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ـــوصل خالل يـــتـــطـــلع اهـــالي ا
زيــــارة الــــرئــــيـس الــــفــــرنــــسي
ــرتـقـبـة الى امـانــويل مـاكـرون ا
مــحـافــظـة نــيـنـوى عــلى هـامش
مشاركته في اعمال قمة الشراكة
التي ستـنطلق الـيوم السبت في
بـغداد بـحـضـور رؤسـاء عدد من
الدول ومـسـؤول دبـلـوماسـي
عــرب واجـانب  الى مــســاهــمـة
دمرة  بالده في اعمـار مدنـهم ا
فيما احتشدت قطعات امنية في
مـــــعــــــظم ســـــاحـــــات وشـــــوارع
الـعــاصـمـة بـغــداد امس لـتـأمـ
قـــمــة اجلــوار الـــعــراقي  حــيث
اعـرب نـاشــطـون ومـراقـبـون عن
اســـــــتــــــــغـــــــرابــــــــهم مـن هـــــــذا
وقـــالــوا ان ذلك يــبــعث االجــراء
ـشـارك في الـقـمة رسـالة الى ا
بــــعــــدم وجــــود امـــان في وقت
اكــدت احلــكـومــة ان الــهـدف من
الـقـمة هـو لـتـشـجيع االسـتـثـمار
والتـعاون.وذكرت مـصادر أمـنية
ان (اخلـطـة األمـنـيـة تـتـركز عـلى
الـتــعـامل الـســريع مع الـطـوار
وتـأمـ حركـة انـتـقـاالت الـوفود

ـشـاركـة في الـقـمة). األجـنـبـيـة ا
وأغلقت الـسلطـات صباح امس
ـــيــادين عـــددا من الـــشـــوارع وا
وكثفت الـرئيـسـة في العـاصـمة 
ـــارة من إجـــراءات تـــفـــتـــيش ا
ضمن خطة تأم القمة. واعرب
نـــــاشــــطـــــون ومــــراقـــــبــــون عن
امــــتــــعـــــاضــــهـم من تـــــشــــديــــد
االجـــراءات االمــنــيــة في بــغــداد
ــــواطــــنـــ واعــــاقــــة حــــركــــة ا
بالـتزامن مع عـقد الـقمـة. وقالوا
ان (الـــقـــوات االمـــنـــيـــة شـــددت
اجراءاتـها عـبر نـصب سيـطرات
مـفـاجــئـة في شـوارع الـعـاصـمـة
مـنــذ عـصــر اول امس اخلـمـيس
ــا تــســبب ذلك بــإخــتــنــاقــات
( ـواطن مرورية اعـاقت سير ا
مـــؤكـــيـــدن ان (هـــذه االجــراءات
تــبـــعث رســائل غـــيــر مــطـــمــئــة
للوفـود التي ستشـارك في القمة
بأن الوضع االمني في العاصمة
غيـر مستـقر وعـدم وجود امان).
ــقــرر أن تـشــارك في قــمـة ومن ا
بغداد الـدول الدائـمة العـضوية
في مــجـلس األمـن الـدولي وهي
ــتــحــدة األمــريــكــيـة الـواليــات ا
وروســـيـــا والـــصـــ وفـــرنـــســا

ـتـحـدة اضـافـة الى ـمـلــكـة ا وا
االحتاد األوربي ودول مجـموعة
الـعـشــرين وتـركـيـا والـسـعـوديـة
وإيـــران والــــكـــويت واألردن إلى
جــانب قـطــر والـيــابـان. وتـرغب
بــغـــداد في تـــعــزيـــز عالقــاتـــهــا
االقـــتـــصـــاديــة مـع دول اجلــوار
وفــــــــتـح أبــــــــوابــــــــهــــــــا أمـــــــام
االسـتــثـمـارات والسـيــمـا إقـامـة
ـتـضـررة ـنـاطق ا مـشـاريع في ا
من احلرب ضد داعش فضال عن
استعـادة العراق لـدوره الريادي

في تـقــريب وجـهـات الـنـظـر بـ
نـطـقة. وأكـد األم الـعام دول ا
جملـلـس الـتـعـاون لــدول اخلـلـيج
الـــعــربـــيـــة نــايـف فالح مـــبــارك
احلــجـــرف حـــضــوره مـــؤتـــمــر
بغداد لـلتعاون والـشراكة.وقالت
وزارة اخلارجـيـة في بـيان امس
ان (ســـــفـــــيـــــر الـــــعـــــراق لـــــدى
الــسـعـوديــة عـبـدالــسـتـار هـادي
اجلنابي التقى احلـجرف وبحثا
عـالقــــــــات اإلخــــــــوة واجلـــــــوار
التاريخي لـلعراق ودول اخلليج
الــعـربي) واشـار احلــجـرف انه
(ســيـشــارك في قــمـة بــغـداد وان
دول مـجـلـس الـتـعـاون حـريـصـة
عــلـى أمن واســـتــقـــرار الـــعــراق
ومهـتمه بـإعادة اعـماره). وأعلن
ـــتـــحـــدث بــــاسم اخلـــارجـــيـــة ا
االيـرانـيـة سـعـيـد خـطـيب زادة 
أن الــوزيــر حــســ أمــيــر عــبــد
الــلـهــيـان سـيــشـارك في مــؤتـمـر
بــغـداد. وتــفــيــد تــقــاريــر بــعـدم
مشاركـة الرئيـس التركي رجب
طـــــــيـب أردوغـــــــان وااليــــــــراني
ابــــراهــــيـم رئــــيــــسـي في هــــذا
ـــؤتــمـــر .وكـــشــفـت الــرئـــاســة ا
الفرنسية عن ان ماكرون سيزور

الــعـراق لـلــمـشـاركـة فـي مـؤتـمـر
بغـداد للـتعـاون والشـراكة. وقال
بيان امس ان (ماكـرون سيجري
ـؤتـمر عـلى هامش مـشـاركـته با
إقـــلــــيم كـــردســــتـــان ومـــديـــنـــة
وصل) واضـاف ان (الـرئـيس ا
وصل الـفـرنـسي سـيـلتـقي فـي ا
الـطــلــبـة وكــذلك الــشـخــصــيـات
ــؤثـــرة قــبل أن يـــظــهـــر دعــمه ا
سيحـيي الشرق بزيـارة كنيسة
سـيـدة الـسـاعـة وسـيـزور مـوقع
إعــادة إعــمــار مــســجــد الــنـوري
الـــــذي دمـــــره داعـش). وكـــــشف
شهـود عيان  عن اسـتنـفار أمني
ـوصل وذلك كـبـيــر في مـديـنـة ا
اســـتـــعــــداداً لـــزيـــارة مـــاكـــرون

للمدنية. 
ــــوصل وقــــال الــــشـــهــــود ان (ا
شهـدت منذ يـوم امس استـنفاراً
أمـــنــيــاً كــبــيــراً  والســيــمــا في
ـــــــنـــــــاطق ـن وا اجلـــــــانـب األ
اســتــعــداداً ــطــار احملــيــطــة بــا
ـدينـة على لزيـارة مـاكرون إلى ا
هــامش مــشــاركـــته في مــؤتــمــر
الـتـعـاون والـشـراكـة في بـغداد).
وكـان رئــيس الـوزراء مــصـطـفى
الـكـاظمـي قد اكـد ان مـسـؤولـية

شكلة احلكومة جسيمة كونها ا
االســاســيــةَ في الـعــراق تــتــمـثل
بـانـعـدامُ الـثـقـةْ. وقـال الـكاظـمي
خالل جــلـســات مـؤتــمـر احلـوار
الـــوطـــني ان  (مـــســؤولـــيـــتـــنــا
شكـلة االسـاسية جسـيمـة ألن ا
في الــعـراق كــمــا نـراهــا لم تـكنْ
مشكـلة تظـاهرات او تقاطع آراء
أو أفـكـارْ بـل هي انـعـدامُ الـثـقـة
ـثل مورد خـطـر حـقـيقي وهـذا 

على هذا اجملتمع).
 فــيـمـا رأى رئــيس اجلـمــهـوريـة
نـطقة إلى برهم صالح حـاجة ا
منظومة عمل جـديدة ترتكز على
ـــــشـــــتــــرك والـــــتــــرابط األمن  ا

االقتصادي.
وقـال صـالح في لـقاء مـوسّع مع
وفـد من وسائل اإلعـالم العـربـية
واألجنبيـة في بغداد إن (العراق
ـنــطـقـة وان بــلـد مـحــوري في ا
ــتـوازنــة مع اجلــمـيع عالقــاته ا
ومــوقـــعه اجلـــغـــرافي يـــجـــعــله
عــــنـــــصــــراً فــــاعـالً في احلــــوار
ـــــصـــــالح وســـــاحـــــة لـــــتالقي ا
اإلقـلــيـمـيـة) وتـابع ان (ســوريـا
ســتــكــون احلــاضـر الــغــائب في

مؤتمر الشراكة والتعاون). 

تـضـامـنـا مع اســر الـضـحـايـا 
ونـؤكد مـوقف الـعـراق الرافض
لإلرهـاب بـكل أشـكـاله وصوره
ووقوفه مع اجملتمع الدولي في
مـواجهـة اإلرهـاب والسيـما أن
الــعـــراق قـــد واجه الـــتــكـــفـــيــر
كــمـا والــتــطــرّف بــكل أشــكــالـه
ـواجــهـة نــدعــو الى  ضــرورة ا
الــفــكــريــة لــهــذه اجلــمــاعــات).
واســـتــنـــكـــرت رئـــاســـة إقــلـــيم
كـردستـان الـتفـجـير في كـابول
ووصــفـتـه بــاإلرهــابي . وقـالت
رئاسـة االقلـيم في تغـريدة على
تويتـر (ندين الهـجوم اإلرهابي
الــذي وقع اول امس اخلــمــيس

ــقـتل في كـابـل الـذي تــســبّب 
ـــواطــنـــ األفــغــان عـــشــرات ا
) واضافت واجلنود األمريكي
(نـــــعــــرب عـن تـــــضــــامـــــنـــــنــــا
ومـــواســـاتـــنـــا لــعـــوائل وذويّ
الضـحايا وصـلواتـنا لضـحايا

التفجير).
 ووقع انـــفــجـــاران اثـــنــان في
افـغــانـسـتــان حـيث اســتـهـدف
االنــفـجــار األول مــطــار كــابـول
الــدولـي وبــعـــد أقل من ســـاعــة
ا أدّى إلى وقع انفـجار آخـر 
ســــقــــوط عــــشــــرات الــــقــــتــــلى

واجلرحى. 
(تفاصيل ص 4)
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دان العراق امس  الـتفـجـيرين
الــــلــــذين اســــتـــهــــدفـــا مــــطـــار
وراح العاصمة االفـغانية كابل 
ضحيـته العشـرات من الشهداء
تـحدث باسم واجلرحى.وقـال ا
وزارة اخلـــــارجــــــيـــــة أحـــــمـــــد
الــصـــحــاف في بـــيـــان تــلـــقــته
(الــــزمــــان) امـس ان (الــــعـــراق
يــعـرب عن إدانــته واسـتــنـكـاره
الـشـديـدين لـلـتفـجـيـرين الـلذين
وقـعـا في العـاصـمـة كابل وراح
ضحـيته عـدد من األفراد وجرح
آخــــــرين) واضــــــاف (نـــــعــــــلن
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لــلـشــابـة و قـالــوا (انـهـا قــتـلت في
بــغــداد قـرب اجملــمع الــرئـاسي في

منطقة ابي نؤاس وسط بغداد).

ـتـحدث وعـلى خـلـفـية ذلك أصـدر ا
بــاسم وزارة الـداخـلـيـة سـعـد مـعن
بــيــانــا اخلـمــيس قــال فــيه (مــنـذ
الــلــحــظــات األولى مـن تـلــقـي نــبـأ
مـقتل الفـتاة  تشـكيل فريق عمل
مـن اخلـبـراء واحملـقـقــ لـلـتـوصل
ة قـتلـها).مضـيفا إلى مـنفـذي جر
ـعلومات األولـية تشير إلى أن ان(ا
ـــة نـــفـــذت مـن قـــبل ثالثـــة اجلـــر

.( أشخاص بسك
نــافـــيــا تــعــرض الـــفــتــاة العــتــداء
جـنـسي قـائـال(كـمـعـلـومـة أولـية ال
يـــوجــد أي اعــتـــداء جــنـــسي عــلى
ــة نــفـذت في الــفــتـاة كــون اجلـر
الــشـارع وبـانــتـظـار تـقــريـر الـطب

العدلي).
وتــــداول مــــدونــــون عــــلى مــــواقع
الــــتـــواصل االجــــتـــمــــاعي صـــورا
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أثـارت قـضـيـة مقـتل شـابـة عـراقـية
عـــلـى أيــدي ثـالثـــة رجـــال طـــعـــنــاً
بــالـسـكـاكـ بـعــد الـتـحـرش بـهـا 
قرب جسر اجلادرية ببغداد ضجة
واســـعـــة عـــلى مـــواقع الـــتـــواصل
االجـــــــتــــــمـــــــاعي و أطـالق وسم
_ (#حــــق _نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورزان
ضــحــيــة_الــتــحــرش) عــلى مــواقع
تداولة التواصل  وتشير األنباء ا
أن (الــــشــــابـــة اســــمــــهــــا نـــورزان
الـشمري مـن مواليد 2001 يـتيمة
ـعـيـلة الـوحـيـدة لوالـدتـها األب وا
وكــانت تــعـمل فـي مـحل لــصـنــاعـة
احلـــلــويــات. وعـــنــد عـــودتــهــا من
الـعمل في منـطقة اجلادريـة ببغداد

تعرضت للحادث).
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قـرر رئــيس الـتـيــار الـصـدري 
مــــقــــتــــدى الــــصــــدر الــــعـــودة
لــلــمــشــاركــة في االنــتــخــابـات
ــقــرر اجــراؤهــا في ــبــكــرة ا ا
قبل العاشر من تشرين االول ا
 مـؤكــدا خــوض االسـتــحــقـاق
بـعــزم واصـرار  فـيــمــا تـعــهـد
رئــــيـس الــــوزراء مــــصــــطــــفى
الــــكــــاظــــمي بــــتــــقــــد ورقـــة
اصـالحـــــــيـــــــة الـى الـــــــقـــــــوى
الـســيـاســيـة لــتـصــبح مــيـثـاق
وطـــني يـــوفـــر اجــواء الـــثـــقــة
خلــوض االنـــتــخـــابــات. وقــال
الصدر في خطاب وخلفه حشد
من أتــبــاعـه من الــســيــاســيــ
سؤول ( تسلمت والنواب وا
ورقـــــــة من بـــــــعـض الــــــقــــــادة
السـياسيـ كوثـيقـة إصالحية
مــــعـــتـــد بـــهــــا وبـــاب إلنـــهـــاء
الـفـساد) واضاف (سـنـخوض
االنــتــخـــابــات بــعــزم واصــرار
مـعـربا ـشـاركـة مـلـيـونـية)  و
عن شـــكــره (لـــرئـــيس الــوزراء
ومـــحـــبي الـــوطـن وفـــســـطــاط
اإلصالح) وتــابع ان (الــعــودة
للـمشـاركـة في االنتـخابـات هو
الثبات أنـنا الكـتلة االكـبر التي

لم يــعــهــد الـعــراق مــثــيالً لــهـا ال
ســابــقـــاً وال الحــقــاً) داعــيــا الى
ان لتـطبيق (وقفة حتت قـبة البـر
بــنــود الــورقـة االصـالحــيـة الــتي
تسـلـمهـا من الـقوى الـسـياسـية).
والتقى مـرشحو الـكتلـة الصدرية
في الـنـجف امس رئـيس الــتـيـار
الـــصــــدري قـــبل اعـالنه الـــعـــودة
لالنـتــخـابـات.وتــعـهـد الــكـاظـمي
ؤتمر الوطني بتقد طروحـات ا
بـبــغـداد الى الـقــوى الـسـيــاسـيـة
العـراقـية  لتـكـون مـيـثـاق وطني
يـــوفــــر اجـــواء الـــثـــقـــة خلـــوض
االنـتــخـابــات.وقـال الـكــاظـمي في
تغـريـدة علـى تويـتـر (اثمن عـالـيا
الـطـروحـات الـتي قـدمـهـا مـؤتـمـر
احلوار الوطني ببغداد الذي ضم
شـخـصـيات اجـتـمـاعـيـة ومـهـنـية
وثــــقـــافـــيــــة وشـــبـــابــــيـــة من كل
احملـافـظـات والـورقـة االصالحـيـة
وأضاف الـتي صــوتـوا عـلــيـهـا) 
(وعدتُ بـإسـتلـهـام مضـامـ هذه
ــهــا الى الــقــوى الــورقــة وتــقــد
الــسـيــاسـيــة حـتـى تـكــون تـعــهـد
وميثاق وطـني يوفر اجـواء الثقة
خلـــوض االنــــتـــخـــابـــات). وكـــان
ـقـاطعـ الى الـكـاظـمي قـد دعـا ا
شـاركة في االنـتخـابات لـتغـيير ا
الـــــواقع.وقـــــال الـــــكـــــاظـــــمي في

قاطعة تصريح إنه (على القوى ا
أن تــعـــيــد مـــوقــفـــهــا من أجل أن
تتحمل مسؤولية كبيرة في إعادة
إصالح) مـشـيرا الـى ان (الـعراق
لـديـه فـرصــة تـاريــخــيـة من خالل
هـذه االنــتـخــابـات وتــصـريــحـات

ــفـــوضــيــة بــالـــتــجــربــة األولى ا
لالنتخابات تبـشر باخلير وكانت
نــاجــحــة بـنــســبــة عــالــيــة جـداً)
مــشـــددا عــلى (ضــرورة تـــغــيــيــر
ـــشـــاركـــة في الـــواقع مـن خالل ا
االنـتــخــابـات) مـطــالــبـاً (الــقـوى

قـاطـع الـوطنـيـة والـشعـبـيـة وا
واطـن رجـعيـات عـلى حث ا وا
لـلـمـشـاركـة بـاالنـتـخـابات). ورأى
ان خبـيـران في الـشأن الـسـياسي
ـوعـدهـا االنـتـخـابـات سـتـجـري 
قرر بـعد عـدول التيـار الصدري ا

قاطـعة. وقـال اخلبيـر حيدر عن ا
وسـوي في تغـريدة عـلى تويـتر ا
ان (االنــــتــــخــــابــــات ســــتــــجـــري
ـوعـدهـا بـعـد حـسـمـهـا من قـبل
الــفـــاعل اخلـــارجي قــبـل الــداخل
وعــقـب عــودة الــتـــيــار الــصــدري

لـلمـشـاركـة فـيـها) واضاف (بـقي
احلـزب الـشـيـوعي وحـيـدا وعلـيه
ــاضي الن ان ال يــكـــرر اخــطـــاء ا
عدم مـشاركـته يعـ انهاء حـياته
قــال الــســـيــاســـيــة). من جـــانــبه 
اخلبـيـر سـميـر عـبـيد في تـغـريدة
عــلى تــوتـــيــر ان (الــصــدر حــسم
االمــر وعـــاد الى االنـــتــخـــابــات 
وهـــذا يـــعـــني ان االســـتـــحـــقـــاق
ـــقـــرر في ـــوعــده ا ســـيـــجـــري 
تــــشــــرين) وتــــابع ان (الــــصــــدر
اوضح في خـــطــابـه انه الــكـــتــلــة
االكــبــر اي ان رئــاســة احلــكــومـة
ـــقــــبـــلـــة لـــهـم). وراى الـــنـــائب ا
السـابق مـحمـد صـاحب الدراجي
ان (عـودة الـصـدر لـلـمـشـاركـة في
االنتـخابات  موقف وطـني يدعم
ـقـراطـيـة). واكـدت الـعـمـلـيـة الـد
ــمـثــلـة اخلــاصــة لألمـ الــعـام ا
تحـدة في العراق جـين لأل ا
هـــيـــنـــيس بالســـخـــارت في وقت
ــقـبــلـة سـابق أن االنـتــخــابـات ا
ســتــكــون مــخــتــلــفــة وأســاســيــة
ـــــســــتــــقــــبـل الــــعــــراق. وقــــالت
بالسـخــارت في إحـاطــة قـدمــتـهـا
جملــــلس األمن إن (انــــتـــخــــابـــات
تـشـريـن األول تـمـتـلـك اإلمـكـانـات
لتكون مختلـفة عن انتخابات عام
(2018 مــؤكــدة أن (مــصــداقــيــة
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ونـــريــد أن تــظل أصـــول الــعــمل
عـلمـيـة وشفـافـة وعاجـلـة). وكان
مـثل الـصيـني الـدائم لدى مـقر ا
ـــتـــحـــدة في جـــنــيـف قــد األ ا
نـظمة يطالب ارسل رسالة إلى ا
فـيـهـا بـإجـراء فـحص خملـتـبـرات
بـيــولـوجـيـة أمـريــكـيـة في إطـار
التحقـيق في منشـأ كورونا.وقال
تشـ شـو في رسالـته (إذا أصر
شخص ما على أن قضية تسرب
اخملتبـر ال تزال مـفتوحـة فيجب
أن يـــتم الــتـــحــقــيق عـالنــيــة في
مــخـتــبـرات مــثل فـورت ديــتـريك
وجــــامـــعــــة واليـــة كــــارولـــيــــنـــا
الـشـمـالـيـة) وتـابع ان (فـرضـيـة
تـــســرب الــفــايــروس من مــعــهــد
ووهان أمر غير مرجح ولكن إذا

اعتـقـد شخص مـا أن كـورونا 
ايجاده بشكل مـصطنع فيجب ا

فحص اخملتبرات األمريكية). 

تنسب ـواطن   نتـيجة اقـبال ا
قيام دوائركم بفتح مراكز ساندة
ـواكب). الى لـتـلـقـيح اصـحـاب ا
ذلك  ردت مــنـــظـــمـــة الـــصـــحــة
ـيــة عـلى مــطـالـبــة الـصـ الــعـا
بـفحص مـخـتـبرات امـريـكـية في
حتقيـقات منشـأ كورونا . وقالت
ـــنــظــمــة في بــيــان امس إنــهــا ا
(تأمل في أن تظل أبحاث الص
بـشــأن مــنــشــأ كـورونــا عــلــمــيـة
قـالت وشــفــافــة). من جــهــتــهـا  
ـنـظـمـة ـسـؤولـة الـتـقـنـيـة في ا ا
ـيـة ماريـا فـان كـيـركوف إنه األ
ـكن لــلـصـ أن تــتـأخـر في (ال 
نشأ تعـلقة  إجراء الدراسات ا
كــورونـــا فــهـــنـــاك الــعـــديــد من
العلماء األكفاء في مراكز البحث
كنـهم إجراؤها دون تـأخير) و
واضـــــافـت (نــــــحن نــــــلح عــــــلى
ضرورة مواصلـة تلك الدراسات

اصابـتـها بـالفـايروس بـلغت 41
الـــــفــــا حـــــيـث  رصــــد 7202
اصـابــة في عـمـوم احملــافـظـات)
واضـاف ان (الـشــفـاء بـلغ 8011
حـالة وبـواقع  79وفـاة جـديدة)
وتــــابع ان (اكــــثـــر من  119الف
شــخص تــلـقى جــرعــات الـلــقـاح
ـــضــــادة في مــــراكــــز الـــوزارة ا
ـنتـشـرة ببـغـداد واحملافـظات). ا
فيما اطلعت (الزمان) على وثيقة
حتمل توقيع الوزير وكالة هاني
الــعــقــابي ومــوجــهـة الـى دوائـر
الـصـحة في بـغـداد واحملـافـظات
جــاء فـيـهــا انه (نـظـرا لــتـوجـيه
مــحـافظ كــربالء بـعــدم الـســمـاح
ـــــواكب بـــــدخـــــول اصــــحـــــاب ا
والــعــامــلــ فــيــهــا خـالل زيـارة
ــلــقــحـ االربــعــيــنــيــة لــغــيــر ا
ولـــغــــرض عــــدم حــــدوث اربـــاك
ـــنــافـــذ احلــالـــيــة وتـــزاحم في ا

ـــوقف احملــــافـــظـــات. واوضـح ا
الـبـوائي الـيـو  الـذي اطـلـعت
عـــلـــيه (الـــزمــان) امـس ان (عــدد
الــفــحــوصـات اخملــتــبــريــة الـتي
اجرتـها الـوزارة لعـينـات مشـتبه

كـــــــــورونـــــــــا خالل الـــــــــزيــــــــارة
االربعينية فيما اعـلنت تسجيل
 7202اصـــابــــة بــــالـــفــــايـــروس
وشـفاء  8011حـالة وبـواقع 79
وفـــــــاة جــــــديــــــدة فـي عــــــمــــــوم
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وجهت وزارة الصحة مديرياتها
فـي بــغـــداد واحملـــافـــظت بـــفــتح
مــراكــز ســانـدة لــلــتــلــقــيـح ضـد
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مواطن يتلقى
اللقاح ضد
كورونا في
ميسان
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حـافظة خـوزستان في إيران.وأفـاد تقريـر مركز رصد
ؤسـسـة اجلـيـوفـيزيـاء بـجـامـعة الـزالزل الـوطـني الـتابـع 
طهـران بأن (الزلـزال وقع بضواحي مـدينة ايـذه وبعمق
 10 كـــيـــلـــومـــتـــرات عن ســـطـح االرض). وتـــزداد قــوة
الــعــاصـفــة االسـتــوائـيــة أيـدا إلـى إعـصــار وهـو يــتـجه
مـبـاشـرة إلى نـيـوأورلــيـنـز بـواليـة لـويـزيـانـا مع اقـتـراب
الــذكـرى الــســنــويـة لإلعــصــار كــاتـريــنــا. وذكـر خــبــيـر
كن أن االرصـاد دون كيني ان (الرياح القصوى أليدا 
في ما يـقـترب تـصل إلى  185 كيـلـومـترا في الـسـاعـة 
من الساحل كإعصار كبير من الفئة الثالثة على مقياس

ؤلف من خمس مستويات). سافير سيمبسون ا
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توقـعت الهـيئـة العـامة لالنـواء اجلويـة والرصـد الزلزالي
الـتابعـة لوزارة النقل  ان يـكون طقس الـيوم السبت في
ـنـاطق كـافـة صـحـوا والـعـظـمى في بـغـداد تـسجل 48 ا
مئـويـة. وقالت الـهـيئـة في بـيان تـلقـته (الـزمان) امس ان
نـاطقـة كافـة صحوا (طقس الـيوم الـسبت سـيكـون في ا
ودرجــات احلـرارة تــرتــفع قــلـيالً عـن الـيــوم الــسـابق )
ــتــوقــعـة في واضــاف ان (درجـات احلــرارة الــعــظـمى ا
بـغداد سـتسجل  48 وفي مـحافظـات البـصرة وذي قار
ومـيـسان  49 درجـة مـئويـة). وضـرب زلـزال بـقوة 4.2
درجــة عــلى مــقــيــاس ريــخــتــر  ضــواحي مــديــنــة ايـذه

انتـخـابات تـشـرين األول ستـكون
ستقبل العراق) ولفتت أساسية 
الى ان (مــقــاطــعــة االنــتــخــابــات
ليـست استـراتيـجيـة فعـالة سواء
). الى لـلـنـاخـبـ أو الـسـيـاسـيـ
ــفـوضــيـة الــعـلــيـا كــشـفت ا ذلك 
ـســتـقـلــة لالنـتـخــابـات عن عـدد ا
ــــراقــــبــــ الــــدولــــيــــ الــــذين ا
ســـــيـــــشــــاركـــــون فـي مــــراقـــــبــــة
رتـقب. وقـال مـدير االستـحـقـاق ا
االتـــــصــــال اجلـــــمــــاهـــــيــــري في
ــفـــوضــيـــة حــسن ســـلــمــان في ا
تصريح امس ان (مراقبة العملية
االنـتـخـابـيـة هـي ثـوابت تـبـنـتـهـا

ـقــراطـيـة والـعـراق الـدول الـد
احـدى هـذه الدول) واشار الى
ــــراقـــبــــة هي جـــزء ان (هـــذه ا
اســاسي من امـــكــانــيــة احلــكم
علـى توافق االنـتـخـابـات ضمن
ـعــايـيــر الـدولــيـة) وتـابع ان ا
ــــــراقـــــبــــــ من اال (عــــــدد ا
ـتــحـدة سـيــكـون بـنــحـو مـئـة ا
وهـــنـــاك 130اخـــرين مـــراقـب 
لبعثة االحتاد االوربي) مؤكدا
ان (للـمـراقبـ الـدوليـ حـرية
ـراكــز واحملـطـات الـتـنــقل في ا
اثــنـاء الــعــمـلــيـة االنــتــخـابــيـة
ومسألة التوزيع تعود اليهم). 
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فكر العراقي حـسن العلوي انه ارسل رسالة احتجاج اكد الـكتاب وا
الى رئــيس الــتــيــار الـصــدر مــقــتــدى الـصــدر بــعــد اعالنه مــقــاطــعـة
ـشاركـة بكـل مسـاحته تدعـوه الى ا اضـيـة  ـدة ا االنتـخابـات خالل ا
ـسـتقل وقـال الـعـلـوي في رسـالة ـثل الـنـهج الـوطـني ا ـتاحـة النه  ا
عــاجـــلــة الى (الـــزمــان) امس ان (الـــصــدر قـــد اســتــجـــاب لــدعــوات
العـشـرات من مـحبـيه وانـصـاره وهـذا داللة عـلى قـبـوله باالراء  وانـا
ـؤزر بـعـون الله) واضـاف (ارفع سعـيـد بـعـودته الى سـوح الـنـصـر ا

باركة).  تهانينا القلبية اخلالصة للصدر على هذه اخلطة ا
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وتمك طالبهـا ورفع أداء هيئاتها
الــــتـــدريــــســـيــــة فـــضـال عن إبـــراز
االجنازات عن طريـق نشر بـحوثها
فـي اجملالت الـــرصـــيـــنـــة وحـــصــد
اجلـــوائــز الـــعــلــمـــيــة. وأوضح أن

ـشـروع يـعـتـمـد مـؤشـرات شـامـلة ا
تــخــتص بــعــضـهــا بــتــقــيـيم األداء
ؤسسي وبعضـها يعنى باألقسام ا
الـعـلـميـة ويـسـهم في تنـفـيـذ برامج
ــؤسـسي والــبــرامـجي االعــتـمــاد ا

الـعـمل. وعــلى صـعـيــد اخـر عـقـدت
الـــوزارة ورشــة الـــعـــمل اخلـــاصــة
ــشـــروع الـــتــصـــنـــيف الـــعــراقي
لـلـجـامـعــات والـكـلـيـات احلـكـومـيـة
واألهـلــيـة. واســتــعـرضت الــورشـة
الـــتي نـــظـــمـــهـــا جـــهـــاز اإلشــراف
والتقـو العلـمي والتي أقيمت في
ـســتـنـصـريـة بـحـضـور اجلـامـعـة ا
وكـــيـل الـــوزارة لـــشـــؤون الـــبـــحث
الــعـــلــمي  يـــاســ مـــحــمـــد حــمــد
ــثــلي اجلــامــعــات الــعـــيــثــاوي و
احلـــكــومــيــة واألهـــلــيــة مــؤشــرات
ــقــتـرح اســتــمــارات الــتــصــنــيف ا

ومقاييس التقييم.
 UF U'« nOMBð

وفي هذا الـسيـاق قال رئـيس جهاز
اإلشراف والـتقـو العـلمي  صالح
الــفــتالوي في كــلــمــتـه إن مــشـروع
تــصــنــيف اجلــامــعــات والــكــلــيـات
الـعـراقـية يـحـاكي ويـعتـمـد معـايـير
ـيـة وسـيـوفـر مـنـاخـا اجلـودة الـعـا
لــلــتـنــافس واالرتــقــاء بــالــعــمــلــيـة
التعليمية من خالل حتس بيئتها
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ــيـة ويــقـيس والــتـصــنـيــفـات الــعـا
فاعلية البحث العلمي.

ـــــشـــــاركــــون مـــــحــــاور ونـــــاقش ا
وحــيــثــيــات االســتــمــارة اخلــاصــة
بـالتـصنـيف ومؤشـراتهـا على وفق
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شـــاركت وزارة الـــتــعـــلــيم الـــعــالي
ـــثــــلـــو والــــبــــحث الــــعـــلــــمـي  و
مؤسـساتـها اجلـامعـية في اجـتماع
ـية عـلـيا حـواري مع قـيادات أكـاد
في مـنطـقة الـشرق األوسط وشـمال

افريقيا.
وتـــرأس وفـــد الـــتـــعـــلـــيم الـــعـــالي
الـعــراقي مـســتـشــار الـوزارة  عالء
عــــبــــد احلـــسـن وعـــدد مـن رؤســـاء
ـشـاركون اجلـامـعات واسـتـعرض ا
من دول الـــشـــرق األوسط وشـــمــال
أفريـقيا جتارب الـتعلـيم العالي في

ية. ظل اجلائحة العا
ونــــاقــــشـت احلــــوارات مــــؤشـــرات
الـتـأثــيـر في مــجـاالت الـتــعـلـيم في
ضــوء مــسـارات الــتــحــول الــرقـمي
ــســؤولــة عـن تــنــمــيـة والــبــرامج ا
ـهـارات الـتي يـكــتـسـبـهـا الـطـلـبـة ا
وسـيـاســة الـتــعـلم اإللـكــتـروني في
دول الـــــشــــــرق األوسط وشــــــمـــــال
أفــريــقـيــا ومــعــاجلـة الــتــوازن بـ
مستويات التعليم ومتطلبات سوق
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وقع العـراق والص  اتفـاقيـة مشـتركـة النشـاء محـطات لـلطـاقة الـشمـسيـة بسـعة
تجددة. نظومة الوطنية بالطاقة ا الف ميكاواط بهدف رفد ا

وقــال بــيــان تــلـقــتـه (الـزمــان) امس ان
(بــرعـــايــة رئـــيس الـــوزراء مــصـــطــفى
الكـاظمي  جـرى توقـيع اتـفاق مـباد
بـــ وزارة الــكـــهـــربـــاء وشـــركـــة بــور
الـصيـنيـة بشـأن إنشـاء محـطات طـاقة
شـمـسيـة بـسعـة الـف مـيـغاواط تـنـفذ
بـسـعـة  750مــيـغــاواط كـمــرحـلـة اولى
ــتــفق عـلــيــهـا) وصــوالً إلى الــسـعــة ا
وأضــــــاف ان (مـــــــديــــــر عـــــــام دائــــــرة
االسـتـثـمـارات والـعـقـود بـالـوزارة مـها
حمودي عبـد اجلبار وقّعت عن اجلانب
الـــــعــــراقـي في مـــــا وقّع عـن اجلــــانب
الصـيني  وكـيل مـدير عـام الـشـركة لي
دزهي) وتـــابع ان (مـــشــروع الـــطـــاقــة
شاريع الرائدة الشمسية يعد من أول ا
في الـعـراق وينـفـذ ألول مرة وسـيـسام
في زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية لرفد

تجددة النظيفة).  نظومة بالطاقة ا ا
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اكد وزيـر النـفط  احسـان عبد الى ذلك 
اجلــبــار اســـمــاعــيل ان اقــرار مــجــلس
الوزراء تأسـيس شركة طاقـة البصرة 
يهـدف الى ان تكـون احد اهم مـرتكزات
الـتـحـول في الـطـاقـة وعـنـصـر مـهم من
ـستدامـة في العراق عنـاصر الـتنمـية ا
.وقـــال اســمـــاعـــيل فـي بــيـــان تـــلــقـــته
(الـــزمـــان) امس ان (ابـــرز مـــهـــام هــذه
ـسؤولة الـشركـة انهـا ستـكون اجلـهة ا
عن  تـــمــويل مـــشـــروع تــطـــويـــر حــقل
الـرمـيـلــة الـعـمالق فـي جـنـوب الـبالد).
وكـان مـجـلس الوزراء قـد أقـر تـوصـية
اجملــلس الــوزاري لــلـطــاقـة  109لـســنـة

بــــــــــشــــــــــأن 2021 
مـــــــــوضــــــــوع
إعـادة هيـكـلة
مــــــشــــــاركـــــة
شركة بي بي
وشـــــــــركـــــــــة

ــقـتـرحـة الـتي ـعـايـيـر واألوزان ا ا
تـــراعي خــصـــوصــيــة اجلـــامــعــات
الـــــعـــــراقـــــيــــة وحتـــــقـق األهــــداف

رسومة. ا
ومن جهة اخرى عقدت جلنة عمداء
كــلـيــات الـطـب اجـتــمـاعــا تـداولــيـا
ـنـاقـشـة تـطـورات الـشـأن الـصـحي
كلف ي بحضور الوكيل ا واألكاد
هام إدارة وزارة الصحة الدكتور
هاني العـقابي. وتداول اجملـتمعون
ـتعـلـقـة بتـعـزيز عـددا من احملـاور ا
ؤسسـات التـعليـمية التـكامل بـ ا
ـــراكـــز والـــصــــحـــيـــة وتـــطـــويـــر ا
الـتــدريـبـيــة والـعـمل عــلى حتـسـ
ـــســـتـــشـــفـــيــات الـــتـــعـــلـــيـــمـــيــة ا
واســتــعــراض مــتـــطــلــبــات الــعــام
الـدراسي الـقـادم في الـتـخـصـصات

الطبية.
واتــسـمت احلــوارات بــاإليـجــابــيـة
ــضي بـالــتـعـاون والـتــأكـيــد عـلى ا
ــــا يـــحــــقـق أهـــداف ــــشــــتــــرك  ا
ـيـة والـصـحـية ـؤسـسـات األكـاد ا
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بـتـواضـعه ورقـيق طـبـعه وغـزيـر عـلمه
كتب الدائم وقد تزاملنا كـأعضاء في ا
إلحتـــاد احلـــقـــوقــــيـــ الـــعـــرب خالل
نـصرمـ وكم كان حـصيـفاً الـعقـدين ا
وحـــكـــيــــمـــاً ومــــواضـــبـــاً فـي تـــقـــد
مــقــتـرحــاتـه وحــكـيــمــاً فـي تـقــديــراته
وعـمـيـقـاً في آرائه ووجـهـات نـظره. إن
فـقــدانه  خـسـارة كـبــيـرة لـلـحــقـوقـيـ
ي فـقـد ــسـتــوى الـعــا الـعــرب وعـلى ا
عـمل بـنــشـاط وحـيـويـة خـالل تـمـثـيـله
ـتـحـدة نــاهـيك عـمـا لـلـيـمـن في األ ا
قــدمه من مـســاهـمــات لـتـنــمـيــة الـيـمن
ووحـدتـهــا.  إن غـيـابه سـيــتـرك فـراغـاً
كـبـيراً في  الـتـيار الـعـروبي التـنـويري
الـعــقالني. الـعـزاء احلــار لـعـائــلـة أبـو
هــيــثم ورفـــاقه وأصــدقــائه وله الــذكــر
الــــطـــيـب ولـــروحـه الــــسالم وصــــبـــراً

.( جميالً

ـدافـعـ عن إسـتـقالل وكـان مـن أشـد ا
القـضاة وضـمان حـرية مـهنـة احملاماة
كـمـا حـصل عـلـى الـعـديـد من األوسـمـة
الكي في واجلوائز التقديزية. وأعلن ا
ـقـبــلـة إلجــتـمـاع الـبــيـان أن (الــدورة ا
كتب الدائم إلحتاد احلقوقي العرب ا
سـتـكـون بـإسم دولـته تـخـلـيـداً لـذكـراه

اً له). وتكر
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ـــفــكـــر والـــبـــاحث من جـــهـــته نـــعـى ا
العـراقي عبد احلـس شعـبان الراحل
وقـال في كـلـمـة تـلقـتـهـا (الـزمان) أمس
(بــحــزن وأسىً شــديـديـن تـلــقــيت نــبـأ
تـمـيزة رحـيل الـشـخصـيـة الـعروبـيـة ا
الـراحل مــحـسن الـعــيـني فـقــد تـعـرفت
عليه مـنذ نحـو أربعة عـقود من الزمان
وإلتقينا في مناسبات وفاعليات ومدن
ودول عــديـــدة.   وكـم كـــنت مـــعـــجـــبــاً

الـبـناءة) وأضـاف الـبـيان أن (الـعـيني
ــواقـفــهـا ــنـيــة عــرفت  شــخــصـيــة 
شـرفة في الدفـاع عن حقـوق اإلنسان ا
وحـريـات الـشـعـوب وتـولى الـدفـاع عن
ـصـيريـة وكان قـضـايا اآلمـة العـربـية ا
ــنــاضــلــ من أجـل حــريـة من أوائل ا
واسـتــقالل الـيــمن وفي مــطـلع شــبـابه
إنـظم الــر صـفـوف الــيـمـنــيـ األحـرار
وكــان أول وزيــر خــارجـيــة بــعــد قــيـام
اجلـمـهــوريـة الـيـمـنــيـة وتـولى رئـاسـة
الوزراء ألربع مـرات كان خاللهـا داعية
لإلصالح وإحترام الرأي والرأي اآلخر
وفـي عـهـده تن انـهـاء احلـرب الـيـمـنـية
ـصـاحلـة الـوطـنـية ـدمـرة وحتـقـيق ا ا

ب أبناء الشعب اليمني(.
وأصـدر الـفـقـيـد الـعـديـد من الـدراسات
والـــكـــتب وأشـــغل عــضـــويـــة عــدد من
نـظمات الـعربـية والدولـية احلقـوقية ا
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نـعى إحتاد احلـقوقـيـ العـرب رئيس
وزراء الـيـمن األسبـق محـسن الـعـيني
ـؤسس لـإلحتـاد عـام 1975 الــعـضــو ا
الكي في وقال رئـيس اإلحتاد شبـيب ا
ـزيد من بـيـان تـلقـته (الـزمـان) أمس (
األسـى واألسـف تـــــــــلـــــــــقـى إحتـــــــــاد
احلـقـوقـيـ الــعـرب نـبـأ وفـاة دولـة
األســتــاذ مـحــسن الــعــيــني عــضـو
ـــؤتـــمـــر الـــتــأســـيـــسـي إلحتــاد ا
ـنـعـقـد عام احلـقـوقـيـ الـعـرب ا
1975 والــــــــــــذي وافــــــــــــاه األجـل
اخلـــمـــيس 2021/8/25 لـــقـــد كـــان
لــلـدور الـهـام والـبـارز الـذي قـام به
األستاذ محسن العـيني األثر الكبير
في تأسيس إحتـاد احلقوقـي العرب
كتب واستمر من خالل عـضويته في ا
الـدائم يرفـد اإلحتاد بـأفـكاره الـصائـبة

wMOF « s ×  ÊuFM¹ »dF « ÊuO uI(«

œU%û  fÝR*« uCF « qOŠ—

ستوكهولم

 dBM « ”—U  U¹

ÍdDA « bO Ë

d¼UA « rOŠ—

 .. سالماً
الفريق يارالله.. 

يا غيرة األمام العباس .ع. 
 بقلم وليد الشطري ..

 سـألت صـديـقي الــعـزيـز عـلى قــلـبي األسـتـاذ أبـراهــيم الـصـمـيـدي عن
معـالي الـفـريق يـاراللـه قالـهـا بـأختـصـار .. الـفـريق يارالـله يـحـمل غـيرة
ـواقف أال احلـر الريـاحي .. ال أبـالغ لـو قلت العـبـاس ..وال يـسبـقهُ في ا
نــعم وألفُ نـــعم يــا أخي  الـــصــمــيــدي .. كـــلــمــة حق فـي زمن الــبــاطل
الشهـامة والغـيرة الـعراقيـة تتجـسد بـفارس  النـصر على األرهـاب قائد
وصل ..مـعالـي الفـريق األول الركن عـبداألمـيريـارالله عمـليـات حتريـر ا
الرجل يحـمل من الصفـات ما يـتفرد بهِ عن جـميع القـادة العظـام أبطال
العراق صناع النصر.. فغيرة األمـام العباس. ع. تتجسد في شخصية

الفريق يارالله.. 
واقف أال احلر الرياحي ..  وال يسبقهُ في ا

النخوة واألصالة والوطنية أجمل صفات الرجل ..
كيف أذا كان قائد نصر العراق على األرهاب يحمل هذهِ الصفات ..

ـنحنك هنيـئاً للـعراق باجلـبل األشم بطل النـصر الفـريق يارالله الـقائد ا
احلكيم .. 

وبوركت األم التـي أرضعتك حـليـباً طـاهراً نقـياً مـجبوالً
عليـ حب العراق والوطنية والنزاهة..

 دمتَ ألـقــاً يــا فـخــرنــا ورمـزَ شــمـوخــنــا ونـصــرنـا
ـة األرهـاب الـعـظـيم يـا من ضـمــدت جـراحـنـا بـهـز

الداعشي اجملرم ..
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هي مجموعـة اسئلة اخـتلجت في ذاكرتي  وانـا اتابع تظاهـرات الشباب
ـعنـي اذا? وهل لـدى ا ـسؤول عـن ذلك و واحاول ان اجـد اجابـة عن ا
عنية بالتربية سأحاول ؤسـسة ا من اصحاب القرار اجابة عليها ?في ا
ـهـني  في االسـتـفسـار من الـسـيـد وزيـر الـتـربـيـة  عن اهـمـيـة الـتـعلـيم ا

ظروف العراق اجلديد .
ـهـني وهل يسـتـطيع مـعـاليه مـعـرفة اين هل البـلـد بحـاجـة الى التـعـليم ا
هني في عـروف ان مخرجـات التعـليم ا ذهبت وتذهب مـخرجاته ? الن ا

جزئها االكـبر تذهب لرفـد وتعزيـز القاعدة الـصناعيـة والزراعية وهل 
ذلك فعال?

ـهـني انـحــرفت مـخـرجـاته عن انـا اجـيـبك مـعــالي الـوزيـر ان الـتـعــلـيم ا
ـتلك اية اسباب انـشائه لـسبب بـسيط انـنا االن في الـعراق اجلـديد ال 
الـية الـناجتة عن قاعدة صـناعـية وايـة نهـضة زراعـية رغم االمكـانيـات ا
عوائـد النـفط ورغم امـتالكنـا لنـهرين عـظـيمـ الن الدولـة وعلى مـدى ما
يقـارب العـشرين عـاما ال تـمتـلك ايـة رؤية او اسـتراتـيجـية اقـتصـادية ال
ـتـلك ايـضـا رؤيا عشـريـة وال خـمـسيـة وال حـتى يـومـية ويـظـهـر انـنا ال 
تربوية بل وعـلى مختلف االصـعدة فنحن حتـولنا الى شعب يـستهلك ما
تنتـجه وتزرعه دول اجلوار فـما حاجـتنا الى هـذا النوع من الـتعلـيم بعد
ان عززنا الـنزعـة االستـهالكية في اجملـتمع ? الـلهم اال اذا كـان الغرض
مـنه رفد اجلـامـعـات والـكـلـيـات بأعـداد من الـطـلـبـة في اخـتـصـاصات ال
ـعدالت اقل من65 تشـكل  ايـة اولويـة لـلـمجـتـمع في الوقـت احلاضـر و
ـفـروض مــعـالي الـوزيـر اخملـتص الـرجـوع الى وزارة ـئـة ألـيس من ا بـا
الـتـخــطـيط ودراســة حـالـة  وحــاجـة ســوق الـعـمل والــقـرار يــكـون  عـلى
ضـوئـهـا ? وهل اســتـطـاع سـوق الـعــمل اسـتـيـعـاب خــريـجي الـسـنـوات
هـنية الـتي تشكل اولـوية اال يعـلم معاليه السابقـة واي االختصـاصات ا
ان هـذه اخملـرجـات اذا لـم تـمـنح الـفــرصـة لـلـعــمل في اخـتـصــاصـاتـهـا
ـئات مـن البـاحـث عن فـرص الـعـمل التي ستـؤدي الى رفـد الـشارع بـا
ـثابة الـشرارة التي اهلوا لـها ? وبالـتالي سيـكونون 
ئات من تأتي االخضر والـيابس الم ندفع بـسببـها ا
شبابـنا ? مـجرد تـساؤالت اتـمنى عـلى السـيد وزير
التربـية ووزير الـتخـطيط االطالع علـيهـا علهـا تكون

مفيدة.
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(بـايـدن) ادخل أمـريـكـا في قـبـر اجلُـ  وقـبـر اجملـهـول الـسـيـاسي بل
ادخـلهـا في مـخـازي جُـ الـثـقب األسـود من الـعـالم  التُحـتـسب له من
حـسنـاته حـتى هـذه الـلـحـظـة  سـوى حسـنـة انـتـزاع الـفـوز الـكاذب من
سـلفه ( تـرمب)  وأمـا بـقـيـة فـعالـيـاته  فـكـلـهـا استـعـراضـات فـاشـلة (
 ( التـهش  وال تـنش)  فـهـو كـلـمـا حـاول أن يـحـاصـر ( وكـر الـثـعـاب
! وعــمل عــلى تـوســيع دائــرة انـتــشـارهــا األفـقي ـصــابـ صـار احــد ا
والرأسي  وأصـبح الـعـالم في زمن ( بـايدن) عـلى وشك ( األفـغـنة)  (
والدعشنة) (والبوكـكة) ( بوكو حرام)  (بايدن) اثـبت انه جبانا ناجحا
) –جبان ناجح)  أكثر منه دبلوماسيا ناجحا  واثبت انه منافقا

صريحا- (منـافق صريح)  أكثر مـنه شجاعا واضـحا.. من العار على
) من الـرؤساء البؤساء) الذين أمريكا أنها ومـنذ فترة تقـدم لنا ( مدرسةً
اليصلحون حتى للـتمثيل على مسرح هـزيل أمام مشاهدين من القرون
الوسطى! رؤساء يـنطـقون ولـكنـهم من الصم  ويـبصـرون  ولكـنهم من
ـشـون  ولـكـنـهم عُـرج  يـتقـدمـهم األبـرص بـوش ويـتـوسـطهم ألـعُمي 
ويتأخرهم اخلـجول بايدن  وهذا مايـثبت أن أمريكا تمر عي اوباما  األ
في عهـدها أالنـحـطاطي  بـعـد زوال عهـدها اجلـبـروتي في هذا الـعالم..
أمريكا اليوم هي أسد ولكن لم يـبق من هيبته سوى ( شكل) قد رُسم
عـلى اجلــدران  أو الح سـرابه عــلى الـرمـال .. أمــريـكــا هي من مـرغتْ
هيـبتـها في بـيدهـا عنـدما اخـتارت أن تـدمر الـشعـوب الفـقيـرة وتنـحرها
ُهان  !  فصارت الـثعالب تبول على أسـد أمريكا ا على قبلة الشـياط

ثعلبا بعد ثعلب غير خائفة  وال مستحية !
ــكــون من 193  دولـة أن اليُــســقط حق ومن الــعــار عــلى هــذا الــعــالم ا
ارقة  وسوها من دول النفاق األكبر والشؤم (الفيتو) من هذه الدولة ا
األكـبـر  واللـؤم األكـبـر! لـقـد رأيـنـا بـأم أعـيـنـنـا  أن رؤسـاء هـذه الدول
(بالوا) على ثيابهم في أكثر من موقف جبنا وخزيا 
ـكيالـ  فكـيف اليكون وحقارة  وصـفاقـة وكيال 
خزيا علـينا - نحن الـساكت  –عن طول أذنابهم 
وتــهـــدل آذانــهـم ( وحــبـــنــكـــريــة) جـــثــامـــيــنـــهــمن
(وشمقمقيةِ) قاماتِهم التي الينعدل معها االنحناء?!

ثلي القضاء من وجهاء وشيوخ عشائر مجلس عزاء شهداء احلشد الشعبي eŽ»¡∫ زيارة وفد من  اهالي الطارمية و

الذي استشهدوا في احلادث االخير.

بــتــروجــايـنــا في عــقــد اخلــدمــة حلـقل
ـادة الـرمــيـلـة  اســتـثــنـاء من أحــكـام ا
ثـــانـــيـــا من نـــظـــام فـــروع الـــشـــركـــات
األجنـبـية  لـيـتسـنى لـلـشركـة اجلـديدة
الــبــصـــرة لــلــطــاقـــة احملــدودة الــبــدء
بـإجــراءات فـتـح فـرع في الــعـراق بــعـد
تـــأريخ تـــوقــيع اتـــفـــاقــيـــة الــتـــنــازل 
واسـتـثنـاء هـذه احلـالة فـقط من أحـكام
ـــادة  28 مـن عـــقــــد اخلــــدمـــة حلــــقل ا
الرمـيـلة كـون إعـادة هيـكـلـة الرمـيـلة ال
ادة ينـسجم انـسجامـاً كامالً وأحـكام ا
ـــذكـــورة إذ إن الـــشـــركـــة اجلـــديـــدة ا
ومؤسـسيهـا ستكـون ألغراض التـنظيم
اإلدارية. وحققت الـوزارة اكثر من ستة
مــلـــيــارت دوالر من مـــبــيـــعــات تـــمــوز
اضي. وقالت الـوزارة في بيان تـلقته ا
(الزمان) امس انه (بحـسب االحصائية
الـنـهـائـية الـصـادرة عن شـركـة تـسويق
الـنـفط الـعراقـيـة سـومو  فـأن مـجـموع
ـاضي الــصـادرات خالل شــهـر تــمـوز ا
بـــلــغت  90 مـــلــيـــونــا  467 الــفــا و794
بــــرمـــيالً  بــــايـــرادات بـــلــــغت  ســـتـــة
مــلــيــارات و 475 مــلــيــونــا و  512 الف
دوالر) مــــشــــيـــــرا الى ان (مــــجــــمــــوع
ـصـدرة من النـفط اخلام من الـكمـيات ا
احلـقــول الـنــفـطــيـة في وسـط وجـنـوب
الــعـراق بــلـغت  87مـلــيـون و 455 الــفـا
و 359بـرمــيال  امـا من حــقـول كــركـوك
عـبر مـيناء جـيهـان فقـد بلـغت الكـميات
ـصــدرة ثالثـة ماليـ و 12الــفـا و435 ا
برميال) وتابع ان (معدل سعر البرميل
ولـــفت الــــواحـــد  بـــلغ   71.578دوالرا) 

ـــصــدرة  الــبـــيـــان ان (الــكـــمـــيــات ا
ــيـة حتـمــيــلــهـا مـن قـبل  30شــركــة عـا
مــخــتــلـــفــة اجلــنــســـيــات  من مــوانئ
الــبـصــرة وخـور الــعـمــيـة والــعـوامـات
االحـاديـة على اخلـلـيج وميـنـاء جيـهان

التركي).

محسن
العيني
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نـظم قـصر الـثـقـافـة والـفـنون في
مـحـافـظــة كـربالء نـدوة نـقـاشـيـة
واقع وظفي القـصر للـتعريف 
الــتــراث الـــعــراقي حتت عــنــوان
ـــواقـع الــــتـــراث (الـــتــــعــــريـف 

الثقافي في احملافظة).
وقــال الــبـــاحث االثــاري حــســ
يـاسـر خالل الـنـدوة التـي نظـمت
عـــلـى قـــاعـــة قــــصـــر الـــثــــقـــافـــة
وحـــــضـــــرتـــــهـــــا (الـــــزمـــــان) ان
(احملافـظة حتـتوي علـى اكثر من
 200 موقـع اثاري و 20 مـوقـعاً
تــــراثـــيـــاً وهي تــــعـــود الى مـــدة
حـضــاريـة طــويـلــة والى ديـانـات

وثقافات متعددة).
واقع مشيرا الى ان (اغلب هذه ا
عــبــارة عن تــلــول اثــريــة لم يــتم
تنقيبها ومنها  10 مواقع البنية
شاخصة ومنـها حصن االخيضر
ـديــنـة االثــري الـذي يــقع غــرب ا
ـسـافـة  60 كـيـلــومـتـراً وهـو و
حـصن مـنـيع اخـتـلف الـبـاحـثون
فـــيه الى حتـــديــد تــاريـخ بــنــاؤه
ـــيـــا وادخل وهـــو مـــعـــروف عـــا

ي). ضمن قائمة التراث العا
وتـابع يـاســر قـوله(كـمـا حتـتـوي
احملافظة على كهوف الطار وهي
مـجـمـوعــة من الـكـهـوف وعـددهـا
 400كـهف نـحـتت بـيـد االنـسـان

اضي ولفت االنتباه إلى احلاجة ا
إلى تـــــرمـــــيـم مــــعـــــالـم الـــــعــــراق

تضررة. ا

وعـلى ارتفـاعـات عـاليـة و تـنـقيـبـها
من قبل بـعثـة يابانـية حـددت فتـراتها
التاريخية الى حوالي  1300عام قبل
ــيالد حــيث وجــد فــيــهــا اقـدم قــطع ا

نسوجات في العالم). ا
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الفتا الى ان (كـنيسـة القصـير تعد من
اقـــدم كــنــائس الــشـــرق وتــقع شــمــال
ـــســـافـــة 20 حـــصن االخـــيــــضـــر و
كيلـومتـراً وكذلك قصـر شمـعون ويقع
داخل قــضـاء عـ الــتـمـر وهــو يـعـود
نـاذرة العربـية في احليرة الى دولة ا
ومنارة موجدة التي تقع على الطريق
مـــا بــ االخــيـــضــر والــكـــوفــة حــيث
ـســافــرين في اســتــخــدمت لــهــدايــة ا
الصحراء بايقاد الـنار في قمتها ليال
كـمـا يـوجــد قـصـر عـطـشـان ويـقع الى
الشـرق من مـنـارة موجـدة وهي تـعود
الى فــتــرة الـعــصــر الـعــبــاسي وخـان
النخـيلة وخـان العطيـش واستخدمت
اليـــواء الــزوار لـــغـــرض االســتـــراحــة
واختـتـمت النـدوة بفـتح بـاب النـقاش
ـواقع لالســئــلـة فـي كل مـا يــتــعـلـق 
التـراث).بعـد أربع سنـوات من تفـجير
ـوصل من قـبل مـســجـد الـنـوري فـي ا
داعش  ال تــزال احلـكـومــة الـعــراقـيـة
ـــتـــحــدة واالحتـــاد األوروبي واأل ا
بـذولـة الستـعادة مـلتـزمـة باجلـهـود ا

دينة وتراثها الثقافي. هوية ا
ـــســــجـــد الـــذي يـــعـــود دمـــر داعش ا

تـــاريـــخه إلى الـــقــرن الـــثــاني عـــشــر
ـائــلـة الــشـهـيــرة في عـام ومــئـذنــته ا
 2017بــعـــد ان ســيـــطــر الـــتــنـــظــيم
دينـة وجزء كـبير من اإلرهابي عـلى ا

شمال غرب العراق.
ـتحـدة للـتربـية وقالت مـنظـمة األ ا
في بيان والعلم والـثقافـة (يونسـكو) 
انه (بـــعــد أربع ســنـــوات من تــدمــيــر
ـوصل  تـعـمل مـنـظـمـة الـيـونـسـكـو ا
واالحتـــــــــــاد األوروبـي واألمـــــــــــارات
ـتـحـدة عـلى حـمـايـة تراث الـعـربـيـة ا
ــعــالم ـــديــنــة من خـالل تــشــيــيـــد ا ا
ـــوصل هـــو تــاريخ تـــراث ا األثـــريــة 
الـعـالم بـأسـره).وأضـاف (نـعـمل عـلى
ترميم مئذنـة احلدباء التي كانت ذات
ـديـنـة ونــعـيـد بـنـاء يـوم حتــدد أفق ا
مجـمع مسـجـد النـوري كمالذ لـلسالم
صـاحلـة).وتابع (عـلـينـا أال نـنسى وا
أنّ تـــراثـــنـــا لـــيـس مـــجـــرّد حـــجـــارة
مــــرصــــوصــــة بـل هــــو هــــويــــتــــنــــا

وكينونتنا).
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ـشـروع في عـام وأطـلـقت يــونـسـكـو ا
 2018 بـــأسـم من اجـل إحـــيـــاء روح
ـــوصـل  من خالل الـــتـــركـــيـــز عـــلى ا
ترميم تراثهـا الديني.وشملت اخلطط
إعـادة بنـاء مـسجـد الـنـوري وكنـيـسة
الطاهـرة التي يبـلغ عمرها  800 عام

ودير الساعة. 
بلغ وتبرعت شركة طيران اإلمارات 

شروع  50.4 مليون دوالر لتمويل ا
الــذي ســيــخــلق أيــضًــا فــرص عــمل
وتــدريب لـلــسـكــان احملـلــيـ  وهي

أول دولــة تــر كــنــائس مــســيــحــيـة
دمرها داعش في الـعراق.وكان الـبابا
ـــوصل في آذار فـــرنــســـيس قــد زار ا
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يـولـد الـشـخص ويجـد نـفـسه تـابع لـديـانـة او مُـعـتـقـد والديه  ,وفي بـعض احلـاالت
كـن يصـبح الـنـادرة يخـتـار ان يـتـبع ديـنـاً جـديـداً او يُـفـضّل ان يـكـون ال دينـي و
مُلحـد ألسباب قد ال يفهمهـا الكثيرين خاصة في مجـتمعه احملافظ. قد يكون الفرد
ُعـتقـدات كـلهـا فهـذا شأنه ـا ال يؤمن وال يـقـتنع بـا مُـؤمن بوجـود الـله واالديان ور
ؤمن ا ال يـؤذي غـيره ويـسـبب ضرراً جملـتـمعه. لـكن مـا يهـمـني في  ا اخلـاص طـا
ـتلك ثقافة دينية  ,لكن عـليه اوالً  ان يتلقى التعاليم الدينية من اشخاص على ان 
دراية تـامة بهذا اجلـانب ألن الدين ليس بـالشيء السـهل تداوله واخلوض فيه دون
دراسة عمـيقة وخبرة طويلة ومناقشات مسـتمرة لكي يصبح  محل ثقة الستشارته
ُبـهمـة للـحصـول على اجـابة دقـيقـة وواضحـة واال ستـكون الـنتـيجة سـائل ا بـكل ا
اناس غيـر مثقفـ  ينشرون اجلـهل في كل مكان.ومن مـظاهر الثـقافة الديـنية لدى
ـعرفة بالتعـرف على بقية االديان وتـبادل وجهات النظر ناقشة لزيادة ا الفرد هـو ا
ـا هو احلالل ومـا هو احلرام  ,وليس من حق اي اخملتـلفـة بدون انتـقاد واالفـتاء 
جـرد ان تعـاليمه ال شخص احلـكم على االخـر باإلقصـاء او الهالك في اجلـحيم 
ـؤمن احلـقــيـقي يـحـب الـتـنـوع الــديـني ويـعــتـبـره من تـشـابه تــعـالـيم االخـرين  ,فــا
جمالـيات احلـياة  فال يـضع االختالف حـاجز بـينه وب الـناس وال يـعتـبره اساس
, ُـلـحـد ويـعـتـبـره صـديـقـاً ال عـدواً وشـرط لـعالقـاته االجـتـمـاعــيـة حـتى انه يـتـقـبل ا
فـاألنسـان بأخالقه وصـفاته احلـميـدة وليس بـتوجـهاته الـدينـية. نـقطـة اخرى مـهمة
وهي ان ال يربط االنـسان فشله في احلياة وتعاسته وآالمه بالله ألن خالقنا ال يريد
السوء لـنا بل بالـعكس فأن جـميع االديان تؤكـد على محـبته وغفـرانه ورحمته التي

ال تسع االرض والسماء فكيف يؤذينا ?.
ؤمن ال يُقحم الدين بالسياسة وال يقبل بتدخل من هم في موقع السلطة بتحريف ا
احلـقـائق الـديـنـيـة واسـتـخـدامـهـا ألهـداف شـخـصـيـة لـلـوصـول الى مـنـاصب عـلـيا
ادي  ,فـالـكثـيـرين الـيوم اصـبـحوا اصـحـاب قرار سـيـاسي عن طريق واالنـتفـاع ا
استغالل الدين . كذلك يرفض االنسان استغالل دور العبادة من قبل رجال الدين
لإلسـاءة لألخـرين بل يحـاربهم بـأن ال يسـتـمع لهم ويـتجـاهل تـفسـيراتـهم اخلاطـئة
التي تدفـعهم لكره االخـرين ألنه ال توجد سـلطة ديـنية حـقيقيـة تنشـر الضغـينة ب

الناس بل السالم واحملبة التي اكدت عليها االديان . 
انه وسيلة خلدمة االنسانية  ,اي ان يساعد االخر قدر ؤمن يتخذ من ا واخيـراً ا
اسـتطـاعته  ,وان ال يؤذي مـن هو اضعف مـنه بل يكـون عونـاً له وان ال يسلب حق
غيـره ويصادر حريته بالرأي وطريقة العيش  ,وان يكـون على دراية تامة بأن للعلم
دور في نهـضـة الـشـعوب وتـقـدمـها ولـيس في تـخـلـفـها وان الـعـلـماء لـيـسـوا اعداء
رجـال الدين  ,وان لـكل فرد دوره في اسـتمـرارية احلـياة ,وكل مـجال من مـجاالت
احليـاة له جـمـالـيته وفـائـدته لـبنـاء وتـنـويـر اجملتـمع. هـذه احلـقيـقـة الـتي يـجب على

ؤمن ان يدركها . ا
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ملف الطـفوف من أخطر ملفات التاريخ واعظمـها أهمية  ذلك انه كشف لنا الرجال

وعرّفنا بحقيقة ما انطوت عليه نفوسهم .
تميز يسري الى رجال كل مصر وعصر . وهذا الفرز ا

-2-
انّ شبث بن ربعي  

وحجّار بن أبجر 
ن كتبَ الى احلس يقول له : كانا 

( أما بعد :
لقد اخضر اجلناب  وأينعت الثمار  فاذا شئت فأقبْل على جُندٍ لك مجنّدة.

والسالم عليك ورحمة الله وبركاته ) 
ولكنهما انقلبا على األعقاب وخرجا الى محاربة االمام احلس (ع) في كربالء .
ـاذا تسـمي مَنْ يـكتب الى االمـام احلـس (ع) مُـعْـلِنَـاً نفـسه جـنديـا من جـنوده ثم

تراه مصطفاً مع أعدداء احلس (ع) يتولى قتاله وسبي نسائه?
هذا النمط من الناس البُدَّ أنْ نعتبره من حثاالت الرجال ...

ط آخر من الناس ينحدر الى القاع خسةً ودناءة ويشارك النمط  وهناك 
السابق في استحقاق التسمية بـ ( حثاالت الرجال ) 

ان االمام احلسـ (ع) كتب كتـاباً الى ثلة مـن وجوه البصـرة وأعيانـها يدعوهم الى
نصرته وإجابةِ دعوته

نذر بن جارود وقد جاء في كتاب احلس اليهم قوله (ع)   منهم  ا
( اني أدعوكم الى الله ونبيَّه 

فانّ السُنّة قد أميت   
فانَّ جتيبوا دعوتي وتطيعوا أمري أهدكم سبل الرشاد والسالم ) . 

كنّى بأبي رزين  –وهو أحد مواليه  – وبعث الكتاب بيد ( سليمان ) ا
نـذر بن جارود ) االّ أن جـاء بالكـتاب وحـامله (سـليـمان) الى عـبيد فـما كـان منَ ( ا

الله بن زياد ..!!
وقد تسأل :

كيف يُطلع ابنَ زياد على مثل هذه الرسالة اخلطيرة من احلس (ع) ?
ألم يكن يعلم بأنَّ (ابن زياد) هو من أبرز أعداء احلس (ع) ?

واجلواب :
انه خشي أنْ يـكون (سلـيمان) - حـامي الكتاب  –مـدسوساً علـيه من قبل ابن زياد

مع العلم أنَّ عبيد الله بن زياد (الدعيّ بن الدعيّ ) كان صهره..!!
فـأمر( ابن زيـاد) بـضرب عـنق رسـول احلسـ ( سـليـمان ) وبـعـد الفـراغ من قـتله

نبر فخطب وتوعّد أهل البصرة ان هم خالفوه  صعد ا
وجعل أخـاه (عثمـان بن زياد) نـائبا عـنه في والية الـبصرة

وأسرع متجها 
الى الكوفة

ـنـذر بن  جـارود )  وبـعـد هـذا كـلّـه كـيف ال نـصـنف ( ا
في حثاالت الرجال ?

وأين هــذه احلــثــاالت  من أمــثــال عــابس وحــبــيب وزهــيـر
يام الذين دخلوا التاريخ من أوسع أبوابه ?  األبطال ا

ـقاالت والكـثير من الـبرامج والفـديوهات الـتي تتحدث هـناك العـديد من التـحليالت وا
عن انسحاب االمريكان من افغانستان .

لـكن هناك مالحـظة مهمـة جداً أن األمريـكان ال يتركـون منطقـة غنيـة وينسحـبون بتلك
همة حتى ينسحب األمريكان ?? همة  فهل تمت ا السهولة قبل اتمام ا

األمريكان لم يتركوا افغانستان .. وكل من يتصور ذلك ويعتقد بهِ فهو واهم.
 فـي تصـوري أن األمـريـكـان لم يـنـسحـبـوا بل انـسـحـبت قـواتـهم فـقط وفي هـذا فرق
كـبير  حـيث ان األمريـكان رتبـوا وهيئـوا لعودة طـالبـان الى الواجهـة والسيـطرة على

احلكم مقابل تنفيذ العديد من الشروط اهمها هي
- تأمـ اسـتـثـمـار األمـريـكـان لـلـموارد الـطـبـيـعـيـة في افـغـانـسـتـان من خالل تـواجد
الـشركـات الـعـمالقة  وحتـصـ وجودهـم األقتـصـادي والصـنـاعي من أي هـجوم او
تـعــرض او مـسـاس "حـيث أن الـشــركـات هي من تـسـيــر األدارة األمـريـكـيـة وهي من

حتدد األطر العامة لسياسات الدولة".
- منع أو تهـميش أي دور لــ روسيا والص أو األكتفاء بأعطاهم النزر القليل فقط 

واستأثر أمريكا باحلصة األكبر.
- الـتخـفيف او الـتقـليل من الـغلـواء والتـطرف الذي عـرفت بهِ تـلك احلركـة  وحتس
ـالكـي في اخر لـقـاء جـمعـهـمـا في الـبيت عالقـتـهـا مع الشـركـاء "كـمـا نصح اوبـامـا ا
األبيض .. حـيث اسـتمـر لـقائـهـما لـ  8 دقـائق فـقط كرر فـيـها اوبـامـا تلك الـنـصيـحة
ا وراء الكالم ومـاب السـطور والنتـيجة انهُ خرج ـالكي لم ينـتبه  ثالث مرات ولكن ا
لالبـد من رئــاسـة الـوزراء" واحــتـواء جـمــيع الـفـصــائل واجلـمـاعــات واألحـزاب وفـتح
صـفحـة جديـدة مع اجلمـيع  من أجل االيحـاء لـلعـالم بأن أمـريكـا قامت بـدورها كـما
يـجب وتركت األمـر لألفـغان وهم من عـليـهم أن يقـرر "وأن طـالبـان قد اصـبحت اكـثر
وداعـة وتـسـامح وتقـبل لألخـر بـعـد أن قامت أمـريـكـا بتـصـفـية اغـلب قـيـادات الصف

األول والصفوف األخرى األكثر تشدد وتطرف.
ـساعـدة في الـضغط عـلى أيران من خـالل خلق نـزاعات ودعم جـهـات انفـصالـية - ا

داخل أيران وخارجها.
طبـعاً هـذا األتفـاق حصل بـعـد محـادثات ومـباحـثات عـديـدة طويـلة وشـاقة وبـضمـانة
ستـوى "اي أننا عدنا الى أيام األحتالل السوفيتي قطرية وتـنسيق باكستاني عالي ا
ألفغانسـتان والدعم األمريكي والباكستاني ولكن استُبدل الالعب السعودي بالقطري

األكثر فتوة ودهاء وحنكة" .
أمـريـكا تـريـد بهـذا احلـدث ان تضـرب عـدة خفـافـيش بـحجـر واحـد كعـادتـها دائـماً 
نطقة  جر الروس والصيني الى الية والبشرية  حتريـك ا صاريف ا التقلـيل من ا

اللعب في مـلعب جديد عـليهم بـينمـا يعتبـر ملعب أمـريكا وب
جمهـورها  الضغط على أيران وتخـويفها  الضغط على
اذرع أيــران ولـيـهــا وارعـابـهــا في كل من الـعــراق لـبـنـان
سوريا  خـلق نظام جديد مـوازي للنظام االيـراني وتغيير
نطقة وقواعد األشتباك السياسي .  قواعد اللعبة في ا
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تـشـكـو  قضـاء خـانـقـ في مـحـافـظة
ديـالى  ومنـاطق الـنـزاع الـتابـعـة لـها
من تـهمـيش واهـمـال خـدمي وتراجع
امـني مـنـذ عام  2017 وبـعـد احداث
اكتـوبر  2017 والتي خـلفت مـشاكل
امــنــيــة واداريــة وخــدمــيــة تــسـبــبت
بــتـظـاهــرات واحـتـجــاجـات شـعــبـيـة
مسـتمـرة  فيمـا يتـطلع االكـراد وعبر
انيـة والتنفيذية إلعادة القنوات البر
تـطـبـيـع اوضـاع خـانـقـ وتـوابـعـهـا
االداريــة وبــسط االسـتــقــرار الــغـائب

منذ  4سنوات.
وقال عـضو مـركز تـنظـيمـات خانـق
لالحتاد الوطـني الكردسـتاني عباس
مـــحــمـــود لــ ( الــزمـــان )  إن  (ابــرز
اهدافـنـا االنتـخابـيـة واحلقـيقـية رفع
احلـيف والظـلم اخلـدمي عن خـانـق

شـاريع الغـائبـة منذ 4 وانصـافهـا با
الى  5ســـنـــوات وحتـــســـ الـــوضع
االمـــني في خــانــقـــ وتــوابـــــــعــهــا
والذي ال زال مصدر قلق منذ سنوات

عدة ).
واضاف محمـود  أن  ( أبرز اهدافنا
ادة الوطنـية االنتخـابية هـو احياء ا
 140من الدستور التي تـعد مشروعا
ودســتـورا لــلــتـعــايش الــسـلــمي بـ
كونـات وتنظم جـميع االمور وحتل ا
االشـكـاالت الـعـالـقـة وحتـقق تـعـايش
ســـلــمـي ومـــجــتـــمـــعـي بــ جـــمـــيع
ـــكـــونــــات في مــــنـــاطق خــــانـــقـــ ا

وتوابعها ) .
واشـــار مـــحـــمـــود   الـى  ( حـــرمــان
خــانـقــ من ثــرواتـهــا االقــتـصــاديـة
وابـــــرزهـــــا مــــوارد الـــــنـــــفـط وعــــدم
ـنـافـذ االسـتـفــادة مـنـهـا الى جــانب ا
احلـــدوديـــة شـــرقي ديـــالى والـــتي ال
جتــدي اي نـــفع لـــســـكـــان خـــانـــقــ
ـناطق احملـيـطة بـهـا   ما يـتـطلب وا
اعتـماد اسـتراتـيجـيات جـديدة تـمنح
ـنـافذ حـقوقـها نـاطق الـقريـبة من ا ا
ـــالــــيـــة لـــلـــمـــنـــافـــذ من االيـــرادات ا
والـثروات الـطـبيـعـيـة بحـسب قـانون
ــان الـــبــتـــرودوالر الــذي اقـــره الــبـــر

العراقي عام . ( 2010
واكد عضو مـركز تنظيـمات خانق 
ـساواة ب أن  ( هدفـنا التـعايش وا
ـكـونـات ولـيس االكـراد فـقط جـمـيع ا
باعـتبارنـا جزءاً من مـكونات خـانق

ومكون اساسي من مكونات ديالى ) 
فــيـــمـــا اكـــدت دائـــرة زراعـــة قـــضــاء
ـــئـــة من خـــانــقـــ  انـــدثــار 80 بـــا
الـــبــســاتــ الــزراعــيــة في الــقــضــاء

بــســبب الــتــجـريـف والـتــجــاوز غــيـر
الـقانـوني مـبـينـة  ان اكـثر من  100
الف دو من البسـات تعرضت الى

عمليات جتريف.
وقـال  مـديـر زراعـة خـانـقـ ابراهـيم
خـــلـــيـل لــ ( الـــزمـــان )  انه  ( تـــمت
احـالة    27 قضـيـة جتريف بـسـات
الى قائـمقـامـية خـانقـ  مع بيـانات
متكـاملة عن التـجريف غيـر القانوني
من اجل احالة اخملالـف الى القضاء

. (
فــيـمــا قــال مـديــر نـاحــيـة الــسـعــديـة
التابـعة لقـضاء خانـق  احمـد ثامر
الزركوشي لــ ( الزمـان )  ان  (نسبة
ـــتــــضــــررين من اعــــمــــال الـــعــــنف ا
واالرهاب الذين تسلموا التعويضات
ــخـــتـــلف أشـــكــالـــهـــا ال تــتـــجــاوز
ئة منذ  2005 وحتى اآلن) . الـ20با
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واضــاف الـزركــوشي   ان  ( مــجـمل
من تـسـلـمـوا مـسـتـحـقـات الـتعـويض
خـالل أحـــداث الــــقــــاعــــدة وداعش ال
ـئة في عمـوم مـناطق يتـجاوز 30 با

السعدية  ) .
وعــزا  الــزركـــوشي أســبــاب ذلك الى
عقدة لدوائر (االجراءات الروتينيـة ا
الـــتـــعــويـــضــات فـي ديــالى وبـــغــداد
اراثونية والتدقيقية التي راحل ا وا
ـنـجزة تـمـر بـها مـعـامالت الـصـرف ا
مـن قـــــــبـل الـــــــوحــــــــــدات االداريـــــــة

وحســــب الضوابط القانونية ) .
ـــــعـــــانــــاة ويـــــنـــــقل الـــــزركـــــوشي ا
واالحــصـائـيــات نـفـســهـا في نــاحـيـة
جلـوالء التي يـديرهـا بالـوكالـة قائال
ان ( نسـبة من تـسلـموا الـتعـويضات
بــــلغ  %45فـــــيــــمــــا مــــا تــــزال آالف
عـامالت مـعطـلـة في النـاحـية خالل ا
تـسـلـمي االدارة بـالـوكـالـة )  مـشـيرا
ـئـة  من الى  ( اجنـاز واحـالـة 60 بـا
مــعــامالت الــتــعــويض الـى اجلــهـات

اخملتصة) .
وب  الـزركوشي  أن  ( عـدد طلـبات
ومـعـامالت الـتـعـويض في الـسـعـديـة
بـلغ أكــثـر من  3000مـعـامــلـة أحـيل
ـئـة والـبـقــيـة بـانـتـظـار مـنـهـا 95 بـا
اســــتــــكــــمــــال الــــنــــواقـص من قــــبل
أصـحـابـهــا فـيـمـا بـلغ عـدد الـطـلـبـات
ـعـامالت اخلـاصـة بـالـتـعـويـضات وا
في نــاحــيـة جــلــوالء أكــثـر من 5000

معاملة ) .
وفي نــاحـيـة قــره تـبه  اكـد مــديـرهـا
وصفي مرتـضى التمـيمي لـ (الزمان)
 ان  ( نسبـة من تسلـموا تعـويضات

عن اعـــــمــــال الـــــعــــنـف واالرهــــاب ال
ـئة من إجمـالي أكـثر تتـجاوز 10 با

من  2000 معاملة في الناحية ) .
وعزا التـميـمي اسباب تـلكؤ وتـباطؤ
صرف التعويضات الى  ( عدم وجود
تخصـيصات مـالية أو انـعدامهـا منذ
الـعـام  2007وحـتى اآلن وإجـراءات
ــنـاقـلــة والـتــقـيــيم من قـبل مــكـاتب ا
الـتـعـويض والــلـجـان الـقـضـائـيـة في

ديالى وبغداد ) .
وكــشـف الــتــمــيـــمي   عن  ( قــرارات
بحـصر إجـراءات الـتخـم والـتقـييم
والـــصــرف ضــمن احملـــافــظــات مــنــذ
أشـــهــر عــدة اال ان الــقـــرار لم يــنــفــذ

عمليا حتى اآلن ) .
وفي الشـأن االمني افـاد مصـدر امني
في ديــالـى لـ ( الــزمــان )  بــالــعــثـور
عــلى جــثـة شــاب انــتــحـر شــنــقـا في
صدر  اطراف مدينـة بعقوبـة.وقال ا
إن  ( الـــشــاب انــتــحـــر شــنــقــا داخل
بــسـتــان يــعـود لــعـائــلــته في اطـراف
منطقة شفته جنوب شرق بعقوبة ) 
مـــشـــيــرا الى ان ( اســـبـــاب احلــادث
مجهـولة  وفـتحت السـلطات االمـنية
حتقيقا لكشف اسبابه ومالبساته ) .
ـــصـــدر  ان (  ضـــابـــطـــا واضـــاف ا
بـرتبـة نـقيـب من فوج طـوار شـرطة
ديــــالى الـــثــــامن اصـــيـب بـــرصـــاص
قـنــاص خالل دوريـة تــفـقـديــة لـنـقـاط
ـرابـطـة في اطـراف قـريـة ابـو كـرمة ا

بأطراف نـاحية ابي صـيدا  حيث 
نقله الى مستشفى عام بعقوبة فيما
شـنت قـوات الـشرطـة حـمـلـة تـمـشيط
في مـــــحــــيط احلـــــادث بــــحـــــثــــا عن
ــهـاجــمــ ) . واكـدت دائــرة زراعـة ا
قـضـاء خانـقـ في مـحـافـظـة ديالى 
ـــئــة من الــبــســاتــ انـــدثــار 80 بـــا
الـــزراعــــيـــة فـي الـــقــــضـــاء بــــســـبب
الـتجـريف والـتجـاوز غـير الـقـانوني
مبـيـنـة  ان اكـثر من   100 الف دو
من الـبسـاتـ تـعرضت الـى عمـلـيات
جتـريف.وقـال  مــديـر زراعـة خـانـقـ

ابـراهـيم خـلـيل لــ ( الـزمـان )  انه  (
تــمت احــالــة    27 قــضــيــة جتــريف
بساتـ الى قائـمقامـية خـانق  مع
بـيـانات مـتـكـامـلة عن الـتـجـريف غـير
الـقـانـوني مـن اجل احـالـة اخملـالـفـ

الى القضاء  ) .
فيما قال مدير ناحية السعدية احمد
ثامـر الزركـوشي لــ ( الزمان )  ان  (
ـتـضـررين من اعـمـال الـعنف نـسـبة ا
واالرهاب الذين تسلموا التعويضات
ـخـتلـف أشكـالـهـا ال تـتـجاوز الـ20

ئة منذ  2005 وحتى اآلن ) . با
واضــاف الـزركــوشي   ان  ( مــجـمل
من تـسـلـمـوا مـسـتـحـقـات الـتعـويض
خـالل أحـــداث الــــقــــاعــــدة وداعش ال
ـئة في عمـوم مـناطق يتـجاوز 30 با

السعدية  ) .
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وعــزا  الــزركـــوشي أســبــاب ذلك الى
عقدة لدوائر (االجراءات الروتينيـة ا
الـــتـــعــويـــضــات فـي ديــالى وبـــغــداد
اراثونية والتدقيقية التي راحل ا وا
ـنـجزة تـمـر بـها مـعـامالت الـصـرف ا
مـن قـــــــبـل الـــــــوحــــــــــدات االداريـــــــة

وحســــب الضوابط القانونية ) .
ـــــعـــــانــــاة ويـــــنـــــقل الـــــزركـــــوشي ا
واالحــصـائـيــات نـفـســهـا في نــاحـيـة
جلـوالء التي يـديرهـا بالـوكالـة قائال
ان ( نسـبة من تـسلـموا الـتعـويضات
ــئـة فــيـمــا مــا تـزال آالف بـلغ 45 بـا
عـامالت مـعطـلـة في النـاحـية خالل ا
تـسـلـمي االدارة بـالـوكـالـة )  مـشـيرا
ــئـة من الى  ( اجنـاز واحــالـة 60 بـا

مــعــامالت الــتــعــويض الـى اجلــهـات
اخملتصة ) .

وب  الـزركوشي  أن  ( عـدد طلـبات
ومـعـامالت الـتـعـويض في الـسـعـديـة
بـلغ أكــثـر من  3000مـعـامــلـة أحـيل
ـئـة والـبـقــيـة بـانـتـظـار مـنـهـا 95 بـا
اســــتــــكــــمــــال الــــنــــواقـص من قــــبل
أصـحـابـهــا فـيـمـا بـلغ عـدد الـطـلـبـات
ـعـامالت اخلـاصـة بـالـتـعـويـضات وا
في نــاحــيـة جــلــوالء أكــثـر من 5000

معاملة ) .
وفي نــاحـيـة قــره تـبه  اكـد مــديـرهـا
وصفي مرتـضى التمـيمي لـ (الزمان)
 ان  ( نسبـة من تسلـموا تعـويضات
عن اعـــــمــــال الـــــعــــنـف واالرهــــاب ال
ـئة من إجمـالي أكـثر تتـجاوز 10 با

من  2000 معاملة في الناحية ) .
وعزا التـميـمي اسباب تـلكؤ وتـباطؤ
صرف التـعويضـات الى  (عدم وجود
تخصـيصات مـالية أو انـعدامهـا منذ
الـعام  2007 وحتـى اآلن وإجراءات
ــنـاقـلــة والـتــقـيــيم من قـبل مــكـاتب ا

الـتـعـويض والــلـجـان الـقـضـائـيـة في
ديالى وبغداد ) .

وكــشـف الــتــمــيـــمي   عن  ( قــرارات
بحـصر إجـراءات الـتخـم والـتقـييم
والـــصــرف ضــمن احملـــافــظــات مــنــذ
أشـــهــر عــدة اال ان الــقـــرار لم يــنــفــذ

عمليا حتى اآلن ) .
وفي ناحـيـة كنـعان  قـريـة احلمـيرات
التـابـعة لـقـضاء بـعقـوبـة أفاد مـصدر
أمني  لـ ( الزمان )  بانـفجار دبابة 
مخـلفاً انـفجارات مـتتـالية )  مـشيرا
الى ان  ( الـــدبــابــة تــعــود خملــلــفــات
اجلـيش الـسـابق كـانت مـدفـونـة ولم
تــتم إزالــتــهـا وأدى انــفــجــارهـا إلى
حـدوث تـفجـيـرات مـتتـالـيـة ألكـثر من
تسع مقذوفـات كانت في داخلها دون

وقوع أي إصابات ) .
فيما أفاد شـهود عيان لــ ( الزمان ) 
أن ( أشــخـــاصـــاً حـــاولـــوا تـــقــطـــيع
الدبـابة باسـتخـدام األوكسـج   ما
تـــســـبـب في حـــريق داخـل الـــدبـــابــة

وأسفر عن انفجارها ) .
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ـعادن - عقــدَ وكـيل وزارة الصـنـاعة وا
الــفـــني  جـــمــعــــة ديـــوان الـــبـــهــادلـي
اجــتـمــاعـاً حــضـرهُ مُــديـر عــام الـدائـرة
الـفـنـيـة ومُديـر عـام الـدائـرة الـقـانـونـية
ومُـديــر قـسم الــعـقـود في مــقـر الـوزارة
ومُـــديــر عــام شــركــة الـــفــرات الــعــامــة
ُبيدات وذلك للصناعـات الكيميـاوية وا
ُناقشة اإلجراءات القانونية في إخراج
احلـــاويــات الــتـي تــعــود لــتـــشــكــيالت
وجب قـراري مجلس الوزراء الوزارة 
بالرقم 403 لسنة 2019 و 211 لسنة
نـافـذ احلـدودية 2020 وكـتاب هـيـئـة ا
ُــتــأخـــرة بــشــأن إخــراج احلــاويــات  ا
ـوانىء . ووجـه الـوكيل وجـودة في ا ا
خِالل االجـــتــمــاع بـــإتــخــاذ اإلجــراءات
الالزمـــة حلـــسم مـــوضــوع احلـــاويــات
ـوانىء الــعــراقــيــة الـتي ــوجــودة بــا ا
تـعـود إلى تشـكـيالت الـوزارة ومُـتـابـعة
ـوضوع والـتـنـسـيق مع اجلـهات ذات ا
لـف . و العالقة بخصوص حسم هذا ا
عقــدت الدائـرة اإلقتـصاديـة في الوزارة
إجتماعاً ترأسه مُدير عام الدائرة منعـم
ُـنــاقـشـة مُــبـادرة الـبـنك أحـمـــد حـسـن 

ُختـلط بحضور ركزي لـدعم القطـاع ا ا
ُـديــريـة الـعــامـة لـلـتــنـمـيـة مُــديـر عـام ا
الـصـنـاعـيـة عـزيــز نـاظـم عـبــد ورئـيس
إحتـــاد رجــال األعــمــــال .  وقــال بــيــان
تــلــقــته (الــزمــان) امـس ان (اإلجــتــمـاع
تناول محـاور وفقرات عِدة مـنها أعمال
ُــشـكـلـة وتــوصـيـات الـلــجـنـة الــعُـلـيـا ا
بــرئـــاســة مـــعــالي الـــوزيــر والـــكــوادر
القياديـة في الوزارة إلعادة تـنظيم عمل
ُــخــتــلط وتــقــيــيم شــركــات الــقــطــاع ا
األصول للشـركات والتأكـيد على تعامُل
الـشـركــات مع الـقـطــاع الـعـام من حـيث
ُــخـتـلط الــتـسـويق وشــمـول الــقـطـاع ا
ـركزي إلسـتيـراد مواد ُبـادرة البـنك ا
ُـشاركة أولية وإعـادة النظـر في عقود ا
ُـخـتـلط ُـبـرمـة بـ شـركـات الـقـطـاع ا ا
ُــسـتــثـمــرة عـلى ان تــكـون واجلــهـات ا
الــعـقــود مُالئـمــة لـلــنـظـام الــداخـلـي) .
وبيـنَ مدير عام الـدائرة االقتصادية في
الــوزارة خِالل اإلجــتـمــاع ان (الــلـجــنـة
ذكـورة تهـدف إلى وضع رؤية جـديدة ا
وتتـولى مهـام عِدة مـنهـا مُعـاجلة تدني
ال ومُراجعة قيمة األسـهُم ورفع رأس ا
األنـظــمـة الـداخـلــيـة لـشـركــات الـقـطـاع

ُـبادرة ُخـتـلط  الفتـاً إلى ان أولـوية ا ا
ُـخـتـلـطة ُـسـاهـمـة ا تـكـون لـلـشـركـات ا
لكونها تمتلك قـاعدة جماهيرية واسعة
وأســـهُـم رابــــحــــة)  مُـــشــــيــــراً إلى ان
(توصـيات الـلـجنـة تُعـرض على مـعالي
الوزيـر للـمُصـادقة عـليـها وإسـتحـصال
ُــوافــقـة عــلــيـهــا من مــجــلس الـوزراء ا
ُـبادرة لـدعم القـطاعات للـشروع بـهذه ا
الـــصــنـــاعـــيـــة وإنـــعــاش الـــصـــنـــاعــة

العراقيـة).
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نــقــابــة هــنـــأ مــجــلـس الــنــواب امس  
ـناسبـة الذكرى احملامـ العراقـي  

88  لتأسيس النقابة. 
ـان حـسن كر وقال نـائب رئـيس الـبر
الكـعبي في بـرقيـة التـهنـئة ان (الـنقـابة
دني تعـد مفـخرة مـؤسسـات اجملتـمع ا
ســواء في الــعــراق او الــعــالم الــعــربي
كونها الرائـدة في هذا اجملال واسهمت
فـي تـكــريس الــعـمـل الـنــقــابي مـحــلــيـا
وعربيا بالـتعاون مع التجـارب النقابية
الـعـراقـيـة األخـرى) مـؤكـدا ان (جتـربـة
ــوقـــراطي في الـــعــراق الـــنـــظــام الـــد
وإجنـاحه يـتـطـلب مـسـاهـمـة فـاعلـة من
الـنــقـابـات  والسـيـمــا نـقـابـة احملـامـ
ـدافـعـ الـتي تـضم رجــال الـقـانـون وا
عن احلق والـرافــضـ ألي انـحـراف او
).فـيـمـا قدم خـلل في مـنظـومـة الـقـوان
النقيب ضياء السعدي التهاني حملامي

ناسبة .  العراق بهذه ا
وقال الـسعدي في بـيان تـلقـته (الزمان)
حتــيـة الــعـدالـة امس (مــحـاي الــعـراق 
الـراسخـة واحلق الـذي تـعـمـلون حتت
ـــــليء جـــــنـــــاحه و سـالم الـــــعـــــراق ا
بالشمـوخ و الكبرياء  تدور السن و

يــتــجــدد الـفــخــر في قــلــوبـنــا بــذكـرى
) واضاف (إننا تأسيس نقابتنا جميعاً
باركة بهذا اليوم إذ نتقدم لكم بعظيم ا
األغــر و نــتــمـــنى لــكم دوام الــتــوفــيق
ـهـني و العـلمي والتـقـدم في اجلانب ا
نــســتــذكــر أحــبــتـــنــا احملــامــ الــذين
ــسـتـشهـدوا من أجـل الوطـن و كرامـته
ــاضــ مــنــهم ونــتــرحـم عــلى أرواح ا
وت جـراء اجلـائـحة الـذين ـخـتـطـفـهم ا
التي عمت العالم و ندعو لهم بالرحمة
و اخلــــلــــود والــــرضــــوان) وتــــابع ان
(الــنـــقــابــة وخالل تــاريــخــهــا الــعــريق
ـثل الـعـلـيـا في الـدفـاع سـطـرت أعـظم ا
ــظـلـومــ وفي مـضــامـيـر عن احلق وا
ـواقف الــعــدالـة كــافــة والسـيــمــا في ا
الـوطنـيـة فـضالً عن دفاعـهـا عن حـقوق
واطنـ الشـخصيـة وفي ظل الظرف ا
الـذي يـعـيشه الـبـلـد نـواجه الـكـثـير من
الـعـقـبـات الـتي نـسـعى دومـاً ألن نـكون
ـتصـدرين ألجل حـلحـلـتهـا وتـذليـلـها ا
إنطالقـاً من مـسؤولـيتـنا الـتي حمـلتـها
لــنــا ثــقــة الــزمالء وال مــجــال لــتــكـرار
احلديث عن هذا فاحملـامون ذوو ألباب
ـــقـــصــود دون راجـــحـــة ويـــعـــرفـــون ا
تــصـــريح) مــشـــيــرا الـى انه (في هــذه

مشهد من قضاء خانق

Ëb…∫ جانب من الندوة التعريفية لتراث كربالء

ناسـبة العزيـزة نذكر زمالئـنا و أبناء ا
مهـنتـنا األحـبة بـدعم نقـابتـهم الدائم و
أن يــكــونــوا صــفــا واحــداً ألجل رفــعــة
ــهــنــة و كــرامــتــهــا و أن يــعــكــســوا ا
ــشـرقــة عــلى الـدوام و أن صــورتـهــا ا
يـــنـــبـــذوا اإلســـاءة و يـــســـتـــشـــعــرون
ـسـؤولـيـة جتـاه مـهنـتـهم وزمالئـهم). ا
وتــأســسـت الــنــقــابــة عــام  1933 إبّـان
ــلـكي فـي الـعــراق وكـان أول الــعـهــد ا
نـقـيب لـهـا هـو نـاجي الـسـويـدي الـذي

تولى في ذلك العهد رئاسة الوزراء.
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{ كــابـول (أ ف ب) - قُـتل  72شـخـصـاً
عـــــلى األقـلّ وأُصــــيب أكـــــثــــر من 150
آخــرون بــجـروح اخلــمــيس في هــجـوم
قــرب مـطـار كــابـول بــحـسب حـصــيـلـة
جـديــدة حـصـلت عـلـيـهـا وكـالـة فـرانس
بـــرس مـن مــســـؤولـــ فـي احلـــكـــومــة
الــســـابــقــة الــتي أطـــاحت بــهــا حــركــة
طـالبـان منـتصف آب/أغـسطـس.وأسفر
الــهــجــوم الــذي نـفّــذه تــنــظــيم الــدولـة
اإلسـالمــيـــة وسط حـــشـــد من األفـــغــان
كــانـوا يــأمـلـون في الــفـرار من الــنـظـام
اجلــديــد عــلى مــ طـائــرات تــرســلــهـا
الــدول الـغـربـيــة عن مـقـتل  13جــنـديـاً

أميركياً بحسب واشنطن.
والــتـفــجـيـر الــذي أسـفـر عـن مـقـتل 13
جـنـديـا أمـيركـيـا عـلى األقل بـالـقرب من
مـطــار الـعـاصـمـة كـابـول اخلـمـيس هـو
أعـــنف هـــجـــوم ضـــد قـــوات الـــواليــات
ــــــتــــــحــــــدة مــــــنــــــذ عــــــام  2011فـي ا
أفــغــانــســتـان.وقــال اجلــنــرال كــيـنــيث
ركزية األميركية مـاكنزي قائد القيادة ا
ـسؤولـة عن أفغانـستان إن "جـهاديَ ا
اعـتـبـرا من (تـنظـيم) الـدولـة اإلسالمـية
قـاما بـتفـجيـر نفـسيـهمـا في آبي جيت
تـبعهـما جهاديـون مسلـحون من الدولة
ـدنـي اإلسالمـيـة أطـلـقـوا النـار عـلى ا
واجلـنـود".في ما يـلي بـعض الـهجـمات
األكــثـر دمـويــة عـلى اجلــيش األمـيـركي
مــــــــــنـــــــــــذ أن بــــــــــدأ تــــــــــدخــــــــــلـه فـي
أفــغــانــسـتــان.وكــلــفت أطــول حـرب في
تحدة هذا البلد حياة تاريخ الواليات ا
أكـثر من  1900جـندي أمـيركي سـقطوا
فـي القتال.ووقع الـهجوم الذي أدى إلى
ســقــوط أكــبــر عــدد من الــقــتــلـى لــيــلـة
الـــــســــادس من آب/أغـــــســــطس 2011
عـنـدما أسـقط مقـاتلـو طـالبـان مروحـية
شــيـنـوك في واليــة ورداك جـنـوب غـرب
كــابـول. قُـتـل ثالثـون جـنــديـا أمـيــركـيـا
وسـبعة جنود أفغان ومترجم مدني في
حتـطم الطـائرة.وب الـقتلى  22جـنديا
ــتــحــدة لــلــبــحــر من "فــرق الــواليــات ا
واجلــو والـبـر" (نــيـفي سـيــلـز) الـقـوات
اخلــــــاصــــــة في سـالح الـــــبــــــحــــــريـــــة
األمـيــركي.قـبل ذلك يـعـود تـاريخ أعـنف
28 هــــــــــجــــــــــوم فـي الــــــــــنــــــــــزاع إلى 
حـزيـران/يـونـيو  2005عـنـدمـا قُتل 16
جــنـديـا أمـيـركـيــا في إسـقـاط مـروحـيـة
شـينـوك أصيب بصـاروخ أطلقـته حركة
طــــالـــبــــان في واليــــة كـــونــــار بـــشـــرق
الـبالد.وقتل تـسعة جـنود أميـركي في

تـمـوز/يـولـيـو  2008فـي تبـادل إلطالق
الـــنــار مع طـــالــبــان في ونـــات بــواليــة
نـورسـتان.وبـعد  15شـهـرا قتل ثـمانـية
ــاثـلـة عــنـدمـا أمــيـركـيــ في ظـروف 
تـمردين في أطـلـقوا الـنار عـلى مئـات ا
كـامـديش في الواليـة نفـسـها.وقـتل عدد
كـــبـــيــر من اجلـــنـــود األمــيـــركـــيــ في
هـــجـــمـــات نـــفـــذهـــا أشـــخـــاص كـــانت
تـحدة تعـتبرهم حـلفاء.وفي الـواليات ا
 27نــيــســان/ابــريل  2011قــتـل طــيـار
سـابق فـي اجليـش األفـغانـي في قـاعدة
في كــابــول ثــمــانــيــة عــســكـريــ - من
بــيــنــهم عــدد من الــضــبــاط - ومــدنــيـا
واحـدا جميعـهم أميركيـون ومسؤولون
عـن تـــــــدريـب الــــــــقـــــــوات اجلــــــــويـــــــة
األفـــــــغـــــــانـــــــيـــــــة.وفي  30كـــــــانـــــــون
األول/ديــســمــبــر  ?2009قـــتل "عــمــيل
ثالثي" اعتقدت االستخبارات األميركية
أنه يــعــمل حلـســابـهــا سـبــعـة ضــبـاط
ومــتـعـاقــدين في وكـالـة االســتـخـبـارات
ـــركــزيـــة (سي آي ايه) فـي تــفـــجــيــر ا
انــــتـــحـــاري هــــائل في قــــاعـــدة كـــامب
ــان الـــتـــابــعـــة حلـــلف شـــمــال تـــشـــا

األطلسي في شرق البالد.
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فـيما أرجئ االجتمـاع الثنائي الذي كان
مـقـرراً ب الـرئـيس جو بـايـدن ورئيس
الـوزراء االسرائـيلي نـفتـالي بيـنيت في
الـبـيت األبـيض اخلـمـيـس إلى اجلـمـعة
بــعـــدمــا ألــغى الــرئـــيس األمــيــركي كلّ
مـــواعـــيـــده لالهـــتـــمـــام بـــتـــفـــجـــيــري
كـــــابــــول.وقـــــال الــــبـــــيت األبـــــيض إنّ
"االجـتـماع الـثـنائي لـلـرئيس أرجئ إلى
ـقرّر أن يـلتقي غـد" اجلمـعة. وكان من ا
بـايـدن وبـينـيت اخلـمـيس عـند الـسـاعة
 11,30بــالـــتــوقــيت احملــلّي (الــســاعــة
ــصـدر فـي الـوفـد  15,30ت غ).ووفــقـاً 
ـرافق لـبيـنـيت فإنّ االجـتمـاع سـيعـقد ا
صــبــاح اجلــمـعــة في الــســاعـة 10:25
 15:25)ت غ).ويـأمل بينـيت في إعطاء
دفـع جـــــديـــــد لـــــلـــــعالقـــــات مع اإلدارة
وقـراطيـة بـعد سـنوات األمـيـركيـة الـد
بـنـيامـ نتـانيـاهو ال 12فـي احلكم.إال
أن األزمـة في أفغانـستان ألـقت بظاللها
عـلى االجـتـمـاع حـتى قـبـل التـفـجـيـرين
قــرب مـــطــار كــابــول الــلـــذين تــســبــبــا
بـسقوط عدد كبير من القتلى بينهم 12
.وقـدّم بيـنيت تـعازيه عـسـكريـاً أميـركيـاً
إثـر الـهجـوم الذي نـفّذه انـتحـاريان من
تـــنـــظـــيـم الـــدولـــة اإلسالمـــيـــة فـــجّـــرا
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حـزامـيـهـمـا الـنـاسـفـ وسط حـشد من
األفـغان الذين كـانوا يحـاولون الدخول
إلى مـطار كـابول للـفرار من بلـدهم بعد
سـيطرة حركـة طالبان علـيه في تفجير
ّـا أسـفـر مــزدوج تاله هـجـوم مـسـلّح 
عـن مــقـــتل  13عـــســـكــريـــاً أمـــيــركـــيــاً
وعــــشـــرات األفـــغـــان.وقــــال في بـــيـــان
"بالنيابة عن مواطني إسرائيل أودّ أن
قتل أميركي أعـبّر عن حزننا العميق 
فـي كـــابـــول. إنّ "إســـرائـــيـل تـــقف إلى
ـــتّـــحـــدة في هـــذا جـــانـب الـــواليـــات ا
الــظـرف الـصـعب كــمـا وقـفت الـواليـات
ـتحدة على الدوام إلى جانبنا".ووفقاً ا
ـكـتب رئـيس الـوزراء اإلسرائـيـلي فـقد
اتّـصل بـايـدن هـاتفـيـاً بـبـينـيت لـشـكره
عـــــلـى "تـــــفـــــهّــــــمه" لـــــســــــبب إرجـــــاء
االجـتماع.ويقوم بينيت البالغ  49عاما
بـأول زيارة له الى واشنطـن منذ توليه
مـنـصـبه في حـزيران كـرئـيس لـتـحالف
تشدّد مـنقسم عقائدياً ال يشغل حزبه ا
ـقـاعـد.ووعد فـيه سـوى عـدد قـليل من ا
بـــيـــنــيـت بـ"روج تــعـــاون جـــديــدة" من
جـانب إسرائيل.وينوي بيـنيت التعبير
عن قـلق إسرائيل من احتـمال انسحاب
الـقوات األمـيركـية من الـعراق وسـوريا

بسبب إمكان حصول زعزعة لالستقرار
عـلى مـا أفـاد مـسـؤول إسـرائـيلـي رفيع
ستوى.وقد بات لهذا الطلب ثقل أكبر ا
اآلن بــعـد الـهــجـوم الـدامي عــلى مـطـار
كـابـول في خـضم االنـسـحـاب األمـيركي
من أفغانستان.لكن أوساط بينيت قالت
ــا يــحـصل إنـه ال يـنــوي إعــطـاء رأيه 
هـــنـــاك.وقــال مـــصــدر آخـــر في الـــوفــد
ـــرافق لـــبـــيـــنــيـت "لم نـــأت إلى هـــنــا ا
لــلـتــعـلــيق بل لــنـشــجّع".وأكــد نـفــتـالي
ــوضـوع بــيــنــيت أن إيــران سـتــكــون ا
الــــرئـــيــــسي لـــزيــــارته. وقــــال لـــوزيـــر
خلــارجـيـة األمــيـركي انــتـوني بـلــيـنـكن
الـذي التقـاه األربعاء إنه يـريد أن ينكب
عـــلى "كـــيـــفــيـــة جلم ســـعي إيـــران إلى
نطقة وسـباقها المتالك الـهيمنة عـلى ا
الــسالح الـنــووي".وتـعــارض إسـرائـيل
بـشكل قاطع مـحاولة بـايدن العودة إلى
ــبــرم مع االتــفـــاق الــنــووي اإليــراني ا
طــهــران الــعــام .2015وجتــري حــالــيــاً
مـحادثات في فـيينـا ب إيران وأطراف
ـلف الـنـووي اإليـراني االتــفـاق حـول ا
ــشـاركـة غــيـر مـبـاشــرة من الـواليـات
تحدة تهدف إلى إحياء االتفاق حول ا
ـلف الـنـووي اإليـراني بـعـد انـسـحاب ا

اليــ من الــدوالرات بــعــدمــا مــئـــات ا
ألــغى تـرامب مـعـظــمـهـا.وقـال مـسـؤول
كــبــيـر في إدارة بــايــدن لـلــصــحـافــيـ
"ســيــكـون هــذا أول لــقـاء وجــهــا لـوجه
بـــيـــنـــهــمـــا" وســـيـــســاهـم "في تـــعــرف
) عـــــلى بــــعــــضــــهــــمــــا (الــــزعــــيــــمــــ
الـبــعض".وبـالـنـسـبـة إلى دان كـورتـزر
الـــســـفـــيـــر األمــــيـــركي الـــســـابق لـــدى
إســـرائــيل فــإن زيـــارة رئــيس الــوزراء
ســتـــعــطي نــفــحــة جـــديــدة لــلــعالقــات
األمــيــركــيــة اإلســرائـيــلــيــة بــعــد عــهـد
نــــتـــــانــــيـــــاهــــو الــــذي اســـــتــــمــــر 12
عـــامـــا.وأوضح دان كـــورتــزر لـــوكـــالــة
فـرانس برس أن "نتانـياهو كان مـقتنعا
بــأنـه يــعــرف أكــثــر من الــرئــيس الــذي
يــتـعــامل مـعه مــا يـجب عــلى الـواليـات
ـتحدة أن تـفعل".مع بينـيت من ناحية ا
أخــرى "حـتى لـو كــانت هـنـاك خالفـات
حــول الـسـيـاسـة الـتـي يـجب اتـبـاعـهـا
وســتــكــون هـنــاك خالفــات ســيــنــمـكن
االثــنــان من الــتـحــاور بــعــيـدا عـن تـلك
الـنبـرة من قلـة االحتـرام".وألغى بـينيت
ـقـرّر األحـد اجـتــمـاع مـجـلس الـوزراء ا
في الــقــدس وهـو يــسـتــعـدّ لــلـبــقـاء في

واشنطن حتى مساء السبت.

وإذا كـــانت المــريــكـــا وكل من رعى او دعم هـــذا االتــفــاق من الـــدول الــكــبــرى
) او الـقــوى االقـلـيـمـيــة (تـركـيـا وايـران وقـطــر) مـصـالح آنـيـة (روســيـا والـصـ
دى في االتفاق االمـريكي الطالبـاني  اال ان النتائج ستـكون وخيمة وقصـيرة ا
تـوسط والـبعـيد بل ـديـ ا على هـذه الـدول قبل شـعوب الـشـرق االوسط على ا
وحتى الـقريب. هذا االستنـتاج ال يأتي من فراغ بل من سوابق تـاريخية خاصة
بــاحلـركـات االسالمــيـة اجلـهــاديـة. فـقـد ادركـت الـقـوى االقـلــيـمـيــة الـتي دعـمت
مخابـراتهـا نشاطـات القـاعدة في العـراق فداحـة اخلطأ الـذي وقعـوا فيه حيـنما
حول ذلك الـتنـظـيم االرهابـي بنـادقه وسيـوفه ومـتفـجـراته نحـوهم. نـفس الشيء
حـصل مـع داعش وداعـمــيـهــا سـواء فـي الـعــراق او سـوريــا. وقـبل ذلك-وكــمـا
اوضحت ذلك في احلـلـقة االولى من هـذه السـلـسلـة- فـقد انـقلـبت طـالبـان على
الـباكـستـان الـتي انشـأتهـا لتـضرب فـي عمق بـلوشـستـان البـاكـستـانيـة وتنـشر
ـمـارسات الـتـكـفـيـرية هـنـاك. كـمـا ان تنـظـيم الـقـاعـدة الذي الـفكـر احلـهـادي وا
سـاهـمت في انـشـاءه ودعـمـته امـريكـا والـسـعـوديـة جملـابـهـة الـسـوفيـت  انقـلب
فضـرب امريكـا في مقـتل في اكثر مـن مرة كان اسـقاط برجـي منهـاتن آخرها.
كـمـا ان تنـظيم الـقـاعدة في اجلـزيرة والـيـمن ال يزال يـنـشط بعـملـيـاته االرهابـية
هـنـاك. لذا يـبـدو التـعـويل عـلى تسـامح ووسـطيـة واعـتدال االصـدار اجلـديد من
داعش رهانـاً خاسراً في ضوء كل التجـارب التاريخية. وسـتزدادوتيرة االخبار
ارسات طالبان وسرعان ما سنجد اضية عن  التي بـدأت تتسرب في االيام ا
هاجمة الفكر التكفيري اجلهادي لطالبان واقع االعالمية الداعمة تبدأ  نفس ا
بخاصة بعد ان ينضم تنظيم القاعدة علنا لقوات طالبان وهي تقاتل معارضيها
في شمـال افـغانـستـان او في االجـزاء االخـرى التي سـتـثور ضـد حكـم طالـبان

سواء بسبب الدعم اخلارجي او السباب داخلية. 
كأي حركـة جهادية اسالمية  فإن طالبان جتيد القتال بل وتبرع فيه وبإمكانها
لـكن مشكلة هذه التنظيمات ان حتقق انتـصارات كبرى على اجليوش النظامية 
هـو ضــعف قـدرتـهـا عـلى ادارة احلــكم وصـعـوبـة تـغــيـيـر مـنـظـومــتـهـا الـفـكـريـة
والعقـائدية التي تستـمد منها شرعـية وجودها. طالبـان مثل القاعدة مثل داعش
ـكن لـهـا ان تـعـيش بـدون ال  مـثل سـواهـا من احلــركـات اجلـهـاديـة(الـسـنـيــة) 
اجلهـاد  والقتـال ووجود عدو (كـافر) يـتم توجيه الـسالح نحـوه. كما انـها مثل
خـتـلف طوائـفهـا) تـؤمن بانـهـا حتمل رسـالـة إلهـية بـقيـة احلـركات االسالمـيـة(
مكلـفة بنـشرها و(تصـديرها) او تعـميمهـا. وهي تؤمن ان فكرهـا هو الذي يجب
ان يــسـود النـه فـكــر إلـهـي ولـيس وضــعي. وبــالـتــالي فــهي (كـبــقــيـة احلــركـات
وت ـبشرة بـاجلنة. وأن ا االسالمية) تـعتقـد نفسـها الفـرقة النـاجية الـوحيدة وا
ـفـاهـيم في مـقـاتـلـة (اآلخـر) هـو شـهـادة يـجب الـسـعي لـهـا. في ظل مـثل هـذه ا
يـصـعب تــصـور وسـطــيـة واعـتــدال حـركـات االسالم الــعـقـائــديـة الـدوغــمـائـيــة 

السياسي فكيف بحركات االسالم اجلهادي كطالبان?! 
نطقة  أو تخلفة في ا إن البـعض  إما بسبب يأسه من نظم احلكم الفاشلـة وا
يريد بسبب عـداءه المريـكا ومـا فعلـته  او بسـبب انتـماءاته الفـكريـة العقـائديـة 
منا الـتصديق عـلى صالحية االصدار الـطالباني اجلـديد كنسـخة محدثـة قريبة
من نسخ االسـالم السـياسي غـير اجلـهادي  و كـبـديل عن الفـوضى احلاصـلة
ـخـتلف اطـيـافـها ـنـطـقة. في رأيي فـإن احلـركـات السـيـاسـيـة االسالميـة  في ا
سلفـية او غير سنيـة او شيعـية  (مسـلحة او غيـر مسلـحة 
لـكـنـهـا في ـنـهج  سـلـفـيـة) قـد تـخـتـلف في الـدرجـة او ا
الــنـــهــايـــة تــؤمـن بــذات الـــفــلـــســفـــة: (االسالم حــسب

تفسيرهم ال سواهم هو احلل). (يتبع)

»½U−H—∫ ننقل جرحى بعد انفجار مطار كابول. 

الــرئـــيس األمــيــركـي الــســابق دونــالــد
تـرامب منه وإعادة فرضه عقوبات على
إيــران.وتـــســعى احملــادثــات إلى إبــرام
تـفـاهم يتـيح رفع العـقـوبات في مـقابل
عـودة إيـران الحـتـرام كامل الـتـزامـاتـها
الـــتـي بـــدأت الـــتـــراجـع عـــنـــهـــا بـــعـــد
االنــسـحــاب األمـيـركـي وال سـيـمــا تـلك
ـــتـــعـــلـــقــة بـــعـــمـــلـــيـــات تـــخــصـــيب ا
الــيــورانــيــوم.وأكــد بــلــيــنــكن لــرئــيس
الــوزراء اإلسـرائــيـلـي الـتــزام الـواليـات

تحدة "الثابت" أمن إسرائيل. ا
W Ëœ ÂUO

ويـخـتلف بـيـنيت وبـايـدن حول مـسائل
لف الـفلسطيني. وأكد أسـاسية بشأن ا
ستـوطنات بـينـيت أنه لن يوقف بنـاء ا
ويــعـارض قـيـام دولــة فـلـسـطــيـنـيـة في
األراضي الـتي احتلـتها إسـرائيل العام
 1967وهـــمــا مـــوقــفـــان يــتـــعــارضــان
ومـوقف اإلدارة األميركية احلالية.وقال
ــرافق لـبــيـنـيت إنّ مــصـدر في الــوفـد ا
"حـلّ الــــدولــــتــــ لــــيـس عــــلى جــــدول
األعـــمــال... إنه غــيـــر مــوجــود".وتــدعم
حـــكـــومــة جـــو بـــايــدن حل الـــدولـــتــ
وعـــــاودت تــــقـــــد مـــــســــاعـــــداتـــــهــــا
لـلـفلـسطـينـي الـتي تـصل قيـمتـها إلى
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تنـتشر هذه االيام ظـواهر هي في كل احلسابات االجـتماعية ظـواهر مدانه النها
تمـنح االلقاب والوجـاهات ألشخـاص ال  يستحـقونهـا   وجتعلـهم في منزلة  هي

ا ألخرين .   اكبر منهم في كل االحوال   وليست لهم اصالً وا
ـثل الـعـربي    (ركـبـهـا مـحـددة)  في اشـارة لـلـذي يـركب الـفـرس وهي يـقـول ا
مربـوطة في اسـطبـلهـا متـوهـماً انه اصـبح (خيـاالً) ال يشق له غـبار حتت زعم ال
في حـ ان احلـقـيـقة في اساس له مـن الواقع  ويـظل يـعـيش عـلى هـذا الـوهم  

مكان اخر اعلى من كل مايدعيه او يعتمده.
لقـد كثرت هذه الـظاهرة في االوسـاط العشائـرية مع االسف وعنـدما كنت اتولى
مسـؤولية مدير شؤون العشائر في وزارة الـداخلية كانت تأتيني ب احل واال
ـانـحي تلك خـر صـكـوك ووثـائق مزورة مـن هذا الـنـوع فـأضـطر الى االتـصـال 
ـعـرفـة حـقيـقـة هل الـذي مـنح لـه صك من هـذا الـنـوع يـستـحـقه فـعالً الـصـكـوك 
ويــتـبـ لي ان هــنـاك من يـشــتـري صـكــوكـا تـتـزيـن بـتـواقـيـع واخـتـام من انـاس
او ان ضـغوطـاً تـمارس السـتـجالب مـثل تلك جـاهـزين لـهذا الـنـوع من الـتزويـر 

زورة   وهم بذلك شهود زور الوثائق ا
لقـدحذرت في العديد مـن اللقاءات والنـدوات من مغبة الـتمادي في منح جاه الى
اشخـاص واعتـبارهم رؤسـاء عشـائر وهم لـيسـوا كذلك   واحملـزن في االمر ان
سيـاسي عراقي تورطـوا في تلك االالعيب  بدافع تكوين حـاشيات لهم بذريعة
ـلـكون عـمـقـاً قبـلـيـاً يروج له اشـخـاص من هـؤالء الـذين اشتـروا مـكـانات انـهم 
ـئـات من هـذه الـعشـيـرة او تـلك  خـالفًا اجـتـمـاعـيـة  بـأكـاذيب ان لـهم اتـبـاع بـا

للواقع 
لقـد وَقعت بيدي استشهادات وصكوك  تؤكد ذلك   واذكر انني قلت في احدى
مـحـاضـراتي  لـيس كل من (تـهـنـدم)  بـزي شعـبي فـاخـر وحـذاء يـلـمع يـكـون قد

ظاهر ليست قياساً  .  اكتسب الرجاحة االجتماعية العليا الن هذه ا
شاكل داخل العشيرة الواحدة    وكذلك زيـد من ا لقـد تسببت تلك الظواهر با
ب الـعشـائر وهـناك خـصومـات في الوسط الـعشـائري سـببـها  االسـاسي هذه

الظواهر 
في احلـديث الـنـبـوي الـشـريف (رحـم اللـه امـرأً عـرف قـدر نفـسـه) ويـقـول االمام
علي بن ابـي طالب عـلـيه الـسالم (التبـحث عن قـيـمتك فـي اع الـنـاس   ابحث
عنـها في ضـمـيرك)  ويـرى ابن خلـدون ان اخـطر مـا تبـتـلي به اال  (الشـعوذة
ـنـتـحـل لـصـفـات غـيرهم  ) فـبـهـذا تـختـلط احلـقـائق بـاالكاذيب والـسـحارين وا
رج وبـعكس ذلك حـ يسـود الصـدق والتـواضع تسـود الثـقة ويسـود الهـرج وا

تبادل   واالحترام ا
ان االنسان االم في سلوكه اليحتاج الى تزكية من احد ألن اعماله الصحيحة
هي عـنــوانه االسـاسي والــدلـيل الـذي  يــحـكم االخـرون عــلـيه من خاللـه فـلـمـاذا
اذا يـذهب الـبعض لـكـتابـة  ادعاء الـتـنطح و(الـتـقفـز)  عـلى قامـات االخـرين   و
ـكن له ان يـسلك الـطريق الـواضح لالستـدالل على مزور عن مـنزلـتهم   بـينـما 

شخصيته  
ـكن ان تـسد نـقص اجلـاه الذي يـعـاني منه ان هذه الـتـصرفـات اخلـادعة    ال
ا هـؤالء االدعيـاء   وفي كل االحوال ان الـذين يـزورون وثائق من هـذا النـوع ا
يـسـاهـمـون في الـتـضـلــيل والـكـذب وهم في كل االحـوال مـسـاهـمـ ايـضـاً في
تكـريس الفسـاد االجتـماعي   احد االمـراض التي تـنخر اجملـتمع الـعراقي هذه
االيـام والـتي يـنـبغي الـتـصـدي لـهـا وقـطع الطـرق عـلـيـهـا من خالل االمـتـناع من

الترويج لالكاذيب والتطاول على حقوق االخرين
  ان بالدنـا االن في حلــظـة تـاريــخـيــة فـاصـلــة   واذا كـان الـتــصـدي لالرهـاب
ـسـلح  وحتـقـيق الـعـدالـة االقـتــصـاديـة وضـمـان انـسـيـابـيـة سـيـاسـيـة والـعــنف ا
قـراطيـة هي من االولويـات االساسـية لـبنـاء العـراق   فأن الـبنـاء االجتـماعي د
العـام يقتضي ايضا الـكف عن حترير شهادات مـزورة للمنزلة
ــضــايف االجــتــمــاعــيـــة   واضــيف يــنــبــغي ان تــكــون ا
والـدواويـن مـقـرات حملـاضـر اخلـيـر والـتـسـامح والـتـآلف
وليس مكاتب لتحرير االكاذيب  .  واخيراً  (ال يصح اال

الصحيح)  .

بغداد
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{ كــفــرنـــبــرخ (لـــبــنــان) ( ف ب) - لم
تـتـخـيل ريـتـا يـومـاً أن تـوفـيـر األدوية
ـتابـعـة عالجهـا من مرض الضـرورية 
السرطان سيـؤرقها أكثـر من إصابتها
بـــداء يـــنـــهش جـــســـدهـــا مـــنـــذ ثالث
ســـنـــوات بـــعـــدمـــا لم تـــســـلم أدويـــة
ـزمـنـة من ـســتـعـصـيــة وا األمـراض ا
تـبـعـات االنـهــيـار االقـتـصـادي.وتـقـول
ريتا ( 53عاماً) التي فضلت استخدام
اسم مـســتـعــار لـوكــالـة فــرانس بـرس
بـيــنـمــا لم تـقــو عـلى حــبس دمــوعـهـا
"مريض السـرطان أكثر مـن يتعذّب في
الـكـون (...) الـعالج أشــبه بـنـار تـدخل
جــســدك.. وفــوق ذلك كـــله عــلــيــنــا أن
نــبــحـث عن الــدواء".عـــلى وقع األزمــة
تـمـاديـة التي يـشـهـدها االقتـصـاديـة ا
لبنان منـذ نحو عام وصـنّفها البنك
الدولي من بـ األسوأ في الـعالم مـنذ
نأى عن العام  ?1850لم يبق قطاع 
تــداعـيــات االنــهــيــار وبـيــنــهــا قــطـاع
ـــســـتــوردة االســـتــشـــفـــاء واألدويــة ا

عظمها من اخلارج.
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وأدى شحّ األدويـة الى ارتـفـاع ثـمـنـها
بشكل كـبيـر جراء انهـيار سـعر صرف
الليرة مقابل الدوالر وتفاقمت معاناة
ــرضى الــذيـن بــاتــوا بــغــالـــبــيــتــهم ا
عــاجـــزين عن تـــوفــيـــر عالجـــاتــهم أو
حتــمّل كــلــفــة شــرائـهــا.وكــانت وزارة
ن لـيس لـديهم الصـحـة توفّـر األدوية 
ضــمــان صـحـي بـشــكـل شـبـه مـجــاني
ويستـفيد مـنهـا كثر بـينهم ريـتا التي
 تشخـيص إصابـتهـا بسـرطان عنق
الـــرحم قـــبـل ثالث ســـنـــوات قـــبل أن
يتمدد مؤخراً الى رئتـيها ويسبّب لها
مضاعـفات صحـية عدّة. لـكنهـا لم تعد
قادرة عـلى ذلك بانـتـظام.وتـقول ريـتا
وهي أم لـثالثـة أوالد وتـقـيم في مـنـزل

شـقـيــقـهـا الــذي يـعـيــلـهـا في مــنـطـقـة
الــشـوف بــيــنــمــا تـعــرض مــجــمــوعـة
األدويـة الــتي تــتـنــاولــهـا "ذهب أخي
إلى وزارة الــصـــحــة لــيـــبــحث لي عن
دواء ولم يــجــده. ال أعـلـم مـا يــجب أن
أفعل".وبـعدمـا تفـسّر بـإسهـاب مراحل
عالجـهــا ومـا رتّـبـه من الـتــهـابـات في
الدم والبول عدا عن إصـابتها مؤخراً
بداء الـسـكري تـوضح بـينـمـا جتهش
ال لتـشتري بالبـكاء أنهـا استـدانت ا
الــدواء مــؤخــراً مـن الــســوق.وتــســأل
بـحـرقــة "إذا لم أتـمـكن مـن االسـتـدانـة

رة ماذا أفعـل? هل أنتظر حتى هذه ا
يـحـ دوري (لـلــحـصـول عـلى الـدواء
من وزارة الـصحـة) وتـفـوتـني مـرحـلة
من الــــعالج ويـــتــــفـــشّى الــــســـرطـــان
أكثـر?".وتـضيـف "إذا لم يتـوفـر الدواء
أمـــــوت..." ثم تـــــتــــابـع بــــيـــــأس "في
احلالتـ (أنا) ميـتة".وبحسـب تقرير
ي لــلـســرطـان" ــرصـد الــعــا نـشــره "ا
ـية نـبـثق عن مـنظـمـة الصـحـة العـا ا
في آذار/مـارس 2021 ســجل لــبــنـان
ــــــــرض  28,764ألـف إصـــــــــابـــــــــة 
الـســرطــان خالل الــســنــوات اخلـمس

األخـيــرة بــيــنـهم  11600حـالــة عـام
 .2020إال أن أطباء يوضحون أن عدد
من يتلـقون الـعالج يتجـاوز هذا الرقم
رضى باعـتـبـار أن مـدة عالج بـعض ا
قـد تــمــتــد لـســنــوات.ويـوضـح رئـيس
جـــمـــعـــيـــة أطـــبـــاء الـــدم في لـــبـــنـــان
الـبـروفـسـور أحـمــد ابـراهـيم لـفـرانس
بـرس أن نـحو ألـفـ إلى  2500حـالة
ـفــاويـة تــسـجّل لـوكــيـمــيـا وأمــراض 
سنوياً في لبنـان وال يتوفر حالياً "إال
القـلـيل من األدويـة التي تُـسـتـخدم في
عالجهـا".ويـحـذّر من أنّه "إذا لم يُـتابع

عالج هؤالء بـطـريـقة دوريّـة سـيـموت
البـعض مـنـهم" منـبّـهـاً إلى أن "بعض
رضى كـانوا يُـشـارفون عـلى الشـفاء ا
وبـلـغـوا مـرحـلـة قـرب انتـهـاء الـعالج.
وفجـأة قُطع عـنهم الـدواء".منذ مـطلع
الـعـام يـبـحث الـلــبـنـانـيـون عـبـثـاً عن
أدويتـهم في صـيدلـيـات باتت رفـوفـها

فارغة. 
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واقع الـتواصل وينـشر مـستـخدمـون 
االجــتـــمــاعي يـــومــيــاً أســـمــاء أدويــة
يحتاجونها من مسكنات األلم العادية
مـــروراً بـــأدويـــة األمـــراض الـــعـــاديــة
ـزمـنـة. وبـات كـثــر يـعـتـمـدون عـلى وا
أصـــدقــــائـــهم وأفــــراد عـــائالتــــهم في
اخلــارج لـتــأمــ أدويــتــهم بــأســعـار
مرتفعة جداً مقـارنة مع السعر احمللي
ئة من دعوم في وقت بات  78في ا ا
الــلـــبــنـــانــيـــ يــعـــيــشـــون حتت خط

الفقــــــر.
ـستـوردة تـقد واعتـادت الـشركـات ا
فواتـير االسـتـيراد الى مـصـرف لبـنان
لـتـسـديـدها فـي إطـار سـياسـة الـدعم.
لكن مع شحّ الـدوالر وازدهار عـملـيات
الـــتــــهـــريـب واالحـــتــــكـــار والــــتالعب
باألسعـار بات يـطلب مـوافقـة مسـبقة
من وزارة الـصـحــة عـلى األدويـة الـتي
يـــراد اســـتـــيـــرادهــا عـــلـى أن يـــســدّد
الــفــواتــيــر الحــقــا وهــو مــا أدى إلى
تراكم مـسـتحـقات الـشـركات. وتـوقفت
األخيـرة تـدريجـيـاً عن االستـيـراد.على
وقع األزمــة أعــلن وزيــر الــصـحــة في
حكـومـة تصـريف األعـمال حـمـد حسن
األربــــعـــاء عـن عــــزم الـــبــــنك الــــدولي
ومـؤسـسـات دولـيـة "تـخـصـيص مـبـلغ
زمنة  25مليون دوالر لشراء األدوية ا
ــــســــتــــعــــصــــيــــة" لــــتــــوفــــيــــرهـــا وا
.وتـرفع مبـادرات وجمـعيات للبـنانـي

عـدّة الـصوت بـيـنـهـا جـمـعـيـة بـربارة
نـــصـــار الـــتي تـــعـــنـى بـــدعم مـــرضى
السـرطـان وقـد نظـمّت اخلـمـيس وقـفة
احـتـجـاجــيـة في بـيــروت شـارك فـيـهـا
ــرضى لـلـمــطـالـبــة بـتـأمـ عـشـرات ا
أدويــــة الـــســــرطـــان.ويــــقــــول رئـــيس
اجلمـعـيـة هانـي نصـار لـفـرانس برس
"تــخــيّــلــوا أنّه فـي لــبــنــان يُــطــلب من
مـريض الـسـرطـان مع كلّ هـمـومه أن
يـنـزل إلى الـشـارع ويـطـالب بـالـدواء"
ــريض إذا كـانت مـتــسـائالً "مــا ذنب ا
الـــــــــدولــــــــة عــــــــاجـــــــــزة عن ضـــــــــبط
األزمة?".وينـبّه الى أن اخلطـورة تكمن
ــرضى "قــد يــفــارقــون في أن بــعض ا
احلـياة الحـقًـا" مـا لم يـتـنـاولـوا الـيوم
"أدويـة حتــمي أجــسـامــهم من تــفـشّي
أوسع للسرطان".بعد ثمانية أشهر من
زواجـهـا عـلــمت بـاتـريـســيـا نـاصـيف
( 29سـنـة) في نــيـسـان أنّـهــا مـصـابـة
بسرطـان الثدي وهـو ما قلب حـياتها
رأسـاً عــلى عـقب بــعـدمـا كــانت تـرغب
بـأن تـصـبح أمـاً.وتـروي الـشابـة الـتي
ة لـها على هاتفها تتصفح صوراً قد
قبل أن تضع شعـراً مستـعاراً وتكسب
وزناً جراء العالج كيف أنّها كثيراً ما
"تـفقـد األمل" وتـسـأل نـفـسـهـا عـمّا إذا
كـانت "سـتـعـيش وإلى مـتى". أكـثـر مـا
يقـلـقهـا حالـيـاً هو كـيفـيـة توفـير دواء
جلسة حتتـاجه خالل خضـوعها لـ 12
عالج سـتــبـدأهــا قـريـبــاً وهـو حــالـيـاً

مقطوع من السوق.
وتقـول بقـهـر "هذا ذلّ. من احملـتمل أنّ
يذهب كلّ اجملـهود الـذي بـذلنـاه سدىً
ويـعـاود الــسـرطـان تــفـشّــيه?".وتـتـابع
"كأنّهم يقولون لـنا +موتوا على مهل+
سؤولون) (...) ال أعلم ما إذا كانـوا (ا
ـــوت أو نـــحــيـــا. هم ال يـــريــدون أن 

يسألون عن أرواحنا". تحدة في بيروت »W¹Ëœ∫ مصابة لبنانية حتمل الفتة في مظاهرة لتوفير أدوية السرطان أمام مقر األ ا

ســوى بـــضع ســاعـــات".وتــابع وزيــر
الـــدفـــاع أنه عـــنـــد الـــســـاعــة 03,30
ــمــلــكـة بــتــوقــيت غــريـنــتش قــامت ا
ـتـحـدة الـتي "أغـلـقت فـنـدق بـارون" ا
ـرشـحـ لـلـسـفـر الـذي يـتم إرســال ا
إلى بــريـطــانـيـا إلــيه "بـإغـالق مـركـز

الــتــعـامل" مـع طـالــبي الــلـجــوء.كــمـا
أغلـقت بـوابـة آبي (آبي غـيت) إحدى
ــؤديـة إلى نـقــاط الـوصــول الـثالث ا
مــــطـــــار كـــــابــــول حـــــيث وقـع أحــــد
الــتــفـجــيــرين االنــتـحــاريــ الــلـذين
تـبـنـاهـمــا تـنـظـيم الـدولـة اإلسالمـيـة

اخلميس.وقال واالس إنه حوالى 14
ألف بـريـطـانـي وأفـغـاني  إنـقـاذهم
هـمة الـبريـطانـية مـنذ مـنتصف في ا
آب/أغـــــــســــــطـس مـع االعـــــــتــــــراف
بـ"احلقيقـة احملزنة التي تـفيد بأنه ال
ــــكـن إجالء اجلــــمــــيع".وأشــــار بن
واالس إلى أن الهجـوم اإلرهابي على
مــطـــار كــابــول الــذي خــلف عــشــرات
القتـلى بينهم  13جنديا أمـيركيا من
دون وقــــوع إصـــابـــات فـي صـــفـــوف
القوات الـبريطـانية "لم يـسرّع" موعد

. رحيل البريطاني
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وقال "أغـلقـنا فـندق بـارون في الوقت
احملدد تـقـريبـا. االنفـجـار كان مـروعا
لــكـــنه لم يــســـرّع مــغــادرتــنــا".إال أنه
أضـــاف "من الـــواضح أن الـــتــهـــديــد
سيزداد مع اقتـرابنا من الرحيل".و
نـشر ألف جـنـدي في كـابـول في إطار

مهمة اإلجالء البريطانية.
كـمـا أعـلـنت إسـبـانـيـا امس اجلـمـعـة
انتـهـاء عمـليـاتـها لإلجالء من كـابول
" مع وصول "آخر رحـلتـ اسبانـيت
إلى دبي بـعـد أكــثـر من أسـبـوع عـلى
إقامـة هـذا اجلـسر اجلـوّي الـذي جاء
بــعــد ســيــطـرة حــركــة طــالــبــان عـلى
احلكم في أفغانستان.وأعلنت رئاسة

الوزراء في بـيان أن "طائـرة عسـكرية
من طــراز ايه- 400وصــلت إلى دبي
من كــابــول عــنــد الــســاعــة ? 07,20
ويُفترض أن تـهبط طائـرة أخرى عند
الـسـاعـة  ."08,20واضـاف "بـهـات
الــرحـلــتــ انـتــهت عــمـلــيـة اإلجالء
ـــتـــعــــاونـــ أفـــغـــان اإلســـبـــانــــيـــة 
وعــائالتــهم".ونــقل عــلى مــ هــاتـ
الـرحـلـتـ األخـيـرتـ  81إسـبــانــيـا
كانوا ال يزالون في أفغانستان بينهم
عــــدد مـن أفــــراد طـــــاقم الـــــســــفــــارة
وعسـكـريون في سالحـي البـر واجلو
تعاون وأربعة عسكري و 83من ا
األفــغــان مـع إســبــانــيــا والــبــرتــغـال
وحـــلـف شـــمــــال األطـــلــــسي.وقــــالت
احلكومة إنهم سيصـلون جميعا بعد
ظـهـر اجلـمـعـة إلى قـاعـدة تـوريـخـون
دي أردوز الــعــســكــريــة بــالــقــرب من
مدريد عـلى ماتن رحـلة تـابعة لـشركة
الطيـران "اير أوروبا".وأجـلت القوات
سلحة اإلسبانية  1898أفغانيا مع ا
عــائـالتــهـم هم مـــوظــفـــون عـــمـــلــوا
تـحدة حلسـاب إسبـانيـا والواليـات ا
والبرتـغال واالحتاد األوروبي واأل
تحدة واحللف األطـلسي باإلضافة ا
إلى مـوظـفي السـفـارة اإلسـبـانـية في
كــابـول.اســتـخــدمت مــدريـد طــائـرات

عسكرية إلجالء هؤالء األشخاص من
كابول إلى دبي حيث تنـقلهم طائرات
جتـــاريــة اســتــأجــرتـــهــا مــدريــد إلى
إســـبـــانـــيـــا.وحـــرصـت الـــبالد عـــلى
مـــواصــلـــة عــمـــلــيـــات اإلجالء حــتى
صــبـاح اجلــمـعــة بـيـنــمـا أكــد رئـيس
الوزراء بيدرو سانشـيز مجددا مساء
اخلميس أن مدريد تعمل على "إجالء
ــكن من األشـخـاص" من أكـبـر عـدد 
كـــابــول بـــعــد الـــهــجـــوم الــذي أودى
بـحـيـاة عـشـرات في مـطـار الـعـاصـمة
األفـــغــانــيــة.وخالل عـــمــلــيــات إجالء
األفـــغــان من بــلـــدهم الــتـي قــام بــهــا
العديد من الدول األوروبية أصبحت
إسـبـانـيـا أيـضـا بـوابـة لـلـمـتـعـاونـ
األفــــغـــان إلـى مـــؤســــســـات االحتـــاد
األوروبي إذ يتم استقبالهم في وسط
تـوريــخـون دي أردوز قـبل تــوزيـعـهم
عـــلـى الـــدول األعـــضـــاء في االحتـــاد
األوروبي.مـن جـــهـــة أخـــرى أبـــرمت
تـحدة مدريـد اتـفاقـية مع الـواليـات ا
وجبها إلسبـانيا استقبال ما كن 

يــصل إلى أربــعــة آالف أفــغـاني - 
إجالؤهم من قــبل األمــيــركــيـ - في
قـاعدتي روتـا ومـورون الـعسـكـريـت
في األندلس (جنـوب إسبانيـا) اللت

يستخدمهما البلدان.
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{ اســــطـــــنــــبـــــول (أ ف ب) - أعــــلن
الرئـيس التركـي رجب طيب أردوغان
امس اجلــمـعــة أن تـركــيـا أجـرت أول
محـادثات لـها مع طـالبـان في كابول
مــوضــحـا أن أنــقــرة مــا زالت جتـري
تـقــيـيـمـا لـعــرض احلـركـة اإلسالمـيـة
إلدارة مطـار العاصـمة األفـغانيـة بعد
االنـسـحـاب األمـيـركي.وقـال أردوغـان
للصحافي "أجـرينا أولى محادثاتنا
مع طالبـان واستغـرقت ثالث ساعات
ونـــصف ". واضـــاف "اذا لـــزم االمـــر
ستـتاح لنـا الفـرصة الجـراء مثل هذه

احملادثات مرة اخرى".
فيما أعلن وزير الدفاع البريطاني بن
واالس لــقــنــاة سـكــاي نــيــوز صــبـاح
امس اجلمعة أن عـملية اإلجالء التي
ــتـــحــدة في ـــمــلـــكــة ا تــقـــوم بــهــا ا
أفـغـانــسـتـان سـتــنـتـهي "خالل بـضع
سـاعـات".وقـال واالس غـداة الـهـجـوم
الذي وقع في مطار كابـول "سنتعامل
اآلن مع (حـــاالت) األشــخـــاص الــذين
أحضرناهم ونحو ألف شخص داخل
ـطـار وسـنـحـاول مـواصـلـة الـعـثـور ا
عــلى عــدد قـــلــيل من األشــخــاص في
احلــــــشـــــد عــــــنـــــدمــــــا يـــــكــــــون ذلك
كـناً".واضـاف "بـشكل عـام العـملـية
الرئيسية انتهت اآلن ولم يتبق لدينا
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ـنطـقي هو اخـطر امـراض العـصر  شـيوعـاً وجتنب ان تذكـر ان التـفكـير غـير ا
ـعـنى يالزمك ذلك او يـسـيــطـر عـلى نــشـاطـاتك بل يــقـيـدك من ان تــسـتـشــعـر ا
احلقـيقي للحياة وان ادركت صعوبة في جتنبه ان تتخذ من االستغفار تواصال
مع الـله فضالً عن ان الرياضـة واحلوارات الوديه واالسـتحمام
والعـمل والرجوع الى االصل التـكويني القـيمي للتواصل
االُسـري الالئق  عالج  غيـر مكـلف يقـودك الن جتد ما

حتققه لشخصيتك حقاً .
{ من مجموعة واتساب
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        ولد صالح سرية فى قرية إجزم
بقـضـاء حيـفـا بفـلـسطـ عام ?1937
ومــــكث بــــهــــا حــــتـى أكــــمل دراســــته
االبتدائـية لـيهـاجر في اعقـاب النـكبة
 1948الى الــعـراق بــغــداد مع اسـرته
ليكمل بـها تعـليمه الثـانوي ثم ليدخل
كـلــيـة الـتــربـيـة بــجـامـعــة بـغـداد وقـد
أسس شـابـا مــجـمـوعـة فـلــسـطـيـنـيـة
ـــــمــــيـت بـ(جــــبــــهـــــة الــــتـــــحــــريــــر سُ
الفلسطـينية). تـزوج من عراقية تدعى
(بشرى الـنعيـمي) ورزق منـها بتـسعة
ابـنـاء اصــطـحـبــهم جـمـيــعـا مـعه الى

القاهرة فيما بعد.
        وبعد ثورة  14تموز  1958فى
الـــعــراق دخـل في جـــيش الــتـــحـــريــر
الـفلـسـطـيـني الذي اسـسه عـبـدالـكر
بـطـلب قـاسم بــتـاريخ  27آذار  1961
ــفــتي احلــاج امــ احلــســيــني من ا
وادخل كـــلــيـــة الــضـــبــاط االحـــتــيــاط
العـسكـرية الـعراقـية ونال رتـبة مالزم
ثاني ودخل فوج التحرير الفلسطيني
الــذي كـــان مــقـــر تــدريـــبه في مـــلــعب
سيب. ليكون جيش االدارة احمللية با
ــنـــظــمــة ــثـل الــذراع الـــعــســكـــري 
التـحـرير الـفلـسـطيـنـية وكـانت قوات
جيش الـتـحريـر من الـناحـية الـعـملـية
ـضـيـفة تأتـمـر من طـرف احلـكـومات ا
لـــهـــا. وقــد تـــولى اجلـــيـش الــعـــراقي
تدريب جيش التحرير هذا وتسليحه
          واصل صـالح سـريــة طـمـوحه
التـعليـمي والتـحق بكـليـة التـربية في
جامعة بغداد; حـيث كان من العناصر
الـنــشـطـة فــيـهـا وتــخـرج مـنــهـا ونـال
ـاجسـتـير فـيـها عن أطـروحته درجة ا
"تطوير التعليم الصناعي في العراق"
(بغـداد: دار اجلاحظ  ?(1969والتي

اجستير التي تعد من أوائل رسائل ا
تمنحها جامعة بغداد.

  وفي عام  1965 اعـتـقـاله بـتـهـمة
الـتــامــر عـلى نــظـام احلــكم في عــهـد
شير الركن عبـدالسالم محمدعارف ا
ولـكن وبــعــد اإلفـراج عــنه ابـتــعـد عن
العـمل الـسيـاسي لـفتـرة قلـيـلة وبـعد
ة  1967عـاد لـنـشــاطه الـفـدائي هـز
وانــــــضـم إلـى اجملــــــلس الـــــــوطــــــني
الفلسطيـني وحضر اجتماع اجمللس
بالـقاهـرة عام  1968وفي  1969بعد
أن اتـــهم بـــاالشـــتـــراك فـي مـــحـــاولــة
اغـتـيــال أحـمــد حـسن الـبــكـر فـرّ إلى
سوريا فاألردن وارتبط بالشيخ "تقي
الـــدين الـــنــــبـــهـــاني" مـــؤسس حـــزب
الـتـحـريـر وقـيـل انه انـشق عـنه فـيـمـا

بعد.
∫dB  v « t²KŠ—

    رحل إلى مصر عام  1971وواصل
طـــمــــوحه الـــعــــلـــمي غــــيـــر احملـــدود
وانتـسب إلى جـامـعـة عـ شمس في
الـقــاهـرة وحــصل مـنــهـا عــلى درجـة
الدكـتـوراه في العـلـوم التـربـوية سـنة
 ?1972وكـــان مـــوضــوع أطـــروحـــته
“تـعـلــيم الـعـرب في إســرائـيل" وعـلى
اثرهـا حـصل عـلى وظيـفـة حـيث عمل
ـنظـمـة الـتـربـيـة والثـقـافـة والـعـلوم
(األونيـسكو) بـجامـعة الـدول العـربية

بالقاهرة.
     لم يــســتــقــر كــثـيــرا بـال مـشــاكل
بـالـقـاهـرة حــيث لم يـغـادره طـمـوحه
النادر باحملاوالت االنـقالبية حتى في
مصر حيث اسس خالل فترة قصيرة
تنظـيم سري في نـطاق الـكليـة الفـنية
الـعـســكـريـة تــنـظـيم مــسـتـقل عن اي
جماعـة اخرى يهـدف االطاحة بـنظام
حـكم الرئـيس مـحـمـد انـور الـسادات.
واســتـــغل فـــرصــة انــعـــقــاد مـــؤتــمــر
يحضـره السادات مع اعـضاء مجلس
ركزية لالحتاد قر اللـجنة ا الشعب 
االشـتـراكي قــبل ظـهـر يــوم اخلـمـيس
 ..1974-4-18وعـــلـى هـــذا األســـاس
فقد وضع خطة القيام بالعملية مساء
يــــوم األربــــعــــاء  –حــــســـــبــــمــــا ورد
بــاعـتــرافــاته امــام احملــكــمـة  –حـيث
يسـتـطرد فـي القـول شـارحا تـفـاصيل

اخلطة:
ــجــرد دخـــولــنــا الــقـــاعــة تــســارع "
مـجـموعـتـان مـنـا بـقـيـادتي شـخـصـيًّا
إلى منصة رئيس اجلمهورية لنعتقله
عــلـى الــفــور.. وفـي هــذا الـــوقت فــيه

مــجــمـوعــتــان أخــريــان ســوف تـتــجه
ـ الـقـاعـة واألخـرى إحـداهـمـا إلى 
إلى يسـارهـا لـلسـيـطـرة على الـقـاعة..
طـلب التنازل ثم أتقدم إلى الـرئيس 
سلحة عن الرئاسة.. وأكرهه بالقوة ا
على التـخلي عن رئـاسة اجلمـهورية..
وأن يـذيع بنـفـسه بـيـانًـا عـلى الـشعب
بــالـتــخــلي عن الــرئــاســة.. فـإن رفض
الـــرئـــيس فـــســوف نـــطـــلب مـن وزيــر
اإلعالم أو غــيـــره من اخملــتـــصــ في
ــسـلـحـة اإلذاعـة حتت ضـغـط الـقـوة ا
بإعالن وقـوع ثـورة مسـلـحة اسـتولت

على احلكم في البلد
ويـــــــقــــــرر فـي مـــــــوضع آخـــــــر من    
اعـتــرافـاته امــام احملـكـمـه: وبـعـد ذلك
أجـري بـصـفـتي رئـيـسًـا لـلـجـمـهـوريـة

تشكيل وزارة جديدة.
 استغـرقت حتقـيقات الـقضـية حوالي
ـا وقـدمت النـيـابة الـعـامة في  60يومً

اجلــنــايــة رقم  81لــســنــة  1974أمن
الدولة العليا- إلى محكمة أمن الدولة
الـعـلـيـا  92مـتـهـمـا مــعـظـمـهم طالب
صـرية وبـالكلـية الفـنية باجلامـعات ا
العسـكرية يـتصـدرهم زعيم التـنظيم
صـــالح عـــبـــد الـــله ســـريـــة وأمــراؤه
ـنعـم األنـصاري األربـعـة طالل عـبـد ا
كامل محمد عبد القادر وحسن محمد
هالوي وكارم عـزت حسن عـبد اجملـيد
األنـاضـولي ووجـهت لــلـمـتـهـمـ من
األول وحـتى الـرابع والـسـبـعـ (تـهم
محـاولة تـغيـير دسـتور الدولـة وشكل
احلكومة فيها بالقوة وتشكيل تنظيم
ســـري مـــســلـح يـــســتـــهـــدف إســـقــاط
احلـكــومـة الــقـائــمـة بــانـقالب مــسـلح
لالســــتــــيـالء عـــلـى زمــــام احلــــكم في
تـهمـون اخلمـسة الدولـة وقد تـولى ا
األوائل قـــيــادة هــذا الـــتــنــظـــيم. وقــد
وقـعت نــتـيــجـة ذلك جــرائم قـتـل عـمـد
والـــشـــروع فـــيـه مع ســـبق اإلصـــرار
وجــــرائم ســــرقـــة أســــلــــحـــة جــــنـــود
احلــراســة واحــتالل مــبــنى الــكــلــيــة

الفنية العسكرية
  وعقب فشل عملـية الفنيـة العسكرية
أدلى صالـح باعـتـرافات مـثـيرة مـنـها
قوله:  (أنا اللي أنشأت هذا التنظيم..
وأنـشــأت فــكــرته وأنـا خــارج مــصـر..
ودي مـسـألــة في دمي.. وجــيت مـصـر
ســـنــة  ..1971وفي ســـنـــة  1973في
أوائــلـهــا بــدأت أجــنــد أعـضــاء له في
مـــصـــر بـــقـــصــد قـــلـب نــظـــام احلـــكم
سـئول فـيهـا.. وتكوين واإلطاحة بـا

حكومة برئاستي«
  ويــشــرح في ص  510من مــحــضــر
الـتـحــقـيـقــات: مـفـهـوم الــقـوة الالزمـة
لتحقيق هذا الهدف فيقول: »وأقصد
ــسـلـحـة الــتي تـعـد بـالـقــوة.. الـقـوة ا
ــا ألفــراد الــتـنــظــيـم بـأن إعــدادًا كــافــيً
يتـسلـحوا فـي البـداية بـأي شيء مثل
اخلناجر والبلط.. وعن طريق التكتيك
ـفـاجـأة يـستـطـيع الـسـلـيم وعـنـصـر ا
هــؤالء األفــراد مــهـــاجــمــة أي مــخــزن
ذخـيــرة ويـسـتــولـون عـلى مــا فـيه من
سالح.. وبذا يسـتطـيعـون بعد ذلك أن
ينتـقلوا إلى مـجاالت أكبـر يكون فـيها
رءوس البلـد.. وفي مقـدمتهم بـطبـيعة
احلــال الــســيـــد رئــيس اجلــمــهــوريــة
وأعــــضـــاء اجلــــهـــاز الــــتـــنــــفـــيـــذي..
كان.. ويعتقلوا ويستولوا على هذا ا
رئيس اجلمهورية وقـادة البلد; وبهذا

نضمن السيطرة على البلد.«

ولم تـكن لـدى صــالح سـريـة أي خـطـة
أو بـرنــامج كـان يــعـتــزم تـطـبــيـقه في
حـالــة جنــاحه في حتــقــيق حـلــمه في
االسـتـيالء عـلى نـظـام احلـكم بـالـقوة
فقد سُئل (ص  ( 546عن األفكار التي
كان ينـوي تنـفيذهـا عنـد ذاك فأجاب:

"معنديش أفكار محددة".
وعـقـدت مـحــكـمـة أمن الـدولــة الـعـلـيـا
ــســتــشــار بـرهــان الــعــبـد بــرئــاسـة ا
ـسـتـشارين عـبـد الـلـطيف وعـضويـة ا
ـراغي ووجــدي عـبــد الـصــمـد- عـدة ا
جـلــسـات لــنـظــر الـقــضـيــة اسـتــمـعت
خاللهـا إلى مـرافعـات الـنيـابـة العـامة

. تهم والدفاع عن ا
نتظر: هدي ا يعتقد نفسه ا

        وقـد شهـدت جـلـسـات احملـاكـمة
واقعتـ مثـيرت األولى عـندما وجه
رافعة وكيل النائب العام حديثه في ا
: ((وإلــيك يــا لــصــالح ســريـــة قــائــبلً
صـــالح أوجـه كالمي أمــــا زلت تـــزعم
أنك قد ابـتغـيت بعـملك الـرخيص.. أن
تقـيم دولـة اإلسالم فـي أرض السالم..
نـتـظـر يا ـهـدي ا هل صـدقت نبـوءة ا
صـــــــاحب األحـالم.. مـن أنت أيـــــــهــــــا
تـآمر.. أمـا كان األحرى بك اإلرهابي ا
أن تتآمر علـى أعداء بالدك.. أعدائنا..
أعـداء الـدين بـدال من أن تـسـفح دمـاء
.. هل ــسـلــمــ ــســلــمــ في ديــار ا ا

تعرف من أنت..??«
وفـوجئ احلــاضـرون بــالـقــاعـة بــقـول
: ((أنا صالح من قفص االتهام صائحًاً
كـــنت هـــحـــكـــمــكـم وأحـــاكــمـــكم))..  

أصـدرت احملكـمـة حـكـمـهـا بـإعدام كل
من صـــالح عـــبـــدالـــله ســـريـــة وطالل
األنــــــصـــــاري وكــــــارم األنـــــاضــــــولي
عـاقبـة قيـادات التـنظـيم بعـقوبات و
ـؤبدة تتـراوح بـ األشغـال الـشاقـة ا
والسـجن وبـالـبـراءة ألربـع مـتـهـمًا
ـتهـم حسـن هالوي أمـير من بـيـنـهم ا
التـنـظيم بـالـقاهـرة. وقـد استـندت في
حكـمها بـتبـرئة هـذا العـدد الكـبير من
ـــتــهـــمـــ إلى عـــدم كــفـــايـــة األدلــة ا
بــالـنــسـبــة لــبـعــضـهـم ولـصــغـر سن
الـــــبــــعض اآلخـــــر وقــــام الـــــرئــــيس
الـســادات بـتــخـفــيف عـقــوبـة اإلعـدام
ــــــتـــــهـم طالل الــــــصــــــادرة في حـق ا
األنـــصـــاري إلى األشـــغـــال الـــشـــاقـــة
ؤبدة نتيجـة وساطة والده الشاعر ا
ـنـعـم األنـصـاري الـســكـنــدري عـبــد ا
بينـما  تـنفـيذ حـكم اإلعدام على كل
من صـــالح عـــبـــدالـــله ســـريـــة وكــارم

األناضولي.
  كان صالح سـرية يـتمتع بـشخـصية
كاريزمية نادرة فقد كان له تأثير قوي
على كل من يـلتـقي به كمـا يقـول عنه
رفـيـقـه والـقـيـادي الــثـانى بـالــتـنـظـيم
"طالل األنصاري" في كتـابه "صفحات
مجهولة من تـاريخ احلركة اإلسالمية
ــــعـــاصــــرة": "كـــان صــــالح ســــريـــة ا
ــلك من شــخــصــيــة كـــاريــزمــيــة ال 
يقابله فكاكـا من أن ينبهر به.. خلقه..
شخصيته.. علمه.. قدرته الفائقة على
اإلقــنـاع بــأبــسط الــطـرق وأيــســرهـا
وقـدرته عـلى صـياغـة أعـقـد الـقـضـايا
وعـــرضـــهـــا في كـــلـــمـــات بـــســـيـــطــة

وموجزة".
tMŽ «u U

ن الـــظـــواهـــرى" زعـــيم قـــال عـــنه "أ
تـنــظـيـم الـقــاعـدة في كــتـابه "فــرسـان
حتت رايــة الـنــبي": إن صــالح ســريـة
كان محـدثاً جـذاباً ومثـقفـاً على درجة
ــعــرفــة وكــان عــالــيــة من االطالع وا
حــاصـالً عــلى درجـــة الــدكـــتــوراه في
التـربـية مـن جامـعـة ع شـمس كـما
كــان مـتــضــلــعـاً في عــدد من الــعــلـوم

الــــشــــرعـــــيــــة وإنه
الـتــقــاه مــرة واحـدة
أثـــــــــــنـــــــــــاء أحــــــــــد
ـــــــعـــــــســـــــكـــــــرات ا
اإلسالمـيـة في كـلـيـة
الــطب وحــ دعــاه
ـشــاركــ في أحــد ا
ـعـســكـر إلى إلـقـاء ا
كـلــمــة في الـشــبـاب
ـجـرد اسـتـمـاعي و
لـكــلــمـة هــذا الــزائـر
أدركـت أن لـــــــــكـالمه
وقـــــعــــاً آخـــــر وإنه
يحمل مـعاني أوسع
في وجـــوب نـــصـــرة
اإلسالم. وقــــررت أن
أســعـى لــلـــقــاء هــذا
الــــزائــــر ولـــــكن كل
محـاوالتي لـلـقائه لم

تفلح.
tðUH R

تـــلــــخـــصـت أفـــكـــار
صــــالـح ســــريــــة في
وثيـقـة فـكريـة مـهـمة
بـــعـــنـــوان (رســـالـــة
ــان) قــام فــيــهـا اإل
بـــــتــــلـــــخـــــيص أهم
ــتــعـــلــقــة األفــكـــار ا
بـــــــــــــــاجلـــــــــــــــوانـب

قـلـيل هم من يــتـذكـرون الـيـوم من هـو
"صــالـح عــبـــدالــله ســـريــة"? وعـالقــته
بالعراق الذي هاجر اليه الجئا وعاش
فـيه فــتـرة شـبــابه قـبل ان يــهـرب مـنه
لـيــسـتـقــر في مـصـر ويــنـفـذ مــحـاولـة
ـصري مـحمد انقالبـية ضد الـرئيس ا
انـور الـسـادات فـيـمـا تـعـرف بـقـضـيـة

الكلية الفنية العسكرية.?
  كـان مــعـلــمـاً لــنـا فــتـرة قـصــيـرة من
الــزمن بـــاخلــمــســيـــنــات في مــدرســة
التربية االسالميـة بالكرخ وكنت احد
طالبه في االبــتــدائــيـة وكــان يــلــتـقي
مسـاءً في السـتيـنـات غالـباً في مـقهى
(ابـو الـقــاسم) الـشـهـيــرة عـنـد سـاحـة
الــشــهــداء حــيـث مــلــتــقى كــثــيــر من
االسـاتــذة والــشـخــصـيــات الــكـرخــيـة
وباالخـص من اقرانـه بالـتـعـلـيم وعدد
قيم بالعراق من الفلسطيني ا
 دخل الــعــراق بــعـد حــرب فــلــســطـ
 1948وقـيل فـي بـعض الــروايـات انه
دخل الـــعـــراق مع اجلـــيش الـــعـــراقي
نـسحـب بحـكم توطـيـد عالقته بـعدد ا
من كبار ضباط اجليش العراقي الذي
حـارب في فــلـســطـ واكــمل دراسـته
الــثــانـويــة بــبــغــداد ودرس في كــلــيـة
التـربيـة بجـامعـة بغـداد وبعـدها دخل
الكليـة العسـكرية وتـخرج سنة 1959
بـــرتـــبـــة مالزم ثـــاني ونـــسـب لـــفــوج
الـتـحـريــر الـفـلـسـطــيـني الـذي اسـسه
عـبـدالـكـر قـاسم بـطـلب وتـشـاور مع
مــــفـــــتي فــــلـــــســــطــــ احلــــاج امــــ

احلسيني..
  تـفـوَّق في عــلم احلـديث حـيث درسه
عـلى يــد الـعالمـة الــشـيخ عــبـدالـكـر
الـصـاعـقة يـرحـمه الـلـه وبرز فـي هذا
العـلم واتقـنه وكـان يلـقي محـاضرات
في عـــلـم احلـــديث مـــنـــهـــا في جـــامع
ــامــون واتــذكـر انــنـي كـنـت احــضـر ا
مـحـاضـراته بــعـلم احلـديث في جـامع
امون اسبوعـيا كل اثن بعد صالة ا

العصر اواخر الستينات.
  اتهم صـالح عـبـداللـه سريـة بـتورطه
ؤامـرات ومـحاوالت في سلـسـلـة من ا
انـــقالبـــيـــة مـــنــهـــا مـــؤامـــرة في زمن
عبـدالكـر قاسم واعـفى عنه بـتوسط
ـفـتي الـفـلـسـطـينـي الـذي تربـطه من ا
عالقــة جــيــدة مع عــبــدالــكـر قــاسم
وتكـررت احملاولـة في زمن عبـدالسالم
عــارف كـــمـــا تــكـــررت في زمن احـــمــد
حـسن الـبـكـر ووردت مـحـاولـته ضـمن
كــتــاب بــرزان الــتــكـريــتـي (مــحـاوالت
اغــتـــيــال الــرئـــيس) وخــتـم هــوايــته
االنـــقالبـــيــة بـــاحملــاولـــة الـــشــهـــيــرة
ـسلح عـلى الرئـيس محـمد لالنقالب ا
ـؤامـرة انـور الـسـادات عـام  1974بـا
الـتى عـرفت بـعـمــلـيـة الـكـلـيـة الـفـنـيـة
الــعــســكــريــة و اعــدامه عــام 1976

بسببها.
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الدوحة

السياسية على النحو التالي:
 (1اجلهـاد هو الـطريق إلقـامة الـدولة

اإلسالمية.
 (2احلـكم بتـكـفـيـر احلكـام وجـاهـلـية

اجملتمع واعتباره دار حرب.
 (3كل من ينـفذ أوامـر الدولـة الكـافرة
ضد اإلسالم واحلركـة اإلنسانـية فهو

كافر.
 (4الـتـفـريق بـ االمـتـنـاع اجلـمـاعي
ـعـنى أن الـترك. واالمـتنـاع الـفـردي 
اجلـمـاعـي ألي ركن من أركـان اإلسالم

كفر.
ومن مـــؤلـــفـــاته كـــتــاب "االسـالم بــ
االتـبـاع والـتـقـلـيـد" الـذي طـبع ونـشـر

ببغداد.   
غـالف كــــتــــاب بــــرزان الــــتــــكــــريــــتي
(محاوالت اغتيال الرئيس) تطرق فيه
الى مـحــاولـة صــالح عـبــدالـلـه سـريـة

الغتـيـال الرئـيس احـمـد حسن الـبـكر
وقد كتب عنه احد اقربائه ينفي قصة
محـاولته اغـتـيال الـبكـر ((.... هو ابن
خـالـة والــدتي درس بـكــلـيـة الــتـربـيـة
ولــيس الــشــريــعــة انــتــمى لالخــوان
ـحــاولــة اغـتــيـال بـبــغــداد ولم يــقم 
الرئـيس احـمـد حـسن البـكـر وتـخوف
من االعـتـقـال بــعـد اتـهـام االسالمـيـ
بذلك وهرب الى سوريا وبـعد تفتيش
منـزله من قـبل االمن وجـدوا مخـطـطا
الغتـيال الـنائب صـدام حسـ حيـنها
ــصـــر تــعـــرف عــلى وبــعـــد وصــولـه 
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     وهكذا انتهت قصة هذا الشخص
االســطــورة الـنــادرة الــغــريــبــة وهـو
بــعـــمــر 37عــامـــاً حـــاز الــعـــديــد من
ـــيـــة الـــشــــهـــادات االكــــاد
وتـخــرج ضـابـطــا بـالـكــلـيـة
الـــعــســـكــريـــة الـــعــراقـــيــة
وتخصص متـطوعا في علم
احلــديث وبــرع فــيه وحــاز
اجـسـتـير والـدكـتوراه في ا
العـلوم الـتربـوية من بـغداد
والـقـاهـرة واتـهم بـالـتورط
فـي خـــــــمـس مــــــــؤامـــــــرات
انـــقالبــــيـــة آخـــرهـــا كـــانت
عــمــلــيــة الــكــلــيــة الــفــنــيــة
الــــعــــســــكــــريــــة فـي عــــهـــد
الـســادات حــيث تــمـكن من
تشـكيل تـنظـيم شبـابي فاق
ائـة شـاب من اجلـامـعـي ا
ومن طـلـبـة الـكــلـيـة الـفـنـيـة
صرية استطاع العسكرية ا
جذبهم وجتنيـدهم والتاثير
عـلـيــهم بـاسـلــوبه الـسـاحـر
النادر و اعدامه بـسببها
وبـاعـدامه طـويت صـفـحات
شــخـصــيــة غــيــر عــاديـة لم
يــتـجــاوز عــمــره الـســابــعـة
والثالثـ عامـا.. شـخصـية
لـيس لـهـا مــثـيل وال اعـتـقـد

انها ستتكرر.
{ بــــــــــاحـث ومــــــــــؤرخ فـي
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بغـداد ويـرغـمـون اصـحـاب الـسـيارات
ــروا فــوقــهــا بـــســيــارتــهم فــأيــة ان 
ــثل هـذا شـريــعه ســمــاويــة تــرضى 
العمل اخملالف للكرامة االنسانية واي
عــرف انــســاني اومــبــدأ اخالقي يــقــر
بــــهـــذا االعــــمــــال الـــبــــريــــريـــة الــــتي
اليـسـتـســغـهـا انـسـان يــهـاب ضـمـيـره
ويــخـــاف ربه اال الـــهـــوج من انـــصــار
الشـيـوعـيـة الـعراقـيـة  فـبـغـداد ال تزال
تــئـن من وجع الـــســـنــ الـــتي تـــركت
جــراحــتــهــا نــازفه ال تــنــدمل وقــلــوب
تخـفق حنـيـناً لـتلـك القـبور الـدارسات
في مقـابر الـعـراق فأنـهـا اماكن عـزيزة
نال غادرت ارواح الساكن فيها في ا
زمن فـــــائـت ولي وتـــــرك نـــــدبـــــات في
وجدان الـعائـلـة العـراقـية التـنفك حتن
عـلـى امـواتــهــا  الـراحــلــة واي حـديث
اقــرب مـن هــذه الـــديــار الى قـــلــوبـــنــا
ـتـعـبـة بـوجع الـزمـان ان تـلـ وترق ا
يعـاود احلـن والـظـهور في جـنـباتـنا

من ح الى اخر 
فــالـــرجل اليــســـتــحق كـل مــافـــعــله به
االوبـاش والـفـوضـوي فـي سـيـنـاريو
بـشع مــثــيـر لــلـقــرف  وكـانـت نـهــايـته
حـزيـنه ال تـلـيـق به ابـداً وال بـتـاريـخـة
مـهـمـا كــانت سـيـئـاته لــقـد دفع الـثـمن
بـاهـضــاً اذ سـحل جـســده الـعـاري في
ــلــتــهــبــة بــاحلـرارة شــوارع بــغــداد ا
وقــطــعت اوصــالـه وســحــقت عــظــامه

وحرقت اشالئه.
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بعد خـمس سنـوات ونيف مـن الهوس
ي والـصـراخ الـفـوضـوي سـقـطت اال
ــة كــمـا دوله قـاسـم ومـنــيت شــر هـز
سقط الغوغاء والـرعاع وماتعرضو له
اسبق فاجلروح بعد عناء اشد فتكاً 
وت والقتل قصاص فذاقوا العذاب وا
واالنتـقام نـفسه  وذهـبوا الى مـثواهم
ر الهوان وهنا جميعاً بعـد ان ذاقوا ا
نتساءل الندري متى تـنجلي الغمة عن
هذه االمة التي فقدت يقينها  بالواحد
االحـد الـذي يـبـصـر ويـرى مـاذا فـعـلت
وتـفـعل الــنـفـوس الــضـائـعــة في دنـيـا

احملارم والتبعية واخلذالن 
ففي غـفـوة تـاريخـيـة لم يـشعـر الـعوام
بحدس عـبد االله الذي اسـتشعـره منذ
زمن بـــأن الــــرحـــيـل ات اطـــلـــقـه عـــلى

عواهنه قبل قتله بسنوات...

الـبـلــد الـذي فـقــد الـكـثـيــر من رصـيـدة
الـســيـاسـي وقـد انــتـهـي الـنــظـام دون
ان .. ار غا رجعة تماما. ويقول فالد
ان الـبـعض من عـاصـرهم يـقـولـون في
البـاشـا كاحـد اعـظم الرجـال في عـصر
يفتـقد فيه الـرجولة والـشهامـة والعزه
بــالـــنــفس واجلـــيــرة والـــصــحـــوبــيــة
ـيـة حتمل واالنسـانـيـة كشـخـصـية عـا
تـــلك الـــصـــورة  الــتـي رســـمت مالمح
ــعــالم كــرجل دولـة الـرجـل واضـحــة ا
وعقيدة يقظـاً مع صالبة في معتقداته

وفي مواقفه واراءه .. 
كـان رجالً فـهـيـمـاً وهي لـيـست صـورة
قديس والصـورة ذئب ولـكـنـهـمـا مزيج
من الــصـورتــ الــتي تــعـكـس احملـيط
الذي عـاش فـيـهـمـا ولم يـحـمل احـقاداً
والتـــوجـــد فـــيه اثــــار من الـــضـــعه او
الـتزلف تـسـؤة شـخـصـيـته الـنـاضـجة
فخـسارة الـعـراق برحـيـله بعـد ان ترك
بصـماتـه في اد السـنـوات اخملضـبة
بـالــدمــاء والــقـتـل وتـعــذيب الــنــفـوس
التائه في الـوجدان االنساني واالدمي
وجاءت من بعده سحب داكـنه مكفهره
ـا يسئ الى االنـسانـية بزمـر مجـللـة 
مرتديه لباس الفقير واجلوع والبؤس
والـضــغـيـنـه واحلـقـد واحلــرمـان ومن
شظف العيش التي ابتـليت به العائلة
الـعــراقــيــة في تـلـك االعـوام الــعــجـاف
فـــخــــســــرت الـــبـالد به اقــــوى حـــصن
الــتــاريخ الـــســيــاسي الـــعــراقي وهــو
داهـيــة مــيـدانه الــذي غــادره بـرحــابـة
ا يحيط به صدر وقناعـة  واالمتثـال 
من موت محقق بعد ان اطلق رصاصة
الرحـمـة عـلى راسه قـبل الـقـبض عـليه
والذي سـيتم حـتمـاً وهو في حـالة من
الــيــأس ومـــات مــنــتــحـــراً وهــربــاً من
ــارقـ من جـيــاع الـفـوضى عـذابـات ا
ــســتــعـــرة في نــفــوســـهم الــســاديــة ا
ـــســــتـــوحــــشـــة لــــبـــعـض الـــقـــوى وا
الــســيــاســـيــة الــتي اطــلـــقت الــعــنــان
ــفـــتــرســة ورعــاعــهــا في لــذائــابــهــا ا
االنطالق نحو الهمجية والغوغائية ..
وامر عـبدالـكـر قاسم بـعـد ان انتـحر
الباشا وتأكـد من موته بدفن جثته في
ـعــظم ولــكن الــغــوغـاء مـقــبــرة بــاب ا
ــقـبـرة في الــيـوم الـتـالي ذهـبـوا الى ا
واخرجـوهـا واخذوا يـسـحلـونـها بـعد
ان اسـتــولــوا عــلى جــثـتـه في شـوارع

فتونه همة ا الكثير من الشخصيات ا
بــالــســيــاســة وبــأحــوال الــبــلــد الـذي
عــــصــــفت به الــــعــــواصـف والــــريـــاح
الهوجاء في تغييـر سياسي كما بقيت
عالقـة الـسـفـيـر الـبـريـطـاني  –الـسـير
مايكل رايت قـوية بالـزعيم خالـد الذكر
.. الــذي انــقــلب عـــلى ســيــده الــذي له
الـشـرف الـعـمل في مــعـيـة الـبـبـاشـا –
ـــقــدم وكـــذلك حـــارسه الـــشـــخـــصي ا
وصفي طـاهـر الذي يـتـودد اليه كـثـيراً
في تــزلف ونــزق وفــضـول فـي ارتـزاق
محبـته وانضم الى اجلـوقة االنـقالبية
رغم حبـهـما الـشـديد لـسـيدهـمـا نوري
بــاشـا الــســعــيــد الــذي ذهب ضــحــيـة
مــؤامــرة دنــيـئــة انــكــلــو امــريــكي في
اجنده دولية .. لتغير الوجود الكاحلة
واسـتـبـدالـهـا بــنـظـام عـسـكـرة الـدولـة
لـعـدم فـهــمـيـة ضـبـاطــة في الـسـيـاسـة
الداخلية والدوليـة كون النظام لم يعد
ـصالح يقـوى عـلى احلـيـاة وافـتـراق ا
مـعه وشــيـخــوخـة الــسـعــيـد في ادارة

ذهب ضـــحـــيـه هـــوس ايـــديـــولـــوجي
وتأمـري الى مثـواه االخيـر فكـتب عنه
الـكــثـيـر مـن خـصــوصـيـاتـه واسـلـوب
مزوجـة باجلد والفرح وحتى حياته ا
ولـعـة بــاحلـيـاة الــشـعـبــيـة الـعــراقـيـة
ويشـيـد بـلـبـاقـته وروعـة مـزاجـة الذي
يـتـقـبل االمـور عـلى عـواهـنـهـا مـازجـاً
ايـاهـا بــالـسـيـاســة بـذهـنـيــة مـتـوقـدة
ـتـلك شخـصـية قـوية وبذاكـرة حادة 
بواقـعـيـة سـيـاسيـة وبـذكـاء مـفرط في
ـا يـريد ان ارسـال رسائـلـة الـشـفـويـة 
يـقولـه لالخـرين .. كـرس طـيلـه حيـاته
لــصــيــانـه مــصــالح احلـــيــويــة لالمــة
ــطـلق بـالــقـومـيـة الـعـربــيـة وشـغـفه ا
العـربيـة وكان قـوميـاً عربيـاًنذر نـفسه

لها ومن ابرز دعاتها .
ـان تـربـطـه صـداقه حـمـيـمـة ومن فـغـا
الـنـوع اخلــاص بـالــزعـيم عـبــدالـكـر
قاسم وكـثـيـراً مـا كان يـتـردد عـليه في
الــســفــارة ويـــحــضــر حــفـالتــهــا قــبل
االحــداث الـــتي ولـت واخــذت مـــعـــهــا

بـاحلـبـال ثم سـحل .. في حـدث شـنـيع
ـــشــاهــدة مــؤسف ضـــبــبـــتهُ غـــيــوم ا
ـوجـعـة بضـمـيـر انـساني أسـاويـة ا ا
تــائـه في بــغـــداد الــتـي اجــتـــاحــتـــهــا
الــنــفــوس الــضــالـة مـن عــبــدة االمــيـة
الضاربة باالطـناب وباالفعـال الشانعة
ـعـفـرة يـنـدى لـهـا جـبــ االنـسـانـيـة ا
بالـرحمـة والعـطف وقد جـرت ببـشاعة
سـتقـف االجيـال الـقـادمـة امـام عـمـلـية
الـسـحل والــقـتل الـهــجـمي وامـام هـذا
احلــدث الـــتــراجــيـــدي وقــفه طـــويــلــة
يـسـتـبــنط مـنـهـا الــكـثـيـر من الـدروس
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ان .. اول من ارغا فكان السفير فالد
ـأسي واالالم احملزنه مـعاً سجل تـلك ا
ــــوســــوم عــــراق نـــوري في كــــتــــابه ا
الـسـعـيـد  –دراسـة وحتـقـيق د. سـيـار

اجلميل 
((بـأنت في اجــواء مـســتـوحــشـة وهي
تـودع رحــيل الــبـاشــا ســعـيــد .. الـذي

والفاجعات من الزمن الصعب.
ضطـلع بالتاريخ السياسي فالشاهد ا
والدبلومـاسي سفير امـريكا في بغداد
ان  – شاهـد حي عـلى مـاجرى في غا
الفجـر الدامي من يوم 14تموز 1958
ــا جـرى في ذلك النـدري مـدى عــلـمه 
ـلـكي الـيـوم الـعــصـيب عـلى الـنــظـام ا
ـلكـية .. هل وعلى اسـرته الـهاشـميـة ا
ـاحـدث في بـغـداد في كـان لـديه عـلم 
ــأسـورة تـلك الــلــحـظــة الـتــاريـخــيـة ا
بـحـركـة الضـبـاط االحـرار ? .. هـل كان
ـراقب يـغط فـي سـبــات عـمــيق وهــو ا
لتلك اللحظات اخلطيرة قبل وقوعها ?

ـــلــكي كــان دومـــاً يـــنـــتــقـــد الـــعــهـــد ا
ـا اقتـرفه رجـاالته ورموزه بأسـتمـرار 
وشخوصه من اعمال شائنه فضال عن

نائهم. اتهامهم بالقسوة والتنكيل 
ان الـدوائـر اخملابـراتـيـة في واشـنـطن
ـا ــطــلــعــة عـلـى احــوال الــعــراق و ا
تــمــتـــلــكـــة من درايــة ومــعـــرفــة حــول
مـايـجــري في الـكـوالــيس الـســيـاسـيـة

ظلمة لم تخبره بها ..?  والدهاليز ا
وهو يعيش في قـلب بغداد ومـاتكابده

من ايام ثقيلة الوطاة 
فشاهد العصر يصف االحداث بقسوة
بالـغـة وبـحـقـائق مـرة امر واقـسى من
ان تـوصف ويـبـدو انـه لم يـتـوقع ابـداً
حـدوث تــلك الـهــزة الــتـاريــخـيــة الـتي
لـكي ولم يقدر قوضت اركان الـنظـام ا

ابعادها 
فـيــشـيــر الـدكــتـور ســيـار اجلــمـيل في

ان : حتقيقاته لكتاب فا
مــتـــســائـالً : هل يــعـــتــقـــد احملــلـــلــون
ـضطلـعون فـي الشان السـياسـيون وا
طـلع على العـراقي بأن هـذا الـشاهـد ا
الـوضع الـعــام لـلـعــراق و الـذي تـوفي
عـام -1980 في واشــنــطن .. العــلم له
بـاحلــركـة االنــقالبـيــة الـتي شــرعـنــهـا
الـضــبـاط االحـرار فـي فـجـر  14تـمـوز
عـام  1958 اال يــعــقل بـــأن الــســفــيــر
الـبــريـطــاني في الــعـراق هــو االخـر ال
اعــلم له بــتــفـــاصــيل مــاجــرى في ذلك
الـيــوم ? فـالــقـلـب قـد اثــقـلــته الـهــمـوم
والوالدات العسيرة اخملاض واالحزان
الــتي رانت بــدمــوعــهـا وهــو طــفل في
العـاشـرة من عـمـره شـاهـد بـأم عـيـنيه
ماحـدث وكيف صـلب عبـد االله و علق

جسر الشهداء 
ويقول الدكتور سيار اجلميل في مقال
له نشـر في صـحيـفـة الزمـان الـلنـدنـية

في  8نيسان عام  2002
((ان الــصـفــحــة الــتــاريــخــيــة لالمــيـر
عـبــداالله ال تــزال مـتــشـحــة بـالــسـواد
والكـراهيـة عنـد الغـالـبيـة العـظمى من
الــنــاس وبــقــيت صــورته في اخملــيــله
الـعـراقـيـة والـعــربـيـة صـورة غـايـة في
الـبـشــاعـة والتـفــتـرق في حـيــاتـهـا عن

اتها))
وكــانت الــنــهـايــة الــتي انــتــظــرته في
شـوارع بـغـداد مـأسـاويـة وتـراجـيـديـة
ـتلـك حـدسـاً واضـحاً ـة .. كـان  ومـؤ
في قراءة نهـايته الـبشـعة حـ يقول :
نحن نقتل .. ال اريـد ذرية .. نحن نقتل

.. ولكن الهاشميون سيبقون 
فأصـابـنا اخلـرس جتـاه مـحنه قـاسـية
ـة وحـزيـنـة تــعـلـقت في اذهـانـنـا ومـؤ
ـكن ان تـمحى اثـاراها زمنـاً طويال ال
مع تـــوالي االيـــام والـــســنـــ لم تـــكن
غريـبة عن مـجتـمعـنا الـذي اعتـاد على
ـشـوبـة ـوبـقـات ا هـذا فـهي حـبـلى بــا
تأصلة في االعماق بالدنس والعار وا
وتــعـلــقـت بـنــا مــنــذ زمن بــعــيــد بــعـد
والدات عــســيــره اجنــبت من رحــمــهــا
اثـلة من الـصراعات الـدامية احداث 
التـي ابتـلى بـهـا هـذه اجملـتمـع وتربى
عـلـيــهـا واحـتـسـى حـلـيـبــهـا من اثـداء
ـلـمـات ـأسي والـفـواجع وا مـتـرعـة بـا

الصعاب .
هــذا هــو الــعــراق الــذي تــرعــرع عــلى
ـبرحـة عـبـر ازمـنـته الـسـحـيـقة االالم ا
وعصـورة الغـابرات وسنـواته الـضالة
ــــوات بــــاالحـــــتـــــراب والــــصـــــراع وا

كـــان شـــاهـــداً حـــيـــا ً عـــلى االطـــاحـــة
وعـلى ـلــكي في الــعـراق   بـالــنـظــام ا
الـقـبـور الـدوارس لالســرة الـهـاشـمـيـة
ــهــا في اعـقــاب االنـقالب وبـانت مــعـا
الـعــسـكــري الـدامـي في فـجــر يـوم 14

تموز عام  1958
فشاهد العصر  –شاخص للعيان على
االغتيـال االنساني في حـقبة تـاريخية
حقبـة استمـرأت شخـوص اختفت ولم

يبق لها اثر بعد ع 
اسي ضـيـيـة بـا في تلـك الصـبـيـحـة ا
والـقـتل من يـوم تـمـوزي  قـائظ قـصف
دافعهم وانطلقت االنقالبي القصر 
طلـقـات طـائـشـة نـحـو الـرحـاب وشبت
ــالـكـة الـنــار فـيه فــخـرجت الــعـائــلـة ا
واثناء سيـرها في حديقـة القصر دخل
مأفون الـقتل النـقيب عـبدالسـتار سبع
العـبـوسي من الـباب الـرئـيـسي حامالً
غدارته التي كان يتأبطها فأطلق النار
ـلـك فـيــصل الــثـاني عـلــيــهـا فــســقط ا
ــلــكــة نـفــيــسـة ام وخـالـه عـبــداالله وا
عـبــداالله وابــنــتــهــا االمـيــره عــابــديـة
والـعـديـد من اخلــدم وطـبـاخ الـقـصـر .
فسقطوا ارضـاً مخضبـ بدمائهم اما
االميـرة هيام  –زوجة االمـير عـبداالله
فقـد جـرحت مع خـادمتـهـا رازقيـة بـعد
ا ان اصيـبت بـطلق نـاري طـائش دو
قـتل وجنوا باعـجوبة ان يصيـبهمـا 
من موت محـقق ح انهـمر الرصاص
عـلـيــهن ونـقـلت عــلى اثـرهـا مـع بـقـيـة
اجلـــثث الـى مـــســـتــــشـــفى الــــرشـــيـــد
العسكري للتاكد من موتهما بأستثناء
جـثــة عـبــداالله الـتـي سـحــبت من قـبل
الغوغاء والـرعاع . وعلـقت عارية على
ـؤدي الى احـد الـفـنــادق في الـشـارع ا

فتي احلاج ام احلسيني   عبدالكر قاسم وا

في قفص االتهام باحملكمة

غالف كتاب برزان التكريتي 

لكي في صبيحة  14تموز  1958 وتظهر لوحه تمثل ولي العهد الوصي عبد اآلله وزوجته. WŠu∫ اثاث قصر الرحاب ا
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اعتـمدَ االحتاد الـقطـري لكـرة القـدم استـاد خليـفة الـدولي ملـعبـاً رسمـياً إلقامـة مبـاراة منـتخـبنا
ـقـبل ضـمن الـتـصـفـيات نـتـخـب اإليرانـي في الـسـابع من الـشـهـر ا الـوطـني لـكـرة الـقـدم امـام ا
ـبـاراة من استـاد ثـاني بن جاسم ـونـديال قـطر 2022. ويأتي تـغـييـر مـلعب ا ـؤهـلة  اآلسيـوية ا
باراة الذي لنادي الغـرافة إلى استـاد خليفـة الدولي بعـد طلب الهيـأة التطـبيعيـة بتغـيير ملـعب ا
سـيحـتـضن مـواجـهة مـنـتـخبـنـا الـوطـني أمام مـنـتـخب إيـران في اجلـولة الـثـانـية مـن التـصـفـيات
اآلسيويـة. وستـقامُ مـباراة منـتخـبنا الـوطني في الـدوحة بـتمام الـساعـة التـاسعة مـساءً وبـغياب

اجلماهير.
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اخـتتـمت في محـافظـة السـليـمانـية
ـرحـلـة الـثـانـيـة من دوري بـطـولـة ا

ـشـاركـة اكـثر الـدراجـات الـعراقي 
من ٣٨ فريـقا عـلى مـستـوى العراق
لـلـفـئـات االربـعة مـتـقـدمـ وشـباب

ونـاشــئـ ونـسـاء وسـبق انـطالق
ـؤتمـر الـفني الـذي عـقد الـبـطولـة ا
ـبـيـة  في ـثـلـيـة الـلـجـنة االو في 

الــســلـــيــمــانــيــة بـــحــضــور رئــيس
ركزي للدراجات واعضاء االحتاد ا
ـشـاركـة ــثـلي ومـدربي الـفـرق ا و

Uł«—œ ∫ إنطالق سباق الدراجات في السليمانية
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 1- ال نـريد هيـئة احتاديـة منذ اول اجـتماع جـديد لهـا تبدا بـالتفـكير في
االنـتـخـابـات الــقـادمـة وكـيـفـيـة الـبـقـاء عــلى كـراسي احلـكم عـلى حـسـاب

صلحة الكروية  . ا
 2- ال نـريـد جلـان بال واجـبـات سـوى تـوسع مـتـرهـل لـغـرض اسـتـيـعاب
هنية لعمل االحتاد التعينات والتسميات التوافقية بطريقة تمس األسس ا

. 
نتخـبات الوطنيـة والسفر على حـساب دورياتنا  3- ال نـريد االنشغال بـا

ومواهبنا وفئاتنا .
 4- ال نـريد دوري درجات أولى وثانية ألغراض انتـخابية ومجرد اسقاط

فرض والتفكير باصوات الهيئة العامة .
 5- ال نـريد عـضو جل هـمه حقـيبـته وجواز سـفره كـهدف مـتقـدم ال نراه

نتخبات الوطنية  .. طار ومع ا اال في ا
ــتـابـعـة مـصـاحله اخلـاصـة  6- ال نـريـد الي عــضـو ان يـفـرغ عـضـويـته 

وشؤون ناديه واقاربه وأصدقائه ... على حساب كرتنا .
صلحة أعضاء  7- ال نريد جلان تتحول الى مجرد ارقام وأسماء تعمل 

االحتاد على حساب الكرة العراقية .
 8-ال نــريـد االحتـاد اجلــديـد ان يـقــسم ويـتــعـامل مع الــوسط الـريـاضي
ـؤسـسـاتـي عـلى أسـاس مـعـارضـة و مـوالت .. يـقـرب هذا واإلعالمي و ا

ويبعد ذاك على حساب كرتنا عامة .
 9- ال نــريــد احتــاد يــســافـر كــلـه ويـغــلـق أبـوابـه جملـرد
ـشاركة باي بطـولة خارجية وان كـانت غير معترف ا

بها من قبل الفيفا ..
 10- ال نــريـد احتــاد يـبــني مـصــاحله الـشــخـصــيـة
متـاز وبقـية درجاته والـنادويـة على حسـاب دورينـا ا

فئاته.

في البطـولة التي جـرت منافـساتها
عـلى طريق سـيـتك حيـث بدء الـيوم
ــتــقـــدمــ لــقــطع االول بـــســبــاق ا
مـــســافــة 120 كم لـــلــفـــردي الــعــام
وهــيـمـن عـلـى هـذا الــســبــاق فـريق
ركز االول نادي الـصناعـة محـرزا ا
وحل ثـانيـا نادي جـيهـان من اربيل
امـا نـادي كـويـة حل ثـالث الـتـرتيب
واربيل جاء رابعا ونـادي الصوفية
ركز خامـسا ونـادي سوالف حل بـا
الـسادس االخـيـر . اما في سـبـاقات
الشباب الـتي جرت بعد انـتهاء فئة
ــتـقــدمــ فـتــنـافـس في الـســبـاق ا
عـشـرة العـبـ لـقـطع مـسـافة 20 كم
لـسبـاق الـفردي ضـد الـساعـة وجاء
ـــــركـــــز االول حـــــسن عـالء من بـــــا
الـصـناعـة والثـاني وهـبي سـليـمان
مـن دهـوك والـثــالث يـوسـف يـعـرب
من نـــادي احلـــدبـــاء وحـل ســـيــداد
ــــركــــز الـــرابـع من نـــادي سـالم بـــا
دهـــوك وشــارك في هـــذا الــســـبــاق
ثالثة انديـة وهي الصـناعة ودهوك
ـــــــوصـل. وفي واحلـــــــدبــــــــاء مـن ا
بي للفـردي العام فقد سباقـات االو
ــــركـــــز االول مــــصــــطــــفى احــــرز ا
ابـراهيـم من الصـنـاعة وحل مـحـمد
ــركـــز الـــثـــاني مـن نــادي عــلـي بـــا
جــيـهــان امـا الــتـرتــيب الــثـالث من
نــصـيب الالعـب سـربـست عــبـدالـله
من اربـيـل. وفي مـنــافــسـات الــيـوم
الثـاني للنـساء لقطـع مسافة ٣٠ كم
ـــركـــز االول نـــادي حــــيث جـــاء بـــا

نـوروز من الـسلـيـمانـيـة وحل نادي
ـركـز الـثـانـي ونادي فـتـاة اربـيل بـا
ــركــز الــثــالث ونــادي افــروديت بــا
بــرايـتي جـاء رابــعـا ونـادي خالتي
بـنـجوين خـامـسا ونـادي الـسيـاحة
ســـادســا ونــادي الــيـــات الــشــرطــة
ـــركـــز الـــســــابع االخـــيـــر. وفي بـــا
مـنافـسات الـنـاشئـ للـفردي الـعام
لـقطع مـسـافة 40 كم جـاء الكـهـرباء
سـتـقبل ركـز االول وحل نـادي ا بـا
ركز ركـز الثاني ونادي رانـية با با
الـثــالث واربـيـل بـالــتـرتــيب الـرابع
ونـادي بـابا كـركـر خامس الـتـرتيب
ونـادي الشـهـداء واجلـرحى سادس
التـرتيب والدغـارة سابعـا والنجدة

ثامن الترتيب.
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بي لـقطع مـسافة 90 كم سبـاق االو
االول يــوسف يــعــرب من احلــدبــاء
والـثـاني وهـبي سلـيـمـان من دهوك
والـثـالث حـسن عالء مـن الـصـنـاعة
ــتـقــدمــ لــقـطع امــا مــنــافـســات ا
مسافة 25 كم للـفردي ضد الـساعة
االول مـحــمـد بــكــر من نـادي كــويـة
والـثـاني احمـد مـهنـد من الـصنـاعة
والـثالث سـامـان محـمـد من جيـهان
ونـوزاد مصـطفـى من اربيل ويـاسر
ضـــــيــــاء الــــدين مـن الــــصــــنــــاعــــة
ومـصطـفى يـوسف من جـيهـان .اما
الـنتـيجـة الـفرقـية لـلشـباب احـرزها
ــوصل وجــاء نــادي احلــدبــاء من ا

ثانيا نادي الصناعة.
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هي من تعطـينا الدافع لـكي نستمر
ونقدم االفضل.
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وتــغــلبَ مـــنــتــخب الـــشــبــاب عــلى
مـنـتـخب الـنـاشـئـ بـهدفٍ من دون
ــبـــاراة الــوديــة الــتي مــقـــابل في ا
جــرت  في مـــلــعب نـــادي الــتــاجي.
ـــبـــاراة الـــوحـــيــد وأحـــرزَ هـــدف ا
الالعب مـحــمـد جــمـيل فـي الـشـوط
ـبــاراة. وبـادرَ مــدربـا الـثــاني من ا
نتخب عماد محمد وحسن كمال ا
ــبـــاراة عــلى مـــنح الـــفــرصــة فـي ا
ألغــلب الالعــبـــ من أجل حتــقــيق
ـواجـهة. أقـصى فـائـدة فـنـيـة  مـن ا
بـاراة ضـمن سلـسـلة وتـأتي هـذه ا
ـبـاريات الـتي يـخوضـها مـنـتخب ا
الشـباب وكذلك مـنتخب الـناشئ

حتضـيراََ لالسـتحقـاقات اخلـارجية
قبلة. ا

درب االحـترافي. وفي رسـالـة الى ا
الــهـولـنـدي ادفـوكـات قـال عـلي في
تــصـريح صـحــفي  قـلـبي و روحي
ســـيـــؤازران االســـود امـــام كـــوريــا
اجلـنوبـيـة وايران وانـا رهن اشارة
نتخب الوطني متى ما احتاجني ا
ــــدرب الـــهــــولــــنـــدي ادفــــوكـــات. ا
واضـــاف امــنـــيـــاتي بـــالـــتــوفـــيق
لــلـــمــنـــتـــخب الـــوطــني ولـــزمالئي
الالعـــــبـــــ فـي الـــــتـــــصـــــفـــــيــــات
ونديالية مبـينا تركيزي منصب ا
عــــلى الــــتــــدريــــبـــات مـع الـــفــــريق
الــتــونـسـي ولــيس لــدي وقت لــلـرد
عــلى االقـاويـل. وتـابع طــمـوحـاتي
كـبـيـرة مـع الـصـفـاقــسي في تـقـد
مــســـتــوى يـــلــيق بـــاسم وســـمــعــة
الالعب الــــعـــراقي. وأردف حتـــيـــة
حـب وتــقـــديـــر جلــمـــهـــور الــزوراء
ولـكافـة اجلمـاهـير الـرياضـية النـها

كامل) وكذلك السفارة العراقية في
هولـندا وتـركيـا وكوريـا اجلنـوبية
عـلى جـهـودهم الــكـبـيـرة في تـأمـ
نتخـب والتواصل دائماً معسـكر ا
ـعـسـكـرين. مـع الـوفـد خالل فـتـرة ا
واخـتـتم كـوجـر: أن فـتـرة اسـتـعداد
ـنـتـخب كـانت جـيـدة ومـثـالـية مع ا
ـدرب الـهـولـنـدي (ديك ادفـوكـات) ا
ونأمل أن يـحقق مـنتخـبنـا الوطني
نتائج ايجابـية في أول مبارات له
امـام مــنـتــخـبي كــوريـا اجلـنــوبـيـة
ـقبـل ضمن وإيـران بـدايـة الـشـهـر ا
مـــــبـــــاريـــــات اجملــــمـــــوعـــــة االولى
ــؤهــلـة لـلــتــصــفـيــات اآلســيــويـة ا

ونديال قطر 2022.
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ــنـتـخب الـوطـني حـسـ رد العب ا
عــلي االدعــاءات الــتي حتــدثت عن
افــتــعـالـه لالزمــات من اجل الــعــقـد

بـعـد تذلـيل الـعقـبـات والصـعـوبات
ـثـالي كـافـة مـن أجل الـتــحـضـيــر ا
لــلـمـنــتـخب الــوطـني لــلـتـصــفـيـات
ــؤهـلــة لـكـأس الــعـالم اآلسـيــويـة ا
وقــــالَ كـــوجــــر : واجــــهــــنـــا .2022
صـعـوبـاتٍ عـديـدة بتـأمـ مـعـسـكر
ــنــتــخب الــوطــني فـي إســبــانــيـا ا
وتركيـا ولكن جهود وزيـر الشباب
والـريــاضـة وكــذلك رئــيس الـهــيـأة
الــتــطــبــيـعــيــة إيــاد بــنــيــان أزالت
الـعقـبـات كافـة في وقتٍ اسـتثـنائي
من خالل احلـصـول على تـأشـيرات
عـسـكرٍ تـدريبي الـدخول والـبـدء 
نتخب في وقت مناسب لتحضير ا
في الـتـصــفـيـات اآلســيـويـة. ووجهَ
رئــيس وفــد مــنــتـخــبــنــا الــوطـني
أحــمــد كـــوجــر شــكـــره وتــقــديــره
الكـبيـرين إلى السـفيـر العراقي في
إسـبـانيـا (الدكـتـور عادل مـصـطفى

ـقام في مدينة معسكـره التدريبي ا
ازميت التركيـة والذي يستمر حتى
ــــقـــبل. وقـــالَ األول مـن الـــشـــهـــر ا
بي ـنـتخـبنـا االو سـاعد  ـدرب ا ا
ــــنــــتـــخب عــــبــــاس عـــبــــيـــد:  إن ا
سـيـخـوض مـبـاراته االولى يـوم غد
اجلـمعـة أمام مـنتـخب ليـبيـا بتـمام
الساعة العاشرة والنصف صباحاً
بـيـنـمـا سيـخـوض مـباراته الـثـانـية
أمــام فـريق نـيـغــدة أنـادول الـتـركي
في تـمـام الــسـاعـة الـرابــعـة مـسـاءً.
ـنـتخـبـنا ـساعـد  ـدرب ا وأضـافَ ا
الك التدريبي قرر أن بي: أن ا األو
تخـوض كل تشـكيـلة مـباراة واحدة
ليوم غدٍ و تقـسيم الالعب على
مـجمـوعتـ تضم كل مـجمـوعة 13
. مـشــيـراً إلى: أن العـبــاً وحـارســ
ـبـاراة أمـام مـنـتـخـب لـيـبـيا االول ا
سـتكـون فائـدتهـا كبـيرة لـلمنـتخب
ـبـاراة الـثـانـيـة أمـام فريق وحـتى ا
دوري الـدرجـة الـثانـيـة ألن االنـدية
الــتـركــيـة مــســتـواهــا جـيــد. وخـتمَ
بارات ستكون لدينا عبيد : بعد ا
صــــــورة واضــــــحـــــة عـن جـــــمــــــيع
الالعـبـ وستـكـون بعـدهـا مرحـلة
تـقـيـيم واخـتـيـار  16 إلى  17 العـباً
لــــلـــذهــــاب إلى االمــــارات خلـــوض
مــبــاراتــ وديــتــ أمــام مــنـتــخب
االمـــــــارات حتت  23 عـــــــامـــــــاً مع
التحاق عدد من الالعب احملترف
ـبــاراتـ الــلـتـ خلـوض هــاذين ا

ستكونان في أيام الفيفا دي.
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وأشادَ عـضـو الـهيـئـة الـتـطبـيـعـية
رئيـس وفد منـتخـبنـا الوطـني لكرة
الـقـدم أحـمـد كوجـر بـجـهـود وزير
الشـباب والـرياضـة عدنـان درجال

الـتـحـكـيم وفـنـادق كـبـار الـضـيـوف
وفــــنـــادق الــــريـــاضــــيــــ وأمـــاكن
الــبــعـــثــات اإلعالمـــيــة والـــفــنــادق
ـقــتـرحــة. وأضـافَ: ان االنــطـبـاع ا
الــــعــــام الـــــذي دوّنه الــــوفــــدُ كــــان
ايـجـابـيـاً وشـملَ األعـمـالَ اجلـاريـة
ـنــشـآت الـريـاضـيـة والـتـطـور في ا
اخملـصـصـة الحـتـضـان خـلـيجي 25
في البصرة ووجـدنا أن لدى الوفد
الـرغـبـة األكـيـدة بأن تـقـام الـبـطـولة
ـــوعــدهـــا احملــدد. فـي الــبـــصــرة 
وأشـارَ كــامل إلى: ان االجـتـمـاعـات
التي أقيمت بـ التطبيـعية والوفد
ووزارة الــشــبــاب أســهــمت بــشــكلٍ
واسعٍ فـي الــــوصــــول الى قــــواسم
مشتركة رافقها التفهمُ الواضح من
أعــضـاء وفــد احتـاد كــأس اخلـلـيج
الـعــربي بـالـطـروحـات واآلراء الـتي
كانت محورَ الـنقاشات ما أدى الى
أن تـكون زيـارة الوفـد محـطةً مـهمةً
في تضـييفِ الـبصرة خلـليجي ٢٥.
واخــتــتمَ  كــامل حــديــثهُ بــالــقـول:
يـــغــــادرُ غـــداً اخلــــمـــيـس الـــوفـــد
الــشــقــيق ونــتــطـلـع الى أن تــكـون
الــتـــقــاريــرُ الــتـي تــرفع الى احتــاد
كــــأس اخلـــلـــيـج الـــعـــربـي بـــقـــمـــةِ
اإليـجـابـيـة مع حتديـدِ مـوعـد إقـامةِ
خــلـيــجي الــبـصــرة الــتي سـتــكـون
واحـدةً من أفضـل البـطـوالت لرغـبةِ
ــركـزيــةِ في إجنـاحــهـا احلـكــومـة ا
ووزيـر الـشـبـاب والـريـاضـة عـدنـان
درجال واحلكومة احمللية بالبصرة
ـثـلـةً بـاحملـافظ أسـعـد الـعـيداني

نفذة. واجلهات الساندة وا
w³*Ëô«  «dOC%

ـبي لـكـرة يـخـوضُ مــنـتـخـبـنــا االو
الــقــدم  مــبــاراتــ وديـتــ ضــمن
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اختتـمتْ  الزيارة التـفتيشـية لوفد
احتـاد كـأس اخلـلـيج الـعـربـي لـكرة
ـرافق الـقـدم لالطالعِ عـلى ا
احلـــــيـــــويـــــة الـــــتي
تـــــخـصُ تــــنـــــظـــــيم
ـقـرر خـلــيـجي 25 ا
إقــــــامـــــتــــــهــــــا في
الـــبـــصـــرة ورافقَ
الــوفــد في زيــارته
الــتــفـقــديــة نــائب
رئـــيـس الـــهـــيـــأة
الـــتــطـــبـــيــعـــيــة
الــدكــتــور شــامل
كــــامـل واألمـــ
الـــعــام مـــحـــمــد
فـــــــــــــرحـــــــــــــان
ومـــــــــــحـــــــــــافـظ
الـبـصـرة أسـعـد
العيداني وعدد
ـــــــــــــــدراء مــن ا
الــــعــــامــــ في
وزارة الـشــبـاب
والـــــريـــــاضـــــة.
وقــــــــالَ نـــــــــائب
رئــيـس الــهــيــئـة
الـــتــطـــبــيـــعــيــة
شـــــــامل كـــــــامل:
اســـــــتــــــــمـــــــرت
زيـــــــارة الــوفـد
من 23 حــــــــــتـى
2021/8/26
اطـــلع مـن خاللـــهـــا
لـعب الـرئـيسي في عـلى ا
ـــديــنـــة الــريــاضـــيــة في ا
البصرة ومالعب التدريب
ــســتــشـــفــيــات ومالعب وا

عبد األمير رئيس إحتاد الشطرجن
كـمـا حـضـره أيـضـا الـنـائب الـثـالث
ـبــيـة أحــمـد لــرئـيس الــلــجـنــة األو
ـكـتب حـنـون الـسـاعــدي وعـضـو ا
ـستشار التنـفيذي بـاسم أحمد  وا
ـبي تــيــرس عـوديــشـو ومــديـر األو
ـبـية ـالي في الـلـجنـة األو الـقـسم ا
أحــمــد صــبــري ومــديـر الــعـالقـات

اخلارجية فيها هيثم عبداحلميد.

للـرياضة الـعراقيـة مراكز تلـيق بها
وحـضـر في آســيـاد هــانـزو 2022. 
الــلــقــاء حتــســ احــمــد احلــسـون
رئــيـس احتــاد الــشـــراع واأللــعــاب
كتب ائية وهـرده رؤوف عضو ا ا
الـتـنـفـيـذي رئـيس احتـاد الـطـاولـة
ومــحـــمــد هـــاشم االعـــرجي رئــيس
إحتاد كرة اليد وعلي حميد األم
ــالي الحتــاد الــدراجــات وظــافــر ا
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ــبــيـة إلــتــقى رئــيس الــلــجــنــة األو
الـوطـنـيـة الـعـراقـيـة  رعـد حـمودي
عــــــــدداً مـن رؤســــــــاء االحتــــــــادات
ؤمل الرياضـية الوطنـية التي من ا
مشـاركتهـا في آسيـاد هانزو 2022
. وقــالت الـلـجـنــة في بـيـان رسـمي
إن حــــمـــــودي إســــتـــــمع ألطـــــاريح
االحتـــادات ومـــتـــطــــلـــبـــات إعـــداد
الـرياضـي الـعراقـي الـتي قدمـها
رؤساء االحتادات أو من مـثلهم في
االجـــتـــمــــاع. وبـــيّـن حـــمـــودي ان
ـبــيـة تـأمـل مـشـاركـة الـلــجـنـة األو
ــسـتـوى فـاعــلـة ومــنـافـســة عـلى ا
القاري وال تـريد ان يكـون احلضور
بي العراقي تكميلياً مبيناً أن األو
الـتنـافس اجلـاد في اآلسيـاد يـشكّل
أولى خـطــوات الـســعي لـلــحـصـول
عــلى وسـام نــنــتـظــره جــمـيــعـاً في
بــاريس 2024. وطـــالب حـــمــودي
رؤساء االحتادات بتقد مناهجهم
الفنية والتدريـبية واعداً بتذليل ما
يعـترض مراحل إعـداد الريـاضي
شاركة بأفضل الرياضي وحسر ا
ــشـــاركــة نــوعـــيــة حتــقق ســعـــيــاً 

عــــلى أســـئــــلـــة اإلعـالم  من خالل
لــقـاءات أجــريت مـع طــرفي إتــفـاق

التعاون الرياضي.

ـــهم . الـــتـي غـــطت هــــذا احلـــدث ا
بعدها جرى التـوقيع على االتفاقية
وتبادل الـهدايا التـذكارية واإلجابة

أصــفـــهــان  عـــلى أن تـــكــون بـــعــد
الـزيارة االربـعيـنيـة .وأكد الـكندي :
أن هـذه االتـفـاقـيـة سـتـكـون سـاريـة
ـــدى الـــطـــويل  ـــفـــعـــول عـــلى ا ا
وتـشـمل جمـيع االلـعـاب والتقـتـصر

على كرة القدم .
وخــــتم رئــــيـس نــــادي ســــبــــاهـــان
أصـفهـان حديـثه بـالشـكر والـتقـدير
واالمـــتــــنـــان لـــلـــحــــفـــاوة وحـــسن
اإلســتــقــبــال  ووصــفـهــا بــشــيــمـة
الـعراقـي واصـالتـهم. من جانـبة :
رئــيس الـــهـــيــئـــة اإلداريــة لـــنــادي
الـنـجف الـرياضي رضـوان الـكـندي
رحب مــجــدداً بــضــيــوف الــعـراق 
وأعــــرب عن ســــروره لـــتــــواجـــدهم
ديـنة النـجف وتلبـيتهم لـلدعوة .
واثـنى عـلى جــهـود الـكــابـ عـمـاد
مـحمـد والتي تـمخـضت عنـها  هذه
ــهـمــة بـ الــنـاديـ . االتــفـاقــيـة ا
واســـتــعـــرض الـــكـــنــدي : بـــنـــبــذة
مختصـرة تاريخ النادي واجنازاته
عـلى الـصـعـيـد احملـلي واآلسـيوي 
وقــدم شـــكــره وامـــتــنـــانه جلـــمــيع
اإلعالمـيـ والــقـنـوات الـفــضـائـيـة

وتقـد باقـات الورود  إحتـضنـتها
قـاعـة إسـتقـبـال  الـوفود الـرسـمـية
طـار أنطـلق بعـدها الـوفد بـرفقة بـا
مــسـتــقـبــلـيــهم إلى مــلـعب الــنـجف
الـدولي  وعـنـد وصـولـهم  أطـلـعوا
من خالل جـــولـــة في أروقـــته عـــلى
مـرافـقه  وزار الـضـيـوف تـدريـبـات
ـيـة فــريق كـرة الــقـدم األول وأكــاد
النجف التعـليمية للـفئات السنية 
وكـــان في إســتــقــبـــالــهم أمــ ســر
النادي باسم محمد وعضوا االدارة
رحـيم لفـتـة والكـابـ رزاق وهاب 
الكات الـفـنـيـة واالدارية والـتـقـوا ا

للفريق .
وتــــــوجه بــــــعــــــدهـــــا إلـى قــــــاعـــــة
االجتـماعات التـمام مراسـيم توقيع
اإلتفاقية سبقـها كلمة لرئيس نادي
ســبــاهــان  أعــرب من خاللــهــا عن
ســعــادته بــهــذه االتــفــاقــيـة والــتي
ستعـود بالنفع لـلنادي  من خالل
تـــبـــادل اخلـــبــــرات بـــكل االلـــعـــاب
ـنــاسـبـة الـريــاضـيــة . ووجـهت بــا
دعـوة لـنـادي الـنـجف لـزيـارة ايران
ـدينة وإجراء لـقاء ودي مع ناديه 
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وصل إلـى مـديـنـة الــنـجف األشـرف
عــبـر مــطــارهـا الــدولي  وفــد نـادي
سبـاهان أصـفهـان اإليراني لـتوقيع
إتــفـاقــيـة الــتـعــاون الـريــاضي بـ
نــادي الـنــجـف األشـرف الــريــاضي
والـنـادي األيـراني .وضم الـوفـد كل
من رئــيس الــنــادي ســاكت مــحــمـد
رضــا ومـسـؤول الـعالقـات الـدولـيـة
أصـــفــاء حــامــد ومـــديــر الــعالقــات
الــعـــامــة نــاظــري عـــلي . وكــان في
اســـتــقـــبـــال الـــضــيـــوف جـــمع من
الشـخـصـيـات الـرياضـيـة يـتـقـدمهم
رئــيس الـــهـــيــئـــة اإلداريــة لـــنــادي
الـنجف األشـرف الـريـاضي رضوان
الــكــنـــدي  وشــارك في أســتــقــبــال
الــضــيـــوف كل من الـالعب الــدولي
الــسـابق ومـدرب مـنـتـخب الـشـبـاب
الكاب عماد محمد واحلكم الدولي
ـــمـــثل الــــســـابق عـــبــــاس زوين وا
الـقـانوني لـلـنادي احلـقوقـي محـمد
قاسم كيـلون و سامر الـشبلي مدير

موقع صدى الكرة العراقية .
وبــعـد جـلــسـة تــرحـيـبــيـة قــصـيـرة
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{ لـندن- وكاالت: أكد جـاريث ساوثغـيت مدرب منتـخب إجنلتـرا أنه تعرض إلساءات بـعد انضـمامه إلى مبادرة من
احلكومة البـريطانية لـتشجيع النـاس على تلقي تطـعيم كوفيد-19. وقال ساوثـغيت لوسائل إعالم بريـطانية من ب كل
ا يـكون هـذا هو الـشيء الذي األشيـاء التي تـلقـيت إساءة بـسبـبـها خالل الـصيف والـتي كان هـناك الـعـديد مـنهـا ر
تلقـيت فيه أكبـر قدر من اإلساءة. وأضاف طـريقنـا الوحيد لـلخروج من هـذا الوباء هو الـتطعيـم وبالتأكـيد لألشخاص
عرضـ للخطـر. أفهم أن الكثـير من الشبـاب ليسوا متـحمس لـلغاية فـهم يتساءلـون عن أشياء.. وال أعرف ما إذا ا
كان ذلك دقـيـقا أو ال. وتـابع سـاوثـغيت الـذي أعـلن تـشكـيـلة من  25 العـبا من أجـل مبـاريـات تصـفـيات كـأس الـعالم
قبل إنه كـان يدرك أنه سيـواجه رد فعل غاضبـا لدعمه جـهود التطـعيم. وواصل عنـدما تريد مـحاولة إحداث الشـهر ا

وقف الصحيح بشأن اجللوس على الركبة وأشياء أخرى فأنت تعلم أنك لن ترضي اجلميع. فارق واتخاذ ا
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{ لــــنــــدن - وكـــاالت: أرسـل نـــادي
لـيـفـربـول خـطـابـا إلى احتـاد الـكرة
صري يعتذر فيه عن عدم إمكانية ا
انـــضـــمـــام العـــبـه مـــحـــمـــد صالح
ــقــبل ـــعــســكــر مــنــتـــخب بالده ا
والـذي يــسـتــعــد خلـوض مــبـاراتي
أنـغـوال والـغابـون ضـمن اجلـولـت
األولى والــثـانــيـة مـن الـتــصـفــيـات
ـؤهــلـة لــكـأس الــعـالم األفــريـقــيـة ا

قبلة. ا
وتـضــمن اخلـطــاب أسـبــاب اتـخـاذ
هــــذه اخلــــطـــوة وهـي اإلجـــراءات
ــطــبـــقــة في إجنــلــتـــرا جملــابــهــة ا
فـيـروس كـورونـا وهـذه اإلجـراءات
تـشــمل إجـبـار الـعـائـدين من بـعض
الـــبــلــدان عـــلى اخلــضـــوع حلــجــر
صحي لعشرة أيام لدى العودة إلى
إجنــلـتــرا.وتــقع مـصــر والــبـرازيل
واألرجــــنـــتــــ وعـــدة دول أخـــرى
ضـــمن الـــقــائـــمـــة احلـــمــراء الـــتي
وضـعتـهـا الـسـلـطات الـبـريـطـانـية
ــا يـعـني أن مـن يـعـود من أي من
هذه البلدان يدخل في حجر صحي
في أحـــد الــفــنــادق الـــتي حتــددهــا
احلـكـومـة الـبـريطـانـيـة.وعـبـر نادي

ليفربـول في خطابه عن أمله في أن
ـصـري أن الـنادي يـتـفهـم االحتاد ا
أجبر عـلى اتخاذ هـذا القرار إذ أن
دخـــول مـــحـــمـــد صالح فـي حـــجــر
لـعــشـرة أيــام لـدى عــودته سـيــؤثـر
على ليـاقته كما أن هـناك عدم تأكد
مـن حــالـــة مـــكــان احلـــجـــر.وأشــار
النـادي إلى أنه اتخـذ هذه اخلـطوة
مع عـدد من العـبـيه األجـانـب.جـدير
بــالــذكــر أن مــحــمــد صالح أصــيب
بـــــــــفــــــــيـــــــــروس كـــــــــورونـــــــــا في
نوفمـبر/تشـرين ثاني من عام 2020
حــ شــارك في حــفل زفــاف أخـيه
وظـــــهـــــر يــــرقـص في احلـــــفل دون
ارتــداء كـمـامـة فـي بـعض األحـيـان
وكان ذلك قبـل مباراة مـصر وتوغو
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ـصـري أنه وأوضح احتـاد الــكـرة ا
ــســتـمــرة مع يــواصل اتــصــاالته ا
االحتاد الدولي لكرة القدم - فيفا -
بــشــأن تــســهـيـل مــهــمــة انــضــمـام
الـالعـبـ الـدولـي إلـى مـنـتـخـبات
بالدهم لــلــمـشــاركــة في تــصـفــيـات
كـــأس الـــعــــالم الـــتي تــــســـتـــوجب

فروضة إعفاءهم من قـيود السفـر ا
عـلـيـهم في الـبــلـدان الـتي يـلـعـبـون
فيهـا.ويبدأ منـتخب مصر مـعسكره
ـقــبل في الــثـامن والــعــشـرين من ا
أغـســطس/آب اجلــاري اســتــعـدادا
واجـهة أنـغوال بـالقـاهرة في األول
مـن ســـبـــتـــمـــبـــر/أيـــلـــول الـــقـــادم
ـديـنــة فـرانـسـفـيل في والـغـابـون 
اخلــامس من الــشـهـر نــفـسه خالل
اجلـــولــتـــ األولى والـــثــانـــيــة من
تـصـفيـات كـأس الـعالم 2022. وكان
ـــنـــتـــخب صالح خـــارج قـــائـــمـــة ا
األولـيـمـبي الـذي خـاض مـنـافـسـات
كـرة القـدم في طـوكـيو الـتي أقـيمت
ــــاضي بــــ يـــــولــــيـــــو/تــــمـــــوز ا
وأغـــســـطـس/ آب اجلـــاري.وحـــقق
محمد صالح عدة أرقام قياسية مع
ـبـاراة لـيــفـربــول فـقــد سـجل فـي ا
االفـتــتـاحـيـة لــلـفـريق في مــسـابـقـة
ـــمـــتـــاز - الـــدوري اإلجنـــلـــيـــزي ا
يرلييغ - أمام نوريتش سيتي بر
لـيـصـبح بـذلك أول العب في تـاريخ
ـبـاراة ـيـرلـيـيغ يـسـجل في ا الـبـر
االفـتتـاحيـة للـموسم اخلـامس على
الــتــوالي. ووصـل إجــمـالـي أهـداف

مـــــــحــــــــمـــــــد صـالح فـي الـــــــدوري
ـمــتـاز إلى  98 هـدفـا اإلجنــلـيــزي ا
ويــتـــطــلع إلى تـــخــطي اإليــفــواري
ديـديه دروغـبــا هـداف أفـريــقـيـا في
هذه البطولة الـذي يتصدر القائمة
بـ  104 هدفا.كمـا توج صالح هدافا
لـلـدوري اإلجنـلـيـزي مـرتـ األولى
في مـوسم  2018-2017 بـرصــيـد 32
هدفا والثـانية في النسـخة التالية
مــبــاشـرة بـ 22 هـدفــا بــالــتــسـاوي
وزمـيـله الـسـنــغـالي سـاديـو مـاني
والــغــابــونـي أوبــامــيــانغ. وانــضم
صالح لـصــفـوف الـريـدز في صـيف
عام  2017 مـقابل  39 مـلـيـون يورو
بـعـقـد خلـمس سـنـوات ويـتوقع أن
يـقــدم الـنـادي عـقــدا جـديـد لــنـجـمه
ـصــري قـريــبـاً ســيـجـعــله األغـلى ا
أجـــرا فـي تـــاريخ لـــيـــفـــربـــول.وفي
الفـترة األخـيرة جـدد النـادي عقود
العبيه فيرجيل فان دايك وأليسون
بيـكر وترنت ألـكسنـدر أرنولد ولم
يـــقـــدم عـــلى أي اســـتـــقــدامـــات في
ـدافع ـيـركـاتـو الــصـيـفي سـوى ا ا
الـفـرنسي إبـراهـيمـا كونـاتي قـادما

اني. من اليبزيغ األ
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ـرحــلـة الـثــانـيـة من ـبــاراة ضـمن ا ا
ــزاد الــعـلــنيّ. ــيــرلــيغ) في ا (الــبــر
وتــســبّــبت أمـطــار غــزيــرة في تــمـوز
ـاضي بــفـيـضـانــات أدّت إلى مـقـتل ا
 شخصاً على األقل معظمهم في 190
واليـتي رايـنالنـد-باالتـيـنـات وشـمال
الراين-وستـفالـيا التي يـنحدر مـنها
هـــافـــيـــرتس. وقـــال هـــافـــيـــرتس في
تـصـريـحـات نـقـلـتـهـا وكـالـة (بي ايه)
البـريطانـية: (صُدمـت عندمـا شاهدت
الـلـقـطـات لـلمـرة األولى مـن الصـعب
تخيّل ما يعيـشه هؤالء الناس راهناً
لــكن تـعــيّن عــلي الـقــيـام بــشيء مـا).
بلغ وتابع هافيرتس الذي سيتبرع 
 ألف يــورو لـلــمـنــظّـمــة: (أنـا في 200
يز لـلغايـة وآمل في مساعدة موقع 
ــاني من خالل الــصــلـيـب األحـمــر األ
إطالق هــذه احلــمــلــة عــبــر حتــفــيــز
ـــشــاركـــة). وســيــتمّ اآلخـــرين عــلى ا
عرض احلذاء وقمـيص الالعب للبيع
اني عـلى موقـع الصـلـيب األحـمـر األ

ب  22و 27 آب اجلاري.

في مــزاد عـلـنيّ يــعـود ريـعـه لـصـالح
تضررين اني وا الصليب األحمر األ
من الفيـضانات التـي اجتاحت البالد
هـذا الـصـيف. كـمـا سيـعـرض الالعب
الـشـاب البـالغ  22عـامـاً قـمـيـصه في

{ لـــنــــدن - (أف ف ب): ســـيـــعـــرض
انـي كاي مـهـاجم نـادي تـشـلسـي األ
هــافــيـرتس حــذاءه الــريــاضي الـذي
ســيــرتــديه خـالل مــواجــهــة آرســنـال
مـتاز األحد في الـدوري اإلنكـليـزي ا
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اضي وسـم ا ـصـرف.بـلـغت قـيـمـة رواتب الـنـادي ا نقـداً في ا
سـموح به من رابـطة 448  ملـيـون يورو أقل بـقلـيل من احلـد ا
الـلــيـغـا والــبـالغ  473.3 مــلـيــون يـورو.غــيـر انّ ريـال عــمـد الى
تقـليص النفـقات بعد رحيل الـقائد سيـرخيو راموس الى سان
جرمـان وقـلب الـدفاع الـفـرنسي رافـايل فـاران الى مـانشـسـتر
لكان أجورًا مرتفعة. كما حصل ريال على يونـايتد وكالهما 
مــــبـــلغ مــــقـــبــــول من بــــيع الــــنـــروجي مــــارتن أوديــــغـــارد الى
أرسـنــال.وفي الـعـام 2020  غــادر أروقـة سـانــتـيــاغـو بـرنــبـايـو
ـغـربي أشـرف حـكـيـمي سـيـرخـيـو ريـغـيلـون والعب الـثالثي ا
الـوسط أوسـكـار رودريــغـيس مـقـابل  90مـلـيـون يــورو.ويـعـتـبـر
متـخصصون في عـالم كرة القدم أنّ لـوس بالنكوس قادر على
حتمّل نـفقة مبابي.إذ أشار االستاذ في جامعة أوفييدو ورئيس
مـركــز مـرصـد االقــتـصـاد الـريــاضي لـوكـالــة فـرانس بـرس
ـلك ريـال مـدريـد حـوالى بـالسـيـدو رودريـغـيس غـيـريـرو "
 مـلـيون يـورو من اجـل الـتعـاقـد".وتـابع "راتـب مبـابي 290
الـســنـوي في ريــال مـدريــد هـو  35 مـلــيــون يـورو بــشـكل

صاف و 70مليون يورو بشكل إجمالي".

أخبار النجوم
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- وكاالت: اعتـرف مدرب ليفـربول يورغن كـلوب بأن اجملـموعة التي وقع { برلـ
وسم في غـاية الـصعـوبة لـكنه ـسابـقة دوري أبـطال أوروبـا هـذا ا فيـها فـريقه 
أكــد في الـــوقت ذاتـه أنه جـــاهــز لـــهـــذا الــتـــحـــدي. وجــرت مـــراسم قـــرعــة دور
اجملـمـوعــات من مـسـابـقـة دوري األبــطـال  وأسـفـرت عن وقــوع لـيـفـربـول في
اجملـمـوعة الـثـانيـة إلى جـانب فرق أتـلـتيـكـو مدريـد وبورتـو ومـيالن. وأقصى
اضي وسم قبل ا أتلـتيكو مدريد مـنافسه ليفربـول من دوري األبطال في ا
ــبـاراتـ الــنـهـائــيـتـ وتــبـادل الـفــريق اإلجنـلــيـزي الـفــوز مع مـيالن في ا
وقع الـرسمي لالحتاد األوروبي لـلمسـابقة الـعام  2005 و2007. ونـقل ا
لكـرة القـدم عن كلـوب قوله بعـد القـرعة: ضـحكت بـصوت عـال جدا ألكون
صـريـحـا ألنــهـا مـجـمــوعـة صـعـبــة بـوضـوح. لـكن هــذا هـو دوري أبـطـال
أوروبـا علـيك أن تـلـعب أمـام أفـضل الـفـرق في أوروبا ومـن الواضح أن
بعضـها في مجموعتنـا. وأضاف: ما زلنا طموح لـلغاية ونود أن نظهر
اضي عـندما تأهلنا إلى دوري أبطال وسم ا العـمل اجلاد الذي قدمناه ا
أوروبا كـان أمرا مـستـحـقا هـذه هي الطـريـقة الـتي سنـلـعب بهـا. وختم
كـلـوب في تصـريـحـات نقـلـهـا النـادي: لـعبـنـا عـدة مرات أمـام بـورتو. من
اجلـلي أن لــديـنـا حــسـاب مــفـتــوح مع أتـلــتـيــكـو وإيه سي مــيالن فـريق

تاريخي.

{ روما- وكـاالت: حـسم نـادي مـيالن الـتـعـاقـد مع العب جـديـد من صـفوف
يركاتو الصيفي اجلاري. وكان ميالن ضم هذا الصيف كل تشيلسي خالل ا
من اإلنكلـيزي فيكايو توموري والـفرنسي أوليفييه جيـرو من تشيلسي ويقترب
اآلن من الـتـعـاقد مـع العب الوسط تـيـمـوي بـاكايـوكـو. وكـتب فـابريـزيـو رومـانو
ـوقع الـتـواصل االجـتـمـاعي ـدربـ عــلى حـسـابه  خـبـيـر انـتـقـاالت الالعـبـ وا
تـويتـر: تـنـتـهي صـفقـة تـيـمـوي بـاكايـوكـو بـ مـيالن وتـشيـلـسي الـيـوم. وأضاف:
ـدة موسم سـيجدد الالعب عـقده مع تشـيلسي حتى 2024  ويـنتقل إلى ميالن 
عـلـى سـبـيل اإلعـارة مع أحـقــيـة الـشـراء نـظـيـر  15 مـلـيـون يـورو. واخــتـتم خـبـيـر
: سـيخـضع باكـايوكـو للـكشف الـطبي في مـيالن هذا ـدرب انتـقاالت الالعـب وا
األسبـوع. وانـتقل بـاكـايوكـو إلى تـشـيلـسي قـادمًا من مـونـاكو في 2017  لـكنه لم
يـنـجح في فـرض نـفـسه عـلى الـتـشـكـيل األسـاسي لـلـبـلـوز. ورحل بـاكـايـوكـو إلى
مـــيالن عــلـى ســبـــيل اإلعــارة فـي صــيف 2018  وعـــاد إلى مــونـــاكــو مـــعــارًا في

اضي لصفوف نابولي. وسم ا صــــــيف 2019  وأعير ا
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انيا Ÿd³ð∫ هافيرتس يتبرع للمتضررين من الفيضانات في أ

{ مدريد-(أ ف ب) - على الرغم من استمرار التأثير السلبي
جلـائـحــة كـوفـيـد- 19 من الـنـاحــيـة اإلقـتــصـاديـة إال انّ ريـال
مدريـد اإلسـباني حتـدى الظـروف بـتقـد عرض كـبـير لـباريس
سان جـرمـان الـفـرنسـي من أجل ضمّ جـوهرته كـيـلـيـان مـبابي
مـقابل  160 ملـيـون يورو وهـذا العـرض رغم ضخـامته يـشكل
.جوبه دريـدي ولسان جرمـان ايضاً مصـدر ربح أكيد لـلنادي ا
الـعـرض االول بـالـرفض من جــانب إدارة سـان جـرمـان حـيث
ـديـر الريـاضي لـلـنادي الـبـرازيـلي ليـونـاردو االربـعاء انه قال ا
" لـتـسـهـيل خروج إبن الـ  22عـامـاً الـذي انضم الى "غـيـر كافٍ
"بارك دي بـرانس" قـادمـاً من مـوناكـو قـبل أربـعة أعـوام مـقابل
ملـيـون يورو.وفي حـال أقدم ريـال عـلى تقـد عرض أكـبر 180
للـظفر بـخدمات مـبابي فمن احملـتمل عنـدها أن يصـبح االخير
صاحب أغـلى صفقة انـتقال في العـالم متخطـياً زميله احلالي
البـرازيلي نـيمـار الذي انـتقل من بـرشلـونة اإلسبـاني الى سان
جـرمان مقابل  222 مـليـون يورو عام .2017وبـحسب حـسابات
ـاضي فـإنّ الـنادي ـنـشورة فـي تمـوز/يـولـيـو ا ـالـيـة ا ريـال ا
ـلك مـوجـودات بـقـيـمة  534مـلـيـون يورو و 122 مـلـيـون يورو
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{ لـنـدن- وكـاالت: كـشف تـقــريـر صـحـفي  عن تـطـور جــديـد يـقـرب الـبـرتـغـالي
كـريـستـيـانـو رونالـدو جنم يـوفـنـتوس مـن االنتـقـال إلى مـانشـسـتـر سـيتي خالل
قبل يركاتو الصيفي اجلاري. وينتهي عقد رونالدو مع يوفنتوس في الصيف ا ا
لـكن الالعب يُــصـر عـلى الـرحـيل اآلن وزعـمت الـعــديـد من الـتـقـاريـر مـؤخـرًا أنه
قريب من الـتوقيـع مع مانشـستـر سيـتي. وكتب فـابريـزيو رومانـو خبـير انـتقاالت
وقع التواصل تويـتر سيجري خـورخي مينديز درب على حسـابه  الالعبـ وا
وكيل رونـالدو مفاوضـات مباشـرة مع مانشـستر سيـتي اليوم اجلـمعة حول
تـقـلـيل راتب الالعب الـبرتـغـالي. وأضـاف رومانـو يـوفنـتـوس ال يـزال ينـتـظر

العـرض الرسمي من مانـشستر سيـتي بشأن ضم رونالدو.
يـذكـر أن مـانـشسـتـر سـيـتي كـان يـسعى بـقـوة لـلـتـعـاقد مع
هاري كـ مـهـاجم تـوتـنـهـام هـذا الـصـيف إال أن الـنادي

وسم. اللندني تمسك باستمرار الالعب هذا ا

»dIÔð …b¹bł  U{ËUH
w²OÝ d² A½U  s  Ëb U½Ë—

يورغن كلوب

محمد صالح

كريستال
بــــــــاالس
األسبوع
ـــــاضي ا
فــــــيــــــمـــــا
ســــــــــــــــــقـط
أرسـنـال أمـام
مـضيـفه الـوافد
اجلــــــــــــــــديــــــــــــــــد
بـــرنــتــفـــــورد -2

صفر. 

يــكـون مــتـاحًــا لـدربـي لـنــدن عـلى
مـــلـــعب اإلمـــارات كــونـه يــخـــضع
لــلــعــزل الــصــحي. قــال تــوخل إن
غياب كريستيان هو لألسف سهل
التـفـسـيـر جـاءت نـتـيـحـة فـحصه
إيـــــجـــــابـــــيـــــة وعـــــلــــيـه اتـــــبــــاع
الـبـروتوكـوالت. لـذا لم يـشارك في
الـــتـــمــاريـن ولن يـــكـــون مـــتـــاحًــا
ـغــربي حــكـيم لــلـمــبــاراة. إال أن ا
زيــاش والـفـرنـسي نـغـولـو كـانـتي
توقع أن عادا إلى التمارين ومن ا
يــــكـــونــــا ضــــمن الــــفـــريـق الـــذي
ســيــتــوجّه الى الــقــسم اآلخــر من
العاصمـة. عانى زياش من إصابة
فـي الـــكـــتف تـــعـــرض لـــهـــا خالل

{ لـــنــدن (أ ف ب): كـــشــفت
بــيــانــات هــيــئــة الــصــحـة
الــعــامـة فـي اجنــلــتـرا أن
مــبـاراة نــهـائي كـأس أ
أوروبـــــــــا  2020الــــــــــتي
أقـيمت في يـولـيو/تـموز
ــــاضي كـــــانت عــــامال ا
كـبـيرا سـاعـد في تـفشي
فـيــروس كـورونـا بـنـاء
عــلـى الــبــيـــانــات الــتي
ــــنـــاطق جـــمــــعت من ا
بلي لعب و احمليطة 
ــبـاراة الــتي جــرت فــيه ا
في لندن. وذكرت البيانات
الــتي نــشـرت اجلــمـعـــــــــــة
أن  2295 شـــخــــصـــا يُـــرجح
أنهم كـانوا يـحمـلون الـعدوى
وأن  3404 آخـــريـن أصـــيــــبـــوا
بـــالـــفـــيـــروس في تـــاريـخ إجــراء
ــبــاراة يــوم  11يــولــيــو تــمــوز. ا
ــز في ووصــفت صــحــيــفــة الــتـا
تـقـريـر كـتـبــته عن هـذه الـبـيـانـات
ـبـاراة بـأنـهــا كـانت حـدثـا شـكل ا
عـــامال كــبـــيــرا في زيـــادة تــفــشي
ــــبــــاراة الــــفـــــيــــروس. وكــــانـت ا
النهـائية التي جـرت أمام جمهور
تـــــعــــداده  67 ألف شـــــخص أول
مــبـاراة نــهــائـيــة في دورة دولــيـة
لـكرة الـقدم تـستـضيـفهـا اجنلـترا
مــــنـــــذ نـــــهـــــائي كـــــأس الــــعـــــالم
عـــــــــــــــام 1966. وقــالـت نــائــبـة
ـديـر الطـبي في الـهيـئـة جنـيـفر ا
سـمـيث في بـيـان: نهـائـيـات كأس
أوروبا كـانت منـاسبـة استـثنـائية
ـسـتـبـعد أن نـرى مـسـتـقبال ومن ا
اثال على حاالت اإلصابة تأثيرا 

بفيروس كورونا. 
ـــهـــاجم األمـــيـــركي وســيـــغـــيب ا
كريستيان بـوليسيك عن مواجهة
فــريــقه تــشــلــسي ضــد أرســنـال
األحــد في الــدوري اإلنـكــلـيـزي
لـكـرة الــقـدم بـســبب إصـابـته
بــفـيــروس كـورونــا وفق مـا
ـــــــاني أعـــــــلن مـــــــدربـه األ
تــومـاس تـوخل اجلــمـعـة.
غــــاب بــــولـــيــــســــيك عن
احلـــصـــة الـــتــدريـــبـــيــة
لـتشـلـسي األربـعاء ولن

مـباراة الـكأس الـسـوبر األوروبـية
الـــتي فـــاز بـــهـــا تــشـــلـــسي عـــلى
فــــيــــاريــــال اإلســــبـــــاني بــــركالت
الترجيح فيـما غاب كانتي بسبب
إصابـة في الكـاحل. وكشف توخل
حكيم ونغولو شاركا في التمارين
الــيـوم (اجلـمــعـة) وفـعال كل شيء
لـيـتـواجـدا الـيـوم ولم يـعـانـيا من
أي مـشاكل. ولـكـنهـمـا بحـاجة إلى
حــصــة أقــوى بــدنــيـاً وحــديــة مع
الفريق غداً. بإمكاننا أن نقرر بعد
ذلك ولــــكن يــــبـــدو اآلن أنــــهــــمـــا
جــاهـزان لــيـكــونـا ضــمن الــفـريق
االحد. افتتح البـلوز موسمه بفوز
مـقنع بـثالثـية نـظيـفـة على ضـيفه
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شـهد الـعراقي في مـجمله ال زال ا
يــتـــراوح في مــكـــانه وسط أزمــات
سـياسـية واقـتصـادية واجـتمـاعية
وأمـنيـة خـطيـرة لم يجـد الـقائـمون
عـلى رأس الـسـلـطــة ومـنـذ سـقـوط
النظام الديكـتاتوري وحلد الساعة
أي حـــــلــــول لـــــهــــا رغـم الــــوعــــود
واإلصــرار عـــلى أهــمـــيــة مــغــادرة
االحـــتالل الــــعـــراق "طــــبـــعـــا دون
االشــــارة لــــلـــــتــــواجــــد االيــــراني"
ـستـفحل على أزق ا للـخروج من ا
كـافـة األصـعـدة . والتـزال األوضاع
ــــســــتـــــوى الــــســـــيــــاسي عــــلـى ا
واالقـــــتــــصـــــادي واالجــــتـــــمــــاعي
واإلداري تتسم باستمرار التدخل
االجــنـبي والـتـأثـيـر عـلى مـا أطـلق
عــلـيه بـ (الــعـمــلـيــة الـســيـاســيـة)
خـاصــة فـيــمــا يـتــعـلـق بـالــتـأثــيـر
احملـموم عـلى االنتـخابـات القـادمة
ومـا سـتـؤول إلـيه مـن إصـطـفـافات
ـشكـلة الـرئيـسية جـديدة. بـيد أن ا
الـــتي ال تــــزال تـــواجه شــــعـــبـــنـــا
ومجتمعنا هي مشكلة بناء الدولة
عـلى أســاس طـائـفي وقـومي ومن
ثم التعايش مع هـذا الواقع بصيغ

أمــنــيــة وسـيــاســيــة واقـتــصــاديـة
خــطــيــرة يــكــرس لــهــا الــتــواجــد
عطيـات عقائدية (األجنبي) وفقـاً 
بواسطة االتفاقيـات الثنائية. فيما
ـثّل شـكل الدسـتـور الـذي وضعه
احملــتـل خــطــورة عــلـى مــســتــقــبل
ا أنـطوى على العـراق السيـاسي 
قوان صـريحة وواضـحة مضادة
لــلــوحــدة الــوطـنــيــة ولــلــتــكــوين
الــوطـــني واجملــتــمـــعي الــعــراقي
فــأصــبح ال يـشــكل خــطـوة حلل أو
تخـفيف األزمات الـطاحنـة بل يزيد

في  تفاقمها. 
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وبــالــتــأكــيــد لم يــكن كـل مــا جـرى
مـجـرد حـالـة طـارئـة تـشـكل نـهـايـة
ــعــركــة الــفــاصــلــة لــلــكــشف عن ا
األغــراض احلــقــيــقـيــة الــتي تــقف
ـا ورائـهــا عــلى أرض الــعــراق. ا
كـانت مـقـدمـة الجـراء "االنـتـخـابات
األولى" على اساس الدستور على
نــحــو طــائــفي وقــومي شــوفــيــني
يـــضـــمن األجـــنـــدة األمـــريـــكـــيـــة ـ
االيــرانــيــة الــتي الزال تـطــبــيــقــهـا

ساريا في بالدنا حتى اآلن.  

فهل ستغير االنـتخابات القادمة من
أساوي?  واقع العراق ا

تــشــيــر الــوقــائع واالحــداث الى ان
أســــــالــــــيـب األحــــــزاب والــــــقــــــوى
والشخـصيات الـسياسيـة الوالئية ـ
ـتأدجلة التي الطائـفية والـقومية ا
شاركت في اإلدارات احلكومـية بعد
االحتالل مباشرة ـ كما يبدوـ التزال
بـدائيـة ومتـخـلفـة كشـفت عن عورة
عــزلــتــهـا مــجــتــمــعــيــا رغم الــدعم
الــواسـع الــذي تــقــدمـه لــهــا بــعض
االطـراف اخلارجـيـة ورغم جلـوءها
إلى أساليب رخـصية لـكسب الناس
شاعرها الدينية بأسلوب واللعب 
ـوقف الـغامض طـائـفي. مسـتـغـلة ا
ـرجـعـيـات الـديـنـيـة الذي لـبـعض ا
افــرزته االنـتــخــابـات األخــيــرة عـام
الــتي أثــارت اهــتـمــام الـرأي 2018
ا العام العـراقي والعربي والدولي 
رافـــقـــهـــا من صـــفـــقــات طـــائـــفـــيــة
وســيـــاســيــة ال ســابق لــهــا كــمــا ال
تـــســتـــنـــد إلى أسس أو مـــعـــايـــيــر
وطـنيـة بقـدر ما تـكرس الـعنـصرية
والــــطــــائـــفــــيــــة بــــاالضــــافــــة الى
االنـتــهـاكــات الـقــانـونــيـة واالداريـة

والتالعب والتزوير.
ــدة ـــان) من جــديــد  إن فــرض (بــر
أربع سـنـوت تـنـبــثق عـنه (حـكـومـة
طـــائـــفـــيـــة تـــوافـــقـــيـــة) و(رئـــاســة
جــمـهــوريـة) عـبــر انـتــخـابــات غـيـر
شـرعـيـة تـفتـقـر الى ابـسط الـقـواعد
والـشـروط يـعـد عــقـبـة جـديـدة في
ـتــفـاقــمـة في ـشــاكل ا طـريق حـل ا
بالدنا ويـجعل العـديد من االطراف
االجــنــبــيــة تــســتــغل هــذه احلــالــة
لـفـرض خـططـهـا عـبر اتـفـاقـيات مع

هذه اإلدارة و"ادارة االقلـيم" اللت
ال جتدان سوى مصاحلـها الفئوية
عادلة والطائفية والعنصرية في ا
الــعـراقـيـة ولـيس مـصـالح الـشـعب

والوطن . 
إن التطـورات السيـاسية الـداخلية
واإلقـلـيمـيـة والـعمـلـيات اإلرهـابـية
سـتـمرة الـتي تـنفـذها الـوحـشيـة ا
ـدن. ـسـلــحـة في ا ـيــلـيـشـيــات ا ا
واتـساع عـمليـات القـتل السـياسي
ـــدنـــيــ الـــعـــزل الــتي وخـــطف ا
تـقودها مـيلـيشيـات طائـفية مـقربة
مـن االجـهـزة االمـنـيـة أو مـرتـبـطـة
ــنــظــمــات وأحــزاب داخــلــيــة أو
بأجهزة مشبـوهة خارجية يساهم
في شـحن الدفـع الطـائفـي اخلطـير
لـكسب مـعركـة االنتـخابات لـصالح
قـوى طــائـفـيــة بـعــيـنـهــا لـكـنه في
قابل سيضع البالد على مشارف ا
ـؤكـد حـرب داخـلـيـة أهـلـيـة. ومن ا
ان بــقـاء ذات الـقـوى في الـسـلـطـة
والـتي أثــبـتت أنـهــا لن تـســتـطـيع
ـشاكل ومن مالمـسـة وتشـخـيص ا
ـــشــاكل ثم حــلـــهــا خـــصـــوصــا ا
الـرئـيــسـيـة الـكـبــيـرة الـتي تـواجه
اجملتمع وتتفاقم بوتائر متسارعة
ومــنـهــا ظـاهــرة الـفــشل الــعـام في
إعـادة بنـاء مؤسـسـات الدولـة على
أسس وطـنـية حـديـثة والـتـغاضي
عن  ســوء االدارة وحــيــاة الــنــاس
ـعيـشية الـبائـسة وحل مـشاكـلهم ا
ـتـفــاقـمـة أو مـنـاقـشــة مـسـتـقـبل ا
الــــبـالد في اجملــــال الـــــتــــنــــمــــوي
واالقتصـادي والسيـاسي.. إن بقاء
هذه الظواهر على حالها فيما بعد
االنــتــخــابــات مــا هــو إال صــفــقــة
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خـبيـثة لالسـتـمرار بـأي ثمن وبـأية
طــريــقـــة عــلى الـــنــهج الـــطــائــفي ـ

التوافقي.
مـن هـــنـــا البـــد الـــبــــحثً عن اسس
واجهـة التـحديات وطنـية رصـينـة 
وتطـوراتهـا على ارض الـعراق قبل
االنــزالق نـحــو الـهــاويــة واهـمــهـا
احــيــاء الــفــكــر اجلــمــعي الــوطــني
والـــســيـــاسي وخــاصـــة جتــاه مــا
يـتـعـلق واالعـتـبـارات الـنـاجـمـة عن
الـــتـــواجـــد االجـــنــــبي ومـــشـــاكـــله
الــرئـيــسـيــة في بالدنــا والـتــمـسك
بـحق شـعـبـنــا الـثـابت في مـقـاومـة
الـــنــظـــام الـــطــائـــفي وبـــنـــاء دولــة
ـواطـنـة احلـديـثـة الـتي يـرتـأيـهـا ا
ـقـاومة" الـوطـنـية والـتـمـيـيز بـ "ا
الجل التغـيير الشامـل لنظام احلكم
بــكــافــة األســالــيب وبــ األرهــاب
ـــــشـــــبـــــوة والــــذي الـــــغـــــامض وا
يسـتهدف مـجتمـعنا وأبـناء شعـبنا
ـدنــيـ الــعـزل هــذا اإلرهـاب من ا
الـذي لـم تـكــشف وحتــدد مــصـادره
واجلهـات الـتي تقف وراءه وتـديره
لـــآلن حـــيث تـــســاهـم به وتـــقــوده
جـهـات ودول وأجـهـزة مـخـابـراتـيـة
عـديـدة تقف جـمـيعـها ضـد مـصالح
شــعــبـنــا ولم يــجــري الــتــصـدي له
ـطـلـوبـة حـيث تـؤكـد بـاألسـالـيب ا
ـســتـمـرة الى األحـداث الـدامــيـة وا
تـخـلف وعـجـر اإلدارات احلـكـومـيـة
ــتـــعــاقـــبــة عن الـــقــيـــام بــدورهــا ا
ـطـلوب. إن مـوضـوع االنتـخـابات ا
السـابقة وما آلـت إليه نتـائجها من
أزمــات حــقــيــقـيــة عــلـى الــصــعــيـد
االجـتــمــاعي والــوطـنـي قـادت إلى
حتــالـفــات وإصـطــفـافــات مـتــمـيـزة

لــقـوى جــديـدة أخــذت تــنـمــو عـلى
الـسـاحـة الـسـياسـيـة الـعـراقـية في

اآلونة األخيرة. 
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تــؤكــد بــشـكـل صــارخ عـلـى تـفــاقم
األزمة السياسيـة التي تمر بها كل
تورطـة في لعبـة "العمـلية القـوى ا
الـــســــيـــاســـيـــة" هـــذا الـــنـــمـــوذج
ـزعوم إلذي استورد قراطي ا الد
من خارج حدود العراق.. إن جميع
ؤشـرات تـؤكد بـشكل واضح إلى ا
أن االنـتـخـابـات الـقـادمـة سـوف لن
ــــوذجــــاً يـــخــــتــــلف عن تــــكـــون 
ـســارات االنـتـخــابـيـة الــسـابـقـة ا
وهي ان لم حتـمل مـطـالب وشروط
ثـورة تـشـرين وتـلـتـزم بـهـا فـانـهـا
خــطـــوة أخــرى ضــمـن اخلــطــوات
ـــطــروحـــة في أجـــنـــدة االحــزاب ا
الـطائفـية لـلبـقاء في الـسلـطة بأي
شـــكـل من األشـــكــــال وإســـتـــغالل
ـفـتـعل لـلـدعـايـة الـداخـلـية الـفوز ا
واخلـارجـيـة والـتـخـفـيف مـن مأزق
ـــتـــصــاعـــد الـــنــاجت عن الــفـــشل ا
ـارسـاتـهـا االداريـة والـسـيـاسـية
وتـداعــيـاتـهـا الــسـلـبـيــة الـكـثـيـرة.
سـاهـمـة اجلـدية في ومـنـهـا عـدم ا
ـأزق الــوطـنـي الـذي تــمـر به حـل ا
الـبالد خــاصــة وهي تـســيــر عـلى
نـفس األسس والــنـهج الــتـقــلـيـدي
لـفرض احملـصصـات والتـقسـيمات
ـنـاطـقـية الـطـائفـيـة والـقـومـيـة وا
الـــتي اسس وقــــبل بـــهــــا جـــمـــيع
ـشاركـ في العـمـليـة السـياسـية ا
مــنــذ اول "مــجـــلس حــكم" جــاء به
االحـــتالل كـــصـــيـــغـــة مــتـــخـــلـــفــة

وخطيرة. 
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ناسبة:  •الصحيفة وا
ـنـاسبـة صـدور أكـثر من سـبـعـة آالف عدد ( اآلن  7053)  

من صحيفة (الزمان) وهي في سنتها الرابعة والعشرين
كـمـا يـشار  فـي أعلى صـفـحـاتـهـا األولى  وددتُ أن أشارك
ـة من السـيد الـزمالء الذين كـتـبوا في هـذا اإلطار بـدعـوة كر

رئيس التحرير. 
إنّـهـا لـيـست مـجـامـلـة أو مـحـابـاة ألنّ الـتـخـصص الـدقـيق في
ـعـادالت عــمـلـنـا هــو أن نـتـعـامـل  مع الـظـواهـر الــطـبـيـعــيـة وا
الزمة ومعامالتها برصانة  علميّة ووضوح. ولذلك إخترتُ ا
ـتـدّ  بـ هـذا الـعـنـوان لـلـتـسـلــسل احلـالي من الـعـمـود كي 
الزمان والزمن مـثلما هي جدليّـة زمان الوصل ووصل الزمان
ضـمـون والـفـكرة فـآمل أن تـكـون في مـداها . أمّـا مـسـاحـة ا
ـديـد والـوصـيـد كمـا كـان ومـايـزال الـهـدف مـن هذا األرحـب ا

العمود في الصحيفة.
 فـيمـكن أن يـكـون زمان الـوصل في األنـدلس أو في  بـغداد
 أو عـلى ضـفـاف ذكـريـات والقـادم من األيّـام واحلـقـبـات. أما
إيـصــال الـزمــان فـتــسـتـرجـع به حـقــوق وتـصـان بـه كـرامـات
 ومطالب في مسيرتها ومسارها ب األحداث.  ولكي نقترب
من تـوضـيخ  مانـقول نـتـذكّر مـطـلع قصـيـدة لسـان الدين بن

اخلطيب(شاعر أندلسي):
جادك الغيث إذا الغيث همى
يازمان الوصل باألندلس

وهذا زمان الوصل الزاهي 
والـزاخـر بـذكريـات سـعيـدة بـ األحبّـة والـطـبيـعـة اخلالّبة في
األنـدلس مــثـلـمـا تــرتـسم أحـداث وصــفـحـات مـرئــيّـة ومـقـروءة

. طلوب الحقاً  هناك اآلن لتكون زمان الثمار  وااإلختيار ا
 •صحف اجلدار احلر الناعم:

تقف ( الزمان) مع الـقالئل من الصحف لتفـرش ماتهدف اليه
فـي طــيف نــهج صـــحــفيّ واسع مــثـــلــمــا كــان اجلــدار احلــر
مـعرضـاً ناعـماً لـألنبـاء واآلراء في مؤسـساتـنا الـتعـليـميّـة قبل
عقود. وهي اجلريـدة التي التُهمل حتى في ركن بـيت احلبيبة
ومعـذرة لشاعـرنا الكـبير نـزار قباني حـ قال(.. هنـا جريدته

في الركن مهملة.. هنا كتاب معاً كنّا قرأناه ).
هتمّ جند أنّه  وللقرّاء ا

 ماب أزمة احلل وحل األزمة تفترش الصـفحات بتسلسلها
كي يـتـمـثّل الـطـيف الـذي ربّـمـا يـكـون من الـعالمـات الـفـارقـة.
ـقـام   فــلـكلّ قــارىء وصـحــيـفــة مـقــال ومـقـام وهــذا لـيـس ا
احلسـابي وانّـما مـسـتـوى عامل الـتـأثيـر وفـعّـاليـة الـتغـيـير في

مساحة االنتشار.
وهـنـا يكـون الفـضـاء الرحب لـها ولـغـيرهـا بأسـمـاء اخملتـصّ
وعـنـاوين مقـاالتـهم وحتلـيالتـهم في رزم زمـنيّـة حتـاكي الواقع

وحتكي عنه.
تزج مع جميل هو نبض القلب  حينما يرقّ وينتظم حلبيب و
ـومـة احلـياةوسـريـان الزمن. وفي نـداء وطن ألنّه دلـيل على د
الصـحيفـة يطلّ علـينا نبـض القلم يـوم اخلميس فنـبض القلب
ونبض القلم عنوان حتمله صفحـاتها لينتهي العمود حيث بدأ

غادرة. بكالم مفيد البدّ أن تقرأه قبل ا
 •العودة الى أمام:

 لــقــد نـشــرت الــصــحـيــفــة عــمـود (الي-فــاي)  الــزمـان ((1
بتاريخ  2020/10/31وكان عنوانه (أصـوات  كانت تطالب

واآلن  أصبحت حتت الطلب ) وتبعته مواضيع متنوّعة.
فـفي كلّ حـدث وحتـلـيل نـعـود الى الـعـنـوان والـسـطور األولى
لكي يعاد التقو وسط انتروپيا متناثرة هنا وهناك ومتغيّرات
جـديـدة مـضـافـة أو أخـرى مـتـكـرّرة ومـحـوّرة بـساللـة أو سـلّـة
جـديـدة كـمـا هـو احلـال في الـڤـايـوسـات أو تفـريق واضـح ب

مهام تصريف األعطال واألعمال. 
ومثلما يقال فإنّ التفاصيل يجب أن يالمسها ويلفّها العنوان
وهـذه سـمة أولـى  لـتـحقـيـق عامـل تـأثـير عـريـض  لكـلّ مـقال
يّـة وميدانـيّة إعتـدنا علـيها في منـشور. ومن وجهـة نظـر أكاد
التـحليل الـعلمي فـإنّ معظم مـانقرأ من مـضام هـذا العمود

يتّصف أو يجب أن يكون بصورة فيها:
عنيّة باخملاطبة - اجلهة أو الشخصيّات  ا

وضوع) وضوع األساس(قلب ا ة  او ا ادة الصحفيّ - ا
قال وضوع أو محتوى  ا اة  غطّ - احلقبة الزمنية ا

قال? اذا يجب أن يكون هذا الشأن   -
ـاذا يجب أن يـكـونوا مـهتـمّ ـقال و ـعني بـا - طـيف الـقرّاء ا

حاوره?    
ـكن إنّ الـصــحـيـفـة أمــام أنـظـار اجملـتــمع مـثل وتـد خــيـمـة ال
استـبـداله بورق أو قـرص مدمج أو شـريط مسـجّل حتى تـبقى

اخليمة تظلل على القرّاء.   
الـزمـان وهي فـتـاة الـرابـعـة والــعـشـرين تـرفع اآلن  اكـثـر من
 7000الفــــتــــة وشـــعــــار في مــــســــار  ومـــســــيــــرة األحـــداث
وتــداعـيـــــاتـهــا بـاإلضــافـة الى احلــصص الــثـقــافـيّــة واألدبـيّـة
والـرياضـيّة الـتي تـتنـاغم مع القـارىء في الـتفـاعل اإلجتـماعي

البعيد والقريب.
ÂU²)« —uDÝ

الصبح في عينيكِ غنّى 
وسم األول سال ورحيق ا

وسم الثاني تأجّل    وحصاد ا
كي تقول إذا شئتِ السؤال

غابت الشمس وأضحى الليل فينا ورد فجر يتجمّل
 كلّما حلّت علينا ذكريات 

يتمادى الشوق في كلّ القوافي
وهي في البصرة نخل وظالل

وحروفي في حن النخل كانت وستبقى شاهقات كاجلبال!

============
پـروفـســور  فـيـزيـاء الـپالزمــا  - عـضـو مـعـهــد الـفـيـزيـاء في

تحدة)   ملكة ا ا
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في عــصـر كــان يـحــكـمــنـا الــنـظـام
ــلـكي وبـدعم من االنـكـلـيـز الـذين ا
كـانــوا الـعـراقــيـ يـســمـونه (ابـو
نــــاجي ) وهـــو اسـم اطـــلـق  عـــلى
سـفـيـرهم  كـاشـارة عـلى ان أالمور
في البـلد يسـير بـاشرافه ...! ولكن
كان العراق .. بلـدا ذو تاثير عملي
نـطقة وكان الـشعب  يعيش على ا
بــــامــــان ومــــا كــــنــــا نــــســــمع عن
ـصطـلحـات : العـمل السـياسي ‘ ا
ومــــكــــونــــات الـــــشــــعب االبــــيض
ـان ‘ واالسـود ‘و كــوتــا في الــبــر
ـدني اذ ان ومــنـظـمـات اجملــتـمع ا
لـكـل مـنــظـمــة مـظــلــة يـحــمـيــهـا و
مـصـدر يـغـريـهـا  ‘بـاالضـافـة انـنـا
مــاكـنــا نــســمع في االعالم و عــلى
لـســان الــنـاس الــفــسـاد االداري و
ــالي ..بـــاخــتـــصــار كـــان شــرنــا ا
وخـيرنـا يـكـفـيـنـا وكـنـا نعـيش في

امان .
ــــتـــــحــــدة و وبــــشـــــهـــــادة اال ا
ـسـؤولـة عن ـنـظـمـات الـدولـيـة ا ا
الـتـربـيـة والـتـعـليـم كـانت مـسـيرة
هــذه الـعــمــلـيــة احلــضـاريــة مـحل
تـقــديــرهم عــنـد الــقــيــام بـالــتــقـيم
الـــســـنـــوي من قـــبـــلـــهم  ‘رغم ان
مايسـمى حصة شـعبنـا بالنفط قل

من . 5%
اتـذكـر في ذلك الـزمـان نـحـن الـكرد
في ( شمال الـوطن العزيز  –اقليم
كـردسـتـان ) دون ان نـرفع الـسالح
كنا ندرس بـاللغة الـكردية وبنفس
ـركز ـقـرر فـي ا ـنـهج الـدراسي ا ا
وبـــدون تـــقـــد مـــذكــرة  ‘بــادرت
الدولة بـفتح اذاعة بـاللغـة الكردية

بــعــد اقل مـن ســنـة عــلـى افــتــتـاح
أذاعة بـغداد الـرسمـيه ...ومكاسب
واقع اخـرى كـثـيـرة من ضـمـنـهـا ا
الـوزاريـة  والــسـيـاديـه احلـسـاسه
دون وجود منهج التفريق الكريهه
( احملـاصـصـة  –ابــطـال الـعـمـلـيـة
الــــســـيــــاســـيـــة يــــدعـــون ان هـــذه
احملــاصـــصــة من بـــدعــات احملــرر
االمــريـــكي حـــيث يـــســـتـــحــون ان
يــعــتــرفــون بــان اعــتــمــادهــا كــان
منهجا  من ضـمن شروطهم مقابل
تــعـاونـهم لــتـنــفـيـذ خــطـة احـتالل

بلدهم..!!)
Íe d  ZNM

بــالـعــودة الى مــفـتــاح احلـكــايـة ‘
كــــــــنـت فـي الــــــــصـف اخلـــــــــامس
االبـتـدائي في مـدرسـة ( جـوارتـا )
االبـتـدائـيـة وكمـا قـلـت كـنـا ندرس
بـاللـغـة الكـردية و مـنـهج دراستـنا
ركـزي و الكتب نـهج ا هو نـفس ا
ــدرســيــة مــتـرجــمــة الـى الــلــغـة ا
الكـردية من قـبل هيئـة متخـصصة
بــالـتــرجـمـة بــرئـاســة عـالم الــلـغـة
الــراحل  تــوفـيق وهــبي بـيك  ‘مـا
الانساه من مضمون كتاب ( قراءة
الـلـغـة الـكـرديـة ) واتـذكـرهـا كـلـمـا
اسـمع ( صيـحـات اصدقـاء أمريـكا
لــتــخــرج من الــعــراق ويــقــابــلــهــا
حتـــلــــيالت ايــــضـــا مـن اصـــدقـــاء
امـريـكـا بـانــهـا اذا خـرجـوا خـربـة
الــبــصــرة و احملـاصــصـه وسـيــتم
تـأطـيـر بـيـع الـعـمـلـة الـصـعـبـة في
ركزي و ....وهلمه جرى ) البنك ا
واحلـكـايـة تـقـول : ( كـان يـامـاكـان
في قــد الــزمــان  ‘هـــنــاك ثــعــلب

مـاكر مـتـربص بالـطـيور االلـيفه في
احـدى الـقرى مـن دجاج وديك واوز
...الخ   ‘يقودهم في حقول واماكن
خــــصــــبه فـي الــــقـــريــــة ديـك قـــوي
ومتفتح   ‘كلمـا يحاول الـثعلب ان
يحصل على فـرصة لصيد احدهم ‘
تـفشل مـحاولـته بـسب عيـون الديك
ــفــتـــوحــة حــيث اول مـــا يــظــهــر ا
الثـعـلب يـبـدأ بـالصـيـاح و يـنـتخي
اول رجل في الــقـــريــة بــبــنـــدقــيــته
ويـطـارد الثـعـلب الى ان يـبـعده عن
الـــقـــريـــة وهــكـــذا كـل مــرة تـــفـــشل
مـحــاوالت الـثـعـلب إلى ان جلـأ الى
حيـله لـيـسـتـطـيع ان يـفـتح ثـغرة و
ــكن صــيــده .. وهــو يــصـــيــد مــا 
يـعرف ان الـديك له جوله صـباحـية
بـــوحـــده بـــ احلـــقــول  ‘فــــلـــبس
الــثـــعــلب مالبـس الــتــقــوى وحــمل
عـصـاه ) من هـنـا تـتـحـول احلـكـاية
من السرد النثري الى اغنية بايقاع
مــوزون حــيث تــقــول احلــكــايــة : (
...في ذلك الـيوم  ‘جـاء ثـعـلب وهو
يــســيـر و يــغــنى اغــنــيــة الــتــقـوى
ويــقــول صالوت والـسـالم عـلى من
‘ اتــــــــقى  ‘‘وتــــــــوجـه الـى الــــــــله 
مـــامــــوجـــود فى الـــدنــــيـــا فـــانى ‘
اليـســتـحق ان  نــهـلـك أنـفـســنـا من
أجـله ... تـعــالـو نـتــوجه الى الـله )
عــنــدمـــا ســمع الــديك صــوت واثــر
عليه اللـحن وكلمات االغـنية اقترب
مــنـه وســأله : الى اين يـــا ســيــدنــا
الـشيخ  ‘قـال الـثـعـلب : اسـيـر على
طـــريـق احلج والــــتـــوبه  ‘اجلــــنـــة
اوى أمان هناك ) كالمه و نبرت وا
صوته اثر على الديك وبسرعة غير
ــكن أن ارفـقك مـتــوقـعــة قـال له : 
ــبـاركه ..? فـقـال له : فـي سـفـرتـكه ا
انك تـفـتح امـامك بـاب الـثـواب هـيا
الى سفرمبارك و بعد خطوات وفي
اول انـــعـــطـــاف فـي الـــطـــريق لـــزم
الـثــعـلب رقــبـة الـديـك بـقـوه الى ان
اغمي عـليـة وبدء اول وجـبة شـهية

من خالل فتح باب القرية ...)
ـنطـقة امام وهكـذا فتح كل حـقول ا
الــثـعــلب الــتـقي وبــدأ بــنـشــر نـهج
جـديـد للـتـقوى امـام من يـستـعد ان

ظـاهـر ... كـان هذا يـركض خـلف ا
الـدرس هوهـدف احلكـايـة كمـا قال

علم ... لنا ا
االداره االمـــــريــــــكـــــيـــــة وحــــــسب
ؤطر من مصدر القرار برنامجها ا
ـرحلة فيـها ورغم انـها وفي هذه ا
بـالذات تـمـثل حقـيـقة نـفس الرجل
ـــريـض الـــذي ســــمـــيـت به قـــوة ا
امبراطـورية العثـمانية  ‘ولكن الن
ــــــــصـــــــــدر امــــــــامـه نــــــــهج ذلـك ا
ســتـراتــيــجي مـنــظم بــطـريــقـة من
الـصـعب الـتـخـلى عـنه بـسـهـوله ‘
تـرى العـالم االن  هي في احلـقيـقة
ــــــر مـن الــــــورق الــــــذي اقل مـن 
وصــفــهـم بـهــا الــزعــيم الــصــيــني
الـــراحل مـــاوتـــسي تـــونك  ‘وهي
وقــبل ان يــهـزمــهم الــبــســطـاء من
الـشـعب الـفقـيـر (مـاديا ) كـالـشعب
االفــــغـــاني  ‘هــــزمـــتــــهم االرادات
الـصـلـبه لـشـعـوب الـعـالم في اكـثر
من مـــكـــان  ‘بـــقـــدر تـــعـــلق االمـــر
بــالــعــراق  ‘الــغــريب فـي االمـر ان
اصوات القوى تطـالب بتقز قوة
االدارة االمـــريــــكـــيـــة  ‘هم الــــذين
مــعــروفــ مـن الــقــاصي والــداني
مـاكانـوا يرون اي مـقعـد يجـلسون
عـــلـــيــــة حـــتى فـي بـــيـــتــــهم لـــوال
مـــســاومــتــهم مـع مــصــدر الــقــرار
ــــســـؤول عن نـــهـج الـــهـــيـــمـــنـــة ا
االمـريـكـيـة  ‘وال يـســتـطـيـعـون ان
يخفوا حـقيقة تصـلب موقفهم هذا
انه مستـند على قـوى ايضا خارج
ارادة ابـسط طـمـوحات الـعـراقـي

في العيش الكر .
مـــقـــابل هـــذه االصـــوات  ‘هـــنـــاك
أصـوات ســلـبـيــة  والتـســتـنـد الى
الــطــمــوح الــعــراقـي و يــعــلــنــونه
ـا يـنـتـظر بـوضـوح (مـرعـوب ) 
تالحقة العراق ضمن الـتطورات ا
يظهر فيها مصدر القرار االمريكي
مـرتـبك و مـهزوم  ‘يـعـتـقدون  انه
اذا خـرج الـنـمـر الـورقي االمـريـكي
سيتأزم وضع  العراق كأن العراق
ومـنـذ  9نـيـسـان  2003لم يـحـدث
فـيه اال الـرفـاء والـبـنـاء وان حـدود
ـســتـقـلــة حـديــدي ولـيس دولـتـه ا
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السليمانية

طـريق مـفـتـوح لــكل من يـعـتـبـر من
الـنـاحيـة اجلـغرافـيـة الدولـيـة دولة
جـار وان تـركـيا الـشـقـيقـة اليـصول
ويجوب في شمـال العراق كان عاد
ــوصـل وان ايــران الـــيـــهم واليـــة ا
ماكـان يصمـد لو لم يـفتح له حدود
الـعـراق و يـاخـذ مـايـريـد ورغم ذلك
يذل اهل الـعراق ويرد لـهم اجلميل
ـاء وال يـستـطـيـع مـسؤول بـقـطـع ا
عـراقي حـتـى يـبـادر ويـقـدم شـكوى
اصـولـيه   ‘لـيـس جملـلس االمن بل
ـنـظـمة الـكـارتونـيـة التـابـعة لال
تـحدة ويـسمـى ( حقـوق االنسان ا
ـــكـن تـــســـمـــيـــتــــهم انـــهم  !!!...(
مــــرتــــاحــــ من ان يــــكــــون نـــاجت
نطقة يؤدي حتى اذا الصراع في ا
ي اســــتـــــوجب الصـــــدار قــــرار ا
بـــشـــكل قــرارات احملـــاكم ( عـــدالــة
ـــة ) نــقـــول : امــا الــعـــصــر الـــعــو
بـالنسـبة لـلعـراق يبـقى احلال على
مــاهـو عــلـيه  ‘و ســيــبـقى الــعـراق
نطقة رهينة صراع الطامع في ا
و الـــقـــوى الـــهــــادفـــة عـــلى ادامـــة
ـتــربـصـ الـهـيــمـنــة الـغــربـيــة وا
بتـقسيـمه او زيادة اضعـافه بحيث
التـكـون هـنـاك قــوة تـردع اهـدافـهم
االنـكـلـيـزيــة  ان مـصـدر الـقـرار في
االدارة  االمـريـكـية  عـنـدمـا ترى ان
دى عموما و ستراجياتهـا بعيدة ا
مــــســــتــــقــــبل ســــيــــطــــرة الــــقــــوة
االسـتـيـطـانـية الـعـدوانـيـة في قـلب
مــنـطــقــة الـشــرق عـمــومـا والــعـالم
االسالمي خـــصــوصـــا ( اســرائــيل
)في خــطـر و هـذا اخلـطـر يـاتي من
نطقة التمسك بوجـودها في هذه ا
اوذاك  ‘سيـنسحب ويـترك من فتح
ـطلوبة نـطقة ا البـاب لها لـيدخل ا
لــوحـده امـام غـضـب الـشـعب الـذي
احــتـلـه واذى اسـتــقاللــيــة وجـوده
الـــوطـــنـي واقـــصى مــــا تـــفــــعـــلـــة
حلـــلــفــائــهــا انه يـــســهل له طــريق
الهـروب مع مـا استطـاع ان يحـمله
هــــكــــذا فــــعــــلـت مع اخــــرحــــاكم ‘
فــــيـــتـــنــــامى في ســــايـــكـــون و مع
الدكتاتور الكوري و مع شاه ايران
واخيرا مع حـكام افغـانستان  ‘وال

تـكـون خروجـهـا من العـراق ايـضا
ـصدر ـعـادلة ولـيس  خـارج هذه ا
قـرار االدارة االمــريــكـيــة اخالقــيـة
اعطـاء دور البـطولـه خارج امـريكا
ويساعدها لتنفيذ سياسة الهيمنة
واذالل الشعوب  ‘اقصى ما تقدمه
له  ان يفـتح له باب اللـجوء مع ما

يحمله وينهي دوره ...!!!!
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ومن ايجابيـات الوضع ان الشعب
ـشارك في العـملية فاقد الـثقة با
الــــســـيــــاســــيــــة الــــتى اوجــــدهـــا
الـعـدواحملــتل عـلى طــريق عـرجـاء
ستفيد االول فيها الحول والقوة ا
لهـم اال من خالل االرتبـاط بالـقوى
اخلـــارجـــة عن ارادة الـــعـــراقـــيــ
وهذه الـقوى مـن مشجـعي الـفساد
والـطـائـفـيـة و التـفـرقـة وصـراعات
ـكـونـات والى اخـره  ‘والـسـلـبي ا
ـــشــهـــد هـــو ان داخل حــدود في ا
الــعــراق قــوة الــسالح والــتــهــديـد
نع التوجه بتخريب اكثر بحيث 
الـــســـلـــيم لـــبــنـــاء ارادة وطـــنـــيــة
وبالتـالي بناء دولـة العراق بارادة
العراقي بـيد هوالء الذين لهم كل
مــســتــلــزمــات الــتــشـجــيـع البــقـاء
الـوضع عـلى ماهـو عـليـة حـتى لو
تــوجه لــعـمــلـيـات تــركـيــعـيــة مـثل
ـــبـــكــرة  ‘ان من االنـــتـــخـــابـــات ا
ـبــكـرة هم يــشـجع االنــتــحـابــات ا
احلـكـام الـذين اليـزالـون يـطـاردون
نـتفـض  لـثورة تـشرين والذين ا
يشجعونـة وكذلك  لهم سالح اكثر
من سالح اجلــيش  ‘بل ان بــعض
العشـائر لديـها السالح مع االسف
تستطيع وبتشجيع اكثر من طرف
وازين بحيث يكون ان  يقلب كل ا
ـسـتفـيـد لكل قـوة التـريد لـلـعراق ا
ستوى دولة بناء دولته حتى لو 
التي بـناها االنكـليز في عـشرينات
ــاضي  ‘يــجــرى االن في الـــقــرن ا
الـعـراق اسـتـنـسـاخ جتـارب بعض
ـنــطـقــة الـهــدف مـنه كــمـا الــدول ا
اشـرنـا تــرسـيخ الـوصــول لـقـرار :
ابقاء احلال على مـاهو عليه والله

اعلم  

مشروع عبير إلزالة التجاوزات في
جميع محافـظات العراق والذي 
اطالقه مـن قــبل حــكــومــة الــســيــد
الـكـاظـمي خـطــوة جـيـدة ومـبـاركـة
ولــو أنــهــا تــأخــرت ألكــثــر من 18
عـامـاً ولـقد أفـرحـتنـي هذه احلـمـلة
ألنـها حتـاول أن تسـتـعيـد جزء من
هــيـــبــة الـــدولــة والـــقــانـــون الــتي
ضاعت مـنذ عام   2003وحلد اآلن
وبــســبب فــقـــدانــهــا ضــاع الــبــلــد
واطن العراقي الويالت. وعانى ا
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لـو نــاقـشــنـا بـهــدوء هـذه احلــمـلـة
فـمن وقـلــنــا مــالــهــا ومــاعــلــيــهـا 
مـحـاسنـهـا انهـا ذكّـرت النـاس بأن
هــنــاك شيء اســمه دولــة وقــانــون
وهـناك حُـرمات عـامة لـلدولـة يجب
أن التـنـتـهك بـأي حـالٍ من األحـوال

ــتــلــكــات عــامــة عــائــدة وهــنــاك 
ـواطـن لـلـدولة ومـن حق جمـيع ا
أن يـنـتـفـعـوا بـهـا واليـجـوز ألفـراد
وجــمـــاعـــات ان يــنـــتـــهــكـــوا هــذه
صـاحلهم احلـرمات ويـستـغـلوهـا 
الـشـخـصـيـة ويـحـرمـوا الـنـاس من
االنـــتـــفـــاع بـــهــا فـــهـــنـــاك شــارع
ورصــيف ومـــســـاحــات من األرض
وجـــدت خلــــدمـــة عــــامـــة الــــنـــاس
واليجوز االعتداء علـيها ومضايقة
الـــــــنـــــــاس ويــــــجـب أن تـــــــزال كل
الـــتـــجـــاوزات الــــتي حـــدثت عـــلى
ـمتـلـكـات الـعـامـة وتـعـود لـلـدولة ا

لكي ينتفع بها الناس.
اذاً أتـفق وأؤيــد ومـعي كل مـواطن
عراقي يحب هذا الـبلد ويبحث عن
ــفــقــودة ان هــذه هــيــبــة الــدولــة ا
احلـمـلـة انـتـظـرنـاهـا ونـاديـنـا بـها

مـنذ أعـوام طـويـلة ولـو بحـثـنا عن
الـســبب احلـقــيـقي فـي حـدوث هـذه
الـتـجـاوزات الـتي أصـبـحـت ظـاهرة
عـــامــــة ومــــنــــتـــشــــرة فـي جـــمــــيع
مـحـافـظـات الـعـراق بـدون اسـتـثـناء

واستشرت بشكل مخيف لوجدنا.
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أن الــســبب احلـــقــيــقي هــو ضــعف
الــدولـة وسـيـطــرة األحـزاب والـكـتل
الــســيــاســيـة عــلى مــقــدرات الــبــلـد
واالنـفـالت األمـني الــكــبـيــر بــسـبب
وجـود الـسالح خـارج الـدولـة وعدم
تمـكنهـا من السيـطرة علـيه ما جعل
هــذه األحــزاب بــنــفــوذهــا الــكــبــيــر
وبسلطتها التي فاقت سلطة الدولة
أن تـــســـيــــطـــر عـــلى آالف األراضي
ـسـاحـات والـبـنايـات احلـكـومـية وا
نافعـها الشـخصية عن وتسـتغلهـا 
ـبــاشـر طــريق الـتــقــطـيع والــبــيع ا
ــبـاشـر لــلـمــواطـنــ أو االنـتــفـاع ا
باني منها أو تاجيـرها أو تشييد ا
عـلــيـهـا مـســتـغـلــة ضـعف وسـكـوت
وهذا تـعاقـبة الدولـة واحلكـومات ا
ـواطـن أن كـله شـجع الكـثـير من ا
يــــحـــذو حـــذو هــــذه األحـــزاب بـــأن
يــتــجـــاوز عــلى حــرمــات الــشــوارع
والـطــرق واألراضي ألنه عـرف بـأنه

مـال ســائب واليــوجــد من يــحـافظ
عليه فتسبب كل هذا بحدوث حالة
الـفـوضى العـامـة في الـبلـد بـسبب
ــمـــارســات وكــان اخلــاســر هــذه ا
ـواطن االعتيادي الذي األكبر هو ا
يــحـــتـــرم الــقـــانـــون والـــدولــة ولم
تـلكاتهـا فهو يدفع يتجـاوز على 
الــثــمـن يــومــيــاً ويــعــاني من هــذه

مارسات اخلاطئة. ا
اذاً فـالـقـضـية لـيـست ولـيـدة الـيوم
أو أمس فهي نتيجة تراكمات أكثر
من ثـمـانيـة عـشرة عـامـاً ويجب أن
يـــكـــون احلل في تـــصـــحــيـح هــذه
ـسـارات اخلـاطئـة مـدروسـاً بـدقة ا
وتروي من جميع اجلوانب ويجب
أن تدرس نتائـجه بشكل دقيق وان
يـتم وضع حـلـول بـديلـة لـكـثـير من
احلاالت اإلنـسانيـة وأهمهـا قضية
ــــواطــــنــــ وخــــاصــــة أن أرزاق ا
الوضع االقتـصادي في البـلد حاله
اليـخــفى عـلـى أحـد حـيـث تـنــتـشـر
ـعـدالت مـقـلـقـة الـبـطـالـة والـفـقـر 
إضـــافــة الـى انـــخـــفـــاض الـــقــدرة
الـشـرائـيـة لـلــمـواطن بـشـكل كـبـيـر
وقـابـله صـعـود جـنـوني في جـميع
ستعجل األسعار نتيجـة االجراء ا
ـالـيـة بـرفع الـذي قـامت به وزارة ا
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سـعـر الــدوالر في الـسـوق احملــلـيـة
ـواطــنـ والـذي زاد مـن مـعــانــاة ا
ــعــيـشــة بــشــكل وضــيـق عــلــيـهـم ا
ــعــقـول وال مــلــحــوظ فــمن غــيــر ا
الـعـدالـة أن تـقـوم الـدولـة بـ لـيـلة
وضـحـاهـا بإزالـة كـافـة البـسـطـيات
واألكــشــاك الــتي تــعـتــاش عــلــيــهـا
ماليـ الــعــوائل الــفـقــيـرة دون أن
جتد لـهم احللول فـيجدون أنـفسهم
فــجــأة وبــدون سـابـق انـذار بال أي
مــــــــــورد رزق وكــــــــــان مـن األولـى
بـاحلـكومـة أن تـفـكر ألف مـرة بـهذه
الـعـوائل الـفقـيـرة وان تـضع حـلوالً
مـسـتـعـجلـة وبـسـيطـة حتـمـيهم من
اجلــوع والــضــيــاع بـأن تــخــصص
نتشرة جزء من األراضي الكثـيرة ا
في جميع محافظات العراق وتعمل
مـنــهـا أســواق كـبــيـرة وتــرتب لـهم
امـكان لـوضع بسـطيـاتهم بـاشراف
حـكـومي وبـبـدالت ايــجـار بـسـيـطـة
وبـعــقـود رســمـيــة تـسـاعــدهم عـلى
االســـتــمـــرار في اعــالـــة عــوائـــلــهم
واسـتــقـرارهم وتــنـقــلـهم مـن خـانـة
ــــتـــجــــاوزين الـى خــــانـــة الــــذين ا
يحتـرمون القانون ويـعيشون حتت

ظله.
لـــو اتــخـــذت احلــكـــومــة مـــثل هــذا

االجراء لكانت حملـتها الكبيرة في
إزالـــة الــتــجــاوزات نـــاجــحــة بــكل
ـقـايـيس ولـكـان اخلـاسـر بـهـا هم ا
ـافـيـات الـتي سـرقت الـفـاسـدين وا
الـبـلد بـوضح الـنـهار وأمـام انـظار
واطن الفقير في احلكومة ولكـان ا
مـــــأمن مـن الـــــضـــــيـــــاع واجلــــوع

والتشرد.
ـواطن البـسيط خـتامـاً أقول بـان ا
والفـقيـر ليس من الـعدالـة أن يدفع
ثــمن أخــطــاء حـكــومــات تــعــاقـبت
وفشلت بإدارة البلد وتركت احلبل
تسلط على الغارب للفاسدين وا
بــأن يـــتــجــاوزوا عــلى حــرمــاتــهــا
ويسرقـوا خيراتها ويـتجاوزا على
ــتــلــكـــاتــهــا وعــنــدمــا تــصــحــو
احلــكـــومــة من غــفـــلــتــهـــا وتــريــد
اإلصالح يكون سيفها مشرعاً على

الفقيرالذي الحول له والقوة.
انــــا اشــــدّ عــــلـى يــــد احلــــكــــومـــة
ورئيسها بحملتها على التصحيح
وإزالـة كل الـتـجـاوزات ومـحـاسـبـة
كل اخملالفـ ولكن هيهـات هيهات
بالـفقـير وبـارزاق العـوائل الفـقيرة
ـعدمـة وأطالب بـإيـجاد احلـلول وا
ـورد رزق حالل يحـميهم من لهم 

اجلوع واحلرمان.     
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ـعطـيات ومـسار للـشاعـر والنـاقد الـعراقي " مـاجـد احلسن" صـدر كتـاب جديـد ضمن مـطبـوعات إحتـاد أدباء مـيسـان للـعام  2021  ويـحمل عـنوان (( رهـان الـنص / جدل ا
عنى وفحص منطـلقاتها الفلسفية هو عطيـاته وتعي اجلذور التي انطلق منها وإنّ الـتركيز على مسارات ا التشكيل الشعري)) هذا الكـتاب يبحث عن عالقة النص الشعري 
بحد ذاته كـشف عن مجريـات احلدث الشعـري الذي يُعّـد الرهان األول لـلنص فهـناك أسئـلة تقـليدية مـكررة إلّا أنـنا ال يفـوتنا الـتنبـيه عليـها واتخاذهـا معيـاراً نفهم من خالله
ـحاولة تعقيدا.ً ا يزيد ا ه هو الكشف عن حياته اجملهولة ورصد مجمل حتوالته  الشعر وصفوة القول إنّ مسألة البحث في النص ليست باألمر اليسير ألنّ الدخول في عوا
ّ تقـسيم مستوياتهـا وأبعادها وإن الشاعر يـعتمد اإلشارات والرموز سار األول هو البحث في مـعطيات (جذور النص) حـيث إننا أمام مجمل وقائع تـمر باإلنسان و ومن هنـا كان ا
ستوييها (العام والذاتي) عطيات  عطيات بـوصفها (وقائع) وهكذا يتكون عنده نسيج النص وتتشكل خواصه التركيبية والـداللية وهي خواص منسجمة مع ما تبثه ا التي تبثها تلك ا
سار الـثاني على آلـيات (التشـكيل) الذي نعـني بها: البـناء الفني عنى ووظيـفته في مجـرى احلدث الشعـري . فيما ركـزنا في ا مسـتهدفاً مـن وراء ذلك حتديد اجلذور الـتي حتكم بنيـة ا
لـلشعر وتؤدي هذه اآلليات أهميـة كبيرة في مفهوم الشعر حـيث إن الرؤى التي يعتمدها الشـعر تقدم نفسها على أن الشـعر تشكيل ولذلك افردنا لهذه اجلـدلية مبحث سلط الضوء
بحث الثاني لـيسلط الضوء على الصورة ـبحث األول على أنساق النص وعالقته بـاخلطاب لكون اخلطاب نتـاج فعل ثقافي كما أكدنا عـلى صلة النص بالسيـاق والوقائع وجاء ا في ا
سار الثالث ليبيّن لنا مفهومي (القصد والتشخيص) وأهميتهما في الشعرية بوصفها جدلية انـتقالية وهي انعكاس للعالم واألشياء التي يعيد خلقها الشاعر انطالقاً من هذا االنعـكاس.وجاء ا
ا سارات ولذلك يـبقى القصد ال يـنطوي على التـشخيص فقط وإ ـسارات التي رصدنـاها في النص تدفعـنا إلى إجراء يقودنـا إلى مزيد من مبـررات هذه ا النص الشعـري لكون أن مجمل ا

بحث الـثاني فقد جاء للتـأكيد على ضرورة الكشف عن الـوعي النقدي وتعدديته في اسـتنطاقه للنص وهذا ما بحث األول أما ا ينـظر إليه على أنه إشارة تفصح عن انـسجام الشاعر مع نصه وهذا مـا جاء به ا
ناهج النقدية واختالف أدواتها وطرائقه. يفسر لنا كثرة ا
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الـعاشـر مـنـغولـيـاً  او روسـياً  وان
جـدتك الـسـابعـة أسـبـانـيـة االصول 

او بلغاريا  او حبشية . 
l «Ë ¡UC

  ح نـتمعن بـنظـرة فاحصـة لهذه
الــروايــة جنـد ان الــروائي يــضــعــنـا
أمــــام فــــضـــاء واسـع في عــــالم نص
ن نستشف مـنه احساسا انـسانيا 
ورثــوا من ســومــر واكــد  اصــولــهم
الــسـامـيــة لـيــؤكـد حـتــمـيــة الـوجـود
والبقـاء عند نـهايات االنـهر واذرعها
ـتشـعـبـة  واغـلب الـظن ان األهوار ا
ـــتــشـــعــبــة الـــتي عــاش هي األذرع ا
ـعـدان الذين عـلـيهـا عـرب اجلـنـوب ا
تعايش معـهم نعيم عبد مـهلهل فترة
تـنـسب كمـعـلم في مـدرسـة نـائـية في
هور اجلـبـايش لتـكن له نـظـرة ثاقـبة
ــائــيــة ــســـطــحــات ا تـــتــسع افــاق ا
لـــيــجـــوب بـــ الـــقـــصـب والـــبــردي
ـشــاحـيف بــواسـطــة الـشــخـاتـيــر وا
ويـكتـشف عـملـيـة طبخ زهـورالـبردي
(اخلــريط ) فــاكــهــة الــهــور وكــعــقـار
اً لعالج استـخدمه الـسومـريون قـد
الـقـولـون  هـذا مـا جـعـله يـتـألف مع
ـكــان الـذي يـوحي بــاحلب والـفـرح ا
ارثون والعاطفة التي تقودهم حفاة 

الوصول الى قباب الذهب .
سنا فـيه الباحث اجلاد  اخمللص 
األم عـلى ما عـرفة الـرصـينـة  ذو ا
كان ينوي الوصـول اليه  كان يحلق
في عالم اتسع في مجال بحثه الغير

مجـدي عن جده  مـغتـربا عن
أهله  أخـيرا يـنـتهي و يـقلب
ورقـة جـذوره ويـفـتح صـفـحة
أخـرى تبـعـده عن هـذا الـنهج
الذي لم يـتح له أن يبـلغ مداه
ويــحـقـق مـا يــرمي الــوصـول

اليه .
ص  " 138هــؤالء هم ســـكــنــة
أركاديا  هم من ودعـتهم قبل
ـكــان الـذي أيـام وعــدت الى ا
يشعرك بحـياتك التي تعودت
علـيها مـنذ عـشرات الـسن 
ولـيبـقى جـدك األبـعد يـتـوسد
ـكـان اجملـهـول في رابـيـة ما ا
في اعالـي اجلبـال  امـا جدك
الــثـاني فــمــقـبــرة دار الـسالم

تؤويه ... "
l «u « ◊U M «

 لـقـد وفق الـكـاتب في عـمـلـية
اسـتنـبـاط الـواقع من اخلـيال

وقــدم عــلـى مــائــدة الــســرد الــســلس
سك متع بـطريقـة تشد الـقارىء و ا
ــتــابــعــة مــا تــعـــايش مــعــهم من بـه 
شــخــصـيــات ابــتــدعـهــا خــيـالـه مـثل
شخـصيـة (ماريـا ) ليـكن اول معـيدي
ـــــارس احلب فـي تــــأريـخ األهــــوار 
ويتصاهر مع واحده من بنات يسوع
من سـكـنـة اركـاديـا  حـيث يـوحي أن
هـنـاك اسـتـمــرار عـلى سـطع الـكـوكب
تـــمــتــزج فـــيه االعــراق بـــ شــعــوب
ــعــمــورة دون احلـاجــة الى فــحص ا

يجـمع ب الـقد واجلـديد  ويـهذب
ـاء الــذوق بــلــغــة ســلــســة عــذبــة كــا
يـــعـــكس صــور الـــســـمــاء والـــقــصب
وزوارق مــربي اجلــامـوس  فـي هـذه
األمـــاكن الـــســاحـــرة في جـــغــرافـــيــة
الروائي الـذهنـية  يـصور بـفطـنة كل
مـــا يــنـــتــاب الـــعــقل واألحـــاســيس 
وبفرح غنائي يـحاكي حفيف القصب
ـائية سـطحات ا والبردي عـلى تلك ا
الــتي يـتـنــاثـر فــيـهــا احلب واحلـنـ
ونـــــوح وانــــ داخل حـــــسن  هــــذه
األجواء حترك العاطفـة ببهجة وفرح
ـا جتـعـل مـيـله نـحــو الـتـعـريـفـات ر
والتصـنيـفات ;مـثل سؤاله  : هل انا
من أصــفـهــان  من دلــهي  من ســمـر
قـنــد .. ?  ــ ال يـهم أصــفـهــان ودلـهي
وقـرامطـة الـبحـرين ومـيـزوبوتـامـيا 
ـنـتـمي لـهـذا الـتـسـاءل يـجـيب ـ أنـا ا
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الـسـبـبـيـة وتـكـسـر قـوانـيـنـهـا وتـبدد
فال سبـبيـة في الشـعر وال تراتـبيـتهـا
نح الـلغة ـا  تعـليل وال تفـاصيل 
الـشـعـريـة وإيـحـاءاتـهـا هـيـمـنـةً تـامة
ـشهـد. ويدرك حـوامدة أن هذه على ا
الــلــعـــبــة الــفـــنــيـــة يــجب أن تــوازي
وت واحلـياة التي باقـتدارها لـعبـة ا
ال مــفــرَّ مــنــهـا والــتي تــدور حــولــهـا
أسـئـلـة الـفـنـون جـمـيـعـا..فـهـو نفـسه

القائل: 
"ال أملك هروباً من اللعبة .."

لــــكـــنه مـع إعالنه عـن هـــذا الـــعـــجـــز
الــــوجــــودي يــــؤكــــد من خالل نــــصه
الــشــعــري إدراكه الـعــمــيقَ لــقــوانـ
اللعبة الـصعبة ومأسـاويتها وحاجة
ـهارةٍ فـنـية وعـمقِ رؤيا في اإلنسـان 
الــتـعــامل مع مــقــدّراتـهــا. إن أهـمــيـة
عـاصـر والفـنـون الراهـنة ال الشـعـر ا
يـكـمن جـوهـرهـا في األشـكـال قـدر مـا
ــعـضـلـة يــكـمن في رؤيـتــهـا الـكــلـيـة 
الـــــكــــون وإشـــــكـــــالــــيـــــة الـــــوجــــود
بــدءاً من مــأسـاة ــوجـودات مــعـاً  وا
اإلنـســان ومـكــابـدة مـا يــحـيط به من

مخاطر وأزمات حتيقُ بـالطبيعة وما
حولها وما علـيها من إنسانٍ وأشياء
وهــو في ســمــوّه بـتــلك الــرؤيــا كـان
يـحـتـاج لــلـغـةٍ مـؤازرةٍ ورؤيـةٍ تـعـيـنه
عـلى احــتـواء األزمـة  فـكــانت الـلـغـةُ
ـا يـكـتـنف أهـلـها الـعـربـيـة بـالـرغم 
جاهزةً وموطنها من عـوامل  السلب 
ا امـتلكت مـن ثراءٍ وعمقٍ للـتحـدي 
تاريـخي وتـراثي  فـقد آزرت الـشـعرَ
ألنــهــا الــشــعــرُ في بــدئــهــا وزهــوهـا
وتـألـقـهـا.. الـلـغـة الـعـربـيـة هي األمـةُ
ذلك الـسـفـرُ الـذي حـفظ وهي الـشـعـرُ
لـهــا أيـامـهــا ومـكـارمـهــا به نـهـضت
وبأجمل من روعته نزل قـرآنها وبها
دُوّنت معـارفهـا وحكـمتـها ووقـائعـها
وبـها كُـتبَ زمـنُهـا بكـل تقـلبـاته لـقد
آزرت الـلغـةُ الـعربـيـةُ الـشعـرَ الـعربيَّ
ـادة ـعـاصـرَ فـي تـصـديه لـصالدة ا ا
وثـقـلـهـا وكـارثـيـة حـوادثـهـا وفـداحة
اجلـــرم الـــذي أحلـــقـــته بـــاإلنـــســان 
فـراحت بـدورها تـتـفـتح وتـسـتـنهض

طــاقـاتــهـا الـكــامـنــة في الـقــدرة عـلى
ـعيارية وقـوانينها جتاوز حدودها ا
عاجم  فاتسعت الداللية القارة في ا
مــرونـــتــهــا النــفــراط الــعالقــات بــ
الدوال ومدلـوالتها وتـعددت الدالالتُ
نهجياتُ احلديثة وتشظت وأوكلت ا
أمـرَ تـلك الــدالالت لـلـقـراءة والـقـار
ــا وسّـع آفــاقَ الــنــصــوص وآفــاقَ
قــراءتــهــا مــعـا وأنــتــجت بــثــرائــهـا
وقــدرتـهــا عـلى الــتـرمــيـز تـشــكـيالتٍ
وتـداخلت الـعالقاتُ جمـاليـة جـديدة 
بــ عــنــاصـر الــطــبــيـعــة واإلنــسـان
واحليـوان واألشـيـاء داخل التـشـكيل
ـا مـنح كلَّ شيء نـبـضـاً الـشـعـري 
ودفـئـا ومـشـاعـرَ وأحـاسـيس جـديدة
وسـعـة أفق وكـأنـهـا بـهـذه الـعـمـلـيـة
الـــفــذة تــعــوّض احلـــيــاة عن الــدفء
واحلنـوّ الـذي تفـقـده كلّ يوم بـالـقتل

واحلرق والسلب والعدوان.
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تـؤكد الـفـنونُ وفي طـلـيعـتـها الـشـعرُ
عاصرُ للقار أن الشعر فنُّ الفنون ا
;ألن بنيته تـقوم على اللـغة التي تعدّ
األكــثـــرَ تــداوالً في ســلــســلــة آلــيــات
الــتـواصـل وألن الـفــنـون جــمــيـعــهـا
تــســـعـى لـــلـــوصــول إلـى مـــســـتــوى
فضال عن كونه القادر على الشعرية 
تشكيال احتوائها بفضاءاته الرحبة 
وداللــة وبــهـاءً ومــوســيــقى وكــسـراً
لـقيـود الـفكـر الـتي اصطـنـعهـا عـصرُ
التقنية الذي أودى باالنسان وبقيمه
ــشــروعه اجلــمــالي واحلــضــاري و
مــعــاً فـكــان أن فــتح الـشــعــرُ أبـوابه
السـتــضـافـة الــفـنـون األخــرى رسـمـاً
وغناءً ونحـتاً ومونتـاجاً وغيرها من

ا زاده ثراءً وتلوينا. الفنون 
إن قــــار شـــعــــر مـــوسـى حـــوامـــدة
يـتـلـمس بـال شك مـا يـكـمن وراءه من
مــرجـعـيــات فـلـسـفــيـة  فـهــو الـقـائل

بثقة "الشعر شقيقُ الفلسفة" بدونها
ـقـال وقـد يـتــحـول  يـغــدو سـطـحــيـا 

مباشر . 
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إن عودة الشعر لوعي الفلسفة ادراك
منه خلطر انسـحاب القيم من احلياة
وغـــيــاب حـــكــمــة الـــتــأمل والـــتــأني
وهـيمـنـة خطـر الـتقـنـيات الـتي تـهدد
االنـســان وجـهـده احلــضـاري فـمـاذا
بقي اآلن بعـد أن حتولت التـقنية الى
فكـر كوني اسـتـنفـد طاقـته القـصوى
فــكـرٍ نــسي االنـســان وأمــنه الـروحي
بل صـار يهدده وحاجـاته األساسـية 
ويـجــتـاح أرضه وعــمـرانه بـالــنـيـران
سـعيـاً وراء لـغة احلـسـاب والـهيـمـنة
والذرائع. إن عـصر التـقنـية ال يـتمثل
خــــطـــره بــــتــــراكم مــــنــــتــــوجه اآللي
والـصـنـاعي حــسب بل يـكـمن دمـاره
في تسـليع االنـسان وتـوظيـفه خادماً
لـلـتـقــنـيـة واألمـوال بـيـنـمـا األصلُ أن
يحـدث الـعكسُ تـمامـاً فـالتـقنـية كـما
يــؤكــد هـيــدجــر "وضع أنــطــولـوجي"
يــحــكـم الــواقعَ ويــلــقي بــثــقــله عــلى
ـــؤســســـات الـــتي وجــدت إلســـعــاد ا
لـكـنـها االنـسـانـية وتـنـظـيم حـيـاتهـا 
انقلبت وباالً عليها يوم انتصر الفكر
احلسـابي والسـلوك االحـتكـاري على
وغـاب السؤال وهـيمن هاجسُ القيم 
وغـابت فاعلية صلحة عـلى القيمة  ا
اللـغة لتـصبح واسـطة ذرائـعيـة لنقل
واحلـرص ـعـلـومـة الـفـكـرة وخــدمـة ا
ادي مـنفـصـلة عن جـمالـيات الـقيم ا
والتشكيل معاً من هنا أشاعوا موت
الـــشــــعـــر الـــذي تُــــضِـــرُّ فـــاعــــلـــيـــتُه
ألن لـغــته ال تـرتـوي إال ـصــاحلـهم 
ـشـاعـر الـدفء بـالـقـيم وسـمـوهـا و
واحلنـوّ وكرامـة اإلنسـان. مع الشـعر
تـكـلَّمَ الـفـكـرُ الول مـرة بـوصف الـلـغة
بــيت الــوجـود حــ حــاور الـشــعـراءُ

تــظل حـــاجــة االنـــســان لـــلــشـــعــر
والفنون بالـرغم من كل مايُقال عن
مــوتـــهــمـــا تــتـــزايــد بـــاطــراد مع
ـادة على احلـياة ضراوة هـيمـنة ا
وجشع الـساعـ اليـها أقـول هذا
مخالِفةً الرأي القائل بضمور الفن
ـادي كــلــيــاً مع تــغــوّل الــتــطــور ا
هيـمن على حيـاتنا والـذي يفوق ا
إرادتنا وإرادة كل القيم اإلنسانية
اخلـــيــرة. فــالـــفنُّ عــبــر مـــســيــرته
اجلـمـالـيــة يـسـعى دؤوبـا من أجل
إحالل التوازن في حـياةٍ لـيس لها
ـادية أن تـسـتـقـيم بـاالحـتـكـارات ا
وانــغـالقــهــا واســتالبــاتــهــا الــتي
ـا يـدفـعه بـكل أرهـقت اإلنـسـان 
ـــتــاحـــة الى االنـــفــتــاح الـــطــرق ا
والـتـعـدديــة من خالل الـعـمل عـلى
كـسـر تلك الـهـيـمـنة بـالـكـشف عـما
أحلـقت بـاالنسـانـيـة من اعـتداءات
وخـطــايـا فـأولى طــرائق مـقـاومـة

الباطل هي تعرية خطاياه . 
لـــقــد واظــبت نـــصــوص الــشــاعــر
مـــوسى حـــوامــدة عـــبـــر دواويــنه
الــتــســعـــة عــلى االخالص لــنــصه
ـــكن لـــقــرائه الـــداخــلـي الــذي ال 
مهما بـلغت درجة اسـتشرافهم من

الـــذكــاء أن يــدركــوا تــفـــاصــيــله كــمــا
يـعــيـشه هـو / ذاته الــشـاعـرة  وكـمـا
يـــعـــاني جـــزئـــيـــاته وســـريّـــته الـــتي
وتلعب بها لـعبتها تستلـمها اخمليلـة 
ــاهـرة وتــقـوم بــتـركــيـبــهـا تــركـيــبـا ا
مغايرا لألصول  بل قد يكون متنافراً
مــعـهــا فـهــو ال يـكــشف في كـثــيـر من
األحـيـان عن إشــاراته الـواقـعـيـة  وال
يـرتـبط مـعـهـا بـعالقـات سـبـبـيـة كون
حريـة الـفن التي هي أم اإلبـداع تُـلغي
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وصل ا

ــتـلـقي اإلبــهـام يـضــرُّ بـالــفن وبـا
مــعـاً بــيـنــمـا يُـضــفي الــغـمـوضُ
دهـشــة الـفن وبـهــاءه عـلى الـنص
ويـدفع الـقار ـتلـقي كـليـهـما  وا
اجلــاد إلضـاءة الــغــامض وكـشف
فـالـفن أسـراره بــأدوات مـعـرفـيــة 
يــتمُّ إنــتـاجه ذاتــيــا لـكـنَّ الـنــاقـد
يـعـمل عـلى إعـادة الـذاتي الـفردي

للجماعي وللمعرفي معا. 
 أشــدُّ عـلى قــلم مــوسى حــوامـدة
وهـو يـؤكد أنْ "لـيـستْ مـيـتـةً هذه
الــقـصــيـدة" وأقــول له لن تــمـوتَ
مـــادامت هـــذه الـــقـــصـــيـــدةُ أبـــداً
الـــقــــدسُ بــــالـــرغـم من شــــراســـة
الــعـدوان وحــقــده قـبــلــةَ كل ثـوار
الـــعـــالـم ونـــبالئه ونـــورَ عـــيـــونِ
وألن مَنْ كانت ـسلـم  العرب وا
ساللته الـريح فال شك أن عـنوانه

طر:  ا
كثيرة أشجارُ الكالمِ اجلارح
كثيرة حِكمُ العجوزِ الطيب 

كثيرة تأويالتُ القصيدة 
والشاعرُ إذ يعبر حاجزَ اخلطابة 
يـــرى روحه مــغــمـــورةً بــأشــجــارٍ

كثيرة وحطاب مذهول 
عن سماع رواياتِ التقهقر..

أرغبُ كما يرغبُ اجلريحُ 
بضمادٍ وإبرةِ بنج 

أرغبُ كما يرغبُ طائر 
بقبضة ريحٍ يحمـلها ب جناحيه

أرغبُ كما يرغبُ اجلبل ..
بزحزحة الشمس قليالً 

ومبادلة السماء 
بـوظـيــفـة الـتـســكع مع صـديـقـاتهِ

النجمات..
................

قاطعُ الطريق صار سنبلة 
 ديــوان مـوسى حــوامــدة/ مـوتى

يجرون السماء

عصورَهم بكيفـياتهم اخلاصة وليس
ـة.  ـنــطق واحـدٍ كــمـا تـريــدُ الـعـو
بـــقــراءتي لـــشــعــر مـــوسى حــوامــدة
وجـــدتُـــني ال أتـــفق مع مـن يــرون أن
شــعــره يــرتــكـز عــلى ايــديــولــوجــيـة
ألن رؤاه أوسعُ من الـتــقـيـد مـحــددة 
بـحدود االيـديـولـوجيـا  كـمـا ال أتفق
مع الـقــائـلـ إن كلّ شــعـره يـتـأرجح
ب الرؤى والدالالت وال يـستقر على
فــحـــيـــنــاً يـــثـــبتُ وأخــرى إحــداهـــا 
ينقض متـناس أن سمـة االستقرار
ال تـتسق وحـركـيـة الفـن إذ ليس من
وظائف الفن طرحُ مواقف حاسمة إال
من قـضـية اإلنـسـان وحـيـاة اإلنـسان
وكـرامـة اإلنـسـان لـكـني أراه بـوعـيه
الــذي اسـتــوعب مــعـضـالتِ الـعــصـر
وكـــوارث وانــــكــــســــارات االنــــســــان
النـضال الفـلسطـيني شـعراً إشكـالياً
ــســـلــمــات يــعــمـل عــلى خـــلــخـــلــة ا
والصدام مع الثـوابت القارة وإزاحة
ـفـاهـيم وإضـفـاء احلـيـاة سـكـونـيـة ا
على ماال حياة له لـيمنحهه من خالل
فــاعــلــيـة الــشــعــريـة حــيــاةً وأبــعـاداً
جديدة  ويطرح األسئلة تلو األسئلة
ــبــاشــرة وطـارحُ لــكن بــعــيـداً عن ا
االســئـلـة ال يــتـأرجـح قـدر مـا يــبـحث
ويــســـتــقـــصي ويـــتــســـاءل ويـــعــمل
بـإصـرار عـلى تـوسـيع فـضـاء الـنص
وإثراء دالالتـه. وشعـر كـهـذا ال يرهق
ألن اإلرهـاق ال يـتأتى قـارئه كمـا قـيل
من الــغـمــوض بل هــو نـاجت اإلبــهـام
ال يعطي مفاتيجه قفل على الداللة  ا
أما الغـموض الـذي يتسم به الـشعر
األصـيل فهـوسـمـة جمـالـيـة ال ترهق
بل تــثــيــروتــتــســاءل واإلثـارة تــدفع
ـثـابـرة من أجل الـعـمل ـتـأمل إلى ا ا
عـلى كشـف غاللة الـغـمـوض لـيضيء
ــضـــمــر وراء الــتـــشــكــيل اجلـــمــال ا
. إن الــغــامـض حــ يــتــضح ويــبــ

شعر موسى حوامدة
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ال بل أن ثمة رواية أخرى لهذا البيت

تأتي على الوجه اآلتي  
بـــعث تـــشـــيــده اجلـــمـــاجم والــدم....

تتهدم الدنيا وال يتهدم
ولــقـــد ســبق أن وقع فـي هــذا الــوهم
ـغـترب الـشـاعر والـروائي الـعـراقي ا
فـاضل الـعـزاوي في مـقـابـلـة أجـرتـها
مـعه إحـدى الـصـحف الـعـراقـيـة سـنة
2014  وقـــد صـــحـــحت وهـــمـه هــذا
قـال نشـرته في كتـابي( قد كـان  ما
كــــان. في الـــنــــقـــاش والـــرأي) الـــذي
أصـدرته دار أمل اجلـديدة فـي دمشق

سنة 2019 .
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ــنــعم قـــد اتــفق مع الــشــاعـــر عــبــد ا
حـمـنـدي في أن الـكـثـيـر من الـشـعراء
واألدبـــــاء قـــــد ركــــــبـــــوا مـــــوجـــــات
التحريض والكراهية وتشديد النكير
على اآلخـر حتى وإن كـان خالفه معه
عابراً وبـسيطـاً  وكانوا  هم أول من
دفع ضريبة هذا التحريض ومن ذلك
مـا فـاه به عـبـد الـوهـاب الـبـيـاتي من
جــعـــله جـــمـــاجم أعـــدائه مــنـــفـــضــة
لـــســجــائـــره وإني ألعـــجب من هــذه
ـقززة كـيف تـصدر ـنفـرة ا الصـورة ا
من شاعـر تفـترض فـيه الرقـة ورهافة

احلس إنها ال تكـاد تصدر عن جزار
وكــان هـــو من دفع ضـــريــبــة دعــاواه
ـــقــززة هــذه واألمــر هـــذا يــذكــرني ا
صري سيد بدعوات األديب والناقد ا
قـــطـب ســـأطـــوي كـــشـــحـــا عن آرائه
الـسـيـاســيـة واحلـزبـيـة  وسـأحتـدث
عـنه بـوصـفه أديـبـاً ونـاقـدا وبـاحـثـا
فـلـقد اسـتـغل عالقـته بـبـعض ضـباط
يوليـو/تموز 1952 فأصدر صـحيفة
(الـتــحـريـر) صـال وجــال عـلى بـعض
أدبــاء مـصــر وأســاتـذة جــامــعـاتــهـا
مطالبا بتطهير اجلامعة منهم بحجة
أنهم لبراليو التوجهات وقريبون من
الغـرب وأوربة ومـنـهم النـاقد الـكبـير
لويس عوض ورشـاد رشدي وامتدت
قائـمته لتـشمل حـتى توفـيق احلكيم
لـكن الـبـئــر الـتي حـفـرهـا سـيـد قـطب
لزمالئه وأخدانه قد وقع فيها فصدر
سنة 1966 حكم بإعدامه  وألننا في
دول الـراديكـالـيـات الثـوريـات ال شأن
ـحــاكم االسـتــئـنــاف ومـحـاكم لــنـا 
الـتـمـيــيـز! فال حـريـة ألعـداء الـشـعب!
فلقد أعـدم الرجل في شهر آب 1966
ــرجـع األعــلى ولـــلــتـــاريخ أذكـــر أن ا
السيد مـحسن احلكيم _رحمه الله _
قد أبرق للـرئيس جمال عـبد الناصر

طـالبـاً مـنه وقف التـنـفيـذ وقـد قرأت
الــبــرقـيــة مـنــشـورة عــلى الــصـفــحـة
األولـى من جـــريــدة (اجلـــمـــهـــوريــة)
وللتاريخ أذكر _كذلك- إن سيد قطب
كـــمــا كــنـــا نــراه في الـــصــحف كــان

متماسكا رابط اجلأش. 
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وعــود عـلى بــدء فــإني حتــدثت مـرة
عن قــصــيـدتـه (حتـرك الــلــحــد) الـتي
يخاطب بها اجلواهري السيد حكمة
ســـلـــيــمـــان; رئــيـس وزراء حــكـــومــة
االنـــقـالب الـــعـــســـكـــري الـــذي قــاده
الــفــريق بــكــر صــدقـي (الــعــســكـري)
رئـيس أركان اجلـيش ضـد احلـكـومة
الـدسـتـورية; حـكـومـة الـسـيـد يـاس
الـهــاشـمي هـذه الـقـصــيـدة سـيـعـيـد
اجلــواهــري إلــقــاءهــا في االحــتــفـال
الـــذي دعـت إلـــيـه جـــبــــهــــة اإلحتـــاد
الوطني بـذكرى مـا تعرف بـاألدبيات
السياسـية العراقيـة; وثبة كانون في
ساحـة الكـشافـة أواخر شـهر كـانون
األول 1958 وبـودي أن أدون بــعض

دوية.  أبيات هذه القصيدة ا
مـدوا جـمـاجمـكم جـسـرا إلى أمل.....
حتاولون وشقوا الدرب واختصروا
والضارب الضربة لصدمتها..... حلم

العلوج على األقدام ينتثر
أقــدم فـأنت عــلى األقــدام مـنــطـبع.....
وأبطش فأنت على التنكيل مقتدر

فــــــحـــــاسـب الــــــقــــــوم عن كـل الـــــذي
اجترحوا.... عـما أراقوا ومـا اغتالوا

وما احتكروا
لآلن لـم يلغ شـبـر من مـزارعهم.... وال

ا شيدوا حجر تزحزح 
فضيق احلبل وأشدد من خناقهم.....

ا كان في إرخائه ضرر فر
فـــفي الـــقـــصــيـــدة هـــذه الـــتي حــذف
اجلــواهــري فـيــهــا اسم (حــكــمـة) أي
( حـكـمـة سـلـيـمـان  ووضع بـدله(كـر
أي الـزعيم الـركن عـبـد الـكـر قاسم
في هــذه الــقــصــيـدة تــأكــيــد احلــبـال
والــتـضــيـيق والــبـطش  ومــصـادرة
ا دفـعنا ضريبته زارع والبيوت  ا
البـاهظـة نحن الـعراقـي كـلنا  وفي
قـدمـة منـهم هـو اجلواهـري الـكبـير ا
ذاته فيصدر أمر توقيفه سنة 1961
ثم يــطـلق ســراحه بـكــفـالـة مــقـدارهـا
خــمـسـون فــلـســا  فـكــانت هـذه أشـد
إهانـة توجه للـجواهـري  الذي عرف
أن وراء األكــمــة مــا وراءهــا  فــغــادر
الـــعــراق لــواذا خــريف تـــلك الــســنــة
 1961 البل أن اجلــواهـــري يــعــاتب

ــقـال الــذي كـتـبه الــشـاعـر قـرأت ا
ــنــعم حــمــنــدي ونــشــرته عــبـــد ا
جـريدة (الـزمـان) بـعددهـا الـصادر
يـوم األحـد الـرابـع عـشـر من شـهـر
آب/أغـــســــطس 2021 وعـــنــــوانه
(الشـاعر مـحرضـاً وعدوانـياً) جاء
فـــيه: "بــــتـــشــــجـــيـع ضـــمــــني من
األحزاب الـسيـاسيـة حتول بعض
الشعراء إلى أداة قمع وترهيب(..)
والــذي يــحــزنــني أن أرى شــعـراء
كـبـارا مـروجـ لـقـيم عـدوانـية(..)
فــيـنــظـمــون قـصـائــد ال تـخــلـو من
تـــرهـــيب وتــرويـع تــشـــمــئـــز مــنه
األنـفس الـتي ال تـزال حتـتفـظ ولو
بأدنى قـدر من االحـترام اإلنـساني
الــذاتي مــثل قـول مــحــمـد مــهـدي

اجلــواهـري في قــصــيـدة نــظـمــهـا في
عام 1964

شـعـب دعـائــمه اجلـمــاجم والـدم.......
تتحطم الدنيا وال يتحطم

آخذ على اجلواهري". وهذه من ا
قـلت هــذا الـبـيت ال شــأن لـلـجـواهـري
الـكــبـيـر به بل هــو من أدبـيـات حـزب
البعث وقد القاه صالح مهدي عماش
وكـان يومـذاك وزيـرا لـلـدفـاع في حفل
ــنـطــقـة أقــيم في ســاحـة الــكــشـافــة 
الـكــرنـتـيـنـة بـرصــافـة بـغـداد في أحـد

االحتفاالت سنة .1963
ومـن هــذه الـــقــصــيـــدة قــول الـــفــريق

عماش
ا اعتـنقـنا البـعث كنـا نعلم......... إن

شانق للعقيدة سلم ا

يـجب مخـاطـبـة األميـر عـبد اإلله-
كــــمــــا ذكـــر ذلـك اجلـــواهــــري في

مذكراته-
أنــــا حـــــتــــفـــــهم الـج الــــبـــــيــــوت
علـيهم.....اغـري الولـيد  بـشتـمهم

واحلاجبا.

نـفـسه انه مــا كـان يـجب أن يـخـاطب
األمــيــر عــبــد اإلله بن عــلي; الــوصي
على عرش الـعراق الذي كـان حاضراً
االحـتـفـاء بــالـنـطـاسي الـبـارع عـمـيـد
لكية الدكتور هاشم الكلية الطبيـة ا
الـــوتــري(تـــوفي 1961) انه مـــا كــان

عـنـد قـراءة روايــة الـكـاتب ( نـعـيم
عـبـد مــهـلـهل ) نـقف نــتـأمل عـتـبـة
ـا يـثـير ـلفت لـلـنـظـر  الـعـنـوان ا
فـــضــول الـــقــارىء بــهـــذه الــداللــة
ـكـانـيـة حتـفـز لـتـسـاؤالت هل أن ا
في عـاصمـة بالد فالسـفـة االغريق
ــعــدان ــعــروف عن ا مــعــدان ? وا
ومـــفـــردهــا (مـــعـــيـــدي ) هم عــرب
ا األهوار في جـنـوب العـراق  و
أن الداللة مكانية البد أن يكن أمراً
مقصوداً ليضع عنوان بلغز شائك
مــحــيـر  الــروايــة تـنــاولت رحــلـة
بـــحث طــويـــلــة في خـــارطــة عــمل
روائـي يــــرسـم اوضــــاع الـــــنــــاس
وهـمــومـهم وتـوثــيق األحـداث عن
طريق النـماذج اإلنسـانية بـوعيها
االجـتمـاعي والـثـقافي ويـصـوغـها
بلغة ثرية  خياالً وعاطفة ونغماً 

الرحلة للبحث عن جذوره على خطى
جــلــجــامش في رحــلــته لــلــبــحث عن
عــشــبــة اخلـــلــود  رغم انه يــخــتــلف
تـــمــامـــا في هــدف الـــبــحث يـــســكــنه
اخلـيـال ويـفـتـرش االوهـام لـلـوصـول
الى حقيقـة جده العاشر  في ص 25
ـ أنا ال أقصـد جدي أبو أبي وال حتى
جــدي الـــذي جــاء بــغــربـــته من طــعم
الـشـفـاه األصـفـهـانـيـة قـريـة في عـمق
الـهـور الـبــعـيـد  الـذي يـنـسـبـوه لـنـا
كــــأصـل ... جــــدي نـــــأى بــــصـــــمــــته
وعـروســته اآلريـة في قــريـة بــسـفـوح
ـــســتـــحــيل جـــبل كالو حـــسن ومن ا
الـبـحث عن ساللـته  فـاألثـر اخملـتفي
منذ أربـعة آالف عام الـعثور على ذرة
تـراب من بقـايـاه مـعجـزة . لـكـنه ترك
ـكـان جـدتي لـيـتـنـاسل أبـنـاؤهـا في ا
األصلي وحـتمـاً سأحتـاج الى فحص
حـمـضهم الـنـووي ألعـرف مـنـهم ــ قد
تـكن هذه هـي النـتـيـجة الـتي تـتـجلى
بـوضــوح مـا يــرمي الــيه الـروائي أن
أالمتـزاج العـرقي ب الـشعـوب ابتدأ
مــنــذ أن وطـأت اقــدام االنــســان عـلى
ســطح هــذا الــكـوكـب وهـذه حــقــيــقـة
الزالت دائـمة وقـائمـه قبل ايـام قـليـلة
وبعد ان أكملت قراءة الرواية شاهدة
تـغـريـده لـلـشـاعـر سـامي مـهـدي عـلى
صـفحـته في الـفي سـبـوك يـقول : اذا
حلـلت حـمـضك النـووي وواصـلت قد
تكـتشف ان اصـول اجدادك تـمتد الى
شتى قـارات العـالم  فقـد يظـهر جدك
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بغداد

غالف الكتاب موسى حوامدة

محمد مهدي اجلواهري

واألصـلــة  ويـسـعى إلى تــعـمـيق
عاني والقيم  فهمنا للمقاصد وا
ورواية ( معـدان أثينـا ) الصادرة
من دار نينـوى للدراسـات والنشر
والـتوزيع بـطـبعـة انـيقـة وبـحجم
متوسط تـضمـنت سبعـة فصول 
ــا لم احــتــوت  156صــفــحــة ور
تـكن آخـر مـنـجـز لـلـكـاتب الـغـزيـر
نــعــيم عــبــد مــهــلـهـل الـذي أغــنى
ــكــتـبــة الــعـربــيــة بـالــعــديـد من ا

مؤلفاته .  

احلـــــمض الــــنــــووي والـــــبــــحث عن
اجلذور . ان من يعرف الكاتب يعرف
انه ابن بــيـئـته يـعـرفـهــا بـنـسـيـجـهـا
ـا فيـها من فـقر وضنك االجتـماعي 
الــعـيش ومـا يــنـطــوي عـلـيه أهــلـهـا
  بــــرغم مــــا هم فـــيـه  من طــــيـــبـــة
ومحبة  علم وثـقافة وعمق حضاري
 تميزت فيه مدينـة الناصرية  لتكن
ركــنـاً اســاسـيــاُ في بـنــاء شـخــصـيـة
ـؤلف الـذي يــدرك اجلـيـد األصـيل  ا
ويـحـسن اإلحـاطـة بـأسـبـاب اجلـودة

إلى مـــدن اجلــامــوس ومـــنــهــا عــرف
الـــنـــاس الـــلــ الـــرائـب والـــقـــيـــمــر
والـعــصي الـغـلــيـظـة الـتي تــقـاد بـهـا
ـكن الـقول احلـيـوانات الـضـخـمـة . 
ان حاالت البحث تـتكرر عـبر التاريخ
للـبحث عن اجلـذور فالكـاتب الزجني
( أليكـس هييـلى ) من عائـلة امريـكية
يروي قـصة الزنـوج في امريـكا حيث
الي ترجم جـلس عشرات ا يشيـر ا
ـائة وثالث من األمريكـان قدروهم 
مــلـيــونـا أمــام اجـهــزة الـتــلـيــفـزيـون
وامـضــوا اثـنـتـي عـشـرة ســاعـة عـلى
مدى ثمانية ايام متواصلة ليشاهدوا
كتـاباً اسـمه " جذور " ــ فال غـرابة أن
تتكـرر حالـة البحث من بالد الـنهرين
" مــيــزوبــوتــامــيــا " لــيــبــادر الــراوي
بفـطنـته  ليـحزم حـقائبه ويـحمل في
دواخله رؤى وأحالم وذكـريـات لتـبدأ

غالف الروايةنعيم عبد مهلهل
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ال يـخـلـو التـنـ األصفـر من حـكـمة في
إبـراز مـخالـبه نـاعمـة مـهذّبـة مـشذّبـة وهو
في األلـفـيـة الـثـالـثـة . كـيف ال وهـو يـحـمل
عبق كونفوشيوس وبوذا وطاو تي تشينغ
في عـصر باتت فيـه الديبلومـاسية السالح
ــيـة .. األمــضى في إحــكـام الــقــيـادة الــعـا
اإلحــكـام بــاالنـفــتـاح  –ال بــحـد الــسـيف -
اسـتراتيجـياً واقتصاديـاً وتنمويـاً وثقافياً
.. االنـفتاح الذي بـدأ يشّق من جديد طريق
ـا ربط الـصـ بـأطراف احلـريـر الـذي لـطا
الـعالم السـيما بـجيرانه الـعرب  والذي إن
اكـتـمل تـعـبيـده سـيـتوّج الـتـنـ كراعٍ أول
ـة وندٍ بـارز لـلرجل األبـيض . ال غرو لـلـعو
إذاً أن يـناكـفه من بيـته األبيـض وهو يرتع
فـي أقـصى الــشـرق عـنـه  بـأصـابـع اتـهـام
ي لم يبق ولم كمتسبب رئيس في وباء عا
يـذر من بني البشر  وفي صب الكيروس
اإلعـالمي عــلى نـــار االتــهـــام مــا ســـنــحت
ـــوجـــبـه عـــلى وشك الـــفــــرصـــة  وهـــو 
اسـتصدار  " فاتـورة " تُدين الص بـتكلفة
دينة خلق فايروس ذلك الوباء في معمل 
ووهـــان  عــلى الـــرغم من نـــفي مــنـــظــمــة
ية إمكانية تصنيعه مختبرياً الـصحة العا
.يـــأتي الــكــتــاب الـــذي خــطّه د. طه جــزّاع
بـعـقلـيـة مفـكـر وبصـيـرة سيـاسي وعـذوبة
ـبــحث يـنــدرج حتت " عـلم أديـب  أشـبه 
االجـتماع السياسي " وقد ربط تبادلياً ب
الـــواقع االجــتــمــاعـي لــلــصــ واألحــداث
ي  الـسياسية على صعيده بالصعيد العا
فـضالً عن اخلـلـفـيـة الـتـاريخـيـة والـديـنـية
نع مثـلة له. ال  والـروحيـة والسيـاسيـة ا
هـذا من األخذ برأي د. عبداحلس شعبان
في مقدمته الذي وجد الكتاب يأخذ طابع "
تأرخنة تفلسف " أو " الفلسفة ا التاريخ ا
" وقـد استـشهد بـتوصيـة هنـري كيسـنجر
وزيــر اخلـارجــيـة األمــريـكي األســبق حـ
سُـئل في جامـعة هـارفارد بـعد انـقطاع دام
ــؤهل لــبــلـوغ ألربــعــة عــقــود عن الــعــلم ا
مــنـصــبه  إذ أجــاب بال تـردد : " الــتـاريخ
والـفلـسفة ". غـير أن االرتـباط ب الـفرع
ال يـعني بتتبع " تاريخ الـفلسفة " من حيث
رصـد تـاريخ الـفـكـر اإلنـسـاني  بـل بـإلـقاء
الـضوء عـلى " فلـسفة الـتاريخ " الـتي تبرز
حـركة ذلك الفكر ومـراحل تطوره والقانون
احلـــاكم له . إنـه الــتـــاريخ الــذي يـــعــرض
الـروح اإلنـسـانـيـة في مـواجـهـتـهـا لـلـواقع
ـادي والـبشـري معـاً  في مـحاولـة لسـبر ا
دالالتــهـمـا  والـذي تـزدهـر مــعه الـفـلـسـفـة
وجتـود بكل حياة وحكمـة . عليه تستنبط
الص احلالية من تاريخ فلسفتها سياسة
جــديــدة حتــيــد عن الــشــعــارات الــثــوريــة
والـيسـارية واالمبـريالـية  وتتـبنى شرائع
ـيـة الـقــائـمـة عــلى الـعـرض الــسـوق الـعــا
والـطلب والتنافس االقـتصادي  في سبيل
الـسـيادة الـعـظمى . إن ذلك لـيس بـبعـيد! 
فـفي ح يتنبأ نابلـيون بونابرت بنهوض
الـنمور اآلسيوية مجتمعة محذراً بقوله : "
ـارد األصـفر " ويل لـلـعـالـم إذا اسـتيـقـظ ا
يــأتـي بــرتــرانــد رسل مـن بــعــده لــيــخصّ
الــصــ فـي نــبــوءته قــائالً : " إن الــصــ
قـادرة بسـكانـها ومـواردها عـلى أن تصبح
الـقــوة الـعـظـمى في الـعـالم بـعـد الـواليـات

تحدة ".  ا
يـبـدو أن الـقرن احلـادي والـعـشرين يـشـهد
حتـقق تلك النبوءة التي نفض فيها التن
غبار اإلقطاعية والعقائدية ليقتحم السوق
ي بـرؤية رأسمـالية تـواكب متطـلبات الـعا
ة وإصرار  تغـيرات في عز االقـتصاد وا
راقبة عن أثـارت حفيظة الع األمـريكية ا
كـثب عـرش القـوى الـعظـمى الـذي ال ترغب
فـي خـسـارتـه لـصـالـح الـتـنــ  وإن تـرّبع

عليه إقليمياً على أدنى تقدير.
يـعرض فهرس الكتاب ثمـانية عشر عنواناً
رئـيسـياً ال تـخلـو من قفـشة ونـغمـة أدبية 
ـقـدمــة لـنـائب أذكــرهـا تـالــيـاً  تـسـتــهل 
رئـيس جامـعة الالعـنف وحقـوق اإلنسان 
ـقاالت الـقـصـيرة ويـتـفـرع عنـهـا عـدد من ا

ذات الصلة :
1. الـــلــحــظــة الـــصــيــنـــيــة : أهي واقع أم

يوتوبيا ?
2. تـمهـيد : هل حان وقـت الساعـة األخيرة

?
3. الـتن األكبر يقدم وصفة لقمع اإلنسان

.
4. بطة بكينية على مائدة عشاء هيكل .

5. سنة الفأر الصينية .
6. فيروس على طريق احلرير .

7. يوم صار التن شيوعياً .
8. اجلميلة والتن األحمر .

9. مكتب العالم وكازينو قماره .
10. األرض الطيبة لم تعد طيبة .

11. مارتن يحلم وجورج فلويد ال يتنفس.
12. طاليس الشرق الذي جتاهله الغرب .
13. الـــنـــزعــة الـــصـــوفــيـــة في الـــتـــاويــة

الصينية.
14. من الــعــقــائــد إلى الـعــلــوي : الــصـ

بعيون عربية .
15. بوذا احلي حتت سقف العالم .

16. عشر قوميات مسلمة في الص .
ية . 17. نزاع الرفاق حتت الراية األ

18. عالم ما بعد كورونا .
 يـحـظى مـعـهـا الكـتـاب بـثالث جنـمات من
رصــيـد أجنـمي اخلــمـاسي . وفي األسـطـر
الـقادمة أسـرد ما علق في ذهـني منـها بعد
الـقـراءة  وباقـتـباس في نص نـاري كـنفث
تـــنـــ اســـطـــوري  " مع كـــامل االحـــتــرام

حلقوق النشر" :
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ـعـسـكران الـصـيـني واألمـريكي يـتـراشق ا
بـعبارات االستنكـار التي ال تخلو من تهكم
ـس كل طرف . ففي ح يتوالى وازدراء 
الــسـيـاسـيـون األمـريــكـيـون لـقـذف احلـزب
الـشيوعي الصيني أمـثال كونداليزا رايس
وهـيالري كلـينتـون وجون بولـتون  يرجع
الـــكـــاتب فـي مـــقـــالـــة " ال شيء أفـــظع من
حــضـارة أوروبـا وأمــريـكـا " أصل اخلالف
إلى كـلـمـة أول رئـيـس جـمـهـوري لـلـص 
سن يـات س  الـذي قالـها في فـوقيـة قبل
وفـاته بأن : " ال شـيء أفظع وال أشرس وال
أشــر من حـضـارة أوروبـا وأمــريـكـا .. تـلك
ــاديــة احملـضــة والــتي نــسـمــيــهــا نـحن ا
الـصـينـيون بـربـرية . ولـعل قوتـنـا الذاتـية
نـاجمة عن كرهـنا وإهمالنـا لهذا النوع من
احلــضــارة  فــالــطــريق الــصــيــني طــريق
اإلنــســانـيــة واألخالق  هــو الـذي أســمـته
ة الـطريق الـسلـيم ". يسـتجد كـتبـنا الـقد
الــتــراشق مــؤخــراً في سـلــســلــة " احلـرب
الــكالمــيـة " عــلى لـســان الـرئــيس األسـبق
دونـالد تـرامب معـمقـاً اخلالف التـاريخي 
وعــلى صـورة اتـهـام صــريح لـلـصـ هـذه
بـاشرة عن تفشي ـرة  في مسئـوليتـها ا ا
ياً  قد ال جتدي معه " فيروس صيني " عا
ـــعــقـــمــات .. في دعـــوة صــريـــحــة إلى " ا
محاسبة الص ". قد تكون هذه الغصّة ما

جــاءت من فـراغ مــعـدة أو ابــتالع خـفّـاش
ذكـر حيث تشير آخر اإلحصائيات إلى أن
تـحـدة األمـريـكـية من ضـحـايـا الـواليـات ا
الـوباء وصل إلى ستـة مالي حصـد منها
 190ألـف نـفس  وهي إحــصـائـيــة تـفـوق
ضـحـايـا الـواليـات مـجـتـمـعـة في الـهـجوم
ـيــنـاء بـيـرل الــيـابـاني عــلى أسـطـولــهـا 
هـــاربـــر  وفـي حـــروبـــهـــا مع فـــيـــتـــنـــام
وأفـغــانـسـتـان والـعـراق  وفي تـفـجـيـرات
اريـنز  وفي هـجمات بـيروت عـلى قوات ا
احلـادي عـشر من سـبـتمـبـر . ثم يأتي دور
عـطيات الـكاتب لـيتـنبـأ بدوره في ضـوء ا
عـارك اإلعالمية ب ـية وا واألحـداث العا
ـة ومـصـيـرهـا ـسـتـقـبل الـعـو الـقـطــبـ 
احملـتـوم فـيـقول فـي مقـالـة " وداعـاً لـطفل
ـدلل " : " وال غـرابة أبـداً أن جند ة ا الـعـو
ستقـبل القريب وقد أصبحت ة في ا الـعو
بــ طـرفـ اثـنـ هـمــا الـصـ من جـهـة
والـعـالم أجمع من جـهـة أخرى  وال تـبقى
ـة إال أمــيـركـا وحـدهـا خــارج طـريق الـعـو
الـــتي زرعـت بـــذورهـــا الــفـــكـــريـــة األولى
ــفـاهـيـمـهـا ووضـعت فـلـسـفـتـهـا وروجت 
لـكـنــهـا لم حتـصـد مـا تـشـتـهي من ثـمـار .
تـســاقـطت عـنـد الـنـهــايـة في الـسـلـة الـتي

وقعت ب فكي التن الكبرى" .
ومن قبل  يتنبأ مؤسس جمهورية الص
الـشعـبـية الـزعيم الـصيـني ماوتـسي تونغ
مـن خالل خـطـابه الـذي ألـقـاه في مـوسـكو
عام  1957بـسقـوط االمبـرياليـة األمريـكية
- كـما أسماها - حـالها في ذلك حال ومآل
ـــاني والـــروسي عـــروش الـــطــــغـــاة .. األ
والـياباني  إذ أنهم جميعاً " ليسوا سوى
ـور من ورق ". ينـقل الكـاتب في مـقالة  "
ـــور مـن ورق " جـــزءاً من خـــطـــاب هـــذا
الــزعـيم بــعـد مـرور ثــمـاني ســنـوات عـلى
خـطابه السابق والذي بـدا فيه مصّراً على
مــوقـفـه  إذ قـال : " إذا مــا أصـرت طــغـمـة
تحدة الـرأسمال االحتكـاري في الواليات ا
عــلى تــطــبــيـق ســيــاســتــهــا الــعــدوانــيـة
واحلــربــيـة فال بــد وأن يــحـ ذلك الــيـوم
الـذي تـشـنـقـها فـيه شـعـوب الـعـالم كـافة 
ـصـيـر نـفـسه يـنتـظـر شـركـاء الـواليات وا
يـنهج الـزعيم مـاوتسي تونغ ـتحدة ". ا
نـهـج شـاعـر اخلـمـر أبـو نـواس في درئـهـا
بـاإلقبال عـليها حـ قال : " وداوِني بالتي
كــــانت هي الــــداء " وهـــو يـــدر احلـــرب
بـاحلرب قـائالً في كتـابه األحمر : " إنه من
ــمــكـن الــقــضـــاء عــلى احلــرب إال غـــيــر ا
بواسطة احلرب  وفي سبيل القضاء على
الـبنـادق يجب علـينـا أن نحمل الـبنادق " 
مـؤكـداً عـلى أنه ال يدعـو لـلحـرب  غـير أن
جتـربة الـصراع الطـبقي التي خـاضت بها
الـــصــ حــرب أهـــلــيـــة شــرســة انـــتــهت
بــانـتـصـار الــطـبـقـة الــعـامـلـة عــلى طـبـقـة
الـبرجوازيـ تُثبت أن النـصر ال يتأتى إال
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 يـعتـقد الـكاتب فـي مقـالة " الـتنـ األحمر
الــغـامض " بـأن الـتـنــ األصـفـر الـذي مـا
بـرح مخـتبـئاً خـلف سوره الـعظـيم لم يكن
ثل يـشـكل خـطراً عـلى قـوة الغـرب وهـو 
قـيم " القوة والـسلطـان واحلكمـة واخللود
والـتــجـدد والـفـضـيـلـة والـبـشـرى الـسـارة
والــفـأل احلـسن " غـيـر أنه أصـبح " عـدواً
شــرســاً يُــحــسب له ألـف حــســاب " مـا أن
اسـتلهم ثورة أكتوبر الروسية وبدّل جلده
وجبه شـيوعياً وارتـدى األحمر وأصـبح 
اركـسية اللـينيـنية بـنكهة يـعتنق أبـناءه ا
مــاويــة  مــنـاوئــاً " االســتــعـمــار والــغـزو
واإلذالل واالسـتـغالل والـنـظـرة الـدونـية ".
وفـي خـضم احلــديث عن الـوبــاء وبـعــيـداً
قــلـــيالً عن الــعــنــتـــريــات األمــريــكــيــة  ال
تـستخـدم األنظمـة الديكـتاتوريـة  " بعبع "
كـورونـا كـسالح لـقـمع شـعـوبـها فـهي في
ـــراوغــة ـــواربــة وا غـــيّــهـــا غـــنــيـــة عن ا
والــتـحــايل  غـيــر أن تـلك األنــظـمــة الـتي
ـقــراطـيـة أو تــتـبــجح بـهـا  تــتـبـنـى الـد
اصـطادت في مـاء كورونا الـعكـر وأحكمت
إغالق منافذ احلياة على شعوبها بحجة "
حــمــايـــة الــنــاس من الــوبــاء " وبــأنــهــا "
ـواطن من نـفـسه ". يـسـخر أحـرص عـلى ا
الــكـاتب في " دكـتـاتــوريـة الـدولـة " مع من
سـخر على تلك احلكومات التي ارتفع عدد
وفــيـات مـواطــنـيــهـا عن وفـيــات اإلصـابـة
بـــكـــورونــــا جـــرّاء الـــضـــرب بـــالـــعـــصي
رعـية والـكـيبالت حـ خـالفـوا األنظـمـة ا
ـكافـحته . غيـر أنني شـهدت على حـكومة
ـقـراطـيـة حق في عــالم مـواز تـشـدقت بـد
ـواطـنـيـهـا بـ الـتـطـعـيم ضـد االخـتـيــار 
الــوبـاء من عـدمه  فـي الـوقت الـذي سـنّت
فــيه قـائــمـة مـن مـحـظــورات تُـفــرض عـلى
رافــضـي الــتــطــعــيم .. تـــكــاد بــهــا حتــكم
خــــنـــاقــــهم! . ال تــــبـــرح ذاكــــرة الـــزنـــوج
األمـريكي حتمل أثـقال عبودية قاسى في
أغاللـــهــا أجــدادهم .. يــتــنـــاقــلــونــهــا في
حـمضهم النووي  ال يخفف وطأتها بلسم
احلـــريــة وشـــعـــارات احلــقـــوق وحــمالت
مـنـاهـضة الـتـمـييـز الـعنـصـري وقـد غطت
شــيـئـاً من جـراحـهم  الســيـمـا مع ابـتـداء
عـهـد الـرئيس ابـراهـام لنـكـولن عام 1862
والــذي لم يـكـن سـوى " غـوريـال " في نـظـر
العنصري من بني جلدته البيض! . يذكر
الــكـاتب في مــقـالـة " الـغــوريال الـذي حـرر
الـعـبـيد " عـلى لـسـان بطـلـة روايـة اجلذور
وهي حتـدث أفـراد أسرتـها من الـعبـيد عن
سـيـدهـا الـذي نال مـنه قـائالً : " إن الـسـيد
لــنــكــولن مــصــاب بــسـاقــ مــشــلــولــتـ
وبـذراع طويلت وبوجه مسحوب قبيح
مـغـطى بالـشـعر لـدرجـة أن أي شخص من
الـصعب عـليـه أن يعرف إن كـان ينـظر إلى
إنسان الغابة ام الغوريال . ويقول أنه ولد
وتـــربى وسط أنـــاس قــذريـن في كــوخ من
ــسك بــالــدبــبــة وابن عـرس اخلــشب  و
لــيـأكل " . وعـلى الـرغـم من أن لـنـكـولن قـد
نـشـأ فـعالً في فـقـر مـدقـع حيـث ولـد كـفرخ
عـلى فراش من قش بجانب أمه التي كانت
تـرتعد من هبـوب الريح ناحـية الغابة  إال
أنـه حـمل من صـدق الـقــيم مـا عـاش عـلـيه
ومـات فـقـد كـان يـردد وهـو في اخلـامـسـة
واألربــعــ مـن عــمــره : " إن هــذه األمـة ال
ـكن أن تعـيش ونصـفهـا رقيق والـنصف
اآلخـر أحـرار " . في مفـارقـت تـاريـخيـت
ـة وحــديـثـة يـظـهـر فـيـهـمـا الـصـيـني قـد
حـكيـماً مـحنـكاً وذو بصـيرة يـعود الـقائد
ـسـلم قتـيـبـة البـاهـلي مغـتـبطـاً ومـحمالً ا
بــنــفــائـس من كــنــوز الــصــ وهــبــهــا له
امــبــراطــورهــا مـع طــبق من ذهب يــحــمل
حـفنـة من ترابـها يـطأهـا ويبـر بقـسمه في
وطـئ أرض الـصــ غــازيـاً .. ذلك الــقــائـد
الــذي أصـابه سـهم أخ مــسـلم له في حـرب
أهــلـيـة دارت رحـاهـا سـيــاسـيـاً في حـلـبـة
الــدولــة األمـــويــة . ثم يــقــسم األمــريــكــان
ي اجلديـد كونياً  فال بـفرض النظـام العا
تــســبح الــصــ ضـد الــتــيــار وال تــسـمح

لألمـريكـان برفع الـضريـبة اجلـمركـية على
بـــضــائــعـــهم  بل تــفـــتح أبــوابـــهــا عــلى
مـصـراعـيـهـا لـتـسـتـقـطب رؤوس أمـوالـهم
واســتـثـمـاراتـهم وأسـواقــهم ومـصـانـعـهم
ط من حياتهم ومطاعمهم وموسيقاهم و
 الــتي مــا تـلــبث أن تــغـرق فـي الـطــوفـان
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عن " صــعـوبــة الـلــغـة ووعـورة الــطـريق "
يــأتـي الــكــاتب عــلى مـــا نــســبه الــبــاحث
الـــصــيـــني ســون ديـــغــانغ مـن فــضل إلى
الـــعـــرب  مـن خالل نـــدوة في الـــعـالقــات
الـعـربـية  –الـصـيـنيـة  حـيث قال : " كـلـنا
يــعـرف أن أصـدقــاءنـا الـعــرب هم من بـنى
طـريـق احلـريـر ولـيس الـصـيـنـيـون وأنـنـا
أصـبحنا شـركاء مهمـ في القرن احلادي
والـعـشـرين ". وبيـنـمـا يؤكـد هـذا الرأي د.
مـحسن فرجاني أستاذ اللـغة الصينية في
كـلـيـة األلسن بـجـامعـة عـ شـمس  حيث
تعود تلك العالقات التاريخية إلى فترة ما
قــبل اإلسالم  يـســتـنــكـر د. عـبــداحلـسـ
سلم شـعبان إعراض فالسفة الـعرب وا
عن فـكر كونفوشيوس و الوتسه " علماً أن
كن أن ـا في الفلـسفـة التـاوية  الـكثـير 
جنـده في الـفـلـسفـة الـصـوفـية الـعـربـية –
اإلسالمــيـة  وقــد يـعــود األمـر لــصـعــوبـة
الـــلـــغــــة ووعـــورة الـــطـــريق وقـــلـــة عـــدد
ــتـرجـمــ  حـيث كـان الــسـريـان هم من ا
يـقوم بـترجـمة الفـلسـفة اليـونانـية "  هذا
عــلـى الــرغم من أن نــشـــأة الــفــلــســفــتــ
الـصينية والـيونانية مـعاً تعود إلى القرن
ؤرخ  يالد عند بعض ا السادس قبل ا
وعـــلى الــرغم من أن كـــلــمــة " الــتــاو " في
بــعض مــعــانــيــهــا تـعــني " الــروح األزلي
ــشـــتـــمل عـــلى جــمـــيع الـــقــوى األبـــدي ا
احلــيـــويــة  والــكــائن الـــنــقي واجلــوهــر
دبر العام للكون األساس لكل موجود  وا
كـلـه واحلـيـاة احلـقـة لـكل كـائن ". وكـأنـهـا
كـلـمـة تـرادف كـلـمـة الـتـوحـيـد اإلسالمـيـة.
يــتــطــرق الــكــاتب مــرة أخــرى إلى طــريق
احلــريـر وهــو يــتـحــدث في مـقــالـة "عــشـر
قـوميـات مسـلمـة في الصـ احلمراء " عن
أول احـتكاك بـ العرب والـصينـي حيث
يـــذكـــر الــتـــاريخ أن " تـــاريخ أســـرة تــانغ
ـلكـيـة التي حـكمت الـص حـوالي ثالثة ا
قـرون يـتضـمن فصالً يـعرف بـاسم  "سجل
تـاشيه " أو " سـجل العرب". أمـا عن غرابة
الـتـسـمـيـة " تاشـيش " فـتـعـود في أصـلـها
إلـى " تـاجــيك " وهي كــلــمــة مــطـورة عن "
تـازي " الـفارسـية نـسبـة إلى " عرب قـبيـلة
طي " فـي تــمــثــيــلــهــا لــديــهم عن الــعــرب
أجــمــعـ . في مــقــالـة " وجــبــات األفـاعي
وأدمـغة الـقرود " يأسف الـكاتب على شح
ـراجع أو أبـحـاث أو ــكـتـبـة الــعـربـيــة  ا
أدبـيات تتعلق بجزيـرة تايوان  باستثناء
كـــتــاب في أدب الـــرحــلـــة وضــعه مـــؤلــفه
الـسعـودي محمـد العبـودي  والذي سجل
فـيه مـشـاهـداته وانـطـبـاعـاته ولقـاءاته مع
سـلمة هـناك . يجـد الكاتب أبـناء األقلـية ا
أن مـن أطــرف مـــا ورد فـــيه هـــو " وجـــبــة
ــطـبخ الـصـيـني  ـقـدمـة من ا األفــاعي " ا
والـتي تـذكّر حـتـماً بـوجـبة اخلـفـاش التي
رشّـحت فـايـروس كـورونـا . يـنـقل الـكـاتب
ـاً جداً : " عـنه قـائـالً في مـشـهـد أجـده مـؤ
فـقـد رأى مطـعـماً قـد علق صـاحـبه حوالي
خــمـسـ أفـعى  "حـيــة " مـا تـزال تـتـحـرك
وهي عـلى قـيـد احليـاة  وكل حـيـة معـلـقة
بـكالب حديدي صـغير أطـبق على ما حتت
ـطعم رأسـهـا مـبـاشـرة  ويـقـوم صـاحب ا
بـسلـخهـا باسـتخـدام سكـ حادة من دون
أن يـقـتـلـهـا أو يـذبـحـهـا  ثم يـجـر جـلـدها
بـيده بقوة فينسـلخ جزءاً منها دون حاجة
إلى اســتـعــمـال الـســكـ واحلــيـة ال تـزال
تتلوى وتتعذب  حتى إذا انتهى من سلخ
احلـيـة وهي تتـلـوى رمى جلـدهـا في وعاء
مع جـــلــود حــيــات أخــرى وشق بــطــنــهــا
فـأخرج أمعاءها ". ويسـتطرد العبودي في
وصف دهشته ومن معه أمام مشهد تُسلخ
فـيه عشرين حية واحدة تلو األخرى  رغم
أن تـربـيـة احلـيـات في مـزارع الـصـيـنـيـ
تُــعـتــبـر كــتـربـيــتـنــا لألسـمــاك والـدواجن
تـمامـاً! . ثم يتـطرق إلى إعـداد " وجبة مخ
قـرد نـيئ " العـتـقـاد الـصـيـنـيـ بـأن دمـاغ
ـآكل لـلـعقل وأكـثـرها الـقـرد هـو " أحسن ا
نـفـعـاً لـلـتفـكـيـر " إذ يـتـأهب الـزبائـن على
العــقــهم حــيـث يــؤتى بــالــقــرد مــائـــدة 
الــبـائس مــوثق بـخــنـاق عــلى رأسه الـذي
يــفـلـقـه الـطـبــاخ وهـو حي لــتـنـهــال عـلـيه
األُكــلــة بــيـنــمــا هــو يــولــول في أنــفـاسه
األخـــيــرة . ونــقالً عن مـــشــاهــدات بــعض
ـثقف الـعرب الذين أتيـحت لهم الفرصة ا
عـيـشـة بـها حـيـنـاً ما  زيـارة الـصـ أو ا
يـذكـر الكـاتب في مـقـالة " عـرب في الـص

سلـم في الص " الـشعبـية " أن وضع ا
فـيه احترام كبيـر للمسلـم على عكس ما
نــراه في اجملـتــمـعــات األوروبـيــة  فـهم ال
ـسـلـمـ الـذيـن يؤدون يـتـحـسـسـون من ا
ـــديـــنـــة الـــصـالة في أكـــثـــر مـن جـــامع 
شــنـغــهـاي وأعــرقـهــا جـامع ســوجنـيـان 
وعـــادة مـــا تـــغــلـق الــشـــوارع احملـــيـــطــة
بـاجلوامع بعـد االنتهـاء من صالة اجلمعة
سـلمون بـضاعـتهم من الـلحوم لـيعـرض ا
ـذبـوح عــلى الـطـريـقـة احلالل والــدجـاج ا
ــطـاعم اإلسـالمـيـة والــتي ال تـتــوافـر في ا
الـصينية  وتقـوم الشرطة بإغالق الشارع
أمـام حـركـة الـسـيـارات احـتـرامـاً لـتـواجـد
الــنــاس فــيــهـــا حــيث تــكــتظ بــالــزائــرين
األجـانب الـذين يعـشقـون األكالت الـعربـية
واإلسـالمـيـة ". ويـذكـر الـكـاتب في مـوضع
سلم آخـر من الكتاب أربـعة من علمـاء ا
الصيني الذين نعموا باالستقرار في ظل
عـهـد دولة مـانشـو الـذي استـمر حـتى عام
 1911 فـأبــدعـوا وكـانـوا جـنـوداً عـظـامـاً
آنـذاك  غير أنـهم أصبحـوا مجهـول بعد
انــدثــار مــعــظم مــؤلــفــاتـهـم . وكـنــوع من
الـتــكـر  أذكـرهم تـبـاعـاً : الـشـيخ/ وانغ
دي يـو ( (1660-1560وهــو أول من كـتب
عن اإلسـالم بــالـــلــغــة الـــصــيــنـــيــة  ومن
مـؤلفـاته : األجوبـة الصحـيحـة على الدين
احلـق . الـشيـخ/ مـاوتـشو ((1640-1711
ومـن مؤلـفـاته : إرشـاد اإلسالم  ويـقع في
عـشـرة أجـزاء . الـشـيخ/ لـيـؤتشه (-1655
 (1745ومـن مـؤلــفــاته : أحــكـام اإلسالم 
ويــقع في عــشـريـن جـزءاً. الــشـيخ/ مــافـو
تــــشـــو ( (1873-1794ومـن مـــؤلــــفـــاته :
خـالصـة أصـول الـدين األربــعـة .. رحـمـهم
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جتـمع الـتقـالـيد الـصيـنـية بـ احلـكيـم
الوتــســو وكــونــفــوشـيــوس رغم اخــتالف
الـصيـن عـلى العـصر الـذي عاش فيه كل
مـنـهـمـا  فـيـظـهـر كـونـفـوشـيـوس وقد زار
الوتـسو األكبـر سناً وحكـمة ليـجده جامداً
مـغـيــبـاً مـخـطـوف الـروح فـيـنـتـظـره حـتى
يـفيق تدريـجياً ويـتبادالن حـواراً روحانياً
يـبتدأه الوتسو وهـو يجفف شعره من أثر
الـــوضــوء قــائـالً : " لــقــد تـــركت األشــيــاء
والــنـاس واخــتـلـيـت في عـزلــة األنـا. مـاذا
يـعـني ذلك ? سـأله كـونـفـوشـيـوس. لم أعد
بـعـد تـمـاماً إلى حـالـتي  فـروحي مـا تزال
مـتـعـبـة وال تـسـتـطـيع بـعـد الـتـفـكـيـر كـمـا
شدود ال يـستطيع النطق يـنبغي  وفمي ا
بـسـهولـة ". رغم هـذا يعـده بانـه سيـرضيه
بـاحلديث عن مفـهوم الـ " ين " والـ " يانغ "
الــذي يـتـقـاطع مع فــلـسـفـة هــيـراقـلـيـطس
الـقـائل بالـدينـاميـكـية وعـدم الثـبات  وأن
الـــنـــزول إلى الـــنـــهـــر نـــفـــسـه مـــرتــ ال
يــتـشــابــهـان فــمـا يــلــبث احلـار أن يــبـرد

ويــســخن مــا كــان بــارداً  ويـجـف الـرطب
ويـبتلّ اجلـاف .. وهكـذا دواليك. فـيقول : "
إن ذروة الـ ( يـن) هي الـســلـبــيــة الـهــادئـة
وذروة الـ ( يـانـغ ) هو الـنـشـاط اخلـصب .
إن ســلــبـيــة األرض تــعــرض نـفــســهـا إلى
ـارس عـلى الـسـمـاء وإن نـشـاط الـسـمـاء 
األرض  مـن هذيـن الـشـيـئ ولـدت جـمـيع
الــكـائـنــات. واحلـقــيـقـة أن الـ ( ين ) والـ (
ثالن في الفكر الصيني الوحدة ال يانغ ) 
ثل العـنصر اإليجابي الـثنائية  فـاليانغ 
الـفـعّال الـقـادر على إنـتـاج أي شيء  وهو
يــرمـز إلى الــعـنـصــر الـسـمــاوي الـذكـوري
ــتـمــثل في الــشـمس والــضـوء ــتـحــرك ا ا
ـثل واحلــرارة واحلـيـاة  أمـا الــ فـهـو 
ــنــفــعل الــســاكن والــســلــبي الــعــنــصــر ا
واألنـثوي الل ويـتمثل في القمـر والظلمة
ـــوت  وفي الـــيــانـغ والــ والـــبـــرودة وا
يـــتــوافــر الــتـــنــاسق واالنــســـجــام في كل
وجودات ". ما أعذب الـ " ين"!. الوجود وا
وعن الــبـــوذيــة الــتي يــعــتــنــقــهــا مــعــظم
الـصـيـنـيـ من سـكـان الـتـبت أو " هـضـبة
الــهـماليـا " أو " سـقف الــعـالم " والـواقـعـة
جـنوب غربي الـص  والتي تتـمتع بحكم
ذاتـي مــــنـــــذ عــــام  1965واخلـــــاضـــــعــــة
جلــمـهـوريــة الـصــ الـشـعــبـيـة  فــقـد فـرّ
زعيمها الروحي إثر األحداث الثورية التي
عــصـــفت بــالــتـــبت في مــنـــتــصف الــقــرن
الـعـشرين إلـى الهـنـد أثنـاء رئـاسة جـواهر
الل نــهــرو  األمــر الــذي اضــطــر حــكــومـة
الـص تعي زعيم آخر للبوذي . غير أن
الــبـوذيــة إلى جـانـب الـكــونـفــوشـيــوسـيـة
ارسة ديـنية والـتاويـة هي في مجمـلهـا 
انـية  أي " إنها أكـثر من كونـها عقـيدة إ
ـان به  أمــر يـجب الـقـيــام به بـدالً من اإل
ويـكمن مفتـاح فاعليـتها في السـيطرة على
ـضطـرب من خالل التأمل شـهوات الـعقل ا
. فـعـبـر اجلـلـوس بـهدوء ومـراقـبـة طـريـقة
الـتنـفس والتـأمل في كـلمة أو زهـرة ينـتقل
ـمـارسـون عـبـر مـسـتـويـات مـخـتـلـفـة من ا
الــوعـي إلى الــســكــون الــذي يــقــلل رغــبــة
االشـتهاء ". عليه يعـتقد الكاتب أن بوذا ال
ـتـأمل الـفـرنـسي بـد وسـيــتـفق مع نـظـرة ا
بـاسكال لو حلق به وهـو في القرن السابع
عــشـــر إذ كــان يــقــول أن : " كل الــشــر في
اإلنــسـان يـنـبع مـن سـبب واحـد وهـو عـدم
قـدرته عـلى اجلـلـوس سـاكـنـاً في حـجرة ".
أمــا عـالم االجــتـمـاع بــرادرفـانــد فـيـرى أن
الـبـوذية تـقـدم قاعـدة عامـة لـلحـيـاة ترتـكز
ــــتـــنع عــــلى ثـالثـــة مــــبــــاد هي: " أن 
اإلنـسان عن كل مـا هو مؤذ  أن يـقوم على

الدوام بفعل اخلير أن يطهر نفسه ".
وفي تـسع مـقارنـات يـعقـدهـا الكـاتب ب "
الـهـندوسـية والـبوذيـة "  أخص السـادسة
مـنـها بـالـذكر لـصـالح البـوذيـة  حيث إن "
الـرهبـنة الهـندوسيـة خاصة بـالرجال دون
كـن للمـرأة في الـهنـدوسية الـنسـاء  فال 
أن تـكـون راهـبة  غـيـر أن البـوذيـة أتاحت
الــرهــبـنــة لـلــنــسـاء والــوصــول إلى أعـلى
ـراتب الـدينـية. وكـان الداالي المـا الرابع ا
عـشر بنفسه قد أقر في مقابلة أجرتها معه
هـيـئــة اإلذاعـة الـبـريـطـانـيـة بـإمـكـانـيـة أن
تـكـون خـليـفـته امـرأة : إذا كـانت دالي الما
امـــرأة فــــيـــنـــبـــغـي أن تـــكـــون جـــذابـــة ".
وسـأحـسن الـظن بـالداالي المـا واعـتـبر أن
اجلـاذبيـة التي قـصدهـا " روحانـية " بـفعل
االستنارة  ال بفعل كحل ع أو تضاريس
قـوام . أما السابـعة فتتـحدث عن " الطريق
الـوسط " الـذي يـتـكـون من " ثـمـان شـعب "
ان تُـلـخص قـواعـد احليـاة . أولـهـا : " اإل
احلق " وتـعـني الهـدايـة  ثانـيـها: " الـقرار
احلـق " وتـــعـــني الــــهـــدوء وكف األذى عن
الغير  ثالثها: " الكالم احلق " وتعني عدم
الـكذب والـتلـفظ بخـشن الـقول  رابـعها : "
الـسـلـوك احلق " وتعـني اجـتـناب الـسـلوك
اخملـــزي  خـــامـــســـهــا : " الـــعـــمل احلق "
وتـعني اجتناب سيء األعمال سادسها : "
اجلــــهــــد احلق " وتــــعــــني فــــعل اخلــــيـــر
واجـتناب الشر  سـابعها: " التأمل احلق "
ــيـل لــلــفـرح أو وتــعــني الــتــوازن وعــدم ا
احلـزن وثامنـها: " التركـيز احلق " وتعني
الـــســـيـــر في كل تـــلـك الـــشــعـب وبـــلــوغ "
الـنيرفـانا " وهي مرحلـة "ا لسالم الكامل ".
تـعني هذه الكلمة حرفياً في السنسكريتية
" اإلنــطـفـاء أو اإلخــمـاد" أمـا في الــبـوذيـة
فــهـي " الــوصــول إلى حـــالــة ســامــيــة من
الــتـحــرر عن طـريق إخــمـاد رغـبــات الـفـرد
ووعــيـه  وهــكــذا تــغــتــنـي الــشــخــصــيــة
بتفريغها من كل محتوى أناني غير نبيل 
كـمـا يـحق لـهـا االحتاد بـالـنـفس الـكـبرى .
وهي حـال من الـنـعـمـة أو الـغـبـطـة التي ال
يُـنطق بها أو يُعبر عنها بكلمات أو صفات
 وهـي حــال ثــالـــثــة إلى جـــانب الــوجــود
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يـتـطـابق الـتـصـوف اإلسالمي في مـقـامات
االرتــقــاء الــروحي مع نــظـيــره الــتــصـوف
ـريـد إال بـجـهد الـطـاوي الـتي ال يـبـلـغـهـا ا
جـهيد عبر مراحل " انفصال .. زهد .. وجد
 الـذي هـو تـارة رعـدة وتـارة حـالـة رؤية 
وفي الـنهـاية : االحتاد الـذي يشـكل " السر
اخلــفي الـعــظـيـم " والـتي أمــكن تـلــخـيص
حـكمة مـعلمهـا الوتسو كامـلة في عبارة : "
أولـئك الذين يـتكـلمـون ال يعـرفون .. أولئك
الـذين يعرفـون ال يتكلـمون " أو كمـا يحلو
لـلكاتب تسميتها بحالة " اخلَرَس الصوفي
". وفـي معرض احلديث عن التصوف الذي
ية يتقاطع فيها يـأتي كتجربة إنسانية عـا
ـكـان والـزمـان بـنــو الـبـشـر خـارج حـدود ا
واجلــــنـس واألصل  والــــتي ظــــهــــرت في
تـدوينـات فالسفة الـشرق والغـرب على حد
ســـواء يــورد الــكــاتـب أبــرز اخلــصــائص
ــشــتــركــة لــهــذه الــتـجــربــة في " لــيــالي ا

ظلمة " منها :  الصوفي ا
- مـنـهج مـعرفي أدواتـه " الكـشف واإللـهام
واحلــدس والـبـصـيـرة الــنـافـذة " وبـصـدق
يــقــيـني ال يــدع مــجـاالً لــلـشـك  يـتــسـامى
بــالـتــالي عن أي مـعــرفـة عـلــمـيــة أدواتـهـا

العقل واحلواس اخلمس . 
-  مـعرفـة استـنبـاطية وانـطبـاعات حـسية
مــبــاشـرة أو تــدريــجـيــة قــابـلــة لــلـتــحـول
ا والـتغـير . - الـوجود الكـلي احلقـيقي إ
هـو الوجود الواحـد  فال تناقض وال تعدد
ـادي  وما يبدو وال اخـتالف في الوجود ا
ـا هـو " جتــلـيـات ومـظــاهـر لـهـذا كــذلك إ
الــواحــد الــكـلـي واحلـقــيــقي " أو " مــجـرد
أوهـام وخـياالت ال تـنبئ عن حـقـيقـة ثابـتة
".. رفـض يقود إلـى رفض االعتـراف بعامل
الــزمن  فــتــتـســاوى في الــتـجــربــة زوايـا
ـسـتـقـبل بال تـبـاين ـاضـي واحلـاضـر وا ا
بـيـنــهـا . - فـريـدة يـتـفـرّد صـاحـبـهـا الـذي
يــتـعــذر عـلــيه كـشـف مـا ذاقه في جتــربـته
ـفـردات لغـويـة عـامـة وإن بذل اخلـاصـة 
جــهـداً فـي عـكس جتــربـته فــبـلــغـة رمــزيـة
تنتهي بصاحبها إلى ولوج عالم اخلرس 
كـــمـــا كــان احلـــال عــنـــد بـــعض فالســـفــة

سلم .  ا
- تـبـلغ مـراتـب الـصـوفـيـة درجـة الـعـدمـية
حــيث تـســقط بـعض الــتـكـالــيف الـديــنـيـة
وتــســتــبـاح احملــرمــات ويـتـم اخلـروج عن
الــقـواعـد والـنـوامــيس والـعـادات  والـتي
هـي مـجـرد أوهـام ال تــربط الـعـارفـ . إنه
ـادي الـذي ســقـوط لــتـنــاقـضــات الـعـالـم ا
أســقط مــعـه تــبــاين الــعــاقــبــة بــ ثـواب
وعــقــاب وجــنــة ونــار  فــوحــدة الــوجــود
تـسـاوي بـ قـيـمـتي اخلـيـر والـشـر وهـما
تــصــدران عن نـزعــة جــبـريــة ســواء كـانت
إلــهـيـة أو طـبـيـعــيـة .. بـ  " أمـر تـكـويـني "
كـخلق جبلـة اإلنسان أو بـ  " أمر تـكليفي "
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الدوحة

كرفض إبليس السجود . 
- تـتمـثل بهـا نزعـة ثابتـة تسـقط بهـا كافة
الـفــوارق بـ األديـان " بـاعـتـبـارهـا طـرقـاً
مـختلفـة تؤدي إلى غاية مـعينة ال اختالف
فـيـهـا هي مـحـبة الـله وإسـقـاط الـفواصل
ـوانع بـ اإلنـسـان وربه " واحلـواجـز وا
بل يــنـظــر كـبــار مـتــصـوفــة اإلسالم كـابن
ا هي " عـربي والرومي بأن تلك األديان إ
مـظـاهر وجتـليـات للـذات اإللهـية الـواحدة
الـتي تسـمو بـحكم طـبيـعتـها عـلى الـتعدد

واالختالف ". 
- نــاصــيـة "الــصـحــوة" الــتي هي تــتـويج
ا لـلسـمو األخالقي والـتطـهيـر الروحي إ
ـر بطـريق مـظلم عـاصف بالـقلق وغـياب
ـا كـان يـقيـنـاً حتى الـراحـة وفـقد الـثـقة 
إذا بــلـغت أشــدهـا أحــالت صـاحــبـهـا إلى
مــرحـــلــة سالم داخــلـي يُــطــلق عـــلــيــهــا "
الـتــصـوف الـكـامل " وهي عـصـارة جتـربـة
طـلق ومـا قد اعـتـرك فيـها من تـوحـد مع ا
تـوتر وشكـوك " يعود الصـوفي بعدها إلى
صـحـوة بـعـد أن اختـصه الـله بـنـوع صـلة
ـيـزة مـخـصـوصـة  يـحـاول من خـاللـها
ـثل لـلـبـشــريـة  وتـقـد خالصـة ضــرب ا
جتـربته لها تطويراً داخـلياً جوانياً للذات

اإلنسانية " .
وعـند مقارنـة التاوية الصـينية بـالصوفية
إلسالمـيـة  يـورد الـكـاتب وصـفـاً لـتـجـربة
ـريـدين أجـدهـا تـصادف روحـانـيـة ألحـد ا
هـوى بداخلي ينـعقد قلمي بـالتعبـير عنها
فـأنـقل نصـهـا كمـا هـو .. فمـقـام الصـوفـية
لـديه " استند إلى ثالثة أركان هي : السفر
ـشـاهدة  فـقـد تـنـقل واغـترب والـغـربـة وا
وشــاهـد  واضـطــر إلى الـرحـيل مــغـتـربـاً
روحـيـاً وفكـرياً في غـربـة صوفـية ولـيست
اغـــتــرابـــاً . ذلك أن غـــربــة الـــصــوفي هي
ــانـعــة  أمـا االغــتـراب فــهـو اخــتـيــار و
اضـطرار وهـيمـنة  وهـكذا تـصبح الـغربة
هـنا مـوجبـة  في ح أن االغـتراب سالب
. وبـحـسب محي الـدين بن عـربي : السـفر
ثالثـة : سـفـر من عـنـده وسـفـر إلـيه وسـفر
فـيه  وهذا السفر هو سـفر التيه واحليرة

وسفر التيه واحليرة ال غاية له ".
في خـواتيـم الكتـاب وفي مـقالة  " عـالم ما
بـعد كورونا .. حرب باردة أم سالم بارد? "
يـورد الكاتب رأي الـروائي الفرنـسي ألبير
كــامـو فـي روايـته " الــطـاعــون " إذ " عـرف
الـعالم من الـطواع مـا عرف من احلروب
 ومع ذلك فإن الطواع واحلروب تفاجئ
الـناس دائـما ً. حـ تنـشب حرب مـا يقول
الـنـاس : " إنـهـا لن تـدوم طـويالً فـهـذا أمر
مـفرط في الـسخف ". وال ريـب في أن حرباً
مـا هي أمـر مفـرط في السـخف  ولكن ذلك
ـنعها من أن تدوم" .  ثم يعقّب الكاتب ال 
بــدوره ويــرى أن الـــعــالم يــقع في حــيص
بـــيص ألول مـــرة في تـــاريخ الـــبـــشـــريــة
ويــضــرب أخــمــاس في أســداس حــول مـا
ـسـتـقـبل الـذي يــتـربص به مـسـتـقــبالً .. ا
يـحـوطه غمـوض الـتخـرصات والـتـكهـنات
والـتــنـبـؤات عـلى كـافـة األصـعـدة  أفـراداً
ستقبل الذي ركع وشـعوباً وحكومـات .. ا
أمــام فـايـروس مـتـنــاه في الـصـغـر ارتـدى
ـــلك وتــربع عــلى عــرش زمن صــوجلــان ا
تــعـــاظم إنــســانـه بــ صــروح الــعــمــران
والـتـكنـولـوجيـا والـطب والعـلـوم . إن هذا
ـــشـــهـــد يــســـتـــحـــضـــر رأي صــامـــويل ا
هـنتنغتـون في كتابه " صدام احلضارات "
حـيث السالم الـبارد مقابـل احلرب الباردة
بـ مـعـسـكـر الـدب الروسـي وبيـت الرجل
األبـــيض  إال أن الــدب قــد  اســـتــبــداله
واقــعــيـاً بــتــنــ ال يـزال يــرتــدي مــعـطف
ـاويـة  يـنفث الـلـيـنـينـيـة عـلى الـطـريقـة ا
نـاره الـبيـولوجـية وتـطـاله أصابع االتـهام
الـغربية !. ال تـقف االتهامات عـند حد نفث
الـوبـاء بل تـوقظ قـضايـا رُكـنت عـلى الرف
وتـسـتـخدم عـنـد احلـاجـة  كقـضـيـة هونغ
كــونغ وقــضــيــة األيــغــور ووضع تــايـوان

وحرب الرسوم اجلمركية .
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وبـــــــدوري  أضـم صــــــوتـي إلـى صــــــوت
ــؤامــرة  الـتي تــبـدو أصــحــاب نـظــريـة ا
وكــأنــهــا تــكــشف ســيــنــاريــوهـات خــطط
مـاسونية تتضح عبـر نظرة خاطفة للوراء
 حـيث يـعيـد الـتاريخ نـفـسه كل مائـة عام
عــلـى شــكل مــســلــسل تــاريــخي لألوبــئــة
الـفتاكة يحصد األرواح!. فتعرض سجالت
الـتـاريخ تسـجـيل أول حلـقـة له عام 1720
بـعنوان " طاعون مرسيليا العظيم " تليها
احلــلــقــة الــثــانــيــة عـام  1820بــعــنــوان"
الـكـوليـرا " والـثالـثـة عام  1920بـعـنوان"
أما احللقـة الرابعة اإلنـفلونـزا اإلسبانيـة "
الــتي ال تــزال تــتـوالـى ضـمن مــواسم من"
ألـفـا بيـتا غـاما  دلـتـا زيتـا إيتـا ثيـتا
كـابـا ... " فـبـدأت عام  2020بـعـنـوان بدى
رنّــــانــــاً " كــــورونــــا " ! يـــقـف إلى جــــانب
ؤامـرة من احملـلـل  ـؤمـنـ بنـظـريـة ا ا
ــؤمــنــ األرثــوذكــســيــ  فــمــا أولــئك ا
كـورونا لديهم سوى غضب انزله الله على
أهـل الـصـ جـرّاء مـا أفـسـدوا في األرض
بغير حق  غير أن هؤالء سرعان ما لزموا
ـطـبق مـا أن ضـرب الـفـايـروس الـصــمت ا
شـبه جزيرتـهم . أما الـسياسـيون  فحزب
الـيمـ يرى أنهـا حرب اقـتصاديـة تشـنها
ـتحـدة ضـد جـمهـوريـة الـص الـواليـات ا
غـيرة وحسداً وقـد نافستـها على الصدارة
 وحزب اليسار يرى أن الص قد صنّعت
- ضـمن مـا صـنّعت - فـايـروس يسـتـهدف
االقـتصاد األمـريكي وقد تـراكم االحتياطي
الــذهــبي عــبــثـاً في خــزيــنــته . والــسـؤال
طروح : إن كان أحد احلزب محقاً  فلم ا
ـياً من مال وأرواح خـسر مع من خـسر عا
واســتــســلم حلــجــر صــحي شلّ حــيــاته ?
ـعـادلة الـتي ال األيـام كـفـيـلـة بـفك شـفـرة ا
تــزال غـيـر مــتـكـافــئـة .رغم هـذا  يــتـفـاءل
الـكـاتـب في بـدايـات كـتـابه بـعـالم مـا بـعـد
الـكـورونا الـذي سيـسـفر ابـتداءً عن هـموم
مـختلفـة وتشديدات مـستجدة ومـضايقات
حـــدوديــة وضــوابـط ســفــر وفـــقــر جــامح
وبــطــالــة مـــتــزايــدة وبــرامــيل نــفط شــبه
ي مـــجـــانـــيـــة وكـــســـاد اقــتـــصـــادي عـــا
وانـتهـاكـات إنسـانيـة مقـننـة واضطـرابات

نـفسيـة وتبادل شـكوك وانعدام
ثـقة ...الخ  ال تلبث أن تطويها
صــفـحــة الـنــسـيــان  فـيـلــتـقي
بـالصـديق الغـائب د. جودة من
جـديـد مـرّحبـاً به عـلى الطـريـقة
الـــرومـــانـــيــة قـــائالً : " ســـالف
ســكالف " لـكن قــطـعــاً من غـيـر
ستجد . عبودية للسيد كوفيد ا
ـن أراد أن يـــــــــعــــــــــرف أصل و
احلــكــايــة  فــلـيــطــالع مــقــالـة "
كــورونــا واألرانب الــبـيض " في
الـكــتـاب  وقـد يـسـتـبـدل حتـيـته
الـدارجـة بالـرومـانيـة تـلك والتي

تعني : " مرحباً أيها العبد ".
فـي الـوقت الــذي اعـتــبــر فـيه كل
ثـابة مقدمـة لكتاب كـتاب اقرأه 
آخـر ضمن مـا ارجتي من فوائده
راجع جـاء هـذا الـكـتـاب مـثقـالً 
فـكـرية ثـرية اسـتـعان بـها الـكاتب
فـي وضع مـــادة كـــتـــابه  ال تـــدل
ســوى عـلى مـوسـوعــيـة الـكـاتب .
لـذا ومن بـاب الـثقـة في جـودة ما
ــا أثــار اخـــتــاره  أســرد بـــاقــة 
فــضـولي عـلى أمل احلـصـول عـلى

بعض منها  كما يأتي :
1.كـتاب/ سن ياتسن أبو الص -

ؤلف / عباس محمود العقاد .  ا
2.كـــتــــاب/ أحـــاديث في آســـيـــا –

ؤلف / محمد حسن هيكل . ا
: رحــلــة 3.كـــتــاب/ داخل أســـوار الــصـــ
ـؤلف / ـسـلـمـ –ا وحــديث في شـئـون ا

محمد العبودي .
4.كــتـاب/ الـصــ مـعـجــزة نـهـايــة الـقـرن

ؤلف / ابراهيم نافع . العشرين  –ا
5.كـتـاب/ التـن األكـبر: الـص في الـقرن
ــؤلف/ دانــيــيل احلــادي والــعـــشــرين - ا

بورشتاين .
6.كـــتــاب/ الـــنــجـم الــصـــاعــد الـــصــ :
ـؤلف/ ديــبـلـومــاسـيـة أمــنـيـة جــديـدة - ا

بايتس غيل .
ـؤلف/ 7.كــتـاب/ الــتـحــدي الــصـيــني - ا

فولفجان هيرن .
8.كــتـاب/ الـتـاو: نــصـوص من الـفــلـسـفـة
ــة  - تـرجــمــة/ هـادي الــصــيـنــيــة الـقــد

العلوي .
ــؤلف/ 9.كـــتــاب/ الـــكــتـــاب األحــمـــر - ا

ماوتسي تونغ .
10.كـتاب/ الفكر الصيني من كنفوشيوس

ؤلف/ ج. كريل . إلى ماوتسي توجن - ا
ؤلف/ 11.كـتـاب/ الـفـلـسفـة الـشـرقـيـة - ا

زانكير .
12.كـتاب/ موجـز تاريخ العـلم واحلضارة

ؤلف/ جوزيف نودهام . في الص - ا
ـــؤلف/ 13.كــــتـــاب/ احلــــكــــيم بــــوذا - ا

اكزافييه كورنث .
ــولع بــاحلــجـاج : 14.كــتــاب/ الــهـنــدي ا
كــتــابــات عـن تــاريخ الــهــنــد وثــقــافــتــهــا

ؤلف / آمارتيا سن . وهويتها  –ا
ـؤلف/ داالي 15.كــتـاب/ فن الـسـعـادة - ا

الما .
ــة والــعــالم 16.كــتــاب/ احلــكــمــة الــقــد

ؤلف/ داالي الما . احلديث - ا
ؤلف/ داالي 17.كـتاب/ حكمة الـشفقة - ا

الما .
18.كـتاب/ البـهجة : الـسعادة الـدائمة في

ؤلف/ داالي الما . عالم متقلب - ا
19.كـتـاب/ الـداالي المـا: الـرجل الراهب -

ؤلف/ ميانغ شايا . ا
ـعــرفـة الـصــوفـيـة: دراسـات 20.كــتـاب/ ا
ؤلف/ ـعـرفـة - ا فـلـسـفـيـة في مـشـكالت ا

ناجي حس جودة .
21.كــتـاب/ نــشـأة الــفــلـســفـة الــصـوفــيـة

ؤلف/ عرفان عبداحلميد . وتطورها - ا
22.كــتـاب/ من الـفـلـسـفــة الـيـونـانـيـة إلى
ــؤلف/ مـحــمـد الــفـلــسـفــة اإلسالمــيـة - ا

عبدالرحمن .
ؤلف/ ـنـطق والـتـصـوف - ا 23.كـتـاب/ ا

برتراند رسل .
ــؤلف/ 24.كـــتــاب/ الــتــطـــور اخلالق - ا

هنري برجسون .
25.كــتــاب/ مــنــبــعــا الــيــدين واألخالق -

ؤلف/ هنري برجسون . ا
ؤلف/ وليم 26.كـتاب/ إرادة االعـتقـاد - ا

جيمس .
ؤلف/ إيرين 27.كـتاب/ طريق احلرير - ا

فرانك .
ؤلف/ 28.كـتاب/ ظالل طـريق احلريـر - ا

كول ثوبرون .
29.كــتـاب/ خـطــر أصـفــر خـوف أبـيض -

ؤلف/ جاك دوكورنوا . ا
30.كـتاب/ االختيار: السـيطرة على العالم
ــؤلـف/ زبــيــغــنــيـو أم قــيــادة الــعــالم - ا

بريجنسكي .
31.كتاب/ نهاية التاريخ واإلنسان األخير

ؤلف/ فرانسيس فوكوياما . - ا
ؤلف/ بيل كلينتون 32.كـتاب/ حياتي - ا

.
ـؤلــفـة/ 33.كــتـاب/ خــيـارات صــعـبــة - ا

هيالري كلينتون .
34.كـتاب/ أسـمى مراتب الشـرف: ذكريات
ـؤلـفـة/ كــونـدالـيـزا من ســني حـيـاتـي - ا

رايس .
35.كـــتـــاب/ صــنـع الــعـــدو: كـــيف تـــقــتل

ؤلف/ بيار كونيسا . بضمير مرتاح - ا
ـؤلف/ 36.كـتــاب/ احلـرب احلـقـيـقـيـة - ا

ريتشارد نيكسون .
ـؤلف/ 37.كــتـاب/ من يـحـكم الـعـالم ? - ا

نعوم تشومسكي .
38.كـتـاب/ مـحـاسن الـتـاريخ ومـساوئه -

ؤلف/ نيتشه . ا
ي : تـأمالت حول 39.كـتـاب/ النـظام الـعا
ــؤلف/ طـالئع األ ومــســار الـتــاريخ - ا

هنري كيسنجر .
ـؤلف/ 40.كـتـاب/ صـراع احلـضـارات - ا

صامويل هنتنغتون .
ؤلف/ 41.كتاب/ مذكرات عبد أمريكي - ا

فريدريك دوجالس .
ـؤلف/ 42.كــتــاب/ ابــراهـام لــنــكـولـن - ا

محمود اخلفيف .
ـوت: صـورة اجملـتـمع 43.كـتـاب/ ثـقـافـة ا
الــعــراقي في مــرحـلــة مــا بـعــد اخلـراب -

ؤلف/ فجر جودة  . ا
ــــــؤلـف/ جـــــورج 44.روايــــــة/  - 1948ا

أورويل .
ــؤلف/ 45.روايــة/ مــزرعــة احلــيــوان - ا

جورج أورويل .
ـــؤلف/ ألـــيــكس 46.روايـــة/ اجلـــذور - ا

هايلي .
47.روايــة/ تـدهـور احلـضـارة الـغـربـيـة -

ؤلف/ أوسفالد شبينغلر . ا
48.روايـة/ األرض الطـيبـة أو ثالثيـة بيت

ؤلفة/ بيرل باك . األرض - ا
49.رواية/ الساعة اخلامسة والعشرون -

ؤلف/ قسطنط جيورجيو . ا
50.روايـة/ ثالثـيـة (بـ الـقـصـرين قـصر
ـــؤلف/ جنــيب الـــشــوق الــســـكــريــة) - ا
مـحـفـوظ . خـتامـاً  يـأتي هـذا الـكـتاب في
تـرتيبه الثـاني عشر ضمن قائـمة ال تنتهي
مـن الكتب اخملصصة لعام   ?2021والذي
ال يـــزال يــرزح حتت طــائــلـــة وبــاء لــقــيط
مـشكوك في حمضه الـنووي يُنسب -حتى
!  كــمـــا أنه الــكـــتــاب اآلن - إلـى الــصـــ
الـثـاني ضـمن باقـة مـؤلـفة من أربـعـة كتب
جـاءت كعربون صـداقة جمعت بـ كاتبها
الـكـر وكاتـبـة هذه األسـطـر التي ازدادت
فـخراً ح اطـلعت على سيـرته الذاتية في
آخـر صفـحة من هـذا الكـتاب .. فعالً إن  "

حب القراءة يجمعنا ".

بغداد
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كثيـرا ما اثار انتباهي ذلك التطابق الغـريب في سلوك وتصرفات افراد من فصيلة
نافق ,الذين باتت اعدادهم تزداد قرود الـشمبانزي مع سلوك افراد من فـصيلة ا
 بشـكل مخـيف في كل مفـاصل حيـاتنا ,حتى لـتظن انـهم يتـكاثرون ال جـنسـيا مثل
األمـيبا والـطحالب ,ولذلك قـررت ان أعمل دراسـة علمـية مـعمـقة تـتنـاول البحث في
ـوذجا من كل ـا توجـب عليَ ان اخـتـار  اسبـاب واسـرار هـذا التـشـابه بـينـهـما ,

فصيلة إلتمام التجربة. 
وذجا عـشوائيـا من كل فصـيلة ,وقد وطبـقا لـقواعد الـبحث الـعلمي ,فقـد اختـرت 
حـصلت عـلى القـرد بسهـولة فـحيثـما تـول وجهك فـثمة قـرود كثـيرة حولك!! ,لـكنني
نافق ,من الـذين يرقصون ويطبلون ب يدي عانـيت حتى تمكنت من اقـناع أحد ا
ديره نـاسبـة ومن دونها ,بعـد ان أكدت له أن صـلة قـرابة تـربطـني  كل مـسؤول 

في العمل!!. 
 في الـبدايـة عـرضتـهم لتـجربـة بـسيـطة لـتقـيـيم سلـوكهـما ,فـوضعـتهمـا في غـرفت
مـنفـصلـت ,ثم نـاولت كل واحـد منـهـمـا موزة ,عنـدهـا وضع االثـنـان أيديـهـمـا فوق
رأسيـهما تـعبيـرا عن الرضا واالمـتنان ,وبعـد ثمان سـاعات تعـمدت ان آكل الكـثير
وز امـامـهمـا دون ان اعـطيـهـمـا منه شـيـئا ,فـقام االثـنـان بوضـع أيدهـمـا على مـن ا

مؤخرتيهما تعبيرا عن غضبهما!!.
بعـدهـا توجب عـليّ الـقيـام بفـحص دقـيق أخر ,فـقمت بـوضع رأسيـهـما في  جـهاز
غناطيسي  ,MRIالذي أظهرت مقاطعا مختلفة منه تطابقا تشريحيا كبيرا الرن ا
يل الى رأس االنسان !! ,وهنا زاد فضولي ب مخيهما برغم فارق احلجم الذي 
ضـي قدما في جتـربتي وفتح انع من ا اكـثر ,فلـمعت فكـرة في رأسي وقلت : مـا ا
زيد من الـتجارب والدراسـات خاصة وأنني رأسيهـما واخراج دمـاغيهمـا إلجراء ا

امتلك خبرة في هذا اجملال??.  
جترأت أخيرا ,وبعـد ان احضرت عدة التشريح  الالزمة إلجراء عملية فتح القحف
 , craniotomyوبـعد ان تأكدت من اجراءات السالمة ,فتـحت جمجمتـيهما بعد أن
خـدرتهما ,واستـخرجت دماغيـهما ووضعـتهما فـوق الطاولة ,وبـعد ان نظفـتهما من
لـح عليهـما حتى الـدماء ,خطـر في بالي أن أذهب بـعيدا في الـتجربة ,فقـمت برش ا
لح ,وتركـتهما لسـاعت وعمدت الى غطـاهما بالكـامل ثم عصرت ليمـونت فوق ا
صب لـتـرين من مـزيج مكـون من خل الـتـفاح والـصـودا الكـاويـة فوقـهـما ,ولـضـمان
لوء ـدة عشريـن دقيـقة في حـوض  تـنظـيفـهمـا بشـكل اكبـر قمت بـغمـر الدمـاغ 
ادة  بيكاربونات الصوديوم ,وفي النهاية أخرجتهما شبع  بحامض الفسفوريك ا
cerebral cortex  ودعـكـتهـما بـفرشـاة فـوالذية مـركزا عـلى مـناطق قـشرة الـدماغ
خ. ,وقــبل ان انـتــهي من هـذه الــعـمــلـيـة الـتي تــضم مـنــاطق الـوعي واالدراك في ا
مزوجة ادة برمـنغنات الـبوتاسيـوم ا وضعت الدمـاغ في اناء خزف وبـخرتهـما 
الئـكـة.وهـنـا قـررت ان اعـيـد كل دمــاغ الى مـكـانه الـطـبـيـعي في الـراس, بــبـخـور ا
مـنـتـظرا ومـراقـبـا تـصرفـاتـهـمـا بعـد االفـاقـة من الـعمـلـيـة.نهـض القـرد  اوال بـعـدما
ـكـتـبـة وتـنـاول كـتـاب  اصل اسـتـعـاد وعـيه ,وبـخـطـوات هـادئـة مـشى حـتى وصل ا
ـؤلـفه دارون وراح يـقـرأ بشـغف مـا جـاء فيه ,بـيـنـما االنواع 
ا مـنـعته ـوز و ـنافق   طـالـبا  ا نـهض صـاحـبنـا اآلدمي ا
وضع يـديه عــلى مـؤخـرته ,بــعـدهـا تـوجه بــاحـثـا عن أحـد
ـا وجـده جـثــا عـلى ركـبـتـيه ومـدَ بـوزه العـقـا ـسـؤول ,و ا
ـوز ليمأل بـها جوفه حذاءه  مـتأمال ان يـرمي له بعض من ا

العفن !!. 

ن يـسـتـلـمـون تـقاعـد احلـد االدنى كـلـمـا قـذفـني الـقـدر الى جتـمع لـكـبـار الـسن او 
...اجـد نـفــسي اسـبح في بـحـيــرة من حـزنٍ كـبـيـر  ال بـل اغـرق في مـحـيط من آهـات
وحسـرات ليس لها قرار...حـسرات ترسم في الروح اقـسى وابشع صورة من صور
ـر في طـرق ودروب مـبهـمـة التـفـضي الى بـصيصٍ من احلـرمـان لشـعبٍ مـرّ والزال 
أملٍ مـهـما حـاولنـا الـتظـاهر بـالـتفـاؤل ضـمن سيـر حركـة احلـياة الـيومـيـة. اليـوم وانا
ـتجه الى بـغداد اجلـديدة جلس اتـخذ لي زاويـة من زوايا سـيارة االجرة  –الـكيا  –ا
ــقـعـد االمـامي لـزاويـتـي رجل رسم الـدهـر عـلى وجــهه وروحه صـور كـثـيـرة من في ا
صور االلم والبـؤس والتحسر والتندر والتذمرلدرجة انني كدت افقد االمل لكل شيء
اسـمه روح االنسـانـيـة في هذا الـعـصر الـرهـيب . راح يـستـرسل في حـديث كـئيب –
وان كـان هامسـا نوعا ما  –لزمـيلة الذي شـابهه في كل شيء وكانـهما يـشتركان في
حكايـات وروايات اليريدان ان يـعرفها اي مخـلوق على هذه االرض. اغـمضت عيناي
مـتـظـاهـراً بـاخلـروج من عـالم الـيـقـظـة الى عـالمٍ آخـر الينـتـمي الـى عالـم الواقـع الذي
يعيشـان فيه ..او ألدع لهمـا فرصةاحلوار بحـرية اكثر بعـيدا عن رقابتي الـفضولية .
احلق يُقال  –كانت جميع حـواسي تلتصق بهمساتهما وكـلماتهما وكأنني معني بكل
كلـمة يتفـوهان بها . " سمـعت اليوم  في موقع  –يـحيا العراق  –انـنا سنسـتلم زيادة
هذا الشـهر تشـير الى ان راتب احلد االدنى للـمتقاعـد سيكون  800 الف ديـنار وان
برهـم صالح قـد صادق عـلى هـذا القـرار. " وراح يشـرح لـزميـلة الـعـجوز اهـميـة هذا
احلدث ان صح وان حياتـه وحياة عائلته ستتغير بكل ماتعنيه هذه العبارة من معنى.
 راح قـلبي يـنبض بـكل قـوة وشعـرت انني سـأفـقد تـوازني وانا اسـتـمع الى كل كلـمة
يفـسـرها لـزميـلة  –الذي لم تـبدوا عـلى روحه اي اثـارة من اثارات الـسعـادة والرغـبة
ور في ذهني – ـواصلـة احلياة مـهمـا كان نـوعهـا . كان هنـاك صراع قـوي يفـور و
هل اتـدخل في هـذا احلـوار الـعـقـيـم ام اسـتـمـر في مـواصـلـة الـتـظـاهـر بـالـنـوم حلـ
ـنـشـود . عــلى حـ غـرة تـوصـلت الى قـرار سـريع  –اخـرجت وصـولي الى هـدفي ا
هـاتـفي الـنـقـال  –ورحتُ ابـحث عن مـوقع  –يـحـيـا الـعــراق في الـيـوتـيـوب- فـوجـدت
الـرابط الكـاذب الـذي يـقول  –بـأن هـناك زيـادة لـراتب احلـد االدنى للـمـتـقاعـد ويـكون
ثل الزيادات الوهمية . حينما 800 الف دينار عراقي ..اضافة الى صورة جلدول 
شاهـدت اخلبـر الكـاذب صدقـته ..او حاولت ان اقـنع روحي بصـدقه . صارت احالم
الــزيـادة تــداعب قــلــبي بــكل قــوة وشــرعت ارسم صــوراخـرى لــتــلك الــزيــادة وكـيف
ـصروف الشـهري . كـانت احالم جمـيلـة ومأسـاوية في نفس سـادخلـها في بـرنامج ا
الوقت. انتـظرت نصف شهر ألتبـ حقيقة هذا الـوهم وجاء الراتب ولم تكن هناك اي
زيـادة وظل ذلك الـوهم يقض مـضجـعي ..وظـلت االحالم ترسم لـها صـورا كثـيرة في
زوايـا الروح...ولـو انـني ايقـنت تمـاما انه لن تـكن هنـاك اي زيادة لـراتب احلد االدنى
للـمتـقـاعد وسـيظل كل مـتقـاعـدي احلد االدنى يـحلـمون ويـحـلمـون وستـظل االحاديث
احلـزيـنـة تـغطـي كل فضـاءات سـيـارات االجـرة الـتي يـسـتقـلـهـا الـبـؤسـاء الى اهداف
ـوضوع مـعيـنـة ضـمن حـركـة احلـيـاة. هـنـاك حـديث طـويل عن هـذا ا
يـجـول في خـاطـري لـكـنه حـديث عـقـيم لن يـحـقق اي سـعادة الي
مـتـقـاعـد يـســتـلم راتب احلـد االدنى...لــذلك لـنـنـسى كل شيء
يتـعلق بالزيادة ونتجه الى خالق السموات واالرض ونتضرع
الــيه لــيال ونــهــارا لــيـــخــلــصــنــا من هــؤالء الــســراق الــذين
اليـعـرفـون مـعـنى الـروح االنـسـانيـة وال يـعـرفـوا شيء اسـمه

احلاجة لكل شيء في زمن اسمه ارذل العمر.
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غالف الكتاب

على غـرار ما قاله سارتر في احـد اعماله الرواية من ان اجلـحيم هو االخرون فأنا
اقول ان اجلـحيم احلقـيقي هـو الالدولة.واذا كـان راي سارتـر يتـعلق بـوجهـة نظره
ونقده للـمجتمع الـبرجوازي فان طـبيعة حيـاتنا االن وبعد الـتغييـر الذي حصل بعد
عـام  2003يــؤكـد ان اجلـحـيم احلـقـيـقي هـو انـعـدام سـلـطـة الـدولـة بـصـورة تـبـدو
ـكن ان نـتحـمله.ولم واضـحة لـلـجمـيع. اننـا نواجه وضـعـا صعـبا جـدا الى حد ال 
نــكن نـعــتـقــد ان انـهــيـار الــدولـة وضــعـفــهـا ســيـؤدي بــنـا الى هــذه الـكــوارث عـلى
سـتويـات جمـيـعا.كـنا مـخطـئ في حـسابـاتنـا حـينـما اعـتقـدنا ان بـناء الـدولة لن ا
يـستغـرق وقتا طـويال.وكنـا فرح ألننـا اعتقـدنا ايضـا بسبب تـفكيـرنا غيـر الدقيق
ان بنـاء عمارة اكثر تعقيـدا من بناء دولة انهارت بعد عام 2003. تـرى ما مشكلتنا
الـــيـــوم?ســـيـــقـــول الـــكـل:مـــشـــكـــلـــتـــنـــا ان هـــنـــاك اخـــطـــاء تـــقع,وفـــســـاد يـــنـــهب
االموال,واغـتياالت,وجتـاوز على اراضي الـدولة,وعـدم وجود فـرص عمل,وعـشرات
االخـطـاء االخـرى.هـذا كـله مـوجـود.أمـا الـقـضـاء عـلـيه فـيـتم بـوجـود نـظـام حكـومي
رادع.يتفق اجلميع على هذه النقطة.الدولة ضعيفة لذا تقع كل هذه التجاوزات.لكن
كـيف تصـبح الـدولة قـويـة.هذا هـو الـسؤال االكـثـر غمـوضـا بحـيث تـصعب االجـابة
عنه.  اننـا جميعا نـبحث عن اللحظـة التي تكون فيـها الدولة صاحـبة القول الفصل
.وسيـنتـهز في كل قـضيـة.وحتى مـجيء قيـام دولتـنا الـقويـة سنـبقى حـائرين وقـلقـ
اصحاب الـنفوس الضعـيفة نقـطة ضعف الوطن لـسرقة ما يـستطيـعون سرقته. أنا
اتـساءل هـل نعـيش حـالـة يتم.ال اجـد لـفـظا افـضل من قـولي أنـنـا ايتـام بـكل مـعنى
الـكـلـمـة.فـالـفـرد يفـقـد كـرامـته ان لم تـكن الـدولـة الـتي يـعـيش حتت جـنـاحـهـا هـوية
له.يـصـبح كالجـيء يـبـحث عن سـنـد يـحـمـيه.وحـالـة الـيـتم هي ادق
ـا نـعـيـشه.فـهـنـاك كـمـا اظن طـفل يـتـيم, وهـنـاك شـعب وصف 
يـتـيم يـعيش بـدون دولـة قـوية تـشـعـره بـاالطمـئـنـان.  اكتب
هــذا وامـامي حــادثــة مـقــتل مــديــر بـلــديــة كـربالء عــبــيـر
اخلـــــفــــاجـي عــــلـى يــــد شـــــخص جتـــــاوز عـــــلى امالك
الدولـة.حادثـة تدل عـلى هشـاشة وضـعنـا السـياسي.وال
ـتـمـثـل بـوجود اعـرف مـتى نـصل الى حـلـمـنـا الـوطـني ا

دولتنا القوية. 
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نــظــمت وزارة الــثــقــافــة والــســيــاحـة
ــاضي عــلى قــاعـة واالثــار الـثالثــاء ا
عـشـتـار  نـشـاطـات وفـعـالـيـات فـكـريةً
وأدبـيـةً وفـنـيـة لـنـخـبـةٍ من الـبـاحـث
واألدباء والفنان التشكيلي بذكرى
واقــــــعــــــة الـــــــطف   حتـت شــــــعــــــار
.. وهج إنــــســـانـي زاخـــر (احلــــســــ
ومنـهج العـطاء). افـتتح وزيـر الثـقافة
حــسن نـاظم ضــمن هــذه الـفــعـالــيـات
ـشاركـة مجـموعة مـعرضـاً تشكـيلـياً 
ـبـدعـ ضم اكـثر من من الـفـنـان وا
ـلـحـمة 40 لـوحة تـشـكـيـلـية جـسـدت ا
ي الــبـطـولـيـة اخلـالـدة .وقـدم االكـاد
فـائز الـشرع مـحاضـرةً فكـريةً بـعنوان
(قــضــيــة احلــسـ والــعــراق قــضــيـة
الــعـقــيــدة واالصالح ) والــتـي حتـدث
فــــيـــهــــا عن ثــــورة اإلمـــام احلــــســـ
واإلصـالح الـفـكـري والـعـقـائـدي الـذي
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قــــام بـه من خـالل جتـــــســـــيــــده أروع
مالحـم الــتــضــحــيــة والــفــداء نــصـرةً
للـعدل و لإلسالم احملـمدي الـصحيح
ـــشـــروع اإلصالح. كـــمــا والـــســـيـــر 
جـمـوعة صـدحت حـنـاجر الـشـعـراء 
مـن القـصـائـد الـشـعـريـة الـتي سـطرت
مالحم التضحيـة والفداء  أسهم فيها
: نوفل أبو رغيف وحسن عبد راضي
و عارف السـاعدي وأحمد الـعلياوي
وعــمـر الــسـراي ومــحـمــد الـربــيـعي.
واخـــتــتم حــفل االســـتــذكــار بــتــقــد

. شهادات تقديرية للمشارك
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الـى ذلك أعـــلن وزيـــر الـــثـــقــافـــة  عن
موافـقة مـجلس الـوزراء على انـضمام
ـوسـيـقي الـفـرقـة الـوطـنــيـة لـلـتـراث ا
ــايـســتـرو عالء مــجـيـد إلى بـقــيـادة ا
تــــشــــكــــيـالت الــــوزارة. وقــــال نــــاظم
بـحضـور الفـرقـة وقائـدها إن (مـجلس
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ن زيـــدان عن مــوعــد أعــلن الـــفــنــان أ
إطالق مـسـرحـيـة (ســوبـر مـاركت)الـتي
ـقــبل عــلى خـشــبـة سـتــبـدأ  1 أيـلــول ا
مـســرح احلـمــراء الـعــرض من إخـراج
زيدان وإعـداده بـاالشتـراك مع مـحـمود
اجلعـفـوري عن نص لـلـكـاتب اإليـطالي
داريـو فـو ويـشـارك في بـطـولـته: حـازم
ى بدور قـصي قدسـية سالي زيدان 
أحمد حسام سالمة خوشناف ظاظا.
وتصـنف مـسـرحـية سـوبـر مـاركت على
أنــهــا من الــنــوع الــكــومــيــدي الــنــاقــد
وحتــكي عـن أشــخـــاص يــدخـــلــون إلى
سوبر ماركت ويـسرقونه بـسبب ارتفاع
عيـشية الـقاسية األسعار واألوضـاع ا
لـتــســتـنــفــر األجـهــزة األمــنـيــة من أجل
ـسـروقـات. و سـبق وان قـدمـها إعادة ا
زيدان أول مرة في 1992  وشارك فيها
ثالً ومـخرجـاً ثم أعاد عـرضهـا على
خشـبـة مسـرح احلـمـراء برؤيـة مـختـلـفة

بعد  16 عاماً في 2008.

ــطـرب والـوطن الــعـربي).ونــعـاه ا
كاظم واصفا اياه بـ(رفيق الدرب).
واوضــــحت نــــقـــابــــة الـــفــــنـــانـــ
الــعــراقــيــ في بــيــان نــعــيــهـا ان
(الراحل من مواليد  23 تموز 1957
مــلـحن ومـوزع  مــوسـيـقي عـراقي
ــعــهـد الــدراسـات وعــمـيــد سـابق 
ـوســيـقــيـة بـالــعـراق كــان قـائـداً ا
ـوسيـقـية لـكاظـم السـاهر لـلـفرقـة ا
ومـوزعاً لـكثـير من أعـمالـها ويُـعدُّ
أولَ عــــراقـي يـــــؤسس الـــــتـــــوزيع
ـوسـيـقـي لألغـنـيـة علـى مـسـتوى ا
الــــعـــراق  وهــــو مـــقـــيـم في دبي)
مـضـيـفـة:وُلـد فــتح الـله في مـديـنـة
كركوك في حي بريادي من أبوي
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ـوسـيـقـار نـعت االوسـاط الـفـنـيـة ا
ـوت فـتـح الـله أحـمـد الـذي غـيـبه ا
في احـــــد مــــشـــــافي دبـي بــــدولــــة
االمـارات الـعـربـيـة مـسـاء االربـعـاء
ـاضي عن عـمـر نـاهز الـ 64 سـنة ا
إثــر مــرضٍ عـضــالٍ .وقـدمت وزارة
الثقافة والسـياحة واآلثار تعازيها
إلى األوســاط الـفـنــيـة والــثـقــافـيـة
بــرحــيــله وقــالت فـي بــيــانٍ (نــقـدم
خالص عزائنا إلى األوساط الفنية
والـثـقــافـيـة بـرحــيل رمـز من رمـوز
ـوسـيـقـار الـكـبـيـر الـفن الـعـراقي ا
فتح الله أحمد الذي يعد من أشهر
ـوسـيـقـيـ في الـعـراق ـوزعـ ا ا

). ويـأتـي إجناز الـنـحـاتـ الـعـراقـيـ
ـئوية نـاسبة الـذكرى ا هذا الـكتـاب 

لــتـــأســيس الــدولــة الــعــراقــيــة إذ 
تــرتــيب الــعــمل في الــكــتــاب من قــبل
الــــبــــاحـــثــــ عـــلـى أســـاس أجــــيـــال
متسـلسلة.وعن الـكتاب وما يـتضمنه
ثل يقول الباحث جـعفر إن (الكتاب 
اضــافـة جـديــدة لـلــمـكـتــبـة الـعــراقـيـة
ا والعـربيـة وأهميـة الكـتاب تتـعلق 
يــتـضــمــنه من تــوثــيق تـاريــخي ألهم
الـنــحـاتــ الـعـراقــيـ مـنــذ تـأسـيس
الـدولـة الـعـراقــيـة وسـيـكـون مـرجـعـاً
جــديــداً في مــجــال فن الــنــحت يــعـزز
مــعـــلــومــات طالب كـــلــيــات الـــفــنــون
اجلمـيلـة). وأضاف أن (الـكتـاب يوثق
أهم األســمــاء الـبــارزة والــفــاعــلـة في
مجـال فن النحت مـنذ تأسـيس الدولة

العراقية ولغاية عام 2021).
بـدوره قــال الـبــاحث حــسـنــ (نـحن

الوزراء وافق على انضمام الفرقة إلى
وزارة الثقـافة) مشيـراً إلى أن (أهمية
وجـود فرقـة موسـيقـية لـلتـراث يوازي
أهميـة الفرقـة السيمـفونية الـعراقية).
ـايـسـتـرو وخـتم كـلـمـته (بـاإلشـادة بـا
عـالء مجـيـد وجـهـوده الـكبـيـرة بـرفـقة
زمالئه الـــفــنــانــ إلـى الــوصــول إلى
مـسـتـوى فـني مـتـمـيـز).  بـدوره أهدى
ـايـسـتـرو عالء مـجـيد وزيـر الـثـقـافة ا
درعـا يــحـمل لـوغــو الـفـرقــة كـمـا قـدم
ــايــســـتــرو بــاقــات الــورد الـــوزيــر وا
ميزين بالفرقة مع التأكيد لألعضاء ا

على موهبة وتميز جميع األعضاء.
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عـلى صـعـيـد اخـراجنـز الـبـاحـثـان في
مـركـز الـدراسـات والـبـحوث في وزارة
الـثــقـافــة والـسـيــاحـة واآلثـار جــعـفـر
صــادق الــربـــيــعي وحــســنــ صــادق
ــشـتــرك (دلـيل الــربــيـعي كــتـابــهــمـا ا

كـمـختـصـ نـعرف جـيـداً أن الكـلـيات
ــــؤســـســــات االخـــرى ـــعــــاهـــد وا وا
اخملـتــصـة في مـجــال الـفـنــون تـخـرج
ـئـات من حـمــلـة شـهـادات الـفـنـون بـا
اخــتــصـاص (نــحـت) وبـذلـك من غــيـر
ـمـكن أن جنـمع كل هـذه االسـمـاء ما ا
لم يكون لديها منجز وحضور حقيقي
ومعروف في الساحة الفنية).وأضاف
ن لـديـهم أن (االهــتـمـام األكـبــر كـان 
مـنـجـز نـحـتي ونـتـاج وحـضـور فـاعل
ومستمر في مـجال النحت خالل فترة
حياة النحات ولم نـستبعد أي نحات
ألي ســبـب غــيـــر االســبـــاب الـــفــنـــيــة
الـبحـتة) مشـيراً الـى أنه ( التـركيز
ـنــجــز الـنــحـتـي الـفــاعل الـذي عــلى ا
ثل الدور احلضـاري للعراق).وتابع
(احــتـوى الــكـتــاب عـلى صــور مـهــمـة
ختلف االجتاهات لألعمال النحتـية 

واألساليب واخلامات والتقنيات).
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ي و اخلـبيـر االمـني الـعـراقي حتـدث في ندوة االكـاد
ـركــز االعالمي الــثـقــافي الــعـراقي حـواريــة اقــامـهــا ا
ـاضي بـعــنـوان (جـذور الـعــنف في الـعـراق االربــعـاء ا

نفلت على السلم االهلي). واثر السالح ا
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طالـبة الدراسات العلـيا العراقية
ــاجــســتــيــر من نــالت شــهــادة ا
قسـم الفـيـزياء في كـلـيـة التـربـية
لـلعلوم الصرفة (ابن الهيثم) عن
ــوســومــة (دراســة رســالــتــهــا ا
تـــأثــيـــر بــعض اإلضـــافــات عـــلى بــعض اخلـــصــائص

شبع). تراكبات البولي استر غير ا

 Íe1d(« nÝu¹

غـربي حتـدث عن (التـعـايش السـلـمي ب ي ا االكـاد
ـغــربـيـة ــسـيــحـيــة واالسالم بـأفــريـقـيــا -الـتــجـربــة ا ا
وذجـا) في الندوة االلكتـرونية التي اقامـتها مؤسسة

ستدامة. التعاون الدولية للتنمية ا
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الـتــدريـسـي في جـامــعـة الــبـصــرة صـدر امــر ديـواني
نـصب مسـاعد رئـيس جامعـة الكـرخ للـعلوم بتـعيـينه 

والشؤون اإلدارية.
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االديبـة االردنية احتـفت بكتابـها اجلديد (تـمتمات روح
مُـؤرّقــة) الـصـادر عن دار الـعــنـقـاء لـلـنّــشـر و الـتّـوزيع

بحفل اقيم  في رابطة الكتاب االردني بعمان.
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طـرب الفـلـسطـيني احـيـا امس اجلمـعة حـفال غـنائـيا ا
في دبى ضـمن احلـفالت الـتي يـحـيـيـهـا جنـوم الـغـناء

وسم الصيف. احتفاال 
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الـطـالـبـة الـسـوريـة الالجـئـة في مـخـيم دومـيـز حـصـلت
ـركز االول في امتحـانات الدراسة الـثانوية على على ا

مستوى محافظة دهوك بالفرع العلمي.
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ـي العـراقي ضـيفه الـبـيت الـثقـافي في الـنجف االكاد
بـــجــــلـــســــة حتـــدث فـــيــــهـــا عـن (فـــلـــســــفـــة االصالح

مهدات لواقعة الطف وما بعدها). احلسيني..ا

WO «dŽ Î«“u — bÒK ð  qÐUÐ ÊuM

الـفـرقـة فـضل كـبـيـر عـلى فـتح الـله
في مسيـرته الفنـية وبدأ مـنذ سنة
بــتـســجـيل أعــمـال غــنـائــيـة في 70
تلفزيون كركوك وكان من أساتذته
يحيى حمـدي وناظم نعيم ووديع
خــونـدة وأحـمـد اخلـلـيل ومـحـمـد
جواد أموري وفؤاد عـثمان وعلي
ـوســيـقي نــصـيـر مـردان. ونــعـاه ا
شــمــة قــائـال (بــالــرغم من تــوقــعي
خلبـر رحيل الـفنـان الصديق واالخ
فــــتـح الــــله أحـــــمــــد. اال ان ذلك لن
يـخـفف من حزنـنـا الشـديـد لرحـيله
.رحمك الله صديقي الكبير. لترتاح
روحك . ذهبت جسدا لكنك ستبقى

.( موجوداً  معنا دوماً

معـاون الـعـمـيـد للـشـؤون االداريـة رعـد مـطر
انه (سـيـتم انـشـاء نـصب وتـمـاثـيل لـفـنـان
عـراقيـ لهم االثـر الـبالغ في احلـركة الـفنـية
ـواقـع الـنـصب الـعــراقـيــة وقـد  اخـتــيـار ا
بــعـنـايـة فـائـقـة وقـد بـاشــرت الـكـلـيـة فـعـلـيـا
بـانشـاء القـاعـدة االولى لهـذا النـصب والتي
سـتــكــون لــلـفــنــان الــنـحــات  اخلــالــد جـواد

سليم).
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شـرعت كلـية الـفنـون اجلمـيلـة بجـامعـة بابل
بـتـكـر وتـخـلـيـد رمـوز الـفن الـعـراقي وذلك
بــتـزين ســاحـات  وحــدائق الــكـلــيـة بــنـصب
وتماثيل لهؤالء الرموز وباشراف مباشر من
قــبل عــمـــيــد الــكــلــيــة  عــامــــــــــــــر صــبــاح

رزوك.  ا
ووفـقـا لـصـفـحـة الـكـلـيـة في (فـيـسـبـوك) قال
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ـصريـة مروة نـصر ـطربـة ا طرحت ا
أولى أغـنـيـات ألـبـومـهـا اجلـديـد (برة
ـقـارنـة) عـلى (يــوتـيـوب) ومـنـصـات ا
مـواقع الــتـواصـل اإلجـتــمـاعي. وهي
اغنـيـة (الـفـرحـة) كلـمـات أحـمـد شـتا
وأحلان حسـن علي تـوزيع فادي بدر
وماستر خالـد رؤوف وتتحضر مروة
ــقــارنــة) خالل لــطــرح ألــبــوم (بــرة ا
صيف  2021 ويتكون من  10 أغاني
يـتـم طـرحــهم عــلى فــتـرات مــخــتــلـفه
خالل مـوسم الــصــيف وقـد تــعـاونت
فيه مع عـدد من الشـعراء مـنهم تـامر
حــســـ و جـــمــال اخلـــولي وأحـــمــد
الـكي و أحـمـد عالء الـدين ومـحـمد ا
مـصـطـفى مـلك واحـمـد شـتـا وطـاهـر

كامل. 
ـلــحــنـ إيــهـاب عــبـد الــواحـد ومن ا
وعـزيـز الـشـافـعي وسـامـر ابـو طـالب
ومــــودي ســــعـــيــــد و احــــمــــد مــــحي

ومصطفى شكري. 
ــوزعـــ نــادر حــمـــدي وفــهــد ومن ا
وأحـــمـــد ابــــراهـــيم وأســــامه عـــبـــــد

الهادي.
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نـــشــرت الـــنــجــمـــة الــتـــركــيـــة مــر أوزرلي
صـورتـ جـديـدتـ في صـفـحـتـهـا اخلـاصـة
عـلـى مـوقع الــتـواصـل اإلجـتــمـاعي.وظــهـرت
ــاكـيـاج إذ وسط عــارضـتــ تـضــعـان لــهـا ا
إعـتــمـدت إطاللــة كالسـيــكـيــة بـفــسـتـان ذات
ح تــصــمــيم الفـت وألــوان بــراقــة وعــلى مال
وجهـهـا الـكـثيـر من الـسـعـادة.وحتدث أوزلي
ضجة ب متابعيها في كل مرة تنشر صورة
جــــديــــدة لــــهـــا.وســــبـق أن نـــشــــرت أوزرلي
مــجـــمــوعـــة من الــصـــور اجلــديــدة لـــهــا في
صـفــحــتـهــا اخلـاصــة عـلـى مـوقع الــتـواصل
اإلجــتــمـاعـي وخـطــفت أنــظــار مــتـابــعــيــهـا
البـسـها الـكالسـيـكـيـة الـتي حـمـلت ألـواناً
صيفية وتركت شـعرها منسدالً عـلى كتفيها
. بتسـريحة مـجعـدة معتـمدة ماكـياجاً نـاعماً
وكانت الصحفية التركـية بيرس ألتونتاش
كشـفت انه كانت قـد جرت مـؤخرا مـفاوضات
مع النـجمـة التـركية مـر أوزرلي لالنـضمام
منوعة) وسم اخلامس من (التفـاحة ا الى ا
اال انـهـا لم تـقـبل بـالـعـرض بـسـبب اجنـابـها
ـمـثـلـة الـتـركـيـة طـفـلـتـهـا. الى ذلـك شـاركت ا
هاندا أرتشـيل اجلمهـور مجموعـة صور عبر
صـفــحــتـهــا اخلـاصّــة عـلـى مـوقع الــتـواصل
اإلجــــتـــــمــــاعي مـن أمــــام إحــــدى أحــــواض
الـسـبـاحـة.وظـهــرت هـانـدا بـإطاللـة صـيـفـيـة
ــايــوه بــالـلــون الــزهــري واألسـود مــثـيــرة 

وتـركت شــعـرهـا مــسـدوالً عـلـى كـتـفــيـهـا مع
ماكياج خفيف وطبيعي كما أضافت سنسلة
. وكـانت اتـهـمت لـبـطـنـهـا زادت الـلوك جـمـاالَ
هـانـدا ـغــنـيــة الـتــركـيــة بـورجــو جـونـيـش ا
أرتـــشـــيل بـــشــراء مـــتـــابـــعــ واعـــجـــابــات
لـصـفـحــتـهـا اخلـاصـة عــلى مـوقع الـتـواصل
االجـتـمـاعي.وقـالت بـورجـو في تـصـريح لـها
ـيـة اثـارت من خاللـه جـدل كـبــيـر(اسـمــاء عـا
مثل مادونا  نيـكول كيدمان و كـايلي مينوغ
عـنــدمـا يــشـاركــون صـورة بــالـكــاد يـصــلـون
الـــــى  200 الف اعجاب  كيف لـنجوم اتراك

الي من االعجابات). ان يحصلون على ا
وخالل مشاركتهـا في حدث (قف في مواجهة
ــمـثــلـة الـســرطــان) الـتــلـفــزيـوني  كــشـفت ا
الكـولـومـبيـة صـوفـيا فـيـرغارا 49 عامـاً عن
ــرض الــسـرطــان فـي عــمـر 28 إصــابــتــهــا 
.وأكــدت فـيـرغــارا الـتي جــمـعت ماليـ عـامـاً
ـــرض ـــتــــعـــلـــقـــة  الـــدوالرات لـألبـــحـــاث ا
السـرطان إنهـا اكتـشفت إصـابتـها بـسرطان
الــغــدة الــدرقــيــة مــنــذ  20 عــامــاً عن طــريق
اخلــطـأ عــنــدمـا كــانت تــخــضع لـلــفــحـوص
الـطــبـيـة الــروتـيـنــيـة مـعــربـة عن تـفــاجـأهـا
بـالـتـشـخـيص إال أنـهـا قـررت الـتـركـيـز عـلى
رض والـتـخلص من التـشـخيـص وماهـيـة ا
شـعـور اخلــوف والـذعـر الــذي تـخـلـفـه كـلـمـة
ســرطــان لــدى سـمــاعــهــا.من نــاحــيــة أخـرى
حتدث فـيرغـارا عن الطـريق التي إعـتمـادتها

ال حتـمل نــفـسك  أخـطــاء غـيـرك فـكل شــخص عـلـيه
حتمل تبعات تصرفاته.

qL(«

يوم قبـلة تغـيرا كبـيرا سـتتغـير حيـاتك خالل الفتـرة ا
السعد الثالثاء.

Ê«eO*«

ال تتردد في معاقبة اخملطئ حتى ال يكرر نفس الفعل
مرة أخرى. 

—u¦ «

بدخول شخص جديد إلى حياتك ستتاح أمامك أفاقا
جديدة للحياة.

»dIF «

تشعر إنك تعيش حالة من الفراغ العاطفي بعد غياب
رقم احلظ.2 شريكك

¡«“u'«

ـهــنــيــة بــســبب عـدم تــواجه صــعــوبــات في حــيـاتـك ا
قدراتك على مجراة التغييرات.

”uI «

تـوقف عن الــبـحث عن احلب ودعـه يـبـحـث عـنك. يـوم
السعد االربعاء.

ÊUÞd «

اطلب احلصول عـلى مهلـة لفهم األوضاع في العمـل 
واستيعابها للتفاعل معها. 

Íb'«

حـاول أن تـتـخـلـى عن الـعـادات الـتي تـضـر بـصـحـتك
كاإلفراط في شرب القهوة .

bÝô«

حاول أن تـشـعـر شـريـكك الـيـوم بـوجـودك إلى جـانبه
وشعورك به.

Ë«b «

ــفـيــدة الــتي حتــسن من اتـبـع الـعــادات الــصــحــيــة ا
نفسيتك. رقم احلظ.9

¡«—cF «

الــشـريك بــحـاجـه الى  دعـمه واحــتــوائه وال مـانع من
يزة له. تقد هدية 

 u(«
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مـجموعة من الكلمات
تـكتب أفقـيا وعموديا
فــي الـــــــــــــــوقـت ذاتـه
وتــظـهـر خالل كـتـابـة

معانيها:
 1- حـــالــة مـــرضـــيــة

طارئة
 2- قضاء لبناني

 3- مــن انـــــــــــــــــــــواع
كسرات ا
 4- فرار
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تـركـمانـيـ وح كـان طـالبـاً كان
يــحــلـم بــاالنــضـــمــام إلى الـــفــرقــة
الـسـمـفـونـيـة الـوطـنـيـة الـعـراقـيـة
وعن ذلك قال فتح الله (كنا نحضر
كــونـيــسـيــرتــات الـفــرقـة في قــاعـة
اخلـلـد حيـنهـا ونـخرج مـتـحمـس
للـتدريب  12 سـاعة يـومـياً لـغرض
نــيل شـرف االنـضـمـام إلـيـهـا وفي
عـام  1977 انــضـمــمتُ إلى الــفـرقـة
السيمـفونية العـراقية كعازف على
آلـة الــفـيـولـونــسـيل (الـتـشــيـلـلـو)
ـكن أنـهـا كـانـت معـنـى الـسـعادة
( احلقيقية الـتي لم أشعر به للح
انـــتـــمى إلى الـــفـــرقـــة الـــقـــومـــيــة
ولتلك التـركمـانيـة منـذ سنة 1970  

من البرامج التي تنفـرد فيها اذاعة بغداد الـبرنامج اليومي (ري اكشن)
الـذي يـبـث عـلى الـهــواء مـبـاشــرة مـسـاء كـل يـوم والـبــرنـامج من اعـداد
ذيعة اجملـتهدة فاتن مزهـر  وعلي االغا  واخراج وسام ناصح وتقد ا
سـتـمعـ وينـاقش مـعهم مـواضيع الـسـاعة بـشكل ـات ا ويسـتقـبل مـكا
مـهـني  ومـاجـذبـني ان الـبـرنـامج يـسـلط الـضـوء عـلى بـعض مـايـنـشـره
فـبركة لوفاة او اصدقاء (السـويشيال ميـديا) عندمـا يتناولـون االخبار ا
مرض فـنـان وشـخـصيـة عـراقـيـة واخرهـا الـفـنـان جاسـم شرف وقـبـلـها
درس والرائد مؤيد البدري وياس خضر وغيرهم  نشر السيدة امل ا
صورهم مع اخبار مفبركة ازعجت عوائـلهم ومحبيهم  نعم لقد قامت (
ــفـبــركـة بــعـد الـزمــان ) والكـثــر من مــرة بـتــكـذيـب مـثل هــذه االخــبـار ا
ـعنـي لـكـنهـا تبـقى اخبـار ابطـالـها ضـعاف الـنفـوس الذين االتصـال با
اتخـذت مواقع الـتواصل االجـتمـاعي منـهم موقـفا سـلبـيا وغـير انـساني
وحضاري  برنـامج (ري اكشن) تنـاول هذه الظاهـرة وشارك اصدقائه
بآرائهم وكذلك تـناول العنف االسـري واراء اخملتص واالصـدقاء بهذه
الظـاهـرة التي اسـتـفحـلت مـؤخرا في مـجـتمـعـنا الـعراقـي  هنـا البد ان

ـا واخـراجا نبـارك جـهود اسـرة الـبـرنامج اعـدادا وتـقد
ونــبــارك الدارة االذاعـــة دعم مــثـل هــكــذا بـــرنــامج
حياتيـة ونتمـنى دعم خاص من ادارة الشـبكة التي
ـتـعـة ـثل هـكــذا بـرامج تـضــفي ا يـجب ان تـفــخـر 

ستمعي اذاعة بغداد . والفائدة  
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بغداد
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Wþu×K  W U×MÐ dNEð w —“Ë√
رض الفتة إلى أنها واجهة ا
اسـتـمـرت في قـراءة كل كـتـاب
يتـحـدث عن مـرضهـا وثـقفت
نـــفـــســهـــا حـــوله وبـــعـــدهــا
خضعت لعـملية اسـتئصال
الغدة الدرقية ومستويات
من الـــعـالج اإلشـــعـــاعي
وتــنــاولت أيــضــاً أدويـة
هـــــرمــــونـــــيــــة.وبـــــعــــد
تــخــلـــصــهــا من مــرض
الــــســـــرطـــــان صــــرحت

فـيــرغـارا أنـهــا تـعــتـبـر من
احملـظــوظـات حــيث تــمـكن

األطــــــــــــبــــــــــــاء مـن
تــــــشـــــــخــــــيص
مـــرضــــهـــا في
مــــــرحــــــلــــــة

مبكرة.

مر
أوزرلي
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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

ـبكـرة الـتي تسـبق االنـتـخابـات الـعراقـية التـحـالفـات ا
قـبلة سـتكون في اوج تـقدمـها في األسابـيع القـليـلة ا
ـسمـاة الكـتلة ة ا سـتد في مـحاولـة لتـجاوز العـقبـة ا
كلفـة تشكـيل احلكومة. لـكن حسابـات البيدر األكبـر ا
ال تــنــســجم دائــمــاً مع حــســابــات احلــقـل. والــتــطـور
ـضي عـمـلـيـا بـانـسـحاب األخـطـر سـيـكون فـي حالـة ا
التيـار الصدري صاحب الـثقل الكبـير في بغداد لكن
ـتابـعـ حقـيـقة هذا االحـتـمال الـذي يـراه كـثيـر من ا
ــشـــهــد الـــســيــاسي لــيـس له حظ من الـــتــحـــقق في ا
ضي في استمراريته في كن أن  العراقي الذي ال 

حال انسحب الصدريون. 
ـة دبت فيـها الروح بـعد اسـتعادة هـناك مـسميـات قد
قـارنـة هـنا حـركة طـالـبـان احلكـم في أفغـانـسـتـان. وا
لـيـسـت بـعــيـدة في مــشـهــد أفـغــاني عـراقي مــتـزامن
ومـتشـابه في  زمن التـكوين يـواجه معـاً استـحقـاقات

أمريكية إيرانية دائماً. 
زمنة في العراق هي  انّ هناك استعدادات شكلة ا ا
كـبـيـرة مـسـتـمـرة لـتكـرار األخـطـاء  والـعـيش في وهم
اضي الـبـداية اجلـديدة الـتي هي مـجرد إعـادة رتـيبـة 
ــنــبــوذة من ــواقف والــســيــاسـات ا من اخلــطــوات وا
. حـتى تــكـون هـنــاك بـدايـة جــديـدة حتـظى الــعـراقـيــ
بـتـأيـيـد الـشـعب لـيس مـهـمـا ان يـكـون الـوجه جـديـداً
ـا الــسـيـاسـات والـتـوجـهـات الـعـامـة جـديـدة فـقط وا
ـتالطـم الى ضـفـة آمـنـة وانـتــقـالـيـة من وسط الــبـحـر ا
يـستـشـعر الـعـراقـيون جـمـيعـاً انـهم وصـلوا الـيـها من
دون تــرك قـسم مـنــهم تـائـهــاً أو  غـارقـاً أو مــغـيـبـا أو
صـيـداً سـهالً لـعـواصـف الـبـحـر واهـواله وقـراصـنـته
ألي ســبب من األســبــاب الــتـي اعــتــاد اجلــمــيع عــلى

سوقها. 
 في حـال وصلـنـا الى مرحـلة الـضفـة اآلمنـة ستـكون
جمـيع الـدورات االنتـخابـيـة الالحـقة بـعد ذلـك سيـاحة
سـياسـية وطـنيـة في بالد حدودهـا آمنـة والعـيش فيـها

كر وآمن. 
لم يـعــد الــشــعـار الــســيـاسي الــذي يــرافق خــائـضي
االنتـخابات مـجديـاً أو مؤثراً لـدى الناس الـذين كفروا

بالعهود التي تولد منكوثة وميتة.  
مـا الــعـمل اذن إذا كـانت الــبـضـاعـة نـفــسـهـا يـجـري
تـدويرهـا في السـوق السـياسي من دون تـغيـير أو من
دون نية على اخلروج من مستنقع العقدين األخيرين?
اجلواب سيكون لدى العراقي بعد انتهاء االنتخابات
وإعالن حـكـومـة جـديـدة بـالـرغم من أنّ ذلك سـيـحـدث
بــعـد أن تــقع الـفــاس بـالــراس. ولـعل ذلك قــدر ولـيس

خياراً وما أقسى اقدار العراق. 
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