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احـــبــطت مـــفــارز جـــهــاز األمن
الـوطـني مــخـطـطــا السـتـهـداف
الزائرين في بغداد وديالى بعد
ضــبـط احــزمــة نــاســفــة مــعــدة
لـلـتـفـجـيـر.وذكـر بـيـان لـلـجـهـاز
تـلـقته (الـزمـان) امس انه (بـناءً
عـلى تـوجـيهـات رئـيس اجلـهاز
بـتـكـثـيـف اجلـهـد االسـتـخـباري
لــتـأمــ الـزيــارة االربـعــيـنــيـة
ــفـارز بــاالنـتــشـار في شـرعت ا
طرق الزائـرين واجراء عمـليات
حيث ـيـداني   ـسح األمـني ا ا

تـمــكـنت بــاالشـتـراك مـع الـقـوة
ــــاســـكـــة لـألرض في بـــغـــداد ا
وديــــالـى من مــــداهـــــمــــة وكــــر
لـالرهـابـيـ وضــبـطت بـداخـله
أربـعـة أحــزمـة نـاســفـة جـاهـزة
لـلتـفجيـر وأربع عـبوات نـاسفة
محلية الصنع معدة الستهداف
الـزائـرين مع ست قـنـابـر هـاون
عالوة عـــلى صـــاروخي قـــاذفــة
ومــــواد غـــذائـــيــــة في ديـــالى)
مــــــؤكـــــدا انـه ( تــــــســــــلــــــيم
اسكة ضبـوطات الى القـوة ا ا
لالرض ليتم معـاجلتها من قبل
اجلهد الهندسي). والقت قيادة

عمليات بـغداد القبض على 14
متـهمـا بيـنهم خمـسة ارهـابي
في مـنـاطق متـفـرقة.وذكـر بـيان
خلــلــيـة االعـالم األمــني تــلـقــته
(الـزمـان) امس انه (تـزامـنـاً مع
انـــــطالق اخلـــــطــــة األمـــــنــــيــــة
ــــرســـومــــة مـن قـــبـل قــــيـــادة ا
ـشــتـركـة لــتـأمـ الـعــمـلــيـات ا
احلـــمـــايـــة الـالزمـــة لـــلـــزيـــارة
األربــعـيــنـيــة وبــهـدف إحــبـاط
مـــحــــاوالت عـــصـــابـــات داعش
اإلرهــابـيــة إحلـاق األذى بـزوار
اإلمــام احلـســ عـلــيه الـسالم
تـمكـنت قـوة من اللـواء الـسابع

شـــرطـــة احتــــاديـــة مـن إلـــقـــاء
ـكـنى الــقـبض عـلى اإلرهــابي ا
أبـو عائـشـة في والية اجلـنوب
ــادة اربــعــة ــطــلــوب وفق ا وا
إرهاب بـعـد رصد حتـركاته في
) مــؤكــدا ان مــنــطــقــة الــدوا
(قوة من اللواء  24 ضمن فرقة
شاة الـسادسة القت الـقبض ا
عــلى مــتــهــمــ اثــنــ احــدهم
يـسـكن مـحـافـظـة الـسـلـيـمـانـيـة
حـالــيـاً بــعـد ورود مــعـلــومـات
تـفــيـد بـوجــدهـمـا ضــمن قـاطع
مسؤولـية الفرقـة باإلضافة إلى
الــقــبض عــلى مــتــهم مــطــلـوب

ـركـزيـة لـلـمـحـكـمـة اجلـنـائـيـة ا
ضــمن ســيــطــرة الــشــعب عــنـد
محـاولته دخـول بغـداد ويسكن
الفـتا حــالـيـاً مـحـافـظـة اربـيل) 
الى (قـــوة مــشــتــركــة اعــتــقــلت
هارب من سـكنه السـابق قضاء
الـــكــرمـــة ومــطـــلــوب إلى األمن
الـوطني حـيث جـرى تـسـلـيـمه
إلـى جــهــة الـــطــلب) وتــابع ان
ـشـاة احلـادية (قـطـعـات فـرقـة ا
عـشـر جنــحت في الـقـبض عـلى
ثمـانيـة متـهمـ مطـلوب وفق
مواد قانونية مختلفة في قاطع
الرصـافة  كمـا تمـكنت قـطعات
الـفـرقـة األولى شـرطـة احتـاديـة
من إلقاء القـبض على متهم في
مـــنـــطــقـــة جـــســر ديـــالى خالل
عـملـيـات بـحث وتفـتـيش ضمن
ــســؤولـيــة). وأعــلـنت قـواطع ا
ــشـتــركـة قــيـادة الــعـمــلــيـات ا
إنسيابية اخلطة األمنية لزيارة
ــتــحـدث أالربــعــيــنــيــة. وقــال ا
باسم الـعملـيات اللـواء حتس
اخلـــفــاجي في تـــصــريح امس
(نــفــذنـا عــمــلـيــات اســتـبــاقــيـة
ونـوعــيــة وخـاصــة في جــنـوب
بــغـداد الــتي تـؤثـر عــلى طـريق
الـزائــرين بـاإلضــافـة الى نــشـر
الــقـوات األمــنــيـة عــلى الــطـرق
ؤدية لكربالء لـتام احلماية ا
لـلــمـواكب) مــؤكـدا ان (هــدفـنـا
األســــاس هــــو تــــوفــــيــــر األمن
واكب  واحلمـاية لـلزائـرين وا
والسـيـمـا انـهـا زيارة مـلـيـونـية
وحتـــتـــاج لـــنــوع مـن األطــواق
األمنيـة واخلطط اخلاصـة كما
تقـدم القـوات األمنـية اخلـدمات
الساندة للزائرين وليس اجلهد
األمـــــــنـي فـــــــقط) ولـــــــفـت الى
(مـــشــــاركـــة طــــيــــران اجلـــيش
والقوة اجلـوية في خطـة تأم
الـــــزيـــــارة ووفـــــرنـــــا طـــــائــــرة
لألســـعــاف اجلـــوي). وانــقــذت
ـــدني عـــدد من فـــرق الـــدفـــاع ا
ـواكب احلــسـيـنــيـة وكــمـيـات ا
كــبــيـــرة من وقــود الــگــاز بــعــد
احـتـراق مـولـدة كــهـربـائـيـة في
ـحافـظة مـنطـقـة حي العـلمـاء 
ــديــريـة الــنــجف. وقــال بــيــان 

ـدني تـلـقـته (الـزمـان) الــدفـاع ا
امس ان (الـفـرق طوقـت وعزلت
الـــــنــــيــــران وابــــعــــدت خــــطــــر
واكب انتـشـارها الى عـدد من ا
احلــســـيـــنــيـــة الــقـــريـــبــة وعن
الـــزائـــريـن في مـــوقع احلـــادث
وانـهت احلــريق دون تـسـجـيل
اصابـات أو خسـائر بـشرية مع
ـاديـة داخل حتـجــيم االضـرار ا
ــولـدة احملـتـرقـة). كـمـا اخـلت ا
الـفـرق عـائـلـة من شـقـة سـكـنـية
بــعــد احـتــراق أســواق كــبــيـرة
واد الغـذائية في منطقة لبيع ا
ــديـريـة الـگــيالني.وذكـر بــيـان 
ـدني تـلـقـته (الـزمـان) الــدفـاع ا
ــدني امس ان (فــرق الـــدفـــاع ا
أخـلت الـشـقة مـن ساكـنـيـها مع
تــســـجــيـل اصــابـــة رجل مــسن
بحالـة اختناق  حيث   نقله
ـسـتـشـفى الـقـريب لـتـلقي إلى ا
الــعالج بـالـتـزامـن مع عـمـلـيـات
االخـــمـــاد والـــســــيـــطـــرة عـــلى
احلـــــــــــريـق داخـل االســـــــــــواق
الــتـــجــاريــة). فـي غــضــون ذلك
حمل إمام جمـعة النجف صدر
الـــقـــوات الـــدين الــــقـــبـــاجنـي 
االمــريـكــيــة مـســؤولـيــة تــسـلل
الــدواعش لــلــعــراق  مــعــاتــبــاً
احلـكـومـة عـلى عــدم سـمـاحـهـا
بدخـول أعداد كبـيرة من الزوار
اإليراني لـلعراق ألداء الزيارة
 االربــعـيــنــيـة. وكــشف مــصـدر
أمــنـي عن أنــفــجــار مــخــلــفــات
قبرة النجف حربية متروكـة 
تـسـبب بـتـر يـد شـاب   نـقـله
عــــــلـى أثـــــر األنــــــفـــــجــــــار الى
مستشفى مدينة الصدر الطبية
لـتـلـقي الـعالج .وقـررت األمـانـة
الـعامـة جمللس الـوزراء تعـطيل
ـقبل الدوام الـرسمي الـثالثاء ا
ــــــــــنــــــــــاســــــــــبــــــــــة ذكـــــــــرى
األربــعـيـنـيـة.وقـالت األمـانـة في
بـيــان امس انه (تـقــرّر تـعــطـيل
الـدوام الـرسـمي لـيـوم الـثالثـاء
ـقــبل في دوائـر الــدولـة كــافـة ا
بــاســتــثــنــاء اخلـدمــيــة مــنــهـا
تــزامــنــاً مع ذكـرى أربــعــيــنــيـة
استـشهاد اإلمـام احلسـ عليه

السالم).

ـــنـــطـــقـــة وهـــذا احملـــوري فـي ا
يستـدعي دعماً وإنـهاء تنـافسات
وصــــــراعــــــات اآلخـــــــرين عـــــــلى
ارضـنـا) مـشـددا عــلى (احلـاجـة
نـظومـة إقليـميـة جديـدة تسـتند
عـــــلى الـــــتـــــعـــــاون والـــــتـــــرابط
ــنــطــقـة االقــتــصــادي بــ دول ا
ــشـــاركــة اجملــتـــمع الــدولي) و
ـر بـظـروف مـبـيـنـا ان )الـعـراق 
مــنـاخــيـة صــعـبـة مـن الـتــصـحـر
ــائـيـة جـعـلت ـوارد ا وشح في ا
الـــبــلـــد خــامس أكـــثــر الـــبــلــدان
هـــشــــاشـــة جتــــاه الـــتــــغـــيـــرات
ولفت الى ان (استمرار ناخية) ا
االزمــة الــســوريــة وتــداعــيــاتــهـا
اإلنسانـية عـلى الشعب بـات غير
مـــقـــبـــول وهــنـــاك بـــؤر خـــطــرة
ـومـة لإلرهــاب تـعـتــاش عـلـى د
ـنطقة االزمة وتهدد بـلدنا وكل ا
وآن االوان لــتـحــرّك جــاد إلنــهـاء
). وأســتـقـبل مـعــانـاة الــسـوريـ
صـالـح عـلى هــامش اجـتــمـاعـات
وزيـــر اخلـــارجـــيــة اجلـــمـــعـــيــة 
الــــــــــفــــــــــرنــــــــــسـي جــــــــــان إيف
لـــودريــان.وذكـــر بــيـــان امس انه
(جـــــرى خالل الــــــلـــــقـــــاء بـــــحث
الـعـالقـات الـعـراقــيـة الـفــرنـسـيـة
ـتـنــامـيـة وسـبل تــطـويـرهـا في ا
ــا في ذلك مــخـــتــلف اجملـــاالت 
االقــــتــــصــــاديــــة والــــتــــجــــاريـــة
ـســاهـمـة الــفـرنــسـيـة في دعم وا
الـــعــراق في مــكـــافــحــة اإلرهــاب
وأكّد ـســاعـدات اإلنـســانـيـة)  وا

صــالح ان (الــعــراق يـتــطــلع إلى
دعم األصدقـاء واحللـفاء من أجل
تـعـزيـز أمـنه وضـمـان اسـتـقـراره
ورفــاهـيــة شــعـبه والــعــمل عـلى
ـنـطـقة) نـزع فتـيل األزمـات في ا
مبـينـا ان (الـعراق يـواصل حربه
ضـــد خاليـــا اإلرهــاب وتـــرســيخ
أمـــنه واســـتـــقـــراره واالنـــفـــتــاح
االقـتصـادي والـتـجـاري والـعمل
الوثـيق في مجـال حمـاية الـبيـئة
ومعـاجلـة اآلثار الـكبـيـرة للـتغـير
ـسـتـوى الوطـني ـنـاخي عـلى ا ا
وبالـتنـسيق اإلقـليـمي والدولي).
أكـد لـودريـان (الـتزام من جـانـبه 
بالده دعـم أمـن واســـــــتـــــــقـــــــرار
الــعـــراق وتـــعـــضِـــيـــد جـــهــوده
الــكــبــيـرة في تــخــفــيف تــوتـرات
ـنـطـقـة وضـرورة عـودة الـعراق ا
لـدوره احملــوري فـيــهـا وتــعـزيـزَ
الـتعـاون االقـتـصادي والـتـجاري
ب الـبلـدين). كمـا التـقى صالح
ــــتـــحـــدة األمــــ الـــعــــام لأل ا
أنطونيـو غوتيـرش. وهنأ صالح
في مــسـتــهل الــلـقــاء (غـوتــيـرش
إلعـــادة انــتــخــابه أمـــيــنــاً عــامــاً
للمـنظمـة كما ثـمن الدعم الكـبير
تحدة للعراق الذي تقدمه األ ا
في مختـلف اجملاالت والدعم في
اجملال االنتخابي وتـسهيل مهمة
ـراقـبـ من أجل نـزاهـة إرسـال ا
ــقـرر وشــفــافــيــة االنـتــخــابــات ا
إجــراؤهــا في  10تــشــرين األول

قبل).  ا

الـــفـــســـاد والــــتالعب بـــهـــا). في
غضون ذلك  حث رئيس الوزراء
الـعـراقـيـ مـصـطـفى الــكـاظـمي 
شـاركة الـفاعـلة والـواسعة الى ا
في االنـــتـــخـــابـــات الـــنـــيـــابـــيـــة
ـــبـــكـــرة.وقـــال الـــكــــاظـــمي في ا
تغريدة على تـويتر(لم يتبق أمام
شعـبـنا سـوى أيـام قلـيـلة لـيرسم
ــشــاركـة بــنــفــسـه مــسـتــقــبــلـه 
واســـــعـــــة في االنـــــتـــــخـــــابـــــات
وأضاف واالخـتـيـار الـصـحـيح) 
تـسـلق يطـلق وعوداً (ال تثـقـوا 
وهـميـة بـتـعيـيـنـات وقطع أراضٍ
ويـــــــشــــــــتـــــــري األصـــــــوات وال
تسـتمـعوا إلى من يـهدد ويـتوعد
ويــــــخـــــلط األوراق أبــــــعـــــدوهم
بـأصــواتـكم في انـتــخـابـات حـرة
ــســتـقــبل يــلـيق ونــزيــهـة مــعـاً 

بشعبنا). 

ـرجو يـقـوض مقـصـد الـتـغيـيـر ا
من عمـلية االنـتخـابات وهذا من
بــــــــاب األخــــــــذ بــــــــاإلجــــــــراءات
االحترازية لـضمان نزاهـة عملية
االنــتــخــابــات وحتــجــيم مــنــافــذ

يـــجـــوز بـــيـع أو شـــراء بـــطـــاقــة
الــنــاخب وثــمــنــهـا مـن الـســحت
احلـــــرام ألنـــــهـــــا تـــــفـــــضـي إلى
اســتــحــواذ الــفــاســدين من ذوي
ــال الــسـيــاسي والــنــفــوذ عـلى ا
األصـوات الــكـثــيـرة وفــيه إعـانـة
على اإلثم والعدوان وتهاون في
أداء الـشـهــادة وإضـاعـة لألمـانـة
ـسؤولية ويـفتح باباً وتفريط با
لــلـرشــا والـغـش والـتــزويـر وكل
ذلك مُــجــمع عــلى حــرمـتـه وفـيه
زيــــادة  في الـــفـــســـاد وتـــقـــويـــة
لــلـمــفـســدين وإن احلــرص عـلى
حــيـــازتــهـــا وســيـــلــة تـــمــنع من
استغالل الـفاسـدين لها) مشددا
عـلى ان (كل مرشـح يثـبت بـيـق
قـيامه بـشـراء بطـاقـات النـاخـب
ينبـغي إسقاط حقـه في الترشيح
والتـشهـير به ألنه عنـصر فـساد
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ــــرجع الـــديـــني أفــــتى مـــكـــتب ا
األعلـى السـيد عـلي الـسيـسـتاني
واجملمع الفـقهي العـراقي  بعدم
جـــواز بـــيع أو شـــراء بـــطـــاقــات

 . الناخب
وقال مكتب السيستاني في بيان
امس انه (ال يـجـوز بـيع او شراء
). بدوره  أفتت بطاقات الناخب
جلنة الـفتوى في اجملـمع الفقهي
الـعــراقي بـحـرمــة بـيع او شـراء

البطاقة االنتخابية.
وذكــر بــيـان لــلــجـنــة إن (حــيـازة
بـــطــاقـــة الــنـــاخب تــضـــمن عــدم
استغاللها وحتفظ حق صاحبها
مـهــمـا كـان مــوقـفه من الـعــمـلـيـة
السياسـية ولذا يـنبغي احلرص
عــلى حــيــازتــهـا) مـؤكــدا انه (ال
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دعــا رئــيس اجلــمــهــوريــة بــرهم
صـــالح  اجملـــتـــمـع الـــدولي الى
مـــســـانـــدة جـــهـــود الـــعـــراق في
ـــهــربــة الى اســتـــرداد االمــوال ا
اخلارج مشددا على ان استمرار
االزمــة الــســوريــة وتــداعــيــاتــهـا
اإلنسانـية عـلى الشعب بـات غير
مـقـبـول  ونـطـالب بــتـحـرك جـاد
عانـاة. وقال صالح النهاء هـذه ا
في كـــلــــمـــتـه امـــام اجلـــمــــعـــيـــة
تحـدة في نيو العمـوميـة لأل ا
يورك امس ان ( العراق تمكن من
حتــــــريـــــــر أراضــــــيه مـن داعش
ـسـلـحـة بـكـافـة بـبـسـالــة قـواته ا
تــشــكــيـالتــهــا والــدور الـــكــبــيــر
لـلـمـرجـعـيـة الـديـنيـة فـي النـجف
الــتي حــشّــدت قـوى الــشــعب في
ـــصـــيـــريــة) ـــواجـــهـــة ا هـــذه ا
واضــــــاف ان (الـــــــتـــــــهــــــاون او
االنـــشـــغـــال بـــالــــصـــراعـــات في
منطقـتنا سيـكون متنـفسّا لعودة
االرهــاب وتــهــديــد امن الــبــلـدان
ـــــــكن ان والــــــشـــــــعـــــــوب فال 
االستـخـفاف بـخطـورة اإلرهاب)
ـكن القـضاء على وتابع انه (ال 
اإلرهـــاب اال بـــأنـــهـــاء الـــفـــســـاد
بوصفه اقتصاداً سياسياً للعنف
واإلرهــاب فــالــفــســاد واإلرهــاب
مــــــتــــــرابـــــطــــــان ومــــــتـالزمـــــان
ومـــتــخــادمــان ويـــد أحــدهــمــا
اآلخر) مـشيـرا الى ان (مـكـافـحة
الــفـســاد تُـمــثل لــلـعــراق مـعــركـة
وطــنــيــة تــرتــكـز عــلى احلــد من

مـنـابع الـفـسـاد واسـتـرداد مـا 
نــهــبـه وتــهــريــبه من أمــوال وال
خــيـار امــامـنــا اال االنـتــصـار في
ــعــركـة) داعـيــا اجملــتـمع هـذه ا
الـــدولي الـى (مــســـانـــدة جـــهــود
الــعــراق في الــكــشف واســتـرداد
ــــهـــرّبـــة الى أمـــوال الـــفـــســـاد ا
اخلـارج وتـشــكـيل حتـالف دولي
حملـــاربــة الـــفـــســاد) مـــؤكــدا ان
ـقـبــلـة مـصـيـريـة (االنـتــخـابـات ا
واســـتــحــقـــاق وطــني مـــفّــصــلي
ســتــكــون لــهــا تــبــعــات عــلى كل
نطقة  كونها جـاءت استجابة ا
حلــراك شــعــبي وإجــمـاع وطــني
علـى احلاجـة إلصالحـات جـذرية
وعقـد سياسي واجـتمـاعي جديد
يُعالج مـكامن اخللل في مـنظومة
احلـكم) مــشــيـرا الـى ان (جنـاح
نـطقة لن يتم إحالل السالم في ا
ـسـتـقر من دون الـعـراق اآلمن وا
بـســيـادة كـامـلــة وإعـادته لـدوره
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اســتـــنـــكـــرت نــقـــابـــة احملـــامــ
مارسات العراقي مـا وصفته 
ــــتـــهـــمـــ وانـــتـــزاع تـــعـــذيب ا
اإلعـــتـــرافــــات بـــاإلكــــراه اثـــنـــاء
التـحـقيق  مطـالـبـة بردع كل من
ــبـاد حــقــوق االنــسـان يــسيء 
واجلــــرائـم الــــتـي حـــــرمــــتـــــهــــا
عاهدات الدولية . وقال النقيب ا
ضـيـاء الـسـعـدي في بـيـان تـلقـته
(الـــزمــان) امـس انه (لم يـــكن من
سـتغـرب على الـنقـابة مـا جرى ا
في محافظـة بابل بحـادثة تبرءة
ـتهـمـ بقـتل زوجته بـعد أحد ا
احلـكم عــلـيه بـنـاءً عــلى اعـتـرافه
عـلى نفـسه جـراء الـتـعذيب ومن
ثـم ظـــهـــور الــزوجـــة عـــلـى قـــيــد
احليـاة فـنقـابتـنـا تعـيش الواقع
ــنـظــومـة و تــعـمل ضــمن هـذه ا
وقــد شــخّــصــنــا في مــنــاســبــات
مخـتـلفـة خـطورة بـعض احلاالت
ــــراكــــز أو ضــــبـــاط وعــــدد مـن ا
التحقيق وهم يـقومون باألعمال
اخملـالـفـة لــلـقـوانـ واألنـظـمـة و
ـعـاهدات الـصـكوك الـدولـيـة و ا
في انتزاع اإلعـترافات بـالتعذيب
و اإلكـــراه و الـــضـــرب و إهـــانـــة
ــتـــهم و إدانــته قـــبل أن يــكــون ا
مدانًا) واشار الى ان (الـدسـتور
جـــرّم جـــمــيـع أنــواع الـــتـــعــذيب
ـعــامـلـة الـنــفـسي واجلــسـدي وا

غير اإلنسانية واحلاطة للكرامة
وهذا الفرض ينـبغي أن تلتزم به
جــمــيع األجــهــزة األمــنــيــة الــتي
تباشـر إجراءات التـحقيق بغض
ــوجــهـة إلى الــنـظــر عن الــتـهم ا
ــقـبــوض عــلـيــهم و الــذين يـتم ا
إيداعـهم مـراكـز التـوقـيف فضالً
ـواد الـتي تـضمـنـهـا قـانون عن ا
أصول احملـاكـمات اجلـزائـية رقم
٢٣  لـــســـنــة 1971) مـــؤكــدا ان
(أبـرز األســبـاب الـتي تــهـدر هـذه
تهم أنه احلقوق هوعدم إفهام ا
له احلـق في تــــــوكـــــيـل مـــــحـــــامٍ
وتأخـير تـنظـيم وكاالت احملـام
وعرقلة إجراءات التوكل) وتابع
ان (الــتــعــذيب وســيـلــة مــحــرّمـة
ـعـاهـدات الـدولـية بـالـعديـد من ا
ة وال يعـتـدّ به في إثـبات اجلـر
الــواقـــعـــة طـــبــقًـــا لـــعـــدم األخــذ
باإلعـتراف الذي يـنتـزع باإلكراه
وهذا يتـطلّب اإلهـتمام الـقضائي
و إجراء الـتحـقيـقات مع عـناصر
األمـن الـــذيـن يـــرتــــكـــبــــون هـــذه
اجلــرائم اإلنــســانــيــة احملــظـورة
ــــســتـــنـــادًا ألحـــكـــام الـــدســـتــور
والــقـوانــ الــنـافــذة و تــمـهــيـداً
ــسـاءلـة الـقــضـائـيـة لـتــحـقـيق ا
حيث أن ذلك يحقق ردعًا قانونيًا
قويًا يـحول دون ـسـتمرار ــعتماد
وســـائل الــــتـــعــــذيب الـــنــــفـــسي
ــتـــهم عــلى واجلــســـدي حلــمل ا
ـعترافات قد تكون كاذبة و تضلل

الـــقـــضـــاء و تـــمــــكّن اجملـــرمـــ
احلقـيقـيـ اإلفالت من العـقاب)
مــشــددا عــلى (ضــرورة ـــعــتــمــاد
منهج لـلتحقـيق و متابـعة جميع
حـاالت التـعـذيب بـكل أنـواعـها و
أشـــكــالـــهــا و صـــورهــا مـن قــبل
السـلطـات القـضائـية و احملـام
الــــوكالء عن أطــــراف قـــضــــايـــا
الـــتـــعــــذيب و الـــتــــهـــديـــد به و
اإلهـتـمـام بـطـلـبـات احملـامـ في
هـــذا الــشـــأن وتــأمــ مـالحــقــة
الــعـنــاصــر األمـنــيــة الـتي تــقـوم
ـساءلة ـا يؤمن ا بالـتحـقيـقات 
الــقــانــونــيــة وانــزال الــقــصـاص
ـا يـقـتــرفـونه من أفـعـال الـعــادل 
تعـبّر عن تـوجه بولـيسي خـطر)

مـطـالـبـا (بــعـتـمـاد الـتـحـقـيق في
مــكـــاتـب الـــتـــحــقـــيـق اخلـــاصــة
والــتـــابــعــة لــلــمــحــاكم والــعــمل
باألصل الـوارد في قانـون أصول
احملاكمات اجلزائية ال اإلستثناء
الـذي أحــالـته األعـراف الــسـاريـة
ولـفت إلى أصل في الــتـحــقـيق) 
الى رفع (الـتــقـاريـر إلى اجلـهـات
اإلنــســـانــيـــة والــدولـــيــة طـــبــقًــا
ـتحدة لتعـاونها مع بـعثة األ ا
لـــتــــســــجــــيل حــــاالت اإلكـــراه و

التعذيب). 
بـــدوره  اســـتــــنـــكــــر اخلـــبــــيـــر
الـــقـــانـــونـي أكـــرم عـــبـــدالـــرزاق
ارسة التعذيب في شهداني  ا
الـتـحـقـيـقـات وانـتـزاع االعـتـراف

ـــــنع بـــــاالكــــراه. مـــــطـــــالـــــبــــا 
الفـضائـيـات من تنـاول او عرض
قـضـايـا جـرائم مـا زالت في طـور
التـحـقيق ولـم تصـدر بـها احـكام
قــضــائــيـة. فــيــمـا تــعــهــد رئـيس
مــجــلـس الــقــضــاء االعــلى فــائق
مـثلي قـوى تشرين زيدان الـيوم 
ــوقــوفــ ـــعــاجلــة قــضـــايــا ا
واحملكـومـ وفق القـانـون. وقال
بــيــان تــلــقـتـه (الـزمــان) امس ان
ــثـلي (زيـدان الــتـقى بــعـدد من 
قوى تشـرين واستـمع إلى وجهة
نـظــرهم بـشــأن مـعـاجلــة قـضـايـا
ـــــوقــــــوفـــــ واحملــــــكـــــومـــــ ا
ـطـلوبـ مـنـهم لـلـقـضاء وفق وا

القانون).
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وفـاة جـديدة) وتـابع ان (اكـثر من  58 الف شـخص تلـقى جـرعـات اللـقاح
نتشرة ببغداد واحملافظات).بدوره  قال مدير ضـادة في مراكز الوزارة ا ا
ــسـتـلـزمـات الـطــبـيـة عـلي حـسن عــام الـشـركـة الـعـامــة لـتـسـويق األدويـة وا
ضاد لـكورونـا بكـمية 250 البـلداوي (وصـول جرعات جـديدة من الـلقـاح ا
ـرافقـة قـيادة الـقوات ـنـافذ الـتـلقـيـحيـة  الف جـرعة  جـرى تـوزيعـهـا ب ا
ــمـكــنــة الى مــنـافــذ الــصـرف في الــبــريـة لــضــمـان وصــولــهـا بــالــسـرعــة ا
ـبـاشـر الـروسي إن مـصـر احملـافـظـات). فـيـمـا اكـد صـنـدوق االسـتـثـمـار ا
وافـقت عـلى اسـتـخدام الـلـقـاح الـروسي سبـوتـنـيك اليت الـواقي من كـورونا

وهو لقاح من جرعة واحدة.
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ـنتـشرة ببـغداد واحملافـظات بكـميات زودت وزارة الصـحة منـافذ التـطعيم ا
ضادة لفـايروس كورونا. فيـما سجلت امس 2964 جديـدة من اللقاحـات ا
اصـــابـــة وشـــفــاء  4507 حـــالـــة وبـــواقع  46 وفـــاة جـــديـــدة فـي عـــمــوم

احملافظــات. 
ـوقـف الـوبـائـي الـيـومي  الـذي اطـلــعت عـلــيه (الـزمـان) امس ان واوضح ا
(عدد الفـحوصات اخملـتبريـة التي اجرتـها الوزارة لعـينات مـشتبه اصـابتها
بـالـفـايـروس بـلـغت اكـثـر من  25الـفـا حـيث  رصـد  2964 اصـابـة في
عـمـوم احملـافـظـات) واضـاف ان (الـشـفـاء بـلغ   4507 حـالـة وبـواقع 46
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الـتـنقـيب). وقامت مـجـموعـة مؤلـفة من
خـبـراء في جـامـعـة برشـلـونـة ومـديـرية
آثــار أربــيل بــأعـمــال احلــفـر فـي مـوقع
ـدة وصــلت إلى خـمـسـة غَــردي لَـشـكَـر 
ــديــريـة ان (األعــمـال فــصــول.وذكـرت ا

انــتـهت بــالـعـثــور عـلى آثــار تـرجع إلى
أوائـل مـــــــدة أوروك الــــــتـي بـــــــدأت في
يالد منذ مـنتصف األلفية الرابعة قبل ا
نـــحــو  6000 عـــام). وعــهـــد أوروك هــو
الــعـصــر الـذي امـتــد من فـجــر الـتـاريخ

اجلـهود وتقد اخلـدمات الهالي قضاء
سـيميل في محافظة دهوك. وقال البيان
ان (الــبـــارزاني عــقــد فــور وصــوله الى
الـقضاء اجتـماعا مع قائمـمقام ومديري
الـقضاء بحـضور محافظ دهوك  ناقش
مـطالب الـقضـاء واحتـياجاته) وأكد ان
(احلـكومة تعمل لتقد أفضل اخلدمات
جلـمـيع مـدن وقـصـبـات وقـرى ومـنـاطق
كــردســتـان بــدون تـمــيــيـز وســتـواصل
ـــشـــاريع اخلـــدمــيـــة وفـــقــاً تـــنـــفــيـــذ ا
ــتــاحــة) ووجه ــالـــيــة ا لإلمـــكــانــات ا
الــبــارزاني (مــســؤولي الــقــضــاء بــبـذل
أقــصى اجلــهــود لالرتــقــاء بــاخلــدمـات

 .( واطن قدمة إلى ا ا
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وعــثـرت الـفــرق األثـريـة فـي أربـيل عـلى
قـطع أثـرية تـعود إلى نـحو  4300 سـنة
ــــيـالد.وقـــال مــــديــــر عــــام آثـــار قــــبل ا
احملـافـظـة نـادر بـكـر خالل مـؤتـمر امس
(لم تـتـمـكن فرق الـتـنـقيب األجـنـبـية من
الــقـدوم إلى االقــلـيـم مـنــذ نـحــو عـامـ
بـسـبب تـفـشـي كـورونا) واشـار الى ان
(فـــرق عــديـــدة وصــلت إلى أربـــيل هــذا
الـعام من ضـمنهـا فريق إسـباني وآخر
أمـريـكي الستـئنـاف أعـمال الـتنـقيب عن
ــواقع األثـريــة في كــردسـتـان) ورجح ا
ــزيـد من خــبـراء اآلثـار بــكـر أن (يـزور ا
االقــلــيم مــســتــقــبالً لــلــعـمـل في مــجـال
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والــعــصــر الــنــحــاسي بــدايــة الــعــصـر
البرونزي في بالد الرافدين. في غضون
ـي حــــيــــدر فـــوزي ذلك  أبــــلـغ االكـــاد
مــحـمـود الــشـكـرجي إنـه  إسـتـدعـاؤه
الى احملـكمة بتهـمة التشهـير بعد نشره

 ÊU e « ≠ œ«bGÐ

بــحث رئـيس حـكـومـة إقــلـيم كـردسـتـان
مــــســـرور الــــبـــارزاني مـع الـــســــفـــيـــر
اإلســبـــاني اجلــديــد لـــدى بــغــد بــيــدرو
مـارتيـنيـز أفيال  تـوطيـد افاق الـتعاون
في مـجـالي التـجـارة واالستـثمـار. وقال
بـــــيــــان تـــــلـــــقــــتـه (الــــزمـــــان) امس ان
(الــبـارزاني اســتـقــبل في اربـيـل أفـيـال
وجـرى بحث تعزيز عالقات إسبانيا مع
الـعراق واالقليم) واكـد أفيال (استعداد
بالده لـتوطيد آفاق الـتعاون مع اإلقليم
وال سـيـمـا في مـجـال التـبـادل الـتـجاري
واالسـتـثـماري واالسـتـعدادات الفـتـتاح
الـقنصلية اإلسبانية في أربيل). واعرب
ـبـنى الـبــارزاني عن امـله بـأن يـصـبح ا
اجلـديد لـلقـنصـلية االمـريكـية رمـزاً حياً
ـتحـدة جتاه االقـليم. اللـتزام الـواليات ا
وقــال الـبــارزاني في مـنــاسـبــة الـذكـرى
الـسـنويـة الـعاشـرة الفتـتـاح القـنـصلـية
األمـريـكـيـة في كـردسـتـان واالنـتـهاء من
ن الـبناء الهيكلي للمجمع اجلديد انه (
دواعـي سعادتي أن أكون هـنا لالحتفال
بــاإلجنــاز الـهــيــكـلي لــلــمـبــنى اجلــديـد
لــلـقـنـصـلـيــة  وأودّ أن أشـكـر الـقـنـصل
الــعـام روبـرت وفــريـقه عـلى صــداقـتـهم
وعـمــلـهم الـدؤوب في تـعـزيـز الـعالقـات
ـتـحـدة واالقـلـيم). وجه بــ الـواليـات ا
رئــيس حــكــومــة االقــلـيـم  بـبــذل اصى
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قبل بـكرة التي ستجري في  10 تـشرين األول ا مع بدء الـعد التنازلي لالنـتخابات ا
تـتفـاقم ظـاهـرة اسـتهـداف احلـمالت االنـتـخابـيـة وتـتضـاعف عـمـلـيات تـزويـر الـوثائق
رشـح وتـسقـيطهم وهـي ظاهرة (انـتخـابيـة) غير والفيـديوهـات بهـدف استهـداف ا
مسبـوقة ضاعف تأثـيراتها االجـتماعيـة والنفسـية انتشـار استخدام أجـهزة االتصال

الذكية واعتماد تطبيقات التراسل احلديثة.
ـاط االســتـهــداف بـدءاً من وتــتـنــوع أ
ــرشــحــ او تــشــويه تــمــزيق صــور ا
دعـايـاتـهم االنـتخـابـيـة وانـتهـاء بـنـشر
مـــزاعم ووثـــائق مـــزورة بـــاســـمــائـــهم
لـإلطـــاحــــة بـــهم لــــدى اجلـــمــــهـــور او
تـضـلـيلـه. فقـد  اتـهـمت مرشـحـة حـركة
الــوفــاء الــعــراقــيــة رسل سـالم فــخـري
الـعـبيـدي جهـات سـياسـية لم حتـددها
بـاالسم  بـتشـوية دعـايتـهـا االنتـخابـية
ثنى . وتمزيق صورها في محافظة ا
وقــالت (ان ســبب تــوضــيـحي لــلــنـاس
الــــطـــرق  وأســـالــــيب الـــضــــحك عـــلى
الـناخب  تمزيق بـوسترات حملتي
االنـتخابية من قبل الفاسدين  أصحاب
 الـكومشنـات الذين ينتـمون الى جهات
ســيــاسـيــة   مـتــنــفـذة فـي احملـافــظـة )
تـورط  بـتـشويه الحـقـة ا ولـوحت 
حــمــلــتــهــا الـدعــائــيــة  قــائــلــة (سـوف
افـــضــحــكم واحــد واحـــدا  ال يــهــمــني
الـــبـــوســتـــر وال تـــهــمـــني جـــيـــوشــكم
اذا كـانت لــديـكـم الـقـوة اإللــكـتــرونـيــة 
والـــقـــدرة عـــلى مـــواجـــهــتـي) واكــدت
الــعــبـيــدي (بــعـد االنــتــخـابــات ســتـتم
ـرشحة مـحاسـبتكم).  وفـيمـا  احتلت ا
ـرتـبة االولـى في استـفـتاء الـعـبـيدي  ا
شـــمل الــدائـــرة االولى في مــحـــافــظــة
شـددت حـركـة الوفـاء وأمـيـنـها ـثـنى  ا
الــعــام عــدنــان الــزرفي عــلى الــتـمــسك
ـدونـة الـسـلـوك االنـتـخـابي لـضـمـان
اجـراء عملية انتخابية نزيهة   تضمن
لـلعـراقيـ فرصـة التـعبيـر عن ارادتهم
ـــثــلــيــهـم في مــجــلس في  اخـــتــيــار 
كـتب اإلعالمي ـقـبل . وأكـد ا الـنـواب ا
لــلـنـائـبــة عـالـيــة نـصـيف عــزمـهـا عـلى
مــقـاضـاة اجلـهـات الــتي تـروج لـكـتـاب
مـزور يتـضمن ادعاءات بـأن قوة تـابعة
لـهـا اقتـحـمت أحد مـكـاتب االنـتخـابات
في بـغـداد مـبـيـنـاً ان بـعـض اخلـصوم
فـلس سياسـياً يعيشون الـفاشل وا
حلــظـــات صــعــبــة مـع اقــتــراب مــوعــد
االنـــتــخـــابــات وبـــاتـــوا يــتـــخــبـــطــون
ويــســلـكــون مـخــتــلف الــطـرق من أجل

تسقيط النائبة نصيف سياسياً . 

باحلق).
واضـاف أن (الــقـضـايـا الـتي طـرحـتـهـا
تـتعـلق  بغيـاب العـدالة في نشـر دعاية
ــرشـحـ حـيث اسـتـحـوذت االحـزاب ا
الـــكـــبـــيـــرة عـــلى  مـــواقع مـــهـــمـــة في
الــعـاصـمـة لــنـشـر صـور مــرشـحـيـهـا)
ــشـرفـ عــلى تـنــظـيم ولــفت الى ان (ا
الـــنــدوة قــاطــعـــوه اثــنــاء حـــديــثه عن
ـال الـسـيــاسي والـسـلـطـة اســتـخـدام ا
ومـوارد الدولـة في الدعايـة االنتخـابية
دراء وبايالت  نع حمل ا ومطالبتنا 
ـــراكـــز) مـــوضـــحـــا أن (مالحـــظـــاته ا
حـظيت بـتأيـيد احلـاضرين وخـاصة ما
يــتـعــلق بــوجـود مــنـتــســبـ من االمن
الــوطـني واخملـابــرات واالسـتـخـبـارات
ــالــيــة ووضع  كــامــيــرات والــرقــابــة ا
ــراقـــبـــة صـــنــاديق داخـل الــقـــاعـــات  
االنـــتــخـــابــات  لـــلـــحــد من الـــتــزوي).
ــرشح الــعـقــابي الـســبـاق ويــخـوض ا
االنــتــخـابي فـي الـعــاصـمــة بــغـداد عن
الــدائــرة الــتــاســعــة بــالــتــســلــسل 59
وتــشـمل مـنــطـقـتـه االنـتـخــابـيـة االمـ

والفضيلية والكمالية  والعبيدي.
ـثـلة عـشائـر جـنوب بـغداد وانـتـقدت 
ـداهـمة ـرشـحـة اشـواق فـهـد عـبـود ا ا
الـتـي قـامت بـهـا قـوة عـسـكـريـة بـرفـقـة
مـدنـيـ لـعـيـادتـهـا اخلـاصـة بـالـنـسـاء
الــواقــعـة فـي نـاحــيــة الــرشـيــد قــضـاء
احملـمودية موضحة عـبر فيديو بث لها
ان (إسـتخدام الـعيادة كـمكتب ألغراض
انــتـخـابـيــة جـاء بـتـوجــيـة من خـمـيس
اخلــنـجــر ومـحــمـد الــكـربــولي عـلى أن
رضى) يـجـري بـعد إكـمـال مراجـعـات ا
مـوضحـة أنهـا (لم تسـتخـدم مسـتشفى
أو دائـرة حكـومية سـاخرة من الطـريقة
الـتي تـتـم بهـا عـمـلـيـة الـتـسـقـيط الـتي
تـسبق اإلنتخابات بشـهر مستغربة من
ظـهور العلب الـكارتونيـة متسائـلة عما
بــداخــلــهــا). في غــضــون ذلك وبــهـدف
ـرشـيـحن مــواجـهـة تـعـاظم شــكـاوى ا
فــإن خــلـيــة اإلعالم األمــني اعــلـنت عن
الـقـبض عـلـى مـتهـمـ اثـنـ بـتـمـزيق
الـدعـايـات االنتـخـابـية في بـغـداد.وذكر
بـيان أن (خـطة أمنـية خـاصة وضعـتها
قـيـادة عمـلـيات بـغداد لـتـأم الـعـملـية
االنــتـخـابــيـة ومن أجل ضــمـان إجـراء
ٍ ــارســـة انــتــخــابـــيــة في جــوٍّ هــاد
ومــســتــقــرٍّ وجّه الــفــريق الــركن قــائـد
الحـقة العناصر التي عـمليات بغداد 
تــسيء إلى الـعـمـلـيــة االنـتـخـابـيـة من

خالل تــمــزيق الـدعــايــات االنـتــخـابــيـة
ـرشحي مـجلس الـنواب). وأضاف أن
(قــــوة من الــــلـــواء اخلــــامس شــــرطـــة
احتـــاديـــة وبـــالـــتــنـــســـيق مـع وكـــالــة
االسـتخبـارات والتحـقيقـات االحتادية
تـمكـنت من إلقـاء القـبض علـى متـهم
اثــنـــ أثــنــاء تــمــزيــقـــهــمــا لــعــدد من
ـرشح اإلعالنـات الدعـائيـة لبـعض ا

فـي جــانب الـــكـــرخ).وتــابع انـه (تــمّت
احـالتهمـا إلى اجلهات اخملتـصة ليناال

جزاءهما وفق القانون).
“«e²Ð≈ rz«dł

أمـا وزارة الداخـليـة فقـد قطـعت شوطاً
لــــلــــقــــضــــاء عــــلـى جــــرائم االبــــتــــزاز
االلـــكــتــرونـي وكــشــفـت عن  إجــراءين
و أشـارت الى لــلـحــد من هـذه اجلــرائم
تـشـديد الـعـقوبـات بـشأنـهـا.وقال مـدير
قــسم الـشـائــعـات في الـوزارة الــعـمـيـد
نـبـراس محـمـد في تصـريح إن(الوزارة
ـة االبـتـزاز عــمـلت عـلى تـقــويض جـر
االلـكتـروني عبر مـحورين األول احملور
الــتــوعــوي إذ قــمــنــا بــزيـارة عــدد من
ـؤسـسـات وعـقـدنـا مـعـهـا ورش عـمل ا
لــتــوعــيــة الــشــبــاب عن خــطــورة هــذه
الــظـاهــرة وال سـيــمـا بــعـد انــتـشــارهـا
بـشكل كبير وسوء اسـتخدامها".وتابع
أن "احملـــور الـــثـــانـي يـــكـــون من خالل
ــيــداني وتـســهـيل الــعـمـل الـوظــيـفي ا
اإلجـراءات وإدخال احملقق في دورات
مــتــطـورة خــصـوصــاً ان هــنـاك خــطـاً
ســـاخــنــاً لالبـالغ عن اجلــرائم). وأكــد
أن( الــوزارة تـمـكــنت من الـكــشف عـلى
نـصـات الوهـميـة التي عـدد كـبيـر من ا

تـقوم على باالبتزاز االلكتروني أضافة
إلى قــطع شــوط كــبــيـر لــلــقــضــاء عـلى
جــرائم االبــتــزاز االلــكــتــروني وهــنـاك
اعـداد كــبـيـرة  إلـقـاء الـقـبض عـلـيـهم
علومة ) مشيراً الى أن (سرية ا مـؤخراً
والـتحقيق من  الوزارة زادت الثقة لدى
ـواطـن من خالل الـتبـلـيغ على هـكذا ا
بتز كان يطمئن جرائم خصوصاً أن ا
بـعـدم وجـود تبـلـيغ خـوفـاً من التـقـالـيد
الــعــشــائــريـة والــفــضــيــحــة". وذكـر أن
"الــوزارة وضـعت الــسـبل الــصـحــيـحـة
ـواطن ورجل لــتـكـون هــنـاك ثـقــة بـ ا
الـشرطة) مـنوهاً بأن (االبالغ من خالل
اخلـط الـسـاخـن وسـرعـة الــوصـول الى
ـــة يــؤدي الـى الــقـــضـــاء عــلى اجلـــر
جـرائم االبـتـزاز االلـكـتروني). وأوضح
أن (هــنـــاك عــقــوبــات عــدة وضــعت من
خـالل تـــعــــاون وزارة الـــداخــــلــــيـــة مع
مـجـلس الـقـضـاء األعـلى ضـمـن قـانون
ــعـلــومـاتــيــة والـذي نــنـتــظـر جــرائم ا
تـــــشـــــريـــــعـه) الفـــــتـــــاً الى أن (وزارة
واد الـداخليـة والقضاء قـاما بتـكييف ا
ة الـقـانـونـيـة بـحـسب جـسـامـة اجلـر
والـتـي قـد تـصل الـعـقـوبـة الى الـسـجن
عـشر سنوات وهـناك أوامر صدرت من
مـجلس الـقضاء عـلى تشـديد العـقوبات
ـة االبـتـزاز االلـكـتـرونـي). وأكدت جلـر
ـاضي وزارة الـداخـلـية في  19 ايـار ا
أن االبـتـزاز اإللـكتـروني تـسـبب بــثالثة
مــخــاطــر أثــرت في اجملــتــمع تــمــثــلت
بــارتــفـاع مــعــدالت الـطالق واالنــتــحـار

ومستويات العنف األسري.
فوضـية قد أوضحت حـيثيات وكـانت ا

وقـــال بــيــان ان (الــذبـــاب االلــكــتــروني
الــتـــابــعــ جلـــهــة ســيــاســـيــة قــامــوا
بـالـتـرويج لكـتـاب مزور يـدعي بـأن قوة
تـابـعة لـلنـائبـة عالـيـة نصـيف اقتـحمت
مـكـتب انتـخـابات فـي الكـرخ عـلمـاً بأن
الــنــائـبــة نــصــيف لــيـسـت لـديــهــا قـوة
خـاصة بـها وال مـسلـح وهـذا الشيء
مــعــروف من قــبل الــنــاس مــنــذ ســنـ
طــــويـــلــــة). وأضـــاف إن (أعــــداء دولـــة
ـــقــراطـــيــة الـــقــانـــون هم أعـــداء لــلـــد
والـتـداول السـلـمي لـلسـلـطة كـمـا أنهم
أعـداء لـرفـاهـيـة الشـعب وأعـداء لـهـيـبة
الـــدولــة وهــؤالء لن يـــهــدأوا أبــداً الى
ح موعد االنتخابات ونتوقع قيامهم
ـحـاوالت تـسـقيط اخـرى ألنـهم كـلـما
ازدادوا فـشالً تزداد في داخـلهم الـرغبة
في االنـتقام ليس فقط من النائبة عالية
نـصـيف بـل من كل الـوطـنـيـ الـشـرفاء
الـذين حاربوا الـفساد وفـضحوا سراق
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ومن جـهـتـهـا سـتـقـوم الـنـائـبـة نـصـيف
ــقـاضــاة اجلــهـات الــتي نـشــرت هـذا
ـزور وكل مـن قـام بـالـتـرويج الــكـتـاب ا
ــرشـــحــون مـــكـــتــوفي لـه). ولم يــقـف ا
االيــدي بل عــبــروا عـن ردود افـعــالــهم
بـبــعض اشـكـال االعـتـراض والـتـحـدي.
فــقـد  انــسـحب مــرشـحـون مــسـتــقـلـون
ــثـلـون احـزابـا مـشـاركـة في واخـرون 
الـسـبـاق االنـتـخابي مـن ندوة نـظـمـتـها
ـنـاقـشـة ــفـوضـيـة بـنــادي الـعـلـويــة   ا
مدونة السلوك االنتخابي  تضامنا مع
ـــرشح عالء حـــسـن فــرج انـــســـحـــاب ا
العقابي احتجاجا على منعه من االدالء
ـــــــرشح  إن ـالحـــــــظـــــــاتـه. وقـــــــال ا
ـشـرف عـلى النـدوة  اجبـروني على (ا
ـنصـة في محاولـة لتـكميم الـنزول من ا
االفــواه لــطــرحي قـضــايــا ومالحــظـات
مـــهــمـــة تــتــعـــلق بـــإجــراء الـــعــمـــلــيــة
االنـتخابية وبعد انسحابي من اجللسة
ـــرشـــحــ الـــذين انـــســـحب جـــمـــيع ا
ـسـتـقـلـ ـثـلـون الـكـتل واالحـزاب وا
تـضـامنـا مـعي ومع صـوتنـا الـذي نطق

فـــقـــدان مـــوظـف عـــقـــد تـــابع لـــهـــا في
ـفوضية ـتحدث باسم ا بـغداد.وقالت ا
وظف جـمانة الـغالي في تصريح إن (ا
فقود يعمل بصفة عقد  اعتقاله من ا
قـبل اجلهـات األمنـية بـتهـمة خـاصة به
والـقـوات األمنـيـة حرزت عـلى األجـهزة
الـــتي كـــانت بـــحــوزتـه). وأضــافت أن
ــفـوضــيـة (الــقــوات األمـنــيـة أبــلــغت ا
ــوظف وبــوجـود األجــهـزة بــأولــيـات ا
لـــغـــرض تـــســـلـــمـــهــا). وكـــان مـــكـــتب
انــتــخـــابــات بــغــداد/ الــكــرخ قــد أبــلغ
بـفـقـدان مـوظف يـعـمل بـصـفـة عـقـد في
مـكـتب الـيوسـفـية  تـكـلـيفه بـتـحديث
حــاســبـة الــقــطع وبــعـد إجنــاز الــعـمل
ــكــلف به لم يــتم تــســلــيم احلــاســبـة ا
والــهــارد و إبالغ اجلــهــات األمــنــيـة
وظف من قبل ذويه. وانتقدت بـفقدان ا
ـرشـحة ـثـلة عـشـائـر جنـوب بـغداد ا
ـداهمـة التي قامت اشـواق فهـد عبود ا
بــهــا قــوة عــســكـريــة بــرفــقــة مــدنــيـ
لـعيادتها اخلاصة بـالنساء الواقعة في
نــاحــيــة الــرشــيــد قــضــاء احملــمــوديــة
مـــوضــحـــة عــبـــر فــيـــديــو بث لـــهــا ان
(إســتـخـدام الـعـيــادة كـمـكـتب ألغـراض
انـتـخـابيـة جـاء بـتـوجيـة من الـسـيدين
خـميس اخلنجر ومحمد الكربولي على
أن يـــجـــري بـــعــد إكـــمـــال مـــراجـــعــات
ـرضى) مـوضـحة أنـهـا (لم تسـتـخدم ا
مـسـتـشـفى أو دائـرة حـكـومـيـة سـاخرة
من الــطــريــقـة الــتي تــتم بــهــا عـمــلــيـة
الــتـســقـيـط الـتي تــسـبق اإلنــتـخــابـات
بــشـهــر مـســتـغــربـة من ظــهـور الــعـلب

الكارتونية متسائلة عما بداخلها).

مـقـاال يحـذر فـيه من الـتجـاوز عـلى آثار
العراق.

ÍdŁ√ qð

وقـــال الـــشـــكـــرجـي في تـــصـــريح امس
ـواطـنـ (وصــلـتـني شـكــوى من أحـد ا
بـوجود جتاوز على تل أثري يعرف بتل
ـسـيب وبعـد الـعودة نـطـقة ا جـوهـر 
ــــنـــطــــقـــة لــــلـــخــــرائط  األثــــريــــة في ا

واالســتـــفــســار من وزارة الــثــقــافــة 
الـــتــأكـــد من جتـــريف الـــتل عـــلى مــدى
سـنوات وتـغيـير طـوبوغـرافيـته وعلى
أســــاسه نـــشــــرت مـــقـــاال خـالل الـــعـــام
اجلـاري بعنـوان تل جوهر  حـتى تراب
ولم اورد إسم الـعـراق يـبـاع بـالـتـجـزئـة
شـــخص بــعـــيــنه) واضـــاف (فـــوجــئت
بــعـدهـا بـرفع شـكــوى قـضـائـيـة ضـدي
وامــر إســتــقـدام مـن مـكــتب الــتــحــقـيق
الـــقــضــائي فـي اإلســكــنـــدريــة من أحــد
إتضح ـسـيب  األشـخـاص في مـنـطقـة ا
ــتـجــاوزين عـلى فـي مـا بـعــد إنه أحـد ا
األرض بــتـهــمـة الــتـشــهـيــر عـلــمـا آني
الأعــــرفه ولـم اورد ذكـــرا لـه بل أشـــرت
الـى حـالــة عــامـة تــخص الــرأي الــعـام
وتـــهــدد آثــار الــبــاد وهـي مــســؤولــيــة
وطــنــيــة وأخالقــيـة عــلى كـل عـراقي أن
يـكون حريـصا في التصـدي لها وحتمل
ــســؤولــيــة لــوقف أي آنــتــهــاك لإلرث ا

احلضاري الوطني).  UI¡∫ رئيس حكومة اإلقليم خالل لقائه بالسفير األسباني

ية ومـتانة ـستـخدمة ذات مـناشئ عـا ا
عـالـية واسـتدامـة طـويلـة تضـمن جناح
هـذه االنـتقـالـة نحـو الـطاقـة الـشمـسـية
وعـــمــلـــيــة الـــنــصب ســـتــتـم بــأشــراف
الكـات الهـندسيـة لدوائـر التوزيع في ا
وزارة الكهرباء).  من جانبه  قال مدير
عـام دائرة التوعـية واالعالم البيئي في
الـوزارة عـلي احلـسـون ان (هـذا اجلـهد
الــوطـني يــقع ضـمن اخلــطـة الـوطــنـيـة
لـلحكومة وللوزارة اخلـاصة بالتغيرات
ــنـاخــيـة والــتـزام الــعـراق بــانـفــاقـيـة ا
بــاريس لــلــمـنــاخ اضــافــة الى حتــقـيق
ــســتــدامــة ونــهج اهــداف الــتــنــمــيــة ا
الــوزارة بــالــتــوعــيــة لــغــرض تــغــيــيـر
ـتـجـددة وهي الـســلـوك نـحـو الـطـاقـة ا
ــهـام الــتي مــازلـنــا نـروّج واحــدة من ا
وهذه عـنـهـا في كـل قـطاعـات اجملـتـمـع 
الـلجنة هي واحدة من مخرجات اجلهد
الـتوعوي واالعالمي الذي يستهدف كل
الــقــطـــاعــات احلــكــومــيــة ومــنــظــمــات
ـدني والـنقـابات ومـؤسسات اجملـتمع ا
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واصـفات الـيـاسري الى (قـرب إطالق ا
والــقــروض قـريــبــا وسـيــشــهـد الــعـام
ـقبل نقلـة نوعية وواضحـة في تغيير ا
ســلــوك الــفــرد في اسـتــخــدام الــطــاقـة
ـتجددة والـطاقة الـشمسـية ليس فقط ا
ا عـلى مـستـوى مؤسـسـات الدولـة وا
نازل واجملمعات السكنية). ستشمل ا
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ـعـنـيـة ــصـارف ا مــبـيـنـا ان (الـبـنك وا
ســتــكـون جــاهــزة السـتــقــبـال طــلــبـات
الـقروض وحـتمـا سنشـهد اقـباال كـبيرا
عـلى الـتـقد  والسـيـمـا انهـا سـتـكون
واطن من االنـفاق على عانـاة ا نـهايـة 
ـولـدات االهلـية ومـاتسـببه من تـلوث ا
لــــلــــهــــواء والــــســـــمع والــــذهــــاب الى
مـنظومات الطاقة الشمسية التي تؤمن
سـاعـات كافـيـة وطاقـة نـظيـفـة ومؤمـنة
اوضح رئـــيس وبـــكـــلـف أقل). بـــدوره 
ركـزي للـتـقيـيس والـسيـطرة اجلـهـاز ا
الـنـوعيـة حسـ علي داود ان (اجلـهاز
وضـع محـددات وضـوابط حـاكـمـة على
ــــعـــدات ان تــــكــــون الـــتــــقــــنـــيــــات وا

بــرئـاسـة نـائب مـحــافظ الـبـنك إحـسـان
ــركــزي الـــشــمــري في مـــقــر اجلــهـــاز ا
لـــلــتــقـــيــيس والـــســيـــطــرة الــنـــوعــيــة
ـنظـومات ذات اسـتعـرض مواصـفات ا
اجلـودة الـعـالـية السـتـخـدامـهـا من قبل
ـواطـن وسـائـر االنشـطـة اخملتـلـفة) ا
الفـتا الى ان (الـقروض سـتكـون بفـائدة
ئة وهي تعد أشبه ال تـزيد عن واحد با
بــالـقـروض مــعـدومـة الــفـائـدة) وتــابع
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اسـتـكـمـلت الـلـجـنـة الـوطـنـيـة اخلـاصة
ـــركـــزي الـــعـــراقي ـــبـــادرة الـــبـــنك ا
ــواصـفــات الـنــمـوذجــيـة بـشــأن مـنح ا
الــقــروض لالنـشــطــة اخملـتــلــفـة مــنــهـا
الــسـكــنـيــة والـصــنـاعــيـة والــزراعـيـة 
ـتجـددة في منازل واسـتخـدام الطـاقة ا
.وذكـر بــيـان لـوزارة الــبـيـئـة ــواطـنـ ا
تـلقـته (الزمان) امس ان (اجـتماعـا عقد
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اردد ان العـصر الـعباسـي اليزال قـائما ودلـيلي
شــعــر وجـــيه عــبـــاس خــيــاال وصـــورة ومــفــردة

واشتقاقا.
انه الــشــاعــر عــابــر الــقــرون حــافـيــا عــلـى رمـال
اجلـزيـرة وكــلـمـا اتــقـدت قـدمــاه بـجـمــرة الـقـيظ
اتـقـدت شـاعــريـته وافـلـتت مـن زمـانـهـا الى زمـان

بني العباس.
صنوا البن الرومي والبحتري ومن مشى على رملة اجلزيرة.

انه وجه العروبة في القرن احلادي والعشرين.
ـتلفـز مثار سجـال كان شعـره سيارة اطـفاء تغلق وبقدر ما كـان حديثه ا

افواه النيران وتدعو الناس الى كلمة سواء.
ــتـنـبي ومـا بــعـد ذلك لــلـمـفــاخـر مــفـخــر وهـو شـاعــر تـتــبـاهى  به لــغـة ا

الئكة وسليل صائغ الفضة. واجلواهري وابنة ا
هو طفـرة موانع عشـرة امتار لـم يبلـغها سـواه وقفزة أمـة الشعـر وشعر

األمة بالزانة.
حو التدرج والتموج الن موجـته الشعرية تعلو موجات االطلسي شاعر 

انها من موج  الرملة الشقراء. 

خاليا شمسية لتوليد الطاقة
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اآلن لُذْ بالصمتِ واألسرارِ   
هم خيَّروكَ ولستَ باخملتارِ 

مازاد جمعُ سواك إال فرقةً   
وتفرُّقُ األضدادِ ربحُ خسارِ 

ماخِيْرَ إال كنتَ بعضَكَ جمرةً   
فاآلن قرّي ياعيونَ الثارِ 

أمطِرْ بغيمتِكَ الضميرَ ولم يكنْ  
لسوى عيونك فيهِ من أمطارِ 

اآلن توقدُ من رمادِكَ شمعة    
لترى ديارك ياغريبَ الدارِ 

} } }
أطلقْ لساقيك اجلَناحَ فلألعالي

وجهُ ما أبقيتَ من أسفارِ 
أنا ما عهدتُكَ للترابِ وإنَّما   
ِ الغارِ  هبطتْ سماؤُكَ في جب

وبأنَّ عينيك السماءُ وماطوتْ    
وعودُ في األقدارِ  وبأنَّكَ ا

يامُودعاً بوصيَّة القيثارِ      
ومُضرَّجاً بأصابعِ األوتارِ 

جَسَد من القلقِ الذي لم يبتكرْ   
في األرضِ غيرَ غوايةِ األزهارِ 

كانَ النبيَّ إذا الظاللُ تزاحمتْ  
خرجتْ به األحزانُ دون دثارِ 

رايا وجهُهُ   مذْ جاء من أقصى ا
وقفت أمامَك غربةُ األبصارِ 

اآلن خُذْ بيديكَ بعضَ مفازةٍ   
وأَقِمْ صليبَكَ ب ألفِ جدارِ 

كن حيث توثقُكَ الظاللُ أصابعاً  
سمارِ  خشباتُ روحِكَ غربةُ ا
دعْ كلَّ حرفٍ من دماكَ يُقيمُ في
احملرابِ صوتَ جنازة األنهارِ 
سِيّان كنتَ مؤذناً في غابةٍ   

 " أو كنتَ فيهِ مؤذناً في "بارِ
} } }

وعالم حترصُ? واحلياةُ إذا غلتْ 
هي بعضُ ليلٍ مدبرٍ ونهارِ 

وعالم حترصُ أنْ تعيشَ مخلَّداً  
وتُ يرقدُ حتت ظلٍّ عارِ  وا

وإذا الثيابُ هناك من أكفانِهِ   
وإذا الترابُ هناك قبضُ غبارِ 

يا ألف حزنٍ تستطيلُ ظاللُهُ   
وكأنَّهُ ثمر من األثمارِ 

وبأنَّ إرثَكَ في احلياة بقيَّة    
هي من دماك وديعةُ األسرارِ 

حملوا بجرحكَ طهرَهم
فوجودُهم   

طهر تناسل من دمِ األطهارِ 
وبأنَّ كفَّكَ لم تُمدّ لذلَّةٍ    

حرٌّ وكنتَ بها من األحرارِ 
نبحتكَ ألسنةُ القطيع ولم تكنْ   

عجالً يسومُ زريبةَ األبقارِ
واقول: حسبُكِ ان تكوني خيمة

اءِ في آذارِ لبستْ ثيابَ ا
او غيمةً بسطتْ اصابعَ كفها

لتعيدَ رسمَ الرملِ في اإلصحارِ
وبأن مئذنةَ القوافي كبَّرتْ

وتيقظتْ في وحشةِ األسحارِ
وتوضأتْ بالشعرِ عند صالتها
وسعى لها احملرابُ في األنوارِ
هذا خَيارُكِ لم أكنْهُ ضاللةً
شتان ب خَيارها وخَياري

ماذا سَتُبقي منكَ غيرَ قصيدةٍ   
هي منكَ بعضُ العمرِ في األعمارِ 

وكأنَّها حَمَلتْكَ ب ضلوعِها   
قلقَ الوجودِ بغيبةِ األطوارِ 

هي كلُّ مايبقى وراءَكَ ظلُّهُ   
وخطاكَ سائرة بال آثارِ 

تلك اجلراحُ يد أسالتْ دونها   
روحاً يفورُ بها دمُ األشعارِ 

سيحيلُ تلك األغنياتِ مدائناً   
ويعلقُ اللوحاتِ دون إطارِ 

أفق سيرسمُ في الصِبا ارجوحةً 
تعب جواري  لتريح بعض ا

سيعِبُّ ضحكاتِ الطفولةِ كلَّها   
تواري  فتكاد تسمعُ ظلَّها ا

ستقيمُ فيها القهقهاتُ مآذناً   
لتصبَّ لعنتَها على األسوارِ 

وستصفعُ الطغيان كفٌّ حُرَّة   
لم تستكن للنهبِ واإليثارِ 

وستلعنُ الوعد الكذوب ألنَّهُ   
لم يورث الفقراءَ غيرَ العارِ 

ويقومُ ستر ب يومٍ أسودٍ   
وبياضِ حلمٍ ب ألف ستارِ 

وسيسخرُ التاريخُ أنَّ ثيابَهم   
لم تستر العوراتِ دون إزارِ 

نفس الوجوهُ تعيدُ رسمَ خطوطِها 
وكأنَّها ملّت من التكرارِ 

وكأنَّما الالشيءَ يسكنُ وجهَها   
فتعودُ عاريةً بال أستارِ 

قِطَع من الشطرجن تقتلُ بعضَها  
ليقودَها مَلِك من األحجارِ 

} } }
يا ألفَ باءٍ واحلروفُ يتيمة   
إنّي أُعيذُكَ أن تكونَ الشاري 

حذرَ العقوقِ إذا اليتامى لم جتدْ 
إال سواكَ يليقُ باألوزارِ 

هم يشتمونَكَ قربةً لله يا    
للهِ كيف تقلُّبُ األدوارِ 

أنْ كنتَ لألعمى عصاهُ ومذْ
رأت   

عيناهُ  ألقاها بال أعذارِ 
الالئذون بظل جنحِكَ رهبةً   

واخلائفون تخطُّفَ األطيارِ 
الئون الكونَ رجعَ صريخِهم   وا

وكأنهم جمع من الثوّارِ 
ا كفرتَ وإنَّما   ؤمنون  وا
كنت إبن آدمهم من األنصارِ 

ثاروا فما وجدوا سواك غنيمةً   
فتناهبوك وعدتَ باألطمارِ 

ووجدتَ أعظمَ مغنمٍ أنْ تتَّقي   
هذي الوعولَ بحكمةِ األشجارِ 

أنْ كنتَ مرآةَ الضمير وإنَّما   
كانوا السوادَ يحيطُ باألقمارِ 

كنت العمى بعيونِهم لكنَّما    
أبصرن وجهَكَ أع النظارِ 
هم يشتمون بك الضميرَ

وحسبهم   
إنَّ الضمائرَ علَّةُ اإلضمارِ 

} } }
اآلن قرّي ياعيونَ النارِ   
وتوقَّدي ياجمرة التذكارِ 

إالّ حتاري ب صوتِكِ والصدى  
َ ولستُ باحملتارِ  لوتنطق

التستري زُمراً تُقادُ كأنَّما   
كُتبتْ عليهم ذلَُّة اإلدبارِ 

نابرُ كُورتْ    وهُمُ الفحولُ إذا ا
سيل اجلاري  كانوا بها قطبَ ا

الغارمون من الشعوبِ رغيفَهم   
انعون تساقطَ األمطارِ  وا

وكأنَّهم "قارون" يكنسُ غيمةً   
ليعود يستجدي يدَ الدينارِ 

ال ب بيوتِهم    لقريش بيتُ ا
والدارُ كعبتُهم قُبيلَ اجلارِ 
والدينُ مزرعةُ الرؤوسِ فان

علتْ   
سلَّوا سيوفَهمُ على الكفّارِ! 

كفر إذا شمخ الفقيرُ بأنفهِ   
حتى يُقبّلَ خنصرَ اجلبّارِ 

كفر إذا رفض الفقيرُ إمارةً   
حتى يبايعَ عِمَّةَ األحبارِ 

والكفرُ أن الدينَ دون وجوهِهِم   
وسواهُ نافلة من األذكارِ 

التغفري إنَّ القصاصَ حياتُهُ   
إال يراكِ بجمْلةِ الغُفّارِ 

وتناهبيهم إنَّ صوتَكِ لُجَّة   
ُ لوحشة االبحارِ  التستك
التدَّع فما عهدتُكِ كذبةً

بعضُ احلروف جنايةُ األفكارِ 
ِ حقيقةً    بل كنتِ بسملةَ اليق
وفمي على التصديقِ فيكِ يساري
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ردت وزارة التربيـة على ما تداولته مواقع التواصل االجتـماعي بشأن اعتراض بعض اجلهات
ـهـام االنـتـخـابيـة . واعـرب الـوزارة في بـيـان تـلـقته درسـ بـبـعض ا ـعـلـمـ وا على تـكـلـيف ا
(الزمـان) امس عن (استغـرابهـا من هذه االعـتراضات ,برغم الـدور الريادي والـقيـادي للـمعلم
اضيـة في احملافل والـفعـاليـات الوطـنية) ,واضـاف ان (دور الهـيئات ـدرس طوال االعـوام ا وا
ـقبلة ولن يقبل شاركـ الجناح االنتخابات ا الـتعليمـية والتدريسيـة سيكون دائما في مـقدمة ا
احدهم اال ان يكـون دائما قائـدا ليس في التـربية وحـسب بل في جميع اجملاالت) ,واشار الى
ـشاركة وقـف الوطنـي يتطـلب من اجلـميع ا ان (هذه الـتصـريحات غـير مـسؤولـة في وقت ان ا
هـمة الوطنية والـنجاح فيها خلـدمة العراق وشعبه) ,وتابع الـبيان ان (شريحة في اجناز هذه ا
الكـات كافـة الى (عدم ـؤثر في اجملـتمع) ,داعيـا ا درسـ لـها مـكانـتهـا ودورها ا عـلمـ وا ا

عوقة لبناء العراق واعادة استقراره وأمنه وازدهاره).  االستماع لهذه االصوات ا
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اربيل

كميل شاب عراقي اصـيب بالشلل الن الطـرف الثاني او الثالث سدد
لظهره رصاصة خالل انتفاضة او ثورة او حراك تشرين.

الـدولـة او الالدولـة تـســبـبت له بـالـشـلل و اخلــيـرون يـجـمـعـون امـوال
عـملـيـته الـتي لم يـبق لـهـا اال عـشـرة ماليـ ديـنـار عـراقي فـقـد تـكفل

الطيبون كالعادة بتصحيح اخطاء االنذال.
اين الرؤساء و الوزراء و النواب?

ـكن للشـاب ان يعود كمـا كان قبل ان يـصيبه عشرة ماليـ دينار و 
مأبون مأفون برصاصة.

ا تدفعون و ان كميل يستحق العالج هو و كل من تـسببتم له بألم ر
ا ال لكن على جامعي اموال الـعملية ان ينشروا ر
اخلـبــر لــلــنـاخــبــ حـتـى ال يـصــوتــوا ال لـلــبــدلـة
االسالمـيــة االوربـيــة و ال لـلــعـمـامــة الـتي يــنـفق
حــواشـيــهــا الــوف الــدوالرات عــلى الــعــواهـر و

ينسون ضحيتهم.
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وفـق قـانــون االسـتــثـمـار 13لـســنـة
ــشـروع  ?2006عــلى أنْ يُــعــرض ا
زايدة العلنية بحسب ما يتطلبه با
قـرار مــجـلس الـوزراء   245لـسـنـة

. 2019
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وأوصت هــيـئــة الـنــزاهـة الــهـيــئـة
الوطنـيَّة لالستثـمار إلى وضع آلية
ــــــنـح الـــــتــــــراخــــــيص جــــــديـــــدة 
ة وحصـرها بـالشـركات االسـتثـماريـَّ
األصـيـلـة والرصـيـنـة.وذكـرت دائرة
الـوقـايـة بـالـهيـئـة في تـقـريـرٍ أعدَّته
بــعــد قـيــام الــهــيــئــة بــرصــد خــبـر
مُطالبة أحد أعضاء مجلس النُّوَّاب
ـوضـوع بـإجــراء مـراجـعــةٍ كـامـلــةٍ 
االستـثمار من قـبل إحدى الـشركات
ـة الــقـابــضــة احملـدودة أنَّ ــيـَّ الــعـا
ــوضـوع "جــهـودهــا ومـتــابــعـتــهـا 
ؤ احلـاصـل من قـبل الـشـركـة الـتـلـكـُّ
أســـــفــــــرت عن ســــــحب اإلجـــــازات
ـمنوحة لـها; لغرض االستثـماريَّة ا
اســــتــــثـــمــــار مــــشـــاريـع األســـواق
ــــة وهـي كل مـن ســـــوق ـــــركــــــزيـَّ ا
ـة والــعــدل والــعـامل ــســتــنــصـريـَّ ا
ـة".وأضـافت والــشـعب والــصــاحلــيـَّ
الدائرة إنهـا "قدَّمت مُقترحـاً للهيئة
الـوطـنـيَّـة لالسـتـثـمـار بـوضع آلـيـةٍ
ـــــنح الـــــرخص أكـــــثـــــر إلــــزامـــــاً; 

االستـثمـاريَّة عـبر حتـديد الـشركات
األصـيـلـة والـرصـيـنـة الـقـادرة عـلى
ــشــاريع من اســتــكــمــال تــنــفــيــذ ا
ُـحـالـة إلـيـهـا الـشـركـات الـفـرعـيَّـة ا
ـة فـضالً عن الــرخص االسـتــثـمـاريـَّ
ُــــطـــالـــبــــة بـــفـــرض الــــغـــرامـــات ا
ـة وتـــوجــيه اإلنــذارات الـــتــأخــيـــريـَّ
ُتلـكّئـة; تطبـيقاً الـنهائـيَّة لـلشركـة ا
ــــادَّة  28مـن قـــــانــــون ألحـــــكـــــام ا
االســـــتـــــثــــمـــــار رقم  13لــــســـــنــــة
ـنـت الــدائـرة أنَّ ُــعــدَّل".وبـيـَّ 2006ا
"الـهيـئة الـوطنـيَّة لالسـتثـمار أكَّدت
ــنح فــروع بــدورهــا أنــهــا تــقــوم 
ــة إجـــازات الـــشـــركــــات األجـــنـــبـــيـَّ
اسـتثـمارٍ بـعد اسـتيـفائـها لـلشروط
ــنـــصـــوص عــلـــيــهـــا في قـــانــون ا
االسـتثـمار  وفي حـالـة عدم الـتزام
تـلك الشـركات بـأحكـام القانـون يتمُّ
اتـــخـــاذ اإلجـــراءات الـــقـــانـــونـــيَّـــة
بــحــقـهــا" مــؤكــدةً "قــيــام الــهــيــئـة
الـوطـنـيَّـة بــتـوجـيه إنـذاراتٍ أولـيَّـةٍ
ونـــهــائـــيَّــةٍ قـــبل ســـحب اإلجــازات

االستثماريَّة".
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وأعلنت دائرة التحـقيقات في هيئة
الـــنــــزاهــــة تــــوصــــيـــات الــــفــــريق
ـتابـعة ـؤلف  ـركزي ا الـتحـقـيقي ا
ـتــلــكـئــة في مــحـافــظـة ــشــاريع ا ا

واسط مـشــيـرة إلى إحــالـة جــمـيع
ـشاريع األولـيـات اخلـاصـة بـتـلك ا
وتـــســـجــيـــلـــهـــا كــإخـــبـــارات لــدى
الـدائــرة.وأكــدت الـدائــرة في بــيـان
تلقته الزمـان امس أن "الهيئة ألفت
دير العام فريقا حتقيقـيا برئاسة ا
لدائرة التحقيقات وعضوية معاون
ــديــر الـــعــام لــلــدائــرة وعــدد من ا
احملـقــقـ إلدارة ومــتـابــعـة أعــمـال
ـلـفات الـتـحـقـيق والـتـحـريـات في ا
والـقـضـايـا اجلــزائـيـة واإلخـبـارات
الـتي  تــصـنـيــفـهـا وفق مــعـايـيـر
ــنـصب الــوظـيـفـي وحـجم أمـوال ا
الـفـســاد وتـأثـيــر اجتـاهـات الـرأي
الــعـام فــضال عن إدارة ومــتــابــعـة
مــــشــــاريع اإلعــــمــــار واخلــــدمــــات
ـتــلـكـئـة ـشــاريع ا واالسـتــثـمـار وا
شوبـة بشبهـات فساد واإلشراف ا
عـلى أعــمــال الــفـرق الــتــحــقـيــقــيـة
ؤلـفة سابـقا".واضـاف ان "الفريق ا
الــتــحــقـــيــقي كــشـف عن مــجــمــوع
ــتـلــكـئــة في احملـافــظـة ــشـاريع ا ا
الــبـالــغـة 187مــشــروعـا إذ بــلـغت
قـيـمتـهـا أكـثر من ,تـرليـوني ديـنار
أبــرزهــا مـشــاريع اإلســكــان وبــنـاء
ــاء واجملــاري إضــافـة ــدارس وا ا
ــسـتــشـفــيـات إلى مــشـاريع بــنـاء ا
والــطـرق واجلــســور وغــيــرهـا من

شـاريع".وتـابع أن " الفـريق رصد ا
مخالـفات مالـية وإدارية وهـندسية
في  34مشروعا من بينها مشاريع
اجملمـعـات الـسـكـنـيـة في الـزبـيـدية
والــــدبـــونـي والـــدورالــــســـكــــنـــيـــة
لألســـاتـــذة فــضـال عن مـــشــروعي
القرية العصـرية وإنشاء مستشفى
بــســعــة  400ســـريــر في الــكــوت".
واشـــار الـى أن "هــيـــئـــة الـــنـــزاهــة

ــاضي عن أعــلــنت أواخــر الــعــام ا
ـتــلــكـئــة في مــحـافــظـة ــشــاريع ا ا
واسط التي تمكن أحـد فرقها الذي
انـــتــقل إلـى تــلـك احملــافـــظــات من
رصـدها وتـوثيـقهـا في إطار جـهود
الـهــيـأة بـالـتــحـري والـتــحـقـيق في
مــــشــــاريع اإلعــــمــــار واخلــــدمــــات
ـتــلـكــئـة في جــمـيع واالســتـثــمـار ا

احملافظات.
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كـشـفت هـيئـة االسـتثـمـار الوطـنـية
عن إن مـشـروع مــعـسـكــر الـغـزالني
السكني بنينوى مازال في بداياته
وقـــالت ان هـــنـــاك ثالثـــة اجــراءات
شروع.وقالت تسبق البدء بتنفيذ ا
رئــيس الــهــيــئــة ســهى الــنـجــارفي
تـصـريح امس إن "الـهـيـئـة مـازالت
ـراحل األولـيـة بـشـأن مـشـروع في ا
مُــعــســـكــر الــغــزالني الــســكــني في
ـوصل" الفـتـةً الى "وجود مـديـنة ا
تعاون مع احلـكومة احمللـية وهيئة
اســـتــــثــــمـــار احملــــافــــظـــة بــــشـــأن
ـــشـــروع".وأضـــافـت أنه "ســـيـــتم ا
وضع (مـاسـتر كالن) أوالً لـتـصـميم
ـشـروع وعـلى اسـاس ذلك سـيـتم ا
طـرح الـفــرص االسـتـثــمـاريـة داخل
ـعــسـكــر وبـعـدهــا سـنـعــمل عـلى ا
ــوافـــقــات اســتـــحــصـــال جــمـــيع ا
لـلـمـشـاريع الـتي سـنـحـصل عـلـيـها
ـا فـيـها حتـويل األرض من وزارة
الدفاع ".ووافق مجلس الوزراء في
جـــلـــســتـه االعــتـــيـــاديـــة احلـــاديــة
ــنـعـقـدة فــي مـحـافـظـة والـثالثـ ا
اضي على نينوى بتاريخ  16اب ا
تــخـصــيص مـســاحـة من مُــعـســكـر
ـوصل إلنشاء الغزالني إلى بـلدية ا
مــشـروع اســتـثــمـاري ســكــني عـلى

سهى النجار
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شـهــد مـحـرك الــبـحث غــوغل مـؤخـرا
تـسـاؤالت عــديـدة عن اضـطـراب فـرْط
ـعروف احلـركـة وتـشـتت االنـتـبـاه وا

ADHA. اختصارًا باسم
طرب وجاء ذلك بعد أن كشفت ابنة ا
عــمـرو ديـاب عـن مـعــانـاتـهــا من هـذا
االضـــطــراب عــلـى نــحــو ســـبّب لــهــا
مشكالت مدرسية قبل بضع سنوات.
وكـان مـسـلـسل تـلـيـفـزيـوني بـعـنوان
"خـلـي بـالك مـن زيـزي" قــد عُـرض في
ـاضي وتناول معاناة شهر رمضان ا
ـا عـزز أصـحــاب هـذا االضـطــراب 
رغـــبـــة كــثـــيــرين فـي الــوقـــوف عــلى

وكـتـبت جـنى ديـاب -20عـامـا- عـلى
صفحتـها عبـر موقع إنستـغرام تقول
إنها عـانت صعـوبات تمـثّلت في عدم
الــقـــدرة عـــلى الـــتـــركــيـــز وتـــســـلــيم
الواجـبات في موعـدها احملـدد وغير
ذلك من أعـراض أدت في نهـايـة األمر
إلى مغادرتها مدرسة كوينز غيت في

لندن قبل إتمام الدراسة بها.
ـصـابـ ووجـهت جـنى رسـالـة إلى ا
بــاضـــطــراب فــرط احلــركــة وتــشــتت
ــــان االنــــتــــبــــاه تــــدعــــوهـم إلى اإل
بقدراتهم وعـدم التسلـيم بضعف تلك
الـــقـــدرات جملـــرد أن أحـــدًا أخــبـــرهم
بذلك. وأشارت جنى إلى أنها تمكنت

بـــرغم ذلـك من مـــواصــــلـــة الـــتــــعـــلم
ـضـمار وحـقـقت مـنـجـزات في هـذا ا

بحسب ما ذكرت على صفحتها.
ø W d(« ◊d  »«dD{« u¼ U

يشير "اضطراب فرط احلركة وتشتت
االنتباه" إلى خلل في النمو العصبي
تـظهـر أعـراضه في ثالثـة أشـكال هي
ـفـرطـة انـعــدام الـتـركـيـز واحلــركـة ا

واالندفاع أو مزيج منهما.
صـاب بفرط احلركـة صعوبة ويجد ا
ــنـدفــعـة وفي في ضــبط انــفـعــاالته ا
ـكان ما فضالً عن اجللوس سـاكنا 
ـيل إلى الـثـرثـرة سـرعـة الـتـمــلـمل وا
ومقـاطعـة أحاديث اآلخـرين ال سيـما

صـاب بتشتت في حالة اإلنـاث. أما ا
االنــتــبــاه فــيــكــون عــرضــة أكـثــر من
اآلخرين لـنـسيـان األشيـاء وصعـوبة

ترتيب األفكار.
وعـادة ما يـكـون الـتوتـر واالكـتـئاب
واضــطـــراب الــتــنـــاسق احلــركي من
صاحـبة لفرط احلركة االضطرابات ا

وتشتت االنتباه.
ــصـــاب بــهــذا ويــفـــقــد الــتـــلــمـــيــذ ا
االضــطـــراب رغــمًــا عـــنه درجــات في
اخـــتـــبــارات الـــذكـــاء أو اخــتـــبــارات
درسية ال سيما إذا لم تكن التقييم ا
جـهة الـتـقيـيم تـنتـهج طـريقـة خـاصة

حياله.
وال تــــوجــــد إحــــصــــاءات فـي الـــدول
الــــنــــامــــيــــة عن أعــــداد اإلصــــابــــات
بــاضـــطــراب فــرط احلــركــة وتــشــتت
االنتباه وذلك نظـرًا لعدم وجود نظُم
تـقـيـيم نفـسـيـة حـصـريـة لألطـفال في

تلك البلدان.
لــكن اســتــطـالعــا لــلــرأي أجــري عـام
 2016أشـار إلى إصـابـة  63مـلـيـون
شخص حـول الـعالم بـاضطـراب فرط

احلركة وتشتت االنتباه.
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عن أسباب اإلصابة بهذا االضطراب
ـــرشــدة تــقـــول أمـــيــرة الـــصـــبــاغ ا
النفسية وأخصائية صعوبات التعلم
مـن مـــصــــر إنه ال تــــوجـــد أســــبـــاب

واضحة بشكل قاطع.
ـكن أن لـكـن هـنـاك عــوامل جـيـنــيـة 

تــــورث هــــذا االضـــطــــراب كــــمـــا أن
للعوامل البيـئية احمليطة دورًا فاعال
في استفحال اإلصابة أو احلدّ منها
بحسب ما أوضحت الصباغ لبي بي

سي.
واقف عُنف في وقد يتعرض الـطفل 
ـــدرســة أو الـــبـــيت أو تـــنـــمّـــر في ا
يـشـاهـدهـا فــتـجـعـله يـسـلك سـلـوكًـا

عنيفا بدوره.
وتـؤكـد الـصـبـاغ عـلى أهـمـيـة ثـقـافـة
التغذية السائـدة في البيئة احمليطة
مــشــيــرة إلى أن اعــتــيــاد الــوجــبـات
السـريعـة وتنـاول السـكريـات بنـسبة
عالية جتعل الطفل أكثر حركة وهنا

ارسة الرياضة. تبرز أهمية 
ويــتــطــلب تــشــخــيص فــرط احلــركـة
وتــشـتت االنــتــبـاه مــراجـعــة تـاريخ
ــقـربـ ـصــاب واالسـتــفـسـار من ا ا
منه عن مالحظاتهم حـول سلوكياته
وإجراء اختبارات لتقييم األعراض.
ويــجـري تــشـخــيص االضــطـراب في
ـصاب سن الطـفولة عـادة وأغلب ا
به ال يتجاوزونه في سن البلوغ. كما
يـــؤدي عــــدم تـــشــــخــــيـــصـه في سن
الـطـفـولـة إلى حـدوث مـشـكالت أكـثـر

مع البلوغ.
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وحول الصعوبات التي تكتنف عالج
اضـــطـــراب فــرط احلـــركـــة وتـــشــتت
االنـتـبـاه تــقـول الـصـبـاغ إن الـعالج

يبدأ أوالً بالتشخيص السليم.

وتـــشــيـــر الــصـــبــاغ إلى  18عــرَضًــا
ـيــزًا يـجب أن تـظــهـر مـنــهـا سـتـة
أعـراض عــلى الــشـخص الــواحـد في
بـيــئــتــ مــخـتــلــفــتــ مــثل الــبـيت

درسة أو النادي. وا
ويـــتــمـــيــز مـــصــاب اضـــطــراب فــرط
احلـركة وتـشـتت االنتـبـاه في الـغالب
بــشــدة احلــســاســيـــة واالنــتــقــائــيــة
والذكاء وهـنا تكمـن صعوبة عالجه
والـذي يـتــمـثل بـحــسب الـصـبـاغ في
انتـهاج األسـلوب األمـثل للتـعامل مع

صاب. ا
ـرشـدة الـنــفـسـيـة من وهـنــا حتـذر اا
مـغــبـة الـلـجـوء إلى الــعـقـاب مـوكـدة
حـاجـة هـؤالء إلى االهـتـمـام والبـحث

بجدية عما يجذب انتباههم.
وفـي ذلك تـــقـــول جـــنى ديـــاب إنـــهـــا
درّس لم يتحلّوا "تأثرت كثيرا ألن ا
بالصبر الكـافي في التعامل معي ثم
ـدرسـة بـالـسـلب جـاء قـرار مـغــادرة ا

على صحتي النفسية".
ويـحتـاج كل مـصـاب باضـطـراب فرط
احلـركـة وتـشــتت االنـتـبـاه إلى خـطـة
عالج سلـوكيـة فرديـة خاصة به دون
وجــود خـطط جــمـاعــيـة بــديـلــة هـذا
فـضال عن ضـرورة الـتـنـسيـق ب كل

أطراف البيئة العالجية.
وقــــبـل كل ذلـك تــــرى الــــصــــبـــاغ أن
الـــبــــحث عن الــــســـبـب احلـــقــــيـــقي
ومـــحــاولــة إزالـــته هــو أجـــدى ســبل

العالج.
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قـد النــبـالغ اذا اكــدنــا انـنــا نـحــتـاج
الــيـوم اكــثـر من اي وقـت مـضى الى
ثـقـافـة صـحـيـة والى تـعـزيـز رؤيـتـنا
لــلــمـــعــارف والــعــلـــوم في مــجــاالت
الصحة التي تطـورت واغتنت كثيراً
تغيرات العمـيقة التي شهدتها مع ا
في عــصــرنـا .  ان الــتــقـدم الــعــلـمي
الـذي نالحــظه في هـذا الــوقت جـعل
ساج (التدليك) العالج الطبيعي و ا
ـخـتـلف يــرتـبط ارتـبـاطـاً مــبـاشـراً 
والتشريح العلـوم مثل البيـولوجيـا 
وعــلــوم اخــرى لــهـا  والــفـســلــجــة 
عالقــة مــبــاشــرة أو غــيــر مــبــاشــرة
بــــالــــطب .وقــــبل ان نــــتــــطــــرق الى
الـتفـاصـيل البد ان نـشـيرالى ان دور
ــســاج يـكــمن في مــقـاومــة الــتـعب ا
واالرهـاق والـوضع الـنـفسـي السيء
كـمـايــلـعب دور مـهم في االسـتـشـفـاء
من بــعض االصـابــات. وكـمــا حتـدث
رجل الفضـاء األول (يوري غاغارين)
ــــســـاج جــــزء اســـاس قـــائالً: »ان ا
ومــفـــيـــد وله أثــر مـــلــمـــوس العــداد
وتـهــيـئــة اجلـسـم لـتــحـمل اجملــهـود
عمـليـاً او نظـرياً في حلـظات االعداد
لـالنــطـالق الى الــفـــضـــاء اخلــارجي
فــأنـا عـنـدمـا اذهب جلــلـسـة مـسـاج
وانـا مـتـعب ولـدي شـعـور بـاخلـمول
اخــرج من هــذه اجلــلــسـة والــكــسل 
بعد  30او 40دقيقـة بشـعور ومزاج
يــصـعـب تـفــســيــره وكــانـنـي نـبــهت
بطـاقة مـشحـونة بـأسالك غيـرمرئـية
ساج وسيلة عظيمة لذا فاني ارى ا
اتـمـنى ان تتـصـدرمكـانـهـا مسـتـقبالً

في اعداد رجال الفضاء.«
ـنــاقـشــة جـوهــر مــادتـنــا البـد من و
الـتــنــويه بـأن الــعــمـود الــفــقـري في
االنـسـان هـو أكـثـر مـكـونـات جـسـمه
تـعـقيـداً فـهو يـؤمن احلـمـاية لـلـحبل
الــشــوكي الــذي يــعــد مــركــز حــركــة
وبـــذلـك فــان االنـــســـان وســكـــنـــاته 

االوامر التي تـتخلل احلـبل الشوكي
متـوجهة الى مـختـلف اجزاء اجلسم

تمر بالعمود الفقري.
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ـنطـقـة الـعـلـيا ـرض ا يـصـيب هـذا ا
من الــعـمـود الـفـقــري  ويـحـتـاج في
حــال االصــابـــة به الى عالج  طــويل
األمـد واخـذ االمــر بـجـديـة واهـتـمـام
فــــهـــو يـــســــبب اآلالم في كـــبــــيـــرين
االطـراف الــعــلــيـا ومــنــطــقــة لـوحي
الــكــتف ويــثـــيــر الــصــداع وأوجــاع
وبالـتـأكيـد فانـه ليس مـجرد الـرأس 
Falny مـصــادفـة ان يـذكــر الـدكـتـور
خبـير األمـراض العـصبـية الـفرنسي
الـــذي مــارس الـــتـــطــبـــيب الـــيــدوي
والفـيزيـاوي لسـنوات عـديدة قائالً :
 »الدوار وطـن األذن وحـالة مـاقبل
الـغـثـيـان وأوجـاع الـكـتـفـ والـقذال
واالحـسـاس (اي لـوحـي الـكـتــفـ ) 
بـالــتـعب ووجع احلــنـجـرة واخـتالل
الـذاكـرة أو الـسـمع أو الـبـصـر كـلـها
رض عالمـات مـحـتمـلـة بـاالصـابـة 
الـتغـضـرف العـظـمي في الرقـبـة قبل
ان يـــؤكـــد الــتـــشـــخــيـص حــتـــمـــيــة

االصابة.
وفـي هـــــــــذه احلــــــــالـــــــــة يــــــــؤكــــــــد
ـســاج عالج االخــتــصــاصــيــون ان ا
نــاجح لـلــقـسم الـعــنـقي من الــعـمـود
الفـقري وبهـذا فقـد كثر االهـتمام في
الــسـنـوات االخـيـرة بــحـالـة الـعـمـود
الــفــقــري  وبــدأ االطــبــاء يــصــفــون
سـاج لـعالج عـدد من االمراض في ا
اجلهاز الـعصبي و الـدعمي احلركي
كذلك بعض من واألعضاء الداخـلية 

أمراض القلب.
ومـثل هذه الـعالجـات يـقوم بـأدائـها
ـرض اخــتـصــاصي ألنـهــا تـتــعـلق 
جــدي وحــســاس وبـــصــورة عــامــة
فـلــلـمــسـاج فــوائـد كــثـيــرة لـلــجـهـاز
الـعـصبـي واجللـد والـدورة الـدمـوية

فاصل واللمفيـة وآالم العضالت و ا
واألربطـة والتـعب النـفسي والـفكري
 ووجـع الــــــــــــرأس واجلــــــــــــهـــــــــــاز

التنفسي…الخ.
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ان اجنح اســـلــوب في ازالــة اوجــاع
الـرأس هو تـقـوية اجلـهاز الـعـصبي
ـؤديـة الى ذلك ومن اجنح الـسـبل ا
ـساج ـارسة الـريـاضـة مقـتـرنة بـا
ـــســاج وحــالــة اذ ان الــريــاضــة وا
اجلـهازالـعصـبي ترتـبط فيـما بـينـها
ارتباطاً مباشراً  فـمنظومة االنسان
متكاملة األعضاء واألجهزة واجلهاز
العصبي يدير انشطتها ويعمل على
تـنـسـيـقـهـا  لـذلك نـحـن نـركـز دائـماً
عـلـى وضع اجلـهـاز الـعــصـبي النـنـا
نـريـده قـوياً ونـشـطـاً وثابـتـاً لـنـقطع
لـــيس الـــطـــريق عـــلـى آالم اجلـــسم 

اوجاع الرأس فحسب .
ويـحــاول كـثــيـر مــنــا مـقــاومـة وجع
الرأس عـبر الـلجوء الـى شتى انواع
العقاقـير ولكن الهرع الى الـصيدلية
اليجدي نـفعاً قـبل التأكـد من أسباب
ظـهـور هـذه االوجـاع والـوصـول الى
فـاذا طــرق الـعالج والــشـفــاء مـنــهـا 
كــانـت اوجــاع الـــرأس نـــاجـــمــة عن
االجهاد والتعب واالرهاق او وضعا
رء من شم عصـبـياً يـكفي ان يـكثـر ا
ــارســة ــشي و الــهــواء الــنــقـي وا
بـعض الـتمـارين الـرياضـيـة السـهـلة
او ان يـدلك مـنـطـقـة الـرقـبـة والرأس

والكتف .
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سـاعدة في تـنظيم للـمساج دوره بـا
ضغط الـدم خاصة عـند وجع الرأس
ـســاج أو بـعـبـارة أخـرى فــمـفـهـوم ا
سـاج هي حركـة ميـكانـيكـية حركـة ا
تــتـحـول الى طــاقـة لـتـنــبـيه اجلـهـاز
الــعـصــبي فــفي حـالــة كـون اجلــهـاز
الــعـــصـــبـي في وضع مـــرهق يـــجب
عــلــيـــنــا ان نــعــمل عــلـى تــنــشــيــطه
واعادته الـى حالـته الطـبيـعيـة حيث
تــنـتــقل هــذه الـطــاقـة خالل االلــيـاف
ــتــجــهــة الى اجلــهـاز الــعــصـبــيــة ا

ركزي. العصبي ا
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بـ فــقـرات الـعـمـود الـفـقـري تـوجـد
وسائد غـضروفـية تعـمل على توازن

وتــخــفـيف الــشــد عـلى ضــغط فــقـرة
واخــرى والــدور اآلخـرلــهـا قــيـامــهـا
بالتعاون مع عضالت الـظهرلتساعد
بـالـتــحـرك في االجتـاهـات اخملـتـلـفـة
وعـنــدمــا حتــدث آالم الــظــهــر فــهـذا
يـعـني ان الـوسائـد الـغـضـروفـية في
وضـع سيء حــيث تــضــغط الــفــقــرة
الـعـلـيـا عـلى الـتي حتـتـهـا أي يـكون
هـذا الــضـغط عـلـى جـذور االعـصـاب

نطقة . تشعبة في هذه ا ا
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تـعد هـذه االلتـهابـات ومـاتسـببه من
آالم االكـــثـــر شـــيـــوعـــاً في اجلـــهـــاز
أمــا  مــاهـو دور الــعالج الــعــصــبي 
ـسـاج بـتـحـس وضع الـطـبـيعي وا
نـطقـة وتـقويـتهـا كـكل فيـمكن هـذه ا

أن نلخصه باآلتي :-
-الــقـضــاء عــلى مــظــاهــر االلــتــهـاب
(اآلالم الـــشــديـــدة ) بـــطـــرق عـــديــدة
ومـختـلـفة خـاصـة عنـد اشـتداد األلم
ـسـكـنـة لـبـضـعـة بـتـنـاول احلـبـوب ا

أيام .

-عــمل كـمــادات سـاخـنــة (أو دافـئـة)
ووضعها على منطقة األلم .

-وضع كـــــيـس مـــــاء ســـــاخن عـــــلى
صابة . نطقة ا ا

-وضع كـــيس رمل ســاخـن (يــســخن
ــقاله عــلى الــنــار ويــوضع في في ا
كـيـس قـمـاش ثم يـوضـع عـلى مـكـان

األلم .
-اكياس خشب ساخنة.

-نباتات مبروشة ساخنة .
-مـعاجـ أو مـرهم مع دعكـهـا حتى

يتم تدفئة منطقة األلم.
 وبـــعــــد ان تـــخـف اآلالم يـــبـــدأ دور
ــســاج والــعالج الــطــبــيــعي وهــو ا
ـهـم في عـمـلـيـة الـدور الــرئـيـسي وا
الـــعـالج الـــذي يــــجب أن يــــقـــوم به
اخــتــصـاصـي بــالـعـالج الــطـبــيــعي
ــســاج في ـــكن أن نــلــحـظ دور ا و
تــقــويــة عــضالت الــظــهــر ويــتم في
بـدايـته بشـكل خـفـيف يـشتـد بـعـدها
ــنــاطـق احملــيــطــة بــاأللم أي عــلى ا
وعلى نطقت القطـنية والعجزية  ا
ــصـاب أن يــلـتــزم بـكــافـة ــريض ا ا

النـصائح والتـعلـيمات الـتي يقـدمها
له االخــــتـــصــــاصـي والـــتـي هي في

الغالب تكون كاآلتي:
-عـدم حـمـل مـواد ذات وزن كـبـيـر أو

ثقيلة نسبياً.
-االلتزام ببعض التمارين الرياضية
ا اليـومية والـتركـيز علـى السبـاحة 
لـــهـــا مـن دور مـــهم في الـــعـــمـــلـــيـــة

العالجية .
-عـدم الـتعـرض لـلـتـيارات الـهـوائـية
(في البيت والعمل والسيارة) والتي

. حتدث عند فتح شباك
ـريض جاهـداً تخـفيف -أن يحـاول ا
وزنـه وخـــاصـــة مـــنـــطــــقـــة الـــبـــطن
ــؤثـر عـلى (الــكـرش) النـهــا الـثـقل ا

العمود الفقري.
ان عـضالت الظـهر الـقـوية قـد تسـند
وضع العمود الفقري وتساعده على
أمــا اذا كـــانت مــرتـــخــيــة الــثـــبــات 
فــــســــتــــزيـــــد من فــــرص تـــــعــــرضه

لألصابات. 

{ اخصائي تغذية
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-1-
منذ أنْ هتف عابس الشاكري :

( حبُّ احلـســ أجــنَـني ) والى يــوم الــنـاس هــذا  لم يـشــهـد الــعــالم كـله
أمـواجا بـشـرية مـتالطمـة تـنطـلق من كل حـدب وصوب مـشـيا عـلى االقدام
وتـتجه فـي ذكرى أربـعـينـيـة االمام احلـسـ (ع) لتـجـدد له الـبيـعـة وحتظى

صطفى (ص) . بشرف الزيارة لسيد شباب أهل اجلنّة وريحانه ا
-2-

قدسة ظاهرة شي على االقدام من مسافات بـعيدة الى كربالء ا وظـاهرة ا
فريدة ليس لها نظير في كل اال والشعوب والبلدان 

ليونية جتد الشيخ والكهل والشاب واألطفال  سيرة ا وفي هذه ا
وجتـد الرجال والـنساء يـواصلون الـسير غـير مكـترث بـاحلر وغيـر مبال
ـرحبـ يـقدّمـون لهم  –وبـكل سـخاء  –الـطـعام بـالتـعب وتـتلـقـاهم جمـوع ا

وكل ما يحتاجون أليه ...
-3-

ـسـيـحيـون وفـيهم سـيـرة تـضم أصنـافـا شتى مـن النـاس  فـيهم ا وهـذه ا
االجـانب الــذين قـصــدوا زيـارة احلــسـ مــتـوســلـ به الى الــله سـبــحـانه

لقضاء حاجاتهم .
-4-

قدسة ـباد ا ان االمـام احلس (ع) بتضـحياته اجلسـام النقاذ القيم وا
ستضـعق من جور الطغـاة واحلفاظ على الرسالة ـظلوم وا وخالص ا
من الـتحـريف كتب لالنـسـانيـة فصـوالً عظـيمـة مُـلْهِـمَة تـدعوهم الى نـصرة
ـهج وكل غـال ونـفـيس سـعـيـا وراء احلـريـة احلق ودحض الـبـاطل وبــذل ا
وانـهـاء الكـوابـيس اجلـاثـمة عـلى صـدورهم وعَـلّـمَهم كـيف يـرفـضـون الذل

ويأبون العيش حتت ظل الظلم واالستعباد .
-5-

ـواطن الـتي يُـسـتـجـاب فيـهـا الـدعـاء الـدعـاء حتت قـبـته الـشـريـفة ان من ا
ويُـهـرع الـنـاس الى زيـارته وهم يـأمـلـون أنْ تـقـضى حـوائـجـهم وتـسـتـجاب

دعواتهم واحلس وسيلتهم الى الله في ‘جناح طلباتهم .
-6-

ان حبّ احلـــســـ (ع) مـــا هـــو فـي الـــواقع االّ احلب لـــله
ولرسوله (ص) والهل بيته جميعا .

فـطـوبى لــلـحـسـيــنـيـ الـصـادقــ وبـارك الـله بـزواره
وانـصـاره  وكتـبـنـا وايـاكم في ديـوان محـبـيه ورزقـنا

شفاعة احلس (ع) يوم الورود .

ال  احداً سـبق العراقيـ القدماء في محـاسبة احلاكم بكل سـطوته الطاغيه
وال أضن أن أحداً سيفعلها بعدهم بالطريقه الطقوسيه االعتبارية تلك . لقد
لك كل عام ايهـا الساده   يحدث هذا في احد ايام عيد كانـوا  يصفعون ا
دة اثنا عشر (اكيـتو) وهو عيد رأس السنه الرافدينـيه الذي كان يحتفل به 

. يوماً ابتداءاً من االول من نيسان في كل مدن العراق القد
تمـتـد جـذور هـذا الـعـيد االحـتـفـالي الى حـدود مـنـتـصف األلف الـثالـث قبل
ـيالد أال انه وصل الى قـمــة نـضـوجه وأوج شـهـرته في الــعـصـر الـبـابـلي ا
ـيالد) وقـد حُـددت الـطـقـوس الـدينـيه فـي هذا احلـديث ( 539 -626قـبل ا

العيد ووزعت على أيامه .
في الــيـوم اخلـامـس من عـيـد (اكــيـتــو) الـبـابــلي هـنــاك مـراسـيـم عـديـده من
ــلـك بــغــسل يــديه في الــســاحه ــلك حــيث يــبــدأ ا ضــمــنــهــا طــقس اذالل ا
اخلارجـيه للمعبد تعبيراً عن برائته من الذنوب ليأخذه بعدها الكاهن االكبر
ـعبود(نابو)الذي يصل تمثاله الى مدينة بابل من مدينة بورسيبا الى مزار ا
ـعــبـد الــرئــيس في بــابل اخملـصص اجملــاوره ومن ثم يــدخـلــون مــعـاً الـى ا
ـلك من لـلـمــعـبـود(مـردوخ)  وامـام مـحـرابه يـبـدأ الـكــاهن االكـبـر بـتـحـريـر ا
ـلك على ـلكـيه ثم يقـوم بـصفع ا صـوجلانه وسـيفه وتـاجه وجـميع شـاراته ا
ـذلول يردد لك ا خـده ويجره بـعنف من أذنه ويـركعه امام تـمثـال مردوخ وا
تـراتــيل الـطـاعه مـعـتــرفـاً بـأنه لم يـذنب ولـم يـسـبب الـهـوان لــشـعـبه  فـيـقـوم
ـلكيه له لكنه يقوم  بـصفعه مره ثانيه بقوه الكـاهن االكبر بأعادة الشارات ا
عـبود وهي حلظه ـلك دموعه كـان هذا تـعبـيراً عن رضـا ا اكـبر فأذا ذرف ا

ثل لهم امام الرب. مهمه للبالد إذ تُعد تكفير للشعب بأعتباره 
ه االخـرى عـلى ـدن الـقــد لــقـد اعـتــاد الـعـراقـيــون في بـابل وآشــور وكل ا
لك في عـيدهم االكبـر رغم كل القـدسيه التي  تـتمتع مـعايشـة طقس اذالل ا
لـوكيه بـأعتـبارهـا هبـة السـماء الـتي نزلت عـلى سومـر ثم رُفعـت اثناء بهـا ا
ـهول .. الطـوفـان الـعـظـيم وهبـطت ثـانـيـة بـعـد انتـهـاء ذلك احلـدث الـكـوني ا

يذكر النص السومري:-
(( كانت عشتار تبحث عن راعٍ للبشر

كانت تبحث عن ملك للبالد
أنانا  كانت تتوق الى راعٍ للبشر

كانت تبحث عن ملك للبالد
ففتش انليل العروش في السموات
لك بحث في كل مكان عن عرش ا

إذ لم يكن في البالد ملك
لوكيه من السموات إذ ذاك نزلت ا

انليل قرر ان يخلق ملكاً في البالد ..))
ـعبود ـلك بأعـتبـاره الواسـطه ب ا ولهـذا كان الـعراقـيون الـقدمـاء يجـلون ا
ـثل لهم يـوم طقس الـتطـهير والرعـيه اال ان اليـوم اخلامس من عـيد(اكـيتو)
دى ـا تـسـتـمـر  الذي البـد مـنه وهـو تـذكـيـر بـأن قـدسيـتك ايـهـا احلـاكم إ

خدمتك لشعبك ودولتك..
ـراسم واحلـضـور الـشـعـبي والـرسـمي كـافـيه بأن صـفعـه في يـوم حافـل با
تعـيد تنظيم نـفس احلاكم وتبعـد عنها الكـبر والتيه والغـطرسه وهذا الطقس
ـثـابـة جتـديد لـلـبـيـعه وبـالـتـالي فـاحلـاكم عـلـيه الـتـحـضيـر له الـسـنـوي هـو 
ـعبد والـرعيه راض عـنه وراغبـ بتجـديد بيـعتهم بأعـمال وأفعـال جتعل ا

له.
ولألسـف لم يـتـعـلم الـعــراقـيـون الـيـوم مـن اسالفـهم فـلـسـفــة هـذه الـصـفـعه
وتبـعاتهـا ..لقد أتـاح لهم التـغييـر السيـاسي العنـيف بعد عام 2003فـرصة
ان يـصفـعـوا احلاكم ويـحـاسـبوه حـتى وان كـانت تـلك( الفـرصه-الـصـفعه)
تأتـيهم كل اربع سنـوات عبر صـناديق االقتراع اال انـهم كانو يـعيدون نفس

سجون الذي عشق سجانه. الوجوه ونفس السياط وكأنهم ا
ـسـتـعـد لـتــلـقي صـفـعـة ارى انـنــا بـحـاجه مـاسه حلــسن اخـتـيـار احلـاكـم ا

ثل الـتذكير والتطهيـر تلك من خالل خلق وعي انتخابي 
شتعل القلب من كل ويالت فتول العـضالت ا الـكاهن ا
اضـيه لـيـقـوم بـدور الـصـافع ..صـفـعـة بأسم الـعـراق ا

ظلوم. الشعب حتى يفيق الظالم و(يفوخ) ا
{  دكتوراه تاريخ وحضارة
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{ موسكو (أ ف ب) - سجلت روسيا
امس اجلـمعـة أعـلى حـصيـلـة وفـيات
يـومـية بـفـيـروس كـورونـا بـلغت 828
اضـية بعد وفاة خالل ال 24ساعة ا
ــرتــبــطــة ارتــفـــاع عــدد اإلصــابــات ا
ـتــحــورة دلـتــا وحـمــلـة الــتـلــقـيح بــا

البطيئة.
وبـذلك تـرتـفـع احلـصـيـلـة اإلجـمـالـيـة
للـوفـيات بـكوفـيد- 19في روسيا إلى
 202,273وفـــــــــاة هـي األعـــــــــلـى في

أوروبا.
واتُــهــمت الــسـلــطــات بـالــتــقـلــيل من

خطورة تفشي الوباء.
ــوجب تــعــريف أوسع لــلــوفــيـات و
ـرتــبـطـة بــفـيـروس كــورونـا ذكـرت ا
وكــالــة اإلحـصــاء "روســتــات" أواخـر
آب/أغسطس أن روسيـا سجّلت أكثر

من  350ألف وفاة.
وتـشـهد روسـيـا خـامس أكـثـر الدول
تـــضـــررا فـي الـــعــــالم بـــالــــوبـــاء مع
تـســجـيـلـهــا أكـثـر من ســبـعـة ماليـ
إصـابـة ارتـفــاعـا في عـدد اإلصـابـات
ـاضي مع تراجع حـملة منـذ الشـهر ا
الـتـلـقــيح وقـد ازدادت حـدة بـدءا من
ـــــاضي فـــــيــــمــــا حــــذر األســــبــــوع ا
مــــســــؤولـــون مـن ارتـــفــــاع احلـــاالت
اخلـــطـــرة الـــتي تــــســـتـــدعي دخـــول

ستشفى. ا
وقـالت نـائـبـة رئـيس بـلـديـة مـوسـكـو
أنـاسـتـازيـا راكـوفـا هـذا األسـبـوع إن
تحورة دلتا الـشديدة العدوى تمثل ا
اآلن كـل اإلصـــابــات فـي الـــعـــاصـــمــة

الروسية.
WO½U−   UŠUI

وحــدد الـكــرمـلــ في الـبــدايـة هــدفـا
ــئـة من يــتــمـثـل في تــلـقــيح  60في ا
ســكــان روســـيــا بــالـــكــامل بـــحــلــول
أيلـول/سبـتمـبر لكـنه تخـلى عنه في
وقـت الحق رغم تـــوافـــر الــلـــقـــاحــات
اجملـــــانـــــيـــــة مــــنـــــذ أوائـل كـــــانــــون

األول/ديسمبر.

ويـشكك الـسـكان فـي اللـقـاحات فـيـما
أظهرت استـطالعات رأي مسـتقلة أن
غـالـبـيـة الـروس ال يـخـطـطـون لـتلـقي

اللقاح.
ئة فقط وحتى اجلمعة تلقى  28في ا
من السـكـان اللـقاح بـشـكل كامل وفق

تخصص. موقع "غوغوف" ا
الى ذلك تبت وكـالة الـدواء األوروبية
في مـطـلع تـشـرين األول مـا اذا كـانت
ستـوافق عـلى إعطـاء جـرعات مـعززة
ـضـاد من لــقـاح فـايــزر/بـايــونـتــيك ا
لــكــورونـــا لالشــخــاص الــذين تــزيــد
أعــمـارهـم عـلى  16عــامــا كــمـا أعــلن

مسؤول كبير اخلميس.
كــمـا ســتـبـت الـوكــالـة األوروبــيـة في
الـوقت نـفــسه بـشـأن إعـطـاء جـرعـات
مـعـززة من لــقـاحي فـايـزر ومـوديـرنـا
لالشـخاص الـذين يـعـانـون من نقص
نـاعة بحـسب ما أعـلن مسؤول في ا
استراتيـجية اللـقاح ماركو كـافاليري

خالل مؤتمر صحافي.
v Ë«  UŽdł

واضـــاف كـــافــالـــيـــري انه ثـــبت بــأن
ـــرض تـــتــــراجع في الــــوقـــايـــة مـن ا

األشهر التي تلي جرعات أولى.
ـتـوافـرة تـظـهر أن وقـال "الـبـيـانـات ا
ـناعـة ضـد كـوفـيد- 19من الـتـلقـيح ا
األول تـتـراجع مع الـوقت واحلـمـايـة
ـــرض تــتـــراجع في من اإلصـــابـــة وا

مختلف أنحاء العالم".
نـتـيـجـة لـذلك سـتـقـوم وكـالـة الـدواء
بتقـييم تطـبيق فايـزر لالستخدام في
جـرعة ثـالـثة مـعـززة بعـد سـتة أشـهر
عـلى األقل من اجلــرعـة الـثـانـيـة لـدى
األشخاص الـذين تزيد أعـمارهم على

 16عاما.
ــتـوقع أن وأضــاف كــافـالــيــري "من ا
تظـهر نـتـيجـة هذا الـتقـييم في مـطلع
تــشــرين األول/اكــتــوبـر إال إذا كــانت

علومات إضافية". هناك حاجة 
وقـال "الـدلـيل أصـبح أكـثـر وضـوحـا"

للحاجة الى جرعات معززة بعد فترة
ن يـعـانون من من اجلـرعـات األولى 
ـنـاعة والـذين "لم ضـعف في جـهـاز ا
يـســتـجـيـبـوا بـشـــــكـل كـبـيـر" لـلـقـاح

األول.
وتـابـع ان نـســبـة دخــول االشـخـاص
ـستشفى بـدأت تتزايد سن الى ا ا
بـــشـــكل خـــاص ألن آثـــار اجلـــرعــات

األولى تضعف.
وأضاف ان الهـيئـة "ستدرس بـحلول
ــكن مـــطــلـع تــشـــرين األول مـــا اذا 
تـــضــمــ أي تـــوصــيـــة مــحــددة في

ـنتج" بـالـنـسبـة لـلـقاحي مـعلـومـات ا
ـــــثل هــــؤالء فــــايـــــزر ومــــوديـــــرنــــا 
ـعـروف أن األشـخــاص. وتـابع "مـن ا
بــعـض الــدول األعــضـــاء بــدأت فــعال
بــاعــطــاء جــرعــات إضــافــيــة لــهـؤالء

األشخاص".
¡UÐu « —UA²½«

وقد بدأت  15دولة في الـعـالم إعـطاء
جرعة ثالثة لألشـخاص األكثر ضعفا
ال ســـــيـــــمـــــا دول االحتـــــاد االوروبي
ـانـيـا ...) بدون (فـرنـسـا ايطـالـيـا وا
انــتـظــار مـوافــقـة الــهـيــئـة الــنـاظــمـة

وقد سـمحت الوكـالة األوروبـية حتى
اآلن بأربـعة لـقاحـات مضـادة لكـوفيد
فـــي دول االحتــــــــــــــــــــــــــاد األوروبــي:
فـايـزر/بـايــونـتـيك ومـوديـرنـا الـلـذان
يسـتـخدمـان تـقنـيـة احلمضَ الـنووي
ــرســال وأســـتــرازيــنــيــكــا الـــريــبي ا
وجــونــسـون آنــد جــونـســون الــلـذان
يستخدمان تقنية الناقل الفيروسي.
ـــــرحــــلـــــة ســـــمح فـــــقط في هـــــذه ا
بــاســتـخــدام فــايــزر ومـوديــرنــا لـدى
األطفال الذين تـزيد أعمارهم على 12

عاما.

ابدع نـور الشريف في دور عـوض في فلم لـيلة الـبيبي دول  لهُ جـملة شـهيرة
علقت بأذهان الكثيرين 

جنرال .. اهالً بيكو في العالم الثالث ..
تلك اجلملة خلصت الكثير واختزلت الكثير

اذا نستغرب اذاً أي شيء !! اذا كنا في العالم الثالث 
رأة لـبيتهـا بعد اعتـراف زوجها بقـتلها مـوجة من الغضب اثارت قصـة رجوع ا
واإلستـهجـان والـرفض "وكأنـها أول حـالة أو أول قـضـية من هـذا النـوع" وليس
ــثل هــذة الـقــصص واحلــوادث  حــيث هـاج الـعــراق والــوطن الــعـربي مــليء 
عنـي باحلالـة !! هل كنتم تـغفلون عن البـعض وماج ضد احملقـق والضـباط ا

وجود هكذا حاالت ?? هل كنتم ال تعلمون ??
وكما قال إبن القيم

صيبة أعظمُ . فإن كنت ال تدري فتلك مصيبة .. وإن كنت تدري فا
ـتـوفي" كان قـمـة في األدب واخللق لدي صـديق "فــليـرحـمه الله النـه في حكم ا
ـؤبد ال لـشيء اال الن األمريـكـان قبـضوا عـليه واخلجل  حـكم علـيه بـالسـجن ا
داخل جــامع في صالة الــفـجــر عـام  2005 حــيث اتــتـهـم اخـبــاريـة بــأن احـد
ـصـل قـيـادات الـقاعـدة في اجلـامع و الـقاء  الـقـبض عـليه وعـلى كـثـير من ا
ومنهم صديقي  كان عنده بنت واحدة وزوجته حامل  وقد ولدت بنت وهو في
السـجن ولم يراهـا حتى االن وقد اصـبحت اآلن في الرابع األعـدادي  وتوفيت

والدته ولم يراها  هل سمع احد بذلك ??!!
ــئـات هـذا إن لم اقل مـا كل هــذا اإلسـتـغـراب والــرفض وكـأنـكم لم تــسـمـعـوا 

ماثلة !! ألوف احلاالت ا
هل اصبح العراق دولة أوربية وأنا ال أعلم ??

إن العـراقيون في سجن كـبير .. إن اغلب ردود االفـعال تلك ليـست اال مسايرة
لـلـمـوضـة ولـلـركب ومـواضـيع الـسـاعـة ال اكـثـر "ال اعنـي الـكل طـبـعاً وال اشـمل
اذا ال تـتـكلم اجلـمـيع .. انـا اتكـلم عن جـمـاعة الـطـشة وعـلى حس الـطـبل" واال 
اذا لم تلك األعـداد الـهـائلـة عـمايـجـري في الـسجـون مـنذ 2003 وإلـى األن ?? 

عتقالت ?? تُشن تلك االصوات حملة ضد ماجرى ويجري في السجون وا
في السـجون اغـتصبت نـساء ورجـال  وتيتـمت وترمـلت أُناس وتـشردت عوائل
وال من يحـرك ساكن .. اختطف شـباب وعذبوا وإهيـنوا وقُتلوا

وال من ناصراً ينصرهم ?!!
اخـوتي ابـشـركم أن الزال هـنـاك في احلـبس مـظالـيم ..

وليس كل مسجون مجرم وليس كل طليق بريء
اخيراً اقول 

اهالً بكم في العالم الثالث
UO ∫ سجلت روسيا امس اجلمعة أعلى حصيلة وفيات يومية بفيروس كورونا بلغت 828 Ë

األوروبـيـة حتـســبـا لـتـجـدد انـتـشـار
الوباء في الشتاء.

وســتـتــخــذ وكـالــة الـدواء األوروبــيـة
ايضا قـرارا بشـأن تلقـيح األطفال في
قـبلة. يرتـقب ان تقدم فايزر األشهر ا
معـطيـات حـول جتارب سـريريـة على
أطفـال تـراوح أعـمارهم من  5الى 11
عاما في مطلع تشرين األول/اكتوبر
ومـودريـنـا في تـشـرين الـثـاني. وقـال
كـافـالــيـري بـالـنـســبـة لـكل من هـذين
الــلــقـاحــ فــإن الــقـرار يــفــتـرض أن

يصدر بعد أربعة أسابيع.

تراجع ترتيب العراق في مؤشر منظمة الشفافية الدولية نتيجة طبيعية حلالة
الدمار العامة في ادارة البلد عامة والتعليم خاصة.. 

درسة مناسبتان ال ثالث لهما: األولى كل ما يلتصق بذاكرتنا اجلمعية عن ا
بـدايـة الـعـام الـدراسي واالسـتـعـدادات الـنـاقـصـة له وبـدء ازدحـام الـشوارع
بـجـرعـة سـيـارات زائـدةبـسـبب اخلـطـوط ووقت الـدوام احملـدد  والـثانـيـة في
إعالن الـنـتائج الـنـهـائـيـة للـعـام الـدراسي حـيث تـسـتعـرض الـسـوشل مـيـديا
ستوى التعليمي ونبقى انا وغيري نـتائج الطالب ونسب جناحهم... وتدني ا

ننتقد ونوجة وال حياة.. وهكذا تنتهي قصة التعليم كل عام.
ـدرسة في بـلـدنا? هل هي شيء أو ذكـرى حزيـنة الـسؤال هـنا: مـاذا تـعني ا
عنـد الطـلبـة اليـوم بسـبب تصـحرهـا من األنشـطة اإلنـسانـية الـفنـية والـذوقية
واإلبـداعـيـة?وعـدم وفـرة اخلـدمـات وحــتى شـربـة مـاء ال تـوجـدوهل أصـبـحت
فكـرة لـتكـبيل الـطلـبة سـاعات من الـيوم لـتلـقـينـهم معـلومـات من منـاهج فيـها
اخـطـاء وعـدم تـراتـبـيـة مـنـظـمـة لـلـمـنـهج ?هـذا اذا  الـدوام احلـضـوري امـا
الـكــتــروني فال اســتــطــيع ان اعـد واحــصي لــكم مــســاوءه في وضع الــبــلـد
ي ونستـميح لكم العـذر يا مخربي الـتربية الـعام..... لكن نقـول انه وضع عا

وهناك امور متعدده وسياقات نسقية تعيد ترميمه اال ان.......
في خـضم الثالث سنوات االخيرة انتشر التعليم االهلي الذي يستنزف ولي
بالغ باهـضة كون البنايات احلكومية االمـر واالخير مضطر ان يرسل ابنه 
ـدرسـية مـتـهـالكـة والـزخم الـهـائل في الـصف الـواحـد وعـدم وجـود الـكـتب ا
والـقرطاسيـة ناهيك عن عـلو سقف الـتعليم اخلـصوصي وكل طلـبة السادس
ـراحل االخـرى عـامـة عـلى عـلم بـهـذا االمـر..سبب الـعـلـمي بـشكـل خاص وا

هالك التعليم العسكرة
 ال نـنس ان عـسـكـرة اجملـتـمـع هي من انـهت الـبـنى الـتـحــتـيـة لـلـتـعـلـيم كـون
مـيزانية البـلد تتجهـة لشراء االسلحـة والخ من قضايا احلرب اال ان الـعملية

التربوية لم تسقط
الي    و الـتعلـيم اليوم بـدأ يحتـضر واالسـباب عدة اولـها واهمـها الفـساد ا
واالداري وتــولـي انــاس غـــيـــر مــؤهـــلــ لـــقـــيــادة الـــعـــمــلـــيـــة بــ قـــوســ

محاصصة...والشكاوي كثيرة ومنها. ......
   ضـعف مـعـدالت  القـراءة وضـعف في اإلبـداع وعـدم قدرة عـلى الـكـتـابة
بـشكل صـحيح واخـتـفاء الـنشـاطـات الفـنيـة وأمور أخـرى كـثيـرة.. النـجاح
بـشـكل عـام يــهـدأ لـيس لـلـكـل بل االغـلب   سـنـوات عـبــور..... هـذا الـتـخـبط
الـعــقـيم بــاالضـافــة الى الـعــشـر درجــات قـرارات غــيـر مــدروسـة...تــسـاوي
ـنـافـسـة لــدى االذكـيـاء فـقط يـســرق مـقـعـد طـبـيب ـسـتـويـات وتـقــتل روح ا ا
ـضافـة لطـالب هو ليس مـؤهل وكيف يـتخـرج طبـيبا ال العـتبارات الـدرجات ا
اعـلم.  اما.... دروس الـفـنـية والـريـاضـة..... ال توجـد كـممـارسـة فـعلـيـة فقط

على اجلدول.... 
وسيقى مفقود  والرياضية انتهت تماماً درسي مفقود والرسم وا ـسرح ا ا
ـكتـبة ـطالـعة اخلـارجيـة ال تدرس بـسبب ان ا دارس وبـتعـمد ا من بـرامج ا
ـدرسيـة مفـقـودة والكل يـعلـم يرتـبط درس االدب والنـصـوص ارتبـاط وثيـقا ا
ـشـهد الـثقـافي الـعراقي بـها  وهـذا مـا يسـاهم بـشكل رئـيس في إضـعاف ا
عــلى عـــكس مــا كــان يـــحــدث ســابــقــاً ان  حـــلــول الــقــوى الــغـــيــر مــؤهــله
وسـيطرتها –بـرضا السلطـة- على مفاصل التـعليم أدى إلى تصحـر العملية
هـمة جداً للـروح والعقل وخصـوصاً في سنوات الـتعليـميةو هذه األنـشطة ا
ـوثق تاريخـياً اهتـمام راسم السـياسة عروف وا ـبكر فـا الـصبا والـشباب ا
سـرح والرياضـة والفنـون واألشغال الـتعلـيميـة في تلك احلـقب التاريـخية بـا

لبناء التلميذ اليدوية والدروس العلمية رديف اساس 
ـدرسة رافد لـلمـجتـمع من الطاقـات البـشريـة في العلـم والثقـافة والـرياضة ا
والفنون لكن الوضع الراهن بات عكس ذلك بل يتسبب في إنتاج جهلة في
ـفترض أن درسيـة التي من ا الـقراءة والكـتابة والـثقـافة العـامة  بـاألنشطـة ا
ـؤسسـات الثقـافية تـكون احلاضن جلـهود ومـهام تلك ا
وهـذا أسـس لـوضع ثــقـافي مــؤسف اليــزال مُـتــسـيَّـداً
صـلـحة اجملـتمع وسـاهم في تـغيـيـر هويـتة وضـاراً 
ـتـعـلم ـتـسـامـحـة واحملــبـة لـلـفن والـثـقــافـة. اصـبح ا ا

حاصل على شهادة جامعية فقط. 
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{ تـــــــونـس (أ ف ب) - دعـــــــا رئـــــــيس
ــان الـــتـــونـــسي ورئـــيس حــزب الـــبـــر
رجـعية االسالمـية راشد الـنهـضة ذي ا
الــغــنــوشي اخلــمــيس في مــقــابـلــة مع
فــرانس بـرس إلى "الــنـضـال الــسـلـمي"
ـطلق الـذي قامت ضـد "احلكم الـفردي ا
الـثـورة ضده" وذلك بـعد قـيام الـرئيس
قــيس سـعــيـد بـتــعـزيـز صـالحـيـاته في

شكل كبير.
وقـال الغنوشي "هذا رجوع الى الوراء
رجـوع الى دستور  1959وعـودة للحكم
ـطلق" مـضيـفا "لـم يعـد هناك الـفردي ا
من مجال اليوم االّ النضال نحن حركة

مدنية ونضالنا سلمي".
وجــاءت تـصــريــحـات الــغـنــوشي غـداة
إصـدار الرئـيس التـونسي قـيس سـعيّد
الـذي اعـلن قـبل شهـرين جتـميـد أعـمال
ان وإقـالة رئـيس احلكـومة هـشام الـبـر
ـشـيشي وتـولي الـسلـطـات في البالد ا
األربـــعـــاء أمــرا رئـــاســـيــا عـــزّز عـــبــره
صـالحـيـاته في الـدسـتـور عـلى حـسـاب

ان. احلكومة والبر
واعـتـبر الـغـنوشي ( 80عـاما) أن اعالن
ســـعـــيّـــد "انـــقالب كـــامـل األركـــان ضــد
وقراطـية ضد الـثورة وضد ارادة الـد
ــــؤســــســــات الــــشــــعـب وألــــغى أهم ا

وقراطية" في البالد. الد
وأضـاف "دعـونـا شـعبـنـا إلى االنـخراط
في كـل عمل سلمي يـقاوم الديكـتاتورية
ويـــــــعــــــود بـــــــتـــــــونس إلـى مـــــــســــــار
ــوقـراطـيـة... نـحن نـريـد ان نـعـيـد الـد

قراطية". قطار تونس على سكة الد
ويـرى خبـراء أن الرئيس سـعيّـد يسعى
إلى إرسـاء نظام سـياسي جديـد يشكل
ـاني الـذي نص بـديال مـن الـنظـام الـبـر

عليه دستور .2014
ـــســـار كــــمـــا بـــرزت مــــخـــاوف عـــلـى ا

وقراطي في تونس الـبلد الوحيد الـد
الـنـاجي من تداعـيـات ما سـمي "الـربيع

العربي".
سـؤوليـات حزبه في وأقـرّ الـغنـوشي 
األزمـة السـياسـية في الـبالد قبل اعالن
ســـعــيّـــد وقـــال "نــتـــحــمّـل بــالـــتــأكـــيــد
سؤولية) النهضة لم تكن في احلكم (ا
ولــكن دعــمـنــا احلـكــومــة رغم مـآخــذنـا

عليها قبل  25تموز".
…b¹bł  «—uDð

و في مـا يلي الـتطورات الـرئيسـية منذ
إعالن الـرئـيس الـتـونـسي قـيس سـعـيّد
ــان في  25تــمــوز جتــمــيــد عــمل الــبــر

وإقالة رئيس احلكومة.
في  25تـمـوز أعـلن سـعـيّـد تـعـليـق عمل
ـدة  30يــومــا وإقـالــة رئـيس ــان  الــبـر
ـشــيـشي بـنـاء عـلى احلــكـومـة هـشـام ا
الـفـصل  80مـن الـدسـتـور الـذي يـخـوله

اتــخـاذ تــدابـيــر في حــالـة "خــطـر داهم
مهدد لكيان الوطن".

وأكــد أن خــطــوته تــهــدف إلـى "إنــقـاذ"
الـبـلد الـذي عـانى من انسـداد سـياسي
وشـهد حينها ارتفاعا في عدد الوفيات

جراء كوفيد-.19
كــمـا قـرر الـرئـيس الــذي يـتـولى أيـضـا
ــسـلــحـة" "الــقـيــادة الـعــلـيــا لـلــقـوات ا
ـوجب الـدسـتـور تـعـزيـز صالحـياته
الـتنفيذية وأعـلن اعتزامه تعي رئيس

حكومة جديد.
وجــاءت قـرارات الـرئـيس إثـر اجـتـمـاع
طـار مع مسؤول عسكري وأمني
تـوازيـا مع تـظاهـرات احـتـجاجـيـة ضد
احلـكومة نددت خصوصا بتعاملها مع

أزمة كورونا.
ان" وطـالب آالف احملـتجـ بـ"حلّ البـر
نــتـيـجـة اسـتـيــائـهم من الـصـراع الـذي

امــتــد لـنــحـو ســتــة أشـهــر بــ رئـيس
ــان راشـد اجلــمــهــوريـة ورئــيس الــبــر
الــغــنــوشـي الــذي يــرأس أيــضــا حـزب

النهضة اإلسالمي.
وخـرجت تظاهـرات تأييد في الـعاصمة
ومــدن أخـرى بـعـيـد إعالن الـرئـيس عن

قراراته رغم حظر التجول الليلي.
من جـهتها نددت حركـة النهضة األكثر
ــان بـ"انــقالب عــلى تــمـــثــيال في الــبـــر
الــثـورة والـدســتـور" ودعت أنــصـارهـا
وعــمــوم الـتــونــسـيــ إلى "الــدفـاع عن

الثورة".
في  26تـمـوز  تـبادل مـئـات من أنـصار
الرئيس سعيّد والنهضة إلقاء القوارير
ــــان. وبــــدأ واحلــــجـــــارة أمــــام الــــبــــر
الـغنوشي اعتصاما أمام مبنى السلطة
الـتشريعية مطالبا بالسماح له بدخوله

بعد أن أغلقه اجليش.

مـن جـــهـــته اعـــتــــبـــر االحتـــاد الـــعـــام
الــتــونــسي لــلـشــغل صــاحب الــتــأثــيـر
الـواسع أن قـرارات قـيس سعـيّـد جاءت
"اسـتجـابـة" للـمطـالب الشـعبـية و"وفق"

الدستور.
أمـا فـرنـسـا فـقـد أعـربت عن أمـلـهـا في
الـــعـــودة "في أقــرب وقـت" إلى "الـــعــمل
الطبيعي للمؤسسات". وأبدت الواليات
ــتـحــدة "قــلـقــهـا" داعــيـة إلى احــتـرام ا

وقراطية". باد الد "ا
في  27من الـشهـر نفـسه دعت النـهضة
إلجـراء "انـتخـابات تـشريـعيـة ورئاسـية
مـبكرة ومتزامنة من أجل ضمان حماية
وقراطي وجتنب كل تأخير ـسار الد ا
من شــأنه ان يُــسـتـغـل كـعــذر لـلـتــمـسك

بنظام استبدادي".
في  28تـموز/يوليو أطلق سعيّد حملة
ال العـام" مطالبا ـكافحة "من نـهبوا ا
 460رجـل أعـمــال مـتــهــمـ بــاخـتالس
أمـوال خالل فـترة حـكم بن علي1987 -
ـناطق الداخلية 2011 بـاالستثمار في ا

مقابل "صلح جزائي" معهم.
في  3آب  دعـا االحتاد الـعام الـتونسي
لـلـشـغل الـرئـيس إلـى االسـراع بـتـعـي
رئـيس حكـومة وتـشكـيل حـكومـة "إنقاذ

مصغّرة".
وأبــدت حــركــة الــنــهــضــة اســتــعــادهـا

إلجراء "نقد ذاتي" وتغيير سياساتها.
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في  24آب  أعـلن الـرئيس قـيس سعـيّد
ـان "حـتى تــمـديـد تــعـلـيق نــشـاط الـبــر

إشعار آخر".
ــان "خـطـر عـلى وقــال حـيـنـهــا إن الـبـر
ـــؤســـســات الـــدولـــة" مـــضــيـــفـــا أن "ا
ــوجـودة اآلن والـطـريـقـة الــسـيـاسـيـة ا
الـــتي تــعـــمل بــهـــا خــطــر جـــاثم ضــد

الدولة".

في  26آب  أكـــدت مـــنـــظـــمـــة الـــعـــفــو
الـدولـيـة تـسـجـيـلـهـا مـنـذ  25تـمـوز 50
حـــالـــة حـــظـــر ســـفـــر "غـــيـــر قـــانـــوني
وتــعـــســفي" ضــد قـــضــاة ومــســؤولــ

ان. ورجال أعمال ونائب في البر
ـنــظـمــة الـدولــيـة في  3أيــلـول  دعـت ا
ـناهضة التعذيب سعيّد إلى وضع حد
ـارسات تـعـسـفيـة" أبـرزها لـسـلـسلـة "

"تقييد احلريات".
في  10أيــلــول  أعــرب وزيـر خــارجــيـة
االحتــــــاد األوروبـي جــــــوزيـب بــــــوريل
لـــســــعـــيّـــد عن "مــــخـــاوف" ودعـــاه إلى
ـان واحلفـاظ على اسـتـئنـاف عـمل البـر

وقراطية" في تونس. "مكتسبات الد
غـداة ذلك أشار قيس سـعيّد إلى إمكان

تعديل الدستور.
في  14أيـلول  شـدد الرئـيس التـونسي
عـلى أن بالده "حتـكـمهـا مافـيـا" وهاجم

مسؤول سياسي اتهمهم بالفساد.
في  20أيـــلـــول  أعـــلن قـــيـس ســـعـــيّــد
اعـتزامه تعي رئيس حكومة جديد في
إطـــار "أحــكـــام انــتـــقــالـــيــة" مع إبـــقــاء
الـتـدابــيـر االسـتـثـنـائـيـة الـتي اتـخـذهـا

سابقا.
غـــداة ذلك حـــذّر حـــزب الـــنـــهـــضــة أن
تدابير الرئيس تهدد بـ"تفكيك الدولة".
في  22أيـــلــــول أصـــدر ســـعـــيّـــد أمـــرا
رئـاسـيــا يـتـضـمن تـدابـيـر اسـتـثـنـائـيـة
أخــرى تـعـزز صـالحـيـاته عــلى حـسـاب
ـان الــذي يـحل احلــكـومــة وكـذلك الــبـر
مــحـــله عــبــر "إصــدار الــنــصــوص ذات
الصبغة التشريعية في شكل مراسيم".
كـمـا أعـلن أنه سـيـتـواصل فـقط "الـعـمل
بــتــوطـئــة الــدسـتــور وبــالـبــابـ األول
والــــثـــاني مــــنه وبــــجـــمـــيـع األحـــكـــام
الـدستورية التي ال تـتعارض مع أحكام

هذا األمر الرئاسي".

راشد الغنوشي
يدعو الى
النضال
السلمي
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وأكدت أن إعالنـا كذلك فـيمـا "معـايير
مزدوجـة وحتيـز وسـياسـات عدائـية"

ال تزال قائمة "ليس منطقيا".
»d(« ¡UN²½«

واعـــتــبـــرت أنه "مـن أجل اإلعالن عن
انــتــهـاء احلــرب يــجب أوال احلــفـاظ
تـبـادل والتـخلي عن على االحـتـرام ا
تحيـزة والسياسات وجهات النـظر ا
زوجة عـايير ا العدائيـة الراسخة وا

تكافئة". غير ا
وأضــافت أن إعـالن كــذلك "لن يــغــيــر

شيئا" في الظروف احلالية".
لـكن كوريـا الـشمـالـية سـتـكون راغـبة

في إجــراء مـحــادثـات حــول حتـسـ
الــــعالقــــات مع ســـيــــول إذا "أوقـــفت

سيول العدائية".
ــاضـي اتــهــمت كــيم يــو األســبــوع ا
جـونغ الـرئـيس مـون ب"االفـتـراء" في
أعقاب قيام كل من الكوريت بإجراء

جتارب إطالق صواريخ.
أطـلقـت كوريـا الـشـمالـيـة صـاروخ
هـذا الـشهـر أحـدهـمـا صـاروخ كروز
دى واآلخـر صاروخ بـالستي بعـيد ا

دى. قصير ا
ووصف مـون التـجـربتـ الـكوريـت
الشـمالـيت بـأنهـما "اسـتفزاز" وذلك
لـــدى إشـــرافـه عـــلى إطالق صـــاروخ
بـــالـــســـتي مـن غـــواصـــة األســـبـــوع
ـاضي لـتـصــبح كـوريـا اجلـنـوبـيـة ا
بـذلك بـ عـدد قــلـيل من الـدول الـتي

تطورة. تمتلك هذه التكنولوجيا ا
ودفع ذلك بـكــيم إلى إدانـة "الــسـلـوك
ـنطـقي (لسيـول) والذي يعـتبر غير ا
ـاثال خـطـوة شـرعـيـة لدعم سـلـوكا 

السالم وخطوتنا تهديدا للسالم".
واالتـصـاالت بـ الـشـمـال واجلـنوب
مقطوعة في غالبـيتها في أعقاب قمة
ـــتـــحـــدة وكـــوريــا بـــ الـــواليـــات ا
الـشــمـالـيــة في هـانــوي انـهـارت في
شباط/فبراير  2019بعد عدم توصل
الــــرئــــيس آنــــذاك دونــــالــــد تــــرامب
والــزعـيم الــكـوري الــشـمـالـي التـفـاق

على شروط اتفاقية.

{ ســيــؤل (أ ف ب) - قـالت شــقــيــقـة
الـزعيـم الكـوري الـشـمـالي كـيم جونغ
أون ومسـتشارته الـبارزة اجلـمعة إن
اقــتـــراح كــوريــا اجلــنــوبــيــة اإلعالن
رسـمـيـا عن انـتـهـاء احلـرب الـكـوريـة
"فــكــرة مــحــبــذة" لــكــنــهــا طـالــبت أن
تـتـخـلى سـيـول أوال عن "سـيـاسـاتـهـا

العدائية" جتاه بيونغ يانغ.
وتــأتي تـصــريــحـات كــيم يــو جـونغ
والتي نشرتـها وكالة األنـباء الكورية
الشـماليـة الرسـميـة ردا على دعوات
وجـهـهـا الــرئـيس الـكـوري اجلـنـوبي
مـؤخــرا لإلعالن رسـمــيـا عن انــتـهـاء
احلـرب التـي امتـدت من 1950-1953
ــعــاهــدة وانــتـــهت بــهــدنــة ولــيس 
سالم مـــا تــرك الـــطــرفــ فـي حــالــة
حرب مـن النـاحيـة الـتقـنـية ألكـثر من

نصف قرن.
في كــلـمـة له أمــام اجلـمـعـيــة الـعـامـة
ــتــحـــدة في وقت ســابق هــذا لأل ا
األسـبــوع اقـتـرح مـون إعـالن نـهـايـة
لــلـنــزاع الـذي تــفـجــر قـبل  71عـامـا
مشـددا على أن من شـأن خطـوة كتلك
ــكن الــرجـوع أن "حتــقق تــقــدمــا ال 
عـنه في عمـلـيـة نزع الـسالح الـنووي

هد حلقبة من السالم الكامل" و
وقالت إن اقـتـراح اإلعالن رسمـيا عن
انـتهـاء احلـرب "فكـرة مـحبـذة" لـكنـها
شـددت أن عـلى كـوريـا اجلـنـوبـيـة أن

تتخلى عن سلوكها العدائي أوال.
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كيم يو جونغ

تـحدة), تـحدة (الـواليـات ا {  اال ا
تـحدة (أ ف ب) - ال تخـفي الواليـات ا
واألوروبيون غضـبهم إزاء إيران التي
لم تـــقـــدم أي "إشـــارة واضـــحـــة" هــذا
ـــتــــحـــدة حـــول األســـبــــوع في األ ا
فـاوضات النـقاذ نوايـاها اسـتئـنـاف ا

لف النووي االيراني. االتفاق حول ا
وقـــال وزيـــر اخلــــارجـــيـــة األمــــيـــركي
أنتـوني بلـينكـن على هـامش اجلمـعية
ـتـحدة "لم نـحصل بـعد العـامة لأل ا
عـلى مـوافــقـة ايـران عــلى الـعـودة الى
ـواصـلـة احملـادثـات والـسؤال فـييـنـا 
هو معرفة ما اذا كـانت إيران مستعدة

لذلك ومتى" مضيفا "ننتظر ردا".
هـذا اللـقـاء الـسـنـوي كـان يـفـترض أن
يشـكل منـاسبـة للـغربـي جلس نـوايا
احلكومة اإليرانية اجلديدة مع خطاب
الرئيس احملـافظ ابراهيم رئـيسي عبر
ــتــعــددة في الــفــيـــديــو والــلــقـــاءات ا
الكـوالـيس مع وزيـر خارجـيـته حـس
أمـيـر عــبـد الـلــهـيـان الــذي حـضـر الى

نيويورك.
ـبـاشـرة بـ ـفـاوضـات غـيـر ا بـدأت ا
واشنطن وطهران في نيسان في فيينا
بــوســـاطــة من األوروبـــيــ والـــصــ
ــوقــعـة وروســيــا األطــراف األخــرى ا
برم عام .2015 على االتفاق الـنووي ا
والـــهـــدف: انـــقــاذ هـــذا الـــنـص الــذي
ـــنـع اجلــــمـــهــــوريـــة يـــفــــتــــرض أن 
اإلسالمـية من امـتالك الـقـنـبـلـة الـذرية
والذي انسـحب منه الرئـيس األميركي

دونالد ترامب عام .2018
أبــدى الـــرئـــيس احلــالـي جــو بـــايــدن
اسـتـعـداده لـلـعـودة الى االتـفـاق ورفع
قـسـم عـلى األقـل من الـعــقــوبــات الـتي
ـلـيـارديـر اجلــمـهـوري فـرضـهـا أعـاد ا
على ايران لـكن بشرط ان تـعود ايران
لاللــتـــزام بــتـــعــهـــداتــهـــا الــواردة في
االتفـاق الـنـووي والـتي أوقـفت الـعمل
بها احتجاجا على الضغط األميركي.
ــفــاوضــات مــعــلــقــة مــنـذ لــكن هــذه ا
االنتـخـابات الـرئـاسيـة االيرانـيـة التي

جرت في حزيران.
ÍËu½ ‚UHð«

ـــقــابـل  فــإن وزراء اخلـــارجـــيــة في ا
اني والبريطاني وكذلك الفرنسي واأل
وزيــــر خـــارجــــيــــة االحتــــاد األوروبي
جوزيب بوريل يطرحـون على نظيرهم
اإليــــــرانـي شـــــــرطــــــا واحـــــــدا وهــــــو

االستئناف السريع للمفاوضات.
ـــفـــاوض األوروبي انـــريـــكي وكـــتب ا
مــورا اخلـــمـــيس في تـــغـــريــدة "بـــعــد
أســـبــوع اجلـــمـــعـــيـــة الـــعــامـــة لأل
ـتــحــدة فــان الــعــودة الى االحــتـرام ا
الـــكــامـل" لالتـــفـــاق الـــنــووي "تـــبـــقى
أولــويـــة". بــحـــسب اجلـــمــيـع فــان كل
القـوى الـكـبـرى الـتي وقعـت على نص
 2015مع طــهــران وبــيــنــهــا مــوســكـو
وبكـ "متـفقـة على ضـرورة استـئناف
ـكن من ـفـاوضـات فـي أسـرع وقت  ا
الـــنــقـــطـــة الـــتي وصـــلت إلـــيــهـــا" في

حزيران.

وكـتب الـروسي مـيــخـائـيل أولـيـانـوف
فاوضات يجب على تويتر أيضا أن "ا

أال تبدأ مجددا من الصفر".
ـوحـدة يـرتـقب ان لـكن هـذه اجلـبـهـة ا

تغادر نيويورك خالية الوفاض.
وقــال مــسـؤول أمــيــركـي كـبــيــر رفض
الــكـــشف عن اســمـه اخلــمـــيس "حــتى
اآلن من الــواضح ان لــيس هــنــاك اي
مـؤشـر مـؤشـر واضح الى اسـتـعـداد
ايـران لــلــعــودة" و"مــحـاولــة مــعــاجلـة
سائل الـعالـقة". واضـاف "لم يحصل ا

شيء يجعلنا أكثر تفاؤال".
وأكــــد جـــــوزيب بـــــوريل أن الـــــوزيــــر
اإليـراني أبـدى اسـتـعـداده السـتـئـناف
عـمـلـية فـيـيـنـا "في مـوعـد قـريب". لـكن
هــــذا كــــان كـل شيء. وقـــــال مــــصــــدر
دبلوماسي فرنـسي "ال نشعر أن لديهم
الــرغــبـــة في تــســريـع األمــور". هــنــاك
مـــؤشــر مـــثــيـــر لـــلــقـــلق بـــالـــنــســـبــة
: لألوروبي كـما بالـنسـبة لألميـركي
لـقـد رفض اإليـرانـيـون عـقـد االجـتـماع
الوزاري التـقلـيدي للـدول التي ال تزال
مــوقــعــة عــلى االتــفــاق والــذي يــنــظم
سنـويـا عـلى هامش اجلـمـعـية الـعـامة
ـــتــحـــدة والـــذي كــان الـــوزيــر لأل ا
الفرنسي جان ايف لودريان اعتبر انه
شـبه أكـيــد في مـطـلـع األسـبـوع. وقـال
ـسـؤول األمـيـركي "نـحن مـسـتـعـدون ا
لــلـتــحــلي بــالــصــبــر لـكـن مـرت ثـالثـة
أشهر ومنـذ ذلك احل واصلت ايران

تصعيد قوة برنامجها النووي".
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بغداد

من وجـهة نظري قانون التجنيد األلزامي قرار متسرع الهدف منه التلهية ال
أكثر .

العـدنة زراعة والصناعة  بالعراق عن أي جتنيد ألزامي نتحدث..?  التجنيد
لـيارات.. صرف رواتب شهرية األلـزامي ياحكومة يحـتاج ميزانيـة سنوية با

للجندي  
جتهيزات  مالبس وطعام ورعاية صحية  

وأسلحة ومراكز تدريب وقاعات منام ..
بـلغ الـذي سيـخـصص لـلتـجـنيـد األلـزامي يا جـمـاعة اخلـيـر لو نـفـكر هـذا ا
ـكــان الـصح  ويـخـصـص لـبـنـاء مــصـانع ومـشـاريع صح  ويـسـتــثـمـر في ا
أنـتاجـية مو أفـضل من هذهِ اخلـزعبالت والـضحك عـلى الذقون.. أهم شيء
سـوف نـقـضي عـلى عـلـة الــعـلل الـبـطـالـة.. بـتـشـغـيل األيـدي
الـعـاطـلـة وســوف نـصـنع ونـنـتج مــا يـحـتـاجـة الـسـوق
ليارت من احملـلي العراقي بدل أن نستورد سـنوياً با

دول اجلوار ..
أللهم أني بلغت فأشهد ..

وما على الرسول أال البالغ ..
ÍdDA « bO Ë 
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حــاولت الـدولــة الــعـثــمـانــيـة إصالح
ـتـدهـورة بتـبـني الـنـظام أوضـاعـها ا
ـانـي في الـربع األخـيـر الـغــربي الـبـر
مـن الــقـــرن الــتــاسـع عــشــر  فـــأعــلن
الدستور العثماني في  3كانون األول
1876م والذي اعـتبـر تتـويجـاً حلركة
اإلصـالح الــعـــثــمــانـي وأطــلق عـــلــيه
ـؤرخـون الـعـهـد الـدسـتوري األول ( ا
ـــشــــروطـــيــــة األولى ) ألن الــــعـــمل ا
بالدستور قد توقف بعد فترة قصيرة
دة ( (32سـنـة إلى أن أعـيـد العـمل و
بـه مــرة ثــانــيــة بــعــد االنــقالب الــذي
قـادته جـمـعـيـة االحتـاد والـترقـي عام
شروطية الثانية ) 1908م وسمي ( ا
والـذي اسـتـمـر العـمل بـه إلى سـقوط
الـدولـة العـثـمـانيـة في نـهـايـة احلرب
وكـان ــيــة األولى عــام  1918.  الــعـــا
الـعــراق جـزءاً مـن هـذه الـدولــة حـتى
سقوطها واحتالل البريطانيون له . 
ان تـضـمن دسـتور 1876م إقـامـة بـر
مـكـون من مــجـلس الـنـواب ( مـجـلس
ـــبــعـــوثــان ) ومـــجــلـس األعــيــان  . ا
ــــثل مــــجـــلـس الـــنــــواب ســــكـــان و
ـــســلـــمــ وغـــيــر اإلمــبـــراطــوريـــة ا
ـســلـمـ . ويــتم اخـتــيـار أعـضـاؤه ا
بالـتصويت الـسري وبـاالنتخـاب غير
باشر  أي أن (الناخبون األوليون) ا
ينتـخبون (النـاخبون الـثانويون) في
ـرحـلة األولى  ثـم يقـوم الـنـاخـبون ا
الـثانـويون بـعـد انتـخابـهم بـانتـخاب
أعــضــاء اجملــلس الــنــيـابـي (مـجــلس

بعوثان). ا
كــانت مــجــتــمـــعــات اإلمــبــراطــوريــة
الــعـثـمـانــيـة جتـهل مـعــنى الـدسـتـور
بـــالــرغـم من أنه كـــان مــعـــروفــاً لــدى
ـتـعـلـمـ  فـجـاء األمـر غـريـباً عـلى ا
وقـد عـبـرت عـن هـذه احلـالـة الـنــاس 
مــجــلــة الــهالل بــالــقــول ( لم يــســمع
الـــنــــاس بـــالـــدســــتـــور من قــــبل ولم
ـــا هــو مـن صــنع يـــطـــالــبـــوا به  إ

تعلمة في اسطنبول )  الفئات ا
ــان  افــتـــتــحت الــدورة األولى لــلــبــر
الـعثـمـاني في اسـطنـبـول بـتاريخ 19
آذار 1877م واجـــــتـــــمـــــعـت الــــدورة
الـثـانـيـة في  13كـانـون األول 1877م
بعـد إجراء انـتـخابـات جديـدة. وعلى
ـان كان أيـة حـال فـإن عـمـر هـذا الـبـر
قصـيراً ألن السـلطان الـعثـماني عطل
جــلـســاته في  14شــبـاط1878م ح
وجـــد أن الــــدســـتــــور يــــتـــقــــاطع مع

ان طلقـة. ولم يجتـمع البر سلطـاته ا
مــرة أخـرى إال بــعـد أكــثــر من ثالثـ

 . عاماً
إن إيـقـاف الـعــمل بـالـدسـتـور وفـرض
طلق في الدولة العثمانية قد احلكم ا
دفـع إلى تــشــكــيل جــمــعــيــات ســريــة
بهدف قلب نظام حكم السلطنة  ومن
بـ هـذه الـتــشـكـيالت كـانت جـمـعـيـة
االحتـــاد والــتـــرقي الــتـي أســســـتــهــا
مـجمـوعـة من الـضـباط  وقـد تـمـكنت
اجلمعـية من القـيام بانـقالب عسكري
أجبـر السـلطـان العـثمانـي على إعادة
العمل بالدستور في  23تموز  1908.
ومن اجلــــديـــر بــــالـــذكــــر أن الـــدولـــة
العثـمانـية كانت قـد تقلـصت حدودها
وأصــبــحت مــقــتـــصــرة عــلى تــركــيــا
والــــعـــراق وبالد الــــشـــام واحلـــجـــاز
والـيـمن ولـيبـيـا عـنـدمـا وقع االنقالب
بل أن لـيـبــيـا خـرجت من سـيـطـرتـهـا
بعد احتالل اإليطالي لها عام 1911
. ولـذلك اقــتـصـرت احلـيـاة الــنـيـابـيـة
عـلـى الـواليـات الـعــربـيـة الــتي بـقـيت
للدولة العثـمانية سلطة عـليها ومنها
واليــــات الـــــعــــراق الـــــثالث بـــــغــــداد

وصل والبصرة .  وا
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لـقد اسـتقـبـلت بغـداد باهـتـمام أخـبار
إعادة الـدستور  وأجـراء االنتـخابات
لكـن هذا االهـتـمام لم ـان  جلـمع البـر
ــوصـل فــقــد يــكن حـــمــاســـيــاً أمـــا ا
استـقبـلت الـنبـأ بهـدوء وتردد الـناس
ـوضوع يجـهلون في إلزام أنفـسهم 
ــنــاطق األخــرى مــنه  . وفي مــوقف ا
احلـــقــيــقــة فــإن إعـالن إعــادة الــعــمل
بــالـدسـتــور كـان حـادثــاً مـهــمـاً  لـكن
الناس كانـوا يجهلـونه  وعموماً فإن
غـالـبيـة الـعـراقـي وبـقـيـة الـعرب في
الدولة العـثمانيـة  وهم اآلن يشكلون
األغــلـبـيـة الـســكـانـيـة فـيــهـا  فـهـمـوا
الـدسـتور عـلى أنـه وسيـلـة لـلـتـخلص
ــوظـــفــ األتــراك من ظـــلم الـــوالة وا
الــذين كــانــوا يــتــولــون إدارة شــؤون

مناطقهم ووالياته. 
وعـنـدمـا أجــريت انـتـخـابـات اجملـلس
بعوثان) واجتمع اجمللس النيابي ( ا
في اسـطــنـبـول يـوم  17كـانـون األول
 ? 1908كـان االحتــاديــون هم احلـزب
الوحـيد الذي شـارك في االنتـخابات 
فضمنوا بذلك انـتخاب مرشحيهم في
العراق وبقية أنحاء الدولة العثمانية

ــــطــــلق . ولــــكن هــــذا الــــتــــأيــــيــــد ا
لـالحتـــادين قـــد بـــدأ بـــالـــتالشي في
ــوصل والــبــصـرة بــعـد أن بــغـدد وا
اتــبــعت جــمــعـيــة االحتــاد والــتـرقي
سياسيـة التتريك الـعنصري  والتي
تــهــدف إلى إجـبــار غــيــر األتـراك من
العثماني على التخلي عن هويتهم
القـوميـة وإجبـارهم على تـرك لغـتهم
واستخدام الـلغة الـتركية في اإلدارة
ـا دفـع الـســيـاســيـ والــتـعــلــيم  
الــــــــعــــــــرب إلى تــــــــرك االحتــــــــادين
واالنضمام إلى احلـزب اجلديد الذي
وهـو ( تــشــكل فـي مـجــلـس الــنــواب
ــعـتــدل) الـذي تــبـنى احلــزب احلـر ا
ســـيـــاســيـــة الـالمـــركـــزيـــة وعــارض

سياسة التتريك العنصري.
نــــشـــرت صــــحــــيـــفــــة صـــدى بــــابل
الــبـــغــداديـــة خـــبــر تـــشــكـــيل حــزب
ــعـارضــة. وفي  16نــيــسـان 1911 ا
أعـــلــنـت الـــصــحـف الـــعــراقـــيـــة عن
تـــأســــيـس ( احلــــزب الــــعــــربي) في
اجمللـس النـيـابي باسـطـنبـول والذي
قــام بــتـــشــكــيـــله الــنـــواب الــعــرب 
وأضـــافت أن فـــروعـــاً لــهـــذا احلــزب
سـتفـتح في الـواليـات العـربـية  وأن
هـدفه هـو أن يـكـون الـشـعب الـعـربي
مـتـسـاوياً مـع اآلخريـن داخل الـدولة
العـثمـانيـة  وأن يصـبح التعـليم في
ـدارس االبــتـدائــيـة والـثــانـويـة في ا
ــنـاطق الـعـربــيـة بـالـلـغــة الـعـربـيـة ا
وأكدت الصحف أن ثالثة من النواب
الــعــراقـــيــ قـــد انــظــمـــوا إلى هــذا
احلزب وهم محمـد علي فاضل وعبد
ـــهــدي قــاسم وداود يـــوســفــاني  . ا
ـكن الـقول أنه بـالرغم من وعمـوماً 
ـثـقـفـ الـعـرب من ـتـعـلــمـ وا أن ا
ـــدرســــ واحملــــامــــ واألطــــبـــاء ا
ـوظـفـ كـانـوا قـلـيـلـ  إال أنـهم وا
شــكــلـوا الــعـمــود الـفــقـري لــلـحــركـة
العربيـة ضد العنـصري من األتراك
. لـقـد تـعــلـمـوا وتـدربـوا في مـدارس
اسطـنبـول وأصـبحـوا قادة الـقومـية
العربيـة في العراق قـبل قيام احلرب
يـة األولى . إن هذا الـتحـدي قد العـا
دفع الـقــادة في الـعـراق إلـى تـشـكـيل
عـارضة  ففي السابع فروع حلزب ا
من آب / أغسطس استلـمت صحيفة
صدى بـابل برقـية من نـائب البـصرة
طالب النقيب يعلن فـيها تشكيل فرع
حلزب احلرية واالئتالف في البصرة
حتت قــــيــــادتـه  وهــــكــــذا شــــهـــدت
الـواليـات الـعـراقيـة حـركـة مـنـاهـضة
لالحتادي الذين أوجـدت سياستهم
القمعية تصاعداً في الغضب ضدهم
ارسـون سيـاسة  واتهـموا بـأنـهم 
الــتـهـديــد والـقـتـل ضـد مـعــارضـيـهم
.اسـتمـر االحتـاديون في السـيـاسيـ
مساعيهم للهيمنة التامة على احلكم
في الـدولة الـعـثـمانـيـة فـقامـوا بـنفي
الــســلــطـان عــبــد احلــمــيــد الــثــاني
وتنصـيب سلطـان يخضع إلرادتهم 
وبـذلك أصـبح األعـضـاء االحتـاديـون
احلـــكــــام احلـــقـــيـــقــــيـــون لـــلـــدولـــة

الــعــثـــمــانــيـــة مــقــابل ذلـك تــنــامت
ــعــارضـــة ضــدهم في الــعــديــد من ا
ـنـاطق وانــشق عـنـهم الـكـثـيـرون  ا
واســتــقــال الــعــديـد مـن الـنــواب من
جـمـعـيـة االحتـاد والـتـرقي. وقـد قـام
ــنـشـقـ بــاالتـصـال بـنـواب هـؤالء ا
ـعتـدل وشكلـوا معهم احلزب احلر ا
ومع الـنـواب العـرب حـزبـاً مـعـارضاً
جــديــداً أطـلــقــوا عــلـيـه اسم ( حـزب

احلرية واالئتالف ). 
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أعــلــنـت الــصــحف في بــغــداد خــبــر
عارض تشكيل هذا احلزب اجلديد ا
في اجملــلس الــنـيــابي بــاســطـنــبـول
ــــــوصل داود وذكــــــرت أن نــــــائب ا
يوسـفـاني عضـو احلـزب العـربي قد
أصبح عضـواً في اللـجنة الـتنفـيذية
لــلــحـزب اجلــديــد  كـمــا اسـتــقــبـلت
ـوافـقة بـغداد بـفـرح أخـبار صـدور ا
ـعارضة الرسـمية بـالسـماح حلزب ا
اجلــديــد بــفـتـح فـروع لـه في أنــحـاء
الـدولـة العـثـمـانـيـة. وحتت عـنوان (
انـــحــطــاط االحتــاديـــ في بــغــداد)
أعلنت صحيفة صدى بابل أن معظم
الـنــاس قـد تـركــوا جـمـعــيـة االحتـاد
والـتــرقي  وتــوقـعت أن يــحل حـزب
احلرية واالئتالف محل االحتادي .
أما في البصـرة فقد استـجابت مائة
شخصية لنداء نائبهم طالب النقيب
واســتـقــالــوا من عـضــويـة جــمـعــيـة
االحتـــاديـــ وشــــكـــلـــوا فــــرعـــاً في
الـبصـرة حلـزب احلـريـة واالئتالف .
وقد حضـر حفل افتـتاح الفـرع حشد

كبير من الناس وكان ناجحاً . 
ـــتــوفـــرة عن هــذه إن الـــصــحـــافــة ا
وصل الفترة لم  تشـر إلى مشاركة ا
في احلــركــة الـعــربـيــة في الــعـراق 
وصل سوى ففي البـداية لم تظـهر ا
احلـــد األدنى من احلـــمـــاســة ألنـــهــا
كانت مـسيطـر علـيهـا من قبل عوائل
كـان والءهــا لـلـنـظــام الـقـد ورجـال
قدسة دن ا دين تقليدي . أما في ا
في النـجف وكربالء والـكاظـميـة فإن
رجـال الــدين أبـرقــوا إلى الـســلـطـان
مـــطــــالـــبـــ بـــإعــــادة الـــدســـتـــور 
وسـانــدوه عـنـدمـا أعــيـد الـعـمل به 
وفي عام1908م نشروا فتوى أدانوا
ان فـيهـا تأخـيـر الشـاه افتـتـاح البـر
اإليـراني وقــالـوا أنه ال يــوجـد شيء
فـي الــدســـتــور يــتـــقــاطـع مع الــدين
اإلسـالمي  بـل أنـه يـــــنـــــســـــجـم مع
تعـاليم الـدين وأحاديث الـرسول من

أجل حتقيق العدالة. 
تغـيرات قد أظهرت إن نتيجـة هذه ا
في أواخــر عـام  1911 ومـطــلع عـام
 1912أن أجـــزاء من الــعـــراق كــانت
تــشـهــد نـشـاطــاً مـلـحــوظـاً لـلــحـركـة
ــعــارضـة الــعــربــيــة الــســيــاســيــة ا
لسـياسـة جمـعيـة االحتاد والـترقي .
وقـد لـعـبت هـذه احلـركـة دوراً مـهـماً
في االنــتــخــابــات الــتي أعــقــبت حل
ـان من قـبل اإلحتـادي في 18 الـبـر
كـــانــون الـــثــاني  1912والــذي كــان

ـــعــــارضـــة هـــدفــــهم مــــنـه ســـحـق ا
والسيطرة على مجلس النواب. 

بـــدأت االنـــتـــخـــابـــات اجلــديـــدة في
أواخـر كــانـون الــثـاني ? 1912وهي
أول انتخـابات في الدولـة العثـمانية
تــشـهــد وجـود مــعــارضـة و تــنـافس
حـزبـ علـى مقـاعـد مـجـلس الـنواب
وقـد اسـتـغـل االحتـاديـون سـلـطـتـهم
فــأصــدروا تـــعــلـــيــمــات ســـريــة إلى
ســلـــطـــات الـــواليـــات لــلـــتـــدخل في
االنــتــخـابــات لــصـالـح مـرشــحــيـهم.
ـقابـل قادت الـصـحف الـعـراقـية وبـا
حــمــلــة صــحــفــيـــة دعت فــيــهــا إلى
ـرشــحــ الـعــرب فـقط . انــتـخــاب ا
وشددت صحيفـة بابل على أن يكون
ـنـاطق الـعـربيـة من ـرشـحـ عن ا ا
الذين يـتـكلـمون الـعربـية. وكـان هذا
نـاطق الـعربـية يعـني أن مـرشحـي ا
جملـلـس الـنــواب يـجب أن يــكـون من
ـالحظ أن جـــريـــدة الــــعـــرب . ومن ا
الـــريــاض قــد امــتـألت صــفــحــاتــهــا
بـشـعـارات ومـانـشـيـتـات تـدعـوا إلى
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إن احلملة االنتخـابية في العراق قد
اتـخذت أشـكـاالً مـختـلـفـة  فقـد نـشر
ــــرشــــحــــ دعـــــايــــاتــــهم بــــعـض ا
بــيـنــمـا االنــتـخــابـيــة في الــصـحف 
وزعــــهـــا الــــبــــعض اآلخــــر بـــشــــكل
منشـورات ففي الـبصرة عـلى سبيل
ــثـــال  أعــلن حــزب االحتــاد احلــر ا
أســمــاء مـرشــحـيـه  طـالب الــنــقـيب
وعـــبـــدالــــله الـــزهـــيــــر في جـــريـــدة
الـدســتـور . وفي بــغـداد وزع صـالح
كورجي منشـوراً يدوياً أعلن فيه أنه
سـيــخـوض االنــتـخـابــات ضـد نـائب
بغداد السابق ساسون حسقيل. أما
الطريقة األخـرى للدعاية االنـتخابية
 فــقــد كــانت تـتـم بـشــكل جتــمــعـات
داخل األســـواق يـــتـــنــــافس فـــيـــهـــا
رشحون إلظهار قابلياتهم  مع أن ا
جـريدة صـدى بـابل قـد انتـقـدت هذه
الطريـقة واعتـبرتهـا مباريـات عامية
لتـشـويه الـسمـعـة . كان االحتـاديون
قـــــد قـــــرروا أن تـــــأتـي نـــــتـــــيـــــجــــة
االنـــتــخـــابـــات لـــصـــاحلـــهم  لـــذلك
بل أنهم تدخلوا فيهـا بشتى الطرق 
سـؤول الذين أخـفقوا أو عاقبـوا ا
فـشـلـوا فـي ضـمـان فـوز مـرشـحـيـهم
ـثـال ال احلـصـر فإن .وعـلى سـبـيل ا
مـتـصـرف لـواء الـعـمـارة قد عـزل من
مــــنـــصـــبه ألنـه رفض ضـــمـــان فـــوز
االحتــــاديــــ في الــــلـــواء . أمــــا في
قـضـاء الـقرنـة فـقـد  إلـقـاء الـقبض
ثلي حـزب احلرية واالئتالف على 
ـسـاندة الـذين وصلـوا من الـبـصرة 
مرشحيهم  وألقي القبض على عدد
من مختاري محالت بغداد بناء على
أوامـــر من والـي بـــغــداد جـــمـــال بك
لـفـشـلــهم في ضـمـان فـوز إسـمـاعـيل
حــــقي بــــابــــان . كــــانـت نــــتــــيــــجـــة
االنــتـخــابـات ضـمــان فـوز مــرشـحي
االحتـــاديــــ في الــــعـــراق بــــســـبب

ولم يفز من تدخلهم في االنتـخابات 
غيـر االحتاديـ في عضـوية مـجلس
الـنــواب سـوى بـضـعــة من األعـضـاء
ستقلـ  ومع ذلك فقد  انتخاب ا
 مــعـــارضـــ مـــثل طـــالب الـــنــقـــيب
وفاز وعبدالـله الزهـير في البـصرة  
في بغداد ابن نـقيب بغـداد الذي كان
عـادية لألتراك . ـشاعـره ا معـروفاً 
كــمـــا فـــاز فـــؤاد أفــنـــدي وهـــو أحــد
ــــعـــروفـــ فـي بـــغـــداد احملـــامـــ ا

 . عارضته  لالحتادي
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واجهت سياسة االحتادي معارضة
قويـة في اسـطـنبـول تتـوجت بـوقوع
انـــقالب عــســـكــري فـي تــمــوز 1912
قـــامت به مــجـــمــوعــة مـن الــضــبــاط
أجـــبـــروا الـــوزارة االحتـــاديـــة عـــلى
االستقالة وأعلن الضابط أن هدفهم
ــان غـيـر الـشـرعي من أجل حل الـبـر
إنـــهــا ســلــطـــة االحتــاديــ وإجــراء
انتـخابات جـديدة وحـرة . وقد قامت
حكومـة الصدر األعـظم أحمد مـختار
ان باشـا العازي في  5آب بحل الـبر
الذي لم يـتجاوز عـمره بـضعـة أشهر
وأعـــلـــنت أنـــهـــا ال تـــمــثـل أي حــزب
ســـيــــاسي وأنــــهــــا لن تــــتــــدخل في
قبلة . وصدرت األوامر االنتخابات ا
إلى الـضبـاط بـأن ال ينـظـموا إلى أي
ـا هم في اخلـدمة حـزب سيـاسي طـا
الـــعــســـكــريـــة. كــمـــا أصــدرت وزارة
ـوظـفـ الـداخــلـيـة تـعـلـيــمـات إلى ا
العـثمـانيـ باالنـسحـاب من جمـعية
االحتـــــــاد والـــــــتــــــــرقي واألحـــــــزاب
واجلـمــعـيـات الــسـيـاســيـة األخـرى .
ولكي تضمن تـنفيذ هـذه األوامر فقد
ـوظــفـ تـعـهـدات كـتب الــضـبـاط وا
شــخـصـيـة بــاالنـصـيـاع إلــيـهـا. كـمـا
ـــوظــفـــ إلى أحـــيـل الــعـــديـــد من ا
احملاكم وسجـنوا بـسبب تصـرفاتهم
الـسـيـئـة في االنـتـخـابـات الـسـابـقة .

وفي  13آب  1912أعـلـنت احلـكـومة
أنـهـا عـازمـة عـلى إجـراء انـتـخـابـات
وأن أي موظف حرة ونـزيهـة تمـاماً 
حكومي سيـتعرض لعقـوبات قاسية
إذا حـاول الــتـدخـل في االنـتــخـابـات
بـــأي  طــريــقـــة كــانت . وقـــد رحــبت
جـريدة صـدى بـابل الـبغـداديـة بـهذا
ـشاركة اإلعالن وحثت الـناس على ا
في االنتخابات التي بدأت في نهاية

شهر آب من العام نفسه . 
لم تـتـمـكن احلـكومـة الـعـثـمـانـية من
إتــمـام االنــتــخـابــات و تـأجــيـلــهـا
بـســبب انـدالع حــرب الـبـلــقـان الـتي
شغلت وزارة الصـدر األعظم الغازي
الـتي كـانت ضـعـيـفـة وغـيـر كـفـوءة 
فاسـتـغلت جـمعـيـة االحتاد والـترقي
وعــنــدمـــا كــانت هــذه الــوضـــعــيـــة 
جـيوش الـبلـقـان تتـقـدم نحـو أسوار
مـدينـة اسـطنـبـول  قـامت مجـمـوعة
صــغــيـرة مـن الـضــبــاط االحتــاديـ
بـإجـبار الـوزارة عـلى االسـتـقـالة في
 23كانون الثاني 1913. وهكذا عاد
االحتاديـون مرة أخـرى إلى السـلطة
 وعــنـدمــا اسـتــؤنـفت االنــتـخــابـات
خالل 1913-  1914لم يـــســـمح ألي
ــنـافـســة مـرشـحي جــمـعـيـة حـزب 
االحتــاد والــتــرقي جملــلس الــنـواب.
ومع ذلك فإن االحتادي لم يتمكنوا
من الـفوز بـاالنـتخـابات فـي البـصرة
ألنه لم يــكن هـنـاك من مــرشح يـجـرأ
عارض. على حتـدي طالب الـنقـيب ا
فــكــانت انــتــخــابــات 1914 – 1913
آخـر انــتـخـابـات أجــريت في الـدولـة
ية العثـمانيـة قبل قيـام احلرب العـا
األولى وسقوط الدولة العثمانية

لقد أظـهرت التـجربة الـدستورية في
ـطلق الـدولة الـعـثمـانـية إن احلـكم ا
لم يــتـحــول إلى حـكــومـة دســتـوريـة
ــا انــتــقــلت ســلـطــة الــســلــطـان وإ
الــعـــثـــمـــاني إلى الـــضـــبــاط الـــذين

جترأوا عـلى عـزله صحـيح أنه كانت
ان هنـاك انـتخـابات وكـان هـناك بـر
ولكن احلكـومة تالعبت باالنـتخابات
ـان . لـقـد فرض وهـيـمـنت عـلى الـبـر
الـدسـتور بـانـقالب عـسـكـري  ولذلك
حلت السلطة العـسكرية محل سلطة
طلـقة  والتي السـلطان الـتقلـيديـة ا
حـصل عـلــيـهـا احلـكـام اجلـدد الـذين

عززوا مواقعهم بالقوة العسكرية .
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أمـا بـالـنسـبـة لـتـأثـير هـذه الـتـجـربة
انـيـة عـلى الـعراقـيـ  فـيـمكن الـبـر
الـقـول أن سـكـان الـواليـات الـعـراقـية
ـوصل والـبـصرة  الـثالث بـغـداد وا
قــد كـانت أكــثـريـتــهم غـيــر مـتـعــلـمـة
وأمـيـ ولـذلك اخـتـيـر الـنواب عـلى
أساس الـعالقات الـعائلـية والـقبـلية.
وكـــان عـــلى الـــنــواب أن يـــســـافــروا
لبضعـة أشهر كي يحـضروا جلسات
مــجـــلس الـــنـــواب في اســـطـــنـــبــول
ـواصالت السريـعة آنذاك . النعدام ا
ولذلك لم يـكونـوا يعـرفوا شـيئـاً عما
كان يـجـري في دوائرهم االنـتـخابـية
عــــدا مــــا تـــنــــشــــره الــــصــــحف في
ـدن الــعــراقــيـة اســطــنــبـول أو فـي ا
الـرئــيـسـيـة  وهــذه األخـيـرة لم تـكن
ان تصـلـهم بسـهولـة . لـقد كـان البـر
بالنسبة للعـراقي جتربة  غريبة لم
يـــألــــفــــوهــــا من قــــبل . بل أنـه كـــان
بـالـنـسـبـة إليـهم مـؤسـسـة سـيـاسـية
غير معروفة وبعيدة عنهم حيث تقع
ـــا يــتــطــلب من فـي اســطــنــبــول  
ـعـاجلـة نـوابــهم الـســفـر إلى هـنــاك 
مـظــلـومـيــاتـهم. يــضـاف إلى هـذا أن
تالعب االحتـاديـ بـاالنـتـخـابـات قد
خـلق شـعــوراً عـامـاً لـدى الـعـراقـيـ
كن بأن الدسـتور عبـارة عن قانون 
خرقه بسهوله  فهـو ليس كالتعاليم
الــديـــنـــيــة ولـــذلك ال يـــســتـــحق ذلك

االحترام . 
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تعد الدبلوماسيـة االقتصادية ترجمة
لــلـبــعـدين االقــتـصــادي  والـتــجـاري
لـلـدبـلــومـاسـيــة الـتـقــلـيـديــة لـلـدولـة
وبصـفة فـعلـية هي اسـتغالل لـكل ما
تـتـيحه الـدبـلـوماسـيـة الـتقـلـيـدية من
قــنــوات اتـصــال وأطــر لـلــتــعـاون مع
الــبـلـدان األجــنـبـيــة خـدمـة القــتـصـاد
الـبالد من حـيـث الـبـحث عن أسـواق
جديدة للـمنتوج العـراقي واستقطاب
ـؤســسـات وجــلب رجـال األعــمــال وا
األجــنـبــيــة لالسـتــثــمـار في الــعـراق
وكـذلك الـترويج لـلـوجـهـة السـيـاحـية

العراقية بكل أنواعها وتفرعاتها.
وتُـعـرّف الـدبــلـومـاسـيـة االقـتـصـاديـة
بأنها: "النـشاطات الدبلـوماسية التي
تــســتــخــدم الــعــامل االقــتـصــادي في
الـتــعـامل الـســيـاسي". وــقــصـد بـهـذا
ـقدراتـها التـعريـف استـخدام الـدولة 
االقـتـصـاديـة في الـتـأثـيـر علـى الدول
األخرى وتوجـبه سلـوكها الـسياسي
ــصــلــحــة فـي االجتــاه الــذي ـــخــدم ا
الــقــومـــة لــلــدولــة. وقــد اعــتــبــر هـذا
الــتـعـريـف أن الـدبـلــومـاســيـة هي فنُّ
حُسن استخدام الـعوامل االقتصادية
ـشــاكل الـســاســة الــعـالـقـة بـن حلل ا

الدول.
ونـــشـــيـــر الـى أن الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة
االقتصاديـة ظهرت كمفـهوم منذ أزمة

ـتحدة الكـساد الكـبير فـي الواليات ا
واكـتسـبت دوراً أوسع تـدريـجيـاً بـعد
يـة الثـانيـة حتى وصلت احلرب الـعا
إلى وضــــعــــهــــا احلــــالي كــــمــــظــــلـــة
ـتــعـلـقـة بـاجلـانب لـلــدبـلـومـاسـيـات ا
االقـتـصـادي الـتي تـمـارسـهـا مـختـلف
األطراف الدبلوماسيـة الرسمية وغير
الــرســمـيــة وتــعـرف الــدبــلـومــاســيـة
االقتصـادية بأنـها: "إجمـالي األنشطة
االقــتـصــاديـة اخلــارجـيــة لـلــحـكــومـة

وقطاع األعمال للبلد".
يـذكـر أن الـدبـلـومـاسـيـة االقـتـصـاديـة
بـــرزت وبـــشــــكل قـــوي ونــــشط عـــلى
الـسـاحـة الــدولـيـة في أعـقـاب احلـرب
ـية الـثـانـيـة وذلك عـنـدما الحت الـعـا
بـوادر فـوز احلـلــفـاء في تـلك احلـرب
فبعد الفوضى الـسـاسـة واالقتصادية
التي عـرفـها الـعالـم بعـد فتـرة احلرب
يـة الـثـانـة سـعت مـجـمـوعة من الـعـا
الـدول إلـى إيـجـاد مــؤسـســات دولـيـة
تـــكــونالــغـــاـــة من وجـــودهــا إعــادة

تنظيم شؤون العالم االقتصادية.
وبــــذلك جنــــد أن الـــدبــــلــــومـــاســــيـــة
االقــــتـــصـــاديـــة تــــعـــد من أهم أدوات
الــتــعــامل الــسـيــاسي الــدولي بل إن
سـتخـدمة ضمن األدوات والوسـائل ا
هذا الشكل من الدبلوماسية أصبحت
ـقــاس الـفـاعـليـة والـتـأثـير مـتـفـوقة 

عـلى الــوسـائل االسـتــراتـيـجـيـة ذات
ــمــارســات الــثــقل الــتــقــلــيــدي في ا
ـفاوضة  فا الدبلـوماسيـة بـن الدول
سـاومة واإلقـناع من االقتـصاديـة وا
أهم أشــكــال الــتـعــامل الــدولي ومن
أهم أساليب إدارة العالقات الدولية.
ـمكن الـقول إن أسلـوب الدبلـوماسية
االقـتـصاديـة أسـلـوب ــقـوم عـلى عدة
مــــرتـــكــــزات تــــمـــيــــزه عن غـــــره من
األسـالـيب الــتي ــمـكن أن تـنـتـهـجـهـا
أشكـال الدبـلومـاسيـة األخرى وهذه

رتكزات هي: ا
- أسلـوب الدبلـوماسـية االقتـصادية
هـو أسلـوب جتـاري ــعتـمـد بـصورة

تبادل. رئـسة على فكرة االعتماد ا
- أسلـوب الدبلـوماسـية االقتـصادية
ــــقــوم عــلى أســـاس وجــود مــصــالح
متداخلـة ترفع اجلهود الدبـلوماسية
نـحـو التـنـسـق في إطـار اتـفـاق معـن
ـنـظم التفـاعل االقتـصادي بـن الدول
وذلك بـاعتـماد قـواعـد اتفـاقـية تـنظم

سلوك الدول.
- وفـق هــــــذا األســــــلــــــوب ـــــــجـــــري
الـــتــفـــاوض وفق مـــبــدأ الـــتــنــازالت
ــتـبـادلــة فـكل طــرف ــرسم لــنـفـسه ا
طـالب إطـاراً مـعــنـاً ـضـم عدداً مـن ا
ـتـحرك في حدودهـا وال ـتـعداهـا فهو
ال ـــمـــكـــنه الــقـــبـــول بــأقـل من احلــد

األدنى.
- أسلـوب الدبلـوماسـية االقتـصادية
أسـلوب ــعـتـمد عـلى وجـود احلـوافز
سـاومة وهو غـالباً ما عند الـقـام با
ـكـون أسـاساً ألي نـشـاط دبلـوماسي
فال بـد أن تــكـون لــدى األطـراف رؤــة
ــــــا ســـــوف جتـــــنــه من واضـــــحـــــة 

ساومة. ا
- أسلـوب الدبلـوماسـية االقتـصادية
ـقوم على اإلقناع واإلغراء حـث ـقوم
حاولـة إقناع األطراف فاوضـون  ا
ـزايـا واألهداف ـفاوضـة بـأهـميـة ا ا

الـتي ــســعى إلــهـا. وبـدورهـا تـعـرف
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة الــــتــــجــــاريــــة
Contemporary  ـــــــعـــــــاصــــــرة ا
�Trade Diplomacعـــــــلى أنّـــــــهـــــــا
تعلقـة بتبادل السلع الدبلوماسـية ا
واخلـــــدمـــــات عـــــبـــــر األســــواق; إنّ
الــدبـلـومـاســيـة الـتـجــاريـة ال تـشـمل
ساعدات االقـتصاديّـة للدولة إدارة ا
ــسـتــفـيــدة ولـكنّ هـذا ــانـحـة أو ا ا
الـــــنـــــشـــــاط يـــــقع ضـــــمـن مـــــجــــال
الـدبلـومـاسـيـة االقتـصـاديـة والشيء
نـفـسه يـنـطـبق عـلى إدارة الـعالقـات
ـنـظـمات االقـتـصـاديّـة الـدولـيّـة مع ا

االقتصاديّة الدوليّة.
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اسـتـعمـلت الـدبـلومـاسـيّـة التـجـاريّة
لــلـتــعـامـل مع وصـيــاغـة الــسـيــاسـة
تعددة فاوضـات ا التجاريـة خالل ا
ــشــاورات الــتــجــاريــة وتــســويـة وا
الـنــزاعـات. وتـعــمل الـدبـلــومـاسـيـة
الــتـجــاريـة عــلى تـرويج الــصـادرات
وجـــلب وتـــشــجــيـع االســتـــثــمــارات
ـال اخلــارجـيــة األجــنـبــيــة ورأس ا
ـــنـــاخ واالســـتـــثـــمــار وحتـــســـ ا
وتـوطــيـد الـعالقـات الــسـيـاسـيـة عن
طريق الـبعثـات التـجارية اخلـارجية
من أجـل دعم قــدرتـهــا الــتــنـافــســيـة

واجهة الشركات األجنبية.
وتتكون الدبلوماسة االقتصادية من

ثالثة عناصر:
األول: اسـتـخـدام الـنـفـوذ الـسيـاسي
والــعالقــات لــتـعــزيــز والـتــأثــيـر في
الــتـــجــارة الـــدولــيـــة واالســتـــثــمــار
ولــتــحـســ أداء األســواق وتــقــلـيل
الـتـكالـيف ومـخـاطـر الصـفـقـات عـبر

احلدود.
الـــــثـــــانـي: اســـــتـــــخـــــدام األصـــــول
والــعالقـــات االقـــتــصـــاديــة لـــزيــادة
ـتـبـادلـة لـلـتـعاون ـنـافع ا وتـعـزيـز ا
ستقرة سياسيًا وزيادة والعالقات ا
األمن االقــتــصـادي بــالــتـركــيــز عـلى
سياسات هيـكلية واتفـاقات التجارة

واالستثمار الثنائية.
ــنـاخ الــسـيـاسي الــثـالث: تــعـزيـز ا
الـسلـيم لـتـسهـيل وحتـقـيق األهداف
ــــتـــعـــددة ــــفـــاوضـــات ا من خالل ا
نظـمات فوق األطراف وفي مجـال ا
الـوطــنــيــة مــثل مــنـظــمــة الــتــجـارة
ــيــة والــتــعــاون االقــتــصــادي الــعــا

والتنمية.
كما لعـبت الدبلـوماسية االقـتصادية
دوراً هاماً في تطوير قواعد القانون
الــدولي االقــتــصــادي حـث أوجــدت
قــواعـــد قـــانــونــــة تالئـم الــطـــبــــعــة
اخلـــاصــة لــلــعالقــات االقــتــصــاديــة
رونـة التي تتـصف بها. الدوليـة وا
وقد راعـت هذه الـقـواعد من الـنـاحـة
الـــنــظــريــة األوضـــاع االقــتــصــاديــة
اخملتـلفـة للـدول رغم أن الواقع ــشـر
ـتقـدمة قـد استـفادت إلى أن الدول ا
عـلى نـحـو أفـضل من الـدول الـنـامــة
مـن هــذه الـــقـــواعــد وذلـك لــبـــراعــة

الــدبـلــومـاســيـة االقــتـصــاديـة لــهـذه
الدول في صياغة هذه القواعد أثناء

فاوضات. ا
ومـن األمـثــلــة عــلى الــدبـلــومــاســيـة

االقتصادية الناشطة:
الـبـرازيل: شـهـدت الـبـرازيل اهـتـمام
كــبــيــر فـي إدخــال الــدبــلـــومــاســيــة
االقتصادية كعـنصر ريادي للبرازيل
واســـتــطــاعـت من خاللــهـــا حتــقــيق
موقع متميز وعالقـة قوية خصوصاً
مع الدول الـنامـية من خالل مـشاركة
ـعــلــومــات وإنــشــاء الــتــجــمــعـات ا
االقــتــصـــاديــة ومن خالل ســيــاســة
ـساعـدات التي تـنـتهـجهـا بـطريـقة ا
تــخـــدم مــصـــاحلــهـــا الــســـيــاســـيــة

واالقتصادية.
: وهـي من الـــــدول الــــتي  الـــــصــــ
استخدمت الدبلوماسية االقتصادية
بشـكل فعّـال للـحصول عـلى انطالقه
اقـتصـاديـة فـقـد استـخـدمت الـص
دبــلـومـاسـيــتـهـا االقـتــصـاديـة كـأداة
داعـمـة عـلى مـرّ الـزمن وكـمـثال عـلى
ذلك فـقـد قـامت الصـ في سـبـتـمـبر
ـعـادن الـنادرة ـنع شـحن ا  2010 
للـيابـان بسبب األزمـة الدبـلومـاسية
بـ الـبـلـدين الـنـاجـمـة عن احـتـجاز
ســفــيــنـــة صــيــد صــيــنـــيــة من قــبل
الــســلــطــات الــيــابــانــيــة قــرب جـزر
مــتـنـازع عــلـيـهــا بـ الـبـلــدين كـمـا
جـــمّــدت الــصــ مــفــاوضــاتــهــا مع
الـسـويـد لـعقـد اتـفـاقـيـة جتـارة حرة
بسبب فـوز معـارض صيني بـجائزة

نوبل للسالم.
وفــي ســـــــــــيــــــــــــاق احلـــــــــــديـث عـن
الــدبــلــومـاســيــة االقــتـصــاديــة فـإن
الـتـجـربـة الـصـيـنـيـة في هـذا اإلطـار
تـــقـــدم شـــكال احـــتـــرافــيـــا في إداره
الـصـ القتـصـادهـا وتـولى الـص
كـونـهـا أكبـر دولـة نـامـيـة في الـعالم
من حــيث عــدد الــســكـان اهــتــمــامـا
كـبـيـرا لـلـدبـلـومـاسـيـة االقـتـصـادية
بــهــدف تــعــزيـز الــعالقــات الــدولــيـة
وتطـوير التـعاون بيـنهـما عن طريق
ـسـاهمـة في دفع اقـتـصـاديـات تلك ا
الـــدول الــذي يــطــلق عـــلــيه مــســمى
"تـــعــزيــز الــعالقــات الــدولــيــة بــدفع
االقـــتــصـــاد" حـــيث عــززت الـــصــ
عالقــاتـهـا اخلــارجـيـة تـدريــجـيـا مع
ـوا بـدفع عـجـلـة دول نـامـيـة وأقـل 

التنمية االقتصادية.
ومن ناحيـة أخرى تستـخدم الص
قـامة مع دول عالقاتـها اخلـارجيـة ا
وا في تعزيـز التعاون نامية وأقـل 
والــتــبـادل االقــتــصـادي والــتــجـاري
الـذي يطـلق عـلـيه "تـعزيـز االقـتـصاد
بـالـعالقـات اخلـارجـية" حـيث وقـعت
الصـ مـنذ انـضمـامـها إلى مـنظـمة
ـيـة عــلى الـعـديـد من الـتــجـارة الـعـا
اتــفــاقــيــات الــتــعــاون االقــتــصــادي
والـــتـــجـــاري خالل زيـــارات الـــقــادة

. الصيني
وزارة الـتــجـارة الـعــراقـيـة من خالل

لحقيـات التجارية لها فضالً شبكة ا
عن بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية
لوزارة اخلارجية ومختلف الوزارات
عـنية بـالدبلـوماسـية االقتـصادية  ا

والتجارة.
يتحـتم استخـدام اخلبراء الـعراقي
ـائـيـة في إطـار لـتــنـفـيـذ مـشـاريـع إ
التـعاون الـفني وجتدر ?اإلشارة أن
الـعـديد من مـواطـنـينـا يـعـملـون مـنذ
زمن في البلـدان الشقـيقة والـصديقة
في مـجـاالت مـتـنـوعة ?مـثل الـصـحة
ياه والتعلـيم والكهربـاء وإمدادات ا
والـصـرف الـصـحي وأعـمـال الـبـنـيـة
ثّل هؤالء التـحتـية وما إلى ذلـك. و
عرفـة والدراية الـعراقيـة وبالتالي ا
يـلـعبـون دور الـسـفـراء في الـتـعريف
بجودة  اخلبرة العـراقية في البلدان

التي يعلمون بها.
وهذا األمـر يـحفـز وزارة التـجارة أن
تراهن عـلى تثـم اجلهـود الوطـنية
ا لتـعزيـز صورة الـعراق بـاخلارج 
يــعــكس ادراكــا مــســـتــمــرا ألهــمــيــة
الدبلـوماسية االقـتصاديـة وما ينجم
عــنــهـا مـن فـوائــد من حــيث تــنـمــيـة
بادالت التجارية واخلدمات وجلب ا
بـاشر األجنبي والسيما االستثمار ا
ـبادرات نحو البلدان عبر مضاعفة ا
الـنـامـيــة وفق أشـكـال عـديـدة مـنـهـا
ــتــعــددة الــبــعــثــات االقــتــصــاديــة ا
قـترنة بقطاع ?مع القطاعات أو ا

عارض التجارية في شاركة في ا وا
نتديات بلدان االعتـماد مع تنظـيم ا
الــدولـيــة ودعـوة بــعـثــات من رجـال

األعمال..
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إن حتقـيق هذه األهـداف يبـقى ره
ــتــظــافــرة والــرؤيــة بــذل اجلــهــود ا
ـــشـــتـــركـــة والـــتـــآزر بـــ جـــمـــيع ا
ـــتــــدخـــلـــة فـي الـــفـــعل ?األطـــراف ا
ــطــالــبــ االقـــتــصــادي بــالــبـالد وا

ساهمة في: با
- اسـتــقـطــاب وجـلب االسـتــثـمـارات

باشرة. األجنبية ا
- النهوض بالـصادرات العراقية من
خالل االنـفـتـاح عـلى أسـواق جـديـدة
ـــنــتــوج واحلـــرص عــلى وتـــنــويع ا
ضافة كـالتعلـيب والتغليف القيمـة ا

وغيره.
ـــهــارات - تــصـــديـــر الـــكــفـــاءات وا
واخلــبــرات الـعــراقــيــة خلــلق فـرص
العمل (أساتـذة أطباء إطارات شبه

طبية مهندسون وغيرهم)
- تــشــجـيـع الـعــراقــيــ في اخلـارج

على االستثمار في العراق.
ــزيـــد من الــســيــاح - اســـتــقــطــاب ا
لـــبـالدنــا واالنـــفـــتـــاح عــلـى أســواق
جـديــدة والـتـرويج لـلــعـراق كـوجـهـة

سياحية متنوعة.
- التـرويج للـعراق كـوجهـة للـدراسة

هني خاصة. والتكوين ا
وتــــعـــد الــــيـــقــــظـــة االقــــتـــصــــاديـــة
واالسـتـراتــيـجـيـة أسـاسـيـة لـتـمـكـ

بالدنـــــا مـن اســـــتـــــغالل الـــــفـــــرص
وتــوظـــيــفـــهـــا لــصـــالح االقــتـــصــاد
الـــعــراقـي. كــمـــا أن دعم الــشـــركــات
الوطنيـة الراغبة في تـدويل نشاطها
واالنتصاب باخلارج يعد من أهداف
ومضام الدبلومـاسية االقتصادية

العراقية.
فــضالً عن مــا  ذكــره تــعــد رعــايـة
ــصـالح االقــتــصـاديــة لـلــعـراق من ا
ــهــام الـرئــيــســة لـوزارة الــتــجـارة ا
 وتـسـعى الـدبـلـومـاسـيـة الـعـراقـيــة
االقتصادية إلى حتقيق عدة أهداف

أال وهي:
- دعم مــؤســـســاتــنـــا احلــكـــومــيــة
ومـــنـــشـــآت الــــقـــطـــاع اخلـــاص في

التصدير إلى األسواق اخلارجية;
- اسـتـقـطـاب اسـتـثـمـارات أجـنـبـية

تستحدث فرص العمل إلى بلدنا;
- تكييف اإلطار التنظيمي اإلقليمي
والدولي مـع مصـاحلنـا االقـتصـادية

الدفاعية والهجومية;
- الـتــعـريف بـحـيـويــة مـؤسـسـاتـنـا
وشــركــاتــنــا وال ســيــمــا شــركــاتــنــا

الناشئة.
ويـــفــتـــرض من وزارة الـــتــجــارة أن
تبذل كامل جهـودها في حتقيق هذه
ـلف االقـتـصـادي ـهـمـة ويـتـنـاول ا ا

في جميع تنقالتها.
ـــلــحـــقــيــات حــيـث يــعـــد تــنــظـــيم ا
الـتــجـاريــة (في جـنـوب شــرق آسـيـا
وأمريـكا الالتـينـية وآسـيا الـوسطى
ـــهـــام واوروبـــا وإفـــريــــقـــيـــا) مـن ا
ــنــوطــة بــعــهــدة الــدبــلــومــاســيــة ا
االقتصادية من أجل تـعزيز تصنيف
الـعالمـة الـتـجـاريـة الـوطـنـيـة وبـنـاء
الــهــويــة الــتــجــاريــة لــلـعــراق ودعم
سـاهـمة في االقتـصـاد التـونـسي وا

االنتعاش التدريجي للنمو.
وبــهـذا الــصــدد نـشــيــر الى أن قـطع
الــعــراقـيــون خــطـوات مــهــمـة نــحـو
ـدى الـطـويل بـعـد االسـتـقـرار عـلى ا
إعالن الـنــصـر عـلى تــنـظـيم "داعش"
فـي عــــــام��2017 وبـــــــعـــــــد أن قــــــام
الـعراقـيـون بـتـأمـ بالدهم وأعادوا
العـمل في مـؤسسـات الـدولة سـعوا
ــو اقــتــصــادي يــقـوده لــتــحــقــيـق 
ستثمرين القطاع اخلاص ودعـوا ا
احملـلـي والـدولـيـ بـاسـتـمرار إلى
اســتـــكــشـــاف األســواق الـــعــراقـــيــة
واالسـتـثـمار فـيـهـا. وبـعـد أشـهر من
اجلــدل واسـتـقــالـة حــكـومـة الــسـيـد
ــهـدي ظـهـرت حـكـومـة عـادل عـبـد ا
عراقيـة جديدة واعـدة بقيـادة السيد
مـصطـفى الـكـاظـمي مع فـرصـة لدعم
حــــركـــة اإلصـالح االقـــتــــصـــادي في
ـواجهة أزمـة انهيـار أسعار العراق 
الــنــفط والــقــضــاء عـلـى بـعـض بـؤر

الفساد.
ــــــؤســـــســـــة وحــــــتى يــــــتـــــســــــنى 
الدبلوماسية االقتصادية في العراق
حتقيق أهدافـها ومكتـسباتهـا سيما
في تــعـزيــز تـنــفـيــذ بـرامج اإلصالح

االقــــتــــصــــادي يــــجب عــــلى اإلدارة
الـــعــــراقــــيـــة األخــــذ بــــاإلصالحـــات
االقـتــصـاديــة الـتي نـادى بــهـا مـراراً
نـائب رئـيس مجـلس الـوزراء الـسـيد
ــشــاركــة عــلي عـالوي; إذ إن طــرق ا
ة في الـسيـاسة اخلـارجية في القـد
القـرن العشـرين أصبـحت غير فـعالة
بنـحوٍ مـتزايـد وينـصب التـركيز اآلن
على دمج الـدبلـوماسـية االقـتصـادية
مـع الـســيــاسـة اخلــارجــيـة لــلــدولـة

والنأي به عن التبعية اإلقليمية.
ـكــونــات الـرئــيـســيـة يــتــمـثل أحــد ا
للدبلوماسيـة االقتصادية في العراق
ثلـة بوزارة التـجارة بالـتعاون مع
ــركـزي وزارة اخلــارجــيــة والــبــنك ا
الـعــراقي في إقـامــة عالقـة مــتـوازنـة
بـــ الـــقــوى الـــكـــبـــرى إلـى تـــأمــ
ـنح أو ـسـاعـدة الـدولـيـة - سواء ا ا
الــقــروض أو االســتــثــمــار األجـنــبي
ـائية بـاشر - لتـلبيـة تطـلعاته اإل ا
احملـلـيـة وهو أحـد أكـبـر الـتـحـديات
الــــتـي تــــواجه الـــــدبــــلــــومــــاســــيــــة
االقــتـصــاديـة الــعـراقــيـة. وكــمـا كـان
ــاضي ســيــتــعـ عــلى احلــال في ا
الـعـراق حتـقـيق تـوازن في الـتـعـامل
مـع جـــــيـــــرانـه تـــــركــــــيـــــا وإيـــــران
والسعـودية. في الوقت نـفسه يجب
على العراق العمل بجد للحفاظ على
ا عالقات ودية مع القوى الغربية 
ـتــحـدة وتــفـعـيل في ذلك الــواليـات ا
اتفـاقيـة اإلطار االسـتراتـيجي بـكامل

محاورها .
وفــقـــا لــذلك يـــحـــتــاج الـــعــراق إلى
خـــارطــة طـــريـق ســيـــاســـيـــة قـــويــة
ألولـــــــويــــــــاتـه االقـــــــتــــــــصـــــــاديـــــــة
واجلــيـــوســتــراتــيــجــيــة من أجل أن
ـوارد يــكــون قــادر عــلى تــســخــيــر ا
االقــتــصــاديــة والــطــاقــة اإلبــداعــيــة
لــسـكــانه ومـعــاجـلــة الـبــطـالــة الـتي
تعـصف باألفـراد الذين يـدخلون سن

العمل
اليوم اقـتصاد العـراق بحاجـة ملحة
إلـى هـــــــذا الــــــــنـــــــوع مـن احلـــــــراك
االقـتـصـادي لـتـنـويع مـصادر الـدخل
وجذب االسـتثـمارات وتـفعيـل جميع
األطـــراف لــلــوصــول لـــهــذه الــغــايــة
ـلحـقـيـات الـتـجـارية بـالـتـعـاون مع ا
ــخـــتــلف دول الــعــالم الـــعــراقــيــة 
بـــحـــيث ال يـــقــــتـــصـــر دورهـــا عـــلى
ـا يـتـعـدى اجلـوانب الـســيـاسـيـة إ
ذلك لــتـكـون لــهـا بـصــمـات في جـذب
االسـتـثــمـارات األجـنـبـيـة لـلـسـلـطـنـة
والــتــرويج لـــلــمُــواقع الـــســيــاحــيــة

واالستثمارية بالعراق.
وفي الــنـهـايـة تــمـثل الـدبــلـومـاسـيـة
االقتـصاديـة احملرك األسـاسي جللب
ـبـاشـرة قـصـد زيادة االسـتـثمـارات ا
نـسـبـة الــنـمـو االقـتـصـادي وحتـفـيـز
التنمية االقتـصادية خاصة منها في
اجملــــاالت احلـــــيــــويــــة عـــــلى غــــرار
االقــتـــصـــاد األخـــضــر واالقـــتـــصــاد

الرقمي.

ÍËU dG « dO ô« b  —bO

بغداد

بعوثان (مجلس النواب) في العهد العثماني جلسة مجلس ا
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قدم االحتاد العربي لرواد الرياضة الى رئيس مثـيلتها في العراق غالب الشطري وثـيقة رسمية اطلعت عليها
ـشاركـته الدائـمة فـي انشـطة وبـطوالت ودورات الـتدريب وورش (الزمـان) تتـضمـن الشـكر والـتقـدير رسـمـيا 
العـمل والـدراسـات التـي ينـضـمـها االحتـاد .واضـافة الـوثـيـقة ان جـهـود الـشطـري اسـهـمت بشـكل كـبـير في

اجناح اعمال وانشطة االحتاد العربي لرواد الرياضة سيما في دولة العراق الشقيقة.

bOA¹ W{U¹d « œ«Ëd  wÐdF « œU%ù«
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ركزي زارَ رئيسُ االحتاد العراقيّ ا
ـعـيةِ لـكـرة الـقـدم عدنـان درجـال 
أعـــضــــاء االحتـــاد غــــا عــــريـــبي
وكـوفنـد عبـد اخلـالق وخلف جالل
ـقامة تدريـبات منـتخب النـاشئ ا
في مــلـعب الـراحـل ( عـلي حـسـ )
ـجمع وزارة الـشـباب والـريـاضة
نـتخب لـلدخول في حيث يـستـعد ا
بـطـولـة غـرب آسيـا الـتي سـتـنـطلق
فـي الـفـتـرة من الـرابع عـشـر لـغـايـة
الرابـع والعـشرين من شـهر تـشرين
ــــقـــبـل. واســــتــــمعَ رئــــيس األول ا
االحتـــاد إلـى طــلـــبـــات اجلـــهـــازين
الــفـني واإلداري لـلـمــنـتـخب ووعـد
بتذليل جميع الصعاب التي تواجه
عمـلهم. وقالَ درجـال: إن هذه الـفئة
ــســتــقـــبل ونــحن قــد هـي عــمــاد ا
ــســتــقـــبــلــيــة وضــعـــنــا اخلــطـــة ا
ـواهب وتـهـيـئـة جيل لـلـنـهـوض بـا
ـــكـن أن يـــكـــون رافــــداً حـــيـــويـــاً
لــلــمــنــتــخب الــوطــني مــســتــقــبالً
وســـنــــوفـــر لــــهم كـل ســـبـل الـــدعم
ــطـلــوب. وحـثَ درجـال الـالعــبـ ا
عــــــلـى بــــــذل أقــــــصـى اجلــــــهــــــود
بــالــتـدريــبــات في ســبــيل رفع اسم
الـعـراق عـالـيـاً في احملـافل الـدولـية
ــقـــبــلـــة وطــالــبـــهم بــاالهـــتــمــام ا
الــدراسي وضــرورة الـــتــوافق بــ
الـتـدريب والـدراسـة عـلى أن تـكون
للـدراسة األولـوية الـقصـوى.  وقدّمَ
مـدرب مــنـتـخب الــنـاشــئـ حـسن
كـمــال شـكـره وامــتـنـانـه عـلى هـذا
االهتـمام الـكبـير  مـؤكدا: أن زيارة
رئــــيس االحتــــاد عــــدنــــان درجــــال
لــلـتــدريـبــات تـركت أثــراً طـيــبـاً في
. فـيـمــا أكـد مـديـر نـفـوس الالعــبـ
ـنـتـخب حـمــيـد رشـيـد: ان زيـارة ا
ــكــتب رئــيـس االحتــاد وأعــضـــاء ا
الـتنـفيـذي حفّـزت الالعبـ  لتـقد
ـبــاريـات األفــضل في الــتــدريب وا

ووضعتنـا أمام مسؤوليـة مضاعفة
لـلـعـمل قـبل الـولـوج لـبـطـولـة غـرب
آسـيــا الســيـمــا أن رئــيس االحتـاد
عدنان درجـال استمع الى معـاناتنا
وأوعـز بـتـسـهـيل جـمـيـع الـصـعاب.
ـالك الــــتـــدريــــبي يــــشــــارُ الى ان ا
نـتخب النـاشئ يـتألف من حسن
كمال مدرباً ويـساعده كل من سعد
عـبـد احلــمـيـد ومـحــمـد عـلي كـر

وعـــلي حــــســـ مـــشــــربت مـــدربـــاً

ــرمى ومــصـطــفى سالم حلــراس ا
مـدربـاً لـلـيـاقـة الـبدنـيـة. ومـن جـهة
اخـــرى كـــشف مـــصـــدر مـــقـــرب من
عدنان درجال  بأن األخير انسحب
من الــــتــــرشـــــيح لـالنــــتــــخــــابــــات
ـقـبلـة. وأعـلن درجال الـتـشريـعـية ا
مسبـقاً التـرشح النتخـابات مجلس
ـــثال الحــدى الـــنــواب الـــعــراقي 
الدوائر االنتخابـية ضمن العاصمة
ـصـدر فـي تـصـريح بــغـداد. وقــال ا

صحفي ان االنسحاب جاء بتوجيه
حكومي لدرجال والذي ألزمه بذلك
ـــان بــــداعـي أن تــــرشـــحـه لــــلــــبــــر
يــــتــــعــــارض مع وضــــعه احلــــالي.
واشـــار الى ان درجــال اســـتـــجــاب
لـلـتــوجـيه وقــرر سـحب تــرشـيـحه.
وكان درجال فاز مؤخراً بانتخابات
رئـاسـة احتـاد كـرة الـقـدم الـعـراقي
كـمـا يـشـغـل منـصـب وزيـر الـشـباب

والرياضية.

نتخب الناشئ “U¹—…∫ جانب من زيارة درجال 
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باشـرت جلـنةُ تـقـييم الـلـجان الـعـاملـة في االحتـاد العـراقيّ لـكرة الـقدم
عـمـلـهـا في مـقـر االحتـاد برئـاسـةِ الـنـائب االول لـالحتـاد علـي جـبار
ـكـتب الــتـنـفـيــذي واالمـ الـعـام لالحتــاد مـحـمـد وعـدد من أعـضــاء ا
فـرحـان .وابـتــدأت الـلـجـنــةُ اجـتـمـاعــهـا االول مع جلـنــة احلـكـام حـيث
استـمعت الى شـرحٍ مفـصلٍ من قبل رئـيس اللـجنـة الدكـتور عالء عـبد
ـنـهاج الـقادر عن آلـيـة عـمل الـلـجنـة واخـتـيـارِ الطـواقم الـتـحـكـيمـيـة وا
عـوقات الـتي واجهت عـملـها في الـفترة سـتقبـليّ للـجنـة ناهـيك عن ا ا
ـسـابـقـات في الـيـوم ـاضـيـة. كـذلك  عـقـدُ اجـتـمــاعٍ ثـانٍ مع جلـنـة ا ا
سـابقـات علي عبـيس شرحـاً مفصالً نفسه حـيث قدّمَ عـضو جلـنة ا
ـمـتـاز نـزوال الى دوري الـفـئـات الـعـمـرية عن آلـيـة إقـامةِ دوري الـكـرة ا
نضـوية حتت لـواء االحتاد ودوري الدرجـة االولى وتصـنيفـاتها. و ا
متـاز وكيفـية تسـمية التطـرقُ الى آلية الـصعودِ والـهبوط في الـدوري ا
ـباريات وضـرورة وضع شعار خـاص لدوري الدرجة االولى مشرفي ا
وإقامـة مـباريـاته في مالعب مـنـاسبـة. وقـالَ رئيـس جلنـة الـتقـيـيم علي
جـــبـــار إلى: إن جـــمـــيع الـــتـــوصـــيــات
ـقـتــرحـات الـتي  االســتـمـاعُ وا
إلـيـهــا من قـبل جلـنــتي احلـكـام
ـــســـابـــقـــات ســــتـــرفع الى وا
ـكـتـب الـتـنــفـيـذي اجـتـمــاعِ ا
ـــقـــبل التـــخـــاذ الـــقــرارات ا
ـــنـــاســبـــة بـــحـــقـــهـــا بـــعــد ا
مـنـاقـشتـهـا. واخـتـتمَ الـنـائب
األول لـرئــيس االحتــاد عـلي
جــبــار حــديــثه بــالــقــول: إن
الــغـــرض من االجــتـــمــاع مع
الـلـجـانِ الـعــامـلـة في االحتـاد
لـــتــــشــــخـــيـصِ الـــســــلـــبــــيـــات
واالســـــــتــــــمـــــــاع الـى اخلـــــــطط
والبرامج الكفيلة باالرتقاء بالعمل
ــا يــخــدم من جــمــيعِ الـــنــواحي 

مسيرةَ كرتنا مستقبالً.
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اســتــهل الــبــطل اجلــويــة مــوســمه
اجلديد بـفوز مستـحق على القاسم
بــــهـــدف دون رد ســـجـــله ضـــرغـــام
ــبـاراة إســمــاعـيل د. 31من ســيــر ا
الـتي سـيـطـر عـلـيـهـا اجلـويـة وقدم
ــطـلــوب وانــدفع مـهــاجــمـا االداء ا
وضـــغط عـــلى الــضـــيــوف بـــفــضل
قـدرات عـنـاصره الـفـنـيـة لكن  د ون
اســــتــــغالل ذلـك  في زيــــادة غــــلــــة
ـسـتـمرة االهـداف  رغم هـجـمـاته  ا
و اخلطورة     لـكن  تصدي حارس
الـقاسم والـتكـتل الدفـاعي   للـفريق
حملـاولــة احلــد من تــوغل  اجلــويـة
لـتـبـقى الـنــتـيـجـة عـلى حـالـهـا رغم
اخـــــذ اجلـــــويـــــة بـــــزمـــــام االمــــور
والتواجد في منطـقة الضيوف غير
ـطـلـوبة ان  كـراته افـتـقـدت لـلدقـة ا
ـطلوب وفي مـحو اثار لكـنه حقق ا
نكـسة السـوبر امام الـغر الزوراء
واالهم ان يـــبـــدا احـــمـــد خـــضـــيــر
مـــهــــمــــتـه مع الــــفــــريق بــــالــــفـــوز
واحلصول عـلى كامل العالمات في
مباراة عجز فيها القاسم عن ايجاد
احلــــلـــول الدراك الـــتــــعـــادل وعـــدم
رتدة بعدما االستفادة من الكرات ا
استمر اجلوية  مهاجما  ومسيطرا
و الـنـتيـجة جـاءت وفـقا لـلـتوقـعات
وفي ظــــهــــور مــــقــــبـــول لــــلــــبــــطل
ومـصــاحلـته جلـمـاهـيـره  من كـونه
ــنـافـســة و لـلـدفـاع عن قـادر عـلى ا
واجـهة سامراء اللقب  و سـيذهب 
ــقـبل والـقـاسم يــسـتـقـبل الـسـبت ا
الــصــنــاعـة  وكــلــهـمــا تــذوقــا طـعم

اخلسارة.
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ن سـلـيم مالخ وفـي دقـيـقة وقـاد ا
واحدة الكهرباء الى فوز ثم على
حـسـاب االمــانـة  بـعـدمــا تـمـكن من
تسجيل هـدفي الفوز واحلسم د.67
د. 68مــتـــوجــا جــهــود الـــفــريق في
احلـــصـــول عــلـى كــامـل الــعـالمــات
ـطـلـوبـة الـتي وحتـقـيق الـبـدايــة  ا
كـان يبـحث عـنهـا لـؤي صالح الذي
سيقود فريـقه في مواجهة غاية في
الـصعوبـة عنـدما يـستـقبل الـشرطة
قـبل  فيمـا خرج االمانة من االحد ا
الــبــاب الــضــيق في اول مــواجــهــة
طالب بترتيب للمدرب جمال علي ا
االوراق  بــعــد صــعــقــة الــكــهــربــاء
عـنـدمــا سـيـقـوم  بـرحــلـة مـحـفـوفـة
باخملـاطر  حـينـما يـحل ضيـفا على

فريق اربيل الدور الثاني.
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وســقط الـعــائــد لـلــمـســابـقــة فـريق
سامراء في ملعب النجف امام نفط

الـوسط بـهدف الالعـب حسن داخل
 الذي قاد  فريقه للنتيجة  34

ـهـمــة  الـتي بــقي   يـبـحـث عـنـهـا ا
نـــبـــيل عــــبـــاس ويـــامل ان تـــكـــون
مـدخال  لالنـتـقـال لـلـمـهـمه الـثـانـية
عـنـدمـا يـخرج الـى مـديـنـة الـعـمارة
في مواجـهة نـفط ميـسان   بـعد غد
وكـد ان اخلـسارة جـاءت  خارج وا
شاركة ـتطلـع   حسـابات سامراء ا
تـضـمن له البـقـاءجـريا عـلى الـعادة
في مـشـاركـاته الـسـابـقـةالـتي تـعود
ـاضي  وانه لــثـمــانـيــنـات الــقــرن ا
يــســعى لــتــعــويض ســقــوطه امس
األول عنـدا  يستـقبل القـوة اجلوية

في الـدور الـثاني وهـو الـذي اعـتاد
االســـتـــفـــادة  من مـــلـــعـــبـه وعـــنــد

مواجهة الكبار.
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ـيـناء وبـدون اهـداف انـتهى لـقـاء ا
واربــيل في نــتـيــجـة غــيـر مــقـنــعـة
جلـــمــهـــور اصــحـــاب االرض امــام
ــاسـة لــنـقــاط مـبــاريـات احلــاجـة ا
ـكن التـفـريط بـها االرض الـتي ال 
حتت اي مسوغ كـان كونهـا مصدر
دعم لــلــمــشــاركـة فــيــمــاعــاد اربـيل
بـنــقـطــة ثـمـيــنـة من مـلــعب وفـريق
صــــعب لـــــكــــنه الزال يــــعـــــاني من
مباريات الذهاب ويعول كثيرا على

مــيـدانه عــنــدمـا يــسـتــقـبل االمــانـة
قبل . االحد ا

ـــــوسم وقـص الـــــزوراء وصـــــيف ا
اضي شريط البطولة بالفوز على ا
الــعـائــد الــصـنــاعــة بـهــدف الالعب
لهواري الطويل د 41 بعد ان  حقق
 فوز مـستحق  قـبل  ان يقـدم نفسه
كـمـا  يـجب  لـلمـرة الـثـانيـة بـنـجاح
خـالل اربــــعـــةابــــام  وهــــذا اجنـــاز
لـلـمـدرب عـصـام حـمـد  الـذي  يـقود
الـفـريق بـاالجتـاه الـصـحـيح  فـبـعد
حتــقــيق لــقــبه االول الــســبـت  عـاد
ــوسم  بـنـتـيـجـة مـهـمـة لـيـسـتـهل ا
عــلى حـســاب بــطل االولى الــعــائـد

ــبـاراة الــصــنــاعــة عــنـدمــا ســيــر ا
ــتـوازن ـصــلـحــته بــفـضل االداء ا
لـــلــفـــريق الـــذي فـــرض ســـيــطـــرته
واالسـتـحـواذ  عـلى الـكـرة  ونـقـلـها
من اجلــــانـــبـــ والـــوسط وضـــغط
وجنح في التـسجـيل من كرة ثـابتة
تصدى لها الـهواري براسية   وهز
شـبـاك الـصـنـاعـة   لـيـخـرج الـفريق
بـالـفوز ويـشـعر  جـمـهوره بـالـرضا
ويقدم هدية الـفوز  هدية له  ويامل
ـتـابـعــة مـبـاريــات فـريـقه  الـعــودة 
ـنـتـظـر من احتاد مـيـدانـيـا القـرار ا
الــكـرة  ويـرى االنـصــار ان فـريـقـهم
في الـطــريق الـصـحــيح وسـيــنـتـقل

ـقبل الى مـلـعب الـديـوانـيـة االحـد ا
ــكن الــتـقــلــيل من اداء فـي وقت ال
الـصـنـاعـة الـذي قـدم مـا عـلـيه بـعـد
ـمـتـازة   الذي ـقعـده في ا الـعـودة 
افـتــتـحه في مــواجـهـة  قــويـة امـام

نافس  على  اللقب. احد ا
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ــــقـــبل خـــمس وجتــــري الـــســـبت ا
مباريات في افتتاح اجلولة الثانية
وفـيــهـا  يــضـيف ســامـراء اجلــويـة
ويخرج الكرخ الى زاخو  ويستقبل
نـور وز   الــنــفط ويــلـتــقي الــقـاسم
والصناعة ويـتواجه نفط ميسان و

الوسط.

{ ابوظـبي- وكـاالت: أكـد راشد بن
حــمـــيــد الـــنــعـــيــمي رئـــيس االحتــاد
اإلماراتي لـكـرة الـقـدم حرص بالده
عـلى اسـتـضــافـة األحـداث الـكـبـرى
في ظل امتالكـها إلمـكانـيات تـؤهلـها

لذلك. 
وكـشـف الـنــعــيـمـي في تـصــريــحـات
صـــحـــفـــيـــة عـن وجـــود مـــحـــادثـــات
وتــنــســيق بـــ احتــاد الــكـــــــرة في
بالده ومــــــجـــــــــــــــلس أبــــــو ظــــــبي
الــريــاضـي واالحتــاد الــدولـي لــكــرة
الــــقــــــــــــدم فــــيــــفــــا بــــخــــصـــوص
قبلـة من بطولة استضافـة النسخـة ا
كـأس الــعـالم لألنــديـة بــعـد اعــتـذار

اليابان. 
وأضاف أنه حتـى اآلن لم يصدر أي
قــرار نــهـــائي في األمــر لـــكــنه أكــد
حــــرص بالده عــــلـى اســــتــــضــــافــــة
األحــداث الـــكــبـــرى. وأشـــاد رئــيس
االحتـــاد اإلمــــاراتـي لـــكــــرة الــــقـــدم
باستـضافـة بالده للـنسـخة الـعاشرة
من بطـولـة غرب آسـيـا والتي سـتـقام
عــــام 2023  مـــــشـــــيـــــرا إلى قـــــدرة
ـيزة اإلمـارات عـلى تـقـد نـسـخـة 

من البطولة. 
واخـــتـــتم تـــصـــريـــحـــاته قـــائـال بــأن
ـثل تـلك اإلمـارات حتـاول االرتـقــاء 
ســـــــتوياتها البطوالت والنهـوض 
مع تـــعـــزيــــز الـــتـــعـــاون وتـــبــــــــادل

اخلبرات. 
يذكر أن عام  2000 شهد إقامة أول
نـسخـة مـن كأس الـعـالم لـألنديـة في
الــــــبــــــرازيل ولـم تــــــقـم بـــــ 2001
و 2004 بسبب انهيار شـريكة الفيفا
التـسـويـقـيـة حيث تـقـام الـبـطـولة كل
عـام مـنـذ 2005  كـمـا اســتـضــافـهـا
غرب البرازيل واليابان واإلمارات وا

وقطر.
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 دعــا حــســـ الــعــنــكــوشي رئــيس
نـــادي الــديـــوانــيــة رئـــيس احتــاد
الـــكـــرة الـــعـــراقي عـــدنـــان درجـــال
ـعـاجلـة ما وصـفه بـالـفـشل الذريع
فـي شــــــــخــــــــوص داخـل االحتـــــــاد
اجلـــديـــد. وقـــال الـــعــنـــكـــوشي في
تـــدويــنـــة له إن مـــاحـــدث من عــدم
السماح للديـوانية بخوض مباراته
االولـى بــــالــــدوري بـــســــبـب ديـــون
العــــبــــ رفـــعـت لالحتــــاد الـــدولي
ـبـاشـر واعـتـبـاره خـاسـرا  3-0بـ بـا
مهزلة االحتاد اجلـديد موضحا ان
نـــادي الــنـــجف واالنـــديـــة االخــرى
عليها ديـون مالية تقدر بـ  15مليار
ديـنـار بيـنـما الـديـوانيـة عـليـها 40
بـلغ اليوم. ملـيون دينـار و دفع ا
وأضـــاف أن هـــذه األنـــديـــة تــلـــعب
مــبـاريــاتـهــا طـبــيـعي والــديـوانــيـة
ــبــاراة األولى عــازيــاً يــحــرم من ا
ـديـنـة ونـادي الـديـوانـية الـسـبـب 
ـلك تــأثـيـراً ســيـاسـيـاً او الـذي ال 
بـ قـوس (مـاعـنده ظـهـر). وبعث
ـنـاشــدة إلى رئـيس الـعــنـكـوشـي 
الـــوزراء الــــعــــراقي داعــــيــــاً إيـــاه
لـــلـــتــدخـل وانـــقـــاذ الــريـــاضـــة في
الــعــراق. وأضـــاف هــنــاك اعــضــاء
احتـــاد عـــلــيـــهم قـــيـــود جــنـــائـــيــة
ويــحـاربـون االنـديــة وبـسـبب عـدم
مـنـح نـادي الـديـوانـيـة صـوته لـهم
صـــاروا االن يـــحـــاولـــون اســـكـــات
صــوت الـــديــوانـــيــة لـــكي يـــســكت
اجلــمـــيع عــنــهـم وأول نــادي نــحن
وســـوف يــأتـي الــدور عـــلى بــقـــيــة
األنــديـــة الــتي لم تـــمــنح صــوتــهــا
لـؤالئك األشـخـاص الـذين يـشـغـلون
مـنـاصب في االحتـاد اجلـديـد. وفي
ســـيــاق مــتـــصل ذكــر اخلـــبــيــر في
القـانون الـرياضي الـدولي الـدكتور

نـزار احــمـد  ان هــنـاك نــوعـ من
التراخيص محلية وآسيوية. وقال
أحـــمـــد فـي تـــصـــريح صـــحـــفي إن
الــنــوع األول من الــتــراخــيص هــو
الــــتـــراخــــيص االســــيــــويـــة الــــتي
يـــشـــتـــرطـــهـــا االحتـــاد اآلســـيـــوي
ـــســـابـــقـــاته وهي لـــلـــمـــشـــاركــة 
تــــــــراخــــــــيـص دوري األبــــــــطــــــــال
وتراخيص كأس االحتاد االسيوي.
وبـ أن هـذه الـتـراخيـص يجب ان
تـــمــنـح في او قــبل  30من تـــشــرين
االول من هـذا العـام الن مـسابـقات
االحتـاد اآلسـيـوي تـبـدأ في الـشـهـر
االول من السنة وتنـتهي في الشهر
احلــادي عـــشــر من نــفـس الــســنــة
مــبـيــنــاً ان هـنــاك نــصـا فـي لـوائح
االحتاد اآلسيوي يـشترط احلصول

ـسـابـقـة لـلـمـشـاركـة عـلى رخـصـة ا
ـــســابـــقــاته. وتـــابع أحـــمــد; أمــا
الـتـراخـيص احملـلـيـة فـتـتـعلـق فقط
ــســابــقــات االحتــاد ــشــاركــة  بـــا
احمللي كاالحتاد العراقي ويجب أن
تـــــمــــنـح قــــبـل شــــهـــــرين مـن بــــدء
مـسابـقـات االحتاد أي في حـزيران
كـحــد اقـصى وحــتى تـكــون نـافـذة
ومـلزمـة فإن لـوائح االحتـاد احمللي
يجب أن حتتـوي على نص قانوني
يـشـتــرط احلـصـول عـلـى الـرخـصـة
ـســابــقـات احملـلــيــة لــلـمــشــاركــة 

االحتاد احمللي. 
 UIÐU  W×zô

ولفت اخلبير في القانون الرياضي
الـــدولي; أنـه بــالـــنــســـبـــة لالحتــاد
الـــــعـــــراقي ال حتـــــتـــــوي الئـــــحــــة
مـــســــابــــقـــات االحتــــاد عــــلى نص
قــانــوني يــشــتــرط احلــصـول عــلى
ـسابـقات الـرخصـة للـمشـاركة في ا
ووفقـا للـقاعدة الـقانـونية ال عـقوبة
بال نص كما أن االحتاد قـانونيا ال
ــشـاركـة يــحق له مــنع أي نـادٍ من ا
ـسـابـقـاته بـسـبـب عـدم احلـصول
عــلى الـرخـصــة. وزاد; انه حـتى ان
كـان هـذا الـنص مـوجـود في لـوائح
مــســـابــقــات االحتـــاد فــإن االحتــاد
ـــــنح الـــــرخـص بــــعـــــد انـــــطالق
مــســابــقــاتـه وقــانــونــيــا ال يــجـوز
تـطـبـيـق الـقـرارات والـقـوانـ بـأثر
رجـــعي. وتـــابع أحـــمـــد; أنه حـــتى
تـكـون الـتـراخيـص احملـلـيـة مـلـزمة
هناك شرطان يجب حتقيقهما; أوال
ـســابـقـات وجــود نص في لــوائح ا
يـشــتـرط الـزامــيـة الـتــرخـيص امـا
ثــانـيــا; فــإن الـتــراخــيص يـجب ان
ـسـابـقـات مع تــمـنح قـبل انـطـالق ا
مــنح وقـت كــافي لــلــطــعن بــهــا في

حالة رفض ترخيص النادي.
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الزمان - السنة الرابعة والعشرون العدد 7077 السبت 18 من صفر 1443 هـ 25 من ايلول (سبتمبر) 2021م

{ لنـدن- وكاالت: انضم عمالق إنـكليزي جديد لـقائمة األنديـة الراغبة في الفـوز بخدمات النـرويجي إيرلينج
ـوسم احلالي. الدولي الـنرويجي سجل توقـع رحيله عن ناديه بـنهاية ا هـاالند مهاجم بـوروسيا دورتمـوند ا
سابقات خالل  7 مباريات خاضها حتى ختلف ا وسم حيث أحرز  11 هدفًا  يزة مع فريقه هذا ا بـداية 
نـضمـ لسـباق التـعاقـد مع صاحب الـ 21 اآلن. وحسـب صحيـفة مـوندو ديـبورتـيفـو فإن لـيفـربول أحـدث ا
عامًـا. وهناك بـند في عقـد هاالند مع أسـود الفيـستيفـال يتيح له فـرصة مغـادرة النادي بـحلول صيف 2022
مقابل دفع حوالي  77 مـليون جنيه إسترليني. وتتسابق كبرى أندية أوروبا خلطف هاالند من ملعب سيجنال
إيدونـا بارك على رأسها ريـال مدريد برشـلونة مانشـستر سيتي ومـانشستر يـونايتد. وكان تـشيلسي أحد

ـهتم بـشدة بالـتعاقـد مع الدولي النـرويجي الشـاب لكنه صـرف النظر عن ا
الصفقة بعد تعاقده مؤخرا مع البلجيكي روميلو لوكاكو.
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{ بـاريس - وكــاالت: كـشـف مـدرب فــريق بـاريس
سان جـيرمـان أن تغـييـر النـجم األرجنـتيـني ليـونيل
ـبـيك مــيـسي في مــبـاراة يـوم األحــد أمـام فــريق أو
لـيـون كان بـسـبب إصـابـة الالعـب في ركـبتـه.وقال
األرجنـتـيني مـاوريـسيـو بـوتـشيـتـينـو إن إصـابة في
واطنه كانت وراء قرار خروجه من الركبة اليسرى 
دافع أشرف حكيمي عندما كانت لـعب ودخول ا ا
باراة بـهدف ـباراة هـدفا لهـدف.وانتـهت ا نتـيجة ا
لـهدف لـصـالح بـاريس سـان جيـرمـان. وكـانت هذه
بـارة الثالثة التي يظهـر فيها ميسي مع فريقه هي ا
بعـد مـغادرته بـرشـلونـة بـينـمـا كانت األولى لـلـنجم
األرجــنـتـيــني في اسـتــاد بـارك دي بـريــنس "مـلـعب
األمـراء" - مقر بـاريس سان جـيرمان.وبـدا ميسي

ـبـاراة. 34 عـامــا غـيـر سـعـيـد حلـظـة خـروجه من ا
ـلـعب ـشـجـعـون وهـو يـتـرك أرضـيـة ا وصـفـق له ا
ولكـنهم لم يـقـفوا له مـثلـما كـان مـتوقـعا.ولم يـتوقف
درب بوتشيتينو على جنم برشـلونة السابق أمام ا
خط الـتمـاس بل قـال له كـلـمـات مقـتـضـبـة قبل أن
يتـوجه إلى مـقاعـد البـدالء.وبـذلك لن يسـافر مـيسي
ـقـبل للـقـاء فـريق (مـيـتز) مع فريـقه يـوم األربـعـاء ا
فضـالً عـمـا يحـيـط مـشاركـتـه في مـبـاراة األسـبوع
ـقــبل أمــام مـانــشـســتـر ســيـتي في دوري أبــطـال ا
أوروبـا من غمـوض. وقـال بوتـشـيتـيـنو إنه الحظ أن
"مــيــسـي كــان يــنــظــر إلى ركـــبــته .. وقــد أمــتــعــنــا
بالـطريقة التي لعـب بها .. لقد كان جـيدا للغاية في

الـشـوط األول ولم يـكن يـنـقص شيء سـوى إحراز
هدف".وأضـاف بوتشيتينو مدرب توتنهام السابق:
"لقد لعب ميسي  76 دقـيقة وبناء على ما لدينا من
وقف مـعـلـومـات قررنـا تـغـيـيره .. بـالـطـبع أتـفـهم ا
وأتـقـبـلـه كـمـا هـو". ومـضى  40 يـومـا مــنـذ انـتـقـال
النـجم األرجـنتـيني إلى الـفـريق البـاريسي غـير أن
أسبـابًا تتـعلق بالـلياقـة البدنـية و التـوقفات الـدولية
حـالت دون تهـديف مـيـسي مبـكـرًا مع بـاريس سان
جـيـرمـان وأثـار قــرار بـوتـشـيـتـيـنــو تـغـيـيـر مـيـسي
ـراقـب وسط بـحث بـاريس سان جـيـرمان دهـشة ا
ــــدرب ــــبـــــاراة.وقــــال ا عن هــــدف لـــــلــــفـــــوز في ا
األرجـنـتـيـني: "لم يـكن األمـر مـفـاجـأة بـالـنـسـبة لي
لــكن األولـويـة دائـمــا تـكـون مـصــلـحـة الالعب وفي
ـصـلحـة مـيسي هـذه احلال رأيـنـا أن أفضل شيء 
هـو تـغــيـيـره". وأضـاف بــوتـشـيـتـيــنـو: "كل األبـطـال
ـلـعب وهذا شيء العـظـماء يـرغـبون في الـبـقاء في ا

مفهوم".
وخــضع مـيـسي يــوم الـثالثــاء لـفـحص طــبي أظـهـر
إصــابـته بـكـدمــات في الـعـظــام وسـيـجـري الالعب
فــحــصـا لــلـمــتـابــعـة يــوم اخلـمــيس بــحـسب بــيـان
لـلــنــادي.ويـتــصـدر بــاريس ســان جـيــرمـان تــرتـيب
الـــدوري الــفــرنــسـي الــدرجــة األولى بـ  18 نــقــطــة
حصـيلـة ست مبـاريات. ويـستـضيف الـنادي مـساء
السـبت فريق مونبيلييه قـبل استضافته يوم الثالثاء

مانشستر سيتي.
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بـيليه البالغ  80 عـامًا في صفحته على
"إنــســتـاغــرام": "أصــدقـائـي أرسل هـذا
الفيديو الذي صورته زوجتي اليوم من
أجل مـشاركـة فرحـتي معـكم. أنـا محاط
بـالعاطفة والتشجـيع ما يجعلني أشعر
بــــتـــحــــسن قــــلـــيـل كل يــــوم. من خالل
ـارستي ريـاضة الدراجـات الهـوائية
وبــهـذه الــطـريــقـة ســأعـود قـريــبًـا إلى
ســــانـــتـــوس" فـي ســـاو بـــاولــــو حـــيث
لك" بـيـلـيه في الـشريط يـقـطن.وظـهـر "ا
ـصــور عـلى دراجـة بـيـنـمـا يـهـتف له ا
اثـنـان من الطـاقم الطـبي في مـستـشفى
ألـبرت أينـشتاين في ح قـال أحدهما
"حــســنًـــا هــذا كل شيء أيــهــا الــبــطل!
ـتـاز! أكثـر من ذلك بقـلـيل" ليـردّ بطل
ــد لــســانه ــازحــاً  الــعــالم  3مــرات 
وكـأنه مـنهك.وكـان بيـلـيه الفـائز بـكأس
الـعالم مع البرازيل أعوام  1958و1962
و 1970خـضـع لـعـمـلـيـة جـراحـيـة في 4
أيـلول/سبـتمبر الزالـة ورم "مشبوه" في
الـقولون  اكـتشافه خالل الـفحوصات

الروتينية. 

الـتمـارين على دراجـة هوائـية على أمل
أن يـغـادر مـسـتشـفى سـاو بـاولـو حيث
يــــعــــالج بــــعــــد خــــضــــوعـه جلــــراحـــة
الســئـــتــصــال ورم في الــقــولــون. كــتب

{ ســـــاو بـــــاولـــــو-(أ ف ب) - نـــــشـــــر
أسـطـورة كـرة الـقـدم البـرازيـلـيـة بـيـليه
ـعـتـاد مقـطع فـيـديو بـحـسه الـفـكاهي ا
الـــثالثـــاء يـــظـــهـــر فـــيـه وهـــو يـــجــري

أخبار النجوم
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{ روما- وكـاالت: قال جوزيه مـورينيـو مدرب روما إن فـريقه سيـفعل كل ما في
وسعه إللغـاء طرد لـورينتـسو بلـيجريـني قبل مـواجهة التـسيو  في قـمة العـاصمة
في دوري الدرجـة األولى اإليطالي. وطُرد قـائد روما حلصـوله على اإلنذار الثاني
في الـلحظات األخـيرة في الفوز  0-1 عـلى أودينيـزي في الدوري بعد رفع ذراعه
عنـدما قفـز للـعب الكـرة بضـربة رأس. وأبلغ مـورينـيو خـدمة دازون لـلبث: ال أعلم
ـكننا أن نساعده على اللعب سنفعل اللوائح في إيـطاليا لكني أريد معرفتها. لو 
ذلـك. وأردف: أشك أن يـقـول أي شـخص إنـهـا تـسـتـحق اإلنـذار الـثـاني. شـخص
واحـد. وسيـكـون غيـاب بلـيجـرينـي ضربـة قويـة لرومـا بعـد الـبدايـة الرائـعة لالعب

وسم إذ أحرز  3 أهداف في أول  5 مباريات. اإليطالي في الدوري هذا ا
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قـال العب كـرة الـقـدم الـسـابق االن
شـــــيـــــرر انـه مـــــا يـــــزال الـــــدوري
االجنــلـــيـــزي في مــراحـــله األولى
ولكن فريق تشيلـسي يبدو مصمما
على التتويج باللـقب وغير مستعد
لـلــتـنــازل عـنه بــسـهــولـة.فــقـد أبــهـر
أشـبـال تـومـاس تـوخـيل اجلـمـهـور
وسم مستمرين بأدائهم منذ بداية ا
ـدرب عـلى الـنـهج الـذي رسـمه لـهم ا
ـاني. فــحـتى عــنـدمــا ال يـلــعـبـون األ
بطـريـقة جـيـدة أو عنـدما يـقـعون في
دافع ريس أخطـاء مثلـما حـدث مع ا
ـاضي جـيــمس حـ طــرد الـشـهــر ا
فإن الفريق يبدي صرامة ومقاومة ال
تـمكن زعـزعـتـهـا.فـقد فـاز تـشـيـلسي
علـى توتـنـهـام بـثالثـة أهداف دون
رد وأثبت أنه فـريق قـوي يـقوده
ـتـاز.فقـد أقـحم تـوخيل مدرب 
العبه نغولـو كانتي في الشوط
الثـاني مكـان ميـسن ماونت
بـهـدف الـسـيـطـرة عـلى خط
الــــوسط وأفــــسـح اجملـــال
للمـدافع ماركوس ألـونسو
بالتقـدم على اجلناح.وكان
تشيـلسي يـهاجم على اجلـناح
في الــشـوط األول ولــكن الــهـجــمـات
تـكـثـفت في الــشـوط الـثـاني ودحـرت
دفاع توتنهام تماما.وأحكم تشيلسي
بـذلك سـيـطـرته عـلى كـامل مـجـريـات
اللـعب وبـعـدما سـجل الـهدف األول
اقتصرت مهمة توتنهام على تخفيف
ــبـاراة أن تــنـتـهي األضـرار.وكـادت ا
بـسـتـة أهـداف أوسـبـعـة لـوال بـعض
ــهــاجــمــ وجتــربــة الــتــســرع من ا
حــــارس مـــــرمى أصـــــحــــاب األرض.
وعــنـــدمــا هـــدد تــوتـــنــهــام الـــفــريق
الضيف في الشـوط األول أظهر دفاع
تـشـيلـسي صـالبة مـنـقـطـعـة الـنـظـير
خاصة تياغـو سيلفـا الذي أعتقد أنه
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فهـو الـذي سجل الـهـدف األول وفتح
تازا في الباب للـفوز كمـا أنه كان 
كل شيء فــعـله.ولم نــلــعب إال خـمس
مباريات من الدوري حتى اآلن ولكن
تـــشــيـــلـــسي واجه فـــيــهـــا أرســـنــال
وليفربـول وتوتنـهام وجمع من هذه
ـبـاراة الـتي ـباراة  7 نـقـاط.وفي ا ا
تــعـــادل فــيـــهــا مع لـــيــفــربـــول لــعب
تـشـيـلسـي مـنقـوصـا من العـب واحد
طيلة الشوط الثاني وهذا يب مدى
قــوة الــفـــريق الــنــفـــســيــة وصالبــة
دفاعه.وقبل بدايـة الدوري تكهنت أن
يفـوز تشـيلـسي بالـلقب ألنـني أعتـقد
أن روميلـو لوكاكـو سيضـيف لهم ما
اضي عـندما وسـم ا كان يـنقصـهم ا

{ مـدريد- وكـاالت: حتدث تـقرير صـحفي عن
مـــصــيــر الـــهــولـــنــدي رونـــالــد كـــومــان مــدرب
برشـلـونـة عـقب الـتـعـادل مع قـادش سـلـبـيًا في
اجلولـة الـسادسـة من الـلـيجـا. وحـسب صحـيـفة
ماركـا فإن مستـقبل كومان مع بـرشلونة بات في
الـهواء حـيث يدرس خـوان البورتـا رئيس الـنادي
درب في كامب وأعـضاء مجلس اإلدارة مسـتقبل ا
نـو وقد ال يتـولى مسـؤوليـة أي مبـاراة أخرى. وكان
درب الـهـولـندي حتت الـضـغط بـالفـعل قـبل مـباراة ا

قــادش وعـدم حتــقــيق الـفــوز زاد من تــعــقـيــد األمـور.
ات لم تـتوقف في بـرشلـونة مـنذ كـا وذكرت الـصحـيفـة أن االجتـماعـات وا
صافـرة النهـاية أمـام قادش. وقالت مـاركا إن عالقـة كومان والبـورتا كانت
مـعـقـدة بـالـفـعـل وازدادت تـعـقـيـدًا عـقب الـتـصــريح الـغـريب لـلـمـدرب في
اضي. و ربط الكثـير من األسماء خلالفة ؤتـمر الصحفي األربـعاء ا ا
كـومـان بـداية من من روبـرتـو مـارتيـنـيز إلـى تشـافي وأنـطـونيـو كـونتي
ــرجح أن يــسـتـبــعـد بــعض هـؤالء ـالي لــلـبــارسـا من ا لـكن الــوضع ا

. درب ا
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ـا يـقـدمه الــظـهـيـر - وكـاالت: أشــاد تـقـريـر صــحـفي فـرنـسـي   { بـرلـ
ـوسم احلـالي. ـغـربـي أشـرف حـكـيـمي مع بـاريس ســان جـيـرمـان خالل ا ا
وقالت صـحيفة ليكيب الفـرنسية إن حكيمي سجل هـدف أمام ميتز مؤخرًا

ليـحافظ على سـجل سان جيرمـان بال هزائم في الدوري الـفرنسي. وأشارت إلى
أن حكـيمي جنح في جعـل نفسه عـنصـرًا أساسيًـا في الكـتيـبة البـاريسـية عكس
بـاقي الـصـفقـات الـتي تـعاني حـتى اآلن حلـجـز مكـان ثـابت. وكـان سان جـيـرمان
ـاضي مع لـيـونـيل مـيـسي وسـيـرجيـو رامـوس وجـورجـيـنـيو تـعـاقـد في الصـيف ا
فـيـنـالـدوم وجـيـانـلـويـجي دونـارومــا إلى جـانب حـكـيـمي. وأوضـحت أن حـكـيـمي
شارك في تسجيل  13 هدفا في الدوريات خالل عام 2021  حيث ال يوجد مدافع
لـديـه أرقـام أفــضل في الــدوريـات الـ 5 الــكــبــرى في أوروبـا. وذكــرت لــيــكـيب أن
ـغـربي رفـقـة بـاريس فـقط جنح في تـسـجيل  3أهـداف وقـدم تمـريـرت الظـهـيـر ا
ـوسم. ووصل حـكيـمي إلى  716 دقـيـقـة حاسـمـتـ في الـدوري الـفـرنـسي هـذا ا
درب ماوريـسيو بـوكيتـينو لعب مع بـاريس ليصـبح الالعب األكثر لـعبا من قـبل ا
سـابـقـات إلى جـانب كـيـمبـيـمـبي. واخـتـتم لـيكـيب بـالـتـأكـيـد على أن في جـمـيع ا
حكيـمي أفضل ظهـير في سان جـيرمان ويـستحق مـكانته بـالتشـكيلـة األساسية
ويـعـد أفـضل صـفقـات الـصـيف دون شك حـتى اآلن مـتـفوقًـا بـشـكل خـاص على

ليونيل ميسي وسيرجو راموس.

جوزيه
مورينيو

ضـــــيــــعـــــوا الــــكـــــثــــيـــــر من فــــرص
التسجيل.ولم يصبح تشيلسي فريقا
ــتــازا بــقــدوم لــوكــاكــو فــقــد فــاز
بــــدوري أبــــطــــال أوروبـــــا من دونه
ولكنه أصبح دون شك فريقا متكامال
لك بفضله كما أن الفريق اللندني 
قـوة في الـعـمق أيـضـا.والـدلـيل عـلى
قوة الـفـريق الـهـائلـة أنه أقـحم العـبا
مــــثـل كــــانــــتـي بــــديال فـي مــــبــــاراة
ـدرب بـإمـكـانه أن يـرى تـوتـنـهـام. فـا
ـلك عـلى دكـة الـنـقص في فـريـقه و
الـــبـــدالء العـــبــ بـــكـــفـــاءة عـــالـــيــة
لتصحـيح هذا النقص وتـغيير وجه
ـبـاراة.ويـلــعب تـشـيــلـسي مـبـاراته ا
ـقـبـلـة أمـام مــانـشـسـتـر سـيـتي في ا
ســتــامـــفــورد بــريــدج ولـــكــنه لــيس
واجهة.فقد فاز توخيل متخوفا من ا
عـلى مـانـشـســتـر سـيـتي ثالث مـرات
ــا فــيـهــا مــبـاراة ـاضي  ـوسـم ا ا
نــهــائي دوري أبــطــال أوروبــا وهـو
ـــواجــــهــــة أخــــرى مع مــــســــتــــعــــد 
غــــــوارديــــــوال. أنــــــا مــــــتــــــأكــــــد من
ذلك.ويـــتــقـــاسم ثالثـــة فــرق صــدارة
الـدوري حـالـيـا. فـقـد جـمع لـيـفـربـول
ومانشستر يونايتد  13نقطة أيضا.
ولم يكن فـوز يونايـتد بـهدفـ لهدف
أمام وست هام سهال ولكنه فوز من

شـأنه أن يــشـحـذ هــمـة الـفــريق بـعـد
االنـتـقــادات الـتي تــعـرض لــهـا عـقب
ته في دوري أبـطال أوروبـا.فقد هز
مـنح خــطـأ جـيـسـي لـيـنــغـارد الـفـوز
لـفـريق يـونـغ بـويـز وتـعـرض مـدرب
يــونــايـتــد أولي غــونــار ســولــشــايـر
لالنتقـاد بسبب الـتغيـير الذي أجراه
ــبــاراة في الــدقـــائق األخــيـــرة من ا
ولـكـنـهـمـا اســتـعـادا اعـتـبـارهـمـا في
مـواجـهــة لـنـدن. وأظــهـر سـولــشـايـر
شجاعة بإجراء تغييرات في الدقائق
ــبــاراة ولـكــنــهـا أتت األخـيــرة من ا
ـرة.فقد أقحم مـثلما فعل أكلها هذه ا
في مبـاراة األربعـاء جـيسي لـينـغارد
ونــامـيــنــجـا مــاتــيــتش في الــدقـائق
باراة وسـجل لينغارد األخيرة من ا

هدف الفوز بتمريرة من ماتيتش. 
…b¹bŽ ¡UDš√

ولـم يــــنــــتــــقــــد أحـــــد تــــغــــيــــيــــرات
سـولــشـايـر.ولــكن انـتــقـادات كــثـيـرة
طـالت الـتــحـكـيم. فـقــد كـانت مـبـاراة
غريبة حدثت فيها أخطاء عديدة في
تـقـديـري.فـقـد حـرم احلـكم ويـسـتـهام
من ضـربـة جـزاء أخـرى ولكـنـه حرم
يونايـتد من واحـدة أو اثنتـ أيضا
بـسـبب مــخـالـفــات واضـحـة عـلى
كـريــسـتـيــانـو رونــالـدو.وكـادت

دير الفني لنادي تشيلسي يقوم بتوجيه العبيه في إحدى مباريات الدوري اإلنكليزي tOłuð∫ توماس توخيل ا
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مايك
مينيان

يـدرس فــتح حتـقـيـقه اخلـاص بـشـأن احلـادثـة.
ــتــعـلــقــة بــاسـاءات وهي احلــادثــة الــثــانـيــة ا
عنصريـة في الـ "سيري إ" منذ عـودة اجلماهير
ئة من درجات بـسعة تصل الى  50 في ا الى ا
الـقــدرة االسـتــيـعـابــيـة مع انــطالق مـنــافـسـات
ــوسم اجلــديـد.وكــان اإلحتـاد اإليــطــالي فـتح ا
اجلــمـعــة حتـقــيـقًـا بــشـأن هــتـافــات عـنــصـريـة
وجـهــهـا مــشـجــعـو التــسـيــو بـحق العب وسط
مـيالن الـفـرنـسي تـيـيـمـويه بـاكـايوكـو في وقت
ســابق مـن الـشــهــر احلــالي. وذكــر االحتـاد في
دّع العام يدققون بلقطات فيديو بيان أن ا
من فوز ميالن -2صفر عـلى نادي العـاصمة في
رحلة الـثالثة بعد أن ملعب "سان سـيرو" في ا
كــشف بــاكــايـوكــو ونــاديه أنه تــعــرض لــسـوء

عاملة. ا

{ رومـا-(أ ف ب) - فـتح يـوفـنـتـوس اإليـطـالي
لكرة القدم حتـقيقــــًا بشـأن مزاعم حول توجيه
إسـاءات عــنـصــريـة حلــارس مــيالن الـفــرنـسي
ـبـاراة بـيـنـهـمـا مـايك مـيـنـيـان قـبـيل انـطالق ا
رحـلة الـرابعة من وانتـهت بالـتعادل  1-1 في ا
الدوري احملـلي بـحسب مـا أكدّ فـريق "السـيدة
الــعـــجــوز" لـــوكـــالــة فـــرانس بـــرس الـــثالثــاء.
وانـتـشـر شـريط مـصـور عـلى مـواقع الـتـواصل
االجـتـمـاعي ظهـر خالله مـشـجّع يـوجّه إهـانات
عـنـصـرية الى حـارس فـريق الـلـومـباردي خالل
فـتـرة اإلحـمـاء عـلـى مـلعـب "ألـيـانـز سـتـاديوم".
وقالت متحـدثة بإسم يوفنـتوس لوكالة فرانس
برس أنّ "النادي يـعمل لتحديـد هوية الشخص
الـذي وجّه اإلسـاءة الى مـيـنـيـان". وذكـر تـقـرير
صــحـافي إيــطــالي أنّ اإلحتــاد احملـلـي لـلــعــبـة

األحــــــمـــــر مـع أي العب بــــــارز هـــــذا
ـدافع الـصـيـف. فـقـد اقــتـصـر عــلى ا
إبراهيـما كـوناتي بقـيمة  35 مليون
جيـنه استـرلينـي ولكن الـفريق قوي
ـكن إغـفـال فـريق يـورغن أصال.وال 
كلوب في السبـاق على اللقب خاصة
بــعــد عــودة فــرجــيل فــان دايك بــعــد
تـعـافـيه من اإلصـابـة وقـد أظـهـر أنه
واحــد من أكــثــر الـالعــبــ تــأثــيــرا.
وضيـع سيـتي أكـبـر عـدد من الـنـقاط
ـنافسـ على اللقب مقارنة بـكبار ا
حـــتـى اآلن. وكـــان تــــعــــادله في
مــلـعــبه أمــام ســاوثـامــبــتـون
نتـيـجة سـيـئة مـقـارنة بـفوز
لــيــفــربــول عــلى كــريــســتـال
بـاالس وفــوز يــونـايــتـد في
ـــا فـــعـــله ويـــست هــــام و
فريق تشيلسي في توتنهام.
وسـيــكـون الــلــقب في نـهــايـة
األمر ب هؤالء األربـعة ولكنني
متمسك برأيي أن تشيلسي هو
الــفـريـق الــذي يـســعى
اجلـمــيع إلى
الفوز عليه.

ـبـاراة أن تـنـتـهي بـخـسـارة كـبـيرة ا
ليـونـايـتـد ولـكنـهم في األخـيـر جـنوا
مــنـــهــا ثـالث نــقـــاط.وكــان احلــارس
ديفـيد دي خـيا بـطل يونـايتـد عنـدما
تصـدى لضربـة جزاء في الـوقت بدل
الـضــائع ولــكن قــرار مــدرب ويـست
هـام ديفـيـد مـويـز كـان غريـبـا عـنـدما
أقحم مـارك نـوبل بديال لـيـسدد ركـلة
س اجلـــزاء. فــــالالعب لـم يـــكـن قـــد 
الكـرة قـبل تـسديـد الـضربـة كـما أنه

لم يجر عملية اإلحماء. وأعرف
ــــتــــازا في أن له ســــجـال 
تـنــفــيـذ ضــربــات اجلـزاء
ولكن كانت تـلك مقامرة
من مــــويـــز لـم يـــفــــلح
فـيـهــا. وبـدأ لـيــفـربـول
مشواره بطـريقة رائعة
أثـارت إعــجــابي فـعال.
وعـكس مـنـافسـيه عـلى
اللقب لم يتعاقد الفريق
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الـتـشيـعيّـة منـهـا أو اإلخوانـية عـلى حدّ
انُها سواء يعني من جملة ما يعنيه إ
ـقدّرات الـعـقـائدي بـكلّ أشـكـال العـبث 
الــشــعــوب والــدول الـنــاشــدة لــلــحــريـة
واألمـان واالسـتقـرار والرفـاهة والـعيش
اآلدمي والــسـيـر بـعـكس عـقـارب سـاعـة
قـراطـية الـتي تـؤمن بـها احلـريـة والـد
ــتــمــدّنــة الـتي ســائــر شــعـوب األرض ا
تـعرف احترام البشر وتقدّر نِعَمَ السماء
لــلـجـمــيع من دون تـمـيــيـز وال فـصل وال

تعنيف. 
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يُــقـالُ بـأن "الـســيـاسـة تــقـوم عـلى سـوء
الـــظنّ". وســوء الـــظنّ يــعــنـي الــشكّ في
اآلخــر مـهــمـا كــان مـوقـعُ هـذا اآلخـر أو
مــنــصــبُه أو أداؤُه أو ديــنُه أو قــربُه من
صــاحب الــقـرار. كــمــا أنّ مـســألــة سـوء
الــظنّ في احلـكـم تـعـنـي الـتـروّي في أيّ
ســلــوك أو رأي في دهــالــيـز الــســيــاسـة
مـهـمـا تـعمّـقت خـبـرة الـشـخص في هذه
األخــيـرة. بل كـلّـمــا زادت حـدّة الـشـكـوك
ــــقـــابل اآلخــــر في رؤيـــته فـي نـــوايـــا ا
الــســيـاســيــة بــقـدر ذلـك تـتــعــزّز أركـان
احلـكم الرشيد كـسبًا للـخبرات ووصوالً
ألفـضل القرارات. وهذا ما فعله الرئيس
الـتـونـسي في صـولـته األخـيـرة تـثـبـيـتًا
لــلـحـكم الــرشـيـد الــذي مـارسَه بــقـنـاعـة
الــسـيـاسيّ الــوطـني احملـنّك بــعـيـدًا عن
سـايرة واجملاملـة والتغاضي أسـاليب ا
و"الــتـغـلــيس" الـتي اعـتــدنـا عـلــيـهـا في
ـغدور العـراق رئاسة وحـكومةً بـلدنا ا
ـانًا وقـضـاءً سواءً بـسواء. ذلك أن وبـر
قـــيــادة الــدول واأل حتــتــاج دهــاءً في
اإلدارة وعـــزمًـــا في اإلرادة وســـمــوًّا في
األخـالق ورفعةً في الـضمـير إلى جانب
إبـراز رؤى اسـتراتـيجـيـة تُعـنى بـالبـناء
واإلعـمـار والتـخطـيط وكـظم أية مـسالك
غــيـر وطــنـيـة ال تــخـدم الـبـالد وال تـنـفع
الـشــعب وال تـأتي له بـاخلـيـر والـرفـاهـة
الـــتي يـــحــلـمُ بــهـــا كل مـــواطن. فـــحــ
ــبــاد وتــغــيب األخالق عن تــخــتــفي ا
الـــســيــاسي ومـــاسك الــســـلــطــة وراعي
الـقـانون ال يـبـقى من الوطن شـيء يعـتزُّ
به الـشـعب وال كرامـة للـفخـر بهـا مهـما
قـدّمَ من مظـاهر تـديّنيـة ومذهـبيـة فارغة
ــقـابل. والـسـبب بـكلّ بـسـاطـة خلـداع ا
خـــروج مــثل هـــذا الــوطن وحـــكّــامه عن
ــتـــحــضّــرة وأخالق مـــعــايــيـــر الــدول ا
الــشـعــوب الــتي حتـتــرم ذاتَــهـا وتــبـني
أوطـانها وفق مقايـيس أخالقية ال تخلو
ــواطـنـة احلــقـيـقــيـة ولـيس من ســمـة ا
الـتبـعيـة للـغيـر الدخـيل ولألغـراب. ولنا
ـاذج من حقب العصر في هـذه أمثلة و

ولـيس من شكّ تعرّض الصفّ اإلخواني
وسـط زحـــمـــة هــــذه األحـــداث لـــصـــدعٍ
داخــليّ واهــتـزاز فـي مـصــداقـيــته بــعـد
تــراجع شــعــبـيــته بــسـبـب االخـتالل في
سلوكياته احلزبية واتّباعه سياسةً غير
وطــنـيــة وبـعـيــدة كلّ الـبــعـد عن الــنـهج
ـقـراطي الـذي اعـتـاد عـلـيه الـشعب الـد
ؤسف أن يقع الـتونسي اجملاهد. ومن ا
ــعـروف تـاريــخـيًـا الــشـعب الــتـونـسي ا
ـقـراطي صـيـدًا بــوعـبه الـوطـني والــد
ـتـطـرّف الذي سـهالً لـلـتـيـار اإلخـوانيّ ا
أراد بـغـطـاء الـدين أيضًـا بـنـاءَ أمـجاده
وتـعزيز سلـطاته على حـساب حرية هذا
ــبــاد الـتــحــرريـة الــشــعب الــعـريق وا
والـلــيـبـرالـيـة الـتي ســار عـلـيـهـا بـنـيـانُ
الــبالد عـلى عـهــد بـورقـيــبـة عـلى أسس
حــداثـويـة بـعـيـدًا عن الــروح الـطـائـفـيـة
والـتـشـدّد ورفضًـا أليـة مظـاهـر مـتخـلّـفة
في اجملـتمع ومـنافـية لـروح العـصر قبل
أن يــتــحـول هــو ومن خــلــفَه الحــقًـا إلى
حــاكمٍ أوحـد في تــسـيـيــر شـؤون الـبالد
والـــعـــبــاد. وكـــمـــا انـــتــهـى دور احلــكم
اإلخـواني القصـير سيّء الصيت نـسبيًا
في مــصــر هـكــذا سـيــوُضع الـغــنـوشي
وأتــبــاعُه من غــوغـاء الــفـســاد في ســلّـة
ـهــمالت وإلى مـزبـلـة الـتـاريخ بـعـد أن ا
أفــقــر الـشــعب ورمى بــالـبـالد في ضـنك
الـفوضى والتخلّف البتعاده عن مشروع
الـــبـــنـــاء احلـــداثــوي الـــوطـــني لـــبالده
نـصة الـتشـريعـية في سنّ واسـتغـالله ا
قــوانـ عـلى مــقـاسـاته األيـديــولـوجـيـة
بـــهـــدف الــســـطـــو عـــلى إرادة الـــشــعب
بـــالــــقـــانـــون. فــــكـــان من نــــتـــائج هـــذه
الـــســلــوكــيـــات ضــيــقـــة األفق أن عــمّت
ــعــارضـة وزادت الــبــطــالــة واشــتــدت ا
ـعــيــشـة أعــمــال الـعــنف وتــفـاقـم غالء ا
إضـافــة إلى مـا تـركـته أزمـة كـورونـا من
آثـار سـلبـية عـلى اجملتـمع ككلّ. ويُـؤخذ
ـشيـشي اإلخـوانـيـة عدم عـلى حـكـومـة ا
ــصـلــحـة الــشـعب الــعـلــيـا اكــتـراثــهـا 
وتــركـيــز جـهــودهـا عــلى طـريــقـة فـرض
ــبـاد الــسـطــوة اإلخـوانــيـة حتــقـيــقًـا 
تـنظـيم اإلخوان الـدوليّ بنـشر الـفوضى
ـنطـقة مـا استـطاعوا إلى ذلك وزعـزعة ا
ســـبـــيالً من أجـل إبــقـــاء شـــعـــوب هــذه
األخـيـرة تشـعـر بحـاجـة مسـتـمرة بـحـثًا
عـن وســــائل الــــعــــيـش من أكل وشــــرب
وقــوت يــومي ونـســيــان بـنــاء اإلنــسـان
ـتــمـدّن وحتـقـيـق الـرفـاهـة احلــضـاري ا
والــــــتـــــطـــــور الــــــتي كــــــانت مـن أحالم
"الـتوانـسة" بعـد التغـييـر. فتحـقيق مثل
ـشـبـوهة في هـذه األهـداف واألغـراض ا
نـظـر الـتـنظـيـمـات األيـديولـوجـيـة سواءً

ًا وحديـثًا. فالعـراقيون بـعد سقوط قـد
الــنـظــام الـبــائــد مـثالً لم يــنـســوا أيـام
الــفــرهــود األســود كي يــســتــغــنــوا عن
أعــمــال الـســرقــة والــنـهب والــتــحــطـيم
والــــعــــنـف الــــتي صــــاحــــبت ســــقــــوط
مؤسسات الدولة بيد الغوغاء من جهلة
ـتــخـلــفـ الـذيـن يـحــلّـلـون الــعـصــر وا
احلــرام ويـعــدّون كلّ مــا يـعــود لـلــدولـة
مـلـكًـا مـشاعًـا وال صـاحبَ له لـذا يـجوز

إحاللُه وسرقتُه والتنعم به. 
بــحقّ الــســمــاء أيــة أخالقٍ هــذه وإلى
أيـن وصل بـــــنــــا الـــــدهـــــر من هـــــزالــــة
وانــحـطـاط وتـخـلّـف وتـراجع في الـقـيم
واألخالق والـعـلوم واالقـتـصاد والـبـناء
واإلنـتـاج بل وفي كلّ شيء! وكـيف بـنا
نـبـني وطـنًـا مـستـقالًّ ذا هـيـبـة وسـيادة
وبـــــشـــــعـبٍ مـــــثـــــقلٍ بـــــأدوات اجلـــــهل
واجلـاهـلـية عـنـدمـا حتوّلَ بـفـعل أشـباه
ســاسـة مـا بــعـد الـتــغـيــيـر األحـمق إلى
قـطـيع ذليلٍ ولـقمـةً سـائغـة بيـد األغراب

والدخالء وأصحاب الوالء?
لـــعلّ من جـــمــيـل مــا أســـمــعَه الـــشــعبُ
ــتـظـاهــر لـلـمـأل: "الـغـنــوشي بـرّا بـرّا ا
وتــونس تـبــقى حــرّة" وهـو ال يـخــتـلف
عــمّــا نــادى به أشــقــاؤُهـم الــعــراقــيـون
الــثــائــرون الــتــشــريـنــيــون ومَن واالهم
وأيّـدهم وساندهم من الوطني األحرار
وأصـــحـــاب االنــتـــمــاء الـــوطـــني احلــر
الـــصــادق مـن جــمـــيع الــنـــخب في زمن
ـتــواصــلـة "إيــران بــرّرا بـرّا ثــورتــهم ا
ـوقف في البلدين بـغداد تبـقى حرّة". فا
مـتشابه حلدّ اللحمة النسيجية العربية
الـبارزة من حيث سعي زعامات السلطة
وأحـزاب احملـاصـصة والـوالئـية في كال
الـبلدين بـفرض أيديولـوجيتهم الـدينية
ــذهـبـيــة والـطــائـفـيــة والـشـخــصـيـة وا
الـضيقة التي تتسم بـها منظومة احلكم
الـفـاسـدة في كال الـبـلـدين. فـهل نـنـتـظر
سـنوات كـئيبـات اخريات لـيصل الوعي
اجلـــمـــاهــيـــري في الـــعـــراق مـــثل هــذه
احلــدود وبـلــوغ مـثل هــذه اجلـذوة في
اتـخـاذ القـرارات اجلـريئـة الـصائـبة? أم
ـرحــلـة نــســدل الـســتـار عــلى كلّ أمـلٍ 
جـديـدة تَـعِدُ بـتـغـييـر جـذريّ مـشابه في
ـا يحـصل في تونس الـشقـيقة الـعراق 
ـداهنة كي تـقوم به الـرئاسـة العراقـية ا
ـتشاركة وضـمن الدستور واجملـاملة وا
أيـــضًــــا مـــســـتـــفــــيـــدة من اإلجـــراءات
الـتـصحـيـحيـة الـصحـيـحة الـتي انـبرى
بـهـا الـرئيس الـتـونـسي الشـجـاع لـقطع
الــطــريق بــوجه "اخلـطــر  الــداهم الـذي
بــات يــهـــدّدُ كــيــان الــوطن وأمن الــبالد
واسـتـقاللهـا بحـيث تـعذرَ  مـعه السـير
الـعـادي لدوالـيب الدّولـة" بـحسب كـتاب
خــطـابه الـرسـمي لـلــشـعب مـا اضـطـرّه
التــخــاذ "الــتــدابـيــر االحــتــرازيــة  الـتي
حتـتّمها احلالة االستثنائية للبالد  بعد
اســتـــشــارة رئــيس احلــكــومــة ورئــيس
مــجــلـس نــواب الــشّــعب وإعالم رئــيس
ا ال احملـكمة الدّستـورية "? لقد اتضح 
ـانـية يـقـبل الـشك حتـوّل األنظـمـة الـبر
هـتزة مثل في بـعض البـلدان الـعربيـة ا
ـغرب الـعـراق وسـوريـا ولـبـنـان ودول ا
الـعربي إلـى عصـابات لتـقاسـم الثروات
ـنـاصب بـتبـريـر حتـوّل هذه الـبـلدان وا
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ـقـراطـيـة هي أسـاسًـا ال إلـى بـلـدان د
ان مَن تـصلح لبيئتنا الشرقية لعدم إ
ـفاعيلـها ومبادئـها إالّ فيما يـتداولها 
يــزيـد من سـلـوكـهــا األنـانيّ ويـعـزّزُ من
ــال الـعــام والـنــفـوذ ســطـوتــهــا عـلى ا
والـقوة واجلاه. وهذا حـالُ العراق منذ
الـسقـوط الطائش في  2003عـلى أيدي
الــغــازي األمـريــكي الــذي أتى بــشـراذم
غـيـر جـديرة بـاحلـكم والسـيـاسة إلدارة
بـالد احلـــــضـــــارة والـــــتـــــاريخ واإلرث
والـتعـدديـة الفـسيـفسـائيـة التي تـشكلُ
تـــاجَ رأس الــبـالد وثــروتَه الـــوطــنـــيــة
بـعيدًا عن الـدخالء واألغراب وأصحاب
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من حــقـنـا الـيــوم أن نـحـلم ونــسـتـيـقظ
لـنـسـمع تـبـاشـيـر مـا حـصل في تـونس
الـــشـــقـــيـــقـــة من إجـــراءات وتـــدابـــيـــر
" تـوقّـيًا من اخلـطـر الداهم اسـتـثنـائـية
وســعــيًــا إلى إرجــاع الــســيــر الــعــادي
لـدوالـيب الدولـة في ظلّ تـفشّي الـوباء"
بــطـريـقــة تـراكـمــيـة ولـكن شــريـطـة أالّ
تــتـحـول إلى عـقـد أخــريـات من الـتـفـرّد
واحلــكم االسـتـبــدادي الـذي عـانى مـنه
ـنطـقة والـعالم مـعًا. الـبلـد والـشعب وا
كـما من حـقنا الـشكّ بالفـرص الضئـيلة
ـتاحة لـقيام ساعـة التغـيير في البالد ا
ــنــظـومــة الــسـيــاســيـة وسط إصــرار ا
الـقـائـمة بـالـتشـبث بـالـسلـطـة ما دامت
ال واجلاه بـيدهـا كلّ أقفال ومـفاتـيح ا
والنفوذ والسالح. فعبارة "ما ننطيها"
رفـعتـها أحـزاب السـلطـة احلقـيقـية في
يـليـشيـات الوالئـية الـبالد وأزالمُهـا وا
ــســلــحــة مــنــذرة بــقــلبِ والــفــصــائل ا
سّ بــحـكم ّ ا "عــالـيــهـا واطـيــهـا" إذا 
ــنــافــعــهــا ومــكــاســبــهـا مــذهــبــهــا و
وسـلطتها التي تـدّر عسالً طيبًا وحلمًا
طــــازجًـــا ودوالراتٍ مـــرصــــوصـــات في
مــصـارف وعـقـارات وعـمـارات ومـوالت
تـكـفــيـهـا وأجـيـالَـهـا وأحـفـادَ أحـفـادِهـا
سـنــ طـواالً بل دهـورًا بـفـعل مـا تـمّت
ســرقـتهُ من أمـوال الـشــعب واقـتـنـاصُه
مـن أفــواه الـــفـــقـــراء واجلـــيــاع وأوالد
"اخلـايبة" الذين يندثرون ويستشهدون
ويُــقـتـلـون دفـاعًــا عن سالطـ الـعـصـر
ــرجـــعـــيــات بـــتـــحــريـضٍ من أبـــواق ا
وأصـحاب العـمائم السوداء والـبيضاء
وأربـاب الـسـدارات والـيـشـمـاخات (زي
عـربي) والشال وشـبك (زي كردي أشبه

بالسروال) سواءً بسواء.
ؤكّد أن شـكل هذه لـقد صـار في شبـه ا
ـتـمثـلة بـحكم ـنـظومـات السـياسـية ا ا
ـاني مـزيّف ومـعطـل (بكـسـر الـطاء) بـر
لألداء الـــســيـــاسي الــكـــابح لــلـــتــطــور
الــداخـلـي بـحــجـة االنــتــقـال إلى نــظـام
ـقراطي في بلـداننا العربـية لم يعد د
قـادرًا عـلى األداء الصـحيح ال سـياسـيًا
وال اقـتصـاديًا وال مـجتمـعيًـا وال علـميًا
وال صــنــاعــيًــا وال اســتــثــمــاريًــا. فــقــد
سـقطت األقنعة وانكشفت عورة أحزاب
الـسـلــطـة الـتي ثـارت عـلـيـهـا جـمـاهـيـر
تـشـرين ومـعـهـا كل الـوطـنـيـ األحرار
. كما والـنخب في عـراق احلضارة مـثالً
ـاني في العراق بـات شكل الـنظام الـبر

ائت سـريـريًا بـعد ـنـطقـة في حـكم ا وا
ـنـطقُ أن وثّـقَ الـواقع حـقـيـقـتَه وعـزّزَ ا
ـقـهـور أهــدافَه وتـفـاعلَ مــعه الـشـعـبُ ا
واجلـــائعُ والــبــاحثُ عـن وطن مــفــقــود
وأمــان مــســروق في صــفـحــات أشــبـاه
الـساسة الذين اعتادوا خذالن البسطاء
بـــفــــعل وحتـــريض وتــــنـــســـيق وعّـــاظ
َـا عزّزَ نـظـريـة عدم . وهـذا  الـسالطـ
ـــانـي في بـــلــدان نـــفع الـــنـــظـــام الـــبــر
مـنـطـقتـنـا بسـبب وقـوع روّاده ومـدّعيه
واحلـاكم باسـمه في مستنـقع الفساد
ــال الـــعـــام وهــدر واإلفـــســـاد ونــهـب ا
ثـروات البلـدان التي حتكـمها عـصابات
وليس أحزاب حتترم مبادئَها. فالظاهر
ُه صـورة فـي شـكل هـذا الـنــظـام تـقـد
ورديـة في مـوضـوعة تـرسـيخ احلـريات
ـقــراطـيـة فــيـمــا غـايـتُه الــعـامـة والــد
الـباطـنيـة اهتزاز أنـظمـة احلكم وزيادة
الـصراعات الداخلية واشتداد االحتقان
الـشـعـبي وتـفـاقم األزمـات االجـتـمـاعـية
واالقــتـصـاديــة والـصــحـيـة والــعـلــمـيـة
والـثقـافيـة والتـربويـة ووأد أية مـساعٍ
لـنهضة وطـنية صادقة تـتولى تصحيح
ــســـار اخلــاطئ الــذي أقــرته أمــريــكــا ا
نـطقة الـغازيـة وحلـفاؤُهـا إلبقـاء دول ا
وأنــــظـــمـــتــــهـــا فـي وضع اســـتــــهالكيّ
مـتواصل وبـحاجـة للـدول االستـكبـارية
الـكـبـرى وبـشـكل اسـتـعـمـاريّ حـديث ال
يـدع مجـاالً ألية روح اسـتقالليـة تعـتمد
الذات في تولّي شؤونها ومصاحلها. 
من هنا بات لزامًا على أصحاب األرض
احلـقيقي الـتحرّك عاجالً وليس آجالً
لـــوأد هـــذه اخلــطـط بــعـــيـــدة األمــد في
الـنـهج االستـعمـاري اجلـديد بـاالعتـماد
عـلى أدوات مـحلـية خـارجيـة وداخلـية
في تـنفـيذ هـذه اخملططـات الشـيطـانية.
فـال نسـتـغـربنَّ مـا حـصل في تـونس أن
يــجـــري أيــضًــا في أيــة بالدٍ أخــرى في
قـريب األيام القادمة. بل هذا ما ننتظرُه
فـي بالد الــرافــدين الــتي فــاحت فــيــهــا
رائــحـة جـيــفـة الــفـسـاد وصــار تـدويـرُ
الـفاسدين ديدنًا في كلّ دورة انتخابية
ولـــكن بــأشـــكــال أخـــرى وأدوات أكــثــر
ال حـداثـة وشـيـطـنة بـفـعل الـتـحـكم بـا
الــعــام والــنــفــوذ واتــســاع مــســاحــات
سـتخـدم في كبح أية نـفلت ا الـسالح ا
ــنــظــومــة مــحــاوالت لـــلــتــخــلّص من ا
ـتهـمة في أغلـبها الـسيـاسية احلـالية ا
عــبـر أدواتـهـا الـتــنـفـيـذيــة بـكلّ أشـكـال
الــفـسـاد والـسـطــو والـسـرقـة واقـتـراف
جـــرائم الـــقـــتل واخلـــطف والــتـــهـــديــد
واالبـتـزاز لضـمـان بـقائـهـا في السـلـطة
واسـتـكـمـال لـغف مـا تـبـقى من الـكـعـكة
وبــقـاء هـؤالء وزعـامـاتُــهم الـتي تـغـطي
عــلـيــهم خــارج احملـاســبـة واإلفالت من
الـقانون. فالدولـة ينبغي لهـا أن تستمر
والـقانـون يجـري تطـبيـقُه على اجلـميع
من دون اسـتثنـاء. وإالّ لن تقـوم للعراق
ــهــتـزة ــنـطــقــة ا وال لــغــيــره من دول ا
قـيامة في ظلّ غياب القانون وتطبيقاته
وعــدم االعـــتــراف بــاحلــريــات الــعــامــة
ومـنـها حـرية الـتـعبـير والـتـنقل. كـما ال
ــكن أيــضًـا أن يــبـقـى الـعــراق لـقــمـة
ســـائــغـــة بـــيــد األغـــراب ودول اجلــوار

الطامعة.

ما تشهدُه تونس هذه األيام من فوضى
تــكــتــنـــفــهــا ســيــاســيًــا واقــتــصــاديًــا
ومـجـتمـعـيًا وصـحـيًا تـشيـرُ إلى بـلوغ
الـــســـيل الـــزبى بـــعـــد جتـــاوز إخــوان
الـــنــــهـــضـــة كـل ّ احلـــدود الـــوطــــنـــيـــة
ومــــحــــاولـــتــــهـم زيـــادة الــــتــــوسع في
الـــســـلــــطـــات عـــلى حـــســـاب األحـــزاب
الـليبرالية والعلمانية الوطنية. وجاءت
الــقــرارات اجلـريــئـة لــرئــيـســهــا "قـيس
ــان ورفع ســـعــيّـــد" بــتــجـــمــيـــد الــبـــر
احلــصــانــة عن الـنــواب وإقــالــة رئـيس
الـــوزراء اإلخــواني ووزراء الــنــهــضــة
دى االستهـتار الذي بلغته لـتضع حدّأ 
ـشـيـشي بـرعـايـة الـغنّـوشي حـكـومـة ا
رجـل اإلخــوان الــذي فــقــدَ مــصــداقــيـة
غـــالــبـــيــة الــشـــعب الــذي عـــرفَ عــيش
احلــريـة "الـبــورقـيـبـيــة ". وهـذا مـا دفع
ــتــحــررة ســائــر األحــزاب الــوطــنــيــة ا
ــنــهج اإلخــوانـي الـذي لــلــثــورة ضــدّ ا
أدخلَ البالد والشعب في نفق الظالمية
والــــتـــراجـع في احلـــرّيــــات وفي رفض
ـعارض. لقد بات احـترام الرأي اآلخر ا
مؤكدّا صعوبة التعامل مع نظام احلكم
اإلخـواني الـذي زرعَ الـفـوضى واشـكال
الـفـساد في كلّ مـرفق من مـرافق البالد
وضـــرب عـــرض احلـــائط كلّ الـــعـــهــود
والـوعود االنـتخـابيـة بانـتهـاج سيـاسة
وطـنيـة حرة مسـتقلّـة بسبب ارتـباطاته
ب"اإلخــوانــيــة الـدولــيــة" الــتي تــسـعى
ضـمن مـبادئـهـا لفـرض ايـديولـوجـيتـها
الـدينـية والـطائـفيـة واحلزبـية الـضيـقة
عــــلى األ والــــشــــعــــوب والــــدول مـــا
. في ضـوء اســتـطــاعت إلى ذلك سـبــيالً
اإلجـراءات اجلريـئة الـصادمـة األخيرة
تــكـون الـرئــاسـة الـتــونـسـيــة الـرشـيـدة
وإدارتَـها الـقويـة قد وضـعت يدهـا على
قـفل األمان لتسيير عربة الوطن باجتاه
نهج بعد اشتداد رتقب في ا الـتغيير ا
اخلـالف ب األفـرقاء ووسط جتـاذبات
واتـهامات تعمّقت مع مرور األيام. ومن
ـلـفت عدم مـحـافظـة األحـزاب القـائـمة ا
بـعد سقـوط آخر نظـامٍ "بورقيـبي" متهم
بـاد الـتي جاءت من بـالـفسـاد عـلى ا
أجــلـهـا إالّ نـادرًا. ولـعلّ مـا أبـداه حـزب
ـرأة القـوية الـدسـتوري احلـر بزعـامة ا
وصـاحبة الكاريزما والصوت النضاليّ
الــوطـنيّ "عــبـيــر مـوسي" من مــجـاهـدة
وعــنـاد وطـني في مـعــارضـة الـبـرنـامج
اإلخـواني في احلـكومـة والسـلطـة يقع
ضـمن مباد االلتزام الوطني باحلداثة
والـتـطـور التي كـان انـتـهجـهـا الـرئيس
الــراحل "بــورقـيــبـة" في طــريــقـة بــنـائه
لــتـونس ورفع شـأنــهـا عـربــيًـا ودولـيًـا.
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عرفة يستحيل تعليمه ( اوسكار وايلد ) ... 2018 ال شيء يستحق ا
ـكن بنـاء اسـتراتـيجـيـة بدون رؤيـة مسـتـقبـليـة ال يتـطـلب  هذا الـطـلب على الـتدريب ال 
سـار علم الـتدريب والـتطـوير وقـضايـا التـنمـية   اطـارا نظـريا والـتطـوير  لـبنـاء فكـري 
فحسب  بل يـتطلب ايضا دراسة متـأنية جملال التعـليم والتدريب ذاته ومجاالته واوجه
ـبتـكرة وانـشاء مـنهجـية مـتنـاغمـة وفاعـلة  واالجنازات ـستـدامة وا الـتطـوير والـتنـمية ا
ـي في ـشـكالت والتـسـاؤل الرئـيس الـذي اصـبح حتديـا كـبيـرا لـلبـاحـث واالكـاد وا
مجـال التعـليم : كـيف نغـير الـتعلـيم وبرامج الـتدريب والـتطويـر بحـيث ال تصـبح مجرد
وارد بل يتحـول الى مطلب اساسي جوهري احد مجـاالت االلتزامات االجتمـاعية او ا

بتكرة . ستدامة وباعثا للتنمية ا وتنموي بكونه محركا للتنمية ا
ـراكز التدريبية شرف وا درب وا ان التدريب الفعـال والتطوير والتـنمية واالرتقاء بـا
والـتطـويريـة والتنـمويـة  موضـوع غايـة في االهمـية عـند التـخطـيط للـتكـييف مع الـتنـمية
ـبتـكـرة امالً في حتـقيـق االزدهار والـتـقدم ـسـتـدامة والـشـامـلة ومـتـطـلبـات الـتـنمـيـة ا ا
ـنسـجم عـملـيـاً ومن واقع الـتجـربة االقتـصـادي والتـنـموي وبـعـيداً عن الـتـنظـيـر غيـر ا

العلمية  والبحثية في روسيا االحتادية  نود ان نوضح االتي : 
نهجـية واالساسية للتـطوير والتنمية نـطقية وا اوال: اهمية بنـاء واعادة هيكلة االسس ا
ـهني والـتجاري ومـستـويات الـتعـلم النـشط وتطـوير نـظام الـتدريب والـتعـليم والـتعـليم ا
ا ينسـجم مع بيئة العـراق االجتماعية والصناعي والتـنموي  وفقاً لـلتجارب الدولـية و
واجملتـمـعيـة واالقتـصاديـة والـسيـاسيـة واالمنـيـة وهي قضـايا جـوهريـة لـتطـوير وتـنمـية
االقتصاد العـراقي وبناء القاعدة االنتاجية والصناعية وحتتاج الى استراتيجيات عمل
مخططـة واجراءات تنفيذية وتتطلب رؤية دولة وليس فقط جهود افراد وقطاع خاص او
رؤية شـخـصـيـة مع اهـمـية االبـداع والـتـطـويـر الذاتـي . كيف يـتـمـكن مـجـتـمع الـتدريب
والـتـطـويـر من ادراك امـكـانـاته من الـضـروري خـلق ظـروف خـارجـيـة وداخـلـيـة داعـمـة

ومعززة  لبيئة العمل التدريبي والتطويري مؤاتية لألبداع والتنمية . 
ثـانيـاً : في ادبـيات الـتنـميـة يالحظ ان العـراق والدول الـعربـية مـنشـغلـة بالـتكـييف  مع
تـقدم منشغل سـتدامة  بيـنما يالحظ بشـكل واضح ان دول العالم ا ادبيات التـنمية ا
بتكرة للعلم واالطالع انا بالتنافس وتـطوير القدرات واالمكانات في االبتكار والتنمية ا
مـقـيم في روسـيـا ألغــراض دراسـيـة واغـلب احلـلـقـات الـنـقـاشـيـة تـدور حـول الـتـمـكـ
شروعات وريادة  ومسرعات االقتصادي والـتجاري والتمويلي وبناء رجال االعمال وا
ـبـتكـرة واالبـتـكـارات واالجتـاهـات احلـديـثـة في الـعـالم وغـيـرها  االعـمـال  والـتـنـمـيـة ا
وبالتأكيـد هذه التوجهات التطويرية والتـنموية هي متاحة في اوربا وشرق اسيا بشكل

مكثف وعن طريق برامج عمل  معدة مسبقاً ومدروسة . 
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ـسـاق على ـاط تـكـوين وتـطـوير االفـكـار واآلراء والـنـظـريـات ال يقـتـصـر ا ثـالثـاً : ان ا
طـريقة واحـدة بل يتم حتـديد العالقـات واالستـمرارية في تـوليـد االفكار وحتـويل النهج
والتكييف  لـلعلوم والتطوير والتنمية الـذي يستند الى مستوى الوعي اجملتمعي ودرجة
ـاسـكـ ومـسـتـوى الـوعـي واالدراك ومـسـتـوى الـتـحــصـيل الـعـلـمي والـثــقـافي لـدى  ا

بالقرارات احلكومية والتشريعية  واالقتصادية والتنموية وغيره  .... 
ـشرفـ  واخلبـراء وكيـفيـة بناء ـدرب وا رابعـاً : يالحظ قلـة االهتـمام بـتدريب وبـناء ا
ـهن الفنية واالكـتفاء بخبـرة السابق واحـتكار اخلبرة واتقان التعـلم والتدريب على  ا
ــعـلـومــات وقـلـة انــسـيـابــيـة نـقـل وحتـويل اخلـبــرات بـسالســة ووعي عـلــمي ومـهـني وا
ـهنية بـ اجليل اجلـيل السابق وجيل واسـتراتيجي  وهـنا نؤشر الـفجوة العـلمية وا
اجلديد  وينـبغي تكريس بـرامج احلكومية لـردم هذه الفجوة وحتـويل هذه الفجوة الى
فرص وامـكانـات متـاحة لبـناء اسـتراتـيجيـة سالسل تعـاقب االجيـال وتمـاسك االجيال
وانـتـقـال اخلــبـرة بـوعي وادراك وحـرص وطـني عـالـي  وبـنـكـران ذات اخالقي ومـهـني
ـبتـكرة سـتـدامة والـشـاملـة وا ومجـتـمعي . خـامـساً : يـنـبغي ايالء مـوضـوع التـنـميـة ا
ـهـني والـتـجاري واالنـتـاجي والـصـناعي والـتـسـويقي والـتدريب والـتـطـوير والـتـمـك ا
ـنـظـمات ...وغـيـره االهـمـيـة واالولـويـة في بـرامج احلـكومـة الـتـنـفـيـذيـة والـتـنـسـيق مع ا
ـوضـوعـات الـعـامة ـتـخـصـصـة بـالـتـركـيـز عـلى هـذه ا ـهـنـيـة ا الـدولـيـة واجملـتـمـعـيـة وا
راكـز  تدريب تـقنـية ومـهنـية  والـكتـرونيـة  او مادية ( واجلذريـة  وامكـانية الـتأسـيس 
كيان مادي وحـضور مكاني )  لـتوسيع مجـاالت ووعي التدريب والتـطوير والتـنمية مع
ـعايـيـر واجلـودة الـعـالـيـة   وامـكانـيـة نـقل اخملـتـبـرات او تـسـهـيل واتـاحة االهـتـمـام بـا
اجراءات الـسـفـر  بشـكل اسـتثـنـائي ألغـراض ترسـيخ  وتـنـفيـذ اسـتـراتيـجـيـة الوطـنـية

بتكرة.   للتدريب والتطوير والتنمية ا
سادساً : ينبـغي ان يتم التركيز /ومناقشة هذه االستـراتيجية  على مستويات متعددة
نظمات غير احلكومية وان دني وا للسلطة الـتنفيذية والتشريعية  ومنظمات اجملتمع ا
ـستهدف يـتم تخصـيص تمويل وصـندوق مالي الغـراض التنـمية والـتدريب والتـطوير ا
عايير وبرامـج  دولية محكمـة ) . واهمية تسـخير / واالستفادة من دروسة ( وفقـاً  وا
ؤسـسات الـتنـمويـة الدولـية في الـتمـويل واالستـشارة والـتدريب نـظمـات وا مبـادرات ا

بتكرة . وللحديث تتمة .... ستدامة والشاملة وا وبرامج التنمية ا
الية والتنموية  { الباحث في الشؤون ا
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والـتعاوني واخملتـلط للنهـوض باالقتصاد
الــعـراقي وحتـقـيق الــتـقـدم االقـتـصـادي –

االجتماعي .
ـــالي واالداري 9) مـــحــــاربـــة الـــفـــســـاد ا
ـؤسـسـات الـرقـابـية, واالقـتـصـادي ودعم ا
وظف الـفضائي حيث ان والـبحث عن ا

ذلك سيوفر مبالغ كبيرة للدولة.
ــصــرفـي بــشــقــيه 10) اصـالح الــنــظــام ا
احلــكـومي واخلـاص ومــكـافـحـة عــمـلـيـات

غسيل األموال .
ــنـافــذ احلــدوديـة 11) الــســيـطــرة عــلى ا

ومكافحة مافيات الفساد فيها .
12)  مــنع تـهـريب الـنــفط اخلـام وتـشـريع

القوان الرادعة لذلك .
13) تـوفير فرص الـعمل ومكافحـة البطالة

بكافة اشكالها .
14) االسـتفـادة من االستثـمارات األجنـبية
ــبـاشــرة الـتي تـخــلق طـاقــات انـتــاجـيـة ا
وفـــرص عــمـل تــســـاهم في نـــقل خـــبــرات
ومــعـارف تـكـنــولـوجـيــة واداريـة وضـمـان
تـوجيـهها نـحو القـطاعات االنـتاجيـة وفقا

لالحتياجات التنموية .
15)   وضـع حـد لـسـيـاسـة اغـراق الـسوق
ـنتجـات الزراعيـة والصنـاعية الـعراقـية با
اخملـتلفـة خاصة تلك الـتي يوجد لـها مثيل

نتج الوطني . محلي بهدف حماية ا
ـــدنــيــة 16) تـــطــبــيـق قــانــون اخلـــدمــة ا
واطن االحتـادي فيمـا يتعـلق بتوظـيف ا
اسـتـنـادا الى الـشـهـادة العـلـمـيـة واخلـبرة
بــعـــيــدا عن احملــاصــصـــة واحملــســوبــيــة

نسوبية . وا
17) ضــــرورة تــــشــــجــــيع ودعـم الــــدولـــة
تـوسطة والـكبيرة لـلمشـاريع الصغـيرة وا
لــلـقــطـاع اخلــاص حــيث ان ذلك سـيــغـذي
ســوق الـعـمل وبــالـتـالـي تـغـذيــة اقـتـصـاد

البالد .
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18) ضــرورة انـــشــاء مــشــاريع تــنــمــويــة
القتصاد البالد .

19) الـعمل عـلى بنـاء استراتـيجـية تنـمية
صناعية وطنية قادرة بالدرجة االولى على
تـنمـية بـنية االقـتصـاد والصـناعـة وتنويع
الـصادرات ليتخلص االقتصاد الوطني من
تــبــعـيــته لــتــصــــــــــديـر الــنــفط وتــذبـذب

اسعاره .
مـلـوكة ـعـامل ا 20)  تـأهـيل الـشركـات وا
لـلـدولة والـتي تضم نـحو  600 ألـف عامل
ومـنتسب وايجاد شراكات ناضجة وفاعلة
مـع القطاع اخلـاص احمللي واألجنبي وفق

اسس سليمة واطر قانونية مناسبة 
21) تــــقـــلــــيص رواتب ومــــخـــصــــصـــات
ـتـقـاعدين الـرئـاسـات الـثالث اخلـيالـيـة وا
مـنـهم والـتي سـتـوفـر مـبـالغ مـالـيـة كـبـيرة
ـبـالغ فيـها لـلـدولة  ,مع الـغـاء احلمـايات ا
والـــتي لـــيس لـــهـــا ضــرورة ,ووضـع حــد
واصفات لشراء السيارات الفارهة وذات ا
اخلـاصـة ومـنع تـبـديـل األثـاث كـلـمـا تـبدل
ــسـؤول . مـع وضع حـد لاليــفـادات غــيـر ا
ـبررة والتي تـكلف ميـزانية الـدولة مبالغ ا

طائلة .

الــســلــيــمــة الــتي تــمــنع او حتــد من تــلك
شاكل . ا

معاجلة تدهور االقتصاد العراقي :
ولــغــرض وضع حــد لــتــدهــور االقــتــصـاد
الـعراقي والنهوض به ليتمكن من مواجهة
ازمـة انخفاض اسعار الـنفط بسبب تفشي
فــيـروس كـورونــا او غـيـرهــا من األسـبـاب

نرى ضرورة :
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1)الـعمل على تطبـيق ما جاء في الدستور
الــعـراقي بـشـكل جــدي وحـقـيـقي من خالل
حتـويل دور الـدولـة من الـهـيـمـنة في ادارة
الـنـشاط االقـتـصادي الى مـشـاركة الـقـطاع
اخلــاص والـدخــول مـعه فـي اسـتــثـمـارات
لــتــحــفـــيــز وتــشــجــيع الــقــطــاع اخلــاص

العراقي.
2) اخلـالص من الـــــصــــــفـــــة األحـــــاديـــــة
لالقـتـصـاد الـعـراقي الـريـعي والـعـمل عـلى
تــنـويع مــصـادر الـدخل الــقـومي وتــفـعـيل
الـصـناعـة والزراعـة والـسيـاحـة والتـعدين
والـضرائب العادلـة التصاعديـة والسيطرة
ــنـافــذ احلــدوديـة وتــفــعـيل عــلى مــوارد ا
الـــرســـوم اجلــمـــركـــيــة  ,وال بـــد من ادارة
االيـرادات الـنفـطـيـة بالـشـكل السـلـيم الذي

يضمن حتقيق التنويع االقتصادي .
3)  تـوفيـر االرادة السـياسـية احلـازمة في
تـــبـــنـي بـــرامج االصالح والـــقـــادرة عـــلى
حتــقــيق الــكـفــاءة االقــتــصـاديــة وســيـادة

القانون .
هـارات الـعراقـية 4)  اعـتـماد اخلـبـرات وا
في حتـقيق االصالح االقتـصادي والتـنمية

ستدامة .  ا
5) اصالح األطـر الـتـشريـعـيـة والقـانـونـية
ـالــيـة وتــنـظـيم لــتـنــظـيم عـمـل األسـواق ا

التجارة الداخلية واخلارجية .
6) تـــوجــيه الــعـــوائــد الــنـــفــطــيـــة نــحــو
ـشـاريع االسـتـثـمـار والـتـنـمـيـة وتـطـويـر ا

القائمة .
الـــنـــهــــوض بـــالـــقـــطـــاع الـــزراعي  (7

والسعي إلعمار الريف العراقي .
8) الــوقــوف بــوجه اخلـصــخــصــة حـسب
تـوصيـات صنـدوق النـقد والـبنك الـدولي
ووصــــفــــاتــــهـــــمــــا اجلــــاهــــزة حــــيث ان
اخلـصخـصة غـير قـادرة على حل مـشكالت
االقــتــصـاد الــعــراقي وال بـد مـن الـتــعـاون
والــتـنـسـيق بـ الــقـطـاع الـعـام واخلـاص
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ــا ان االقـتــصـاد الـعــراقي هـو اقــتـصـاد
ريـعي وحـيـد اجلـانب يعـتـمـد في مـوازنته
اعـتـمـادا كـلـيـا عـلى تـصـديـر الـنفـط اخلام
دون تـــصــنــيــعـه مع اهــمــال الـــقــطــاعــات
االنتاجية االخرى  ,معتمدا على االستيراد
ـتـنــوعـة والـذي لــسـد حـاجــات الـسـكــان ا
يـكلـف امواال طـائلـة في ظل تفـشي مظـاهر
ـدقع والـبــطـالـة واتـسـاع الــفـقـر والـفـقــر ا
ظاهرة التسول واألزمات التي يعاني منها
ا االقـتـصاد الـعـراقي والـشعب الـعـراقي 
يـتطلب ضـرورة اصالح االقتصـاد العراقي
اصالحـا جذريـا حقـيقـيا ولـيس تـرقيـعيا .
ـا هو معروف ان االقـتصاد الريعي في و
الـبالد قد سـاهم في تدعـيم تسـلط السـلطة
ـشـاركـة الـسـيـاسـيـة والـتـطـور وتـعـطـيل ا
ـقـراطي احلـقـيـقي لـلـبالد حـيث تـركز الـد
االنــفـــاق الــعــام عــلى تـــأســيس وحتــديث
األجـهزة الـقمـعيـة للدولـة لتـأم اسـتمرار
الـنظام احلاكم والتـصدي ألي قوى مناوئة
ـكن ان تشكل حتديـا قائما للـنظام القائم
كـــمـــا يــحـــصل هـــذه األيـــام في ســـاحــات
االحـــتــــجـــاج في بـــغــــداد ومـــدن الـــوسط
واجلـنوب من قـتل للـمتظـاهرين الـسلـمي
عيشية الـذين يطالبون بتحس ظروفهم ا
وتـوفير فرص العـمل التي هي حكرا ألبناء
ــســؤولــ واقــاربـــهم الى جــانب كــبـــار ا
تظاهـرات واعتقال ـتظاهريـن وا تـغييب ا
خــارج الـقـانــون والـدسـتــور .ان االعـتـمـاد
عـلى مـصـدر وحـيد مـثل الـنـفط يـكشف عن
ضـعف الدولـة والتخـطيط حـيث ان اسعار
النفط متذبذبة ب االرتفاع والهبوط وهي
غـير مستقرة كـما يجري االن من انخفاض
حـــاد في اســعــار الـــنــفط بــســـبب تــفــشي
فـيـروس كـورونـا الـصـيـني الـفـتـاك والـذي
الـية لـلعراق . انـعكس عـلى قلـة العـوائد ا
تعـاقبة منذ 2003 ولم تـفعل احلكـومات ا
والـى اليوم أي شيء إليجاد مصادر اخرى
لـــلــدخل الــقـــومي وتــفـــعــيل الـــقــطــاعــات
االقـتـصـاديـة غـيـر الـنـفـطـيـة  ,فـاالقـتـصـاد
الـعــراقي يـعـد من االقـتـصـادات الـهـشـة اذ
يـعاني من مـشاكل كـثيرة كـالبـطالة والـفقر
الي الـكـبـير والـتـضـخم والدين والـعـجـز ا
اخلــارجي الــكــبــيـر وانــخــفــاض اجــمـالي
االحــتـيـاطـيــات الـرسـمـيــة وضـعف الـبـنى
الي واالداري الـكبـير الـتـحتـية والـفسـاد ا
وغــيـرهـا بـســبب عـدم اتـبـاع الــسـيـاسـات
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هل االنـتـخابـات حق ام واجب ? وهل احلـمالت االنتـخـابيـة وعـود ام تعـهدات ? وهل
الـنائب عـضو مـجـلس محـلي جـهوي ام احتـادي ? وهل برنـامـجه وردي للـتخـدير ام
واقـعي للتـحقيق ? وهل عـمله جـمع طلبـات للتـعيـ ام تقنـ سياسـات لتوفـير فرص
العمل ? وهل مهـمته تبليط شارع منطقته االنتخابية ام مراقبة احلكومة عند تنفيذها
ماطـلة في تـنفيـذ ما تـعهدت به مشـاريع اعمـار العراق ومـحاسـبتـها عن التـأخيـر وا

عند منحها الثقة ? 
تـصـدع رأس الــعـراقي من بـرامج الـوعـود االنـتــخـابـيـة . وان زوال الـصـداع سـيـتم
بـبـرنامـج تعـهـدات انتـخـابـية الن االولى كـثـر الـكالم عنـهـا وفـاق العـمل عـلى حتـقيق
ـيز ما ب الـتعهد واطن ارتفع وعاد  وعدا واحدا مـنها سيـما وان منسـوب وعي ا
ــعـطـاء . كـمـا اصــبح مـدركـا خلـرافـة شــعـارات الـعـزم عـلى ـعــطـاء والـوعـد غـيـر ا ا
ـسـاهـمة فـي ايـقاف ن يـتـعـهـد بـا االنـتـصـار والـوعـد بـالـتـقـدم والـتـطـور ومـصـدقـا 
التـدهور . وعـالمات الـتدهـور ليـست بالـقلـيـلة وحتـتاج الى سـياسـات وبرامج تـعالج
العـوز في الـتـشـريعـات الـدسـتـوريـة الكـفـيـلـة بتـثـبـيت اسس الـدولـة وتثـبـيت اسـيـجة
ال العام حمايـتها  وسد العجـز اخلدمي وجتاوز العقـم االنتاجي وايقاف الـعبث با
ؤسساتي ـعرفي والعـوق ا ومحاسـبة العابـث به وباألمن الـعام وتقـو االعوجاج ا
ـستـقـبل وتـلك هي اولـويـات مـهام ـاضي الـعتـيق وازالـة كـراهـيـة ا ومـغـادرة عـشق ا

النائب القادم ولب وظائفه . 
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وليعلم الـنائب القـادم ان اختياره الـترشيح لالنتـخابات وحـرصه على تعبـئة اجلهود
ـشـاركـة في االنـتخـابـات ألجل خـيـارمـسـتقـبـلي لـلـعـراق ككل ودون ـنسـوب ا رفـعـا 
ـشـاركة فـأن مـسـتـقـبل العـراق سـيـكـون ب تـرشـيـحه وحرصـه على تـكـثـيف زخم ا
ـستـقـبل التـسلـطي لـفرد لـو لقـلة سـتقـبل الـفوضى او ا خـيـارين ال ثالث لـهمـا امـا ا
سـتقبل دموي قـمعي عند شـيوع الفـوضى او مستقـبل قمعي دموي مسلحـة حيث ا
ـقـاطـعة ـشـاركـة ليـفـضل عـلى خـيار ا عـنـد شيـوع الـتـسلط  ومـن هنـا جـاء خـيار ا
ـشاركة السـلبـية الـعادمة لالنـتخـابات تـرشيـحا وتـصويتـا .. زمن يقـدم على خـيار ا

سيكون األحرص على مستقبل ال فوضوي وال تسلطي للعراق .. 
ــشــكالت نــعـم ان مــخــرجــات االنــتــخــابــات لـن تــكــون احلــلــول الــســحـــريــة لــكل ا
ترتبـة عن احلاضر السـياسي السيء واالرث السـياسي االسؤا معا واالشكالـيات ا
 بيـد ان اخلـشـيـة كل اخلـشيـة من مـسـتـقبـل يصـنـعه ذاك االرث وهـذا احلـاضر او
يـكون امتـدادا لهـما . وال خـشيـة وال خوف من مـستـقبل تـنشـده ينـتقـد احلاضر وال
اضي وال يـرضى باحلاضـر بديال عنه الن العـراق يستحق يتوق لـلماضي وينـتقد ا

اضي واحلاضر معا .  مستقبال افضل من ا
تـلك بـعض االسئـلـة طرحـناهـا عـلى النـواب الـقادمـ وهي حبـلى بـأجوبـتهـا وتـنتـظر
التولـيد على ايديهم دون اوجـاع اضافية ودون نزف االالم من جـسد شعب يستحق

حياة افضل. 
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ــمـــارســات تـــســتـــخـــدم لإلشــارة إلـى ا
اجلــمــاعـيــة أم الــفـرديــة تــقـضي بــنــبـذ
الــتـطـرف او مالحــقـة كل من يــعـتـقـد أو
يـتـصـرف بطـريـقـة مـخالـفـة قـد ال يوافق
ــارسـات الــنــظم ــرء تــعــد  عــلــيــهــا ا
الـشـمـولـيـة نـقـيـضـاَ لـلـتـسامـح وتسـمى
تـعصباً مصطلح التسامح أكثر شيوعاَ
من مــصـطــلـحـات أخــرى مـثل "الــقـبـول"
و"االحــتـرام" الــتي تـدين بــهـا جــمـاعـات

مختلف
 وهــو مــبـــدأ يــنــبــثق عــنه االســتــعــداد
صالح لـلسمـاح بالتعـبير عن األفـكار وا
الـتي تتـعارض مع أفـكارنـا ومصـاحلنا
ـكن تعريف الـتسامح بـأنه: االحترام و
و الــقـبـول والـتـقــديـر لـلـتــنـوع الـثـقـافي
وألشـكال الـتعـبيـر والصـفات اإلنـسانـية
اخملـتــلـفـة إن هـذا الـتـعـريف لـلـتـسـامح
يــــعـــني قــــبل كـل شيء اتـــخــــاذ مـــوقف
إيــجــابـي فــيه إقــرار بــحق اآلخــرين في
الـتـمـتع بحـقـوقـهم وحراتـهم األسـاسـية
ـارسة التسامح ـعترف بهـا علمياً. و ا
ال تـتـعارض مع احـترام حـقوق اإلنـسان
وال تــعــنـي قــبل الــظــلم االجــتــمــاعي أو
ـرء عن حـقـوقه ومـعـتـقـداته أو تـخــلي ا

التهاون بشأنها.    
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يـؤدي الـتـفـاعل الـثـقـافي دوراً مـهـماً في
تـوطيد الـتواصل واحلوار بـ الشعوب
االمـر الذي يسـهم في تعزيز مـبدأ السلم
ي  وبعض الثقـافات لها استعداد الـعا
كـامن في أصولها لـلتعامل مـع الثقافات
اإلنــسـانـيـة  اذ يـعـد الـتــفـاعل الـثـقـافي
ولــــيـــــد االنــــفــــتــــاح بـــــ الــــشــــعــــوب
واجملـتـمـعـات ولن تتـمـكن الـشـعوب من
الـتـفـاعل الـثقـافي مع االخـر ان تـمـسكت
بـالصور الـنمطـية التي عززتـها ثقـافتها
احلـالـيـة وفي الـوقت احلـاضر وفي ظل
الــتـكــنـلـوجــيـا احلــديـثــة بـات الـتــفـاعل
الـثـقافي اسـهل واسرع من الـسابق كـما
انه يـحمل في طـياته جـملـة من احملاذير
الـتي ينبغي االلتفـات لها واالهتمام بها
السـيـما مـايتـعلق مـنـها بـالغـزو الفـكري

واجلانب التربوي .  
ـا حتمـله من ثقل ان الـثـقافـة العـربيـة 
ايـدلـوجي كـبيـر وجـوانب مـشرقـة تـبقى
بحاجة الى التعزيز السيما في ظل عالم
ة احدى ـتغـيرات وتـشكـل العـو يـعج با
الـعــوامل الـدافـعـة لـهـذا االجتـاه فـعـالم
اً مغلقا او حبيساً على اليوم لم يعد عا
مـجـامـيع بـشريـة مـعـينـة. وهـنـاك بعض
الــوســـائل الــتي تــعـــ عــلى مــواجــهــة
ــة ابـــرزهـــا صــيـــاغــة حتـــديــات الـــعـــو
اسـتراتـيجيـة عربيـة للتـعامل مع االخر
ــنـاهـج الـدراســيـة وإعــادة الــنـظــر فى ا
واجلـامعية على نـحو يهدف إلى اضافة
وتــعـزيـز بـعض الــقـيم الى الـشــخـصـيـة
ـواجـهـة حتـوالت عـالم الـيـوم الـعـربـيـة 
وضـــرورة خــــلق إعالم نـــاضـج يـــبـــني
اإلنـسان العربي الواعي والقادر على أن
يـــكـــون فـــاعـالً فى حـــوار الـــثـــقـــافـــات
والــكـشف عن مــواطن الـقــوة والـضـعف
فـيهـا ودراسة سـلبـياتـها وإيـجابـياتـها
بــرؤيـــة مــنــفــتـــحــة غــايــتـــهــا الــبــحث
والــدراسـة الـعـلـمــيـة وفى نـفس الـوقت

ية. التعرّف تلك الثقافات العا

األمـل بـتــجــديــد الــعـالقــة بــ األطـراف
اخملــتـلـفـة الن اخلـطــأ سـمـة من سـمـات
الـبشر وكل إنسان معرض للخطأ حتت
 ولــيس وطــأة الــظــروف واالنــفــعـاالت
ـرء ولــكن الـعـيب أن عــيـبـا أن يــخـطئ ا
يـستمـر في خطئه واالعـتذار هو رجوع
إلـى جــــادة احلـق وإقــــرار بـــــاخلـــــطــــأ
ـسـؤولــيـة والـنـدم وهـو وإحــسـاس بـا
وســلـوك حــضـاري وفــضـيــلـة تــنم عـلى
الــــثــــقـــة الــــعــــالــــيـــة بــــالــــنــــفس وفن
ومـهارة شخصية واجتمـاعية  اليتقنها
الـكــثـيـرون وهي فـضالً عـمـا تـقـدم أولى
خـــطــوات الــنــجـــاح واإلصالح وتــأديب
الـــنــفس وتــهـــذيــبــهــا ولـالعــتــراف في
الـذهـنـيـة الـعـربـيـة مـعـان ودالالت مـنـهـا
االذعـان بالضعف واالنـكسار وهو أشبه
بـحـالة تـعرٍ في وضح الـنـهار والـبعض
ال يـعتـرف علـناً باخلـطأ أو الـتقـصير أو
اجلــهل حــتـى وان اعـتــرف به ســراً في

داخله. 
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أن الـفرد في اجملـتمـعات الـتقـليـدية غـير
مـسـتقل بـأفكـاره  فـهو مـقيـد بـجمـلة من
الــعــادات والــتــقــالــيــد واالعـراف لــذلك
يـلـحظ ان الفـرد الـعربي يـقاوم الـتـغيـير
ــا يـأت الــتـغــيـيـر الى اخــر نـقــطـة ور
بـوصـفه نـتيـجـة حـتمـيـة حلـالة مـعـيـنة
وهــذا االجتـاه يــتــسع مـداه في احلــيـاة
االجتماعية والثقافية والسياسية حتى
ـــــثل الـــــعــــربـي يــــذهـب بــــعـــــيــــداً ان ا
لـيقول(الشـر الذي تعرفه خـير من اخلير
الـذي ال تـعـرفه) وهـذه الـثـقـافـة حتـد من
الـتـطويـر والتـنمـيـة وجتعل اجملـتمـعات

اسيرة لعاداتها وتقاليدها.
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الـشكـر قيـمة سـلوكيـة وحضـارية رفـيعة
تـعــبـر عن شـخـصـيــة ذات تـقـديـر كـبـيـر
لـلذات اإلنـسانـية ومع ذلك جند لألسف
أن هـذه القيمة السلوكـية تكاد تفتقد في
مـجتمعاتنا وصدق الله عز وجل (وقليل
من عـبادي الشـكور) وهذا خـلل سلوكي
كـــبــيــر له انـــعــكــاســـاته عــلـى الــعــطــاء
االجـتـماعي واحلـضـاري ألفراد اجملـتمع
أوال وعـلى شبكة العالقـات االجتماعية
والـشـكـر في فلـسـفتـه أحد أرقى مـظـاهر
الــعـطــاء واالمــتـنــان والـتــقـديــر ونـحن
كــعــرب لألسف الــشـديــد نُــجــيـد ثــقــافـة
لك من رغبة وقوة أما "األخـذ" بكل ما 
"ثـقـافة الـشكـر" فلـيـست متـرسخـة ضمن

قاموسنا احلضاري.
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    الـتـسامح او الـعفـو هي كـلمـة دارجة
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الناصرية

الـثقافة  Culture مـنظومة مـتكاملة من
ـعــتـقـدات والـقـواعـد األفــكـار والـقـيم وا
تـراكمـة عبـر مراحل زمـنية الـسلـوكيـة ا
مـــتـــعــددة تـــنــتـــقل مـن جــيـل إلى آخــر
فـتعكس هـوية األمة وشـخصيـة أفرادها
ط تـــفــكــيـــرهم وأســالــيب عـــيــشــهم و
واجتــــاهـــاتــــهم وهي حــــسب تــــعـــريف
الـــفـــرنـــسي الروس: مـــجـــمـــوع الــنـــظم
ـظاهـر الـفنـية والـدينـية االجـتـماعـية وا
والـفـكـرية الـتي تـتمـيـز بـها وحتـدد بـها
مـجـمـوعـة أو مـجـتمع بـالـنـسـبـة لـآلخر
ولــكـل شــعب من الــشـــعــوب الــبــشــريــة

ينتمي إلى ثقافة متميزة عن غيرها.
ــتــلك الــعـرب مــنــظــومـة ثــقــافــيـة    و
ــاديــة فــرضـــتــهــا عـــلــيــهم بـــيــئــتـــهم ا
ـعنوية فضالً عن تراثهم الذي اسهم وا
في تــكــويـنــهم الـنــفــسي واالجـتــمـاعي
وهــنـاك بـعـض الـثـقــافـات ال تـكــتـمل في
ـنـظومـة الـفكـرية الـعـربيـة مع الـتأكـيد ا

النسبية وعدم االطالق : 
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 االخـتالف في اآلراء سمة بشرية رافقت
األنـسان في حيـاته منذ نـشأته وهو امر
ـقـبـول ان طـبــيـعي ومـقـبـول لـكن غـيـر ا
يـــتـــحـــول االخـــتالف الى خالف ولـــعل
غـياب تلك الثقافـة كانت السبب الرئيس

 اندالع النزاعات والصرعات.
تــتـراجـع ثـقــافـة تــقـبل الــرأي اآلخـر في
مجتمعنا العربي وتبعا لها يزداد رفض
الـعـديـد من األشـخـاص بـسـبـب وجـهات
نــظــرهم او آرائــهم ومــعــتــقـداتــهم ولم
ـشكـلة عـلى الـرفض فقط  بل تـقـتصـر ا
أصـبح هنـاك تعرض لـلهجـوم واإلقصاء
وسـيل من االتـهـامـات ويـصل األمر إلى
الـتخـوين والتكـفيـر والتقـليل والـتعدي
والشك ان وجـود هـكـذا ثـقـافـة سـتـسـهم
ـقـراطيـة والـتـنـمـيـة في في تـراجـع الـد
مـجـتــمـعـاتـنـا الـعـربـيـة إذ بـاتت ثـقـافـة
الــــتــــعــــدد وتــــقــــبل  الــــراي االخــــر من

مستلزمات التعايش السلمي.
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    االعـتذار من اهم الثـقافات االنـسانية
الــتي تـشـيــر الى قـوة شــخـصـيه  وهي
ثــقــافــة راقـيــة ال يــجــيــدهـا الــكــثــيـرون
فـاالعـتـذار تـقـو لسـلـوك سـلـبي يـجعل
من شــجــاعــة الــفـرد فـي قـمــتــهــا اجتـاه
نــفــسـه و اجتــاه اجملــتــمع وفي بــعض
اجملــتـــمــعــات يــعــد االعــتــذار جــزءاً من
مـقـومـاتـها وثـقـافـتـهـا الفـكـريـة فـتراهم
يـزرعون في أطفالهم ثـقافة االعتذار منذ
الــصـغـر واالعــتـذار هـو أســلـوب حـيـاة
وســلـوك اجــتـمـاعي راقـي نـبـيـل يـعـطي
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ـتعلقـة بأعمـال الكاتب الـبارز في مجال أدب األطـفال رولد دال مـؤلف رواية "تشارلي  أعلنت "تـفليكس أنـها استـحوذت على شركـة إدارة احلقوق ا
.ويسـتنـد هذا االسـتحـواذ الذي لم يُـكشَف عن قـيمـته على شـراكة بـدأت قبل ثالث ومصـنع الشـوكوالتـة" الكالسـيكـية الـتي اقتُـبسَت لـلـسيـنمـا مرتـ
سـنـوات ب مـنصـة البث الـتـدفقي األمـيركـية وورثـة الـكاتب الـبريـطاني الـذي بـيعت في مـختـلف أنـحاء الـعالم أكـثر من  300 مـليـون نسـخة من كـتبه

ترجمة إلى  63 لغة.  ا
وكـانت "نـتـفلـيـكس" أبدت فـي تشـرين الـثاني 2018 عـزمـها في إطـار هـذا الـتعـاون عـلى إنتـاج مـسلـسالت رسـوم مـتحـركـة مقـتـبسـة من أجنح روايـات رولد
دال.ويـتولى اخملـرج النيـوزيلـندي تـايكا وايـتيـتي احلائـز جائـزة األوسكار الـعمل في الـوقت الراهن عـلى مسـلسل أول مـستـوحى من عالم "تـشارلي أند ذي
ؤلف لوك كيلي تعتزم تشوكوالت فاكتوري".وأوضحت "نتفليكس" أنها في ضوء أستحواذها على شركة "رولد دال ستوري كومباني" التي يديرها حفيد ا
ية من خالل اقـتبـاس أعماله فـي مشاريع نـشر وألـعاب ومسـرح ومنـتجات مـشتـقة.ورولد دال 1916- 1990من مـواليد ويـلز ألبويـن نروجيـ واكتسب شـهرة عـا

رواياته اخملصصة للصغار ماتيلدا ذي ويتشز و 20حكاية باروكية غالباً ما يكون للكبار فيها دور سيئ.

رسالة باريس
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بحناجر مزقت  ليلَ  الصدى 
دى ووالءٍ  جاوزَ   أفقَ  ا

سبيُّ   زينب  ال  وال يذهب سدى
هتفَ   الكونُ   حزيناً  زمّجرا

موكبُ العشاقِ للطفِ  سرى  ×××
قد  فرشنا الدربَ  دمعاً  ودما

لفؤادٍ بالطفوفِ  قد  ظما
ليتنا   كُنا   دروعاً   وحِمى 

لرضيعٍ   عندما  الشمرُ     رمى
سهمَ   فرعون   الذي  أبكى السما
جندُ  أبليس    بهم   حلَّ    العمى
هكذا   جبريلُ   عنهم    أخبرا
موكبُ العشاقِ   للطفِ    سرى

×××

ها  هو   الزحفُ   يحاذي   األفقا
صاغَ      مجداً   وشموخاً   وتقى

نحُ   الروحَ  وعمراً  ما بقى
وله    نبضي  وقلبي  خفقا
موكبُ العشاقِ  جرح حلّقا

رتقى نحو   طفٍ في  دروبِ ا
هذا رأس السبطِ يغدو  مشرقا
ألبسَ الكونَ  صباحاً  ألقا
فسرى لوجدُ  بحرٍ  زورقا
هاهو   القلبُ  لنورٍ  كبّرا
موكبُ العشاقِ للطفِ  سرى

×××
 ومشى  القلبُ  بنبضٍ    يغتلي
رسّلِ نحو   مذبوحٍ  كيحي   ا
قد  جتلى   هودج    بالهّزلِ

جاءت  احلورا  وقد  عاد   علي
كي يضموا الرأسَ  في قبر الولي 

وكفوفاً  فوقَ  رملٍ  تعتلي
ربي عجّل للمؤمل اذ يلي
 يرفعُ الطفلَ  وكفّاً  أبُتِرا
موكبُ العشاقِ  للطفِ  سرى

×××
 ها هو الطفُ  لنا  صار   مسارا
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بغداد

موكبُ   العشاقِ  للطفِ   سرى
بعيونٍ  أمطرت  جفنَ    الكرى
وحشُ (كَوفيد)  هوا  ثم  أدبرا

ال   إصاباتٍ   وال  عدوى   نرى
شي  مثل  سيلٍ قد جرى نحنُ  
نحو مَنْ ضحى لدينٍ    منحّرا
موكبُ العشاقِ  للطفِ   سرى

×××
 ها هو  الزحفُ على األيدي  بدا
نحنُ  ال نخشى وباءً  أو   ردى
نبذلُ   الروحَ  لراياتِ الفدا

نحنُ  ال نخشى  الطوارق  والعدا
قلبُنا  نثَّ أشتياقاً   كالندى
عالي  قد غدا نحو طفٍ  با

فأتخذنا   كربال العشقِ   مزارا
فتجلى  الليلُ   بدراً    و نهارا
شيدَ  السبطُ  لنا  مجداً و دارا
زحف الكونُ على الطفِ   مدارا
هذا قبر السبطِ قد  شعَ    منارا

نورهُ  نثَ أريجاً  أخضرا
موكبُ العشاقِ  للطفِ    سرى

×××
 ها هو   الطفُ وقد  صار  طريقا

وعلى األكوانِ   قد  فاحَ بريقا
نورهُ  مجد  به   كان  يليقا

شي شهيقا مألت  أنفاسَ   مَنْ  
ها هو  األفقُ  بدمعٍ  أمطرا

موكبُ العشاقِ       للطفِ   سرى
×××

 ها هو  السجاد قد  زار  الطفوفا
عادت احلوراءُ أذ  حلوا  ضيوفا
ترسمُ  في الرملِ  بالدمعِ  كفوفا
  نهرٍ وخيامٍ قلبها كان يطوفا ب
فأستطال الرملُ  جمراً    أحمرا

موكبُ العشاقِ للطفِ سرى.
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ُ ع سالما .. وقالَ احلُس
رأيتُ العبادْ 

رمادا لنارِ الفسادْ 
فأنشأتُ صُلحا 

بنحري أقاما ! 
 ××

ُ ع سالما .. وقالَ احلُس
رأيتُ العبادْ 

عبادَ نِفاقْ عبادَ ارتزاقْ 
بلعقةِ درهم 

يحرقون العراقْ 
ينبشون العظاما!

××
ُ ع سالما .. وقالَ احلُس

رأيتُ العبادَ سُكارى
وما هم بسُكارى 

ُ ع سالما .. وقالَ احلُس
أنا ابن لطه 

ختمتُ الصالةَ ألحيي الصياما
××

ولكن خمر الغواني 
يُذيقُ احليارى
اتا زؤاما!

××
ُ ع سالما .. وقالَ احلُس
نظرْتُ إلى نازفاتِ العراق

وجدتُ العراق
ٍ ع  يشــــُجُ بألفِ حُـــس

احلُســـــاما!
××

ُ سالما.. وقالَ احلُس
ماتَ  هزَمْتُ ا

بألفِ حياةْ 
رُزقْتُ اخلُلودْ  فعني يذودْ 

وعنهُ أذودْ 
بكُلّ القُلوب كتبتُ الغراما!

ُ سالما .. وقالَ احلُس
بيوتُ العُتاةْ تعُجُّ

بطبلِ الضياءْ 
وبيتي فقير بال كبرياءْ 

وأهلي (شِتات)
بال كربالءْ 

وجُرحي بليغ 
ونزفي بُكاءُ (األيامى)

××
ُ سالما .. وقالَ احلُس

)بنو يعربي) كمنفى القبورْ 
ديار مُباحةْ لكل قباحةْ

فأين كرامي?
لو ندبتُ الكراما

××
ُ سالما .. وقالَ احلُس

متى يتركون العراقْ ?
فبعدَ ح سأدعو 
وأقلب عاليهمُ سافال

فبعدي .. لن يكون هناكَ انتقاما!
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كربالء
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اوالدي ان قـال االرتــبــاك والـعــصــبـيــة
لـديـنا اراضي اخـذها االعـداء اخلنـازير
فــمـا كـان من عــنـاد ودون وعي مـنه ان
افه كــــــاعــــــنه تــــــاخــــــذهـــــا بــــــصــــــرخ
ومالبث ان قـتعـد االرض غير اخلـنازيـر
ابه لـتـصـاعـد خـفافـيش الـضـحـكات في
عـز الـظـهـيـرهً ظـلت بـهـيـة جـواد تـرقب
الــطــرقــات لــســنــوات طــويــلــة وكــلــمــا
التعـات روحها جـاءذكر االرض احملتـله
وشـقت زيق الـتـي تـشـبه طـائـر الـزيـطـة
والتي ـعلـمة بـحكل اللـيل دشـداشتـها ا
مــافـارقت جــسـدهــا الـذي بــدا يـنــحـني
قــلـيال قـلــيال مـنـذ  رحل  عــنـاد مـحـاوال
اسـتعـادة االرض التي عـمدت اخلـنازير
ضــاعت اوهـــام بــهــيــة الـى احــتاللــهـــا
وتي بغير ما احساس وصـارت تودع ا
لتندلق االثداء التي تشق الزيق بـشيء
وكأنها سـاحت محاولة مالمسة االرض
طـــاســـة لـــ كــلـــمـــا المـــســـهــا اصـــبع
االرجتـــاف اهــــتـــزت وطـــشـــرت بـــعض
لم تك تـــــدري لم اضــــاعت مــــافــــيـــــهــــا
ومن يــقف وراء الـــســنــوات حـــيــاتــهـــا
ايـقـاف    اختـفاء الـلحـظات الـتي كانت
اسـيرة فراشها منذ شب القصب وصار
حتـكي مـن خالل شـفـاه عـنـاد ما نـايـات
حتتضن يـثير دهـشة اجلمـيع وغيرتـهم
ــنـسـربـة بـهـدوء ومـاتـلـبث ان االهـات ا

تهمس—يالله يعناد شمنظر?
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ومـن غـــــيــــــر انـــــتــــــظـــــار جلــــــواب من
ــــوحي خــــلـــعـت كل وجــــودهـــا ا احــــد
بـالبهجة وراحت تبحث عن تلك االرض
الـغـريـبـة التي اكـلت عـنـاد قـبل ايام من
تـتـلمس االرض صـعـود نـخـلـة رجـولـته
الــسـمـراء بــلـذه احلـلم الــذي كـان عـنـاد
ــلــيه عــلــيــهــا كل حلــظــة لـقــاء...ولج
بهيجة يوم الصعود امرعدجن اتمرعد!!
تـــضــحك بــود وبــقـــصــد اثــارته تــروح
تـرفـع طرف مـتـفـتـله بـحـركـات مـدهـشـة
ـلـيـئـة بـالـزرازيـر اخلـضـر دشـاشـتـهـا ا
وحــمـام الـســيـد وفـواخت تــنـوح مـا ان
وين يـــــاقــــوقـــــتي حتـس بــــالـــــوحــــدة
يـــغــــمض الـــبــــاحث عن االرض اخــــتي
متـمنـيا لو احملـتلـة جسـده كله مـتاوهـا
ان الـــــبــــاقـــــيـــــات من االيـــــام عــــجـــــلن
كان لـتستـقر بهـيجة بـ يديه بـالرحيل
أل روحـهـا بـعـطـر نـغـمـات يـفـكـر بـأن 

وتـــمـــنــــحه عـــطـــر خــــطـــواتـــهـــا نـــايـه
رالــراغب بـالــكـشف عن امــكـنـة الــفـواح
لم تستـطع بهيجة مـفارقة بوابة الـبوح
الـــــــطـب الـــــــعــــــــدلي حــــــــتى صـــــــارت
ومــجـــمــوعــتـــهــا الــتي تـــشــبه غــربــان
مـعـلـمـا يـحج الـيه كل من يـريـد ـدافـن ا
نتـظرة لوضعها داخل اثـارة مواجعه ا
ضـجرت حوافه واكـفهـر من كثر تـابوت
وبـقـايا انـتف كثـيرا مـا حـمل من جثث 
تـكتب مـا توضع بـكيـس نفايـات اسود 
تتـنهـد بـهيـجة وتـقول رحـوم ا عـلـيه
لـصـويـحـبـاتهـا الـلـواتي اتـقن الـصراح
متى والـثـغيب وتـمزيق مـا عنـد الصـدر

كن لهذه االرض احملتلة ان تعود?
…œUF  ”UO «

مـاكـانت تدري انـهـا تعـيش دوامات من
االستخدام العاجل الكياس سود معادة
الـتـدويـر مـاكان يـحـدثـني ونـحن نرقب
عن غير سألة التي تتكرر كل يوم تلك ا
مـحاوال ـشـاهـد التي اتـقن صـنـاعـتهـا ا
قــدر مـــا يــســتــطــيع ان يـــجــعل مــنــهــا
حـكايات تثير شحن البهيجات اللواتي
تــرمــلـن قــبل فــرار عــذريــتــهن بــإجتــاه
التي فـقدت بـوصلـة سيـطرتـها الـسمـاء
ـهـزلـة ـكـنه ايـقـاف تـلك ا عـلـى كل مـا 
االرضـــيـــة الــتـي كــانـت تــثـــيـــر غــضب
الـذين فـكروا الئـكـة وضـجـر وارتـبـاك ا
مـجـتمـعـ مـرة ان على من يـهـمه االمر
نقتعد ايـقاف تلك االثارات غير اجملـدية
مـانــحــ مـبــاصــرنـا حــريـة الــرصــيف
واشـاراتـهـا ـكــبـرة مــراقـبـة االصـوات ا
اخلـفـية لـبهـيـجة بـأن تنـهـمر بـرصاص
احــزانــهــا فــوق رؤوس الــواقــفـ دون
توصي بهيجة غربانها بان يكون ايـذاء
لـشق الـزيق مـعـنى يـخـتـلف عن مـعاني
الـــــثـــــغــــــيب والـــــعــــــويل والـــــصـــــراخ
كـــــانـت تـــــمـــــنح كـل كـــــيس والـــــلـــــطـم
وتـمـنح كل تـابوت قـدره الـعظـيم اسـود
مـوقـر اوسـمـة من االمـجـاد والـبـطـوالت
كــان مـــاكـــان يـــحــلـم بــواحـــدة مـــنـــهـــا
جلـلوسـنا مـعنى وهـي تتـفقـد ارواحنا
مــــا ان تــــنـــتــــهـي مـــراســــيـم الـــفــــصل
استـهوتكم تـقول-/مـجان انـتم االول

وت? لعبة ا
كن ان تـدلـيـنـا على نـرد مـعا —وهـل 
مـكـان جند فـيه مـا فقـدنـا من حـياة كـنا

نحلم بها?

وبزعل لـقد اعتادت لطمه تـلطم جبينها
عـجوز اضاعت خطـواتها دون ان تترك
تــقـول—مــاالــذي  يــبــقــيــكم هــنـا اثــرا
ابـحـثـوا عن ارض غيـر تـلك االرض..ما
عــادت مــدنــنـا تــتــقن حــتى صــنع نـاي
يـشـبه ذاك الـذي يـصنـعه عـنـاد اللشيء
غـير ان يجعـلني ارفع طرف دشداشتي
الذي الريـه بعض من اسـمـرار اجلـسـد 
مـا اسـتـطـاع االقتـراب مـنه بـسـبب تلك
مـالـذي االرض الـتـي قـيل انـهـا مـحـتـله
ـكان الـذي اليـليق يـبـقيـكم وعـند هـذا ا
ـــنــســـيــة بـــغـــيــر االكـــيـــاس الــســـود ا
والــتــوابـيـت الـتـي صـارت مــحل تــنـدر
مـا عـاد لـلمـوت تـلك الهـيـبة وضـحـكات
كــلـمــا وجـدت نــفـسي وذلك الــسـلــطـان
عـــتــيق اتـــمـــدد داخل تـــابــوت عـــتـــيق
شــمـــمت عــطـــر الــذي رحـل مــنــذ جـــدا
دون ان يـلـمس طـارف ســنـوات طـويـلـة
يـشق زيق يـبـكي كـان يـتـوسل اصـبـعي
رامـيـا بـكـل خـيـبات دشـداشـته الـزرقـاء
اغـــــمض في امـــــلـه الى جلـج الـــــهـــــور
اغمـضهـمـا بشـدة علي الـتـابوت عـينـي
ولـكـني ال اجــده وسط الـظـلـمــة الـكـدرة
ارى غــــيـــــر الــــغــــربـــــان الــــنــــواحــــات
كـنـت مـنذ ـثـيـر لـلـسـؤال وجـلـوسـكم ا

اقول..مالذي تبقى? سنوات
ومـنـذ سنـوات ارد دون ان يـنتـبه لردي

احد—الشيء ?
ويــــســـالـــنـي جـــيش الــــغـــربـــان الـــذي
اقود—مـللنا تلك اللعبة الفارغة مالذي

تبقى?
اتـلمس   ما تتصـحر فـتجف حـنجـرتي
تـــركه الــصـــراخ من حــفـــر وســواقي و
وحــــــــــ تــــــــــهـــــــــدأ تــــــــــنـــــــــهــــــــــدات
اصــنع تـــابــوتــا من وتــســتــقـــر روحـي
تــابـوتـا اتــعـمـد ان يــكـون الـكـيس وهم
ـوضـوع داخـله,بـلـون الـثـلج?'اضـحك ا
اكـشف عن اسـمرار وبـغـيـر مـا انـتـظـار
االســمــرار الـذي اصــابــته كـدرة ســاقي
وعـنـد حلـظــة االنـهـزام اتـعـرى الــركـود
امـا ان تعيد طـالبة من االرض احملـتلة 
اوتـمــنـحـني حلـظـة عــنـاد الى حـضـني
مـن انـني رضــا تــعـلــمــني بـيــقــ تـام 
انـثى مـا كـانت تـعـرف ان االرض انــثى
احملــتــلــة سـوى صــراخ وانــدالق اثـداء
وتـنهدات تمني وبقايا حلم اليستطيع

احد منا االمساك به.

هـو ابـدا لم يحـدثـني ونحـن نخـترق
بــاحــات الــعــويل ومــعـش الـرؤوس
الــتـي مــا صــارت تــعــرف غــيــر هـذه
وكانت ـهـنـة الـتي لم تـعـد كـاسـدة  ا
مـصـادر فـخـر جـدتي الـقـوالـه .بـهـية
جـواد التي وجدت نفسها ارملة.قبل
ان حتـرثــهـا مـحـارث الـعـاشق عـنـاد

االـــذي اليــدري كــيف عـــلــمت بــوجــوده
دائــرة الــتـجــنــيـد فــارســلت فــارسـا من
الــشـرطـة اخلـيــالـة.يـطـالــبه بـاحلـضـور
فـورا الى دائرة التجـنيد من اجل خدمة
الــعــلم والالحتــاق  بــاجلـيـش الـذاهب
مــا كـان الـى حتـريــر االراضي احملــتـلــة
عــنــد يــدري اين تـقـع هـذه االرض وظل
يـــردد اليـــام كــلـــمــة
مـحـتلـة التي مـاكان
مرة يـعـرف معـناهـا
وهـو يؤدي الـتحـية
الــعــسـكــريــة لـرجل
يـــــشــــبه قـــــصــــبــــة
كـان يـتـحكم حـائـلـة
بـــــكـل شيء دون ان
يــقــول له احــد كف
عـن تـعـذيـبـنـا فـلـقـد
اتــعـــبــنــا الــتــرديــد
والــــــصـــــراخ لــــــيل
راجــــعـــــلك نـــــهـــــار
يـــــــــعـــــــــدوي راجع
مـــاكـــان يـــدري انه
مـحـاط بالعداءوانه
يــــــجب ان يـــــعـــــود
سـاله بـقـصد الـيـهم
اراحـــــــــــــة بــــــــــــالـه
الغــــيـــر—ســــيـــدي

ماالزض احملتلة?
ضـــــــــحك الـــــــــرجل
وفــــــتل الــــــطــــــويـل
بل برمهما شاربيه.
ثم ــــــــــرات عــــــــــدة
وبـــصــوت خــال من
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كـان جـالـسـاً على كـرسـيه اخلـشـبي يـحدق من
ـطـر بـكل ود  نـافـذته الـتي تـسـتـقـبل حـبـات ا
الشـارع احملاذي فارغ تـماماً وال يُـسمع منه اال
أصوات أطـفال يـتقـافزون مـرحاً مـتفاعـل مع

طر.  ا
ـطـر لم يــكن بـهــذه الـقـوة كــان وديـعـاً يـوزع ا
ابــتـــســامــاتـه عــلى الــضـــفــة اجلــنـــوبــيــة من
ديـنة;األشـجار واالزهـار في احلدائق الـعامة ا
ـنـظـر والـسـحـاب في الـسـماء تـنـتـعش لـهـذا ا
تـبـدو متـبـاينـة ومتـبـاعدة بـعض الـشيء ولكن
ــطــر يــســتــمــر في هــطــوله...رائــحـة األرض ا
يــضـوع مــنــهــا طــعم خـاص يــحــبه الــعــشـاق
ــتـســامــرون خــلف األشــجــار… ومـا هي اال وا
ـطـر بـسـكـيـنـة عـالـية حلـظاتٍ يـتـوقف فـيـهـا ا

دينة بعد حلظاتٍ  وبصورة مفاجئة لتبدو ا
و قد اسـتحمت بـالكـامل وبانت عـليهـا االنوثة
واجلمال وانتشر الناس في ارجائها  حلظاتٍ
ـركـونة امـام أبواب حتركت فـيـها الـسـيارات ا
ـدينة من اجل العب ا نـازل واجته الصـبية  ا
ان يــلـهــو ويـلــعـبـوا واجتــهت الــنـســوة نـحـو

دينة. األسواق التي تبعد قليالً عن هذه ا
حترك اجلـميع اال هو كـان جالسـاً على كرسيه
اخلــشــبـي يــحــدق من نـــافــذته الــتـي لم تــعــد
طر وكل مـا تبقى علـيها كان تسـتقبل حبـات ا
ـديـنـة بـقـايـا نـديـة من مـطـر الـصـبـاح وهـذه ا
الهـادئة بـصورتهـا كأنـثى في اول أيام زفـافها
ـتاخمة لم تعـد كذلك االن. البـنايات الشـاهقة ا
لـلـمـديــنـة حتـولت مـقــرات جلـنـودِ احلـرب امـا
ـلـوءة بــالـدبـابـات الــسـاحـات الــعـامـة فــهي 
تـهالكـة والتي يتـأرجح بهـا األطفال صـباحاً ا
ومــســاءً مـن اجل تــزجــيــة الــوقت واالســفــلت
ـلـوءاً بـنـدبــات سـرفـات الـدبـابـات  سـطـوح
لوءة برصـاصاتٍ فارغة وكـأن الدنيا نـازل  ا
كــانت تــمــطــر عــلــيــهم رصــاص حــتى ان ذلك
اجملـنـون الـذي كـان يــقف قـبـال الـشـارع الـعـام
يرمي الـكالم على الناس يصرخ كلما اجتاحته
مـوجـة اجلـنـون (احـذروا ....الـسـمـاء سـتـمـطر
رصاص!) اجلـميع كان يتـجاهل ذلك اجملنون 
قـيل انه كـان مـعـلـمـاً لـلـريـاضـيـات وتنـازل عن
عـــقـــلـه بـــضـــربــة اجـــتـــاحـت رأسه من طـــالب
بــرجــوازي لــعــ ! قــيـل فــيــمــا بــعــد ان هــذا

بــعـد يـومـ ولم يــدرك حـتى لم  ضـربه
بـــهـــذه الـــقــوة! وألنـه تــعـــود ان يـــتـــلــقى
ـتــســولـ واجملــانـ لم الـضــربــات من ا
ـشهد سُـجل بشـريط ذكريات يسـأل! لكن ا
عـبـر نـافــذة ذلك الـرجل الـذي يـقـطن بـهـذا
ـديـنة  وألنك البـيت الـهـاد و يـتـوسط ا
رور دينـة فهذا يـجعلك عـرضة  تتـوسط ا
تسول او ا بعض ا اشكـال االفراد و ر
الـسـراّق او طـرقـات جـنـودٍ يـطـلـبـون مـنك
ـنـزل لم تـطرق ـاء ولـكن هذا ا قدحـاً من ا
بــابه يـــد مــنــذ ســنــون حــتى ان اجلــنــود
اعـتـقـدوا انه مـنـزالً مـهـجـور اً صـاحبه ال
يخـرج اال نادراً من اجل جـلب ما يـحتاجه
من طعام وادوية ! حتما بهذا العمر يكون
وحــيــداً مـصــابــاً بـعــدة امــراض مـزمــنـة.
ــديـنــة بـدأت تــتـقيء أبــنـائــهـا بــصـورة ا
جـنـونـيـة والــعـوائل أصـبـحت تـخـفف من
الثـقل على عـاتقـها فـترسل ابـن او اكـثر
ـوتوا فـيـنـالـوا مـكـرمة من لـلـحـرب لـكي 
الـدولــة ويــخـفــفـوا بــذلك من عــدد االفـراد
حتى ان عالمة االستشهاد كانت تدق على
ــديــنــة…. ان تــمـوت اغــلب مــنــازل هــذه ا
ــعــركـــة خــيــرا مـن ان تــمــوت من وسـط ا
ـسنون اجلوع هـذا ما كـان ينـاديه اآلباء ا
وألن احلـرب ال حتب اال الشبـاب فقد خلت
ديـنة تماما من القوة ألن أبنائها غادروا ا
ــا رجـعــة فـاغـلــبـهم اكــلـتـهم ــديـنـة دو ا
احلــرب دون مــقـدمــات  امــا الــنــســاء هن
االخــريــات لم تــرحــمـهـن هـذه احلــرب كُنّ
يــخــدمن اجلـنــود مــقـابل بــقــايـا كــسـرات
طـعــام! الـلــعـنــة كل شيء تـوقـف الـصـرف
عـــــلـــــيـه اال احلـــــرب وجـــــنـــــود احلـــــرب
فمـيزانيتـهم مفتـوحة حتى انـتهاء احلرب
ديـنة تذبل ايام واشـهر وسنـون مضت وا
تصـبح على أصوات الـرصاص والقاذفات
وتغـفى عـلى صـراخ وعويل الـنـسوة وهن
دينة التي يودع جـنائز ابنائهن… اللعنة ا
كـــانت عـــروس أصــبـــحت ارمـــلـــة ذابـــلــة
يــافـطــات الـتــعـزيــة تـنــتـشــر في كل زقـاق
وعلى كـل منـزل تعـلق صـور الشـباب وهم

يودعون احلياة بابتساماتٍ ذابلة.
 والزال ذلـك الـــرجل يـــحــــدق من نـــافـــذته
للمـدينة ويتحسر مـلياً فالكرسي اخلشبي
الزال نــديـاً والــنــافـذة الزالت تــرتــشف مـا
ـدينـة الزالت منـشغـلة طـر  وا تبـقى من ا
ـوت لم تــفـكـر يــومـاً بـاخلـالص من هـذا ا
اجملــانـي حــتى ذلك اجملـــنــون تــوارى عن
األنــظـار وهـو يـصــرخ ان احلل خـلف تـلك
النافذة ....جتاهله الناس كالعادة ....غادر
ـــديـــنـــة والزال الــنـــاس يـــبـــحــثـــون عن ا
اخلالص.... والزال ذلك الــرجل يـحـدق من
الــنـافــذة .... علّ احـدهـم يـدرك اين يــكـمن

اخلالص….!

الـبـرجـوازي الـلـعـ شـغل مـنـصـبـاً مهـمـاً في
دينة اجملاورة . ا

كان الـناس في ذهول غريب يبـحثون عن لقمة
تـــســـد رمـق يـــومـــهم وهـــنـــاك ام تـــبـــحث في
اخملـيـمـات اجملـاورة عن عـلبـة حـلـيب لـتـسكت
صراخ طـفلـها و اب يـبـحث ب شـقوق الـط

كن ان يؤكل ... على ما 
النـساء عطلن ارحامـهم والرجال قللـوا الكثير
ــارســة احلب  مع زوجــاتـهم انــهــا أيـام من 
تمـر دون قُبل او عناق حميمي واألطفال باتوا
كل خـمسة او اربع بحـجم طفلٍ واحد واجلوع
ـدينـة من اعالها حـتى اسـفلـها … بات يـأكل ا
ـدينـة بختم األلم احلرب خـتمت عـلى جدران ا
ـوت والهجرة ومن اسـتطاع منهم واجلوع وا
ــديـنــة رغم ان اغــلــبــهم القـوا ســبــيالً غــادر ا
وت مصـيـراً اسوء من أولـئك الـذين فـضلـوا ا

داخل منازلهم ومدينتهم ..
ـدينـة حتولت لـكابـوس سوداوي والزال ذلك ا
الرجل يـجلـس كل يوم يـحدق من نـافذته لـتلك
ــــديـــنــــة يـــتــــفـــحـص حـــيــــوات الـــنـــاس … ا
حـركـتـهم…سـكنـاتـهم… صـرخـاتـهم… واحـيـاناً
يـــرى مــا خـــلف اجلـــدران مـــا خـــلف الـــغــرف
ــوصــدة! يـــتــابع شـــجــارات األزواج و األلم ا
دقع فال الذي يـصيب أطـفالـهم جراء اجلـوع ا
كن ان تـكون النـهاية بـهذا الشـكل هكذا كان
يهـمس مع نفسه وهو يقـرأ صحيفة مـر عليها
عشرون عـاماً يتصفحهـا يومياً بنفس االخبار
ـوضـوعـات والـصور  لـكـنه يـقـرأهـا يـومـياً وا
زاجٍ جـديد وبرؤيـة جديـدة وكأنهـا صحـيفة
صـبــاح الـيـوم! يـبـدو ان الــوجع نـفس الـوجع
حـتى لــو كــان لــلـوجع أوجـه مـتــعــددة; ولـكن
بـاالخـيـر سـيـكـون الـوجع هـو الـوجع…. هـكذا
كان يـردد حينـما يطـوي صحيفـته االثرية هي
ذات الــصـــحــيــفــة الـــتي ابــتــاعــهـــا له مــعــلم
الرياضيات و هو األخر ال يفترش األرصفة اال

عــلى ورق الــصـــحف حــتى ان ذات الــيــوم 
ضـربه ضــربـاً مـبـرحـاً ألنه جـلس عـلى صـورة
دينة كانت عـجيزته تماما رمز من رمـوز تلك ا
ـا عـدّهـا اتـباعـه بأنه عـلى رأس ذلك الـقـائـد 
ازدراء فـعـاقــبـوه بـالـضـرب امــام الـنـاس لـئال
يكـرر فعلته! تلقى ضرباً حد االغماء واستفاق

n d)« Ÿe

wzUD « .d  —u

البصرة



jHM « …—«“Ë W Ëœ
مـنذ كـنت طفال صـغـيرا واسـمع ابي رحمـه الله ورفـاقه يقـولون ان
ـظلـوم مـنذ ان خـلق الله نفط الـعراق نـقـمة عـلى الشـعب الـعراقي ا
ـسك وانـا منـهم ان نعذب اخلـليقـة حيث كـتب على هذا الـشعب ا
ـعذبون في االرض ولم اكن اعلم في االرض لينـطبق عليـنا القول ا
انه في يــوم من االيــام ســأكـلـف بـواجـب رسـمـي الى وزارة الــنـفط
العراقـية !!! ورغم كل التـحذيرات من االصـدقاء بعـدم الذهاب الى
ـتراميـة االطراف في اجلانب الـشرقي من العـاصمة هذه الوزارة ا
احلـبـيـبـة بغـداد اال اني اصـريت عـلى الـذهـاب كـوني مـكـلف بـعمل
رســـمي ومــا ان وصــلـت لــهــذه الـــوزارة مــنــعت مـن الــدخــول رغم
اظهاري لكل اوراقي الـثبوتية الـرسمية والـتي تتيح تسـهيل مهمتي
بني سـواء من العسكري او موظفي اال ان القائمـ على حماية ا
ـدنــيـ لم يــعــيـرو اي اهــتـمــام وبـحــجــة يـجب عــلـيك ان الــوزارة ا
حتصل على نداء من داخل معبر رفحا عذرا من داخل الوزارة .
بعـدهـا بـدأت بـاجـراء اتـصـاالتي الـشـخـصـيـة لـلـحـصول عـلى اذن
نـاط بي ودون جدوى وخالل بـالـدخول واجنـاز الواجب الـرسـمي ا
ـراجـعـة استـعـالمـات الوزارة مـن جـهة تـواجـدي هـنـاك ابـلـغـوني 
اخرى تبعد كيلو مترا تقريبا عن باب الوزارة الرئيسي وبعد تركي
ـنــوع الـتـوقـف فـيه وبـدرجــة حـرارة قـاربت لـســيـارتي في مــكـان 
اخلمس مـئوية وانا ارتدي بدلتي الـرسمية اصبحت خالل خمس
ـا دقـائق فـقط (كـبـاب وكـفـته ) ولـكم االخـتـيـار حـسب مـاحتـبـون 
ذكرت واثنـاء التوجه الستعالمات هذه الوزارة رأيت موظفا يصرخ
بــأعـلى صـوته يــانـاس اني مـوظف بـنــفط الـبـصــرة وخـدمـتي ثالثـة
واربعون سـنة وامنع من الدخول لوزارتي الكـمال واجناز معاملتي
الـتـقـاعــديـة خـجـلت من نـفـسي كـونـي مـوظف في الـدولـة الـعـراقـيـة
بـعدما رأيـت هذا الرجل ابن الـبصـرة الفـيحاء والـتي لوالهـا ماكان
هـنـاك وزارة لـلـنـفط اصال وبـعـد مـعـارك عـنـيـفـة واجـراء اتـصـاالت
ــبـاركـة حـيث  اخـذ تــمـكـنت اخـيـرا مـن الـدخـول لـهـذه الـوزارة ا
جــوالي وهــذا مــخــالف حلــقــوق االنــســان في قــطع االتــصــال مع
اجملـتـمع بــحـجـة دخــولك لـوزارة الـنــفط مع الـعــلم راجـعت غــالـبـيـة
الـوزارات الـعـراقــيـة لم تـقم اي وزارة بـاخـذ جـوالي ومـا ان عـبـرت
طاعم ـقر الـوزارة رايت ا ـشاة او جسـر الراين لـلوصول  جـسر ا
شويات عرفت حينها انها والكافتريات في مدخل الوزارة وريحة ا
ــوضـوع رأيت وزارة غـنــيـة بــرواتب مـوظــفـيــهـا والتـأكــد من هـذا ا
وظـفـ يحـملـون كتب نـقـلهم من وزاراتـهم االصلـية الى عشـرات ا
وزارة الـنفـط كونـهم من ذوي الشـهداء ورغم ان لـدي شهـيدين اني
ـوظف في وزارة ـوضــوع بـتـاتـا وتــبـ ان راتب ا لم افـكـر بــهـذا ا
ـوظف في وزارة اخـرى واسـتـغـرب من الــنـفط يـخـتـلف عن راتـب ا
الـدولـة العـراقـيـة كـيف تضع فـروقـا في رواتب مـوظـفيـهـا رغم انـنا
نـنـادي بــالـعــدل واالنـصـاف بــ طـبــقـات اجملــتـمع وهل الــدسـتـور

ــاذا ال يـتم الــعـراقي مــجـرد حـبــر عـلى ورق و
ــوظـفـ ومــا يـزود من تــعـديل ســلم رواتب ا
ـبـالغ يـتم بـهـا ايـجـاد االف الـدرجات هـذه ا
الـوظيـفية لـلشبـاب اخلريـج والعـاطل عن

العمل والك الله ياعراق .
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بغداد

نرحب بإسهام القراء وآرائهم وطروحاتهم في
مخنلف القضايا السياسية والفكرية واالقتصادية
واالجتماعية التي نأمل ان تكون جادة وجريئة
وموضوعية من اجل اتاحة الفرصة للرأي والرأي
اآلخر ليأخذا مساحة اوسع للحوار واجلدل وتبادل
االفكار من دون خشية او تردد .. وللجريدة احلق
في إختيار أجزاء من الرسائل والردود التي تردها
تاحة ساحة ا وضوعات وا ا يتناسب مع اهمية ا

لها والرأي قبل شجاعة الشجعان
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الك كن مـقابل تـهيأت ا باسـرع وقت 
علم . الكافي لتغطية حاجتها من ا
٣- زيـــــادة  اجــــور ومـــــخـــــصـــــصــــات
الــتــدريــســـيــ الــعــامـــلــ في الــقــرى
واالريــاف وجــعـلــهــا مـغــريــة ومـجــزيـة

وكذلك رواتب الطبقة التدريسية  .
٤- مــنـح الــطـالب كــســـوة الـــشـــتـــويــة
والـصـيـفـيـة وشـمـولـهم بـالـطعـام خالل
ـــوسم الــدراسي بـــعــد حتـــديــد مــدته ا
دارسهم وجعل الطالب أكثر التصاقاً 

من خالل ساعات الدوام  .
ـدارس على اقـامة دورات ٥- تشـجيع ا
ــدرسـة تــقــويــة مــجــانــيــة في  نــفـس ا
لـطالبـهـا اثنـاء الـعـطـلة الـصـيـفـية . مع
وضع برامج تـثـقيـفيـة وتـرفيـهيه خالل
الـعطـلتـ الربـيـعيـة والصـيـفيـة وكذلك
اقامة نشاطات رياضية وفنية وأدبية .
٦- اصــدار تـعـلــيـمــات بـعــدم اسـتـغالل
الــطــلـبــات في الــدروس اخلـصــوصــيـة
ومنعـها بصـورة تدريجـية . مع متـابعة

ــدارس االهــلــيـة وتــقــلــيـلــهــا خــاصـة ا
ادية نفـعة ا الغرض من بـعضهـا هي ا
لـــبــــعض االحـــزاب والــــشـــخــــصـــيـــات
السياسـية. وأخيرا عـتبنا عـلى أخوتنا
ـدرسـ حـيث كـان دورهم ـعـلـمـ وا ا
كبيـرا جدا في تـهد التـعليم وسـؤالنا
ـتقاعدين هل دفعـوا مبالغا للمدرس ا
طائلة للدروس اخلـصوصية يوم كانوا
ـعـلـمـ في واد طالبـا .  ثم أن نـقـابـة ا
والتـعـليم في واد بل تـهـتم فقط بـبدالت
االشـتراك وبـانـتخـابـات الـنقـابـة بيـنـما
تــقف مــكـتــوفــة األيـدي إزاء مــا يــجـري

للتعليم بشتى االساليب . 
سـؤول االهـتمام نتـمنى من الـسادة ا
ومتابعة الـتعليم كمـا قرأنا في التاريخ
ـانـيــا والـيـابـان أول مـا ـعــاصـر عن أ ا
قــامت به حــكـــومــتــهــمـــا بــعــد احلــرب
االهـتـمـام بـالـتـعـليـم لـغرض خـلق جـيل

وطني يفكر في بناء وطنه .
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واالجـتــمـاعي في الــبـلـد لــتـكـون أحـدى
ؤسـسة الـتعـلمـية أدوات التـهد فـي ا
ـسـتوى حيـث ال يرتـقي الـتدريس الى ا
طلـوب لبـناء جيل من الـشباب مـتعلم ا
ووطني هـذا من جانبِ ومن جـانب آخر
اســـتــغالل بـــعض اخلــريـــجــ في دفع
اجـــور زهـــيــدة مـــقــابـل ارتــفـــاع اجــور

دراسة الطالب .
أتوقع من الـقـار الكـر يعـرف ويدرك
الـشأن الـتـربـوي وما آلت إلـيه سـيـاسة
تعاقبة على دفة احلكم من احلكومات ا
دون االهــتـــمـــام بـــاجلـــانب الـــتـــربــوي
البـنــائـنـا بــاالضـافــة إلى خـلق األزمـات
واحلــلــول الـتــرقــيـعــيــة ونـرى تــســلـيم
شؤون التعليم والتدريس للعدد الهائل
مـن احملــاضـــريـن اجملـــانــيـــ وحـــسب
ـدارس عـلـيـهم عـلـمـنـا اعـتـمـاد بـعض ا
ــعــلــمـ عــلى بــشــكل كــامل في حــ ا
الك الـدائم يـتــمـتـعـون بـراحـة وكـسل ا

درسة . داخل الصفوف وا

ثالـثا:- عـمـليـات االحبـاط لدى اجملـتمع
مـن وجــود الــعـــاطــلـــ عن الـــعــمل من

اخلريج  
حـيث مع األسـر اصـابهـا الـيـأس بـشأن
مــواصــلـة اوالدهــا في الــدراســة نــظـرا
لـوجـود مـا سـبـقـهم في ضـيـاع وفـقـدان
األمل في وجود فرص عمل وقـد يضطر

بعضهم التطوع 
في جـهـاتِ شـبه عـسـكـريـة أو عـسـكـرية

من أجل تأم لقمة العيش .
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ـهـمـة ـا شـخــصـنـا بـعض الـنـقـاط ا طـا
التي أدت الى تـهد العـملـية التـربوية
علينـا طرح نقاطـاً تمكن من انقـاذ البلد

ونهوض بالتعليم والتربية ومنها  :-
ـدرسـ ـعـلـمـ وا ١- الـتـركـيـز عـلى ا
باشـراكهم فـي دورات تثـقيـفيـة وتقـوية
ألجل أن يــكـون لــهم دور فــعـال في زرع
الوطنية والوعي االجتماعي للشباب .
ـدارس ٢-وضع خـطــة في زيـادة عـدد ا

عـــنــدمــا تــتــكـــالب اخملــالب واالحــراش
ياه الراويـة على سرير احلياة وتركد ا
سيـكون هـناك حـديث شبه غـير مـنطقي
عن بــلـد أســمه وطن ..وإذا تــخــاصـمت
الـشـرايــ واألوردة في جـسم اإلنـسـان
ســيــشـعــر اجلــسـد بــحــرارة تـؤدي إلى
الشـلل وبحـمى تتبـخر الـبشـرة وتموت
عـنـده احلـركـة واحلـيـويـة بـيـنـمـا يـدور
الـبــصـر حـول كـل اجلـهـات ولــيس بـيـد

حيلة  وال صرخة تنقذ .
بنـاء التـعلـيم ليس سـهال على اجملـتمع
يــــحــــتــــاج إلـى تــــكــــامـل في االفــــعــــال
ـستـقبـلي حيث ال والتـخطـيط والبـعد ا
كن فرد بوحده يستطيع إكماله ما لم
يشـاركه اجلمـيع ابتـداء من االسرة إلى

ابسط موظف في الدولة .
واتذكر عـندما كـنت طالبـا في االعدادية
واجلامـعـة أسـاعد بـعض اصـدقائي في
حلّ الـرياضـيـات الـتي كـنت مولـعـا بـها
وكذلك الـلغة االنـكلـيزيـة من دون مقابل
ولم اتــذكــر يـــومــا اني دخــلت في دورة
درس خصوصي . تقوية أو استعنت 
ِ نالحظ جـميع أو أغلب في هذه السـن
الناس تـشكـو من سوء التـعليم واعـتقد
أن هناك عـوامل كثيـرة تؤدي إلى تردي
مـسـتـوى الـتـعـلـيم في الـعـراق وسـأركز

منها على أهمها وهي :-
أوال:- التدريس  الذي يـقوم به السادة
ــعـلــمــون في كل مــراحل ــدرســون وا ا
الدراسة للطالب غيـر مناسبة مع أعمار
الطالب لذا جند طالبا ال يعرفون كتابة
اسـمـائـهم  . مـنـذ سـنـوات احلصـار في
التسعـينات نشـعر هناك تـدني مستوى
الــتــدريس بـصــورة مــقـصــودة أم غــيـر
دارس احلكومية نتيجة مقصودة في ا
قــلـة األجــر أو الـراتب الــذي يـتــقـاضـاه

درس . ا
ـواضيع ا جـعل بـعضـهم اسـتغالل ا
ــهــمـة الــتي ال يــسـتــوعــبـهــا الــطـالب ا
بـسـرعـة مــحـصـورة في تـدريس خـاص
وقد يضـطر الـطالب السـؤال عن فحوى
درس وضـوع وحيثـياته أمـا جواب ا ا
كان الـفالني لقـاء مبلغ ( راجعنـي في ا

كذا ) .
أدى ذلك إلى انـتـشـار ظـاهـرة التـدريس
ــدارس لــقــاء أجــور عــالــيـة أو خــارج ا
درس في زهيـدة حيث قـلل من جهـود ا
تــعـلــيم الـطــالب ومـنــهـا يــدرك ال فـضل
ـدرس اخلصوصي للمـدرسة عـليه بل ا

الفالني على فهمه وجناحه. 
ولــو تـمـعــنـا في الــتـبــاين الـطــبـقي في
مجتمعنـا سيجعل الطبقـة الفقيرة أكثر
ـا يـسـهل عـلى االحـزاب فـقـرا وجـهال 
االسالمـيــة وغـيـر االسالمــيـة اسـتـغالل
هذه الطبقـة من مختلف الـنواحي منها
الــتــصــديق بــاخلــرافــات والــتــكــهــنـات
وتـمـريـر مــشـاريع االرهـاب والـعـبـوديـة
وغيرهـا من أمور تدمـر البلـد واجملتمع
عندما نستنتج من أن الطبقة الفقيرة ال
تستطيع مواكبة تعليم أوالدها بصورة
سـليـمـة وصحـيـحـة مقـارنـة مع الطـبـقة
ميسورة احلال لـذا ال عجب عندما ترى
أفـواجا مـن األطفـال يـجـوبـون االسواق
والــتـــقــاطــعــات والــشــوارع في ســبــيل
الــبـــحث عـن لـــقــمـــة الـــعـــيش تـــاركــ
الـدراسـة . كـذلك نالحظ ابـتـزاز الـسادة
ـــدرســـ في رفع اســـعـــار الــتـــدريس ا
حيث ذكر لي صديق بانه يستلم من كل
لـيون طالـب أكثـر من مـليـون ونصـف ا
ديـــنـــار خالل شـــهـــر واحـــد وعـــنـــدمـــا
استغربت عن هذا ذكر لي بان هناك من

يتقاضى ثالثة مالي دينارا شهريا .
…dOI  WI³Þ

رتـفـعـة قـد يـتـبجح إذن هـذه االسـعـار ا
بــهــا بــعض االشــخــاص أمـام األخــرين
مفتـخرا بتـخصيص مـدرس خصوصي
لولده  في حـ الطبقـة الفقـيرة تعاني
مـن صــعــوبـة حــصــول لــقــمــة الــعــيش
وسوء الـتعـليم . وعـليه أن الـلوم أو كل
ـدرس ـعـلم أو ا الـلــوم سـيـكـون عــلى ا
وهما من أهم  اسباب تدني التعليم ٠
ــدارس االهــلـيــة  اصــبـحت ثــانــيـا:- ا
ــومــة الـــعــمــلــيــة جــزءا مــهــمـــا في د
الـتـربـويـة ولــسـد الـنـقص احلـاصل في
ـــدارس  لــكن بـــعض مـــنــهــا ابــنـــيــة ا
اســـــتــــغـــــلت الـــــوضـع االقــــتـــــصــــادي

يـومـا الهـبــا كـالـعـاده..تـلك ايـام بـغـداد
وشـمـســهـا الـتي ال تـســتـحي....ويـبـدو
ــتــقـــاعــدين امـــثــالي قــد بــان حــيـــاة ا
لل لذا قـررت اليوم أصابهـا نوعـا من ا
ان اتـرك سـيـارتي لـعـلـهـا تـرتاح بـعض
الـشــيـا بـعـد ان اتـعـبــني ونـيـنـهـا..وان
اعـــيـــد بــــعض الــــذكـــريـــات بــــركـــوبي

للكوستر..
صــبـاحــا كــانت االنـطـالقه من مــنـطــقـة
الــدوره بــاجتـاه عـالوي احلـلـه ثم بـاب
ــعــظم..وال اخــفـيــكم ســرا بــانــني قـد ا
جـــمـــعـت كــامـل قـــوتي وتـــزاحـــمت مع
مـجمـوعه من الـشـبـاب لعـلـني اسـبـقهم
وأجــلس عــلى الــكــرسي الــذي يــجـانب
الـــشـــبـــاك..لـــكـــنـــني لـم افـــلح.!!!.عـــلى
الـــعــمـــوم..دفــعـه من هــنـــا واخــرى من
هـــنــاك.ولـم اجــد نـــفــسي الـال في احــد
الـكـراسي..احـسـست بـراحتـه في باد
االمـر.لـكن سـرعـان مـا اكـتـشـفت بـانـني
ــكــان اخلــطــأ فــقــد كــان جــلـــست في ا

حضنـا المرأه.يبـدو بانها كـانت تعاني
ــــفـــرطه...جــــلـــســــنـــا من الــــســـمــــنه ا
جــمــيــعــا..يــعــنـي( قــبط الــكــوســتــر)..
وانـطـلـقـنـا..ولـيت انـا لم نـنـطـلق.حـيث
صرخ قـائد الـرحـله معـلنـا بان الـتبـريد
عاطل..ثم غيـر ماكان مـوجود في جهاز
الــتـــســجـــيل..لـــيـــكــبس عـــلى انـــفــاس
ـنح الـهواء ل سـعـدي احللي فيـروز.و
دلوله...احد الركاب صاح في أغنية...
عـود الدنـيه صـبح..هي مال غاضـبـا..
ســـعــــدي احلـــلي????. اســـتـــدار ســـائق
الكوسـتر ونظـر بنظـرة مخيـفه ذكرتني
صـري تـوفـيق الدقن ـمـثل ا بـنظـرات ا
ـيـعـجـبه بـافالم الـسـتــيـنـات..قـائال ..(ا

ينزل....) ....
اجلــــمـــيع الــــتـــزم الـــصــــمت الال رجال
اربعينـيا استفـزني بصبغـة لون شعره
الـداكـنه كـان جــالـسـا امـامـنـا..لم يـتـرك
دقــيــقه واحــده الـال واســتــدار نــحــونـا
نــاظـــرا الى الـــصـــبــيـه الــشـــابه ابـــنــة

صاحبـتنا الـسميـنه.وهو يفـتل شاربيه
الــغــلـيــظـ ونــافـخــا دخــان سـيــكـارته
بــوجــهي.كـانـت رائـحــة دخــانه خــانـقه
ويـبــدو بـان سـكــائـره كــانت من الـنـوع
الرخـيص جـدا..استـأذنت الشـاب الذي
كان جـالـسا جـوار الـشبـاك بـان يفـتحه
لكـنه رفض خـوفا عـلى تسـريحـته التي
كـانت تــشـبه عش طــيـور الـلــقـلق الـتي

كانت تقدم الى العراق ايام اخلير.....
قــررت ان احتـمل..لــعل الــطـريق يــكـون

قصيرا..
وصــلـنــا مــفـرق الــدوره...فــرصه المـتع
البس بعض انظاري بااللوان الزاهيه 
الــصـبـايــا الـتي اقـتــربـو من سـيــارتـنـا
لـكن....احسـست بـشـيـأ ينـقـر في كـتفي
ن واذا بـاحــدهم اراد ان يـنــاولـني اال
مبـلغ(الكـروه)..اخـذتهـا واضفت عـليـها
ن كان جالسا مبلغ اجرتي واعـطيتهـا 
امامـي حتى وصـلت الى الـسـائق الذي

احصـاها بـدوره ..ثم استـدار الى 
الــشــارع واوقف ســيــارته لــيــعـلـن بـان

احدهم لم يدفع كروته....
ـــــعـــــودين .دخل هــــاي شـــــلــــون..??? 
اجلــمـيـع في جـدال عــنــيف وكال مــنـهم
بــــــدى يـــــشــــــرح ســـــيـــــرتـه الـــــذاتــــــيه
الـنـزيـهه.حـتى صـرخت احـدى الـنـسـاء
ه ـه..طــــفـي جــــدر الـــــدو فـي اذني ..(
نسيته عالـنار) يبدو بانـها كانت تتكلم
مع احدهم عبر جهاز موبايلها..استغل
.واسـتـدار الـفـوضى صـاحب الـشـاربـ
ره بـقـوه..ولكـن دخان سـيـكارته هـذه ا

كان هو قويا ايضا...
ترجل اجلـميع من الـسيـاره وانا مـعهم
.ويبدو بان سائق الكوستر قرر العوده

وحده..
وتـرك ركـابه يـتـقـاسـمـون مـبـلغ الـكـروه
التـي رماهـا علـيـهم من الـشبـاك....الكل

استعاد مبلغه..الال انا!!!.....
النـني كــنت مـنـشـغال بــسـحب الـسـيـده
الـسـميـنه من بـاب الـكـوسـتـر الـتي كان

مقاسها اصغر من حجم السيده...!!!
اشــــــتــــــد احلــــــر...وازدادت قــــــســـــاوة
الــشــمس..حــيـنــهــا قــررت الــعـوده الى
بيتي.وسط حيـرتي وندمي على قراري

بالركوب بالكوستر.
ÍbN...بغداد  —U³'« b³Ž bMN
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ن ال يستحق  ظنا احيانا نعطي ثقتنا 
مـنا بـأنه يـحـمل صفـات مالك وفـاتـنا أن
الئكة ال مكان لها على األرض نعي أن ا
 وثـقـتـنا وطـيـبـتـنـا تـب لـنـا أنـهـا غـباء
شــديـــد  ومــنــهج الــبـــعض الــقــانــون ال
غفـل  نـعم ذلك القـانون الذي يحـمي ا
ــغــفــلــيــ وضــعه اإلنـــســان اليــحــمي ا
الـطيـبـ  ولـكن الـله يحـمـيـهم ويـقتص
لـــهم ولـــو بــعـــد حـــ هــو الـــله الـــقــادر
ســــبــــحــــانه جل عـاله التــــخـــفـى عـــلــــيه
السرائر  والقائل (وسأنصرنك ولو بعد
) صدق الله العظيم  وهل بعد قوله ح
ســـــــــبــــــــحـــــــــانـه قــــــــول  جـــــــــبــــــــروت
اإلنـســــــــــــــــــــــان يـدعـوه لظـلم الـناس
وكسـر خـواطـرهم بل في بـعض األحـيان
يـقـتل كل شي جـمـيل داخـلـهم ويـحـولهم
وت ألناس سـلـبـي كل هـمـهم انتـظـار ا
ـا هم فيه من إلم وخـيبة إمل كخالص 
وقـد ال تـفــارقـهم فـكـرة االنــتـحـار  فـبـ
وت واحليـاة شعرة واحـده وتصرفات ا
البعض الغير انسانية جتعلك تقدم على
أمـور ليـست بـاحلـسـبان لـتـعـاقب نـفسك
علـى ثقـتك الـتي مـنحـتـها لـهم بـاجملان 
ـنتـقم اجلبـار الذي ال فحـسبك الـله هو ا
يـــخــفى عــلــيـه خــافــيه مــقـــلب الــقــلــوب

واالبصار
 فـمهـمـا كـنت ذكـيـا وحـاصل علـى أعلى

يه أو من الشـهادات سـواء كانت اكـاد
مـدرســة احلــيـاة رجال كــنت أو فــتـاة  
فـهـنـالك أنــاس يـجـيـدون لـبس االقـنـعـة
ولن تـستـطـيع كـشف زيف وجـوههم اال
بـعـد فـوات األوان  فــيـتـركـوا شـرخ ًفي
روحك جتعـلك تشعـر باالنـكسـار والندم
على اعطائهم ثقتك وهم غير اهال لها 
فـتــراك تـتـخــبط من شـدة صــدمـتك بـهم
ا أخطأت ويجعلوك تتـساءل ياترى 
وتشـكك في قـناعـاتك ونـظرتـك للـناس 
فعـالقتك بـهم تـكـون كحـجـر عثـرة كـسر
ـسـيـر  واجـلـسك سـاقـيك ومـنـعك من ا

مقـعدا غـيـر قادر عـلى احلراك  ونـظراتك
ـارة حــولك دون أن تــنـطق تـرمـق بـهــا ا
بــكـلــمــة من شــدة الـذهــول واالنــدهـاش
هكذا بشر يجيدون تدميرك دون أن ترف
لــهم طـرفــة عــ فـهم اعــتــادوا عـلى ذلك
فـضـحـاياهـم كـثيـرين  وانـت مجـرد رقم
من اؤلـــئـك اخملــدوعـــ ... فـــلـــمــا نـــقع
ضحـيـة النسـان يحـمل هـكذا خـصال هل
هــو لـقــصـور فـي تـفــكـيــرنــا أو لـكــونـهم
يـجـيدون الـلـعـبـة بـإتقـان مـجـرد تـساؤل

يطرح في كل زمان وأوان .
s - بغداد (« W UÝ—
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احلـقائق بـانت مكـشوفـة لديـنا الـسنـوات تلو األخـرى ونحن في
مـكـانـنـا نـنـظـر نـنـتـظـر نتـرقـب مـنـذ سـنوات عـدة نـقـول ونـحـكي
ونــكــتب ولــكن دون جــدوى رغم انــنــا نــعــرف من اجلــاني ومن
ــظــلـوم ورغـم نـعــرف من اجملـنـى عـلــيه رغـم نـعــرف الــظــالم وا
ـســروق كـلـهـا بـانـت ولـكن دون جـدوى الـوعـود الـسـارق ومن ا
كـثـيـرة وعـنـد اقـتـراب مـوعـد االنـتــخـابـات الـكل تـتـكـلم وتـتـوعـد
والــشـعب مـظــلـوم وهــو صـامـد وصــامت ويـبـقـى هـكـذا إلى أن
عـجزه ولكن مـتى طال االنـتظار والـفجوة تـكبر وتـكبر حتصل ا
واحلــيـاة يـومـا بـعـد يـوم أصـعب ولــكن تـلك هي الـكن مـحـفـورة
ـنـصف كل شي أصـبح غـالـيـا في بـلـدي الـغـالي بـقـلــوبـنـا من ا
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بعد احتالل بـغداد شهد العراق نقلـة نوعية جديدة في نظام احلكم
; حـيث تضـمن الدستـور العـراقي اجلديـد قانون االنـتخـابات الذي
ـواطن العراقي في اختـيار احلاكم الذي يـستحقه ينص على حق ا
; ويُـقال انـها نـزيهـة من ذلك الوقت الى الـيوم . لـكن بعد 19 عـاماً
من اخلـراب والتـهـد للـبنى الـتـحتـيـة والفـوقيـة لـلمـجـتمع الـعراقي
وبـعـد كل تلك الـثـقة الـتي حـصل علـيـها سـيـاسيي الـعـراق من قِبل

الشعب العراقي لم تكن االنتخابات نزيهة اطالقاً ; 
حـيث تـعـرضت صـنـاديق االقـتـراع لـلـدورات الـسـابـقـة الى احلـرق
والغش وتـبـديل االصوات لـصالـح جهـات معـيـنة ; وبـالـتالي يـفشل

ا هو فيه من ضياع . واطن في اختيار احلاكم الذي ينقذه  ا
ــواطن االنــتــخــابــات الــعـــراقــيــة في كل دورة كــانـت تــعــطي حق ا
ـساواة بـينه ـشـاركة في ادالء صـوته وا الـعراقي في الـتـصويت وا
غلفة وب كل الفئات ; لكن هذا لم يحدث حيث اصبحت الرشوة ا
بــالــذل هي الــســائــدة في كل انــتــخــابــات  في الــشــارع الــعــراقي
رشـح الى احزاب وكُتل مستقلـة وغير مستقلة ; وفي ;وانقسم ا
كل اربع سنـوات يتم اختيار نفـس الوجوه ونفس احلزب واصوات
الـشعب تـذهب في مـهب الريح دون اعـتـبار لـكـرامة االنـسان ودون

قدسية حلقوق وواجبات الفرد في اجملتمع العراقي .
واالنتخابات تـذكرنا اليوم بـحادثة تاريخـية وقضية انـسانية اخذت
من حـياتنـا وواقعـنا الكـثيـر وهي قضيـة االمام احلـس رضي الله
عنه ; حـيث وعده اهـالي الكـوفة بـاتخـاذه حاكـماً لـلعـراق بعـد وفاة
والـده االمـام عـلي ; لـكن  غـدره من قـبل جـيش يـزيـد بـعـد اقـناع
الكـثـير من اهل الـعراق بـالـوقوف ضـد احلسـ ; حـيث كان قـلوب
اهل الــعـراق مـعه وســيـوفه مع يــزيـد ;ولن يـفــوا بـالـعــهـد مـعه ومن
ــفـتـرض ان يـكــون االنـسـان ذو مــبـدأ وقـيم وواجب جتــاه كـلـمـته ا
وقـراره وهــذا مـا ال نـالحـظه في اهـل الـعــراق ; فـالــيــوم هم الـذين
يـنتـخـبـون كل دورة انـتـخابـيـة مـرشـحيـهم الـذين دفـعـوا لـهم اموال
ضـئـيـلة مـقـابل شـراء اصواتـهم واعـطـاء وعود زائـفـة وكـاذبة الجل
اقـناع الـفـقراء (خـصـوصاً )بـانـتخـابـهم ; نـحن هنـا بـصدد الـتـكلم
حول االنتخـابات التي تكـون غير نزيـهة في كل فترة انـتخابية ومن
خاللـهــا يــتم اخـتــيــار رئـيس جــمــهـوريــة ورئـيـس وزراء مع رئـيس
مــجـلس نــواب ونـواب ورتـوش الــكـتل الـبــاقـيــة ; الـيـوم من حق اي
شـخص الــتـرشــيح مــهـمــا كـان حتــصـيــله الـدراسي او اجتــاهـاته
ُرشح ; ومبادئه او انـعدامها ودون ذكر السيرة الذاتية اخلاصة با
وفـي كل فــتـــرة انــتـــخــابـــات تــمــتـــلئ شـــوارع الــعــراق بـــصــورهم
ــواطن بــأقل ثــمن ; ومـلــصــقــاتــهم ووعــودهم وشــراءهم لــصـوت ا
شكلـة االكبر والتي يعاني مـنها الشعب هي انه طـالب بانتخابات ا
مـبـكـرة بـعـد قـيـام ثـورة تـشـرين وهـذه احـدى اهم مـطـالـبه في تـلك
الثـورة التي كانت في اكتوبر 2019والتي راح ضـحيتـها اكثر من
ة او اقل700  شهيد مقابل تمتع باقي ابناء الشعب بحياة كر
ـة (حيـاة انسان ) ; لـكن لن حتدث انـتخـابات مـبكرة وال من الـكر
زال الــشــارع يــعــاني من نــقص اخلــدمــات والــقــتل عــلـى الــهــويـة
ـتـظـاهـرين ـقــيـتـة ; ولن يـتم الـتـحـقـيق بـقـضـيـة قـتل ا والـطـائـفـيـة ا

والناشط مثل (ايهاب الوزني وهشام الهاشمي وغيرهم ) .
عـتـقـل الـذين قـضى اجـلهم في ـغيـبـ وا وايـضـاً ذهبت حـقـوق ا
الـسـجـون الـعـراقـيـة دون مـعـرفـة السـبـاب اعـتـقـالـهم او اخـتـفـائـهم

وبالتالي خلف هذا الكثير من االيتام والثكالى .
 انـعـدمت الـثـقـة بـسـيـاسـيي الـعـراق بـعد 2003واصـبـحت تُـعاني
بــعض االصــوات احلُــرة الــيــوم غـــضــبــاً واســعــاً وعــدم ثــقــة  في

ـقـبـلـة الـتي  حتـديـد تـاريـخـهـا االنـتـخـابـات ا
وذلك في يـــوم الــعـــاشــر من تـــشــرين االول
قبل; والكـثير يتأمل وينتـظر تغييراً جذرياً ا
لـوضع الــعـراق ومـســتـقـبل ابــنـاءه واجـيـاله

القادمة ..

ـــدارس كـــلــــنـــا درســــنـــا الــــتـــاريـخ في ا
واجلــامــعــات ودخــلـــنــا في اعــمــاق هــذا
الدرس وتعلمنا الكـثير لكن كان هناك من
ال يــحب درس الــتــاريـخ وكــان هــنــاك من
يـحب هــذا الــدرس واكـثــر من يــحب هـذا
ــهــتــمــ بــاألدب والــشــعــر الــدرس هم ا
والقصص .. لكن يدرسون لنا مثال تاريخ
نــابـلــيــون في كل الــدول الــعــربــيـة ويــتم
تــلــمــيــعه وال يــذكــرون انه قــتل    3االف
أسير غـدرا بعـد ان استسـلمـوا يدرسونه
لنـا على انه من الـعظـماء وال يـذكرون انه
ذهب الى فـــلـــســـطـــ وقــال آن األوان ان
يعود اليـهود الى وطنـهم وال يذكرون انه
باشر رموز البلد وكان كان يقتل باألمر ا
يـعــلق رؤوســهم عــلى مــداخل الــبــلـد وال

يذكرون انـه دخل االزهر بـاخليول وذبح
الشـيـوخ وطلـبـة الـعلم والـعـميـان كـانوا
ــــجــــدون به فـي كــــتــــاب الــــتــــاريخ ..
ـلـكة كـلـيـوبـاترا ( يدرسـون لـنـا تـاريخ ا
رغم انها خائنة ومنحرفة ) وال يدرسون
لنا تـاريخ عائـشة واسـماء وآسـيا زوجة
فـرعـون .. يدرسـون لـنـا تـاريخ افـالطون
وســقــراط .. وال يــدرســون لــنــا احلــسن
الـبــصــري الـذي كــان كالمــة يـشــبه كالم
االنـبــيـاء صــلـوات الــله عــلـيــهم واالمـام
الــشــافــعي ومـــا ادراك مــا الــشــافــعي ..
يتـطاولـون عـلى صالح الديـن وعقـبة بن
ـــنــاهج نــافـع وحتــذف ســـيـــرتــهـم من ا
يــــتــــحــــدثــــون عـن بــــوذا كــــأنه رســــول
ودة االنسانية واالصالح والـسماحة وا

ــسـلــمـون هم ــعـابــد وكـأن ا وتـبــنى له ا
ـــاذا فـي الـــتـــاريـخ يـــذكـــرون الـــقـــتــــلـــة 
ــاذا ال يـذكـرون ـســلـمـ  الـعـلــمـانــيـ ا
تسمية االسالمي وهو في قمة االحترام
يــكـــتــبـــونــهـــا بــكل ادب وبـــعــ االجالل
والــتـــعـــظــيـم .. امــا مـن فــتـــحـــوا الــبالد
ساواة وحرروا العباد ونـشروا العدل وا
واحلق ب الـناس ال يـذكـر لهم ذكـر وامر
.. ال اعـرف هـل االمــر مـقــصــود ان نــفــقـد
سلمة رويدا رويدا حتى يتكون هويتنا ا
جـــيل اســـمه مـــســلـم لــكـــنه ال يـــعـــلم عن
االسالم شيء وهذا ما نشاهده في هجرة
الـكــثـيــر ومـغــادرة بالدهم ... فـالــقـصص

قصص لعلهم يتذكرون ...
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دخـلتُ غـرفـةَ أمي فوجـدتـهـا جالـسـة على
سـريـرهـا تـمـسك بـيـدهـا صـورة صـغـيرة
وتـنظـر إليهـا وهي تبـكي سألتـها: ما بك

ن هذه الصورة? ? و اذا تبك يا أمي 
نــظــرت إلي وكــان احلــزن يـســيــطــر عـلى
مـالمح وجهـهـا قـالت: ــ هـذه صـورتي يا
بــني وأنـا في شـبــابي لـقـد تــذكـرت تـلك
األيــام وذلـك الــزمن اجلــمــيل ثم ســكــتت
بـرهة تنـهدت وقالت: ــ هـذه الصورة هي
كل ذكـريـاتي فأنـا ال أمـلك غيـرهـا وكلـما
نــظــرت إلــيــهــا أبــكـي وأحــزن ألن األيـام
اجلــمــيـلــة ذهــبت ورحل شــبـابي مــعــهـا
ة وحـزيـنة . سـكـتت أمي مـتـأ بـطـرفـة ع
أليــــام لن تـــرجـع أبـــدا. نـــظــــرت أنـــا إلى
الــصــورة كــانت أمـي تــبــدو فــيــهــا فــتـاة
صـغيـرة اقتـرحت علـيهـا تكـبيـر الصورة
وتـزيينها ووضـعها في إطار. فرحت أمي

حـــ ســـمـــعت بـــهـــذا أخـــذت الـــصــورة
ووضـعـتـهـا في مـحـفظـتي ثم ذهـبت إلى
ــصــور وحـ وصــلت مــددت يـدي إلى ا
جـيـبي لم أجد مـحفـظـتي فتـشتت في كل
جـيـوبي عـلنّـي نسـيت مـكـانهـا بـالـضبط
لــكـني لم أعــثـر عــلـيــهـا أصــبت بـخــيـبـة
كـبيرة. عـرفت أن محفـظتي قد فـقدت مني
ا سرقت و الله أعلم. في الطريق أو ر
حـزنت كثيـرا وشعرت بـغصة في صدري
ألجل الـصورة الـتي أضعتـها أعـلم جيدا
أن أمي حتـبـهـا كـثـيـرا ولـيس لـهـا صورة
أخـرى والذي أحـزنني أكثـر هو أنني من
اقـترح عـليـها تـأطير الـصورة وتـكبـيرها
أنــا مـن تــســبب بــفــقــدان كل ذكــريــاتــهــا
اجلـــمــيــلـــة اســتــســـلــمت لـألمــر الــواقع
ـؤلم هـممـت بالـرجوع ورضـيت بـقدري ا
إلـى بيتي و فـي الطريـق استوقـفني رجل
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مـــسن وســـألــنـي إذا كــنت أحـــمل ســـاعــة
بــيــدي ثـم ســألــني عن الــوقت فــأجــبــته.
شـكرني وقـبل أن ابتعـد عنه لفت انـتباهي
أنه بـقي واقفـاً في مكـانه يتـكئ علـى عكاز
ويــده تــرجتف قــلت فـي نــفــسي: يــا لــهـذا
ــسـكــ إذا أفـلــتت مـنه عــكـازته الــرجل ا
سـيصـاب بأذى. رجـعت إليه وقـلت: يا عم
ـسـاعدة? قـال لـي: شـكراً هـل حتتـاج إلـى ا
بـني أنـا أنـتـظـر ولـدي الـكـبـيـر لـقـد ذهب
قـريـبـا من هـنـا في الـسـوق لـيـجلـب بعض
احلــاجـيـات ســوف يـرجع إلي فـال تـشـغل
بـالك يـا أصيل. شـكـرني مرة أخـرى فـقلت:
اســمح لي يـا عم سـأبــقى مـعك ولن أتـركك
حتى يعود ابنك واطمئن عليك  ألني أراك
مــتــعــبـا جــدا. نــظــر إلي الــرجل وقــبــلـني
حـيـنــهـا شـعـرت بـفـرحـة كـبـيـرة جـعـلـتـني
أنـسى أمـر احملفـظـة سألـني الـرجل لمَ أنا
ــا وقع لي وحــ فـي الــســوق حــدثــته 
ســمع ذلك حــزن هـو اآلخــر وبــيـنــمـا كــنـا
نــتــحـدث وإذا بــابــنه يــأتي ألــقى عـلــيــنـا
ـاذا تــأخـرت عـلي الــتـحـيــة فـسـألـه أبـوه: 
هــكــذا? قــلـقت عــلــيك ولــكن مــا هــون عـلي
وأزاح مــخـاوفي هــو هـذا الــفـتـى. قـال: يـا
أبـي ح تـركـتك هـنـا وذهـبت إلى الـسوق
في طــريــقـي حملت مــحــفــظــة مـلــقــاة عــلى
األرض رفــعـتـهـا ووقــفت بـرهـة مــنـتـظـرا
ـــســـكــ عـــسى أن يـــعـــود صــاحـــبـــهــا ا
فـأسـلـمـهـا له ويـكـون لـي األجـر والـثواب
لـكـن صـاحـبـهـا لم يـأتِ وهـا أنـا جـلـبـتـهـا
ثـم أخـرجهـا لـيـريـهـا ألبـيه وإذا هي مـعي 
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الكل يعرف من ائس العرب األفغان
الـذين يـقـاتـلـون االحـتالل الـسـوفيـتي في
أفــغـــانــســتـــان أنــهــا األمــوال الـــعــربــيــة
ـشورة األمريكية عسكـريا ولوجستينا وا
 و سـيـاسيـا وكانت الـعالقـة حمـيمـة جدا
وبــــعــــد خــــروج االحــــتـالل الــــروسي من
أفـغـانــسـتـان حـدثت مـتـغـيـرات بـالـعالقـة
احلـميمة بـ أمريكا والـعرب األفغان بدا
حاربة..... أمريكا خارج الـعرب األفغان 
أراضـيهـا... مثال أحـداث نيـروبي وضرب
الـــبــارجــة( كــول ) قــرب ســـواحل الــيــمن
وحتـــول اإلخـــوة األصــدقـــاء إلى اإلخــوة
األعـداء من الدرجة األولى بعد أن وضعو
أمــريـكــا في..... الــقـطب األول في الــعـالم
..وســـيـــطـــرة عــلـى الـــعــالـم كــلـه... ألحــد
يـستـطيع أن يـخرج عن رأيـهم أو إرادتهم
ـاذا هذا العداء أليس..... احليف والظلم
والـعداء لكل مـا هو عربي من قـبل أمريكا
هــو الـذي جــعل هــوال يـتــمـردون عــلـيــهـا
وفــجـع الـعــالـم بــيـوم....  11ســبــتــمــبــر
وحتـولت مديـنة واشـنطن ونـيويورك إلى
مـــدن أشـــبــاح مـع الــعـــلـم أنــهـــا ضـــربــة
كالسـيـكـية فـي احلسـابـات الـعسـكـرية....
اسـأل رحم الله االحتاد السوفيتي القد
مـاذا لـو قـام هـذا األخـيـر بـضـرب أمـريـكا
بـضربة بـالستـيقيه اسـتباقـيه كيف يكون
الـوضع في أمريكا... هل يستحق الرحمة

مـاو سيتونغ نعم أنـها إمبراطورية من من
كـارتون هـكذا وصف مـاو أمريـكا أعود.....
الـسـبب احلـيف والـظلـم والوعـود الـكـاذبة
دفع هـوال  العـرب األفغـان أن يتـخذوا مثل
هـــذه األعـــمــــال االنـــتـــقـــامـــيـــة....األخـــوة
الــفـلـســطـيـنــيـون  مـقــدمـو طـلب إلى األ
ـتحـدة للحـصول على عـضوية كـاملة في ا
ــتــحــدة.... قــامت الــدنــيــا وقــعـدت األ ا
وسـتـنـفـرن أمـريـكـا بـكل مـا تـملـك من قوى
ضـد هذا الطلب وهددت  80دولـة... بقطع
ــسـاعــدات عـنــهـا الــكـونــكـرس من جــهـة ا
واخلارجية من حهه ثانية ورئيسهم العام
ـاضي قال أتمـنى أن يكون لـفلسطـينيون ا
ـتـحـدة.... وهـي الـراعـية مـقـعـد في األ ا
لــلــمــفـاوضــات من زمن طــويل ..والــكــيـان
الـصـهـيـوني يـتـحـدى اوبـامـا وبـايدن بـكل
وقــاحـة أين مــصـداقــيـة أمــريـكــا ألـيس....
.. هـو سـيـاسـة أمـريـكـا ال ـكـيـالـ الـكـيل 
أريـد إن أضـيف... شـي بـوصف أمـريـكا....
ـــنــاضـــلــ الكـــني اذكــر مـــا قــالـه شــيخ ا
نـلـسون مـاندلـى أنهـا( دولة سـاقـطة) أنـها
دولـــــة ســـــاقــــطـــــة ولـــــو أعــــطـى اإلخــــوة
الفلسطينيون كل التنازالت سوف يطلبون
مـنـهم ربـطـت عـنقـهـم ولـو اعـطـوهـا سوف
يــطـلـبـون نـظــاراتـهم والـله الــسـاتـر والـله
ومأساة الوطن العربي من وراء القصد
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ال عــلم لــدي بــالـشــعب الــعــراقي مــاذا يــريـد
ايريـد دولة وننظـر الى هذه الشوارع مـكتظة
رشـحـ وحتمل عـبـارات مثـل كتـلة بـصـور ا
مــســتـقــلــة وأخــرى نـريــد دولــة وتــاره اخـرى
ـسـتـقـبل وغـيـرهـا ووصـلت بـهم ان شـبـاب ا
وجـودة على قارعة ينـزعون صور الشـهداء ا
الــطـريق الــذين ضـحــوا بـدمــائـهم ويــضـعـون
ـبالغ صـورهم لـكي يـتم انـتـخـابـهم من غـيـر ا
الكبيرة من األموال التي تهدر في سبيل ذلك
ـزابل والـشــعب وصل حــالـهم الى تــفـتــيش ا

لكي يطعموا أنفسهم.
 ولـــكن لـــو تـــرجع الـى األمــر ذاتـه ال يـــوجــد
تــغـيــيـر فــعــلي فـمــرشـحــ جـدد حتت ذراع
ـنـاصب ـرشـحـ الـسـابـقـ فـقط تـتـغـيـر ا ا
ويــبـــقى نـــفس االخـــتالس ونـــفس الـــفـــســاد
ــــدعـــــوم من كـــــتـل الــــدولـــــة ووقع بـــــعض ا
العمـليات االرهابية ليـعتقد بعض الشعب بأن
هذه لـيست دولـة أمنه ولـيبـقى احلال بـعد كل
انـــتــخــابــات من دون تــغـــيــيــر والــشــعب هــو

صاحب احلصة الكبيرة من الضحايا 
ولــكن مع األسف نــحن شـعب النــأخـذ عــبـره
وال نــنـتـبه الى هـذه الـلـعــبـة الـسـيـاسـيـة نـحن
أصـبـحنـا مـثل الغـنم يـعيش حـيـاته خائـفآ ان
يــــتم أكـــلـه من قـــبل االســــد أو احلـــيـــوانـــات
ـفـتـرسـة لـكن بــعـدهـا الـراعي هـو من يـقـوم ا

بذبحه.
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زار برنامج (كالم الناس) الذي تقدمه قناة
(الــبـشـرقــيـة) قــضـاء الــطـارمــيـة لـتــوثـيق
دن حـزام بغداد احلـياة الـطبيـعيـة فيه و
وعن ذلـك قـال مقـدم ومـعـد الـبـرنـامج عـلي
اخلـالـدي (لـقـطع دابـر الـكالم بـ الـبعض
مـن وســـائل األعـالم ووســـائل الــــتـــواصل
االجــــتــــمــــاعي دخل فــــريـق الـــبــــرنــــامج
ــوافـقــات خـاصــة من قـيــادة عـمــلـيـات و
بــغــداد .. لـــقــضــاء الــطــارمـــيــة ونــاحــيــة
ــنــاطق الــتــابــعــة الــعــبــايــچـي وبــعض ا
دن حاولنا لـلقضاء  وعند دخولـنا لهذه ا
تـسليط األضواء عـلى أن جميع مدن حزام
ـعنى الكـلمة .. بـغداد آمنـة وأهلـها كرام 

سناها هناك). وهذه حقيقة نحن 
وقــال نـائب قـائـد عــمـلـيـات بــغـداد الـلـواء
الـــركن نـــزار الـــشـــمـــري لـ(كالم الـــنــاس )
ــواطـنــ وكــذلك بــعض وسـائل (بــعض ا
األعالم تــتـحـدث عن الـطـارمــيـة بـأنـهـا من
ـدن الـساخـنـة ... أنا أقـول لـهم تفـضـلوا ا
لـزيــارة الـطـارمـيــة وتـوابـعـهــا وتـفـضـلـوا
لــزيـارة مـقـر الـلـواء  59 الــتـابع لـلـفـرقـة 6
ــــاسك لــــذلـك الـــقــــاطع  وهــــو الــــلـــواء ا
وســيــكـــون األخــوه آمــر الــلــواء وضــبــاط
نـتسب بـخدمتكم  ويـتجولون الـلواء وا
مــعــكم ويـطــلــعــونـكـم عـلى كــافــة مــنـاطق
الـطارمـية اآلمـنة).مـوضحـا ان(اجلميل في
ـسنـا التـعاون الـطـارميـة ومنـاطـقهـا اننـا 
الـكبير من شيوخ العشائر والوجهاء فيها
 نــعم هــنــاك بــعض اخلــروقــات األمــنــيـة
حتـــدث هـــنـــا وهــــنـــاك .. لـــكن بـــتـــعـــاون
ـواطـنـ مع قـطـعـات اجلـيش والـشـرطة ا
تـتم معاجلة اخلرق وتعود األمور حلالتها
الـطـببـعيـة  وهذا شـئ طبـيعي اخلـروقات
األمـنيـة حتدث في كل مـكان وتردهـا القوة

العسكرية واألمنية).
من جــانـبــة بـ آمــر الـلـواء  / 59 الــفــرقـة
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فـي بـــــعض الـــــصـــــحـف واجملالت
تنشر صور تبدو متشابهة ويطلب
من الــقـراء ايــجـاد  5 فـروقــات امـا
هـنـا فان الـرسـم الـكـاريكـاتـيرين
لي انــا .من رسم اثــنـ من اشــهـر
رســامي الـكــاريـكــتــيـر في الــعـراق
غــــازي عـــبــــد الــــله (رحــــمه الــــله)
وخـضيـر احلـميـري (اطـال الله في
عـمــره) والـفــرق بـ الــرسـمـ 57
عـامـا. فـي الـرسم االول كـنت اعـمل
في جــريـدة الــشــعب خالل الــعــهـد

الـسادسة العقيد الركن عالء حميد (أرحب
ــيــدانــيــة لـقــاطع بــكم في هــذه الــزيــارة ا
مــسـؤولــيـة الــلـواء في قــضـاء الــطـارمــيـة
وبـقية مناطقهـا  حقاً القاطع آمن واحلمد
لــــله .. أنــــتم جتــــولـــتـم في الــــطـــارمــــيـــة
والـعــبـايـچي وبـجـولــة بـالـزوارق في نـهـر
دجــلــة وكــذلك في بــســاتــيــنــهــا الــعــامـرة
وأســـواقـــهـــا). وبــــ حـــمـــيـــد (الـــرقـــعـــة
ـسـاحـة .. اجلــغـرافـيـة لــلـقـضــاء كـبـيــرة ا
حتـدهـا جــنـوبـاً الـعـاصـمـة بـغـداد وشـرقـاً
ديـــالى وشـــمـــاالً صالح الـــدين ولـــلـــغــرب
األنـبـار  وعدد نـفوسـها تـقريـباً  250 الف
مــواطن وهـي مــديــنــة زراعــيــة وتــشــتــهـر
بــزراعـة نـخـيل الــبـرحي وأنـواع الــفـاكـهـة
مــنــهـا الــلــيــمــون والـبــرتــقــال والاللــنـكي
والــعـــنب وغــيــرهــا  فـــضالً عن عــشــرات
الـبحـيرات لـتربـية األسـماك).الفـتاً (الى أن
نـاطق األخرى جـميـعهم أبـناء الـقضـاء وا
مـتــعـاونـ مـعـنـا  هم يــبـلـغـونـنـا عن أي
خـرق أمنـي يحـدث وتتم مـعاجلـتة بـأسرع
وقت  األهــالي طــيـبــ وأبــواب بـيــوتـهم

مفتوحة للزائرين).
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من جــهـتـة بــ مـديـر نــاحـيـة الـعــبـايـچي
عــبــدالــرزاق سـلــمــان (نــشــكــر حـضــوركم
لـلـناحـية وأنـتم أول قـناة تـدخل الـطارمـية
وتـوابـعـهـا  حـيث من عـدة سـنـوات هـناك
مـخاوف من دخول قـضاء الطـارمية .. لكن
قـناة الشرقـية وأبطالـها في برنامج ( كالم
الـنـاس ) هم خـيـر برهـان لـبـاقي احملـطات
ـاذا الـتـخـوف من دخـول الـفــضـائـيـة ..!!  
مــدن شـــمــال بـــغــداد?  ).مــبـــيــنـــاً(قــضــاء
دن الـطارمية وناحية الـعبايچي تعد من ا
ـنـتوجـاتهـا الزراعـيـة والسـمكـية األولى 
الـوفـيرة  وهـنا مـزارع كبـيـرة مسـاحاتـها
ــاً  ـــات الى أكــثــر من  40 دو من  5دو
ومن خالل مـنبركم الكبير نطالب احلكومة
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(مــديـنـتــنـا هي مــديـنــة زراعـيـة مــشـهـورة
بــالــتـمــر الــبـرحـي والـفــاكــهــة بـأنــواعــهـا
واحلـــمــد لـــله  حــبـــيت أبـــ لــكم أن أول
مــدرسـة شـيــدت بـالـقــضـاء كــانت مـدرسـة
الــطـارمــيــة األولى والـتـي شـيــدت في عـام
 1928 وفـي ســـــنـــــة  1930 شـــــيـــــدت أول
مــدرســـة في نــاحـــيــة الــعــبـــايــچي  عــدد
سـكانـها حوالي  250 الـف نسمة .. وتضم
قـاطعـة الواحدة)  40 الف دو مـساحـة ا
. وأشـار أبراهيم (لديـنا معانـاة في السير
ـار عبـر الـطـارمـية عـلى الـطـريق الـدولي ا
وطــولــة  40 كـم  هــذا الــطــريـق اليــصــلح
ــركــبـــات عــلــيــة بـــســبب كــثــرة لــســـيــر ا
الـتـخسـفات عـلى طـوله  وندعـو مـحافـظة
ـعاجلـتة كـونة بـغـداد والطـرق واجلسـور 

طريق حيوي ومهم).
×و ســأل اخلــالـدي شــيــوخ الـعــشــائـر عن
الـــوضع األمــنـي فــقــال الـــشــيـخ أبــا رائــد
(الـطـارمـيـة ومـدنـهـا تـنـعم بـاألمن واألمان
بــفــضل تــظــافــر اجلــهــود بــ الــعــشــائـر
ـتمثل بـ لواء 59 ـواطن مع اجليش ا وا
الـبـطل التـابع للـفرقـة الـسادسـة  القـضاء
التــوجـد به مــشـاكل أمـنــيـة واحلــمـد لـله 
الـنــاس هـنـا مـشـغــولـة بـاجلـانب الـزراعي
وتــربــيـة األســمــاك).مــبــيـنــاً ان (مــســاحـة
الـقضـاء واسعة ولـلشـمال محـافظة صالح
الــدين ولـلـجـنــوب بـغـداد ولــلـشـرق ديـالى
ولـلغـرب الـرمادي  هـناك أعـداد كبـيرة من
أوالدنـا عاطل عن العـمل وبنسبة حوالي

ئة بال عمل وهذا صعب جداً).  60 با
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وجتــول الــبـرنــامج في الــسـوق الــشــعـبي
تـبضـع والـتحـدث مع بعض الـباعـة و ا
عن أحـوالـهم .. حيث أكـدوا أن(العـديد من
اخلـــضـــروات في الـــســوق هـي مــحـــلـــيــة
والـقـليل مـستـورد)  كمـا طـالبـوا بإيـصال
ــنــتــشــرة بـ أصــواتــهم عـن الــبــطــالــة ا

ووزارة الـزراعـة والـتـجـهـيـزات الـزراعـية 
ـدنـنـا الــزراعـيـة وهي سـلـة الى االلــتـفـات 
زارع الـعراق الغذائية  نـطالبهم بدعم ا
ـكـائن الـزراعــيـة األروائـيـة وكـذلك هـنــا بـا
بـالتجـهيزات الـزراعية من بـذور وأسمدة).
الفــتـاً الـى أنه (هـنــاك تـعــاون بـ شــيـوخ
ـواطـنـ األعـزاء مع الـعـشـائـر األصالء وا
الـقوات الـعسـكريـة من اجليش والـشرطة 
الحـظنا ذلك خالل حدوث بعض اخلروقات
ــواطــنــ األمــنــيــة .. نـــرى الــعــشــائــر وا
األخـرين هم أول من يـقوم بـأخبـار اجليش
أو الـــشــرطــة عـن تــلك اخلـــروقــات  ويــتم
ردهم بــقــوة من قـبـل األبـطــال في لـواء 59

الفرقة السادسة وكذلك القوات األمنية).
× وقــام الـبـرنــامج بـزيــارة ألحـد الـدواوين
الـعامره بـأهلها والـتقى نخبـة من الشيوخ
والــوجـهـاء  لـلـحــديث عن الـوضع األمـني
واخلـــــدمي والـــــزراعي في الـــــطــــارمـــــيــــة
وتـوابعـها .حـيث قال الـشيخ أحـمد عـيدان
:(نـرحب بـكم بـ أهـلـكم بـالـطـارمـية.. وأن
تـفــنـدوا اإلدعـاءات الـبـاطـلـة  حـيث تـدعي
بـعض الـفضـائيـات ووسـائل اعالم عراقـية
وعــربـيـة  أن حـزام بــغـداد مـدنــة سـاخـنـة
اذا ومن الـصعب دخولها ..! نـحن نتسأل 
هـذا الـتـجـني عـلى مـنـاطـقـنـا اآلمـنة وأنـتم
جتــولـــتم فــيــهـــا نــهــاراً ولـــيالً وجتــولــتم
بـــالــزوارق في نـــهــر دجـــلــة اخلـــالــد  هل
تـعرض لكم أشخاص خارج عن القانون
..?)مـضيـفاً : هنـاك تعـاون أمني ب أهـلنا
وعـشائرنا مع قطعات اللواء  59من الفرقة
الــســادســة ومع الــشــرطــة وبــاقي أجــهـزة
األمن  بـــعض األحــيــان حتــدث خــروقــات
أمــنـيــة وحتــسـمــهــا الـقــوات الــعـســكــريـة
ـوجـوده بـالـقـاطع  كـون منـاطـقـنـا فـيـها ا
األدغـال والقصب التي تساعد على إختفاء

بعض العناصر اخلارجة عن القانون).
من جـهـته أوضح الـتـربوي نـصـر أبـراهيم

الــعـوائـل الـشــبـاب وكــذلك قــلـة اخلــدمـات
الــبــلــديــة مـن تــبــلــيط وشــحــة بــالــطــاقــة

الكهربائية وغيرها.
× وقـال اخلـالـدي (بـعد هـذه اجلـولـة كانت
هـناك جولـة نهرية في نـهر دجلـة بواسطة
الــزوارق  وكــنـــا ســعــداء بــهــذه اجلــولــة
ــركــزيــة أن جتــعل ونــطــالـب احلــكــومــة ا
مـديــنـة الـطـارمـيـة مـديــنـة سـيـاحـيـة وهي
تـصـلح لذلك .والـتـقيـنـا بصـاحب أحواض
لـتـربـيـة األسـمـاك والـذي ضـيـفـنـا بـتـنـاول

سگوف في مزرعته). وجبة من السمك ا
وقــال صــاحب أحــواض تـربــيــة األســمـاك
صــالح مــحــمــد (كـنــا نــعــمل عــلى تــربــبـة
األسـمـاك بواسـطة األقـفاص .. لـكن حدثت
ـيــاه الـنـهــر وأصـابــة األسـمـاك أمــراض 
وخـسـرنـا خـسـائر كـبـيـرة بـهالك األسـماك
الــكـبـيـرة  الــتـجـأنــا لألحـواض الـتي هي
أفـضل لـتـربـيـة أسـماك الـشـبـوط والـكـطان
والـكـارب والسـمـتي وغيـرهـا من األنواع 

في نـاحـيـة الـعـبـايـچي وحـدهـا حوالي 30
بـحيـرة أسماك  وبـعموم قـضاء الطـارمية
هـــنـــاك حـــوالي  500 بـــحـــيــرة لـــتـــربـــيــة
األسـمـاك). مؤكـدا انه (هـنـا في البـحـيرات
تــتـــكــاثــر طـــيــور الــنـــورس مع أعــداد من
ـهاجـرة أو الطـيـور التي تـعيش الـطـيور ا
ـــائـــيــــة  ومن خالل ــــســـطـــحــــات ا في ا
بـرنـامـجكم الـرائع .. نـوجه رسـالة لـلـناس
ولإلعـالم عن الـهــالــة اإلعالمـيــة الــكـبــيـرة
الـتي ظلـمت الطارمـية ومدنـها  بعض من
وسـائل اإلعالم تـدعي أن الـطارمـيـة صعب
سلحـة فيها دخـولها بتـواجد اجلماعـات ا
والـــدواعش ..!!  لـــكـــني أقـــول عـــكس ذلك
مـدنـنـا آمـنة بـتـواجـد األبـطـال في لواء 59
وقــوات األمن  ونــبــقى في شــوارع ومـدن
الـقضاء لساعات متأخرة من الليل  النرى
مــســـلــحـــ والنــســمع أصـــوات عــيــارات

نارية).

وفي خــتـام جـولــة الـبـرنـامـج كـانت هـنـاك
ـزرعة الـشـيخ أبارائـد الـذي قال ان زيـارة 
(نـاحية الـعبايـچي تشتـهر بزراعـة النخيل
وخـصوصـاً البرحـي الشهـير  حـيث سعر
الـفــسـيـلـة من الـبـرحي  250 الـف ديـنار ..
وزراعـة البـرحي مضى عـليـها هـنا حوالي
 40 - 30 سـنة  وكل  5دوا تـضم حوالي
ـــزارع  150 نـــخــــلـــة مــــثـــمـــره وبــــعض ا
) مـوضحاً مـساحاتها تصل الى  300 دو
ان (رطب أو تـــمــر الـــبــرحي يـــحــتــاج الى
رعـاية خاصـة ألجل تكاثـره وزيادة أحماله
من الـرطب  وأشـجار الـلـيمـون والاللـنكي
والـبرتـقال حتتـاج الى أن تكون أشـجارها
ـبــاشـرة تــؤثـر في الــظل .. ألن الــشـمـس ا

على أنتاجها من الفاكهة).
وخــتم اخلـالــدي حـديــثه لـ( الـزمــان) حـقـاً
كـانت جـولـة جيـدة ونـحن أول بـرنامج في
مـحطـة تلـفزيـونيـة يدخل قـضاء الـطارمـية
ونـاحــيـة الـعـبــايـچي ومـنــاطـقـهـا األخـرى
وأسـواقــهـا  فـضالً عــلى قـيـامـنــا بـجـولـة
اســتــطالعـــيــة في نــهــر دجــلــة اجلــمــيل 
وأسـتـمـرت جـولـتـنـا مـنـذ الـصـباح وحـتى
منتصف الليل  ونحن نتقدم بوافر الشكر
واحملـبــة لـقـيـادة عـمـلــيـات بـغـداد وقـيـادة
الـفرقة الـسادسة ولواء  59 وأيـضاً الـشكر
والـعـرفان لـقـائـممـقـاميـة قـضـاء الطـارمـية
ومـديـريـة نـاحيـة الـعـبـايـچي والى شـيوخ
الــعــشــائــر والــوجــهــاء وأبــنــاء الــقــضــاء
والـنـاحـيـة حلـسن االسـتـقـبـال والـضـيـافـة
ــديـنـة الــعـربـيــة الـطــيـبــة .. الى الـلــقـاء 

عراقية أخرى بعون الله ).
فـريق عـمل البـرنامج مـؤلف من :- األعداد
والـتـقد : عـلي اخلالـدي مـخرج مـيداني
ومـدير تصـوير : عمـر اجلابري الـتصوير
ـفرجي  : Dorne عـلى الـطرفي : أسـامة ا
ـتـابــعـة الـصـحـفـيـة : سـعـدون اجلـابـري ا
ونتاج : عمر مظفر و أدريس الكعبي. وا

 ÍbN  w UÝ

الشـاعـر الـعـراقي تـصدر له قـريـبـا عن دار أبـجد
للـنشـر طـبعـة جديـدة من مـجمـوعتـه الشـعريـة (لو
كــنت حـكــيــمــاً) اجملــمـوعــة تــضم بــ غالفــيــهـا

مجموعة أخرى هي (قصائد في الظل).

wz«d U « bO−

قـيم في االعالمي الـعراقـي ا
االردن يـــحــــتـــفـي بـــعــــد غـــد
االثنـ بـتوقـيع اجلـزء الـثاني
من كـتـابـه (أطـراف احلـديث)
بــامـــســـيــة تـــقـــام  في قـــاعــة
االورفـــلي بــــعـــمــــان ويـــضم
لقـاءات مع  52 شـخـصـيـة الـتـقـاهـا في بـرنـامـجه

(اطراف احلديث) الذي تقدمه قناة (الشرقية).

—uJA  r UÝ

االعالمي العراقي تـلقى تعـازي االوساط الثـقافية
واالعالمـيـة لـوفــاة والـده سـائـلــ الـله تـعـالى ان

يسكنه فسيح جناته.

 œu¹e « .dJ «b³Ž bL×

الكـاتب االردني صـدرت له عن دار اآلن نـاشرون
ومـوزعـون في عــمـان روايـة بـعــنـوان (فـاطـمـة -
حكاية البـارود والسنابل) وتقع في  224 صفحة

توسط. من القطع ا
‰uÝ— ”«d

رئيس غرفة جتارة بغداد تلقى تعازي ادارة غرفة
جتـارة بــغـداد ومــوظـفـيــهـا  لــوفـاة شــقـيــقه عـلي
سائل الباري عز وجل ان يسكنه فسيح جناته.

 q u½ w UÝ

اضي الـعرض الفـنـان السـوري انطـلق الـثالثـاء ا
االول لـفــيـلــمه (الـقــسم) عـلـى مـســرح قـصـر دار
الـثـقـافـة في مـديـنـة حـمص والـذي هـو من تـألـيـفه

واخراجه وانتاج نقابة الفنان السورية.
wLOFM « U¹—U

الشابة العـراقية تلـقت دعما ومبـادرة انسانية من
ـتخصصة جمعية الـطهاة وشركة (أي جي اي) ا
تـنقـلة وذلك بصـناعـة سيارة ـشاريع ا بصنـاعة ا

طعام متنقلة تتيح لها فتح مشروعها اخلاص.
 bO « Êe¹

ــمــثل الـــســوري نــشــر صــورة لـه من كــوالــيس ا
مسلسل (حارة القبة) والـذي انطلق تصويره منذ

فترة في دمشق مجسدا شخصية (برهوم).

Õd  u¹bHÐ …d¼uł
طـــيـــارة خـــاصــــة وإعـــتـــمـــدت إطاللـــة
كـــاجـــوال إذ إرتـــدت بــــنـــطـــال أبـــيض
وحــمــلت حــقـيــبــة يـد بــالــلـون الــزهـري
تـنــاسـقت مع اإليــشـارب الــذي وضـعـته
عـلى رأســهــا.وجـذبت جــوهـرة األنــظـار
بجمالها وإطاللتها وأحدثت ضجة ب
ـثيرة.وفي تـابع الـذين وصفـوها با ا
فـيـديـو اخـر رقـصـت عـلى أنـغـام أغـنـيـة
طـرب سيف مجـدي وعمر الـكروان (يا ا
سـبـايـسي) بـبـدلـة رقص بـيـضـاء الفـتة
ومكشوفة ما أثار إعجاب عدد كبير من

. تابع ا
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فــاجــأت الــراقــصــة الــروســيــة جــوهـرة
مــحـبــيـهــا بـالــفـيـديــو الـذي نــشـرته في
صــــفـــحـــتـــهــــا عـــلى مـــوقـع الـــتـــواصل
اإلجــتــمـاعـي.والحظ مــتـابــعــو جــوهـرة
تــغـيــيــر مالمــحـهــا بــشــكل كــبـيــر بــعـد
وضـعهـا مـاكيـاجاً قـويـاً بألـوان ترابـية
وظـهـرت جـوهـرة بالـفـيـديـو وهـي تـقوم
بــحــركـــات طــريــفــة بــوجـــهــهــا.وحــظي
الفيديو بآالف عالمات اإلعجاب إضافة
ـغـازلة الى عـدد كـبيـر من الـتـعـلـيـقـات ا
لها.واطلت جوهـرة مؤخراً من على م

…b¹b'« UN²OMſ√ ÕdDð «—U¹
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برجي وتوزيع عباس صباح.
وانتشر عبر مواقع التواصل اإلجتماعي
ـصريـة روجيـنا مـقطع فـيديـو لـلمـمثـلة ا
أثـــنـــاء لـــقـــاء صـــحــفـي لـــهــا مـع إحــدي
الـصـحـافــيـ عـلى الـســجـادة احلـمـراء
ـصري أحمد زاهر مثل ا حيث فاجأهـا ا
إللقاء الـتحية عـليها واقتـرب من أذنيها
وصـرخ (يـا عمـري) فـردت عـلـيه هي بـعد
صـدمـتـهـا: (تـوحة وحـشـتـني يـا تـوحة)
فـألقت عـليه الـسالم وقـبلـته. توجه بـعدا
زاهـرإلـى الـكـامـيـرا وقـال: (دي حـبـيـبـتي
وأخــتي وروح قـلــبي) وردت رورجــيـنـا:
(دى فيديـو جامد حيـبقى ترنـد توحة يا
عـمـري). وتـفـاعل اجلـمهـور بـشـكل كـبـير
مع مــقــطع الــفــيــديــو هـذا مــعــبــرين عن
إعجابهم الدائم بخفة دم زاهر وقربه من

زمالئه.
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طـربـة اللـبنـانيـة يـارا أغنـيتـها طـرحت ا
اجلديـدة (أنا رحت منك) و الـتي قدمـتها
ـصـريـة. وتـعـد هـذه األغـنـية بـالـلـهـجـة ا
ذات الـطـابع الـطـربي عمـال استـثـنـائـيا
تـعــاونت فــيه يــارا مع كـلــمــات الـشــاعـر
وسيقار الراحل حس السيد وأحلان ا
طالل وتـوزيع زيـد ند وإشـراف خـالد
أبـو مـنذر.واكـدت يـارا سعـادتـها بـتـقد
أغــنــيـــة (أنــا رحت مــنـك).وطــرحت يــارا
مؤخرا أحدث البـوماتها اخللـيجية (غير
الــنـاس) و قـد حـظـيت أغـنـيـاته بـنـجـاح
الفـت وبــانـــتــشـــار واسع مــنـــهــا (غـــيــر
الــنــاس) كــلــمــات آدم وأحلــان شــمــيم
وتــــوزيع نــــور هــــاشـم وأغــــنــــيــــة (مـــا
ودعـوني) من كلـمات األمـيـر عبـد الله بن
ســعـــد بن عــبــد الـــعــزيــز وأحلــان زيــاد
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ـصري هاني سالمة مثل ا كشف ا
لـلـمـرة األولى عـن تـلقـيـه تـهـديدات
بــالــقـتـل قـبل تــصــويــر مـســلــسـله
(الـداعـيـة) عـام 2013  وقـال سالمـة
خالل حــلـوله ضـيف عــلى بـرنـامج
تلـفـزيوني أنه(خـشي على أهـله ما
وصل به لـلـتـفكـيـر بـإرسال عـائـلته
إلى كندا ولـكنه تراجع عـن الفكرة
ـسـافـة). وعن سـبب بـســبب بـعـد ا
إخـتيـاره من قبل اخملـرج لتـجسـيد
دور داعــيــة أكــد أنه (كــان بــســبب

حلم رآه اخملرج). 
ـصـري وأكــمل كالمه عن اخملــرج ا
الــراحل يــوسف شــاهــ وأكـد أنه
(خالل أول تـــعـــامـل مـــعه لم يـــكن

يـدرك قـيـمـته الـفنـيـة الـعـالـية وذلك
عـــــــام  1997 وقـــــــال: (لـم أكن أدرك
وقتـها قـيمـته الفنـية كـمخرج وذلك
ألنني كـنت عائـدا للـتو من الـكويت
بعد حصولي على شهادة الثانوية
الـعامـة.. وسـألني شـاهـ إذا كنت

قد شـاهدت فـيلـمه الشـهير
بــــــاب احلـــــديــــــد من

إنـــــــــتــــــــاج 1958
أكـــدت له أنـــني
أســمع عــنـه مـا
جـــعل اخملـــرج
الراحل ينزعج
ويـــســـــألــني:
هـــــــــل أنــــــــت

حمار).

إذا أبــديت بــعض االهــتــمــام بــالــتــحـديــات واخلــطط
فسوف تكَون أصدقاءً جدد. 
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اسـتغل الـفـرصة لـلـتواصل مع أشـخـاص يشـاركونك
بنفس العقلية.رقم احلظ.3
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متعة إذا أبديت قد تظـهر بعض العالقات اجلديـدة وا
رد فعل إيجابي.
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اكمل خطـطك بأفـكار اآلخرين وابـدأ في العمل بـطاقة
مركزة.رقم احلظ .2
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تــشــعــر بــإحــســاس رائع وصــحــتك جــيــدة وتــشــعـر
يوم السعد االربعاء. بالثقة
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عـلـيك بـالتـفـاؤل فـمـا كـان يـبدو غـيـر مـتـاح قـد أصبح
اآلن في يدك.
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ـكنـك البـدء في تطـبيق ـقدمـة في الـعمل و أنت في ا
أفكار جديدة. 
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ـكن التـغلب عـلى الـعقـبات الـتي تراهـا أمامك في ال 
الوقت احلالي.
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حيـاتك اخلاصـة في االزدهار. اسـتغل الـوقت حملاولة
اكتشاف فرص جديدة. 
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يـجب أن تـغـيـر مـدخـلك والـتـوصل إلى اسـتـراتـيـجـيـة
جديدة.رقم احلظ .5
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تشعـر بالراحة الـتامة فيمـا يخص ذاتك واألمور التي
تقوم بها.
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ال تسمح لـآلخرين بتغييـر رأيك أو خططك كثيرًا. يوم
. السعد االثن

 u(«
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مجـموعـة من الـكلـمات
ــكن كـتــابـتــهـا الــتي 
افقـيا ورأسـيا في ذات
الـوقت وهـو مـا يـظـهر
مـن خالل كـــــــتـــــــابـــــــة
مــــرادفــــات ومــــعــــاني

الكلمات االتية:
 1- صغير الصقر

رن  -2 
 3- غنى فاحش
 4- مسموح شرعا
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ـلـكي كـان عـمري عـنـدمـا رسـمني ا
الـــفــنـــان غـــازي في عــام 1957 (23
عــامـا) امــا الـثـانــيـة فــهي حــديـثـة
رسـمـهـا الـفـنـان الـصـديق خـضـيـر
احلمـيري حيـنمـا وصل عمري (80
عـــامــا). وحـــسـب فـــكـــرة الـــصــور
ـتـشابـهـة والـبحث عن الـفـروقات ا
اظـن ان مـا يـنــاسب الـرســمـ هـو
الـبـحث عن نـقــاط الـتـشـابه واكـبـر
الظن انهـا غير مـوجودة .. اال ليت
ا الـشـبـاب يـعـود يـومـا فـاخـبـره 

فعلت بي الصحافة!

{ بومباي  –وكاالت - نشرت الـنجمة الـهندية كـارينا كابور
مـثل الـهـنـدي سـيف علي صورة جـديـدة جتـمـعهـا بـزوجـهـا ا
خــان عـــبـــر صــفـــحـــتــهـــا اخلـــاصــة عـــلى مـــوقع الـــتــواصل
ناسبة اإلجتماعي.وأطلت كابور مع زوجها بـصورة حميمة 
ـتـجـعـات عـيـد مـيالدهـا وظــهـر وهـو يـحـضـنـهــا داخل أحـد ا
. وتـعـد ـتـابـعـ الـصـيـفـيـة بـإطاللـة سـاحـرة أثـارت إعـجـاب ا
كابـور من أغـنى الـنـجـمـات في بولـيـوود وزوجـهـا سـيف علي
خان صاحب مسيرة طويلة جدا من االعمال التمثيلية وثروته
اليـ فـلم يـكن مـسـتــغـربـا انه قـدم لـزوجـته خـاتـمـاً بـاهظ بـا
الـثـمن عـنــدمـا تـزوجـا في عـام . 2012ويـصل سـعـره اخلـا
ـيـة حوالي  102ألف دوالر حسب مـا رجـحت الـصـحف العـا
أمـريـكي اذ ان احلـجـرة االسـاسـيـة لـلـخـا كـبـيـرة جـدا وقد
استطـاعت ان تتفـوق كابـورعلى معـظم النـجمات في بـوليوود
نـاسبات وحتى هولـيوود في قيـمة خاتـمهـا الذي تلـبسه في ا

واحلفالت التي تكون مدعوة عليها.
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يارا روجينا 

كارينا كابور
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العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا

في احـدى حـلـقـات الـدرامـا الـسـوريـة طـلب رئـيس فـرع
مخابرات من حرّاسه احضار احلالق الفالني  فذهبت
الـيه مـفـرزة امـنــيـة  واخـذوه لـلـتـحــقـيق فـوراً واعـتـرف
هـنـاك حتت الــتـعـذيب بـجـرائم مـا سـمع بـهـا في حـيـاته
وح تذكّر رئيس الفرع  ذلك احلالق  وسألهم اين هو
اذا تـأخر قـالوا له بكل بـساطـة : سيـدي اعترف االن و

بكل شيء. 
ــسـألـة ال حتـدث في الـواقع بـهــذه الـسـخـريـة الـنـاقـدة ا
ومشـهد الـتعـذيب في مراكز االعـتقـال والتـحقـيق لم يعد
من اسـرار الــدولـة حــتى لـو كــانت دولـة امــنـيــة مـغــلـقـة
فـكـيـف احلـال مع الــدولـة الـتـي تـعـصـب رأسـهـا بـالفـتـة

قراطية وحقوق االنسان في العراق ?  الد
التحقيق احلاصل مع ضابط جعل مـواطنا بريئاً يعترف
انه قـتـل زوجـته وحـرق جـثـتـهـا في حـ ظـهـرت الـزوجـة
كن جتاهله وغلق تتكلم وتضحك بعـد اسابيع أمر ال 
الـقضـيـة كونـهـا حـالة فـرديـة ذلك انّ  قصص الـتـعذيب
بــاتت شـائـعـة السـيـمـا بـعــد طـرد تـنـظـيم داعش من ثـلث
الـعـراق وهـنـاك تـسـجـيالت مـوثـقـة عـلى االنـتـرنـت حول
اسـتجـواب اشـخاص حتت الـتـعذيب وبـعـضهم يـتم قـتله

علناً من دون اية إجراءات قانونية. 
رئـيس احلـكـومة ايـة حـكـومة سـابـقـة أو الحقـة يـتـحمل
مــسـؤولـيـة قـتـل مـواطن عـراقي واحــد حتت الـتـعـذيب أو
ـة أو مرض مـزمن ومن ثمّ تأتي اصابـته بـعاهـة مسـتد
سـألة لـيـست لعـبة . ا مـسؤولـيـة بقـية الـوزراء اخملتـصـ
ر مرور الكرام اذا تريدون بناء دولة يتم وحدثاً عابراً 
احــتــرام الــقـانــون فــيــهــا. ألنّ مَن يــجــري قــتل ابــيه في
الـتـحـقـيق لن يـكون مـواطـنـا سـلـيمـا في تـفـكـيـره وسوف
يـنـظـر الى جـمـيع الـسلـطـات الـرسـمـية بـوصـفـهـا جـهات
إجرامـية وال يـتورع عن االنـخراط في تـنظـيمـات متـطرفة

من اجل االنتقام ألبيه. 
ـا عن اطالع عـلى قصص هـذا لـيس كالم تكـهـنـات وا
ال حـصــر لـهـا يـتـحـدث خاللــهـا ذوو الـذين قـتـلـوا حتت
التـعـذيب او اختـطفـوا ورميت جـثثـهم في العـراء حديـثاً
ــؤجل حلــ الــتــوقـيـت الـذي مــلــيــئـاً بــروح االنــتــقــام  ا
يـــتــــنــــاسب مـع إطالق جــــمـــيـع أنــــواع االنـــتــــقــــامـــات
وهــــــــــــــذا الـــتــوقـــيت مـــرّ به الــعـــراق اكــثـــر من مــرة

منــــــــذ العـام 1991 وحتى اليوم. 
كن الـفـرصة لم تـفت نـهائـيـاً وهـناك مـجـال لتـدارك مـا 
تداركه في إقرار الـقوان الـتي حترم التـعذيب حتت أية
ذريعة. اعـرف ان القوان مـوجودة لكن اقصـد القوان

يتة.  التي تلزم بتطبيق تلك القوان ا
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