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تـشـهـد االسـواق زيـادة مـلـحـوظـة
فـي حـــــاالت الــــــتـالعب والــــــغش
الـتـجــاري بـعـد رفـع سـعـر صـرف
الـدوالر امـام الـديـنـار احملـلي  اذ
يـعـمـد بـعض الـتـجـار عـلى اعـادة
ستورد بأكياس تغليف الدجاج ا
عــراقـــيــة  بــهـــدف الــتـــهــرب من
الضرائب وحتقيق اربـاح خيالية
الـذين ـواطــنـ   عـلـى حـســاب ا
يــطـالــبـون احلــكــومـة بــإجـراءات
رادعــــة لــــلـــحــــد مـن عـــمــــلــــيـــات
االحـتـيـال. وقـالـوا في احـاديث لـ
(الزمـان) امس ان (هنـاك عمـليات

غش كــبـيــرة تــشـهــدهــا االسـواق
احملـلـيـة  وال تـقـتــصـر عـلى نـوع
ــســتــوردة  مــعــ من الـــســلع ا
والــهــدف مــنـــهــا حتــقــيق اربــاح
( ـواطـن خيـالـية عـلى حـساب ا
واضــافـوا ان (مــراقــبــة األسـواق
ضرورة ملحة والسيما ما يتعلق
بصحة ودواء وغذاء اجملتمع من
اجـل تـــــــــدارك األضـــــــــرار قـــــــــبل
تــــفــــاقــــهــــمـــا) داعــ اجلـــهــات
اخملتـصة الى (الـتحـرك ومكـافحة
الـغش التـجـاري الـذي بـدأ يـتسع
في االونة االخـيـرة بسـبب ضعف
اجـراءات الـرقـابـة) واشاروا الى
ان ( الكـثـيـر من الـتجـار يـعـمدون

على ادخال سـعلع ومنـتجات الى
الــبالد ومن ثـم يــقــومــون بــاعــدة
تغليفـها على انها صـنعت محليا
 وهـذا مـا اظــهـره مـقــطع فـيـديـو
يــــوضح كــــمـــيــــات من الــــدجـــاج
االوكــراني الــذي جــرى تــغــلــيــفه
بأكـياس شـركة مـحلـية) واوضح
واطـنون ان (هـناك جهـات تقف ا
تــــقـــوم وراء هــــؤالء الــــتــــجـــار  
بـتـسـهـيل عـمـلـيـة تـهـريب الـسـلع
ــســتــوردة مـقــابل ــنــتـجــات ا وا
مـبالـغ معـيـنـة وال يـهمـهـمـا حـياة
ــواطـــنــ فـي حــال كـــانت تــلك ا
الــبـــضــائع واالغــذيــة مـــنــتــهــيــة
الــــصالحــــيــــة وغـــيــــر صــــاحلـــة

لالستهالك البشري) واستطردوا
بـالـقـول (البد مـن حـمالت واسـعة
وبـــشـــكل يـــومي عـــلى اصـــحــاب
ــطـــاعم واجلــازر ومـــحــال بــيع ا
ـستـوردة تكـون شبـيهة اللـحوم ا
بـحـملـة رفـع التـجـاوزات من اجل
احلد من عمـليـات الغش ومـراقبة
ـنـتـجـاات عـبـر فـحـصـها تـاريخ ا
ـــخــتـــبــرات الـــصــحــة يـــومــيــا 
اوغــيــرهـا لــلــحــفــاظ عــلى حــيـاة
ـواطنـ الـتي اصـبـحت رهـيـنة ا
ـتـحـايـلـ الـذين بـيـد الـتـجـار وا
شروع يسعون الى الكـشب غير ا
والــتــربح من بــضــائع ال تــصــلح
ـواطــنـون لالسـتــخـدام) ولـفـت ا

الى انه (بـرغم وجـود حـمالت من
ـنافـذ احلـدوديـة والـكـمارك قـبل ا
واجلـهـات الـرقــابـيـة االخـرى  اال
انــــهــــا مــــا زالـت ال تــــرتــــقي الى
مـسـتـوى الـطـمـوح بسـبـب وجود
بـــــعـض االطـــــراف والـــــنـــــفــــوس
الـضـعـيـفـة الـتي ال تـزال تـعـتـاش
ـرو هذه عـلى الـفـساد  تـسـمح 
الـبــضـائـع دون الـنــظـر الى انــهـا
( ـســتـهــلـكـ سـتــضـر بــحـيــاة ا
عنية داع احلكومة واجلـهات ا
الى (اجـــراءات فـــاعـــلــة حتـــد من
عــــمـــــلــــيــــات الــــتالعـب والــــغش
الــتـــجــاري الــذي اصــبـح ثــقــافــة
مشـروعة لـدى الـفاسـدين الذين ال

يـقـل خـطــرهم عن داعـش). وتـعج
االسـواق حــالـيـا بــدجـاج وبـيض
مسـتـورد عـلى أنه مـنـتج مـحلي .
يـقـول بـعض الـتـجـار ان (احلدود
تــشـهــد عــمــلـيــات غش تــتم عــبـر
صـــفـــقـــات بـــالــداخـل بـــعــد مـــنع
ـنـتـجـات اسـتـيـراد احملـاصـيل وا
احليوانـية بـزعم حتقيق االكـتفاء
الـــذاتي وهـــذا مـــا شـــجع بـــعض
الـنفـوس الـدنـيـئـة عـلى اسـتغالل
الفرصـة ورفع األسعار لـلضعف)
مـؤكـديـن انه (بـرغم رقـابــة جـهـاز
اال التقيـيس والسيطـرة النوعية 
ان مــــســـــؤولــــ بــــوزارات عــــدة
كـــشـــفــوا بـــأن اكـــثــر الـــبـــضــائع
الداخـلـة للـبالد هي غـيـر مطـابـقة
لـلــمــواصـفــات وال حـتى صــاحلـة
لالستـهالك البـشري). وكـان مدير
عـام صـحـة بـغـداد الكـرخ جـاسب
لــطــيف احلــجــامي قــد كــشف عن
ـسـؤول عـمـلـيـة غش يـقـوم بـهـا ا
عن توزيع ما يعرف بدجاج الرعد
العراقي.وقال احلـجامي في بيان
سابق إن (صـاحب مـجـزرة الـرعد
قـــام بـــإعــادة تـــعـــبــئـــة الـــدجــاج
االوكرانـي ماركـة كـمـان والـدجاج
الـتـركي مـاركـة الزيـتـا الى مـاركـة
الرعد احملـليـة و بيعـها عـلى انها
فـــقط بـــتــغـــيـــيــر دجـــاج عـــراقي 
االكـيـاس وبــظـروف حـفـظ سـيـئـة
لــلـــغـــايــة) وتــابـع انه (من خالل
عمل الـلجـان الـرقابـية اكـاد اجزم
ان نسـبـة كبـيـرة جداً من الـلـحوم
ـــطــاعم و احملالت ــقـــدمــة في ا ا
الـتـجـاريـة مـغـشـوشـة بـطـريق او
واطن الى (عدم آخرى) داعيا ا
االكـل او الـــــشـــــراء مـــــا لـم يـــــكن
طعم او احملل التجاري صاحب ا
ـئـة). في تـطور  مـوثوقًـا مـئـة بـا
ــــــــواكب طــــــــالـب أصـــــــحــــــــاب ا
احلـسـينـيـة اجلـهـات احلـكـومـية
ــادة الــبـيض بــفـتـح اإلسـتــيــراد 
بسـبب ارتـفاع أسـعـاره. وقال في
تــصـــريح امس (نــدعـــو الى فــتح
االســــــتــــــراد خـالل مــــــدة زيـــــارة
ـواد كـون الــبـيض من ا األربـعـ
ــواكب وهــنــاك األســاســيــة فـي ا
جشع واستغالل لألسعار من قبل
بــــــعض ضـــــعــــــاف الـــــنـــــفـــــوس
واستغالل أجـواء الزيـارة وتزايد

الطلب عليه ورفع األسعار). 

االول الــذي امن بـرســالــة اجملـدد
ظـفر  فكـان مع اقرانه اية الـله ا
الــوائــلي وجــمــال الــديـن وبــحـر
الـــعــلـــوم والــفـــضــلـي واالصــفي
وغيـرهم من الرمـوز الريـادية في
اجناح مشروع كلية الفقه  الذي
اصــبح من الــصــروح الــعــلــمــيـة
الـتي اســهـمت في ابــراز الـعـديـد
فكرين والعلـماء والباحث من ا

ـ العربي واالسالمي) في العا
واضـــاف (لـــقـــد تـــمـــيــز الـــراحل

ي بـــنــتـــاجه الـــفــكـــري واالكــاد
ـقارن ـنهج ا واصبح رائـدا في ا
بــــ الــــقــــانــــون والــــشــــريــــعـــة
ــنــهج االسالمــيـة  وعــزز هــذا ا
بغـزارة التـألـيفـات والبـحوث في
ـــدني والــتـــجــاري) الـــقــانـــون ا
ولـــفت الى ان (الـــفـــقــيـــد مــارس
ي قــرابـة نــصف الــعــمل االكــاد
قــرن في بــغــداد وجــدة ولــنــدن 
ـــــا مــــتـــــبــــحـــــرا في وكـــــان عــــا
اخـــتــــصـــاصه  ومن االســـتـــاذة
ــــســـــتــــشــــارين الــــبــــارزين  وا
). وولـد ــعـروفــ الــقـانــونــيـ ا
ــظــفــر عــام  1931في الــنــجف ا
ـظفـر الـعلـمـية وهـو من عائـلـة ا
ـعـروفـة في احملـافـظة الـعـريـقـة ا
والـــده الـــشــيـخ مــحـــمـــد حــسن
ظـفـر من كبـار عـلمـاء الـنجف ا ا
ومـــجـــتـــهـــديـــهـــا له مـــؤلـــفـــات
ومصـنفـات كثـيرة وعمـه آية الله
ــظــفــر مــؤسس مــحــمــد رضــا ا
جـمــعـيـة مـنــتـدى الـنـشــر وكـلـيـة
الفـقه التي تخـرج منـها كـثير من
علـماء األمة الـبارزين في الـعصر

احلديث.

جائحة كورونا وظـروفها القاهرة
( من  40ألف زائــر إلى  80ألـــفــاً
مـــشــــددا عـــلى (الـــتــــزام جـــمـــيع
سحة الوافدين بشروط اللقاح وا
وااللـتـزامـات الـصـحـيـة األخـرى)
مشيرا الى انـه (نامل تراجع حدة
جائحة كورونا لنرى ضيوفنا في
ـقـبلـة من جـمـيع الدول األعوام ا
تزور العراق من كل بـقاع العالم).
الى ذلك قـصف احلــرس الـثـوري
اإليـــرانـي بـــطــــائـــرات مــــســـيـــرة
ـــدفـــعــيـــة مـــواقع لـألحــزاب وبـــا
الــكــرديــة اإليــرانــيــة في نــاحــيــة
ــنـــطــقــة بــالــكــايــتي ســيــدكــان 
الـتـابـعـة حملــافـظـة أربـيل وأعـلن
قائـمـمقـام قضـاء سـوران هلـكورد
جنـــــيـب في تـــــصـــــريـح امس ان
(القصف لـم يوقع خسـائر بـشرية
). وتـفـيـد مـعـلـومات ـدنـيـ بـ ا
بــأن احلــرس الــثــوري اســتــخـدم
طـائـرات مـسـيـرة لـقـصف مـنـاطق
من نـــاحـــيــة ســـيـــدكــان وقـــضــاء
جومان فـيهـا قوات تابـعة لالكراد
.واخلـيت قـرية بـهـيري االيرانـيـ
التـابـعـة لـناحـيـة دركـار في زاخو
من أهـــلـــهـــا تـــمـــامـــاً مـــنـــذ أيـــار
ـــاضي.وأســـفـــرت الـــهـــجـــمــات ا
التـركيـة عن إحلاق الـضرر بـنحو
 22قـريــة في زاخــو حــيث قـدرت
اخلــسـائــر بــنـحــو مــلـيــار ديــنـار

بحسب قائممقامية القضاء.

والـثــقــافـيــة وغـيــرهــا فـضالً عن
الـعالقـة األمـنـيـة وفـقـاً خملـرجات
احلــــوار الــــســـتــــراتــــيـــجـي بـــ
الـبــلــدين). فـيــمـا وجـه الـكــاظـمي
ــمــنــوحـة بــزيـادة الــتــأشــيـرات ا
لـــلــوافـــدين االجـــانب الـــراغـــبــ
.وذكـر ـشـاركـة بــزيـارة األربـعـ ا
بيان تلقته (الزمان) امس انه (مع
قـــرب زيــارة أربـــعـــيــنـــيـــة اإلمــام
احلس بن عـلي علـيهـما السالم
ا تمثلـه هذه الزيارة من أجواء و
روحانـيـة دينـيـة مؤمـنـة خالـصة
ــضـاعــفــة عـدد فــقـد الــكــاظــمي 
الــزائـــرين من الـــدول االسالمـــيــة
الــذي  إقــراره ســابــقــاً بــســبب

الذي حققه ضد أعتى الـتنظيمات
اإلرهـابـيـة في الــعـصـر احلـديث)
مـــبــــيـــنــــا ان (اإلســـنــــاد والـــدعم
والــتــدريب الــتي حــصل عــلــيــهــا
الــــعــــراق مـن جــــمــــيع أشــــقــــائه
وأصـدقـائه كـانت كــلـهـا عـنـصـراً
أساسـيـاً في حتـقيق ذلك الـنـصر
وفي رفع مسـتـوى قدرات الـقوات
األمـــنــيـــة بـــالــنـــحـــو الـــذي مــكّن
احلكـومة من االنـتقال فـي العالقة
مع التـحـالف الدولي إلـى مرحـلة
هام القـتالية). من جانبه إنهاء ا
أثـنى مــاكـيــنـزي عــلى (الـتــنـامي
سـتـمـر لقـدرات الـقوات األمـنـية ا
الـعـراقــيـة ومـهـاراتــهـا وقـدرتـهـا
على القيـام باألدوار القتـالية ضد
اإلرهــاب بـكــفــاءة وشــجــاعـة مع
انتقال مهمة التحالف الدولي إلى
ــشــورة والــتـــدريب والــتــعــاون ا
االســتــخــبــاري) مــشــيــرا الى ان
(مـــراسـم الـــتي جــــرت وشـــهـــدت
تسليم قـيادة التـحالف إلى اللواء
جون بـريـنان خـلـفـاً للـفـريق بول
كـالـفـيـرت تــمـثل إحـدى خـطـوات
حتقـيق هـذا االنـتـقال) مـؤكدا ان
(تــخـــفـــيض مــســـتــوى الـــوجــود
العـسـكـري األمـريـكي لن يـضعف
ـــتـــحــدة من الـــتـــزام الــواليـــات ا
بـالـعالقـة الـسـتـراتـيجـيـة األوسع
مـع الـــــــــعـــــــــراق فـي اجملـــــــــاالت
الـــســــيـــاســـيـــة واالقــــتـــصـــاديـــة
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قـرر ان يزور رئـيس الوزراء من ا
مـصــطــفى الــكـاظــمي الــعـاصــمـة
االيرانـيـة طـهران يـوم غـد االحد 
ــلـفـات الـتـعـاون بـ لـلـتـبـاحث 
الــبــلـــدين. ووجه الـــكــاظــمي اول
امس بزيـادة تـأشـيرات لـلـوافدين
ـشـاركة في االجانـب الراغـبـ بـا
زيارة االربعينية في وقت شهدت
مــــنــــاطـق حــــدوديــــة فـي اقــــلــــيم
كردسـتـان جتـدد الـقـصف الـتركي
بـــرغم رفض الـــعــراق وااليــراني 
مــرارا لـــهــذه الـــعــمـــلــيـــات الــتي
تــصـــفــهـــا احلــكـــومــة بـــأحــاديــة
اجلـانب و تـمـثل خــرقـا لـلـسـيـادة
الوطـنـية. وقـالت مـصـادر مطـلـعة
ان (الــكـــاظـــمي ســيـــلــتـــقي خالل
زيارته الى طهـران على رأس وفد
ـــســؤولــ بــا ــســتـــوى  رفــيـع ا
ناقشة ملفات التعاون االيراني 
ـشــتــرك بـ الــبــلـديـن). وبـحث ا
الـكـاظـمي امس مع وفـد عـسـكـري
أمـريــكي بــرئـاســة قـائــد الـقــيـادة
ــركــزيــة الـفــريـق األول كـيــنــيث ا
مـــاكـــنــزي بـــحـــضـــور الــســـفـــيــر
األمــريــكي لـــدى الــعــراق مــاثــيــو
تولر تكاتف اجلهود الدولية ضد
نـطقة خطر اإلرهـاب الذي يـهدد ا
والعالم بأسره. وقال الكاظمي ان
(العـراق سـيبـقى فخـوراً بـالنـصر
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اوعــز رئـيـس الـوزراء مــصــطـفى
الـــكـــاظـــمـي  بـــإرســـال طـــائـــرة
عـسـكـريـة لـنـقل جـثـمـان الـعالمـة
مــحــمــود مــحـمــد حــسن مــحــمـد
ـــظـــفــــر من الـــســــعـــوديـــة إلى ا
النجف. وذكـرت وزارة اخلارجية
فـي بـــيــــان لـــهــــا أنه ( ارســـال
ـلـحق الـعـسـكـري الـعـمـيد داود ا
السامرائي الى مـدينة الدمام في
الـــســــعــــوديــــة لالشــــراف عــــلى
ـظفر الى اجراءات نـقل جثـمان ا
الـنــجف). ونـعت مــؤسـســة بـحـر
الــعـالمــة الـــعـــلـــوم اخلـــيـــريــة  
ـظفر الذي وافاه االجل محمود ا
قــبل ايـام فـي الـســعـوديــة. وقـال
بـيــان تـعـزيـة لـلـمــؤسـسـة تـلـقـته
(الــزمــان) امس (نــنـعـى الـعـالمـة
مـحــمـود  جنل ايـة الــله مــحـمـد
ـظـفـر الـذي وافـاه االجل حـسن ا
مشيرا قبل ايـام في السـعودية) 
الى ان (الفقيد يعد علم من اعالم
العراق ومفكريهم  ومن خريجي
مـــدرســـة الــنـــجف ومـن الــرعـــيل
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ديـرين الـعامـ لـلتـربـية والـوزارات الـسانـدة فـضالً عن ا
ــراكــز االمــتــحــانــيـة في بــغــداد واحملــافــظــات ومــديــري ا
والهيـئات التدريسـية والتعلـيمية وجهـاز االشراف التربوي
ـوظـف االداريـ وأولـيـاء األمور عـلى جـهـودهم الطـيـبة وا
اخمللـصة في جناح هـذه االمتحـانات التي لـوالهم ما كانت
االمتحـانات قد سارت بـهذه الوتيرة االيـجابية واالنـسيابية
الـرائـعـة). وخـتم بـالـقـول (نـتـمـنى جلـمـيع الـطـلـبـة الـنـجـاح
وفقـية في مسيـرتهم العلـمية وانتقـالهم لعالم أرحب من وا

عرفة). ا
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أعـلن وزيــر الـتـربــيـة عـلـي حـمـيــد مـخــلف الـدلــيـمي جنـاح
رحلة السادس االعدادي. االمتحانات النهائية 

وقـال الـدلـيـمي في بـيان صـحـفي  امس إن( االمـتـحـانات
ـرحـلة الـسادس االعـدادي انـتهـت بنـجـاح كبـير الـنهـائـية 
ر كونه يـتحقق في ظل ظروف استـثنائيـة ما زال العراق 
بـها بـسـبب انتـشـار وباء كـورونـا). وتقـدم  الـدليـمي(بـوافر
الـشـكر والـتقـديـر للـجنـة الـتربـية الـنـيابـية والـلـجنـة الدائـمة
لالمــتـحــانـات واألجـهــزة األمـنــيـة كــافـة واجلــيش األبـيض
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رهـــنت وزارة الـــصـــحـــة اعـــطــاء
اجلـرعــة الـثـالــثـة من الــلـقـاحـات
ـتــغـيـرات ــضـادة لـكــورونـا بــا ا
الـــتي قــد تــطــرأ عـــلى مــواجــهــة
تـفـشي اجلـائــحـة. فـيـمـا سـجـلت
امس  4717اصـابـة بـالـفـايروس
وشـفاء  7298حـالـة وبـواقع 61
ــــوقف وفـــــاة جــــديــــدة. واكـــــد ا
الـوبائـي اليـومي  الـذي اطلـعت

عـــــــلــــــــيـه (الـــــــزمــــــــان) امس ان
(مـــخــــتــــبــــرات الــــوزارة اجـــرت
فـــحــوصــات لــعــيـــنــات مــشــتــبه
اصابـتـها بـالـفايـروس بـلغت 36
الـــــفــــا حـــــيث  رصـــــد 4717
اصــــابـــــة جــــديـــــدة في عـــــمــــوم
احملـــافـــظـــات) مـــشـــيـــرا الى ان
(الشفاء بلغ   7298حالة وبواقع
 61وفــــاة جـــــديــــدة). وتــــابع ان
(اكثـر من  93الف شـخص تـلقى
ـــضــادة في جـــرعــات الـــلـــقــاح ا

نـتـشرة بـبـغداد مراكـز الـوزارة ا
واحملــافـظــات). وعــلــقت الـوزارة
علـى نيـة دول اسـتخـدام اجلـرعة
ـضـادة الـثـالـثــة من الـلـقـاحـات ا
لـكورونـا وإمـكانـيـة اسـتخـدامـها
في العـراق.وقـالت عضـو الـفريق
الـــطـــبي اإلعالمـي لــلـــوزارة ربى
فـالح فـي تـــــــــصــــــــــريـح امس ان
(الــعـراق حتـت يـلــتــزم بـوصــايـا
ـية وحتى منـظمـة الصـحة الـعا
هـــذه الـــلـــحـــظــــة لم تـــصـــدر أي

تعليمـات بإعطاء اجلرعـة الثالثة
من الــــلـــقــــاح ألي نــــوع مـــنــــهـــا
سـتـخـدم في البال) مؤكـدة انه ا
ـنــظـمـة أي ـجــرد ان تـصــدر ا )
تغيرات تعليمات جديدة بشان ا
الـــتي قــد تــطــرأ عـــلى مــواجــهــة
ســـنـــعــمـل بــهـــا في اجلــائـــحـــة 

العراق) 
واطن وأشارت الى ان (إقبال ا
عـلى الـلـقـاح جـيـد حـتى في أيـام
الــعــطل ونــأمل بــالــوصــول الى

ــئــة حـتى نـســبــة تـلــقـيح 50 بـا
نهايـة العام اجلاري) واوضحت
فـالح انه (بــــــرغـم الـــــزيــــــادة في
اإلقـــبـــال اال انـــنــــا لم نـــصل الى
ــطـلـوبـة) وعن خـطـة الـنــسـبـة ا
الــوزارة لــيــوم االقــتــراع  قــالت
فالح انه ( إعداد خـطة صـحية
لـيــوم االقـتـراع وسـتــبـقى الـفـرق
اجلــوالـة مــســتــمـرة  فـضال عن
اجــراءات الــتــعـــفــيــر لـــلــمــراكــز
االنـــتــخــابــيــة وســتــكــون هــنــاك
تعـلـيمـات صحـيـة خاصـة بذلك).
وأعــلـــنت ســـلــطـــات مـــقــدونـــيــا
الـشمـالـية حـداداً وطـنيـاً يـستـمرّ
ثالثـــة أيــام غــداة حـــريق انــدلع
عــــلى اثــــر انـــفـــجــــار في وحـــدة
ا ـعـاجلـة مـصـابـ كـورونا  
أدى إلى ســـقــوط  14قـــتـــيالً في
مـديـنـة تـيـتـوفـو .وحتـدث رئـيس
الوزراء زوران زاييـف عن مأساة
كبيرة مندداً بخسارة العديد من
األرواح. ووعد بـتوضيح أسباب
الـكــارثــة الـتي حــصـلت بـيــنــمـا
كانت هذه اجلـمهـورية الصـغيرة
الــســـابـــقـــة حتـــتـــفل بـــالـــذكــرى
الـــثالثـــ الســتـــقاللــهـــا.وانــدلع
احلــريق إثــر انـفــجــار لم تُــعـرف
أســبـابـه بـعــد في وحــدة أُقــيـمت
مؤخـراً في مركـز اسـتشـفائي في
ــديـــنــة الــبــالغ عــدد تـــيــتــوفــو ا

سكانها  52ألفاً.

ظفر  محمود محمد حسن محمد ا
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بـعد عـام من الفراغ الـسيـاسي ابصـرت احلكومـة اللـبنانـية الـنور امس على
يد الـرئـيس جنـيب ميـقـاتي. وحـضر رئـيس مـجلس الـنـواب نـبيه بـري تـوقيع
ـرسوم الـذي  بعـد سلـسلـة من االنـقسـامات الـسيـاسيـة احلادة وفي ظل ا
أزمة اقـتـصاديـة غيـر مـسبـوقـة. وتال أم عـام مجـلس الـوزراء محـمـد مكـية
مرسـوم تشكـيل احلكومـة التي تألفت من  24 شخـصية غير سـياسية لكن
عـددا مـنهم مـعـروفـون بـنـجـاحاتـهم في مـجـاالت اقـتـصـاديـة وطبـيـة وثـقـافـية
وإعالمـيـة. وب الـوزراء اجلـدد مـديـر مـستـشـفى رفـيق احلـريـري احلـكومي
فـراس أبـيض الذي عـرف بـنـجـاحه في الـتـعـامل مع أزمـة كـورونـا وقـد ع
ــعــروف الــذي عــ وزيــرا وزيــرا لــلـــصــحــة وجــورج قــرداحي اإلعـالمي ا
لإلعالم. وعلى الـرغم من أن معـظم الوزراء ال يـنتمـون إلى أي تيـار سياسي
عـلنـا لكن تـمت تسـميـتهم من أحـزاب وقادة سـياسـي بـارزين ما يـجعـلهم
محـسـوب عـلى هؤالء وفـق تقـارير إعالمـيـة. وستـعقـد حكـومـة ميـقاتي أول
لقاء لـها اإلثن الساعـة احلادية عشرة صباحـاً. وأدلى ميقاتي بعد اإلعالن
عن تـشـكـيل احلـكـومـة بـكلـمـة من الـقـصـر اجلـمـهـوري وصف فـيـهـا الوضع
ستقبل احلالي في لبنان متحدثا عن أزمات األدوية والكهرباء وغياب أفق ا
وبدا متـأثرا ودامعـا. ودعا اجلميع إلـى التعاون مـؤكدا أن احلكـومة ال تريد
الـغرق في التـسيـيس. وتنتـظر مهـمات صعـبة حـكومة مـيقاتي الـتي لن تكون
ـعاناة اللبـناني الـيومية جراء قادرة على تأمـ حلول "سحـرية" تضع حداً 
تـداعيـات انـهيـار اقـتصـادي صـنّفه الـبـنك الـدولي من ب األسـوأ في الـعالم
مـنـذ الـعام  .1850ويـشـتـرط اجملـتـمع الـدولي مـقـابل دعـمـهـا مـالـيـاً تـطبـيق
إصالحـات جـذريـة في مـجاالت عـدة. وجـاءت والدة احلـكـومـة بـعـد أكـثر من
عام عـلى اسـتقـالـة حكـومة حـسـان دياب بـعد أيـام من انـفجـار مـرفأ بـيروت
ــروّع في  4آب  2020والــذي أدى إلـى مــقــتل أكــثــر من مــئــتي شــخص ا
وإصـابة أكـثر من  6500بـجـروح ودمّر أحـياء من الـعـاصمـة مفـاقمـاً حدة
ـئــة مـنـهم االنـهـيـار االقــتـصـادي ومـعــانـاة الـلـبـنــانـيـ الـذين بـات  78في ا
يعيـشون حتت خط الفـقر. ورغم ضغـوط دولية مـارستهـا فرنسـا خصوصاً
حـالت خالفات سـياسـيـة ب مـيقـاتي ورئيس اجلـمـهوريـة ميـشال عـون على
ـاضـيـة رغم ـقـاعـد دون والدتهـا خـالل األشـهر ا شـكل احلـكـومـة وتـوزيع ا

رفأ. محاولت سابقت لتأليفها منذ انفجار ا
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تـوقـعت الـهــيـئـة الـعـامـة لالنـواء
اجلـــويــــة والــــرصــــد الـــزلــــزالي
التـابعـة لوزارة الـنقل  ان يكون
طـــقس الــيـــوم الــســبـت صــحــوا
والـعـظــمى في بـغـداد  39 درجة
مـئـويـة. وقـالت الـهـيـئـة في بـيان
تـلـقـتـه (الـزمـان) امس ان (طـقس
اليوم السبت سيكون صحوا في
ـنطـقـت الـوسـطى والـشمـالـية ا
وغائما جزئيا يتحول الى صحو
نـطـقة اجلـنوبـية) واضاف في ا
ان (درجات احلـرارة سـتـكون في
بـغداد  39 درجـة مـئـوية فـي ما

تـســجل  8 مــحــافــظــات درجـات
حرارة دون  40 مئوية).  

ــراصــد الــزلــزالــيــة قـد وكــانت ا
ســــــجـــــلـت هــــــزة ارضـــــيــــــة في
السليمـانية بقوة  4.5وتبعد 18
كـــلــــيـــومــــتــــرا عن قــــضـــاء كالر
بـــاحملـــافــــظـــة. وحــــذرت جلـــنـــة
الـفـيـضـان الـتـابـعـة لـوزارة الري
ـائـيـة الـسـودانـيـة من ـوارد ا وا
ارتفـاع مـتوقع في مـنـاسيب نـهر
ـنـاسـيب الـنـيل  فــيـمـا ال تـزال ا
حـــــــرجــــــة فـي الــــــعـــــــاصــــــمــــــة
اخلـرطــوم.واسـتــمـرت اإليـرادات
الــعــالــيــة لــلــنــيل األبــيـض عــنـد
احلـدود اجلــنـوبـيــة بـنـحـو 135

ـا مــلـيــون مـتـر مــكـعـب يـومـا 
يعني استمرار الـتهديدات للقرى
ــــشــــاطــــئـــــة لــــلــــنــــهــــر حــــتى ا

اخلـرطــــوم.
وطبقا لـبيان جلنة الـفيضان فإن
ـــنـــاســـيب احلـــرجــة مـــا زالت (ا
تــــســـجل فـي اخلـــرطــــوم أقل من
أعـــلـى مـــنــســـوب ســـجـل الـــعــام
ـدير التـنفيذي اضي). وأعلن ا ا
حملـافـظـة اجلـبـلـ بـواليـة الـنـيل
األبـــيض في الـــســودان الـــولــيــد
عـامــر بـحــر عن تـضــرر أكـثـر من
 15ألف نسمة في منطقة جودة
جــراء الــفـيــضــانـات والــســيـول

واصفا الوضع بـ(الكارثي).
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أكـــد رئــــيس إقـــلـــيـم كـــردســـتـــان
نــيـــجــيـــرفــان الـــبــارزانـي دعــمه
لــلــحــريــة الــديــنــيــة والــتــعــايش
والــتـــســامـح وقــبـــول اآلخــر بــ

كونات. ا
وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس
ان (الـبـارزاني قــدم خالل اتـصـال
هاتفـي تهانـيه للـبطـريرك مار آوا
ـــنـــاســـبـــة اخـــتـــيــاره الـــثـــالث 
ـــشــرق بـــطــريـــركــاً لـــكـــنــيـــســة ا
اآلشــــوريـــة) واكــــد الــــبــــارزاني

(دعمه للحـرية الدينـية والتعايش
والــتـــســامـح وقــبـــول اآلخــر بــ
ــــكــــونـــات) مــــشــــيـــراً الـ (دور ا
ـراكــز الــديـنــيـة في الـكــنــائس وا
توطـيـد وتـعـزيز هـذه الـثـقـافة في
اجملتـمع الـكـردستـاني والـعراقي
راجــيــاً الـنــجــاح ألعــمــال ومــهـام

قداسة البطريرك).
من جـانـبه شـكــر الـبـطـريـرك مـار
آوا الــــثــــالث رئــــيس االقــــلــــيم 
مشدداً علـى (أهمية دوره في دعم
الــــــتــــــعــــــايش واحلــــــريــــــات في

البطريرك مار آوا الثالث نيجيرفان البارزانيكردستان). 
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أعلن الـسفـير الـعراقي لـدى االردن عمـان حيـدر العـذاري موافـقة وزارة الـداخلـية األردنـية
ـملـكة الهـاشمـية دون احلـصول على قيـم في ا على فـتح احلدود الـبرية أمـام العـراقيـ ا

موافقات مسبقة.
وقـــال الـــعـــذاري في بـــيـــان امس  إن
(وزير الداخلية األردنية مازن الفراية
ـــنـــفـــذ احلـــدودي وافق عـــلـى فـــتح ا
الــبــري طــريــبــيل - الــكــرامــيــة أمــام
العراقـي الذيـن لديهم أذونـات إقامة
ــدة ســنــة واحــدة أو ــمــلــكــة  لــدى ا
خمس سـنـوات بـالسـفـر براً من وإلى
ـمـلـكـة بـعـجـالتـهم الـشـخـصـيـة من ا
دون احلاجـة الى مـوافـقات مـسـبـقة)
وأضــاف ان (الــقــرار ســـيــدخل حــيــز
الـتــنـفــيـذ حــال وصـول الــتـعــلـيــمـات
ــنــفــذ الــبــري مع اخلــاصــة به إلى ا
ـتـبـعة االلتـزام بـالـشروط الـصـحـية ا
ـــمــلـــكــة) مــعـــربــا عن (شـــكــره في ا
وامـتــنـانـه لـهــذا الـقــرار الـذي يــخـدم

.( البلدين والشعب الشقيق
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وكــشــفت شـــركــة اخلــطــوط اجلــويــة
الـعـراقـيـة الـتـابـعـة لـوزارة الـنـقل عن
السـماح لـلمـرضى الـعراقـي بـدخول
االردن دون احلـصـول عـلـى تـأشـيـرة.
وذكــرت الـــشــركـــة في بــيـــان تــلـــقــته
(الـــــــزمــــــان) امـس انـه (عــــــلـى وكالء
ومسافري اخلطوط الـعراقية االنتباه
إلى الــتــســهــيالت اجلــديــدة بــدخـول
ــــمــــلــــكــــة االردنــــيـــة ــــرضى إلـى ا ا
الـهاشـمـيـة دون احلـصـول عـلى سـمة
ـــرضى الــذين زارو دخــول يـــشــمل ا
االردن ســـــابـــــقــــاً الغـــــراض الـــــعالج
ويـرغــبـون بـالــسـفــر الجـراءت طــبـيـة

مـــوعـــد الـــرحـــلـــة  مع أخـــذ تـــعـــهــد
ــدة عـشـرة أيـام بـحـجــرهم مـنــزلـيـا 
ـرض وتـأكــيـد خــلـوهم من أعــراض ا
خـالطة اآلخرين). قبل السمـاح لهم 
ـركـزية لالربـع في واكدت الـلجـنة ا
ـعـابـر احلـدوديـة الـبـرية ايـران  ان ا
مع الـــــعــــراق ضــــمـن مــــحــــافــــظــــات
كـــرمــــانـــشــــاه وايالم وخــــوزســـتـــان
ستكـون مغـلقة عـلى الزوار الـراغب
.واشــارت في اداء الــزيـــارة االربــعــ
اللجنة الى انه (نظـرا لتفشي كورونا
في كل من ايــران والــعــراق وضـرورة
نـطـقة احلفـاظ عـلى سالمة شـعـوب ا
جـمـيـعـا فـقــد وافـقت احلـكـومـة عـلى

اســتـــقــبــال  30الف زائـــر من ايــران
وذلك عــبـر الــرحالت اجلــويــة ذهــابـا
وايـابـا فـقط كـمـا يـتـعـ عـلى هـؤالء
الـزوار ان يــحـمــلـوا مــعـهم شــهـادات
اخلــلـو مـن االصـابــة بــكــورونــا عــنـد

طارات العراقية).  وصولهم ا
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وقــررت الــســعــوديــة إلــغــاء تــعــلــيق
الــرحالت اجلــويــة بــدءا من امس مع
ثالث دول بـــيــنـــهـــا اإلمــارات  بـــعــد
شـهريـن من اتـخـاذ هـذا االجراء عـلى
خـلـفـيـة مـكـافـحـة انـتـشـار مـتـحورات
مـلـكة جديـدة من كـورونا.وسـمـحت ا
ـلــقـحــ ضـد كــورونـا ـواطــنـيــهــا ا

بالـسـفر بـعد عـام من تـقيـيـده قبل أن
تــقـرر قــصــر األمــر عـلـى مـواطــنــيــهـا
ـلـقــحـ بــالـكـامل فــقط بـدءا من اب ا

اضي.   ا
وقالت الـداخـليـة السـعـودية في بـيان
امس انه (تقـرر إيقـاف تعـليق الـقدوم
ــنــافــذ الــبــريــة ــمــلــكـــة عــبــر ا إلى ا
وذلك من دول والــبــحـريــة واجلــويــة 
اإلمارات وجنوب أفريـقيا واألرجنت
واطنـ إلى الدول والسـماح بـسفـر ا
ــشــار إلــيــهـا) داعــيــا الى (أهــمــيـة ا
االلتزام بجميع اإلجراءات االحترازية
عـتمـدة). وجاء والتـدابيـر الوقـائيـة ا
قرار الـريـاض بـعد سـاعـات من إجراء

أخـرى كــذلك يــســمح لـلــرجــال الـذين
تزيـد اعـمارهم عن  50عامـاً واالطـفال
دون سن  15عـــامــــاً بـــالــــدخـــول دون
تأشـيرة) مشـددا على (جـميع الـفائت
ـشـمـولـة بـإسـتـثـنـاء احلـصـول عـلى ا
سـمـة الـدخـول مـسـبـقـا  ان يـحـمـلـوا
تـذكــر ســفـر ذهــابـا وايــابــا).  وكـانت
الشراكة قد اعلنت السماح للمواطن
ـوافـقات االصـولـية احلاصـلـ على ا
من وزارة الصحـة بالـسفر الى الـهند
مشـيـرة الى اسـتثـنـاء الـدبلـومـاسـي
والــوفـــود احلــكـــومــيـــة والــرســـمــيــة
شـاريع اخلـدمـية من والعـامـلـ في ا
قــرار مــنع الــســفـر الـى الــهـنــد.ووجه
دني العراقي رئيس سلطة الـطيران ا
نــــائل ســــعــــد عـــبــــد الــــهـــادي إدارة
طارات بااللتـزام بتوجيهـات اللجنة ا
العليا لـلصحة والسالمـة الوطنية من
جـائـحـة كـورونـا.وذكـرت السـلـطـة في
بــــيــــان تـــلــــقــــته (الــــزمــــان) امس ان
ـوافـقـة على (التـوجـيـهـات تضـمـنت ا
دخــول  30ألف وافــــد من إيـــران و10
اآلف وافــد من دول اخلـــلــيج وبـــقــيــة
الــــــــدول األخــــــــرى ألداء الــــــــزيــــــــارة
األربعـيـنـية) مشـددا عـلى (أهـمـية أن
يـجلـب الزائـر شـهـادة فـحص بي سي
ار سـالب خالل  72سـاعـة قــبل مـوعـد
الرحلة) داعيا إلى (إكتفـاء العراقي
الــوافــدين من الــهــنــد بــحــلب فــحص
ســـالب أجـــري خالل  72ســـاعــة قـــبل

ولي العـهد مـحمـد بن سلـمان اتـصاال
هاتفـيا بولي عـهد أبوظبـي محمد بن
زايــد اســتــعــرضـــا خالله (الــعالقــات
الثنائية ب البلدين الشقيق وعددا
ـشـترك). ـسائل ذات االهـتـمـام ا من ا
وأعـادت الـســعـوديـة في األول من آب
اضـي فتـح أراضيـهـا أمـام الـسـيّاح ا
لقّحـ بالكامل.و إعـطاء أكثر من ا
 38مليون جرعة لقاح مضادّ لكورونا
ــمــلــكـة بــحــسب بــيــانـات لــسـكــان ا
نــشــرتــهــا وزارة الــصــحــة.وســجّــلت
السعـودية منـذ انتشار الـوباء وحتى
اول امس أكـثـر من  545 ألف إصـابـة

بالفايروس من بينها  8591 وفاة.

تقاعدين التي شهدتها بغداد d¼UEð» ∫ جانب من تظاهرات ا

ونـفـذت دائـرة الـتـحـقـيـقـات في هـيـئـة
الـنـزاهــة الـعـامــة عـمـلــيـتي ضـبطٍ في
محافـظتي الـديوانيـة وديالى مـشيرة
الى ان الـعمـلـيـتـ أسـفـرتا عـن ضبط
مـســؤول مـتـلــبسٍ بـالـرشــا وإضـبـارة
عقاريـة متالعب بـها.وذكر بـيان تـلقته
(الـــزمـــان) امس ان (مـالكـــات مـــكـــتب
حتقـيق الهـيـئة في الـديوانـيـة تمـكنت
من ضــبـط مــعــاون مــســـؤول شــعــبــة
اللـجـان الفـرعـية لـتـعويـضـات جرحى
الـــعـــمـــلــيـــات احلـــربـــيـــة واألخـــطــاء
الـعــسـكــريـة بـعــد تـســلـمه مــبـلغ رشـا
ـواطنـات بقرار مقـابل شمـول إحدى ا
التـعويض) مبيـنا ان (فـريق عمل من
مكـتب حتقـيق الهـيئـة في ديالى جنح
في ضـبط إضـبـارة تـخـصـيص قـطـعـة
ـــراجــــعـــ وبــــعـــد أرض إلى أحــــد ا
االنتـقـال إلى مـديـرية بـلـديـة بعـقـوبة

أصــدرت هـذه االحــكــام وفـقــا الحــكـام
ـادة  292 من قــانــون الــعــقــوبــات). ا
وقــضـت مــحــكـــمــة جــنـــايــات الــكــرخ
ـدة عـشــرة اعـوام بـحق هـ بـالـســجن 
ح ط  عن تــهــمــة انــتــحــاله مــنــصب
قــاض في مـــجــلس الـــقــضــاء . وافــاد
تهـم الذي انتحل منصب البيان ان (ا
قـــاض اجــــرى اتــــصـــاالت بــــعـــدد من
ـوظــفـ في احلـكـومـة ـسـؤولـ وا ا
بهـدف التـوسط الجناز مـعامالت لـقاء
مبالغ مالية بـشكل يسيء الى القضاء
 اضافـة الى قيـامه بـانشـاء حسـابات
عــلى مـــواقع الــتــواصـل االجــتــمــاعي
بـاسـمـاء قـضـاة في مـحـكـمـة الـنـزاهـة
واحملكمة العليا  منتحالً فيها منصب
قاض) مـؤكــدا ان (احملـكــمـة اصـدرت
ــتـهـم وفـقــا الحــكـام حــكـمــهــا بــحق ا

القرار  160 اوالً لسنة 1983).  

مكافـحة اإلرهاب رقم 13لسنة 2021).
كـمــا حــكـمت جــنح تــكـريت بــاحلـبس
ـــدة ســتـــة أشــهـــر عن كل الـــبــســـيط 
دان انتحل ة تـنفذان بـالتعاقـب  جر
صفة ضابط وقام بابتزاز احد األطباء

في احملافظة. 
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ـــــدان قــــام واوضـح الـــــبـــــيـــــان ان (ا
بانتحال صفـة ضابط واالتصال بأحد
األطـــبــاء وأوهـــمه بـــوجـــود قــضـــايــا
حتقيقيـة وأوامر قبض مزورة بحقه)
ـــــدان كــــان يـــــدعي الفـــــتــــا إلـى ان (ا
استطـاعته غـلق الدعـوى مقـابل مبالغ
ـــتـــهم كـــان مـــالـــيـــة) وأضـــاف ان (ا
يــسـتــعــمل تــلك أوامــر قـبض وأوراق
حتــقــيـقــيــة مــزورة مــنـســوبه حملــاكم
صالح الـديـن لـتــخـويــفه من اجل دفع
مـبــالغ مــالــيـة) مـؤكــدا ان (احملــكــمـة
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أصـدرت مــحــكـمــة اسـتــئــنـاف صالح
الـديـن حـكــمـا بــاإلعـدام بــحق مــتـهم
اشـتـرك بــقـتل ثــمـانـيــة أشـخـاص من
ـاضي .  وذكر قريـة البـو دور الـعام ا
مجلس القضاء األعلى في بيان تلقته
ـــتـــهم اعـــتــرف (الـــزمــان) امس ان (ا
بـاشـتـركه مع بــاقي افـراد مـجـمـوعـته
اإلرهابـية بـقـتل ثمـانـية أشـخاص من
مبـينا اضي)  قريـة البـو دور العـام ا
ــة جـاءت كــانـتــقـام مــنـهم ان (اجلـر
لتسبـبهم بسـجن شقيقـته اإلرهابية)
وتابع ان (اجملـموعـة اإلرهـابيـة كانت
تــــرتـــدي الــــزي اخلــــاص بـــاحلــــشـــد
الــشــعــبي من اجل إلــصــاق الــتــهــمـة
بهم) مشيـرا الى ان (احملكـمة وجدت
ــدان وفــقـا األدلــة كــافــيــة لــتــجــر ا
ــادة الـــرابــعــة مـن قــانــون الحــكـــام ا
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بـعــد الـتـطــور الـكــبـيــر الـذي يــشـهـده االعـالم اصـبح بال شك هــو الـداعم
الرئيسي القتصاديات العالم وهذا ماال يختلف عليه اثنان.

خصوصا وانه اليـوم يعتبر صـناعة متكـاملة شانه شان سـائر الصناعات
االخرى  تـنـطـبق على مـنـتـجاته شـروط ومـواصـفات الـسـعـة  ويرجع ذلك
بسـبب االمكـانات الـتقـنيـة الهـائلـة والتـطور الـتكـنولـوجي الضـخم والنـفوذ

السياسي واالقتصادي الواسع لإلعالم  وتأثيره القوي.
اليوم وبعد ان اصـبح االقتصاد رفيقـا لكل العلوم بـفضل ربط ( ريتشارد
ستـون ) الـنظـريـة االقـتصـاديـة بالـواقع من خالل اسـتـحداث ( االقـتـصاد
التطبـيقي) كان البد ان يـشمل االقتصاد اجلـانب االعالمي باعتـباره علما

ي. داعما رئيسيا لالقتصاد العا
موضـوع اقتـصاديـات االعالم هـو موضـوع حديث ولـد مع ثورة االتـصال

والتطور التكنولوجي والنمو السريع لصناعة االعالم .
سموع) رئي وا قروء وا حيث لم يكن االعالم بشكله القد والتـقليدي (ا
مـثـيـرا لـلـبـحـث ولـقـد اقـتـصـرت الـدراسـات عـلـى فـهم مـضـمـون الـرسـالـة
االعالمية وتأثيـرها ولم يفكر احـدا بدراسة (تكلـفة) تلك الرسالـة و(تكلفة)

صناعة االعالم .
وزاد االهــتـــمــام بــهــذا الـــفــرع من فـــروع االقــتــصـــاد بــســبـب ضــخــامــة
االستثمـارات في اجملال االعالمي والتي تصل الى ماليـ الدوالرات كما
ان دخـول احلـكـومـات في هــذا الـنـشـاط جـعل مـنـه مـادة دسـمـة لـلـدراسـة
وكذلك التكـنولوجي الـعارم الذي حـدث كل هذا دفع عدد من الـباحث ان

يهتموا بهذا العلم.
اال ان االهتـمـام احلـقيـقي به لم يـأت اال في الـعـقدين االخـيـرين من الـقرن
العـشـرين حـيـنـما اصـبـحت وسـائل االعالم مـؤسـسـات اقتـصـاديـة كـبرى
ي بل حـتى القرارات السياسية وتكتالت ضخمة تهـيمن على السوق العا

ية. العا
وعلى الـرغم من اهـميـة هـذا العـلم اال انه حلـد االن لم يجـد له مـوطئ قدم
في الدول الـعربـية قد يـكون بـسبب اقـتصـادها الـذي يعـتمـد اعتـمادا شبه
ـية او ألنهـا ال تمتـلك بنيـة حتتيـة تكنـولوجية كامل على اسـعار النـفط العا
وتـقـنيـة حـيث ال اسـتـثـمـارات وال قـوانـ تـواكب الـتـطـور الـتـقنـي الضـخم
ـا الن اعـالمـنــا الــعــربي الى الــيـوم هــو اعالم (مــقــيـد) احلـاصـل . او ر
و(مراقب) وحتـده الـسـيطـرة احلـكـوميـة ويـقع حتت الـتأثـيـرات الـسيـاسـية
ـقـراطـيـة حـتى وان رفـعت بــعض احلـكـومـات شــعـار حـريـة االعالم والــد

واحليادية. 

صـفـر أو تــكـاد. وإذا وُجِـدَ فــهـو احلُبُّ األعــمى كـوالء الــشـرقي األعـمى
لألسرة والعشيرة قبل الوالءِ للدولة وهذا احلُبُّ األعمى للذات بعيداً عن
الوفـاء والـتـضـحـية واإليـثـار أطـاحَ بـاألنـدلس دويالت صـغيـرة مـتـحـاربة
وأطـاحَ بـاحلـضارة اإلسـالمـيـة وأيُّ بقـاءٍ لـألُسَـر والعـائـالت إذا انـهارت

الدولة?
ـاذا الـشرق ـاذا الـغـرب يـتـعايـش ويـتالءم ويـتـسـامح أكـثـر من الـشـرق? 
توارثة واحلسـد والنَّمائم غارق في الفسـاد والفقر والـثارات والضغائـن ا

والنفاق والعقوق وقطع األرحام وعدم االحترام?
كيف نُعـيدَ للـحب مكانـته? في مجتـمعٍ يقتلُ احلُبَّ ويـنظر إلـيهِ بريـبة وحقد
ـاذا يــخـجــلـون من احلب وغـضب ويــعـتــبـره عــيــبـاً وضــعـفــاً وسَـذاجــة. 

ويتفاخرون بالعنف واحلقد واحلسد?
ِ بـنـفسك) كـامتـداد لألصل (اعـرف نفـسك بنـفسك). بـدأ الداخـلي (اع ا
ـبدأ اخلارجي (هل ِ بنـفسك ال أحـد غيـركَ سيـفعل! مـقابل ا فإذا لم تـع
ِ بنفسك) لتكون محبوباً من اجلميع أنا محبوب?) كامتداد للداخلي (اع
فإذا لم تفعـل ال أحد غيركَ سـيفعل. ونـربط التنـاقض بخيط رفـيع ننطلق
مـنه. هل أسـتـطـيع أنْ أحب? مـاذا أسـتـطـيع أنْ أفـعل بـهـذا احلب? مـاذا أ
أمَلْ من هـذا احلب? وفي الـسـؤال األخـيـر محـاكـاة لـفـكـر مـا بـعـد الـوفاة

بفكر ما بعد احلب.
هل أنا محبـوب? سؤال مَنـسيٌّ ومهجور نـهاراً عقل نـهاري صارم ودقيق
عـيشـة ال عالقة له بـاحلب. والعـقل اللـيلي مـتمـركز ـقتـضيـات ا وملـتزم 
حول السـؤال حالم وكر وظـريف وغير مُـبالٍ بشيء. والـسؤال يجب أنْ
ن حـولك أنا يُطـرحَ نـهاراً وبـاسـتـمرار وانـتـظار اجلـواب من اخلـارج 

محبوب أنا موجود. سأظلُّ موجوداً في حكاياتهم وتراثهم. 
شهـد اخلامس من الفـصل األول في منزل أولـيفيـا تقول لـها فيوال في ا
(كل ما هو ملـكك للعـطاء ليس مـلكك لالحتـفاظ به/ شكسـبير مـسرحية
اللـيـلـة الثـانـيـة عشـرة ص١٣٠). مـاذا يـجب أنْ أفـعل ألكونَ مـحـبـوباً? أنْ

ا تأخذ أنْ تُعلِمَ مَنْ حتبه بأنَّك تُحِبه.  تُحِبّ بصدق وتعطي أكثر 
أنـا مـحـبـوب بـطـاقـة تـأمـ ضـد الـتــعـاسـة والـفـشل. ولم يـنـجحْ قـائـد في
التـاريخ إال بِحُب أصـحابِهِ لَه ووفـائهم وتـضحـياتـهم ال بوذا وال غـاندي
وال حتى جنيب مـحفـوظ أبداً لم يدخل مـعركةً أدبـية حـتى عندمـا هاجمه

قالٍ يطعنُ في نزاهةِ فوزه بنوبل لم يرد عليه.  يوسف إدريس 
ـاذا? هل أنا مـؤذٍ بخـيل منـوع صعب طَـعَّان حـقود هل أنا مـكروه? و
حـســود... الخ? مــا جـدوى أنْ تُــحِبَّ مَنْ ال يُــحِــبُّك? هـذا الــســؤال مـنــشـأ

اجلحود أنْ تنتظر الثمن وتستقله حتى إذا دُفِع! 
هـا) كـانَ حُـبُّهُ خديـجـة فـضـيـــــــلةً في صـحيـح مسـلم (إني قـد رُزِقْتُ حُـبـَّ
حَصَلَت! وأيَّةُ فضيلـةٍ بعد احلب? وما أقبحَ احليـاة في مجتمع يخشى فيه

ن يحب أنا أحبك!  اإلنسان أنْ يقول 
ـواءمة فـعنـدما احلب نعـمة تـتـعلق بـالروح. فـهـو حركـة الروح بـحثـاً عن ا
يرى اإلنسان امرأةً جميلة يحكم عليـها باجلمال لكنَّهُ أبداً لن يُحِبَّها ما
مكن احلديث ا أنَّ من غير ا لم تتحرك أو تضحك أو تبتسم أو تتكلم! و
عن مـاهـيــة الـروح سـيــكـون من الـصــعب احلـديث عن مــاهـيـة احلب! فال
ـكن قـياسه وبـلوغه بـالـتقـيد بـالـقواعـد العـقالنـية والـضوابط وجود حلب 
كن التـعبير عـنها تصـبح اجلسر السري الدقيقة. وهـذه النقطـة التي ال 
ب اجلـسد والـروح وهذا اجلسـر يعـيدنـا إلى ديكـارت الذي سـبقَ الطب
في احلديث عن غُدَّة مُكلَّفة بتنظيم العالقة ب التوافق وانفعاالت النَّفس. 
وفي طـلب احلب من اخلـارج وقـوع حتت الـشـمس احلـمـراء لـلـغـرور أنا
مـحـبـوب ومُـحـصَّن ضــد الـكـراهـيـة مـهـمـا فـعــلت! بـعـثي قـال لـصـدام: لـو
جـعلـتـني عـلى تـنـظـيـمـات الشـمـال حلـولت الـكـردَ كـلـهم عَـرَباً.  –إلقنـاعه
بعض آغاوات الكـرد خرجوا على شـاشات التـلفاز بشـجرة عائلـة مزيفة
تـقــول بـأنَّ أصل الــعـشــيـرة الــفالنـيــة دلـيم أو طيء- فــقـال لـه صـدام: يـا
ا يـحبـونني! وهو يـظنُّ جازماً ملعـون! حتسدني تـريدهم يـحبونك أكـثر 
أنَّ الـكـرد كـلـهم يـحــبـونه ألنَّه ارتـدى الـزِيَّ الـكــردي وكـتبَ عـنه شـويـعـر
كـــردي شــعـــرور عـــجـــوز في الـــغـــابــريـن! يــحـــبـــونه رغم
اإلعـدامــات والــتــهـجــيــر واخلــوف الـذي يــعــيــشـونه!
والبـعض من وزرائه وقـادته أعـدمَ إخـوتهم والـكـثـير
من أبــنـاء عــمــومــتـهـم! واسـتــبــقــاهم في مــواقــعـهم!

كناجي احلديثي وزير اخلارجية وغيره! 
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بعوثة برهم صالح من جهة أخرى مع ا
الـــــدولـــــيـــــة بـالســـــخـــــارت حـــــول دعم
االنـــتــخــابــات الـــعــراقــيـــة الــتي اكــدوا
ـتـأتـيـة من اجـمـاع عـراقي اهـمـيـتـهـمـا ا
طـالب في تـشـرين .  وقال وتـظـاهـرات ا
الـــكــاظــمي خـالل اســتــقــبـــاله عــدداً من
جـرحى تظـاهرات تـشرين بـحسـب بيان
ــــكــــتــــبه االعالمـي (خــــرجـــتـم من أجل
ة مـطـالب واقـعـيـة من أجل حـيـاة كـر
لــــكن لـألسف تــــعــــرضــــتم العــــتـــداءات
وأصـبـحـنـا جـمـيـعـاً في وضع ال نـحـسد
ـطلـوب ما بـعد 2003  عـليه) وبـ ان (ا
ا مر به العراق أن نـتعلم من جتاربنـا 
من دكـتاتـورية بشـعة ونـعمل على أن ال
يــتــكــرر مــا حــصل لــكن تــكــرر بــســبب

ابـــــتـــــعـــــاد احلــــكـــــام عـن اإلحـــــســــاس
ـســؤولـيــة جتـاه بـلــدهم وشـعــبـهم.) بــا
واضــاف ان (الــعــراق بـلــد يــســتـحق أن
يـــكـــون مـــواطـــنـــوه بــــوضع أفـــضل من
الـوضع احلـالي بـكثـيـر و لـقد جـئـنا في
ظـروف اسـتثـنـائيـة وحـاولنـا أن نـبحث
عن حــقــوقــكم كــامــلــة غـيــر مــنــقــوصـة
وأصـــدرنـــا قـــراراً في مـــجــلـس الــوزراء
لـتعـويض ضحايـا التـظاهرات ومـعاجلة
ـان ــا يـؤسـف له أن الـبــر اجلــرحى و
رفـض).  وتــابـع إنـــنــا (نـــواصـل الــلـــيل
بـدأ بسيط بـالنـهار من أجل التـأسيس 
وهـو إعـادة االعتـبار لـكل عـراقي ويجب
أن نــكـون مـتــفـائـلـ حــتى في الـظـروف
سؤولية نيابة الـصعبة و لقد حتملتم ا

بـتـلـبـيـة مـطـالب االحـزاب ومن أوصـلـهم
لـلسلـطة  تاركـ اخلريجـ يعانون من
الـبطالة والفقر والبحث عن فرص العمل
والــرزق). كــمــا قــطع مــئــات احملــتــجــ
الــشـارع الــرئـيس امــام هـيـئــة الـتــقـاعـد
اضـي  احتـجاجا الـعامـة في االربعـاء ا
عـلـى تـدني الـرواتب وتـاخـيـر الـصـرف 
وروتـ الـبـطـاقـة االلـكـتـرونـيـة وارتـفاع
ــسـتـشـار ـالي . وقـال ا نــسـبـة الـقــطع ا
ـتـقــاعـد عــلي الـعــبـيـدي ان الــقـانــوني ا
(تــدني الــراتب الــتـقــاعــدي وصـعــوبـات
الـعيش والـقرار اخلاطئ احلـكومي برفع
ســعـر صـرف الــعـمــلـة الـوطــنـيــة مـقـابل
تـعمـد باالضرار بـالطـبقات االجـنبـية  ا
والـشـرائح احملـدودة الـدخـل والـفـقـيرة 
جـعل مـبلغ مـئـة الف دينـار تكـون بـقيـمة
70 الف نتيجة ارتفاع اسعار الصرف
وانــعـكـاسه عـلى مـتــطـلـبـات احلـيـاة من
الـدواء والغـذاء وكافـة االجور) واضـاف
ان (االحـتـجاجـات جـاءت نتـيـجة تـاخـير
ا يجـعلنا امام الـراتب التقاعـدي أليام 
مــــواقف صــــعــــبــــة حملــــدوديـــة الــــدخل
ــصـروف الـيـومي  والـروتـ الـقـاتل وا
بــالــبـطــاقــات االلــكـتــرونــيــة لـلــشــركـات
اخلـاصـة ومـصـارف الـرشـيـد والـرافـدين

الي).  وارتفاع نسبة االستقطاع ا
وتـــعـــهـــد رئــــيس الـــوزراء مـــصـــطـــفى
الــكـاظـمي جلــرحى تـظـاهــرات تـشـرين
سـؤولـية ومـتـابـعة قـضـاياهم بـتـحـمل ا
ـان رفض االنــسـانـيـة مـضـيــفـا ان الـبـر
قــرار تــعــويض ضــحــايــا الــتــظــاهــرات
ومـــعــاجلــة اجلــرحـى.   فــيــمـــا اجــتــمع
الــكـاظـمي من جـهـة رئــيس اجلـمـهـوريـة

عن الـعـراقـيـ كـلـهم و بـعـثـتـم بـرسـالة
إلـى اجملـتــمع الــدولي أن لــديـنــا فــرصـة

للتغيير). 
V UD  oOI%

واوضح الـكاظمي ان (بعض مطالبكم قد
حتـقق بـالفـعل فيـما يـخص العـنوان أو
الـشـعـار الـوطـني واحلـمـد لـله نـحن في
بـكرة نـتمنى طـريقـنا إلى االنـتخابـات ا
أن نــنـجح في تـغـيـيــر واقـعـنـا الـبـعض
مــنـكـم يـقــول: عـلى مــاذا حــصـلــنـا غــيـر
كـرسي متحـرك ومشكالت صـحية لـكننا
نـــعـــمل بـــكل جـــديــة عـــلى حتـــقـــيق مــا
تـطالـبون به). واسـتـكمل بـالقـول: (سبق
أن الـتـقيـت ببـعض جـرحى التـظـاهرات
وأرسـلــنـا الـبـعض لـلـعالج عـلى حـسـاب
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تــظــاهــر مــئــات اخلــريــجــ من حــمــلـة
الـشـهادات الـعـلـيا والـبـكالـوريـوس امام
ائية والداخلية وارد ا وزارات النفط وا
في شـارع فلسط  مطـالب بإنصافهم
بـالتعينات التي يـجري توزيعها بحسب
وصـفـهم بـ الـشـخـصـيـات الـسـيـاسـيـة
واألحـــزاب. وطــوقت قـــوات كــبـــيــرة من
طـوار الشرطة وحفظ النظام احملتج
كـمـا قــامت بـقـطع جـسـر ــتـظـاهـرين  وا
الــشـهـداء ومـنـطـقــة الـشـواكـة وجـزء من
ـطالب شـارع فـلسـط  دون اسـتجـابة 
ــتــظــاهـريـن .وانـتــقــدت رونق حــمـود ا
بـــكــلـــوريـــوس هــنـــدســة مـــدنـــيــة خالل
الـتـظـاهرات (قـيـام وزارة النـفط بـإصدار
ـئــات دفـعت مــعـظم قــوائم تــعـيــنـات بــا
االســمــاء مـن االحــزاب والــشــخــصــيـات
الـسـيـاسيـة مـقـابل رشا فـسـاد) عـلى حد

تعبيرها. 
 UÐU ²½≈ W U ≈

واضـافت انه (حـتى العـقود الـتي جتري
فـي الـوزارات االخــرى تــتم بــ الـوزراء
ــدراء الـــعــامـــ  وضــغط والـــوكالء وا
الـنواب وبعـلم من رئيس احلـكومة الذي
انــشـــغل بــاإلصــرار والــضـــغط بــاقــامــة
انـتخابـات محكـوم مسبق عـلى نتـائجها
ـئــة من الـشـعب  بــعـدم مـشـاركـة 90 بــا
ـبـاركـة واقـنـاع نـتـيـجـة فـقـدان الـبـيـئـة ا
الــراي الـعـام واجلـمـهـور) واشـارت الى
ان (الـتــظـاهـرات سـتـتـصــاعـد وتـسـتـمـر
والــنــتــيــجــة بــصــالح احلـق والــشــبـاب
احملـتج عـلـى اوضـاع مـأسـاويـة بـاطـلة 
واحلــكـومـة ورئـيس الـوزراء مــنـشـغـلـ

الـــدولـــة أو  اســــتـــقـــبـــالـــهم من دول
صـديـقـة لن نـقـصر مـعـكم ومـا نـقوم به
مـن جــهــد ال يــســاوي مـــا أديــتــمــوه في
الواقع). وشـدد على انه (لن يـكون لـدينا
ستقبل اسـتسالم للقدر وأنا متـفائل با
وسـيـكـون أفـضل واالنـتـخـابـات سـتأتي
ــسـؤولــيــة جتـاه بــحــكـومــة تــتـمــتع بــا
ــواطــنــ وتــتــمــتع بــأدوات وآلــيــات ا
لــتــذلــيل الــعــقــبــات أمــامــكم). واخــتــتم
الـكاظمي حديثه بالـقول (كإنسان عراقي
ثابة سؤولـية جتاهكم أنـتم  أحتـمل ا
وقع أو من أبـنـائـنا وأوالدنـا من هـذا ا
ــســؤولــيــة غــيــره يـــجب أن نــتــحــمل ا
تـابـعة قـضـايـاكم اإلنسـانـية وأتـعـهـد 

هذا وعد لكم).

ـهـنـدس رسـول هـادي حـس تـتقـدم (الـزمـان) بـالـشـكـر والـتقـديـر إلى ا
مـسـؤول قـطـاع الـسـعـدون ومالك الـصـيـانـة التـابـع إلى الـشـركـة الـعـامة
لـتـوزيع الــكـهـربـاء بـغــداد- الـرصـافـة جلــهـودهم اخملـلـصــة في مـعـاجلـة
قطوعات محلة 101 زقاق 71 متمن لهم دوام التـوفيق والنجاح خدمة

للمواطن عامة.
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وعــرضـهــمــا عــلى قــضـاة مــحــكــمـتي
الـتـحــقـيق في الــديـوانـيـة وبــعـقـوبـة
ـتـهم بالـعـملـية الذين قـرروا تـوقيف ا
األولى وفق أحكـام الـقرار  160 لسـنة
ـتهـمة في الـعمـلية   1983واستـقدام ا
ـادة  307 من الـثــانــيَّـة وفـق أحـكــام ا

قانون العـقوبات).

قـادت الـتـحـريـات إلى حـصـول اتــفاق
ــــراجع وإحــــدى مــــوظّـــــفـــات بـــــ ا
ــديـريــة عـلى بــيع رقـم قـطـعـة أرضٍ ا
ـال خالفاً لـقـاء تسـلـمـهـا مـبـلـغـاً من ا
لــلـتــعــلــيــمـات) واشــار الى (تــنـظــيم
محضري ضبط أصوليـ بالعمليّـت
ذكرتي قضائيت اللت نفذَتا وفقـاً 

حيدر العذاري
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َ (يزيدُهم) زعموا بأنْ قتل احلس
ُ يزيدا لكنما قتلَ احلس

قرأتُ فيما قرأتُ من وثائق الـنظام الدكتاتـوري البائد أنَّ بعض (الرفاق)
كـتـبـوا وثـيــقـة عـاهـدوا فـيـهــا كـبـيـرهم الـذي عـلــمـهم الـسـحـر اال يـزوروا

احلس (عليه السالم) ..!!
قبور. وهذا التعهد كاشف عن حقيقتِهم وحقيقةِ قائدِهم الضرورة ا

انّ ا العالم وشعـوب األرض كلها تـتعشق االمام احلـس (ع) وتكبر
نهجه وثـورته على الـظلم والظـا فـما قيـمة هـؤالء الصعـاليك الذين ال
ذمــة لــهم وال دين اذ بــاعــوا ديــنــهم لــطــاغــوت جــبّــار لم يــر اال احلــفـرة

ثالب التي اجتمعت فيه . عايب وا الوضيعة تضمّ كومة ا
ـبادئه االصالحـية ومـناهجه لن يفلح قـوم عادوا احلـس (ع) وتـنكروا 

الى بالعظات اخلالدة . التربوية ومساراته ا
ولن يــنــزلق الى الــهــاويــة مـحــبــوا احلــســ (ع) الــذين يــســتـمــدون من
تــوجــيـــهــاته ومــوقــفـه أنــصع الــدروس  فـي الــعــمل مـن أجل الــرســالــة

عذّبة . ستضعف ورفع براثن الظلم عن االنسانية ا وا
كن حسينياً تكن حراً 

كن حسينيا تكن انسانا يحمل جراح االنسانية 
طوبى للحسيني االحرار وطاب ركوبهم في ســــفينة

النجاة 
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بغداد

ياه ليصـطاد بها وهو يعلم   احيـانا كثيرة جند ان هـناك من يتعمد تعـكير ا
ـا تختبئ حتـته العديد من اء العـكر اليحتـوي على شيء يؤكل ا جـيدا ان ا
ـائـيـة الـتي  التـصلح األفـاعي والـضـفـادع وبعـض احلشـرات واحلـيـوانـات ا
لالسـتفادة منـها في مأكل  او في جتارة مـربحة  ومؤكـد انه يبحث عن تلك
ـاء وغـالـبا مـاتـكـون مـؤذيـة لـيـحاول ائـيـة الـتي تـعـيش في عـكـرة ا األحـيـاء ا

استخدامها في إيذاء الناس او ازعاجهم  لغاية  في نفسه .
ـكن وصــفـهم فـيه انـهم  وتـتـعـدد انــواع هـؤالء الـصـيـادون  الــذين اقل مـا
خـبـثـاء  حسـب نوايـاهم وغـايـاتـهم الـتي هي في اغـلـبـهـا غـايـات تـسـقـيـطـية
نـافـس لـهم عن طـريقـهم سـواء في السـيـاسة من خالل تـستـهـدف أبعـاد ا
افـتعـال او حتريف بـعض األحـداث ضد أشـخاص مـعيـن من اجل اإليـقاع
بـهم والتـشهيـر بهم وابـعادهم عن ايـة منـافسة عـلى منـصب او انتـخابات او
مـا شـابه ذلك. وهنـاك من يـتـعمـد االسـاءة الى تـاجر  او مـقـاول البـعاده عن
األسـواق او األعمـال فـيـنفـرد وحـده في ذلك السـوق او تـلك االعمـال وهـكذا
ـياه ـهـني  واالجـتـمـاعي وهـنـاك من الـصـيـادين فـي ا احلـال في الـتـنـافس ا
ناصب فـنجد من يتلقف اي االسـنة داخل الدوائر  من اجل التـنافس على ا
ــا لم تـخــطـر عـلـى بـاله تـلك ـن يـصـور له عــقـله انه مــنـافس له  ور هـفـوة 
سؤول االعلى ليضمن سك  وب ا ـنافسة  خللق هوة عميقة ب هـذا ا ا

انه لن يفكر في جعله منافسا له مستقبال . 
ـهنية واالجـتماعية والـوظيفية   وفي كل األحـوال السياسيـة واالقتصادية وا
ــاء الـعــكـر يــشـعــرون دائــمـا بــنـقص فـي شـخــصـيــتـهم جنــد ان صــيـادوا ا
ـا يــجـعــلــهم يـخــشـون مـن اي شـخص يــرون فــيه قـوة في وامــكــانـيــاتـهـم 
شـخصـيته وقـدرة في عـمله ان يـكون مـنافـسا لـهم حـتى وان لم يخـطر بـبال
ـا يجـول فـي بال أولـئك ذلك الـشـخص ايـة نـيـة لـلـمـنـافـسة عـلـى اي شيء 
ـــيــاه اآلســنـــة الــعــكــرة  والنـــهم جــاءوا الى أمـــاكــنــهم ــتـــصــيــدون في ا ا
ـنـسوبـية لـيأخـذوا تلـك االماكن من الـلذين كـانوا بـطــــــــــــرق احملـسوبـيةوا

يــشــغــلـونــهــا والـذين قــد يــكــونـون ســعــوا بـنــفس الــطـرق
لـلـوصـول إلـيـهـا  لـهـذا يبـقى كـل من وصل بـطـرق غـير
شـرعيـة خائـفا من ان يـأتي آخرون لـيأخـذوا منه مـوقعه

بنفس الطرق .
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ـ كـان مـعـدل عـمـر الـفـرد الـعراقي ال
يـــتـــجــاوز  28ـ  0 3ســـنـــة.. ولــوال
ارتـفــاع مـعـدالت الـوالدة.. النـقـرض
الـشـعب الـعراقي.. (لـيث الـزبـيدي..
ثـورة  14 تـمـوز.. ط ..2 ص ..(29
ويـقـول لـونـكـريك (الـعـراق احلديث
ص 938): كــــان مــــعـــــدل وفــــيــــات
األطــفـال مــا يــزال مـرتــفـعــا بــشـكل

يدعو الى األسى.
ـ كان عـدد سـكان الـعراق  3 مالي
وفق إحــصــاء  ..1934و  7 مالي

نسمة وفق إحصاء 1957. 
ـلـكي.. كـان ـ عـنــدمـا سـقط احلـكم ا
أربـعـة أخمـاس عـائالت الـعراق بال
أيــة أمالك.. ال ســكن.. وال غــيــرهـا..
(حنـا بطاطـوـ العراق الـكتاب األول

ص 429).
ـ الـتـبـاين الـطــبـقي كـبـيـر.. والـفـقـر
مـدقع لغـالـبيـة الشـعب.. واسـتئـثار
قـربة ـناصـب العـاليـة وا عـوائل با
ـلـكـيـة بـاالمـتـيازات.. من الـعائـلـة ا
أشـار لـذلك السـفـيـر البـريـطاني في
بــــغـــداد فـي إحــــدى رســــائــــله الى

احلكومة البريطانية.
∫œU H « ∫ÎU¦ UŁ

لكية: فرهود ا
ـ وصل فــيـــصل األول إلى الـــعــراق
وتوج ملكا.. العام  ..1921 وهو ال
لك شـبرا فـيه.. وتوفي بـعد اثني

عشرة عاما فخلف إرثا.. كان:
 1ـ ألف وتـــســــعـــمـــائـــة وتـــســـعـــة

وثمان دو ان في الوزيرية.
2ـ سـتــة عــشــر ألــفــا وتــســعــمــائـة
ــــا في وأربـــــعــــة وثـــــمــــانـــــ دو

احلارثية.
3ـ  خمسة وتسع ألفا وتسعمائة

. ا في خانق وتسعة عشر دو
4ـ تسـعة آالف وخمـسمائـة وسبعة

ا في بنجوين. عشر دو
ــا في 5ـ ثـــمــانــيـــة وســبـــعــ دو

سرسنك.
ـــــلك األراضي ـ تـــــقــــاسم أعــــوان ا
األمــيـــريــة.. حـــتى لم يـــبق أحــد لم
يـستـحـوذ على حـصـة وعلى سـبيل

ثال: ا
ـ وضع جـعــفـر الــعـسـكــري (رئـيس
وزراء.. ووزيــر الــدفــاع): يــده عــلى
ســبـعــة آالف وســتـمــائــة وخـمــسـة
ــــا في مــــنـــطــــقـــة وثــــمــــانـــ دو

العطيفية.. ارقى مناطق بغداد.
ـ ومـثـلـهـا في اجملــيـديـة (اجملـيـدة..
ـدينـة الطب.. ولم ـنطـقة احملـاذة  ا

يدفع حتى رسوم تسجيلها.
ـ واسـتأثـر حكـمت سلـيمـان (رئيس
وزراء).. بـبــسـبـعـة عـشـر ألف دو

في منطقة الصليخ.
ـ وكــان واحـــدا من أربـــعــة لـم يــكن
لطـمعـهم حدود: يـاس الـهاشمي..
ورسـتم حيـدر رئـيس ديوان فـيصل

األول.
ـ اســتــغل رشــيــد عــلي الــكــيالني..
رئـــــيـس الـــــوزراء  1933ـ ..1941

وجـود ثغـرات في قـانون الـعـقارات
واألراضي األمـيــريــة.. لـيــسـتــحـوذ
عــــــلى مــــــزارع وارضـي زراعــــــيـــــة
شاسعة في عدة محافظات.. إضافة
الى اسـتحـواذه عـلى منـاطق راقـية

في بغداد واألعظمية.. منها:
ـ أراضـي في بـغــداد وحـدهــا الـفـان
وأربــعـمــائـة وثــمـانــيـة وخــمـسـون

ا. دو
ــؤرخ عـبــد الـرزاق ـ وقــد ثـبــتـهــا ا
احلــــســـــنـي في كـــــتـــــابه “تـــــاريخ

الوزارات العراقية.”
ـ ولم يستـطع نوري السـعيد رئيس
الــوزراء من إعـادتــهـا الـى الـدولـة..
بـــعــــد فـــشل حـــركــــة رشـــيـــد عـــلي
الــكـــيالنـي في الـــعــام  ..1941 الن
الكيالني استـطاع تسجيـلها بشكل

أصولي مستغال منصبه.
ـ أرشــد الــعـمــري.. رئــيـس الـوزراء
 1946ـ  ..1954 اســتـغـل مـنــصـبه
كأم الـعاصمة ـ بـغداد.. في العام
 ..1941 لـيـســتـحـوذ عــلى مـنـاطق
وأراضي في أرقى مــنـاطق بـغـداد..
في منطقة بارك السعدون.. دون أن
.. كصاحبه رشيد يدفع فلساً واحداً

عالي الكيالني.
ـ عـــنـــدمـــا قــامـت ثــورة  14تـــمــوز
 1958كــــانـت مــــلـــكــــيــــة تــــوفــــيق
الـسويـدي ثمـانيـة آالف وسبـعمـائة
وأربعة دوا في بـغداد.. ومعروف

الي الكبير. بفساده ا
ـ وورثـة حــمـدي الــبـاچه چـ أربــعـة
وثالثـ ألــفـا وثـالثـمــائـة وســبـعـة

ا في بغداد. وثالث دو
ـ ومــــــزاحـم الــــــبــــــاچـه چـ ألــــــفــــــا
ا وتسـعمـائة وواحـد وأربعـ دو

في بغداد.. 
ـ وعـلي جــودت األيـوبي سـتـة آالف
ا في وثالثمائـة وستة وسـت دو
بغداد.. فضال عن تسع ألف مترا
في مــنــطـقــة أم الــعــظــام في كـرادة

. مر
ــــدفـــــعي ثالثــــة آالف ـ وجــــمــــيل ا
ا وتـسـعمـائـة وستـة وسـبعـ دو

في ديالى.
ـ ومـصــطـفى الـعــمـري اثــني عـشـر
ألـفـا وســبـعـمـائــة واثـنـ وثالثـ

وصل . ا في ا دو
ـ وعبد الوهاب مـرجان تسعة آالف

ا في احللة. ومائة وسبع دو
ـ وورثت ابـنـة أحـمد مـخـتـار بـابان
من أبـيـهـا ثالثــة آالف وتـسـعـمـائـة
ــا في وثـــمــانـــيــة وخـــمــســـ دو

كركوك.
تلك ـ وكان صباح نوري السعيد 
تــســـعـــة آالف ومـــائــتـــ وأربـــعــة

ا. وتسع دو
ـ وصـفت اخملــابـرات الـبــريـطــانـيـة
لكي الطـبقـة احلاكمـة في العـراق ا
بــالــلــصـوصــيــة.. أو حــرفـيــاً: قــلـة
ال.. (بطاطو متحكـمة من مبتـزي ا

ص 383).. أمثلة على ذلك:
ــلك فــيــصل األول ـ عــدم اكـتــراث ا
لـنـصـائـح االنـكلـيـز فـي عـدم حـاجةً
الـعـراق لـتــشـكـيل جــيش كـبـيـر من
أربـع فــــرق ومـن غــــيـــــر عــــقـــــيــــدة

واضحة.
ـ نـتـيـجـة هـذه الـسـيـاسـة  إنـفاق
مـبــالغ طـائــلـة من إيــرادات الـدولـة
عــــلى اجلـــيـش وقـــوى األمـن عـــلى
حـســاب مـحــاربـة الــفـقـر والــعـيش

. الكر
ـ استولى ياس الهاشمي.. رئيس
وزراء الـــــــعــــــراق  ..1925 عـــــــلى
أراضي احلـــكــومـــة .. وصــارا هــو
والــكـيالني من كـبــار اإلقـطـاعـيـ ـ
(عــبـد اجملــيــد حـســيب الــقــيـسي..
الـتاريخ يـكـتب غدا ص 70.. ومـير
بــــصـــري ـ أعالم الــــســـيـــاســـة ص
182).. كـــــــذلـك رؤســــــاء الــــــوزراء
اآلخرون.. (بطاطو ص 394 و212

ـ 218).
ـ استـحوذ  جعفـر العسـكري.. على
ســبـعــة آالف وسـتــمـائــة وخـمــسـة
ـــا فـي مـــنــــطـــقـــة وثــــمـــانــــ دو

العطيفية.
ـ حـتى إن الـسـفـيـر الـبـريـطـاني في
لك فيصل العراق رفع مذكرة الى ا

األول يـشـيـر فـيــهـا.. الى إن جـعـفـر
الـــعــســكــري اســتـــحــوذ عــلى هــذه
األراضـي من دون ســنـــد قــانــوني..
وحـتى لم يـدفع الـرسـوم الـبـسـيـطة
لـــتـــســـجـــيــــلـــهـــا.. (عـــبـــد الـــرزاق
احلــــــســــــنـي.. تــــــاريخ الــــــوزارات
لـكي.. اجلزء الـعراقـيـة في العـهـد ا

الرابع).
ـ نـوري الــسـعــيـد.. أخــذ رشـوة من
شـركـة نـفط الـعـراق.. ( بـطـاطو ص

.(392
ـ واسـتـخدم نـوري مـيـزانيـة الـدولة
ألغراضه الشخصية.. (القيسي ص

.(172
ـ فــكــان الــســعــيـــد عــنــدمــا يــرشح
لـرئـاسـة الـوزارة يـشـتـرط أن يـكـون
.. حــــتى وزيــــراً لــــلــــدفــــاع أيـــضــــاً
يستطيع إقـامة الدعوات واحلفالت
وغــيـــرهـــا.. فــمـــخـــصــصـــات هــذه
الـوزارة مفـتوحـة.. فضال عن فـساد

ابنه صباح.. (بطاطو ص 392).
ـ كـان عـلي حـجـازي مـديـر الـشـرطـة
الــــعـــام يـــضـع مـــراكـــز الــــشـــرطـــة
نحـها ألكثر الدافع زايدة.. و با
عـاون (الـقيسي فـوض وا من ا

ص 535).
ـ بـلغ من فــسـاد الــشـرطــة أن جـرى
إعدام أبـرياء ـ في قـضايـا جنـائية ـ
.. بــدالً مـن اجملــرمــ احلــقــيــقــيــ
(الـهاللـي ـ قـال لي هـؤالء ص 188ـ

.(189
ـ شبهات الفساد في تنفيذ مشاريع
األعـمـار.. كـمـا ورد في أحـد تـقـارير

اخملابرات األمريكية.
ـ عــلـــمـــا بــان أولـــويـــات مـــشــاريع
األعـمار لم تـكن تـصب في مـصلـحة
الــشــعب الــعــراقي.. قــدر مــا كــانت
ـــــــصـــــــالح تـــــــصـب فـي صــــــالـح ا
تـصارعـة األمريكـية والـبريطـانية ا
تـزايدة من تزايد حللب اإليرادات ا
صــادرات الـنــفط.. حــيـث كـان لــكال
الطرف تمثيل في مجلس األعمار.
انظر: الصراع األمريكي البريطاني

في مجلس األعمار.

لك فيصل ازول وتوري السعيد ورستم حيدر من اليم حتس قدري ولورنس وفائز الغصن و ا

ÍuOKŽ s Š ÍœU¼ 

بغداد

ـ كــثــر احلـديث عن الــزمن اجلــمـيل
ــلــكي في الــعــراق".. "زمن احلــكم ا
الـيــوم نـقــدم بـالــوقـائع واحلــقـائق
ـوثـقـة.. الـوجه اآلخـر.. والـصورة ا

لكي. احلقيقية للحكم ا
∫nK ² « ∫ÎôË√

لـكي.. بـعد ـ عـنـدما سـقط الـنظـام ا
37 سنة من قيامه.. كانت:

ـ نــــســــبــــة األمــــيــــة 80 % (حــــسن
الـعــلـوي.. جــمـهــوريـة اخلـوف ص

.(١٤٠
اضي لم ـ فحتى ثالثينيات القرن ا
يــكن في الــعـراق أيــة جــامــعـة.. أو
كلـية.. أو حتى مـعهد يـعتد به.. إذا
مـــا اســـتـــثــنـــيـــنــا كـــلـــيــتـي الــطب
واحلــقــوق.. وكــانت كـل من هــاتـ
الــــكـــلـــيـــتـــ تــــابـــعـــة الى إحـــدى
الــوزارات.. ولم تــتــأسس جــامــعــة

بغداد إال العام 1957.
ــتـــعــلـــمــ بــشـــكل عــام ال ـ عــدد ا
ـئـة من مــجـمـوع يـتــجـاوز أل 7 بــا
ــدارس ســـكـــان الـــعـــراق.. وعـــدد ا
.. وأبـــــنـــــيـــــتـــــهـــــا دور مـــــحـــــدوداً
مــســـتـــأجــرة.. فـــيــمـــا عـــدا بــعض
ــدارس.. الــتي بــقــيت من الــعــهـد ا

العثماني.. وهي قليلة جداً.
وظـفون.. فـكـان غالـبيـتهم ال ـ أمـا ا
لك الـشهـادة الثانـوية.. وقـد يقرأ

ويكتب فقط.
ـ حــتـى األكــثـــريـــة الــســـاحـــقــة من
النواب في اجملـالس النيـابية كانت

 . من األمي أو أشباه األمي
ـثـال: كانـت نـسـبة ـ فـعـلـى سـبيـل ا
األمي في اجمللس النيابي لدورته

ئة). العام 1930 (73 با
ـ أمــا الـــذين يـــحــســـنــون الـــقــراءة
والكـتـابة في تـلك الدورة فـكانت (8
ـــئــة) وفي دورتـه الــعــام 1935 بــا
ــئـة) كـانـت نـســبــة األمــيـة (60 بــا
والذين يـحسـنون القـراءة والكـتابة

ئة) (15 با
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ــواد الـغــذائــيـة عــلى كـل فـرد في ا
العـراق وبأسعـار رمزية لـتحس
ـعـيـشــة وسـاهـمت تـلك مـسـتــوى ا

اآللـيـة بـالـتـخــفـيف الـنـسـبي من
النقص الغذائي لألسر العراقية.
واخــــيــــرا اقـــــول الشــــقـــــائــــنــــا
اللبناني ان البـطاقة التموينية
في العراق اسـتمرت حـتى اليوم
اي  31عـاما رغم تـغـير الـظروف
واحلـــكـــومـــات واالنــظـــمـــة وقــد
اثبـتت فعالـية ناجحـة جدا حتى
ـتـحدة كـنـظام اعـتـمـدتهـا األ ا
ـكن الـلـجوء الـيه في اي فـعـال 

دوله من الدول,
البـطاقة الـتمويـنية العـراقية في
بدايتها  23ماده ثم تقلصت الى
واد  21ومن ثم الى  16وفيها ا
ـهـمـة الــتي انـقـذت األسـاسـيــة ا
الـــعــراق من مـــجــاعـــة. نــامل ان
تـــنـــتـــهي االزمـــات في  لـــبـــنـــان
ويـعـود كـمـا عـرفـنـاه (سـويـسـرا

الشرق) واحلى واجمل.

هــذا الــنـوع اجلــديــد من احلــمــايـة
االجـــتــمـــاعــيـــة (نــظـــام الــبـــطــاقــة
الـتمـويـنيـة) وذلك بـتوزيع سـلة من

يـســاويه جـسب سـعـر الـسـوق لـكل
شــخص امــا في الــعــراق فــلم يــكن
هناك حتديد ال بالدوالر وال بغيره.
وفي لـــبــــنـــان حــــددوا عـــدد افـــراد
الـعـائلـة بخـمـسة اشـخـاص اما في
الــعــراق فـال يــوجــد حتــديــد لــعــدد

افراد العائلة مهما كان العدد.
ـساعدة في لبـنان اضـطرت الـدولة 
الــفــقــراء ونــســبــتــهم   %75بــعــد
االزمـــة االقـــتــصـــاديـــة الــتـي حــلت
بـالـبالد بـعـد تـفـجـيـر مـرفـا بـيروت
وطـــبــيـــعــة الـــنــظـــام الــقـــائم عــلى
االحزاب والـطائفـية امـا في العراق
فـقــد اسـتــعـانت الـدولــة بـالـبــطـاقـة
الــتـمــويـنــيـة بــعـد ان فــرضت عـلى
العـراق عقـوبات دولـية صـارمة اثر
اجــتـيــاح الــقـوات الــعــراقـيــة دولـة
الكـويت. الخوانـنا الـلبـنانـي اذكر
ان الـعراق جلـأ حـينـهـا إلى اعتـماد

ان لــبــنــان حـــدد من يــحــصل عــلى
البـطاقـة اما في العـراق فقـد شملت
جــمـيـع ابـتــاء الــشـعب. فـي لـبــنـان
تـدفع لـلــمـشـمـولـ شــهـريـا نـقـودا
ينفـقونهـا كما يـريدون وفي العراق
واد تستلم كل عائلة مجموعة من ا

الغذائية من اقرب محل بقالة.
 وفي لبـنان حددوا  25دوالرا اوما

يـا لـلـصـدفـة فـقـد اعـلن في لـبـنان
الـيـوم  9ايــلـول اطالق الـبــطـاقـة
الـتـمويـنـيـة وهو نـفس الـيوم من
عام  1990تـسلم فـيه الـعراقـيون
ــوجب اول حــصــة تــمــويــنــيــة 
البطاقـة التموينـية التي أوجدها
الــنــظـام آنــذاك لــتــوفـيــر الــغـذاء
. الفرق ب الـبطاقت للمواطـن
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تقيم مـؤسسة افاق الـعدالة للدعم
ـنــاسـبـة الـقــانـوني احــتـفـالــيـة 

مـرور سـبـعــ عـامـا عـلى اصـدار
ـدني الـعـراقي. وقـالت الـقـانـون ا
دعـوة خــاصـة تــلـقــتـهــا (الـزمـان)
امس (ان االحتـفـالـيـة تـقـام ضمن
ـــنـــتـــدى الــثـــقـــافي نـــشـــاطـــات ا
لــلـمــؤســسـة) واضــاف ان (نـدوة
ـذكـور حـواريــة بـشـأن الـقــانـون ا
ستتخـلل االحتفاليـة كما سيجري
بدع في تكر عدد من الرواد ا
ؤسـسة الـقـانون) . واكـد رئـيس ا
احملـــــامي يـــــحــــيى الـــــواجــــد ان
(االحـتـفـالـيـة سـتـقـام في الـسـاعة
الــعـاشــرة والــنــصف مـن صــبـاح
الـــيـــوم الــســـبت وذلـك في قـــاعــة
الــصـيـاد بـنـادي الــصـيـد الـعـرقي

نصور). نطقة ا الكائن 
الـى ذلك يـــقــيم نـــادي الـــعــلـــويــة

بــــالــــتـــــعــــاون مـع نــــادي رجــــال
االعــــمـال نــدوة ثـقـافـيـة مـوسـعـة
وحـوارا شــامال بـعــنـوان ( الـدور
الـــفــــاعل والــــرئــــيــــسي لــــدائـــرة
ــــنـــــظــــمـــــات في دعـم الــــدولــــة ا
دير العام ومؤسساتها ) يلقيها ا
نـظـمات الـغيـر حـكومـية لدائـرة ا
االسـتـاذ ( اشــرف الـدهـان ) وذلك
ـــوافق 12 من يـــوم غـــد االحــــد ا
ايـلول اجلـاري الـساعـة اخلامـسة

والنصف.
ـسـتـشار يـدير الـنـدوة واحلـوار ا
االقـتـصـادي الـدكـتـور عالء الـدين

القصير .
نـظمات والـدعوة عامـة لرؤسـاء ا
ـــثــــقــــفـــ ورجــــال االعــــمــــال وا

واعضاء النادي .
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إتخاذُ قرارِ عدمِ التَّرشحِ لالنتخاباتِ من قبلِ السَّيدِ الكاظمي له أثر إيجابيّ
َ عـلى حـدٍ سَواء وهـوَ يُفـصحُ عن خلقٍ نـبيلٍ واطـن َ وا ـرشحـ كـبيـر على ا

ومسؤوليةٍ وطنيةٍ وفكرٍ قياديٍّ مُتميزٍ. 
ادرِ وهُم الـقـادةُ الذينَ دَ الـتاريـخُ القـلـيلَ من أصـحـابِ هـذا اخلُـلقِ الـنـَّ إذ خَـلـَّ
َهمَّةِ تَـمكَّنوا  من إجنازِ الغـايةِ احلقيقيـةِ من هذا السلوكِ والـتي هي إتمامُ ا
ـشاوراتِ أو االنتخاباتِ معزَزةً وتـسليمِ السُّلطةِ عـبرَ سلسلةِ اإلجراءاتِ أو ا
بتـوفيرِ الـبيئـةِ اآلمنةِ الـتي تنعـكسُ قَبوالً ورِضـاً بالعـمليـاتِ والنتـائجِ وجلميعِ
ـــواطنُ الــــعـــاطلُ عن الـــعــــملِ والـــبـــاحـثُ عن وطنٍ آمنٍ األطــــرافِ وأولِـــهم ا

جــاعـةِ والــعـدلِ وعـيــــــشٍ رغــيــدٍ من خاللِ احلِـكــمـةِ والــشـَّ
والـوقوفِ عـلى مسـافةٍ واحـدةٍ من اجلمـيعِ. نَدعـوا للـسيدِ
الـكـاظِمي أنْ يَـتـمـكَّنَ مِن بلـوغِ هـذهِ الـرؤيةِ (رِفـعـةُ الوطنِ

.( ُواطنِ وا
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لـيس هـنـاك شـك في أن الـتـعـلــيم والـتـعـلم والــبـحث الـعـلــمي في اجلـامـعـات
الـعـراقـيـة في حـالـة ســيـئـة كـمـا يـتـضح من الــتـخـبط في الـقـرارات وكـثـرة
الـفسـاد في الـبحث الـعلـمي وضـعف احلمـاس واالنـدفاعـية  لـلـتدريس عـند
تعددة الـتدريسي والدراسة عند الطالب. ما هو مطلوب هو فهم االسباب ا
الـتي أربكت نظام التعـليم في البالد وحلها عـاجالً وليس آجالً. لقد سلطت
في الـعديـد من مـقاالتي الـسـابقـة بالـفـعل الضـوء عـلى الضـرر الـذي تسـببه
ـسـتـنـد إلى الـذاكـرة (الـتـلـقـ واحلـفظ ـنـاهج سـيـئـة الـتـصـمـيم والـتـعـلم ا ا
سؤولة عن علومات). ومع ذلك يبدو أن األسباب األكثر جدية وا واجترار ا
الـوضع احلــالي تـكــمن أســاسـا في نــهج احملـاصــصـة ســيئ الـصــيت. لـذا
ـطـلب األول واألهم هــو الـتـخـلي عن نـهج احملـاصـصـة في تـعـيـ سـيـبـقى ا
ـناسب في الـقـيادات الـوزاريـة واجلـامـعيـة وبـدله اعـتـماد مـبـدأ الـشـخص ا
ؤهـل ـتحـمسـ وا ـي ا ـناسب وانـتهـاج اسلـوب جلـذب االكاد ـكان ا ا
طلب إلى مـناصب اداريـة علـيا في اجلـامعـات. ومع ذلك فإن حتـقيق هـذا ا
يـواجه عقـبات كـبيـرة مـنهـا إن عمـليـة تـعيـ القـيـادات في جمـيع اجلامـعات
تـسنـد عـلى تـرشيـحـات االحـزاب ودعمـهم وغـالـبا مـا تـكـون منـحـازة بـسبب
عــامل أو آخــر بــحـيـث يـصــبح تــعــيـ شــخص كفء حــدثــا ذا احــتـمــالــيـة
مـنـخـفـضـة. عـلى اجلـانب اآلخـر يـقـف قـانـون الـتـعـلـيم الـعـالي امـام تـعـيـ
الـشباب في مناصب عليا لتضمـينه شروطا تتطلب اخلبرة االدارية والدرجة
الـعـلـمـيـة. عـلـمـا انه لم تــعـد اخلـبـرة االداريـة مـهـمـة بـسـبب الـنـظـام االداري
ـركـزي الـذي يــجـرد الـقـيــادات اجلـامـعـيـة مـن حق اتـخـاذ الـقـرار االداري ا
ن لـيس له ـهم وال حـتى الـدرجـة العـلـمـيـة والـتي بـدأت تمـنح  ي ا واالكـاد
خـبرة حقيـقية واعـتماده عـلى بحوث مـستلـة او مسروقـة.  ونتيجـة لذلك يتم
حتـميل النظام اجلامعي بشكل متزايد بـتدريسي غير مؤهل تأهيال كامال
لـلتدريس والـبحث النـعدام مـرحلـة تدريب بـحثيـة مهـمة وهي مـا تسـمى "بعد
ا يتع على األجيال الـتعيسة من الطالب أن تعاني من نقص الـدكتوراه" 
ـلهـمـ وبالـتالـي ال تتـاح لهم الـفـرصة اليـقـاد الشـرارة التي الـتدريـسيـ ا
حتـمل بداخلهم. من أجل التغيير يجب على احلكومة تعديل إجراءات تعي
الـقيادات بـشكل جذري وعـلى اساس ما كـتبته في مـقاالت ودعوات سـابقة

عنية أن كن العضاء هيئات التدريس في اجلامعات ا وبـحيث 
رشح تتاح لها الفرصة للمناقشة شخصيا مع هؤالء ا
الـذين تبـدو سيـرتهم الذاتـية مـناسـبة لـلوظـائف القـيادية

في اجلامعة.
{ عن مجموعة واتساب
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{ الــربـاط (أ ف ب) - مــني حـزب
الــعــدالـــة والــتـــنــمـــيــة اإلسالمي
ــة قـاسـيـة في االنـتـخـابـات بـهـز
ـغـرب الـتي جـرت األربــعـاء في ا
يــرجـعــهــا مـراقــبـون إلـى "تـلــيـ
لك خـطه السـيـاسي" منـذ إعفـاء ا
زعيمه الـسابق عبد اإلله بـنكيران
من رئاسـة احلـكـومة قـبل خـمـسة
أعــــــوام وإلى االنــــــقــــــســــــامـــــات

الداخلية.
wÐdF « lOÐd «

وبـعــد تـولــيه رئـاســة حـكــومـتـ
ائــتالفـيــتــ لــعـشــر ســنـوات في
أعـــقــاب الــربـــيع الــعـــربي الــعــام
 2011انـــهــــار احلـــزب اإلسالمي
ــعـتــدل مــكــتــفــيـا بـ 12مــقــعـدا ا
ان ـانـيـا مـقابل  125في الـبـر بـر
ـنــتــهـيــة واليـته وفـق الـنــتـائج ا
اجلزئية الـتي أعلنت ليل األربعاء

اخلميس.
وفـــقــــد اإلسالمـــيــــون الـــصـــدراة
لــصـالح حــزب الـتــجـمع الــوطـني
ـصـنف لـيـبـرالـيا رغم لألحرار ا
أن األخـــيــــر شـــاركـه احلـــكــــومـــة
ــنـتـهــيـة واليــتـهـا وســيّـر فــيـهـا ا
وزارات أســاســيــة مـــثل الــزراعــة
الـــتي يـــتـــوالهـــا رئـــيـــسه عـــزيــز
أخنـوش منذ  2007وهو يوصف
ـا ــقــرب من الــقـصــر.وخالفــا  بـا
حــدث مع اإلسالمــيــ فـي مــصـر
وتونس بـعد الـربيع العـربي يعد
الــعــدالــة والــتـــنــمــيــة أول حــزب
إسالمي يـغادر الـسلـطة من خالل
صــنـاديق االقــتـراع.وربط أســتـاذ
الــعــلـوم الــسـيــاســيـة إســمــاعـيل
ــدويـة ــة ا حــمـودي هــذه الــهــز
فاجـئة" ب"تلـي احلزب خطه و"ا
الـــســيــاسي مــنــذ إبــعــاد زعــيــمه
الـســابق عـبـد اإلله بــنـكـيـران" عن
رئــــاســـة احلـــكــــومـــة فـي الـــعـــام
ـؤرخ .2017بـدوره ال يـسـتـبـعـد ا
تخصص في الشؤون الفرنسي ا
غـربية بـيار فيـرمورين أن يكون ا
"فـقـدان احلزب زعـيمـه الكـاريزمي
بنكيـران وقبوله باتفـاق التطبيع
ــغــرب وإســرائــيل" عــوامل بــ ا
أســــاســـــيــــة في انـــــدحــــاره.وظلّ
ـعـتدل يـحـقق احلـزب اإلسالمـي ا
نتائج تصاعدية منذ مشاركته في
ـانــيـة الــعـام أول انـتــخــابـات بــر
 ?1997إلى أن وصل إلى رئــاسـة

احلـكـومة من دون الـسـيطـرة على
الوزارات األساسية. 
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وذلك فـي أعـــقــاب احـــتـــجـــاجــات
حــركــة  20فــبــرايــر  2011الــتي
طــــالــــبت "بــــإســــقـــاط الــــفــــســـاد
واالسـتـبــداد".بـعـد خـمـسـة أعـوام
اســتــطــاع احلــفـاظ عــلـى مـوقــعه
وفـاز بــانـتــخـابـات  2016بـفـارق
مـهمّ عن أقـرب منـافـسـيه بـقـيادة
أمــيــنه الـعــام الـســابق عــبـد اإلله
بـــنـــكـــيــــران.واشـــتـــهـــر األخـــيـــر
بـــــحــــضـــــوره اإلعالمي الـــــبــــارز
تواصل "الـتحكّم" في وانتـقاده ا
إشــــــــارة مـــــــــنـه إلـى الــــــــدولــــــــة
الـــعـــمـــيـــقـــة.ويـــرى حـــمــودي أن
"الــنــاخــبــ احــتــضــنــوا احلـزب
ــال حـــيــنـــهــا رغـم اســتـــعــمـــال ا
وتدخل الـسلطة بـالنظر لـلمقاومة
الـتي كان يبـديهـا بنكـيران بيـنما
تخـلـوا عـنه اليـوم وعـاقـبوه".رغم

فـــوزه بــــانـــتــــخـــابـــات  2016لم
يـستطـع بنكـيران تشـكيل حـكومة
ثـانـيـة مــصـرا عـلى رفض شـروط
وضـعــهــا رئـيـس حـزب الــتــجـمع
عـزيز أخـنـوش في أزمة سـياسـية
اسـتـمـرت أشـهـراً قبـل أن يـعفـيه
ـلك ويـعـ بـدله الـرجل الـثـاني ا
في احلــــــــزب ســــــــعــــــــد الــــــــدين
العـثـمـاني.وقـبل األخيـر مـبـاشرة
بعد تعيينه كافة شروط أخنوش
مـــا أظــــهــــر احلــــزب فـي صـــورة
ضعـيـفـة.ورأى احملـلل الـسـياسي
مـصــطــفى الـســحــيـمي أن قــبـول
العـثـمـاني تـلك الـشـروط "كان من
باب التوافق لكنه اعتبر خضوعا
من طـــــرفه مــــا أضـــــعــــفـه مــــنــــذ
الــبــدايــة".وأضــاف "الــيـوم أغــلق
قـــوس اإلسالمـــيـــ نـــحن أمـــام
مرحلة جديدة بأحزاب ال تعارض
أسس احلـــكم ولــديـــهـــا قــرب من
الــقـصــر".وعـالوة عـلـى الــتـجــمع

الــوطـني لألحــرار الـذي ســيـرأس
قـبـلة حـافظ األصـالة احلكـومـة ا
ـرتـبـة الـثـانـية ـعـاصـرة على ا وا
( 82مــقــعـدا) بــعــدمـا فــشـــــل في
هـــزم اإلسالمـــيــ قـــبل خــمـــســة
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وكــان خـصــمــهم الــرئـيــسي مــنـذ
لك حالـيا فؤاد أسسه مـستشـار ا
عـالي الـهـمـة الـعام  2008قبل أن
يغادره في .2011من جهته يشير
أسـتـاذ العـلـوم الـسـياسـيـة أحـمد
بـوز إلى أن "انـهـيـار" اإلسالمـيـ
في هذه االنتـخابات يـرتبط أيضا
"باستـمرار االزدواجيـة لديهم ب
شــــــعــــــارات قـــــويــــــة تــــــخــــــالف
ـمارسـة".ويـخص بالـذكر تـوقيع ا
ـنتـهـيـة واليته رئيـس احلكـومـة ا
سـعد الدين الـعثـماني عـلى اتفاق
ـغـرب اسـتـئـنـاف الـعالقـات بـ ا
ـاضي وإسـرائـيل أواخــر الـعـام ا

عن تـبـنـيه بـعــد تـهـديـد بـنـكـيـران
بـــاالســـتـــقـــالـــة مــنـه بـــدعــوى أن
ــــــــــشــــــــــروع "شــــــــــرعــــــــــنــــــــــة ا
لــلـمـخــدرات".وعـكــست اخلالفـات
انــقــســامــا واضــحــا بــ خــطـ
وأثّــرت ســلــبــاً عــلى االســتــعــداد
لالنـتـخــابـات وفق حـمـودي الـذي
لـفت إلى تـواري حـركـة الـتـوحـيـد
واإلصـالح خالل االنــــتــــخــــابــــات
وعـدم دعوة أعـضائـها لـلتـصويت
لصالح احلزب.وخـتم "في النهاية
تـوجه الــعـثـمــاني وتـيـار الـوزراء
".وكانت إلى االنتـخابات مـعزول
ـــدويــة ــة ا أولـى نــتـــائج الــهـــز
اسـتـقـالة أعـضـاء األمـانـة الـعـامة
ن فــيــهم لــلــحــزب من قــيــادته 
ســعـد الــدين الـعــثـمـانـي.وأعـلـنت
سـتـقـيلـة مـساء األمـانة الـعـامـة ا
اخلــمــيـس أنــهــا "تــتــحــمل كــامل
مــســؤولــيــتــهــا الـســيــاســيــة عن

رحلة". تدبيرها لهذه ا

(لــو كــان الــفــقــر رجال لــقــتــلــته) عن األمــام عــلـي بن أبي طــالب (عــلــيه
ا ـكن أن نلغي الـفقـر من معـادلة الـكرامة اإلنـسانـية فـطا السالم) ال 
ـشـرب ـأكل وا ــة بـالـقـدرة عــلى األنـفـاق عـلـى ا ارتـبـطت احلــيـاة الـكـر
تقدمة تضع خططها لبس على أقل تقدير لذا نرى أن معظم الدول ا وا
االقتصـادية واالجتـماعـية لدعم الـطبقـة الفقـيرة ورفع مـستوى مـعيشـتها
ـسـتـوى األدنى من الـدخل الـذي يـحـتـاجه الـفـرد فـوق خط الـفـقـر (هـو ا

ليتمكن من توفير مستوى معيشة في بلد ما). 
ـنقـذ من الكـثيـر من اجملاعـات والثورات لذا كـانت السـلة الـغذائـية هي ا
الـتي رافـقـت الـكـوارث الـتـي حـلت عـلى الــكـثـيــر من الـشـعــوب كـالـثـورة
الـفرنـسـيـة (ثـورة اجلـيـاع) اجملـاعـات اتي حـلت في الـبالد الـعـربـية من
مجاعة الشام  1915إذ يعتقد أن في مدينـة حلب لوحدها توفي ما ب
 60إلى  80ألف شخص الى مجاعة السودان  1998بسبب نتائج

احلـرب األهــلـيــة الـســودانـيـة الــتي راح ضــحـيـتــهـا عــشـرات اآلالف من
ـغــرب "عـام الـبـون"  1944الـتي انـتـهت ــجـاعـة ا األشـخـاص مـرورا 

بوفاة ما ال يقل عن ( (50ألف شخص. 
وخير مـثال عـلى ذلك خطـة اإلنقـاذ (مارشال) الـتي وضعت بـعد انـتهاء
انـيـا من كـارثة اجملـاعـة التي يـة الـثـانيـة النـتشـال أوربـا وأ احلرب الـعـا

حلت بوادرها بسبب تلك احلرب. 
ؤديـة لـهـذه الكـوارث الى بـيـئيـة كـاجلـفاف كن ان تـقـسم األسـبـاب ا و
والزالزل والـبـراكـ والـفيـضـانـات وغيـرهـا وأسـبـاب بشـريـة كـاحلروب

وسوء احلكم أو اإلدارة أو سوء التقديرات االقتصادية...
ط حـياة الـكوكب أذ وال ننـسى جائـحـة فايـروس كورونـا وأثـرها عـلى 
تعـدى تأثـيرهـا بالد أو قارة مـعيـنة بل تـعدى لـيشـمل كافـة سكـان الكرة
باشـر على الـعمل واالقتـصاد وحـركة السـوق بسبب األرضية وأثـره ا
فروض على السكان وقوان التباعد االجتماعي حتى فقدت احلضر ا
واد الغذائيـة في بعض البلدان لوال قيام العملة قيمتـها مقابل األدوية وا
حـكـومـاتـهـا بـاتـخـاذ إجـراءات فـوريـة تـضـمن وصـول الـسالل الـغـذائـيـة
والــدواء لألمــاكن لــلـــمــصــابــ بــالــداء الــلــعــ وصــرف الــكــثــيــر من

الية وأسقاط الديون للتعويض عن هذه اإلجراءات. ستحقات ا ا
ـوجــز الى الــعــراق فــبـعــد احلــصـار نـصـل في تــرحـالــنــا خالل هــذا ا
االقـتـصـادي الـذي فــرض عـلى الـعـراق في فــتـرة الـتـسـعـيــنـيـات بـسـبب
ـتحـدة األثر ـقبـور كانت لـقرارات األ ا احلروب الـتي شنـها الـنظـام ا
األكـبر في تـوزيع الـسـلـة الـغـذائـية عـلى الـعـراقـيـ النـتـشاله مـن الواقع
رير والـذي أثر وبشكل كبـير جدا على احليـاة االجتماعية االقتصادي ا
الـعـراقـيــة وبـشـكل واضح أدى ارتـفــاع عـدد الـسـكــان حتت خط الـفـقـر
وهجرة العقول والكفاءات الوطـنية العراقية الى اخلارج من أجل العمل

زرى أذبان تلك الفترة وما تلتها. واخلروج من الواقع ا
ـؤشرات أدت الى وجـوب دعم الـسلـة الغـذائيـة لـلسـيطـرة على كل هذه ا
ـعيشة في العـراق ودعم الطبقة الـفقيرة فيه وتـأثره بجائحة مستويات ا
فايـروس كـورونا واإلجـراءات الـتي اتخـذت من أجل الـسـيطـرة عـلى تلك
اجلائـحـة. فكـان البـد من عدد مـن القـرارات الـتي يجب اتـخـاذها ومـنـها
حـجب الـسـلـة الــغـذائـيـة عـلى مـن يـتـجـاوز دخـله الـشــهـري عـلى مـلـيـون
ـالية ودعم لـيون ديـنار عراقي وتـعاون عدد مـن الوزارات كا ونصف ا
من وزارة الـنـفط بـاإلضــافـة الى وزارة الـتـجــارة الـراعي األسـاس لـهـذه
العملـية من أجل تكـامل هذه العـمليـة الهائـلة. أليصال
السـلـة الغـذائـية الى من يـحـتاجـهـا واحملافـظـة على
كرامة الشعب الـعراقي وجتاوز اإلخفاقـات السابقة
الـــتي رافـــقت تـــلـك الـــعـــمـــلـــيـــة هل أدركـــتم مـــدى

أهميتهـــا?

ستقيل سعد الدين العثماني يدلي بصوته  نتهية واليته أم عام حزب العدالة والتنمية ا u ∫ رئيس الوزراء ا

فـي مـــقـــابل اعـــتـــراف الـــواليـــات
ـمــلـكــة عـلى ــتـحـدة بــسـيــادة ا ا
الـــصـــحــراء "بـــيـــنـــمــا دان ذراعه
الــدعـوي ذلـك".ويــرتــبط الــعــدالـة
والــتـــنــمــيــة بــحــركــة الــتــوحــيــد
واإلصالح وهي جــمـعــيـة دعــويـة
نشيطـة تعتبر منـاهضة التطبيع
مع إســــرائـــيل مـن شـــعــــاراتـــهـــا

الرئيسية.
ووجـد احلــزب نـفــسه مـرة أخـرى
ـعــلـنـة فـي تـنـاقـض مع مـواقــفه ا
عـنـدمـا تـبـنى قـانـونـا يـنص عـلى
اسـتـعـمــال الـلـغـة الــفـرنـسـيـة في
الـــتــدريـس فــيـــمـــا خــاض ذراعه
الــدعـوي وأمــيـنه الــعـام الــسـابق
حــمــلــة ضــد "اسـتــهــداف" الــلــغـة
الـــعــربــيــة.وتــكــرر األمــر مــجــددا
عـنـدمــا تـبـنـت احلـكـومــة قـانـونـا
إلبـــاحــة زراعــة الــقـــنب الــهــنــدي
ألغــراض طـبـيــة وصـنـاعــيـة لـكن
ان امتنعوا نواب احلزب في البر
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في الـوقت الـذي رحـبت غـالـبـيـة الـشـخـصـيـات والـسـيـاسـيـة واالعالمـيـة
والعـشائـرية بـقـرار احلكـومة االخـير اعـادة اخلدمـة االلـزاميـة للـعراقـي
قـتـرح الى مـجـلس الـنـواب لـلـتصـويت عـلـيه في االيـام الـقـلـيـلة ورفـعت ا
قبلة  نـعم اخلدمة االلزامية او خـدمة العلم التـي  الغاؤها بقرار من ا
احلـاكم االمــريـكي بــعـد احالل الــعـراق الســبـاب سـيــاسـيــة وعـســكـريـة
انعـكست سـلبـا على مـصيـر االف الشبـاب وخاصـة من اخلريـج ومن
اكملو السن القانوني لتنتشر البطالة التي لم يشهدها العراق منذ عقود
نـظمة ة ا اضافة الى مـاتسبـبت تلك البـطالـة من انتشـار العنف واجلـر
وغيرها من السلبيات التي انعكست عـلى العائلة العراقية  واليوم وبعد
مـنـاشـدات الـساسـة والـعـقالء ووسـائـل االعالم ومـنـهـا ( الزمـان ) الـتي
اشارت في اكثـر من مقـال وحتقيق ضـرورة اعادة خـدمة العـلم للـشباب
العراقي وفق الـقوانـ واالنظمـة التي كـان يعمل بـها قـبل سقوط الـنظام
الـيوم تـعـيـد احلـكومـة قـرار اخلـدمـة االلـزاميـة الـذي يـعـد حالـة ايـجـابـية
وحتسب لـلـحـكومـة   فـاعـادة العـمل بـالتـجـنـيد اإللـزامي سـتـفضي إلى
شكالت التي تعـصف بالعراق حاليا ومنها السالح معاجلة جملة من ا
نفلت فضال عن توفير فرص عمل آلالف الشباب العاطل عن العمل ا
ويقيـنا نتـذكر كـيف كان العـراق يفرض خـدمة الـعلم على اخلـريج من
الدراسة والـذين دخلـو السن الـقانوني بـعد الـثامـنة عشـر ويتـوجب عليه
عـاني وتعـلمه اضـافة الى حب خدمـة العـلم التي جتـعل منه رجال بـكل ا
الوطن والـتـضـحيـة من اجـله كـذلك تعـلـمه االنـضبـاط واالتـزام بالـقـوان
احلـيـاتــيـة  وكـان اجلــيش الـعــراقي الـذي يـعــد مـعـســكـراته السـتــقـبـال
ـشـمـولــ بـاخلـدمـة االلـزامـيـة ويـوفـر لـهم كـافـة ـكـلـفـ من ا عـشـرات ا
دة اخملـصـصة ـادية والـصـحـية والـنـفسـيـة ليـاهـلو بـعـد ا سـتـلزمـات ا ا
للخدمة االلزامـية في صناعة احلياة واالعـتماد على النفس
ـعــسـكـرات ومـسـانــدة عـوائــلـهم عـنــدمـا كــان تـلك ا
ــتـطـوعــ ومن كـافـة ـكــلـفـ وا تـسـتــقـبل مــئـات ا
ــذاهب حتـت خــدمــة رايـة االديــان والــقـومــيــات وا
العراق الواحـد  نعم اليوم مـااحوجنا لـهكذا قرار

يحسب حلكومتنا .
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{ بــكــ (أ ف ب) - أعـلــنـت بــكـ
امس اجلمـعة أنّ الـرئيس الـصيني
شي جينبينـغ أبلغ نظيره األميركي
ة هاتـفية هي جو بـايدن خالل مكـا
األولى بينهـما منذ سـبعة أشهر أنّ
ــتّـحــدة جتـاه سـيــاسـة الــواليـات ا
الـــصـــ تـــســـبّــبـت بـ"صـــعـــوبــات
خــطــيـــرة" مــشــدّداً عــلى أنّ إعــادة
العالقـات ب البـلدين إلى مـسارها
ـصير الصـحيح أمـر بالغ األهمـية "
الـعالم".ونـقلت شـبـكة "سي سي تي
في" التلفزيونية احلكومية عن شي
قـوله لــبـايـدن إنّ "بــلـديـنــا والـعـالم
بـأسـره سـيـعـانـون في حـال حـدوث
مواجهة صـينية-أمـيركية".وأضاف
أنّ "مــســتــقـــبل الــعــالـم ومــصــيــره
يــــعـــتـــمــــدان عـــلى قــــدرة الـــصـــ
ـــتـــحـــدة عـــلى إدارة والــــواليـــات ا
عالقاتـهمـا بشـكل صحـيح. هذا هو
ســؤال الــقـــرن الــذي يــتــعــيّن عــلى
الــبــلــدين اإلجــابـة عــلــيه".وقــائــمـة
اخلالفـــات بـــ واشــنـــطن وبـــكــ

طـــويـــلـــة وال تــــنـــفك تـــزداد طـــوالً.
فــبــاإلضــافــة إلى الــتــجــارة هــنـاك
ـيـاه التي أيـضـاً قـضـيـة تـايـوان وا
تـتنـازع الصـ السـيادة عـليـها مع
جاراتها في بحر الص اجلنوبي.
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الـى ذلك غــادرت أول طــائــرة ركــاب
دولـــيـــة اخلـــمـــيس كـــابـــول مـــنـــذ
االنسحاب األميركي من أفغانستان
نهاية آب/أغسطس في ح اعتبر
ـــــتّــــحــــدة األمـــــ الــــعـــــام لأل ا
أنـطـونــيـو غـوتــيـريش أنه يــنـبـغي
"اإلبــقــاء عــلـى حــوار مع طــالــبــان"
".و ـالي جوعاً لتجـنّب سقوط "ا
تــسـيــيــر رحـلــة اخلــطـوط اجلــويـة
ـتّـجـهـة إلى الـدوحة في الـقـطـريـة ا
وقت تنـظّم سلـطة طـالبـان اجلديدة
نــفــسـهــا بــعــد أقلّ من شــهــر عـلى

دخــول مـقــاتـلــيـهــا إلى كـابــول إثـر
ـوالـيـة لـلـغـرب سـقـوط احلـكـومــة ا
مـنــتـصف آب/أغـسـطس.وهـذه أول
رحـلـة من هــذا الـنـوع مـنــذ انـتـهـاء
اجلسر اجلوّي الـضخم الذي نظّمه
األميركيون وسمح بإجالء أكثر من

 123ألف شخص.
ــــتــــحــــدث بــــاسم وزارة وأوضـح ا
اخلارجية األميـركية نيد برايس أنّ
قـرابـة  40مـواطـنــاً أمـيـركــيـاً تـمّت
دعـوتــهم إلى هــذه الـرحــلــة لـكن لم
يسـافر سوى  21منهم. وأعرب عن
أمله بإمكان تـنظيم رحالت إضافية
عـــــلى غـــــرار تـــــلك الـــــتي وصـــــلت

اخلميس إلى الدوحة.
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ونــقـلت الـطــائـرة أيـضـاً  43كـنـديـاً
و 13هـولــنــديـًا.وأكــد أحـد الــركـاب
وهـو يحـمل اجلـنسـيتـ األفـغانـية
واألميركـية وفضّل عـدم الكشف عن
اســـمه لـــوكــالـــة فـــرانس بــرس إن
وزارة اخلـارجيـة األميـركيـة أبلـغته
في الـلـحــظـة األخـيــرة عن الـرحـلـة.
وقـال قـبــيل صـعـوده إلـى الـطـائـرة
"اتـصـلت بنـا هـذا الـصبـاح وطـلبت
ـطـار".وتـنـخـرط مــنّـا الـتـوجّه إلى ا
الـدوحــة كـثــيـراً في هــذه الـعـمــلـيـة
وكـذلك في عمـلـية إعـادة فتح مـطار
كـابـول الـذي أغلق بـعـد االنـسـحاب
األمــيــركي وتــأخــرت إعــادة فــتــحه
أمــــام الــــرحالت الــــعــــاديــــة.وقــــال
ــتـحــدث بــاسم حـكــومــة طـالــبـان ا
ذبـيح الـله مـجـاهـد "نـأمـل أن يـكون
ـطـار جـاهـزاً في مــسـتـقـبل قـريب ا
لــــــــكــــــــافـــــــــة أنــــــــواع الـــــــــرحالت
الـتـجاريـة".تـعـمل قـطـر وحـلـيـفـتـها
تـركـيـا منـذ أيـام عدة عـلى حتـضـير
ــطــار في كـابــول إلعـادة مـنــشـآت ا
ـهـمّة .وتـبـدو هـذه ا فـتـحه تـدريـجـاً
طـار شـهد عـملـيات مـعقـدة إذ إن ا

إجالء وسـط فــــوضـى عــــارمــــة في
أواخــر آب/أغــســطس فــيــمــا كـان
ــطـار آالف األفــغــان يــحــاصــرون ا
عـلى أمل استـقالل إحـدى الرحالت
التـي تسيّـرها الـدول األجنـبيـة.تقرّ
واشنطن بأنه ال يزال ينبغي إجالء
ـهــددين عــدد كــبــيــر من األفــغــان ا
ألنــهم عــمـلــوا حلــسـاب احلــكــومـة
الـسـابقـة أو الـدول الـغربـيـة.وأعلن
الــبـيت األبـيض اخلــمـيس أن قـادة
طـــالــبـــان "أبــدوا مـــرونــة وكـــانــوا
مـهنـي في مـبادالتـنا مـعهم بـشأن
هــذه اجلــهــود. هــذه خــطــوة أولى
إيـجـابـيـة".ذهب األمـ الـعام لأل
تّـحدة أنطـونيو غـوتيريش خالل ا
مقـابلـة مع وكالـة فرانس برس إلى
حـدّ دعـوة اجملـتـمع الـدولي إلجـراء
"حـــوار" مع حــــركـــة طـــالــــبـــان في
أفـغـانـســتـان حـيث يــنـبـغي جتـنّب
"االنهيـار االقتصادي" فـيما "يواجه

ـــوت اليــــ خــــطــــر ا ـاليــــ وا ا
".وأكــد غــوتــيــريش الــذي ال جــوعــاً
يــســـتـــبــعـــد ذهــابـه يــومـــاً مــا إلى
أفغانستـان إذا ما توافّرت الشروط
الـالزمــة لـــذلك أنه "حـــتى اآلن في
ـنـاقـشـات الـتي أجـريـنـاهـا هـناك ا

على األقلّ تقبّل للنقاش".
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ــقــابل أكّــدت مــبــعــوثـة األ في ا
ـتـحـدة اخلـاصـة إلى أفـغـانـسـتان ا
ديبورا الينز اخلـميس أمام مجلس
األمن أن عـنـاصـر طـالـبـان ارتـكـبـوا
عــمــلــيــات قــتل مــنــذ عــودتــهم إلى
الـسلـطـة رغم وعـودهم بالـعـفو عن
األشــخـاص الـذين عـمـلـوا حلـسـاب
الـــدول الــــغـــربـــيــــة أو احلـــكـــومـــة
الــســـابــقـــة.وقــالـت "هــنـــاك مــزاعم
مـــوثــوقـــة بـــشــأن عـــمــلـــيـــات قــتل
انــتــقـامــيــة من عــنــاصــر في قـوات
األمن واعـتــقـال مـســؤولـ عــمـلـوا

حلساب احلكومات السابقة".ودعت
اجملتمع الدولي إلى مواصلة تقد
ساعدات االقتصـادية ألفغانستان ا
ـرتبـطة علـى الرغم من الـهواجس ا
بحكـومة طالـبان محذّرةً من أن في
حـــال لم يـــحــصل ذلـك قــد يـــنــهــار
اقتصاد البالد.وحذّرت الينز من أنّ
ــسـاعــدات االقـتـصــاديـة عن قـطع ا
أفــغــانــســتــان سـيــؤدّي إلـى "ركـود
اقــــتــــصــــادي قــــد يـــغــــرق مـاليـــ
األشـخـاص في الـفـقـر واجلـوع وقد
يـؤدّي إلى موجـة جلـوء كبـيرة (...)
ويـعيـد أفغانـستـان أجيـاالً عدة إلى
الــوراء".يـــســـعى اإلسالمـــيــون إلى
تعزيـز سلطتـهم قبل يوم واحد من
الـذكــرى الــعـشــرين العــتـداءات 11
أيلول/سبـتمبر  2001في الواليات
ـتحـدة الـتي أدت إلى غـزو الدول ا
الغـربية ألفـغانسـتان وطرد طـالبان
من احلكم.وفـرضت حكـومة طـالبان
اجلــديـدة األربـعـاء تـدابـيـر صـارمـة
خلـنق حــركـة االحــتـجــاج فـنــشـرت
أمراً يقـضي بأن كل جتمّع يجب أن
يـحـصل عـلى إذن مـسـبق من وزارة
الــعــدل مــشــيــرةً إلى أن في الــوقت
احلــــالي ال يُــــســــمـح بــــإقــــامـــة أي
جتـمّع.ويــبــدو أن الـتــهـديــد أعـطى
ثـــمـــاراً: فـــقـــد أُلــــغـــيت اخلـــمـــيس
تظاهرات عدة في كابول بعد إعالن

احلكومة.
qÐU  Ÿ—«uý

ولـــــوحـظ اخلــــمـــــيس فـي شــــوارع
كابول عدد أكبر من عناصر طالبان
ـسـلـحـ من األيـام الـسـابـقـة من ا
بيـنهم عنـاصر من القـوات اخلاصة
التابعة للحركة في زوايا الشوارع
وعــلى احلــواجـز الــتي أُقــيــمت في
الــــشـــوارع األســـاســـيـــة.في األيـــام
األخـيـرة فـرّق مـقـاتلـون مـسـلّـحون
مـن طــالــبـــان جتــمــعـــات عــدة كــان

يــشــارك فــيــهــا مــئــات األشــخــاص
للـدفاع عن احلـريات وبـالتالي هي
تــعــبّـــر عن انــعــدام الــثـــقــة حــيــال
طـالـبـان خـصـوصـاً في الـعـاصـمـة
كابول ومزار شـريف (شمال) وفايز
آبـاد (شمـال شـرق) وهـرات (غرب)
حيث قُـتل شخـصان وجـرح آخرون

بالرصاص.
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وأظـهـر مـسـاء األربـعـاء صـحـافـيان
في صــحــيـفــة "إطالعـات روز" وهي
إحــــدى الــــصـــــحف األفــــغـــــانــــيــــة
الـرئـيـسـيــة لـوكـالـة فـرانس بـرس
آثـــار رضـــوض وكـــدمـــات بـــالـــغـــة
أصيـبا بـها بعـدما تـعرضا لـلضرب
واالعـــتــقــال لــســـاعــات عــلى أيــدي
عـــنــــاصـــر من طـــالــــبـــان بـــســـبب
تـغطـيـتـهـمـا تـظـاهـرة احـتـجاج في
الـعـاصمـة األفـغانـيـة.ورويا لـوكـالة
فرانس بـرس كيف منـعهمـا عناصر
طالبان من تصويـر مسيرة للنساء
قـبل اقـتيـادهـما إلى مـركـز للـشـرطة
في العاصمة حيث تعرضا بحسب
قـولـهــمـا لـلـلـكـم والـضـرب بـعـصي
وكـابالت كــهـربــاء وسـيــاط قـبل أن
يُـتـهمـا بـتنـظـيم التـظـاهرة.وأعـلنت
حــركــة طــالــبـان تــشــكــيل حــكــومـة
انـــتــقــالــيــة قـــبل أيــام من الــذكــرى
الـــــــعــــــشـــــــريـن العـــــــتــــــداءات 11
أيـــلــول/ســـبــتـــمــبـــر.رغم وعــودهم
بـاالنـفـتـاح إال أن حـكـومـة طـالـبـان
مــؤلـفــة خــصــوصـاً من مــســؤولـ
مــحــافــظـ مــتــشــددين من اجلــيل
الذي فرض نظاماً صارماً ووحشياً
ب  1996و ?2001بــيـنــهم أربـعـة
كــــانــــوا مــــعــــتــــقــــلــــ في ســــجن
غـوانــتـانـامــو األمـيــركي. وال تـضمّ
احلكـومة أي امرأة. وأسـماء بعض
الـوزراء مــدرجــة عــلى الئــحـة األ

تحدة للعقوبات. ا شي جينبينغ 
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بغداد

ـنتـصـف عام  2004وتسـبـبت بـرغم االنـتـكـاسـة االمـنيـة الـتي حـدثـت 
بسقوط نينوى ومـدن غرب العراق بيد تـنظيم داعس االرهابي اجلبان ثم
ختلف صنـوفها بتحرير االرض بعد ذلك قامت قواتنـا االمنية الباسـلة 
واالنـــســان مـن بــطـش االرهــاب وحتـــيـــة والف حتـــيــة لـالبــنـــاء الـــقــوات
االمنيـة واجملد واخلـلود لـشهـداء العراق االبـرار واخلزي والـعار بـجب
كافـة اخلـارجـ عن القـانـون االرهـاب بالـعـراق اندحـر وبـعض االحـيان
تـكون هـنـاك خـروقـات امـنـيـة  وهذا االمـر اعـتـيـادي يـجـري بـدول الـعالم
الـعـظـمـى لـكـنـنـا نــطـمح الى الـقــضـاء  بـشـكلٍ تــام عـلى فـلـول االرهـاب
تلك تـرسانة عـسكرية عليه بكـافة انحـاء عراقنـا احلبيب والعـراق االن 
ــومــة رصــيــنــة لــكن يــجب تــوحــد الــقـــرار االمــني بــالــبالد من اجل د
الـنــصــركــون تـعــدد الــقـرارات  امــر خــاطئ جــدا ومــغـفل مـن يـظن ان
سيناريو افغانستـان يعاد بالعراق ايضا وهو بـغفوة عميقة كون العراق
موحد شعبه مع الـقوات االمنية الـباسلة وليس مع سـاسة الصدفة كون
ابناء القـوات االمنية هم ابنـائنا واخوتـنا وبأذن لله الـعراق مثلـما انتصر
على االرهاب بتوحد ابـناءه من الشمال الى اجلـنوب سوف يقضي على
ـشهد االفغـاني هو مؤامرة دولـية محاكـة على الشعب فلول االرهاب وا
ـــعـــقـــول  جـــيـش كـــبـــيـــر وقـــوات دولـــيـــة االفـــغـــانـي كـــون لـــيس مـن ا
كـبيـرة تـنـسـحب من تـاره ومن تـاره اخـرى تـنـظـيم ارهـابي مـثل طـالـبان
ـشهـد بعـد اكـثر من عـقديـن من الزمـان على الـدول الـعربـية يعـود الى ا
ودول ألعـالم اجـمع ان تـعـقد اجـتـمـاع طار بـخـصـوص ذلك وان تـعمل
عـلى حتــريـر الــشـعب االفــغـاني من اجلــديـد وتــسـلم
الــــبالد الـى جــــهــــة شــــرعــــيــــة كــــون مــــا يــــحـــدث
هـنـاك انـهـتـاكـات بـحق االنـسـانـيـة وهـؤالء وحوش
برابـرة اعـداء االنـسانـيـة واحلـياة ويـجب الـتـخلص

منهم قبل فوات االوان .

جو بايدن 
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{ تانـغـيرانغ (انـدونـيسـيا) (أ ف ب)
- لقي  44 معتـقالً حتـفهم في حريق
انـدلع في سجن فـي منـطـقة جـاكـرتا
بــحـسب حـصــيـلـة جــديـدة أعـلــنـتـهـا
الــسـلـطــات اإلنـدونـيــسـيــة اخلـمـيس
غداة احلادثـة إثر وفاة ثالثـة سجناء
أصــــيــــبــــوا بـــــجــــروح بــــالــــغــــة في
ستـشفى.واندلع احلـريق في ساعة ا
مبـكرة من صـبـاح األربعـاء في سجن
تــانـــغـــيــرانـغ في غـــرب الــعـــاصـــمــة
االنــدونـــيــســـيــة وتـــوسع بــســـرعــة
فــحـــاصــر عـــشـــرات الــســـجـــنــاء في
زنزانتهم. وأعلن وزير العدل ياسونا
الولي اخلـمـيس ثالث وفـيـات جـديدة
في صـفــوف الـسـجـنـاء الــذين نـقـلـوا
ستـشفى في اليـوم السابق في إلى ا

حــال حـــرجـــة.وقــال لـــلـــصــحـــفـــيــ
"سنـتـواصل مع الـعائالت كي تـتـمكن
من تــســلـم اجلــثث".وأوضح أنه كــان
بــاإلمـكــان الـتــعــرّف عـلى الــضـحــايـا
الـــثالثـــة رغم احلـــروق في  %90من
أجسـادهم علـى عكس جـزء كبـير من
الـضـحـايـا الـذين سـيـنـبـغي الـتـعـرّف
عـــلـــيـــهم من خالل فـــحص احلـــمض

النووي.
ÍËu½ iLŠ

وأعــلـنت الــشــرطـة أنــهـا جــمـعت 31
عـــنـــيـــة حـــمـض نـــووي من أقـــربـــاء
ــســاعــدة في هـذه ســجــنــاء بـهــدف ا
ّ الــتـــعـــرف رســمـــيــاً الــعـــمـــلــيـــة.و
اخلـمــيس عـلـى أول جـثـة وهـي جـثـة
رجـل يـــــبــــــلغ  43عــــــامـــــاً.مــــــا زالت

السـلطـات حتـقق في أسبـاب احلريق
لكنها تـشتبه في أن مشكلـة كهربائية
تــسـبــبت بــانـدالعه فـي هـذا الــسـجن
الـذي شُــيّـد عـام  1972والـذي يـعـود
نـــظـــامه الـــكـــهـــربـــائي إلى أربـــعـــ
عتقـل في السجن عاماً.وكان عـدد ا
يــزيــد عـن ألــفي ســجــ في حــ أن
قدرته االسـتـيعـابـية ال تـزيد عن 600
ـــوقع ســـجـــ وفـــقـــا لـــبـــيـــانـــات ا
اإللـكـتـروني إلدارة الـسـجن. وتـتـكـرر
هـذه مـشكـلـة دائـمـاً في الـسـجون في
هــذا الـبــلـد الــواقع في جـنــوب شـرق
ـبــنى الـذي انــدلع فـيه آســيـا.وكــان ا
احلريق مكتـظاً إلى حد كـبير ويؤوي
بشكل رئيـسي مدان بتـهمة االجتار

باخملدرات أو تعاطيها.
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وت  كل نفس ذائقة ا
صدق الله العلي العظيم
انتقل الى رحمة الله تعالى عميد اسرة آل الشامي
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تغمده الله بوافر رحمته واسكنه فسيح جناته
انا لله وانا اليه راجعون
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باألصـل). وهي التي عرفت بـفتحـها مدارس
صـغـيـرة في إِطــار الـكـنـيـســة ذاتـهـا ويـقـوم
ؤهلون بالـتدريس فيهـا قسس  الكـنيسـة ا
سيحية من لّة ا وكانت تخرج ما حتتاجه ا

معلم وكتبة) ص46.
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سجد دارس التي إِرتبـطت با (واحدة مـن ا
ــوصل ـــنــطــقــة األَقـــدم من ا اجلــامع في ا
درسة الكـمالية (جامع شيخ قلـيعات هي ا
الـــشط). وتـــقع في مـــحـــلـــة الـــشــهـــوان في
ــكــاوي عـلى شــاطيء دجــلـة جــنـوبي شط ا
ليس بـينـها وب الـسور الـراكب على جرف
النـهـر سـوى عـرض الـطـريق. وقد كـانت من
مدارس عـدة مـتجـاورة عـلى دجـلة وصـفـها
ابن جـــــبـــــيـــــر أَيــــام نـــــشـــــاطــــهـــــا ســـــنــــة
ـــــديــــنــــة (580ه/1184م) بــــقـــــوله " وفي ا
وصل] مـدارس للعلم نحو الست أو يزيد [ا
ـشـرفة" عـلى دجـلـة تلـوح كـأنهـا الـقـصور ا
(الـرحــلـة ص(ت563ه/1167م) أحـد رجـال
عـماد الـدين زنـكي وأوالده من بـعـده ووالد
لـك مظـفـر الـدين كـوكـبوري صـاحب أربل. ا
وكان قـد شـيده فـسـمي بأسـمه وتـرك أمره
والــتـدريس في مـدرسـةٍ فــيه الى شـيخ عـالم
مــوصـــلي "صــادف قـــبــوالً تــامـــاً لــديه" هــو
الـشيخ رضي الـدين يونس بن مـنعة (-508

576ه/1180-1114م). 
وقد كـان يـونس يـدرس ويـفـتي ويـنـاظر في
مـدرسـته هـذه ويقـصـده الـطـلبـة لإلِشـتـغال
والدراسـة فـيـها. مـن أشهـر آل يـونس كـمال
الدين مـوسى بن يـونس بن محـمد بن مـنعة
ابـن مـالـك الــعـقــيــلي (639-552ه/1128ه-
1241م) درس أوالً عـــلى والــــده وعـــلـــمـــاء
ـــدرســة عــصـــره ثم أكـــمل تـــعــلـــيـــمه في ا
الـنـظـاميـة في بـغـداد لـيعـود فـيـدَرِسَ مـكان
والده مع أَخـيه وليـشتغل بـالعـلوم الديـنية

ثم العقلية التي هي أكثر ما أشتهر به. 
ـــوصل ســـنـــة 2017 حلق وبـــعــــد حـــرب ا
درسة التاريخية حتى كاد أن الدمـار بهذه ا
اليبـقى على شيء منـها كمـا جُرِفَ محـيطها
أَثنـاء محـاولة رفع األَنـقاض فـلم يبقَ مـنها
الــيــوم إِال نـواتيء جِــدارٍ مــحـطمٍ ) ص47 -
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(كـان الـتـكـوين اجملـتمـعي صـغـيـر جـداً على
ا تـلـة قلـيـعـات لم يـكن ليـعـتـبر مـديـنـة ور
ــســتــوى قــريــة أو مــحالت أو دروب كــان 
تــبـلــورت احلــيــاة فـيــهــا حــول كـنــيــسـة أو
ســيــنــاغــوغ يــهــودي وكــمــا يــقــول الــنص
ـبـكــر" وكـان بـهـا احلـصن وبـيـعـاً الـعـربي ا
لنـصارى ومنازل لهم قـليلة عـند تلك البيع
ومـــحـــلــة الـــيـــهــود". ولـــكن وجـــود مـــفــردة
"احلصن" في الـبداية تنبهنا الى احتمال أَن
آمريـة ذلك احلـصن أياً كـانت تـبعـيته وألي
ـا جـهـة فـرس بـيـزنـطـيـنـون آخـرون- ور
قـبـلـهم آشـوريـون- قـد تـكـون حتـوي مـعـنى
"بناء" ذو تكوين عسكري أو تنفيذي رسمي
مـعـ يـتـيح له أَعـمـال الـضـبط اإلِجـتـماعي
والــســـكــنـي إِضــافـــة الى إِدارة عـــمــلـــيــات
عـــســـكـــريـــة حـــسب تـــوجـــيـــهـــات جـــهـــات
إِمــبــراطــوريــة أَعــلـى أو حــسب مــاتــمــلــيه
ليه إِجتهاد قائد مصـالح دول مهيمنة أو 
ـا فيه مصلحة معينة) ص53 احلصن ذاته 
- 54. (ظــلت دور األَمــيــر أَو احلــاكم وعــبـر
الـعـهـود احلـاكـمـة اخملـتـلـفة لـلـمـوصل عـلى
ــة قـرب ـوصل الــقـد الـتــلـة في مــسـاحــة ا
شـاطـئـها عـلى دجـلـة لم تغـادرهـا الى مـاهو
أبعـد منها وحـتى إِن غادرتها فـلم تبعد إِال
قلـيالً "حـال السـراي" زمن حكم اجلـلـيلـي

ــنــطــقــة عــنـد أو مــابــعــدهــا الى جــنــوب ا
شواطيء دجـلة فيما بعد جسر احلرية الى
القـشالت والثكـنة الـعسـكرية. فـقد اسـتمرت
اإلِدارة األمـــويـــة أَوالً في دار اإلِمـــارة الـــتي
أَقـامـهـا هـرثـمـة بن عـرفـجـة البـارقي قـبل أَن
يقوم الوالي األموي احلر بن يوسف (-106
113ه/731-724م) أخــو زوجــة اخلـــلــيــفــة
شاريعه لك- والذي عرف  هشـام ابن عبدا
كـلفـة جداً(مـحاولته اإلِعمـارية الـضخمـة وا
حـفر نـهـر احلر بن يـوسف زائـداً دار إِمارته
ـا ـنـقـوشـة بـإنـشـاء دار كـبـيـرة جـداً وإِ ا
نقوشة –فـيما ذكروا- ألنها كانت سـميت با
مـنـقـوشــة بـالـسـاج والـفــسـافس ومـا شـاكل
ذلك. وبـالــتـأكــيـد فـان داراً فــخـمــة كـهـذه آل
أَمرهـا للعباسـي بعد األمـوي ويقال أَنهم
اسـتـخدمـوهـا ولم نعـرف مـكانـهـا بالـضبط
ــا والبــقي مــنـــهــا الــيــوم شيء الــبــتــة ور

انقرضت منذ وقت بعيد) ص55 - 56.
وتخـتم الدراسة فـصل (دور الدولـة) منوهةً
الى أهـمـيــة قـلـيـعــات ومـكـانــتـهـا في ذاكـرة
ـديـنة فـتـشـيـر الى أَنَ ( كـل دور اإلِمارة أو ا
وصل وكل السرايات الالحقة اإلدارة في ا
ـتصـرفية لـكي حيث ا وصوالً الى الـعهـد ا
عنـد اجلسـر اجلـديد (احلـرية) ومـا يشـبهه
ـساحـة من األَرض عيـنها. قامت عـلى هذه ا
ويـشبه ذلك حـال دور البـلديـة. حيث أَن أَول
ــرتــفــعـة دار بــلــديــة أَقــيــمت عــلى األرض ا
جـــنــوب الــقــلــيــعـــات عــنــد مــدخل اجلــســر
احلــديـــدي الى الــيــســار مـن مــدخــله ســنــة
1869م ثم تـــلك األخــرى بـــعــد هــدم األولى
ـة عـند تـصـرفيـة الـقد والـتي حـلت مـحل ا
ـــدخل ـــ ا مـــدخل جـــســـر احلـــريـــة الى 

الغربي للجسر مباشرةً) ص57.
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ـوصل (مـاقـبل الـفـتح الـعـربي ارتــبط اسم ا
االسالمي سـنة 16ه/637م) بـذكر "احلصن
الــغـربـي" بل ولــقـرون لـم يــكن لــيـشــار الى
موقـعها بغير االشـارة الى " حصنا عبرايا "
أو "احلـصن العبوري" والـتي تعني احلصن
الذي هـناك عبر الـنهر كتـسمية عـبرانية أو
ـسـيـحـية آارامـيـة سـريـانيـة خالل الـفـتـرة ا
ـــبـــكــرة حـــتى ســـنــوات الـــفـــتح الـــعــربي ا

االسالمي.
v Ë_« —«u Ó_«

وصل سـنة (16ه/637م) (عـند فـتح أرض ا
ـوصـل ووضع خـطـطـهـا ومن ثم تــمـصـيـر ا
وبنـاء جـامـعهـا ودار اإلِمـارة تالشت أخـبار
سـلمون أَيـة حتصـينات احلصن. ولم يُـقِم ا
أَو أَسوار لـلـمديـنـة اجلـديدة حـيث الحـاجة
ـسلـمون في عز تـقدمـهم العـسكري لذلك وا
دينة فلم يـكن ليخـيفهم طـاريء يطرأ عـلى ا
من خــارجــهـا فــيــضـعــضع أَمــنـهــا. ويــقـول
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وقلـله وال أَحد ينهاهم كما أَن بعض رجال
الدولـة العثمانيـة اذا ما احتاجوا الى مواد
بـنـاء يـنـقضـون قـسـمـا من الـسـور ويـبـنون
بأَنـقاضه". ويقـول جرجيس: وبـقي السور-
ــيـة األولى قــائـمــاً الى أَوائل احلـرب الــعـا
حيث قـام األتراك بهـدم قسم كـبير مـنه سنة
ــوصل بــبـيع 1915م كـمــا قــامت بــلـديــة ا
مـاتــبـقى من أنــقـاضه" كــمـا بـيــعت أبـوابه

وفُسحات مداخله.
ـوصل عام 1918م عنـدمـا احتل اإلنـكـليـز ا
ــيـة األولى كــان عــصـر بـعــد احلــرب الـعــا
الـتـحـصـيـنـات واألسـوار قـد مـضى انـتـهى
بدخـول التاريخ الـبشـري مرحلـة جديدة من
مـراحل تــصــنـيع الــسالح األكــثــر تـدمــيـراً
والــذي تــسـقط أَمــامه احلــصــون واألسـوار
عـــاجــــزةً عن أَ تــــرد أَذاه فـــغــــدت آثـــاراً لم
يـحـتـرم الـكثـيـرون ضـعـفـهـا وفـرطـوا حتى
بالـقليل الناتيء منها والذي هو صفحة من
ــديـنــة وبـنــد من بــنـود صــفــحـات ذاكــرة ا
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جـاء في القـسم الـثاني الـذي تـناوله كل من
الــدكــتــور لــيث الــطــعــان واآلثــاري جــنــيــد
ـوذجـاً ـوصل تُـعـدُ ( الـفـخـري أَن مـديـنـة ا
لـلـمــدن الـعـربــيـة اإلِسالمـيــة األصـيـلـة ذات
ـمـيزة لـهـا. فـأي إِعادة الـسـمة الـعـمـرانيـة ا
إِعـــمــــار أو جتــــديـــد يــــجب أَن تــــســـتــــمـــد
تصـاميمها من البيئة احلضرية النابعة من
ــشـاريع الــهـويــة احملــلـيــة لـتــكــون داعـمــاً 
ستقبلية. وهـذا يتطلب استكشافاً دينـة ا ا
لــلـسـمــات والـقـواعــد األَسـاســيـة لـلــتـكـوين
ـوصل واحملقـق للـهـوية ديـنـة ا الـعـمـراني 
احملـلـيـة وابراز الـعـنـاصر الـتي تـمـيـز شكل
ـوصل ومــحــاولـة الـعــمــران الـتــراثي فـي ا
ــفــردات الــتـراثــيــة مع روح صــهــر ودمج ا
ـواكـبة تـطـورات العـصر الـعـصر كـأسـلوب 

ولعكس الهوية احمللية) ص77.
ـوصـلي وقـد قـدمَ تـوصـيـفـاً دقـيـقـاً للـبـيت ا
ـعاجلـات التـصميـميـة بشكل والعـناصر وا
ـــــــــــــيـــــــــــــز: الــــــــــــفـــــــــــــنــــــــــــاء عــــــــــــام و
الـــداخـــلي/األواوين/الـــقـــنـــاطـــر/األقــواس
التـزينـية/الـشبابـيك. كـما تطـرق الى تـسيد
مواد الـبناء احملـلية الـتقلـيدية (وكـيف أنها
تــمــنح شـعــوراً بــوحـدة الــهــويـة احملــلــيـة
ا دينة محدودة اإلِرتفاع  فجـاءت مباني ا
ــديـــنــة كـــان له تــأثـــيـــر واضح في شـــكل ا
ـديــنـة وأَعــطى تــكـوين مــوحـد لــعــنـاصــر ا
وصبـغها بـطابع خاص حـسب استخـدامها
واد كـاجلص واحلجر والرخام فكانت من ا
ـوصل الـســائــدة االسـتــخـدام في مــبــاني ا
ديـنـة وأَطرافـها وذلك لوفـرتـها في أرجـاء ا
ــواد ألَكــثــر من وتــنـــوع اســتــخــدام هــذه ا
غـرض.والــيـوم يــعـانـي الـتــراث الـعــمـراني
ـة من عـوامل متـعددة وصل الـقد ديـنـة ا
تعـمل على اندثاره والـتي تستوجب تداخل
مــسـتــعــجل لـلــحــد مـنــهـا أو أَثــارهــا. عـلى
ي  اجنــاز الــعـديــد من الــصــعــيــد الــعــا
الــتــجـــارب الــنــاجــعــة فـي تــوظــيف إعــادة
ــتـكــيف لـلــمـبــاني الـتــراثـيـة االســتـخـدام ا
والـتـاريخـيـة وهنـا نـحـاول تقـد مـنهـجـية
تـعـتـمد عـلى اشـتـقـاق مـجـمـوعـة الـعـنـاصر
ــتـطــلـبــات الــضـروريــة لـعــمــلـيــة إِعـادة وا
تـوظــيف تـلك الــعـنــاصـر في إِعــمـار واعـدة
ـوصل في تركـيب الـوحـدات الـتـراثـية في ا
سبـيل حمـاية واحلفـاظ على هـوية الـعمارة
ـة في مــبـاني مــنـتــخـبـة ــوصـلـيــة الـقــد ا
يزة لـهوية تراثـية أو ذات بيـئة عمـرانيـة 
ـة. واسـتـخـدام طرق ـوصل الـقـد مـديـنـة ا
واد اإلِنـشـائيـة في عـملـيات إِعادة تـدويـر ا
ـباني عـنـد القـرار بـإِزالـة بعـضـها تـرمـيم ا
وهي عـمـلــيـات أَسـاسـيـة وحــيـويـة لـغـرض
ـوصــلي وحـمـايـته من اسـتـثــمـار الـتـراث ا

الزوال والضياع) ص80.
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يجب احملـافظة على منظر الواجهة النهرية
ومـنـطـقـة قـلـيـعـات الـذي عهـدتـه النـاس من
ــبـانـي عـامــة بـعــلـو جـهــة الــنـهــر. تـبــقى ا
مـتـوسط وفي أغــلـبـهـا اليـزيـد عن طـابـقـ

ـا يـحـقق الـتـدرج في مسـتـويـات الـبـناء و
ذات االرتــفــاعــات اخملــتــلــفــة. عــدم تـمــزيق
الــواجـهــة الــنـهــريـة بــشق شــارع وسـطــهـا
بشـكل عمـودي أو موازي على حـافة الـنهر
ـــزق تـــواصل الـــبـــنـــاء وتـــمـــيـــز ألَن ذلك 
الـتـراصـف في األَبـنـيــة في كـتـلــة الـواجـهـة
النهـرية كلوحـة فنية تـراثية جمـيلة. ويجب
احملــافــظـة عــلى اســتـمــراريـة الــتــضـاريس
واسـتــرجــاع مـا تــغــيـر فــيـهــا بــشـكل غــيـر
طبـيعي. الـعمل عـلى اعادة تـاهيل الـواجهة
ــنــطـــقــة احملــيــطــة واألمــاكن الـــنــهــريــة وا
اإلعــتــبـاريــة وأَســواقـهــا بــأسـلــوب احــيـاء
الـتـراث الـعــمـراني لـلـمـوصـل مع الـتـجـديـد
س الــهـويــة الـتــراثـيـة احلـضــري الـذي ال

وصل. ص83 دينة ا واالجتماعية 
كــــمـــــا جــــرى الـــــتــــطـــــرق الى اإلجــــراءات
التـحضـيريـة واقتـراحات بـتشـكيل مـجلس
ة عـلى ان تنـبثق من بلـدي للـمديـنة الـقـد
اجملـلس (الـلـجـنـة االسـتـشـاريـة) يـكـون من
صالحيتها التدخل في التصميم أو التنفيذ
ـعـدة لـتـكـون تـراثـية في داخـل الـوحـدات ا
ـرحلة التنفيـذية التي تشتمل على وكذلك ا
ــنـــاطــقي والـــبــنى ــســـوحــات واجلـــرد ا ا
الـتـحــتـيـة. ثـم تـاتي مـرحــلـة اإلِعــمـار الـتي
تضـمنت ضرورة مـراعاة استـخدام مفردات
عـروفـة وفي التـاهيل ـوصـليـة ا العـمارة ا
التـراثي للـوحـدات وتوظـيفـهـا في البـيوت
الــســكــنــيــة والــوحــدات الــعــامــة والــطــرق

والدروب.
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أَشـارت الــدراســة أيـضــا مُــعَـزِزةً بــالــصـور
قـدمة واخملطـطات الى (بـعض التـصامـيم ا
والـتي حتـاكـي الـرؤى الـتــراثـيــة لـلـمــديـنـة
ة بتفـاصيل عمرانـية موصلـية. وكما القـد
ـوصل. هـذه الـرؤية يـطمح إلِجنـازهـا أَهل ا
ة دينـة القد تهـدف احملافظـة على هويـة ا
بـأسـلـوب مـتـمـدن وحـضـري ان وجـدت لـهـا
صـدى لـدى من سـيـتـصـدى لـعـمـلـيـة تأهـيل
واعــادة االعـمـار لــلـمـنــطـقــة. بـحـيث تــعـيـد
دينة كما الصـورة والذاكرة اجلميلة لهذه ا

يتذكرها ويحبها الناس) ص92. 

وقــــــــد أَشـــــــار اجلـــــــغـــــــرافـي الـــــــعـــــــربي
ـــقــــدسي(ت990/380م) في أول إِشــــارة ا
ذات دالله الى مــانــقــول عــنــد حــديــثه عن
وصل (والذي ـسجـد اجلامع األَقدم فـي ا ا
ـصفي) بـقوله نسـميه أَحـيانـاً األموي أو ا
"وبــ الــشط واجلـــامع رمــيــة ســـهم عــلى
نـشـزه يُـصـعـد الـيه بـدرج من نـحـو الشط.
ــقــدسي: ودَرَجُـه من قــبل األســـواق أَقل " ا
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(حتاذي هـذه الهضبة القلـيلة اإلِرتفاع نهر
دجـلـة عـلى طــول حـافـتـهـا الــشـرقـيـة. وقـد
رأيـنـا أَنـهـا التـرتـفع كـثـيراً عـن سطـحه في
ـوقع من ـتـوسط. هـذا ا حـاالت منـسـوبه ا
الـنـهــر بـحـد ذاتـه له أَهـمـيــته. دجـلــة نـهـر
عظـيم واإلِقامة على شاطئه أمر له أَهميته
من حيث تـكوين ثقافة تـعايش معه عندما
يغـزر مـاءهُ أَو يـفيـض فيـغـرق مـاحوله أَو
ـكـسـوة يـكـاد يــجف فـتـبــرز قـاع حـوضـهِ ا
بـاحلــصـبــاء صــيـفــاً. بـدءاً فــان شـواطيء
ـسـافـات طـويـلـة عـلى اجلـانـبـ دجـلـة و

التتوفر عليها فرصة كفرصة وجود هضبة
قـلــيـعــات لــلـعــيش عـلــيــهـا مــبـاشــرةً عـلى
مـجـراه. فـلـمـسافـة طـويـلـة الى الـشـمال او
ــكــان وعــلى ضــفــتي اجلــنــوب من هــذا ا
الــنــهــر الجنــد عــلى الــشــاطيء مــرتــفــعــاُ
مـتوسـط االرتـفاع واسـع السـطـح متـوسط
االنــحــدار بـاجتــاه الــنـهــر مــثل قـلــيــعـات
فـسـطحـهـا وسـفوحـهـا تـتيح الـعـصـمة من
ـــاء الــهــائـج في مــوسـم الــفــيـــضــان الى ا
مـاشـاء الـله. ومـنـحـدرهـا نـحـو الـنـهـر كـما
حلظـنا سهل تدرجه وبالـتالي يسهل حمل
اء او ماء الـنهر الى السـفوح عندمـا يعز ا

يقل منسوبه) ص19.
(يـضــاف ان دجـلـة كــان عـنـصــراً هـامـاً في
تــكــوين الــثــقـافــة الــشــعــبـيــة لــلــمــجــتـمع
ـوصــلي فـنــزهـات الــنـاس عــلى اطـرافه ا
البس والــصــوف في وغــسل وتــنــظــيـف ا
مجـراه في اوقات بعـينها ثم صـيد السمك
تنـوع وأَقلمة أسـواق قريبة على النـهري ا
الـشـاطيء لتـوفـيره طـعامـاً شـعبـياً رائـجاً
والنـتــشـار حـرفـة قـلـي الـسـمك أو شـيهِ في
ـــاء. ثم صـــنــاعــة احملــال الـــقــريـــبــة الى ا
ـراكب والطـرادات (الـبالم) سـواء لـغرض ا
الصـيـد أو النـقل أو غـيرهـا زائـداً صنـاعة
األَكالك وحتضـير مـراسيهـا عنـد الشاطيء
كونـها راجت كوسـيلة نـقل أَساسيـة لقرون
حـيث هي واسـطـة الـتواصـل الـتجـاري مع
ـــوصل الــهـــامــة في قـــرى ومــدن شـــمــال ا
اجلزيـرة واألَنـاضول أَو جـنـوبهـا وصوالً
الـى بـغــداد ومــابــعـدهــا. ومن ثم تــشــيــيـد
مرافق بـاإلِضـافة لـلمـراسي على الـشاطيء
الستـقـبال هـذه األَكالك من قـبل منـتـظريـها
الـتجار  –كمـا في الـقهاوي الـتي عـند باب
اجلــسـر أَو لــتـفـريــغـهــا أو حتـمـيــلـهـا أو
ــفـرد) بـيــعــهــا بـاجلــمــلـة لــبــعـة اســواق ا
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ــســـلــمــون أرض (عــنــدمـــا فــتح الـــعــرب ا
احلــصــنــ وعـنــدمــا أَنــشـأوا مــؤســسـات
ـا ـارسـوا أَ ـديـنـة واإلِقــامـة فـيـهـا لم  ا
ـوجـودة من فـعل فـيه ضـرر عـلـى الـقلـعـة ا
ـــســجــد نــصـــارى أو يــهــود. وقـــد أَقــيم "ا
اجلـــامع" عــلـى الــســـفح الــغـــربي من تـــلــة
قلـيعـات جنـوبي كنـيسـة ايشـو عيـاب (مار
أَشــعــيــا) عــلى بــعــد 350 مــتــرا من نــفس
ـــنـــحـــدر من الـــنـــشـــز دون اجلـــانب مـن ا
مسـاس بحـرية عـبادة اآلخـرين. ويظـهر أَن
احلـارة الـيــهـوديــة كـانت أَبــعـد مــكـانـاً من
الـكـنـيـسة الـى الغـرب قـلـيالً حـيث النـشـهد
ة صادر الـقد لهـا ذكراً في قلـيعـات في ا
ا كـان تواجـد اليـهود مـنذ الـبداية في ور
مـحـلتـهم (مـحلـة اليـهـود الحقـاً األَحمـدية)
الــتي ظــلـــوا فــيــهــا حــتـى مــغــادرتــهم في
. بل أَن (1950-1948© الى فــــــلـــــســــــطـــــ
الـــوجـــود الـــعــربـي اإلِسالمي أَتـــاح أَمـــنــاً
للـمسيحي لم يكـونوا عهدوه في الفترات
الــســابــقــة والـذي أَعــربت بــعض كــتــابـات
رجال ديـنهم عنـدما حتدثـوا عن الفرق ب
مـعـاملـة الـسلـطـات البـيـزنـطيـة وتـلك التي
أَقـامــتــهـا الــســلــطـة الــعــربـيــة اإلِسالمــيـة
اجلـديــدة مـعـهم. بل أن ظــاهـرة مـا يـسـمى
"الـســلم الــعــربي" الــذي تــعــارف مــؤرخـوا
العـصور الوسطى على إِطالقه على احلالة
ـسـتــقـرة الـتي تــوفـرت في الـبالد اآلمـنــة ا
فـتوحة قياساً على ماكانت عليه قبل ذلك ا
بشـكل عام أَتـاحت حريـة أَكبـر وأَمنـاً أَكثر
وسـرعان ما ازداد عـدد القـادم اجلدد من
سلـم يـقول األَب فرج سـيحيـ كمـا ا ا
ـوصل بـعـد ـا إِزدادت أَهـمـيـة ا رحــو أَنه (
الفـتح العربي انتقل كـرسي أسقف نينوى
(الـذي كان في اجلانب األَيسر عند احلصن
ـــوصـل في نـــحــــو ســـنـــة الـــشـــرقـي)الى ا
31/650ه واتــخــذ لـه في ديــر مــار ايــشــو
ا عيـاب برقسري مركزاً إلِدامة األسقفية 
يدل عـلى خلـو الديـر من الرهـبان بـعد مدة
غيـر طـويلـة من وفـاة ايشـو عيـاب فـاصبح
الديـر بعـد التـاريخ اعاله كـنيـسة ألسـقفـية
وصل" ثـم يضيف " واستمر الدير مركزاً ا
طـرانـهـا إِذ أَنـها وصـل أوالً ثم  ألسـقف ا
أَصـــبــحت إِبـــرشـــيــة عـــوضــاً عـن أَربــيل..
وازدادت مـكـانـة كـنـيـسـة مـار أشـعـيـا (كـما
أَصـبـحت تـسـمى) وجـرى جتديـدهـا تـبـاعاً
مع مـرور السنـ حيث أَصبحت  4كـنائس
ا أدى ومطـرانـية وجـددت األبنـية مـراراً 
ـتكـرر إلخـتفـاء أَي أَثر ونـتـيجـة التـجـديد ا
قـد لــكـنــسـيـة بــرقـسـري األولى) ص38-
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ـســجـد اجلـامع والـذي يــسـمى أَحـيـانـاً (ا
ـصفي بـاجلامع األمـوي وأخـرى بجـامع ا
(مــصــفي الــذهب) هـو أول جــامع بــني في
ـوصل ومن أوائل اجلـوامع التي شـيدت ا
في العـراق بعد الفتوحات اإلِسالمية إِن لم
يـكن أولـهـا. بـني بـعـد الـفـتح مـبـاشـرة أي
بـــــحـــــدود ســـــنــــة (20-17ه/238-237م).
أنـشـأه هـرثــمـة بن عـرفـجـة الـبـارقي والي
وصل من قـبل اخلـليـفة الـراشدي الـثاني ا
عـمـر بـن اخلـطـاب. وكــحـال جــمـيع أَبــنـيـة
ـبـكــرة فـانه لم يـعـد ـوصل الـتــاريـخـيـة ا ا
ة األَصـلية محـتفظـاً بأي من أَجزائه الـقد
األولـى لكـثـرة مـاأَصـاب بـنـيـته من خـطوب
ومــحـــاوالت إِصالح أو هـــدم. وهـــو كـــمــا
ــتـبــقـي من بــعض بــنــائه الــيـوم يــشــيــر ا
يـفــتـرض أنه كــان مــربـعــاً يـواجه ضــلـعه
اجلـنــوبي اجتـاه الــقـبــلـة وطـولـه بـحـدود
150- 200 مــتـر عـلـى الـسـفح الــغـربي من
هـضـبـة قـلـيـعـات وكـذلك عـرضه يـبعـد عن
الـنهـر مـا يـقرب من  160مـتـراً وهـو ليس
تمـاماً  على قمـة الهضـبة بل على سـفحها
الغـربي بـعده بـقلـيل ولـكنه جـزء من أَعلى
قطـعـة فيـهـا والتي عـلى ارتـفاع  244مـتراً
عن ســـطح الــبـــحــر أي حــوالي  22مــتــرا

أعلى من حافة نهر دجلة ص42).
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(ليس غـريباً والجديداً أن تـكون بيوت الله
في األديــــان كـــلــــهـــا حـــواضـن لـــلــــعـــلـــوم
ـعـارف. فـقـد عـرفـنـا ذلك ورصـدنـاه مـنذ وا
بــدء سـعي االنـسـان الى تــوطـ الـعـلم في
وصل" لـيست أَحضـان الـتعـبد وبـيـوته. "ا
وذجـاً جيـداً لتـلك القـرابة إِستـثنـاءاً بل 
الــتي يــعــتــرف بـهــا الــدين وهــو يــحــتـفي
بـالـعــلم. أمـثـلـة ذلك وشــواهـده كـثـيـرة في
ة. واحد من تلك األمثلة هي وصـل القد ا
كـنـيسـة مـار إِشعـيـا لـلكـلـدان (ايشـو عـياب

بغداد
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ال تـوجـد مـؤسـسـات حـكـومـيــة في كـوكب األرض حتـمل اخلـبث الـذي حتـمـله
مؤسساتنا في تعاملها السيء مع القطاع الصناعي اخلاص.

ـا احتـدث بـصـفتي أنـا عـندمـا احتـدث بـهـذا الـوضوح وبـهـذه الـصـراحة فـإ
وزيـر سابق ونـائب حـالي وأعرف من اخلـبـايا واالسـرار ما ال تـعـرفونه فـقد
اشتـركت مؤسـساتـنا كـلهـا وبال استـثنـاء في تأخـير عـجلـة الصـناعـة الوطـنية
نـشودة ومنـعتها من وتـعطيلـها وأسهـمت في حرمانهـا من إحراز النـهضة ا

تالحقة التي أحرزتها دول اجلوار. . مواكبة القفزات النوعية ا
فـقد ذهبت مناشداتـنا ونداءاتنا وحتذيـراتنا في مهب الريح خـصوصا عندما
تـكون نـداءاتنـا مـوجهـة الى الـوزارات والهـيـئات الـبارعـة في فـلسـفـة التـجاهل

. .( والتغليس (الله وكيلكم إذن من ط وإذن من عج
ـنتج الـوطني وسـمحت فـالدولـة نفـسهـا هي التي نـسفـت اآلن قانـون حمـاية ا
بـتدفق منتجـات دول اجلوار إلى اسواقنا وفـتحت لها منـافذنا احلدودية على
مـصاريعهـا وبال رسوم كمـركية في الـوقت الذي تمـضي فيه وزارة النفط في
ـتـعطـشـة للـوقـود على بـرامجـهـا لفـرض سـياسـة الـتجـويع وخـنق مـعامـلـنا ا
الـرغم من اسـتـعـداد الـقـطـاع اخلـاص لـشـراء الـوقـود بـأسـعـار مـضاعـفـة من

نتجات النفطية. .  دكاك شركة ا
وال وجه لـلمـقـارنة في تـعـامل حكـومـة اإلقلـيم مع الـقطـاع الـصنـاعي اخلاص
ــزايـا الــذي يــحــضى هــنـاك بــالــدعم والــرعــايــة احلــقــيـقــيــة ويــتــمــتع بــكل ا

ركزية. .  والتسهيالت التي يفتقر لها قطاعنا الصناعي على يد حكومتنا ا
ـخـطـطـات دول اجلوار (الـسـعـوديـة واالردن) الـتي عـقدت ـا ال تـعـلمـون  ور
الــعـزم عـلـى تـخـصــيص أراضي شـاسـعــة لـلـصــنـاعـيــ الـعـراقــيـ وتـقـد
ـخططـات احلكـوميـة التـركية الـتسهـيالت لهم بال مـقابل وال تـعلـمون أيـضا 
الـتي تفـكر اآلن بـتأجـير األراضي الـوعرة الـقريـبة من (تـلعـفر) وحتـويلـها الى
مـدينـة صـنـاعـية عـمالقـة تـضـعـها حتت تـصـرف الـصـنـاعيـ الـعـراقـي وفي

خدمتهم. .
ال شك ان الـثغـرات التي تـسبـبت بهـا مؤسـسات احلكـوميـة هي التي شـجعت

دول اجلـوار لتنفيذ مشـاريعها البديلـة مستفيدة من هذا
الــفـراغ الــهــائل. . وال مــنــاص من تــوجــيه نــداءاتــنـا
ـعـامـلة األخـيـرة الى الـذين يـهـمه االمر ونـطـالـبـهم 
الـقطاع الصناعي اخلاص بالطريقة التي تتعامل بها

ستعان.  حكومة كردستان والله ا
{ عن مجموعة واتساب

ــديــنـــة كــانت أولى اخلــطــوات الريب أَن ا
التي تـمخضت عـنها احلـضارة االنسـانية
فــاالسـتــقـرار احلــضـري ومــا جنم عـنه من
تمدنة وما دأبت على ظهـور للمجتمعـات ا
ه هذه اجملتمعات مع مرور األَيام من تقـد
نتـاجات عمرانيـة واجتماعيـة وثمارٍ فكرية
ـكان جـراء تـفـاعل انـسـانـهـا مع الـزمـان وا
واجملــال احلـيــوي لــهــا فـضالً عـن عـوامل
بــيــئـيــةٍ أخـرى أَحــاطت بــهـا عــمــلت عـلى
ا تـرسـيخ مـكانـتـهـا ورسـمت قـسمـاتـهـا 
يــكــرس بــروز شـخــصــيــتــهــا احلــضــاريـة
ـنــحـهــا مـكــانـتـهــا الـبــائـنــة عـلى مـدار و
ا التاريخ. ثمة مدن تُسهم التكنلوجيا ور
كن ان السـياسة في صـناعتـها لكـنها ال 
تُــجـــاري مــدنــاً حـــواضــراً لــهـــا جــذورهــا
ومديـاتها البعيدة في الـتاريخ سبقتها أو
مدنـاً كانـت عواصم إلمـبراطـوريات سادت.
ـجرد ـدن الـطـارئـة قـد تخـبـو وتـنـطـفئ  ا
زوال األسـباب الـتي دعت الى قيـامهـا لكن

دن احلواضر تبقى حية. ا
لـقـد تـظــافـرت وتـنـوعت عــوامل جـغـرافـيـة
وتاريـخية وبيـئية شتى المـجال حلصرها
فـي هـــذا الــــعــــرض الــــســــريع اســــهــــمت
وصل جـملـها وثقـلهـا في والدة مديـنة ا
كحاضرة أهمها موقعها واتصالها بأَقاليم
ومـدن أُخـرى وإِطـاللـتـهـا عـلى دجـلـة فـهـو
ــهــا الـرئــيــسـة فــضالً عن مــعــلم من مــعـا
"جودة هـوائهـا" كمـا يشـير ابن خـلدون في
يزات الرئيسة مقدمته عندما يتحدث عن ا

دن. والهامة في قيام ا
ــوصل بــ أَيــديـــنــا دراســة صـــدرت في ا
ـكـان/ بـعـنـوان (جــهـد اإلنـسـان في بـنـاء ا
ـة/ مقاربـة تاريـخية ـدينة الـقد وصل ا ا
ورؤيـة إِحــيـائـيـة/ حتـريــر أ. د جـزيل عـبـد
اجلبار اجلومرد. مطبعة الوسام. 2021. 
قاربة تألـفت الدراسة مـن قسمـ األول: ا
الـــتــاريـــخــيــة لـألســتـــاذ الــدكــتـــور جــزيل
عـبـداجلـبـار اجلـومـرد أمـا الـقـسم الـثاني:
ة/ حترير وصل القد الرؤيـة اإلِحيائية/ا
األســتـاذ الــدكـتــور لـيـث مـحــمـد الــطـعـان/

األستاذ اآلثاري جنيد توفيق الفخري.
جاءت الـدراسـة مشـفـوعةً بـخـرائط توضح
ـنـطـقة الـتي تـنـاولـتهـا الـدراسة مـسـاحة ا
ـــهــنــدســة (قـــلــيــعـــات) حــيث أَســـهــمت ا
اإلِسـتـشـاريــة الـسـيـدة حـســنـيـة جـرجـيس
ـســاحـات ــسـافــات وحتـديــد ا بـحــسـاب ا
واإلِرتــفــاعــات بــاألَرقـــام فــضالً عن صــور
التـقطهـا فوتـغرافيـون أو اقتـناها بـاحثون
ديـنة. النمط الذي كتبت معـنيون بتاريخ ا
ـألــوف فـهـو به الــدراسـة خــالفَ الـســرد ا
نص حي متـفاعل يخاطب اجلميع تشعر
بـانه يـتـماهـى مع ثيـمـة الـدراسة بـواقـعـية
طــاغــيـة آزرهــا الــبـحـث الـعــلــمي والــعـمل
ـيــداني لـلــفــريق عـلى األَرض بــحـيــويـة ا
جــاوزت جــمــوداً قــد يـــصــادفك في بــعض
الـــــدراســـــات دون ان يـــــجــــرح الـــــطـــــابع
ي الــذي يــؤطـــر الــدراســة. مــيــزة األَكـــاد
الــدراســة انــهــا كــتــبت بــروحــيــة الــفــريق
وجـمــعت شـخــصـيــات عـلــمـيــة بـارزة ذات
اخـــتـــصـــاصــات مـــخـــتـــلـــفــة أ. د. جـــزيل
ــتـــخــصص في عــبـــداجلــبــار اجلـــومــرد ا
الـتاريخ اإلِسالمي أ.د لـيث هـاشم الطـعان
تـخـصص في الفـيزيـاء األستـاذ اآلثاري ا
ـهــنـدسـة االســتـشـاريـة جــنـيـد الــفـخـري ا
حـــــســـــنــــيـــــة جـــــرجـــــيس وحـــــدَت هــــذه
ـديـنـة والرغـبـة في الـشـخـصـيـات مـحـبـة ا
احلفـاظ على مالمحها الرئيسة وأَصالتها
واإلِنــكــبـــاب عــلى صـــيــانــة الـــنــواة الــتي
دينة ذات يوم وحفظها من انطـلقت منها ا
الـــضــيـــاع في زمنٍ هـــو أَحــوج مـــاتــكــون
ــديـــنــة الى جــهــد مـن هــذا الــنــوع. هــذه ا
الــنــواة حتـديــداً هـي مـنــطــقــة "قــلــيــعـات"
ومحـيطها بـحسب ماسوف يـجري التطرق
شتركون في إِجناز اليـه الحقاً وقد وقف ا
هذه الـدراسة على مسـافة واحدة حتى ان

ساهمون). مقدمة الدراسة ذُيلتْ بإِسم (ا
اســـتـــضـــاف مـــركـــز الـــرشــد اجملـــتـــمـــعي
ـــوصل لإلســـتـــشـــارات والــــبـــحـــوث في ا
بــتـاريخ 2021/8/19 فـريق الــعــمل الـذي
ـؤلف من الذوات قام بـتـحـرير الـدراسـة وا
ــذكـــورة اســمـــائـــهم آنــفـــاً حـــيث جــرت ا
منـاقشة اإلصدار بحضور عدد من السادة
ثـقفـ وذوي اإلختـصاص ـيـ وا األكاد
ناقشة تقد أ. د موفق واإلِهتـمام. سبق ا
ويسـي رئيس قـسم علم اإلِجـتـماع الـسابق
ـركـز سـيـرةً ـوصل ومـديـر ا في جـامــعـة ا
ذاتيـةً للمساهم في الـعمل ونبذةً ميسرة

عن الدراسة موضوعة العرض.
يــورد أ.د.جـزيل عـبــداجلـبــار اجلـومـرد في
مـقـدمـته لـلـكـتـاب الـسـبب الـكـامن من وراء
هــــذه الـــدراســــة فـــيــــقـــول: (لــــيس وحـــده
وصل- مـسقط اإلحسـاس بـاإلِنتـماء الـى ا
رؤوســــنــــا ومالعب صــــبــــانــــا وريــــاض
نــشــأتــنــا ومــدارس تــعــلــمــنــا وجــامــعــة
تخـصصنا هو الوازع لقـيامنا بتأليف هذا
الـعـمل اإلِســتـشـرافي عــنـهـا بل مــصـابـهـا
وجـروحـهـا وآالمـهـا الـتي تـكـبـدتـهـا فـيـما
نـحـسـبه ظـلمـاً في الـعـقـدين األَخـيرين من
الـزمن وخـاصـة في سـنـوات مـحـنـتـهـا من
2014-2017  عـنـدمـا غـدت سـاحـة صراع
كارثي دفـعت فيه ثمناً باهـضاً من بنيتها

وكيـانها وتراثـها وهويـتها ومن مـعنويات
أَجيـال كُـثر من أَبـنائـهـا. وفي فورة الـدعوة
إلِعادة إِعـمارها بعد دمارها شعرنا بتجاوز
الـــدعـــوة مـن إِعـــادة اإلِعـــمــــار الى ســـبـــاق
اإلِسـتـثــمـار واحـتــمـال مــحـو مـاتــبـقى من
شواخـصها والتـعفية عـلى دالالت ماضيها
َ التجـريف رسمياً لنـسبة غير خاصـة لَما 
حى قليـلة من مساحة جـبهتها الـنهرية فا
شيء من تــضــاريس تــلــة (قــلــيــعــات) رحم
ـديـنـة ومــهـد طـفــولـتـهــا فـكـان هـذا والدة ا
العـمل استذكاراً وتـقييـماً وتوعيـة بالعمق
الــتــاريـخـي واسـهــامــاً بــرؤيـة إِحــيــائــيـة
الرثــاءاً ولــكن مـشــاركــة بـالــبـعـث وحـفــظـاً
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( تُـحــدد الـدراســة األَرض الــتي تـنــاولـتــهـا
ـقـصودة هي فتـعـرفهـا عـلى أَنـها (األَرض ا
ــة" ــوصل الـــقــد مــايـــطــلق عـــلــيه اسـم "ا
ة جداً من مدينة عـني بها األحياء القد وا
ـدينة بالوجود وصل والـتي بدأت معها ا ا
ـسـمـات بقـلـيعـات ومـحيـطـها(= احملالت وا
ـكاوي/ ـيدان/ ا ة وهي: ا السـكنـيـة القـد
الـشــهــوان/بــاب الـنــبي/رأس الــكــور/إِمـام
ـكـن من بــاب تــسـهــيل ابــراهـيـم). والـتـي 
الــتـعــريف بــهــا ال من حــيث وجــود حـدود
طبيعية أَكيدة تفصلها عما يجاورها بانها
ـستطيل الذي يحاذي ضلعه الشرقي شبه ا
ن والــذي تـقع رؤوسه شـاطيء دجــلـة األَ
األَربعـة  كالتـالي: الرأس اجلنـوبي الشرقي
عنـد مدخل اجلسـر احلديدي الـقد وبداية
شارع نينوى. وراسه اجلنوبي الغربي عند
نـقـطـة تعـامـد ولقـاء شـارع النـبي جـرجيس
مع شـارع نينـوى. ورأسه الشمـالي الشرقي
عـنـد مـدخل اجلـسـر اخلـامس. بـيـنـما راسه
الشـمالي الـغربي عـند شـمالي شـارع النبي
جرجـيس حـيث يـلتـقي بـالشـارع الـقادم من
اجلسـر اخلامس. ويجب التنـويه منذ البدء
الى ان هـذه حــدود مـصـنــوعـة بـاســتـثـنـاء
حـافـة او جـبــهـة الـنـهـر الــتي تـمـثل شـرقي
ــكــان. فـــشــارع نـــيــنــوى وشـــارع الــنــبي ا
ــا فـتـحــا سـنـة 1918م ضـمن جــرجـيس ا
ـــديـــنــــة أَوالً من قـــبل ســـيـــاق تــــطـــويـــر ا
الـسـلطـات الـعثـمـانيـة مـباشـرة قـبل احلرب
ــيــة األولى ثـم اكــمـلـت بــعــد احلـرب الــعــا
مـــبـــاشـــرةً أَيــضـــاً ســـنــة 1918م من قـــبل
سـلـطـات اإلِحـتـالل الـبـريـطـانـيـة. أَمـا احلـد
الـشـمــالي فـأَكــثـر حـداثــة. ولـهــذا فـان هـذه
كن اعتبارها ـدنية (الشوارع) ال احلدود ا
ـة مـنـعت االنـسـان من الـتـفاعل عـوائق قـد
مـع األرض وهــو يــنــشيء ويـــكــون مــديــنــة
وصل فـقـد إِمتـدت خـارجهـا من اجلـنوب ا
أو الــشـــمــال أو الـــغــرب) كـــمــا هـــو احلــال
ــمــلــكـة مــتــجــســداً في "قــره سـراي"- دار ا
األَتـابـكـية- وقـلـعة "بـاش طـابيـا" شـماالً او
ـسـتـشفى دائـرة الـبـلديـة والـقـشالت حتى ا
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(نعـود ثانيـة لتـوصيف تلك األَرض (هـضبة
قـلـيعـات/أو النـشـز). فنـحن نـعتـقد أَن لـهذا
األَمــر أَهــمــيـتـه الـكــبــرى عــنـد احلــديث عن
وصل وتـاريخهـا وجتربتـها. فاألَرض هي ا
بـوتـقـة الـتـفـاعـل مـابـ الـبـيـئـة واالنـسـان
ــديـنــة وان الــتــاريخ والــذي تــنــجم عــنـه ا
ماهـو اال سجل الـتفـاعل وتوصـيف للـخبرة
ـشـار الى الـنـاجـمـة عـنه. مـسـاحـة األَرض ا
حــدودهـــا في بــدايــة حـــديــثــنـــا هي الــتي
ـديـنة ـوصل مع ا اختـزنت جتـربـة سـكان ا
عــلى مــدى 2000 عــام عــلى األَقل. ومــا من
منـشط من مناشط أَهلها عبر الزمن ذاك في
دينة مؤسساتها اال ومنشأَهُ مضـمار بناء ا
ـسـاحـة. يـبلغ طـول بـقـعة األَرض في هذه ا
ــسـطــبــيـة الــســطح هـذه من الــهـضــبــيـة ا
شـمـالـهـا الى جـنوبـهـا عـلى شـاطيء الـنـهر
ــمـلـكـة األَتـابـكـيـة  –قـره (وبـتـضـمـ دور ا
سـراي وقلـعـة "بـاش طـابـيا") 1850 مـتـراً.
ويـبـلغ عـرض ضـلـعـهـا اجلـنـوبي الـذي هـو
عـلى شـارع نــيـنـوى حـوالي الـ 470 مـتـراً.
ــســتــطـيـل هـذه وتــضــيق مــســافــة ضــلع ا
شـــمـــاالً بــســـبب إِنـــحـــنــاء شـــارع الـــنــبي
جرجـيس الى الشـرق كلمـا اصعـدنا تقـريباً
الـى 300 مــــــــتـــــــر أو250 أو أَقـل مــــابــــ
شاطيء دجلة شرقاً وشارع النبي جرجيس
غـربـاً. وبـذلك تـبــلغ مـسـاحـتــهـا تـقـريـبـاً الـ
(4.23هـــكـــتــار) وبـــالــتـــالي تـــضم احملالت
ـيـدان بـاب ـة الـتي ســبق ذكـرهــا: ا الـقــد
كـاوي إِمام إِبـراهيم النـبي رأس الـكور ا
الــشــهــوان (زائــداً جــزء مـن مــحــلــة حـوش
اخلــان). واذا اريـد لـنـا ان نــفـهم تـضـاريس
هـذه البـقعـة من األَرض التي هي عـبارة عن
هضبـة مسطبية مضرسة السطح تمتد عبر
ذكورة فعلينا أن ننظر اليها أوالً السـاحة ا
من اجلـهـة الشـرقـيـة لـلنـهـر لـنـرى مقـطـعـها
الطـولي حيث تنحدر هذه الهضبة (النشز)
وصل (قلـيعات) (احلدبة) [ ومنها تسمية ا
احلـدبـاء] من جــنـوبـهـا قــبل شـارع نـيـنـوى
بقليل حتى تصل مستوى النهر تقريباً عند
اجلـسـر الـقـد ثم لـتـسـتـمـر مـنـخفـضـة مع

وصل. مستوى الشاطيء الى جنوب ا
 كـذلك من شـمـالـهـا حـيث تـنـحـدر ثم تـعود
لـتــرتــفع مُـتــيــحـةً عُــلـواً
مـنــاسـبـاً لــتـحـصــيـنـات
كـالقـعـة: "باش طـابـيا" .
امــا من الـــشــرق فــلــهــا
حـافة سـريـعـة اإلِنـحدار
نسـبياً الى الـنهر دجلة
 –وهـو حـدهـا الـشرقي
 –في الـــــــوقـت الــــــذي
يــنـحــدر فـيه ســفـحــهـا
الــغــربي بــبطء كــبــيــر
نــحــو الـغــرب بــاجتـاه
الــبـاديــة. وهـكــذا فـان
ارتـفـاع الـهـضـبـة هذه
الـقلية االرتفاع والذي
يبدأ بـ  222مـتر فوق
ســطح الــبــحــر يـصل
أَعـــلى مــــايـــصـــله الـ
 244مــــــــــتــــــــــراً فـي
نقـطـت عـند قـمتـها
والتـتمتع قمـة النشز
أو الـــــــهـــــــضـــــــبـــــــة
بـاسـتــقـامـة واحـدة.
وكـــــذلـك احلـــــال مع
حــــــوافــــــيــــــهــــــا أو
نحدرة سـفوحهـا ا
فـكــلــهــا يــعــتــريــهـا
الــــتـــضــــرس وهي
الـتي تـكــيف مـعـهـا
االنـسان عبر الزمن
في اخـتـيـار مـواقع
ســـــكــــــنـــــاه عــــــلى
سطـحها عبر القـرون صاعداً هابطاً.

األَزدي (ت334ه/945) صــــــاحـب "تـــــــاريخ
" أَن اخلـــلـــيــفـــة األمــوي ــبـــكــر ــوصـل" ا ا
ــلك بن مــروان ولى مــحــمــداً أَخــاه عــبــدا
ــوصل (ســنــة73ه/692م) ومــحـمــد بــنى ا
الـسور بال خالف بـ من يـعلم الـسـيرة من
ـــــوصل"(39). إِن إقـــــامـــــة الـــــســـــور أهل ا
ـديـنــة في هـذا الــوقت بـالـذات وحتـصــ ا
كن فـهمه في ضـوء التطـورات السيـاسية
الـداخـلــيـة لـلـدولـة اإلِسالمــيـة حـيث كـانت
احلـرب األَهـلـيـة والـصـراعـات الـداخـلـيـة قد
ـدن العـربية بدأت تـترك آثارهـا على بـنية ا
اإلِسالمــيــة اخملـتــلــفـة.)ص59 بــيــد أَن هـذا
الـسـور انــدثـر ولم يــبق مـنه بــقـايـا الــبـتـة.
ــوصل دون أَســوار قــرابــة ثـالثـة (وظــلت ا
قـرون بعد هدم السور األول.)صÆ60 ثم قام
وصل أميـر من أمراء الدولـة العقيـلية في ا
ـــوصل(-380 بــــعـــد ســـيــــطـــرتــــهم عـــلـى ا
486ه/990-1093م) وهـــو األمــيـــر شــرف
الـــــــــــدولـــــــــــة مـــــــــــســـــــــــلـم بـن قـــــــــــرواش
سـنة(474ه/1081م) بـتشـيـيد سـور جـديد
وعندما آل أمر السلطة الى السالجقة جدد
الـوالة الـسالجـقــة الـسـور الـعـقــيـلي تـبـاعـاً
وأَضـافـوا عــلـيه جلـعـله أَكــثـر كـفـاءة عـدة
مــــــــــــــرات ســــــــــــــنــــــــــــــة 498 هـ/1104م)
وسـنـة(502هـ-1108م)..الخ. عـنـدمـا تـولى
ـــوصل ســـنـــة عــــمـــاد الـــدين زنـــكـي أمـــر ا
521هـ/1127م) أي بعد ربع قرن من الزمن
بـعـد احـتالل الـقـدس من قـبل الـصـلـيـبـيـ

ـا غــيـر من ثــقـافـة وأَخـذهم مــدن الـشــام 
ـنـطقـة وطـرق اإلِستـعـداد وستـراتـيجـيات ا
الـقيـادات واحلـكام.(61). قـوى عـمـاد الدين
موروثـه من حصـون العقـيلـي ومن تالهم
من والة الـسالجـقـة وأوكل مـهـمـة حتـص
وصـل وتقـويـة اسـوارهـا الى نـائـبه وهو ا
رجـل اشتـهـر بـهـذا األمـر وسـرعـان مـاصار
ـثل في لــلـمــوصل ســورا اصـبح مــضــرب ا
قوته وكـفاءته وحصانته. حـافظ األَتابكيون
بعـد عـمـاد الدين عـلى الـسـور حتى أن ابن
ـديـنـة عتـيـقة جـبـير كـتب يـقـول عنـه "هذه ا
ضخـمة حصينة فخمـة قد طالت صحبتها
لـلـزمن فـأَخـذت أهـبة اسـتـعـدادهـا حلوادث
الـفـ قـد كـادت أَبـراجـهـا تـلـتـقي إِنـتـظـاماً
لـقـرب مــسـافـة بـعـضــهـا من بـعض وبـاطن
الـداخل مـنـهـا بـيـوت بـعـضـهـا عـلى بـعض
طيف بالبلد كله وكأنه مسـتديرة بجداره ا
قـد تـمـكن فـتـحـهـا فـيه لـغـلظ بـنـيـته وسـعـة
ــرافق احلـربـيـة"ص 63. وضـعه وهي من ا
ــوصل اال أن اجــتـاح و(بــقي الــســور مع ا
ــغـولي بـغـداد اإلِعـصــار األَصـفـر الـغـزو ا
بقـيادة هـوالكو الـشرق اإلِسالمي بـجمـلته
فـــأســقــطـــوا بــغـــداد ســنــة(656ه/1258م)
وأَتـلـفـوا مــرافـقـهــا وقـتـلـوا مـن قـتـلـوا من
ـوصل بـعد أَهـلـهـا حـتى جـاء الـدور عـلى ا
أَربع سـنـوات في (660هـ-1261م) فـنـالـهـا
ـا مـانـالــهـا من قــتل وتـقـويـض لـلـمــعـالم 
هـا ومعـها ـحت معـا تنـاقلـته األخبـار فإِ
مرة أخـرى إِندثرَ سورها. (أحمد الصوفي:

Æ64وصل)ص خطط ا
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ة مرة وصل القد (تطـلب األمر من سور ا
أخرى مـدة طويلـة تقرب من األَربـعة قرون
قـبـل أَن تـبــدأ أول مــحـاولــة إلِعــادة بــنـائه.
بـادرة األولى اجلـادة إلحـيـاء سور جـاءت ا
ـنـدثر من قـبل الوالي الـعثـماني وصل ا ا
وصلي بكـر باشا بن اسماعيل بن يونس ا
ــوصل من وهــو أول والي عـــلى مـــديــنـــة ا
اسرة موصلية سنة1035ه/1625م والذي
ر السـور بالل بشكل غير محكم ولكنه
وصـف بانـه صار نـافـعـا بـاجلـمـلـة ثم جرت
اضــافــات وحتــســـيــنــات له ومـــنــهــا ســنــة
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ـديـنة (زاد حسـ بـاشـا من احـكام سـور ا
ـديـنـة كـلهـا من كل حيـث روعي أن يطـوق ا
جــهــاتــهــا حــتى ان مــحــيــطه صــار يــقــدر
بـحـوالـي الـعـشــرة آالف مـتـر وعــنـدمـا قـام
حسـ باشا بتـرميمه دفعه الى اخلارج في
ــواقع كــمــا انه ادخــله الـى جــهـة بــعض ا
الـــبـــلـــد في مــــواقع اخـــرى حـــسب مـــارآه
ـا كـان علـيه الـسور صـاحلـاً لـلدفـاع أكـثر 
األَتـابــكي. وقـد بـلغ ارتـفـاع هـذا الـسـور 10
امـتــار وســمـكه  3 امـتــار وفـيه  18 بــرجـا
وقـطر البرج الواحد  8 أَمـتار. وقد قام اهل
ـشـاركـة افراد وصل بـاشـراف الـبـاشا و ا
اسـرته مـجـتمـعـ بـالـعمل في بـنـاء الـسور
وبــحــفــر اخلــنـدق الــعــمــيق وفي اخلــنـدق
حـفــروا آبــاراً كــثـيــرة من اجل امــتــصـاص
رجــات انــفـجــارات الــقــنـابل.. (ص68)  في
الـسادس من شـعبان(1156ه/1743م) فـتح
نـادر شـاه نـيـران مـدافـعه الـتـي قـدر عـددها
ـديـنـة بـالـقـنـابر بـاالالف واسـتـمـر ضـرب ا
الـضـخمـة ثـمـانيـة أيـام بـلـيالـيـهـا وقيل أَن
ـــوصل من الـــقــنـــابــر عـــدد مــاضـــربت به ا
(الـقنـابل) بلغ الـ  50 أَلف قـنبـرة. نـقل نادر
شــاه مـقــره ثــانـيــة الى الــضـفــة الــشـرقــيـة
رة الى القرب من "الفاضلية" واصعد هذه ا
وأقـــام جـــســــراً عـــنـــد الـــنـــهـــر الى حـــاوي
الـكـنـيـسـة بـيـنــمـا اتـخـذ حـسـ بـاشـا من
الـقـلـعة "بـاش طـابيـا" اكـبر ابـراج الـسور
عـلى حـافـة دجـلـة شـمـالي الـبـلـد في غـرفة
فيه مـقراً لعمـلياته وهو مـوقع يقابل موقع
نادر شـاه على الـطرف اآلخـر للـنهـر. وهكذا
تـــواجه الـــرجالن عـــبـــر دجـــلـــة فـي صــراع
وصل ارادات مـحموم. ص69. صـمد أهل ا
بــقـيــادة حــسـ بــاشـا اجلــلــيـلي ووقــفـوا
يـــرقـــبــون مـــشـــهــد اإلِنـــســـحــاب مـن أَعــلى
األسـوار فــارتـفــعت اصــوات الـتــكـبــيـر من
اجلـوامع وضربت أَجراس الكـنائس فرحاً.
ـوصل آلخـر مرة يـفـعلـها وذاد السـور عن ا
ـوصل. في الـسـنـة الـتـالـيـة ـديـنـة ا سـورة 
طـلب الـســلـطـان من حــسـ بـاشـا تــعـمـيـر
القـلعـة واصالح ما كـان متـهدمـاً منـها ومن
سـورهــا وظل والة اجلــلــيــلــيــ يــجـددون
عـمـارة الـسـور الى ان انـتـهى عـهـدهـم سـنة
(1250ه/1834م). بــعـــدهــا أهــمـل الــســور
ـوصل وقــلـعـته. لم يــرحت أيـاً من مـؤرخي ا
الى الـطـريـقــة الـتي انـتـهى بـهـا الـسـور في
نــهـايــة الـعــهـد الـعــثـمــاني وحتـدثــوا عـنه
وكـأنــهم يـشــيـعــونه يــقـول الــديـوجي:" ثم
أهـــمل أمـــر الـــســـور ولـــعـــبت بـه مـــعــاول
احلجـارين يهدمونه ويـتخذون من أَنقاضه
مــواداً لــلــجـص فــهــدمــوا بــعض أقــســامه
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صـحيح ان نسب التطعيم ضـد اجلائحة ما زالت مستـمرة في العراق بجميع
ـعـدل تـلـقـيح مــرتـفع يـومـيـا اال ان االقـبـال شـديـد كـمـا ان عـدد احملـافـظـات 
ـلف لم يـخص اإلصـابـات والـوفـيــات بـفـضل الـله بــدا يـقل نـسـبـيــا .. وهـذا ا
الـعراقي فحسب بل ان اخبارا مـتواترة ترد من دول إقليميـة وعربية شقيقية
دارس فـي بعض الـدول الـعـربـيـة قد عـنى .. حـيث سـمـعـنـا ان ا تـؤكـد ذات ا
ائة مع وسم وان بـعضهـا بدا بخـمس بـا بـدات الدوام بشـكل طبيـعي هذا ا
ائة ائـة با الكات الـتعلـيمية ان تـبلغ ا الـتأكيد عـلى ضرورة التـهيئ من قبل ا

ستوى متصاعد مطمئن مسيطر عليه .
نـعم مـرت سـنـتـان عـصـيـبـة عـلى طـالبـنـا األعـزاء وكـذلك مالكـاتـنـا الـتـعـلـمـيـة
ـؤذية ـسـتـويـات وذلك من خالل هـجـمـات كـورونـا ا والـتـدريـسيـة عـلى كـافـة ا
ـميـتـة علـى اجملتـمع الـعراقي بـشـكل يـكاد يـكـون مفـاجيء .. حـتى ان اغلب ا
ـبـاشـر عن بـعـد ولم تـمـارسه من قـبل بل ان مـدارسـنـا لم تـسـمع بـالـتـعـلـيـم ا
اغـلبـنا لم يـسمـعه اال من خالل الدراسـات العـليـاء وفي خارج الـعراق .. لكن
مع كـورورنا فرض الـتباعـد واإلجراءات الصـحيـة نفسـها بقـوة لدرجة تـمكنت
مالكـتـنـا ومـدارسنـا وادارتـنـا من اداء شـبه مـهـامـهـا ان لم يـكن مـهـام كـامـلة

بصورة جيدة مقارنة مع ما عاناه قطاع التعليم  في بلدان أخرى .
ـا يـتـطلب ان ـر بـحالـة شـبه جـيـدة ونـامل خـيـر في قـادم األيـام ...  الـيـوم 
يكـون هنـاك خطـة صحـية تـعلـيمـية تامـة وشامـلة وحتـمل ب طـياتـها مـنهـجية
خـطط (  1و 2و3) مـعدة لـلـتنـفيـذ في حـاالت التـحسـن والتـفائل الـذي نـتمـناه
لـعراقنـا العزيـز عامة ولـطلبـتنا خـاصة .. ال نريـد نلغي احـتمال الـتشاؤم  –ال
ؤشرات عامة تشير الى تطـورات يجب علينا ان التعاطي سامح الله  –لـكن ا
كانة الـعراق وتاريخه احلضاري ا يلق  مـعها بشكل إيجـابي ونستعد لهـا 

بعد ان علم السومريون العالم كيفية القراءة والكتابة .
ـؤسـسـات مـدعـمة بـقـرارات حـكـومـيـة صـادرة من خـلـية الـتـعاون الـتـام بـ ا
االزمـة العلـيا وفرض التـوصيات الـضرورية ال يـعني ان نقف مـكتوفي االيدي
ـستـقبل الـقـريب والبـعيـد ... بل ذاك يـتطـلب مـنا جـميـعا او نـعمل سـلبـا في ا
طـلبـة واولـياء أمـور وادارات مدارس ومـؤسـسات حـكـوميـة واهلـيـة صحـية او

تعلمية او اجتماعية او إعالمية ...
 ان يـاخـذ كل دوره لـنـضع امـام اعـيـنـا أهـمـيـة احلـفاظ
عـلى مستوى التعليم البنائنا واجـيالنا كجزيئية مقدسة
كن احلد منها او التخلي عنها الي سبب او ظرف ال 

كان .
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ـالي واالداري ـعـطـلـة اسـبـابـهـا هـو  الـفـسـاد ا ـشـاريع ا واضح ان اعـداد ا
الـذي اجتـاح ويجـتـاح االجهـزة احلكـومـية و مـؤسسـات الـدولة  ولم يـجد من
شـاريع التي يـنتظـر منـها ابنـاء العراق يـقلب سجالتـها واسـباب توقف هـذه ا
همة خـيرا عسى ان تعالج اوضاعـهم االجتماعية واالقـتصاديه وهل ان هذه ا
طـالبة بحـقوق الناس ان الـقادم !! بعد ان عـجز احلالي عن ا رحـلت الى البر
ووضع حـد لـلفـاسـدين لـسـنا بـصـدد اعـداد مـا تمـت سرقـته من ثـروات الـبـلد
فـهذا االمر يـعرفه كل العـراقي ومن هـي اجلهة الـتي سرقته ولـكننـا ننبه الى
ثـال مشاريع واحـده منهـا ما يـخص اإلسكان   ونـسوق مـنهـا على سبـيل ا
االسـكان الـتي تـوقفت بـالـكامل عـدا بعـض بسـيط منـهـا كونـهـا قد عـهدت الى
ن كان قـائما شـركات اجنـبيه ادت ما عـليهـا من وقدمت االتاوات والـرشاوى 
ـشـاريـع االخـرى في الـنـاصـريـة والـنـجف وكـربالء و واسط عـلـيـهـا    امـا ا
ـقاولون ومـعظم ال جمـيع احملافظـات العراقـية فانـها توقـفت تمامـا وانسحب ا
من الـعـمل دون ان جتــري لـهم اي مـحـاسـبـة ومــراجـعـة الوضـاعـهم وخـاصـة
عـنـدما اعـلن رئـيس مـجـلس الـوزراء بـسحـب اجازات من لـم ينـجـز نـسـبة 30
شـروع ولم تتـم متـابعـة هذا الـقرار بـقـصد واضح هـو عدم تـنفـيذ ئـة من ا بـا
الـقرار النه يـتـعارض مع مـا تـفرضه االدرات من رشـاوى مـطلـوب ان يـدفعـها
قاول بان احلـكومات لم تنفذ ما عـليها من التزامات في ـقاولون  وحتجج ا ا
ـشـروعـات  في ذي قار ـنـاطق الـتي اقيـمت عـلـيـها ا ايـصـال اخلدمـات الى ا
مــثال مــجـمع الــزقـورة في مــديـنــة الـنــاصـريــة مـتــوقف من خــمـســة سـنـوات
تطلبات العقد بايصال اخلدمات من كهرباء واالسباب ان احملافظة لم توفي 
ـؤدي الى مـوقـع اجملـمع ورغم تـقــد الـشـكـاوى من ومـاء وتـعــبـيـد الـطــريق ا
الـناس الـذين دفـعـوا ما يـقـارب نـصف كـلفـة الـوحـدة السـكـنـية وجـمـيـعهم من
ستشفـيات والتي بلغ عددها نخـفضة واحملدودة وهنـاك ا اصـحاب الدخول ا
57 مــســتـشــفى ام يــنـفــذ مــنـهــا مــسـشــفى واحــد بــكـامل مــعــداته واجــهـزته
لـحة لها فمن  ومـشاريع كهرباء والـتي عطلت هي االخرى رغم حاجـة البلد ا
ــرشــحــ ــســؤول عـن ذلك  والــســؤال الـــذي يــطــرح نـــفــسه هـل ان ا هـــو ا

شـاريع? ام ثـل هـذه ا لالنـتـخـابـات احلـالـيـ تـطـرقـوا 
انـهم يـخـجلـون من طـرحـهـا امام الـنـاس الـتي تـعرف
حـقـيـقـة االمـر وان من وراء هـذا الـتـعـطـيل نـاس لـهم
مـراكز ومـواقع في الـدولة وشـلل الفـاسدين وسـالبي
هل يــتـامـــــــل الــنـاس خــيـرا بــقـادم حـقــوق الـنــاس
االيـام ام ان الـوجوه نـفـسـها سـتـعـود قـوجه علي مال

علي.

 ليث الطعان وجزيل عبداجلبار اجلومرد وموفق ويسي

غالف الكتاب
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نتخب العراقي مهند  يغادر العب ا
عـلي ميـمي العـاصمـة بغـداد اليوم
مـتـوجـهـاً إلى اليـونـان لاللـتـحاق
بفريقه اجلـديد اريس اليوناني
ــوسم اجلــديـد لــتــمــثـيــلـه في ا
الذي سـينطـلق مطـلع األسبوع
ـثل ــؤمل ان  احلــالي. ومن ا
مــيــمي فــريــقه اجلــديــد اريس
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ـنـاقـشة اكـد زيـا شـدراك جنل الـكـابـ شـدراك يوسـف انه انـهى لـقـاءه مع رئـيس الـوزراء الـذي اسـتـقـبـله  
الوضع الصحي لـلكابـ شدراك وتكفل بـعالجه أما داخل او خارج الـعراق. وقال زيا في تـصريح صحفي
ـر تـظـهـر عـليـه وفـقدان إن وضع والـده شـدراك يـوسف الـصـحي غـيـر مـطـمـئن ابـداً وبـدأت عالمـات الـزهـا
البـروت احلـيوي من جـسمه وتـدهور وضـعه العـام بشـكل سريع. وأضـاف زيا أن الـكاظـمي طلب إحـضاره
إلى وزارة الصحة من أجل الكشف عليه وفي حال استدعى ارساله خلارج العراق فانه سيتم ارساله. وب
انه ابلغ رئيس الـوزراء أن وضع والده ال يتـحمل التـنقل والتـأخير لـيوعز الـكاظمي بـإرسال سيـارة إسعاف

جللبه وعرضه على اللجنة الطبية.
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{ مـــدريـــد- وكــاالت: أكـــد بـــيــدري
جـونـزالــيـز العب وسط بــرشـلـونـة
ومنتخب إسبانيا ال أنه يفضل أن
يدان يلعب كرة القدم يكون داخل ا
ألن الوضع أسـوأ في اخلارج وأنه
ـا فـعـله مـنـتـخب سـعـيـد لـلـغــايـة 
إسبانـيا خالل مبـاريات التـصفيات
ونـديال قـطر 2022. وأدلى ـؤهلـة  ا
بــــيــــدري بـــتــــصــــريـــحــــات  خالل
حـضوره فـعـاليـة تـوزيع مسـاعدات
مـن األغــذيــة لـــبــنــوك الـــطــعــام في
بـرشـلـونـة قـال فـيـهـا: أرغب كـثـيرا
في بـدء الــعـمل. بـالــتـأكـيــد الـراحـة
مـهـمــة ولـكن في احلـقـيــقـة عـنـدمـا
دة حتـصل عـلى قـسط مـن الـراحـة 
ثالثة أو أربعـة أيام فإنك ترغب في
ــلــعب واالســتـمــتـاع الــعـودة إلى ا

بأكثر شيء حتبه.
w³*Ë« Z¹u²ð

ـوسم احلالي أكد وفيـما يتـعلق با
بــــيــــدري الـــذي تــــوج بــــفـــضــــيـــة
ـنــتـخب أولــيـمــبـيـاد طــوكـيــو مع ا
األولـــــيـــــمــــبـي ووصل إلى نـــــصف
ــنــتــخب نــهــائي يــورو  2020 مع ا
األول أنه سيخوضه بنفس رغبات

ــــــاضي وأكــــــثـــــر وأنه الــــــعـــــام ا
سـيواصل الـعـمل برغـبـة كبـيرة في
مــواصـلــة الــتــطــور. وبـســؤاله عن
ــؤهــلــة مــبــاريــات الــتـــصــفــيــات ا

لـلــمـونــديـال الـتـي لـعـبــهـا ال روخـا
ـاضـيـة قال خالل األيـام الـقـلـيـلـة ا
بيدري: كنا على دراية بأن األمر لن
يــكـون ســهال ونــحن بــالــفــعل نـرى

ذلك فــجـمــيع الــفــرق تـنــافس ومن
الصعب التغلب على اجلميع ولكن
أعـتـقـد أن لـديـنـا فـريـقـا قـادرا عـلى
الــتـأهل. يُـذكــر أن بـيـدري  18عـامـا

ـوسم بـذل مـجـهـودا كـبـيـرا خالل ا
ـــاضي حـــيث لـــعب  75 مـــبــاراة ا
رسـمــيـة مــا بـ مــنـافــسـات دوري
الـــدرجـــة األولى اإلســـبـــاني لـــكــرة

القدم الـليجـا ودوري أبطال أوروبا
وكأس ملك إسبانـيا وكأس السوبر
ـــبـــيـــاد اإلســـبـــاني والـــيـــورو وأو
طـوكـيو لـذا منـحه نـادي بـرشلـونة
أسـبـوعـ عـطلـة اللـتـقـاط أنـفـاسه.
وعـاد بيـدري إلى كـتالـونـيا اإلثـن
ـاضي لــلـمــشـاركــة في احلـصص ا
الــتـــدريـــبــيـــة حتت قـــيـــادة مــدربه
الهولـندي رونالد كـومان والدخول
ــــنـــافـــســــة مع فـــريق في أجـــواء ا

برشلونة.
ÍdBMŽ oOI%

ومـن جـــهـــة اخــــرى اتـــهم االحتـــاد
ــدافع اإلنـــكــلــيــزي لــكـــرة الــقــدم ا
الـبـولـنـدي كـمــيل جـلـيك بـاإلسـاءة
الـــعــنـــصــريــة جتـــاه العب األســود
الــثالثــة كـايـل ووكـر خالل مــبـاراة
ــنــتــخــبــ الــتي أقــيــمت مــســاء ا
األربــعــاء ضـــمن تــصــفــيــات كــأس

العالم قطر 2022.  
نتـخب باراة بـتعـادل ا وانتـهت ا
وشهدت حادثة مثيرة للجدل  1-1
بـ جـليك ووكـر في نـهايـة الـشوط
األول أدت لــتـــوتـــر األجــواء داخل
ــلــعب. ويــحــقق االحتــاد الــدولي ا

 ∫WÐuF

نتخب العبي ا
االسباني يقرون
بصعوبة حسم
التأهل مبكرا
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نعم انه التاريخ الذي يتحدث عن صحيفة الرياضي
التي تـطـفئ شـمـعة من عـمـرهـا ومسـيـرتـها الـطـويـلة
الـتي امــتـدت ســنــوات من الـعــمـر الـى جـانب زمالء
أعزاء كـان لي شـرف الـعـمل مـعـهم ومـنـهم الـدكـتور
علي الـهاشـمي لـقد كـانت مبـادرة نقـابـة الصـحفـي
ونائبه الزمـيل خالد جاسم بـدعم في إصدار جريدة
الرياضي صاحبة التاريخ احلافل  حتت قيادة هيئة
حترير أمـينة ومـعروفة ال يـختـلف عليـها اثنـان هناك
زمالء أعـزاء عـمـلــنـا مـعـهم بــكل مـهـنـيــة هـنـاك عـلي
الـهـاشـمي ومـحـمـد إبــراهـيم وكـاظم الـطـائي وعـادل
الـعـتـابي ...نـعـم الـتـاريخ يـتـحــدث عن عن صـحـيـفـة
الـريـاضـي الـتي لي الــفـخـر إن أكــون احـد أبـنــائـهـا
تـعـلـمــنـا مـنــهـا ومن الـذين تــنـاوبـوا عـلــيـهـا إلف بـاء
الــصــحــافـــة الــريــاضــيــة لــذلـك البــد لي إن أســجل
تـقــديــري لــنـقــابــة الـصــحــفــيـ واالحتــاد الــعـراقي
لــلــصــحــافــة الــريــاضــيـة عــلـى إعــادة الــروح لــهـذه
الــصــحــيــفــة فــهي كــانت وال تــزال نــكــهــة وفــاكــهــة
الصحافة الرياضية والـتي ال أنسى أيام عملي فيها
إلى جانب أساتذة كبـار فكان هنـاك الدكتور أموري
إسماعيل ومـاهر القيـسي وشاكر إسمـاعيل وضياء
نشئ وصكـبان الربـيعي واحمد الـقصاب وفاضل ا
رستم وفارس الـزبيـدي وعلي اخلـفاجي ونـعمـة عبد

الصاحب.
ان ذكــريـــاتي كـــثــيـــرة مع هــذه الـــصــحـــيــفـــة الــتي
احـتـضـنـت الـعـديـد مـن الـزمالء وكـانت بــحـد ذاتـهـا
عنى الكلمة فـانا ال أنسى تلك الفترة التي مدرسة 
عملت فيها مع زمالء نفتـخر بهم في عالم الصحافة
الرياضيـة منهم من رحل عـنا ومنـهم الزال على قيد
احلـياة فـانـا ال أنـسى تـلك الـفـتـرة الـتي عـشـتـها مع
الـريـاضي الـتي احـيي فـيـهـا الـزمالء الـذين قـادوهـا
ـهنـيـة مـتـحـدين كل الـصـعـاب واثـني عـلى اهـتـمام
نـقـابـتـنــا الـتي كـانت سـبــاقـة في إصـدار الـريـاضي
وعدم اندثـارها فتـحية  لـهيـئة التـحرير وألنـها تاريخ
عالق في األذهان فـانا أبـارك للزمالء األوفـياء الذين
سيرة مع هذه الصحيفة والبد إن أشيد يواصلون ا
بــروحـهم الــعــالــيــة وتـفــانــيــهم في ســبــيل إن تــبـقى
الريـاضي ذلك الـصـرح اإلعالمي الـرياضي الـكـبـير
ثـابـرة وعلـيـنا إن بتـاريـخه واحيي أسـرة الـتحـريـر ا
نــرفع لــهم الــقــبــعــة احــتــرامــا وتــقــديــرا لـعــطــائــهم
ـتـواصل دون مـقـابل وهـذا يــؤكـد وفـاءهم لـعـمـلـهم ا
ن ســــاهـم ويــــســــاهم في رفــــد اإلعالمـي وحتــــيــــة 
الرياضي بآرائهم األسبـوعية اجلميلة
الـتي تـتــطـرق لـريـاضــة الـعـراق وكل
عام والـرياضي بـخيـر حتتل مـكانـها

في القلوب.

لــكــرة الــقـدم فــيــفــا في مــزاعم عن
حـادثــة وقـعت قـبـل نـهـايــة الـشـوط
األول حـــيث الـــتــقـــطت كــامـــيــرات
التليفزيون جليك وهو يقرص رقبة
ووكـر مـبـاشـرة أمـام احلـكم دانـيـال

سيبرت.  
ــــنـــتـــخب وكـــان رد فـــعـل مـــدافع ا
اإلنكـليـزي هاري ماجـواير غـاضبًا
و تــقـــد شــكــوى حـــول ســلــوك
ــزعـوم فـي الــشـوط األول. جــلـيـك ا
ــــتـــحــــدث بــــاسم االحتـــاد وقـــال ا
الـبـولنـدي يـاكوب كـويـاتكـوفـسكي:
االحتاد اإلنـكليـزي لكـرة القدم زعم
أنه كانـت هنـاك مالحظـة عنـصرية
لكن جـليك قـال إن هذا غيـر صحيح
عــلى اإلطالق. أعـرف الالعــبـ ولم
يـفعـلوا ذلك ولن يـفـعلـوا ذلك. نحن
نــنـفي تــمـامًــا أي مــزاعم بـارتــكـاب

مخالفات.
WOLÝ— d¹—UIð

وقـال الفـيـفا في بـيـان: نحن بـصدد
ـباراة حتـلـيل الـتقـاريـر الـرسمـيـة 
ـؤهـلة لـكـأس الـعـالم الـتـصـفـيـات ا
لكـرة الـقـدم بـ بـولـنـدا وإنـكـلـترا.
علـومات ذات الصلة سيتم تقـييم ا

مـن قــبـل الــهـــيـــئـــات الــتـــأديـــبـــيــة
اخملــتـــصــة التـــخـــاذ قــرار بـــشــأن

اخلطوات التالية.  
كمـا نفى جـليك أي سـلوك عـنصري
ـاءة وقـال: سـواء كــان كالمًـا أو إ
كان هناك بعض الشـجار فيما بعد
أردت مصـافحة ووكـر لكـنه لم يقبل
ذلك. كـــان هــنـــاك بــعض الـــشــجــار
الـلـفـظي ولـكن لم يـحـدث شيء آخر
هناك.  و تقد مزاعم العنصرية
البـس بـ خــارج غــرف تــغـيــيــر ا
الـشـوطـ من قـبل أعـضـاء االحتاد
اإلجنليزي ويـتقدمهم ضابط األمن
تـــونـي كـــونـــيــــفـــورد إلى جــــلـــيك
واالحتــاد الــبــولـنــدي لــكــرة الــقـدم
واحلـــكم الـــرابع دانـــيــيـل شالجــر.

وادعى جـلــيك لـلــمـســؤولـ أنه 
دفـــعه مـن قــبـل ووكـــر عـــدة مــرات
وحـــدث خالف بــيـــنــهـــمــا مــا أدى
لـوقـوع اشــتـبـاكــات وطـلب احلـكم
الرابع من منـدوب الفيـفا الذي أخذ
ـباراة. إفـادات شـهـود اسـتـكـمـال ا
واآلن سـيـتحـدث الـفـيفـا إلى جـميع
ــعـنــيــة قــبل اتــخـاذ أي األطــراف ا

إجراء.
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تـكـون اخـتـبـارات حـكـام الـسـاحـات
كشوفة. وجترى االختبارات كافة ا
في بـغـداد عـلى مـلـعب عـلـي حـس
شــــــهــــــاب في وزارة الــــــشــــــبــــــاب

والرياضة. 
كـمـا سـتكـون االخـتـبارات الـنـظـرية
ــعـرفــيـة بــعـد اخــتـبــار الـلــيـاقـة وا
الـبـدنـيـة مــبـاشـرةً في قـاعـة احتـاد

الكرة الرئيسية.

الـتطـبيعـية  عـن انطالق اخـتبارات
احلـكـام الــدولـيـ عـلـى الـسـاحـات
كـشوفة وكـرة الصاالت كـرة القدم ا
ـقـبل في الـشـاطـئـيـة يـوم الـسـبت ا
الـــعــاصـــمـــة بـــغـــداد . وأوضـــحت
الـــلـــجـــنـــة في بـــيـــان صـــحـــفي ان
اخـتـبارات حـكـام كـرة الـصاالت مع
كـــرة الــــشـــاطــــئـــيــــة ســـتــــقـــام في
الـســـــــاعـة  5:30 صـبــاحـاً بـيـنـمـا

ــنـتــخب الـوطــني امــجـد عــطـوان ا
بـفـريــقه اجلـديـد الـشــمـال الـقـطـري
ـقبل في الدوري لتمـثيله لـلموسم ا
ــمـــتــاز وقــدم الــنــادي الـــقــطــري ا
الـنـاشط في الدوري الـقـطـري العبه
اجلـديـد امـام وسـائل االعالم الـيوم

رسميا بالرقم 99. 
ومـن جــهـــة اخـــرى أعــلـــنت جلـــنــة
ـــركـــزيـــة في الـــهـــيـــئـــة احلـــكـــام ا

الـيــونــاني في اولى مــبـاريــاته في
ــمــتــاز  أمـام الــدوري الــيـونــاني ا
فــريق كـريت. وكـان مــهـنـد عـلي قـد
تعاقـد مع ناديه اليونـاني قبل لقاء
مـــنـــتـــخـب الـــعـــراق امـــام كـــوريـــا
اجلــنـوبــيــة في مــسـتــهل مــشـواره
ــؤهـلـة بــالـتــصـفـيــات اآلسـيــويـة ا

لكأس العالم. 
من جـــــانب آخـــــر; الـــــتـــــحق العب
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 اخـتــتـمت  بــطـولــة انـديــة الـعـراق
بـالـسـبـاحـة الـطـويـلـة الـتي اقـيـمت
عـلى نـهـر دجـلــة لـفـئـات الـنـاشـئـ
. واســفـرت ـتــقــدمـ والــشـبــاب وا
نـتائج الـبطـولة لـفئـة الناشـئ عن
فــوز الــشــرطــة اوال  وحل اجلــيش
. وفـي فـئـة ثـانــيـاً  والــسالم ثـالــثـاً
الـــشــبـــاب فــاز نـــادي اجلــيش اوالً
والــشــرطــة ثــانــيــاً ونــادي احلــشـد
الـــشـــعـــبـي ثـــالـــثـــاً. امـــا في فـــئـــة
ـتـقـدمـ فـقـد حل فـريق الـشـرطة ا
اوالً وفــريق نــادي اجلـــيش ثــانــيــاً
. وقال ونادي احلشـد الشعبي ثـالثاً
مدرب الـشرطـة محـمد عـبد االله في
تصريح صحفي ان البطولة شهدت
تـنافـسـا حاداً بـ سـباحي الـعراق
ـــركــز االول وتـــمـــكــنـــا من حـــسم ا
ـــتــقـــدمــ لـــصـــاحلــنـــا لــفـــئـــتي ا
. واضاف عـبد االله لقد والناشـئ
شارك في بـطولـة انديـة العراق
سـافات الطـويلة للـسباحـة با
عـشــرين نـاديــاً من مـخــتـلف
محـافظـات العراق. واوضح
: سـبـاحـونـا قـالـوا كـلـمـتـهم
ــنـــافـــســ أمـــام جـــمــيـع ا

ورفـعـوا شـعار الـنـادي عـالـياً

في دجـلـة بـعـد أن انــتـزعـوا لـقـبي
ـركز األول لـلـمتـقـدم الـبـطولـة بـا
. يــشــار الى ان فــريق والــنــاشــئـ
الــشــرطـة بــقــيـادة اجلــهــاز الــفـني
ؤلف من محمـد علي حسن مديرًا ا
لـلـفــريق ومـحـمـد عــبـد االله مـدربًـا

ويـســاعـده كل من ســاري عـبــدالـله
وحيـدر فليح وغـزوان طارق. وثمن
دور ادارة الشرطة في دعم سباحي
النادي لتحقيق هذا االجناز الكبير
لسباحة الشرطة مبينا ان الشرطة
سيبقى رافدا للمنتخبات الوطنية.

{ باريس- وكاالت:  حطم جنم نادي باريس
سـان جيـرمـان لـكـرة الـقـدم لـيـونـيل مـيسي
رقم األسـطـورة الـبرازيـلي بـيلـيه كـأكـثر من
سـجل أهـدافـا مع مـنـتـخب بـالده في أمـيـركا
الالتـينـيـة. وسجل مـيسـي ثالثيـة في مرمى
بـولـيــفـيـا بــتـصــفـيـات كــأس الـعـالـم لـيـرفع
رصيـده من األهداف الـدولية إلى  79متـفوقا
عـــلى بـــيـــلــيـه الــذي ســـجل  77هـــدفــا خالل
مسـيرته مع الـبرازيل. وعلـى صعيـد األندية
تـمـكن ميـسي من تـسـجـيل هدفه رقم  644مع
ـاضي وهـو أكـبر بـرشـلـونـة في ديـسمـبـر ا
عــدد بـــالــنـــســبـــة لــنـــادٍ واحــد. إال أن نــادي
سـانتـوس البـرازيلي أكـد أن بيـليه تـمكن من

ـباريـات الـرسمـية تسـجيل  1091 هـدفا في ا
والـوديـة. ويشـار إلى أن الالعب الـبـرتـغالي
كـريسـتـيانـو رونالـدو الـذي عاد مـؤخرا إلى
ناديه الـقد مـانشـستر يـونايـتد جنح قبل
أيـــام بــكــســر رقـم تــاريــخي بـــقي في حــوزة
اإليـراني عــلي دائي لــسـنــوات عـدة وبـات
صـاحـب أكـبـر عـدد من األهـداف الـدولـيـة مع
نتخـبات برصيد  111هدفا. وفي آب انتقل ا
ـوسم ميـسي إلى باريس سـان جيـرمان 

بـعـد نـحـو عقـديـن مع بـرشـلـونة الـغـارق في
الــديـــون والــذي لم يــجــدد عـــقــده مع جنــمه
بـسبب عـراقيل اقـتصـادية وهيـكلـية مـتعـلقة

بقوان رابطة الدوري اإلسباني.
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جانب من تكر العبي الشرطة الفائزين بالسباحة

الـتـشاور إلى جـانب إعـادة جـدولة
بـطولـتي احتاد غـرب آسـيا الـثالـثة
للـشابات والـثالثـة للنـاشئات لـتقام
واعيد خالل عام  2022 مع تثبيت ا
ـستـضيف خالل الـنهـائيـة والبـلد ا

الفترة القادمة. 
ــــصـــادقــــة عـــلـى إقـــامـــة وجـــرت ا
الـبــطــولـة األولى لــلــواعـدات خالل
الــــفـــتـــرة من  23 - 14 كـــانــــــــــــون
األول   2021 وعـلى إقـامـة الـبـطـولة
الـثـالـثـة لـكـرة الـصـاالت لـلـسـيـدات
خالل الـنــصف األول من عـام 2022 
ـــســتـــضــيف مع حتــديـــد الــبـــلــد ا
وعـد بـشكل لـلـبطـولـتـ وتثـبـيت ا
نـهـائـي خالل الـفـتـرة الـقـادمـة. كـما
مـلكة اعـتمـدت اللجـنة الـتنـفيذيـة ا
األردنـــيــــة الـــهـــاشــــمـــيـــة كــــبـــلـــد
مستـضيف محايـد جلميع بطوالت
احتــاد غـرب آسـيـا كــون مـقـره يـقع

بها.

الـثــانـيــة لـلـكــرة الـشـاطــئـيـة خالل
الـفــتـرة من  30 - 24 نـوفــمـبـر 2021
وستقام البطولة السابعة للسيدات
خالل الـربع األخـيـر من الـعام 2021
والـبطـولة الـثانـية ألنـدية الـسيدات
خالل الربع األخـير من العـام نفسه
وبــاسـتــضـافــة االحتـاد األردني مع
ـوعـد الـنـهـائي لـهـمـا بـعد حتديـد ا

وعــلى إقـامــة بــطـولــة احتــاد غـرب
آســــيـــا الــــثـــالــــثـــة لــــكـــرة الــــقـــدم
اإللــكـتــرونـيـة  Offline خالل الـربع
األخــيــر من الــعــام وبــاســتــضــافــة
االحتـاد الـكــويـتي لـهــمـا. وفـوضت
اللـجـنـة الـتنـفـيـذيـة األمانـة الـعـامة
الحتـاد غـرب آسـيـا لـلـقـيـام بـجـميع
اإلجراءات الالزمة لـتنظيم الـبطولة

خالل الـــــفــــتــــرة من  20 آذار 2023
ولـــــــغــــــايــــــة  3نـــــــيــــــســــــان 2023
وبــاســتــضــافـة االحتــاد اإلمــاراتي
ـصـادقـة على لـكـرة الـقـدم. وتـمت ا
إقــامـة بــطـولــة احتــاد غـرب آســيـا
الـثـانيـة حتت سن  23خالل الـفـترة
من  12 - 4تــــــــشــــــــرين األول 2021
وبــاسـتـضـافـة االحتـاد الـسـعـودي.
ـــصــــادقــــة عـــلى إقــــامـــة وتــــمت ا
الـبــطـولـة الـثــانـيـة لــلـشـبـاب خالل
الـفـتـرة من  30 - 20تـشـرين الـثـاني
 وبــــاســــتــــضــــافــــة االحتــــاد 2021
الــعـراقي في مــديـنــة أربـيل وعـلى
ـسـابـقـات بـإقـامة تـوصـيـة جلـنـة ا
الـبـطـولـة الثـامـنـة للـنـاشـئ خالل
الــفــتـرة من  25 - 15 أكـتــوبـر 2021
وبــاسـتـضـافـة االحتـاد الـسـعـودي.
ووافق األعضـاء على إقـامة بـطولة
احتاد غرب آسيا الـرابعة للصاالت
خالل الــــــربع األول مـن عـــــام 2022
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صـادقت الـلجـنـة التـنـفيـذيـة الحتاد
غـرب آسـيـا لـكـرة الـقـدم عـلـى كـافة
الــتـــوصــيــات اخلـــاصــة بـــأجــنــدة
البـطوالت وعـلى التـقاريـر اإلدارية
ــالـــيـــة ومـــحـــاضــر والـــفـــنـــيـــة وا
ـنـتـهي 2020 االجـتـمـاعـات لـلـعـام ا
إلى جـانـب مـوازنــة الــعــام احلـالي
وجـــاء ذلك خالل االجـــتــمــاع .2021
الــسـادس والـعـشــرين الـذي عـقـدته
الــلـجــنــة بـرئــاسـة األمــيــر عـلي بن
احلسـ اليـوم اخلمـيس بحـضور
األعـضــاء: الـشـيخ سـالم بن سـعـيـد
الــوهــيــبي عُــمـان حــســ ســعــيـد
الـعـراق حــمـيـد الــطـايـر اإلمـارات
أحـمــد الـبـوعـيــنـ قـطــر إبـراهـيم
ـطـيري الـقـاسم الـسـعـوديـة عـلي ا

الكويت. 
وصادقت اللـجنة على إقـامة بطولة
احتاد غـرب آسيا الـعاشرة لـلرجال

الـشـبـاب والـريـاضـة وفـقـاً لـلـبـيان
دعـــوة رســـمـــيـــة لـــرئــيـس االحتــاد
الـدولي لـكـرة الـقـدم لـزيـارة الـعراق
ـديـنـة خالل حـفل افـتـتــاح مـلـعب ا
الدولي الـذي يسع لـ 32ألف متـفرج

في العاصمة بغداد.

هـذا الـعـام مـوضـحـاً أن انـفـانـتـيو
وسلمـان أكدا على إرسـال جلنة من
االحتــاديـن نــهـــايـــة شــهـــر أيـــلــول
احلـالي إلـى الـعــراق لـرفـع تـقــريـر
نـهائي عـن رفع احلظـر الـكروي عن
ـالعب الـــعــــراقـــيـــة. وقـــدم وزيـــر ا
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أعــلن وزيــر الــشــبــاب والــريــاضـة
عدنان درجـال  قرب انتـهاء احلظر
العـب الــعــراقــيـة الــكــروي عــلى ا
فـيــمـا وجه دعــوة لـرئــيس االحتـاد
الــدولي لــكـرة الــقـدم فــيــفـا لــزيـارة
العـراق. وذكـر درجال في بـيان  أن
لــقــائه االخـــيــر مع رئــيس االحتــاد
الــــدولـي لــــكــــرة الــــقــــدم جــــيــــاني
انـــفـــانـــتــــيـــنـــو ورئـــيس االحتـــاد
اآلسـيــوي سـلـمـان بن ابـراهـيم في
قـطر أثـناء مـبـاراة العـراق وإيران
 خالله طــرح قـضـيـة رفع احلـظـر
العب الـعـراقـيـة.  وأضاف أن عن ا
الـــعــراق بــات جــاهـــزاً الســتــقــبــال
ـــبـــاريـــات الـــدولــيـــة عـــلى أرضه ا
العب ستـفتتح خالل والكثـير من ا
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عدنان درجال

امجد
عطوان
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ـصاب فـي برشـلـونـة ومـوعـد عـودتهم { مـدريـد- وكاالت: كـشف تـقـريـر صـحـفي مـوقف الـثالثي ا
بلي ـباريـات مع الفـريق الكـتالوني. ويـدور األمر حـول الفـرنسي عـثمـان د احملتـمل للـمشـاركة في ا
واألرجنـتـينـي سيـرجـيو أجـويـرو واإلسبـاني أنـسو فـاتي. وبـحسب صـحـيفـة مـوندو ديـبـورتيـفـو فإن
قبل. وأضافت أن البارسا ال بلي لن يظهران في مـباريات برشلونـة حتى نهاية الشهـر ا أجـويرو ود
يزال يـتـع عـلـيه االنتـظـار والتـحـلي بالـصـبر مع فـاتي رغم عـودته للـمـشاركـة في جـزء من تدريـبات
فريـقه. وتابـعت أن الفريق الـطبي لـبرشلـونة أبلغ اجلـهاز الفـني بقـيادة رونالـد كومان بـضرورة عدم
الـتـعـجل أو اخملـاطـرة مع فـاتي. ونـوهت أن اجلـهـاز الـطـبي شـدد عـلى أن فـاتي ال يـزال أمـامـه فـترة
شاركة مع الـفريق بشكـل طبيعي. وخـتمت بأن فاتي قـد يظهر في أسبوع أو  3 أسـابيع للعـودة وا

مباراة برشلونة ضد غرناطة بالكامب نو في  20 سبتمبر/أيلول اجلاري.
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{ بـرلـ - وكــاالت: أدانت مـحـكـمـة
ــاني ــانـــيــة العب كـــرة الــقـــدم األ أ
جيروم بوتـينغ بتهـمة االعتداء على
رفـيـقــته وفـرضت عـلـيه دفع غـرامـة
ماليـة قدرها  1.8مليـون يورو.ومثل
جــيـروم بـواتــيـنغ أمـام مــحـكـمـة في
ـــواجــهـــة تــهم مـــديــنـــة مــيـــونــيخ 
بـاالعتـداء على رفـيـقته الـسابـقة في
عام 2018. ويـواجه الالعـب اتـهـامـا
بجرح رفـيقته الـسابقـة التي تعرف
بـ"شــيـــرين اس" وهـي أم طــفـــلـــتــيه
الـتـوأم خالل خالف نـشب بـيـنـهـمـا
أثــنـاء عـطـلـة.ووجـه االدعـاء اتـهـامـا
دافع فـريق بايرن مـيونـيخ السابق
ــاني الــفـائــز بــكـأس ـنــتــخب األ وا
الـعـالم عـام  2014 بـتـعـمـد الـتـسـبب
بأذى جسـدي. وأنكر بواتـينغ البالغ
من العـمر  33 عامـا االدعاءات.وكان
مكن أن يواجه بواتينغ عقوبة من ا
ـدة تـصل إلى  5 سـنـوات الـســجن 
ـــوجب قـــانـــون الـــعــنـف األســري

اني.  األ
وكــان بـواتــيـنغ يــرتـدي حــلـة زرقـاء

داكـنــة ويـرافـقـه حـراسه حـ وصل
إلى قـاعة احملـكمـة مع مـحامـيه كاي

فالدن صباح اخلميس.
دعون إن وقبل بـدء احملاكـمة قـال ا
بــواتــيــنغ قــذف رفـيــقــته الــســابــقـة
ـصــبـاح وصــنـدوق تــبـريــد أثـنـاء
ــزعــوم فـي تــمـوز 2018. االعــتــداء ا
وقـــالـت مـــتـــحـــدثـــة بـــاسم االدعـــاء
لصحفـي إن بواتيـنغ وجه لرفيقته
الـــســابـــقــة إهـــانـــات وجــذبـــهــا من
شعرها.وخالل جلـسة احملكمة نفى
بــواتـــيــنغ االعـــتــداء عــلى رفـــيــقــته
الـســابـقــة مـقـدمــا روايـة مــخـتــلـفـة
لألحــداث. وقــال إن مـشــادة كالمــيـة
اندلعت بـينهمـا بعد تصـاعد التوتر
أثــنـاء لــعــبــة مـضــيــفـا أن رفــيــقـته
السـابقـة تصـرفت بعـدائيـة ووجهت
لـه إهـانـات وضــربـته مــتـســبـبـة في
جـرح شــفــته. وحــ حـاول دفــعــهـا
بــعــيــدا عــنه ســقـطـت عـلى األرض.
واسـتمـعت احملـكمـة إلى شـهادات 4
شـهـود حـسـبـمـا أفـادت قنـاة تي آر
ـانـية.وكـان يـفـترض أن تـعـقد إل األ

اجلـلـسـة في شـهر ديـسـمـبـر/كـانون
اضي لـكنهـا أجلت ألن أحد األول ا
الـــشــهـــود لم يــســـتــطـع احلــضــور.
ــسـيـرة مــهـنـيـة وحـظي بـواتــيـنغ 
نــاجــحــة وحــافــلــة عــلى مــســتـوى
نـتخب.فقد فاز بـ 22 لقبا األندية وا
مع نادي بايرن بـينها نـسختان من
دوري أبــطــال أوروبـا و 9 نـسخ في
اني. وانتقل بواتينغ في الدوري األ
صـفـقـة انـتـقـال حـر إلى فـريق لـيـون
الفرنـسي خالل الصيف بعـد انتهاء
عـــقـــده مع بـــايـــرن مــيـــونـــيخ. وفي
شــبــاط عُـثــر عــلى رفــيـقــة ســابــقـة
لــبـواتــيــنغ وهي الــعــارضــة كــازيـا
لينهاردت ميـتة بعد أن أقدمت على
االنـــتـــحـــار في إحـــدى الـــشـــقق في
. وعـثــرت شـرطـة بــرلـ عـلى بــرلـ
جثتها في غيـاب بواتينغ الذي كان
يــخــوض مــنــافــسـات كــأس الــعــالم
لألندية في قطر لـصالح نادي بايرن
مــيـونـيخ. وأفــادت بـعض الــتـقـاريـر
بـأنه كـان قـد أنـهى عالقـته بـهـا قـبل

انتحارها بفترة قصيرة.
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ــقـبل.وقـال رئـيس االحتـاد الـشـهـر ا
داني جــــوردان إن اإلجـــراء يــــشـــمل
ــتــاحــة حلــضــور نــصـف الــتــذاكــر ا
ـــبــاراة.وذكـــر مــوقع  نـــيــوز 24  أن ا
العرض مرهون باتفاق مع احلكومة
ـشـجـع الـذين ويـعـتـمـد عـلى عـدد ا
سيحضـرون.وقد عبـرت احلكومة عن
عـترض على قلقـها من تزايـد عدد ا
الــتـطـعــيم ضــد فـيـروس كــورونـا في
البالد.ولم يـتلق الـلقاح إال  10مالي
شخص بـينـما تـسعى احلـكومة إلى
تــلـقــيح  40 مــلــيـونــا لــلــوصـول إلى
مناعـة جماعـية.وبعـد انطالقة بـطيئة
لعمـليـة التطـعيم أصبح لـدى جنوب
أفريقـيا حالـيا ما يكـفي من اجلرعات
لــــــتـــــلـــــقــــــيح أي مـن يـــــتــــــقـــــدم من
.وتـوفي أكــثـر من  80  ألف الـبــالـغــ
شـخص بـســبب فـيـروس كـورونـا في
جـنـوب أفـريـقـيـا وهـو أكـبـر عـدد من
ضـحـايـا اجلــائـحـة مـقـارنـة بـأي بـلـد
أفـريــقي آخـر.ونـقــلت وسـائل اإلعالم
احملــلــيــة تـصــريــحـات يــشــيـر فــيــهـا
جـوردان إلى صــور اجلـمـاهــيـر الـتي
حضـرت مبـاريات كـأس أوروبا 2020

في  حزيران تموز."

فـــيــروس كــورونــا تــذاكـــر مــجــانــيــة
حلـضـور مـباراة مـنـتـخب الـبـلـد أمام
إثـيـوبـيـا فـي تـصـفـيـات كـأس الـعـالم

{ جــوهــانــســبــرغ- وكــاالت: عــرض
احتاد كـرة الـقدم فـي جنـوب أفـريقـيا
ـطـعمـ بـلـقـاحات ـشجـعـ ا عـلى ا
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{ لـنـدن - وكـاالت: ارتـكب اجلــزائـري ريـاض مـحـرز جنم
مانـشسـتر سـيتي مـخالـفة قـانونـية أثـناء قـيادة سـيارته في
إجنلـترا. ووفـقًا لـصحـيفـة ديلي مـيل البـريطـانيـة فإن مـحرز
خـالـف الـقـانـون بـعـد أن قــاد سـيـارته بـسـرعـة  120مـيالً في
الــسـاعــة عــلى أحـد الــطــرق الـســريـعــة. وأشــارت الـصــحـيــفـة
الــبــريـطــانــيـة إلى أن مــحــرز غُـرم  2500 جـنــيه إســتــرلــيـني

ـدة  56 يـومًـا بـسـبب بـاإلضـافـة إلى مـنـعه من الـقـيـادة 
هـذه اخملــالــفـة. وأوضــحت أن هـذه
ـرة الثانيـة التي يتـعرض خاللها ا
محرز لعقوبة في إجنلترا بسبب
ســرعــة الــقــيــادة حـيـث سـبق
الـقبض علـيه أثنـاء اللعب مع
لـيستر سيتي بسبب القيادة
بــــــســــــرعــــــة  77 مــــــيـال في
الـساعة. وتـعود هذه الـواقعة
إلـى 2016   حــــــــــيـث كـــــــــان
يـتـواجد مـحـرز في مـنـطـقة ال
يـجب جتاوز السرعة داخلها
عن  50 مــيال في الــســاعـة.
وتــعــرض مـــحــرز في هــذه
ـنع من الـواقـعـة لـعــقـوبـة ا

دة  6 أشهر. القيادة 

أخبار النجوم
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اجلمـاعية. وأشـار عبـد القادر إلى
أن الـتـعاقـد مع تـومـسـون جاء في
إطـار تلـبيـة طلـبات اجلـهاز الـفني
بقيـادة اإلسباني أوجـستي بوش.
وأضـاف عــبــد الـقــادر أن مــجـلس
إدارة الــنــادي بــرئــاســة الــكــابــ
اخلـطـيب يحـرص دائـمًـا على دعم
ـمـيـزة كـافـة الـفـرق بـالـعـنـاصـر ا
لــلــمــنـافــســة عــلى الــبــطـوالت في
ـوسـم اجلـديـد. وكـان األهـلي قـد ا
جنح في ضـم مـروان ســرحـان من
فـريق سـمــوحـة ضـمن تــدعـيـمـات
فــريق الــســلــة. وكــان فــريق ســلـة
األهــلي قــد اســـتــهل مــشــواره في

بـنتـيـجة 61-64  في الـلـقاء
الــذي أقـــيم مــســـاء الــيــوم
األربـعـاء عـلى صـالـة األمـيـر
عــبــد الــله الــفــيــصل بــأهــلي
قـرر أن يلتقي اجلزيرة. ومن ا
الـــشــيــاطــ احلـــمــر في اجلــولــة
ــــصـــريـــة الــــثـــالـــثــــة مع نـــادي ا
ـقـبل. لـإلتـصـاالت يــوم اإلثـنــ ا
وتضـم اجملموعـة الثـانيـة ببـطولة
مـنـطقـة الـقـاهرة  5فـرق األهلي -
ــــــصــــــريـــــة طـالئع اجلــــــيـش - ا
لإلتــصـاالت - مــصــر لـلــبــتـرول -
القـاهرة. وكـان احملتـرف األمريكي
مـــايــكل تـــومــســون قـــد وقع عــلى

ــقـبـل  وذلك بـعــدمـا ـوسم ا فـي ا
خسر البطـولة في األمتار االخيرة
أمـام الـرياضي. وكـان فـريق أبـناء
ديك احملـدي قد تـعاقـد مع غبـريال
صـلـيـبي ومـروان زيـادة و بـاتريك
بـو عـبـود وإبـراهـيم حـداد.  يـذكـر
ان الدوري اللبناني لكرة السلة
يـنطـلق في  25 سـبـتـمـبر /
أيــــلـــــول اجلــــاري  حــــيث
بدأت معـظم الفرق تـستعد

سابقة. النطالق ا
كــمـا انـتــزع الـفـريق األول
لرجال كرة السلة بالنادي
ــديــر األهــلي بـــقــيــادة ا
الـــــــفــــــنـي اإلســــــبـــــــاني
أوجــســتي بـوش الــفـوز
من نظيره طالئع اجليش
الــذي يـقــوده فــنــيًــا طـارق
خـــيــري في ثـــان مــبـــاريــات
اجملـمـوعـة الـثانـيـة من بـطـولة
ارد منطقة القاهرة. وحقق ا
األحــمـــر الــفـــوز عــلى
الــــــــــــــفــــــــــــــريـق
الـعـسـكـري

ـنضم حديـثًا لـصفوف { لنـدن- وكاالت: أعلن الـبرتـغالي كريـستـيانو رونـالدو ا
قبـلة أمام بـاراة ا مانشـستر يـونايتـد جاهزيـته للـمشاركـة مع الفريق بـداية من ا
ـنـافـســات اجلـولـة الــرابـعـة من الـدوري ــقـرر لـهـا الــيـوم الـسـبـت  نــيـوكـاسل ا
اإلجنلـيزي. وانضم رونـالدو إلى صفـوف الشيـاط احلمـر قادمًا من يـوفنتوس
بـعد  3سنـوات قضاهـا بالـسيـدة العجـوز ليـعود إلى يونـايتـد بعد  12عـامًا. وقال
وقع نـاديه الرسمي: بالـطبع سأكـون متوتـرًا  لكنني كريسـتيانـو في تصريـحات 
أكثـر نضجًا اآلن وأنا أكثر خبرة. وأضاف: سأكون مستعدًا وجاهزًا وسأضغط
عـلى سـولسـكـايـر من أجل الـبـدء في الـتـشـكـيـلـة األساسـيـة أنـا مـسـتـعـد لـلعب.
واهب الـتي سيلـعب بجانـبها وعـلق: الالعبون اجلـدد والشباب وأشاد الـدون با
أعتقـد أن لديهم إمكانـات هائلة أنا هنـا مرة أخرى للفـوز ولصنع التاريخ. وختم:
لـديـنـا ذكـريات جـيـدة هـنـاك لـكن هـذا زمن جـديـد وجـيل جـديـد وأنـا هـنـا لـلـفوز

مجددًا.

{ رومـا- وكـاالت: كـشف تـقـريـر صـحـفي إيـطـالي عن تـطـور جـديـد بـشـأن حـالة
الـسـويـدي زالتان إبـراهـيـمـوفيـتش مـهـاجم مـيالن. وكـانت هنـاك بـعض الـشـكوك
حـول جـاهزيـة إبـرا للـمـشاركـة مع الـروسونـيـري في مبـاراة التـسيـو  في اجلـولة
الثالـثة من الـكالـتشـيو.  وحـسب صحـيفة الجـازيتـا ديلـلو سـبورت فـإن إبرا بات
جـاهزًا خلوض أول مـباراة له منذ  4 أشـهر حيث بـات في حالـة بدنيـة جيدة

العب. وأشـارت إلى أن إبـرا اسـتـعاد كمـا أنه مـتـعـطش لـلعـودة إلى ا
لـيـاقـته في آخر شـهـر عـبر الـتـدريـبات الـفـرديـة واجلمـاعـيـة وعلى

ـقـبـلـ سـتـيـفـانـو بــيـولي مـدرب مـيالن أن يـقـرر فـي الـيـومـ ا
ـهــاجم الــسـويــدي ضـد التــسـيـو. الــدقـائق الــتي ســيـلـعــبـهــا ا
وأوضحت أن في حـالة مشاركة إبراهيموفيتش أساسيًا فإنه
ـباراة. دة  60 دقيـقـة أو قد يـسـتـمر حـتى نـهايـة ا قـد يـلـعب 
ــهـاجـم الـصـريـح بـعـد يـذكــر أن مـيالن يــعـاني فـي مـركـز ا
سـتـجد إصـابـة أولفـيـيـيه جيـرو مـؤخرًا بـفـيروس كـورونـا ا

وتأكد غيابه أمام التسيو.

qOH½UA « WKÝ v ≈ rCM¹ b¹bł VŽô
{ بــيــروت - وكـاالت: أعــلن نـادي
الـشـانـفـيل عـبـر حـسـابه الـرسـمي
عـلى مـوقع الـتـواصل االجـتـمـاعي
فـيس بـوك انـضـمـام الالعب عـمر
جمال الـدين. ويعتبـر جمال الدين
ـواهب الـلـبــنـانـيـة الـشـابـة احـد ا

ــمــيــزة حـيث لــعب في ا
ــاضــيــة ـــواسم ا ا
جلــامــعــة  ســارة
لــــــــــــــــــــورانـس
غــريــفــونــز في
أمـــــــريـــــــكــــــا.
ويـــــــــطـــــــــمح
الـــشـــانـــفـــيل
بقـيادة مدربه
اجلديد مروان
خـــــــلــــــيـل إلى
نـافسـة على ا
لـــــــــــــــــــــقــب
الــــــدوري

عــقــود االنــتــقــال لألهــلي ووصل
الـقـاهـرة تـمـهــيـدًا لالنـضـمـام إلى
ارد التـدريبات اجلـماعيـة. وكان ا
األحـــمــر قــد جنـح في ضم مــروان
سـرحـان من فريق سـمـوحـة ضمن

تدعيمات فريق السلة. 
وقال رؤوف عبد الـقادر مدير عام
الـنشـاط الـرياضي بـنـادي األهلي
إن احملـــتـــرف األمـــريـــكي مـــايـــكل
تومسـون وقع على عقـود االنتقال
لـفــريق كـرة الــسـلــة رسـمــيـا و

ــوسم اجلـديـد. قـيـده في قــائـمـة ا
وأوضح أن الالعب وصل القـاهرة
تمـهيـدًا لالنضمـام إلى التـدريبات
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{ طوكـيو-(أ ف ب) - أعلـن االحتاد اليـاباني
لـــكـــرة الـــقـــدم اخلـــمـــيس اعـــتـــذاره عـن عــدم
اسـتــضـافـة كــأس الـعــالم لألنـديــة في كـانـون
ـفـروضـة جراء ـقبـل بسـبب الـقـيـود ا األول ا

األزمة الصحية في البالد.
وكتب االحتـاد في بـيان "لن تـقـام كأس الـعالم
لألنــديــة في الــيــابــان في كــانــون األول 2021
بسبب فيـروس كورونا".وسـبق أن استضافت
ـسابـقـة في الـعام 2016  وأراد اليـابـان هـذه ا
االحتـاد الــيـابــاني اســتـضــافـة نــسـخـة 2021
ــئــويــة بــالــتـــحــديــد لالحــتــفـــال بــالــذكــرى ا
لتأسـيسه بحـسب ما أضاف في بـيانه.وتابع
ان االحتـاد الــدولي "فـيــفـا ســيـعـلـن عن مـكـان
بـديل لــنـســخـة 2021 وكـانت وكــالـة "كــيـودو"
نقلت األربعاء عن مصادر أن "خطر زيادة عدد
اإلصــابـات وصــعــوبــة جــني األربــاح بــسـبب
ـتفرجـ قد أثر محدوديـة محـتملـة في عدد ا

على هذا القرار".
وعادة ما تـقام الـبطـولة في كـانون األول لكن
 تأجـيل نسـخة 2020  التي نُـظمت في قـطر
ـــاني إلى وفـــاز بـــهـــا بـــايـــرن مـــيـــونـــيخ األ
شـباط 2021 بـسـبب جـائـحـة كورونـا. وتـأهل
ــقــبــلــة تـشــلــسي حــتى اآلن إلى الــنــســخــة ا
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دافع الهولندي فيرجيل فان - وكاالت: طمأن ا { برل
دايك مدربه في ليفربول يورجن كلوب بشأن جاهزيته
ــبـاريـات بـعـد ــئـة لـلـمــشـاركـة في ا بـنــسـبـة   200 بـا
التـعـرض إلصابـة في الـكاحل رفـقة مـنـتخب بالده في
فـتــرة الـتــوقف الـدولــيـة احلــالـيــة. وتـعــرض فـان دايك
لإلصابـة في فوز هولـندا على تـركيا بنـتيجة 1-6  قبل

ـبـاراة ويــطـمـأن احلـمـيـع عـلى حـالـته. أن يـخــرج بـعـد ا
وقال كـلوب في تصريحات للمـوقع الرسمي لليفربول: مع

ـكن تـخـيل ذلك أرسـلت له فـيـرجـيل بـالـطـبع كـانت تـلك حلـظـة مـرعبـة 
ـبـاراة رسـالة اطـمـئـنـان. وأضـاف: أخبـرته بـأن يـرسل لي فـيـديو عـقب ا
وهـو يـسيـر بـصورة طـبـيعـية دون أن يـعـرج حيـنـها هـاتـفني مـن حافـلة
اذا يعرج إذن? وقال لي الفريق وأخبرني بأنه في حالة جيدة وسألته 
بأن زوجـته سـألته نـفس السـؤال ولكـن بعـيدًا عن ذلك كل شيء جـيد
. وتطرق كلوب لـلحديث عن نابي فيـما يخص باقي الالعـب الدوليـ
كيـتا قائلًـا: كيتا بـخير لم يتـواجد في مقـر تدريبات الـنادي  ولكنه
يتـواجد في ليفربول وكـانت لدي محادثة مـعه اليوم وما عرفته من

هاتفة بأنه في حالة جيدة. تلك ا

فيرجيل فان
دايك

صـري بطل اإلنكـليـزي بطـل أوروبا األهـلي ا
إفـريـقـيـا وأوكالنـد ســيـتي الـنـيـوزيـلـنـدي عن
أوقيانـيا. وتعـاني اليابـان منذ بـداية الصيف
احلــالي من مــوجــة خــامــســة من كــوفــيـد-19
وهي األعـــنف حـــتـى اآلن في الـــبالد مـــا دفع
بـــاحلــــكـــومــــة إلى إعــــادة فـــرض اإلجـــراءات
والـــقــيـــود الــصـــحــيـــة في مــنـــتــصـف تــمــوز
وتوسيعـها لتشـمل غالبيـة أنحاء البالد. ومن
فترض أن تمدد فـترة اإلجراءات مرة جديدة ا
حتى نـهـاية أيـلول بـحـسب ما أفـادت وسائل
ـســحل رئـيس إعالم مــحـلــيـة. وأكــد يـاســر ا
االحتـــاد الــســـعـــودي لــكـــرة الـــقــدم أن بالده
ـقبـلـة. وقال في جاهـزة الحـتضـان الـنـسخـة ا
حديث لشـركة الـرياضة الـسعـودية "مع تداول
أخـبــار عن اجتـاه الـيــابـان لالعــتـذار عن عـدم
االستضافة تواصلنا منذ شهرين مع االحتاد
الــدولـي وذكــرنــا أنـــنــا عــلى ا االســـتــعــداد
الستـضافـة هذه الـبـطولـة متى كـانت الفـرصة
متـاحـة".وتـابع "أوضح االحتـاد الـدولي آنذاك
أن األمــور ال تــزال مع الــيــابــان وبــحــال عــدم
اقامتهـا هناك توجـد دولة بديلـة  حتديدها
بشكل مسبق. نحن جاهزون متى ما رأى فيفا

إمكانية ذلك. 

وسـم اجلديـد بالـفوز عـلى فريق ا
مـصر لـلبـتـرول في بطـولة مـنطـقة
الـــقـــاهـــرة. ويـــســـتـــعـــد الـــفـــريق
لـلمـشـاركـة في الـبـطـولـة الـعـربـية
لألنـديــة الـتي يــأمل في الـتــتـويج
بلقبهـا. وخاض فريق سلة األهلي
تدريبـاته على فتـرت خالل األيام
ـاضـيـة في ظل اهـتـمـام اجلـهاز ا
الفني باالرتقاء بـالنواحي البدنية
والــفــنـيــة لالعــبــ وبــلــوغ أعـلى

معدالت اجلاهزية.

رياض
محرز
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لــيس في هــو زلــزال أمــريــكي اإلنــســحــاب االمــريــكي من أفــغــانــســتــان
وهـو الوجه الـبـشع للـفوضى بل حتى داخل امـريـكا أفغـانسـتـان فحـسب
وبـنجاح والتـي مازالت فصـول مسـرحيتـها الـدراميـة متواصـلة  اخلالقة 
لم يـستـطع الرئـيس بايـدن ان يبرر منـقطع الـنظـير في مـطار كابـل وحوله
واعـتبـر الرئـيس الـسابـق دونالـد ترمب أن ويقـنع الـكونـغـرس االمريـكي 
ووصف الـرئـيس االبن ـة في تـاريخ أمـريـكـا) االنـسـحـاب هو (اكـبـر هـز
فيما وصف مـحللون بوش ((االنسحـاب باخلطأ وله عـواقب وخيمة جـدا)
أن اإلنسحـاب هذا سـينـشأ (دولـة إرهاب) مجـاورة للـمصـالح االمريـكية
ماحدث في أفغـانستان  أثـار التخوف احلقـيقي دول اخلليج نطقـة في ا
ـا من الـعـربي ودول الـتـحـالف االمـريــكي لـيس من (دولـة طـالـبـان) وإ
وســتـخــذل حــلـفــاءهـا في الــتي خـذلـت حـلــفـاءهــا االفــغـان  ادارة بـايــدن
هو من االنـسحاب ولكن اخلـوف االكبـر واخلـليج الـعربي حتـديداً نطـقة ا
تنوي وكل الدالئل تـشير الى أن االدارة االمـريكيـة  االمريكي من الـعراق
قبلة في انية ا اإلنسحاب الكامل من العراق بعد إنتهاء االنـتخابات البر
وأزاء الــضـغط الـذي تــمـارسه أحـزاب الــسـلـطــة والـفـصـائل تـشـرين أول
عـلى حـكـومــة الـكـاظـمي وضـغــوط إيـرانـيـة  أيـضـا الـوالئـيـة في بــغـداد
ففي بتسـريع رحيل االمريـكان من العـراق قد يعجّـل في (أفغنـة العراق)
العراق أزمات كبرى وحتديات كبرى التـسمح بإنهيارات أكثر وتعريض
آلن ايران هي الـرابح االكبر تصـرّ علـيها ايـران العراق الى حـرب اهلـية 
ة ألمـريـكا وإنـتـصار هـو هـز في افغـانـستـان وتـعـتبـر إنـسحـاب بـايدن 
وتـريـد حتقـيق (نـصـر) أخرلـهـا في الـعراق من خالل اإلنـسـحاب إليران
ـكـوّن الـسـنّي فـالـقـوى الـوطـنـيـة كلـهـا إضـافـة الى (ا ـنـتـظـر األمـريـكي ا
ولم يـصـوّتوا في يـرفـضـون اإلنسـحـاب االمـريكي مـن العـراق واالكراد) 
والـيـوم الــعـراق يـعــيش حتـديـات االنــتـخـابـات ــان عـلى االنـســحـاب الـبـر
ـطـلق واياد فـالـتيـار الـصدري والـشـيوعـيون وكـتـلة ا وورطتـهـا العـويـصة
إنـسـحبـوا من نـهـائـيـاَ من االنـتـخـابـات ويطـالـبـون بـتـأجـيـلـها الى عالوي 
نـيسـان من الـعـام الـقـادم فيـمـا تـصـرّ االحـزاب الوالئـيـة ودولـة الـقـانون
والـفــتح والـفــصـائل واحلــشـد الــشـعــبي والـكــاظـمي عــلى اجـرائــهـا في
إذن هـناك انـقـسام كـبـيـر فإذا حتـقـقت االنتـخـابـات فسـتـكون موعـدهـا 
نـفّلت هو ألن الـسالح ا ومن (مكـوّن واحد) ائـة مزوّرة بنـسبـة مائـة في ا
واذا تـأجـلت االنـتخـابـات فـهـناك قـاعـدهـا من يـديرهـا وهـو مَن سـيـفـوز 
احتمـال اكيـد سيـدخل العـراق في نفق حـرب شيـعية  –شيعـية  وسـنية
شيعية  إذن بـقاء االمريكـان في العراق في الوقت الـراهن يبقي العراق
ــيــلــيــشــيـات والـتـي تـرفـض  االحـزاب وا خــارج لـعــبــة احلــرب االهــلــيــة
على لـسـان الـشارع والـسـؤال اآلن  بـقـاء االمـريكـان والفـصـائل الـوالئـية
هل تـؤفـغن إدارة الـرئـيس بـايـدن الـعراق..? الـعراقي لـإلدارة االمريـكـيـة
ـتهـا التـاريخـية  أن تكـرر خطـأها الـتاريـخي وهز وهل من مصـلحـتهـا 
بل وأنزلـتْ سمـعـة أمريـكـا في احلـضيض التي خـلـفـتهـا في افـغـانسـتـان
ـواجهة إعتبـرها البـعض ترقى الى( فـضيحـة وتخاذل أن تـترك حلـفاءها 
وحروبه وأزماته  هـل ستترك العراق يـتخبّط في دمه ( مصيرهم اجملهول
ـكاسب ـناصب وا وصـراعات أحـزابه على ا وفـشله الـسيـاسي  األهلـية
صير تتـحكّم  يلـيشيات اخلارجـة عن القانون نـفلّت وا وتبقي السالح ا
نعتقد ان االدارة كما تـركت طالبان تتحـكّم في مصير حلفـائها العراقي
ألن سوف تعـدّ (جتربة افغانسـتان) عار لن تكرره في العراق االمريكية 
والــتـضـحـيـة به ـغـادرته الـعـراق مـوقــعه اجلـيـوسـيــاسي اليـسـمح لــهـا 
وتعـتـبـره الـورقـة الـذهـبـية الـتي تـفـاوض طـهـران عـلـيه في مـؤتـمر اليـران
تـــراهن عــلى الـــعــراق كـــورقــة ضــغط فــيـــيــنــا وبـــنــفس الـــوقت إيــران 
إذن المصلـحة إلدارة بايـدن في التفريط رابحة(جوكـر) في مؤتمـر فييـنا
وعدها لتتخلّص من الكثير بالعراق ولهذا تريد أن تتحقق اإلنتخابات 
خـطـراً يـعـرقل حتقـيق مـشـروعـها ا يـشـكّل عـلى وجـودهـا في الـعراق
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 والـكـاظمـي ايضـا يـصـرّ عـلى حتـقـيق إنـتـخـابـات  مـسـتـنداً عـلى الـدعم
فـي ضـرورة إجـراء إنــتـخــابـات  نــزيـهـة االمـريــكي والـدولي الالمــحـدود
ـتحـدة لهذا فـأفغـنة الـعراق ليس راقبـة مجـلس االمن الدولي واال ا
الذي كـره االحزاب الطـائفية في صالح أمريـكا وال صالح شعب الـعراق
ـتـعاقـبة الـتي أوصـلت العـراق الى قاع الـهـاوية والـفشل  واحلكـومات ا
ـتــوحش والـفـسـاد الــنـاخـر في جـسـد وأدى الى ظـهـور تـنــظـيم داعش ا
في وقـت تشـيـر الـتـحـلـيالت الـسـيـاسـيـة أن الـعـراق وأزاء هذا الـسـلطـة 
نـفـلت الـذي تـبدو الفـشل الـسـيـاسي وإنـتشـار غـيـر مسـبـوق لـلـسالح ا
أو حـتى حتـيـيّـده وضـبط حـكـومـة الـكـاظـمي عـاجـزة عن الــقـضـاء عـلـيه
أن إنـتخـابات في ويـعقـتد اآلخـرون  ويشـكّل مـثلـبـة على احلـكومـة إيقـاعه
يدخل الـعراق ـنفـلت ضربـاً من اخلـيال وإنـتحـار سيـاسي ظل السالح ا
الى سيـناريو (احلوثي) وقـد تتحـوّل األوضاع  في نفق اليخـرج منه أحد
لتـباين االوضاع من سـيناريـو أفغـنة العـراق  وهو األقرب الى الـتطـبيق 
ـنفّـلت عـلى جـمـيع مـفـاصل الـدولة حـيث سـيـطـرة الـسالح ا في الـبلـدين
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كلـها تؤدي وعلى القـرار السـياسي إذن نـحن أمام سيـناريـوهات عديـدة
الى بالعراق الى اجملهول إن لم يـحسم الشعب أمره ويـتحزّم بحزام

فـترض الـتي تصـرّ علـيه الفـصائل رحـلة مـابعـد االنسـحاب االمـريكـي ا
واجهة من يريد إنزالق وعلى قواه الوطنية  واإلعتماد على نفسه الوالئية
ويـحـوّل الـعـراق الى مـانـراه اآلن في الـعـراق الى هـاويـة احلـرب االهـلـية
نعم نـخشى ونـزوح له أول وليس له آخـر أفغـانسـتان من فـوضى وخراب
وال نثق تخاذلة ألننا النثق بـأمريكا وإداراتها ا من سيناريو كابل كشعب
الـتي تـريـد إبـتالع ثروات الـعـراق وأمـواله وتـهرب الى بأحـزاب الـسـلـطة 
بعد أن سرقت ما قبل الغزو االمـريكي وتعود الى جحـورها  دول اجلوار
نعم إدارة الـرئيس بايدن خـذلت شعب أفغانـستان وخانته أموال العراق
تمـاماً كما سلَّم الـرئيس اوباما شعب حينما سـلمّته لعدوه الـلدود طالبان
وصـنعت لنا تنظيم داعش إليران وميليـشياتها وفصائـلها الوالئية العراق
فـــامـــريــكـــا اليــهـــمــهـــا ذيــولـــهــا الـــذي بــطـش بــالـــعــراقـــيــ الـــوحــشي 
فأمريكا ح حتقق مـصاحلها تتخلى عنهم وتـسلمّهم لعدوهم  وعمالءها
وكـــتــبت دســتــور مـــهــلــهــلـــة في الــعــراق ــقــراطــيـــة مــزيــفــة صــنــعـت د
ولكـنه فاسد حتـاصصي قـميء وأنشأت جـيشاً وسـلحّـته ودربّته  طائفي
بني على أسس طائـفية حتاصصية  هـرب أمام أعداد بسيطة بال عقيدة
تــاركــا سالحـه الــثــقــيل ودبــابــاته وطــاراته ومــخــازن من شــراذم داعش
أســلــحــته لــداعـش تــمــامــا كــمــا تــركــهــا اجلـــيش االفــغــاني وســلــمــهــا
والـسـبب ألن اجلـيـشـ لـم يـكن بـنـاؤهـمـا عـلى عـقـيـدة وطـنـيـة لـطـالـبـان
ـا بُنيـا على األسس االثنـية والقومـية والعـرقية وهـذه نتائجه وإ خالصة
مـن درس بــلــيغ لــبــايــدن في ورغم كل مــاجــرى  بــإعــتـــقــادي الــكــارثــيــة
ـطـاف (كــصـفـقـة أنه سـيــسـلّم الـعــراق إليـران في نـهــايـة ا أفـغـانــسـتـان
ويـؤفـغن وإحـيـاء األتـفـاق الـنـووي االيـراني إلجنـاح مـؤتـمـر فـيـيـنا  قـذرة)
ـصاحلهـا االستـراتيجـية على فامـريكا التـفرط  العراق كـما أفغـن كابل
يؤكـد هذا ويدحض فالتـاريخ القـريب في فيـتنام وكـابل  حساب عـمالئهـا
وكمـا يـصرّ كمـا تـشيـر االحـداث كلـهـا الـعراق مـقـبل عـلى أفغـنـة ماعـداه
إنتـصـاراً لهم  ولـكن وبوعي ن يـروّن في الـفوضى فـيه  أعداء الـعراق
سـيـفـشل سـيـنـاريو وقـواه الـوطـنـيـة في الـداخل واخلـارج  شـعب الـعراق
وسـتـفـشل نـوايـا من يـريـد الـشـر بـايـدن في الـسـمـاح له بـأفـغـنــة الـعـراق
بالـعراقـيـ ألجنـده أسيـاده ويـصرّ عـلى خراب وتـدمـير الـعراق لـسواد
ـؤامـرة أعداء بقـواه ووعي وصـبـر شعـبه العـراق مـتـيقّـظ  عيـون أسـيـاده
حتى ولو كره الكافرون...!!!!  ولن يسمح بتمرير سيناريو كابل  العراق
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هــذا درس قـــاسي لــلـــجــمـــيع. اوربــا
سـوف تفـكـر بـأحيـاء مـشروع تـشـكيل
جـيش اوربي بـعيـدا  عن االمـريـكان.
الن امريكا غير مؤهلة لقيادة العالم. 
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جـاء خــطـاب بـايـدن لـيـبـرر انـسـحـاب
القـوات االمريـكيـة  يقـول االنسـحاب
ـنـاسب ويـلـوم االفـغـان بـالـتــوقـيت ا
بـــعـــدم تـــوفــــيـــر االرادة لـــديـــهم وان
االمــريــكــان ال يــشـــتــركــون في حــرب
اهــلـــيـــة. اهم مــا فـي اخلــطـــاب هــذه
الـعـبــارة اخلـطـيـرة (لـيس هـنـاك قـوة
عــلى االرض قـــادرة عــلـى تــغـــيــر مــا
يــــجــــري في افــــغـــانــــســـتــــان ) هـــذا
الـــتـــصـــريح يـــكـــشف حـــدود الـــقــوة
االمريكـية. واكتشـاف هشاشـة النظام

ي.  االمريكي وهشاشة النظام العا
بـيـنـمـا تفـتـخـر طـالبـان بـأنـهـا حررت

بلدها من االحتالل االمريكي 
وانــهم سـوف ال يـكــونـو مـتــعـجـرفـ

ومـــتـــشـــدديـن -كـــمـــا في الـــســـابق-
وبالـتـأكيـد اخلوف من جلـوء القـاعدة
الى افـــغــانـــســـتـــان لــيـس له وجــود.
فالقاعدة صارت خاليـا متناثرة(ذئاب
مــنـــفـــردة) ولــيس  كـــمـــا في عــام  
 1996عــنــدمــا كــان لــهم الــفــضل في
محـاربة الـسوفـيت مع طالـبان وباقي
الــفــصــائل اجلــهــاديــة واســتــضــافـة

طالبان بن الدن كرفيق سالح. 
االن الـوضع اخـتـلف في الـوقت الـذي
يــنـحــصــر تــهـديــد بــايــدن عــلى عـدم
ــــطـــار كــــابـــول واجالء الــــتـــعـــرض 
االمــريــكـان وبــعض االفــغـان يــجـلس
الــوفـد االمــريـكي لــلـتـبــاحث مع قـادة

طالبان في الدوحة. 
عـام  2001  لــعــبـت بــاكــســتـان دورا
ـة طالـبـان الـيـوم بـعد مـهـمـا في هـز
الـــتــقـــارب الـــذي اوجـــده تـــرامب مع
ــضــايـقــة الــصــ اصــبـحت الــهـنــد 
بـاكـسـتـان ال تـسـيـر خـلف امـريكـا في
مـلف افغـانـستـان فضال عـن التـطابق
العرقي ب طالبان وقـومية البشتون

في باكستان. 
روسـيـا والـصـ يـخـشـيـان ان تـكـون
جتــربــة طــالــبـان مــصــدر الــهــام الى
ــتــشــددة في احلـــركــات االسالمــيــة ا
اسـيـا الـوسـطى (االحتـاد الـسـوفيـتي
ســابـقــا) روسـيــا حـالــيـا وفي اقــلـيم
ايـغول الـصيـني. لـذلك همـا يـنتـظران
وقف مـاذا ستـفـعل طـالبـان ويـكـون ا

منهم مجمدا بشكل مؤقت. 
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تــتــداول وســائل االعالم والــدراسـات
الــســيـــاســيــة واالبــحـــاث مــصــطــلح
(احلـرب الــعـادلـة) وكـانــوا يـقـصـدون
بهـا احلرب االمريـكية وحـلفائـها ضد
طالـبان في افغـانسـتان اما مـصطلح
(احلرب غـير الـعادلـة) فكـان يطـلقونه
على احلـرب ضد نـظام صـدام او ضد
الـعـراق ويـرجـعـون االسـبـاب هـو ان
طـالـبـان وبن الدن والـقـاعـدة كـان لـهم
عالقــة مــبــاشــرة بــإحــداث ســبــتــمــر
وضرب االبراج االمـريكـية بالـطائرات
يقـودها اشخـاص ينـتسبـون للـقاعدة
تــدربــوا عــلى قـــيــادة الــطــائــرات في
انيا وامريكا ويعتقد احملللون بإن ا
من حـق امــريـكــا ان تــعــاقب من فــعل
ذلـك! وتـعــتــبـر احلــرب ضــد طـالــبـان
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تــمـكـنت طــالـبـان من الـســيـطـرة عـلى
  وتــــنـــقـل وســــائل اإلعالم كــــابــــول
والــفـضـائــيـات هـروب االفــغـان بـهـذا

الشكل الفوضوي 
وانــا ال اعــتــقــد بــان االفــغــان ســوف
يـكـررون مـا مـارسوه مـن عنـف عام 1
 .996ألنـهـا حـركـة اجتـمـاعـيـة ديـنـية
تتـغير ال نـقول نـحو االفـضل بل نحو
لـكن مـصـلـحـتـهم بـالـبـقـاء بـالـسـلـطة 
تــداعـــيــات هـــذه االمــارة االسالمـــيــة
ســـيـــكـــون عـــلى احملـــيط االقـــلـــيـــمي
الفــغــانــســتــان مــثل طــاجــيــكــســتـان
والـشـيشـان واوزبـكـسـتـان وهم يرون
قائد طالـبان يقرأ االيـة (نصر من الله
وفــتح قــريـب) بــيــنــمـــا من يــقف الى
شهد ارسـون البكاء  هـذا ا جانبه 
سـوف يـخـلق نـوعـا من الـتعـاطف في
تــــلـك الــــدول اجملــــاورة.  طــــالــــبـــان
اصبحت امرا واقعا وهؤالء ال يهمهم
قــصف الــطــائـرات او انــقــطــاع الـنت
والـكهـرباء هم يـعـيشـون في الكـهوف
ـــوت عـــنـــدهم غـــايـــة واذا كـــانت وا
حــكـــومــة طـــالــبـــان عــام 1996 1قــد
حـــصــــلت عـــلـى اعـــتـــراف مـن قـــطـــر
واإلمـــــارات وبـــــشـــــكـل مـــــخـــــفي من
بـاكـسـتـان فهـي سوف ال حتـصل االن
على اي اعتراف اال اذا كانت افعالها
ال تــمت بـصــلـة الى طــالـبــان قـبل 20
سنة  وطـالبان  ال يهـمها كـثيرا مثل
هـذه الــدبــلــومــاســيــة وال تـخــاف من
احلصار فليس لديهـا شيئ للتصدير.
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احــد اهم اسـبـاب تــخـلي امــريـكـا عن
افــغــانـســتــان بــهــذا الــتــوقـيـت  هـو
للـتـفرغ لـلسـباق مع الـص من خالل

زيادة االنفاق على البنى التحتية. 
هنـا امريكـا تثبت لـلعالم بـعدم وجود
رؤيـة انــسـانــيـة حتــمـلــهـا اجلــيـوش
االمــريــكــيــة وهي تــطــيح بــاألنــظــمـة
الـدكــتــاتــوريــة حتت شــعــار (الـعــالم
ســوف يـــكـــون افــضـل بــعـــدم وجــود
طالـبان )   20عـاما وامـريـكا ومـعـها
بــعـض دول اوربــا وغــيــرهم يــدعــون
ـقـراطـية الـنـصـر عـلى طـالـبـان والـد
الفـغانـستـان  وبـ يوم ولـيـلة تـعود
طـالبـان (حـفاة) يـتـجولـون في كـابول
ان  ويـدخلـون قـصر الـرئـاسة والـبـر
ويــهــربــون  رجـــال الــدبــلــومــاســيــة
االمريكيـة من مطار كابـول  بطائرات
عسكـرية غيـر مكتـرثة باصـدقائها من
االفغـان وهم يتـمسكـون عبـثا بـبوابة
الــطـائـرة وكـأنـهم يــركـبـون (الـبـاص)
فـــيـــتـــســـاقــــطـــعـــون الـــواحـــد تـــلـــو

اآلخر(سقوط حر). 

واحـــتالل افــــغـــانـــســـتـــان (دفـــاع عن
النفس) 

اما سـبب تسـميـة احلرب ضـد العراق
بإنها (غيـر عادلة) ألن العراق ليس له
عالقة بضـرب البرجـ في امريكا ولم
تـثبت اخملـابـرات أيـة عالقة بـ نـظام
صـدام والــقـاعــدة. ولم نـر االرهـاب اال
بـعـد دخــول امـريـكـا لـلـعـراق ثم بـدأت
اهداف احلـرب ضد العـراق تتـغير من
(مـــحـــاربـــة االرهــــاب) الى ( تـــدمـــيـــر
اسلحة الدمـار الشامل) الى (التخلص
من صدام حسـ ليكـون العالم افضل
بــعــدم وجــوده) الى (احــتالل الــعـراق

قراطية مزدهرة)  لبناء د
لـو ذهــبـنـا مع هـذه الــرؤيـة فـيـجب ان
تـكـون افـغـانـسـتـان افضـل من الـعراق
ألن احــتاللـــهــا جــاء نــتـــيــجــة (حــرب
عـادلة) بـينـمـا في الواقـع العـراق على
الرغـم من كل العـيـوب والنـواقص هو
افـضل من افـغـانـسـتـان وان مـا حدث
كن ان يـحدث في في افغـانـستـان ال 
العراق حتى لو  االستعانة بنموذج
ـوصل واحملـافظـات الـغربـية سـقوط ا
كن ان يـتصـور احد بيـد داعش فال 
ان الــعــراق يـقـع لـقــمــة ســائــغــة بــيـد

عصابات داعش 
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اخلـطـورة ال تـتلـخص بـالـسـرعـة التي
سيطرت فيها طالـبان على افغانستان
 السرعة التي لم يتـوقعها او يتصور
حـدوثـها احـد حـتى نـفـسهـا (طـالـبان)
ـــنــاطق فــهـي كــانت تـــتــحـــرك عــلى ا
الـرخوة الـبـعيـدة عن عـواصم األقـاليم
وبــعـيــدة جـدا عن الــعـاصـمــة كـابـول
ناطق من وعندما سقطت بيدها تلك ا
دون مـــقـــاومــة بـــدأت تـــتـــحــرك عـــلى
عـواصم األقالـيم حتـاصرهـا وتـضعف
ـديـنـة ــقـاومـة فـتــسـقط. قـد تــكـون ا ا
الوحيـدة (مزار شريف) قاومت  3ايام
ولم حتـصل عــلى الـدعم فـاسـتـسـلـمت
لطالبان االن صارت افغانستان حتت
ســـيـــطـــرة طـــالـــبــــان عـــلى امـــريـــكـــا
ؤامرات فهي وبريطانيا ان تكف عن ا
ال تنفع احد وسـوف تكبدهـا اخلسائر
لـيارات ومـزيدا من الـضحـايا مئـات ا
وتـبـقى فـي هـذا الـوحل عـشـرين سـنـة
اخــرى وتـرجع طـالـبـان تــسـيـطـر مـرة
اخرى عـلى افغـانسـتان. الضـغط على
طــالـــبــان من دون وجــود بــديل حلــكم
افـغـانـستـان تـعـني الـفـوضى واحلرب
االهـلــيـة. حــصــار اقـتــصـادي وحــجـز
امـوال االفـغــان في الـبـنـوك االجـنـبـيـة
يـــعـــني مـــزيـــدا من الـــفـــقـــر والـــعــوز
واالضـــــــــــــطـــــــــــــرابـــــــــــــات وعـــــــــــــدم
االستقـرار.احلصار يكـون ضد الشعب
االفـغـانـي الن طـالـبـان يـهـرب االيـفـون
ويــحـصل عـلـى االمـوال. افـغــانـسـتـان
ليـست بحـاجة ماسـة حلقـوق االنسان
ـرأة الـتي لم تـتـوفر في دول وحـريـة ا
متـحضرة  افـغانـستان ال تـوجد فـيها
مــدارس وال مـســتـشــفـيــات وال صـرف
ـدن الـريـفـيـة صـحي او كـهـربـاء في ا
تـصـريــحـات لـوزيـر الـدفـاع بن واالس
بـان روسـيـا والـص سـتـنـظـر لـلـغرب
وتـعده يـتصـرفون بـالـتراخي والـفشل
ـة ال يـجـدي نـفـعـا. لـيس وقت والـهـز
الـثأر من طـالبـان الـتي عجـزت امريـكا
دة  20 عـامـا ان تـنـهي هـذه احلـركـة
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ــتــضــرر هــو الــشــعب االفــغــاني وا
اســحـبــوا يـدكـم من افـغــانـســتـان قـد
تكـون بخـير من دون تـدخلـكم اخذت
امريكا وأوروبا كل الكـفاءات العلمية
ـوجـودة في افـغانـسـتـان وال تـوجد ا
حـيـاة حـزبـيـة سـيــاسـيـة لـلـمـشـاركـة
بـاالنـتـخـابـات اتـركـوهم يـتـقـاسـمـون
الـسـلـطــة فـيـمــا بـيـنــهم عـلى اسـاس
قـــــــــــومـي( الـــــــــــبـــــــــــشـــــــــــتـــــــــــون 
األوزبـك.الــهـــزارة ) وهم الـــطـــاجـــيك
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نحن نتـابع ما يجـري في افغـانستان
على الـرغم من االخـتالف الكـبيـر ب
العراق وافغانستان لكنهما يشتركان
بــأن االثــنــ تــعـرضــا الى االحــتالل
االمـريــكي  وكالهـمـا  كــانـا ضـحـيـة
االخطـاء االمـريكـية الـقاتـلة وقـد ثبت
بــالـتــجــربـة ان االمــريـكــان من افـشل
الـــدول في االحــتالل  وان لـــهــا قــوة
كن ان توفر احلماية محدودة  وال 
طلقة لـعمالءها فال هي قادرة على ا
ادارة الــصـــراع بــدهـــاء كــمــا تـــفــعل
بـريـطانـيـا (فـرق تـسـد) وال هي قادرة
عـــلى احـــتـــواء الـــشــعـب وجـــعــلـــهم
يـشعـرون بـإنـهم جزء مـن البـلـد الذي
احــتــلــتــهم كــمــا فــعــلت فــرنــســا في
اجلــــزائـــر لـــذلـك حـــاول الــــســـاســـة
ــثـــابــة الـــعــراقـــيــون ان يـــكــونـــوا 
احملظية  ألمريكا ولم يتوفقوا طلبوا
ـفـتـوح والـفـيـزا تـمـنح من (الـسـفــر ا
اخلـــــضـــــراء وفـــــتح اجلـــــامـــــعـــــات
االمـريكـيـة  للـطـلبـة الـعراقـي ) ولم
تــــوافق امــــريـــكــــا عــــلى ذلـك بل هي
مــتـشـددة جــدا ازاء الـعـراقــيـ اكـثـر

حتى من االفغان!
قارنـة اذا امريـكا انـسحبت لغـرض ا
من الـعـراق فـهل حتـتل داعش بـغـداد
كما فعلت طالبان ? بالتاكيد ال يحدث
هــذا الــشيء لــكن ســوف تــتــصــاعـد
عــــمــــلــــيــــات داعـش في ظل غــــيــــاب
الـطـيــران االمـريـكي   حـيـنـمـا سـئل
مـسـعـود عـمـا يـحـدث لـكـردسـتـان اذا
انـــســــحب االمــــريـــكـــان  –لم يـــوجه
الـسؤال الى الـكـاظمي او لـلـعراق بل
ـعــرفـتـهـم بـأهـمــيـة وجـود ـسـعــود 
االمــريـــكــان لـــكــردســـتــان- اجـــابــهم
الوضع العراقي مو مـثل افغانستان!
كن ان نضـيف نحن (االمـريكان ال و
يــتـركـون كــردسـتـان حـتـى لـو تـركـوا
الــعــراق!) بــوتــ فـي اجــتــمــاعه مع
مـيركل حـذر من تـقسـيم افـغـانسـتان
ـا نـسـمع حتـذيـرات من تـقـسـيم وطـا
الـعــراق! في افــغـانــســتـان مــا يــقـلق
اجلـميع هـو مـا يجـري في بـاجنشـير
وهي جــبـال تـشــبه جـبــال كـردسـتـان
ويــســيــطــر عــلى بــانــشــيــر (احــمــد
مـسـعـود) الـذي درس وتـلـقى تـدريـبه
في بريـطانيـا ويلقب (بـأسد بانـشير)
وهــو جنل الــقـائــد الـعـنــيـد الــسـابق
(أحـمـد شــاه مـسـعـود)الـذي اغـتـالـته
الــــقـــاعـــدة عـــام  2001 وقــــواته قـــد
قــاومت الـســوفـيت في الــثـمـانــيـنـات
وطــالـبـان في الـتـســعـيـنـات   قـوات
بـاجنشـيـر ال تـتـجاوز  9 االف مـقاتل
ة وال يـعـقل بـأنـهم قـادرين عـلى هـز
طالبـان على الرغم من تـصريح احمد
ـقـاومـة مـسـعـود بـانـهم سـيـقـودون ا

ضد  طالـبان لكن ال يـنتصـر احدهما
عــلى االخــر ومـن الــصــعـــوبــة عــلى
طـالـبـان اقـتحـام بـانـشـيـر ألن قـناص
ـــكـن ان يـــهـــزم فـــرقـــة عـــلـى جـــبل 
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حــيـنـمـا يــفـشل االمـريـكــان بـالـتـدخل
الـــعــســـكــري بـــافــغــانـــســتـــان تــبــدأ
ـاغـوجيـة هي االسلـوب لتـفسـير الد
وال يخجل الرئيس االمريكي ما حدث
بأن يـطلق تـصريـحات يـعدهـا اعذارا
وهي اقـبح من األفعـال وحتـمل نـزعة
عــنـصــريـة فـهــو يـقــول ( االفـغـاني ال
يــــســــتـــطــــيع الــــقــــتـــال النـه شـــرقي
وضعيف)بل انتم ضعـفاء وفاشلون 
  فـــأذا كـــان االفـــغـــاني بـــالـــتـــدريب
ضـعـيــفـا فـمــا هي جـنــسـيـة طــالـبـان
  مـقـاتـلون عـلى أوربـيـة ام أفـغـانـيـة
الـــدراجـــات الـــنـــاريـــة والـــســـيــارات
ـكشـوفة حـاربـوا الغـزو الـسوفـيتي ا
اذا ـتطـور   واالحتـالل االمريـكي ا
تـفـســر قـوة طـالـبــان وتـفـوقــهـا عـلى
ـدة 20 اجلــيش االفـغــاني الــذي ظل 
عامـا حتت الـتدريـب واالعداد بـايدن
يقـول ( االفغاني ال يـفهم تـكنولـوجيا
االسلحـة الغربيـة احلديثة)  300الف
جـنـدي وشـرطي تـخـرجوا من دورات
تدريبيـة امريكيـة بدون عقيـدة قتالية
لـيـأتي جـون سـويـكـر يـبـرر ( الـقوات
ـسـلـحـة االفـغانـيـة تـتـصف بـاالمـية ا
وضـعف التـدريب)  من كـان مـسؤوال
ئة عن هذا الضـعف والفساد ?25 با
من اجلــنـــود االفــغـــان يــهـــربــون من
  اجلـيـش كل عـام ويـتم تــعـويـضـهم
مــــنـــذ  2001 حــــتـى  االنـــســــحـــاب
االمـريــكي أنـفـقـت امـريـكـا  83مـلـيـار
دوالر لــبــنـاء جــيش افـغــاني يــعـكس
صـورة مـطـابـقـة لـلـجيـش االمريـكي!
ــســـاعـــدة مــا وراء االفق) ايـن هي (ا
الــــتـي صـــرح بــــهــــا وزيــــر الــــدفـــاع
)  ويـقصد به االمريكي (لـويد أوس
االسـتعـانة بـالطـائـرات وقيـام تدريب
افـتـراضي عـبـر مـنـصـة زوم الـرقـمـية
نــحن نـتــكـلم عن افــغـانـســتـان الـتي
فــيــهـا  �%70اليـتــمــتــعـون بــشــبــكـة
الــكـــهــربـــاء. قــاومت قـــوات اجلــيش
االفغاني طالـبان عندمـا بدأت طالبان
بـــــاقــــلـــــيم ( زازاجن جـــــنــــوب غــــرب
افـغـانـسـتان) وهـم من دون طـعام وال
ذخــــيـــــرة وال رواتب هـل يــــضـــــحي
اجلندي االفغاني الجل نظام سياسي
فـاسـد لـذلك  االسـتـسالم لـطـالـبان
لـــــضــــمـــــان بـــــقــــاءهـم عـــــلى قـــــيــــد
عـشرة ايـام بـعد هـذه البـداية احلـياة
لـتـكـون عاصـمـة كـابـول بيـد طـالـبان
اين االمريـكـان و مسـاعدتـهم ما وراء
االفق.سوف يفكـر االمريكان الف مرة
قــبل الــقـدوم عــلى مــغــامــرة فــاشــلـة
حـيــنــمـا يــكـون هــنــاك حـدث  يــهـدد
ي سـوف يـرفض الرأي الـنظـام الـعا
  العام االمريكي مثل هذه احلماقات
ــتـحـدة او مــجـلس وال تــمـنح اال ا
األمن مـثل هـذا الـتـخـويل مـسـتـقـبال
دول اوربا واالحتاد االوربي هي قوة
اقـتـصــاديـة ولـيس قـوة عـسـكـريـة او
سـياسـيـة قد ال يـشارك االمـريـكان في
ــغــامــرات مـــســتــقــبال . مــثل هـــذه ا
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كل مـا حـدث في افغـانـسـتـان لم يكن
مــفــاجـــأة عــلى االخص بـــالــنــســبــة
المريكا. فاالسترتيـجية االمريكية قد
ذكرت في كتاب ( حروب أوباما ) من
تــألــيف الــصــحــفي (بـوب وودوارد)
مؤرخ الرؤساء بالبيت االبيض وهو
واحد من الذين ساهـموا في الكشف
عن فـضـيحـة (ووتـرجـيت)عام 1974
وهـذا الـكتـاب  يـضم وثـائق تـكشف
االســـتــراتـــيـــجــيـــة االمــريـــكـــيــة في
افــغــانــســتـان. فــفـي احــد احملــاضـر
ــســـتــشــارين عن مــا تــطــرح رؤيــا ا
يجري في افغانستان وحجم الفساد
فـي حـكــومــة كـرازي تــســتـولـي عـلى
االمــوال الــتي تــرسـل كــمــســاعــدات
لـلـبـنـاء وتوفـيـر اخلـدمـات وتـتـحدث
عن الــفــضـائــيــ في اجلــيش وعـدم
جدوى الـتدريب الـتي انفـقت امريـكا
 88مـلــيـار دوالر عـلـيه  يــرد عـلـيـهم
أوبـاما ويـؤيـده نائب الـرئـيس جون
بايدن بـان بناء دولـة في افغانـستان
شيء مستحيل وسوف يكلف امريكا
ـليارات مع تـقد تضـحيات مئات ا
كبيرة في بـقاء اجليش االمريكي في
افـغـانـستـان ومن ذلـك الوقت 2010
 حتــديــد  تــاريخ االنــســحــاب من
افــغـانـسـتــان مـهـمـا كــانت الـنـتـائج.
واسـاسا حـتى مع وجـود االمـريـكان
كــانت ( طــالـبــان) تـســيـطــر عـلى كل
الريف االفغاني. في عهد ترامب كان
الـــرئــــيس مـــتــــردد بـــإعـــطـــاء قـــرار
االنـسحـاب خـشـية الـفـوضى وعودة
طـالبـان للـسيـطرة عـلى افغـانسـتان
ــلف االفــغــاني بـــايــدن تــعــامل مع ا
بـــــعـــــكـس تـــــرامـب واســـــتــــــعـــــجل
بـاالنسـحاب من افـغانـسـتان مـعتـمد
عـلى مبـاحـثات طـاولـة الدوحـة التي
تضم حكـومة  اشرف غـني وقيادات
من طـــالــبــان وامــريــكـــا مــتــمــثــلــة 
ـندوب االمريكي من اصل بنصائح ا
افــغــاني خــلــيل زادة بــشــكل عــلـني
ــبـاحــثـات تـوصــلت الى مــا يـشـبه ا
الهدنة و لم تـلتزم طالبـان باالتفاقية
او ان االتـفاقـيـة فـيهـا قـرارات سـرية
ب امريكا وطالبان! البعض ال يزال
يعتقـد ويؤمن باحلروب الـكالسيكية
(دولة ضـد دولـة) بوش كـان يتـصور
ذلك. واالن بــايــدن يــؤمن بــهــذا لـكن
احلــــــروب تـــــغــــــيـــــرت الـى (حـــــرب
عـــــــــــصـــــــــــابــــــــــــات)ثـم (حـــــــــــروب
عـقائـديـة)و(حروب الـكـترونـية)  اذا
ـؤامـرة (االمـريـكـيـة) كـانت نــظـريـة ا
حـــــاضـــــرة فـــــإن مــــــا يـــــجـــــري في
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األوضاع فيه  الى درجة تـنذر بخطر
ـكن أن يــصل الى مــسـتـوى كــبـيــر 
زعـــزعــة االمـن االقــلـــيـــمي والـــدولي
نـطقة بـأكملـها وذلك بسبب وحرق ا
الـصـراعـات احملـمـومـة بـ األطـراف
الـســيـاســيـة والــديـنــيـة الــتي حتـكم
ـرتبـطـة مـعـظـمـها الـعـراق حـالـيـا وا
بـاجـندات خـارجـيـة مشـبـوهـة والتي
جـــاء أكــــثـــرهـــا مـن خـــارج احلـــدود
وبـــدعم واضـح من اعـــداء الـــعــراق 
ألجل االســتــئـثــار بــالــســلــطـة  عــلى
حــسـاب كـرامــة وحـقـوق ومـســتـقـبل
العراقي حـيث توجه بعض قيادات
األحــزاب والـتــيـارات والـتــنـظــيـمـات
السياسيـة والدينية الـهجينة  الدارة
الـــعـــراق بـــشـــكـل فـــوضـــوي بـــائس
واضـــفــــاء الــــشــــرعـــيــــة عــــلى تــــلك
الـتــوجـهــات الـفــاشــلـة  حتت غــطـاء
مسمى التغيير ومصطلحات احلرية
زيـفة التي ـدنيـة ا ـقراطـية وا والد
دخـــلت الـــعـــراق عن طـــريق احملـــتل
الذي خدع العـراقي بدسـتور جاهز
ومــــفـــصـل عـــلى مــــقـــاســــات اعـــداء
ثلهم داخل البالد. االنسانية ومن 
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 واليخدم مصلحة الشعب العراقي
ــــا  يـــخـــدم  طــــمـــوحـــات أبـــدا وا
اصحـاب النوايـا السيـئة جتاه الـبلد
وهـذا قد تـرك أثـرا سلـبـيا عـلى سـير
الـعـمـلـيـة الـسـيـاسـيـة مـنـذ بـدايـتـهـا
ا سـهل ذلك الـطريق وحتـى اليـوم 
أمـــــام االعـــــداء بـــــشق وحـــــدة صف
الــعـراقـيـ وخــلق الـفـ الــطـائـفـيـة
والـــــعــــرقــــيـــــة الــــتي أدت بـــــهم الى
البـغضاء والـتناحـر والعداوة  فـيما
بينهم  بعد أن كانوا أخوة موحدين
ويـعـيــشـون بـأمـان مــجـتـمــعـ مـنـذ
مــئـات الـســنـ حتت خـيــمـة واحـدة
اســمــهــا اخلـــيــمــة  الــعــراقــيــة ولــو
راجعنـا التأريخ بـشكل دقيق التضح
لــنــا بــان الــعــراق لم يــشــهــد خالفــا
طـائـفــيـا أو ديـنــيـا أو عـقــائـديـا بـ
ـسـتـوى اخمليف الـعـراقـي وبـهـذا ا

ــاضـيــة  قــد أثـرت بــشـكل الـعــقـود ا
كــبـيـر عـلى بـنـيــة مـجـتـمـعه وسـيـاق
حــيـاته وغـيــرت من سـلــوكـيـات عـدد
كبير من أبناء شعبه  سيما اصحاب
الــعـقــول الـقــاصـرة الــذين انــسـاقـوا
غـرضـ واخملربـ وتـأثروا خـلف ا
ــتـخـلـفــة الـهـدامـة حتت بــافـكـارهم ا
مسـميـات سياسـية جـوفاء أو عـقائد
دينـية مـتطـرفة أنسـتهم  انـسانـيتهم
وهويـتهم احلقـيقـية التي من شـأنها
أن حتـفـظ  لـهم كـرامـتــهم وحـقـوقـهم
االنــســانـــيــة بــعــد غــسـل ادمــغــتــهم
بالـتـجهـيل والتـضلـيل والتـخلف من
قــــبـل بــــعض االطــــراف احلــــاكــــمــــة
ـتسـلطـة في الـعراق  فـيمـا ناضل وا
االخرون بـكل السـبل وهم يواجـهون
تــلك الـــتــحــديــات ويـــتــصــدون لــهــا
بــتـضـحـيــاتـهم الـكــبـيـرة من أجل أن
يبقـى العراق حـرا مستـقال واليرتبط
ـكن أن تـسـيـر به خارج بـأيـة جهـة 
ركـب االنــســانــيــة مع حــرص رجــاله
الــــوطـــنــــيـــ عــــلى احــــتـــرام االرث
احلضاري الذي عرف به العراق منذ
أقــــدم الــــعــــصـــور وســــعـي شـــعــــبه
تـواصل  في التـقدم واالزدهار رغم ا
ــعـرقالت الـتي مــرت به  وبـهـذا كل ا
فقد كـان الشعب ومـا زال  قادرا على
الـنهـوض مـرة أخـرى وليـعـود اسـما
كن وعنـوانا ورقمـا دوليـا صعـبا ال
جتـــاهـــله وهـــذا مـــاأغـــاض االعـــداء
اقـلـيـمــيـا ودولـيـا حـتى نـتج عن ذلك
احتالل ظالم بال مسوغ قانوني وبال
شـرعـيـة دوليـة جتـيـز الـعـدوان عـليه
والـذي جـاء بـحـجج واهـيـة لم تـثبت
مـصـداقـيـتـهـا حـتى يـومـنـا احلـاضر
وقـــد كــــان الـــشــــعب الـــعــــراقي هـــو
ـسـتـهـدف بـهـذا الـعـدوان انـسـانـيا ا
وحـــضـــاريــا وعـــســـكـــريــا وأمـــنـــيــا
واقـتـصاديـا ومـنـذ أحـداث  االحتالل
التي جـرت في عام  2003وحلد اآلن
يــعـــاني الـــعـــراق وشـــعــبـه اجلــريح
ظروفـا سياسـية وأمنـية واقتـصادية
واجــتـمــاعـيــة قـاســيـة حــتى وصـلت

حــيث كــان يــعــيـش اجلــمــيع بــأمن
ومـحــبـة وسالم  ولـهــذا فـقـد اصـبح
من واجــبــنـــا االنــســانـي والــوطــني
هني أن نكشف للعالم واالخالقي وا
حقيـقة االهداف التي جـاء من أجلها
االحـــــتالل الــــذي هـــــيــــأ األرضــــيــــة
ــــبـــررات واألجـــواء والــــظــــروف وا
ــنـاســبــة  لــكـثــيــر من الــفــاسـدين ا
  بـأن يـصـلوا والـعـمالء والـفـاشـلـ
الى الـســلـطـة دون اسـتـحـقـاق حـتى
وصل حــال الـــعـــراق الى مــســـتــوى
خـطـيـر يصـعب الـتـكـهن في نـتـائجه
وهذا مـاسمح للـتنظـيمات االرهـابية
ـدعـومـة من اخلـارج بأن اجملـرمة  ا
ـدن العـراقـيـة وتـدمر حتـتل بـعض ا
بناها التحتية وتقتل أهاليها بشتى
األســـالــــيب وتـــســـتـــبــــيح دمـــائـــهم
واعـراضــهم وتـهـجـرهـم وتـسـتـحـوذ
ــتـلــكـاتــهم وتـهــدم اجلـوامع عــلى 
ـراقـد واحلـسـيــنـيـات والـكـنـائس وا
الـديـنـية وتـمـحـوا اآلثـار التـاريـخـية
دون تميـيز وجتبر بـعض سكان تلك
دن  لالنضمام اليها والعمل معها ا
بــقـوة الـتــرهـيب والـتــرغـيب وبـاسم
الــفـتــاوى الـتـكــفـيـريــة الـتي التـرحم
احــــدا واذا مـــاســـتــــذكـــرنــــا بـــعض
مـحــطـات مـاقــبل أحـداث عـام 2003
فـقــد كــان الــعـراق مــســتـقــرا وآمــنـا
ويسيـر وفق نظام مؤسـساتي تديره
الـكـفــاءات الـعــلـمـيــة في الـتــخـطـيط
والـــبـــنــــاء واالعـــمــــار والـــتـــعــــلـــيم
واالقتصاد وتطوير القدرات العلمية
دون احلاجـة الى اخلـارج  متـجاوزا
كل احملن التي عاشها  خالل أحداث
اخللـيج الـعسـكريـة االولى في حربه
مع ايـران ثم فـرض احلـصـار الـظالم
عـلـيه والـذي لم يـؤثـر عـلى الـسـلـطـة
الدكـتاتـورية احلـاكمـة انذاك أبدا بل
أثـــر ســلـــبـــا عــلـى حــيـــاة  الـــشــعب
تـوسطة العـراقي وبالذات الـطبـقة ا
ـجـمـله كـان والـفـقـيـرة وان الـعـالم 
يــعـرف قــسـاوة هــذا احلـصــار الـذي
واجــهه الــشــعب لــوحــده بــالــصــبـر
ـطاولـة  مـتـأمال انـفراج ـان وا واال
االزمـــــة من خـالل تــــفـــــهـم الــــعـــــالم
ـظلـوميـته التـي الذنب له فيـها بـعد
أن  زجه  فـي خالفــات ســيــاســيــة
أقـلـيـمـيـة أو دولـيـة كـانت تـسـتـهدف
اضــعـاف الــشـعب وتــركـيــعه  وعـنـد
وقــوع عــدوان عـام   2003 ومـاتاله
من احـداث فقـد تـواصل الـظـلم بحق
العراقي من خالل تسلط الفاسدين
عــلـى حــكم الـــعــراق وبـــطــرق غـــيــر
قانـونـية وشـرعيـة أسس لهـا احملتل
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انــســجــامــا مع مــصــاحله اخلــاصـة
ونــتج عـن ذلك الــفـــوضى الـــعــارمــة
حتـت شـــــــعــــــــارات ومـــــــفـــــــاهــــــــيم
ــزيـفــة الـتي سـارت ـقــراطـيـة ا الــد
عـلــيـهــا بـعـض الـقــوى الـســيـاســيـة
احلاكـمة احملـتمـية بـاحملتل وبـدعمه
ــعـلن لــهم رغم فــشـلــهم وفــسـادهم ا
ـعـروف الذي انـعـكس سـلـبـا على وا
حـيــاة الــعــراقــيــ حـتـى طـفـح بـهم
الــكـيل ولـيــخـرجـوا بـكل مــكـونـاتـهم
واطــيـافـهم مـسـتـغــيـثـ ومـطـالـبـ
بـشـكـل سـلـمي وحـضـاري مـحـاسـبـة
الـفـاسـدين وخـونة الـبالد كـل حسب
جـريـرته مع االصـرار عـلى الـتـغـيـيـر
ــــاني الى مـن الــــنــــظــــام من الــــبـــــر
الرئاسـي وذلك للقـضاء على حـلقات
اخلـــيـــانـــة والـــعـــمـــالـــة والـــفـــســـاد
فاصل والتخريب التي اصابت كل ا
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 وان الـنهـج الشـعـبي الـسلـمي نـحو
التـغيـير الرجـعة فـيه  سـيمـا  تغـيير
ــنــظــومـــة الــســيــاســيــة بــالــكــامل ا
واقـــــتـالع جـــــذورهـــــا اخلـــــطـــــيــــرة
ومحاسبة الذين تـسببوا  في تدمير
العـراق وهـدر امواله وتـهـريبـها الى
اخلــارج وســرقــة ثــرواته الــكــبــيــرة
واالســـاءة الـى تــأريـــخـه االنــســـاني
الـعـظـيم  ومن ثم الـتـوجه اجلـاد في
بـناء عالقـات دولـية مـتوازنـة مـبنـية
ــصـالح ـتــبـادل وا عــلى االحـتــرام ا
ـنطـقـة والـعالم ـشـتركـة بـ دول ا ا
وان هــذه الــتــطــلــعــات االنــســانــيــة
كن أن شروعة للشعب العراقي ال ا
تـنـجـح دون مـسـاعـدة الـدول احملـبـة
لـــلـــخـــيـــر والـــسالم ســـيـــمـــا الــدول
ـسنا مـنها االوربية الـتي سبق وأن 
جتـاوبـا مـشـجـعـا ومـلـمـوسـا بـتفـهم
ــخــتـلف قــضـايــانــا االنــسـانــيــة و
الـــظــروف واالزمــات وهــنــا البــد من
االشـــارة الى ان الـــشـــعب الـــعــراقي
مــازال يــطـــمح لــكل خـــطــوة دولــيــة
ايجابيـة  من شأنها تـقد العون له
في ظـــروفه احلــالـــيـــة حــتى يـــعــود
الــعــراق مــعــافى من جــديــد وبــهــذا
يــنــبــغي عـلـى كل الـدول احلــريــصـة
عـلى االمن واالسـتـقرار والـسالم في
الـــعــالـم بــأن تـــتـــفـــهم دور الـــعــراق
ومـكــانــته وأهـمــيــته في الــسـيــاسـة
ـية كـونه عـنـصـرا اسـاسـيا في الـعـا
هـذا االسـتقـرار الـذي لن يـتـحقق مع
الـتـدخالت اخلـارجـيـة وان أي ضـرر
سـيـاسـي او اقـتـصـادي أو عـسـكـري
يـــتـــعـــرض له الـــعـــراق ســـيـــعــرض

مـصــالح اجلـمـيع الـى اخلـطـر وهـنـا
البـد ان يـكون لـكل االطـراف الـدولـية
الـصـديــقـة دور في تـعـزز االسـتـقـرار
في العراق مـن خالل مساعـدة شعبه
في تـقريـر مـصـيره وتـقـد الدعم له
بـانـتـخـابـات حـرة نـزيـهـة وبـاشراف
ـنع حـاالت الـغش والـتـزويـر دولي 
والـتالعب بـنـتـائج تـلـك االنـتـخـابات
كن أن يـنـبثـق عنـهـا حكـومة الـتي 
تــرعى مـــصــالح الـــشــعـب وحتــتــرم
ـــواثــيـق الــدولـــيـــة واالنــســـانـــيــة ا
ولـتحـقق الـعدالـة بـ أبنـاء الـشعب
الــعـراقي دون تـمــيـيـز ومن جــانـبـنـا
كعراقي نرى ( من مصلحة اجلميع
ان يسـتعـيد العـراق عافـيته ولـيكون
طــرفـا انــسـانــيـا فــاعال في مـحــيـطه
الـــعــربي واجملــتــمـع الــدولي ونــحن
عـلـى ثـقـة كـامـلـة بـأن يـتـفـهم الـعـالم
الـظـروف الــصـعـبـة الــتي يـعــيـشـهـا
العراق بسبب االدارة الفاشلة للبالد
والعملية السياسية التي بنيت على
أسس طــائـــفــيـــة وفــئــويـــة مــاجــعل
الـشـعب بـأن يــفـقـد ثـقـته بــالـسـلـطـة
احلــاكـــمــة الــتي خـــذلت تــطـــلــعــاته
بالعيش الـكر  وبناء حـياة جديدة
بـــعـــيـــدة عـن كل مـــظـــاهـــر الـــعـــنف
والــتـطــرف والـكـراهــيـة  ســيـمـا وان
العـراق وبرغم كل الـظروف الـتي مر
ـقـومات بـهـا  فـمازال يـتـمـتع  بـكل ا
االنسـانيـة واحلضـارية والـتاريـخية
واالقـــتــصـــاديــة الـــتي تـــمــكـــنه  من
بـاشر  في حتقيق التوازن التأثير ا
نـطقـة والـعالم ) ولـهذا الدولـي في ا
أصـبـحت قـضيـة حتـقـيق االسـتـقرار
ـقـراطـيـة احلـقـيـقـيـة والـسالم والـد
الفـاعلة في الـعراق مسـؤولية أمـنية
وأخالقـــيـــة دولــــيـــة وعـــلى جـــمـــيع
سؤولـية التي االطراف حتمل تـلك ا
حـتـما سـتــــكون نـتـائجـهـا ايجـابـية
للجـميع وهذا مـايتطـلع اليه الشعب
ـرحــلــة الـقــادمـة من الــعــراقي  في ا
بــنـــاء احلــيـــاة اجلــديــدة وحتـــقــيق
الـــسـالم بـــ جـــمـــيع الـــعـــراقـــيـــ
وابـــعــاده مـن ســاحـــة الـــصـــراعــات
الـدولـيـة الـتي كـان ومـا زال ضـحـيـة
لها  وانه عـازم على جتاوز االحداث
ـة وفــتح صـفــحـة ــؤ ــاضـــــــــيـة ا ا
جــــديـــدة مـع كل الــــدول اســـاســــهـــا
احـــــتــــــــــرام الـــــعــــراق وســـــيــــادته
واســتــقالله  مــؤكــدا اســتــمـراره في
الـتــظـاهـرات الـسـلـمـيـة مـهـمـا كـانت
تــضـحـيـاتـهـا حــتى تـلـبـيـة احلـقـوق
االنــسـانـيـة والــقـانـونــيـة الـتي حـرم
اضية .  منها على مدى السنوات  ا

مــنــذ تــأســيـس الــدولــة الــعــراقــيــة
وجب مؤتمر القاهرة الذي عقدته
تحدة في آذار عام 1921  ملكـة ا ا
والـــذي جــاء بـــعــد عـــام من احــداث
ثــورة الــعـشــرين الــتي انــدلـعت في
ـطــالــبـة ــدن الــعـراقــيــة ا عـمــو م ا
بــاالســتــقالل آنــذاك وحــتى يــومــنـا
احلـاضــر كــان هــذا الــبــلــد مــحـورا
ـخـتلف لـصـراع االرادات الدولـيـة 
ا يـشـكله أهـدافهـا وغـاياتـهـا وذلك 
هــذا الــبــلــد من أهـــمــيــة  من حــيث
ـــوقع ـــكـــانــــة الـــتــــاريـــخـــيــــة وا ا
اجلغـرافي  واالمكانـات االقتـصادية
ا جـعله هـدفا والـبشـرية الـهائـلـة 
ألنـظــار واطـمـاع كل قــوى الـشـر في
الـعــالم سـواء كـان ذلك اقــلـيـمـيـا أو
دولــيـا  وهــذا مـاكـلف شــعـبه ثــمـنـا
بـــــاهـــــضــــــا في االرواح واالمـــــوال
ـستقبل الذي متلـكات وانعدام ا وا
ـا وصفـه اخملتـصـون بـاجملـهول طـا
حــيـث تـوالـت عــلـيـه فــتـرات احلــكم
وأنظمـتها وقيـاداتها اخملتـلفة التي
كانت متأثرة بالظروف احمليطة بها
 أو خــاضــعــة لـالرادات اخلــارجــيـة
ــصــالح الــدولـــيــة الــتي التــريــد وا
للعراق أن يكون مستقرا وآمنا بأي
شـــكل من االشـــكــال وهــذا مـــاجــعل
الـــبــلـــد بـــعـــيــدا عـن اراداة شــعـــبه
الوطـنـية وقـد تـوالت علـيه االحداث
بـكل تفـاصـيلـهـا ومخـاطـرها بـحيث
لم تكن نتائجها اال أن يزداد العراق
ضــعــفـــا وخــرابــا  وتـــأخــرا في كل
مــفـاصل حــيـاة شـعــبه الـسـيــاسـيـة
واالمنية واالقتصـادية واالجتماعية
 ومع كل هذا االسـتهداف ومـستوى
خـطــورته  اال ان الـعـراق بــقي حـيـا
ويــصــارع الــواقع ويـــعــيش حــيــاة
طــبـيـعـيـة يـصــنـعـهـا من حتت ركـام
االحـداث كون شـعـبه محـبـا للـحـياة
والتـــوجــد لـــديه أطـــمـــاع أو نـــزعــة
عــــدوانــــيـــة جتــــاه االخــــرين اال ان
الــســيـاســة الــعــدائــيـة االقــلــيــمــيـة
والدولية التي تعرض لها على مدى
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لكـها زوجان ثريان مطلقان من نيـويورك للبيع في مزاد علني تقيمه  تُعرض لوحات ومنحوتات لبـابلو بيكاسو وآندي وارهول ومارك روثكـو وألبرتو جاكوميتي 
زادات.وقـال الرئـيس التـنفـيذي لـ"سـوذبيـز" تشـارلز سـتيوارت خالل "سوذبـيز" قريـباً وتـقدّر قـيمـتهـا اإلجمـاليـة بحوالى  600ملـيون دوالر علـى ما أعلـنت دار ا
قـبل على  65قطعـة تشكّل "أكـبر مجـموعة من أعـمال الفن ـزاد في تشرين الـثاني/نوفمـبر وأيار/مـايو ا مؤتمـر صحافي عبـر اإلنترنت إن الـدار كُلفت تـنظيم ا
ـزادات أن القيـمة اإلجمالـية للـوحات اخملمـنة بحوالى  600مليون دوالر هي األعـلى على اإلطالق لبيع عـاصر لم يسبق طـرحها في الـسوق".وأوضحت دار ا احلديث وا

عاصر واحلديث. مجموعة أعمال تنتمي إلى الفن ا
وتعـود ملكـية اجملـموعة لـقطب الـعقـارات في نيـويورك هاري مـاكلـو وزوجته الـسابقـة ليـندا لكـن القضـاء لم يتـوصل إلى حتديـد قيمـتهـا خالل طالق الزوجـ الذي أثار
كن اهتماماً إعالمـياً واسعاً في أواخر الـعقد الثاني من الـقرن احلالي.واشارت "سوذبـيز" إلى أن سعر كل من منـحوتة "األنف" جلاكومـيتي وللوحة "الرقم  "7لروثكو 
ـا ب  40و 60ملـيون دوالر فـي ح أن قـيمـة مـنحـوتة مـن األسالك والصـفائح أن يصل إلى  70ملـيـون دوالر.وقدرت قـيمـة لـوحة "نـاين مـارليـنز" الـشـهيـرة لـوارهول 
عدنية لبيكاسو صممت لتكـون نصباً جنائزياً في الذكرى العاشرة لـوفاة الشاعر غيوم أبولينير العام  1918قد تصل إلى نحو  20مليون دوالر.وتوقع ستيوارت أن يكون هذا ا

." زاد "تاريخياً" وأن "يطبع سوق الفن وتاريخ دار سوذبيز البالغ  277عاماً ا
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ـــوضــوع اإلنــســاني ســلـــيــفــاني إلى ا
مــحـمـوالً عــلى سـرد واقـعـي في تـوأمـة
وثيقة ب شكل الـقصة ومحتواها مع
االعــتـــراف بـــأنـــهـــمـــا في كـل األحــوال

"وجهان لعملة واحدة".
فـــمن أجـل حتــقـــيق رغـــبــة طـــفـــلــتـــهــا
الـــصــغـــيـــرة ذات األربـــــع ســـــــنــوات
"حــــه لــو" الــتي جــعــلت تــنــادي; " أنـا
جــائــعــة يــا أمــاه..أريــد خــبــزاً مــحــلّى
بـالـسـكر" ص  29تـتـبـرع األم بـتـحـقيق
انعة الزوج وناس آخرين ذلك برغم 
مـن اخلــروج من الـــكــهـف الــذي جلــأوا
إلــيه أخــيـــراً بــعــد أن قــصـــفت بــيــوت
الـقــريـة طائـرات معـادية وحـولتـها إلى

ركام.
كـان اجلمـيع يعـرف أن مغـادرة الكهف
ا هي مـغامـرة تتحـدى قانون اخملـبأ إ
ـعـاديـة احلـرب فـمــا تـزال الـطـائـرات ا
تــتـرصـد حــيـاة الـنــاجـ إال األم الـتي
اســتـبـسـلـت وأعـلـنت عن عــزمـهـا حتت
نـــداء أمــومي ال يـــعــرف شــيـــئــاً اســمه
قـانــون احلـرب فـقـبـل يـومـ أو ثالثـة
كـــانت "حـه لـــو" تـــأكل خــــبـــزاً مـــحـــلى
بـــالــــســــكـــر وســــتــــأكل الــــيـــوم! ثم أن
الــركــــــــون إلى الــكــهــف من دون فــعل
يــتـصــدى لـلــعــدو والـعــودة إلى حــيـاة
القـرية ثـانـية ذل مـسـتد " ال تـخف يا
صــوفي عــليّ ال تـــخف لن تــمــوت مــا
دمـتم هـكــذا سـيـبــقى حـالـنــا عـلى هـذه
الـشاكـلـة.. أمـا تكـفي حـيـاة الـذل هذه"?

ص31
تـأخذ األم سـبـيـلهـا إلى بـيـتهـا تـتوسل
من خالل خـــرابه مــنــفـــذاً حــيث مــكــان
الـدقـيق والـسـكـر فـتـغـرف مـنـهـمـا قـدراً
تعـود به إلى طـفلـتـها لـتـشرح صـدرها
غـيـر أنّ الـطـيـار الـذي كـان يـفكـر في أن
مـهمـته لم تـنـفـد أو لم تنـفّـذ كـليـة بـعد
يـطــالع من مـوقــعه في الـســمـاء مـواقع
األرض فــيــنـقض عــلى الــشـبح الــكـامن

خلف بعض الصخور.
في نهاية هذه الـقصة الدامية التي هي
من أكـــــثـــــر الــــقـــــصص تـــــمــــاســـــكــــاً
تــســـتـــيــقـــــــــظ "حـه لــو" مـن نــومـــهــا
سـعيـدة غـيـر مـهمـومـة بـشيء فـها هي
تسـتعيد حـلمها اجلـميل وقد دعت فيه
صـديـقـتـهـا " جـنـو" إلى مـشـاركـتهـا في

 تــعــود بـــنــا قـــصص "خــبـــز مــحــلّى
بالـسكّـر" للقـاص حسن سلـيفاني إلى
ــرادفـــة الــتـــأريــخـــيــة بـــ الــســرد ا
الــــواقـــعي والـــهم االجــــتـــمـــاعي في
مـسيـرة محـافظـة على تـأريخـها الذي
ال يـخـلـو مـن جـمـال وقـلـمـا انـحـرفت

عنه نحو طرائق سردية أخرى.
فـــابـــتــداء من قـــصـــته األولى "بـــلــون
الـبــحـر ســتـكــون" حــتى أقـصــوصـته
األخـيرة " الـقبض عـلى حلم آذاري" ال
يـكـاد الــفن الــواقـعي يــخـلي ســاحـته
ـا لهذه القصص لغيـره إال فيما ندر 
من موضـوعات موجـعه يتغـالب فيها
ـــــبــــــاشـــــرة فـي عـــــرض الـــــفـن مـع ا

وضوع. ا
تـأخـذ هـذه الـقـصص أشـكـاالً سـرديـة
مــتــبــايــنــة بــ الــقــصــة الــقــصــيــرة
واألقصوصـة والقصة الـقصيرة جداً
كـــمـــا في وعـــلى الـــتـــوالي " رحـــيل
شــــامخ " ص 119و "غـــداً يــــبــــتـــسم
الربيع" ص  113و " هي والقلب" ص
 144وغيرها وجـلها  أي اجملموعة
يــقف عـــلى حـــقــيــقـــة مــا تـــعــرض له
الـــــشـــــعب الـــــكـــــوردي مـن أشـــــكــــال
االضـــطـــهـــاد والـــعـــنف والـــتـــنــكـــيل
واإلبادة كـانت تُقـاوم بـبطـولـة عالـية
وافـــتـــداء شــــهم وشـــجــــاع كـــمـــا في
مــلـــحـــمـــته الـــقـــصـــيـــرة " من دفـــتــر
االنـتفـاضـة ...شـهـادة أدبـيـة حـية عن
بـسالـة الكـورد في مضـيق زاخو -31
 "1991 -3الــــتي أخــــذت أكــــثــــر من
ثالث صفحـة أو قصته ذات الطابع

البطولي " رحيل شامخ " ص .19
ــكن الـقـول أن الــقـاص سـلــيـفـاني و
أوكل لــنــفــسـه وعــلى مــدى جتــربــته
الـقصـصيـة والروائيـة غيـر القـصيرة
عرض قضيته القومية بل تعداها إلى
هـموم جـماعات عـرقيـة أخرٍ كـما جاء
في قـــصــتـه " أجل يـــا أجــان شـــهــدت
الــقـيــامـة" ص 14الــتي أهــداهـا إلى "
الـنـاجــيـة االيـزيــديـة زيـنـة إســمـاعـيل
خـديــدا" من الـســبي الـداعــشي وكـان
ـرأة االيـزيـديـة فـيـهـا مــتـعـاطـفـاً مـع ا
وقومهـا ومتماهـياً مع قضيـتها التي

ال تختلف عن قضيته. 
WKOLł WFO³Þ

جتسد هـذه القصة ضـمن ما جتسده
الفارق مـقارنة ب الـطبيعة الـشمالية
اجلـمــيـلـة وطـقـوس الـقـرويـ فـيـهـا "
أجــان خـــضـــراء كــالـــزيـــتـــون كــانت
حياتنا وأغاني الصبايا في الصباح
كم كـانت تـمـنح األجـواء عـبـقـاً ودفـقـاً
وألقاً يا للسعادة وأنا أقبلك وأضمك
إلــيـا (......) أتـعــلم يـا أجــان كم عـطـر
األرض عـذب ومصـدر فـرح يسـافر في
خاليا اجلسم خلسة. يا ليالي  كوجو
بـنجـومـهـا اجلوالـة ونـحن نـرقـد على
سطـوح بيوتنـا البسيـطة (.....) أتعلم
يا أجان أن النجوم كانت أيضاً تغني
لنـا على أنغـام الطنـيور الشـنكالي كل
لـيــلــة قــبل أن نــنــام وديــكــة الــقــريـة
وعصافيرها الهائجة بزقزقاتها كانت
تـتــكــفل بــإيــقـاظــنــا قــبل أن تــتــسـلق
الشمس صفحات السماء ( ......) كنا

ســعــداء مــلــوك أنــفــســنـا. ص15-16
وب الـصورة التي غـدا عليـها الناس
بــــعـــد أن أغـــارت فـــلــــول داعش عـــلى
قـريـتـهم اآلمـنـة واسـتـبـاحت كل شيء
فـيـها; " تـعـالت األصوات والـصـرخات
من كل صـــوب وعال الــتــراب والــرمل
وهــاالت الـــغــمـــام الــكـــابي الـــرهــيب
وتـوافـدت الـوجـوه الـكـاحلـة الـغـامـقـة
البـسهـا الـقادمـة من قرون الغـريبـة 
غـابـرة. (......) حالل عـلـيـكم نـساؤهم
هن ســــبــــايـــا دولــــة اإلسالم" ص?17
لــيــكـــون الــفــارق مــزريـــاً ومــأســاويــاً

. ودموياً
 يــقـدم الــقـاص غــالب قــصـصـه بـلــغـة
شعرية ما تلبث أن جتفّ ح تغوص
ـــــســـــفـــــوح  واجلـــــســـــد في الـــــدم ا
ـسـتـبــاح لـتـظل احلـقــيـقـة اجملـردة ا
شـاهـدة الــسـاحـة والـقـضـيـة وحـدهـا
بعـيداً عـمـا يتـطلـبه الـفن في كثـير من

األحيان..
ومــثـــلــمــا اخـــتــلــفت اجتـــاهــات هــذه
الـقــصص وتـعــددت ضـمــائـر الــسـرد
فــيــهــا لــلــتـخــفـف من ثــقل الــضــمــيـر
الـواحــد تـفـاوتـت مـسـتــويـات فــنـهـا
ـا مــا يـشـفع لـهــا أنـهـا كـتـبت في ور
تـواريخ تـفـصل بيـنـهـا أعـوام طـويـلة
فـبـ قـصـة كـتـبت عام  1983وأخرى
كتـبت عام  2019فاصل زمـني طويل
تـــطــور فـــيه فـن الــقـــصـــة والـــروايــة
وتعـرض فيـها الفن الـقد إلى عمـلية
نسخ جعلتنا نـقف على أعمال عظيمة
سابـقـة وكـأنـنـا نقف عـلى أطالل زمن
ـا في هـذا من جـحود قـد بـالـرغم 
إزاء فـن شــــامـخ كــــنـــــا نـــــقف أمـــــامه

ا ما نزال! مبهورين ور
وإن كـانت هـذه الـقـصص تـبـايـنت في
أزمـان كتـابـتهـا وكذلك في أجـناسـها
والقيم الفنية الـتي جاءت عليها فلقد
اتــســمـت بــإنــســانــيــتــهــا وبــراءتــهــا
وبـسـاطـتـهـا وبـطــولـتـهـا كـذلك كـانت
تـلقـيهـا إلى حيـوية الـطبـيعة تأخـذ 
الــبـشــريــة الــكـورديــة وإنــســانـيــتــهـا
الـصـافـيـة مع مـا تـعـرضت له من قـهـر

واستالب  و تلويث.
ففي قصته " خبز محلّى بالسكر" التي
حـمــلت عــنـوان اجملــمـوعــة يـتــصـدى

خبـزهـا احملـلّى بالـسـكـر الذي سـتـعود
به أمـهـا. " اآلن ستـأتي أمي وسـتـجلب
لي خبزاً مـحلّى بالسـكر سأقسمه إلى
نصف نـصف لي ولك النصف اآلخر

"? ص35 أتقبل
وهـــكـــذا تـــتــنـــاقـض أحالم الـــصـــغــار
ــغــمــوســة بــالـــســكــر عــلى وقــائع " ا

غموسة بالدم. الكبار" ا
wBB  lÐUÞ

وتنفرد قصة " ساعة في حضرة طبيب
الــســـعـــادة" عن الــطـــابع الـــقـــصــصي
الـسائـد في هـذه اجملـمـوعة بـاتـخـاذها
الـطابـع الرمـزي مع مسـحة نـفسـية إذ
تــشــيـر هــذه الــقــصــة إلى رجل يــدخل
عيادة طـبيب نفسي يـعلق على واجهة
عـيـادته " قـطـعـة بالســتـيـكـيـة مـضـاءة
بــلـون أبـيض"  تــقـول " يـا لــلـسـعـادة..
ادخل ودع القلق .. سأمنحك السعادة"
ص ?37وبعد تداعيات نـفسية داخلية
تــنـــشـــا لــدى الـــرجل وهـــو في غـــرفــة
الـطـبــيب يـبــدأ احلـوار بـ الــرجـلـ
يـستغـرق أكثـر من ثالث صفـحات يتم
ريض أزمـته النـفسـية بـعدهـا عـرض ا
في ما ينـتابه من علـة "الشك في صحة
األشـــيـــاء" ص 43ومـــا يـــحـــيط به من
واقع اجـــتــــمـــاعي مــــأزوم هـــو اآلخـــر
بــتــخــلــفه عن وقــائـع مــجــاورة أخـرى
يـتــمـتع نـاسـهـا بـرغـد الـعـيش وجـمـال
احلــيـاة; " هل تـعــلم أيـهـا الــطـبـيب أن
ـطر حيـنـا يفـيض إذا اسـتمـر هـطول ا
ثالث ســاعــات مــتـتــالــيــة وأن أطــفـال
حيـنـا يـجدون مـتـعة فـي السـبـاحة في
ـيــاه الـتي تــمأل كل أزقــة احلي مـثل ا
مــــتـــعـــة أطــــفـــال األحـــيــــاء الـــراقـــيـــة
ـزدانـة ــسـابــحـهم الــكـونــكـريــتـيــة ا
بـاألضواء الـبـاهـرة واحملـاطـة بـأنواع
"ص 44ما يشير إلى الزهور والرياح
أن أزمـة الـبـطـل هي في األسـاس أزمـة
اجــتــمــاعــيـــة ذات امــتــدادات أفــقــيــة
وعمـوديـة على نـفس الـفرد واجلـمـاعة

. معاً
 يـســتـعــرض الـبــطل في هــذه الـقــصـة
حـيـاته الشـخصـيـة على وفق مـا يدعى
بـالــتــداعي احلــر لــيــفــصح عن أحالم
غـريـبـة يـطـارد فـيـهـا احلوت الـذي أكل
الـقـمر حـتى يـنـتـزعه مـنه ويـعـيده إلى

موقـعه ثم إذ يـطـوق بـالـذئـاب يـنهض
لنجـدته أبطال الـكورد "خاني ذو الكف
الذهـبـيـة" الذي يـنـاديه " ال تـتـراجع يا
كــردو سـأســاعــدك" و "مــيـرزا مــحــمـد"
الـذي يهب لـنـجدته بـحصـانه األشهب
ويرفـعه عن األرض ليـعود به إلى داره
ص  47وكل هذا في حلم سابق يقصه
ــكث صــامــتــاً عــلـى الــطــبــيب الــذي 
ملتقطاً ال ريب مفاتيح مشكلة مريضه

حـــتى يــصـــله نــداء عـــائــلي يـــغــلق
ـوجـبه عـيـادته ويـقطـع شوطه مع

مريضه الذي اتهم باجلنون.
إنّ أيّ مـقـاربـة نــقـديـة كـالـتي قـدمت
بــهــا هــذه الـــقــصص ال تــســتــوفي
شـرطـهـا إال بـالـتوسـع في الـتـصدي
لهـا فقد حـملـت إليـنا أشـياء كـثيرة
أهـــمـــهـــا الـــبـــســـاطـــة في الـــلـــغـــة

والوضوح في اخلطاب.
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ما قاله عقراوي وما لم يقله اجلواهري وال عماش 

عبد احملسن عقراوي الذي تظهر صورته
إلى جانب هذه السطـور وقد نشرتها مع
مـقــالي عـنه في جــريـدة احلــدبـاء في 23
نـيــسـان  ? 2002رحل في كــانـون األول-
ديسمبر سنة  .?1995وقد عرفناه إنسانا
 عفويا  بـسيطا  لم يـلتفت إلى نفسه..
ومع انه كـــان مــبــدعــا بـــحق إال انه كــان
متواضعا لم يحسن الدعاية لنفسه.. قال

في جريدة ( الـزمان )   العـدد الصادر
في  27من آب -اغـسـطس  ?2021كـتب
االستاذ شكيب كـاظم مقاال بعنوان :  (
بـيت شـعـر لم يـقـله اجلواهـري الـكـبـير
بل قــاله عــمــاش)  عـقـب فـيـه عـلـى مـا
ـنــعم حــمـنـدي كــتـبه الــشـاعــر عـبــد ا
ونــشـــرته جــريــدة (الــزمــان) بــعــددهــا
الــصــادر يــوم األحـد الــرابـع عـشــر من
شـــهــر آب/أغــســطس  2021وعــنــوانه
(الشـاعر محرضـاً وعدوانيـاً) جاء فيه:
“بــــتـــشـــجــــيع ضــــمـــنـي من األحـــزاب
السـياسيـة حتول بعض الـشعراء إلى
أداة قـمع وتـرهيب(..) والـذي يـحـزنني
أن أرى شـعــراء كـبــارا مــروجـ لــقـيم
عدوانيـة(..) فينظـمون قصائـد ال تخلو
من تـــرهـــيب وتـــرويع تـــشـــمـــئــز مـــنه
األنـــفـس الـــتي ال تـــزال حتـــتـــفظ ولـــو
بـــأدنى قـــدر من االحــتـــرام اإلنـــســاني
الـــذاتـي مـــثل قـــول مــــحـــمـــد مـــهـــدي
اجلــواهــري في قــصـيــدة نــظــمــهـا في
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شــعـب دعــائـــمه اجلــمـــاجم والــدم…….

تتحطم الدنيا وال يتحطم
ـــــــــــــآخــــــــــــذ عـــــــــــــلـى وهـــــــــــــذه مـن ا
اجلـواهـري.”ويــعـقب االسـتــاذ شـكـيب
كاظم فيـقول مصحـحا ان هذا البيت ال
شأن لـلجواهـري الكبـير به بل هو من
أدبـيـات حزب الـبـعث وقد الـقـاه صالح
مــهـدي عــمــاش وكـان يــومــذاك وزيـرا
لـــلـــدفـــاع فـي حـــفل أقـــيـم في ســـاحـــة
ـنطـقـة الكـرنـتيـنـة برصـافة الكـشـافة 
بغداد في أحد االحتفاالت سنة .1963
ومن هذه القصيدة قول الفريق عماش
ـا اعـتـنـقـنا الـبـعـث كنـا نـعـلم……… إن

شانق للعقيدة سلم ا
ال بل أن ثـمة روايـة أخـرى لهـذا الـبيت

تأتي على الوجه اآلتي

بـعث تـشـيـده اجلمـاجم والـدم…. تـتـهدم
الدنيا وال يتهدم

وبــدون الــدخـول فـي تـفــاصــيل كــثــيـرة
اصـــحح لألخ االســـتـــاذ شـــكــيـب كــاظم
نعم حـمندي ولكل واالخ االستاذ عـبد ا
وصلي من ذهب مذهبـهما ان الشـاعر ا
رحـوم االسـتـاذ عـبـد احملـسن الـكـبـيـر ا
عقراوي   1995-1938كان شاعـرا رقيقا
ومـنـاضال سـيـاسـيـا  مـنـذ مـا قـبل ثورة
 14تموز  ?  1958وهو من قـال البـيت
ولـكن لــيس بـالــصـيـغــة الـتي رويت من
االخ االسـتــاذ شـكـيـب كـاظم وكــان عـبـد
احملسن عـقراوي شاعـرا كبيـرا ومجيدا

واجلميع يعرف هذا وما قاله هو :
ــا ســلــكــنــا الــدرب كــنــا نــعــلم ××× ان

شانق للعقيدة سُلم  ا
وقال ايضا :

وطن تشيده اجلماجم والدم ××× تتهدم
الدنيا وال يتهدم ُ 

wMÞË dŽUý

وقـد قـال هـذا وهـو شـاعـر وطـني كـبـيـر
اسـتخـدم مصـطلح ( الـوطن) واستـخدم
مــصــطـــلح ( الــدرب) ; فــدرب الــنــضــال
يـحـتـاج الى الـتـضـحـيـة .. الـنـضـال من
اجل الــوطن : الــعــراق الــعــظــيم واجب
ورســالـة  ولـيس ثـمـة عـدوانـيـة ولـيس
ثــــمـــة حتـــريض وارجـــو ان الجتـــلـــدوا
ذواتــكم اكــثــر من هــذا . كــمــا ارجـو ان
تعـيدوا احلقوق الـى اصحابـها وابيات

الشعر الى من قالها .
ن ال يـعـرف ال الـكـبـيـر االسـتـاذ عـبـد و
احملسـن عقـراوي أقول انـني كتـبت عنه
ا كتبته كثيرا مـنذ سنوات طويـلة  و
ـوصـلـية وفي في جـريـدة ( احلـدبـاء ) ا
مـدونـتي االلـكـتــرونـيـة مـقـال بـعـنـوان :
(عبـد احملسن عـقراوي الـشاعـر الرائد )

قلت فيها 

وصلي اذا ال نـتذكر الـشاعـر ا ال ادري 
مع الرائـد عبـد احملسن عـقراوي  كـثيرا
أنه- في حـــيــاته -مأل الـــدنــيــا وشــغل
ـا كـان الــنـاس وأثـار اجلـدال وخــاصـة 
يتمتع به من شخـصية بوهيمـية عبثية
ـسـتـوى الـسـيـاسي مـع انه كـان عـلى ا
والــشـخــصي مـلــتـزمــا بـقــضـايــا وطـنه

وأمته.

عـنه صـديـقـنــا الـشـاعـر الـدكـتـور حـيـدر
مــحــمــود عــبــد الــرزاق.. "أن عــقـراوي 
وصل بنظـره  يعد أغزر شاعـر عرفته ا
في تـاريــخــهـا احلــديث". وأضــاف" كـان
واضح االنـــحـــيـــاز إلى قـــضـــايـــا األمــة
صيرية". أما صديـقنا األستاذ الشاعر ا
عـبـد الـوهـاب إسـمــاعـيل فـقـد وجـد فـيه
وفـي شــعـــره :"صـــوت جـــيل بـــكــامـــله..

صوت جـيل حافظ علـى أبجديـات الكلم
واجلــــهـــاد وخــــاض مالمح الــــصــــبــــر 
والتضحيـة كي يورق األمل في النفوس

العطشى وفي القلوب والضمائر".
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ولـد عـبـد احملـسن حـسـ مـحـمـد أيـوب
عــقــراوي فـي مــحــلـة عــمــو الــبــقــال في
ـــوصل ســـنــة ? 1938وأكـــمل دراســته ا
توسطة واإلعدادية فيها.. االبتدائية وا
دخل كـلـيـة اآلداب- جـامـعـة بـغـداد سـنة
 1958لــكــنه لم يــكــمل دراســته  واجته
نحـو الوظـيفـة .ففي سـنة  1963ع في
مـصـلـحـة الـغـزل والـنـسـيج احلـكـومـية
وقــد أحــيـل عــلى الـــتــقــاعـــد بــعــد أربع
سنـوات لـعـدم احـتـمـاله جـو الـوظـيـفة..
عمل في جـريدة الثـورة(البغـدادية ) ب
سنتي . 1970-1969كمـا عـمل في مجـلة
ألف بـاء ومحـرراً أدبيـاً جمللـة اجلامـعة
ــوصـــلــيــة ) بـــ عــامي 1971-1978 (ا
?ومــحــرراً أدبـيــاً في مــجــلـة الــطــلـيــعـة
األدبيـة بـ عامي  1980-1979وتـقـلبت
ــرض به ظـــروف احلــيـــاة ومــعـــانــاة ا
وأقــــعـــده حــــادث طــــريق عـن الـــســــيـــر
ــشــاركـة فـي احلـيــاة الــعــامــة .كـرمه وا
احتــاد األدبـاء في الـعـراق/فـرع نـيـنـوى

بشارة نينوى اإلبداعية عام .1995
ــــنـــــشــــورة :(حـــــصــــاد مـن دواويــــنـه ا
الـلـيـالي) 1976و سـبـع اغـنـيـات لـتـمـوز
(مـجـمـوعـة مـشـتـركـة) عام  1978هـشيم
الــغــربــة عـام 1981لـن تــتــعب الــبــنـادق
(مجـموعـة مشـتركـة) عام 1984كلـكامش
عــام  1985تـــرجــمـــة حـــسـن الـــعـــمــري
ونـظــمـهـا شـعــراً  شـواطئ الــعـمـر عـام
  1985لهيب الدم عام .1986ولديه شعر
مـخـطـوط لم يـنـشـر بـعـد ومـنه: مـلـحـمة
طــويــلــة صـلــوات الــعــيــون كـتـب عـنه
اســتــاذنــا الــدكــتــور عــمــر الــطــالب في
ــــوصل في الـــقـــرن مــــوســـوعـــة أعالم ا
الـعـشـرين يـقـول :" وشـعـره غـزيـر جداً..
وفي إمـكــانه نـظم عــشـرات األبــيـات في
جلسة واحدة. والذي دفـعه لقول الشعر
أُسـتـاذه ذنـون الـشـهـاب وهـو لـم يـتـأثر
ــا تـأثـر بــتـجـربـته بـأحــد الـشـعـراء وإ
الـذاتـيــة ومـعـايـشـته لـلــحـيـاة بـانـفـعـال
صـــادق وحس مــــرهف ويــــعـــد نــــفـــسه
منتميـاً للمذهب الرومانـتيكي وقصائده
تـعـبـر بـصدق عن ذات اإلنـسـان وتـمـتاز
بــاألســلـوب الــفــني والــصـور احلــديــثـة

اجلــمـيــلـة الــبـعــيـدة عن الــتـقــريـريـة
حـسب قـوله هـو في لـقـاء أجـراه مـعه
الـصحـفي االستـاذ لـؤي الزهـيري في
(جــريـدة احلـدبــاء بـتـاريخ 9اب سـنـة
 (1983وهـو يـكـتب الـشـعـر الـعـمودي
وال يـلـجـأ إلـى الـقـصـيـدة احلـديـثة إال
إذا أضـطــر لــذلك كـمــا حــدث مـعه في
ــلــحــمــة (كــلــكـامـش) وهـو ال نــظــمه 
يـعترف بـقصـيدة الـنثر ويـقول عـنها:
ــكن وأصــوله و لـــلــشــعــر قــواعـــده 
.. اعـتـبار قـصـيدة الـنـثر كالمـاً جـميالً
ــا وهـو يــقـرأ جلــمــيع الـشــعـراء ور
ـــهم وحـــديـــثـــهم ويـــعــجـــبه من قــد
اجلـــاهــلــيــ طــرفـــة بن الــعــبــد ومن
اإلسـالمــــيـــ كــــعب بـن زهـــيــــر ومن
األمـــويـــ بـــني عـــذرة وجــريـــر ومن
: العـباس بن األحنف وأبا العبـاسي
ـوصل ـتـنـبي ومن شـعـراء ا تـمـام وا
الذين عايشهم بعجبه إسماعيل حقي
وعـدنان الـراوي وسالم اخلـباز فرج 
وكـامـل ألـنـعـيـمي وذنـون األطـرقـجي
ومعد اجلبوري. ونـشر أولى قصائده
عام  1956في جـريــدة (فـتى الـعـراق)
بعـنوان: (بـ شاعـر وشاعـرة). ويعد
عبد احملسن عقراوي من أكثر شعراء
ـديـنـة نـتـاجـاً ويـنـقـسم شـعـره إلى ا
ثالثة أقسام: ( (1الشعر السياسي((2
ـناسبات الشعـر الوجداني( (3شعر ا
إذ يـندر أن تـمر مـناسـبة سـياسـية أو
وطــنـيــة أو عـامــة إال ويـشــارك فـيــهـا
ـستمر في عقراوي فـضالً عن نشره ا
ـوصـلـيـة )وحـتى جــريـدة احلـدبـاء (ا
رحـمه الـله  فـتـرة قـريــبـة من وفــاته 
ســـنــة  . 1995ويــجـــد الـــبــاحـث عــنه
كم كـبــيــر من قـصــائـده وبــسـهــولــة 
ـــنـــشـــورة فـي الـــصـــحف واجملالت ا
ـوصلـية والـعراقـية والـعربيـة. كتب ا
عنه الدكـتور ذو النـون االطرقجي في
ـوصل احلضـاريـة قائالً : مـوسوعـة ا
"يــــأتي عـــبـــد احملــــسن عـــقـــراوي في
مـــعــظم طــلـــيــعـــة جــيـل كــامل غـــنى 
شعرائه لـلوطن ..للعـراق .. وللوحدة
...لـقــد اسـتــمـرت أغـنــيـاته الـوطــنـيـة
والـقـومـيـة  سـنـوات طـوال ... وكـانت
ســجالً أمـــيــنــا لـإلحــداث الــوطـــنــيــة

والقومية واإلنسانية " .

{  كاتب ومؤرخ عراقي 
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صالح مهدي عماشعبد احملسن عقراوي ومحمد مهدي اجلواهري
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احلـركــة في الـتـنـفـيـذ.( جـعـفـر عـبـاس
حـمـيدي  تـاريخ الـوزارات العـراقـية 
ج6 ص 266). اجتـه حــــسـن ســــريع
فـي فــــــجــــــر  3 تــــــمــــــوز 1963م مـع
مــجــمــوعــة من جــنــود وضـبــاط صف
ـهـنـيـة الـعـسـكـريـة وبـعض ـدرســة ا ا
ـدنـي بـزي عسـكري حـاملـ الرتب ا
الـعـسـكـريـة الـعـالـيـة وشـارات خـاصـة
عــلى اذرعـهـم لـلــسـيـطــرة عـلـى الـبـاب
عسكر الـرشيد واستطاعوا الـرئيسي 
الـسـيـطـرة عـلـيه وهـو موقع مـهم ألنه
يــتـيـح لـلــثـوار اســر جـمــيع الـضــبـاط
الـذين اعـتـادوا ان يـبـيتـوا لـيـلـتهم في
مـــنـــازلـــهـم في بـــغـــداد والـــعـــودة في
الـصـبـاح البـاكـر إلى مقـرات وحـداتهم
الــعـســكـريــة داخل مـعــسـكــر الـرشــيـد
واسـتـولت مـجـمـوعـة ثـانـيـة عـلى مـقر
الــلــواء اخلـامس عــشــر واسـتــطـاعت
مـجمـوعة ثـالثـة السـيطـرة على كـتيـبة
الــدبـــابــات األولى واعــتــقــال عــدد من
ضباطها ومجموعة رابعة قامت بقطع
عـسكر باشـرة مع ا شـبكـة الهـواتف ا
ـعـسـكـر وسـيـطـرت وتـخـريب بـدالـة ا
مـجـمـوعـة أخـرى عـلى قـاعـدة الـرشـيد
الــعــســكــريــة .( امــ هــويـدي  ,كــنت

ص 118 ). سفيرا في بغداد 
   اســتـطــاع حـسن ســريع وجـمــاعـته
الـسيطرة عـلى معسكر الـرشيد بإعداد
عـــدد  من اجلـــنـــود بــلغ  200-150 
جــنـدي وانـدفع بـعــضـهم إلى الـسـجن
الــــــعــــــســــــكــــــري رقم (1) الحــــــتـالله
والـــســـيــــطـــرة عـــلـــيه واطالق ســـراح
ـــدنـــيــ ـــعــتـــقـــلـــ وا الـــضـــبـــاط ا
ــوجـودين في داخل الـسـجن ويـقـدر ا
عـددهم حوالي ثالثـة االف معتقل ومن

ثم توزيع األسلحة عليهم .
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   بـعد وصول خبر احملاولة االنقالبية
إلى اجلـــهــات احلــكــومــيــة قــام عــبــد
الــسالم مـحـمـد عـارف بـقــيـادة كـتـيـبـة
الــدبـابــات الــرابـعــة (كـتــيــبـة دبــابـات
الـــقــصـــر اجلــمـــهـــوري) فــصـــعــد إلى
الـدبابـة األولى وقاد رتالً من الـدبابات
نــحــو مـعــسـكــر الــرشـيــد. وذكــر عـلي
سـعــيـد "ان الـدبـابـة الـتي صـعـد فـيـهـا
الـرئيس عبـد السالم محـمد عارف كان
قـائـدها احـد رجال احلـركة والـذي كان
مـكــلف بـالـذهـاب بـدبـابـته إلى اإلذاعـة
بـعـد الـسـيطـرة عـلى مـعـسكـر الـرشـيد
وتـــطــور الـــتــمـــرد لــلـــمـــســاهـــمــة في
الـسيطرة عليها " واضاف علي سعيد"
ان الـدبابة التي كان سـائقها من رجال
احلـركة تـفاجئ بصـعود الرئـيس عبد
الـسالم محمد عـارف في دبابته وامره
ـا بــالـذهـاب إلـى مـعـســكـر الـرشــيـد 
جـعله عـاجزاً عـن القيـام باي فـعل عدا
قتل الرئيس عبد السالم محمد عارف
لـكنه ج امـامه.(علي سعـيد  العراق

صص .( 48-54 سلحة  :البيرية ا
وصـل عـبـد الـسالم مــحـمـد عـارف إلى
وقف مـعسكـر الرشيـد وسيطـر على ا
ـعـسـكـر بــعـد مـبـاغـتــته لـلـثـوار فـي ا
وعــنـــدمــا عــلم طــالـب شــبــيب وحــازم
جــواد بــذهــاب الـرئــيس عــبــد الـسالم
مـحـمـد عارف إلدارة الـعـمـليـة بـنـفسه

شـهد الـسياسي ومن ثم االسـاسي في ا
صـــار صـــاحب الـــنــفـــوذ االول بـــعــد ان
ـسـؤول اصـاب الـهـلع و(خـتل) بـقـيـة ا
. اصـبح الرئـيس عـبـد السالم الـبـعـثيـ
مـحمد عارف أكثـر قدره من حزب البعث
بـحـكم مـتـانـة الـتـحـالـفـات الـتـي اقـامـها
خـارج احلـزب فـكـانت له ارتـبـاطـات مع
الـفـئـات القـومـية واحملـافـظة ,فـضالً عن
ان الـقـيـادات الـعـسـكـريـة لم تـكن بـعـثيه
ومنهم ولم يشدها أي والء لفكر احلزب 
من ابناء مدينته مثل سعيد صليبي آمر
االنــضـبـاط الـعــسـكـري ومـحــمـد مـجـيـد
مـديـر اخلـطط الـعـسـكـريـة وعـبـد الـغـني
الــراوي قــائــد الــفــرقــة الــثــالــثــة وعــبـد
الــرحــمن مــحــمــد عــارف قــائــد الــفــرقـة
اخلــامــســة وعــارف عــبــد الــرزاق قــائــد
كن القول ان الوالء الـقوة اجلوية. لذا 
ــــنــــاطـــقـي  كـــان حــــاضــــرا في فــــكـــر ا

عبدالسالم محمد عارف.
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لــقــد فـــشــلت احلــركــة ألســبــاب عــديــدة
ابـرزها الـتخـبط الذي حـدث في معـسكر
الـرشيد مع الـتأخر والـتخاذل من جانب
الــــبـــعض وعـــدم اذاعــــة  اي بـــيـــان عن
الـــثــوار الــلــذيـن اعــتــقـــدوا ان الــشــعب
سـيقف الى جانـبهم ضد الـنظام . فضال
ـعـدة للـطـيران بـقيت عن ان الـطـائرات ا
جـاثمة على االرض  وفي اوكارها لعدم
الــتـحـاق الـطــيـارين بـهــا . واخـيـرا فـان
اجلـــيش كــان اقــوى في الـــقــضــاء عــلى
الــثــوار في مـعــركـة حــســمت خالل مـدة
وجــيــزة قــدرت بــست ســاعــات .(ســيـار
اجلــمــيل  ,رمــوز واشــبــاح ). وبــقى ان
امــتـــاز تــاريخ الـــعــراق بـــكــثــرة اقـــول 
االنـقالبات العـسكريـة التي طغت عـليها
هــوس الـسـلـطـة  غــيـر ان حـركـة حـسن
وتـوصف بـانـها سـريع ورفـاقـه  اقل مـا 
همش اللذين ثاروا من ثـورة العرفاء ا
اجل حتـقيق العدالة االجتماعية للشعب
كــــانـــوا شـــبــــابـــا تـــراوحت الــــعـــراقي 
اعـمـارهم ب  26-16طـبـعـوا بـخـصال
الـــشــجــاعــة واجلـــرأة واالقــدام وتــرجع
جــذورهم االجـتــمـاعــيـة  الـى الـطــبـقـات
االجـتماعـية  الفـقيرة  ولم يـتحمـلوا ما
شـــاهــدوه من جـــرائم الــبــعـث الــفــاشي

ترتكب بحق العراقي .

-لم يــثـبت تــاريـخـيـا قــتل الـشـيــوعـيـ
صــحـة هـذه االوراق- جـرت مـنـاقـشـات
حادة لتجنب اعدام السجناء ,وبجهود
كـــبــيــرة اســتـــطــاع أنــور عـــبــدالــقــادر
احلـديثي ومنذر الونداوي من التوصل
الـى حل وسط بـــأبـــعـــادهم الى ســـجن
اوكار نـقرة الـسلـمان .(هاني الـفكـيكي 
ص ـة جتربتي مع حـزب البعث  الـهز

.(279 
طـلب احمد حـسن البكر من عـبد الغني
الــراوي الــذهـاب إلى نــقــرة الـســلــمـان
لـتـنـفيـذ حـكم اإلعـدام ببـعض الـضـباط
ــعــتــقــلــ لــكن أنــور عــبــد الــقـادر وا
احلـديثي لـعب دوراً اسـاسياً فـي اقناع
البكر بإلغاء احكام اإلعدام وعدم تنفيذ
ـســافـرين إذ احلــكم بــاي ضـابط مـن ا
قـال أنور عبد القادر احلديثي ,ان لديه
اطــفـال وهــؤالء الـسـجــنـاء لــهم اطـفـال
وعـوائل كيف  يـنام اللـيل بعـد ارتكاب
مــذبــحــة من هــذا الــنــوع فــكــان لــهـذا
الـكالم تـأثـيـر في عـواطف احـمـد حسن
ـا سيكـون علـيه موقفه الـبكـر وذكره 
بــاعــتــبــاره رجالً مــســلــمـاً وال يــرضى
ـعـتـقـل اسـتـبـاحـة هـذه اإلعـداد من ا

وبــعـد سـاعـات من اجلـهـد وافق احـمـد
حـسن الـبـكـر عـلى إيـقـاف حـكم اإلعدام
عــلى مـعـتــقـلي نـقــرة الـسـلــمـان.( عـلي
ســــعــــيــــد  عـــراق  8 شــــبـــاط 1963
ـــوالـــيــة ص204). ادعـت اجلـــرائـــد ا
لـلـنـظـام ان لـلـحـركـة عالقـات مـشـبـوهة
مع الـدول الـشيـوعيـة وخـرجت بإخـبار
تـعلن ان التـحقيقـات كشفت ان لـلحركة
ارتـبـاط مع احدى الـدول اخلارجـية من
دول اوروبــا الـشــرقــيـة وهي بــلـغــاريـا
الـــتي طـــرد عــلى اثـــرهـــا خــمـــســة من
مـوظفي الـسفارة الـبلغـارية وبضـمنهم
ثلي الـسكرتير األول بالسفارة واحد 
ـانــيـا الـشـرقـيـة في بـغـداد بـوصـفـهم أ
أشـخـاص غـيـر مرغـوب فـيـهم .(جـريدة
23 تـــمــوز الــعــدد 154 اجلـــمــاهــيـــر 
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لـقـد استـغل عـبـد السالم عـارف قـيادته
لـقـمع احلـركـة لـيـتـحـول مـن واجـهة او
ديــكـور وضــعه الـبــعـثــيـون عــلى سـدة
الـــــرئــــاســـــة واهــــمـــــلــــوه الـى الالعب
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قــررا الــذهــاب إلى مــعــســكــر الــرشــيـد
لــكـنـهــمـا وجــدا أنـفـســهـمـا اســرى بـيـد
الــثـوار لــكن اســتـطــاعت قـوة مــنـظــمـة
ومـــدربــة من احلــرس اجلـــمــهــوري  من
إطـالق ســراحــهــمـــا . وصل أنــور عــبــد
الـقــادر احلـديـثي إلى مـعـسـكـر الـرشـيـد
بــعــد. انـتــهـاء احملــاولــة االنـقالبــيـة إذ
ذهـب إلى غــرفــة آمــر احلــرس الــرئــيس
األول حـــازم الــــصـــبـــاغ ووجـــد فـــيـــهـــا
الــرئـــيس عــبــد الــسـالم مــحــمــد عــارف
وطــاهـر يـحـيى رئـيس أركـان اجلـيش. (
 4 جــريـــدة اجلــمــاهــيــر  الــعــدد 132
تـــمـــوز1963). حـــاول الـــرئـــيـس عـــبــد
الـسالم مـحـمـد عـارف اسـتـثـمـار اخـفاق
احلـركـة االنـقالبـيـة لـصـاحله فـدعـا إلى
عـقـد اجـتـماع عـاجل لـلـمـجـلس الـوطني
لـقـيـادة االنـقالب في مـقـر وزارة الـدفاع
و إصـدار بيان حـول األحداث واقترح
احـمـد حـسن الـبكـر من أعـضـاء اجمللس
الـوطـني بـتـعـيـ الـرئـيس عـبـد الـسالم
مـحــمـد عـارف رئـيـسـاً دائــمـاً لـلـمـجـلس

الـــوطـــني لـــقـــيـــادة الـــثـــورة لـــكـــنه 
االعــتــراض عــلــيه من قــبل حــازم جـواد
ـــــدنــــيـــــ اآلخــــريـن فــــرفـض هــــذا وا
ـا آثار الـرئيس عـبد السالم االقـتراح 
مــحــمـد عــارف الـذي صب غــضــبه عـلى
سـعدون حمادي ومـحسن الشيخ راضي
مـتسائالً "عما سـيفعله الشـيوعيون بهم
لـــو قــدر الــنـــجــاح ثم اجـــاب: الــســجن
ألشــهـر مــعـدودة في حــ ان قـتــله هـو
ورفـاقه محقق وطلب عـبد السالم محمد
ـوجـودين في عــارف بـإعـدام الـضـبـاط ا
ســجن رقم (1) بــذريــعــة تـواطــؤهم مع
حــسن سـريع ومــشـاركـتــهم في احلـركـة
ـسـلـحـة ضـد الـسـلـطـة فـضالً عـلى ان ا
بـــقــاءهم عــلـى قــيــد احلــيـــاة ســيــغــري
اآلخـرين للـتآمـر وبذل أعـضاء قـيادة ما
دني يسمى اجمللس الوطني  خاصة ا
جـهـدا لـتـجـنب هـذا اإلعـدام مـؤكـدين ان
ا جرى ـعتـقل لـيس لهم آية عالقـة  ا
وبـعـد ذلك دخل عـبـد الـغـني الراوي إلى
قـاعة االجتـماع حامالً أوراق قـدمها إلى
الـرئيس عبد السالم محمد عارف اطلع
عــلــيــهــا وأبـــلــغــهم بــان الــشــيخ قــاسم
ــفــتي جنم الــدين الــواعظ الــقــيــسي وا
والـسيد محسن احلكيم قد أفتوا بجواز

كن نصـات كما  ـصدر ومتعـدد ا التلـيغرام هـو تطبيق لـلمراسـلة فوريا مـجانيـا مفتوح ا
كن أن فلـفات صورا ووثـائق وفيـديوهات بـجودة عالـية وإمكـانيـة التشـغيل ال تبـادل كل ا

تخترق في التطبيقات األخرى. 
ذاع صـيت التـلـيـغرام في األربع األخـيـرة وأخـذ باالتـسـاع واالستـخـدام بـشكل مـتـسارع
تصارعة إذا كـان سياسيا أو اقتـصاديا أو أعالميا وبات وبوحه اخلصوص من الـقوى ا

األداة األكثر تضليال وتطبيال في مناطق عدة من العالم. 
ظهر تـطبيق تلغرام للمرّة األولى في عام  2013 أي بعد ثالثة أعوام من افتتاح واتس آب
لـسـوق احملـادثـات الـفـوريــة عـلى األجـهـزة الـذكـيـة إذ حـصل تـقـريـبًـا عـلى خـمـسـة ماليـ
ــركـز األول فـي قــائـمــة أفــضل مُــســتــخــدم جــديــد في وقت قــيــاسي وجنح فـي احـتـالل ا

التطبيقات اجملانية في أكثر من  46 متجر تطبيقات حول العالم. 
إن تـطبيق تليـغرام يعتـبر منافسًـا قويًا لواتسـاب حيث وصل عدد مستـخدميه إلى أكثر من
ـتـوقع أن يـتــضـاعف هـذا الــرقم خالل الـسـنـوات  400مـلــيـون مـسـتــخـدم شـهـريًـا ومـن ا
ـنافسة لـتطبيق ـيزات اجلديـدة بصورة مسـتمرة  القـادمة حيث تقـدم الشركـة العديد من ا

واتساب.
ُتصفح تفوّق تليـغرام على واتس آب في بداياته عندما وفّر إمكـانية إجراء احملادثات عبر ا
أو باستـخدام الـتطـبيق عـلى األجهـزة الذكيـة وهنـا يكـمن االختالف األسـاسي ما بـ بناء
ستـخدميه تـعي أذونـات افتراضـية لتـقييد واتس آب وبناء تـليغـرام. يتيح تـطبيق تـليغـرام 
جـمـيع أعـضـاء اجملـمـوعـة من نـشر أنـواع مـعـيـنـة من احملـتـوى أو مـنع بـعض األعـضاء من

إرسال الرسائل والسماح للمسؤول عن اجملموعة فقط بالدردشة. 
ـسـتـخـدمـيه إرسـال الـرسـائل إلى األفـراد أو في اجملـمـوعـات بـدون صـوت يـتـيح تـلـيـغـرام 
يزة عتاد لـكن هاتفه لن يصـدر صوتًا وتعتـبر هذه ا ستلم إشعـارًا كا لإلشـعار ويتلـقى ا

ستلم. خيارًا رائعًا إلرسال الرسائل دون إزعاج ا
ـلـفّات والـصـور ومـقاطع لـقـد ساهـمت هـذه الـعـوامل إلى جانـب توفـيـر إمـكانـيـة مُـشاركـة ا
ُتابع الفيديو دون نـسيان إمكانيـة إنشاء قنوات إلرسال الـرسائل لعدد غير مـحدود من ا
ُـستـخدم حـتى قبل توقف بشـهرة تلـيغرام الـذي جنح في استـقطاب شـريحة كـبيرة من ا

واتس آب عن العمل. 
ُشـفّـرة ذاتيـة الـتـدميـر وهي عـبـارة عن غرفـة سـرّيـة يتم ويـوفـر تلـغـرام خـاصيّـة الـرسائـل ا
إنـشـاؤهـا بـحـيث يـتم تـبـادل مـفـاتـيح الــتـشـفـيـر مـا بـ الـطـرفـ فـقط وبـالـتـالي إذا كـانت
احتـماليـة قراءة محـتويات الـرسائل في احملادثـات العاديـة موجودة لن تـكون موجـودة عند

إنشاء غرفة محادثة سرّية وهي خاصيّة على غرار فكرة تطبيق سناب شات.
قد يـكون الـتلـيغـرام الـساحـة االكبـر للـتضـلـيل والتـطبـيل االخبـاري وتـشويه احلـقائق عـبر
ــعـلــومـة واجملــهـولـة احلــقـيــقـيـة تــكـوين اجملــامـيع اخلــاصـة والــعـامـة ا
ستقـلة فضال عن انـشاء القـنوات اخلاصة والـوهميـة احلزبيـة وا
والعامة وامـكانية انضمـام اي شخص لها بسـهولة ليصله في

ما بعد كل ما ينشر ويبث عبر تلك القنوات.
تكمن خـطورة التلغرام انه تطـبيق تراسل فوري حر ومجاني
وكما يـفترض انها بعيدة عن اي شكل من اشكال الصراع
وتـصــديـر االكــاذيب وخـداع واخلالف وتـهــويل الـشــائـعــات
اجلمـاهيـر وجـرها الى سـاحة الـكراهـيـة والعـنف االلكـتروني

الذي بات خطرا كبيرا.

merajjnu@gmail.com
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ادى انـــقالب  8 شـــبـــاط عــام 1963
والسـيمـا بعـد جرائم مـليـشيـا احلرس
الى مـقــتل اكـثــر من سـبــعـة الــقـومـي 
ناشرا فوق سماء العراق االف عراقي 
غـيمة دمـوية كثيـفة .وبينـما كان  حكم
االعــدام يــنـفــذ بـالــزعــيم عــبـد الــكـر
قـاسـم انـطـلق من عـقـاله ثـار مـجـنـون
يــسـتـدعي  الــشـيــوعـيـ من بــيـوتـهم
لـلـتـصـفـيـة اجلـسـديـة; وفي حـ  قتل
عـدد من قـادتـهم تـوفي امـيـنـهم الـعام
سـالم عــادل جــراء الــتـــعــذيب .   وفي
االيـــام االولى لـالنــقـالب كــانـت اعــداد
ـعـتـقالت ـعــتـقـلـ تـتـجـاوز سـعـة ا ا
الــنــوادي فــفــتــحـت لــهم لــلــتــحــقــيق 
الــريـاضــيـة ودور الــســيـنــمـا ومالعب
الــكــرة وقــاعــات الــريــاضـة ومــورست
وكان ضـدهم ابـشع صنـوف الـتعـذيب 
واضـحـا سعي الـبـعث ال يتـوقف  عـند
ـادي الـكـامل لـلـشـيـوعـيـة االجـتــثـاث ا
بل قتل الشيوعي جميعا .  فحسب 
ولــنـــا ان نــتــســاءل هل جــاءت حــركــة
حـسن سـريع كـرد فـعل لـلـمـجـازر التي
مـورست ضد العراقي ? ام هي حركة
حتـــدي حلــكم الـــبــعـث? مــا عالقـــتــهــا
بــاحلــزب الــشــيـوعـي الـعــراقي? كــيف
خـططت تلك احلركة لإلطاحة بنظام 8
شــبـاط ? هـل هي انـقالب  شــيـوعي ام
ثــورة عــرفــاء ? كــيف نــفــســر اســبــاب
اخـفاقـهـا ? كيف اسـتغـلهـا عبـدالسالم
مــحــمـد عــارف إلزاحـة الــبــعـثــيـ من
الـــســـلـــطــة في  18تـــشـــرين الـــثـــاني
1963الحـــــقــــا ?. االجــــابــــة عـن تــــلك
الـــتــســـاؤالت وتـــســاؤالت اخـــرى هــو
مـحـور دراسـتنـا . حـركـة حـسن سريع
واحلـزب الشيوعي   بعد مرور حوالي
خـمـسـة أشـهر عـلى انـبـثـاق انقالب 8
شـبـاط  ?1963تـكـون مـركـز شـيـوعي
بـقيـادة محمـد حبـيب تركـز نشاطه في
ــــراتب فـي الــــوحـــدات جتــــمــــعــــات ا
الـعسكرية لم تكـتشف سابقاً ولم يكن
لـهـذا الـتـنـظـيم بـرنـامـجـاً سـيـاسـياً أو
قـواعـد تـنـظـيـمـيـة تـنسـجم مـع أهداف
احلـزب الشيوعي .تعرف محمد حبيب
ـتـقـاعدين في بـواسـطـة الـعـسكـريـ ا
دني على حسن سريع الذي التنظيم ا
كـشف عن اراءه واستـعداده للـمشاركة
بـــاي عـــمل يــؤدي إلـى االنــقـالب عــلى
الـسلطة إذ جرى تنسيق بينهما وب
جـماعتي معسكر أبي غريب والتاجي
واخـذ حسن سـريع علـى عاتقـه ترتيب
األمر بقيادته التحرك العسكري شرط
ـدنيـون أمر تـهيـئة األجواء ان يـأخذ ا

الـسيـاسية والـشعـبية وتـهيـئة عدد من
ــــتـــقــــاعـــدين ــــدنـــيـــ واجلــــنـــود ا ا
والــقـادرين عـلى حــمل الـسالح.( عـزيـز
ســـبـــاهي  عـــقـــود من تـــاريـخ احلــزب
الـشـيـوعي الـعراقي  ج 6 ص 573. 
وحـسن سريع شـاب يساري من جذور
فـالحــيــة في الــســمــاوة  ولــد في عــام
 1938فـي قـــضــــاء شـــثــــاثــــة واكـــمل
دراســتـه االبــتــدائــيــة  فـــيــهــا ومن ثم
ـهـنيـة الـعسـكـرية ـدرسة ا تـطـوع في ا
في مـعـسكـر الرشـيد وتـفوق فـيهـا فتم
ـدرسـة نـفـسـهـا اخـتــيـاره مـعـلـمـا في ا
تـزوج تــرقى الـى رتــبـة نــائـب عـريـف 
فـتـاة من اقربـائه  ورزق بطـفلـة وسكن
فـي صرائف الـشاكـرية وهي احـد مدن
الـصــفـيح في بـغـداد  وبـعـد انـقالب 8
ــشــؤوم انــخــرط في تــنــظــيم شــبــاط ا
شــيــوعي اطـلق عــلى نــفـسـه (الـقــيـادة
الـثورية لـلجبهـة الشعبـية ). تألفت في
ناطق مـجملـها من ضبـاط الصف من ا

الفقيرة  .
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أعـدت خـطـة حـركة تـمـوز اسـتـناداً إلى
فـكـرة حترك عـسـكري يـنطـلق من مـركز
احلــركـة (مــعـسـكــر الـرشــيـد) ويــتـبـعه
حتــرك يــشـمل كـل مـعــســكـرات بــغـداد.
وكـانـت اخلـطـة الـسـيـاسـيـة تـتـألف من

 : قسم
الـــقـــسم األول: مـــعـــســـكـــر الـــرشـــيـــد,
ويــتــضـمـن الـســيــطــرة عـلـى مـعــســكـر
الـرشـيد والـبـدء من ثالث نقـاط رئـيسه

هامة وهي: 
: كتيبة الدبابات األولى. أوالً

ـطـار ثـانــيـاً: قـاعـدة بـغـداد اجلـويـة وا
العسكري. 

ثالثا: السجن العسكري رقم واحد. 
نـظمات عـسكـرات وا الـقسم الـثانـي: ا

الساندة 
وبعد وضع اخلطة حدد موعد تنفيذها
في  15ايــار 1963م إال انـــهــا اجــلت
بــــســـبب حــــالـــة اإلنــــذار الـــتـي كـــانت
ــســـلـــحــة مـــوجـــودة عــنـــد الـــقـــوات ا
ومـليـشـيا احلـرس القـومي فتم تـغيـير
ـــــوعــــد إلى  24حـــــزيــــران 1963م ا
واجل مرة أخرى إلى  5تموز 1963م
ه إلى  3تـمـوز 1963م ولـكن  تـقـد
بـسبب اعتقال ملـيشيا احلرس القومي
لــضـابــطي صف في احلــركـة واخلـوف
مـن افـشــاء ســرهـا وكــذلك نــقل إحـدى
الـوحـدات الـعـسـكـريـة في الـيـوم نـفسه
ـنطـقة الشـماليـة وكان فيـها عدد إلى ا
من اجلـــنــود الــذين اعــتــمــدت عــلــيــهم
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بغداد

ـلكون الذين سالما للـذين تهجـروا ونزحوا بعـيدا عن ديارهم تاركـ وراءهم اغلى ما 
خـسـروا بـيـوتــهم وجتـارتـهم وابـواب رزقـهم لـكــنـهم بـقـوا مـحـافــظـ عـلى كـرامـتـهم وعـزة

نفسهم.
سالما لـلذين   لم يـشتـكوا فقـرهم وسوء أحـوالهم  خالل الـتهـجير ولم يـقفـوا في طابور

عونات لغيرهم . ساعدات برغم العوز وبرغم احتياجهم الشديد وآثروا أن تذهب ا ا
سالما للذين بقـوا أوفياء لطباعهم واخالقـهم وعادات مجتمعاتهم وما تـغيروا وما تبدلوا

وما تلونوا وما مثلوا وما تنكروا ألصلهم ومنبتهم.
ن رفض الـــبــقـــاء حتت ســلـــطــة االغــراب ولـم يــتــجـــرع رؤيــة وجـــوهــهم ورفض سالمــا 
لك  من أجل ان يحافظ على عائلته.  مصافحتهم وفضل اجلوع واأللم  وصرف كل ما 
ن قـاتل بـبـســالـة وضـحى بـحـيـاته مـن أجل ان يـحـفظ ألهـله شــرفـهم وسـمـعـتـهم سالمـا 

العريضة وحمل على عاتقه لواءهم في الغيرة واحلمية.
وحـشة الـفارغة ـدمرة وا سالما للـذين سجـدوا سجدة طـويلـة وهم يدخلـون الى بيـوتهم ا
دون أيـديهم بعـد الـتحـرير ومع ظـرفهم الـصعب اال انـهم استـدانوا  لـيعـمروهـا دون أن 

ألحد.
 سالمـا لـلـذين لم  يـزَوروا مـعـامالت الـتـعـويض  ولم يـأتـوا بـشـهـود الـزور الى احملـكـمـة
ليـسلبوا حـقوقا لـيست لهم الـذين بقت ايديـهم وضمائـرهم بيضـاء نقية ومـا لوثتـها فلوس

احلرام. 
سالما لـكل موظف حـفظ االمانة وجـازف بحـياته وأخـفى امانـات دائرته بـعيـدا عن عيون

دن ولم يسرقها ويدعي أنها ضاعت. االرهاب واعادها بعد حترير ا
سالما لـكل من وقف في طـرقات الـتهـجـير والـنزوح يـقدم خـدمـة للـناس مـسانـدا ومؤازرا

ومخففا أوجاعهم ولم يرتض لنفسه التنزه في منتجعات تركيا او اربيل او بيروت. 
سالما لكل عراقي فـتح قلبه قـبل بيته للـمهجـرين والنازح واقتـسم طعامه وبـيته معهم.
سالما لـكل جلامعـات العـراق التي فـتحت ابـوابهـا الساتذة وطـلبـة اجلامـعات الـتي اغلقت
ابوابـها بسبب عـصابات  الشر سالما لكلـية الطب الـبيطري بـجامعة بـغداد التي صارت
ـسـتنـصـريـة التـي شاركـتـنا مـقرا بـديال جلـامـعـتي االنـبار والـفـلـوجة سالمـا لـكـليـة طب ا
صفوفـها وساحاتـها وناديـها ومختـبراتها سالما ألساتـذتها وطالبـها ولكـرمهم الذي فاق

كل التصورات.
سالمـا ألبناء اجلـنوب والـوسط الذين خـاضوا غـمار الـتحـرير وروت دمـاءهم ارض االنبار

ذهبية . غير مبال للطائفية وا
سالمــا ألهل الــرمــادي  من الــذين يــزهــرون الــقـلــوب اذا نــزلــوا بــهـا

الطيبون الضاحكون رغم ما مروا به من ماسي ومحن.
سـالما لـلـصامـتـ مـنهم الـذين قـاتلـوا  بـصـمت واستـشـهدوا
وت من ب ايـدينا وتُـعسا ن اختـطفهـم ا بـصمت... سالما 
وبُـؤْسًا ألولئـك الذين بحـثوا عن مصـاحلهم الضـيقة وفـضلوا
الــتـفـرج في وقت الـشـدة ثم حـيـنـمـا حتـررت مـدنـهم هـرولـوا

كاسب . ناصب وا يتسابقون لنيل ا
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بـ يـدي كـتـاب يـحـمل عـنـوان (بـقـية
الـضـوء  –كــتـابـات في زمن الـعـتـمـة)
سـلـسـلـة مـقاالت 2014- 2020يـقـول
فــيه الــنــاشـر "اجملــلس االســتــشـاري
الــعـــراقي " يــضم هــذا الــكــتــاب بــ
دفـتـيه سـلـسـلـة مـقـاالت تـشـكـل بـقـعة
الـضوء في زمن الـعتـمة كتـبهـا هشام
الـــهــاشـــمي في الـــشـــأن الــســـيــاسي
الــعـراقي ..اخلــبـيــر في شـؤون األمن
تـشـددة ..قبل إغـتـياله واجلـمـاعـات ا
عــلى أيــدي مـســلـحــ لـيــلـة االثــنـ
الـسادس مـن تموز  2020أمـام منزله
وسط الـعـاصـمة بـغـداد مـثيـرا مـوجة
اسـتـنـكـار وتنـديـد مـحـلـية واقـلـيـمـية
ـــيــــة والـــذي نـــعـــتـــته أوســـاط وعـــا
ية ونخب مجتمعية وحكومات أكـاد
ومـنظمات وهـيئات دوليـة"الكتاب هو
مـحـاوالت فـكـريـة وحتـلـيل رصـ من
اجـل اسـتــكـشــاف اجتـاه اجلــمـاعـات
ـتــشـددة من اجل الــقـاء االسـالمـيــة ا
الضوء على اسلوب التفكير والقيادة
لـلجـماعـات االرهابيـة تمـهيـدا أليجاد
ـواجـهـتـهـا. ويـقع ـنـاسـبـة  الـطـرق ا
الـكـتاب في  399صـفحـة ويضم 121
عـنواناً في مقاالت مـتنوعة ال تختص
فـقط بـداعش والتـنظـيمـات االرهابـية
الـتـابعـة للـقاعـدة بل تـشمل ايـضا كل
ـــتــشــددة في كــافــة الــتـــنــظــيــمــات ا
الـفـصـائل (الـسـنـية والـشـيـعـيـة) كـما
تـتحدث عن موقف (عشـائر السنة من
داعـش) في دراسة بـعـنوان  –عـشـائر
الـسنـة تغـسل عار داعش- جـاء فيه "
عــشــائـر الــعــراق كـســائــر مـكــونـات
اجملــتــمع جــزء أصـيل ال يــتــجـزأ من
نــســيج الــعـراق وشــيــوخ الـعــشــائـر
وأمــرائــهـا الــكــرام لـهـم كل الـتــقــديـر
ـكانـتهم ودورهم واالحـترام واحملـبة 
ـهم من خالل عشـائرهم االجـتـماعي ا
ـــــوروث ــــــة أو من خـالل ا الــــــكــــــر
ــتـاز ويـنـفـرد به االجــتـمـاعي الـذي 
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الـراحل هـشـام الهـاشـمي من أنـصار
الثورة االجتماعية طويلة االمد التي

حــصــتـهم من الــوزارات والــهـيــئـات
حتى مع االطراف التي تختلف عنها
ــا في ذلك عــقــائــديــا ومــنــهــجــيــا 
خـــــصـــــومــــــهم فـي الـــــسالح.(هـــــذه
ـنــهـجـيـة فـرضـتـهـا ظـروف احلـرب ا

ضد داعش وحترير نينوى)
هدي 2018- ثالثا: فترة عادل عبد ا

2020
ـهـجـنة مـنـهـجـية تـمـكـ الـفصـائل ا
شاركـة الوظيفية في وأحـزابها من ا
الـسـلطـات الـتـنفـيـذية والـتـشريـعـية
ــهـدي وبــحــسب نــهـج عــادل عــبــد ا
فـإننا عـادة ال ننجح في تفـكيكهم وال
بـضبط إيـقاع سـلوكـهم واألفضل أن
سؤولية نـأتي بهم كشركاء لتـحمل ا
الـتضامنية والتشـاركية معنا..لكنهم
تـعــامـلـوا مع إحـسـانه لـهم بـطـريـقـة
رديـئــة أنـهت فـتـرة حـكـومـته مـبـكـرا
وأجـــبــر عـــلى االســـتــقـــالــة بـــســبب
احـــتـــجـــاجـــات تــشـــرين  2019..ان
نـهجـية كـان يعـوزها فـاعلـية هـذه ا
قـــدر مـن احلـــزم والـــضـــبط من قـــبل
احلــكــومـة..خــاصــة أن الــتـشــاركــيـة
تـــتــــطـــلب تـــنــــازالت من الـــطـــرفـــ
واالبــتـعــاد عن فــرض خـطــوط حـمـر
يــضــعـهــا كل طــرف لـنــفــسه اليــقـبل
الــــتـــنـــازل عــــنـــهـــا وال تــــتالقى في

حوادث كثيرة.
رابــعـا: فــتـرة مـصــطــــفى الــكـاظـمي

..2020 
مـنـهجـية الـقوة الـذكيـة وهي مركـبة
من اسـتخـدام القـوة النـاعمـة والقوة
اخلـــشـــنـــة واســـتـــهــداف مـــصـــالح
الـفصـائل خارج قانـون هيئـة احلشد
الـشعبي وتصنيـفها حسب قربها أو
ــعـيـار الــوطـني ومـنع بــعـدهـا من ا
تـمــددهـا عـلى حـسـاب جـسـد الـدولـة
الـعـراقـيـة وتدرك حـكـومـة الـكـاظمي
ـبـكر خـوض مـعركـة تـكسـير أن من ا
ـهجنة وأن أي عـظام مع الفـصائل ا
كن مـحاولـة فرض القـانون علـيهم 
ان تــتــحــول إلى مــغــامــرة مــعــقـدة..
ويـعتبـر تعامل حـكومة الـكاظمي مع
حـادثة (الـبوعـيثـة) جنـوب بغداد في
ــــــوذجــــــا  26حــــــزيــــــران  2020 
نـهجية مـستعـجال في تطبـيق هذه ا
في أنـه قد يـنـتـهي بـتـكـرار مـنـهـجـية
ـهـدي واخلـطـيـر إذا ما عـادل عـبـد ا
رأت الــفــصــائل أن هــذا االســتــهـدف
يـشكل أزمة تهدد بـقاءها وهي تملك
من الـقـوة االقـتـصـاديـة والـعـسـكـرية
واإلعالمـيـة واجملتـمعـية مـا يجـعلـها
قـادرة على ردع كل من يحاول تهديد
مـصـاحلـهـا وأنـهـا تـسـتـطـيع قـطـعا
الــدخــول في مـواجــهــة الـدولــة عـلى
نـحـو يجـعل حـكومـة الـكاظـمي تـقبل

بتلك التوازنات.
WL U)«

يــعــد هـذا الــكــتــاب من وجـهــة نــظـر
الــنــاشـر (وثــيـقــة تــاريـخــيــة مـهــمـة
ومــصــدرا ال غــنى عــنه لــلـمــهــتــمـ
بـالشأن األمني والـسياسي للعراق

وجواره االقليمية).

ـوا اقـتـصـاديـا وتـوزيـعـا عادال حتـقق 
لــثـمـرات هـذا الـنــمـو حتـتـاج الى زمن 
وهـــو يـــقــر بـــحـــدوث الـــتــجـــاوزات في
الـثورات العنيـفة وحتى في احلرب ضد
ـا قــد يـخــلط االوراق " هــنـاك داعـش 
قـليل من شيـوخ العشائـر وشيوخ الدين
كانت أصواتهم شاذة ومتوافقة مع آراء
اخملــابـــرات اإلقــلــيــمــيــة وهي ال تــريــد
لـــداعش الــبــقـــاء ولــكــنــهـــا ال تــريــد له
ـــة عــلى يــد احلــشــد الــشــعــبي الــهــز
مـعادلة بائسة دفعتـهم لتشويه العشائر
الـسنـية ووصفـها بالـعمـالة والصـفوية
وتـضــخـيم وتـهـويل األخـطـاء الـتي تـقع
عـــلى أيـــدي بـــعـض مـــقــاتـــلـي احلـــشــد
...نــصــيــحـة إلى الــشــعــبي الــغـاضــبــ
ـسـارعة شـيـوخ العـشـائر في الـعـراق با
فــي غـــــــــــــــــســل عــــــــــــــــــار (داعــش) عـن
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يــعــتــقـد الــكــاتب هــشــام الــهــاشـمي ان
الـعراق لم يـصل الى الـعدل االجتـماعي
فــالـتـنــاقـضـات بــ الـعـدل االجــتـمـاعي
وبـــ حــصــول الـــنــاس عــلـى الــرغــيف
تــنـاقــضـات واضـحــة وفي حتـلــيـله في
مـقال (ثـورة اخلدمات الـناعمـة) يتوصل
ـقراطـية ان تـكون على الى ان عـلى الد
صــلــة وثــيــقــة بــالــتــطــور االقــتــصـادي
وتــوفـيـر فــرص الـعــمل واخلـدمـات " لن
تـكـون مـظـاهـرات احملـافـظـات الـعـراقـيـة
مــالــكــيــة وال كــربــولــيــة وال بــزازيـة وال
طــائــفــيــة وال قــومــيــة ولــكن إنــســانــيـة
عـراقـية..ومـا هـذه التـظـاهرات اإل بـداية
مــحـــاولــة لــصــنــاعـــة حتــول نــوعي في
أسـلوب الضغط وانتزاع  احلقوق وهي
ظـاهرات حتى حتـتاج إلى الـعديـد من ا
...ويقسم تـشكل رأيا عاما عند العراقي
ـتظاهـرين الى فئات ثالث:- الـهاشمي ا
1-  فــئـة لألفـراد حتت شــعـار (حتـسـ
اخلـدمات) وهـم األغلـبية 2- وفـئة تـتبع
جــهـات حــزبـيــة وسـيــاسـيــة لـتــصـفــيـة
احلـسابـات..وهم كل مستـأجر من الذين
يـــعـــرفـــهم اجلـــمــيـع في كل مـــنـــاســـبــة
ن يدفع ويـنـبـغي طردهم. ويـصـرخـون 
3-فـئة من دعـاة التظـاهرة الذين يـنبغي
أن يــــنـــــتــــهي دورهـم في اإلدارة عــــنــــد

وإحــالــتـهم لــلــمـحــاكم الــعـســكــريـة ثم
تـعديل أو كـتابـة الدسـتور فـهذه دعوة
دمـوية نـحو تـصفيـر النـظام الـسياسي
بــــــعــــــد عـــــام  2003وإعـالن بــــــدايـــــة
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في هـذه الدراسة يتـطرق الهاشمي الى
مــعـضـلــة كـيــفـيـة حــصـر الــسالح بـيـد
ـــنــاســـبــة الـــدولــة ومـــا هي الـــطــرق ا
سـلحة  ألحـتواء الـفصائل الـشيعـية ا
كـــمــا يـــســـتــعـــرض بـــالــنـــقـــد مــواقف
احلـــكـــومـــات جتـــاه هـــذه الـــفـــصـــائل
ـهجنـة كما يـصفهـا " تكشف الـتجربة ا
الـعـراقـيـة 2007- 2020 مـع الـفصـائل
ـسـلحـة الشـيعـيـة عن إمكـانيـة جلوء ا
الـدولـة لالسـتـقواء بـاخلـارج- الـذي قد
يـــتــضـــرر من تـــعــاظـم دور الــفـــصــائل
ـهـجنـة- من اجل عرقـلة تـوسعـها في ا
جـسـد الـدولـة.. وتـكـمن مـخـاطـر اتـبـاع
ـنـهـجـيـة الـعـنـيـفـة وغـيرهـا من هـذه ا
ـركـبـة من الـقـوة ـنـهـجـيـات الـذكـيـة ا ا
الـناعمة والقوة اخلـشنة التي تتضمن
مواجهة أمنية أحيانا... يختلف تعامل
احلــكــومــات الـعــراقــيــة مع الــفــصـائل
ـهجنة من حكومة ألخرى ومن فصيل ا

آلخر داخل الدولة العراقية:
الكي 2014-2006 أوال : فترة نوري ا
ـالحـــقــــة األمـــنــــيــــة واالســـتــــهـــداف ا
الـعـسكـري(صـولة الـفـرسان) بـعـد فشل
ـصـاحلــة ودائـرة نـزع الـسالح دائــرة ا
ــــلـــيـــشـــيـــات ال عـــبـــر نـــافـــذة ودمج ا
احلــوارالحــتــوائـهــا .. كــانت خــطـوات
احلـكـومـة انـذاك بالـتـعـاون مع الـقوات
األمريكية البدء في استهداف الهيئات
االقـــتــصـــاديــة اخلـــاصـــة بــاجملـــامــيع
ـستـمر اخلـاصـة وقيـاداتـها واحلـوار ا
مع جـــنــاحــهـــا الــســيــاسـي ومالحــقــة
ـسلـح الضـالعـ بعـمليت أفـرادها ا
مــسـلـحــة بـالـضــد من الـعـراقــيـ فـقط
وتـصـنـيف أبـرز قـيادتـهـا ضـمن قـانون
اإلرهاب 4أ لـعام  2005وتـشير األمـثلة
الـقـائـمـة كـواقع الى أن الـفـصائـل التي
هـدي ومنظـمة بدر انـشقت من جـيش ا
وكـتائب أبي الـفضل الـعبـاس اصبحت
خـالل أعــوام 2018- 2020  مـن أبــرز

هجنة" الفصائل ا
ثــانـيــا: فـتـرة حــيـدر الــعـبـادي 2014-

2018
ــهــجـنــة في تــعــزيــز دمج الــفــصــائل ا
احلــيــاة الــسـيــاســيــة وذلك بــتــشـريع
قـانون  40لـعام  2016اخلـاص بـهيـئة
احلــشــد الــشــعــبي الــذي يــفـصـل بـ
ـــســــلح والــــعـــمـل احلـــزبي الــــعـــمـل ا
الـسـياسي.. وتـعمـيق إشـراك الفـصائل
ـــهــجـــنــة في احلـــيــاة الـــســيـــاســيــة ا
وإشـــغـــالـــهم فـي مـــشــاكـل احلـــكـــومــة
والـتـشـريـعـات وجتـريدهم مـن السالح
خـارج هيئة احلشد الشعبي.. اصبحت
هـجنة أقل راديكـالية واكثر الـفصائل ا
بـراغـمـاتيـة واكـثـر قدرة عـلى الـتـحول
مـن عـقـيـدة احلل بـالـسالح إلى عـقـيـدة
احلـل بــاحلـــوار واالنــشـــغــال بـــبــنــاء
حتـــالــــفـــات من أجـل احلـــصـــول عـــلى

مـالية ولتقـارب باألفكار التـكفيرية وقد
ظــهـرت هـنـاك عــمـلـيـات ثــأر عـشـائـريـة
ــــنــــازعــــات واقــــتــــتــــال تــــســــبــــبـت 
بـينهم"ص 188ان كـل التشريـعات التي
ــنــاطق قـد فــرضــهـا داعـش عـلى تــلك ا
فـــشــلت فـي تــكــويـن مــجــتـــمع خــاضع
زعومة ومـندمج مع افكـار تلك الدولـة ا
ويــرى الــكــاتب "لل(دواعش) مــحـاوالت
كـثـيـرة لـتـغـييـر عـادات وتـقـالـيـد أهالي
لبس الـقيـارة إلى سمات داعـشيـة في ا
والـتدين والسلوك الـشعبي وما يرتبط
ـارسات..لكن أهم ما بـها من تقـاليد و
يـلـفت الـنـظر أنـه ال تفـاعل حـقـيـقي ب

ــــهـــاجــــرين) ال(دواعـش)  األجـــانـب (ا
و(األنـصار)..فأن الثقافة الـشعبية لقرى
ومـدن جـنوب نـيـنوى حـافظـت لنـا على
الـكـثيـر من مفـردات العـادات والتـقالـيد
ـوصلـية األصـيلـة وهو مـا يعني في ا
الــتـــحــلــيل انــعــدام الـــتــفــاعالت عــلى
مــــســــتــــوى الـــعـالقــــات بـــ األهــــالي
ـــــــوصــــــلــــــيـــــــ وبــــــ الـــــــدواعش ا
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فـي هذه الدراسة هل كان الراحل هشام
الـهاشـمي متـشائـماً اكـثر من الالزم ام
أنـه أراد ان يــدق نــاقــوس اخلــطــر? قــد
يـكون هـذا وذاك واالهم أنه أجتـهد في
ـــرض ووصف له تـــشـــريح مـــظـــاهـــر ا
الـــدواء وقـــد يـــكــون فـي نــيـــته كـــشف
احلـقـائق لـلـجانـبـ " يـعـتبـر االنـفـجار
الـشعـبي إفرازا لـواقع اجتـماعي وهذا
الـواقع يختلف من مـحافظة إلى أخرى.
ـكن اجلـزم بــأسـبـاب مـحـددة لــذلك ال 
بــعــيـنــهــا تـتــوفــر في كل الــتـظــاهـرات
الــغــاضــبـة..الــهــاشــمي يــرجح كــثــيـرا
ـعيـشة الـعامل االقـتصـادي ومسـتوى ا
ــتـدنـي والـفــقـر والــبــطـالــة كـأســبـاب ا
لـلغضب الـشعبي) فـاالحتقـان والسخط
ـلتـهب والظـلم االجتـماعي الـناجت عن ا
اسـتئـثار القـلة باقـتصاد الـبالد ونظام
تـحزب الـذي يؤدي إلى الـكبت احلـكم ا
والــقــهــر كل ذلك خــلق جــوا غــاضــبـا
جـعل الـشـعب يعـيش حـالـة من اخلوف
ـؤلم الــدائم واالنـفـجـار بـوجه الـواقع ا
(وبــــعـــــد اســــتــــعــــراض لـالنــــقالبــــات
الـــعــســكـــريــة مـــنــذ عــام  1958مــرورا
بــانـقـالب شـبـاط  1963واالنــقالب عـام
 1968يـــرى الــهــاشــمي) هـي الــبــيــئــة
الــســيــاسـيــة الــتي دعت هــذه األجــيـال
ألقـتـراح حل االنـقالب الـعسـكـري سواء
إن كــان ابــيض أو دمـويــا فــقـد كــشـفت
تــظـاهــرات تــشـرين الــسـلــمـيــة دعـوات
الـعـديـد من أبـناء تـلك األجـيـال لتـغـيـير
الـنظام السياسي بالعنف وأن البعض
مـن دعاة الـعـنف (احلل الـعـسـكري) في
الــعـــراق لم تــتــعــاف بـــعــد من ظــاهــرة
االنـقالبات العسـكرية إذ ما زالت أقالم
ـواليد ال وعـبارات بـعض رجاالت تلك ا
قراطية وال بوسائلها التي تـؤمن بالد
جــاءت أمـريـكــا بـهـا لــلـعـراق بــعـد عـام
2003 فـــعــنــدهـم ال بــد أوال من إزاحــة
الـســلـطـة احلـاكـمـة عن طـريق االنـقالب

تـأسيس الـتنـسيقـية حتت قـيادة واحدة
وبــــطـــــاولــــة مــــســـــتــــديــــرة ولـــــيــــست
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ــقــال فــشل الــكــاتـب  يــوضح في هــذا ا
داعـش في ان يـــتـــغـــلـــغل في اجملـــتـــمع
الـسـني ليـفـرض عادات اجـتمـاعـية غـير
اصـيلـة على اجملـتمع فـي نينـوى وباقي
ـنــاطق اخلـاضـعـة له بـعـد احـتاللـهـا  ا
ألن هـناك نظماً سائدة في اجملتمع ليس
من الــسـهـولــة تـبـديــلـهـا  ومــا يـفـرضه
داعـش مــا هــو اال خـــطــوة كــبـــيــرة إلى
اخلـلف في تـاريخ الـتـطور االجـتـماعي "
أحـدث تـنـظيم داعـش تغـيـيـرات بنـيـوية
مـجـتمـعـية فـالـقتل واجملـازر اجلـماعـية
واخلـطف والـسـلب والـنـهب والـتـهـجـير
اجلـماعي الـقائمـة على الـفكـر التكـفيري
هجرين والـنازح التي خـلقت قضيـة ا
فـشـلت احلـكـومـة بـالـتـعـامـل مـعـهـا كـما
يـليق ويجب...يـعاني عشرات اآلالف من
األشـخـاص في غرب الـعراق من مـشكـلة
سـيطـرة داعش وتكـاد ال تخـلو قـرية من
ـنـطـقـة من وجـود ظاهـر لـعـنـاصر تـلك ا
داعـش في البعاج والقائم والرطبة وفي
ــنـاطـق احلـدوديــة حتـديــدا يـوجــد مـا ا
كن يـقارب  40ألـفـا من األهالي الـذين 
ـتعـايش أن نـطلق عـليـهم مصـطلح ( ا
حتـت ســلـطــة داعش)"ص 186ويــعــطي
الـــهــاشــمـي نــصــيـــحــة الى احلـــكــومــة
بإستغالل حالة عدم قبول االهالي حلكم
داعش مـثال "عـسـكـريـا سـتـكـون الـقـيارة
كن حتـريـرها بـالتـعاون مـنـطقـة هشـة 
مع أهـاليـه ولعـلهـا تكـون بوابـة حترير
ـــوصـل ســـجل مـــدونـــو نـــيـــنـــوى أن ا
الـوجود العسكري واألمني ل(داعش) لم
يـكن كافـيا ألحـداث التـغيـير االجـتماعي
والـثقـافي لدى أهـالي مدن وقـرى جنوب
نـينوى ولم يؤمن إال القليل من األهالي
بـــهــوالء الـــذين جـــاءوا  في ركب داعش
وعــمــلــوا في خــدمــته ســوى مــا كــتــبه
ـنــافـقـ والــتـكـفــيـريـ ــدونـون عن ا ا
الــذيـن انــضــمــوا ل (داعش)  حلــاجــات
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وضوعية و ثمة إخـتالف ب بيئات الشعوب اجلغرافية  الثقافية  التـاريخية  الظروف ا
الـذاتية  تلك ثوابت  غير أن آراء و حتـليالت ترسم الواقع و االطـار اخلارجي لقضايا و
ا ال تـنـسـجم مع اخلـيال  بل وقـوعهـا يـثـير أحـداث بـناءاَ عـلى مـعـطـيات مـتـواتـرة . إذ ر
الـصـدمـة  حـتى أن الــكـاتب و الـصــحـفي غـسـان شــربل يـشـيــر الى أنك لـو قـرأت روايـة
ا أتـهمت الـكاتب تـنتـهي بعـودة طالـبان الى شـوارع كابـل لقـلت إنهـا طريـفة و غـريبـة و ر
ستـهجن . بـيد أن دراسـات صدرت قبل ـستـبعـد و ا ـبالـغة و االسراف و الـبحث عن ا با
عقـد من الـسـنـ حـ كان األمـريـكـان غـارقـون في الفـوضى اخلالفـة الـتي صـنـعـوها في
ـقـراطـيـة ـفـخـخـات و الـذبح و الـقــتل اجملـاني و د الـعـراق إبـان سـنـوات الـصـراعــات و ا
ـسلحة و التشـوية القيمي و صيـاغة كل أسباب الفرقة احملاصصة و الفسـاد و الطائفية ا
و أنــتـاجـهـا و كل اجلـراحـات الــتي لم تـنـكـأ فـي الـعـراق . مـنـذ ذلك احلـ كـان بـاحـثـون
يـعتقدون بعـودة طالبان لتـسلم السلطـة في البلد االكثـر أضطراباً . تلك الـعودة تقوم بسب
وقع ب دول تختلف سياسياً و ايديولوجياً هي الص  باكستان  ايران اجلغرافيـة و ا
 طـاجكستان  أوزبكـستان و تـركمانـستان  و تشـكل اجلبال ثلـثي مساحـة البالد . تلك
الـدول تتصـارع في الداخل االفـغاني بوصـفه يشكل عـمقـاً ألمنهـا القومي  مـستـفيدة من
ـعـتقـدات و االعـراق البـالغ عـددها عـشـرون جمـاعـة عرقـية  لـها االختالفـات الـثقـافـية و ا
امـتـدادات اجـتـمـاعـيـة و ديـنـية  فـفـيـها  %80سـنـة أحـناف و  %19شـيـعـة إمـامـيـة و

اسماعيلية حسب وكالة اخملابرات االمريكية .
وأختالفـات ايـديولـوجيـة قـوميـة  و اسالميـة راديـكالـية و غـيـرها و يـتسم اجملـتـمع بالـطابع
القـبـلي و يتـخـذ من االسالم تـعالـيم و قـيم طـريقـاً في الـسـلوك و الـتـعـامل و الطـقـوس حد
نـتشرة في أفغانسـتان و تغذي التطرف و دارس الدينية ا التشدد من خالل االحـزاب و ا
ـدارس في بـاكـسـتـان اجملـاورة الـيـهـا بـطول تـخـرج رجـال دين مـتـعـصـب  و مـثل هـذه ا
 2430كم فقـد أنتـقل اليهـا أكثـر من خمـسة ماليـ مهاجـر أفغـاني او غيـرهم في بلدان
أخـرى مثل ايـران الـتي جلأ الـيـهـا أكثـر من مـليـون أفـغاني خالل سـنـوات الصـراع أثـنان
االحتالل السوفيتي  و بعد إعالن أمريـكا احلرب على طالبان و القاعدة إثر الهجوم على
ي في  2001 و استـمـرارهـا بقـصف مـرعب و مدمـر الفـغانـسـتان مركـز الـتجـارة الـعا
أستـمر اربعـون يوماً  القصف الـذي يشبه مـا ناله العـراق خالل واحد و عشـرون يوماً 
ـقراطية  ومن ثـم إحتالل البلـدين وما خلـفه  االحتالل حتت يافـطة حقوق االنـسان و الد
و احلقـيقة هي مـا خلف اليـافطة حتقـيق مصالح أمـريكا الـتي تعلـو على حقـوق الشعوب .
تـحاربة و اخملتلفة هذا الواقع أنتج عـناوين كبيرة من البؤس و الـصراعات ب االطراف ا
ة الـدول الـتي حاولت أصالً . ومن النـاحـية الـتـاريخـيـة فأن أفـغـانسـتـان هي منـطـقة لـهـز
احـتاللها  فقـد هزمت بريـطانـيا في عام  1873و هـزمت ثانـيةً عام  1880و ثـالثاً عام
ـريب الـذي يُـعد  1919 و هـزم االحتـاد الـسـوفـيـتي عـام  1989 ثم خـروج أمـريـكـا ا
ـة بـعـد عودة طـالـبـان لـلـحـكم و انـهيـار الـدولـة الـفـاشـلـة التي صـرفت عـلـيـهـا أمـريـكا هـز
تطورة التي غدت عدات العسكرية ا ختلف ا ليـارات من الدوالرات و جهزتها  عشرات ا
االن بحـوزة عنـاصر طـالبـان و القاعـدة . و احسب ان أمـريكـا من الوجه االخـر على مدى
ـا لدعم عـنـاصر و ـقـراطي و ا كـانت ال تسـعى لـبـناء دولـة ونـظام د ـاضيـة  السـنـوات ا
تطرف بأسلحة حديثة  قنابل  بشرية لردع تلك الدول احمليطة بالبلد اجيال جديدة من ا
ـذهـبي و التـخلف ثـقل بالـصـراعات و احلـروب و التـشـدد الفـكري و ا ا
الي و انتـشار الـهيروين و االفـيون الـذي تشكل الـقبلي و الـفسـاد ا
ي . أن اخلــروج زراعــتـه نــســـبــة   %92من االنـــتـــاج الــعـــا
الـسـريع لألمـريـكـان بـعـد مــفـاوضـات طـويـلـة في الـدوحـة مع
تطـرفة البد أن يخفي مـصالح أمريكية قيادة تلك الـعناصر ا
فهي جـوهـر السـياسـة اخلـارجيـة لـقيـادة العـالم . كي تـبقى
ـنـطـقـة احلـيـويـة مـثـار قـلق و ارتـبـاك لـلدول  و سـفك تـلك ا
دمـاء جـديــدة في شـوارع و سـاحـات عالمــاتـهـا الـتـطـرف و

بنادق أمراء احلرب .         
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قـام بـرنامج (كـالم النـاس) الـذي تـقـدمه قـناة
(الشـرقية )بجولة إستقـصائية لسوقي الغزل
والــصـفـافـيـر الـتـراثي بـبـغـداد.. حـيث وثـقت
كـاميـرات البـرنامج رواد سـوق الغـزل  الذي

يعج بهم خصوصاً يوم اجلمعة.
وقـال مقدم ومـعد البـرنامج عـلي اخلالدي ان
ة التي (سـوق الغزل يـعد من األسـواق القـد
تهـتم بـبيع وشـراء الطـيـور بأنـواعهـا وكذلك
أســــمـــاك الــــزيـــنــــة واألســـمــــاك والـــزواحف
البـحرية.. وهناك باعة مـتخصص باألفاعي
واطن زهـير الـسامـة وغيـر الـسامـة). وقـال ا
جـلوب صاحب مـحل لبـيع الطيـور لـ(الزمان)
)أنــا من عـشــاق سـوق الــغـزل مــنـذ أكــثـر من
ثالثـ عاماً  كل يوم جمعـة تكون حركة غير
طبـيعية للبيع والشراء بالسوق  أبيع طيور
الـبـبـغـاء وطـيـور احلـب والـكـنـاري والـڤـنـجز
واحلمـام بـأنواعـها ).مـبـينـا( لديـنا في احملل
طـائر الـبـبـغـاء األصلي أسـعـارة تـتـراوح ب
 400 - 200دوالر  عـندي طـيـور تـتكـلم جـيدة
.. وكـذلـك طيـور حتـتـاج لـتـعـلـيـمـهـا لـلـكالم 
وأيــضـاً هــنـاك طــيـور احلب مــتـنـوعــة يـصل
سـعر الـزوج منـها الى  25الف ديـنار وأخرى
أسـعـار الـزوج بـعـشـرة آالف ديـنـار  وأيـضـاً
قـنع الزوج بـ  50الف عـندي طـيور احلـمام ا
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كــايـلـي وهي تــقـبـل بـطــنــهــا في نــهــايـة
الفيديو. وكان قد صرّح مصدر مقرب من
وقع (بـيوبل) أن ( كـايلي كانت العـائلـة 
دائــمـاً تـتــمـنى مــنح شـقـيق لــسـتـورمي
وأنـهـا حتب أن تـكـون أمـاً وهي سـعـيـدة
جــــداً مع تــــرافـــيـس). الى ذلـك أعـــلــــنت
ية ليلي كولينز عن زواجها النجمة العا
من الــكـاتب تـشـارلي مــكـدويل اذ نـشـرت
صور لها بفستان الزفاف على صفحتها
اخلـــــاصـــــة عــــــلى مــــــوقع الــــــتـــــواصل
االجتماعي برفـقة زوجها وعلّـقت عليها
بالقول: (لم أكن سعـيدة هكذا في حياتي
من قــبل. بــدأت كــقــصــة خــيــالــيـة واآلن
ثـلة حـقيـقة إلـى األبد). و كـوليـنـز هي 

{ لـوس اجنـلـوس  –وكـاالت - بـطـريـقـة
ـيّــزة أكــدت جنــمـة تــلــفــزيــون الـواقع
األمـريكـيـة كايـلي جـينـر حـملـها بـطـفلـها
ـغــني تــرافـيس الـثــاني من حــبــيـبــهــا ا
سـكوت وذلك عـبـر نشـرهـا مقـطع فـيـديو
عـــبــر حـــســـابــهـــا اخلـــاص عــلـى مــوقع
الــتـواصل اإلجـتــمـاعي. وظـهــرت كـايـلي
بــالـفــيـديـو وهي حتــمل إخـتــبـار احلـمل
اإليـجـابي فـي مـنـزلـهـا ثم تـعـرضه عـلى
سكـوت وبعدهـا على أمـها كريس جـينر
ـنـتفـخ وقال كـمـا إسـتـعـرضت بـطـنـهـا ا
ـــشــاهـــد: (ســـتــورمي ســـكــوت بـــأحـــد ا
سيكـون لدينـا طفل! هذا أحـد أسعد أيام
حـيــاتي) كــمـا ظــهــرت سـتــورمي إبــنـة

ديــنــار وجنـلــبــهـا مـن األسـواق احملــلــيـة في
بــغـداد). أمــا الـبــائع يــونس الـعــتـابي فــقـال
(عـندي طيور الوز العراقي الزوج منها بـ 25
الف وأخـــرى الــزوج بـــعــشـــرة آالف ديــنــار 
ينـة الهنـدي الكشـميري وتوجـد لدي طيـور ا
وسـعـر الـزوج مـنـهـا بـ  65الف ديـنـار .. هـذا
الـطـائـر يـقـلـد أصـوات احلـيـوانـات  ويـوجد
نــفس الــنــوع من هــذا الـطــائــر وهــو أيـراني

وسعرة أقل من الهندي ).
واكـد أحمـد فـراس مـتـخـصص بـبـيع أسـماك
الــزيـنـة أن (لــدي أسـمـاك الــقـرش الـصــغـيـرة
والـزوج بـألف دوالر  وتـوجـد عـنـدي أسـماك
بـحـريـة لــلـزيـنـة إمـاراتـيـة مـتـوسـطـة احلـجم
ســعـــر الــزوج  300دوالر).مـــضــيــفـــا(لــديــنــا
فـلتـرة التي ال أحـواض األسمـاك الكـبيـرة وا
يـتــغــيـر مــيـاه احلــوض فــيـهــا مـدى احلــيـاة
بـوجود الـفالتر وسـعر احلـوض الواحد 600
دوالر .. به حــســاســات وهـو مــريح لــتــربــيـة
األسـماك   وهـناك أحـواض أسمـاك مخـتلـفة
األحجـام مـحلـية الـصـنع كامـلة فـيـها مـاطور
وحجـر ومقياس احلـرارة والطعام  الـصغير
بـ  20الـف والوسط بـ  30الف والـكبـير بـ 50

الف دينار).
وأوضح بـائع أسـمـاك الزيـنـة الـصـغـيـرة أبو
عـماد (اننـا نبيع  4 سـمكات بـ  5 آالف ديـنار
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حــــول الـــعــــالم. وســــيـــحــــضـــر
نـاسبة ويـطل على رونيـستـو ا
ي الى جـــانب ـــســـرح الـــعـــا ا
ــــيـــــ مـــــثل راو جنـــــوم عـــــا
ألـيــخـانـدرو من بــورتـوريـكـو
كسـيكية األمـريكية غنـية ا وا
بــيـكـي جي وغـيــرهم. وانــتـقل
رويــنـيــسـتــوا مـنـذ عــامـ الى
بـيـروت لـيـسـتـقـر فـيـها مـع بدء
ـهنـيـة كمـغـني وكاتب مـسيـرته ا
وعـــمـل رونـــيـــســـتــــو في مـــجـــال
اضي أول الكتابة إذ نشر العام ا
كـتـاب بـإسـمه يـحـمل عـنـوان (سـفن

مامز).

وعـارضــة أزيــاء وكــاتـبــة بــريـطــانــيـة -
أمـيــركـيــة ولـدت في  18 آذار عـام 1989
ـوســيــقي اإلجنـلــيــزي فـيل وهـي إبـنــة ا
كولينز واألميركية جيل تافيلمان عرفت
الشهـرة منذ صـغرها فـكان أول دور لها
في سن الـثـانـيـة ضـمن سـلـسـلـة(كـرونك
بـانـز)  وتـنـال اعــمـالـهـا نــسب مـتـابـعـة

عالية.
كـسـيكي غـني الـلبـنـاني ا كـما يـشـارك ا
ية روينيـستو في مـعرض بيـلبورد الـعا
رتقب عرضه في للمـوسيقى الالتـينيـة ا
األول والــــثــــاني مـن تــــشــــرين االول في
مـديـنة إشـبـيـليـة في إسـبـانيـا وسـيضم
عـروف احلدث عـدد كبـير من الـنجـوم ا

جــمـعــة أقــوم بــجـلـب مـجــمــوعـة مـن الـكالب
الـبـولـيـسيـة وكـالب الزيـنـة وكالب اآلسـكي 

عنـدي كلب للزينة حجمة صغير وسعره 500
دوالر  وكـــلب اآلســكـي نــبـــيــعــة بـ  350الف
ديــنــار .. وهـــنــاك كالب مـــخــتــلـــفــة األنــواع
واألحجـام أسعارهـا مرتفعـة وبعضـها سعره
بـسـيط  وشراء هـذه الـكالب لـهـا نـاسـها من
هــواة تـربــيـة الــكالب الــبـولــيـســيـة أو كالب

الزينة الصغيرة) .
wŁ«dð ‚uÝ

محـطـتنـا الثـانـية كـانت في سوق الـصـفافـير
الـــتــراثـي الـــذي قـــال عــنـه اخلـــالـــدي(ســوق
الـــصــفــافــيـــر يــعــد من األســـواق الــتــراثــيــة
الــرئـيـسـيــة في الـعـراق .. كــون هـذا الـسـوق
سـتـنـصـرية ـدرسـة ا قـد وأسس في زمن ا
في الـعــاصـمــة بـغـداد .وقــبل عـام  2003كـان
ـتــخـصــصـ بــشـراء يــعج بـرواد الــســوق ا
األنتـيكـات ودالل القـهوة العـربيـة والصواني
الـــنـــحــاســـيــة واألوانـي اخملــتـــلــفـــة األنــواع
واألحــجـام  وأيـضــاً فـيه الـهــاون الـنـحـاسي
واحلــــديــــدي والــــهــــاون اخلـــــشــــبي .. يــــتم
أسـتــخــدامه لـدق الــقـهــوة الــعـربــيـة وهــنـاك
اجلـاون يــسـتـخـدم لـلـمــدگـوكـة (دق الـتـمـور)

دگوكة). لصنع حالوة ا
وقال الـبائع أبـا محمـد(أنا قـد بعمـلي بهذا

وهي مـاليزية وسـورية  وتوجد أسـماك زينة
مخـتلـفة األلـوان واألحجـام أسعـارها تـختلف

حسب نوعيتها وحجمها) .
أمـا بائع االفاعي فالح حـسون الوحـيلي فقال
ائـية والتي ( لـدي عدد من األفاعي الـرملـية ا
نحـصل عليها من مـنطقة بحـر النجف  نبيع
الـواحدة بـعشـرة آالف دينـار.. وتوجـد أفاعي
أخـرى بـعـشـرين الف أو بــخـمـسـة عـشـر الف

دينار وهي غير سامة تؤخذ للزينة). 
واطن أبا رزاق (أنـا في بسـطتي ابيع وقـال ا
زيــوت احلـــيــة .. أجـــلب األفـــاعي الـــكــبـــيــرة
واذبــحـهــا أخـرج جــلـدهــا ومن ثم أســتـخـرج
شحـومها وأذوبها وأضعها في علب زجاجية
صــغـيـرة وابـيع الـعـلـبـة الـصـغـيـرة بـ  5آالف
والعـلبـة الـكبـيرة مـنهـا بعـشرة آالف ديـنار ..
وهــــو عـالج لــــلــــشــــعـــــر وبــــعض األمــــراض

اجللدية).
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ة (الباالت ) البس القد امـا رضوان فيبيع ا
في سـوق الــغــزل وعن ذلك قـال(فـي بـســطـتي
مالبس الـفقـراء ( البـالة ) نبـيع القـطع حسب
حجـمهـا ونظـافتـها وأسـعار الـقطـعة تـتراوح
من الف الى الـفي ديـنار .. وعـلـيهـا إقـبال من

بعض العوائل ذات الدخل احملدود ). 
ـواطـن سـرمــد الـونــداوي ( أنـا كل وأوضح ا

الــســـوق .. وهــو ســـوق تـــخــصـــصي لـــبــيع
األواني الــنـحــاسـيــة اخملـتــلـفــة ذات األعـمـار
الــطــويـــلــة  كــان الــســـوق يــعج بــرواده من
الـــعــــراقـــيـــ والـــعــــرب واألجـــانب لـــشـــراء
األنـتيـكـات  حركـة الـسـوق كانت جـيـدة جداً
قبل عام  2003 وحـتي بعدها بـعدة سنوات).
ـتــبـضـعـ من األجـانب ومن مــبـيـنـا ( كـان ا
عـــدة جــنـــســـيــات والـــعـــامــلـــ في الـــســلك
الـدبلوماسي أو في الشركات  يأتون للسوق
بعـد نهاية الدوام الرسـمي ويستمر توافدهم
ـستورد شكـلة با للـسوق حتـى الليل  لـكن ا
الــذي غــزى الــســوق وأثــر عــلــيــنــا ســلــبــاً )
مــوضـحـاً ( في زمن احلـكـومـة الـسـابـقـة كـنـا
جنــهــز بــالــنـحــاس مـن مـعــمـل تـابـع لـوزارة
الــصــنــاعـة  يــتـم تــزويــد كـافــة الــصــفــارين
بالـعراق بالنـحاس وهو دعم لصنـاعتنا التي
نـسترزق منها  اآلن اليوجد أي دعم حكومي
ــهــنــة بــدأت تــنــقــرض .. وحــتى احملـالت وا
وأصــبح عــدد احملالت الــتي تــمــارس مــهــنـة

الصفارة من  15 - 10محالً )!
وقــال صــاحب مــحل بــيع األنــتــيــكــات ســيـد
رضـوان (لي حضـور بـسـوق الصـفـارين مـنذ
 43عـامـاً  هـنـاك طـلب قــلـيل عـلى الـصـواني
الـنحاسيـة ودالل القهـوة والهاون واجلاون 
ستخدمة ونقـوم بتبييض حاجيات الـصفر ا

جنـعــلــهــا جــديــدة). مــضــيــفـاً (نــحـن نـعــمل
بــالــســوق من أب وجـــد .. ومــهــنــتــنــا بــدأت
تـنــقــرض بــســبب األســتــيــراد لــلــحــاجــيـات
النـحـاسـية . الـعـمل بـالنـحـاس الـعراقي اآلن
ئة وأهمـها الدالل والصواني نـسبته   20 بـا

النحاسية) .
وأوضـح احلــاج ابـــا يـــوسف صــاحـب مــحل
األنتـيكـات ( محالتـنا انـقرضـت والكـثيـر منا
بـاع مـحلـة بـسـعر   10 - 8دفـاتـر كون عـمـلـنا
أصــبح ضــعـيف  و تــغــيـرهــا الى مـحالت

جتارية اخرى). 
مشـيـراً ( انا جلـئت لـبيـع السـجـاد واألغطـية
الـــصـــوفـــيــة واخلـــرج والـــبـــســـاط الــعـــربي
والـــزوالي وهي لــــهـــا عالقـــة بـــالـــتـــراث .. 
واحلـاجــيـات الـصـوفـيـة نـشـتـريـهـا من نـاس
متـخصصـ ببيـعها  ومـصدرها من مـنطقة
احلـمزة والشـنافـية واحلي في الـكوت وكذلك
ــدن من مــحــافــظــة مـــيــســان وغــيــرهــا من ا

العراقية).
فــريـق عــمل الـــبــرنــامج تـــألف من :-األعــداد
والــتـقــد : عــلي اخلــالـدي مــديــر تـصــويـر
ومـخرج مـيـداني : عـمـر اجلابـري تـصـوير :
ــفــرجي Drone : عــلـي الــطــرفي أســامـــة ا
ـتــابــعــة الـصــحــفــيـة : ســعــدون اجلــابـري ا

ومونتاج : ياسر هاشم.
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 مـــراسل (الــــزمـــان) في ذي
قـــار تــلــقى تــعــازي االوســاط
الـصحـفيـة االجتـماعـية بـوفاة
شـــقــــيـــقـه سالم ابـــو نــــاديـــة
.تـغـمــده الـلـه  بـوافـر رحــمـته
واســـكـــنـه فـــســـيـح جـــنـــاته .
و(الــزمــان) تــشــاطــر الـزمــيل
بــاسم االحــزان وتــسـأل الــله

ان يلهمه الصبر والسلوان.
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طالب الـدراسات الـعلـيا الـعراقي
اجسـتير من قسم نال شـهادة  ا
الـفــنـون الــتـشــكـيــلـيــة  في كــلـيـة
الفـنون اجلميـلة بجـامعة بابل عن
ـعـنـونـة (تـاثـيـر كـلـوريد رسـالـته ا

احلديد على السطح اخلزفي).
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اضي افتراضيا مسرح البـاحث العراقي ضيفه االثن ا
كـنـعـان الوطـنـي في فـلـسـطـ في :اضـاءة مـعـرفـيـة حول

سرحي. االعالم ا
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الـشاعـر السـنغـالي ضيـفه بيت الـشعـر في دائـرة الثـقافة
بالشـارقة مع الشاعر السوري مصـعب بيروتية  بأمسية

قدمها الشاعر أحمد الدماطي.
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ـلـتقى الـكـاتب الصـحـفي العـراقي ضـيفه امس اجلـمـعة ا
تنبي على قاعة جـواد سليم للحديث عن كتابه الثقـافي با

اجلديد(اعدام طالب).
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ستـشارة في مركـز االستشـارات األسرية واالجتـماعية ا
والعـاطفيـة والتـربويـة باالردن صـدر لهـا عن دار الشروق
لـلــنــشـر والــتــوزيع كــتـاب بــعــنـوان (تــربــيــة بـحب تــربــيـة

بضمير).
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ــطـربـة الـسـوريـة حتـيي مـســاء الـيـوم الـسـبت حـفال في ا
العاصمـة النمـساوية فيـينا وشوقت مـتابعـيها للـحفل عبر

مشاركتها ملصق احلفل على صفحتها الرسمية.
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بـصـورة نشـرتـهـا مؤخـراً في صـفحـتـها
اخلـــــاصـــــة عـــــلى مـــــوقـع الـــــتـــــواصل
اإلجــتــمـــاعي ظــهـــرت فــيــهـــا بــإطاللــة
صيـفيـة إذ إرتدت هـوت شور جـينز مع
قــــمـــيص قـــصـــيــــر ورفـــعت شـــعـــرهـــا
بتسريحة ناعـمة ونالت بلوكها إعجاب

عدد كبير من متابعيها.
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صـرية فيفي ـمثلة والـراقصة ا نشرت ا
عــبــده عـبــر صــفـحــتــهـا اخلــاصــة عـلى
مــواقع الـتــواصل اإلجــتـمــاعي فـيــديـو
أثـنـاء تـواجـدهـا في الـسـاحل الـشـمـالي
وهـي تـســتــمـتـع بـاألجــواء الــصـيــفــيـة.
وظـهرت عـبـده وهي تـرقص على أغـنـية
(يــا طـيــر) لــلــفــنــان الــلــبـنــاني عــاصي
احلالني. وعلقت قائلة :(الطير طاير مع
الفنان عاصي احلالني و الفستان طاير
وانـا طــايـرة و احلـمـد لـله انه جت عـلي
قـد كــده وارجع من الــسـاحـل الـشــمـالي
بــــــالــــــسالمـــــــة و كل صــــــيـف و انــــــتم
).والقى الـفيـديو إعـجاب مـتابعي طيـب
عبده الذين تمنـوا لها السعادة والفرح
دائـمـاً وأشـادوا بـرقـصـهـا وعـفـويـتـها.
مـثلة وعـارضة األزياء الى ذلك نشـرت ا
اللـبنانـية الميـتا فرنـحية صـورة جديدة
في صــفــحـــتــهــا اخلــاصـــة عــلى مــوقع
الـتواصل اإلجـتمـاعي.وأحـدثت فرجنـية
ضجة واسـعة بظهـورها مرتديـة منشفة
ومن دون مـاكـيـاج ما أثـار إعـجـاب عدد
كـبــيـر من مـتـابــعـيـهـا الــذين عـبـروا عن
إعـجـابـهم الـكـبـيـر بـجـمـالـهـا الـطـبـيـعي
ووجههـا الناعم من دون مـاكياج.وكانت
فــرجنـيـة قــد جـذبت أنــظـار مــتـابـعــيـهـا
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ستويات كما التنسيق وعلى اعلى ا
 خالل الـلقـاء حـسم مـلفـات عـديدة
ــنـحـة الــسـنـويــة لـلـفــنـانـ مــنـهـا ا
ومـلـفـات عالج الـفـنـانـ الـعـراقـيـ
والـسـكن لــهـذه الـشـريـحـة الـواسـعـة
.وقدم جودي شرحا تفـصيليا جململ
مــا اجنــزته الــنـقــابــة خالل دورتــهـا
احلالية من اعـمار ومهرجـانات فنية
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اطـــــلع رئـــــيـس مـــــجـــــلس الـــــوزراء
مـصطـفى الـكـاظمي خالل اسـتـقـباله
ــاضي نــقــيب الــفــنــانـ االربــعــاء ا
العـراقيـ جبـار جودي عـلى اهم ما
حتتاجه الـنقابـة واعضاءها من دعم
حكـومي من خالل التـنسـيق مع عدد
من الــوزرات ذات الـعالقــة وضـرورة

األنــشـطــة مـؤكــدا ان دعم احلـكــومـة
ــثـــقــفــ لــشـــريــحــة الـــفــنـــانــ وا
الــعـــراقـــيـــ لن يـــقف عـــنـــد حــدود
ـرحلة الـقادمة.واوعز وسيزداد في ا
ومن خالل اتـصـاالت مـبـاشـرة بـعـدد
ـسـؤول الـتنـفيـذي من الوزراء وا

بحسم الـقضايـا التي قدمـها جودي.
واوعـــز الــكـــاظــمي بـــتــكـــفل الــعالج
حلـالـتـ حــرجـتـ قـدمـهـمـا جـودي
وهـــمــا عالج الــفــنـــان خــالــد أحــمــد
مــصــطـفـى والـفــنــانـة حــمــديـة عــبـد
ادية لهما سـاعدة ا الكر وتقد ا
.وفي نهاية اللقاء قدم  النقيب هدية
تذكاريـة هي لوحة فـنية تـمثل بغداد
لـلـخـطـاط الـفـنـان حـيـدر ربـيع بـإسم

 . الفنان العراقي
عــلـى صــعـــيـــد مـــتــصـل وتــنـــفـــيــذا
لـتـوجـيـهـات رئـيس مـجـلس الـوزراء
ي اعلن وزير الداخـلية عثـمان الغا
رخصة عن فتح القاعات والنوادي ا
من نـقـابـة الـفـنـانـ الـعـراقـيـ بـعد
زيـارة األربـعـ .جــاء ذلك اسـتـقـبـال
ي جلــودي اخلــمـيـس ونـائب الــغـا
وجــرى خالل الــنــقــيب اســيــا كــمـال
الـلــقـاء طـرح جــمـيع األنـشــطـة الـتي
تشـرف علـيـها الـنقـابة بـالتـعاون مع
وزارة الـــداخــلــيـــة وفي مــقـــدمــتــهــا

وتواصل مع فروعها وفنانيها داخل
وخـارج الـعراق ومـجـمل اإلتـفـاقـيات
الـتـي أبـرمـتـهــا الـنـقــابـة مع احملـيط
اإلقـلـيـمي لـلـعـراق .واشـاد الـكاظـمي
ـــا  حتــقـــيــقـه خالل الــســـنــوات
ـاضيـة رغم الـظروف االسـتـثنـائـية ا
بــــســـــبب الـــــوبــــاء ومـــــا فـــــرضــــته
التـظاهـرات من تداعـيات عـلى عموم

ـطــلــوبــة بـســهــولـة بــرغم انك ــهــام ا تـنــجــز جـمــيع ا
استغرقت وقتًا طويال .
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هني يـوم السعد لديك حيـاة متوازنة عـلى الصعـيد ا
الثالثاء.

Ê«eO*«

ـنـتظـر اليـوم.يوم من احملـتمل أن تـلتـقي حب حـياتك ا
السعد االربعاء.
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يـتـعـرف احملـيـط بـك على مـهـاراتك الـنـاعـمـة التي ال
ينافسك فيها أحد.
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تـتعـرف على أشـخاص جدد.قـد جتد نـفسك مـضطرًا
لتغيير عاداتك الغذائية .
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ـجـهودك عـلى أحـد وسيـكون هـذا مردوده  ال تـبخل 
رائع عليك. 
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لكنك تشعر بـاالنزعاج في الـبداية من تغـيير مـفاجيء
تتقبله فيما بعد.
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عالقتك الـعاطـفـية تـتأثـر كـثيـرًا باهـتـمامك في الـعمل
يوم السعد السبت.
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 ال تفرط في ثـقتك بنفـسك وتذكر أن هنـاك شعرة ب
الثقة والغرور.
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اسـتـقـرارك في الـعمل يـؤثـر بـاإليـجاب عـلى نـفـسـيتك
. .يوم السعد االثن

Ë«b «

ال حتـاول أن تـفرض وجـهـة نـظـرك عـلى احملـيـط بك
.رقم احلظ 8.
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تــنــجــز في الــعــمل  شــيــئــا مــهــمــا يــجــعــلك فــخــورًا
بنفسك.رقم احلظ 5.
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حتــتـوي هــذه الــشـبــكـة
عـلى 9 مـربـعـات كـبـيـرة
كل مــربع مـنــهــا مــقـسم
الى 9 خـانـات صـغـيـرة
هـدف هـذه الـلــعـبـة ملء
اخلـــــانــــــات بـــــاألرقـــــام
الـالزمــــــــة من 1 الى 9
شـرط عـدم تــكـرار الـرقم
أكثـر من مرة واحدة في
كل مــربع كـبـيـر وفي كل

خط آفقي وعمودي.
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ـصــعـد ..هـبـطت عـلى االرض ..نـزوال الى مـطـعم انــقـطع خـيط الـكـمـامـة وانـا في ا
سحبت واحدة فاذا عراقي السـتعارة بديل عنه .. بتبسم عريض بعد صباح اخلير
هي  مقـطوع  خيطها ايـضا ..( يانهار مش فايت) !! عـلى رأي واحد مصري يقلد

احمد البشير ..
 صبـاح استـثنائي بـعمـان والتي كانت مـنذ عـام ترفع شعـار الصـيف كيف واجعل
صـيـفـك ربـيـعـا  ..حم وشـوب (حـرارة  تـفـوق مـعـدالتـهـا).... الـرؤسـاء اجملـتـمـعـون
بـبـغـداد ودرجة احلـرارة فـيـها    °48 خالل  مـؤتـمر يـؤكـد ان بـغداد مـاتـزال قطب
ـناخي  ومكافـحة التصـحر والتنوع ؤتمـر مناقشـة التغير ا االرض  من ب بـنود ا
ؤمل البـايولوجي  كما اقـتضت معاهدات بـازل وجدة ورتردام ومينـا ماتا ). كان ا
من  القـمة  ان تخرج  بقرارات مهمة تتـعلق باجملال االقتصادي وأخرى تتعلق في

ناخي واالحتباس احلراري. التغير ا
 انـقطاع اخليـط يدعوني الى توقـع شيء مخي يقول إنـه ليس عاديا  .. رأيت
دخـانه وانــتـظـر نـاره .. لـكـن زمـيـلـتي ( مــنـ صـرت مـدرب تـنــمـيـة بـشـريـة
ستتر ?) مـدربة التنمية البشـرية قمر النابلسي تقول : يسـألني ضميري ا
اعتـدنـا نقالعن آبـائـنا  إن االحـداث التي تـمـر بنـا في بدايـة الـيوم تـنبيء
ـا سيكون عليه نهارنا ; رغم ان االحداث بسيطة ; كأن تكون االشارة
الـضــوئـيـة حـمـراء بـشــكل مـتـتـابع عـلى الــطـريق; او ان نـرى شـخـصـا
ـكوي ; النـحـبه في الـصـبـاح او ان تـنـسـكب الـقـهـوة علـى الـقـميـص ا
ونقـرر بـعدهـا إن اليـوم لن يكـون علـى مايـرام ; ونسـتعـيذ مـنه ; هذه
خـزعبالت ورثـناهـا حـسب قانـون اجلذب والـطاقـة .نـحن من جذبـنا
الطـاقة السلبية الـينا .تفائلوا باخلـير جتدوه .غيث عدنان القادم من
ـانيا   يعقـب بالقول : االنسـان هو من يبرمـج هواجسه ; االنسان ا
ـا في داخله ; فـان ظن إنه في مزاج سيء ,إن مـايدور هـو انعـكاس 
حـوله مشـكـوك فيه فـسـوف يحـصل في هـذه االحجـيـة التي تـتـضمن
الـقدر خـيره وشـره ..لم تنـاقش قـمة بـغداد االحـتبـاس احلراري  –لم
يــظـهــر ذلك في الــبـيــان اخلـتــامي .. ســوف اصف لـكم مــا اراه عـلى
الشاشة االن  –أمـامي .. يخلع ماكرون سترته -,ودون كـمامة - يجول
سعـيدا  مع الكـاظمي في الـكاظمـية وقد احـاط به الناس احـاطة السوار
عصم .. لفتت نظري رشاقـته ; ما الذي اليأكله حتى صار انحف  من بـا
قـلم البـانـدان ?حـتى ان قـصر االلـيـزيه اصـدر بـيانـا قـال فـيه : إن الـرئيس
يبـدو اكثـر صالبة ونـضجـا بعـد اكتـسابه بـعض الـوزن منـذ كانون  االول ..
لقد تعافى من االصابة بكورونا وبدى  بعد 6 اشهر من االصابة مرتديا بدلته
اجلـديدة .لـقد اكـتسب حوالي  5كـيلـو غرامـات اضافـية بـعد ان كـان وزنه يصل
الى  72 كيلو غراما عندما تولى الرئاسة عام ... 2017 لو كنت اتقن الفرنسية مثل
ـسـعـودي لـطـلــبت مـقـابـلـة  الـرئـيس  مـاكـرون في شـبـيـهـي (وفق مـايـظن ) سـعـد ا
ـتــحف الـعــراق ضـمن جـدول اطــراف احلـديث ولــسـألـته : كــنت اتـمــنى ان تـزور ا
اعمـالك ..وكنت اتخيل افتراضيا انه سوف يرد علي : منذ عهد القنصل الفرنسي
ـيل بــوتـا  1842واثــاركم مـصــانـة فـي مـتــحف الـلــوفـر فــعـنــدنـا  نــصـوص بــول ا

ـسافة مسـماريـة نفـيسـة وقسم من الواح تـضم شريـعة حـمورابي .. ا
ب االليزية واللوفر ليست بعيدة..

( قـابلـة من (معـجب  هـذا بديال عن احالم ظـهيرة مـؤجلـة  با
يـتمنون  عـلي  ان التقي بروك شـيلدز وكيم نـوفاك .. او فيفي
عـبده او عـادل امام وانـا غيـر قادر  –رغم قـضـائي وقتـا طيـبا

وطويال معه  –أن التقي بعادل عكلة !

عمان
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الـــنـــوادي والـــقـــاعـــات
الليـلية الـتي تتعرض
الـى االغـالق بـــــــــــ
احلــــــــ واآلخـــــــر
بـشــكل عــشـوائي
دون تـــــــــدقــــــــــيق
لـلـمــرخص مـنـهـا
ـــرخص وغـــيــر ا
ي ..ووجه الــغـا
بــــــــإعـــــــادة فـــــــتح
الـقـاعـات والـنوادي
ـغــلـقـة بــالـتـعـاون ا
عــــــبــــــر جلــــــنــــــة
مــشـتــركــة بـ
الــــــــــــوزارة

والنقابة.

فيفي عبده

كايلي جينر
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ـــاذا ال تــنــتج حــكــومــاتــنــا وزيــراً أو نــائــبــاً أو
سياسـياً يـضحي بحـياته من اجل انـقاذ مواطن
يــراه في مـأزق. هـذه الــتـضــحـيـة وجــدنـاهـا في
وزيـر الـشـؤون الـطـارئـة الـروسي الـذي قـفـز من
اعـلى مــنـحـدر نــحـو احملـيط حــ رأى مـصـوراً
ـكـان ويــهـوي الى الـقــاع . لم يـفـكـر يـنــزلق به ا
ـنـصبه وامـتيـازاته وقـبل ذلك لم يفـكر الـوزير 
بحيـاته ذاتها حـ اتخذ قـرار احملاولة الـفورية

إلنقاذ مواطن في حلظة موت محقق. 
الـوزيـر في واقع حـكومـاتـنـا هو الـذي ال يـعرف
ـمر اآلمن من سيارته الفارهة الى شيئا سوى ا
مــصـعـد الـوزارة ثم الى مــكـتـبه  ويـكـون وزيـراً
مـثالـياً حـ ال يـحرج نـفسه ويـتجـول في طوابق
مــبــنى الــوزارة الــتي تــكــون عــائــديــة كل طــابق
حلــزب او مـجــمـوعــة مـتــكـلــسـة لــهـا ســنـد هــنـا
وهــنـــاك والــوزيـــر يــعـــرف انه نـــتــاج مـــصــالح
وتــوافـــقــات وافــرازات غــيــر صـــحــيــة اوصــلــته
للمنصب لذلك يعرف حدوده ويتغاضى ليعيش
فترته الوزارية مـنتشياً بأنّه مسؤول في ح انّ
اغـلب الـوزراء وراءهم مـجـمـوعـة من األشـخاص
الـــتي تـــديـــرهم وتـــتـــصـــرف بـــعــقـــود وزارتـــهم
وحتـصى عليهم انـفاسهم وخـطواتهم اذا كانت
خارج مـستنقع الـفساد والتـردي واخليسة التي
جـعلت العـراق في اعلى درجات الـدول الفاسدة

على الكوكب منذ  فجر التاريخ . 
ــتـورطـ في الـوزيـر فـي حـكـومــاتـنـا صــنـاعـة ا
ـصـرّين عـلى انّ فـسـاد الـعـمـلـيـة الـسـيـاسيـة وا
خطايـاها مغفرة وآثامهـا رحمة وجرائمها درجة

من درجات العفّة والطهر. 
أمـام هــذا الـواقـع الـبــائس الــذي يـكــذبــون فـيه
علـينا كل اربع سنوات بـقولهم انهم جادون في
السعي لتغييـره جتيء االنتخابات العراقية بعد
أســابــيع قــلــيـــلــة فــيــمــا ارض الــعــراق التــزال
مـخـضـبـة بـدمـاء سـتـمـائـة شـهـيـد من انـتـفـاضـة
تـشرين كانوا شـعلة التـضحية في سـبيل حرية
شـعـبـهم وكـرامـته  ويــا ويل مَن يـسـتـهـ بـتـلك
ّ نسيانه بالتقادم الدماء  ويتوهم انَّ ما جرى 
الـزمـني وانَّ الـعـودة لـلـخـوض في مـيـاه الـعـهـر
َن كـان مُدمـنـاً على السـيـاسي سـالكـة ومـتاحـة 

ستنقعات النتنة .  ا
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ـغنية { لندن-(أ ف ب) - فازت ا
الـبريـطانيـة الشـابة أرلـو باركس
بـجــائـزة "هــيـونــداي مـيــركـوري"
اخلـــمـــيس عـن ألـــبـــومـــهــا األول
"كــوالبـســد إن ســانـبــيــمـز" خالل
احــتــفــال أقـــيم في لــنــدن.وقــالت
ــؤلـفـة مـنــسـقـة األســطـوانـات وا
ومـقــدمــة الـبــرامج اإلذاعــيـة آني
مــاكـمــانــوس لــدى إعالنــهـا اسم
الـفـائـزة "لـقـد اختـرنـا فـنـانة ذات
صـوت فـريـد  تـســتـخـدم كـلـمـات
الفـتة بـجمـالهـا إلثارة مـوضوعي
الــصـــحــة الــنـــفــســيـــة واحلــيــاة
ــعـقـدين وتــنـسـجم اجلـنــسـيـة ا

تماماً مع جيلها".

وكــان األلــبــوم األول لــلــمــغــنــيــة
وكـــاتــبــة األغــنــيــات والــشــاعــرة
الـلنـدنيـة ذات األصول الـفرنـسية
والنيـجيرية والتـشادية صدر في
كـانــون الـثـاني  2021 مــتـضــمـنـاً
وسـيقى التريب أحلاناً مـتأثرة 
هــــــوب والــــــســــــول ووصـل إلى
ـــرتـــبــة الـــثـــالـــثــة فـي تــرتـــيب ا
األسـطـوانــات األكـثـر مـبــيـعـاً في
بـريطـانيا.وقـالت بـاركس البـالغة
احلــاديـة والــعـشـريـن بـعـد إعالن
فــوزهـــا إن مـــا حــقـــقـــته تـــطــلّبَ
"الكثـير من العمل والـتضحيات".
وتــــنـــــافس عـــــلى اجلـــــائــــزة 12
ألــــــبــــــومــــــاً وأدى عـــــشــــــرة من

ـرشـحـ االثـني عـشـر عـروضـاً ا
عــلى خــشــبــة مـســرح "إيــفــنــتـيم
أبــــولــــو" وهـي قــــاعـــــة حــــفالت
شـــهــيــرة فـي حي هــامـــرســمــيث
بــغـرب لـنـدن خالل احــتـفـال أقـيم
مساء اخلميس نـقلته محطة "بي

بي سي".
ومن بـ هـؤالء فـنـانـون ارتـفعت
مبـيعـات ألبـوماتهم بـشدة كـفرقة
"موغـواي" االسكتـلنـدية ومغـنية
الـسـول سـيلـيـست وفـرقـة الروك
"وولف أليس" التي فازت بجائزة
"مـــــــــيـــــــــركـــــــــوري" قـــــــــبـل ثالث
ســنــوات.كــذلك شــهــد االحــتــفـال
غنيـة اإللكترو هانا بيل عروضاً 

وعــازفـة اجلــاز نـوبــيــا غـارســيـا
ومـغنـيي الـراب بيـروين وغـيتس
باإلضافة إلى فـرقة "بالك كانتري
ــــا عـــكـس تـــنـــوع نـــيـــو رود" 
. وسـيقـيـة للـمتـنافـس األلـوان ا
ومنحت جوائز "مـيركوري" للمرة
األولى الـعـام  1992  وهي تـكـافئ
أفـضل ألـبـوم لفـنـان بـريـطاني أو

ايرلندي. 
ويــحــصل الــفــائــز عــلى  25 ألف
جـنـيه (نـحو  34ألف دوالر). وفي
ــغـني ــنــصـرم حــصل ا الــعـام ا
البـريطاني مـايكل كيـوانوكا على
اجلــــائـــزة عن ألـــبــــومه الـــثـــالث

"كيوانوكا".

Í—u dO  …ezU−Ð “uHð f —UÐ u —√ WOMG*«


	p1-sh.shf
	p2
	p3
	p4
	p5
	p6
	p7
	p8
	p9
	pp10
	pp11
	pp12

