوعـية ال تـعـني االبـتـعاد عن بـأن ا
تـقد رؤية وحتلـيل ألنه حتى اختيار
مــا حــدث ســيــكــون انــتــقــائــيــاً حــيث
سـيـدخل رأي الكـاتب في هـذا االختـيار
ــكن ذكــر حــوادث مـهــمــة بـبــضــعـة و
أسـطر وتـضخيم حـوادث عابرة بـنشر
ا يـتـعلّق عـشـرات الصـفـحـات عنـهـا 
ـزاج الـكـاتب ومـنـهـجه والـغـرض من
يل والـهوى قاد الـنشـر  وبعض هـذا ا
"مـؤرخاً" في تـاريخ احلزب لـتناول ذلك
حـــسب ارتــيـــاحــاته ووجــهـــات نــظــره
ومـــواقــفـه فــعـــظّم بـــعــضـــهـــا وهــمّش

بعضها اآلخر.
IV

كن لتاريخ احلزب ـكن القول إنه ال 
الــشـيـوعي الـعـراقي أن يـدونه شـخص
واحـد وال حـتى مـجـمـوعـة أو مـجـاميع
من الــبـاحــثـ ألنـه سـيــكـون تــاريـخـاً
مــفـتـوحـاً وتــتـعـدّد وتـتــنـوّع الـقـراءات
وزوايـــا الــنـــظــر إلــيـــهــا إضـــافــة إلى

ـنـاهج ودرجة ـرجـعـيـات وا اخـتالف ا
ــعــرفـة بــ هـذا الــوعي والــثـقــافـة وا
ـعنى لـيس للـتاريخ قول وذاك.وبـهذا ا
فـصـل ال يـقـبل اجلـدل أو الـتـفـسـيـر أو
الــتــأويل ألن ذلـك ضــد مــنـهـج الــنــقـد
الـــتــــاريـــخي اجلـــدلـي وضـــد مـــنـــطق
ـهـمــة  سـتــكـون فـوق احلــيـاة وتــلك ا
قدرات أي إنسان ناهيك عن أنها فوق
مـهمـة البحـث العلـمي التي ال تـقبل إلّا
بـالـتـعـدّد والتـنـوّع والـتـمايـز والـتـمـيّز
ــكـنــني الـقـول واالخــتالف ومع ذلك 
إن كـتـاب طـارق اسـماعـيل هـو الـكـتاب
األكــثــر شـــمــولــيــة وعــمــقــاً من غــيــره
واألبــــعـــد عن الــــهـــوى واالنــــحـــيـــاز 
ــا امــتــاز به من مــنــهج خــصــوصـــاً 
ي ومــصــادر غـــنــيــة ومـــعــرفــة أكـــاد
مــعـمّـقــة بـطـبـيــعـة اجملـتــمع الـعـراقي
سبق ولـعل مقاومة االنحـياز والرأي ا
مـــهـــمــة في غـــايـــة الـــصــعـــوبـــة لــكن

اسماعيل
حــــــــاول خــــــــوض
غـمارهـا وأعتقـد أنه جنح في تسـجيله
لـلــكـثـيـر من األهـداف وإن ظـلّت بـعض

احملاوالت حتتاج إلى استكمال.
وكــاتب الــتــاريخ لـيـس بـالــضـرورة أن
يـكون عضواً في احلزب أو قيادياً فيه
ــكن لــذلـك الــعــضــو أو الــقــيـادي أن
يـــدون شــــهـــادته وهـي وجـــهـــة نـــظـــر
ا شـخصيـة إلعادة القـراءة التاريـخية 
حـصل وما كان مـشاركاً فـيه أو شاهداً
عــلــيه أو ســمع عــنـه أو تـابــعـه فـتــلك

مسألة تختلف عن كتابة التاريخ.
كــاتب الــتـاريخ يــقــرأ ويـحــلل ويـدرس
ويـقارن ويطـلع ويسأل ويـحاور بعض
ن لـعـبـوا من كــان عـلى قـيـد احلـيـاة 
أدواراً أو مـن كـتــبـوا في هــذا اجملـال
وقـد حـاول ذلك طـارق عـلى نحـو كـبـير
ودون كــلل أو مـلل عــلى مـدى ربع قـرن

من الزمان.
يـوم صدر الكتاب كـانت رغبتي شديدة
فـي أن يـجــد من يـقــوم بـتــرجــمـته إلى
الـعربـية وأبـديت له مالحظـات خاصة
بــفـتـرة احلـرب الــعـراقـيــة- اإليـرانـيـة
نبر والـتي من تداعياتـها قيام حـركة ا
الـشيـوعية ووعـد بكتـابة فقـرة خاصة
عــنــهــا وفــعل ذلك وقــد نــشــر بــحــثـاً
مـطــوّالً بـالـلـغـة اإلنـكــلـيـزيـة عن حـركـة
ـنبـر ومواقـفهـا وتوجـهاتـها الـفكـرية ا
والــسـيـاســيـة وأسـبـاب خـالفـاتـهـا مع
قــيـادة احلــزب الــشـيــوعي واسـتــعـان
بـعدد من الـوثائق ثم قـام بكـتابة نص
ــســتــقــبل عــربـي نــشــره في مــجــلـــة ا
439 الــــــــعـــــــربـي فـي عـــــــددهــــــــا رقم 
)أيــلــول/ســبــتــمــبــر) 2015 بــعــنــوان
ـنـبـر واحلـركــة الـشـيـوعـيـة "جـمــاعـة ا
الــعـراقــيـة: قــراءة تـاريــخـيـة  –راهــنـة
لـبـعض أجـنـحـة احلـركـة الـشـيـوعـيـة"

II
ويـرصــد طـارق اسـمـاعـيل الـعـديـد من
مــلــفــات احلـزب وتــاريــخه الــعـويص
عقّدة ويـتوغّل في مراحله الشـائكة وا
راحل القاسية والشاقة في ويـتناول ا
حــــيــــاتـه ودور مــــنــــاضــــلــــيه األوائل
ومـــيــزاته الـــوافــرة وخــصـــوصــاً في
ثـقـف الـعـراقيـ الذين اسـتـقطـاب ا
مـرّوا في األربعينات واخلمسينات من
بـوابـاته أو نـوافـذه أو بـالـقـرب مـنـها
مـتـأثـرين به ومـتـفـاعـلـ مـعه إضـافة
إلـى الـــــــــدور الــــــــذي اضـــــــــلـع بـه في
الـتـحـضـيـر لـثـورة  14تـمـوز (يـولـيـو)

. 1958 موضوعياً أو حتى ذاتياً
وال يـنـسى اسـمـاعـيل أن يـتـوقّـف عـند
انـــــشـــــطــــــارات احلـــــزب وأخـــــطـــــائه
وانـدفاعـاته ويبـحث في ثغـرات بعض
سـياساته وصوالً إلى الـردّة الشباطية
فـي الـــــعـــــام 1963 والـــــتـي أطـــــاحت
بــغــالـبــيــة قـيــاداته بــضــربـة خــاطــفـة
وبـشـعارات صـاخـبة امـتحـنـها الـناس
خالل األشـــهـــر الــتـــســـعــة فـــســـقــطت
مـضـرجـة بـالـدمـاء والـدمـوع وعـشرات
اآلالف من الـضـحايـا وسجـون مـكتـظّة
ومـحـاكـمـات صـوريـة  وذلك في غـفـلة
ـباغتة من الـزمن وبطريـقة أقرب إلى ا
واحلــيـلــة السـيّـمــا بـضــعف الـيــقـظـة
وعــدم تــبـلــور مـشــروع اســتـراتــيـجي
نــاضج .ويــعــتــني الــكــتــاب بــاحلــيـاة
الـداخـلـيـة لـلحـزب ويـرصـد عـلى نـحو
دقـيق مـظـاهـر الـتـراجع والـشـيـخـوخة
والــعــزلــة الــتي عــاشــهـا ويــتــابع ذلك
ـنـافي ومـا بــشـكل خـاص في أجــواء ا
صــاحـبـهــا من انـتـهــاكـات وجتـاوزات
مـــسّت الـــقــيم الـــتي كـــانت األبــرز في
تـاريـخه نـاهـيك عن تـقهـقـر سـيـاساته
وتـذبـذبـاتـهـا من اجلـهـة الـوطـنـية مع
حـــــزب الــــــبـــــعث الـــــعـــــام 1973 إلـى
ـشـاركة في مـجـلس احلكم االنـتـقالي ا
بـعـد االحتالل األمـريكـي للـعراق الـعام
2003.ويــعـتـبـر ذلـك امـتـداداً وتـدرجـاً
إلـى مـا وصـل إلــيه احلــزب حـ أدار
ــاضي ظـــهــر اجملن وقـــلب صــفـــحــة ا
ـأساوية على نحو مثير ودون مقابل ا
كـما يُقال ورضخ لشروط حزب البعث
"احلــــلـــيـف" وقـــام بــــتـــمــــجـــيـــد دوره
ـسـتوى والـتـرويج لـسـيـاسـاته عـلـى ا
ي وهـو مـا تـكرّس في الـعـربي والـعـا
ـؤتـمـر الـثـالث لـلـحـزب الـعـام 1976 ا
ـؤشـرات واضـحة وال فـي ح كـانت ا
حتـتـاج إلى عـنـاء كـبـيـر لـفـهـم أسـباب
ـوجـودة فـي جـوف الـنـظام االرتـداد ا
بـل وتعيش في أحشائه إذْ سرعان ما
أدّت بــاحلـزب احلـاكم وبــعـد تـصــفـيـة
احلــركـة الــكـرديــة إلى فضّ الـتــحـالف
ــجـمــله ولــيس قص أجــنـحــته بـحلّ
ـنظمات اجلمـاهيرية التـابعة للحزب ا
ــرأة مــثـل احتــاد الــطــلــبــة ورابــطــة ا
ـقــراطــيـة ومــنــظـمــة الــشــبـيــبــة الــد
وغـيرها بل استبعاد كل لون أو طيف
مـن خارج " احلـزب الـقـائـد" ومن يدور
ـنـظـمـات الـتي ـا فـيـهــا ا في فــلـكه  
ارتـضى فيهـا احلزب الشـيوعي العمل
فـــيــهــا حتـت هــيــمـــنــة حـــزب الــبــعث
وتـــوجــيــهــاتـه مــثل مــجـــلس الــســلم
ونــقـابــة الـصـحــفـيــ واحتـاد األدبـاء
ــنـــظــمــات الـــتي كــان وغـــيــرهـــا من ا

للحزب الشيوعي نفوذ كبير فيها.
وكــانت صـيـغـة اجلـبـهــة الـوطـنـيـة قـد

اشــتـــرطت قــيــادة الـــبــعث لــلـــجــبــهــة
والـسلطة باعتباره يلعب دوراً متميزاً
وهــو الــذي قــاد "ثــورة" 30-17 تــمــوز
(يــولــيـو) 1968 الــتــقـدمــيــة" مـثــلــمـا
اشـترط حلّ تنظيـمات احلزب باجليش
واعـتُبِـر الحـقاً من يُـكتـشف بالـعمل في
ـسـلـحـة أو الـقـوات األمـنـيـة الـقــوات ا
بــجــمــيع صــنــوفـهــا يــكــون مــصــيـره
اإلعــــــــدام بـل إن مـن لم يــــــــبــــــــلّـغ عن
انـتماءات سابقـة له يندرج ضمن مواد
عـقـابـيـة غـليـظـة شـرّعت لـهـذا الـغرض
دون اعــتــراض يُـذكــر وهــو أقـرب إلى
إصــدار حـكم مـسـبق بـحق أعـضـاء في
الــقـاعــدة  أو أصـدقـاء احلــزب غـامـرت
بــقـــبــوله قــيــادة احلــزب وقــد أقــدمت
احلـكومة العراقـية على تفعـليه بإحالة
ـــتــهــمـــ من أصــدقــاء الـــعــديــد من ا
احلــزب إلـى "مــحــكــمــة الــثــورة" الــتي
أصـــدرت حــكــمــهـــا بــإعــدام نــحــو 30
عـسكرياً بتهمة انـتماءاتهم  الشيوعية
و تـنـفـيذ احلـكم بـهم في ربـيع الـعام
1978.ويـتـنـاول اسـمـاعـيل كـيـف مرّت
عـاصفة التـصفيات لـلحركة الـسياسية
الـــعـــراقـــيـــة في ظل وجـــود اجلـــبـــهــة
الــوطــنــيــة ســواء ضـد رفــاق األمس "
ـــركــزيـــة" أو ضــد الـــقــوى الـــقــيـــادة ا
الـقومـيـة العـربيـة وبعـضهـا من حلـفاء
احلـزب والحـقاً ضـد احلـركة الـكـردية
لـــدرجــة أن احلـــزب حــمـل الــسالح مع
الحقـة "اجليب الـعمـيل" وهو الـبـعث 
ما كان يروّج له اإلعالم الرسمي حيث
ازداد الــتـــوتــر بــ الــبــعث واحلــركــة
الــكـرديــة  ودفع الـشـيــوعـيــون الـثـمن
أيـضاً  حـ أقدم عيـسى سوار وليس
ــعـزل عن تـوجــيـهـات قــيـادة احلـزب
ــقــراطـي الــكــردســـتــاني (حــدك) الـــد
آنـذاك بـاختـطاف  12 شـيوعـياً كـانوا
قـادم من اخلارج وقتـلهم وهو األمر
الــذي تـكـرّر في الـصــراعـات الـكـرديـة-
الـــكـــرديـــة والـــتي مـــا كـــان لـــلـــحــزب
الــشـــيــوعي االنــخـــراط فــيــهــا إلّــا أن
أوضـاعه الـداخلـيـة وانحـيـازات بعض
قـياداته الكردية لهذه اجملموعة أو تلك
ـزيـد من الـكـوارث وكـان من حـمّــلـته ا
أبـرزها مجزرة بشـتاشان ضد األنصار
الــشــيـــوعــيــ الــتي راح ضــحــيــتــهــا
عــشـرات مـنـهم في أيــار (مـايـو) الـعـام
1983 عـــــلى يـــــد االحتــــاد الـــــوطــــني

الكردستاني (أوك) .
ويــتـنــاول اسـمـاعــيل مـرحــلـة مــا بـعـد
انــدالع احلـرب الـعــراقـيـة  –اإليــرانـيـة
ـــــتــــــخـــــبّط ــــــوقف ا 1988-1980 وا
الئة إليران لـلحزب الشيوعي مـنها و
ويـسلّط الـضوء عـلى وثائق وتـفاصيل
وقف من احلرب مـهمة فيما يـتعلّق با
وقف من وتـطوراتـها وفـيمـا بعـد في ا
احلــصــار الــدولي عــقـب غــزو الــقـوات
الـعراقيـة للكويت في  2آب (أغـسطس)
 1990وما بعدها ولغاية العام .2003

ــرحـــلـــة جــزءًا من وقـــد تــكـــون تـــلك ا
الــــتـــصــــدّع األيـــديـــولــــوجي والــــتـــيه
الـسـياسي الـتي مرّ بـها احلـزب والذي
حتـــوّل إلى نـــوع الــتـــخــبّط والـــغــبش
األيـديولوجي بعد االحتالل األمريكي 
ـجـلس احلـكم خــصـوصـاً مـشـاركــته 
االنـتقالي والتي مثّلت ضياعاً حقيقياً
وتــبــدالً في اســتــراتــيــجــيــات احلــزب
ـــــنــــاضـل األكــــثـــــر جــــذريـــــة" ضــــد "ا

وقـرّر حـسب مـقـدمـته ضـمّ هذا الـبـحث
إلـى الـــكـــتـــاب كـــمـــلـــحـق أســـاسي من
مـالحــــقـه. وهـــــنــــا بـــــودي أن أســـــجل
لـلـصـديق حـسقـيل قـوجـمـان مالحـظته
كن الـتي سبقـني إليهـا وهي أنه كان 
تــخــصــيص فــقـرة عن "حــزب الــتــحـرّر
الــــوطـــــني" و"عــــصــــبـــــة مــــكــــافــــحــــة
الــصــهـيــونــيــة" الـلــذان أنــشـئــا الــعـام
ـثّالن جـزءًا من تـاريخ 1946 ألنـهـمـا 

احلــــــركــــــة
الـشيوعية

خـــصــوصـــاً مالبـــســات عـــدم إجــازة
همة في احلـزب ونشاطات العصبة ا
مـــكــافــحـــة الــصــهـــيــونـــيــة وفــضح
أســالـيـبــهـا وقـد جـئـت عـلى بـعض
وسوم " تـلك اإلشكاالت في كتابي ا
ســـعـــد صـــالح - الـــضــوء والـــظل:
الــوسـطــيــة والـفــرصـة الــضـائــعـة"
الــــصــــادر فـي بــــيــــروت عن الــــدار
الـعـربـيـة لـلـعـلـوم - 2009 وفـي طـبـعة
ثـانية عن دار الـشؤون الثـقافيـة بغداد

.2012 
وإذا كـانت كتـابات زكـي وسعـاد خيري
تـمثل رؤيتهمـا اخلاصة لتاريخ احلزب
وخـصوصاً "دراسات في تاريخ احلزب
الـشـيـوعي الـعراقي" (1984) وكـتـابات
ـكلف من قـيادة احلزب عـزيز سـباهي ا
فـي الـــعــام 1999 تـــمـــثل هـي األخــرى
ـوسـومـة " جــزءًا من تـاريخ احلــزب وا
عـــقــود من تـــاريخ احلــزب الـــشــيــوعي
الـعـراقي " فـإنـها وإن كـانت قـريـبة من
الـتـوجـهـات الـرسـمـيـة لـلـحـزب لـكـنـها
تــمـثل رؤيـة خــاصـة تـمـثل أصــحـابـهـا
وتـبـقى الـقراءة مـفـتـوحة ومـتـعددة من
روافــد مــخـتــلــفـة لــتــحــمل تـفــســيـرات
وتأويالت واستنتاجات مختلفة أيضاً
ــركــزيـة ــا فــيــهــا رؤيــة الـــــقــيــادة ا
نــــــــبر لـتـاريخ احلزب ورؤيـة حركـة ا
الــــشـــيـــوعــــيـــة لـه إضـــافـــة إلـى كـــتل

وجتمعات أخرى . 
وإذا كـانت هذه الـرؤية من ذات اإلطار
فهناك رؤى أخرى بعضها حاول تقد
قــراءة لــتــاريخ احلـزب مـن مـنــظــورهـا
الــسـلـبـي ومن داخل األجـهـزة األمــنـيـة
األيـديــولـوجـيـة لألنـظـمـة احلـاكـمـة في
صـراعها مع تـاريخ احلركة الشـيوعية
مـنـهـا مـديـريـة الـتـحـقـيـقـات اجلـنـائـيـة
(مـــوســوعــة ســريـــة خــاصــة بــاحلــزب
الـــشـــيـــوعي الـــعـــراقي) الـــعــام 1950
و"أضــــــواء عــــــلـى تــــــاريخ احلــــــركــــــة
الــشــيــوعــيــة فـي الــعـراق"  ( 5أجــزاء)
ــؤلــفه اجملـهــول ســمـيــر عــبـد الــكـر
ــرصـاد" الـوهــمـيـة الــصـادر عن دار "ا

قبرص 1979. 
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فـي اخلـــتــــام أقــــول لـــقــــد قــــرأ طـــارق
اســـمـــاعـــيل مـــذكــرات الـــشـــيـــوعـــيــ

وسـرديـاتـهم التـاريـخيـة واخـتالفـاتهم
وخــصـــومــاتــهم لـــكن تــقــيـــيــمه جــاء
ــتــازون به عن لــبـــرنــامــجــهم الـــذي 
غـيرهم بـدفاعهم عن الـغالـبية الـعظمى
ــلــكــوه من طــاقــة ــا  مـن الــشــعب 
ا حاولوا وضعه من حلول والتزام و
ومـعاجلات األمر الـذي أثّر على جميع
الــتـشـكـيالت الـتي أعــقـبـتـهم وهـو مـا
دعـاه لـيقـول عـنـهم أنهم كـانـوا طلـيـعة
الـــنــضـــال لــكـن الــوقـــائع الــتـي لــديه
واالسـتــنـتـاجـات الـتي تـوصل إلـيـهـا
دعـتـه للـقـول أنـهم
أصــــــبـــــحـــــوا في
مـؤخرة االنتهازية
ـــقــصــود بــذلك وا
بـــعـــد تــقـــهـــقــرهم
فــبــعــد أن كــان لـهم
الـــــــدور األبــــــرز في
وثــبـة كـانــون الـعـام
 1948والــــــــــــــــــدور
احملــــــــــــــــــــــــوري فــي
انـــتــفـــاضــة تـــشــرين
الــثــانـي الــعـام 1952
والــدور األكـثـر تـمـيّـزاً
فـي انــتــفــاضــة الــعــام
 1956انــــــــتـــــــصـــــــاراً
لــلـشـقـيـقـة مـصـر وضـد
العدوان الثالثي والدور
الــفـعّـال فـي الـتـحــضـيـر
لــثـــورة تــمــوز (يــولــيــو)
الـــــــــــعــــــــــام 1958 إال أن
أخـــــطــــاء الـــــســــيـــــاســــة
وتــذبـذبـاتـهـا وخـصـوصـاً
ـوجعة التي إثـر الضربة ا
تــعـــرّضــوا لــهــا في الــعــام
1963 جعلتهم يتراجعون على نحو
مــلـفت في مــسـلـسل لــلـتـدهــور انـتـهى
بــتـقــسـيم احلــزب قـومــيـاً إلـى حـزبـ
عـراقـي وكـردسـتـاني في حـ يـتـغـنى
.ويُــرجع ــيــة عــالــيــاً بــرفــعه رايــة األ
اســــــمــــــاعــــــيل تــــــراجـع دور احلـــــزب
الـشـيـوعي إلى " اعتـمـاده الـكبـيـر على
ـماثل االحتـاد الـسوفـييـتي  وفـقدانه ا
لـهويّته كحزب عراقـي " وحسبما يقول
ـــصــــالح " أصــــبح تــــأثــــيــــر كالً مـن ا
الـسوفييتية األيديولوجية والسياسية
عــلى حـد سـواء واضـحـاً في سـيـاسـة
ـارسـاته" ويـعـتـقـد أن هـذه احلــزب و
ـواقـف تـعـاظـمت بـعـد مـجـزرة الـعـام ا
ـــطــاف أدت إلى 1963 وفـي نــهـــايــة ا
ظـــهـــور جــنـــاحـــ أيـــديــولـــوجـــيــ
مـتنافس في العام 1967 ويـنقل رأياً
لـعـزيـز احلـاج أم عـام حـزب الـقـيادة
الـذي تخـلّى عن معـتقـداته وأطروحاته
بُـعـيـد اعـتقـاله مـفـاده أن فـشل جتـربة
ـركـزية بـسـبب أخطـائـها من الـقـيادة ا
جـهة وتـوحّد خصـومها الـذين جنحوا

في القضاء عليها من جهة ثانية.
ومـن اســتــنــتــاجــاته فــشل احلــزب في
تـطـوير ثـقـافة سـياسـيـة مسـتـقلـة على
ــســتــويـــ الــفــكــري والــتــنــظــيــمي ا
وخــــضــــوعه لألجــــهــــزة اخلـــارجــــيـــة
الـســوفـيـيـتـيـة وتـمــركـز الـسـلـطـة بـيـد
ـكـتب الـسـيـاسي الـسـكـرتـيـر الـعـام وا
واعـتماد السياسـة من القمة إلى القاع
تـــــلك الـــــتـي أنـــــتــــجـت إحـــــبـــــاطــــات
وانـشقاقـات.ويتابع طارق االنـقسامات
ــتـبــقي من احلـزب فــيـعــتـبــر الـقــسم ا
"خـاضعاً للـقسم الكردي" في جزء من "
ـظاهـر العرقـية والطـائفيـة والقبـلية" ا
وكأنها انعكاسات للمجتمع العراقي.
إن كـــتــــاب طـــارق اســـمـــاعــــيل جـــهـــد
ي متميّز وإضافة نوعية جديدة أكـاد
ـاركسـيـة الـعـربـية وإلى ـكـتـبـة ا إلى ا
الـدراسات الـتاريـخيـة السـسيـولوجـية
الـثــقـافـيـة لـلـفـكــر الـسـيـاسي الـعـراقي
ولــتـاريخ الـدولـة الــعـراقـيـة وأجـد في
قـراءته جدوى مهمة لكل باحث وطالب

معرفة لتاريخ احلركة الشيوعية .

ي ومفكر عربي من العراق { أكاد
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ودخل الــقـيــادة وقــبض عــلى الــلـواء
حسن فـريد رئـيس إالركـان والضـباط
ا تـرتـب علـيه الـكـبـار  في الـقـيـادة 

من شلل في قياده اجليش .
{ مـا هـو الـدور الـذي لعـبه إلنـهـاء الـتـمرد

الذي قام به سالح الفرسان بعد الثورة?
- تـــمــرد سالح الـــفـــرســان بـــدء عــام
ـطــالــبـة أفــراد هــذا الـسالح  1954
بحل مجلس قيادة الـثورة واعتقالهم
وكتب أعضاء مجلس سالح الفرسان
شيـر عبد احلكيم استقالـتهم إال أن ا
عامر رفض ذلك وحاصر مبنى سالح
الـفــرسـان وهـدد بــضـربـهم بــالـقـوات
اجلـويــة وفي الــنـهــايـة اســتـســلـمـوا
وقتـها وقـال جمـال عبـد النـاصر أمام
اجلميع (يا حكـيم أنت عملت اللي ما
اقـدرش اعـمـلـه) وقـال أنـور الـسـادات
في كتـابه هذا هـو عـبد احلـكيم عـامر

هام الصعبة  رجل ا
هـنـاك آراء مــتـضــاربـة حـول اخلالف
بـ عــبـد الـنــاصـر ومـحــمـد جنـيب 
ــشـيـر في هـذا فـكـيف كــانت وجـهـة ا

اخلالف?
ـشـيـر عـبـد احلـكـيم عـامـر هـو الذي ا
رشح الــلـواء مــحـمــد جنــيب لـقــيـادة
عرفته تنظيم الضبـاط األحرار نظرا 
الــوثـيــقــة به ألنه كــان يــشــغل أركـان
ــنــصب ــرشح لــهــذا ا حــربه وكــان ا
لـواء أعــتـقــد أن إســمه صـادق  وفي
ـوافقـة عـلى تـرشـيح الـنـهـايـة تمـت ا

شير للواء ا
مـحـمـد جنــيب ومن شـدة حب جنـيب
للمـشيـر كان يقـول (لو فـتحتـوا قلبي
ــــشـــيـــر بــــداخـــله)إال أن هـــتـالقـــوا ا
الـصــراع انـفــجـر بــ عـبــد الـنــاصـر
وجنيب ألن عـبـد النـاصر كـان يـعتـبر
نفسه صاحب الثورة أما جنيب فكان
تــرشــيــحه نــاجت ألنه ضــابط بــرتــبـة
كبيرة أما بـقية ضباط الـثورة فكانوا

صغار السن .
{ مــا هي حــقــيــقــة عالقــة عــبــد الــنــاصـر

سلم ? بجماعة اإلخوان ا
- عبـد النـاصر كانـت له عالقة وثـيقة
سـلـم واجـتمع بجـمـاعة اإلخـوان ا
شير معهم مرات عديدة ولم يحضر ا

أي من تـلك اإلجــتـمــاعـات وكــان عـبـد
النـاصـر يعـرف أنـهم أكبـر قـوة فاعـلة
لـــذا حـــاول اســــتـــمـــالـــتــــهم وحل كل
األحـزاب فـيـمـا عـدا جـمـعـيـة اإلخـوان
ـسـلـمـ الـذين شـــــــاركـوا بكـتـائب ا
في حـرب فـلـسـطـ وحـرب الـسـويس
وبـــعــد أن أســـتـــتب لـه األمــر قـــضــى

عليهم .
ــشــيــر إلى تــلك { وهل تــرى أن تــرقــيــة ا
الرتـبة أحدث انـقسـاما داخل مجـلس قيادة
الـثـورة خـاصـة أن بـعض الـضـبـاط رأى أنه

ليس أحق بتلك الرتبة?
- الـترقـيـة االسـتـثـنائـيـة أمـر مـوجود
في جيـوش الـعـالم ولم تـكن بـدعة في
ـــشـــيــر يـــؤكـــد أنه مـــصـــر وتـــاريخ ا
يــسـتــحق تــلك الـتــرقــيـة فــلـقــد كــلـفه
مـجــلس قــيـادة الــثـورة بــتـولي إدارة
شــئــون اجلــيـش خــاصــة أن مــحــمــد
جنيب لم يكن لديه الوقت الكافي ألنه
كــان رئــيس لــلــجــمــهـوريــة وكــان من
الـطــبـيــعي أن يـتــولى أحـد الــضـبـاط
همة ولقد وقع اإلختيار األحرار تلك ا
شرف في شير نظرا لتاريخه ا على ا
حـرب 1948 وثــانــيــا ألنه كــان ثــاني
دفــعــته في كــلــيــة أركــان احلــرب و
تـعيـيـنه أركـان حـرب الـلـواء الـضارب
ـصري وهو أقـوى لـواء في اجلـيش ا
حــيـث عــرف بــخـــبــرته وقـــدرته عــلى

الضبط. 
كــمــا قــام بــتــنــظــيم اجلــيش وإعــادة
هيـكلـته وإرسـال البـعثـات العـسكـرية
لـتـأهـيل الـضـبـاط إلى روسـيـا والـذي
تـولى عـدد مـنـهـم الـقـيـادة فـيـمـا بـعـد
شـير أحمـد بدوي وإسمـاعيل علي كا
وحــسن أبــو ســـعــدة وجالل هــريــدي
وغــيــرهم وإنــشــاء سالح الــصــاعــقــة
ـــظالت وهـــيــئـــة الـــتـــســلـــيح و وا
تـــــســــلـــــيح اجلــــيـش بــــاألســـــلــــحــــة
والصـنـاعات الـعسـكـرية والـصواريخ
ـقـاتـلـة الـقـاهرة وتـصـنـيع الـطـائـرة ا
ساعدة 300 التي صنعت في مصر 
ـوذجـا ـانـيــا وطـوروا  خـبـراء مـن ا
مـنــهـا عـام 1964 وحـتى اآلن تــوجـد

طائرة منها في معرض برل .
{ متى بـدأت اخلالفات احلـقيقـية بـ عبد

غالف الكتاب

غالف الكتاب
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بــــــــــهــــــــــا من 26 تــــــــــشــــــــــرين
األول/أكتوبـر ولغاية  4تشرين
الــثــاني/نــوفــمــبــر فــيـمــا قــبل

ـنـطـقـة  يـومي نـهـائي ا
23 و 24تشرين
الثاني/نـوفمبر
 والنهائي يوم
 1كــــــــــانـــــــــون
األول/ديسمب

ر 2020.
»U³AK  UOÝ«

كــمـــا حتـــديــد
مــوعـد بـطـولـة
آسـيـا للـشـباب

حتت  19عـــــــامــــــاً
لـــــــــــتـــــــــــقــــــــــام فـي
أوزبــكــســتــان
خـــــــــــــــــــــالل

"ال لـيجـا" الـكـبـيـرة في الـلـعـبة
وحتـديـداً كـرة الـقـدم الـنـسـوية
التي حتـظى باهتـمام بالغ لدى
احتـاد غـرب آسـيـا واالحتـادات

األهلية في اإلقليم.
كــمـــا اســـتــعـــرض الــســـالم مع
الـبلـوشي وفـرحـان التـصورات
ـــطـــروحــــة حـــالـــيــــاً لـــعـــودة ا
الـنــشــاطــات الــريــاضــيـة الــتي
كــانت جـائـحـة كـورونـا فـرضت
تــــــــوقـــــــــفــــــــهـــــــــا و االطالع
ـسـتــجـدات الــتي طـرأت عـلى ا
الـنـشـاطـات احملــلـيـة في عُـمـان
والـعـراق من جـهـة وتـلك الـتي
أصـــابت أجـــنـــدة احتـــاد غــرب
آســـيـــا مـن جـــهـــة أخـــرى و
ـمكن الـتوقـف عنـد اخليـارات ا
الــلــجــوء إلـــيــهــا أثــنــاء إعــادة
بـرمجـتـها الـبـطوالت والـبرامج
اإلقليميـة والتعرف بشكل أدق
عـلى مواعـيـد عودة الـنشـاطات
الـــــــكـــــــرويـــــــة فـي االحتـــــــادين

. األهلي
وجرى االتفاق عـلى أهمية هذا
التواصل واستمراريته في ظل
ـتــجـــــــددة الـتي ــتـغــيــرات ا ا
بـــاتت تـــشــهـــد عـــودة احلـــيــاة
الـرياضـيـة تدريـجـياً في مـعظم
أنــحـاء الـعــالم إلى جـانب دور
ـبـاشــــــــر ذلك في الـتـنـسـيق ا
لــــــضـــــمــــــان إعـــــادة جــــــدولـــــة
االسـتـحـقـاقـات بـصـورة تراعي
مـــخـــتـــلـف االلـــتـــزامـــات الـــتي
تـــرتـــبط بـــهـــا كـــافـــة األطـــراف

عنية. ا
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وكـــشف الــســالـم أن الــلــقــاءات
ــنـفــصـلــة الـتي ــتـواصــلـة وا ا
يقوم بـها احتاد غـرب آسيا مع
االحتـادات األهـلـيـة مـنـذ فـتـرة
أســــهــــمت بــــالــــتــــعــــرف عــــلى
تـفـاصـيل مـهـمـة خـصـوصاً أن
الصـورة بدأت تـتضح نـوعاً ما
فـيمـا يـتـعـلق بـأجـنـدة بـطوالت
2020 ســـواء عــــلى الــــصُــــعـــد
احمللية أو اإلقلـيمية أو القارية
ــيــة واعــتــبــر أن ذلك أو الــعــا
يـساعـد احتـاد غرب آسـيـا على
حتــــديــــد مـــــواعــــيــــد جــــديــــدة
لـبـطــوالته الـتي كــانت جـائـحـة
كــــورونــــا تـــســــبـب بـــتــــأجــــيل

معظمها.
وأكـــد األمـــ الـــعـــام أن قـــيـــام
االحتــــاد اآلســــيــــوي مــــؤخــــراً
بـاإلعـالن عن مـواعـيـد بـطـوالته
نتـخبات اخلاصـة باألنديـة وا
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بـحث احتــاد غـرب آسـيــا لـكـرة
الـقـدم مـع االحتـادين الــعُـمـاني
والـعـراقي أوجه الـتـعـاون عـلى
ا الصعيدين الفني واإلداري 

شتركة. صالح ا يخدم ا
وعقد األم الـعام الحتاد غرب
آسـيـا خـلـيل الـسـالم مـع األم
الـعام لالحتـاد الـعُمـاني سعـيد
الـبــلـوشي اجــتـمــاعـاً  خالله
التأكيد على العالقة التشاركية
بـ الــطـرفـ ومــنـاقــشـة سـبل
تـــبــادل اخلــبـــرات والــتــجــارب
الــتي تـــســهم بـــشــكل مـــبــاشــر
بـتطـوير كـرة القـدم احمللـية في
عُـــمــان وفي اإلقـــلــيم عـــلى حــد

سواء.
واســـــتـــــعــــــرض الـــــســـــالـم مع
الـبلـوشي الـبرامـج التي يـنوي
احتـاد غــرب آســيــا تــنــفــيــذهـا
وخـــصـــوصـــاً في مـــا يـــتــعـــلق
بــتـنـظــيم الـدورات الــتـدريــبـيـة
وورش الـــعـــمـل في مـــخــــتـــلف
اجملـــــــاالت مـع إمــــــكـــــــانــــــيــــــة
ميزة االستفادة من اخلـبرات ا
ـلكـهـا االحتاد الـعُـماني الـتي 
بهـذا اجلانب واالسـتعانـة بها
األمر الـذي يثـري فعالـيات هذه
الـبـرامـج ويـدفع نـحــو حتـقـيق

رجوة منها. األهداف ا
كـمـا جدد الـسـالم الـتأكـيـد على
دور احتــاد غــرب آسـيــا الـداعم
لــــكـــافـــة االحتــــادات األهـــلـــيـــة
وتــسـخــيــر إمــكـانــاته الــفــنــيـة
واإلداريــــة والـــبـــشــــريـــة لـــهـــا
قـابل أثـنى البـلـوشي على وبـا
ما يقدمه االحتـاد على مستوى
اإلقـــلـــيـم من جــــهـــود كــــبـــيـــرة
لـتــطـويــر كـرة الــــــقـدم وأبـدى
اســتــعـــداد االحتــاد الــعـــمــاني
لـــتـــكــثـــيف أشـــكـــال الــتـــعــاون
ووضــــــــع خبراته أمام احتاد
غـــــرب آســـــيـــــا من مـــــنـــــطـــــلق
ـــشــتـــركـــة بــ ـــســـؤولــيـــة ا ا

. الطرف
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وفي اجــــتــــمـــــاعه مع االحتــــاد
الـعراقـي كشف الـسـالم لألم
الـعام مـحمـد فرحـان استـعداد
احتــاد غـــرب آســيــا ألن يــكــون
وسيطاً لـترتيب اتفـاقية تعاون
بــ االحتـاد الـعــراقي ورابـطـة

الدوري اإلسباني "ال ليجا".
ــبــادرة كـخــطـوة وتــأتي هـذه ا
لــــفــــتح اجملــــال أمــــام االحتـــاد
العراقي لالستـفادة من خبرات
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بـية بالـتصرف ـاضي خـبرين األول يـتعلق بـقيام الـلجـنة األو تناقـلت وسائل اإلعالم خالل الـيوم ا
ـبيـة من الدائـرة اإلدارية ـبـالغ تتـجاوز سـبعـة مـليـارات فيـما تـنـاول اخلبـر  الثـاني طـلب اللـجنـة األو
ـالـيـة في وزارة الشـبـاب والـريـاضة كـشـفـا تفـصـيـليـا عن مـبـلغ يـتجـاوز األربـعـة مـليـارات بـنـاءً على وا
تصريحـات إعالمية من قبل الوزارة.  وفي الوقت الذي تثـمن فيه وزارة الشباب والرياضة دور وسائل
اإلعالم في رصـد ومـتـابـعـة كل مـا يـتـعـلق بـ شـؤون الـريـاضـة أنـشـطـة وأمـوالًـا ال سـيـمـا وان الـلـجـنـة
سؤولية بية قد ارسـلت الى الوزارة كشفاً تفصـيلياً عن موارد صرف هذه األمـوال ومن منطلق ا األو
فـإنـهـا تـؤكـد أن الـسـيـد وزيـر الـشـبــاب والـريـاضـة عـدنـان درجـال وجه  بـإحـالـة جـمـيع مـوارد صـرف
الية االحتادي لغرض تدقيق ما ورد وإتخاذ بية لعام 2019 الى ديوان الرقـابة ا وميزانـية اللجنة األو

ناسبة. القرارات ا
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الـــــــنــــــهـــــــائي
عراقي

2007/7/
29م

الـعراق /
الـسـعود
يــــة  / 1
صــــــفــــــر
سجل هدف

الــفـــوز الــعــراقي يــونـس مــحــمــود في
الدقيقة 73

ــديـنــة جــاكــرتـا  اجلــمــهـور 60000 ا
متفرج احلكم االسترالي مارك شيلد .
فــاز العب مـنــتـخــبـنــا الـوطــني يـونس
مـــحـــمـــود بـــجـــائـــزة افــــضل العب في
الــبــطــولـة ونــال زمــيــله بــاسم عــبـاس
جـائــزة افــضل مــدافع وتــوج احلـارس
ــبــدع نــور صــبــري بــجــائــزة افــضل ا

حارس في البطولة .
ســجل العــبـنــا يــونس مـحــمــود اسـرع
هـــدف في الــبـــطــولــة وكـــان في مــرمى
نتخب فـيتنام في الدقيـقة الثانية من ا

باراة . ا
كما سجل نـفس الالعب يونس محمود
هـــدف الــــعـــراق االول في الــــبـــطـــولـــة

واخرها .
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جورفان
فييرا

ـكلـفـة من (فـيـفا) ـسـتمـرة لـلـهـيئـة الـتـطـبيـعـيـة ا االنتـقـادات ا
لـتحديدهـا موعد انطالق بتسـيير شؤون كـرة القدم الـعراقية 
ــمـتـازة في مـبــاريـات بـطــولـة انــديـة الـعــراق لـفـرق الــدرجـة ا
تثـير عالمات اسـتفهام السابع عـشر من شهـر ايلول الـقادم 
عديدة .. كـيف اتخذت الـهيئة الـتطبـيعية قـرارا بتحـديد موعد
متاز دون منح فرق االندية في هذه البطولة انطالق الدوري ا
بــاالتــفــاق مع خــلــيــة االزمـة الــضــوء االخــضــر بــالــتــدريب 
ـمتـاز كان الصـحـية .. ثم ان حتـديد مـوعد انـطالق الدوري ا
يجـب ن يتم بـتفـاهم مسـبق مع ادارات االنـدية الـتي لهـا فرق
وليس كمـا حصل ...وعالمة االستفهام مشاركة في الدوري 
االخـرى تتـعـلق بالـهيـئـة االدارية لـلتـطـبيـعيـة الـتي فيـها اربـعة
اكاد مـتمرسـ ال يزالون يعـملون كتـدريسيـ في كليات
واقسام الـتربيـة البدنيـة وعلوم الريـاضة في جامـعات العراق
وهم الـدكـتـور شـامل كـامل والـدكـتـور اسـعـد الزم  والـدكـتور
اذ كيــــف غابت عن رافد عـبداالميـر والدكـتور احمـد كوجـر 
حـقــيـــــــقــة واضـحـة ــتـمـرســة  مـثل هــذه الـهــيـئــة االداريـة ا
وهي ان فـرق االنـديـة حتـتـاج الى شـهـرين وضـوح الـشـمس 
على اقل تقدير العداد نفـسها للبطولة فـلماذا اهملت احلقيقة

الفنية .
مدرب فريق نادي الكهـرباء الكاب عباس عـطية قال لبرنامج
ان الهـيئة الشـوط الثالث الـذي تبثه قـناة الشـرقية الـفضائـية 
الـتطبـيعـية كـان يجب ان تـتفـق اوال مع خلـية االزمـة الصـحية
عـلى مـوعـد بـدء تــدريـبـات فـرق انـديـة الــعـراق لـفـرق الـدرجـة
ـمـتاز . ثـم حتدد بـعـد ذلك مـوعـد انطالق الـدوري ا ـمـتازة  ا
ـاذا ال تـبـحـث الـهـيـئة وتـسـاءل مـدرب فـريق نـادي الـكـهـربـاء 
التطبيعية لـتسيير شؤون كرة القـدم مع خلية االزمة الصحية
عن حل عاجل الزمة عدم السماح لالعبي فرق اندية الدرجة
في ظل عودة احلـيـاة الـطبـيـعيـة الـنسـبـية ـمـتازة بـالـتدريـب  ا
وتـوقع الـكـابـ عـبـاس عـطـيـة جلوء ـعـظم مـفـاصل اجملـتـمع 
ـمتاز .. الهـيئـة التطـبيعـية الى تـغييـر موعـد انطالق الدوري ا
ويتـفق الالعب الدولي الـسابق احـمد مـناجـد مع مدرب فريق
ـمـتازة نـادي الـكهـربـاء حـول اهمـيـة بـدء فرق انـديـة الـدرجة ا
ثـم دخول مـنافـسات الدوري دة زمنـية مـناسـبة  تـدريبـاتهـا 
ـنتخب الـوطني يعـتمد بشـكل شبه كلي خاصة وان ا متـاز  ا
نـتـخب كـمـا هـو مـعـلوم وا ـمـتـاز  عـلى العـبي فـرق الـدوري ا
ؤهـلة الى نهائيـات بطولة كاس زدوجة ا تنتظـره التصفيـات ا

العالم وبطولة كاس ا اسيا .
تـلكـؤ الهـيـئة الـتطـبيـعيـة لتـسـييـر شؤون كـرة القـدم في حسم
يــفـسـره ــمـتـازة  مـوعــد بـدء تـدريــبـات فــرق انـديـة الــدرجـة ا
ــسـتـوى الـفـني لالعب بـعـدم حـرص الــهـيـئـة عـلى ا الـبـعض 
ويشـير ـمتـازة  ـرتبط كـليـا بدوري انـدية الـدرجة ا الـعراقي ا
مراقبون الى ان   الهيئة التطبــــيعية بوســـــعها اقناع  خلية
ــمـتـازة بـالـســمـاح لــفـرق انـديــة الـدرجـة ا االزمـة الــصـحـيــة 
ببـــــــدء تدريـباتهـا بعـد اخــــضـاع الالعب
لـضـمـان لالجـراءات الــصـحـيـة الـالزمـة 
ــــــــبــاريــات يــرتــفع فــيـــــــهـا الـفــوز 
مــســتـوى الــتـنــافس الى الــدرجــة الـتي

نطمح اليها .
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شارك منـتخبـنا الوطني لـكرة القدم في
كـأس اال االسيـوية الـنـسخـة الرابـعة
عـشــرة لــلــفــتـرة من 7/ تــمـوز الى 29
تـموز 2007م الـتي اقـيـمت مـبـاريـاتـها
في اربع دول هي إندونـيسـيا ومالـيزيا
وتايلند وفيتنام وانضم ابناء الرافدين
الى اجملـــــمــــــوعـــــة االولى الـى جـــــانب
مـنـتـخـبـات اسـتـرالـيـا وسـلـطـنـة عـمـان

وتايلند .
اسـود الـرافـدين دخـلــوا الـبـطـولـة غـيـر
مــرشــحــ وخـــرجــوا مــتـــوجــ عــلى
ملكة العربية السعودية حساب ابناء ا
بعـد ان اسقـطا جـبابـرة الشـرق الواحد
ـــنــاســبـــة الــتي تــلـــو االخــر وبـــهــذه ا
يـتـذكـرها الـشـعب الـعراقـي بهـذا الـفوز
الــــذي وحـــد ابــــنـــاء الــــوطن الــــواحـــد
نـسـتـذكـر هـذا الـيـوم االجنـاز االسـيوي
االول فـي احـــضــــان اســــود الـــرافــــدين
واستعرض الى القراء االعزاء مباريات

منتخبنا الوطني في تلك البطولة .
2007/7/7م الــعــراق /تـايــلــنـد  1 / 1
ســجـل لــلـــعــراق يـــونس مـــحـــمــود في

الدقيقة 32
ــديــنــة بــانــكــوك اجلــمــهــور 30000 ا
مـتـفـرج احلـكم الـكـوري اجلـنـوبـي كون
يونغ شول افضل العب العراقي يونس

محمود .
2007/713م الـعراق / اسـتـرالـيا  / 3
1 سجل للعراق نشأت اكرم في الدقيقة
22 وهـوار مال مـحـمـد في الـدقـيـقة 60

وكرار جاسم في الدقيقة 86.
دينة بانـكوك اجلمهور 6000 متفرج ا
احلـكم الـبـحـريـني جـاسم كـر .افـضل

العب العراقي نشأت اكرم .
2007/7/16 م  العراق / سلطنة عمان

 صفر/ صفر
ـدينـة بانـكـوك اجلمـهور  500متـفرج ا
احلـكم الــشـيــلي ايـدي مــايـلــيت افـضل

العب العراقي علي حس رحيمة .
الدور ربع النهائي

2007/7/21م الــعــراق/ فـــيــتــنــام / 2
صفر سـجلهـما العراقي يـونس محمود

في الدقائق 2 و65
ــديـــنــة بـــانــكـــوك اجلــمـــهــور 9720 ا
مـتـفـرجـاً احلـكـم الـيـابـاني نـيـشـيـمـورا

افضل العب العراقي يونس محمود .
الدور نصف النهائي

2007/7/25م الـــــــعــــــراق / كـــــــوريــــــا
اجلـنــوبـيــة  صـفــر / صـفــر   وبـركالت

الترجيح 3 / 4
ــبـور اجلـمـهـور 12500 ـديـنـة كـواال ا
مــتـفـرج احلــكم الــكـويـتـي سـعـد كــمـيل
افـــضل العـب احلــارس الـــعـــراقـي نــور

احتفال جنوم العراق بإجناز آسيا 2007

الــــــفــــــتـــــرة 31-14 تــــــشــــــرين
األول/أكــتــوبـر 202  وبــطــولـة
آســــيـــــا لــــكــــرة الـــــصــــاالت في
تــــركـــمــــانـــســــتـــان خالل 4-15
تــشـــرين الـــثــاني/نـــوفــمـــبــر
2020 فـيـمــا بـطـولــة آسـيـا
لـلـنـاشـئ حتت 16 عـاماً
فـي الـــبــــحــــرين بـــ 25
تشرين الثـــــــوفمبر إلى
12 كـــــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــــون
األول/ديــســمــبــر 2020
وبــــــطـــــولــــــة األنــــــديـــــة
اآلسيوية لكرة الصاالت
في اإلمــارات خالل 2-13
كــانـون األول/ديـسـمـبـر

.2020

جــــعل الــــصــــورة أوضح لــــدى
احتاد غرب آسيـا الذي يسعى
عـــلى اســـتـــمـــراريـــة بـــطـــوالته
وبـرامــجه انـطالقـاً من رسـالـته
وأهـــدافه جتـــاه تـــطـــويـــر كــرة

القدم في اإلقليم.
وعرض السالم في االجتماع
ما تتضمـنه أجندة احتاد غرب
آســيـــا من بـــطــوالت في 2020
ســـــواء تــــلـك الــــتـي تــــقـــــــــــرر
ــزمع إقــامـتــهـا تــأجــيـلــهـا أو ا
والتي تمثلت بالبطولة الثامنة
للناشئ التي كانت مقررة في
الــســعـــوديــة نــيـــســان/ أبــريل
ــــاضي بــــطـــولـــة الــــشـــبـــاب ا
ــزمع الــثــانــيـة الــتي كــان من ا
إقامتها في األردن آذار/ مارس
ـنــتـخـبـات ـاضي وبــطـولـة ا ا

ـــبـــيــة الـــثـــانـــيــة الـــتي  األو
االتـفاق مـبدئــياً عـلى ترحـيلـها
ـــقــــــــبـل وكــذلك إلى الـــعـــام ا
بـطـولـة الــرجـال الـعـاشــــــــــرة
الــــــتي أجــــــمــــــعت كــــــافـــــــــــــة
االحتـــادات األهــــــــــلـــيـــة عــلى
اخـتـيـار مـوعـد جـديـد لـهـا بـدالً
ــقــبل بــنـاء مـن مـطــلع الــعــام ا
عـلى مـقتـرح االحتـاد اإلماراتي

ضـــــــيف. ا
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وعـلى صــعـيـد بــطـوالت احتـاد
غـرب آسيـا الـنسـوية فـقد تـقرر
تــأجــيل بــطــولــتي الــنــاشــئـات
ـقـرر إقـامـتـها والـتـي كـان من ا
في الكويت في تشرين الثاني/
نـوفـمبـر والـشابـات والـتي كان
ـفـتـرض أن تـسـتـضـيـفـهـا من ا
اإلمـــــارات فـي كـــــانــــون األول/
ـقبلـ وذلك بسبب ديسـمبر ا
األوضــاع الــعــامــة مع مــراعــاة
موعد التصفيات اآلسيوية مع
اإلبــقــاء عـلى مــوعــد الـنــســخـة
الـثــانــيـة لــبــطـولــة األنــديـة في

قبل. كانون األول/ ديسمبر ا
ويــــــشــــــار كــــــذلك أن االحتــــــاد
اآلسيوي كان أعلن عن مواعيد
ـباريات بـطوالته بـحيث تـقام ا
ـتـبــقـيـة مـن دور اجملـمـوعـات ا
ـنـطـقة غـرب آسـيـا وحـتى قبل
النهائي بـنظام التجمع من 14
أيــلــول/ســبــتــمــبــر ولــغــايــة 3
تــشــرين األول/أكــتــوبــر 2020
واحلـــال نــفــسه يــنـــطــبق عــلى
بـطـولـة كــأس احتـاد اآلسـيـوي
الـتي ســيـقـام دور اجملــمـوعـات
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ــــبـــادرة من عــــشـــاق الـــراحل
احــمــد راضي أقــامت اجلــالــيــة
الــــعـــراقــــيـــة فـي هـــــــــــولــــنـــدا
وبـلـجـيـكا مـجـلس تـأبـيـني على
روح الــــكــــابــــ احــــمــــد راضي
وزمـــيــلـه الــكـــابــ عـــلي هــادي
بــــــحــــــضـــــور الــــــقــــــنـــــــــــــصل
العــــــراقي فـي هولنـدا والفنان
الــكـبــيــر حــمـــــــــودي احلـارثي
وجــــمع من مــــحـــبـي  وعـــشـــاق

الكـاب احـمد راضي جاءوا من
الــســويــد وبـلــجــيــكـا وهــولــنـدا

انيا . وأ
ابــتــدأ مــجــلس الــعــزاء بــقــراءة
ســورة الـفـاحتـة عـلى الـفـقـيـدين
ومن ثم  عـرض فـيـلم وثـائـقي
عن حـيـاة الكـابـ احـمد راضي
وحتــدث الــقـنــصل الــعـراقي عن
سيرة احمد راضي وعلي هادي
 الـوهـاجـة حيث  تـركـوا بـصـمة
فـي احلــــــيــــــاة الــــــريــــــاضــــــيـــــة
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ـبيـة الـوطنـيـة العـراقـية حدد رئـيس الـلـجنـة االو
السـيد رعد حـمودي يـوم السادس والـعشرين من
قبل موعداً لعقد االجتماع االستثنائي شهر آب ا

بية. للجمعية العمومية للجنة االو
وقـــال حـــمـــودي الــيـــوم لـــلـــمـــكـــتب االعالمي "ان
ـناقشـة مضمون االجتـماع االستـثنائي سـيُكرّس 
ـبـيـة الـدولـيـة االخـيـرة الـتي رسـالـة الـلـجـنـة االو
بعثتها في السابع من تموز اجلاري والجراء ما
ـا يــلــزم من تــعـديـالت عـلـى الـنــظــام االســاسي 
بية ذي الرقم (29) يتوافق مع قانون اللجنة االو

بي الدولي". يثاق االو لسنة 2019 وا
ولــفت حـمــودي الى "ان االجــتـمــاع االســتـثــنـائي

قبل سيحدد موعد إجراء االنتخابات التكميلية ا
للـجمعـية العـمومية الـتي أبطل نتـائجهـا القضاء
ـوقـر في وقت سـابـق" مشـيـراً الى "ان الـعـراقي ا
ذلك يـندرج في الـتمـهيـد الجراء إنـتخـابات مـكتب

تنفيذي جديد".
وكـان الــسـيــد حـمـودي قــد وجّه الـدعـوة بــكـتـاب
رسمي في السادس والعشرين من تموز اجلاري
ـــبــيــة االعـــضــاء في اجلـــمــعــيــة لالحتــادات األو
مثل الـقانوني اخملوّل العمومية طـالباً من ا
من إحتـاداتـهم بـاسـتالم الـدعـوة مـرفـقـة بـجدول
قبل من مقر اللجنة ؤتمر االستثـنائي ا أعمال ا
ـعــمـول بــهـا في ـبــيـة بـحــسب الــسـيــاقـات ا االو

النظام األساسي.

جانب  من احلفل التأبيني للراحل احمد راضي وعلي هادي

وأصـــبـــحــــوا قـــدرة لـــلـــشـــبـــاب
الرياضي ومن  حتـدث الفنان
 حــمـــودي احلـــارثي عن بـــعض
ذكــــريــــاته مـع الــــراحل احــــمــــد
راضي وكـــان يــقــول له عـــنــدمــا
يـتلـقي به " اهال بـنـجم الـعراقي
والـهـداف الــكـبـيـر " ويــرد عـلـيه
احــمــد انت الـنــجم وهل نــنـسى
عــــبـــوسـي في مــــســـلــــسل حتت
مــوس احلالق  وبـعــدهـا حتـدث
ـقـرب الـصـحـفي عـلي صـديــقه ا
كاظم الـذي جاء من الـسويد عن
ـســتــشـفى أيـامه األخــيــرة في ا
وأبــدى اسـتـغــرابه لـعـدم وجـود
رعــايــة طـبــيــة لــلــراحل رغم انه
يعـــــــتبـر  ثروة وطـنيـة والنجم
األشــــــــــهـــر فـي تـــاريخ الـــكـــرة
الـــعــــراقـــيـــة لـــكـن مع األسف لم
يـتـلقى الـرعـاية الـطـبيـة اجلـيدة
ــســـتـشــفى وبـعــدهـا من كـادر ا
حتــدث عـدد من احلــاضـرين عن
ذكـرياتـهـــــــم مع الـكـاب احـمد
راضي الــذي شــغل الــدنــــــــــيــا

اته  . بحياته و



{ بـاريس- وكـاالت- يـواجه تـومـاس تـوخـيل مـدرب باريـس سان
جـيــرمـان أزمــة خـلف الــكـوالـيـس رغم تـتــويج الـفــريق مـؤخـرا

بكأس فرنسا بعد الفوز على سانت إيتيان (0/1).
 فـقـد ذكـرت صحـيـفـة "لو بـاريـزيـان" الـفرنـسـيـة أن بعض
العـــبي بـي إس جي بـــدأوا الـــتـــشـــكــــيك في الـــقـــدرات
الـتـكـتــيـكـيـة لــتـوخـيل حـيـث يـتـسـاءلــون "مـا هي خـطـة
الفريق?". وأضـافت أن هؤالء الالعب لديهم قناعة بأن
ــاني يـفـرض عـلـيـهم تــمـريـر الـكـرة لـنـيـمـار ـدرب األ ا
ومــبــابي ثم انــتــظــار مــا ســيــحــدث بــعـد ذلـك.   كــمـا
ينتقدون تـدريبات توخـيل ويعتقدون أنـها تفتقـد الكثير

ـنتـقدين الـنجم الـسنـغالي إدريـسا من احلـدة والشـراسة والـضـغط الكـافي.ويبـرز ب ا
جايي.وتطرقت "لـو باريزيان" أيضا إلى عـدم قناعة بعض الالعبـ بأدوارهم خاصة بابلو
سارابيا الذي يـحتفظ بدور "اجلوكر الفاخر".كـما تدور تساؤالت حول إصرار توخيل على
إشراك تياجو سـيلفا ومنحه شارة قيادة الفريق رغم أنه تـقرر االستغناء عنه قبل تمديد
ـثارة حول تـوخيل لن تتالشـى سريعا تعـاقده لشـهرين.وتوقـعت الصحـيفة أن الـشكوك ا

واجهة أتاالنتا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. بينما يستعد الفريق 
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ـــاني من اســـتـــفــــاد الـــعـــمـالق األ
سابقات احمللية في بالده انتهاء ا
مـــبــــكــــرًا قــــبل بــــاقي الــــبــــلـــدان
األوروبـيــة مـا أدى ألخــذه قـســطًـا
من الراحـة قبل الـعودة لـلتـدريبات
مـؤخـرًا إال أن استـعـدادته شـهدت
ضربة قـوية قبل مـوقعة تـشيلسي

في إياب دور الـ.16
 وتتمثل هذه الضربة في إصابة
الظهير الفـرنسي بينيام
بافارد في الكاحل ما
قـــــد يــــســـــتــــوجب
العب غيابه عن ا
لـفـترة ال تـقل عن
 3أســــــــابـــــــــيع
وبـــــــالــــــتـــــــالي
ســيــبــتــعـد عن
مــــــواجــــــهـــــة
الـــــــبـــــــلــــــوز

رتقبة. ا
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اســــتــــفــــاد
نــــــــــــــــــــادي
الـعاصـمة الفـرنسـية هـو اآلخر من
إلـــغـــاء الـــدوري احملـــلي بـــســـبب
جـائـحـة كـورونا لـيـحـصل العـبوه
عـلى فـترة طـويـلة من الـراحـة قبل
ـباريات العـودة بخـوض عدد من ا
ـشـاركـة في نـهائي الـوديـة ألجل ا

كأس فرنسا ضد سانت إيتيان.
ـباراة الـنـهائـية ضـربة  وشـهدت ا
قــاصـمــة لــهـجــوم ســان جـيــرمـان
بــتــعـرض جنــمه الــشــاب كـيــلــيـان
مـبابـي إلصابـة بـالغـة في الـكاحل
قـد تـدفـعه لـلـغـيـاب حتـى نـهـاية
مــشـوار الــفــريق في الــبـطــولـة

األوروبية.
 وبــذلك ســيــخــســر الـفــريق
الــبـاريـسي قـطـعـة أسـاسـيـة
فـي خط هــجـــومه الــنــاري
عــنــد مــواجــهــة أتــاالنــتــا
اإليـطـالي في ربع نـهائي

دوري األبطال.
 كـمــا شـهـدت مـواجـهـة
ســانت إيــتـيــان أيـضًـا
اني إصابـة الظهـير األ
تـيـلـو كـيـريـر مـا يـضع
مـدربه تـومـاس تـوخـيل
في ورطة حال استمرار

AZZAMAN SPORT

ــديـر الــفــــــــني لــلـيـفــربـول بــجـائـزة ــاني يـورجـن كـلـوب ا { لـنــدن- وكـاالت - تـوج األ
ـــوســـــــم من رابـــطـــة مـــدربـي الــدوري ـــيـــرلـــيـج هـــذا ا أفــــــــــضل مـــدرب في الـــبـــر

متاز. اإلجنلــــــــيزي ا
يـرلـيج ألول مرة مـنذ 30 وحصـد كـلوب اجلـائزة بـعـدما قـاد الـريدز لـتحـقـيق لقب الـبـر

عاما.
وقال كلوب عـقب استالم اجلائـزة لهيـئة اإلذاعة الـبريطانـية بي بي سي: أنا سـعيد لـلغاية

بهذه اجلائزة.
بذلك انـتزع كلـوب عرش مـدرب مانـشسـتر سيـتي بيب غـوارديوال الـذي توج بـاجلائزة

. اضي وسم ا ا
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{ لـنـدن- وكـاالت- اخـتـتم لـيـفـربـول
مـوســمه الــتـاريــخي الــذي أحـرز من
خالله لـقب الـدوري اإلجنلـيـزي للـمرة
األولى مــنـذ عـام 1990 بــالـفــوز عـلى

نيوكاسل بنتيجة 3-1. 
 تقدم نيوكاسل عبر دوويت جايل في
الدقيقة األولى قبل أن يحرز فيرجيل
فـــان دايـك هــدف الـــتـــعـــادل قـــبل أن

يــســـجل ديــفــوك أوريـــجي وســاديــو
ماني الهدف الثاني والثالث.

وفـيـمـا يـلي األرقــام الـقـيـاسـيـة الـتي
وسم: كسرها ليفربول هذا ا

ــدرب يــورجن كــلـوب حــسم فــريق ا
الــلــقب قــبل 7 جــوالت من الــنــهــايــة
لـيــتـفـوق عـلى مــانـشـسـتــر يـونـايـتـد
(2001-2000) ومــانـشــســتــر ســيـتي

(2018-2017) الـلــذين حـسـمـا الـلـقب
قـبل 5 جــوالت من الــنــهـايــة. أصــبح
لـيـفـربـول أول فــريق يـفـوز بـالـدوري
في 8 عــقــود مـــخــتــلــفــة إذ تــوج في
الـعقـد األول من الـقرن الـعـشرين وفي
العشـرينات واألربعـينات والسـتينات
والـــســـبـــعــيـــنـــات والـــثـــمـــانـــيـــنــات

والتسعينات وعشرينات القرن 21.

وأصــبح مـحــمـد صالح أول العب في
لـيــفـربـول يـسـجل 20 هـدفــا بـجـمـيع
سابقات في 3 مواسم متـتاليـة منذ ا
مايكل أوين في 2001-2000 و-2002
ــصـري ـهــاجم ا 2003 عــنـدمــا هــز ا
الــــشــــبــــاك خالل الــــفــــوز 1-2 عــــلى
ـوث. وكــان فـوز لـيــفـربـول 3-1 بـور
عــلى نـيـوكـاسـل وهـو االنـتـصـار رقم
وسم احلالي ليعادل رقم 32 له في ا
مـانـشـسـتـر ســيـتي في أكـبـر عـدد من
االنـــــتـــــصـــــارات فـي مـــــوسم واحـــــد

متاز. بالدوري اإلجنليزي ا
بــفـوزه 0-2 عــلى أســتـون فــيال في 5
يــولـيــو/تـمــوز مــدد لـيــفـربــول رقـمه
ـتـتـالـية الـقـيـاسي في االنـتـصـارات ا

على أرضه بالدوري إلى 24.
كان فوز ليفربول 2-3 على وست هام
في فـبـرايـر/شـبـاط هـو انـتـصـاره الـ
18 عـلى الــتـوالي في الـدوري مـعـادال

رقم مانشستر سيتي.
فاز ليفربول 0-4 على ساوثهـامبتون
في أول فبـراير/شبـاط ليـبتعـد بفارق
ـان ســيـتي عـلى قـمـة 22 نـقـطـة عن ا
الـــتـــرتــــيب وهي أكـــبــــر فـــجـــوة في
الـــــــصـــــــدارة فـي تـــــــاريـخ الـــــــدوري
ـمتـاز. بفوزه 0-1 خارج اإلجنلـيزي ا
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{ مدن- وكاالت
تُـــســتــأنـف بــطــولـــة دوري أبــطــال
ــقـبل أوروبــا في أغــسـطس/آب ا
بــعــد تـــوقــفــهـــا مــنــذ مــارس/آذار
ـاضي بـســبب جـائــحـة فـيـروس ا

ستجد.  كورونا ا
ومـع خــــوض الـــفــــرق األوروبــــيـــة
مـــبــاريـــات عـــديــدة في
فتـرة زمنـية قـصيرة
وسم في إلنهاء ا
أقــــــــــرب وقت
ــــــــــــــــــــكــن
تــعــرض عـدد
من الالعــبـ
إلصــــــابـــــات

مختلفة.

{ مدريـد -وكاالت- كـشف تقـريـر صحـفي عن وجود حـالة مـن االستـياء لـدى البـرازيلي
آرثر مـيـلو العب خط وسط بـرشـلونـة نظـرًا لـتهـمـيشه مـنذ اإلعالن عـن انتـقاله لـيـوفنـتوس
اإليطـالي.وبـحـسب صحـيـفة "سـبـورت" اإلسـبانـيـة فإن آرثـر يـريد فـسخ عـقـده احلالي مع

برشلونة وهو مستعد للقيام بكل اخلطوات الالزمة لفرض موقفه.
وأضافت الـصحيـفة: "آرثر يـرى أنه ال معنى لـلصبـر نظرًا لـلطريـقة التي عـامله بهـا كيكي
ـدير الفـني منـذ إعالن انتـقاله ليـوفنـتوس".وتـابعت: "آرثر فـي وضع صعب حيث سيـت ا
كان حـريـصًا عـلى إنـهاء مـسيـرته مع بـرشلـونـة بأفـضل طـريقـة إذ كان يـنـوي اللـعب ضد
نابـولي وقيادة الـفريق لـلتأهل والـوصول لـلنهـائي في لشـبونة".وزادت: "لـكن موقف سـيت
جتاهـه وإصرار اإلدارة عـلى رحـيله رغم أن عـقـده كان مـسـتمـرًا حـتى صيف 2024 أدى
وسـم". وكان بـرشـلونـة قد لغـضـبه ورغبـته في فـسخ عـقده والـرحـيل فورا ولـيس بـنهـايـة ا
ـاضي عـلى انـتـقـال آرثـر أعـلن عن تـوصـله التـفـاق مـع يـوفـنـتـوس في يـونـيـو/ حــزيـران ا
لـلـسـيـدة الـعـجـوز مـقـابل 72 مـلـيــون يـورو بـاإلضـافـة إلى 10 ماليـ أخـرى كـمـتـغـيـرات

إضافية.

مــالك نــادي نـيــوكــاسل يـونــايــتـد
مـــايك أشــلي 40 مــلـــيــون جـــنــيه
إسـتـرلــيـني وظن أنـصــار الـفـريق
أنه العب خارق وظاهري لكنه بدا
غــيـــر مـــرتــاح عـــلى اإلطالق خالل
وسم خصوصا معظم منافسات ا
رمى ليـفقد مكانه عند مواجـهته ا

األساسي في التشكيلة.
ـهاجم الـبالغ من الـعمر 22 عانى ا
عاما من مشاكل متعلقة في التأقلم
عــلى احلــيـاة فـي بـلــد جــديــد فـلم
يتـمكن من إظـهار الـوجه احلقـيقي
له والــــــذي ســــــبـق أن قــــــدمـه مع
ـوسم ـا يـكــون ا هـوفــنـهــا ور
قبل بداية جديدة له في حال قرر ا

نيوكاسل التمسك به.
ôu¹œ—«uł VOÝuł

صـحـيح أن مانـشـسـتر سـيـتي قدم
ـبـاريـات اجلـمـيـلة مـجـمـوعـة من ا
أمام واتفورد وآرسـنال على سبيل
ـثـال إال أن مـدربه جـوارديـوال لم ا
يـــتــمـــكن من جــعـل الــفــريـق أكــثــر
صالبة وثباتا السيما من الناحية

الدفاعية.
خسر الـفريق أمام لـيفربـول عندما
كـان بـحـاجـة مـاسـة لـلـفـوز وسقط
أمـام وولـفـرهامـبـتـون ومانـشـسـتر
يــونــايــتـد ذهــابــا وإيــابــا وكـانت
ــتـه أمــام مــتـــذيل الــتـــرتــيب هـــز
نـورويــتش سـيــتي الفـتــة لألنـظـار
كـــذلـك.وكــــذلك الالعــــبــــون الــــذين

غـيابه لـفتـرة طـويلـة ال سيـما بـعد
رحيل البلجيكي توماس مونييه.
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يـعـد الـبرازيـلـي مـارسـيلـو الـنـجم
األقـرب للـغيـاب عن مـباراة الـفريق
ـلـكي ضد مـانـشـستـر سـيتي في ا
إياب دور الـ16 والتي ستـأتي بعد

يرينجي ذهابًا (1-2). سقوط ا
 الــــدولـي الــــبـــــرازيــــلـي غــــاب عن
مـــبـــاريـــات الـــريـــال األخــيـــرة في
الـدوري اإلسـبـاني نـظـرًا إلصـابته
في العضلة الضامة وهو ما يهدد
ــنـتــظـرة ــوقـعــة ا مــشـاركــته في ا

لعب االحتاد.
 ورغم غــيــاب الــبــلــجــيــكي إيــدين
هازارد عن مباراة الريال اخلتامية
في الــلــيــجــا لإلصــابــة إال أنه من
ـتـوقع عـودته لـلظـهـور من جـديد ا
أمـام الـسـيـتـيـزنـز مـا لم يـتـعـرض

ألي انتكاسة.
W½uKýdÐ 

ـدافع الــفـرنــسي صـامـويل يــأتي ا
أومــتــيــتي عــلى رأس الــغــيــابـات
ــنـــتــظـــرة لــلـــبـــارســا في دوري ا
األبـطـال بـسـبب إصـابـته في ربـلة
الــسـاق قـبل أن يــعـاني أيـضًـا من

مشاكل في الركبة.
w²OÝ d² A½U  

ــهــاجم وعــلى األرجح ســـيــغــيب ا
األرجـنـتـيـنـي سـيـرجـيـو أجـويرو
عن مـوقـعـة فريـقه مع ريـال مـدريد
إلصــــابـــــتـه في الـــــركــــبـــــة مـــــنــــذ

اضي. يونيو/حزيران ا
وخـضع أجويـرو لعـمـليـة جراحـية
في بـرشـلـونة وهـو مـا يـجـعل أمر
مـــــشــــاركــــتـه في بــــاقـي مــــشــــوار
السـيتيزنـز في البطـولة محل شك

كبير.
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يأتي اجلـناح الـبرازيلي دوجالس
كــوســـتــا عـــلى رأس الـــغــيـــابــات
ـنـتـظـرة لـلــيـوفي عـنـد مـواجـهـة ا
لـــيــون الـــفــرنـــسي في إيـــاب ثــمن
ـعـانـاته من إصـابـة في الـنــهـائي 

ن. عضالت الفخذ األ
توقع أيـضًا استـمرار غياب ومن ا
ــــــاني ســــــامي العـب الــــــوسط األ

خضيرة بسبب إصابة مشابهة.
 وهـنــاك أنـبـاء تـفــيـد بـاحـتــمـالـيـة
استـمرار غيـاب جورجـيو كيـليني
ومـــاتـــيــــا دي تـــشـــيـــلـــيـــو حـــتى
اسـتـئنـاف يـوفـنتـوس مـشواره في
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مـــلــــعــــبـه عـــلـى تــــوتـــنــــهــــام في 11
يناير/كانون ثان حقق ليفربول رقما
قــيـاسـيـا في عـدد الـنـقـاط في أول 21
مــبــاراة بــبــطــوالت الــدوري اخلــمس

الكبرى في أوروبا (61 نقطة).
ـبارياته الست الـتالية فاز ليـفربول 
ليـصل رصـيده إلى 79 نقـطة من أول
27 مــبـاراة قـبـل خـسـارته 3-0 خـارج

الديار أمام واتفورد.
بـفـوزه على تـوتـنهـام حـقق ليـفـربول
رقما قيـاسيا في أكبـر عدد من النقاط
عـــلى مـــدار 38 مــــبـــاراة في الـــدوري
ـمـتـاز (104) لـيـتـجـاوز اإلجنـلــيـزي ا
102 نـقطـة حـققـها مـانـشسـتر سـيتي
وتـشـيلـسي. تـغـلب لـيفـربـول على 18
من  19فـــــريـــــقـــــا في الـــــدوري قـــــبل
مــواجـــهــته ضـــد وست هــام يــوم 29
يـنـايـر/كـانـون ثـان. وبـانـتـصاره 2-0
عـلى وسـت هـام جنح لـيـفـربـول ألول
مرة في تاريـخه البالغ 127 عامًا في
الفـوز على كل فـريق ذهابـا وإيابا في
مـوسم واحـد. وانـتـصـر لـيـفـربول في
 18من  19مــبـاراة بــســتــاد أنـفــيــلـد

لـــيــعــادل إجنــاز تـــشــيــلــسي (-2005
2006) ومـانــشـســتـر ســيـتي (-2011
ومــانــشــســتــر 2012 و2018-2019)  

جانب من فرحة
فريق ليفربول

بالفوز في احدى
باريات ا

العب التنس
نادال bIH²Ý fM²K  UJ¹d √ W uDÐ ∫w uð—UÐ 
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{ بـــاريس- وكــاالت- أبـــدت العــبــة الـــتــنس
السابقة الفرنسيـة ماريون بارتولي تفهمها
ـــشـــاركــة تــردد الـالعـــبــ والـالعــبـــات في ا
ـفـتـوحـة الـتي سـتـنـطـلق بـبـطـولـة أمـريـكـا ا
ـقــبل.وقــالت بــطــلـة نــهــايــة أغــسـطـس/آب ا
بـلدون السـابقـة في تصريـحات صحـفية و
"اجلميع يتحدث اآلن عن بـطولة أمريكا إنها
واحــدة من أهم الـبــطـوالت في عــالم الـتـنس
هــنــاك الـكــثـيــر من الـغــمـوض حــول مـصــيـر
شـارك بسبب كـورونا".وتابعت البطـولة وا
"إجـراءات الـتنـقل بـ الـدول ال زالت تـخضع
ـطارات لـقواعـد صارمـة لم يـتم فتح جـميع ا
حـــتى اآلن وكـــذلك اإلجــراءات الـــتي أقـــرهــا
ـشـاركـ غـير مـنـظـمـو الـبـطـولـة سـتـجـعل ا

واثق من اتخاذ القرار".
وأضـــافـت مـــاريـــون "الـــبـــطـــوالت الـــكـــبـــرى
ـتـابـعـ وحتظى تسـتـقـطب أكـبـر عـدد من ا
بـاهتـمـام خاص من قـبل وسـائل اإلعالم لكن
عــدم مـشـاركـة الــنـجـوم يــفـقـدهـا الــكـثـيـر من

الزخم واالهتمام".
وشــددت "عـــدم مــشــاركـــة فــيــدرر والـــغــيــاب

دوري األبطال.
كـمـا تـعـرض جنم الـبـيـانـكـونـيري
بـاولـو ديـبـاال لإلصـابـة أمس أمام
سـامــبـدوريـا ولـم يـكـشـف الـنـادي

بعد عن مدة غيابه.
وحـمـلت نهـايـة الـدوري اإلنكـلـيزي
ـمــتـاز أنـبـاء ســعـيـدة لــلـبـعض ا
لــكـنــهــا في الــوقت ذاته لـم تـشــكل
مناسـبة سارة للعـديد من الالعب
ــدربـــ واألنــديـــة إذ لم يــرتق وا
ـعـقودة ـستـوى اآلمـال ا كـثـيـرون 
عـلـيـهم.وفي هـذا التـقـريـر الـضوء
" بعدما على أبرز هؤالء "اخلائـب
أســـــدل الـــــســــتـــــار عـــــلى مـــــوسم

يرليج: البر
UOš Íœ bO «œ

قــدم احلـارس اإلســبــاني مــوســمـا
لـلـنسـيـان مع مانـشـستـر يـونايـتد
حـيث ارتـكـب مـجـموعـة كـبـيـرة من
األخـــطــاء الـــتي أدت الســـتــقـــبــال

أهداف في عدة مناسبات.
هـــــاجم الـــــنــــقـــــاد أداء دي خــــيــــا
درب أولي جـونار بضـراوة لـكن ا
ســولـســكــايــر لم يــتـوقـف أبـدا عن
مـسـانـدتـه في مـواجـهـة الـهـجـمات
الــشــرسـة بــيــد أن هــذا الــدعم قـد
يـــتـــوقف في حـــال عـــاد احلــارس
ـعار دين هـنـدرسون من شـيـفيـلد ا

يونايتد.
Êu²MOK¹uł

ــهـاجـم الـبـرازيــلي خــزيـنـة كـلف ا
نيمار
جونيور

احملتـمل لنادال سـيفـقد البـطولة
الـكــثـيـر من زخــمـهــا ألن فـيـدرر
ونــــادال وديــــوكـــوفــــيــــتش هم
أبطال التـنس عدم مشاركة أي

منهم خسارة للمسابقة".
وأردفـت "فــــيــــدرر لـن يــــشــــارك
بــســبب الــعـمــلــيـة اجلــراحــيـة
نادال يـفضل االسـتعـداد لروالن
ـشـاركـة في اجلـولة جـاروس وا
األوروبــــيــــة وهــــذا يــــعــــني أن
ديـــوكــوفــيــتش هـــو الــوحــيــد من

بــيـنــهم الـذي ســيـشــارك هـذه ضــربـة
".ونــوهـت مــاريـون مــوجــعــة لــلــمــنــظـمــ
بــارتــولي "نــظــام بــطــوالت اجلــرانــد سالم

للـرجال مـرهق للـغايـة ويؤثر
بشكل سلـبي على الالعب
ـــشـــاركـــ لـــكن هـــذا ا
الــــنــــظــــام يــــســــعــــد

تابع  ا
كـــــــــثـــــــــيــــــــرًا".

في الـدماغ واجلـمجـمة خالل سـباق
تـتـابع لـلـدراجـات في تـوسكـاني في

اضي. 19 يونيو/ حزيران ا
ــاضي كــان وحــتى يــوم الـــثالثــاء ا
يتـلقى العالج فـي مستـشفى سيـينا

{ رومـا- وكـاالت- خـضع اإليـطالي
ألــيــكس زانــاردي ســائق ســيــارات
فـــــورمـــــوال  1الـــــســـــابق والـــــبـــــطل
خ بي لعملية جراحية في ا البارا
بــــحــــسـب الــــبــــيــــان الـــــصــــادر عن

ستشفى الذي يعالج به . ا
وذكـر بيـان مسـتشـفى سان رافـاييل
أن زانـــــاردي "53 عــــــامــــــا" خــــــضع
لعملية جـراحية دقيقة لعالج بعض
ـــضـــاعـــفـــات من إصـــابـــة الـــرأس ا

األصلية.
ــســتـــشــفى أن اجلــراحــة وأوضح ا
جنــحت وأن حـــالــة زانــاردي تــبــدو
مـسـتقـرة لكـنه سـيبـقى في الـعنـاية

ركزة. ا
وجــرت الـعــمــلــيـة اجلــراحــيـة أمس
األول الــســبت بــعــد نـقـل الـريــاضي
اإليـطـالي للـمـستـشـفى يوم اجلـمـعة
ـاضي بــواســطـة ســيـارة إســعـاف ا
ـركزة بـعد ودخـوله غـرفة الـعـنايـة ا
حــــدوث انــــتـــــكــــاســـــة في حـــــالــــته

الصحية.
وتعرض زانـاردي إلصابات خـطيرة
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أحـضرهـم للـفـريق لم يكـونـوا على
ــســؤولــيــة مـــثل الــظــهــيــر قــدر ا
الــبـرتــغــالي جـواو كــانــســــــــيــلـو
الذي كلف النادي 27 مليون جنيه

إسترليني.
e¹u  bO «œ

تابعون وحتى استغرب النقاد وا
جـمـهـور آرسنـال من قـيـام الـنادي
الــلـــنــدني بـــالــتـــعــاقـــد مع مــدافع
تــشـيــلـسي الــسـابق دافــيـد لــويـز
خـــاصـــة أنه لـم يـــكن أبـــدا الالعب
ــكن ألحـــد وهــو مـــغــمض الـــذي 

العين أن يعتمد عليه.
زادت مــشـاكل آرســنــال الـدفــاعــيـة
بـــقــدوم لــويــز الــذي لـم يــســتــطع
تـقــلـيل األخــــــــطــاء الـكــارثـيـة من
اني شـكـودران موسـتافي قـبل األ
الذي بدا أقل السيئ في كثير من
األحـــيـــان عـــنـــد تـــواجـــــــــده إلى
جــــانب الــــدولـي الــــبـــــــــــرازيــــلي

السابق.
رغم أخطائه الواضحة التي جتلت
في خـسارة فـريـقه أمام مـانـشسـتر
ســيــتي (3-0) في الــيــوم األول من
ــنــافــســات الــشــهــر اســتــئــنــاف ا
ــاضي حــصـل لــويــز عــلى عــقــد ا
وسم جـديد لـتـمـثيل آرسـنـال في ا
قبل واعترف مـؤخرا بأنه يتعلم ا
من أخـطــائه فـهل يــسـتــطـيع تـرك
انطباع جيـد في السنوات األخيرة

من مسيرته.

- وكاالت-  عبـر كارل هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ عن أسفه { برل
إللغاء جائزة الـكرة الذهبيـة لهذا العام بـقرار من مجلة "فـرانس فوتبول".ورأت اجمللة أن
ـوسم احلـالي بـعـد جـائـحة كـورونـا حـالت دون وضـع كـافة الـظروف الـتـي صـاحبـت ا
ــسـابــقــات مــثل الـدوري الالعــبــ في وضع مــتـكــافئ خــاصــة بــعـد إلــغــاء بــعض ا
الـفـرنـسي.وحتـدث رومـيـنـيـجه في مـؤتــمـر صـحـفي الـيـوم اإلثـنـ عن إلـغـاء الـكـرة
الـذهبـية قـائلًـا "باسـتثـنـاء الدوري الـفرنـسي فإن اجلـميـع استـأنف مسـابقـاته هذا
ـفـتـرض إقـامـة احلفـل وتـسلـيـم اجلائـزة ألفـضل العـب هذا ـوسم لـذا كـان من ا ا
الــعـام".ويــرى رومـيـنــيـجه أن قــرار اإللـغــاء أثـر ســلـبـيًــا عـلى الــبـولــنـدي روبـرت
ليفـاندوفـسكي مهـاجم بايـرن الذي كان مـرشحًـا هذا العـام لنـيلهـا بعـد موسمه

ميز وتسجيله 34 هدفا في البوندسليجا. ا
ـا األفضل له على وأضـاف "أعتقـد أن ليفـاندوفسـكي قدم موسـمًا رائعًا ور
اإلطالق لــكن لـســوء احلظ قــررت فـرانس فــوتـبــول أال تـقــدم اجلـائــزة هـذا

العام. لسنا سعداء بهذا القرار نراه غير عادل".
حاولة إقناع جياني إنفانتـينو رئيس الفيفا بالتحدث مع وتعهد رومينـيجه 
مـسؤولي "فـرانس فـوتبـول" لـلتـراجع عن الـقرار أو حـتى تـنظـيم الفـيـفا لـها

هذا العام.

حـيث خــضع خالل تـلك الـفـتـرة لـ 3
عـمـليـات جراحـيـة وظل في غـيبـوبة

اضي. حتى األسبوع ا
وفـقـد زانـاردي قـدمـيه في 2001 في
ـانيا لكن بعد ذلك حادث تصادم بأ

انـــتــقل لـــلــمـــشــاركـــة في ســـبــاقــات
الـــدراجــات لـــلــمــعـــاقــ وفــاز بـ 4
مـــيـــدالــيـــات ذهـــبــيـــة ومـــيــدالـــيــ
فـــــضــــيــــتـــــ في دورتـي األلــــعــــاب
ــــبـــــيــــة في 2012 و2016. الــــبـــــارا

يونايتد (2010-2011).
حصد ليفربول 55 نقطة
فـي مــــبــــاريــــاته عــــلى
ــــوسم أرضـه هــــذا ا
وهي أكـبـر حصـيـلة
في تـاريخ الـدوري
بــالـتــــسـاوي مع
تـــــشـــــيــــلـــــسي

2005-)
(2006
ومـــانش
ســــتـــر
يوناي
تـــــــــــــد
2010)
-2011

(
ومــــان
شستر

ســـــيــــــتي
(2012-2011).فاز لـيــــــــــفربـول على
نـيــوكـاسل في اجلــولـة األخــيـــــــــرة
لـيحـقق رقمـا قيـاســـــــــيـا للـنـــــــادي
بــاالنـــتـــصــار في 14 مـــبـــاراة خــارج
الــــــــديـــــــار في مــــــــوســـــــــم واحـــــــد

بالـدوري.
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عديدة هي الـلجـان التي  تـشكيـلهـا في كل احلكومـات ومنـها على
ثال جلـنة للتحـقيق في مجزرة احلويـجة وأخرى عن مجزرة سبيل ا
الزركة في النجف وجلان للتحقيق عن تهريب قادة وأعضاء القاعدة
 من سجن الـقـصور الـرئـاسيـة في الـبصـرة ومن سـجون أبـو غريب
الـتــاجي وجلــان عن اعــتـصــامــات الـفــلــوجـة والــرمــادي وجلـان عن
الشـهـداء في تظـاهـرات الـبصـرة وغـيرهـا من الـلـجان الـتي لم يـطلع
الشـعب عـلى نـتائـجـها الن اغـلب هـذه اجلرائـم نفـذت من قـبل قوات
حكومية وسياسي متنفذين وميليشيات تابعة ألحزاب السلطة وإذا
كـانت احلــكـومـة هي اخلــصم واحلـكـم في نـفس الــوقت في كل تـلك
األحداث فـهل ستـكون هـناك نـتائج ومـحاسـبة لـلمـقصـرين بالـتأكـيد
ـتــنــفـذة كال و تــسـويــة أعــمـال هــذه الــلـجــان من قــبل األحــزاب ا

والسيـاسي الـكبار (فال غـالب وال مغلـوب) واخطر اللـجان التي 
تشـكيـلـها من قـبل مـجلس الـنواب هي الـلـجنـة التي تـرأسـها الـنائب
السـابق حاكم الـزاملي رئـيس جلنـة  األمن والدفـاع  النـيابـية آنذاك
ـوصل واحملـافـظات وكـانت مهـمـتـهـا الـتـحقـيق فـي أسبـاب سـقـوط ا
ـذلـة خالل ساعـات لـلـقوات ـة ا األخرى بـيـد داعش وأسـبـاب الهـز
الكـبيـرة التي كـانت مـوجودة هـناك أمـام بـضعـة مئـات من الدواعش
وعملت هذه الـلجنة لـعدة أشهر وأضـيف لها أعضـاء آخرون بتدخل
تنـفذة والسـياسيـ الذي حتوم حولـهم تهمـة اخليانة من األحزاب ا
العظمى لكي ال تـصل اللجنـة الى احلقائق الدامـغة التي من خاللها
ة ـذلـة واجلـر ة ا يتم تـقـصـير مـن تسـبب في هـذه الـكارثـة والـهـز
ـسوؤل ـسـلحـة ألنه ا الكـبـرى وعـلى رأسهم الـقـائـد العـام لـلقـوات ا
ـسلـحة األول عن هذه الـنكـبة بـاإلضافـة لكـونه القـائد الـعام لـلوات ا
فـهـو كـان كـذلك وزيـراً لـلـدفـاع والـداخـلـية ومـسـؤوال عـن اخملـابرات
واألمن الــوطــني وهــذه الـــعــنــاوين هي الــتي تـــشــكل مــجــلس األمن
ـسـؤوله عن امن الـبالد والـعـبـاد ومـعه بـالـتـأكيـد كل الـوطـني وهي ا
قـادته الـعـسـكـريـ واألمـنـيـ الـذين تـخـاذلـوا وتـسـبـبوا فـي الـنـكـبة
وعمـلت هذه الـلجـنة لـعـدة أشهـر أخرى بـعد زيـادة أعداد أعـضائـها
وتـوصـلت الى حـقـائق ونـتـائـج كـبـيـرة و إدانـة كل من  تـسـبب في
ـة ورفــعت الـلــجـنــة قـراراهــا الى مــجـلس الــنـواب والى هـذه اجلــر
قصرين في هذه االدعاء العام والقـضاء ليأخـذ دوره في محاسبـة ا
ة هم رأس السلطة تسبب في هذه اجلر قصرين وا النكبة والن ا
وأعـوانه وقـادته فـقـد  (طـمـطـمـة) الـقضـيـة بـتـدخل مـن إحدى دول
تـنفـذة في الشأن الـعراقي وذهـبت دماء عـشرا األلوف من اجلوار ا
العـراقـيـ عـسـكريـ ومـدنـيـ بـسبـب احتالل داعـش للـمـحـافـظات
ــدنـيــ خـصــوصـا االيــزيـديـ وارتـكــابـهــا افـضع اجلــرائم بـحق ا
سـحـيـ  والتـركـمـان والـشبك وبـاقي أبـنـاء تـلك احملافـظـات كـما وا
ذهـبت  دمـاء ضـحـيــا  مـجـزرة سـبـايـكــر أدراج الـريـاح  نـاهـيك عن
ـواطـن ـتـلـكـات ا ـادية الـكـبـيـرة جـدا نـتـيـجـة تـدمـيـر  اخلـسـائـر ا
الي من سكـانها ولم يتم مـحاسبة وتدمير مـدن بأكملـها وتهجـير ا
ـة الـكبـرى واخلـيانـة الـعـظمى الى أيـامـنا قـصـرين في هـذه اجلر ا

هذه  ,فلماذا تشكل اللجان إذن? 
d ô« W¹u ð

اذا يـتم صـرف الـوقت واجلـهـد الـكـبيـرين واألمـوال الـكـبـيـرة على و
هذه اللجان إذا لم يكن هناك حساب للمقصرين ويتم تسوية األمور
ـادية بـصفـقـات سـيـاسـيـة عـلى حـساب الـدم الـعـراقي واخلـسـائـر ا
الكبيرة وعلى حـساب مصالح الوطن العـليا ? و شكلت جلان أخرى
عـديـدة بــعـد ذلك  في  احلــكـومـات الالحــقـة وأهـمــهـا الـلـجــنـة الـتي
ـهـدي بـعـد جـرائم الـقـتل الـوحـشـيـة شـكـلـتـهـا حـكـومـة عـادل عـبــد ا
للمـتظاهـرين وعملـيات اغتـيال للـناشط فـيها وخـطفهم فـماذا كانت
تظاهرين الـسلمي واغتال النتائج ? وهل  حتديد من الـذي قتل ا
النـاشطـ بدم بارد ? وهـل تمت مـحاسـبة أحـد ? اجلواب كال طـبعا
وضوع الن احلكومة وأجهزتها هي من قتلتهم وهي من حتقق في ا
يداني طبعا فهل تقصر نفسها ورئيسها ووزرائه األمني وقادته ا
كال وهكـذا ذهبت دمـاء أكـثر من سـبعـمائـة شـهيـد وأكثـر من ثالث
ـغدورين بعـمليات ـعتقـل والنـاشط ا ألف جريح وعدد كـبير من ا

االغتيال لعيون الساسة والقادة األفذاذ .       
 وبـعد تـشـكـيل حـكـومـة الـكـاظـمي  جنـد ان رئـيس الـوزراء قـد سار
عـلى نـهج مـن سـبـقه في تـشــكـيل الـلــجـان خـصـوصـاً فــيـمـا يـخص
ـاضي وهـو الـذي أعـلن شـهـداء تـظـاهرات أكـتـوبـر(تـشـرين األول )ا
ـتظـاهـرين الى العـدالـة وأكد كالمه أكثـر من مـرة انه سيـقـدم قتـلـة ا
هذا عندمـا استقـبل عددا من عوائل شـهداء التـظاهرات وقال ان دم
ة الشهداء لم يـذهب هدراً  فشكل الـكاظمي جلنـة للتحـقيق في جر
ة اغـتـيال اخلـبـير ـتـظاهـرين ومن ثم جلـنـة للـتـحقـيق في جـر قتل ا
األمـني واالستـراتـيـجي هـشـام الـهـاشـمي وطـلب من وزيـري الـدفاع
والداخلية اإلشراف على التحقيق فـيهما فهل تتمكن جلان الكاظمي
ـتـظـاهـرين وقـتـلة الـهـاشـمي ومـحـاسـبـتهم? من الـتوصـل الى قـتلـة ا
تـابع لـهذا الـشأن وانأ مـنهم نشك في ذلك ,وآخر الـلجان اغلب ا
التي شكلت قـبل أيام هي اللجـنة التي شكـلها رئيس مـجلس النواب
برئـاسـة النـائب األول لـلـمجـلس ومـهـمتـهـا  التـحـقـيق في الصـفـقات
ـسـروقـة في عقـود وزارات الـكـهربـاء مـنـذ عام شـبـوهـة واألموال ا ا
2006 الى عامنا هذه وعقدت اللجنة عدداً من االجتماعات وطالبت
لفـات الفساد في انـية بتزويـدها  هيئة الـنزاهة وجلنـة النزاهة الـبر
ـهم هـنا هـل ستـتـمـكن هذه الـلـجـنة من قطـاع الـكهـرباء ,والسـؤال ا
الـتـوصل الى نــتـائج مـلـمــوسـة  بـعـد ان سـرق الــفـاسـدون عـشـرات
ـلـيـارات من الـدوالرات اخملـصــصـة لـقـطـاع الـكـهـربـاء  ,ثم هل ان ا
نتـائجـهـا ستـنهي مـعـاناة الـشعـب العـراقي التي اسـتـمرت أكـثر من

سبعة عشر عاما بسبب الكهرباء  .
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لـقـد شـبع الـشـعـب الـعـراقي من كـثـرة الـلـجــان  الـتي  تـشـكـيـلـهـا
واطن لتحقيق في قضايا مهمة جداً منها ما يتعلق بأمن الوطن وا
ـة سبـايكر وأرواح ودماء الـعراقـي  كـقضـية سـقوط الوصـل وجر
واألعمـال اإلجـراميـة لـلمـيلـيـشيـات ومـنهـا مـا يتـعـلق بقـضـايا فـساد
ـوازنات الـعراق وأخـرى لسـرقات كـبرى وصـفقات وسرقـات كبرى 
ـلـيــارات الـدوالرات خـصـصت لألعـمــار والـبـنـاء وسـرقـهـا وهـمـيـة 
ـعـدات وأخرى الـفاسـدون وصـفـقـات مـشـبـوهة لـشـراء األسـلـحـة وا
تـتـعـلق بـاحلـصـول عـلى رشـا كـبـيرة مـن قـبل سـيـاسـيـ كبـار عـلى
حسـاب مـصـلـحـة الوطـن والشـعب وأخـرى تـتـعـلق بـعمـلـيـات ابـتزاز
لشـركات ومـقـاول وهـذه األمـور حدثت في كل احلـكـومات وفي كل
الـوزارات  وكل هـذه الـلـجــان الـتي  تـسـويـفـهــا وإخـفـاء نـتـائـجـهـا
إلرضـاء هـذا الـطــرف أو ذاك و حـسب نـظــريـة (غـطـيــلي واغـطـيـلك)
وهـكـذا ذهــبت دمـاء عـراقــيـة عـزيـزة وأرواح عــراقـيـة بــريـئـة وأمـوال
عراقـية كـبيـرة ومصـالح وطنـيـة علـيا هـباءاً مـنثـورا والسـبب تشـكيل
قصرين جلان ليست الغاية مـنها للتوصل الى احلقـائق ومحاسبة ا
ـتنفـذة بصفـقات متـبادلة ا لتـسوية األمـور ب األحزاب والـكتل ا إ
وإخفاء احلقـائق عن الشعب وهـكذا فان اغـلب اللجـان  التي شكلت
 تسويفـها ولم يسمع الـشعب العـراقي بنتائج جلـنة واحدة أعادت
ـال الـعام احلق الى نصـابه وحـاسـبت القـتـلـة والفـاسـدين وسراق ا
ـوزوريـن والفـاسـدين  وبـائـعي ـرتـش وا ونـاهـبي ثـروات الـوطن وا
أرضه ومـيــاهه ومــا أكــثـرهم  ,ومع ذلك فــنـحن وشــعــبـنــا الــعـراقي
بانتظار نـتائج جلان الكـاظمي ومجلس الـنواب علهـا تضع اليد على

اجلرح الذي ينزف منذ سن .
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بيروت

فـي ســـاعــــة الــــشـــدة واخلــــشـــيــــة من
الـتـداعيـات النـاشـئة عن صـراع الكـبار
ـلـكون من الـذين يـحـتـكـرون الـقـرار و
الـقدرات بالتحـكم في مصائر اآلخرين
تــولَــد عــادة أفـكــار من شــأنــهــا صـون
إســتــقــرار الــرعــيــة وإبــقــاء أوطـان أو
حـكومـات في دائرة السالمـة. مثل هذه
رجع الـشـدة وتلك اخلـشـية تـرجـمهـا ا
ـارونـيـة في لـبـنان الـديـني لـلـطـائـفـة ا
بـطــرح احلـيـاد فـكـرة بـرسم الـتـسـويق
الـسياسي والشعبي ومن دون إستباق
ـشـاورات في شـأن مـوجـبات الـطـرح 
الــفـكــرة وال حـتى اإلســتـئــنـاس بـآراء
ـرجعـيات التي تـمثل سائـر الطوائف ا
الــلـبــنـانـيــة. وعـنــدمـا لم يــحـصل هـذا
الــتـشــاور فـلـيس مـن بـاب اإلسـتــهـانـة
بـوجهات نـظر اآلخرين ذلـك أن الفكرة
لن تــبـصــر الـنــور إذا هم إســتـبــقـوهـا
رفـضاً في احلـد األقصى وعـدم ترحيب
كـاف فـي احلد األدنـى جملـرد الـتـحادث
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موسكو

عادن بـالتعاون مع وزارة الـصناعـة وا
الــثــقــافــة و هــيــئــة االعالم وتــشــجــيع
نتج الوطني  , ـواطن على   اقتناء ا ا

3-3- قطاع السياحة
ــواقع الــتـاريــخـيــة واالثـاريـة تــشـكل ا
مـــنــاطق جـــذب لــلــســـيــاح وال ســـيــمــا
االجـانب الذين لديهم الرغبة في معرفة
مــا لــدى الــشــعـوب االخــرى من تــاريخ
ومـن حــضـــارة ولــكن الـــســائـح يــذهب
حـيث االمان ولـذلك يـجب توفـير االمان
اوال  لــهــذا الــعــدد  الــكــبــيــر من  هــذه
ـواقع من اقـصى شـمال ز ا خـو حتى ا
اقــصى جــنـوب الــعـراق  ,حــيث تــكـثـر
ــواقع الـتـاريـخـيـة واالثــاريـة  لـكـنـهـا ا
بـحـاحة لـلـتأهـيل كـمواقـع تتـوفـر فيـها
اخلــدمــة الــتي يــطــلــبــهـا الــســائح من
ـقـدمـة ونقل مـسـكن وطـعـام وامن في ا
ــرشـدين وايــة مـســتـلــزمـات اخــرى كـا
ــدربــ  مـعــززة بـخــرائط لــكل مـوقع ا

وهذه مهمة وزارة السياحة  .
3-.4- قطاع اخلدمات: من ابرز

اخلـدمـات الـتي يـجب ان يتم تـوفـيـرها
لــلـمــواطـنـ   ,هـي الـكــهـربــاء  والـتي
بـتشـغيلـها  يـشتـغل كل شى  ويبدو ان
مــشـكــلــة الـكــهـربــاء تــبـدوا ســيـاســيـة
وخـارجـة عن ارادة احلـكـومـات  وليس
بــإرادتــهـا او بــقـوة امـالءات خـارجــيـة
كـما هو حال الصـناعة التي يجب ان ال
تـعمل ليبقى البـلد سوقا لألخرين وهو
مـــا حـــصل وهـــذه هـي احلــقـــيـــقـــة بال
مـــزايــــدات .  وقـــد جـــرى احلـــديث عن
ـانية وهي اتـفاق مع شـركة سـيمـنز األ
شــركـة مــعـروفـة واجنــزت جلـمــهـوريـة
مــصـــر مــشــروعــات كــهـــربــاء عــمالقــة
وجـرى احلـديث عـن شـركـة الكـتـرونـيك
االمـريكية  وال احد يـعلم ما لذي حصل
ومـا هو مـستـقبل الـكهـرباء والـكهـرباء
ـــلـــيـــارات مـن سيء الى اســــوء  رغم ا
الـتي انفقت عليـها وماذا  بشان هذه
 االتــفـــاقــيــات وهــكــذا احلــال في بــلــد
ــائـة مــلـيــار  وبـقـدر مــوازنـته تــفـوق ا
ثالثـة اضـعـاف مـوازنـة ايـران الـبـالـغـة
 38مليار وايران سكانها ضعف سكان
الــعــراق  وزيـادة  ومــســاحــتـهــا بــقـدر
مـــســـاحـــة الـــعـــراق بــسـت مــرات . اي
ــال الــعـام مــفــارقـة هــذه واي عــبث بـا
جـرى خالل السنوات التي  خلت   ,لذا
يـجب عـلـى احلـكـومـة الـوطـنـيـة احـياء
انـية  وبـقرار االتـفاقـية مع الـشركـة اال
ـن يـــريـــد ان مــــســـتــــقل دون االذعـــان 
يــفــرض رايـــا خــارجــيــا فــالــشــعب مع
احلــكـومـة الـوطـنـيـة الــتي تـعـمل بـهـذا
يـاه الـصـاحلة االجتـاه . امـا خـدمـات ا
ـوضـوع قــبل اربـعـ لــلــشـرب  ,هــذا ا

عـاما  كـان افضل من الـوقت احلاضر ,
ــاء الــصــالح لــلــشــرب غــيــر مــتــوفـر ا
ــيـاه اجلـاهـزة واعــتـمـد الــنـاس عـلى ا
الـتي توفـرها معـامل القـطاع  اخلاص,
ـاء فــمـاؤهــا غـيــر صـالح امــا اسـالــة ا
ـــا يـــســـتـــخـــدم ال رواء لـــلــــشـــرب ور
ن لديهم حدائق وكل شهرين احلـديقة 
ـاء يــأتي مـوظف  لـتــحـصـيل   اجـور ا
بلغ معد لـيعطي صاحب الـدار وصل 
عـلى مـساحـة الدار فـاذا كـانت مسـاحة
ــــبـــلغ  احملـــدد هـــو الـــدار 600 م2 فـــا
29750 دينار حتيا الدقة في حتديد
ـبـلغ  ,فـي ح قـبل اربعـ عامـا كان ا
هــنـاك مـقـبـاس  يـتم حتــديـد الـكـمـيـات
ـصـروفـة مـضروبـا في سـعـر الـوحدة ا
ـاء الـشـهـري لـيــكـون اجملـمـوع اجـور ا
وهـنـا يـأتي دور احلـكـومـة الـوطـنـية ال
ــاء الــصـالح اعــادة تــأهـيل شــبــكـات ا
ـياه لـلـشرب واعـادة تثـبيـت مقـاييس ا
اء ـصـروفـة  والتـأكـد من صالحـيـة ا ا
لـلشرب وليـعلم من ال يعلم  ,كـنا نشرب
ـياه الباردة والصاحلـة للشرب صيفا ا
في مـــنــتــزهــات فــارنـــا من تــشــكــيالت
صــخـريــة فـيــهــا حـنــفـيــتـ بــجـهــتـ
مـــتــقـــابـــلـــتــ    في بـــلـــغــاريـــا مـــنــذ
الــســبــعــيــنــات  وغــاز الــطــعــام مـوزع

سـتلـزمات  ,ولـكن لـديه جاه في هـذه ا
هـــذه الــدوائــر وحـــرم مــنـــهــا صــاحب
االرض الـذي يضـطر لـلشـراء وبأسـعار
عــالـيــة . قـيـل حـكــيم ام مـجــرب قـال ال

احلقيقة مجرب . 
ائية للعراق : 3-1-3 تام احلصة ا
فـي الــــعـــراق نــــهــــران يــــحــــتــــاج الى
مـفـاوضـات جـادة وضـاغـطـة عـلى دول
اجلـوار تركيـا وسوريا وايران  ,تـركيا
نبع وسوريا مشارك بـاعتبارها دولة ا
بــنـهــر الـفـرات الــتي فـتــحت مـنـه نـهـر
طـــوله  80كـم الى مـــديـــنــة حـــلب دون
االســـتـــئـــذان من الـــعـــراق ولم يـــفـــعل
الـــعــراق مــثــيـل ذلك ال احــيــاء اراضي
متروكة  وهي واسعة كصحراء االنبار
 مثال ,واقـرار اتفاقيات مع ايران حول
ـغـذيـة لبـعض االنـهـار كـنـهر الـفـروع ا
ديـــالى  ,والـــعـــمل بـــطـــريـــقــة الـــرشن
ـائيـة بـ احملافـظات وان لـلـحصص ا
يـــكــــون ذلك من الــــدوائـــر الـــزراعـــيـــة
ودوائـر الري اخملتصة دون تدخل  اية
اطـراف او تـشـكـيالت مـسـلـحة  من اي
نـوع  ,فـاحلــكـومـة حـكـومـة وقـانـونـهـا
يــســري عـلى اجلــمــيع دون اســتـثــنـاء
وخـالف ذلك خـروج عـلى الــقـانـون  بل

وفوضى  .
3-1- 4تنظيم عملية التسويق

لـــلـــمـــنـــتج الـــزراعي واالســـراع بـــدفع
ـــســتـــحــقـــات  حـــال الــتـــســويق الن ا
ــــزارعــــ والـــفـالحـــ وفـي حـــاالت ا
كــثـيــره مـديــنـون ,امــا عن احلـراثـة او

البذور او العمالة.
3- 2القطاع الصناعي :تعرض

الـقـطـاع الـصنـاعي الى مـشـاكل كـثـيرة
وذلـك بسـبب احلـروب واحلصـار الذي
اســتـمـر ثالث عــشـر سـنـة  ,اال ان هـذا
الـقطاع ورغم احلصار كان فاعال وكان
الــعـــامــلــ يــنـــتــظــرون احلــوافــز الن
احلــوافـز  تـزيــد  عـلى الـرواتب ,وهـذا
بـسـبب االنـتاج وتـسـويقه  ,اال ان هـذا
الـقطاع اهـمل تمامـا وبشكـل مفصود ,
ومــازال يــعــاني مـن اهــمــال مــســتــمـر
وبــالـتــالي فـان اخلــطـوات الــتي يـجب

تبنيها هي : 
نشآت 3-2- 1منح قروض الى ا

الـعـامة  وشـركـات القـطـاع اخلاص من
ــصــارف الــعــراقــيــة احلــكــومــيــة او ا
مــصـــارف الــقــطــاع اخلــاص وبــآجــال
مــعــقـــولــة ال تــقل عن خــمس ســنــوات

وبأسعار فائدة معقولة ومحفزة .
كائن 3- 2- 2استبدال وصيانة ا

ـوجـودة لـتــقـادم بـعـضـهـا ــعـدات ا وا
والـعمل على تدريب العامل من خالل
اشـراكـهم في دورات تـدريـبـيـة فـاعـلة ,
ـعـنى حتقق الـهدف وهـو ان يتـخرج
ــتـدرب وهــو لـديه مــعـرفــة او مـهـارة ا
ـــكــــائن الــــعــــمل عــــلى احلــــديث مـن ا

عدات . وا
…b¹bł …—«œ«

3-2-3 تعي ادارات جديدة و من
اهـل اخلـــبــــرة وهم  مــــوجــــودين ومن
الـــذين لـــديـــهم  والء وطـــني  وكـــفــاءة
واخـالص في عـمــلــهم  وهـذه االدارات
تحزب يـجب ان ال تكون مـتحزبـة الن ا
يـعـمل لـصـالح حـزبه الـذي اوصله الى
ــنــصب وهــذا هــو الـذي دمــر الــبــلـد ا
واعـاده الى الوراء في جميع اجملاالت.
3-2-4 ايقاف االستيراد وحماية

ـــــنـــــتـج الـــــوطـــــني والـــــزام دوائـــــر ا
ومـؤسسـات الدولـة اخملتلـفة  بـالشراء
ـدنية ـؤسسـات الوطـنيـة سواء ا من ا
او الــعـــســكــريــة بـــالــنــســـبــة لــبــعض
االحـتياجـات العسكـرية التي تـستطيع
البس الـصنـاعة الـوطنـية تـوفيرهـا كا
الــعــســكـريــة واالحــذيــة واخلــوذ عـلى
ـثال . مع الـتأكيـد على نـوعية سـبيل ا

نتج . ا
3-2- 5اشاعة  ثقافة الوالء للمنتج

الـوطـني  مـن  خالل بـرامج  تـعـد لـهذا
الـــغـــرض من قـــبل مـــؤســـســات وزارة

احلــكـومــة  هي الــهـيــئـة الــفـوقــيـة في
ــــســـؤولــــة عن ادارة الــــدولــــة  وهي ا
مــؤسـسـات الـدولـة كــإدارة تـنـفـيـذيـة ,
فـــهي ســلـــطــة تــنـــفــيــذيـــة الى جــانب
الـسـلـطتـ الـتـشريـعـيـة والقـضـائـية ,
وهـي مـــســـؤولـــيــــة كـــبـــيــــرة لـــكل من
الـسلطات الثالث   ,فـالتشريعية تشرع
الـقوان والـتنفـيذية تنـفذ والقـضائية
تـطبق القـانون وتفـرضه بقـوة القانون
وان  اسـتــكـمـال هـذه الـوظـيـفـة بـشـكل
صـحـيح من قـبل السـلـطة الـقـضائـية ,
ـكن القول ان هـناك سيادة لـلقانون ,
قالـة سيتم الـتطرق الى ما وفي هـذه ا
تــريــده الـشــعـوب من حــكــومـاتــهـا . و
لـلـحكـومات وظـائف وعـليـها  واجـبات
ـوضـوع عـلـى الـنـحو وسـيـتم تـنـاول ا

االتي:
اوال : الواجبات : 

1- توفير االمن والسالم داخل البلد
ويــأتي ذلك من خالل   فـرض الـقـانـون
وسـيـادته عـلى اجلـمـيع دون اسـتـثـناء
وبــــدعم من الــــقـــوات االمــــنـــيــــة بـــكل
تـــشــكــيـالتــهـــا الــتي  يـــجب ان تــضع
ـقـدمة فـهي لألمن ـواطن في ا خـدمـة ا

والسالم الداخلي ال للترهيب. ,
عنى 2- بناء جيش مهني  ,و

ــــهـــنـــيـــة  ,اي ان ضــــبـــاط اجلـــيش ا
خـريجـو الكـليـات العـسكـرية الـعراقـية
ـهـم كـلـية او الـعـربـيـة او االجـنـبـيـة ,ا
ــســمــيـات مــهــنــيــة والــتــخــلص مـن ا
ــدنــيــ او الــطـــارئــة ســواء مــنـــحت 
عـسكري اذ ال يـصح اال الصحيح  ’و
ـنح شخص لم ـنطـقي ان  لـيس من ا
يـعرف سياقات  اجليش  او العسكرية
. رتـبـة عسـكريـة  من اجل مـنحه راتـبا
سـميـات خدمة جـهادية او تـقاعـديا  
ــنح رتـبـة مـن مـسـمـيـات اخـرى  ’او 
عسكرية اعلى من عسكرين مهني في
اجلــيش ,فــاجلــمــيع عــراقــيــ وعـرب
واجـانـب انـتـقـدوا جتـربـة مـا قـبل عـام
 2003حيث منحت رتب عسكرية

ــرتــبـة نــائب كــبــيــرة ال نــاس كــإنــو 
عــــريف ســــائق او كل مــــا لـــديــــهم من
شـهادات هي الدراسـة االبتدائية  ,هذا
نـهب وقنص لثروة الشعب وهو امر ال
يــقـره قــانـون وال تــبـيــحه  شـريــعـة اال
شـريـعة الـغاب   ’اي بـدعـة هـذه وماذا
ن حـصل عـلى هـذه  الـرتـبة من نـقـول 
ارسـة حروب خـالل دراسة مـعمـقـة و
ـيـات واركـان بـعـضـهم خـريـجـو اكـاد
عـسكـرية اجنـبية  ,يـجب معـاجلة  هذا
اخلــطـأ وعـدم االبــقـاء عـلـيه   ,فــالـذين
اخـــطــئـــوا ومــنـــحــو  نـــائب الـــعــريف
الـسائق   ومن في حكمه رتب عسكرية
عـالـيـة  مـثال يـجب ان ال يـكـونـوا قدوة

لنا في ذلك . 
3- تأهيل القطاعات االقتصادية 
3- 1القطاع الزراعي :  هذا القطاع

يـحتاج الى دعم من الدولـة على النحو
االتي –

3-1- 1ايقاف االستيراد لكل
كن انتاجها ـنتجات الزراعية التي  ا
ـنتج فـي العراق  ,وتـسـهـيل تسـويق ا
الــزراعي الــعــراقي الـى اســواق الـدول
اجملــاورة عــنـد فــيض االنــتـاج وهــكـذا

كان العراق . 
3-1-2 تقد البذور واالسمدة

وتــأجــيل سـداد اثــمــانـهــا حلــ جـني
احملصول او تأجليها لسنت  على ان
تـــتم مـــتــابـــعـــتــهـــا من قـــبل الـــدوائــر
الــزراعــيــة لــلـتــأكــد من اســتــعــمــالــهـا
لـألغــــراض الـــــزراعــــيــــة  ,نـــــعم  ,هي
لألغراض الزراعية لكن البعض يستلم
 هــــــذه الــــــتــــــجــــــهـــــيــــــزات مـن خالل
ـكن الـتـخلص احملـسـوبـيـات الـتي ال 
مـنها اال  بتطبـيق القانون  ويقوم هذا
الــبـــعض  بــبــيــعــهـــا عــلى اخــرين هم
بــحــاجــة الــيــهــا ولــكن الــدوائــر عــنــد
ـحسوبية والواسطة الـتجهيز عملت 
فــتـســلم من لــيس لـديه ارض  زراعــيـة

الـى كل هــــــذه الــــــدواويـن مـع وجـــــود
مـديرات اوقاف  ,فـأي ازدواجيـة هذه ,
لـذا احلـل العـودة الـى  ان تـكـون هـناك
وزارة لـألوقاف  مع مـديـريـات االوقاف
في احملـافظات كـما كان سـابقا   ,كذلك
مـا يتعلق بهيئـة النزاهة التي لم تفعل
شـيـئـا عـدا مـا يـصـدر من تـقـاريـر غـيـر
نــافـعـة بــدال من احـالـة الــفـاسـدين الى
احملــاكم اخملــتـصـة  ,وعــدم االسـتــمـاع
للمتسلط حلماية الفاسدين وتطبيق
ـســتـويـات  ,اذ الــقـانــون عـلى اعــلى ا
ـا هـنـاك من هـو فـوق الـقـانـون ولـنـا 
عــمـله الــقـضـاء مع رئــيس جـمــهـوريـة
ـركـزية غـواتـيـمـاال واعـضـاء اللـجـنـة ا
ـــــكــــتب الـــــســــيــــاسـي في احلــــزب وا
الــشـيـوعي الــصـيـني ورئـيــسـة كـوريـا
اجلــنـوبـيـة  اســوة حـسـنـة   ,اذ جـرى
مــحـاسـبـتــهم واخـضـاعـهـم لـلـقـانـون .
وتـفـعيل دور مـجلس  مـحاربـة الفـساد
الـذي لم يقدم شـيئا  مـلموس حلد االن
 ,فهل العراق خال من الفساد  ,اذن

ايـن ذهبت اموال الشـعب التي جاوزت
تـــرلـــيـــون دوالر خالل الـــفـــتـــرة الـــتي
اعــقـبت عـام االحـتالل  ,واذا بــقي كـمـا
هــو مــنـذ الــتــأســيس فـان الــغــاءه هـو
الــصـواب  ,ومـن االجـراءات الــواجــبـة
كـذلك  هي  الغاء  هيـئة احلج والعمرة
ومـجالس احملافظات والغاء احلمايات
وافــــواج احلـــمـــايــــات  الـــتي تــــشـــكل
حـماياتها ارقاما خيالية ونفقات عالية
 وتقليص الرواتب اخليالية للرئاسات
الــــثالث  ,اال يــــكـــفي مــــا  اســـتالمه
ـنــصـرمـة والــذي بـنى خالل الــفـتــرة ا
لـلبعض امبـراطوريات مالـية وعمارات
وفـلل واسـتثـمارات في مـشارق االرض

ومغاربها . 
ب - تــشـكـيل مـجـلـس اخلـدمـة الـعـامـة
الــذي نص عــلـيه دســتـور  2005واالن
الــبــلـد بــعـام  2020فــلـمــاذا مـرور 15
ســـنـــة واجملـــلس لـم يـــرى الـــنــور . اال
يـعني ذلك ان االحـزاب ال تريد اصداره
ــؤيــديــهــا الــدرجـات لــتــضــمن لــهــا و
الــشـاغـرة  ,وهـل االخـرين نــزحـوا  من
افريقيا  او نزلوا من الفضاء  ا ليسوا
 هـم من بــــقي وعــــانى الــــويالت ام ان
ن هـــيــمن عــلى الـــبــلــد  اصــبـح مــلك 

السلطة بعد عام االحتالل . 
ج- السيطرة على االيرادات  العامة : 
 – 1االيرادات النفطية : يعتمد العراق
في ايـراداته عـلى النـفط بدرجـة كبـيرة
وذلـك بـــســـبـب اهـــمـــال الــــقـــطـــاعـــات
االقــتــصــاديــة االخــرى  ,والــتي كــانت
مـساهـمتهـا بالـناجت القـومي االجمالي
اكــبـر من مـســاهـمـة الــقـطـاع الــنـفـطي
وهـــذا يــوجب عــلـى احلــكــومــة اعــادة
تـشـغـيل  مـنـشـئات الـقـطـاع الـصـناعي
بــإدارات جـديـدة والـكـفـاءات مـوجـودة
ولـــكن دون حتـــزب ومـــحــســـوبـــيــة او
مــحــاصــصــة ال نـهــا اســبــاب لــلـفــشل
ـــالي الـــســــيـــاسي واالقـــتــــصـــادي وا
والـتــعـلـيـمي  والـثـقـافي وكل شيء في
الــعــرق . وضــمــان حتـصــيل ايــراداته
بـشـكل اصـولـي وبـقـوة بـلـد ذو سـيادة
وقـــرار مـــســـتـــقل ســـواء اكـــانـت هــذه
ركز االيـرادات في حقول ضمن ادارة ا
او  ادارة االقـــلــيم ومـــراقــبـــة االنــتــاج
والــتـــصــديــر ايــنــمـــا كــان وحتــصــيل
ــــكن ادارته االيــــرادات  ,الــــبــــلــــد ال 
بـاجملــامالت لـذا يـجب مـتـابـعـة حـاالت
سـرقـة الـنـفط  وحتـديـدهـا والـنـشر في
االعـالم عن اجلـــــهـــــات الــــتـي تـــــقــــوم
بــالــسـرقــات  لــيــعـرف الــشــعب سـراق

ثروته . 
نافذ 2- السيطرة على موارد  ا

ـــنـــافـــذ احلــــدوديـــة : اإليـــرادات مـن ا
احلـدوديـة وهي مـنـافـذ مـتـعـددة ضمن
ـــركــز وادارة اإلقـــلــيم   ,اشــار ادارة ا
ـسـئـولـ بـانـها عـدد لـيس قـلـيـل من ا
تـصل الى  5مـلـيـار سـنـويـا  من مـنـفـذ
واحــد  وهـنـاك  مـنــافـذ غـيــر اصـولـيـة
ـنافـذ يـفتـرض بل يجب وجـمـيع هذه ا
ـالـية احلـالـية ان وفـي  ضوء  االزمـة ا
حتـــكم احلـــكــومـــة ادارتــهـــا وضــمــان
حتـــصــيل االيـــرادات وهي مــهـــمــة من
مـــهـــمـــات احلـــكــومـــة في كـل االوقــات

وليس في وقت االزمات . 
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 3-  الرسوم اجلمركية  والضرائب :
اخـــتــيــار انـــاس امــنــاء ومـــخــلــصــ
لـتحـصيـلها ال نـها تـشكل مـصدر ايراد
مـهم ومـؤثـر . اذ ان البـلـد يـواجه ازمة
مــالـيـة قـويـة ســتـتـفـاقم نــتـائـجـهـا في
الـــشـــهــريـن الــقـــادمـــ ان لم تـــتـــخــذ
االجراءات الصارمة  ضد الفاسدين . 
 4-  االيرادات  من شبكات االتصال:

ـواطــنـ وهي بــشــبـكــات  عـلـى دور ا
دولة غير منتجة للنفط . 

امـا خـدمـات الـنقـل فهي الـيـوم بـائـسة
ستوردة والشوارع لـكثرة السيـارات ا
الى الوراء  ,فمنذ عام االحتالل ولغاية
الـيوم لم يـتم بنـاء شارع يـشار اليه او
صـيـانـة شـارع دولي يـشـار الـيه   ,امـا
مــحــاوالت احــيــاء شــركــة الــســيــارات
ــاضي . لــلــتــصــنـــيع فــهــو شيء من ا
وتـتــجـاهل شـركـات االتـصـال وحتـديـد
ـواطـنـ  ,هـذه شــركـة زين شـكــاوي ا
الـشـركة يـتـوجب على مـقـتني خط زين
ان يــقـوم بـتـعـبـئــة الـرصـيـد مـرتـ او
ثـالث  مــرات عـــلى خـط اســيـــا رغم ان
هـذه الـشركـة ال تعـني افـضل الشـركات
اداء ولـكن احلق يقال افـضل من شركة
زين لـكن ال احد يسمع الشكوى اضافة
ارتـفاع قـيمة الـرصيـد . فهو ثـابت منذ

ان بدئت خدمة هذه االتصاالت .
4- سيادة القانون : التشريعات

الــقـانــونـيــة هي الـقــواعـد الــقـانــونـيـة
ـنظـمة لـلحـياة الـعامـة للـناس في كل ا
مـفاصـل احلياة  ,وعـكس ذلك سـتسود
الـفوضى وبـالتالي لـيس عبثـا ان يقال
ان  الــدولــة الــفالنــيـة دولــة قــانـون او
دولــة مـؤسـسـات  ,وبــلـد مــثل الـعـراق
ـثـال يـشـهـد له بـانـه كان عـلى سـبـيل ا
طـلوب بـلـد قانـون ومـؤسسـات وهـو ا
ألي دولـة تهـدف الى االستـقرار واالمن
واالمـان  ,وكـل شيء بـقـانـون وهـذا مـا
يــجب ان تـعـمل به احلـكـومـات  وان ال
تـكون للحاكم سلطه او صالحيه  ’كان
يـصدر امـرا بسـجن احـد او اعدام اخر
ـجـرد انـزعـاج احلـاكم او عـدم رضاه
عـن شخص معـ  وقد حـصلت حاالت
ــاضي , مـن هــذا الـــنــوع فـي الــزمـن ا
ـظــهـر وعــمال بــالـقــانـون والــظـهــور 
ؤسسات ـقراطية ودولـة ا الـدولة الد
الــدسـتــوريـة يـجب ان يــكـون كل شيء
ثال , بـقانون وقضاء   ,وعـلى سبيل ا
ــة ــة واخلــطف جــر االغــتـــيــال جــر
ة  وحمل السالح دون والـتعذيب جر
اذن مـخالفة  يـحاسب عليـها القانون ,
فـالـدسـاتـير والـقـوانـ تـوضع خلـدمة
الـنـاس وضـمـان حـقـوقـهـا  ,ووفق ذلك
فــان كل مـن تــعـرض حلــوادث مـن هـذا
الـقـبـيل يـجـب ان يكـون ضـمـن اهـتـمام
احلـــكـــومـــات الـــوطـــنـــيـــة  ويـــجب ان
يـحـاسب وفـقـا لـلـقـانـون مـرتـكـبـو هذه
اجلـرائم و احلوادث  ,و تـقتـضي حالة
احلــكــومـــة الــوطــنــيــة ان تــكــون لــهــا
الـسيـطرة الـكاملـة على مـصادر االيراد
ـسـئـولـة عـن ادارة الـدولة ال نـهـا هي ا
وادارة االيرادات والنفقات  ,ويحب ان
تـعمل على حتقيق العـدالة االجتماعية
الـتي هي في ابـسط تعـريف لهـا تقـليل
الـفوارق الى حد او مستوى مع .الن
الـــتـــســــاوي غـــيـــر وارد الخـــتالف في
ــؤهالت وهـذا ـهــارات وا الــقــدرات وا
امــر مـنــطـقي . لــكن من واجـبــاتـهـا ان
تـديـر مـصـادر االيراد بـكـفـاءة وامانه ,
ثـال ال احلصر  ,ايرادات عـلى سبـيل ا
نـافذ احلدوديـة ( الرسوم ـطارات وا ا
اجلــمــركــيــة ) والــضــرائب ومــحــاربــة
الـفساد والتهرب الضريبي . مع احالة
الــفــاســدين الى الــقــضــاء واســتــعـادة
االمـــوال الـــتي ســـرقـت  بــســـبـب عــدم

سيادة  القانون . 
5- مشكلة  البطالة : ازدادت البطالة
بــشـكل كــبـيــر وازداد ت نـســبـة الــفـقـر
مـعها  ,وذلـك بسبـب اهمـال القـطاعات
االقـتـصـاديـة واعـتمـاد االسـتـيـراد بدال
مـن االنتـاج االمـر الذي جـعل من الـبـلد
بـــلـــد ريــــعي يـــعـــتـــمـــد عــــلى الـــنـــفط
ـا وااليــرادات الـنـفـطــيـة دون حـسـاب 
سـتكون علـية االيرادات النـفطية سواء
 ,بانخفاض اسعار النفط وهو ما

حـصل او  مـشـكالت االنـتاج الـنـفطي ,
االمــر الــذي ادى الى تــفــاقم الــبــطــالـة
ومـــعـــهــا تـــزداد احلـــوادث واحــيـــانــا
تـصـحـبـهـا اجلـرائم اجلـنـائـيـة بـسـبب

حوادث السرقة . 
ثـانيا: شيء من االصالح: بـناء على ما
سـبق مـن مالحـظات ,لـذا فـان تـشـغـيل
الـقـطاعـات االقتـصـادية وتـوفيـر فرص
الــعــمل لــيس بــإحـالــة اخلــبــرات عـلى
الـتـقاعـد  من اجل توفـيـر فرص الـعمل
انـها نـظرة قاصـرة وبدال من ذلك يجب

العمل على ما يأتي:
ـبـرر والـغـاء ا - ضـغط االنـفـاق غـيـر ا
احلـلـقـات الـزائـدة والـتي تـشـكل اثـقال
ـوازنـة ومعـاجلـة الـتـرهل مـالي عـلـى ا
فـي جــهــاز الــدولـة االداري  ,كــدواوين
ـــثـــابــة وزارة االوقـــاف وكـل ديـــوان 
وتـخصـيصـات وزارة والبـلد ال يـحتاج

ــتــحــدثــ وهــو مــســئـول ذكــر احــد ا
ـستوى ان ايرادات شـبكات االتصال
الــسـنـويـة   20مــلـيـار دوالر  ال ن عـدد
ـشـتـرك فـي العـراق كـبـير وان صح ا
ذلـك فهو مـبلغ ال بـاس به ومؤثر   ,لذا
يــجب مــطــالــبــة الــشــركــات وأيــا كــان
مـــالــكـــيــهــا ان يـــتم اســـتــيـــفــاء  هــذه
االيـرادات  وبـقـوة القـانـون ومحـاسـبة
او طـرد الـشـبـكـات الـتي ال تـلـتـزم بـعـد

استيفاء حقوق البلد منها . 
 – 5ضمان حتصيل االيرادات من

ـــطـــارات ايـــنـــمــا كـــانت  ,وضـــمـــان ا
ركز من االقليم حتـصيل استحقاقات ا
,وحتصيل ايرادات اخلدمات التي

تــقـــدمــهــا الـــدولــة بــعــد الـــعــمل عــلى
ــواطن بــهـا , حتــســيــنــهــا وشــعــور ا

اء . كأجور  الكهرباء وا
الية : د  –حلول لالزمة ا

 كـان لـوبـاء كـورونـا االثـر الـكـبـيـر  في
فـرض احلـجـر الـصـحي لـلـتـخـلص من
ـــيــا  ,اي ان ســـكــان هـــذا الــوبـــاء عــا
الـعالم الـبالغ  7.9مـليـار مشـمول بـهذا
احلــجــر عـدا قــطــاع الـصــحــة وبـعض
الـقـوات االمـنـيـة  ,وهـذا يـعـني  ان كل
الـــــقــــطـــــاعــــات مـن مــــصـــــانع وورش
ومـطارات ووسائط نقل مختلفة وكثير
ــعــدات الــتـي تــعــتــمـد من االلــيــات وا
الـنفط وسيـلة للطـاقة توقـفت وبالتالي
ال عـــــمـل اذا ال طـــــلـب تـــــرتب عــــــلـــــيه
انـخفاض غير مـسبوق في الطلب على
الـــنــفط  وهـــذه مــســـالــة مـــنــطـــقــيــة .
والـــــعــــــراق صـــــاحب  ثـــــالـث او رابع
احــتــيــاطي نــفــطي  والــذي يــنــتـج مـا
يــتــجــاوز اربــعــة ماليــ شـمـل اسـوة
بـدول اخـرى بالـتخـفـيض واالقسى من
ذلـك انفـاض اسعـار الـنفط الى اقل من
وازنة  معدة 16 دوالر  ,في ح ا

على اساس 56 دوالر   ,وبالتالي ال بد
ــوازنــة وعــلى مـن اعـادة الــنــظــر في ا

االسس االتية :
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رتفعة 1- تخفيض التخصيصات ا
والـتي هـي ليـسـت ضروريـة بـل تشـكل
ـوازنـة  العـامة  ,كـنفـقات اثـقـال على ا
االيـجارات للـدور السكنـية للمـسئول
واحلـمايات وذات االعـداد الكبـيرة لكل
مــســؤول مع نــفــقــات اطــعــام ورواتب
ووقـود وصيانة وكذلك وجبات الطعام
الــبــاذخــة وخــفـض اعــداد احلــمــايـات
والـسيارات وذات االعـداد الكبـيرة لكل
مــســؤول مع نــفــقــات اطــعــام ورواتب

للحمايات . 
نح االجتماعية والتي ال 2- الغاء ا

تـستند الى قانون وان شرع لها قانون
او لم يــشـرع فـهي غـيــر مـألـوفـة وغـيـر
مــقـبـولـة  ,بـل هي اثـراء لــلـبـعض دون
وجـه حق وســـنـــة مـــرفـــوضـــة وغـــيـــر

موجودة في العالم كله .
تعددة وهي ايضا 3- الغاء الرواتب ا
غير مألوفة فالقوان تنص على راتب
ـكن الـسـمـاح بـتـقـاضي واحـد ولــكن 
االفضل ,وبـالتالي هذه الـرواتب باطلة
في الـوقت الـذي ينتـشر  فـيه الفـقر في
الـبـلـد وتـتـفـاقم الـبـطـالـة بـ الـشـبـاب
عـموما واخلريـج خصوصا  ,بـحيث
اصــبح الـطـالب مـحـبط  في دراسـته ال

نه سينظم الى جيش العاطل .  
4- اصدار سندات  لقروض  داخلية

بــقـيـمـة مــلـيـون ديـنــار  وبـقـائـدة 7-5
ـواطنـ وبالـتالي عـندما ئة الى  ا بـا
ــواطـنـ وبـعـدد 5000 تــشـتـرى من ا
بلغ ليون دينار  سيكون ا مـواطن  و
5 مليار  ,كمثال للحساب وبالتأكيد

الــعـدد  ال يـقف  عـنـد خـمـسـة االف وال
ـا  الـعـدد اكـبـر عـنـد سـنـد واحـد اذ ر
من ذلـك بــكــثــيــر و يــشــتــري الــبــعض
عـشـرات الـسـندات  وبـالـتـالي الـفـوائد
واطن داخل البلد .  التي تدفع هي 
5- تشكيل وفد مفاوض يطلب من

اوبك فـي اول اجـتـمــاع لـهــا اسـتــثـنـاء
الــعــراق  من الــتــخــفـيـض لـصــا دراته
ـر  بـها الـعراق نـظـرا للـظـروف التي 

من ازمة مالية خانقة .
6- تخفيض تخصيصات احملافظات
واإلقـلـيم وعدم اسـتـثنـاء  اي طرف الن
االزمـــة عـــامــة وعـــدم ادخـــال مــســـالــة
ـيز ـان كـعـامـل  الـتـصـويت  فـي الـبر
بــعض عن بـعض . وتـخــصـيص مـبـلغ
الــتـخــفـيض  لــدعم الـعــوائل الـفــقـيـرة

والتي ال دخل لها .  
ساهمة 7- اية اجراءات من شانها ا
في مــســاعـدة الــشــعب عـلـى مـواجــهـة
ـالـيــة في هـذه الـظــروف غـيـر االزمــة ا
ــر بــهـــا الــعــالم االعـــتــيــاديــة الـــتي 

والعراق حتديدا . 
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وهـذا احلـذر وتلك الـتحـفظـات منـطلـقة
مـن شــعـــور ظـــالم لـــصــاحب الـــفـــكــرة
الـبـطريـرك الـراعي بأنه يـطـرح صيـغة
احلـياد لدواع متصـلة بخشيـة متشعبة
سيحي. ـشاعر في الطيف اللبناني ا ا
ولــكن صــاحب الــفــكــرة إفــتــرض وهـو
ــــســــتــــوعب تــــمــــام اإلســــتــــيــــعـــاب ا
لــلــخـصــوصـيــة الــلـبــنــانـيــة ولــشـغف
الــلـبـنــانـيـ من الــنـخـبــة الـسـيــاسـيـة
ـال والـتـجـارة والـفــكـريـة وكـذلك أهل ا
وبـينهم بسطاء الناس األكثر تعبداً في
كـل الـطـوائف أن الـبـدء بـالـتـشـاور مع
هـذا أو ذاك أو أولـئك سـيـحـول الـفـكرة
ـزايدات تقلل إلـى وقود في مرجل من ا
من وهـج الفكـرة وإيجـابيتـها.. هذا إذا
هد لـم تئدها في رحاب بـكركي أو في ا
ـــاني. وهــــو من أجْل ذلـك أطـــلق الــــد
الــفــكــرة الــتي كــان رد الــفــعل عــلــيــهـا
ـا عـمـومــاً الـتـرحـيب بـهـا مـتــفـاوتـاً إ
والـــتــمــنـي بــأن تــأخـــذ طــريـــقــهــا إلى

ــا ألن فــكــرة مـــعــهم في شــأنـــهــا وإ
احلـياد هي من نوع األفـكار التي تأخذ
طــريــقــهـا إلى الــتــفــاعل في حــال جـاء
ا يتسبب في اإلعالن عـنها مفاجـئاً و
صـدمة تفرز الكثير من التفاعالت. وقد
يـجوز اإلفتراض إذاً أن صاحب الفكرة
الـبـطـريـرك مار بـشـارة بـطـرس الراعي
أخـذ باخليار الصادم على أن تُفتح كل
ـناقـشة وإبـداء وجهـات النـظر نـوافذ ا

واقف. وتسجيل ا
ومن الـطـبـيـعي أن يكـون هـنـالك بعض
احلــذر والــكـثــيــر من الــتـحــفــظـات من
جــــانب مـــرجــــعـــيــــات في الــــطـــوائف
الـلبـنانيـة قد تـصل إلى درجة "الفـيتو"
مـن نـوع "الـفــيـتــو" األمـيــركي عـلى أي
ي يــنــصف الــشـعب مــشــروع قــرار أ
الــفـــلــســطـــيــني ومن نــوع "الـــفــيــتــو"
الـبوتيـني على أي مشـروع قرار يحقق
حـالً مـتــوازنــاً لألزمـة الــســوريـة وكل
مـرجع من وجـهـة نـظر ال تـشـبه أُخرى.

الـتنفيذ. ساعة الشدة التي قاربت على
ـا من تـهـديــد الـصـيـغـة الـلـبـنـانـيـة و
شـأنه حـدوث تقـسـيم عشـوائي لـلبـنان
تـكـون فـيه الـغـلـبـة لـلـطـرف األقوى من
حــيث إمــتالك الــسـالح والـتـي جـعــلت
ـارونيـة يطرح صـيغة رأس الـكنـيسة ا
أل ومن خـالل عـــظـــة احلــــيـــاد عـــلـى ا
صالة جـعلتْـني أستحـضر من الذاكرة
ومـن أوراق مــرجــأ نــشـــرهــا إلى حــ
أطـراف ذكـريـات وأحـاديـث حـول فـكرة
ــرتــبــطـة عــربــيـاً احلــيــاد اإليـجــابي ا
بـالرئيس (الراحل) جمال عبد الناصر.
فـفي أكـثر من لـقاء في الـسبـعيـنات مع
كل مـن مـحـمــد حـســنـ هـيــكل رئـيس
حتـريـر صـحيـفـة "األهرام" في الـقـاهرة
ـــتــمـــيــز ورجـل الــدولـــة الــســـوداني ا
الــرئـيس مــحـمــد أحـمــد مـحــجـوب في
اخلـرطـوم إسـتـفـسـرتُ مـنـهـمـا بـصـفة
كـون كل مـنهـمـا قريـباً من عـبـدالنـاصر
ـسـتـعصي ومـنـاقـشـاً مـعه عن بـعض ا
عـليَّ كصـحافي إستـيعـابه من خطوات
وقـــرارات ذات بــــعـــد دولي إتـــخـــذهـــا

عبدالناصر. 
ومـن هـــذه اخلــــطــــوات مــــا يــــتـــعــــلق
بـــســيـــاســة احلــيـــاد اإليــجـــابي الــتي
طـرحـهـا كأحـد عـنـاوين سيـاسـة مـصر
آمـالً وسـاعــيــاً إلى أن تـكــون بــنـداً في
اجلـــانب الـــســـيــاسـي من الــبـــيـــانــات
والـــــــقـــــــرارات الــــــــتي تــــــــصـــــــدر عن
اإلجـــتـــمـــاعـــات الــعـــربـــيـــة وبـــالــذات
مــؤتــمـــرات الــقــمــة الــتي كــانت بــدأت
تـنـشط بـعـد إحـيـاء الـفـكـرة التـي كانت
طــــويت لـــبــــضع ســـنــــوات ثم حـــدثت

العودة إليها بوتيرة أكثر حيوية.
من جـملة ما سمـعتُه من األستاذ هيكل
أن الـــــلـــــقـــــاء الـــــذي  مـــــنـــــتـــــصف

فـبـراير/شـباط  1955بـ عبـدالنـاصر
ورئـيس احلـكـومـة الـهـنـديـة الـبـانـديت
جـــواهـــر الل نـــهـــرو جـــرى عــلـى مــ
بــاخـرة نــيـلــيـة بــالـقـرب مـن الـقــنـاطـر
اخلــيـــريــة ودام بــضع ســاعــات أسس
مـالمح "احلياد اإليـجابي" ذلك أن رؤى
اإلثـنـ كـانت مـتـقـاربـة ومن أجْل ذلك
شــقَّت احلـركــة طـريــقـهــا إلى ســيـاسـة
حـكومات كثيرة في دول العالم الثالث
وبـات رموز هـذه احلركة (عـبدالـناصر
نــهـرو تــيـتـو) حــاضـرين فـي "أجـنـدة"
قــطــبيْ احلــرب الـبــاردة ســادة الــبـيت
األبـــيـض في واشـــنـــطن و "تـــرويـــكـــا"

الكرمل في موسكو.
يـطـول احلـديث حـول مـا قـدَّمـه احلـياد
اإليـجابي ومـا إستـعصى عـليه إجنازه
قــبل أن يــرحل أقــطــابه بــالــتـدرج ومن
ـنـهج لـلــفـكـرة الـتي مـا دون تــوريث 
أحـوج الـعـالم إليـهـا في الـزمن احلالي
حـــــيث هــــنـــــالك مالمـح حــــرب بــــاردة
ــرة أمــيــركــا تــرامب قــطــبـــاهــا هــذه ا
والـصـ ودواعـيهـا كـورونيـة بـإصرار
ـآرب إنتخـابية خالفـاً لدواعي جوالت
سـابـقة من احلـرب البـاردة األمـيركـية-

السوفياتية.
كـذلك تطول إنـطباعـات الرئيـس محمد
مـحجـوب عن محـطة احلـياد اإليـجابي
ــشـروع الـنـاصــري. ومـا سـمـعـته في ا
يـقوله خالل لقاء به إنه إذا كان مؤتمر
دول عــدم اإلنـحـيـاز فـي بـانـدونغ ربـيع
عــام  1955حــقـق الـشــهــرة الــتـي كـان
يــتـطـلع إلـيــهـا عـبـدالـنــاصـر بـحـيث ال
صر واإلطاللة على تـنحصر زعامـته 
الـعالم كزعيم عربي مـحايد ب الشرق
الــسـوفــيـاتي والــغـرب األمـيــركي فـإن
صـفقـة السالح الـتشـيكي الـتي أبـرمها

ــؤتــمــر أفــقــدتْه مــبــاشـــرة بــعــد ذلك ا
حــيــاديــته حــيث أنه بــات في حــيـز ال
ــــشــــروع يــــتـــــحــــمــــله الـــــغــــرب في ا
الـسـوفيـاتي. وعدم الـتحـمل هذا أورث
حـسـاسيـات لم يلـبث خـليـفته الـرئيس
أنـــور الــــســـادات أن حـــاول إزالـــتـــهـــا
ـواقف إتـخـذهـا من الـكـرمـلـ جلـهة
إلــغــاء مــعــاهــدة أبــرمــهــا مع اإلحتــاد
الــــســـوفــــيـــاتـي ثم إخـــراج اخلــــبـــراء
ــصــري. في الــعــامـــلــ في اجلــيش ا
احلــالـــتــيْن إنــتــكـــست فــكــرة احلــيــاد

. مصرياً
مـا يجوز قـوله إن البديل لـلحياد ومن
حتـصـيل احلـاصل أن يـكـون إيـجـابـياً
هــــو الــــتـــوازن فـي الــــعالقــــات وعـــدم
اإلرتــهــان لـطــيف خــارج عـلى حــسـاب
ــيل إلى الـــوطن. مــثل هــذا احلـــيــاد 
إنـتـهـاجه احلـكم اجلـديـد في الـسودان
ويــبـذل الـنـجم الــسـيـاسي األحـدث في
الــعــراق رئــيس احلــكــومــة مــصـطــفى
الـكـاظمي كـثـير الـسـعي من أجل األخذ
بـه. كـمــا أن مــثل هــذا احلــيــاد يـطــمح
أيــضـاً إلــيه الـلــيـبــيـون بــعـد أن تـزول
الــغــمــة األردوغــانــيــة عــنــهم ويــشــمل

الزوال محاولة التالعب بتونس.
وأمـا الغـمة اإليـرانية الـتي تمـعن كرباً
بــلــبــنـان وبــالــيــمن فـإن خــيــر فــرصـة
لـلنظام الثوري اإليـراني لطيّ الصفحة
مــتـيـســرة اآلن وبـحـيث يــخـتـبــر كـمـا
أردوغــــان مــــحــــاسـن احلــــيــــاد وعـــدم
الـــتــدخل في أحـــوال آخــرين... وبــذلك
يــتـفــادى كل مـنــهـمــا غـضب الــله عـلى
ـسلم عنـدما يؤذي صـاحب السـلطان ا
الـغير وال يسـوس الرعية عـلى نحو ما
في الــكـتــاب. والـله الـعــلـيم والــسـمـيع

والبصير.
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لكيـة البريطـانية من خالل إصدار عـملة معـدنية تذكـارية تشيد غني ومـؤلف األغاني البريـطاني إلتون جـون ثاني فنان تـكرمه هيئـة سك العملـة ا أصبح ا
وسـيـقـية عـلى شـكل نـظارته ـصـنـوعة من الـقش وزوجـا من الـنـوت ا ـمـيزة ا به.وصـمم العـمـلـة الفـنـان بـرادلي مـورجان جـونـسـون وتصـور قـبـعة جـون ا

الشهيرة. 
ـاضيـة تضـمـنت بعض الـلحـظـات التي ال تـنسى في وقال جـون البـالغ من العـمر  73عاما ”إنه شرف عـظيم أن يـتم الـتكـر بـهذه الـطريـقة.”السـنوات الـقلـيـلة ا

مسيرتي وهذه عالمة بارزة أخرى فعال في رحلتي.“
وسيقى وسيـقى في هيئة سك العملة بـعد فرقة كوين  وجب سلـسلة أساطير ا وُمنح جون لقب فارس في عام  1998 وهو ثاني شخصية فنـية يتم االحتفاء به 

الروك.وباع جون أكثر من  250 مليون تسجيل مع أغنيات بارزة مثل (كاندل إن ذا ويند) و(يور سوجن) و(بيني أند جيتس). 
ـرة واحدة يتم طرحها واضطر جون لتـأجيل جولة وداعية مـطولة بسبب جـائحة كورونا قـالت هيئة سك العـملة أيضا إنهـا تعمل مع جون إلصدار قـطعة خاصة 

للبيع في مزاد في وقت الحق من العام اجلاري جلمع أموال للمؤسسات اخليرية في وقت يواجه فيه كثيرون في هذا القطاع صعوبات.
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هُـــنــالـكَ مَنْ يـــتــربصُ بـي في هــذي
. الغابةْ

. والليلُ األعور يغدرُ أصحابهْ
األشجار تخشى النار   .. 

هل أشـعل قنديالً  أم أنـتظر الـفجر
...

حتى يفتحُ للصبح الباكر  أبوابهْ ? 
ظلي يتبعُ ظالً يصحبني  

يبحث مثلي في الظُلمة عن ضوءٍ .
هذي الظلمةُ تسكننا  

وت . بتنا ال نعرف أشكال ا
أصغي للريحِ  حفيفِ األغصانِ 
 دبــيبِ الـــنــملِ  أفــاعي الــغــابِ 

تلفُّ خطىً 
وكمائنَ من غفلةِ نورْ ..
تد الليلُ وال ندري

وت.  من اين يجيء ا
غيماتْ 

وسماء من طيرٍ .
و ابابيلْ .

 »UG « ÔqO

ÍbMLŠ rFM*« b³Ž

بغداد

ترشقُ أحجاراً من سجيلْ .
 قابيل يقتلُ هابيلْ . 

من أيـن يـــجيء الــــفـــجـــــــــر وهـــذا
. الليلْ

يتناسل فيه الليلْ.
. كيف نواجهُ عصف السَيْلْ

ـــنــــــحـــني وردةَ أتـــرقّبُ جنـــمـــاً  
صبرٍ 

. ترفو ضعفي وتُعيد احلَيْلْ
في الزمن األغبر عشنا  وتعايشنا 

كنا  كاالشجار .
أصلبَ عوداً  

تأخذنا األحالمُ 
ـــضـي نـــطـــوي اخلــــوفَ بـــوجه و

الويل..
 ....

يا للزمن العاهر  زمن  اللغو 
 جتار احلرف 

القوال  القوام علينا 
نصبوا في عمق الليل

.. َ ظلوم   مشانق للعشاق ا
مشانقَ للشمس  وللنخل 

طرودينَ   وللفرسان ا
. ْ الغابةُ تمـتدُ .. و فؤوسُ احلطاب

 جتتث األزهار ..األفكارْ .
وطن أم منفى ..

ــنــفى ..هــذا  الــغــامض أتــعــبــني ا
باالسرار .

.. ...
مــا كـنتُ نــبـيـاً  أيــوبـاً في الــصـبـر

على البلوى .
أو يونس في بطن احلوتْ .

يــقـتـات الــظـلــمـة  حـ يــطل الـنـور
وتْ .

 وطـــني الـــغـــابـــةُ  يـــحــمـلُ أوجــاع
الروح
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قصتان قصيرتان

ـــا كـــان يـــجـــرفه وادي ـــكـــان  و ا
الــهـديـر إلى الــبـلـدة الـصــغـيـرة آيت
عـبـو  يـطـوق عـوسج حـقـول صـبـار
مـتدة و عال امـتد في ربـوع الـبالد ا
رات اخلـالـية . بـاجلـوار  تـنتـشـر 
مــلـتــويـة كــحــبـال صــيـد أو كــعـروق
مـعــدنـيــة . وبـالــقـرب نــسـاء يــرفـعن
عقـيرتهن بـلحن الغروب اآلفل  وهن
ائية ينظـفن ما جلبوه  إلى الـع ا
بوثـمسـيردين  من أقـمشـة  وأغطـية
صــــوفـــيــــة مــــلـــونــــة األرداف . ومن
حولهن يشتد أزيز لغط أطفال  وهم
حــفــاة عـراة  يــنــتــظـرون اجــتــفـاف
ــنـــشــورة عــلـى جــســور أثــوابــهـم ا

خــشــبـيــة من عــرعــار كــرزي الــلـون
يفـصل قريـة آيت عـبو إلى عـدوت .
هــرْج و مـرْج الـصـبــيـة يـبــعث فـيـهم
روحـا و فـرحـا و حـبورا بـال حدود 
داعبة وفيـه يجدون الوقت مـناسبـا 
أعـضـاء تنـاسـلـية صـغـيرة تـنـمو في
عتـْمة  فيغـازلها نسيم وادي الهدير

من كل حدب وصوب. 
ـدهـون من طـاقــة الـبـيت الـصــغـيـر ا
بــطالء أزرقَ  كــانت حــدوم تـنــتــظـر
القادم الـبعيد  وهي تـعاني الفلج و
داء الـنقـرس  الذي بـدأ يفـتت أجزاء
من عـظـمة قـدمـها الـيـمنى . فـحـينـما
تــشـتـد عــلـيــهـا جــمـرة الـغــضـا  من
مـرض يـنـخـرهـا كـالـسـوس  تـزحف
عـــلى مــا تـــبــقى من أشـــبــاه أقــدام 
ـاء بــاجتــاه عـ بــوثـمــسـيــردين ; ا
الـزالل الـصـافي  الـذي يـكـفـكف لـهـا

جراحا و يداوي سقما . 
ـهـيض عـبـر سلم  يـتـدلى جـسـدهـا ا
ر ضيق حجري  لتجد نفسها في 
عـلى شـكل حـزام  يـشق الـربـوة إلى
نـصــفــ . مـا أن تــخـرج مـن عـتـْــمـة
الـنفـق  حتى تـزكم أنـفـاسهـا رائـحة
خصوبة تراب مبلل  بدبال حتلل في
أحـــواض صــهــريــجــيــة صــغــيــرة  .
عـنـدما تـسـرح عـيـنـيهـا احلـسـيـرت

ـقـابـلة  ـقـبـرة  في اجلـهـة ا نحـو ا
تـظهـر لـهـا ثمـار الـصـبار مـعـلـقة في
الـسماء كـقنابل مـتهاويـة من السماء
 فتـصعد إليـها جلبـة الصبية  وهم
يـتــصــايـحــون ويـلــعــبـون مــخـلــفـ

وراءهـم عـبــابــا من غــبـار مــســحـوق
كالطح .     األرض محروقة قضى
عليها اليُبس و اليباب  فاألمطار لم
تــعـــد تــزور آيت عـــبــو  وحــبـــالــهــا
ــة الـــشــتـــويــة  الـــتي تــشق الـــقــد
طـرقـات و تـفـجر أنـهـارا و يـنـابـيعَ 
ــة ووادي الـهــديـر ال هي هــكـذا قــد
يُـسـمع له عـرين  يـحـمل صـخـورا و
دوابــا  وكل مـا يــصـادفه فـي سـمـته
ـنـحـوت من خـيـام وبـريـة ومـواش ا
وأحـيانا يـغور على مـطاميـرَ مدفونة
حتت األرض  فـيـخـرج مـنـهـا زرعا 
ويجـلب مـعه ضرعـا ; فـتأكل كالب و
ذئـاب حتـى الشـبع  أمـا الـنـمل فهي
في حــركــة دؤوب  تــكــســر احلــبـات
وتخزنها في باطن األرض السخية .
عنـدما ينـتهي كرنفـال وادي الهدير 
وتـعود الشـمس إلى الظهـور ناشرة
أطيـافها الذهبـية  تخرج من األرض
نباتات رُمحـية على شكل نبال حادة
 كـما لو أنـها حترس الـبلدة  لـتهيم

في سكون مقيم و أبدي .  
ــكـــان كـــله يـــســـبح فـي نــور  كـــان ا
وأطـياف بـرتـقـاليـة بـهـيجـة  عـنـدما
اقـتـعـدت حـدوم مـكـانـها بـالـقـرب من
الـنــســوة في بــوثــمــسـيــردين  ومن
حـــولــهـــا الـــتـــصـــقت قـــمم أشـــجــار
الـسـنـديـان بـالـسـمـاء . قـالت حدوم 

بعد تلكؤ و نأمات متتاليات :
ـ هل نــــزل الــــشـــبــــان إلى الــــقــــريـــة

باألمس?
 أجابت النسوة في صوت واحد .   

ـ ال يا أمي حدوم . 
لم يــســعـفــهـا الــكالم  حــتى أحـست
بـــألم ضــاجـــر  يــخـــتــرق جـــســدهــا
الواهن . سرحت قدمها اليمنى حتت

التينة الصغيرة .
ـ ذهب عـقــة لـيــبـحث عن أخــيه  فـلم
يعـد ال هـو  وال عـبو . مـنـذ أن جرفه
وادي الهـدير   وعقة أصـبح مخبوال

عن أخيه . 
 صـــــــاحت إحـــــــدى حـــــــســـــــنــــــوات

بوثمسيردين : 
ـ قـيل ـ يا أمي حـدوم ـ إنهم صـادفوه
في أســواق الــعــمــوريــة الــبــعــيــدة 
يـــتــاجـــر في األثـــواب  والــعـــطــور و
الزيـوت . تـراه يا أمي حـدوم ال يـريد
أن يـعود إلى الـبيت وإلى آيت عـبو 

إال ومعه ثروة كبيرة . 
ابتسمت حدوم على ثـنيت ذهبيت

. وقاطعتها بزفرات متقطعات :
ـ الــثـــروة جتـــلب الـــســـعــد  وتـــدفع
الـنحس . أكيـد سيـكون من نصـيبكن
 فالـسمـكة  يا بـنتـي  ال تعوم  وال

حتيا خارج وادي الهدير . 
عــادت حــدوم أدراجـــهــا كــمــا تــعــود
الطيور إلى أعشـاشها  فاختفت ب

رات دائحة   شعاب و 
وضيقة .  

 ≠≤≠

   كــان الــبــرتــقــال  في ذاك الــعــام 
وفـــيـــرا ; الـــعـــام الـــذي جـــرف وادي
ـسكـ . فـتحـلق ناس الـهديـر عـبو ا
ـكــان  الـذي أمـسى نـقـطـة كـثـر في ا

انطالق رحلة عـبو نحو اجملهول .
كـان الــبـرتـقـال وفـيــرا و الـلـيـمـون
شمش و حبات والرمان أيضا و ا
الكرز  والبصل  والت فنبت في
ذاك الـــعـــام نــبـــات يـــشــبـه الــرمح
والـنبال  ونـبات آخـر يضارع كف
البشر . فكلما هبَّ نسيم في وادي
الـــهـــديـــر  تــرتـــفـع هـــذه األيــادي
ــا بــالـوداع  إن بــالــتــحــايــا و ر
حتـول الـنسـيم إلى ريح تـعوي في
قــلب وادي الـهـديــر.  داء الـنـقـرس
حتـكم فـي حـدوم . فـلـم تـعــد مـيـاه
عــ بـوثــمــسـيــردين  الـتي فــجـر
يـنـابـيـعـهـا وادي الـهـديـر  تـشـفي
سقـمـها و عـلـتـها  . فـكـلمـا انـحدر
قـطـيـع الـغـنم مـصــحـوبـا بـالـكالب
باءة  تزحف حدوم والكراز إلى ا
عـلى جـهتـهـا الـيمـنى من جـسـدها
هيض  وتستعد إلشعال الذبالة ا
نـغـمسـة في سـائل كـحولي  كي ا
تضيء لـيلتهـا البهيـمة في انتظار
الـــــقــــادم مـن األيــــام . بـــــيــــنـــــمــــا
تسـتـحـضـر صـور فـلـذات كـبـدها ;
عــقـة و عــبــو  ومـا الكـت عـنــهــمـا
طــواحــ الــهــواء عــنــد احلــجــرة
ــلـــســـــــاء فـي قــلب آيـت عــبــو  ا
تــذرف دمـعــا سـاخــنـا عــلى خـدين
أكل مــنــهـمــا الــزمن  وعــلى فـراق
كــــــان يـــــــتــــــوارى بــــــ اجلــــــوى
واجلـــوانح  فـــأصـــبـح حـــقـــيـــقــة
تــعــيــشه حــدوم وجــهــا لــوجه مع

وادي الهدير.
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نأمات و تأوهات وهمهمات ...
عيون مائية  دامعة  و حسيرة ...
بـهـا كـانت تــنـظـر حـدوم إلى حـافـة

الـوادي  وقــد أزهـرت فــيـهــا فـلـول
أشــــجــــار الــــرمــــان ذات الــــثــــمـــار
األرجــوانــيــة  مــعـلــنــة عن نــهــايـة
موسم احلصاد . غير بعيد من هذا

لكوتْ .  وأحزانَ  ا
....

اضطربت  دُنياي 
و تاقت روحي ...
لصباحٍ بغداديٍ

 اليشبهُ أي صباحْ
اءْ .  لنوارس فوق ا

لشعاع الشمس 
يغني البلبل للقدّاحْ .

  َ لعواطف ندخلها فرحان
ودجلةُ حتضننا 

نتألقُ فيها قبل قدوم االفراحْ .
....

لكن الغابةَ معتمةُ والفجر بعيدْ .
شعراء  أسكرهم وجعي  

مشنوقون بحناجرهم
 والقهر شديدْ .

....

ثمّة امرأة كالنخلِة في الريحْ 
جتلسُ في الفجر 

 وقبل صياح الديك تصيحْ 

نعمِ صبرًا يا ولدي  : يا عبد ا
اضي  وجتمّلْ با
 إنّ اآلتي لقبيح..

الــعم(قـدو) ومــنـذ اكــثـر من اربــعـ
ســنــة يـعــمل في شــعـبــة الــضـيــافـة
ـكـتب سـكـرتـاريـة اكـبـر شـخـصـية
طيب في امنية بالبلد يقدم الشاي ا
اقــداح مــذهــبه والــقـهــوة الــعــربــيـة
هيلة في فنـاج بيضاء مفضضة ا

نظيفة 
يدخـل على الوزير بـقامته الـشامخة
انيـقـا حـلـيقـا وجـراويـته الـبـغداديه
ـلفـوفة بأنـاقة بـالغة النـظيـفة جدا ا
ــطــرز حـــول عــرقــجــيــنـه االبــيض ا
بـخـيـوط الـسـاتان الـلـذهـبـيـة  تـعـلو

زاهـية عـلى قـمـة رأسه وكأنـهـا تاج
ـديـدة عـلى مـلـكي يـدخل بـقـامـته ا
رئــيــسه حــامـال صــيــنــيــة الــشــاي
الـبرونـزية شـديدة الـلمـعان مـحيـيا
ايــاه بـــتــحـــيــة الـــصــبـــاح بــهــدوء
ـسـؤول واحـتـرام شـديـديـن فـيـرد ا
الكبير عـليه بأحسن منها اهال ابو
طـــالب  .. عــلـى اسم اكــبـــر اجنــاله
رحلة االبـتدائية وكان زمـيال لنا بـا
ويـتــبـسط مــعه الـرجل الـكــبـيـر في
بـعض االحــيـان لــيـسـألـه بـلـهــجـته
الــبــغـداديــة احملــبــبــة ( ابـو طــالب
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بغداد

شــكــو مــاكــو?)فــيــرد عــلـيـه احــيــانـا
والـــله(بـــاشـــا سالمـــتك مـــاكــو شي)
واحـــيــانـــا ان احس بـــوجـــود امــور
ــــعــــاجلــــتــــهـــا تــــســــتــــحق االبالغ 
بـاعـتبـارهـا تـخص الـطـبقـة الـفـقـيرة
الـــتي يـــنــتـــمي الـــيـــهـــا ابــو طـــالب
وخــــاصــــة فــــيــــمــــا يــــخص الــــغالء
والبطالة او االبـتزاز والفساد  فيبث
الـوزير هـمـومه بهـدوء بـخصـوصـها
فيدون الوزير هذه الهموم في مفكرة
صغـيرة للنظـر فيها فيـما بعد  بدون
ان يقطع   بـوعد وكان الوزيـر يعتبر
سـتخدم البسـيط النبيه نبض هذا ا
الشارع وثرمومتر احداثه وكان العم
قـدو حــريـصــا جـدا  ان يــوصل الـيه
صـداقية عـالية كل مـا يهم مصالح
ابناء طبقته وبعد التحقق من صحة
ـــســـؤولـــ بـه تـــتـــخـــذ مـــايـــبـــلـغ ا
ـنــصـفـة الزالــة مـعـانـاة االجـراءات ا

واطن  منها... ا
  وكـان الـعـم قـدو(اجلـايـجي) االنـيق

كتب الوزيـر كتوما جدا فيما جدا 
يــخـص امــور الـــوزارة وقــراراتـــهــا
ومــايــســمــعه مـن طــراطــيف الــكالم
بــخــصــوص االوضــاع الــعــامــة من

ه الــوزيــر وضـــيــوفـه اثــنــاء تـــقــد
الـضــيــافــة لـهم.عــلى ايــة حــال مـرة
ه قهـوة الصـباح عرض اثـناء تـقـد
سـؤ وله الـكبـيـر مـشكـلـة مجـمـوعة

كــبـيــرة من  الـشــرطـة احملـالــ عـلى
الـتـقـاعـد لبـلـوغـهم الـسن الـقـانـونـية
عــنـدمــا طــالب مــوطف فـاســد من كل
فـرد مــنــهم مــبــلغ (5) دنــانــيــر لــقـاء
ـتـقـاعـدين لـكل مـنهم تـنظـيم هـويـة ا
وكـان هــذا مـبـلــغـا كــبـيــرا عـلى هـذه
الـشـريـحـة الـفـقــيـرة في اربـعـيـنـيـات
ـنصـرم   فتـسـلم منه الـوزير القـرن ا
عـلومـاتها الـكفـؤ الهـميم الـشكـوى 
الـدقـيـقـة ولم يــقل لـلـعم (قـدو) سـوى
قـتضـبة(يـصيـر خير) هذه الـعبـارة ا
دون اي اشـــارة اخـــرى وبـــعـــد ايــام
قلـيلـة ذهب الوزيـر متخـفيـا بصـحبة
احــد االشـخـاض الـذي كـلـفه بـعـرض
مــعــامــلــة تـقــاعــديــة مــزعــوعـة عــلى
ــوظف الــفــاســدفـســاومه عــلى دفع ا
ــبــلغ لـلــمــطـلــوب وعـنــدمــا  اعـطى ا
الـــرشــــوة  له انـــقض الـــوزيـــر عـــلى
وظف  الـفاسـدوبيـده ورقة من فـئة ا
(5) دنــانـيـر ومن يـومـهـا صـار  الـعم
سن مـوضع ثـقـة كل الـوزراء الذين ا

ــســؤولــيـة تــعــاقــبـوا عــلى كــرسي ا
االولى فـيــهـا مـهـابــا مـقـدرا ومـبـجال
حــتـى انه لــقـب المــانـــته ونـــظـــافــته
عاونة الـناس بالوزير وخلقه وحـبه 
ــزمن  مــرة اقــتـربـت مـنـه وكـان من ا
رجــال مــحـلــتــنــا الــبــارزين لــطـيــفي
ـعـشـر   وقـلت له  بـعد ان اخلـلق  وا
تــقـــاعــد كم ســنـــة بــقــيت تـــعــمل في
?فأجابـني ضاحكا  وقال في دائرتك 
فـخــار مـلـحـوظ 42 سـنـة  ومـا  احـد
قـال لي عـلـى عـيـنك حـاجب  8 بل ان
احد الـوزراء الـذين عـملت مـعـهم قال
مرة ضاحكا وب اجلد والهزل : ابو
طــالب كــلـــنــا راحــلــون وان بــاق الن
اعـــــمــــارنــــا عـــــلى كـــــرسي الــــوزارة
التـتجـاوز الـسنـة امـا انت فـبأخالقك
احلــــمـــــيــــدة وحــــرصـك في خــــدمــــة
رؤسـائـك والـنــاس الــذين فــانت بـاق
ونـــحــــن راحـــلـــون وســــتـــبـــقى ذلك
الــــوزيـــر االبـــدي عـــلى كـــرسي هـــذه

الوزارة.
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لك مشـروعاً الهدف منـه حتقيق خير الـقائد هو إنـسان 
ـتـلك الـقــدرة عـلى قـيـادة وحتـريك وسـعـادة اإلنــسـان و

شروع. فريقه وأنصاره ومؤيديه نحو إجناز هذا ا
ـهـمـة الـتي أقـدم عـلـيـهـا الـسـيـد عمـار احلـكـيم اخلـطـوة ا
بـتـأسـيس تـيار احلـكـمـة الـوطـني في أواسط الـعام 2017
مـتـأتـيـة من دراسـة عـمـيـقـة ودقـيـقـة الـتـجـارب الـتـاريـخـية
لـلعمل السـياسي و استخـلص الدروس والعبـر منها عن
طـريق معرفة الهفـوات التي أدت إلى فشل هذه التجارب
عـارضة العـراقية في اخلارج ونـتيجة مـعاصرته مـرحلة ا
لـنظام البـعث ومعايشـته للمرحـلة السيـاسية احلالـية بعد
ـشــروع حـتى ــعـرفــته أن اسـتــمـرار ا عـام  2003 وذلك 
االجنـاز يحـتاج إلى أعـداد كوادر قـياديـة شابـة مخـلصة
ـشــروع حـتى وكـفــؤه تـضــمن اســتـمــرار الـعــمل عــلى ا

اجنازه.
شـجـاعـة الـقـرار الـذي اتـخـذه احلـكـيم يـتـمـثل في أقـدامه
عـلى ترك كيـان مكتـمل قائم واخلروج إلى تـأسيس كيان
جـديد من الـصفـر في وقت حـرج في حسـابات الـكيـانات
انـية الـسيـاسيـة قـبل عشـرة أشهـر من االنـتخـابـات البـر
وهـذا يدل على أن احلكيم صاحب مـشروع حقيقي هدفه
ــكـاسب رفـعــة الــعـراق وشــعــبـة فــلــو كـان يــبــحث عن ا
الـــســيــاســيــة لــكــان أخــر عــمـــلــيــة اخلــروج من اجملــلس

انية. اإلسالمي األعلى إلى ما بعد االنتخابات البر
نــبل احلـــكـــيم في قـــراره هــذا تـــمــثـل في تــركـه اجملــلس
اإلسالمـي األعلى الذي أسس بدماء ( (63فـردا من عائلة
أل احلــكـيـم اجملـاهــدة وتــفــضــيـلـه اخلـروج مـن اجملـلس
اإلسالمي األعـلى حامال مشـروعه ومعه ثلـة من الشباب

ؤمن باحلكيم فكرا ورمزا. اخمللص وا
عـلى الــرغم من أنه كـان قـادرا عــلى الـطـلب من اإلطـراف
األخــرى اخلــروج من اجملـــلس والــعــمل عـــلى وتــأســيس
مـشروعـهم لـكن نـبل األخالق الذي يـحـمله الـسـيد عـمار
احلـكـيم يـأبى أن يـفــعل ذلك احـتـرامـا لـرجـال أكـبـر مـنه
عـمرا وإنـهم كانوا هـم الدائرة اخلـاصة أليـة الله الـعظمى
شـهـيــد احملـراب اخلـالــد الـذين قـدمــوا سـنـ طـواالً من

حياتهم في مقارعة النظام الصدامي.
أن هـذه االفعال التي قل نظيرهـا في عالم السياسة الذي
يـقوم على الـكذب واخلـداع إلى احلد الذي يـنقل عن أحد
توفي" الـشخصيات وعندما قرأ عـلى أحد القبور وصفا 
بالسياسي الصادق" قوله "عجبا هل يوجد شخصان في

هــذا الــقــبــر" انه انــســان مـخــلص
هـدفه خـدمة وطـنه وشـعبه وحتـقيق
خــــــيـــــرهـم وســـــعــــــادتـــــهـم هـــــذه
الـشـخـصـيــة تـسـتـحق مـسـانـدتـهـا
ومـسـاعـدتـهـا عـلى حتـقـيق هـدفـهـا

وإجناز مشروعها.
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جتارب األ

احدى القبائل العربية في العصر االسالمي

ــــــوحـل بــــــالــــــدمـــــاءِ الــــــنــــــفـق ا
; فــــمن والــــصــــراعـــــاتِ والــــفـــــ
سـتحيل اخلـروج من هذا النفق ا
ظـلم والتـقـدم نحـو التـغيـير في ا
طِ الـتفـكير الـديني و الـسياسي
. فـــاحلـــيـــاةُ الـــتي عـــاشَ فـــيـــهــا
األجــــــدادُ أيــــــامَ الــــــصــــــراعــــــاتِ
الـســيـاسـيـة يـتـغــنى فـيـهـا الـيـوم
األحــفــاد ; ونــحنُ نــراوح في ذات

ظلم.  النفق ا
مشكلتنا اليوم تكمنُ في "التفكير"
نـحنُ نـســتـخـدمُ األفــكـارَ في بـنـاءِ
الـفـوارق بـيـنـنـا; ونـسـتـمـدُهـا من
اضي وال نفعل العكس تأريخِنا ا
تماماً فأوربا بـعد نهاية العصور
ـظــلـمــة تـطــورَ فـيــهـا الـوســطى ا
الـفـكـرُ ثم الـعمـلُ فنـجـدُهـا هـجرتْ
ـتـعلق الـفـكرَ الـديـني الـسيـاسي ا
بــالــكـنــيــســة; وركــزتْ عــلى بــنـاء
ــدنـــيــة الــتي حتــمي الــقــوانــ ا
اإلنسـان وتـزيلُ الـفـوارقَ الديـنـية
والطبقية والثـقافية والعرقية ب
أبـنــاء اجملــتـمـع  وهـذا مــا حـدثَ
وطـــورَ الــبـــلــدان الـــتي تــخـــتــلفُ
بـــالـــلـــغــــات واألعـــراق أكـــثـــر من
اجملــــتــــمع الــــعـــربـي بـــعــــشـــراتِ
ــســألـة تــكــمن في األضــعــاف. فــا
فكرين طريقة التفكير ومن يقودُ ا
لــبـنــاء مـجـتــمع واعي وصـالح ال
ـاضي بل يــخـوضُ في نــزاعــاتِ ا

من يــــطـــالع الـــتـــأريخ مـــنـــذُ والدة
الـدولة اإلسالميـة في عهـدِ الرسول
الكـر محـمد صلى الـله عليه وآله
وسـلّم. وحـتى نـهـايـةِ دور اخلالفـة
عــقب نــهـايــة الــدولـة الــعــثـمــانــيـة
ووصـــــــوالً إلى الـــــــوقت الـــــــراهن
ســيــجــدُ دالالتٍ ومــفــاتــيـحَ عــديـدةً
ـكـن اسـتـخـدامـهـا في نـهـضـةِ أو

تدميرِ العرب !.
فــالــبــدايـــة كــانت بــســيــطــةً أسسَ
الــعــربُ دولــةً حــديـثــةً ســرعــانَ مـا
فتحتْ اآلفاقَ لـلتطور رغمَ احلروب
التـي خاضـتـهـا لـبـسط سـلـطـتـها 
ولـكن هـذا ليـس شأنـنـا بل سـنـركزُ
في حـديثنـا عن قابـليةِ الـتّحول في
الـفــكـرِ الــسـيــاسي اإلسالمي الـذي
أسسَ نـظـامـاً قـائـمـاً عـلى الـشورى
أوال ; ثم حتـولَ شـيـئـاً فـشـيـئـاً إلى
نظـام فكر الـرجل الواحد والـعائلة
أو الـبيت احلـاكم . وهذا احلـاكمـة 
مـــا أضـــعـف الـــفـــكـــر الـــســـيـــاسي
اإلسـالمي وجعـلهُ أكثـر اسـتبـدادية
ــؤامـرة وبـثَ في جـذوره نــظــريـة ا
لــلــصــراع عــلى احلــكم . فــالــعــرب
الـيـوم لم يـخـرجـوا بـعـد من دوامـةِ
الـصراعـات والـتـناقـضـات الفـكـرية
الـسيـاسيـة والـدينـيـة التي نـشبتْ
في عـصـرِ اخلــلـفـاء األربــعـة  فـكل
شيء اليـزالُ مـرتـبط ارتـبـاط وثـيق
اضي ذو البعد العقائدي بصراعِ ا

وصراع التـسيد للسـلطة . لم ينفكْ
الــــــعـــــربُ بـــــعـــــد  1400عـــــام من
صــراعِـــهم اجلـــدلي بـــأحــقـــيّــة من
ســيـــتــولى الــســلــطــة بــعــد رحــيل
الـرســول مـحــمـد صــلى الـله عــلـيه
وآله وسـلّم . التــزالُ األفـكـار ذاتـهـا
حتوم في جماجمِ العرب ; وطريقة
ـاضـيـة بـاحلـاضـرِ ربط الـصــورة ا
التـزال مـسـتـمـرة ; وفـيـهـا نـوع من
حب اإلنــتــقــام ولــعبِ دور الــظــالم
ظـلـوم  وتداعـياتـهـا تنـتقل من وا
جـيل إلى جيل فـهي لن تـتوقفَ عن
نابر الذكرِ وتأجيج الـصراع عبر ا
 والــوســائل اإلعالمــيـة والــكـتب
التي تـتصـدر لتـغذي األجـيال عـبر
األجـيـال.  من هـنـا عـلـيـنـا الـتوقف
قـليال ونـسألُ أنـفسـنا هـذا السؤال
ـــهم : هل اســـتـــفـــادَ الـــعـــرب من ا
تأريـخِـهم?! ومتى اسـتـطاعَ الـعربُ
جتاوزَ نقاطَ اخلالفِ فيما بينهم ?!
اجلــواب ســـيــكـــون واضح فـــيــمــا
ـجـتـمـعِـهم يـفـعـلهُ الـعـربُ الـيـوم 
الذي يـدورُ ويطـحنُ بذات األحداث
الــتي جــرتْ في كــربالء . فــاحلـدث
يــتــكـــرر كــمــا هي الـــرحى تــطــحن
الـقمح ونـطـعم مـنـها ذات الـطـح
لـألجــيــال عــبــر األجــيــال; الــتي لم
تـنــفكْ عن سـردِ اخلالفِ والــتـنـازعِ

عليه .
وهذا يجعلنا نخوضُ في ذاتِ

الـعـربــيـة تـعـيشُ الــيـوم صـراعـاتٍ
مـتراكمـة توقـفتْ احلياةُ من أجـلها
?! مـا ذنب األجـيـال اجلـديـدة الـتي
تــتـــوارثُ األحــقـــادَ والــضـــغــيـــنــةَ
لتـستمـرَ روحُ اإلنتقـامِ بالتوارثِ ?!
يـــجب أن تـــكـــون هــنـــاك صـــحــوة
حـقـيــقـيـة وأن يـنــتـهي هـذا اجلـدل
العـقـيم و ان نبـدأُ صـفحـة جـديدة
لـتـأســيسَ بـوادر حــقـيــقـيـة لــبـنـاء
قـــانـــون مـــدني يـــحـــقق الـــعـــدالــة
والتنمية في اجملتمعِ العربي وان

ـستقـبل بعواملٍ يسـعى إلى بناء ا
وحــدةٍ جـــديــدة حتــقق الـــنــهــضــة
الـعربـيـة . فـالعـربُ جتـمعـهم نـقاطُ
قوة عـديدة ال يـهتـمون بـها كـاللـغة
ــــتــــقــــارب الـــــواحــــدة والــــوطـن ا
والـــثـــقــافـــة والــفـــلــكـــلـــور وحــتى
ـوارد األنـسـاب والـقـبـائل ووفـرة ا
الـطبيعـية والبـشرية بـغض النظر
عن وحـــدة الـــكــــتـــاب والـــرســـالـــة
الــنــبــويــة الــتي تــخــتــلفُ عــنــدهـا
الــــعــــرب . ولـــــكن مـــــا ذنب االمــــة

ـباد نـغـيـرُ طريـقـةَ الـتـفكـيـر في ا
الـــســـيــاســـةِ والـــفــكـــر اإلسالمي .
ـــاضي ال نـــريـــدهــا أن فـــصـــورةُ ا
ـســتــقـبل تــتــكـررَ في احلــاضــر وا
يـــجب أن جنـــتــاز هـــذه الـــعـــقـــبــة
ونـتقـدمُ خطـوةً سريـعةً الى األمام;
وإال فـإن احلال سيـبقى عـلى ماهو
عـلــيه وسـنــبـقى نــخـوضُ في ذاتِ
وحل بـالدماء والصراعات النفق ا
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في الـــتــوازن الــبــيــئـي وتــقع عــلى
البـشر مـسـؤوليـة احلـفاظ عـلى هذا
الـنـظـام لـضـمــان اسـتـمـرار احلـيـاة
ـقال عـلى كوكب األرض وفـي هذا ا
سيتم تعريف الصيد اجلائر الصيد
كن تعـريف الصيد اجلائر اجلائر 
عـلى أنّه أي نـشاط صـيـد يؤدي إلى
تـأثـيــر سـلـبي عـلى عـدد واسـتـمـرار
أنـواع مـحددة مـن احليـوانـات فمع
زيادة عدد البشر على كوكب األرض
مــنــذ الــثــورة الــصــنــاعــيــة ظــهـرت
مــشــكـــلــة الــصــيــد اجلــائــر بــشــكل
واضح وقـد عـرض الـصـيـد اجلـائر
احلــيــاة الـبــريــة لـلــخـطــر كــمـا دفع
بـعض األنـواع إلى االنـقراض فـمـنذ
عـصـور احلـجـريـة يــصـطـاد الـبـشـر
أنــواع مــخــتــلـــفــة من احلــيــوانــات
عـرضــتـهـا خلــطـر االنـقـراض وذلك
في وقت كـان فــيه الــصـيــد وسـيــلـة
لـلــبــقــاء عــلى قــيــد احلــيـاة ولــيس
ريــــاضــــة فــــقط وعــــلـى الــــرغم من
تشـريع بعض الـقوان الـتي تهدف
إلى تــنـظـيـم الـصـيــد ومـنع وصـوله
إلى مـرحـلـة الـصـيـد اجلـائـر إلى أنّ
هـنـاك آثـار سـلبـيـة لـعـملـيـة الـصـيد

على البيئة واحلياة البرية وفي ما
يأتي بعض أهم هذه اآلثار

اخللل الـبيئي تتـميز البـيئة بتوازن
دقيق ب عناصـرها اخملتلفة حيث
إنّ احلـيوانـات لهـا طرقـها اخلـاصة
لــلـــحــفــاظ عــلى أنـــواعــهــا بــأعــداد
مــتــوازنـــة دون احلــاجــة لـــلــتــدخل
البـشـري أي أنّ الـصيـد يـعـمل على
إحـداث خلـل في هذه الـعنـاصر كـما
يشـير علـماء البيـئة فاصـطياد نوع
من احلـــيــوانـــات يـــؤدي إلى زيــادة
عــدد فــرائــســهــا إي أنّه يــؤدي إلى
تـدمـير تـوازن عـالم االفـتراس وذلك
على الـرغم من فرض القـوان التي
تنظم عملية الصيد وتمنع الوصول
ـرحـلة الـصيـد اجلائـر. زيادة خـطر
االنـقراض: تـتـنبـأ جـامعـة مـيشـغان
إلى  %25من حـاالت االنـقـراض في
الـقرن احلـادي والـعـشرين مـرتـبـطة
بـعـمـلـيـة الـصـيـد مـثل مـا حـدث مع
احلـيــتـان واحلــيـوانــات األفـريــقـيـة

هددة ا
لــذلك هــنــاك مـنــظــمــات تـضـع عـلى
عاتـقـها حـمـاية احلـيوانـات الـقابـلة

للنقراض

ــرة ت النـــهـــا كــانـت ا ولـــكــنـي تـــأ
االخــيــرة الــتي تــطــرح انــتــاج لــنــا
واخـــذت ادرك لــو تـــركــنـــاهــا عــدت
اسابيع كم سوف نستفيد منها وكم
سـوف يـسـاعـد بـنــخـفـاض سـعـرهـا
لوفرتها في الـسوق هذا مثل بسيط
للـصيد اجلـائر فكم من ثـروة بحرية
تــــعـــاني مـن هـــذه الـــظــــاهـــرة شـــد
ـوضـوع وقـرر اخـذ انـتـبـاهي هـذا ا
ـعـلـومــات واذا اتـفـاجئ قـسط مـن ا
ـنقـرضة بـكمـية انـواع احليـوانات ا
داخل العراق نعم بالعراق لصعوبة
احلـيـاة وجلـلب لـقـمـة الـعـيش اكـثر
الـصـيـاديـن يـغـضـون الـنــظـر عـنـمـا

يقترفون بحق االم الطبيعة ..
يـعرف الـنـظام الـبـيـئي بأنّه الـنـظام
واد غير ـواد وا كـون من تفاعل ا ا
احلـيـة في الـبـيـئـة بـطـريـقـة مـعـقدة
ومتـبادلة كمـا يشمل النـظام البيئي
عـلى العـنصـر البـشري الـذي يعـتبر
الـعـنــصـر األكــثـر أهــمـيــة ويـعــتـبـر
ارس مجموعة األكثر هيمنة فهو 
من الـــنــشـــاطـــات الـــتي تـــدعم هــذا
الـنــظــام أو تـضــر به مــثل الـصــيـد
اجلائر الذي يؤدي ألى إحداث خلل

ولـكن التــوجـد فـي الـعــراق فـطــيـور
االهـــوار والـــثـــروة الـــبـــحـــريـــة في
الـبصـرة تلتـقط انفـاسهـا االخيرة ..
بــســبب الــصــيــد فــعــلى الــرغم من
نظمة للصيد فإنّ وجود القوان ا
الــصــيــد اجلــائـر وهــو صــيــد غــيـر
كن تنفيذ القانون قانوني فإنّه ال 
ناطق ومـعاقـبة من يـنتـهكونـه في ا
نـخفـضة ذات الكـثافـة الـسكـانيـة ا
حيث من الصعب إلقاء القبض على
ارسون الصيد اجلائر جميع من 
اذا لم تـــكـــون هـــنــاك ثـــقـــافـــة لــدي
الـصــيـاد فــهل لـديـنــا قـانــون مـفـعل
حلـــمـــايـــة احلــيـــوانـــات الـــقـــابـــلــة

للنقراض
ــاذا التـــوجــد ارشـــادات لـــتــقـــلــيل
نح احلياة فاحليوان الـذي سوف 
بـــعـــد مـــوسم لـــبـــنـي صـــنـــفه قـــتل
وحـــــــــــرمـت نــــــــــفــــــــــسـك مـن رزقـك
واســتــعــجــلت بــصــيـده ..فــهل لــكم

تركها تعيش بسالم ..
بــــعض احلـــيــــوانـــات وصل درجـــة
ن يشاركنا االرض االنقراض فرفقأ 
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يَاهَديرَ مُدي عَلى األفنَـانِ وتَنَسَمي  ,
الـرَّوْحِ وَاألجـسَادِ  ,شُـدي ومُـدي فـمَا

أنتِ بِرَقمٍ نُكرٍعَابِرٍ ,بَل..
أنـتَ مَـن صَكَّ الـــــــرَّقـمَ لـألفــــــرَادِ ودكَّ

العظمَ لألسيَادِ.
كيفَ الصَمتُ ! وسَمتُكِ بغدادَ نابِض
بِتَغرِيدٍ وإنشَادِ  ,وَنَحتَكِ رَابِض عَلى
قِــــمَمٍ وَأطـــوَادِ  ,وَنَــــعـــتُـكِ رَافِض كُلَّ

صَمتٍ وَحِيادِ!
صَـمـتُكِ بـغـدادَ لَـمُـوجِع لِـخَافِـقِي وَكُل
اجلَــوارحِ تُــبَّع لهُ بــانــقــيـادِ ! مُــوجِع
حَــتى لِــمَن يَـمَّـمَ رُمـحَهُ صَــوبَكِ وكـانَ
وإيــــاكِ في تَـــضَـــادِ ! صَــــمت مُـــكَـــمم

لِأنفاسِ احلِكمَةِ وَأقبَاسِ الرَّشادِ.
كـــيفَ الـــصَـــمـتُ ! كـــيفَ أجـــيبُ أَهلُ
الضَّـادِ ومَا انفَـكُّوا يَـتَحَسَّـسُونَ مني
أَنـــبــاءَكِ يَـــا نَـــداهُمُ وَنـــدىَ الـــعِـــبــادِ

والبِالدِ .
ُــعـاقِبُ َـنــاقِبُ لـلــضَـادِ وأنتِ ا أنتِ ا

لِكُل ضَادِ?
تَـفَــوَّهي يـا بَـيـتَ الـرَّشـيــدِ ويـا قَـارِبَ

السّندبادِ ,
ُـــهَــلِلُ لـــلــعــاكِفِ ال تَـــتَــأوَّهي وأنتِ ا

َضيفُ للبَادي. وا
... ثمَّ

ُ اجلِسـرِ في صَمتٍ كَظيم , أطبَقَ أن
ُ فَـــــتُـــــهتُ أنـــــا في صَـــــحـــــارى أنــــ
وبَدَأتُ صـمـتَيـهـمـا بغـداد واجلـسر  ,

أتَحَسَّسَ سبيالً لِأجنَادِي:
لـعلَّ األمـرَ عارِضُ رِيحٍ صَـرٍّ جَـاءَ بـها
زُرّاعُـــو ضـــوضـــاء وكُـــفـــرٍ وإحلـــادِ ,
وأذنـاب مِن خَـلفِـهم غـوغـاء وأوغَادِ ,
تَــبــغي أَحــرَاقَ اخلــيــمــةِ والــعــمـادِ ,
وتَنـوي إغراقَ النّـخلةِ والـعِنادِ  ,وآنَ
أوَانَ فَــتحِ الـــبــابِ وصَــدهــا بــوِحــدةٍ

.. وإتِحَادِ
فَذي (التَّحريرُ) تَقدَحُ:

نــحنُ األصــابعُ عــلى الــزنـادِ وســيف
كارِهُ األغمادِ  ,فال عَزاءَ  ,ال حداد.

وذا (سـوقُ الصّـفافـيرِ) يَـجنَحَ لِـصُنعِ
مَفـاتِحَ القـيدِ واألصـفادِ  ,وذا (مقهى
عزّاويّ) يَصدَحُ بِرَنَّـة الشّاي ليُضَيّفَ
أكـارِمَ اخلِـلّـانِ والرّوادِ ,وذي (سـاحة
ــيـدانُ) تَــمــنَحُ مُـســتَــبـشِــرَةً (سـوقَ ا

ِدادِ. السّرَايَ) قِالدَةَ احلَرفِ وا

) وخِــلُّهُ (الـسَّـعـدَون) (شَــارعُ الـرَّشِـيـدِ
تَـهـامَسـوا أمـرهم بيـنـهم عنـدَ مَـجمَع
) : نـحنُ بَــحـرَيــهِـمــا (نَـصـبُ احلُـريَّــةِ
. ُفتَدى للجَهادِ ُنتُدى للوِدٍّ ونحنُ ا ا
وذاكَ (حَــجـي مُــقــدَادَ) نَـــادى عُــكــازَهُ

ُزَخرَف: ا
(إنّي لَــــفي شَـــوقٍ خلُـــطـــوةٍ رُوَيـــدَاً ,
رُوَيــدَاً عـلـى (الـكــورنـيش)  ,مُــتَـأنِــقـاً
بسِدارتي احلَنونِ الـسَّوداءِ ورفيقتي

عُكّازتي من خيرةِ األعواد) .
وذاك (جَمُّولِي) صـغيرُ احلي  ,الفتى

ُلَقَّب (قِمبيزَ) : ا
(إنّي لَـفـي تَـوقٍ لِــسَـطــوَةٍ عــلى صَـدرِ
ـيمونِ مَقـعَدِ طابقٍ عـلوِيّ لِحـافلتي ا
احلمراء  ,وأناعلى أهبَةِ اإلستِعدادِ).

(أُم جَمُّولي) أراها مُزَغرِدَةً :
(إنّي لَــفي جَــذوَةٍ لِــسُــوقِ حَــيّــنـا ذي
الــبَــرَكــاتِ واإلمــدادِ  ,وســأعــودُ مٍــنهُ
تَمايِالً بأنفـاسٍ مُجتَرَّةٍ الهِثَةٍ وخُدُودٍ
مُـحـمَـرَّةٍ بَـاعِـثـةٍ بـبـسـمـاتٍ وإسـعادِ ,
سـأَقـبِـضُ بِـشِـمـالـي بِـحـقـيــبَـتي عـلى
رَأسي وبِـيَـميـني عـلى عبـاءتي تُـشبُِه

ِنطادِ ). ا
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َ اجلِـسـرِ وإذ هو إِسـتَـرَقَ سَـمـعِي أنـ
يَتَغَمغَمُ خُفيَةً وإذ هو يُتمتمُ :

إِيِهٍ بَغدادَ يَا دَارةَ الرَّشيدِ!
صَـومُ الــعَـوَامِ شَـهــر كُلَّ عَـامٍ مُــتَـوَاكِل
مُـتَـنَقِّب  ,وصَـومُكِ سَـبـعَةَ عَـشَـرَ عَـاماً

متَوَاصِل مُتَعَقب !
عُذرَاً بـغدادَ ,إِذ أُنَـاجِيكِ وإذ يَـغـشَاني

غَمٌّ شَارِد مُتَرَقب !
(أَمَّن لِي بِبَغدادَ أبكِيها وَتَبكِيني)?

وَلَئِن كَانَ لِألفـئِدةِ أن تَهوى مَـدَائِنَها ,
فـأنَّى لِفـؤادي إرتِقـاء في هـواها مُـتَيَّم

مُتَهَيبُ !
أَمَّـن يُـفـتِـيـنِي بَــرَسمٍ كَـرَسمِ بـغـدادَ مِن
لُؤلُؤِ البَحرِ إنبَجَسَ وَجهُها فَتَجَسَّم ,
فَـعَـال ثمّ عال ثمّ عال فـتــجـلّى في بـأسِ

التّبَرُّمِ فَعَرَشَ هناك وَنَجَم!
أَمَّن يَـأتــيــنِي بـإسمٍ كَــإسمِ بَــغـدادَ مِن
بُـؤبُؤِ الـزَهـرِ أقتَـبَسَ حَرفُـهـا فَتَـبَسَّم ,
فـدنــا ثمّ دنـا ثمّ دنــا فَـتَــدَلى في كـأسِ

التّبَرعم ففرشَ هناك وَوَشَم!
(قَـد عَشَّشَ احلُـزنُ - يـا بَغـدادَ - حَتى

في رَوَازيني )!
مَــا بَـالُ جَــبـيــنُكِ يَـتَــصَـبـبُ عَـنــبَـراً يَـا
شَــمـــعَــةَ األعـــيَــادِ ! أَفَـــعَــلــيـــلَــة أنت !
مَــــابَـــرحتِ تَـــســـخَـــرينَ مـنَ عِـــلَلٍ وكُل
ضَـمادِ ! فَـإن غَزاكِ دَاء كَـفَـرتِ بهِ بِلَـمزٍ

وإحلادِ !
أَفـهُـوَ ضِـغث مَـرَّ بـغَـفـَوةٍ ? كـيفَ وأنت

ألشاهد على النّجمِ واألشهَادِ ?
حَـدَّثـيــني بَـغــدادَ وال تـذريـنـي أغـمـغمُ
وبـعـداً لــلـصـمتِ والـهــجـر واإلبـعـاد ,
فَثَنـايايَ ال تَتَبَـسَّمُ إلّا بكِ ومِنكِ ومَعكِ

وإليكِ يا بَهاء نَسبي وأجدادِي .
افـغـاضـبـة أنت مـن خنـوعـي يـا سَـماءَ
عِــزَّتي وأمــَجــادِي  ,وكــبــريــاءَ والــدي

وأوالدِي  ,ويا رِداءَ الفخرِ لألحفادِ.
.. إنهَضي بَغدادَ

َ إنـهَـضي بَـأسَـاً يـا مَـربَضَ اآلسَـادِ بَ
َ اخلِـيَمِ . ِ ,وَمَــقــبضَ األوتَــادِ بَــ األ
إنـهَضي فَـادحَـضي رِجـسَاً  ,يَا سُؤدَدُ

األجنادِ فَوقَ احلِمَمِ .
يَـا شُــدي عَــلى األحــزَانِ وَتَــبَــسَــمي  ,

غَدير الدَّوْحِ والسَّوادِ ,

أنَّكِ بَغدادَ في ذَرى العَافيَةِ?
مَـا كَــذَبتُ أنـا ? ومَـا هي بـشِـيـمَـةٍ ليَ!
فَهَيّا بغدادَ لنَسمَعَ فَنَستَمتِعَ بِنَبَراتِ
صَـــوتِكِ مُـــؤَطَّـــرَةً بــاشـــجـــانِ زِريَــاب
ومُـعَـطَّـرًَة بِـاحلـانِ الـتَّـاريخِ كُـلهِ وهي
) بِصَحنِ فطورِها (كاهيّ (عَزاويّ تَأمُرُ
وقَـيـمـر) وليَـعـزِفَ بِمِـلـعَـقَةِ االسـتـكانِ
نَـغَم (الـبـسـتـنـگـار الـشَّجـي - يـاحـلو
يــابـو الــســدارة) ولـتَــتَــهـادى حَــبَّـاتُ
َـسـابِحِ هُـوَيـنـاً هُـوَيـنـا وحَـبَّـةً عـلى ا
ـقام َـقـهى عَـالـيـاً  حَبَّـةٍ وَلِـيَـصـدَحَ ا

البيات:
َاطِليَه بالضلع ((وفراكُهُم بَجَّانِي جا
 ,بِــيك أشــتِــرَك دَلّــالِي يــكــلُـون حُــبي

زَعالن ,
آآآآآآآه.. يــا كَـــهــوِتَك عَـــزاوي بِــيــهــا

دَلَل زَعالن)). ا
آآآآآآآه.. وإِيهٍ بغداد..

أَوَمِن رَحلِ إســـتِــبـــدادٍ خَــرَجتِ  ,إلى
! وَحلِ أَوغَادٍ وَلَجتِ

ِ وَفَلَذَةُ األَكبَادِ. ُ العَ فَدَتكِ عَ
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وكنت النبع
 وكنت وجه الغيوم الباسم

 وكنت مالكي احلارس.
..................(لك ...)

حـ منـحـتك قلـبي مـاكـنت أجرؤ
على أن أملك قـلبك حتى في حلم

....
لكني 

عــلى يـــقــ مـن أن الــشـــقــاء في
حبك

 أجمل من  السعادة دونك ....
صياغة ٢

لك ...
حـ مـنحـتك قـلـبي مـاكـنت أبغي
أن أملـك قلبـك  احبك واجرؤ ان

اقولها ....
وكــلي يــقــ من أن الــشــقــاء في

حبك
 أجمل من  السعادة دونك ..

w¼UÝ WMO - العراق √

ح اهديتني باقة ورد
تطلعت الى الورد مليا 

وفكرت :
لم انت هنا اآلن

في هذا الوقت العصيب عليَّ
لم تكن غير صديق مر ذات حلم

... 
ــطـــر  يــنــقــر  عــلى وحــ كــان ا

نافذة غرفتي
تمتمت انت بكلمات 

فتدفق نبع من عسل  
من شجرة  تقبع قبالتها

ـدة كــانت اجلــنـيــات تـتــشــمس 
على اوراقها 

كأنها  جنوم ذهبية 
ولـدت من امـتـزاج قـطـرات الـندى

بالضوء
اء من البئر  واحده جتلب لي ا
واخرى تقرأ تعويذتها عليَّ

اء  وثالثه ترشني با
فانسى خوفي وانشغل بالبلل
ــــــا ركـــــضـت وخـــــبـــــأت وطـــــا

قصائدي 
حتت الشجرة 

أهيل عليها التراب
خلسة من الشيطان

زقها لئال 
 حـــيــنـــهــا كـــان صـــوت الــريح

طر  يداعب هطول ا
تـزج باصوات غـير مفـهومة و

في رأسي
وصوتك الرقيق 

يهمس بثبات ليكون دليلي
طر  كنت ا
وكنت الريح

Wðu³J  ”UH½√

حـاول إنقاذها ثـم حاول أن ترى احلريـة. حاول أن يعطي
ساواة. احلرية ثم حاول إعطاء ا

أراد أن يـنـقـذ إنسـانـاً يـعـيش في أسـفل اخلـرافـة والوهم
والـرجـعـيـة وأنقـذه; وفي حلـظـة مـا طُـعن بـالف مـقـتل. هو
يـعلم أصل طـعناته من تـلك السـلطة وذلك اإلقـتصـاد لكنه

حاول إنقاذها وردت اليه طعناتها.
ؤلـفـات باحـثـاً عن اإلنسـانـية الـعـلمـية عـاش ب أسـطـر ا
وحـيـنـمـا رأهـا في الــوحل قـرر تـطـبـيق بـ األسـطـر لـكن

الرجعية أقوى النها محاطة بالدم والكذب.
هي حتــاول أن تـعــيش في األســفل وهــو يــحـاول جــرهـا.
كـانت يداه أضعف لوجود سلطة تشد على يدها. هنا بدأ
يــنــزف ويــتـعــرق وهـي تــمــزق يــداه بــوحــشــيــة وحتـرض
ـفـاهـيم الـوعي وتـزيـد في أشـبـاهـهـا لـقـتـاله يــسـايـرهـا 

طعناته.
واخـيرا خـارت قـواه اجلسـديـة لكن عـقـله اليسـتـوعب تلك
الـتـرهات وروحه هي االخـرى بـاتت مسـتـاءة.. لكـنه اتـخذ
قـراره ان يـتركـها تـغـوص في ذاك الوحـل الذي اخـتارته.
هـنا أبـتسمـت وهدأت وبدأت تـتفـاخر بـنفـسهـا ووجودها.
وهـو إيضـاً أبـتـسم وعرف أن الـتـغيـيـر بحـاجـة الى مسك
الـسـلطـة وإدارة اإلقتـصـاد. لكن احملـزن هي والـوحل ب

أحضانه.

ديالى
wLOL² « ÂU Š
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احلـلم هو أمنية امـا ان نكون قادرين على حتـقيقها وذلك
ؤاتـية لذلك.. أو أن يـستحـيل حتقيـقها بـتوافر الـظروف ا
ومـهــمـا حــاولـنــا ذلك..ومــا بـ حــلم وحــلم نـعــاني أشـد
األلم.. مـعانـاة منـذ أول بزوغ خـيوطه.. حـتى نهايـته التي

اما ان تسرنا أو ترمي بنا لبحر من أالالم..
احالم مـؤجلـة نحن اخـترنا تـأجيـلهـا أو اجبـرنا على ذلك
فاحلياة عامرة بالعقبات والتي تمنعنا أن نصل للمرام...
ـكـنـة بـسـبب الـبـيـئـة أو واحالم هي في أسـاسـهـا غـيـر ََ

ا ال يسمح بها حتى الزمان.. كان ور ا
ـــا الــوقت ــا نـــحن من اخـــتـــار الــوقـت اخلــطـــأ.. ور ر

الصحيح لم يأتي وان أصبحنا حطام..
األحالم ال تـتـحقق إال بـالـسعي وبـذل اجلـهد ولـكن هـناك

ن سعى أن يالم.. ا يريده وهل  من سعى ولم يصل 
ـا نحن من ياخذها ولكن من األحالم تـأخذنا معها.. ور
سـيقـود الزمـام... األحالم حتـتاج إلى أجـنحـة لـتطـير بـنا
حـ يـتـعــذر عـلـيــنـا الـوصـول إلــيـهـا أو بـهــا إلى مـحـطـة
الــسالم.. حــلـــمك ال تــتــخـــلى عــنه وان رأيـت كل الــظــلم
والهوان.. حلمك ليكن حاضرا معك وفي كل وقت وان..
ومـا يزال في احللم بـقية.. وما زالت تـتجدد وفي كل يوم
ـة.. األحالم.. احـلــمـوا بـوطن.. احــلـمـوا بــاحلـيـاة الــكـر
احـلموا باحلرية.. واالستقالليـة.. ونبذ احلقد والطائفية..
احـلـمــوا وان كـانت هـذه حـقـيــقـة ال تـخـفى... واألولى أن
نـعـيـشـها حـتى دون أن نـلـجـأ لألحالم.. فـفي زمـنـنـا هذا
ابـسط حــقـقــونـا أضــحت كـلــهـا احـالم.. وان حـقــيـقــتـنـا

موجعة فذروها ببعض من األحالم..
احللم رأسمالنا وكل ما لدينا فال تمنعونا من األحالم.. 

الديوانية
bL×  œUFÝ

نـصـيب فـي صـحـنـهـا وبـدأت اسـأل
عن اسمـاء وانواع وجبـتها الـشهية
..ودخــــــلـت اجـــــــري بــــــحـث مــــــدى
مصـداقيـة عالمـها بـأن صـحنـها من
فاجئة اغلى صحون بالعالم وهنا ا
فـعال انـهــا من اثـمن االطـبـاق النـهـا
حتتوي على انواع من
احلـيــوانــات الــقــابــلـة
لـلنـقـراض يالـله سوف
تــــأكـل وجــــيــــة بــــعــــد
ســــنـــوات لـــيـس لـــهـــا
وجـود كم سـعـيـده هي
وعائلتها بهذا االجناز
..نـعم هـذا حـال مـعـظم
ـدى الــعــوائـل الادراك 
جرائمنا بحق التوازن
الــبـيــئي وال اســتــثـني
نـفـسي ضـمن الـقـائـمة
ــطــبخ لــعـداد دخــلت ا
وجــبت الـغــداء وكـانت
حتـضـيــر وجـبـة سـمك
وانــا اقــوم بــغــســلــهـا
فتفاجئ بـكثرة البيض
في احـــشـــاءهـــا انـــهــا
ـئـات بـدون مـبـالـغة با

بــيــنــمــا كــنت مع اتــصــال بــاحــدى
صـديـقــاتي اخـذت تـتـبـاهى بـوجـبـة
اعـداد الـغداء الـبحـريـة كانت عـبارة
عن انواع من حيوانات البحرية من
الـسمك مع سـرطعـون وتتـحدث بكل
تشـويق بنوع نـادر سوف تكـون لها

عامل في احد محالت بيع االسماك
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سامي نسيم في حفل وزارة النفط
ÊU e « ≠ …d¼UI «

بـعـد غـيـاب لـ  18عـامـاً وابـتـعـادهـا عن
األضــواء مـــنـــذ إعالن اعـــتــزالـــهـــا عــام
2002 والتزامها منزلـها طيلة السنوات
اضـيـة مع رفـضـهـا الـتـام الـظـهور في ا
أي وسـيــلــة إعالمــيــة إطاللــة مـفــاجــئـة
ـصـريـة جنـاة الـصـغـيرة إذ لـلـمـطـربـة ا
ـارة من إلـتـقـاط صـور لـها وهي تمـكن ا
مـتــخـفــيـة وذلـك بـعــد أن وقع حـادث في

نطقة الزمالك. بنى الذي تسكنه  ا
ــــــحـل ســـــــكن احلــــــادث الـــــــذي وقـع 
ـبـنى الـصـغـيرة عـبـارة عـن تـصدع بـا
ــســؤولــون فــأثــبــتت ومــعه حتــرك ا
التقارير أن هبوطًا أرضيًا وقع في
فــيه وهـــو كــائـن بــشـــارع عــزيــز
أبـــاظــــة في الـــزمــــالك بــــســـبب
تدشـ مـشـروع مـتـرو األنـفاق
اجلديد األمر الـذي اتخذ معه
ـــســــؤولـــون قــــرارًا بـــإخالء ا

العقار تمامًا من السكان.
وظــــهــــرت الـــصــــغــــيــــرة في
الصور وهـي حتاول التـخفي
وجتلس على كـرسي واضعة
قدمًا فوق األخـرى وقيل إنها

الفنانة جناة الصغيرة.
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ـصــريـة تــعـرضت لــوعـكــة صـحــيـة خالل ـمــثـــــلــة ا ا
قضـائهـا عطـلتـها الـصيفـية فـي شاطئ مـدينـة العـلم
اجلديـدة بالـساحل الـشمـالي بعـد تنـاولهـا وجبـة طعام
فــاســــــــــدة بــأحـــد الــفــنـــادق الــتي كـــانت فــيـــهــا مع

أصدقائها.

 ÂuK « býd  rþU

النـاقد السينمائي العراقـي تلقى تهاني زمالئه لتسنمه
سرح مهـام مدير قسم السينمـا في دائرة السينما وا

وفقية في عمله اجلديد. متمن له ا

«—U¹
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وت  في مغتربه في مدينة الشـاعر الفلسطيني غـيبه ا
ميساساجا بكندا  عن عمر يناهز  93عاما.

W uGA  w³¼Ë
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فنـية  كمـا اطلـقت الدائـرة في اليوم
نـفسـه معـرضـهـا الثـالث والـثـمـانون
للفنـان التشكـيلي الكويـتي عبد الله
ــديــر الــعــام الــغــبــيــشــان و عــبــر ا
لـــلــدائــرة عــلي عـــويــد عن اعــجــابــة
بأعـمال الـغبـيشـان الذي شـارك بهذا

عرض بـ 10 اعمال فنية. ا

ÊU½bŽ ÊUD×  ≠ œ«bGÐ

اطلقت دائرة الفنـون العامة الثالثاء
مـــعـــرضـــهــــا االلـــكـــتــــروني الـــرابع
والثـمـانـون  الذي اقـيم حتت عـنوان
(كـــورونــا فــوبــيــا) لــلــفــنــان شــوقي

وسوي . ا
ــعــرض عـلى 15 لـوحـة واشــتـمل ا

{ اسـطـنـبول  —وكـاالت - احـتفـلت
ــمـثــلـة الـتــركـيـة ســونـغـول أودان ا
بزواجـهـا من حبـيبـها رجل األعـمال
أرمـان بـيشـيـكـجي في عـرس بـسيط
أقــيم فـي مــنــزل عـــائــلـــة أرمــان في
بشيـكتاش واقـتصر احلـضور على
افـــراد الـــــــــــعـــائـــلــــة واالصـــدقـــاء
ــقــربـ مع اتــخــاذ كل اإلجـراءات ا
الوقائـية للـحد من انتـشار فايروس
كــورونــا. وظـهــرت أودان بــفـســتـان
زفـــافٍ أبـــيض بـــســــيط مع أكـــمـــام
طـــويــلـــة ومــكـــيــاجـــاً كــان نـــاعــمــاً
واعـتـمـدت تـسـريحـة شـعـر بـسـيـطة
أمــا الـعـريس اخــتـار ارتـداء بــبـدلـةٍ
بيضـاء. وبحسب الـصحف التـركية
فإنَّ احلفل اقـتصر عـلى حضور 20
ـمثـلة الـتركـية شـخصـا من بيـنهم ا

هازال كايا
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تـســتـعــد الـفــنـانــة هـيـفــاء وهـبـي وأبـطـال
أسود فاحت إلسـتئناف تصوير مسلسل 
تبقية في أحداث العمل الذي شاهد ا ا
ــاضي تــوقـف قــبـل شــهـــر رمـــضـــان ا
ــــــــوسم وخـــــــرج مـن الــــــــعـــــــرض فـي ا
الرمضاني بسـبب أزمة تفشي فايروس
كورونا وقرار تعلـيق حركة الـطيران في
لــبــنــان ومــصــر.واشــار مــوقع الــفن ان
سلسل تعاقدة على عرض ا (اجلهة ا
يدرسون فـكرة عـرض العـمل في شهر
ـقـبل وعـدم اإلنـتـظار تـشـرين األول ا

إلى شهر رمضان عام 2021).
ـسلسل شـهر فقط ويتبـقى ألبطال ا
قـرر اإلنتـهاء من التـصويـر ومن ا
من الـــعـــمل خـالل شـــهـــر أيـــلــول

قبل. ا

تتأقـلم في بداية الـشهر مع واقع جـديد . تسـتفيد من
فرصة تدر عليك فوائد مالية.

qL(«

ستفـتح أمامك أفاقا جديدة للدخول في مجاالت هامة
وستر ما تهدم .

Ê«eO*«

تزول بـعض الصعـوبات الـتي واجهـتك مؤخرا ,وتـتاح
إليك فرص مادية جيدة .
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هني وتعود مستوياته إلى اخللف , يضعف نشاطك ا
وتخطئ حساباتك.
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تتـمتع بـحيـوية كـبيـرة وبجـرأة على حتـقيق طـموحاتك
.يوم السعد االربعاء.

¡«“u'«

تـنتظـر انفـراجاً أو تسـوية واضحـة أو نتـيجة حـاسمة
المر يشغلك.رقم احلظ .9
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بــانـتــظـارك عــمل يــدر عـلــيك مــاال إضـافــيـا  ,وتــنـجح
شروع جديد. محاوالتك للقيام 

ÊUÞd «

ابتـعـد عن طرق احلـلـول الغـير  تـبقى األجـواء راكـدة 
واضحة.رقم احلظ .8

Íb'«

ادية .  نوع من التـغيير يدخل عـلى حياتك العمـلية وا
رقم احلظ :. 6

bÝô«

ـهـنـية , ـكـاسـب ا  انـتـهـز فرصـة فـيـهـا الـعـديـد من ا
واتخذ موقفا جديا منها .

Ë«b «

تكون ال مـبالي وتتهرب في بداية الشهر من مسؤولية
تلقى على عاتقك .

¡«—cF «

اعـتــمـد عـلى إمــكـانـاتك الــقـويـة وابـدأ بــالـعـمل اجلـاد
لتحقيق أهدافك .رقم احلظ.4
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اكتب مـرادف ومعـاني الكـلمات
افـــقـــيــــا فـــقط ضــــمن خـــانـــات
الـدوائــر حتــصل عــلى الـكــلــمـة

طلوبة: ا
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مدينة تركية 6.

موسيقي اجنبي 7.
القتال 8.

ثلة فرنسية لقب  9.
اغراب 10.

دولة اوربية 11.
لـــقب رئــــيس اوربي 12.

سابق
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طـرب حسـ اجلسمي طـربة الـلبـنانيـة تشـارك مع ا ا
ـنـاسبـة عـيـد االضـحى في دبي اوبرا في حـفل يقـام 
ويذهب ريـعه بالكـامل حلملة الـيونيـسف (رؤية جديدة)

لدعم األطفال في ظل جائحة كورونا.

امـ ســر جـمـعـيـة الـتـشـكـيـلـيـ
الـعـراقـيـ  تلـقى تـعـازي زمالئه
لـــوفــاة ابن اخـــيه احــمـــد مــزعل
اخلـفاجي بعد اصـابته بفايروس
كـورونا  سـائـل الـله تـعالى ان

يسكنه فسيح جناته.

ديرية مديـر مديرية ثقافة العقبة باالردن اعلن اطالق ا
مسـابقـة الـعقـبـة للـخط الـعربي ضـمن بـرنامج الـتـكيف
الثـقافي في مواجهة وباء كورونا حلفظ التراث العربي

واإلسالمي.

ي العـراقي شارك في اسـبوع الـبحث الـعلمي االكـاد
ـتـقـدم الــذي يـقـام عـبـر مــنـصـة أريـد الـعــلـمـيـة حـيث ا

اضي عن (مراجعة النظراء). حاضر االثن ا

wFOÐd « Ãd  Âd «

ي الـعــراقي مـنـحـه االحتـاد الـدولي الــبـاحث واالكــاد
لـلـغـة الـعـربـية شـهـادة الـعـضـويـة في االحتـاد جلـهوده

العلمية في بحوث فلسفة اللغة واالعالم.

هبفاء وهبي

{ لـــــوس اجنـــــلـــــوس  –وكــــاالت -
واصل مغني الـراب األمريـكي كانيي
ويـست إثـارت اجلـدل بـتـصـريحـاته
وذلك منذ إعالن ترشحه لإلنتخابات
الرئـاسيـة األمريـكيـة وكان أجـددها
كشـفه حـقيـقـة صادمـة عن وفاة جنم

البوب الراحل مايكل جاكسون.
وفي تـــغـــريـــدة له عـــبـــر صـــفـــحـــته
اخلـاصة عـلى أحـد مـواقع الـتواصل
وقع الفن ( أن اإلجتماعي قـال وفقا 
جــاكــســون قــد قُــتل وأن قــاتـلـه هـو

وسيقي تومي موتوال). ا
ومن ناحية أخرى إعتذر ويست من
زوجـته جنـمـة تـلـفـزيـون الـواقع كـيم
كــــارداشـــيــــان وذلك بــــعـــد أن أثـــار
غــضـبــهــا وإسـتــيـائــهـا بــكــشـفه عن
تفاصيل حياتهما اخلاصة والسيما
كـشفه أنه مـنـذ فـترة يـحـاول الطالق

منها.
الى ذلك ومنذ وفاة ميالني بانايوتو

رحـل في نــــفس الـــيــــوم ولــــكن عـــام
.2016

ظل سبب وفاتـها محـاطًا بالـغموض
مع مـــصـــدر عــائـــلي في ذلـك الــوقت
يزعم أن ميالنـي - التي كانت قـريبة
غني بشكل استـثنائي من شقيـقها ا
- تـــوفت بــســبب حـــزنــهــا الــشــديــد
عــلـيه.لــكن الـشــرطــة لم تـتــعـامل مع
وفـــاتــهــا عــلى أنـــهــا أمــراً مــحــاطــاً

بالشبهات.
ووفقا لتقـرير جديد( توفـيت مصففة
الــشـعـر مــيالني بـعــد سـقــوطـهـا في
غـيبـوبـة الـسكـري نـتـيجـة احلـماض
الـكيـتـوني الـسكـري وهـو عـبارة عن
ــــرض مــــضـــــاعــــفـــــات خــــطـــــيــــرة 
السكري).و  تـنفيذ تـشريح اجلثة
و اعـتـمـاد ســبب وفـاة مـيالني في
آذار من هـذا الـعــام من قـبل مـسـاعـد
الــطـبـيـب الـشـرعـي في شـمــال لـنـدن

الداخلية جوناثان ستيفنز.
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هـرجـان كـوفـيد ـشـاركـة  من االفالم ا
 19لــسـيــنــمــا الــشــبــاب االول والـذي

تـقـيـمه دائرة وثـقـافـة فـنون
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حفيـد يحفظ كل اسماء الطيور والفواكه وااللوان وكذا االشجار واحليوان ماتنافر  منها وما
اختـلف وكذا االعداد من الواحد الى االلف طـبق  لغة انكـليز لندن االقـحاح وفق مايحفظ من
اليـوتيوب ; وهـو بعد لم يـتم سنـته الرابعـة لكنه حـ يسـأل عن(ستورك) اليـعرفه النه لم يره
لـكن قادمـ من لـبـنان قـالـوا انهم في الـواقع والفـوق عش وال عـلى( تيـل) كهـربـاء انه اللـقـلق
شـاهــدوه في حــمى ابل الـســقي بــ الـصـنــوبـر والــشـربــ  وفي احــراج قـرى حــاصـيــبـيـا
والـعـرقوب..  يـقـال إن العـصـفـور عصى وفـر  النه اليـقـيم في بيت هـجـره اهـله وكذا الـلـقلق
اليحط على عـمود لـيس فيه كـهرباء. ادعـوكم لتـفقـده في سماء الـعراق بـعد الـلوثة الـسريـالية

التي وقعت في الطقس.
نـخفض ـونسـون أو ا ـيـا با جـنوب الـعراق من حـالـة مطـرية رافـقتـها ريـاح نـشطـة تعـرف عا
ـنخـفض الهـنـدي مصـحوبـة  بريـاح شمـالـية غـربيه ..  لم يـحدث في ـوسـمي احلراري أو ا ا
العراق مـنذ عقود ان عمت  العواصف الرعدية وتسـاقط احلالوب بأحجام كبيرة في البصرة
ـاضـيـة قــاسـيـا جـدا ( حـر وجـنـوب ذي قـار ; حــيث  كـان الـطـقـس في الـعـراق  في األيــام ا
ورطوبـة)حـيث  درجـة احلرارة احملـسـوسـة في اجلنـوب ٥٦ م وفي الـوسط ٥٤ م وفي شـمال
السـنونـو يهـطل بكـثافـة عـلى ارضنـا لقـد  ضلت الـبالد 52.. حـتى اخلـشاف مـاعاد يـنشـاف

عندهم البوصله والخشوف على اجملرية
وصلي   الصغـار احلمالن تصمخ حتت  تلك االغـنية التي نـسب تلحيـنها الى مال عثـمان ا

الـشـمس وال طيـور الـفالمـنكـو الـتي قطـعت رقـابـها وسـيـقانـهـا وصارت
انية .. ثمة من كـان يودع  اال وجبـة  جائرة لصـيادين  غير مرخـص
ا ـطـار مغـنيـا .. معـربا عن الـلوعـة واالعتـذار ور هيال مـفيس في ا
الشفـقة مشفوعة بالتهمة  أو رد التهمة. لكنها مثل كل الطيور القلقة
 لــقـالق الـكــنـائس وعــرائس اجلن في االهــوار  الـتي اجـمــعت عـلى

طار. إتخاذ اخطر قرار للهروب  بعد افتتاح ا

) للـمخرج الشـباب ببـغداد فيـلم  (مر
السوري باسل اخلـطيب. ويروي الفلم
وبـشكل انـتقـائي قـصصـا لثالث نـساء
اســمــاؤهن مــر واالولى
فــتــاة جــمــيــلــة من قــريــة
صـغـيـرة وتـمـتـلك صـوتـا
مالئــكـــيــا يــعــتـــني بــهــا
اقـطاعي يـجـعلـهـا ضيـفة
طـرب الكـابـر ضيـوفه في
قصره حتـب شابا يـافعا
يـتـعـلـقـان بـبعـض بدون
أمـل فــــتــــحــــزن عـــــلــــيه
وتـموت  الـثـانـية تـقـفز
بــالــزمن مــايــقــارب 50
عامـا لـتصل الى سـيدة
مـسـيـحـية مـن اجلوالن
اســتـشــهـد زوجــهـا في
حــــــــــــــــرب 1967 فـي
كنـيـسة حتت الـقصف
االســـرائـــيــلي تـــمــوت
تـــاركـه ابـــنـــتــــهـــا مع
عــســكــري اليــلــبث ان
يــجــعــلـهــا في عــهـدة
ســــيــــدة مــــســــلــــمــــة
بـدمشق لـتـتـربى ب

يــديـهــا وتــصــبح صــبـيــة تــعــمل بـدار
لــلـمــســنـ  امــا مــر الـثــالــثـة فــتـاة
ـعــاصـر مــغـنــيـة تـعــيش في زمــنـنــا ا
تـرفض الـتــعـامل مع اســرتـهـا فــتـعـمل
ـســنـ عــلى اخــراج جـدتــهــا من دار ا
التي وضعوهـا فيها لكـنها تفشل وهي
حتمل بـقلبـها الـكثيـر من معاني احلب
والــدفء لــلـــمــاضي.والــفـــيــلم اليــروي
ا يـنـتقي احـداث تـاريخـيـة مبـاشـرة ا
عـــيـــنـــات من احـــداث وقـــعت فـي هــذه

االزمنة من جميع النواحي .
 وعن الفلم حتدث النـاقد يوسف رشيد
قــائال ( الـــفــيـــلم من االفالم احلـــديــثــة
ـــهـــمـــة لـــكن واخملـــرج من االســـمـــاء ا
اســتـخــدام الـسـرد بــثالث قـصص ادى
الـى بــروز الـســؤال الــتــالي اعــيش من
اجـل حــبــيــبــة ام اقــتل من اجل وطن ?
ثالث قـصص مـاقـبل احلـرب هـو وسط
احلرب ومابـعد احلرب  في فـيلم مر
سيحية واالسالم والتعايش السلمي ا
بــ االديـان شـهــادة الدانـة الـطــائـفـيـة
والــفـيـلم رسـالـة مــحـبـة وسالم لـلـعـالم
وجمع بـ اخلوف والعـنف والتهـجير
عبرة عن احلرية واقف االنسانية ا وا

واحلياة ومواجهة الصعاب.

وزارة الـثـقـافـة في (فـيـسـبـوك)(انـنا اذ
نـشارك ونـسـهم مع وزارات الـدولة في
نـشــاطــاتــهــا الــفــنــيــة واحــتــفــاالتــهـا
الوطنية فاننا سنقيم فعالياتنا الفنية
والـثـقــافـيـة قـريــبـا عـلى مــسـرح قـاعـة
الــشـــعب الــذي اصـــبح االنــتـــهــاء من
اعـمــاره وتــأهــيـله وشــيــكـا ومـن قـبل
ـســارح بـغـداد وزارة الـنــفط لـنــعـيــد 

القها).

)من تـمثـيل سـوالف فـواخرجي و(مـر
ى واســـعـــد فــضـــة وجـــهـــاد ســعـــد و
ــنــفــذ امــيــر الي احلــكــيم واخملـــرج ا

الديكور حسان ابو عياش .
×الـى ذلك شــــاركـت دائــــرة الــــفــــنــــون
ـوسـيـقــيـة بـفـعـالــيـة اقـامـتـهـا وزارة ا
النـفط احتـفاء بأبـطال وعـوائل شهداء
جهاز مـكافحـة االرهاب من خالل مدير
ـوسـيـقي سـامي دار الـعـود الـعـراقي ا

نــســيم الــذي قــدم
مــــــقــــــطــــــوعـــــات
مـــــوســـــيـــــقـــــيـــــة
مـصاحـبـة لـقراءات
شعـرية لـلشـاعر عـمر
السراي مـستوحاة من
احــزان االمــهــات وفــخـر
االبــــــطـــــال الــــــذائـــــدين
بــأرواحـــهم دفــاعــا عن

العراق. 
وفي الــســيـاق ذاته
ــديــر الــعـام أكــد ا
لـلـدائـرة مـحـمـود
عــــبـــــداجلــــبــــار
مــــوسى وفـــقـــا
لـــــصـــــفـــــحــــة

{ لـــــوس اجنـــــلـــــوس - وكـــــاالت -
ـمثـلة صـوفي تيـرنر جنـمة أجنبت ا
صــراع الــعــروش  (جـيم مــســلـسل 
أوف ثـرونــز) الـتـلـفـزيــوني الـشـهـيـر
بنتا من زوجها جـو جوناس لتكون
ـــثل أول طـــفل يـــرزقـــان به. وقـــال 

لـــلـــزوجــ في بـــيـــان يــوم االثـــنــ
(صـــوفي تـــيــــرنـــر وجـــو جـــونـــاس

يسعدهما اإلعالن عن والدة
طفلتهما). 

ـــــــمــــــثـــــــلــــــة تـــــــزوجت ا
الـبـريـطــانـيـة تـيـرنـر (24
عــامـا) الــتي لــعـبت دور
ســــانـــســــا ســــتـــارك في
(صـــراع الــعـــروش) من
جـونـاس عـضـو فـرقـة
الـــــبـــــوب جـــــونـــــاس
براذرز في هدوء في
أيـــــــــــــــار 2019 ولـم
يـــظـــــــهـــرا لـــلـــعـــلن

كثيرا.
وقـــــال مـــــوقع (تي.إم.زد
دوت كـــــــوم) ألخــــــــبـــــــار
ــشـــاهــيــر (إن الــطــفــلــة ا
سُـــمــــيت ويـال وولـــدت في
مـسـتـشـفى بـلـوس اجنـلوس

في 22 تموز).

البالغة من العمر 59 عامًا يوم عيد
اضي واكتشاف جثتها في يالد ا ا
منـزلهـا في هامـبسـتيـد شمـال غرب
ـلـكـه شـقـيــقـهـا لــنـدن والـذي كــان 
الـنـجم الـراحل جـورج مـايكـل والذي

كانيي وست

v Ë_« UN²KHDÐ ‚“dð d½dOð

صوفي تيرنر

( باسل اخلطيب ومشهد من فيلم (مر
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حـلـول واتـفـاقـات ومـقـتـرحـات وتـصـريـحـات واصوات
عــالـيــة وبــيــانـات واجــتــمــاعـات ومن ثـمّ احـتــجــاجـات
وتـظاهرات وإسـالة دماء عـراقية زكـية وجـميعـها على
صــلـة بــخــراب قـطــاع الــكـهــربــاء  لـكن  لــيس هــنـاك
ـان أو مــسـؤول في  احلــكـومــة  أو  عـضــو  في الـبــر
مستشـار في الرئاسات  من كـل الدورات التي ابتلي
نـكوب يتحدث عن السبب الذي يقف وراء بها البلد ا
عدم قيام مشاريع الـطاقة الشمسية لـتوليد الكهرباء 
وهي من مصـادر الطـاقة النـظيفـة ورخيصـة الثمن في
بالد الــشـمس .الـبـلـد بـحـاجـة الـى الـتـفـكـيـر بـالـبـدائل
مـادام يـراوح مـكـانه ويــرجع الـقـهـقـرى والـثـروات الى
نــفـاد قـريب . لــقـد أضـاعـوا أوقــاتـاً ثـمـيــنـة من تـاريخ
كائد هاتـرات والتصفيات وا العراق في سنوات من ا
واالتـــهــامـــات  ولم يـــعــلـــنــوا عن رغـــبــة صـــادقــة في
اسـتــقـبـال مـقــتـرحـات عــلـمـيـة تــنـضـجـهــا اجلـامـعـات
والشـخصـيات الـعلـميـة بـالتـشاور مع خـبرات أجـنبـية
منتقاة من أجل اسـتيعاب بدائل تنـقذ العراق من مذلة

غياب الكهرباء في بلد صيفه ستة أشهر . 
لـيشيات فهو عندما يـأتي وزير من طواقم االحزاب وا
ال يـرى اكـثـر من خـطـوتـ حتت قـدمـيه  وحـتى حـ
ظــهـرت بـعـض االسـمـاء مـن حَـمَـلــة الـشــهـادات جـرى
ــة لـكي ال وضــعــهـا فـي مـســارات االســتـهـالك الـقــد

تعرف لالبتكار واالنتاج طريقاً .
 مـحطـات الـتولـيـد الكـهـربائي بـالـطاقـة الـشمـسـية لـها
ـسـتـلـزمـات الـكـفـيـلـة بـنـجـاحـهـا في الـعـراق  كـامـل ا
كن ان تغطي جوانب كثيرة وكلفتها مالي قلـيلة  و
تـخفف عن مـحـطـات الكـهـربـاء التـقـليـديـة والـتي جرى

تصميمها لكي تكون بحاجة الى غاز مستورد .
افسـحـوا اجملـال لـلـعقـول من أجل تـقـد اسـتـشارات
ناضجة لتطوير الـبلد. وقبل هذا عليكم أن جتردوا كم
ألف شــخص حــمل لــقب مــســتــشــار فـي الــرئــاسـات
الثالث أو األربع منذ خـمس عشرة سنة تـعيسة وما

هي انتاجية واحد منهم ال أكثر.
الشمس التي حترق اجساد العراقي وتعوق حياتهم
الـيـومـيـة في الـصـيف الـقـاتل نـعـمـة كـبـيـرة من الـله 

حتتاج من يقدر قيمتها ويفيد من خيرها .
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