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وهالل الــســالـم  وتــمــكــنت من تــدمــيــر
مـضــافـات داعـشــيـة فـيـهــا ضـمن قـاطع
عـمليات سامراء وإحراق زورق كانت
مـخـبـأة.من جـهـة اخـرى ضـبـطت هـيـئة
الـنزاهـة خالل تنـفيـذ مفـارزها عـملـيَّتي
ضــبطٍ بـحقِّ مــتـجــاوزين عـلـى عـقـاراتٍ

عـائدةٍ لـلدولـة في محـافظـة كركـوك بعد
تـلــقي مـعـلـومـاتٍ حــول قـيـام أشـخـاص
بــالـــتـــجــاوز عـــلى عـــقــاراتٍ مُـــتــمـــيِّــزةٍ
وبــتــواطــؤ مع جــهـاتٍ مــعــنــيَّــةٍ بــإزالـة
الــــتـــجــــاوز وبــــعــــد إجــــراء الـــكــــشف
والـتحـري تـمكَّنَ الـفريق من ضـبط أحد

وأعـلن جهـاز األمن الوطـني امس  إلقاء
الـقـبض عـلى مـسـؤول مفـرزة الـتـفـخيخ
ـا في تــنـظـيم داعش وثالثــة عـنـاصـر 
يــســمى بــديـوان اجلــنــد في مــحــافــظـة
نـينـوى.وقال إعالم اجلهـاز في بيان إنه
(بـناء عـلى مـعلـومات اسـتخـباريـة تفـيد
ـحـاولـة عـدد من الـعـنـاصـر اإلرهـابـية
الـدخـول إلى مـحـافـظة نـيـنـوى بـاشرت
قــوة من جــهـــاز األمن الــوطــني بــنــشــر
ـتابـعة داخل الـرئيـسة  مـفارزهـا عنـد ا
ـطـلـوبـة وفق قـاعـدة بـيـانـات األهـداف ا
) مـشـيـرا الى ( تـمـكن الـقـوة اإلرهـابـيـ
من إلـقــاء الـقـبض عـلى مـسـؤول مـفـرزة
الـتفخـيخ ضمن القـاطع الشمـالي لوالية
نــيــنــوى الــتــابــعــة لــعــصــابــات داعش
اإلجـــرامــيــة; واعـــتــرف صـــراحــة خالل
الـتـحـقيـق بصـنـاعـة الـعبـوات الـنـاسـفة
وتــفـــخــيخ الـــعــجالت مـــنــذ احـــتاللــهم
لـلـمـحـافظـة). وأضـاف أنه (كـان بـرفـقته
ثالثـة مقـاتـل ضـمن ما يـسمى بـديوان
اجلـنـد الـتـابع لـذات الـواليـة واعـتـرفوا
ـقاومـة القوات األمـنيـة خالل عمـليات
تقدم قر ا الـتحرير). وشرعت قـوة من ا
ـشتـركة في كـركوك بـإسناد لـلعـملـيات ا
طـــيــران اجلـــيش وطـــيــران الـــتـــحــالف
الــدولي بــواجب تــفـتــيش فـي مـنــطــقـة
احملـمودية بـجبال حمـرين وعثرت على
 أوكـار قـام طـيـران اجليش بـتـدمـيـرها4
من قــبل وبــاشـرت الــقـوة  بــالــتـفــتـيش

والحـظت هـروب عنـصـرين إرهابـي 
مــتــابــعـــتــهــمــا من طـــيــران الــتــحــالف
وقــتــلـهــمــا. كــمـا نــفــذ طــيــران اجلـيش
ضــربـات جــويـة عـلـى جـزرات  مــسـيـرة
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ُـــتَّــهَـــمـــ مُــتـــلـــبِّـــســاً بـــوضع أسس ا
ودعـامـات بنـاءٍ; لتـشـييـد مـحال جتـاريَّةٍ
ـديـريَّة بـلـديَّة عـلى جُـزْءٍ من عقـارٍ عـائدٍ 
كـركوك.وتابعت الدائرة إنَّ الفريق وفي
عـمــلـيـةٍ ثـانــيـةٍ تـمـكَّن أيــضـاً من ضـبط
ـشهود من مُـتَّهَمٍ آخـر مُتلـبّسـاً باجلرم ا
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ـنافذ احلـدودية ارسـالية أعـادت هيـئة ا
مــواد مـتـنــوعـة (مالبس اكــسـسـوارات
مـوبـايل أقــمـشـة مـواد مـنـزلـيـة) بـعـدد
كارتون  16010 وبـوزن إجمالي  57 طنا
و 287 كـيلوغـراما محـملة عـلى حاويات
عــدد  10حــجم  40قــدمــا لـعــدم اكــتــمـال
أوراقـها الثـبوتيـة في مينـاء ابو فلوس.

وقـال بيـان تلـقته (الـزمان) امس انه (
تـشكيل جلـنة إعادة أعضـاؤها من مركز
يناء وضابط البحث والتحري/ كمرك ا
نافذ احلدوديـة وشرطة الكمارك هـيأة ا
ومـــــكــــتـب األمن الـــــوطـــــني ومـــــكـــــتب

نفذ احلدودي).  استخبارات ا
Z¹dN  ‰Ušœ≈

وأعـــلن مـــنــفـــذ ســـفـــوان احلــدودي في
مـحـافظـة البـصـرة  عن إدخال صـهاريج
ادة األوكسـج الطـبي قادمة مـحملـة 
من دولـة الـكـويت  وبواقع 11صـهـريـجا
وبــحــمــولـة إجــمــالــيـة  220طــنــا دعــمـاً
صاب عـاجلة ا لـلمؤسسات الـصحية 
بــفـــايــروس كـــورونــا. وتـــمت عــمـــلــيــة
اإلدخــال وفق الـضـوابط والــتـعـلــيـمـات
وبـتـسـهـيل إجـراءاتـهـا من قـبل الـدوائر
ـــنـــفــذ احلـــدودي وفق الـــعــامـــلـــة في ا
تـوجــيـهــات الـلـجــنـة الــعـلـيــا لـلــصـحـة
والــسالمــة الــوطــنــيــة اذ تــؤكــد هــيـأة
ـنــافـذ احلـدوديـة حـرصــهـا وتـسـخـيـر ا
كـافـة إمـكـانـاتهـا لـتـقـد يـد الـعون إلى
أبـناء شعبنا العـزيز لتخطي هذه األزمة
ــــســـتــــشـــفــــيـــات الـــصــــحـــيــــة ودعم ا
ــومـة ــسـلــتــزمــات الــضـروريــة لــد بــا

عملها. 
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دعا رئـيس اجلمـهـورية بـرهم صـالح الى جتاوز الـعراقـيل الـسيـاسـية واإلداريـة التي
حتول دون احلـد من مـعانـاة االيـزيديـ مـؤكدا ضـرورة اإلسـراع بتـنـظيمِ اإلدارة في
ادـة واخلدمات األساسية من ـساعداتِ ا سنـجار وتعزيزِ األمن واالستقرار وتقد ا
أجل عــودة االيـزيـديــ من  مـخــيـمـات الــنـزوح فـيــمـا تـعــهـد رئـيس مــجـلس الـوزراء
مـصـطفى الـكـاظمي بـالبـحث اجلـاد عن اخملتـطـف األيـزيـدي وحتـويل الـقضـية الى

جهد دولي من أجل إعادتهم الى ذويهم.

ناسـبة الذكرى وقـال صالح في كلـمة 
الـسـادسة لإلبـادة اجلـماعـيـة االيزيـدية
الـتي ارتكـبـها تـنظـيم داعش (نسـتعـيد
ـأساةِ اإلنـسـانـية الـتي تـعرّضَ ذكـرى ا
لـهـا اإليزيـديـون في مثلِ هـذا الـيوم مع
إقـدام مجرمي التنظيم اإلرهابي داعش
عـلـى غـزوِ واحـتاللِ سـنــجـار وارتـكـاب
أفـظع اجلـرائم) مـشـيـرا الى ان ( هدف
هــذا الــتــنــظــيم اإلرهــابي كــان اإلبــادة
اجلـــمــاعـــيــة ومـــحــو اإليـــزيـــديــ من
ـعيب الـوجـود). ورأى صالح انه (من ا
فـعالً الـقـصـور والتـقـاعس اخلـطـير في
تـلـبـيـةِ مـتـطـلـبـات أهـلـنـا في سـنـجار)
مـــؤكـــدا ( ضــرورةِ جتـــاوز الـــعــراقـــيل
الــســيــاســيــة واإلداريــة ونــؤكــد بــهــذا
الـصـدد عـلى ضـرورة اإلسراع بـتـنـظيمِ
اإلدارة في ســــنـــجـــار وتــــعـــزيـــزِ األمن
ـادية سـاعدات ا واالسـتقـرار وتقـد ا
واخلـدمات األسـاسيـة من أجل عودتهم
من  مـخيمـات النزوح إلـ مـحال سـناهم
والــــذين بـــــدأوا مــــؤخــــراً بــــالــــعــــودةِ
الـطـوعـيـة) داعـيـا ( الـقـوى الـسـيـاسـية
إلى جتـاوزِ اخلـالفـاتِ والـتـرفعِ عـلـيـهـا
وصـوالً إلى احلـلول االداريـة و االمنـية
ـطــلـوبـة خلـدمـةِ اإليــزيـديـ وجـمـيع ا
مـواطـنيـنـا الذين عـانـوا بفـعل اإلرهاب
وجــرائـمِه) مــؤكـدا (أهــمـيــةَ مـحــاسـبـة
ـــتــســبـــبــ في دخــول ــقـــصــرين وا ا
ــدنِــنــا وقــرانــا ومــا واحــتالل داعـش 
نــــتــــجـت عن ذلـك من أضــــرارٍ مــــاديــــة
واعـــتـــبـــاريـــة فـي قـــواتِـــنـــا األمـــنـــيـــة
دن والـعـسـكريـة وفي مـا تـعـرضت له ا

مـستـقـبل أفضل لـبلـد يـحتـرم مواطـنيه
ويـصون كـرامتـهم دون تمـييـز)على حد
تـــعــبـــيـــره. وفي اربـــيل أصـــدر رئــيس
حــكـــومــة إقـــلــيم كـــردســتـــان مــســرور
ـنـاســبـة دعـا فـيه الـبــارزاني بـيـانــاً بـا
احلـــكــومـــة االحتـــاديـــة إلى تـــعــويض
اإليـزيـدي ومـسـاعدة الـنازحـ مـنهم.
ناسبة وقـال في بيان (نستذكر بهذه ا
األلـيمـة الشـهداء الـذين راحوا ضـحية
هـذه اجلـرائم الـشـنـيـعـة بـعد أن واجه
اآلالف من األبـــريـــاء اإلبـــادة واخلــطف
والــتــشــريــد) مــشــيـرا الـى ان (اإلبـادة
اجلـمـاعـيـة الـتي طـالت قـضـاء سـنـجار
ومـــحـــيـــطه تـــمـــثـل واحـــدة من أبـــشع
اجلــرائم ضـد اإلنــسـانــيـة في الــتـاريخ
احلديث وكانت جزءاً من هجوم واسع
النطاق شنه إرهابيو داعش ضد شعب
كــردسـتـان. بــيـد أن اإليـزيــديـ وعـلى
ــآسي كــلـهــا والــفـرمــانـات الــرغم من ا
واإلبـادات ضدهم متشبثون في الدفاع
عن لـــغــتـــهم وثـــقـــافــتـــهم وهـــويـــتــهم
ـنــاسـبـة وديــنـهم). وتـابـع (وفي هـذه ا
ــســؤولــيــة أن ــوجــعــة أرى أن من ا ا
ـشـرفـة نـحــيي بـإجالل الــتـضـحـيــات ا
الـتي سطرتها قوات البيـشمركة البطلة
في عـمـلـيـة حتريـر سـنـجـار ومحـيـطـها
بـقيادة الرئيس مسـعود البارزاني كما
نـــثــمـن مــواقف شـــعب كـــردســـتــان في
احـتضـان األخوات واإلخوة اإليـزيدي
وإيـــوائـــهم. وهـــنــا يـــتـــحـــتم عـــلى كل
اجلــهـــات أن تــتـــكــاتف إلعـــادة إعــمــار
ـديـنة سـنـجـار وتـطبـيع األوضـاع في ا
ـــا يـــضــــمن خـــلــــوهـــا من أي قـــوة و
مـسلحة أجنـبية أو ميلـيشيات على أن
ـنطـقـة واسـتـقـرارها تـتم حـمـايـة أمن ا
بـالتنـسيق ب حكـومة إقلـيم كردستان
واحلـكـومـة االحتـاديـة) مـشـيرا الى ان
(جــهـــود حــكــومــة كـــردســتــان ال تــزال
مـتواصلة من أجل حتـرير من تبقى من
اخملـتــطـفـات واخملــتـطـفــ اإليـزيـديـ
ـصـير وفي الـذين مـا زالـوا مجـهـولي ا

فقودين لغاية اآلن وذلك بنفس عـداد ا
وتـيرة مـساعـيـها الـدؤوبة الـتي تكـللت
في حتـريــر الـعـديـد من اخملـتـطـفـ من

براثن داعش). 
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وخـلص الى القول (وإذ ندعو احلكومة
االحتــاديــة إلى الــعــمل عــلى تــعـويض
األخـوات واإلخوة اإليزيدي ومساعدة
الــنــازحـ مــنــهم فــإنــنــا نــشـدد عــلى
الئـمــة لـهم ضــرورة تـوفـيــر الـبــيـئــة ا
لــيـــعـــودوا إلى مـــنــاطـــقــهـم بــهـــامــات
مــرفـوعــة). وكـان الــبـارزاني قــد اصـدر
ـنـاسـبة ـاضي بـيـانـاً  يـوم اجلـمـعـة ا
مــرور  37عـــامــاً عــلـى حــمالت اإلبــادة
اجلـماعية التي ارتكبها النظام السابق
. وقال في بيانه (حتل بـحق البارزاني
عـليـنـا اليـوم ذكرى إحـياء إحـدى أعظم

اجلـــرائـم الـــتي اُرتــــكـــبت ضــــد شـــعب
كــردســتــان من قــبل الــنــظــام الــبـعــثي
تمثلة بحملة اإلبادة اجلماعية بحق وا
الــبــارزانــيــ والــتي أُزهــقت خـاللــهـا
أرواح ثـمانـية آالف إنـسان بـريء ليس
ألي ذريـعـة فـقط ألنـهم كـرد وقـد دُفـنـوا
.) مــضـيــفـا ان (حــمالت اإلبـادة أحــيـاءً
اجلــــمــــاعــــيــــة الــــتـي تــــعــــرض لــــهــــا
ا كانت مقدمة حلمالت الـبارزانيون إ
اثلة وواسعة النطاق ارتكبها النظام
الــبــعــثـي ضــد شــعب كــردســتــان عــلى
مـراحل مــتـعـددة حتت مـسـمى األنـفـال
وجـرى فيـها اقـتيـاد اآلالف من مواطني
كــردســـتــان األبــريــاء أطـــفــاالً ونــســاءً
وشـــيـــوخـــاً ومـــســنـــ إلـى صـــحــراء
الــعــراق وبــعـدهــا دُفــنــوا وهم أحــيـاء
واُبـيدوا بـوحشـية في مـقابـر جمـاعية).

وسـكانها).من جـهته استقـبل الكاظمي
ــــثل عـــــدداً من الــــنــــاجــــيــــات وفــــداً 
والـنـاجـ األيـزيـديـ من أبـنـاء قـضـاء
ـــنـــاطق ســـنـــجـــار وقـــريــة كـــوجـــو وا

احمليطة.
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وقـال بـيـان ان (الـكـاظـمي رحب بـالـوفد
ة الـوحشية األيـزيدي مستـذكرا اجلر
بــــحـق األيــــزيـــــديــــ فـي ذلك الـــــيــــوم
ـــشـــؤوم الــــثـــالث من آب عـــام 2014 ا
عــلى يــد عــصـابــات داعش اإلرهــابــيـة
والـظروف الـصعـبة الـتي عاشـوها بـعد
احــتالل مـنـاطــقـهم وقــراهم). ونـقل عن
الــكــاظــمي تــأكــيــده أن (مــا تـعــرّض له
األيــزيــديــون شــكّل وجــعــاً عــراقــيــاً لن
ــة بـــشــعــة نــالت يــتــكـــرر ومــثّل جــر
ي اهـتـمام وتـعـاطف الـرأي العـام الـعا
ا كـما وقف العـالم بأسره مع قضـيتهم 
تــعـرضــوا له من فــظـائـع) مـشــددا عـلى
ـة (الــعــمل من أجل إبــقــاء هــذه اجلــر
حـيّــة تـسـتـحــضـرهـا األجـيــال الـقـادمـة
لــتــعــكس وحــشــيــة عــصــابــات داعش
وبـسالـة القوات األمـنيـة التي انـتصرت
عـــــــــلـى اإلرهـــــــــاب وحــــــــررت األرض
وحـــــافـــــظت عـــــلـى وحـــــدة وســـــيــــادة
الــعـراق).وتــعـهــد الـكــاظـمي بـ(الــبـحث
اجلـــاد عن اخملـــتــطـــفـــ األيــزيـــديــ

وحتــــويــــلـه الى جــــهــــد دولـي من أجل
إعــادتـهم الى ذويـهـم) مـؤكـدا أنه (البـد
لـلعـدالة من أن تـأخذ مـجراهـا فتـجربة
األيـزيدي كانت قـاسية لكنـنا سنحوّل
أوجـاعــهم وآالمـهم الى عـنـصـر أمل في

ورأى ان (حــمالت اإلبــادة اجلــمــاعــيــة
ضــد الــبــارزانــيــ لم تُــرتــكب بــدوافع
ا كانت تهدف في عـنصرية فحـسب إ
األسـاس حملو الـهوية واسـتالب حقوق
ـقـاومـة وثـبـات شـعبٍ بــأكـمـله ولـوال ا
شـعب كـردستـان في انتـفاضـته والذود
عن أرضـه ووطـنـه لــتـعــرضـت هـويــته
ووجـوده خلـطر جـسـيم) .ومـضى قائال
ــوجـــعـــة تـــؤكــد (في هـــذه الـــذكـــرى ا
حــكــومــة كـردســتــان الــتــزامــهــا الــتـام
ا ؤنفـل  بـرعاية عـوائل الشهـداء وا
مـتاح لـها من إمـكانـات وستواصل في
الــوقت ذاته مــسـاعــيـهــا مع احلـكــومـة
االحتـادية بـهذا الـشأن ونـشدد مـجدداً
ـؤنفل عـلى ضرورة تعـويض عوائل ا
في كـــردســـتـــان  من قـــبـل احلـــكـــومــة

االحتادية مادياً ومعنوياً).

خالل قـيـامه بـالتـجـاوز على مـسـار أحد
الـــشــوارع الـــعـــامـــة عــبـــر وضع أسس
ودعـامـات بـنــاءٍ; لـتـشـيـيـد دار سـكـنـيَّـةٍ
خالفــاً لـلــقـانــون وبـتــواطـؤ مع جــهـاتٍ
مـعنيّةٍ بإزالة التجاوز أيضاً فيما لفتت
إلى أن فـــريـــقي الــضـــبط أشـــرفـــا عــلى
عـملـيَّة إزالة الـتجـاوزات احلاصـلة على
الـعقـارات التي تـبلغ قـيمـتهـا التـقديـريَّة
 مـــــــــــلــــــــــيـــــــــــون ديـــــــــــنــــــــــار فـي 500
ـنــافـذ .وضـبــطت هــيـئــة ا الــعـمــلـيــتــ
احلــدوديـــة - مــنــفـــذ مــيــنـــاء أم قــصــر
االوسط في مــحـافـظـة الــبـصـرة حـاويـة
ــادة ورق حـــجم  40 قــدمًـــا مــحــمـــلــة 
ابـيض مـخـبأة خـلـفـهـا كمـيـة كـبـيرة من
نوعة  من االستيراد كارتون السكائر 
ومـعـدة لـلـتـهـريب تـمت عـمـلـيـة الكـشف
ومـعـرفة مـحـتوى احلـاويـة داخل احلرم

الكمركي. 
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ـقاتل وكـرم وزيـر الـدفـاع جمـعـة عـنـاد ا
نسوب الى زيـاد عبد السادة الـعبادي ا
ــشـاة 54 ســريــة االتـصــاالت في لــواء ا
شـاة السـادسة احـدى تشـكـيالت فرقـة ا
بـرتـبة اعـلى وكـتاب شـكـر وتقـدير وذلك
للموقف االنساني الذي ابداه وهو يقدم
ــســاعــدة ألحــد األطـفــال ضــمن قــاطع ا
مــســؤولـيــة وحــدته حــ قــام بـإصالح
ثـوب الــطـفل وخـيـاطــته وانـتـشـار هـذا
الـعمل عبر مواقع التواصل اإلجتماعي
الـذي يـعـكس مـدى اإلنـسـانـيـة الـكـبـيرة
الـتي يـحـمـلهـا ابـطـال اجلـيش الـعراقي
جتـــاه أبــنـــاء الــشـــعب والـــتي تـــمــاثل

شجاعتهم في ميادين القتال. cHM∫  شاحنات تصطف في منفذ الشيب احلدودي

مصطفى الكاظمي
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عنـدما نـرغم انفـسنـا ونقـود عقـولنـا ونكـيف تصـوراتنـا ونستـجمـع طاقاتـنا في
ستقبلية التـفكير والتفتيش والبحث والتقصي عن احلقائق اخلاصة باالسس ا
نـشود من حولـنا سنـجد ان القراءة هي الرائـدة للتـقدم احلضـاري االنساني ا
االصل الـفاعل الصول ذلك التقدم وسنسـتدرك حقاً من خاللها ان التعلم االن
ـستقبل االنساني الزاهر بجوانبه هو الـوسيلة والغاية واحلجر االساس لذلك ا
تـعددة كافة فان لم يكن كذلك فال هدف وال مستقـبل لالنسانية عندنا السيما ا
فـيما يـتعـلق باالجنـاز والعطـاء االنسـاني دون تردد فان لم
كـننا ان نحـصل  على اي مقابل او اي يـكن كذلك فال 
ــســتــقــبل بل انــنــا نــســهم في شئ يــقــودنــا الـى ذلك ا
تـراجعـنـا وتـدمـيـر انـفـسنـا واالنـسـانـيـة واجملـتـمع الذي

ننتمي اليه.
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دون مبـالغة او تاثير عاطفة او حتيز او نفاق سلطوي قسري او فردي اخالقي
ا حبها الله من طبيعة ودون مواربـة وشك تعد بيروت من اجمل بلدان العرب 
وتـاريـخ ومـوقع ومــنـاخ فــضال عن قــدر كـبـيــر من احلــريـة احلــقـيــقـيــة شـعـارا
ارسـة ميدانيـة .. فبيـروت جتعلك تعـيش االديان والعوالم والـثقافات اغـلبها و
سـيس ال ينـظر لبـيروت اال من بـاب العـشق برغم الـتنوع ..وكل مـنصف غيـر ا
والثراء احلزبي والزخم الطائفي و االجنداتي .. لكنها باغلب صورها اجلمالية
تعـد لوحة من الـتمتع بـحرية نـادرة في عالم عربي من الـصعب - وفقـا النظمته

السياسية -ان تتحدث عن حرية فيه   ..
لتهبة بالضغوط والسياسـات والتحزب والتخندق والتاجيج والتوظيف بيـروت ا
والتـحريك الداخلي واخلارجي ظلت عصية على من اراد بها شرا حملو هويتها
عـنونـة بهـا حيـث تشم نـسيم احلـرية من وتغـييـر طـبيـعتـها االجـمل واالخـلب وا
ـعـابـد ـسـاجــد وا الـضــفـاف حـتى الــرمـلـة واالزقــة والـعـمــارات والـعـبــارات وا

والكنائس..
هـول الذي تعـرضت له بيـروت في صميـم مرفأهـا بعد ان لقـد هزنـا االنفجـار ا
هـزت صـور وفــيـديـوات االنـفـجــار ضـمـيـر الـعـالـم وكـانـنـا نـســتـحـضـر مـاسـاة
ـعزل عن اسـبـاب ودوافع االنفـجار واثـاره وخسـائره هـورشيـما ونـاكازاكي و
ــعــنــويــة اال اني اقــرؤه من زاويــة اخـرى .. اذا ارى في ــاديـة وا الــروحــيــة وا
ـيـة واحملـيط الـعـربي سـتـفتح االنفـجـار فـرصـة لـفـتح ابـواب من الـعالقـات العـا
وتكـشف عن ستار التعاطف الدولي والعربي .. والعرب كل العرب بال خلفيات
سـيـاسـيـة سـبـاقـ لـلـمـسـاعـدة وتـقـد انـواع الـعـون الـذي اعلـن عـنه بـحـشده
االخبـاري الكـبيـر وبعـضه حتول الى برنـامج اغاثـة سريع انـطلـقت مواكـبه بعد

ساعات من الكارثة ..
كن ان ا  وهذه فـرصة لنسيان وجتـاوز حصار قيصر وتـبعاته واجنداته .. 
ـالية يفـتح االفاق الـلبـنانيـة من جديـد ويخـفف االزمة االقـتصـادية والنـفسـية وا
ـجمل احـتـقانـاتهـا واخـتنـاقاتـهـا التي تـعد في والسـياحـيـة وحتى الـسيـاسـية 
كنة ظلمـة  غلقـة البعيـدة ا االعالم محـكمة عصـية فيمـا هي خلف الطـاوالت ا
الـتحرك والتغيير بل واالنـقالب  سواء ما كان منه بطيء او مفاجيء ..االهم ان

بيروت ولبنان ستكون بخير والقادم افضل ..
رضى وحفظ الله صاب وا رحم الله الشهداء وشافى ا
الـلبـنانـي جـميـعا مـن كل سوء الـلهم امـ .  وقد قـالوا
رب ضـارة نافعـة . ضاقت فـاستحـكمت حـلقاتـها فرجت

وما كنت يوما اظنها ستفرج .

ـديـريــة الـعـام لـلـتـربــيـة في مـحـافـظـة ا
الــــنـــجـف نــــتـــائـج الــــصف الــــســـادس
األبـتدائي الـدور األول وقد بـلغت نـسبة
ئة. وقـال مدير عام الـنجاح فيها  85 بـا
تــربـيــة الـنــجف  عـادل الــبـصــيـصي أن
ـمـتـحـنـ بـلغ عـددهم (عـدد الـتـالمـيـذ ا
الف تـــــلــــمـــــيــــذاً  وكـــــان عــــدد 45420
الـنـاجـحـ مـنـهم    38409 تـلـمـيـذاً أمـا
الراسب بلغ عددهم   7011 تلميذاً وقد
بـلغ عدد التالمـيذ احلاصلـ على معدل
ـــئـــة  100 ). واوضح 249بـــا تـــلـــمـــيـــذاً
الـبـصــيـصي  ان (الـتالمـيـذ احلـاصـلـ
ـئة فـما فـوق فقـد بلغ عـلى مـعدل   98بـا
عــددهم الى  848 الســيـمــا  أن الـنــتـائج
ـدارس الــورقـيــة سـتـســلم الى إدارات ا
بارك وحسب بـعد عطلة عيد األضحى ا

. قسمة مسبقاً القواطع ا

ـتـعـلـقة كـشف مـجـيـد عن الـتـوصـيـات ا
بـوزارة الكهرباء والتي تمحورت في ان
ــبـــالغ  ( الـــوزارة ســتـــقـــدم  كـــشف بـــا
ـالـية ـسـتحـقـات ا ـطـلـوبـة لتـسـديـد ا ا
بــحــسب األشــهــر عـلـى أن تـصــرف من
اـــرادات جــبـايــة وزارة الــكـهــربــاء لـدى
ـالية) وكذلك فـيما يخص وزارة وزارة ا
الــكـــهــربــاء (تـــقــد خــطـــة الى رئــيس
مـجلس الوزراء عن كيفية اإلستفادة من
ـتـعـاقـدين واالجـراء الـيـومـيـ سواء ا
في جـبـاية أجـور الكـهـرباء أو الـصيـانة
ــشــاريع وحتــديــد الــعــدد أو تــنــفــيــذ ا
مـوزعـ ـطـلــوب مـنـهم لـهـذا الـغـرض ا
بـحـسب محل سـكـناهم فـضال عن تـقدم
قـــائــــمـــة بـــاألعــــداد واألســـمــــاء وفـــقـــا
إلســتـمــارة مـفـاضـلـة ويـعـطـون أولـويـة
).  ومن جــانـب اخــر اعــلــنت الــتـــعــيــ

بـالـوظـائف اإلداريــة مـجـانـا إلى وزارة
الـعـمل والـشـؤون اإلجـتـمـاعـيـة لـدراسة
مـدى إمكـانيـة شمـولهم بـشبـكة الـرعاية
اإلجـــتـــمــــاعـــيـــة)( وكــــمـــا  تـــضــــمـــنت
الـتـوصـيـات اخلـاصـة بـالـتـربـيـة ايـضـا
ـديريات عـلى االيعـاز إلى احملافـظ وا
الـعـامة لـلـتـربيـة كـافـة بعـدم إصـدار اية
أوامـر إدارية جديـدة تخص احملاضرين
لـلعـام الدراسي اجلـديد وألي سـبب كان
ديـريات الـعـامة لـلـتربـية في وتـوجـيه ا
بـغـداد واحملــافـظـات كـافـة بـتـقـدـم ــشف
دقـيق باحملـاضرين اجملـانيـ لديـها من
أجـل إعـــداد كـــشف إجـــمـــالي من وزارة
ه إلى األمــانـة الــتـربــيــة لـغــرض تـقــد
الــعـامــة جملــلس الــوزراء لـدراســة مـدى
إمــكـانــيـة تــقــد مـنــحـة مــالــيـة الــيـهم
مـقـطـوعـة سنـويـة). وفي سـيـاق مـتصل

الـفعـلية بـحسب اإلخـتصاص والـشاغر
ــبــلــغــة الــيــهم عــلى وفـق الــضــوابط ا
ـديـريـة ـوجب كـتـاب وزارةالـتـربـيـة ا
الـــعــامـــة لـــلـــتــعـــلـــيم الـــعــام واألهـــلي
واألجـــنـــبي وإعـــداد قـــاعـــدة بـــيـــانــات

متكاملة بذلك). 
5OFð jÐ«u{

وتـابع أنه ( نـصت أيـضـا شـمـول الذين
تـــنـــطـــبق عـــلـــيــــهم ضـــوابط تـــعـــيـــ
احملـاضـرين بـالـوظـيـفـة ضـمن درجـات
ـالكـات احلــذف واالسـتــحـداث حــركـة ا
لــكل مــديــريــة عــامــة ســتــنــشــر الحــقــا
ويـــراعى بــــذلك احلـــاجـــة الــــفـــعـــلـــيـــة
واالخـتـصـاص واألسـبـقـيـة إضـافـة إلى
ن تبقي  دراسـة مقترح إحالة العدد ا
التـــنـــطــــبق عـــلــــيـــهم ضــــوابط إلـــقـــاء
احملــــاضــــرات مع الــــذيـن يــــعــــمــــلـــون
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اعـلـنت االمـانـة العـامـة  جملـلس الوزراء
الــتـــوصــيــات اخلــاصـــة بــاحملــاضــرين
ـؤقت أو بـأجـر الك ا ـعــيـنـ عـلى ا وا
ــتــحــدث بــاسم االمــانـة يــومي. وقــال ا
حـــيـــدر مــجـــيـــد في تـــصـــريح امس إن
(مـجـلس الوزراء اقـر تـوصيـات الـلجـنة
ـؤلـفـة بـحـسب تـوجـيه رئـيس مـجلس ا
الــوزراء بــشــأن مــوضــوع احملــاضــرين
ـؤقت أو بـأجـر الك ا ـعــيـنـ عـلى ا وا
يـومي بأوامر إدارية رسمية دون وجود
غـطاء مالي لـتسديـد رواتبهم في كل من
وزارتي التربية والكهرباء). وأضاف ان
(الـتـوصـيـات اخلاصـة بـالـتـربـيـة نصت
ديريـات العامـة للتـربية في عـلى قيـام ا
ــراجــعـة بــغــداد واحملــافــظــات كــافــة 
أسـمـاء احملــاضـرين وحتـديـد حـاجـتـهم
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ـستهـدف هو قـلب لبـنان وشـريانه ـكان  ا احلدث فـعل فاعـل باي شـكل كان. ا
ـقايـيس االقتـصاديـة  وهو الـرئة  الـتي يتـنفس االقتـصادي االكـبـر االهم بكل ا

منها لبنان ايضا  سواء  التوريد  والتصدير  او الباب السياحي االوسع. 
وبالـقـياس الـعـسكـري هـو الـهدف الـعـسكـري  االول  الـذي ينـهي لـبنـان الـدولة
وتـدميرهـا وشلـها بالـكامل  لـسنوات ( 5-10  سـنة) لـتكون خـارج اخلدمة  في
ــوقف ــواجــهـــة "اســرائــيل" او حـــتى دعم ا حــســابــات الـــقــرار الــســيـــاسي  

الفلسطيني  امنيا عسكريا سياسيا. 
ستـفيـدة من ذلك عمـليا لـشراء لـبنان (خـردة). جند امـيركا راجـعة الـدول ا و
ـنــسـاقـة في ـقــدمـة ومن ثـم دول الـتـطــبـيع الــداعـمــة لـهـمــا وا واسـرائــيل في ا
تعلق بانهاء الصراع االسـرائيلي العربي باي شكل وتصفية شـروع  العام ا ا
مهـددات "دولة اسرائـيل" وفق رؤية الرئـيس  ترامب  ونتنـياهو واسـتبدال االثر
نـطـقة  عـبـر انـهاء وغـلق  واحـدة من  اهم  ركـائزه في والـتاثـيـر االيراني فـي ا
ـنـطقـة  لـتـهديـد "دولـة اسـرائـيل" . عمـلـيـة التـفـجـير  كـعـمـليـة امـنـية عـسـكـرية ا
ـتـحـدة االمـريـكـيــة الـتي اعـلـنت عـنـهـا مـتـسـاوقـة مـع اسـتـراتـيـجـيـة الـواليــات ا
عـــــــــام 2005 واسـمتـها (جتـفيف مـنابع االرهـاب) . ان الدول التـي اشتركت
قاومة) سواء بـالدعم  او التنفيذ  هي بشـكل وبآخر في تصفية رمـوز (محور ا
ـملكة ـتورطة في هـذا التفـجير وفي مـقدمها (دولـة االمارات العـربية وا الدول ا
نطـقة  ومال  سياسي العـربية السـعودية). وهؤالء  لـهم  يد طولى في لبـنان وا
كبـير   وقدرة تخريب هائلـة استخدمتهـا سابقا في لبنان عـلى مستوى (قضية
اغـتـيـال احلــريـري  اغـتـيـال مـغـنــيـة  وشـخـصـيـات اخـرى تــكـتـيـكـيـة ورمـزيـة)
واسـتــخـدمــتـهــا في سـوريـا  الخــراج دمـشق  بــالـكــامل من مـعــادلـة مــواجـهـة
تـعدد االوجه اسـرائيل  وكـذلك في الـعراق عـلى مدى 17 عـاما مـن التـخريـب ا
(تفـجير  قـتل  تخريب اقتـصادي  اجتـماعي  ثقافي .. الخ) وهـذا التخريب
مسـتمر. وكذلك عـمليات الـتخريب الكـبير  في ايران  ايـضا وتفاصـيله معروفة
(استـهداف عـلـماء ورمـوز  وبلـبلـة وتفـجيـرات وتـخريب اقـتصـادي  واجتـماعي
وثقـافي..). هـاتان الـدولتـان (السـعوديـة واالمارات) اسـقطت كل عـناوين الـقوة
في الــدول الـعــربـيـة ســواء  بـافــسـادهـا (مــصـر  واالردن والــسـودان وامـارات
اخلــلـيج االخـرى ودول افــريـقـيــا .. الخ.)  وطـوعـتــهـا  خلـدمــة  "االمن الـقـومي
االسـرائيلي" وكذلك تفـريغ هذه  الدول من احملتوى االقـتصادي  ورهن قرارها
السـياسي بـيد القـيادات الـشابة  بـدولة االمارات والـسعـودية  (محـمد بن زايد

ومحمد بن سلمان). 
سـوف لم تـتـمـكن جلـان حتـقــيـقـيـة  مـحـلـيـة لـبـنـانـيـة من كـشف كـامل الـقـضـيـة
ـا سـيجـرّم مـوظف صـغيـر هـنـا وهنـاك  اال ان االسـباب والـفاعل االسـاس ور

والفواعل  االساسية ستكون  في خانة التخم والتحليل. 
كن قـبـوله بـاالهمـال الـوظيـفي او سـوء الـتخـزين او  مـقـاربات من احلـادث ال 
هذا الـقـبيـل  واالرتكـاز عـلى  فـترة تـخـزين طـويلـة ومـصـادرة شحـنـة الـسفـيـنة
روســوس (Rhosus) عــام 2013  لــكل حــدث روايــة تــسـتــغــرق في الــتــفــصـيل
ــعـروف  وبــعـدهــا  يـتــخـذ  الــقـرار ــعـلــومـاتي  ا الـزمــني  وجــمع  الـظــاهـر  ا
السـيـاسي في  استـمـرار وتعـمـيق التـحـقيق  او قـطـعه وايقـافه السـباب تـتـعلق
صـلحة  العامة بالـقدرة على مواجهـة االطراف الدافعة الـفاعلة او ا

واخلاصة. 
ـنـكـوبـة الـيـوم غـيـر مـسـتـعـدة لالفـصـاح الواقـعي ان بـيروت ا
عــمــا لـديــهــا من مــعــطــيـات  او  االفــصــاح عن نــيــة قـرارات
اتــهــامــات   الي جــهــة كــانت النــهـــا مــنــشــغــلــة بــجــراحــهــا

اجلــــديدة. 
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ومـسـاعدتـهن عـلى الـوضع “بسـبب
اخلــوف من كـورونــا تــضــاعف عـدد
مـــراجـــعــاتـي من احلـــوامل من ثالث
وتـؤكد إلى تـسع وعــشـر في الـيـوم.”
السيدة اخلمسينية التي تملك خبرة
في اجملـال ألكــثـر مـن عـشـريـن عـامـا
“الزيادة سببـها اخلوف من اإلصابة
ـــــــرض عـــــــنـــــــد مـــــــراجـــــــعــــــة بـــــــا
ـسـتشـفـيات سـتـشفـيات.”وباتت ا ا
اخلاصـة أيـضا لـهـذا السـبب تـنافس
ستـشفيـات احلكـومية الـتي تعاني ا
أيضـا من نـقص في الـبـنى الـتحـتـية
وضعف الـتـدريب وقـلة اخملـصـصات
ئة الية التي ال تتجاوز اثن في ا ا
ــيــزانــيـة فـي إحـدى أغــنى دول من ا

الكوت (أ ف ب)  – تسـتقـبل الـقابـلة
القـانـونـية أم مـر أعـداداً مضـاعـفة
من احلــوامل في مــديـنــة الــكـوت إذ
أصبـحت مقـصـداً للـنسـاء اخلائـفات
ـسـتـشـفـيـات احلـكـومـيـة من زيـارة ا
خوفـاً من اإلصابـة بفـيروس كـورونا
ـســتـجــد.وتـعــرض أكـثــر من ثالثـة ا
آالف مـن الــــكــــوادر الـــــطــــبــــيــــة أو
“اجليـش األبيض ”كـمـا بـات يـعرف
فـي عـــــمـــــوم الــــعـــــراق لـإلصـــــابــــة
بـــــالـــــفـــــيـــــروس خالل جـــــهـــــودهم
رض ـصـابـ  ـتواصـلـة إلنـقاذ ا ا
كــوفــيـد-19. وتــقــول أم مـر الــتي
جـهزت إحـدى غـرف مـنـزلهـا بـسـرير
طبي ومـسـتلـزمـات لرعـايـة احلوامل
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ــهــجـرين أكــدت وزيــرة الـهــجــرة وا
ايفان يـعقوب اهدار 445 مليار دون
تــنــفـيــذ مــشـاريـع أعـمــار أو تــأهـيل
حــقــيــقـي لــلــمــحـــافــظــات احملــررة
وتــعـهـدت بــتـقــصي ورصـد مــصـيـر
ـوازنة األموال الـتي خـصصت في ا

الــعـامــة إلعـادة تــأهــيل احملـافــظـات
احملررة.

جــاء ذلـك خالل اســتــضـــافــتــهــا في
نـدوة الـكـتــرونـيـة عـقـدتـهـا جـمـعـيـة
نـساء بـغـداد بـالـتنـسـيق مع مـلـتقى
نـاقـشة نـساء األقـلـيات في الـعـراق 
وبحث اجلـهود احلـكومـية واحملـلية
لبـناء واسـتـدامة الـسالم في نيـنوى
ـنـصــة االلـكـتــرونـيـة وأدارت عـبــر ا
اجلــلــسـة رئــيــسـة اجلــمــعـيــة لــيـزه
نــيـسـان هــيـدو.وبــيـنت الــوزيـرة مـا
قــدمــته الــوزارة  مـن جــهــود لــبــنـاء
الــسالم في نــيـنــوى قــائـلــة (عــمـلت
الــوزارة إحــصـــائــيــة شــمــلت 8092
عائلة نازحة و600.000 عائلة عائدة
وسيـتم تـضمـينـهـا في كتـيب خاص
دمج في بالنازح والـعائدين وا
اجملتمع ,كمـا أعدت خـطة لـلنـازح
في اخملـيـمــات والـعـائـدين /ات لـكن

أزمة كورونا أعاقت التنفيذ إذ تبنت
ـسـاعـدات الـوزارة مـشـروع تـقـد ا
ـعدل الغـذائـية لـلـعائالت الـنـازحة 
من 200 الى 400 وســــيـــــســــتـــــمــــر
التوزيع حتت أشرافـنا  مع االلتزام
بــتــطــبــيق قـــرار الــلــجــنــة الــعــلــيــا
ـــتــمــثل لـــلــتــعـــايش في الــوزارة وا

ـدرة ـشـاريع الـصـغـيـرة ا بـتـنـفـيـذ ا
ـطـلـقات لـلـدخل للـنـسـاء األرامل وا
مــشــاريع الــســكن مــشـاريـع الـبــنى
الــتــحــتــيــة في جــمــيع احملــافــظـات
احملـررة من دنـس داعش اإلرهـابي).
وأكــــدت (الـــتــــقـــصي والــــرصـــد عن
مـصـيـر األمــوال الـتي خـصـصت في
ــوازنـــة الـــعـــامـــة إلعـــادة تــأهـــيل ا
احملـــافــظـــات احملــررة من ســـيــطــرة
نصب داعش االرهابي منذ تولينا ا
أذ تب وجود 445 مليـار قد أهدرت
ــشــاريع ونــهــبت دون تــنــفــيــذ ألي 
أعـمـار أو تـأهــيل حـقـيـقي) مـشـيـرة
نظمات إلى (التنسيق والـعمل مع ا
الــدولــيـة لــزرع مــفـاهــيم الــتــسـامح
واحملــبـة في مــخـيــمـات الــنـزوح في
احملافظات  بغداد واالنبار وكربالء
وديـالى ونيـنـوى والحـظت أن هـناك
/ات ال يـرغبون الكـثيـر من النـازح
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الـعـالم بـالـنـفط.وتـصـاعـد الـقـلق لـدى
كـثـيــرين بـعـد أن بــلغ عـدد اإلصـابـات
بــالــفـــيــروس في الــعــراق 126 ألــفــا
و704 بـيــنـهـا 4805 وفـيــات.وتـقـول
) التي سترزق بطفلها ميس (29 عاماً
قـبلة األول خالل األسابـيع القلـيلـة ا
فـيمـا يـحـرمهـا اخلـوف من الـفـيروس
من رعــايـة طــبــيـة شــبه مــجـانــيـة في
مـسـتــشـفى حـكـومي لــوكـالـة فـرانس
برس “خـوفـاً من اإلصـابـة بـكـورونـا
سأذهب الى مسـتشـفى خاص حتدده
لي الطـبيـبة.”ورغم تكـالـيف اإلجناب
ـســتـشـفـيـات ـرتــفـعـة نـسـبــيـا في ا ا
اخلــاصــة والــتـي ال تــقل عن مــلــيــون
و750 ألف ديـــــنـــــار (حـــــوالى 1400

بالعودة إلى مناطقهم كونهم هجروا
أكـثـر مـن مـرة  مـثل مـجــمع الـسـيـدة
مــر الـــعــذراء في بــغــداد مــنــطــقــة
زيونة حـيث طلبـوا البقـاء في بغداد
كـونهم مـن سكـنـتـها األصـلـيـ  وقد
هــجـروا مــنــهـا ألســبــاب أمـنــيـة إلى
نـــيـــنــوى وعـــادوا لـــهــا مـــرة أخــرى
بسـبب هجـمة داعش اإلرهـابي حتى
أن اغــلـبــهم  لــديـهم أوراق ثــبـوتــيـة
مـعرفـة بـدائرة أحـوال بـغـداد  كذلك
الـنــازحـ /ات من تـلـعــفـر يـرغـبـون
بـاالســتـقـرار فـي كـربالء لـقــربـهـا من
شعائـرهم الدينـية  أما في مـحافظة
ديالى فـهـنالك مـخيـمـات في خانـق
تضم 500 عـائـلـة يـرفـضـون الـعـودة
بـسـبب مـشـاكل عـشـائـريـة وطـائـفـية
وعـــلـى أثـــر ذلـك أطـــلــــقــــنـــا جلــــنـــة
لـلـمصـاحلـة اجملـتمـعـيـة تـضم رجال
ديـن مــعــتــدلــ مــرشـــحــ من قــبل
الشيخ مـهدي الكـربالئي إلعادة بناء
الــــثــــقـــة والــــصــــلـح بــــ األطـــراف
ـتنـازعـة لضـمـان الـعودة إذ الزالت ا
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وأضـافت (قـمـنـا  بـزيـارات مـيـدانـيـة
إلـى ســـنـــجـــار الـــتـي ال  زالت غـــيـــر
مـستـقـرة أجتـمـاعيـآ و تـشهـد مـزيدآ
كـونات من النـزاعات بـسـبب تعـدد ا
الساكنة فيها  كما سنقوم  بزيارات
إلى أربـــــيل ودهــــوك لـــــتــــســـــجــــيل
العائدين /ات إلـى سنجار بـالتعاون

نظمات الدولية). مع ا
وشخص محمد طاهر التميمي مدير
نـظمـات غيـر احلكـومية عام دائـرة ا
أهم األســبــاب الـتـي تـعــوق حتــقـيق
الـــســـلم االهـــلي في نـــيـــنــوى  وهي
ــنــاصب ــســؤولـــيــات وا (تـــولــيــة ا
ـسـتـوى الـقـيـاديــة ألشـخـاص دون ا
ـعـنـيـة ـطــلـوب وتـعـدد اجلـهــات ا ا
ـا يـولـد الـصراع في ـلف السـلم 
ــلف ذاته ويــضــيـع الــغــرض ألـذي ا
أعـتـمـد مـن أجـله إذ أن مـلف الـسالم
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نبض القلم

تخذي القـرار في غالبية مـؤسسات الدولة ما يؤسف عـليه  ان العقـلية السائـدة 
 انـقادت بـشكل أو بأخـر الى العـقليـة النـفعيـة لبعض وعلى مـدى سنوات طـويلة 
انية  السيـاسي .. والتي تبحث عن البقـاء في الساحة السياسيـة واحيانا" البر

كنة .. ألطول  مدة 
وهم اولـئك الـذين يـؤمـنـون بضـرورة تـمـشـيـة االمور عـلى عالتـهـا وايـجـاد مـنافع
ـهــمـة في اجملـتــمع  بـحــجـة جتـاوز حتـقق لــهم كـسب األصــوات من الـشــرائح ا
ا تـفكير حـقيقي بالـتأثيرات ـواطن  دو الظروف واألزمـات وتخفـيف معاناة  ا
ـستـقبلـية جململ الـقرارات اآلنـية التي يـتم اتخاذهـا وانعـكاساتـها على وااليعاد ا
ستـوى الوطني وسـمعة الـعراق ومكـانته الدولـية  ومسـتقبل أجـياله   ما جعل ا
الدولـة على نحـو عام  تـواجه  مشـاكل حقيـقيـة ومعقـدة  لم تسـتطع احلـكومات
ـعاجلـتـها (ومن ذلك الـتـضخم ـتـتالـيـة  جتاوزهـا  أو ايـجاد احلـلـول الكـفـيلـة  ا
الهـائل في اجلـهـاز االداري  احلكـومي) .. فـضال" عمـا  سـنـشهـده من مـشاكل
ـستقـبل بسبب  الـلجوء الى الـقرارات األسهل الـتي تقدم متـراكمة ستـظهر في ا
حلوال" تـرقيعـية وليـست استراتـيجيـة  (مع علم اجلمـيع وبدرجات مـتفاوتة  أن 
مـواجهـة الـتـحديـات  تـتـطلب قـرارات جـريـئة قـد تـشتـمل عـلى تـضـحيـات وقـبول
ـهم فيـها هو احلـفاظ عـلى االعتبـارات الوطـنية ببعـض اخلسائـر اجلزئـية  لكن ا

ومستقبل البالد) .. 
 لذلك فنـحن نؤسس لظـروف مستقـبلية اكـثر تعـقيدا" (بشـكل مقصود او بـطريقة

تنم عن قصر نظر واضح في فهم االمور)  ..  
ستـعيق امكانية جناح مؤسسات الـدولة وتدفع باإلمور الى حال أسؤأ .. واالمثلة
عـــلـى ذلك يـــصـــعـب حـــصـــرهـــا .. ســـواء في مـــجـــال الــــصـــحـــة او الـــتـــعـــلـــيم
والـقـضـاء ١وفي غـالـبـيـة الـدوائـر اخلـدمـيـة واالنـتـاجـيـة (الـتي تـوقـفت وتـراجـعت
مـعـظـمـهـا) عــلى حـد سـواء   فـاجلـمــيع يـسـعى الى اعـادة الــنـظـر في الـقـوانـ
مكـنة لـغرض جتـاوز ازمة بدون واالنظمـة والتـعلـيمات واعـتمـاد كل التـسهـيالت ا
ـواجهتها بـالشكل الصـحيح او لغرض ضـمان تقليص أخذ االحتـياطات الكـفيلة 

عترض وضمان العبور للمرحلة الالحقة بدون مشاكل أو ضجيج ? عدد ا
ـؤكـد إن االستـمـرار في  انتـهـاج سيـاسـة (تسـهيل  لكن ا
األمـور وتـخـفـيف األجـراءات بـعـيـدا" عن اسـتـحـكـامـاتـهـا
وأطرهـا القـانونـية .. وبعـيدا" عن الـنظـرة االستـراتيـجية
ـمـكن ان يـعـمق ـسـتـقــبل) من ا ـا سـيـنــجم عـنـهـا في ا
ـؤسسـاتي وامكـانات االصالح اجلـراح ويدفع بـالعـمل ا

والتطور  الى الهاوية .

في نــــيــــنــــوى يـــكــــون عــــلى ثـالثـــة
مــــســــتـــويــــات احلــــكـــومي  اإلدارة
ـدني احملـلـيـة مـنـظـمات  اجملـتـمع ا
وجغـرافيـا مقـسمـة إلى ثالثة أقـسام
سهل نيـنوى سنجـار وتلعـفر مركز
ــوصل كــمـا إن ــوصل وجــنــوب ا ا
ـلف في ــنـظـمــات الـعــامـلـة عــلى ا ا
نينوى منظمات طـارئة تفتقر للرؤية
وغـيــر مـتـخـصــصـة في هـذا اجملـال
إضـافة إلى اسـتـهـداف نفس الـفـئات
داخل الـبـرامج وتـرك الـفـئـات األكـثر
ـــفــاهــيـم الــسالم وهي احـــتــيـــاجــا 
ـوصل التي مـناطق الـريف جـنـوب ا
وروثة تعـمهـا العادات والـتقـاليـد ا
ــنــظــمــات شــوهت إذ لألسف هــذه ا
صـــــورة الـــــسـالم في احملــــــافـــــظـــــة
خصـوصا مع غـيـاب التـنسـيق فيـما
بيـنـها أو الـعمل في نـيـنوى عن بـعد
وهي تسـتـقر في مـقـرات مريـحة لـها

في اإلقليم مثالً).
ومن جـانــبه وصف عـمــر عـلي نـائب
مـحــافظ نـيــنـوى لـشــؤون الـنـازحـ
ـنـظـمـات  جـهـود حتقـيـق السـلم وا
االهلي في نـيـنوى بـأنـها  في تـخبط
ــــســـــتـــــوى احملــــلي واضح عـــــلى ا

واالحتـــادي ومـــنـــظـــمـــات اجملــتـــمع
دني  وأضـاف (عمـلـنا كـثيـرا على ا
ـلف في محـافظـة نيـنوى التي هذا ا
يختـلف نسيـجها االجـتماعي عن كل
مـحــافـظـات الـعــراق وبـنـفس الـوقت
ــثل جـمــيع مـكــونـات الــعـراق وأن
نــصف ســكــانــهــا هم نــازحــ لــذلك
حتـــتـــاج إلى جــــهـــود مـــتـــواصـــلـــة
وخطوات جادة إليجاد حلول جذرية
من شــــــأنـــــهــــــا إحـالل الـــــسـالم في

احملافظة).
WO U³²Ý«  «¡«dł«

ــرحــلـة الفــتــاً إلى (أنــنــا  في هــذه ا
الزلـنـا نـحــتـاج اجـراءات أسـتـبـاقـيـة
قبل حتقيق السـلم وهي مرحلة جبر
اخلـواطر فـال زالت هـناك 800 امرأة
صير كيف نتحدث وطفل مجهولي ا
عن السالم أذا كـانوا ال يـعلـمون أين
ـكن ألي أبـنـائـهم وبـنـاتـهم كـما ال 
عزل عن مكون او طائفة أن تعيش 
اآلخــرين فـجــمـيــعـنــا عـراقــيـ /ات
ـراحل لـكـنـنـا نـحـتاج اخلـوض في ا
األولى  لــصـنــاعـة الــسالم) مـشــيـراً
إلى (حتــديـات الـعــمل في احملــافـظـة
سـتمر في والتي تـتمـثل بالـتغـييـر ا

ـــنــــاصب الـــســــيـــاســــيـــة اإلدارة وا
والالحق يهدر جمـيع جهود السابق
ويبـدأ من الصـفر وال تـوجد سـلسـلة

واصلة اجلهود).
الفـتـاً إلى انه (اليــوجـد تـنـسـيق بـ
دني وكـثيـرا ما منـظمـات اجملتـمع ا
تـكـرر فـعــالـيـات ومـؤتـمـرات يـدعـون
فـيــهـا اشـخـاصـآ غــيـر مـؤثـرين /ات
اجـتـمـاعـيـا في إحالل الـسالم فـبـناء
الـسالم ال يـتـحــقق من مـؤتـمـر عـابـر
بل نـــحـــتـــاج إلـى حـــلـــول نـــاجـــعـــة
ـشكلـة) مشيراً إلى تستـهدف جذر ا
(تأثير وباء كورونـا الذي كان سلبيا

وايجابيا بنفس الوقت. 
ســلــبــيــا من حــيث عــرقــلــته الــعــمل
نظـمات الدولية وتأخـيره تنفيذ معا
شـتركـة وأيجـابيـآ ساهم شـاريع ا ا
بـعــودة الـنـازحـ /ات إلـى سـنـجـار
وذلك بـــــــســــــبب فــــــرض احلــــــظــــــر
وصــعـوبــات الــتـنــقل والــدخـول إلى
اإلقـــلــيـم ســاهـــمت بــاضـــطــرارهم و

عودتهم إلى سكنهم األصلي).
وجـــرت خالل الـــنـــدوة الـــعــديـــد من
داخالت حول عودة النازح /ات ا
إلـى ســـنـــجـــار ومــــا هي اخلـــدمـــات
األسـاسـيـة التي سـتـقـدمـهـا اجلـهات
ــعــنـيــة والســيــمـا في احلــكــومــيـة ا
ـرحـل األولى لـلــعـودة  ومــسـتـوى ا
الــتــنـســيق بــ الــقـطــعــان األمـنــيـة
واالسايش وتسهيالت تدقيق أسماء
الــدخــول   ومــا هـي الــســبل  لــدعم
الــنــاجـــيــات االيــزيـــديــات نــفـــســيــا
واجـتمـاعـيا واقـتـصـاديا وشـمـولهن
ــــقـــدم من دائـــرة بــــراتب اإلعـــانـــة ا
احلـــمــايــة االجـــتــمـــاعــيــة في وزارة
الـعـمل والـشــــــــؤون االجـتـمـاعـيـة 
ــتــــــــــبــعــة في ومــا هـي اآللــيــات  ا
حــالـة رفض الــنــازحـ الــعـودة إلى
مـــنــــاطق ســــكـــنــــاهم إضــــافـــة إلى
تـضـررين من األخـطاء تـعويـضـات ا
احلـربــيـة والـعـسـكـريــة والـعـمـلـيـات

اإلرهابية?

ـــبــالغ رمـــزيــة في دوالر) مــقـــارنــة 
ستشفيات العامة تقول ميس “كل ا
صـديـقــاتي أجنـ في مـســتـشـفـيـات
خـاصـة. في مـحـافـظـة واسط وكـبرى
مـدنــهـا الــكـوت حـيـث تـوجـد تــسـعـة
مستشفيات حكومية خصّص أحدها
ــصـــابــ بـــكــوفـــيــد-19 لـــرعــايـــة ا
ـــصــابــ ــرضى ا انــخـــفض عـــدد ا

بـأمـراض مـخـتــلـفـة غـيـر كـوفـيـد-19
ــــســـتـــشـــفـــيـــات ـن يـــقـــصـــدون ا
احلـكــومـيـة مــقـارنــة بـالـفــتـرة الـتي

سبقت انتشار الفيروس.
œ«bŽ« ÷UH ½«

ويـقـول نـقـيب األطـبـاء في احملـافـظـة
مــهــدي الـــشــويــلي “انــخــفض عــدد
ـســتـشـفـيـات الى حـوالى مـراجـعي ا
ئة بعد جـائحة كورونا بسبب 50 با
ـــقـــابل اخلـــوف مـن الـــعـــدوى. فـي ا
“هـــنـــاك تـــوافـــد مـــتـــزايــد وبـــشـــكل
مضاعف للعالج في القطاع اخلاص.
وتـوسـعت الـظـاهـرة لـتـشـمل مـرضى
بـــــحــــــاجـــــة إلجـــــراء عــــــمـــــلـــــيـــــات
جــراحـيــة.ويــقـول طــبــيب يــعـمل في
مــســتـشــفى الــكــرامــة احلـكــومي في
وسط مديـنة الـكـوت طلب عـدم كشف
هـويـته “انـخــفض عـدد الــعـمــلـيـات
اجلــــراحـــــيــــة الــــتي جنــــريــــهــــا في
ــســتــشـــفى من حــوالى 400 خالل ا
الــربع األول من الـــعــام احلــالي إلى
ـاضـية. 187 خالل األشهـر الـثالثة ا
وأشـــار إلى أن الـــفـــارق ذهب نـــحــو
ستشفـيات اخلاصة قائال “يقصد ا
ــسـتـشـفـيـات مـئـتــا مـريض يـومـيـا ا
اخلـــــاصــــــة إلجـــــراء عــــــمـــــلــــــيـــــات
جـراحـية.”في كـركـوك شـمـال بـغداد
يذكـر مدير مـستـشفى أزادي الـطبيب
صاب بأمراض كيالن أحمد أن “ا
مــــزمــــنـــة مــــثل الــــقــــلب والــــضـــغط
والسكـري ومن يحـتاج لغـسل الكلى
ـــنــاعــة وال يـــعــانـــون ضــعــفـــاً في ا
ـستشـفيات العـامة خوفاً يراجعون ا
من الـفـيـروس. ويـقـول أبـو كرار (32

عـامـا) وهـو مـوظـف حـكـومي يـتـنـقل
منذ أسـابيع إلجراء فـحوصات طـبية
البـنه حــسـام ذي األعــوام اخلـمــسـة
تـعـبـنـا مـن مـراجـعـة األطـبـاء وشـراء
أدويـة لكن مـا بـالـيد حـيـلـة… ال أقدر
أن أخاطر وأذهب الى مسـتشفى عام
ــــصـــاب بــــكــــورونـــا. ومن حــــتى ال نُ
الـصعب عـلى الـغـالـبيـة الـعـظمى من
العراقـي الذين يـعيش واحد من كل
خـمـسـة منـهم حتـت خط الـفقـر ومع
ي حتـمّل نفقات أنتشار الـوباء العا
مــــــراجــــــعــــــات طــــــبــــــيــــــة وشـــــراء
أدويــــــة.ودفــــــعت هــــــذه الــــــظـــــروف
االقــتــصــاديـة الــغــالــبــيــة مـنــهم الى
االعـتــمـاد عـلـى صـيـادلــة أو عـيـادات
رضـون في حتديد منـزلية يـديرهـا 
مــــا يـــحــــتـــاجـــون مـن دواء.ويـــؤكـــد
صيدلي في أحـد أحيـاء بغداد أن 90
ــئـة مـن الـنــاس يــطـلــبـون دواء في ا
لـتـهـدئـة آالم يـشـعـرون بـهـا من دون
مـراجعـة طـبـيب أو مـسـتـشفى.”ومع
تواصل في بلد ال يتوفر هذا القلق ا
ـية ـنظـمـة الصـحـة العـا فـيه وفقـا 
سـوى 14 ســريــر عـالج لــكل عــشــرة
آالف نسمة جلأت عائالت كثيرة إلى
جــلب مــســتــلــزمـات بــيــنــهــا عــبـوة

ـــــنــــزل أوكـــــســـــجـــــ طـــــبي الـى ا
ـعـاجلـة من يـصاب من السـتخـدامـهـا 
ـسـاعـدة كوادر أفـرادها بـالـفـيروس 
طــبــيـة.ويــؤكــد مــعـاون مــديــر مــعـمل
التاجي لألوكسجـ الطبي احلكومي
عمل هنـدس أحمد عـبد مطلك أن “ا ا
يزوّد بـحوالى مـئة قـنيـنة أوكـسيـج
في الـــيــوم الـــواحــد لـــعــامـــة الــنــاس
ـعـاجلـة مـصـابـ بـفـيـروس كـورونا

داخل منازلهم. 
qLF*« ÃU²½«

ـــــعــــمل مــــشــــيـــــرا إلى أن إنـــــتــــاج ا
تضــــــاعف لـيصل إلى 1500 عـبـــوة
فـي الــــــيــــــوم لــــــتـــــــأمــــــ حــــــاجــــــة

ستشـــــفيات العامة. ا
وبــســبب تــفــشي الــفــســاد أيـضــاً في
العراق يصعب السـيطرة على أسعار
ــعــدات الــطــبــيــة مــا دفع األدويــة وا
الــعـــراقــيــ إلـى الــبــحـث عن حــلــول
مــــؤقـــتـــة ســـهــــلـــة كـــشـــراء أقـــراص
“فـيـتامـ سي ”والـزنك وصـوالً إلى
قناني األوكسج الطبي رغم ارتفاع
أسـعـارهـا بـثالثـة أو أربـعـة أضـعـاف
لالحــتــفـاظ بــهــا في مــنــازلـهـم ألنـهم
يــؤمـــنــون بــأن هــذا أكـــثــر أمــانــاً من

ستشفيات احلكومية. الذهاب إلى ا
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s Š b¹d  ≠ qOÐ—«
أكـــد عـــضـــو مـــجـــلـس الـــنـــواب عن
مــحـــافـــظـــة ديـــالى  عـــبـــد اخلـــالق
العزاوي ان العمـليات اإلرهابية في
مـــحـــافــظـــة ديـــالى انـــخــفـــضت الى

ـاضي. الـنـصف خالل شــهـر تـمـوز ا
وقـال الـعـزاوي لـ (الـزمـان) امس  إن
شـهد االمـني خالل شهـر تموز في (ا
مــحـافــظـة ديـالـى يـظـهــر انـخــفـاضـا
كــبــيــرا بــاإلعــمــال اإلرهــابــيــة وصل
نـسبـته إلى % 50 قـياسـا بـحـزيران

ان تــأتي الـنــتـائج وبــعـضــهـا تــكـون
ســلـبــيـة مــا يـولــد ثـورة غــضب لـدى
ـتــوفـ بـســبب الـتــأخـيـر في ذوي ا

مراسيم الدفن) . 
ZzU²½ ÊöŽ«

ان ( الــغـريـب بـانه واضــاف مـهــدي 
ـتـوفـ في اخذ لـيس هـناك اولـويـة 
مسوحات منهم وبالتالي امكانية ان
تـعـلن الـنـتـائج خالل 24 سـاعـة بدال
من تـأخـيـرهـا يـومـ او ثالثـة وهـذا
يولـد ضغط نـفسي كـبيـر خاصة وان
اغلب من يـشـتبه بـحاالت وفـاتهم هم
كـبار سن تـوفـوا في مـنـازلـهم وليس
فـي مـــراكـــز احلـــجـــر وابـــقـــاءهم في
الـطـبابـة كـإجـراء وقـائي لـكن األخـير
امــر ولـد ضــغط نـفــسي عــلى ذويـهم
يجب االنتباه له). ودعا مهدي وزارة
الــصـحــة الى “اصــدار قـرار رســمي
يـعــطي االولـويــة الجـراء فــحـوصـات
ـتـوفـ وبـشـكل اسـتـثنـائي حلـسم ا
مـلـفاتـهم لـتـفـادي اي انفـجـار يـحدث
ـا الى تـطور غـير يؤلـد مـشادات ور

مـــقــبـــول.والــتـــقت وزيــرة الـــهــجــرة
ـــهــجــرين إيــفـــان فــائق جــابــرو وا
بوزير داخلية إقـليم كوردستان ريبر
احمـد  في مبـنى وزارة الداخـلية في
أربـيل  واثـنت الـوزيـرة في مـعـرض
حديثـها عـلى جهود اقـليم كـردستان
حـكـومـة وشـعـبـا الحـتـضـانـهـا نـحو
مـلـيـوني نــازح من احملـافـظـات الـتي
دنسـتـها عـصـابات داعـش االرهابـية
عـــام 2014 وفــــتح جــــمـــيـع ابـــواب
االقــلـيم الســتـقـبــال الـكم الــهـائل من
ـــكـــونــات الــنـــازحـــ مـن جـــمــيـع ا
واالعراق واالديـان والطـوائف وقال

بـيــان تـلــقـته (الــزمـان) امس انه (
بـــحث مـــجـــمل أوضـــاع الـــنـــازحــ
واخملــيــمــات الــتي يــقــيــمــون فــيــهـا
واحـتـيـاجـاتـهم الـضـروريـة وكـيـفـيـة
تشـجـيعـهم على الـعـودة طوعـيا إلى
مــنــاطــقـهـم االصـلــيــة وغــلق جــمـيع
اخملـيـمـات). ولــفـتت الى ان (االقـلـيم
ـسـاواة بــ جـمـيع ـبــدأ ا تـعــامل 
االقــلــيـــات  مــشــيــرة الى ان رئــيس

ــاضي) . واضـــاف الــعــزاوي   أن ا
(هذا االمر يـعد مؤشـرا ايجابـيا يدل
على أن العمليات العسكرية االخيرة
اتت بـثـمـارهـا في تـقـلـيص هـجـمـات
داعـش اإلرهـــابي فـي احملـــافــــظـــة) .
واوضح الـعـزاوي  أن  (اإلرهـاب لم
ينته في ديالى وال يزال يشكل خطرا
نـاطق بـسبب حـقيـقـيا عـلى بـعض ا
وجود اخلاليا النائـمة له) مبينا أن
 (جهود الـقوى االمنـية والتـشكيالت
الــداعــمـة لــهـا مــســتـمــرة في تــعـقب
خاليــا داعش االرهــابي في مــنــاطق

عدة ) . 
الى ذلـك قــال مــديــر مـــكــتب حــقــوق
االنـســان في ديـالى صـالح مـهـدي لـ
(الــــزمـــــان )  ان (جـــــمـــــيـع حــــاالت
الوفـيات الـتي يشـتبه بـانهـا مصـابة
ـنع تــسـلـيـمـهـا بـفــيـروس كـورونـا 
لــذويـهــا اال بــعـد اجــراء فـحــوصـات
مـــخــــتــــبـــريــــة لــــهم من خـالل اخـــذ
مسـحـات) مبـيـنا أن  (اجلـثث تـبقى
ا 72 سـاعـة واكـثر قـبل من 48 ور عبد اخلالق العزاويريبر احمد

اقليم كوردسـتان وجه بتشـكيل جلنة
بـــاشــراف وزيـــر داخـــلـــيـــة االقـــلـــيم
وعـــضــويــة مـــحــافظ اربـــيل ومــديــر
الـشـرطــة تـعـمل عـلـى تـسـهـيل عـودة
االسـر النـازحـة من مـخيـمـات اخلازر
ــــوصل الى وحــــسن شــــام شــــرقي ا

مناطقهم االصلية). 
واضـافت جابـرو أن (وزارتـهـا تـعمل
ـــتــابـــعـــة اوضــاع بــكـل جــهـــودهـــا 
الــنــازحـــ مــشــيـــرة الى قــيـــامــهــا
بزيـارات ميـدانيـة الى تلك اخملـيمات
في مــحــافــظــات اقــلــيـم كــوردســتـان
ـعـوقات لـلوقـوف عـلى التـحـديات وا
التي حتول دون عودة الـبعض منهم
الى مــنـاطـقــهم احملـررة). مـن جـانـبه
اشــاد ريــبــر احــمــد بــجــهـود رئــيس
مـجـلس الـوزراء مـصـطـفى الـكاظـمي
وحكومته مـبديا استعـداده للتعاون
ــهـجــرين في مع وزيــرة الــهـجــرة وا
انــهـاء مــلف الـنــزوح واعـادة جــمـيع
الــنـازحــ الى مــنـاطــقــهم االصـلــيـة

طوعا.

ملصق االعالن عن ندوة معوقات السلم االهلي

مسؤولون يتبادلون االراء الكترونياً

تلـقيت ردودا تـضمـنت آراء وتعـليـقـات على مـقالي (أقـصر الـطرق السـترجـاع ما
ـا كانت أكثر من أي مقال أخر- نـشر هنا في (الزمان) بتاريخ 23 سُرق ) - ر
اضي عن خطوة اسعد باشا العظم  والي دمشق ايام العثماني اجلريئة تمـوز ا
الـي  بعد أن نـخر الـفسـاد  بالـوالية وواجه ثورة والفـريدة في مـعاجلـة الوضع ا
اخلـبـز الرتـفـاع سـعـره  دون أن يـلـجــأ الى الـضـرائب والـرواتب  والـتـأثـيـر عـلى

مستوى اخلدمات  في الوالية ..
ـسيـحـي وجتـار الـنـسيج في لم يـأخـذ برأي مـسـتـشاريه بـفـرض ضـريبـة عـلى ا
دمشق  حـيث لم تكن لـهم قدرة عـلى دفعهـا اال ببـيع حلي وذهب نـسائهم    بل
ذهب الى أس الـبـالء  بـاسـتـرجـاع مـا نـهب من الــفـاسـدين  بـعـد ان اسـتـدعـاهم
سـرا  لـيال   واحــدا  واحـدا  وجـمع  مــنـهم مــاالً كـثـيـرا  يــفـوق  مـا اقــتـرحـته
الية  وزاد منه الكثير أيضا دون أن يلحق حاشيـته بكثير   غطى  به الضائقة ا

واطن أو يؤثر عليه في شيء.. اذى  با
وبذلك ضرب عصفورين بحجر واحد ..   

×× وفي أحـد تــلك الـردود  وردت إشــارة  الى اخلـلــيـفــة عـمــر إبن عــبـد الــعـزيـز
صـادر وأراجع سيرته  لـكي أجد جـوابا  لـسؤال هو .. جعـلتنـي  أتعقـبهـا في ا
اذا اسـتطاع  عـمر إبن عـبد الـعزيـز أن يحـقق تلك  الـسمـعة الـطيـبة واالجنازات
الكبـيرة رغم قصر مدة حكمه الـتي استمرت  أكثر من سنـت بينما فشل أخرون

استمر حكمهم سنوات كثيرة...?
كن لـلحاكم أن يتجاوز كن أن نـهتدي منه الى جواب لـسؤال أخر وهو .. هل 
أخـطـاء  يرثـهـا من اسالفه اذا مـا وجدت ويـعـالج اثارحـكـمـهم السـلـبيـة  الـتي قد
تـصل عـنــد الـبـعـض الى الـكـارثــيـة  ويـحــقق طـفـرة في إســلـوب االدارة واحلـكم
ـكنا تنـعكس على حـال البالد والـعباد والـتطور نـحو االفـضل ?..  واذا ما كان 

..  كيف ..?
ـكن أن نسـتخلـصه  من جتربـة حكم عـمر ابن عبـد العـزيز ومـنهجه -  اجلواب 
ـعـروف ـظــالم من االقـربـ .. فـكـان يـرى  أنـه كـمـا أن  االقـارب   أولى بـا بـرد ا

كذلك هم أولى باالصالح والبدء بالنفس اوال  ...
ومن هنا كانت البداية في االصالح  ..

كان يـرى -  وهذا مـا سـار علـيه - أن مـواريث الظـلم لـيس لهـا أي شـرعيـة حتى
وإن طال الزمن بها..

ا في يزة تعد روح االسالم في نـظر العلماء  إمتـاز حكم عمر إبن عبد العـزيز 
ذلك من يخـتـلف مـعه في أمـور اخرى   وهي  الـعـدل ومـخافـة الـله  والـزهد ورد
ن ارتـكــبـهـا من اسالفـه جـعـلت كــثـيـر من الــعـلـمــاء يـعـدونه  اخلــلـيـفـة ـظــالم  ا
الراشـدي اخلـامس ومـجـددا في إسـلـوب احلـكم   النه  لم يـسـر عـلى سـيرة من
سبـقه من اخلـلفـاء من بـني اميـة في االبـهة والـفخـفـخة  مـثال  بل ذهب أبـعد من
ذلك عنـدما اقدم عـلى اجراء يتـسم بالعـدل والشجـاعة معـا  جعله يـستحق  ذلك
الوصف  بـجدارة  فقد إسترجع كل  ما أخذ بـغير وجه حق  وبدأ بنفسه وأهله
ثـم بنـي أميـة عـمـومـا  فـأعـاد االراضي الـتي وهـبت له ولـزوجـته وأوالده من بـيت
سلم بدون ـسلم ثم طلب من بني امية إرجاع ما أخذوه من بيت مال ا مال ا
وجه حق فـلم يـبـقي لـهم غـيـر حـقـهم الـطـبـيـعي دون أن يـلـتفـت الى اعـتراض  أو

معارضة من لم يقبل بهذا العمل  من أعمامه  واقربائه وعماله  .
كـان احلـكم  عنـد عـمـر ابن عـبـد الـعـزيـز نـقـطة حتـول كـبـيـرة وانـتـقـالـة  أكـبر في
مـسـيـرة حـيــاته  من الـتـرف والـنــعـيم - وهـو سـلـيل امــراء ومـلـوك - الى  الـزهـد
والـتقـشف  بيـنـما تـختـلف احلـالة عـند حـاكم أخر يـعـد السـلطـة مرحـلـة انتـقالـية
ال واستغالل النـفوذ والسلطة كبيـرة في حياته اخلاصة بـسعيه للحصـول على ا

الغراض شخصية وعائلية ..
ال كما ضعف ـكن أن يضعف عمر إبن عبد العزيز أمام بريق السلطة و ا كان 
أخرون  وحتت يـديه خزائن االرض دون رقيب ويأخـذ منها مـا يشاء أو يعـتبرها
ن يتـصل به بالـنسب والقـرابة واحلـكم  لكن  اخلوف من الـله  عصمه ملـكا له و

عصية .. من الوقوع  في اخلطأ وارتكاب ا
ـد يـده لم يـكن احلــكم عـنـده غــنـيـمــة وفـرصـة لالســتـحـواذ عـلـى كل شيء  أو 
بحـرام الى اخلزيـنـة  بل عده حـمال ثـقيال ومـسؤولـيـة كبـيـرة امام الـله ورسوله 
وهـذا مـا يـنــبـغي ان يـكــون احلـاكم  عـلــيه  فـقـد وجــدته زوجـته مـرة يــبـكي عـلى
ـساءلـة واحلسـاب  يوم احلـساب .. فـهو يرى مصاله  إشـفاقـا على  نـفسه من ا
أنه مسـؤول عن كل أرملة ويتيم وشيخ كـبير ومحتاج ومـريض ال يجد الرعاية في

حكمه في أي مكان في حدود مسؤوليته اجلغرافية ..
رغم قصـر مدة حكم  عمر إبن عبد الـعزيز  - سنتان وخمـسة اشهر وأربعة أيام
ظالم واصالح ما وجده غير صالح ساوة ورد ا - لكنه  كان رمزا في العدل  وا

 ويخالف الشريعة والقانون وبدأ من قمة الهرم .. 
بدأ من نفسه  وأهله  والبيت االموي..

ن يريد االصالح .  ذلك درس  
وتلك هي البداية الصحيحة ..

ولذلك  انتهت  واليته القصيرة وبقيت سريته وتاريخه حيا  يحكي قصة حكم  لم
جتد فيه مستحقا  للزكاة ..

أي باختصار .. أن نسبة من كانوا في عهده  على خط الفقر صفرا ..
ـقـدمـة احلـاكم وكل صـاحب ـسـؤول  - وفي ا ولن يـتـحـقق ذلـك اال بالـعـدل .. فـا

قرار  ينبغي أن يعرف حقه  فال يأخذ أكثر من استحقاقه ..
ـلك فقط بل وحـصن االمن أيـضا .. ولـذلك كتب  عـمر ابن والعـدل لـيس أساس ا
عبـد العزيز الحـد عماله في احد االقـاليم بعد أن خـاطبه يطلب مـاال لكي يحصن
مديـنته التي تشـكو حالـة   اخلراب ..  (فهمت كـتابك فاذا قـرأت كتابي.. حصن

مدينتك  بالعدل ونق طرقها من  الظلم  فانه حرمتها ... والسالم)..
درس مهم في فن االدارة والقيادة واحلكم عموما .. يصلح لكل زمان ومكان ..

 } } } }                       
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احلاكم كـالنـهـر العـظـيم تسـتمـد مـنه االنهـار الـصغـيرة
فـــان كـــان عـــذبـــا عـــذبت وإن كـــان مـــاحلــا مـــلـــحت ..

(افالطون)
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رسـالـة إلى نظـيره الـلبـنـاني عبّـر فيـها
عـن "دعــــمـه" الــــشـــــعب الـــــلـــــبــــنـــــاني
"الــشـقـيق".وأجـرى الـرئــيس الـفـرنـسي
ـانــويل مـاكـرون اتّـصـاالً بـعـون قـدّم إ
خـالله الــــتـــعــــازي مــــعـــلــــنــــاً إرســـال
مـساعدات للبنان.وكان وزير اخلارجيّة
الــفـرنـسي جـان إيف لـودريـان أعـلن أنّ
بالده "مـستعدّة لتقد مساعدتها وفق
احلـاجات التي ستُـعبّر عنهـا السلطات
الـلـبـنـانـيـة".كمـا أعـرب وزيـر الـداخـلـية
الـــفــــرنـــسي جـــيــــرالـــد دارمـــانـــان عن
"تـضامنه مع اللبناني الذين تضرروا
ساء". وأضاف في تغريدة بـشدة هذا ا

"أفـكاري مع الـضحايـا. وزارة الداخـلية
في حـالـة تعـبـئة لـلرد عـلى طـلب رئيس
اجلــمـــهــوريــة إرســال إمــدادات إغــاثــة
بـــســرعــة".مـن جــهـــته أعــلن الـــرئــيس
ــيـر بــوتـ أنّ "روســيـا الــروسي فالد
تـشـارك الـشـعب الـلـبـنـاني حـزنه" وفق
.وقـدّم بـوتـ الـتـعـازي بـيـان لـلـكـرمـلـ
بـالضـحايا مـتمـنّياً لـلمـصاب الـشفاء
الـعاجل.وفـي بدايـة مؤتمـره الصـحافي
ستجدّ الـيومي حول فيروس كورونا ا
أكّــد الـرئـيس األمـيــركي دونـالـد تـرامب
ـتــحـدة مع لـبـنـان تــعـاطف الـواليـات ا
سـاعدته.وقال مـكرّراً "اسـتعـداد" بالده 

ومــقـاطع الـفـيــديـو الـواردة من بـيـروت
بـأنّهـا "صادمـة". وكتب عـلى تويـتر "كلّ
أفــكـاري وصـلــواتي" مع ضـحــايـا "هـذا

روّع".  احلادث ا
تّـحـدة مسـتـعدّة ـملـكـة ا وأضـاف "إنّ ا
ا ـكـنـة  لـتـقـد الـدعم بـأيّ طريـقـة 
في ذلـك لــلــمــواطــنــ الـــبــريــطــانــيّــ
ــــتـــــضــــرّرين" هـــــنــــاك. وأكّــــد وزيــــر ا
اخلــارجـيّـة الـبـريــطـاني دومـيـنـيك راب
ـتـحـدة مع الـشعب ـمـلـكـة ا "تـضـامن" ا
الــلـــبــنــاني مــضــيـــفــاً أن بــريــطــانــيــا
"مـستـعـدة لتـقد مـساعـدتهـا ودعمـها
ـا في ذلـك لـلـمـواطـنـ الـبـريـطـانـي

" هناك. عني ا
وقــال مـتـحـدث بـاسم الـوزارة إن "عـددا
صـغـيرا" من مـوظفي الـسفـارة أصيـبوا
ويـتـلـقـون الـعالج الـطـبي لـكن حـيـاتهم

ليست في خطر. 
ــتـحــدث "إنه وضع يــتــطـور وأضــاف ا
سـريــعـاً ونـحن نـتـابـعه عن كـثب. نـحن
مـــســـتــعـــدون لـــتــقـــد دعم قـــنـــصــلي

." عني للمواطن البريطاني ا
وكـتب رئـيـس الـوزراء الـكـنـدي جـاس
تــــــرودو عــــــلـى وســـــائـل الــــــتــــــواصل
االجــتــمــاعي "نُــفــكّـر فـي جـمــيع الــذين
ـأسـوي أصــيـبـوا في هــذا االنـفـجــار ا
وكــذلك في أولــئك الــذين يُــحــاولـون أن
يـــجــدوا أحــد أصــدقـــائــهم أو فــرداً من
الـعائـلة أو الذين فـقدوا أحد أحـبّائهم.

ساعدتكم". نحن مستعدّون 

U—∫ جانب من الدمار الذي خلفه االنفجار الضخم في مرفأ بيروت  واشخاص ينقلون ضحية œ

تـرامب للـصحـافيّـ في البـيت األبيض
"لـــديــنــا عالقـــة جــيّــدة جـــداً مع شــعب
لـبنان وسنكـون هناك للمـساعدة. يبدو
كــــأنّه اعـــتـــداء رهــــيب".وعـــرض وزيـــر
اخلــارجــيّـة األمــيــركي مــايك بـومــبــيـو
تـقد مـساعـدة أميـركيّـة للـبنـان كاتـباً
عـــلـى تـــويـــتـــر "نـــحن نـــراقب الـــوضع
ومـسـتعـدّون لتـقد مـسـاعدتـنا لـشعب
ـــأســاة لـــبـــنــان لـــلـــتــعـــافي من هـــذه ا

روّعة". ا
»dŠ W UŠ

وعـرضت إسـرائـيل الـتي ال تزال تـقـنـيّاً
فـي حــالـــة حـــرب مـع لـــبـــنـــان تـــقــد
ـــســاعـــدة.وجــاء في بـــيــان مـــشــتــرك ا
لـــــوزيــــــرَي الـــــدفـــــاع واخلــــــارجـــــيّـــــة
اإلسـرائـيلـيَّ غـابي أشـكيـنازي وبـيني
غـانتس أنّ إسرائيل تـوجّهت إلى لبنان
"عـبــر جـهـات أمـنـيّـة وسـيـاسـيّـة دولـيّـة
وعـرضـت مـسـاعـدة إنـسـانـيـة وطـبـيـة".
ــانـيـة أنــغـيال ــسـتــشـارة األ وعــبّـرت ا
ــا حــدث في مــيـــركل عن "صــدمـــتــهــا" 

بيروت واعدةً بتقد "دعم للبنان".
ــتّــحــدة وأعـــرب األمــ الــعــام لـأل ا
أنـــطــونـــيــو غـــوتــيـــريش عن "تـــعــازيه
ـروّع الـعـمـيـقة... عـقب االنـفـجـارَين ا
في بـيـروت" واللـذين قال إنّـهـما تـسبّـبا
أيــضـاً بــإصــابـة بــعض من أفـراد األ

تحدة. ا
بــــــــــدوره وصـف رئــــــــــيـس الـــــــــوزراء
الـبـريـطاني بـوريس جـونسـون الـصور
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{ بــــيـــروت (أ ف ب) - اســـتــــيـــقـــظت
بــــيــــروت امس األربــــعـــاء حتـت وطـــأة
الـصدمـة غداة انـفجـار ضخم أسـفر عن
مــقـتل أكــثـر من مــئـة شــخص وإصـابـة
أربـعة آالف بجروح فـيما يواصل رجال
اإلنـقـاذ محـاوالت الـعثـور عـلى ضحـايا
ـباني وسـط الركـام في مرفـأ بـيروت وا
ـدمـرة.وأُعـلِـنت الـعـاصـمـة الـلـبـنـانـيـة ا
مـدينـة "منكـوبة" ودخـلت في حداد على
ـعــهـد ضــحــايـا االنــفــجـار الــذي قــال ا
األمــيــركي لــلــجــيـوفــيــزيــاء إنّ أجــهـزة
االسـتـشـعـار اخلـاصـة به سـجـلـته عـلى
أنـه زلــــزال بــــقــــوة 3,3 درجــــات عــــلى
مـقياس ريـختر.وتـوالت ردود الفعل من
مــخـتـلف أنـحــاء الـعـالم لــلـتـضـامن مع
ــــســــاعــــدات إثـــر لــــبــــنــــان وعــــرض ا
االنـفـجار.بـحسب آخـر حصـيلـة أوردها
الـصليب األحمـر اللبنـاني فإن اإلنفجار
أوقـع أكثـر مـن مـئـة قتـيـل وأربـعة آالف
جـريح.وذكـر الصـلـيب األحمـر في بـيان
"حـتى اآلن أصـيب أكـثر من أربـعة آالف
شــخص وقــتل أكــثـر من مــئــة شـخص"
مـــشـــيـــرا الى أن فـــرقـه ال تـــزال تـــقــوم
ـناطق بـعـملـيـات البـحث واإلنقـاذ في ا
ــوقع االنــفـجــار.في مــوقع احملــيــطــة 
االنـفجار الـذي شعر به الـسكان وصوال
الـى جزيـرة قـبـرص عـلى بـعد 200 كـلم
شـهد مأسـاويا. ففي ـكان يـبقى ا من ا
مــرفـأ بــيـروت شـوهــدت جـثث وأشالء

ـــســـتـــوعـــبـــات ركــامـــاً.في وحتـــوّلت ا
شـوارع الـعـاصـمـة وأحـيـائـهـا كـان في
اإلمـكـان رؤيـة سـيّارات مـدمّـرة مـتـروكة
فـي الـطــرق وجــرحى تــغـطّــيــهم دمـاء
وزجـاج مــتـنـاثـر في كلّ مـكـان.وتـسـبب
االنـفـجـار بـتـضـرّر بـاخـرة لـقـوات األ
ـتـحدة الـعامـلـة في لبـنان وجـرح عدد ا
مـن عنـاصـر هـذه الـقـوات وفق مـا جاء
في بـيـان لـلـيـونـيـفـيل. وبـ اإلصـابات
حـاالت خطرة.وأعلـنت وزارة اخلارجية
ـانـية إصـابـة أفراد من طـاقم سـفارة األ
ـانـيـا في بـيروت.وعـمل رجـال االنـقاذ أ
بــدعم مـن عــنـاصــر األمـن طـوال الــلــيل
بــحـثـا عـن نـاجـ أو ضــحـايـا عــالـقـ

حتت األنقاض. 
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ـسـتـشـفـيــات الـتي تـتـعـامل ووصــلت ا
أســـاســـا مع حـــاالت اإلصـــابـــة بـــوبــاء
كـــوفـــيـــد-19 الـى أقـــصى طـــاقـــاتـــهـــا
االسـتـيـعـابيـة. وأعـلن رئـيس احلـكـومة
الـلبـناني حـسان ديـاب احلداد الـوطني
عـلى "ضحايـا االنفجـار" وتوجّه "بنداء
عـــــاجل إلـى كل الـــــدول الـــــصــــديـــــقــــة
والـشـقـيـقـة الـتي حتبّ لـبـنـان أن تـقف
إلى جــاب لــبـنــان وأن تــسـاعــدنــا عـلى
بـلـسـمة جـراحـنـا الـعمـيـقـة".وقال خالل
اجــتــمــاع لـــلــمــجــلس األعــلى لــلــدفــاع
ــقــبــول أن تــكـون الــثالثــاء "من غــيــر ا
هــنـاك شـحـنــة من نـيـتــرات األمـونـيـوم

تـقـدّر بـ2750 طـنّـاً مـوجـودة مـنـذ ستّ
سـنـوات في مـسـتـودع مـن دون اتّـخاذ
إجـراءات وقـائـيـة" مـضـيـفـاً "لن نـرتاح
ـــســــؤول عـــمــــا حـــصل حــــتى جنــــد ا
ومــحـاســبـته".وكــان مـصـدر أمــني قـال
ــــواد لـــــوكـــــالـــــة فــــرانـس بـــــرس إنّ ا
ـسـتودع مـصـادرة مـنذ ـوجـودة في ا ا
ســنــوات من بـاخــرة في مــرفـأ بــيـروت
حـدث بها عطل وموضوعة في "العنبر
ـرفـأ" مـشــيـرا الى أنه لم رقم  12فـي ا
تـــــتم "مـــــتـــــابـــــعـــــتـــــهــــا بـــــالـــــشـــــكل
ـطلوب".ويدخل األمونـيوم في تركيبة ا

مـواد شـديـدة االنـفجـار.ووقع االنـفـجار
بـعيـد السـاعة الـسادسـة مسـاء الثالثاء
(15,00 ت غ). وأشـار مصدر أمني إلى
.وعرضت عدة وقوع انفجارين متتالي
ـسـاعـدة عـلى لبـنـان وخـصـوصا دول ا
فـــرنــســا الـــتي أرســلت األربـــعــاء عــدة
ــواد الـــصــحـــيـــة.وأعــلن أطـــنــان مـن ا
ـانـويل مـاكـرون الــرئـيس الـفـرنـسـي إ
عـلى تويتر أن فرنـسا سترسل فرقة من
ــواد ـــدني و"أطـــنـــانــا مـن ا الـــدفـــاع ا
الــــصــــحـــيــــة" الى بــــيـــروت.وعــــرضت
ــســاعــدة ــتــحــدة أيــضــا ا الــواليــات ا

انـيا. كـما ان اسـرائيل التي ال وكـذلك ا
تـزال عـمـلـيـا في حـالـة حـرب مـع لـبـنان
عـــرضت مـــســـاء الــثـالثــاء "مـــســـاعــدة
إنــسـانـيـة وطــبـيـة".كـمــا قـدّمت روسـيـا
ــتــحــدة وقــطــر واإلمــارات الــعــربــيــة ا
وســوريـا والـكـويت ومــصـر واجلـامـعـة
الــعــربــيــة واألردن والـعــراق الــتــعـازي
بـالـضـحـايـا فـيـمـا أكّـدت إيـران دعـمـها

لبنان. 
وقـد هـزّ االنـفـجار كـلّ أنحـاء الـعـاصـمة
وطـالت أضراره كلّ األحياء وصوالً إلى
الـضـواحي وتـسـاقط زجـاج عـدد كـبـير

بـاني واحملال والـسيـارات. وأفاد مـن ا
ـواجـهة أشـخـاص في جزيـرة قـبرص ا
. للبنان عن سماع دوي االنفجار أيضاً
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وحلــقت أضــرار بــقــصـر بــعــبــدا مــقـرّ
رئــــاســـــة اجلــــمــــهــــوريــــة الـــــواقع في
ـقـرّ الـضــاحـيـة الـشـرقـيــة لـبـيـروت و
رئـاسـة احلـكـومـة في وسـط الـعـاصـمة
ـطـار بـيـروت الـدولي في الـضـاحـية و
اجلـنوبية.وأعلن اجمللس األعلى للدفاع
إثـر اجـتـمـاعه الـطار بـيـروت "مـديـنة
مــنــكـــوبــة".وقــال رئــيس اجلــمــهــوريــة
مـيـشال عـون خالل االجتـماع إنّ "كـارثة
كبرى حلّت بلبنان" مشدّداً على "اتخاذ
اإلجـــراءات الـــقــــضـــائـــيـــة واألمـــنـــيـــة
ــواطـــنــ الـــضــروريـــة ومـــســاعـــدة ا
ومــعــاجلــة اجلــرحى واحملــافــظـة عــلى
ــمـتـلـكـات".وأعـلـن الـرئـيس األمـيـركي ا
دونـالـد تـرامب الـثالثـاء أنّ االنـفـجارين
الــقــويـــ الــلــذين هــزّا بــيــروت يــبــدو
كــــأنــــهــــمــــا "اعــــتــــداء رهــــيـب". وقـــال
لـلـصحـافيـ في الـبيت األبـيض "لديـنا
عـالقــة جــيــدة جــدا مـع شــعب لــبــنــان
وســنـكـون هـنــاك لـلـمـســاعـدة".ويـشـهـد
لـبنـان حالـيّاً أسـوأ أزمة اقـتصـادية في
تـاريـخه مـع تـدهـور في سـعـر الـعـمـلة
ــــصـــرفـــيّـــة وقــــيـــود عـــلـى الـــودائع ا
وتــضــخّم وغالء في األســعــار إضــافـة

الى خسارة اآلالف وظائفهم.

سـيتوجهـون في أسرع وقت أيضا الى
ــسـتــشـفــيـات بــيـروت لــتـقــد الـدعم 
الـعـاصـمـة الـلـبـنـانـيـة بدعـم من شـركة
+سـي ام اه-سـي جي ام+ لــــــلـــــــنــــــقل"
مـوضـحـا أن عـناصـر فـرنـسـيـ ضمن
ـتـحـدة في لـبـنـان قـدمـوا بـعـثـة اال ا
أيــــضـــا الــــدعم مـــســــاء الـــثـالثـــاء في
ـــصـــدر نــفـــسه أن بـــيـــروت.وأوضح ا
فـرنسا تعمل علـى "حتديد االحتياجات
اإلضــافـيـة". وكـان مــاكـرون أكـد مـسـاء
الـثالثاء لنـظيره اللـبناني مـيشال عون
دعم فـرنـسا مـعلـنا عن نـقل "مسـاعدات
وامـكانات فـرنسيـة" الى بيروت.وأوقع

الـصلـيب األحمـر اللـبنـاني االربعاء ان
حــصـيــلـة االنــفـجــار الـذي وقع مــسـاء
الـثالثاء في مرفأ بيـروت أكثر من مئة
قــتــيل وأربـعــة آالف جــريح.من جــهـته
أعــلن رئــيس جـمــعـيــة الـهالل األحــمـر
االيــراني في بــيــان عن إرســال تـســعـة
ـساعـدات الغـذائيـة وكذلك أطـنان من ا
اإلمــدادات الـطــبــيـة الى لــبـنــان. وقـال
كــر هـمـتي إن ايـران ســتـؤمن أيـضـا
لـلبـنان مسـتشـفى ميدانـيا وكـذلك فرقا
طــبـيــة مـتــخـصــصـة ومـعــدات. وأعـلن
ساعدة التي وعدت قـصر االليزيه أن ا
فــرنــســا بــارسـالــهــا الى لــبــنــان بــعـد
االنـفجار الضخم الذي وقع في بيروت
ســتــنــقل اعــتــبــارا مـن االربــعــاء عــبـر
طـائـرتـ عسـكـريـت تـقالن فـريـقا من
ـعدات دنـي وعـدة أطـنان مـن ا األمـن ا
الــطـبـيــة ومـركـزا صــحـيـا نــقـاال.وكـان
ـانـويل مـاكـرون أعـلن لـيل الـرئــيس ا
الـثالثاء االربعاء على تويتر أن فرنسا
ـدني "وعدة سـتـرسل فريـقا من األمن ا
عدات الطـبية" إلى بيروت أطـنان من ا
الـتي شهدت انفجارا ضخما خلف مئة
قـــــتـــــيـل عـــــلى األقـل وآالف اجلـــــرحى
وخـرابا كـبيـرا.وستـقلع الـطائـرتان من
مـــــطـــــار رواسي شـــــارل ديــــغـــــول في
مــنـتـصف الــنـهـار عـلـى أن تـصال بـعـد
الـظهر كـما أوضح االليـزيه. وستنقالن
ـدني (55 شــخـصـا "فــريـقـا من األمن ا
عـدات) ومركـزا صحـيا و15 طـنـا من ا
ـعـدات نـقــاال يـشـمل سـتـة أطـنـان من ا
ويـــتــيح مــعــاجلــة 500 جـــريح".وذكــر
ــدني أن مـــصــدر من مـــديــريـــة األمن ا
الـــعــســـكــريــ ال55 مـن وحـــدة األمن
دني رقم  1من نوجان-لو-روترو هم ا
"أخـصائـيون في عمـليـات االنقاذ ورفع
الـركام وينتمون الى وحدة متخصصة
في اسـتـطالع اخملاطـر التـكنـولوجـية".
وأضـــاف قــصـــر االلـــيــزيه أن "عـــشــرة
أشــــــخـــــاص مـن طـــــاقـم الـــــطـــــوارىء

جـــانب األشـــقـــاء في لـــبـــنــان فـي هــذا
ـصـاب األليم واسـتعـداده لتـقد كل ا
ــسـاعــدة". وأعــلن الــصــلـيب أشــكــال ا
األحـمـر اللـبنـاني األربعـاء أن االنفـجار
الــضـخم في مــرفـأ بــيـروت الـذي أحلق
أضــرارا كـبـرى بــاالحـيـاء اجملـاورة في
ـديـنـة أسـفـر عن مـقـتل أكـثـر مـن مـئة ا
شـخـص وإصابـة أكـثـر مـن أربـعة آالف
بـجـروح. وقدم الـرئيس اإليـراني حسن
روحــاني األربـعــاء تـعــازيه الى لــبـنـان
ساعدة الطبـية بعد االنفجار وعـرض ا
الـضخم الـذي هز مـرفأ بـيروت وأحدث
ــنــاطـق اجملـاورة خــرابــا كــبــيــرا في ا
لـه.وكـتب روحــاني فـي بـرقــيــة تــعــزيـة
وجـهـهـا الى نـظـيـره الـلـبـنـاني مـيـشال
ـواقف عــون أن "إيـران وانــطالقــا من ا
االنـسانيـة وعالقات الصـداقة مسـتعدة
ـسـاعدات الـطـبـية والـدوائـية الرسـال ا
وعـالج اجلــرحـى" بـــحــسـب مــا أوردت
وكـالة االنـباء االيرانـية الـرسميـة.وعبر
روحــاني أيـضـا عن تــمـنـيـاته "لــلـبـنـان
ؤلم بـاحـتواء تـداعـيات هـذا احلـادث ا
وحتــــديـــد اســـبــــابه وعــــودة الـــهـــدوء
واالســــتــــقــــرار الـى بــــيــــروت".وأعــــلن

{ عــــمــــان (أ ف ب) - أمــــر الـــعــــاهل
ـلـك عـبــد الــله الــثــاني امس األردنـي ا
األربـعـاء بتـجـهيـز مـستـشفـى عسـكري
مـيـداني إلرساله إلى لـبنـان الذي شـهد
انـفـجارا ضـخـما أسـفـر عن مقـتل أكـثر
مـن مـئـة شـخص وإصـابـة أربـعـة آالف
ــمــلــكــة" بــجــروح.وذكـــر تــلــفــزيــون "ا
ـــلك "الـــقـــائـــد األعـــلى الـــرســـمـي أن ا
ـسـلــحـة وجه الى جتــهـيـز لــلـقــوات ا
مــسـتـشـفى عـســكـري مـيـداني إلرسـاله
إلـى جــمــهــوريــة لــبــنــان". وأضـاف أن
ـيـداني سـيــضم جـمـيع ــسـتـشـفـى ا "ا
االخــتــصـاصــات والــطــواقم الـطــبــيـة
لـلـمسـاهمـة في تقـد اخلـدمة الـطبـية
والــعالجــيــة ومــســانــدة األشــقــاء في
لـبـنـان".من جـهة أخـرى أعـلن الـديوان
ــلــكي الـهــاشــمي في بــيـان االربــعـاء ا
ـدخل "تــنــكـيـس عـلـم الـســاريــة عـلـى ا
ـلـكي اعـتـبـاراً من الـرئــيس لـلـديـوان ا
ـدة ثالثة أيام حداداً الـيوم األربعاء و
على ضحايا االنفجار". وأرسل العاهل
االردنـي بـرقــيــة تــعــزيــة الى الــرئــيس
الـلبناني العـماد ميشال عـون بضحايا
االنـــفــجــار مــؤكــدا "وقــوف األردن إلى
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ـيالد :  أذا ـؤرخ الــصـيـني  صـر تــزو مـنـذ الـقـرن اخلــامس قـبل ا يـقـول ا
عـرفت الـعـدو وعرفت نـفـسك  فـلـيس هـنـاك مـا يدعـو ألن تـخـاف نـتـائج مـئة
ـة مـعـركـة  وإذا عـرفت نـفـسك ولـم تـعـرف الـعـدو فـأنك سـوف تـقـاسي هـز
مـقابل كل انتصـار  وإذا لم تعرف نفـسك ولم تعرف العـدو  فأنك ال تعرف

ة في كل معركة " .  شيء وسوف تواجه الهز
حـتماً هناك مستفيد من االنفـجار الذي حصل في بيروت  لقد عانت بيروت
نـتيـجـة لـتـدخالت دولـية واقـلـيـمـيـة  فلـقـد سـبـقت بـيـروت خصـوصـا ولـبـنان
ـاضيـة  وما عـمومـا باقي االقـطار الـعربـية الـتي تضـررت خالل السـنوات ا
حـدث من تفجيـر سواء بسبب االهـمال او فعلَّ فاعل  فـالنتيـجة هي (كارثة)
ـستـوى الـسـياسـي واالقتـصـادي  األول : تـتحـمـله الـطـبقـة احلـاكـمة عـلى ا
والـثاني : يتـحمله الـشعب اللـبنـاني الشقـيق من خالل عدة مضـاعفات مـنها
ـشاريع تـدهور سـعـر الـليـرة الـلـبنـانـيـة وجـائحـة كـورونـا وتوقف االعـمـال وا
وانـخفـاض دخل الـسـيـاحة وازديـاد عـدد الـبـطالـة وهـجـرة الكـفـاءات اضـافة

شاكل االمنية . ا
نـبعـثة من االنـفجار – انَّ مـا حدث ال يقـاس بقـوة التـفجـير ومـقدار الكـميـة ا
اجتـاه قضـية مـهـمة وهي قـضيـة (وطن) يُـعانيّ الـويالت مـنذ احلـرب االهلـية
االولـى الــعـام 1958 والــثــانــيـة بــعــد حــادثـة عــ الــرمــانـة نــيــســان /ابـريل
واطنـ اللبـناني 1975(حـرب الوكاالت) للـتوزع اعبـاء القتـال على جمـيع ا

آنذاك .
ـكن القـول  ان لـبنـان (اجلـميـل بطـبـيعـته اخلالبـة) وتنـوع شـعبه كـأطـياف
قـوس قزح  بقعـة على االرض ال تسـتحق كُلَّ هذا التـخريب  وللـحفاظ على
قصـود وينطبق الكالم على بقـية االقطار العربية هـذا اجلمال من التخريب ا
ـتضررة كـالعراق وليـبيا وسـوريا واليمن  –مـا حتتاجه الـيوم هو (اقـتصاد ا
احلـرب)  ليس بالضرورة ان هناك حرب تلوح في االفق  لكن احلرب فعالً
ي يـة والصـراع مع االرهاب الـعا قـائمـة على مـستـوى االزمة الـصحـية الـعا
والتدخالت االجنبية في اقطارنا الشقيقة وصرعات حدثت والتزال حتدث. 
هـذا كله يدعـو الى التفـكير بـشكل واقعـي مختـلفاً عن األُمـنية  فـأننا مـازلنا
نـعتقـد بأنّ بإمـكان لبـنان  أن يبـدأ بصـدق مع نفسه  بـعبارة ادق (مـعاجلة
ـواجهـة مـتطـلـبات مـشاكل الـبـيت من الـداخل) ومن ثم يـنطـلق نـحو اخلـارج 

شتركة ان جاز التعبير .   الصعّاب االخرى او ا
خـاصـةٍ وان االقتـصـاد الـلـبنـاني يُـصـارع االزمـة السـيـاسـية
والـصحية  فتغلبهُ انتاجـياً واستهالكياً ليصبح خاوي
الـوفــاض . كـمــا وان الـقــوى الـســيـاســيـة تــلـهث وراء
اجلـمــاهـيـر بــدل ان تـوجـهــهـا في زمنْ حــالك ومـكـان

ورديّ بلون االنفجار الذي حصل?!. 

من اخلطأ الستراتيجي ان يتبنى لبنان.سياسة مواجهة
ابـلغني صديق وهو قائد عسكري كبير انه.مثل جهته في لقاءات مع اجلانب
نـدوب االسرائيـلي ان اي حرب قادمة االسـرا ئيلي..ولـشد ما ادهـشه.قول ا
مع لـبنـان سوف ال تـكون.حرب حـدود وان.جيـشه سيـواصل هجـومه لتـدمير

مقرات الرئاسات االربعة وهي 
رئاسة اجلمهورية.

رئاسة مجلس النواب.
رئاسة مجلس الوزراء.
رئاسة اركان اجليش.

وبذلك ال يعود في لبنان من يصدر اي قرار اي الغاء الدولة.
اما القوى الشعبية امثال حزب الله فستكون الهدف االول.

طبيعي ان حزب الله 
سيرد بترسانته ورجاله وخالياه.

سـتنتـهي هذه اجلولـة بدمـار لبنـان الشـيعي ومن يسـانده من الـقوى الوطـنية
والـقومـية.وخـسـائر لم يـألفـها اجلـانب االسـرائيـلي في حـروبه السـابقـة التي

كانت اسرائيل فيها قاصمة الظهر..
اما احلرب القادمة .
فهي قاصمة الظهور.
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عرفة الربانية التي انزلها .باا كل عيد وعمامة رسول الله.تتوج رأسك الكر
الـله بـلــغـة الـعــرب..وكـنت انت بـالــذات امـيـنــا عـلى مـبــدأ الـتـجــانس الـديـني
ذكر اي الرجل والـقومية بـصورته السيـاسية احلديـثة االسالم يأخذ صـفة ا
رأة . ومنهـما تاسست عقـيدتنا فـليس عربيا من ـؤنث اي ا والـعروبة صفة ا

يتنكر لالسالم.وليس مسلما من يتنكر للعروبة..
هـذه هي عـقيـدتي ومـبـدأي من هـنا كـتب مـيـشيل عـفـلق عن االسالم.لـيـحمي
نحـها مساحـات تاريخيـة وجغرافية عـلى امتداد االرض.ولم يكن الـعروبة و
هـذا الرجل الذي اليحمل له قلبي ايـة مودة حتى انني عرضت  على الرئيس
الـراحل.صدام.حـس في احدى خـلواتـنا ان يجـد حال الخالء سبـيل البعث
وجتـميده بـعدم الـتركيـز عليـه.فرفض الفـكرة وطلـب مني ان ال اسر بـهااحدا

وهي ان االستاذ.ميشيل عفلق قد.
اسـلهم.ما سماها االنقالبيـة من الفيلسوف البريطـاني ارنولد توينـــبي لكني
لـوحت بهـا عند رحـيل تويـنبي عام 1977 بـقال على صـفحتـ متقـابلت من

مجلة الف باء بعنوان عريض..توينبي رجل من اقربائنا.
قال وعقب  ...انه ذكي ومقنع فقرأ  صدام  ا

والـدلـيل عـلى صـدقي انـني لم.اكـتب او اسـتـشـهـد خـالل سـتـة وسـتـ سـنة
من.عـمر الـكتـابة الـقـوميـة ولو بـجـملـة من كتـابات االمـ الـعام لـلحـزب الذي
انـتمي اليه...لكني معجب ومنسجم مع كتابـات مفكرنا الشهيد منيف الرزاز
وقد.جعلت من مجلة الف باء مؤسسة اعالمية للترويج لفلسفته القومية التي

اعترفت بها وبه مؤسسة اجلامعة العربية رغم كونها محافظة.
كنت ازوره في بيته اومكتبه. وكان  رف  الكتب على يساره قد 

ـفــكـر االسالمي الـشــهـيـد  سـيـد ــوسـوعـة ا خـصص 
قـطب.ولم ار ظال لـكـتـاب االسـتـاذ.عـفلـق في سـبيل

البعث.
لـقــد مـنـعــني الـرئــيس الـراحل صــدام حـسـ من
نـشر اية جملة من افـكاري هذه لكني لم التزم ولم

يعترض الرئيس..
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بسم الله الرحمن الرحيم
ايها اللبنانيون األعزاء 

ما يصيبكم يصيبنا 
ـرا في قـلــوبــنـا ُــرّوعــان في بــيـروت أمس 2020/ 8 /4 فَــجـَّ االنــفــجـاران ا

الشجى واحلزن العميق  ولقد أثخنت اجلراح قلوبنا 
كما أبكت عيوننا .

انّ أواصر الـصلة واحملبة ب العراقي واللبناني عميقة للغاية  وانّ أهلنا
تميزة عندنا فما يصيبهم يصيبنا دون شك . في لبنان يحتلون مكانتهم ا

ـثـل هـذه الـفاجـعـة الـكـبـرى الـتي ولـقـد عـزّ عـلـيـنا ان يُـمـنـى لـبـنـان العـزيـز 
أضافت الى أوجاعه وأزماته عبئا ثقيال رهيبا .

ـأساوي ) ـكن أنْ نـطلق عـلـيه وصف (الـعام ا ان هـذا الـعام  – 2020 – 
الـذي لَفَّ العـالم بأسـره بكوارثـه الصحـية واالقـتصـادية والـسيـاسية

...
للشهداء الرحمة والرضوان .
وللجرحى الشفاء والعافية .

ـواسـاة ولـلــشـعب الــلـبـنــاني الـشــقـيق مــنـا صــادق ا
وعظيم التفجع .

وال حول وال قوة االّ بالله العلي العظيم 

{ بــيـروت (أ ف ب) - قـدّمت دول عـدّة
الــتـعـازي لـلـبــنـان بـضـحــايـا االنـفـجـار
الــضّــخـم الــذي وقع في مــرفــأ بــيــروت
الــثالثــاء وأسـفــر عن عـشــرات الـقــتـلى
وأكثر من  3آالف جـريح عارضةً تقد
ـساعدة.ودعا رئيس الـوزراء اللبناني ا
حــسّــان ديــاب "الــدول الــصــديــقــة" إلى
مــســاعــدة الــبالد الــرازحــة أصالً حتت
وطـأة أكـبـر أزمـة اقـتصـاديّـة تُـواجـهـها
مــنـذ عـقــود والـتي فــاقـمــتـهـا جــائـحـة
كـوفـيـد-19. وكــانت الـدول اخلـلـيـجـيّـة
أوّل مـن ســـارع إلى تـــقـــد الـــتـــعــازي
ساعدة. وقـد تعهّد أمـير قطر وعـرض ا
الـشـيخ تـمـيم بـن حـمد آل ثـانـي إرسال
ـساعـدة القـطاع مـستـشفـيات مـيدانـيّة 
الـصحّي الـلبـناني.وتمـنّى الشـيخ تميم
" بن حـمـد "الـشفـاء الـعـاجل لـلمـصـاب
فــيـمــا أطـلـق رئـيس الــوزراء اإلمـاراتي
حــاكم دبي الـشـيخ مـحـمـد بن راشـد آل
مــكـتـوم تـغــريـدة جـاء فــيـهـا "تــعـازيـنـا
ألهــلـنـا في لـبــنـان احلـبـيــبـة". وأعـلـنت
الـــكـــويت أنـــهـــا ســـتـــرسـل مـــســـاعــدة
طـبية.وأعربت مصر عن "قلق بالغ" إزاء
الـدمار النـاجم عن االنفـجار فيـما تقدّم
األمــ الـعـام جلـامـعــة الـدول الـعـربـيـة
أحمد أبو الغيط بالتعازي مشدداً على
"أهـمـيـة سـرعـة اسـتـجالء احلـقـيـقـة في
ـسؤولـية عن وقـوع التـفجـيرات شـأن ا
ُــتــسـبّــبــ بـهــا" وفق مــا نـقـل عـنه وا
مــــــســـــؤول فـي األمـــــانــــــة الـــــعــــــامـــــة

لــلـــجــامــعــة.وأبـــدى وزيــر اخلــارجــيّــة
ن الصـفـدي استـعداد بالده األردنـي أ
ـسـاعـدة فـيـمـا أعـلـنت إيـران لـتـقـد ا
ـسـاعدة أنّـهـا "جـاهـزة تـمـاماً لـتـقـد ا
بــــكـلّ الــــوســـائـل الالزمــــة". وجــــاء في
تـــغــريــدة أطــلـــقــهــا وزيـــر اخلــارجــيّــة
اإليــــرانـي مـــحــــمّــــد جــــواد ظــــريف أنّ
"أفــكـارنـا وصـلـواتـنــا مع شـعب لـبـنـان
ـقــاوم" داعــيـاً لــبــنـان إلى الــكــبـيــر وا
".ووجّه الـرئـيس الـسوري "الـبـقـاء قويّـاً
بــشّــار األسـد بــرقـيّــة تــعـزيــة لــنـظــيـره
الـلبنـاني ميشـال عون أكّد فـيها وقوف
ســـوريــا إلى جــانـب لــبــنــان الـــشــقــيق

وتـــــضــــــامـــــنـــــهـــــا مع
شـــعـــبـه.كـــذلك تـــلـــقّى
الـــرئـــيـس الـــلـــبـــنـــاني
اتّــــصـــاالً من نــــظـــيـــره
الــعــراقي بــرهم صــالح
أكّــد فـيه الــتـضـامن مع
لــبـنـان عــارضـاً تـقـد
ــــــســــــاعـــــدة.وبــــــعث ا
الـرئيس اجلزائري عبد
اجملــيــد تــبــون رســالــة
تـــعــزيـــة إلى الـــرئــيس
الـلبـناني عـبّر فـيها عن
"احلـــــــــــــــــــــزن واألســى
الــــــعــــــمـــــــيق" بــــــعــــــد
االنــــــــفــــــــجــــــــاريـن في
بـيـروت.ووجّه الـرئـيس
الـتـونـسي قيس سـعـيد

دونالد ترامب

الــتــفـاصــيل.ووقع انــفــجـار ضــخم في
مــرفـأ بـيـروت الـثـالثـاء وأسـفـر حـسب
آخـر حصيلة للصليب األحمر اللبناني
عـن مـــقـــتـل أكـــثــــر من مـــئــــة شـــخص
وإصـــابـــة أربـــعـــة آالف أخـــرين كـــمــا
ـــنــاطق تـــســـبب بـــدمــار كـــبـــيـــر في ا
وقع.وقد أُعـلِنت الـعاصمة احملـيطة بـا
الــلـبــنـانــيـة مــديـنــة "مـنــكـوبــة" وتـلـزم
احلـداد الوطني عـلى ضحايـا االنفجار
ــــــعـــــهــــــد األمـــــيــــــركي الــــــذي قـــــال ا
لـلـجـيـوفـيـزياء إنّ أجـهـزة االسـتـشـعار
اخلــاصــة به ســجــلـتـه عـلـى أنه زلـزال
بقوة 3,3 درجات على مقياس ريختر.

انـفجار ضخم في مرفأ بيروت الثالثاء
أكـــثــر مـن مــئـــة قـــتــيل بـــحـــسب آخــر
حـصـيــلـة لـلـصـلـيب االحـمـر الـلـبـنـاني
فـيما أعلـنت العاصمة الـلبنانـية مدينة
"مـــنـــكـــوبـــة". وأعـــلن رئـــيـس الــوزراء
االســتـرالي ســكـوت مــوريـسـون مــقـتل
اسـتـرالي في انـفـجـار بـيـروت الـضخم
الـذي وقع الـثالثـاء وأسـفـر عن سـقوط
أكــثــر من مــئـة قــتــيل وآالف اجلـرحى.
وقـال موريسـون في حديث مع برنامج
"ذي تـوداي شو" "بأسف شديد أبلغكم
بــأن اسـتـرالـيـا قــتل في هـذا االنـفـجـار
ـــزيـــد من الـــرهــــيب" بـــدون إعـــطــــاء ا
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األمــيـركـي دونـالــد تـرامب الــثالثـاء أنّ
االنـــفــجـــارين الـــقــويّـــ الــلـــذين هــزّا
الــعـاصــمـة الـلــبـنــانـيّــة بـيــروت يـبـدو
كـأنّهـما "اعتـداء رهيب" مـشيراً إلى أنّ
خـبراء عسكريّ أميـركيّ أبلغوه بأنّ
األمـر يتعلّق بقنبلة.وفي بداية مؤتمره
الـــصــحــافـي الــيــومي حـــول فــيــروس
ـسـتـجـدّ في الـبيـت األبيض كـورونـا ا
ـتـحدة أكّـد تـرامب تـعـاطف الـواليـات ا
مـع لـبــنــان مــكــرّراً "اســتــعــداد" بالده
ـسـاعـدته. وقـال لـلـصـحـافـيّـ "لـديـنـا
عـالقـة جــيّــدة جــدّاً مـع شـعـب لــبــنـان
وسـنكـون هنـاك للـمسـاعدة. يـبدو كأنّه
اعــــتــــداء رهــــيـب".وأضــــاف "قــــابــــلتُ
جـنــراالتـنـا ويـبـدو أنّه لم يـكن حـادثـاً
صــنـاعــيّـاً. يــبـدو وفــقـاً لــهم أنّه كـان
اعــتـداء. كـان قـنـبــلـة مـا نـعم".وعـرض
تـرامب تـقـد مـسـاعـدة لـلـبـنـان قائالً
"صـلـواتـنـا مـوجّهـة جلـمـيع الـضـحـايا

وصـلـواتـنا مع شـعب لـبـنان وضـحـايا
ــروّع في بـــيــروت".وقــال االنـــفــجـــار ا
"أحـضّ كلّـاً من إدارة تـرامب واجملـتمع
ــســاعــدة فــوراً الــدولـي عــلى حــشــد ا
آلالف الــــــــــذيـن أصـــــــــــيــــــــــبــــــــــوا فـي
االنـــفـــجـــار".وفي وقت ســـابـق عــرض
وزيـــر اخلــــارجـــيـــة األمـــيــــركي مـــايك
بــومــبـيــو تـقــد مــسـاعــدة أمــيـركــيـة
لــلـبـنــان واصـفـاً االنــفـجــارين الـلـذين
وقـعا في مرفأ بيـروت الثالثاء وأسفرا
عن 73 قتيال و3700 جريح على األقل
بـأنهمـا "مأساة مـروعة".وكتب بـومبيو
عـــلى تـــويـــتــر "نـــحن نـــراقب الـــوضع
ومـستـعدّون لـتقد مـساعـدتنـا لشعب
ــأســاة لـــبــنـــان لــلـــتــعـــافي من هـــذه ا

روّعة". ا
ــتّــحــدة تــنــتــظـر وقــال إنّ الــواليــات ا
الـــنــتـــائج الـــتي ســـتـــتــوصّـل إلــيـــهــا
الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة حــول ســبب

االنفجارين.

ـــتـــحــدة وعـــائالتـــهم. إنّ الـــواليـــات ا
ـسـاعـدة لـبـنـان".من جـهـته مـسـتـعـدّة 
ـوقــراطي لـلـرئـاسـة ـرشّح الـد عــلّق ا
األمــيــركـيّــة جـو بــايــدن عـلـى انـفــجـار
بـــيــروت من دون أن يــصف مــا حــدث
بـأنّه اعتداء. وكتب في تغـريدة "قلوبنا

جانب من موقع
االنفجار في

مرفأ بيروت  
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في الــغــزو الــبــدائـي فـتــقــتـل الــرجـال
وتـستـعبـد األطفال وتـسبي الـنساء ثم

تمارس جتارة البيع والشراء!
ولــــعل الــــعــــراق كـــان واحــــد من تــــلك
الــســاحـات الــتي مـارسـت الـغــزو عـلى
مـستـوى العـشائـر والقـبائل ثـم بعد أن
انـحسـرت أخذت طابـعا آخـرا تمارسه
الـسلـطة احلـكومـية او مـنظـمات ديـنية
مــــتـــطــــرفـــة وفـي كل احلــــاالت كـــانت
نـتائجـها كارثيـة يدفع فاتورة حـسابها
األهـالي ورغم أن كوارث العراق كثيرة
وال حتــــصـى إال إن أكــــثــــرهــــا إيّالمــــاً
ومـأساةً هي تلك الـتي وقعت في شهر
آب مـن عـــام 1990 وآب 2014 حــــيث
دفـع فــواتــيـــرهــا شـــعب الـــعــراق مــاالً
ودمـوعاً ودماء والعجيب أن الكارثت
تــنــبــعــان من ذات الــنــهـج والــتــفــكــيـر
الـشـمولـي والعـقـائدي اإلقـصـائي ففي
األولـى قــــرر شـــخـص واحــــد أن دولـــة
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لــقـد عــانت شــعـوب الــعـالـم من ثـقــافـة
الغزو وسلوكياته البدائية وخاصة في
ــئـات مــنـطــقـتــنــا الـشــرق أوسـطــيـة و
الــســـنــ بــ الـــقــبــائل والـــعــشــائــر
وتـسببت في انهر من الدماء والدموع
وكـوارث مرعبة اختلطت فيها االنساب
ـغزي ورغم كل وتـاهت ب الـغازي وا
اشــــراقــــات اإلسالم وبــــقـــيــــة األديـــان
ـئـات وســمـاحــتـهــا لـكـنــهـا لـم تـنـجـح 
طلق فـاستمرت الـسن في ايـقافها بـا
بــ كـثـيــر من تـلك الـعــشـائـر واالقـوام
حــتـى الى مــا قــبل اقل من مــائــة عــام
حـيث تقـلصت مـساحـاتهـا ب الـقبائل
ـدنـيــة والـتـعــلـيم والـوعي بــانـتـشــار ا
اإلنـسـاني لـكـنـهـا انـتـقـلت الـى اشـكال
ـاط أخـرى تـمـارسهـا دول وأنـظـمة وأ
سـياسـية أو مـنظمـات دينـية او قـومية
او عــــرقـــيــــة حتت عـــنــــاوين واهـــداف
عـديـدة معـتـمدة ذات الـنـهج والسـلوك

بـأكــمـلـهـا شـعـبــاً وتـاريـخـاً وحـضـارةً
يجب إحلاقها كمحافظة من محافظاته
الـتي كانـت تأنُّ حتت وطـأة العـبودية
وخـالل ساعات ورغم أنف كلّ احلكماء
والـعقالء وتـهديـدات األعداء ونـصائح
األصـدقـاء غزا الـكويت بـشكلٍّ هـمجي
ــلـكــة الـفــقـر بــربـري وضــمــهـا إلى 
والــــرعب واإلرهــــاب فـي ســـابــــقــــةٍ لم
ـيـة الثـانـية حتـصل مـنذ احلـرب الـعا
حــيث أدّت عــمـلــيـة غــزو الــكـويت إلى
تـدمـيـر الـعـراق ومـنـشـآته الـصـنـاعـيّـة
والـزراعيّة والثقافيّـة والعلميّة والبُنى
الـــتـــحـــتـــيـــة من الـــطـــرق واجلـــســور
عامل اء وكل ا ومـحطات الكهـرباء وا
ـنتـجة عـلى مختـلف اختـصاصـاتها ا

نـاهـيك عن مقـتل مئـات اآلالف وتدمـير
اجلــيش الـعــراقي كـلـيــاً وإخـراجه عن
اخلــدمـة الــفـعـلــيـة خـاصــةً في قـوّاته
ـدرعـة والصـاروخـيّـة وقد اجلـويّـة وا
دفع الـعراق مـنذ ثالثـ عامـاً أكثر من
خــمـــســ مــلــيــار دوالر تــعــويــضــات
لـلكويت وما يزال يدفـعها مقطوعة من

أفواه أبنائه وبناته!
وألن نــهج ذلك الــنـظــام الّـذي تــسـبب
بـتـلك الـكـارثـة كـان مـزروعـاً فـي عـقول
مـن اتـبـعــوه أو أيـدوه خــاصـةً أولـئك
الـذين اسـتـقدمـهم قـبل إسقـاط نـظامه
وهـم عـدّة آالف من اإلرهـابـيـ الـعـرب
ـــســلــمـــ من كلّ أصــقـــاع الــعــالم وا
وجـلّهم من تـنظـيمات الـقاعـدة والفرق

ـتـشددة ديـنـياً أو قـومـياً ـتـطرفـة وا ا
حـيث أنـشأ لـهم مـعسـكـرات وتدريـبات
ـساعدته في مقاومـة التحالف الدولي
والـعـمل خلف خـطوط الـعدو وحـينـما
ســـــقـطَ (داحت) تـــــلـك اجملـــــامـــــيع من
ــنـــحــرفــ ونــظــمـت نــفــســهــا حتت ا
قــــيـــادات قــــاعـــديــــة األصل انــــشـــقت
لـتؤسس عصابة جديـدة أصبحت فيما
بـــعــــد تُـــســـمـى بــ" تـــنـــظــــيم الـــدولـــة
اإلسـالميـة داعش " الـتي انضم إلـيـها
الـــكـــثـــيــــر من الـــضـــبـــاط وعـــنـــاصـــر
اخملـــابـــرات واالســـتـــخــبـــارات واألمن
اخلاص للنظام وبقايا فدائيو صدام.
ومع ضـعف الـنظـام السـياسي اجلـديد
ومـــــنـــــاكــــفـــــاتـه وفـــــســــاد قـــــيـــــاداته

وخـصـومـاتـهم فـيـما بـيـنـهم اسـتـطاع
الـتنـظيم وبالـتعـاون مع مفاصل مـهمة
في احلـكومة االحتـادية وملحـقاتها أن
يــســيــطـــر عــلى مــحــافــظــات نــيــنــوى
واألنـــبـــار وصـالح الـــدين وأجـــزاء من
كـركـوك واقتـرب من ثـغور كـوردسـتان
لـــكي يـــوقع واحـــدة من أبــشـع جــرائم
الــعـصــر في سـنــجـار أو شــنـكــال كـمـا
يـطلق عليـها أهاليهـا وهي مدينة تقع
وصل فـي الشـمـال الغـربي من مـركـز ا
بـــحـــدود  120كـم وتـــضم غـــالـــبـــيـــة
إيـزيـدية كـوردية حـيث وقـعت الكـارثة
الـثـانـيـة والـتي تـعـدت في تـفـاصـيـلـها
ومــآسـيـهـا كل مـا حـدث من حـروب في
ـعاصر حـيث غزّت مـجاميع الـتاريخ ا

مـن شــــذاذ اآلفـــاق واألخـالق واألديـــان
مـديـنـة آمـنـة تـضم بـ ثـنـايـاهـا أكـبر
الـديانـات في العـراق وكوردسـتان بـعد
ــــــســـــيــــــحــــــيــــــة أال وهي اإلسـالم وا
اإليـــزيـــديـــة وخالل أيّـــام قـــلـــيــلـــة من
ّ قـــتل ـــديـــنـــة وقــرّاهـــا  اجـــتـــيـــاح ا
ـواطـن من الـرجال واخـتـطاف آالف ا
والـــنـــســـاء واألطـــفـــال وحـــسـب هــذه
ــعـتــمــدة من قـبل األ اإلحــصــائـيــة ا
ـــتــحـــدة واحلــكـــومــتـــ الــعـــراقــيــة ا
ـة والــكـوردسـتــانـيــة وكـنـتــائج جلـر
اإلبـادة اجلماعية التي ارتكبتها داعش
أو مـــا يُـــســـمـى بـ ( تـــنـــظـــيم الـــدولـــة
اإلسـالمـيـة في الـعـراق والـشـام ) بـحق
اإليـــزيـــديــ بـــتــأريخ 2014/08/03
ّ توثـيق اجلـرائم واالنتـهاكات حـيث 
الـتي طـالـت مـديـنـة سـنـجـار وأطـرافـها

وباألرقام وحسب اجلدول اآلتي:
- عــدد الــشــهــداء في األيّــام األولى من
ـــة اإلبـــادة 1293 شــــهـــيـــداً من جــــر

الشباب والشيوخ.
- عـدد اخملتـطف 6417 مـنـهم: اإلناث
3548 والـذكور 2869 وغـالـبيـتهم من

األطفال.
- عــدد األيـــتــام الــذين فــقــدوا آبــائــهم

وأمهاتهم 2745 يتيماً ويتيمة.
ـكـتشـفة في ـقابـر اجلمـاعـية ا - عـدد ا
ـدينـة وأطرافـها حتى اآلن 83 مـقبرة ا
جــمــاعــيـة إضــافــة إلى الــعــشـرات من

القبور الفردية.
ـراقـد الديـنـيـة التي ـزارات وا - عـدد ا

ألتحق ناجي احلـديثي بها مـترجماً 
وسـاهم الــشـاعــر حـمــيـد سـعــيـد  في

كتابة بعض مقاالتها 
وكـــــان فالح الـــــعـــــمــــاري آنـــــذاك من
تـنــظــيــمــات اجلـنــاح اآلخــر لــلــبـعث
ومظـهـرعـارف مسـتـقل وكـذلك سـهيل
سامي نادر وجميعهم من الصحفي
احملترف  بينما كان ناجي احلديثي

  . حزبياً
ولـوحظ أن هــذه الــصـحــيـفــة صـدرت
بـحـلة جـديـدة هي احلـجـم النـصـفي 
وتـبـ أن كـر شـنـتـاف هـو صـاحب
فـكـرة إصـدارهـا بـهذا احلـجـم لـتـأثره
بحجم صحـيفة ( لـوموند ) الفـرنسية
خالل حياته فـي سوريا ولـبنـان لكنه
لم يستطع مواصلة عمله فأعتكف ثم
 إستقـال ليتـوالها بعـده طارق عزيز
الـذي أعـادهـا الـى احلـجم الـتــقـلـيـدي

للصحف العراقية. 
ــسـار الــتــاريــخي لــلـصــحــافـة وفي ا
الـعراقـيـة مـن الضـروري االشـارة الى
ان فــتـــرة مــا بـــعــد 17 تــمــوز 1968
شـهــدت ايـضــاً صـحــفـاً لـم تـكن حتت
سـلـطـة الـنـظـام احلـاكم مـبـاشـرة  بل
حتت ادارة حــزبـــيــة كـــرديــة او حتت
ادارة شـخـصـيـات صــحـفـيـة اقـتـضت
الظروف مواصلتـهم اصدار صحفهم

ولبعض الوقت.
وقـد أغــتـنم قــاسم حـمــودي الـظـروف
الئـمـة له فــأعـاد إصـدار صــحـيـفـته ا
ــشــهــورة (احلــريـــة) بــشــكل يــومي ا
وعــاونه فـي حتــريــرهـــا صــحـــفــيــون
مـحــتــرفــون مـنــهم هــادي االنــصـاري
وصـبــيح الـغــافـقي وأحــيـانـاً  لــطـفي
اخلياط احملسـوب على مالك صـحيفة
(اجلـــمـــهــــوريـــة) لـــكـــنـه تـــعـــاون مع
(احلــريـــة) الــتـي واصــلت صـــدورهــا
.أمـا الكـثـر من عـام ثم تـوقـفت نـهـائـيـاً
نار) صحيفة نقيب الصحفي قبل (ا
17 تـمــوز عــبـد الــعـزيــز بــركـات فــقـد
أضطـرت السـلـطات آنـذاك بـعد تـأميم
الـصــحـافــة والــطـبــاعـة في 3 كـانـون
االول عـــــــام 1967 ان تـــــــســــــــمـح له
واصلة صحيـفته ولكن على اساس
اسـبـوعـيـة ولـيسـت يـومـيـة  وهـو ما
استـمر  بـركات به وحـتى اعتـقاله في
وقت الحـق واخـــــــتــــــفـى مــــــنـــــــذ ذلك
.وأقـتـضت مـصـاحلـة احلـكـومة احلـ
مع الـقـيـادات الـكـرديـة قـبل 17 تـموز
1968 ان يـــصـــدر اجلـــانب الـــكـــردي
صحـيـفة يـومـية هي ( الـتـآخي) وكان
رئـيـس حتـريــرهــا صــالح الــيــوسـفي
الـذي اسـتــمـر في نــشـاطه الــصـحـفي
لبـعض الوقت حـتى تسـنى للـحكـومة
بـعـد  30تـمـوز 1968 الـغـاء امــتـيـاز
صحيفة كـردية منافـسة ( النور) التي
كـان جــمــاعـة ابــراهــيم أحــمـد وجالل
الــطــالــبــانـي يــصــدرونــهــا  فــعــادت
(التاخي ) لألسـواق  وحتى مـنتصف
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أزيــلت من الـوجـود من قـبل داعش 68
مزار ومعبد. 

- عــدد الـنـازحـ بـلغ نـحـو 360,000
نازحاً وهم جميعاً من سكان القضاء.
- عدد الذين هاجروا منهم إلى اخلارج

ائة ألف نسمة. يقدر تقريباً 
ّ تشكيل خلية أزمة من قبل وإثـر ذلك 
حـكومة كوردسـتان أطلق علـيها مكتب
حتــريـر اخملـتـطـفــ حـيث اسـتـطـاعت
ـختلف الـوسائل إنقاذ ومنذ 2015 و
الـكـثـيـر من النـسـاء واألطـفـال وحسب
اجلـــدول أدنــــاه: مـــجـــمـــوع احملـــررين
واحملــــررات 3530 مـــــنــــهم 1199 من
الـنـساء و 339مـن الرجال و1041 من
األطـــفــال الـــذكــور و951 مـن األطــفــال
اإلنـاث وما يزال هناك أكثر 1308 من
الـنـسـاء و1579 مـن الـرجال مـفـقـودين
ويـتم البـحث عنـهم. وب 2 آب 1990
و3 آب 2014 تــمـتـد خـيـوط الـكـوارث
ـــتـــطـــرف الـــتي نـــســـجـــهـــا الـــفـــكـــر ا
والــعــنــصــريــة الـقــومــيــة الــبــغــيــضـة
قيتة والتي تمثلت بنظام والـطائفية ا
شـمولي ال يـقبل أحداً غـيره ومـجاميع
أصــولــيــة عـــمــيــاء كــفــرت بــكل الــقــيم
ـعاني الـسامـية لـإلنسـانيـة لتـقترف وا
ذات اجلــــرم أو الــــغــــزو الـــذي قــــام به
صـدام حـسـ في الـكـويت وقـبـلـهـا في
كـوردسـتـان وأنـفاالتـهـا هـذه الـغزوات
الـتي قـادت الـبالد والـعـبـاد إلى كوارث
سـتـبقى نـتائـجهـا وجـروحهـا لعـشرات

السن القادمة!

شكيلة مجلس قيادة الثورة يوم 17 تموز 1968
الوقائع تنشر ت

داعش يحتجز ايزيديات

عوائل نازحة من سنجار

ركبات العسكرية الدمار يلحق با

ولــيــبــرالــيــ خــصــوصــاً وإن فـرص
العـمل أصـبـحت مـحصـورة بـالـصحف
ـــؤســســة الـــعــامــة الــتي تـــصــدرهــا ا
للـصـحـافـة والـطـباعـة  ومـنـهم مـظـهر
ــوســوي مــتــرجــمـاً عــارف ومـحــسن ا
وخـــالــــد يــــوسف وفــــؤاد عالء الــــدين
وعارف علـوان وسهـيل سامي نادر في
األرشيف  وعمران القيسي الذي هاجر
بـعـد ذلك الى لـبــنـان ولـطـفي اخلـيـاط
وحـــسن الـــســــعـــدي وابـــراهـــيم زايـــر
وصادق الصايغ ومـنير رزوق وشريف
ــصـور جــاسم الــزبــيـدي الـربــيــعي وا
ومسـاعده سـامي الـنصـراوي وآخرون
وكـان مــظـهــر عـارف صــادقـاً حــيـنــمـا
وصف العاملـ في صحيـفة ( الثورة)
آنـذاك بــنه أنــهم جـبــهــة وطـنــيـة غــيـر
معلنة  تضم أحزاباً وحركات سياسية

سرية .
وقـد واصل بــعـضـهـم عـمـلــهم حـيــنـمـا
أصبح حتس السـوز رئيساً لـلتحرير
وفـقــاً الوامـر عـبــد الـرزاق الــنـايف ألن
فـرص الـعـمل الـصـحـفي غـيـر مـتـوفـرة
كـثــيـراً  بــيــنـمــا أصـبح جــمــيل كـاظم
نـتمي لـلـثوريـ العـرب  على منـاف ا
قـلــتــهم مُـنــظّــراً  يـكــتب في (الــثـورة)
مقاالت سـياسـية  ينـتقد فـيهـا الرئيس
السـابق عـبـد الـرحـمن عـارف  وطـاهر

يحيى وقيادات قومية وناصرية.
ـصـادر ومن اجلـديــر بـالـذكــر ووفـقــاً 
مـوثـوقـة فــإن الـدكـتـور حــازم مـشـتـاق
حــاول فـي حــزيـــران عــام  1968 نــقل
جـــــمــــيـل كــــاظـم مـــــنــــاف الـى خــــارج
الــــصــــحــــيــــفــــة لــــكن ضــــغــــوطــــاً من
االستـخـبـارات الـعسـكـريـة عـلى رئيس
ؤسسـة العـامة لـلصـحافـة والطـباعة ا
أنـذاك غـربي احلــاج أحـمـد حـالت دون

تنفيذ ذلك.
كــذلك عــمل زهــيــر الـدجــيــليً فـي هـذه
الــصـحــيــفــة  ونــقل عــمــوده الـيــومي
بالـلهـجة الـريفـيـة الذي كـان يكـتبه في
(صوت العـمال) بـتوقيع عـبود الـبيدر
الى (الثورة) وبـتوقيع جـديد هو سالم
الــســـيــمـــر. وكـــان الــدجـــيــلي قـــد بــدأ
الصحافة في مجلة (وعي العمال) أيام
هـاشـم عـلـي مـحــسن  قــبل 17 تــمـوز
 1968وعنـدمـا أكـتـشف محـمـد سـعـيد
الـصــحـاف مـوهــبـتـه بـعـد 17 تـمـوز 
عـيـنه رئـيـسـاً لـتـحـريـر (مـجـلـة االذاعة
والـتـلـفـزيـون) وكــانت مـجـلـة نـاجـحـة
مــتــخــصــصــة بــالــشــؤون االذاعــيــة

والـــتـــلـــفــــزيـــونـــيـــة 

إغالقــهــا لــصــالح إصــدار صــحــيــفــة
ـــوالـــيـــة بـــصـــوت واحـــد فـــقط هي ا
للـنـايف (الـثـورة) كمـا يـرغب الـنايف
بـذلك  لـكـنـهـا عـادت مـرة اخـرى بـعـد
اإلطاحة بـالنايف في 30 تموز بـينما
أصـبـحت صـحــيـفـة (الـثــورة) بـعـثـيـة
خالصة عند معاودة إصدارها في 17

آب 1968 بإدارة كر شنتاف .
Èdšô« ÂöŽô« …eNł«

ولم تسـتـدعي االجـراءات واالجراءات
ـضــادة خالل الــثالثــة عـشــر يــومـاً ا
الـتفـكـيـر بـبـسط الـنـفـوذ عـلى أجـهزة
أعالم أخـرى ومـنـهـا ديـوان الـوزارة

ومـجــلـة (ألـف بـاء)  ووكــالـة االنــبـاء
العراقـية الن اأداراتـها كانت تـقلـيدية
وليـست فـعالـة في خـضم الـتغـيـيرات
التي شهدتهـا الثالثة عشـر يوماً فقد
ــــوالي بــــسط طـه احلــــاج الــــيــــاس ا
لـلــنـايـف نـفــوذه عـلى ديــوان الـوزارة
بـصـفـته وزيــراً لإلرشـاد  وهـو أصالً
من وزراء حكومة الفريق طاهر يحيى
ــحــاولـة الـســابــقـة لــكــنه أصــطـدم 
الـبـعــثـيــ لـبـسط ســيـطــرتـهم وهـو
اخلالف الـذي لم يــدم سـوى لـبــضـعـة
أيــام حـــيــنـــمــا أقـــصي عــبـــد الــرزاق
الــنــايف وحــكـــومــته ومــنــهــا احلــاج
الـيـاس ولم يـتـعـرض لألذى وأصـبح
عـبــد الـلـه سـلــوم الـســامــرائي وزيـراً
ؤكد أن الفرضية التي لالرشاد.ومن ا
تشـيـر الى مـساهـمـة  عـبد الـله سـلوم
الــســـامــرائي في بـــسط ســعـــد قــاسم
حــــمـــودي إدارتـه عــــلى صــــحــــيــــفـــة
(اجلمهورية) صـباح يوم األربعاء 17
تموز 1968 لم تكن صحـيحة  بـينما
تـابـعة الـصحـفـية الـدقيـقة أن تؤكـد ا
عـبـد الــله سـلــوم لم يـكـن يـومـذاك في
الــــعـــــراق بل كـــــان قــــد ســـــافــــر الى
الـسـودان في مـهـمـة حـزبـيـة  ويـؤكـد
أبنه  محمد بأن والده عبد

بيانات اليوم األول 17 تموز 1968 تعي عبد الرزاق النايف سفيراً
عنوان صحيفة الثورة وكر شنتاف رئيساً للتحرير

وكوادرها متهمون آنذاك بالشيوعية
 وواصل الـدجيـلي عـمـله وفي الـوقت
نــفـــسه يــكـــتب الــشـــعــر الــســـيــاسي
واشتهرت له أغنية (العزيز أنت)  ثم
أوفـدته الـدولــة مع فـيـصـل الـيـاسـري
لــشــركـة انــتــاج تــلــفــزيــوني مــقــرهـا
الـكـويـت  وأصـبح مــعـارضًـا لــنـظـام
احلكم في العراق  وأستـقر الدجيلي
فــيـــهــا حـــتى وفـــاته قـــبـــل بــضـــعــة

سنوات .
ونالحظ أيضاً ان لـطفي اخلـياط ترك
عــمــله في صــحــيــفــة( الــثــورة) فـوراً
لـيـلـتــحق بـصـحـيـفــة ( اجلـمـهـوريـة)

لـلـرابـطـة الــتي كـانت تـربـطه
مع رئـيس الـتـحـريـر اجلـديـد
ســعــد قـاسـم حــمــودي الـذي
أجـــتــــمع حــــوله لــــفــــيف من
الصـحفيـ احملتـرف  ومن

ذوي االجتاهات البعثية.
W¹—uNL'« WHO×

صـادر على أسماء لم تتفق ا
األشـــخــاص الـــذيـن رافـــقــوا
سـعـد قـاسم حـمـودي صـبـاح
في يــــوم 17 تـــــمـــــوز 1968 
الــســيــطــرة عــلى صــحــيــفــة

اجلمهورية .
ـتـوفرة ـعـلـومـات ا وتشـيـر ا
لـكن دون دلــيل مـوثق الى ان
بــــهــــجـت شــــاكــــر ومــــنــــاف
الـيـاســ  وعـدد من بــعـثـيي
االعـظــمــيــة ســاعــدوا رئـيس
التـحـريـر اجلـديـد علـى بسط
أدارته لـــــلــــصــــحــــيـــــفــــة في
الكرنـتيـنة  بيـنمـا إلتحق به
عـــــدد من الـــــصـــــحـــــفـــــيــــ
احملـتــرفــ بــحـكـم عالقــتـهم

ـهــنــيــة مـنــذ ان كــانــوا من كـوادر ا
صـــحـــيـــفــة والـــده  قـــاسـم حـــمــودي
(احلـريـة).  والــتـحق سـجــاد الـغـازي
وهو مـن الكـوادر الـصـحـفـيـة الـهـامة
في تـــاريخ الــصـــحـــافــة الـــعــراقـــيــة
بصـحيـفة ( اجلـمهـورية ) فـور توقف
ـواطن)  التـي كان يـشغل صحـيفـة (ا
فيـها مـنصب نـائب رئيس الـتحـرير 
وكــذلـك حــسن الـــســـعــدي  ولـــطــفي
اخليـاط الذي تـرك عمـله في صـحيـفة
(الثـورة) الن سعـداً طلـبه لـلعـمل معه
في  (اجلمهورية)  بـينما أنتقل فالح
العـماري بـعد 30 تمـوز الى صحـيفة
(الثـورة) الـتي تـرأس حتريـرهـا كر
شــنــتــاف . وخــلـت الــســيــطــرة عــلى
صحيفة (اجلمـهورية) من أية مظاهر
عـســكــريـة كــمـا حــدث مع صــحـيــفـة(
الــثـــورة)  وكـــان رئــيـس حتــريـــرهــا
السـابق أحـمد فـوزي عـبد اجلـبـار قد
أخـتـار ان ال يـلــتـحق بـعـمــله بـعـد مـا
أعـلـنـتـه اذاعـة بـغـداد من تــغـيـيـر في
نــظـــام احلــكم وواظـب ســعـــد قــاسم
حمودي عـلة إصـدارها  لأليام الـستة
الـتـالـيــة  وحـتى يـوم 25 تـمـوز ح
عــطــلــهــا الـوزيــر طـه احلــاج الــيـاس

بــهــدف

الـله عـاد الى بـغـداد في الـيـوم الـتـالي
تـمــامـاً  ورفـض تـولي مــنــصب وكـيل
وزارة األرشـاد بـوجـود احلـاج إلـيـاس

. وزيراً
وفي الــثالثـ مـن تـمــوز أصــبح عــبـد
الــله ســلــوم الــســـامــرائي عــضــواً في
مـجــلـس قـيــادة الــثــورة وزيــراً  وهـو
أســتــاذ تــاريخ  حــصل عــلى شــهــادة
ـاجــســتـيــر من جــامــعـة بــغــداد عـام ا
1965 ثم الـدكـتـوراه مـن جـامـعـة عـ

صرية  عام 1971. شمس ا
وفي (ألف بــاء) اجملـــلــة االســبـــوعــيــة
السياسية العـامة الوحيدة في العراق
أصـــبـح مـــنــــذر عـــر
رئــيـــســـاً لــلـــتــحـــريــر
اضـــافـــة لـــوظــــيـــفـــته
ـــــؤســـــســــة رئـــــيس ا
الــعــامــة لــلــصــحــافــة
والطباعة خلفاً لغربي
احلـاج أحــمـد  وبــعـد
حـ أصـبـح لـلـمــجـلـة
رئـيس حتـريـر مـتـفرغ
هــــو عــــبـــــد اجلــــبــــار

الشطب.
أمـــا وكــــالـــة األنــــبـــاء
الـعـراقــيـة فـلم تــشـهـد
صـراعـاً عــلى ادارتـهـا
كما حـصل في االذاعة
والــــــتـــــــلــــــفـــــــزيــــــون
وصحـيفـتي (الـثورة )
و (اجلمهـورية)   فقد
حـضـر الـشـاعـر شـاذل
طــاقــة يـوم 17 تــمـوز
1968 الـى مـــــــــــقــــــــــر
الــوكـــالـــة في بـــنـــايــة
كــمــيت بــالــصــاحلــيـة
وأشـرف عـلى سالسـة الـعـمل
فيها دون أن يجري تغييرات ملحوظة
 وهــو الــذي تــولى أدارتــهــا رســمــيـاً
خالل الشهور التسـعة من حكم البعث
عام 1963 لكـنه بـعد 30 تـموز 1968
ــرســـوم جـــمـــهــوري وكـــيالً اًصــبـح 
لوزارة األرشـاد (الثـقـافة واألعالم) ثم
كــــلف الــــوزيـــــر عــــبــــد الــــله ســــلــــوم
السـامـرائي  عامـر رشـيد الـسـامرائي
ـديــر الــعــام  لــواع خــلــفـاً ــنـصـب ا
ــدحت اجلــادر الــذي نــقل الى ديــوان
الـوزارة  ثم بـعـد بـضـعة شـهـور نـقل
بــهـــجت شـــاكــر مـــديــر االعالم الـــعــام
ـرسـوم جـمـهوري بـديـوان الـوزارة و
دير العـام لوكالة االنباء الى منصب ا
الـعراقـيـة بـيـنـمـا نـقل عـامـر رشـيد من
واع الى ديـــــــوان الــــــوزارة,وفي وقت
أصــدرت الـــســلــطـــات اجلــديــدة الحق
صـحـيـفـة( الـثورة) ورئـيـس حتـريـرها
كــر شـنــتــاف الــعــضـو الــســابق في
القيـادة القطـرية وصـدرت في السابع
عـشـر مـن شـهـر آب 1968 من مـطـابع
مــنــطــقــة الــشــيـخ عــمــر  وســاهم في
اصدارها ند أحمـد الياس  وفالح
العماري ومظهـر عارف وسهيل سامي
نادر ثم

وكان مكـتب دار الصيـاد في بغداد في
ـربعة بنايـة جميل حـافظ في منـطقة ا
ـكاتب ببـغداد الـتي ضمـت نخـبة من ا
الصحـفيـة  ومنـها مكـتب وكالـة أنباء
ــصــريــة ومــكــاتب الــشــرق االوسط ا
صــحـــيـــفــة (الـــراصـــد) االســبـــوعـــيــة
شـهور العـراقـية ومـكتـب الصـحفـي ا

آنذاك غازي العياش . 
وقد أعـتـقل سـامي فـرج عـقب االطـاحة
بالنايف لـبضعـة أيام  وأطلق سراحه
 لكنه تعرض لالعـتقال مرة اخرى في
تشـرين األول عام 1968 ألنه نـشر في
صـحف دار الــصـيـاد الــلـبـنــانـيـة نص
تقـرير سـيـاسي أصدره مـؤتـمر قـطري
أستـثنـائي للـبـعث  تردد في حـينه ان

جليل العطية سربه إليه.
وفور إعتقالـه وبدون أي ضغط قسري
 أعترف سامي فرج بأن جليل العطية
هو مـصدر الـتـقريـر  فـأعتـقل الـعطـية
أيضـاً وحتدث عن هـذه احلادثـة فيـما
بـعـد بــعـدة سـنــوات  قـائالً أن سـامي
جاءه يطـلب مسـاعدة خلـدمة ( احلزب
والـثــورة) بــعـد مــشــكـلــته مع أنــصـار
الــنــايـف وبــأن دار الــصـــيــاد أنــذرته
بـالــتــخــلي عـنـه إال إذا طـور تــقــاريـره
الصـحـفيـة فـأسـتل العـطـية من أدراج
مـكتـبه تـقـريـراً  مـحـذراً سـامي بـنـشر
مـوجـز عـنه فـقـط  ولـيس الـنص لـكن

سامي فرج نشر النص كامالً.
غـادر  وبـعـد قـلــيل من أطالق سـراحه 
سامي فـرج الـعراق الى مـصـر ومنـها
أستـقـر في لـيـبـيا لـعـدة سـنـوات حتى
أنـتــقل الى بـريــطـانــيـا حـيـث مـا يـزال
يــعــيـش فــيــهـــا ويــعــاني مـن مــتــاعب
الـشــيــخـوخــة وتــعـاون بــعــد أحـتالل
الـعـراق ولـفـتـرة قـصـيـرة في لـنـدن مع
القـيـادي البـعـثي السـابق حـازم جواد
قـيم في لـنـدن أيـضـاً في أدارة موقع ا
ألكـتروني مـخـصص ألخبـار مـدينـتهم

(الناصرية ) حصراً.
وأشتـغل شتـغل في صحـيفـة (الثورة)
برئاسـة الدكتـور حازم مشـتاق أضافة
لــلــكـــوادر الــنــاصــريـــة  صــحــفــيــون
مــحـــتـــرفـــون وُكــتـــاب من تـــوجـــهــات
ســيـاســيــة أخــرى من شــيــوعـيــ من
ــركــزيـة أنــصــار جــنــاحي الــلــجــنــة ا
ركزيـة وبعثي من أنصار والقيادة ا
جنـاح الـبكـر وجـنـاح ما كـانت يـعرف
البعث اليـساري ومسـتقلـ يساري

وقــــــــــــومــــــــــــيـــــــــــ

عبد الله سلوم السامرائي

بغداد
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ـطالب بـكـرة حـازت عـلى الـصدارة في قـائـمـة ا يـعـرف اجلـميع ان االنـتـخـابـات ا
ـهدي. وعـنـدما االحـتجـاجـيـة للـحـراك الشـعـبي ضـد حكـومـة السـيـد عـادل عبـد ا
طـلب قد استـقطع حصة سـتقيلـة كان هذا ا تشكـلت احلكومة الـبديلـة للحكـومة ا
ـنهـاج الوزاري لـلجـكـومة اجلـديدة. بـيد ان غـبار وتـغبـر االزمات البأس بـها في ا
الية والـصحية التي ابـتلى بها العراق ادت العنـقودية السيـاسية واالقتصـادية وا
طـلب حل اطاللة االحـتجاجـات الغاضـبة مرة اخرى الى نسـيان وتنـاسي هذا ا
كلفة تظاهرين والـقوات االمنية ا وصاحبـتها استفزازات وافتعـال التصادم ب ا

بحمايتهم.
ودون التـيهـان بالـتـفاصـيل وااللتـفـاف على احلـقائـق والدوران حـول غيـر اجملدي
ـفيـد للشـعب بالوقـوف عنـد واقع احتجـاجات متـواصلة يتلـخص النـافع للوطن وا

ودعوة انتخابات مبكرة.
ان الـعالمـات الفـارقة والـنـقاط الـفـاقعـة االلـوان في اخلارطـة اجملتـمـعيـة الـعراقـية
ـعـاشة تـؤشـر وجع بل اوجـاع شـاخصـة وغـضب يـتـقدم واحـتـجـاجات مـتـنـوعة ا
الـعنـاوين تـتواصل لـتـعبـر جمـيـعهـا عن عدم الـرضـا .. وهي احتـجاجـات مـطالـبة
ولـيس تـظـاهـرات اسـنـاد.. حتـتج عـلى سـوء االدارة واحملـاصـصـة وعـلى الـفـساد
ـال الــعـام والـعــوز الـتــشـريـعـي والـعـقم ــؤدي الى الـعــجـز اخلـدمـي والـعـبث بــا ا
ــؤســســاتي وفــلــتــان االمن واالفالت مـن الـعــقــاب وصــمت االنــتــاجي والــعــوق ا

القضاء.
نـعم حـصـلت االحـتـجاجـات وجتـددت لالسـبـاب وللـبـواعث ذاتـهـا وال يالم مواطن
يغـضب للتعبير عن اوجاعه بشكل سلـمي الذنب له باالستفزاز وافتعال التصادم
كلـفة بـحمايـته.. نعم يـحصل التـوظيف الـبريء وغيـر البريء مع القـوات االمنيـة ا
لهـذه االحتجاجـات من اطراف وجهـات حتت مسميـات متعـددة (طابور خامس –
طـرف ثالث- ذبـاب الـكتـروني- جـواكر  –مـندس  –حـصـان طروادة  –خـونة –
جواسـيس- ...الخ)... نـعم عنـد حـصول االحـتجـاجـات يتم خـلط االوراق وركوب
وجـات واجراءات وصيحات امتصاص الغضب او هـيجانه وتصريحات تقليب ا
ـة ورمي تـهم على االرث لـتـبرئـة الـورثة  غـير ان واجع وعـزف اسـطوانـات قد ا

نعم النعم وصح الصح هو ان (ثمن الكشف اقل من ثمن التستر).
ستور ودون هـذه الرافعة يظل وهذا الكـشف بحاجة الى رافـعة حقيقـية لتعـرية ا
الـكـشف عن احلـقـائق تـرقـيــعي وشـعـاراتي لـتـسـكـ االلم وتـأجـيل الـوجع.. تـلك

بكرة. ستور تتمثل حقا باالنتخابات ا الرافعة احلقيقية لكشف ا
وبغض النـظر اذا كانـت هذه االحتـجاجات طـبيعـية ام اصطـناعيـة عفويـة مطلـبية
بكرة كانت وماتزال خدمية ام مختلقة مقصودة سياسية سنقول ان االنتخابات ا
وســتــبـقـى هي الـبــديل الــذي ال بــديل عـنـه وال بـديل لـه .. كـمــا ان حتــديـد مــوعـد
ـبـكــرة من قـبل الــسـيـد الـكــاظـمي هـو اعـالن سـريع ولـيس اعالن لالنـتـخــابـات ا
متـسرع وال اعالن مـزايدات.. وهـو اعالن تنفـيذ تـعهـد وزاري وبراءة ذمـة يسجل
ــوعـد او لــلــكــاظــمي ووزارته دون االصــغــاء بــعــد ذلك لــلــمــزايــدات في تــقــد ا
تأخـيره...ان الـكاظـمي تعـهد ووعـد وحتى االن صـدق بوعـده  وفي السـياسة ان

صداقية... زايدة رحلت ا زايدة وان حلت ا صداقية حلت ا غابت ا
ـصـادقة ـعرقـالت الـتشـريـعـيـة (عـدم اسـتـكـمـال الـتـعـديل وا وبـغض الـنـظـر عن ا
ـعوقـات الفنـية (ربـط حتديـد الدوائر الرئـاسية عـلى تـعديل قـانون االنـتخـابات) وا
ـالـيـة ـتـعـددة بــاالحـصـاء والـتـعــداد الـسـكـاني وتــوفـيـر الـنـفــقـات ا االنـتـخـابــيـة ا
ـوانع االجـرائـيـة الـقـضــائـيـة (اسـتـكـمـال عـدد اعـضـاء احملـكـمـة لـالنـتـخـابـات) وا

االحتاديـة) بغـض النـظر عن كل هـذه احلجج يـنبـغي مواصـلة
ــطــالــبـة االســتــجـابــة لالدارة الــشــعــبــيــة الــغـاضــبــة وا

بانتخابات حرة وعادلة ونزيهة ومبكرة. 
ـبـكـرة هـو يـوم احلـساب االرضي ويـوم االنتـخـابـات ا
ـواطن من احلـساب في الـسيـاسـة ... يـوم يـستـثـنى ا
... امــا يـوم احلـســاب اآلخـر فـانه ســيـشــمل اجلـمـيع
حـــكـــام ومـــحـــكــــومـــ ... ظالم ومـــظــــــــلـــومـــ دون

استثناء...
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ـادة (64) من الــدسـتـور الـنـافـذ ان رئـيـس الـوزراء بـاالتـفـاق مع رئـيس تـوضح ا
ـان  وهـذه الـصالحـيـة مـقـرة ايـضـا لـثـلـثي اعـضاء ـكـنه حـل البـر اجلـمـهـورية 
ـان .. ال ــان من خالل تــصـويــتـهم عــلى طـلب يــقـدم من ثــلث اعــضـاء الــبـر الــبـر

تصدقوا غير ذلك .
الكـثيرون كانوا يتـساءلون : اذا كان السـيد الكاظمي يـريد االصالح فعال فلماذا
ـان الذي هو عـبئ على اي اصالح جـدي ?? واجلواب هو لم يعـمل على حل الـبر
ان جديد ان هو اليوم الذي تـبدأ فيه فرصة شهرين النـتخاب بر ان يوم حل الـبر
... والكـل يعلم انه سوف لن يكون افـضل من احلالي إن لم يكن اسوأ  وهذا ما
تـريـده كـتل وأحزاب الـفـشل والـضـيـاع. ألنهم شـعـروا بـيـق ان خـطـوات الـسـيد
الكـاظمي ذاهـبة بـاجتاه خـلق جـو منـاسب لالنتـخابـات  وهذا اجلـو من الواضح
ان بتحـققه سـيخسـرون عناصـر قوتـهم التي جعـلتـهم يستـمرون ويـعاد انتـخابهم

كلما حققوا الكثير من الفشل .
ـناسب لالنتخابات  ينـبغي ان يكون كاجلو الذي تـصنعه حاضنة اخلدج اجلو ا
ــمـكن ولــيـست فن ــا ان الـســيـاســة هي فن ا ــشـافـي كـحــالـة مــثـالــيـة  و في ا
ــا ان الـفـســاد هش رغم انه مـدعــوم بـالـسالح ـمـكن  و احلـصـول عــلى غـيــر ا
ـال السـائب  ورغم انه عـمود وعـماد خـيـمة الـعمـليـة الـسيـاسيـة الذي ـنفـلت وا ا
بسقـوطه تسقط العـملية السـياسية  اال ان هذا الـفساد الذي خلـقته احملاصصة
ال يحـتاج الى ان تضـرب كل جزء فيه ليـسقط بل هو سـيتقـوض بتقويض ركن او
ركنـ من اركانه فعـندمـا تهجـم على فوج مـعادي وتـنتصـر علـيه ال يعني ذلك ان
تقـتل كل جنـدي في الفوج بل قـد حتقق النـصر دون ان جتـرح جنديـا واحدا منه
بـاإلحـاطة  والـتـطويق .. انه (الـنـصر) الـذي يـعني بـاخـتصـار كـسر ارادة الـعدو
على القتال . خصوصا بعد ان صار هذا العدو واضحا ومشخصا بعد ان كان
ـفتشون نافـذ والعقـود ومزاد العـملة ومـكاتب الوزراء وا اشبـاحا تلـوح في افق ا
الـعامون واألهم من ذلك كله االشبـاح التي غيبت اكثر من 10000 عـراقيا وقتلت
560 متـظاهرا سـلمـيا  وجرحت اكـثر من عـشرين الـفا وخطـفت الكـثيـرين وغير

ذلك الكثير 
وهؤالء رغم قـوتهم فأنهم ليسوا اقوى من جماعة سطو مسلح قد تهزمهم صرخة

عجوز .
ال اريـد ان اسـهل األمـر عـلـيـكم او اهـون من قوة الـعـدو فـالـتـقـلـيل من قـوة الـعدو
اســقط دوال وجــمـاعــات واحـزابــا وســيـســقط اخــرى وسـتــرون كم ســتـكــون تـلك

السقطات عبارة عن انهيار مفاجئ ومخجل
انهم شـبكة واحـد ملتـحمة فـيها رؤسـاء وزراء ووزراء ورؤساء احزاب ومـخابرات
اكــثـر مـن دولـة وفــصـائل مــسـلــحـة وجتــار ومـزورين وقــتـلــة واجـزاء من الــقـوات
سـلحة الرسميـة توحدوا كلهم ألجل الدوالر الـقذر ولم يفرقهم دين او مذهب او ا
ـوحدين الـدروز حـ قـال جلمع من ـواطن سـوري من ا قومـيـة  ويـذكرني ذلك 
ا هجموا عليه رمى ليرة سورية النـاس (( سأدوس غلى على ربكم وعلى دينكم و
مـعـدنـيـة وداسـهـا بـقــدمـيه)) نـعم انـهم يـشـكـلـون مـنـظـومـة قـويـة مـوحـدة ولـكـنـهم
كـأحجـار الـدوميـنو عـندمـا تـسقط قـطعـة سـتسـقط التي بـعـدها ولـعل الرائـد الذي
وجـدوا في عجلته 140 خرطـوشة صيد هو احـد هذه القطع التي سـقطت وتبعها
االشاوس الـذين يعرون احد الصبيان ويحـلقوا رأسه ويسألونه اسرار جسد امه
االرملة سـقطوا ايضـا .. اال ترون ان الدولة تـستعيـد هيبتـها شيئـا فشيئا ?? وأن

االرادة متوفرة ??
ان واالجتـاه الى انتخابات ابكر والتي هي لكل هـذا جاءت الدعوات الى حل البر
نـفـلت وفي ظل دعـوة ألجـراء انـتـخـابات فـي ظل غيـاب الـدولـة وهـيـمـنـة الـسالح ا
محـكمة احتادية معطلة  وفي ظل اموال هائـلة ستزج وضمائر ستباع ومزورين
يشحـذون اقالمهم وفضائيـات متهيئة لـلحصاد وصحف مـأجورة ونفوذ اجنبي 
وسفـيران فاعالن الى ابعد احلدود  وقانون انتـخابات يحتاج الى اشهر إلقراره

رغم التطمينات الكاذبة
ليـدعوننا إلمرنا ..  انها عدة اشهر فليقضوها دون واردات منافذ  ودون اذالل
للصـبية تـوضح سادية غـير مسـبوقة وقتل لـلمتـظاهرين واصـحاب الرأي  عسى

ان تتطهر النفوس ويغفر الله والشعب لهم .
نـتـفـضـة) اقـول ناصـحـا ان سـيـاسـة الرفض ولألمل احلـقـيـقي لـنا (اجلـمـاهـيـر ا
والـقـبـول حتــتـاج الى مـرونــة فـالـيــوم لـيس االمس والـقــادم افـضل بـفــضـلـهم هم
فـلـيسـتـمروا لـيس ألجل الـكهـربـاء بل ألنـنا نـريـد وطن .. هل نسـيـتم هذا الـشـعار

التـاريـخي  اال ترون انـنا يـنـبغي ان نـدعم لـيس الكـاظمي بل
ــســيــرة الــواثـــقــة لــصــنع دولــة من جــديــد  ومــتى مــا ا
انحـرفت احلكومة او تراخت او جـبنت فأنتم موجودون
. وأخيـرا اكرر لكم ان عـملية انـتخابـات ابكر ستـعيدنا
ربعات العـقيمة التي تبعته ربع الـكسيح االول وا الى ا
ــكـافــحـة أو عــلى األقل ســنـعــود الى اجملــلس االعــلى 

الفساد الذي بوجوده افرغت خزينة العراق.
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اجــــتـــمـــعت  إدارتــــا نـــفط الـــوسط
والنجف في مـقر األول و االتفاق
على بـروتوكول تـعاون مشـترك ب
. وقال نـائب رئيس الهـيئة النـادي
اإلدارية لـنـفط الوسط هـيثم عـباس

بعيوي في بيان للنادي إن النجف
يـعـد الشـقـيق األكـبر لـنـفط الوسط.
وتــابع: الـــفــريــقـــان هــمـــا واجــهــة
ـديــنـة الــنـجف األشـرف حـقــيـقــيـة 
والطـرفان يـسعـيان ألن يـكونـا خير
ـا ـثل لــهـذه احملـافــظـة الــتي طـا

أخـــرجت جنــــومـــاً كـــبــــاراً مـــثـــلت
ـنـتـخـبــات الـوطـنـيـة وتـعـد رافـداً ا
حقيقياً لعدد من األندية وليس فقط
ألندية النجف ونفط الوسط وأندية
احملــافـظــة األخــرى ضــمن الــدرجـة
األولى. وبــــ أن الــــعالقــــة الــــتي

تـربط الــنـاديـ وطــيـدة ومــحـاولـة
بـعض مـواقع الـتـواصل خـلـق أزمة
بــيـنــهـمـا مــحـاوالت خــائـبــة لـوعي
اجلـمـاهــيـر بـصـورة عــامـة مـؤكـداً
االتفـاق على بروتـوكول تـعاون ب
ـقبلة ستزور النادي وفي األيام ا
إدارة نــفط الــوسـط نــادي الــنــجف
لـتــوقـيع الــبـروتــوكـول. ومـن جـهـة
اخــرى شــهــد اجــتـمــاع اجلــمــعــيـة
الـعــمــومــيـة لــنــقــابـة الــريــاضــيـ
الـعـراقـيـ الـذي عـقـد عـبـر مـنـصـة
الـتواصل االجـتـماعي ,نـيل الـشيخ
صـبــاح الــكــنــاني ثــقــة اجلــمــعــيـة
الــعـمـومــيـة لــلـنـقــابـة في عــضـويـة
مــجــلـس إدارتــهــا.  وفي اجــتــمــاع
اســتــثـــنــائي جملــلس إدارة نــقــابــة
الرياضـي العـراقي وعبـر منصة
التواصل االجتـماعي والذي ترأسه
نقيب الرياضي العراقي الكاب
غــا عــريـبي ,تـمـت فـيه تــســمــيـة
الشيخ صباح الكـناني نائباً لنقيب

الـرياضـي الـعراقـي وبـاإلجماع.
وقـــال الــكـــنــانـي في بــيـــان انه في
الـبدايـة احلمـد لـله والشـكر أوالً ثم
ن مـنحـني الثـقة ,ثم أشكر كل من
هـــنـــأني عـــبــر وســـائل الـــتــواصل
ـــتـــعـــددة وأشـــكــر االجـــتــمـــاعي ا
اجلـــمــيع عــلـى حــسن مـــشــاعــرهم
ضـاعفة الـنبـيلـة والتي تـطوقـني 
اجلهد في خدمة الرياضة العراقية
ووطني من خـالل موقـعي في الذي
تبوأته مـؤخرا باإلجـماع.  وأكد ان
األيـام الـقـادمـة لـنقـابـة الـريـاضـي
الــعـراقــيـ ســتـشــهـد حــركـة غــيـر
مسبوقة من كافة اجلوانب اإلدارية
ونـــحن واإلعالمــــيـــة والــــفـــنــــيـــة ,
كـمـجـلس اإلدارة لـلــنـقـابـة سـنـبـذل
قـــصــار جـــهـــودنــا مـن أجل جنــاح
حــــركــــة الــــنــــقـــــابــــة في نــــصــــرة
الـريـاضـيـ الـعـراقـي ,وسـنـعـمل
عـلى رعـايـة حـقـوقـهم ومـصـاحلـهم

ومتابعتهم.
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موافقتها على إقـامة معسكر في مدينة
دهـوك لـعـدة اعـتـبـارات مـنـهـا األجواء
ـــديـــنــــة عـــلى خالف الـــطــــيـــبـــة فـي ا
الـعـاصـمة بـغـداد الـتي تـشهـد ارتـفـاعا
كـبـيـرا في درجـات احلـراة. كـمـا تـشـهد
دهـوك انـخفـاضـا في نـسبـة اإلصـابات
بشكل كبير وبالتالي تعد مكانا مثاليا
ـنـتـخب واتـخـاذ اإلجـراءات لـتــجـمع ا

الوقائية الالزمة.
W UM*« ‚dH «

ــــنـــتــــخـب الـــعــــراقـي رغم تــــصـــدره ا
اجملـمـوعــة الـثــالـثـة إال أنه لـم يـحـسم
الـتـأهل ويـنـافـسـه مـنـتـخـبـان قـويـان
ــركـز ــنـتــخب الــبـحــريـنـي صـاحب ا ا
ـنتخب اإليـراني. وتستأنف الثاني وا
منـافسـات الدوري البـحريـني األسبوع
اجلــــاري وســــبـق أن بــــدأت األنــــديـــة
بالتجمع والتـدريبات فأصبح العبوهم
ـنتخب قـابل يعد ا أجهـز بدنيـا. في ا
اإليــراني أكــثــر جــاهـزيــة أيــضــا بــعـد
استـئنـاف الدوري احملـلي ونهـايته في
ـوسم إيـران بـيـنـمـا تـسـتـعـد األنـديـة 
جـــديــــد وكـــذلك اإلعالن عـن بـــرنـــامج
ـنــتــخب في وقت قــيـاسي. حتـضــيــر ا
ـنـتـخب الـعراقي في وبـالـتـالي يبـقى ا

ــاضـيـة ال الـتــزمـوا بــهـا في األشــهـر ا
جتــدي أمــام قــوة مــنــافــســات بــحــجم

تصفيات كأس العالم.
W “_« WOKš

ــــتـــكــــررة والــــطـــلب رغـم احملـــاوالت ا
ـــســـتـــمـــر بــضـــرورة إقـــامـــة جتـــمع ا
لـلـمـنتـخب الـوطـني لكـن قرارات خـلـية
األزمـة كـانت صـارمـة نــتـيـجـة انـتـشـار
ــا دفــعــهــا الــفــيـــروس في الــعــراق 
لـلـتشـدد فـي قـراراتـهـا ليـنـعـكـس األمر
ـنـتـخـبـات بـشـكل عـام عـلى األنـديـة وا
ـنـتـخب كــذلك. وأصـبح اسـتــعـدادات ا
الـعـراقي مـحـاصـرة بـ قـرارات خـلـية
األزمــة وعــدم قــدرة كـاتــانــيــتش عــلى
الـعــودة لـلــعـراق وصـعــوبـة الــتـجـمع
جــــراء حــــظــــر الــــتــــجــــوال إضــــافــــة
لإلجـــراءات الــــقـــوائـــيــــة الـــصـــارمـــة
ــدرب مــجــبــرا عــلى وبــالــتــالي بــات ا
التـواصل مع العبيه عن بـعد والتـركيز

نفردة. على التدريبات ا
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ـنـتـخب حـالـيـا مـطـالب بـالـتجـمع في ا
كن واحلل األمـثل يكمن أسرع وقت 
في حتــرك وزيـر الــشــبـاب والــريــاضـة
بـاجتـاه خـلــيـة األزمـة لـلــحـصـول عـلى

العراقي لكـرة القدم على تـوصية جلنة
سـابقات بـشأن اعـتماد آلـية مسـابقة ا
بـطولـة كـأس العـراق لـلمـوسم الـكروي
اجلديـد. وسيتم اعـتماد نـظام البـطولة
ــــخـــــتــــلف عــــبــــر دعـــــوة االنــــديـــــة 
ــشـاركـة مــسـتـويــاتـهــا والـراغـبــة بـا
بتقد طلبـاتها الى االحتاد ابتداءً من
اخلامس والعشرين من الشهر اجلاري
ـقبل. ولـغايـة الثـالث عـشر من أيـلول ا
شاركة اختيارية في بطولة وستكون ا
الــكــأس فــيـــمــا ســتــقـــام الــقــرعــة في
قبل السـادس والعشـرين من الشهـر ا
ــــراحل األولى وبـــعــــدهـــا تــــنـــطــــلق ا
والـثانـيـة والثـالـثة بـتاريخ (30-25-20)
ـقـبل لألنـديـة دون من تـشــرين االول  ا
ـمـتـازة. وسـيـتأهل 12 نـادياً الـدرجـة ا
من الـتـصفـيات األولـى لتـلتـحق بـفرق
مـتـاز في الدور الـ(32) على الـدوري ا
ـراحل بـدءا مـن شـهر أن تـلـعب بـاقي ا
تـشـرين الثـاني تـزامنـاً مع ايـام الفـيـفا

دي.
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ـنتخب ديـر الفني  بدأ الـوقت يداهم ا
الــعــراق الــســلــوفــيــني ســريــتــشــكــو
كـاتـانيـتش قـبل استـئـناف الـتـصفـيات
ـــؤهـــلـــة لــــكـــأس آســـيـــا ـــزدوجــــة ا ا
ــونـديــال حـيـث تـوقف الــفـريق عن وا
الــتــدريـبــات مــنــذ وقت طــويل بــسـبب
جــائــحــة كــورونــا. ولم يــخض العــبــو
أسـود الـرافـدين أي تـدريـبـات مـجـمـعـة
ــنــتــخب مــنــذ انــتــشــار الــوبــاء مـع ا
ـقــبــلـة. اســتــعــدادا لالســتـحــقــاقــات ا
كــووورة ســـلط الــضــوء فـي الــتــقــريــر
ــصــاعب الــتي تــواجه الــتــالي عــلـى ا
ـدرب كــاتـانـيـتش مـنـتـخـب الـعـراق وا
ـمــكـنـة لــلـخــروج من عـنق واحلـلــول ا

الزجاجة.
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نتخب العراقي منذ بطولة لم يتجمع ا
اخلـلـيج  24فـي الـدوحـة نــهـايــة الـعـام
ــــاضي حــــيث عــــاد الالعــــبـــون إلى ا
أنـديـتـهم وبــقي كـاتـانــيـتش في أربـيل
حــيث تـابع كــأس آسـيـا دون  23سـنـة.
ـنـفـردة لالعـب مع حـتى الـتـدريـبات ا
أنـديـتهم شـهدت تـفـاوتا كـبيـرا نـتيـجة
ــوسم الــكــروي وتــوقــفه اضــطــراب ا

بسبب فيروس كورونا.
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نتخب شاكل التي عـانى منها ا أكبر ا
العـراقي هي توقف الـدوري ما يـقارب
أشـهـر سـواء بـسـبب االحـتـجـاجات 4
أو فـيـروس كـورونـا الحـقـا قـبل إعالن
نتخب العراقي سابقة. وبات ا إلغاء ا
أمـام معـضلـة كبـرى تـتمـثل في جتهـيز
الالعـب بدنـيا بـعد الـتوقف الـطويل
ال سـيـمـا أن الـتـدريـبـات الـفـرديـة الـتي

ÊU e « ≠œ«bGÐ
صـدّقت الــهـيـأة الـتــطـبـيــعـيـة لالحتـاد
الـعــراقي لـكــرة الـقــدم عـلى تــوصـيـات
ـسـابـقـات بـخـصـوص إنـطالق جلــنـة ا
ــقـبل في ــوسم ا دوري الــشــبـاب في ا
خـطـوة طـال انـتـظـارهـا مـنـذ عـام 2003
ـسابقـات الدكتور وقال رئيـس جلنة ا
حـيـدر الالمي: إن مـوعـد إنطالق دوري
الـشــبـاب بــشـكل رســمي سـيــكـون يـوم
ـوافق الـعـشـرين مـن سـبـتـمـبر األحـد ا
ــقـبـل تـزامــنـاً مـع مـبــاريـات /أيــلـول ا
ـمتاز.  وبيّن الالمي: الكبـار بالدوري ا

ــسـابــقــة والــتي  أن أبــرز شــروط ا
الـتصدّيق عـليـها هي إعـتمـاد البـطاقة
الوطنـية حصراً مع صـورة حديثة وال
يــجــوز إعــتـمــاد أي مــســتــمـسـك آخـر
وكــذلك إعـتـمــاد تـولـد  2003 فـمـا فـوق
حسب تـعليـمات االحتـاد االسيوي مع
تــعـهــد خـطـي من قـبل الــنــادي بـتــولـد
شارك في الدوري.  وختم الالعب ا
الالمـي: ســتــكـــون هــنــاك الـــعــديــد من
ــقــبل تــشـمل ــوسم ا الــبـطــوالت في ا
الـفئـات العـمريـة بعض مـنهـا سيـكون
ــســابــقــات وبــدعم بــإشــراف جلــنــة ا
الهـيئة الـتطـبيعـية واالخرى من خالل
االحتـــــادات الــــفــــرعـــــيــــة فـي عــــمــــوم

احملافظات.
اعتمـاد تصنـيف وآلية ومـوعد انطالق

دوري الدرجة األولى
صـدّقت الــهـيـأة الـتــطـبـيــعـيـة لالحتـاد
الـعــراقي لـكــرة الـقــدم عـلى تــوصـيـات
ــســابــقــات إلعــادة تــصــنــيف جلــنـــة ا
األنـديـة في احملـافـظـات الى مـسـتـوي
(درجـة ثـانـيـة ودرجة ثـالـثـة) لـلـموسم
 وســيــكـون مــوعــد إنـطالق 2021-2020
وسم الـكروي في اخلامس تصـفيـات ا
ـقـبـل لـلـعـام اجلاري عـشـر من أيـلـول ا
ـدة شـهـرين تـنـتـهي لـغـايـة اخلامس و
عـشـر من تـشرين الـثـاني.  وسـيـترشح
بــطل دوري الـــدرجــة الــثـــانــيــة من كل
ناطق وبغداد محافظة إلى تصفيات ا
والتي ستخوض تصـفياتها ابتداءً من
اخلامس والعشـرين من تشرين الثاني
قـبل ولغـاية اخلـامس والعـشرين من ا
كــانـون االول والــتـي سـتــتــمــخض عن
تـأهل (12) نــاديـاً جـديـداً يــتم ضـمـهم
اضي وسم ا إلى االندية العشرة من ا
مع ناديي احلس والبـحري الهابط
مـتاز .  وسيـصبح العدد من الدوري ا
الــكــلي لألنــديـة (24) نــاديــاً هم انــديـة
دوري الــدرجـة االولى الــعـراقي والـذي
سـيـنـطـلق ابـتـداءً من 2020/12/28 على
شكل مـجـمـوعـتـ شـمالـيـة وجـنـوبـية
رحلة واحدة. تلعب بأسلوب الدوري 
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ــدرب كـاتـانـيــتش في مـنـاشــدة له  لـلـهـيــئـة الـتـطــبـيـعـيـة ابـرز ا
ـنتخـب وجتهيـزه لالستحـقاقات بـضرورة ايجـاد حل لتـجميع ا
ـبـاريـات الـثالثـة الـتـي بـدات فـتـرتـهـا تـقـتـرب خــصـوصـا وان ا
تـبـقـية  تـبـرز استـحـقـاقا مـهـمـا للـمـنتـخب الـعـراقي في ضوء ا
ونديال قطر وبطولة ؤهلة  زودجة  ا مشاركته في التصفيات ا
اال االسيويـة وفي ابراز اهلـيته كمـتصدر جملـموعته  رغم ان
الفـتـرة الـتي  بـرزت اثر انـتـشـار فايـروس كـورونـا وايـقاف كل
باريات الـرسمية اثرت بشكل سلبي على جتهيز الالعب مع ا
ــنـاسب مـع الـنـدرب  مـن اجل ايـصـال افـتـقــارهم لـلــتـواصل ا
خـططـه التـكـتيـكـية  الـواجب الـتقـيـد بهـا في بـحر االشـهـر التي
ـواجهة تفـصلـنا عن مبـاراتنـا بعد االسـتئنـاف والتي سـتكون 
ــنـتـخب الـكــمـبـودي  وبـعــدهـا ضـد هـونغ كــونك قـبل ان تـطل ا
ــنـــتــخب االيـــراني عــلـى مــلــعـــبه وامــام ــبــاراة االهـم ضــد ا ا

جمهوره..
كن ان نطلق عليها فترة انتقالية لقد برزت خالل الـفترة التي 
ؤشرات  السيمـا مع ايقاف الدوري  وعدم القدرة الكثـير من ا
عـلى استـئـنـافه كمـا هـو احلال مـع بعض الـدول اجملـاورة التي
جنـحت بتـسييـر دورياتـها رغم ظـروف اجلائحـة واستـمرت تلك
ـباريـات التي من شـانهـا ان تسـهم ببـلورة الالعـب الـقادرين ا
ـنـاسب في االســتـمـرار بـبـذل ـطـاولــة وابـراز جـهـدهـم ا عـلى ا
ـسـتـطـيل االخـضـر فـالـلـيـاقـة الـبـدنـية بـرزت في الـعـطـاء عـلى ا
ـدرب زين الـدين زيـدان في مـبـاريــات بـعـد الـكـورونـا وجنــاح ا
توظيف هـذا العنصـر احليوي اسهم بـشكل كبـير في منح لقب
الـدوري االسبـاني لـفـريـقه الـذي يدربه وهـو نـادي ريـال مـدريد
قابل غر هذا النادي اضف الى ان عنصـر اللياقة خان في ا
 وهو فريق نادي برشلونة  مثلما ابعده عن لقب الدوري حينما
تقهقـر في اغلب مبـاريات الدوري بعـد االستئنـاف وحظي بعدة
تعادالت مـع فرق اخـرى خصوصـا في ظـرف الدقائـق االخيرة

لكي.. ؤشرات في منح اللقب للنادي ا لتسهم كل تلك ا
ا ابرزته عوامل كما بـرزت في العلن مـباريات اخـرى كنمـاذج 
االحتفاظ بـاللياقـة البدنيـة  مثلمـا هو احلال مع فريق يـوفنتوس
في الــدوري االيــطــالي والـــذي كــان قــاب قــوســ او ادنى من
فـقـدان لـقـبه  بـاحلــصـول عـلى بـطـولـة الـدوري االيـطـالي اال ان
ذكور عامل اللـياقة اسهم بـشكل مؤثـر في دفع عجلة الـفريق ا
سـتوى الثـابت الذي يحافظ من خالله بالرغم مـن انه لم يقدم ا

سك اللقب.. ؤهل  قنع ا على صورة الفريق  ا
عــامل الـلــيــاقـة الــبــدنـيــة اضــحى هــو الالعب الــرئـيــسي بــعـد
اسـتبعـاد اجلمـهور  وتـاثيرهـم  ي منح االفضـليـة للـفريق الذي
يلعب على ارضه وب جمهوره  خصوصا مع احتساب الفترة
الـسـلـبـيــة الـتي انـعـدمت فـيـهـا طـرق الـتـدريب وجتـمـيع الـفـريق
ـكن من خاللـهـا ـنـاسـبـة الـتي  ـبـاريـات االعـداديـة ا وغـيـاب ا
درب من ان يقف عـلى مستوى العبيه وقـدراتهم  والكثير من ا
الالعب الـذين  استدعائـهم تبقى عالمات االسـتفهام ازائهم
في امــكـانــيـة مـا يــقـدمــوه من عـروض وامـكــانـيــات يـحـتــاجـهـا
نتخب مـع االخذ بنظر االعتـبار صعوبة الـتجميع واالضطرار ا
ـنـتـخب لـلـحـصــول عـلى مـوافـقـات خـاصـة مـثــلـمـا احلـال مع ا
الـشــبــابي الـذي ابــرزت االخـبــار  اضـطــراره لـلــحـصــول عـلى
انية تؤهله لـلتجمع والتدرب مـجددا لالستحقاقات موافقات بـر
التي باتت عـلى مرمى حجر  فهل سيتمـكن منتخبنا من جتاوز
مـثل تـلك الـتـحـديــات واعـداد االصـابـات بـفـايـروس كـورونـا مـا
زالت تمـثل الرقم االصـعب واالشد في  الـبلـد وتزايـد حدة تلك
ثل التعايش مع رض بات  االصابات  واسـلوب التعامل مع ا
الوباء ودوران عـجلة احلياة برغم اخملاوف التي تبرز من خالل
حـجم مــعـدل االصـابـات الــذي بـات يـتـسع ويــتـضـاعف مع كل
موقف وبائي تـعلنه وزارة الـصحة مع ظـهيرة كل يـوم  والعيون
ئـة  بعد ان ـعدالت  وعـودتهـا حلاجـز ا تـترقب انـخفـاض تلك ا
تــضــاعـفـت بـاالالف في ظـل االجـراءات الــتي تــبـديــهــا اطـراف
ـا كانت عـليه االجـراءات في االيام اخلـليـة بالـتسـاهل مقـارنة 
ــعــدل  الــنـــســبي حلــجم ـــثل ا ــئــة كــان   االولى  وحــاجـــز ا
االصابات بل حـتى كانت هنالك مـحافظات لم يـنجح الفايروس
باخـتـراقهـا في مـثل تلك االيـام بل كـانت امـنة  مـطمـئـنة في ان
تخلـو اسرة مسـتشفـياتـها من مرضى الـفايروس
اللـع الـذي اوقف احلـياة فـي كل محـاورها
وجــعل اخملـــاوف تــتــسـع عــلى حـــلم كــانت
ـتــنـاول الـيــد لـو اسـتــمـرت احلــيـاة عـلى

وتيرتها..
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ـيناء الـرياضي حـسن مـحمـد بانفـجار مـرفأ بيـروت. ونشر اصيب حارس مـرمى نادي ا
محمـد عبر صـفحـته الرسمـية (احلـمد لله وتـمت جناتي) من االنـفجار وكـانت  حلظة رعب
عـشنـاهـا في بـيـروت واني االن في حـالـة جيـدة. يـذكـر أن انـفـجارا ضـخـمـا هـز مـرفأ
العـاصـمـة الـلبـنـانـية بـيـروت وقـالت مـصادر إن االنـفـجـار أسفـر عن مـقـتل مـا ال يقل
عــــن  10 أشخاص فيما أكد مسؤولون لبنانيون سقوط أعداد كبيرة من اجلرحى.
ـسـتـدوعـات ولم يـتم حتـديــد سـبب االنـفـجـار بــشـكل نـهـائـي ويـعـتـقـد أنه وقـع في ا

رفأ. وجودة با ا
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اكــد الـنــائب االول لـرئــيس االحتـاد
الـــعــمـــاني لـــكـــرة الــقـــدم مـــحــسن
ـسروري ان االحتـاد الـعـماني من ا
الـداعــمـ لـلــعـراق في اسـتــضـافـة
بـطولـة خـلـيجي  25 في الـبـصرة 
بــعــد مــا تــكـون جــمــيع االمــور في
الــعـراق مـسـتـقـرة  خـصـوصـا وأن
هـذا الـبـلـد يسـتـحق ان يـسـتـضيف
البـطـوالت الن شعـبه ذواق وعاشق
سروري لكرة القدم. وقال محسن ا
في تـــصــريح صـــحــفـي ان الــراحل
احمـد راضي  جنم كـبيـر قدم لـلكرة
الــعـراقـيــة و الـعــربـيــة كـثـيــر نـحن
داعمـون لتـسمـية بـطولـة اخلليج و
لـــــدورة واحــــــدة بـــــاسـم الـــــراحل.
ـبـاريـات التي واضـاف :  تـابـعـنـا ا
اقيـمت في الـعراق بـعد رفع احلـظر
العب الفخـمة و اتمنى وشاهدنـا ا
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ان تكـون بطولـة اخللـيج هي بوابة
لــلــعــراق في اســتــضــافــة بــطـوالت
ـسـروري حــديـثه كـبــيـرة. و خـتـم ا
بـالقـول :  لدينـا عالقـات كبـيرة ب

االحتـــاد الـــعـــمــانـي و الــعـــراقي و
شــرف كـبــيـر لـلــكـرة الــعـمــانـيـة ان
تتواجـد في العراق خلـوض مباراة
ودية او رسمية في الفترة القادمة. ≈ŸUL²ł∫ جانب من اجتماع ادارتي نادي النجف ونفط الوسط

سروري رئيس االحتاد العماني محسن ا
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ـنـتــخب الـوطـني قــرر مـتـوسط مــيـدان ا
لــكـرة الـقــدم امـجـد عـطــوان الـعـودة الى
. وقـال صــفــوف نــادي الــشـرطــة مــجــدداً
مصدر في الهيئة اإلدارية لنادي الشرطة
فـي تـصــريح صــحــفي إن الـالعب امــجـد
عـطـوان قرر الـعـودة مجـدداً الى صـفوف
ـدرب عـبـد نـادي الـشـرطـة. وأضـاف ان ا
الــغـــني شــهــد جنـح في اقــنــاع عــطــوان
بــــالــــعـــودة الـى الـــفــــريق خــــاصـــة وان
مــفــاوضــات جتــديــد عــقـده مـع الـكــويت
الـكويتي تـوقفت. يذكـر ان عطوان وعالء
عــــبـــاس لن يــــتـــواجـــدان فـي صـــفـــوف
ـقـبل. ومن جهـة اخرى وسم ا الـكـويت ا

ـمـتـاز تــواجه انـديـة الــدوري الـعـراقـي ا
لـكــرة الـقـدم ازمـة مـالـيــة خـانـقـة بـسـبب
تــداعـيـات فـيـروس كــورونـا. وقـال نـائب
رئــيس الـهـيـئــة اإلداريـة لـنـادي الــطـلـبـة
مـحمـد الهاشـمي في تصـريح صحفي إن
ــمـتــاز لــكـرة الــقـدم في إقــامــة الـدوري ا
ـوسم الـقـادم امر في غـايـة الصـعـوبة. ا
وأضـاف ان اغلب األنـدية لـنم تتـمكن من
مـتاز بـسبب ـشاركـة في دوري الكـرة ا ا
عـــدم تــوفــر األمـــوال الســيــمـــا األنــديــة
ـؤســسـاتـيـة بـعـد قـلــة الـتـخـصـيـصـات ا
الية لها. جتدر اإلشارة الى ان الدوري ا
ــمــتــاز سـيــنــطــلق خالل شــهــر أيــلـول ا

قبل. ا
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اعـلن االحتـاد الـسـوري لـكـرة الـقـدم إصـابـة
ــنـتــخب الــوطـني عـدد من العــبي واداريي ا
لكـرة القـدم. وذكر االحتـاد السـوري في بيان
ان الفـحوص الـتي أجريت لالعـبي منـتخـبنا
الوطني والـكادر الفـني واإلداري  كشفت عن
: مارديك مـارديكيان- إصابة كل من الالعـب
محمد عنز- أحـمد أشقر- أحمد األحمد ومن
الكادر الفني واإلداري عـساف خليفة- وسام
غيبور- مهند أسـعد" بفيروس كورونا وبناء
عـلـيه  عـزل الالعـب والـكـادر بـشـكل كامل
بـعــيــداً عن مــقـر إقــامــة الـفــريق مع تــوفــيـر

الـــرعــــايـــة الالزمـــة لـــهم. وأضـــاف أن إدارة
ــنـــتــخب اتـــخــذت مــنـــذ الــلـــحــظــة األولى ا
ـعــسـكــر كل اإلجـراءات الالزمــة حلـمــايـة بــا
اجلــمــيـع من خالل تــطـــبــيق الــتـــعــلــيــمــات
الـصـحيـة وعـزلـت الالعـبـ الـذين يـشـعرون
بأيـة أعراض داخل غـرفهم مبـاشرة.. نـتمنى
. ومن لنـجـومـنـا الـسالمة والـتـعـافي سـريـعاً
نـتخب نـتخب الـسوري ا ـقرر ان يواجـه ا ا
قبل الوطني الـعراقي في الثامن من أيـلول ا
وديــاً عــلـى مــلــعب "فــرانــســوا حــريــري" في
أربـيـل اسـتــعــداداً لــلـتــصــفــيـات االســيــويـة

زدوجة. ا
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قبل وسم ا ثل الشرطة في ا rÝu∫ أمجد عطوان 

حــرج كـــبــيــر في ظل
نافس استقرار ا
وعـــلـــيه ســـريـــعــا
تـــــــدارك الـــــــزمن
لــلــحـــفــاظ عــلى
حــــظــــوظه في
ـــنــــافـــســـة ا
عــــــــــــــــــــلــى
بــــطــــاقـــتي

التأهل.

سريتشتو
كاتانيتس



{ روما- وكـاالت - أبـدى اإليطـالي مـاركـو فيـراتي جنم وسط بـاريس سان جـيـرمان رأيه
فـيمـا تردد بـشأن انـتقـال األرجـنتـيني لـيـونيل مـيسي جنم بـرشـلونـة إلى إنتـر ميالن في

يركاتو الصيفي احلالي. ا
وارتبط اسم ميسي (33 عامًا) باالنـتقال إلى إنتر ميالن مع تبقي موسم واحد على نهاية

. عقده في كامب نو وانزعاجه من مستوى الفريق حتت قيادة كيكي سيت
وقال فيـراتي في تصريحات نقلها موقع "le10spor الفرنسي: "بالنسبة لي هذه
مـجـرد شائـعـات ولـكن هـذا دلـيل عـلى عودة الـدوري اإليـطـالي إلى الـقـمـة وقدرته

على جذب العب رائع مرة أخرى".
ـصـادفـة أن يـخـتــار جنـوم بـحـجم كـريـسـتـيـانـو رونـالـدو وأضـاف لـيس من قـبـيل ا

وروميلو لوكاكو وفرانك ريبيري القدوم إلى الكالتشيو.
وتـابع: وبعدمـا اختار الشـاب ماتيـاس دي ليخت الـلعب في الدوري اإليـطالي مفـضلًا إياه

على برشلونة فهذا يعني أن هذا دوري قوي".
وارتـبط اسم فـيـراتي كـثيـرًا بـاالنـتقـال إلى بـرشـلـونة لـكن بـاريس سـان جـيرمـان لم يـفـكر

مُطلقًا في االستغناء عن خدماته.

{ أبــوظـبي  – وكـاالت
-  أكد جـمعـة البـلوشي
نــــــائب رئــــــيس احتـــــاد
الـسبـاحـة رئيس جلـنة
ـنــتــخـبــات أن هــنـاك ا
الــكـــثــيـــر من اجلــوانب
ضيئة التي تتحقق على ا
أرض الـواقع حـالـيا

في رياضة 

 
بــاإلمـارات
خــصــوصــا
تـــــلك الـــــتي
تـــســتـــهــدف
الــعــودة إلى
الــــــصــــــدارة
اخلــلــيــجــيـة
والـعـربـية
والـــســـعي
إلـــــــــــــــــــــى
حتــــــــــقــــــــــيق
إجنـــازات قـــاريـــة
ودولية بـاالعتماد
على أسـلوب عـلمي
مـدروس في اخـتـيار
ـواهب وتـبـنـيـها من ا
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ـيل هيسـكي مهـاجم ليـستـر وليـفربـول وأستـون فيال الـسابق أن الـفرنـسي جيرو { لـندن- وكـاالت- أكد إ
جنم تشيلسي هو أكـثر العب يشبهه في طريقـة اللعب. وقال هيسكي في تـصريحات لبرنامـج جمهور الثالثة
"عندما نـتحدث عن ثالثي ليفربول الهجـومي يجب أن نضع اسم محمد صالح أولًا". وأضاف "صالح حقق
ـثـلث الهـجومي سـيفـقد الـفريـق توازنه وهـو السـبب في تألق سـاديو طـفرة مع لـيفـربول وإذا أخـرجته من ا
ـقبلة". ماني وروبـرتو فيرمـينو". وتـابع "أنصح محـمد صالح بضرورة االسـتمرار مع لـيفربول خالل الـفترة ا
ونــوه "قـصــة انـضــمـامي لــلـريــدز جـاءت عــنـدمــا كـنت فـي عـمـر 18 عــامًـا وافــقت عـلى الــفـور بــعـد وصـول
وسم ـستوى على مدار ا الـعرض".وأوضح "جيلي في ليـفربول كان ناجـحًا للغايـة لكن كان ينقـصنا ثبات ا
يز اجلـيل احلالي". وعن عمرو زكي العب ويجان السـابق علق هيسكي "كان العبًـا رائعًا تعجبنا وهذا ما 
في الــفـريق عــنـدمــا  ضـمه لــكـنه ظــهـر بـشــكل جـيــد في مـبــاراته األولى إال أن اإلصــابـة أنـهـت مـشـواره
االحترافي مبكـرًا". وأ "أحمد حسام ميـدو مهاجم جيد جتربـته في توتنهام كانت رائـعة لكن لم تنجح تلك

التجربة بنفس الشكل مع ويجان".

7 ‰uÐdHO  w  ¡UI³ UÐ Õö  `BM¹ wJ O¼

 «—U ù« W{U¹— w  W¾OC  V½«uł ∫wýuK³ «

{  دبي - وكاالت - استكمـلت الهيئة
الـعامـة للـريـاضة بـالتـعاون مع وزارة

تنمية اجملتمع مبادرة "للرياضة.
لــلــحــيـاة" بــتــوزيع أجــهـزة ريــاضــيـة
حديثة في مرحلتها الثانية على 100
شخص من كبـار السن وذلك في إطار

تعزيز مفهوم الرياضة اجملتمعية.
ــــبــــادرة اســـتــــجــــابـــة تــــأتـي هـــذه ا
الحــتـــيـــاجـــات ومـــتــطـــلـــبـــات كـــبــار

. واطن ا
و شـمــلت مـرحـلـتــهـا الـثــانـيـة تـوزيع
األجهزة في جميع إمارات الدولة عبر
مراكـز الـتـنمـيـة االجـتمـاعـيـة التـابـعة
لوزارة تنمية اجملتمع وجرى تنفيذها
بـجــهــود فــريق من الــهــيــئــة الــعــامـة
لــلـــريــاضــة وبــالــتــنــســيق مع وزارة
تــنـمــيــة اجملـتــمع الــتي أشــرفت عـلى
توزيع األجـهزة لضـمان إيصـالها إلى
مــســتــحـقــيــهــا اســتــنــادا إلى بــحث
مـــــيـــــدانـي أجـــــرتـه في وقـت ســـــابق
لـــلـــتـــعــرف إلـى احـــتــيـــاجـــات كـــبــار

. واطن ا
و من جـانـبه قـال سـعـيـد عـبـد الـغـفار
األم الـعام للهـيئة الـعامة لـلرياضة:

ـبـادرة تـقـد خـدمـة "إن الـهـدف من ا
مـتمـيـزة لهـذه الفـئـة التي حتـتاج إلى
رعـــايـــة اســتـــثـــنـــائــيـــة في ظـل هــذه
الــظـــروف لــضــمــان انــســجــامــهم مع
اجملـــتـــمع وتـــقـــد الـــبـــرامج الـــتي
تتـنـاسب مع احـتـيـاجـاتـهم الـصـحـية

وتـراعي رغـباتـهم ومـتطـلـباتـهم بـهذا
الشأن".

و تقـدمت سعـادة حصـة تهـلك الوكيل
سـاعد لشـؤون التـنميـة االجتمـاعية ا
بـوزارة تــنــمــيــة اجملــتــمع بــالــشــكـر
والـتــقــديـر جلــهــود الـهــيــئـة الــعــامـة

لــلــريـــاضــة و مــبــادرتـــهــا دعم كــبــار
ـواطنـ ترسـيخـا للـصحـة العـامة ا
ا يـضمن االرتقـاء بجودة حـياتهم و
وحتـــقــيق ســعــادتــهـم تــمــاشــيــا مع
مـحـاور وأهـداف الـسـيـاسـة الـوطـنـية
واطـنـ وحتقـيقـا لتـطلـعات لـكبـار ا
ومـسـتـهـدفات وزارة تـنـمـيـة اجملـتـمع
الـتي تعـكس تـوجيـهات قـيادة الـدولة
بتـوفيـر مختـلف صور وأشـكال الدعم
ـــعـــنــــوي جلـــمـــيع فـــئـــات ـــادي وا ا

وشرائح اجملتمع.
تمـثل هذه األجـهزة الـرياضـية واحدة
بادرة "للرياضة. راحل الداعمة  من ا
للحياة" التي تستهدف تعزيز وتنمية
الــريــاضــات اخملــتــلـــفــة عــلى نــطــاق
اجملــتـمع لــتـوســيع دائــرة الـريــاضـة
اجملــتــمــعـيــة مـن أجل دعم وحتــفــيـز
ـواطـن الـنـشـاط البـدني عـنـد كبـار ا
عـبـر توفـيـر األجهـزة الـرياضـيـة التي
ارسة الرياضة حتفزهم وتكفل لهم 
نـزلـية لـتـحسـ لـياقـتـهم البـدنـية ا
ــا يـنــعـكس إيــجــابـا عــلى حـالــتـهم

الصحية والنفسية.
و أكـد عـمـر عـبـد الـرحـمن مـديـر إدارة
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انـشسـتر { مـدريد- وكـاالت - كـشف تقـرير صـحفي إسـباني عـن ظهـور منـافس جديـد 
يركاتو الصيفي اجلاري. يونايتد على ضم جنم ريال مدريد في ا

ويـعـد الــكـولـومـبي خــامـيس رودريـجــيـز أقـرب الـراحــلـ عن ريـال مـدريــد هـذا الـصـيف
خـصوصا مع تـبقي موسم وحـيد فقط على نـهاية عـقده وخروجه من حـسابات مدربه زين

الدين زيدان.
وبـحـسب صـحـيفـة "مـاركـا" اإلسـبانـيـة فـقـد انـضم باريـس سان جـيـرمـان الـفـرنسي إلى

السباق من أجل احلصول على خدمات خاميس هذا الصيف.
وأشارت الـصـحـيفـة إلى أن الـبـرتغـالي خـورخي مـينـديـز وكـيل خامـيس عـرض خـدمات

موكله على باريس سان جيرمان وهناك ترحيب فرنسي بإتمام الصفقة.
كن أن دير الريـاضي للبـاريسيـ أن خاميس  وأوضـحت "يعتقـد البرازيـلي ليونـاردو ا

يقدم التعزيزات الهجومية للفريق بعد رحيل إدينسون كافاني وشوبو موتينج".
وأكــدت "مـاركــا" أن ريـال مــدريـد يــشـتــرط احلـصــول عـلى 35 مـلــيـون يــورو مـقــابل بـيع
خامـيس عـلى الـرغم من عرض مـانـشسـتـر يونـايـتد 25 مـلـيونـا فـقط وهنـاك اعـتقـاد بأن

لكي. باريس على استعداد لتلبية مطالب ا

ـبـيــاد طـوكـيـو لـلــمـشـاركـة فـي أو
ونـــحن فـــخــورون بـــأن نـــكــون من
أوائل االحتـادات التـي تمـلك خـطة
استراتـيجية وتـعمل عليـها بشكل
بـياد عـلمي مـدروس تـستـهـدف أو

باريس". 
وعن جهود االحتاد السـتثمار قرار
صـــاحب الـــســمـــو رئــيس الـــدولــة
"حــفـظه الــله" اخلــاص بــالـســمـاح
واطـنات ومـواليد ـشاركـة أبنـاء ا
قـيم ـراسيـم وا الـدولة وحـملة ا
ـــســـابــــقـــات احملـــلــــيـــة قـــال فـي ا
الــــــبــــــلــــــوشـي " نــــــحن مـن أوائل
االحتادات التي فتحت اجملال أمام
ـسابقات احمللية مشاركاتهم في ا
ـتميـزين منهم السـتثمار ونتابع ا
مــواهـبــهم وفق شــروط وضـوابط
تـــســـتـــهــدف اخـــتـــيـــار الــنـــخـــبــة
لـلـمـنـتـخــبـات الـوطـنـيـة من خالل
األرقــــام الــــتي يــــحــــقــــقـــوهــــا في
الـبطـوالت ونرحب بـكل من يـحمل
رقمـا يقـترب من األرقام اخلـليـجية
أو الـعـربـيـة في مــخـتـلف الـفـئـات
ويسـير ذلك بالـتوازي مع جـهودنا
ـخـتـلف إمارات في نـشـر الـلـعبـة 

ـمـيـزة الــصـغـر ووضع الـبـرامج ا
لتـطويـر مسـتواهـا بشـكل تدريجي
ـيـزة مـتـصـاعـد مــا أنـتج ثـمـارا 
وحـقـق نـتـائج غـيـر مـسبـوقـة عـلى
سـتويـ العـربي واخللـيجي في ا

وقت قياسي.
شـروع الواعد الذي وقال إن هذا ا
بيـاد باريس يتواكب يستـهدف أو
مع عـمل مــيـداني يــومي لـتــوسـيع
مـارسة والعـودة للـنشاط قاعـدة ا
بـشـكل تـدريـجي بـعـد تـوقـفه لـعـدة
أشــهـــر وذلك من خالل الــتــواصل
والــــــــتــــــــعــــــــاون مـع األنــــــــديــــــــة
ــســارات ـــيــات وفــتـح ا واألكــاد
ـواهب لـلـوصـول والــنـوافـذ أمـام ا
ـنـتخـبات الـوطـنيـة بـسهـولة إلى ا
ــراحل مع االســتــعــداد في كــافــة ا
شـاركات بـشـكل جيـد السـتئـنـاف ا

كن. الدولية في أقرب وقت 
وأضـاف في تصـريح لـوكـالة انـباء

اإلمارات " وام".
" بـالــنــســبـة لــلــبــطـوالت احملــلــيـة
الـرسـمـيـة فـقـد وافق مـجلس إدارة
االحتـاد عــلى أن تــعــود من جــديـد
اعــتـبــارا من شـهــر تـشـرين االول 
فـي انـتــظــار تــوجــيـهــات الــهــيــئـة
الـــعـــامـــة لـــلـــريـــاضـــة واجلـــهــات
اخملتصة في الدولة وسوف تكون
الـبـدايـة مع اسـتـئـنـاف مـنـافـسـات
الــبــطــولــة الــشــتــويـة الــتي كــانت
تـــأجـــلـت من الـــربع األول لـــلـــعـــام
احلــالـي وبــعــدهــا بــطــولــة كــأس
صـــاحب الـــســمـــو رئــيس الـــدولــة
"حـفظـه الله" في شـهـر نوفـمـبر من
الـــعـــام احلـــالي وحـــالـــيـــا بـــدأت
يـات تدريـبـاتهـا خصـوصا األكـاد
في الـــــوصل والـــــنــــصـــــر وعــــلى
ـسـتـوى اخلـلـيـجي فـإنـنـا سـوف ا
ـنــتـخــبـات لــلــمـشــاركـة في نــعــد ا
بـطـولـة اخلـلـيـج شـهـر فـبـرايـر من
ـملكة ـقبل في الكويت أو ا العام ا
الــعـربــيـة الــسـعــوديـة لــلـنــاشـئـ

والرجال".
وقال " بـالنسـبة خلـطة االحتاد في
مارسة وفي نطاق توسيع قاعدة ا
الـنـشـاط النـسـائي بـدأنـا في تـبني
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الــشـؤون الــريـاضــيــة بـالــتــــــــكــلـيف
بـالـهــيـئــة الـعـامــة لـلــريـاضـة أهــمـيـة
نـــــــــشــر الــثــقــافــة الــريــاضــيــة لـدى
ـــبـــادرات الــتي اجملـــتــمـع من خالل ا
تـــســـهم فـي تـــــــــــعـــزيـــز الـــريـــاضــة
اجملـتــمــعـيــة في الــدولــة مع اخـتالف
فــئـات اجملــتـمع لــتـعــكس تـوجــيـهـات

القيادة العليا.
ــرحــلــة الـثــانــيــة تــوصـيل  خالل ا
ـسـتـهـدفـ من األجــهـزة إلى مـنـازل ا
بادرة في مخـتلف إمارات و مناطق ا
الـدولة أبـوظبـي دبي الشـارقة رأس
اخلـيـمـة خـورفـكـان دبـا الـفـجـيـرة و
كلبـاء إضافة إلى مـا  توزيعه خالل
ـبـادرة في أبريل ـرحلـة األولى من ا ا

ستفيدين. اضي على ا ا
ـــســـتــــــــــــفـــيـــدين و أكـــد عـــدد مـن ا
ـــبــــادرة الـــتي ســــعـــادتــــهم بـــهــــذه ا
تـــعـــــــــــكس أبــــلغ صـــور الـــتـــعـــاون
والــتــعــاضــد والــتــكــاتف اجملــتــمــعي
ـؤسـسي لـتقـد أفـضل اخلـدمات وا
ــا ـــواطـــنـــ  لـــشـــريـــحـــة كــبـــار ا
يسـاعدهم عـلى حتقـيق أسلـوب حياة

صحي وأكثر إيجابية.

جو برايان 
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ـيـزة أنـتـجـت سـبـاحـت جتـربـة 
ـفتـوحة ـسافـات ا مـتمـيـزت في ا
بالبـحار ألول مرة في اخلـليج هما
مــهـرة الــشـحي وشــقـيــقـتــهـا مــهـا
ــفــتــرض أن الــشــحي وكـــان من ا
تـــــشـــــاركـــــان فـي دورة األلـــــعــــاب
الــشــاطــئــيــة اآلسـيــويــة بــالــصـ
ـقـبل ـسـافـة 5 كم فـي نـوفـمـبــر ا
ولكنها تأجلت لعام 2021  وأيضا
أصبح لدينا 3 فتيات متميزات في
ـسـافـات الـقـصـيـرة من سـبـاحـة ا
بـينـهن لـيلى اخلـطيب " 14 سنة "
العـبة نـادي النـصـر التي حـققت 4
مـيـدالــيـات في الـبـطـولــة الـعـربـيـة
غرب ولفتت كل األنظار األخيرة با
بــأرقــام قــيـاســيــة وهــذه الالعــبـة
بياد وضعنا لها برنامج إعداد ألو
بــاريس في 2024 بـــالــتــعــاون مع
ـعتـمد ـوهـوب ا مـشروع رعـاية ا
من الهيئة العامة للرياضة ومعها
السباح الصاعد سالم غا ابن الـ
15 عـاما العب نـادي الـوصل الذي
فــاز بـكـأس أفـضل نــاشئ خـلـيـجي
طروشي الذي عام 2019 وسالم ا
كـــنــــا نـــراهن عــــلـــيه فـي الـــتـــأهل

كريستيانو
رونالدو

وإذا فـشل صــاحب الـضــيـافــة في اقـتـراح
باراة. مكان مناسب للعب سيخسر ا

وستـطـبق الـقواعـد في األدوار الـتـأهيـلـية
ــــــــــــلــــــــــــحـق فـي وا
سابقات األوروبية ا

قبل. وسم ا با
ـبـاريات وستـلـعب ا
ـــتــبـــقـــيـــة بــدوري ا
األبـــطــــال والـــدوري
األوروبي بـــــــدءا من
إياب دور 16 والتي
تـــــأجــــلـت بــــســـــبب
جـائـحـة كـوفـيـد-19
فـي مــــــــــــــــارس آذار
ــاضـي في مالعب ا
مغلـقة لـدى أصحاب
الـــضــيـــافـــة.وتـــقــام
ـــبـــاريـــات من دور ا

{ لــنــدن - وكـاالات- قــال االحتــاد األوروبي
ـشـاركة في لـكرة الـقـدم (يـويـفا) إن األنـديـة ا
ــقــبل قـد ــوسم ا ــسـابــقــات الــقـاريــة في ا ا
تـخسـر مـبـاريـات إذا لم تبـلغ االحتـاد بـقـيود
السفر الهادفة لتجنب انتشار عدوى كوفيد-
19. وأوضح الــيـويــفـا أنه ســيــنـشــر قـائــمـة
ـعـروفـة للـسـفر بـ الـدول قبل كل بالـقـيود ا
مـباراة. ويـتـعـ عـلى األنديـة إبالغ الـيـويـفا
بـأي قــيـود إضــافـيــة غـيــر مـعـروفــة قـبل 48
ـبــاراة وعـدم الــقـيـام سـاعــة عـلى األقـل من ا
بـذلك ســيـؤدي إلى اعــتـبــار الـفــريق خـاسـرا
بنتيجة -3صفر.وأضاف الـيويفا ”إذا أخفق
نـاد في إبالغ إدارة الـيـويــفـا قـبل يـومـ من
باراة بـقيـود لم ينـشرها االحتـاد سيـتحمل ا
ـــســـؤولـــيـــة وســـيـــتـم اعـــتـــبــاره الـــنـــادي ا
خاسرا.“وأشار اليـويفا إلى أن الـنادي الذي
سـيواجـه منـافـسـا غـيـر مسـمـوح له بـالـسـفر

للبلد سيتوجب اختيار مكان محايد. 
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الـدولـة حيث أقـمـنا بـطـولة أخـيرا
في عـــجــمـــان ألول مــرة فـي الــربع
شاركة اضي  األخير من العام ا

. عدد كبير من الالعب
كــمـــا أنــنـــا إعــتـــمــدنـــا ضم نــادي
الـبـطايح بـالـشارقـة إلى مـسابـقات
االحتـــاد لـــيـــشـــارك اعـــتـــبـــارا من
ـــــقــــبل وأصـــــبح عــــدد ــــوسم ا ا
ــســجــلـ الالعــبــ والالعــبــات ا
لـديـنـا حـالـيا 5 آالف العب والعـبة
بشكل رسـمي".وأضاف " عمـلنا في
الـفـترة األخـيـرة أيـضا عـلى مـحور
ـالكـــــات اإلداريــــة تـــــأهــــــــــــــيل ا
والـتـدريبـيـة والـتحـكـيمـيـة وكانت
2019 مـن أكــــثـــــر األعــــوام الـــــتي
شــــــــــــــــــــهـــــــــدت دورات صـــــــــقل
ـدرب في وتـأهـــــــــيل لـلحـكام وا
ستويات األول والثاني والثالث ا
وألول مرة في مـنطـقة الـــــــــــشرق
األوسط ســــنــــقــــيـم دورة تــــأهــــيل
ــســتــوى الــرابع عن لــلــمـــدربــ ا
ـــرئي الــشـــهــر طـــريق االتـــصــال ا
اجلــاري وســيــكــون مــتــاح فــيــهـا
مشاركـة مدرب من مـختلف الدول

العربية".

- وكـاالت - أثـلـج االحتـاد األوروبي لـكـرة الـقـدم صـدور مـسـؤولي بـايـرن { بـرلـ
ـقبل في إيـاب ثمن نـهائـي دوري أبطال مـيونخ قـبل مواجـهة تـشيـلسي الـسبت ا
ـتـراكـمـة في دوري األبـطـال أوروبـا.وقـرر الـيـويـفـا رفع الـبـطـاقـات الـصـفـراء ا

وسم. والدوري األوروبي فور نهاية ثمن النهائي في البطولت هذا ا
انـيـا" إلى إمكـانـية اسـتـفادة بـايرن من وأشارت شـبـكة "سـكاي سـبـورت أ
قـرار الـيـويـفـا خـاصـة مع الـتـهـديـد الـذي كـان يـحـيط بـالـثـنائـي جـوشوا

كيميتش وتياجو ألكانتارا قبل موقعة البلوز.
وكـان الـثــنـائي مـهـددًا بـالـغـيـاب عن ربـع الـنـهـائي حـال تـأهل بـايـرن

ميونخ إذا حتصال على بطاقات صفراء خالل مواجهة تشيلسي.
وإذا حـافظ ألـكـانـتـارا وكـيمـيـتش عـلى سـجالتـهـمـا دون تـلقي أي
قبلة فـإنهما سيـتواجدان في ربع النهائي بـاراة ا بطاقات في ا

بسجل فارغ من البطاقات بعد قرار اليويفا.
وبذلك فـإن العبـي بايـرن لن يكـونوا مـهددين بـالغـياب عن أي
تـراكمة مع نهاية مباراة حتى النـهائي بعد إلغاء الـبطاقات ا
دور الـ16. وتــنص لــوائح الــيـويــفــا عــلى إيــقـاف أي العب
يـحـصل على 3 بـطـاقـات صـفـراء في الـبـطـولـة وهـو ما ال
يهـدد البـافاري في بـقيـة مشـواره بعـد اتخـاذ قرار بـإلغاء
ـوسم بـعد جـائـحـة كـورونا. نـظـام الذهـاب واإليـاب هـذا ا

الثمانية في بطولة مصــــــــغرة في البرتغال
بيـنـما تـقـام مـنافـسـات الدوري األوروبي في

انيا. أ

{ لـنـدن  –وكـاالت- أشـاد جـو بــرايـان صـاحب هـدفي فـوز
درب سـكوت بـاركر فـولهـام في نهـائي ملـحق الـترقي بـدور ا
في الــهــدف االفــتــتــاحي الـــذي مــهــد طــريق الــتــأهل لــلــدوري
ــمــتــاز لـكــرة الــقــدم بـعــد االنــتــصـار 1-2 عــلى اإلجنــلـيــزي ا
بــرنـتـفـورد عـقب وقت إضــافي يـوم الـثالثـاء.وبـيــنـمـا احـتـفل زمالء
برايان بالـتأهل كشف الظـهير األيسـر عن كلمات مـهمة من مدربه
قـبل تسـجيـل الهـدف االفتـتاحي في الـدقيـقة 105 عن طـريق ركلة
ــــدى خـــدعـت ديــــفــــيــــد رايــــا حـــارس حــــرة بــــعــــيــــدة ا
بـرنتـفورد.وقـال برايـان لشـبكـة سكاي سـبورتس
(بـاركـر قال) سـددهـا عـنـد الـقـائم الـقريب ألن
احلـارس يــبـتــعـد بـشــكل غـريـب عن مـرمـاه.
تــــدربــــنــــا عـــلـى هــــذا األمـــر عــــلـى مـــدار
األسـبوع.“وأكد بـاركر بالـفعل أنه أعطى
هــذه الــتــعــلــيـــمــات إلى بــرايــان الــذي
أضـاف الــهــدف الــثــاني في الــدقــيــقـة
117 لـــيـــضـــمن عـــودة نـــاديـه لــدوري
األضــواء.وقــال بــاركــر قــائــد فــولــهــام
السـابق البـالغ عمره 39 عـاما ”تـابعنا
تمـركز رايـا خالل الركالت احلـرة وهو
ـيل إلى الـتـقـدم بـشـكل كـبـيـر.”لـقـد
قــلـت له (بــرايـان) ‘أنت حتــتــاج إلى
إلقـاء نظرة على تمركزه وأريدك أن
تـــســـتـــغل ذلك ‘وســـارت األمـــور
بـنــجـاح.“وجــاء الـهــدف الـثـاني
لـلـمـدافع بـرايـان بـعـدما ركض
بالـكرة وتبـادلهـا بشكل رائع
مـع الــــبـــديـل ألــــكــــســــنـــدر
ميـتروفـيـتش.وقال بـرايان
مــــازحـــا ”كـــنت الئــــقـــا
تـــمــامـــا. خالل فـــتــرة
الـتـوقف كل مـا كـان
ــــكن فــــعـــلـه هـــو
الركض. هذا كل
مــا كـنت أفــعـله
بالركض وأتى
ذلك بثماره.“
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اسـتـئـنـاف البـطـولـة ويـحـقق فوزه
ــــة.وفي ظل 42 مــــقـــابل 26 هــــز
تــألق وارين وصل تـفــوق بـيـسـرز
عــلى أورالنــدو إلى 23 نــقـــــــــطــة
خالل الـــربع األول ووصل الــفــارق
إلى 24 نـــــقــــــــــطــــة خـالل الــــربع
الـثـاني.وقـلص مـاجـيك الـفـارق في
النـصف الثاني لـكنه لم يـتمكن من
الــوصــول إلى فــارق أقل من عــشـر
نـقـاط حـتى بـلـغ الـدقـيـقـة األخـيـرة
للقـاء.وتصدر نيـكوال فوتشـيفيتش
قـائمة مـسجـلي النـقاط في مـاجيك
بـرصـيـد 24 نــقـطـة كـمـا اسـتـحـوذ
عــلى عـشــر كـرات مــرتــدة لـيــحـقق
رقــمــ مــزدوجــ وأضــاف آرون
جوردون 20 نـقـطـة لـكن أورالندو

خسر للمرة 36 مقابل 32 فوزا.

{ واشـــنــــطن - وكــــاالت - واصل
تـي.جــــيـه وارين الـــــتـــــألـق مـــــنــــذ
ــوسـم وســجل أول اســـتــئـــنـــاف ا
ثـــمــاني مــحـــاوالت بــنــجــاح وقــاد
إنـديـانـا بـيـسـرز لـلـفـوز 120-109
عــلى أورالنـــدو مــاجـــيك في دوري
كرة الـسـلـة األمـريـكي لـلـمـحـتـرف

يوم الثالثاء.
واســـــتــــمـــــر إبــــداع واريـن مــــنــــذ
اســـتــئــنــاف الـــدوري بــعــد تــوقف
طـــويل مـــنـــذ مـــارس آذار بــســـبب
جـائـحـة كـوفـيد-19 وأنـهى الـلـقاء

بتسجيل 32 نقطة.
ووصل وارين بذلك إلى 119 نقطة
في ثالث مـبــاريـات لـيــعـادل رقـمـا
ــسـابــقـة ويــحـافظ قــيـاســيـا في ا
ـثـالـيـة مـنذ إنديـانـا عـلى بـدايـته ا
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فـمن بـاب أولى يـحب مـحـاسـبـة
من اوشى عــلـيـة وجــعل الـدولـة
آنــــذاك تُــــصــــرف الــــنــــظــــر عن
الــســارق احلــقــيــقي وتَــنــشــغل
مـؤسساتـها الرقـابية وانـظارها
صـوب شخص آخـر فيـما يـنجو
ــــتــــهم ”من الــــعــــقــــاب الن  ”ا
ــة قِــيــدت عــلى شــخص اجلــر
غـيــر سـارق لــذا يـحب أن يـضع
من ضـلل القـضاء وايـهمـهم بأن
العـيساوي كـانت متهـماً واليوم

ثبتَ عكس ذلك ?
nK   UO¦OŠ

وعلى الـقضاء أن يـوضح للراي
ـلف واال الـعــام حِـيـثـيـات هـذا ا
ــتهُ ال تــقل فــانــة مُــتــهـم وجــر
خـطورة عن الـذي ضلل الـقضاء
وأضــاع احلــقــيــقــة وســاهم في
إفَالت اجملــرم من الــعـقــاب انـنـا
عــنـدمـا نـطـرح هـذه الـتـسـاؤالت
فــذلـك لــعــلــمــنــا بــأن مــؤســسـة
الـــقــــضـــاء الــــعــــراقي لــــيـــست
مؤسـسـة نـاشئـة جـديدة بل هي
متـجـذرة في الـعـراق ورَصـينه 
وفيها من القضاة االكفاء ونحن
نؤمن بـنـزاهة الـقـضاء الـعراقي
ومــا يـحــدث فــيه هــو حتــصـيل
حـاصل بــسـبب إرهـاصـات هـذه
ـرحلـة وتأثـيرهـا السـلبي على ا
كل مــفـاصل احلــيــاة والـقــضـاء
جـزء مـن هـذه اإلرهاصـات الـتَي
لم تـــســـتـــثـــني أي مـــفـــصل من
مــفــاصل احلــيـاة. وهـي نـتــائح
ـرُ بها واقـعيـة ألحداث طـارئة 
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كان تأميم الـنفط الشرارةَ األولى إليـقاظ العقل الـغربي من سُبات
تـأجـيل تـدمـيـر الـعـراق وحلـظةً سـيـاسـيّـةً فـاصـلـةً لـوقف عـاصـفة
الــعــراق وجتــاوزه احلـدود احلــمــر والــبــدء بــاألفـعــال من خالل
حتـويل أفـكـار مراكـز الـبـحـوث وعـرابي الـسيـاسـة األمـريـكـية إلى
خطط الحـتـواء العـراق وتدمـيره. فـتحـولت أفكـار هنـري كيـسنـجر
تحدة األمريكية (1973 -1977) وزبغنيو وزير خارجية الواليات ا
بـريجـيـنسـكي مـسـتشـار األمن الـقومي (1977-1981) إلى مـنهج
تفكير استراتيجي في محو العراق من خالل تدميره من الداخل
ـعرفـية واالجـتمـاعيـة واحتـوائه بافـتعـال احلروب وتفـكيـك بنـيته ا

واألزمات. 
خلـقت احلروب الـتقلـيديـةُ مشكـالتٍ ألصحاب الـقرار في أمـريكا
ـنافـسات االنـتـخابـية وأدخـلتـهم في نـفق الصـراعات الـداخـليـة وا
واطن األمريكي بسبب واإلسقاط السياسي ومعهـا ازداد تذمر ا
ط التفـكير األمـريكي يتـحول منذ ا جـعل  احلروب اخلارجـية 
التسعـينيات إلى فكـرة جهنمـية هي االعتماد عـلى فكرة (اإلنهاك)
و(الـتـآكل الـبطيء) بـشـقـيه الـوظيـفي والـتـكـنولـوجي تـلك الـفـكرة
ـفـكـرين مـنـذ أن بـدأت ـصـنـوعـة فـي مـراكـز الـبـحـوث وعـقـول ا ا
(الــفـوضى اخلالقـة) تــصـبح مـنــهـجـاً لـتــفـكـيك الـدول وتــدمـيـرهـا
باستغاللها لوسـائل اإلعالم احلديثة والتقـنيات الرقمية وحروب

اجليل الرابع واخلامس.
ـؤسسـة العـسـكريـة لأل أو تدمـير ما عـاد الـهدف هـو حتطـيم ا
قــدرتـهـا الـعـســكـريـة بل الـهــدف هـو إنـهـاك األ وتــآكـلـهـا بـبطء
وثــبــات كــمــا يــقــول الــبــروفــســور (مــاكس مــانــواريــنج) خــبــيــر
االستراتيجية العـسكرية في معهد الدراسـات التابع لكلية احلرب

األمريكية.
األخـطـر فـي هـذه اخلـطـة الـتي نـراهـا الــيـوم واضـحـةً في مـشـهـد
العـراق هو تنـفيذ الـتدمـير على خـطوات بـبطء وهدوء باسـتخدام
مـحـاربـ مـحـلـيـ شـريـرين وعـمالء من نـفس الـبـلـد! لـيـسـتـيـقظ

واطن بعد ذلك وهو ميت بال حراك!!  ا
ـتـدرج لـلـمـدن وحتويل وفـلـسـفـة الـتآكل الـبـطيء يـعـنى اخلـراب ا
النـاس إلى قطـعان هـائمـة وشل قدرة الـبلـد علـى تلـبيـة احلاجات
األساسية وحتـويل نقص هذه احلـاجات إلى وجه آخر من وجوه
احلـــرب ونـــقـل احلــرب مـن جـــبـــهـــة إلى أخـــرى ومن أرض إلى
أخرى واستنزاف كل قدرات الدولة على مراحلَ متباعدةٍ وجعل
الدولة تـقاتل على جبـهات متعـددة محاصَـرةً بضباع مـحلي من
كل اجلهات والتـخطيط لتـسخ جبـهة وتهدئـة جبهة أخرى أي
اســتـمــرار إدارة األزمـة ولــيس حــلـهــا. وفي مــثل هـذا الــنـوع من
احلـروب كـما يـقـول الـبـاحث قـد تشـاهـدون قـتـلى من األطـفال أو

كبار السن فال تتأثروا وال تنزعجوا! 
في كـتابـهم الشـهيـر (مـحو الـعراق: خـطة مـتـكامـلة القـتالع عراق
وزرع آخــر) يـسـتــخـدم مـايــكل أوتـرمــان وريـتـشــارد هـيل وبـول
ويلسون مصطلح (إبادة اجملتمع) الذي استخدمه ألول مرة (كيت
داوت) في كتابه (فـهم الشـر: دروس من البوسـنة) والذي يـنطبق
عـلى عـراق مــا بـعـد عـام  ?2003أي حتـطـيم الــدولـة انـطالقـاً من
االستعـانة بتجـربة يوغسالفـيا سابـقاً التي حتولت إلى ست دول
الحـقــاً من خالل تـفــجــيـر الــكـراهــيـة الــتي اســتـثــمـرهــا اخملـطط
األمـريـكي لـتـطـبـيـقـهـا عـلى الـعـراق وتـتـلـخص اخلـطـة بـأن ال يـتم
نـزل وال يتم قتل الـنساء تدمـير البـيوت فحـسب بل تدمّـر هيبـة ا
دينة أيضاً بطقوسها ومناهج حياتها وال واألطفال فحسب بل ا
تتم مـهاجمـة مجمـوعة من النـاس فحـسب بل تاريخـهم وذاكرتهم
اجلــمــاعـيــة وال يــتم هـدم الــنــظـام االجــتــمـاعي فــحــسب بل هـدم
ـنزل وفي اجملـتمع نـفـسه. فـالعـنف في احلـالـة األولى هو إبـادة ا
الــثـانـيـة هـو إبـادة لـلــمـديـنـة وفي الـثـالــثـة هـو اإلبـادة اجلـمـاعـيـة
وأخـيراً إبـادة اجملـتـمع التـي تتـضـمن تـدميـر: الـتضـامن الـهـوية
ـؤسسـات االجتـماعيـة وتدمـير وعي الـذات كي يصبح العـائلة ا

االرتياب وسوء النية هما التوجُّه السائدين لدى الناس!!
ببـسـاطة شـديدة حتـويل العـراق إلى مـجتـمع طوائفَ مـتصـارعةٍ
ـال وهــدم قـيم الــتـضـامن وعــشـائـرَ تــتـقــاتل من أجل الـنــفـوذ وا
ــاديــة والـنــفــســيـة وعـالقـات اجلــوار من خالل خــلق احلــواجــز ا
والــديـنــيــة والــقــومــيـة وحــرث روابـط الـلــغــة والــتــاريخ والــقــرابـة
والصداقـة وصعـود منطق الـقوة والقـتل واالغتـيال كعالمـة فارقة
ـقـايـيس بـحـيث يـصـبـح الـسارق في احلـيـاة واألخـطـر انـقالب ا
ـشـاركـة في حـاكـمـاً والـوطـني مـنـبـوذاً ومـتّـهـمـاً مـادام يـرفض ا
الـوليـمـة الـعامـة والـنـهب والـفسـاد والـوزيـر السـارق قـدوة إدارية
إلدارة الـدولــة والــســفـيــر اجلــاهل ســفـيــراً لألمــيــة الــسـيــاســيـة
واحملـاصــصـة والـعــمـالـة لألجـنــبي وجـاهـةً ومــحلَّ فـخـر واألميُّ
سيـداً للمـجتـمع واحليـاة وجعل الثـقافـة تنخـرها اخلـرافة وهوس
بتكر في غرف اإلنعاش ثقف والعالم وا وت من خالل وضع ا ا

لتدمير ذاكرة الوطن والتاريخ! 
بـالـعـربي الفـصـيح رسم خـريـطـة جـديدة لـلـعـراق بـالـدم واجلهل
القـتـالع عـراقٍ وزرعِ آخـر من خـالل حتـويل مـجــتـمع الـســيـاسـة
ال والسلطة إلى عـمالء ولصوص وقطاع طـرق مرضى بتوحش ا
والـسـلـطة والـقـتل! وحتـويل الـعـراقي إلى سـلـطان لـلـفـقـر واجلوع
ـرض غـريب األهـل والـدار والـتـاريخ بـهــدف حتـويـله إلى جـثـة وا

باردة متنقلة مسلوب اإلرادة والقرار!
أعـرف يـقـيـنـاً من دروس الـتـاريخ أن الـعـراق ال يـنـمـو صـعودا إال
بــالــتـحــديــات واحملن فـلـم جتـرده الــعــواصف وال الـنــواصف من
حـيــويـتـه وشـبــابه وعــطـائه عــبــر الـتــاريخ وبــقي صــابـراً وقــويّـاً
يختـصر التـاريخ بدائـرته ويضيء األ بعـنفوانه وأعـرف أيضاً
اليق التاريخي بأنه مهما يبلغ الـفقر بالعراقي ومهما يثقل عليه
البـؤس والبالء ومـهـما يـحاصـره الضـيق واحملن فإن في فـطرته

شيئاً من صبر أيوب!
اعرف أيـضا أن للـتاريخ دورات زمـانية مـتعاقـبة ومـتكررة لـلكون
ودورات لـلصـعـود والـهبـوط لـكن دورات العـراق شـامـخة بـأفـعال
تـجدد وبـجيـناته األصـيلـة القادرة كـان ا ـبهـر وبعـمق ا الزمن ا
ـتلـبس بـعنـاق الرافـدين لذلك علـى التـجدد والـتحـسن واالرتـقاء ا
يتوهم من يريد حرث ارض األنـبياء واألئمة واألديان واقتالع من
عـلم الـبـشــريـة الـكـتـابـة والـقـوانـ فـلن تـنـال مـنه الـعـاديـات ولن
تصـرعه قـوى الشـر الذي حتـسب امـتالكه صار صـرفـا وضيـعة
من ضيعاته الوهمية. هـو اجملد الذي (كل من فيه حفيد نبي). هو
الـعــراق الـكـبـيــر الـذي ال يـغـفــو له جـفن.. مـنــذُ األزل لـذلك الـكل

زائلون أال أنت يافخامة العراق!                       
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اإلمارات

شهق الناس

األهـالي و يـكـون هـدفـاً لـلَـعـدو 
َـحـكــمـة امَــراً بـنـقل فـأصَــدرت ا
ـــطــــار فـــوراً وعـــنـــدمـــا وصل ا
القرار للقائد العسكري وألهمية
ــــطـــار قــــرر أن يــــتـــصلُ هـــذا ا
بـــــــرئــــــــيس الــــــــوزراء آنـــــــذاك
“تـشرشل ”ظـنـاً مـنة بـانـه قادر
ــارس عـــلى إيــقـــاف الــقــرار و
سلطانة عـلى القضاء وهو قادر
عـلى ذلك بـحـكم مـوقـعـة ? ولـكن
ــفــاجــأة وقــال قــولــته حـــدثت ا
ــشــهـورة  ”أهـون أن نَــخــسـر ا
احلــرب من أن يـخـســرُ الـقـضـاء
الــبـريــطـاني هــيـبـته  ??“وَتـلكَ
رائـعـة من روائـعه ! وفي حـادثة
أخـرى مـشــابـهـة لألولى  حـيث
ـــســـتــوى الـــتـــقى وفـــد رفـــيع ا
“بـتـشـرشل ”وكـانت احلـرب في
أشـدهـا وقالـوا له يا سـيدي لـقد
دمــــــروا الــــــبالد وعـم اخلـــــراب
فـــســألـــهم: مـــا وضع الــقـــضــاء
والـتــعـلــيم ? فـقــالـوا له: مـا زال
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بـعض الــنَـظـر عن صـدق أو عـدم
ــبــالـغــة من صــدق أو صــيــغــة ا
عــدمـهـا فــيـمــا نـقل عن تــشـرشل
رئـيـس وزراء بـريــطــانـيــا  أبـان
ـيـة الـثـانـيـة والذي احلـرب الـعـا
وذج القـائد الذي يـحترم يُعـد أ
كن سـلطـة الـقـضـاء إلى حـد ال 
تصديقه اليوم  أوَدُ أن أنقل لكم
الـيــوم قـصــتـ كــبـيــرتـ لــهـذا
ن القائد لعل هناك بقايا شعور 
ـهني ُيـحتم يـسـتمع ?فـالواجب ا
عـــلـــيــنـــا إطالق هـــكـــذا رســائل?
ومـخـتصـر الـقصـة أن بـريطـانـيا
كـانت مُنـشغلـة تمـاماً في احلرب
ـيـة الـثـانــيـة كـقـوة عـظـمى الـعــا
وكانت هَـجمـات هـتلـر قويـة جداً
عليهم حيث كان لبريطانيا مطار
حــربـي تــســتــخــدمـه كــثــيــراً في
ـــطـــار قــد ــعـــركـــة لـــكن هــذا ا ا
اشـتكـت علـية  ”نـاظرة مـدرسة”
درسة واالحياء كونه يقع قـرب ا
ـا يُثـيـر الـرعّـب ب الـسـكـنـيـة 

القـضاء والـتـعلـيم بخـير  فـقال
لـــهـم: اذاً الـــبــــلـــد بــــخــــيـــر فال
تــخـافــوا? وثــمـة حــادثــة أخـرى

مشابهة
عندما دخل ديغول فرنسا عقب
حتــريــرهــا مـن الــغــزو الــنـازي
ســأل صـــديــقـه أنــدريه مـــارلــو:
كيف حـال القضـاء? فأجابه: إنه
ما زال بـبـعض اخلـير هـنـا قال
: ديـغـول قـولتـه الشـهـيـرة ايَـضاً
إذن نـسـتـطـيع أن نـبـني فـرنـسا
مـن جــــــديــــــد ?!مـن خالل هــــــذه
ـــقـــدمـــة يـــتـــضحُ لـــنـــا حـــجم ا
االحـــتـــرام الـــكـــبــيـــر لـــســـيــادة
الـقانـون وحكم الـقضـاء من قبل
دول عــظـمى كــانت تـقــود حـربـاً
ضـروسـاً وهـي الـقـادرة عـلى أن
تــديـر ظــهـرهــا عن الـقــضـاء وال
تسـتمعُ له اَصالً وان ال تـعير له
أي أهــمــيـة تُــذكــر وكــمــا تــقـول
الــقــاعـدة  ”الــضــرورات تُــبــيحُ
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وفــي احلــــــــــروب تـــــــــــســـــــــــقـط
األولـــويـــات ”ولـــكـــنـــة امَـــتـــثل
لـلقـضـاء وهـو الـقـادر على أن ال
ـعــنى ان تـلك الـدول ـتــثل ? 
كــانت مــؤمــنــة بـأنــهــا دولــتــهـا
ســتـبــقى عــظـيــمـة وعــظـمى من
خالل احـتـرامـهـا لـلـقـانـون وانه
لـــيس مـن الــعـــدل ان يـــقــوم أي
شـــخص مـــهــمــا كـــبــرَ عـــنــوانَهُ
بِـتـهــمـيش الـقــضـاء وااللـتـفـاف
عـلى قـراراتهِ وبـ يـدك وسـائل
اإلعالم التي تُـطالعنـا يومياً عن

أحــداث نَـعــتـبـرهــا نـحـن الـعـرب
غريبه (ولنا احلق في ذلك) ? عن
شـخـصـيات غَـربـيـة كبـيـرة تـمثلُ
ألمـر الـقضـاء وحلَـكـمـة وتـخضعُ
لـلـمـسـائلـة وال تـفـلتُ مـن قـبـضة
الـقضـاء أو تتـحايل علـية بـحجة
أنهـا ذات عـنـوان سيـاسي مـع
ولـــكن مــا يـــحـــدث في الــبـــلــدان
الـنــاشــئــة وخـاصــة في وطــنــنـا
العربي هو تدخل سافر بالقضاء
هـو العـصا البل اصـبح القـضاء 
التـي يسـتخـدمـها الـسـياسي في
لعب وليس أبعاد خصومة من ا
جديداً على الـقضاء العراقي بأن
يـفـاجـئـنـا الـيوم بـقـرار سـيـاسي
بـخصـوص قضـية فـساد وتـبديد
وسـرقـة أمـوال الـشـعب من خالل
ـنـصب الوظـيفي في اسـتـخدام ا
أعــلـى هــرم الـــســـلــطـــة وهـــنــاك
تدخالت عجـيبة غريبـة وتفاسير
لنـصـوص قانـونـية مـا انـزل الله
بـــهــــا من ســـلــــطـــان حــــدثت في
الــعــراق . وان كــان آخــرهــا ولن
يــكـــون اخــيـــرهـــا قــضـــيــة رافع
الـــعــيــســاوي  ”وتـــلك الــضــجــة
اإلعالمــيــة الـتي رافــقت عــمـلــيـة
االفـــراج عــنــة من قــبل الــقــضــاء
ــنـاســبــة االفـراج مـن حـقــنـا و
كــشـعـب أن نـتــســأل كــيف حـدث
هـذا? وكــيف حُــسم األمــر بــقـرار
سـيـاسي ام عـدم قـنـاعـة الـقـضاء
بــالــتــهم وهــذا مــا يــدفـعــنــا إلى
تـسـال آخــر اذا كـان الـرجل بـر
وقـد لُفقت عـلية الـتهمـة وأوليات
ـجـمـلـهـا ب أيـديـكم الـقـضـيـة 
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الـتوافق عـلى انفـصال حـضاري
واالتـفاق عـلى كـيـفـيـة إدارة هذا
االنـفصـال وتـبـعـاته بـشكل ودي
وخـاصـة فيـمـا يـتعـلق بـاألطـفال
كن عـليهم. لـيكـون بأقل ضـرر 
فــــأول واجـــبــــات الـــوالــــدين أن
يـــشـــعـــروا االطـــفـــال بـــانـــهم لم
يـخسـروا شـيئـا فـيتـجـنب اآلباء
أوال  التفكير الكارثي من نتائج
هــذا االنــفــصــال فــيــحــســســون
االطـفال بـانـهم ال يـزالـون بـكنف
الـوالــدين فــيـغــمـرونــهم بـاحلب
والعـطف واحلنان وكـذا الرعاية
ـعنـوية وتغـطـية احـتيـاجـاتهم ا
ــاديـة واحلــرص عــلى حتـمل وا
سؤولية في ذلك بدقة متناهية ا
و بشـكل أفضل دائمـا. كما يجب
التـذكـر بأن الـطلـيـق كـانت لهم
حياة مشتركة وهم ليسوا أعداء
لـكن لم يوفـقوا بـادارة حيـاتهم 
ولـم يــــتـــــمــــكــــنـــــوا من جتــــاوز
اخلالفـــــات فـــــأثـــــروا الـــــفــــراق
والــطالق وقــد تــكــون األســبــاب
وجيـهة بـعدم امـكانـية اسـتمرار
الطـليق بحـياة مشتركـة نظيفة
ــشــاكل ــتــاعب وا خــالــيــة من ا
الـتي قد ال حتـتمل ,لـذا يجب ان
يـــكـــون االنــــفـــصـــال بـــالـــطـــرق
الـســلـمـيــة وان يـســود الـتـوافق
الودي والـهدوء في معـاجلة هذا
االمـــر خــاصــة أمـــام االطــفــال و
حتـيـيـد االطـفـال وابـعـادهم  مـا

أمـكن عـن بـؤرة الـصـراع إن وجد
وهـو مــوجـود بـكــثـرة في الـواقع
حــقــيـقــة.اتــبـاع مــنــهج مـســتــقـر
ومفهـوم ومتناسق فـي التربية ال
يـــــكــــون صــــلــــبـه االخــــتالف في
الـتـعــاطي مع األمـور الـتـربـويـة 
ـحـاولة وخـاصـة قيـام الـبـعض 
استمالة الطفل بالسماح له بفعل
كل شيء بـــتــحــطـــيم كل احلــدود
التي حتمـيه تربويا فـيصبح غير
مستقـرا ال يعرف حدود الصواب
من اخلـطأ ,بيـنـما الـصـحـيح هو
مـعرفـة  ما هـو مسـموح ومـا هو
ـنــوع ومــا هــو مــفـيــد لــلــطـفل
نــفــسه في تــربـيــته أو يــعــود قـد
هم جدا يعود علـيه بالضرر.من ا
عــدم الـتـحـدث لـلــطـفل بـسـوء عن
الــطــرف اآلخـر نــاهـيك عن خــطـر
جتــنــيـده جــاســوســا في أحــيـان
كـثـيـرة. لـيـست نـهـايـة العـالم في
االنــفـصــال والــطالق إن كـان ذلك
أفـضل لـلجـمـيع لـيقـومـوا به كـما
اسـلـفـنـا بـشـكل حـضـاري إن كـان
هــذا يــســعــدهـم فــإن ســعــادتــهم
وتــــصـــرفـــهم بـــشـــكل حـــضـــاري
توقعة على سيقلل من األضرار ا
اجلــمــيـع قــد يــكـــون االنــفــصــال
والتحول للعيش في وسط هاد
خـــالي مـن الـــصـــدامــــات افـــضل
لالطــفـال من أن يـعـيـشـوا يـومـيـا
حتت سقف من التـوتر واخلصام

عارك احيانا.  بل ا

وعـي اآلبــــــاء أو مـن حــــــولـــــــهم
بـــفـــضــــاعـــة مــــا يـــقــــومـــون به
باسـتخدامـهم البراعم الـصغيرة
هذه وسيلـة ضغط لكسر إرادات
الـكبـار الـقويـة  فـيصـبـحون اي
األطــــفـــال ضـــحـــايـــا تـــعـــاني و
تـتــسـاقط جـزئــيـا أو كـلــيـا أمـام
ـسـؤول جـهل وتـعـنت هـؤالء ا
اصـال عن تــأمـــ حـــمــايـــة لــهم
عـــوضـــا عن حتـــمـــيـــلـــهم أوزار

الكبار الثقيلة .
يـعمـد بـعض االبـاء عـلى تـوبيخ
الطرف االخر والتقليل من شأنه
أو االنتـقـاص مـنه امـام األطـفال
ظــــانـــا أنـه يـــقــــلل مـن احـــتـــرام
األطــفـــال لـــهـــذا الــشـــخص وأن
الـطـفـل سـيـكـون في جـانـبه ضـد
الــطـــرف اآلخــر ,وهـــذا يــســـبب
مـعانـاة نفسـية لـلطفل ال يـدركها
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ـــنـــفـــصـــلــ تــضـــاعـف أعــداد ا
(الــطالق) في الــعــقــود االخــيـرة.
لـسـنا بـصدد سـرد األسبـاب التي
تــؤدي إلى ذلك  او مــا يــؤدي به
هذا االنفـصال والطالق عن تفكك
اخلـلية األولـى للمـجتـمع وتشتت
أفـرادهـا فـي أحـيـان كـثـيـرة ,لـكن
ا يتعرض له ثمار آثرنا التطرق 
هــذه الــعالقــات بـعــد االنــفــصـال
والـطالق وخـاصة عـنـدما يـحاول
احد االطـراف او كليـهما او حتى
من هم حولـهم استخـدام األطفال
كـوسـيـلـة لي ذراع لـلـطـرف اآلخر
نـاسـ أو مـتـنـاسـ ان األطـفـال
لـيـسوا سـببـا وال  طرفـا في هذه
اخلالفات والصدامات وغالبا هم
من يـدفعـون ثمـنا بـاهـظا نـتيـجة
ـــعـــارك بـــ الـــزوجـــ لــــهـــذه ا
واحالفــهم ويــنــتج هــذا عـن قــلـة

هـذا األب ,فــمــا بــالك اذا تــعـدى
ذلك اقـــــــدم الــــــوالـــــــدين عـــــــلى
ـصـارعة احـيـانا شـاجـرة بل ا ا

والصدام أمام اع األطفال .
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االطفـال هم احللـقة األضعف في
هـذه العـالقات وهم األكـثر تـاثرا
بـنتـائج عدم استـطاعـة الزوج
الـتوافق عـلى انـفـصـال انـساني
واعي يتحمـلون هم مسؤوليته 
لــــوحـــــدهم فـــــهــــو قـــــرارهم هم
وحدهم ايـضا .يتـعرض االطفال
لــصــدمـة كــبـيــرة فــور انـفــصـال
الــوالــديـن فــيــحس الــطــفل بــان
الــعـالـم انـقــلب رأسـا عــلى عـقب
عـوامل كـثـيـرة تـكـون مؤثـرة في
قــوة هــذه الــصــدمــة وهــو عــمـر
ـــفـــهـــوم الـــطــــفل وبـــذا ادراكـه 
الطالق واألسـلوب الـذي اختاره
اآلبــاء لالنـــفــصــال وايـــضــا مــا
يـحــصل عــلــيه من دعـم عـاطــفي
ومــعــنــوي ومــادي قــبل وأثــنــاء
وبــعـد عـمــلـيــة االنـفــصـال هـذه.
يـــتــعـــرض أيــضـــا  لــصـــدمــات
مـــتالحــقــة بـــعــد انــفـــصــالــهم ,
فـيـتعـرض األطـفـال أوال لتـغـيـير
مــكــان عـــيــشــهم واســـتــقــرارهم
ــكــان جـديــد يــتـرتب الــسـابق 
عـلـيه فـقـدان األمـان واالسـتـقرار
الــعــاطــفي ويــعــرضــهم إلجــهـاد
نـــفــسـي عـــالي لـــلــتـــاقـــلم عـــلى
الــظــروف اجلــديــدة بــدون أحــد

األبــوين. قــد يــغــضب الـطــفل من
احــد الــوالـدين اعــتـقــادا مـنه انه
الــسـبب في االنـفــصـال فـيـتـحـول
ذلـك الى كـره وما لـذلـك من أبـعاد
نفسية عليه .انفصال الوالدين ال
يــعـــني افــتــقــاد الـــطــفل لــبــعض
مــزايـــاه بــوجـــوده بــكــنـــفــهم بل
يــتـعـدى ذلك بـإحــسـاسه أنه فـقـد
أصـــبح مـــشـــتـــتـــا بــ األمـــان  ,
األبـوين هذا ان لم يـفقـد االتصال
بأحـدهم وهـذا يـحصل كـثـيرا بل
يـتـعــدى ذلك احـيـانـا بـانه يـحس
انه فقد احليـاة ذاتها . قد يصاب
االطـــفــــال بـــاعـــراض مــــرضـــيـــة
عـضويـة أو نـفسـيـة نتـيـجة لـهذا
االنــــفـــصــــال وخـــاصــــة اذا كـــان
االنــفـصــال عـنــيـفــا وسـلك طــرقـا
عـدائـية جتـاه الـطـرف اآلخـر فـقد
يـتعرضـوا للـتبول الـليلي ,احلدة
في الــطـبــاع والـعــنـاد,قـد يــظـهـر
سـلـوكـا مـضـطـربـا مـثل االنـطواء
عـــلى الـــذات  ,عـــدم الـــتــــركـــيـــز
والتـشـتت الـفكـري والـتراجع في

التحصيل العلمي.  
„d²A  gOŽ

إذا كــــان وال بـــد من االنـــفـــصـــال
وتـــعـــذرت األســــبـــاب لـــلــــعـــيش
ـــشــتـــرك وأصـــبـــحت الـــعالقــة ا
مـؤذيـة ألحـدهـمـا أو لـكـلـيـهـما او
حـتى مؤذيـة للعـائلـة جميـعا هذا
أيـضا يـؤدي الى أضرار مـعنـوية
ونـفـسـيـة عـلى الـطـفل ,لـذا يـجب
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ـــا فـي ذلك أعـــادة ودقــــيـــقـــة ,
تـأهـيل كــامل وشـامل كل خـمس
ــــــا حـــــول هـــــذه ســــــنـــــوات ,
اجملـمعـات السـكنـية إلى مـناطق
جـــذب لـــكـــافـــة أفــراد اجملـــتـــمع
السنـغافوري ,إلى حد أنـها أالن
ــا يـزيــد عـلى 82 تـوفــر سـكــنـا 

. ئة من السنغافوري با
هـكــذا حتـولت سـنــغـافـورة  إلى
واحــدة من اغـلب بــلـدان الــعـالم
ـنـازل ,حـيث من حـيث مــلـكـيـة ا
ـئـة بـلــغت هـذه الــنـسـبـة 92 بـا
في عام .2009مـعاجلـة العـرقية

شاريع السكن
ولم يـكـتف الـعقل الـسـنـغـافوري
في اجلــــانب االقــــتـــصـــادي ,بل
عمـدت إلى االهـتـمـام بـاجلوانب
ــرتـــبـــطــة األخـــرى كـــاجلــانب ا
االجــــــتـــــــمــــــاعـي حــــــيـث كــــــان
للمـجمـعات السـكنـية احلكـومية
دور أســـــــاسي فـي تــــــفـــــــتــــــيت
الـتجـمـعات الـعـرقيـة الـتي كانت
تـتصف بـهـا سنـغـافورة مـا بـعد
االســتــقالل ,حــيث كــانت تــوزع
االسـكـانات الـعـامة حـسب نسب
كـل عـرق من أجــمــالي الـســكـان,
نع التنـقل ب اجملمعات أذا و
كــان يـؤثـر عـلى نــسـبـة كل عـرق
في كل مـجـمع سـكني ,هـكذا هي
الـعـقـول الـراقـيـة تـنـتج حـضارة
عنـدما تتـاح لها الـفرصة الجناز

شيء ما.
فـشل الـسـاسـة الـعـراقـيـون عـلى

مـدار  14ســنــة في حل مــشــكــلـة
الـطـائــفـيـة بـســبب غـيـاب الـرؤى
واألفـكـار الــنـاجـحـة ,وتــمـسـكـهم
بــالــقــشـور ,والـبــحث الــدائم عن
أبـواب لـلـفـسـاد ,وغـرق األغـلـبـيـة
الـســيـاسـيــة بـالــفـسـاد ,فـهـا هي
ســنــغــافــورة تــكــتــشف أن عــامل
ـــكـن أن يـــكــــون حال الــــســـكـن 
ـكن فـقط هـذا احلل  لـلـتـعايش ,
الساع عـنـد السـاسـة الشـرفاء ,
بـطيـبـة قـلوبـهم وسـمو نـفـوسهم
لـرقي مـجـتمـعـهم ,بـخالف قـافـلـة
ن يـسـعون من سـاسـة الـعـراق 
بـــكل جـــد واجــتـــهــاد لـــتـــكــريس
الـطـائــفـيـة واجلـهل ,كي تــتـزايـد
مـكــاســبـهم اخلــاصــة وتـســتــمـر

سطوتهم على كرسي القرار.
…dL¦ « 

مـا  في سـنـغافـورة يـعـد حـلـما
رائــعــا ويـقــارب االســتــحــالـة في
الــعـراق ,لــكن الــصـدق واألمــانـة
الـــتي تــتـــحــلـى بــهـــا الــســـلــطــة
ـستـحيل السـنـغافـورية احـالت ا
إلـى حـقـيـقـة ,فـمـا يــحـتـاجه حـلم
الــعــراقـيــ أن تـتــواجــد سـلــطـة
ـلـكه تـشابـه لـيسـت لـصة ,فـمـا 
الـسـنغـافـوريـ من قـيم أخالقـية
فهل وإنـسـانيـة هـو ما اسـعدهم ,
يسـعدنـا القـدر بسـاسة يـكون كل
هـمـهم مــشـاكل الـشـعب والـوطن,
ويــكــرســون كل وقــتــهم لــلــعــمل,
والـــســعـي لــرضـــا الـــله واقـــامــة

العدل. 

احلـكـمـة والـتـعـقل مـا يـسـعـفـهـا
لـعبـور االزمات ,عـنـدها يـتـحقق
الكثير ,وهنا كـان مقتل العراق,
فـاغـلب من حـكـمه وسـيـطـر على
ـلك الـنـزاهة وال الـقـرار كـان ال 
الوطنية وفاقد للحكمة والتعقل,
ا جعل ليل العراقي طويل.
لـنـتـرك حـكايـة الـعـراق احلـزيـنة
مع ساسة السوء ,ولنتحدث عن
الــتي اإلرادة الـــســنــغـــافــوريــة ,
احــالت جـبـل من الـهم الى وادي

تحققة فعال. من االمنيات ا
انشاء هيئة اإلسكان والتنمية
سـنــغـافـورة كــانت تـعــاني أزمـة
سـكن خــانـقـة جـدا ,بل حـتى مـا
كـان مـوجـود من سـكن كـان يـعـد
غـيـر مـنـاسب لـلـسـكن ,فـكـان مـا
كـحال موجـود يـعـد رديـئـاً جدا ,
الــــــعـــــراق أالن ,وإلصالح هـــــذا
الـوضع الـبــائس قـامت حـكـومـة
ســـنـــغـــافـــورة بـــعـــدة إجــراءات
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مــا من مـشــكــلـة حتــطم االنــسـان
ـشــكـلـة ا مــثل مــشـكــلـة الــسـكن ,
الـعراقـية الـتي باتت عـصيـة على
كل حــكـام والــسـاســة اجلـهــابـذة
الــعــراقــيــ من الــســابــقــ الى
احلــالـــيــ ,بـــســــبب كــــســــلـــهم
وغـــبــــائــــهـم وعـــدم مــــبــــاالتــــهم
ـــشـــكـــلـــة ,فــــلم يـــكـن ضـــمن بــــا
اهـــتــمـــامـــاتــهم األســـاســـيــة حل
ـا جـعل أزمة مـشاكل اجملـتمع ,
السـكن تتـفاقم ,في زمن غاب فيه
ـواطن (( الــرقـيب ,وكـمــا يــردد ا
اغلب حكام اليوم يفتقدون لصفة

مهمة ,وهي مخافة الله)).
ساحـاول الـيـوم الـتكـلم عن احلل
ـشــكـلــة الـسـكن, الــسـنـغــافـوري 
حــــيـث تــــعــــتــــبــــر الــــتــــجــــربــــة
السنغـافورية من اجنح التجارب
فـي مــعـــاجلــة قـــضــيـــة الـــســكن,
فـالـبـلـدان عـنـدمـا تـمـتـلك قـيادات
نـــزيــهـــة ووطــنـــيــة ,وتــمـــلك من

فــاعـلـة ,فــعـمــدت احلـكــومـة الى
أنشـاء هيـئـة اإلسكـان والتـنمـية
Singapore Housing and)
Development Board ),
هـمة و تكـليف هـذه اللـجنـة 
تـوفـير مـسـاكن عـالـية الـنـوعـية,
خـالل ســــــــقف زمـن مــــــــحـــــــدد,
واشـتـرطت أن  تـكـون الـوحـدات
السكنـية منخفضـة التكلفة ,وقد
قررت احلكومـة دعم هذه اللجنة
عبـر إعـطائـهـا احلق في الـشراء
ألـــقــســـري لألراضي اخلـــاصــة,
والــتي تــراهــا الــلــجــنــة بــأنــهـا
مــنـاسـبـة إلقـامـة مـسـاكن عـامـة,
ـئة من بسـعر يـعادل فقط 20 با
القيمة السوقية لتلك األراضي.
وقد حقـقت هذه الطريـقة توحيد
ـسـاكن ,نــتـيـجـة عــمـلـيـة بــنـاء ا
ـتـكـامل والـتـوجـيه الــتـخـطـيط ا
االمــثل لـلـمـوارد ,مـن قـبل هـيـئـة
ـا مكـنـها اإلسـكـان والـتنـمـية ,
مـن احلــــصـــــول عـــــلى األراضي
ومواد البـناء والعمالـة بتكاليف
مـتــدنــيـة ,وقـد أســهــمت حـركت
البناء الواسعة في خفض نسب
الــبــطــالـة ,عــبــر تــوفــيــر فـرص
لـلـعـاطلـ عن الـعمل ,بـاإلضـافة
الكتـساب خـبـرات كبـيرة نـتيـجة

االستمرار باإلعمال.
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وقــد عـمــلت جلـنـة األعــمـار عـلى
ـواطن ,بـ أن يـسكن تـخـيـيـر ا
مستأجـرا او أن يشتري الوحدة

التي يسـكنها بـالتقسيط ,وقد 
حتـديد األقـساط الـسنـوية بـحيث
ال تـــزيـــد كـــثـــيـــرا عن الـــقـــيـــمـــة
ــا شـجع االيـجــاريـة لــلـوحـدة ,
ـواطـنــ عـلى شـراء الـوحـدات ا
التي يـسكنـونها ,وحددت أسعار
الـــوحـــدات بـــأقل من الـــتــكـــلـــفــة
اإلنشائـية كما  استبـعاد تكلفة
األرض تمـامـا من سـعـر الـوحدة,
بــــحـــيـث أصــــبـــحـت الــــوحـــدات
احلكومية تباع بأسعار تقل نحو
 50 إلى  70 من قـيـمـة الـوحدات
الــســكــنــيــة اخلــاصــة ,وكــان من
ـشـروع أن حـوالي نـتـيـجـة هـذا ا
ن ســــكـــنــــوا في ــــئـــة  93 بــــا
اإلسكـان العام امـتلكـوا الوحدات

التي خصصت لهم.
واثـبت الــعـقل الـسـنـغـافـوري انه
عــــقل جـــبـــار ,حـــيـث فـــكـــر بـــكل
اجلــزئــيــات ,ولـم يــتــرك قــضــيــة
ـشـروع أال وضع لـها مرتـبـطـة با

عالج.
فـكرت الـلـجـنة الـسـنغـافـورية في
أهـــمـــيـــة جتـــاوز أخـــطـــا الـــدول
األخـرى التي ظـهرت في مـشاريع
اإلســكـــان احلــكــومي ,مـن قــبــيل
انـتـشـار األنـشـطـة اإلجـراميـة في
ــســاكن احلــكـومــيــة لــلــفــقـراء, ا
فـاهـتـمت أن في تـكـون الـوحـدات
تازة ,وتدار بكفاءة ذات جودة 
حـــيث تـــولت الـــهــيـــئــة عــالـــيــة ,
مـســؤولـيـة الــصـيـانـة والــتـرمـيم
وفق  بـــــرامـج دوريــــة صـــــارمــــة
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وكـم كــنـت خــجـــوالً وانـــا أطــالع
مـانشرتـة وسائل اإلعالم احملـلية
واإلقــلــيــمــيــة الـــعــربــيــة مــنــهــا
ـعـروفـة والـغـربــيـة بـالــقـضـيــة ا
بقـضية ”طـفل الكـليـنكس ”التي
قضت محكمـة السماوة بالسجن
ــــدة عــــام عـــلـى صـــبي 12عـــام
ـدة عـام لـسـرقـته علب بـالـسجن 
مــنــاديل ورقــيــة وهــذه احلــادثـة
جـعـلت كل شـعـوب الـعـالم تـنـظر
لـلـقـضـاء الــعـراقي بـعـ الـريـبـة
والشك والتهكم على إصدار مثل
هــكــذا قــرارات سـريــعــة ونــافـذة
فــيــمـــا اخــلت ســبــيل مــجــرمــ
وسـراق كــبـار فـلـيس غـريـبـا إذن
رتبة 161 بان يحل العراق في ا
من ب  168بــــــــــــلــــــــــــدا وردت
أسـمــاؤهم في تــقـريـر “مـنــظـمـة
الـشفـافيـة الدولـية ”ومـا نَطـرحة
الـــيـــوم عــلـى الـــرأي الــعـــام ذلك
خلــشـيــتـنـا عــلى الـقــضـاء وهـذا
يــأتي مـن بــاب احلـــرص ولــيس
بـالــنـقـد الَـهـدام فــالـقـضـاء ثـابت
والــسـيــاسـيــة مـتــغـيــرة بـتــغـيـر
شــخــوصــهــا فــالــثــابت اليــجــرة
ــتـغــيـر الن األخــيـر إلى الـزوال ا
واالضـــمـــحالل ولـــكـن األول هــو
عــمـاد الــدولـة وهــيــبـتــهـا وكــمـا
ـــقـــدمـــة فـــان الــدول اوردنـــا بـــا
الــعـــظــمى مـــا وصــلـت إلى هــذا
احلــال من االحــتـرام والــعــظــمـة
والـتـطـور إال بـاحــتـرام سـلـطـتي
الـقضاء والـتعـليم ألنِهـما اساس
بنـاء الدولـة التي تـسعى لـلتـقدم

واالزدهار…..
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ـيزانيـة ضخـمة مـثل "موالن" مع أعلـنت مجـموعـة "ديزني" أن جـائحـة كورونـا أرغمـتهـا مجـددا على إرجـاء بدء عرض أفـالم إلى أجل غيـر مسـمى ومنـها أعـمال 
. وكان يفتـرض أن يعرض الفيلم تأجيل اجلزء اجلديد من سـلسلة أفالم "ستـار وورز" وأفاتار" سنة كامـلة. وسبق للمجـموعة أن أرجات بدء عرض "مـوالن" مرت
في  21 آب/أغسـطس. وبعـد إرجاء عـرض فيـلم "تنـيت" التـشويـقي اخليـالي العـلمي الـذي كان مشـغلـو قاعـات السـينـما يـعولـون علـيه إلنعـاش النـشاط فـيبدو أن
مكن أن نحدد تواريخ ثابتة لبدء اضية اتضح أن من غيـر ا رزنامة األفالم الصيفية تنهار. وقـال ناطق باسم أستوديوهات والت ديزني في بيان: "خالل األشهـر القليلة ا
كنة كن أن نـقدم بها هذا الفـيلم بأكبر فاعـلية  ية والـيوم علقنا بـدء عرض فيلم موالن فيـما نحن بصدد درس الطـريقة التي  عرض أفالم في ظل األزمة الصحيـة العا
للجمهـور عبر العالم". وأعـلنت "ديزني" كذلك إرجاء بـدء عرض اجلزء األخير من "سـتار وورز" و"أفاتار" سنـة كاملة. وسيـبدأ عرض اجلزء اجلديـد من "أفاتار" في كانون
ـقرر عـرض هذين الـفيلـم في  2021و 2022على الثـاني/ ديسـمبر  2022 فيـما اجلـزء العـاشر من "سـتار وورز" سـيقـدم في كانـون األول/ ديسـمبر  .2023وكان من ا
ؤثرات اخلـاصة في لوس أجنليس لم التوالي. وقال مخـرج "أفاتار" وكاتب السـيناريو فيه جـيمس كامرون إن جائـحة كوفيد- 19أخرت التصويـر في نيوزيلندا وإن الـعمل على ا

يبدأ بعد ما أدى إلى إرجاء موعد عرضه.

رسالة نيويورك
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مــرة )مــضــمــونه مــأخــوذا من ضــربـة
الـــبــحــر فـي قــصــة مـــوسى وفــرعــون
.(وســجــادة صالة )وتــراكــيب كــثــيـرة
تـعـمق الـوعي الـديـني عـاكـسـة إلـتـزام
الشاعـر واستقـامته وعالقته الـروحية
نصه البـنه في يوم مع الذات اإللـهيـة 
مولـده رسالـة حتـمل وصيـة وأمنـية ال
تــخل مـن مــوعــظــة وإرشــاد أكــثــر من
وصفـهـا مبـاركة وتـهـنئـة... وقال (ولم
أزل مــكــذبــا هــدهــد الــفـجــائع )وكــأنه
يستـمد صورة هـدهد سلـيمان (ع)وإن
كـان تـوظـيـفـا مـخـتـلـفـا فـالـهـدهـد هـنـا
كـــنـــايــة لـــوفـــاة صـــاحـــبه وصـــديـــقه
الصدوق (حسـ السلطـاني )فيعاتبه

راثيا له :           
  لم يبق في حقولي دمع     

   ألريقه في سواقي الوحشة    
   ولم أزل مــكــذبــا هـدهــد الــفــجـائع  
    نـلـمـس في قـصـائـد الــشـاعـر مـنـذر
عـبـد احلـر ضــربـا من الـتـرف الـفـكـري
والــعـقــلي يـحــدثـنــا بـثـقــافـة الــشـاعـر
ـوســوعـيـة .قـصـائــد  الـديـوان كـلـهـا ا
تلـقي لتسفـر عن رمز شعري تستفـز ا
ـراحل مـتـطـورة عـديـدة وصوال ـر 
الى نضج الصورة التوصـيفية للنص
فــالـرمـز وســيـلـة الــشـاعــر ووسـاطـته
يتخفى وراءها وتقيته الدفاعية أيضا
مــلــتـفــا عــلى احلــدث احلـقــيــقي غــيـر
سـكوت عـلن حملـاولة الـتـحدث فـي ا ا
عنه أو احملظور موظفا قوته الشعرية
وبـــراعــة نـــظــمه فـــضال عن اســـالــيب
الــبـالغــة والــبــيــان جــاعال من الــرمــز
قناعا يفيد في عملية التنكر والتمويه
بـاشر الـذي قد والبـعد عـن اخلطـاب ا
يسبب للـشاعر الوقـوع في محظور ما
بل إنه قد يـعـمد إلى الـرمـز أو القـناع
إلنه األكثـر إثراءا لـلفـكر والـتعـبير عن
وقــد قــطع الــشــاعــر ــوقـف  الــذات وا
شوطا كبـيرا وصوال إلى مبـتغاه (ب
بـ نـهر أو بـحر بهـجـة ولوعـة وأمل 
ب جنمة أو بدر أو فتات أو صحراء 
ب شـرود أو خـيبـة )وكل هذه غيـمـة 
فردات لـها مـدلوالت متـباينـة ما ب ا
ـــوت واحلــيــاة اجلــدب واخلـــصب وا
ضــمن إطــار فــلــســفي مــحــكم مــقـرون
يجـعل  اجلزء يـغلب عـلى الكل فـتغلب
نص (أنــا سـيـزيف ....الــسـعــيـد )عـلى
تكونة اجملموعة الشعـرية الفلسفـية ا
من ثمانـية عـشر نصـا لتكن لـها ريادة
عـــتـــبـــة الــنـص أو ثــريـــاه جـــاعال من
ـــضــمـــونـــهــا أســطـــورة ســـيـــزيف  
الــــــفــــــلـــــســــــفي مــــــابـــــ الــــــصـــــدق
ــبــالــغــةوالـتــســلــيم وســبــر أغـوار وا
الباطن بوصفه يحمل أصدق التعابير
عن مكنونـات النفس البـشرية التي قد
تكـون سيـاسـية أو ديـنيـة أو قد تـكون
أفــكـارا فـلــسـفـيــةقـد تـســبب إشـكـاالت
كثـيرةلـصـاحبـها وكـأن الشـاعر يـحمل
على ظـهره أعـبـاء حيـاة أرهقت كـاهله
مــذ كـــان فــتــيــا فــيــجــعل من صــخــرة
سيزيـف الذي كانت عـقوبـة له وقضاء
وقدر يـحمـلهـا مرارا وتـكرارا إلى قـمة
اجلـبل ومـا أن يــصل الـقـمـة تـتـدحـرج
ويعود من جديد حلملها إلى القمةإلى
أن تـــقـــوم الـــســـاعـــة عـــقـــاب له عـــلى
ــوت مـــحـــاولـــته خـــداع االلـــهـــة إلـه ا

منذر عبد احلر في منتجه اجلديد

لــواقــعه أن ال أمل في تــغــيــيــر األمـور
نـــحــو األفـــضل فــهـــو يــحــمـل شــعــره
نبوءته اخلاصة ونـظمه يحمل أنفاس
احلــنــ واأللـم والــنــدم عــلى عــربــات
األحالم الفتية ...مصرا وبإحلاح يكرر
ـدن ...دع (ال تــأت)/(دع الـبـالد ...دع ا
واعـيد )بـصيـغة األمـر للـفعل الـقادم ا
وكـأن تكـرار أداة الـنفـي (ال)مصـحـوبة
بالـفـشل فطـلبه غـيـر منـطقي بـأن يقف
الوقت ويـكف عن التـقدم (قف بـعيدا )
صـرخـة خـواء داخـل الـشـاعـر ال طـائل

منها سوى صداها ...
WCÐU½ …UOŠ

ــة الـتي ــؤ ومع كل هــذه الــواقـعــيـة ا
تسـتـدعي اليـأس وسـوداوية الـصورة
يفـجـر للـمـتلـقي صورة حـيـاة نابـضة
فــالـبالبل عـلى أغـصـانـهـا بـاحلـيـويـة 
إال أنه ال تغـني للـحـياة تـرنيـمة الـفرح
يـكف عن تـكـرار دعـواه أن يقـف الزمن
رآته بعـيدا عـنه وأن ال يجـعله  عـدوا 
(عــلـى الــغــد ...أن يــقف وال ذات يــوم 
مــطــلـــقــا عــلــيه أن ال ال يــأت  يـــأت 
عـــقـــارب الــــســـاعـــة وجـــيـــوش يـــأت)
الـــتــجـــاعـــيـــد ورف الـــســـراب وقـــبــو
الـــضـــبـــاب) وغـــيــــرهـــا من مـــفـــردات
ا يعتريه من مشاعر خوف توصيفية 
قـلـقــة من زمن ال مـحـالــة سـائـرا نـحـو
زمن وهن يـصـاب به االنـسـان الـزوال 
حــ يــتـقــدم به الــعــمــر الـفــاني ثم ال
ـوت ـوت ..إال أن هــذا ا شيء ســوى ا
هو حياة في وجهها اآلخر وامتدادات
أكيدة ففي نصه الثـالث مباشرة ينظم
نــصـا يـنـأى عـن الـتـقــلـيـديـة يــتـضـمن
خطـابا مـوجهـا إلى امتـداده احلقـيقي
إلى ولــده (مــطــاع )(ال تـكـن شـبــيــهي 
ولدي الـغـالي مـطاع في عـيـد ميالده )
وكــأن الـشـاعــر يـعـمــد إلى الـتــضـمـ
إذ ال يــكـــاد يــخـــلــو نص من كـــثــيـــرا 
تضـمـينه مـعـنى آي من الـذكر احلـكيم
ثـال في نـصه إلى ولده على سـبـيل ا
أهش عـــلـــيـــهــا قــال :(الغـــنم عـــنـــدي 
الــتي أتـكــأ عــلـيــهـا )وهــنـا بــعــصـاي 
تــضـمــ صـريـح لـقــوله تــعـالى :(هي
عـصـاي أتـكـأ عـلـيـها وأهـش بـها عـلى
ـراد من الصورة ـعنى  ا غنـمي )أما ا
الــشـعـريــة فـهي كــنـايـة لــلـفــقـر ال غـنم
عــنــدي ال مــال عــنـدي تــســتــنــد عــلـيه
ياولـدي فـالغـنم كنـايـة للـغنى وحـيازة
ال وفي قول آخر (ضربت بها البحر ا

نتج األدبي للشاعر ح تستعرض ا
بـدع مـنذر عـبـد احلر مـابـ الشـعر ا
والـرواية والـقـصة تـتـوه مـنك الكـلـمة
وتـضـيع حــروف الـنـقـد الـتـوصـيـفـيـة
أمــام هـكــذا إبـداع  أرخ الــكــثـيــر مـنه
حلقـبـات زمنـيـة من تأريخ بـلـد جريح
مــبــتــلى بــالــويالت لــســنــوات طــالت
عـذابـاتـهـا إذ يـسـتـثـمـر كل مـعـطـيـات
الفعـل لتمـرير وإبراز أكـثر من قـضية
أو مسألة  واقـعية ببـنية فنـية هدفها
الهـروب من الواقـع مع تعـبيـر صادق
وصـريح لـهـذا الـواقع وأمل كـبـير في
تــــغـــيــــيــــره في ديــــوانه الــــشــــعـــري
(أنــا...سـيـزيـف الـســعـيـد )مــحل هـذه
الـــدراســـة الـــتــــحـــلـــيـــلــــة فـــفي نص
(أصدقـائي األثريـاء)عمـد الشـاعر الى
توظيف صورة الغنى والثراء والضد
مــنـهــا الـفــقـر والـعــوز ونـراه يــضـمن
أحاديث للصحابة واألول في سياق
نظـمه في مثل قـوله (.....كان ...رجال)
تاركا مسافـات تأملية تفـكيرية يشرك
تـلقي لـتكـملـةالنص مـستـوحيا بهـا ا
ذلك من قــول األولــ (لـو كــان الـفــقـر
ـنـسـوب لإلمام رجال لـقـتلـته)الـقـول ا
علي عـلـيه السالم وهـنانـلـتمس نـصا
ناقـدا جـريئـا لـقسـوة احليـاة بـفقـرها
وفــاقــتــهــا حتت ظل ســاســات قــسـاة
وذكاء منه هـذا التضـم الذي يـشعر
ـشـاركـة االولـ وهم أولي ـتـلـقـي  ا
ـمـاثـلـة ألهل هـذا األمـر ومـعـانـاتـهم ا
الــزمـن وكــأنـــهـــا صـــرخـــة تــعـــلن أن
االنسـان مبـتلى وقـد وجد لـهدف سام
نـبـيل فـأما الـظـفـر أو الـفـشل ...(لـكنه
....حــــربــــاء      تــــتــــربـص لــــنــــا في
صـحـارى أعــمـارنـا ). وصـورة أخـرى
ــة إذا يـــســتـــوحي الــشـــاعــر من مـــؤ
صـــفــات الـــصــحـــراء اجلــدب الـــقــفــر
والــعـطش يـنـسـبــهـا جـمـيـعــا لـلـعـمـر
اضي مسـرعا إلى الـزوال وهذا كله ا
إنـعـكـاس لــفـقـر احلـيـاة وصـعـوبـتـهـا
ومعانـاة خاصـة إنطلق مـنها الـشاعر
لتشـخيص معـاناة جماعـية متـخلصا
وهــنــاك عـلى بــذلك من أنــا الــشـاعــر 
مـسـافـة الــنص صـور أخـرى تـنـاقض
الـــصـــورة األولـى لـــتـــخــــلق مـــعـــادال
مــوضـوعــيـا جــدلـيــا في الـنص فــهـو
ـــال الـــشــــاكي من الــــعــــوز يـــشــــبه ا
بـــرصـــاصـــة قـــاســـيـــة تـــؤدي بــرأس
طمـأنـينـته وحـريته فـي العـيش وكأن

ـال ســطـوة ولـعـنـة عــلى صـاحـبـهـا ا
ويستـمر مـشرعا قـلم موازنـته ماب
طـمـأنـيـنــةالـفـقـيـر وقـلق الـغـني (نـوم
عـمـيق /قـلق وحـيـرة أمـنـيـات /جدب
وفـراغ /مـجـنـونـةحـيـاتـهم بـالـضـحك
/كـــوابـــيس أفـالس لـــعـــيـــنـــة /قـــلـــة
األصـدقــاء /أرواح نـقـيــة /مـوائـداهم
جنـوم /بـزهـدهم وحـلـمـهم وصـبـرهم
)هم أي الــفــقــراء (أكــثــر ثــراء )صـور
تقابليـة تفوق الشاعـر بوساطتها من
خـلـق أجـواء مـبــهـجـة تــخـلط الـواقع
باخليال وتمتزج بالقدرة على اخللق
اإلبــداعي والــصــدق الــعـاطــفي وذاك
اخلـــيــال الــذي يـــدنــو من مـالمــســته
ـرفوض البـائس القـفر الذي الواقع ا
تمكن الـشاعر من اإلفالت من قـبضته
وســــطـــوة قــــســــوتـه بـــهــــذا اخلــــلق
ــائـز ...أمــا نــصه  (أيــهـا االبــداعي ا
الغـد ...قف بعـيدا )فنـجده تـعضـيديا
لـتـجـسـيـد الـصـورة الـشـعريـة األولى
(أصـدقائي األثـريـاء)وعـليه فـالـشـاعر
منذر عبـد احلر يعـمل على خلق قوى
رابــطــة بــ قــصــائــده مع بــعــضــهـا
البـعض وال يـكتف بـروابط الـقصـيدة
في هـذا النص الواحـدة فيـما بـينـها 
هـو يـكـرر مـطـلـبه في أن ال يـأت الـغد
ــظـــلم )وأن يـــظل بــعـــيــدا ـــبـــهم ا (ا
مسـتخـدما الـتشـخيص فـكأنك والـغد
شـخـصـا مــحـسـوسـا ال يـود الـشـاعـر
لــقـيــاه السـتـهــتـاره وســيـطــرته عـلى
ـصيرنا ومـقدراتنا احلياة وتالعبه 
كما وأن تكرار شروعـة  وتطلعـاتنا ا
صـــورة الـــرجــاء والـــتـــمــاس الـــعــذر
والـطــلب بـعــدم قـدوم الــغـد وأن يـبق
بـــعـــيـــدا تـــكـــفي لـــتـــوضـــيح احلـــال
ــأسـاويــة الـتي يــعـانـيــهـا الــشـاعـر ا
وابـنـاء جـيـله ومـجـتـمعـه بأكـمـله في
فترة من الفـترات فالشـاعر ابن بيئته
لــذا عـكس بــصـدق كل جــزئـيــات تـلك
الــــــــبـــــــيـــــــئـــــــة مـن خالل شـــــــعـــــــره
موضحـاظروفا عـصيبـة كانت سائدة
ال مـحـالــة فـاالنـسـان بـطــبـعه مـتـأمال
مــتــفــائال يـرجــو من الــغــد أن يــكـون
أفـضل ولـعل ذلـك مـا يـسـنـده لـلـبـقـاء
ولكـن الصـورة الشـعـرية لـهـذا النص
قــلــبت األمــر فـــالــشــاعـــر هــنــا لــيس
مــتـشـائــمـا يـائــسـا بل لــعـلـهــا نـظـرة
واقــعــيــة لألمــور مــازجــهــا الــشــاعـر
بـنظـمه إذ يـرى وفق قـراءة صحـيـحة

ثــــانــــاتــــوس وســـعــــيه
حملــــــاولــــــة اخلــــــلــــــود
الــيــائـــســة كــمــاورد في
األســاطــيــر اإلغــريــقــيـة
(أيها الغـد ...قف بعيدا
)لــــيــــواسي نــــفــــسه في
مـنوع)لـيظـهر  إتـزانا (ا
إنـفـعالـيـا (ال عـلـيك أيـها
الشجن )تلك احلياة وكل
مــــا مـــر بـه من صــــعـــاب
(ماحدث قبل ثالث عاما
)يـتـوج ديــوانه بـقـصـيـدة
مــــســــتــــمــــدة من أكــــثــــر
األسـاطــيـر قــربـا إلى ذاته
وتــعـبــيـرا عــنـهــا كـاشــفـا
ـعــانـاته صــورة شـفــيـفــة 
لتكون عتـبته (أنا سيزيف
...الـســعـيــد )مـكــابـرا عـلى
هـو الـرغم من مـرارة األلم 
ـوت فـرصـة يـرفض مــنح ا
أخذ مـا تـبـقى من رمق فيه
وإن كـــــــان هــــــذا مــــــحض
فـــدائــرة الـــقــدر أمـــنــيـــات 
حتكم قبضتهاعلى االنسان

وتـــقـــوده عـــاجـال أم آجال إلى حـــتـــفه
ومؤاه األخير .
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ــوت هــاجس يــبـــتــديــنه بـــلــحــظــة (ا
الــتـكــوين )كـمــا قـال الــشـاعــر الـقــديـر
تضمن عريان السيـد خلف في نصه ا
ــوت .وتــلك  خـــطــابــا مــوجــهـــا إلى ا
الـــروح هـي مـــســــافــــر عــــابـــر ضــــمن
تفـاصيل يـومـية تـتشـبث بالـعودة إلى
ــاضي وتــســعى جــهــدهــا إلى خــلق ا
حـــاضــر مـــتــوازن مـع كل مــا تـــمــر به
الروح من تشـتت واضطهـاد وهذا هو
حــالــنـا جــمــيـعــا في الــبالد الــعـربــيـة
..(واحلـــرب /إن االنـــســــان لـــفي رعب
عفوك ربي.   هذي الـغربان على دربي
    والـليل تـربع في قـلـبي.   عـفـوك ما
زلنا نسـتجدي وقـتا       نغزل من هم
كلـمات   )جـهـد فني ومـوهبـة ابداعـية
ضــــخــــمــــة في صــــيــــاغــــة الــــصـــورة
وتـشــكـيـلـهــا لـتـعـكس   هــمـوم مـثـقف
يحمل عبأ أزمة الفكر العربي وحرمان
الـشــبـاب مـتــخـذا من صــور الـقـصص
ـقـدس داللـة الـقـرآني وأدبـيـة الـنص ا
ورمـــــزا مــــثـل تــــوظـــــيـــــفه لـــــصــــورة
وت ـتـوارثة الـدالـة عـلى ا (الـغربـان)ا
الـــلــيل بــســواده والــتـالشي والــعــدم 
يـشغل قـلـبه ولـكـنه مع كل هـذا الظالم
وت ال زال سـيزيـفا سـعيـدا يحاول وا
ويغزل كلمات احلرير ويستجدي وقتا
ـفـردات والـرسم إضـافـيـا لـلــتالعب بـا
بالـكلـمات ...وحـقيـقة األمـر إن ما عـبر
ت عنه نصوص هذا الديوان وحتديدا
قـصــيـدة الـعـتـبــة أو ثـريـا الـنص (أنـا
سيزيف ...السعيد )هي معاناة لشعب
بأكمله وصورة كاملـة لعذاباته اجتهد
الــشـــاعــر مـــنــذر عـــبــد احلـــر في دقــة
توصيـفها ونـقلهـا تامة غـير منـقوصة
إنك تــقــرأ الــعــنـوان وتــشــعــر بــحـجم
ـــرارة واأللم الـــذي اخـــتـــاره بـــذكــاء ا
عانـاته اخلاصة والتي انطلق عنوان 
تــلـمس ذاك مــنـهــا لــتـوصــيف الــعـام 
ــفـــردة واحــدة جـــمــعـــهــا الــتـــهــكـم 

واطن يعـرف عن العـراق تـباين درجـات احلـرارة فيه فـا
في رحـلـة الــشـتـاء والـصــيف يـعـاني األمــرين وبـ حـله
واطن قصصا ـتضارب يرى ا وترحاله ب الفصل ا
كن أن نـسميهـا حكايات ألف وحكايات عـجيبة وغـريبة 
ليـلـة ولـيلـة الـعـراقيـة واعـتـذاري الشـديـد من عـشاق ألف
وجـات البرد ليلـة وليـلة . فـفي ايام الـشتاء الـتي تتـسم 
ـواطن بان القـارس وهـطـول األمـطـار الـغزيـرة  يـشـعـر ا
الدم قـد جتمـد قي عروقه  وشـلت حـركته وقـلت حيـلته.
أمـا بالـنـسـبـة لـلـصـيف فـاألمـر أدهى وأمـر حيـث تصل
ـواطن درجـات احلــرارة إلى مـســتـويــات عـالــيـة جتــعل ا
كنا ألقحم جهاز تبريد يفكر بالنفاذ بجلده  و لـو كان 
ـكث في داخل براد أو ثالجة أليـام عديدة في جسده أو 
ـا يـزيـد الطـ بـلـة تـردي أحوال بل ألشـهر مـديـدة.  و
مـنـظــومـة الـكــهـربـاء وغـيــاب احلـلـول اجلــذريـة حلل هـذه
ــة مـنــذ زمن طـويـل;  فـالــفـاسـدون ال ـســتـد ـشــكـلــة ا ا
يــســتــهــويـــهم اســتــقــرار احــوال الــبـالد والــعــبــاد فــهم
يـعــتــاشـون كــخــفـافــيش الــظالم عــلى مــعـانــاة الــشـعب

ومكابداته الالمتناهية. 
أحمد حـسن الزيات 1885-1968 كاتب ومـفكـر مصري
ــتـاز ذائع الــصـيت مــســتـوقــد الــذهن وثــاقب الـرؤيــة 
بـأسـلـوبه الــسـردي اآلخـاذ .يـشـتـهــر بـكـثـرة رحالته الى
سه في زياراته وجوالته. مختلف البلدان مدونا ما راه و
ويـجـدر باإلشـارة إلـى أن الزيـات أقـام  ردحـا من الـزمن
في العراق وفي بغـداد احلبيبـة على وجه التحـديد عندما
ـعـلـمـ العـالـيـة بـ عامي عمـل أستـاذا لألدب في دار ا
ودون في كـــتـــابـه الـــرائع وحي الـــرســـالـــة 1929-1933
مالحظاته وآرائه عن فصل الصيف القائض في بغداد .
فـفي مـقـالــ رائـعـ من ذكـريـات الــصـيف في بـغـداد و
كيف كـان الـعراقـيون يـتـقون احلـر? . يسـرد  لـنا الـزيات
جتاربه هـنـاك وانـطـباعـات أهـالي بـغـداد عمـا يـواجـهونه
من شـدة الصـيف الالهـب ; فأهل مـكـة أدرى بـشـعـابـها.
يــذكــر الــزيــات في مــقـــاله األول أنه قــرأ ألحــد الــكــتــاب
الـعـراقـيـ واصـفـا حـر الــعـراق بـأنه "حـر ال يـطـيب مـعه
هـجور عيش وال يـنفع فـيه ثـلج وال خيش . فـهـو كقـلب ا
ضي الـزيـات قائال ـسـجور"  ص 156. و أو كالـتـنـور ا
ذيبة انه يعجز عن وصف شدة احلر الـذي ذاق لفحاته ا

 مستشهدا بقول الشاعر:
في زمان يشوى الوجوه بحر  

          ويذيب اجلسوم لو كن صخرا
ال تطير النسور فيه إذا ما      

              وقفت شمسه وقارب ظهرا
ويود الغصن النضير به لو   

                أنه من   حلائه    يتعرى
اجواء حارة

تـعلقـة بأجواء احلر يفصل الزيـات في كثيـرمن األمور ا
ويتوقف عند حقـيقة بلوغ درجة احلرارة  50درجة مئوية
 وهـو أمـر يــجـعل الـعــيش مـريـرا ; فــالـبـيت يــنـقـلب إلى
" وانـقلب البيت جحيم  ال يطـاق . وفي هذا يقـول الزيات
فرنا من غير وقـود والهواء لهـبا من غير دخـان: وحينئذ
حتس كـأن روحا نـاريـة تـمـتـد إلى وجـهك فـتحـرقه وإلى
نفسك فتزهقه وإلى صدرك فتضيقه "ص 157. مع ذلك
مـا يــخـفف وطــأة شـدة احلــر في نـهــار بـغــداد في نـفس
الـزيـات  هـو جـمـال لـيـالـيـهـا اخلالب وشـطـآنـهـا الـعـذبـة
اجلالبة للـبهجة والسـرور وما يرافقـها من مسامرة وفن

وغناء. 
w ¹—Uð œdÝ

وفي مقاله الثاني يقدم الزيات سردا تاريخيا عن وسائل
اهل الــعـراق في اتــقــاء شــدة حـرارة الــصــيف  وبـرودة
شتاء العـراق القارس مبيـنا أن اهل العراق لـديهم طرقا
وحيل لـتـفادي بـرودة األجـواء ولـكن األمر يـخـتلف تـمـاما
في فـصل الــصـيـف: "... احلـر تــعس عـلــيـهم اتــقـاؤه أن
خفـفـوا عنـهم شـدته بوسـائل دلت عـليـهـا الطـبـيعـة وهدت
البس من الــكـتــان والـقـطن الـيــهـا الـتــجـربــة كـاتـخــاذ ا
واختـيـار االبـيض من اجلالبـيب والـعـمائم ورش األرض
ـاء  وحتــريك الــهــواء بــالــتــرويح   وتــبــريـد اجلــسم بــا
باالسـتـحـمام "ص161.  كان هـذا حـال أهل الـعـراق قبل
اكـتـشـاف الـكـهـربـاء. فــمـاذا تـغـيـر اآلن? يـبـدو أن لـسـان

حالنا يقول ما أشبه اليوم بالبارحة. 
مـا يـجــري هـذه األيــام من احـتـجــاجـات شــعـبـيــة عـارمـة
جتتاح عـدد من احملافـظات العـراقيـة هو دلـيل قاطع على
نفـاذ صـبر الـشـعب وامتـعـاضه الشـديـد جراء اسـتـمرار
ا انعكس سلبا على تردي منظومة الكهرباء في الـبلد 
كـثـيــر من تـفـاصــيل حـيـاتـه. ومـا هـذه االحــتـجـاجـات إال
رسالة واضحة إلى احلكومة تـفيد بضرورة إيجاد حلول

ستمرة.       شكلة ا آنية عاجلة حلل  هذه ا
تخـيل مـعي- أيـها الـقـار الكـر -  لـو أنه قدر لـلـزيات
ان يــعـــيش اآلن فـي الــعـــراق وفي ظل ارتـــفـــاع درجــات
احلـرارة وتردي الـكـهـربـاء فـمـا هـو بـفـاعل? أظـنه لـغادر
البلـد وشرع بتـأليف كتـاب أسماه حـذار  من اإلقامة في

اشد البلدان حرارة!
ــقـال: وحي مـلــحـوظــة: مــصـدر االقــتـبــاسـات فـي هـذا ا
الرسالة : فصول في األدب والنقد والسياسة واالجتماع
والـقـصص  أحـمـد حـسن الــزيـات دار الـثـقـافـة لـبـنـان
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بـأسـطـورة سـيـزيف (الـسـعـيـد )فـتـارة
تـشعـر انه فـعال سـعيـد بـحـزنه وعدمه
وفـقــره وراحـة بــاله وأخـرى  تــشـعـره
يـتـطـلـع الى سـخـريـة األقـدار  من دون
وهـذا هـو حـال أدنى إرادة لـتـغــيـيـره 
االنـسـان في بلـدنـا والـبـلدان الـعـربـية
فــجــمــيــعــنــا سـيــزيـف نـدحــرج  األمل
حامـلـ صخـرة احليـاة فـوق ظهـورنا
ذهـــابــا إيـــابـــا يــومـــيــا من دون إرادة
الـتـغـيـيــر عـلى الـرغم من روح الـثـورة
والتـطلع داخـل كل منـا نحن كـثيـرا ما
نـشـابه نـواعـير هـيت إذ نـدور في فـلك
ـنـوع واحـد ومـسـار مــحـدد ال غـيـر 
االعتراض والـتوقف أو حتى الـتململ
لــكــنـه أي الــشـــاعــر ســـعى بــطـــاقــته
وجــوارحه إلى الـوصــول الــهـادف في
ضي خـارج مسعى احلياةبـحثـا عن ا
تواصل من مواجهة اإلنسان الكفاح ا
وهنا للـمصـير والـقدر الـنافـذ مسـبقـا 
ا يـكـون جوهـر األمـر في تـلك الـقـيـمـة
نـــصــنــعه بـــهــذه احلــيـــاة من مــواقف
وأعــمــال مـهــمــا بــدت بـســيــطـة إال أن
الــهــدف في حتـديــد وتــأطـيــر احلــيـاة
بـشـكل يــجـعـلـهـا أكـثـر أهـمـيـة وقـيـمـة
ــــخــــــــــــــــــرجــــــــــــــــــهــــــــــــــــــا مـن ويـــــــــــــ
فــيــزيـدهــا قـوة الــعــبـثــيــةوالالمــبـاالة
ــومـة وإصــرارًا عـلى االســتــمـرار ود
احلركة ودحرجـة الصخرة كل يوم من
دون تغـيـير ..(أنـا سيـزيف...الـسعـيد)
يقدم فيه منذر عبد احلـر خطابا بليغا
فلسـفيـا إلرادة االنسان احلـر من جهة
ـغلـوب على أمـره لكـنه ثائرا قـيد ا وا
سـاعيـا لألفـضل  من جـهـة أخـرى هذا
الديوان أوحى بالكثير من االحتماالت
ة والـبـدائل مـا بـ اإلصـرار  والـهـز
ومـابـ حتـقــيق احلـلم وتالشـيه ومـا
لكن تظل قصيدة بينالثواب والعـقاب 
(أنا سيزيف ...السعيد)بتلك الفراغات
ـتـعـة ـوحـيـة بـألف فـكـرة قـصـيـدة  ا
وصورة شعرية بلـيغة واختيار موفق
ـتــلــقي عــلى إتــمــام عـمــلــيـة يـجــبــر ا
الـقــراءة الـكـلـيـة لـلــنـصـوص بـجـلـسـة
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في تـفــصـيل الـتـحـلـيل االجـتـمـاعي -
السياسـي لالسالم كما يبـينه الكاتب

…UO(« …u  .
تـبدأ الـقـصة عـنـد قدوم الـنـبي محـمد
(ص) الى جـزيرة الـعـرب حـامال" معه
ثل الـعليـا  في مجـتمع تغـلب عليه ا
البداوه وقسوة احلياة التي جتبرهم
علـى النـهب والسـلب واغـاره القـبائل
بــعـضـهـا عــلى بـعض لـكــسب قـوتـهـا
واسـتـمـرار حـياتـهـا  لم يـتـأثـر بـهذه
ــثل الـعـلــيـا الى الـقـلــيل من الـنـاس ا
والــــذين اطـــــلق عـــــلــــيــــهـم الحــــقــــا"
ـهـاجرين واالنـصـار  الذين امـنوا با
بـالـنــبي  وبـصـدق دعـواه ورسـالـته 
ــثل الـعـلـيـا ان تـكـون هي ورضـوا بـا
الــدســتــور والــقـــانــون الــذي يــنــضم
احليـاة الدنـيويه ورفض الـسلـوكيات
الــسـابــقـة .  بــعـد وفـاة الــنـبي  وفي
ـبـكــرة في تـاريخ االسالم  ـراحـل ا ا
ظــــهــــرت الـــــنــــزاع االجــــتـــــمــــاعي -
الـســيـاسي والــذي عــرف فـيــمـا بــعـد
بالـسنة والـشيـعة والذي تـفرق فـيها
سلـمون الى فـريق بـشكل اساسي ا
 كـانت دعـوات الـشـيعـة ومـطـالـبـتهم
الــســلــطــات احلـــاكــمــة الى االلــتــزام
ـثل الـعلـيـا في الـكـثـير من الـكـامل بـا
ـــواقف واالحـــداث الـــتـــاريـــخـــيــة  ا
ـواقـف تـدريـجـيـا" وتـصــاعـدت هـذه ا
حـتى وصـلت الى مـعـاداة لـلـسـلـطات
تـعاقـبة  واتـهامـها بـاالنحراف عن ا
ـثـالي  .امـا الـسـنة الـنـهج احملـمدي ا
والـذين يــشـكــلـون غــالـبــيـة اجملــتـمع
االسـالمي  فــقــد ارتــضــوا ان يــكــون
احلـكـام مـنـهم وتـغـاضـوا كـثـيـرا" عن
ـبررات ـمـارسات الـسـيئـة لـلـحكـام  ا
االستمرار بالسـلطة  كما يتضح ذلك
من بـعض الـنـظـريـات الـتـي يـتـبـنـاها
الــســنــة حــول احلــكم واحلــكـام  ( ان

مـعهـا  االول هـو الرأي الـذي يـطالب
ـشـكـلـة بـطـريـقـه مـثـالـيـة جدا" بـحل ا
كـامــلــة وخـالــيــة من كل الــعــيـوب او
االخــطــاء  وهــذا مــا يــطــلق عــلــيه (
ـثــالـيـة )  امـا الـرأي الـثـاني فـانه بـا
يفتـرض التعامل ( بـواقعية ) في حل
عضالت  والتغاضي عن شكلة او ا ا
بـــعض االخـــطــاء الـــنـــاجتـــة بــشـــكل
نـشودة  عرضي وصـوال" لالهـداف ا
وتـبريـر بعـض السـلوكـيـات اخلاطـئة
او كـمـا يصـفـها نـيـكوال مـيـكافـيـللي (
بــالـغــايــة تــبـرر الــوســيــلــة ) . ولـكي
ـثـالـيـة نــعـطي بـعض االمـثـلــة عـلى ا
مـارسات احلياتية والواقعية خالل ا
واالجـتـمـاعـيـة الـدائـمـة في حـيـاتـنا 
فـــيــمــكن مالحــظه الــعالقــة بــ االب
ــطــالب واالبن  فــاالب يــوجه ابــنه 
مـثــالــيــة والــتــحـلـي بـاالخـالق وعـدم
االجنــرار خـلف الــشـهــوات وااللـتـزام
واالتـزان في الـسـلـوك   الى ان االبن
ـثـول امــام رغـبـات ابـيه ال يـســتـطع ا
ثـالـية  الـتي لم يلـتزم بـها االب في ا
ايــام  شـبـابـه ! ... كـذلك الــعالقـة بـ
ـهـندس رب الـعـمل والعـامل او بـ ا
ـشـرف ـهـنــدس ا ــقـاول  يـرغـب ا وا
دائـمـا" بـان يـكـون الـعـمل في مـنـتـهى
الـدقـة والـكمـال   ويـنـجـز في مـوعده
ــقـــاول ال يــســـتــطع احملـــدد  اال ان ا
ــهــنــدس دومــا" ان يــحــقق رغــبــات ا
بـسبب ظـهـور معـوقـات عمل جـانـبيه
ــقــاول تـــمــنــعه من ان خـــارج اراده ا
يــكـــون الــنــاجت عـن ادارته مــثـــالــيــا"
ــهــنـدس  كــامال" تــلــبــيه لــرغــبــات ا
وغـيـرهـا من االمثـلـة الـكـثيـر .  لـسـنا
في صــدد اخلـوض في الـتــعـريف عن
ــثــالـــيــة والــواقــعــيــة ومــعــانــيــهــا ا
الفلسفـية  اال انه من الضروري جدا
فـهم وتوضـيح الـفـرق ليـكـون مدخال"

sociol- السوسيولوجيا باالنكليزية
ogy  اي عـــــــــلـم االجــــــــــتـــــــــمـــــــــاع
وسـوسـيـلـوجـيـا االسالم هـو عـنـوان
ـاجــسـتــيـر لـلــدكـتــور عـلي رسـالــة ا
الـوردي رحــمه الـله  الــتي نـال عـلى
اجـستير  من جامعة اثرها شهادة ا

تـــكـــســـاس ســـنـــة  1948 بـــالـــلـــغـــة
االنـكلـيـزية .  تـرجـمت هذه الـرسـالة
ـــؤلــفـــات غــيــر حــديـــثــا" وهي من ا
ـشــهــورة  اال انــهــا تــمــتـلـك رؤيـا ا
وتـفسـيـر اجـتمـاعي وتـاريخي كـبـير
ومهم  جـدا"  وودت ان اخلصـها او
اخلص اهم مـا تـداولـته هذا
الـرسالـة الهـمـيتـهـا الكـبـيرة
بـالنـسـبـة للـمـجتـمع الـعربي
واالســالمـي عــــــــــــــــلــى وجـه
اخلـــــصـــــوص  وتـــــنـــــاقش
الـــرســـالـــة  اهم ركـــيـــزة من
ركـائز الـصـراع الـسـياسي -
ذهـبي في تاريخ االسالم . ا
 يـبـتـدأ الـدكـتور الـوردي في
ــنـاقـشه وتـعـريف رسـالـته 
الــــــبــــــاحث والــــــقــــــار عن
ــــثـــــالــــيــــة مــــفـــــهــــومـي ( ا
والــواقــعــيــة ) ويــعــتــبــرهــا
ظـاهرة طـبـيعـة مـوجوده في
كل طـور من اطـوار اجملـتـمع
االنسـاني   وفي كل عـنـصر
ــعــنى من عـــنــاصــره  اي 
اخــــر ان لــــكل مــــســــالــــة او
مـعـضـلـة او حـدث مـا  يـبرز
رأيان رئـيسـيان في الـتعامل

تـبـيت االمـة عـلى حـاكم ظـالم دهـرا" 
خيرا" من ان تبيت لـيلة بدون حاكم )
والـــذي يــوضح مــدى الــواقــعــيــة في
تعامل الـسنة مع الـسياسة والـسلطة
 فبـالتاكـيد فقـدان السلـطة يؤدي بال
ـرج وفقدان شك للفـوضى والهرج وا
االمن وهالك احلــرث والـنــسل.  نـحن
ـقــال ان نــفـضل ال نــحــاول في هــذا ا
ـا نحـاول دراسة فئـة عـلى اخرى  ا
معضلة االسالم من وجه نـظر نفسية
واجتماعية  وال نحن في مناقشة اي
كن ان يكون الفريق على حق ? .. 
كالهـمـا عــلى حق وعـلى بـاطل في آن
واحد ... فكيف لـلشيعـة ان يكون لهم
حـكـام مــثـالـيـ خـالـيـ من كل عـيب
وزله ??!! والــلـه خــلق فـــيــنـــا اخلــيــر
والــشـــر مــعـــا" ? وكــيـف لــلـــســنــة ان
ـثـالـيات وان يـتـغـاضوا كـثـيـرا" عن ا
يفضلـوا الظالم اجلائر كـحاكم عليهم
رغـم الـرســالـة الــتي قــدم بـهــا الــنـبي
(ص) والتي حتـمل الصـعاب من اجل
نـشـرهـا ومن اجل تـثـبـيت هـذه الـقيم

واستمرارها ??!! . 
WDKÝË rJŠ

ــكـنـنــا الـقــول  انـنــا لـو كـان كـذلك 
بـاسـتـطـاعـتـنـا ان نـبـادل  االدوار ب
الـســنـة والـشـيـعـة  فـكـان الـسـنـة هم
ـثـالـيون والـشـيـعة هم ـعـارضة ) ا (ا
مـن تـولــوا احلـكم والــســلـطــة  لـوقع
الـشـيعـة بـنـفس مـا تعـرض له الـسـنة
خالل فتـرة استمـرار سلطـتهم وزمان
حكمـهم  كمـا يظهـر ذلك بوضوح في
بـعض الـفـتـرات الـتي تـولى الـشـيـعـة
فـــيـــهـــا احلــــكم .  شـــاءت االقـــدار ان
نـعيش في سـنـواتنـا هـذه احداثـا" قد
تكون داعمة ومؤكدة لـنظرية الدكتور
الوردي حول سوسولوجيا االسالم (
ـذهــبــيـة الــطــبـيــعــة االجــتـمــاعــيــة ا

الــســيــاســيـــة لالسالم  )  فــبــعــد ان
اسـتــلم الــشــيــعـة مــعــظم زمــام امـور
الـدولــة الــعــراقــيــة مــنـذ ٢٠٠٣ حــتى
يـومـنـا هـذا  لم يـسـتـطع الـشـيـعة ان
ــوذج مــثـــالي  بل  انــهم يــقــدمــوا 
اخفقوا كـثيرا" بتـطبيق حتى احلدود
الـدنــيـا لـلــمـثل الــعـلـيــا فـلم يــقـتـرب
حكـمـهم من عدالـة عـلي بن ابي طالب
(ع)  وال نزاهـته وال ورعه ولم يقـفوا
ــفــســديـن  بل انــهم حــاولــوا ضــد ا
جتــمـيل وتـبـريـر االفــعـال و والـتـعـذر
باالسباب  اي انهم تعاملوا بواقعية
ــثـالــيـة لـغــايـة االســتـمـرار وتـركـوا ا

باحلكم واستمرار سلطانهم..!
يـقـرب لــنـا الـدكـتـور الـوردي بـوصـفه
لــلــســنــة والـــشــيــعــة  بــانــهم اشــبه
ان  فـالـسـنـة تاريـخـيـا" كـانوا بـالـبـر
ـثــلــون الـغــالـبــيـة الــنـيــابـيــة الـتي
اســتـلــمت احلـكم فـي اغـلب مــحـطـات
الــتـــاريخ االسالمي وحتــاول تــبــريــر
افـــعــال احلـــاكم وجتـــمــيـــلــهـــا  امــا
ـعــارضـة الـشــيـعــة فــانـهم  اشــبه بــا
داخل اجملــلس  الــتي تــبــحث دائــمـا
عن عــــيـــوب احلـــاكم وتـــضـــخـــمـــهـــا
ــثل الـــعــلــيــا وتـــطــالب بــتـــطــبــيـق ا

ومحاسبة احلاكم . 
ـقــاله بـتـلـخــيص كـبـيـر كــتـبت هـذه ا
اجـستـير وبـتصـرف واسع لرسـالـة ا
لـلـدكـتـور عـلي الـوردي ( رحمـه الله )
آمال" ان اكـون قــد وفـقت بـكـتـابـتـهـا 
ـوضوع  لـفهم انـا" مني بـاهمـية ا ا
ــعــاصـر  الــتـاريـخ وتـغــيــيــر اثــره ا
وانــــهي كالمـي بـــان هــــذا الــــصـــراع
الـتـاريـخي  لم يـكن سـبـبه الـرئـيسي
ثـالية والـواقعية  هو الصـراع ب ا
ــمــكـن الــقــول انه من اهم اال ان من ا
ـا االسـبـاب الـتي كـونت فـيـمـا بـعـد 

ذاهب والطوائف . نسميه ا
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وفــي أي زمــن. والزالــت هــــــــــــــــــــــذه
االمـتـحـانات مـسـتـمـرة حـيث أثـبتت
جنـــاحـــهــا ونـــالت رضـى الــطـــلـــبــة
والـتــدريـســيــ في جتــربـة جــديـدة
دخلـت لتـواجه الفـشل في اسـتكـمال
الــعــام الـدراسـي في ظل الــتـوقــفـات
احلــاصـــلــة فـي دوام وامــتـــحــانــات

الطلبة.
 { قــرار إحـالـة  اسـتـاذة اجلــامـعـة عـلى
التـقـاعـد حـسب السن الـقـانـوني  اجلـديد
هل الــقـرار صــائب ومـا هــو تـأثـيــره عـلى

الك التدريسي في اجلامعة ? ا
- هـناك مـنظـومة حـكـوميـة متـكامـلة
تـقـوم عـلى تـقـيـيم األوضـاع ومن ثم
تـبدي قـراراتهـا وتضـخ تعـليـماتـها.
وفي قانون الـتقاعـد اجلديد الحـظنا
ان الــتــطـــبــيق كــان ســـريــعــاً حــيث
ــوصل تـــقــاعــد شــهـــدت جــامــعـــة ا
العديـد من تدريسـييهـا وهذا ما ولد
بــعض الــصـعــوبــات خـصــوصـا في
الدراسات الـعليا كـون ان العديد من
هـؤالء األسـاتـذة كـانـوا يـضـطـلـعـون
ــــســـؤولـــيــــة الـــتـــدريـس في تـــلك

الدراسات.
ـقـبل قال { وعن خـطة الـعـام الـدراسي ا

االحمدي:
وصل امكاناتها - تستنفر جامعة ا
الـعـلـمـيـة واخلـدمـية مـن أجل خـدمة
ـنـتـسـبـ فـلـقـد وضـعت الـطـلـبـة وا
اجلامعـة خطة متـكاملـة فيها الـكثير
من الــبـرامج فـي حـال بـقــاء الـوضع
الدراسي على ما هو عليه حالياً في
الــعــام الــدراسي 2021/2020 فــمن
ــؤكــد أن اجلـــامــعــة قـــد خــضــعت ا
لتجربة معمقة بهذا الشأن في العام
احلــالي والبـد من اإلفــادة مـنــهـا في
تـخـطـيـطـهـا لـنـجـاح الـعام الـدراسي
قبل وفي كيفـية استقبالـها للطلبة ا

. اجلدد أيضاً

والــتــدريـــســيــ كـــمــا تــواصــلت
اجلـامعـة مع شـركات الـتكـنـلوجـيا
العمالقة كشركة غوغل التي وفرت
للجـامعة خدمات غـوغل التعـليمية
ــا فـيــهـا بــشــكل كـامل ومــجـاني 
ــنــصـات االلــكــتــرونــيــة وشــركـة ا
مــايــكـــروســوفت. خـالل فــتــرة (3)
ـوصل برفع أشـهر قـامت جـامعـة ا
(53941) مــــحــــاضــــرة عــــلــــمــــيـــة
الـكـتـرونيـة لـطـلبـتـهـا وبـذلك كانت
اجلــامــعــة األولى عــراقــيــا. وعــنـد
صــدور تـعـلــيـمـات وزارة الـتــعـلـيم
الـعالي والـبـحث العـلـمي بـاعتـماد
االمــتـحـانــات االلـكـتـرونــيـة أقـامت
ئات من الورش لتدريب اجلامعة ا
الـــطــلـــبـــة وإجــراء االمـــتــحـــانــات
الــــتــــجــــريـــبــــيــــة الــــتي ســــبــــقت
االمتحانات الفصلية واالمتحانات
الـنــهـائـيـة لــيـحـاط الــطـلـبــة عـلـمـاً
مــســـبــقــاً بــهــا وكـــيــفــيــة أداءهــا
وتـابعت اجلـامعـة حيـثيـات توفـير
األنـتـرنت لـطـلـبـتـهـا والـتعـاون مع
عروفة من أجل شركات االتصـال ا
إتــاحـة الــشــبــكــة وضـمــانــاً لــعـدم
الــقــطع في أوقـات تــأديـة الــطـلــبـة

المتحاناتهم.
والــيـوم يــؤدي أكــثـر من (46000)
طــــالب وطـــالــــبـــة االمـــتــــحـــانـــات
االلـــــكـــــتـــــرونــــــيـــــة وفق جـــــداول
وتوقيتات زمنيـة محددة اعتمدتها
اجلــامــعــة الجل جتــتــوز مــشــكــلـة
ضعف شـبكة االنـترنيت في مـدينة
ـتــابــعـة جــثــيــثـة من ـوصـل و ا
إدارة اجلـامعـة الـتي أنشـأت غـرفة
عـملـيات تـكـلنـوجيـة تـرتبط بـغرف
عـــمــلــيـــات أصــغـــر في الــكـــلــيــات
واالقسـام اخملتـلفـة للـجامـعة حيث
كن من خالل هذه الغرف متابعة
امتـحان كـافة الـطلبـة في أي موقع
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لـلـمـشاريـع التي يـقـوم بـهـا الطـلـبـة والتي
ستمكنهم من العثور على فرصة عمل قد
ال تتـوفـر لهـم في القـطـاع احلكـومي بـعد

التخرج.
- كـذلك أقامت اجلـامـعة الـعـديد من
مـــعــارض الــوظــائف الــتي شــاركت
فــيــهــا شــركــات ومـنــظــمــات  من
خـاللـهــا تـوفــيـر الــعـديــد من فـرص
الــعـمل لــلـخــريـجـ والزالـت تـعـمل
عـلى تـطويـر بـرامجـهـا بهـذا الـشأن
من أجـل  شـــمــــول عــــدد أكـــبــــر من
طــلـبـتـهـا وخـريــجـيـهـا. فـضالً عـلى
إقــامـــتـــهـــا لـــلـــكـــثــيـــر مـن الــورش
التـدريبـية للـطلبـة لتعـليـمهم كيـفية
االستـفادة من مـواهبهم وتـوظيـفها
بـشـكل يـخدم احلـاجـة الـفـعلـيـة لـها
ــنــظــمــات لــدى تــلك الـــشــركــات وا
وكيفية مـلئ استمارة الـتقد إليها
ــا يـجـذب تــلك الـشــركـات ويـوجه
اهـــتـــمــامـــهـــا إلى تـــوظـــيــفـــهم في

مؤسساتها ودوائرها. 
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{ االمـتـحـانـات االلـكـتـرونـيـة في جـامـعة
ـوصل شــمـلـت جـمــيع الــطـلــبـة بــسـبب ا
جـائـحـة كـورونـا وهي جتـربـة تـكـاد تـكون
جديـدة علـى اغلب الـطلـبـة. كيف تـقيـمون

هذه التجربة ?
- إن جائحة كورونـا وتداعياتها لم
تــوقـف ســعـي اجلــامـــعـــة إلى عــدم
ضـيــاع جـهـود طــلـبــتـهـا الــعـلــمـيـة
والـتـعــلـيـمــيـة فـمــنـذ األيـام األولى
لــلـجـائـحـة عـمــلت اجلـامـعـة بـشـكل
حـــثـــيث عـــلى تـــفـــعــيـل الــتـــواصل
والـتـعـلـيم االلـكـتـروني وكـانت اول
جامـعة عـراقيـة تتـبنـى هذا الـنظام.
ولتحقـيق الفائدة األكـبر فقد اقامت
ئات من الدورات وورش اجلامعة ا
الــعـمل الـعـلـمـيــة اخلـاصـة بـآلـيـاته
وتـــعــلـــيـــمــاته وتـــدريب االســـاتــدة
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تــمــثل نـــقــطــة ضـــعف رئــيـــســيــة في
شـخـصـيـة عـبـد النـاصـر جتـاه زمالئه
وأصــدقـائه وخــاصـة عــامـر نــظـرا ألن
عـــامــر هــو الــذي عــرفـه عــلى مــحــمــد
جنيب ألن خال عامر حيدر باشا وزير
احلــربــيـة ومن هــنــا كـان عــامــر وزيـر
احلـربــيـة (الـدفـاع فـيــمـا بـعـد). وبـعـد
العدوان الثالثي عام  1956طلب عبد
الـنـاصر من عـامـر تـرك قـيـادة اجليش
ن هو أكفأ فرفض عـامر وبعد عدوان
يـونـيـة  1967تـكـررطـلـب نـاصـر لـكـنه
رفض وطلب منه ناصر أن يكون نائب
رئيس اجلمـهورية فـرفض وأصر على
ـــنــصب الــقـــائــد الــعــام االحــتــفــاظ 
لـلـجـيش ووزيـر الـدفـاع الـوطـني ومن
ثم كــان اعـتـصــامه بـبــيـته وإحــتـمـائه
بـفـرقـة من اجلـيش حـتى انـتهـى األمر

وته منتحرا .
 «œU « —UO²š«

نصب { وماهى اسـباب اختيـار السادات 
نائب الـرئيس رغم انه لم يـكن اشهـر ضباط

الثوره ?
- الـرئــيس نـاصـر كـان ســيـسـافـر إلى
غرب حلضور مؤتمر قمة عربي بالد ا
فــأراد أن يـكــون له نــائب يــحل مــحـله
أثــنــاء ســفــره فــاخــتــار الــســادات ألن
ـا ولم يـصـدر منه الـسـادات كان مـسـا
مــا يــضــايق نــاصـر بـل كـان مــطــيــعـا
تــمـلــمـال أو هــكـذا ظــهـر لــنـاصــر فـتم

تعيينه في ديسمبر  1969.
 { وما صحه ماقاله حس الشافعى بان 

الواليات جندت السادات للعمل معها?
- هـذا قول صـحـيح إلى حـد كـبـير ألن
اإلدارة األمـريـكـيـة صـرحت بـعد تـولي
الــســـادات رئــاســة الـــدولــة أنــهم زمن
نـاصـر كانـوا بـحـاجـة ألحـد في مـكتب
ناصر ليعمل معهم. أما بعد أن أصبح
الـسادات رئـيـسا فـلم يـعودوا بـحـاجة

ألحد في مكتبه يعمل معهم.
{ وهل تــــتــــوقـع ان الــــســــادات تــــورط فى
ح ذلك فى احد تسـميم عـبد الـناصـر كمـا ا

حواراته ?
- هـنـاك روايـة تـقـول إن الـسـادات في
اليـوم األول في اجتمـاع مؤتـمر الـقمة
الـعربي بـفـنـدق هيـلـتـون النـيل إلنـقاذ
فـلـسـطـ من مـذابح ايـلـول-سـبـتـمـير

كان ناصر مرهقا وفي فترة 1970
االستراحة دخل عليه السادات وقال
له أنت بــحــاجـة إلى فــنــجـان قــهـوة
أعـمـله أنـا بــإيـدي لـكي تـهـدأ فـذهب
ــطـــبخ في الـــفــنــدق بـــنــفـــسه إلى ا
وأخـــرج الـــطــبـــاخ وعــمـل الــقـــهــوة
بـنـفــسه ووضع الـسم في الــفـنـجـان
وكان مفعوله بطيء يأخذ من يوم

إلى ثـالث. وفي الــيـــوم الـــثــالث 28
ــؤتــمـر ســبــتــمــبـر  1970انــتــهى ا
وذهب عبد الناصر لتوديع الرؤساء
ـطـار ـلـوك واألمـراء الـعـرب في ا وا
وكـــان آخــر واحـــد في وداعه أمـــيــر
الكويت حيث مال برأسه عليه وكان
اإلرهاق قد أخذ مأخذه وبعدها ركب
ســيـــارته إلى مــنــزلـه وفي الــطــريق
أخـرج ورقة من جـيـبه وكـتب علـيـها
بـخط مـرتـعش قـرار بـعـزل الـسادات
من منصب نـائب رئيس اجلمـهورية
وتـعيـ زكـريا مـحـيي الـدين وطوى
الورقـة وطلب من السـائق تسـليـمها
ـديـر اإلذاعة فـلـمـا ذهب إلى مـحـمد
أمـــ حــمــاد مــديـــر اإلذاعــة ســلــمه
الــورقـة إلذاعــة اخلـبــر فـلــمـا قــرأهـا
ـحمد حـسن الرجل ذهل واتصل 
هيكل وزير اإلرشاجد وقتها فقال له
هيـكل تعـالى ومـعك الورقـة فأخـذها

منه هيكل وطواها في جيبه. 
وفي الــسـاعــة اخلـامــسـة مــسـاء من

يوم  28سبـتمبـر وعبـد النـاصر على
السـرير يـستريح مـن اإلرهاق وحوله
أســرته فــتح الــراديــو لــيـســتــمع إلى

نشرة األخبار.
 وقال: هناك خبر لم يذع وكان يقصد
طــبــعــا خــبــر إقــالــة الــســادات ومـال

برأسه ومات.
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{ ومـاهى طـبـيـعه عـبـد الـنـاصـر بـهـيـكل ?
وهل كـــان هــــيـــكـل وراء قـــضـــيـه جتـــسس

مصطفى ام للتخلص منه ?
- عالقة نـاصر بـهيـكل فرضـها هـيكل
بـلـزوجـته حـيث كـان دائم الـتـسـجـيل
لـتـصريـحـات الـرئـيس وبـروزتـها في
عــنــاوين واإلشــادة بــنــاصــر وإدارته
…إلـخ. لـــكـــنه لـم يـــكن وراء قـــضـــيـــة
مصـطـفى أم واخملـابـرات هي التي

. اكتشفت جتسس مصطفى أم
{ فى الـنــهـايه هل تـرى ان عــبـد الـنـاصـر
ــقــراطــيه ? وهل اخــطــا كــان يــؤمن بـــالــد
بــتــشـكــيـل االحتــاد االشـتــراكـى كــتـنــظــيم

سياسى وحيد ?
- لإلجابة على هذا السؤال يتع أن
ـوقراطيـة كلمة يعلم الـقارىء أن الد
Demo?  و يونانـية من مقـطع د
ـــو مــــعـــنـــاهـــا قـــراطـــو  qrato.. د
واطن وقـراطو مـعنـاها احلكم  أي ا
واطن ـواطن . ولـكن من هـو ا حكم ا
األثيني في بالد اليونان حيث ظهرت

ولود من أب الكلمة .. هو الشخص ا
ـلك عـقار أو أرض أو وأم أثـيـنـيـة و

عبيد .. 
ومن هــنـا يـحق لـه عـضـويــة مـجـلس
ــان). لـكن اإلكــلـيــزيـا (الــنـواب-الــبـر
ـديـنـة الـيــونـانـيـة لم تـكن كـلـهـا من ا
ـو هؤالء بل كـان مـنـهم الـغـرباء الـد
الــقــادمـ من مــدن أخــرى والـعــبــيـد
أسـرى احلــروب وهـؤالء لم يــكن لـهم
ـان).. حق حــضـور اإلكــلـيــزيـا (الــبـر
عـني ال تعني وقـراطية بـهذا ا والد
ا حكم الشعب فهذه ترجمة خطأ وإ
ـعـنى الذي واطـنـ بـا تـعـني حكـم ا
أوضـــحـــته. وفي مـــصـــر قــبل 1952
ـوقــراطـيـة ال تــعـني حـكم كـانـت الـد
ا تعني حكم األغنياء ألن الشعب وإ
ــصـاب لـدسـتـور قـانــون االنـتـخـاب ا
اشتـرط عـلى من يريـد تـرشيح 1923
ن نفـسه جمللس الـشيـوخ أن يكون 
يدفعون ضريبـة أطيان زراعية قدرها
جــنـيه في الــسـنــة وهـذا يــعـني 150
ملـكية  300 فدان ألن ضـريبـة الفدان
كانت نـصف جنـيه (خمـسون قـرشا)
والـذي يــريـد تــرشـيح نـفــسه جملـلس
النواب يدفع  150جنيه تأم ال يرد
لـه إال إذا جنـح أو حـــــــصـل عـــــــلى 5

ئة من اصوات الدائرة على األقل با
جـلـسيه ـان  .. ومن هـنا وقع الـبـر
(النواب والشيوخ) في يد كبار مالك
األراضي الـزراعــيـة وأصــحـاب رأس
ال الـصنـاعي والتـجاري ومن هـنا ا
كانت القـوان الـتي صدرت عن هذا
ــان في صــالح األغــنـيــاء وضـد لــبـر
الــــطـــبــــقــــة الـــوســــطى والــــعــــمـــال

.. والفالح
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 ومن هنا قـال عبـد الناصـر أنه يريد
وقراطـية السليمة وهي تطبيق الد
ـبـدأ الـسـادس من مـبـادىء الـثـورة ا
ومعنى السليمة توسيع دائرة نواب
الــشـــعب بــحــيث تـــشــمل نــوابــا عن
صـغــار الـفالحـ وعـمــال الـشـركـات
والرأسمالية الوطنية أي التي يلتزم
أصحابهـا بقوان الـقطاع العام في
مواعـيد الـعمل واألجـور واألسعار ..
ـــوقــراطــيــة ومـن هــنــا مـــعــنى الــد
ـمـثــلـة في حتـالف قـوى الـسـلــيـمـة ا
الـشـعب الـعــامل اخلـمـسـة : الـعـمـال
ــثــقــفــون (الــطــبــقـة والــفـالحــون وا
الـوسـطى) واجلـنـود والـرأسـمـالـيـة
وقراطية هي الوطنية. وليـست الد
حــــريـــة الــــكـالم والــــسب والــــشــــتم

والتحــــرك ضد السلطــــة احلاكمــة.
{ إذا كــانـت الــكــتــابــات تــنــاولت اجلــانب
السـياسى لعبد الـناصر فماذا عن اجلانب

االنسانى ?
- عبـد الناصـر كان مـهمومـا بقـضايا
ــواطـــنــ وكـــان يــقـــرا خــطـــابــات ا
ـواطـنـ بـنـفـسه ويـتـجـاوب مـعـهـا ا
ومن صــور ذلـك ان احــد طالب كــلــيه
السـيـاسه واالقـتصـاد بـعث له رساله
بانه مـهدد بـعدم االقـامه فيـها بـسبب
ـالـيه فـاصـدر عـبـد الـنـاصـر ظـروفه ا
امـرا الى اجلــهـات اخملـتـصـه بـبـقـائه
ــديـنه كــمـا بــعث احـد خــريـجى فى ا
ــتــفــوقــ خــطــابــا الــيه اجلــامـــعه ا
يشكوا فيه من عدم تعيينه معيدا فى
اجلـــامــعــة عـــلى الــرغـم ان الــشــروط
تنـطبق عـليه فـبحث عـبد الـناصر فى
حــالــته وعــنــدمــا تــاكــد من انــطــبـاق
الـشـروط عـلـيه امـر بـتـعـيـيـنه مـعـيـدا
بـاجلـامـعه ومن اجلـوانب االنـسـانـيه
الـتـى الحتـصى والتــعـد له انـه اثـنـاء
ركـوبه الـقـطـار الـقى الـيه احـد عـمـال
الــتــراحــيل بــرغـيف خــبــز فــهم عــبـد
الــنــاصــر الــرســاله وامــر بــتــحــسـ
احـوال عـمال الـتـراحـيل وتـخـصيص

راتب ثابت لهم .

مليون كتاب ومخطوط في سابقة لم
نـطقـة وفاقت في حتدث في تـاريخ ا
كتبة قسوتها حرق وتدمير هوالكو 
بــغـداد ورمي كـتـبـهــا في نـهـر دجـلـة
ــؤرخـون ان لـون مـيـاهه الـذي ذكـر ا
حتــول لــلــون األزرق بــســبب احلــبـر
الذي كـتبت فـيه الكـتب.  ومنـذ بداية
تــســـنــمــنــا لـــلــمــنـــصب كــانت اولى
اولـيـاتـنـا إعـادة بـنـاء هـذه اجلـامـعة
اجلـريحـة هـذه اجلامـعـة التي ذاقت
الويالت ونالتها ايـدي الغدر لتحطم
كل ما فيها بقـسوة وحقد قل نظيره
رغم كونها ليست موقعا عسكريا او
ـنــارة الـفـكـريـة أمـنـيـا ولــكن النـهـا ا

وصل. دينة كبيرة كمدينة ا
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كانت اخلـطة مد اجلـسور واالنـفتاح
نظمات الدولية كمنظمة األ على ا
ائي ـتحـدة وبرنـامج الـتنـميـة اإل ا
UNDP  الـتي لــديـهـا الـعـشـرات من
ــــوصل ــــشــــاريع في جــــامــــعـــة ا ا
ـــنــاطق وصــنـــدوق إعــادة اعـــمــار ا
احملـررة الذي قـام ويقـوم بـالعـشرات
وصل ـشاريع داخـل جامـعـة ا من ا
ــــنـــظــــمـــات الـــدولــــيـــة األخـــرى وا
وصـندوق الـتـعلـيم الـعالي وغـيـرها.
وبـــالــــفـــعل فـــقـــد  إعـــادة اعـــمـــار
الــعـشـرات من األبــنـيـة واخملــتـبـرات
ومشاريع الـبنى التـحتيـة ومشاريع
اخلـطـة االستـراتـيـجيـة حـيث بـلغت
نسبة إعادة االعمـار حاليا ما يقارب
ـئـة ) والعـمل مـسـتـمـر حتى (٨٠ بـا
إعـادة بــنـاء كل ابــنـيــة ومـخــتـبـرات
وحــدائق اجلــامــعـة لــيس فــقط كــمـا
كانت ولـكنـنا مـصرون عـلى اعادتـها

ا كانت سابقا.  بأفضل 
 { ورود شــكــوى من اســتــاذة اجلــامــعـة
وطلـبتـهـا من ضيـاع مـلفـاتهـم ماذا قـدمتم
أزاء ذلك وهـل لــــدى اجلــــامـــعــــة تــــوثــــيق

الــكـتــروني  لــلـخــريـجــ مــنـهــا السـيــمـا
الشهادات العليا ?

ــوصل أكــثـر من - تــضم جــامــعـة ا
(8000) مـــــوظف وتــــدريـــــسي ومع
تعـرض عدد كبـير من ابنـية ودوائر
وصـل للـتـدمـيـر واحلرق جـامـعـة ا
ــلــفــات فــقــدت بــعض الـــوثــائق وا
نتسب اال أن اخلاصة بالطلبة وا
ـوصل لم تــقف مـكــتـوفـة جــامـعــة ا
حاولة األيدي فقد قامت الكليات 
جمـع األوراق والكـتب الـرسمـية من
مــواقع مــخــتــلــفـة كــذلـك  اصـدار
اســتــمـارة تــلف اضـبــارة فـيــهـا من
البيـانات ما يـتيح لنـا من التواصل
ـا فـيـها مع اجلـهـات ذات العـالقة 
وزارة الـتـخـطـيط من أجل تـزويـدنـا
ببـيانـاتهم احملـفوظـة هنـاك لنـتمكن
من اسـتحـداث سـجل جـديـد فيه كل
ــــهـــــمــــة بــــالـــــطــــالب الــــوثـــــائق ا
ـوظف وفي خـطوة والـتدريـسي وا
أخـرى حاولت اجلـامعـة انـتشـال ما
تــبــقى مــنـهــا ومــا سـلـم من احلـرق
والــتـلف وحــفـظـهــا وارشـفــتـهـا من

جديد لتكون في متناول اليد.
نعم واجهنا بعض الـصعوبات بعد
حتريـر اجلامعـة بهذا الـصدد لكـننا
تـغلـبـنا عـليـهـا تدريـجـياً وال نـعاني

. أية صعوبة في هذا األمر حالياً
{  كـــيف تــعـــاجلــون تـــطــويـــر مــهــارات

اخلريج ?
ـوصل ومنـذ تولـينا -  ان جامـعة ا
رئــاســـتــهـــا شــددنــا عـــلى ضــرورة
احـتـضـان طـاقات الـشـبـاب وتـوفـير
ــمــكــنــة لــتــطــويــرهــا كل الــســبل ا

واجناحها.
{ فـــقــد تـــمــكـــنت اجلــامـــعــة ومن خالل
نـظمات الـدولية تعـاونها مـع العديـد من ا
ـانـيـة في تـبـني طـاقـات كـالـفـرنـسـيــة واأل
ادي الطـلبـة ودعمـهـا عبـر توفـير الـدعم ا
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عـلـى الـرغـم من مـرور  68عـامــا عـلى
ذكرى ثورة يوليو إال أن تلك اسرار ال
تـزال حتــظى بـاهـتــمـام الـســيـاسـيـ
ـا ــؤرخـ ورجــال اإلعالم نــظــرا  وا
أحدثته تلك الثـورة من تغييرات على
كـافـة األصــعـدة لـيس فـقـط بـالـنـسـبـة
صر بل وأيضا في العالم العربي إن
ـؤرخ لم يــكن في الـعــالم كـله ويــعـد ا
عــــاصـم الــــدســــوقـي واحــــدا من أهم
ـؤرخـ الذين تـنـاولـوا تـلك الـثورة ا

نطلق. من هذا ا
 { هنـاك غـمـوض فى عالقه عـبد الـنـاصر
باالخـوان خاصه ان دمرداش العقالى احد
قـيـادات االخـوان اظـهر وصـيه حـسن الـبـنا
ــرشـحـ بــان يـكـون عــبـد الـنــاصـر احـد ا
خلالفته فـهل كانت تلك الـعالقه تنـظيميه او
عقـائديه ? وهل استمرت بعد الثوره خاصه
ان عـبـد الـنـاصـر سـتـثـنى جـمـاعه االخـوان
من احلل وع منتم لهم فى اول وزاره ?
- لم تــــكن عـالقــــة عــــبــــد الــــنــــاصـــر
ـسـلـم عالقـة تـنـظيـمـية بـاإلخوان ا
ا كانت عالقة استكشافية ذلك أن وإ
عبد الناصر كـان لديه مشروع الثورة
عـــلـى احلــكـم فـــأراد أن يـــســتـــكـــشف
الــتــنــظـيــمــات األخــرى الــتي تــسـعى
لــــــنـــــفـس الــــــهـــــدف وهـم: اإلخـــــوان
سلـمون ومصـر الفتـاة التي أخذت ا
إسم احلـــزب الـــوطـــنـي اإلسالمي في
عام  1940ثم احلـزب االشـتـراكي في
عـام  ?1947واحلــركــة الــشــيــوعــيــة
فاتـصل بكل مـنها جملـرد االستـكشاف
والـتـعـرف عـلـى أهـدافـهم وبـرامـجـهم
وعناصـرهم عن قرب. ومـشكـلة حسن
البنا أنه صدق أن عبد الناصر عضو
تنظيمي ومن هـنا كانت وصيته التي
أشــار إلــيــهــا دمــرداش الــعــقــالي إذا
كانت صحيحة. لـكن عبد الناصر كان
يعـمل حـسـاب جلمـاعـة اإلخوان أكـثر
من مصر الفتاة أو احلركة الشيوعية
صري نظـرا النتـشارهـا في الشـارع ا
ـوعد قـيام ومن هنـا أخـبر اإلخـوان 
ضادة الثـورة حتى يـتجـنب الثـورة ا
ـنـشآت مـنـهم وطـلب مـنـهم حـراسـة ا
واجهـة القوات اإلجنـليزية احليويـة 
الــتي قــد تـفــكـر فـي اخلـروج إلفــشـال

حترك الضـباط فأعـتقد اإلخـوان بهذا
أنـهم أصحـاب الـثـورة. وعنـدمـا تـقرر
تشكـيل حكومة بـرئاسة مـحمد جنيب
خـلـفـا لـوزارة عـلي مـاهـر بـاشـا الـذي
رفض صـــــــــدور قــــــــانــــــــون اإلصالح
الــــزراعي إتــــصل عــــبــــد الــــنــــاصـــر
بالعـشمـاوي ليطـلب منه إرسال ثالث
أسمـاء من اإلخـوان لـتعـيـ واحد أو
اثــنــ في احلــكــومــة فـأرسـل مـكــتب
اإلرشـاد أســمـاء وارسل حـسـن الـبـنـا
نفـسه أسـماء اخـرى وهم: صـالح ابو
رقـيق واحـمـد حــسـني ومـنـيـر الـدلـة.
ـا كـان نـاصــر يـعـرف خـطـورة هـذه و
األسمـاء من واقع إتـصـاالته السـابـقة
بــهم فـقــد أقـدم عـلـى تـرشـيـح الـشـيخ
احـــمــــد حـــسن الــــبـــاقــــوري لـــوزارة
األوقـاف وهـو عـضـو مـكتـب اإلرشاد.
فـــلـــمــا عـــلم مـــرشــد اإلخـــوان حــسن
الـهـضـيـبـي بـذلك طـلب من الـبـاقـوري
رفض الترشيح فـرفض الباقوري فتم
فـــــصـــــلـه من مـــــكـــــتـب اإلرشـــــا ومن

اجلماعة.
{ ومــا هي حــقــيــقــة حتــالف اإلخــوان مع

محمد جنيب ضد عبد الناصر ?
- اإلخـــوان كــان لـــهم دور كـــبـــيــر في
إحـــداث وقــيــعــة بــ عــبــد الــنــاصــر
ومـــحـــمــد جنـــيب فـــفي أزمـــة مــارس
التي اشتعلت ب عبد الناصر 1954
ومـحـمـد جنـيب حـرص اإلخوان عـلى
إشعـال الصـدام ب الـطرفـ ولعـبوا
عــلى احلــبـلــ فـتــفــاوضـوا مع عــبـد
الــنـاصــر وفي نــفس الــوقت ســانـدوا
محـمد جنـيب وكان غـرضهم اإلطـاحة
باالثـن لـلوصـول إلى السـلطـة ولكن
مـحـاولـتـهم فـشـلت وتـصاعـد اخلالف
بــ عـــبــد الــنــاصــر واإلخــوان الــذي

اعتبروه العدو األكبر لهم .
{ وماذا عن عالقته بالشيوعي ?

- عالقـتـه بـالـشـيـوعـيــ كـمـا سـبـقت
اإلشارة عالقة استكشافية.

{ هنـاك انـتـقـادات تـوجه ايضـا الى عالقه
ـشــيـر عـامــر خـاصه مع عــبـد الــنـاصـر بــا
استـمراره فى قياده اجلـيش رغم انخفاض
كفـاءته فمـا اسرار تلك الـعالقه ? ومتى بدا

اخلالف احلقيقى ب الرجل ?
- عالقـة نــاصـر بـعـبـد احلــكـيم عـامـر
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هـنـاك عـنـصر بـشـري وعـائـلي قوي
للـغايـة وغامض إلـى حد مـا يشارك
في عـمـلـيـة الـشـفـاء الـتي غـالـبًـا ما
يـــتـم جتـــاهـــلــــهـــا من قــــبل الـــطب
احلديث. وقد ظهر ذلك بوضوح في
دراســة جــديـدة نُــشــرت في مــجــلـة
Neurorehabilitation and Neu-
ral Repair  الـــــــــتـي وجـــــــــدت أن
مـرضـى الـغـيبـوبـة الـذين يـقـرأ لـهم
أفــراد أســرتــهم قــصــصًــا مــألــوفــة
عـنــدمـا يــكـونـون فــاقـدين لــوعـيـهم
يـسـتـعـيـدون وعــيـهم بـشـكل أسـرع
ـرضى الــذين تـعـافـوا بـكـثـيــر من ا

بـبـسـاطة مـن تلـقـاء أنـفـسهم. الحظ
بـاحـثـون من كـلـيـة الـطب بـجـامـعـة
نورث وسـترن فاينـبرج ومسـتشفى
إدوارد هايـنز جونـيور فرجـينيا أن
مـرضى الغـيبـوبـة استـفادوا بـشكل
كــبـــيــر مـن مــجـــرد ســمـــاع صــوت
مـــألـــوف أثـــنــــاء فـــقـــدان الـــوعي 
واســتــجــابــوا بـطــرق لم يــفــعــلــهـا
ـــرضى اآلخــرون. ســـاعـــد صــوت ا
شـخص عزيـز يـحكي قـصـة مرضى
الـغـيــبـوبـة عـلى اســتـعـادة وعـيـهم
والـبدء في االسـتجـابـة للـمحـادثات

والتوجيهات بسرعة أكبر.

ـدة ستـة أسـابيع   تـسـجيل 15
ـة مـريـضـا يـعـانـون من إصـابـة مـؤ
في الــــــــرأس بـــــــســـــــبـب حـــــــوادث
الدراجات النارية أو السيارات  أو
الــــصـــــدمــــات أو االعـــــتــــداءات في
بــرنـامج الــعالج احلـسي الــسـمـعي
FAST Familiar Audito- ألوف ا

ry Sensory Training خضع كل
رضى   12منهم من الرجال  من ا
راقبـة االستجابة الختبـار أساسي 
ا في ذلك لـلـمعـلـومـات احلسـيـة  
أشــــيـــــاء مـــــثل أصـــــوات اجلــــرس

والصفير.
WO Š  U uKF

إذا تـــمــكـــنـــوا من اكـــتـــشـــاف هــذه
ـعلـومـات احلسـيـة  فقـد طُلب من ا
رضى فتح أعينهم وتتبع شخص ا
شي عـبـر الغـرفة. وخالل بـصريًـا 
رضى هذا الوقت  تـعرّض بعض ا
أيًضا لـلتسـجيالت الصـوتية ألفراد
عــائـالتـــهم الـــتي تـــروي قـــصـــصًــا
مــألـوفــة يـتم تــشــغـيــلـهــا لـهم أربع
مـرات يـومـيًـا. تــعـرّضت اجملـمـوعـة

الـضــابـطـة لــضـوضــاء فـارغـة أربع
مـــرات يـــومــــيـــا. أثـــنـــاء تـــشـــغـــيل
الـقــصص  قـام الـبــاحـثـون بــتـتـبع
وحتـلـيل مـسـتـويـات األكـسـج في
ـرضى وقـارنـوهـا الـدم فـي أدمـغـة ا
سـتـويات عـندمـا لم يـتم تشـغيل بـا
الــــــقـــــصـص. الحــــــظـــــوا مـن خالل
عـــمـــلـــيــات الـــتـــصـــويــر بـــالـــرنــ
ــغــنــاطــيـسي  MRIأن الــقـصص ا
ّ سـردهـا بــأصـوات مـألـوفـة الــتي 
أدت إلى زيـادة الــنـشــاط الـعــصـبي
ــرضـى الــذين بـــشـــكل مـــلــحـــوظ. ا
سـمـعـوا هـذه الـتـسـجيـالت - وعلى
وجه الـــتــحــديــد  أســـمــاءهم الــتي
قــالـــهــا أحــد أفـــراد الــعــائـــلــة قــبل
القصص التي يتم سردها - تعافوا
رضى في بشـكل أسرع بـكثـير من ا
اجملموعة الضابـطة الذين تعرضوا
ـألوفة اخلاصة بهم في لقصصهم ا

نهاية الفترة التجريبية.
صـرّحت الكـاتبـة الـرئيـسيـة للـبحث
ة تيريزا بابي    Theresa Papeعا
األعـــصـــاب في الـــطب الـــطـــبــيـــعي

وإعــادة الــتــأهـيـل في كــلــيـة الــطب
بـجـامـعـة نـورث وسـتـرن فـايـنـبرج:
"نــعـتــقـد أن ســمــاع هـذه الــقـصص
بــأصـوات اآلبــاء واألشــقــاء يــحـرك
ـســؤولـة عن الـدوائــر في الـدمــاغ ا
دى". "لـقد ساعد الذكـريات طويـلة ا
هـــذا الـــتـــحـــفــيـــز عـــلى إطالق أول

بصيص من الوعي."
·u Q   u

ــألــوف هــو مــا يــســد # الــصــوت ا
الفجوة ب حالة الغيبوبة والواقع

الواعي
في بداية التجربة  استجاب هؤالء
ــرضى الـذيـن سـمــعــوا الــقـصص ا
فقط إذا قـيلت لـهم بصـوت مألوف 
مــــشـــــيـــــريـن إلى نـــــوع من اإلدراك
subconscious حتـــــــتـــــــالــــــــواعي 
ـاط الـسـمـعـيـة  حتى وحتـديـد األ
أثناء فقدان الوعي. يقترح أيضًا أن
الرنـ الـفـريـد والـصفـات الـنـغـمـية
ألوف تلعب دورًا مباشرًا للصوت ا
في الــشــفــاء الــعـصــبي  والــذي له

آثار قوية.

علـى مدار الـتـجـربـة بـأكـمـلـهـا  بدأ
مـرضـى الـغـيـبوبـة الـذيـن تـعـرضوا
لـلـقصص في االسـتـجـابة لـهـا حتى
بـــأصــوات غــيـــر مــألـــوفــة  والــتي
يـنــسـبــهـا الـبــاحـثــون إلى حتـسـ

ــعــنى آخــر  الـــقــدرة احلــســيـــة. 
تـساعـد الـقـصص التي يـتم سـردها

بصـوت مألوف عـلى إخراج مرضى
الــغـيــبـوبــة من غـيــبـوبــتـهم بــشـكل
ـعـتـاد  بـيـنـمـا تـسـاعد أسـرع من ا
القـصص نفسـها  بغض الـنظر عن

الصوت  على إنهاء العملية.
وأضافت بابي "هذا يشير إلى قدرة
ـــريض عــلى مـــعــاجلـــة وفــهم مــا ا

يسمعه أفضـل بكثير". "في األساس
لـم يـنــتــبــهــوا لـهــذا الــصــوت غــيـر
ـألـوف. لـكـنــهم اآلن يـعـاجلـون مـا ا

يقوله هذا الشخص."
"هناك تـأثير واضح  تـأثير عالجي
ــــرضى هــــذه عــــنــــدمـــــا يــــســــمع ا

القصص."

Êu MÐ ÊUŁU½uł

s Š p dÝ 5 Š :ترجمة

انتقلت الى رحمة الله تعالى في كربالء عقيلة االستاذ 
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 والدة كل مـن فارس وفـائـز وشاعـر أهل الـبيت عـلـيهم الـسالم احلـاج أنيس
وعـلي وكـرار وذو الـفقـار. تـغـمـد الله الـفـقـيـدة برحـمـته الـواسـعة واسـكـنـها
اجلنـة. وبـالنـظر لـلـظروف الـصـحيـة الـناجـمـة عن جائـحـة كورونـا وتـنفـيذا

رجعية فان العائلة تعتذر عن اقامة مجلس العزاء. لفتوى ا
انا لله وانا اليه راجعون

بسم الله الرحمن الرحيم
وت كل نفس ذائقة ا

صدق الله العلي العظيم

والـقـانـونـيـة والسـيـاسـيـة واألدبـية
والـتــربــويــة. وتــضم اجلــامـعــة في
جنـباتـها (7) مراكـز بـحثـية عـلمـية
ـيـاه تــخـصـصـيـة تـعــنى بـبـحـوث ا
والـــبـــيـــئـــة والـــتـــحـــسس الـــنـــائي
والــعالقــات الــدولـيــة واالقــلــيــمــيـة
ـوصل ويـصدر ودراسـات مـديـنـة ا
ــوصل (17) مــجــلــة عن جـــامــعــة ا
عـلـمـيـة تخـصـصـيـة وفي اجلـامـعة
(6) مـكـاتب استـشـاريـة تخـصـصـية
تقدم خدماتها العلمية لكافة الفئات
ؤسسات احلكومية واألهلية في وا
ــــوصل وخـــــارجــــهــــا. مــــديــــنـــــة ا
ـــوصل الى وتــعـــرضت جـــامـــعــة ا
خـــراب ودمــار كـــبــيـــرين نـــتــيـــجــة
لسيـطرة عصابـات داعش اإلرهابية
ــديــنـة وهـي اجلــزء األكــثـر عــلـى ا
وصل تـعـرضـا للـدمـار في مـديـنـة ا
ـة فـيـهـا. حـيث ـديـنـة الـقــد بــعـد ا
ة ـدينـة الـقـد بـلـغت نـسبـة دمـار ا
ــــئـــة ) فـي حـــ جتـــاوزت (83 بـــا
نسـبة الـدمار اإلجـمالـية في جـامعة
ئة ) حيث وصل اكثر من (70 با ا
تـدمــرت فـيـهـا (144 بـنــايـة) بـشـكل
كــــلي او جـــزئي و ســـرقـــة (217)
سيارة وآلـية ثقيـلة وخفيـفة واكثر
ـــئـــة ) من مـــخــتـــبــرات من (80 بــا
اجلـــامــــعـــة فـــكــــكت وســـرقت

إضافـة لتـفيـكيك وسـرقة (60
ــــئـــة ) مـن مـــنــــظــــومـــة بــــا
ـئة) من الـكـهـرباء و (50 بـا
ــــيــــاه في مــــنــــظــــومــــات ا
ـكـتـبة اجلـامـعة.  أمـا في ا
وصل ـركزيـة جلـامـعـة ا ا
(والــتي أصـبــحت صـورة
بـنـايـتـهـا احملـروقـة رمـزا
دوليا لسيطرة عصابات
داعش عـــلى اجلــامــعــة)
فقـد حرق فـيهـا اكثر من
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ـوصل طـوال الـعـقود ال تـكـاد تذكـر ا
ــاضـــيـــة إال وذكــرت اسم األربــعـــة ا
جــامـعـتـهـا إحــدى أعـرق اجلـامـعـات
الــعـراقـيـة الـتي بــرز فـيـهـا اعالم في
الثـقافة والـفكر والـعلم اصـبحت لهم
ية كبيرة وتخرج أسماء عربية وعا
فـــيـــهـــا مــئـــات االالف من الـــطـــلـــبــة
ـــخــتــلـف االخــتـــصــاصـــات ولــهــا
سمعتها ب جامعات العالم وتوالى
على إدارة شؤونهـا رؤساء جامعات
عــمـلــوا عــلى تــطـويــرهــا في مــجـال
الـتـعـلــيم الـعــالي والـبـحث الــعـلـمي
واسـتــحــداث كــلــيــات واقــسـام

علمية وانسانية تضاهي
الــتــطــور بـ جــامــعـات
الــــــعــــــالم  لــــــكن تــــــلك
ـــســيــرة لـم تــخل من ا
عــثـــرات الســيــمــا في
فـتـرة احــتالل تـنـظـيم
ــوصل حـيث داعش ا
نــــهــــبـت اجلــــامــــعــــة
وتــــــدمــــــرت مــــــعــــــظم
بـــنـــايــــاتـــهـــا وحـــرقت
ـــركــزيــة مــكـــتــبـــتــهــا ا

الشهيرة وتلفت وثائقها .
(الــــزمــــان) حتـــدثت

الى األســـتــاذ

الدكتور قصي كمال الدين األحمدي
ـوصل بـعـد عـام رئـيس جـامـعة ا
سـؤولـية لـنقل جتـربة من تـسلـمه ا
ما يحدث في اجلـامعة الثـانية على

مستوى العراق.
ـوصل الى الـدمار { تـعرضت جـامـعة ا
واخلــراب بــشــكل كــبــيـر فــتــرة ســيــطـرة
ـــوصل  مـــا هــو داعـش عــلـى مــديـــنـــة ا

نجز بعد مرحلة داعش ? ا
ــوصل مـن أكــبـر - تــعــد جـامــعــة ا
اجلـــــامــــعـــــات في الـــــعــــراق وهي
اجلـامـعـة الثـانـيـة فـيه بعـد جـامـعة
بـغــداد بـعـدد طـلـبـة اجـمـالي يـفـوق
(52000) طـــالب مـــنـــهم مــا
يـــقـــارب (4000) طـــالب
دراســات عــلـيــا. كــمـا
وتـــضم اجلــامـــعــة
(24 كــــــلــــــيـــــة) و
(128) قـــــــــــــــسـم
عـــلـــمي تـــغـــطي
مـــــــــــــــعـــــــــــــــظـم
الــتــخــصــصــات
ية كـالطبية العا
والـــهــــنـــدســــيـــة
والـــــعـــــلـــــمـــــيـــــة
واالجـــتـــمـــاعـــيــة

عاصم الدسوقي

قصي كمال الدين االحمدي



فجـعت وانا في دبي قادما من لبنان بوفاة الصديق عدنان أحمد راسم النعيمي اول
مدير  لتلفزيون بغداد وكنت امل ان التقيه في مقراقامته في ابوظبي.

ـرحـوم عـدنـان راسم مـنـذ عـام 1956 وهي الـسـنـة الـتي بـدات فـيـهـا الـعـمل عـرفت ا
الصـحفي وكان هو قد ع اول مدير للتلـفزيون واجريت معه عدة لقاءات نشرت في
الصحـيفة التي كنت اعمل فيها (صحيفة الشعب)  ومجلة االسبوع. كما نشرت عنه
ـاضي البـعـيد) في كل صـحـيفـة ومـجـلة عـمـلت فيـهـا وكـذلك في كتـابي (صـور من ا

الصادر في بغداد عام 2017 .
صادف  1/8/2020بـعمر 91 وانقل هـنا بـعض ما ذكـرته عائـلته عن  وفـاته السـبت ا
عاما فـي مقر أقـامته في الـعاصـمة األمـاراتيـة أبو ظـبي .تقـول عائـلته ان :الـفضـائية
الـعـراقـيـة كـانت قـد أشـارت ألـيه في بـرنـامج "الـبـاب" في شـهـر رمـضـان هـذا الـعـام
ـنـاسـبـة الـذكرى  64 لـتـأسـيس الـتـلـفـزيون الـعـراقي بـعـد أغـفـال ذكــره لـ57 عـامـا

ألسباب غير معروفة .
عــاش الــنـعــيـمـي مـنــذ عـام  2003 مع ابـنـه راسم في ابــوظـبي- في دولــة  االمـارات

تحدة  العربية ا
علم العـالية وبعد تخرجه  من مواليد 1929 سكـنة بغداد االعظميـة وخريج دار ا
سـافر فـي بعـثـة الى امـريـكـا لـدراسة

 leadership program في علوم
السـمعيـة والبصريـة وبعد عودته من
تـحدة شـغل منـصب مدير الـواليات ا
تـــلـــفـــزيـــون بـــغـــداد 1956 وهـــو اول
تـلفـزيون في الـشرق االوسط.....بـعد
ذلك شـــغل مــنـــصب مــديـــر مــعــرض
ـحافل بـغـداد الدولي ومـثل الـعـراق 

ومعارض دولية كثيرة. 
غـــــادر الــــــعــــــراق في مــــــنـــــتــــــصف
الـسبـعـيـنـات الى ابـوظـبي حيـث عمل
هـناك وشـغل عـدة مـنـاصب حـكـومـية
ـنتجـات النفـطية منـها مديـر تسويق ا
فـي وزارة الــبـــتـــرول وبـــقي فـي ابــو
ظـبي حتى بداية الثـمانينات. عاد الى
بــغــداد وعــمل فـي مــجــال الــثــقــافــة

واالعالم.
أمـون لـلتـرجـمة عـمل كذلـك في دار ا
والــنـشــر الـتـابـع لـوزارة االعالم بــاإلضـافــة الى تـواجــده ومـشـاركــته بــالـكـثــيـر من
التجـمعات الفنيـة واحملافل الثقافية من نـدوات ومعارض تشكيـلية ألصدقاء ومعارف
فـكرين امثـال الصـديق عبد الـرزاق عبد له من خيـرة االدباء والفـنانـ والشعـراء وا
الــواحــد رحـمـه الـلـه زمـيـل دراسـتـه الـراحل مــحــمــد غــني حـكــمت وكــذلك كـل جـيل
قـرب  العزيـز الفنـان الراحل يـوسف العاني ـبدعـ وكذلك صديـقه ا التشـكيـلي ا

سرح الفني احلديث.  وكل الفريق الذي كان يسمى انذاك با
قرب له الفـنان الكبيـر والزميل جواد سليم  ومن االصدقـاء ا
ـيـعـة عـبـاس عـمـارة و وزمـيل ـبـدعـة  رحـمه الـله والـشـاعـرة ا
الـدراسـة الـكـبــيـر مـظـفـر الـنــواب  واإلسـتـاد جـبـرا ابـراهـيم
جـبــرا ووداد االورفـلي  وسـعـد شـاكـر وغــيـرهم الـكـثـيـر....

الرحمه والغفران له .
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اصبـحت وسـائل الـتواصل االجـتـماعي
وسـيلـة لـتـبادل امـنـيـات وتهـاني الـعـيد
بـ االهل واالصــدقـاء واالحـبــة بـسـبب
حــظـر الــتــجـوال الــصــحي واالجـراءات
ــتــخــذة بــســبب جــائــحــة الــوقــائــيــة ا
كـورونا. وفي الـسـطور الـتـاليـة نـتوقف
ـثـقـف عـنـد تـهانـي بعـض الفـنـانـ وا
الـتـي نـشـروهـا عــلى صـفــحـاتـهم في
وسـائل الـتــواصل االجـتـمـاعي خالل
ـبـارك الـذي ودعـناه عـيـد االضـحى ا

امس االول.
قـــال الـــفـــنــــان حـــسن حــــســـني في
تــهـنــئـته: الـى كل االصـدقــاء ايـنــمـا
كنتم  اضـحى مبـارك وكل اعوامكم
خيـر وعافـيـة وعسـاكم من عواده ..
وال نــنــسى قــراءة ســورة الــفــاحتـة
صـباح اول ايـام الـعـيـد على ارواح
من فارقنـا من احبـتنا وارحتل الى
مثواه االخير .. وندعوا من الله ان
يـــخــفف غـــضــبـه عــلــيـــنــا ان كــان
بـــالـــوبــاء او بـــاحلـــر او بــفـــقــدان
االحـــبـــة .. وان يـــزيـح عن بالدنـــا
الفـاسدين من السـراق والقـتلة  ..

. اللهم ام
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قـررت امطربة اللـبنانيـة كارول سماحة ان
تـنسـحب من أداء اغنيـة لفـيلم توأم روحي
من إنـتاج أحـمد الـسبـكي وإخراج عـثمان
.حــيـث أرسل مــكــتــبــهــا بــيــانـاً أبــو الــلــ
صـحفـياً جاء فـيه: (توضح الـفنـانة كارول
ــنــتج أحــمـد سـمــاحــة أنــهـا اتــفــقت مع ا
الــســبــكي عــلـى ســحب صــوتــهــا- الــذي
وضـعــته في تــســجـيل جتــريــبي- ألغـنــيـة
بـعــنــوان حـلم حــيــاتي من تــألـيف صــابـر
كـمـال و تــلـحـ مـحـمــد يـحـيي و تـوزيع
أشـرف مـحـروس ضـمن فـيـلم سـيـنـمـائي
بــعــنـــوان تــوأم روحـي من انــتـــاج أحــمــد
.حيث الـسـبـكي و اخراج عـثـمـان أبـو لـ
لم تـقـتنع بـالـشـكل النـهـائي لألغـنيـة لـعدم
اتـفـاقـهـا مع رؤيـتـهـا الـفـنـيـة وتـؤكـد عـلى
تـمنـياتـها بـالتـوفيق لـطاقم الـعمل بـاألغنـية

والفيلم السينمائي).

تهـنـئته : كل عـام وقـلوبـكم تـنبض حـبا
وفـرحــا كل عـام والـطــمـأنـيــنـة والـسالم
تــسـود أرواحــكم  دامت ايــامـكـم كـلــهـا
اعـيـادا ومـسـرات وعـيـد اضـحى مـبـارك

ايها االحبة.
ـطـربـة شـذى حـسـون فـقـد اشارت امـا ا
في تهـنئـتها الى اطاللـتهـا اجلمـيلة في
بـارك في قناة اول ايام عـيد االضـحى ا
(الشـرقـية): (كل عـام و انـتو بـالف خـير
وعـسـاكم من عـوادة و يـعـطي كل واحـد
عــلـى قــد نــيــته و ال تـــنــســون إطاللــتي
اليـوم عـلى قنـاة الـشرقـية أعـايـد علـيكم
واحــجي لــكـم هــوايــة أشــيــاء و أسـرار

للجميع حتـيات مخلصـة وتهان خجولة
ال يعلن فيها العيد أفراحه !

مثـلة االء حس :عـيدكم مبارك وقالت ا
و ثوب العـافيـة ملبـوسكم انـتم و اهلكم

و وعوائلكم و احبابكم .
ي واالعالمي وفي تـهنـئـته كتـب االكاد
ـــقـــدادي (الى كل االصـــدقـــاء .. كـــاظـم ا
والصـديـقات .. الى الـذين  يـقتـربون من

شغاف القلب .. كل عيد وانتم بخير.
ـــمـــثل وكـــتـب ا
الـــــكــــومـــــيــــدي
أحــــــــــــســــــــــــان
دعــــــــــــدوش فـي

طـرب كاظم الـساهر: سي يو). وكـتب ا
نـاسبـة عيد كل عام وأنـتم بألف خـير 

بارك. األضحى ا
ـغتربـة  بيدر الـبصري طـربة ا وقالت ا
(تدرون لـيش انحب ! كـتبَ هذه األغـنية
الراحـل زهيـر الدجـيـلي وحلـنهـا والدي
حـمــيـد الــبـصـري وقُــدِمت في اول حـفل
لــوالدة فــرقـــة الــطــريق في بــغــداد عــام
1976.. محبـتنا لـكم .. وتمنـياتنـا بعيد

.( سعيد لكل الناس الطيب
ــمــثـلــة مـيس كــمـر : (عــيـدكم وكــتـبت ا
سعيد مبارك حبـايبي الغالي وعساكم

من عوادة).
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ـمثلة الـسورية أمل عرفة بـعد أن كشفت ا
إصــابــتــهــا بــفــايــروس كــورونــا نــفت في
تــصــريـح (أن تــكــون قــد خـــافت من هــذا
الـفـايروس بل عـلى الـعكـس تعـامـلت معه
عـلى أنه مـرض عـادي لـكن بـحـذر شـديد
ــطـلـوبـة في مع إتـخــاذ كـافـة اإلجـراءات ا
ـنــزلي).وقــالت وفــقـا احلـجــر الــصــحي ا
ـوقـع الـفـن (أنـا إنــســانـة مــؤمــنـة وأؤمن
ـؤمن ال يـخـاف بل بـالـقـضــاء والـقـدر وا
ا كتـبه الله ويشـكره في السراء يـرضى 
والـــضـــراء).وشـــددت عـــرفـــة عـــلـى أنـــهــا
أصيبت بالفايروس رغم أنها ال تخرج من
ـنـزل من دون إرتــداء الـكـمـامـة مـشـيـرة ا
إلى (أن الـفـايـروس سـيـصـيب كل الـنـاس
عـلى مــا يـبــدو).كـمـا أكــدت (أنـهــا تـعـيش
ـرض وقـد إقتـربت ـرحـلـة األخـيـرة من ا ا
من الـتـمــائل لـلـشــفـاء عـلى أن تــسـتـكـمل
تـــصــويــر مـــا تــبــقـى من مــشـــاهــدهــا في
مسلسل شارع شيكاغو في وقت الحق).
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رئـيس حتـرير وكـالة الـبالد نيـوز نعـته االوسط الصـحفـية
ـاضية اثـر اصابته وت اجلـمعة ا النجـفية بـعد ان غيـبه ا
بـفايـروس كـورونـا سائـلـ الله تـعـالى ان يـسكـنه فـسيح

جناته.
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سـتشفى تـطوعة الـعراقـية في ا ا
اجلمهوري  ردهة الوبائية عملت
ــصــابــ عــلـى رفع مــعــنـــويــات ا
بـكورونا خالل ايام عيد االضحى
بــتـنــفــيـذ فــكـرة ( قــصــة قـصــيـرة

وقصاصة).
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وزيـر الـثـقـافـة االردني اعـلن ان الـوزارة اطـلـقـفت االثـنـ
ـاضي مغـنـاة وطـنيـة فـلـكلـوريـة بـعنـوان (األردن يـبدع ) ا
ــشـــاركــة عـــدد من الـــشــبــاب واألطـــفــال الـــذين فــازوا
سـابقة (موهـبتي من بيتي) في أول إنـتاج فني لهم من

قبل الوزارة.
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مـديـر دار ثـقـافـة درعـا بـسوريـا اعـلـن ان خـشـبـة مـسرح
ــسـرحي (الـقـبض عـلى طـريف الـدار ضـيـفت  الـعـرض ا
ي التـي تقيمها ـسرح العا احلادي) ضمن مـسابقة يوم ا
درسي واألنـشطة الفـنية بوزارة الـتربية سرح ا مديريـة ا

السورية.
dJB « -UŠ

ـغـتـرب تلـقى تـعازي االوسـاط الـثقـافـية الـناقـد الـعراقي ا
ـوت في واالعالمــيـة لــوفـاة شــقـيــقه جـاسم الــذي غـيــبه ا
سـائلـ الـله تـعـالى ان يـسـكنه ـاضي  الـ 29 من تـمـوز ا

فسيح جناته.
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صرية اصـدرت أغنيتـها اجلديدة (عـايشة بيك) طربـة ا ا
وطرحتـها على قناتهـا الرسمية عبـر يوتيوب واألغنية من

كلمات هاني عبد الرحمن وأحلان محمد صبري.
VŠU   …œUO

البـاحـثـة العـراقـية تـلـقت تـهاني االهـل واالصدقـاء لـنيـلـها
شهادة الدكتوراه من جامعة بغداد بدرجة امتياز.
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الـبـاحث االردني صدر لـه حديـثـا كتـاب بـعـنوان (قـضـايا
فـكريـة) يحـتوي عـلى ثمـاني دراسات مـنهـا دراسة تـتعلق
بـاجلـيب االسـتـيطـاني الـصـهـيـوني الـذي أقيـم على أرض

فلسط واخرى عن اإلسالم والتنوير.
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االصــوات رائـــد عــبــد اجلـــبــار زهــراء
ــسـلـسل رائـد حــمـزة طـاهــر..وفـكـرة ا
ـوقع دنيـا فن تدور حـول مراسل وفقـا 
ــصـور قــنــاة الــبــحـار جنم الــبــحــر وا
سلحوف اللذان يقومان باجراء لقاءات
تلفزيونية حتت البـحر يلتقيان خاللها
بـالـكائـنـات الـبـحـريـة بـاسـلـوب بـسيط

ومشوق.
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بــدأ الـفـنـان الــعـراقي فـراس قـاسم من
قـــسـم االنـــيـــمـــيـــشن بـــقـــنـــاة كـــربالء
الـفـضـائـيـة انـتـاج مـسـلـسل كـارتـوني
تــعــلــيـمـي جـديــد لالطــفــال من انــتـاج
الــــقـــــنــــاة بـــــعــــنـــــوان (فــــضـــــائــــيــــة
الـبـحار).الـعـمل رسـوم واخـراج فراس
قـــاسم وتـــألـــيـف مـــهـــنـــد فـــالح واداء

األمـــريــكـــيــة. تـــبــلغ  33عـــامــا. بــدأت
مـسـيـرتهـا في الـعام  2010حـ قرّرت
ـالـيـة االنــسـحـاب من عــالم الـشــؤون ا
لـتحـقّق حلـمها بـترك بـصمـة في مجال
ـدونـة الــتـجـمـيـل وقـامت بـتــأسـيس ا
اخلـــــاصــــة بـه وتــــعـــــيش فـي دبي مع
عـائلتهـا. ويطلق عليـها لقب امراطورة
ـدونـة األولى في الـشرق الـتـجـميل و ا
األوسط. كــمــا أنـهــا مــصـنــفــة من بـ
أفــضل  10مــدونــات جتــمــيـل تــأثــيـراً
حـــول الـــعـــالم.و لـــدى  قـــطـــان  قـــنــاة
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تــصــدرت الـعــراقـيــة هـدى
قـطان قـائمة الـعام احلالي
لـسيدات االعمال  بعالمتها
الــتـــجــاريــة (هــدى بــيــوتي)
الـتي حظيت بـدعم أكثر من
 46مـــلـــيـــون مــتـــابع عـــلى
مـنصة (إنسـتغرام) وقدرت
ــاضي ثـــروتــهـــا في الــعـــام ا
بــــــــــــــــحـــــــــــــــوالـي  610 مـاليـ
دوالر.أعــلـــنت ذلك مــجــلــة (فــوربس
الــــشــــرق األوسـط) بــــإصــــدارهـــا
الـــســـنـــوي الـــثــانـي من قـــائـــمــة
ســـيــدات تـــضم رائـــدات أعــمــال
اســـــتــــطـــــعن احلـــــفــــاظ عـــــلى
مـؤسساتـهن الناجـحة وحتدي
الـــــــعـــــــوائـق ومـــــــواكـــــــبــــــة

ستجدات الطارئة. ا
وهـدى قطان  عـراقية االصل
وحتـمل اجلنسيـة االمريكية
 ولـدت في واليـة تيـنـيسى
األمـــــــريـــــــكــــــيـــــــة. درست
الـــبـــيـــزنس فى جـــامـــعــة
واليــــة مـــيـــتــــشـــيـــجـــان

يـوتيوب حتـظى بشعبـية كبـيرة. وتعد
أفـــضل مــدونـــة مــعــروفـــة في الــشــرق
األوسط كــمــا أنـهــا مــصـنــفــة من بـ
أفــضل  10مــدونــات جتــمــيـل تــأثــيـراً
ــركــز األول حـــول الــعــالم. حـــلّت في ا
ضــمن قـائــمـة أغـنى  10مــؤثـرين عـلى
انـستغـرام للعام  .2017وعـندما كانت
فـي عــمـر الـ  16قــابــلـت كــريــســتــوفـر
غـونكـالو في كـلية مـيشـيغـان. وتزوجا
فـي عام  2008وأجنــبـا ابـنـتـهـمـا نـور

جيزيل. 

تـــعــاونت مع الـــكــثــيــر مـن الــعالمــات
الـــتــجـــاريــة الـــفــاخـــرة الــتي شـــمــلت
مــرســيـــدس وكــارتــيــيه .اشــتــركت مع
شــقـيــقـاتــهـا في إنــتـاج خط لــلـرمـوش
الـصـناعـيـة التى تـبـاع اآلن فى العـديد
مـن الـــــدول حــــول الـــــعـــــالـم من خالل
اإلنـتــرنت. حتـصل عـلى مـا قـيـمـته 18
ألـف دوالر أمــــريـــــكي فـي مــــقـــــابل كل
ـحـتوى إعالني حتـمـله على مـنـشور 
صــفـحـتــهـا. يـتــابـعـهــا أكـثـر من 20.7

مليون شخص من حول العالم. 

حـاول أن تــأخـذ آراء اآلخــرين في قــراراتك كي جتـد
زيد من احللول. ا

qL(«

ال تـكن كـثيـر اإلنـتقـاد لـكل كلـمـة يقـولـها احلـبـيب.يوم
السعد االربعاء.

Ê«eO*«

ـن حتب لــذا أخــبـر تــقــرر الــيــوم اإلرتــبــاط اجلـدي 
احلبيب بحقيقة مشاعرك.

—u¦ «

ـلـقاة سـؤولـيات ا  تشـعـر أنك ضـائع بسـبب تـراكم ا
على عاتقك والعمل.

»dIF «

عليك أن تـكون أكثر التـزاماً بقوانـ العمل وأن تعمل
على تنفيذها.

¡«“u'«

ال جتد اإلستقرار في عالقتك احلالية .عليك ان تكون
واقعياً.رقم احلظ .2

”uI «

تشعـر أنك تقع في احلب احلقيقي وتعمل على توطيد
هذه العالقة.

ÊUÞd «

ــر عــلى خــيــر وأن ال حــاول أن جتــعـل هــذا الــيــوم 
تخضع ألية استفزازات.

Íb'«

تــخـضـع لـدورة تــدريــبــيـة تــفــيــدك كـثــيــراً في مــجـال
عملك.رقم احلظ.5

bÝô«

صارح من حتب بـحقيقة مشـاعرك و ال تتردد قبل أن
يضيع هذا احلب.

Ë«b «

تقع في حيـرة ما ب اإلستمـرار بعملك أو اإلستقالل
شروع خاص.

¡«—cF «

ادية أبتعـد اليوم عن أي قرار يـتعلق بـاإلستثـمارات ا
فاحلظ ال يدعمك.

 u(«

Âu−M «Ë X½√…œuIH*« WLKJ «

رتب الكلمات حسب وضعها
الــصــحــيـح داخل الــشــبــكــة
بــحــيث حتــصل عـلـى كـلــمـة
اغــــفـــلت عــــمـــدا : (مــــجـــلـــة

عربية):
كــــرواتــــيـــا  –يــــود  –دانــــة
–الـــــهــــام  –رمــــاح  –ل –
رومــــا  –اصــــول  –جل –
أمــــــيــــــرال  –روديــــــنــــــو –
غـــنـــائـــيـــات  –بـــانـــدونغ –
كواليس  –نامبيا  –باسكال
ـبـيك  –مـرامي  –بـراغ  –او
 –كروزني  –حرير  –زوائد.
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—uNL'« ÁU³²½≈ XHK¹ uðU u  WÐuDš -Uš
{ لوس اجنلوس  –وكاالت - بعـد أن فاجأت
ي لـوفـاتـو اجلـمـهـور ـغـنـيـة األمـريـكــيـة د ا
ــمـــثل مــاكس بــإعالن خـــطــوبـــتــهـــا عــلـى ا
إهـريش ومـنــذ تـلك الـلــحـظـة لــفت إنـتـبـاه
اجلمـهور خـا خطـوبتـها الـذي قدمه لـها
إهريش لـتـبدأ عـمـليـة الـبحث والـتـدقيق
فـيه. وبـعــد أحـدث ظـهـور لــهـمـا في حي
روديو درايف فـي بيـفـرلي هـيـلـز وكان
ما خطف األضواء هو خـاتمها األنيق
مـرة جـديـدة أشـارت صـحـيـفـة ديـلي
ميل البريطانية إلى أنه (تبلغ قيمة
اخلا  2.5مـليـون دوالر وهـو من
تـصــمـيـم الـصــائغ الــهـولــيـوودي
ُصمّم من الزمرد بيتر ماركو وا
اس والبالتـ ويحـيط بـهمـا ا
عــلى شــكل شـــبه مــنــحــرف).

وتـعــلـيــقـا عــلى اخلـا قــال اخلـبــيـر أنـدرو
ـوقـع الـفن (إنه إذا كـان اخلـا بـراون وفـقـا 
من عالمة هـاري ويـنسـتـون فقـيـمته تـساوي
 3-2.5 مالي دوالر 9 كـــــمـــــا أشـــــار إلى (أن
ـاسية التي تـتوسط اخلا تساوي القطعة ا
عـلى األقل  10قـراريط). الى ذلك وفـي خـطـوة
ية تـايلور ـيزة أهدت الـنجـمة العـا الفتة و
سويفت ابـنة الالعب الريـاضي الراحل كوبي
براينت التي تدعى ناتاليا سترة استعملتها
في تـــســـجـــيل فـــيـــديـــو كـــلـــيب أغـــنـــيـــتـــهــا
(كالـرديكـان) من ألبـومهـا اجلديـد (فولـكلور).
ونــشــرت نــاتــالــيــا صــورة لــهــا وهي حتــمل
السترة على حسابـها اخلاص وعلّقت قائلة:
شـــكـــرا تـــايـــلـــور ســويـــفـت أنـــا مـــهـــووســة

بـ(فولكلور).
غـنية الـبريطـانية على صعـيد آخر شـاركت ا

تـابـع عـبـر صـفحـتـها اخلـاصـة على ا أديل 
أحد مـواقع التـواصل اإلجـتمـاعي صورة لـها
من داخل مـنزلـهـا ظـهـرت فـيـها وهـي جتلس
أسفل شاشة التـلفاز الذي يـعرض عليه أجدد
ـغنـية األمـريكيـة بيـونسيه إذ أعربت أعمال ا
عن دعــمــهـا وإعــجــابــهـا الــشــديــد بـعــمــلــهـا
هذا.واختـارت النـجمة الـبريـطانيـة أن ترتدي
قـمـيـصــاً مـطـابـقـاً لــزي زمـيـلـتـهــا األمـريـكـيـة
لكـة جلعلـنا دائمًا وعلّقت: (شكـرًا لك أيتهـا ا
تـابـعون نشـعـر بـاحلب عبـر فـنك). وتـفاعـل ا
مع الــصــورة بـشــكل كــبــيــر إذ تــخـطـى عـدد
مـعـجـبـيـها الـ 4 مالي فـيـمـا أعـرب عدد من
تابـع عن صـدمتهم مـجدداً بـسبب إطاللة ا
أديل التي ظهـرت مرة جديدة جنـيفة لـلغاية
معـربـ عن إعجـابـهم بـشكـلـها اجلـديـد الذي

أصبح يناسبها أكثر.

UNO³−F  ÂÒbBð q¹œ√ W U×½

ي د
لوفاتو

وكتب القاص والناقد حسب الله يحيى
في صفـحـته الكـلمـات الـتالـية: اسـعد
تهـل أيام الـعـيـد وشـعـبـنا في صـبـاحـا 
وسط ـــرة  أصــــعب مــــراحل حــــيـــاتـه ا
رض تاعب والهموم وا أجواء مثقلة با
واألزمـات احلادة الـتي تـعـصف بـالبالد
ـــلك ســوى من دون بـــارقـــة أمل .. وال 
الــتــمــني ألن نــعــيش بــسـالم  عــافــيـة .

ميس كمربيدر البصرياحسان دعدوش

سيدات أعمال تصدرن قائمة (فوربس الشرق األوسط)هدى قطان



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

العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا
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{ لــوس اجنــلـوس  –وكـاالت -
ــصـور حـظي األلــبــوم اجلـديــد ا
للـمـغـنيـة بـيـونـسيه الـذي يـحـتفي
بثقافة السـود بإشادة كبيرة  مع
ـــاضــيـــة في طــرحـه اجلــمـــعـــة ا
خضم زلزال ثقافي بشأن العرق
والــعـدالــة االجــتــمــاعــيـة. وقــالت
ـنــاسـبـة بـيــونـسـيـه في رسـالــة 
طرح ألبوم بالك إذ كينج األسود
ملك الـذي يعـيد رسم قـصة فـيلم
ــــــــلك اليـن كـــــــيــــــــنـج األســــــــد ا
بـاالسـتـعــانـة بـبــشـر إن (األلـبـوم
ي ـفـهـوم الـعـا يـهـدف لـتـغـيــيـر ا

لكلمة أسود).
وبــدأ الـعــمـل في إنــتــاج األلــبـوم
ــاضي ويـعــرض مـقـاطع الـعـام ا
مصورة حتتفل بالبحث عن هوية
وجــمــال الـــســود في الـــعــصــور
ـعـاصـرة.ويـأتي طرح ـة وا القـد
األلــــــــبــــــــوم عــــــــقـب زيــــــــادة في
احتـجـاجـات بأنـحـاء الـعـالم ضد
التمييز العنصري جرى تنظيمها
بـعــد مـقــتل رجــال ونـســاء سـود

على أيدي الشرطة األمريكية.
ووصـفت مــجـلــة فــاريـتي الــعـمل
اجلـــديــد (بـــأنـه تـــذكــرة تـــنـــبض
باحليـاة لقـوة وعظمـة السـود هنا
في أمريكا وأيضا في أفريقيا).

tO ½uOÐ
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{ جــبل هـلـكــورد (الـعـراق)-(أ ف ب) –
قـرر الـكـرديان الـعـراقـيـان سـاالر وسـوما
الزواج في مـوقع عـلى جـبل هـلـكورد في
شـمـال الــبالد عـبـر الــقـيـام بــنـزهـة لــيـلـة
األحد في اجلـبل. وأمضى العريسان ليلة
زفافـهمـا داخل خيـمة عـلى أرتفاع 2000
مــتـر لـيـبـدآ في أول صـبـاح لـهـمـا تـسـلق
جبل هـلكـورد الذي يـعد ثاني أعـلى جبل
في الـعراق ويرتـفع أكثر من  3600 مـتر.
قـضى سـاالر جـوماني ( 34عـامـا) أثـنتي
عــشــرة ســـنــة من حــيــاتـه بــالــتــجــول في
اجلبـال واستفـاد من حبه لـتسـلق اجلبال
لـيجـد وظـيفـة في منـطـقة شـومـان الواقـعة
عــلى احلـدود الـعـراقــيـة اإليـرانــيـة كـدلـيل
لــشــركــات الــنــفـط الــتي تــســتــكــشف في

نطقة اجلبلية في شمال العراق, ا
أما زوجـته سوما محمد ( 28عاما) فهي
طــالــبـــة في كــلــيــة الــتـــربــيــة في جــامــعــة
كويسنجق وهي منطقة جبلية كذلك وتقع

قرب احلدود مع إيران.
ـسـافـات طـويـلة وسـومـا مـولـعـة بـالـسـيـر 
عـلى اجلـبال فـيـما حتـظى ريـاضة الـسـير
في اجلــبـال بـشـعـبـيـة مــتـزايـدة في إقـلـيم

كردستان العراق.
ــسـيـر ارتـدى األهل واألصــدقـاء ورفـاق ا
ــشي والـنــظـارات عــلى اجلــبـال أحــذيـة ا
الــشــمـســيــة وصــوال إلى ســتـر ســمــيــكـة
رتفـعة التي جـنبت احملتفـ موجة احلر ا
احلـارقـة الـتي تـضــرب الـعـراق مـنـذ عـدة
أيام مـسجلة أرقـاماً قيـاسية جتاوزت 50

درجة مؤية.
ـشـاركـون وتـمـســكـاً بـالـتــقـالـيـد حتــلق ا
الــذين ارتــدى أغــلــبـهـم مالبس ريــاضــيـة
وآخرون زيـا كردياً حول العروس ألداء
ـميـزة. في نهـاية رقـصة الـدبكـة الكـردية ا
احلفل تـوجه ساالر وسوما الـلذان ارتديا
ســـتــرتــ بــالـــلــون األصــفــر وبـــنــطــالــ
زرقاوين وحمال حـقيبتيهمـا الثقيلت على
ظـهـريـهـمـا إلى خـيـمتـهـمـا بـعـد ولـيـمة من
الـفـاكـهـة الـطـازجـة واجلـ الـذي أحـضر

من قرية قريبة.
ـثل القـائد ويـعيـد هـذا احلدث الـتذكـيـر با
أن ال صديق لألكـراد سوى اجلـبال فـيما

ينتظرون منذ قرون تشكيل دولة لهم.
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الــعـراقـيــون سـمـعــوا أو شـاهـدوا فــيـديـو الــصـبي الـذي
س شـرف أمّه من عناصر ا  تـعرض ألبشع االهـانات 
أمنـيـة قال بـيان حـكومي انه جـرى فسخ الـتعـاقد مـعهم
واحــالــتـــهم لــلــقــضـــاء . وفي الــوقت نـــفــسه رأوا رئــيس
احلـكومة مستقبالً ذلك الصبي  وقيل انه شقيقه بحسب
ـتــاحـة وبـغض الــنـظـر عــمـا قـيل فـإنَّ االفـالم والـصـور ا
االسـتـقـبـال الـتـفـاتـة فـيـهـا ردّ اعـتـبـار لـكرامـة ذلـك الفـتى
اليـافع . ربّما  كان الطفل مسـتغرباً أن يقوم مسؤول برد
االعـتبار لـلكرامة واحلق الـشخصي واحلـق العام  فذلك
أمــر لم يــحـــدث في الــعــراق مــنـــذ ســنــوات بــعــيــدة ألنَّ
الكـرامات ديست بالقنادر وسحقت بأعقاب البنادق مئات
ـرات حتـت عـنــاوين وحــجج مــتــعــددة  فــمـرةً بـل آالف ا
بــاسم حتــريــر الــعــراق من خالل قــيــام جــنـود االحــتالل
االمريـكي بتـفتيش بـيوت العـوائل العـراقية بـطريـقة مهـينة
ســبع سـنـوات مـن أجل أن تـهـنــأ حـكـومـات فــاسـدة عـلى
نطـقة اخلضراء  وباسـم حفظ القانون سـدة احلكم في ا
ومالحــقـة مـخــالـفـيه ومــنـتـهــكـيه مــرةً أخـرى بـعـد أن زال
ـدن من االرهـاب مـرةً ثـالـثـة االحـتالل  وبـاسم حتـريــر ا
وبــأســمــاء شـتى وبــاسم مــحــاربـة االرهــاب مــرةً رابــعـة 
أخـرى وأعطى ذلك كله االنـطباع  في أنّ كـرامة العراقي
هي أول شيء قـابل لـلـهدر من دون سـؤال أو كالم  كـما
ـنـهج رسـخت الـقـنــاعـة في أنّ االفالت من الـعــقـاب هـو ا
ـبــررات الـسـيــاسـيـة ومـادامـت الـنـصــوص الـقــانـونـيــة وا
واالمــنــيـة الــتـي يـتــغــطّـى بـهــا فـالن وعالن قــابــلـة لــلــمطّ

والتحوير والتدوير .
شـهد ليس مقنـعاً كما بدا الـيوم وكانت به حاجة ألن ا
يتـم اظهار أولئك الـعناصر الـسافلة احملـسوبة على االمن
الــعـراقي بــغض الـنـظــر عن تـفــاصـيل الــعـنــوان الـدقـيق
لـيـقـدمــوا اعـتـرافـاتـهم عـمّـا اقـتـرفـوه في واقـعـة الـصـبي
الــيـتـيم الـذي انــتـهـكت كــرامـته وكـرامـة أمّـه وأثـار الـفـعل
اليـ وليكن هـناك قرار قـضائي سريع ـش غضب ا ا
يــســمح بـبـث هـذه االعــتــرافــات بـعــد الــتــحـقــيق االولي 
للضرورة القصوى واالستثنائية من أجل الصالح العام.
أمّـا مَن يُصر عـلى عدم جواز عـرض اعترافـاتهم ألسباب
قــانـونـيـة  فــعـلـيه أن يـحــاسب مـركـز الــشـرطـة الـذي بث
ـعذب أو اعـترافـات شقـيقـه  بالـبدلة اعتـرافات الـصبي ا
ــعــتــقل ومن دون قــرار قــضـائي الــصــفــراء ومن داخل ا
يـــجـــيـــز ذلك . هل حـــدث فـي الـــعـــالم كـــله أن جـــرى بث
اعتـرافات صبي يتـيم محروم مسـحوق الكرامـة لسرقته-
بــايـسـكل  –دراجــة هـوائــيـة يــقـضي عن فــعـلــته حــكـمـا
بالـسجـن منـذ ثالثة اشـهر  فـيـما يـتمـتع نـاهبـو ملـيارات

العراق باحتكار مستقبل أجيال ?


