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اعــــلن االطــــبــــاء الــــعــــراقــــيـــون
ضربون عن العمل استمرارهم ا
فـي تــعــلـــيق الـــعــمل في جـــمــيع
ـســتـشـفـيــات مـاعـدا الـردهـات ا
احلـــرجــة لـــلــيـــوم الــثـــاني عــلى
التوالي مـهددين بـتعلـيق العمل
بشـكل شـامل لـيشـمل كل اقـسام
ــســتــشــفــيــات بال اســتــثــنــاء ا

مـــــحــــــذرين مـن ان هـــــذا االمـــــر
ســيــجــعل الــبــلــد يــدخل وضــعًـا
خـطـيـرًا. وقــالـوا في بـيـان نـاري
تلـقته (الـزمان) امس مـخاطـبي
زمالءهم بالقول (  اطـباء العراق
االعـزة ال يـخـيف اجلـبـنـاء شيء
اكـبـر من شـجـاعـتـكم وال يـخـزي
االذالء شيء اشــد من كــرامــتــكم
فـتــعـســا العـدائـكم جــبـنـاء اذالء
وبــوركـــتم شـــجــعـــانًــا كـــرمــاء)

مــضـيــفـ (كــنـتم مــثـاال لــوحـدة
ــوقف وقـوة الــكـلــمــة وثـبــات ا
ــة فــرفــعـتـم رؤوس قـوم الــعــز
كـانـوا مـسـتـضـعـفـ واحـرجـتم
ـسـؤول الـالمسـؤول بعض ا

فـبــيــنـمــا تــتـهــافــتـون لــتــخـلــيـد
مــواقـــفــكم الـــشــجـــاعــة كـــانــوا
يـــتـــســـارعـــون لــلـــحـــفـــاظ عـــلى
مــنـاصـبــهم الـتـي لم تـنــتج لـهـذا
الوطن اال فشال وفسادا يهددون

ويـــوعـــدون وهم اوهـن من بـــيت
الـعـنـكبـوت). وتـابـعـوا (اطـبـاءنا
االعزة اساتذتنا الكرام زمالءنا
مـن االطــبــاء االخــتـــصــاصــيــ
اعـضـاء نـقـابـة االطـبـاء جـمـيـعـا
مـدراء الـصـحـة الـعـامـ رؤساء
ـسـتشـفـيات… االقسـام مـديري ا
جميعا بال استثناء نحن واياكم
في مــركب واحـد ان غــرق كــنـتم
اول الــغـــارقــ وان جنــا كــنــتم
) واردفـــوا (إن اكــــبــــر اآلمــــنــــ
ضـعـفـتم عن دعـمنـا ومـسـانـدتـنا
عـلــنــا فــأعــيـنــونــا بــســكــوتـكم
فــــســـنــــقــــبل ســــكــــوتـــكـم رضـــا
وشجاعة وال تخـذلونا ان تقفوا
ضـدنــا مـهـددين مـعــاقـبـ فـقـد
اقسـمنـا على ان نـحمي بـعضـنا
وان يقف كـلـنا الحـدنـا ولن نرى
من يـقف مـنـكم ضـدنـا اال فـاسـدا
مـــــنــــتـــــفـــــعـــــا ولن نـــــرضى اال
حـاسـبته وازالـته ونـحن على
عــهــدنــا ابــدا فــاحــذروا صــولــة
الــكــر اذا اهـ وال تــدفــعــونـا
لـتصـعيـد خـطيـر يصـعب عـليـنا
صـــد ســيــله واســـكــات هــديــره
والـتـنـبـؤ بـعـواقـبه). واوضـحـوا
انـهم وجـدوا في الـيوم االول من
تعليق عملهم (استجابة - نراها
ضـعــيـفــة- من اصـحــاب الـقـرار
ـسـتـشار ـثـلـوكم  فـقـد الـتقى 
رئـيس الـوزراء  ونـقـلـنـا له بـكل
صـدق وشـجــاعـة كل مـا لـكم من
حــــقـــوق وكل مـــا نــــعـــيـــشه من
ظروف عـمل ال انسـانيـة على ان

يـنـقـلــهـا بـحـقـيـقـتـهـا الى رئـيس
مـــجــــلس الــــوزراء وســـنــــكـــون
بــانــتــظـار قــراراته إلنــصــافــنـا)
مـنـوهــ الى ان (وزيـر الـصـحـة
ابـدى تـعــاونـا وإن كـان ال يـلـبي
ويـشـوبـه الـكـثــيـر من الــطـمــوح 
الغـموض والـضبـابيـة في بعض
هـمـة).ومضـوا قائـل احلقـوق ا
(هـنـا يـجب ان نـصـرح بـوضوح
انه لــيس لــديــنــا حـقــوق مــهــمـة
وحــقــوق غــيــر مـهــمــة فــجــمـيع
حقوقنا بـنفس االهمية وان هذا
احلـراك  ال يــسـتـهــدف حـقًـا دون
آخـر فحـقـوقنـا هي تـراكم سـن
بـائــسـة من االهــمـال والــتـعـسف
وســـرقــة اجلـــهــود) مــضـــيــفــ
(وعــلـيــة فـأنــنـا نــعـلن اســتـمـرار
تـعـلـيق الـعـمل في مـسـتـشـفـيـات
الـــعــراق كـــافـــة  وبـــضـــمـــنـــهــا
مستـشفيات الـعزل للـيوم الثاني
وسيشمل تعـليق العمل الردهات
الـبــاردة حـصــرا مـسـتــثـنـ من
ذلك اقـسـام الـطـوار والـعـنـايـة
ـــركـــزة واالنـــعـــاش الـــقـــلـــبي ا
والـــــرئــــوي وصــــاالت الــــوالدة
والـعمـلـيات اجلـراحـية الـطـارئة
عـــــلى امـل ان يــــدرك اصـــــحــــاب
الـقرار حـجم مـسـؤولـيـاتهم وان
يــفـعـلــوا مـا هـو خــيـر لــنـا ولـهم
ـواطـن خالل الـثـمانـية ولكل ا
واالربـعـ سـاعـة الـقـادمـة وهـو
ـعـلـنـة قبل ـهلـة ا مـا تـبقـى من ا
تـــعــلــيق الــعــمـل بــشــكل شــامل
ـستـشـفـيات لـيشـمل كل اقـسـام ا

بال اســتــثـنــاء) مــحـذرين من ان
هذا االمـر سـيجـعل الـبلـد (يدخل
وضعًا خطيرًا ال نأمله) محمل
(مسؤوليـة عواقبه وتبـعاته كلها
الصحـاب الـقرار الـفـاشلـ الذي
فــشـلــوا بـادارة مـســؤولـيــاتـهم).
ـثــلـيـة اطـبـاء الـعـراق وجـددت 
ــطــالــبـة الــتـي وقــعت الــبــيــان ا
بـ(تـشـكيـل جلنـة فـوريـة بـرئـاسة
رئــــــيـس مـــــــجــــــلـس الــــــوزراء 
ـالية والـتعليم وعضوية وزراء ا
ـثل عن الـعــالي والـداخــلـيــة و
االطـبـاء الـشـبـاب لـوضع حـلـول
ـلف االطـبـاء نـهــائـيـة وعـاجـلــة 
وتـرك سـيـاسـة تـبـادل الـلـوم بـ
الــوزارات) مــضــيـفــة (اطــبــاءنـا
االعـــزة وحــــدتـــكم تــــهـــيــــبـــهم
وثــبــاتــكم يــرعــبــهم وكــرامـتــكم
تـخــزيـهم وصــبـركم سـيــهـزمـهم
وتـنـتـصـرون وال تـراجع اال بـكل
احلــقــوق والــكــرامــة) عــلى حــد
تـعـبـير الـبـيـان.وكـان االطـبـاء قد
بـدأوا بتـعـلـيق عـمـلهم اول امس
الثالثـاء في جمـيع الردهـات عدا
احلـــرجــة - الـــطـــوار وردهــات
االنـــعـــاش - بـــشـــكل مـــتـــواصل
لــثالثـــة ايــام احـــتـــجــاجـــا عــلى
الـــــــواقـع الـــــــسـيء لـالطـــــــبـــــــاء
ـكــانــة الـطــبـيب واالســتــهـانــة 
وعـدم توفـر االمـان له واسـتـمرار
االعتـداءات الـتي يتـعـرض اليـها
االطـباء وجتـاهل وزيـر الـصـحة
ووكالئه لـتـظـاهـراتـهم امـام بـاب

الوزارة على حد قولهم.
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أبدى ذوو شـهـداء التـظـاهرات
استياءهم من عدم وفاء رئيس
الــوزراء مــصــطـفـى الــكـاظــمي
بـوعــوده الـتـي قـطــعـهــا اثـنـاء
مقـابلتـه لهم  مشـيرين الى ان
ـتـابـعة الـلـجـنة الـتي شـكـلـهـا 
قــــضـــايـــا الــــشـــهـــداء لـم تـــقم
بــأعـمــالـهــا كــمـا يــجب. وقـال
شقيق الشهيد امجد الدهامات
في مـــقـــطع فـــيــديـــو تـــداولــته
مـواقـع الـتــواصل االجـتــمـاعي
واطـلـعت عـلـيه (الـزمـان) امس
ان (الــكــاظــمي اســتــقــبل ذوي
الـشــهـداء قــبل اكـثــر من ثالثـة
اشهـر وتـعهـد لهـم بحل جـميع
مـشـاكــلـهم ومـنــحـهم احلـقـوق
ـقــررة بـعــد ان يـؤلف جلــنـة ا
قـــضـــائــيـــة مــخـــتـــصــة لـــهــذا
الــــغــــرض) مــــشــــيــــرا الى ان
(احلــاضـــرين ابــلـــغــوا رئــيس
ـخـاوفـهم الـوزراء في حـيــنه 
من ان تكون اللجنـة كسابقتها

الــتـي ألــفــهــا ســلـــفه عــادل عــبــد
هدي اال انه رد عليهم انتظروا ا
وستـرون هل ستـكـون مثل جلـنة
ـتـحدث ـهـدي?). واوضح ا عـبد ا
ــقــطع ان (الـلــجــنـة مــحـمــد في ا
الرئـيسـة تـشكـلت فعال من قـضاة
ثالثـة وعـضـو في االدعـاء الـعـام
كــمــا تــشــكــلت جلــان فــرعـيــة في
احملـافـظــات لـكـنـنــا لم نـلـمس اي
فرق) مضيفا انه اتصل باعضاء
الــلـجـنــة الـفــرعـيــة في مـحــافـظـة
مــيـســان حــيث يــقـيم فــأخــبـروه
بـأنـهـم لم يـتـلــقـوا اي اتـصـال او
مخاطـبة من الـلجنـة الرئـيسة في
بغـداد وانـهم لم يبـاشـروا عمـلهم
الى اآلن) مــــؤكـــدا ان (شـــقـــيـــقه
الشـهـيد لم تـروج دائـرته مـعامـلة
تقاعده مـنذ عشـرة اشهر). وتابع
ان (الـكـاظـمي مــسـتـمع جـيـد الى
ـلل بـحيـث لم يـقاطع اي درجـة ا
مـتــحـدث حــتى انه لم يــبـادر الى
ـتــحــدثـ عن االســتـفــســار من ا
الــظــلـم الــذي وقع عــلـــيــهم لــكي
يـــعـــمل عـــلـى حل مـــشـــكالتـــهم)

ــتـحـدثـات مـوضــحـا ان (احـدى ا
اشتكت من ظـلم وقع عليـها حتى
انهـا اجـهشت بـالبـكـاء وانهـمرت
دموع احلاضـرين جمـيعهم مـعها
والـغـريب ان الـكـاظـمي لم يـحـرك
ســاكـــنــا) بـــحــسب قـــوله.وخــتم
ـــقــطع بـــالــقــول انه ــتـــحــدث ا ا
(يــأسف ألنه ذهـب لــلــقــاء رئــيس
الــــوزراء فــــقــــد اتــــضـح له انه ال
يـختـلف عن غـيـره وانه اسـتـخدم
اللـقاء الغـراض دعائـية ) مـشيرا
الى ان (رئــــيس الــــوزراء اتـــخـــذ
ـاثـلـة الـنـهج نـفــسه مع حـاالت 
فلـم يف بوعـوده لـعائـلـة الشـهـيد
هــشــام الــهــاشــمي وغــيــره. وقــد
تــنــاهى الـى ســمــعي مــؤخــرا ان
الــقـضــيــة قـد اغــلــقت) مــضـيــفـا
(اعـتــذر من اخي الــشـهـيــد ألنـني
ذهـبت الى هـذا الـلـقـاء الـذي كـان
عـاطـفـيـا لــلـغـايـة وذرفت الـدمـوع

امام رئيس الوزراء).
ــتـــحــدث بــأسم الى ذلك كـــشف ا
رئــيـس الــوزراء عن تــوجـــيــهــات
ـعـاجلـة واقع جـديـدة لـلـحـكـومـة 

الــعــقــود  315 وتــعــيــ حــمــلـة
الـشـهــادات الـعـلـيـا فـي الـكـلـيـات
ــــــعـــــــاهــــــد واطالق قــــــروض وا
لـتـشـغـيـل الـعـاطـلـ عن الـعـمل 
فيمـا كشف عن تـفاصـيل توصلت
الــيــهـا اجلــهــات االمــنـيــة بــشـأن

مـطـلـقي الـصـواريخ. وقـال احـمد
ال طالل عــقب جــلـســة مــجـلس ا
الـــــوزراء امس االول ان (رئـــــيس
احلــكـومــة مــصـطــفى الــكــاظـمي
وجه بالتـحقيق في االعـتداء على
القـوات االمنـية بآالت جـارحة مع

االلـــتــزام  بـــحــمــايـــة الــتـــظــاهــر
السلمي والسعي لتحقيق مطالب
ـتظـاهـرين والـتـعـامل بـحزم مع ا
تجاوزين على القوات األمنية) ا
وأضـــــاف أن (الــــكـــــاظـــــمي وجه
بـاقـتـراح اســمـاء مـديـرين عـامـ
يــلـتــزمــون بـالــنــزاهـة والــكــفـاءة
وروح القـيادة ووجـه باسـتكـمال
مشروع احلكومـة اإللكترونية في
ــــكن) وتــــابع أن أســــرع وقـت 
(مــجــلس الــوزراء أقــر مــقــتــرحـاً
ســـيـــســـتـــوعب أكـــثـــر من 2500
شــخـص من حــمــلـــة الــشــهــادات
الـــعـــلـــيــا مـن خالل اجلـــامـــعــات
عاهـد األهلية) وأشار الى أن وا
(هـناك قـروضـا لـلـشـباب من أجل
فـــتح مــــشـــاريع حتـــاول حتـــريك
اإلقتصاد وتقليل الـبطالة) مبينا
أن (هــــنـــاك مـــنــــحـــة من الــــبـــنك
ـــصــارف ـــركـــزي تـــوزع بـــ ا ا
األهلـية تـقدم كـقروض لـلشـباب)
مــوضــحــا أنه (ســيــبــدأ تــنــفــيــذ
مشـروع جلبايـة الكـهربـاء يعـتمد
عـلـى الـتـكــنـولــوجـيـا احلــديـثـة)

ال طالل الـى أن (مـجـلس ولـفت ا
الوزراء مـسـتعـد لتـنـفيـذ أي قرار
ـان) دســتـوري يــصــدر من الــبــر
ومــضى الى الــقــول ان (مــوازنــة
ســـــتـــــعـــــالـج قـــــضـــــيـــــة  2021 
ـــتــــعـــاقـــديـن وفق قـــرار 315) ا
واتـخــذ مــجـلس الــوزراء قـرارات
عدة منها يخص حملة الشهادات
العـليـا. وقال مكـتب الكـاظمي في
بيـان امس إنه ( خالل اجللـسة
مــنــاقــشــة جــمــلــة من الــقــضــايـا
ـــدرجـــة ضــمن ـــوضــوعـــات ا وا
جــدول أعــمــالــهــا وأصــدرت عـدة
قــرارات بـــشــأنـــهــا) مــبـــيــنــا أن
(الــكــاظــمي وجـه بــعــقــد جــلــسـة
اسـتـثــنـائـيــة جملـلس الـوزراء في
ـقـبل تـخصص مـطلع األسـبـوع ا
ــنـاقــشــة مــوازنـة  2020  كــمـا
وجّه اجلهـات اخملتصـة بـتـعجيل
الـــعــمل فـي مــشـــروع احلــكـــومــة
األلكـترونـية ومـعاجلـة اإلشكاالت
الـــتي تــواجـــهـــهــا بـــأســرع وقت
كن وإعـداد تقـرير متـكامل عن
ـــتـــخــذة يـــقـــدم في اإلجـــراءات ا

ـقبـل ومراحـل العـمل األسـبـوع ا
ــتـلــكـئـة وتـشــخـيـص الـوزارات ا
بـهـذا الــشـأن وأسـبـاب الــتـلـكـؤ)
وافقة وأصدر اجمللس قرارا بـ (ا
على قيـام وزارة العـمل والشؤون
االجتمـاعيـة بالتـنسيق مع وزارة
الــشــبـــاب والــريــاضــة بــتــنــفــيــذ
ـــشـــروع الـــوطـــني لـــتـــشـــغـــيل ا
الـشـباب مـن خالل االسـتفـادة من
الدلـيل االسـترشـادي الـذي أعدته
وزارة التخطيط) مضيفا (وكذلك
ــالــيـة ــوافـقــة عــلى الــشـروط ا ا
بـــــشـــــأن قـــــرضي الـــــصـــــنــــدوق
ــثل عن الــســعــودي وتـــخــويل 
ـالـيـة صالحـيـة الـتـوقـيع وزارة ا
مع اجلـهــات ذات الـعالقــة بـشـأن
قـرض مــشــروع إنـشــاء صـومــعـة
عالل مــعـدنــيـة خلــزن الــقـمح في
مــحــافـــظــة الــديــوانــيــة وقــرض
مــــشـــروع إنـــشـــاء مـــســــتـــشـــفى
الـصقالويـة في مـحـاظـة األنـبار)
واكــد الــبـيــان ان (اجملــلس وافق
ــتـــعــلق عــلـى شــروط الـــقــرض ا
بـــشــركــة الــكـــهــربــاء الـــوطــنــيــة

لالستيراد والتصدير وتخويل
الـية صالحـية الـتوقيع وزير ا
عـلى اتفـاقـيـة قرض بـ هـيـئة
احلـــشـــد الـــشـــعـــبي وشـــركـــة
الـكـهـرباء الـوطـنـيـة الـصـيـنـية
ولفت لالستـيـراد والتـصـدير) 
الى ان (اجملـــلس خــول مـــديــر
ـدني عــام ســلـطــة الــطــيــران ا
وكــالـــة صالحــيـــة الــتــفــاوض
والتوقيع على مشروع اتفاقية
الـــنـــقل اجلـــوي بـــ الـــعــراق
ـلــكـة الــبـحــرين بـصــيـغـته و
لـــــة مـع قـــــيـــــام وزارة ــــــعـــــدّ ا
اخلـــارجـــيــة بـــإعـــداد وثــيـــقــة
التخويل الالزمـة باسم العراق
ـــديـــر عــام الـــســـلــطـــة وفـــقــا
ـعـتـمـدة اضـافـة لـلـسـيـاقـات ا
الى تــســـهــيل تــنــفــيــذ قــانــون
تشغيل حملة الشهادات العليا
وإلـزام اجلــامـعــات والـكــلـيـات
ـعاهـد األهـلـيـة بـعـدم زيادة وا
تـقـاعدين واالسـتـفادة نسـبـة ا
الك الـكـلي لـلـتـدريـسـيـ من ا

الك).  على ا

محمد الدهامات
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حددت وزارة التـربية 13من شهر
ــبـاشـرة أيـلـول اجلــاري مـوعـداً 
الهـيئـات التـعلـيمـية والـتدريـسية
ــــدارس لــــلــــعـــام الــــدراسي في ا
اجلديد   2020 – 2021وذلك من
أجل وضـع اخلـــطط الــــكـــفــــيـــلـــة
لتطوير النشاط التربوي واتخاذ
ـــنــاســـبــة لـــضــمــان اإلجــراءات ا
انــتــظــام الــدراســة في مــوعــدهــا
ــكـــتب اإلعالمي ــقـــرر . وقـــال ا ا
للـوزارة في بيـان تلـقته (الـزمان)
ديرية العـامة للتـعليم العام إن (ا
واألهـــــلـي واألجـــــنــــــبي وجــــــهت
ـديــريـات الــعـامــة لـلــتـربــيـة في ا
احملـــافـــظـــات كـــافـــة عــدا إقـــلـــيم

كـردسـتـان  بــاعـتـمـاد يـوم األحـد
 13 من أيــلـول اجلــاري  مــوعـداً
الكــات الـتــعــلــيــمــيـة ــبــاشــرة ا
ــدارس  مع والــتــدريــســيــة في ا
األخـذ بـضـرورة مــراعـاة االلـتـزام
بالتعلـيمات الوقائـية والصحية 
وكــــذلك الـــتــــقـــيــــد بـــالـــتــــبـــاعـــد
االجـتــمـاعي). واكــدت الـوزارة ان
(هذا القـرار ال يشمل دوام الـطلبة
والتالميذ في مدارسهم). وحددت
الــوزارة  14من أيـــلـــول اجلــاري
مــوعــداً لـبــدء امــتــحــانــات الـدور
ـنـتـهـية الـثـاني لـلـصـفـوف غـيـر ا
تـوسطة  للمـراحل االبتدائـية  ا
اإلعـــداديــــة  في مــــدارس خـــارج
الـعـراق لـلـعام الـدراسـي اجلاري.
كتب اإلعالمي للوزارة في وقال ا

ـديرية العامة بيان صحفي  إن (ا
لـلــتــقـو واالمــتـحــانــات وجـهت
ــديــريــة الــعــامــة لــلـتــربــيــة في ا
محـافـظة بـغداد  الـرصـافة األولى
بأن امـتحـانات الـتالميـذ والطـلبة
للـمـراحل الـدراسـية االبـتـدائـية و
ــــتـــوســــطــــة و اإلعـــداديــــة  في ا
مــدارس خـارج الــعــراق ســتــكـون
ـصادف  14أيـلـول يـوم األثـنـ ا
دة خمسة عشر اجلاري وتستمر 
) . وأشــار الــبـيــان إلى (انهُ يـومــاً
سيـتم حتديـد اجلدول االمتـحاني
ــــــــدارس  مع مـن قـــــــبـل إدارات ا
الـتـأكـيـد بـأتـبـاع كـافـة االجراءات
الــوقــائـيــة لــلــحــفـاظ عــلى ارواح
وسالمة ابـنائـنـا الطـلبـة من وباء

كورونا).

داعش  لـــكن الـــعــدد األكـــبــر من
قـوات الـتحـالف أمـريـكـيـة. وعلق
الـنــائب عن حتـالف الــفـتح كـر
عـلـيـوي عــلى االنـسـحـاب. وقـال
فـي تــــــصــــــريـح امس إن (قــــــرار
مجـلس الـنواب الـعراقي واضح
وهو إخراج كل القـوات االجنبية
من العـراق وعلى رأسـها الـقوات
االمــريــكـيــة ويــكـون االنــســحـاب
بـشـكل كـلي ولـيس سـحب أجـزاء
منها واحلـكومة العراقـية ملزمة

في تطبيق القرار). 
وأضــــــاف أن (إعالن الــــــرئـــــيس
األمـريـكي دونـالد تـرامب سـحب
جـزء مـن الـقـوات االمــريـكــيـة من
الـــعـــراق بـــ حـــ وآخـــر هـــو
دعـايـة انـتــخـابـيـة له). وتـابع أن
(ترامب يـريـد إيصـال رسـالة إلى
الشعب األمريـكي بأنه غير راضٍ
بــالــبـــقــاء في الــعــراق لــكن هــو
يــسـعـى عـكـس ذلك ويـريــد بــقـاءً
طـويل األمـد لـتـنـفـيـذ اخملـطـطـات

نطقة).  في ا

(ســـيـــجـــري تـــخــــفـــيض عـــديـــد
ـانـية الـعـامـلـ في الـكـتـيـبـة األ
ويـــبــلـغ عــددهم  30 عـــســكـــريــاً
ينتشرون في بغداد وفي التاجي
ـانية بشـكل موقت). والـقوات األ
ــوجــودة فـي الــعــراق جــزء من ا
التـحالف الـدولي حملاربـة تنـظيم

أمـريــكـيـة اضـافــة الى الـدعـوات
التي تواجهها احلكومة العراقية
لــطــرد  5آالف جـــنــدي أمـــريــكي
مــنــتــشــريـن في الــبالد في اطــار
جــهــود مـحــاربــة تــنـظــيم داعش
وانـسـحب اجلـيش األمـريـكي من
العراق نهاية  2011 وترك مهمة
صـغـيـرة فقـط ملـحـقـة بـالـسـفارة
األمـريـكـيــة. لـكن قـوات أمـريـكـيـة
أخـــرى نــشـــرت في الـــبالد بـــعــد
ســـنــــوات بـــهـــدف دعم الـــقـــوات
الــعــراقـيــة في مــحــاربـة تــنــظـيم
داعش الذي شـن هجـومـا صيف

عام 2014 .
ـاني الثالثاء وأعلن اجليش األ
أنه سـيـسـحب جـزءا من اجلـنـود
ــنـــتــشــرين في الــعــراق ــان ا األ
ــــهـــــمــــات تــــدريب. وأوضــــحت
ــتــحــدثــة بــاسم وزارة الــدفــاع ا
ـــان ــــانـــيـــة أن (اجلــــنـــود األ األ
تمركزين في العراق سينتقلون ا
إلـى األردن والـــكــــويت بــــســـبب
نطقة) واضافت انه التوتر في ا

{ واشــــنــــطـن (أ ف ب) - أعــــلن
مـــــســـــؤول كـــــبـــــيـــــر في اإلدارة
األمـــريــــكـــيـــة امس أن الـــرئـــيس
األمريـكي دونـالـد ترامب سـيـعلن
ــــزيـــد من قــــريـــبـــا عـن ســـحب ا
الــــقـــــوات مـن الـــــعـــــراق. وقــــال
ـــســؤول لــلــصــحـــفــيــ الــذين ا
يــــســـــافـــــرون مع الـــــرئـــــيس أن
يـتــوقـعـوا إعالنــا امس األربـعـاء
بـــخــــصــــوص ســــحب الــــقـــوات
ــنــتــشــرة في الــعــراق.وأضـاف ا
تعلق صدر نفـسه أن االعالن ا ا
بـــالــعـــراق ســـيــصـــدر في األيــام
ــقــبـلــة.وكــان الـرئــيس دونــالـد ا
ـرشح لـواليـة ثـانيـة في تـرامب ا
تـشـرين الـثـاني أعـلن سـابـقـا انه
تـمـركزين يـريد سـحب اجلـنـود ا

في العراق. 
وخالل لــــقـــاء في آب مـع رئـــيس
الوزراء مصـطفى الكـاظمي أشار
الـى هــــــذا االعـالن لــــــكن بــــــدون
حتــديـد مــوعـد.وجــاء الـلــقـاء مع
تــزايــد الــهــجــمــات ضــد أهــداف

ــــالــــيــــة الــــوزراء لــــلـــــشــــؤون ا
واالقــتــصــاديــة مــظــهــر مــحــمـد
صــــالح عن تــــعـــرض لـإلصـــابـــة
بالـفايروس وهـو يخـضع للعالج
ـركـز حـالـيـاً . وفي كـردسـتـان  ا
أعلـنت وزارة الصـحة في االقـليم
عن تـــســـجـــيل  19حـــالـــة وفــاة
و 545 اصـابـة جـديـدة بـفـيروس
ـستجـد خالل الساعات كورونا ا
ــاضــيــة. وأفــاد مــصــدر الـ 24 ا
طـبي في دائـرة صــحـة مـحـافـظـة
ديالى بتسجيل حالة وفاة وأكثر
من  130 إصــــــابـــــــة جــــــديــــــدة
بفيروس كـورونا خالل الساعات
ـاضـية. وسـجـلت مـحـافـظة ذي ا
قـــــار  271 اصــــــابـــــة جـــــديـــــدة
بـالــفـايــروس.وقـال مــصـدر طـبي
ثــان إن (دائـــرة ذي قــار ســجــلت
 271 اصابة جديدة بكورونا و5

وفيات).

داعـيـا الى (االبـتـعاد عـن اخلوف
والـذعــر ونـشــر الـوعي الــصـحي
ـواطنـ حلـمـايـة انـفـسهم بـ ا
وأسرهم).  وقررت اللجـنة العليا
لــلــصــحــة والــسالمــة الــوطــنــيـة
ـوافــقـة نـقـل جـثـامــ ضـحـايـا ا
وبــاء كـورونــا إلى مــقــبـرة وادي
الـسالم في الـنـجف. وقـال األم
العام جمللس الوزراء حميد نعيم
الــغـري في وثــيـقــة إن (الـلــجـنـة
قــررت في جــلــسـتــهــا الـســابــعـة
وافـقة عـلى طلـبات نقل عشـرة  ا
ـتـوفـ جـراء جـائـحة جـثـامـ ا
كـورونـا بـإشـراف جلـان صـحـية
مـــخــتـــصـــة ووفق جـــدول زمــني
حتدده الصـحة بالتـنسيق بـينها
ــعـنـيــة مع مـراعـاة واحملـافــظـة ا
التـعـليـمات الـصـحيـة واجلوانب

الشرعية). 
فـــيــمــا اعــلن مـــســتــشــار رئــيس

ضــمـن مــعـــدالته الـــطـــبــيـــعـــيــة
وبـالــتـالي تـظـهــر مـوجـة جـديـدة
ـقـبل خالل شـهـر تـشـرين االول ا
ـوجـة اخلـريـفـيـة التـي قد وهي ا
تسبب ارتـفاع معـدالت االصابة)

ولــكن قــابــلــتــهــا زيــادة فـي عـدد
تعاف وصـوال ألكثر من اربعة ا
االف حالة شفاء يوميا في بغداد
واحملـافـظـات مـا يـشـعـر الوزارة
باالطمئنان) واضاف أن (ارتفاع
عـدد حــاالت االصــابـة يــعـود الى
ـــســحــات الــتي تـــصــاعــد عــدد ا
وصــــلت الـى اكـــثــــر من  25الف
مسحـة يوميا) مؤكدا ان (نـسبة
احلاالت الـبسـيطـة التي ال تـظهر
ئة با عليـها اعـراض بلغت  80 
ـئــة حـاالت خــطـرة و15 و 5 بــا

ـــئـــة هـي حـــاالت رئـــويـــة  بــــا
تــشــخــيــصــهـا مـن خالل اجــهـزة
فـراس والتـحـاليل اخملـتبـرية) ا
وجـة الـثانـية أما بـشـأن ظهـور ا
للـجائـحة فذكـر عبـد األميـر انها
ـوجـة (تــأتي حـيــنـمــا تـنــكـســر ا
نحني مسطحاً االولى ويصبح ا
ويــنـخــفض الى مـســتـوى مــعـ
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سـجـلت وزارة الـصـحـة والـبـيـئـة
اكـــثـــر مـن اربـــعـــة االف اصـــابــة
جـــديــــدة بـــفــــايـــروس كــــورونـــا
و 3669 حـــالـــة شـــفــاء وبـــواقع
ـوقف وفـيات  75 حـالة ضـمن ا
الــوبــائـي لــيــوم امس االربــعــاء.
وقــالت الـوزارة في بــيــان تـلــقـته
(الــــزمــــان) امس انه ( فــــحص
ـوذجـا في مـخـتـبرات  24378 
الــوزارة  الـــتي ســـجــلت 4243
اصابة جديدة وشفاء  3669 من
كورونا وبواقع وفيات  75 حالة
ـــوقف الـــوبـــائي لـــيــوم ضـــمن ا
امس). بدوره  قال مدير الصحة
الــعــامــة بــالــوزارة ريــاض عــبــد
االمــــيـــر إنـه (بـــرغم زيــــادة عـــدد
اإلصابات بـكورونا مـنذ اسابيع
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بــدوره اشـار رئــيس مــحــكــمـة االســتــئــنــاف أن (هـدف
اجملـلس هـو وجـود مـحاكم وابـنـيـة تلـيق بـهـيبـة الـقـضاء
ــواطـن وتــســـهـم في تـــقــد اخلـــدمـــة الـــقــضـــائـــيــة وا
بـاسـتـخـدام الـنـظم االلـكـتـرونـيـة واالداريـة والـتـحـقـيـقـية
ـمـيـزة).  وأصـدرت مـحـكمـة الـكـرادة حـكـمـا بـاحلبس ا
الشـديد بحق ضباط ومنتسب في وزارة الداخلية على
خـلـفــيـة االمــتـنـاع عن تــنـفــيـذ االوامـر.وبــحـسب وثــيـقـة
لـلمحكمة فإنه ( اعتقال 39 عنصرا من قاطع الكندي
ـركز وثـالثة ضبـاط و احلكم في بـغداد بيـنهـم مدير ا
عـلـيـهـم من قـبل احملـكـمـة بـاحلـبس سـنـة و ثالث اشـهـر
بــســبب مـخــالــفـتــهم األوامـر) ولــفت الى ان (احملـكــمـة
اصـدرت حــكــمـهــا حــضـوريــا بــحق الــعـمــيـد  أ .ع. ك
ـدة تـسـعـة أشـهـر إلهمـاله في إدارة باحلـبس الـبـسـيط 
ـا تـسـبب ومـتـابـعــة مـنـتـســبـيه وعـدم حل مــشـاكـلـهـم 
بـاالمتـناع عن اخلـروج إلى الـواجب  اال بحـضور مـدير

النجدة العام).
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قـرر مجلس القـضاء األعلى إعـادة الدوام الرسمي في
احملاكـم إلى ما كـان علـيه قبل تـفشي فـايروس كـورونا.
وذكـرت وثــيــقــة صــادرة عن اجملــلس حـصــلت عــلــيــهـا
اسة لدوام منتسبي (الزمـان) أنه (بالنظر إلى احلاجة ا
اجملـلس كافة  تقـرر إعادة الدوام الـرسمي إلى ما كان

قبل).  عليه قبل جائحة كورونا وابتداء من االحد ا
وكـان اجملـلس قـد اعـلن عن افـتـتـاح دار قـضـاء جـديـدة
في الفاو بعد افتتاحها من قبل رئيس محكمة استئناف
الـــبــصـــرة عـــادل عـــبـــد الـــرزاق واعـــضـــاء احلـــكـــومــة

احملـلـيـة.وأوضح الـبـيـان ان (دار الـقـضـاء في الـفـاو 
افتـتاحها في نـاحية الـفاو ضمت مجـمعا كـامال يشتمل
عـلـى مـحــاكم الــبــداءة واالحـوال الــشــخـصــيــة واجلـنح
والتحقيق) مبـينا ان (البناية اجلديدة تضم ست غرفة
مـنـهـا لـلـقـضاة وقـاعـات لـلـمـرافـعـات وغـرف لـلـمـوظـف

واحملام وغيرها من اخلدمات).
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»ÂUB²Ž∫ اطباء في اعتصام امام مبنى وزارة الصحة احتجاجا على ظروف عملهم
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اجلـامعات العراقية اخملـتصة بالتعليم
الـــتـــقـــني مـــســتـــعـــدة لـــلـــتــعـــاون مع
اجلـــامــــعـــات الـــرصـــيــــنـــة في الـــدول

هارات). األوربية في مجال تطوير ا
وأكـد عـبـد الـصـاحب أن ( الـتـعاون مع
دول االحتـاد األوروبي يـسـهم بتـطـوير
ـهـني والـتـقـني في الـعـراق الـتـعــلـيم ا
ـهـارات التي ويـعـزز الـتـخصـصـات وا
يـتطلبها سـوق العمل). ومن جهته قال
سـفير االحتـاد األوربي مارتن هوت إن
(دول االحتــاد ســتــعــمل عــلى تــطــويـر
الـتعـاون الثنـائي وزيادة التـنسيق مع
اجلـامعات الـعراقيـة الفتا االنـتباه الى
أن الــــتــــعــــاون بــــ االحتــــاد األوربي
والــعـراق في بــرامج الـتــعـلـيـم الـعـالي

يستند الى تنسيق عال). 
وأشــــار هــــوت الى أن (االحتــــاد لـــديه
بــــرنــــامج عــــمـل وزيـــارات لــــعــــدد من
اجلـامعـات اخملتـصة بالـتعـليم الـقتني
وسـيـتم الـعـمـل علـى إشـراك أكـثـر عدد
مـن اجلــامـــعـــات الــعـــراقـــيـــة في هــذا

اجملال).
ـــبـــاشـــرة ـــتـــابــــعـــة ا  وتـــواصــــلت ا
والــــيـــــومــــيــــة لـالطالع عــــلـى ســــيــــر
االمـتـحـانـات النـهـائـيـة الـعامـة لـطـلـبة
الــصف الــسـادس االعــدادي  واشـرف
فالح مـحمود القـيسي مديـر عام تربية
الـكرخ االولى ولليـوم السادس  بشكل

مــبـاشــر عــلى آلـيــة تــسـلــيم مــغـلــفـات
راكز االمتحانية األسـئلة على مدراء ا
بـحضور مدير قسم االمتحانات عدنان

الطائي . 
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وقــال بــيــان تـلــقــته (الــزمـان) امس ان
راكـز االمتـحانـية ـدير الـعام تـفقـد ا (ا
دارس والكثر من قطاع  لالطالع في ا
عـلى سـير االمـتحـانات  مـتجـوال فيـها
ومـلتقيـا بالطلـبة لالطمئـنان على مدى
ـسـتـلـزمات تـوفـيـر احـتـياجـاتـهم من ا

وفق الـــتــحـــديــات الـــصــحـــيــة.  وأكــد
مــخــلف (ابـديــنــا دعـمــنـا لــلــمـؤســسـة
الـتـربـويـة في ايـجـاد الـبـرامج الـقادرة
ـضـي بـالـعام الـدراسـي اجلـديد عـلى ا
مع مـراعاة شروط الصحـة في التعقيم
والـتباعد االجتماعي ودعونا احلكومة
ــؤسـســات الى دعم الـوزارة وجــمـيع ا
ـا حتـتـاجه لتـوفـير مـتـطـلبـات الـعام
الـدراسي اجلـديـد) الفـتـا  الى (ضرورة
الك ـعلـم وا درسـ وا االعـتـناء بـا
الـتـربوي من خـالل توفـير مـتـطلـبـاتهم
وتــكــر االكـفــاء مـنــهم عــبـر مــنــحـهم

فرصا دراسية وما شابه).
rOKFð  «dýR

واســـتــقـــبل وزيــر الـــتــعـــلــيم الـــعــالي
والــبــحث الــعــلــمي نــبــيل كــاظـم عــبـد
الــصـاحب سـفــيـر االحتـاد األوربي في
الـــعــراق مــارتـن هــوت ومــديـــرة قــسم
ــشـاريع في الـبـعـثــة  بـاربـارا ايـغـيـر ا
وبــحـــثــا عــمــلــيــة الــتـــبــادل الــعــلــمي
ــعــرفي بـ اجلــامـعــات الــعـراقــيـة وا
ونـظـيراتـهـا في دول االحتاد األوروبي
ومــؤشـرات الــتـعــلـيـم في ظل جـائــحـة

كورونا. 
وقـــال عــــبـــد الـــصـــاحب  إن (الـــوزارة
مـتواصلة مع منـظمة اليونـسكو بشأن
تــطــويــر بـرامـج الـتــنــمــيــة في مــجـال
ـهـني والـتقـني الفـتا الى أن الـتـعـليم ا
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ـاء والكـهـربـاء واتـباع االسـاسـيـة  كـا
شــروط الــسالمــة بـتــطــبـيـق الـتــبــاعـد
االجـتماعي داخـل القاعة  مـتمنـيا لهم
الــــنـــــجــــاح والــــتــــوفــــيـق وحتــــقــــيق
مـايـطـمـحـون الـيه) . واكـد الـقـيسي أن
(االمـتحانات تـسير على اكمل وجه مع
االلــــتــــزام بـــاالجــــراءات الــــصـــحــــيـــة
والــتــعـلــيــمــات االمـتــحــانــيـة مـن قـبل
اجلــمـيع) وثـمن (الــدور الـفـعـال الـذي
يـقوم به جـميع الـقائمـ على الـعمـلية
االمــتـحــانـيــة واجلـهــات الـســانـدة من
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السالم عليكم ورحمة منه وبركات
التاريخ ايتهـا السيدات والسادة متشدد ال يرحم وال يتفاهم (قافل) كجماعات الكاتيوشا
ن ال يخاف اال هـو ويهـمه رضاه ورضـا الشعب من خالل رفع ن يـؤمن بالـله منـكم و  و
ـقال ويـرميه جـانبا احليـف عن اصدقاء الـله (االرامل وااليتـام) فأن عـليه ان ال يـتصفح ا
خوفـا من جـهة مـتـشددة او كـسال وقـلـة اهتـمـام .. سيـجـيبـني الـبعض من قـرائي االحـبة
ن تنادي) وأجيبهم دوما ليس لدي اال السلطة الرابعة ومن لديه خيار كعادتهم (ال حيـاة 

ات من نواب متبرع وغير ذلك دون جدوى . كا آخر فليرشدني اليه فتتراكم علي ا
تـعـرفـون جـيـدا ايـهـا االخـوة ان الـقـوانـ االربـعـة الـتي تـنـاقـشـونـهـا الـيـوم ليـس بـأهـمـية
ـشمـولـ بـالـقـانون 72 وهـنـاك الـيوم 2000 عـائـلة اي 12000 الف انـسـان انـصـاف ا
غـيب قسـرا .. لم تقدم اعتـراضا على حـجز اموالهم خالل الـفترة القـانونية بـقدر عدد ا
نع ساءلة والـعدالة على اقل من شهر منـها تبعتها  التي حددت بسنـة واحدة استولت ا
ـشـمـولـ الـذين في اخلـارج من تـوكـيـل مـحـامي ال كـثـر من سـنـة والـدسـتـور يـا حـمـاة ا
الدستور يـقول ((حق التقاضي مـكفول )) واستـولى مجلس الوزراء ومـجلس الدولة على
وقع االلكـتروني وتـوقفاتـه الغريـبة فضال (4) اشهـر من تلك الـسنة  واسـتولى ضـعف ا
عنية قام عن غموض القانون عـلى فترة ليست بالقصيـرة بعد جهود مضنية مع الـلجنة ا
مـجلس الوزراء برفع مـقترح اضافـة فترة لالعتـراض وتمديد عـمل اللجنـة .. تمت القراءة
االولى وتـصدى الـثوريـون احلـريصـون على الـضحـايا وطـالـبوا بـعدم انـصافـهم فاضـطر
الية  وعرفت حينها ان القراءة الثانية السيد احللبـوسي الى احالته للجنت القانونية وا
ن لم تسـنح لهم فـرصة االعتراض لن تتم ألن الـتنـازل كان واضحـا انصاف 12000 
ـشمـول ـساءلـة في عـدم منح ا بتـمديـد شهـرين فـقط مع الغـاء امر ا

في اخلـارج وكاالتـهم وتهـيئـة مواقع انـترنـيت موثـوقة ومـراقبة .
لـهـو بتـقـديري اهم مـن قانـون االنـدية الـريـاضيـة الـذي تعـقدون
جـلساتـكم عليه اليـوم خصوصـا وأن اللجنـة اخملتصـة ستغلق

ابوابها قانونا يوم 17 اجلاري .
وللحديث بقية

باحثات ب احلكومة االحتادية  ووفد اقليم كردستان  U¦ŠU³ ∫  جانب من ا
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اسـتـقـبل رئـيـس كـتـلـة عـراقـيـون عـمار
احلــكـيـم  وزيـر الــتـربــيـة عــلي حـمــيـد
مـخــلف  لـبـحث  الـواقع الـتـربـوي في
الـــعــراق والـــتـــحــديـــات الــتـي تــواجه
رحـلة الـقادمة الـقطـاع التـعليـمي في ا
فـي ظل جــائـــحــة كــورونـــا فــضال عن
نـاهج التـعلـيمـية واالرتـقاء مـناقـشـة ا
ـالك الــــتــــربــــوي عــــبــــر الـــدورات بــــا
الـتخصصيـة. وأضاف احلكيم (شددنا
عــلى ضـرورة احلــفـاظ عـلى الــرصـانـة
الـعـلـمـية في الـعـراق من خالل تـطـوير
ــا يـتــنـاسب مع ــنـاهج الــتـربــويـة  ا
الـتطـور احلاصل في الـعالم من ادخال
لــــلـــطــــرق احلـــديــــثــــة في الــــتـــدريس
والتربية وضرورة توفير بيئة تربوية
ـعلم ـدرسـة وا مـتـكـاملـة من االدارة وا
ـنـاهج التـربـوية والـبـنى الـتحـتـية وا
ودعـونـا الى تـكريس مـفـهـوم الوطـنـية

لدى الطلبة). 
وفـي الــــســــيـــــاق ذاته  حتــــدث وزيــــر
نصرم الـتربية  حول الـعام الدراسي ا
فـي ظل ازمة كـورونـا واهـمـيـة احلـفاظ
عـلى السنة الدراسـية واالمتحانات مع
مــراعـــاة الــشــروط الــصـــحــيــة وكــذلك
قبل قترحة للعام الدراسي ا احلـلول ا
ـالـيـة التي وطـبـيـعـة التـخـصـيصـات ا
حتـتـاجـهـا الـوزارة لـتـنـفـيـذ بـرامـجـهـا

ŒdJ « e «d  s  œbŽ w   U½U×² ù« WO ¬ dOÝ lÐU²¹ w OI «

Issue 6756 Thursday 10/9/2020
الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد 6756 اخلميس 22 من محرم 1442 هـ 10 من ايلول (سبتمبر) 2020م

اربيل
  d¼UA « o U)« b³Ž

ستقـبل وطن.. علينا ان نـعيش بيقظـة وحذر  ونعيش على عـندما تكون الـقضية تتـعلق 
صير  وان ال تكون عواطفنا سريعة مؤقتة  عابرة مرتبكة . حد السيف  و قلق ا

ــشـروع ان لم نـتـبـنـاه  ويـصـبـح عـلى قـيـد الـتـاريخ  وال شيء ال شي يـسـاوي  قـلـقـنـا ا
ـنعنـا  من ان نكون عـلى قيد االنـتظار  فالـقابض علـى اجلمر .. في مـثل هذه الظروف
ـعقدة  يجد نفسه  امام حلظات متـوهجة قاسية  وامام تساؤوالت ال تنتهي الصعبة وا

 وغموض ال ينجلي.. لكنها حلظات يتجلى بها الوطن بكل صوره ومعانيه .
مـالـذي يـجـعـلـنــا .. نـصـدق او ال نـصـدق  ان نـتـائج هــذا اجلـهـد االمـني الـواسع جلـمع
ر  من رصيد لـلفساد  نفـلت  والذي انتظـرناه طويال .. غـير  هذا  الواقـع ا الـسالح ا
دمرة   الـتي وعدنا والعـمالة  والـعبث الذي  ال يـنتـهي  وسلسـلة من الوعـودالكاذبـة وا

بها من كان على راس السلطة التنفيذية قبل السيد مصطفى الكاظمي .
اليـوم .. يريـدون  منـا ان نصدق .. وان نـطمـئن مرة واحـدة  وان نقـتنع  ان عـملـية جمع
ـنـفـلـتة .. ـيـلـشـيـات ا نـفـلت مـن مدن اجلـنـوب  سـتـكـون بـدايـة لـنـزع سالح ا السـالح ا
وسـتنهي معـاناة العـراقي  الى االبـد .. وتطوى صـفحة هـيمنة الالدولـة  التي انهت كل
اآلمـال في الـعيش بـسالم و وئـام  وكا نت ومـا زالت  العـقـبة احلـقيـقـية  لـعودة احلـياة
ـواطن  وعودة االستثـمار  وازدهار  االقتـصاد  وحتقيق االمن الطبيـعية الى الوطن وا
الـغذائي   وايـجـاد الفـرص الكـبيـرة لـشبـابنـا الضـائع .. بـ احالم الهـجرة  وكـوابيس
اليـقظـة .. اكثـر من مرة .. يصـف لنا الـسيـد رئيس مـجلس الـوزراء .. ان هنـاك من يريد
ان يبقي العراق فـي حالة فوضى .. وهو بـحق تشخيص سلـيم .. لكن بحسابـات بسيطة
ــكن  الـقــبض  عـلى اجلــنـاة في لـيــلـة واحـدة   وبــفـطـنــة االجـهـزة االمــنـيـة الــواعـيـة  

فاجلميع  يعرف من هم هؤالء .. فردا فردا  وخلية  خلية  وحزبا  حزبا.
اذا نذهب بعـيدا حيث  مدن اجلنوب  و بغداد مهددة  والصواريخ تطلق بشكل اذن .. 
طار .. وهل يعـقل ان اجهزتنا ناطق احمليطـة با نـطقة اخلضراء  .. وعـلى ا يومي على ا
االمـنيـة  بكل مـعداتـها  وجتهـيزاتـها  ومـصاريـفهـا .. ال تسـتطـيع القبـض على مـطلقي

الصواريخ  في العاصمة .. ثم تذهب الى عشائر اجلنوب لنزع سالحها  ..?
عرفة .. وكنت تشخصهم  بدقة  وفي كل مرة  يا سيادة الـرئيس  .. انت تعرفهم حق ا
وكل مناسبـة  تكون لكم  فـرصة احلديث عن الواقع بـحيرة احليـران .. الذي دمر البالد
والعباد  فـلماذا هذا اللف والدوران .. جميل انك .. بدأت بقوة القانون جلمع السالح /
لـكن اخلشيـة كل اخلشيـة .. ان تكون مـحاولة جـديدة المتـصاص غضب الـشارع .. كما
فعلت عند اسـتقبالك لعـوائل الشهداء  ( هنـاك فيديو انتشـر  على مواقع التواصل )  ..
ـماطـلة  ومـحاولـة المتـصاص لشـقيق الـشـهيـد امجـد الدهـمات .. يـتهـمك بالـتـسويف وا

غضب وحزن عوائل الشهداء  كما فعلت مع عائلة هشام الهاشمي  وعائلة رهام .
اعترف .. اني من الذيـن قد زادتهم احليرة في توجهاتك .. وتـقلباتك  واالرتخاء الوطني
الـذي طـوقك .. ولكم من الـوقت الـيسـير  امـام  حـلول الـذكرى االولى النـتـفاضـة الشـباب
في االول مـن  تشرين .. وسـتعلـوا صيحـاتهم  وتـلتهب حـناجرهم
.. و مازال اجلمـيع  بانتظارك  لكي تضـرب بقوة القانون اعداء
الوطن.. وتنـتقل من حالة التسويف والـتزيف  الى حالة تنقذك

من اخلوف والتخويف .
فكن رئيـسا مهابا  اليام افضل من ان حتكم طويال بال هيبة 

وبال عنوان.
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ـفردات حيـاة الفرد الـعراقي وسـيناريـوه اليومي سـنكتـشف من دون جهد قراءة سـريعة 
إن حـيــاته عـبــارة عن بـضــاعـة وأفــكـار ومـعــتـقــدات مـســتـوردة.. وحــتى سـلــطـة حــاكـمـة
مستوردة ,وكأن العراق ميـناء لتصريف البضائع التالـفة لبقية اجملتمعات ,فمن الواضح
رة; جدا إن روح االبتكار والصناعة وتبني اآلراء وحتليل األحداث ليس صناعة وطنية با
فقد جنحت األيـدولوجية السـياسية بتـشكيل الوعي الزائف ,ومن هنـا فإننا على مستوى
األفراد إن حـاولـنـا أن ننـهض بـوعيـنـا فالبـد من أن نخـضع لـعمـلـيـة غسـيل دمـاغي لدفع

السموم وليس إلفراغه من محتواه الفكري احملايد.
 يتطـلب كشف احلقائق دائما جلهـود استثنائية ,وحترر فـكري وليس كما تنساق الداللة
في مـجتـمعـنـا معـصوبـة العـيـن إلى مـصطـلح (الـتحـرر ومرادفه األخالقي) أي تـضارب
الـفـكـر بالـنـظم االجـتـمـاعيـة واألعـراف; أبـدا.. كل مـا في األمـر إنـنا بـحـاجـة إلى صـنـاعة
حقيقية وشـاملة لكل أبجديـات الواقع... بدءا من التعليم ومـرورا بالصناعة والـتكنولوجيا
والـفن والسياسة... إلخ ,سبيال لـلعودة على األقل إلى جذورنا التـاريخية التي تؤكد على
إن حضارة وادي الرافـدين كانت رافدا معرفيا ال يضاهى يرفد البشرية بتطورات جتعل
من االنـسـان كائـنا مـنـتجـا قـبل أن يكـون مـستـهـلكـا كـسوال كـمـا يتـسم الـعراقي بـخـموله
حاوالت جادة إلثبات قدرته وانـقياده اليوم ,واستنسـاخه للتجارب عوضا عن الـشروع 
وذجا ـنصرم. لنـأخذ أ ا تعـيد مجده ا يادين للـخروج بنـتائج ر عـلى التجربـة في كل ا
مـعينـا لنقيس عـليه فكـرة االستيراد بـأبعاده السـلبية ,احملتـوى اإلعالمي مثال.. إخباريا,

ثقافيا ,فنيا ,رياضيا.. 
ي; ألنه تشظى وأضاع كل جوانب اإلعالم باتت أداة تـكرر ما يبثه اإلعالم العـربي والعا
ا تـتقـاطع مع طـبيـعة اجملـتمع هـويته فـكان البـد من التـعـلق بتـجارب أخـرى وتـوجهـات ر
نطلق العراقي وخصوصـيته ككيان مستـقل ال يقبل القسمة حتـى على نفسه! ومن هذا ا
ستـوردة) علينـا أن نراجع ما تبـقى لدينا وحـتى ال نبتعـد عن مضمون الـعنوان (احليـاة ا
ستقـبل للتفكير بجدية باستقاللنا من بقايا فرص مفقـودة نسبيا لنتخذ موضع قدم في ا
الـفكـري واإلبداعي ونـبذ ثقـافة الـتقـليـد األعمى ومـهزلة الـتلـق وفـداحة الـفكـر اجلمعي..
والشـروع بـتـقـد أفكـار مـبـتكـرة عـلى طـاولـة التـداول الـتـخصـصي واجملـازفـة بـالتـفـكـير
عزل عن البرمـجة إن صح التفكير. فاألحـداث الراهنة ليست مقلـقة بقدر ما هي مفزعة

على كافة األصعدة..
دى القريب وتخم انحسار الكفاءات وليس غريبا ان استشرفنا مستقبل العراق على ا
ا عـليه اليوم ,ونـفقد حتى احللم سـتوى أسوء  واإلمكانيـات أكثر وأكـثر إلى أن يصل 

باالكتفاء نصف الذاتي من كل شيء. 
زقة جملموعة لك الورقة الرابحة; لـكنها  عـطيات احلالية فإننا مـازلنا  واستنادا على ا
من األجـزاء في جهـات متفـرقة; ومتـى ما جمـعنا أشالء هـذه الورقة ,وحـاولنـا إصالحها
ـا حيـنهـا يتـضح ولو بـنسـبة ضبـابيـة الرقم ـادة الصقـة (احلوار) ر وإعـادة تمـاسكـها 

يًا. احلقيقي لتسلسل مكانة العراق حضاريًا وتاريخيًا وعا

الــفـرق الـصــحـيــة وغـيـرهــا  لـتــوفـيـر
ـمـتـحـن ـنـاسـبة لـلـطـلـبة ا االجـواء ا
وفـق الــــضــــوابط والـــــتــــعــــلــــيــــمــــات
االمـتــحـانـيـة) . وتـأتي الـزيـارة  ضـمن
دير العام  تابعة ا الـبرنامج اليومي 
وبـرفقـته مديـر قسم الـنشـاط الرياضي
ــــدرسي الــــدكــــتــــور عالء جــــابـــر  وا
لالطـالع على سير العملـية االمتحانية
ــســتـمــر مع ــبــاشــرة وا لــلــتــواصل ا
راكز الكـات القائمة على العمل في ا ا

االمتحانية .
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ـتــحـدث بـاسم قـال سـمـيــر هـورامي ا
نائب رئـيس حـكومـة إقـليم كـردسـتان
الــعـــراق  إن وفــد حــكـــومــة اإلقـــلــيم
اجتمع مع وفد احلكـومة العراقية في

العاصمة بغداد. 
ان وأكــد في تــصــريح صــحــفي امس
ــشــاكل ــوسع بــحـث ا (االجــتــمـــاع ا
الـية ـسـتحـقـات ا العـالقـة ومـسائل ا
إلقليـم كردستـان وكيـفيـة تثـبيـتها في
ـــوازنـــة الــعـــامــة مــشـــروع قـــانــون ا

العراقية لعام 2021).
وأضــاف انه (تــقــرر خالل االجــتــمـاع
تشكيل جلان خـاصة وفرعيـة لتكثيف
احلـوار بـشـأن مـسـائل الـنـفط والـغـاز
الـية ومـلف الـكهـرباء سـتحـقـات ا وا

نافذ احلدودية والديون).   وا
ZzU²½ ÷dŽ

وتوقع هـورامي أن تقـوم هذه الـلجان
ـتابـعات ونـتـائج احلوارات بعـرض ا
ــواد الــدسـتــوريــة أمـام عـلـى ضـوء ا
وفـــدي الـــطـــرفـــ كـي يـــتم االتـــفـــاق
بــشــأنـــهــا. وأشــار إلـى أن (حــكــومــة
اإلقلـيم أبدت اسـتعـدادها لالتـفاق مع
احلـكــومــة االحتـاديــة بـشــأن مــسـائل
ــوارد الـنــفــطــيــة وغــيـر الــنــفــطــيـة ا
ـنـافــذ احلـدوديـة).  فــيـمـا ومـسـائـل ا
ـالـيــة عـلي عـبــد األمـيـر أعـلن وزيــر ا
عالوي الــــــثالثــــــاء تـــــقـــــد ورقـــــة
االصالح االولـى نــــهــــايــــة الــــشــــهــــر
اجلـاري مــشـيــراً إلى أنـهــا (سـتــقـدم
بشكـلهـا النهـائي في منـتصف الـشهر

قبل).    ا
وقـال عالوي  تــضـيــيـفه  في مــجـلس

الوزارة مبلغ 15 ترليون ديـنار بشكل
كامل لسد احتياجات الرواتب). 

وعـــقب الــــنـــائـب مـــحـــمــــد الـــدراجي
باستفسـاره عن اجلدوى من اقتراض
مـبـلغ 5 مـلـيــار دوالر خـارجي  بـرغم
عدم االسـتفـادة من القـروض السـابقة
في تلبـية االحـتياجـات ومعـرفة مدى
االسـتـمـرار بـالـقـرض من االحـتـيـاطي
ركزي. وفي معرض رده أشار وزير ا
ـالــيــة إلى أن (احلــاجــة لالقــتـراض ا
وازنة العـامة وسد العجز كان لدعم ا
ــالي دون ايالء الـــدعم لــلـــمــشــاريع ا
االستـثـمـاريـة) مـوضـحـاً أن (الـتوجه
الى االقــتــراض مـن صــنــدوق الــنــقــد
الـدولي يـأتي المـتالكه بـرامج مـعـيـنة
داعــمــة لـلــدول الــتـي تـعــانـي  ازمـات
دة ماليـة مثل الـعراق بـواقع قروض 
ثالث ســــنـــوات بــــشــــرط ان تـــرتــــبط

بإصالحات ادارية ومالية) . 
ولـــفت عالوي الـى (فـــتح احلـــكـــومـــة
قـنـوات االتــصـال مع صـنــدوق الـنـقـد
لك مـصدراً الدولي لـكون الـعـراق ال 
لالقــتـــراض الــداخـــلي ســوى الـــبــنك
ــركــزي الــعـــراقي والنــعــدام وجــود ا
اسـواق مـالـيــة مـعـتــمـدة في الـعـراق
ـصـرفـية ـؤسـسـات ا اضافـة الى أن ا
احلكومـية متـخمـة بالديـون للحـكومة
ـوازنـات ـالي في ا لـتـمـويل الـعـجـز ا
صـارف االهـلـيـة لـيس لـهـا تـمويل وا

مالي كبير).  
واضاف الـوزير أن (اجـراء اصالحات
اقـتـصـاديــة مـلـمـوســة يـحـتـاج الى 5
سـنــوات عــبــر ايـجــاد بــدائل جــديـدة
لإليـــرادات) مـــشــيـــرا الى أن (حـــجم

الــــــنـــــــواب  إن (بــــــرنــــــامـج االصالح
االقـتـصـادي بـحـاجـة لـوقت طـويل ألن
ـر الـوضع االقـتــصـادي في الــعـراق 
بــحـــرج جــراء تــداعـــيــات ســـيــاســات
اقتـصاديـة تراكـميـة سابـقة مـرت على
الدولة العراقـية منذ عقـد اخلمسينات
ــــــاضـي وحــــــتى اآلن في الــــــقــــــرن ا
وخـــاصـــة تـــشـــريع قـــانـــون االصالح
الزراعي وقرارات احلـزمة االشتـراكية
اضافـة الى فقـدان الرؤيـة االقتـصادية
الـــتـي اضـــعـــفـت الـــقــــطـــاع اخلـــاص
ــــوارد بــــيــــد واصــــبــــحت جـــــمــــيع ا
احلـكومـات) . ودعـا عالوي الـى إعادة
الــنـــظــر في ســـعــر الـــصــرف من اجل
دخول االقتـصاد العـراقي ضمن دائرة
الـتـنـافس وأوضح أن( حـجم الـديـون
اخلارجـية تـبلغ  160تريـليـون دينار)
وقــــال إن (هــــنــــاك ثـالثــــة انــــواع من
الــقـــروض مــنـــهــا الــتـــجــاريـــة الــتي
ابـتـعــدت عـنـهـا احلــكـومـة الــعـراقـيـة
واالقتراض من احلكومات) مبينا أن(
النوع الثـالث عن طريق االقتراض من
ـؤسـســات الـتـنــمـويـة الـدولــيـة مـثل ا
الـبــنك الــدولي والــصــنــدوق الــعـربي
ـتـعـلـقـة لـغـرض االسـتـثـمـار خـاصـة ا
تطلبات حتسـ قطاع الكهرباء من
خالل تــفــعــيل اتــفــاقــات اقــتــصــاديـة
سابـقـة مع شركـتي سـيمـيـنز وجـنرال

الكتريك) . 
وأكد عالوي  (اهمـية اعادة الـنظر في
ســعـــر الــصـــرف لــيـــدخل االقــتـــصــاد
الــعـراقـي ضـمـن دائــرة الـتــنــافس مع
ـسألة اهتـمام صـندق الـنقد الـدولي 
سـعـر الـصـرف) مـنـوهـاً إلى (اسـتالم

ـئة الدين الـكلي يـشكل 80 الى 90 با
من الناجت الوطني للـعراقي والبالغة
من الديـون اخلـارجـية  160تريـلـيون
ديــنـــار بـــضــمـــنـــهــا ديـــون الـــكــويت
والسعوديـة البالغة 40 مليار دوالر)
الفـتـا الى (عـدم وجــود امـكـانـيـة لـدى
الية بـإحصاء الـكتلة الـنقدية وزارة ا

في العراق) .
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وأضاف أن (احلكـومة احلاليـة تعاني
من شح في االموال ما اضـطرها الى
االقــتــراض الــداخــلي واخلــارجي وال
دة التي كنها تقد الورقة ضمن ا
صوت عليه) واشار حددها القانون ا
عالوي إلى (تــشــكـيـل فـريـق مـخــتص
مكون من  40موظـفـا يعـملـون بـشكل

مـتـواصل عـلى اعـداد وتـقـد الـورقـة
طلوبة بالرغم من الظروف الصحية ا
احلـالـيـة) مـبـيـنـاً أن (اسـبـاب تـأخـير
ـهـا فـنـيـة وتـاريـخـية   .«وحدد تـقـد
الـيـة سـقـفـاً لـتـقـد احلـكـومة وزيـر ا
لورقة االصالح االولى القابلة للتداول
بـنـهـايــة الـشـهـر احلـالي فــيـمـا تـقـدم
ورقة االصالحات بشكـلها النهائي في

قبل.) منتصف الشهر ا
ـقراطي بدورة قـال عضو احلـزب الد
الكردستـاني شيرزاد قـاسم إن (هناك
أجواء إيجـابية في احلـوار ب بغداد
وأربيل داعياً إلى حماية تلك األجواء
وما تـفرزه من اتـفـاقيـات إيـجابـية من
الـــذيـن "يـــعـــتــــاشـــون عــــلى األزمـــات
ويــريـــدون خــلق فـــجــوة بـــ بــغــداد

وأربـيل لـلـحـصـول عـلى "مـادة دسـمـة
لالنتـخابـات). وأكد في تـصريح امس
إن (الــــــــــوفــــــــــد احلــــــــــكــــــــــومـي مـن
إقلـيم كـردستـان بـرئاسـة الطـالـباني
الـذي وصل إلـى بـغــداد كــان واجـبه
اسـتـكـمـال احلــوارات الـسـابـقـة الـتي
أجـرتـهـا الـوفـود الـتي زارت بـغـداد)
مـبـيـنــاً أن (هـنـاك جــمـلـة من األزمـات
ـلــفــات الـعــالـقــة من بــيـنــهــا مـلف وا
نافذ وازنة والنفط والـبيشمـركة وا ا
ـادة  140وغـيــرهـا من احلـدوديــة وا
.( ـــهـــمــة بـــ اجلــانـــبــ ــلـــفــات ا ا
وأضاف ان (األجـواء خالل احلوارات
ــمـكن في ظل كـانت إيـجــابـيـة ومن ا
هــكـــذا أجـــواء الــتـــوصل إلى حـــلــول

مرضية جلميع األطراف).

ستشارة  اتقدم بالشكر والتقدير لسعادة ا
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ــبـاركــة في خـدمـة المـانــتـهــا واخالصـهــا ونـزاهـتــهـا وجــهـودهـا ا
قيم والزائرين. العراقي الوافدين وا
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تـتـألف من الفـريق احلـقوقي أحـمد طه
ــثل هـــاشم - وزارة الــداخـــلــيـــة - و
واحـــد عـن كل من جـــهـــاز اخملـــابـــرات
الـوطني العراقي وجهاز األمن الوطني
وهــيــئـة الــنـزاهــة ال تــقل درجــتـهم عن
مـديـر عـام. واضـاف انه (من أجل قـيام
ـطـلوب الـلـجـنـة بـأعـمـالـهـا بـالـشـكل ا
تــخـول الــلـجــنـة الــصالحـيــات اآلتـيـة:
طـلب أي أولـيـات أو مـعلـومـات تـتـعلق
بــالـقـضــايـا الــتي تـنـظــرهـا من أي من

رتبطة.  الوزارات أو اجلهات غير ا
اســـتـــدعــاء مـن تــقـــتـــضي مـــجـــريــات
الـتحقيق استدعـاءه بعد حتديد صفته
تـهم فال يـتم احضارهم اال مـا عدا ا
بــنــاء عــلى قـرار مـن قـاض الــتــحــقـيق
ـن تراه اللـجنة اخملـتص. االستـعانة 
الكــات واخلـــبــرات الـــفــنـــيــة او مـن ا
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فتش العام في وزارة الداخلية ابـدى ا
جــمـال االســدي حتـفـظـه عـلى تــشـكـيل
الـلـجنـة الـدائمـة لـلتـحـقيق فـي قضـايا
الــفــسـاد مــؤكــدا ان قـرار تــشــكـيــلــهـا
يـتضمن مـخالفـات قانونـية وجتاوزات
على صالحيات جهات اخرى.  وأصدر
رئـيس الوزراء مصطـفى الكاظمي أمراً
ديـوانـيـاً بـتـشـكـيل جلـنـة دائـمة حتـقق
ـهـمـة في قــضـايـا الـفـسـاد واجلـرائم ا
مـــرتـــبــطـــة به. وجـــاء في األمـــر الــذي
اطـلـعت عـلـيه (الـزمـان) امس انـه تـقرر
(تــشــكــيل جلــنـة دائــمــة لــلــتـحــقق في
ـهمـة التي قـضـايا الـفـساد واجلـرائم ا
حتـال لـهم من قـبـلنـا وتـعـرض اللـجـنة
نــتــائج أعــمــالـهــا أمــام أنــظــار رئـيس
مـجـلس الـوزراء). واوضـح ان الـلـجـنة

انضباط موظفي الدولة والقطاع العام
ــعـدل ( ألـزمت رقم  14لــسـنـة  1991ا
الـوزيـر او رئيس الـدائرة تـأليف جلـنة
حتـقيقـية من رئيس وعـضوين على ان
يـــكــون احــدهم حــاصـالً عــلى شــهــادة
جــامـعــيـة أولــيــة في الـقــانـون تــتـولى
ـوظف اخملـالـف احملال الـتـحـقـيق مع ا
ـذكـور إلــيـهـا) مــوضـحـا ان (الــنص ا
يـعد من النظام العام فال مجال لإلدارة
االعــــراض عــــنـه  او تــــشــــكــــيل شيء
يــخـالــفه بـتــشـكــيل جلــان خـارج اطـار

العمل االداري للوزارة).
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وظف مـشيرا الى ان محـكمة قضـاء ا
قـضت بأن (تشـكيل اللـجنة الـتحقـيقية
مـن أربــــعــــة أشــــخــــاص او أكــــثـــر او
عـضـوين او عـدم وجـود عـضـو حاصل
عـلى شهـادة جامـعيـة في الـقانـون يعد
مـــخـــالــفـــة ألحـــكــام م/ 10مـن قــانــون
االنـضباط ويؤدي إلى بطالن اجراءات
الـلجـنة وتـوصيـاتهــا ألن ما بـنـي على
بــاطـل فـهـو بـاطـل) وتـابع ان احملـكـمـة
ــذكـورة قــضت كــذلك بـأنه (ال يــجـوز ا
تـشكيل جلـنة تدقـيقيـة او حتقيـقية من
اربـــعـــة اعـــضـــاء او حـــتى مـع وجــود
عــضـو رابع بـصـفـة مــراقب  ويـعـتـبـر

تشكيل اللجنة التحقيقية باطال) . 
وتــابـع ان (تــوصــيــات هـــذه الــلــجــنــة
الـتحقـيقيـة ال تعد قـرارا اداريا و ليس
ـصـادقـة لــهـا اثـر قـانـوني مــا لم يـتم ا
عـلـيـهـا من الـوزيـر اخملـتص او رئـيس

ــصــادقــة عــلــيــهــا او الــدائــرة امــا بــا
تــعــديـلــهـا او عــدم االخــذ بـهــا  وهـذا
ــشـكــلـة يــضــعف اجـراءات الــلــجـنــة ا
بــاالمـر الــديـواني). وبــحـسب االسـدي
فـإن (تشـكيل اللـجان التـحقـيقيـة يكون
ـعـنيـة بـأمـر التـحـقيق داخل الـوزارة ا
وبـذلـك فـأن عـمل الـلـجـان الـتـحـقـيـقـيـة
يــنـحــصــر بـالــتـحــقــيق مع مــنـتــسـبي
ـــعــنــيــة والــتـي يــتــبع لــهــا الــوزارة ا
ــوظف مـالـيـاً وإداريـا وتــنـظـيـمـيـاً ). ا
وفي مـا يتعلق باالخـتصاص الوظيفي
قــال ان (اجـراء اي حتـقـيق في قـضـيـة
فـــــســـــاد يــــــدخل فـي بـــــاب اجلـــــرائم
واجلـرائم ال تـبـحث فـيهـا الـلـجان ذات
الــتـشـكــيل االداري ألنـهــا من واجـبـات
اجلـهات التـحقيقـية اخلاصـة في هيئة
الـنزاهـة) بحسب قـانون هـيئة الـنزاهة

عدل رقم  30لسنة 2011. ا
ـــــادة  2مـن قـــــانــــون ولـــــفـت الى ان ا
الـنـزاهـة  نـصت عـلـى أن (الـهـيـئـة لـها
اسـتقاللية في مجال اجراء التحقيقات
وال يــجــوز الي جـهــة اخــرى ان تـرأس
اجــراءاتـهــا او احـد اعــمـالــهـا اال وفق
قـانــون الـهـيـئـة) واشـار الى ان قـانـون
هـيئـة النزاهـة (يوضح بـأن اي حتقيق
جـــزائي فـــيـه جـــنـــبــة فـــســـاد هـــو من
اخـتصـاص الهـيئـة حصـراً  وال يجوز
جلــــهـــــات اخــــرى الــــتــــدخـل في هــــذا
االخـــــتــــصـــــاص اال من بـــــاب ارســــال
الـشـبـهات او االتـهـامات فـي التـحـقيق
االداري لــهـيــئـة الــنـزاهــة حـتى تــكـمل

الـتقنية الجناز اعـمالها) وتضمن االمر
تنسيب  25محققاً و 15 موظفاً إدارياً
ـــذكــورة الســنـــاد عــمل مـن اجلــهــات ا
الـلجـنـة على ان يـتولى جـهاز مـكافـحة
االرهـاب تـنفـيذ الـقرارات الـصادرة عن
قـضـاة الـتـحقـيق او احملـاكم اخملـتـصة
ـتـعـلقـة بـالـقضـايـا الـتي تـخص عمل ا
هـذه اللـجنة وفـقاً للـقانون مع مـفاحتة
مـجلس القضاء األعلى لـتسمية قاضي
أو أكــثــر ونـائب مــدعي عــام لالشـراف
عـلى اجراءات الـتحقـيق. وقال االسدي
في بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس مـعـلـقا
عــلى  تـشــكـيـل الـلــجـنــة ان (قـانــونـيـة
االجــراءات ســبـيل لــتــحـقــيق االهـداف
رجوة) مضيفا ان (صدور هذا االمر ا
الـــديــواني هــو شيء اســـتــثــنــائي من
نـاحية االجراء وكـذلك التنفيـذ باعتبار
ان جـهاز مكـافحة االرهاب سـيكون هو
الـقـائم بـتنـفـيـذ القـرارات الـصادرة من
ا واضيع  قـضاة التحقيق في هذه ا
يـعـطيه زخـمـاً وقوة اكـبـر)  مسـتـدركا
ـــــؤثـــــرة في ان (مـن اهم الـــــعـــــوامل ا
ــرجـوة هي وجـود حتــقـيق الــنـتـائج ا
الـقاعـدة القانـونية الـثابتـة لنجـاحها 
وان تــــرتــــكــــز الى اسس قــــانــــونــــيـــة
صـحيحة حتى ال يتم الطعن بنتائجها
ــرجــو الحــقـــا  او ال حتــقق الــهــدف ا
مــنــهـا). واســتـعــرض االســدي نـقــاطـا
قـــانــونــيــة بـــثالثــة مـــحــاور. وبــشــأن
قــانـونـيــة تـشـكــيل الـلــجـنـة اوضح ان
ــادة / - 10الـــبــنـــد أوال من قــانــون ا

اجـراءاتها وفـقاً لقانـونها) مـضيفا ان
قـــانــون الـــهـــيــئـــة يــبـــيّن (الـــعــلـــويــة
بــاالخـــتــصــاص والــتــرجـــيح لــهــيــئــة
الـنـزاهة عـلى كل اجلـهـات التـحـقيـقـية
االخــرى عــســكــريــة اوامــنــيــة  وهـذا
بــــــــــخـالف مــــــــــا اشــــــــــار لـه االمــــــــــر
ادة  / 21خامساً الديواني)وتابع ان ا
 مـن قــانــون الــنــزاهـــة نــصت عــلى ان
:الــهــيــئـة تــعــد اجلــهــة الــتـحــقــيــقــيـة
اخملــتـــصــة من بــ اجلــهــات الــثالثــة
التـخاذ اإلجراءات التحقيقية اجلزائية
ـنـاسـبـة بـشأن الـتـحـقـيق في قـضـايا ا
الـفـسـاد. ورأى ان (هـذا نـصـا واضـحا
وصـريحا في االخـتصاص الـذي يحدد
ـــنـــاط بـــهـــا اجــراء مـن هي اجلـــهـــة ا
الــتــحـقــيــقـات في قــضــايـا الــفــسـاد) .
وبـشـأن اجلـهـة اخملـتصـة في الـتـنـفـيذ
اوضـح االســـدي  ان (قــــانـــون اصـــول
ــرقم  23لــســنــة احملــاكـم اجلـزائــيــة ا
 1971حــدد الــذين لــهم ســلـطــة الــقـاء
الــقـبض عـلى اي مـتـهم سـواء كـان في
جـرائم الفسـاد او غيرهـا وهم الشرطة
واعـضـاء الـضبط الـقـضائي) مـوضـحا
ان االمـر (يـتطـلب من قـاضي التـحـقيق
اخملــتص عــنــد اصـداره مــذكــرة قـبض
ــنــفـذة - جــهـاز االشــارة الى اجلــهـة ا
مــكـافـحـة االرهــاب- الن قـانـون اصـول
احملـاكمـات اجلزائـية لم يـذكر االجـهزة
الـعـسـكـريـة كـقـوة ضـبط مـثل الـشـرطة
بــاعـتــبـار ان واجــبـاته تــخـتـلـف وفـقـاً

لنصوص قانونه)
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اعلـنت الـشركـة الـعامـة ألدارة الـنقل
اخلــاص عن اســتــمــرارهــا بــاتــخـاذ
نع ظاهرة سلسلة اجراءات مشددة 
الــــنــــقل اجلــــائــــر فـي مــــحــــافــــظـــة

الديوانية. 
واوضح مــديــر عــام الــشــركــة كــر

اجلـابـري في بــيـان تـلـقـته (الـزمـان)
امس انه (حــسب تـوجـيــهـات  وزيـر
النـقل نـاصر حـسـ الشـبلي واصل
قـسم الـديـوانيـة الـتـابع لـلـشـركة من
خالل عــمل مـفــارزه بـكــافـة صــنـوفه
ـــركـــبــات تـــنــظـــيـم حــركـــة ســـيـــر ا
رور شتـرك مع دوائر ا بالتـنسـيق ا
والــقــوات االمــنــيــة بــهــدف تــوفــيــر
اقـصى درجات اخلـدمـة ومـنع الـنقل
اجلـــائــر لــتــحـــســ مــســتــوى اداء
ـا يخـدم سـائقي مـركـبات الـشركـة 
الـنقل اخلـاص وأنـسيـابـية دخـولـها
وخروجـها الى احملـافظـة وفق األطر

القـانونـية واالداريـة) وأكد اجلـابري
ان (عــمل كـوادر قــسم الــقـادســيـة لم
تــقــتــصـر عــلى مــركــز احملــافــظـة بل
ـشاركـة بتـسـهيل عـمـليـة الـنقل في ا
عـمــوم احملـافـظــة السـيـمــا االقـضـيـة
والنواحي  للمساهمة بتقد فضلى
اخلـدمـات يـذكــر ان قـسم الـديـوانـيـة
التابـع للنـقل اخلاص يـتكون من 12
مــرآبــا وأربــعــة ســاحـات بــواقع 35
خـطــا تـقـدم خـدمــة مـتـكـامــلـة البـنـاء

احملافظة).
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واعــلـــنت الــشـــركـــة الــعـــامــة لـــنــقل
سافرين والوفود عن اعادة تسيير ا
حــافالتــهــا احلــمــر ذات الــطــابــقــ
والطابق الـواحد داخل بغـداد للعمل
ـواطـنـ بـ مـنـاطق عـلى  خـدمـة ا
واحـيـاء الـعاصـمـة ضـمن خـطـوطـها
نـتظـمة وبنـفس اسعـارها الـرمزية ا
عـمول بـها سـابقـا. وب مـدير عام ا

الـشركـة كـر كاظـم حسـ في بـيان
تلقته (الزمان) امس انه (تماشيا مع
توجـيهات وزيـر النـقل ناصـر حس
الـــشــبــلـي بــاشــرت بــاصـــات الــنــقل
الـداخـلي لـلـشـركـة عـمـلـهـا اول امس
ـوافق  8 ايــلــول اجلــاري خلــدمــة ا
ـواطـنـ الـكـرام بـ منـاطق ونـقل ا
واحــيـــاء الـــعـــاصـــمـــة مع االلـــتــزام
بــتـــعـــلــيـــمـــات وشــروط  الـــصـــحــة
والسالمة من تعفير الباصات بشكل
مستـمر والتثـقيف الرتداء الـكمامات
والــــــقـــــفــــــازات داخـل احلــــــافالت).
ــــســـافــــرين واوضـح حـــســــ ان (ا
ــؤسـســات اخلـدمــيـة والــوفـود من ا
ــزيــد من الـــتي تــســعـى لــتــفــعـــيل ا
ـتـطورة لـلـمواطـن خدمـات الـنقل ا
وفق خـطـة عـمل تـنـسـجم مع الـواقع
ـــوجـــود لـــلــــتـــخـــفـــيـف عن كـــاهل ا
اجملـتـمع) مـشـيـرا الى انه (سـيـكون
قبلة تطبيق جملة من خالل الفترة ا
ــشــاريع واخلــدمــات والــتي تــوفـر ا
شــبـكــة نـقل مــتـطــورة تـغــطي اغـلب
ـنــاطق في الــعــاصــمـة الــشــوراع وا
بـــغـــداد واحملـــافـــظـــات الـــعـــراقـــيــة
االخـرى) يــذكـر ان الـشـركــة الـعـامـة
ـــســـافـــرين والـــوفـــود احــد لــنـــقل ا
تــشـكــيالت وزارة الــنــقل اعـلــنت عن
ايقـاف عـمل حـافالت النـقل الـداخلي
في عـمـوم البالد مـنـذ اكـثـر من سـتة
اشـهـر الـتـزامـاً بـتـعـلـيـمـات اجلـهات
ـعنـيـة وحـظر الـصـحيـة واجلـهـات ا
الــتــجــوال والــتــوصــيــات اخلــاصــة
بايقـاف النقل اجلـماعي حفـاظاً على
ـواطــنـ الـكـرام . صـحــة وسالمـة ا
وبحثت الـشركة العـامة للـنقل البري
مع مـديـرية مـرور مـحـافظـة الـبـصرة
شـــمــول شـــاحــنـــات فــرع الـــبــصــرة
ـــــشـــــروع الـــــوطـــــني اخلـــــاص بـــــا
بـاستـبـدال سنـويـات الشـاحـنات عن
طريق مـديرية مـرور احملافـظة. وب
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وضع ثــوار االنـتــفـاضــة الـتــشـريــنـيـة
شرطا دنـية 13  والـقوى الـسيـاسيـة ا

قبلة .  للمشاركة في االنتخابات ا
وقـالت في بـيـان تـلـقـته (الـزمان) امس
ان شــــروطـــــهــــا  لـــــلــــمــــشـــــاركــــة في
ـا يأتي ـقـبلـة تـتـمـثل  االنتـخـابـات ا
ــســلــحــة حــظــر مـــشــاركــة الــقـــوات ا
والـقوات األمـنيـة كافـة  من التـصويت
(ألنها مـحسومـة الوالء مسبـقاً لبعض
األحـزاب والـشـخـصـيـات الـسـيـاسـيـة)
وإلـغاء الـتـصويت في اخلـارج نـهائـياً
ــالي ألنه (الــبــاب الــواسع لــلــفــسـاد ا
ــال الـعـام والـتالعب واالداري وهـدر ا
بنتائج االنتـخابات عن طريق التزوير
الــواسع) واعـــتـــمــاد الـــفــرز الـــيــدوي
حـصـراً إلعالن الـنـتـائج النـهـائـيـة لكل
مـركـز انـتـخـابـي وعـدم الـعـمل بـالـفـرز
الـبـارومتـري الـذي يـعد وسـيـلة فـاعـلة
فـي الــــتــــزويــــر وإســــبــــدال مــــجــــلس
ـجـلس جـديد من ـفـوض احلـالي  ا
الـــقـــضـــاة واالســاتـــذة اجلـــامـــعـــيــ
تـقـاعدين حـصراً وذلك إلبـعادهم عن ا

دوائر التأثير كافة.
ـــواطــنـــ الــذ ين وحـــصــر أســـمــاء ا
ـــشــاركــة في الــعــمــلــيــة يــرغــبــون بــا
االنــتـخــابـيـة لــكل مــركـز انـتــخـابي او
دائرة انـتخـابية بـتاريخ آخـر يوم قبل
البدء في الدعاية االنتخابية لكل مركز
او دائــرة انــتــخــابــيـة وغــلـق الـســجل

 . نهائياً
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وإســتــبــعـــاد كل شــخص طــبــيــعي او
ــنــافــســة ــشــاركــة بـــا مــعــنـــوي من ا
االنـتخـابـية من مـرتـكبي جـرائم الـقتل
الـــــطــــائـــــفي واجلــــرائـم الــــتـي تــــخل
بالوظيفة العامة وكذلك جرائم الفساد

الي واالداري.  ا
WO U  W –

ـتـقـدم لـلـمـنـافـسـة والتـرشـيح وعـلى ا
ـــالـــيـــة ســـواء كـــان تـــقـــد ذمـــتـه ا
شـخـصـاً طـبـيـعـيـاً ام مـعـنـويـاً وان
تـتعـهد احلـكـومة بـحصـر السالح
ــنـفــلت بـيــدهــا وإبـعــاد كل مـا ا
يـــؤثــر عـــلى ســيـــر الــعـــمــلـــيــة
ـــقـــراطـــيـــة وعـــدالـــتـــهـــا الـــد
ونـــزاهـــتـــهـــا وشــفـــافـــيـــتـــهــا
وحـمـايـتــــهـا من الـتـدخــــالت

كافة .
ــتــظــاهــرين وتــقــد قــتــلــة ا
واحملــــتــــجـــــ في ســــاحــــات
االحتجـاج كافة وكـذلك الكشف
عـن الــــقــــوى والـــدوائــــر الــــتي
مارست اخلطف والقتل واجلرح
الحـقـة والـتـرهـيب والـتـغـيـيب وا
ـدنـيـ والـسـيـاسـي لـلـنـاشـطـ ا

ـــعـــارضـــ لـــســــيـــاســـة الـــفـــســـاد ا
ـــة الى الـــقــضـــاء لـــيـــنـــالــوا واجلـــر

جزاءهم العادل.
ال وتـقـد حـيـتـان الـفـسـاد وسـراق ا
الــعـام فــوراً لــلــجـهــات الــتــحـقــيــقــيـة
والـقـضـاء الـعــادل وإسـتـرجـاع امـوال
الشعب العراقي منـهم ومنعهم جميعاً

ـشــاركـة في االنــتـخــابـات افـراداً من ا
كانـوا او احزابـا واالستعـانة بـجهود
ـــتـــحـــدة واالحتـــاد وخــــبـــرات اال ا

االوربي واجلـامـعة

الـــــعــــــربــــــيـــــة
ومنظمـات حقوق االنسان

ــدني احملـلـيـة و مـنـظــمـات اجملـتـمع ا

واالقـلـيـمـيـة والـدولـيـة كـافة الـتـي لـها
صـلـة بالـعـملـيـة االنتـخابـيـة لالشراف
عـلـى االنـتـخــابـات وضــمـان عـدالــتـهـا

ونزاهتها وشفافيتها.
ــشـاركـة الــفـاعـلـة وا
لـــــــــلــــــــقــــــــوى

الــــوطــــنــــيـــة
ـدنـيـة الـسـيـاسـيـة ا
ـمثـلـة في اجمللس غـير ا
الــنــيـــابي احلــالي وخــصــوصــاً ثــوار
الـسـاحــات وابـنـاء انـتـفــاضـة تـشـرين

d¬«∫ احلافالت احلمر في مرآب الشركة

واوصى ـــــقــــبـــــلـــــة) خالل األيـــــام ا
ي بـ(االسـتمرار في اإلجراءات الغا
). في تـطـور الـوقــائـيـة لـلـمـنــتـسـبـ
ي بتـبـسيط جـميع امر الـغـا الحق 
اجـــراءات دخــــول الـــشـــاحـــنـــات من

السيطرات على الطرق اخلارجية. 
وقـــال مـــديـــر االعالم ســـعــد مـــعن لـ
ي امـــر (الـــزمـــان) امـس ان (الـــغـــا
مــديـر الــسـيــطـرات بـتــسـهــيل مـرور
الشـاحنـات وعـدم تأخـيرهـا). وكانت
مـــواقع الــتـــواصل االجــتـــمــاعي قــد
تـداولت مقـطع فـيديـو يـظهـر شـكوى
سـواق الـشـاحـنـات من تـعـمـد بـعض
ـدن وغـلق منـافذ سيـطـرات مداخل ا
ـا تسـببب دة ثالثـة ايام مرورهـا 

بــتـذمــر الــسـواق وتــلف الــشـحــنـات
وتأخر وصولها وقطع ارزاق التجار
ـستـوردة. وكشفت خـلية واجلهات ا
االعالم األمـني عن تـفاصـيل انـفـجار
على طريق سريع الشعلة وخسائره.
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وقــالت اخلـــلـــيــة في بـــيـــان تــلـــقــته
(الـــزمــان) امس إن (عــبـــوة نــاســفــة
انـفــجـرت عـلى رتل يــحـمل حـاويـات
إلحـدى شــركـات الــدعم الـلــوجـسـتي
نسـحبة من معـسكر الـتاجي بداية ا
الفتـا االنتـباه طريق سـريع الشـعلـة)
الى ان (االنـــفــجـــار ادى الى أضــرار
بزجاج إحدى عجالت حماية الرتل).
أقــدم انــتــحـاري عــلى وفي كــركــوك 
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ــرور الـعــامــة مـنع قــررت مــديـريــة ا
ـدنـية ـركـبات الـعـسـكـريـة وا سـيـر ا
واحلـــــكــــومـــــيـــــة بـــــعــــكـس اجتــــاه
مـتــوعـدة اخملـالـفــ بـحـجـز الـســيـر
وفـرض غـرامة قـدرها ركـبة 5 أيام ا
رور 200 ألف دينار. وقال مدير ا

العـام الـلواء زهـيـر عبـادة اخلـفاجي
إنه في بــيـان تــلـقــته (الــزمـان) امس
(اسـتـنـاداً ألحـكـام الـفـقـرة ثـانـيـاً من
ــــرور رقم ــــادة 47 مـن قــــانـــــون ا ا
8لسنة 2019 وبناءاً على توجيه

قـررنــا مــنع ســيـر وزيــر الــداخـلــيــة 
ركبات سواء كانت عسكرية جميع ا
ام مدنـيـة ام حكـومـية بـعـكس اجتاه
واضاف ان (اخملـالف يعاقب السيـر)
ــركـبـة مـدة التـزيـد عـلى 5  بـحـجـز ا
أيام استناداً للمادة 28 /سادساً من
الـقـانـون مع فـرض غـرامـة 200 الف
ديـنـار أســتـنـاداً لـلـمـادة 25/اوالً/هـ
من الــقــانــون). وكــان اخلــفــاجـي قـد
كشف عن اخـر احصـائيـة للـسيارات

التي تتجول في البالد.
وذكر ان (عـدد السـيارات في الـعراق
5 مالي و300 الف سيارة ونحو
مـلـيـوني سـيـارة تـتـجـول حـالـيـاً في
ولـــــفـت الى ان (340 الف بـــــغـــــداد)
سيارة كانت تـتجول بلـوحات ورقية
في الــــعـــراق ونـــصـــدر من 600 الى
 800لوحة سيارة يوميا) وتابع ان
(قرار الفـردي والزوجي غيـر منصف
لـكثـرة االسـتثـنـاءات واقـترحـنـا عدد
ـــشــاريـع الســتـــحــداث شــوارع من ا
وانفاق من اجل تخفـيف االختناقات
ـروريــة). وبـاشــرت مـديــريـة مـرور ا
الــبــصـرة بــالـعــمل بــنـظــام الـنــافـذة
ــواطــنــ الــواحـــدة في مــراجــعــة ا

رور باحملافظة كافة.  لدوائر ا
رور عادل فياض محمد وقال مدير ا
إن (نـظــام الـنــافـذة الـواحــدة يـشـمل

ـسـؤولـ بـضـمـنـهم وجـود جـمـيع ا
ديـر في مكاتـب النافـذة) مبـينا أن ا
ـــراجـــعــ (الــنـــظـــام ســيـــســـاعــد ا
ـسـؤولـ عـن األقـسـام اخملـتـصـة وا
ـرورية ـعـامالت ا بـاخـتـزال إجنـاز ا
فــــضـال عن مــــنع بـــــالــــوقت احملــــدد
ـــواطن الـــتـالمس بـــ الـــطـــرفـــ ا
والــشــرطـــة مع االلــتــزام بــإجــراءات
الـوقـايـة الـصـحـيـة) وتـابع ان (هـذا
النظام أعطى أولويـة للمراجع من
ـرضى والقـوات األمـنـية والـصـحة ا
والـصــحـفـيــ إلجنـاز مــعـامالتـهم).
ووجه وزيـــر الـــداخـــلـــيـــة عـــثـــمـــان
ــاضـي بــحــجـز ي الــســبت ا الــغــا
ـظــلــلــة الــتي ال جــمــيع الــعــجـالت ا
حتــمل لـوحــات تـســجـيل في جــمـيع

احملافظات. 
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وذكـر مــكـتــبه اإلعالمي فـي بـيـان أن
ؤتمر التخصصي ي ترأس ا (الغا
ــرور الـذي لــعـمل مــديــريـة شــرطـة ا
إقـــامـــته وكـــالـــة شـــؤون الـــشـــرطـــة
بــحـــضـــور الـــعــديـــد من الـــضـــبــاط
ي خالل ) وأكــد الـغـا ـنــتـسـبـ وا
ؤتمر أن (رجال الداخلية هم رجال ا
القانون ويجب علينا أن نفرضه وان
ـرور جـزء من فـرضه عـمل شـرطــة ا
وان الداخـليـة البـد أن تكـون بيـضاء
ـرور لـكي الـلـون كـزي رجل شـرطـة ا
هم ان ومن ا ـواطـنـ نـكسب ثـقـة ا
يكون شعارنا ال مكان للمفسدين ب
ي بـ(ضرورة ووجه الغـا الشـرفـاء)
تـــســهــيل إجنـــاز جــمــيـع مــعــامالت
وبحـجز واطـن وتـذلـيل العـقبـات ا
ـظــلــلــة الــتي ال جــمــيع الــعــجـالت ا
حتــمل لـوحــات تـســجـيل في جــمـيع
مـــشـــددا عـــلى انه (ال احملـــافـــظـــات)
مـــــــجــــــامـــــــلـــــــة عـــــــلـى حـــــــســــــاب
مـطالبـا بأن (تكـون هناك ( العراقـي
ـرور نــتــائج جـيــدة لــعـمـل شـرطــة ا

تفجير نفـسه بعد محاصرته من قبل
القـوات االمنـية. وقـال بيان امس إن
(القوات األمنـية في محافـظة كركوك
ــا دفـعه الى حــاصـرت انــتـحــاريـا
تـفــجـيـر نــفـسه في وادي ابــو شـحـة
بناحـية الرشـاد) مؤكدا ان (احلادث
أدى إلى إصابـة منـتسـب إثـن من
الشرطـة االحتاديـة). واعتقـلت وكالة
االســتــخــبـارات مــســؤول الــعــبـوات
ـايـسـمى ديـوان اجلـنـد/ الـنـاسـفـة 
واليــة دجــلـة في كــركــوك بــعـد ورود
معلومـات استخـباراتية. كـما اعلنت
الوكالة عن القبض على (8) متهم
ادة 4/ارهـاب (دكة مطـلوبـ وفق ا
عشـائـرية) في بـغـداد وذي قار خالل

تـــوجــــيـــهـــات اجلــــهـــات االمــــنـــيـــة
بصدد القضاء على مظاهر اخملتصة
العنف واحلفـاظ على امن واستقرار

البالد. 
وأعلـنت قـيادة عـملـيـات البـصرة عن
ـصـادرة جنـاح الـعـمــلـيـات االمـنـيـة 
االسلحة.وقـال قائد عملـيات البصرة
إن (الـعــمـلــيـات مــوفـقـة اكــرم صـدام
والـنــتـائج إيـجــابـيـة حــيث  الـقـاء
القـبض على 52 مطـلـوبـاً وفق مواد
مبينا ان (العمليات جنائية مختلفة)
تـوقــفت واسـتـمــرارهـا يـعــتـمـد عـلى
واشار الى انه ـوقف العـام) تقـدير ا
(من واجب الــقــوات األمـنــيـة حــصـر
الــــسالح بــــيـــد الــــدولــــة واحلـــد من
النزاعـات العشـائرية وايـجاد البـيئة
الفتاً الـنظر الى ( اآلمنة لـلمـواطنيـ
علـومة االسـتخبـارية هي التي ان (ا
مـؤكدا أدت الى جنـاح عمـلـيـة امس)
ان (الـــقـــوات االمـــنـــيـــة كـــانت عـــلى
ـهنـيـة في تـأدية مـستـوى جـيـد من ا
واجــبـــاتـــهـــا األمــنـــيـــة والـــتــعـــامل
وتـابع انه ( ـواطـنـ اإلنـسـاني مع ا
(تـــمت مــصــادرة أســلـــحــة خــفــيــفــة
وأخـرى مـتـوسطـة واعـتـدة مـخـتـلـفة

األنواع خالل العمليات). 
وافاد اإلعالم األمني بنتائج العملية
الــــتي نــــفــــذتــــهـــــا قــــوات االمن في
محافظة ميسان. واوضح بيان امس
إن (الــقــوات األمـنــيــة في مـحــافــظـة
مــيـســان وخالل الــواجب الـذي نــفـذ
لــتـعــزيـز األمـن واالسـتــقـرار والــقـاء
ــطــلـــوبــ وضــبط الـــقــبض عــلـى ا
تـمـكنت من رخـصـة األسـلحـة غـيـر ا
الـعثـور عـلى رشـاشة ثـقـيلـة أحـادية
12,7 ملم ورشاشة متوسطة نوع
BKC  وبندقية وعجلة ال حتمل

مــسـتــمـســكـات رســمـيــة في نـاحــيـة
وقـــد اتـــخـــذت االجــراءات الـــعـــزيـــر

القانونية وفقاً للسياقات).

»ŸUL²ł∫ وزير الداخلية يترأس اجتماعاً تخصيصياً
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ـدني الفـاعلة في ومنـظمـات اجملتمع ا
ــفــوضـ اجلــديـد اخــتـيــار مــجـلس ا
ـــتـــابـــعـــة لــلـــعـــمـــلـــيــة واالشــراف وا
االنـتخـابيـة الـقادمـة وكذلك في تـعديل
قانون االحزاب وتشكيل مجلس جديد
لــلــخــدمــة الــعــامــة بــعــد حل اجملــلس
احلـــــــالـي الــــــذي شـــــــكـل عن طـــــــريق
ـقـيـتـة.واعادة احملـاصـصـة احلـزبـيـة ا
ـجـلس اإلعمـار فـوراً وتفـعيل الـعمل 
قــــــانــــــون مـن اين لـك هــــــذا مـن خالل
تــشــكـيل مــحـكــمـة عــلـيــا من الـقــضـاة
ـالي ـكــافـحــة الـفــسـاد ا ــتـقـاعــدين  ا
جلس واالداري وتكون غير مرتبطة 
الـقضـاء عـلى غرار احملـكمـة اجلـنائـية
العراقيـة العليا الـتي أجرت محاكمات
الــنــظــام الـــســابق - قــضـــاة حتــقــيق
وإدعـاء عـام وقـضـاة جـنـايـات وقـضاة

تمييز بتشكيلة احملكمة نفسها .
—«d  –U ð«

وخـلـصت الرسـالـة الى الـقول انه (في
حالة عدم االسـتجابة لهـذه الطلبات ال
سـمح الـله فـأنـنـا سـنتـخـذ قـرارا بـعدم
ــشــاركــة في االنــتــخــابــات الــقــادمـة ا
وسـنــدعـو الـشــارع الـعــراقي الى عـدم
ـشـاركـة فـيـهــا بل سـنـعـمل جـاهـدين ا
عــــــلـى عــــــدم اجـــــــرائــــــهــــــا مـن خالل
الـتـظاهـرات واالحـتـجاجـات الـسلـمـية
راكز والـدوائر االنتخـابية كافة امام ا
ـعــد إلجـرائــهـا وســنـعـمل في الــيـوم ا
على تشكيل مجـــــــلس وحكومة إنقاذ

من خالل مرحلة انتقالية جديدة) .
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مـعـاون مـديـر الـشـركـة أحـمـد شـنون
انه (تنـفيـذا لـتوجـيهـات الشـبلي في
تذلـيل الصـعوبـات التي تـواجه عمل
الشركة وانسيابـية حركة الشاحنات
 اجــراء زيــارة الـى مــقــر مــديــريــة
ـرور في احملافـظـة لـبحث امـكـانـية ا

شـــمــول شـــاحــنـــات فــرع الـــبــصــرة
بـاستـبـدال سـنـويات الـشـاحـنات في
احملافظة دون الرجوع الى بغداد من
اجل اخـــــتــــــزال الـــــوقت واجلـــــهـــــد
ـبــذول). من جـانـبه أبــدى الـعـمـيـد ا
عادل السوداني رغبـته بالتعاون مع

ــهــمـة ادارة الــشــركــة الجنـاز هــذه ا
بـــاســرع وقـت  مـــشـــيـــدا بـــجـــهــود
إسطـول النـقل في البـصرة ومـواقفه
االنسـانية بـنقل الـدواء ومستـلزمات
العالج للمـصاب بفـايروس كورونا
لـــصـــالح دائـــرة صـــحـــة الـــبـــصـــرة

—«dI UÐ bOA¹ w½«œu «
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أصـــدر رئـــيـس مـــجـــلس الـــوزراء
مــصـطـفى الـكـاظــمي أمـراً يـقـضي
بإنهاء تكليف عضوين في مجلس
ــــفـــــوضــــ بـــــهــــيـــــئــــة االعالم ا
واالتـــصــــاالت وتـــعـــيــــ آخـــرين
ـنـصب نـفـسه في ثـاني تـغـيـير بـا
ـفـوضـ خالل ـجـلس ا يـجـريـه 

شهرين.
وتـضـمنت وثـيـقـة رسمـيـة صادرة
عن مـكـتب رئـيس مـجـلس الـوزراء
اطلعت عليها (الزمان) امس انهاء
تـكـليـف عضـوي مـجـلس مـفوضي
الــهـيـئــة سـركـوت نـامـق عـبـد الـله
وســـالم ضـــيـــاء نـــوري مـــشـــكــور
واحـالـتـهـمـا الى الـتـقـاعـد.وافادت
الـوثــيــقـة بــتـكــلـيف امــيـر عــريـان
خـضــيــر الـبــيــاتي ومــجـاهــد ابـو
الـــــهــــيل بــــدر وآفـــــا فــــائق نــــادر

بعضوية اجمللس . 
وكان الـكاظـمي قد عـيّن في اواخر
اضي بسام سالم حسن حزيران ا
ــفـــوضــ في رئـــيــســـا جملــلـس ا
الـهــيــئـة بــدالً عن أشــرف الــدهـان

كـمــا انــهى تــكـلــيف صــفــاء ربـيع
وخليل الطيار من عضوية اجمللس
 وتــعــيــ مــحــمــد عــبــد الــســادة

وعادل سلمان بدال عنهما.
وقـــال الــــنـــائـب مـــحــــمـــد شــــيـــاع
الـــــــســــــودانـي أنَّ صــــــدور األمــــــر
الــديــواني 33 بــإحــالـــة مــشــكــور
ونــــامق الـى الـــتــــقـــاعــــد مـــبـــادرةَ
تــصــحــيحٍ حلــالـةٍ قــانــونــيــةٍ غــيـر
سليمـة إنتهجـتها الهـيئة ألكثر من
دة عام بابقائها أعضاء خارج ا
القانونية;  وبحسب ما قدمناه من
وجـــود مــخـــالــفـــة قـــانــونـــيــة  في
عريضة الدعوى ضد قرار التجديد
ولـوائـحـنـا اجلوابـيـة عـلى الـتـظلم
عـلى األمــر الـوالئي مـا يـعـدُّ اقـراراً
واعـــتـــرافـــاً واضـــحــاً مـن رئـــاســة
ـخالـفة األمر 65 مجـلس الوزراء 
لسنة 2004 وهو دليل إثبات قوي
يـعـزز الـدعـوى إذ أنَّ جتـديـد عـقود
الترخيص يخالف نص الفقرة هـ 
) من الـقسم 4 فـوض 1(مجـلس ا
الـهيـكلـيـة التـنظـيمـية لـلمـفوضـية.
وقــال الـســوداني في بــيـان تـلــقـته

(البزمان) امس (نشيد بهذا القرار
لـتــصـحـيح مـسـار مـجـلس االمـنـاء
ونـــأمل من احلــكــومــة أن تــتــدارك
اخلــطـأ عــبــر إلــغــاء قــرار جتــديـد
عــقـود تـراخــيص الـهـاتـف الـنـقـال
الـــذي اتـــخــــذه مـــجـــلس االمـــنـــاء
-2020 7 23 فــــــــــــــــي 6 ق 2020
وذلك بــحـسب مــحـضـر اإلجــتـمـاع
ِ الى ُــحـالـ بــوجـود الـعــضـوينِ ا
التقاعد والذي كـان وجودهما غير
قـــانــــوني بـــســـبب إنـــتـــهـــاء مـــدة
عضـويتـيهـما مـنذ أكـثر مـن عام
ووفـقـا للـقـاعدة الـقـانـونيـة فـإنَّ ما
بـني عــلى بـاطل فـهـو بـاطل) الفـتـا
النـظر إلى (أنّ قـرار  التـجديـد وما
تــبـــعه من قـــرار مــجـــلس الــوزراء
بــالــعــدد 50 لــســنــة 2020 بــهــذا
الشأن يعدُّ  باطال واجلميع ينتظر
ـوجب الـقـانـون الـغـاءه والــعـمل 
مــشـيــرا بــقــوله إلى انــنــا نــسـعى
حثيثا ليكون مـطلبُنارخصةً رابعةً
يـسـتـثـمـرهـا أبـنـاء الـوطن وتـعـود
بـــالـــفـــائـــدة االقـــتـــصـــاديـــة عـــلى

اجلميع).
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اضي بعد عملية عسيرة منذ تولي السيـد مصطفى الكاظمي لرئاسة الوزراء في نـيسان ا
هدي نتجت تشكيـله للحكومة والتي طال انتظارها بعد استقالة حكومة السيد عادل عبد ا
والـتي وضـع اجلـمـهـور اآلمـال عـلـيـهـــا في ـاضي  مـطـلع شـهـر كــانـون األول من الـعـام ا
تـغيـيـــر الـواقــــع االجـتمـاعي واالقـتصـادي والـسيـاسي للـبالد وجتـد احلـــلـول الـناجـعة
ــرحـلـة جـديــدة في االسـتـقـرار ــــر بـهـا الـبـلــد وتـبـدأ مـرحــلـة تـدشـ  لـلـمــشـاكل الـتي 
والبـدء بعـملـيات أصالحـية فـعـليـة في جمـيع أركان الـدولة وتـنقـية األجـواء ب الـسيـاسي 

نطقة عموما" خصوصا" ناسبة للتـهدئة في ا إلـى جانب إيجاد األرضية ا كونات كافة  ا
مع حالة الـصراع الـسائدة والـتي ألهبـتهـا وجعلـتها مـشتعـلة دائـما" فمع وجـود الصراع
في سوريـا واليمن وتـمسك الـقوات األمريـكية بـقواعدهـا في العراق يـبقى الوضع مـتوترا
ـا جعل األوضاع تـسير توتـر ب واشنـطن وطهران  وغيـر مستـقر وتصـاعد اخلطـاب ا
لذلك تـنهض أمام حـكومـة السـيد الكـاظمي حتـديات كبـيرة وأهـمها بـالتـصاعد في الـتوتـر 
تحدة وإيران تصاعدة بشكل دوري ب الواليات ا واجهة ا السيادة الوطـنية  فما تزال ا
وان ال يـكـون الـعـراق ساحـة حـرب لـلـصراع والـتي تـشـكل الـتحـدي الـرئـيـسي لـلكـاظـمي 
الـقـادم ب هـذه الـقـوى لذلـك يسـعى رئـيس الـوزراء إلى إبـعاد الـعـراق عن أي تـماس في
لذلك يسعى على أن يـكون للعـراق دورا رئيسي في إي عمـلية تـهدئة قادمـة  صـراع قادم 
شـتركـات وتهدئـة التـوتر سواء في داخـل العراق ومـنع أي تمـاس مع القوات إلى إيجـاد ا
األمريـكية الـتي تغيـر أي هجمات صـاروخية عـلى قواعدهـا وسفارتـها في العـراق تهديدا"

مباشرا" لها.
التحديات التي تواجه السيد الكاظمي خصوصا بعد زيارته لواشنطن والتي كانت ناجحة
بشكل كبيـر بالنسبة له ولكنها في الوقت ذاته مـثلت خيبة وتأمراً على بعض قوى احلشد
تحدة  ـناهض للواليـات ا الـشعبي والتي اعـتبرتهـا اصطفاف ضـدها وضد مـشروعها ا
والتي حتـاول بشـتى الطـرق إنهـاء أي دور للـحشـد في العـراق ليـكون ذات أرضـية سـهلة
ناسـبة ألي صراع مذهبي أو قومي ألي تنظيم إرهـابي قادم  إلى جانب تهيـئة األرضية ا
ـرجعـية الـدينيـة أهم العـقبات فـيه  لذلك فـأن واشنـطن تعتـبر احلـشد الـشعبي ومـن قبله ا
أمامه  لـذلك عـملـت على تـهيـئـة جيـوشـها االلـكـترونـية مـن خالل إبعـاد اجلـمهـور عن هذه
ناسبـة للهجوم إلى جانب إيجـاد الذرائع ا ـرجعية وتـسفيه دورها ومكـانتها ب اجملـتمع ا
عـلى الـقـوى احلـشــديـة وإيـجـاد الـتـهم ضـدهـا مـن خالل الـذرائع واإلشـاعـات الـتي تـنـال

وتعتبره مشروع إيراني في العراق . منه
ــقـبـلـة سـتــعـتـمـد الى حــد كـبـيـر عـلى مــدى طـمـوحـات الـســيـد الـكـاظـمي أن الـتـطـورات ا
وذو خـبـرة وثـقـافـة ـتـلك حـسـاً أمـنـيـاً قـادراً عـلى الـتـعـامل مع األحـزاب خـصـوصـاً وانه 
رحـلة االنتـقالـية القـادمة ويـهيأ الـبالد النتـخابات له سـياسيـة ومقـبوليـة تؤهـله بأن يقـود ا
لـذلك فـأنه يـعـد نـفـسه ليـكـون ذو دور سـيـاسي مـسـتـقل للـمـسـاهـمـة اجلـدية في دور فـيهـا
وإنـقـاذها من إخـراج العـمـليـة الـسيـاسـية بـرمـتهـا أو الـبالد من بوتـقـة التـخـندق الـطـائفي

ـا سيـعـمد لـذلك ر ـكن لهـا أن تـدمر مـا تـبقـى منه أزمـات خـطيـرة 
الـسـيد الـكـاظـمي إلى تــــــــعـزيـز قوته وتـشـكـيل تكـتل سـياسي
ويـدور في رحـاه ولـيـكـون هـو تـكـون الـتـظـاهـرات الـقـاعــدة له
بـــــــعيـداً عن تأثــــير الـقوى بـيضـة الـقبـان للـمرحـلة الـقـادمة
الـسـياسـيـة برمـتـها األمـر الـذي يـجعل مـشـــــاريعه نـاضـجة
ــتــمـيــزة مع واشــنــطن وطــــــهـران خـصــوصــاً مع عالقــاته ا
كـمـا سـيـكـون خـلف جـمـهـوره من سـاحـات عـــــلى حـد سـواء
الـتـظـاهـر الـتي سـتـكـون هي ســــــــاحـة حـربه االنـتـخـــــــــابـيـة

الـــقادمة .   

سـؤال قــد يـبــدو غـريــبـا  وجـــــوابه  مـحــال  أن يـكـون بــااليـجــاب  الن الـفــوضى  بـكل
كن أن  تكون حال  .. اشكالها ال 

يـقـول سـوفـوكـلـيـــس في مـسـرحــــيــة (أو ديب مـلـكـا) (لـيس هـنـاك من شـر أكـثـر ايالمـا
وخوفا من الفوضى ) ...

ختـلف مسمـياتهـا  .. سياسـية  أمنـية  تربـوية  إجتـماعة  اقـتصادية  أن الفوضـى 
ـقــراطـيــة   ســـــيـاديــة  أخالقــيـة   أو خالقــة  هي مــدمـرة  وتــقـتـل  احلـيــاة بـكل د

مجاالتها ..
عاناة  نتجرع لنثبت ذلك..? فكم من السنوات  تمر   وكم من كؤوس ا

من يــتــابع االخــبــار يــصــاب (بــالــهــلع   والــدوار  والــشــرود الــذهـــنـي  واالكــتــئـاب 
والعـصبية)  فـأينما يـحلق  في (الفـضاء) متنـقال ب القـنوات الفضـائية بضـغطة إصبع
اوس) يصاب (بـالغثيان الـعقلي)   و (الصداع الفـــكري) و(الزغللـة السـياسية) على (ا
ا يـشاهـده من  فوضى وخراب وكأن االنـسانيـة تعـــيش عصـر (اجلاهـلية الـسيـاسـيـة  
ودمـار وقــتل واضــطــهــاد وتــمـيـــــيـز وفــقــر ومـرض   وجــهل  ومــآس وكــوارث تــفــوق
رأة ) كـانـسان  تـصـور   تكـون احلـلقـات االضـعــف (الـطفل والــــشـيخ وا ـألــوف وا ا

والنامية كدول  هي  األكثر تضررا فيها...
احليـاة  ليـست أبديـة .. مرة واحدة ..  فـكيف لالنـسان أن يـفرط بهـذه الفـرصة ما دامت
على هـذا الوصف الـثمـ   ولن  تتـكرر ?.. وكـيف  يقـبل أن يعـيشـها بـفوضى وحـرمان
وبـؤس وشقـاء وذل  وهي على هـذه الدرجـة من األهمـية  أو  يـسمح آلخـر أن يصـادرها
أو عـدم كفاءة وإسـتحقـاق  عنـوة أو غفلـة  أو حتت أي مسمى مـنه   بظلم  أو إهـمال 

مرفوض ..
ا يثـير الـريبة والـشـــك أن االزمات عـندما تـنـــشب تـستمـر في التـعقـيد  والتـصاعد و
والـتــراكم  لتــــصل الى الفــــوضى  بقدرة من صـنعهـا  وليـــس بـرغــــبة من يـكتـــوي

بها  دون أن جتد احلل  ..
ولدينا شواهد كـثيرة أقربها الينـا ما تعيشه منطقـتنا من صراعات وحروب وأزمات  فقد

مضت سنوات  طويلة عليها دون أن يلوح في االفق أمل للخالص منها ..
ـدارس فـي احلـروب   والـنــزاعـات والــصـراعـات  ــاذا تـكــون حـيـاة الــشـعــوب جتـارب 
ال ومختبرات السلحة   بكل انواعها .. احملرمة وغير احملرمة   ووسيلة للثراء وجمع ا
 بـطـرق غـيـر مـشـروعـة عـلى حـسـاب حق آخـرين فـي هـذه احليـاة   وأخـطـر مـا فـي هذه

التجارب  أن تتحول احلياة الى  جتارب الثبات صحة نظريات في الســياسة ..
فهل لـلفـوضى مثال أن تصـنع احليـاة  أو تبني مـستقـبال على انـقاض دمار خـلقته  وإن
ـقــراطـيـة واحلـريــة وحق الـشـعـوب ـســاحـيق الـد حـاولــوا تـزيـ صـورتــهـا الـقـبــيـحـة  

ساواة والعدالة والتحرر واالنسانية  ?!!! وا
واذا كانت (نـبوءة) من صـنع (الفـوضى اخلالقة)  أنـها  ظرفـية وسـتحقق هـدفهـا وتعطي
ـوت واخلراب  نظام أُكـلها بـعد ح و سـيعقب هـذا االضطراب  والـفلتـان والفوضى وا
وتنـظيم  وحـياة مسـتقرة   ورخـاء وبناء وتـطور فهـل من زمن  محدد  لـها  لكي يـصبر
االنـسـان  على أمــل ان يـنعم بـعـدها  بـحيـاة (وردية) ونـظام (مـثـالي)    وتقـدم  كــــبـير

عاناة .. ?.. يســـحق تلك التضحيات وا
الفوضى اخلالقة مـصطلح برز من جديد  بـعد احتالل العراق لتـبرير الفوضى واخلراب
ـعقـول أن تسـتمر والدمـار والقـتل على أمل أن يـتحـقق (احللم اجلـميل !!) .. فـليس من ا
احلال لـعقـود  في استـنزاف االرواح والـثروات  واحلـريات بـدون نتـيجـة مثـمرة آنـية  أو
تــكـون عـلى حـسـاب شـعــوب أخـرى   أو تـصـادر حق جـيل لــصـالح جـيل أخـر من إجل

إثبات صحة تلك النظرية...
إذاً..

ـوت من أجل لـيس في االمـر غـرابـة  عـنـدمـا يـقـولـون أن الـتـدمـيرهـو مـن أجل الـبنـاء  وا
احلـياة  واخلـوف من عـبوة أو مـفـخخـة أو كـا هـو احلريـة  والـتفـكك والـتشـرذم يـعني
كونات  واحملاصـصة حتقق  العدالة بينها  وفتح الوحدة  والتقـسيم  يضمن  حقوق ا

ن هب ودب يضمن السيادة   واالحتالل يعني  التحرر واالستقالل?!!!!!... احلدود 
تلك هي الفوضى اخلالقة ..  

ســـنـــوات ..  ونــحـن نــتـــجـــرع نـــتـــائج االحـــتالل وأخـــطـــاء الـــفــوضـى اخلالقـــة ومــرارة
عاناة تمر لكي نثبت فشل  هذه النظرية ..? الفشل...فكم من السنوات وا

ولكن ..
عندما تـقلب صفحات التاريخ  وترجع قـليال الى الوراء   الى احلرب في فيتنام مثال ال
ـا يحصل الـيوم أو يسـتمر كل هـذا الوقت على جتـد غرابة أيـضا   أو يأخـذك العجب 
حساب االنسـان  وكرامته  وحياته  فعـندما (سأل جندي أحـد الضباط عن سبب إبادته

لقرية برمتها) فقال (من أجل أهلها) ..
وعـلى ذمـة من نـقل  هـذه احلادثـة (أنه بـعـد أن عـاد هـذا اجلنـدي  الى امـريـكـا قـضى ما

ســـتشفيات العقلية )... تبقى من حياته في أحــــدى ا
احلرية واالستعباد  ..

الفضيلة والرذيلة ..
الفساد والنزاهة ..
االمانة واخليانة ..

الفوضى والنظام ..
التخريب والبناء .

متناقضات وخطوط مستقيمة ال تلتقي  ..
ستـــقيـم  ال يلتقيان إال إذا حصل انحراف في والتجربة والـعلم  يؤكدان أن اخلط ا
سـلمات في أحـدهما أو في االثـنـــ معـا ..أو يكون االلـتقـاء  في الالنهايـة .. وتلك من ا

الهنـــدسة والرياضيات..
سـلمـة الـرياضـية ? فهل  لـهـا أن تلـتقـي  في البــــداية  وقـبل خط الـنهـايـة خالفا لـتـلك ا

وأين ? ..
-  نعم ... في التجارب الفاشلة  النها قامت على نظرية خاطئة .

دمرة ...! - وذلك هو االحتالل في فوضاه ا
حتل ..  وواهم من يثق 

  فهل من متعظ ..?!. 
واذا ما وُجد .. فمتى يتعظ ??

00000000000000000000000000000
                                       ∫ bOH  Âö

اذا عــرفــنـا كــيف فــشــلــنـا  نــفــهم كــيف نــنـجـح .. (أرنـست
همنغواي) 
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{ واشــــــنــــــطن) ,أ ف ب) - أعــــــلــــــنت
مـجـمـوعـة "آسـتـرازينـيـكـا" لـلـصـنـاعات
الـدوائـية الـثالثاء أنّـها قـرّرت "طواعـية
تــعــلــيق" الــتــجــارب الــســريــريــة الــتي
جتـريها حول العالم على لقاح جتريبي
ضـدّ مرض كوفيد- 19طـوّرته شريكتها
جـامـعـة أوكـسـفـورد وذلك بـعـد إصـابة
ـــشــاركـــ في هـــذه الــتـــجــارب أحـــد ا
بـ"مــرض مــحــتـمـل غـيــر مــبــرّر".وقـالت
اجملــــمـــوعــــة في بــــيـــان إنّـه "في إطـــار
ية الـتجارب السريـرية العشوائـية العا
ــضــادّ لـفــيـروس لــلــقـاح أوكــســفـورد ا
كــورونـا  تــفـعــيل عــمـلــيـة الــتـقــيـيم
القياسية لدينا وعلّقنا طواعية عمليات
التلقيح للسماح بإجراء عملية مراجعة
لـــبـــيـــانـــات الــسـالمــة مـن قـــبل جلـــنــة

مستقلّة".
W¦ UŁ WKŠd

و"آسـترازيـنيكـا" هي الشريك الـصناعي
جلـامعة أكسفورد البريطانية ولقاحها
شـاريع الغـربية تـقدّماً هـو أحد أكـثر ا
إذ جــرى اخــتـبــاره عــلى عــشـرات آالف
ــتـطـوعــ في بـريــطـانـيــا والـبـرازيل ا
وجــنـــوب إفــريــقــيــا ومــنــذ  31آب في
ــــتـــحـــدة وذلـك في إطـــار الــــواليـــات ا
ـرحلة الثالـثة والنهائـية من التجارب ا
الـسـريريـة الـراميـة لـلتـحـقّق من سالمة
الــلّـقــاح وفـعــالـيّــته.ولـفــتت اجملــمـوعـة
الــدوائــيـة في بــيــانـهــا إلى أنّ تــعــلـيق
الـتجارب السريـرية هو "إجراء روتيني
ـجـرد ظـهـور مـرض مـحتـمل مـطـلـوب 
غـيــر مـبـرّر في إحـدى الـتـجـارب أثـنـاء
الـــتـــحـــقــيـق بــهـــدف ضـــمـــان نـــزاهــة
الـتـجـارب".ولم يـوضـح الـبـيـان طـبـيـعة
ـرض الـذي اسـتـدعى هـذا اإلجراء وال ا
مـدى خــطـورته لـكنّ مـوقع سـتـاتـنـيـوز
اإللــكـــتــروني أفــاد أنّ الــشــخص الــذي
ـــرض يــتـــعـــافى ومن أصـــيب بـــهـــذا ا
ـتـوقع أن يـتـمـاثـل لـلـشـفـاء.وهذه أول ا
عـمـلـيـة تـعـلـيق لـتـجـارب سـريـرية عـلى
لقاح لكوفيد- 19يتمّ اإلعالن عنها.وإذا
طــال أمــد الــتــحــقــيق الــذي ســتــجــريه
ــســتــقــلّــة فــإنّ اســتــئــنـاف الــلــجــنــة ا
ّــا الــتــجــارب الــســريــريــة ســيــطــول 
سـينعكس تأخـيراً على اجلدول الزمني
الــضـيّق لــتـطــويـر الــلـقــاح.وكـان وزيـر
الــصـحّــة الـبــريـطــاني قـال اإلثــنـ إنّه
يـــأمل في احلـــصـــول عــلـى نــتـــائج من
جتـارب "آسـتـرازيـنـيـكا" بـحـلـول نـهـاية
هــــــذا الــــــعــــــام أو مـــــــطــــــلع الــــــعــــــام
ــقـبـل.وحـجــزت بـلــدان عـدّة مــنـذ اآلن ا
مـــئــــات ماليـــ اجلـــرعــــات من لـــقـــاح
آســتــرازيــنــيــكــا لـشــرائـه إذا مـا أثــبت
فـعـاليـته ضـدّ الـفيـروس الـفتّـاك. ونـشر
عـلماء روس التقـرير األول بشأن نتائج
لقاح كورونا وقالوا إنه أظهر استجابة
ن حقن بـه.وجاء في الـتقـرير مـنـاعيـة 
الـذي نشـر في دورية (النسـيت) الطـبّية
أن كـلّ شــخص تـــنـــاول الــلّـــقـــاح طــوّر
أجـساماً مضادة حملاربة الفيروس دون
الـــــتـــــعـــــرّض ألي آثـــــار جـــــانـــــبـــــيـــــة

خــطــيــرة.ومــنــحت روســيــا الــرخــصــة
السـتـخدام الـلـقاح مـحـليـاً في شـهر آب
اضي لتكون الدولة األولى التي تقوم ا
بـــهــذه اخلـــطــوة.ويـــقــول اخلـــبــراء إن
الــتــجــارب كــانت أصــغـر مـن أن تـثــبت
فــعـالـيـتـهــا وسالمـتـهـا). لــكنّ مـوسـكـو
أشـــــــادت بــــــالـــــــنـــــــتــــــائـج ردّا عـــــــلى
االنـــتـــقــادات.وأبـــدى بـــعض اخلـــبــراء
الـغربي قلقهم من سرعة عمل الروس
ورجـــحــوا أن الــبــاحـــثــ اخــتــصــروا
الــطـريق أثــنـاء عــمـلــهم.وقـال الــرئـيس
ــاضي إن ـيــر بــوتــ الــشــهــر ا فـالد
(الـــلـــقـــاح جتـــاوز جـــمـــيع الـــتـــجــارب
ـــطــلـــوبـــة وإنه أعــطـــاه لـــواحــدة من ا
بـنـاته). وحتدثت صـحـيفـة النـسيت عن
حــــدوث جتــــربــــتــــ لــــلــــقــــاح يــــدعى
سـبوتـنيك- فـي ما بـ شهـري حزيران
وتــــمـــوز. وشــــارك في كل جتــــربـــة 38
مـتطـوعًا سـليـمًا تـتراوح أعـمارهم ب
ّ إعـطـاؤهم جـرعة من  .  18و 60عـامـاً
الـلـقاح تـبعـها جـرعة أخـرى بعـد ثالثة
ـــشــــاركـــون إلى أســــابـــيـع. وخـــضـع ا
ــــراقـــبـــة خالل  42يــــومـــاً وطـــوروا ا
جــمـيـعـاً أجـســامـاً مـضـادة خالل ثالثـة
أســـــابـــــيـع. وكـــــانت آالم الـــــرأس وألم
ــفــاصل أبـرز اآلثــار اجلــانـبــيــة الـتي أ
. وذكر التقرير أنّ شارك ظـهرت لدى ا
هـــنـــاك (حـــاجـــة إلى جتـــارب واســـعــة
ــزيــد من وطــويـــلــة األمــد تــتــضـــمن ا
ـراقبـة إلثبـات سالمة وفـعالـية الـلقاح ا
ـدى الـطـويل لـلـوقـايـة من عدوى عـلى ا
كــوفــيــد- .(19وذكــرت الــصــحــيــفـة أن
ـــرحــلــة الـــثــالـــثــة من االخـــتــبــارات (ا
سـتـشـمل  40ألـف متـطـوّع من مـتـخلف
ــهـددة الــفــئــات الــعــمـريــة والــفــئــات ا
ـخـاطـر (صـحـيـة).ويـسـتـخـدم الـلـقاح
الــروسي سالالت مـعـدّلـة من الـفـيـروس
الـغـدي الذي يـسـبب عادة نـزالت الـبرد
ـنـاعـة. ـألـوفـة لـتـحـفـيـز اسـتـجـابـة ا ا
ـــيــتـــريــيـف  رئــيس وقـــال كــيـــريل د
صــنــدوق اســـتــثــمــار روسي في صــنع
الـــلـــقـــاح خالل مـــؤتـــمـــر صــحـــفي إن
ـشـكـك الـتـقـرير كـان (ردّا قـويـا على ا
الــذين انــتــقـدوا الــلــقــاح الـروسي دون
مـبـرّر). وحتدث عن ضمّ  3000شـخص
لـلمـرحلة الـتالـية من االختـبارات. وقال
وزيـــر الــصـــحــة الـــروسي مـــيــخـــائــيل
مـوراشكـو إن البالد سـتبـدأ باسـتخدام
الـــلــقــاح بـــدءاً من تــشــريـن الــثــاني أو
ـقبـل مع الـتركـيز على كـانون األول ا
ـعـرضـة للـخـطر.لـكن اخلـبراء الـفـئات ا
حـــذروا مـن أنه ال يـــزال هـــنـــاك طـــريق
طــويل يـجب عـبــوره قـبل دخـول الـقـاح
إلـى السـوق.وقـال بـريـنـدن وين أسـتاذ
ـــيـــكـــروبـــات في كـــلـــيّــة فـي أمــراض ا
ـنـاطق االستـوائـية في الـصـحة وطب ا
لـنـدن في حـديـث صـحفـي إن (الـتـقـرير
يـوضع في خانـة "جيّـد جداً حتى اآلن).
يـة  العمل نـظمة الـصحة الـعا ووفـقا 
جـار عـلى تـطـوير  176لـقـاحًـا مـحـتمالً
فـي جــمـــيع أنــحـــاء الـــعــالم. ويـــجــري

{ جزيـرة لـيسـبـوس (اليـونان) (أ ف
ب) - انـدلع حـريق ضـخم فـجـر امس
األربعـاء في أكبـر مـخيم لالجـئ في
اليونان الـذي يأوي أكثر من  12ألف
مــهــاجـــر عــلى جـــزيــرة لــيـــســبــوس
وجتري عـمليـة إنقـاذ واسعة الـنطاق
كــمــا أعــلن رجــال اإلطــفــاء.وفـر آالف
االشـخـاص وسط ذعـر من احلـاويات
واخليم الى حـقول الزيـتون اجملاورة
فيمـا دمرت النـيران القـسم األكبر من

ـــكــتظ.وذكـــرت وكــالــة هـــذا اخملــيم ا
االنباء اليونانية الرسمية أن النيران
قـد تـكـون اشــتـعـلت إثـر تـمـرد بـعض
طــالــبـي الــلــجــوء عــلى قــرار عــزلــهم
بـعــدمـا تـبـيــنت إصـابـتــهم بـفـيـروس
قـرب من ـستـجـد أو من ا كورونـا ا
شــخص جـاءت نــتـيــجـته إيــجـابــيـة
تــفــاديـا النــتــشـار الــوبــاء في مــخـيم
ـكتظ.وذكرت فـرق االطفاء ان موريا ا
اخملـيم دمـر كلـيـا تـقـريبـا وحـالـيا "ال

شاكل ضحايـا بل جرحى اصيـبوا 
تــنـفــســيـة جــراء الــدخـان".وبــحـسب
كان مصور وكالـة فرانس برس في ا
فان "الـنيـران مـشتـعلـة في كل اخمليم
تـــقــــريـــبــــا في داخــــله وفـي اخلـــيم
ـــــوجـــــودة فـي اخلـــــارج في حـــــقل ا
الـزيـتـون".وفـر عـدد كـبيـر مـن طالـبي
الـلـجـوء سـيـرا عـلى األقـدام لـيال إلى
مـيـنـاء ميـتـيـلـ لـكن سـيـارات قوات
األمن قـطـعت عـلـيـهم الـطـريق. وجلـأ

آخـــرون الـى الـــتـالل الـــقــــريـــبــــة من
اخملــيـم.وبــعــد ســاعــات عــلى انــدالع
احلـريق استـمـر تـصاعـد سـحـابة من
الدخـان االسود مـن اخمليم األكـبر في
الـــيــونــان والــذي يـــؤوي حــالــيــاً مــا
يــقـارب  12,700طـالب جلــوء أي مـا
ـعـدل أربـعـة أضـعـاف قـدرته يـفـوق 
االســتـيــعـابـيــة.واعـلـن رئـيس نــقـابـة
رجال االطفاء في ليسبوس يورغوس
ديـنـوس صــبـاح االربـعـاء ان "اخملـيم
احــــتـــرق بـــنـــســـبـــة  %99وال يــزال
ــتــحـــدث بــاسم مـــشــتـــعال".واعــلـن ا
احلــكــومـة الــيــونـانــيـة ســتــيـلــيـوس
بيتـساس لتـلفزيـون "اي ار تي" العام
ان "جـــزيـــرة لــــيـــســـبــــوس في حـــال
طـوارىء".ويـتـوقع ان يـعـقـد اجـتـماع
حـــكــومـي بــرئـــاســة رئـــيس الــوزراء
ورئـــيـس االركـــان صـــبـــاح االربـــعــاء
"لـــلــــبـــحـث في الــــوضع في مــــوريـــا
والتدابـير الـتي ستتـخذ".كـما ارسلت
تـعزيـزات من قـوات مـكافـحـة الـشغب
كان.وقال سـتيليـوس بيتساس الى ا
لقـنـاة "اي ار تي" ان "هـناك  35حـالة
نع ايجـابـية ويـجب ان يـعزلـوا (...) 
تـــفـــشي الـــوبـــاء".واضـــاف "مـــنع كل
الالجئ من مغـادرة اجلزيرة".ووفقا
ـــوقـع "لــيـــســـفـــوســـبـــوت" االعالمي
احمللي احرقت اكثر من  3آالف خيمة
وآالف احلـــاويـــات ومـــكـــاتب اداريـــة

وعـــيـــادة داخل اخملـــيم.واكـــدت فــرق
االطـفـاء في بـيـانـهـا انـهـا "مـنـعت من
الدخـول الى اخملـيم الخـمـاد احلريق"
من قبل مجمـوعات من الالجئ لدى
وصـولـهم الـى اخملـيم واضـطـرت الى
طــلـب تــدخل من قـــوات االمن.وقــالت
جمعـية "سـتاند بـاي ليسـفوس" لدعم
الالجــئــ عـلى تــويـتــر انــهـا تــلـقت
تــقـــاريـــر بـــان الـــســكـــان احملـــلـــيــ
اليوناني في اجلزيرة منعوا طالبي
اللجـوء الفارين من الـتوجه الى قرية
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وأضـــافت عـــلى صــــفـــحـــتـــهـــا عـــلى
فـيــسـبـوك "مــنـذ سـاعــات اخملـيم كـله
مشتعل كل شيء يشـتعل بسبب قوة
الــريـــاح الـــســـنــة الـــلـــهب تــنـــتـــشــر
ـنـطـقـة تـدفع بـسـرعـة".وتــابـعت ان "ا
ثـــمن الالمـــبــاالة واالهـــمــال" داعـــيــة
السلطات الى التحرك بسرعة إليجاد
حل إليواء طـالـبي اللـجوء.واألسـبوع
اضي رصـدت السـلطـات اليـونانـية ا
ـسـتـجد أول حـالة فـيـروس كـورونا ا
في مخيم موريا في جزيرة ليسبوس
اليـونـانيـة وفرضـت عزال عـلى اخمليم
ل 15يومـا.وبعـد اجراء ألـفي فحص
تبـينت إصـابة  35شخـصا بـكوفـيد-
 19في مـوريـا.وصـبـاح االربـعـاء ذكر
مـصــدر اكـني في لـيــسـبـوس انه "مع

ــهـاجــرون واخـتـلط احلـريـق تـفـرق ا
ــــــــصـــــــابــــــــون بـــــــاالشــــــــخـــــــاص ا
اآلخرين".ومـنذ مـنتـصف آذار فرضت
تـدابيـر صارمـة لـلتـنـقل في مـخيـمات
ـهـاجـرين.ولـم تـرفع احلـكـومـة هـذه ا
القيـود بتـاتا رغم انتـقادات منـظمات
غير حكوميـة تعنى الدفاع عن حقوق
االنسـان والـتي اعتـبرتـهـا "تمـييـزية"
في حــ اتــخــذ قـرار رفـع الـعــزل في
الـبالد مـطـلع أيـار/مـايـو.وتـدين هـذه
ـنـظـمـات حـجـز طـالبـي الـلجـوء في ا
الئمـة لتـطبيق هذه اخملـيمـات غيـر ا
ـنع تـفـشي تـدابـيـر الـوقـايـة الالزمـة 
فيـروس كـورونا.وقـدرة مـخيم مـوريا
االســـتــــيــــعـــابــــيــــة اصال هي 2800
شـخص لــكن في الـســنـوات االخـيـرة
ـنظـمات بات يـتـعرض لالنـتقـاد من ا
غــيــر احلــكــومــيــة الكــتــظــاظـه وعـدم
ـعـاييـر الـصـحيـة فـيه التي احـترام ا
تـدعو الـسـلـطـات اليـونـانـيـة الى نقل
طــالــبي الـلــجــوء االكـثــر عــرضـة الى
الـــيــــونــــان.وبــــاتت االضــــطــــرابـــات
والــــشــــجــــارات شــــبه يــــومــــيــــة في
اخملـيم.وبـ كــانـون الـثـاني ونـهـايـة
آب طـعن خـمـسـة اشـخـاص في اكـثـر

من  15هجوما.
وفي آذار قـــضت فـــتــاة في احـــتــراق
حــــاويـــة. وفي ايــــلـــول 2019قـــضى

شخصان في حريق.

اخـبـتار  34مـن بيـنهـا على األشـخاص
ــرحـلـة مع تــقـدّم ثــمـانـيــة مـنــهـا إلى ا
ية الـثالثة. وقالت منظمـة الصحة العا
اجلـمـعـة إنهـا ال تـتوقع حـمالت تـلـقيح
واسـعـة الـنـطـاق ضـد فـيـروس كـورونـا
ــسـتــجـد حـتـى مـنـتــصف عـام 2021 ا
مـبــددة األمل بـالـتـوصل لـلـقـاح سـريع
في وقـت كشفت أبحـاث نتائج مـشجعة
مـبكـرة للـقاح روسي. والـفيـروس الذي
أودى بــــنــــحـــو  870ألـف شــــخص في
انـحاء العـالم يواصل تفـشيه. وأصبح
رئــــيـس الــــوزراء اإليــــطــــالي االســــبق
عـروف بـحبه سـيـلفـيـو بـرلوسـكـوني ا
ـصـاب شـاهـير ا حلـيـاة البـذخ آخـر ا
ـستـشفى بـعدمـا جاءت به وقـد أدخل ا
نـتـائج الـفحـوص الـتي أجـريت للـتـأكد
مـن إصابـته بـكوفـيد- 19إيـجـابـية. في
أنـحـاء العـالم تـأمل احلكـومات اإلعالن
عن تـوفيـر لقاح لـلفيـروس الذي أصاب
أكــثــر من  26مــلــيــون شــخص وقــلَب
اليـــــ وعـــــاث الــــفـــــوضى حـــــيـــــاة ا
ـي. ورحـبت مـنـظـمـة بــاالقـتـصـاد الـعـا
تحدة بـحقيقة الـصحة التابـعة لأل ا
أن "عــــددا كـــبــــيــــرا" من الــــلـــقــــاحـــات
ـــراحل الــــتـــجـــريــــبـــيـــة دخــــلت اآلن ا
الــتــجـريــبــيــة األخـيــرة الــتي عــادة مـا

تشمل عشرات آالف األشخاص.
ولــكـن "في مــا يــتــعــلق بــجــدول زمــني
واقـعي ال نـتـوقع حـقًـا أن نـرى الـلـقاح
يُـعطى على نطاق واسع حتى منتصف
ـــقـــبل" بـــحــسـب مـــا أعــلـــنت الـــعـــام ا
ــنـظــمــة مــارغـريت ــتــحـدثــة بــاسم ا ا

ـنـظمـة تـيدروس هـاريس. وقـال مـدير ا
أدهــانـوم غـيـبـريــسـوس إن الـوكـالـة لن
تعتمد أي لقاح ما لم يكن فعاال وآمنا.
وافـقت روسيا بـالفعل عـلى لقاح أفادت
دراســـة بــشــأنـه نــشــرت في مـــجــلــة ذا
ـرضى النــسـيت الـطـبـيــة اجلـمـعـة أن ا
ــبــكــرة ــشـــاركــ في االخــتــبــارات ا ا
طـوروا أجسـامًا مضـادة "بدون أي آثار
سـلبية خطيرة". لكن العلماء حذروا من
أن هـــذه الــتــجـــارب مــحـــدودة إلثــبــات
سالمـة اللـقاح الـتجـريبي وفـعالـيته إذ

لم تشمل سوى  76مشاركًا.
كـمـا حـثت واشـنـطن مـخـتـلف الـواليات
األمـيـركيـة على االسـتـعداد لـبدء إعـطاء
لـقـاح مـرتـقب بـحـلـول األول من تـشرين
ـا أثـار مـخاوف من أن إدارة الـثـاني 
الــرئـيس دونــالـد تــرامب تـســارع لـبـدء
تـوزيع لـقـاح قـبل انـتـخـابات  3تـشـرين
الــثــاني. وفي ظل اإلجــراءات الـعــاديـة
عــلى الــبــاحــثــ االنــتــظــار ألشــهـر أو
ســنــوات لــلــتــحــقق من أن الــلــقــاحـات

رشحة آمنة وفعالة. ا
ولكن كان هناك ضغط هائل لطرح لقاح
بسرعة مع استمرار الوباء في التسبب

بخسائر بشرية واقتصادية.
لم يــوفــر الــفــيــروس مــنــذ ظــهــوره في
ـاضي مـشاهـير الـصـ أواخر الـعام ا
وشــــخـــصــــيـــات بــــارزة كـــان آخــــرهـــا

برلوسكوني.
ـصـاب ثالثـة العـب وبـ مـشـاهيـر ا
فـي فـريـق بــاريس ســان جــرمــان لــكـرة

القدم من بينهم البرازيلي نيمار.

كاتب الـبريـطانـي عـلى العـودة إلى ا
لكن قول ذلك أسهل من الفعل.

أمـا مـجـموعـة الـنـفط العـمالقـة بـريتش
بـتـرولـيـوم (بي.بي) الـتي أعـلـنت إلـغاء
عـشرة آالف وظيـفة بعـد أن سدد الوباء
ضـربـة لـلطـلب عـلى الـطاقـة ولألسـعار
وظـف غيـر األساسي فـإنها تـشجع ا

نزل. على العمل من ا
وبـالـنـسـبـة للـمـصـارف بـاركـلـيز وإتش
إس بي سي ولويدز فإن عددا كبير من

موظفيها يعملون من بعد.
ولـــكـن لـــيـــست كـل األخـــبـــار ســـيـــئـــة.
فـاالقتـصادان األمـيركي والـكنـدي أعلـنا
عـن خلق وظائف فـي آب/أغسطس في

مؤشر موقت الى انتعاش من الوباء.
وبــالــنـســبــة لألنـشــطــة الـتــجــاريـة في
قــطـاعـات مـعـيـنــة مـثل لـوازم احلـمـايـة
الـشـخصـية فـإن كوفـيد- 19قـد تـسبب
بـارتفاع كبير على الطلب وال تزال تلك
األنشطة تبذل جهودا لتلبية الطلبات.
اليزية وقـالت شركة تصنيع القفازات ا
"تـوب غلـوف" إنهـا تتـلقى طـلبات ل 11
إلى  12مــلـيـار شـهــريـا مـقـارنـة ب4,5

مليارات قبل الوباء.
قابل عـلى الزبائن االنـتظار 600 فـي ا
يـوم تـقـريـبـا لـتسـلم طـلـبـاتـهم مـقـارنة
بــفــتـرة تــسـلــيم عــاديـة من  30إلى 40
دير التنفيذي ليم ووي يـوما بحسب ا

تشاي.
واد وإضـافة إلى ذلك هنـاك نقص في ا
األولـــيـــة فـــضال عـن ارتـــفـــاع اســـعــار

االنتاج.

WŽUM∫ مقر مجموعة آسترازينيكا للصناعات الدوائية في ماكليسفيلد في بريطانيا

ــمــثل تــوم هــانـكس وتــضم الالئــحــة ا
ومـؤخـرا روبرت بـاتنـسون الـذي ذكرت
مــجـلـة مـعــنـيـة بـقــطـاع الـســيـنـمـا أنه
أصـيب بـالـفـيـروس خالل تـصـويـر آخر
أفـالم بــاتــمــان (الـــرجل الــوطــواط) في
بـريطـانيـا. وأمضى بـرلوسـكوني الـليل
في مـسـتـشفـى في ميالنـو حـيث يـعالج
مـن الـتـهـاب رئـوي لــكن قـيل أن وضـعه

"مشجع".
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لـيارديـر البالغ 83 وقـد ثبـتت إصابـة ا
عــامـا بـالــفـيـروس فـي وقت سـابق هـذا
األســبــوع بــعــد الــعــودة من إجــازة في

سردينيا في فيلته الفاخرة.
في كـافـة أنـحـاء الـعـالـم يـقـوم أصـحاب
ـوظــفــون بـإحــصــاء كـلــفـة األعــمــال وا
اجلـائـحة فـيـما يـجبـر تـزايد اإلصـابات
احلـكومات عـلى فرض إجراءات إغالق.
وحـتى فـي أمـاكن خـفـفت فـيـهـا تـدابـير
ـوظــفـ الـقــادرين عـلى اإلغـالق فـإن ا
نـزل يـفضـلـون االستـمرار الـعـمل من ا
كتب. في فـي ذلك بدال من العـودة إلى ا
طاعم وسط لندن الصاخب عادة فإن ا
الــتي دائــمــا مــا كــانت تــكــتظ بــالـرواد
طاعم بـاتت تعاني. ويـقول مديـر أحد ا
الــتـــركــيــة بــيــرات إن "الــنــاس رأوا أن
كننا نـزل ... ال  بـإمكانهم الـعمل من ا
ــطـعم ــنـزل". وا تــوفـيــر اخلـدمــة إلى ا
الــقـــريب من كــاتـــدرائــيــة ســانت بــول
ـئـة من عـدد زبـائنه يـرتـاده فـقط  15بـا
ــعــتــادين. وتــســعى حــكــومــة رئــيس ا
الــوزراء بـوريس جـونــسـون لـتــشـجـيع
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حـ قـرأت خـبـرا في الـتـلـفـزيـون يتـحـدث عـن اضـراب سائـقـي سـيارات
ئة لـم استغرب ان االسعاف الن مـخصـصات اخلطـورة البـالغة 100 با
ـاذا ألن سـيـاسـة هـذه االيـام تـعـتـمـد عـلى يقـع هـذا االضراب,وال غـيـره.
ذهب الـسياسي غريبا فـهذا يعني ان حياة مذهب غريب جدا.واذا كان ا
الـنـاس سـتـكـون هي االخـرى غـريـبـة ايــضـا. فـقـهـاء مـذهـبـنـا الـسـيـاسي
يـؤمـنـون بـنـظـريـة اخـذ االمـتـيـازات كـامـلـة دون ان يـكـون هـنـاك مـراجـعـة
حــقــيـقــيــة لــدراســة هــذه االمـتــيــازات.واالن بــدأت نــيــة مــراجـعــة رواتب
ـهم صـارت احلـيـاة ,وازدواجـيـة الـراتب تــظـهـر الى الـعـلـن.ا الـرفـحـاوي
ــنــاصب,واحلـديث عن الــســيــاســيــة مـشــغــولــة بــتــقــســيم احلــصص وا
واستـغالل امبـراطـوريـات مـالـيـة كـبـيرة,مع بـروز شهـوة كـبـيـرة لـلـسـلـطة,
النفوذ السياسي في ابسط االشياء. هذا اجلو غير سليم,وال يجعل وعي
االنـسـان سـلـيـمـا.لـذا يـشـعــر اي شـخص يـراجع دائـرة رسـمـيـة بـفـسـاد
اخالقي لبعض موظـفي الدائرة.انا احتـدث هنا عن دائرة وجـدت للخدمة
دنية مـثال.اما اذا حتدثنـا عن عالقة االنسان وطـنه فسنكـون امام حالة ا
غـامـضـة الى ابـعـد احلـدود.فـاالنــسـان في هـذه االيـام يـعـاني من فـقـدان
ـشتـرك بـالـوطن.والشـخص الـذي يـريد ان يـخـدم بلـده يـجد االحسـاس ا
زاج ـاذا حدث هـذا ا نفـسه خـارج الـدائرة,ومتـهـما,وال احد يـفـكر فـيه. 
ـشــاركـة الـوطــنـيــة في بـنـاء واقع ـدمن عـلـى الـفـسـاد,وانـعـدام فــكـرة ا ا
افضل,وكـذلك هـذا اخلـوف من فـكـرة الـغد,وكـأن الـنـاس يعـيـشـون عـلى
ـوت احملـتـوم.? حدث كل منـحـدر خـطـير سـيـهـوي بـهم الى الـقاع حـيث ا
ـصـاحلـهم,وامـتـيـازاتـهم.االحـزاب هـذا بـسـبب ان الـسـيـاسـيـ فـكـروا 
صلحة,وتقسيم عوائد النفط السياسية في العراق انطلقت في ماراثون ا
علـيهـا دون االهتـمام بـنظـرية بـناء الـدولة. بـنت االحزاب نـفسـها بـاسلوب
ـنـتمـ لـلـحـزب الـسـيـاسي الذي عـدم ترك الـفـرصـة لالخـرين من غـيـر ا
شوي كله يحكم.باختصار:فكر السياسي,وزعيم الكتلة باخذ اخلروف ا
ثم حتويل هـذا السـلوك الى مـنهج سـياسي يـفرض عـلى البـلد كـله. لنـعد
ــوظــفـ في الى اضــراب سـائــقي ســيـارات االســعــاف او غـيــرهم من ا
قطاعات الدولة االخرى.كيف نفسر مـا يفعلونه?هل نقول مثال ان سائقي
سيـارات االسـعـاف جشـعـون يـطـالبـون بـحـقوق مـالـيـة في هذه الـضـائـقة
الـية بـعد انـخفاض اسـعار الـنفط,وما خـلفـته جائـحة كـورونا من اعـباء ا
ــيـزانـيــة. في الـظـاهــر يـبـدو ان تــصـرف سـائــقي سـيـارات مـالـيــة عـلى ا
االسـعـاف غـريـبا,وهـو غـريب بـالـفـعل لـكن ان وضـعـنـا اضـراب سـائـقي
شـهـد الـسـياسي الـعـام فـسنـفـهم هـدف هذا سيـارات االسـعـاف داخل ا
سألة تتعـلق بحفلة الشواء اليـومية التي يقيمها االضراب,وسنعرف ان ا
ـشـوي بـالكـامل عـلى حـساب السـيـاسـيون,وياخـذ كل سـيـاسي خروفه ا
ــنــهج الــســيــاسـي فــكــرة الــقــدوة في حــيــاة االخــرين. لــقــد قــتـل هــذا ا
واطنة الناس,وجعل منهم عبيدا امام حاجاتهم اليومية.واصبحت فكرة ا
رهق لتـوفير متـطلبات الـعيش اليومي.وحدثت تعني نوعا مـن اخلضوع ا
الفجوة ب حـياة الطبقـة السياسية,وب حياة النـاس في صورة سائقي
ضـرب عن العـمل. الطبـقة السـياسيـة جتد نفـسها سيارات االسـعاف ا
حرة قويـة تتـفتح شهـيتهـا يومـا بعد يـوم.تكـسر القـانون ان شاءت,وتمنع
ـــعــنى الــطـــائـــرات من الـــطـــيــران,وحتــصـل عــلـى مــا تـــريـــد بال تـــعب.
ادق:السياسـيون بعد  2003يتمتـعون بشـهوة مرضـية غيـر منطـقية.هذا
كـله صـنع مـزاج الـناس والـشـعب.اسـهم فـسـاد الـسـيـاسـيـ في جـعـلـنا
مـنزعـجـ من ادارة سـيـئـة لـلمـوارد.وصـار الـفـقـر شبـحـا يـطـارد الـناس
جمـيعـا.وبدأت تـتكـون لدينـا قنـاعة غـبيـة ان االمان كـله يوجـد في حفالت
.هنـاك حـيث تخـتفي الشـواء التي تـقـام خلف اسـوار قصـور الـسيـاسيـ
ــشــويـة,وحتـصــر االمـتــيــازات لـتــأمـ احــفـاد زعــيم الــكـتــلـة اخلـراف ا
ـواطن الـعـادي من الـفـقـر فـيـقـوم باالضـراب عن واحلـزب.وكمـا يـخـاف ا
الـعـمل يـقـوم زعـيـم الـكـتـلـة بـأخـذ كل شيء لــيـشـعـر بـاالمـان وقـتل فـكـرة
ــهـــمــا اخلـــوف من الــغـــد.انه يـــصـــنع البـــنه وحـــفــيـــده عـــا
ـــــوضـــــوع في ـــــال ا اجلـــــديـــــد.امـــــبـــــراطــــوريـــــة ا
حسابهما.يدرب زعيم احلـزب في السلطة ابنه على
ـشوي يـؤخذ بـالكامل,وامام انظار رؤية اخلروف ا

اجلميع.
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ـلكها أتهم رجل رجل آخر بـأنه قد سرق عـدد من طيور الـبط التي كان 
فذهب لـلـقاضـي ليـرفع دعـوة ضد ذلك الـرجل فـوافق الـقاضي بـحـضور
ـكاشـفة بـينـهم في احملكـمة فـعقـدت جلـسة في احملـكمة االثنـي الجراء ا
في موعـد محـدد واذن الـقاضي لـلـرجل صاحب الـبط  ان يـبدأ بـاحلديث
فتـحـدث وقـال كـان لي عدد مـن البط .بـاحلـدود خـمس بـطات ,وكـان لون
البـط ابيض ,والبط كـان يـوميـاً تـبيض عـدد من الـبيض ,واحيـانـاً تـفقص
الـبـيــضـات وتــخـرج صـغــار من الـبط ,والـبط له اصــوات جـمــيـلـة يــومـيـاً
نسـتمـتع بهـا صباحـاً ومسـاءاً والبط يـحبـني واحبه ,واحيـانا نـذبح منـها

وناكل اللحم الطيب من البط .
ثم أذن الـقـاضي بـالـرجل الـثـانـي لـلـحـديث قـبل ال يـتـحـدث الـرجل وعـنـد
دخول الـقاضي لـغرفة احملـكمـة الرجل اوشى بـاذن القـاضي وادخل يدة
في جيب القاضي ووضع كمية من الذهب اخلالص في جيب القاضي .
تهم يـتحدث وقـال انا ليس لـدي أية عالقة بـهذا الرجل وال فبدأ الـرجل ا

اعرفة واال اعرف شئ عن البط لم اراه او اسمع به ولم اسرق انتهى.
تـهم كالمة من ذهب وان كالم الرجل قرار القـاضي: ان الرجل الثـاني ا
. فالـقـرار ان الـرجل الـثـاني لم يـسرق االول  اتبـطـبط لم افـهم مـنه شـيـئـاً
شئياً .اعترض الرجل االول بصوت عالي عند القاضي فقال له القاضي
اخـرج خـارج ان كـالمك كـله اتــبـطـبط لم نــفـهم مــنه شـيــئـاً وكالم الـرجل

االخر من ذهب.
االنـتــمـاء الــسـيــاسي لـيـس لـة دين وهــذا مـعــروف من زمن بـعــيـد .فــامـا
تـنـفـصـل الـسـيـاســة عن الـدين من أجل احلــفـاظ عـلى هـيــبـة رجل الـدين
والدين وقـدسيـة الـدين او دخول رجل الـدين لـلسـياسـة وهو يـحـمل كلـمة
احلق ال يـتنـازل عـنـهـا وال تـتـبدل مـثـلـمـا فـعل اسالفـنـا االوائل في بـداية
ظهور االسالم ولنا أسوة حسنه برسـول الله محمد صل الله عليه وسلم
وكذلك أسـوة حـسـنة بـاالمـام عـلي بن ابي طالـب وئريـتـهم من اهل الـبيت

عليهم السالم .
اما من يـخـالف ذلك فلـيس مـنا اهل الـبـيت وقال الـرسول صـل الله عـليه
ا لصدقة وسلم بحق سلمان الفارسي سلمان منا اهل البيت وذلك تكر
ـانه الــثـابـت والـراسخ واخالقــة احملـمــديـة,كـذلك قــال االمـام جــعـفـر وا
الصادق" كونـوا زيناً لـنا وال تكونـوا شيناً عـلينـا " بهذه االقوال عـلينا ان
نلتزم باالخالق احملـمدية وان ننصـر هذه االخالق لكي ينـصرنا الله بكل

واقف وهو دين محمد صل الله عليه وسلم . ا
ما الحظ اليوم ان االحزاب الـتي تدخل السياسـة يظهر علـيها الكذب في
افـعـالـهـا وسـلـوكــيـاتـهـا وهـذا خالف لـلـدين احملــمـدي والـقـيم الـسـمـاويـة
.واالحزاب تختـار عناصرهـا ليس على اسـاس الكفاءة واالخالق الـعالية
ال والـعلـم ال بل تـختـار عـنـاصـرهـا عـلى اسـاس الـعـنـصـر من يـجلـب  ا
هم من بطـريقـة احلرام او االحالل ويـدافع عن احلزب بـصدق او كـذب ا
ثـاليـات ال تشـترى وال يجـلب الفـائدة لـلـحزب ويـنتـفع منه ذلـك احلزب فـا
تباع لديهم والعناصر اجليدة والكفاءة الـعالية ال تنفع بصدقها ومبادئها
هم تختار عنـاصر على اساس (من يحوش الـنار للخبزة) ذلك احلزب ,ا
لهـذا السـبب نرى الـكـفاءات الـشريـفة خـارج تغـطـية االحـزاب السـياسـية
عندما تكـون في السلطة .عـناصرهم يتـميزون بصفـات خاصة فارغة من
احملتـوى الـعلـمي والـنظـري فـقط لـسان طـويل وقـلة حـيـاء ال تعـرف مـعنى
تملق والوصولـي . هوالء بيدهم قرار ومصير نتفعـ وا الكرامة هم ا
اجملـــتــــمع الـــســــيـــاسـي و الـــعـــلــــمي واالقــــتـــصـــادي
واالجتـماعي والـزراعي والـثقـافي والـديني وهـذا ما
الحظ علـى مصـيـر اجملـتمـعـات الـعربـيـة من تـخلف
ـتقـدمـة التي تـتمـيز بـالرقي ورجعـية عـكس الدول ا

والتقدم بكل مجاالت احلياة.

{ عـــمــان (أ. ف . ب) اســـتــأنف مـــطــار
ــلــكـة عــلـيــاء الــدولي في عــمـان امس ا
ـنـتـظـمـة اسـتـقـبـال الـرحالت الـدولـيـة ا
بـعـد تــوقف لـنـحـو سـتـة أشـهـر بـسـبب
سـتجد. وحطت أزمـة فيروس كـورونا ا
طـائـرة لـشـركة "فالي جـوردن" لـلـطـيران
تـقل  141مـسـافـرا من اسـطـنـبـول عـلى
ــطــار (نــحــو  35كـــلم جــنــوب مـــدرج ا
عـمـان)  كـأول رحلـة جتـاريـة منـتـظـمة
وفـقا لـلمـوقع اإللكـتروني لـلمـطار. ومن
قرر بحسب السلطات أال يتجاوز عدد ا
نتـظمة ثالثـا يوميا الـرحالت الدوليـة ا
فـي االسـبـوع األول يــرتـفع الى ست في
ـلك عبـد الله االسـبوع الـثـاني. وتفـقد ا
الــثــانـي ورئــيس الــوزراء عــمــر الــرزاز
ـــــــطـــــــار لـالطـالع عـــــــلى اإلثـــــــنـــــــ ا
االســــــتــــــعـــــدادات. وقــــــال الــــــرزاز في
طار جاءت تـصريحات إن "إعـادة فتح ا
بـعـد حتـقـيق عـدة مـتـطـلـبـات أسـاسـية
أبــــرزهـــا مــــراعـــاة شــــروط الـــصــــحـــة
والـــسالمـــة لــلـــمـــســافـــرين الـــقـــادمــ
ــــغـــادريـن". وأضـــاف أنـه  "فـــصل وا
ـــســارات لـــلـــمـــســافـــرين بـــ الــدول ا
ــصــنــفــة وبـائــيــا خــضــراء وصــفـراء ا
وحـمـراء وسـتكـون مـخـالـطة الـعـامـل
ـسـافـرين بـاحلد األدنى ـطـار مع ا في ا
واتــخــاذ كل إجــراءات الــوقــايـة". وزود
ـطار أجـهزة طـبيـة تتـضمن مـاسحات ا
حــراريـة ومـخـتـبــرات. وصـنـفت عـمـان

الــدول الـتي سـتــسـتـقـبـل مـنـهـا رحالت
جـوية تـبـعا لـلحـالة الـوبائـية فـيهـا ب
خــــضــــراء (أقـل خــــطــــورة) وصــــفــــراء
(مــعـتــدلــة اخلـطــورة) وحـمــراء (األشـد
خـطــورة). ويـشـتـرط عـلى الـقـادمـ من
ـسافر دول مـصنـفة خـضراء أن يـكون ا
أمـضى آخر  14يـومـا قبل الـسـفر فـيـها
ولـــديـه فـــحص +بـي سي آر+ (لـــكـــشف
االصــابــة بــفــيــروس كــورونـا) قــبل 72
ســاعــة مـن مــوعــد الــســفـــر "نــتــيــجــته
ســلـبــيـة". ويــجـري الــقـادمــون فـحــصـا
جـديـدا لـدى وصـولـهم وفي حـال كانت
نـتيـجـته سلـبيـة يخـضعـون فقط حلـجر

منزلي ألسبوع. 
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ويــخـضع الــقـادمــون من دول مـصــنـفـة
صـفـراء ودول مصـنـفة حـمـراء للـشروط
نـفـسـهـا اضافـة الى وجـوب خـضـوعهم
ـعدة حلـجـر صـحي في اماكـن احلجـر ا
ـدة اسـبــوع يـعـاد من قــبل الـســلـطــات 
فــحـصــهم بـعــدهـا واذا كــانت نـتــيـجـة
ـسـافـر فـقط الـفـحص سـلـبـيـة يـحـجـر ا
ألسـبـوع آخـر مـنـزلـيـا مع الـزام الـقـادم
من دولـة مصنـفة حمـراء في هذه احلال
بـوضع سـوار الكـتروني لـتـتبع مـوقعه.
وكـانت الـسلـطات اعـلـنت في الرابع من
غلق أمام طار ا أغسطس تأجيل فتح ا
نتظمة منذ أشهر بعدما كان الرحالت ا
مـقررا استئـنافها مع  22دولـة صنفتها

احلـــكـــومـــة "خــــضـــراء" اعـــتـــبـــارا من
ــاضي. وقــد اخلــامـس من اغــســطس ا
اضي عـلقت الـسلـطات في  17مـارس ا
ــطـارات الــرحالت الــدولـيــة وأغــلـقت ا
بــــســـبـب تـــفــــشي فــــيـــروس كــــورونـــا
ــســتــجــد. ومــنــذ ذلك احلــ ســيـرت ا
ــمــلــكـة رحـالت اســتـثــنــائــيــة إلعـادة ا
ن كـــانــوا عـــشـــرات آالف االردنــيـــ 
عـــالــقـــ في اخلـــارج. ومــا زال األردن
ـنـأى نـسـبيـا من تـفش واسع لـلـوباء
مـع تـسـجـيـله حـتى اآلن  2581إصـابـة
مــؤكـدة بــالـفــيـروس و 19حــالــة وفـاة

بـــحـــسب األرقـــام الـــرســـمـــيـــة لـــوزارة
الــصـحــة. وأعــادت مـجــمــوعـة "طــيـران
اإلمـارات" مبـالغ بقـيمـة نحو  1,4مـليار
ـــاضي دوالر لــــزبـــائـــنــــهـــا بــــ آذار ا
وحــزيـران/يـونـيــو عـلى خـلـفــيـة إلـغـاء
حـــجــوزات بـــســبب فـــيــروس كـــورونــا
ـــســتـــجــد فـي وقت تـــســعى لـــزيــادة ا
وجــهـاتـهــا بـشــكل تـصــاعـدي لــتـخـطي
تــبـعـات األزمــة.وقـالت اجملـمــوعـة الـتي
تـسيّـر حالـيا رحالت إلى  80وجـهة من
أصـل أكــــثــــر من  140انّـــــهــــا أجنــــزت
"تــســويــة أكــثــر من  1,4مــلــيــون طــلب

ـئة من ثل " 90بـا اسـتـرداد" وهـو مـا 
طالبات".وأوضحت أنّ قيمة مـجموعة ا
طـلبـات االستـرداد التي أجنـزتهـا بلغت
مــا يــزيــد عـلى  5مــلــيــارات درهم (1,4
مـليـار دوالر).وكانت الـشركـة أعلنت في
ــــاضي عن حتـــقــــيق أربـــاح في أيـــار ا
ــنـتـهــيـة في آذاربـقــيـمـة 288 الــسـنـة ا
مــلـيـون دوالر مــا يـشــيـر إلى احــتـمـال
تـســجـيل خـســائـر في الـسـنــة احلـالـيـة
ـقـبل وذلك ألول الـتي تـنـتـهي في آذار ا
مــرة مــنـذ أكــثـر مـن ثالثـة عــقــود.وقـبل
تــفـشـي الـفــيـروس كــانت أكــبـر شــركـة
طيران في الشرق األوسط تنقل عشرات
سافـرين سنويا من وإلى دبي ماليـ ا
الـتي تشكّل السياحة فيها شريان حياة
مـنـذ أكـثر من عـقـدين واسـتقـبـلت أكـثر
اضي.لكن من  16,7مليون زائر العام ا
الــوبــاء تــســبّـب في تــعــلــيق رحالتــهــا
ألسـابـيع ثم تـقـلـيـص وجهـاتـهـا بـشـكل
كـبـيـر.وتسـيّـر "طـيران اإلمـارات" حـالـيا
رحـالت إلى أكـثر من  80وجـهـة لـكـنـها
ئة" من تعمل على إعادة خدمة " 100با
وجـهـاتهـا بـحلـول صيف  2021رغم أن
ــســتــجــد يــواصل فــيــروس كـــورونــا ا
انـتـشاره في الـعـالم ما يـتـسبب بـفرض
قـــيـــود عــلـى حــركـــة الـــســـفــر فـي عــدة
ــــرتــــبــــطـــة دول.ودفــــعت اإلجــــراءات ا
ستـجد الـشركة إلى بـفيـروس كورونـا ا
تـسريح نـحو تـسعة آالف من مـوظفـيها

بـــحـــسب رئـــيس مـــجـــلس اإلدارة تـــيم
كـالرك. وتـــوظّـف اجملـــمــــوعـــة  60ألف
شـخص بيـنهم  4300طـيار.وقال كالرك
إنّ الــشــركـة حتــتــاج إلى أربع ســنـوات
لـتـعــود األمـور إلى طـبـيـعـتـهـا "إلى حـد
مــا".و"طــيــران اإلمــارات" أكــبــر مــشــغّل
لــطـائــرات "ايـربـاص  "380الــضـخـمـة.
وكانت اجملموعة أعلنت في السابق عن
خــطط لـبـدء تــنـويع اسـطــولـهـا وشـراء
طـــائــــرات أصـــغــــر حـــجــــمـــا.  وأكّـــدت
الـسـعـوديـة امس األربـعـاء أنّـهـا واقفت
عـلى الـسـمـاح لـكـافـة الـرحـالت اجلـوية
غادرة مـنها الـقادمـة لدولة اإلمـارات وا
بــعــبــور أجـــوائــهــا وذلك بــعــد رحــلــة
جتـارية إسـرائيـليـة ألبوظـبي عبرت في
مـلـكة مـطـلع األسبـوع.وأعـلنت سـمـاء ا
ــدني الـسـعـوديـة في هـيــئـة الـطـيـران ا
وافقـة على الـطلب اإلماراتي تـغريـدة "ا
ـــمــلــكــة بــالـــســمــاح بــعـــبــور أجــواء ا
لـــلــرحـالت اجلــويـــة الــقـــادمـــة إلــيـــهــا
ـغـادرة منـها إلى كـافة الـدول". وهذا وا
أول تأكيد رسمي سعودي على السماح
لــلــطــائــرات من كــافــة الــدول وبــيــنــهـا
إســرائــيل بــعــبــور أجــوائــهــا من وإلى
اإلمـارات بعـدما كان مـستشـار الرئيس
األمـيركي وصهـره جاريد كـوشنر كشف
عـن ذلك االثــــنــــ فـي أبــــوظــــبي لــــدى
وصـــولـه مع وفـــد إســـرائـــيـــلي في أول

زيارة من نوعها لدولة خليجية.

WLE²M*«  öŠd « n½Q² ¹ Êœ—_« w  w Ëb « ¡UOKŽ WJK*« —UD

”Ëd¹UH « W “√ WOHKš vKŽ tMzUÐe  —ôËœ —UOK  ±[¥ bOF¹  «—U ù« Ê«dOÞ

لكة علياء   مسافرين في مطار ا



 ÊU³Fý 5 (« b³Ž

بيروت

األحمر كما كان لي شرف مخاطبة
الــرئــيس الــســوري حــافظ األســد
والــطــلب مــنه اإليــعــاز إلـى الــوفـد
الـــســوري لــتـــبــنّي مـــشــروع قــرار
ــــؤتــــمــــر اإلسالمي يــــصــــدر عن ا
ـــنــــعـــقــــد في الــــكـــويت (1987) ا
والــقــاضي بــإدانــة الـصــهــيــونــيـة
واعـــتـــبـــارهـــا شـــكالً من أشـــكـــال
الـعـنصـريـة والـتـمـيـيـز الـعـنـصري
ــــؤتــــمــــر وقــــد صــــدر فــــعـالً عن ا
ـقتـرح من طرفـنا وذلك وبالـنص ا
توافقاً مع القرار 3379 واعتراضاً
على احلـملـة الصهـيونـية إلعدامه
وهـــو مــــا جـــرى بـــالـــفـــعل في 16
كانـون الثاني (يـناير) 1991 وذلك
بـعـد تـغـيـيـرات حـصـلت في مـيزان
الــقـوى الــدولي وانــحالل الــكــتــلـة
االشـتـراكـيـة وتـصـدّع احلـد األدنى
من الـتـضامـن العـربي بـسـبب غزو
القوات الـعراقيـة للكويت في 2 آب

(أغسطس) 1990.
وقـد اسـتـمـرت الـلـجـنة فـي عـمـلـها
وتــغـــيّــر اســمـــهــا إلى " الــلـــجــنــة
ـنـاهـضـة الــصـهـيـونـيـة الـعـربــيـة 
والـعنـصريـة" بـرئاسـة إنعـام رعد 
لـكن األوضـاع الـعـربــيـة والـدولـيـة
أضــعــفت  من نــشــاطــاتــهــا األمـر
الذي جرت محـاوالت عديدة إلعادة
ة أو احلياة إليها بصـيغتها القد
بــصــيـغ جــديــدة كــان من دعــاتــهــا
إضــافـة إلى جــورج جـبــور وكـاتب
السطور أحمد بـهاء الدين شعبان
 وحلـمي شعـراوي من مصـر وعدد
من الشخـصيات فـي األردن ولبنان
غرب العربي وهو ما واخلليج وا
تـزداد احلاجـة إليه الـيوم أكـثر من
ـــــشـــــاريع الـــــســـــابق بـــــســـــبـب ا
ـشـبوهـة ابـتداءً من االمـبـريالـية ا
صفقـة القرن وتـمهيداتـها سايكس
- بــيـــكــو جـــديــدة ومـــروراً بـــنــقل
الــسـفــارة األمـريــكــيـة إلى الــقـدس
وإهـداء اإلدارة األمريـكـيـة اجلوالن
الــســوري إلى »إســرائــيل «بــزعم
األمر الـواقع  إضافـة إلى محـاولة
»إسرائيل «إعادة احتالل الضفة
الــغـربــيــة ووضع الــيــد عــلى غـور
يت ناهيك األردن وشمال البحر ا
ستمـر منذ العام عن حصار غـزة ا

تكرر عليها.  2007والعدوان ا
ـؤتـمـر الـقومي جـديـر بـالـذكـر أن ا
الـعــربي اتــخـذ قــراراً في حــزيـران
(يـونـيو) 2018 (الدورة 29)يـدعو
ــتــحــدة فــيـه إلحــيــاء قـــرار األ ا
 3379اعتماداً على أن قانون

الــهــويّــة الـيــهــوديــة لـ "إســرائـيل"
ا يـكسب الـذي اتخـذه الكـنيـست 
مـحــاولـة اإلحــيـاء أهــمـيــة جـديـدة

للوقوف ضد نظام األبرتايد.
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لـقـد اعتـبـرنـا جورج جـبـور وكاتب
الــسـطـور أن قـضـيـة الـقـرار 3379
تـــشـــكل ركـــنـــاً مـــهـــمـــاً مـن أركــان
مـكافـحة الـصهـيونـية  بـاعتـبارها
طلق عقـيدة رجعـية وعنـصرية بـا
ـــوقف من واألمـــر ال عـالقـــة له بــــا
اليهود واليهودية  علماً بأننا كنّا
نشـدّد أن الصـراع مع الصـهيـونية
ا ال عالقة له بـالدين واألديـان وإ
هــو صـــراع ضـــد آيـــديــولـــوجـــيــة
االســتـيــطـان واغــتـصـاب األراضي
وتــشــريــد الــشـعـب الـفــلــســطــيـني
وإجالئه من ديـاره والـصـهـيـونـية
فكرة سـياسيـة باألساس حتى وإن
حــاولت االســـتــنـــاد إلى خـــلــفـــيــة
الهــوتـــيــة  لــكن الــصــراع مــعــهــا
يـــنـــبـــغي أن يـــكـــون عــلـى أســاس
ســيـاسي وقــانـوني وحــقـوقي أوالً

وقبل كل شيء.
ولم يوفّر جورج جبـور مناسبة إلّا
وجـاء بـها عـلى هـذا الـقـرار وحتى
حــ قـرّض كـتــابيْ فـاروق الـشـرع
(نـائب رئيس اجلـمهـورية الـعربـية
السورية األسـبق ووزير اخلارجية
األسـبـق  وكـتـاب الـدكـتـورة بـثـيـنة
ـتـرجم عن اإلنـكلـيـزية ) شـعـبان (ا
ـســتــشـارة الــوزيــرة الـســابــقــة وا
احلــالــيــة لـلــرئــيس بــشــار األسـد)
وهــمــا كــتــابــان مــهــمــان اقــتــنص
الــفـــرصــة لـــيــتـــحــدّث عن الـــقــرار
ـسـتـقـبل الـعـربي  الـعدد 3379) ا
2015) مشـيراً إلى 439  سبـتمـبر
أنه ورد ذكــــره مـــرتـــ في كـــتـــاب
الــشــرع وخــصــوصــاً حــ تــبـدّل
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مــــعـــهـــا رؤيـــتـه وهي تـــصـــلح أن
ـــــعـــــاهـــــد اإلداريـــــة تـــــدرّس فـي ا
ـــوظف والـــســـيـــاســـيـــة لـــعالقـــة ا
ــرؤوســيه  الســيّــمــا االحــتــفـاظ
بقدر من االستقاللية واالجتهاد من
ـــســـؤولـــيـــة جـــهـــة وبـــقــــدر من ا

واالنضباط من جهة أخرى.
وحـ نقرأ النصوص التي مضى على
بـعضـها ثالث عـقود من الـزمان نالحظ
كم كـان جبور مكافحـاً ومنافحاً يحاول
أن يــجــد فــرصــة خلـدمــة بــلــده واألمـة
الــعــربــيــة مـن خالل عــمــله الــوظــيــفي
واإلداري الــذي يـطــعـمه دائــمـاً بــفـكـره

تطوّر. التنويري احلداثي ا
مـوضـوع أساسي آخـر شغل جـبور في
مـذكـراته اإلداريـة وهـو موضـوع فـكري
بــاألسـاس حـ ربط قــضـيـة فــلـسـطـ
بـحقـوق اإلنسان والسـيّما حـ يسلط
الــضـوء عــلى جـهــوده وجـهــود نـخــبـة
ـوضـوع الـقـرار مــتـمـيّـزة ومـشـتــركـة 
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وأتـذكر يوم حـضرنا إلى مـؤتمر ديربن
(جــنــوب أفــريــقــيــا) الــعــام 2001 كــان
جـبـور قـد حـضـر ضـمن الـوفـد الـعـربي
الـــســوري الــرســـمي بــرئـــاســة فــاروق
الــشـرع وكـنت قـد حـضـرت ضـمن وفـد
ــدني حــيث كــنت عــربي لــلــمــجــتــمع ا
عــضـواً في الـلــجـنـة الــتـحـضــيـريـة له
وشـاركت في مـؤتـمـر عـمـان األول الذي
اقــــتـــــرحت فــــيـه "وضع عـــــنــــصــــريــــة
الــصــهـيــونـيــة" ضــمن جـدول األعــمـال
والــقـرار 3379 وهــو مـا دعــانـا إلقــنـاع
طـــهــران بـــقــبــول اجـــتــمـــاع حتــضــره
ـنظـمات غـير احلكـوميـة لكي ال تُدعى ا
ؤتمر سينعقد إلـيه إسرائيل واال فإن ا
في الـنيبـال وحينـها ستـكون  إسرائيل
حــاضــرة وكــان ســبب حتــفظ طــهـران
خــــشــــيـــتــــهــــا من اســــتــــغالل بــــعض
ـعـارضـ  فـضالً عن ظـهـور الـنـساء ا
ـتبعة ـا يخالف الـقوان واألنـظمة ا
ــا فــيــهــا احلــجــاب .وكـان لـي شـرف
نـطقـة العـربيـة  باسم 13 إلـقاء كـلمـة ا
مـنـظمـة عربـية بـيـنهـا احتاد احملـام
الــعــرب ومـــنــظــمــة الــتــضــامن األفــرو
آســيــوي أشـرت فــيـهــا إلى قــضـيــتـ

ـنـا الـعـربي: عـنــصـريـتـ تـشـغالن عـا
عــنــصـريــة الــصـهــيــونـيــة وقـرار األ
ـتـحـدة 3379 الــذي أُلـغي واحلـصـار ا
فـروض عـلى الـعراق الـدولي اجلـائـر ا
(حـسبما يسمح الوقت/  5دقائق وكان
قـد حتدث في اجللسة ذاتها مندوب كل
من الـصـ والـيـابـان والـهـنـد وجـنـوب
شــرقي آســيــا إضــافــة إلـى كــلــمــتــنـا)
وجنـحـنـا في أن يصـدر مـؤتمـر طـهران
قـراراً لـ إدانـة للـصهـيونـيـة باعـتبـارها
"شـكالً من أشكال الـعنصـرية والتـمييز

العنصري". 
تـحـدة رفضت جـديـر بالـذكـر أن األ ا
في الـــبـــدايـــة عـــقـــد اجـــتـــمـــاع عـــربي
واقــتـرحت أن يــحـضـر عــرب آسـيـا في
االجـتـماعـات اآلسيـويـة وعرب أفـريقـيا
في االجــتــمـاعــات األفـريــقــيـة  لــكـنــنـا
جنــحــنــا وبــضــغــوط عــديــدة بــإقــنــاع
الــســيّــدة مــاري روبــنــســون  رئــيــســة
إيـرلــنـدا الـسـابـقـة ومــفـوضـيـة حـقـوق
اإلنـــســان حــيـــنــهـــا عــلى تـــخــصــيص
اجــتـمـاع عـربـي بـتـمـويـل مـحـدود لـكي

تطرح عنصرية الصهيونية.
 —UłË√ l

ونـسـقـنا جـورج جـبـور ومحـمـد أوجار
ـغـربي والـعدل وزيـر حـقـوق اإلنـسان ا
الحــــقـــاً عـن اجلـــانـب الـــرســــمي وأنـــا
نظمات غير احلكومية عن ومجموعة ا
ـدني حـيث كـنّـا قـد صـغـنـا اجملـتــمع ا
قــراراً يــتــضــمن إدانــة إسـرائــيل ودمغ
ــارسـاتـهـا بـالــعـنـصـريـة والــتـمـيـيـز
الـعـنصـري وأيدته ثـالثة آالف مـنظـمة
غـير حـكوميـة وبدعم خـاص من جنوب
أفـريـقـيا دولـة ومـجتـمـعـاً مدنـيـاً األمر
ة حـقيقيـة للصهـيونية الـذي كان هز
ولـقي ذلك تـرحـيب عمـر مـوسى  األم
الـعـام جلامـعـة الدول الـعـربيـة إضـافة
إلى الـوفـود الـعـربـيـة الـرسـمـيـة وسط
ــتـــحــدة صـــدمـــة وســخط الـــواليـــات ا
تـواطئ مـعها و»إسـرائيل «وبـعض ا
ـن فـــيــــهم إحــــدى مــــوظــــفـــات األ
ـتحـدة الكـبار الـتي اكتـشــفـنا وجود ا
شـقـيقـتهـا مع الـوفد اإلسـرائيـلي وهو

موضوع سأتـناوله في وقت الحق. 
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بادرين إلى تأسيس " اللجنة كنّا ا
ـتـحـدة الـعـربـيـة لـدعم قـرار األ ا
3379 وقد اختير " رئيساً" لها

و اختـياري "أميـناً عـاماً" للـجنة
واحلديث عن الـقرار هـو حديث ذو
شـجون  وهـو الـقرار الـذي ساوى
الـصهـيونـية بـالعـنصـرية وكـان قد
صــــدر في 10 تــــشــــريـن الــــثــــاني
(نــوفــمــبــر) 1975 عـن اجلــمــعــيـة
تحدة  وكان نصراً العامة لأل ا
عـربــيــاً كــبـيــراً بال أدنى شـك عـلى
ـستـوى الدبـلومـاسي والقـانوني ا
واحلـــقـــوقي والـــدولي فـــضالً عن
ــسـتــوى الـســيـاسي واإلعالمي  ا
لكن العرب الذين حصلوا عليه بال
جهـد كـبـيـر ظـلّـوا يـقـدّمـون خـطوة
ويـــؤخـــرون أخــــرى حـــتى حـــصل

احملذور.
راقـبون والـدبلومـاسيون لقـد عدّ ا
واحملللون السياسيون الكبار على
ي  الــقـرار ضـربـة ـسـتــوى الـعـا ا
مــوجـعــة لـلــصـهـيــونـيــة الـعــقـيـدة
السـياسيـة إلسرائيل والـتي تشكّك
بــشـــرعــيـــة وجــودهـــا الــقـــانــوني
واألخـالقي  وحـــــ اســــتـــــفــــاقت
احلـركة الـصـهيـونـية من هـول تلك
الـصـدمـة الـتي تـرافـقت مـع طـائـفة

مـن الـــقـــرارات لـــصــــالح الـــشـــعب
الــعـربي الــفــلـســطــيـنـي وحـقه في
ــمــثــله تــقــريــر مــصـيــره ودعــمــاً 
الـــوحـــيـــد والـــشـــرعي  مـــنـــظـــمــة
الـتحـرير الـفلـسطـينـية (م.ت .ف) 
حــــرّكت مــــاكـــنــــتـــهــــا اإلعالمــــيـــة
ـالــيــة والـفــنــيـة والــســيـاســيــة وا
والــدبــلـومــاسـيــة لـتــنـظــيم حـمــلـة
مـضـادة إللـغـاء الـقـرار والـتـشـكـيك

حتواه.
 وشــمــلت احلـمــلــة الـصــهــيـونــيـة
كورت فـالدها األمـ العام لأل
ـتـحـدة  وقـتـهـا خـصـوصـاً حـ ا
ترشيحه لـرئاسة النـمسا في العام
1986 وعـــلى الـــرغم مـن شـــراســة
احلمـلة ضدّه بـزعم ماضـيه النازي
(خلـدمـته الـعسـكـريـة خالل احلرب
ــيـة الـثــانـيــة) لـكــنه فـاز في الــعـا
االنــتــخــابــات لــيــمــكث في كــرسي
الـرئاسـة لـغايـة الـعام 1992 وكان
قــــد وقّع عــــلى إلــــغــــاء قـــرار األ

ــــــتــــــحـــــدة 3379 نـــــحـــــو 800 ا
شـخصـيـة سيـاسيـة بـينـهم رؤساء
دول سـابـق ووزراء وشـخـصـيات
عـامـة  وثـقـافـيــة وفـنـيـة وإعالمـيـة
ومالية وكان هذا في العام 1986.
وفـي الــــعــــام ذاته دعــــانــــا احتـــاد
الصحافي والكتاب الفلسطيني
الذي منحني عضوية شرف لعملي
ــــتـــــواصـل لــــدعـم الــــقـــــضـــــيــــة ا
الــفــلــســطــيـــنــيــة إلى نــدوة حــول
"الوجـود العسـكري اإلمـبريالي في
الـشــرق األوسط" انـعـقـدت في مـقـر
ــزّة) احتــاد الــكــتــاب الــعــرب (بــا
وقـــدّم كل مـن مـــوقـــعـه اقـــتـــراحـــاً
بـتـشـكـيل هـيأة لـلـدفـاع عن الـقرار
وكــنت قــد نـشــرت نص الــقـرار في
ــعـاصـرة كــتـابي "الــصـهــيـونــيـة ا
والــقــانـون الــدولي"  دار اجلــلـيل
دمشق 1984  وبـعـد بـضـعـة أيام
الــتــقــيـــنــا جــورج جـــبــور وكــاتب
الـسـطـور لـنـضع الـلـمـسـات األولى
عــلى انـبــثــاق هـذه الــلــجـنــة الـتي
ضـــمّـت شـــخـــصـــيــــات مـــرمـــوقـــة
دعـونـاها لالجـتـماع بـيـنهـا: انـعام
رعـــد (لــــبـــنـــان) ونــــاجي عـــلـــوش
) وسـعــيـد سـيـف (عـبـد (فـلــسـطــ
الــرحــمن الــنــعــيــمي) (الــبـحــرين)
وسعـدالله مـزرعاني (لـبنـان) وعبد
الفـتاح ادريس وغـطاس أبـو عيطه
وعـبــد الـهــادي الـنــشـاش وصــابـر
مـــــحي الـــــديـن وغـــــازي حـــــســــ
)  إضـافــة إلـى جـورج (فــلــســطــ
جــبـور (الـرئـيـس - سـوريـا) وعـبـد
احلـســ شـعــبـان (األمــ الـعـام-
العراق)   وأجرت اللجنة اتصاالت
مـــصـــريـــة وأردنــيـــة ومـــغـــاربـــيــة
وخـلـيـجـيـة لـتـوسيـع شـبـكتـهـا مع
مراعـاة القوانـ واألنظمـة النافذة

في كل بلد.
وفـي حــيــنــهــا الـتــقــيــنــا عــدداً من
القـيـادات الفـلـسـطيـنـيـة والعـربـية
والـسـورية واسـتقـبـلنـا نـائب أم
سـر الـقـطـر حلـزب الـبـعث عـبـدالله
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فــاجــأني الــدكــتــور جــورج جــبــور
ـسـتشـار الـسابـق للـرئـيس حافظ ا
ـبادرات ـفـكـر وصـاحب ا األسـد وا
تنوّعة ح شاريع احلقوقية ا وا
أهداني كتابه األخير " مذكرات إلى
رئــيس مــجــلس الــوزراء الــسـوري

1998-1990 مذيّالً باإلهداء
الـتـالي " الــصـديق الـعــزيـز الـقـد
ــفــكـــر الــدكــتــور عـــبــد احلــســ ا
شـعـبـان حـفـظه الـلـه: يكـتـسـب هذا
الـكتـاب أهـميـة إضـافيـة ألنه يدعم
تـرشـيـحك  جلـائـزة نـوبل لـلسالم"
وكــمــا قـــال أن واحــداً من أصــقــاع
الــدنــيـــا الــبــعــيــدة طـــلب تــأيــيــده

للـحصـول على جـائزة نـوبل ولكن
شـتّـان ب مـن يطـلب الـواليـة وب
مـن يـرشـحـه آخـرون وهــو مـعـرض

عنها كما يقول.
وكـــان الــوزيــر د. عــصـــام نــعــمــان
وسماحة الشيخ حس شحادة ود
جورج جبور وبحماسة من الكاتب
والــبــاحث  ســركــيس أبــو زيــد قـد
أعلـنوا عن ترشـيحي جلـائزة نوبل
لـلـسالم عـلى هـامش نـدوة نـاقـشت
كـتابي " اإلمـام احلسـني البـغدادي
- مقاربـات في سسيولـوجيا الدين
والـــتــــديّن" الـــتــــأمت فـي بـــيـــروت
(مــنــتـدى حتــوالت - مــركـز األلف)
وذلـك تـقـديــراً جلـهــودي في مـجـال
الـــدفــاع عن احلـــقــوق واحلـــريــات
ونــشــر ثـقــافــة الـتــســامح والــسـلم
والـلّــاعـنـف وقـيم حــقـوق اإلنــسـان
ـقـراطـيـة في الـعـالم الـعـربي والـد
ي وظلّ وعـــلى الـــصـــعـــيــد الـــعـــا
ســــركــــيـس أبــــو زيــــد يـالحــــقــــني
بـضـرورة تـشكـيل جلـنـة الستـكـمال
ـســتـلــزمـات الــضـروريــة وتـأمـ ا
الــشــروط الــفــنــيــة لــلـتــقــدّم لــنــيل
اجلــائـزة وكـان آخـرهــا الـلـقـاء في
إهـدن  حــيث طـلب خـريـطـة طـريق
عـزل عني وعن حتـفّظي للـتحـرّك 
عـلى الـفكـرة ذاتـها واجلـائـزة ككل

ألسباب موضوعية وذاتية.
ولعلّ هذا االسـتطراد إلهـداء جبور
لـه عالقــة بـــالــفـــقــرة الــتـي دوّنــهــا
كــــإهــــداء لـــلــــكــــتـــاب الــــذي أقـــوم
بــتــقــريـــضه وقــد ســبق أن قــدمت
مــطــالــعــة اسـتــذكــاريــة عــنـه عــنـد
ه في بيروت لبلوغه الثمان تكر

بـكـلمـة عـنونـتـها : جـورج  جـبور :
دخل الـقــصـر اجلــمـهــوري بـكــتـاب
وخرج مـنه بكـتاب وهـي قصـة لها
دالالتــهـا خـصـوصــاً وأن شـخـصـاً
ـتلك مؤهالت عـديدة ولغات مثله 
عــديــدة  ومــنـــتج أفــكــار وصــاحب
مـبـادرات ومــشـاريع كـثــيـرة وكـتب
مــتــنــوّعـة حــاول أن يــضــخّــهـا من
خالل الـــدولــة وهـــو مــا يــســـتــحق
الــــوقـــوف عــــنـــده والــــبـــحـث فـــيه
كـــوســيــلـــة خلــدمــة وطـــنه وأمــته
وحـسـنـاً فـعل بـنـشـره هـذا الـكـتاب
الذي احتـوى مذكرات رسمـية بينه
وبــــ رئــــيس الــــوزراء وعــــدد من
اجلـهـات الـدولـية واإلقـلـيـمـيـة تلك
الــــتي تـــعـــكس حــــرصه من جـــهـــة
وتنظـيمه من جهة ثـانية ودقته من
جـــهـــة ثــالـــثــة ورغـــبـــته في إطالع
الـقــار عـلى مــسـارات الــدولـة من

أعلى مستوياتها من جهة رابعة.
ارتبـطت مع جورج جـبور بـصداقة
خـاصــة أسـاســهـا الــكـتب وزمــالـة
مــتـمـيــزة مـظــلـتـهــا الـفـكــر ورفـقـة
حـميـمة أفـقـها مـشاريع ومـبادرات
وصحبة متواصلة عنوانها الكلمة
ولــــعلّ تــــلـك أجـــمـل الــــصــــداقـــات
وأوثـقـهـا وأعـزّ الـزمـاالت وأرقـاهـا
وأفـــضـل الـــرفـــقـــات وأعــــمـــقـــهـــا
خــصــوصــاً بـالــتــكــامل والــتــفـاعل

ــنــافـــســة والــتــفــاضل ولـــيس بــا
ــــودّة الســــيّـــــمــــا إذا اتّــــســـــمت 
واحـتـرام وعالقــة عـائـلــيـة مـديـدة
وكم ظــلّت والــدتي جنــاة شــعــبـان
تتذكّـر ح عاشت بـالشام لـبضعة
أشــهــر قـــبل أن اســتــقــدمــهــا  إلى
ـرّات التي اتـصل بـها لـندن عـدد ا
لــيـســأل عن أحـوالــهـا وأحـوال من
مــعــهــا (أخــتي ســمــيــرة وزوجــهـا
ـــــرّات الـــــتي زارهم وأوالدهــــا) وا
فيـها وصندوق الـتفاح الـذي حمله
زّة - الـشيـخ سعد إليـهم في حي ا
نزل بـعهدتي ألكثر من حيث بقي ا

 17عاماً حتى بعد مغادرتي
دمشق لسنوات عديدة.

قــــال لي جــــبــــور مـــرّة فـي أواخـــر

الـثـمـانـيــنـات لـيس بـالـضـرورة أن
نــنـجح أنـا وأنت فــأنـا حـاولت أن
أبث فــــــكـــــري مـن خالل الــــــدولـــــة
ومــؤســـســاتــهـــا وأنت حــاولت أن
تـــضخ فـــكـــرك من خـــارجــهـــا وفي
نـقــدهـا وإنْ كــانت الـدولــة صـمـاء
أحـيانـاً وكـان جوابي إن كل شيء
يـحــصل بــالـتــراكم حــتى وإن كـان
بـبطء شـديـد وغـيـر منـظـور غـالـباً
لكن الـتأثـير والـتغيـير يـحتاج إلى
تنويـر دائم وتواصل وتدرّج وزمن
وهـو مـا أصـبـحت أمـيل إلـيـه أكـثر

من السابق .
II
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جورج جـبور لـيس مفـكراً مـتعـالياً
يــجـلس فـي بـرج عــاجي حـتى وإن
واقع بـل هو مفكر كان في أعلى ا
ــمــارســة حـــركي ربط الــفــكـــرة بــا
(الـبراكـسـيس) والغـاية بـالـوسيـلة
فـال غــايـــة شــريـــفــة دون وســـيــلــة
شــريـفــة وال غـايــة نـبــيـلــة وعـادلـة
ـة  ألن بــوســائل خــسـيــســة وظــا
الــوســيــلــة جــزء من الــغــايـة وإذا
كانت الـوسائل ملـموسة ومـنظورة
 فــالــغــايــات بــعــيــدة ومــتــخــيّــلـة
أحــيـانــاً لــذلك اقــتــضى مــثل هـذا
الـتالزم بــ الـغــايـة والــوسـيــلـة 
ــــهـــــاتــــمــــا غــــانــــدي  وحـــــسب ا
فــالــوسـيــلــة إلى الــغــايــة مـــــــــثل
ـــكن الـــبــــذرة إلى الــــشـــجــــرة ال 
الــــفــــصل بــــيـــنــــهــــمـــا ألنــــهــــمـــا
يــرتـــبــــــــــطـــان بــوثـــاق عـــضــوي

يصعب فكّه أو تقطيعه.
وجـــورج جـــبـــور مـــفـــكـــر رؤيـــوي
سته خالل واستـشرافي  وهو مـا 
عالقتنا التي تـمتد إلى نحو أربعة
عـقود من الـزمـان خصـوصاً خالل
عـمـلـنـا في إطـار مـنـظـمـة حـقـوقـية
لــثـالث ســنــوات  ومن حـــضــورنــا
ومشـاركتـنا في نـدوات ومؤتـمرات
وورش عــمل في الـــشــام وبــيــروت
والـقاهـرة وعمـان واخللـيج  وفيـنا
وطهـران وديربن (جـنوب أفـريقـيا)
وغـيــرهـا وكـذلـك مـا تـابــــــــــــعـته
لـكـل مـا كــتــبه خالل هــذه الـفــتـرة
ـسـتـمرة نـاهـيك عن مـطـارحـاتـنـا ا
ــبـاشــرة والــكـتــابــيـة   وهــو مـا ا
عـبّـرت عـنـه في أكـثـر من مــنـاسـبـة
ونــــــــص مـثـلمـا سـاهم هـو اآلخر
ي نـاسبة تكر في الكتـابة عني 
في الــقـاهــرة ونــيـلـي جـائــزة أبـرز
مناضل حلقـوق اإلنسان في العالم
الـــــعـــــربي ( الـــــعـــــام 2003) ح
" وفي وصــفـني " بـالــصـادق األمـ
ي بتـونس قال جـورج جبور تكـر
: شـعـبان: اسم مـشـرّف في سـوريا

.(2016)
ـــــبــــادرة وســـــأتــــرك مـــــوضــــوع ا
ـشـتــركـة بُـعـيــد األزمـة الـسـوريـة ا
ووجــهـهــا اآلخــر مـا تــبــنّـاه مــركـز
دراســـات الــوحـــدة الــعــربـــيــة إلى
مــنـــاســـبــة أخـــرى حـــيث يـــطــول

احلديث فيها.

مــــــــــــوقـف
االحتـــــــــاد
الـسـوفيي
تـــــي مـــــن
تــــأيــــيــــد
قــــــــــــــرار

األ
ـتـحـدة ا
إلـــــــــــــــى
تــــأيـــيـــد

إلــــغــــائه (ص 150) حــــيث
تب كما يـذكر الشرع أن الضغوط
األمـريـكــيـة "اإلسـرائـيــلـيـة" ال تـقف
هـاجرين الـسوفـييت عـند حـدود ا
بل تـتـجـاوزهـا إلى حـدود الـضـغط

إللغاء القرار 3379.
أمـا كتـاب بثـينـة شعـبان فـيرد ذكر
الــقــرار  بــالــنص والــعــنــوان مــرّة
واحدة (خالل زيارة الرئيس حافظ
األســـد في 13 آذار/مـــارس1991)
ولـقـائه مع بـيـكـر وتـلـمـيح األخـيـر
إلى إجـراءات بـنـاء الثـقـة بـإشارته
إلى "إلـغـاء" الـقرار 3379 لكن ذلك
لم يــحـرز أي تـقـدم (ص 46) ولـكن
مــا ورد مـا يـشــيـر إلى الـقـرار دون
ذكـر اسـمه أكـثـر من مـرّة في كـتاب
شـــعــبــان  بــاعـــتــبــاره قــرار األ
ـتــحـدة الــذي دمغ الـصــهـيــونـيـة ا
بـالـعـنـصـريـة واعـتـبـرها شـكالً من
أشــكــال الـعــنــصــريــة والــتــمــيــيـز

العنصري.
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قـد يسـتغـرب القـار ح يـقرأ في
كـتـاب جبـور مـذكـرات موجـهـة منه
إلى رئــــيس الــــوزراء ومن رئــــيس
الـوزراء إلــيه مـخــاطـبــات رسـمــيـة
مختـلفة وهي تمـثّل جزءًا من عمله
لــوظـيــفي واإلداري بـعـد نــقـله من
رئــاســة اجلــمــهــوريـة إلـى رئــاسـة
الــوزراء ولــكن مــا إن يــتــوغّل في
قــراءة الـنــصــوص سـيــكــتـشف أن
ــــذكــــرات ذات قــــيــــمـــة لــــيــــست ا
لــصــاحــبـــهــا فــحــسـب كــجــزء من
تــاريـــخـه الــشـــخـــصي بـل ألنـــهــا
ـواقف تـخص احلــيـاة الــعـامــة وا
الــرســمــيــة لــلـــدولــة مــنــهــا وهي
مــكــتـوبــة بــقـلم مــثــقف يــسـيل من
حـبـره عـطـر الـعروبـة ورؤيـة مـفـكر
مـدني وسـلمي ومـجـتهـد وحـقوقي
مــؤمن بــقــيم الــتــســامـح واحلـوار
والتواصل احلـضاري دون إهمال
ـيـة اجلــوانب الـقـانـونـيـة واألكـاد
بـــنـــظـــر االعـــتــبـــار  إضـــافـــة إلى
الــتـــزامـه الــوطـــني فـي مــتـــابـــعــة
الــقــضـايــا صــغــيــرهــا وكــبــيــرهـا

لوضعها أمام أصحاب القرار 
أوالً  بهدف جتسير الـفجوة بينهم

; فكرين والباحث وب ا
ــثــقف وثــانـــيــاً رفع مــســؤولــيــة ا
ـفـكــر  السـيّـمـا حـ والـبـاحث وا
يــحـتـل مـوقــعــاً إداريــاً في الــدولـة
لـيــعـبّـر عن رجــحـان نـظــره ويـقـدّم
قـترحات ويـبسط أفـكاره ليـختار ا
مـنهـا صاحـب القـرار أو على األقل
لـيسـتـأنس بهـا سـواء أخذ بـها أم
لـم يـــــأخــــذ  ومـن هــــو أجـــــدر من

جورج جبور بذلك
ــذكـرات من وثــالـثــاً مـا تــعـكــسه ا
صـــدقــيــة وتـــوثــيق وحـــرارة قــلب
ـعنى وبـرودة عقل أيـضـاً وبهـذا ا
فهي مذكـرات تاريخيـة  ينبغي أن
تُــقــرأ بــســيــاقــهــا الــتـاريــخي وأن
تــؤخـــذ مــنــهـــا الــعــبـــرة والــداللــة

والفائدة.
ـــثــقـف عــلى أن ورابـــعــا حـــرص ا
يـتـمتع بـقـدر من االسـتقاللـيـة ح
يــعـكـس وجـهــات نــظــره لــصـاحب
الـــقــــرار وقــــد يـــرضـى عـــلــــيه أو
يغضب لكنه بكل األحوال يريد أن
ارس دوره ويتـمتع بحـقه وعليه
أن يـخـتـار مـا هـو مـنـاسب من لـغة
اخملــاطـبــة لـيس بــاسـتــخـدام لــغـة
الـتـفـوق واألسـتـاذيـة مـثـلـمـا ليس
بـاستـخدام لـغـة اخلنـوع والتـملّق
بـل بـاحـتـرام احلــدود والـنـظـر إلى

سؤولية. وقع والتراتب  ا
ا قام ذكرات تـوثيق دقيق لـيس  ا
به جورج جبور فحسب بل للدولة
السورية بأعلـى مستوياتها وأرفع
مــراتـــبـــهـــا اإلداريـــة نـــاهـــيك عن
اخملـاطـبـات مع جـهـات ومـنـظـمـات
وهـيــئـات دولـيـة كــلّـهـا يــعـرضـهـا
جـبـور أمـام صـاحب الـقـرار ويـقدّم

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/23. UK

Issue 6756 Thrusday 10/9/2020
الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد 6756 اخلميس 22 من محرم 1442 هـ 10 من ايلول (سبتمبر) 2020م

 —bB « 5 Š

Husseinalsadr2011@yahoo.com

 v Mð ô  ôuDÐ

`zUB « bOL(« b³Ž

لندن

XKHM*« Õö «Ë dOOG² «

ة  فالدولة أيُ سالح خارج سلطـة الدولة وترخـيصها يـعتبر سالح جـر
هي اجلهة الوحيدة التي يحق لها تملك السالح  وأي فصيل أو فريق أو
شخص أو جـمـاعـة  ينـضم قـانـونا الى الـدولـة وتـسري عـلـيه قـوانيـنـها 
ـارس في البالد دون ـا يكـون حتت امرتـها  بـل إن أيّ فعل مـسلح  فا
علم احلكومة فهو امام احتمال . اما يكون الفعل قد صدَرَ من جهة هي
جزء من الـدولـة وهـذا يـعتـبـر تـمـرداً  أو انه صدر من جـهـة لـيـست جزءا
ـة ضــد الـقــانـون  وفي احلـالــتـ عــلى الـدولـة مـنــهـا وهـذا يــعـتـبــر جـر
ـارقـة التي تـعمل ـتمـردة الـتابـعة لـها  أو ا القـصاص من هـذا اجلـهة  ا
وضوع حـصرا في العـراق  بل هو العرف خارج قوانيـنها  لـيس هذا ا
والقانون وفسلفة الـدولة ومؤسسساتها في كل الـعالم . احلصانة االمنية

للمؤسسة واألفراد كفيلة بطاعة الدولة واحلكومة التي تمثلها . 
خالف ذلك  فـان أي جهـد إصالحي أو أجـراء أو تـعـديل يـعـتبـر تـرقـيـعاً
ـنـفلت فـي البالد  الـعـجيـب أن كلـمـة السالح مؤقـتـا سـيبـتـلعه الـسالح ا
ـا لـم تـسّمَ بـاالسم  وكــأنـنـا ـنـفــلت اخـذت تــسـتـفــز جـهـات مــحـددة ر ا
اصبحنا نختلف على   مـبدأ االنفالت و قداسة االنفالت من عدمها . في
وقت تـمثـل هذه الـرؤى مـنـطق الـعـقل والـعـدالـة في الـبالد  ولـذلك نـسمع
بكرة لن تغـيّر من األمر شيئا أصواتا هنا وهنـاك بأنّ نتائج االنتخـابات ا
ـؤسـسـات ـتـخــذه بـشـأن احلــدود والـكـمـارك وبــعض ا  وأن اإلجـراءت ا
الفاسدة لن تؤثر ولن تـغير شيئا  وهـذه الطروحات صادقة في حـقيقتها
نفـلت  وتهديد اجملـتمع لن يغيّر في  صادقة ألن عدم معـاجلة السالح ا

موازين القوى االجتماعية وحتى السياسية شيئا.  
نـفلت  يـعمـد البعضُ ماحتدّث به رئـيس مجـلس النـواب بشـأن السالح ا
(هم) و(نــحن) وكـأن هــنـاك سالحــا لـلــقـتل ـكــونـات ــسـطــرة ا لـقــيـاسه 
وسالحاً لـلزيـنة   وهو في الـواقع حديـث عراقي صـريح يجب االسـتماع
قبلة رحلة ا اليه  الدولة ومجلس النواب في مقدمتهـا مقبلون على دعم ا
والـعـمل عـلى تـغــيـيـرات اصالحـيـة وأولـهـا االنــتـخـابـات  وان مـصـلـحـيـة
اجلـمـيع هـو اسـتـتـبـاب األمن واالنـطالق في بـنـاء الـدولـة  ومـايـحـدث من
دني واصحاب الراي  عملية تصفيات واحتراب وقتل لـلمتظاهرين او ا
أمـر يـعـطل هـذه االصالحـات جـمـيـعـهـا  فـمـاذا تـريـدون بالـضـبـط  دولة
مـخربـة مـنـتـهـكـة متـخـلـفـة مـريـضـة  هذا مـا ال نـسـمح به  دولـة مـتـقـدمة
تـراجع مـسـيـرتـهـا ويـصـحح اخملـطـئـون من سـلـوكـهم  وزج وجـوه شـابـة
لبـنـائـهـا  هذه هي مـسـؤولـيـتنـا كـنـخب وكـجهـود البـد وان تـوظف خلـدمة

بالدنا وشعبنا .  
هذه هي اخلالصـة  خـارج جمـيع الـتحـلـيالت والطـروحـات التي تـتـحايل
نطق الـذي اصبح معروفـا للجمـيع  حقوق اجلمـيع يجب ان تكون على ا
ا توافـقت مع مصـلحة الـشعب والـوحدة الوطـنيـة واستقالل مضمـونة طـا
ـنـفـعـلـة البـد ان تـسـود احلوار الـقرار   لـغـة احلـوار والـتـفـاهـمـات غـير ا
الـسـيــاسي  تـواضع االقـويــاء بـالـسالح أمــام ارادة الـشـعب ومــسـتـقـبل
كن أنْ يـبحث عن مصاحله مع الدولة العـراقية  هـو الكفيل بـانتاج بـلد 
ضي الى االنـتحـار ونطـالب اآلخرين بـحمـاية حـياتـنا اآلخرين  أمّـا أن 

كن أن يـحدث شيء من ذلك فهـذا أبعـد من احلمـاقـة . ال
حتت سـلـطـة الـسالح  وهـو سالح حتـداه الـشـبـاب
بــصـــدورهم  بل إن االســـتـــشــهـــاد بــسالح ذوي
الــقــربـى أصــبح ســـمــة وامــتـــيــازاً ولـــيس خــوفــا
العـراق يـتغـيـر وعـلى اجلمـيع االعـتراف وتراجـعـا
بذلك  ليكونوا مـساهم في التغـيير وليس طرفاً

في النزاع اخلاسر معه.

-1-
مـلفُ الـثـورة احلـسـيـنـيـة اخلـالدة يـشـتـمل عـلـى أوراق ثـميـنـة ومـواقف ال

تُنسى ...
انـهـا مـواقف األبـطـال الـذين آثــروا نـصـرة احلـسـ حـتى آخـر قـطـرة من
دمائهم ولم يُرهبهم جبروت الطاغوت وسطوته واجهزته القمعية الشرسة

على االطالق .
-2-

وهؤالء االبطال :
منهم من اسـتشـهد قبل يـوم عاشـوراء كمسـلم بن عقـيل وقيس بن مـسمر

الصيداوي وعبد الله يقطر.
 ومنهم من استشهد يوم عاشوراء وهم األكثر 

ومـنـهم مَنْ اسـتـشـهـد بـعـد يـوم عـاشـوراء ومن هـؤالء عـبـد الـله بن عـفـيف
األزدي وعبد الله بن يقطر .

-3-
قالة الوجيزة نـريد ان نتحدث عن الشهـيد (عبد الله بن يقطر) وفي هذه ا
وهذا الـبطل كـان قد أرسلـه االمام احلسـ (ع) الى الكـوفة مع مـسلم بن

عقيل (ع) 
وقد كلفّه مسلم بن عقيل بايصال رسالة الى االمام احلس (ع) :

ضي عما عاهدوه عليه . مفادها التخاذل عن نصرته والنكوص عن ا
وكان ابن زياد  –والي الكوفة العنيد  –قد اَـحْكَمَ السيطرة على الطرقات

كلها 
ـوكلـ بالـرقابـة على ـر باجلالوزة ا فال يخـرجُ من الكـوفةِ أحـد دون ان 

الطريق .
وال يدخلُ الكوفةَ احد االّ بعد معرفتهم به .

وح وصل عـبد الـله بن يقـطر الـيهم وهـو خارج من الـــــكوفـة متــــوجها
الى االمام احلـس (ع) اُلـقِيَ القـبضُ علـيه وارسل الى ابن زياد فـقال له

ابن زياد :
أصعـد فوق الـقصـر وألْعَنْ الـكـذّاب  ابن الكـذاب ثم انزل حـتى أرى فيك

رأيي 
فصعد عبد الله بن يقطر فوق القصر 

وأشرف على الناس 
فَلَعَنَ عبيد الله بن زياد  وأباه  

ودعا الناس الى نصرة احلس (ع)
فأمر (ابن زياد) ان ُيلقي من أعلـى القصر فسقط مضـمخاً بدم الشهادة

رضوان الله عليه .
الحظ هنا : وا

انّ الشهـيد البـطل تظـاهر بقـبول مـا فرضه الطـاغية ابـن زياد علـيه ولكنه
همة اخرى تتباين كليّا مع ما أراده الطاغية منه اعدَّ نفسه 

انه اســتــثـمــر الــفــرصـة وخــطب فـي الـنــاس يــدعــوهم الى نــصــرة االمـام
احلـس (ع) الـقـادم الـيـهم ولم يـكـتف بـذلك بل لـعن الـكـذّاب ابن الـكذّاب

عبيد الله بن زياد غير وَجِلٍ وال هياب .
وهو بذلك يعلن :

 ان من يحـارب سيد شـباب اهل اجلـنة وريـحانـة الرسـول (ص) هو الذي
يستحق اللعن والذم .
وهنا تكمن البطولة .

لقد اختار الشهادة لنصرة احلس (ع) وأصر على الوفاء ولم يعبأ بكل
ما رآه من اعدائه من طغيان وتنمر ووحشية .

وال يـفـكـرون بـذواتـهم ـبـادئـهم  وهـكـذا يـكـون االبـطـال الـذين يـنــتـصـرون 
ومصاحلهم على االطالق .

(واجلودُ بالنفس أقصى غايةِ اجلودِ)
ان قوافل االبـطال لم تـنقـطع يومـاً مضيّـاً على الـنهج

رسوم لهم مَنْ قِبل االمام احلس (ع) ا
 فسالم الله على احلـس  وعلى الـشهداء الذين
جـاهــدوا بــ يــديه  والــذين مــضــوا عــلى نــهـجه
مــضـــحــ بــارواحـــهم من اجـل إعالء رايــة احلق

عذبة. وانقاذ االنسانية ا مع جورج جبور والسيد محمد باقر احلكيم

عبد احلس شعبان مع نايف حواتمة
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الـــدفــاع إلى ركـــنـــيــة لم تـــثـــمــر في
الــــدقــــيــــقــــة 84  ورد فـالســــيــــتش
بتسديدة أرضية في القائم بالدقيقة
89. وفي ذات اجلـولــة فـاز مـنـتـخب
الـبـرتـغـال عـلى مـضـيـفه الـسـويدي
بهـدف دون رد في إطـار منـافسات
اجلــولـــة الـــثـــانــيـــة من دوري األ
األوروبـــيـــة.أحـــرز كـــريـــســـتـــيـــانــو
ـنتـخب الـبرتـغالي رونـالدو قـائد ا
هـــدفي بـالده في الـــدقـــيـــقـــتـــ 45
و72.وبـهـذا الـفـوز تـصـدر مـنـتـخب
البرتـغال اجملموعـة الثالثـة برصيد
 6نـــقــاط مـــتــســـاويـــا مع فــرنـــســا
بــالـرصـيـد ومـتـقـدمـا عـلـيـهـا بـفـارق
ـنــتــخب األهــداف بــيــنــمـا يــقــبـع ا
ــركــز الــثــالث دون الــســويــدي في ا

نقاط.
dJ³  ·b¼

نتخب الـسويدي كاد يـسجل هدفًا ا
مـبـكـرًا في الـدقيـقـة الـثـانيـة عـنـدما
م=رر يــانــسن الـكــرة إلى مــاركـوس
بيرج الذي سدد رأسـية مرت بجوار
الــقــائم األيــســـر.وفي الــدقــيــقــة 22
أجــرى فــرنــانــدو ســانــتــوس مـدرب
الــبـرتـغــال تـبــديل أول اضـطـراري
بــخـروج بــرنــاردو ســيــلــفــا بـســبب
اإلصـــــابـــــة ودفـع بـــــجـــــونـــــزالـــــو
جـــويــديـس.وكــاد رونـــالــدو في أول
تـهــديــد بــرتـغــالي عــلى اخلــشــبـات
الـــثالث أن يـــســجل الـــهــدف األول
بعـدما استـقبل ركـلة ركنـية وقابـلها
بــتــســديــدة قـويــة تــمــكـن احلـارس
الــســويــدي أولــســـ في إبــعــادهــا
بــبــراعـــة.وفي الــدقـــيــقــة 36 أطــلق
كريـستـوفر أولـسون تـسديـدة قوية
من خــارج مـنــطـقـة اجلــزاء تـصـدى
لــهـا لـوبــيـز حـارس الــبـرتـغـال ورد

رمى تابعها مارسيال طويلة أمام ا
لـترتـد من الـقـائم ثم رأس احلارس
قـبل أن تسـتـقـر في الشـبـاك.وأجرت
كرواتيـا تبـديال ب الشـوط خرج
عــلى إثـره ريـبــيـتش لـيــدخل مـكـانه
جوسيب بريكالو الذي سجل هدف
كـرواتــيــا الـثــاني فـي الـدقــيــقـة 55
عـندمـا مـرر إليه كـوفـاسيـتش الـكرة
ليـراوغ مـندي داخل مـنـطقـة اجلزاء
ويــضع الــكــرة بـعــيـدا عـن مـتــنـاول

لوريس.
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ـنـتـخب الـفـرنـسي تـبديال وأجـرى ا
مــزدوجــا فــخــرج بن يــدر وكــانــتي
ودخل أولــيــفــيــيه جــيـرو وإدواردو
كـامــافـيــنــجـا ثم اســتــعـاد الــفـريق
تـقـدمه في الـدقـيـقـة 65 بـعـدمـا نـفذ
جــريــزمــان ركــلــة ركــنــيــة تــابــعــهـا

رمى. أوباميكانو برأسه في ا
وكـاد كـامـافـيـنـجـا يـسجـل هدفـا في
الــدقـــيــقــة 71 عـــنــدمــا انـــطــلق من
الـنـاحــيـة الـيـمـنى مـسـتـغال تـفـريغ
جـريــزمــان له لــيــطــلق كــرة قــويـة
تصدى لها احلارس ليفاكوفيتش.
وانـطـلق جـريـزمـان بـهـجـمـة مـرتـدة
لـيـمـرر إلى مـارسـيـال الـذي تـصـدى
احلارس النفراده بـالدقيقة 74  قبل
أن يـــحــتـــسب احلـــكم ركـــلـــة جــزاء
ـــســــة يـــد عـــلى لـــفـــرنـــســــا بـــعـــد 
بــروزوفـيــتش ســجل مـنــهـا جــيـرو

الهدف الرابع في الدقيقة 77.
ومــال الــلـعـب إلى الــهـدوء في
ـتبـقـيـة وانـطلق الـدقـائق ا
كـامافـيـنجـا من الـناحـية
رر اليسرى قبل أن 
إلى مـارسـيـال الـذي
ارتدت مـحـاولته من

21.وأبــعــد الجنــلــيه شــبـح الــهـدف
الــثـاني لـكــرواتـيـا في الــدقـيـقـة 25
عندمـا قطع كرة عـرضية مـرسلة من
مـيـلـنـياك ورد الـكـرواتـيـون بـعـدها
بـدقـيقـتـ عـندمـا ارتـدت الـكرة من
ركلة ركـنية لتـصل إلى بروزوفيتش
الـذي حـاول خـداع احلـارس هـوجو
وقف.  لوريس لكن األخير تدارك ا
رمى الكرواتي وانفرد جريزمان با
بــعـد تــمــريــرة قــصــيــرة مـاكــرة من
مـــــــارســــــــيـــــــال لـــــــكـن احلـــــــارس
لـيـفـاكـوفـيـتش كـان حملـاولـة األخـير

رصاد في الدقيقة 33. با
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وفي وقت ظن فيه الكـرواتيون أنهم
سـيـنــهـون الـشـوط األول مـتـقـدمـ

تمكـنت فرنسـا من معادلـة الكفة في
الدقـيـقة 43 إثر لـعـبة مـشـتركـة ب
ثـالثي الــهــجــوم مــرر عــلى إثــرهــا
مارسيال الكـرة أمام جريزمان الذي

تابعها سريعة في الشباك.
وســرعــان مـا أضــاف الــفـرنــســيـون
الـهـدف الــثـاني في الـدقـيـقـة األولى
من الـوقت بـدل الضـائع عـنـدما
انطـلق بن يـدر بـهجـمة
سـريـعـة وأرسل
كــــــــــــــــــرة

ذاته.
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ـنـتـخب الـفـرنسي واعـتـمـد مدرب ا
ديــديـــيه ديــشـــامب عــلى طـــريــقــة
الـــلـــعب 3-4-3 فـــتـــواجـــد دايـــوت
أوبـامـيـكـانـو إلى جـانب كـلـيـمـيـنت
الجنــلــيه ولــوكـاس هــرنــانــديـز في
اخلط اخلــــــلـــــفـي ووقف مــــــوسى
ســيــســوكــو وفـيــرالن مــنــدي عــلى
الطرف فيما تمركز جنولو كانتي
لعب وستيفن نـزونزي في وسط ا
خــلف ثالثي الـــهــجــوم جــريــزمــان
ومـــارســـيـــال ووســـام بن يـــدر. في
ــنـــتــخب ــقـــابل جلـــأ ا الــطـــرف ا
الكرواتي إلى طريـقة اللعب 4-3-3
فـتكـون اخلط اخلـلـفي من الـرباعي
ـــوفـــيـــتش ودوجي فـــيـــلـــيب أور
كـاليـتـا-كـار وديان لـوفـرين وداريو
مـــيــــلـــنــــيـــاك وقــــام مـــارســــيـــلـــو
بــروزوفـيــتش بـدور العب االرتــكـاز
بــإسـنــاد من مـاتـيــو كـوفــاسـيـتش
مــقـابل حتــرك نـيــكـوال فالســيـتش
وراء الـــثـالثي الـــهــــجـــومـي أنـــتي
ريــبـــيـــتش وأنــدري كـــرامـــاريــتش
نـتخب وإيفـان بيـريسـيتش.وكـاد ا
ـضـيف أن يفـتـتح الـتـسـجيل في ا
الـدقــيـقــة الـتــاسـعـة لــكن تــمـريـرة
جـــريـــزمـــان لم تـــصـل إلى بن يـــدر

بعدما أبعدها الدفاع.
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وعــلى عــكس اجملـــريــات تــمــكــنت
كـرواتيـا من افـتـتاح الـتـسـجيل في
الدقـيقة 16 عنـدما وصـلت كرة إثر
ركنية إلى لوفرين الذي تخلص من
رقـيــبه قـبل أن يـســدد نـحـو الـقـائم

رمى فرنسا. البعيد 
وحاول الفرنسيون الرد سريعا
ورفـع ســيــســوكـــو الــكــرة من
ــــدافــــعــــ نــــحــــو فــــوق ا
جـــريـــزمـــان الـــذي قـــطع
ـــدافع كـــالــيـــتــا-كــار ا
تــــمـــــريــــرتـه أمــــام
ـرمى بـاقـتـدار ا
في الـدقـيـقـة
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نـتخب الـفرنسـي تألقه في واصل ا
بـــطــــولـــة دوري األ األوروبــــيـــة
فـحـقق الـفـوز الـثـاني تـوالـيـا عـلى
ـنـتـخب الـكرواتي حـسـاب ضـيـفه ا
بــنـــتــيــجــة 2-4 ضــمـن اجملــمــوعــة

ستوى األول. الثالثة با
وسجل لـفـرنسـا أنطـوان جريـزمان
(43) واحلارس الكـرواتي دومينيك
لـيـفـاكـوفـيـتش ( 1+45بـاخلـطأ في
مـرمـاه) ودالـوت أوبـامـيـكـانو (65)
وأولــيــفــيــيـه جــيـرو (77 من ركــلــة
جـزاء) فيـمـا أحـرز هدفي كـرواتـيا
ديـــــــــــان لـــــــــــوفــــــــــريـن (16)
وجوسيب بريكالو (55).و
نـتخبـان قد التـقيا كان ا
ــبــاراة الـنــهـائــيـة في ا
لــكــأس الــعــالم 2018
في روسـيـا وانـتـهت
ـــــبــــــاراة بـــــفـــــوز ا
الـــــفــــــرنـــــســـــيـــــ
بالنتيجة ذاتها.

ـــــنـــــتـــــخب لـــــكن ا
الــفــرنــسي بــقي في
ــــــركــــــز الــــــثــــــاني ا
باجملمـوعة بـرصيد 6
نـقــاط بـفــارق األهـداف
ـنتـخب الـبـرتـغالي وراء ا
الـذي هــزم الـســويـد
0-2 فـــــــــــــــــي
الــتــوقـيت
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اكد مـهاجم نـادي الزوراء مـهنـد عبد الـرحيم انه ال يـستـطيع االنـتظـار حتى انطالق
متاز لكرة القدم. وسم اجلديد من الدوري ا ا

وقال عبـد الرحيم في حديث صـحفي إن فتـرة التوقف كانـت طويلة جـداً على جميع
ر بهذا الوضع ولم نعتد عليه. الالعب العراقي فنحن لم 

وأوضح ان قـرار اسـتـئـناف األنـشـطـة الـرياضـيـة قـرار رائع جـداً وقد يـكـون مـتـأخراً
بعض الشيء لكن األهم هو عودة النشاط الرياضي الى البالد.

متاز اشعر بشغف واكد  مهاجم الزوراء ال أستطيع االنتظار حتى ينطلق الدوري ا
ــــــأمول وســــــم اجلديـد ونأمــــل بـتحـقيق ا كـبيـر والنـوارس جاهـزون لتـحديـات ا

منا.
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عـــبــدالـــله   حتـت عــنـــوان تـــأثـــيــر
اسـلــوبي اجملــمــعـات الــتــعــلـيــمــيـة
واجملــامــيع الــصــغــيــرة في تــعـلــيم
ـــــهــــــارات األســـــاســــــيـــــة بـــــعـض ا

الــهــجــومــيـة بــكــرة الــســلــة لــطالب
توسط . الثاني ا

 وهــدفت  االطـروحــة الـتــعـرف عـلى
تـأثـير اسـتـخدام أسـلـوب اجملمـعات
هارات التعليمية في تعليم بعض ا
األساسـيـة الـهـجـوميـة بـكـرة الـسـلة
ــتـوسط  و تـأثـيـر لــطالب الـثـاني ا
اســــتـــــخــــدام أســــلــــوب اجملــــامــــيع
هارات الصغـيرة في تعلـيم بعض ا
األساسـيـة الـهـجـوميـة بـكـرة الـسـلة
ـتـوسط  وعلى اي لـطالب الثـاني ا
اجملـامـيع الـثالثـة افـضل فـي تعـلـيم
ــــــهـــــارات األســــــاســــــيـــــة بــــــعض ا
الــهــجــومــيـة بــكــرة الــســلــة لــطالب

توسط . الثاني ا
وتـوصـلت االطـروحـة الى مـجـمـوعة
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أعلنت جلنة الشبـاب والرياضة النيابية أن
قـــانـــون االنـــديـــة الــريـــاضـــيـــة أصـــبح في
اخلـــطـــوات األخــيـــرة القـــراره في مـــجــلس
الـنـواب.وقـالت الـلــجـنـة في بـيـان صـحـفي
اكـمـلــنـا الــقـراءة الـثــانـيــة لـقـانــون االنـديـة
الرياضيـة وبذلك اصبح القـانون في طريقه
لــلــخــطــوة األخـيــرة وهــو الــتــصــويت وقـد
ـقـتـرحات أخـذت جلـنـتنـا بـنـظـر االعـتـبـار ا
الـتي ارسـلت للـجـنة امـا عن طـريق شبـكات
الـتـواصل االجـتمـاعي او عن طـريق الـبـريد
اخلــاص بـــالــلــجــنــة.وأضــافت أنه  عــقــد
جلـسـات افـتراضـيـة مع مـخـتصـ بـالـشأن
ـــــ وغـــــيـــــرهـم من الـــــريـــــاضـي واكـــــاد
الـشـخصـيـات الـتي بذلـت جهـودا في تـقد

كرستيانو رونالدو

ؤسساتي في اغـلب انديتنا االستهالكية بـعد سنوات من العمل ا
ـال احلـكـومي دون ان ـتــهـاكـلــة الـتي اعـتـمــدت عـلى الـدعـم وا وا
تعلقـة بفلسـفة الدولة في دعمـها لقطاع حتـقق األهداف الكبـرى ا
الـرياضي الـذي ال يتـوقف بتـحقـيق اإلنتـصارات الـرقمـية في كرة
الـقـدم على حـسـاب بقـية األلـعـاب والفـئـات العـمـرية سـيـما هـنالك
ـستوى جـملـة اهداف كـبرى تخـص البلـد واجملتـمع والفـرد على ا
ــهــاري الــتــربـــوي والــبــدني والـــصــحي والـــثــقــافي فـــضال عن ا

االجنازي .. 
وهـذه االهداف تـبدو اشـبه بـعصـية الـتحـقيق او مـلغـاة عن الوعي
اجلـمعي والـفردي الغـلب مؤسـساتنـا التي ذهب بـعضـها لـلتـستر
خـلف فـوز كــروي بـائس الرضـاء مـجـمـوعـة مـعـيـنـة دون اخلـوض
ـؤسـسة ومـدى حتـقـيقـهـا لـنسب مـعـيـنة بـتـفاصـيل اجلـدوى من ا
لالهـداق الوطـنيـة الكـبرى الـتي تتـعلق بـبناء االنـسان أوال ومن ثم
ــنـــافــســـة مع ريــاضي والـــوطن ... قــبـل أي شيء آخــر ...  ثـم ا
ـاذج مـهاريـة عـالـية الـتـنـظيم اجملـتـمع الـدولي والتـبـاهي بـتقـد 
واالنـضـبـاط وهـذا مـا يـسمـى باالجنـاز الـعـالي الـذي بـالـتـاكـيد ال
يـكـون هـدف نهـائي واسـمى  .. اذ انه هـدف جـماهـيـري تـرويحي

ؤسسة ككل . يأتي ضمنا وحتصيل حاصل لعمل ا
في سـنوات خلت صرفت أموال كثيرة في الرياضة عامة واألندية
خـاصة لكن الـنتيـجة وفـقا الي إحصـائية مـنصفـة ستكن كـارثية

مـخــجـلـة اذا مـا  تــطـبـيق مـعــايـيـر اجلـودة واجلـدوى
فـضال عن تطـبيق فلـسفـة الدولة .. وهـنا يـنبغي ان
ـر هذا السـوء دون دراسة األسبـاب والنتائج ال 
والـتداعـيات والـبحث عن عـالجات نـاجعـة بعد ان
شـــمل الـــتــدهـــور كل شيء  – تـــقــريـــبـــا - عــلى
مــسـتـوى الــتـخــطـيـط والـوعي والــبـنــيـة الــتـحــتـيـة
ـسـتـوى وااللـتـزام االنــضـبـاطي وكـذا انـخـفـاض ا
الـفني الـى درجات غـير مـسبـوقة مع مـا رافقـها من
تـخـلي شبه تـام عن النـشيء اجلـديد ومـا عانـوه جراء
عـمليات الـتالعب الكبـرى بالبيـانات الرسـمية وتغـييرها

لصالح البعض على حساب الكل ...
في الـديـوانــيـة ظـهـرت دعـوة إصالحـيـة ريـاضـيـة تـبـدو
ؤسـسها نـهضـوية حتت اسم ( الـعنكـوشيـة ) نسبـة 
ـال واالعـمال األسـتـاذ حـسـ الـعـنـكـوشي رجـل ا
الـــعـــراقي  – حـــسب مــــا عـــبـــر عـــنه في اغـــلب
ــتــداوالت  – اذ يــقــال انه اخــذ عــلى عــاتـقه ا
مــهـام إعـادة الــروح لـلــنـشـاط الــريـاضي في
مـحافظـة الديوانيـة عامة وناديـها االم خاصة
. مــسـتــفـيــدا من جتـربــة وثـقــافـة احــتـرافــيـة
ـكنـة  الـتطـبيق عـلى ارض الواقع الـعراقي
وتــتـطـلع الـيــهـا األنـظــار من كل صـوب لـيس
لــغــرض جنـاح الــعــنـكــوشــيـة فـي الـديــوانــيـة
فــحـسب ... بل لــلـتـعــمم    - اذا مـا أجنـزت
بـتــروي ومـهـنـيـة وجـديــة وهـدفـيـة واضـحـة –
ـؤسـسـات واحملـافـظـات لـتـكـون قـدوة لـبـقـيـة ا
لـلـخوض بـغـمار جتـارب احـترافـيـة سواء عـبر
ـال خلدمـتها تـأسيس انـدية جـديدة وتـوظيف ا
كــبـنـيـان شــامخ يـبـدا مـن األسـاس ... او عـبـر
الــتـوافـق عـلى قــيــادة انـديــة عـريــقــة ومـحــاولـة

إصالحها إداريا وبنيويا ... 
ومن ثم فــنـيـا ..بــهـذا اجلـانب فــانـنـا نــعـتـقـد ان
هـنـاك أسـمـاء عـراقـيـة كـثـيـرة في عـالم ريـاضـتـنا
ن لـديهم ولـديهـا القـدرة واالمكـانيـة على األرض 
إمـكـانـيـة تـاسـيس انـديـة احـتـرافـيـة جـديـدة او قـيـادة

انـديـة عريـقة بـعد الـتـوافق والتـفاهم
مع الــهـيـئـات الـعــامـة اخلـاصـة بـهـا

ـا هـي فـيه وفـق خـطط النــتــشـالــهــا 
يـكــون بـنـاء االسـنـان والـوطن أوال ... ثم

البقية تأتي .. والله ولي التوفيق ..
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ناقشت كلية التربية البدنية وعلوم
الـريـاضـة بـجـامـعـة بـغـداد اطـروحة
دكــتــوراه لــلــطــالــبــة شــريــفــة عــبــد

لقطة الحدى
منافسات كرة
الصاالت

دانـيــلــو بــصـاروخــيــة.وعــاد الـدون
بــتـسـديــدة جـديـدة في الــدقـيـقـة 39
بـعـد كـرة طـولـيـة من دانـيـلـو انـفرد
مـنـهـا رونـالـدو لـيـسـدد الـكـرة عـلى
يـسـار أولـسـ الـذي تـصـدى لـلـكـرة
وأبــعـدهــا.وفي الـدقــيـقـة 43 حـصل
ســفــيـنــســون العـب الـســويــد عــلى
الـبـطـاقـة الـصـفراء الـثـانـيـة لـيـطرد
ـنـتـخب الـسـويـدي الـلـقاء ويـكـمل ا
.وتـمـكن كريـسـتيـانو بـعشـرة العـب
من تـسـجيل الـهـدف األول بـالدقـيـقة
45 بــعـدمــا سـدد ركــلـة حــرة ثـابــتـة
بــطـريـقــة رائـعـة فــشل احلـارس في

التعامل معها لتسكن الشباك.
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مـع بــدايــة الــشــوط الــثــاني ضــغط
نـتخب الـبرتغـالي بقـوة على دفاع ا
الــسـويــد وسط رغــبـة من رونــالـدو
ورفـــــاقه لـــــزيــــادة غـــــلــــة األهــــداف
واســتــغالل الــنــقص الــعــددي.وكـاد
بــرونــو فــرنــانــديــز أن يــعــزز تــقـدم
منـتخب بالده بطـريقة جـميلـة لكنه
ســدد في الـعـارضــة لـتـخــرج الـكـرة
ـنـتـخب إلى ضـربـة مــرمى.وحـاول ا
الــســويــدي تــعـديـل الــنــتـيــجــة في
الـدقـيـقة 65 وسـدد فـورسـبيـرج من
مــســافــة بــعــيــدة لـكـن الــكــرة مـرت
بجوار مرمى الـبرتغال.وفي الـدقيقة
72 ضـاعف كـريـسـتـيانـو الـنـتـيـجة
للبـرتغال بـعدما سـدد كرة قوية من
رمى خـارج منـطـقة اجلـزاء جتـاه ا
فـي زاويــة صـــعــبــة عـــلى احلــارس
لـــتــســـكن الـــشـــبـــاك.وأطــلـق جــواو
فيلـيكس تصـويبة أرضـية قوية من
ـنطقـة تألق مـعهـا أولس خارج ا
الذي أبـعـد الكـرة بـأطراف أصـابعه

باراة بفوز البرتغال. لتنتهي ا
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وسم اجلديد. موعداً النطالق ا

ـوعـد أعاله لـيـس نـهـائـيـاً وأوضـح أن ا
وسيكون قـابالً للتغيـر بحسب الظروف
الــتي تـمــر بــهـا الــبالد في ظـل جـائــحـة
كــورونـا وكــذلك لـلــسـمــاح بـاألنــديـة من

اجل االستعداد األمثل.
يــذكــر ان الــلــجـــنــة الــعــلــيـــا لــلــصــحــة
والــسالمــة قـررت اســتـئــنــاف الـنــشـاط
الــريــاضي في الـ 12 مـن شــهــر أيــلــول

اجلاري.
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أعلـنت جلنة كـرة الصاالت في الـهيئة
الـتطـبيـعيـة لالحتاد الـعراقي لـكرة
الـقـدم مــوعـداً مـبـدئــيـاً النـطالق

وسم اجلديد. ا
وقال نائب رئيس اللجنة محمد
اجلــبـوري في تـصــريح صـحـفي
إن جلــــنــــة كـــــرة الــــصــــاالت في
الهيئـة التطبيـعية حددت الثالث
عـشــر من شــهــر تـشــرين الــثـاني
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فــيــفــا بــســبب الــتــدخالت

احلكومية بحسب قوله.
وقــال احــمــد في تــصــريح
صحـفي  إنه بعـثت رسالة
الى فـــــيــــفــــا اشـــــكــــو من
خاللها الـهيئـة التطبـيعية
الحتــــــاد الــــــكـــــــرة بــــــسب
الــــتــــدخل احلــــكــــومي في

عملها.
وأوضح أن الـــرســــالـــة 
ــــــــــهـــا الى فــيـــفــا تـــقــد
بــــــــاسم 14عـــــــضــــــــواً في
الـهـيـــــــئـة الـعـامـة مـرفـقـة
بـــــوكـــــــــــــاالت تـــــخـــــويل
اصـولــيـة ولم يـــــــــكن من
بـــــ هــــذه الـــــوكــــاالت او
اعـــــضــــاء الــــهـــــــــــــيــــئــــة
الــعـــــــــــامــة كل مـن نـادي
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تــــــقـــــــدم احملـــــــامي
الــــســــابـق لالحتــــاد

الــعـراقي لــكـرة
الــــــقـــــدم نـــــزار
احـمـد بـشـكـوى
ضــــد الــــهــــيــــئــــة
الــتـطـبـيـعـيـة لـدى
االحتــــــاد الــــــدولي

مـن االسـتـنـتـاجـات  اهـمـهـا
حـــدوث تـــأثـــيـــر لألســـالـــيب
الـتـدريـسـيـة وبـشـكل مـتـبـاين
ـهـارات االسـاسـية في تـعـلـيم ا
بـــكـــرة الـــســـلـــة بـــ اجملـــامـــيع

الــــتـــجـــريـــبـــيـــة الــــثالث ولـــصـــالح
رتبة األولى تجـانسة با اجملاميع ا
واســلــوب اجملـمــعــات الـتــعــلـيــمــيـة
ـرتبـة الثـانيـة واسلـوب اجملاميع با

رتبة الثالثة. تجانسة با غير ا
واوصـت الـــبـــاحـــثــــة  بـــاإلفـــادة من
ــنــهـــاج الــتــعـــلــيــمي اســتـــخــدام  ا
باستخدام االسـاليب التعلـيمية قيد
الـبحث و ضـرورة اعتـماد اجملـاميع
ـتـجـانـسـة في تـعـلـم مـهـارات  كرة ا

السلة.  

الــــنــــفـط والــــصــــنــــاعــــات
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة واحلــدود
واالحتــــــــــاد الــــــــــفــــــــــرعي

للموصل.
وأضاف استغرب كيف ان
يـــــصـل اجلــــهـل بــــبـــــعض
الـنـاس بالـظـهـور بـوسائل
االعالم واتــهــامي بـتــقـد
رسـالــة بـاسـمـهم بـدون ان
يـــــطـــــلـــــعـــــون عـــــلـى نص
ومـــــرفـــــقـــــات الـــــرســـــالــــة
ووكـــاالت الــــتــــخـــــــــــويل
ـرفـقـة مـعـهـا ويـعـتـمدون ا
بتصريحاتهم على اقاويل
وافـــــتـــــراءات الــــهـــــيـــــئــــة
الـتـطــبـيـعـيــة ويـسـمـحـون
النـفسـهم ان يـقادون بـهذه

الطريقة.

مــقـتــرحـاتــهم واراءهم بـشــأن الـقــانـون?”
مشـيرة الى أنه “سنـكثف اجلـهود في قادم
االيام من اجل اكمال جميع االجراءات التي
تـسـهم فـي أجنـاز قـانـون يـنــتـظـره الـشـارع

ـضي الــريـاضي بــلـهــفـة.وأكــدت الـلــجـنــة ا
بـتشـريع الـقوانـ الريـاضـية بـالتـعاون مع
وزارة الـشــبـاب والـريــاضـة من اجـل أنـهـاء

ملف القواني الرياضية.

WA∫ اطروحة دكتوراه في التربية الرياضية تناقش مهارات كرة السلة UM

جانب من
احدى

اجتماعات
ان البر
للتصويت
على القوان
الرياضية
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{ مدريـد- وكاالت -  كـشف تـقريـر صـحفي إسـباني عـن اقتـراب برشـلـونة من الـتخـلص من الـثنـائي لـويس سواريـز وأرتورو فـيـدال خالل االنتـقاالت
الصيفية احلالية.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" اإلسبانية فإن برشلونة طلب من سواريز وفيدال التدريب بشكل منفصل عن باقي الفريق.
ـدة عام بـقيمة 10 مالي يورو لكل مـوسم كراتب صاف بـينما وأفادت عدة تقـارير أن سواريـز توصل التفاق مـع يوفنتـوس حيث سيـوقع على عقد 

اقترب فيدال من االنتقال لصفوف إنتر ميالن.
ـرجح أن يقبل ـتبقـية هي كـيفيـة الرحيل عـن برشلـونة حيث لن يـكون فـسخ العقـد خطوة إلى األمـام وبدال من ذلك من ا شـكلة ا وأضافت الصـحيـفة: "ا

ا حدث في صفقة انتقال إيفان راكيتيتش إلى إشبيلية مقابل 1.5 مليون يورو". اثلة  البارسا رسومًا رمزية 
ويعمل سـواريز للـحصول عـلى جواز سفـر إيطالي والـذي يحق له ألن زوجته من أصـول إيطالـية ومع ذلك يجب عـليه أوال إجراء اخـتبار الـلغة اإليـطالية

قبل. والذي قام بحجزه األسبوع ا
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{ ســــــــيــــــــدنـي أ ف ب) - قـــــــررت
صـنـفة األسـتـراليـة آشـلي بـارتي ا
ــيـا عــدم الـدفــاع عن لـقب أولى عـا
ــفــتــوحــة لــكـرة بــطــولـة فــرنــســا ا
ـوعـدهـا اجلـديد ـقـررة  ـضـرب ا ا
ب  21أيـــلـــول/ســـبــــتـــمـــبـــر و11
تشـرين األول/أكتوبـر وذلك بسبب
مخـاوف اإلصابـة بفـيروس كـورونا
ـســتـجـد الــذي دفـعـهــا أيـضـا الى ا
االنــســحــاب من بــطــولــة فالشــيــنغ
مــيــدوز.وقـــالت األســتــرالــيــة الــتي
ـاضي عـلى مالعب أحـرزت الـعــام ا
روالن غــــاروس أول ألـــقـــابــــهـــا في
الــــغـــرانـــد سالم إن الـــقـــرار الـــذي
شـاركـة في نـسـخة اتـخـذته بـعـدم ا
2020 كــان "صــعـــبــا" لــكن صــحــة
عائلـتها وفريـقها هي األهم.وأفادت
بـارتي في صـفـحـاتـهـا عـلى وسـائل
الـتــواصل االجـتــمـاعي أن "بــطـولـة
ـاضي ــفــتـوحــة الــعــام ا فــرنــسـا ا
كــانـت أجــمل دورة فـي مــســـيــرتي
وبالـتالي لـم اتخـذ هذا الـقرار (عدم
شاركة) باستخفاف. هناك سببان ا
خـلـف الـقــرار الــذي اتــخـذته: األول
هـو اخملاطـر الصـحـية الـتي ال تزال
قـائـمـة بـوجود كـوفـيـد. الـثـانـي هو
حتضيراتي التي لم تكن مثالية في

ظل عـدم تـمـكن مـدربي من الـتـواجد
مـعي بـسـبب اقـفـال حـدود الـواليات
في أســـتــرالــيـــا".وتــقــيـم بــارتي في
بـريــزبن في حـ أن مـدربـهـا غـريغ
ـكـنه تـايـزر مـقـيم فـي ملـبـورن وال 
ـــديـــنـــة حتــاول ـــا أن ا الـــســـفـــر 
مواجهـة موجة ثانـية من اإلصابات
بــفــيــروس "كــوفــيـد-19. واتــخـذت
بــــارتي في تــــمـــوز/يــــولـــيــــو قـــرار
االنــســحــاب مـن بــطــولــة فالشــيــنغ
ـقامـة حـاليـا في نـيـويورك مـيـدوز ا
خــلف أبــواب مــوصــدة عــلى غــرار
الـرومانـية سـيمـونا هـاليب الـثانـية
أو اإلســبــاني رافـــايل نــادال حــامل
لـــقب الـــرجــال الـــلــذين فـــضال عــدم
ـــــشــــــاركـــــة بــــــســـــبـب اخملـــــاوف ا
ذاتــهـــا.وخالل تــلك الـــفــتــرة كــانت
األسـتــرالـيــة تـراقب الــوضع في مـا
يــخص الـبــطـولــة الـفــرنـسـيــة الـتي
تــكــون تـقــلـيــديـا ثــانـيــة الـبــطـوالت
األربع الــكــبــرى لــكــنــهــا أصـبــحت
ـوسم بـعـد الـثـالــثـة األخـيـرة هــذا ا
إرجـــــائـــــهـــــا وإلــــــغـــــاء بـــــطـــــولـــــة
ـبـلـدون.لـكـنـهـا قـررت في نـهـايـة و
طاف االنسحاب في آخر تطورات ا
"عـام مــليء بـالـتــحـديـات بـالــنـسـبـة
لـلـجمـيع" مـضيـفـة "أتمـنى لالعـب

ضرب كل واالحتاد الفرنسي لكرة ا
اخلــيـــر من أجل جنــاح الـــبــطــولــة.
أتـــــــطـــــــلـع اآلن خلـــــــوض مــــــــوسم
حتـــضــيـــري وصَــيّـف طــويـــلــ في

أستراليا".
وحـتى أن مـصـير بـطـولـة أستـرالـيا
الــتي تــقـــام عــادة في مــســقط رأس
بارتي في ملبورن غير محسوم في
ظل إمكانيـة نقلهـا الى مدينة أخرى
بــــحــــال بــــقـي مــــعــــدل اإلصــــابـــات
بـ"كـــوفـــيــد-19 مـــرتـــفـــعــا.وخـالفــا
ــقـامـة لــبـطــولـة فالشــيـنغ مــيـدوز ا
حـــالــــيـــا خــــلف أبــــواب مـــوصـــدة
ســيـــكــون اجلـــمــهـــور حـــاضــرا في
مدرجـات مالعب روالن غاروس لكن
بـعــدد مـحـدود  تــقـلــيـصه من 20
ألفا الى 11500 في اليـوم الواحد
مع فـرض إقامـة جبـريـة على جـميع
.لـكن األسطورة الالعبـ في فنـدق
األمـيركـية سـيريـنا ولـيامس كـشفت
أنـــهــا تـــفــضل اإلقـــامــة في مـــســكن
خـاص خالل تـواجـدهـا في بـاريس
عـلـى غـرار مـا حصـلـت عـليـه حـالـيا

في فالشينغ ميدوز.
ـتـوجـة وكـشـفت ابـنـة الـ 38عـامـا ا
بـ23 لـقــبـا في الــغـرانـد سـالم أنـهـا
ســتــتـحــدث مع مــنـظــمي الــبـطــولـة

الفرنسـية بهذا الشـأن السيما أنها
تـــعــــاني من مــــشـــاكل مــــزمـــنـــة في
الــرئــتــ قـــبل أن تــتـــخــذ قــرارهــا
شاركة من عدمـها.وقالت سيرينا با
اإلثنـ بعـد تأهـلها الـى ربع نهائي
فـالشــيــنغ مــيـــدوز "بــصــراحــة أنــا
أتـعـامل مع الـوضع كل يـوم بـيومه.
ســــأتـــخــــذ أفــــضل قــــرار مـــنــــاسب
لصحتي" مضـيفة "األمر أنه ما زال
لـــدي بــعض األســـئــلــة... تـــركــيــزي
مـنــصب عـلـى نـيــويـورك (فالشــيـنغ
مـيدوز) لـكن األمـر صعب ألن هـات
البـطولتـ الكـبيرتـ قريبـتان جدا

من بعضهما هذا العام".
ــــديــــر الــــعــــام لالحتــــاد وكــــشـف ا
الـفــرنـسي جــان-فـرانــسـوا فــيـلـوت
اإلثــنـ أن اجملـمع الــريـاضي الـذي
يـــســتــقـــبل بــطـــولــة روالن غــاروس
سـيُقَـسَم إلى "ثالثة مـواقع مسـتقـلة
عن بـعضـهـا البـعض وغـير مـتصـلة
بــبــعـضــهــا من نــاحــيــة اســتــقــبـال
اجلـمــاهـيـر" وذلك من أجل احـتـرام
مـــقـــيـــاس الـــعــــدد احملـــدد من قـــبل
السلطات احمللية بـ 5 آالف شخص
مخول الدخول إلى كل موقع.وقال
مديـر الدورة غي فـورجيه إن جـميع
الـالعــبــ ســيــخــضــعــون لــفــحص
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{ بــــــــــاريـس (أ ف ب) - أعــــــــــلن
ــنــتـخب الــفــرنــسي لـكــرة الــقـدم ا
اإلثـــــنــــ عـن إصــــابــــة
مـهاجـم باريس
سـان جـرمان
كـــيـــلـــيـــان
مــــــبــــــابي
بـفـيـروس
كــــورونـــا
ستجد ا

ُـعار { لـندن- وكـاالت - أبدى اإلسـباني داني سـيـبايـوس العب خط وسط ريال مـدريد ا
وسم آخر في صفوف اجلانرز. لنادي آرسنال اإلجنليزي سعادته باللعب 

درب ـوقع آرسنال الرسمي: "أنا فـخور بأن النادي وا وقال سيبـايوس خالل تصريحاته 
واجلـمـاهيـر أرادوا مـني البـقاء ولـم أتردد حلـظة في قـراري وكـنا نـتـفاوض طـوال الوقت

لكنني سعيد جدًا بالعودة إلى هنا واللعب آلرسنال عام آخر".
درب والـنـادي والالعبـون واجلمـيع الـبقـاء لـعام آخـر فإنك وأضـاف: "عنـدمـا يطـلب مـنك ا
ـاضي فـمـنـذ ـوسم ا تـدرك أنـهم يـرونك زمـيال والعـبًــا جـيـدًا واجلـمـيع شـهـد مـا حـدث ا

لعب". اللحظة التي وصلت فيها كنت دائمًا أبذل أفضل ما لدي داخل وخارج ا
ـنزل كـانوا يـرسلون لي : "اجلمـاهيـر أظهـرت لي الكثـير من احلب وعـندمـا كنت في ا وأ
رسائل يـطلبـون مني الـعودة وأعتـقد أنـهم سيكـونون سُـعداء مثـلي بالـعودة وأنا واثق من

أننا سنقدم عاما رائعًا".

ــدة ثـمــانـيـة مـصــاب بـالــفـيـروس 
أيـام مـا يـعني أن مـشـاركـة مـبابي
ـــبــاراة الــنـــاريــة األحــد ضــد في ا
ــرحــلــة الــغــر مــرســيــلـــيــا في ا
الــــــــــثـــــــــالــــــــــثـــــــــة مـن الـــــــــدوري
مـسـتـبـعـدة.وقـررت رابـطـة الـدوري
مــؤخــرا تــخــفـيـف اجــراءاتـهــا في
الــــدرجــــتــــ األولى والــــثــــانــــيـــة
والسماح ألي فريق اللعب حتى لو
وصل عــدد اإلصـابـات فـي صـفـوفه
بـ"كــــوفــــيــــد- "19حــــتـى عــــشــــرة
.وقالت الرابطة إنها اتخذت العب
الـقـرار "بـالتـنـسـيـق مع الـسـلـطات
الــعــامــة" واســتــجــابــة "لــطــلــبـات
ــوجب األنــديــة" مــضـــيــفــة أنه "
ـكن للنادي البروتـوكول اجلديد 
ـــبــاريــات إذا كــانت أن يــخــوض ا
نـــــتـــــائج 20 من أصل 30 العـــــبــــا
ا في ـباريات الدوري  مسجل 
ذلـك حــــارس مــــرمـى واحــــد عــــلى

األقل سلبية".
ــدرب الــصــربي لــفـريق ويــعـاود ا
بــولــونـــيــا اإليــطــالي ســـيــنــيــســا
مـيـهـايـلـوفيـتش نـشـاطه الـتـدريبي

ـدرب ديــديـيه ديــشـان تــشـكــيـلــة ا
وحــســام عــوار (لــيــون) واحلـارس
ستـيف مانـداندا (مرسـيلـيا).وقالت

ــنـتــخب الــفــرنــسي إنه " إدارة ا
إبـعاده (مـبابي) عـن اجملمـوعة بـعد
وصــــول الــــنــــتــــائج فـي نــــهــــايـــة
الـتـدريب قـبل أن يـعـود الى مـنـزله
ـــســـاء. وعـــلـى غـــرار الـــوفـــد فـي ا
نتـخب وطواقمه) بـأكمله خضع (ا
كيليـان مبابي الختبـار قبل التجمع
ـنــتـخب)".وكــشـفت (في مـعــسـكــر ا
"جــاءت الــنــتــيــجــة ســلــبــيــة (قــبل
الـــتــجـــمع) مــثـل تــلك الـــتي جــاءت
اضي بطلب من االحتاد األربعاء ا
األوروبي لــــكـــرة الـــقـــدم في إطـــار
مباراة السويد وفرنسا" السبت في
اجلـــولــــة األولى من مــــنـــافــــســـات
اجملـموعـة الثـالثـة للـمسـتوى األول
مـن دوري األ األوروبـــيـــة والـــتي
سـجل فـيـها مـهـاجم سـان جـرمان
هــــــدف الــــــفـــــوز -1صـــــفــــــر في
ـؤكــد أن مـبـابي ســولـنــا.ومن ا
سـيغـيب اخلـميس عن مـسـتهل
مــــشـــــوار ســــان جـــــرمــــان في
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كورونا "فور وصولهم وسيحصلون
شاركة فور صدور على تصريح ا

أول نـتـيـجـة سلـبـيـة لـلـفـحص"
مـــضـــيـــفـــا "ســـيـــخـــضـــعـــون

(الـالعــــبــــون والالعــــبــــات)
لـفحص ثـان ضـمن نـطاق
72 ساعة وآخر ثالث
بـــعـــد خــمـــســـة ايــام
ورابع بــعـد الــفـتـرة
ــا مــا ذاتــهــا طـــا
زالوا يشاركون

في البطولة".

آشلي بارتي
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ــبــيـاد { ســيـدني (أ ف ب) - ســيُــقـام أو
ـؤجل إلى صيف 2021 بصرف طوكـيو ا
الــنـــظــر عن جـــائــحـــة فــيـــروس كــورونــا
ـســتـجــد بـحـسـب مـا قـال نــائب رئـيس ا
ـبــيـة الـدولــيـة جـون كـوتس الـلــجـنـة األو
لوكالة فرانس برس االثن واصفا إياها
بـ"األلعاب التي انتـصرت على كوفيد".ولم
تلغ األلعاب منذ تأسيـسها باستثناء فترة
ـيــتـ فـيـمـا أصـرّ كـوتس احلـربـ الـعـا
الـــذي حتــدّث عـــبـــر الـــهـــاتف أن ألـــعــاب
عدّل "مع أو طوكـيو ستبـدأ في موعدهـا ا

بدون كوفيد.
سـتـبـدأ األلـعاب في 23 تـمـوز/يـولـيو من

قبل". العام ا
ـبــيـاد وتــابع رئـيـس جلـنــة تـنــســيق األو
"ســتــكـون األلــعــاب الـتـي انـتــصــرت عـلى

كوفيد الضوء في نهاية النفق".
وسيكون موضـوع األلعاب "إعادة اإلعمار
من الـضـرر الذي تـسـبّب به التـسـونامي"
بــحــسب كــوتـس في إشــارة إلى الــزلــزال

الــدوري الــفـرنــسـي حـيـث سـيــحل
ــرحـلـة ضـيــفـا عــلى لـنس ضــمن ا
الثـانية وذلك بـعد أن غـاب النادي
رحـلة االفـتتـاحية الـباريـسي عن ا
(ضـد متـز) نتيـجة مـوسمـه القاري
ــفـــتــرض أن الـــطــويـل.وكــان مـن ا
يـخوض سـان جرمـان مبـاراة لنس
في 29 آب/أغـــســــطس لــــكـــنــــهـــا
أرجـئت بـطريـقـة مثـيرة لـلـجدل من
أجـل مـــنح العــــبي ســــان جـــرمـــان
فــرصــة الـــتــقــاط أنــفـــاســهم بــعــد
الوصول الى نهائي دوري األبطال
لــلــمــرة األولـى في تــاريخ الــنــادي

الباريسي.
¡UIK « ÷uš

وعـوضا عن خـوض الـلقـاء حصل
العـبــو ســان جــرمـان عــلى إذن من
أجـل الـسـفـر خـارج الــبالد لـقـضـاء
عــطـلــة اســتـجــمـام فــدفع الــنـادي
الـبــاريـسي الــثـمن غـالــيـا نـتــيـجـة
عـودة العـديـد من جنومـه مصـاب
بــفـــيــروس "كـــوفــيــد-."19ويــنص
البروتوكول الطبي لرابطة الدوري
الــفـرنـسي عــلى أن يُـعـزل كل العب كيليان مبابي

والـتـسونـامي الـلـذين ضرب شـمـال-شرق
اليابان في 2011. 

وكــــــــانت األلــــــــعـــــــاب مـــــــقــــــــرّرة في 24
ــنــظــمـ ــاضي لــكن ا تـمــوز/يــولــيــو ا
ـاضي قرارا اتخـذوا في آذار/مارس ا
تـاريـخـيـا بـتـأجـيـلـهـا إلى صـيف
2021 فــيــمــا كــان فــيـروس
ـــســـتـــجـــد كــــورونـــا ا
يـــنـــتـــشـــر حـــول

العالم.
وأشــــارت
السـلطات
الـيابـانـية

بوضوح الى أنها ال
تــــرغب بــــتــــأجــــيل
األلعاب مرة ثانية.
وال تــــــزال حــــــدود
اليـابان مـغلـقة إلى
حد كبـير حتى اآلن
أمـــــــــام األجـــــــــانب

»ŸUI¹∫ مباراة اوربية على ايقاع كورونا

كاستر سيمينيا في سباق
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الــثالثـاء بـعـد شــفـائه من فـيـروس
ــســـتــجـــد وذلك بـــعــد كــورونـــا ا
اسبـوع من احلـجر الـصحي إثر
اصـابـته بــالـوبـاء بــعـد عـودته من
عطلـته في سردينيـا.وأعلن النادي
اإليــطـالي في بـيـان اإلثـنـ "نـظـرا
لـلـنـتــيـجـة الــسـلـبــيـة لـلــفـحـصـ
األخــيــرين بـــإمــكــان ســيـــنــيــســا
مـيـهـايـلوفـيـتش أن يـعـاود نـشاطه
بـشـكل عـادي".وكـان هـنـاك تـخـوف
من تــــدهــــور الــــوضـع الــــصــــحي
للصربي البالغ من العمر  51عاما
السـيـما أنه كـان مـصـابا بـسـرطان
الــدم.ولم تـظــهـر أعــراض فـيـروس
ـسـتجـد عـلى العب روما كـورونا ا
وســمــبـــدوريــا والتــســـيــو وإنــتــر
السابق ولكن بـسبب البروتوكول
ــتـبـع في كـرة الــقــدم اإليـطــالــيـة ا
تـوجب عـلـيه أن يـبـقى فـي احلـجر
الصحي لفترة اسبوع ما حرمه
من مـتابـعة تـمارين فـريقه تـمهـيدا
لـعودة مـنافـسات الـ "سـيري أ" في
21 ايـلـول/سبـتـمبـر احلـالي حيث
يـسـتـهـل بـولـونـيـا مـشـواره خارج
مــــلــــعــــبه بــــلــــقــــاء صــــعـب أمـــام
ـيــهـايـلـوفـيـتش أن مـيالن.وسـبق 
غـــاب عـن اســـتـــعـــدادات الـــفـــريق
ــــاضي بــــعـــد ــــوسم ا النــــطالق ا
تـشخـيص إصابـته بـسرطـان الدم
وقــد خــضع لــعـمــلــيــة زرع نــخـاع
الــــعــــظـم.وقــــرر بـــــولــــونـــــيــــا في
حـزيـران/يـونـيو مـكـافـأة الـصربي
بـتـمديـد عـقـده حتى 2023 بـعد أن
أصــر عـــلى مــواصــلـــة عــمــله رغم
ـرض.واســتـلم مــيـهــايـلــوفـيـتش ا
تــــدريب بــــولـــونــــيــــا في كــــانـــون
الثاني/يناير  2019 خلفا لفيليبو
إيـنزاغي وسـاهم بـشكل كـبـير في

بقاء الفريق في الدرجة األولى.
ـنـصرم ـوسم ا وأنـهى بـولـونـيـا ا
الـذي توقف ألشـهـر نتـيـجة تـفشي
ركز الـثاني عشر "كوفيد-19 في ا
بـقيـادة الصـربي الـذي سبق له أن
أشــرف عــلى الــفــريق من تــشــرين
حــتى الـــثـــاني/نـــوفـــمـــبــر  2008 

نيسان/أبريل 2009.

{ بــاريس- وكـاالت  -قـال بــاريس سـان جــيـرمــان إنه تـعــاقـد مع حــارس مـرمى
دة 4 أعوام. إشبيلية سيرجيو ريكو بعقد دائم 

وكـان ريـكو (27 عامـا) انضم إلـى سان جـيرمـان على
ـوسم واحـد في سـبـتـمـبـر/أيـلول سبـيل اإلعـارة 

ـــاضـي وشـــارك مـــعه في 10 من الـــعـــام ا
نافسات. مباريات في جميع ا

وســاعــد ريـكــو الــفــريق في الــفـوز بــألــقـاب
الـدوري احملـلي وكـأس فرنـسـا وكـأس الـرابـطة

إضافة إلى الصعود لنهائي دوري أبطال أوروبا.
ـنتمي للعاصمة الـفرنسية في بيان "يود وقال النادي ا

الــنـادي أن يــقـدم الــتـهـنــئـة إلـى سـيــرجـيـو وأن
يـتـمني له كل جنـاح وتوفـيق بيـنمـا يواصل

مسيرته مع األحمر واألزرق".
وخاض ريـكو مبـاراة دولية واحدة
مع مــنـــتــخب إســـبــانــيـــا كــمــا
شــارك في 170 مــبــاراة مع
إشــــبـــــيـــــلــــيـــــة فـي جــــمـــــيع
نـافسات وفـاز معه بلـقب ا

في الدوري األوروبي.

{ روما- وكـاالت - بـدد رئيـس الوزراء اإليـطـالي جوزيـبي كـونـتي آمال الـسـماح
وسم اجلديد قائال  إن للجماهـير بحضور مباريات كرة القدم اعتبارا من بداية ا
ذلك لن يكـون مـنـاسبـا في الـوقت احلالي.وجنـحت إيـطـاليـا وهي واحـدة من الدول
سـتجـد في احتـواء العدوى األوروبيـة األكثـر تضـررا من تفـشي فيـروس كورونـا ا
بـعد وصـول الوفـيات إلى الـذروة في مـارس آذار وأبريل نـيسـان.لكن عـدد احلاالت
ـرتـبـطة اجلـديـدة ارتـفع في أغـسـطس آب وألـقى خـبـراء بـالـلـوم عـلى الـتـجـمـعـات ا
باإلجـازات واحليـاة الليـلية. وقـال كونـتي على هامش حـدث من تنـظيم صحـيفة "إل
ـناسبات التي من احملتم فاتو كوتـيديانو" "وجود (اجلمـاهير) في االستادات وا
ـدرجات بل أيـضـا في مـرحـلة أن تـشـهد جتـمـعـات ضخـمـة لـيس فـقط في ا
وسـم اجلـديد الـدخـول واخلـروج شيء غـيـر مالئم عـلى اإلطـالق".ويـنطـلـق ا
لـدوري الدرجة األولى اإليـطالي في 19 سبـتمـبر أيـلول اجلاري.لـكن بعض
ـاضي وسـيــسـمح لـبـارمـا األحـداث أقـيـمت فـي وجـود جـمـاهـيـر الــشـهـر ا
بــحــضـور ألـف مـشــجع خـالل مـبــاراة وديــة ضــد إمــبــولي بــعـد قــرار من
احلكـومة احملـليـة.كما خـاض نابـولي وسامـبدوريـا مبـاريات وديـة أمام عدد

قليل من اجلماهير.

ــشـــاركــة مع مـــا ســيـــحــرمـه من ا
أبـطـال الـعـالم في مـبـاراة الـثالثاء
ضــد كــرواتــيــا ضــمن دوري األ
األوروبــــيـــة الـــتي تــــشـــكل إعـــادة
لــنــهــائي مــونــديــال 2018. وبـات
مــبـــابي الــذي شــارك فـي تــمــارين
ـــنــتــخـب اإلثــنــ قـــبل أن تــأتي ا
نـتـيــجـة فـحـصه إيــجـابـيـة سـابع
العب مـن ســـان جـــرمـــان يـــصـــاب
بـــفــــيــــروس "كـــوفــــيـــد-19 بــــعـــد
الـبـرازيلـي نـيـمار ومـاركـينـيوس
واألرجـنـتــيـنـيـ أنــخل دي مـاريـا
ومــــاورو إيــــكــــاردي ولــــيــــانـــدرو
بـــــــاريـــــــديـس واحلـــــــارس
الكوستـاريكي كايلور
نـــافـــاس.وجـــمـــيع
هــؤالء أصــيــبـوا
بــــالــــفــــيـــروس
خالل عطـلة في
إيـــبـــيـــزا بـــعــد
خـسـارة نـهـائي
دوري أبـــــطـــــال
أوروبـــــــا ضــــــد
بـايــرن مـيـونـيخ
ـــــانـي في 23 األ
آب/أغـــــســـــطس.
كما أصبح مبابي
رابــــع العــــب مــــن
نـتـخب الفـرنسي ا
يستبعد عن تشكيلة
أبطال الـعالم بسبب
"كوفيد-19 بعد بول
بـوغـبـا (مـانـشـسـتر
يونايتد اإلنكليزي)
الـــــذي أعـــــلن عن
إصابته قبيل
الـــــكـــــشف
عـــــــــــــــــــــن

ويشـكك خـبـراء كـثـيرون بـالـسـيـطـرة على
قبل اجلائحة بحلول الصيف ا

.ووفــقـا لــلـعــديـد من اســتـطالعــات الـرأي
األخــيــرة تــفــضّـل غـالــبــيــة واضــحــة من
الـــيــابـــانـــيـــ تـــأجـــيل
األلــعــاب مــرّة أخــرى
أو إلــــــغـــــــــاءهــــــا
بــــــــــــســـــــــــبـب

كورونا.

تـشـارك فـي سـبـاقـات 800 مـتـر بـدون أن
تخضع لـعالج من أجل احلد من مـستوى
التـسـتوسـتـيرون لـديهـا.وأعـلنت الـعداءة
ـصــنـفـة بـيـولــوجـيـا كـذكـر اإلفــريـقـيـة ا
ـــواجـــهــــة مع اإلحتـــاد والــــتي دخـــلـت 
الدولي أللعاب القوى منذ عام 2009 فور

لــوزان (ســـويــســـرا) (أ ف ب) - رفــضت
احملـكــمـة الـعـلـيـا الـســويـسـريـة الـثالثـاء
قدم باسم "الـنزاهة الـرياضيـة" الطـعن ا
من الــعــداءة اجلـنــوب إفـريــقـيــة كـاســتـر
سـيــمـيـنـيـا ضـد قـرار مـحــكـمـة الـتـحـكـيم
الـريــاضي (كــاس) إذ كـانـت تـأمل في أن
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صدور الـقرار أنـها تـدرس "جميـع السبل
الوطـنيـة والدولـية".ويـؤكد قـرار احملكـمة
السـويسـريـة الذي نـشر الـثالثاء رغم انه
اضي قرار يعود إلى 25 آب/أغسطس ا
محـكمة الـتحـكيم الـرياضي (كـاس) العام
ـاضي الـرافض قضـيـة سـيـميـنـيـا التي ا
ـثــيـرة لــلـجـدل رفــعـتــهـا ضــد الـقـواعــد ا
لإلحتـاد الـدولي لـلـعبـة حـول مـسـتـويات

التستوستيرون لدى الرياضيات.
…b¹bł bŽ«u

بية مرت في وجتد حاملة الذهبـية األو
وبــطــلــة ســبــاق 800 م (2012 و2016) 
الـــــعـــــالم ثـالث مــــرات (2011.2009 .. 
2017) في هــــذه الــــقــــواعــــد اجلــــديـــدة
"تـمـيـيـزا" فـضال عن "إنـتـهـاك لـكـرامـتـهـا
اإلنــسـانـيــة".وقـالت "أشــعـر بـخــيـبـة أمل
كـــبـــيــــرة من هــــذا الـــقـــرار لــــكن أرفض
الـسمـاح لالحتـاد الـدولي أن يـخدرني أو

نعني من أن أكون على ما أنا عليه".
وتــابــعـت "اســتــبـــعــاد الــريـــاضــيــات او
تعـريض صحـتنا لـلخـطر بـسبب قـدراتنا

الطبيعية يـضع ألعاب القوى على اجلهة
اخلاطئة من التاريخ".

وخـتمـت قائـلـة "سـأتـابع كفـاحي من أجل
حقوق اإلنـسان للـرياضيـات إن كان على
ضمـار أو خارجه حل نـتمكن جـميعا ا

من الركض بحرية كما وُلدنا. 
أعـرف مـا هـو صـحـيح وسـأبـذل قـصـاري
جهدي حلماية حقوق االنسان االساسية

للشابات اينما تواجدن".ف
ـــقــابل اشـــارت مــحــكـــمــة لــوزان في ي ا
ـسـابـقـات" قـرارهـا إلى عــنـصـر "عـدالـة ا
مــــــؤكـــــــدة أن مــــــســـــــتــــــوى هـــــــرمــــــون
سـتوى الـرجال التـستـوسـتيـرون مسـاو 
ــكن ــنـح الــريـاضــيــات "أفــضــلــيــة ال 

التفوق عليها".
واعـترفـت احملكـمـة أن الـعالج الـهـرموني
"يـنتـهك بـشـكل خطـيـر احلق في الـسالمة
اجلـسـديـة" مـشـددة في الـوقت ذاته عـلى
ــعـــنــيــــــــــ بــاالمــر أن الــريـــاضــيـــ ا
بـإمــكـانـهم أن "يــرفـضــوا بـحــريـة" اتـبـاع

العالج.
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مقـاالت بال عـنـوان  او عـناوين دون
مـــــقــــاالت  وهــــو االقـــــرب الى واقع
تعامية وسط مضامينها الضبابية ا
تالشـية ـبـاد ا عبـاب من الـقيم وا

الذي يعيش كُتابُها في محيطه . 
هي مقـاالت برائـحة مـطابخ الـسلـطة
ـتـهـادي الـشـهــيـة وبـريـقـهــا الالمع ا
بالـنفـوس  الـذي يعـيش حتت وطأة
احالمـه و تـــطــــلــــعــــاتـه احلــــزبــــيـــة
والــشـــخـــصــيـــة احـــزاب الــســـلـــطــة
االسـالمـــــيــــــة احلـــــاكــــــمـــــة افـــــرادا
ومجموعات  اقل ما يـقال عنها انها
ال تـــتـــصف بــالـــواقـــعــيـــة او نــصف
الـــشـــمــول  لـــكـــاتب او صـــحــفي او
اعالمي مـن اعالمـــــيي الـــــســــلـــــطــــة
احلـــاكــمـــة الـــتـي تـــديـــرهـــا احــزاب
اسالميـة سياسـية فـقيرة جـدا علـميا

ومهنيا ومعرفيا . 
مقاالت محتواها حد اخلواء ( برأيي
) ال تــــــــتــــــــصـف بــــــــأدنـى درجـــــــات
هنية ! مقاالت تختزل وضوعية وا ا
احلــقــائق حــسب زاويــة رؤاهـا فــقط
دون ضبط ايـقاع الـتنـاغم مع الواقع
ـئات منـها  ولعـلها وفكر الـقار . ا
ــوقع الــنــاقـد اكــثــر  ولــست هــنــا 
طروحة اجلامع  ,لهامشية افكارها ا

شوشة  التي وسلبية مـضامينهـا ا
من الصـعب - بـتـصوري - الي نـاقد
مـلهم مـهـما كـانت امـكانـاته الـنقـدية
وابداعاته في مجـال النقد  جمع او
احـصــاء تـلك االخـطــاء ومـحـاولـة لم
فـاهـيم التي شمل تـلك االدعـاءات وا
تُصَدّر خلف غشاء واضح ومكشوف
 يـــعـــتـــمـــد بــــاالســـاس عـــلى طـــرق
ذهبي في اذهان البسطاء وروث ا ا
بتلك االطـروحات الـتي تطرحـها تلك
الــثـقـافــة الـســطـحـيــة الـتي تــخـلـفت
وتــــقــــهـــقــــرت وسط روائـح فـــوضى
ـنبـعث من مـكـاتب ارباب  الـفسـاد ا

قاالت .  كُتاب تلك ا
ــــهــــمـــة ال تــــكــــمن في صــــعـــوبــــة ا
استـكـشاف مـا يـراد من تصـديـر تلك
قاالت وال لصعوبة التحقق وكشف ا
مالبــسـاتــهـا اجلــلـيــة واخلـوض في
مــعـطــيــاتـهــا الــواضـحــة وفك رمـوز
طالســـمــهـــا   بل بـــقـــدر جــمـــعـــهــا
واحـــصــائــهـــا كــمــا اشـــرت  فــهــذه
ـــكــتــظـــة بــهـــذا الــكم من ـــقــاالت ا ا
ـتـوازنة ـفـاهـيم غـيـر ا االدعـاءات وا
الـقــيــمــة فــنــيــا وفـكــريــا ومــعــرفــيـا
ومعلوماتيـا واحصائيا  ومحاوالت
تـفــكـيـكـهـا  عـلى كــثـرتـهـا ووفـرتـهـا

تشكل عائقا امام كل ناقد وباحث . 
االمـر الـذي يـدعـو لـنـقـد مـنـهـجـيـتـها
وهيكلهـا التنظيـمي الذي بنيت عليه
وفق مؤثـرات فكريـة هابـطة ( جـاهلة
او متجاهـلة ) مُنتـجَة وفق تصورات

ضيقة للغاية .
- وألن قــــواعــــد و اصــــول الــــفــــكــــر
كتسب تاريخيا نشور سلطويـا وا ا
 لـــكـل احـــزاب االسالم الـــســـيـــاسي
ـقاالت وكـانـها واحدة   تـأتي هـذه ا
مــرسـلـة لــكـوادر حـزبــيـة مـنــسـجـمـة

ؤدجلة سلفا    ونظرة كتابها ا
ـضـام وتـشويه - فالـتـعتـيم على ا
ـفـاهـيم  الـسـمات احلـقائـق وخلط ا

قاالت .  االبرز لهذه ا
- إعالم هش مــســطــول  مــنــكــسـر 
يعبر عن نظرة انهـزامية غير واقعية
ابـــدا   او مـــحـــاوالت شـــد الـــنـــظـــر
حلـــقـــائـق من زاويـــة تــــكـــاد تـــكـــون
مـعـدومـة الـرؤيـة !!!  مـسـتـنـدة بـقوة
اضي وجتارب الرعيل على عُصاب ا
االول وعُقد نفسية مـتمكنة  عالجها
الوحيد مشافي الطب النفسي وليس

كرسي قرارات بناء الدولة. 
- مـقاالت لـكُـتاب يـحـتـرفون الـرمـزية
عن ابــطـــال لــعــصــر اسالمي شــبــيه

بعصر الـدعوة ايام الـنبي صلى الله
عـليـه واله الطـيـبـ الـطـاهرين   او
زمن اخلـــلـــفـــاء الــراشـــدين   او عن
رجـــال فــوق الـــشــبــهـــات او اشــبــاه

الئكة. ا
- فال اتـذكـر مـقـالـة قـرأتـهـا بوسـائل
التواصل  اال وهي مـدافة بالـسمات
ــذكــورة في اعاله  بــحــيـث تــكـون ا
مـتـمـاهـيـة مع مـزاج ثـقـافـة الـسـلـطة
ـتـشابـه نظـريـا  بـالوقت الـسائـد وا
الـذي يـهب من بـ سـطـورهـا نسـيم

احزاب السلطة احلاكمة . 
- مــقــاالت لـــكُــتّـــاب غــالـــبــيـــتــهم لم
يُظهـروا اسماءهم في ذيل او مـقدمة
مـقاالتـهم ( وهـذه سمـة غـالبـة ايـضا
وان بـدأت باالنـحـسـار مـؤخرا )  او
مـقـاالت يـظـهر فـيـهـا اسـمـاء كُـتـابِـها
عـلى قـلـتــهـا ( ولـكن ايـضـا ال نـعـرف
مدى وجـودهم الـفعـلي وانـتمـاءاتهم
احلـزبــيـة او الـوظـيـفــيـة ومـواقـعـهم
اجلغـرافـية . - فـالكـثـير من اسـاليب
ـــعـــارضـــة ال زالت ثـــقـــافـــة اعـــوام ا
سـؤول الذين بنفـوس الكثـير من ا
ال زال مــنـهم الــكـثــيــر  يـطــلق حـتى
اليـوم اسـماؤهـم احلركـيـة  كأسـماء
مناداة لهم  على الـرغم من تسنمهم
سـؤولـية  ونـتـائج قرارات كرسـي ا

الدولة .
ن ( ولـــعـل من هــــؤالء الـــكــــثـــيــــر 
ـقاالت الفـقيـرة علـميا يكـتبـون تلك ا

ومنهجيا)   . 
ـقــاالت من يـتم تــذيـيل - ومن تــلك ا
اسم كــتـابُــهـا بــنـهــايـاتــهـا  بــصـفـة
الـوطــني او الــعـراقي  ((  وهي اول
اشارة الستـجابة نـفسيـة ال شعورية
ــرور بـرمــزيـة يــعـطي فــيـهــا ضـوء ا
 .( االتهام على نفسه من قبل القار
- مقـاالت واضحة يـتسم غـالبيـتها 
بعـكس نظـرة الـتخـاذل الكـاذبة  عن
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نصرة فريق الـسلطة او مـناوئيها ((
ـنـاو واخلصـم هذه االيـام هم من ا
كـانـوا جمـهـورهـا قـبل اعـوام )) على
تفرج انها توحي انهـا تقف موقف ا
او الـــقــاضي بـــحــكـم مــا  ولــكـــنــهــا
جـملـها تـميل نـحو قـواعد االسالم
ـسـتـحـوذ على الـسيـاسي احلـاكم وا
الــــســـلـــطـــة  وذلك مـن خالل الـــقـــاء
الضوء على نقاط التأثير الكبرى في
ـؤثـر عـلى جـمـهور الـعـقل اجلمـعي ا
تلك االحـزاب  ومنـها اخـتزال بعض
حـقـائق الـتـاريخ ونـسـجه عـلى قـالب
نطق بعدمه  سلطة اليـوم  وخلط ا
عقـول بالالمعـقول وذكر مـقاربات وا
نـوعيـة مـخـتارة بـدقـة من قـبل هؤالء
الكُتّاب ْ  وفق مختارات تاريخية ذو
ابعاد مذهبية مـنسلخة القياس وفق
منظومة التطور االجتماعي والظرف

التاريخي احمليط .
وهـذه الـنــقـطـة ذاتـهــا  جتـعـلـهم في

موقف االتهام.
ـقـاالت  تتـسم باطالق -  ومن تلك ا
اقـبـح عـبـارات الــتـخــوين ورمي كـيل
ـنـتــقـدي تـلك اتــهـامـات الــتـسـيــيس 
ـباد االحزاب وتـذكيـر جـمهـورها 
االسالم الكبرى ومواقف أئمة الهدى
وأئــــمــــة الـــضـالل كـــذلـك  ووجـــوب
اتــــخــــاذ مــــســــانــــدة مـــــنــــهج احلق
واحلقيقة  الى مـا هناك من مؤثرات
افالطــونــيـــة وافــيــونــيـــة بــامــتــيــاز
((اتــبــعـتــهــا جــمـيـع احـزاب االسالم
الـسيـاسي عـبر تـاريـخهم الـسـياسي
وكذلك  اتـبعـت منـهجـها كل تـيارات
تـسمة بـنزعتـها الديـنية)) التطـرف ا
ـؤثرات بـالـذوبان والتـي بدأت تـلك ا
ونـــزول اصــنـــامـــهـــا عـن ابـــراجـــهــا
العاجية  جراء تراكم قضايا الفساد

تسخ .  وركام الغسيل ا
والـــســـؤال الـــذي يــتـــبـــادر الى ذهن
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ـتـاز بـالـتـعقـيـد الـشـديد ان الـكـتـابـة عن مـظاهـر أالزمـة الـعـراقـية شيء 
ـوضـوعي الـذي تتـسم به الـتـصـنـيـفـات الفـكـريـة لـهـذه االزمة لـلـقـصـور ا
ـا يضـفي على الـباحث خـاصيـة احلذر الـشديد في ناهـيك عن ندرتـها 
ــعـرفــيــة مـثل الـتــقــرب الـيــهــا  فــضال عـلـى أن الـكــتــابـة فـي احلـقــول ا
(السـوسيولوجيـا) تتصف طبـيعتها بـخصائص التعـقيد اصال  فاإلقدام
ـواطنـة والهـوية واالتـصال نـظومـات كا ـعاجلـة مواضـيع ا على دراسـة 
من دون ثل غاية الدراسة  يـتطلب توخي الدقة في حتديد الهدف الذي 
ان تصـاب قدرة الـبحث بـخاصـية االنـسيـاق الطـوعي لـلحـدث واصابـتها
ا يـفـقدهـاقدرة االتـيـان بدقـة االشـارة وصوابـها في مـلـة  باالنـشـائيـة ا
عطيات وقـد يسهل االنزالق بعيدا عن حتديـد علل الظواهر وتقـييم نوع ا
الفـائدة  فالكتابة عن مسالك القضـية العراقية التدور في فلك االطمئنان
بل في سوسـيولوجيـا القلق حول جـدية الكتـابة التي تنـطلق من التساؤل

دروس.  عرفي وب الواقع ا حول درجة التالؤم ب اجلهاز ا
ان احلــلـول االنـيـة حتــاصـرنـا بـشــدة بـاحـثـة عـن مـخـرج لـلــسالمـة بـاقل
االضـرار  مع التأكـيد عـلى ان العراق امـتلك نـاصية وضـوح اجلغـرافيا

وتراتب الوعي في مسلمات  بنائه احلضاري. 
ان خوف اصـحـاب الـشـعـارات الطـوائـفـيـة في تـنقـيـبـهم عن اسـوار آمـنة
سـتفـيـدين من توظـيفـها ان يؤكـد حقـيـقة انـعدام الـثقـة ب اصـحـابهـا وا
ـواطـنـة السـيـما في فـهـوم ا ـعـاصـر يـشـهد اهـتـمـامـا واسـعـا  الـتـاريخ ا
عمـلـيـات الـبـناء الـسـيـاسي والـدسـتـور للـدول الـسـائـرة في نـهج احلـداثة
ـقـراطيـة  غيـر ان العـراق وحتديـدا بعـد احـتالله وتسـلط طبـقة من والد
ـنـتــفـعـ وشـذاذ االفـاق مـسـحـوا تـلك الـدولـة احلـديـثـة ولم يـعـيـروا كل ا
مايـتعلق بـروح العصـر أي من اهتمـاماتهم بل صـبوا تركيـزهم على نهب
ارسات طائفية ومناطقية ثروات العراق وتفقير وجتهيل شعبه بأعتماد 

واطنة احلقيقية.  بغيظه بديال عن روح وجوهر ا
ان اشـكاليـة احلرية واالسـتبـداد في العراق احملـتل اصبـحت تشكل اهم
االعــمـدة الـواهـيــة لـلـنــظـام الـسـيــاسي الـذي فـرضه االحــتالل االمـريـكي
البـريطاني االيراني عـلى الواقع العراقي بـعيدا عمـا يجب ان يكون ديدن
ـواطنـة احلـقيـقيـة التي تـتـمحـور في مشـاركة كل واطن الـعـراقي وهو ا ا
واطـن العـراقي الـواعية والـفاعلـة دون استثـناء ودون وصاية من أي ا
نوع فـي بنـاء اإلطـار االجتـمـاعي والـسيـاسي والـثقـافي لـلـدولة وصـنـاعة

نشود . ستقبل ا ا
كن ادراك تطـبيقاته اال في مستوى دولة حترص ـواطنة كمفهوم ال ان ا
ـسـاواة ب ان بـاحلق والـقـانـون وتكـفل بـذلك مـبـدأ الـعدالـة وا عـلى اال

جميع مواطنيها . 
ـقـراطــيـة تـفـتــرض الـغـاء تـمــايـز الـهـويــات أيـا كـانت بـ ان الـدولــة الـد
افـرادها  وتـقـتـضي مـنع الـتفـاوت والـتـفـاضل عـلى اسس من الـعرق او
الـدين واللـون او الطـائفـة اذ تمـكنـهـا درجة الـوعي تلك من اسس بـناءات
ـدنـية ـكـونـات دولـة االسـتـبداد  الـتي التـكـفل تـوافـر احلـقـوق ا مغـايـرة 
ـواطـنة ـقـراطـية احلـقـيـقـية تـمـنح ا والـسـيـاسـية لـلـمـواطن  فـالـدولة الـد

قوامها السليم.
واطـنـيهـا ال ان جتعل ـكنـة  قـراطيـة جتـعل الوطن بـيئـة  ان الدولـة الـد
ــواطـنـة كـفـاعل الـوطن مــعـسـكـراً كـبـيــرا حلـبس غـلـبـيــتـهم  فـأن مـبـدأ ا
مـحـوري يـصـبـح حـاكـمـا جملـمل الـتـفـاعالت الـتي تـقف بـثـقـة عـالـيـة عـلى
عـرفية واطنـة في سيـرورة جتلـياتهـا ا قـدمة مـنها ثـقافـة ا قاعـدته وفي ا
واطـنة بـعـد االحتـكام ـستـمـر الى صيـغـة ا نحـو الـتحـول الشـخـصاني ا

لثوابت احلقوق والواجبات . 
مـنـذ نـيـسان / 2003اشـارت الـوقـائع أن الـدعـاة الـذي صـدعوا رؤوس
قراطية اثبتوا بأفعالهم قبل اقوالهم العـراقي والعالم بأنهم فرسان الد
قـراطية مـثلـما فـشلوا في انهم أبـعد مـا يكـونوا عن فهـم واستيـعاب الـد
اشـغــال مـســاحـة الــتـحــول الي ذهـبــوا به بـعــيـدا عـن اجـنـدة الــتـخــطـيط
ـواطن يـبحث عن والبـرمـجـة اللـذين طـرحوهـا مـنذ اول وهـلـة  فأصـبح ا
فـتات الـدولة الـتي ضـيعت مـقـاساتـها وذاب احلـلم االول في دولـة للـرفاه
زعومت فطبيـعة الصراع الذي فجرته سلطات االحتالل ـقراطية ا والد
واطنة والوطن والوطنية وذيولـها صبت مؤثراتها باجتاه تقويض مفهوم ا
واطن العراقي يعيش حاليا انقساما حادا في مستوى التمايز وجعـلت ا
ـعانا مـثل الهوية في الهـوية فقـد برزت هويـات فرعية صـار بريقـها اشد 
ــمـارسـات الـطــائـفــيـة والــهـويـة الــعـرقــيـة الــتي هي نــتـاج ســلـسـلــة من ا
ا ـتعـاقبـة اخملطط لـها سلـفا والـتي ظهـرت على الـسطح  واالجراءات ا
شكـل الوجه الـعريض لالزمـة الـعراقـية الـقـائمـة والتي مـارست تـهديـدها

شترك ب ابناء الشعب الواحد. الرادة العيش ا
ـؤســسـات االعالمــيـة الـتـي ظـهـرت في ــؤسف حـقــا وجـود بــعض ا ان ا
العـراق عملت وال تـزال بطريـقة متقـنة الستـغالل آليات الـصراع اخملترع
ـؤسـسـات الى مـرجـعـيـة تـهـتم ونـتـائـجه ومـؤثـراته دون ان حتـتـكم هـذه ا
ـرجعـيات الـتي تركـز على كل ـواطنـة وتقـدمهـا على سـواها من ا بروح ا
كـذلك نـرى الـعــديـد من وسـائل مـاهــو مـنـفـر ومــقـسم لـلــشـعب الـعـراقـي
االعالم العـراقـية تـبتـعد عن ثـقافـة الوطن الـسيـاسي وتبـرز بشـكل مسئ

صراع الهويات والطائفية البغيضة .
ـؤسـسـات االعالمـية تـفـقـد بـسـلوكـهـا ارتـبـاطهـا بـروح الـعـصر ان هذه ا
واطن العراقي الن  منطق الهوية الطائفية وحاجـات الوطن وارهاصات ا
والعـرقـيـة  يـجعل من احلـاضـر مـستـنـقع لـلـبؤس عـوض ان تـسـهم هذه
سـتـقبل الـذي تبـرز فيه ـؤسسـات االعالميـة  في رسم آفـاق مشـروع ا ا
الـهــويـة الـوعي اجلـمـاعي جملـتــمع جتـمـعـة الـعـوامـل االيـجـابـيـة أكـثـر من
السـلبية التي جـيئ بأغلبـها أستعارة من مـجتمعـات اضلت قبلنـا طريقها
... أذن فـدور وسائل االعالم بوصـفهـا احدى أخطـر وأهم وسائط الـبناء
عرفي لالزمة احلـضاري يتحدد فـي الوقوف عند نـقطة الفـهم واالدراك ا
ـا يـحـمـل هذه الـقـائـمـة عـبـر حتـلـيل انـسـاقـهـا وانـتـاج مـفـاتـيح احلل.. 
ـتـغــيـرات الـســيـاسـيـة ـسـؤولــيـة الـتــاريـخـيـة فـي احـداث ا ـؤســسـات ا ا
ـقـراطيـة واشـاعة واالجتـمـاعيـة والـتزامـهـا بتـعـميق الـوعي والـثقـافـة الد
ـقراطـية التي فـاهيم والـقيم والـتقالـيد اخلالقـة في الدفـاع عن قيم الد ا
ــسخ والـتـشـويه  تـمــنح االعالم سـلـطــته الـطـبــيـعـيـة وحتـافـظ عـلـيه من ا
ـادي والـسـياسي ـال وا وتـمـنحـه احلصـانـة والـوقـايـة من تـطـاول راس ا
عـلى مـقـدراته وان االعالم الـعـراقي االني رغم مـحـاوالته الـصـعـبـة لشق
ـمـيز اال انه مـازال يـعاني من مـحـاوالت تغـيب مـزاياه ـسـتقل وا طـريقه ا
نـظومـة االعالمـية واقع  حتت هـنـية واسـتـقالليـة الـقرار  فـبعض مـن ا ا
نظومـة السياسيـة ودوائر التمويل بـالشكل الذي يعـكس أجندتها تاثـير ا
وتطـلعاتـها الفـئوية والضـيقة في هـذا اجملال او ذاك وتغـليب اخلصائص

الفرعية على الوطنية العامة .
واالمـر احملــزن فـعـال ان بـعض وســائل االعالم  بــدال ان تـســهم بــشـكل
فعـال في الـتثـقـيف باهـمـية وحـدة اجملـتمع الـعـراقي وتقـدم الـوطنـيـة على
ـكانـة الـتي يـشغـلـهـا االعالم ب غيـرهـا أصـبحت مـعـول لـلتـهـد  ان ا
السـلطـة واجملتمع تـمتـلك حسـاسية عـاليـة واهميـة قصـوى وان استغالل
بعـض  منـهـا يـتـسـبب في اشـعـال الـفـ في مـجـتـمع لم يـعـد قـادرا على

حتمل تبعات استمرارها. 
سؤولية عما حدث ؤسسات االعالمية كل ا ونحن هنا النريد أن نحمل ا
ـؤســسـات او ســيـحــدث اال ان احلــقـيــقـة الــتي يــجب االشـارة لــهــا ان ا
االعالمـيــةالـتي بـرزت بـعـد االحـتالل  لم تـشـهـد بـنـاء مـنـظـومـة سـيـاسـيـة
تـنــمـويـة ولم تـتـمـتـع بـقـدر كـاف من االسـتـثــمـارات لـرفع كـفـاءة االجـهـزة
واد االعالميـة التي تنتـجها  ولم يـستند االعالم القـائمة بـها او تطويـر ا
الى خـطط واستراتيجيات طـويلة االمد  وهذا ماجـعل قسم اليستهان به
عـلومـات والوثـائق واالبحـاث النـظرية منـها يـفتـقد االسـاس العلـمي من ا
يـدانية والتي تعد ضرورة رئيسة لـتجنب العشوائية في مجال االعالم وا
 الـذي تـشـير احلـقـائق الى انه اعـالم رأسي يهـبط مـن اعلى الـى اسفل

ركزية وتوجهه الدعائي وليس االعالمي وذلك بحكم طبيعته ا

ـقاالت الـقار عـنـد مـتـابعـته لـتـلك ا
ُـداف بـاحلب ـعــسـولــة بـاخلــوف ا ا
واحلــزن  مـــا دوافع تـــلك االقالم يــا

ترى ? 
دافع احلب مثال  بعد كل هذا القدح
والـــلـــوم والــتـــعــريـض والــتـــجــريح
والـــتــســيــيس والــتـــخــوين والــكــيل
كاييل التزمت والتهرب والتخوف
والتستر والتخندق والتصعلك  ? ام
ناطق هو اخلوف عـلى مصيـر تلك ا
اجلـغرافـيـة البـائسـة الـتي حـكمـوها
مـدة زمـنـيـة مـؤثـرة تـاريـخـيـا وغـاية
الــتـأثــيـر اجــتـمـاعــيـا  فــلم تـزدد اال
تــخـلــفـا ورجــعـيـة وتــقـهــقـر ? ام انه
وهج السلطة اجلـذاب الذي يخشون
انـــطـــفـــاءه ? ام ان مـــعـــادلـــة تــوازن
القوى الـدولية واالقـليمـية  لفـظتهم
كما كمـا لفظهم جـمهورهم الواسع ?

 بأي ع يَرَون يا ترى ? 
ـطـروح واالكــثـر حـزنـا  والـســؤال ا
أي منظومـة سياسـية حتكمـنا اليوم
وهم مــــجـــــردون من كـل مــــفـــــاهــــيم
ــتــرتل في مــزادات الــســيـــاســة اال ا

مستنقعها اآلسن . 
رُزِقتُ مُـلــكـاً فَـلَم أَحـسِـن سِـيـاسَـتَهُ 
ُلكَ يَخلَعُهُ وَكُلُّ مَن ال يُسُوسُ ا

وَمَن غَـدا البِــسـاً ثَـوبَ الــنَـعِـيم بِال 
شَكرٍ عَلَيهِ فَإِنَّ اللَهَ يَنزَعُهُ  ×2  . 

ال تــلــومــوا جــمــهـوركـم الـذي كــشف
زيفـكم وحمـقكم وخـداعكم ونـفاقكم 
وال تلوموا شيعتـكم الفقراء الطيب
تـظـاهرين مـنهم  فـقد وال االذكيـاء ا
غدر بهم جميعا  ال تلوموهم  بل

لوموا أنفسكم وكفى .
}}}}

*اكلـة شعـبـية عـراقيـة تتـميـز بكـثرة
طبوخة فيها . واد ا ا

*2 ابن زريق البغـدادي  قصيدة ال
تعذليه .
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اجلزائر

لــتــأكـيــدهــا أو نــفــيـهــا من خالل
االتــكــاء عـلـى شــواهــد وبــراهـ

عــلـــمــيـــة بــعـــيــدة عـن كل هــوى.
وانـطالقا من هـذه الرؤيـة ألهمـية
الــبـحـث الـعــلـمـي وضـرورته فال
شـك من أن كل بــحث يـــتــقــاســمه
اثنـان سـيـكون أكـثـر إثـراء وغنى
فـي أي مـــــــجـــــــال مـن اجملـــــــاالت
الـعلـمـية لـكـونه يتـيح لـلبـاحـث

( الـشريكـ (أو مجـموعة بـاحث
ــــارســـــة عــــدة -طـــــقــــوس مـن 
بــحـثــيــة-إن صح هـذا الــتــعـبــيـر

وهي:
-الــتــعــاطي مع الــواقع الــبــحـثي
ارسة التنافس بجدية أكبر مع 

باشر. غير ا
-إدارة حــوار عـلــمي بــ عـقــلـ
ـــا يـــدعــو وفــكـــرين ورؤيـــتـــ 

لتعميق أفكار البحث أكثر.
ـراجع البحث -الـقراءة الثـنائـية 
ا يفتح والدراسات الـسابقـة له 

وبــنــاء عــلـى كل هــذا نــتــبــ أن
ـيـة تـنـفـرد عـلى الـكـتـابـة األكـاد
بــاقي أنــواع الــكـتــابــات األخـرى
بــكـــونــهــا أكـــثــر قـــوة ورجــاحــة
وتـأثـيـر عـلـمي بـاعـتـبـارهـا تتـبع
اسـتـراتــيـجـيــة وقـواعـد بــحـثـيـة
بـالـغة تـقيـهـا من الـسطـحـيـة وا
وتتمثل هذه القواعد فيما يلي:
نهـجية: وهي ترتـيبات وطرق -ا
مــتــفق عــلــيــهــا بــ الــبــاحــثـ
وتختلف من حقل معرفي آلخر.
-الـلـغـة: وهي أهـم وعاء نـاقـل ما
تـــتــمـــيــز بـه من ابــتـــعــاد عن أي
إســفــاف لــغــوي واالرتــقــاء عــبـر
االستـخـدام الصـحـيح للـمـفردات
ـصطـلحـات والبـحث فيـها من وا
خالل لـغة عـلميـة محـكمة رسـمية

ورصينة.
-الــفــكــر الــنــاقــد: وهــو الــغــايــة
قـصـد الـذي ينـطـلق من أفـكار وا
أو تــصـــورات يــصــبـــو الــبــاحث

يـــعـــد تـــقـــدم الـــبــحـث الـــعــلـــمي
ي مــثــاال ســاطــعــا عــلى األكــاد
ـنــظــومــة الــتـعــلــيــمــيـة جنــاح ا
اجلامعـية في أي بلـد ألنها دليل
عـــلى وجـــود ســيـــرورة وحـــركــة

علمية جادة ومستمرة وفاعلة.
ية تولـيد مبتكر فالكتـابة األكاد
ـعـرفــة ونـقـلــهـا عـبـر لألفـكــار وا
خـطط ومـنـاهج وأنسـاق وحـقول
مــعــرفــيـــة مــخــتــلــفـــة تــتــكــامل
وتـتـراص فـيـهـا اجلـهـود زمـانـيـا
ومــــكـــانــــيـــا هـي الـــقــــدرة عـــلى
االبـــتــكــار والـــقــدرة عـــلى بــنــاء
أســئــلـــة وإشــكـــاالت تــســـتــدعي
البـحث والتعـمق من خالل تقد
حـجج وبراهـ علمـية ومـنطـقية
لـــلـــوصــــول إلى نـــتـــائج تـــفـــيـــد
الـــبــشــريــة أو اخلـــروج بــأفــكــار
ـــقـــاربــات جــديـــدة والـــوصـــول 
ومـــفــاهـــيـم تــتـــعـــاطى والـــواقع

عاش. ا

اكــــتــــشـــفـت مــــزايـــاه وفــــوائـــده
الــشـخــصــيـة واجلــمـاعــيــة لـذلك
خـضـت جتـربــة أعــدهـا نــاجــحـة

بامتياز العتبارات كثيرة منها:
-الــتــعــرف عــلى أحــد األســاتــذة
الـبـارزين في تـخـصصي (اإلعالم
واالتصـال) وهـو الـدكـتـور سـاعد
ـشـتـغـل سـاعـد وهو من أكـثـر ا
عـرفي (حقل بـالبـحث العـلمي وا
عــــــلـــــــوم اإلعالم واالتـــــــصــــــال)
واجملتـهـدين الـدائـمـ في مـجال
نـشـر الـكـتب الـفـرديـة والـثـنـائـية
واجلمـاعية فـكان تأليـفنا ثـنائيا
لــكـتـاب: صـحـافــة الـبـيـانـات: من
ســــلـــطــــة الــــنـص إلى ســــلــــطـــة
اإلحـصاءات واإلنـفوغـرافيـا وقد
ـوضوع منطلقا من كان اختيار ا
اعـتباره مـجاال بـحثيـا جديدا في
اجلـــزائـــر فـــكـــان هــذا جـــزءا من

جناح الفكرة واالجتهاد فيها.  
-مــضـاعــفــة الــفــائـدة عـن طـريق
راجع تبادل الرؤى واخلبرات وا
ـصادر والـتـعـود عـلى الـبـناء وا
الــتـكــامـلـي لألفـكــار وتـرتــيـبــهـا
واالتـكـاء علـى تراكم مـعـرفي أخر

باإلضافة إليه وإثرائه. 
ـطـيـة -مـحـاولــة الـتـغــيـيـر مـن 
ي ـــشــهـــد الــثـــقــافـي واألكــاد ا
الـواحـدي بــتـعـمــيق الـفــكـر عـبـر
ــعـــرفي الــتـــداول والـــتـــعـــارف ا
الــبـنَـاء واحلــقـيـقــة وعن جتـربـة
فــإن كـل الــكــتـــابــات الــثـــنــائــيــة
ستكون حتما أكثر عمقا ونضجا

وتنوعا وثراء.
ية تمنح فرصة - الكتابة األكاد
ـتــبــادل بـ الــبـاحــثـ الــنـقــد ا
والـنصح الـراشد واحلـقيـقي قبل

افقا مختلفة لكنها متكاملة.
إن األمـــثــلـــة عن هـــذه الــنـــمــاذج
ـيــة مـوجـودة الـبــحـثــيـة األكــاد
لكنها قلـيلة خصوصا في الواقع
الـبــحـثي الـعـربـي خـصـوصـا في
عــالم انـتـاج الــكـتب وأعــتـقـد أن

هذا يرجع ألسباب منها:
-الرؤية الـقاصرة لـهذا النوع من
ـي وسـلـطـة األنا اإلنـتـاج األكاد
عـلى وعي معـظم البـاحثـ ولعل
هـذا مبـعـثه اخلشـية من الـذوبان
فـي اآلخـــــر وفـــــقـــــدان الـــــبـــــروز

الشخصي. 
- انـتـفاء فـكـرة الـتـكـامل والـعمل
ضـمن فــريق بـحـثـي عـلى الـرغم
من أن بــعض الــشــعــوب تــفـوقت
عـــلــــيـــنــــا بـــاعـــتــــمـــادهــــا عـــلى
ا يفيض االجتهادات اجلمـعية 
روح الــتــنــافس والــعــمل اجلـدي

والعمق واإلبداع.
-غـيــاب سـلـطــة حتـديـد األهـداف
عـــنــد مــعــظم الــبــاحــثــ أعــني
االتـفــاق حـول مــسـتــقـبل ثــقـافي
وبـحثي عـام ومـؤسس بـالـنـسـبة

ي كل في تخصصه. لألكاد
   إن تـقـدم البـحث الـعلـمي ره
ـمــنـهـجـة وقـدرتـهـا ـمـارسـة ا بـا
عــلى ابــتـكــار اجلـديــد واألصـيل
لـيـكـون هـذا األخـيـر إثـراء لـلـفـكر
ي ويـرسم أفـقه اإلنـسـاني الـعــا
ضـمن خـارطـة عـلـمـيـة ذات رؤيـة
مستـقبليـة ونعتقـد أنه كلما كان
الـــتـــأســـيس ثـــنـــائـــيــا أو حـــتى
جـمـاعـيـا كـلــمـا كـانت الـفـاعـلـيـة

أكثر واألثر أوضح رسما.
 فيما يخـصني ال اريد االستمرار
فـي هــذا اخلـطــأ وأكــرره بــعــدمـا

خـــروجــهـــا لـــلــقـــار وهـــذا مــا
ـزيـد من الـثـقـة لـلـمـنـتج يـفـضي 

نجز. الفكري أو البحث ا
وفي األخــــيــــر نـــقــــول إنه ثــــمـــة
بــاحـثــون يـتــحـدثــون عن تـراجع
الـبــحث الـعـلـمـي أو انـتـشـار مـا
يسمى بالسرقـات العلمية وعلى
هـذا االعـتـبار أعـتـقـد أن الـكـتـابة
الـثنـائيـة ستـفتح األفق وتـوسعه
أكثـر وأنـهـا ستـشـجع البـاحـث
أكــثــر عــلـى اخلــوض في مــجــال
ي الذي الـبـحث الـعلـمي األكـاد
ســيـســاعـد الــبــاحث في عــمـلــيـة
حتديـثه لـفكـره ويـساعـد إضـافة
لذلـك على الـتالقح والتـثاقف ب
الــبـاحـثــ والـدارســ كـمـا أنه
ســيـدعم فــكـرة الــعـمل اجلــمـاعي
ــؤسس عــلى الـرؤيــة الـهــادفـة ا
والـــتــــمــــكن مـن أدوات الـــبــــحث
ــنـهـج وتـبــادلــهـا والــتــفــكـيــر وا

ونقدها. 
وفي احلـــقــيـــقــة إن هـــذا الــواقع
ـهـجـور يــجب االعـتـراف به ثم ا
ـا يحجب الـدفع به نحـو األمام 
ويقضي على مشـكلة انفراط عقد
الـــتالقي والـــتـــكـــامل الـــبـــحـــثي
ـــعــرفـي الــراهن الـــذي مــؤداه وا
تـغـيـيب الـكـثـيـر من االجـتـهـادات
ـا يـقف أصحـابـها مـنـها التي ر
على عتبات التخوف أو التكاسل
واالنشغال وفـي هذا مضي نحو
التـقدم الـعـلمي الـبـناء والـوقوف
حـيال أي تراجـع ألنه استـنهاض
وصحوة لـلهمم وتنشـيط للعقول
ولـلـمـشــاريع الـنـائـمـة في حـضن
الــكـــسل والـــتـــراخي والـــتــعـــثــر

قصود.   قصود وغير ا ا

بغداد
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ـــــشــــروع يــــهــــدف إلى ربط وكــــان ا
احتياطيات الـغاز في آسيا الوسطى
عـبـر بـحــر قـزوين بـأوروبـا من خالل
خط أنـابــيب يـعـبـر بــحـر قـزوين إلى
أذربـــيـــجــان ثـم إلى الـــنــمـــســا دون
ــــرور بـــروســـيــــا أي أن مـــشـــروع ا
»نــابـــوكــو «كـــان مــخـــطــطـــا له أنه
بـإمـكـانه فـي نـهـايـة األمـر أن يـوصل
الـغـاز الــطـبـيـعـي مـبـاشـرة من وسط
آسـيــا إلى وسط أوروبـا من دون أن
يـعـبـر روســيـا االحتـاديـة  وبـحـسب
ــشـروع في بــدايـاتـه فـهـو دراسـات ا
يـعـتـمــد أسـاسـاً عـلى تـصـديـر الـغـاز
ـزود تـركـمـانـسـتـان الـطـبـيـعي من ا
التي تـمـلك رابع أكبـر احـتيـاطي غاز
فـي الـــعــــالم من خـالل تـــمــــريـــر خط
أنابيب عبر حوض قزوين يحمل غاز

مــلــيــار طـن ســنــويــاً عـــبــر شــبــكــة
ضخمـةومعـقدة من خطـوط األنابيب
تـمـتـد مـن روسـيـا مـرورا بـأوكـرانـيـا
وبـــيالروســـيـــا إلى مـــجــمـل أوروبــا
انـيا الشـرقـية سـابقـاً وصـوالً إلى أ
وبلجـيكا بـواسطة شـركة "غاز بروم"
الــروسـيــة الـتي تــأسّـست في الــعـام

.1996
ومن الــواضح أن روســيــا قــد قــرأت
اخلــارطـة وتــعـلــمت الـدرس جــيـداً..
فــســقــوط االحتـاد الــســوفــيــتي كـان
ية بسـبب غيـاب موارد الـطاقـة العـا
عن ســيــطـــرته.. لــتــضخ إلى الــبــنى
ـال والطـاقة.. وبـالتالي الصـناعـية ا
البـقاء.ولـذلك تـعلـمت أن لغـة الطـاقة
اآلتيـة إلى القـرن الواحـد والعـشرين

على األقل هي لغة الغاز.

عد إقـرار إتـفاق "كـيـوتو"سـنة 1992
وتطـبيق الـدول األوروبيـة إلجراءات
حـــازمـــة لـــلــحـــد من تـــلـــوّث اجلــوّ 

تضاعف إستهالك أوروبا للغاز. 
ـــــــتــــــــوقّع أن يــــــــزداد هـــــــذا ومـن ا
اإلسـتــهالك بـأكــثـر من خــمس مـرّات
قبلة في ظل في السنوات الـقليلـة ا
فاعالت قرارات بإغالق العـديد من ا
ـولّـدة لـلــطـاقـة. وهـذا مـا الـنــوويـة ا
صدرة فتح شهيّة الكثير من الدول ا
بـشكل مـباشر أو للـغاز نحـو أوروبا
صالح إقتصادية غير مباشر وذلك 
وألهداف مرتبطة بـالنفوذ السياسي
الــدولي. وفـي هــذا الــســيــاق تــوزّع
ـصدّر روسيـا اإلحتاديـة (التي هي ا
األوّل لــلــغــاز في الــعــالـم)  كــمّــيـات
ضخـمة من الـغاز الـسائل تـبلغ 420

تــركـمــانـســتــان إلى أذربـيــجـان دون
ــــرور عـــلـى األراضي الـــروســــيـــة ا
ومــنـهــا إلى أرضــروم في تــركــيـا ثم
ســيــمـــر ثــلــثـــا خط األنــابـــيب عــبــر
أراضي تركيـا ومن ثم يعـبر بلـغاريا
ورومـانـيـا ثم اجملـر إلى مـنـتـهـاه في
مــحـطـة جتــمـيـع ضـخـمــة في احـدى
مــدن الـــنــمــســا احلــدوديــة  وطــول
األنبوب 2050 ميال أو 3300 كيـلو
مـــتــر. إنـه مــشـــروع حتـــويل جتــارة
الغـاز إذاً فـمشـروع نـابوكـو مـشروع
لـتحـويل جتـارة الـغاز الـطـبـيعي من
آســـيـــا الــــوســـطى إلى أوروبـــا دون
ـــرور بــــروســــيـــا وبــــتــــأيـــيــــد من ا
ادي فـوضيـة األوروبيـة ودعمـها ا ا
نحة مـالية لتغـطية نحو 50 وذلك 
ــائـة من تــكـلــفـة إجــراء دراسـة في ا
اجلــــدوى الـــتي تـــشـــمـل حتـــلـــيالت
للـسوق ودراسـات فنـية واقـتصـادية
ومالـية التي أشـارت نتـائجـها التي
صــدرت فـي عــام  2004إلى جــدوى
ــشــروع من الــنــاحــيــتــ الــفــنــيـة ا
واالقـــتـــصــاديـــة غـــيــر أن مـــشــروع
نــابـوكـو لم بــر الـنــور و تـعــطـيـله
وإرجــاؤه فــتـــرة امــتــدت إلى تــاريخ
تــــــوقـــــيـــــعـه في عـــــام 2009م وذلك
ألسـبـاب عـديـدة تـأتي في مـقـدمـتـها
ـــصــــالح الـــكـــبـــيـــرة بـــ لـــعـــبـــة ا

اجلغرافية والسياسة والطاقة.
اوربا تدخل على اخلط وتقرر ضرب
تـــركـــيـــا من خـالل اعـــاده تـــوجـــيـــة
ـا يـتـناسب مـصادراخلط ونـاقـلـية 

مع سيـاسـتهـا اجلـديدة  ,ومن خالل
خط غــاز سـاوث ســتـر أو "الــسـيل
اجلـــنــوبي" -الـــذي تــطــمـح روســيــا
لبـنائه- دوره في تـعزيـز أمن الطـاقة
لــدول جــنــوب شــرق ووسط أوروبــا
في ظل األزمــة األوكــرانـيــة اجلــاريـة
شتـركة ب موسكو وعدد والرغبة ا
من الـعـواصم األوروبـيـة في إقـصـاء
كـيـيف كـمـعـبـر لـلـغـاز الـطبـيـعي إلى
قـلب أوروبـا. من جــهـة أخـرى يـتـيح
ــوســـكــو اســـتـــعــادة مـــجــال اخلـط 
نفوذهـا في قطـاع الطاقـة مرة أخرى
في أوروبا ,وهـو األمـر الـذي يـجـعل
ـفـوضـيـة األوروبـيـة تـقف في وجه ا
ـشروع وسط اشتـداد وتيرة تنفـيذ ا

الصراع في أوكرانيا.
لـــكن ذلك مـــقـــابل مـــاذا ??? فــرنـــســا
خــســرت نــفــوذهــا بـلــيــبــيــا بـســبب
السيطره التركيـة على مفاصل ليبيا
صـــاحــبــة اخلـــزين الــســتـــراتــيــجي
الــــــنـــــــفــــــطـي صــــــاحـب اقل كـــــــلف

لالســتراج. 
مع ذلك ,ال تقف بـروكـسل على أرض
صلبـة في نزاعهـا مع موسكـو بشأن
مــدى اتـســاق مــشـروع اخلـط مع مـا
يسمى بحزمة التشريعات األوروبية
الثالثة التي تسـتهدف في جزء منها
احلــيــلــولــة دون دفع أســواق الــغـاز
األوروبـيــة لالحـتــكـار وحتــقـيق قـدر
أكـبـر من الـشـفـافـيـة. ويـكـمن ضـعف
ـفوضـية في أن الـعقـد الذي موقف ا
ــوجــبـه الــغــاز تُـــصــدر مـــوســكـــو 

ألوروبــــا عـــبـــر كـــيـــيف (مع شـــركـــة
نفطـوغاز) ينـتهى في عام  2019في
ظل استمرار عقـود الغاز ب روسيا
والـــدول األعـــضــــاء في وسط شـــرق
وجـنـوب شرق أوروبـا (تـعـتـمـد مثالً
دول شـــرق وجــنـــوب شـــرق أوروبــا
علـى الغـاز الروسـي بنـسـبة تـتراوح

ئة . ئة و100با ب  60با
عـــــلـى هـــــذا األســــاس ,بـــــدايـــــة من
ينـاير/كـانـون الثـاني عام  ,2020لن
تـصـبح مــوسـكـو مـلـتـزمـة بـتـصـديـر
غازها لهذه الـدول عبر أوكرانيا. في
ذات الــوقـت لــيس هــنـــاك خط بــديل

كن أن ينقل الغاز الروسي.
فـبنـاء خط سـاوث سـتـر -إذا تمت
مـعـاجلـة مـشـكـلـة الـوضع الـقـانـوني
ـذكـور- سـيـحـتـاج إلى وقت طـويل ا
ـعـتـمدة يـجـعل أمن الـطـاقـة لـلـدول ا
بــصـــورة شــبـه كــلـــيــة عـــلى الـــغــاز
الـــروسي في مــوقـع ضــعـــيف مــا لم
تـتـوصل كل مـن مـوسـكـو وبـروكـسل
إلـى تـســويــة فـيــمــا يـتــعــلق بــشـرق
ـــتــنــازع عــلـــيه بــشــكل أوكــرانــيــا ا

رئيسي.
Ê«d¹«Ë U¹—uÝ ‚«dF «

قد يكونوا العـب جددا بخط ساوث
ســـتـــر من خـالل ســـيـــاســـة اوربــا
اجلديـدة والتي تـبلـورت بعـد خروج
ـعــكـسـر بــريـطـانــيـا والـتــحـاقـهــا بـا
االمـريــكي ودعم ذلك زيــارة الـرئـيس
مـــكــرون لـــلــشـــرق االوسط ويـــحــمل

بحقيبته مشروع الشام اجلديد.
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سهيل سامي نادر قبل فقد ولده ياسر: لم أستمتع بل شعرت باخلوف 

طربة التونسية قبل في مونبلييه (جنوب فرنسا) ببلوغه  15عاماً إذ يستضيف رغم جائحة كوفيد- 19 ا يحتفل مهرجان "أرابيسك" من  8 إلى  20 أيلول ا
درصاف احلمداني وأوركستـرا باربيس الوطنية ويـقيم حفلة ألهم أغنـيات الراي بعنوان "لـو غران بال دو راي".وأبدى فريق عمل "أرابـيسك" فرحته بكونه "أحد

ـهرجـان اخملصص لفـنون الـعالم العـربي في الهـواء الطلـق في غابة صـنوبر  هرجـانات الـتي تفتح أبـوابهـا رغم األزمة الصـحيـة".وتقام مـعظم أنـشطة ا أول ا
غنية الـتونسية درصاف احلـمداني في أوبرا مونبلـييه. أما االختتام فـسيكون مع "أوركسترا ة على الطـراز العربي.إال أن االفتتاح سيـكون مع ا حتويلها إلى مديـنة قد
ـهرجـان ولو في ظل نـظمـون عـلى أهمـية اسـتـمرار ا رور  25عامـاً على انـطالقـها.وشـدد ا ـسرح احـتفـاالً  باربـيس الوطـنـية" الـتي تقـدم اسطـوامـنتـها اجلـديدة عـلى ا

التدابير الصحية كوضع الكمامات. 
ـعمـول بـها".وكـتب وزيـر الثـقـافة ـشـاهدين من االسـتـمـتاع بـاجلـو والعـروض مع احلـرص على اتـبـاع الـشروط الـصـحيـة ا وأكدوا أن كـل اإلجراءات اتـخـذت "لتـمـك ا
الفرنـسي السابق جـاك النغ ورئيس مـعهد الـعالم العـربي في باريس في كـلمة تـمهيـدية لدورة " 2020 في وقت ال يزال الوضع يـفتقـر إلى الوضـوح لكثـير من صاالت
هرجـانات نحن متحـمسون لفكـرة اللقاء مجـدداً لالحتفاء بفـنون العالم العـربي في هذه الدورة اخلامسـة عشرة من مهرجـان أرابيسك".وأضاف "علـينا أكثر من (العروض) وا

." رّ أيضاَ عبر قدرتنا إبهار بعضنا بعضاً همة للفنون والثقافة" مؤكدا أن "العيش معاً  وقع ا أي وقت مضى أن نعيد تأكيد ا

رسالة باريس
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{ شـوف انـت مـثل اســتــاذ شـاكــر حـسن ال
سعـيـد هو يـعـتبـر الـلوحـة نـصا تـصـويريـا هو
يسعى الى االركيولوجيا :احلفر هو كحفار ?
- أنا ال اعتمد منـاهج قراءة يجري فيها
حتــويل الـــعـــمل الـــفــني الـى ضــرب من
الـلـغة  والـلـوحة لـيـست نصـا  فـما من
سـيـاق فــيـهـا نــقـرأه كـمــا نـقـرأ الــلـغـة .
احـــيـــانـــا اســـتــخـــدم اصـــطالح الـــنص
الــبــصـــري  واحــيــانــا اتـــعــامل مع مــا
يقترحه الفنان من أفكار أدبية أو نظرية
من أجل فـهم عـمله الـفـني . شاكـر حسن
اسـتخـدم في فـتـرة من الـفـتـرات مـفـهوم
االركيـولـوجـيـا  لكـن قلـيال مـا عـبـر عنه
في عمله الـفني  لعل ما سـماه بالتراكم

والتعرية مقاربة له . 
{ هل هذ صوفية ?

- ال لــيــست هـذه صــوفــيـة .. صــوفــيـته
جتــلت في الــبــيــان الـتــأمــلي وجتــربـته
ـــقـــتـــرنـــة به وتـــدعى الـــفن الـــفـــنـــيــة ا

الالشكلي.
{ ماذا تقول في البيان التأملي ?

إنه بــيــان نــقـدي كــمــا هــو بــيــان دعـوة
لتبني الفن الالشكلي .

{ هل انت ضده ?
ال ضـده وال مـعه .. لـقـد كـتـبت عـنه بـعـد
صـدوره عـام 1966وعــامـلـتـه مع قـريـنه
العمل الفني كضـرب من احملايثة الفنية

 –النظرية.
{ شـاكـر حسـن اعتـبـر اجلـدار مـنـطـقـة نـفوذ

الى احلقيقة ?
ـقـصـود أنـنـا نـودع - هـذا مـا قـاله .. وا
على اجلـدران تـذكـاراتـنا مـثـلـمـا احمليط
يودع آثـاره . هل يعبـر هذا عن احلقـيقة
أو عن بــعض الــظــواهـر? أرى أن كــلــمـة
احلـقـيـقة غـيـر مـنـاسـبـة . عـلى ايـة حال
ليس مـهما مـا يقوله بل مـا يرسمه . في
مــرحــلــة اجلــدران صــنع أعــمــاال فــنــيـة

مدهشة
{ هذا الشيء كان عند راكان دبدوب ?

- ال أظن .. من اين لك هذا?
{ من اجـمل احلــروفـيـ : رافع الـنـاصـري 

هاشم سمرجي  ضياء العزاوي?
-لكل منـهم جتربته وجمـالياته اخلاصة
. لـكن رافع وضـيـاء أكــبـر من أن يـكـونـا
مـجرد حروفـي . هـاشم سمـرجي اقرب
لــلـــفن الــبـــصــري - عــلـى االقل هــذا مــا

أتذكره من اعماله 
{ من اقرب اليك ?

- رافع الـــنــاصـــري وضـــيــاء الـــعــزاوي
فنانان كبيران مـارسا دورا ثقافيا كبيرا

داخل احلركة الفنية العراقية . 
وذجا ? { اعطيني رافع إ

- رافع الـنـاصـري أحـد كـبـار الـفـنـانـي
الـذيـن تـأمـلـوا الــطـبـيــعـة وأذابـوهـا في
أعـمـالـهم وحــولـوهـا حتـويال جـمـالـيـا 
مبـقيا عـلى موحيـاتها . انه فـنان يحوّل
الـفــضـاءات واألحــيــاز الـطــبــيـعــيـة الى
فـــضـــاءات ومـــســـاحــــات فـــنـــيـــة تـــشع
بـاحملـفـزات والـقـيم اجلـمـالـيـة اخلـاصـة

باألشكال واألنسجة .
{ انت في كــتـابك مـاذا أردت ان تــقـول : هـو

كمنظر افضل ام رسام ?
- ال يـتـضـمن كـتـابي اي مـقـالـة عن رافع
الـنـاصري . فـي الـذكـرى اخلامـسـة عـلى
وفـاته  2018كـتـبـت في صـفـحــتي عـلى
ـقـالـتي عن فـنه الـفـيـسـبـوك عـمـا حـدث 
عـلـى يـد قـومسـيـر سـيـاسي  –مـقـالـة لم
ـطـبـعة وال استـطع ان اسـتـعـيدهـا من ا
من ذاكـرتي . لم يـكن رافـع مـنـظـرا لـكـنه
كتب في الفن بطريقة رصينة ومفيدة .
{ هـذا الــذي تـقــصــده انت بـكــتــابك اخلـشن

الناعم بجزئ ?
ــطــعـم وتــركت هــذا عــلى { انـي مــرة كــنت 
الـطاولـة وانت اهـديت الي هذا الـكـتاب فـواحد
مـصري سـالني دكـتور اخلشـن والناعـم يعني

ؤلف ? ايه قلت له مش عارف اسال ا
- هـا أنت تكـرر مـا قلـناه . انـا استـغرب
منك هذا اإلحلاح على هذا السؤال الذي
جتد جـوابه في مقـدمة الكـتاب . اخلشن
والناعم كلمتان تـصفان االنسجة الفنية

مثلما تصفان جتارب احلياة .
{ خلي نقول اخلشن هو النحت ?

رمر بـارد وناعم  هنـاك خشب خشن -ا
وخـشب جرى تـنعيـمه . دعك من االمـثلة

.. فاالمر واضح .
{ يعني النحت الناعم محمد غني ?

{ خـلـيـنــا نـحـكـي عـلى جـواد ســلـيم نـاعم ام
خشن عمله ?

{ هل شرحي فيه ورطة ?
- ورطــتك ولــيس ورطــتي . انت خــريج

ية الفنون وتعرف ما أقول . اكاد
{ أم فيه لعب ?

-نعم انت تلعب .. وهي لعبة غير نافعة
لك ولبرنامجك .

{ انت ورطتنا في العنوان ?
-انه عـنـوانـي ويـعـكس حــاجـاتي  كـمـا
أنه مـشـروح بـكـفايـة . أنت تـورط نـفسك
بتـصـنّع اجلـهل مـرة  وخـلق شـخـصـية
لبرنامجك ال تقـال فيه أفكار جدية مرة .
أنا أسـألك : هل هذا مفـيد? إن الهـزليات
تــلف رؤوس الـــعــراقـــيــ .. فـــهل تــلف

رأسك أنت اآلخر? 
{ ادوخ بالعنوان وانسى التفاصيل ?

رغـم قصـر قـامته فـهـو مـديد في الـنـقد
والــفــلـــســفــة ; مــعــلم في الــصــحــافــة
ــفـــردات ) هــذا حــوار (اليـــحب هــذه ا
نـادر مـعه ; وهـو يـلـمـلم جـمع االشـياء
الــتي تــخـصه وحــشــرهـا في حــقـيــبـة
ا ارك  –دو ـغـادرة عمـان الى الـدا
موعد ثابت للرجـوع الى عمان لصيقة

بغداد
 لم يــتـحـدث عن يــاسـر ولـده الــوحـيـد
الـذي فـقـده بـبغـداد والعـلم الحـد بـتلك
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{ جـدك اسـمـه نـادر مـديــني مـتــحـضـر هل
تعرف مواليده ?

- ال أعــــرف . أعـــــتـــــقـــــد أنه ولـــــد في
ثمانينيات القرن التاسع عشر . لم أره
. مـات ووالـدي صـغـيـر الـسن  حـسب

رواية األخير.
{ انت من االعظيمة?

-ولـدت في الــبـصـرة  أي أنــني لـست
من األعـظـمـيـة  لكـنـني سـكـنـتـهـا مـنذ

 1949وأكملت فيها دراستي
توسطة. االبتدائية وا

{ أين باالعظمية?
- في السفينة أوال  ثم رأس احلواش
 ثـم الــكـــرنـــتـــيـــنــة  ثـم الــعـــودة الى

السفينة .
{ مع مؤيد البدري ?

- يقع بيـت مؤيد على الـشط . والبيت
الذي سكنته يقع في الشارع الذي يقع
خــلــفه  وهـو بــيت قــريـبي عــلي عــبـد
ـــلـــحن عالء كـــامل) الـــرزاق حـــسـن (ا
وأخـــيـه ضـــيــــاء حــــسن الــــصـــحــــفي
ـؤيـد مـكـان في ــعـروف .  والـنـقـابي ا

ذاكرتي وأنا طفل .
{ قل ماذا كنت تلعب وانت صغير ?

ـــوســـيـــقى - كـــنـت أحب الـــغـــنـــاء وا
والــســيـنــمــا وتالوة الـقــرآن أكــثـر من

اللعب .
{ هل كنت تلعب اخلتيله مثال ?

ـا لـعـبـتـهـا .. لـست مـتـأكـدا  فـقد -ر
كــانـت اخلــتـــيــلـــة واحــدة من ألـــعــاب

الفتيات .
{ كنت مصارع صح ?

- في صــغــري كــنت قــويــا جــدا .. لـذا
صـارعة كـنت أحب جتربـة قـواي في ا

الكمة وغيرها من االلعاب . وا
{ هل لك تعديل للسيرة ?

- لم أكتب سيرتـي حتى أجري تعديال
عـلـيــهـا . في بــرنـامـجك الــتـلــفـزيـوني
أجبت عن اسئـلة كهـذه وها انت تعود
الـيهـا كتـابة . الـكتـابة افـضل والكالم

باشر حيوي لكن مبتسر .  ا
{ اكـتب لي مـقـطعـا عـرضـيـا من رواية هي

جزء من سيرة حياتك
-مــا أنـــقــله هـــنــا لــيـس روايــة بل مــا
عرفته عـن نفسي : ( في طـفولتي كنت
ال أكــاد أقـف في مــكـــان واحــد دون أن
أحتـرك . كــان جـســدي يـحــكـني إذا لم

أغـير بـاستـمرار وضعـيته . حـتى وأنا
نـائم أتـقلب وأدور كـأني دوالب لم أكن
مريـضاً بـفرط احلـركة  ولم أكن أهرب
من فكرة أو تأمل تستدعيان السكون 
بـل كــنت بـــطــريـــقــة مـــا أغــيّـــر مــواقع
مــجـــسّــاتـي احلــســـيّــة في اجتـــاهــات
مختلفة ألتسـلم إشارات غامضة منها.
لــعل تـــعــلــيــمي بـــدأ من قــوة راكــضــة

غامضة استولت على جسدي).
{ ماذا تقول ?

- لـعــلي أقـول إنــني لم أعـد أتــعـلم من
جسدي غير األلم . لقد شخت

{ من كنت حتب من جنوم السينما ?
- آفـــا كــــاردنــــر وجـــنــــيـــفــــر جـــونس

وكريكوري بيك
{ واالن على من تتفرج ??

-ال أحد .
{ انت كـــتـــبت ســيـــرة حـــيــاتك او الـــروايــة
ـاذا تضـيف عـليـها االولى الـتل عـمرك 64 

االن ??
-لـيست سـيـرة حليـاتي . لو خـيرت لن

أضيف عليها بل أحذف منها .
{ في كـتـاب صــنـعــة الـروايـة الــذي تـرجـمه
سـامي محـمد ايقـول فيه : ان اول رواية الي

كاتب ان هي اال جرد عن سيرته اصال ?
- الـتل لــيـست سـيـرة . بـطــلـهـا مـنـقب
آثـار وأنـا صحـافي . لـكني أقـتـرب منه

في الرغبة بالهرب وعدم اليق .
{ ضع اسـمـا إفـتـراضـيـا عن بـطل هـو انت

حتى نتجاوز االزمة ?
- لـست مـن الـنـوع الــذي يـتــمـاهى مع
أبـطـال . ال شــأن لي بـأي بــطـولـة  وال
بـالـتمـثل بـشـخـصـيات أحـبـهـا . كـتبت
مرة عن بـطل االحمر واالسـود جوليان
ســوريل بــوصــفه شــخــصــيــة روائــيـة
أحـبـهـا  لـكـني أحـبـبتـه النه اسـتـنزف
شــبــابه بــســرعــة . مــنــافق اســتــخــدم
شـبـابه لـلـنـجـاح بـاحلب  اال أنه دلـني
علـى منافـق وكـذاب ووصـولي بال
شــرف يــســتــمــرون في احلــيــاة حــتى
الـشــيـخــوخــة  فـيــمـا هــو مـات مــوتـا

عنيفا وهو شاب! 
{ هل تذكر برهان في رواية التل ?

- شـــخـــصـــيـــة بــــرهـــان في الـــروايـــة
مستلهمة من شخصية صديقي برهان
شـاكـر الذي كـان طـالبـا في قـسم اآلثار
بــكـــلـــيــة اآلداب  وكـــان مـــســؤوال عن
ية حفريات تل سليمة في احلملة العا
النقـاذ آثـار حـمـرين في الـسبـعـيـنات .
كذلك شـخصيـة زهير في الـرواية التي
اســتـلـهـمــتـهـا من شـخــصـيـة صـديـقي
زهـير رجب الـذي كان هـو اآلخر طـالبا
في قسم اآلثـار  كما عمـل في حفريات
ــتـحف حــمــرين  وعـمل فـي مـكــتـبــة ا
الـــعـــراقـي . االول تـــوفي والــــثـــاني ال

اعرف ما حل به . 
{ انت كسول  تدافع ?

- نـعم انـا كـسـول . لـقـد طـوقت نـفسي
بــعـمل صــحـفي كــان يـســتـنــزفـني ولم
أحـــبـه  لـــكـــني كـــنـت اؤديه بـــاتـــقـــان

وشرف.

{ ا هل تــؤيــد مــاذهب الــيه بــلــشــون أدورد
الـكـاتب الـذي يـضع روايتـه االولى يكـتب عن

نفسه جتربة ?
ا يكتب عن - لست واثقا من هذا .. ر
ـا يريـد التـعبـير حـياته الـداخلـية .. ر
لـحة . لكـن الرواية عن بـعض افكـاره ا
ســـواء كـــانـت االولى او االخـــيـــرة هي

شيء آخر .
{ هل تعديل على سيرتك احلقيقية ?

- لم افهـمك . لم اكتب سـيرتي . ال اظن
وجود شيء مهم فيها .

نقب ينقب عن كتاب س : في الرواية ا
شبيه بالبيان والتب للجاحظ هل هو

كتاب من ورق ?
نـقب يجـد هذا الكـتاب محـفوظا في -ا
عـلـبـة فـخاريـة . يـجـده ولم يـسع إليه 
وعندما يـقرأه يكتـشف نصوصا أخرى
دسـت فــيه من قـــبل اخلــطـــاطــ . هــو
كـتـاب من ورق جـرت صـنـاعـته في ذلك
احلـــوض الـــثـــقــافـي الـــذي تــدور فـــيه
الـروايـة . الــروايـة تـتــحـدث عن الـقـرن
ـلـقب بعـصـر االنوار الـرابع الـهـجري ا

العربي االسالمي . 
{ هل كــانـوا (في روايــة الــتل)يــنــقــبـون عن

كتاب او لوح ?
- ســــؤالك يــــوحـي انك إمــــا لـم تــــقـــرأ
الــروايـة أو أنك نــسـيــتـهــا . الـتـنــقـيب
يــجــري في تل يــســمى الــزعالن  وألن
الــتل كــان يــضم آثــار مــدرســة لـتــعــلم
اخلط ونـــسـخ الــكـــتـب فـــقــد اكـــتـــشف
نقبون بعض النصوص ومنها كتاب ا

اجلاحظ.
{ طـيب بالـنسبـة للـتنـقيب فـي جبال حـمرين

كتشفات ? ماهي ا
- في مـنطـقة حـمرين ثـمة أكـثر من 70
تال اثـريا جـرى الـتـنـقـيب بـهـا  ضمت
مـختـلـف احلـضارات الـتـي استـوطـنت
العراق : حـلف  عبيد  الـبابلي القد

 الــقـلــيل جــدا من الـبــابــلي احلـديث 
الفرثي  الساساني  االسالمي ..

{ هل عثروا فخار لاللهة االم ?
- االلـهـة االم من الـلـقى الـتي تـتـكـرر ..
نقبون على بعضها هناك. ولقد وجد ا
{ خـلي نرجع للـورق أعجبـتني الروايـة فيها

لغة خاصة من جبتها ?
- تتـحدث الروايـة عن تل من اختراعي
حــضــرت فــيـه فــنــون الــتــنــقــيب الــتي
تعرفت عـليهـا في تنقيـبات حمرين. كل
من قرأ الـرواية اعتـقد أن لغـتها مـثيرة

 فضال عن محموالتها الفكرية.
{ كل شي عكسك انت تماما ?

-الـالتــهـــذيـب  الــفـــظـــاظـــة  انـــعــدام
االخالق .. أي كـل مـــا يــــهــــيـــمـن عـــلى
حــيـاتــنــا االجـتــمـاعــيــة والـســيـاســيـة

احلالية .
{ مــنـذ عـشــرسـنـ كـان بــيـني وبـيــنك لـقـاء
مـوعود حتقق االن على الهواء ثم على الورق

واتية ? اذا تاخرت ? ام ان اللحظة ا
ـان .. ال أســتـسـلم ألي -أنــا بـطيء اال
إغــــراء أو أغــــواء  لـــــكن اســــتـــــســــلم
إلحلــاحــات أصــدقـائـي الـذيـن أعـرفــهم
وجـــربـــتــــهم .. وانت صـــديـق عـــرفـــته
وجـربــته  بـرغم انـك ال تـعـجــبـني اآلن
بــســبب طــريــقــتـك في الــقــفــز . في كل

 ! االحوال أنا أتأخر فيتأخرون عليّ
{ خواف انت أم مقدام ?

-ال خـوّاف وال مــقـدام .. لـكن عـشت في
شــروط مـخــيـفــة  مـا قــلل من إجنـازي

الشخصي وجعلني دائم االنسحاب.
ــــكن { ارجـع الى نص بـه رومـــانــــســــيـــة 

تستع بالورق ?
{ لم تبق منك غير االغلفة ?

-حـتى هـذه لن تـبـقى . ال شيء يـبـقى .
هل تظن أن برنامجك باق?

-ال.. أنت لم تـقرأني . طـريقتـك باالعداد
حتتاج الى مراجعة .

{ انت قلت لي ان مواليدك 7 / 1
- لم اقـل لك هــذا ابــدا . هــنــاك أجــيــال
عــراقــيــة حتـمـل نـفـس تـاريـخ الـوالدة .
صـدر بـذلـك قـرار رسـمي. كـتــبت مـقـالـة

ضد هذا التوحيد.
{ هـذا يـوحــد الـعـراقـيــ وانت تـوصـلت في
مــعـرض فـيــصل لـعـيــبي الـذي كــان بـعـمـان 
الكـبـيـر اليهـرم والـصـغيـر عـنـده اليكـبـر كـلهم

مالمح موردة?
- ال يـوحّــد الـعـراقـيـون غــيـر الـعـدالـة .
فـــيـــصل لـــعـــيـــبي خـــلق اســـطـــورة أو
يـوتــوبـيـا بـغـداديــة وحّـد بـهـا الـنـاس .
كـــتــبت عن هـــذا وحــلـــلت االمــر فـــنــيــا
وثــقـافـيــا  اتـصــاال بـبـغــداديـات جـواد
سليم التي لن جتد فيها أي أثر لصراع

.
{ مـاهي مالمـح االنـسـان الــسـومـري خـارج

اللقى االثرية
- ما معـنى خارج اللـقى االثرية ?. نحن
ال نـــعـــرف الـــســــومـــريـــ اال من خالل

آثارهم . 
{ هل هو شبيه بكوديا?

ــــا ال . الــــتـــــمــــاثــــيل ــــا نـــــعم ر - ر
الـســومـريــة لالشـخــاص تـتــبع نـظــامـا
تعبيريا خاصا بها ليس مهما أن تكون
شــبـيــهــة بــاألصل . فـي مــجـمـع االلــهـة
الـــســــومــــريـــة جتــــد لـــونــــا من الـــوان
الـتعبـيرية لـيست غـريبة عن الـتعبـيرية

احلديثة . 
{ انت تشبه كوديا ?

- أظنك تشبهه أكثر مني !
{ هذا حاكم لكش ?

{ ليس عند فرق بالوطن سواء انت بغداد او
البصرة او كوبن هاغن ?
- هناك فرق دائما ..

{ أنــا اعــرف إنك فـي اربع شــوارع تــضــيع
ارك ? ايش وداك على الد

- انت ال تــــعـــرفــــني . انـــا ابـن بـــغـــداد
اعرفهـا شبرا شبـرا .. ال اضيع بدراب
وشــوارع مــديــنـــتي بل ضــيــعــني وطن
حتكمت به الـدكتاتوريات والـلصوصية

والطائفية!
{ كأنك قادم الى عمان سرا - ختلة ?

- جئت الى مدينة أحبه
{ هل انت مستعد للرحيل ?

- نعم ..
{ الرحيل وفكرته هل موجود بالتل ?

ــوت واحلـــيــاة  الـــهــرب واحلـــريــة -ا
والـعــدالــة  هــذه االفــكــار مــتـوفــرة في

"التل".
ــريـض الــعــراقي كــان كــتــابــا عن شــأن { ا

سياسي
- نعم ..

{ هذا راسك (الصغيروني ) ايش وداه على
الـسـيـاسـة و انت مــنـذ ان عـرفت وانت تـكـتب

للفن التشكيلي ?
-هل تـــرى رأسي صـــغـــيـــرا? مـــا الــذي
يجـعـلك حتـاور رأسـا صـغـيـرا ? الـشأن
الـسـياسي يـحـدد مصـيرنـا .. يـطوقـنا 

يدق أبوابنا .
{ تـقول دائـمـا يجب يـجب عـلي ان اكتب هل

يحدث هذا باالكراه?
- هـذا واجبي  عـمـلي  مهـنـتي  وقبل

ذلك وطني وحياتي .
{ لـيس عـنـدك مـقـتــنـيـات لم تـزر بـيـتك االول
.الأظن انك تـقـتـني لــوحـة كـهـديـة مـقـابل نص
تـعريـفي في مـنـشـور تـعريـفي لـفـنـان. اللـوحة

على جدار منزلك
-أخـــــجل أن أطـــــلب والـــــفــــنـــــانــــون ال
يـخـجـلـون من عـدم اهـدائي لـوحـاتـهم .
ســوء حــظي رصــيــد يــكـبــر عــلـى طـول
االيـام  وألن بـعض هـذا الـسـوء أسـببه
ـا واحـد من قواي أنـا نـفـسي  فـهـو ر
الـشـخـصيـة الـتي يـجـب أن افتـخـر به .
ــولـد أقــول من االفــضل أن أخــرج من ا

بال حمص! .
{ خـليـنا نـفترض فـي بيتـك لوحة مـن لوحات

اذا حتلل جواد ? جواد 

- جــــواد اخــــرج مـن لــــوحــــاته أربــــاب
الـتاريخ مـفـضال علـيهم ربـات البـيوت .
لـقـد عـامل مـديـنـته كبـيت  بل وبـيت له
طــراز خـــاص  كـل مــا فـــيـه مــتـــرابط 

متماثل  وله نفس األهمية. 
{ كـــأنك تـــلــغي مـــنـــجــز جـــواد الــذي وضع
خالصـته في نـصب احلـرية وتـكـتـفي بوصف

نزلية ? شاهد البيتية وا ا
- حتــدثت عن مــنـجــز جــواد سـلــيم في
الرسم ليـس اال . كتب الكثـير عن نصب

احلرية
{ بجملة مفيدة  تصف نصب احلرية ?

- نـــصـب هـــائل ومـــثـــيـــر . افـــضل مـــا
يحتفظ به العراق من عمل فني .

{ هل انت جاد ح وصفته بإنه كذبة ?
- لم أصـف الــــنــــصب بــــأنه كــــذبــــة بل
وصـفت مضـمـونه السـياسي الـذي جاء
بترتيب روائي كالـتالي : ماض متخلف
 الثورة  االزدهار . هل تعتقد أن ثورة

تموز افضت الى ازدهار العراق ?
الـنصـب عمـل فـني ال مـثيـل له  يـجـسد
مـفـهـومـا فـنـيا وجـمـالـيـا . هـهـنـا تـكمن

قيمته . 
{ ولكن انت صدقتها ?

-أنــا أصـــدق الــفن ولـــيس األســـاطــيــر
السياسية !

{ طـــيب انت قــلت انـــني احــيــانــا أقف امــام
النصب ونظرت اله باعجاب ?

- ما زلت أنظر اليه بإعجاب من بعيد .
{ كيف تقول انه كذبة ?

-ال تعيد عليّ رواية خاطئة !
{ هل السج السياسي كذبة ?

- وحدها أنـظمتـنا السيـاسية هي التي
تكذب .

ــسـيـرة بـعـد فـتـرة { خـالـد الـرحـال نـصب ا
طويلة جدا ?

- أرى أن أعــــــظم عــــــمل فـي الـــــنــــــحت
الـــــعـــــراقي هـــــو خلـــــالـــــد الـــــرحــــال :
ـسيـرة فـهو سـتـحـمات . أمـا نـصب ا ا

عمل عادي ذو مضمون سياسي .
{ هم كذبة ?

-ســمه مــا شــئت . لــقــد أقــامه كــذابـون
وأزاله كذابون !

{ يـقولون ليـلى في العراق مـريضة فيـاليتني
ــداويــا انـت ســويت الــرجل كـــنت الــطــبـــيب ا
ـريض اعـتــقـد الـعـبــارة مـأخـوذه من وصف ا

الدولة العثمانية ايام انهيارها ?
- مــرة أخـرى تــخــطئ . عـنــوان كــتـابي
ريض العـراقي) وال عالقة له بالرجل (ا
ـريض ـريض  بل بــفـلم ا الـعـثــمـاني ا

االنكليزي . 
{ هل هي استعارة ?

- استعارة  تناص .. لم ال ?
{ طـيب يـدواينـا الـطـبيـب اذا مرضـنـا فـكيف

بنا اذا مرض الطبيب.. انت مريض ?
- عـنـدمـا كـنت في االسـتـديـو معـك كنت
مـريضـا . سـخونـة وبـرد داخلي . لـكني
رضية شكالت ا مصاب بعدد من ا

{ مو جسماني نفسي ?
{ ماهو مرضك ?

- ارتـــفــــاع ضـــغط الــــدم  انـــســـدادات
ـمـر احلبل بالـشـريـان األبـهـر  ضـيق 
الشوكي  آالم في الساق  وفوبيا من
األمـاكن الــضـيـقـة  وحــاالت ذعـر . لـقـد
جـرى اخــتـطـافـي وجنـوت بـأعــجـوبـة .

هذا ما يفسر الفوبيا والذعر!
{ وساوس ?

{ فوبيا ?
{ انت ماحتفظ شعر ?

- ال أحـفظ .. كنت امـتلك قـابلـية احلفظ
ثم فـقدتـها فـجأة .. نـسيت مـا حفـظته .
لـكن األهم أنـني لسـت قريـبـا أو صديـقا
لـلشعـر العربي . الـكثـير من هذا الـشعر

ألعاب بالغية .
{ معقولة ?

- مــعـقـول او غــيـر مــعـقـول .. انــا غـيـر
معني ولست مهتما

{ من زمن اجلاهلية الى االن !?
ـعـلـقات ـدرسـة بـعض ا - حـفـظت في ا

ثم نسيتها

{ هل الشعر سخافات ?
- مـن قــال إنه ســخـــافــات ? الــشــعــر
يــؤسس لــلــغـة  لـإلزاحـات الــكــبـرى
لـــيس في الـــبـالغـــة وحـــدهـــا بل في
الــتــفــكــيــر والــتــأمل واالخــتــزال في

التعبير .
تنبي العظيم هل تراه عظيما ? { ا

- شاعر كبير .. لكن ما معنى عظيم?
ـقـراطي خريـج علم اجـتـماع ام { انت د
فـلـسـفـة ايش جـابك عـلى اخلـشن والـناعم

والفن التشكيلي ?
-انـا خـريـج عـلم االجــتـمـاع ودرست
ـاجسـتـير عـامـا من اجل نيل درجـة ا
الــتي لـم أنـلــهــا لــظــروف . لـكـن هـذا
بـالـضبط مـا يجـعلـني قـريبـا من فهم
الــعــمل الـــفــني . في الــعـــمل الــفــني
تـلـتـقي عـنـاصـر مـتـنـوعـة  ثـقـافـية 
اجـتـماعـيـة  فـنيـة جـمـالـية  عـمـلـية

عرفة. فهمها ودمجها تستدعي ا
{ شـوف اني مسـحور بـلغـتك التـشكـيلـية
انت تـــعــرف ان اخــتــصــاصـي تــشــكــيــلي
واتـعلمنـا منك واستفـدت منك اني اشكرك
بس انت شـلــون تـكـتب الــنص انت تـعـرف

ترسم ?
-ال ارسم . ال اعـرف أن ارسم . اكـتب
نصوصي النقـدية الني متابع واعيد
انـتـاج ثـقــافـتي الـبــصـريـة والــفـنـيـة
بـاالطالع ومـعـرفـة الـتـيـارات الـفـنـية

واألساليب .
{ هل هذه ورطة ?

-الكتابة النقدية صعبة .
{ عـادل الـهاشـمي قـال لي : عـلى الـنـاقد

وسيقي أن يعرف العزف على آلت ? ا
- أظـنك تلـفق عـليه كـالما لم يـقله أو
قـالـه بـطــريـقــة لم تــفـهــمــهـا جــيـدا .
واحلـال ال أظـنـه كـان يـعــرف الـعـزف
ـا تعلم الضرب على آلة واحدة .. ر
على الـعود . لكنـي لم أره يعزف أبدا

. كنت أنا وإياه نعزف بأفواهنا !
{ اورطك ?

ــا يـكـتـبه عـادل كـامل { قل مـاهـو رأيك 
ية ? وهو خريج اكاد

- عادل صـديقي  وقـد كتـب أضعاف
مــا كـتـبت فـي الـنـقــد الـفـنـي . يـكـتب
جمال عبقريـة  مع جمل ال معنى لها
 تخـتلط بجـمل غامـضة  تذهب الى

جمل عمياء.
{ انتما من كار واحد ?

{ هل النقد الفني عندك كار?
رء من يعمل عمله ? { عدو ا

{ هل ماتفعله كورشة هو اعادة انتاج ?
{ اجمل كتاب اعدت صياغته انت ?

{ شـنو الـكتـاب اللي تـقراه وتـصير لـغتك
تخرخش ?

- كتـاب نقد الـعقل اخلـالص لكانت .
حــدث هـــذا فـي شــبـــابـي ايــام كـــنت
اتـدرب علـى فك بعض األلـغـاز. وأيام
االمــتــحـــانــات في اجلـــامــعــة . اقــرأ
ـــتــلئ عــقــلي الـــكــتــاب من أجل أن 
بـاألصـوات  بـاخلـرخـشـة  بـكـلـمـات
. تنغل مسرعة وال تقول شيئاً محدداً
كـان هذا يـسـاعدني فـي االجابـة على

االسئلة ! 
{ غريب ?

{ كنت تؤلف وانت في االمتحان ?
{ لــكــنك تــقــول : انــا مــاافــتــهم شيء من

الكتاب?
ـعـرفـة -إنه كـتـاب صـعـب يـتـعـلق بـا
وحـــدودهــــا أو حـــدود الـــعــــقل . في
الـكـتاب أقـفـال لم أمتـلك مفـاتـيحـها 

ولم أسع حتى اآلن بامتالكها.
{ مثل ماذا مثال ?

- ال أتذكر!
{ كـنتُ مثلَ الكـتابِ أخـفاه طيّ فاسـتدلُّوا
عـليهِ بالعنوانِ . اريدك تاخذ ورقة من ذني
ال عـلى الــتــعـيــ ردا عـلـى سـؤال ســهـيل

سامي نادر كيف رايت الدنيا .?
تع من تقول عمتـي : احلياة عبور 
وت . لكـني لم استمتع الوالدة الى ا

بل شعرت باخلوف

سهيل سامي نادر 

غالف كتاب نادركتاب ثان لنادر
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يـتـذكر الـعـراقيـون مـنذ فـجـر الرابع
عشر من تموز حيـنما اسقط بضعة
ـلكـة ال هـاشم التـاريخـية ضـباط 
في العراق والـتي اوكل اليـها قيادة
ـملكـة التي أسـسهـا البـريطـانيون ا
ـوافـقـة الروس في والـفـرنـسـيـون 
بالد النـهريـن وكيف بـدأت سلـسلة
الكة وعـمالتها االتهامـات للعائلـة ا
لــبــريــطــانــيـــا وغــيــرهــا من الــدول
االســـتــعــمـــاريــة واعـــدين األهــالي
بـإقـامــة جـمـهـوريـة عــراقـيـة خـالـدة
ــسـاواة تــسـود فــيـهــا الـعــدالـة وا
حـيث لم تـمض اال سـويـعـات قـلـيـلة
الكة عن بكرة حتى اُبيدت العائلة ا
ابـيـهـا أطـفاال ونـسـاءً وشـيـوخا ثم
تــوالت حتـت مــقــاصـل االتــهــامــات
تصـفيـة االالف من العـراقيـ سواء
في مـــا ســــمي فـي حـــيـــنـه بـــثـــورة
عــبـدالــوهــاب الـشــواف وعــمـلــيـات
القتل والسحل خلف السيارات لكل
مـن عــادى الـــزعـــيم وجــمـــهـــوريــته
اخلــالـدة لــكي تـعــاد الـكــرة ثـانــيـة
وبـعد سـنـوات قلـيلـة لـيُبَـشر الـقاتل
بـالقـتـيل في سلـسلـة دمـوية حـينـما
انــقــلـب الــبــعـــثــيــ عــلـى الــزعــيم

وأقاموا حمامات دمـاء للشيوعي
واتـبــاع الـزعـيم األوحـد في شـبـاط
 1963والتهمـة جاهزة هي األخرى
رة حيث ولكن بلبوس ديني هذه ا

الكفر والشعوبية واالحلاد!
 في عـودة الــبـعـث الـثــانـيــة تـمـوز
 1968بـدأت سـلــسـلـة أخــرى اكـثـر
بشاعة ودمـوية وأمواج حمراء من
الدماء تتالطم في مجرى الرافدين
حـاملـة معـها شـعارات كـتب علـيها
بـــان هــذه الــدمـــاء تــعـــود لــعــمالء
االمبريالية االمريكية والصهيونية
ـئات ـيـة حيـث  تصـفـيـة ا الـعـا
بـتــهم وهـمــيـة أســاسـهــا انـهم في
األصـل مـعـارضـ لـسـلـطـة الـبـعث
واســـــلـــــوبـه فـي ســـــرقـــــة احلـــــكم
ـارسـتـه لـكن لألسف لم تـكـتف و
تلك األمواج بأالف مؤلفة من أبناء
وبــنـات الـعـراق حـتى عـاد الـبـعث
لــــيـــدفن مـــئــــات االالف من أبـــنـــاء
وبـنـات كوردسـتـان وهم احـياء في
صـحـراوات اجلـنـوب سـبـعـيـنـيـات
اضي ويكتب وثمانينيات القرن ا
عــلـى مــقــابـــرهم انــهـم من اجلــيب
ـــتــمــرديـن من عــمالء الـــعــمــيل وا

االستـعمار والـرجعـية ال لشيء اال
ألنـــهم كـــوردا طــــالـــبـــوا بـــأبـــسط
حـقـوقهـم اإلنسـانـيـة وفي كل هذه
ـاسي يـصر نـظـام احلـكم على ان ا
تـهـمـة هـؤالء الـضحـايـا األسـاسـية
هي الـعـمــالـة ألمـريــكـا وإسـرائـيل
وازعم ان  %90مــنــهم ال يــعــرفـون
اين تقع أمريكا ومن هي إسرائيل
لــكـنــهــا تــهــمــة تــســمح لــلـقــاضي
وت على مقترفيها بإصدار حكم ا
وبـذلك وكمـا قـال صدام حـس في
دفــوعـاته في احملــكــمـة اجلــنـائــيـة
انـهم لم يـتـجـاوزوا عـلـى الـقـانون
وان لــهم احلق بــالــتــصــفــيــة كــمـا

تصفى احلبوب من الشوائب!?
   وانا اكتب هـذه السطـور متذكرا
كل هذه االحداث توقـفت عند حدث
اختصـر لي كل ما حصل في عراق
ما بـعد  1958في شكـله السـياسي
واإلعالمـي واالجــتـــمـــاعي فـــقـــبل
نـصف قرن تـقـريبـاً قُتِـلَ قائـممـقام
قــضــاء ســنــجــار في شــمــال غــرب
الــــعــــراق عــــلى أيــــدي مــــهــــربـــ
وهــاربــ مـن اخلــدمــة اإللــزامــيــة
حـينـذاك ظنّـاً مـنهم أنه أحـد أفراد
الـشــرطـة الـتي تــتـابـعــهم خـاصـةً
وأنه كــــان يـــســــتـــقـل ســـيــــارتـــهم
سـلحة) ـعروفـة في حيـنهـا بـ (ا ا
وحــــيـــنــــمـــا اقـــتــــربت مـن مـــكـــان
تـواجـدهم في جـبلٍ سـنـجار ورغم
أن الــقــائــمــمــقـــام لم يــكن في تــلك
همة رسمية بل كان في احلادثة 
زيــارة تــفـقــديـة لــلــمـنــطــقـة إال أنه
وحـيــنـمــا اقـتــربت الـســيـارة الـتي
تـقـلـه من مـكـان جتــمـعـهـم أطـلـقـوا

الـرصـاص عـلـيـهـا وهم ال يـعـلـمون
من فـي داخـلـهـا غـيـر الـشـرطـة وقد
قُـــتِـلَ الـــرجـل وأصـــيب آخــــرين من
مــرافــقــيه بــجــروح وراح ضــحــيــة
زيارة غير موفـقة وعلى ايدي أناس
ال يـعــرفـونه!  بــعـد ســاعـات قـلــيـلـة
وتـنـبيـهـات عـديدة من إذاعـة بـغداد
بـــأنــــهـــا ســــتـــذيع بــــيـــانــــاً هـــامـــاً
ـذيع لــلــمـواطــنـ خــرج عــلـيــنــا ا

ستهل البيان التالي: 
"قـامت مـجمـوعـة مجـرمـة من عمالء
شركات الـنفط االحتكـارية وشبكات
الـتـجـسس وبـدفـع من اإلمـبـريـالـيـة
ـيــة بـاغـتـيـال والـصــهـيـونـيــة الـعـا
ـــنــاضل (...) قــائــمـــمــقــام قــضــاء ا

سنجار..." 
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الى آخــــر الــــبـــيــــان الـــذي كــــانـــوا
ـسؤول الكورد في يقصدون فيه ا
ديـنة التي تعـرضت لسياسة تلك ا
ـوغـرافي في تـقـطيع الـتـغـيـيـر الـد
أوصــالــهـــا وتــشــويه تــركـــيــبــتــهــا
الـسـكـانيـة ويـتـذكر الـعـراقـيون في
تـلك الـفـتـرة شــيـوع مـودة الـعـمـالـة
لـلــشـركـات الـنــفـطـيــة لـكل مـعـارض
لـنـظــامـهم حــيث قـرار الـتــأمـيم قـد
اتـخـذ لـلـتـو وكـان يـومـهـا اخلـطـاب
اإلعالمي والـسـياسي يـتـضـمن هذه
صطلـحات في الدعاية الـسياسية ا
إلسقاط معارضي نـظام البعث وقد
ئات منهم حتت مقصلة هذا أُعدِمَ ا
الـشــعــار ولألسف مــا يــزال ورثـته
اليـوم يقـتفـون آثاره بذات الـفلـسفة
والـوسـيـلـة بل ويـقـلـدونه أكـثـر من
ـــرجع في خـــطـــابـــهم تـــقـــلـــيـــدهم 

السياسي واإلعالمي التخويني.

أشـبــاح الال دولـة ومـا يـلـحـقـهم من
مـافـيـات فـسـاد ودولـة عـمـيـقة وهم
يـــتــــبــــارون عـــلـى وضع (بــــاالتـــهم
ولــنـكــاتـهـم) عـلى شــمـاعــة أمـريــكـا
الــــشـــيــــطـــان األكــــبـــر وإســــرائـــيل
الـشــيـطــان األصـغــر وقـد أضــافـوا
إلـــيــهـــا مــؤخـــراً (االنــفـــصــالـــيــون
ونـاهـبي ثروات الـعـراق) للـتـغطـية
عـلى سـرقـاتـهم الـهـائـلـة من مـعـابـر
الــبالد احلــدوديـــة ومن الــفــجــوات
والـــثــــقـــوب الــــتي احـــدثــــوهـــا في
مـنـظـومـة االنـابـيب الـنـاقـلـة لـلـنـفط
ـــهــربــة الى ايــران ومـــشــتــقــاته وا
وســوريــا نـــاهــيك مــا يــجــنــوه من
اسـتـثـمـار في شـعاراتـهم الـطـائـفـية
ـقـيــتـة ضـد اإلقـلـيم والـعـنــصـريـة ا
وضـد كل من يــخـتــلف مـعــهم حـتى

في أغنية!
   لـــــقـــــد جتــــــاوزوا االســـــطـــــة في
صـنـعـتـهم واســتـحـقـوا أن يـكـونـوا
ورثـة أولئك الـذين اتـهمـوا شـلة من
ــهــربــ األمــيــ والــهــاربــ من ا
الـعــسـكـريـة الــذين اغـتـالــوا الـقـائم
مـقـام واعـتـبروهم عـمالء لـلـشـركات
النـفـطـيـة وجـواسـيس اإلمـبـريـالـية
والــصــهــيــونـيــة مــنــذ نــصف قـرن
سـيرة هي هي لم تتـغير ولألسف ا
اال بـاأللــوان وبـعض الـعـنـاوين في
خـطاب اعالمي بـائس وفـكر طـائفي
وسـيـاسي أكـثـر بـؤسـا في بـالد ما
تـزال معـلـقـة عـلى شـمـاعـة الـعـمـالة
إلسرائيل وامريكا والغريب انهم ال
يــــفــــقــــهــــون مــــا جــــرى ألسالفــــهم
ونـهــايـاتـهم الــتي رسـمـتــهـا اعـواد
ــشـــانق ورصــاصـــات اإلعــدام من ا

الزعيم وحتى القائد الضرورة!

هذا النسق اإلعالمي لم يكُ حصرياً
عـــلى الـــعــراق فـــهـــو أيـــقــونـــة كلّ
األنّــظـمــة الـراديــكـالــيـة في الــشـرق
األوسط ســواء في الـدول الـعـربـيـة
أو اإلسالميـة حيث الـتهمـة جاهزة
لكل من يعـارض نظامـهم السياسي
إمـا بالـعمـالـة للـغرب وإسـرائيل إذا
كـان عـروبيـاً أو أنه فـاجـر كـافر إذا
كــان إسالمـيـاً وتـهــمـته األولى بـأنه
مــرتــد أو مــؤيــد لـــقــتــلــة اخلــلــفــاء
الراشدين أو أبنائهم أو كل من قُتِلَ
خالل  1437سـنة بـسبـب معـارضته
لـلـنـظام وكـانت اخلالصـة الـنـاجتة
من هــذه الـثـقــافـة الــبـائـســة ظـهـور
الــــدولـــة اإلسـالمـــيــــة "داعش" ومن
ــيـلـيـشـيـات الـلـتـان بـعـدهـا دولـة ا
أنهيتا وجود الدولة وحتويلها إلى
الـال دولــة والـــغــريب أنـــهم كـــلــمــا
انــفـضــحت مـخــازيـهـم في الـفــسـاد
وجــــــرائــــــمــــــهـم في االغــــــتــــــيــــــال
واالخـــتــطـــاف وأصـــبــحـــوا بــديالً
لـلـدولة فـي امتالك الـسالح وسـلـطة
نـفلتـ وجهـوا نبالـهم وأبواقهم ا
الــدعـائـيـة الى كـوردسـتـان وعـزفـوا
أغــنــيـــة انــهــا (تـــعــيش عـــلى نــفط
الـبـصـرة ويـجب قـطع حـصـتـهـا من
ـوازنــة) وحـرمــان مـوظــفـيــهـا من ا
عاشات كما يحصل منذ سنوات! ا
   ولـعلّ أفــضل شـاهــد الـيــوم عـلى
هــــذا الــــنــــهج هــــو اتــــهــــام كل من
يـــعــــارضـــهم ويــــقف بـــالــــضـــد من
تـوجـهـاتهم الـطـائـفيـة والـعنـصـرية
بـأنه من حـلـفـاء أمريـكـا وإسـرائيل
فــمـنــذ اعالن احلــكـومــة االحتــاديـة
اجلـديـدة بـرئـاسة الـسـيـد الـكـاظمي
وإعالنه الـبـدء بـتنـفـيـذ حمـلـته ضد
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نـعم حـدث هذا والـطائـرة الـتي تقـلـنا من بـغـداد الى بيـروت  يوم  27اذار 1971
كـادت تـسقط بـعـد انفـجار ال نـعـرفه وهبـوط وصعـود مـخيف كـنـا مثل غـيرنـا تـوقعـنا
وت فماذا فـعلنا?. كنت معـاونا للمديـر العام لوكالـة االنباء العراقـية (واع) متوجها ا
ـرحـوم زكي احلـبـة الجـراء مـبـاحـثـات مع وكـالـة رويـترز الى بـيـروت ومـعي زمـيـلي ا
لتـوزيع اخـبار واع  ضـمن جـهودنـا في توسـيع نـشاط واع اقـليـمـيا ودولـيا.  وفـجاة
وقع انـفجـار في احد جنـاحي الطـائرة فتـخلـخل توازنـها واصبـحت مثل الـريشة في
مهب الريح وسـاد هرج في الطائرة وتعالت الشهادة وقراءة االيات القرانية وزاد من
اخلـوف اننا عـلمنـا ان في الطائرة وفـدا من قيادي مـنظمـة التحـرير الفـلسطـينية وان
هذا الوفد قـد يكون هدفا لعمـلية اسرائيلـية. في تلك اللحظـات سألني زكي اذا قتلنا
فـهل تـنـشـر واع خـبـر مـقـتـلـنـا وكـيف? كـانت فـكـرة مـجـنـونـة حـقـا  ولـكن الـصـحـافة
ـتـغـلغـلـة فـيـنا دفـعـتـنـا في ذلك الـوقت احلـرج الى ان نكـتب اخلـبـر الـذي نـتوقع ان ا
ـا الوكـاالت االخرى. وبـصعـوبة للـسيـطرة عـلى القـلم والورقـة كتـبنا تنـشره واع ور
هـمة خلدمة الوكالة في نشر اخبار خبر نعي زمـيل بارزين من واع وهما يقومان 
العراق في الـعالم. واضفـنا الى ذلك ان اجلهـات العراقـية تبـذل جهودها لـلبحث عن
جـثث الــقـتــلى في الـصــحـراء بــ الـعــراق وسـوريـا. لــكن االمـور
ســارت بـشــكل اخـر اذ ان الــطـائــرة رغم طـيــرانـهــا اخملـيف
وصـلت اخـيرا الى مـطـار بيـروت ووصـلنـا سـا وقـيل لـنا
انـهـا تـعـرضت الى صـاعـقـة  وكـان اول مـا فـعـلـنـاه ارسال
خـبـر (مـقـتـلـنـا) الـى زمالئـنـا في واع لـنـتـلـقى مـنـهم عـبـارة

واحدة (الى رحمة الله!)
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ـفـرط بـتـقـد ـ قـبل جـائـحــة كـورونـا غـيـر االهـتـمـام ا لم يـكـن لـديـنـا نـحن االكـاد
بـاشر مـع الطـلبـة في القـاعة مـحـاضرة عـلمـية مـتـكامـلة من خالل الـلقـاء والـتفـاعل ا
ـدرس ــنـهـج وا ا وأدائــنــا مــرتــكـز عــلى(ثـالثي الــعـمــلــيــة الــتــعـلــيــمــيــة) الــدراسـيــة
وعنـدما تقـدم احملاضـرة امام عدد كـبير من الـطلبـة مستـخدم الـلوحة في والـطالب
يكـتـنفـنـا شعـور ال يـوصف وانت تـرى القـبول عـلى وجـوه الـطلـبة الحـظـات تـاشـير ا
والــغــريب كــنـا مــبــدعــ حـيث ان ورضــاهم من ان رســالــتك الــعــلـمــيــة قـد وصــلت
احملاضرة االولى تـختلف عن الثـانية والثـالثة والرابـعة واخلامسة مـن ناحية االبداع
فـــمن اخملــجـل ان ال تــضــيـف شــيـــئــا جــديـــدا عــلى ـــوضــوع الــعـــلــمي وهي ذات ا
محاضراتك رغـم تتالي عددها فـي اليوم.وعندمـا إنتشرت اجلـائحة تغـيرت مضام
كناظم تعليمي جديد التواصل العلمي مع الطلبة فظهر ما يعرف بالتعليم االلكتروني
ويبدو ان هذا الناظم سوف يستمر للسنوات طبق من كل اجلامـعات ومنها العراقية
ا بسبب استمرار التباعد االجتماعي كوسيلة القادمة ليـس بسبب قيمته العلمية وا
ويكذب من يقول ان هذا النمط  هو النمط االمثل احترازيـة فرضتها ظروف كورونا 

في جودة العملية التعليمية التي ننشدها والتي من خاللها نتواصل مع الطلبة.
فـقـد اعيـد وبـقوة ـاط االجتـمـاعيـة الـكثـيـر ومنـهـا التـعـليم لـقد غـيـرت(كورونـا)من اال
مسار الـتعليم االلـكتروني الـذي اثيرحـوله اجلدل وعدم االعـتراف به لدى الـكثير من
ؤسسات ولكن بعـد غلق ا واعتبـر تعليـما سطحيـا غير مثـمرا ية ؤسسات االكـاد ا
ؤيدون للـتعليم اإللكـتروني(يأملون في ـنزلي كان ا التعلـيمية أبوابـها ضمن احلجر ا
أن الوقت قـد حان لـتـثبت هـذه الطـريقـة الـتي اسيء فهـمهـا وجـدارتهـا)سابـقا.ولـهذا
تسرعـة لتبني التعـليم اإللكتروني(قلـقا شديدا بشأن ردود أثارت اجلهود الـهادفة وا
بـسـبب احـتـياجـه لبـيـئـة تـعـلـيـمـية الفـعل الـسـلـبـيـة احملـتـمـلـة على)اعـتـمـاده وتـطـبـيـقه
يتم تكيـفها وفق ثالثي العمـلية التعلـيمية تتـيح لها االستمرار دون افتراضية خـاصة
أي خلل.ومن هنا تـظهر أهمية التعـليم االلكتروني كضرورة(فرضـتها جائحة كورونا
تـاز به من خصائص جتعـله البديل األكثـر مالءمة لتالفي تبـعات اجلائحة ا  وذلك 

ؤسسات التعليمة ا دفع با وأضرارها على العملية التعليمية)
لــلــتـحــول إلـى الــتـعــلــيـم اإللـكــتــروني( (E-Learningكــمــســار مــنــظم لــلــعــمــلــيـة
خـصـوصـا بـعــد ظـهـور إنـتـرنت االشـيـاء  Internet of Thingsوهـو الـتـعـلـيــمـيـة
تـرابطـة مع بعـضها (اجلـيل اجلديـد من اإلنتـرنت الذي يـتيح التـفاهم بـ األجهـزة ا
ستشـعرات واحلساسات عبر بـروتوكول اإلنتـرنت وتشمل هذه األجهـزة االدوات وا

Artificial Intelligenc).وأدوات الذكاء االصطناعي
فان �ورغم ان الـتـعـلـيم االلكـتـروني هـو امـتـداد(لـلـتعـلـيم عن بـعـد)ذو اجلـدل الـعـلـمي

مضمونه اكثر قبوال للتعليم والتعلم. يقسم التعليم االلكتروني الى:
Synchronous E-Learning):) تزامن اوال :التعلم اإللكتروني ا

علم في نفس الوقت حتى تعلمـ وا وهو التـعليم الذي يحتـاج إلى(ضرورة وجود ا
كـأن يـتــبـادالن االثـنـان احلـوار من خالل ـبـاشـر بــيـنـهم  تـتـوافــر عـمـلـيـة الـتــفـاعل ا

احملادثة Chattingأو تلقي الدروس من خالل الفصول االفتراضية).
Asynchronous E-Learning):)  ثانيا:التعلم اإللكتروني الغير متزامن

ـتـعـلم فـا ـتـعــلم في نـفس وقت الـتــعـلم  ـعـلم و ا ويـتـمـثل في(عـدم ضــرورة وجـود ا
والتـفاعل من خالل البريـد االلكتروني كأن يستطـيع التفاعل مع احملـتوى التعـليمي 
ـعلم في وقت عـلم يسـتـفسـر فيـها عن شئ مـا ثم يـجيب عـليه ا يـرسل رسالـة إلى ا

الحق).  
Blended Learning):)دمج ثالثا: التعلم ا

هو الـتعـليم الـذي يسـتخـدم فيه(وسـائل اتصـال متـصلـة معـا لتـعلم مـادة معيـنه وقد
بـاشر في قـاعة  احملـاضرات والـتواصل تـتضـمن هذه الـوسائل مـزيجـا من الـلقـاء ا
طا تعـليمـيا الكـترونيا عـبر االنتـرنت والتعلم الـذاتي). لقد جنـحنا في ان نـستخـدم 
رغم في مـختـلف االخـتصـاصات يـة مـرموقـة وإنهـاء الـعام الـدراسي بفـاعـليـة أكـاد
ومـثل هذا ـتغـيـرات الـتقـنـيـة احلديـثـة  ـسـبق لـلبـعض بـا ـام ا صـعوبـته وصـعـوبة إال
واخلوف ان يتم تـغيير هـذا النمط بحـجة استيـعابه والبحث النجاح يـسجل للجـميع 
ــعـطــيـات احلـالــيـة تــتـجه بــالـتـحــول بـالــتـعــلـيم االلــكـتـروني اذ ان كل ا عـن االفـضل
دمج) والذي سيصبح له شأن كـبير بل سيصبح أحد الركائز التي باجتاه(التـعليم ا
تقـوم عليـها العـمليـة التعـليمـية وفقـا لتوجهـات وزارة التعـليم العـالي والبحث الـعلمي
دمج ليس إبتكارا التي رشحت هذا الـنمط مسارا تعلـيميا جديدا(عـلما ان التعلـيم ا
بقدر ما هـو منتج ثانوي طبـيعي للمجال الـرقمي الذي يتسلل تـدريجيا بداخل جسم
طا سـار من اخلطـا ان جنعل مـنه  الـتربـية والـتعلـيم).ومن خالل التـعمق في هـذا ا
يـلـغي مـسـيـرة تـعلـيـمـيـة راشـدة بـحجـة مـسـايـرة الـتـطـور.ان فرض تـطـبـيـقه لـضـمان
ايـجـابيـاته يـتطـلب تـخـفيـفـا للـتـباعـد االجـتـماعي  ورشـدا الـكتـرونـيا
تـعـلم) وضـمـان متـطـلـبات رقـمـية ـعـلم)و(ا يـزا من قـبل (ا
والـكتـرونيـة وسرعـات انتـرنت اضافـة الى الكـوادر البـشرية
ـسـار والـتي ـؤهــلـة والـبـنى الـتـحـتـيـة الــتي تـتالئم وذلك ا ا

تفتقدها الكثير من مؤسساتنا التعليمية.
#كورونا :غيرت كل شي.

بغداد
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عـنـدمـا نشـرت خـبـر اصابـتي بـكـورونا فـايـروس عـلى صفـحـتي في مـوقع الـتواصل
االجتماعي الفيسبوك لم اكن ابغي من وراء ذلك كسب تعاطف او مشاعر االصدقاء
لـكن كـان او حـتى دعـواتـهم رغم انـهـا اسـعـدتـني جـداً ومـنـحـتـني الـكـثـيـر من الـثـقـة
قصـدي وهدفي أبـعد مـن ذلك منـطلـقاً من الـتـفكـير الـسلـبي لـلكـثيـر من النـاس حول

رض وخوفهم منه واعتبار اإلصابة به عار وعيب واخفائها ضروري. ا
رض ويـجول فيه بـاألسواق والتـجمعـات وأحيانـاً يتزاور أو يـحضر الـبعض يـحمل ا
منـاسبـات اجـتمـاعـية وال يـريـد ان يكـشف عن مـرضه وبالـتـالي ينـقلـه الى العـشرات
هم عنـده أال يقولون فالناً مصاب بكورونا ا إحسـاس بالذنب او تأنيب ضمير آ دو
وآخــرون يـتـوارون عـن األنـظـار ويــتـحـجــجـون بـأي مــبـرر حــتى ال يـعـلـم اقـاربـهم او

عيب ان مرضنا بكورونا او بغيره? جيرانهم ومعارفهم بإصابتهم وال ادري ما ا
مــنـذ اول حلــظـات اإلصـابــة أبـلـغـت مـعـارفـي واقـاربي بـهــا وقـررت ان اقــهـرهـا ولن
اجـعلـها تنـال مني وهكـذا كنت استـيقظ فـجراً ألسيـر نصف ساعـة او أكثر من اجل
اسـتـنشـاق األوكـسـجـ النـقي واإلبـتـعـاد عن جـهاز األوكـسـجـ الـصنـاعي نـهـائـياً
تـنـاولت اي طـعام يـقـوي منـاعـتي ويـرفعـهـا حتى ـسـاء وفي الـليل  وأكـرر هـذا عـند ا
ـا حتـتويه دون األكالت الـتي لم اذقـها طـيـلـة حيـاتي بل كـنت اتـنـاول ثالث وجبـات 
ـعـنـويـات نـقـاش الني كـنـت واثق ان هـذا الـقـايـروس لن يـقـهـره اال االرادة الـقـويـة وا
شي وعـدم االستسالم ـاء والتغـذية الـسليـمة وا ـرتفعـة وشرب كـميات كـبيرة من ا ا
ــر اســبــوع أو أقل حــتى أحــســست ان والــنــوم ثم بــعــد ذلك الــعـالج. وهــكــذا لم 
الـفـايـروس بدأ يـهـزم ويـبـاد بـفـضل الـله ومـعـنـويـاتي ورعـايـة عـائـلـتي. والبـد هـنا ان
تابعتهم واستشارتهم ..أولهم الدكتور علي فوزي استذكر اطـباء ثالث وقفوا معي 
ـة كورونـا وكان يـرد على الـزاملي ابن الـديوانـيـة الذي لم يـبخل بـشيء من اجل هز
اسـتـفـساراتـنـا في أي وقت وان كـان بـعـد منـتـصف الـلـيل ولم يـتعـذر بـعـمـله او بأي
سبب.  والطـبيبان اآلخران هما اكرم الراوي وعالء كسار اللذان قدما من خبراتهما
الكثيـر لعالجي ووالدتي رغم ايام عيد األضـحى واحلظر الكلي فلهم جـميعاً محبتي
وشكري وامـتناني. أردت من كتابـتي لهذه السـطور توضيح بعض الـنقاط اتمنى من
اجلمـيع ان يـتقـبلـهـا بصـدر مـفتـوح ..فـايروس كـورونا لـيس فـعالً فـاضحـاً وال عمالً
مـنـافـياً لـألخالق حـتى نـستـعـر مـنه ونـخـشى من اآلخـرين ان يـعـلـمـوا بـإصـابـتـنا به
رض لـيس عاراً بل السـرقة والـرشى والزنى والكـذب والنفـاق والغيـبة وكل انواع فا
الفساد هي الـعار وعليـنا ان اإلبتعـاد عنها وعدم فـعلها امـا كورونا وأي مرض آخر
ة فهـو أمـر الله والبـد من تـقبـله والرضى بـه. ونقـطة ثـانـية في غـاية األهـمـية ان هـز
ــعــنــويــات خــاويــة وارادة مــعــدومـة الــفــايــروس لن تــتــحــقـق ونــحن 
فيسـتحيل الشـفاء مع القلق واخلـوف والتفكـير السلبـي فكلما
امتلـكتا االرادة احلقـة لن ينال منـا هذا الفايـروس اللع ولن
يــحـــقق مـــراده داخل اجــســـادنــا..وقـــانــا الـــله وإيـــاكم شــر
األمــراض والــفــايــروســات وحــمــاكم وجــعــلــكم بــأ صــحـة

وسعادة وحمى بالدنا من شر البالء والوباء.

بغداد
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ـيـز الـبـيـئة الـطـبـيـعـية إن أهم ما 
هــو الــتـــوازن الــدقــيق الــقــائم بــ
عـنـاصـرهـا اخملتـلـفـة والـذي يـسمى
بـالـتـوازن الـبــيـئي وإن أي تـغـيـيـر
غـير مـرغـوب فـيه لـعـنـاصـر الـبـيـئة
ناجت عن أنـشطـة اإلنسـان سيـسبب
ضرراً للصحة اإلنسانية والكائنات
احلية وبـذلك يعد تـلوثًا بـيئيا. وإن
أخــطــر أنــواع الــتــلـوث هـي تــلـوث
اء والتربة يليها التلوث الهواء وا
باإلشعاع الكهـرومغناطيسي كالذي
ينبعث من أبراج الهواتف النقالة. 
ومن ب أنواع التلوث أعاله يعتبر
ـوضـوعـات ـاء من أوائـل ا تــلـوث ا
التي إهتم بها الـعلماء واخملتصون
ـجال الـتـلوث ولـيس من الـغريب
أن يـــكــون حـــجم الـــدراســـات الــتي
ــوضـــوع أكــبــر من تــنـــاولت هــذا ا
حـجم تلك الـتي تـناولت بـاقي فروع
الـتــلـوث. ولـعل الـسـر في ذلك مـرده

إلى سبب :
ـاء وضـرورته فـهو األول: أهـمـية ا
يــــــدخـل فـي كل الــــــعــــــمــــــلــــــيــــــات
كن البايولوجيـة والصناعية وال 
ألي كــائن حي مـهـمــا كـان شـكـله أو

نوعه أو حجمه أن يعيش بدونه. 
اء يشغل أكبر حيز في الثاني: أن ا
الــكــرة األرضـيــة وهــو أكــثــر مـادة
مـــنـــفــــردة مـــوجـــودة بـه إذ تـــبـــلغ
ـــائي حــوالي مـــســاحــة الـــســطح ا
 %70.8من مسـاحة الكـرة االرضية.
اء يؤدي إلى وبالـتالي فـإن تلـوث ا
حـدوث أضــرار بـالــغـة ذات أخــطـار
جـسـيـمـة بـالكـائـنـات احلـيـة ويخل
بـالتـوازن البـيـئي الذي لن يـكون له
مـعــنى ولن تــكــون له قــيـمــة إذا مـا
كـون الرئـيسي له فـسدت خـواص ا

اء. وهو ا
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ــاء في بــغـداد ومن أهم مــلـوثــات ا
بــشــكل خــاص هي مــيــاه الــصــرف
الـصـحي ومـيـاه اجملـاري الـتي عـند
إنتقالها  إلى األنـهار والتربة فإنها
تــسـبب تــلـوثــاً خــطـيــراً يـؤدي إلى
ضــرر كـبــيـر ال يـحــمـد عــقـبــاه عـلى

الصحة العامة. 
وكـإخـتصـاصي بـالـصحـة الـبيـئـية

فـقد قـمت بـزيـارات لبـعض مـناطق
الـعـاصـمـة لـلكـشف عن بـؤر بـيـئـية
تمثل مواقع خطرة مـخلة بالصحة
ثال ال العامة فوجدت على سبيل ا
احلـــصــر أن هـــنـــاك مــوقـــعــ في
الـعـاصمـة يـعـتبـران من أسـوأ بؤر
اإلخالل بالتوازن البيئي في بغداد
وأخـطــرهـا عــلى صــحـة اإلنــسـان

وهي:
ــــبـــزل الـــواقع شـــمـــال شـــرق  -1ا
بــغــداد والــذي يـبــدأ من مــنــطــقـة
الـعـبــيـدي ويـنـتـهي لــيـصب بـنـهـر
دجلة عند صدر قناة اجليش حيث
يـعـتبـر بتـقـديري واحـداً من أخـطر
بـؤر التـلوث الـبـيئي والـصحي في
دول الـــعـــالم الـــثـــالث ذلـك نـــظــراً
إلتـسـاع رقــعـته اجلـغــرافـيـة حـيث
طــوله بــحــدود  45 – 40كــلم وألنه
ـــنـــاطق كـــثـــافــة ـــر في أكـــثـــر ا
بـالـسـكـان في الــعـاصـمـة كـمـا أنه
ـيـاه الثـقيـلة يـستـعـمل لتـصريف ا
ــر بــهـا لــلــدور الــسـكــنــيـة الــتي 
إضـافــة لـرمي كل أشـكـال األوسـاخ
ــيـتـة والـقــاذورات واحلـيــوانـات ا

فيه.
ومن خالل عـــمــــلي كـــمـــســـتـــشـــار
بالـصـحـة الـبـيـئـيـة مع الـعـديد من
ـنـظــمـات الـدولــيـة فـقـد زرت 56 ا
عـاصـمـة من شـرق الـكـرة األرضـيـة
إلى غــــربــــهــــا (دول في أمــــريــــكـــا
الالتـيــنـيـة وآســيـا وجــنـوب شـرق
آســـيــا وأفــريــقـــيــا إضــافــة لــدول
ــتـوسط ومــعـظم حـوض الــبـحـر ا
دول أوربـا الغـربيـة) فـإني لم أجد
أو أشــــــــاهــــــــد بــــــــؤرة تــــــــلـــــــوث
بــيـــئـي/صــحـي تـــخل بـــالـــتــوازن
الـبـيئي وتـشـكل خطـراً كـبيـرا على
الصحـة العامة كـالذي شاهدته في
ـذكور كـما أني لم أشـاهد ـبزل ا ا

عاصمة أوسخ بيئياً من بغداد.
 -2مــــحـــطــــة جــــمع وضـخ مــــيـــاه
الـصـرف الـصـحي الـتي تـقع وسط
حـي ســكــني مـن أحــيــاء مـــنــطــقــة
الـســبع إبـكـار (بــغـداد-الــرصـافـة)
ـؤثـر والـتي لم أر مـثـل مـوقـعــهـا ا
سلبـاً على البيـئة والصحـة العامة
في أي دولــة من دول الــعــالم الـتي

عملت فيـها أو زرتها وال أدري أي
جهة نفذت بـناء هذه احملطة وسط
حي ســــــكــــــنـي وال كــــــيف فــــــكــــــر

سؤولون ببنائها هناك. ا
ــيــاه ــلـــوثــة  ـــبــزل ا إن مــيــاه ا
الـصــرف الـصـحي واألوسـاخ عـلى
ـياه الـثـقـيـلة إخـتالف أنـواعـهـا وا
الـــتي جتــمع فـي مــحــطـــة الــســبع
إبـكــار تـضـخ إلى مـحــطــة تـقع في
صـدر قـناة اجلـيش والـتي بـدورها
ـيــاه الـقـذرة إلى نـهـر تــضح تـلك ا
دجلـة وبـهـذا تـتـلـوث مـيـاه الـنـهر
ـنـطـقة نـاقـة ذلك الـتـلوث من تـلك ا

وحتى مصب النهر.  
بــصـراحـة إنه أخـطـر بـؤرة تـلـوث
لـلمـياه في الـعالم بـحيث أنه يـؤثر
لــيس فـــقط عـــلى صــحـــة الــبـــشــر
جـنـوب مـنـطـقـة مـحـطـة الـضخ في
صدر قناة اجلـيش بل على التربة
نـتجات الـزراعيـة التي وعلى كـل ا
ـلـوثـة لري ـيـاه ا تـسـقى من تـلك ا
األراضي الــزراعــيــة مــنــهــا وعــلى

إمتداد نهر دجلة. 
لـهـذا يجـب ردم مبـزل شـمـال شرق
بغـداد تمامـا كما  ردم نـهر اخلر
ســـابــقـــا في عــام  ?2002وإيــقــاف
ـحـطـة  جـمع وضخ مـياه الـعـمل 
الصرف الصحي في منطقة السبع
إبــكــار ومن ثـم ردمــهــا والــتــخــلي
عـنـها تـمـاماً. كـمـا ننـصح اجلـهات
سـؤولة عن الـبيئـة في العـاصمة ا
ـسؤولـة عن الـتخـلص من مـياه وا
الـصـرف الصـحي فـيـها اإلسـتـفادة

من الــطــرق احلـديــثــة في مــعــاجلـة
مــيــاه الـصــرف الــصـحـي وكـيــفــيـة

اإلستفادة منها بعد معاجلتها.
ـهم جداً على مـن سيدير كما ومن ا
أمـــانــة بـــغــداد إتـــخــاذ اخلـــطــوات

التالية:
 •خلق تـوازن دقيق في الـبيـئة قائم
ب عناصرهـا اخملتلفة أي احلفاظ
على التـوازن البيئي ألن أي تـغيير
غـير مـرغـوب فـيه لـعـنـاصـر الـبـيـئة
سيـسبب ضـرراً للـصحـة اإلنسـانية
والكـائنات احلـية وبـذلك يعد تـلوثًا

بيئيا.
 •تشـكيل هـيئة لـلصحـة البيـئية في
أمــانــة بــغــداد وتـكــون هــذه هــيــئـة
رقـابـيــة تـفـتــيـشــيـة مـهــمـتــهـا مـنع
وجتر أي إخالل بـعوامل احلـفاظ

على بيئة صحية في العاصمة.
 •تــفــعـيل عــمل الــشـرطــة الـبــيـئــيـة
(وكما هو معمول به في دول شمال
أفـريـقـيـا الـعــربـيـة) بـالـتـنـسـيق مع
وزارة الداخلية حيث أن هذا الكيان
موجود ولكنه مـتوقف حالياً. تكون
مــهــمــة هــذه الــشــرطــة هــو جتــر
وتـــغــر أي مـــواطن أو مــؤســـســة
تخل بالصحة البـيئية في العاصمة
وخـصـوصا رمي الـنـفايـات في غـير

األماكن اخملصصة لها. 
 •مـنع الـذبح العـشـوائي مـنعـاً بـاتاً
وتــــغــــر وجتــــر مـن يــــقــــوم به
ــتـوفـرة وجـعــله فـقط فـي اجملـازر ا
داخل الـعاصـمـة والتي تـكـفي جلزر

احليوانات لكافة سكنة بغداد.

وحتــســ الـبــيــئــة رقم  27لـــســنــة
ـفـروض أن تـنـفذ  ´2009الـذي من ا
ـؤسسات احلـكومية بنـوده جميع ا
ــعــنــيـة بــتــنــفــيــذه وهي جــمــيع ا
الــوزارات بــدون إســتــثــنــاء وكــمـا
وردت في الـقــانـون نــفـسه إضــافـة

. واطن إلى اإللتزام به من قبل ا
 •بـناء مـحطـت جـديدتـ لتـصفـية
ـيـاه الـثـقـيـلـة وإعـادتـهـا لـتـصـبح ا
مـيـاه صاحلـة لإلسـتـخدام الـبـشري
وهي غــيـر مــكــلـفــة كـثــيـرا وبــغـداد
وحـدها حتـتـاج إلثنـ مـنهـا واحد
في الـــرصــافــة واآلخـــر في الــكــرخ
إضــافـــة إلى صـــيـــانــة احملـــطـــتــ
وجودت حالياً واللتان لم جتري ا
عليها أي صيانـة منذ إنشائهما في

الستينات وحلد اآلن.
ــوجــودة  •رفع جــمــيع األنــقــاض ا
عــلى ضـفـتي قــنـاة اجلـيش وإعـادة
زراعـتــهـا وتــشـجــيـرهــا واألهم هـو
تنظيـف مجرى قناة اجلـيش بأكمله
ــــصب ألنه ــــنــــشــــأ وحـــتـى ا من ا
أصـــبح اآلن بــؤرة بــيـــئــيــة خــطــرة

جــداً. 
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 •وفـي رأيي يـــجب الــــتـــعـــاقـــد مع
شركـات أجنبـية متـخصصـة بإعادة
تبـليط شـوارع العـاصمة الـرئيـسية

تجاوزين عليها. ومعاقبة ا
 •عــــدا مـــا ذكـــر مــــســـبـــقــــاً يـــجب
التخـلص النهائي والـتام من جميع
الـبؤر الـبـيئـية اخلـطـرة على صـحة

واطن وعلى رأسها: ا
رفع جميع أبراج الهاتف النقال من
ــــدن والـــــتي تــــســــتــــعــــمل داخل ا
ـــــــــوجـــــــــات الـــــــــراديـــــــــويــــــــة - ا
دى الكـهرومغنـاطيسـية القـصيرة ا
ـدن وإسـتــبـدالــهـا بــأبـراج خــارج ا
ـوجات الراديوية بحيث تـستعمل ا
دى - الكهرومغناطـيسية البعيدة ا

واألكثر أماناً.
الـتـخـلص الـنــهـائي وبـطـرق فـنـيـة
حـديـثة من دخـان مـعامل الـطـابوق
الــتي ثــبت نـشــرهــا لـلــســرطـان في

ناطق القريبة منها. ا
 •وضع دراســــات مـــســـتــــفـــيـــضـــة
لـلـتخـلص من الـتـلـوث احلاصل في
اء والتـربة في العـاصمة الهـواء وا

بغداد.
 •وضع دراسـة مــسـتــفـيــضـة لــنـقل
مــصـفى الـدورة من مــوقـعه احلـالي
إلـى خـــــــــارج احلـــــــــدود اإلداريــــــــة

للعاصمة.
إضافـة للتخـلص من مصـادر كثيرة
أخــرى تــســبب في اخلــلل الــبــيــئي

والصحي في العاصمة.
{ إخـتـصــاص بـالـبـنى الـتــحـتـيـة لـلـمـدن
الكبرى وخبير دولي بالصحة البيئية

ــنع الـتــام لــوجـود احلــيــوانـات  •ا
ـنـاطق الـسـكـنـيـة في بـغداد داخل ا
وشوارعها والتي نراها بكثرة وفي
جـمـيع مــنـاطق الـعــاصـمـة وتـغـر

وجتر القائم بها.
 •زيادة عـدد سيـارات جمع الـقمـامة
وجـعل عـمـلهـا أسـبوعـيـا في جـميع
مـناطق بـغـداد. كمـا وإنـشاء مـصنع
ألكــيـاس الــقـمـامــة يـبــاع لـلــمـواطن
بــأســعـار الــكـلــفــة إضـافــة لـتــزويـد
سـاكن واحملالت بـحاويات جمـيع ا
صـغـيـرة جلـمع الـقـمـامـة ويـغرم كل

من يرمي النفايات خارجها.
 •مــنع وجتـــر الـــقــيـــام بــإنـــشــاء
مــحالت/أمــاكن لــتــصــلــيـح وإدامـة
الـسـيـارات داخل األحـياء الـسـكـنـية

همة للعاصمة. وعلى الشوارع ا
ـــزروعـــة ـــنـــاطق ا  •زيــــادة عـــدد ا
شجرة داخل بغداد وبناء سياج وا
أخــضـر حــول الــعــاصـمــة وإيــقـاف
جتــريـف األشــجــار في الـــعــاصــمــة

ومحاسبة مرتكبيها بالقانون.
 •الــوقف الـتـام لـبـنـاء الـدور بـشـكل
ـــنــاطق الـــزراعــيــة عـــشــوائي في ا
داخل حــدود أمـانـة بــغـداد وجتـر
ومـعــاقــبــة كل من يــقـوم بــذلك ومن
دون إجـازة بـناء يـستـحـصل عـليـها

من أمانة بغداد.
ـنع منـعاً بـاتاً بـناء دور سـكنـية • 
ــســاحــة أقل من  100مــتــر مــربع
ـوافـقـهــا مـسـبـقـا من تـسـتــحـصل ا

أمانة بغداد.
 •اإللـتــزام الـتـام بـ ´قـانــون حـمـايـة

ÍbO³F « bL×

بغداد

U ∫ بقايا رفات في مقبرة جماعية —

قابر اجلماعية dÐUI ∫ ساعة احد ضحايا ا  

 »½UI÷∫ هيكل احد الدور السكنية في السعدون ببغداد وقد تراكمت فيه النفايات واالنقاض
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ــمــثل الــســوري مــحــمــد خــيـر ســافــر ا
ــمــثـــلــة هـــبــة نــور إلى دولــة اجلـراح وا
ـتحـدة لـبدء تـصـوير اإلمارات الـعـربيـة ا

مسلسل (نسوجني باحلالل).
وهـــو عـــمل كـــومـــيـــدي فـــكـــرة اخملــرج
الــســــــــوري أســـامــة احلــمـــد وتــألــيف
الــكــاتب واخملــــــــــرج الــســوري زهــيــر
قـنــوع وإخـراج اخملـرج الــلـبــنـاني نــبـيل

لبس.
ويــؤدي أدوار الــبــطــولـــة أيــضــاً كل من
ـمـثـلـ الــلــــبـنـانـيـ مــيـرفـا الـقـاضي ا
وزيـــاد بـــرجي وهـــشـــام حـــداد ونـــادين

الراسي.
وكان اجلراح قد افتتح موسمه الدرامي
ــشــاركــة فـي عــشــاريــة (أوهــام) من بــا
مسـلسل (ريـاح اجلبل) بـيـنمـا افتـتحت
شاركة في عشارية هبة نور موسمها با

(إجازة).
ويـســتـعـد االثــنـان مــعـاً لــلـمـشــاركـة في
اجلــزء الــثـــالث من مـــســلــسل
ــــقــــرر (احلــــرمــــلـك) ا
تـصــويــره في أبـو
ظـــبـي مـــطــــلع
الـــــــــــعــــــــــام
ــــــقـــــــبل. ا

WO½«—uŠ ÊU ſ

rýU¼ qOIŽ

 ÊU¹“ d UŽ

œu³Ž d U½ f½u¹

قيم في دولة االمارات العربية تلقى الشاعر العراقي ا
تعـازي االهل والـزمالء لوفـاة شـقيـقـته فيـحـاء سائـل

الله تعالى ان يسكنها فسيح جناته.

 —uLC « œULŽ

النـاقد االردني قدم في كتابه (شـعائر النص) الصادر
حديـثا عن اآلن ناشرون وموزعون بـعمّان مجموعة من
الدراسـات تتنـاول جمـاليات قـصيـدة النثـر عبـر حتليل

جتربة الشاعر نادر هدى اإلبداعيّة.
WODF « dÝU¹
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صـري  تلـقى تعازي زمالئه لـوفاة والـده بعد مـثل ا ا
سـائلـ الله معـانـاته امراض الـشـيخـوخـة ثم كورونـا 

تعالى ان يسكنه فسيح جناته.
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وهي طـرح نـسـخـة جـديـدة من األلـبوم
لـكــنـهـا بـعــدد مـحـدود وحتــتـوي عـلى
أفــضل أغــنــــيــاتــهـا خالل مــســيـرتــهـا
الــفــنــيــة إضــافــة إلى أغــانى

األلبوم.
وكـتـبـت إلـيـسا فـي صـفـحـتـها
اخلـــاصـــة عـــلى أحـــد مـــواقع

التواصل اإلجتماعي: 
(سـعــيـدة إلعالن طـرح نـسـخـة
مـحــدودة من ألـبــوم صـاحــبـة
رأي قــــريــــبــــا.. تــــضم غالفــــاً
جــديـــداً وكل أغـــاني األلـــبــوم
بــــــاإلضــــــافــــــة إلـى األغــــــاني
فـضلـة التي أصـدرتها خالل ا
مـــــســـــيـــــرة 20 عـــــامـــــا.. من

متحمس لذلك?).
وكـانت مـجلـة فـوربس الـشرق
األوسط إخــتــارت إلــيــســا في
رتـبة الـثالـثة هـذا العام في ا
قـائـمة  100شـخصـيـة مـؤثرة

في الشرق األوسط.
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طربة اللبنانية إليسا مفاجأة كشفت ا
جـديــدة عن ألـبــومـهــا (صـاحــبـة رأي)

rÒLBð «dO Uý

UNÐ W Uš fÐö اســـتـــشـــهـــاد اإلمـــام احلـــــــــســـ (ع)
وشـهــداء مـعــركـة الــطف بـاالبــتـهـاالت
ـركـزية الديـنـية الـتي قـدمـتهـا الـفـرقة ا

s ;«b³Ž s UCð ≠ œ«bGÐ

ــراسـيم شــهــر مــحــرم احلـرام إحــيــاءً 
ـوسـيـقـيـة اسـتـذكـرت دائـرة الــفـنـون ا

بـقيـادة الفـنـان جناح عـبد الـغفـور على
مـســرح الـربــاط. وتـضـمــنت الـفـعــالـيـة
ثالثــة ابـتــهـــــــــاالت قـدمــهـا الــفـنــانـان

ــالــديف - وكــاالت - نــــــــــــشــرت الــنــجــمــة { ا
ـيــــــــــــة الـلـبــنـانـيـة األصل شــاكـيـرا صـورة الـعـا
جــديــدة لــهــا عــلى صــفــحــتــهــا عــلى أحــد مــواقع
التواصل اإلجـتمـاعي حيث تظـهر بـبيكـيني بـاللون

النفسجي.
شـاكـيـرا الـبالـغـة مـن الـعـمر 43 عـامـاً ذكرت أن
البيكيني الذي ارتدته هو من تصميمها وقد نفّذ

التصميم صديقها بيغو.
ا وقع الفن (انها لطا كما كتبت شاكيرا وفقا 
أرادت أن يـكـون لـهـا بـيــكـيـني خـاص بـهـا من

تصميمها).
وتقضي شـاكيـرا عطـلة على الـشاطئ بـرفقة
حبـيـبـها العـب كرة الـقـدم الـشهـيـر جـيرارد
الـديف وكانـت قد تـشاركت مع بيـكيه فـي ا
جـمـهــورهـا الـعــديـد من الـصــور من هـنـاك
واسـتـعـرضت أيـضـاً مـهـاراتـهـا في ركـوب

األمواج.

ـطــلــوبــة بـســهــولـة بــرغم انك ــهــام ا تـنــجــز جـمــيع ا
استغرقت وقتًا طويال .

qL(«

هني يـوم السعد لديك حيـاة متوازنة عـلى الصعـيد ا
الثالثاء.

Ê«eO*«

ـنـتظـر اليـوم.يوم من احملـتمل أن تـلتـقي حب حـياتك ا
السعد االربعاء.
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يـتـعـرف احملـيـط بـك على مـهـاراتك الـنـاعـمـة التي ال
ينافسك فيها أحد.

»dIF «

تـتعـرف على أشـخاص جدد.قـد جتد نـفسك مـضطرًا
لتغيير عاداتك الغذائية .

¡«“u'«

ـجهـودك علـى أحد وسـيكـون هذا مردوده  ال تـبخل 
رائع عليك. 
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تشعر بـاالنزعاج في البداية من تغـيير مفاجيء لكنك
تتقبله فيما بعد.

ÊUÞd «

عالقتك الـعاطـفـية تـتأثـر كـثيـرًا باهـتـمامك في الـعمل
يوم السعد السبت.
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 ال تفرط في ثـقتك بنفـسك وتذكر أن هنـاك شعرة ب
الثقة والغرور.

bÝô«

اسـتـقـرارك في الـعمل يـؤثـر بـاإليـجاب عـلى نـفـسـيتك
. .يوم السعد االثن

Ë«b «

ال حتـاول أن تـفرض وجـهـة نـظـرك عـلى احملـيـط بك
.رقم احلظ 8.

¡«—cF «

تــنــجــز في الــعــمل  شــيــئــا مــهــمــا يــجــعــلك فــخــورًا
بنفسك.رقم احلظ 5.
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اشــــــطب االرقــــــام فـي كــــــافـــــة
االجتاهـات مـع احلل الـصحـيح
حتـــصـل عـــلى ارقــــام يــــشـــكل

مجموعها الرقم السري:
-2966-1972-306

-618-413-1852-2010

-42-610-46-37-922

-87-36-48-29-22-56

-1050-2312-121

-3210-5432-7654

-9842-8765-542

-63-3894-74-11211

-3477-4203-18-89

.1999-1964-19857

الـكاتب الـعـراقي صـدر له مـؤخرا في مـحـافـظة واسط
كـتـاب بـعـنـوان (تـأبط شـعـرآ) يـضم نـصـوصـا شـعـرية

ونقدية .

طـرب اللبناني يـستعد الطالق وتصويـر اغنية جديدة ا
احلان وسيم بستاني وتوزيع باللغة العربية الفصحى 

ناصر االسعد واخراج حاس غدار.

الـنــاقـد الـعـراقــي تـلـقى تــهـاني زمالئه لــتـسـنـمه ادارة
نــادي الـنـقــد في فـرع ذي قــار لالحتـاد الــعـام لالدبـاء

والكتاب في العراق.

الـقــاص الــســوري كـانت مــســيــرته االبــداعـيــة مــحـور
األمـســيـة الـثـانـيـة من بـرنـامج إصـدار لإلعالمي مـلـهم
سرح الصـالح عبر احلـديث عن جتربته في القـصة وا

والدراما التلفزيونية.
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ـركـز الـعـراقي لـلـتـنـمـيـة رئـيس ا
االعالمــــــيـــــة ضـــــيـــــفـه مـــــركـــــز
الـــدراســـات والــبـــحـــوث بــوزارة
الـثقافـة والسـياحة واالثـار مساء
امـس االربــعـــاء فـي مـــحـــاضــرة
الـــكــتــرونــيـــة بــعــنــوان (االعالم والـــواقع االفــتــراضي

ضاد). لالعالم ا

شاكيرا

أعــمــاالً ال تــزال عــالـقــة فـي أذهـان
ن .(و أشــاد الــنــجم أ ــتــابــعــ ا
رضـا بـفـكـرة الـعـمل الـقـائـمـة عـلى
ســـلـــســـلـــة أحــداث اجـــتـــمـــاعـــيــة
مـطـروحة بـطـابع كـوميـدي لـطيف
ع مــعـتـبـراً (أن وجـود نـخـبـة من أ
جنوم الكوميديا في سوريا يشكل

دفعة معنوية للعمل).
وقــــــال فـي تــــــصــــــريـح (بــــــنــــــات
ـاريـونـيت عـمل كومـيـدي يـذكـرنا ا
ـتــعـة اعــتـدنــا عـلى بــكـومــيـديــا 
رؤيـــتــهــا في الـــدرامــا الــســوريــة
فـــالــنص رائـع واألفــكــار جـــمــيــلــة
ومـطروحـة بطريـقة قـريبـة من قلب
ـتــابع وأتـمـنى أن يـلـقى جنـاحـاً ا

شاهد العربي) . لدى ا
بــدورهــا ثـمّــنت الــنــجـمــة صــفـاء
ســــلـــطـــان فــــكـــرة الـــعــــمل كـــنص
ومجريات إضـافة إلى جمع جنوم
الـــكــومــيــديــا والـــدرامــا من ثالثــة
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رحلة األولى انتهت في سوريـا  ا
من تـصـويـر عمل كـومـيـدي سوري
ـعـنـون (بـنات سـعـودي إمـاراتي ا
دني ـاريـونـيت)  تـأليف رامـي ا ا
وإخـــــراج مــــــخـــــلص الــــــصـــــالح

وإشراف فني  طارق مرعشلي.
ويــــتــــحـــــدث الــــعــــمل عن قــــصــــة
اجــتـــمــاعـــيــة تـــتــعــرض خـاللــهــا
مـــجــمـــوعــة فـــتــيـــات جلــمـــلــة من
ـوت األحـداث الــصــادمــة حــيث 
والـــدهن الــــثـــري ويـــتــــرك خـــلـــفه
شكالت ليخضعهن مجموعة من ا

لتجربة حياتية ثمينة.
وعبرت جنـمة العـمل أمل عرفة عن
ـشاركة وقـالت(العمل سعـادتها با
رائع وجــمــيل جــداً حــيث يــجــمع
جنــوم الــكـــومــيــديــا في ســوريــا 
ويــــشــــكـل فــــرصـــــة إلعــــادة رونق
الـكـومـيـديـا الـسـوريـة الـتي قـدمت

تـــزرع الــبــســمــة عـــلى وجــوهــهم
وتقدم لهم وجبـة كوميدية في زمن

شكالت والهموم). تكثر فيه ا
ــديـر الــتـنـفــيـذي لـلــمـشـروع أمـا ا

بلـدان عربيـة مشـيرة إلى أن (هذه
النوعية من األعمـال مطلوبة بشدة
في هــذه الــفــتــرة الـتـي يـعــيــشــهـا
ـتـابع فـاجلـمـيع بـحـاجـة ألعـمال ا

حسـام لبش فـقال: (نـقدم من خالل
الـــعــمل وعـــلى مــدار  30حـــلــقــة
وجبة كوميدية لطيفة حيث جنمع
جنوم الكوميـديا السوري إضافة
لـنـجـوم من اإلمـارات والـسـعـودية
األمــر الـــذي يــضــفي عـــلى الــعــمل
ـشـاهـد ـيـزاً لـلــغـايـة فــا رونـقــاً 
اشتاق ليرى كبار جنوم الكوميديا

في عمل واحد).
وأضـاف في تـصـريح (الـعـمل مـهم
عـلى صـعـيد الـكـومـيديـا والـدراما
ويـقدَّم بـأسلـوب بعـيد عن االبـتذال
ـشـاهـد اشـتـغـلـنا وخـفـيف عـلى ا
بـعـنـايـة عـلى الـنص لـنـحافـظ على
التـماسك بـ الكـوميـديا الـسورية

والسعودية واإلماراتية).
ويـضم الــعـــــــــــمل مـجــمــوعـة من
جنــــــــــوم الــــدرامــــا الــــســــوريـــة
ن رضـــا أبـــرزهم: أمـل عـــرفـــة أ
ــصـري صـفــاء سـلـطـان سـلـمى ا

أنـــدريه ســــكـــاف
مــــحــــمــــد خــــيــــر
اجلــــراح روعــــة
يــــــاســــــ رواد
عـــــلـــــيـــــو رنـــــا
شميس رضوان
قـــنــطـــار نـــاهــد
احلــلـــبي ســـحــر
فــــوزي وحــــســــام

حتس بيك.
ــــــراحـل األولى وشــــــارك فـي ا
التي أجنزت في سـوريا جنوم
آخــرون مـنــهم: غــادة بـشـور
روب عـيسى شـروق البني
وحـــســــام الـــشــــاه فـــيــــمـــا
ســتــكــشـف شــركــة األشــمل
ـنـتـجـة لـلـعـمل الحـقـاً عن ا
جنـــــــــــــــــوم اإلمـــــــــــــــــارات
شارك في والسعودية ا

هذا العمل.
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أعلن فريـق عمل برنـامج (كالم الناس)
عــلى قـنــاة (الــشـرقــيــة) تـعــافــيـهم من
فـايروس كـورونـا وهم مـقدم الـبـرنامج
ومعـده األعالمي عـلي اخلـالدي ومـدير
ـــيــداني عــمــر الــتـــصــويــر واخملــرج ا
ــصـور ســرمـد بـلــيـبل ... اجلــابـري وا
ويـسـتعـدون لـتسـجـيل حـلقـات جـديدة

قبلة .  من البرنامج باأليام ا
( الــزمــان ) الــتــقــتـهـم لــتـطــمــئن عــلى
صـحـتـهـم مـتـمـنيـة لـهـم عـودة سـريـعة
لـشـاشـة (الشـرقـيـة). وقال مـقـدم ومـعد
الــبـرنـامج عــلي اخلـالـدي (احلــمـد لـله
والــشــكــر الــذي عــافـــاني وزمالئي من
وبـاء كـورونــا الـذي أقــعـدنـا بــاحلـجـر

دة ثالثة أسابيع . نزلي  ا
مـحــبــتي وأحـتــرامي لــلـوالــد الـعــزيـز
والــوالــدة احلــنــونـة وبــاقـي عـائــلــتي
واقـاربي  وهم عــلى تـواصل مـسـتـمـر
وشـــكــرا مـــعي طـــوال ايـــام  احلــجـــر 
ــسـتــقل لــرئــيس مــجــمــوعـة األعـالم ا
ـشرف الـعام عـلى مـجمـوعة قـنوات وا
الـشرقـية أسـتاذنـا الكـبيـر سعـد البزاز
ألتـصـالة الـهـاتـفي معـي والسـؤال عـنا
جـــمـــيــعـــاً  وكــذلـك شــكـــرنـــا اجلــزيل
لألستاذ عالء الـدهان واألستـاذ صباح

ــــبـــدع فـــراس الــــربـــيــــعي واخملـــرج ا
ديـر مكتب قنـاتنا في أربيل السراي و
عبد الوهـاب معد وكذلك لـلعزيز وسيم
ولـلـزمـيـلـة رقـيـة حـسن ولـلـزمـيـلـة أزل
ـديـنة  الـسـيـاب وكـادر بـرنـامج أهل ا
وأيـضــاً لــلــزمالء في بــرنــامج صــبـاح
الشـرقية وكـافة الـزمالء والزميالت في
أربـيل ودبي ولـنـدن وعـمـان  حـفـظـهم

الله جميعاً وابعد عنهم الوباء) .
 •وأوضـح مـــديـــر الـــتـــصـــويـــر عـــمــر
اجلــابـري : بــعـد صـراع  مـع فـايـروس
كـورنــا والــذي أســتــمــر حـوالـي ثالثـة
أسـابيع  اسـتـعـدت ببـركـة دعاء األهل
واألقــارب واألصـــدقــاء والــصـــديــقــات
والــزمالء والــزمــيـالت عــافــيــتي بــعــد
تـغـلبـي انا وزمالئي اخلـالـدي وبـلـيبل

على اجلائحة القاتلة) .
موضحا (كـانت هناك متابـعة مستمرة
من إدارة قناتنا العـزيزة الشرقية وفي
مـقدمـتـهم أسـتـاذنـا ومـعـلـمـنـا الـكـبـير
ســـعــد الـــبـــزاز ابــو الـــطــيـب  وكــذلك
ـــســـتـــمــرة والـــرســـائل اإلتـــصـــاالت ا
األلـكـتــرونـيـة الــتي كـانت تـصــلـنـا من
مــسـؤولـيــنـا بـاحملـطــة في لـنـدن ودبي
وأربــــيل وعــــمـــان  فــــضالً عن كــــافـــة
ــكـاتب الــزمالء والــزمــيالت في هــذه ا

ومــكـــاتب الــشـــرقــيــة نـــيــوز والــزمالء
الــدكـتـور مـجـيـد الـسـامـرائي والـعـزيـز
عبد الـسميع عـزاوي  كانو يـدعون لنا

بالشفاء والعافية. 
وشـكـري ومــحـبـتي ألســتـاذنـا الــعـزيـز
رئيس حتـرير صحـيفـة الزمان الـدولية
- طـبـعـة الـعـراق الــدكـتـور أحـمـد عـبـد
ـسـتمـر مع والدي اجملـيد  لـتـواصله ا
العزيز سـعدون اجلابري  لألسـتفسار
عن صـحـتـنا جـمـيعـاً ونـشـر ما يـتـعلق

بخبر إصابتنا عبر (الزمان).
 وحتياتي لـلزمالء والزمـيالت كافة في
فـروع نــقـابـة الــصـحـفــيـ الـعــراقـيـ
وعـلـى رأسـهم أسـتـاذنـا الـعـزيـز نـقـيب
الــصـحـفـيـ الـعــراقـيـ مـؤيـد الالمي
ـركـز الـذي ابـدى أســتـعـداد الــنـقـابــة ا
العـام بـأرسال فـريق عمل بـرنامج كالم
الــنـاس لـلـعالج أليــة دولـة نـحن نـرغب

للعالج فيها وعلى نفقة النقابة) . 
الفتـاً الى (أن زوجتي قـد أصيـبت معي
بــهــذا الـفــايــروس الــلــعـ ).مــضــيــفـاً
(جزيل الـشكـر حملافظ الـنجف ونـائبيه
ومـسـؤولي مـحـافظـة الـنـجف  ولـقـائد
عـملـيـات الـفرات األوسط الـلـواء الركن
علي غازي الـهاشمي ولـقائد العـمليات
ـشــتــركــة في كـركــوك الــفـريـق الـركن ا

بـهـذا الـوبـاء  كـمـا الـلـقـاء مع األطـباء
ـسـتـشـفـيـات  والـطـبـيـبـات في هــذه ا
ـــصـــابــ فـــضالً عن الـــلـــقــاءات مع ا

باجلائحة) .
وأشـار بــلـيـبـل (شـاركــتـني بــاألصـابـة
نزلي أيضاً زوجـتي وبقيـنا باحلـجر ا
طـيلـة فـترة ثالثـة أسـابيع واحلـمـد لله

تماثلنا للشفاء جميعنا).
(أشـكـر الـزمالء والـزمـيالت

الصحفـي واإلعالمي
في مــديــنـتي  احلــلـة
سـتمر لسؤالـهم ا
عن حــــــــالـــــــتي

الصحية) .

سـعـد احلـربيـة ولـقـائد شـرطـة الـنجف
الــلـــواء فــائق الـــفــتالوي ومـــســؤولي
أعالم مـحـافظـة الـنـجف كافـة ولـلـزميل
رئيس فرع نقابة الصحفي العراقي
في الــنــجـف االشــرف أيــاد اجلــبــوري
وأعضاء فرع النقـابة  وللزميل عباس
رسى الزركـاني رئـيس حتريـر وكالـة ا
نـــيــوز ومـالكــهـــا الــطـــيب  وجلـــمــيع
احملـبـ لـنا فـي داخل وخـارج البالد 
وحتـــيــاتي لـــســمـــاحــة الــشـــيخ عــدي
ـرجع السيد أحمد األعسم ولسماحة ا
احلــســني الــبـــغــدادي حــفــظــهم  الــله

جميعاً) .
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وأكد األعالمي سرمـد بليـبل لـ(الزمان)
(نــحــمـد الــبـاري عــز وجل بــعـد أن من
عـلـيــنـا بـالـعــافـيـة والـشــفـاء الـتـام مع
زمالئي األعـزاء علي وعـمـر  إصابـتـنا
كانت بسبب كثرة مخالطتنا مع أبطال
الكـات الـطـبـيـة اجلـيش األبـيض من ا
والصـحيـة في العاصـمة بـغداد وباقي
احملافظات  التي صورنـا فيها حلقات
البرنامج عن مستشفيات العزل وكذلك
ـقـبرة وادي الـسالم اجلـديدة زيـارتنـا 
اخملصصـة لضحـايا  فايـروس كورونا
صاب رحمهم اللـه والشفاء جلمـيع ا

جنــاح عــبــدالــغــفـــور وعــمــار الــعــربي
بـاالشـتـراك مع فـرقـة اإلنـشـاد كـمـا قدم
الـفنـان سـامي نسـيم عزفـا مـنفـردا على

الة العود.
ـقــام قـال مــديـر عـام وحـول الــعـرض ا
الدائرة محمود عبداجلبار موسى (رغم
ظــروف اجلـائــحـة الــتي مــثـلت حتــديـا
للـفـنـان ولـلـمـوسـيقـيـ في احلـضور

والتمرين.
والــتـزامــا بــتــعــلــيـمــات خــلــيــة االزمـة
احلــكـــــومـيــة فــقـد ارتــأيــنـا أن يــكـون
احلــــفـل االســــتــــذكـــــاري بال حــــضــــور
جــمــاهــيـــري حــفــاظــا عـــلى ارواحــهم
وبــالــوقت ذاته ان نــســتـمــر بــتــحــقـيق
أهـــداف الــدائــرة لـــذا ســيـــتم بث هــذا
االحـتـفاء عـلى مواقـعـنا في الـفـيسـبوك

واليوتيوب).
وقدم مـوسى (شـكـره وتـثـمـيـنه لـلـفـرقة
ــركــزيــة الـذيـن مـا زالــوا مــســتــمـرين ا
بتقد أعمالـهم رغم ضعف اإلمكانيات

ادية). ا
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ابتهاالت دينية على خشبة الرباط
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ـان ـالـيـة امــام الـبـر لـيس اسـتـنــادًا الى مـا قـاله وزيــر ا
الــعـراقي حـول احلـاجــة الى خـمس سـنـوات لــكي تـثـمـر
خطـة االصالح االقـتصـادي ذلك انَّ مقـدار اخلراب من
العـظم واجلسـامة مـا جعـله واضحـاً بقـوة ال يحـتاج الى
ـهم الذي لم يـعاجله خـبراء لـكشـفه وتـشخـيصه  لـكن ا
الـوزيـر ذلك أنّه أمـر أكـبـر من وزارة بـعـيـنـهـا أو حـكـومة
بذاتـها هـو مفردات اخلـطة الـتي ستصـلح هذا االنـهيار
ومـن هي االدوات والـــوســـائـل الـــقـــادرة عـــلـى تـــنـــفـــيـــذ
االصالح ومواجهة منظومات الفساد الراسخة سياسياً
قـبل أن تـكــون مـتـجــذرة اقـتـصــاديـاً. بال شك أنَّ الــبـلـد
يـحتـاج الى قـوان جـديـدة وإذا استـوجب االمـر اجراء
ـا يـضمن احلـقـوق العـامـة للـدولة تـعديل في الـدسـتور 

ال . قبلة من الثروة وا واالجيال ا
الالفت ان الـدولـة ال تـعـرف حـجم كـمـيـة الـنـقـد الـعـراقي
ـوجـودات في اخلارج ـتداول في االسـواق والـبـنوك وا ا

زور أيضاً. ايضاً. وهذا يعني عدم معرفة كمية ا
في بـريــطـانـيـا في خالل الـعـشـرين سـنـة االخـيـرة جـرى
تبديل طباعـة العملة الـوطنية مرت لـبعض الفئات. وهذا
االجراء يـجبر كل من لـديه اموال أن يـودعها في الـبنوك
لـكي يــحـصل عــلى الـطــبـعـة اجلــديـدة من الــعـمــلـة الـتي
ستكـون وحدها صـاحلة للتـنداول بعـد مرور مهلـة زمنية
سـتــة أشـهــر أو أكــثـر حــتى فـئــة اجلـنــيه االســتـرلــيـني
ـعـدنــيـة  تــغـيــيـره في اصـدار الـواحـد مـن الـعـمـالت ا
ـركزي البـريطاني جديد. بـهذا اخلطـوة استطـاع البنك ا
ـتـداول لـفـئة او فـئـتـ في اطار أن يـعـرف كـميـة الـنـقد ا

استكمال تدريجي جلميع اصدارات الفئات النقدية.
وهي خــطـوة ضــريــبـيــة نــاعــمـة ومــؤثــرة جـداً فـي جـعل
االمــوال تـمـر مـن خالل الـبـنــوك فـقط . فــضال عن أمـور
فـنـية وطـبـاعيـة وصـحيـة تـقتـضي ايـقاف تـداول  فـئة من
عــمــلـة واجملـيء بـطــبــعــة اخــرى لــهــا وكـمــا حــصل في
طبوعة اجلديدة تتوافر على جز بريطانيا فإن العملـة ا

نع التزوير نهائياً. بالستيكي 
هناك من يـقول ان احلكـومة مؤقـتة ومهمـتها االنـتخابات
فقط وهـذا صحيح لـكن احلكومـة التي ستـليهـا ستغرق
ــتـفـــسخ مــالم تــفــكـر جــديــاً في خــطـوات في الــوضع ا

عملية.

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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