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ادى اعـالن حـكـومـة اقـلـيم كـردسـتـان
ـئـة من الـرواتب بـأسـتـقـطـاع  21 بـا
نـــتــــيـــجـــة عـــجـــزهــــا عن تـــســـديـــد
ـستحقات  الـى خروج احتجاجات ا
فـي مـنـاطق بـاقـلــيم كـردسـتـان وسط
غـــضب شـــعــبـي من االوضـــاع الــتي
تــــغــــلي حتت وطــــأة اجلــــوع جـــراء
تـأخير الرواتب منذ  50يوماً   االمر
الـــــذي دفع الى تـــــوجه وفــــد كــــردي
سائل لـبغداد والـتباحث بـشأن حل ا
الـعـالـقـة وتسـويـة االزمـة عـقب دعوة
رئــيس الـوزراء االحتــادي مـصــطـفى
ــسـتـحـقـات . الــكـاظـمي الى اطالق ا
واطن في محافظة وتـظاهر مئات ا
دن االخرى  الـسليـمانيـة وعدد من ا
احــتــجــاجًــا عــلى تــأخــر دفع رواتب
.وأظـهـرت مـقـاطع مـصـورة ـوظـفـ ا
بـثهـا ناشطـون على مـواقع التواصل
ــئــات من االجــتــمــاعي  احــتــشــاد ا
ــتـظــاهــرين في مــيـدان الــتـحــريـر ا
ـوظـف في لـلـمطـالـبـة بدفع رواتب ا
مــوعـدهـا احملـدد وحتـسـ الـظـروف
ــعــاشــيــة وتــوفــيــر فــرص الــعــمل ا
لـلـعـاطـلـ  فـضال عن إنـهـاء ظـاهرة
الي في الـدوائر احلكـومية الـفسـاد ا
  وحـــرق احملــتــجـــون مــقــر احلــزب
ـقراطي الـكـردستـاني في قـضاء الـد
كـالر بـعد سـقـوط ثـالثـة شـهداء و10
ـتـظـاهـرين. ووصل وفد جـرحى من ا
ـسـتـوى من إالقـلـيم بـرئـاسـة رفـيـع ا
ـالـيـة آوات شـيخ جـنـاب إلى وزيــر ا
بـغداد امس  للتـفاوض مع احلكومة
ــــركـــزيـــة   ضـم مـــســــؤول دائـــرة ا
تـابعة في مجلس وزراء الـتنسيق وا
إالقـلــيم عـبـد احلـكـيم خـسـرو وكـذلك
وزيــر اإلقـلـيم لـشـؤون الـتـفـاوض مع
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شــهـريـاً لـتـسـديــد بـعض الـنـفـقـات 
بلغ على أساس وقد  حتديد هذا ا
مـعادلة حسابية مبنية على تقديرات
احلـــكـــومـــة االحتـــاديـــة لـــلـــواردات
الـنـفـطـية مـن إنتـاج اإلقـلـيم الـنـفطي
وواردات اإلقـلـيـم األخرى)  واوضح
الــــبــــارزاني ان (هــــذا يــــعـــنـي بـــأن
احلــكــومــة االحتــاديــة اســتــقــطــعت
جـميع واردات اإلقلـيم النفطـية وغير
الـنفطية من استحـقاقاته الفعلية من
ــوازنـة الـعـامـة االحتـاديـة  وبـذلك ا
تـنتفي مـسوغات اتـهام اإلقلـيم بعدم
االلـتـزام بتـسلـيم اإليـرادات النـفطـية
وغـيـر الـنـفـطـية)  وتـابـع (برغـم هذا
االتـفـاق إال أن إالقـلـيم لم يـتـسـلم أي
مـبلغ لألشـهر أيـار وحزيـران و تموز
وتـشرين األول لـلعام اجلـاري إضافة
إلـى عدم صـرف مـستـحـقات ورواتب
الــبــيــشــمــركــة رغم إدراجــهـا ضــمن
تــــخـــصــــيــــصـــات وزارة الــــدفـــاع)
واسـتطـرد بالـقول ان (طـريقـة تمـرير
ــالي لـعـام قــانـون تــمـويل الـعــجـز ا
ـباد الـتوازن  2020 تـعد انـتهـاكاً 
والشراكة والتوافق)  وشدد على أن
(كــــردســــتــــان كـــان وال يــــزال عــــلى
اســتـعــداد تــام لـلــوفـاء بــالـتــزامـاته
ـالـيــة وفي مـقـابل ذلك الــنـفـطـيــة وا
يــسـتـحق أن تُـسـدد لـإلقـلـيم حـقـوقه
ـالـيـة كـامـلـة)  ومـضـى الى الـقول ا
(نـــؤكــد ان مــوقـف اإلقــلــيـم الــثــابت
ورؤيـته لـلوصـول إلى اتـفاق يـستـند
إلـى أحـــكـــام الـــدســــتـــور في ضـــوء
ــوازنــة الــعــامــة مــشـــروع قــانــون ا
االحتـادية لسنة  2021 والـذي سبق
ــوجب الــكـتب وأن اوضــحــنـا ذلك 
ـرقـمـة  1839 في  5 تـشـرين االول ا
و 379 في  18 مـن الـــــشــــهـــــر ذاته
ورسـالـتـنـا اخلاصـة لـرئـيس الوزراء
فـي شهـر أيار 2020 لـذلك نـرى وفي
الـوقت احلـاضـر بـأنه مـن الـضروري
ـالـيـة االحتـادية اإليـعـاز إلى وزارة ا
بـصرف اسـتحقـاقات اإلقلـيم لألشهر
ـــشــار إلــيــهــا حـــسب مــا جــاء في ا

.( شترك ب الطرف االتفاق ا

بـغـداد - قـسم الـلـغـة الـعـربـية رأس
حترير مجلة األقالم كما رأس حترير
ـوسـوعـة الـصـغـيـرة بـدار الـشؤون ا

الثقافية. 
مـن مـؤلــفــاته:أوراق الــتــوت شــجـر
الـــغــابــة احلـــجــري في الــشـــعــريــة
الـغـابـة والـفـصول مـداخل الـعـربـيـة
هــكـــذا كــلــمــتــني في الـــنــقــد األدبي
الــــروايـــة وارحتـــاالت الــــشـــعـــر في

كان). الزمان وا
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نــعت االوســاط الــثــقــافــيــة الــنــاقـد
االدبـي طـراد الـكـبـيــسي الـذي غـيـبه
اضي فـي العاصمة ـوت االربعاء ا ا
الـبـريطـانـيـة لنـدن  بـعد مـعـاناة مع
ــــرض. وفي بــــيـــان نــــعي لـــوزارة ا
الـثـقـافة والـسـياحـة واالثـار قالت ان
(الـكبيسي عاصر الـكثير من األسماء
األدبــيـة   مــنـذ الــسـتــيـنــيـات وقـدم
مـقاربـات نقـدية لـلنـتاجـات الشـعرية
والــقـصـصـيـة والـروائــيـة الـعـراقـيـة
والـعـربيـة عـلى مدى أكـثـر من نصف
ــا شــكَّل حــضــوره جــزءاً من قــرن 

شهد النقدي العربي).  ا
وخـتم البيان بـالقول (للـفقيد الراحل
ـغـفرة وألهـله وأصـدقائه الـرحـمة وا
وقـرائه الصـبر والـسلـوان).كمـا نعى
االحتــاد الـعـام لألدبــاء والـكـتّـاب في
الــعــراق الــراحل مــوضـحــا (انه من
األصـوات الـنقـدية الـفاعـلة في األدب
العراقي ينتمي إلى اجليل الستيني
 ولــــد عـــام 1937 فـي قـــريـــة قـــرب
مـديـنـة هـيت في األنـبـار تـخـرج عام
1962 فـي كــلــيــة اآلداب بـــجــامــعــة

قرر أن بـغداد خـالد شواني   ومـن ا
يـبحث الـوفد مع احلـكومـة االحتادية
ووزارة الـنفط وشـركة تـصديـر النفط
الـوطنية (سـومو)  إرسال مبلغ 320
ـتـفق عـلــيه سـابـقـاً  مــلـيـار ديـنــار ا
ــالـيـة ـســتـحــقـات ا وكــذلك تـأمــ ا
لـكردستان في موازنة 2021 . وبعث
رئـيس احلـكـومـة مـسـرور الـبـارزاني
رسـالة إلى الـكاظـمي حتدث فـيها عن
الــسـبـل الـدســتـوريــة حلل اخلالفـات
الــعـالـقـة  وتـأكـيــد مـبـاد الـشـراكـة
والــتـــوافق والــتــوازن  واســتــعــداد
ـشاكل. اإلقـلـيم الدائم لـتسـويـة تلك ا
وتـطـرق الـبـارزاني في رسـالـته الـتي
اطـلــعت عـلـيـهـا (الـزمـان) امس  إلى
ـبـادرات التي قـام بهـا إالقـليم مـنذ (ا
أن تـــشــكــلـت الــكــابـــيــنـــة الــوزاريــة
الـــتـــاســعـــة  لـــتــســـويـــة اخلالفــات
بــواسـطـة إرسـال وفــود رسـمـيـة إلى
بــغــداد  خالل احلـكــومــة الـســابــقـة
هـدي واحلكومة بـرئاسة عـادل عبد ا
احلـالـية بـرئـاسة الـكـاظمي)  مـؤكدا
انه (وبـعد تـشكـيل حكـومة الـكاظمي
الية وافق إالقـليم على رسالـة وزير ا
عــلي عـبــد األمـيــر عالوي  وبــعـدهـا
عُـــقــدت اجــتـــمــاعـــات مــكــثـــفــة بــ
اجلـــانـــبـــ أســـفـــرت عـن مـــوافـــقــة
كـــردســـتــان عـــلى جـــمـــيع الـــبـــنــود
ـــطـــروحــة لـــلــوصـــول إلى اتـــفــاق ا
ــوازنــة مــســتــدام بــشــأن مــشــروع ا
االحتـاديـة وكذلك االتـفـاق علـى البـند
ــالــيــة اخلــاص بـــتــســويــة األمــور ا
الـعـالـقـة بـ اجلـانـبـ والـذي أكدت
عـلـيه األمانـة الـعامـة جملـلس الوزراء
ـرقم 13229  االحتــادي بــكـتــابـهــا ا
ـاضي)  الفـتـا الى بـتـاريخ 15  اب ا
ـشار إلـيه نص على أن ان (االتـفاق ا
ــالــيــة االحتــاديــة تــقــوم بــتـمــويل ا
ــبـلغ  320 مــلــيــار ديــنـار اإلقــلــيم 
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حـــذرت وزارة الــصــحــة والـــبــيــئــة
ـواطن من عواقـب وخيمة جراء ا
االســتـهـانــة بـاإلجـراءات الــوقـائـيـة
تفشي في بخطر فايروس كورونا ا
الــعـراق. ودعـت الـصــحـة في بــيـان
تـلـقـته (الـزمـان) امس إلـى (ضرورة
االلــتــزام بــاإلجــراءات الــوقــائــيــة)
مـؤكـدا (عدم جتـاوز خطـر اجلائـحة
حــــتى اآلن)  واوضـح الـــبـــيـــان ان
(خـطـر كـورونـا مـا يـزال قـائـمـاً وقد
تــكـون الـعــواقب وخـيــمـة). وسـجل
ـوقف الوبـائي لكـورونا يوم امس ا
اجلـمـعة  26 وفـاة جـديـدة واصـابة
 1855 حـالة   فـي ما بلـغت حاالت
الـشـفـاء 1909  . وشُـيـع فجـر امس
جــثـمـان الـنـائب عن كــتـلـة احلـكـمـة
عـلي الـعـبـودي الـذي تـوفى نـتـيـجة
فـايـروس كـورونـا. وعـزت فـعـالـيات

سـياسـية رئـيس تيار احلـكمـة عمار
احلـــكــيـم بــوفـــاة الــعـــبــودي  اثـــر
مـضـاعفـات الـفايـروس. في غـضون
ذلك   اعــلـنت وزارة الـصــحـة انـهـا
بـحـثت مع شـركـة فـايـزر االمـريـكـية
االجــراءات الــلـوجــسـتــيــة لـتــوريـد

اللقاح الى العراق.
 وذكـر بـيـان إن (مـدير عـام الـصـحة
الـــعــامــة في الـــوزارة ريــاض عــبــد
االمـير احللـفي بحث بحـضور مدير
قــسم الـتــحـصــ مع شـركــة فـايـزر
االجــراءات الــلـوجــسـتــيــة لـتــوريـد
الــلــقــاح الى الــعـراق)  مــبــيــنـا ان
ـشـتـركـ في (الـوزارة واحـدة من ا
الــــــتــــــحــــــالف الــــــدولـي لـالدويـــــة
والـلقـاحات وسيـتم ايصاله لـلعراق
ـــكـن حـــال اطالقه بــــاســـرع وقت 
ــشـاركــة ضـمن وتــوريـده  لــلـدول ا
الــــــتــــــحــــــالف الــــــدولـي لـالدويـــــة
والـــلــقــاحــات)  الفــتــا الى ان (أول

دفـعة من لقـاح فايزر سـيصل البالد
ـقـبل تـتـضمن 600 فـي شهـر آذار ا
ألـف جــــرعــــة لـــــلــــقــــاح  300 ألف
)  مــؤكـدا ان شــخص عـلى دفـعـتـ
(الــعــراق بــحــاجـة الى  208مالي
دوالر لـــتــأمـــ لـــقــاح كـــورونــا من
الـــشــركــة   وفـــايــرز عــرضت عــلى
الـعراق بيع  9 مـالي جرعة بـقيمة
 12 دوالرا لكل جرعة   حيث هناك
تـوجـيه من قـبل رئـيس الـوزراء إلى
ـبالغ ـالـية من أجل تـأم ا وزارة ا

لشراء اللقاح).
 فـيما اكد رئيس شركة فايزر ألبرت
بـورال  إن الشركة ليست متأكدة ما
ـــنع انـــتــقــال إذا كـــان لــقـــاحــهــا 
فــايـروس كـورونــا  مـشـيـرا إلى أن
(هذا األمر يحتاج إلى اختبار. وفي
ـــاضي شـــهـــر تـــشــريـن الــثـــاني ا
أعــلــنت فــايــزر أن لــقــاحــهــا فــعــال
ــئــة في بــنــســبــة تــزيــد عن  90بــا

 uD K  WÐUBŽË  «—b<UÐ s¹dłU²  μ ‰UI²Ž≈Ë gŽ«b  ÷dFð ◊U³Š≈
 ÊU e « ≠ œ«bGÐ

اعـتـقـلت قـوة أمـنيـة خـمـسـة جتار
مـخـدرات في بـغـداد بـعـد مـطاردة
وإطـالق نـــار اســـتـــمــــر اكـــثـــر من
نـصف سـاعة. وقـال بـيان امس ان
(قـوة أمـنيـة اعـتقـلت خـمسـة جتار
مــخــدرات في مــنـطــقــة الـســعـدون
بـــبــغــداد بــعــد عـــمــلــيــة مــطــاردة
وإطـالق نــار اســتــمـــرت أكــثــر من
نــــــصـف ســــــاعـــــة)  واشــــــار الى
(إصـــابــة شـــخص صــادف مــروره
خـالل عـمــلـيـة إطـالق الـنــار). كـمـا
الـــقت قـــوة اخـــرى الـــقــبـض عــلى
عـصـابـة سطـو مـسـلح بعـد يـوم

ــتــهـم األخــيـرة. مـن تــنــفـيــذ جــر
ــديـريــة مــكـافــحـة واوضـح بـيــان 
ـــديـــريـــة ـــة ان (مـــفـــارز ا اجلـــر
تــمــكـــنت من إلــقــاء الــقــبض عــلى
ـة ســطـو مـسـلح في مــنـفـذي جـر
مـنـطـقـة مجـمع مـشن الـتي تـمـثلت
بـقـيـام شـخـصـ بـاقـتـحـام مـعـمل
لــلـصـنـاعـات الـغــذائـيـة لـيال وقـتل

احلــارس وســرقــة مــبــلغ اكــثـر من
ثـالثـــ مــــلـــيــــون ديـــنـــار   والذا
بـالفرار) مؤكدا انه (وبـعد متابعة
ـشتبه الـكامـيرات وفـحص صور ا
بــهـم  الــتــعــرف عــلى هــويــتــهم
واتــضح أنــهـمــا غــادرا إلى اربـيل
ـة وعلى فـي ليـلة ارتـكابـهم اجلر
الـــفـــور تــــمت مـــتـــابـــعـــة جـــمـــيع
حتــركـاتـهم واثـنــاء عـودتـهم الـقي
الـــفــبض عــلــيــهـم من قــبل مــفــارز
ة الكرادة و مـكتب مكافحة جر
تــــدوين اعــــتــــرافـــاتــــهم األولــــيـــة
عنية). وفي وتـسليمـهم للجهـات ا
ديـالى   عـقـدت الـقـيـادات االمـنـية
ـنـاقـشة اجـتـمـاعـا مع الـعـشـائـر  
الـــوضـع االمــنـي في احملـــافـــظــة .
واعـــلـن الـــشـــيخ ريث الـــزهـــيـــري
االتــفـاق تـشـكـيل جلــنـة امـنـيـة من
الـــقــوى االمـــنــيــة والـــعــشـــائــريــة
والـــوجــهــاء العـــادة وضع قــضــاء
اخلـــالص لـــســابـق عــهـــده. ولــفت
الـزهيـري الى ان (اللـجنـة ستـعمل
عـــــلى ثـالث مـــــراحل االولى نـــــقل

اصـحـاب الـبـسـطيـات الى مـنـطـقة
جـــديــدة مـــحــددة خـــارج الــســوق
لـغرض توفير مكان مهيئ ونظيف
ومـنظم لهم مع نـقل االطباء قربهم
رحلة لغرض حتريك السوق   وا
الثانية اعادة فتح القضاء ووضع
نقاط دخول وخروج وفتح اسواق
ــــديــــنــــة واعــــادة تـــرتــــيــــبــــهـــا ا
ـرحـلـة الـثـالـثة وتـنـظـيـمـها امـا ا
تــتــضـمن اعــادة تــأهـيـل الـقــضـاء
وتــرتــيب وضــعه الــعــام  واعـادة
فــــرض االســــتــــقـــرار فـي جـــمــــيع
احــــيـــاءه واســــواقه ومــــداخـــله).
وصدت قوات اللواء  110 للحشد
الـشعبي تعرضا لداعش استهدف
قـريتـ في أطراف قـضاء خـانق
فـي ديـالى.وذكـر اعالم احلـشـد في
بـــيــان ان (قــوات الــفـــوج الــثــاني
لــــلـــواء  110 رصــــدت هـــجــــومـــا
جملــامــيع داعش حـاولـت الـتــسـلل
الـى قريتي توكل واحمد طاهر في
) مبيـنا ان (قوات اطـراف خانقـ
ـــرصـــاد احلـــشــــد كـــانت لـــهم بـــا

وأجـبرتهم على االنسحاب). وأفاد
مـصدر أمني باستـشهاد مقاتل في
احلــشـد وإصـابــة ثـمـانــيـة آخـرين
بـتـعـرض داعـشي في ديـالى. وقال
ـــــصــــدر فـي تــــصـــــريح امس ان ا
(عـصـابات داعش تـعرضت لـنقـطة
امـنـيـة تابـعـة حلشـد وزارة الـدفاع
فـي منـطـقة تـوكل الـتـابـعة لـقـضاء
ـقداديـة ادى الى شـهيـد وثمـانية ا

جرحى). 
دني من و تـمكـنت مفـارز الدفـاع ا
اخــمــاد حــريــقــا الــتــهم  6مــنــازل
كـــرفـــانــيـــة وسط بـــغـــداد. وقــالت
ـدني إن (حـريـقاً مـديـريـة الـدفاع ا
انــدلع ظــهــر امس داخل  6مــنـازل
كــرفــانـــيــة خــلف مــســتــشــفى ابن
الـبـيـطـار ضـمن مـقتـربـات مـنـطـقة
الـــــــعـالوي) وأضــــــاف أن (فــــــرق
ـدني بـاشـرت بـعـمـلـيـات الــدفـاع ا
ـوقع بـفرق ـكـافـحة و تـعـزيز ا ا
إسـناد)  كـمـا كافـحت فرق الـدفاع
ـــدني حـــريـــقـــا نــشـب في شـــقــة ا
ســـكـــنـــيـــة في الـــبـــصـــرة.وذكــرت

ـديرية ان (حريـقا اندلع في شقة ا
بـالطابق الـثاني من عمارة سـكنية
ــــركـــز وسـط شــــارع الـــعــــشــــار 
ــفــارز احملـــافــظــة)  مـــؤكــدا ان (ا
تـمكنت مـن السيطـرة على احلادث
ـتصـاعدة وإخـمـاد ألسـنة الـلهب ا
مـن داخل الـــشــقـــة بـــكل مـــهــنـــيــة
وبـوقت قـيـاسي قـصـيـر واحلد من
تــوسع الــنـيــران وانــتـشــارهـا إلى
الـــشــــقق اجملـــاورة في الـــعـــمـــارة
وبـــدون اي أضـــرار بــشـــريــة). من
جــــهـــة اخـــرى   اعــــادت هـــيــــئـــة
الــكـمــارك اصـدار حـاويــة حتـتـوي
خـمس بـكجـات ماكـنـة تغـليف  في
كــمــرك بـوابــة الــبـصــرة. واعــلـنت
الــهـيــئـة الـعــامـة في بــيـان تــلـقـته
(الـزمـان) امس( قيـام مالكاتـها في
كـمرك بوابة البـصرة بالتعاون مع
اجلـــــهــــات الــــســـــانــــدة بــــأعــــادة
اصــــدارحـــاويـــة حتــــتـــوي عـــلى٥
بــكــجـات مــاكــنـة تــغــلـيـف كـونــهـا
مــخــالــفــة لـضــوابط وتــعــلــيــمـات

االستيراد).

الـوقـايـة من الـفـايـروس   وتـقـدمت
بـطلب للحصـول على إذن استخدام
طـــار من إدارة الــغــذاء والــدواء).
بــدوره   اكــد رئــيس اجلــمــهــوريـة
بـرهم صالح إن العراق جنح نسبياً
فـي تــقــلـــيص آثــار وبـــاء كــورونــا
مـشـيـراً إلى أن (احلكـومـة ستـتـكفل
بـــشــراء لــقـــاح كــورونـــا وتــوزيــعه

.( واطن مجاناً على ا
 وقـــــال صــــالح خـالل كــــلـــــمــــة في
االجـــتــمـــاع اخلــاص لــلـــجــمـــعــيــة
ـواجـهة تـحـدة  الـعـمـومـية لـأل ا
جـائحة كورونا إن (استمرار الوباء
فـي أي مـديـنـة أو قــريـة في الـعـالم
يـعني أن كل اجملتمع البشري مهدد
بـهـذا الـوباء الـعـابر لـلـحدود  ومن
ــهم مـراعـاة الـتـبــاين الـشـديـد في ا
إمـــكــــانـــات الـــدول االقـــتـــصـــاديـــة
ـاليـة  واتخـاذ التـدابيـر الالزمة وا
لــتـأمــ سـرعـة وصــول الـلــقـاحـات

لــكــثـيــر من الــبــلـدان الــتي تــمــتـلك
قـدرات محدودة) وشدد صالح على
(أهـــمـــيّــة الـــتـــعـــاضــد الـــدولي في
مـواجـهة الـوبـاء وحتجـيم أضراره
وضـرورة ضمـان العـدالة في توزيع
الـلـقـاحـات حـيث تُـتـاح  واحلـدّ من
أضـرار األهـداف الـتجـاريـة إلنـتاجه
وتـــســــويـــقه  وتــــفـــادي تـــأثـــرهـــا
بـاخلالفـات السـياسـية)  مـبـيـنا ان
(الـعـراق من البـلدان الـتي سـتتـكفل
حـكومـاتهـا بشـراء العـقار وتـوزيعه
مـجانـاً على مـواطنـيهـا رغم الظرف
ـالي واالقـتصـادي شديـد التـعقـيد ا
الـذي يعـانيه الـبلد)  ولـفت إلى أنه
( نـظرا لإلمكانـات احملدودة جنحنا
إلـى حد ما في تـقليص آثـار الوباء
الكـات وذلـك بـفــضل تــضــحــيــات ا
الــطـبــيـة وتـنــامي الـوعـي الـصـحي
لـــلــمـــواطــنـــ  إلى جـــانب الــدعم

الدولي وبعض الدول الصديقة).
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عـــرضت هـــيــئـــة األنــواء اجلـــويــة
والـرصـد الـزلـزالي التـابـعـة لوزارة
الــنـقل حـالـة طـقس األيـام األربـعـة
ـقبلة. وذكر بيان ان (طقس اليوم ا
ـنــطــقــتـ الــســبت ســيــكـون فـي ا
الـــوســطى والـــشــمــالـي بــ غــائم
جــزئــيــا وغـائـم ويـتــشــكل ضــبـاب
ــنــطــقــة يــزول تـــدريــجــيــا وفـي ا
اجلـنوبية غائم جزئياً يتحول الى
ـــطـــر وحـــدوث عـــواصف غـــائـم 
رعـــديــــة) مـــشـــيـــراً الى ان (درجـــة
احلــرارة الــعـظــمى في الــعـاصــمـة
ـــعـــدل  20مْ بــــغـــداد ســـتــــكـــون 

.( والصغرى  9مْ
ـقـبل  وأضــاف ان (طـقس األحــد ا
ســـيـــكــون فـي الــوسط والـــشـــمــال
صــــحــــوا مـع بـــعـض الــــقــــطع من
الــغـيــوم درجـات احلــرارة مـقــاربـة

ــنـــطــقــة لـــلــيـــوم الــســابـق وفي ا
اجلـنوبيـة غائم جزئيـا يتحول الى
صـحو وتنـخفض درجات احلرارة
قـــلـــيالً عـن الــســـابـق). أمــا طـــقس
ـــنـــطـــقــة األثـــنـــ فـــيــكـــون في (ا
الـــــوســـــطى صـــــحـــــواً ودرجــــات
احلــرارة مـقــاربـة لــلـيـوم الــسـابق
وفي الشمال واجلنوب صحواً مع
بــعض الـغــيـوم ودرجـات احلـرارة

مقاربة لليوم السابق).
 وأشــــار الـــبــــيـــان الـى ان (طـــقس
ـنطقة الوسطى الـثالثاء سيكون ا
صحواً مع بعض الغيوم تنخفض
درجــــــات احلـــــرارة قـــــلـــــيـالً وفي
ــنــطـقــة الـشــمــالـيــة صــحـواً مع ا
بــعض الـغــيـوم ودرجـات احلـرارة
نطقة مـقاربة لليوم الـسابق وفي ا
اجلـــنـــوبـــيـــة صـــحـــواً ودرجــات
احلــــرارة مــــقــــــــــــاربــــة لــــلــــيـــوم

السابق). 

وفـي تايالنـد لقي تـسـعة أشـخاص
عــلى األقل حـتــفـهم في فــيـضـانـات
أحلــقـت أضــرارا بــنــصف مــلــيــون
شـخص حـسبـمـا أعلـن مسـؤولون
نـطقة اخلـميس في وقت تـستـعد ا
لـــهــطــول مـــزيــد من األمـــطــار.وكل
الـوفـيات سـجـلت في إقلـيم نـاخون
سـي ثـامــرات حـيث أعــلـنت حــالـة

. الطوار
  واصـــغـــر الـــضـــحـــايـــا طـــفل في
اخلــامــســة من الــعـمــر. وتــضـررت
ــنــازل وطـالـت األضـرار عــشــرات ا
أكـثر من نـصف ملـيون شخص من
ـــيــاه  210 ألـف أســرة.وغـــمــرت ا
نـــــحـــــو  150 ألـف هـــــكـــــتـــــار من

األراضي الزراعية. 
وقــــال حــــاكـم إقــــلم نــــاخــــون سي
ثـــامــرات كــراســورن فـــيــزيــتــوونغ
لـوكالة فرانس برس "هذا العام هو
أســــوأ عــــام شــــهــــدنــــاه خالل 50

عاما".  وأوضح "تقع فيضانات في
مـنـاطق معـيـنة من اإلقـلـيم كل عام
لـكن ليـس بهـذا احلجم والـتيارات
كـننا لم تـكن أبدا بـهذه الـقوة. ال 

حتى استخدام مراكبنا". 
طـار الرئـيسي مـفتـوحا وال يـزال ا
ياه حتيط لـرحالت الطيران لـكن ا
به. وتـقوم اآلليـات العسكـرية بنقل

طار.  الركاب إلى ا
وتــشــهــد ســتــة أقـالــيم أخــرى هي
نــاراثـيــوات وسـونــغـكال وبــاتـاني
وســــورات ثــــانـي وتــــشــــومــــبـــون

وباتالونغ فيضانات. 
وبـدأ تـسـاقط األمـطـار بـغـزارة قبل
ـتـــوقع أن تـسـتـمـر أســبـوع ومن ا
فـي الهـطـول في األيـام الـقـادمة في
وقت تــخـيم ريـاح مـوســمـيـة قـويـة
فــــوق خـــلـــيـج تـــايالنــــد ويـــســـود
مـــنــخـــفض جـــــوي فــوق مـــضــيق

مالكا.

{ الـــــــقـــــــدس - ا ف ب: اشـــــــارت
احلــكـومـة اإلســرائـيــلـيـة امس إلى
ارتــفــاع مــســتــوى الــتــهــديـد عــلى
مـواطنـيها في اخلـارج على خلـفية
صـــــــدور دعــــــوات فـي إيــــــران إلى
قـتل عالم نـووي بارز في االنـتقـام 
عـملـية حـمّلت طهـران مسـؤوليـتها
لـــلــدولـــة الــعـــبــريـــة.وقــالت وزارة
اخلـارجـية اإلسـرائـيلـيـة (في ضوء
تـــهـــديــدات أخـــيـــرة من عـــنـــاصــر
إيـرانيـ إننا نـخشى أن تسـتهدف
إيـران أهـدافا إسـرائـيلـيـة). وأعرب
الـــــرئــــيس الـــــتــــركي رجـب طــــيب
إردوغـان عن حزنه العميق الغتيال
الــعـالـم الـنــووي اإليـراني مــحـسن
فــــخــــري زاده وذلـك في اتــــصــــال
هـاتـفي مسـاء اخلـميس مـع نظـيره
اإليـــــرانـي حــــسـن روحـــــاني وفق
الـرئـاسـة الـتركـيـة.وقـالت الـرئـاسة
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مـع روحــانـي األوضــاع فـي إقــلـــيم
نــاغـورني قـره بـاغ االنـفـصـالي في
اذربـيـجـان حيث كـانت قـد جتددت

أعمال قتالية في أيلول. 
وقــال إنّـه "من األهــمــيــة الــبــالــغــة
جتنب كافة أنواع األعمال التي من
شـــأنــهــا تــهـــديــد ســيــادة ووحــدة
األراضـي االرذبــيــجــانــيــة".وكــانت
أنـقـرة الـداعم الـرئـيـس الذربـيـجان
فـي نــزاعـــهــا مـع أرمــيـــنــيـــا حــول
نــاغـورنـي قـره بــاغ ذي الـغــالـبــيـة

األرمنية. 
وجـرى التوصل في تـشرين الثاني
إلى اتفاق ب باكو ويريفان لوقف
. األعـمال القـتالية بـرعاية الـكرمل
ومـنح االتـفـاق أذربـيـجـان مـكـاسب
كــبـيـرة ووصـفه الـعـديـد من األرمن
بـانه كارثي.وأعلـنت تركيـا الثالثاء
أنــهــا وقـعت اتــفــاقـيــة مع روســيـا

بـشأن إنـشاء مـركز مراقـبة مـشترك
تــتـمـثل مــهـمـتـه في اإلشـراف عـلى

وقف إطالق النار في اإلقليم.

طراد الكبيسي

ــدهش حــقـــا كــيف ان فــايــروس مـن ا
كـــورونـــا لم يـــلـــحـق بـــهـــا أي ضــرر.
ووصــفت االمـر بــأنه "نـبــأ سـار" وسط
حـــالــــة الـــقـــتـــامــــة الـــتي خــــلـــفـــهـــا
الـفيـروس.وسجلت كـرواتيا الـتي يبلغ
عـدد سكـانها  4,2 مـليـون نسـمة نـحو
 140 ألـف إصــابــة بــكـــورونــا وألــفي

وفاة.

{ زغـــرب - ا ف ب:  تـــمـــكــنـت امــرأة
كـرواتــيـة مـسـنـة تـبـلغ من الـعـمـر 99 
عـــامــا  من الــتـــغــلب عـــلى فــايــروس
كـورونا بعد التقـاطها العدوى ورفعت
اخلـمـيس ابـهـامـهـا لـلـمـصوريـن حيث
تــقـيم احــتــفـاال بــتـمــاثـلــهـا لــلـشــفـاء.
وخـضعت مـارغريتـا كراجنـسيك التي
تــعـيش في دار لــلـمـســنـ في مــديـنـة
مـارلـوفاك في وسط الـبالد لـلعالج في
سـتشـفيات نـهايـة تشرين األول احـد ا
بـعد اصابـتها بفـيروس كورونا لـكنها
خــرجت بــعــد ثالثــة اســابــيع.ونــقــلت
صــحـــيــفــة "فــيــتــشـــرجني لــست" عن
كـراجنيسك قـولها "انتـهى األمر اشعر
ـرأة يومـها اني بـخـير اآلن".وتـقضي ا
فـي ســريـــرهـــا بـــســـبب عـــامل الـــسن
والـضـعف اجلـسـدي لـكـنـهـا ال تـعاني
مـن أي مــرض صــحي خــطــيــر.وقــالت
ـنـزل إنـها سـتـيـفيـكـا مـليـنـاك مـديرة ا
كـانت من ب العديد من السكان الذين
ثـبـتت إصـابـتهم بـالـفـايروس رغم أنه
لم تـظـهـر عـليـهـا أي أعـراض.وأضافت
لفرانس برس "مع ضعفها وكبر سنها

مارغريتا كراجنسيك
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الــتــركــيــة فـي بــيــان إنّ إردوغـان
أعــرب عن "حــزنـه الــعـمــيـق" جـراء
مـقـتل الـعـالم اإليـرانـي في "عـمـلـية
اغــتـــيــال شــنــيــعـــة" تــعــرّض لــهــا
اضي.ورأى أنّ االغتيال األسبوع ا
"اســتــهــدف الــسالم واالزدهــار في
ـنـطـقـة". وتـابـع أنّ جـهـود "دوائر ا
الــظـالم الــتي تــســعى إلى زعــزعــة
ـنـطــقـة سـتـصـاب االســتـقـرار في ا
مـــرة اخــرى بــخـــيــبـــة أمل" وفــقــاً

للبيان. 
وفــخـــري زاده الــذي كــان رئــيــســا
ـنـظـمة األبـحـاث واإلبداع (سـبـند)
الـتــابـعـة لـوزارة الـدفـاع اإليـرانـيـة
اغــتــيل اجلـمــعـة فـي هـجــوم قـالت
اجلـمهورية اإلسالمـية إنّ إسرائيل
تـــقف وراءه في اتـــهـــام لم تـــعــلق
عــلــيـه الــدولــة الــعــبــريــة.وتــنــاول
إردوغــان خالل االتـصـال الــهـاتـفي
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ـتـظاهـرين إلى سـاحة الـتـحريـر في بـغداد امس اجلـمـعة جتـمع الـعشـرات من ا
دعما لالحتجاجات الشعبية في محافظة ذي قار.

تـظاهـرين جتمـعوا في سـاحة الـتحـرير  وقال شـهود عـيان ان (الـعشـرات من ا
تعـبيرا عن رفضهم لـرفع خيم احملتجـ في محافظـة ذي قار ودعما لـلتظاهرات
تظـاهرين رفعوا نـطلقـة في ساحة احلـبوبي وسط الـناصرية)  مـؤكدين ان (ا ا
ـتظـاهرين في ذي قـار  ومطـالبـات بالـكشف شعـارات ينـاصرون فـيهـا موقف ا
الحـقة األمنـية للنـاشط  وحـمايتهم من عن قتلـة احملتجـ  وإيقاف عـمليات ا

عمليات االغتيال والتهديدات التي تصلهم).
رجـعيـة الـدينـية في الـنـجف بالـتدخل إلخـماد  ونـاشد مـتظـاهرو الـناصـرية   ا
ـاضيـة بـ أنـصار زعـيم الـتـيار الـفـتنـة بـعـد الصـدامـات الـتي وقعـت اجلمـعـة ا

مقـتـدى الصـدري ومـتظـاهـرين في ساحـة احلـبوبي الـتي أسـفرت عن الصـدري
سقـوط عـشرات الـقـتـلى واجلرحى  مـؤكـدين رفـضهم حملـاوالت جـرهم حلروب

طائفية.
ـتظاهـرون (استـمرارهم بـالتظـاهر بـعد األحداث االخـيرة الـتي شهـدتها  واكد ا
تظاهرين لالشتباك مع أي قوى الناصرية)  الفتـ الى انه (ال وجود نيه لدى ا
أمـنـيـة  لكـنه في حـال  االعتـداء عـلـيهم  فـالـدفاع عـن النـفس حق مـشروع)
ــتــظـاهــرون انه (ال أحــد بــاســتـطــاعــته إنــهـاء احلــراك الــشـعــبي في واوضح ا
ـتظاهرين في الـناصرية  فـهو حق كلـفه الدستور)  واشـاروا الى ان (مطالب ا
البداية كانت تتعلق بحقوق اخلريج والعاطل عن العمل  لكن القوات األمنية
واألحـزاب واجـهـونــا بـالـرصـاص احلي)  مـشـددين عـلـى (ضـرورة  مـحـاسـبـة

القتلة).
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بـحث مـجـلس الـنـواب اثـر الـتـشـريـعـات في حتـقـيق الـسالمـة الـغـذائـيـة  خالل نـدوة
عـهد سـعد فـياض اني  أدارهـا مديـر عـام ا حـوارية نـظـمت من معـهد الـتطـويـر البـر
مـوزان  بـحـضــور  الـنـائب االول حـسن الـكـعــبي ووزيـر الـزراعـة وعـدد من رؤوسـاء
اللجـان النيـابية والنـواب وأم عام اجملـلس  ومختـص بالشـأن الغذائي وقـانوني

ي ومدراء عام من الوزارات ذات العالقة. واكاد
وقــال الـكــعـبي ان الـسـالمـة الـغــذائـيـة
بـــالــغـــة األهــمـــيـــة  وتــوجـــد فــوضى
نافذ احلدودية رغم التركيز احلالي بـا
عــلـيـهــا  وكل مـا يــدخل مـنـهــا يـشـكل
ـواطن  خــطـورة كـبــيـرة عـلى حــيـاة ا
ونـعمل علـى نضوج اوراق ومـعلومات
 ومـهم ان يـكـون عالقـة عـاليـة الـنـظام
بـــ االمـن وضـــمـــان سالمـــة الـــبالد 
ـــقــتــرحـــات ســيــتم والـــتــوصــيــات وا
ـتابعة باجلهود مع اجلميع للوصول ا
الى تشريعات تنهي التشتت والفساد.

wz«cſ s √

واكـد وزير الزراعة محمد اخلفاجي ان
االمـن الـغـذائـي  امن سـيــاسي وبـدعم
ـان حقـقـنا مـلـيـون طن باالمن من الـبـر
ـســوقـة الــغـذائـي فـائض بــاحلــنـطــة ا
ـبـالغ  وضـمـان تـسـلـيم مـسـتـحـقـات ا
ــنــتــجــات تــدخل مــنــتــهــيــة واغــلـب ا
الــــصالحــــيـــة وهــــذا خــــطـــر كــــبــــيـــر
والــتـــعــلــيــمــات الـــصــارمــة واحلــجــر
والـــتـــنــســـيق مـع اجلـــهــات االمـــنـــيــة
نافذ مستمرة والـسيطرة التامة على ا
ـزيـد  ورحب بالـبـحوث لـكن نـحـتاج ا
واحلــوار واكـد الــشـروع بــاالتـفـاق مع
وزيـر الصـحة والـبيئـة بخـطوات لـعقد
ورشـة متخصصة واسـتضافة الباحث
زيــد ثــابت  وتــشــكــيل هــيــئـة سـالمـة
الـــغــذاء  واهــتـــمــام بــانـــشــاء مــزارع
خـاصـة بـاألعشـاب تـدخل بـالصـنـاعات
الــدوائـيــة. وحـدد الــدكـتـور زيــد ثـابت
الـباحث ومـستشـار غرفة جتـارة بغداد
طلـوبة لضـمان السالمة  االجـراءات ا

الـغـذائـيـة  وتـشـخـيص نـظـام الـرقـابـة
عــلى االغــذيــة من جــوانـب الــتـصــنــيع
والـزراعة واالستـيراد  واحلل يبدا من
الـسلطة التشريعـية بعد مشورة خبراء
االحتـــاد االوربـي احلل األوحـــد نـــظــام
غــدائي مــوحــد وخالل ٥ ســنــوات يـتم
تــنـظــيم كل شي والــتـخـلـص من خـطـر
مـتـعـددة . وشـدد رئـيس جلـنـة الـزراعة
سـالم الــشـــمـــري  عـــلى سالمـــة االمن
ـنـافـذ احلـدودية  الـغـذائي وحتـديـداً ا
ــشــتــرك بـــ الــســلــطــتــ والــعـــمل ا
الـتـنـفـذيـة والـتشـريـعـيـة النـهـاء حاالت
غـيـر سلـيـمـة. وتطـرق مـستـشـار رئيس
غـرفـة جتـارة بـغـداد خـالـد الـولي  الى
الـصادرات الغذائية وتخفيض الرسوم
والــضـرائب ومـعــاجلـة تـشــريع قـانـون
الــطب الــتــكــمــيــلي  وتــكــامـل الــغـذاء
لـدورهـا بـاالقـتـصـاد الـوطـني  واقـامـة

مزارع خاصة لألعشاب .
وتـنـاول الـدكـتـور غـازي فـيـصل اسـتاذ
مــــتـــمـــرس بــــالـــقــــانـــون  مــــراجـــعـــة
الــتـشــريــعـات ذات الــصِّـلــة بـالــسالمـة
الـغذائية لتقيمـها وما يتطلب من الغاء
او تــعــديل او حتــديث الــتــشــريــعـات 
ومــجــلس الـنــواب ال يــصـنـع الـقــانـون
والــقـوانــ تـخــرج من الـشــعـوب كــمـا
يـخـرج النـبـات من العـرق  لـذا مهم ان

يستع بكل االختصاصات .
ودعــا الـــدكــتــور حــيــدر غــازي اســتــاذ
ـسـتـنـصـرية  الى االعالم بـاجلـامـعـة ا
سن تـشـريعـات تـسانـد االعالم لـتتـمكن
من اتــاحــة مــعــلــومــات لــلــصــحــفــيـ

bIHð∫ مسؤولون يتفقدون األنهر بعد األمطار
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دني خاصة تـكاد أن تكون اإلنـتهازيـة هي الصفة الـغالبة عـلى أغلب منـظمات اجملتـمع ا
الـتي تختـفي حتت عناوين الـثقافـة  والصحـافة واإلعالم وخطـورتها ال تقـل عن الكورونا
والـسـرطـان . فـتلـك تصـيب األفـراد واإلنـتـهـازية تـصـيب اجملـتـمـعات ومـنـظـمـات اجملـتمع
دنـي احلقيقـية.  ولهذه اإلنـتهازية أبـطال لهم مـهارات عاليـة وثقافة خـاصة يستـطيعون ا
وصدة والـتسلق لكل الـوزارات والرئاسات ولـديهم القدرة من خاللها فـتح كل األبواب ا
في إقـامة مؤتمـرات ومهرجانـات يخدعـون فيها كـبار الشخـصيات ويحـولونهم إلى كبش
ـنظـمـات الوهـميـة وشـخصـيـاتهـا البـهـلوانـيـة وهذه احلـقائق فداء لـتحـقـيق أهداف هـذه ا
سرحيات يعرفهـا أغلب الوسط اإلعالمي والكـثير من عامـة الناس الذين يـتابعون هـذه ا
الـساخرة من خالل الـفضائـيات التي تـشترك دائـما في التـرويج مقابل ثـمن لهذه الـلعبة
سـؤول من وزراء وما فـوق إلى نكتـة تثيـر الضحك ـضحكـة التي عادة مـا يقع فيـها ا ا
هـرجانـات جتعل الـبعض يـصاب بـاإلحبـاط والبـعض اآلخر والسـخريـة .إن وقائع هـذه ا
يــدخل في غــيــبــوبــة من الــضــحـك الــهــســتــيــري عــنــدمــا يــشــاهــدون هــؤالء اخملــادعـ
ـسـؤولـ والــضـبـاط والـسـواق واإلداريـ ـتـخـصــصـ في فـعـالـيـات مــنح الـوزراء وا ا
ـنحهم درع اإلبداع . والعجيب وبائعي ل (أربـيل والفيترجية) وهـو يلبسهم الوشاح و
والغـريب في القـضية إن الـكل يأتـون ملـب دعواتـهم وهم فرحـ ومسـتأنسـ  ليـكونوا
عـروفة وبإرادتـهم مـضحـكة لـلـعبـاد ومهـزلة لـلبـالد . إن هذه الـشخـصيـات الـكارتـونيـة ا
عالي بالنـصب واالحتيـال وهي تتصـدر اجملالس وجتلس في اخلط األول مع أصـحاب ا
هرجانات ـنظمات وطـبيعة هـذه ا عـلومات عن هذه ا تلـكون احلد األدنى من ا الذين ال 
سـتشـاريهم الـذين وقعـوا هم أيـضا ضـحيـة لعـملـيات الـنصب أو ـا كانـوا ضحـايـا  ور
سـرحية التي لـهم من خاللها مكـاسب وإغراءات وصفقات أنهم كانوا شـركاء في هذه ا
. وأن أسـرار هذه الـلـعـبـة كشـفت ولم تـعـد مـخفـيـة وخـاصـة بعـد أن بـدأت تـمـارس على
شـاركة كـبار الشـخصـيات الـتي يفـترض أن ال تكـون راعيـة إال للـنشاط نطـاق واسع و
الـوطـني احلـقـيـقي الـذي تـنـظـمه شــخـصـيـات لـهـا تـاريخ نـظـيف وكـفـاءة ونـزاهـة ال أحـد
يـسـتـطـيع أن يـشـكك فـيـهـا . إن اخلـطـورة في هـذه الـلـعـبـة أنـها تـضـفـي الـشرعـيـة عـلى
ـقراطـية وتـنطلق من خالل منـظمـات وهميـة وعلى شـخصـيات تـمارس الدجل بـأسم الد
ـانية ـهرجانـات شخصـيات متـخصصـة بالـدجل إلختراق كـبار الشـخصيـات البر هذه ا
ـانـيـ واحلـكــومـيـة والــسـيـاسـيــة وخـيـر مــثـال عـلـى ذلك إن الـبـعض مـن الـوزراء والـبــر

وشخصيات أخـرى معروفة قد  اختـراقهم من قبل نصابـ يتزعمون منـظمات وهمية.
وألتقطوا معـهم الصور ودخلوا مقراتهم وأستـخدموا قربهم وسيلة للـتغطية على عمليات
سـؤولـ وخـاصة الـنـصب واإلحـتـيال. ويـتـطـلب هـذا األمر وعـيـا إسـتـثنـائـيـا من كـبـار ا
نظـمات واجلهات الـداعمة لهـا ومعرفة الـشخصيات األجـهزة األمنيـة لتدقيق عـمل هذه ا
شهـودة وكفـاءتهم ومهـنتهـم احلقيـقية لـنقـطع الطريق عـليهم التي تقـودها وإرتـباطاتـهم ا
سؤول نظمـات سيحمي البالد وكـبار ا شـبوهة .ولعل عمـلية تطهـير ا وعلى أهدافهم ا
خــاصـة من مــهـرجــانــات ومـؤتــمـرات تــسيء إلـيــهم وتــهـز ثــقـة الــشـعب
صداقيـتهم ألنهم يعرفون هذه الـشخصيات الهزيـلة ويستغربون
ـهــرجـانـات من قـدرتــهـا في إســتـدراج رمــوز الـدولــة الـعــراقـيــة 
شـعارهـا اإلبداع وجوهـرها الـنصب واإلحـتيال ولـعل خطـورتها
ـنظمـات احلقـيقـية التي لم الثـانيـة تتـمثل في تهـميش وإقـصاء ا

ارثون الهزيل. جتد لها موطئ قدم في هذا ا

دني وشـبـكـات مراقـبـة االنـتخـابـات الـلجـوء إلى الـقـضاء ـنـظمـات اجملـتـمع ا هذه دعـوة 
ـا ورد في قــانـون االحـزاب عـلى جـمــيع الـكـيـانــات الـتي مـنـحت حق لاللـتــزام الـكـامل 
قبـلة  الن واقع حـال التحـالفـات االنتخـابيـة تتجه نـحو اعادة شـاركة في االنتـخابـات ا ا
ا الـتخـندق الـطائـفي والعـرقي العـنصـري بعـنوان الـبيت الـشيـعي والسـني والـكردي ..
يؤكد  ذات التـوجيهات العادة النـاخب العراقي امام استحـقاق انتخاب االفضل من ب
احد مرشحي هـذه البيوت الثالثة من دون اي متغيرات وقعت في ساحات التحرير التي
حتولت إلى صـالح القـيادات التـقلـيديـة  لهذه الـبيـوت احلاكـمة للـعراق مـنذ مـجلس حكم
واطن/ الـنـاخب الى تـغيـيـر اختـيـاراته امام ـر حـتى الـيوم .ويـخـطأ من يـدعـو ا بـول بر
صنـدوق االقتـراع  الن مثل هـذا الكالم مـجرد تـثقـيف انتـخابي نـعم مطـلوبـا ولكـنه ليس
ـوضـوع الـذي نـتـكـلم عـنه يـتـمـثل في تـلك الـضـوابط الـقـانـونـيـة في مـنـح الـكـيان اصل ا
ـقبلـة ..السيـما في موضـوعي امتالك الـكيان ـشاركـة في االنتخـابات ا السـياسي حق ا
ـالية لقـيادة هذه الكـيانات مقـارنة ب ما قبل جـناحا مسـلحا ..وإعادة الـنظر في الذمة ا
ــال الـســيـاسـي نـتــاج مـفــاسـد ـواد الــتي تــتـكــلم عن ا 2003 ومـا بــعـدهــا فــضال عن ا
احملـاصصـة واللـجان االقـتـصاديـةالحزابـها..نـاهـيك عن ادلة عـمل تطـبـيقـية اسـترشـادية
دولـيـة عن قبـول الكـيان الـسـياسي بـالتـطابق مع نـص وروح الدسـتور والـقوانـ النـافذة
...كل ذلـك يـصـعب مـهـمـات مجـلـس مـفـوضيـة االنـتـخـابـات من الـقـضـاة  األفـاضل لـكن
ـواطن / الـنـاخب بـالـقـضـاء وهـذه الـنـخبـة اخلـيـرة من اعـضـاء مـفـوضـية تـصـاعـد ثـقة ا
االنـتخـابـات  يتـطلب ان يـتحـملـون هـذا الثـقل على كـاهلـهم ..من دون ذلك سـيكـون لديـنا
ذات الفوضى االنتـخابية  التي جتعل النـاخب امام خيارات  التخـندق الطائفي والقومي
العـنصري  ..ومـا دامت مفوضـية االنتـخابات  مـستـقلة ..فـعلى قضـاتها تـطبيق الـقانون
بــنـــصه وروحه ..واال مــا حــدا من كـل مــا بــدا .. وعــلى اجملــتــمع
ـراقــبــة االنـتــخــابـيــة  الــلــجـوء إلى الــقــضـاء ـدنـي وشـبــكــات ا ا
واحلـصول عـلى قـرار  مسـبق لاللـتزام بـتطـبـيق قانـون االحزاب
كـله بـجـمـيع نـصـوصه عـلى جـمـيع الـكـيـانـات  الـتي مـنـحت حق

قبلة .. ولله في خلقه شؤون! شاركة في االنتخابات ا ا
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هـل نسـتع بـالشـعب األمريـكي الـذي أطاح بالـطاغـية تـرامب لكـي يطـيحوا بـالطـغاة في
بلدنا .

ترى متى نتعلم من جتارب غيرنا. 
البس قـصات الشـعر الرقص الـغناء ـاذا يقلـد بعض شبـابنـا دول الغرب في كل شئ ا
تـنـاول اخملـدرات جـرائم الـقـتل ..كل مـاهـو خـارج عن االطـر األخالقـيـة يـقـلـدوه..ولكـنـهم

اليقلدون الفكر النير وتلقي العلم وتغيير األفكار لبناء اإلنسان والبلد.
امامنـا فرصة تـاريخـية للـتغيـير  امـا ننقـذ بلدنـا من االنهـيار أو نسـير به نحـو بر االمان

.ليس هناك حل وسط. 
ابيض او اسود ال نريد الرمادي 

فرص عمل في مصـانع تفتح من جديد اال تريدون لبلدنا ة  شبابنـا االتريدون حياة كر
اذا هذه السلبية   االستسالم لفئة ضالة وقليلة. ان يستعيد عافيته

ان ـكـنه من الـشـبـاب ان يـحق له انـتـخـاب مـرشح الـبـر لـو نـعـمل إحـصـائـيـة لـعـدد من 
ـاذا كـبار لـوجدنـا أن أعـدادهم تـفوق كـبـار السن ..اقـول الـشـباب واعـنـيهـا.. اقـول لكم 
ذهب والقومية والقرابة..اما الشباب ا أحدهم يجامل حسب ا السن مع تقديـري لهم ر
فـيجب أن يكـونوا اكثـر وعي وينظـروا للمـستـقبل  فهم اجلـيل الذي عانى  وسـيعاني من

طبقة سياسية بقدر سنوات عمره جعلت البلد في الصفوف االخيرة ب البلدان 
 مـولـود عام 2003 بـعـد تغـيـيـر النـظـام  االن عـمره 17 سـنـة والـسنـة الـقادمـة في مـوعد
االنـتخـابـات سـيـكـون عـمره ثـمـانـيـة عـشر سـنـة وسـيـكـون مؤهل لـيـدلي بـصـوته ويـخـتار

رشح . ا
ـنـطـقة ونـريـد من الـشـباب ان يـخـتـاروا مرشـح من منـطـقـتهم ـرشح على ا االن أصـبح ا
يخدمهم اليـجامله النه من مذهبه أو قريبه بل نريد أن يختاره لعلمه بأخالقه وقدرته على

دينة التي ينتمي لها . خدمة الناخب أو ا
جـرد شخـصية تـاخذ الصـور مع الناس ونـريدهم ان يكـونوا علـى وعي بان اليتـأثروا  

وتبلغ لهم شارع هو اصال ضمن خطة البلدية .
رشح ليحاولوا كسب ود عليهم ان يـنتبهوا انه في األيام القادمة سيالحـظون تدافع ا

الناخب .
هو فخ عليهم احلذر منه .

نـتمـنى أن يـخـتـار شـبابـنـا من يـنـقـذ الـبلـد وأن يـسـقط الـطـغاة
الذين خربوا بالدنا واغرقونا بالديون 

ـــوعـــظــة مـن جتــربـــة  الـــشــعب الـــشـــعب الـــعــراقـي خــذوا ا
األمريكي.

لن يحـاسـبكـم احد إذا اسـقـطتم الـطـغاة بل سـتـكبـرون بـع

ــتــقــدم الــشــهـــداء عــلــيــهــا  و يــدخل ا
لــلـدراســة عـبــر الـبــوابـة اإللــكـتــرونـيـة
أل خـياراته رور و بـاسـتعـمال كـلمـة ا
مـن واحد الى عشرة اخـتيارات ويحفظ
اخلـيـارات و بالـنـسبـة لكـلـيات وأقـسام
ــبــاشـر  الــتــربـيــة الــبـدنــيـة الــقــبـول ا
والــفـنــون اجلــمـيــلـة - يــذهب الــطـالب
إلجـراء االختبـار بالكـلية الـتي اختارها
ـبـاشر بـإدخال وتـقـوم كلـيـات القـبول ا
درجــات االخــتـبــار لــلــمـتــقــدمــ حـتى
تقدمون الحـقا بعد احتساب يـتنافس ا
ـــديـــريــة درجـــة الـــتـــنــافـس و تــقـــوم ا
بــالــتــصــديق عــلى اســتــمــارة الـطــالب
ؤسسة وإرسـالها إلى الفرع الـرئيسي 
الــشـهــداء و تـقــوم مـؤســسـة الــشـهـداء
بــالــتــصــديق الــنــهــائي عــلـى بــيــانـات

طلوبة. ا

بـاجلــامـعـات لـلـسـنـة الـدراسـيـة -2021
2020). وفـي ســيـــاق مـــتــصـل أطــلـــقت
الــوزارة  قــنــاة الــتــقــد الى الــدراسـة
ــســـائــيــة لـــذوي الــشــهــداء لـــلــســنــة ا

الدراسية 2021-2020. 
وأوضـحت دائرة الدراسات والـتخطيط
تابعة أن التقد يكون عبر بوابتها وا
اإللــكــتــرونــيـة عــبــر اتــبــاع اخلــطـوات
(بــاقـــامــة  الــطــالب بـــإدخــال بــيــانــاته
الـشخصية والدراسية من خالل واجهة
دخـــول الـــطــلـــبـــة وتــولـــيـــد رقم ســري
وطـباعـة االستـمارة والـتوجه الى أقرب
ـؤســسـة الــشـهــداء الـتــابـعـة مــديـريــة 
لـلـمحـافـظـة للـمـصادقـة عـلى معـلـومات
الـشهيـد ومن حق الطالب الـتعديل على
ـعـلــومـات في حـالـة وجـود اســتـمـارة ا
خــطـأ قـبل مـصـادقـة مــديـريـة مـؤسـسـة

واقـع اجلامـعات في الـعراق. ومن جـهة
اخــرى أعــلــنت الــوزارة  نــتــائج قــبـول
ـتمـيـزين لـلـسنـة الـدراسـية ـوظـفـ ا ا
2020-2021 ضــــمن قـــنــــاتي الــــعـــامـــة
ــتــحــدث الــرسـمي والــشــهــداء. وقـال ا
حـيدر الـعبودي إن (نـتائج القـبول على
ــتـــمــيــزين من ذوي ــوظــفــ ا قــنـــاة ا
الــشـــهــداء في الــدراســة الـــصــبــاحــيــة
بــاجلـامــعـات تــضـمـنت  16مــقـبـوال من
مــنـــتــســبي الـــوزارات والــدوائــر غــيــر
ــرتــبــطــة بـوزارة من حــمــلــة شــهـادة ا

الدبلوم التقني). 
ـتمـيزين وأضـاف الـعبـودي  أن (قنـاة ا
الــعــامــة تــضــمــنت قــبـول 179مــوظــفـا
مــقــبــوال مـن الــوزارات والــدوائــر غــيـر
ــرتــبــطــة بـوزارة من حــمــلــة شــهـادة ا
الـدبلوم التقني في الـدراسة الصباحية
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اسـتقبل وزيـر التعـليم العـالي والبحث
الــعـلــمي  نــبـيل كــاظم عــبـد الــصـاحب
مـحافظ كـركوك راكـان سعـيد اجلـبوري
ــؤســـســات وبـــحــثـــا دعم وتـــطــويـــر ا

التعليمية اجلامعية في احملافظة.
وقـال عبـد الصاحب  إن (كـركوك إحدى
مراكز القوة في العراق لتنوعها وكثرة
ثــرواتـــهــا ومــكـــانــتــهـــا الــتــاريـــخــيــة
واحلـــضــــاريـــة مـــؤكـــدا حـــرص وزارة
الــتـعــلـيم الــعــالي عـلى مــتـابــعـة ودعم
مــؤسـسـاتـهــا الـتـعـلــيـمـيـة اجلــامـعـيـة
والسـيمـا جامعـة كركـوك التي تسـتقبل

الطلبة من كل احملافظات العراقية).
ومـن جـــانــــبه  ثــــمـن راكـــان ســــعــــيـــد
اجلبوري جهود الوزارة  وحرصه على
دعم مـؤسسات التعليم العالي وتطوير
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مــديــنــة سـوران الـى مـقــصــد ســيـاحي
مارسة رياضة التزلج وركوب التلفرك
نـطقـة بشـكل جذاب الـذي يـوفر رؤيـة ا
ورائـع. وتضم سـوران مـنـتـجـعـا فضال
شهور الذي يعد من عن شالل بيخال ا
مــنـاطق اجلـذب الـســيـاحي عـلى مـدار
اضي شهد اجلبل الـسنة. وفي العـام ا
حــادثـة ظـلت ذكــريـاتـهـا لــدى الـشـبـاب
دني راسـخة فقد تمـكن رجال الدفاع ا
من انقاذ خمسة شبان كانت الثلوج قد
حـاصـرتـهم اثنـاء مـحـاولتـهم الـوصول

الـى قمـة جـبل كـورك سيـراً عـلى األقدام
.وفي الشتاء يجتذب جبل كورك الواقع
فـي شــمـــال شــرق اربـــيل الــعـــديــد من
ـواطــنـ والـسـيـاح حـيـنـمـا يـكـتـسي ا
بــالــثـلــوج. وقـال عــمــاد ريـكــاني مــديـر

ــدني في ســوران (بـعـد أن  الــدفـاع ا
ابـالغـنــا بــاحلـادث هــرعت فــرقــنـا الى
ـوقع وبـعـد ساعـتـ تـمكـنـا من انـقاذ ا
الـشباب اخلمسة). وبحسب تقارير فأن
الـشـبان اخلـمسـة هم طـلبـة جـامعـيون.
وقــال ريــكــاني إن (الــشــبــان اخلــمــسـة

الـعـاب السـندبـاد بـبغـداد . و افتـتاح
احملـطة التي  تنفيذهـا وتشغيلها من
قـبل جنـله مـحسـن الوائـلي من الـدائرة
الـفـنيـة في الوزارة بـحضـور مسـؤول
فـي الوزارة مع عدد من مالكـات الدائرة
الـفنية وقسم ادارة الصندوق ومشاركة
اعـضـاء من شـركة بـركـة النـور اجملـهزة
لاللـواح الشمسية للـمحطة . وقال بيان
تـــلـــقـــتـه (الـــزمـــان) امس انه ( خالل
االفــتــتـاح لــعـمل احملــطــة االطالع عـلى
االفــكــار الــعــلــمــيــة الــتي اعــتــمــدتــهــا
الـدكتورة في تصميم هذه احملطة حيث
لوثات اخلطرة جدا بـينت ان معاجلة ا
ـــــســــبــــبـــــة لألمــــراض ــــيــــاه وا فـي ا
الـسـرطـانـيـة تـتم فـيـهـا مـعـاجلة بـعض
ـلـوثات الـعـضويـة الـهيـدروكـاربونـية ا
فـي مـيـاه الــبـحــيـرات واالهــوار وكـذلك
مـيـاه االنـهـار قلـيـله اجلـريـان... اضـافة
الـى  ضخ الـهـواء اجلوي مـع الـتحـريك
ـا يـؤدي الى تـسريع من يـاه  داخـل ا
ـركـبـات الــعـضـويـة عــمـلـيـة تــكـسـيــر ا
ـتـعـددة احلـلـقـات ـركـبـات ا وخـاصــة ا
ركبات هي مركبـات اكثر سمية وهـذه ا
بـالـعـالم حـسب تـصنـيف وكـاله حـمـاية
الـبـيـئـة االمـريـكـيـة. و اعـداد وتـنـفـيذ
الــتــجــارب اخملــتــبــريــة لــلــمـحــطــة في
مـخـتـبـرات جامـعـة بـابلـو في مـحـافـظة
مــازنـدران في اجلــمـهــوريـة االسـالمـيـة
اليـران وبــاسـتـخـدام االجـهـزة الـدقـيـقـة
مــنـــهــا وبــعــدهــا  اعـــداد الــصــيــغــة

النهائية للمحطة وتنفيذها).
وغــطـت الــثــلــوج قــمــة جــبل كــورك في
اربـــيل نـــتـــيـــجـــة انـــخـــفـــاض درجــات
احلــــرارة وبـــدء مــــوسم الــــســـيــــاحـــة
الـشـتـويـة في كـردستـان حـيث تـتـحول
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قــــصـــدوا بـــيـــخــــال وأرادوا بـــعـــد ذلك
الـــــوصـــــول إلـى قـــــمـــــة جـــــبل كـــــورك
بـاستخدام تلـفريك). وتابع (أنهم قرروا
الـسيـر على األقدام لـلوصول الى الـقمة
بـعـدمـا رأوا طـابـوراً طـويالً مـن الـناس
ـسافة لـركوب الـتلـفريك "مـعتـقدين أن ا
ســتـكـون أقـرب). وتـبــدأ نـقـطـة انـطالق
الــتـــلــفــريك مـن بــيــخــال. ويـــســتــغــرق
الـوصول الى قمة جبل كورك  15دقيقة
. فـي رحلة تـصل الى نحو  40كـيلـومتراً
ولـيـس من الـسـهل الـسـيـر عـلى االقـدام
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ائـية في مـحافـظة ـوارد ا اعـلن مـدير ا
ــعــمــوري  إن اخلـزين ديــالى مــهــنـد ا
ـائي في سدود احملافظـة ارتفع قليال ا
ـناطق رغـم السـيـول الـتي رصـدت في ا
عـمـوري لـ (الـزمان) احلـدوديـة. وقـال ا
امـس أن  (مـوجــتي األمــطــار الــغــزيـرة
ـاضـيـة األولـى والـثـانـيـة خالل األيـام ا
كــانت جــنــوب حــوض حــمــرين ولــيس
شـماله لـذا لم تكن هـناك إيرادات مـائية
ـسـتــوى تـتـدفق صـوب سـدود عــالـيـة ا
ديـالى ومـنهـا حمـرين بل كانت الـزيادة
ـعمـوري أنه ( كلـما طـفـيفـة) واضاف ا
كـانت األمطـار غزيـرة في شـمال حوض
حـمـرين تؤدي إلى تـدفق كـميـات كبـيرة
صـوب بـحـيـرة حمـرين وبـقـيـة الـسدود
األخـرى) الفتـا النـظر إلـى أن ( األمطار
كـــانت فـــائــدتـــهـــا في إنــهـــا دفـــعــتـــنــا
لالسـتـغـنـاء عن مـا نـسمـيـهـا بـ (الـرية)
االولى لـلخـطة الـشتويـة والبـالغـة أكثر
من  350الـف دو الن كـمــيــة األمــطـار
جتـاوزت الـ  20مــلم وهـو كـاف لـتـأمـ
الــريـــة لــكل احملــاصــيـل مــا ســاعــد في
احلـفاظ على خزين بحيرة حمرين وهو
ـــســــتـــوى جـــيـــد حــــالـــيـــا). وأشـــار
ـعـمـوري  إلى أن (غـزارة األمـطار في ا
قــطــاع جـنــوب حـمــرين وقــرب احلـدود
تــسـبــبت بـســيـول ذهـبـت إلى الـوديـان
وهـي بـعـيــدة عن سـدود ديـالى ومــنـهـا
حــمــرين) .وافــتــتــحـت وزارة الــصــحـة
ـعاجلة والـبيئـة محطـة صديقـة للبـيئة 
ـــيــاه ـــلـــوثـــات اخلـــطـــرة جـــدا فـي ا ا
ـسـبـبة لألمـراض الـسـرطانـيـة حيث وا
كـان التـشغيل الـتجريـبي لها في مـدينة
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بـسـبب الـثـلـوج الـكثـيـفـة والـتـضاريس
ـــعــقـــدة. وقــال ريـــكــانـي ان (الــطالب ا
اخلـمـسة قـرروا العـودة بعـد أن قطـعوا
مـنتصف الطريق لكنهم ضلوا مسارهم
ــســاعــدة ثـم طــالــبــوا في وقت الحق 
فــرق االنـقــاذ الـتي تــمـكـنـت من حتـديـد
. وأشار الى انه ـكان بـعد بـحث مضنٍ ا
 نـقلـهم إلى أقرب مـشفى السـيما وان
احـدهـم كـانت حـالـته مـتـدهـورة). وقـال
طـبـيب مقـيم في مسـتشـفى رواندوز إن
(الـشبـان عوجلـوا جمـيعـاً و السـماح
لــهـم بــالــعــودة إلى مـــنــازلــهم). وعــقــد
ـائــيه في ــوارد ا اجــتــمــاع مع وزيــر ا
مــكـتــبه تــنـاول مــنـاقــشـة مــوظـوع رفع
الـــتــريث عـن جتــديــد ومـــنح اإلجــازات
ـــــشـــــاريع االســـــمـــــاك في اخلـــــاصه 
األحـواض الطـينـية واالقفـاص العـائمة
وارد مـهدي .وحـضـر االجتـماع وزيـر ا
رشــيـد احلــمــداني  ومن وزارة الـزراعه
ـديـر حــا فـيـصل اجلـبــوري مـعـاون ا
العام لشؤون االسماك في دائرة الثروة
احلـيـوانـيـة ومن قـطـاع مـربي االسـماك
حـــا احلــمـــداني خــبـــيــر في تـــربــيــة
االسـمــاك . بـحـضـور مـديـرعـام الـهـيـئـة
الـعـامة لـصـيانـة مـشاريع الـري والـبزل
مـؤيد مجيـد جاسم و خالل االجتماع
بـحث آلية العمل اجلديدة ورفع التريث
عـن منح وجتـديد إجـازات االسماك و
الـتوصل إلى نتائج إيـجابية سوف يتم
تـطـبيـقـها قـريـبا بـعـد مصـادقـة اللـجـنة
ـائـيـة عــلـيـهـا الـتي الــعـلـيـا لـلــمـوارد ا
قبل سـوف يعـقد اجتـماعـها االسبـوع ا
حــسـب مــا اكــد الــوزيــر أنـه (ســيــعــمل
ـصادقـة على االلـية ورفع جـهده ألجل ا

التريث).

وتـعزيز الصـحافة االستـقصائية وحق
ــعــلــومــة  ونـســمع احلــصــول عــلى ا
ـوانئ ـصـادرة وايـقـاف حـلـويـات بـا
نـتــيـجـة عـدم صالحـيــتـهـا الـغـذائـيـة 

ساندة الدولة   ونحتاج الوضوح 
وأبـدى مــسـتـشـار غـرفـة جتـارة بـغـداد
عــبـد األمـيـر حــمّـاد اسـتـعــداد الـتـجـار
ـهن   لــتـقـد خــبـراتـهم واصــحـاب ا
لــتـنــشــيط الـقــطــاع اخلـاص وعــمـلــيـة
االســـتـــيــــراد والـــتـــصـــديـــر وايـــجـــاد
ـناسـبـة خـاصـة الـغذاء الـتـشـريـعـات ا

والصحة .
واقــتـــرح اخلــبــيــر الــقـــانــوني احــمــد
الــشــمـــري  تــشــكــيل هــيــئــات تــكــون
بـصالحـيات واسـعـة لعـميـلـة استـيراد

األدويــة والـغـذاء  الخـتـصـار واحـقـان
ـة بـاتت ترهق االداريـة وسـيـاقات قـد
ـسـتـثـمر والـتـجـار . وحتـدثت رئيس ا
مــؤســســة الــنــمــا لــلــتــدريب االعالمي
الــصـحـفـيــة امل صـقـر عن دور األعالم
نظومات احلـديث بتقدم الشـعوب  وا
االلــكــتـرونــيــة لـلــســيــطـرة عــلى كــافـة
اجلـوانب الفكـرية والسالمـة للمـجتمع
أمــنـيـا واقــتـصــاديـا وعـلــمـيـا ومــالـيـا

ونحتاج افكار وخبرات.
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ولــفت قــحــطــان عــدنــان عــضــو غــرفـة
نافذ جتارة بغداد  الى اهمية أتمتة ا
احلـدودية  وانـشاء مـختـبرات خـاصة
تـتـبع الى جـهاز الـتقـيـيس والـسيـطرة

الـنـوعـية  مـحـور مـهم جدا فـي عمـلـية
ـواد الـســيـطـرة عـلى نـوعـيـة وجُـودة ا
ـسـتوردة وضـمان الـسالمة الـغذائـية ا
لــنــتـجــاوز الــفــسـاد وســرعــة االجنـاز
وايـضـا اتـمـتـة السـايـلـوات بـشـكل عام
ومـن ثم احلصـول على قـراءات حـقيـقة
وواقـــعــيـــة لــلـــمــخـــزون من احلــنـــطــة
والـشعير والرز لتساعد وزارة التجارة
بـاسـتراتـيـجـيتـهـا من حيث االسـتـيراد
والـتـصـديـر والـسـيـطـرة  والـفـرق بـ
احلَـــوْكَــة واحلـــكــومـــة االلــكـــتــرونـــيــة
مــوضـوع االتـمــتـة مـهم احلـل الـوحـيـد
إلدارة مـثالية يتطلب جهد عالي ومركز
ـؤسسات لـكتابة وصف من قـبل كافة ا
مـفصل لإلجراءات اخلـاصة بتـنفيذ اي

عـنية وتكون ـؤسسة ا مـعاملة داخل ا
الـدولـة بكـافـة مـؤسسـاتـها قـد بـاشرت
بـالـلبـنـة االولى في بـناء نـظـام االتمـتة
ـؤســسـات الــشـامـل  الـذي ســيـديــر  ا
ويــنــقــذهـــا من الــتــخــبط ويــســرع من

االجناز.
وقـدم مسـتشـار جلنة الـصحـة والبـيئة
الـنيابيـة الصيدالني االسـتشاري عمار
الـــعــبـــودي نــظـــرة عــامـك عن الــوضع
الـراهن ومقترحـات تشريعـية  وتناول
ـســتـشـار الـقـانـوني عـلي عـمـر فـتـاح ا
ــلــكــيـــة الــفــكــريــة واإلطــار مــفـــهــوم ا
الــقـانـوني ودور الــعالمـات الــتـجـاريـة
والــبــيــانــات اجلـغــرافــيــة في حــمــايـة

الصحة العامة.

وحد ½Ëb…∫ جانب من ندوة قانون الغذاء ا
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تبعة وصف كربالئيون االجـراءات ا
في بـــلــديـــة كــربـالء بــالـــروتـــيــنـــيــة
ـعقـدة. مـشـيرين الى ان (مـعـامـلة وا
احلـصـول علـى قطـعـة أرض سـكـنـية
يـتـطـلب االنـتـظـار ألكـثر مـن شهـرين
لكي يـتم احلـصول عـلى سنـد دائمي
ـواطن محـمد لتـلك الـقطـعة). وقـال ا
كـنـاش لـ (الـزمـان) من مـنـطـقـة احلـر
(63© عــــامـــا (شـيء يـــؤسـف له ومن
ـؤلـم عـنـدمــا تـروم احلــصـول عـلى ا
قــطــعـــة أرض ســكــنـــيــة من بـــلــديــة
رور في عدة احملافظة يتـطلب منك ا
حـــلـــقــات لـــكي يـــتـــســنـى لك إجنــاز

عاملة).  ا
واضـــاف كـــنـــاش (لـــقـــد الحـــظت ان
ــعــامــلــة لــدى مــرورهــا في اجنــاز ا
ـركـزيـة تـعـد خـسارة في احلـاسـبة ا
الوقت واجلهـد فمـثال عندمـا يحصل
تشـابه في االسـماء نـصـطدم بـأجراء
مـعـقـد وتـعـجيـزي عـلى الـرغم من ان
رقم العقـار يختـلف من شخص الخر
وهـنا تـقع الـطامـة الـكبـرى فـبدال من
ـعـامـلـة وإجنـازهـا بـشـكل تـسـيـيــر ا
طـبــيـعي يـتـم ارسـالـهـا الـى مـديـريـة

التسـجيل العـقاري لتـبقى باالنـتظار
هناك عدة ايام وب الذهاب واالياب
لهذه الدائرة وعندما يجري الفحص
على تـشابه االسـماء تظـهر الـنتـيجة

ال يـوجــد تـشــابه فـيـهــا وهـذا اجـراء
تعـجـيزي وسـبـبه عدم وجـود مـهنـية
عـني الذي يعمل على تلك للموظف ا
ـواطن علي ا اوضح ا احلاسـبة).  

سؤول في فـروض با كاظم (كان ا
وظـف البـلـدية ادخـال مـثل هـؤالء ا
في دورات تدريبـية لزيـادة مهاراتهم
مع بيان االجراءات الـتي ال مبرر لها
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طلب التأشيرات الدخول". 
ويــعـــرج الــقــاضي عـــلى أن "تــبــديل
جــوازات الــســفــر تــكــون في حــاالت
مـنـهـا الـتـلف والـفـقـدان قـضـاء وقدر
ومنـها اإلهـمـال وبقـرار من احملكـمة
ـكـن إصـدار بــعــد بــيــان األســبــاب 
جــواز جــديــد من احملــكــمــة ويــغــلق
التحقـيق وإشعار مـديرية اجلوازات
بإصـدار جواز جـديـد وفقـا للـمادة 8
من الفـقرة ب من الـقانـون ويتم ذلك
كــله بــعــد حــضــور صــاحـب اجلـواز
وتــدوين أقــواله ومـفــاحتــة مـديــريـة
اجلـــوازات لـــبـــيـــان صـــحـــة صــدور
اجلواز الذي فقد أو اتلف" الفتا إلى
ان "مديـرية اجلوازات والـسفـر تقوم
ـفـقـود بـإبـطـال اجلــواز الـتـالف أو ا
ـــادة (9) الـــفـــقـــرة اســـتـــنـــادا إلى ا
الـرابـعـة".  ويــلـفت الـقـاضي إلى انه
"إذا كـــان فـــقـــدان اجلـــواز ألول مــرة
ـادة نــاجتـا عن إهــمـال فــعـاجلــته ا
(10) من الــقــانــون بــفــرض عــقــوبـة
قدرها (250000) ألف دينـار عراقي
ــبــلغ أو قـد أو مــا يـعــاقب بــنـفس ا
ن تـصـل إلى مـلــيـون ديـنــار عـراقي 
فقـده ألكثر من مـرة وبسـبب اإلهمال
ــــنع من صــــدور جـــواز ســـفـــر وال 
جــديــد إال بــعـد مــضي 3 أشـهــر من

تبدأ من تاريخ صدور احلكم". 
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ويقـسم القـاضي جوازات الـسفر من
حــيث إمــكــانــيــة الــتــزويـر قــائال إن
"جــــواز الــــســــفـــر مـن نـــوع (A) ذو
ـكن تزويره وان جودة عالـية وال 
احلـاالت التي أشـرت لـدى احملـكـمة
وبــشـــكل واسع هـي إصــدار جــواز
رســمي بــنـاء عــلى مــســتـمــســكـات
ثـــبـــوتــيـــة مـــزورة أي أن اجلــواز
صــــــادر بـــــشــــــكـل رســــــمي لــــــكن
زورة اسـتـخدمت سـتـمسـكـات ا ا

بعـد ملء االسـتمـارة الكـتـرونيـا مثل
ــدنــيـــة وشــهــادة هـــويــة األحـــوال ا
اجلـنسـيـة العـراقيـة وبـطاقـة الـسكن
زورة".ويشـير إلى انه "بـعد إصدار ا
ـوحـدة انحـصر الـبطـاقـة الوطـنـية ا
تزوير اجلوازات باسـتخدام بطاقات
ســـــكن مــــــزورة فـــــقـط وفي حـــــاالت
حقيقـية صدور جواز سـفر بناء على
بــطــاقــة وطــنــيــة مــوحـدة ?مـزورة"
ويــــذكـــر "مـــثـــاال عــــلى ذلك إصـــدار
جـوازات لعـائـلة فـلـسـطيـنـية مـكـونة
من خمسة أشخاص حيث سبق وان
أصـــدرت اجلــوازات ســابـــقــا وعــنــد
التجـديد  ضـبطهم بـعد الـتأكد من
ــدنـــيــة تـــزويـــر هــويـــات األحـــوال ا

وشهادة اجلنسية العراقية". 
ويـــرى الـــقــــاضي أن "اغـــلب حـــاالت
الـــتـــزويـــر يـــقـــوم بـــهـــا أشـــخـــاص
ـعـامالت يـعــتـاشـون عــلى تـعـقــيب ا
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ستمسك الرسمي جواز السفر هو ا
الوحيـد الذي يعـبر احلدود الـدولية
وألهـمـيـة هـذه الـبـطـاقـة الـتـعـريـفـيـة
فـأنــهـا تـتــعـرض لـكـثــيـر من قـصص
الــتـــزويــر أو الــفــقــدان والــتــهــريب
وتـشــهـد أروقـة احملــاكم عـلى الـدوام
ورود عدد كـبـيـر من دعاوى الـتـزوير
أو فـقــدان اجلـواز مـنـهـا مــا سـبـبـته
هــجـرة الـشــبـاب ومــنـهـا تــعـلــيـمـات
احلج والـعـمرة وأسـبـاب مـجتـمـعـية
أخــرى وكــان لــصــحــيــفــة الــقــضـاء
لـــقــاءات مـع قـــضـــاة ومـــخـــتـــصــ
ــوقف الـقـانــوني لـهـذه السـتــبـيـان ا

احلاالت. 
ويقـول القـاضي بشـار محـمد جـسام
قاضي أول محكـمة حتقـيق الرصافة
ـــادة 15من قــــانــــون جـــوازات إن "ا
الـسفـر رقم 32 لـسـنة 2015 تعـاقب
باحلبس مدة ال تقل (3) سنوات (كل
من باع أو أشترى جواز سفر عراقي
أو أستـحوذ علـيه بقـصد اسـتخدامه

قتضيات إصداره)". خالفا 
ــادة ويــواصـل الــقــاضـي أن "هــذه ا
حـددت عـقوبـة الـشـخص الـذي يـبيع

جـواز سـفـر الـعـراقي

أو اشـــتــــراه أو اســـتــــحـــوذ عــــلـــيه
الســتـخــدامه في غـيــر الـســبب الـذي
اصدر له او لشـخص آخر واعتـبرها
ة من جـرائم اجلـنح وتـنـظـرها جـر

محكمة اجلنح".
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ويــشــيـــر الــقــاضي إلى أن "الــفــقــرة
ادة ذاتـهـا أشارت إلى الثـانـيـة من ا
من اتــلف أو افـســد أو أعـاب إبــطـال
ـفـعـول بـسوء جـواز سـفـره الـنـافـذ ا
نــيـة وألي ســبب كـان فــان الـعــقـوبـة

نفسها تسري عليه".
ويـسـتـشـهـد الـقـاضي بـحاالت واردة
ـدة الى مــحــكــمــته مــنــهــا أنه "فـي ا
ملكة العربية اضية ح فرضت ا ا
ـعـتمـرين الـسـعـوديـة رسـومـا عـلى ا
ألكـــثـــر من مـــرة أقــدم الـــبـــعض من
ـواطــنـ الــراغـبـ بــأداء مـنـاسك ا
العـمرة عـلى إتالف جوازات سـفرهم
الـــتـي حتــــوي تــــأشــــيــــرات دخـــول
لـألراضي الـــســــعـــوديـــة وكــــذلك في
بــعض حــاالت الـســفـر إلـى الـبــلـدان
الــــتي تـــفــــرض دول أخـــرى قـــيـــودا
ورقـابـة في حـالـة السـفـر إلـيـهـا عـند

ـزورين مـتـواجدين وهم شـبكـة من ا
قـرب مــكـاتب إصــدار اجلـوازات وان
احلاالت الـتي ترد للـمحـكمـة تتراوح
مــابــ 150-100 حـــــالــــة تـــــزويــــر
شــهـــريـــا". ومن جـــانـــبـــهـــا تــعـــلق
القاضية سيماء نعيم قاضي محكمة
حتـقيق الـكـرخ إن "جـواز السـفـر هو
سـتـند الـذي تـصدره الـدولـة للـفرد ا
لـغـرض الـســفـر إلى خـارج الـبـلـد أو
العودة إليه كمـا عرفه الدستور أما
ــســتــنــد الــذي ــرور فــهــو ا جــواز ا
يصدر لـلفـرد الذي فقـد جوازه خارج
العراق او األجنـبي الذي فقد جوازه
في الــعــراق ولــيس لــدولــته تــمـثــيل
ـادة (/1 دبــلـومــاسي كــمــا ورد في ا
ثـانــيــا) من قـانــون اجلـوازان ت رقم
32 لسـنة 2015.  وتـعرج الـقـاضـية
عـلى "عـدم جـواز مـغـادرة الـعراق إال
ن يحمل جواز سفر  أو جواز مرور

أو وثيقـة سفر صـادرة وفقا لـلقانون
ـادة (3/ أوال /د) لــكن هــنـاك وفق ا
ـادة الـقـانـونـية /3) اسـتـثنـاء وفق ا
عـفيـون وفق اتفـاقيات ثانـيا) وهم ا
دولــيــة يــكـون الــعــراق طــرفـا فــيــهـا
وبــحـدود تـلـك االتـفـاقــيـات ونــوتـيـة
الـــســــفـن والـــطــــائــــرات أي يــــكـــون
مــسـتــخــدمـا بــصــفـة نــوتي وهم من
يـــصــلـــون الــعـــراق ويــغـــادرونه في
طـواقم الـســفن أو الـطـائـرات وكـذلك
البـدو الرحل الـذين تتـطلب ظـروفهم
التنقل عبر احلدود العراقية البرية".
وتــشـيــر الـقــاضــيـة الى "عــدم جـواز
مــنح الـعــراقي الـصــادر بـحــقه حـكم
ـنع الـسفـر ألي سبب قضـائي بات 
ــة أو إرهـاب أو ســواء مـدان بــجــر
اإلخالل بـــأمن الـــدولــة الـــداخــلي أو
اخلارجي ومن أودع السـجن إال بعد

نع". رفع ا

bIHð∫ محافظ النجف يتفقد طريق احلج البري
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ـعـانـاة ـواطـن من ا لـكي يــتـخـلص ا
التي يواجهها يوميا). 

مـــقــتــرحـــا (تــقــلــيـل تــلك االجــراءات
ـعامالت ـوضـوعـيـة في ا واعـتـماد ا
والنظـر بجدية لـلمعـاملة مع الـتركيز
عـلى الــتـعـامل االداري الــنـاجح عـنـد
ـعامـلة). في ح مالحظـة محـتوى ا
ــــواطن لــــيث عــــبـــد الــــكـــر دعـــا ا
وظفـ في البلـدية الى ان يراعوا (ا
ـواطـنــ عـنـد اسـتـالم مـعـامالتـهم ا
الئـمـة لـهم وعـدم وتـوفـيـر االجـواء ا
ـعـامــلـة لـكي يـتم تـأخـيــر اجـراءات ا
اجنــازهــا بـشــكل ســهل وبــعــيـدا عن

 .( الروت
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وأعــلـن مــحــافظ الــنـــجف عن الــبــدء
ــشـروع طــريق احلج الــبــري الـذي
يــربط الــعــراق بــالـســعــوديــة  عــبـر
مدينة النجف بطول 239 كيلومترا
فـــضالً عن فـــتح مـــنــاطق لـــلــتـــبــادل

التجاري .
مشيراً : الى أن هذا الطريق سيسهم
في تــــــطــــــويــــــر الــــــواقـع الــــــزراعي
ــشـاريع والــصـنــاعي والـتــجـاري وا
الـسـكـنـيــة في الـنـجف .جـاء هـذا في
تصريح صحفي للمـحافظ بعد تفقده

طـريق احلج الــبـري يـوم أمس األول
األحد . 

ّ الــيـاســري: أن مـشــروع طـريق وبـ
احلج الــبـري الـذي يــبـدأ مـن سـاحـة
ــــظــــفــــر واحملــــال من قــــبل وزارة ا
األســـكــان واألعـــمــار  لـــكــنـه تــوقف
ــالـيــة الــتي مـرت بــسـبـب األزمـات ا
بـالـبالد  مـضـيـفـاً : والـيـوم أنـطلـقت
ـرحـلـة األعـمــال مـيـدانـيـاً لـتــعـبـيـد ا
األولـى بــــــــــواقع 50 كـم  ويــــــــــضم
شروع مجسر في سد وادي حسب ا
واصفات عالية بطول 288 متراً و

فضالً عن القناطر الصندوقية .
الفــتـــاً : الى أن احلــكــومــة احملــلــيــة
ستتـابع مراحل الـعمل  وسـتحرص
ـا له من فـوائـد كـبـيرة عـلى إجنـازة 

دينة) . على ا
ــشـروع وأشـار الــيــاسـري الى ان (ا
ــنـاطق في إنــعـاش ســيـســهم هـذه ا
احلــالــة الــتــجــاريــة واالقــتــصــاديــة
لــلـــمــحـــافـــظــة فـــضالً عن إنـــعــاش
ــنــاطق الـــزراعــيــة والــصـــنــاعــيــة ا
ـــنـــاطق الـــتي والـــســـكـــانـــيـــة فـي ا
يــخـتـرقــهـا الـطــريق وفي مـقـدمــتـهـا
ـملكة ناحيـة الشبكـة احلدودية مع ا

السعودية) .
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مع األسف الشديد أن الكثيرين من بيننا يجعلون للصفر قيمة مكانية ... في
ن معه ...  فعندما يحضر في ه لم يعطه هذه الصفه فمكانته تتأتى  حـ عا
ينـا وشماال اليرى اال نـفسه وهو فاقـد لقيمته مـكان ما منفـردا يبقى يلـتفت 
عيـته ( أجتماع أو فرح أو حزن  وغير ذلك) نراهم ـكانية  لكن أذ حضر  ا
يـتدافعون عليه وابتسـامتهم الصفراء التفارق وجـوههم ويقفون أمامه أفواجا
وزرافـات ويسمـعونه كالم مـعسـول ويتـسابقـون على فـرض الوالء والـطاعة له
ن بـعثه الـيـهم وترى األهـازيج تصل وفي أحـيانـا كثـيـرة يهـتفـون بـأسمه أو 
ا سبع رجال الى أعـنان السماء تـارة يصفونه بـالفارس وأخرى بالـكر ور
 يـسمـعـونه قـعـقـعة أسـلـحـتـهم كي يـنـالوا رضـاه ولم يـكـتـفـون بذلك بل راح
وبعـضـهم يـقـيـمـون الوالئم ـالبسـه   سح يـده بـقـدر اسـتـطـاعته  بـعـضهـم 
وهذه ويـذبحـون الذبـائح واليحـلو لـهم طعـام اال بحـضور أصـفارهم الـفارغـة 
الـعزائم لـيس للـفقيـر فيـها مـكان يـذكر... وتـعدوا حـدودهم كثـيرا فـقد جـعلوا
ـانية  من خالل الـركض خلفـهم واسماعـهم هتافات لـهوالء هاالت قـدسية وا

قد سمعناها منهم سابقا ومن أمثالهم في االيام اخلوالي .
لقـد صفـقنـا وهلـهلنـا كثـيرا لـلمـلوك والرؤسـاء والزعـامات والـشخـصيات كل
بـجيـله فـأين أوصـلـتنـا هـذه الـسلـوكـيـات  اال نكـتـفي بـذلك ونـنظـر حـولـنا اال
يـكفينا صنـع الطواغيت اكثر مـن مائة سنة مرت عـلينا فجـعلت منا شعب في
ذيل قـائـمـة شـعـوب الـعـالم من حـيث الـتـقـدم والـرقي  فـالـقـانـون فـقـد هـيـبـته
رورأثناء تأديـة الواجب   والطب أصبح مصدر قلقا بـاألعتداء على شرطي ا
انيا ولبنان لـدى الكثيرين ومنهم السياس فيرسـلون مرضاهم الى الهند وا
ـهـنـدس يتـعـرض لالبـتـزازات في عـمـله  وتـركـيـا وايـران وحـتى سـوريـا   وا
فـترى اجلسـور والشوارع والـتصمـيمات كـلها لـيست على مـايرام  والتـعليم
ومـا ادراك ما الـتـعلـيم  جـعلـوا التـربـويون يـحـتارون بـأتـخاذ أي قـرار نـتيـجة
ـبررة و هـول بـأعـداد الطـلـبـة ويـضاف لـهـا الـعطل غـيـر ا الـزخم احلـاصل وا
ـائــة الف وبــكل االخــتـصــاصـات ــســتـمــرة  أعــداد اخلـريــجــيـ جتــاوز ا ا
عـاهـد أصـبحت اليـ من الـعـاطلـ عن الـعـمل والكـلـيـات وا ويـضاف لـهم ا
كـدكاك العـطارة تأخـذ ماتريـد بقدر مالـديك من مال  أصبـحنا دولـة وهمية
عـلى خارطة العالم ومـحط سخرية لدى الـكثيرين وسبـقتنا اكثر من 50 دولة
افـريـقـيـة خالل 15 سـنـة االخـيـرة فأصـبـحـنـا بـفـضل أصـفـاركم نـسبـق فقط
دولـت افريـقيتـ في تصنـيف دول العـالم . وفي الفسـاد لنا األولـوية  حيث

أصبحنا مضربا لالمثال .
لـذا عليـنا جمـيعا أن نـدرك تمـاما أننـا ذاهبون الى الـهاويـة... نقضي شـتاءنا
بـغرق بيوتنا وشورعنا وتـعطل اعمالنا  وصيفـا حترقنا حرارته بسبب تردي
مـنظمومة الكهرباء وعدم التمكن من حل مشكلتها... وب هذا وذلك كل فترة
حتـرق وزارة او مؤسسة او دائرة مهمة في الدولة واألصفار ينعمون بالسفر

ترفة حيث القصور الفخمه والرواتب العاليه . والغنى واحلياة ا
أن مـانحن فيه هو نـتاج اختياركم لـهذه االصفار اخلـاليه من أي قيمـة مكانية
وعـلـيـكم الـتـبـصـر قــبل فـوات اآلوان وال تـدعـوا عـواطـفـكم ومــيـولـكم الـقـبـلـيـة
والـديـنـيـة تـأخــذكم كـمـا كـنـتم ســابـقـا وأخـتـاروا أرقـامــا جـديـرة لـهـا وزنـهـا
وتـأريـخـهـا ونـقـاوتـهـا من كل دنس وأخـرجـوا فـيـالق لألنـتـخـاب وال تـتـأخـروا

وأخـتــاروا مــاتـرونه مــنــاسـبــا كــخـروجــكم ألداء الــزيـارات
ن يسـتـحق كونـكم عنـها الـواجبه  وأعـطـوا أصواتـكم 
تـتــســألــون يـومــا مــا... و فــوتـوا الــفــرصـة عــلى من
أوصــلـــكم الى مـــا أنــتـم عــلـــيه والتـــنــســـوا أن عــدم
مـشـاركـتــكم وبـقـائـكم يــعـني الـضـيـاع بــكل مـعـانـيه
.واليـصـيـبـنـكم  الـيـأس ألن عـراقـكم فـيه الـكـثـيـر من

اخمللص .
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ندائي من تعتبر طـائفة الصابـئة ا
اجملــتـمــعــات اإلنــســانـيــة األصــيــلـة
الـنـاطـقـة بـالـلـغـة اآلرامـيـة الـشـرقـية
الــــتي تــــأثــــرت بـــاألكــــديــــة وهم من
الــســكــان الــذين اســتــوطــنــوا وسط
ـنـطـقـة الـعـراق وجـنـوبه والسـيـمـا ا
ــمــتــدة بــ بــغـداد  وســامــراء من ا
ناحـية نـهر دجـلـة كمـا حرصـوا على
أن يـكـونـوا قـريـبـ من نـهـر الـفرات
آلالف الــــســـنــــ  وعــــلى الــــرغم من
انخفاض أعدادهم بشكل كبير سيما
بــعـد الــغــزو األمـيــركي لــلــبالد  عـام
2003 جراء التدهـور األمني وظهور
ــلــيــشــيــات بــعض الــعـــصــابــات وا
سلـحة واجلمـاعات اإلرهابـية على ا
الـسـاحــة الـعــراقـيـة وتــعـرضـهم إلى
اخملاطر الكـبيرة التي طـالت حياتهم
اال أنهم مازالوا متمسك بانتمائهم
اإلنــســـاني الـــوطــنـي لــلـــعــراق ومن
الالفـت لــلـــنـــظـــر فـــان الـــكـــثــيـــر من
الـــطـــوائـف وأصـــحـــاب الـــديـــانـــات
ــتـــعـــددة األخــرى لم الـــســمـــاويـــة ا
يـطـلـعــوا عـلى خـفـايــا حـيـاة طـائـفـة
ـنــدائـيـ وطـبـيـعـة دين الـصـائـبـة ا
الــتــوحــيــد الــذي يــعــتــنــقــونه كــمــا
عـرفة لـكون الـتفـاصـيل الكـافيـة  ال
تـأريخ وأصــول وجـود تــلك الــديـانـة
في العـراق والـسبب هـو حـرص تلك
الطـائـفـة بـعدم اإلفـصـاح عن طـقوس
ديــانـتــهم غــيــر الــتـبــشــيــريــة  الـتي
انــــحــــســــرت في أجــــواء مــــحـــدودة
متحـفظة وألسـباب مخـتلفـة وبالرغم
من الظـروف اإلنـسـانيـة والـعقـائـدية

واالجتـماعـية والـدينـية والـسيـاسية
الـصـعـبـة الــتي عـاشـوهـا عـلى مـدى
ــاضـيـة مـن الـزمن ســيـمـا الـعــقـود ا
السـنـوات األخـيرة  اال أنـهم مـازالوا
يـحـافــظـون عـلى الــعـيش بـسالم مع
بقـية الـطوائـف األخرى الـتي تعـتنق
الـديـانـات اخملـتـلـفـة وبـهـذا كـان لـهم
الدور الوطني واإلنسـاني الكبير في
األحداث الـسـياسـية الـتي مـرت على
العراق منـذ بدء االحتالل عام 2003
ومـا قبل ذلـك التـاريخ بـكـثـيـر وحتى
يــــومــــنــــا احلـــاضــــر وعـن تـــوثــــيق
احملـطـات الـتـاريـخـيـة واالجـتـمـاعـية
والسـيـاسيـة والـقانـونـية والـثـقافـية
ــنــدائـيــ في ألوضــاع الــصـابــئــة ا
العراق والعالم حتدث رئيس مجلس
نـدائـي شؤون  طـائـفـة الصـابـئـة ا
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بــدايــة نــرحب بــكم وبــصــحــيــفـتــكم
ـتابـعـ لـها أيـنـما رمـوقـة وبـكل ا ا
كـانــوا ويـسـرنــا جـدا بـأن نــعـبـر عن
تابـعتـكم الطـيبة سعادتـنا الـغامـرة 
جملمـل الفـعـالـيات الـعـراقـية ومن كل
مكان سيما توجـهنا هذا بشأن البدء
ـشـاركة بـاعـداد دراسـة شـامـلة عـن ا
الــســـيــاســيــة لـــطــائــفــة الـــصــابــئــة
ــنـــدائــيــ فـي الــعــراق مـــنــذ عــام ا
2003 ومـابــعــدهـا حــتى عـام 2018
وبــالـــرغم من  الـــظــروف الــصـــعــبــة
وتسـارع األحـداث هنـا وهـناك وبـعد
دعـاء والـدتي احلـبـيــبـة فـقـد تـوكـلت

عــلى احلي الــعــظــيم وطــبــعت أولى
كـلـماتـي في الـدراسة الـتي نـويت أن
أجنـزهــا قـريــبـاً  والـتـي سـتـتــضـمن
نـــظـــرة تـــاريـــخــيـــة وإجـــتـــمـــاعـــيــة
وســيــاســيـــة وقــانــونــيــة وثــقــافــيــة
ـنـدائــيـ قـبل ألوضـاع الــصـابـئــة ا
ومــابـــعــد عــام  2003وقــد تــشــرفت
بــتــعــاون األســتــاذ الــدكــتــور خــالــد
عـــلــيـــوي الـــعـــرداوي مــديـــر مـــركــز
الدراسات اإلسـتراتيـجية في جـامعة
كــــربالء وهــــو الــــصــــديق اخملــــلص
ورفـيق رحـلـة الــدراسـة واإلنـسـانـيـة
في كــلــيــة الـعــلــوم الــســيــاسـيــة في
ـاضي وألجل تـســعـيــنـيــات الـقــرن ا

تـعــزيـز فــرص جنـاح  تـلـك الـدراسـة
فــــقـــد تــــوجــــهت إلى زيــــارة شـــارع
ـتــنـبي ومــكـتــبـاته الــعـامــرة الـتي ا
مازالت حتـتـفظ  بعـدد كـبيـر ومـنوع
ــصـــادر والــبـــحــوث من الـــكــتـب وا
قاالت الـتي تهتم بـشأن الصـابئة وا
ا أتيحت لي ندائي في العراق  ا
الــفـــرصــة بــجـــمع مــصـــادر مــهــمــة
متـنـوعة سـيـما  دار ومـكـتبـة عـدنان
ـتـمثـلـة بالـسـيد للـطـبـاعة والـنـشر ا
مـحــمـد ودار ومــكـتــبـة خـالــد حـنش
الــــذيـن كــــانــــوا خــــيــــر عــــون لــــنـــا
باحلصول على مـختلف الكتب حتى
خالل أيــــام احلــــظـــــر الــــشــــامل في

العـراق ومن خـاللكم
نـقـدم لهـم كل الـشـكر
واالمـــــــتــــــنـــــــان ولم
يقـتصـر السـعي على
هــذا الــنـحــو بـل كـان
لي تــــــــواصـل مع دار
ــــدى ودار ســــطـــور ا
ومـــكـــتـــبـــات عـــديـــدة
تــســاعــدني في جنــاح
مــهـــمــتي إضـــافــةً إلى
الـــكــتـــابـــة إلى مـــواقع
مــتــخـــصــصــة في هــذا
اجملال كما  اسـتثمار
وســــــائـل الــــــتـــــــواصل
االلــكــتـــرونــيــة لــغــرض
الــتــنـســيـق مع أســاتـذة
كرام وأصدقاء مختص
داخل وخــــارج الــــعــــراق
صادر لغـرض تزويـدي 
ودراسات ومقاالت معنية
ـوضـوع واإلفادة بـشـأن ا
من مـشـاهـداتـهم لـلـوقـائع
واألحـــــداث الــــــتي جـــــرت
ـرحلـة وأتطلع ضمن تلك ا
ـوضوع للـمـهـتـم بـهـذا ا

سـاعدة بـشأن حـصولي ـهم ا بتـقد
عـلى مــصـادر وصــور فـوتــوغـرافــيـة
ـيـة لـغـرض إجنــاز دراسـتي األكــاد
ـتـخــصـصـة الـتي ســتـوثق مـراحل ا
هامـة في تـاريخ وحـاضر ومـسـتـقبل
ـنـدائـيـ ألضـيـفـهـا الى الـصـابـئـة ا
ـراحل الـتي عـشت سـنـوات وثـائق ا
ــــســــؤولــــيــــة مــــنـــــهــــا في مــــوقـع ا
ؤسسـات ورئاسة طـائفة الـصابئة
ـنـدائــيـ إضـافـة إلـى مـشـاهـداتي ا
ومـشـاركـاتي في فــعـالـيـات ومـحـاور
هـامـة كل ذلك سـأعــمل عـلى تـوثـيـقه
كـــشـــهـــادة لـــلـــتـــاريـخ ســـائال احلي
الـعــظـيم أن يـوفــقـنــا في إجنـاز هـذا
ي الــذي ســيــخـدم ــشـروع األكــاد ا

كـتبـة العـراقية العـراق ويرفـد ا
ـصدر يـوثـق ألبـناء والـعـربـــــــــيـة 
ـة مـشـاركـاتـهم هـذه الـطـائـفـة الـكـر
ـشرف احلـضـاريـة  وتـاريـخـــــــهـم ا
في وادي الــــرافــــديـن أرض األجـــداد
ولكي اليطويه الـنسيـان وتقـــــــــسو
عــلـيه األيــام وبــعــد جـهــد مــتـواصل
قــــــــــد حــصـــــــــــلت عــلى عــــــــــدد
همة التي ســـــــــتكون صادر ا من ا
لــــنـــــا ســــنــــدا مــــوثـــــوقــــا في هــــذه
الـدراســــــــــة ومــا زال الــبــحث جـار
عن مــــــــــصــــادر أخـــرى لــــتـــعــــزيـــز
مصـداقـيـة عـملـنـا وبـنــــــــــــائه على
أسس صــــادقــــــــــــة رصـــيــــنـــة ومن
احلــــــي الــــعــــظـــــــــــيم الــــتـــوفــــيق

والنجاح .
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في مجـتمع عاش حروب اربع سنة ماضية خلـفت الكثير من السلبيات منها
ـة اخلاص به وال يحـترم اخلصـوصية االهـمال فنالحظ الـكثيـر منا ال يـفهم عا
ة اخلاص كي يعـبر عنه بصـورة صحيحـة ودقيقة ومـفهومة ,علـيه ان يفهم عـا
ا ميزها الله للـطرف االخر فعالم النساء هو عالم خاص بـهم  واالنثى تتميز 
سـبحـانـة وتـعالى جـعـلـهـا في عالم مـخـتـلف عن عـالم الـذكور فالبـد من تـربـية
مخـتلـفة عن الرجـال تتبـع عملـية التـنمـيط اجلنسي . ولـكي تعـزز االنوثة لـديها
اكثـر لغرض رؤيتها من قبل الرجال كا انثى ولـتكون اكثر مرغوبية لديهم وهو
هـذا الـهـدف االمثـل لالنثى  ,البـد ان تـتـعلـم كيف حتـافظ عـلى خـصـوصـيـتـها
كـانثى وان تتعلم اكـثر عن عالم االنثى ابتـداءاً من معرفة االنوثـة التي تتضمن

الرقة والنعومة .
ـا ال شك فـيه لكن لـيس كل اجملـتمـعات  كل أنـثى جاءت الـدنـيا كـأنـثى هذا 
تسـاعـد البـنت عـلى االحتـفـاظ بأنـثوتـهـا فهـنـاك الكـثـير من اجملـتـمعـات جتعل
البـنت تبتعد عن أنوثتـها إما بسبب قلة الوعي جتـاه األنوثة أو بسبب برمجات
اجتـماعـية أخـرى جتعل الـبنت تـكره األنـوثة وتـتجـه بشكـل غيـر مقـصود مـنها
تع وبـسيط ويبدأ برفع إلى الـذكورة. بكل األحوال طريق الـعودة إلى األنوثة 
الــوعي جتـاه األنــوثـة والـذكــورة كـحــاالت شـعــوريـة داخـلــيـة ولــيس كـمــظـاهـر

وأشكال وصور جسدية خارجية كما هو شائع اليوم عن األنوثة والرجولة.
منـهـا القـراءة الـكثـيـرة عن عالـم االنثى وفن االنـوثـة وما لـهـا وما عـلـيهـا اجتاه
الـرجل او في مـجال الـعـمل او في تـربـيـة االبـنـاء او عـندمـا تـصـبح شـخـصـية
قيـادية وعلى اجلميع التمسك بايدولوجـية احملتمع التي نشأت فيه وتربت عليه
والعـمل عـلى تـطويـر تلـك االيدولـوجـيات نـحـو االحسن كـالـتقـالـيد االجـتـماعـية

تبع. والعرف السائد والدين ا
عالم الرجال:

س الـبدن والـظاهر ا  ـس الروح والنـفس واخللق أكـثر  الـرجولة وصف 
فـرب إنسـان أوتي بـسـطـة في اجلـسم وصـحـة في الـبدن يـطـيش عـقـله فـيـغدو
كــالـهـبـاء ورب عــبـد مـعـوق اجلــسـد قـعــيـد الـبـدن وهــو مع ذلك يـعــيش بـهـمـة
الـرجال. فـالـرجولـة مضـمـون قبـل أن تكـون مظـهـرًا فابـحث عن اجلـوهر ودع
ظاهر ويسحرهم بريقها فمن يُجلّونه ـظهر; فإن أكثر الناس تأسرهم ا عنك ا
ويـقدرونه ليس بالضرورة أهال لإلجالل والتوقير ومن يحتقرونه ويزدرونه قد

يكون من أولياء الله وعباده الصاحل
 الرجـولة كـما األنوثـة مورس علـيها الـكثيـر من البـرمجات اخلـاطئة فـأصبحت
ـدى شـدته الــرجـولـة تــرتـبط بـالــشـكل اجلـســدي الـظـاهـري لــلـرجل وتـرتــبط 
ـظـالم التي وصـرامته وعـدم تـعبـيـره عن مـشاعـره الـداخـليـة. وهـذه من أكبـر ا
وقـعت على الرجل عنـدما  حرمان الـرجل من التعبـير عن مشاعـره الداخلية
وضـعفه أحيـاناً بـحجـة انه رجل وعلـيه أن يخـفي مشـاعره. الـرجولـة هي حالة
االتـزان الداخلي التي يـصلهـا الذكر بـ أنوثته وذكـورته الداخلـية وهي ترتبط
سؤولية ـنظومة القـيم التي يحملـها الرجل التي تـتعلق بتحـمل ا بشـكل كبير 
والشـجاعة واالستقاللية الـفكرية وحفظ األمانة وغـيرها من أخالقيات الرجولة
احلقـيقـية.. وأحـد أبرز مـظاهـر الرجـولة هي الـطريـقة الـتي يتـعامل بـها الرجل
ـرأة. فـنـقـول هـذا رجل حـقـيـقي دون الـنـظـر العـتـبـارات أخـرى كـالـشـكل مع ا
نصب واالسم وغيرها من اعتبارات ومعايير متغيرة وال معيار ثابتا ودائما وا
لـه  في مـواقــفه ومــبـادئه وأخالقـه وشـجــاعـته وكــرمه وحــسن تـعــامـله ونــبـرة
ـيـز ويجـمل األنـثى عن أنـثى  كـذلك في حُـسْن تـعـامله مع صـوته يـقابـله مـا 
أهل بـيته وفي عـمله وأيـنمـا كان رجـولة غـيرة عـلى األنثى وحـمايـتهـا رجولة
ـتــمـيـزة ـشــاعـره وكـلــمـاته وحــبه  ا كــرم وعـطـاء مــادي وعـاطــفي وال يـبــخل 
صـيـرية دون بـالشـجـاعة في اتـخـاذ القـرار في أمـوره الشـخـصيـة وقـراراته ا
خـوف وتردد مـا لم يـحـمل الـقـرارات في مضـمـونه وفـعـله مـخالـفـة شـرعـية أو
ضــرر عـلى الــغـيــر وفق مـبــدأ ومـبــاد ال تـتــغـيـر مـع إغـراءات وال تـتــبـدل مع
ضغـوطـات وأرقـام  لـديه ثـقة وعـمق حـقـيـقي لـقوة شـخـصـيـة واثقـة ال تـنـتـظر
ـهزوزة داخله لـتكسب قرارا وبـرواز منصـب تضع شخـصيتـها الضعـيفة أو ا
احـترام اآلخـرين وثـقـتـهم  . اخـيـرا البـد من ايـجاد مـنـهج كـمـهج مـحـو االمـية

جتمع فقد العـادة االنوثة لالنثى والرجولـة للرجل وتعزيزهـا 
الــكـثــيــر من خـصــائــصـة وابــتــعـد كــثـيــراً قــيـمــة جـراء
فـاجئـة التي طرأت عـليـة من حروب وغزو الـتغيـرات ا
ثـقـافي جعـل البـعض اليـفـهم شـخـصيـته كـشـخـصـية
ـيزات خاصة ام هو تـقليد غربي عـربية مسلـمة لها 

غير واضح متمسك بالقشور.



ــؤســسـات عــنــدمـا يــســتــخـدم الــضــمــيـر كــأداة الدارة الــفـســاد في ا
ـكـاسب لـشـخـص ما أو ـنـافع وا احلكـومـيـة كـافـة بـغـيـة حتـقـــــــــيق ا
ا جلـمـاعة مـا فـأن اجملتـمـعـات كافـة تـتـــــمـركـز حول حـافـة االنهـيـار 
يحمـله مصطلـح الفساد من مـعنى جاد وفـعلي لالرهاب ولكن في وجه

آخر.
فـلإلرهاب اشــــــــكال وانـواع مـتعــددة يخـتلف فـي وسائـله االجرامـية
ـدمــر يــكـاد والــتـدمــيــريــة من شـكـل الى اخــر ولـــــــــكن تــأثــــــــيــره ا
يــكــــــــون مـتــشـــــــــابــهـا في نــتـائـجـه عـلى الـهــيـكــلـيـة الــبـنـــــــــيـويـة

للمـــــجتمعات. 
ـالـي احـد هــــــــــذه االشـكــال االرهـابــيـة والـذي والـفـســاد االداري وا
ــتـنـاهـيـة اخلـــــــطـورة والــتي تـصـيب اجملـتـمـعـات يـعـتـبـر من اآلفـات ا
واالفـراد دون اســــــــــتـثـنـاء وتــمـتـد جـذورهـا اعـمــاق الـتـاريخ والـيـوم
تـأخـــــــــذ ابـعــادا واسـعــة تـشــــــــــمل انـحــاء الـعــالم ولـكـن بـدرجـات

مخــــــــتلفة.
كلمة الفساد بصـورة عامة هو سوء استعمال السـلطة والوظيفة العامة
ال العام للكسب اخلـاص بصورة مباشـرة كاالبتزاز والرشـوة ونهب ا
وسـرقـة امـوال الـدولة  ,او قـد يـكـون بـطـريـقـة غـيـر مـباشـرة عن طـريق
ـعـارف وتـمـييـزهم عن الـبـاقـ ضمن احملـسـوبـية او تـعـيـ االقارب وا

نسوبية. ا
وقـد بــرز دور الـفـســاد مـؤخـرا بــعـد انـتــهـاء احلـكـم الـسـابق وانــهـيـار
ــؤسـسـات الـبـديـلـة والـتي ـؤسـسـات احلـكـومــيـة الـرصـيـنـة وظـهـور ا ا
ــعـاجلـات الـعــلـمـيـة, ـتــمـيـزة والى ا ـهــنـيـة ا افـتــقـرت الى الـعــنـاصـر ا
فـأصـبــحت كل دوائــر الـدولــة سـاحــات صـراع تـعـــــــــــددي وحتـزبي
تـــمــكن من شـق الــصف الـــوطــني حــتـى بــاتت كل مـــؤســســة مـــرتــعــا
ـافــيـا مـعـيـنـة تـتــمـحـور حـول اهـداف احملـاصـة ومـسـتـوطــنـا صـغـيـرا 
الــــــــطائـفية و دعم بقـائها واحلفـاظ على مطالـبها الشـخـــــــصية عن
طـريق الـكـسب الال مـشـروع حتت رعــايـة عـنـاصـر مـسـؤولـة ومـشـوبـة
بـالـفـسـاد الـسـيــاسي الـداعم لـلـنـشـاطـات االرهــابـيـة بـغض الـنـظـر عن
ؤسسات عـهودة لهـا والتي من شـانها تفـعيل دور تلـك ا سـؤوليات ا ا
بـالـشكل الـذي يـضـمن انتـاجـية الـبـلد وازدهـاره اقـتصـاديـا وسيـاسـيا

واجتماعيا.
فال تـوجـد دائـرة رسـمـيـة او غـيـر رسـمـيـة او اي قـطـاع خـاص او عـام
يـخلـو من هذه االفـة ولـكن الذي نـراه ان اجلهـات التي تـتـبنى مـكافـحة
االرهـاب وجلـان الـنـزاهـة تـكـاد تـشك في قـدراتـهـا عـلى مـكـافـحـة هـذه
ـسؤولـيتهـا على عاتـق السلـطات احلكـومية شـكلـة اخلطيـرة فترمي  ا

سؤول في الدولة. وا
ـنصـرمة اي والنـنا لم نـعهـد من احلكـومات ومـجـلس النـواب بدوراته ا
كافحة هذه االفة فهذا يعطينا احلق بان ننكر وجود نوع من التنسيق 

بـوادر مـتابـعـة ومحـاوالت نـاطقـة الـضمـيـرمن بـعض الشـرفـاء الذين 
ابـعـادهم وحتـيـيـدهم عن مـنـاصـبـهم بـغـيـة االسـتـفـحـال والـتـفـرد بـهـذه

تفشية. الظاهرة ا
ـهـم في الـقـضــاء عـلى آفـة ولـنـا بـان ال نــنـسى دور االعالم الــفـاعل وا
ــالي واالداري عن طـــريق الــبــــــــث ووالـــتــوعــيـــــــــة الــفــســـــــــــاد ا
النزيهة ب افراد اجملتمع بتنظـــــــــيم حلقات دراسية ومحاضـــــرات
نــوعـيــة وتــنـــــــــمــويــة من شــانـهــا رفع روح الــعـمـل الـشــريف ونــشـر
ـهـنيـة والـوظـيـــفـيـة بـالشـكـــــل الـذي يـحث عـليه الـقــــــــيم واالخالق ا
الـدين االسالمي ومــا تـمـلــيه االنـسـانــيـة عـــــــلى تــطـبــــــــيــقه واتـبـاع
مـنـهــجـيــــــــتـه آمـلـــــ ان يــاخــــــــذ اعالمـنــا دوره احلـقـيــقي بـهـذا

االجتاه.
ـصدر احملرك لكل االفعال الـبشرية في اي مجتمع والن الضمير هو ا
 ,فان موته (سامح الله) من االسباب االولـية في تفـــــــشي هذا الوباء

الذي انتشـــــــر بشكل وحشي ومدمر . 
لذا وجـــــــــب ايـعاز هذه الـضمـائر بوخــــــزات متـوالية
ــتـابــعـة تـعــــــــيـد الــنـبـض فـيــهـا عـن طـريـــــــــق ا
ــســتــمــرين واتــبــاع الـوســـــــــائل والــتـوجـــــيه ا
الفـعالة للحد منـها والتي اصبحت تشكل خطرا
يـــفـــوق خـــــطـــر االرهــــاب بـــكل تـــــــــفـــاصـــيـــله

التدميرية.
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{ نــيــويــورك-(أ ف ب)  –عـــلى الــرغم من
ـسـتـجدّ تـسـارع تـفـشّي فـيروس كـورونـا ا
ـــتـــحـــدة يـــبـــدي بـــعض فـي الـــواليـــات ا
العامل في مجال الرعاية الصحيةتخوفاً
من الـلقاحات اجلديدة إذ يعتبرون أنها لم
ـــا يــــكـــفـي من االخـــتــــبـــارات تــــخـــضـع 
ويــفــضـــلــون تــالــيــاً الــتــريـث في تــلــقــيح
أنــــفــــســــهم مـع أن األولــــويــــة مــــعــــطـــاة
لــــهم.وتــــقــــول يــــوالنـــدا دودســــون وهي
ـرّضـة في اخلـامـسـة واخلـمـسـ تـعـمل
في مـسـتـشـفى بـرونكس الـذي تـأثّـر بـشدّة

تـوافق عـلـيـها الـوكـالـة األمـيركـيـة لألغـذية
واألدويــــة (اف دي ايـه) في خـالل كــــانـــون
وجب إجـراءات مـعجّـلة األول/ديـسـمبـر 
بــنـاء عــلى طـلـب مـلحّ من حــكـومــة تـرامب
الــتـي تــعــامــلـت مع الــوبــاء كـــمــا لــو كــان
“مـزحة.”وتـقول توريس إن هـذه اللقاحات
“طــــوّرت في أقـلّ من ســــنــــة وســــيــــجـــري
الــتــصــديق عــلــيــهــا من قــبـل احلــكــومـات
والــوكـاالت الـفـدرالـيـة عـيــنـهـا الـتي تـركت
الــــفــــيــــروس يـــتــــفــــشّى مــــثـل الـــنــــار في
مـرّضة حمالت الـتلقيح الـهشيم.”وتـشبّه ا

“غالوب ”أن % 58 فـحسب من األميركي
أعــربـوا عـن اسـتــعـدادهم لــلــحـصــول عـلى
الــلــقــاح في تــشـرين األول/أكــتــوبــر وهـو
سجّلة في ارتـفاع طفيف مقارنة بالـنسبة ا
أيـلول/سـبتـمبـر عنـد مسـتوى % 50. وفي
ظلّ هـذا االرتياب الشديـد أنشات نيويورك
وست واليـات أميـركية أخـرى جلنـة خاصة
لـــتــــقـــيـــيـم الـــلـــقــــاحـــات وفق مــــا كـــشف
احلـاكم.غـير أن الـطبـيب بلـيشـا يعـوّل على
ــهــني ألفـراد طــواقم الــرعــايـة الــضــمـيــر ا
الـصـحـيـة لـتـبـديـد هـذه الـتـحـفّـظـات بـجزء
مـنهـا.ويقول “نـشعـر معظـمنـا بأن التـلقيح

واجب أخالقي. 
فـنحن نـتولّى رعـاية أشـخاص ضـعفاء وال
نــريــد أن نــنــقل إلــيــهم أمــراضـا.”ويــعــمل
مــحـمـد سـفــاكـسي في مـســتـشـفى في ريف
ـرضى نــيـوجــيـرزي شـهــد تـوافــدا كـبــيـرا 

كوفيد- 19في األسابيع الثالثة األخيرة. 
ـــتــــخـــصص فـي الـــطبّ ويــــحـــاول هــــذا ا
تردّديـن بجدوى اإلشـعاعي إقـناع زمالئـه ا
الـتـطـعـيم.ويـقول الـطـبـيب الـبالغ 57 عـامـا
“بــــعض الــــنــــاس مــــرتــــابـــون وال بــــدّ من

التناقش معهم وتوضيح البيانات لهم.”
ومـردّ الـريـبـة في نـظـره هـو سـرعـة تـطـوير
هـذه اللـقاحات من جـهة والتـقنيـة اجلديدة
ـستـخدمة في لـقاحات “فـايزر/بيـونتيك” ا

و”موديرنا ”من جهة أخرى. 
عروفة بـ “احلمض وتـقضي هذه التقنية ا
ـــرســال ”أو “الـــرنـــا الـــنـــووي الـــريـــبـي ا
ـرسال ”بـحقن جزيـئات تعطي تـوجيهات ا
جـينية للخاليا حلثّها على تطوير “أجسام

مضادة ”خاصة بهذا الفيروس.
ويـؤكّد الطـبيب الذي لن يتـوانى عن تلقيح
ـكـنـة إن “سـرعـة نــفـسه في أقـرب مـهــلـة 
الـتـطويـر مـجـرّد دليل عـلى الـتقـدّم الـسريع

للعلوم.”

األولـــيــة بـ”جتـــربــة واســـعـــة الــنـــطــاق.”
وتـضيف “لـم يكن لديـهم متّـسع من الوقت
ـرضـى لـدراسـة الـلـقاح… وعـدد كـبـيـر من ا
لـــذا ســـوف أجتـــنب األمـــر وســأراقـب مــا

سيحدث.”
ـــــرّضــــات أخـــــريــــات عن وقـــــد أعــــربت 
حتـفّـظات من هـذا القـبيـل على صـفحـاتهن
في “فـيسبوك.”وكـتبت إحداهنّ “ال شـكرا
فـأنا لست فأر جتارب ألحد.”وعلّقت أخرى
بــالـقـول “أخــفـقـوا إخـفـاقــا مـخـزيـا في مـا
يـــخصّ أجـــهـــزة احلـــمــايـــة والـــفـــحــوص
ويـــريـــدونــنـــا اآلن أن نـــكــون لـــهم فـــئــران

جتارب.”
ويــســود االرتــيــاب عــلى نــطــاق واسع في
ـقدّر عدد أوسـاط طاقم الـرعايـة الصحـية ا
أفــراده بــنــحـو  20مــلــيـونــا في الــواليـات
ـتحدة التي شـهدت رسميا أعـلى حصيلة ا
وفـيات بـكوفـيد- 19مـع أكثر من 272 ألف
وفــاة بـحـسب الـطـبـيـب مـاركـوس بـلـيـشـا
ـسـؤول الـطـبي في جـمـعـية “ايه اس تي ا
سؤول عن شؤون اتش أو ”الـتي تضمّ ا

الصحة في الواليات األميركية.
وهـو يقرّ بأن كثيرين يفضّلون التريّث قبل
اخلـضوع للتلقيح “لـكن األمر قد يستحيل
مــشـكــلـة فــعـلــيـة”ال ســيّـمــا أن الـلــقـاحـات
اجلـديدة ستعـتمد وفق إجراءات مـعجّلة ال
سـتشـفيات تـسمح قـانونـا بإلـزام طواقـم ا

اخلضوع للتلقيح.
وأشـــار حــاكم نـــيــويــورك أنـــدرو كــوومــو
بــــدوره األربــــعـــاء إلـى خـــطــــر أن تــــكـــون
ــشــاركـة مــتـدنّــيــة في حــمالت الـتــلــقـيح ا
ــا في ذلك في أوســاط طــواقم ــقــبــلـــة  ا
الــرعــايــة الــصــحــيــة.وقـال “نــواجه أصال
حـركـات مـنـاهضـة لـلـتـلـقيح يـضـاف إلـيـها
شــــعـــور بــــالــــريـــبــــة إزاء هــــذا الـــلــــقـــاح
ـــعــهــد اجلـــديــد.”وقـــد أظــهــر اســـتــطالع 

ــوجــة األولى من الــوبــاء الـتـي ضـربت بــا
نــيــويــورك في الــربــيع ورفــعـت حــصــيــلـة
الـوفـيـات فـيـها إلى أعـلى مـسـتـويـاتـها في
الـبـلـد “أظّـن أنـني سـأخـضع لـلـتـلـقـيح في

فترة الحقة وأفضّل االنتظار راهنا”.”
ـنـشـورة واعـدة لـكن وتـردف “الـدراسـات ا
ـعـطيـات غـير كـافيـة مـعربـة عن تـقديـرها ا
ـسـتـعـدّين لـلـمـجـازفـة.”وتـعـرب “لـهــؤالء ا
ــرّضـــة فـي أحــد ديـــانـــا تـــوريس وهـي 
مـسـتـشـفـيـات مـانـهـاتن عن ارتـيـابـهـا هي
ــفـتـرض أن األخــرى لـلــقـاحـات الــتي من ا
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ناعة. ونـصح الدليل عالمات تكـون ا
الذين يـعـانون مـن الضـعف والـتوعك
والــتـعب الــعــام والـغــثـيــان بــتـقــلـيل
النشاط الـبدني ومنح أنـفسهم بعض
الـراحـة. ووفـقـا لـلـدلـيل الـرسـمي قـد
ـــرضى من آالم في يــعـــاني 5.7 من ا
اجلـسم والـعـضالت أو قـشـعـريـرة أو
حـــمى أو صــــداع أو ارتـــفـــاع درجـــة
درجـة. ويــقــول دلـيل احلـرارة عن 37 
االستعمال “يوصى عند درجة حرارة
أعـلى من 38 درجـة بــتـنــاول خـافض
لـــلـــحـــرارة ومـــســـكـــنــــات لأللم مـــثل
بـاراسـيـتـامـول أو إيـبـوبـروف وإذا
كـانت درجـة حـرارة اجلـسم أعـلى من
 39درجـة ولم تــنـخـفـض في غـضـون

أربع ســاعـــات بــعــد تـــنــاول الــدواء
فـــــأنـت بـــــحـــــاجــــــة إلى االتـــــصـــــال
بــالـطــبــيب .”وتـمـت االشـارة إلى أن
ن  تطعيمهم يعانون من ألم  4.7
وحــكـــة وتــورم واحــمـــرار في مــوقع
احلـقن. وفي الـعـادة ال تـوجـد حـاجـة
ـــــكـن تــــــنـــــاول إلـى عالج ولــــــكـن 
مضادات الهيـستام لتـقليل التورم

ن  واالنـــــزعـــــاج. كـــــمــــا أن 1.5 
كن أن يشـعروا بانسداد تطعيـمهم 
األنف أو ســيـالن األنف أو الــتـــهــاب
احلــلق. وفي هـــذه احلــاالت يــنــصح
بـ”الـــغـــرغـــرة وشـــرب الـــكــثـــيـــر من
الـــســـوائل واســـتــخـــدام بـــخـــاخــات
األنف .”وقد يعاني أقل من واحد في

وســيـــرالــيــون وروانــدا ولـــيــســوتــو
وكينيا).

وقال "في هـذه الدول الحـظـنا مـؤخرا
تــراجــعــا مــسـتــمــرا في فــهـم االفـراد
خلطـر االصـابـة والوبـاء". ويـرى عدد
اكـبـر من االشـخـاص ان الـفـيـروس ال
كن ان يـصيـب الشـباب او االفـارقة
وان الــــــوبـــــاء غـــــيــــــر مـــــوجـــــود او
ـســألـة لــيــست فـقط اخـتــفى.وقــال "ا
مــســألــة ريــبــة بل تــوعــيــة".واضــاف
"هـنـاك دائـمـا مـجــتـمـعـات في الـعـالم
لـــــــيـــــــست عـــــــلـى عــــــلـم بـــــــوجــــــود
الــــــوبـــــاء".وتــــــابع "مــــــثال %10 من
االجـوبــة في بــاكـســتـان عــلى دراسـة
لالحتــاد الــدولي لــلــصــلــيب االحــمـر
والهالل االحـمر كـشـفت أن اشخـاصا
لــيـســوا عــلى عــلم بــوجــود فــيـروس
كــــــورونــــــا" بـــــدون حتــــــديــــــد عـــــدد
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وأعـلن الـطـبـيب سـكـوت أتالس وهـو
عـضو مـثـيـر لـلجـدل في خـلـيـة األزمة
التابـعة لـلبـيت األبيض لـشؤون وباء
كورونا الـتي شكـلهـا الرئـيس دونالد
. تـرامب أنـه قـدّم اســتـقــالـته االثــنـ
وقـال أتالس في رسـالــة مـؤرخـة يـوم
الــــــــــثـالثـــــــــاء األول مـن كـــــــــانـــــــــون
األول/ديسـمـبـر نُشـرت عـلى حـسابه
ّ تـــســريـــبـــهــا إلى عـــلى تـــويــتـــر و
الــصـحــافــة األمــيـركــيــة "أكــتب هـذه
الـــســـطــور بـــهـــدف االســـتـــقــالـــة من
مـنـصـبي كـمــسـتـشـار خـاص لـرئـيس
ـتـحدة".وأصـبـح الطـبـيب الـواليـات ا

ــرضى من زيــادة مــعــدل ــائــة من ا ا
ضربات القلـب أو ارتفاع ضغط الدم.
جــديــر بـالــذكــر أن ســكــان مــوســكـو
الــذين بــدأوا بــالـفــعـل في احلــصـول
عـلى الـتـطـعـيم بـلـقـاح سبـوتـنـيك في
يــحــصــلــون عــلى شــهــادات تـطــعــيم
اضافـة الى حصـولهم عـلى توصـيات
طـبـيـة واعـلن رئـيس االحتـاد الـدولي
لــلـصــلــيب االحــمـر والــهالل االحــمـر
امس ان الـقـالحـات ضــد كـوفــيـد-19
ستكـون ناجـحة في حال  الـتصدي
ـضللـة والشكوك في آن للمعـلومات ا
واحد.وقـال فـرانـشيـسـكـو روكا خالل
مؤتمـر صحافي افتـراضي "نحذر من
اي اقــتـراح يــفــيـد بــأن الــلـقــاح كـاف
وحده النهاء تـفشي الوباء. ولـلقضاء
عليه علينا التغلب على وباء الشكوك
ـية ايضـا".وفي كـلـمة تـسـبق قـمة عـا
تــنــظـمــهــا اجلــمـعــيــة الــعــامـة لال
ـتــحـدة اخلـمــيس واجلـمــعـة اعـرب ا
تزايدة روكا عن القـلق من الشكـوك ا
فـي الــــعــــالم بـــــشــــأن الــــلــــقــــاحــــات
ـقـبـلـة.وقــال "وفـقـا لـدراسـة جـديـدة ا
بلدا جلامـعـة جونـز هوبـكـنز في  67 
تراجع قـبـول الـلقـاح بـشكل كـبـير في
مــعــظـم الــدول بــ تــمـــوز وتــشــرين
االول". واضـاف "نــســبـة الــقــبـول في
الــيـابــان تــراجــعت من 70 الى 50%
وفــرنـســا من 51 الى Æ38% واوضح
ان الـريـبة ال تـقـتـصـر عـلى الـغـربـي
مــشــيــرا الـى ثــمــاني دول افــريــقــيــة
ـوقـراطـية (جمـهـوريـة الكـونـغـو الد
ـبـابوي والـكـامـيـرون والـغـابـون وز

في آب/أغـســطس عـضــواً في خــلـيـة
األزمـــة الــتـــابــعـــة لــلـــبــيـت األبــيض
. ـستجدّ للتصـدي لفيـروس كورونا ا
وأفادت شـبكـة "فوكس نـيوز" أن عـقد
أخصائي األشعة العصبية البالغ 65
عـامــاً يـنـتــهي هـذا األســبـوع.وكـتب
أتالس "قـــمـت بـــعـــمل شـــاق لـــهـــدف
واحـــد: إنـــقــــاذ األرواح ومـــســـاعـــدة
األمـيـركــيـ في جتــاوز هـذا الـوبـاء"
مـــضــيـــفــاً أنه "اســـتـــنــد دائـــمــاً إلى
عـلومـات األخيـرة واألدلة الـعلـمية ا
من دون أيـة اعـتـبــارات سـيـاسـيـة أو

تأثيرات".
إال أن ســـــــكــــــوت أتـالس تــــــعــــــرّض
النتـقـادات كـثيـرة من جـانب مـجـتمع
العلوم وعدد كبير من خبراء الصحة
الـعــامــة خـصــوصــاً بـســبب مــواقـفه
ــعــارضـة لــتــدابــيــر الـعــزل ووضع ا
الكمامة.وكتب في تغريدة في تشرين
األول/أكتوبر "الكمامات تنجح? كال"
قبل أن يحجب موقع تويتر منشوره.
وكـان الطـبـيب أكـد أن تـدابـيـر الـعزل
ـمـددة "مـضـرة كـثـيـرة" لألمـيـركـي ا
داعـيـاً فـي تـشـرين الــثـاني/نــوفـمـبـر
سكان ميشيغن حيث أودى الفيروس
بحـياة أكـثر من  9500 شخص إلى
"االحـــــــــتــــــــــجــــــــــاج" ضــــــــــد هـــــــــذه
تحدة االجراءات.وسجّلت الواليات ا
الدولة األكثر تـضرراً من الوباء التي
تـشـهـد حـالـيـاً طـفرة جـديـدة فـي عدد
اإلصـابـات أكــثـر من 267 ألف وفـاة
وأكثر من 13,5 ملـيون إصـابة وفق

تعداد جامعة جونز هوبكنز.
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ـواطــنـ لـنـشــاطـاتـهم ــارسـة ا ــسـارهـا االول و بـعـد عــودة احلـيـاة 
ـوجـة وباء واعـمـالـهم تـهديـد جـديـد يدخل حـيـاتـهم الـصحـيـة مـتمـثال 
سـنة و الـشبـابيـة في اجملتمع قـادمة تشـكل خطـراً يسـتهـدف الفئـات ا
ثل عُرضة لنقل عـدوى الفيروسات سريعا سيما فصل الشتـاء الذي 
ا يزيد االصابات الوبائية ويشكل موجة خَطِرة من شخص آلخــــــر 
مقـارنة باألولى الـتي انتشـرت مؤخراً مـضيفـاً تشابه االعـراض ما ب
ـوسمـية وأعـراض كورونـا الرئـيسـة ولم يتـوقف األمر عـند األنـفلـونزا ا
هذا احلد بل استمر خوف كورونا حتى لألشخاص الذين تشافوا منه
حيـث انـهم مـعـرضـون لـدوامـة االصـابـة مـجـددا هـذه األمـور مـجـتـمـعةً
ـواطـنـ فـي حالـة ذعـر جـديـدة ومـخـاوف انـتـــــــــابت جـمـيع جـعـلت ا
مـرافق احلــيـاة مـنـهــا الـعـمـلــيـة والـتـعــلـيـمـيــة فـأخـذت قـرارات الـوزارة
الـتـعـلـيـمـيـة في تـغـيـر مـسـتـمـر نـتـيـجـة تـرقـبـهم مـوجـة قـادمـــــــة يؤدي
ـا يـصـيب احلـياة ـواطـنـ  االسـتـهـانـة بـهـا إلى زهق ارواح الـوف ا
الـعامـة في شـللٍ مسـتـمر كـلـما أرادوا اخلـروج من بـئر كـورونـا ينـقطع
حبـل جناتـهـم ليـوصـلـهم لـقـاعٍ مـظـلم اال ان بـصـيـصـا من الـنـور يـعـيد
سـتـقـبـلـيـة التي وعـدت بـهـا مـنـظـمة االمل لـديـهم متـمـثال بـالـلـقـاحـات ا
ية و ستـصل إليهم بعـد اكتمال انتـاجها وتوزيعـها لتكون الصحة الـعا
عالجـا لـيس لـلـوبـاء الـفتـاك وحـســـب بل ايـضـا بـلـسمـاً حلـيـاة جـديدة
تخـلـو من االخـطـار وطريـقـا سـالـكاً بـعـدمـا كـان ملـيـئـاً بالـعـقـبـات التي
سـبـبهـا الـوبـاء من ارتفـاع األســــــــعـار الشـرائـيـة وانخـفـاض األموال
ا جعل تـكدس السلع تمثل عقبات نتيجة قلة الطـلب مقارنة بالعرض 
واطن اال ان انتــــــهاء الوبـاء سيجعل الطريق سالكا من في طريق ا

ا من اي مخاوف صحية.    جديد امامهم سا
واطن وفي مقابل تـلك اخملاوف جند مـساراً آخر من الـشكوك لـدى ا
الذين ال يؤمنون بفكرة وجود كورونـا اصال فكيف بفكرة موجة جديدة
تـهــدد سالمـتــهم وهـذا يـشــكل خـطــراً عـلى سالمــتـهم الــعـامــة كـونـهم
ـا يـجـعل كـورونـا في حـالة ـقـابل ال يـلـتـزمـون بـالـوقـايـة الصـحـيـة  با
الئم النـتشارهـا ب الـناس وهذا األمـر يجعل رتع ا انتـعاش لوجـود ا

. واطن مواجهة الوباء صعب جدا لعدم التكاتف الوقائي ما ب ا
 فالـبلد يـشــهد حـالة حرب وبـائية ان لم نـتغلب عـليهـا فستـتغلب عـلينا
ـوت بدل من الـشفاء سـتشـفيات تـشكل خـطرا يودي إلى ا سيـما إن ا
ـعـدات كـمـا وصــفه الـبـعض والـسـبب في ذلك عـدم كـفـايـة األجـهـزة وا
صـابـ الكـثـيرة الـطـبيـة وقـلة الـردهـات الصـــــــحـية مـقـارنة بـأعـداد ا
يـجــعل األمـر اســوء بـكــثـيـر فـي انـتـقــال الـعــدوى فـاحلــرص وااللـتـزام
الــصـحي مـسـؤولـيـة جتـــــــــاه كل مــواطن حلـمـايـة اسـرته خـصـوصـا

واجملتمع عموما .
ـهـدد لـلـصـحـة الـعــامـة من مـسـؤولـيـة وزارة الـصـحـة ان درء اخلـطـر ا
ويـكــون من خالل الـبــدء بـحــمالت جـديــدة من الـتــوعـيــة دون االصـابـة
بـالـذعـر واخلـوف بـ النـاس كـون الـعـامل الـنـفـسي يـقف وراء الـعامل
الــصـحي فــهـو مــتى يــنـهــار داخل اإلنـســان يـلــحـقه انــهـيــار الـصــحـة
فـالـطمـأنـينـة واجب نـشـــــرهـا من خالل سـيـطرة الـوزارة عـلى الوضع
راكز وتـوفير النـقص احلاد الذي سـببته ستـشفيـات وا داخل جمـيع ا
ـوت بالوباء وجة األولى فـالتأهب واجب ومـفـــــــترض لـدرء اخطار ا ا

ي .. العا
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ذكـرت وكـالة “نـوفوسـتي ”الـروسـية
أن روسـيـا اصـدرت دلـيال يـبـ بـدقـة
ــكن أن األعــراض احملــتــمـلــة الــتي 
تظهر بعـد تلقي لقـاح (سبوتنيك في)
وحسب الوكالة فقد أشار الدليل إلى
أن نـحـو واحـد من كل عـشـرة مـرضى
 تــطــعــيــمــهم بــأول لــقـاح مــســجل
لفيـروس كورونا في الـعالم قد يـشعر
بـاحلـمى أو الـقـشـعـريرة أو الـضـعف
أو الـــغــثـــيـــان وقـــد يــعـــاني 1.5 من
انـســداد األنف أو احلـلـق. ولـفت إلى
أنه إذا شـعـر الـشـخص بـالـتـوعك فال
داعي لـلــقـلـق ألنه عـبــارة عن رد فـعل
فـــردي طـــبـــيـــعي لـــلـــجـــسـم وإحــدى
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{ باريس-(أ ف ب)  –توفي الـرئيس
الفـرنـسي األسـبق فـالـيـري جـيـسـكار
ديستان مـساء األربعاء عن  94 عاماً
في مــنـزله بــوسط فــرنــســا من جـرّاء
سـتـجدّ إصابـته بـفـيروس كـورونـا ا
لتغيب بذلك شخصية وضعت فرنسا
عـلى سـكّـة احلــداثـة وأرست مـدامـيك

وحّد. أساسية للبنيان األوروبي ا
وقـــالت أســـرة الـــراحل فـي بـــيــان إنّ
“فـالـيــري جـيـســكـار ديـســتـان تـوفي
األربعاء 2 كانـون األول/ديسمـبر في
مــنــزله فـي لــوار-إيه-شــيـــر. حــالــته
الـصـحــيـة تــدهـورت وتـوفـي بـسـبب
مضاعـفات كـوفيد 19 مشيرة إلى أنّ
جنازتـه ستكـون حدثـاً عائـليـاً خاصاً

وفقاً لرغبته.
VKI « q UA

وجــيـــســـكــار ديـــســـتـــان الــذي أُدخل
ـسـتشـفـى مـرّات عدة خـالل األشـهر ا
األخيرة بسبب مـشاكل في القلب كان
ح انتخب في  1974أصغـر رئيس
في تـاريخ اجلـمـهــوريـة اخلـامـسـة إذ
كـان عــمـره 48 عـامــاً عــنــدمــا تــسـلّم
مفاتيح قصر اإلليزيه.وفي واحدة من
آخر إطالالته العـلنيـة شارك الرئيس
الراحل في 30 أيلول/سبتمبر 2019
في جنازة رئيس سابق آخر هو جاك
شـيــراك الــذي كــان أول رئـيس وزراء

في عهد جيسكار ديستان.
وتولّى جيسكار ديـستان الرئاسة في
1974 بــعـدمــا فــاز عــلى االشــتــراكي
فـرنــسـوا مــيـتــران الـذي لم يــلـبث أن
ــته في 1981 حـ فاز انـتــقـم لـهــز
نتـهية باالنتـخابات وحـرم الرئـيس ا
واليـته من الـبـقــاء في سـدّة الـرئـاسـة
لوالية ثانية.وشـكّل عهد هذا الرئيس
الـــوســــطي قــــطـــيـــعــــة مع الــــنـــزعـــة
الـديــغـولــيـة احملــافـظــة الـتي طــبـعت
فــرنـــســا في فـــتــرة مــا بـــعــد احلــرب
ـيــة الـثـانـيـة بــدءاً بـعـهـد شـارل الـعـا
ديـــــغــــــول نـــــفــــــسه ومـن ثم وريــــــثه

السياسي جورج بومبيدو.
وأجرى جيـسكـار ديسـتان في فـرنسا
حـمــلـة إصـالحـات جــذريـة تــضــمّـنت

تـشــريع اإلجــهــاض وحتــريــر الـطالق
18 وخــــــــفض سـنّ االقــــــــتــــــــراع إلى 
.وفـي أوروبـا ســاعــد في الــدفع عــامـاً
قـــدمـــاً نـــحـــو االحتـــاد الـــنــــــــــــقــدي
ــســتــشــار بــالــتــعـــاون الــوثــيق مـع ا
اني هيلمـوت شميدت الذي أصبح األ
“صـديـقاً ”له.وعـلى غـرار شـمـيــــــدت
ــؤمــنــ كــان الــرئـــيس الــراحل مـن ا
بـشــدّة بـأهــمـيــة الــروابط الـقــويـة مع

تحدة. الواليات ا
وحـتى بـعــد خـروجه من اإللــيـزيه ظلّ
ؤيّد الـشرس للـوحدة األوروبية هذا ا
يــعــمل في ســبــيل حتــقــيق الــتــكــامل
األوروبي وال ســـيّــمـــا حــ عـــيّن في
مطلع األلـفية الـثانيـة رئيسـاً للمـؤتمر
األوروبي الذي وضع مـشروع دسـتور
أوروبي مـوحّد لـكـنّه لم يـرَ الـنـور.كـما
ـؤسّس جملـموعة الـسبع يُعـتبر األب ا
إذ إنّ قــادة هـــذا الــنــادي الـــذي يــضمّ
الـدول الـصـنــاعـيـة األغــنى في الـعـالم
اجــتــمــعــوا لـــلــمــرة األولى في 1975
بـــدعــوة مـــنه فـي قــمّـــة ســـرعـــان مــا
.ونعى الرئيس أصبحت موعداً سنوياً
ـانـويل مــاكـرون الــرئـيس األسـبق إ
مــــــعــــــتــــــبـــــراً أنّ “عــــــهــــــده غــــــيّـــــر
فـرنـسا.”وأضـاف ماكـرون فـي رسـالة
سـار الذي خطّـه لفـرنسا تعزية أنّ “ا
مــا زال يــوجّه خـــطــانــا. كــان خــادمــاً
لــلـدولــة وســيــاســيـاً يــؤمّن بــالــتــقـدّم
واحلريّة. وفاته تغرق األمـة الفرنسية
في حــداد.”كـــمــا أشـــاد الـــرئـــيـــســان
السابقان نيكوال ساركوزي وفرانسوا

هوالند بذكرى الراحل.
وقال ساركوزي في رسالة عبر وسائل
الــتـواصـل االجــتـمــاعي إنّ “فــالــيـري
جيـسـكـار ديـستـان عـمل طـوال حـياته
عــلـى تــعـــزيــز الـــعالقــات بـــ الــدول
األوروبيـة وسـعى وجنح فـي حتديث
احلــيــاة الــســيــاســيــة وكــرّس ذكـاءه
الـعـظـيـم لـتـحـلــيل الـقـضـايــا الـدولـيـة

”. األكثر تعقيداً
بدوره قال هـوالند في بـيان إنّ فـرنسا
“تـخـســر رجل دولـة اخــتـار االنــفـتـاح
عـلى الــعـالم.”وكـتــبت صـحــيـفـة “لـو

بـــاريــــزيـــان ”في عــــددهـــا الــــصـــادر
اخلميس إن “التاريخ لم يـنصف بعد
هــذا الــرئـــيس الــذي أُسـيء فــهــمه?”
مــعــتـبــرةً أنّ الــراحـل كـان “مــنــســيـاً
ــواطــنـيـه عـلى بـعـض الـشيء ”لـدى 
الـــرّغم من أنّـه الـــرئـــيس الـــذي طـــوّر
فــرنـــســا “لــكـنّ الــفـــضل فـي هــذا لن
.”وعـــلى الــــرّغم من يُـــنـــسـب له أبـــداً
ـة التي أحلـقـها به مـيـتران في الهـز
االنتـخابات الـرئاسـية في 1981  ظلّ
ـ جـيـســكـار ديــسـتـان أحــد رمـوز 
الوسـط في فـرنـسا قـبل أن يـغـيب عن
ــشــهـــد الــســيـــاسي الــفـــرنــسي في ا
تسعينيات القرن الفائت ثم يعود إلى
السـاحـة السـيـاسـية في 2001 وهذه

الفوز بـوالية رئاسـية ثـانية لم يـعتزل
ـارسـها من حتت السـيـاسة بل ظلّ 
ـان الفـرنسي كـما األوروبي قبـة البر
وذلك حــتـى الــعــام 2004 حـ سـقط
في االنـتخـابـات الـتـشـريعـيـة فـاعـتزل

العمل السياسي.
وفي أيار/مايو 2020 فتحت الـنيابة
العـامـة الفـرنـسـية حتـقـيقـاً إثـر ادّعاء
انـية بأنّ الـرئيس األسبق صحافـية أ
سـها حترّش بـها جـنسـياً عن طـريق 
بشـكل غـيـر الئق مـراراً في مـكـتبه في
باريس بعـد أن أجرت مقابـلة معه في

 .2018
إال أنّه نــفى بــشــدّة هــذه االتــهــامـات

واصفاً إياها ب”البشعة.”

الــــعــــشــــاء فـي مــــنــــازل مــــواطــــنــــ
.لـــــكنّ خـــــرّيـح مـــــدرســـــتي عـــــاديـــــ
البـولـيـتـكـنيك واإلدارة الـوطـنـيـة كان
بقـامـته الطـويـلة والـرشيـقـة ومالبسه
األنـيــقـة وتــصـرفــاته األرسـتــقـراطــيـة

جزءاً ال يتجزّأ من النخبة الفرنسية.
وكان عمره 18 عاماً فقـط ح التحق
ــقـاومـة الـفــرنـسـيـة خالل بـصـفـوف ا
ـيــة الـثـانـيـة وشـارك في احلـرب الـعـا
حتريـر بـاريس من احملـتلّـ الـنـازي
ـدة ثـمـانـية في 1944 قـبل أن يـقـاتل 
ـانـيـا والـنـمـسـا.وانـخـرط أشـهـر في أ
جـــيـــســــكـــار ديـــســـتــــان في احلـــيـــاة
السـيـاسـية في 1959. وأصبح وزيراً
لـلـمــالـيـة في 1969. وبـعـد فــشـله في
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رة من البوابة األوروبـية مع تعيينه ا
رئيـسـاً للـمـؤتمـر األوروبي الـذي كلّف
صـيــاغـة دســتـور أوروبي مــوحّـد في
مـشـروع رفــضه الـنـاخــبـون بـأكــثـريـة
%55 في اســتـــفـــتــاء عـــام أجــري في

.2005
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وحــ كــان سـيّــداً لـإللــيـزيـه اشــتــهـر
الـرئـيـس الـراحل بـانــتـهــاجه أسـلـوب
حــيــاة أكــثــر حتـــرّراً واســتــرخــاء من
أسالفه إذ إنّه لم يـتــوان عن الـظـهـور
علـنـاً وهو يـلـعب كـرة القـدم أو يـعزف
األكورديون كمـا لم يجد غـضاضة في
دعوة عدد من جامعي القـمامة لتناول
اإلفطـار أو في أن يحلّ ضـيفـاً يتـناول

تبرع طبيب يعطي لقاح كورونا 
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البصرة

الكتابة? وكيف ترى دورهُ في بناء اجملتمع?
ــــ لــيـست لـدي طـقـوس لـلـقـراءة فـأنـا
أقـــرأ في كـل مــكـــان وزمـــان يــتـــيح لي
فـرصـة ذلك أما الـكـتابـة فـنعم أحـتاج
ــمــارســتـهــا ألنــني إلـى عــزلــة ووقت 
أحــتـاج لـلـتـركـيــز والـعـيش في الـعـالم
الـذي أشيـده بالـكتابـة وهذه الـعزلة ال
ـــا تــــعـــد انـــفـــصـــاالً عن الـــعـــالم وإ
تـواصالً حقيقياً معه تأمالً ووصفاً له
ومـحـاورة مـعه ولـهـذا تـكـون الـكـتـابة
جـسر فهم وتـفاهم بيـننا وسيـلة لفهم
أنـفسـنا وفـهم محـيطـنا وتـكوين رؤية
مــعـيــنـة لـلــنـظـر إلــيه والـتــعـامل مـعه.
األدب يـؤنـسن اإلنـسـان أكـثـر ويـجـعله
أكــثــر انـفــتـاحــاً وتـقــبالً لـآلخــر وهـو

بخدمته هذه للفرد يخدم اجملتمع.
{ تــمـــتــلك مــواهـب أخــرى مــنـــهــا (الــرسم
وكتابـة السيناريـو) وحزتَ على جائزة الدعم
األوروبي لـــتـــطـــويـــر كــتـــابـــة الـــســـيـــنـــاريــو
عام(2006) مع اخملرج االسـبانـي(انطـونيو
كـونيـسـا) كـيف تـرى هذا? وهـل تفـكـر جـدياً

بكتابة سيناريو?
ــــ كـلـهـا بـالـنـسـبـة لي وسـائل تـعـبـير
ــضــمــون هــو الـذي وكــمــا أســلــفـت ا
يـفرض الـشكل الفـني األنسب لـلتعـبير
عـنه وكـانت فـرصة كـتـابة الـسـينـاريو
مـهمـة لي في حيـنهـا فهي وإن لم تكن
الــتـجـربــة األولى لـكـنــهـا كـانت األهم
ألنــــهـــا مع شــــركـــة إنـــتــــاج ومـــخـــرج
مـحتـرف فتـعلمت مـنهـا الكثـير على
صـعيد الكتابة وإن لم يتم إنتاج الفلم
الحـقاً بـسبب تـكلفـته البـاهظـة وتتالي
األزمــات االقـتـصــاديـة عـلى إســبـانـيـا
والـتي أثرت على قطاع السينما بشكل
كـبير. كان األمر بطلب منهم وبالطبع
ال أفـكر بكتابة سيـناريوهات مستقبالً
إن لـم يــكن بــطــلب وبــاتــفـاق مــســبق.
الـسـينـاريوهـات لهـا محـترفـيهـا الذين
هـم أفــضل مــني فــيــهـا دون شـك. أمـا
ريح منذ الطفولة الرسم فهو رفيقي ا
أجلــأ إلـيه بـ حـ وآخـر عـلى شـكل
تــخــطـيــطــات وأيـضــاً دون الــتـفــكــيـر
ـــا ســــأعــــود إلــــيه بــــاحــــتــــرافـه ور
وأحــتـاجه أكــثـر عــنـدمــا أكـبـر بــالـسن

أكثر.
{ من هـو مـلـهم الـرملي من الـكـتّـاب الـعرب
والـعــراقــيـ والــغــربـيــ وكــيف تـرى واقع
الـكــتـاب فـي الـوطن الــعـربي مــقـارنــة مع مـا

? تشاهده في أوروبا وإسبانيا حتديداً
ــــ لـــست عـــلى يـــقـــ من دقـــة كــلـــمــة
ا كلمة (تَعلّم) أدق والذين (إلـهام) ر
تـعـلـمت مـنهـم كثـيـرين أولـهم وبـشكل
مــبـاشـر هـو أخي حــسن مـطـلك.. كـمـا
أنـه كـان دليـلـي إلى كـيـفيـة الـتـعـلّم من
الــكــتـاب اآلخــرين. يـصــعب حــصـر كل
الــذين تــعـلـمـت مـنـهـم ومـاذا تـعــلـمت
لـــكــنــني ســأذكـــر لك بــعض األســمــاء:
غـسان كنفاني يوسف إدريس الطيب
صـــالح غــائـب طــعــمـــة فــرمــان فــؤاد
الـتـكـرلـي كلـكـامـش ألف لـيـلـة ولـيـلة
اجلــاحظ تـشـيـخـوف فـوكـنـر كـافـكـا
ثــربـانـتس دوسـتـويــفـسـكي مـاركـيـز
فــارغـاس يـوسـا سـارامـاغـو بـيـسـوا
فـــلـــوبــيـــر دانـــتي هــيـــرمـــان هــسه..

وغيرهم بالعشرات.
{ الــرأي كـلــمـة والــكـلــمــة أكـثــر فـتــكـاً من
الـرصـاصــة عـلـقت عـلى اسـتـشـهـاد هـشـام
: هــكـذا يـواجــهـون الـكــلـمـة الـهـاشــمي قـائالً
بــالــرصــاص كــيف أثــر بك اخلــبــر? ومــاذا

يعني لك هشام?
ــــ أوجــعـني فـقـد هـشـام ومـازال فـهـو
ثل عـدا كونه صديقاً وإنساناً نبيالً 
ــوذجــاً نــادراً وفــريــداً فـي الــثــقــافـة
الــعـراقــيـة فــهـو يــجـمع بــ مـعــرفـته
بــالـسـيـاســة واألمن واجملـتـمع والـدين
واآلداب والــفــنــون وكـانت لـه عالقـات
مــتــوازنـة ونــاضـجــة مع وفي كل هـذه
ـــيــادين لم نــر كــمــثــله من األوســاط ا
اخملــتــصــة بـالــســيـاســة واألمن قــارئـاً
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نــقـطـة إيـجـابـيـة جــانـبـيـة أسـجـلـهـا
لـصالح الصـحافة العربـية وهي أنها
تـفـرد صفـحـات أكثـر لـلثـقـافة واآلداب
ـا في ذلك نشـر النصوص والـفنون 

األدبية.
{ كتـبتَ القـصة الـشعـر الروايـة والنص
ــسـرحي وتــرجــمت الــعـديــد من الــكـتب ا
ـواهب أيـن تـرى نـفـسك فــيض واسع من ا

? مؤثراً
ــــ بـالنسبة لي كلـها واحد ألنها كلها
كـتابة أدبية وأنـا ككاتب أداتي اللغة
وصـنـعـتي الـكـتابـة بـغض الـنـظر عن
جتــنــيـســاتـهــا الــداخـلــيـة وعــادة مـا
ــضـمــون طــبـيــعــة الــشـكل يــفــرض ا
فــبـعض األفــكـار ال تــصـلح إال لــقـصـة
ـسـرحـيـة وأخــرى لـقـصـيـدة وأخــرى 

وأخرى لرواية.. وهكذا.
{ الــقـــراءة حــيــاة ثــانــيــة! أشــرت مــرة أنَّ
الروايـات غيرت كـثيـراً منك مـا هي الرواية
الــتـي قــلــبت كل مــوازيـن حــيــاتك? وفي أي

عمر?
ــــ الـقـراءة بـالـنـسبـة لي لـيـست حـياة
ــا هي جـزء جــوهـري من ثــانــيـة وإ
حـياتي األولى والـوحيدة ال أسـتطيع
تـخـيل حيـاتي كيف كـانت ستـكون بال
قــراءة فـأنـا لم أتـوقـف عـنـهـا مـنـذ أن
تـعلـمت القراءة وال أسـتطـيع التوقف
حـتـى يـتوقـف نـبض الـقـلب أو يـعـجز
الـنظر.. أمـا عن الروايات الـتي تأثرت
ـا بــهــا فــهي أكــثــر من أن تُــعــد ور
تــأثــرت بــهــا كــلــهــا وبــكل مــا قــرأته
ا في ذلك بـنسب وأشـكال مـتفـاوتة 
الروايات السيئة فقد تعلمت منها أال

أكتب مثلها على األقل.
{ كتـبت هاشـتاك (نريـد وطن) وذكرتَ بأن
ال خالص لــلـعــراقــيـ إال بــانــتـصــار ثـورة
تشريـن كيف تـرى الثـورة وقد كـنت فعـلياً

من الداعم لها من خالل قلمك?
-أرى بــــأنـــهـــا أهم وأصـــدق وأنـــظف
وأشــجـع حـراك شــعــبي وطــني واعي
حـدث في العـراق منـذ تأسـيس الدولة
الــعــراقــيــة وقــد أعــادت بــعض األمل
لــبــلـد يــخـتــنق بــأزمـاتـه الـســيـاســيـة
واالقــتــصــاديـة ويــعــاني من شــراسـة
الــــفــــســــاد واخلــــيــــانـــات والــــعــــنف
والـفوضى فجـاءت هذه الثـورة كأنها
انــتــفــاضـة إنــقــاذ أخــيـرة الســتــعـادة
أنـفاس بلد يحتضر. قلبي يتفطر على
الـــشـــبــاب واألطـــفـــال الــذيـن لم يــروا
الـراحة واالستقرار واالحترام في هذا

البلد منذ والدتهم.
{ األدب تواصل فـعّـال بال اتـصـال" عـزلة
ـــرهف مــا هي مع الــكــلـــمــات وأنــيـــنــهــا ا
الـطــقــوس الــتي تــتــبــعـهــا عــنــد الــقـراءة أو

السماوة
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كـنـا ثـلـة من الـطالب في قـسم ـاضي  في مـطـلع الـثـمـانـيـنـات من الـقـرن ا
يـروق لــنـا دائـمـاً الـســيـر عـلى االقـدام في شـارع االعالم / كـلـيـة االداب 
ـشـتـركات وانـسـانـيـة الـلقـاء وا أصـدقـاء يـجـمعـنـا نـقـاء العـالقة  الـرشيـد 

البريئة .
ـفـعم بـاحلـيـويـة جـئـنـا من مـحـافـظـات مـتـعـددة لـنـلــتـقي في قـلب الـعـراق ا
بـغـداد الـتي أنـشـد لـهـا اجلـواهـري وعـبـد الـرزاق عـبـد الـواحـد واجلـمـال 
ونزار قـباني والـفيـتـوري وخلـيل حاوي وخـليـل خوري وغـيرهم وقـال فيـها

مصطفى جمال الدين:
لله انتِ فأي سرٍ خالدٍ 

أن تسمني وغذاء روحك يضمرُ
أن تشبعي جوعاً وصدركِ ناهدُ   

أو تظلمي أفقاً وفكركِ نيرُ
وصدحت اصوات ام كـلثوم وفـيروز وكل عـمالقـة الغـناء العـراقي والعربي

حباً بها وجملدها التليد.
واذا كانت بـغداد قـلب العـراق وجـمجـمة الـعرب . فـأن شارع الـرشيـد هو
نبض بغـداد الذي يـشع نوراً من وجـوه النـساء الالتي يـكتظ بـهن الشارع
ـهن واالعمال الـتي ينماز لتنوع ا وفروعه اتي تستـدعي الناس لـزيارتهـا 
ـزدحمة بروادها قاهي الـتراثية ا وا بها والبـضائع التي يعـرضها البـاعة 
ـعرفي فليس ثـمة مثقف تنـبي آية العاصـمة ورمزها الـثقافي وا وشارع ا
عـرفة لم يزر مـكتـباته ويـتصفـح كتبه لالطالع او أو انسان يـتشـوف الى ا

االقتناء .
كي نـتـمـعن في الوجـوه احلـسـنة واالنـاقـة التي ح نـسـير بـخـطى وئـيدة 
يـتـسم بـهـا أهل بـغـداد حـتى - راحت أنـاقـتـهم مـثال عـنـد الـعـرب  - ألنـنا
جئـنـا من مـدن تـشبه الـقـرى لـيس فيـهـا من الـعـمران وجـودة احلـيـاة التي
ـيـدان بـاجتـاه الـشـارع وعـنـد سـيـرنـا ذهـابـاً من ا أبـهـرتـنـا به الـعـاصـمـة 
وحـ يـنــتـهي في الـبـاب الـشـرقي نـعـود الى ـشي من اجلـانب االيـسـر 
ـن كي نـروي ظــمـأ قــلــوبـنــا ونـواظــرنـا مـن تـلك الــوجـوه وكل اجلـانب اال
غـير أنـنـا ال نذهب الى ـوجودة لـنصل ثـانـيةً من حـيث انـطلـقـنا  االشيـاء ا
أنها االقسـام الـداخلـيـة فهـناك واحـة تـستـقـر اليـهـا االفئـدة قـبل العـقول  
لـيس من أرهاق حـيث نـستـريح فـيـهـا  مـلتـقى الـعـشـاق  مقـهى أم كـلـثـوم 
لـيسـرح اخليالِ ولكن لـيطمـئن وجيب الـقلب  السيـر الطـويل ذهابـاً وايابـاً 

وسيقى االجمل . ا ملكت القلوب مع الصوت االثير والكلم العذب وا
فنحن تلك االيام هي االحلى قبل أن تمتص السن العجاف شهد احلياة 
جيل السـتيـنات ومثـلنـا اخلمسـينـات والسبـعيـنات نعـيش حد الـهوس على
جـــوع احلـــصـــار االحالم واالوهـــام الـــتـي ضـــاعت بـــ عــــبث احلـــروب 
عـمر أهدر واتهامـات السـياسـة واالحزاب بتـقاريـر التـافه والـساقـط 

في وطن مزقته هذهِ وتلك .
تذكـرت تـلك األيـام وأنا اسـيـر اليـوم في شـارع الـرشيـد الـذي لم يـبق منه
ونفايات وبضاعة أحـتلت االرصفة  وشناشيل بـاكية  سوى بنايات كئـيبة 

وعربات تسير في اجتاهات متقاطعة .  متناثرة 
أما أم كلـثوم فـما زالت تـغني لـزمان جـميل ب أرائـك عتيـقة هـرمة . فـيما
غادرت وجوه احلسان من الشارع  الذي فـقد بريقه وأضحى مجرد أسم

وت من أجل البقاء . يصارع ا
وطـرق ذهـني حـيـنـهــا سـؤال .. هل الـسـبب في كل
هذا االهمال أسم الشارع ? ففي مدينتي السماوة
تــغـيــر أسم أول وأعــرق مــدرســة تــخــرجت مــنــهـا
أجـيـال من الــطـلـبـة  –تـغـيـرت  –من الـرشـيـد الى
مـوسى الــكـاظـم (ع) . أم أن حـال اجلــزء من الـكل

الذي أصابه السقم . 

شَــغفَ الـقـراءة مُـنـذ الــطـفـولـة فـعـاش
مـعـهـا حـيـاتـهُ الـثانـيـة مـحـب لـلـناس
حـتى أصبح رصـيدهُ الـذي يُفـتَخر به
صـنعَ من ابتسامته فـأساً قاطعاً بأس
الـعـالم عاشـقاً لـلـقلم جـريئـاً في طرح
ـفقـودة التي الـكلـمة الـوطن احللـقة ا
يـنتظر اكتمالها بالعودة شكلت ثورة
تـــشـــريـن الـــصـــدى األهم في حـــيـــاته
فـتصدرت عـناوين يومـياته في مواقع
الــــتـــواصل أحــــزنه ُالـــعـــمــــيق عـــلى
اسـتشهاد الهـاشمي حتى علقَ قائالً:
هـــذا مــا يــحـــدث دائــمــاً يـــاصــديــقي
يـواجـهـون الكـلـمـة بالـرصـاص إتـخذَ
وتــشـيــخـوف وغــسـان كـنــفـاني مــثـله
األعــــلى كـــاتـب وشـــاعـــر ومــــتـــرجم
مـحـسن الرمـلي روائي عـراقي ولد في
مــديـنــة الـشــرقـاط عـام(1976) هــاجـر
إلـى األردن لـــيــســـتـــقـــر بهِ احلـــال في
أســـــبـــــانــــيـــــا يــــعـــــمل أســـــتــــاذً في
جـــامــعــة(ســانت لــويس األمــريــكــيــة)
حــاصل عــلى شــهــادة الــدكــتـواره من
جـامعة مدريد بكلية الفلسفة واآلداب
هـــــو شـــــقــــيـق الـــــكــــاتـب الــــعـــــراقي
الراحل(حسن مطلك) ترجم العديد من
الـكتب بـاللغـت العـربية واإلسـبانية
وحـازت كتبهُ على العديد من اجلوائز
مــنـهـا(جــائـزة مـجــلـة الـشـرق األوسط
لــــلـــقـــصـــة الـــقـــصـــيـــرة عـــام 1989)
وجــائــزة(آركــانــســو األمــريــكـيــة) عن
الـتـرجـمـة اإلنـكـليـزيـة لـروايـة الـفـتيت
ــبـعـثـر) فـيــمـا أخـذت روايـة(حـدائق ا
الــريس) صـدى واسع وشـهـرة كـبـيـرة
فـي العـالم عَـمِل في الـصـحافـة كـاتـباً
ومـــــحـــــرراً ثـــــقـــــافـــــيـــــاً دخل عـــــالم
الـسـيـناريـوا وحـازَ على جـائـزة الدعم
األوربـي) أجنـز الـكــثـيـر من الــبـحـوث
والــدراسـات الـنــقـديـة في الــعـديـد من

ية. نصات العا ؤتمرات وا ا
ولـلـحـديث معه أكـثـر قـمنـا اجـراء هذا

احلوار معه.
ـاذا بالـتـحـديد كـانت وجـهـتك للـمـغادرة  }
? نـحو إسـبـانـيا? وكـيف تـرى الـعراق حـالـياً
وهل تراودك األحالم لـزيارة الشـرقاط يوماً

ما?
ــ ذهــبت إلى إسـبـانـيـا ألنـني كـنت قـد
ي درسـت اإلسبانية كـتخصص أكاد
فـي جامعـة بغـداد وأردت أن أستـثمر
ـواصـلـة الـدراسـة. ســنـوات غـربـتي 
أوضـاع الـعـراق كانت سـيـئة وخـانـقة
وخــطـرة في الـسـابق وهي اآلن أسـوأ
وأخــطـر... بـالـتـأكــيـد حـلـمت ومـازلت
أحـلم بـزيـارة الـشرقـاط والـعراق وأن
أزوره بـرفقة أطفالي ولكنني بانتظار
أن يــصــبـح أكــثــر أمــانــاً واســتــقـراراً

وحرية.
ـــرأة عــنـــدمـــا تــكـــون مــســـاعـــداً عــلى { ا
الـنـجاح احلب هـو قِـوام احلـياة ومـيـزانـها
كـــيف تـــرى هــــذا في د.نـــهــــاد كـــيف أثـــرَ

دخولها إلى حياتك? وماذا أضافت لك?
ــــ جتــــمـــعــــني بـــالــــدكـــتــــورة نـــهـــاد
مــــشــــتــــركـــات كــــثــــيـــرة عــــدا احلب
واألطـفـال ومـنـهـا أنـهـا مـتـخـصـصـة
فـيـما أنـا مـتخـصص فـيه وهـو اللـغة
واآلداب اإلسـبانية إضـافة إلى كونها

عــربـيـة عـاشت في إسـبـانـيـا لـسـنـوات
ـا يـعني أنـنـا نعـرف ونحب طـويـلة 
ونـــحــسن الــتــعــايش في الــثــقــافــتــ
الـعـربـيـة واإلسـبانـيـة ولـديـنـا جتارب

. مشتركة في الترجمة ب اللغت
{ (أنــا أفـــكــر إذاً أنــا مــوجـــود) كــمــا قــالَ
ديكارت مـاذا تشكّل الـفلسفـة للرملي? وهل
تــــوافق الــــرأي الــــزمن الــــذي يــــخــــلــــوا من

? الفالسفة سيكون متوقفاً فعالً
ــــ أنـا مـن مـحـبي الـفـلـسـفـة وقـراءتـها
مــنــذ ســنــوات مــبــكـرة ومــازلت فــهي
تـعينـني على التبـصر أكثـر في تشكيل
رؤيـتي للعالم واحلياة واإلنسان وهو
مـا أعتبره ضروري ليس على الصعيد
ـا حتى لكتابة الـشخصي فحسب وإ
أعـمـالي األدبـيـة. لألسف نـحن نـعيش
فـي زمن يخلـوا من الفـلسفـات الكـبيرة
والـفالسفـة الكبار وهـذا بالطـبع يترك
أثــراً ســلــبــيــاً عـلـى حــيـاتــنــا عــمــومـاً
ويـفـسح اجملال لـعـودة األفكـار البـائدة
والـتعصب والتـناحر واالنغالق ويربك
ـنطـقي واألخالقي اإلنـساني الـنـضج ا

العام.
{ عملـت في الصحافـة محرراً وكـاتباً بكل
وضوح كـيف ترى واقع الـصحـافة الـعربـية
والــعــراقـــيــة عــلى وجـه الــتــحــديـــد مــقــارنــة

بأوروبا?
ــــ أعــتـقـد بــأن اجلـمـيع يــعـرف الـفـرق
بـينهـما فالـغربيـة أكثر مـهنيـة وجدية
واحـتـرافـية ومـصـداقـية لـذا تـسـتحق
تــسـمـيـة (الـسـلـطـة الـرابـعـة) بـجـدارة
فــهـي مـؤثــرة جــداً في مــجــتــمــعـاتــهم
وســـيـــاســاتـــهم بل وفـي كل مـــفــاصل
حـيـاتـهم الـعامـة واخلـاصة وتـعـيـنهم
عـلى قراءة واقعهم بشكل أوضح فيما
صــحـافـتـنـا الـعـربــيـة لـيـست لـهـا أيـة
ـــا أغــلــبـــهــا أدوات بــيــد ســـلــطــة وإ
الـسـلـطـة تـقـوم بـالتـبـريـر والـتـضـليل
وبالتشويش أكثر من التوضيح. هناك

ـوذجاً مؤثراً في لـألدب ولم نر مثله 
الــرأي الـعــام الـعـراقـي إلى هـذا احلـد
اســـتــطــاع أن يـــقــرب الــســـيــاســة إلى
الـناس والـناس إلى السـياسة بل وأن
الـكـثيـر من الغـربيـ صاروا يـتابـعون
ويـعـتـمـدون رؤاه وحتـلـيالتـه ويـثـقون
بــهـا. فـقــده.. خـسـارة كــبـيـرة لــلـعـراق

يصعب تعويضها.
{ سارة وسـلمى ومـراد أبنـاءك كيف ترى
شــخــصــيــاتــهم وهل ســيــكــونــون امــتــداداً

للرملي في عالم الكتابة?
ـــ ال يــهــمــني أن يـكــونــوا امــتـداداً لي
بــالـكــتـابــة بـقـدر اهــتـمــامي أن يـكـون
امـتداداً لي بـالطـيبة وبـاحتـرام الناس
وبــالـعـطـاء قـدر اإلمـكـان فـأنـا أريـدهم
ســعــداء وفي رأيي أن الـذي ال يــعـطي
. مـراد وسـلـمى لـن يـكـون سـعـيــداً أبـداً
مـازاال صغيرين أما سارة فعمرها 13
سـنـة وهي قارئـة نهـمـة وكاتـبة جـيدة
حــــازت عــــلـى أكــــثــــر من جــــائــــزة في
ــدرسـة عـلى قـصـص ونـصـوص لـهـا ا
درسة لست ونـشرت قصة في مجـلة ا
مـتـأكد فـيـما إذا كـانت تـريد أن تـصبح
كـاتـبـة أم ال فـهي تـميـل للـعـلـوم اكـثر
ولـكن الذي أنا مـتأكد منه ويـهمني هو
أنــهـا قـارئـة جـيـدة.. وفي كل األحـوال
أنـــــا ســـــأدعـم أوالدي في أي مـــــجـــــال

سيختارونه بكل حرية.
{ في ســــجـــــلك مــــنــــجـــــزات كــــبــــيــــرة بال
شك(حـــدائق الــرئـــيس بـــنت دجــلـــة أبــنــاء
وأحذيـة ذئبة احلب والـكتب تـمر األصابع)
والـتي كانت ضـمن الـقائـمة الـطـويلـة للـرواية
ـبـعـثـر) الـتي حـازت على العـربـيـة الـفـتيت ا
جائـزة أركانسا األمـريكية عام (2006) من
األقــرب إلـــيك? وكـــيف تـــرى واقع اجلـــوائــز

للكتّاب حالياً?
ــــ كـل أعـمـالـي قـريـبــة إليّ وهي جـزء
ــا أحــمــله في مـــني كــونــهــا حتــمـل 
ذاكـرتي ورؤيتي ومشـاعري وكل منها
يــتـنـاول جــوانـبـاً وقــضـايـا شـغــلـتـني
ا تكون وأردت قول شيئاً حيالها ور
(حـدائق الرئيس) هي األبـرز ألنها تهم
الــنـاس أكــثـر. أمــا عن اجلـوائــز فـهي
أمـــور الحــقــة عــلى األعـــمــال ولــيــست
سـابـقـة لـهـا لـذا فـتـأثـيـرها لـيس عـلى
ــا عـلى طــبــيـعــة اشـتــغـال الــعـمل وإ
ــــســــاعـــدة بــــالـــتــــعــــريف به أكــــثـــر ا
والـتوسيع من مـساحة تـلقيه وقراءته
ومـن هذا البـاب فكل اجلوائـز أمر جيد
ويـــصب فـي صــالح الـــتـــعــريف أكـــثــر
بــالـكــتب وكـلــمـا كـانـت كـثـيــرة يـكـون

أفضل.
{ أنتَ تــعــمل أســتـــاذً في جــامــعــة(ســانت
لويس) األمريـكية كيف تشاهد واقع التعليم
مـقارنـة بالـعراق? ومـاذا يـنقـصنـا لنـكون من

ية في التعليم? أوائل اجلامعات العا
ــــ أنـا بـعـيـد عـن اجلـامـعـات الـعـراقـية
مـنـذ أعـوام طـويـلـة لـكن مـا أقـرأه وما
أسـمعه من أصدقـاء يعملـون فيها أمر
واد مـؤسـف ومزري مـن حـيث تـأخـر ا
الـتعليـمة وأساليب التـعليم وتدخل ما
هــو ســيـاسـي واجـتــــــمــاعي وجتـاري
فــيــهـا وفي شــهــاداتـهــا دون ضـوابط
أعـــتــقــد بــأن اجلــامــعــات في الــعــراق
حتـــــتــــاج إلى إعــــادة تــــأهــــيل جــــادة
عـايير الدولـية فليس وصـارمة وفق ا
الـعـبرة في أن تـقـوم بتـخـريج كم هائل
مـن الـطالب بال أيـة نــوعـيـة وال كـفـاءة
فـي تخـصـصاتـهم. أمـا مـا يحـسب لـها
مــؤخــراً وخــاصــة في أقــســام الــلــغـة
واآلداب هــو تـوجــهـهـا الــكـبـيــر نـحـو
دراسة األدب العراقي وإن كانت أغلب
طلوب. ستوى ا هذه الدراسات دون ا
{ أنتَ من مواليد(1967) إال أنك لم تدخل
الــقــفص الـذهــبي إال في سـن مـتــأخــرة مـا?
ي هـنـالكَ دراسـة تـقـول أنَّ وبـصـفـتك أكـاد
(35-28) َ الــسن احلــقـيــقي لــلـزواج مــا بـ
مـعـززين ذلك إلى الـنـضج الفـكـري لإلنـسان

في هذا السن كيف ترى هذا?
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ورفض عالء الدين ان تكون الـلقاءات التي
اجراءها  الرئيس برهم صالح  مع  رئيس
هــيـــئـــة احلــشـــد الـــشــعـــبي او غـــيــره من
ـكن ان تـكـون خـطـوة الـقـيـادات االمـنـيــة 
لبـلـورة اي مـبـادرة عـراقـيـة جتـاه الـرئيس
ــقـــبـل الى الـــبــيـت االبــيـض   واكــتـــفى ا
ــنـــاقـــشـــات عــلى بـــالــقـــول  ان جـــمــيـع  ا
مــســـتــوى الــرئـــاســات الـــثالث  تــدور عن
كـن ان حتصل من اطالق النـتـائج الـتي  
صــواريـخ الــكـــاتـــيــوشـــا عــلـى الــســـفــارة
االمريـكيـة والتـهديد االمـيركـي الذي مازال
قـائــمـا بــسـحـب الـســافـرة االمــريـكــيـة  من
بغداد . بدوره  يـرى الدكتـور عباس كاظم
ـلـف العـرافـي مجـلـس االطلـسي مـسؤول ا
في واشـنـطن اهـمـيـة ان يـتـعـامل  اجلـانب
العـراقي  مع بايـدن الـثالث فـهو لـيس مثل
بـايــدن االول عـضــو مـجــلس الـشــيـوخ وال
بايدن الثاني نائب الـرئيس اوباما  اليوم
هو  الـرئيس االمـريكي بـكلـما تـعنـيه  هذه
الـكــمــلــة  من صالحــيــات  واســعـة وادارة
ـنـطـقة متـكـامـلـة للـمـشـروع االميـركي في ا

ومنها العراق .
WK³I  WKŠd

كن ان تبرز وشدد  على ان ابرز معـضلة 
ـقـبـلة تـتـمـثل في عـدم وجود رحـلـة ا في ا
ـكن ان يـكون ـا  رؤية عـراقـيـة واضـحـة  
ــوقف الــواحــد عـــراقــيــا لــهــا  بــدال من وا
كـونات التـعامل  مـع مواقف ومـتغـيـرات ا
السيـاسيـة  واجملتـمعـية الـتي تاتي  مـنها
عارضة تفقة وا صناعة تلك السياسات  ا
 للـسـياسـة االمـريكـيـة  .  ويعـتقـد الـباحث
العراقي في مجلـس االطلسي في واشنطن
ان ثمة امـرين يجب ان مالحـظتـهما االول
ـستـقبل مع  ال يجب تـوقع ان ننـظر الى ا
اســتـــشــراق بـــســـيط لــلـــمــاضـي ألنه هــو
ـكن ان نـقـيس عـلى "بـايدن" ـاضي وال  ا
االول  الن الــدور مــخـــتــلف كـــان عــضــوا
واصـبح الــيـوم رئــيـســا حـيــنـمــا يـتــسـلم
ـقـرر االسـاسي وكـلـمة الـرئاسـة سـيـكـون ا
احلــسم وال يــوجــد بــعــد مــكــتب الــرئــيس

مكتب اخر". 
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اوصت نــــدوة نـــظــــمــــهـــا مــــركـــز حــــلـــول
ـستـقبـليـة احلكـومة الـعراقـية للـدراسات ا
العمل على بلورة مبادرة  سيادية للتعامل
مع متغيرات نـتائج االنتخابـات االميركية
ـشـاركون فـي اعمـالـها وركز الـبـاحـثون وا
ــبـادرة من عـلـى اهـمــيــة ان تـصــدر هــذه ا
الــرئــاســـات الــثالث مـــعــتـــمــدة عــلى روح
الــدســســتــور ونـــبــذ اخلالفــات احلــزبــيــة
ـــقــبل لـــلــبــيت والــتــعـــامل مع الـــرئــيس ا
االبيض بعقلية مـصلحة الدولة ال  مصالح

كونات . ا
وعـد  الـبـاحث فــرهـاد عالء الـدين  رئـيس
اجملـلس االسـتـشــاري الـعـراقي  في ورقـته
الرئـيس جـوزيف بـايـدن من مـدرسـة سـلفه
ـــقــراطـي بــاراك اوبـــامــا   ويـــحــقق الــد
رغــــبــــات جــــمــــهـــور  واسـع من الــــنــــخب
االميـركـيـة بـالـعودة تـلك الـسـيـاسـات التي
انـتـهــجـهــا الـرئـيـس اوبـامـا خـالل فـتـرتي
رئاسـته لـلـبـيت االبـيض  لـكـنه اتفـق على
ان الـعـام االول  لـلـرئـيس بـايـدن سـيـكـرس
حلـــلـــول ازمـــات الـــداخل االمـــيـــركي لـــعل
ابــــرزهـــا الــــشــــرح الــــذي احــــدثـــتـه هـــذه
االنــتــخـابــات وحتــديــات  اكــبــر مــشــاركـة
شـعــبـيــة لـلــفـرز بــ مـعــسـكــري احلـزبـ
ـقراطي  وهذا ما شهده اجلمهوري  والد
بـنـفـسه خالل زيـارتـه االخـيـرة لـواشـنـطن
لــكــنه اســتــدرك بــالــقــول ان الــســيــاســات
العراقية  مازالت  تـعتمد  ردود االفعال  ال
االفـعـال واالتـيـان بـهـا  لـتـحديـد مـسـتـقـبل
العالقات ب واشنطن وبغداد  السيما في
 مـفــاوضــات االطــار االسـتــراتــيـجـي الـتي
حـصــلت  جــوالت  مـنــهــا الـعــام اجلـاري .
مـنـبهـا الـى ان "العـراق لـيس فـي اولـويات
ـــا ان ادارة تـــرامب لم تـــعط "بـــايـــدن"  و
ـنـتـخب اي صـالحـيـة لـلـتـهـيـئـة الـرئـيس ا
وتـكــمــلــة الـفــريق لــذا لــيس لـديــنــا رؤيـة
واضحة جدا حـول كيف ستكـون السياسة
االمـريــكـيــة الـقــادمـة والــفـريق احلــكـومي
اجلــديــد لم يــحــدد بـــعــد وال نــعــلم من هم

االعضاء".  
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واضاف اما االمر الثاني فيتمثل في تغير
الـزمن والــظـروف الــعـراقــيـة فــمـا يــطـرحه
"بايدن" من افكـار خالل االعوام االولى بعد
الــغــزو واالحـتـالل ثم تــشــكــيل احلــكــومـة
العراقيـة وخروج القوات االمـريكية وهذه
كـلـهـا تـغـيــرت مع الـزمن وان الـعـودة الى
العـراق سـتكـون عـودة الى الـزمن".وتابع 
"هـناك  امـر نـحن نـطـرحه كـثـيـرا من خالل
اتـصـاالتـنـا بـالـسـاسـة األمـريـكـان وصـنـاع
ـــؤثــرة عــلـى صــنــاع الــقـــرار واجلــهــات ا
القرار يعرفون ذلك ويتفهمون بان "بايدن"
ليس وحـده بل هنـاك عدد كـبير مـن اللذين
يحـيطـون به.في معـرض الرد عن الـسؤال
هــنـاك عــدد من الــنــصــائح اولــهــا حتــديـد
مـاهي مـصــلـحـة الـعــراق في الـعالقـات مع
ـتحدة االمـريكـية فهي الى االن الواليات ا
مـسـالــة ضـبـابــيـة.   وثـانــيـا اجـراء حـوار
شـفـاف بـ الـعراقـيـ اي قـبـل ان حتاور
احلكومة العراقيـة امريكا يجب ان يحاور
الـعـراقـيـون بـعـضـهـم بـعـضـا الـكل يـتـكـلم

لــوحــده وجلــمــهــوره لــكن ال يــوجــد هــذا
احلوار الذي فائـدته تفويـض احلكومة من
ــكن ان خالل هــذا احلــوار والــتــفــويض 
ـتحـدة عـلى اساس تتـعـامل مع الواليـات ا

مخرجات هذا احلوار".
Èdš√ W×OB½

واضـاف "هـنـاك 5 قـوى من داخل وخـارج
العراق وكلها اقوى من احلكومة العراقية
لـذلك هي تـأتي والـطــرف االمـريـكي يـعـرف
ذلك لــهــذا ال يــســتــثــمــر اجلــهــد والــوقت
ـــعــرفـــة الـــطــرف والــطـــاقـــة في احلـــوار 
االمريكي ان احلكومة ال تستطيع ان تسلم
مـا تــعـد بـه" مـشــيـرا الـى ان "الـنــصـيــحـة
االخرى هي تكثيف العمل مع واشنطن من

خالل االستفادة من جميع القنوات".
واكــد  ان "الــعـــراقــيــ يــعـــتــمــدون عــلى
عالقتهم مع الـسفارة االمـريكيـة في بغداد
والسفارة هي جهة تـمثل مصالح الواليات
تـحدة في الـعراق التـعامل مـع واشنطن ا
ضعـيف جدا الـسفـارة لديـها مـحددات وال

تستطيع ان جتتاز هذه اخلطوط احلمراء
هــنـــالك اصــدقـــاء لــلـــعــراق في واشـــنــطن
وشخـصـيـات سـيـاسـيـة في االدارة وخارج
االدارة وفي مـراكـز الـبـحـوث واجلـامـعات
وهــنــالك عــراقــيــون في امــريــكــا لــهم دور
وتــأثـــيـــر ولـــهم عالقـــات داخل احلـــزبــ
ؤثرة في راكز ا وداخل مراكز البحـوث وا
القرار". وحول سؤال عن كيفية كيف تقييم
ـقـبـلـة مـوضـوعـة احلـوار االسـتـراتـيـجي ا
وهل ســتـكــون مــرحــلـة حتــديــات اقـوى ام
ســتــكــون فــيـــهــا الــفــرص افــضل"? اجــاب
البـاحث :"بـاعـتـقـادي ان االدارة االمـريـكـية
تـريــد االسـتــمـرار مع الــعـراق بــكل تـأكــيـد
وتـوقـعـاتي الـشـخـصـية اكـثـر مـن هذا الن
العراق سيمـثل جزء اساسيـا في السياسة
ـــنـــطـــقـــة".وتـــابع "انـــا اخلـــارجـــيـــة في ا
بـاعـتـقـادي ان امـريــكـا دائـمـا بـحـاجـة الى
ــلــمـــلــة امــورهــا الـــداخــلــيــة ورسم عــدو 
سـيـاسـتــهـا اخلـارجـيــة ايـران وضـعـهـا ال
يكفي وهم بـحاجـة الى عدو خارجي كـبير
والــعــدو الــكــبــيــر سـيــكــون الــصــ عــلى
اخـتالف انـه ال يـوجــد صــراع عـقــائـدي او
ــــا صــــراع اقـــتــــصـــادي ســـيــــاسي  وا
والصـ متـغـلغـلـة في العـراق واذا ندخل
بهذا االطار وسيكون مهمـا كخلفية ألهمية
الــعــراق بــالـــنــســبــة ألمــريـــكــا في الــوقت
احلـاضـر والــعـراق بــحـاجـة لــلـحـوار ألنه
مقـبل عـلى االفالس وبحـاجـة لدعـم امريـكا
الـتي لـديـهـا الـقـدرة االقـتـصـاديـة الـكـبـيرة
لــلـــضــغط عـــلى الــبـــنــوك  واحلـــكــومــات
العـراقيـة لن تـعمل اال بـالضـغط كـلمـا كان
هــنــاك مــظــاهــرات عـــمــلــوا عــلى نــوع من
اإلصالحـات فـلـذلك سـيـكـون هـنـاك ضـغط
مـــوجـــود فـي الـــقـــريب االســــتـــراتـــيـــجي
والـوضع الــعـراقي ســيـتــدهـور كـثــيـرا في
الـشــهــور الــقـادمــة ونــرى بـان احلــكــومـة
نشرت الـورقة البـيضاء لـكنها لـم تنفذ اي
شيء من بنـودها سـتاتـينـا شهـور عجاف
ــرحــلــة الــقــادمـــة مــصــيــريــة لــلــعــراق وا
ومأساوية بنفس الـوقت وسنحتاج للدعم

من اي طرف".

محسن الرملي 

ــواطن بــشــكل عـام  بـالــرغم من كــفــالــة الـدســتــور لـلــحــريـات  إال إن ا
وأصحـاب الرأي في مـجاالت الـصحـافة واالعالم والـثقـافة  يخـشون من
ارسات الكيانات السياسية واألحزاب في احلكم  ويبتعدون كثيرا نقد 
عن التشخـيص للقـيادات  خوفاً من االتـهام بالـزندقة أو العـمالة  وقد ال
يكون ذلك بأوامر عليا  لكن االتباع لـهم حرية التصرف  وكثيرا مايكون
بدأ احلوار ووجهات النظر  وقد جاء ذلك التصرف هو انتهاكا صارخا 
احلــديث في مــجــلس الــنــواب عن تــشــريع قــانــون جــرائم االلــكــتــرونــيـة 

ليغلق منافذ النقد والتفاعل في وجهات النظر.
نحن نكتب بـحذر شديد  ال كـنه من دواعي احلرص على مسـتقبل بالدنا
تـقـتــضي الـضـرورة  الــتـحـذيــر من قـادم األيـام من طــبـيـعــة الـصـراعـات
القادمة على السلطـة وما تؤل اليه تلك الصراعات من تـهد لبقايا الدولة
من ناحية ومن تـأثيراتـها الفعـلية على اجملـتمع وحقـوقه اإلنسانيـة الفردية

واجملتمعية من ناحية أخرى .
لم يبـقى عـلى االنـتخـابـات التـشـريعـيـة القـادمـة سوى سـبـعة اشـهـر حزب
التحديدات التي أعلـنتها رئاسة الوزراء واقرهـا مجلس النواب  لكن هذا
التوقـيت يتـخلله الـعديد مـن التجـاذبات واالختالفـات السـياسيـة  واألكثر
إثـارة هـو الــتـلـويـحــات بـالـســيـطـرة عــلى مـجـلس الــوزراء  إذ كـان  عـبـر

التحشدات أو من خالل فرض االرادات بالقوة .
وما يهم شعبنا من كل ذلك الـتأكيد  بأن كل القوى والكـيانات السياسية
اشـتــركت في إدارة الــسـلــطــة عـبــر وزرائـهــا أو مـاحتــتــهم   والـكل دون
ـؤسـساتـية وفي تـقـد ابسط اخلـدمات استـثنـاء فـشلـوا في بـناء الـدولة ا
ـاخلق ذلك تـنـاقضـا واضـحا بـ الـسلـطـة واحزابـها وادناهـا لـلمـواطن 
وكـيـانـاتـهـا من جـهـة وبـ الــشـعب وحـقـوقـة من اجلـهـة األخـرى  وكـانت

االنتفاضة التشرينية خير دليل على ذلك . 
نحن نـعـتقـد عـلى وفق الـسنـوات الـتي سبـقت  بـأن تـلك القـوى الـتي بنت
حتـالفـاتـهـا عـلى حتـقـيق مـصـاحلـها الـذاتـيـة عـبـر احملـاصـصة فـي توزيع
منافع البالد  هي االن مـرشحة الى تـصادمات فيـما بيـنها  أو على أقل
نافع تقدير الى خلق وبـناء حتالفات بـغية احملافظة عـلى تلك احلصص وا
 وفي كال احلــــالـتـ فـأن حالـة الـدولـة الـعـراقـيـة ذاهـبـة الى مـاال يـحـمد

عقباه .
ـراحل الـفـاشلـة الـسـابـقـة في تولي هذا الـتـصـور لـيس مـبـنيـاً فـقط عـلى ا
ا يعبر عن حقيقة أساسية وهي إن كل األطراف التي قادت السلطة  وإ
أو اشتركت بسـلطة احملاصـصة  تتهم بعـضها البـعض في خيبات االمل
ـواطـن عـلى حد سـواء  والـكل يزعم بـأنه افضل التي اصـابت البالد وا
من الكل لو تسلم سلطة النظام  ولم نالحظ على وجه اخلصوص من كل
تلك التيارات واألحزاب والكـتل والكيانات نقداً مـوضوعيا السباب الفشل
ا ماحدث للعراق ومايحدث حتى عاجلة  وكأ وال قراءة واقعية لعوامل ا
الساعـة  طيلة (17) عاما إنه من أسـباب نـزلت من الفضـاء الى العراق 
ذهبية والـعرقية وابعاد من وليس نتيجة مـنطقية لـسلطات احملاصصـات ا

هو األكثر تصميما على العمل واإلنتاج .
ـواطــنــون يـخــشـون مـن تـأجــيل االنــتـخــابـات خــارج مــوعـدهــا احملـدد  ا
ولـو حدث االمرين فـأننا نـشهد ويتحـسبون ايـضاً من التالعب بـنتائـجها 

واطن. تطورات مخيبة لألمال قد تفضي الى انتهاكات حلرمة الوطن وا
إن من يحتـرم سيـاقات بـناء الـدولة ومعـاجلة االزمـات  اليحق له أن يـقفز
فوق قوان الدولة  حتى لو كان اليحتـرم السلطة أو يشكك بقدرتها على

الضبط والربط .
ـعـمـورة تــضـعف وتـتـوزع مـواردهــا حـسب قـوة الـنـفـوذ إن أي دولـة في ا
شـتركون فـيها دسـتورها والسيـطرة  إذا لم يحـترم القـائمـون عليـها أو ا
ـركز وكـردستـان العراق  وحقـوق الشعب فـيهـا  ولعل مـا يحـصل ب ا
ركز وبعض احملافظات من تبديـد للموارد وعدم معرفة حجم وعدد وب ا

العـاملـ في الدوائـر يرجـع لسـببـ أساسـي أولـها
ضــعف الــســـلــطــة في  اتــخـــاذ مــواقف حــازمــة 
ـنفعـية على حـساب حقوق واشكاليـة التحـالفات ا
ـواطـنــ ونـظـام دســتـوريــة الـدولـة  لــهـذا لـيس ا
مـسـتـغـربـا أن نـسـمع هـذه الـدائـرة وذاك احملـافظ

وقعا حتت دائرة القضاء.
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ــــ أعـتقد بأن مـسألة الزواج من عدمه
ال تـخضع للسن فـبإمكان الشخص أن
يـتـزوج في العـشـرين أو في الـثمـان

ـــا تــخـــضع لـــلــظـــروف اخلــاصــة وإ
واحملـــــيــــطــــة بــــكل شـــــخص وكــــذلك
لــطـبـيــعـته الــنـفـسـيــة وكـيـفــيـة رؤيـته
لــلــحـيــاة الـعــامـة وحلــيـاته اخلــاصـة
ناسب إضـافة إلى التقائه بالشخص ا
أم ال. أمـا عني فقـد كنت أؤجل الزواج
ألسـبـاب عـديـدة منـهـا إكـمـال دراستي
ــشــاريع الــشــخــصــيـة وحل وبــعض ا
ادية والتصبر على أمل الـصعوبات ا
الـعـودة لـلـعـراق والـزواج واالسـتـقـرار
ضي والـعراق هو هـناك لـكن العمـر 

الذي لم يستقر ليتيح لي ذلك.
{ حدثـنا عن اجلديد القادم بشكل حصري

وتفصيلي في عالم الكتابة?
ــــ لـدي أكثر من فكـرة ومشروع لرواية
ـعــلــومـات لــهــا لـذا ال أواصـل جـمـع ا
يــجـوز لي احلــديث عـنـهــا مـا لم أجنـز
مــســودتــهــا األولـى أو نـصــفــهــا عــلى
ـوازاة ذلك عـلى األقـل فـيمـا أشـتـغل 
تــرجـمـات من وإلى اإلســبـانـيـة وحـال
انتهائي منها سأبدأ بكتابة الرواية.
{ بــصـفــتي بـصــريـاً الــكـثــيـر من الــكـتّـاب
ــهــرجـانــات في والــشــخــصـيــات حــضــروا 
الــبــصـرة مــنــهـم (ســنــان أنــطــون نــصــيـر
? وكـيف شــمـة...) هل تـزور الــبـصـرة قـريــبـاً
تـرى الــثـقــافـة الـبــصـريـة? الــتي يـنـبع مــنـهـا
(السيـاب أحمد مطر محـمد خضير كاظم

احلجاج...)?
ــــ لـقد وجِـهت لي أكثـر من دعوة وأنا
بــشــوق كــبــيــر جـداً لــزيــارة الــبــصـرة
ولـلقاء وعناق أصـدقائي وقرائي الكثر
الـــرائــعــ فــيــهـــا ولــكن في كل مــرة
يـحول دون تلك الـزيارة عائق أو ظرف
طــار يـجـبـرني عـلى تـأجـيـلـهـا. أحب
الــبـصـرة بـكـل مـا فـيـهــا وذكـرتـهـا في
الـعديـد من أعمالـي ولي فيهـا ذكريات
طـيـبـة. في نيـتي وأمـلي أن أزورها في
أقـرب فـرصـة مـنـاسـبـة وال يـهـمـني أن

يكون ذلك بدعوة أو بدون دعوة.
ـقــاالت الـنــقـديـة في { كـتــبتَ الـعــديـد من ا
الرواية والقصة كيف تصف واقع النقد في
أدبـنـا احلــالي الـعــربي والـعــراقي عـلى وجه
التحـديد? وهل فعلياً الـنقد يساهم في نضج

الكتّاب?
ــيـاً ــــ لــسـتُ بـنــاقــد وإن كــنت أكــاد
هـني وأجنـزت الـعـديد من بـتـكـويـني ا
الـــبــحــوث وســـاهــمت فـي مــؤتــمــرات
وكـتبت مـتابـعات ومراجـعات وقراءات
نـقـديـة أحـيـانـاً فـالـنـقـد مثـل غيـره من
االخــتـصـاصـات يـتــطـلب من صـاحـبه
تــكــريس جل أو كل جــهــده له وأنـا لم
أفـعل ذلك بحـكم تكـريس جهـدي األكبر
لــلـكـتــابـة اإلبـداعــيـة ولـكـنــني أحـتـرم
وأُقـــدر الــنــقــد وأحب قـــراءته كــثــيــراً
وتـــعـــلـــمت مـــنه الـــكــثــــــــــــيـــر وهــو
ـــزيـــد من بـــالـــتـــأكـــيـــد يـــســـاهم في ا
تـنــــــــويـر الـكـاتب وإنـضاجـه أما عن
وضـعـنـا النـقـدي احلـالي فال بأس به
ـزيد ولـكـنـني أرى بأنـنـا بـحاجـة إلى ا
مـن الـنـقـاد ومن مـخـتـلف األجــــــــيـال
وخــــاصـــــــة في مــــيــــــــــــدان الـــنــــقـــد
األدبـــــــي بــعـــد أن أخــذ مـــنه الــنـــقــد
ــشــــــــاريع الــتـنــظـيــريـة الــثــقـافي وا
اخلـــاصـــة الــكـــثــــــــــيـــر من اهــتـــمــام
ـشتـــــغل في النقــــــد والعــــــــديد ا
مـن الــذين كــان بـاإلمــكــان أن يــكــونـوا
فـاعلـ ونافـعــــــــ لنـا أكثـر فيـما لو
تـــــخـــــــــصــــصــــوا بــــالــــنــــقــــد األدبي
ـتزايد من ومـتــــــــابـعة هذا الــــــــــم ا
االنــتــاج األدبي وتــنــوعـاتـه وحتـوالته

تسارعة. ا
{ لو أعطـيت لك ورقة لـكتابـة نصـيحة تـغير

شكل العالم ماذا ستكتب?
ــــ أيـــهــا اإلنــســان جتــنب الــكــراهــيــة
واإليـذاء وال تفكر بقتل أي إنسان ألي

سبب كان.

فرهاد عالء الدين عباس كاظم
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ـتـذبـذبـة بـعـد تـعـادله امـام نـفط الـوسط واصل نـادي الـشـرطـة نـتـائـجه ا
باراة الـتي احتضـنها ملـعب كربالء الدولي في بهدف لكل مـنهمـا  في ا
ـمـتــاز بـكـرة الـقـدم. اطـار مـنـافــسـات االسـبـوع الـســادس من الـدوري ا
باراة في الـدقيقة  22 عن طريق الالعب وافتتح فريق الـقيثـارة اهداف ا
امـجــد عــطـوان لــكن عــنـدلــيب الـفــرات عــاد بـقــوة وعـدل الــنــتـيــجـة في
الـدقـيـقــــة  36 عن طـريق الالعب سـجـاد جـاسم. وبـهـذا الـتـعـادل وجـد
ـركز السابع برصيد  9 نقاط فيما بلغ نفط الوسط الشرطة نفسه في ا

النقطة  13 في صدارة الترتيب العام.
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{ لـندن- وكـاالت: انـتظـرت جـماهـير
آرســـنـــال  9 أشــــهـــر لـــلــــعـــودة إلى
مـدرجـات مـلــعب فـريـقـهـا لـكن حتت
أنـظـار ألـفي مـتـفـرج احـتـاج الفـريق
إلى  9 دقـائـق فـقط لــهـز الـشــبـاك في
طـــريـــقه لـــفـــوز كـــبـــيـــر في الـــدوري
األوروبي لــــكـــرة الــــقـــدم وكــــان من
ناسب أن يفتتح ألكسندر الكازيت ا
التـسـجيل في الـفوز  1-4 على رابـيد
فيـيـنا وهـو الالعب ذاته الـذي أحرز
هـــدف االنـــتـــصـــار عـــلى وسـت هــام
يـونـايـتـد قـبل  272 يـومـا وقـبل أيـام
قـلـيــلـة من انـتـشـار جـائـحـة فـيـروس
كــــورونـــــا. ووصف الكـــــازيت األمــــر
ـذهل بــيـنــمـا قــال زمـيـلـه أيـنـزلي بــا
مـيـتالنـد نـايـلـز انـتـظرنـا طـويال. من
الـرائع عــودة هـذا الــصـوت والالعب
رقم  12مرة أخرى. وبعد ثالثة أشهر
من التوقف عاد نشاط كرة القدم في
إجنــلـتــرا في يـونــيـو/حـزيــران لـكن
بدون جمـاهير. ومع وضع الـعاصمة
اإلجنــلــيـــزيــة في الـــنــطـــاق الــثــاني
ـنـاطق انـتـشـار الـعـدوى في الـقـيود
التي تـلت الـعزل الـعـام كان آرسـنال
متـاز يحظى أول فريق في الـدوري ا
بــفـرصـة اسـتــقـبـال عــدد مـحـدود من
ـشـجع جـوزيف اجلـمـاهـيــر. وأبـلغ ا

باراة أحضر 25 عاما رويترز قبل ا
إلى ملعب اإلمـارات منذ افـتتاحه في

 وهذا يعني كل شيء بالنسبة2006
ـشاعر عند لي. وتابع كنت مفـعما با
مـــجـــيــئـي إلى هـــنـــا إنه الـــشـــعــور
ـشـاهــدة اجلـمـاهـيـر. هـذا يـسـاوي
الـعـالم بـالـنسـبـة لي. وقـال سـتـيـفان

روين أحــد جـمــاهــيـر آرســنـال
ــاضي لم مـــنــذ الــعـــام ا

يـكن هــنـاك مــا أفـعـله.
ــبــاريـات حــضــور ا
يــــــجـــــعـل األمـــــور
أفـضل كثـيـرا عـما

كانت عليه.
wŽUL²ł« bŽU³ð

ــــدرجــــات وفي ا
ومـع تـــــطــــبـــــيق
الـــــــتــــــــبـــــــاعـــــــد
االجـــتــــمـــاعي في
خــطـــوط واضــحــة
ووضع الـكــمـامـات
كان الشعور السائد
هــــــو الـــــــعـــــــودة إلى
ـــــعــــتــــاد. وجتــــولت ا
ـفــضــلـة الــتــمـيــمــة ا
لـــــلــــــجـــــمـــــاهـــــيـــــر
جـــــانـــــرســــوروس
والــذي كـان مــهـددًا

بعـدم الـظهـور مـرة أخرى
فـي ظل ســـــعي آرســـــنــــال
لــتـقــلـيص الــنـفــقـات ولم

ض الـكثـيـر من الـوقت حـتى بدأت
اجلــمـاهـيــر في الـهــتـاف نــحن نـكـره
تــوتـــنــهــام. ووجـه العــبـــو آرســنــال
الـتــحــيـة لــلــجــمـاهــيــر قـبـل انـطالق
ـــبــاراة وعــنــدمــا افــتــتح الكــازيت ا
الــتــســجــيل اجــتــمع الــفــريق حــوله
لـتـوجيه الـتـحـيـة مـرة أخرى. وزادت
الـســعـادة بـفـضل هــدفـ آخـرين من
بـابـلـو مـاري وإيـدي نـكـيـتيـاه ورغم
تـقــلــيص كــويــا كــيـتــاجــاوا الــفـارق
لرابيد فيينـا بعد االستراحة لم يكن
هـنـاك ما يـزعج اجلـمـاهـيـر. واخـتتم
إمـــيل ســـمـــيث رو أهـــداف آرســـنــال
لــيـريح اجلــمـاهـيــر بـالـفــوز الـسـهل
والـذي حــافظ آلرسـنــال عـلى ســجـله
وسم. ولم ثالي في الـبطولـة هذا ا ا
يــرحل أي مــشــجع مــبـكــرا وعــنــدمـا
ــبـــاراة أظـــهـــر العـــبــو انـــتــهـت ا
آرسنال امتنانهم للجماهير مع
شـــــعــــور بـــــعـــــودة األمــــور

لـطـبـيـعـتـهـا بـشكـل ما.
ويــحـل آرســنــال
ضـيـفـا عـلى

وبابلو ماري  18 وإيدي نكـيتياه 44
وإمـيل سـميث  66 فـيمـا سـجل كـويا
كــيــتــاجــاوا هــدف الــفـريـق الـضــيف
الوحيد  47 وهذا الفوز هو اخلامس
على التـوالي للجانـرز في اجملموعة
لـيــرفـعـوا رصــيـدهم إلى  15 نـقــطـة
عـلمـا بـأنهم ضـمـنـوا في وقت سابق
ــقـابل الــتـأهـل لـلــدور الـثــاني. في ا
جتمد رصـيد الفـريق النمـساوي عند

ركز الثالث. ولم 6  نقاط في ا
يــتــوقف آرسـنــال عن الــهــجـوم مــنـذ
البداية إكراما لـ 2000 متفرج عادوا
ــدرجـــات مــلــعـب اإلمــارات لـــلــمــرة
األولـى مـــنـــذ أكـــثـــر من  9 أشـــهـــر.
وافـــتـــتح الكـــازيت الـــتـــســـجـــيل في
الدقيـقة العـاشرة عنـدما حصل على
الكرة ليتقدم بها ويسددها بقوة من
خــارج مـنـطــقـة اجلـزاء في الــشـبـاك.
وجـــاء الـــهــــدف الـــثـــانـي آلرســـنـــال
سريـعـا في الدقـيـقة  18 عنـدمـا نـفذ
نيلسون ركلة ركنـية ارتقى لها بابلو
مـاري وسـددهـا بـرأسه نـحـو القـائم
البـعـيـد.  وأرسل موسـتـافي كرة إلى
نــيـلـسـون في الــنـاحـيــة الـيـمـنى
فمرر األخير بدوره إلى مايتالند

نـايـلز الـذي تـخـطى مـدافـعـا قبل أن
يـسـدد كـرة مــرت بـجـوار الـقـائم في
الدقيقة   30 وفي الدقيقة  44 انطلق
آرسنال بـهجـمة مرتـدة وصلت على
إثــرهـا الــكـرة إلى بــيـبي الــذي مـرر
إلى نــيـلـســون فـهـيـأ األخــيـر الـكـرة
رة األولى لنكيتـياه الذي سدد في ا
ليتـصدى احلارس حملـاولته قبل أن
ترتد الكـرة إليه ويضـعها برأسه في
الشـباك. ومع مـطلع الـشوط الـثاني
باغت رابيد فييـنا مضيفه بهدف في
الدقـيـقة  47 عنـدمـا صوب الـبـاياني
كــيــتــاجــاوا كــرة أنــقــذهــا احلــارس
رونار رونارسـون لترتد إلى أراسي
الذي سدد مـرت لكن كـوالسيناتش
ـــنـــاسب إلبـــعـــاد ـــكـــان ا كـــان في ا
ـرمى إال اخلــطـورة مـن عـلى خـط ا
أن الكرة عادت أخيرا إلى كيتاجاوا
ـنع الــذي سـدد فـي الـشــبــاك.  ولم 
الهدف آرسـنال من مواصـلة هجومه
الـهـادر فـمـرر بـيـبي كـرة مـنـخـفـضة
ـنـطـقـة هـيـأهـا إلى الكـازيت داخل ا
ـهــاجم الـفــرنـسي لـنــفـسه قـبل أن ا
يــســددهــا زاحــفـــة لــيــتــصــدى لــهــا
احلـارس سـتريـبـيـنـجر في الـدقـيـقة

 وتمكن الفريق اللندني من57
تـسجـيل الـهـدف الرابع فـي الدقـيـقة

 عندما أرسل البديل داني 66
سيـبايـوس كـرة بيـنيـة إلى مايـتالند
نـايـلز فـمـررهـا بدوره لـلـبـديل اآلخر
رمى إميل سميث الذي تابعها في ا
اخلالي.  واحتـسب احلكم ركـلة حرة
لـــصـــالـح آرســـنـــال وانـــبـــرى لـــهـــا
ســيـبــايـوس لــكن احلـارس أبــعـدهـا
بــأطــراف أصـابــعه ثم مــرت رأســيـة
رمى بالـدقيقة 85 بابلو مـاري فوق ا

لينتهي اللقاء لصالح اجلانرز 4-1.
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حجـز توتنـهام هـوتسبـير مـقعده في
األدوار اإلقــصـــائــيـــة من مـــســابـــقــة
الــدوري األوروبي بــعــد تــعــادله مع
مــضـيــفـه السك لــيــنــز الــنــمــسـاوي
ـــبـــاراة الــتي بـــنـــتـــيـــجــة  3-3 في ا
احتضنها ملعب لينزر ضمن اجلولة
اخلــامـسـة من مــرحـلـة اجملــمـوعـات.
وسـجل ثالثـية تـوتـنهـام هـوتسـبـير
جاريث بيل في الـدقيقة  45 وهيوجن
م سون في الدقيقة  56 وديلي ألي
في الـدقـيـقة 86 بـينـمـا سـجل ثالثـية
السك بيتر ميتشورل في الدقيقة 42

العب درجات ا œuŽ…∫ جماهير فريق االرسنال تعبر عن فرحتها بالعودة 
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حـاول اكثر من محلل رياضي ان يبرأ سـاحة العبي فريق نادي الشرطة
لـكــرةالـقـدم من تــهـمـة الـتــقـصـيـر فـي االداء وقـلـة تـســجـيل االهـداف في
ـمـتاز لـلـمـوسم اجلاري االدوار اخلـمـسـة السـابـقـة من بـطولـة الـدوري ا
ـرمى ليسوغ وقـال احدهم ان الشـرطة يحـتاج الى هداف يـعرف طريق ا
ـزيد من احلقوق الفنية من فرق دلل سلب ا هـذا احمللل لفريق الشرطة ا
ــمـتـاز لــكـرة الـقــدم بـاسـتــقـطـاب العــبـ جـدد من االنـديــة في الـدوري ا
صـفـوف فرق تـكـافح ليل نـهـار في تـربيـة العـبيـهـا تربـيـة تدريـبـية نـوعـية
لـلحفـاظ على حظـوظها في الـبقاء في دائـرة االضواء .. وقال مـحلل اخر
ـهـاجـمي الـشـرطـة ولم يـشـر احملـلل الـى احلـلول انه احلظ يـديـر ظـهـره 
اذا ال يلـجأ الشرطة الى تنـويع خياراته التكتـيكية حيث يضم الـبديلة و
في خـطوطه الـثالثة نـخبـة من افضل العـبي الـعراق وجـميعـهم يـتمـتعون
اذا يـغفل احملـللـ حقـيقـة واضحـة بصدد الـعقم ـاليـة .. ثم  بـحقـوقهم ا
الـتــهـديـفي لـفــريق نـادي الـشـرطــة وهي ان مـهـمـة تــسـجـيل االهـداف ال
ــهـاجــمـ اذ ان عــدد كـبـيــر من العـبـي الـدفـاع تـقــتـصــر دائـمــا عـلى ا
ـمتاز الـعراقي  في والـوسط يسـجلـون االهداف في فـرق انديـة الدوري ا
باريات جراء جلوء الفرق الى اطـار معاجلات تكتيـكية تفرضها ظـروف ا
الـدفــاع بـاكــبـر عـدد مـن الالعـبـ عــنـدمــا تـلـعـب امـام فـريق يــلـعب في
ـعـاجلات الـتـكـتـيـكـية صـفـوفه اكـثـر من عـشـرة العبـ دولـيـ .. و قـلـة ا
ـبـذول في فـريق نـادي الـشـرطة مـؤشـر عـلى ضـعف اجلـهـد التـدريـبي ا
ودلــيل مـؤكـد عــلى عـدم حــرص عـدد من الالعــبـ في تــقـد خــبـراتـهم
صـلحـة فريق ناديـهم امام فـرق ال تتمـتع بربع الـرصيد الـدوليـة النوعـية 
الـفني الـبـشري لـفريق نـادي الشـرطـة  .. وال اعرف هل يـحتـاج الشـرطة
اكـثـر من  22العب دولي يـتـمـتـعـون بـخـبرات دولـيـة عـالـيـة لـلـوصول الى
مــركـز مـتــقـدم في جـدول الــدوري  واذا كـان االمـر كــذلك فـمــاذا يـفـعل
الـفـرق الـتي تـعيـش حتت خط الـفقـر الـفـني .. اقـول كل ذلك حـتى نـغادر
تـبرير االخفاقات الفـنية للشرطة في مـباريات الزوراء وزاخو والقاسم ثم
اخلـسـارة امام الـديـوانـية فـي ملـعب االخـيـر ونتـهم احلظ بـانه هـو سبب

االخفاق .
ـبـذول في مـعـظم الـفرق ال يـصل الى  واحلـقـيـقـة ان اجلـهد الـتـدريـبي ا
ـمتـاز ..جـمل تكـتـيكـية ـستـوى الـذي يتـفق مع بـطولـة بـقيـمـة  الدوري ا ا
قـلـيـلـة .. اخـفـاق واضح في الـصـراعات الـفـرديـة نـتـيـجـة نـقص الـتدريب
الـبـدني .. اخــطـاء في اداء الـواجـبـات الـدفـاعـيــة اجلـمـاعـيـة لـقـلـة الـوعي
الـتـكتـيـكي .. ثـغرات غـيـر مـعقـولـة ب اخلـطـوط .. فـعالـيـات فـنيـة عـديدة
تـهم االول واالخـير تـؤدى عـلى نحـو غـير مـبـرمج .. وهـذا ال يعـني بـان ا
ـعـادلة ـدرب فـالـطرف الـرئـيس الثـاني في ا ـشـاكل هو ا في كل هـذه ا
الـفـنـيـة هـو الالعب الـذي يـتـحـمل مـسـؤولـيـة مـبـاشرة فـي نتـائـج فريـقه
فـاالهمال وعـدم التـفاني وغيـاب احليـاة الرياضـية االحتـرافية
ـباراة او احـيـانا تـمهـد الـطريق الخـفاق الـفـريق في هذه ا
ــكن وصف الـفــريق الـذي يــتـعـرض تــلك .. وبـالــتـالي ال 
لالخـفـاق بـانه لم يـكن محـظـوظـا واالصح ان نـقول انه لم

طلوب. يكن منظما وفاعال على النحو ا

وجوهـانيس إيجـيسـت في الدقـيقة
 ومامودو كاراموكو في 84

الــدقــيــقـة 90وبــتــلك الــنــتــيـجــة رفع
تـوتـنــهـام رصـيـده إلى  10 نـقـاط في
ـركـز الثـاني بـاجملـموعـة الـعـاشرة ا
بيـنما رفـع السك رصيده إلى  7نقاط

ركز الثالث. في ا
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وشـــكـل السك اخلـــطــــورة األولى في
بـاراة بتسـديدة من إيـجيـست من ا
على حدود منطقة اجلزاء اصطدمت
بالقـائم في الدقيـقة السـادسة.  وعاد
السك لــتــهـديــد مــرمى الـســبــيـرز في
الدقيقة  21 بتسديدة قوية من رينيه
من خارج منطقـة اجلزاء تصدى لها
هــارت بـــصــعــوبـــة. وأتى الـــظــهــور
باراة الهجومي األول للـسبيرز في ا
بــالـدقــيــقـة  26 بــعـدمــا ارتــقى مـورا
لعرضيـة مسددًا رأسيـة ذهبت بعيدًا
ــرمى. وكــاد ريــنـيه أن يــفــتـتح عن ا
الــتــســجــيل لالسك في الــدقــيــقـة 31
بـــعــدمــا انــفــرد بــهــارت من اجلــانب
األيـســر مـسـددًا كــرة تـألق احلـارس
اإلجنليزي فـي التصدي لـها. وافتتح
السك الــتــســـجــيل في الـــدقــيــقــة 42

بـعـدمـا سـدد مـيـتـشـورل كـرة أرضـية
قويـة من خارج منـطقـة اجلزاء فشل
هــارت في الــتــعـامل مــعــهـا لــتــسـكن
الشباك. وحتصل توتـنهام على ركلة
جـزاء في الـدقـيـقـة األولى من الـوقت
بـدل الضـائع بـعـدما سـدد نـدومـبلي
كرة اصـطدمت بـيد أنـدرادي وسجل
ـــ احلــارس بـــيل الـــركــلـــة عــلى 

لينتهي الشوط األول1-1.
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وجنح الـسبـيـرز في تـسجـيل الـهدف
الـثـاني في الـدقـيـقة  ?56بـعـدمـا مرر
ندومـبلي كرة بـينـية سـاحرة من قبل
لعب انفرد على إثرها سون وسط ا
باحلارس شالجر وسدد كرة أرضية
سكنت الشبـاك. وفي الدقيقة  63 كاد
ـبـاراة بـانـفراد تـوتـنـهـام أن يـقـتل ا
ــنـطــقـة ن  من بــيل من اجلــانب األ
اجلــزاء وبــدل من الــتــســديــد فــضل
الـــتــــمــــريـــر إلـى ســـون إلـى جـــواره
اخلالي من الـرقابـة إال أنه أخطأ في
تــمــريــر الــكــرة لـــتــضــيع الــفــرصــة.
وأجرى مـورينـيو تـبديـل لـتوتـنهام
في الــدقـيــقـة  65 بــنـزول بــيــرجـوين
وســـيــســـوكـــو عـــلى حـــســـاب مــورا
ونــدومـبــلي وظـهــر السك هـجــومـيًـا
لــلــمـــرة األولى في الــشــوط الــثــاني
بتـسـديدة من كـاراموكـو في الـدقيـقة

 مرت بقليل إلى جوار القائم. 71
ودفع مورينيو بورقته الثالثة بعدها
مبـاشرة بـنزول دايـر على حـساب لو
سـيلـسو بـحـثًا عن تـأم الـنـتيـجة
ومن ركــلــة ركــنــيــة حتـصـل عــلــيــهـا
الــسـبـيــرز في الـدقــيـقـة  74 تـمـهـدت
الــكــرة أمــام هـويــبــرج عــنــد الــقــائم
الــبــعـيــد لــيـســدد كـرة قــويــة ذهـبت
رمى. وانخفض مستوى بعيدًا عن ا
بـاراة في الدقائـق التالـية لـيجري ا
مورينيـو تبديل آخـرين في الدقيقة

 بالدفع بديلي وأورييه على 82
حـــســـاب بـــيل وســـون. وعـــدل السك
النتيجة في الدقيقة  84 بعدما أرسل
أندرادي بـينـيـة متـقنـة من قبل وسط
لعب وصـلت إلى إيجيـست الذي ا
انــفـــرد بــهـــارت وســـدد كــرة قـــويــة
اصـطـدمت بـيـد احلـارس اإلجنـلـيزي
وسـكنت الـشـبـاك. وأتى الرد سـريـعًا
من الـسـبــيـرز بـالـتـحـصل عـلى ركـلـة
جـزاء في الــدقـيـقـة  86 بـعـد تـعـرض
بـيـرجوين لإلعـاقـة من قـبل فـيـزجنر
ونفذ ديلي الركلة بنجاح مسددًا كرة
ــرمى ســكـــنت الــشــبــاك. في وسـط ا
وعـدل السك من جــديـد الـنـتـيـجـة في
الــدقــيــقــة الــثــالــثــة من الــوقت بــدل
الــضـــائع بـــتــســـديــدة مـــتــقـــنــة من
كـارامـوكو من خـارج مـنـطـقـة اجلزاء
سـكنت شـباك هـارت لـينـتـهي اللـقاء
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أعلن محافظ الـنجف لؤي الياسري
جــاهــزيــة مـــلــعب الــنــجف الــدولي
إلقـامـة مـبـاريـات الـدوري الـعـراقي
داعـيــاً وزارة الــشـبــاب والـريــاضـة
فاحتة االحتاد والهيئة التطبيعية 
الــدولي لــكــرة الـقــدم (فــيــفــا) لـرفع
ـــلــعب. وقــال مــكــتب احلــظــر عن ا
الــيـــاســري في بــيـــان صــحــفي إن
محافظ الـنجف لؤي اليـاسري تفقد
األعمـال اجلـارية في مـلعب الـنجف
الـدولي حـيث الـتـقى خالل جـولـته
نـفـذة ودائرة ـهـندسي الـشـركـة ا
ـقيم حـيث تابـع االعمال هـندس ا ا
اجلـــاريـــة واالســتـــعـــدادات إلعــادة
إقـامة مـباريـات الـدوري على أرضه
انــطالقــاً من اخلــامس مـن الــشــهـر
اجلاري. ونقل الـبيان عـن الياسري

قوله إن االعمال وصلت الى مراحل
شـبه نــهـائـيــة وهـنـاك فـرقــاً كـبـيـراً
راحل السـابقة وما وشاسعـاً ب ا
هــو عـــلـــيه الـــيـــوم ولم يـــتـــبق اال
مـراحل نـهـائـيـة بـسـيـطـة من غـسل
االرضـيـات والـكـراسي وتنـظـيـمـها
مـــشــيـــرا الى ان الـــشـــركـــة نـــفــذت
ـثبـتة من الحـظات ا واخذت بـكل ا
قبل وزارة الـرياضـة والشـباب ومن
قـبل ومـديـريـة الريـاضـة والـشـباب.
لعب كـامل وجاهز إلقامة وأكد أن ا
مـــبـــاريـــات الــــدوري واحـــتـــضـــان
ـباريـات الدولـية وفـيه مواصـفات ا
ــلـعب فــنـيــة عـالــيــة و جتـهــيـز ا
بــالـطـاقــة الـكــهـربـائــيـة الحــتـضـان
ـــبــاريــات لــيال مـــضــيــفــاً نــوجه ا
الـدعـوة لوزارة الـريـاضة والـشـباب
واالحتــاد كـــرة الـــقـــدم الــعـــراقـــيــة

ـفاحتة االحتاد الدولي التطبـيعية 
لــرفع احلــظـــر عن مــلــعب الــنــجف

الدولي. 
ودعــا احملـافظ وزارة الــشـبـاب إلى
وضع مـخـصـصـات مـاليـة لـلـمـلعب
ومته مـشيرا الى للـحفاظ عـلى د
ــلـعب ــومـة ارضــيـة ا ان كـلــفـة د
سـنـويا تـتطـلب تـخـصيـصات 250
مــلــيـــون ديــنــار فــضال عن اعــمــال
الــصــيــانــة لــلــمــصــاعــد واالبــواب
واالثــــاث وغــــيـــــرهــــا من وحــــدات
ــلــعـب. وتــابع أنـه في حــال عــدم ا
تـخـصــيص مـبــالغ ادامـة لـلــمـلـعب
فـانه سـيــعـاني من مـشــاكل كـبـيـرة
أيـــضـــا الفـــتـــا الى أن احلـــكـــومــة
ـلـعب مـسـاحـات احملـلـيـة مـنـحت ا
ــكن لــلـوزارة ان كــبــيـرة جــديــدة 

تقيم حدائق او مرائب.
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اطلعت جلـنة االستئـناف في الهيـأة التطبـيعية على
ـقـدم من قـبل نادي الـقـوة اجلـويـة اخلاص الـطـعن ا
بعـقـوبـة الالعب (حـسـ جـبـار) بـعـد االحـداث التي
رافـقت مـبـاراة الـقـوة اجلـويـة وامـانـة بـغـداد وبـعد
ــوضــوعي الــذي رافق االطالع وتــدقــيق اجلـــانب ا
ـبـاراة قـررت اللـجـنة نـقض قـرار جلـنة االنـضـباط ا
بــحــرمــان الـالعب اربع مــبــاريــات وفــرض عــقــوبـة
مقدارهـا خمسة ماليـ دينار وعلـيه أصبح بإمكان

الالعـب االشـتــراك مع فــريـقه في
ـقـبـلــة. وفي سـيـاق ـبـاريــات ا ا
ـسـابـقـات مــتـصل قـررت جلـنـة ا
في الـهـيئـة الـتـطـبـيـعـيـة تـأجيل
مــبـاراة فـريـقي الـكـرخ والـنـجف
إلى شـعار أخـر بـناءً عـلى طلب
نــادي الـنــجف الــريـاضي وذلك
غـفـور له بأذن لـله عـبد لـوفـاة ا
الــكـــر ســلــمـــان مــدرب فــريق
الــكــرخ نــتــيـــجــة مــضــاعــفــات
فيـروس كورونا .وقـدمت  جلنة
ــــســــابــــقـــات فـي الـــهــــيــــئـــة ا
الـتـطـبـيـعـيـة لالحتـاد الـعـراقي
لــكــرة الــقــدم بــأحــر الــتــعـازي
لـلـوسط الـريـاضي لـوفاة العب
ـنــتـخـبــات الـوطـنــيـة مـدرب ا
فـــريق الــكـــرخ الــقــديـــر (عــبــد
الـكـر سـلـمـان) بـعـد إصـابته
بــفـيـروس كـورونـا تـغـمـدَ الـله
الــفـقــيـد بــرحـمــته الـواســعـة
وألــهم أهــله وذويه ومــحــبـيه
الــــصـــبـــر والــــســـلـــوان. وفي
الــوقت الـذي نـؤكــد الـتـزامـنـا
الـتـام بــتـطـبـيـق جـمـيعِ مـواد
ــسـابـقــات عـلى فـرق نـظـام ا
ــمــتــاز بــحــيــاديــة الــدوري ا
ــادة الـــرابــعــة تــامـــة فــإن ا
بـاريات) الفـقرة اخلـامسة (ا
تنص على: عند حدوث حالة
ـــــدربـــــ أو وفـــــاة ألحـــــد ا
الالعـب لـلفـريـق والـطاقم
الـــتـــحـــكـــيـــمي أو مـــشـــرف
ـباراة ـبـاراة يتم تـأجـيل ا ا

صيبة والفاجعة 24  ساعة فقط. ولكن ولهول ا
ت بــنـا جـمــيـعـاََ وبــاألخص إداريي والعـبي الـتي أ

‰uŠ UNð«—«d   —bBð ·UM¾²Ýù« WM'

—U³ł 5 Š VŽö « WÐuIŽ

ÊULKÝ .dJ « b³Ž »Ò—b*« qOŠdÐ ÍeFð WOFO³D² «

ـبــاراة مع فــريق نـادي الــكــرخ وطــلــبــهم تــأجـيـل ا
النجف إلى اشعارٍ آخر أبـدت الهيأة اإلدارية لنادي
الـنـجف مـوافـقـتـهـا عـلى الـتـأجيـل إلى إشـعـار آخر
ؤرخ في 2/12/2020. ــــرقم  327 وا وذلك بـكتـابـهم ا
ـوافـقـة عــلى تـأجـيل ــسـابـقــات ا لــذا قـررتْ جلـنـة ا
قرر إقـامتهـا يوم اخلميس مبـاراة الكرخ والنـجف ا
اضي إلى موعدٍ سيـحدد الحقاَ وفي هذا الوقت ال ا
يـسـعــنـا إال أن نـتـقـدم بـالـشــكـر اجلـزيل إلى الـهـيـأة
ــشــرف اإلداريــة لـــنــادي الــنــجـف عــلى مــوقـــفــهــا ا

والنبيل.

qOłQð∫ فريق النجف يؤجل مباراته اكراما

لروح كر سلمان
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ـــؤتــــمـــر والــــذي أبـــطـل نـــتــــائـج ا
ـنعـقد في الـرابع عشر االنتـخابي ا
من شــــهـــــر تــــشـــــــــــرين الــــثــــاني

اضي.  ا
وقال حمودي بحسب بيان صحفي
ـــوقـــرة جــاء  إن قـــرار احملـــكـــمــة ا
مـــتــنـــاغــمـــاً ومــتـــفــهـــمــاً لإلرادة
ـــا يـــســمح ــبـــيـــة الــدولـــيــة  األو
ـــبـــيـــة الــعـــراقـــيــة لـــلـــحـــركــة األو
بـــــاالســــتــــمـــــرار والــــتـــــواصل مع
مـــحـــيــطـــيـــهـــا الـــقــاري والـــدولي.
ــبـــيــة وأضــاف أن الـــلــجـــنـــة األو
الـوطـنـيـة الـعـراقـيـة سـتـعـمل خالل
ــقــبـــلــة عــلى تــصــويب ــرحــلــة ا ا
ا يتالءم مع قرار بي  شهد األو ا
الـقـضـاء الـعراقـي وقـانـون الـلـجـنة
بـيـة ذي الرقم  29 لـسـنة 2019 األو
بـيـة الدولـية ووصـايا الـلـجنـة األو
ومـكتـبـهـا الـتنـفـيـذي بـرسالـتـيـهـما

األخـــيــرتــ  20و 25 مـن تـــشــــرين
ـاضي. ومن جــانـبه عـلق الــثـاني ا
ـنـتـخب ـبـية ا رئـيس الـلـجـنـة االو
سرمد عـبد اإلله على قـرار القضاء
كتب التنفيذي بإبطال انتخابـات ا

بية.  للجنة االو
واصـــدرت مـــحـــكـــمـــة الـــنـــزاعـــات
الــريـاضـيـة فـي وقت سـابق الـيـوم
ـكـتب قـراراً بــإبـطـال انــتـخـابــات ا
ـبية واعتبار التنفيـذي للجنة االو
رئـاسـة عـبـد االله بـغـيـر الـشـرعـية.
وقــال عــبـد اإللـه في تــدويــنـة عــلى
عـــبــــر احــــدى مـــواقـع الـــتــــواصل
االجـتمـاعي الـقضـاء الـعراقي يـقرر
كـتب التـنفـيذي الـغاء انـتخـابـات ا

نحترم القرار. 
قـرر ان تلجـأ كتلـة عبد االله ومن ا
الـى تــمـــيــيـــز الــقـــرار خالل االيــام

قبلة. القليلة ا
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ــبـــيــة رحب رئــيـس الــلـــجــنـــة األو
الوطـنية الـعراقـية رعد
حـمـودي بـالـقـرار
الـــــصــــــادر عن
مــــــحــــــكــــــمـــــة
ـــــنـــــازعــــات ا
الـــريـــاضـــيــة

رعد حمودي

ه توتـنـهـام في الدوري بـعـد غد غـر
األحـد حـيث ستـعـود اجلـمـاهـير في

الدوري ألول مرة.
WOÐ—Ë« WOŽUÐ—

رحب آرسـنال اإلجنـلـيـزي بجـمـهوره
درجات بأفـضل طريقة العائد إلـى ا
بـعدمـا حـقق فوزا سـهال عـلى ضـيفه
رابـيـد فـييـنـا الـنـمـساوي  1-4 ضمن
اجلــولــة اخلــامــســة مـن مــنــافــسـات
اجملموعـة الثانـية للدوري األوروبي.
وأحــــرز أهـــــداف آرســـــنـــــال كل من
ألـــــكــــــســـــنـــــدر
الكـــازيت
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ــســتـجــد وســيــغــيب عن جــائـزة ا
ـرحلة الـسادسة صخـير الكـبرى ا
ـقـررة األحد عـشـرة قـبل األخـيـرة ا
ـقبـل في البـحـرين وذلك بـحسب ا
مــا أعـلن الـثالثــاء االحتـاد الـدولي
لــــلـــــســــيـــــارات "فــــيــــا" وفـــــريــــقه

مرســــــــيدس.
وقـــال االحتـــاد الـــدولي فـي بـــيــان
الـثالثـاء "بـامـكـان فـيـا الـفـورمـوال
واحـــــد ومــــرســـــيــــدس-أي أم جي
بـيـتـروناس أف 1 الـتـأكـيـد الـيـوم
أنـه خالل اخـــتـــبـــارات الـ+بي سي
آر+ اإلجــبـاريـة قـبل سـبـاق جـائـزة
صـخـيـر الـكـبـرى جـاءت نـتـيـجـة
لــويـس هــامــيــلــتــون إيــجــابــيـة

بفيروس +كوفيد-19.
وأضـاف "وفــقـا لـبـروتـوكـوالت
+كـــوفــــيـــد- +19وإرشـــادات
هــيــئــة الـصــحــة الــعــامـة في
الــبــحــرين وضع نــفـسه اآلن
في الــعــزل و اعالم من كـان
على اتصال به".وأشـار البيان
الـى أن "اإلجـــــــــراءات الــــــــــتي
وضــــعـــــهــــا االحتـــــاد الــــدولي
لــلـسـيـارات والــفـورمـوال واحـد
ستضمن عدم وجود تأثير أوسع
عـلى حــدث نـهــايـة هــذا األسـبـوع"
ــرحــلــة الــســادسـة الــذي يــشــكل ا
وسم عشرة قبل األخـيرة من هذا ا
الـذي تـوج هامـيـلـتون ومـرسـيدس
بــــلــــقــــبــــيـه عــــنــــد الــــســــائــــقــــ
.ويـــأتي االعالن عن والــصـــانـــعــ
اصـابة هـاميـلتـون بالـفيـروس بعد
احـرازه األحـد في الـبـحـرين أيـضـا
فــوزه اخلــامس تــوالــيــا واحلـادي
ـــوسـم مـــؤكـــدا أنه عــــشـــر هـــذا ا
يــســتـــحق تــمـــامــا احـــراز الــلــقب
ي للمرة السابعة في مسيرته العا
انية ومعادلـة اجناز األسطـورة األ

ميكايل شوماخر.
وتـزامــنـا مـع الـبــيـان الــصـادر عن
االحتــاد الـدولـي لـلــســيــارات قـال
فــــريق مــــرســــيــــدس إنه "يــــؤسف
مـرسـيـدس-أي أم جي بـيـتـرونـاس
أف  1اإلعـالن عن إصـــابـــة لـــويس
هامـيلتـون بفيـروس +كوفيد-+19
ـشاركة في جائزة ولن يتمكن من ا

AZZAMAN SPORT
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شجعي النادي الكتالوني بشأن األرجنتيني ليونيل ميسي جنم الفريق. { بغداد- الزمان - جشف تقرير إسباني عن حقيقة صادمة 
قبل وال توجد مفاوضات ب الطرف حتى اآلن بشأن التجديد. وينتهي عقد ميسي مع برشلونة في يونيو/حزيران ا

عقد للنادي على قبلة يدركـون الوضع ا رشحـ الرئيسي على مقـعد رئاسة برشلونة خالل االنتـخابات ا ووفقًا لبرنامج "الشيـرجنيتو" اإلسباني فإن ا
ستوى االقتصادي. ا

وكانت تقـارير إسـبانيـة قـــــــد زعـمت أن ديون بـرشلونـة تبـلغ حاليًـا ملـيار يورو إثـر تراجـــــــع إيـرادات النادي الـكـــــــتـالوني بشـدة عقب أزمـة فيروس
كورونا.

رشح على رئاسة برشلونة يتمنون مغـــــادرة ميسي بسبب هذا الوضع الصعب. وأشار البرنامج اإلسباني إلى أن كل ا
قبلة للمرشح الذي يتعهد بعدم بيع النجم الشاب أنسو فاتي. نحوا أصواتهم في االنتخابات ا وأوضح أن أعضاء برشلونة يجب أن 

رشح عن التمسك باستمرار ميسي مخادعة وهدفها كسب أصوات انتخابية فقط وتعني كلمات "الشيرجنيتو" أن تصريحات ا
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ــبــاراة { لــنـدن, (أ ف ب) - بــاتت ا
ـقـررة بـ نـيـوكـاسل وأسـتـون فيال ا
اجلـــــــمـــــــعــــــــة االولى فـي الـــــــدوري
متاز لكرة القدم التي يتم االنكليزي ا
تأجيلها جـراء تفشي فيروس كورونا
ستجد في صفوف األول كما اعلنت ا

رابطة الدوري.
ومـنـذ اسـتـئـنـاف الـدوري اإلنـكـلـيـزي
نصرم لم يتم وسم ا متاز إلنهاء ا ا
تـأجــيل أو إلــغـاء أي مــبـاراة بــسـبب

كوفيد-19.
واصــــيب العــــبـــون عــــدة وافـــراد في
اجلـهاز الـفـني في صـفوف نـيـوكاسل
بكوفيد- 19ما ادى الى اقفال النادي

مقره التدريبي.
وقـال بـيـان صـادر عن الـرابـطـة "تـقدم

نـــــيــــوكـــــاسل بـــــطــــلـب الى الــــدوري
ــمــتــاز من اجل اعــادة االنــكــلـــيــزي ا
ـبـاراة بـعـد ان تـبـ تـزايـد بـرمـجـة ا
عـدد االصـابات في صـفـوفه بكـوفـيد-
 19مـا ادى الـى طـلب قـطـاع الـصـحـة
االنكـلـيزي في شـمال شـرق البالد من
الــنـادي اغـالق مالعــبه الـتــدريــبــيـة"
مشـيـرا الى أن "مجـلس ادارة الدوري
االنــكــلــيــزي اعــتــبــر بــان الــنــادي لم
ـنـاسـبـة واآلمـنة يـتـدرب بـالـطـريـقـة ا
لـلـتحـضـيـر لـلـمـبـاراة اجلـمـعـة".وكان
مدرب نـيـوكاسل سـتيف بـروس ألغى
األحـد حـصة تـدريبـيـة للـفـريق بعـدما
تــبــلغ ثــبــوت إصـابــة أربــعــة العــبـ

ـوظفـ في الـنـادي بكـوفـيد- وأحـد ا
.19

وبــحــسب صــحــيــفــة "غــارديــان" قـرر
النادي إغالق مركزه الـتدريبي تماماً
وال يـتـوقع إعـادة فـتـحه قـبل األربـعاء
عـلى أحسن تـقديـر.من جهـتهـا ذكرت

صحـيفة "ديـلي تلغـراف" أيضاً أنه 
اكـتـشـاف حـاالت إيـجـابـيـة أخـرى من
الـفـحـوصات الـتـي وصـلت نـتـائـجـها

. االثن
وأشـارت إلى أنـه في حـال اسـتـئـنـاف
الـتــدريـبــات األربـعــاء فـإن الالعــبـ
سيأتـون ويغادرون مـباشرة من دون

باني. الدخول إلى ا
وظفون في منازلهم وعزل الفريق وا
لكن الـوضع أصبح صعـباً لنـيوكاسل
احملـــروم أصالً من خـــمـــســة العـــبــ
ـبـاراة الـتي بــسـبب اإلصـابــة خالل ا

فـاز فـيـهـا على كـريـسـتـال باالس 2-0
اجلـمـعـة.ووضـعـت الـسـلـطـات قـواعد
ـباريات صارمـة تنص علـى أن تقام ا
ـــتــنـــافــســ ــا أن الـــفــريـــقــ ا طـــا

يـسـتـطـيعـان تـقـد مـا ال يقل عن 11
العباً وثالثة بدالء في اللوائح.

ـبـاراة قاسـياً في وقـد يكـون تـأجيل ا
روزنـامة مـزدحمة أصـالً يشـكو مـنها
ـدربـ جـراء اإلصـابات الـعـديـد من ا
تتالية بفعل اإلجهاد اجلسدي ا

ستوى .ونيوكاسل جزء من منطقة "ا
الــثـالث" إلى جـانب مــانـشـسـتـر" أي
األعـلى خـطـورة النـتـشـار كـوفـيـد-19
بـحسب تـصنـيف السـلطـات للمـناطق
حـــيـث ســتـــكـــون اإلجـــراءات األكـــثــر

تشدداً بدءاً من األربعاء.
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ــنــامــة (أ ف ب) - رغم "الــعــيش ا
مــــثـل الــــنــــســــاك"
أصـــيب بــطل
الـــــــــــعــــــــــالـم
لـــســــبـــاقـــات
الــــفــــورمــــوال
واحـــــــــــــــــــــــــد
الــبــريــطــاني
لـــــــــــــــــــويـس
هــامــيــلــتــون
بــــــفـــــيـــــروس
كـــورونــا

عار من ريال مدريد على { روما - وكاالت - عـلق اإلسباني إبراهيم دياز جنم مـيالن ا
انتصـار الروسونيري أمام سيلتك بنتيجة 2-4 في اجلولة  5من دور اجملموعات بالدوري

األوروبي.
ـبـاراة من مـقـاعـد الـبـدالء بـالـشـوط الـثـاني وأحـرز الـهدف الـرابع وكـان ديـاز شـارك في ا

يالن.
وقال دياز في تـصريـحات لشـبكـة سكاي سـبورت إيـطاليـا: "أنا سـعيد جـدا بالـتواجد في

نادٍ كبير مثل ميالن أشعر أنني في حالة جيدة مع فريق كبير".
درب وأعـلم أنه يجـب علي أن أحتـسن وسعـيد ـركز الـذي يطـلـبه ا وأضاف: "ألـعب في ا

جدا للقيام بهذا األمر في ميالن".
: "عودة بـيولي بعـد غياب  18يـوما بسـبب كورونـا إنها عـودة إيجابـية لـلغايـة كما أن وأ
نحنـا قوة إضافية ونحن درب  جهازه الفني كـان يعمل بشكل جـيد أيضا لكن وجـود ا

راضون عن األداء".

فـــالــتــيـــري بــوتـــاس اضــطــرا الى
"الــعــيش مــثل الــنــســاك" لــتـجــنب

اإلصابة بالفيروس.
وقـال وولف بـعـد أن سـجل الـفريق
حــالــتــ إيــجـابــيــتــ في جــائـزة
إيـفـيل الــكـبـرى الـتي أقــيـمت عـلى
انية في 11 حلبـة نوربرغريـنغ األ
تــــشـــريـن األول/أكـــتــــوبـــر إن كال
الــســائــقــ كــانـا مــحــجــوزين في
غرفـتيـهما مـوضحـا "إنهمـا األكثر
تـقيـيدا (من نـاحيـة التحـركات) في
اجملـمــوعـة بــأكـمــلـهـا فـي الـفـريق

بأكمله".
ـؤكد أنه لـيس وضـعا وتـابع "من ا
رائــعــا بــالــنــســبــة لــهــمــا ألن ذلك
يفرض عليك أن تعيش تقريبا مثل
الـنـاسك وهـذا ما يـفـعالنه. إنـهـما
(عـــلى الـــدوام) في مـــنـــزلــهـــمــا. ال
يــخـــرجــان لــتـــنــاول الـــعــشــاء وال
يلـتقيـان بأشـخاص آخرين. عـندما
نـقـوم بـإجـراء اخلالصـات (حتـلـيل

صـــخـــيــر الـــكـــبـــرى نــهـــايـــة هــذا
األسبوع".

وكــــشـف "خـــضـع لـــويـس لـــثـالثـــة
ــــاضي اخـــتــــبــــارات األســــبـــوع ا
وجـاءت الــنـتـيــجـة سـلــبـيـة في كل
مـرة آخـرهـا كـان بـعـد ظـهـر األحـد
في حـلـبة الـبـحرين الـدولـية كـجزء
وضوعة من برنامـج االختبـارات ا
لسـبـاقـات نـهـايـة عـطـلـة األسـبوع.
ومع ذلك فـــقــد اســتــيــقظ صــبــاح
االثـنــ مع عــوارض خــفـيــفـة و
إبالغه فـي نـــفـس الـــوقـت أن أحـــد
الـذيـن كـان عـلى احـتـكـاك بـهم قـبل
وصــوله الى الــبــحــرين قــد ثـبــتت
إصابته الحقا".وتابع "لذلك أجرى
لـويس اخـتــبـارا إضـافــيـا وجـاءت
النـتـيـجـة إيـجـابـيـة.  تـأكـيد ذلك
عـن طـريق إعــادة االخـتـبــار. يـقـوم
لـــويـس اآلن بــعـــزل نـــفـــسه وفـــقــا
لـــبـــروتـــوكـــوالت +كـــوفـــيــد-+19
وإرشـادات هـيـئـة الـصـحـة الـعـامـة
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رمى الشاب كيليهير 22 عاما تألق مع ليفربول حارس ا

في البحرين. 
بعيدا عن العـوارض اخلفيفة فهو

يتمتع بصحة جيدة".
وخـتـم "يـرسل لـه الـفــريق بــأكــمـله
أطـيب تـمـنـيـاته بالـشـفـاء الـسريع.
سنعلن عن خططنا للسائق البديل
من أجل عطلـة نهايـة هذا األسبوع
ــــنــــاسـب".وفي وقت في الـــــوقت ا
ـوسم الـذي تـأخر سـابق من هـذا ا
انـــطالقه مـــنـــذ آذار/مــارس حـــتى
تـــمـــوز/يــولـــيـــو بـــســبـب تــفـــشي
"كــوفــيــد-19 مــا أدى الـى تــعــديل
روزنــــامــــته بــــالـــغــــاء ســـبــــاقـــات
واضـطـرار حـلبـات الى اسـتـضـافة
سـبــاقـ مــثل صـخــيـر وريــد بـول
ريـنغ الـنــمـسـويـة وسـيــلـفـرسـتـون
الـبـريـطـانـيـة أو حـتى اقـامـة ثـالثة
ســـبــــاقـــات فـي بـــلـــد واحــــد مـــثل
إيـطـالــيـا كـشف مـديــر مـرسـيـدس
الـــــنـــــمــــســـــوي تــــوتـــــو وولف أن
هــامــيـلــتــون وزمــيــله الــفــنــلــنـدي

كريستيانو
رونالدو
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الـســبــاقـات) بــواســطـة +زوم+ أو
+مـايـكــروسـوفت تـيـمــز+ فـهـمـا ال
يــجــلــســان في الــغــرفــة ذاتـهــا مع

مهندسيهما".
ـقـبل وبـغـيــابه عن سـبـاق األحــد ا
على أقل تقدير سيـحرم هاميلتون
من فـرصة مـعادلـة رقـمي شومـاخر
ـاني اآلخر سـيبـاستـيان فـيتل واأل
من حـــيـث عــدد االنـــتـــصـــارات في
مـوسم واحـد وقدره  13انـتـصارا
حققه األول في 2004 والثاني في

.2013
ـوسم االسـتـثـنائي ويـخـتـتم هـذا ا
في 13 كـــانـــون األول/ديـــســـمـــبــر
اجلاري على حلبة ياس مارينا في
أبــوظـــبي حــيث ال يـــزال الــصــراع
قائما ب بوتاس وسائق ريد بول
الـهـولـندي مـاكس فـيـرشـتـابن على
الــوصـافــة الـتي يــحـتــلـهــا حـالــيـا
الـفــنــلـنــدي بـرصــيـد 201 نـقــطـة

نافسه. مقابل 189 

{ لنـدن- وكاالت- كـشف تقـرير إعالمي إسـباني عن تـطور جديـد بشـأن مسـتقبل
قبل. وسم ا سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد خالل ا

قبل ولم يصل وينتـهي عقد راموس مع ريال مدريد في الصيف ا
الطرفان إلى اتفاق بشأن التجديد حتى اآلن.

ووفـقًا إلذاعـة "أوندا سيـرو" اإلسبـانية فـإن راموس يـفكر في
االنسحـاب من ريال مدريد والتوجه إلى منافسات الدوري

متاز.  اإلجنليزي ا
ـيـرجني لـديه وأشـارت اإلذاعــة اإلسـبـانـيـة إلى أن قـائـد ا

عروض حاليًا من إيطاليا وإجنلترا.
وكــانت تـقـاريـر سـابــقـة قـد زعـمت أن يــوفـنـتـوس يـحـاول
التعاقـد مع راموس كي يزامل النجم البرتغالي كريستيانو

رونالدو مجددًا.
وأوضـحت "أونـدا سـيرو" أن مـانـشـستـر يـونـايـتد مـسـتـعد
خلـطف صـفــقـة رامـوس ألن أولي جــونـار سـولــسـكـايـر
ـدافع بـجـودة عـالـية مـدرب الـشـيـاطـ احلـمـر يـحـتـاج 

ولقائد متمرس في فريقه.

- وكـاالت - أكد تـقـرير صـحـفي إيطـالي أن إدارة إنـتر { برلـ
دير ـميزيـن في كتـيبـة ا ميالن جتـهز مـكافـأة ألحد الالعـب ا

الفني أنطونيو كونتي.
وقع "كـالتـشيو مـيركـاتو" اإليـطالي فـإن روبرتو ـا  ووفقً
جاليـارديني حتول من العب احتيـاطي وغير محبوب
من قبل مشـجعي إنتر مـيالن إلى حلقـة أساسية
ـــدرب كــونـــتي.وأشــار إلى أن فـي تــشـــكــيـــلــة ا
مـسـتوى جـالـيـارديـني تـطور أخـيـرًا ال سـيـما
بـعـد أن سـجل هـدفًـا ومـنح تـمـريـرة حـاسـمة
في آخر مبـارات ضد ساسـولو وبوروسيا
مــونــشــنــجالدبــاخ.وأوضح أن مــســوؤلي
ـثـلي جالـيـارديني إنتـر تـواصـلوا مع 
ـناقـشة جتديـد عقـده الذي يـنتهي في
صـيف 2023 حـيث تـخـطط اإلدارة

دة موسم آخرين. لتمديده 
يـذكـر أن كـونتي سـبق أن تـعرض
النـتـقـادات بسـبب إصـراره على
الدفع بـجالـياردينـي لكن مدرب
إنـتـر مــيالن تـمـسك بــاسـتـمـرار

الالعب حتى تطور مستواه.

{ صعد فريق ليـفربول اإلجنليزي
إلى الدور ثـمن النـهائي في بـطولة
دوري أبطـال أوروبا بـعد فـوز مهم
عـــلى ضــيـــفه أيــاكس أمـــســتــردام
الــهـولــنـدي بــهـدف نــظـيف مــسـاء
الـــثالثــاء.وبــهــذه الـــنــتــيــجــة رفع

ليفـربول رصيده إلى 12 نقطة في
صدارة اجملمـوعة الرابـعة وجتمد
رصــيــد أيــاكس عــنــد 7 نــقــاط في
ــركـــز الـــثـــالث.وســـجـل الـــشــاب ا
كـورتــيس جـونـز  19عـامـا هـدف
لـيـفـربـول الوحـيـد في الـدقـيـقة 58

وهــو هــدفه الـــشــخــصي األول في
دوري أبــطـال أوروبــا بــعــد خــطـأ
فــادح مـن حــارس أيـــاكس أنـــدريه

أونانا.
كـمــا شــهــد مــلــعب أنــفــيــلـد تــألق
رمى الشاب كيليهير 22 حارس ا

عـاما الـذي خـاض مـباراته األولى
مع لـــيــفــربـــول في دوري األبــطــال
نــــظــــرا لــــغــــيــــاب احلـــارس األول

إليسون بيكر لإلصابة.
وكان لـيفـربول قـد فاز عـلى أياكس
في أمــســتــردام بــهــولــنــدا بـنــفس
الـنـتيـجـة أيضـا وجنح في تـصدر
اجملــمــوعـــة الــرابــعــة في اجلــولــة

اخلامسة وقبل األخيرة.
وأصـبـح الـريـدز سـابع فـريق يـبـلغ
ثـمن الـنـهائي بـعـد بـايرن مـيـونيخ
ــــاني عـن اجملـــمــــوعــــة األولى األ
ومـانشـستـر سيـتي اإلجنلـيزي عن
اجملــمــوعـة الــثـالــثــة وتـشــيــلـسي
اإلجنليزي وإشبيلية اإلسباني عن
اجملـمـوعـة اخلـامـسـة وبـرشـلـونـة
اإلسباني ويوفنتوس اإليطالي عن

اجملموعة السابعة.
وصـعد مـانشـستـر سيـتي إلى ثمن
الــنــهــائي األوروبي قــبل مــبــاراته
الـثالثـاء مع بـورتـو الـبـرتـغالي إذ
حـــسم مــوقــفه بــعـــد تــغــلــبه عــلى
بـياكـوس اليـوناني فـي اجلولة أو

الرابعة برصيد 12 نقطة.
وبـتـعــادل مـان سـيــتي مع بـورتـو
رفع الفـريق اإلنكلـــزي رصيده إلى
13 نـقــطـة مـحــافـظــا عـلى صـدارة
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اجملموعة الثالـثة.كما صعد بورتو
أيـضــا إلى ثـمن الــنـهــائي بـعـد أن

جمع 10 نقاط.
وبدا أن مـانشـستر سـيتي قـد كسر
الـتـعـادل في الـدقـيـقـة 80 بـضـربـة
رأس أســكــنـهــا الــبــديل غــابــريـيل
ــنـافــسـ جـيــسـوس فـي مـرمى ا

قبل أن يلغي احلكم الهدف بدعوى
تسلل جواو كانسيلو.

وأجــــرى مـــدرب الـــســـيــــتي بـــيب

غــوارديــوال تــغـــيــيــرات في اخلط
األمامي لزيادة الفاعلية الهجومية
على أمل حتـقيـق الفــــــــوز وخوفا
من أي مـــــفـــــاجــــأة فـي الــــدقـــــائق
األخــيـرة لـكن تــألق حـارس مـرمى
بــورتــو األرجــنــتــيــني أغــوســتــ
مارشيـس وخط دفاعه حال دون
ذلك.وضــمـن الــفــريق الــبــرتــغــالي
الـتـأهـل إلى دور ثـمن الـنـهـائي مع

السيتي.

شعار نادي
نيوكاسل
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{ طــوكـيــو (أ ف ب) - سـتــبـلغ
ــبــيـاد الــتــكــلـفــة اإلضــافــيـة ألو
ــــؤجل إلى طــــوكــــيـــو  2020ا
ـقــبل بــسـبب تــفـشي الـصــيف ا
سـتجد 2,4 فيـروس كورونـا ا
مليـار دوالر أميركي بـحسب ما
نظـمون اجلمعة في ظل أعلن ا
تأجيل غـير مسبـوق ومجموعة
إجـــراءات صــــحـــيــــة ضــــخـــمت
.وأعـلن مــيـزانــيــة جـدلــيــة أصالً
ـنـظـمـون أن 1,5 مـلـيـار دوالر ا
إضــافــيـة ســتــكــون مـخــصــصـة
ــتـعــلـقـة لــتـكــالـيف الــتـشــغـيل ا
بـــالــتـــأجــيل مع  900مـــلــيــون

دوالر مــخـصـصـة لـإلنـفـاق عـلى
تدابـير مكـافحـة جائحـة كورونا
ـــقــبل.وبــحــسب ســعــر الــعــام ا
صـرف يـوم اجلـمـعة (1 دوالر =
107 يـن) تــــبــــلغ الــــتــــكــــلــــفـــة
االجـــمــالــيــة 267 مـــلــيــار يــني
ـــكن ( 2,56مـــلــــيـــار دوالر).و
للـتكلفـة أن ترتفع أكـثر إذ أعلن
ــــنــــظــــمـــون عـن صـــرف 250 ا
مليون دوالر إضافية على شكل
أمـوال "طــارئـة" لــلـمـســاعـدة في
تـغـطـية الـنـفقـات.ويـأتي ارتـفاع
الــــنــــفــــقــــات في وقـت يــــحـــاول
ـــــســــؤولــــون ــــنــــظـــــمــــون وا ا

ـبـيـون بـنـاء حـمـاسة وزخم األو
ألول ألـــعـــاب في الـــتـــاريخ يـــتم
تـأجـيـلـهـا في زمن الـسـلم وذلك
بـــعـــد إصـــرارهم عـــلى تـــنــظـــيم
ـبـياد الـصـيـفي حتى إذا لم األو
تتم السيطرة على اجلائحة.لكن
ـــزيـــد من اإلنـــفـــاق قـــد يـــؤلّب ا
الـرأي الـعـام في الـيـابـان حـيث
أظـــهـــرت اســتـــطالعـــات مـــطــلع
السنـة أن الغالـبية تـؤيد تأجيل

االلعاب مجددا او الغاءها. 
وسـيـتم تـقـســيم الـتـكـالـيف بـ
احلــكــومـــة الــوطــنــيـــة مــديــنــة

. نظم طوكيو وا
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{ مونبيلـييه (فرنسا)) ,أ ف ب) -
يــبـدو أن الـدولي اجلــزائـري أنـدي
ديــلــور مـهــاجم نــادي مــونـبــلــيـيه
الــفـــرنــسي بـــات مــســـتــهـــدفــاً من
سـتجد الذي ألمّ فيروس كـورونا ا
بـه لــلـــمــرة الــثـــانــيـــة خالل ثالثــة
شـاركة في أشهـر وسيـبعـده عن ا
مـــواجــهـــة بـــاريس ســان جـــرمــان
الــسـبت بــحـسب مــا نـشـر الالعب
عـبـر صـفــحـته عـلى تــويـتـر.وكـتب
. ديـلـور "لـدي عوارض مـنـذ االثـن
أعاني من إرهـاق كبيـر للغـاية. لقد
جاءت نـتيجة فـحصي بـكوفيد-19
إيجـابية لـلمرة الـثانيـة في غضون

ثالثة أشهر. 
لـذا سـأغـيب عن مـباراة مـونـبـلـييه

مع سان جرمان".
وكـان ديــلــور صــاحب هــدفـ في
عـشـر مـباريـات دولـيـة مع اجلـزائر
مـــنــذ 2019 أصــيـب بــالـــفــيــروس
ـوسم ـســتـجـد عــشـيـة انــطالق ا ا
اجلـديـد من الـدوري الـفـرنـسي مـا
باراة األولى اضطره للـغياب عن ا
لــــــفــــــريـــــقـه أمــــــام رين (2-1) في
ـاضي.ويُعـدّ القائد آب/أغسطس ا
) السالح اجلديـد ديلور (29 عامـاً

ـدرب األسـاسي في هـجـوم فـريق ا
ميـشال دير زاكـاريان مع تسـجيله
ســــتـــة أهـــداف وأربـع تـــمـــريـــرات
حــاسـمــة مــا يـجــعـلـه شـريــكـاً في
نـــصف األهـــداف الـــتي ســـجــلـــهــا

مونبلييه حتى اآلن ( 21هدفاً).
ونشـر ديلور بعـيد ذلك علـى تويتر
ـارس فــيــديــو يـظــهــر فــيه وهــو 
الـــتـــمـــارين الـــريـــاضـــيـــة وكـــتب

"سأعود قريباً جداً أنا مصمم".
وتفشى فيروس كوفيد- 19مؤخراً
فـي صــــــــــفــــــــــوف الـالعــــــــــبــــــــــ
اجلـــزائــــــــريـــ مــنـــذ جتــمـــعــهم
األخــيـر في تــصـــــفــيـات كـأس أ
أفــــريــــقـــــــــيــــا عــــلى غــــرار العب
اني بوروسيا مونشـــنغالدباخ اال
رامي بن ســــبــــعـــيــــني ويــــاســـ
إبــراهــيــمي من الــريــان الــقــطـري
وعيـــــسى ماندي من ريال بيتيس
اإلسباني وآدم وناس من كالياري

اإليطالي.
وإلـى جــــــانب الـالعــــــبــــــ طـــــال
ـسـتـجـد أيـضـاً مـدرب الـفـيـروس ا
ــنـتــخب اجلـزائــري لــكـرة الــقـدم ا
جـمــال بـلـمـاضي ورئـيس االحتـاد

احمللي للعبة خير الدين زطشي.
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ضجة غير مسبوقة حول جلنة الفك والعزل ب الوقف السني والشيعي
 لـم نـلـمـسـهـا عـنـدمـا اصـدر مـجــلس احلـكم قـراراته بـحـجـز ومـصـادرة
ولم تـثـر ايـة ضـجـة عـنـدمـا  سن قـانـون غـيـر دسـتـوري امـوال الـنـاس 
وغــيــر شـرعي لــنـفـس الـغــرض .. بل ان حـتـى احملـكــمـة االحتــاديـة ردت
الطـعن فيه بـشكل سـيؤرشـفه  تأريخ الـنظام الـقانـوني العـراقي  ولم يثر
سـاءلة والـعدالـة التـعسـفي بل ان حتى صـيغ تنـفيـذه كانـت اكثر قانـون ا
تــعـســفـا وفــوضـويــة .ايــة ضـجــة عـدا ضــجــيج اعالمي خــجـول لــكـسب
ـسـاءلـة قـرر مـجـلس االصــوات  ومـحـاوالت مـتـواضـعـة من لـدن هــيـئـة ا
النـواب مناقـشتـها مع حظـر البعث بـسلة واحـدة .. اال ان حضور الـسيد
ساءلة وازين ونـوقش الثاني (وقـرر) اجمللس تأجـيل ا عـلي االديب قلب ا
الى الـثالثاء الـقادم ( قـبل الف ثالثـاء) واحتداهم كـلـهم ان ينـاقشـوه مرة
وازين اخـرى  وهذا ما حصل مع القانون  72حـيث قلب حزب الدعوة ا
ا اضـطر  الـسـيد رئـيس مجـلس الـنواب ان يـقرر عنـد مـحاولـة تعـديـله 
اعـادتـه الى الـلــجـنـة الــقـانـونــيـة لــدراسـته واحتـداهــا ان تـدرسه وتــعـيـده
واحتـدى رئيـس مجـلس الـنـواب ان يـسأل بـعـد سـنـة ونـصف مرت  (وين
صـارت??) .. اما اصـوات االيـتـام اجلائـعـ واالرامل اجلائـعـات  وليس
ـودعة في اصواتـهم بل انـيـنهم وانـيـنهن عـنـدما خـانت الـدولة امـاناتـهم ا
صنـدوق التـقاعـد اخملترق لـعشـرات السـن .. وال يهـمني بـالطـبع اهمال
السـياسي والقانوني بهذا اجلـانب بقدر ما يهمني سكوت رجال الدين
االجالء الذيـن لم ينـبـسوا بـبـنت شفـة عـلى مخـالـفة تـلك الـقوانـ لـثوابت
احـكام االسالم وعـلى رأسـهـا الـقرآن الـكـر فـالـقرآن الـكـر كـرر اآلية
ــة (( وال تـــزر وازرة وزر اخـــرى)) والــقـــانــون وزر وازرات  وزر الـــكـــر
اخـرى وهم ساكـتون .وأن عـدم حتمـسهم  قـد حصل لـكون تـلك القـوان
سألة ليـست طائفية  بينـما اثارتهم قضية ظلـمت شيعة وسنة وبالـتالي ا
ا قـد يـقودنـا للـتفـكيـر بأن الوقف الـسني الـيـوم ألن فيـها شـيعـة وسنـة 
نال .. وقد يـتصورون ان رب العزة االسالم الـواحد اصبح حلـما بعيـد ا
يــطــوف بــأمالك الــوقف وال يــطــوف بــاحــبــابه من ارامـل وايــتــام جــاعـوا

ويجوعون
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ـهم هي امالك اهل الـسـنة الكـثـيـرون انشـدوا دون مـعـرفة الـتـفـاصيل فـا
التـي ستـذهب لـلشـيـعـة  ويذكـرني ذلك بـالضـجـة الـتي اثيـرت عـلى قرار
ـتـحـدة عـلى الـعـراق  ادانته العـقـوبـات الـذكـيـة الـذي فرضـته الـواليـات ا
احلكـومة وقتهـا فور صدوره وهكذا ادانـته مراكز البـحوث في اجلامعات
الــعـراقـيـة ووســائل االعالم الـعـراقـيــة  وقـتـهـا دعــيت حلـضـور نـدوة في
جـامعـة مـا وبدأ الـكل يـديـنون الـقـرار .. تداخـلت وسـألت احلـضور.. من
منـكم اطلع عـلى القـرار?? فلم يـجبـني احد .. قلت .. هـذا يعـني ان علـينا
جمـيعا ان نوقف الـندوة ونحاول العـثور على القرار لالطالع عـليه ونلتئم
بعـدها لتقـييم القرار وسبـل مواجهته .. اعتـقد وصلت الفـكرة لنعرف هل
ــقـطـوع راتــبـهـا ان في االمــر مـؤامــرة عـلى الــسـنـة ?? وهل ان االرمــلـة ا
ستـجوع اكثر ان وقعت اللـجنة ام انها ستـشبع هي وإيتامها ان لم توقع
??   ام ان الــسـجـون ســتـغص بـحــيـتـان الــفـسـاد?? وهل ان الــسـيـاسي
االسالمـي الـذي اغـتـصب  13 دارا في مـحـلــة واحـدة مـنـذ الـعـام 2003
سيـعيد االموال  وهل ستكون هناك حجية لسندات ملكية العقارات التي
واطن االحياء لكي تكون هناك حجية ألموال اغتـصبت من الدولة ومن ا

توف . الواقف ا
من هـو اجملـرم ?? سـيأتـيك اجلـواب انه (سـعـد كـمـبش) ??? وليـس اسهل
مـنـه خـصــمــا فال حـزب يــدعــمه وال طــائـفــة وهــو طـاريء عــلى الــعـمــلــيـة
وضوع وكاآلتي ا يقـودنا للتعـمق با ريا  السـياسية العـتيدة وليس بـر
.. مع الـعرض انه رغم كونه كان طالـبا في كليـة الدفاع الوطـني وقتما ما
كنت رئـيسـا لـهيـئتـهـا التـدريسـية اال انـنـا متـقاطـعـان حالـيا  وهـذا ما ال

نعني من ان اكون محايدا   
في مــقـابـلــة لي عــلى الـفــضـائـيــة الـســوريـة وكــان مـعي الــشـيخ اجلــلـيل
نـاقشة احـدى جرائم االحتالل (حـديثة واالسـحاقي) وكانت اخلـالصي  
ـت غـير مـوضوعـية ألنـها ثـارة حول اجلـر اول اجابـة لي ان الـضجـة ا
تـ بيـنمـا يـنبـغي ان ال نركـز علـيهـما ألن في تسـهم بالـتـركيـز على جـر
ة اجلرائم التي هي االحـتالل القذر .. وتساءلت : هل ذلك تـصغير جلـر
يحق لـنا مـحاكمـة الثعـلب إلنه افتـرس دجاجة ?? سـيقول في احملـكمة ان
الله لم يـخلقه نباتيا وبـالتالي لكي يعيش علـيه افتراس دجاج الناس كونه
غيـر قادر على فـتح مفقس وحقل دواجن مـثلنـا وليربي الدجـاج ويفترسه
مـثـلـنـا  وهـكـذا االحـتالل واالسـتـعـمـار ال يـتـمـكن من الـعـيـش اال بـتـدمـير
ـة االحتالل الـكـبرى الـشعـوب وارتـكاب اجلـرائم فـدعونـا ال نـصـغر جـر

ت . بهات اجلر
االحـتالل القـذر هـو اجملـرم سيـداتي وسـادتي  وهـو الذي شـكل مـجلس
ر هو الذي حل احلـكم الشيعي السني الكردي  وهذا اجمللس وعمه بر
وسوية (اليهودية) وزارة االوقاف الـعتيدة التي كانت تظم حتى الطـائفة ا
ليـستخـرج منهـا اوقاف هزيـلة متـفرقة بل ان هـذه اللجـنة التي اتـهم فيها
ر السـيـد سـعد كـمـبش هي شـكلـت بأمـر الـرئـيس الفـعـلي لـلمـجـلس بـر
خالل رئـاسة احد الرؤساء الشهري الصوري للمجلس وال داعي لذكر

ر كغيره . اسمه ألنه كان تابعا لبر
هـذا هـو اجملـرم االول  امــا اجملـرم الـثــاني فـهـو قــوى الالدولـة  (الـدولـة
الـعــمـيـقـة) الـتي انـهت حـالـة الـدولــة وبـاتت امـوال الـوقف الـسـني وغـيـره
خــارج الـسـيـطــرة واحتـدى اي رئـيس لـوقـف ان يـقـول انه مـســيـطـر عـلى
نافذ احلـدودية  وتهريب النفط امالك وقـفه ... فقد صار حالهم كـحال ا
ـسيـطر على وغيـر ذلك الكـثيـر. ومن ينـكر ذلك علـيه ان يعـلمـني من هو ا

امالك االوقاف في مناطق ال تصلها الدولة .
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ـراقـد الـتاريـخـيـة وامـالكـهـمـا احملـيـطة اجلـوامع واحلـسـيـنـيـات وبـعـض ا
صـارت دكاك واسـواق وغير ذلك  وهـذا ما حاول الـسيد سعـد كمبش
سيطرة عليها ...  وقد يأتي اليوم منـعه وجنح الى حد ما لقوة اجلهات ا

الذي ننهج فيه نهج بريطانيا في بيع الكنائس للمستثمرين
مـنـذ ايــام مـجـلس احلــكم صـارت الــوزارة وزارات وتـعـاقـب عـلى الـوقف
السـني الكثيرين واللجنة قائمة .. وأن لم اكن مخطئا فرؤساء الوزراء هم

رؤساء اللجان اما رئيسا  الوقف فهم اعضاء فيها   
اطلـت فأقول كمـا قال باحث ايراني في مـؤتمر عـلمي في الكويت لـتحديد
هل ان اخلـليج عـربي ام فارسي فـاحتـدم النـقاش وكـانوا في قـاعة فـندق
ـؤتمرين التقرب منه ليشاهدوا مطل عـلى اخلليج فقام الى النافذة ودعا ا
القـطع البحرية االمريكيـة فيه.. فقال لهم اآلن هو ال فارسي وال عربي هو
امريـكي وعندمـا يخرج االمـريكان سنـناقش تسـميته من جـديد .. فلـنعيد
امالك الـوقف الى الوقـف ونسـتـفيـد من الـتـريث القـائم والـذي سـيسـتـمر
ـسـاءلـة عن قـطع ارزاق االرامل الى االبـد بـتـقـديـري  ولن يـكن كـتـريث ا
وااليـتام .. ذلك التريث الرسمي الذي انتهى دون امر رسمي بل باتصال

هاتفي ..
   وللـعـلم ان الـلجـان مـسؤولـة عن مـنـاقشـة عـائـديه االمالك (الضـائـعة )
بـســبب عـدم وجــود حـجــيـة وقـفــيـة ومـجــهـولــة الـواقف لـهــا والـتي هي ال
تـساوي خـمس امالك الـوقف السـني  وال بـأس بأن يـكون هـنـاك عنـصر
اعالمي في الـلجنة كي يـعرف الشعب مـا يجري ألوقافه ويـعرف اجلهات

غتصبة ألموال الواقف ا
اختـتم حـديثي بـقصـة مخـتصـرة اخبـرني بـها اخي الـسيـد نوري فـيصل
شــاهـر الـذي كــان وزيـرا لألوقــاف قـبل اربـعــ عـامــا تـتـعــلق بـصــعـوبـة
الـسيطرة على امالك االوقاف حيث قام بجـردها شخصيا فوجد ان احد
يـعة توفيق البـنايات الـعائدة لألوقاف مـستأجـرة كملهـى من لدن الفنـانة 

اضي . منذ بداية ستينات القرن ا
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الدستـورية .وبالـرجوع إلى قراري
ذكـورين جند احملـكمـة االحتاديـة ا
ادة 3/ثانياً من أنهـا تبرر إلـغاء ا
قـانون مـجلس الـقضـاء األعلى رقم
 45لــســـنــة  2017بـــاآلتي إن هــذا
الـنص مـسـتـوحى من قـانون إدارة
الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية
الـــــذي نـص عـــــلـى كـــــون رئــــــيس
احملكـمة االحتاديـة العلـيا هو ذاته
رئــيس مــجـلـس الـقــضــاء األعـلى 
ولم يــكـن في إيــكــال مــهــمــة وضع
ـــوازنــة الـــســنـــويـــة لــلـــســلـــطــة ا
الـقـضـائيـة االحتـاديـة إلى مـجـلس
الـــــقـــــضــــــاء األعـــــلـى في ظـل ذلك
إشـكـالـيـة دستـوريـة مـا دام رئـيس
احملــكــمـة االحتــاديــة الــعــلــيــا هـو
رئــيس مــجـــلس الــقـــضــاء األعــلى
ولــكن األمــر اخــتــلـف بــعــد صـدور
قـانون مـجلس الـقضـاء األعلى رقم
 45لسنة  2017الذي نص على أن
تــكــون رئــاســـة مــجــلس الــقــضــاء
األعـلى لـرئــيس مـحـكـمـة الـتـمـيـيـز
االحتادية وجتد احملكمة االحتادية
ــــادة 92/أوالً من الــــعـــــلــــيــــا أن ا
الدستور قد نصت على أن احملكمة
االحتـاديـة الـعـلـيـا هـيـئـة قـضـائـية
مـسـتـقـلـة مـالـيـاً وإداريـاً وبـذا فـقد
بـــرز الــــتـــعــــارض واضـــحــــاً بـــ
اســتـقاللـيــة احملـكـمـة مــالـيـاً وبـ
قيام مجلس القضاء األعلى بوضع
مــوازنــتـهــا الــســنــويــة وهي غــيـر
ـثـلـة فـيه قـانـونـاً كـمـا كـان األمر
قـبل صدور قـانون مـجلس الـقضاء
ـشـار إليه وجتـد احملـكـمة األعـلى ا
االحتـاديـة الـعـلـيـا كـذلك أن احلـكم
ــــادة الـــــدســــتــــوري الـــــوارد في ا
92/أوالً يـلـزم أن تـكون لـلـمحـكـمة
االحتـادية الـعـليـا موازنـة مسـتقـلة
ادة 92/ثانياً  من تطبيـقاً حلكم ا
الـدسـتـور وإعــمـاالً حلـكم الـقـواعـد
ــادة الــتـــشـــريــعـــيــة فـي أن نص ا
ـادة 92/ثـانـيـاً جــاء الحق لـنص ا
91/ثـالـثـاً من الـدسـتـور وهو نص
خـــاص يـــخـــتص بـــاســـتـــقاللـــيـــة
احملـكـمــة االحتـاديـة الـعـلـيـا مـالـيـاً

وإداريــاً وهــو الـواجب الــتــطــبـيق
ذلك إن الــــــنص الـالحق يــــــقـــــيـــــد
الـســابـق واخلــاص يــقــيــد الــعـام
وبـــنــاء عـــلـــيه قــرر احلـــكم بـــعــدم
ادة 3/ثانياً من قانون دستورية ا
مــجــلـس الــقــضــاء األعــلى رقم 45
لــسـنـة  2017ووجـوب وضع نص
في مـــشــــروع قـــانــــون احملـــكــــمـــة
ــنــظــور في االحتــاديــة الــعـــلــيــا ا
مــجــلس الــنــواب يـــقــضي بــوضع
احملكمة االحتادية العليا موازنتها
الـسـنـويـة وعــرضـهـا عـلى مـجـلس
الـنواب للـمصادقـة علـيها اسـتناداً
ــــادة 92/أوالً  من إلـى أحــــكــــام ا

الدستور .
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ونـرى أن هـذا الـتـبـريـر ال يـنـسـجم
ــنـطـق الـســلــيم في تــفــســيـر مع ا
الــنــصــوص الــدســتــوريــة ذلك أن
نــفـــاذ الـــنــصـــوص الـــدســتـــوريــة
والقـانـونيـة ال يـقتـرن بـالشـخوص
ـؤسسات لـذا فانه مـن غير ـا با إ
الصحيح ذهاب احملكمة االحتادية
إلى انه لم يـكن إيـكال مـهـمة وضع
ـــوازنــة الـــســنـــويـــة لــلـــســلـــطــة ا
الــقـضــائـيــة إلى مـجــلس الــقـضـاء
األعلى ال يسبب إشكالية دستورية
مـا دام رئـيس احملـكــمـة االحتـاديـة
هـو رئيـس مجـلس الـقضـاء األعلى
وان هذه اإلشكالية حصلت بعد أن
أصـبح رئــيس مـحــكـمــة الـتــمـيــيـز
رئـيـسـاً جملـلـس الـقـضـاء األعـلى !!
ــادة أمــا تــبــريـــر احملــكــمــة بــان ا
92/أوالً من الــدسـتـور نـصت عـلى
إنـها هيـئة قضـائيـة مستـقلة مـالياً
وإدارياً هو األخر تبرير غير موفق
ـــــــالي ونـــــــرى أن االســــــتـــــــقالل ا
واإلداري يعني أن احملـكمة هي من
يديـر مـا يـخـصص لـهـا مـن أموال
ضمن مـوازنـة السـلـطة الـقـضائـية
الـواحـدة واحملـكـمـة مـسـتـقـلـة قـدر
تعـلق األمر بـإدارة شؤون قضـاتها
ا تتخذه من قرارات وموظفيها و
ـنـازعـات الـدسـتـوريـة لـكـنـهـا في ا
تبـقى هـيئـة قـضائـيـة كمـا عـرفتـها
ـــــادة 92/أوالً من الــــــدســـــتـــــور ا
ـادة  90من الــدسـتـور ــوجب ا و
يـتــولـى مـجــلـس الــقـضــاء األعــلى
إدارة شــــــــؤون الــــــــهــــــــيــــــــئـــــــات
القضائية لذا فان األقرب للصواب
في الـــتـــفـــســـيـــر هـــو أن مـــوازنــة
احملـكــمـة االحتــاديــة هي جـزء من
موازنة السـلطة القضـائية وليست
مـسـتـقـلـة عنـهـا بـاعـتـبـارهـا إحدى
مــكــونــات الــســلــطــة الــقــضــائــيـة
ادة  89من نصوص عـليها في ا ا
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بغداد

الــدسـتــور . أمـا الـتــبـريــر الـثـالث
الــذي اســـتــنـــدت إلــيه احملـــكــمــة
ادة 92 االحتـاديـة وهـو أن نص ا
من الـدستـور اخلاص بـاستقـاللية
ـادة احملــكــمــة جـاء الحـق لـنـص ا
91/ثـــالــثـــاً مــنه والـــنص الالحق
يـقــيــد الــســابق واخلــاص يــقــيـد
العام فان هذا التبرير هو األخر ال
ــبـاد الـقــانـونـيـة يــصـمـد أمـام ا
ــتــعـارف عــلــيــهـا إذ أن الــعـامــة ا
قاعدة الـنص اخلاص يقـيد النص
الـعـام الـقـصـد مـنـهـا ورود أحـكـام
قــانــونـيــة في تــشــريع عــام وآخـر
خاص تكون األولوية في التطبيق
ـا ورد في الـنص اخلـاص وما لم
يرد فـيه نص في القـانون اخلاص
يـتم االحـتـكـام فـيه إلى مـا ورد في
الــقــانــون الــعــام وهــذا يـعــني أن
الـــقــانـــون اخلـــاص الـــذي يــنـــظم
مسألة ما بشكل خاص مثل قانون
الـعمل الـذي يعـتبـر تشـريع خاص
بـتـنـظـيم عالقـات الـعـمل اخلـاصـة
هنـا تكون أحكـام هذا القـانون لها
األولـــويـــة في الــــتـــطـــبــــيق عـــلى
ـتعـلـقـة بعالقـات الـعمل األحكـام ا
ـدني وهـو الـقـانون في الـقـانـون ا
الــعــام أمـــا مــبــدأ الــنص الالحق
بـنسخ الـنص الـسابق فـانه يظـهر
ـتعـارضة فـيمـا يـتعـلق باألحـكام ا
تداخلة في ح أن نصوص أو ا
ـا الـدســتـور غـيـر مــتـعـارضـة وإ
وردت بـــشـــكـل مـــتـــعـــاقب يـــكـــمل
بعـضـهـا الـبعض األخـر كـمـا أنـها
وردت في تــشــريع واحــد أال وهـو
الدسـتـور لـذا ال حـضور لـلـتـبـرير
الـــذي اســتـــنـــدت إلــيـه احملــكـــمــة
االحتــــاديـــــة في تـــــعـــــطـــــيل نص
دستوري نـافذ استنـاداً للمبررات
تقـدم ذكرها  وقـد يدفع البعض ا
ادة بان احملكمة االحتادية ألغت ا
3/ثانياً من قانون مجلس القضاء
األعـلى بنـاءً عـلى دعوى تـقدم بـها
مـجـلس الـقـضـاء األعلـى وعدد من
أعـضـاء مـجلس الـنـواب في حـينه

فـــإنــنــا نــرى أن هــذه الــدعــوى 
ــهــا مــبـاشــرة بــعــد صـدور تــقـد
قانون مـجلس القـضاء األعلى رقم
 45 لـــــســـــنــــة  2017فـي ظــــروف
االرتــبــاك فـي الــتــشـــريع وتــكــرار
نـفس الـنصـوص في أكـثر من ورد
عـروف قـضائـياً لـكن مع ذلك من ا
أن جـميع احملـاكم ومـنهـا احملكـمة
االحتـــاديـــة هـي لـــيـــست أســـيـــرة
ــدعي أيــاً كـان دعــوى وطــلـبــات ا
ــا لـلــمــحــكــمــة االحتــاديـة أن وإ
حتــــكم بــــرد الــــدعـــوى إذا كــــانت

ــدعي فــيــهــا مــخــالــفــة طــلـــبــات ا
لـلـدسـتـور أو الـقـانـون وهـذا الـذي
حــصل في دعــاوى أخــرى قــدمــهــا
مـــجــلـس الــقـــضـــاء األعــلـى حــيث
صـــدرت قـــرارات بـــردهـــا من قـــبل
احملـــكـــمــــة االحتـــاديـــة بـــداعي أن
عترض عليها في تلك النصوص ا
الـــدعـــاوى هي خـــيـــار تـــشــريـــعي
جملــلس الـنــواب ومـنــهـا الــدعـاوى
ـــــرقــــمــــة  108/ 2013و27و38 ا
201 / 2018و 43/ 2017و
/ 2018لذا نـرى كان عـلى احملكـمة
االحتـاديـة رد الـدعـوى بـخـصـوص
ادة 3/ثانياً موضوع طلب إلغاء ا
ــادة الــبــحث بــاعـــتــبــار إن نص ا
3/ثانياً من قانـون مجلس القضاء
األعــلى رقم  45لــســنــة  2017هـو
خيـار تشـريعي يـتطـابق مع أحكام
ادة 91/ثالثاً من الدستور ونرى ا
عـــــلـى الـــــرغـم من كـــــون قـــــرارات
ـوجب احملـكـمـة االحتــاديـة بـاتـة 
ادة  94مـن الـدسـتـور فـان إلـغـاء ا
ادة 3/ثـانـيـاً من قـانـون مـجـلس ا
القضاء األعلى ال يعني إلغاء نفس
ادة ـنصـوص عـلـيه في ا الـنص ا
91/ثالـثاً من الدسـتور باعـتبار أن
الــنـص الــدســـتـــوري ال يـــجــوز أن
يلـغى أو يعدل إال عـلى وفق اآللية
ادة 126 نـصـوص عـلـيـهـا فـي ا ا
مـن الــدســتــور واســتــنــاداً إلى مــا
تقدم يـكون اقتراح مـشروع موازنة
 مـكـونات الـسلـطـة القـضائـية ومن
ضـمـنهـا احملـكمـة االحتـادية مـنوط
ـجــلس الـقــضـاء األعـلى حـصــراً 
لـــعـــدم وجـــود نص دســـتـــوري أو
قــانـوني نــافـذ يــجــيـز لــلـمــحـكــمـة
االحتاديـة وضـع مـوازنـتهـا بـدلـيل
مـقــتـبس من قــرار احملـكـمــة ذاتـهـا
الصادر بـالعدد  19/ 2017في 11
/ 4/ 2017الــذي تــضـــمن وجــوب
وضع نص فـي مـــشــــروع قــــانـــون
ـنظور احملـكمـة االحتادية الـعلـيا ا
في مـجلس الـنـواب يقـضي بوضع
احملــكـــمــة االحتــاديــة مـــوازنــتــهــا
الـسـنـويـة وعــرضـهـا عـلى مـجـلس
النواب وحيث ان هذا القانون إلى
أالن لم يقـر من مـجلس الـنواب لذا
يـجب حـصـر االخـتـصـاص بـوضع
مشروع موازنـة السلطة الـقضائية
ـجلس القضاء بجميع مـكوناتها 
األعلى ونـدعو السلـطة التشـريعية
ـوقـر ـجـلس الـنـواب ا ـتـمـثــلـة  ا
إلـى مالحـــــظــــة ذلك عـــــنــــد إقــــرار
ـوازنــة الـعامـة وتطـبيق مـشروع ا

النصوص الدستورية النافذة .
{ رئيس مجلس القضاء االعلى

ورد في الـبـاب الثـالث من دسـتور
جـمــهـوريـة الـعــراق لـسـنـة 2005
عـــنـــوان الــســـلـــطــات االحتـــاديــة
ــادة  47مــــنه عـــلى أن ونـــصـت ا
تـتـكـون الــسـلـطـات االحتـاديـة من
الـسلطـات التشـريعيـة والتنـفيذية
والـــــقــــــضــــــائـــــيــــــة  تــــــمـــــارس
اخـتـصـاصـاتـهـا ومـهـمـاتـهـا عـلى
أساس مبدأ الفصل ب السلطات
. وخصص الـفصل األول للـسلطة
الــتــشــريــعــيــة والــفــصل الــثــاني
لــلـســلــطـة الــتــنـفــيـذيــة والــفـصل
الثالث للـسلطة القـضائية وعددت
ــادة  89مـــكـــونـــات الـــســـلـــطــة ا
القـضـائـيـة االحتـاديـة من مـجلس
الــــقــــضــــاء األعـــلـى واحملــــكــــمـــة
االحتــاديــة ومــحــكـمــة الــتــمــيــيـز
االحتـاديــة وجـهـاز االدعــاء الـعـام
وهـــيـــئــــة اإلشـــراف الـــقــــضـــائي
واحملـاكم االحتـاديـة األخـرى التي
ادة تنـظم وفقاً لـلقانـون ونصت ا
 90من الـدسـتـور عــلى أن يـتـولى
مــجـــلس الـــقـــضـــاء األعــلى إدارة
شـؤون الـهـيـئـات الـقـضـائـيـة كـما
ـادة 91/ثـالــثـاً مـنه عـلى نـصت ا
ـــارس مــــجـــلس الــــقـــضـــاء أن 
األعـلى صـالحـيـة اقـتـراح مـشروع
ــوازنــة الـــســنــويـــة لــلــســـلــطــة ا
الـقــضـائـيـة االحتــاديـة وعـرضـهـا
عــلى مـجــلس الـنــواب لـلـمــوافـقـة
عــلــيــهـــا ويالحظ من هــذا الــنص
ـــشـــرع في ذكــر وضــوح قـــصــد ا
وازنـة الـسنـوية عـبـارة مشـروع ا
عنى موازنة للسلـطة القضائـية 
جميع مكونات السـلطة القضائية
ـادة 89 ـنـصـوص عــلـيـهـا في ا ا
ـشـرع من الـدســتـور لـذا حــرص ا
عــنـــد تـــشـــريـع قــانـــون مـــجـــلس
الــقــضــاء األعــلى رقم  45لــســنــة
ـــادة 3  2017عـــلـى الـــنـص في ا
منه على نفس صالحيات مجلس
نصـوص علـيها القـضاء األعـلى ا
ادة  91من الـدستـور ومنـها في ا
ــادة 3/ثــانــيــاً عــلى الــنص في ا
ـوازنة السـنوية اقتـراح مشروع ا
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بحـلتهِ الراهـنة ليس أكـثر من شعار
ـؤسـسات الـدينـية بال مـضمـون.. فا
ـعـنـيـة.. تُـديـر حوارات ـدنـيـة ا أو ا
مـنـذ عــقـود..فـمـاذا كـانت الــنـتـيـجـة
الـتي تــرتــبت عــلى تــلك احلـوارات?
واجلـواب ال شيء بل الـعـكس ففي
ظل ذلك احلــوار »الــبــروتــوكــولي«
تــعــمــقت روح الـكــراهــيــة الـديــنــيـة
ــذهـبـيـة لـيس عـلى والـطـائـفـيـة وا
ـستـوى الـعربي فـحـسب بل وعلى ا
ـسـتوى اإلنـسـاني وإن مـا يـجري ا
مـن أحــداث مـــأســاويـــة في الــهـــنــد
وبـنـغالدش وســيـريالنــكـا وبـورمـا
ـبـدأ حوار شـواهـد على فـشل ذريع 
ـفـهـوم األديـان وآلـيــاته.إن الـبـديـل 
احلــوار الــديـنـي.. هـو مــبــدأ قــبـول
اآلخـر واالعـتـراف به دون أن يـكون
احلـق ألي طـــــرف أن يــــــتـــــدخـل في
عـقـيـدة اآلخـر مـحاوالً تـغـيـيـرها أو

نقدها أو حتى اإلساءة لها..
فالـتقـارب ب األديـان عبـر منـظومة
»احلوار «لن جتدي نفعاً فاإلسالم
له ثــوابــته الــتي تــمــيــزه عن بــقــيـة
األديـان.. وإن كـان يـعـتـرف بـاألديان
الـــــســــمــــاويـــــة األخــــرى. كــــمــــا أن

الـشـقـيق ونـرى مـا رافـق الـكـراهـية
ــعــاصــرة «من دمــار »الــعــربـــيــة ا
وقـتل وجلــوء ونـزوح لـلـماليـ في
شـتى أصقـاع العـالم والـذي ما زلـنا
نــشـــهــده مـــنــذ أكـــثــر من عـــشــرات
سنوات.. ومـا زال يتعمق يـوماً بعد
يـوم.وأن الــتـســامح وحـتى يــصـبح
نـهج حـيـاة فـإن الــنـوايـا الـطـيـبـة ال
تكفي.. فاألمر يحتاج إلى مؤسسات
قـويـة قـادرة على تـرسـيخ الـتـسامح
كـنــهج حـيــاة لـلـمــجـتــمع. لـذى فـإن
ـشـاركة والـقرارات قـراطـية وا الـد
ؤسسية ونبـذ التسلط والفردانية ا
ا ـفـاهـيم الـشـمـولـيـة للـحـكـم إ وا
هي نـقاط ارتـكـاز من شأنـهـا حمـاية
الـتسـامح كمـضامـ بل وتعـضيدهُ
ــؤســســيــة الالزمــة إلى بــاألدوات ا
ذلك.. وأعـني بــنـاء حـقــيـقـيــا لـدولـة
ؤسـسات وكل ما يترتب القانون وا
عـلـيهـا من مـفاهـيم عـدالة ومـساواة
وقبول باآلخر والغاء التمييز بشتى
أشكاله على أساس ديني أو مذهبي

/طائفي /مناطقي /عرقي.
(3)

واعـــتــــقـــادي أن »حــــوار األديـــان«

اإلنـــــســــان الـــــعــــربـي في أهـــــدافه
شروعة. السامية وا
(2)

ــطــلــوبـة وتــقــديــري أن الــركـائــز ا
الـيــوم كـأسـاس ألي نـهـوض عـربي
ـمـارسة مـحـتمل البـد وأن تـقـرر با
ولــيس بـاألُطــر الــنـظــريــة فـقط إن
التسامح هو نقيض الكراهية وأن
االخـتالف األيـدولـوجي أو الـعـقدي
كـاني أو العرقي ال يـعني أبداً أو ا
أن يـدفـع بـاألفـراد أو بـاجملـمـوعـات
أن تـنـحـو نـحـو الـكـراهـيـة لـآلخر..
ومــا يـــتــرتب عــلـى الــكــراهــيــة من
حتـوالت مـجـتـمــعـيـة مـدمـرة. تـبـدأ
بالتنابز في الكـلمة وتنتهي بحوار
الـبـنـادق.. واالنتـصـار بـاآلخـر على

عقـد منـتدى الـفكـر العـربي األسبوع
الفائت حواراً إلكترونياً حتدث فيه
ـــبـــدع اخلالق ـــفـــكــــر الـــعـــربـي ا ا
الـصـديق د. عـبـد احلـسـ شـعـبـان
وعرض رؤيته التي أصـدرها بكتاب
حــول »الـــتـــســـامح ?«كـــمـــفـــهــوم
وكمطلب مُلح البد من حتقيق بنوده
ومــفـاهـيـمه ومـضـامـيـنه عـلى أرض
الــواقع مــقــدمــة لــصــحــوة عــربــيـة
تـتركـز عـلى أسس غيـر قـابلـة للـهدم
كـــمــا هي األسس الـــتي أعــتـــمــدهــا
الـفــكـر الــعـربي الــسـيــاسي مـنـذ أن
أنـتـهت فـتـرة االستـقالالت الـوطـنـية
ألقــطـارنــا ومـا مــرت به من جتـارب
أثـبتت بـأن الـركائـز التـي أعتـمدتـها
لم تــكـن جــديــرة بــتـحــقــيـق طــمـوح
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عمان

لـلمـسيـحـية ثـوابتـها اخلـاصة بـها
أيـضـاً. تعـتـرف بـبـعض األديان وال
تـعتـرف بغـيرهـا..واليـهوديـة أيضاً
لــهــا ثــوابــتــهــا اخلــاصــة حــيث ال
ـطــلق بـأي من األديـان تـعـتــرف بـا
السـماوية األخـرى.. عدا الـهندوس
والبـوذ والسيخ وغـيرهـا من مئات
ـــلل الــتـي ال يــعــتـــرف أي مــنــهــا ا
بـاآلخـر. ونـشـهـد فيـمـا بـيـنـهم على
الـدوام تـعـبـيـرات كراهـيـة ال تـخـلو
من خشـونة وعنف.وإذا ذهـبنا إلى
مـــســــتـــوى أقـل داخل الـــعــــقـــيـــدة
الـواحـدة فـإنـنا نـرى الـشـيـعـة لهم
ثـــوابت ومـــفـــاهـــيم تـــخـــتـــلف عن
مــفـــاهـــيم الـــسُـــنـــة. وحـــتى داخل
الـشـيعـة هـنـاك مرجـعـيات مـتـعددة
وداخل الـــســنــة مــذاهـب مــتــعــددة
.وإن ذهــبــنــا لــلـمــســيــحــيـة أيـضــاً
فـاحلــال ال يـخــتـلف فــلـكل طــائـفـة
مـفــاهـيــمـهـا وطــقـوسـهــا اخلـاصـة
بـــهـــا..وعـــلــــيه فـــإن مـــبـــدأ حـــوار
األديـان.. لم يُـجـد نـفـعـاً ولم يُـقارب
ـركـبة ب عـنـاصـر هـذه الـشـبـكـة ا
ـتـنـاقـضة ـتـشـابـكـة ا بـخـيـوطهـا ا

واخملتلفة.

لـلــسـلــطـة الــقـضــائـيــة االحتـاديـة
وعــرضــهـا عــلى مــجــلس الــنـواب
لـلمـوافقـة علـيها وهـذا النص رغم
ــادة انه يـــطـــابق تـــمـــامـــاً نـص ا
91/ثــالـــثـــاً من الـــدســـتــور إال أن
احملكمة االحتادية أصدرت قرارين
األول بــالــعــدد  19/ 2017في 11
/ 4/ 2017والـثـاني بـالـعـدد 136
2018 / 137/ 2017في  5/ 2/
ـــادة ــــوجــــبـــهــــا نـص ا ألـــغـت 
3/ثانياً من قانون مجلس القضاء
األعـــــلى رقم  45لـــــســــنــــة 2017
ا النافـذ بتأريخ  23/ 1/ 2017
يــعــني عـــمــلــيـــاً تــعــطـــيل الــنص
ـــادة ـــتــــمـــثل بـــا الـــدســـتـــوري ا
91/ثـــــالـــــثـــــاً أي ان احملـــــكـــــمــــة
االحتادية عدلت الدستور بتعطيل
العمل بـأحد نصـوصه وهذا يعني
ان احملكمة االحتادية خالفت نص
ـــــادة 126/أوالً وثـــــالــــــثـــــاً من ا
الدسـتور التـي رسمت آليـة تعديل
ـادة الـدسـتـور حـيـث نـصت تـلك ا
عـــلى أن لـــرئـــيـس اجلـــمـــهـــوريــة
ومــجـلـس الـوزراء مــجــتـمــعـ أو
ــمس أعـضــاء مــجـلس الــنـواب خلُ
اقــــتـــــراح تـــــعــــديـل الــــدســـــتــــور
واشـــتــرطـت عـــدم جــواز تـــعـــديل
الــدسـتــور إال بـعـد مــوافـقــة ثـلـثي
أعضـاء مـجـلس الـنـواب ومـوافـقة
الـــشـــعـب بـــاالســـتـــفـــتـــاء الـــعـــام

ومصادقة رئيس اجلمهورية .
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 وإذا كـــان الـــدســـتـــور يـــنص في
ـادة 13/ثــانــيـــًا مــنه عــلى عــدم ا
جــواز سـن قــانــون يــتــعــارض مع
الـــدســتــور ويــعـــد بــاطالً كل نص
قــانـونـي آخـر يــتــعـارض مــعه من
بـاب أولى عـدم جـواز إصـدار قرار
من احملــكــمــة االحتــاديــة يــخــالف
ادة تـمثل بـا الـنص الدسـتـوري ا
91/ثـالثـاً لذا يـعد قـراري احملكـمة
ـادة 3/ثـانـيـاً االحتـاديـة بـإلـغـاء ا
من قـانون مـجلس الـقضـاء األعلى
رقم  �45لـــســـنـــة  2017بــاطــلــ
اســــتــــنــــاداً إلى تــــلـك الــــقــــاعـــدة
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رغم كل مــاذــرنـاه من عـوائق تـؤمن
بــــاحلــــوار والـــوفــــاق والــــتـــفــــاهم
وإسـتـخـدام الـدبـلـومـاسـيـة والـطرق
ـشاكـل العـالقـة ب الـسلـمـية حلل ا
اإلقــــلـــيـم واحلــــومــــة فــــالـــتــــوافق
والـــتــــوازن والـــشـــراكـــة هي أدوات
ـشـترك حيـويـة وضـامـنـة لـلـعـيش ا
والــسـيـر نــحـوالــتـغــيـيـر اإليــجـابي
بــعــيــدا عن الــصــراعــات واحلـروب
واإلنـهــيـار اجملـتــمــعي الــشـامل وال
ــكـن لـــلــعـــراق أن يـــحـــصل عـــلى
االســتـــقـــرار الـــســـيـــاسي واألمـــني
إذا ما كن له أن يبني اقتصادہ وال
لم تعـمل احلكومـة في بغداد بـجدية
عـلى خــلق هــذا الــتـوازن واحلــفـاظ

عليه . 
خـتـامـا نـقـول: ال بـديل عـن الـتـعاون
والـشـراكـة والـتـضـامن. فـالـتـعـدديـة
نعـمة ولـيست نـقمـة والسـياسة هي
مـنذ قـرون فن إدارة اإلخـتالف وعلـ
صانعي القرار فـي بغداد أن يعرفوا
بـأن الـقـيـادة الـكـردسـتـانـيـة تـمـتـلك
إنـضـبـاط أخالقي وعـقالني وروحي
وإرادة الـتعـايش تغـرسهـا بالتـعلـم
والـتـربيـة. فال شيء يـدمـر القـضـايا
رجع ـشـاريع أكـثـر من أحـاديـة ا وا
والــــــقـــــطب والــــــرأي والـــــصـــــــوت
والـطـاغـية دومـاً تـصنـعـهـا الثـقـافة
وســــبـــقـ الــــتـــحـــقـــيـق بـن الـــثـــابت
ــهـمـة لـكل ـتـحــول هـواحملـنـة وا وا
الشعوب عبر التاريخ للوصول الى
االنــسـجــام والـتــكـامـل بـ الــثـابت

تحول. وا

الـيـوم.مـانراه الـيـوم في الـعـراق هو
فــشل الــتـجــربــة احلـداثــيــة لـلــدولـة
وفقـدان إمكانات الـبناء الـذاتي بعد
أن وصل أمـور الــعــبث الى مــرحــلـة
شتت كـاخلطط الـتي تهدف الـ إعادة

بناء الدولة. 
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إن إدارة الـــعـــراق بـــروح طــائـــفـــيــة
ومـــذهـــبـــيـــة مـــقـــيـــتـــة جـــعـــلت من
اجملــتـمــعــات الـعــراقـيــة تــعـيش في
مأساة سياسية وإقتصادية وثقافية
وطـائفـية مـتقـاتلـة ومتـصارعـة فيـما
بـيــنـهــا وفق مـبـدأ األفــضـلـيــة لـهـذا
كون أولتلك الطائفة هذہ الفلسفة ا
جــعـلت من الـعــراق أن يـغـرق الـيـوم
في حــالــة من الـتــنــافـر اجملــتــمـعي
الـــذي وصـل ذروته في الــــســـنـــوات
األخــيــرة ومــا نـــعــيــشه من فــوضى
ســقـوط هــيــبــة الــدولـة وضــعف في
أداءهـا خـيـر دلـيل عـلـ مـانـقـوله. إذن
ــكن لـشــعب كـوردســتـان في كـيف 
ظل حـــكم الـــعــقـــلـــيــة االقـــصــائـــيــة
ــتـواجــدة الـتي ال يــعـتــرف فـيــهـا ا
أصحاب األكثرية العددية بشركائهم
في احلـم أن يـؤمـن بـأنه يـعـيش في
عــراق إحتـادي فـيــدرالي ?لـقـد وصل
مسار العملية السياسية في العراق
إلى طـريق مـسـدود فـهـنـاك إحـتـقان
شـعـبي وهـنـاك عـدم الـرضـ بـالـنـظام
الــسـيـاسي احلـالي بــسـبب جتـاهـله
ــونــات حـالــة عـدم الـرضـ حـقــوق ا
تــعمّ الـــشــارع الـــشــيـــعي والـــســني

والكردي على حد سواء. 

ــتـــعــددة ضـــمن قـــانــون الــدوائـــر ا
اإلنــتـخــابـات اجلــديـد ومــنح الـثــقـة
لـــعـــدد من وزراء حـــــومـــة الـــســـيـــد
الـــاظــمـي وقــانــون إخــراج الــقــوات
األمـريـكـيـة في العـراق) بـشـل مـنـفرد
من قـبل طـائـفـة أوقـومـيـة مـعــنـة من
ـكــونــات األســاســيـة دون مــراعــاة ا
األخـرى وإسـتـخـدام لـغـة الـتـهـمـيش
وفــرض اإلرادة عن طـريـق األغـلــبـيـة
ـــســألــة الــعـــدديــة تـــهــديـــد صــرـح 
ـكــونـات الـتــوافق والـشــراكـة بــ ا
والكـيـانـات بـالـتـأكـيـد هـذا يـضعف
الــــيـــان اإلحتـــادي واليـــخـــدم بـــنــاء
الـدولـة الــعـراقـيـة احلـديــثـة.  إقـلـيم
كـردســتـان يــتـمــتع مـنــذ عـام 1991
بإستقالل واقعي شبه تام لہ حـومة
مــنــتــخــبـة وســلــطــات وصالحــيـات
واســـعـــة فـي إدراة شـــؤوونه ورسم
سـيــاسـته. من حق اإلقــلـيـم خـاصـة
ـصادقة بعـد أن أخذت صالحـياته 
الــــدســــتــــور عـــام 2005 طــــابــــعـــا
دستـوريا وقانـونـيا وبعـد أن حصل
عــــلـ ورقـــــة اإلســــتــــفــــتـــــاء من أجل
اإلســتــقالل عـام 2017 احلـفــاظ عـلـ
صالحـــاته وتـــعــزيــزه في اجملــالــ

الداخلي واخلارجي. 
إقلـيم كـردسـيـتـان  كـمـا يـؤيـد عـليه
رئــيس جـــكــومـــة اإلقـــلــيم مـــســرور
البارزاني   كان إحتادي ودستوري
داخل دولــة الـــعــراق اإلحتـــاديــة له
حـقـوق وواجـبات لـكن عـدم تـطـبيق
الــدسـتـور كـمـا يـجب هـوالـذي جـلب
ـشــاكل الـتي يــشـهــــــدهــا الـعـراق ا

وحريـة اإلعتـقاد ولم تـكن الـشراكة
الـسياسـية وال مـصطـلحـها مـتوفرا
في النظـام الدـتاتـوري البائد الذي
لم يـؤمن بـالـتـعـدديـة بـحـم تـطـبـيق
فــــرة احلــــزب الـــواحـــد والــــقـــائـــد
األوحــد. رئــاســـة إقــلـم ـــوردســتــان
ومنـذ بنـاء العـراق الفـدرالي اجلدـد
أكــدت فـي أكــثــر من مــنــاســبــة عــلـ
إلــتــزامـــهــا بــالــدســـتــور الــعــراقي
صـدق في عام 2005  إضافة إلـ ا
مـبــدأ الـشــراــة الـســـاســة في إدارة
الـبالد بـل عـارضت وحـاربت بـشـتـ
الــطـرق والــوسـائل فـــرة األغــلـبــيـة
الـعـدديـة واألغلـبـيـة السـيـاسـية في
ــثـلي الــعـراق. إن تــهــمــيش دور 
الــشـــعب الـــكــردســـتـــاني بـــأديــانه
ـتــنــوعـة في وطـوائــفه وقــومـــاته ا
إدارة الــعــراق اإلحتـــادي وتــمــريــر
قـرارات سـيـاسـيـة وقـوانـ مـثـيـرة
ــان (كـــقـــانــون لـــلــجـــدل في الـــبـــر
اإلقــتـراض والــتــصـويت عــلـ فــقـرة

ا أن الشراكة السـياسية في عصر
ـة هي أقرب الـطـرق وأقصـرها الـعو
لـتـحـقـيق إسـتـقـرار اجملـتـمع والـذي
يـنـتح عـنه تـنمـيـة ونـهضـة قـوامـها
فــتـح اجملــال أمــام إســـتــيــعــاب آراء
ــــونــــات والــــيـــانـــات اخملـــتـــلـــفـــة ا
وتنظيـمها ليشـعر كل مكون أوكيان
بــأن له دور في بـنـاء اجملــتـمع الـذي
يعيش فـه  شاهدنا أن غياب نظرية
ـشاركـة الـسـيـاسـية عن الـشـراكـة وا
الواقع العراقي أدـ إلى نتائج سلبية
لـــلـــغـــايــة عـــلـى مــســـتـــوى الـــدولــة
واألحـــزاب والــنــخب الـــســيــاســيــة
إضـــافــةً إلـى مــؤســـســات اجملـــتــمع
ـدني.نعم الـشـراكة الـسـياسـية هي ا
أحـد جتـلـيـات األنــظـمـة الـسـيـاسـيـة
ـــعــاصـــرة يــوسـع مــفـــهــوم وآثــر ا
ــقـــراطـــيــة بـــشـــرط الــقـــبــول الـــد
بــالـتـعــدديـة وتـبــادل الـسـلــطـة عـبـر
صــنـــاديق االقــتـــراع بــاإلضــافــة الـ
إحـتـرام الــقـانـون وحـريـة الــتـعـبـيـر
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الــطــبـقــة الــســيــاســيـة الــشــيــعــيـة
بـالــتـحـديـد  الــتي تـسـلّــطت بـفـعل
ـــتــسم بـــاالنــهــيــار األمـــر الــواقع ا
اجملـتـمـعـي الـشـامل مــسـتـنـدة إلى
حالة اجتمـاعية مستـحدثة قوامها
ـسـتـفـيـدين من طـبـقـة طـفيـفـة من ا
ال العام يّزات الـسلطة ونـهب ا
الذي وصل إلى مستـويات قياسية
لم تـسـتـثمـر الـفـرص الكـبـيـرة التي
قراطي أُتيحت لها لبناء العراق د
فـــــيــــدرالي تـــــعــــددي وتـــــعــــويض
الـعراقـيـ عمـا مـرّوا به من حروب
وحــرمـان طــيــلـة اكــثـر مـن خـمــسـة
عقـود بل قامت بـبناء دولـة موازية
وسالح مـوازي عـن طـريق تـسـلـيح
مـيــلـيــشـيـات خــارجـة عن الــقـانـون
والـــدســتــور لــزعـــزعــة اإلســتــقــرار
وإقــصــاء مــســتــقــبل الــعـالقــة بـ
الــــدولـــــة واجملــــتــــمـع واإلطــــاحــــة

قراطية.  بالتجربة الد
WOÐU³ý  «d¼UEð

التظـاهرات الشـبابية الـتي انطلقت
في األول مـن تـشــرين أول/أكـتــوبـر
2019 الــــتي أرادت فـي الــــبــــدايـــة
إصـالح الـنـظـام وتـغيـيـره بـالـكـامل
أخـــــيـــــرا بـــــعــــد أن فـــــقـــــدت األمل
بــاإلصالح إلعــادة تــرتـيـب الـوضع
السيـاسي من جديد تـعـس  الفشل
االقــتـصــادي واألمــني بـالــطــبـيــعـة
الديـنيـة لألحزاب احلـاكمـة التي ال
تــمـتــلك ســوى اخلــطـاب الــطــائـفي
والغيـبي لتغطـية فشلـها وفسادها
وتبعيـتها. حكومـة اقليم كردستان

(4)
ـــطــلــوب الــيــوم.. عـــقــد تــاريــخي ا
عــقــدي بـــإقــرار كل طــرف بــوجــود
اآلخـــر واحــــتــــرام عــــقـــيــــدتهِ دون
الـتـدخل في مـفـاهـيـمه وطـقـوسه أو
الــتــأثــيـر عــلــيــهــا ال بــالــكــلــمـة وال
بـغـيـرها..أنـنـا نـحتـاج وكـمـا قال د.
عــبـد احلـســ شـعـبـان إلى »وست
فاليا «عربية تُحقق مفاهيم العدالة
ـساواة واحـتـرام اآلخر وتُـصبح وا
ـــواطـــنـــة هي أســـاس الـــتـــعـــامل ا
الــــــــــــوحــــــــــــيـــــــــــــد مـع األفــــــــــــراد
واجلمـاعات.وتذكـروا أننا »ولدنا«
ولم يـخـتْــر أي مـنـا ديــنه أو مـلـته..
فـــاالــله ســبــحـــانه أراد الــتــعــدديــة
لـلـبــشـر.فـهل نـحــول الـتـعـدديـة إلى
تقدمة تنوع? فنلتـحق بركب األ ا
أم نُـــغـــرق الـــتـــعـــدديـــة في أجـــواء
الكـراهية.. فـتتـحول إلى خالف وما
يــتـرتب عـلـى اخلالف من دمـار. هـو
مـا نـشهـده اليـوم في أصـقـاع أمتـنا

الشاسعة.
واالـله ومــصـلــحـة الــعـرب من وراء

القصد.
{ مهندس



وله كــراريس تــعــريــفــيــة بــديــر الــربـان
وديــر وكـــنــيـــســة الـــطــاهـــرة  هــرمـــزد 
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ويـضـيف الــدكـتـور الـعالف بـانه   لـيس
من الــيـــســيـــر حــصـــر  مــا قـــدمه حــبي
لــلـمــشـهــد الـتــاريـخي الــنـوصــيـقي  من
حـصـر مـقـاالت ودراسـات األب الـدكـتـور
حـبـي لـكــنه يــورد عــنــاوين عــدد مــنــهـا
وخـاصـة في مـجـلـة بـ الـنـهـرين مـنـهـا
ــوسـومـة ــثـال مـقــاالته ا عــلى سـبــيل ا
:الـــــعـــــمل والـــــعـــــمـــــران في أدب وادي
الرافدين ومالمح ثقافيـة خليجية حتى
يالدي والنـشر العربي القرن السـابع ا
ـــســيـــحي في الـــعــراق 1856- 1980 ا
وأقــدم ?والــتـــاريخ حق واحلـق أســمى 
كــنــائس الـــعــراق وأبــرشـــيــة نــوهــدرا
ـشرق ومـصادر الـقـانون في كـنـيسـة ا
والتراث واإلنـسان والـرها مديـنة افرام
ومـدرسـته ووزراء وكـتـاب مـسـيـحـيـون
يالدي في القـرن السـابع والثـامن ا

ـفـهـوم األبـوي لـلـرئـاسـة في كـنـيـسـة وا
ـــشـــرق وإســـهـــام الـــســريـــانـــيـــة في ا
ـــيــة احلـــضــارتـــ الــعـــربـــيــة والـــعــا
والـتـاريخ أعـظم مـدرسـة والـتراث عـمل
مــشـتـرك وال حــيـاة بــدون تـاريخ ومـار
بـهـنـام بـ الـقـصـة واحلـدث والـتـاريخ
ـعـتــقـد وأصـول الـتـاريخ ومـصـادره وا
وحوار الثقافات والسلطة خدمة ومن
نـحـن?  وتـاريـخـنـا وتـراثــنـا ومـطـبـعـة
اآلبــاء الــدومــنــيـــكــان واكــلــيل الــورود
ومــســـيــرة الـــعـــرب األوائل في مـــيــدان
وصل وكـنـيسـة مـسكـنـتـا في ا الـنحـو 
والتراث ركيزة البناء وإنسان كلكامش 
والــتـــقــدم والــبـــطــريـــرك يــوسف اودو
وخــصـوصــيــة فــكــرنــا الــقــد :نــظـرة
ــرأة في الـشـرائع انــسـانـيـة مــتـزنـة وا
ومـخطـوطات تـلكيف ة العـراقيـة القـد
والتراث العلمي العربي وأصالة تراثنا
والطباعة العربية في ايطاليا من القرن
 16حــتى الــقــرن ? 19والــعــراق يــصــد
هجـمات الفـرس في القـرن الثـامن عشر
شـرق ب األصالة والتشتت وكنيسة ا
والـفـكر يـنـقـصنـا أم مـاذا ? والـسلـحـفاة
واالرنـب في عـــــــصــــــرنــــــا وتــــــكــــــريت
ومـــدرســتـــهـــا في الـــقــرنـــ الـــســادس
يالدي وفي ذكرى ابن والثاني عشر ا
الــعــبــري 1286- 1986ولــقـــاء الــفــكــر
والــقــلـب واحلــيــاة وفي اجلــانب االخــر
يعـمل كتـاب (كتاب رحـلوا وتـركوا اثرا)
الـــذي اعـــده  االب بــيـــوس عـــفــاص عن
سـيـحي  التي مـختـارات جملـلة الـفـكـر ا
صدرت ما ب عام  1964ولغاية 1994
حــيث انـتــقـلت ادارتــهـا جلـمــاعـة االبـاء
الـدومــنـيـكـان   حــيث وثق االب عـفـاص
ـقـاالت الـتي قام بـنـشـرها سـلـسلـة من ا
ـذكـورة ب تـلك االب حـبي في اجملـلـة ا
االعـــوام  وقـــد  ضــــمن تـــلـك  اجلـــهـــود
تـــاشــيـــره  الربـــعــة مـــقـــاالت غـــايــة في
االهمـية  ابـرزها  مـقالة االب حـبي التي
نشرها في اجمللـة  في كانون الثاني من
عـام  1975 والــتي عــنـونــهــا بـتــحــريـر
ـــقــــالـــة ـــراة  وقــــد دبج االب حــــبي ا ا
ية لـلمـراة  تناول نـاسبـة السنـة العـا
راة  في ثـمان نـقاط  وقد فيـها قـضيـة ا
استعرض االب بيـوس عفاص الحقا اي
في تـاريخ صــدور كـتـابه في عـام 2010
مـشــيــرا بــان طــيــلــة تــلك االعــوام  كـان
الـعـالم لم يـتـغـيـر  اذ ان مـظـاهـر  الظـلم
والــتــخـــلف عــيـــنــهــا  مــا زالـت قــائــمــة
راة وبـالـتـالي تـبـقى  مـسـالـة حتـريـر  ا
مسـؤوليـة تقع عـلى عاتـقهـا  وقد ناقش
ـقالـة ثـمان مـحاور االب حبي فـي هذه ا
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عـروف في االوساط االدبية والـشعرية اضي الـشاعر سـعد الله به روش  ودع ادباء اربـيل ومثقفـيها الـتاسع عشر من الـشهر ا
رض كـورونـا ووري الثـرى في مـقبـرة اربيل  . وسـعـد الله به روش  من بشـاعـر احلب واجلمـال الذي تـوفي نـتيـجـة اصابـته 
رت في عام مواليد اربيل عام 1950واسمه سـعدالله  سعـيد مام شيخ  تـناوب على رئـاسة احتاد ادباء كـردستان فرع اربـيل 
رة الثانية في  2004 -  2010 عمل محررا في جريدة برايتي عام  1973 والتحق باحلركة الكردية في عام 1991 - 1997 وفي ا
 1974 وفي عام  2001 عـمل مـديرا الذاعـة كـردسـتان  وأول اصـدار له كـان عام  969 1بعـنـوان  كـوشي ارام وفي عام  2010 صدر له
كـتاب الـلعنـة بالـلغة الـعربيـة وعمل مـستشـارا في وزارة الثقـافة والـشباب في حـكومـة اقليم كـردستان وله  7دواوين شعـرية مطـبوعة
وعدد من اخملطوطات الشـعرية التي لم تر النور بسـبب االوضاع احلالية ترجمت قصائـده الى اللغات العربية واالنـكليزية والفارسية
ؤسـسات الثقافية والعلمية ومـنها شهادة تقديرية وميدالية يـداليات والشهادات التقديرية من ا وسبق ان نال العديد من اجلوائز وا

هرجانات الشعرية داخل العراق وخارجه نتديات وا من جامعة جيهان وشارك في جميع ا
s Š b¹d  

رسالة اربيل
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وصل  ا

ـراة هي قـضـيـة اولـهـا  اخـتـص قـضـيـة ا
راة االنـسـان ثم  التـفت لـيـعـبـر عن دور ا
بـكـونه لــيس ثـانـويـا  امـا احملـور الـثـالث
فـاجـتـهـد فـيه حـبي لالشـارة  بـان لالنـثى
ايــضـا عــقل وقــوة  مـشــددا في احملــخـور
الـــرابع بـــان االبـــداع هـــو ثــمـــرة الـــرجل
ـراة معـا  ملـخـصا اهم الـتـبعـات التي وا
تــعـيـق  نــهــضـة نــصـف اجملــتـمـع بــكـون
راة  مـوجها التـبعيـة هي سبب  تـخلف ا
في احملور السادس ندائه للمراة  على ان
تتـحرك  امـا في احملـورين االخرين فـكتب
االب حـبي بـان  الـنـضـوج اليـقـتـصر عـلى
راة ايضـا  فيما الرجل فحيب بل ايـضا ا
ـــراة في الــكـــنـــيـــســة في كــتـب عن دور ا
خـاتـمـة احملـاور  وقـد نـاقش االب عـفاص
مقـالة اخـرى كـتبـها  االب حـبي في الفـكر
ـــســيـــحي  في الـــعــدد الـــذي صــدر  في ا
مطلع عام  1977واختص بقضايا تتعلق
ـقـالة الـثـالـثة بـكـنائـس العـراق  امـا في ا
الــتي اضــاء فـيــهــا االب  بـيــوس عــفـاص
حـول مـا كـتـبه االب حـبي عـشـيـة  انـتـهاء
احلرب الثـمانـينيـة  والدور  الذي يـنبغي
التسـلح به في زمن ما بعـد احلرب  حيث
قـالة (افـكار في زمن مـا بعد كان عـنوان ا
سـيحي احلرب ) ونـشر فـي  عدد الـفكـر ا
زدوج الـصادر في شـباط –اذار من عام ا
 1989وقـــد اســتـــهــله االب حـــبي  بــهــذه
ـقـدمــة مـنـذ سـنـوات وانـا افـكـر  ويـفـكـر ا
اخــرون  ونـتـســاءل  مـاذا نـفــعل  بـعـد ان
حتـط احلـــرب اوزارهــا ويـــعـــود اجلـــيش
اجلرار من جبـهات القـتال  وينـعم الناس
بـسالم نتـمـنـاه شامال  ودائـمـا  ويـضيف
نــحن االن  في مــواجـهــة مـرحــلـة جــديـدة
مــهـــمــة جـــدا فــكــيـف تــكـــون ومــا دورنــا
مـضيـفـا بان مـقـالته تـقـتصـر عـلى تاشـير
خــطــوط عـريــضـة  وطــرح خــواطـر  اولى
مع االركـيز عـلى  دور كـنيـسـة العـراق اما
ـقـالـة الـتـالـيـة الـتي  يـتـنـاولـها االب في ا
بـيــوس عـفــاص مـشــددا عــلى اهـمــيـتــهـا
فيـشـير من خاللـهـا االب حبي  الى حـركة
ـسـيحـي في العـراق مـتـناوال في الـنشـر ا
ســيــاقـهــا ثالثــة  مـراحل اولــهــا  مـرحــلـة
ـوصل مـطـبـعـة الـدومـنـيـكـان في مـديـنة ا
وما انـتجته من كـتب اضافـة لسلـسلة من
ـــطــابـع الـــتي انـــشـــئت من قـــبل نـــخب ا
مسـيحـية  اضـافة لـلمـرحلـة الثـانيـة التي
تــمـتــد بــ عـامي  1915ولــغــايــة 1958
ـرحــلـة االخـيـرة الـتي تــنـطـلق من عـام وا
 1959 وحــتى  عــام  1990تــاريخ نــشــر
ـــقــال حـــيث نـــشــر فـي مــجـــلـــة الــفـــكــر ا
ــسـيــحي بـعــددهـا الــصـادر في اذار من ا
ــذكـور  فــيــمـا نــاقش في مــقــالـة الـعــام ا
اخـرى ينـشـرهـا االب بيـوس قـضيـة غـاية
في االهـمـيــة  نـشـرهـا بـعـدد اجملـلـة في
خـــريف وشــتـــاء عــام  1993وعـــنــونـــهــا
ـســيـحـيـة واالسالم وهي بـاجلــديـد بـ ا
مـقـالـة غـايـة في االهـمـيـة كـون االب حـبي
ــشــتــركـة تـنــاول في خــضــمه  الــنــقـاط ا
واخملتلفة  ب الديانت  متطرقا الى  ما
تــخــلل الـــعالقــات من ســلـــبــيــات مــريــرة
واخـرى ايـجـابـيـة  مـشـددا بـان الـبـاب مـا
زال مـفـتوحـا لـقـيـام حوار صـادق يـحـترم
االخـــتـالفـــات بـــاجتــــاه عالقـــات تــــتـــسم
بــاالنـفـتـاح ..وتـســبق تـلك الـســلـسـلـة من
اخملتارات  التـي كتبهـا االب حبي شهادة
ـطران فـيما دونهـا  االب سعد سـيروب (ا
بعـد ) متـناوال في سـياقـها اهم مـا زخرت
به مـحطـات فـكر االب يـوسف حـبي سواء
ــلـفــات االنــســانــيـة الــتي نــاقــشــهـا في ا
ـانـي في تـلك اضــافــهـا لــضــخه لـفــكــر ا
دونـات  والتي ابرزهـا من ثقـافة عمـيقة ا
تمـتع بهـا  مخـتتمـا مقـالته بـهذه الـعبارة

اسال  الله ان يرسل  لنا رجاال مثله ..
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بغداد

بــغــداد - عــمــان أودى بــحــيــاتـه يـوم 15
تشرين االول -اكتوبر سنة  2000.

ـــوصل في  23 كـــانـــون األول ولـــد فـي ا
–ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة  1938 من عـــائـــلـــة
وانـتمى بـعد مـسيـحيـة مـوصلـية عـريقـة 
إنــهـائه الـدراســة االبـتـدائـيــة في مـدرسـة
ـحـلة الـقلـعة ثم في كنـيـسة مـار يوسف 
مـــدرســــة الـــطـــاهــــرة في شـــارع الــــنـــبي
عـهـد الكـهـنوتي ثم دخل إلـى ا جـرجيس 
وصل (شـمعون الـصفا البطـرياركي في ا
وأكمل دراسته الدينية فيه وسافر إلى  (
رومـا سـنـة  1954وحـصل عــلى الـدبـلـوم
في اإلعالم من جـــامـــعـــة بــروديـــو ســـنــة
 1962والـدبـلوم في الـعـلـوم االجتـمـاعـية
من معهد جيسك سنة  1966والليسانس
في الــفـــلــســفــة من الــكـــلــيــة االوربــانــيــة
اجـستـير في عـروفـة ب "بروبـغنـدا " وا ا
الــفــلــســفــة ثـم الــدكــتــوراه في الــقــانــون
الكنسي من جامعة الالتران سنة  1966.
كان األب األسـتاذ الـدكتور يـوسف حبي 
أحد مؤسسي مـجلة ب الـنهرين ورئيس
حتريـرهـا منـذ صـدورها سـنة  1973وقد
اخـتــيــر لـســمـعــته الــعـلــمــيـة عــضـوا في
اجملـــمع الــــعـــلـــمي الـــعــــراقي وكـــان من
ـــؤســـســـ جملــمـع الـــلـــغــة اخلـــمـــســـة ا
الـسـريـانــيـة في الـثـاني من تـشـرين األول
–أكــــتـــــوبــــر ســـــنــــة 1972ولـــــنــــشـــــاطه
واهـتـمـامـاته بـالـتـاريخ الـعـراقي الـقد 
ـؤرخـ الـعـرب عـضويـته مـنـحه احتـاد ا
ـعهد .هذا فـضال عن انه كان عـضوا في ا
وعــضـــو شـــرف في الـــشـــرقي فـي رومـــا 
ـية وهـو أحد ثـمانـية مجـامع عـربيـة وعا
مـنظـمـ لـلمـؤتـمرات الـدولـية لـلـدراسات
الـعـربـيـة والسـريـانـيـة.كـمـا انه عـضو في
احتـــاد األدبـــاء والـــكـــتـــاب في الـــعـــراق
وعــضــو نــقــابــة الــصــحــفــيــ وعــضــو
اجلـمـعـيـة الـفـلـسـفـيـة الـعـراقـيـة وعـضـو
اجلــمــعــيـــة الــدولــيــة لــتـــاريخ الــطب في
قاالت باريس منذ عام  1982. له مئات ا
ــنـــشــورة في والــدراســـات والــبــحـــوث ا
ية مجالت موصلية وعراقية وعربية وعا
وبالغات العربـية والسريانيـة والفرنسية
واالنكليزية وااليطالية .وله كتب منشورة
ومـخـطـوطـة وقـد رصـدت الـكـثـيـر من تـلك
ـقاالت والـدراسـات التي اليـتـسع اجملال ا
لـعرضـهـا وكـان يـنشـر في مـجالت عـديدة
مـنـهـا مـجـلـة بـ الـنـهـرين ومـجـلـة آفاق
ـــورد ومــجــلــة جنم عــربــيـــة ومــجــلــة ا
ـشرق ومـجلـة اجملـمع العـلـمي ومجـلة ا

نشورة: سيحي . من كتبه ا الفكر ا
1.حن بن اسحق1974

2.طريق الفرح (مترجم ) 1970
3.علوم البابلي (مترجم ) 1980

4.اإلنسان في أدب وادي الرافدين 1980
ـشرق 1989اجلزء األول وقد 5.كنـيـسة ا

أجنز اجلزء الثاني قبيل رحيله .
6.تواريخ سريانية(حتقيق )1983

7.تاريخ ايليا برشينابا
8.الدالئل حلسن بهلول (حتقيق )

ـــؤلـــفـــ لــــعـــبـــد يـــشـــوع 10.فـــهــــرس ا
الصوباوي (حتقيق ) 1986
11.قطوف من مهرجان حن

12.رحلة اوليفييه الى العراق 1984
13.ملحمة الثمان (شعر)

14.نيران الشعر
15.خلجات خواطر

16.نشوة القمم (خواطر )1996
17.دراسات إجنيلية

18.جــوامع حـــنــ بن اســحق في اآلثــار
العلوية

وصل 1980 19.كنائس ا
ــولـوديـن حلـنــ بن اســحق 20.كــتــاب ا

(حتقيق)1980

األب يوسف حبي ماذا ترك بذاكرة أهل مدينته ?
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فـعالّ  وجـدتُ فـي قـول الـروائي الـفـرنـسي الـذي احب  " أنـدريه سـيـاي مـوريـاك "  مـا
يـصح عـلى الـروايـة االولى لـلـنـاقـد والـشـاعـر "عـلي الـفـواز" حـيث ذكـر " لـيـست الـرواية
مجرد مـجمـوعة من الـوقائع والـصور فـاحليـاة اخلفيـة إلحدى شـخصـياتـها تـتغذى من
الروائي نـفسه بقدر ما تـتغذى من الواقع الـذي نلحظ " .. فبعـد ان قرأت رواية الفوّاز (
مـسـرات سود ) وجـدتُ  انـها تـعـتمـد حـكـاية مـسـرات ومغـامـرات وتـخيالت جـمـعت ب
الـواقـع واخلـيـال وبـ رؤيـة الــكـاتب الـعـاطــفـيـة وقـد تــكـون الـذاتـيـة  فـي مـحـاولـة لـربط
تـلقي الـذي يفـتش غالبـاً عن رواية  تـكلـلهـا مغـامرات نـاجحة  احـداثهـا بشـكل وثيق بـا
ـستُ انها تنمـي بداخل القار  احلس اجلمـالي بالذات اإلنسـانية وهي ال تشرح وقد 
ـا تزرع  بـداخل هذا الـقار  حـاالت من احلمـاس والتـرقب وتقلب أفكـارا معـينة  وإ
ـشـاعر والـتفـاعل مع احداث روائـيـة  مفـعمـة بلـغة جـمـيلـة  وسرد اجـمل  وعمق في ا
ـعقـول في معقـوليته  العـرض  والسرد ..نـعم  قد تبـدو احداث الـرواية انهـا تُخالف ا
قدمة يقول حتت عنوان ( اوهام ) لكن الـكاتب يخرجنا من هذه الرؤية  ففي مـا يشبه ا
 عن بطل الـرواية ( مـاذا يعني ان يـفقد مـخزون ذكـرياته مرة واحـدة ? وهل كانت وجوه
الذاكـرة التي يـعـرفهـا حقـيـقة ام هي بـعّض من اخلـداع ?)  ثم يخـتـتم سطـوره ( أحاول
اآلن ان اتذكـر  وان اكتب مسراتي التي أتوهمها  لكي أشعر بأني بال شبهات  وأني
لم اكن سيـاسيا وال خـائنا  وال حـتى معطـوبا مـثل يدي الثـالثة ) و( الـيد الثـالثة )  هي
ثيمـة العمل الرئـيس في الرواية  ورمز وتـشبيه لشيء ال يجـهله قار الروايـة  فلجميع
ؤلف   نـفهم  ان الرواية تسعى الى زيادة  قاعدة الرجـال يد ثالثة !!من خالل سطور ا
الـفـهم   ونـقـلت  اراء ونـظـرات الـبـعض حـول واقـع مـجـتـمع لم يـكن لـيـنـظـر الـيه بـنـفس
النظـرة  فالواقع مـعروف للجـميع و لكن نسب تـقبله و الـتكيف معه تـختلف من شخص
آلخر والـبعض عندما يـجد في اخليال احليـاة التي يريدها يزداد سـخطاً على الواقع و
هروبـاً منه .. ان الروايـة تبـدو للـقار الـعادي  غيـر مجـسدة لـلواقع  السـيمـا للذي لم
ـرحلة التي عايشها بطل الرواية  غير انها تنتقل بنا الى ما هو أسمى  يعش ظروف ا
دعم برؤى  صنو احلقيقة  وهذا من صلب ابداع الكاتب وهو عـالم نسج من اخليال ا
 الـذي انـتـقل بـنـا من حـال مجـتـمع الى حـال عـقل ومن سـلـوك الـفـتـوة ونـزعـاتـها  الى
ـا يـلـحـظ البـعـض ان الـروايـة  كـأنـها تـسـتـوي عـلـى ما ـسـيـطـر عـلـيه! ر الـكـبـت غيـر ا
يـسـتوي عـليه الـواقع الـغرائـبي  اخلاص بـاخلـيال  وهي الـوقائع  الـتي تـقع فيـها صـفة
تـخيل له صـلة ماال يُـصدق  ومـاال يقـبله الـعقل  أو صـفة الـالمعـقول  وهـنا اقـول أن ا
عرفة  فال  عقالني  وحده وال متخـيل وحده قادر دون االخر أن ينتج معرفة بالـعقل وا
عـرفـة تكـتسب بـالـفهم لـكي تـتجـسد احلـقـيقـة في الواقع . وأن او عـمل ابـداعي  الن ا
تعـة واجلمال  وقد جنح ضـمون و االخر بـا تخيل نـوعان أحدهـما مرتـبط با السـارد ا
كن الفـواز باالثـن   فـاإلبـداع هو شـرط الكـتابـة وشـرط اإلبداع هـو اخليـال  إذ ال 
ـشاعر التي عـزل عن اخليال الذي يـتيح لنـا الفرصة لـترجمة ا كتابـة أي نص إبداعي 

عرفة والفكر واإلبداع ويجعل من كتابتنا فعل غير محايد.. نحنا حرية ا تعترينا و
وهــنــا البــد من الــقـول  ان الــروايــة الــعـربــيــة  شــهـدت عــدة تــطــورات مـسـت شـكــلــهـا
اط الـسرد التقليدي و أصـبح الروائي ال ينقل الواقع نقال ومضـمونها وحتررت من أ
حرفيـا خارجيا  بـحيث يكون نـسخة مطابـقة للواقع  بل اعـتمد على عـنصر اخليال او
ـه الروائي .. فـالـتـخـيل مـسـتودع الـتـوهم  الـذي يُفـتت لـيـحـوله الى رمـوز يـأثث بـهـا عا
شاعر للصـور اخليالية يوظفها الـروائي ليكسب اسلوبه جماال فنـيا  ويجسد الرؤى وا
عـنويـة عمـومـا.   في نهـاية سـطوري  اؤكـد ان من يـقول عن روايـة ( مسـرات سود ) ا
ضمون  او انها سرد روائي متـخيل  يهدف الى الترفيه اللحظي  انهـا رواية  ذاتية ا
 فهو واهم  ألنـه بالتأكيد لم يقـرأ ويتعمق في قراءته لـها ولم ينظر إليـها بنظرة جديدة 
عنى الظاهر والغاطس بآن واحد  وتلك هي ميزتها ففي محيطها الكثير من العمق  وا
وتأثيـرها ... لكـني اقول  بصـراحة  ان نهـايتهـا صدمتـني لدرجة اننـي ظننت ان احدا
اجبـر كاتبـها  عـلي ترك الـقلم و الـورقة فجـأة وسط السـردية الـرائعـة  او ان الكاتب 
ـغامرات اراد لنـا االستـزادة من الشـوق الى "مسرات سـود" اخرى فـيهـا من اللـذائذ وا

ـهـمـة االخرى ... ويـد ثـالـثـة غيـر مـعـطـوبة !اصـدقـائي الـروائـي ا
احذركم من ( الروائي علي الفواز).
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بغداد

الــفــرنــســيــة الــتي كــنت احــتــاجــهــا في
دراسـتي لـلـمـاجـسـتـيـر وكـنت أزوره في
مــقــره وفي بــيــته .وتــوثــقت عالقــتــنــا
عــنــدمـــا انــتـــدب لــلــتـــدريس في أواسط
الــسـبــعـيــنـات وأوائل الــثـمــانـيــنـات من
ـدة  5 سـنـوات1975- ـاضي و الـقـرن ا
 1981 لتدريس اللغة الفرنسية في قسم
اللـغـة االنكـليـزية بـكلـية اآلداب –جامـعة
فـــكـــنـــا نـــلـــتـــقي يـــومـــيـــا في ـــوصـل  ا
(كافيـتيريـا) الكليـة مع بعض اإلخوة من
ـشـاركـة في كـمـا دعـاني إلـى ا األسـاتــذة
حترير مجـلة ب النـهرين.. وقد أسهمت
لـلـمـدة من  1973وحتى  2002بـكـتـابـة
قرابة  15بحثا ودراسـة في اختصاصي
الــتــاريخ احلـــديث نــشــرت كـــلــهــا .وقــد
اســتــطـــاع اســتــقــطــاب عـــدد كــبــيــر من
البـاحثـ وأساتـذة اجلامـعات الـعراقـية
لـلــكـتـابـة في اجملـلــة ويـرجع الـسـبب في
جنـــــاحـه في هـــــذا االجتـــــاه إلـى اخالقه
وطـيـبــته وثـقــافـته الــعـالــيـة واريــحـيـته
الكبيرة  وابتسامته الودودة . ولألسف
عنـدمـا نقل إلى بـغداد ضـعفت لـقاءاتـنـا 
سـنـة  1990لــتـســلم عـمــادة كـلـيــة بـابل
لـلفـلسـفـة والالهوت فـيهـا ..وأتـذكر أنـنا
التقيـنا اللقاء األخـير بعد انتـهاء مؤتمر
ذكورة ب 3و 7مايس- عقد في الكلية ا
مـايــو سـنـة  2000بـعــنـوان :" وجه الـله
"أســهـم فــيه نـــخــبـــة من عـــلــمـــاء الــدين
ــســيـحــيـ ــســلـمــ ورجــال الـدين ا ا
ويضيف الـعالف بانه لم يكن يـعرف بان
اسمه احلـقيقـي فاروق بن داؤود يوسف
حبي  واسـمه الـكنـسي يـوسف حبي إال
بــعـد أن تــرشح في انــتــخـابــات اجملـلس
الــوطــني فـي الــثــمــانــيـــنــات من الــقــرن
ا اضي . وقد صـعقت عندمـا سمعت  ا
تعـرض إلـيه من حـادث سيـر عـلى طريق

شرون عامـا مرت في اخلـامس عشر من
تـــشـــرين االول (اكـــتـــوبـــر)عـــلى رحـــيل
الـــعالمــــة االب يــــوسف حــــبي ومـــازال
ـوصل نظرا يسـتحوذ عـلى ذاكرة اهل ا
لـعـمق العالقـات الـتي عـقـدهـا مع  نخب
ـدينـة ..وفي مـقال مـوسع عـلى مـوقعه ا
الشـخصـي  على(الـفيس بـوك ) استـذكر
الـبـروفـيـسـور ابـراهـيم الـعالف  عالقـته
مع االب حـــبـي  ابـــرز فـــيـــهــــا تـــعـــارفه
الــشـخــصي االول مع هـذه الــشـخــصـيـة
مـشيـرا الى انه مـنـذ أوائل الـسبـعـيـنات
ــاضي تــعــرفت عــلى أالب من الـــقــرن ا
الــدكــتــور يـوسف حــبي رحــمه الــله في
والتي ياسة  كنيسة الكلدان في محلة ا
كانت تسمى كذلك ب (البطركخانه)وهي
ـوصل وله في هذه طـرانية في ا مقـر ا
الـكـنـيـسـة غـرفـة أنـيـقـة تـزيـنـهـا مـكـتـبـة
صادر كبيرة تضم الكثير من الكتب وا
وقــد وجــدته إنـســانـا فــاضال ومــثـقــفـا
واعـيـا مـدركـا لـكل مـايـحـيط به ..له آراء
واإلنسان واجملتمع متفردة في الكون 
ـا يفـرح انه كـان يعـبر عن واحليـاة و
تـلك اآلراء بـكـل وضـوح وصـراحـة وذلك
من خالل حـــواراته مع اآلخـــرين أو من
ـــتـــاحـــة وفي خالل وســـائل الــــنـــشـــر ا
مقدمـتها( مجـلة ب النـهرين) التي كان
يــرأس حتــريـــرهــا ويـــكــتب مــقـــاالتــهــا
ويـرعـاهــا رعـايــة خـاصـة االفــتـتــاحـيــة 
وكـــان من دالئـل هــذه الـــرعــايـــة أمــران:
أولــهـمــا أنـهـا كــانت مـنــفـتـحــة عـلى كل
التـيارات الفـكرية. وثـانيـهما أنـها كانت
مـنـتظـمـة في الـصـدور وهـذا ما نـفـتـقده

اليوم فيها.
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كـــــان لـه فـــــضل عـــــلـي  وذلك مـن خالل
مــســاعــدته لي في تــرجــمـة الــنــصـوص

يــسـتــهل الــكـاتب حــسـ الــذكـر عــنـوان
مؤلفه  اجلامع ما ب اللون البنفسجي
وصــــــور األلـم  في إشــــــارة مــــــنـه الى (
الــــوهم )  الـــذي تـــلـــبـس الـــنـــاس وهم
تـلكـون فيه سـتقـبل وطن   يحـلمـون 
ــســـتـــقــبـــلـــيــة  بـــعـــيــدا عن ارادتــهـم ا
الـتدخالت واالجـنـدات الـتي رزح الـعراق
حتت وطــاتـهــا في ازمـنــة مـتــعـاقــبـة من
االحتالل األجنبي العـثماني  والصفوي

 والبريطاني واالمريكي ...
جـمع الـكـاتب مـا يـقـارب من مـائـة عـمـود
صـــحــفي نــشــرهــا فـي صــحف عــراقــيــة
وعربية  بأساليب مخـتلفة  مؤكدا فيها
ضـرورة االبــتــعـاد عن األعــراق واألديـان
ــظـلــة وطـنــيـة ــذاهب  واالحـتــمـاء  وا

جامعة البـناء الوطن الواحـد  بعد مرور
مائـة عام عـلى تـأسيس الـدولة الـعراقـية

في عامنا القادم  .. 2021
يــلــحظ الـــكــاتب  مـــتالزمــة ســـيــاســيــة
واجــتـمــاعـيـة مــا بـ الــشـعب والــفـقـر 
ـتـعاقـبة والـفسـاد  فضال واحلكـومات ا
عن االمــــراض واجلـــــهل والــــتـــــخــــلف 
فاالجنـدات اخلارجـية  ومرتـزقة الداخل
 ودســـــائس االســـــتـــــشـــــراق  ووفـــــود
الـتـبـشـيـر  وشـركـات الـنـفط ... مـا زالت
ـقراطية اثارها الى اليـوم .. في بلد الد
ــزعـومــة يـعــاني اجملـتــمع من اإلرهـاب ا
والــطـائــفــيـة واحملــاصــصـة والــتـوافق 
ـــصــالح شـــخــصــيـــة وحــزبــيــة خــدمــة 
مـتـسـيـدة رافــعـة شـعـاراتـهـا لالسـتـهالك

وقد امتدح النـبي محمد ( ص ) يد الفالح
( بــانــهـــا يــد يـــحــبـــهــا الـــله ورســوله ) .
ويتـوسع الكـاتب اكثر فـاكثـر عن فولـتير 
عيب ان يـعلمنـا كاتب فاسد .. قوله (من ا
ـقــراطـيـة وهــو يـعـتـاش عن ضــرورة الـد

على موائد الطغاة) . 
في مــقــاربــة لــقــول (عــلي ) : ( مــا وجـدت
نـعــمـة مـوفــورة اال وقـربـهــا حق مـضـاع )
ويثور الكاتب مع قول ( ابي ذر الغفاري )
ــلك قــوت عــيــاله  وال ن  ال  : (عــجــبت 

يخرج حامال سيفه). 
في واقع يجـعل ( الوزيـر ) يقـول لقـريبه (
اطـمـئن  فـقـد جـعـلـتك عـلى راس الـلـجـنـة

التي ستنظر في تدقيق شهادتك !) .
ويـسوق الـكـاتب قـول السـيـاسي الـعراقي
اخملضرم ( عـدنان البـاججي ) : ( ال يجوز
ان يكـون العـراق بؤرة لـلفـوضى والفـساد
والـهـدم  يـدار مـن قـبل ( أحـزاب .. تـديـره
بعقلية الـغنيمة احلزبـية  او الطائفية او

القومية ). 
ويذكـرنا حـس الـذكر بـقول فـولتـير وهو
يخاطب سـيدة فرنـسية طـالبته بـان يطلق
ـوقـوف في الــبـاسـتـيل )  سـراح ابـنــهـا ا
فـقـال لهـا  : ( يـا سـيـدتي ان احلـريـة التي
ننـشدها ال تـخص اطالق سراح ابـنك فقط
 بـل انــهـــا حــريـــة وطن ) . وقـــال الـــنــبي
مـــحــمــد ( ص) : ( خــيــر الـــنــاس من نــفع

الناس )! 
في واقعـنا  يـرصد الـذكر اسـتفـحال قوى
التطرف والفرقـة والتشرذم وخراب الديار

ـقـراطـيـة ال تـتـطـابق مع اإلعالني  عن د
عاش . ويتكاثرون باقنعة حقيقة الواقع ا
جتـــار  وفــــجــــار  ومــــصـــاصـي دمـــاء...
ن مهدت وغيرهم الـكثير بـعناوين اكـثر 
لـــهم ( مــــســـرحــــيـــة احلــــرب )  وتـــوقف
شوارزكوف باوامر من حكومته االمريكية
 عـن دخـــــول بــــــغـــــداد واثــــــارة الـــــفـــــ

واالضطرابات في العراق ..
بـعــد الـتـغـيــيـر واحـتالل الـعــراق انـقـلـبت
عايـير السـياسيـة واألخالقية والـوطنية ا
عـلى الرغم من الـقـران الـكر يـحـذرنا من
اوئـلك الـذين ياكـلـون الـربـا وقد تـخـبـطهم
س ) . ومنذ زمـن ( الشيخ الشـيطان مـن ا
الـوائـلي ) اطـلق عـلى عـيـنـة الـفـسـاد هـذه
وعـرفهم بـانـهم أولئك بـلفـظة ( الـسـفلـة ) 
الذين يوغـلون تقـتيال لتـلبيـة مصاحلهم 
ويـسـتـهـدفـون اعـراض الـنـاس  وشـرفـهم
بــنـزوات دنــيـئـة  بــعـقــول مـؤطــرة  عـنـد
حدود الـفرج  والـبطن والـنفـاق )  لله در
من قــال  ) –عــنـــدمــا يــلـــبس الــظــلم رداء
التـقوى  تـولد اكبـر الفـواجع ) . فالـفاجر
وان لــــبس زي الــــتــــقــــاة او رفع شــــعــــار
االخالق مــثـله مــثل ( ذلك االعــمى الـذي ال

يرى بالغربال). 
ي  ويقـارن الـكاتب  مـا ب الـنـظام الـعا
الـذي يـصـحو ـسـيـطر والـعـالم الـعـربي  ا
ـدافع الـغــربـيـة  بـاجــنـداتـهـا عـلـى وقع ا
اإلرهـابيـة واحلـربيـة  ثم يـنعـطف حـس
الذكر الى تذكيرنا بقصائد متنوعة  منها
الحـمـد شـوقي  ) –بـرز الـثــعـلب يـومـا في

شعار الواعظيـنا .. مخطا من ظن يوما ان
للـثعـب دينـا . ) . ويردفـها بـقصـيدة لـنزار
القباني  ) –مسـافرون دون أوراق وموتى
ا كفن  – ( ... ) –يرسـلونـا من حجرة دو
الى حـجـرة  من قــبـضـة الى قـبـضـة  –من
مالك الى مالك  ... –من وثن الى وثن ) . 
ويـخـتـتم مـقـتـبـسـاته الـشـعـريـة من احـمـد
مطـر وهو يـقول : ( نـافق ثم نافق  - ( ...
)  –كن ثابتا .. فان احلـكم محجوز الرباب

السوابق ). 
شهد العراقي ويدهش الكاتب ح يـرى ا
بعيون الـفقراء في ضفـة  فيما تـقف الفئة
الفـاسـدة في ضفـة مـقابـلـة  ويقـول ( على
ــلــكــون لــســـان حــال الــشــعب ) : (انــهم 
ـنـاصب والــقـصـور االمـوال واالرصــدة وا
ـوالت واحملـطـات والـسـفـر والـضـيـاع  وا

وااليفاد واالرصدة ..) .
هنا يتم استـذكار  اقوال االمام علي  (ع )
( ما اكثر العبر واقل االعتبار ) وكذلك ( ال
ن ال يــطــاع ) . ويــقــول عـن الــفــسـاد راي 
والـــســـارق) والـــله لـــو وجـــدته قـــد تــزوج

النساء به وملك االماء لرددته ).
وكتـداعي لدى الـكاتب  –فيـما يـجري على
ارض الـــــواقـع -  فـــــان اغــــــلب الــــــكـــــتل
السياسـية تقـوم بحمايـة من تمت ادانتهم
ـشــهــود والـتــزويـر  رســمــيـا  بــاجلــرم ا
والرشى وبـدال من اقصائـهم والتـبرأة منه
ناصب اعلى )   يتم ترقيتهم وتعيينهم 
في حـ يـبـحـث الـعـامل عـلى رغـيف خـبـز
حالل  يسد رمقه فال يجده اال بصعوبة .

وخدمـات أخـرى .. كابـسط حـقوق احلـياة
ـكن ان يقـدموه في بـلد ا  وكحـد ادنى 

النفط والثروات .
ويــرى ان الــشـــعب مــا زال يــدفع فــاتــورة
العقـاب  الذي لم يـكن مسـؤال عن جرائمه

 ومنها ; احتالل الكويت) ..
عـاجلته فن الكـتاب جـدير باالقـتنـاء نظـر 

كتابة العمود الصحفي اجلاد .

 والـتـهــجـيـر  واالغـتـيــاالت الـتي شـمـلت
حـتـى الـفن في مــسـلـسـالته ومـســرحـيـاته
ومـــوســيــقــاه واحلــانـه .. والــريــاضــة في
ميـادينهـا وبطـوالتها وايـفاداتـها ... وهذا
ناصب والقصور ما جعله ينعى من لهم ا

 ...
فكتب يقول : -
خذوا كل شيء

واتركوا بعض أشيائي
لم يبق في ذاكرتي

سوى غرز يوجع أشالئي
خذوا كل شيء
واتركوا لي متراً
على الرصيف
لعلي أشعر..
أني ... فيه آمن

ـطــرب الـتـونـسي كـانـه يـذكـرنـا بــاغـنـيـة ا
ـــنــاصب ) . لـــطـــفي بـــوشــنـــاق ( خـــذوا ا

واتركوا لنا الوطن ! ) .

في لفـحة طريـفة  يـستذكـر الكـاتب حس
الـــذكـــر  تـــعــقـــيب لـــصـــديــقه  )|د. كــاظم
الــربــيـعـي ) وهـمــا يــتـمــشــيــان في شـارع
ـة ــتــنــبي  حـيــنــمــا قـرا روايــة ( اجلــر ا
والــعــقــاب ) لــدســتــوفــســكـي  فــقــال : مـا
ة .. والعتاب ) احرانا بتسميـتها ( اجلر

.
 ثم يختتم  –الكاتب  –بدعوته احلكومة 
بـضـرورة تـوفـيـر ( مـائـتي دوالر ) شـهـريـا
عـوزة وقطـعـة ارض  وكهـرباء للـعـوائل ا

األب يوسف حبي 

غالف الكتاب

علي الفوّاز على خط الرواية

غالف الروايةعلي حسن الفواز



ـمـيتـة عـلى الـطرق اخلـارجـية في الوقـت الذي تـتـضاعـف فيه احلـوادث ا
مـابـ الـعـاصـمـة واحملـافظـات اطـلـقـت التـسـمـيـات عـلى عـدد مـن الـطرق
وت ـوت او مثـلـث ا اخلـارجـيـة اسمـاء تـضـيق لـهـا االنـفس مـثـل طريـق ا
بـسـبب كـثــرة احلـوادث الـتي حــصـدت ارواح االبـريـاء عـنــدمـا تـرتـطم او
تنقـلب مركـباتـهم بسـبب السـرعة وسوء الـطرق واهـمالـها من قـبل الطرق
ـركـبات وخـاصة رور الـعـامة واالهم تـهـور بعض سـائقي ا واجلسـور وا
سيارات االجرة الـذين يتسابـقون للـوصول الى احملافظـات وبالعكس من
وت ال من الراكب بالـتالي اليعلمون انـهم يتسابقون مع ا اجل كسب ا
ئتـي كيلـو في الساعـة على طـرق منتـهية عندمـا يسيـرون بسـرعة تفـوق ا
كسوة ورغم علمهم فانهم يخاطرون طبات وغـير ا الصالحية ومتخمة با
واطـنـ من اجل الـوصـول قـبل االخرين بحـيـاتـهم وحـيـاة االخرين مـن ا
وت ال وباحلقيقيـة هم يتسابقون مع ا لنيل ( الكروة ) التي جتلب لـهم ا
طـرة ومـلبـدة بالـغيـوم والعـواصف التي وخاصـة عنـدما تـكون االجـواء 
تعـيق الرؤيـا  نـعم الاريد ان افـصل احلادث الـذي تـعرضت له قـبل ايام
وفي اجـواء االمـطار الـغـزيـرة الـتي سـقـطت عـلى غـالـبـيـة مـنـاطق الـعراق
ـركـبـات اخلـصوصي وتسـبـبت بـحـوادث بسـبب تـهـور بـعض اصـحاب ا
واالجــرة  والبــد ان نـشــيــر الى ان الــطــرق اخلــارجــيــة الــرابــطــة مــابـ
العـاصـمـة واحملافـظـات اجلنـوبـيـة حتتـاج الى تـاهيـل واعمـار ومـزيدا من
روري رورية واكساء بعض الشوارع ومضاعفة السيطرات ا االشارت ا
ـتـهــورين واخملـالـفـ في وقت ان ـرور حملــاسـبـة ا وانـتـشـار مـنــتـسـبي ا
االرصفة الوسطيـة واجلانبية غـير صاحلة للطـرق اخلارجية وحتتاج الى
ركبات ورفع تاهيل ورفع بقايا الكتل الكونكريتية التي تتسبب بانقالب ا
ركبات كافة اخمللفات واالنقاض التي تزحف على الطرق العامة وتعيق ا
 نـعم انـهـا دعـوة لـلـمـرور والـطـرق واجلـسـور الـتي تـفـرض غـرامـات من
ـركـبـات الـذين يـرمـون جتـديـد سـنويـاتـهـم واجـازاتهـم بـحـجة اصـحـاب ا
اليــ  نـعم حــمـلــة االعـمـار جـبــايـة الـطــرق واجلـســور وهي تـتــجـاوز ا
وت االف االبرياء والتأهيل مطلوبة اليوم لتفادي احلوادث التي تتسبب 
سجـلة واالهم من هـذا كله ندعـو اصحاب سنويـا حسب االحصـائيـات ا
ركبات االجرة الـتي تمتاز بالـسرعة الفائـقة ان يتحلو ا
بالصبر والـعقالنية وتذكـروا ان السياقة فن وذوق
ــــوت وانـــتم واخالق قــــبل ان تـــتــــســـابــــقـــو مع ا
تسطحبون معكم مسافرين مواطن غالبيتهم من

العوائل البريئة .
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"إنـــنـي أتـــرك بــــعـــد مــــوتي أمّـــاً
وزوجـة وطــفـلــة... واحـدة مــنـهن

بغير ابن والثانية       
بال زوج والــــثـــالــــثـــة دون أب...
ثالث يـتـيـمات ثـالث أرامل باسم

القانون 
إنـي أرضى أن أعــــاقـب عــــقــــابــــاً
عـادالً لـكن هـؤالء الـبـريـئـات ماذا
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من مـرافعته فـي مناهـضة عـقوبة
اإلعدام
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أدركُ صـعــوبـة اخلــوض في مـثل
ـوضـوع اإلشـكـالي بـسبب هـذا ا
ـسـبـقـة والـقـيـود االصـطـفـافـات ا
واالعتبـارات الدينية والـعقائدية
ــطــالــبـ كــمــا أعــرف أن دعــاة ا
بإلـغاء عقـوبة اإلعدام قـليلون في
سـلـمة مـجتـمـعاتـنـا الـعربـيـة وا
ولـكن هـذه الـقـلّـة كـبـيـرة جـداً في
قــيـمـهــا السـيّــمـا تـمــيـيــزهـا بـ
الـعـدالــة واالنـتـقـام فـهل الـقـبـول
بــالـقــتل يــكـون "عــقــوبـة عــادلـة"?
األمـر الــذي يـتــنـاقض مـع مـبـدأ "
حـق احلــيـــاة" احملـــور األســـاسي
نظومة حقـوق اإلنسان الكونية
 وهل قـتل القـاتل يحـقق العـدالة?
ــة" الــقــتل الــقــانـوني وهـل "جـر
ـة القـتل الال قـانوني مـقابـل جر
يوصل إلى العدالة وحسب وليد
ـــفــكـــر الـــلّــاعـــنــفي وصـــلــيـــبي ا
ومـــؤسس جــــامـــعـــة الــــلّـــاعـــنف
ـتــان ال تـصــنـعــان عـدالـة" "جــر
وعـلى غـرار ذلك سبـق لي أن قلت
"رذيـلــتـان ال تــنـجــبـان فــضـيــلـة"
" و" و"حـــربــان ال تــولـــدان سالمــاً
" عــــنــــفــــان ال يــــحـــقــــقــــان أمــــنـــاً
و"انــتــهـاكــان ال يــوفّـران كــرامـة"
وعـــلــيـــنـــا الـــبــحـث عن أســـبــاب
ـسؤول عن وقـوعها اجلرائم وا
اجـتماعـياً وسـياسيـاً واقتـصادياً
وثــقــافـيــاً وقـانــونــيـاً ومن خالل
الــثــقــافــة الـــســائــدة بــأبــعــادهــا
الـفـكـريـة والـديـنــيـة والـطـائـفـيـة
فــضالً عن مـــنــظـــومــة الــتـــربــيــة

توارثة. والتعليم والقيم ا
إن إنـزال عقـوبة اإلعـدام لن يعـيد
ــكن ردّ احلـيــاة لــلــمــقــتـول وال 
الــقـتـل بــالـقــتل ولــعـلّ مـثـل هـذا
األمـر سـيـترك تـأثـيـراً اجـتـمـاعـياً
خـــطــــيـــراً بــــأبـــعــــاده الـــثــــأريـــة
واالنـتـقـامــيـة  فـضالً عن إشـاعـة
أجــواء من احلــقـــد والــكــراهــيــة
ـتخاصمـ وعوائلهم ليس ب ا
فحسب بل في إطاره االجتماعي
األوسع وامــتــداداته وتــرابــطـاته

اخملتلفة.
وإذا كـــان حــكم اإلعــدام خــطــيــراً
ولــيس من الــســهـولــة الــنـطق به
بــشـــكل عــام فـــمــا بـــالك إذا وقع
خـطـأ فـي احلـكم فـمن ســيـتـمـكّن
من تــــصـــحـــيــــحه بـــعــــد أن يـــتم
تـنـفيـذه خصـوصـاً وإن القـضاء
أي قـضــاء حـتى وإن كـان نــزيـهـاً
ومـــحـــايــداً ومـــســتـــقالً مـــعــرّض
ـكن لألبرياء أن للـخطـأ? وهكذا 

يكونوا ضحية هذه األخطاء. 
ولــهــذا الــسـبـب فـإن قــرار إنــهـاء
حـــيـــاة إنــســـان ســـيــكـــون قــراراً
ـــنــتــهى اخلـــطــورة حــتى وإن
تـذرّع الـبـعض به ألسـبـاب ديـنـية
أو عـقـائـديـة األمـر الـذي يـحـتـاج
إلى حـــوار مــجــتـــمــعي قـــانــوني
وحـــــقــــوقـي وثــــقــــافـي وفــــكــــري
وتـربـوي حـول مـدى الـفـائـدة من
اسـتـمـرار حــكم اإلعـدام وجـدوى

اللجوء إليه.
وإذا كـــــان "الــــلـه" قــــد مـــــنح حق
احلــــيــــاة فـــــكــــيف إلنــــســــان أن
عطيات يسلبها? وحسب بعض ا
فـــإن إلـــغـــاء الـــعـــقــوبـــة أدى إلى
تـخـفـيف اجلـرائم مـثـلـمـا حـصل
في فرنـسـا وكـندا وإيـطـاليـا فـما
الفرق ب أن تـقتل باسم القانون
وبــاسم اجملـتـمع أو بـ أن يـقـتل
الــــقــــاتل حتـت تـــأثــــيــــر عــــوامل
مـخــتــلــفــة ولــعلّ هــذا واحـد من
أسـبـاب انحـيـازنـا إللـغـاء عـقـوبة
اإلعدام باعتبارها مـطلباً حقوقياً

واجتماعياً ببعد إنساني .
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"اإلعــدام" كــتـعــريف قــانــوني هـو
وجب حكم إنهـاء حيـاة إنسـان 
قـضـائـي ولـكن أال يـتــضـمن مـثل
هـذا احلـكم الـقـضائـي جـانبـاً من
االنـتقـام وليس الـعدالـة? في ح
يــفــتــرض فــيه أن يــكــون حــكــمــاً
للعدل وليس للثأر. وسوف تكون
ة وال عمليـة القتل ال منعـاً للجر
ردعاً بـقدر ما ستـؤدي إلى القتل.
وقـد كانت األنظـمة الـقضـائية في
الـــعــهــود الــســابــقــة والــعــصــور

ـة تبـالغ في أحكـام اإلعدام الـقد
إلّـا أنها بـدأت تخـفّف منـها حتى
جلأت الـدول مؤخّـرا إلى إلغـائها
الفتـقادهـا للجـانب اإلنساني. وال
يـختلف األمـر لدولـة متقـدمة مثل
ــتــحــدة األمــريــكــيــة الــواليـــات ا
ثالثية مثل الباكستان ودولة عا
فـكالهـما يـطـبّقـان عـقوبـة اإلعدام
األولى في  35 واليــة والــثــانــيــة
وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية.
وكـانت اجلـمـعيـة الـعـامة لـ األ
ـتـحـدة قــد أصـدرت قـراراً بـرقم ا
 2857 في العام  1977 خاطبت
فيـه العـالم بـضـرورة تـقـلـيل عدد
اجلــرائـم الــتي تــفــتــرض اتــخـاذ
عـقــوبـة اإلعـدام  وأصــدرت بـعـد
ثالثـــة عــقـــود من الــزمــان 2007
قــراراً يـقــضي بــتـعــلـيـق عـقــوبـة
اإلعـــدام مـع مـــتــــابـــعـــة الــــعـــمل
إللـــغــائـــهـــا. ويـــعــتـــبـــر االحتــاد
األوروبي مـــنــظـــمـــة خــالـــيــة من
Death Penalty عـقـوبـة اإلعدام
ـوجب مـيــثـاق احلـقـوق Free  
األســاســيــة لالحتــاد الــذي نصّ
على "رفض قـبول أي عـضو دولة
جـديـدة في عـضـويـة االحتاد إذا
كـــــان اإلعـــــدام ضـــــمن نـــــظـــــامه

القضائي".
اإلعـــدام قــتـل عن ســـابق إصــرار
وتـصـمـيم  ولـذلك تـوجّـهت 142
دولــــة مـن دول الــــعــــالم الــــبــــالغ
عـددهـا  193إللـغـاء الــعـقـوبـة أو
وقف تــــنـــفــــيـــذهــــا ومن الـــدول
الـــعـــربــيـــة الــتـي تــنـــدرج ضــمن
القائـمة األخيرة هـو لبنان حيث
ـوراتـوريـوم األمر اعـتـمـد نـظام ا
بـــتـــأجـــيـل الــوفـــاء- تـــأجـــيل أو
تــعـــلــيق أي نــشـــاط أو  قــانــون
حيث أوقف عملياً تنفيذ العقوبة
 عـلى الــرغم من بـقــائـهـا في 20
مـادة من قـانـون الـعـقـوبـات و19
مـــادة مـن قـــانـــون الــــعـــقـــوبـــات
الــعـســكـري و 9مــواد من قــانـون
أصول احملـاكمـات اجلزائيـة كما
ذهـب إلى ذلك نـــقـــيـب احملـــامــ
السـابق جورج جـريج في الندوة
التي نـظمـتهـا " الـهيـئة الـوطنـية
ــدنـــيــة" فـي " بــيت لـــلـــحــقـــوق ا
احملـــامي" بـــيــــروت من أجل دعم
إلـغـاء عـقـوبـة اإلعـدام في لـبـنان
في  27يـــنــايـــر كــانـــون الـــثــاني
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وكـان قـد ورد في تـقـرير دولي أن
نــحــو  174 دولــة لم تــقــدم عــلى
عـقـوبـة اإلعــدام في الـعـام 2012
لـكن مـا هـو مـثـيـر لـلقـلق أن دوالً
كــبــرى مــثل الــصــ والــواليــات
ـتحـدة والهـند وإنـدونيـسيـا ما ا
زالت تـطـبق عـقـوبة اإلعـدام كـما
أن العديد من البـلدان العربية ما
تـزال تــنـفـذ عـقــوبـة اإلعـدام عـلى

نحو واسع.
ــــوت: أي اإلعــــدام الــــذي فــــهل ا
يــســاوي الــقـتـل ســيـكــون عــامالً
ـة بـالـقـصـاص من رادعـاً لـلـجـر
اجلـاني وردعـاً لـلـغـيـر? وهل هـو
الـعالج الــفـعّـال أم ثــمـة عالجـات
أكــثـر جنــاعـة وإنــسـانــيـة? وكـان
وليد صلـيبي قد قدّم منذ 1/24/
 2004 مــــــشـــــروع قـــــانـــــون إلى
مـجــلس الــنـواب إللــغــاء عـقــوبـة
اإلعدام اسـتنـد فيه إلى "الـشرعة
الــــدولـــيــــة حلــــقـــوق اإلنــــســـان"
و"الدستور اللبناني" إضافة إلى
قـــرار اجلــمــعـــيــة الـــعــامــة لأل

ـتـحـدة رقم  2857 لـعـام 1977 ا
ورد فـيـه الـهــدف من هـذا الــقـرار
هـو " إلـغاء عـقـوبة اإلعـدام إلـغاء

كامالً في جميع البلدان...".
وبالطـبع فإن مقاصـد هذا الهدف
ــة واحلــيــلــولـة هـي مــنع اجلــر
دون اســتــمــرارهــا ولــيس إلــغـاء
ة تتمثّل اجملرم  وأسباب اجلر
في الفقر واجلـهل واألمية فضالً
عـن جــوانـب أخـــرى من احلـــيــاة
االجـتـمـاعــيـة واحلـرمـان والـغـ
وغـــــــيــــــرهـــــــا مــــــثـل: احلــــــروب
والـــنــزاعـــات وأيــديـــولــوجـــيــات
الـكـراهيـة وخصـوصـاً الطـائفـية

والدينية والعنصرية.
عـنـى ال تقـع عـلى الـفرد وبـهـذا ا
ــــرتــــكب وحــــده مــــســــؤولــــيـــة ا
ألن فـــيــــهــــا جــــوانب ــــة اجلــــر
مجتمعية بحكم الثقافة والتربية
الـسـائـدتـ  األمـر الـذي يـعـتـبـر
عــامـالً مــخــفـفــاً  ال بــدّ مـن أخـذه
بـنـظـر االعتـبـار في تقـريـر احلكم
ــرتـكب وهــو مـوجـود في بـحق ا
كل اجلـرائـم وقـد يـذهب ذلك إلى
حتــديـد مــسـؤولــيـة اجملــتـمع في
تعويض أهالي الضحايا وإعادة
ـرتــكب وبـالـتـالي وضع تـأهـيل ا

أم بعد الفوضى واالنفالت األمني
ـيـلـيـشـيـات وزاد األمر وتـصـدّر ا
في فـتـرة احتالل داعش لـلـموصل
ومـا بـعـدها  10 يـونـيـو/حـزيران
 2014 إلى نهـاية   2017 وهـكذا
ازداد صـــدور وتـــنـــفـــيـــذ أحـــكـــام
اإلعــــــدام فــــــضالً عـن أن بــــــعض
أحـكـام اإلعدام  تـنـفيـذهـا خارج
ــواجــهـات الــقــضـاء فـي ظـروف ا
واالحـــتـــقــان الـــطـــائــفـي. أمــا في
سـوريـا فـقـد كـان لـظـروف احلـرب
األهـلـيـة الـتي تـسـتـمـر مـنـذ الـعام
 2011 دوراً  في توسيع عـقوبات
اإلعــدام سـواء بـاسم الـقـانـون أو
خـارج الــقــضـاء وهــنــاك تـقــاريـر
عــــديــــدة تـــوثـق بـــعـض احلـــاالت
حـسب مــنـظــمـة الـعــفـو الــدولـيـة
نـاهـيك عـمّــا قـامت به اجلـمـاعـات
اإلرهــابــيــة مــثل داعـش و"جــبــهـة
الــنـصــرة"  جـبـهــة حتـريــر الـشـام

وغيرها.
وشــهـدت مـصــر مـنــذ اإلطـاحـة
بـحـكم األخــوان والـرئـيس مـحـمـد
مــرسي فـي الــعــام   2013 أكـــبــر
نسبة قرارات بـتنفيذ حكم اإلعدام
قـيـاسـاً بـالفـتـرات الـتي سـبـقـتـها.
ملكة العربية السعودية وتعتبر ا
ــنــطـقــة في  في مــقــدمــة بــلــدان ا
تنفيذ أحكـام اإلعدام  ويتم تنفيذ
عـــقـــوبـــة اإلعـــدام كـــذلك  في دول
اخلــــلــــيـج األخــــرى وإن بــــدرجـــة
مـــحـــدودة إضـــافـــة إلى الـــيـــمن
وخـصـوصـاً بـعـد احلـرب األهـلـيـة

منذ العام 2015. 
وكـانت أنــظـمـة مــثل الـسـودان
وبـاكــسـتـان وإيــران ال تـتـورع من
إنـزال الـقـصـاص  بـخـصـومـها أو
أعــــدائـــهــــا بــــاسم الــــشــــريــــعـــة
اإلسـالمــــــيــــــة وحتـت عــــــنــــــاوين
مـخـتـلفـة حـيث اسـتـمـرت عـقـوبة
اإلعـــدام وفي بـــعض األحـــيــان ال
تـراعى في تـطـبـيق هـذه الـعـقـوبة
الـقـاسيـة إزاء األحـداث الـذين تقل
أعـــمــــارهم عن  18 عـــامــــاً وتـــتم
مــعــامــلــتـهـم كـبــالــغــ وفي ذلك
مـخالـفـة لـقواعـد الـقـانـون الدولي
االتـفـاقي الـتعـاهـدي والـعرفي بل
Jus إن ذلك مـن الــقـــواعـــد اآلمــرة
  Cogens فـي أوقـــــات الـــــســــــلم
واحلـرب عـلى حد سـواء وهـو ما
حتظره اتفاقية حقوق الطفل لعام
  1989 إضافة إلى الـعهد الدولي
ــــدنــــيـــة اخلــــاص بــــاحلــــقــــوق ا
والذي والـسـيـاسـيـة لـعـام  1966 
دخل حيّز التنفيذ في العام 1976
والـــدول األطـــراف فـــيه تـــزيــد عن

 160دولة.
أمـا "إسـرائـيل" فقـد قـنّنت  عـقـوبة
وجب تشريعات صادرة اإلعدام 
فـي الـــعـــام  1954 بـــاســـتـــثـــنـــاء
اجلـرائم اخلـطـيــرة الـتي ارتـكـبت
ــيـة الــثـانــيـة خـالل احلـرب الــعـا
وكـــــان آخــــر إعــــدام رســــمي هــــو
ألدولف إيــخـمـان في الـعـام 1962
الــذي كـان مــســؤوالً في جــهـاز الـ
ـتـهم بـارتـكـاب مـجـازر ضد  SS ا
الـيـهـود فـيـمـا سـمّي بـ"احملـرقـة" 
وقـد  اخــتـطــافه من األرجــنـتـ
في  11مايو أيـار العام 1960 من
وساد اإلسرائيلي" جانب "جهاز ا
في عـمـلــيـة اسـتــخـبـاريــة طـويـلـة
اسـتـمـرت لـنـحـو  15 عـامـاً حـتى
انـيا  اكـتـشافه بـعـد هربه مـن أ

في نهاية احلرب.
 وأثـارت عـمـلـيـة االخـتـطـاف جدالً
قــانـونـيــاً وسـيــاسـيـاً خملــالـفــتـهـا
لـقواعـد القـانون الـدولي  إذ ال بدّ
لـــلــوصــول إلـى الــعــدالـــة ســلــوك
طـــريق شــرعي وقـــانــوني وعــادل
أيـضـاً فـثـمـة عالقـة عـضـويـة ب

الوسيلة والغاية.
ـان "اإلسرائـيلي" وقـد صادق الـبر
الكنيسيت  في مطلع العام 2018
على مـشـروع قانـون يـجيـز تـنفـيذ
عـقـوبـة اإلعـدام بـحق مـا سـمّي بـ"
" وصـــوت عـــلــيه 52 اإلرهــابـــيــ
نـائــبـاً مــقـابل  49 عــارضـوه من
. وكـــان حــزب أصل  120 نـــائـــبـــاً
"إســرائـيل بـيــتـنـا" الــذي يـتـزعـمه
وزيــر الــدفــاع األســبق أفــيــغــدور
تطرّف هو من ليبرمان اليـميني ا
ـشـروع الـقــانـون وأحـيل تـقــدّم 
إلـى جلنـة حـكـوميـة لـدراسـته قبل
أن يـعـاد لـلـتـصـويت عـلـيه بـعـد 3
قــــراءات لـــــيـــــصــــبـح جــــزءًا من "

القوان األساسية". 
جـديــر بـالــذكـر إن "إســرائـيل" هي
بـال دســـتــــور حــــتى اآلن ألن ذلك

يـــتـــطـــلّب مـــنـــهـــا إقـــرار مـــبــاد
ـســاواة وهي غــائــبــة الســيّــمـا ا
وهي تمارس التمـييز عن تخطيط
وإصرار بحق عـرب فلسـط كما
يفترض بها حتديد احلدود وهي
مــا تـــزال تــتـــوسع عــلـى حــســاب
الـــبــــلـــدان الــــعـــربــــيــــة في إطـــار
مـشـروعهـا االستـيـطاني اإلجالئي
اإلحاللي "من الـنيل إلى الـفرات" 
وقد حـظي مـشـروع قـانون تـنـفـيذ
عـــقــــوبــــة اإلعـــدام بــــدعم رئــــيس
الوزراء بنيام نتنياهو. وبغض
الـنـظـر عن الـنـصـوص الـقـانـونـية
فــإن "إســرائــيـل" تــمــارس أشــكـاالً
مـخـتـلـفـة ومـتـنـوّعـة من االغـتـيـال
والـــقـــتل الـــعـــمـــد إزاء الـــســـكــان
الــفـلــسـطــيـنــيـ األبــريـاء الــعـزل
بـسـبب انـتـقامـي وثـأري انطـالقاً
ـــارســـة من آيــــديـــولــــوجـــيــــة و
عــنـصــريـة وأحـيــانـاً تــقـوم بـذلك
بـــزعـم " احلـــرب الــــوقـــائــــيـــة" أو
"االســــتـــــبــــاقــــيـــــة" ســــواء ضــــد
شـخـصيـات تـعتـبـرها "خـطرة" أم
بــهـدف إحـداث الـرعب في الـوسط
الفلسطيـني والعربي إذ غالباً ما
ــتــد إجـرامــهـا إلـى دول عـربــيـة
أخرى في لبنان وسوريا والعراق
واألردن وتـــــونس  إضـــــافــــة إلى
فلـسط  بل وإن سـاحة حركـتها

اإلرهابية هو العالم كلّه.
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ال زال الــصــراع قـائــمــاً بــ دعـاة
وقف وإلـغاء عـقـوبة اإلعـدام وب
دعـاة الــتـمـسك بــهـا وهـو صـراع
بـ تــيـار مـحـافظ يــتـشـبث بـاسم
الـدين وتـيـار حـقـوقي في الـغالب
ـدني من وإن كـان داخل الــتـيــار ا
يـــبــرّر تـــنــفـــيــذ عـــقــوبـــة اإلعــدام
بـاعـتـبـارهـا إجـراءً ثـوريـاً رادعاً 
وغـالـبـاً مــا سـلـكت األنـظـمـة الـتي
أطــلــقــنــا عــلــيــهــا الــتــحــرريــة أو
االشـتراكـيـة طـريق تـنـفيـذ عـقـوبة
اإلعـدام عــلى نـحـو أكـثــر اتـسـاعـاً
وبـــخـــفّـــة غـــيــــر مـــعـــقـــولـــة راح
ــئـات بل اآلالف من ضــحـيــتـهــا ا
ـــعــــارضـــ حــــتى وإن كــــانـــوا ا
بــــــاألمس مـن أركـــــان الــــــنـــــظـــــام

وأعمدته األساسية. 
ومـا تــزال الـعـقــبـات الــسـيــاسـيـة
الـثقـافـية واالجـتـماعـيـة والديـنـية
حتـول دون إلـغاء عـقـوبـة اإلعدام
األمر الذي يحتاج إلى جهد مدني
لـــنــشــر ثــقــافــة الــلّــاعــنف والــذي
بـالـنــتـيـجــة يـؤدي إلى مـنــاهـضـة
اإلعــــدام  وال بــــدّ من الــــبــــدء من
ـدارس واجلـامـعـات وبـالـتـعاون ا
ـــدني مـع قـــطـــاعـــات اجملـــتــــمع ا
واإلعالم لـتوسـيع خيـارات الناس
وتــلــبــيـة حــاجــاتــهم خــصــوصـاً
بـــالــســـيــر في طـــريق الـــتــنـــمــيــة
ــســتـدامــة بــجــمـيـع جـوانــبــهـا. ا
واألمر يـحتاج إلى مـراجعة دقـيقة
لألنــظـــمــة والـــقــوانـــ الــنـــافــذة
لـوضـعـهـا بـانـسـجـام مع الـلـوائح
الــدولــيــة حلـقــوق اإلنــســان الـتي
وقـعت عـليـها الـبـلدان الـعربـية أو
تـشـريع قوانـ جـديـدة تتالءم مع
الـتــطــور الـدولي في هــذا اجملـال
خـصـوصـاً وإن دسـاتـيـر بـعـضـها
أعـطى لـلــمـعـاهـدات واالتـفـاقـيـات
الـدولـيـة وقـواعد الـقـانـون الدولي

السمة العلوية.
وعـلـيـنـا في اخلـتـام االعـتـراف أن
ثـمــة الـتـبــاس غـالــبـاً مــا يـحـصل
فيـثير تـعارضاً شـديداً وسوء فهم
ـراد  من واتــهـام أحــيــانـاً حــول ا
ـطـالـبـة بـإلـغاء مـغـزى وفـلـسـفـة ا
عـقــوبـة اإلعـدام  وكــأنه دفـاع عن
الـــقـــاتل  لـــكن مـــثل هـــذا الـــفــهم
سـطـحي  فالـذين يرتـكـبون جـرماً
يـنـبـغي إنـزال الـعـقـاب بـهم ألنـهم
يـســتــحـقــونه وهــذا أمـر مــفـروغ
مـنه لــكن ال بـدّ من أن يــكـون هـذا
الــعــقــاب إنــســانــيــاً وال يــنــبــغي
للدولة أن تشارك في عملية القتل
بـــقـــدر مـــا تـــبــحـث في األســـبــاب
والــوســائل الــتي دفــعـت بــاجملـرم
ـتـه أي ال يـنــبـغي الرتــكـاب جــر
ة أخرى ـة بجـر مـعاجلـة اجلر
والـقـتل حـتى وإن كـان قـانـونـياً ال
ـة بل يـلـغي الـقـاتل يـلـغي اجلـر
ـــــطـــــــــــلـــــوب إلـــــغــــاء فــــقـط وا

ة. اجلر
اإلعـدام عنف وهو وسـيلـة عنـفية
للـعـقـوبة وهـذا الـعـنف قـتل فهل
الـقـتل الـثـاني هـو الـتـعـويض عن
الـــقــــتل األول أم أن الــــهـــدف هـــو
العدل واحلق وتعويض الضحايا

ـة? تلك أو عـوائـلـهم وردع اجلـر
ـطالبة بإلغاء هي الفلسفة وراء ا

عقوبة اإلعدام.
ـسـألــة جـديـرة ولــعل مـثل هــذه ا
بــأن جتــعــلــنـا نــعــيــد الــتــفــكــيـر
كن بـإنسـانيـتنـا وألجلـها إذْ ال 
للمـوت أن يكون قصـاصاً للموت:
ــوت ومــســألــة ـــوت ضــد ا أي ا
مثل تلك حتتاج إلى تـفكير عميق
فــالـــوســيـــلــة جـــزء من الــغـــايــة
ـهــاتـمــا غـانــدي إنـهـا وحــسب ا
مــثـل الــبــذرة إلى الــشــجــرة  وال
وسيلة للقتـل بحجة عدالة الغاية
 وإذا كـــانت الـــغـــايـــة بـــعـــيـــدة
فـالـوسـيلـة مـلـمـوسـة وآنـيـة تلك
الـتي ال يـنـبــغي أن تـتـعـارض مع

الغاية.
قــد تــطــول مــســألــة اتــخــاذ قـرار
بــإلـــغـــاء عــقـــوبـــة اإلعـــدام لــكن
احلاجة إلى إعادة النـظر بالنظام
الـتربوي والـتعلـيمي لـنشر ثـقافة
الــلّــاعــنف كــفــيل بــرفـع وتــعــزيـز
الــوعي بــالــقـــانــون وبــالــثــقــافــة
احلــقــوقــيــة انــطالقــاً من الــقــيم
عنى اإلنسانية والضمير بهذا ا
هــو "الـــقــانـــون األســمـى" حــسب
ديفيد ثورو ولهذا ال بدّ أن يكون
ـكن أن الــضـمـيــر يـقـظــاً وهـذا 
يـــولـــد قـــنـــاعـــة فـــرديـــة وأخـــرى
مـــجـــتـــمـــعـــيـــة  حـــتى لـــعـــوائل
ــــكن أن الـــــضــــحــــايـــــا الــــذيـن 
يــنـخـرطــوا ضـد عـقــوبـة اإلعـدام
ـان بـالدين يـنـبغي عـلـمـاً بأن اإل
أن يكون أخالقياً ولعمل اخلير ال
لــتـــبـــريــر الـــقـــتل فـــاألديــان هي
باركة للسالم وليست لـلعنف أو 

القتل .
وأخـــتم بــــنـــصــــوص من اإلعالن
ي حلــقــوق اإلنـســان لــعـام الــعــا

:1948  
ـــادة 3- " لــــكل فــــرد احلق في ا
احلياة واحلـرية وفي األمان على

شخصه"
ــادة 5-  " ال يـــجــوز إخـــضــاعُ ا
أحـد لـلــتـعـذيب وال لـلـمـعـامـلـة أو
العـقوبة القـاسية أو الالإنـسانية

أو احلاطَّة بالكرامة."
ي حلـقوق وإذا كـان اإلعالن العـا
اإلنــسـان قـد ورد ذكـره في مـعـظم
الــدســاتــيـر الــعــربــيـة فــيــنــبـغي
واحلالة هذه أن يكـون ملزماً لها.
وكــان الــبــروتـوكــول االخــتــيـاري
الـــثـــاني الـــذي صـــدر فـي الـــعــام
 1989  والذي دخل حيّز الـتنفيذ
في الــعــام  1991  قــد نصّ عــلى
إلـغـاء عـقـوبـة اإلعـدام عـلـمـاً بأن
هـــذا الــبــروتـــوكــول هـــو مــلــحق
بالعهـد الدولي اخلاص باحلقوق
دنـيـة والـسـياسـيـة الـصادر في ا
الـــعـــام  1966  والـــداخـل حـــيّـــز
التـنفيـذ في العام  1976 ذلك ألن
عــــقــــوبــــة اإلعـــــــــدام ال تــــعــــيـــد

الضحية.
 أمـــا عن جــوهــر الـــدين فــحــسب
اإلسالم هو العفو والتسامح وما
 "الدين سـوى احلب" وفقـاً لإلمام
ـسـيحـية: جـعـفر الـصادق وفي ا
احملـبـة وعـدم الـقـتل. وكـمـا يـقول
ابن عــربـي أدين بــدين احلب أنّى
تـوجـهت / ركـائــبه فـاحلب ديـني

اني". وإ
" ولذلـك فإن مـبـدأ "الـعـ بـالـع
يـجعل الـبشـرية بـأسرهـا "عمـياء"
حــسـب غــانــدي  وكــمــا جــاء في
كـالم كونـفـوشـيـوس " نـردّ اخلـير
إزاء اخلـــيــر ونــردّ الـــعــدالــة إزاء

الشر ال الشر إزاء الشر" .
     ×××××

نــشـرت في مــجـلــة تـســامح الـتي
يصـدرها مـركز رام الـله لدراسات
حــــقـــوق اإلنـــســــان  الـــعـــدد 68
فـــبــرايـــر شــبــاط 2020. واألصل
فـــيــــهـــا مـــحـــاضـــرة ألــــقـــيت في
ـغرب بدعوة من مركز الناضور ا
ــــشــــتــــركــــة من أجل الــــذاكــــرة ا
ــقـراطـيـة والــسـلم  بـتـاريخ الـد

.2019 /11/16-11
كــمـــا نُـــشــرت فـي مــوقع مـــجـــلــة
ـــســـتــــقـــبل الـــعـــربي" تــــشـــرين "ا

الثاني/نوفمبر 2020.
ي ومفكر عربي نائب رئيس {  أكاد
جــامــعــة الالّعـــنف وحــقــوق اإلنــســان
أونـور بـيروت. له أكـثر من  70 مـؤلـفاً
في قـضايا الفـكر والقانـون والسياسة
الــدولــيـــة واألديــان والــثـــقــافــة واألدب
ــدني وحـائـز عـلى جـائـزة واجملـتـمع ا
أبــرز مــنـــاضل حلــقـــوق اإلنــســان في

العالم العربي القاهرة 2003.

اخلـطط الالزمـة إلصالح األوضاع
االجـــتـــمـــاعـــيــة الـــتي تـــؤدي إلى
تــفــقـــيس بــيض اجلـــرائم بــحــكم
انـتشـار فايـروسات الـفقـر واألمية
واجلـــهل  نـــاهـــيك عن األســـبــاب
األخــرى كـــاحلـــروب والــنـــزاعــات

واإلرهاب.
ــا ورد في اقــتـراح صــلــيـبي " و
أنه ال يــجــوز أن نـشــرّع الــثـأر في
القـانون بل نـعمل عـلى إزالته من
النفـوس ومن تقالـيد اجملتمع" أي
أن الـدولـة ال تـثـأر بل تـعـمل عـلى
احلـــــدّ من الـــــثـــــأر األمـــــر الــــذي
اقــتـضى اســتـبــدال الـعــقـوبـة إلى

ؤبد. عقوبة أدنى مثل حكم ا
dO¦  wÐdŽ Ïq−Ý

لــكي نــرى خــطــورة حــكـم اإلعـدام
فـعــلـيـنــا مـتـابــعـة سـجل الــبـلـدان
العربية ففي عام  2016 أصدرت
احملـاكم في البـلدان الـعربـية 700
حـكـم إعـدام. وتــعــتـبــر جــيــبـوتي
الدولة الوحيدة التي ألغت عقوبة
اإلعدام منذ العام 1995 ولم تنفّذ
هــذه الـدولـة مــنـذ اسـتــقاللـهـا عن
فــرنـسـا في الـعـام  1977 وال مرّة
واحـدة عـقـوبــة اإلعـدام  وهـو مـا
ذكـره رئـيس جـيـبـوتي  اسـمـاعيل
عـمـر جــيـلي في حــواره مع كـاتب
الـســطـور الــعـام   2004 في ح
أن هــنــاك دوالً جــمّــدت الــتــنــفــيـذ

وبعضها عاد إليه.
ـــغــــرب الــــعــــربي وذهــــبـت دول ا
غرب واجلزائر باستثناء لـيبيا  ا
وتـــــونس ومـــــوريــــتــــانـــــيــــا  إلى
الـتجمـيد الـفعلي لـعقـوبة اإلعدام
عــلى الـرغـم من اسـتــمــرار صـدور
أحـكـام بـاإلعـدام وكان لـنـشـاطات
ـــــدني وهـــــيـــــئـــــات اجملـــــتـــــمـع ا
ومـنـظـمـات حقـوق اإلنـسـان الدور

الكبير في ذلك. 
وعـلى الـرغم مـن وجـود أحـكام
ـغربـية فإن قـضائيـة في احملاكم ا
وزير العدل الـسابق محمد أوجار
كــان قــد تـــعــهّــد بــتـــقــلــيص عــدد
اجلـنــايـات الـتي تـصل عــقـوبـتـهـا
ــة إلى إلى اإلعــدام من  31 جـــر
ـســطـرة اجلـنـائـيـة  11في إطـار ا
ــــغــــرب ــــنــــشـــــودة. وأوقــــفت ا ا

العقوبة منذ العام 1993.
ــغـرب  أمــا تــونس فـقــد ســبـقت ا
بـعـام  1991وفي اجلـزائـر كـان
آخر تـنفيـذ حكم اإلعدام هـو العام
 1993 إعـدام أربــعـة من اجلــبـهـة
اإلسـالمـــيـــة لالنـــقـــاذ التــهـــامـــهم
بـتفـجيـر مطـار العـاصمـة اجلزائر
في العام  1992 وكان آخر تـنفيذ
حلـكم اإلعـدام في مـوريـتـانـيـا هو
الـــعـــام  1987 لـــكـــنه لـم يـــلغ من

القوان النافذة. 
ـغاربية وتعـتبر ليـبيا من الدول ا
والـعـربـيـة األكـثـر تـنـفـيـذاً ألحـكام
اإلعـدام  ســواء في عــهـد الــزعـيم
الــلـيــبي مـعـمــر الـقــذافي أو بـعـد
انــفالت الــعــنف والــنــزاع األهــلي

منذ العام  2011 وحلد اآلن.
وكـانت األردن قــد جـمّـدت عــقـوبـة
اإلعــدام لــنــحــو عــقــد من الــزمــان
2006- 2014 لــــكــــنــــهــــا أعـــادت
الـــعــقــوبــة في أواخـــر ديــســمــبــر
/كـــــــانـــــــون األول  2014 بـــــــحق
مدانـ في جرائم قـتل عددهم 11
نـفذت وفي فـبـرايـر شـباط  2015 
حـــــكم اإلعـــــدام بـــــحق ســـــاجــــدة
الـــريـــشـــاوي  وزيـــاد الـــكــربـــولي
تهمان وهما من تنظيم القاعدة  ا
بـتـفـجـيـر فنـادق فـي عمـان  وذلك
بـعـد إعدام داعش الـطـيار األردني
مــعــاذ الـــكــســاســبــة. وفي الــعــام
 2016نــــفـــذ األردن  16حــــكــــمــــاً
بـاإلعــدام حـسـب مـنــظـمــة الـعــفـو

الدولية.
ـلك حـس بن  جـديـر بالـذكر أن ا
طالل الــذي حـكم األردن من الـعـام
 1952 ولــغــايــة  1999 لـم يــنــفـذ
حـــــــكم إعـــــــدام واحــــــد وكـــــــانت
البحرين قد جـمّدت عقوبة اإلعدام
 لــنـحـو عــقـد كـامل لـكــنـهـا عـادت

لتنفيذها العام  2006.
ويـــعــتــبـــر الــعـــراق  من أكــثــر
الـبــلـدان الـعــربـيـة تــنـفــيـذاً حلـكم

اإلعـــدام فــــفي الــــعـــام  1941 
تــنــفــيــذ حــكم اإلعــدام بــالــعــقـداء
األربــعــة الـــذين قــامـــوا بــانــقالب

عــســكــري وفي الــعــام  1949 
تـنـفـيـذ حـكم اإلعـدام بـخـمـسـة من
كـبار الـشـيـوعـي بـيـنـهم " فـهد -
يــوسـف ســلــمــان يــوسف" األمــ

الــعــام لـلــحــزب  وبـعــد ثـورة 14
يـوليـو تـموز  1958 بـدأ مسـلسل
لكي اإلعدام بحق أعمـدة العهد ا
ثـم حـلــفــاء األمس من الــقــومــيـ
والبعـثي وتـضخّم ملف اإلعدام
بــعــد انـقالب  8  فـبــرايــر شــبـاط
 1963 واســتــمــرّ دون تــوقّف إلّــا
في فــتــرة مـــحــدودة ولــكن أكــثــر
الــفـتـرات اتــسـاعـاً وعـســفـاً كـانت
بـعـد انقالب 17- 30 يـوليـوتـموز
 1968 حــيث حـــكــمت "مـــحــكــمــة
الــــثـــورة" وحـــدهــــا نـــحـــو 1700
حـكمـاً باإلعـدام نفّـذ الكـثيـر منـها
ناهيك عن األحكام خارج القضاء
وقـد  إلـغـاء احملـكـمـة في مـطـلع

التسعينات.
وفي فــــتـــرة مــــا بــــعـــد االحــــتالل
األمــريــكـي لــلــعــراق الــعـام 2003
ومع انتـشار الـعنف واإلرهاب في
الـعـراق عادت مـاكـنـة اإلعدام إلى
الــعــمل بــوتـيــرة ســريــعــة سـواءً
ـحـاكـمة أركـان الـنظـام الـسابق

ــاضي الـتـعــيس ومن ســلـسـلــة ايـام سـوداء في أنـهـا حــكـايــة من الـزمن ا
حياتنا في عراق احلضارةِ كان تنطق عن احلروب العنترية  التي اسقطت
 من شجرة احلياة مالي االشخاص بال دموع من اجلثث احلمراء  تطير 
فـوق االرض الـطـيــبـة لـتـصــنع حـرب الـهـواسـم االخـيـرة بـعـد ســلـسـلـة من
احلـروب الـدمـويـة مـا بـ ايـران الفـارسـيـة االسـالمـية والـكـويـت الـذي كان
قضـاء عراقي بـ صدام  هتـلر  الـعراقي اجلـديد واحلـلفـاء بقـيادة أمـريكا
االمــبـريــالــيــة والـنــار الــســوداء تـغــطي ســمــاء الــعـراق واصــوات الــنــيـران
ة وتى من االرض السفلى  ونـحن كعوائل عراقية مسا والصواريخ توقظ ا
التي تكره احلروب   الدموية  حملتنا القافالت  الكبيرة والصغيرة للهروب
في ظالم الليل  على انغام موسيقى الـصواريخ الى القوش احلبيبة  موطن
االبطال في بالد أشور احلـصينة واالخـرون الى بعقـوبة  الرمان والـبرتقال
ظلمـة واالخرون حفروا قبوراً في منازلهم واالخرون الى  كهوف اجلبال  ا
لالختباء من الصواريخ اليتـيمة احتقاراً لقائـد احلروب  العنترية في القرن
الـعشـرين وحـتى هـنـاك وصـلـتـنا الـصـواريخ الـعـمـيـاء وبعـد سـقـوط الـنـظام
ساعدة قبور بقيـادة امريكا واحللـفاء لتقسيم كـعكعته ودخول الـدبابات  ا
الـعـمالء واخلـونـة من  قـيـادي الــعـرب واالكـراد انـهـزم قـائـد األمـة الـعـربـيـة
ظلم بانتظار القيامة وثارت البطل كما سموه  حكام  العربان الى جـهره ا
اجلماهـير الزالـة اصنـامه  من ساحـة الفـردوس اوالً  حتت العـلم االمريكي
وثم من كافة احملافظـات العراقية واسـتبشر الشعـب من اقوال قادة امريكا
ساواة بان العـراق اصبح واليـة امريكـية سـوف يعـيش الشعب بـاحلريـة وا
والعـدالة االجتـماعـية وبـعد االحـتالل االمريـكي... سقط الـقنـاع عن احلكام
الطـائـفـي  الـتي جـلـبتـهم امـريـكـا من الشـوارع الـعـارية لـيـحـكمـوا الـعراق
احلـضــاري لـتـدمــيـره وســرقـة  قـوت شــعـبه وخــرجت الـشــبـيـبــة الـعــراقـيـة
لتـنتفض ضـد حكـام سلـطة احملـاصصـة الطـائفـية ومن حتت نـصب احلرية
تعـالت االصـوات كـالـبرق  (بـإسم الـدين پـاگـونا  احلـرامـيـة ) وسـالت دماء
الشباب انهـاراً من كل ساحات االعتـصام الوطنيـة ولكن ما زالت  قيادات
الزمـرة الـطائـفـية (الـشـيـعيـة الـسنـيـة الكـرديـة) الذين فـتـحوا حـدود الـعراق
لألحتالل تـتصـارع كـالثـيران لـتـقسـيم العـراق ومـا زال االسالم السـياسي
ـنـابـر االعالمــيـة لـيـحــكـوا بـاالخـتـطــاف واالرهـاب واالغـتـيـال يـثـرثـر فــوق ا
للـنـشطـاء في سـاحـات االعتـصـام السـلـميـة أمـام انظـار أمـريكـا وبـريطـانـيا
وفرنسا  الـتي تسمى الـدول احلرة هذه هي حـكايتـنا السيـاسية   كـاللوحة

لونة  التي هجرتنا عن وطننا العزيز العراق أم احلضاراتِ  ا

هـناك وسـائل اتـخفـيف الـضـغط النـفـسي منـهـا ما هـو مـادي كمـمـارسة
الرياضة وتناول األطعمة الصحـية والتحدث مع األصدقاء والسفر ورؤية
األماكن اجلمـيلـة الخ وهذا تاثـيره وقـتي يزول بزوال هـذه العوامل وفي
ـلل بـسـبـب الـتكـرار أو الـتـشـبـع ومـنـهـا مـا هو أكـثـر األحـيـان يـنـتـهي بـا
روحي وهـو األصل واألسـاس لتـخـفـيف الـضـغط النـفـسي وهـو "صـفاء

النفس". احلقيقي 
 وهـو ينـشأ من خـالل تقـوية عالقـتك بـالله سـبـحانه وتـعـالى وبكل مـا هو
روحي عـلوي مـن ذكر وتـسـبـيح واستـغـفـار وصلـوات عـلى احلـبيب واله
ـصـطـفى والـه والـصـاحل وبـقـدر تـعـلق قـلـبك بـالـله سـبـحـانه وحـبـيـبه ا

ـعنى احلـقيـقي للـوجود فـي هذه الـبسـيطـة من خالل التـلذذ وبحـثك عن ا
ـان والـتـعـبّـد والـذكر والـتـسـبـيح حتـصل الـفـوائـد الـروحـيـة فـيخف بـاإل
الضـغط النفـسي وتتحـسن الصـحة الروحـية للـنفس والـعقل ككل وكـلما
ازداد شـعـورك بـأن لك هـدفًا فـي هذا الـعـالم قل شـعـورك بـالـعـزلـة حتى
عنـدما تكـون وحيدًا ويـنتج عن هـذا شعور بـالسالم الـداخلي ذي القـيمة
الروحية العالية أثناء األوقات العصيبة وكذلك شعورك بأنك جزء صغير
من عـالم كـبـيـر يـعـطـيك اإلحـسـاس بـالقـيـمـة احلـقـيـقـيـة لـوجـودك في هذا
الكون كإنسان وفي هـذا السياق نحصل عـلى الواردات إلروحية  بنور
وبـركــة سـلـوك مــنـهج الــتـربــيـة الــروحـيـة والــسـلــوك في مـنــهج الـطــريـقـة
ريد على الكسنزانية وهـو منهج كله روح وطاقه إيجابـية وفيه يحصل ا
الـلـذة الروحـيـة الـتي لـيس لهـا مـثـيل أو شـبيـه وال حتصل هـذه الـفـوائد
إلروحية بالتقليد بل ال بد أن تكون التجربة إلروحية عملية من الشخص
ــراد لـذلك جتــد أن عالج أغـلب نــفـسه حــتى تـعم الــفـوائـد ويــحـصل ا
ـنهج الروحي األمراض واالضطـرابات الـنفسـية ال بد أن يـكون بـسلوك ا
القو واألخالق احملـمدية واإلنسـانية الـفاضلـة اذا اجلانب الروحي فيه
نفع البشـرية وهو غذاء الـروح وهنا حتصل حالـة التوازن ب مـتطلبات
ادة في احليـاة ومن هذا التـوازن الضروري حتصل الروح ومتـطلبـات ا
ة وما حالة السعادة احلـقيقية األبدية وتـبنى اجملتمعات الفـاضلة الكر

فيه خير ونفع البشرية .
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إنــســانــيـــة عــدة مــعــظــمـــهــا لم يُــعــلن
عـنه.ورغم تمسك بعض الفنانات بقرار
االعـــتـــزال كـــان ظـــهــــورهن الـــعـــلـــني
اعـتياديا.أما شاديـة فقد كان ظهورها
حـســبـمـا يـشـيــر غـريب عـزيـزا ونـادرا
وفي مــنــاســبــات مـفــصــلــيــة واضــحـة
ـكن بـسـهـولـة رصـده مـثـلـمـا بـحـيث 
حـــدث في ذروة أحــداث يـــنــايـــر 2011
فـي إشـارة إلـى ثـورة  25 يــنــايــر الـتي
ــصــري الــراحل أطــاحـت بــالــرئــيـس ا
حـسـني مـبـارك.ولهـذا كـله وغـيـره فإن
شــاديــة جــمــعت بــ مــحــبـة اجلــمــيع
ـســتـويـات واحــتـرامه عــلى اخـتـالف ا
والــتــوجـهــات وهــو مـا يــفــســر سـبب
ــصــري والــعــربي انــفــجــار الــشــارع ا
مــحـــبــة وتــقـــديــرا عــقـب إعالن رحــيل
شـادية فى مـظاهـرة لم تتـحقـق لغـيرها
مـن جنــــــــــوم الــــــــــفـن عــــــــــلـى مـــــــــدى
الــتـــاريخ.ويــعـــتــبــر الـــكــتــاب(أن هــذه
ـظـاهـرة لم يـخفت أثـرهـا حـتى الـيوم ا
رغم مـرور ثالث سنوات علـى رحيلها).
وفي الـكـتاب الـذي يـشبـهه غـريب بأنه
مـذكـرات شــخـصـيـة يُـحـكى عن حـادث
االخــتـطــاف الــذي تـعــرضت له شــاديـة
وهي طـفلة عندما أغرتـها سيدة بقطعة
حــلــوى وخــطــفــتــهــا وحــبــســتــهــا مع
احلـيوانات في مكان مهجور. غير أنها
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قــلـمــا جتــد بـيــتـا فـي مـصــر به أحـد ال
يـعـرف الـفـنانـة شـاديـة. ورغم رحـيـلـها
صريون قـبل ثالث سنوات يتذكرها ا
وغـــيـــرهـم من الـــعــــرب بـــأغـــانــــيـــهـــا
ـالبسـات الدراميـة التي وأفالمـها ثم ا
ـنــاسـبـة أحــاطت بـاعــتـزالــهـا الــفن.و
ذكـرى رحـيـل الـفـنـانـة الـشـهـيـرة الـتي
حــــلت في الـ  28مـن تـــشـــرين الـــثـــاني
ــــــؤرخ ــــــاضـي وثق الــــــنــــــاقــــــد وا ا
صـري أشرف غريب في الـسيـنمـائي ا
كـتاب جديـد عنونه (شاديـة تتحدث عن
نـفـسهـا) حيـاة شاديـة الـتي اشتـهرت
بـأوصاف أهـمهـا (صوت مـصر). يـشير
غـريب في كتابه إلى أن (شـادية بقيت
وقـفهن مع الـقـليالت الالئـى تمـسكـن 
الـثـابت من االعـتـزال رغم كل اإلغراءات
والـضغوط).ويلفت الكتاب االنتباه إلى
أنـهـا هي الـوحـيـدة بـ كل مَـن اتـخذن
هـذا القرار التي لم تُحرم الفن أو تتبرأ
من تـاريخها الطويل فيه. وكل ما كانت
تـصرح به حـتى للـمقـرب مـنهـا هو أن
الـله قد هـيأ لـها طـريقـا آخر كي تـعطي
فـيه.فـهي لم تـتـوقف بـالـفـعل حتـى قبل
أزمـتهـا الصـحية الـتي انتـهت بوفـاتها
عن عـمل اخلـير ومـسـاعدة احملـتـاج

ولـهـا أيـاد بـيـضـاء كـثـيرة فـي مشـاريع
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قـدّم رئـيـس مـجـلـس الـوزراء مـصــطـفى
الكـاظـمي تـهنـئـة إلى الـفنـان مـصـطفى
ه في ـــنــاســـبـــة تــكـــر الــعـــبـــد الـــله 
مهـرجان ضـيـافة  بـدورته الـرابعـة التي
اضي  في دبي. جاء اقيمت االسبوع ا
ذلك خـالل اتــــصـــــال هــــاتـــــفي أجــــراه
الكاظمي بـالعبـد الله وأكد خالله (دعم
حـكـومتـه لـلفـن الـعراقـي والـفنـانـ في
ـسار سـبـيل حتـقـيق قـفـزة نـوعـية فـي ا

الفني).
ــهــرجــان الــفـــنــان مــصــطــفى وكــرّم ا
ــبـدعـة بـجـائــزة تُـمـنح لــلـشـخــصـيـات ا
ـمـيـزة وشـمل الـتـكـر ايـضـا عـددا وا
مـــحــــمـــد من فــــنـــانــــ مـــنــــهم أحـالم 
رمـــضــــان ديـــانــــا حــــداد ويـــارا وذلك
ـيـ بـحـضـور نـخــبـة من الـنـجــوم الـعـا

والعرب.

دار الــــــــــــــــــــــهــالل
الـــــصــــــحـــــفـــــيـــــة
ـــصــريــة.ويـــنــشــر ا
الــكــتـاب صــورا نـادرة
لــشـاديـة أثـنــاء تـصـويـر
بعض األفالم النادرة وتلك

ـكن الــتي اخــتــفت ولم يــعــد 
الـعـثـور عـلـيـهـا. ويـقول غـريب(إن
أهـمـية هـذه الصـور تـكمن في أنـها
تــرصــد مــرحــلــة مــهــمــة من مــراحل
ــصـريـة وتــطـور األزيـاء الــسـيـنــمـا ا
والــتــصــويــر واإلضــاءة فــيـهــا).ولم
يـــعــــتـــد غـــريـب إصـــدار كـــتــــبه في
مــنــاســبـات مــحــددة. لــكــنه ومــركـز
الـــهالل حــرصـــا عــلى صـــدور كــتــاب
(شـاديـة تتـحـدث عن نفـسـها) في شـهر
تــشـرين الــثــاني ألنه شــهـر الــنـهــايـات
بـالـنـسـبـة لـصـوت مـصـر الـراحـلة.فـفي
تـشرين الثاني  2017رحـلت شادية بعد
مـــشــوار فـــنـي طــال أكـــثـــر من أربـــعــة
عـقود.وفي تشـرين الثاني  1986 أنهت
مـشـوارهـا في الغـنـاء عـقب مشـاركـتـها
في حــفل الـلـيــلـة احملـمــديـة الـذي كـان
آخـر ظهـور فني لهـا في حفل عام. وفي
تــــشــــرين الــــثــــاني 1984عُــــرض آخـــر
أفالهــمـا وهـو (ال تـسـألـني من أنـا) مع

الراحل فاروق الفيشاوي.

اسـتـطاعت الـهرب والـنـجاة بـأعجـوبة.
ونــقال عــنـهــا في أكــثــر من مـنــاســبـة
يــروي غــريب أيــضــا تــفــاصــيل قــصــة
طرب التركي الذي غير مسار حياتها ا
وأقـــنع والـــدهـــا بـــضـــرورة أن تـــدرس
وحتـترف الـغناء.كـما يـكشف غريب عن
مالبــســات مــنع بـعـض أعـمــال شــاديـة
طربة طـوال مشوارها الـفني وكونهـا ا
الـوحيدة التي حمـلت لقب صوت مصر
.. والـكتـاب هو عـبارة عن مـجلـد صادر
ؤسسة عن مركز الهالل للتراث التابع 
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ــمــثــلــة الـســوريــة كــشـفـت في فـيــديــوعن بــعض مالمح ا
شـخصـيـتـهـا في مسـلـسل (الـكـندوش) حـيث جتـسـد فيه
ن زيــدان الــذي يـؤدي ) أمــام أ شــخــصـيــة (يــاســمــ

شخصية (زمي بيك) أحد أثرياء احلارة.
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ـصـور الصـحـفي الـعـراقي ا
تـلـقى الـتـعـازي من األوسـاط
اإلعالمـيــة والـثــقـافـيــة بـوفـاة
شقـيـقه (أبـو ضيـاء) تـغـمده
الـله بـواسع رحـمـته وأسـكنه

فسيح جناته.
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السيـناريست الـعراقي اعلن عـبر صفـحته في (فـيسبوك)
عن تـشـافـيه من فـايـروس كورونـا الـذي اقـعـده في فراش
الــعـافــيــة وتـلــقى امـنــيـات االوســاط الــفـنــيـة واالعالمــيـة

بالصحة الدائمة.
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بدعم الـشاعـر االردني  صـدر له عن دار خـطـوط وظالل 
ــاء خـلف من وزارة الـثــقـافــة ديــوان بـعــنـوان (اعــتـقــد بـا

السد).
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ي الـعراقي شـارك ببـحث في النـدوة التي اقـامها االكاد
سـتقبـلية بـعنوان (الـدبلومـاسية مـركز حـلول للـدراسات ا
واالقـتـصـاد..حــلـول االسـتـثــمـار في االتـفـاقـات الــثـنـائـيـة

والدولية).
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خبيـر األعشاب األردني مـقدم الـبرنامج الـتلفـزيونيـة نعته
اضي ـوت االربـعـاء ا االوسـاط االعالمـيـة بـعد ان غـيـبه ا

سائل الله تعالى ان يسكنه فسيح جناته. في عمان
s Š ◊ULš —U³ł

لتقى اضي ا سرحي العراقي ضيفه االربعاء ا اخملرج ا
الـثقـافي للـدكـتورة زيـنب عبـدالكـر اخلفـاجي في جلـسة
ــســرحــيـة – حــواريــة الــكــتــرونــيــة بــعـنــوان (الــعــيــادة ا

قاومة وبناء الذات). استراجتية ا
W U √

طربـة السورية طرحت أغنـيتها اجلديدة (الـفرق الكبير) ا
عبر (يـوتيوب)وتتعاون فيها للمرة األولى مع رئيس الهيئة
الـعـامة لـلتـرفيـه السـعوديـة تركـي آل الشـيخ التي هي من

كلماته ومن أحلان نواف عبدالله  وتوزيع خالد عز.
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الكـتشاف مـشاريع تضيء احلـركة التـشكيـلية).واعـتبر أن (ما
قدمته دائرة الـفنون العامة يـعتبر حركة تنـموية سريعة في ظل
ـوسوي أن (الـفـنان عصـر اخلـوف والـعزلـة).من جـانبه أكـد ا
يـحـاول ان يـجــعل هـنـاك خـيط لـلـجـذور والـعـديـد من الـفـنـانـ

اكدوا على موضوع التراث).
ـعـتـمد لـدى الـعـراق لـوكاس كـما زار  الـسـفـيـر الـسويـسـري ا
اضي مـهـرجان الـواسـطي وجتـول السـفـير جاسـر الـثالثـاء ا
ديـر اإلقليـمي والقنـصل والقائـم باألعمال الـذي كان برفـقته ا
ـهـرجــان مـطـلــعـاً عـلى الـســويـسـري في الــعـراق في أروقــة ا
ــشـاركــات واألعـمــال الــفـنــيــة.وعـبــر عن ســعـادتـه بـحــضـور ا
ـهرجـان مؤكـداً (كم هـو رائع رؤية الـكثـير من أعـمال ا
)  مــشــيـداً (بــفــعـالــيـات وإنـتــاج الـفــنــانـ
هـرجان) واصفاً إياه( بـالعظيم واحلدث ا
الكبـير).وأكد الـسفيـر السويـسري ضرورة
هـرجـان في كل عـامٍ مـعـرباً ـومـة هـذا ا د
ـهــرجـانـات (عـن دعم سـفــارة بالده لـهــذه ا
والـفعـالـيات الـتي تـسهم في تـسـليط الـضوء
ـــــبــــــدعـــــ الــــــعـــــراقـــــيــــــ داخل عـــــلـى ا
الـعـراق).وأضـاف (أعتـقـد أنَّ وزارة الـثـقـافة
ــهـــمــة الـــتي يــجب ان من أولى الـــوزارات ا
نــدعــمــهــا في ظـل هــذا الــتــحــدي الــكــبــيـر)
مـخـتـتـمـاً حـديــثه بـالـقـول (نـكـون سـعـداء اذا
تـمـكـنـا بـالـتـعـاون مـعـها فـي الـنشـاطـات وفي
التبـادل الثقـافي ونحن نـدعم من موقعـنا هذه

اجلهود).
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ضــمن فــعــالـيــات مــهـرجــان الــواسـطـي الـســنــوي بـدورته 13
اضي  ندوة حوارية احتضـنت دائرة الفنون الـعامة االربعـاء ا
يـ شوقي ـشاركـة االكـاد حول الـتـراث ومراحل الـتـجديـد 
وسوي و محمد الكناني أدارها الدكتور جواد الزيدي.وقال ا
الزيدي خالل الـندوة(ما يزال للواسطي اثر كبير في احلركات
الــتـشــكــيــلــيـة) مــشــيــراً الى أن (الــفــنـان جــواد ســلــيم تــأثـر
بـالـواسـطي واخـذ مـا يـد هـذا اجلـذر الـتـاريـخي). مـؤكداً أن
).بـدوره قال (قراءة الـتـراث ال يعـني الـتـسلـيم لـكل مـا هو قـد
ـــشــاركــات االولى لــلــواســـطي كــانت رهــانــاً الـــكــنــاني(لــعل ا

األســاس. عــلى صـعــيــد آخـر  وقع أكــثــر من مـلــيـون
ي ونــصف مـلــيـون شـخـص من مـحــبي الـنـجـم الـعـا
طالـبة ستوديوهات مارفل جـوني ديب على عريضة 
ـيـة أمبـر هـيرد من باسـتـبعـاد طـليـقـته الـنجـمـة العـا
اجلزء الـثانـي من فيـلم (اكوامـان)..منـظمـو العـريضة
ـنجـهة من أجل إنـهاء قـالوا (إن هـيرد قـادت حمـلة 
جـوني ديب في هولـيوود لذلك يـريدون تـوقيـفها عن
الــعــمل). إشـارة إلى أن هــيــرد سـعــيــدة بـعــد صـدور
احلـــكـم لـــصـــاحلـــهـــا وصـــالح صـــحـــيـــفـــة (ذا صن)
الـبـريـطـانـيـة في قـضـية الـتـشـهـيـر الـتي كـان رفـعـها
ي جوني ديب ضـدهمـا زوجهـا الـسابق الـنجـم العـا
إذ كــانت ظــهــرت هــيــرد وهي حتــتــضن أصــدقــاءهـا
وأفراد عـائلـتهـا فور وصولـها إلى مـنزلـها في مـدينة
لوس أجنلوس بعد إختتام القضية واحلكم ببراءتها

في احملاكم البريطانية.

{ لـــنــدن  –وكـــاالت - أنــفـــصــلت الـــعــارضـــة مــولي
مـوريش الـبـالـغـة من الـعـمـر  22 عـامـاً عن حـبـيـبـهـا
ـواعـدة.وجاء لـويس هـارتلـي بعـد سـتـة أشـهـر من ا
نـزلي وضع الكـثير من سـبب اإلنفصـال ألن احلجـر ا
الــضــغط عـــلى عالقــتــهــمـــا.وكــانت قــد أكــدت مــولي
عالقــتــهــا بــلــويس في ايــار من الــعــام احلـالـي حـ
نشـرت صورة حميمة جتمعـهما.وتعرف الثنائي على
.وأورد مـصدر بـعضـهمـا من خالل أصـدقاء مـشتـرك
لـ(الصـان) ان (مولي ولويس كانـا مغرم ببـعضهما
واعدة ألول مرة كثيراً وكانا مقرب جداً عندما بدآ ا
فـي وقت ســابق من هــذا الــعــام. لــكن احلــجــر فـرض
علـيهـما ضـغوطًا إنـه ليس أمراً رائـعًا عـندمـا تواعد
شـخصًا جـديدًا ويـقررا إنهـاء العالقـة). ومحت مولي
كل أثـر للويـس من حسابـاتهـا على وسـائل التواصل
االجــتـــمـــاعي وكـــأن الــعالقـــة لم تـــكن مـــوجــودة من
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تـشـعر بـالـقـلق ألن عالقتك الـعـاطـفيـة بـالـشريك تـفـقد
حرارتها وتتحول إلى الرتابة .
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 عليك التزود بالثقة بالنفس واإلقدام من دون
خوف.يوم السعد االربعاء.

Ê«eO*«

 الشريك ينتظر منك الكثير ,وأنت تنشغل عنه بأمور
ليست جوهرية .
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 ال تخش وضع الشروط وتوسيع اآلفاق باآلمال
الكبيرة حتقق بعض األحالم.

»dIF «

 في نهاية الشهر يحدث أمر يؤدي لعودة االستقرار
العاطفي والتفاهم .
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تـــعــــمل بــــوعي وحـــكــــمـــة و تــــبــــتـــعــــد عن األوهـــام
واالرجتال.رقم احلظ  .6
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تـتــعـاون مع  الــشـريك  لــتـحــقـيق هــدف مـهم يــسـعـد
األسرة .رقم احلظ .2

ÊUÞd «

هني وتكون  تسند إليك مسؤولية هامة في اجملال ا
مترددا بقبولها .

Íb'«

ادي ,وفي مـنـتـصف هـنـاك مـفـاجـأة علـى الـصـعـيـد ا
العام ستتمكن من تسوية ما كان معلّقا.
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مهـمة تـتردد من الـقيـام بها   ,علـيك االتكـال على الله
ألنك جدير بها.
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تتـوصل إلى اتفاق مع شـركاء أو مع طرف كـان بينك
وبينه تناقض.

¡«—cF «

 حتقق بعض األمنيات التي راودت أحالمك ففي
منتصف العام يحالفك احلظ .

 u(«
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انـــــقـل مــــــرادف ومـــــعــــــاني
الـكلمات الـتي تسيـر انطالقا
من الــسـهم مـع عـكس دوران
الــســاعـة لــتــصل الى الــربط
الـــــصـــــحـــــيح لـــــلـــــحـــــروف

والكلمات:     
مدينة فلسطينية مقدسة

اصنام حجرية
نزل اغراض ا

الويها
مداة مخدرة
محضات
اغراضها

ينتمي لدولة اوربية
بعيدان

ينتمي لدولة اسيوية
ازيلها
ازيلها
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افــــــــــضـل مـن تـــــــــدون
يـومـيـاتـهـا بـشكـل دقيق
هي الـــفــنـــانــة الـــتــفــات
عـزيز.. حتى عندما التمر
بـهــا حـوادث تـذكـر تـهـبط
الى الـرومانسيـة : ( الكتابة
هي الـــــصـــــوت احلــــقـــــيـــــقي
لالنــســان ..هي احلـبل الــسـري
ـتد بـينك وبـ االخرين  الـذي 
هي كل مـاتـعجـز ان تقـوله ).. قالت
ــمــلـوءة ــدن الـبــعــيــدة ا اوكــتــبت (ا
طـر وغربة وشـباك يـنتظـر وكورونا .. بـا
مـاذا افعل بـدونك ? ومشـاعري انـا التـفات 
طر تـطاردني  ومعـطفي  لن يـحميـني من ا

طر?). ماذا افعل .. ايها ا
كـتـبت لـهـا بـعـد ان قـالت لي ( كـنـت عـنـدما
الـتـقى االسـتـاذ سامي عـبـد احلـمـيـد ارتبك
امــا االسـتــاذ يــوسف الـعــاني فــان الـسالم

احيانا اليخرج من فمي بسهولة !).
 في (اطراف احلديث)  –قـبل رحيله سألته:
اســتــاذ يــوسـف  انت صــديق االطــبــاء كم
حـبة تأخذ يـوميا? اجاب ( 16 حـباية! ليس
دفــعــة وحــدة اخــذهن عــلى جــرعـات (4 - 5

بـالهدوء  والرزانه واحلب الـعميق والوفاء
لالطـــفــال   وحب الــفـن وقــراءة الــروايــات
ــرح انـــا االن اشــاهــد فـــيــلم الـــبــيــوت وا

خشبية لكن دافئة.
  واحـتــفظ بـشيء  اســمه دفـتـر الــذكـريـات
عن فـشـلني الـغـبيـة عن جنـاحي الـذي كان 
عـمن كـسرني  من خـانني :اذكـر بحب امي
وابي  فـقد وقفـا معي  السـعداء من الناس
هم من  يــكـونـون بال ذاكـرة اجـلس هـنـا –
قاعد االحتياطية في ظل الكورونا  –عـلى ا
 في انـتــظـار الـشيء الـذي اليـأتي .تـمـارين

السعادة تبدأ بقطع مصدر االلم ! 
{ هل جتدين االمان خارج البيت ام داخله ?

- اسـمع مني بعضا من مدوناتي : (تعلمت
ان ابـني الـبـيت لـوحـدي واحـمل الـصـخـرة
وحــدي وافــرح بـالــشــمس وحــدي  وانــظـر
لـــلـــقـــمــر وحـــدي  واجتـــاوز االلـم  وحــدي
وانـحني للعـاصفة وحدي  واستـقبل العيد
لـوحدي  واشـعل الـشمـوع الستـقـبال الـليل

لوحدي).
{ من تتمن ان يكون الى جانبك االن  في غربة

الكورونا?
- لـست حزيـنة ادعو فـقط ان يحـمي سجاد
الذي هو معي االن وبناتي االباعد  احلزن
ــر اجـمع كل شيء حلــظـة  وااللم يـوم و

حــبـات) قــبل ان انــام لـكن اول واحــدة مـرة
عـلـقم واالخـيـرة حـلـوة (عـلـمـود يبـقى طـعم

الدوا حلو).
{ انت هناك كم حبة تأخذين ?

-ال اتـناول احلبـوب ..باندول أحـيانا لوجع
الـراس  اقوي مـناعتـي  باللـيمـون والشاي
والـنــعـنــاع .في زمن الـكــورونـا اغـلى شيء
اتـناوله هـو الهـواء الذي نـتنفـسه اغلى من

ال والبيوت والدوالرات! ا
{ سـؤال عــمــمــته عــلى اجلـمــيع : هـل الـكــمــامـة

حتمي النجوم من متاعب الشهرة ?
- افـرح جدا عندما اليعـرفني احد والكمامة
ــوضـــوع .. الاعـــيش عـــلى ســـهــلـت هـــذا ا
جنـاحاتي الـسـابقـة والاحب ان اتكـلم عنـها
في اي صـحيـفة او قـناة تـلفـزيونـية   الفن

يتطور ونحن بحاجة الى شيء مدهش.
{ هل من اغنية علقت معك في زمن كورونا ?

ـــزاج  حــيـــنـــمــا - االغــانـي تـــتــوافـق مع ا
اصـحو صباحا  اسمع اي شيء بشكل غير

محدد !
{ ماذاعلمتك كورونا?

- الـفـطايـر .. لقـد زاد وزني كـثيـرا لم اغادر
مـنـزلي مـنـذ اربـعـة اشـهـر.انـا مـدمـنـة افالم
اجـنـبـيـة  الاظن اني فـوتت فـيـلـمـا بـعـيـنه..
التـــنس ان بـــرجي الـــســـرطـــان  يـــلـــزمـــني

مــؤلم بـــورقــة ثم امــزقـــهــا.. اهم شيء هــو
سقف بيت يحميني واياهم جميعا.

{ فكرة تراودك في زمن الكورونا?
  صـورة في خيالي منـذ ان كنت  صغيرة :
صـاحب الظل الـطويل  كـارتون كـنت احبه
وانـتـظر هـذا الـصـاحب .. لهـذه الـلـحظه لم

يأت هذا الصاحب !
{ الى ايـن تـــــــودين الـــــــذهـــــــاب بــــــعـــــــد اجنالء

اجلائـــــحة ?
- اكـثر باب احـبه هو باب الطـائرة اواكثر
جـواز احــبه جـواز الـســفـر ..الجـواز احلب

وال جواز العقل.
{ ماذا قرأت في حالة احلبس االجباري ?

- مـصـطـفى مـحـمـود .ثم جنـيب مـحـفـوظ 
ذاكرتي حقيبتي  بها كل مايخصني واهتم
به من قــصـاصــات ورق  مـعـلــومـات  عـلى
هاتفي  بقايا تذاكر نافده  عمالت اجنبية
ـنـزل  ح هـويـاتي  تنـتـابني رغـبـة ربة ا
تـشن حــمـلــة عـلى الــبـيت لــتـغـيــر ديـكـوره
ورمي الـفائض من ذاكـرتي وحذائي  الذي
يــعـرف كل الــطــرق الـتي ارغـب في الـســيـر

عليهامجددا.
{ اميطي كمامتك?

- اهم شـيء عـــنـــدي اســـنــــاني وحـــذائي..
(ههههه خوش قفله)?! مصطفى العبد اللهإلتفات عزيز
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{ لـوس اجنلـوس - وكـاالت - كـشفت تـقـاريـر صحـفـيـة أجنـبـية أن
الــنـجـمـة ريــهـانـا تـعــيش قـصـة حـب جـديـدة مع الـنــجم روكي بـعـد
ــلـــيـــارديــر الـــســـعـــودي حــسن إنـــفــصـــالـــهــا عـن صــديـــقـــهـــا ا
ـواقع األجنـبيـة بعد جـميل.وتصـدرت ريهـانا وروكي عـناوين ا
تأكـيد موقع (بيـبول) ( أنهما يـعيشان قـصة حب خصوصاً
بـعـد أن ظهـرا سـويـاً خالل تـنـاولـهـمـا الـعـشاء مـع عدد من
قـرب في مـدينـة نيـويورك األمـريكـية خالل أصـدقائـهمـا ا
عــطــلــة نــهــايــة األســبــوع).وإنــتــشــرت أخــبــار حـول
إرتــبــاطــهـمــا بــعــد إنــفــصــال ريــهـانــا عـن جـمــيل
ـتـكرر مـع روكي بـعـد أن إستـعـانت به وظـهـورهـا ا
نتجاتها (فنتي سكن) كما ضمن حـملتها الدعائية 
ـقـابـالت لـتـعــزيـز الــتـعـاون أجــريـا الــعـديـد مـن ا
بـينـهـمـا. الى ذلك التـقـطت عـدسات كـامـيرات
ية غوينيث الـباباراتزي صوراً للـنجمة العـا
بـالترو إلى جانب منزلها في (ذا هامبتنز)
بـرفقة زوجـها بـراد فالـتشوك.وكـانا يـتبادالن
قــبـلــة حـمــيــمـة خالل جــلـوســهــمـا عــلى مـقــعـد
عـام.النـجمـة البـالغـة من العـمر  49 عـامـاً تزوجت
. وبـالـتـرو ولـدين من زوجـهـا من بـراد مـنـذ سـنـتـ
ـغـني كـريس مـارتن وهـمـا آبل الـبـالـغة من األول ا
الــعــمـر  16عــامـاً ومــوزيـس الـبــالـغ من الــعــمـر 14
.وكــانـا تـزوجــا مـنـذ عـام  2013 حـتى عـامـاً
عام 2016 امـا براد فـكان مـتزوجاً من
ــنــتــجـة الــتــلــفـزيــونــيــة سـوزان ا
بوكينيك ولديه طفل منها.
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ريهانا شادية 

ÊU e « ≠ oA œ

ـطرب السـوري حسان عمـراني عن عمر 52 ـوسيقي وا وت ا غيب ا
عـامـاً إثر أزمـة صحـيـة حادة.وعـمراني الـذي نـعته نـقابـة الـفنـان من
مـواليـد دمـشق عام  1968بـدأ مـشواره الـفـني وهـو في التـاسـعة
من العمر عندما شارك عام  1977ببرامج لألطفال في التلفزيون
الـعــربي الـسـوري ولــتـمـيـز صــوته أخـذ يـشـارك فـي سن مـبـكـرة
بحفالت غنائية داخل سورية وخارجها ثم أصدر أغنيات خاصة
فـيه بـالـتـعـاون مع كــبـار شـعـراء األغـنـيـة الـسـوريـة أمـثـال نـظـمي

عـبـدالـعـزيـز وأحـمـد قـنـوع ومع مـلـحـنـ سـوريـ وعـرب كـبـار مـنـهم
سـهـيل عـرفــة وحـلـمي بــكـر ووديع الـصـافـي.ونـال عـمـراني خالل

ـرتبة األولى في مهرجان رحلته الغـنائية جوائـز عدة منها ا
األغنيـة السورية وجـائزة أفضل أغـنية من لـيبيا وأسس
في عــام  2018 كــورال ســوريـــة الــغــنـــائي الــذي ضم
ــمـيـزة مـقــدمـا عـبـره ثـمــانـيـة من أصــحـاب األصـوات ا
األناشيد الوطنية وشارات مسلسالت الدراما السورية.
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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

لف االكثر اهمـية واالعمق اتصاالً بـحقوق االنسان  من ا
صــدق ولــيس قــشــمــرة هـــو مــلف االخــفــاء الــقــســري في
ـــلف في مـــقــدمــة الــعـــراق. كــنّــا نـــتــوقع أن يـــكــون هــذا ا
اهتمامات احلكومة اجلـديدة وليس الدوران في فلك مهمة
ـبكرة كهـدف أقصى فاحلكـومة تبقى تنظيم االنـتخابات ا
ـفـهـوم الـسـيـاسي واالعـتبـاري حـكـومـةً وواجـهةَ بحـسب ا
السلطة الفعـلية للبلد وليـست هي جلنة تصريف أعمال أو
هيئة سكرتارية لتصريف شؤون ضيقة فحسب وهنا أرى
أنّ االنـتخـابـات عـلى الـرغم من عـظم عـنـاويـنـهـا وجـسـامة
مهمتـها ال تساوي شـيئاً امام قـيمة العراقـي الذين جرى
اخـتــطـافــهم وغـيّــبـوا فـي أمـاكن مــجـهــولـة بــالـرغم من انّ
عملـيات اختطـافهم كانـت شبه علـنية وحتت حـراب البنادق
ــعــروفــة من دون أن يــتـــحــرك ضــمــيــر أحــد. ــعــنــونـــة ا ا
االنتخابات قد يـزحف موعدها لالمـام او للوراء لكن حياة
الـبـشـر ومـسـتـقـبل اطـفـالـهم وعـوائـلـهم مـسـألـة ال حتـتـمل
التأجـيل والتـسويف. لـتظـهر احلـقائق ولـيعـرف الناس مَن
ـدان اليـحق ألحد ـدان ومـضن هـو الـبريء ? وحـتى ا هو ا

اخفاءه.
ملف االخفـاء القـسري قد بـحسب مـا طالعـناه في تـقرير
ـنـظـمـة احلـقوقـيـة الـدولـيـة الـيـوم هـيـومن رايـتس ووتش ا
يرجع الى سـنـوات بعـيـدة السيـمـا في أعقـاب حتـرير ثالث
محـافـظات من سـيـطرة تـنظـيم داعش حـيث جـرى اعتـقال
آالف من دون أن تظهـر أسمـاؤهم في أي سجن رسمي أو
أمام أية هيئـة حقوقيـة وعدلية عراقـية. أمّا شبـاب انتفاضة
تشـرين اخملـتطـفـون فـذلك ملف لم يـحـرز في مـتابـعـته أحد
ضمار أي تقدم وكان البدّ لـلحكومة من اجنـاز في هذا ا
قـد يــكـون كـفــيالً لـبــعض وجـوهــهـا في الــعـودة لــلـمــشـهـد
السياسي عـبر االنتـخابات. بـالرغم من ان العـمل والتفاني
من أجل اظهار احلقائق في حتقيقات االخفاء القسري هو
من صلب الـواجبات الـوطنـية الـتي ليس لـها تـعريف آخر 
وانّ العـراقـيـ كانـوا يـنـتظـرون أن يـسـمعـوا من احلـكـومة
لف ألنَّ حقوق االنسان يجب تفاصيل ما عملت في هذا ا

أن ال تخضع العتبارات سياسية مهما كانت محرجة.
هل تقـبل احلـكـومـة أو األحـزاب اختـطـاف خـمـسة االف أو
خـمـسة عـشـر ألـفـاً من  عـنـاصـرهـا واعـضـائـهـا وشـبـابـها
ـوضـوع طــوعـاً أو كـرهـاً أو وأجـهـزتــهـا والـتــسـتـر عـلـى ا

تقاعساً ألسباب مختلفة بينها السياسة مثال?.
ــغـيــبـ ـعــيب اعــتـبــار احلـديث عن اخملــتـطــفـ ا إنّ من ا
قـسـراً أمـراً سـيــاسـيـاً ألنّ هـذا االعـتــقـاد بـحـد ذاته هـو

تكريس لإلخفاء القسري للبشر .. واحلقائق.
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التزلّج ورئـيس شركات وسائل الـنقل السـلكية
في كانتون فاليه إن وضع الكمّامة بات إلزاميا
أينـما كـان ما خال عـلى مسـارات التـزلّج بغـية
االســتــفــادة من الــهــواء الـنــقيّ.  وبــالــرغم من
ــطــاعم في فــربــيــيه يــتــهــافت زبــائن إغـالق ا
ـوسم مـثل ـنــطـقـة عـلـى الـتـزلّج في بــدايـة ا ا
لـــودوفــيك غــيــغــوز الـــذي يــضع حــول رقــبــته
وشـاحـا عـالـيـا يـصل إلى األنف التّـقـاء الـوباء.
ويـخــبـر الـشـاب األربــعـيـني أن الــوبـاء يـعـرقل
ــارســة ريــاضـة الــتــزلّج في مــشــاريــعه لــكن 
الـصــبــاح أمــر مــقــبــول. ويــضــيف أنــا أشــعـر
بـاألمــان. في ظلّ تـراجع اإلقــبـال عـلـى أنـشـطـة
ـناخي اسـتولى التـزلّج وتـداعيـات االحتـرار ا
القلق على أهل القطاع بعد إغالق احملطّات في
وجة الثـانية من الوباء مارس خصوصـا أن ا
ضـربـت سـويـسـرا في الــصـمـيم وســجلّ الـبـلـد
مــعــدّالت إصــابــة مـــحــلــيــة هي من األعــلى في

أوروبا.
غيـر أن مـنتـجعـات التـزلّج تـمكـنّت من التـكيّف
مع الـوضع وبات وضع الـكـمّامـة سـائدا أيـنـما

غلقة والهواء الطلق. قصورات ا كان في ا

{ سويـسرا - وكـاالت: في مقـصورة الـتلـفريك
الـذي يؤدّي إلى مـحـطّـة التـزلّج في فـربـييه في
جـبـال األلب الـسـويـسـريـة حـيث يـضع الـطـاقم
أقنعة واقية من البلـيكسيغالس يبدو واضحاً
أن جـائـحـة كـوفـيد- 19 بـدّلت الـعـادات تـمـاما
دن. ويقول لوران فوشيه مدير كما احلال في ا
وهي أكـبـر شـركـة لـوسـائل الـنقل تـيـلـيـفربـيـيه
ـنـاطق الـسـويـسـريـة الـنـاطـقـة الـسـلـكــيـة في ا
قـصورات تـفتح طوال بالـفرنـسيـة إن نوافـذ ا
النـهـار. وتتمّ تـهـوئة األمـاكن بانـتـظام إضـافة
ــعـقّــمـات إلى وضـع الـكــمّـامــات واســتـخــدام ا
ومراعاة التباعد االجتماعي من ضمن سلسلة
طــويــلــة من إجــراءات الــوقــايــة. وفي فــربـيــيه
ومــحـطّـات أخــرى لـلـتــزلّج تـســهـر قـوى األمن
ـتمـركزة بـالـقرب من مـوقع انـطالق الـتلـفريك ا
على احـترام قـواعد الـتصـدّي النتـشار فـيروس
وجـة األولى كـورونـا. بـعد مـوسم أوّل وأدتـه ا
ــاضي من الــفــيــروس قــبل أوانه في مــارس ا
تـعـوّل مـحـطّـات الـتـزلّج عـلى تـعـزيـز الـتـدابـيـر
واطن في الـتفسّح. ويقول الصحية ورغـبة ا
ديـديــيه ديـفــاغـو الـبــطل األولـبي الــسـابق في
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