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وصف اخلـبــيـر الـقــانـوني طـارق
حرب  توصـية احلـكومـة بالـعفو
باخلطوة عن االحداث والـنساء  
ـبـاركـة  عـجـز مــجـلس الـنـواب ا
ـها ضـمن قـانون الـعـفو عن تقـد
العام خالل الـدورة النيـابية التي
ستـنتـهي خالل ايام . وقـال حرب
لـ (الـــزمـــان) امس ان (تـــوصـــيـــة
احلــكـومــة بــاصـدار عــفــو خـاص
خــطـوة مــبــاركـة كــونـهــا تــشـمل
الـفـئـات الـضـعـيفـة وهـم االحداث
والنساء  وسببه يـكمن في عجز
ان عن تقد قانون عفو عام البر
ضـــمن دورتـــهــا احلـــالـــيـــة الــتي
ستـنـتـهي بـعـد ايام) واضاف ان

ــسـاجـ ــتـلـئــة بـا (الـســجـون 
ـسـتـقـرة وعـادة في الـدول غـيــر ا
سيـاسيا تـقوم احلـكومـة باصدار
الــــعــــفـــو ضــــمن الــــصالحــــيـــات
الـدسـتـور لـرئــيـسي اجلـمـهـوريـة
والـوزراء وال تــخــالف الـقــانـون).
وكـــان حـــرب قـــد طــــالب في وقت
ان قبل انتهاء سابق اعضاء البر
الدورة النيـابية احلـالية  اصدار
عـفـو عـام جـديـد واسع الـشـمـول
مــؤكــدا ان هــذا مـــا درجت عــلــيه
ـرحـلة جـميع الـدول الـتي مـرت 
ا مر حتى ولو كـانت أقل وطأة 
به الـــعــراق مـن حتــول ســـيــاسي
واجـتمـاعي واقـتـصـادي قـبل عام
 2003ومـــا بـــعــدهـــا فـــضالً عن
حتـــقــــيق الــــنـــصـــر عــــلى داعش
وانتهاء الفتنة الطائفية  تتطلب

فـتح صـفــحـة جـديــدة بـ جـمـيع
أبنـاء الـشعب. وأوضـحت رئـاسة
اجلمـهوريـة آلـية تـوصيـة رئيس
الـــوزراء مـــصـــطـــفى الـــكـــاظـــمي
بــالـــعـــفــو اخلـــاص عن األحــداث
ــــســـتــــشـــار والــــنــــســـاء.وقــــال ا
الــقـانــوني فـي الـرئــاســة  مــنـيف
الــشـــمــري في تـــصــريح امس ان
(الـعـفـو اخلــاص يـكـون اسـتـنـادا
ادة  73اوال من الـدسـتـور الى ا
حيث يـصـدر بـتوصـيـة من رئيس
الــــــوزراء ومــــــوافــــــقــــــة رئــــــيس
اجلـمـهـورية) مـبـيـنـا أن (أساس
الـــعــفـــو اخلـــاص يــكـــون دائـــمــا
بـــتـــوصـــيـــة خـــاصـــة من رئـــيس
الـوزراء) وأضــاف ان (تــوصــيــة
الــكـاظــمي بــالـعــفــو عن األحـداث
والــــنــــســـاء خــــطــــوة مـــبــــاركـــة

بـاسـتـثـنـاء اجلـرائم الـتي تـخص
الي واإلداري االرهاب والفـساد ا
واحلق الــشـخــصي وهــو مــا أكـد
عليه) مشـيـرا الى ان (التـوصـية
ستصل لـرئيس اجلمـهورية الذي
ســـيــقـــوم بـــدراســتـــهـــا وإصــدار
مــرسـوم جــمـهــوري بــالـعــفـو عن
الــــنــــســــاء واألحــــداث). وأوصى
الـكــاظـمـي خالل جـلــسـة مــجـلس
الــوزراء الــتـي عــقــدت اول امس
بــالـــعـــفــو اخلـــاص عن األحــداث
والــنــســاء بــاســتــثــنــاء قــضــايـا
ال اإلرهاب والفسـاد واستغالل ا
الـــعـــام. وقـــال الــــكـــاظـــمي خالل
ــــرجع اجلــــلـــــســــة ان (مــــوقـف ا
الديـني الـسيـد علي الـسـيسـتاني
الـداعم لـلمـشـاركـة بـاالنـتـخـابات
ثّل دافعاً كبيراً إلجناح العملية

االنتخـابية) معبـراً عن (االمتنان
والعـرفـان لـلدور الـتـأريـخي الذي
اضـــطــلـع به الــســـيـــســتـــاني في
حــــمــــايـــة الــــبــــلـــد) مــــؤكـــدا ان
(احلــكــومــة أوفت الــعــهــد فــيــمــا
يتـعـلق باالنـتـخابـات ووفـرنا كل
الــدعم لــلــمــفــوضــيــة الــتي تــمت
استضـافتهـا مرات عدة  وتـوفير
كل مـتـطـلـبـاتـها) الفتـاً إلى انه (
ســيـشــرف شــخـصــيــا عـلى األمن
االنـــتـــخـــابي ولن يـــســـمـح بــأي
جتاوز يؤثر في سيـر االنتخابات
ونـتـائــجـهـا) ومـضى الى الـقـول
ـــراقــبــة انه ( تـــشــكـــيل جلــان 
ــرشـحــ واألحـزاب جتـاوزات ا
وأي حالـة جتاوز سـتتم إحـالتـها
فوضيـة االنتخابات) للقضـاء و
وتــابع (لــقــد اوصــيــنــا بــالــعــفـو
اخلـاص عـن األحـداث والــنــسـاء
بـــاســـتــثـــنـــاء قــضـــايـــا اإلرهــاب
ال الـعام) والفـساد واسـتـغالل ا
مـضيـفـا (لـقـد جنـحـنـا في جتاوز
الـعديـد من األزمـات مـنـهـا مـالـية
وصــحـيــة واقــتـصــاديــة وأمـنــيـة
ومـحــاوالت جـرّ الــعـراق لــصـراع
احملــاور) ولـــفت الى ان (هـــنـــاك
إيــــجـــابـــيــــات عـــديـــدة فـي عـــمل
احلـــــكـــــومـــــة وهـــــنـــــاك بـــــعض
الـنــواقص حـيـث إن هـدفــنـا كـان
بكرة وتوفير إجراء االنتخابات ا
األجواء لهـا لكنـنا اتخـذنا أيضاً
إجـــراءات جـــريــئـــة لـــتـــصــحـــيح
األوضــاع ووضـع الــعـــراق عــلى
اخلط الــصــحـيـح). وكـشـف وزيـر
الـتخـطـيط خـالـد بـتـال النـجم عن
أبــزر مـــقــررات جـــلــســة مـــجــلس
الوزراء . وقال النجم عقب جلسة
اجملـلس ان (اجملـلـس قـرر تـأجـيل
تــطـــبــيق قــرار اعــتـــمــاد بــطــاقــة
التـلقـيح الـدوليـة لتـشرين الـثاني
لقح قبل) مبيناً أن (نسـبة ا ا

ضــــد كــــورونــــا وصـــــلت إلى 20
ئة وحـصلنـا على أكثر من 11 با
مــلــيـــون جــرعــة) وأشــار إلى أن
(اجمللس قـرر تـخـصـيص عدد من
األراضـي اجملــــاورة لـــــلـــــصـــــحن
الـكـاظـمي لـتـوسـعـته) مـؤكدا ان
(احلـكـومـة خـولت وزارة الـصـحة
لــتـــوريــد أجــهـــزة مــتــخـــصــصــة
بـــــــــالــــــــكــــــــشـف عـن األمــــــــراض

السرطانية). 
بــعـالج ثالثــة ووجَّه الـــكــاظـــمي 
جــــرحـى  اشــــقــــاء مـن الــــقــــوات

األمـــنــيـــة  بــعـــد حــضـــورهم مع
والــدتــهم خالل جــلــســة مــجــلس
الــوزراء.وذكــر بــيـــان لــلــمــجــلس
تلقته (الزمان) امس ان (الكاظمي
اسـتـقـبل والــدة ثالثـة جـرحى من
وطلب القوات األمنـية في ذي قار
منـهـا اجللـوس في مـكانه لـعرض
مــــنـــاشــــدتـــهــــا عـــلـى اجملـــلس)
واضـــــاف ان (الـــــكـــــاظـــــمي وجه
ـعـنيـة بـعالج اجلرحى اجلهـات ا
وتسهيل اجـراءاتهم). في غضون
ذلك  افـتـتح احملـافظ أحـمد غـني
اخلــفـاجي  فــعـالــيــات مـهــرجـان
الريـاضات الـطـبيـعيـة  في مديـنة
ـــشــاركـــة فــرق من اجلــبـــايش 
مــــخــــتــــلف احملــــافــــظــــات.وقـــال
اخلفاجي في بيان تلقته (الزمان)
ـهرجـان فـرصـة طـيـبة امس ان (ا
لـــنــؤكـــد من خاللـــهـــا ان ذي قــار
زاهرة ومـقـبـلـة على عـصـر وعـهد
جديد مـليء باالسـتقـرار واالعمار
والرخاء في كل الـقطاعات) الفتا
الى ان (مشروع احلكومة احمللية
قـائم عـلى دعم قـطـاعـات الـشـباب
والـــريــــاضـــة ورفـــدهــــا بـــكل مـــا
ـهرجـان جزء من حتتـاجه وهذا ا
ــــشــــروع احلــــيــــوي). من هــــذا ا
جــانـــبه  اكـــد مـــديـــر الـــشـــبــاب
والـريــاضـة فـي احملـافــظـة مــهـنـد
هـرجـان هو السـهالني ان (هـذا ا
ـــــهــــد االول فـي احملــــافـــــظــــة و
ـهـرجــان دولي تـشــارك فـيه عـدد
مـن الـــــــدول فـي كـــــــانـــــــون االول
ـــهـــرجــان ــقـــبل) وتـــابع ان (ا ا
تـضـمـن سـبـاق الـزوراق لــلـنـسـاء
والـــــرجــــال وصــــيـــــد االســــمــــاك
وامسيات شعرية ويستمر الربعة
ـــهــرجــان ايــام) الفـــتــا الى ان (ا
اشـتـركت فـيه جـمـيع احملـافـظـات
بأستثناء الشـمالية).  كما اشرف
اخلــــفـــــاجي عــــلـى حــــمــــلــــة رفع
التـجـاوزات عن ضـفـة الـفرات في
ـوحـية. وقـال اخلـفاجي منـطـقة ا
ان (ادارة احملـافـظـة اشـرفت عـلى
تـنـفــيـذ االمـر الـقــضـائي الـصـادر
بــــرفع هــــذه الـــتــــجــــاوزات عـــلى
مــحــرمـــات الــنــهــر) وأضـاف ان
(احلـــمـــلـــة تــأتـي ضـــمن جـــهــود
ـتابـعة التـجاوزات في احملافـظة 
الـقـطــاعـات كـافـة ومــعـاجلـة هـذه
الـظـاهــرة الـتي تـسـبــبت بـتـوقف
الـــكــثـــيـــر من مــشـــاريع االعـــمــار

واعاقة تقد اخلدمات). 

نــائــبـة مــسـاعــد وزيــر اخلـارجــيـة
األمـريـكـي لـشـؤون الـعـراق وإيران
جــيــنـيــفـر غــافــيـتــو. وجـرى خالل
االجـتـمـاع الـذي حـضـره الـقـنصل
العام األمريكي لدى االقليم روبرت
) بــــحث االوضـــاع في بـــاالديـــنـــو
الـعـراق والـعالقـات بـ كـردسـتان
كــمـا تــنـاول ـتــحـدة  والــواليــات ا
ـقــبــلـة اجلــانــبــان االنـتــخــابــات ا
واحلـوار الستراتـيجي ب العراق
وأمـريكـا فضالً عن سبل الـتصدي
لـــلــتــهــديــدات اإلرهــابــيــة) ووجه
تحدة البارزاني (شكره للواليات ا
ــتــواصل لإلقــلـيم عــلى دعــمــهـا ا
وعـرض نبذة عن اإلصالحات التي
تـقوم بها احلكومة لتنويع مصادر
الـــدخـل وإرســاء بـــنـــيـــة حتـــتـــيــة

اقتصادية قوية). 

مـاكـرون  بـشـأن تـنـمـيـة الـعالقات
شترك. الـثنائية وتعزيز التعاون ا
وقـال بيان تلقته (الزمان) امس ان
(الـــبــارزانـي اســتـــقــبل فـي اربــيل
الــقــنـصل الــفـرنــسي لـدى االقــلـيم
أولـيـفيـيه ديكـوتيـني الذي اسـتهل
الــلـقـاء بـتـسـلــيم رئـيس احلـكـومـة
رســالـة من مـاكـرون  اعــرب فـيـهـا
عـن شكـره لالقلـيم على االسـتقـبال
احلـار الذي حـظي به أثنـاء زيارته
إلـى أربــــيل فــــضال عـن تــــأكــــيـــده
الـتـمـسك بـالعالقـة الـتي تـربط ب
فـرنـسـا وكـردسـتـان  والسـيـمـا ان
بــــاريس ســـتــــواصل الـــتــــزامـــهـــا
جتاهكم في محاربة اإلرهاب ومن
أجـل الـــتـــنــــمـــيـــة االقــــتـــصـــاديـــة
واالجــــتـــمـــاعـــيـــة). كـــمـــا الـــتـــقى
وفـداً أمريـكياً بـرئاسة الـبارزاني  

ـــوجــودة إلـى جــانب الـــتــجــارة ا
والـعـائـدات احملـلـية  ويـجب ان ال
نــنــسى مــا الــذي واجــهــنـاه نــحن
ــاذا حل بـنـا هـذا  فــهـنـد تـسـلم و
الــكــابــيــنــة اجلـديــدة مــهــامــهـا لم
وازنة منذ أربع سنوات تـصرف ا
وكـــانت هـــنــاك حـــرب ضــد داعش
وتدهور بأسعار النفط االمر الذي
دفـع حكومة االقـليم الى االقتراض
 ومـع ذلك ضــاعـــفــنــا الـــعــائــدات
احملـــلــيـــة خالل االشـــهــر الـــثالثــة
ـــاضـــيــة لـــيس ألنـــنـــا زدنــا في ا
مصادر الدخل بل أعدنا تنظيم ما
كـان متوفراً في متـناولنا وحولناه
إلـى عـائــد لـلـحــكـومــة ال أن يـذهب
إلـى عـدد من األفــراد أو اجلـهـات).
وتـــلـــقى  الـــبـــارزاني رســـالــة من
ـــانـــويل الـــرئـــيـس الــفـــرنـــسي ا
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دعـا رئيس حكومة إقـليم كردستان
مـــســـرور الـــبـــارزاني احلـــكـــومــة
االحتادية الى صرف حصة االقليم
ضـــمن مـــوازنـــة الــعـــام اجلــاري .
وقـال الـبـارزاني خـالل لقـائـه عددا
مـن طـلـبـة جـامعـات كـردسـتـان انه
ــوازنـــة كــان ـــوجب قـــانـــون ا )
يـجب عـلى احلـكومـة االحتـادية أن
ـا تــدفع لـإلقـلــيم أكــثــر بــكـثــيــر 
تــدفــعه االن لــكن ومــنــذ مـبــاشـرة
هـذه الكـابيـنة احلـكومـية مـهامـها
حــجـبت حــصـة كــردسـتــان لـثالثـة
عـشـر شهـراً ولم يـتم إرسال شيء
إال فـي الـشـهـريـن األخـيـرين سـوى
 200مــلـيــار ديـنـار فــهل هـذه هي
حـصـة االقلـيم الـفـعلـية?) واضـاف
ان (بـعض االطـراف تتـهم  حكـومة
اإلقـليم باالمتنـاع عن تسليم النفط
الـى بـغداد  وهــذا غـيـر صـحـيح 
النـنـا لن نـذهـب ونحـمـل البـرامـيل
ونــسـلـمـهـا بـالــيـد فـهي اقـتـطـعت
قـيـمـة الـنـفط مـن حـصـة كـردسـتان
الـــتي هي أكــثــر مـن ذلك بــكــثــيــر
وتــبـلغ  900مــلــيـون دوالر  وكــان
عــلى احلـكـومــة أن تـصـرفــهـا لـنـا
لــكـنــهـا جـاءت واحــتـسـبـت الـنـفط
والـعـائدات الـداخلـية بـشكل مـبالغ
به واقتطعته من احلصة الفعلية)
وتـــابع (لــقـــد عــمـــدت الــكــابـــيــنــة
احلـالية إجراء إصـالحات شاملة 
لـكنـها لم تتـمكن من زيـادة مصادر
الـدخل فـكـمـيـة النـفط هي نـفـسـها
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ــتــظــاهـرين ـئــات من ا احــتــشــد ا
امس  فـي ساحـة التـحـرير إلحـياء
الــــذكــــرى الــــثــــانــــيــــة النــــطـالقـــة
االحــتـــجــاجــات الــشــعـــبــيــة غــيــر
ـسـبـوقـة في تـشرين االول 2019 ا
فـي حتـرك يـأتـي قـبــيل انـتــخـابـات
ــانــيــة مــبــكـرة وسـط حــضـور بــر
ــتــظــاهـرون أمــني مــكــثّف. ورفع ا
ـسـيــر نـحـو سـاحـة الــذين بـدأوا ا
الــتــحــريــر صــور الــشــبــاب الــذي
اســتـشــهـدوا خـالل االحـتــجـاجـات
الــتي راح ضــحــيــتــهــا نــحـو 600

شـــــخـص و جــــرح أكـــــثـــــر من 30
ألــفــاً.وتــضــمــنت الـالفــتــات صـور
ناشط استشهدوا خالل االحداث
ـاضـيـة مـا بعـد الـتـظـاهـرات على ا
غـــــرار إيــــهـــــاب الــــوزنـي رئــــيس
تـنسيـقية االحتـجاجات في كربالء
الــــذي أردي في أيـــار  بــــرصـــاص
ـسـدسـات مـسـلّـحـ أمـام مـنـزله 
مـــزوّدة بــــكـــوا لـــلـــصـــوت.ورفع
آخـرون الفــتـات كـتب عـلـيـهـا (مـتى
نــرى الــقــتــلــة خــلف الــقــضــبــان?)
و(نـريـد وطـنًـا نـريـد تـغـيـيرًا) ومـا
ـتظاهرون يطالبون احلكومة زال ا
ــــســـــؤولــــ عن ـــــحــــاســــبـــــة ا

. االغـتـياالت الـتي طالت الـناشـط
ومنذ اندالع االحتجاجات الشعبية
فـي تشـرين األول تـعرّض أكـثر من
 70نــاشـطـاً لـالغـتـيــال أو حملـاولـة
اغـتـيال في حـ اخـتطف عـشرات
آخـــــرون. ولـم تــــعـــــلـن أي جـــــهــــة
مــســؤولــيـتــهــا عن عــمــلــيــات قـتل
الــنـاشـطـ وخـطــفـهم.ومن سـاحـة
ــتـــظـــاهــرون الـــتـــحــريـــر وقـــال ا
(خـرجـنـا امس مـحـتـجـ سـلـمـي
لـــنـــعـــيـــد إحـــيــاء ذكـــرى االول من
تـــشــريـن  واســتـــذكــار الـــشــهــداء
وقف والكلمة). واختار ولـتثبيت ا
نــاشــطـون وتــيـارات مــنــبـثــقـة عن

مـــقـــاطـــعـــة حـــركـــة االحــــتـــجـــاج 
قررة بكرة ا االنتخابات النيابية ا
فـي الـــعــــاشــــر من تــــشــــرين األول
ــقــبل.وبــرغم تــقــد مـســتــقــلـ ا
أنــــفـــســــهم كــــمـــرشــــحـــ لــــهـــذه
االنـــتـــخــــابـــات الـــتي جتـــري وفق
قــانـــون انــتــخــابي أحــادي جــديــد
قـلّص عـدد الدوائـر االنتـخابـية إال
أن خـبراء يرون أنهم مجرد واجهة
ألحـزاب تقـليـدية ستـعاود الـهيـمنة
ـشـهد الـسـيـاسي متـوقـع عـلى ا
نـسبة مقاطعة كـبيرة ب الناخب
 25مـــلــــيـــونـــاً. ويـــســـود شـــعـــور
بـــاإلحـــبـــاط والـــيــأس فـي أوســاط
الـناشـط بإزاء إمـكانـية أن حتمل
ــبــكـرة االنــتــخــابــات الــنـيــابــيــة ا
تـغييـراً فيمـا ما زال العـراق غارقاً
بـأزمـات عديـدة كانـقـطاع الـكهـرباء
والــنــقص فـي اخلــدمــات وتــدهـور
الـــوضع االقــتــصـــادي والــبــطــالــة
ــرتـفــعــة بـ الــشـبــاب نــتـيــجـة ا
ســـنـــوات من احلـــروب والــفـــســاد
ـزمن.وأمـنـت الـقوات األمـنـيـة في ا
قــيـادة عـمــلـيــات بـغـداد احلــمـايـة
لــلـمــتـظـاهــرين في الـســاحـة.وذكـر
بـيـان خلـلـيـة اإلعالم األمـني تـلـقته
(الــــزمـــــان) امس انـه (تــــنــــفــــيــــذاً
لـتـوجـيـهات رئـيس الـوزراء الـقـائد
ـســلـحــة أشـرف الــعـام لــلـقــوات ا
الــفــريق الــركـن قــائــد الــعــمــلــيـات
مـيـدانـياً عـلى تـنفـيـذ خـطة حـمـاية

ـتـظـاهـرين في سـاحة الـتـحـرير) ا
وأضــــاف ان (الـــقــــوات األمـــنــــيـــة
بـاشـرت بـتـوفـيـر مـسـتـوى عال من
احلـــمـــايــــة بـــالـــقـــرب من ســـاحـــة
تهدف خلـلق أجواء آمنة الـتظاهـر 
لــلــمــتــظـاهــرين) واظــهــرت صــور
انــتـشـار قـوات حــفظ الـقـانـون في
الـسـاحـة ومـقـتـربـاتـهـا بـشـكل غـير
مــســبـوق فــيــمــا قــطــعت جــسـري
الــسـنك واجلـمـهــوريـة في سـاعـات
مــــبـــكــــرة من صـــبــــاح يـــوم امس.
عارضة بيانا واصدر جتمع قوى ا
بــالـــذكــرى الــثــانــيـــة لــتــظــاهــرات
تــشــرين. وقـال الــتـجــمع في بــيـان
تــابــعــته (الــزمـان) امس انـه (تـطل
عــلـيـنـا الـذكـرى الــثـانـيـة النـطالقـة
تـشـرين ومـازالت بـعض الـقوى في
مــنـظـومـة احملـاصــصـة والـفـسـاد 
ــطــالب الــتي رفــعــهــا تــتــجــاهـل ا
ــتـظــاهــرون من اجل حـيــاة حـرة ا
ـة تـتـساوى فـيـهـا الـفرص في كـر
انـتخابات مسـتقلة ونزيـهة بقانون
انـتـخابي عـادل ومفـوضيـة تتـشكل
من شـخـصيـات متـخـصصـة بعـيدا
عـن احملــــاصـــــصــــة) واضــــاف ان
(احلـــكـــومـــة عـــجـــزت عن االيـــفــاء
تظاهرين بـتعهداتها بتقد قتلة ا
الـى الــقــضـاء  لــيــنــالــوا جــزاءهم
الــــعـــادل والـــكــــشف عن مــــصـــيـــر
ــغــيــبــ من ثـوار اخملــتــطــفـ وا

تشرين). 
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حتيط بتظاهرة
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ســقط فــريق الــشــرطــة بــكـرة
الـــقــدم امس اجلـــمــعـــة أمــام
فـــــريق أربــــيـل بــــالـــــتــــعــــادل
ـــبــاراة الــتي اإليــجــابي في ا
جـــرت عــلى مـــلــعب الـــشــعب
الــــــــــــدولــي وذلـك ضــــــــــــمـن
مــنــافـســات اجلــولــة الـثــالــثـة
ـــمــتــاز. وتــمــكــنت لــلــدوري ا
كــتـيـبـة الـقـلــعـة الـصـفـراء من
ــبـاراة بــعـد أن الـعــودة إلى ا
كـانت مـتـأخــرة بـهـدفـ أمـام
الـــشـــرطـــة. وســـجـل اهــداف
ـباراة الالعب شـيركـو كر ا
في الـدقيـقة الـثانـية عـشر من
ضــــــــربــــــــة جــــــــزاء والـالعب
مـومـوني شافـيـو في الـدقـيـقة
ســتـ لــفـريق اربــيل بـيــنـمـا
سـجل لفريق الـشرطة كل من
الالعـب كـــــــرار عــــــامـــــــر في
هاجم عالء الـدقيقة اربع وا
عـبد الزهرة في الدقيقة اربعة
ـــــــبــــــاراة. واربـــــــعـــــــ مـن ا
وحلـساب ذات اجلولة تعادل
فـريق فريق امانة بغداد بدون
أهـــــداف أمـــــام فـــــريـق نـــــفط
ــبـــاراة الــتي الـــبــصـــرة في ا

احتضنها ملعب األمانة.

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/24. Issue 7083 Saturday 2/10/2021الزمان - السنة الرابعة والعشرون العدد 7083 السبت 25 من صفر 1443 هـ 2 من تشرين األول (اكتوبر) 2021م

—UA²  —ËU% ©ÊU e «®

w½«“—U³ « œuF  fOzd «

∫œ«bGÐ l  W öF « ÊËRA
VŽö² «Ë d?¹Ëe²? « s  U?¼uÒK? Ð  U?ÐU? ²?½ù« ÕU$ u?¼ U?ML?N¹ U?  }

≤∞±∏ ÂUŽ ÀbŠ UL  Ÿ«d² ù« o¹œUM  ‚dŠË

WO³?Kſ_« vK?Ž w½U²?ÝœdJ « wÞ«d?I1b? « »e(« ‰u?BŠ l u²?½ }
ÍœU%ù« ÊU*d³ « w  tÐ«u½ bŽUI  œbŽ …œU¹“Ë

UNM¹“® ‡Ð UN?  ÈbB²¹Ë WO? ËR *« qL×?²¹ Íc « ŸuM? « s  UMÐeŠ }
©UNMOýË

ÊU²ÝœdJ  —«dI²Ý≈ œ«bGÐ ŸU{Ë√ —«dI²Ý≈ }
rOK? ù« W u?J?ŠË U¼—U?  sŽ q?OÐ—√ d?LðR?  ·«b?¼√ n¹d% -  }

s¹“ËU−²*« o×Ð WO½u½U   «¡«dł≈  c ð≈

ÎU? ?O?z— Êu??J?¹ Ê√ w «d?ŽË Íœd??J?  w½«“—U?³?? « ÊU? d?−?O??M?  o×?¹ }
ÊÒuJ*« XOÐ qš«œ r ×OÝ VBM*«Ë W¹—uNL−K

÷«d?ſ_ qO?Ð—√ d??L?ðR??   U?O??Ž«b?ð qG?²?? ?ð b??  »«e?Š_« iF??Ð }
ÎUOA U¼ ÎUŽu{u  Á«d½ UMMJ  WOÐU ²½≈

WO? «dF? « W? Ëb « s?  ¡eł rO?K? ù« }
W?O?ł—U?)« W?ÝU?O?? ? « l  lÞU?I?²??½ ôË

‚«dFK

lł«d²²?Ý …dOG?B « q²J? « ÿuE?Š }
œU?%ù« W?? “√ —b?I??½Ë  U?ÐU?? ??²?½ù« w

—«dI?²?Ý≈ Âb?ŽË w½U?²?Ýœd?J « w?MÞu? «

tðœUO

œuF?  U? U?  l  …d?ýU³?  wð«¡U?I  }
w  —U³²?š≈ ‰Ë√ ≤∞±π WO?½«eO  nK? Ë

t U √

WO?FO?A? « »«eŠ_« `?B½√ }
¡«u?²?Š≈Ë ¡U?D?š_« „—«b?²?Ð

Èdš_« WOÝU?Ý_«  U½uJ?*«

‚«d??F?? « »U??¼– ÍœU??H??²??

‰uN:« v ≈

©ÊU e «® w  ÎU³¹d

WO Ëb « `OIK² « W UDÐ œUL²Ž≈ bŽu  œÒb×¹ qIM «
الـلـجـان اخملـتـصة وإلـزامـهم بـجلب فـحص بي سي ار
بـنـتـيــجـة سـالـبـة يــثـبت عـدم إصـابـتــهم خالل الـسـفـر).
وســــجــــلـت وزارة الــــصـــــحــــة امس  2688 اصــــابــــة
بـالــفــايـروس وشــفـاء  4395 حــالـة وبـواقع  42 وفـاة
ـوقف الـوبائي جـديدة في عـمـوم احملـافظـات. واوضح ا
الـيـومي  الـذي اطـلـعت عــلـيه (الـزمـان) امس ان (عـدد
الـفـحـوصـات اخملـتـبـريـة الـتي اجـرتـهـا الـوزارة لـعـيـنات
مشـتبه اصـابتـها بالـفايـروس بلـغت اكثر من  25 الـفا
حـيث  رصد  2688 اصـابة في عـمـوم احملافـظات)
واضـاف ان (الــشـفــاء بـلغ   4395 حــالـة وبـواقع 42

وفاة جديدة).

”U¹ 5ÝU¹ ≠ œ«bGÐ

ـدني الـتـابـعـة لـوزارة النـقل  حـددت سـلـطـة الـطـيـران ا
ـطـارات بـإبراز ـغـادرين من ا موعـد إلـزام الـعـراقـيـ ا
الشـهادة الدولية للتـلقيح بلقاح كورونـا.وذكر بيان تلقته
(الــزمــان) امس انـه (بــنــاءً عــلى قـــرارات وتــوجــيــهــات
فإن السـلطة تود أن توضح لـلمسافرين مجـلس الوزراء
بضـرورة بإبراز الشهادة الدولية لـلتلقيح بلقاح كورونا
إضـافـة إلى متـطـلـبات قـبل   بدءا من تـشـرين الـثـاني ا
راد السفـر إليها) الفت الى (اسـتثناء من ذلك الـدول ا
ـصـابون من لديـهم حـاالت خـاصة تـمـنع تلـقـيـحهم أو ا
مـعززة بالتقـارير الطبية من اضية  خالل ثالثة أشـهر ا
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ـديريـة وقوة من ديالى بـأمرة مـدير ا
دائن دائرة امن بـغداد مـديريـة امن ا
بــاالشـــتــراك مع قــوة لــواء مــغــاويــر
قيادة عـملـيات ديالى وقـوة من قيادة
تابعة العملـيات خليـة االستخبـاري 
عمل اسـتخبـاري جنـوب ناحيـة بهرز
في مــحـافــظـة ديــالى). واضـاف  انه
( الـــعــثــور عــلى مـــضــافــة تــابــعــة
لــعـصــابـات داعش االرهــابـيــة ضـمن
مـحيط قـريـة جمـيل اخلـضيـر جـنوب

نــاحـيــة بـهــرز احلـدود الــفـاصــلـة مع
ناحـية كنـعان قـضاء بعـقوبـة حتتوي
ـضـافـة عــلى اربـعـة احـزمـة نـاسـفـة ا
وثالثة عـبوات ناسـفة محـليـة الصنع
وصـــاروخي قــاذفــة وســـتــة قــنــابــر 
اضافة الى اسالك تـستـخدم لصـناعة
االحـزمـة الـنـاسـفـة والـعـبـوات). وب
الـبـيـان  انـه (  الـعـثـور عـلى مـواد
غــذائــيــة وارزاق جــافــة ومــواد طــبخ
وافـرشـة مـنــام يـسـتـخـدمـهـا عـنـاصـر

الـيوم االهـم وهو يـوم االنـتـخـابات  
داعيا رئيس الوزراء واللـجنة االمنية
التـخــاذ كـامل اخلــطـوات الـتي تــبـعـد
ـلــيــشـيــات وتـمــنع اســتـغالل هــذه ا
االنـــتــــخـــابــــات لـــتــــحـــقــــيق االمـــور
الـشــخـصـيــة واحلـزبـيــة). من جـانـبه
الــنــائـب عن مــحــافــظــة ديــالى فــرات
الـتـمـيـمي وجه رسـالـة الى جلـنـة أبو
رغيف لـلتـحقـيق بقـضايـا الفـساد في
مـحــافـظـة ديــالى مـبـيـنــا ان الـفـسـاد
وصل فــيـهـا الى مــسـتـويــات خـطـرة.
وقـــال الــــتـــمــــيـــمي لـ(الــــزمـــان)  ان
(الــفـســاد في ديــالى كـبــيــر جـدا ومن
عقدة والشائكة منذ سنوات لفات ا ا
وشــخـصـيــات كـبـيــرة مـتـورطــة بـهـا
حـيث  ان احملـافــظـة في وضع صـعب
ـكن ان تـسـيـر بـهـا اطـر األعـمار وال 
والـبنـاء في ظل وجـود مـلفـات كـبـيرة
لم حتسم حـتى اآلن ) موجـها رساله
الـى أبــو رغــيـف ( ال تــهـــمل طــلـــبــنــا
بــالـتــحـقـيـق في كل قـضــايـا الــفـسـاد
بـديـالى وان يــكـون هـنـاك تـخـصـيص
ـلفات دون زمني لقـراءة ودراسة كل ا
استثناء وان يكون لـلجنة استمرارية
في الـعمـل حتى بـعـد انـتهـاء حـكـومة
تــصـريف األعــمـال بـعــد االنـتــخـابـات
النيابية القـادمة الفتا الى ان الفساد
اهم الـتـحـديـات في ديـالى وضـغـطـنـا
اننا بانه ال لفـات يأتي إل لفتح كل ا
ــكن حتــقـيـق بـنــاء حــقـيــقي في اي
محـافظـة دون مكافـحة الـفسـاد وبيان
ال العام).  فيما من يقف وراء نهب ا
قـال جهـاز األمن الـوطـني في بـيان له
تـلـقـتـه الــ(الـزمـان) ان (قـوة  شـرعت
من مـديـريـة جــهـاز االمن الـوطـني في
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عصابات داعش االرهابية) مبينا أنه
ضبوطة واد ا ضافـة وا ( تدمير ا
اعاله بــــالــــكــــامـل من قــــبل اجلــــهــــد
الــهــنـــدسي لــفـــوج مــغــاويـــر قــيــادة

عمليات ديالى).
5FÐ—_« —«Ë“

عــلى صـعـيــد آخـر قــال رئـيس هــيـئـة
واكب احلسيـنية علي حـس طاهر ا
لـ(الـــزمـــان) ان (الـــتـــدفق الـــبـــشــري
الـهــائل لـزوار األربــعـ من مــخـتـلف

 ÍdLA « ÂöÝ ‡‡ v U¹œ 

كــشف الــنــائب عـن مــحـافــظــة ديــالى
ريــاض عــبــاس الـتــمــيــمي عن قــيـام
ــواطــنــ بــشـأن جــهــات بــتــهــديــد ا
االنتـخابات في احـد اقضـية محـافظة
ديــالـى   مــشــيــرا الـى ان احلــكــومــة
ـواطـن تـتحـمل مـسـؤوليـة حـمـاية ا
. وقال الـتـميـمي في رسـالة الـناخـبـ
تـلـقتـهـا الـ(الـزمـان) أمس بـعـثـها الى
(دولــــة رئـــيس الـــوزراء  مــــصـــطـــفى
الـكـاظـمي والـلـجـنـة االمـنـيـة الـعـلـيـا
لالنــتــخــابـــات ابــلــغـــكم بــأن هــنــاك
مليشيـات مسلحة تعـمل على التهديد
ـواطـنـ في قـضـاء والـضـغط عـلـى ا
اخلـــــالـص ونـــــاحـــــيـــــة الــــــعـــــظـــــيم
ومحـيـطهـما). واضـاف  الـتمـيمي ان
ـليـشيـات تسـعى لفـرض االمر (هذه ا
ـواطــنــ الـذيـن يـحق الــواقع عــلى ا
لـهم االنـتـخـاب الخـتـيـار شـخـصـيات
ـلــيـشـيـات). مــعـيـنـة تــدعـمـهــا تـلك ا
واوضح الــتــمــيــمي  ان ( احلــكــومـة
الـعراقـيـة  تـتحـمل مـسـؤولـية حـمـاية
ــواطــنـ الــنــاخـبــ ومــسـؤولــيـة ا
قراطية  وكذلك حماية التجربـة الد
مـسـؤولـيــة فـشـلـهـا ال سـامح الـله او
مـــصــادر حـق الــنـــاخـــبــ في االدالء
بصوتهم بحرية ودون تدخل اي جهة

غير قانونية). 
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واشـــار الــــتـــمــــيــــمي  الى ان (تــــلك
ـقراطـية احملاوالت الـتي ال تـمت للـد
والنـزاهـة وتـضرب االمن االنـتـخابي
وتــــــؤثـــــر عــــــلى حــــــيـــــاة الــــــنـــــاس
واخــتـيــاراتـهـم مـا هي اال مــحـاوالت
بائسة الـغاية منـها التأثـير على سير
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اكـد رئـيس اجلـمــهـوريـة بـرهم صـالح  ان لالعالم الـعـراقي دورا مــهـمـا في احلـيـاة
الـسياسـية واالجتـماعية  وتقع عـلى عاتقه مسـؤولية كبـيرة في دعم نزاهـة استحقاق
تـشرين والرقابة عليه  مشـيرا الى ان هذه االنتـخابات تمثل نـقطة حتول في اوضاع

العراق  كونها تكتسب قصوى و العتبارات عدة.

مـشاريع ولسنا بـصدد التغافل عن ذلك
 ولـكن االخـفاقـات واالنـتكـاسـات كانت
خـــطــرة  واالن فـــرصــة لـــتــقـــو هــذا
ـسـار) مـضـيـفـا (لـقـد عقـدنـا سـلـسـلة ا
اجــتـــمــاعــات مع جلــان مـــتــخــصــصــة
ــراجــعــة بـعض بــتــعـديـل الـدســتـور  
الـــنــصــوص  حـــيث انــتــهـت بــبــعض
الحـظـات وامـتـزنـا الـرأي الـسـيـاسي ا
وضوع  فـكانت هناك والـقوى بشـان ا
قـضـايا مـتفق عـلـيهـا واخرى خالفـية)
واعـرب صــالح عن تـمـنـيـاته ان (يـكـون
في الــعــراق دولـة مــواطــنـة تــخــلـو من
الـتـميـيز ودون اسـتبـعاد اي شـخصـية
( ــكـــون مــعــ ـــجــرد انـــتــمـــائــهـــا 
واسـتطـرد بالقـول ان (العراق يـستحق
االفـــــضل  وقـــــادرون عـــــلى ان نـــــأتي
بــاصالحــات حـقــيـقــيـة تــعـالج مــكـامن

اخللل) واشـار الى ان (التـحدي االكبر
امـام الـعـراق هو الـوضع االقـتـصادي 
حـيث كـان لدى الـدولة عام  2003 نـحو
ـلـيون  800 مـوظف ومـلـيون ونـصف ا
تـقـاعدين  امـا االن فـأجـمالي من مـن ا
يــــتـــقــــاضى رواتــــبــــا من الــــدولـــة من
ـشــمـولـ ـتــقـاعــدين وا ــوظـفــ وا ا
بـشـبـكـة الرعـايـة االجـتـماعـيـة يـتـجاوز
عددهم ستة مالي فرد  وبهذه احلالة
يـجب ان يـكـون سـعر بـرمـيل الـنفط 85
دوالر حـتى تـتـمـكن الـدولـة من حتـقـيق

التزاماتها).
WOšUM   «dOGð

مـــضـــيــفـــا ان (بـــطــالـــة الـــشـــبــاب من
اخلـريج وغيرهم تمثـل مشكلة كبيرة
ـــرتـــبـــطـــة  الى جــــانب الـــتـــبـــعـــات ا
ناخـية في العراق  اذ ان بـالتغـيرات ا

ــــئــــة مـن االراضي تــــعــــرضت  40 بــــا
تغيرات وان 50 لـلتصحر بسبب هذه ا
ئة من مجـمل هذه االراضي معرضة بـا
خلـــطــر فــقـــدان الــقــدرة عـــلى االنــتــاج
الـزراعي  وبـعض الـتـقـاريـر تـفـيـد بـأن
نـــحــو ســـبــعـــة ماليـــ عــراقي مـــهــدد
بــالـتــهـجـيــر بـســبب هـذه الــتـغــيـيـرات
ـقـابل ـيـاه وبــا والــتـصــحـر وغـيــاب ا
هـــــنــــاك تـــــطـــــورات ايــــجـــــابــــيـــــة في
االســتـثـمــارات الـصـنــاعـيـة وقــطـاعـات
اقـتصادية اخـرى بدأت تنمو وبـالتالي
فـأن هذا التحديات تتـطلب منظمة حكم
قـادرة عـلى التـعاطي مـع االستـحقـاقات
اخلــطـرة).  الى ذلك  أكــد نـائب رئـيس
مــجـلس الـنــواب بـشـيــر خـلـيل احلــداد
عـلى ضرورة تطـوير آليـات عمل مكاتب
ا يعزز مجلس النواب في احملافظات 

ـؤسسة التشريعية ومواجهة من دور ا
الـــتــحــديـــات وإســتــمـــرار الــتـــنــســيق
والــتــعــاون مع الــدوائــر اخلــدمـيــة في
احملــافــظـات ومــتــابـعــة نــسب اإلجنـاز
لــلــمـشــاريع اخلــدمـيــة وشــدد احلـداد
خـالل إجتماعه مع مـدراء مكاتب أربيل
والــســلــيــمــانــيــة ودهــوك و ســوران و
زاخــو و حــلــبـجــة فــضالً عن حــضـور
مـدراء مكاتب كركـوك و نينوى اجلانب
ـن واأليسـر و شـيـخـان و خـانـق األ

ـزيـد مـن اجلـهـود عــلى (أهـمــيـة بــذل ا
ــواطـنــ فـي عــمـوم والــتــواصل مـع ا
احملـافـظـات ونـقل مـعـانـاتـهـم الـيـومـية
ـتـخــصـصـة إلى الــلـجــان الـنـيــابـيــة ا
ــواطـــنــ عــلى وضـــرورة تــشــجـــيع ا
ــشــاركـة الــواسـعــة في اإلنــتـخــابـات ا

بكرة). النيابية ا

مــدن وقــرى ديــالى مــســتــمــر لــلــيـوم
اخلـامس واألخيـر سـيـرا عـلى األقدام
لــلــمــشــاركــة في اداء مــراسـيـم زيـارة
األربع في كربالء).   واضاف ان  (
حـجم األعـداد بـلغ اكـثـر من  250 الف
زائر من مخـتلف الشـرائح  الفتا الى
ان األعــــداد هي األعــــلـى بــــعـــد 2003
مـبـينـا ان بـعض الـزوار قـطـعوا 130 
كم لـلوصـول الى بـعـقوبـة سـيـرا على
الــقــدام قــبل االنــطـالق مــنــهــا صـوب
ـقـدسـة بـغــداد وبـعـدهـا الى كــربالء ا
ألداء مــــراســـــيم الــــزيــــارة).  وأعــــلن
محافظ ديـالى مثنى الـتميـمي تعطيل
ـقـبل الـدوام الـرسـمي لـيـوم االثـنـ ا
في جـمـيع دوائــر احملـافـظـة  إلتـاحـة
الـفـرصـة لــتـأديـة الـزيـارة  في كـربالء
قـدسـة. وأضاف الـتـميـمي في بـيان ا
تلقته الـ(الزمان) ان  ( تعطيل الدوام
يــأتـي إلتــاحــة الــفــرصــة امــام ابــنــاء
احملـــافــظــة لــتـــأديــة زيــارة االربــعــ
ــنـاســبـة اســتـشــهـاد ســيـدنــا االمـام
احلـس عـلـيـة السـالم). الى ذلك ذكر
مـصـدر أمــني لــ(الـزمـان) أن  (عـبـوة
ناسـفـة انفـجـرت مسـتهـدفـة  شاحـنة
(لــوري( مــحــمــلــة بــالــتــراب وأثــنـاء
جتمع االهالي والشرطة هاجم داعش
ــتــجــمــعــ بــأســلــحــة قــنــاص من ا
الــبـسـاتــ الـقـريـبــة في مـنــطـقـة حـد
االخــضــر بـأطــراف نــاحــيـة الــعــبـارة
التابعة لقضاء بعقوبة مركز محافظة
ــــــصــــــدر أن ديــــــالـى).  وأضــــــاف ا
(الـــهــجــوم أســـفــر عن مــقـــتل ضــابط
شـرطـة بـرتبـة عـقـيـد وثالثـة مـدنـي

إضــــافـــــة إلى جـــــرح عــــدد آخـــــر من
دني والشرطة). ا s∫ رجل أمن في أحد شوارع ديالى √

انــهــا مـســتـقــلــة.جـمــيــعـهم جــاؤونـا
مـــحــرريـن ال فــاحتـــ وال مــحـــتــلــ
وجـئنـاهم مـستـجـيرين من الـرمـضاء

بالنار. 
بـجل وهي جـمـيـعـا صحـف الوالـي ا
ومــــنه والـــيـه.ســـواء كـــان بـــاشـــا او
مــنـدوبــا سـامــيـا او حــاكـمــا مـدنــيـا
وكـــأنــهم جـــاؤا مــعـــا في زمن واحــد
واجـتـمـعـوا ورسـمـوا سـيـايـة واحدة
لــلــصــحف الــثالث (زوراء) (الــعــرب)
(بـغــداد االن ) واالخـيــرة هي جـريـدة
الخــر الخـر احلــتالالت (حــتى صـدور

هذا الكتاب).

جــريــدة بــغـداد االحــتالل األمــريــكي 
ــشــتـركــة لــصـحف اآلن  الــســمـات ا

االحتالل). كما ضم مالحق عدة.
b¹bł bNŽ

ومن غالف الــكـتـاب االخــيـر نــقـرأ مـا
كـتـبه مـهـودر (لـلـمـرة االولى اكـتـشف
ان ثمـة عالقـة ب الـدبـابة واجلـريدة
ووراء كل جــريــدة اولى عــهــد جــديـد
وكل فـاحت يـفـتح لـنـا واحـتالل جـديـد
عـهــد صـحـافـة جــديـد. وان الـصـحف
هي رسل الـقـوم الـينـا لـتـوزع مـجـانا
وت من فـوق ظـهـور الـدبـابـات مثـل ا
ثم يكـتب على صدر صـفحـتها االولى

الصـابـرين) و ( الصـحـاف ال يتـكلم )
و ( كالشنـكـوف مدني صـالح) و(يوم
االحــد الــغــبــر) و( حتــوالت الـرئــيس
األسم ) و(صـــوفــتــنــا احلــمــرة). امــا
الـفـصل الـثـاني فـبـعـنـوان ( صـحـافـة
االحتالل في الـعراق )  ومن عـناوينه
:العوامل اخلارجـية لنشـأة الصحافة
صحافة العهد العثماني في العراق 
صحـافة االحـتالل البـريطـاني بوادر
سـتقـلة الـصحـافة ظهـور الصـحف ا
كأداة في الصراع السـياسي  فلسفة
الـدعــايـة األمــريـكـيــة سـمـات االعالم
الـعــراقي اجلـديــد اصـدارات ســلـطـة
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ــرهج لــلـطــبــاعـة عن دار ومــكــتـبــة ا
والـنـشـر والــتـوزيع صـدر لـلـصـحـفي
عـبـد الـهــادي مـهـودر كـتـاب بـعـنـوان
(احــتالل الــصـحــافــة- عــراق مـدحت
ر) يقع باشا .. مس بيل .. بـول بر
في  394 صـــــفـــــحــــــة من الــــــقـــــطع
توسط.يحتوي الكتاب على مقاالت ا
. الــــفـــصل االول عــــدة في فــــصـــلــــ
بــعـنــوان ( مــآالت آخــر االحـتالالت )
قاالت نـقرأ  العناوين ومن عناوين ا
الــتــالـيــة: (الــعـالم لــيــلـة الــعــشـرين)
و(الـدبابـة واجلـريـدة ) و (جمـهـورية
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ا يشمل كل اتفاق رسمي أو غير التـطبيع لم يقتصر على التطبـيع الرسمي إ
رسـمي أو تبادل جتاري أو ثقافي أو تعاون اقـتصادي مع اسرائيل رسمياً أو

غير رسمي.
اذاً مـا يقصـد بالـتطبـيع هو سالم دائم ولـيس هدنـة مؤقته ألن الـتطـبيع صلح

دائم مع عدو ما زال محتالً ألراضٍ عربية ومقدسات إسالمية.
نـعم هناك كـثيـر من الدول العـربيـة طبًعـت عالقاتهـا مع اسرائـيل وآخرها دول
اخلــلــيج الـعــربي الــتي حـاولـت أن تـضــفي صـورة عــلى أن الــتـطــبــيع رسـمي
رحبة بهـذا التطبيع وشعـبي من خالل انطالق كثيـر من الفعاليـات الشعبيـة ا

لكن العراق له خصوصية تختلف عن هذه الدول.
ـشـهـد تـصـدر مـؤتـمـر تـطـبـيـع الـعالقـات مع اسـرائـيل الــذي عُـقـد في اربـيل ا
ؤتمر الذي عُـقد برعاية منظمة ستويات حـيث يُعد هذا ا العـراقي على كافة ا
امريـكية تطلق على نفسها (مركز اتصاالت السالم) والذي يترأسها (جوزيف
بــراودي) وهـو امـريـكي مــخـتص بـالــشـرق األوسط يـجـيــد الـعـربـيــة والـعـبـريـة
والـفارسـية وكل سـعيه بـلورة جـيل عربي يـتقـبل تطـبيع الـعالقة مع اسـرائيل

وهو أول مؤتمر يُعقد في دولة عربية يُعاقب قانونها على ذلك.
وقــد تـوالت ردود األفـعــال الـشـعــبـيـة والــسـيـاســيـة والــرسـمـيــة حـيث أعـربت
ؤتمر الذي وصفته (مؤتمراً غير قانوني) احلكـومة عن رفضها القاطع لهذا ا
ـكتب االعالمي لرئـيس مجلس الـوزراء العراقي وأكـد البيـان الذي صدر عن ا
(مصـطـفى الـكـاظـمي) أن طرح مـفـهـوم الـتـطبـيع مـرفـوض دسـتوريـاً وقـانـونـياً

وسياسياً في الدولة العراقية. 
ـؤتمـر وال نفـهم هذا الـتبرؤ وهي والـعجيب تـبرؤ حـكومـة كردسـتان من هذا ا
ـكن أن يعقـد مثل هكذا مـؤتمر بدون ـاسكة بزمـام األمور في اإلقليم وهل  ا
ثـلـة برئـيـسـها الـكـردي بقـولـها أن علـمـها كـمـا سـارعت الرئـاسـة العـراقـيـة 
ؤتـمـر نُظم بـدون علـمهـا أو موافـقتـهـا وقد أخـذ القـضاء الـعراقي دوره بـعد ا
ردود األفـعال العنيفة حيث اصـدر عدة أوامر قبض بحق بعض من شارك في

ؤتمر. هذا ا
والسـؤال هل يُـعـد مؤتـمـر اربيل خـطـراً أم حدثـاً عـابراً? احلـقـيقـة يـعتـبـر هذا
كان ألنه تطـبيع ثقـافي وهذا ما تسـعى إليه اسرائيل ـؤتمر من اخلطـورة  ا
حــيث يـتم اسـتــحـداث مـؤســسـات وهـيـئــات وجـمـاعــات ومـلـتـقــيـات تـصب في
بـادرة من أجل السالم مـشروع التـطبـيع الكـبيـر وهذا يـذكرنـا ب (مؤسـسة ا
والـتـعاون في الـشـرق األوسط) التي تـأسـست عام  1991والـتي ضـمت نخـبة
من الشـخصـيات األمريـكية والـعربـية واالسرائـيليـة والتي تـرأسها اخلـبير في
مـنطقة الـشرق األوسط (ماركس) والـذي كان من أهم أهدافهـا إعداد الشعب
الـعربي لـقـبـول الـسالم من خالل تـزييـف وعي النـاس وإرادتـهم لـقـبول عـمـلـية

التطبيع.
ؤتـمـر هو ـؤتمـر وردود األفـعال نـرى أن هـذا ا ـسـتخـلص من هـذا ا مـا هو ا
شروع الـتطـبيع ويقـيناً أن عـرفة مدى تـقبل الـشعب العـراقي  بالـون اختـبار 
ـؤتمر لـكن رد الفعل الـشعبي كـان صادماً هـناك أيدي اسـرائيلـية وراء هذا ا
لـهم ألن العـراق غيـر مصـر واألردن وغيـرها من الـدول العـربيـة األخرى وإن
ـر بـالـعـراق ألن شـعـيه تـربى عـلى أن اسـرائـيل ـكن أن  الـتـطـبـيع ال 
غـاصبة وكنت أشاهد الفـرحة الغامرة بعـيون الناس عندما
كـانت تـسـقط صـواريخ حـمـاس عـلى الـكـيـان الـصـهيـوني
وعـلـيه فـإن مـؤتـمـر اربـيل بـالـون اخـتـبار كـانـت اسرائـيل
تـأمل بنـتـائج ايـجابـيـة لـكنـهـا وصـلت إلى قـناعـة صـادمة

وعليها أن تؤجل مثل هكذا مشاريع إلى وقت بعيد.

نشـرت مـحـطـة اعالمـية حـزبـيـة انـباريـة خـبـرا تـريـد ان منـا ان نـفـخـر به كون
اني يضم عربا منهم عراقيان... ان اال البر

اني تأخر عنا كثيرا نحن اسبق في اخذ ان االتخادي اال البوندستاگ- البر
مـكونـات غـربـية و شـرقـيـة من حيـث الوثـائق الـثـبوتـيـة لالجـانب وادخـالهم في

راكز الروحية. ان و احلكومة و ا البر
رؤوساء جمهورياتتا مزدوجو اجلنسية

رؤوساء وزارتنا اال واحدا هم مزدوجو اجلنسية
محـافظون بعضهم هرب من القضاء" گالبا" بالدخل ايضا مزدوجو اجلنسية
وكـذلك وزراء كـثر هل فـي هذا خـرق دسـتوري? هـل نص الدسـتـور عـلى منع

ناصب الرفيعة في العراق? نص ام لم ينص? ازدواج اجلنسية في ا
طـمئنة وفوق كل هـذا فنحن مـهد للزعـامات الروحـية التي علـمتنـا ان النفس ا

اهم من الوطن اي والله النفس لله و االموال للجيوب.. احلمدلله.
نواب..

ان و احلكومات الغربية فأن الفرق ان العراقي و العرب لن يسرقوا من البر
فعلوا فلن ينقلوا اموالهم للعراق!.

عندنا سفراء يحملون جنسية البلد الذي صاروا فيه سفراء لنا الله تخيل ان
سفـيـرا لدولـة يـحمل جـنـسيـة الـدولة الـتي يـعمل بـهـا سفـيرا والـله انـا اطالب

عتمدة ببغداد اجلنسية العراقية. نح سفراء الدول ا
وزراء يـحـمـلون جـنـسـيـة دول كـان مـهـربـا لهـم ثم عادوا
فـصاروا وطـني فـترى الـوزير الـفنـلنـدي يلـتقي وزيرا
فـنلنديا اصيال لـيتباحثا في شؤون االعـمار لكنه يبقى

عراقيا في عشق الكباب و اخذ السالب!
ال حمل جمال. وقس على ذلك ومن ها

بغداد
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ـسـؤولـية ـهـم وا مـشـددا عـلى (الـدور ا
ـلــقــاة عـلـى وسـائل اإلعالم الــكــبـيــرة ا
والــنــخب اإلعالمــيــة والــصــحــفـيــة في
ــقــبــلــة بــضــرورة دعم االنــتــخـــابــات ا
وتـعــزيـز نـزاهـة االنـتـخـابـات والـرقـابـة
ـهم في العـملـية عـلـيهـا وكذلك الـدور ا
الــسـيــاسـيــة وتـطــويـرهــا وتـشــخـيص
مــكـامن اخلـلل وتـثــقـيف الـرأي الـعـام)
ومــــضى صـــالح الـى الـــقـــول ان (هـــذه
االنـــتــخــابــات ســـتــكــون عـــبــر قــانــون
انـتخـابي جـديد أكـثر تـمثـيالً وإنصـافاً
مـن القوان السـابقة رغم أنه ليس كل
مــا نــطـمح إلــيه فــضالً عن مــفـوضــيـة
انـتـخـابات جـديـدة ومـشاركـة مـراقـب
ـي ومن اجملتمـع الدولي وشبكات أ
ــراقـبـة احملـلـيـة ودور اإلعالم) ولـفت ا
شـروع الـوطـني اجلـامع هو الـى ان (ا
قتـدرة ذات السيادة تـستطيع الـدولة ا
الـدفاع عن مواطنيها وتوفر متطلباتهم
واحـتـيـاجـاتـهم وتـنـطـلـق نـحـو تـلـبـية
تعلقة همة ا ستقبـلة ا االسـتحقاقات ا
بـاالقـتصـاد والـتنـمـية) واوضـح صالح
ـــــهم ســـــيـــــأتي بـــــعــــد ان (الـــــهــــدف ا
االنـتخـابات بحـكومـة جديدة وسـياقات
لـلـعمل الـسيـاسي في الـعراق ومـشروع
قـبلة  والسـيما دة ا االصـاللح خالل ا
ــتـــعـــاقـــبـــة اجنــزت ان احلـــكـــومـــات ا
واخـــفـــقت  وهـــنـــاك جـــزء كـــبـــيـــر من
ت بـالـوضع نـاجـمة االخـفـاقـات الـتي ا
ـنظـومة عن مـكـامن اخلـلل البـنـيوي بـا
الــسـيــاسـيـة
الــــــــــــــــــــتــي
ارتـــضــيــنــا
بـــهــا بـــعــد
2003 
ويــــقـــيـــنـــا
اجنـــــــــــزت
وحــــقــــقت

وقـال صـالح خالل اسـتقـبـاله في قـصر
ــثــلي الــصـحف نــخــبــة من  الــسالم 
والـقنوات الفضائية من بينها (الزمان)
امـس ان (لالعـالم دورا كــــــبــــــيــــــرا في
احلـيـاة الـسـيـاسـيـة واالجـتـمـاعـيـة في
الـعراق  ونـنظـر للصـحفيـ ليس فقط
ـا ـهـنـيـة الـبـحـته  وا من الــنـاحـيـة ا
كــصـنـاع رأي ومـؤثـريـن بـالـرأي الـعـام
ولـكم مـسـؤولـيـة كـبـيـرة جتـاه الوطن)
ستقبل واضاف ان (االنتخابات مهمة 
الـــبــلــد وتـــكــتــسـب أهــمــيـــة قــصــوى
العـتــبـارات عـدة أبـرزهـا كـونـهـا تـأتي
بـــعــد حــراك شــعــبـي وإجــمــاع وطــني
واسـع عـــلـى ضـــرورة إصـالح الـــوضع
الـــســـيـــاسي في الـــبالد واســـتـــحـــالــة

استمرار األوضاع القائمة).
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مـؤكدا ان (االستـحقاق ليس هـدفاً بحد
سار السلمي ذاتـه بل يجب أن يكون ا
لـإلصالح والتعـبيـر عن إرادة الشعب)
وتـــــابـع ان (تـــــأمـــــ شـــــروط جنـــــاح
االنـتـخـابات وضـمـان مـعـاييـر الـنـزاهة
والـعـدالـة في مـخـتـلف مـراحـلـهـا تـمثّل
ـساومة حـاجة ملّـحة وشرطـاً ال يقبل ا
مـن أجل إعـــادة ثـــقـــة الـــنـــاخـــبـــ في
ـشاركة الـعمـليـة االنتـخابـية وضـمان ا
الواسعة فيها وإعادة االعتبار للشعب
بـاعـتـبـاره مـصـدر الـسـلـطـات وجتـاوز
مـكــامن اخلـلل الـتي شـابت الـعـمـلـيـات
االنــتــخــابــيــة الــســابــقــة الــتي أفــرزت
تـشـكيـكـاً لـدى اجلمـهـور حيث يـنـبغي

جتـــــــاوز ذلك)

بغداد
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وعـود مرشـح لـالنتـخابـات  الـنيـابـية تـضع بـذهون الـبـسطـاء احالم وردية
حــيث يـقـيـمـون مـؤتـمـرات انـتـخـابـيــة ويـحـكـون قـصص لـو طـبـقت عـلى ارض
الـواقع لـكان اصـبح الـعـراق جنـة الـله عـلى االرض لـكن لو يـتـخـلون عن دور
احلــكــواتي ويــطـبــقــون عـلى االرض مــا يــسـردون بـه من حـكــايــات وقـصص
ووعـــود لــكــان جــمــيـع الــعــراقــيــ مـــعــهم لــكن اســـالــيــبــهم بـــاتت مــعــروفــة
جلـمـيع يـقـومـون بـااعـادة تـاهـيل بـعض الـطـرق وتـقـد بـعض اخلـدمـات الى
االحيـاء الـسكـنـية وهـذا االمر خـارج عن سـلطـتهـم كان يـنبـغي من تـنفـذ هذا
 ونـنـاشــد احلـكـومـة الـعـراقـيـة ـرشـحـ ـعـنـيـة بـذلـك ولـيس ا االمـر الــدوائـر ا
والــرئــاســات الــثـالث واجلــهــات الــرقــابــيــة كــافـــة بــحــرمــان اي مــرشح من
االنـتخـابات ان كـان يـقدم خـدمات خالل مـثل هـذه خالل احلمـلـة االنتـخابـية

اخلاصة به كون كذلك مخالف لقانون لكن صدقوني 
وقـر متـواضعـة لكان ـالية لالعـضاء اجملـلس النـيابي ا سـتحـقات ا لوكـانت ا

احلال ليس مثل ماهو عليه االن لكان اختلف كليا 
ال رشح تقدموا الى الترشيح طمعا با كـون معظم ا
وبـاالمتيازات اخلـاصة بهم بـعد ان يحـصلوا عـليها ان
ـسـتـحـقـات فـازوا بـاالنـتـخـابـات الـنـيـابـيـة وان كـانت ا
ـاليـة متـواضعـة سوف يتـقدم لـترشـيح فقط مـن يريد ا

ان يقدم خدمات لبالد والعباد.
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بغداد - الزمان 
دعت هـيئة رعاية ذوي اإلعاقة واالحتياجات
اخلــــاصـــــة في وزارة الــــعـــــمل والــــشــــؤون
ــســتــفـيــدين من الــشــمـول االجــتــمــاعــيـة ,ا
تفرغ عـ ا اجلـديد للـمتقدمـ على راتب ا
ـن اكـــمـــلـــوا اجــراءات لـــلـــعـــام اجلـــاري ,
الـفـحص الطـبي ضـمن الـدفعـة الـثالـثة ,الى
استر اسـتالم االستمـارة اخلاصة بـبطاقـة ا
كارد.  وقالت الهيئة في بيان تلقته (الزمان)
ـسـتـفيـدين من الـشـمول امس انـهـا (تـدعو ا
ـــراجــعـــة مــقـــر الــهــيـــئــة في اجلـــديــد الى 
الـوزيرية  مـقابل معهـد النفط  خـلف بناية
الـوزارة ,وذلـك الستالم االسـتـمـارة اخلـاصة
ــاســتــر كـارد وبــحــضـور إلصــدار بــطــاقـة ا
ــعـ فــقط في بــغـداد حــصـرا) ,وتــابع ان ا
ـدة اسـبوع ,ابـتـداء من ـراجـعـة تـسـتـمـر  (ا
ـقبل , يـوم غـد االحد وحـتى يوم اخلـميس ا
ـستـمسـكات األصـلية مـستـصحـب مـعهم ا
عـاق ونسـخة من الـقرار عـ وا لـلـطرفـ ا
ـراجــعــة حـسب االســمـاء الــطـبـي وتـكــون ا

نشورة في موقع الوزارة). ا
ـسـتفـيـدين من باقي ولـفت الـبـيان الى ان (ا
احملــــافـــظـــات ,ســــيـــتـم االعالن عن مــــوعـــد
مــراجـعــتـهم لالقــسـام في احملــافـظــات عـنـد
اكـمـال االجـراءات الـفـنـيـة واالداريـة الالزمـة
وفق الـية يحددها كل قسـم في األيام القليلة
وقع ـقبلة  علما ان االسـماء ستنشر في ا ا
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االلـكـتـروني والـصفـحـات الـرسمـيـة لـلوزارة
وصــفــحــة الــهــيــئــة الــرســمــيــة عــلى شــكل

دفعات). 
وطــالب الــوزيــر عـادل الــركــابي إلى إيــجـاد
حـلـول آنـيـة لـلـتـحـديـات الـتي تـواجـه سوق
الــعـمل فـي الـعــراق ووضع سـتــراتـيــجـيـات
فـاعلة لتوفير فرص العمل وحتس الصحة

هنية.  والسالمة ا
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وقـــال الــوزيــر عــلـى هــامش مــشـــاركــته في
افـتتـاح االجتـماع االول لـلجـنة االسـتشـارية
ـشروع تعزيز احلوكـمة والتفتيش وظروف
الـعـمل في مـواجـهـة وبـاء كـورونـا بـحـضور
وزيـرة الـعـمل في االقـلـيم كـويـسـتـان مـحـمد
ــهــني في ومــديــر عــام الــعـمـل والـتــدريب ا
ـشـاركـة االمـانـة الـعـامـة جملـلس الـوزارة و
الـــــوزراء ووزارة الـــــتــــــخـــــطـــــيط واحتـــــاد
الــصــنــاعــات الــعــراقي ونــقــابــات الــعــمــال
ومـنـظـمـة الـعـمل الـدولـيـة واالحتاد االوربي
وعـبر دائرة الكترونية افتراضية مع منظمة
العمل الدولية  ,ان (مشروع تعزيز احلوكمة
والــتـفـتـيش سـيـتــمـكن من االسـهـام في رفع
قـدرات وقـابلـيـات مـنظـمـات اصحـاب الـعمل
ونـقابات العمال ,وكـذلك مالكات الوزارة في
ـهنـيـة وتفـتيش مـجـال الصـحـة والسالمـة ا
الــعــمـل فــضال عن تــعــزيــز ظــروف الــعــمل
واالمـتـثـال للـتـشـريـعات الـوطـنـية ومـعـايـير

الـــعــمل الــدولـــيــة لــتـــعــزيــز فـــرص الــعــمل
وحتـسـ انتـاج القـوى العـاملـة في البالد),
واضـاف ان (سـتـراتيـجـيـة الوزارة اعـتـمدت
هني الذي يسهم في على برنامج التدريب ا
رفــد ســوق الــعــمل بــاخلــبــرات والــكــفـاءات
وتـفعيل قسم تفـتيش العمل لـلقيام بحمالت
تــفـتـيـشـيــة عـلى مـخـتــلف االصـعـدة لـزيـادة
شـمول العـامل في مـواقع العمل بـالضمان
االجـــتــمـــاعي والـــقـــضــاء عـــلى كل اشـــكــال
الـتـمـييـز والـعمل اجلـبـري ومـكافـحـة اسوأ

اشكال عمالة االطفال).
وتــابع ان (الــوزارة ومــنـذ تــولــيه مـهــامــهـا
عـملت بجهد فاعل على حتقيق قفزة حقيقية
ــشـمــولــ بـالــضــمـان في اعــداد الــعـمــال ا
االجــتـمـاعي من خالل الــعـديـد من احلـمالت
ــواقع الـعــمل لــيـصل الــعـدد الــتـفــتـيــشــيـة 
االجمالي للمشمول الى اكثر من 600 ألف
عــــــامل) ,ومـــــضـى الى الــــــقـــــول ان (قـــــسم
الـتـفـتيش مـا زال بـحاجـة لـلـكثـيـر من الدعم
فتش الستيعاب الكم الهائل وزيـادة عدد ا

شاريع). من ا
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واسـتقبلت وكيل وزارة العـمل عبير اجللبي
,وزيــرة الـعــمل والـشـؤون االجــتـمــاعـيـة في
ـطــار بـغـداد ـرافق لــهـا  االقــلـيم والــوفـد ا
دير الـعام لدائرة العمل الدولي  ,بـحضور ا
هـني رائد جـبار بـاهض.وجرى والـتـدريب ا

عــقــد اجــتــمــاع ( خالله مــنــاقــشــة ســبل
الـتعـاون في مـجاالت الـتنـميـة االجتـماعـية
ــركـز واالقــلـيم). وتــقـويــة الــعالقـات بــ ا
واضـاف ان (الـزيـارة جـاءت لـلـمـشـاركة في
ناقشة االجتماع االول للجنة التحضيرية ,
تـعزيز احلوكـمة والتفـتيش وظروف العمل
فـي مــواجـــهـــة كـــورونــا فـي الــعـــراق). في
غـضـون ذلك  ,وجـه الركـابي ,فـريـق الـرصد
ـركز االعالمي في ـيـداني بـالتـعـاون مع ا ا
ـواطـنة خـديـجـة مـحـمود الـوزارة بـزيـارة ا
صـالح  الـتـي عرضـت حـالـتـها عـبـر مـواقع

التواصل االجتماعي. 

يتـخذ من فـيـينـا مقـراً له.لدى اتـخاذ
عــام 2019 كــمـــرجع أي قـــبل أزمــة
ــسـجل كــورونــا وانــهـيــار الــطــلب ا
ـاضي ويـبـدو االرتـفـاع أقل الـعـام ا
أهـمـيـة مع نـحو 8,2مـلـيـون برمـيل

يومياً بحلول عام 2045.
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وقـال األمــ الـعـام لــلـكـارتـل مـحـمـد
باركـينـدو في مقـدمته لـهذا الـتقـرير
(انتعش الـطلب عـلى الطاقـة والنفط
بــشــكـل كــبــيــر في عــام 2021 بــعــد
ــســجل في االنـــخــفــاض الــكــبـــيــر ا
ـــــتــــوقـع اســــتـــــمــــرار 2020 ومن ا
دى الـطـويل).وترى االنتـشـار عـلى ا
ــنـــظـــمـــة أن (االرتــفـــاع ســـيـــكــون ا
مـلحـوظـاً في الـدول النـامـيـة بيـنـما
سـيـنـخـفض بـدءا من عـام  2023في
ــنــظــمـة الــدول الـغــنــيــة الــتــابــعــة 
ــيــدان الــتــعـــاون والــتــنـــمــيـــة في ا
توقع أن ياً من ا االقتصادي). وعـا
ـــو الــــطـــلـب كـــبــــيـــراً في يـــكــــون 
الــسـنــوات األولى قــبل أن يــتـبــاطـأ
تـدريـجـياً لـيـسـتـقـر بـعـد عام .2035

وبـعـد مـئـة مـلـيـون برمـيـل في الـيوم
في 2019 ثم 90,6 مــلــيــون بــرمــيل
ــاضي خالل في الــيــوم فـي الــعــام ا
توقع أن يرتفع الطلب األزمة ومن ا
إلى 103,6 ملـيون بـرميل يـومياً في
عـام 2025 و 106,6مـلــيـون بــرمـيل
يومياً في عام 2030 ثم 107 مليون

برميل يومياً في عام 2035.
ـتـوقع أن يـسـتقـر الـنـمـو عـند ومن ا
108,2 ملـيون برمـيل يومـياً في عام
2045  حـــــسـب تـــــقـــــديـــــرات أوبك.
ـنــحى مـع دعـوة ويــتــعــارض هــذا ا
وكالـة الطـاقة الـدوليـة لوضع الـعالم
عـــلـى طـــريق احلـــيـــاد الـــكـــاربـــوني
بـــحــــلـــول عـــام  2050ومـــكــــافـــحـــة
االحــتــبــاس احلــراري الــذي يــقـارب
 1,5درجة مـئويـة مـقارنـة بالـنصف
الثاني من الـقرن التـاسع عشر. وفي
تقرير صادم نُشر في الربيع اشارت
وكـالـة الـطــاقـة الـدولـيـة إلى أنه (إذا
كـــان الـــعـــالم يــــريـــد كـــبح ظـــاهـــرة
االحـــتـــبـــاس احلـــراري فـــيـــتـــعـــ
اسـتـخـدام الـكـهـربـاء بـشـكل مـتـزايـد
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اتـــفق وزيـــر الــنـــفط إحـــســان عـــبــد
اجلـــبـــار إســـمـــاعـــيل عـــلى تـــدريب
ـدرسـة الـنـفط الـطـلـبــة الـعـراقـيـ 
الـعـليـا في الـعـاصـمة االذربـيـجـانـية

باكو. 
وذكـــر امس ان (إســـمــاعـــيل الـــتــقى
مدير مدرسة النـفط العليا في باكو ,
ـار غــاسـيــمـوف ,وجـرى مــنـاقــشـة إ
التعـليم احلديث وبـيئة الـبحث التي

 إنشاؤها في اجلامعة).
واعـــرب اســمـــاعــيـل عن (اهــتـــمــامه
درسة) ,مشـدداً على بالـتعـاون مع ا
(أهمـيـة توسـيع الـعالقات في مـجال
الــتـعــلـيم بــ الـبــلـدين) ,وتـابع انه
(سيصـدر األوامر ذات الصـلة إلقامة
ـــدرســـة). من تـــعـــاون ثـــنــــائي مع ا
جـانــبه  ,اكــد غـاســيــمـوف (أهــمــيـة
الـتـعاون الـثـنـائي الـفـعال)  ,مـشـيراً
إلى أن (الــــــتـــــبــــــادل الــــــطالبـي مع
ــكن أن يــكــون جــامــعــات الــعــراق 

مفيداً جداً).
درسة ومضى الى القول ان (طـلبة ا

يخضعون لتدريب عملي في شركات
الـــنــفط والــغــاز الـــدولــيــة مــتــعــددة
ــا في ذلـك شــركـات اجلــنــســيــات 
سوكـار حيث سـيسمح لـهم ذلك بأن
يـصــبـحـوا مــتـخـصـصــ في الـلـغـة
ي), اإلجنــلـيـزيــة عـلـى مـسـتــوى عـا
الفـــتــا الى (تــعــيـــ مــتــخــصــصــ
ومعـلمـ مـحلـي وأجـانب مؤهـل
تـأهـيالً عـالـيـاً لـتـنـظـيم الـتـدريب في
اجلامعة وفقاً للمتطلبات احلديثة). 
صدرة لـلنفط وعدت منـظمة الـدول ا
ي عـلى الـنفط أوبك ,أن الطـلب الـعا
ســيــسـتــمــر في االرتـفــاع حــتى عـام
2045 مــشــيــرة إلى أن مــعــظم هــذه
الزيادة ستُسجل في العقد احلالي.
وتـوقـعت في تـقـريـرهـا الـسنـوي عن
ي عــلى الــنــفط آفــاق الــطــلـب الــعــا
قدار 17,6 الصادر  زيادة الـطلب 
مــلــيــون بــرمــيل يــومــيــا بـ عــامي
2020 و2045 لــيــبــلغ بــحــلــول ذلك
الوقت 108,2 ملـيون بـرميل يـوميا.
ـا ويُـعـد هـذا االرتــفـاع أقل بـقـلـيل 
ـاضي الـكارتـل الذي تـوقـعه الـعـام ا

وعــــدم بـــلـــوغ الــــنـــفط ذروتـه الـــتي
وصلها في عام 2019 لينخفض إلى
72 مـليـون بـرمـيل يـومـياً في 2030
ثم 24 ملـيون بـرميل فـقط يومـياً في
عام 2050. كـمـا يـدعـو الـتـقريـر إلى
الــــتـــخـــلي عن أي مـــشـــروع جـــديـــد
لــلـــتــنـــقــيـب). واكــد بـــاركــيـــنــدو أن

(االســتـثـمــارات الـضــخـمـة ســتـكـون
ضرورية لـتلبـية الطلب) ,واشار الى
انه (بدون االسـتثـمارات الـضرورية
مكن حدوث سلـسلة جديدة من من ا
الـــتـــقـــلـــبـــات ونـــقص الـــطـــاقـــة في
ــــســــتــــقــــبل وهـــــذا ال يــــصب في ا

 .( ستهلك نتج أو ا مصلحة ا
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وذكر البيان ان (الفريق اجرى زيارة للعائلة
ــواطـنــة ارمـلــة وتــعـاني من  ,واتــضح ان ا
أمـراض مـزمنـة حـيث تسـكن مـنطـقـة البـياع
حـي االعالم داخل جامع ولديـها ولدان توأم
حـست وعلي من مـواليد 1987 ,يـعانون من
صرع  ,وان العائلة تعاني من الفقر وشظف
الــــعـــيش) ,واشــــار الى انـه ( تـــســــجـــيل
بياناتها ليتم شمولها باحلماية االجتماعية
ـــتـــفـــرغ). من ـــعـــ ا وشـــمـــول االوالد بــــا
ـواطــنــة عـن (شــكــرهِـا جــانــبــهــا ,اعــربَـت ا
وتــقـديـرهـا لـوزيــر الـعـمل عـلـى االسـتـجـابـة

السريعة).
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UI¡∫ وريز النفط خالل لقائه مدير مدرسة النفط العليا في باكو

ـنــصـور الـذي راض ـنــصـور حـاشــيـته: مَنْ هــو صـقــر قـريش? ا سـأل ا
ـلـوك وَسَـكَّنَ الـزالزل وأبــاد األعـداء. مـا قـلـتم شــيـئـا! عـددوا أسـمـاءً ا
رفضها. ثم قال: صقر قـريش عبدالرحمن بن معاويـة عَبَرَ البحر وقطع
رَ األمـصـار وَجَـنَّد الـقفـر ودخل بـلـداً أعـجـمـيـاً مـنـفرِدَاً بـنـفـسه فَـمَـصـَّ
. هذا وهو عدوُّه اللدود. األجناد وَدَوَّنَ الدواوين وأقام مُلْكَاً) وحضارةً
غادر عـبدالـرحـمن دمشق وعـمره (19) سنـة أخـذَ أخاه الـولـيد وعـمره
(13) سـنة عـبـرا نـهـر الـفـرات والـعـباسـيـ وراءهـمـا يـنـادون: ارجِـعا
ولكـما األمـان. عـاد الولـيـد فذبـحوه وشـقـيقه يـنـظر. عـبر صـحـراء سيـناء
اً خـائـفـاً طـريـداً شـريـداً الـدَّاخل دخلَ ـغـرب مُـتـخـفـيـَّ وتـونس ولـيـبـيـا وا
األندلس! وظلَّ مشتاقاً يتغـنَّى بحبه للشام (قَدْ قَضَى الـله بالفِرَاق علينا

فعسى باجتماعنا سوف يقضِي).
أرشد أحمـد محمـد مصطفـى الزيباري (2021/8/15-1942/7/1)
ــوصل وعــمـره ( (14سـنــة إلكــمـال ســنـة 1956 انـتــقلَ إلـى مـديــنــة ا
الدراسـة اإلعـداديـة. صبـاح األربـعاء 9/17/ 1959طالـبـاً في إعـدادية
وت ورأسُه عـلى فـخذه. فَـتَرك الشـرقـية رأى والـده مُضَـرَّجـاً بالـدمـاء 

الدراسة والتحقَ باحلرب العشائرية الدائرة على الزاب الصغير. 
مطلع أيار 1961 هاجمَ 1200 مُسلَّح حـسب مذكرات آمـر لواء مشاة
سعيد حمو ونـزح أهالي سبع قـرية زيبارية الـنساء واألطفال الرُّضَّع
وصل والكثير والشيوخ وعبروا جبل بيرس إلى عـقرة ومن هناك إلى ا

. ولم يرَ مسقط رأسهِ مرَّةً آخرى. لم يُسْمَح لهم بالعودة أبداً
1962 لتحق بإعدادية األعظمية وتخرج ليلتحق بالكلية العسكرية بعد
سنـت تـخـرج من الدورة 41 برتـبـة مالزم ثـانٍ وَتَصَـدَّر كلَّ مـكـانٍ عملَ
فيه في الـكـليـة الـعسـكـرية األولـى كان أقـدمَ الـدورة وتعـ فـيهـا مـعلـماً
بدرجـة آمر فـصـيل ومعه شـقـيقـاه صائب دورة (41) وعبـدالله بـالدورة
(43). التـحق أرشـد بـكـلـيـة األركان 1972 وتـخرج  1974وتدرَّج إلى
اً في بـلـغراد. رتـبة مـقـدم ركن لـواء مـشـاة آلي وانـتـدِبَ مـلـحقـاً عـسـكـريـَّ

ارتدى اجملدَ والنَّاس تنتظرُ عودته ليقضيَ لهم حوائجهم. 
دينة السليمانية فأحبُّوه لنزاهته وخدمته 1977 رَدَّد القسم مُحافِظاً 
ـدينـة بـإخالص. في أسـبـوعه األول اقـتـربت مـظـاهـرة سـلـمـيـة من باب ا
احملافظـة وأراد البعض تـفريقـها بالـقوة رفض وخرجَ بـينهم بال سالح
وكانت مـطالـبـهم بسـيطـة وسهـلـة تتـعلق بـاعـتمـاد االسم الكـردي إلحدى
شروع ظاهرة وأجنزَ لهم وعده. وأنشأ اخلط الثاني  دارس. وانتهت ا ا
مـاء دوكـان ومـتـنـزه سـرجـنـار ومـشـروع مـجـاري الـسـلـيـمـانـيـة الـكـبـير
ـعـمل اسـمـنت ومـشـروع شـارع 60 احلـولي ووضعَ احلـجـر األســاس 
وظـفـ ولم يـقـبل طـاسـلـوجه وقـام بـتـوزيع 2200 قـطـعة أرض عـلـى ا
الـهَـدايـا وال ســجَّل قـطـعـة أرضٍ واحــدة بـاسـمه وال بــاسم أحـدِ أقـربـائه.
ـشاريع اخلـدمـية األخـرى في أقـضيـة ونـواحي السـلـيمـانـية. وعشـرات ا
ديـنة وقـرَّبهـم ونظَّم مـهرجـانات ـثـقفـ والشـعراء فـي ا اهتمَّ بـاألدباء وا
شي ثقافـية وشعريـة كان متـواضعاً يـختلط بـالناس ويـزور مرضاهم و
في جنـائزهم ويـع مـحتـاجهم ويـزور مرضاهـم ويساعـدهم في اخـتيار

الطبيب واحلجز.
أحيل إلى التـقاعد 1980. وبعد شـهرين صـدرَ أمرهُ وزيـراً للـدولة. كان
أبـاً وأخـاً ووزيراً. لـم يـخلـد لـلـراحـة ولم يـعـرفـهـا شُـجـاعـاً مِـقـدامـاً قـوياً

اً بليغاً قارئاً شغوفاً بكتب التاريخ.  حازماً كر
َ ن حوله ح احتفظ برباطة جـأشهِ ح فقدها اجلمـيع وَثقَ بنفسه و
تـشـكَّك اجلـمـيع. لم يـكـذب إذا قـال فـعل وإال قـال رأيه بـصـدق مُـخـالِـفـاً
طالب الـشَّفـاعة! لم يـسـتسـلم للـحقـد ولم يـشتم أعـداءه واعتـرفَ بقـوتهم
ل االنـتـظـار. لِعِـدَّة مـرات انـهارَت كلُّ األسس من وتفـوقـهم انـتظـرَ ولم 
حــوله وتــخــلف عــنه اجلــمــيع وبــدأ مــرَّةً أخـرى مـن جــديـد! حتــدث مع
ـلـوك والـقـادة. أالنَ لـلنـاس جـانـبَهُ اجلـمـيع كـمـا يـتـحـدث مع الـرؤسـاء وا
فأحبـوه ولم يغلق بـابَهُ أمام أحد وتـواضعَ لهم وبسطَ لـهم وجههُ وأجنزَ
لهم مصاحلـهم باستخـدام نفوذه فأطـاعوه وأكرمَ صِغارهـم فكَبروا على
مـودَّته. وقـطعَ خط الــتـلـفـون األرضي لـبــيت الـسـيـد ســعـيـد الـقـزَّاز وزيـر
ـلكي وجـاءته زوجته تـشكو فـأكرمَـها وأعادَ اخلط الداخلـية في الـعهد ا

ـديـر األمن: زوجـها هـو الـسـبب في األرضي. وقـال 
إكمـالي دراسـتي وهـو رجل نـزيه ومـسـتـقـيم خدمَ
الـــبالد والــــعِـــبــــاد. وأســـرَّني ذات يــــومٍ من أيـــام
احلِـصـار (أبي وشـقـيـقيَّ االثـنـ قُـتال واسـلـمـوا
أرواحـهم بـ يـديَّ وأنـا أنــظـر ورغم ذلك يـشـهـد

الله أنني أحِبُّ السالم وأكره العنف).

-1-
نظار سلبي قا  ويـغض الطرف عمّا فيها هناك مَنْ ينظر الى الوقـائع 
ــتـشـائــمـ ومــا أكـثــرهم في كل زمـان مِنَ االيـجــابـيــات وهـذا مــسـلك ا

ومكان.
-2-

ــوضـوعـيـة انـهم يــسـبـحــون ضـد الـتــيـار  وهم بـعــيـدون كل الـبــعـد عن ا
والعقالنية .

-3 - 
وهم ينظرون الى مَنْ يتـعاطى معهم بكل مـودة بنظرة الريـبة  وال يحملونه

على الصحة .
وهذا ما يبدو جَليّا في قول الشاعر :

رء أبدى فيك فرط محبةٍ  اذا ا
وبالغ في بذلِ الودادِ وأكثرا 
فايّاك أنْ تغتر مِنْ بذلِ ودهِ 

ولو مَدَّ ما ب الثريا الى الثرى 
فما حبُّه للذاتِ فيك وانّما 
ألمرٍ اذا ما زال عنك تغيرا

وليس صـحـيـحـاً على االطالق أنْ يُـقـابَلُ الـودود بـاالتهـام والـصـدود فهم
كمن يعاقب على اجلناية قبل وقوعها ..!!

وهذا ظلم فاحش .
-4-

ـصـلـحـة تـدفـعه نـحن ال نـنـفي وجـود مَنْ يــحـسن الـتـمـثـيل  ويـتــصل بك 
الظهـار الـود واحملـبـة  ولـكنْ ال يصـح النـظـر الى كُلّ احملـبـ واالصـدقاء

ثل هذه النظرة السوداء.
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كما تـتعـدد األلوان فـمنـها األبيض واألسـود كذلك وقـائع األيام فـمنـها ما
ر . يسرُ ومنهما يُحزنِ تماما كما هو طعم األشياء فهناك احللو وهناك ا
وأصحـاب النـزعـة التـشاؤمـيـة يُريـدون األيام كُـلَّـها صـافيـة سـعيـدة وهذا

ماال يراه معظمُ مَنْ يعيش على سطح الكرة االرضية 
اسمع ما يقوله بعض أصحاب تلك النزعة :

يعاندني دهري كأني عدُّوُه 
وفي كل يوم بالكريهة  يلقاني 

فانْ رُمتُ شيئا جاءني منه ضدُه 
وانْ راق لي يوماً تكدّر في الثاني 

السؤال اآلن :
متى كانت األيام كلها جتري على نسق واحد ?

انّ الشـاعـر يـريد من دنـيـاه ان تـكون طـوع أمـره ورغبـته  وهـذا مـالم يره
االنبياء واألوصياء (عليهم السالم) فكيف يراه ?

كاره  ان الدنيا دار امتحان وهي محفوفة با
أما النعيم الصافي من الشوائب فمكانه اجلنة 

قال تعالى :
( ان االبرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم )

االنفطار  13- 14
ا نسأله تعالى ان يرزقنا واياكم التوفيق لطاعته و

يحب ويرضى 
انه سميع الدعاء قريب مجيب .
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انتقلت إلى رحمة الله تعالى  
dzU  Â√ t U(«

بنت احلاج هادي احلاج جواد ال شيخ حبيب آل جوذر اجلبوري 
رحوم عبد الرزاق احلاج محمد سعيد آل شيخ حبيب آل وعقيلة االستاذ ا

جوذر  اجلبوري 
وشقيقة كل من االستاذ احلاج محمد جواد و احلاج الشيخ  كاظم ابو عمار

وعايد آل شيخ حبيب آل جوذر اجلبوري 
رحوم سعيد وحسن وعقيل وحيدر واباذر ووالده كل من ثائر وا

ولى عز وجل أن يرحمـها برحمتهـا الواسعة ويسكـنها فسيح جناته  سائـل ا
ويلهم أهلـها وذويها ومحبيها الـصبر والسلوان الفاحتـة تسبقها الصالة على

محمد وال محمد.

بسم الله الرحمن الرحيم 
كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحزِحَ عَنِ

النَّارِ وَأُدخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِال مَتَاعُ الغرور
rOEF « wKF « tK « ‚b                 

انتقلت الى جوار ربها احلاجة الفاضلة
VO A « 5  W œ√
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والسفير بهاء الدين الشبيب  وعضو اجلمعية الوطنية االنتقالية عماد
الدين الشبيب  وصالح الشبيب رحمهم الله

نــسـأل الـبــاري سـبــحـانه وتــعـالى ان يــرحـمـهــا بـرحــمـته الــواسـعـة
ويـسـكنـهـا جـنات اخلـلـد  واحلمـد لـله وال الـله اال الله وانـا لـله وانا

اليه راجعون
ÍdLA « rO —

بسم الله الرحمن الرحيم 
"يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي

عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي"
rOEF « tK « ‚b                 

شروع تعزيز احلوكمة والتفتيش وظروف العمل ŸUL∫ االجتماع االول للجنة االستشارية  «

 ÊU e « ≠ œ«bG

عـــاودت الــشــركــة الــعــامــة لــصــنــاعــة
ُــســـتــلــزمــات الــطــبــيــة في األدويــة وا
ســامــراء الــتـابــعــة لــوزارة الـصــنــاعـة
ـعادن ,إنـتاج مُـستـحضـر البـريات وا

حـبــوب بـعـدَ إنـقـطـاع دامَ أكـثـر من 15
عـام . 

وقـال مُـديـر عام الـشـركـة خالــد مـحيـي
عـلــوان في بـيـان تـلـقـته (الـزمان) امس
ُـستـحضر ان (الـشركـة عاودت إنـتاج ا
بـعـدَ إسـتـقـراء حـاجـة الـسـوق احملـلـية
ومُـالحـظـة زيــادة الـطــلب عـلـى حـبـوب
الـبـريـات ,وإنـهـا تـسـتـعـد لـطـرحه في
الـسوق احملـلية بـحُلة جـديدة من حيث
ُــواصـــفــات الــعــالـــيــة اجلــودة الــتي ا
تُـضاهي األجنبي وتُالئم الذوق العام),
ُــســـتــحــضــر فــاحت مُــشـــيــراً إلى ان (ا

لـلـشـهـيـة ومُـضاد لـلـحـسـاسـيـة وقد 
إنـتاج مـئة ألف شـريط لصـالح الـوكالة
الــتـسـويـقـيـة الــتـخـصـصـيـة)  ,مُـجـدداً
تـأكيـده (إستـمرار الـشركـة في عطـاءها
ُسـتحضرات الـعلمي إلنـتاج األدوية وا
الــطـبــيـة اجلــديـدة وتــطـويــر وحتـديث
ُـستحضـرات النمطـية من أجل توفير ا

أفضل اخلدمات العالجية للمُواطـن).
وكــان الـوزيـــر مـنــهل اخلـبــاز قـد عــقـد
اجــتــمــاع مع مــجــلـس إدارة الــشــركــة
ـناقشة الـيات تنويـع مـصـادر تمويـل ,
ومُـنـتجــات الشـركــة.  وقال بـيان امس
ان (اخلـباز عقـد اجتماعـاً مع مُدير عام
وأعــــضــــاء مـــجــــلس إدارة الــــشــــركـــة
,بــــحــــضــــور أصــــحــــاب ومــــســــؤولي
ُـشـاركة ,وذلـك علـى هامش الـشـركـات ا
مــراسـيم وضع حــجـر األســاس إلقـامـة
أربـعة مصانع جديدة في مصنع بغداد

لـلغـازات الطـبية) ,مـؤكدا ان (االجـتماع
شاريع الصناعية اجلديدة اسـتعرض ا
ُنتجات اجلديدة التي سيتم إقامتها وا
الـتي سـيـتم تـصـنـيعـهـا وأهـمـيـتـها في
دعم الـقطـاع الصـحي وتلبـية اإلحـتياج
الـفـعـلي لـلـبـلـد كمـا  مُـنـاقـشـة أهـمـية
إقـامـة مـشـاريع إسـتثـمـاريـة في مـصنع
أدويـة نينوى وضرورة حتقيق اإلكتفاء
الـذاتي لـلـمُـنـتـجـات الـطـبـية واحلـد من

اإلستيـراد).
’U  ŸUD

وأشــارَ اخلـبـاز إلى ان (تنـويع مـصادر
الـتمـويل يُعـد أحد أهم أسـباب الـنجاح
ألي شـــركــة ,وذلـك من خِالل الـــتــعــاون
والــشــراكــة مع الــقــطــاع اخلــاص كـون
الـقطاع اخلاص لديه القُدرة على العمل
بــشـكل أكـثـر مـرونــة وإتـخـاذ الـقـرارات
بـشـكل سـريـع) مـؤكداً (تـأيـيـدهُ ودعـمهُ
لـعقد شراكات وإستثمارات حقيقية مع
إخــتــيـار الــشــركــات الـرصــيــنــة والـتي
الية) ,ولفت تـتمتع بـالكفاءة الـفنيـة وا
الـى ان (هُـنـاك حـاجــة مـاسـة ألن يـأخُـذ
الـقطاع اخلاص دوره احلـقيقي كشريك
أسـاسي للـقطـاع احلكومي في الـتنـمية

الصناعية واإلقتصاديـة).
مـشـددا عـلى (ضرورة تـغـلـيب مصـلـحة
الـشــركـة والـتـكـاتُف والـعـمل يـداً بـيـد ,
والســيــمــاوان شــركــة لــهــا مــكــانــتــهــا
وسُــمـعــتــهـا الــتي تــؤهـلــهـا ألن تــكـون
ُـستـثمـرين ورجال جـاذبـة للـشركـات وا
األعـــمــــال). وجـــهـــزت شـــركــــة ديـــالـى
الــعــامــة  ,كــهــربــاء اجلــنـــوب بـدفــعــة
جـديــدة مـن مُـحــوالت الـتـوزيـع بـلـغـت

٤٥  مُحولـة سعـة 480 كي في. 
وأكــدَ مُـديـر عام الـشـركـة عبــد الـسـتـار

مــخـلـف اجلـنــابـي (مُـواصــلـة اجلـهـود
احلـثيـثة لـدعم قطـاع الكـهربـاء وإسناد
ُنتجات الشركة ـنظومة الكهربائـية  ا
ُــحـوالت الـكــهـربـائــيـة بـنــوعـيـهـا من ا
الــتـوزيع والـقُــدرة مُـخـتــلـفـة الــسـعـات
ـطـلـوبــة ,وفـق الـعـقـود وبــالـكـمـيــات ا
ُــبـرمـة مـعـهـا) مُــشـيـراً إلى (جتـهـيـز ا
كــهــربـاء اجلــنـوب بــدُفــعـة جــديـدة من
ُــحــوالت بــلـغت 45  مُــحــولــة تـوزيع ا
ســـعــة 400 كـي في حتــويل  ,وحـــسب
ُحددة في بنود العقد فترات التجهيز ا
ـئة لـيـتم بذلك إجنـاز مـا نسـبته 97 بـا
ُــتــضــمـن جتــهــيـز 1551 من الــعــقــد ا
ُـحـوالت تُـصـنع مُـحـولـة) ,مـؤكـداً ان (ا
عمول بها ُواصفات الفنية ا وجب ا
ُالئـــمـــة لألجــواء لـــدى الــكـــهـــربــاء وا
الــعــراقــيــة واحلــاصــلــة عــلى شــهــادة
اجلودة الدولية ايزو). وابرمت الشركة
الــعـامـة لـلـصـنــاعـات اإلنـشـائـيـة ,عـقـد
وكـالــة بـالـعـمـولـة مـع الـشـركـة الـعـامـة
واد اإلنـشـائـية الـتـابـعة إلى لـتـجـارة ا
وزارة الـــتــجــــارة .  وأكــــدَ مُــديـــر عــام
الـشـركـة عـقـيـل هـانــي مــرزة ان (إبرام
الــعـــقــد جــاءَ في إطـــار الــتــعــاون بــ
ـؤسسات احلـكوميـة للنـهوض بواقع ا
ُـنـتج الـصـنــاعـة الـوطـنـيـة وتـشـجـيع ا
ُــســتـلــزمـات الــوطــني وتـأمــ كــافـة ا
الــســـلــعــيــة لـــلــمُــســتـــهــلك واحلــد من
اإلســـتــيــراد الـــعــشــوائي) ,مـــؤكــداً ان
(الــشـركــة تُــسـخــر كـافــة إمــكـانــيـاتــهـا
ُتـنوعة وتـسعى لـتسـويق مُنـتجـاتهـا ا
من بــيــنــهــا األنـابــيب الــبالســتــيــكــيـة
بـنـوعـيـها الـبـولي أثـيلـ وبي في سي
ـــعــــدنـــيـــة وحـــاويــــات الـــنـــفــــايـــات ا

والبالستيكية وأكياس النفايات).
b∫ تفقد وفد من مؤسسة آفاق العدالة بزئاسة احملامي يحيى الواجد آحد اهم محامي غرفة محكمة الكرخ قيس العبيدي الذي Ë

اصابته جلطة دماغية اقعدته الفراش واظمئن الوفد على صحة العبيدي متمنيا له الشفاء العاجل.
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{ طهـران (أ ف ب) - بدأت الـقوات
الـــبــريـــة لــلـــجــيـش اإليــراني امس
اجلــمــعــة مــنــاورات عــســكـريــة في
مــنــاطـق شــمــال غــرب الــبالد قــرب
احلدود مع أذربيـجان وفق ما أفاد
اإلعـالم الـــرســــمي بـــعــــد أيـــام من
انــتــقــادات وجــهــتـهــا بــاكــو لــهـذه

اخلطوة.
وأفاد الـتلـفزيـون الرسـمي اإليراني
ناورات التي أطلق عليها اسم أن ا
"فاحتو خيبر" انـطلقت صباحا في
مـنــاطق شـمــال غـرب اجلــمـهــوريـة

اإلسالمية.
·«b¼« nB

وبــثت الــقــنـــاة لــقــطــات لــدبــابــات
وعـــــربــــات مـــــدرعــــة تـــــشــــارك في
ـنـاورات بيـنـمـا قامت مـروحـيات ا

بقصف أهداف أرضية.
وقـال قـائـد القـوات الـبريـة لـلـجيش
العميد كـيومرث حيدري لـلتلفزيون
"نحترم عالقات حسن اجلوار لكننا
لن نـتـسـاهل مع وجـود عـنـاصر من
الـنظـام الـصهـيـوني وإرهابـي من
داعش (تــنـظـيم الـدولـة اإلسالمـيـة)

نطقة". في ا
وكـــرّر مــســـؤولـــون إيــرانـــيــون في
ـاضـيـة رفـضـهم أي تـواجد األيـام ا
إلســــــرائــــــيل الــــــعــــــدو الــــــلـــــدود
لــلـــجــمـــهــوريـــة اإلسالمــيـــة قــرب
حــدودهم في إشــارة ضــمـنــيـة الى
العـالقة الـوثـيـقـة ومـنـهـا الـتـعاون
الــعــســـكــري بــ بـــاكــو والــدولــة

العبرية.
وكـــان رئـــيس أذربـــيـــجـــان إلـــهـــام
عـلـيـيف انـتـقـد في حـوار مـع وكـالة
األنـاضــول الـتــركـيــة لألنـبــاء نـشـر
االثن إجراء إيـران مناورات قرب
حـدود بالده مـعــتـبـرا أنــهـا "حـدث

مفاجئ جدا".
وأضــاف "هـــذا حــقــهـم الــســيــادي.

ـــــاذا عــــــنـــــد ــــــاذا اآلن و ولــــــكن 
حـــــدودنـــــا?". وردت اخلـــــارجـــــيــــة
اإليــرانـــيـــة بــالـــتـــأكــيـــد أن إجــراء
مـــنــــاورات عـــســـكــــريـــة هـــو قـــرار

"سيادي" للجمهورية اإلسالمية.
ــتـحــدث بــاسم اخلــارجــيـة وقــال ا
ســعــيــد خـــطــيب زاده الــثالثــاء إن
الـتـصـريـحات مـن أذربـيـجـان تـثـير
"االنـدهـاش" في ظل وجـود "عالقات

طيبة ومحترمة ب البلدين".
وشدد عـلى أن طهـران "لن تتـسامح
مع أي شـــكل من تـــواجـــد الــكـــيــان
الـصـهـيـوني بـالـقـرب مـن حـدودها.
وفي هـذا اجملال سـتتـخذ مـا جتده
مـنـاسـبـا ألمـنـهـا الـقـومي" من دون

تفاصيل إضافية.
وتتشارك إيـران وجارتها الـشمالية
الـغـربــيـة أذربـيـجــان حـدودا تـمـتـد

على  700كيلومتر تقريبا.
وتـــــربط إيـــــران عـالقـــــات جـــــيّــــدة
بــجــاريـهــا اخلــصــمـ أذربــيــجـان
وأرمـــيــنـــيــا. ورحـــبت في تـــشــرين
الــثــاني/نــوفــمــبــر  2020بــاتــفــاق
ــعــارك الـتي الـبــلــدين عــلى وقف ا
تــــواصــــلت ألســــابــــيع في إقــــلــــيم

تنازع عليه. ناغورني قره باغ ا
وشـــددت طـــهـــران حـــيــنـــهـــا عـــلى
ـقـاتــلـ األجـانب ضـرورة إبـعــاد ا
عـن حــــدودهــــا وذلـك في أعــــقــــاب
تقارير واتهامات وجهتها دول عدة
لتـركـيـا الـداعـمـة ألذربـيـجـان بـنقل
عنـاصر من مـجمـوعات مـواليـة لها
فـي شــمـــال ســوريــا لـــلــقـــتــال الى
جانب قوات باكـو في ناغورني قره

باغ.
وتـقـطن ايـران مـجمـوعـة كـبـيرة من
ـنــتــمـ إلـى الـقــومــيـة الــســكــان ا
االذرية وخـصوصا في احملـافظات
الـــشــمـــالــيـــة الــغـــربــيـــة احملــاذيــة

ألذربيجان وأرمينيا.

فيمـا أعلنت محـكمة العـدل الدولية
اخلـمــيس أنـهـا ســتـعـقــد جـلـسـات
اســــتــــمــــاع في  18و 19تـــــشــــرين
األول/أكــتــوبـر لــلــنــظــر في دعـوى
التمييز العنصري التي رفعتها كل
من أرمـــيـــنــيـــا وأذربـــيـــجـــان ضــد

األخرى.
W² R   «¡«dł«

وجــاء فـي بــيـــان لــلـــمـــحــكـــمــة أن
"اجلــلـــســات ســـتــركّـــز عــلـى طــلب
ـوقتـة الذي تـقدّمت به اإلجراءات ا

جمهورية أذربيجان".
وبــعــد أســـبــوع من رفع أرمــيــنــيــا

دعـوى أمام مـحكـمـة العـدل الدولـية
ضد جـارتهـا تقدّمت بـاكو بـشكوى
مــــضــــادة ضـــــد يــــريــــفــــان في 23
أيــلـول/سـبــتـمـبــر تـتـهــمـهـا فــيـهـا
بـالـتـمـيـيـز الـعـنـصـري و"الـتـطـهـير

العرقي".
وعـــــلى غـــــرار مــــا ورد فـي دعــــوى
جـارتـها أشـارت أذربـيـجان إلى أن
عـاهدة الـدولية أرميـنيـا انتـهكت "ا
للقضـاء على جميع أشكـال التمييز

العنصري".
وتـطــلب بـاكــو من مـحــكـمــة الـعـدل
الــدولـــيــة فــرض إجـــراءات طــارئــة

مــقــتل أكــثــر من  6500شــخص في
اجلـيب الذي خـاض الـبلـدان حـربا
دامية للسيطـرة عليه في تسعينات

اضي. القرن ا
ــاضي وانــتـــهت حـــرب اخلــريـف ا
ــة ارمــيـنــيـا الــتي اضــطـرت بــهـز
لـــلــتـــخــلـي عن أجــزاء واســـعــة من

نطقة. ا
وال يـــزال الـــتــوتـــر يـــهـــيـــمن عـــلى
الـــــعالقــــيــــة بــــ الــــبـــــلــــدين رغم
توقيـعهما عـلى اتفاق لوقف إطالق
الـنــار ونـشــر قـوات روسـيــة حلـفظ

السالم.

ËUM—»  ∫ مناورات عسكرية للجيش اإليراني جرت في بداية العام اجلاري

". وتـعـد لـ"حـمــايـة األذربــيـجــانـيــ
مـحــكـمــة الـعـدل الــدولـيـة ومــقـرهـا
الهــاي أعـلى هــيـئــة قــضـائــيـة في
ـــتــحــدة وتــتـــولى تــســويــة األ ا

النزاعات ب الدول.
ورغم ان قرارتهـا نهائـية إال أنها ال
تـملك أي سـلطـات لفـرض تطـبيـقها

سوى عبر الدبلوماسية.
وأحيت أرمينيـا وأذربيجان االثن
ذكـرى مـرور عـام عـلى احلـرب الـتي
ـاضي انــدلـعت بـيـنـهـمـا اخلـريف ا
من أجل الـــســـيـــطــرة عـــلـى إقــلـــيم
نــاغـــورني قــره بـــاغ وأســفــرت عن
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تـتـمـثل الـعالقـة بـ الـسـيـاسـة الـنـقـديـة ومـعـدل الـنـمـو لـدى صـنـاع الـسـيـاسات
االقتصـادية بفـعالية اداء الـسياسـة النقـدية وكيـفة معاجلـة التقـلبات االقـتصادية
ـؤشــرات الـكـمـيـة ـركـزي بــأظـهـار ا في الــركـود واالنـتـعــاش عـنـد قـيـام الــبـنك ا
للـسياسـة النقـدية وأثرهـا على سـعر الفـائدة واالئتـمان احمللي واسـعار االصول
حــيث يــتــبــ اثـر ذلـك من مــرحـلــةً الى اخــرى حــسب درجــة االبــطـاء مـن حـيث
ـو الـناجت ـو النـاجت احملـلي االجـمـالي ومعـدل  مـعـدالت الـتضـخم ومـعـدالت  
احملـلـي االجـمـالـي يـكــون مـتــغـيـر لــقـيــاس الـدورة االقــتـصــاديـة ويــنـعــكس عـلى
مـسـتـويـات الـدخل والـعـمـالـة واالنـتـاج الـصـنـاعي ودائـمـاً عـنـدمـا يـكـون الـركود
االقـتـاذي تـصـاحـبه ازمـة اقـتـصـاديـة وتـراجع الـنـشـاط االقـتـصـادي وانـخـفاض
القدرة الـشرائية ومعاجلة ذلك يـجب تقد سياسات نقـدية حتفيزيه لدعم الطلب
صارف علـى تمويل القطاعـات الصناعيـة اخلاصة والزراعية احمللي وتـشجيع ا
ـذجة الـقـياسـيـة علـى السـيـاسات ومـتـغيـرات سـعر الـفـائدة واالعـتمـاد عـلى اال
ومـعــدل الـنـمـو االقــتـصـادي وألهــمـيـة الــسـيـاسه الــنـقـديــة في حتـفـيــز الـنـشـاط
االقتـصادي عندما يصاحب ذلك الصدمات الـنفطية في تذبذب اسعار النفط في
يـة ويجب اتـباع سـياسـة نقـدية تـوسعـيه للـوقوف امـام هذا الـركود الـسوق الـعـا
ـو عـرض الـنـقـد واسـعار وانت تـكـون مـتغـيـرات الـسـيـاسه الـنـقـدية فـي معـدل 
الفـائدة واالئتـمان واجـراء قياس لـعمق الركـود وبهـذا الوصف فأن حـاله الركود
االقتصـادي تتراجع مع وتيـرة النمو التي يـصحبهـا تخفيض سعـر الفائدة لدعم
الـنـشـاط االقتـصـادي مع تـقـييـم االثر االقـتـصـادي عـلى مـستـويـات الـدين الـعام

رتفعه. ا
اليه التي ادت وبسبـب االجراءات االنعكـاسية الـسلبـيه في سياسـتنا الـنقديـة وا
الئمة لهذا االجراء الذي الى رفع سعر الصرف دون ايجاد البيئة االقتصادية ا

توسطة… اثر واستهدف الشرائح االجتماعية الهشه والضعيفة وا
وبضوء ما عرضه على اصحاب وصناع القرار اتخاذ االجراءات :- 

ركزي  ستقبلي للبنك ا 1- استشراف مالمح الدور ا
ـاليه 2- اتـخاذ االهـميـة القـصوى لـلتـنسـيق ب الـسيـاسة الـنقـدية والـسيـاسة ا

الي  لدعم النمو ا
3- تعزيز التعاون متعدد االطراف مع اجلهات ذات العالقة

بخبراء في تفسير وحتليل البيانات 
4- دعم سيـاسة الـطلب الـكلي فـي االقتـصاد والـتحـفيز

يزانية العممومية . الي واصالح ا ا
ستشار االقتصادي  ي وا األكاد

بغداد
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تـذكـر ان مـعـظم اصـحـاب الـسـلـوك االجـرامي هم من الـذين لم تـتـوافـر لـهم
عرفي القيمي وهذا الـفرص التعليمية في االطالع والتعلم ا
ؤشر االسـاس في قيادة الـسلوك الـبشري جتاه هـو ا
ظـهور دوافع مـنـحرفـة مـتعـدده لم نتـوقـعهـا ان حتدث

بل وتسيء للعالقة الفطريه االنسانية السليـمة .
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{ بـيــروت (أ ف ب) - وسط مـنــطـقـة
صـحــراويـة قـاحـلــة قـرب احلـدود مع
األردن يجد آخر النازح السوري
فـي مــخــيم الـــركــبــان أنــفـــســهم بــ
خــيـارين أحالهــمــا مـر: الــرحـيل إلى
مـنـاطق ســيـطـرة الـنـظـام واخملـاطـرة
ـا االختـفاء بالـتـعرض لالعـتقـال ور
ــوت الــبــطيء" وسط الــقــســري أو "ا

ظروف معيشية قاهرة.
ــاضـيــة خـرج عــلى مـرّ الــســنـوات ا
عــشــرات اآلالف من اخملــيم هــربـاً من
ـعــيـشـي الـصــعب وتـوجه الــوضع ا
غالـبـيتـهم إلى منـاطق سـيطـرة قوات
قـاتـلون ـنشـقـون أو ا الـنظـام. وقّع ا
عارضـون السابـقون منـهم اتفاقات ا
تـسـويــة يُـفـتـرض أنـهــا حتـمـيـهم من

الحقة األمنية. ا
وبــعـــدمــا غــادر بــضع مــئــات الــعــام
ـــتـــحـــدة بـــدأت  2019عــــبـــر األ ا
األخــيـرة الــشــهـر احلــالي دعم خــطـة
ــغــادرة الـراغــبــ مــا أثـار انــتــقـاد
منظمات حـقوقية عدة أبـرزها منظمة
الـعـفـو الـدولـيـة مـعـتـبرة أن مـن شأن
غـادرين "النتهاكات" ذلك أن يعرّض ا

في مناطق سيطرة النظام.
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ويـقـول عـســكـري مـنـشق عن الـنـظـام
فـضّل عدم الـكـشف عن اسـمه لـوكـالة
فــرانـس بــرس "نــحن عـــالــقــون بــ
نــارين إذا دخــلـنــا سـوريــا (مــنـاطق
سيطرة النظام) سنكون هالك وإذا
وت بقينا في اخملـيم سنعيش كمن 

ببطء".
ويوضـح "اخمليم مـعـدوم اخلـدمات...
وت فيها من نعيش في صحراء قد 
ــرض" فـــيــمــا لم تــدخل اجلــوع أو ا
تحدة أي مـساعدات إنـسانية األ ا
إلى الـركـبـان مـنـذ الـعـام  ?2019وما
مـن مــنــظـــمــات أخـــرى عــامــلـــة فــيه.
ـــوافـــقــة ـــتـــحـــدة  وحتــتـــاج اال ا
احلـــــكـــــومــــة الـــــســـــوريـــــة إلدخــــال

ساعدات. ا

يؤوي اخمليم الذي تأسس عام 2014
ويقع في منـطقة حـدودية فاصـلة ب
ســوريــا واألردن نــحــو عــشــرة آالف
نـازح حــالـيـاً مـن نـحـو أربــعـ ألـفـاً
كــانــوا يــقــطــنــوه قــبل ســنــوات وقـد
عارك وفدوا إلـيه تباعـاً هاربـ من ا
عــلى جـبــهـات عــدة في طـريــقـهم الى
األردن. لكنهم وجدوا أنفسهم عالق

قرب احلدود.
ويــقع اخملــيم ضـمن مــنــطـقــة أمـنــيـة
بقطر  55كيـلومتـرًا أقامـها الـتحالف
الدولي بقـيادة واشنـطن وأنشأ فـيها
قاعدة التنـف العسكريـة. وينتشر في
نطـقة مقـاتلون مـعارضون تـدعمهم ا

واشنطن.
وبـدأت أوضـاع الـعــالـقـ في اخملـيم
بـــالــتــدهــور خــصـــوصــاً مــنــذ إعالن

األردن مــنـــتــصف  2016حــدوده مع
سـوريــا والـعـراق مــنـطـقـة عــسـكـريـة
مغلقة. وزاد الوضع سوءاً مع تفشي
وبـــــاء كــــوفـــــيــــد- 19وإغالق األردن

حدوده تماماً.
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ويــــقــــول رئـــــيس اجملــــلـس احملــــلي
لــلــمــخــيم مـحّــمــد دربــاس اخلــالـدي
لـــفــرانس بـــرس "مــنـــذ الــعــام 2016

ونحن محاصرون في الصحراء".
وتــقــتـصــر اخلـدمــات الــطـبــيــة عـلى
ــرضــ يـــقــدمــون مـــســتــوصـف و
إســعـافـات أولــيـة بــغـيــاب أطـبـاء أو
جــراحـ عــلى حــدّ قــوله. أمــا "خـيم
بنية من التعليم فـمهترئة والـغرف ا

تراب بحاجة إلى ترميم".
ويعتمد سـكان اخمليم بشكل أساسي

على طـرق التـهريب إلحـضار بـضائع
تُـبــاع بـأسـعـار مـرتــفـعـة تـفـوق قـدرة
مــعــظـــمــهم. واضــطــر كــثــر الى بــيع
تـلكـاتـهم من سيـارات أو مزارع أو
عــــقــــارات لــــتـــــأمــــ األمــــوال وفق
اخلالدي بـينمـا يعتـمد بعـضهم على
أمـوال يــرسـلـهـا أقــاربـهم بـ احلـ

واآلخر.
بعدمـا غادر اآلالف على مـرّ السنوات
عيـشية الصعبة هرباً من الظروف ا
فــتـــحت دمــشق فـي شــبــاط/فــبــرايــر
.  ?2019بـاب الـعــودة أمـام الـراغـبـ
و تنظيم عـمليات نـقلهم إلى مراكز

إيواء.
ـــــتـــــحـــــدة مـــــنــــذ وأحـــــصت األ ا
آذار/مــارس  2019مـــغــادرة 20106
أشـخــاص "طـوعــاً" إلى مــراكـز إيـواء

فـي حـــــــــمص (وسـط) ووفّـــــــــرت مع
الـهالل األحـمـر الـسـوري الـدعم لـنـقل
 329شـــخــصـــاً مــنـــهم فــيـــمــا غــادر

الباقون بطرقهم اخلاصة.
ـــــتـــــحــــــدة في 11 وأدخـــــلـت األ ا
أيلول/سبتمر قـافلة مؤلفة من خمس
شـــاحــــنـــات "لـــدعم الـــعـــائالت الـــتي
غادرة الـركبان" لكن تسجلت طـوعاً 
بــضـعـة أشــخـاص تـصــدوا لـلـقــافـلـة

ومنعوها من إتمام مهمتها.
W «b²  ‰uKŠ

ـــتــحـــدثــة بـــاسم مـــكــتب وتـــوضح ا
تـنـسـيق الـشـؤون االنـسـانـيـة الـتـابع
ــتـــحـــدة اخلـــاص بـــســـوريــا لـأل ا
دانـييل مـويالن لـفـرانس بـرس "تـركز
ـــتــحــدة عــلـى إيــجــاد حــلــول األ ا
ــة لـســكـان مــســتـدامــة وآمــنـة وكــر

الركبان".
وتلفت إلى أن الهـدف من دعم القافلة
كــان "مـسـاعــدة من تـســجـلــوا طـوعـاً
ــســاعـــدة من أجل مــغــادرة لــطـــلب ا

الركبان".
وبحـسب خطـة سـلّمـتهـا إلى اجمللس
احملــلي في اخملــيم واطــلـعـت فـرانس
فترض برس على نسـخة منهـا من ا
ــتـــحــدة عـــلى مــدى أن تـــدعم األ ا
ثالثة أشهر عمليات نقل الراغب من
الركبـان إلى مراكـز إيواء في حمص
ـضون  14يومـاً كفـترة حـجر حيث 
صـحي ثم يـغـادرون "بـعـد احلـصـول

وافقة من السلطات". على ا
لـكن الـســؤال الـذي يـطـرحه نـازحـون
وحـــقـــوقـــيــون هـــو من يـــضـــمن أمن
ـغـادرين وعـدم تـعـرضـهم لالعـتـقال ا
أو مـالحـــقــــة أمـــنـــيــــة? جتـــيب األ
ـــتـــحـــدة وفـق نص اخلـــطـــة: "تـــقع ا
مسـؤولـية أمن وسالمـة األفـراد" على

عاتق احلكومة السورية.
ـتــحـدة في ويـتــهم اخلـالــدي "األ ا
دمشـق (بأنـها) مـتـواطئـة ولـيست إال
شـــركـــة شـــحن لــــصـــالح الـــنـــظـــام"
مــســتـغــربـاً إرســال شــاحـنــات لــنـقل

مـــواطـــنــ "من دون أي ضـــمـــانــات"
خصوصاً أمنية.

ويخـشى كـثـر من سكـان اخملـيم على
نشق من تعرضهم غرار العسكـري ا
الحــــقـــة من فـي حـــال مــــغـــادرتــــهم 
الـسـلـطـات أو إجـبـارهم عـلى الـعودة
إلى اخلـدمـة الـعـسـكـريـة. ويـفـضـلون
اجالءهـم إلى مـــــنـــــاطق ســـــيـــــطــــرة
ـــعــارضـــة فـي شـــمــال الــفـــصـــائـل ا

ســوريا.
ودعت مـنـظـمـة الـعـفـو الـدولـيـة األ
ـــــتـــــحـــــدة إلـى وقف خـــــطـط نـــــقل ا
النازح من الركبان كونها "تعرّض
الـعائـدين خلـطر االعـتـقـال التـعـسفي
واالختفاء الـقسري والتـعذيب وغيره
ا في ـعامـلة الـسيـئة  من ضروب ا

ذلك العنف اجلنسي".
ـنـظــمـة في تــقـريـر الــشـهـر ووثــقت ا
احلالي "انـتهـاكات مـروّعة" ارتـكبـتها
قوات األمن بحق  66الجئاً بينهم 13
طـفـالً عـادوا إلى سـوريــا مـنــذ الـعـام
 2017من دول عـــدة كــمــا مـن مــخــيم

الركبان.
wH Fð ‰UI²Ž«

وتـــقـــول الـــبــــاحـــثـــة حـــول حـــقـــوق
ـنــظـمـة ــهـاجـريـن في ا الالجــئـ وا
مـاري فــوريـسـتـيـه لـفـرانس بـرس إن
ـــنــظــمـــة "أظــهــرت أن حتــقــيـــقــات ا
احلــكـومــة الـسـوريــة تـعــتـبــر سـكـان
+ كــمـــا أنــهــا الــركــبـــان +إرهــابـــيــ
تستهدفهم بعد عودتهم عبر االعتقال
الـــتــعــســفـي الــتــعـــذيب وفي بــعض

احلاالت االختفاء القسري".
وتضـيف "نـظـراً للـوضع الـسيء جداً
من نـــاحـــيـــة عـــدم تـــوفـــر الـــرعـــايـــة
الــصــحــيــة أو الــتـعــلــيم والــشـح في
ــيــاه الـنــظــيــفـة تــعــتــبـر الـغــذاء وا
مــنـظـمــــة الـعـفــو الـدولـيــة أن سـكـان
مخـيم الركـبان ال يـستـطيـعون اتـخاذ
خــيــار حــر بــالــعــودة إلى ســوريــا...
ــكـن أن يُــعـــتـــبــر وهـــذا الـــقـــرار ال 

طوعياً". rO∫ قافلة مساعدات من الهالل األحمر تصل إلى مخيم الركبان الهالل االحمر السوري
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نائـبـاً ومعـارضة  175نائـباً مـشروع
دّد ـوقـتـة الـذي  ـيـزانـيـة ا قـانـون ا
ــيـزانــيـة احلــالـيــة لـغــايـة الــعـمـل بـا
الــثـالث من كــانـون األول/ديــسـمــبـر
وذلك بـعـدمـا تـبـنّى مـجـلس الـشـيوخ

النصّ بغالبية كبيرة.
ودخـلـت الـبالد في ســبــاق مع الـزمن
إلقرار هـذا النصّ قـبل انـتهـاء السـنة
ـالـيــة في الـدقـيــقـة األولى من فـجـر ا

اجلمعة.
وحــصـل الــنصّ عــلـى دعم األعــضــاء
وقراطي واجلـمهوري أيضاً. الد
وقـراطية ورحّب زعيم الـغالـبية الـد

تــشــاك شـومــر بــوحــدة الــصف هـذه
وهي أمر نادراً ما يحدث.

ـقـبـلة ـتـوقع أن تـكون األيـام ا ومن ا
األكـثـر صـعــوبـة حـتى اآلن في واليـة
بــــــايــــــدن إذ إنّـه يــــــتــــــفــــــاوض مع
الكـونغـرس لـتمـرير مـشروعي إنـفاق
ضخم وإصالح لرفع سقف الديون

. من دون دعم اجلمهوري
ويـــتــضــمّـن مــشــروع الـــقــانــون 6,3
ــسـاعــدة الالجــئـ مــلـيــارات دوالر 
األفــــغـــان و 28,6مــــلــــيــــار دوالر من
ساعدات في حاالت الكوارث بدعم ا

واسع من جميع األطراف.

وتعـني عمـليـات اإلغالق عادةً إرسال
وظفـ احلكـومي إلى مئـات آالف ا
مــــنـــــازلــــهم مـع تــــوقـف اخلــــدمــــات

الفدرالية.
ولم يـــكـن هــنـــاك إغـالق خالل حـــالــة
طـوار وطــنـيـة مـثل اجلــائـحـة لـكنّ
يـزانيـة في الكـونغـرس يقدر مكـتب ا
أنّ الــتــوقّف خالل  2019-2018كــبّـد
االقـتـصاد خـسـائـر بـقـيـمة  11مـلـيار

دوالر.
Êb¹UÐ À—«

ومع ابتـعـاد تهـديـد اإلغالق ستـكون
ــوقـراطـيــة قـادرة عـلى الـقــيـادة الـد
الـــتــركــيـــز عــلى رفع ســـقف الــديــون
وجتـــــاوز جــــدول األعــــمــــال احملــــلي
ـتـعثـر لـبـايـدن - خطـة بـنى حتـتـية ا
بـقــيـمـة  1,2تـريــلـيــون دوالر وخـطـة

إنفاق بقيمة  3,5تريليون دوالر.
ويعـتبـر مشـروعا الـقانـون أساسـي
إلرث بـايـدن لـكنّ كــلـيـهـمـا قـد يـفـشل
بـــســــبب اخلـالف بـــ اجلــــنــــاحـــ
الــــتـــقـــدمي والـــوســــطي في احلـــزب

وقراطي. الد
وفي دلــيل عـلى الــتـوتــر الـســائـد في
كتب الـبيـضوي ألغى بـايدن زيارة ا
األربـــعــاء إلـى شــيـــكــاغـــو وبــقي في
ـعـارضـ واشـنـطـن لـلـضـغط عــلى ا
قــبل تـصــويت مـجــلس الـنــواب غـيـر
مــضــمـــون الــنــتــيـــجــة عــلـى الــبــنى

التحتية.
ــقــرّر أن يــصــدر الــنـواب وكــان من ا
أحــكـامــهم بــشـأن مــشــروع الـقــانـون
اخلـمـيس رغم أن ذلك بـدا مـسـتـبـعدًا
مع تزايد الهـوة ب الكتلـة اليسارية

عتدل للمضي قدما. وا

ـــتــحــدثــة بــاسم واخلــمـــيس قــالت ا
البيت األبيض جـ ساكي "نعمل من
أجـل الــفــوز بـــهــذا الــتـــصــويت هــذا
ساء" مـشيـرة إلى أن الوقت ال يزال ا

متاحا حلسم األمر هذا اليوم.
وكــانت ســاكي قــالت لــلــصــحــافــيـ
"هــدفــنــا هــنــا هــو الــفــوز بــصــوتـ
ـهـمّـ وتـمـريـر هــذين الـتـشـريـعـ ا
ألنـنـا نـعرف تـأثـيـرهـمـا عـلى الـشعب

األميركي".
ــكــان ضــمـان لــكن مـن الـصــعــوبــة 
صادقة عـلى اخلطة اخلميس ومن ا

رجح إرجاء التصويت. ا
ويشـيـر البـيت األبـيض بانـتـظام إلى
اســتـطالعــات الـرأي الــتي تـظــهـر أن
األولويات الـتشريـعية لـبايدن حتظى
بشعـبية واسـعة على الـرغم من أنّها
ـــنـــاطق أقلّ شـــعـــبـــيـــة فـي بـــعض ا

الرئيسية.
وبـــــعــــــد يـــــوم مـن احملـــــادثــــــات في
الــكــوالــيس مع مــســاعــديـه وزعــمـاء
ـوقـراطـيـ حـضر الـكـونـغـرس الـد
بـايـدن مـبـاراة الـبـيـسـبـول الـسـنـوية
للنواب اخملصصـة لألعمال اخليرية
ووزّع مــثـلّــجـات عــلى كال الــفـريــقـ
ـــوقــــراطي واجلـــمــــهـــوري في الــــد

ناشونالز بارك.
‰ËR  dOſ ·dBð

وكـانت وزيـرة اخلـزانـة جـانـيت يـل
حــــذرت من احـــتـــمـــال نـــفـــاد أمـــوال
احلـــــــكــــــــومــــــــة في  18تــــــــشــــــــرين
األول/أكتوبر ما لم يرفع الكونغرس

سقف االقتراض الفدرالي.
لـكنّ اجلــمـهـوريـ يــقـولـون إنـهم لن
يسـاعدوا عـلى الـرغم من ضغط بـهذا

االجتــاه في عــهــد الــرئـيـس الـســابق
دونـالــد تــرامب ألنـهم ال يــريـدون أن
يـــشـــاركـــوا في حـــزمـــة اإلصـالحــات
االجـــــتـــــمــــــاعـــــيــــــة الـــــضــــــخـــــمـــــة

. وقراطي للد
وأقرّ مجـلس النـواب "قرارًا مسـتمرًا"
لإلبــقـاء عـلى الــتـمـويل مــتـاحًـا لـكنّ
مجلس الشيوخ أسقط اخلطة اإلثن
مع رفـض اجلــمــهــوريـــ رفع ســقف
الـــديــــون الــــذي  تــــضـــمــــيــــنه في

الصياغة.
ثم قام اجلـمهوريـون بعـرقلة مـحاولة
ـوقـراطـيـ في مـجـلس من قـبل الـد
الشـيوخ لـرفع سقف الـديون بـغالـبية

األصوات.
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واتهم زعـيم اجلمـهوري فـي مجلس
الـــــشـــــيــــوخ مـــــيـــــتش مـــــاكــــونـــــيل
ـحاولـة "استـنزاف ـوقراطـي  الد
األمــــوال من جـــــيــــوب الـــــنــــاس (و)

إنفاقها على االشتراكية".
وقال "إنّهم يريدون طـباعة واستدانة

تريليونات الدوالرات ثم إحراقها".
وأقـــرّ مــــجــــلس الــــنـــواب بــــقــــيـــادة
ــوقـــراطــيـــ مــشـــروع قــانــون الـــد
مسـتـقلّـاً لتـعلـيق سـقف الديـون حتى
 16كـانـون األول/ديـسـمـبـر من الـعام
قبل بدعم من جـمهوري واحد فقط. ا
لـــكنّ مـــصــيـــره الــفـــشل في مـــجــلس

عارضة. الشيوخ بدون دعم ا
وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي
بيلـوسي للصحـافي قـبل التصويت
إنّ "تصرف اجلمهوريـ بطريقة غير
مـسـؤولــة غـيـر مـفــاجئ لـكـنّه مع ذلك

مخيب لآلمال - كالعادة".

{ واشــــــــنــــــــطن (أ ف ب) - أقــــــــرّت
ـتـحــدة مـيـزانـيــة مـوقـتـة الـواليــات ا
حتـول دون شـلل إداراتـهـا الـفـدرالـية
وتريح رئيسهـا جو بايدن من واحدة
من اجلـبـهات الـكـثـيـرة الـتي يـصارع
فـيــهـا من أجل تــمـريـر مــشـاريـعه في

الكابيتول.
وبـعــيـد سـاعـات عــلى إقـرار مـشـروع
ـــــؤقـــــتـــــة في ـــــوازنــــة ا قـــــانـــــون ا
الــــكــــونــــغـــــرس صــــادق الــــرئــــيس
ــوقــراطي عــلى الــنصّ ونــشـره الــد

قانوناً نافذاً.
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وهو من ـفردات السـياسيـة للـتهرب من اإلجـابة أدري وما أدري أصـبحت من ا
الـسـلـوك اجملــتـمـعي حـتى أصــبح من يـدعـو إلى الـتــطـبـيع يـبـرر
ويقـول :والـله ما أدري. وفـي الدارج االجـابـة تهـكـما لـعد
زين إذا مـاتـدري شكـو خال مـنو يـدري قـابل أمي تدري
ـا يـدري كـضـبـة والـيـدري يـدري وا خـشـمك بــالـسـالـفـة

عدس. 
عن مجموعة واتساب

رأة يوم  2021/9/26 غادرت الـسيدة اجنال ميركل أو ما تسمى عند البعض بـ"ا
ولودة عام 1954 في مديـنة هامبورغ الـتي حظيت بإهـتمام سياسي احلـديدية" ا
ـدة كمستشارة اضـية والتي حكمت  بارز خالل أحداث العـقود التاريخـية الثالثة ا
ـانيا مـايقارب 16 سنة عـلى رأس أكبـر اقتصـاد أوروبي منـصبهـا بهـدوء تاركة أل

بصمة مؤثرة في السياسة الداخلية و اخلارجية للبالد.
ـراس و الـكتـومة عـلى نـحو غـيـر معـتـاد حاصـلـة على شـهادة ـرأة الصـعـبة ا هـذه ا
الـدكـتـوراه في الـفيـزيـاء و سـتـة عشـرة دكـتـوراه فـخـرية من جـامـعـات مـشـهورة في
العالم امـتازت بذكاء و ديناميكية وإنخرطت دوماً في صناعة الواقع و قا بتواظب
ـوضـوعــة و كـســرت الـقـوالب ـرســومـة والـشــروط ا بــخـلق وقــائع تـخـرق احلــدود ا
ـستـهلكـة التي تـشل طاقـة الفـكر على ابـتكـار احللـول بصورة اجلامـدة والنـماذج ا

غير مسبوقة.
بـدأت جنمـة هـذه السـياسـية األهم فـي العـالم تتـصاعـد عام 1989 بـعد هـدم جدار
قـسمـة الى الشـرقيـة اإلشتـراكية ـانيـا ا بـرل الذي كـان احلد الـفاصل بـ دولة ا

والغربية الرأسمالية وكان عمرها آنداك 35 عاماً.
قـراطية وبـعد أول انـتخـابات حرة انـضمت مـيركل عام 1989 لـ"حزب نـهضـة الد
ـنـتـخـبة حتت ـتـحـدثة بـاسم احلـكـومـة ا ـانـيا الـشـرقـيـة أصـبـحت هي ا جـرت في ا

رئاسة لوثر دي ميزيير.
قـراطي انـيـة فـانـضـمت مـيـركل بـسـرعـة حلـزب االحتـاد الـد أمـا بـعـد الـوحـدة األ
قراطي ليبرالي سيـحي الذي يشدد في مقدمة قانونه األساسي على أنه حزب د ا
ومحافظ يـلتزم بقيم عصر التنوير األوروبي والذي ترأسها منذ عام 2000 لتصبح
بعـد ذلك أول سيـدة و بروتـستـانتــة ترأس حزب مـؤسس عام 1945 من الـكاثـوليك
يـة الثـانيـة في كيان ـسيـحية اخلـارجة من أتـون احلرب الـعا بـهدف جتمـيع قواهم ا
اً للذكور وللعـلم أشغلت ميركل منذ عام ا اشتهر بكونه عـا واحد احلزب الذي طـا
ستشارة في بالد الشعراء الفالسفة أمثال "يوهان 2005 الى هذا اليـوم منصب ا
فـولفغـانغ فون غوته" (1749-1832) و"يوهـان كريـستـوف فريـدريش فون شـيلر"

 .(1805-1759) 
ـانـيـا ساهـمت مـيـركل في تـنـامي الدور خالل  16عـامـاً من عـمـلهـا كـمـسـتشـارة أل
كن اعتبار يـة كبيرة وهي القائـلة بأنه "ال  اني في العـالم و واجهت حتديات عا األ
قراطية كن اعتبار الـد أي شيء بديهيـاً. حرياتنا الـفردية ليـست أمراً بديهيـاً وال 

أمراً بديهياً وال السالم وال االزدهار".
يـة من جهة انـيا لهـا مصالـح عا حـققت ميـركل أشيـاء عظيـمة و كـانت تعلم بـأن ا
ـفـردهـا ومن جـهـة اخـرى فـإنه ونـظراً ـانـيـا أصـغـر من أن حتـقق األشـيـاء  لـكن ا
حلـجـمـهـا ودورهـا في أوروبـا فإنـه محـكـوم عـلـيـهـا بـتـولى دور الـقـيـادة. وقد كـانت

وجود بالدرجة األولى.  ميركل دائماً معنية باحلفاظ على ا
يركـل جاءت بشـكل أساسي خـالل مواقف األزمـات التي مرت الـلحـظات الـعظـيمـة 
انـيا والعـالم وكان هنـاك عدد كـبير مـنهـا في فترة مـستشـاريتـها الطـويلة. لم بهـا ا
تكن أبداً مـتحدثة تـثير احلمـاس. لكن خالل األزمات ظـهر لدى ميـركل "مزيجاً من

البراغماتية واحلزم وقوة الشخصية".
عـلى مدى أربع واليـات تـرأست فـيـها مـيـركل حـكـومات ائـتالفـيـة رائـدة دافعت من
ـواجـهـة لـكـنـهـا ـيـة  مـبـنـيــة عـلى الـتـعـاون ال ا خاللـهــا عن االعـتـدال وعن رؤيـة عـا
تـعرضت لـهجـوم من القـوميـ في جمـيع أنـحاء الـعالم. لـقد أعـطـ وجود مـيركل في
ـانـيـا وألوروبا فـي الـوقت ذاته وقـد شـهدت تـلك ـنـصب مـدة طـويـلـة اسـتـقـرارا أل ا
الــفــتـرة أزمــاتٍ اقـتــصـاديــة في دول اجلــنـوب األوروبي واخلــروج الـبــريــطـاني من
االحتـاد لــنـها مـارسـت قيـادة هـادئـة ومـتـعـقـلـة وراكـدة أحـيـانـاً بـاحلـفـاظ علـى ما

كنة. حتقق ومحاولة تعزيزه وترسيخه أطول فترة 
خـتـامـا تـقول آجنــال ميـركل : "نـحـتـاج إلى الـصـمت لـنـتـمـكن الـتـحـدث بـذكاء فـفي
قـراطيـة ليست مـواجهـة احلائط بالـرأس سوف يــون احلائط دومـاً هو الفـائز. فـالد
ـشـاركـة دائـمًـا مــسـألـة اتـخـاذ قــرارات مـنـعـزلـة; إنـهــا عـادة مـسـألـة تــكـوين رأي 
ـنطـقة الشـرق األوسط التي تـعـش منـذ عقود اآلخرين".  نتـمنى 
زمـنة والالإستقرار الكثير من السياسي ورؤساء احلروب ا
رأة احلديدية للحكومات أمثال آجنيال ميركل و نأمل لهذه ا
دوام الـصـحــة والـعـافـيـة في حـيـاة بــعـيـدة عن الـسـيـاسـة و

صخبها.  
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إنـحَـنَتْ قُبَـيلَ الـغُروبِ لـذِكرَاهُمُ مـا في نـفسي مـن ميـول فإقـتَـحَمتُ عـلـيِهُمُ الـبَابَ
بِتَـغَطرسٍ غيرِ خَجُول أولئكَ هُمُ خِلّاني شيَـابُ مَسجِدِنا مُدمِنو خَبْتٍ وأولو نُهىً
ونسبٍ وأصُـول وترى جَـوارِحَهُمُ في اصـفادِ الـصمتِ رهـينـةً كصُـبيّـرِِ صحارى
أو عاقول ما خَال كَفَّاً مُرتَجِفاً فيهمُ على تَسبيحٍ بحمدِ رَبهِ مَجبول. وإنَّ مدةَ رفعِ
إصبعِ أحـدِهُم ليَحِكَّ يـافوخَ لهُ بـالشَّيبِ مـخْضَـوْضَلَاً مَـشعُـول لتَعـدِلُ زمنَ قضاءِ
حـاجـتي فــوضـوءٍ فـصالةٍ وزمــني قـد يَـطُـول ومــازالَ إصـبِعُ صـاحــبِـنـا لم يَـصِلْ

َحصُول. حاجبَ عَيْنهِ ولم يَنَلْ غايتَهُ وا
َ كفـوجِ حربٍ مُـحاصـرٍ وناظـرٍ لنـجدةٍ وَقَـفتُ عـليـهُمُ وكانـوا حولَ سـاريةٍ مُـتَجَـمعـ

وحلول فناديتُهُمُ;
بَنِي سـباتُـكُمُ يا سالحـفَ وكأنَي بـكُمُ طائـفةُ (كـاوبويَ) في (تِـكسَـاسَ) غافـيةً شَيـَّ
َ األفُـول! وإني ألتَــذَكَّـرُ "عَــبـدَالـلهِ غَــيث" إذ يَـقــتـحِمُ عـلى خــلفَ مـحــطـةِ قـطــارٍ حـ
َ البـابَ لـيـأمرَهُمُ بـهـجـرةِ احلـبشـةِ كـرَسَـولٍ من سـول. قد سَـئـمـتُكُمُ ـستـضـعـفـ ا
وسئمتُ خـبتَكُمُ في أفقٍ بعيدٍ ومَجـهُول فَلَأَهجُرَنَّكُمُ مَلـيّاً وغيرَ مأسوفٍ على عَالَمِ
همسٍ غـشّاكُمُ ومَقتُول وإلى حيث عَالَم إفتـراضي يَدعونَهُ "الفَيْسَ بُوُكٍ" وتَسَمّونَهُ

أنتُمُ "الفَيْصَ بَوْل".
َ فَـبَـاءَ صَـهـيلي بِـنَـظَـرَاتِـهُمُ مَبـلُـول فَـغَزَوتُ  تَـبَشـبَشَ خِـلّـاني لـغطـرسـتيَ بَـاسِـم
ُتَّـكأٍ ليَ بيـنهُمُ وبِـتَجَبُّـرٍ مَاثِلٍ مَـمثُول فـإستَـلَلتُ جَوَّاليَ فَـكَتَـبتُ بشوقٍ في فسحـةً 
َ" بِـتَــوْقٍ وبِـفـضُــول فـإنـهَــمَـرَت زخّـاتُ أيــقـونـةِ الــبَـحثِ " كُـروبــات فـوقَ اخلـمــسـ
َـجـامِـيـع فـأصـطـفــيتُ إحـدَاهـا مـن (لـبـنـانَ) ومـن فـورِهُمُ سَـمَــحـوا ليِ بـدُخُـول ا

... فَوَلَجتُ مَلهُوفاً ألَعقُ منشوراتِهُمُ بشَوقٍ وبدغدغاتٍ وبِال خُمول ثُمَّ
صَعَقْتُ أودَاجي فَنَعَقْتُ لهُمُ بشَرَرِ مقالةٍ وحَسَبِ األصول;

( شُكـراً لقُبولِـكُمُ إنضمـاميَ في ربوعِ حدائـقِكُمُ وما فـيها من نـضرةٍ وأزاهيرَ في
حُـقـول بـيـدَ أنّي لن أخفـيَـُكمُ سِـرّاً ويـأَبَى الـسِرُّ عن أُبُـطَيَّ أن يَـزول; " قـد رَأيـتَنيَ
مُنتـعِشاً في صفحَتِكُمُ إنتـعاشاً بأيامِ الصبا مَوصُـول لِمَا في الصّفحةِ مِن تَغَزُّلٍ
وتَغَـنُّجٍ لذيذٍ ومَعْـسُول ومن نواميسَ جُـفونٍ سَاحرةٍ ومن تـضاريسَ متونٍ آسرةٍ
وَحُقَّ على الـنّبضِ فـيهـا أن يجـولَ فإسـتَحـيَيْتُ لَـمَّا تَـحَرَّقَ الـتَّوقُ وتَـفَرَّقَ احلرفُ
ـنـشـورِ وبِـكَفٍّ عــنّي وتَـعَـرَّقَ جَـبـيـنيَ اخلَــجُـول فـجَـاهَـدتُ لـكـتـابــةِ سـطـورِ هـذا ا
مُرتَـجفٍ لكنّها ليست كرجـفةِ أكف سالحفي إيّاها بل كفّيَ هـنا مَغلول; لعلّيَ يا
ُراهق وفي شـقاوتِهِ يصولُ ولن يَحول? فَرُدُّوها سادة وَلَـجتُ خَطَأً صَفحةَ ولديَ ا
عليَّ رجـاءَ بتعلـيقٍ أو بعبارةٍ بـتول أو بضغـطةِ " اليكٍ" كبديلٍ عن قـرصةِ اليدِ أو
َ وما بي من سُكرٍ من بحـرفٍ مكتوبٍ وبأي شيءٍ يَـقول كي أعلمَ أنّي في السّـت
كُحُـول وأنّيَ بينَكُمُ سليمُ القوى وعامل تـارًة وتارةً مَعمُول. وما إن ضَغَطتُ على
" بعدَ جهدٍ بطنٍ مسـتطيلةٍ زرقـاءَ لتضعَ عنها حَـملَها وعلى سُـرَّةِ فيها تُدعى "نـشرُ
مبـذول حتى إنهـالت عليَّ حـجاراتُ تـبكـيتٍ وتنـكيتٍ وتـقبـيحٍ وتوبـيخٍ وما حَـمَلَتهُ
المـة صـوبَ لـسـاني وكالمِه ولـفظٍ مـنهُ غـيـر مـتـحـضّرٍ وال الـسّـيـول وبِـسـهـامِ ا
َـهُـول! هـيـدا مـانُّـو وصف مَـعـقـول! مَـأمـول و" شُـو هـيـدا الـكالمُ - يــا إسـتـاز- ا

وَرْجِينا حَضرتَك قِلة األدب وبالها تقرع طبول و ...
ثلِها قد فُتِحَت السندَ واألندلسَ تَجَشَّأَ حَمدانُ بإحترافٍ ثُمَّ تَنَهَّدَ فجأةً بتنهيدةٍ 

ـلـةً حـذوَ جـبـيـنهِ وإسـتـانـبـول تَـنَـهَّـدَ إذ هـو يـرفعُ بـُبـنـصُـرِهِ 
الكـهـول الـسَـئُـول; " رحمـاكَ وعَـفْـوَكَ يـا قَـيّـوم ويا أرحمَ
َ ما ألطفَكَ إذ أنتَ مَـشغول برزقِ كائنٍ ضالٍّ الراحـم
على بُـنـصُري هـذا مَحـمُـول! فتَـبَـسَّمَتْ الـنّمـلـةُ من قولِهِ
ضـاحكةً وقـالت: مازاَل في نـفسِ حَمدانَ شَكَّ من رِزقٍ
للـخالئق مـكـفـول! رَبِّ إنّيَ أشـكرُ نِـعـمـتَكَ الـتي أنـعَمتَ

عليَّ وعلى قَريَتي يا خيرَ مأمولٍ وأعظمَ مَسئُول".  
تَنـهيـدةُ حـمدانَ أيـقَـظَت أحسـاسي ونَـقَضَت خُـيـوطَ التَـغَزُّلِ

وهجومَ لبنان في عَالَمِ "الفَيْصَ بُوَول". عن أنفاسي
شُــكـراً حـاجَّ حــمـدانَ أنَّكَ أنـقــذتَـني من هـجــومٍ كـاسحٍ عـلى مــنـشـورٍ مــنّي مـعـتـدٍ

ومَخبُول وسألوذُ بفِرارٍ عنهُمُ ولن أرُدَّهمُ بكلمٍ من عَيبٍ مُحَرَّمٍ مَعلول.
ُ حـمـدانَ النَّـدي وضَـحِكَ قـلبُهُ الـطّـاهر الـنّـقيّ وبـالتَّـسـبيحِ مَـغـسُول ضَـحِكَ جـب
" شـامِتاً بي ومُـتمايالً بذقـنهِ كرقصةِ وضَحِكَ لـضِحكِهِ اللـئيمُ أبو عـدنانَ " جَدعانَ
البـندُولُ وأتَمَّ مُثلثَ الضَحِكِ احلـاجُّ" إفتيخانُ" وذاكَ مَعَـمرإرتَبَكَت من طولِ عُمُرِهِ

األهلّةُ وإشتَبَكَت  دورانُ الفُصُول.
هََمسَ حـمدانَ في أذني بقَبصَةٍ من كَلِمٍ ظَنَّهُ هو بالفكاهةِ مصقول فأرَانِيهُ مُتَنَمِّراً

عليّ إذ يروي ويقول;
َـغـلُول َفـتُـولِ وا َـأكـول وفـاطـرَ ا ـلـيك خـالقَ الـبـحرينِ وا " حـيـنـما سَـألتُ ربيَ ا
َ دائـرةَ الـفُصُـولِ عـلى اجلـبـالِ وعلـى السّـهـول وإذ أنـا عنـدَ مـقـام إبـراهيمَ وبـار
لـدَعـائيَ أسـألهُ الـقُـبـولَ أن يَـهَبَ فـؤاديَ مـغـفـرةً منـهُ وهل خلـافقـي لرِضـوانٍ من
جاللِ عَرشِهِ أن يَـطُول? سَـمـعتُ حيـنئـذٍ من ورائيَ صوتَـاً لفـتًى يقـولُ; " أي آم

َنيُـو تَبَعِي مِتلِ هَـيدَا الزَلَمة الـعجوز السَّئُـول ومَعُو بيت في بَـعلبَك بأربعِ غرفٍ وا
وصالـةٍ وهول" فقـلتُ: آم اللـهُمَّ أنزِلْ فـتى بعلـبكَ منزالً مـباركـاً وعن سفاسـفِها

محجوب ومَسدُول.
ـا الـسَّكنُ وطن وال ال تـثـريبَ عـلى الـفتى يـا حَـمـدانَ يا هـيـكلَ عَـظْمٍ مَـسلُـول وإ

وطنَ لِمَن السَكَنَ لهُ ذَلول ثُمَّ...
ُنهَـمِكةِ بضَـحِكٍ مَجدول;  أتَشمَـتُونَ بيَ يا مُثلث  إلتَفَتُّ لـشِلّةِ سالحفِ الشّـماتَةِ ا
بـرمـودا الـغَدّارُ اخلَـمـول! فـما كـانَ ذاكَ حـادثـاً في الـفَيْصَ بَـوْل لـومَـا جَزَعي من
ُـنـكـراتِ مَـعـزول!  ولَـئِن لم يَـنـفِـكُمُ إمامُ صُـحـبةِ أصـنـامٍ تَـسَـلَّـلَت لِـمـسـجدنـا عن ا

سجدِ خارجَهُ إنّيَ إذاً لفي شكٍّ مريبٍ وعَجَبٍ وذُهول! ا
واحلَقَّ أقُول;

" مـا كـانَ في تَـعـابِـيرِ ردودِ الـكـروبِ ليَ تَـشْـهِيـر وال تَـعْـيِـير
نـشورَ بل بِهِ وما سَـبُّوا ومـا ثَلَـبُوا ومـاعَابُـوا وما مـنَعـوا ا

شَنَّعوا بتفاعلٍ مَفعول".
ولكِن يَبقَى ...

 "وُجُوُمُ جَدعانَ أحَبَّ لنَفسيَ مِن هُجُوُمِ لبنانَ".
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ويدعـو للمـشاركة في السـيد السـيستـاني يؤكـد أنه ال يدعم اي مـرشح أو قائمـة 
انتخابات واعية ومسؤولة.

قاطع سيقال عنهم بعد االنتخابات أنهم هذا يـعني أن ا
وانــهم فـرطــوا بـفـرصـة كـانــوا يـغـردون خــارج الـسـرب
ـكنـة فيـمـا ترى قـوى تقـدمـية أنه ال جـديد في تغـييـر 
هــذه الــدعــوة  وأن االنـتــخــابــات لــيــست وحــدهــا هي

الطريق للتغيير.
ما رايكم?

ـاضي بـرنــامج (آي وتـفـسـيـر) من ا
إذاعـة بـغداد ومـنـهـا الـكـتب األربـعة
الــتي صــدرت له في دراســة فــواصل
رؤوس اآلي في الـــقــــرآن فـــضالً عن

بحوث ومقاالت قرآنية أخرى.
ـؤلف أن عـدداً غـيـر قـلـيل من الحظ ا
آيات الذكر احلكيم ذكر في تفسيرها
ـفــســرين أنـهــا جــاءت عـلى بــعض ا
طريقة العـرب وعاداتهم في كالمهم
ومخاطبة بعضهم بعضاً ومن خالل
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تـتــمـثل (الـدكـة الـعـشـائـريـة) في إقـدام
مـسـلـحـ يـنـتمـون إلى قـبـيـلـة مـعـيـنة
عـلـى تـهـديـد اسـرة تـنـتـمي إلى قـبـيـلـة
ثـانـيـة في بيـتـها فـتـتم الـدكة من خالل
ـخـتـلف األسـلـحة عـمـلـيـة إطالق نـار 
ـا فيها الثـقيلة أو إلقـاء قنابل يدوية
سـتـهـدَفة أحـيـانـاً علـى منـزل اجلـهـة ا
كـتـحذيـر شـديد الـلـهجـة بـهدف دفـعـها
إلى اجلــلــوس والــتــفـاوض لــتــســويـة
اخلـالف ومـــردديـن هـــتــــافـــات تــــهـــدد
بـالـوعـيـد والـقـتل حـتى يـأتي ويـحـتكم
لـديهم ويذعن لشروطهم وفي حال عدم
ـستـهدف فـإن األمور مـوافـقة الـطرف ا
قـد تـتـطـور لـتـؤدي إلى وقـوع ضـحـايا

 . من الطرف
وتـطـورت أسـبـاب (الـدكة الـعـشـائـرية)
أخـيراً لتشـمل أموراً يعتـبرها اجملتمع
تـافـهـة وتـثـير الـتـعـلـيق عـلى مـوضوع
تـعـتبـره هـذه العـشـيرة أو تـلك مـسيـئاً
لـها وطاول بـعضها إعالمـي ومقدمي
بــــرامج حـــواريــــة في بـــغــــداد وكـــذلك

مواطن
إثـر ذلك أعـلن الـعـراق اعتـبـار (الـدكات
الــعــشـائــريــة) من اجلـرائـم اإلرهـابــيـة

وضـرورة التعـامل مع مرتـكبيـها بحزم
بـحـسب بـيـان مـجـلس الـقـضـاء األعلى
ـادة الثـانية فـي البالد وأشار إلى أن ا
من قـانـون مـكـافـحـة اإلرهـاب الـذي أُقرّ
في عام  ?2005تـنص على أن التهديد
الـــذي يــهـــدف إلى إلـــقــاء الـــرعب بــ
الـــنــاس أيـــاً كــانت بـــواعــثه يُـــعَــدّ من
األفـعال اإلرهـابيـة ومانـحاً قوات األمن
ـتــورطـ في حق الــتـحــرك العـتــقـال ا
(الـدكة) بحسب القـانون إال أن القانون
لم يـبـدُ فـاعـالً أو رادعـاً لتـلـك الـظـاهرة
الــتـي تــخــتص بــهـــا مــنــاطق جــنــوب

العراق وبغداد على وجه التحديد.
ضـابط برتـبة لـواء في وزارة الداخـلية
يــقـول أن نـسـبـة اجلــرائم واخملـالـفـات
ــرتــكــبـــة عــلى أســاس الــقـــانــونــيـــة ا
الــنـزاعـات الـعـشــائـريـة في مـدن وسط
وجــنــوب الــعــراق انــخــفــضت كــثــيـراً
بــســبب الـتــزام الــعـشــائــر بـالــقـرارات
كن أن نقول احلكومية لكن عموماً ال 
إن الـظـاهـرة انـتـهت إذ مـا زالت بعض
الـعشائر في مناطق بـغداد منها مدينة
الـصدر وأطراف الـعاصمـة مرتاحة وال
تــلــتــزم بــالــقــانــون وتــمــارس (الــدكــة

الــعــشــائـــريــة) في كل خالف يــقع بــ
 . شخص

يــتــابع أنّ الـبــصــرة وبـغــداد من أكــثـر
احملـافظات الـعراقيـة انفالتاً مـن ناحية
امـتالك الـسالح وعدم احـتـرام القـانون
لـعل مـا هـو أسـوأ أن غـالبـيـة الـضـباط
في الــداخــلـيــة لــهم عالقـات طــيــبـة مع
الــعــشـائــر ألنـهـم أبـنــاء عـشــائــر ويـتم
الـتـأثـيـر عـلـيهم اجـتـمـاعـيـاً ولـو تـمكن
الــضـابـط الـعــراقي من عـدم اخلــضـوع
لـرغبات عشيرته أو غيرها من العشائر
لـتحسن الوضع ولكـانت النتائج جيدة
إذ إن اســـتــمــرار الـــعــقـــوبــات وســجن
مــرتــكـبـي (الـدكــة) ســيـمــنع اســتــمـرار

بعض القبائل بها. 
ـسـؤول احملـلي في مـن جـهـته يـشـيــر ا
مـحافظـة البصرة عـامر الوائلي إلى أن
(الــدكــة الــعــشــائــريــة) انــخــفــضت في
احملــافــظـة بــنــسـبــة طــفـيــفــة لـيس ألن
ــواطـنـ بـاتـوا يـخــافـون من سـلـطـة ا
الـــقــانـــون بل ألن شــيـــوخ عــشـــائــرهم
ووجـهـائـهـا تـعـهـدوا لـلـحـكـومـة بأنـهم
ســيـمـتـثـلـون ألوامــر الـدولـة وبـالـتـالي
وجـهت تلك الـعشائر أبـناءها لـالمتناع
عن (الــدكـة) مـوضـحـاً أن الـعـشـيـرة مـا
زالـت هي احلـاكـمة فـي مـناطـق الـفرات
األوسـط واجلـنـوب إذ ال يـؤمن األهـالي
بــالــدولــة وال بـأهــمــيــة احملــاكم إذا مـا

حصلت مشكلة. 
ويـبــيّن أن الـسـلـطـات األمـنـيـة أوجـدت
قـوة خـاصة حلل اخلالفـات العـشائـرية
فـي البـصرة وهي قـوات الـصدمـة التي

دُربـت وأعــدت لـــغـــرض الـــتــدخـل بــ
الـعشـائر خالل فـترة نـزاعاتـها مع ذلك
فــإن بــعض الــعـشــائــر والـعــائالت في

البصرة ال تلتزم. 
كــمـــا نــشــر نــاشــطــون صــوراً (لـــدكــة
عــشـائــريـة) حــدثت في جــنـوب بــغـداد
أظــــــهــــــرت تــــــفــــــخــــــيـخ بــــــاب أحـــــد
ـطـلـوب عـشـائـريـاً بـالـقـنـابل ـنـازل ا ا
الــيـدويــة وهـو مــا لم يــسـبق له مــثـيل
وعـلـق نـاشـطـون عـلى ذلك بـأنه تـطـور
كـبير مطالـبة وزارة الداخليـة بالتحرك
ـــقـــاطع هـــذا الــــنـــوع من الـــصــــور وا
الــتـســجـيـلــيـة تــتـداولـهــا الـصــفـحـات
الـعامة واسـعة االنتـشار التي ال حتمل
غــالــبــاً أســمــاء شــخــصــيــة ويــخــشى
اجلـــمــيع من الــوقـــوع في فخ (الــدكــة
العشائرية) لذلك يلجأ أغلب الناشط

إلى نشرها في الصفحات العامة.
وعــلـقت مــصـادر أمــنـيـة عــلى احلـادث

األخير بأنه غريب من نوعه ولم يسبق
له مــثــيل وهــذا الـتــطــور خـطــيــر جـداً
وسـتعمل وزارة الـداخليـة على مـتابعة
ــتـورطــ في هــذا الــفـعل ومـالحـقــة ا

واعتقالهم.
أحــد وجــهــاء بــغــداد الــشــيخ ســاجت
كن وصف ما يجري الـشويلي قال ال 
سـوى أنه مهـزلة حقـيقيـة وترهل أمني
غـــيــر مـــســبـــوق بــعـــد أن وصل األمــر
ــشــاكل الــعـشــائــريــة إلى تــفــخـيخ بــا
ــنـــازل دون مـــراعــاة حلـــيــاة أبـــواب ا
اآلمــنـــ وهــذا تــطــور خـــطــيــر وبــيّن
الــشـويــلي أن هــذه الـتــصـرفــات الـتي
تـــنــــدرج حتت مـــا يــــعـــرف (بـــالـــدكـــة
ـظـاهـر الــعـشـائـريـة) هـي لألسف من ا
ـشــكـلـة أن ــتـخــلـفــة وا الــعـشــائـريـة ا
ــنع هــذا اإلرهــاب الــدولـــة ال تــتــدخل 
الــعـــشــائــري اجلــديــد مـن نــوعه عــلى

الساحة العراقية.

وسـبق إلحدى (الـدكات) أن اسـتهدفت
في بــغـداد مـدرسـة ابـتـدائـيـة مـا سـبب
هـلعاً وذعراً شديدَين لـلتالميذ الصغار
ــدني سالم بــرهــان ونــشــر الـــنــاشط ا
اجلـبـوري مـقـطعـاً تـسـجـيلـيـاً لـلـحادث
وكـتب معلقـاً دكة عشائـرية في عاصمة
الـرشـيـد من قـبل إحدى الـعـشـائـر التي
رسب أحـد أبـنـائهـا فـاتـهمـت العـشـيرة
ــعــلم بــتــرســيــبه وجــمــعـت أفــرادهـا ا
ـدرسـة في وضح ـهـاجــمـة ا وقــامـوا 

النهار.
ــضـحك في األمـر وأضــاف اجلـبـوري ا
ـدرسـة هـربـوا إلى الداخل أن حـراس ا
قـــبل الــتالمـــيــذ رغم أنـــهم يــحـــمــلــون
الـــسالح ولـــكن ال يــســـتــطـــيع أحــد أن

يطلق النار ألنها (دكة عشائرية).
وفـي اخلـتـام نـدعـو الـله اني يُـمن عـلى
الــــعــــراق االمـن واالمــــان وان يــــرتـــاح
تاعب التي واجهها مـواطنيه بعد كل ا
مـن حـروب وخــراب وفـقــر ونــطـلب من
ـــة ان تــتـــرك هــذه عـــشــائـــرنــا الـــكــر
ـؤذيـة البـنـاء بـلـدهم والـتي الـظـاهـرة ا
تـثـيـر بـداخـلـهم الـرعب واخلـوف وعدم
االسـتقرار وبـدل هذه االشتـباكات التي
حتـدث فيما بينهم التي تؤدي الى الدم
وسـقـوط ارواح ان يلـجـؤا الى القـانون
والـقـضـاء لـيـحـكم فـيـمـا بـيـنـهم ويـب
احلـق من الـبــاطل ونـطــلب من قــواتـنـا
ـثل هكذا االمـنيـة التـأهب واالستـعداد 
ـتـورط حـاالت والـقـاء القـبض عـلى ا

فيها وابطالها. 
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الذي يطلع على البرامج االنتخابية للمرشح الى مجلس النواب العراقي القادم
 يـقـول بيـنه وبـ نـفـسه راح تـنـحل كل مـشاكل الـبـلـد وسـوف يـزهوا بـالـرفـاهـية
ـرشـحـ يـتـكـلـمـون عن ذلك وان والـتـقـدم االقـتـصـادي واالجـتـمـاعي مـادام كل ا
ـواطـنـ مـن حـلـول الوضـاعـهـم االقـتـصـاديـة هــمـهم هـو اجنـاز مــا يـتـطـلع الــيه ا

ختلف انواعها واشكالها. واالجتماعية 
ولكن مع االسـف ان حقيـقة االمـر غيـر ذلك  كون كل مـرشح سوف يـتبع الى ما
رسومة له ولغيره وان هذه البرامج تقرره له كتلته ويسير على نهجها واهدافها ا
همالت وينسى ذلك رشح سوف يكون مكانها االدراج  وسلة ا التي يعلن عنها ا
من اول راتب يسـتلمه كنائب و ينـسى برنامجه ووعوده التي قـطعها الى ناخبيه 
ـرشحـ ببرامج والتجـربة احـسن برهـان فكل الـدورات االنتـخابـية ظـهر عـليـنا ا
عـمـلـوا لنـا بـهـا ( الـهـور مـرگ والـزور خواشـيك ) كـمـا يـقـولـون اهـلـنا فـي الريف
ونـسـوا كـل مـا وعـدوا به وراحــوا يـتـحــجـجـون بـذرائـع شـتى بل لم نــسـمع حـتى
ان وانـزو في دوائـر ضـيقه ولـم ينـبـسـوا بكـلـمـة واحدة من اصـواتـهم داخل الـبـر
رشح حـاليا حالة وعودهم الـتي اطلقوها  وانـطالقا من هذه احلقـائق يواجه ا

عدم الـرضا و انعدام الثقـة بالوعود التي يـقطعونها  اذ لم
يـرى الـنـاس ق طـحيـنـا بـعـد اجلـعـجعـة الـتي يـخـلـقـونـها
ـرشـحـ  وهم يـقـومـون بـحـمالتـهـم االنـتـخـابـيـة و ما ا
نتـمـناه ان ال تـكـون جعـجـعتم  هـذه فـارغة من احملـتوى
عـنى والنتائج التي يسمعهـا الناس و يترقبونها واال وا
فمـا هي فائـدة االنتـخابـات بدون نـتائج خلـدمة تـطلـعات
اجلمـهور واهـدافه وهمـومه اليـوميـة التي ظل يـعاني مـنها

منذ سن  خلت  

(تـأويل الـقرآن الـكـر بـعـادة الـعرب
وسـنـنــهم في كالمـهم) كــتـاب جـديـد
ـنـعم أحـمد لألسـتـاذ الـدكتـور عـبـد ا
صـــالـح وزيـــر األوقـــاف والـــشـــؤون

الـديـنـيــة األسـبق في الـعـراق
صـــــــدر قــــــبـل أيــــــام عن دار
الـــوضــــاح فـي الــــعــــاصــــمـــة
األردنيـة عمـان ومكـتبـة دجلة

في عاصمة العراق بغداد.
هـــذا الـــكـــتـــاب هـــو الـــســـابع
لـلــمـؤلف في ســلـسـلــة الـكـتب
القـرآنيـة التي أصـدرها عامي
 ?2021 – 2019وهو

اخلــامس عــشــر في ســلــســلـة
الــكـــتب الــتي أصـــدرهــا مــنــذ
الــــعــــام  1974والــــدراســــات
الــــــنـــــحــــــويـــــة والــــــغـــــويـــــة

والعروضية.
ــؤلف أنه خـصص يـخــبـرنـا ا
ـوضـوع مــهم لم يـقف كـتــابه 

عــلى مــؤلف سـابـق فـيه عــلى كــثـرة
بــحـثه وتــقـصـيـه وقـد تـكــونت لـديه
فكـرة الكتـاب من خالل اطالعه لزمن
طـــويـل عـــلى عـــشـــرات أمّـــات كـــتب
الـتـفـســيـر ألغـراض مـخـتـلـفـة مـنـهـا
ه في تـــســعــيــنـــيــات الــقــرن تــقــد

وما كانوا منظرين) [الدخان:
 [29ستقول: هل السماء

واألرض تبـكيـان على أحد?
وحيـنـما تـقـرأ قوله تـعالى:
(وال طائـر يطيـر بجـناحيه)
[األنـعـام:  [38سـتــتـسـاءل:
وهل يــطـيــر الــطـائــر بـغــيـر
? وغـــيـــر ذلك من جـــنـــاحــــ
اآليـــات الـــتي ضـــمـــهـــا هــذا
الــكــتــاب ولــكن اســتــغــرابك
سـيـزول عـنــدمـا تـعـلم أن ذلك
جــــاء عــــلـى عــــادات الــــعـــرب
وأســــالــــيــــبـــــهم في كـالمــــهم
بــالــنــحـو الــذي أورد الــكــتـاب
فسرون تفاصـيله ولذلك عـدّ ا
وعـلــمـاء عـلـوم الــقـرآن مـعـرفـة
الـــــعــــــربــــــيــــــة من
فسر مستلـزمات ا

بعـلومـها اخملـتلـفة:
الــــــــنــــــــحــــــــويــــــــة
والـــــــصـــــــرفـــــــيــــــة
والبالغـيـة واألدبـية

وغيرها.
تــضـمن الــكـتــاب مـقــدمـة
ومـــــدخـالً أوضـح ثالثـــــة
أمور لهـا عالقة بالـكتاب
وبفصل واحد ذكرت فيه
اآليات الـتي وقف عـلـيـها
ـــــــفــــــســـــــريـن في كـالم ا
تأويـلهـا أنهـا جاءت على
عـادة الــعـرب فـي كالمـهم

ؤلف الرأي فيها. وبيّن ا
رتب عرض اآليات في الكتاب بحسب
ــعــجـم لــلــكــلـــمــة إن كــانت حـــروف ا
ـــصــطـــلح مــفـــردة وذكـــر عـــنـــوان ا
ــعــنى ــقـــصــود ا الــبـالغي إن كــان ا

اجملازي وليس احلقيقي.. وهكذا.
ـؤلف عــيّـنـة مـن أمّـات كـتب اخـتــار ا

ـؤلف يرجع وعلى الـرغم من أن ا
إلـى مـــا يـــزيـــد عـــلى ثالثـــة آالف
ـفــســرين تـخص مــوضع عـنــد ا
الـــعــــرب بــــنــــحــــو عــــام إال أنه
اسـتـخـرج مـنـهـا واحداً وثـالث
ومـئــة مـوضع تــخص مـوضـوع

بحثه.
ــلــخص ــؤلـف بــحــثه  خــتم ا
لـــنـــتـــائــجـه ثم أحلـــقه بـــثــبت
راجع التي اعتمد للمصادر وا
عـليـهـا في الـبحث مـتـبـعاً في
ـــنـــهـج الـــوصـــفي دراســــته ا
ــــبــــنـي عــــلـى االســــتــــقــــراء ا

والتحليل.
ؤلف إضافة مادة كتابه هذا يقترح ا
إلى مـنـاهج أقـسـام عـلـوم الـقـرآن في
الـكـليـات واجلـامـعـات اإلسالمـية ألن
مـعرفــــة عـادات الـعـرب  الـتي جاءت
ـا ـفــسـرين  في الــكـتـاب وأقــوال ا
قصود فسر من االبتعاد عن ا يقي ا
فـي اآليـــات الـــتي جـــاءت عـــلى هـــذه
الـــعـــادات واحلـــوارات واألســالـــيب
ــا تــعــارفــوا عــلــيه في وغــيــر ذلك 

لغتهم.
وأخـيـراً فـإن األســتـاذ الـدكـتـور عـبـد
ـؤلـفه ـنـعم أحـمــد صـالح أضـاف  ا
هـذا إلى مـكتـبـة الـدراسات الـقـرآنـية
كتاباً نـوعياً مهـماً في مستـلزمات ما
ينبغي للمفسر لم نعرف أحداً سبقه

إليه.

فـسرين تب له من أقوال بعض ا
اآلراء اخملتلفـة أن األقرب منها إلى
الصواب هو ما فـسر بأنه جاء على
س العرب ودعاه ذلك إلى االطالع
عــــلـى آالف اآلراء الــــتي جــــاءت في
سـور الـقـرآن اخملـتـلـفـة فـعـزم بـعد
واضـيع أن يقف على جمعه هـذه ا
كل قـــول كــمـــا اطــلع عـــلى مــا قــال
ـفــسـرون في تــأويـله ويــضـعه في ا
هــذا الــكــتـــاب مع بــيــان رأيه فــيه
ــفـسـرين مـشــيـراً إلى أن عـدداً من ا
كــان يــذكــر عــنــد تــفــســيـره بــعض
اآليات عادة الـعرب هذه وبـعضهم
لم يصـرح بذلـك ولكن أمـثلـته كانت
من كالم الــعــرب وذكــره أبــيـاتــاً من
الشعر لتـعزيز كالمهم تدل على أنه

من عادة العرب في كالمهم.
إن مـعرفـة عـادة الـعرب وأسـالـيـبهم
فـي كالمـــهم تــــوضح مـــا قـــد يـــرى
بــــعض الـــنـــاس ذكــــره في الـــقـــرآن
مستغـرباً مثل قـراءتك قوله تعالى:
(فـمـا بـكت عـلـيـهم الـسـماء واألرض

عـروفة يـزيد ـشهـورة وا التـفسـير ا
عـددهــا عـلى خـمـســة وثالثـ كـتـاب
تفسير اكتفى بها ألن الكالم على ما
وجده فـيـها مـكرر فـيـما لم يـذكره من
كـــتب مــتــبــعــاً طــريــقــة ذكــر اجلــذر
ــفـردة الــلــغـوي لــلــمـفــردة ثمّ ذكــر ا
قصودة وذكر اآلية أو اآليات التي ا
جـاءت فيـهـا ويذكـر عـادة الـعرب في
ــــفـــردة أو األســــلـــوب كـالمـــهـم في ا
مــوضــوع الــبــحث ويــعــرض أقـوال
ـفسـرين الـذين وقف عـلى كـالم لهم ا
في اآليــة يـخص مــوضـوع الــبـحث
مــرتــبــة بــحــسب تــســلــسل ســنـوات
وفـيـاتــهم مـذيالً كل بــحث بـخالصـة
فسرين وبيّن رأيه الجتاهات أقوال ا

فيها في كل مبحث رآه مناسباً له.
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نعم احمد صالح عبد ا

بغداد

اعـتـرفت بـريطـانـيـا بدولـة الـعـراق يوم
الـتتـويج سنة 1921 الـذي حتولت فيه
واليـــة بــغـــداد الــعــثـــمــانـــيه الى دولــة
الـعـراق يـضم واليـات بغـداد والـبـصرة
ــوصل ولـكن الــعـراق اســتـمـر حتت وا
االنــتـداب طــبـقــاً لالتـفــاق الـبـريــطـاني
الـفرنسي حـول الدول العـربية ومـيثاق
عــصـبـة اال الـذي قـرر االنـتـداب عـلى
جـميع الدول العربية وبعد سنة 1921
كــان يـوم الــثـالث مـن الـشــهـر الــعـاشـر
1932 اليوم الذي  نقل العراق من
اقـليم خاضع لألنتداب  الى الدولة رقم
(57) فـي العالم بأسـتقالل وصالحيات
كـامـلة عـلى وفق الـقانـون الـدولي الذي
اعــتـرف بــاسـتـقـالل الـعـراق وســيـادته
وكـانت بـغـداد وكان الـعـراق أول الدول
اخلـــاضـــعه لـألنــتـــداب الـــتي حتـــركت
وتــمـكــنت من الــتـخــلص من االنــتـداب
واحلـــصـــول عـــلى االســـتـــقـالل الـــتــام
والتحول من اقليم الى دولة واصبحت
الــــدولـــة رقم (57) فـي تـــســــلـــسل دول
الــعــالم والــعــضــو اجلــديــد في هــيــئـة
عــصــبـــة اال الــتي أصــبــحت في ذلك
الـــتــاريخ تــضم االن 57 دولـه بــدخــول
ــنــظــمــة الــعــراق الى عــصــبــة اال (ا
الــدولــيــة وقــتــهــا) بــعـد ان كــانت دول
الــعـالم 56 دولــة وصـدر  قـرار مـجـلس
ــاثل مــجــلس االمن الــعــصــبــة الـذي 
ــــثل الــــدولـي احلــــالي والــــذي كــــان 
الــسـلـطـة الـتــشـريـعـيــة الـدولـيـة آنـذاك
بـاالعـتراف بـالعـراق الدوله 57 وانـهاء
االنتداب البريطاني الذي كان مفروضاً
ـوجب مـيثـاق عصـبة اال وقد عـليه 
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ذكـــــرى يــــوم االســــتــــقالل1932/10/3
الـيـوم الـوطـني يـوم حتـول الـعـراق من
اقـلــيم خـاضع لألنـتـداب الى دولـة قـبل
ـا فـيهـا مـصر جـمـيع الـدول العـربـية 
الـيـوم الـذي جـعل الـعـراق الدوله (58)
فـي تـســلـسل دول الــعــالم الـيــوم الـذي
ـنظمة دخل فـيه العراق عـصبة اال (ا
الــدولـيـة) قـبل ايـة دولــة عـربـيـة حـقـقه
نـوري بـاشـا الـسـعـيـد رئـيـسـاً لـلـوزراء
وســــتـــــة وزراء كــــرديــــان وســـــنــــيــــان

وشيعيان.  
بـــعـــد يـــوم الـــدولـــة 1921/8/23 يـــوم
الـدوله يوم الـتتويج يـوم حتولت والية
بــغـداد الــعـثــمـانــيـة الى دولــة الـعـراق
اجلـــديــد واعــتـــراف الــدولــة احملـــتــلــة
بـريـطانـيا كـان يوم 1932/10/3 الـيوم
الــوطـني يــوم االسـتــقالل اذ سـبق وان

معتمداً لها في بغداد.
وفي 1930/3/23 تــألـفت الـوزارة (13)
بـرئـاسـة نـوري بـاشـا واحـتـفظ الـبـاشا
ـــنــصب وزيـــر اخلــارجـــيــة لـــعالقــته

فاوضات االستقالل.
6/30 من نفس السنة التوقيع على
ـعاهدة الـبريطانـية العراقـية اجلديدة ا
والـــــتـي تـــــضـــــمـــــنـت جالء الـــــقـــــوات
الـبـريـطانـيـة وحتـمل بريـطـانـيا نـفـقات
كــانت يــتـحــمـلــهــا الـعــراق وتــسـلــيـمه
مــنــشــآت ومــشــاريع مع بــقــاء قــلــة من
الـبريـطانـي وبعـدها بـأيام صـدر بيان
رسـمي بـريطـاني باالعـتـراف باسـتقالل
ــعـــاهــدات الـــعــراق والـــغــاء جـــمـــيع ا
واالتـفاقيات وجالء الـقوات البريـطانية

من العراق.
في1931/10/19 نـــوري بــاشــا يــشــكل
الوزارة (14) وزارة االسـتقالل من ستة
وزراء ويــــســــتــــبــــقي مــــنــــصـب وزيـــر
اخلـــارجــــيه له الكـــمــــال مـــشـــروعه في

استقالل العراق.
في 1932/8/7 قــدم نـوري بـاشــا طـلـبـاً

عـــدا قــوات صــغــيـــرة في مــعـــســكــرين
مــحـددين  احلــبـانـيــة والـشـعــيـبـة وفي
االول من الشهر الثامن سنة 1932 قدم
رئــيس الـوزراء نـوري بـاشــا طـلـبـاً الى
وزارة اخلــارجـيه الـبـريــطـانـيه لـدخـول
ـيـثاق الـعـراق الى عـصـبـة اال طبـقـاً 
فاوضات مـكثفة مع السير الـعصبة و
هـــمــفــري فــرنـــســيس  تـــقــد طــلب
مــشـتـرك بـريـطـانـي عـراقي الى عـصـبـة
اال النهاء االنتداب وفي اليوم الثالث
من الـشـهـر الـعاشـر صـدر قـرار مـجلس
الــعـصـبه ( وهـو مــجـلس االمن الـدولي
وقــتــهـــا) بــاســتــقالل الــعــراق وانــهــاء
وافقة عـلى عضوية الدوله االنـتداب وا
 57في العالم  دولة العراق عضواً في
عـصبة اال قبل اية دولة عربية اخرى
حــــتى قـــبل مــــصـــر الـــتـي خـــرجت من
االنـتداب و االعتراف بها سنة 1937
ــســاعـدة عــراقــيه بــاعــتـبــار الــعـراق
الــدوله الـعــضـو الــوحـيــده في عــصـبـة
اال فــــكـــان هــــذا الـــيــــوم بــــحق يـــوم

االستقالل العراقي.

تـمكنت بغداد من احلـصول على صفة
دولـة طبقـاً للقانـون الدولي في الثالث
مـن الــشـــهــر الـــعــاشـــر ســنــة 1932م
وانـهاء االنـتداب قـبل اية دولـة عربـية
اخــرى حـتى مـصـر تـأخـرت في انـهـاء
االنـتـداب الـبريـطـاني الى سـنة 1937
واذا كـان ذلك االجنـاز حـقـقـته الوزارة
الــتي يـرأسـهــا نـوري بـاشـا الــسـعـيـد
حـــيث كـــان يـــشـــغل مـــنـــصب رئـــيس
الــوزراء اوالً ويـــشــغل مــنــصب وزيــر
اخلـارجــيه كـونـهـا الـوزارة اخملـتـصـة
فـي هــذا الـــشــأن  وهـــذه الــوزاره هي
الـــوزارة 14 فـي تـــســـلـــسل الـــوزارت
الــعـراقـيــة الـتي تــشـكـلـت في الـتـاسع
عـشـر من الـشهـر الـعاشـر سـنة 1931
وقـدمت اسـتـقـالـتـهـا بـعـد صـدور قرار
انـهـا االنتـداب  فكـانت االستـقالـة يوم
الـسابع والعـشرين من الشهـر العاشر
ســنـة 1932 وقــد كـانت الــوزارة الـتي
حـققت االستـقالل تضم بـرئاسة نوري
بــاشــا و سـتــة وزراء فـقط ( كــورديـان
مـــحـــمـــد امـــ زكي وجـــمـــال بـــابــان
وســنـيـان جــعـفــر الـعـســكـري ونـاجي
شـوكت وشـيـعيـان رسـتم حيـدر وعـبد
احلـــســ الــچــلـــبي) كــانت وزارة في
ســـتــة وزراء وراء هــذا االجنــاز الــذي
ســبـق جــمــيع الــدول الــعــربــيه ولــكن
الـصـحـيح ان الـفـاعل الـرئـيـسـي الذي
ــلك فــيـصل حــقق هــذا االجنــاز هــو ا
االول ونـوري باشا الـسعيد . ويالحظ
ان هـذه الوزاره ضـمت وزيرين اشغال
مـــنــصب رئـــيس وزراء هــمــا جـــعــفــر
الـعسكري ونـاجي شوكت وكان نوري
بــاشـا الـذي شــكل اربـعــة عـشـر وزارة
واخلــــامــــســـة عــــشــــر وزارة االحتـــاد
الـعربي االردني العـراقي قائد مشروع
االسـتـقالل ومن حـقـقه ومـن التـواريخ

همة في رحلة االستقالل: ا
1929/9/14 حيث صدر التصريح
الـبـريـطاني بـالـسعي إلدخـال  الـعراق
عـصبة اال سنة 1932 بـدون قيد او

شرط.
وفي 10/7 مـن نــفس الــســـنــة عــيــنت
بـريـطـانيـا الـسـير فـرنـسيـس همـڤـريز

الـى وزارة اخلــارجــيه الــبـــريــطــانــيــة
لـــغــرض دخــول الـــعــراق عـــصــبــة مع
ـوجب مــايـتــرتب عــلى ذلك من آثــار 

القانون الدولي.. .
وهــكــذا  نــوري بـاشــا فــقــد ابــتـدأ في
الــوزارة الــســابــقه والــتي شــكــلت في
الـشـهر الـثالث سـنة 1930 والـتي كان
فـيـهـا رئـيس الـوزراء ايـضـاً ابـتـدأ في
مـوضـوع انـهـاء االنـتـداب الـبـريـطـاني
عتمد واحلـصول على االستـقالل مع ا
الـبـريـطـاني اجلـديد في بـغـداد الـسـير
فــرنــسـيـس هـمــڤــريـز الــذي وصل الى
بــغــداد في الـعــاشــر من الـشــهـر االول
ســنــة 1930 ولــقــد بــدأت الــوزاره في
ذلك عـنـدما اقـنعت بـريـطانـيا بـوجوب
وحـدهـا تـتـحـمل نـفـقـات دار االعـتـمـاد
الـبريـطاني بـبغـداد وفي نهـاية الـشهر
الـسـادس من هـذه الـسـنه  الـتـوقـيع
ـعـاهـدة الــبـريـطـانــيـة الـرابـعـة عــلى ا
والـــــتي تـــــصـــــمــــنـت جالء الـــــقــــوات
الــبـريـطـانـيــة من الـعـراق مع الـشـروع
بـأجـراات الـغـاء االنـتـداب الـبـريـطـاني
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اجــتـــمعَ رئــيسُ االحتـــاد الــعــراقيّ
لكرة القدم عدنان درجال  برؤساء
ــمــتــاز ـــثــلي أنــديـــة الــدوري ا و
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احتضنـت  محافظـة أربيل  منافـسات النسـخة الثانـية من بطـولة العراق الـفردية ببـناء األجسام لـلفيزيك
ركزي لـلعبـة بالـتعاون مع االحتـاد الفرعي في دة ثالثة أيـام بإشراف االحتـاد العـراقي ا والكالسـيك و
ركـزي لبـناء االجـسام هـشـام الواني في تـصريح صـحفي نـسق اإلعالمي في االحتـاد ا أربيل. وقـال ا
ؤتمر الفني ثم عـملية الوزن وقياس االطوال على ان تبدأ منافسة يوم إن البطـولة ستنطلق اليوم باقامة ا
اسكـلر فـيزك وتـختتم  بـفعـالية الـكالسيك فـيزيك والـكالسيك بـدي بولدنك. غـد اجلمـعة لفـئة الـفيـزيك وا
واضاف الـواني ان الـبطـولة سـتـشهـد مـشاركـة واسـعة من الالعـبـ تصل الى  350 العـباً مـن مخـتلف
ؤمل ان يـتأهل االوائل لـلمـشاركـة في البـطوالت وتـمثيـل العراق في انحـاء العراق مـشيـرا الى انه من ا

احملافل الدولية القادمة.
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{ لنـدن- وكاالت: اكـتسح تـوتنـهام
اإلنـــــكــــــلـــــيـــــزي ضـــــيــــــفه مـــــورا
الســـلـوفيني 1-5   ضمن منـافسات
اجلولة الثانية باجملموعة السابعة
ـؤتمـر األوروبي. وتقمص بدوري ا
هــاري كـ دور الـبــطـولـة وسـجل
هــاتـــريك في الـــدقــائق  68و 78و87
فيمـا تكفل ديلي ألي وجـيوفاني لو
ســيــلــســو بــتـــســجــيل هــدفــ في
الـدقـيقـت الـرابـعة مـن ركلـة جزاء
والثامنـة على الترتـيب. فيما سجل
زيـــجــا هـــدف مـــورا الـــوحـــيـــد في
الـــدقــيــقــة 61. وضـــمن اجملــمــوعــة
ذاتـــهـــا فــاز ريـن الــفـــرنــسـي عــلى
مـضيـفه فـيتـيس أرنهـيم الـهولـندي
ويــتــصــدر تــوتــنــهــام تــرتــيب .2-1
اجملـمــوعـة بـرصـيـد  4نـقـاط بـفـارق
ـــركــز األهـــداف عن رين صـــاحـب ا
الثاني فـيما يـحتل فيـتيس أرنهيم
ــركــز الــثــالث بــرصــيــد  3نــقــاط ا
ويتذيل مورا الترتيب بدون رصيد.
 وفـي اجملـمـوعـة اخلـامــسـة تـغـلب
فـــيـــنــــورد عـــلى ضـــيــــفه سالفـــيـــا
بــــــــراج 1-2  فــيـمــا فــاز يــونــيـون

برل على مكابي حيفا 3-0. 
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ويتصدر فـينورد اجملمـوعة برصيد
 نـقـاط بـفـارق نـقـطـة عن سـالفـيا 4
ـــركــز الـــثـــاني والــذي بـــراج في ا
يتـفوق على يـونيون بـرل صاحب
ركز الـثالث بفارق األهـداف فيما ا
يتذيل مكـابي حيفا التـرتيب بنقطة
واحـدة. وفي اجملـمـوعـة الـسـادسة
ـاركـي عـلى فــاز كـوبــنــهــاجن الــد
ليـنكـولن ريد امـبس من جبل طارق
فيما تعـادل باوك اليوناني مع  3-1
سلوفان براتـيسالف السلوفاكي -1
ويـــحـــتل كـــوبـــنـــهــاجـن صــدارة .1
اجملــمـوعــة بـرصــيـد  6نــقـاط بــعـد
ــبـــاراة الــثــانـــيــة عــلى فـــوزه في ا
الـتـوالي بـفـارق نـقـطـتـ عن باوك

الوصـيف. أما سلـوفان براتـيسالفا
ـركـز الثـالث بـرصيـد نقـطة يـحتل ا
واحـدة فـيـمـا يـتـذيل لـيـنـكـولن ريد
امـــبس تـــرتــيب اجملـــمــوعـــة بــدون
نــــــقـــــاط. واقــــــتــــــنص كــــــارابـــــاج
األذربــيــجــاني صــدارة اجملــمــوعــة
الـــثـــامـــنـــة بـــعـــد فـــوزه  1-4عـــلى
أومونـيا نيـقوسيـا القبرصـي فيما
اكـتـسح بــازل الـسـويــسـري ضـيـفه
ــــاتـي الــــكــــازاخي 4-2. كــــيــــرات أ
ــــركـــز األول ويـــحــــتـل كـــارابــــاج ا

بـرصـيـد  4 نـقــاط بـفـارق األهـداف
ــركــز الــثــاني عن بــازل صــاحـب ا
ـــركــز ـــاتي في ا ويـــأتي كـــيــرات أ
الثالث بنقطة واحدة متفوقا بفارق

األهداف على أومونيا نيقوسيا.
ــصـري مـحـمـد ويـتـنــافس الـنـجم ا
صالح مـهــاجم لـيــفـربــول والـنـجم
الـبـرتــغـالي كـريـسـتــيـانـو رونـالـدو
أيـقـونـة مـانـشــسـتـر يـونـايـتـد عـلى
جـائـزة إنـكـلـيـزيـة. وأعـلـنت رابـطـة
ــــمــــتـــاز الـــدوري اإلنــــكــــلــــيــــزي ا

ــيــيـرلــيج الــيـوم اخلــمـيس الــبـر
تــرشـيح صـالح ورونـالــدو جلـائـزة
ــسـابــقــة لـشــهـر أفـضـل العب في ا
سـبـتـمبـر/ أيـلـول اجلـاري. وضمت
رشـحـ للـجـائـزة نفـسـها قـائـمـة ا
أربعة العب آخرين هم: البرتغالي
جـواو كانـسيـلو مـانشـستر سـيتي
ـــــاني أنـــــطــــونـي روديــــجـــــيــــر األ
تـشـيـلــسي الـسـنـغــالي إسـمـاعـيال
ســــــــار واتـــــــفــــــــورد وآالن ســـــــان
مــاكـسـيــمـ نــيـوكــاسل يـونــايـتـد.

ويـــتــصــدر صـالح قــائــمـــة هــدافي
الــــدوري اإلجنــــلــــيـــزي حــــتى اآلن
بــرصــيـد  5أهــداف مــتـســاويـا مع
جــيــمـي فــاردي مــهـــاجم لــيـــســتــر
سـيتي ومـيشـيل أنـطونـيو مـهاجم
ـقـابل وسـت هـام يـونــايـتـد فـي ا
ســجل كـريـسـتـيـانـو رونـالـدو 3
أهـداف عـلـمـا بـأن الـدون عـاد
مجـددا للـشيـاط احلـمر في
األيـــام األخـــيـــرة من ســـوق

االنتقاالت الصيفية.

d…∫ جنوم كرة القدم االنكليزية محمد صالح وكريستيانو رونالدو

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/24. Issue 7083 Saturday 2/10/2021 الزمان - السنة الرابعة والعشرون العدد 7083 السبت 25 من صفر 1443 هـ 2 من تشرين األول (اكتوبر) 2021م

الـــلـــقـــاء الـــنــتـــيـــجـــة واالمل في ان
طـلـوبة يـواصل فـريقـهم  الـنـتائـج ا

واالهم خلق فرص االرض.

بــطــعم اخلـــســارة بــعــدمــا فــرطــوا.
بـتقـدمهم  خالل دقـيـقة واحـدة فيـما
تقبل جمـهور الديوانـية الذي حضر

الــــتــــعــــادل ألصــــحــــاب االرض د46
لــيـخــرج اصــحــاب االرض بــنــقــطـة
ثـمـيـنــة فـيـمـا عـاد الــطالب بـتـعـادل

استعادة  بـداية  النتـائج االيجابية
قـبل ان يـخـرج مع فـريـقـه بـالـتـعادل
الثالث فيما عاد الكرخ بنقطة مهمة
من خارج ملعبه ويخفف من معاناة
نـتــائج الــذهــاب وحـقـق الـصــنــاعـة
فــوزه االول بـقـيـادة بــشـار سـعـدون
صـاحب هــدف الـفـوز د81 الـذي هـز
به شــبـاك سـامـراء وكـان الـصـنـاعـة
ـبـاراة والـنتـيـجة اكـثـر اهتـمـامـاً با
فـيــمـا اسـتــمـر ســامـراء يــعـاني من
االخـــفـــاقـــات وفــرض الـــديـــوانـــيــة
الـتـعـادل عـلى الـطالب بـعـدمـا تـقدم
الطالب بهدف محمد زامل د45 فيما
تــــمـــكن عـــلـي حـــامـــد مـن حتـــقـــيق

وحــقق نـفـط الـوسط فــوزاً مـتــوقـعـاً
عـلى ضـيـفه نـوروز بـهـدفـ دون رد
لـــيــســـتــمـــر في عــروضـه الــطـــيــبــة
ويـــشــــارك اجلـــويـــة فـي الـــصـــدارة
ويــتـطـلـع الى نـتــائج افـضل في ظل
الــبــدايـة الــصــحــيـحــة  وســيــطـرته
الواضحة داخل وخارج مـلعبه فيما
بـــقيَ الـــضــيـــوف بــنـــقــطـــة واحــدة
واســتـــمــروا يــواجــهـــون صــعــوبــة
ـباريـات.  وفـشل الـنفط في مـلـعبه ا
من فك نحس النـتائج السلـبية  قبل
ان يـخــرج بـالــتـعــادل الـثــالث الـذي
فُـرض عــلــيه مـن قـبـل فــريق الــكـرخ
والزال بـــــاسم قـــــاسـم يـــــبـــــحث عن
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واصل فــــــريق الــــــقـــــوة اجلــــــويـــــة
انـتـصــاراته مـحـقــقـاً الـفــوز الـثـالث
امس األول على ضـيفه نـفط ميـسان
بــهــدفـــ دون رد ضــمن مـــبــاريــات
اجلو لة الثالثـة من مسابقة الدوري
ـمــتــاز بـكــرة الـقــدم  لــيـتــقـدم الى ا
الـصدارة بـشـكل مـؤقت بتـسع نـقاط
قبل ان يعكس االطمـئنان في نفوس
انــصـــاره في ظل االداء والـــنـــتــائج
بقـيادة احمـد خضيـر فيمـا عادَ نفط
ميـسان بخـسارة جديـدة ولم يعكس
نـفـسه لـيـتـقـبل الـنـتـيـجـة الـسـلـبـيـة
الــثــانــيـة  ويــبــقى بــنــقــطــة واحـدة
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الـتي وضـعـنـاهــا لـبـنـاء جـيل قـادر
ية ومتـمكن من مـواكبـة الكـرة العـا
هي   10سنوات معتبراً أنها كافية
لتاسـيس جيل جاهز قـادر للصعود
الى كــاس الــعــالم 2030. ولــفت إلى
أن االحتــاد اليــشــجع حــالــيــاً عــلى
ابــعـاد الـالعـبــ احلــالـيــ ألنــنـا
همة حديثاً مبيناً اطمئن تسلمنا ا
كل العبي منتـخبنا احلـالي بانهم
باقـ لكن بـالتأكـيد سـيكون الـبقاء
لالفـضل والـذي يطـور نـفـسه. وأكد
مـــحـــمـــود أنـه لـــديـــنــا  75 العـــبـــاً
مسجل رسـمياً باالحتاد االسيوي
وهم من خـيـرة العــبـيـنــا وسـتـكـون
اسـمائهم جـميـعا مـستعـدة لتـمثيل
ــــنـــتـــخـب الـــوطـــنـي في اي وقت ا

يطلب منهم.

يـــونس مـــحـــمـــود أن اهـم اهــداف
رئـــاســــة االحتـــاد هـــو االهــــتـــمـــام
احلـقـيـقي بـالـفـئات الـعـمـريـة. وقال
مـحــمـود في تــصـريح صــحـفي  إن

االحتـــاد وضع في مــقــدمــة
بــــرنـــامــــجه رعــــايـــة
ـــواهب الــكــرويــة ا
واالهـــــــتــــــــمـــــــام
بـــبــــنــــاءهـــا وفق
اسـالـيب حـديـثـة
مـــــــوضـــــــحــــــاً أن
الــــــهـــــدف مـن ذلك
االهــتــمــام اخلـاص
ــــــواهب هـــــو بـــــا
الـبـنـاء الـصـحـيح
وتـــهـــيـــئـــة جـــيل
مــــتـــمـــكـن لـــرفـــد

عــمـومــاً وكــرة الــقـدم خــصــوصـاً
ويسعى الى تـوفير أجواءٍ مـناسبةٍ
ــا يـخـدم لـتــطـويــر عـملِ األنــديـة 
مــسـيـرة كـرتـنـا . واخـتـتمَ  درجـال
حـــديـــثه : ســـنـــواصلُ الـــتـــبـــاحثَ
ــســتــمـــر مع األنــديـــة والــلــجــان ا
احملـلــيــة واآلســيـويــة من أجل حلِ
ــتـــعــلــقــات بــ األنــديــة جــمــيع ا
ــشــتــكــ وتـــصــفــيــر الــديــون وا
والشـكاوى كـافة من خالل الـتعاون
مع احلـكـومـة واألنـديـة والالعـبـ

ونــتـــطــلعُ الى الـــوصــولِ لــقــواسم
مـشتـركةٍ وال نـريـد ظلمَ األنـدية وال
عـايير نبـخس حق الالعبـ وفقـاً 
. ومن وضــوابط الــقـــانــون الــدوليّ
جـهـة اخــرى  أكـد  الـنــائب الـثـاني
لـــرئـــيس احتـــاد الـــكـــرة الــعـــراقي

اليةِ مع الالعب وكيفية التعامل ا
مع جلـنة شـؤون الالعـبـ احمللـية
وفي االحتاديـن اآلسيـوي والدوليّ.
وقـــالَ  درجـــال: إن االجـــتـــمـــاع مع
األنـــديـــة يـــأتـي إليـــجـــادِ احلـــلـــول
ـالــيـة الـتي الــنـاجـعــة لـلــمـشــاكل ا
تـواجه عــمـلــهـا من أجل الــنـهـوض
متاز تُعد بواقع عملها ألن أنـدية ا
ركـنــاً أسـاســيــاً من ركـائــز االحتـاد
: ال نــبـــحث عن ـــهــمـــة . وأضـــافَ ا
ـا نـبـحثُ احلــلـولِ اآلنـيـةِ فـقط وإ
عن خــططٍ مــسـتــقــبـلــيــةٍ تُــجـنــبــنـا
ــالــيّــة مـرةً ــشــاكل ا الــوقــوع في ا
أخـرى وألنـنـا مـقـبـلـون عـلى إقـامة
قبل وسم ا دوري للمحتـرف في ا
.وأشــــــارَ درجـــــال إلـى: ان رئـــــيس
هتم بدعم الرياضة الوزراء من ا

والــتـــراخـــيص وتـــنــاول قـــضـــيــةَ
مــديــونــيــة األنــديـة ومــســتــحــقـات
ـالـيـة. وطـرحت األنـديـةُ الـالعـبـ ا
ـتــعـلــقـاتِ ـشــاكل وا الــعـديــد من ا

لــــلـــــمــــوسم 2021-2022 وحــــضــــر
االجــتــمـــاع األمــ الــعــام لالحتــاد
مـحــمـد فـرحـان فـضال عن رئـيـسي
جلـــــــنـــــــتـي شـــــــؤون الالعـــــــبـــــــ
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ـنــتـخــبـات الـوطــنـيـة بــعـد سـقف ا
ـنـتخب زمـني مـعـ . وب قـائـد ا
الــعـراقي الـسـابق نــحن سـنـخـطط
ـــشــــروع احلـــيـــوي األهم لــــهـــذا ا
وسـيــأخـذ مــلف الـفــئـات
الــعـمـريــة  احلـصـة
االكـــبـــر مـــؤكــداً
على تخصيص
مـــــيـــــزانـــــيـــــة
ضخـمـة حتى
نـــتــمـــكن من
الــــــبــــــنــــــاء
الــصــحـيح.
وأشـار إلى
ــــــــــدة أن ا

جانب من اجتماع
احتاد الكرة
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جانب من
مواجهات الدوري
متاز ا

اجلوية وعمار غالب وصادق زامل
مـن الـــشـــرطـــة وعـــبـــاس يـــاس من
يناء ومصطـفى وليد وحسن عبد ا
الكر من الكرخ وعلي محسن من
الـنـفط وعبـاس بـديع ونـهاد مـحـمد
من نــفط مـيــسـان ومــحـمــد الـبــاقـر
كـر من الـديــوانـيـة ومــؤمل عـبـد
الـــرضـــا ورضـــا فــاضـل من أمـــانــة
بــغـــداد وحـــســـ عـــمـــار من نـــفط
الـــــبـــــصـــــرة وزيـــــدان إقـــــبـــــال من
مانشسـتر يونايتـد االنكليزي حتت
. وســيــلــعـبُ مــنــتــخــبــنــا 23 عــامــاً
ـــبي في اجملــمــوعـــة الــثــانــيــة األو
لـــبــطــولــة غــرب آســـيــا إلى جــانب
مــنــتــخــبــات اإلمــارات وفــلــســطـ
ولبنان وسيخوض مباراته األولى
أمـام منـتخب فـلـسطـ يوم االثـن

ـــقـــبل في تـــمـــام الـــســـاعـــة 3:15 ا
مساءً.
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بي لـكرة ـنتـخب األو أعلـنَ مدربُ ا
الـــقــدم الـــتـــشـــيــكـي مــيـــروسالف
نـتـخب لـبـطـولة سـوكـوب قـائـمـةَ ا
احتـاد غـرب آسيـا الـتي سـتـقام في
ـمـلـكة الـعـربـية مـديـنـة الـدمام في ا
الـــســـعـــوديـــة لـــلـــفـــتـــــرة من 4-10
ــــــشـــــاركـــــة 11 إلــــــــى 10-12   و
بي 23 منتـخباً. وضمت قـائمةُ األو
العـــبــاً مـن بــيـــنــهم ثـالثــةُ حــراس
مــــــرمـى هم كـل مـن: نــــــد نــــــادر
فالكيـنبري السـويدي وحسن أحمد
مـن الــطــلـــبــة وعــمــاد عـــيــسى  من
زاخو بيـنما ضمت قـائمة الالعب
كالً مـن: أحـــمــــد حــــسن مــــكــــنـــزي
ومنتظر محمد جبر وأحمد سرتيب
من الــزوراء وزيـد حتــسـ ووكـاع
رمضـان من الـطـلـبـة ومـنـتـظـر عـبد
األمــــيـــر وحـــسن رائــــد من الـــقـــوة
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جـرت مـبـاراتـ لـكـرة الـسـلـة الــنـسـويـة ضـمن مـنـافـسـات اجلـولـة
الثـانية لدوري كرة السلة للمتقدمات والذي حتتضنه اربيل عاصمة
اقـلـيم كـوردسـتـان. وتـمـكن فـريق نـادي سـنـحـاريب من الـفـوز عـلى
نافسة فـريق نادي اكاد عنكاوا  B بـنتيجة  29-88 نـقطة. وضمن ا
ذاتهـا فاز فريق نادي افروديت عـلى فريق فتاة اربيـل بنتيجة - 70
 نـقـطـة. وكـان فـريق نـادي سـنحـاريب قـد حـقق فـوزاً مـسـتـحـقاً 16
عـلى فـريق افروديـت بنـتـيـجة  28-77نـقـطة ضـمن مـبـاريـات اجلـولة
األولى لبـطولة النساء للمتقدمات. من جانب آخر اكد رئيس احتاد
السـلة حس الـعميدي ان االحتـاد سيقيم ضـمن خطة جلنة 3*3
في الربـع األخيـر من الـعام احلـالي بـطولـة نـخبـة الـعراق حتت 18
عـامـاً بـرعـايـة االحتــاد الـعـراقي لـكـرة الـســلـة. وقـال الـعـمـيـدي في
تـصريح صحفي لـقد  اختيار  50 العـباً وفق النقاط الـتي جمعها
الالعـبون في البـطوالت و اختـيار افضل  50 العـباً حسب تـقييم
االحتـاد الدولـي قسـموا إلى  12 فـريقـاً. وأضاف أنه سـوف جتري
ـقـبل اخلــامس من تـشـرين االول ـنــافـسـات بـيــنـهم يـوم ثالثــاء ا ا
قـبل في تمام الساعة التاسعـة صباحا في قاعة الشعب لاللعاب ا

الرياضية.
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احد فرق دوري كرة السلة للنساء

ــقــطع كــلــمــة الــلــوبي في بــدايــة ا
ـنـتخب قـطع أن العـبي ا ويوضـح ا
الـعــراقي يـتـجــنـبــون تـمـريــر الـكـرة
جلــســـ مـــيــرام رغـم أنه في وضع
مالئم لـــتــلــقـي الــكــرة لـــكن الالعب
حذف الفيديو من حسابه فيما بعد.
ويــأتي هـذا بــعــد أن كــشف مــصـدر
مـــطـــلع في تـــصـــريح صـــحـــفي  أن
ــدرب الـــهــولــنـــدي ديك أدفــوكــات ا
نتخب العراق دير الفني اجلديـد  ا
قـام بــاسـتــبــعـاد جــسـ مــيـرام من
ــواجـهـتي قـائــمـة أسـود الــرافـدين 
لبـنـان واإلمـارات في الـدور احلاسم
ـؤهـلـة من الـتـصـفـيــات اآلسـيـويـة ا
لـكــأس الــعـالم 2022. يـشــار إلى أن
ـركز األخير منتخب الـعراق يحتل ا
في تـرتــيب اجملــمـوعــة األولى وقـد
حـصـد نـقـطـة من تـعـادله مع كـوريـا
اجلنوبـية في حـ خسر  0/3 أمام
إيران. و إن جس ميرام البالغ
من العمر  32عاما شارك في 35
مباراة مع منتخب العراق األول
ســجل فـــيــهــا  4أهــداف. ويـــقــيم
تحدة جس ميرام في الـواليات ا
حيث يـلعب لـنادي ريال سـالت ليك
ركـز الثالث في ترتيب الذي يحتل ا
اجملـــــمــــــوعـــــة األولـى في الـــــدوري
األمــريــكي األول لــكــرة الــقـدم 2021
مـبـاراة وحـصـد  39 نـقــطـة من  27
ويـتــأخـر بـ  12 نـقــطــة عن ســيـاتل
ـتــصـدر. وأن جــسـ سـاونــدرز ا
مـيــرام سـجل هــدفـ وقـدم
ثالث تمـريرات حـاسمة
في  25مـــبــــاراة مع
ريال سـالت ليك

في الدوري.
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ــهــاجم جــســ مـيــرام العب أثــار ا
نتخب العراقي اجلـدل بعدما نشر ا
مقطع فيـديو عبـر حسابه في احدى
مواقع التواصل االجتماعي  قبل أن
يـقـوم بـحـذفه. ونـشـر جـسـ مـيرام
مـقـطـع فـيـديــو بـعـنـوان: هــكـذا يـتم
ــغــتــربـ شــاهــد نــفـاق مــحـاربــة ا
نتخب الـعراقي ضد جس العبي ا
ـتـد ألكــثـر من دقـيـقـتـ مـيـرام  و

ويـظـهر

هاري ك

جس ميرام



{ بـاريس- وكاالت: جنـا الـنـجم األرجـنـتـيـني لـيونـيل مـيـسي وعـائـلـته من حـادثـة سـرقة خالل
اضية وفقًا لتقارير صحفية إنكليزية. وكشفت صحيفة ميرور البريطانية أن الفندق الساعات ا
الذي تقـيم به عائـلة النـجم األرجنـتيني لـيونـيل ميسـي مهاجم بـاريس سان جـيرمان قـد تعرض
تـواجد في قلب للسـطو. وأكدت الـصحيفـة أن الطابق الـذي يقيم به مـيسي وعائـلته في الـفندق ا
العـاصـمـة الـفرنـسـيـة بـاريس لم يـتم سـرقته وأن الـسـطـو كـان على  4 غرف فـقط سُـرقت مـنـها
الية. وذكـرت الصحيـفة أن عملـية السطو تـمت عن طريق نزول فريق ـبالغ ا بعض اجملوهرات وا
السـطو من عـلى سـطح الفـندق إلى الـغرفـة األربـعة مـستـغلـ ضـعف احلراسـة األمنـية في ذلك

ناسب. التوقيت من اليوم وصعوبة وصول التعزيزات في الوقت ا
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ـقبـلـة في مونـديال ـشاركـة ا أقـبل في ا
 2024بــأقل من نـصف الــنـهـائي ولم ال
ي. ـنافسـة على اللـقب العا الـنهائي وا
وواصل: بـالـنسـبة لـنـا اجملال األفـريقي
والـــقـــاري والـــعــربـي مــحـــســـوم غـــيــر
مـسـمـوح لـكم بـغيـر الـتـتـويج بـكل هذه
الـبـطـوالت وأنـا سأقف خـلـفـكم بـالدعم
الـكافي الذي تـطلبـونه والبدايـة بجلب
ـيـة لـتـواجـهـونـهـا وديـا مـنـتـخـبـات عـا
وفي مـعرض تـعليـقه على هذا الـطموح
قـال هـشـام الـدكـيك لـقـنـاة الـريـاضـية ال
اخــتالف مع كــلـمــة الـســيـد لــقـجع ولن
نـتنـاقض معه في سـقف طمـوحاته ألنه
شـيئة الـله في مشاركة بـدوري أطمح 
ـونـديـال وأَن أصـبح رابــعـة تـوالـيـا بــا
بــطال لـلــعـالم. ونــحـتـاج بــعض الـدعم
ـطـالب وسـنـكون أهال وتـلـبـيـة بـعض ا
لـكـسب هـذا الـتحـدي بـدوره قـال هـشام
ونديال في غـرب في ا ـسرار هداف ا ا
تـصـريح تـلـفـزيـونـي: بـعـد هـذا اإلجناز
ـغربية الـكبير وبـعد تفاعل اجلـماهير ا
سنـاه من حب وشغف بهذه مـعنا ومـا 
ـطـلوب الـلـعبـة نـعدهم أنـنـا سنـنـجز ا
وسـنـسايـر سـقف الطـمـوحات ولـو كان

مرتفعا.

ــنـتــخب هـشــام الــدكـيك في ـدرب ا بـه 
حـضـور العـبيه وأفـراد من اجلـهـاز قال
ـغــرب بـبــلـوغ دور فــيه: لــقـد شــرفـتـم ا
الـثـمـانـيـة في نـسخـة مـونـديـال األنـدية
ـقـام بـلـيـتـوانـيـا اآلن هـذه الـصـفـحـة ا
طــويت ونـحـن فـخــورون بـكم لــكـني لن

{ الــربــاط- وكـاالت: أكــد فـوزي لــقـجع
ـغربـي لكـرة الـقدم أن رئـيس االحتـاد ا
ــنـتــخب وحتــديـدا ســقف طــمـوحــات ا
جـهـاز الـكـرة هـو جتـاوز نـصف نـهـائي
ــقــبل لــكــرة الــقــدم داخل ــونــديـــال ا ا
الـصاالت. جـاء ذلك خالل خطـاب توجه
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عـلى الطريق للـرجال للعـام الثاني على

التوالي. 
وتـفوق أالفـيليب  29عـاما على الـثنائي
الهولندي ديالن فان بارلي ودين مايكل
فـاجلرين في السباق الذي جرى ضمن
قامة حاليا في فالندرز بطولة العالم ا
الـذي تبـلغ مسـاحته 7ر 267 كـيلـو متر
مــا بــ مـــديــنــتي أنــتــويــرب ولــوفــ
. وصـرح أالفيـلـيب الذي الـبـلجـيـكـيتـ
عـادل إجنـاز الـدراج الـسـلـوفـاكي بـيـتـر
ــركـز األول ســاجــان الــذي احـتــفظ بــا
لـســبـاق الـطـريق لـلـرجـال في نـسـخـتي
بـطـولـة الـعـالم عامي  2015و :2017أنـا
سـعـيـد سـأستـمـتع بـهـذا جـدا. إنه أمر
مـؤثـر لـلـغـاية بـالـنـسـبـة لي لـلـدفاع عن
الـلـقب. لـقد كـنت مـستـعـدا جيـدا لـكني
واجـهت أيضا حلـظات صعـبة. وتسبب
ـوال أالفـيــلـيب الـفـائـز بـلـقب سـبـاق إ
ــاضي في إحــبــاط اإليــطــالـي الــعــام ا
آمـال أصحـاب األرض مجـددا في الفوز
ـقامـة على بـأي سـباق خالل الـبطـولة ا

األراضي البلجيكية. 

أخبار النجوم
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- وكاالت: أشـاد الـفـرنـسي ديـفـيـد تـريـزيـغـيه مـهـاجم فـريق يـوفـنـتـوس السـابق { بـرلـ
بـقدرات الـثالثي فيـديريكـو كيـيزا جنم البـيانـكونيـري روبرت لـيفـاندوفسـكي مهـاجم بايرن
هـاجم ميـونخ وإيرليـنج هاالنـد مهاجم بـوروسيا دورتـمونـد. وقال تريـزيجيـه عن أفضل ا
ـكن القـول روبرت حـالـيًا في تـصـريحـات لـصحـيفـة ال جـازيتـا ديـللـو سـبورت اإليـطـاليـة: 
لك حتكم مذهل لك كل شيء يتـمتع بالسرعـة ويجيد الـلعب بالقـدم و لـيفاندوفـسكي 
في الكرة. وأضاف مهاجم يوفنتوس السابق: بالنسبة للمستقبل فسأختار إيرلينج هاالند
ـقـبل من الـطـول والقـوة وتـسـجيل هـاجم في الـعـقد ا ـا سيـكـون عـليـه ا فـهـو أفضل مـثـال 
األهـداف هـو يعـرف كـيف يـنـتـقـد نـفـسه هـو فـريـد من نـوعه. وعـلق عـلى رومـيـلـو لـوكـاكو
مهـاجم تشيـلسي قائـلًا: أثبـت قدرته على الـتنافس مع اإلنـتر ولـكن األمور تصـبح مختـلفة
ـباشرة بصـورة أقل ولكن بالنـسبة لي هو بدون أنـطونيـو كونتي فتـشيلسي يـلعب الكرة ا
: كـيـيـزا لـيس مـهـاجم قــوي وبـإمـكـانـة تـسـجـيـل األهـداف ولـكـنه بـحـاجـة إلـى الـفـريق. وأ
ـساحـات وبـدأ الـلـعب من األطـراف هو العب ـهاجم األول بـالـتـأكـيد ولـكـنه يـبـحث عن ا ا
مـختـلف وتأثـيره كـبيـر ويجـب على ألـيجـري االعتـناء به ومـسـاعدته عـلى التـطور فـهو من

نوعية الالعب الذين امتلكهم يوفنتوس في السابق ولكنه افتقدهم في اآلونة األخيرة.
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ـشـاكل الفـنـيـة لبـرشـلـونة { مـدريد- وكـاالت: ظـهـرت الـعديـد من ا
ـة ـدرب الـهـولـنـدي رونــالـد كـومـان عـقب الـهـز حتت قـيـادة ا
هـيـنـة أمام بـنـفـيكـا الـبـرتغـالي بـثالثـيـة نظـيـفـة في إطار ا
اجلــولــة الــثــانــيــة من دور اجملــمــوعــات لــدوري أبــطــال
أوروبا. وأصبح بـرشلونـة في موقف ال يُحـسد عليه
بعد خـسارة أول مبارات بدور اجملموعات بنفس
الـنتيجة 3-0  ولم يهـز الشباك حتى اآلن. وتذيل
الـبـلـوجـرانـا جـدول تـرتـيب اجملـمـوعـة اخلـامـسة
ــبــكـر من دون نــقــاط وبــات مــهـددًا بــاخلــروج ا
ـشـاكل الـفـنيـة لـبـرشـلـونة الـبـطـولة.  أحـد أسـوأ ا
حتت قـيـادة كومـان هي رد فـعل الـفريـق بعـد تـقدم
ـنافس في الـنتـيجة أولًـا حيث يـبذل الـبارسـا جهدًا ا
كبيـرًا من أجل العـودة وفي الكثـير من األحيـان يفشل
الـفـريق في قـلب الـنتـيـجـة. ومن ب  64 مـباراة لـكـومان
عـلى رأس القيـادة الفنـية لبرشـلونة اسـتقبل الـفريق هدفًا

ئة من ثل  36 بـا ـنافس أول في  23مـباراة وهـو ما  من ا
ـبـاريات الـ 23  التـي تقـدم فـيـها ـباريـات. وانـتـهت ا إجـمـالي ا

اخلصـم على برشلونة بـ  8 انتـصارات للبارسا مقابل  6تعادالت
ـوسم احلـالي عــلى وجه الـتـحــديـد حـدث األمـر 4 و 9 هـزائـم. وخالل ا

مرات في الـليـجا ضـد أتلـتيك بـيلـباو وغـرناطـة وفي دوري األبطـال ضد بـايرن
ميونخ وبنفيكا. 
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غربي في لقطة تذكارية WDI∫ منتخب الصاالت ا

{ كــانــبــيــرا- وكـاالت: أعــلن مــنــظــمـو
سـبـاقي تـور داون انـدر وكـاديل إيـفـانز
قبل من لـلدراجات إلغاء نسـخة العام ا
الـسباق بـسبب جائحـة كورونا. وكان
ـقرر عودة أبرز سبـاق للدراجات من ا
ـقـبل لكن في أسـتـرالـيـا مطـلع الـعـام ا
ــنـظــمـون أكــدوا إلـغـائــهـمــا. ولم يـتم ا
إقــــامـــة نــــســـخـــة الــــعـــام احلــــالي من
الـسـباقـ بسـبب قـيود الـسفـر ولوائح
الــعــزل الـطــبي األمــر الـذي تــعــذر مـعه
ـعـاونـة إلى ســفـر الـدراجـ واألطــقم ا
أســتــرالــيـا. ولــكن االحتــاد األســتـرالي
لــلــدراجــات أعــلن الـيــوم أن الــبــطــولـة
الـوطـنيـة لـسـباقـات الـطريق لـلـدراجات
ســـتــقــام كــمـــا هــو مــقــرر بــ  12و16
ــــقـــبل. كـــمـــا كـــانــــون ثـــان/يـــنـــايـــر ا
تـستـضيف اديـاليد مـهرجـان الدراجات
الــسـنــوي كــمـا هــو مـقــرر بـ  21و29

قبل. كانون ثان/يناير ا
واحــتــفظ الــدراج الــفـرنــسي جــولــيـان
أالفـيــلـيب الـيـوم األحـد بـلـقب بـطـولـة
الـعـالم فـي سـبـاق الـدراجـات الـهـوائـية
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{ لندن- وكاالت: كـسر جاريث ساوثغيـت مدرب منتخب إنكـلترا إحدى قواعده من
ـواجـهـتي أنـدورا ـدافع جـون سـتــونـز لـقـائـمـة األسـود الـثالثــة اسـتـعـدادا  أجل ضم ا
واجملـر. وسـبق أن أكـد ساوثـجـيت بـأنه لن يسـتـدعي أي العب لـلـمنـتـخب ال يـشارك مع
ناديه ومع ذلك استدعى سـتونز الذي لم يشارك ألي دقيقة رفـقة مانشستر سيتي هذا
وسم. وبـرر ساوثغـيت السـبب وراء استدعـاء ستونـز قائال بحـسب ما نقـلته صحـيفة ا
باريات. ذا صن الـبريطانـية: بالنـسبة جلون سـتونز فاألمـر لم يكن مثالـيا بغيـابه عن ا
ـاضي وأبــلى الـبالء احلـسن وصـرح: لـكــنه شـارك مـعـنــا في مـبـاراتـ فـي الـتـوقف ا

وسم خـاطئة ـاضي. وأضاف: بالـتالي فـكرة أنه لم يشـارك في أي مبـاراة هذا ا الـشهر ا
قـبـلة رفـقـة السـيـتي. وأردف: األمـر كان غـريـبا مـعه عـقب عودته من وسيـشـارك الفـتـرة ا
اضي تـواجـد على مـقاعـد الـبدالء ومن ثـم تعـرض لإلصـابة في الـتـدريبـات قبل الـتوقـف ا
مـباراة اليـبزيج. وتـابع: كمـا أن الـثنـائي الدفـاعي احلـالي للـسيـتي يـقدم مـستـويات رائـعة
ـوسم ال جتـري األنـديــة الـعـديـد من الــتـغـيـيــرات. وواصل: بـالـطـبع وفي تــلك الـفـتـرة مـن ا
باريـات وبدرونـا علـينـا االعتـناء به سيـجري الـسيـتي التـغيـيرات وسـيشـارك ستـونز فـي ا
ـقـبـلـتـ غـايـة في ـبـاراتـ ا والـنـظـر إلى عـدد الـدقـائق الـتـي سـيـشـارك بـها خـاصـة أن ا

كن.  ه أفضل مستوى  األهمية وعلينا التأكد من تقد

وإيرلينج
هاالند

هـذا األمـر أحــدث الـفـارق الــكـبـيـر
ـــســـتـــوى الــفـــني. وتـــابع عـــلى ا
نـــســـعى لـــلـــفـــوز عـــلـى الـــزهــراء
الــتـونـسي نـتـمـسك بـأمل الـتـأهل
ـقـبـل. وشـدد مـســتـاء من لـلــدور ا
نــظـــام الــتــحــكــيم في الــبــطــوالت
الـعـربيـة لـوجود العـبـ ليس من

باراة.  حقهم التواجد في ا
W¾ODÐ W¹«bÐ

يــجب تـعــديل الـوضـع وأن يـحـمل
الالعب جنسـية البلـد الذي يلعب
لـصــاحله من أجل تـعـزيـز تـقـارب
ـستـوى. أما ألـيـكس يوجن العب ا
الــــشــــارقــــة أبــــدى حـــزنـه بــــعـــد
اخلـــــــســـــــارة. وقــــــال يـــــــوجن في
تــصــريــحــات لــلــجــنــة اإلعـالمــيـة

فـريـق الـسـلــة بـالــوكـرة الــقـطـري
عـلى نــظــيـره الــشـارقــة اإلمـاراتي
بنـتيـجة 71-78  في إطار الـبطـولة
العربية لألندية التي يستضيفها
االحتـــاد الـــســـكـــنـــدري. وتـــفـــوق
الــــوكـــرة فـي الـــفـــتــــرة األولى من
واسـتـمـر الــلـقـاء بـنـتـيـجـة 23-14  
تـفـوقه في الـفــتـرة الـثـانـيـة 43-32
وواصل التـقدم في الفـترة الثـالثة
52-62. وكــان الــوكـــرة قــد فــاز في
اجلـــولـــة األولى عـــلـى الـــيـــرمــوك
وأبدى الــكـويـتي بـنـتـيـجـة 80-58. 
إيــــهــــاب جـالل مــــدرب الــــوكــــرة
ســعـــادته بــالـــفــوز الـــثــانـي عــلي

التوالي. 
وقال جالل (طـموح اجلـهاز الـفني

{ اإلســـــكــــــتـــــريـــــة-
وكاالت: شـدد أحـمد
ـــــديـــــر مـــــرعـي ا
الـــفـــني لـــفـــريق
كـــــرة الـــــســـــلــــة
بــــــــــــاالحتــــــــــــاد
الــــســــكــــنــــدري
اخلـمـيس عـلى قـوة
الـبـطــولـة الـعـربـيــة لألنـديـة الـتي
يـسـتـضـيـفـهـا ناديـه حـالـيـا. وقال
مــرعي في تــصــريــحــات لــلــجــنـة
اإلعـالمـيـة لـلـبـطـولـة عـلى هـامش
ـتـابــعـة مـبـاراة الـوكـرة تـواجـده 
الــقـطــري والــشــارقــة اإلمـاراتي:
الـفـوز الـذي حـقـقـنـاه أمس عـلى
يناء اليمني  120/46 ليس ا
إال انتـصار مـعنـوي في بداية
حـــمـــلـــة الـــدفـــاع عن الـــلـــقب
الــعــربـي. وأضــاف: اجلــهــاز
الــفـني يــفـكـر فـي كل مـبـاراة
عـــــلـى حـــــدة خــــــاصـــــة أن
الـبطـولة تـشـهد مـستـويات
قـــويــة مـن مــعـــظم الـــفــرق
ــشــاركــة مــثل الــغــرافــة ا
ـــــنـــــامـــــة الـــــقـــــطـــــري وا
الـبـحريـني. وتـابع: مـباراة
األمس كـانت فـرصـة كـبـيرة
الكـتسـاب العبـنا احملـترف
ــــزيـــــد من ديــــابـــــتــــيـه ا
االنــســجــام مع الــفــريق
وهـو مـا حتـقق بـنـسـبـة
ـــئــة. واخـــتــتم:  60بــا
يــــــــجب أن يــــــــعــــــــلم
اجلــــمـــيع أن طـــريق
االحتـاد الــسـكـنـدري
لـلــحـفـاظ عـلى لـقـبه
الـــعــربي لن يــكــون
مـفروشـا بـالورود
فــي ظــل هـــــــــــــــذه
افسة احملتدمة ا
ــــــســــــتـــــوى وا
ـرتفع الـفـني ا
وقـــد يـــشـــهــد
دور الثـمانـية
أكــــــــثــــــــر من
نهـائي مبـكر

للبطولة.
وتــــــــغـــــــــلب

الــبـــدايــة كـــانت بــطـــيــئـــة بــعض
الـشيء لـكن ســريـعًـا جنــحـنـا في
الـــعـــودة وقـــاتــــلـــنـــا من جـــديـــد.
ـبــاراة كـانت مــتـوازنـة وأضــاف ا
في أغلب األوقات كنا قريب جدًا
في الفتـرة الرابعـة تقدمنـا عليهم
في الـــنــــتـــيـــجـــة وفـي الـــثـــواني
ـبــارة. وتـابع األخـيــرة انـقــلــبت ا
بـدأنــا الـبـطــولـة بـالــفـوز والـيـوم
رور من تعـثرنـا هدفـنا اآلن هـو ا
دور اجملموعـات لدينا  3مباريات
متـبقيـة وال بديل عن الفـوز.  يذكر
أن أليـكس يـوجن لعب في صـفوف
ـاضي ــوسم ا ـصـري ا األهــلي ا
وحــــقق مــــعــــهـم بــــطــــولـــة دوري

رتبط. ا

والعـــبـي الــوكـــرة مـــعـــروف مـــنــذ
ــنــافـــســة عــلى الــبــدايــة وهـــو ا
الـلـقب). وأضاف تـنـظـيم البـطـولة
في بــلــدي مـــصــر شيء مــشــرف
ــدربـ أرحب بـجــمــيع الــفـرق وا
الــكـبـار لـكن من الــصـعب الـتـوقع
بهـوية البـطل.  وأ هناك الـعديد
من الـفــرق الـقــويـة فـي الـبــطـولـة
الـدور األول أظـهـر شـراسـة بـعض
الــفــرق لــذلك مـن الــصــعب تــوقع
صـاحب الـلـقـب. أمـا عـبـد احلـمـيد
إبــراهــيم مــدرب الــشــارقــة أبــدى
غضبه وتعجبه من فريق الوكرة. 
ـــــؤتــــمــــر وقـــــال إبــــراهــــيـم في ا
الـــصـــحـــفي أتـــعـــجب مـن تـــنــوع
جـنسـيات العـبي الفـريق القـطري

Í—Ëœ∫ إحدى مباريات البطولة العربية بكرة السلة

{ تـونس - وكــاالت: حـضـر رئـيس
االحتـاد الـتـونـسي للـكـرة الـطـائرة
فـراس الـفالح قـرعـة بـطولـة الـعالم
لـلعـبـة التي جـرت مـساء اخلـميس
بــروســيــا. وفي هــذا الــصــدد قــال
الـفــالح خالل تــصـريــحـات خــاصـة
صحفية: بطولة العالم تشارك فيها
ــتـاز مــنـتــخـبــات ذات مـســتـوى 
والـقــرعـة وضـعـتــنـا في مــجـمـوعـة
ـنظم صـعـبـة تضم روسـيـا الـبلـد ا
وهو مـنتخب قـوي جدا ومـتحصل
عـلى بـطـوالت عـالم وله تـتـويـجات
ـبيـة. وتـابع: منـتخب أوروبـية وأو
ـتــلك تـتــويـجـات صـربــيـا أيــضـا 
ــبــيــة لــكن رغم ذلك أوروبــيــة وأو
سـنـؤمن بـحـظـوظـنـا وسـنلـعب من
أجل الــــتــــرشـح لـــلــــدور الــــثــــاني.
وأضـاف: من اآلن سنـبـدأ في ضبط
بــرنـامج حتـضـيـري ثـري يـتـمـاشى
مع احلـدث وإن شـاء الـله سـنـكـون
عـلى أ االسـتـعـداد لتـمـثـيل الـكرة
الــطـائــرة الـتــونـســيـة واإلفــريـقــيـة
أحـسن تمـثـيل خصـوصـا أن لديـنا

ـزج بـ خبـرة الالعـب مـنـتخـبا 
الـكـبـار وطمـوح الـعـناصـر الـشـابة.
وكـانت القـرعة قـد وضـعت منـتخب
تــونـس في اجملــمــوعــة األولى إلى
جـــــــانب روســــــيـــــــا وصــــــربــــــيــــــا

وبورتوريكو.
W¹—U½ WŽuL−

أسـفرت قـرعة بطـولة الـعالـم لرجال
ـقرر إقـامـتـها في الـكـرة الـطائـرة ا
ـقبل وقوع روسيـا خالل الصيف ا
ـصــري في مــجــمــوعـة ــنــتـخـب ا ا
نارية. وضمت اجملموعة السادسة
مـنـتـخب الفـراعـنـة رفقـة األرجـنـت
وإيـــران وهـــولـــنـــدا.  فـــيـــمـــا جــاء
ــنـتـخب الـتـونـسي في اجملـمـوعـة ا
األولى بجـوار صربـيا وبـورتريـكو

وروسيا. 
ـــنــتــخب الــكـــامــيــروني في وحل ا
اجملـمـوعـة الـرابـعــة مع مـنـتـخـبـات
ـانـيـا وسـلـوفـيـنـيـا. أمـا فـرنـسـا وأ
مـنــتـخب قــطـر جــاء في اجملــمـوعـة
الـثــانـيـة رفـقــة الـبـرازيـل والـيـابـان
ـصـري قد ـنـتخب ا وكـوبـا. وكان ا

ي فـيـما تـأهل من الـتصـنـيف الـعا
صـعـد مـنـتـخب تـونس بـعـد حـصـد
لـقب بـطـولـة أفـريـقـيـا عـلى حـسـاب
الكـاميرون.  أمـا اجملمـوعة الثـالثة
ـتـحـدة ضــمت بـولـنـدا والـواليـات ا
كـسيك وبـلغاريـا أما اجملـموعة وا
اخلـامــسـة ضــمت إيـطــالـيــا وكـنـدا
. يـذكـر أن منـتخب وتـركيـا والـص
تــونس يـــشــارك في كـــأس الــعــالم
لـلـمـرة  11في تــاريـخه والــسـابـعـة

على التوالي. 
وفـاز منـتخب مـصر لـلكـرة الطـائرة
غربي حتت  21 عاما عـلى نظيـره ا
بــنـتــيـجـة 1-3  في آخــر مـنــافـسـات
اجلــولــة الـتــرتــيـبــيــة الـثــانــيـة من
ـقــامـة حــالـيًـا في بـطــولـة الــعـالم ا
إيـطـالـيـا وبلـغـاريـا. وجـاءت نـتائج
األشـواط كـالـتـالي: 25 - 22 12 - 25 
19 -25 19 - 25 . وكــــان مــــنــــتــــخب
مصـر قد افتـتح مشواره في بـطولة
العالم باخلسـارة أمام التشيك 3-0
ــة أمـــام إيـــطــالـــيــا ثم  ثم الــهـــز

اخلسارة أمام تايالند. 

كــمــا خــســر مــنــتــخـب مــصــر أمـام
ـنـتخب اإليـراني بـثالثيـة نـظيـفة ا
ــنـتـخب اخلـسـارة وأخـيـرًا تـلـقى ا
ـــــنــــــتـــــخب مـــــرة أخـــــرى أمــــــام ا

التايالندي 3-1. 
وتـضم قـائـمـة الـفـراعـنـة  12 العـبًا:
أنس شوقي - محـمد السـيد علوان
- عـبـد الــرحـمن احلـســيـني - إيـاد
ن - كر صـابر إيهـاب - أحمـد أ
- مــروان الـصـافي - عــبـد الـرحـمن
تــوفــيـق - عــمــر شــريف - مــحــمــد
ـدوح - إبـراهـيم عـمـرو - مـحـمـد 

رسالن. 
ويترأس البعثة محمد عبد الرحمن
ؤقتة عضـو مجلس إدارة الـلجنـة ا
الحتــــاد الــــطــــائــــرة إلدارة كــــافـــة
الشؤون اإلداريـة اخلاصة بالـبعثة.
ويضم اجلهاز الـفني كلًا من: هاني
ـديـر الــفـني خـالـد عـبـد احلــمـيـد ا
صـنـقـر مـدرب عـام خـالـد أبـو زيـنة
مـــديــر إداري دكـــتـــور مـــصـــطـــفى
يـســري طــبـيب الــفــريق رجب أبـو

ركبة محلل تقني.
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{ سـان ديـيـجـو- وكـاالت: اسـتـهـل كـاسـبر رود
فتوحة للتنس مشاركته في بطولة سان دييجو ا
بــالـفـوز  5-7و 4-6 عــلى أنـدي مــوراي في ثـاني
ــتــحـدة. ــقــامـة بــالــواليـات ا ــســابـقــة ا أدوار ا
وسـيواجه كاسـبر نظيـره لورينزو سـونيجو في
ربع نــهـائـي الـبـطــولـة. وتــأهل سـونــيـجــو لـربع
الـنهائي على حسـاب سيباستـيان كوردا بعدما

فاز عليه بواقع  4-6 و6-3.  
وفـي مـــبــــاراة أخـــرى فــــاز الــــكـــنــــدي ديــــنـــيس
شــابـوفــالـوف عــلى مـنــافـسه األمــريـكي تــايـلـور
فــــريــــتــــز بــــنــــتــــيــــجــــة  7-9 6-7 و2-6. وتــــأهل
ـواجـهــة كـامـيــرون نـوري الـذي شــابـوفـالــوف 
أطــاح بـدانـيـيل إيـفـانـز بـواقع  3-7 6-7 و  6-3.
يتروف لنفس الدور بعدما وصـعد جريجور د
تـغـلب بـسهـولـة شـديدة عـلى أوجـست هـوجملرين

ــيـتـروف عــلى بـطـاقـة بــنـتـيـجـة  1-6 و1-6.  وســيـنـافس د
عــبـوره لـنـصف الـنـهـائـي أمـام أصالن كـاراتـسـيف الـذي

أطاح بهوبرت هوركاتش بواقع  7-5و 4-6و  6-2.
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ـســتـقـلـة ـفـوضــيـة الـعـلــيـا ا سـابـقــة غـريـبــة من نـوعـهــا  اقـبـلت عــلـيـهــا ا
وجـبها ماليـ العراقـي والغت دورهم لالنـتخابـات في العـراق اقصت 
ادت في الـعمليـة االنتخابـية وصادرت حقـوقهم الدستـورية الواردة في ا
20 و39 من الـدسـتــور والـتـ تـضـمـنـان لـهـمــا حق االنـتـمـاء الـسـيـاسي
والـعــقـائـدي وحـق الـتـمــتع بـاحلـقــوق الـسـيــاسـيـة   وتــمـنع االجــبـار عـلى

االنتماءات السياسية.
ـرقم 17 في 2021/9/19 ــفـوضــيـة ا وتــمـثـلت هــذه الـســابـقــة بـقـرار ا
شـاركة في االنـتـخابـات حيـث ستـعتـمد عـيـار حتديـد نسـبـة ا واخلـاص 
ـفوضيـة النـسبة الـنهائـية للـمشاركـة في االنتـخابات من خالل احـتساب ا
عنى صوت قياسـا بعدد احلاصل عـلى البطاقة االنتـخابية اي  عـدد ا
فـوضيـة هم فقط من حـدثوا سـجالتهم وحـصلوا ان الـناخـب لـدى هذه ا
عـلى البـطاقة االنـتخـابيـة ونسبـة التـصويت سـتنحـصر بـهؤالء من يـحضر
واطـنـون الـذيـن بـلـغوا مـنـهم سـيـحـسب ومن لم يـحـضـر ال يـحـسـب امـا ا
عـادلة ولن الـسن الـقانـونيـة ولم يـحدثـوا سجـلـهم االنتـخابي فـهم خـارج ا
فصلي فـي حياة العراقي يـكون لهم اي اثر في هذا احلدث الـسياسي ا
ـقاطـعة ال تـعني ـقاطـعة فـا شـاركة فـيه من خالل ا والـذي احد اسـالـيب ا
ا هي مشاركة ولكن مشاركة بعنوان مقاطع للتعبير عن عدم مشاركة وا
االعـتـراض او االحـتـجاج او الـرفض وكـلـهـا فـعـالـيات ضـمـنـهـا الـدسـتور
بـوصـفـهـا ادوات للـتـعـبـيـر عن الـراي اي ان النـاخب هـنـا شـارك بـاحلدث
ـعـارضـة وال اعني قـاطـعـة كوسـيـلـة لـلتـعـبـير عن ا االنـتـخابـي من خالل ا
درجـ بـورقة االقـتراع ـرشحـ ا مـشاركـته بـالتـصـويت واختـيار احـد ا
ورمـيهـا في الـصنـدوق اخملصـص وهذه الـعمـليـة الـتقـنيـة لالنـتخـابات هي
االخـرى جزء من احلدث االنـتخـابي وال تمثل احلـدث االنتخـابي بحد ذاته
عيار الى احكام الفقرة (رابعا) من فوضية في اعتماد هـذا ا واسـتندت ا
ـادة (5) من قـانـون انـتـخـابات مـجـلس الـنـواب الـعراقي رقم (9) لـسـنة ا
2020 وهـذا االمـر يـشكل كـارثـة وال اريـد ان اقول فـضـيحـة كـمـا وصفه
ـا ــتـخـصـصـ الــقـانـونـيـ وقــال انه ال يـخـتـلـف عن الـتـزويـر وا احـد ا
سـالتـزم بوصفـه كارثة الن مـفوضـية االنـتخابـات استـندت في اتـخاذ هذا
ذكـور حـتى ترفع ادة (5) من قـانـون ا ـا ورد في ا الـقـرار على جـزئـية 
ـرتقـبـة اما الهـداف شخـصـية يـريد من ـشاركـة في االنتـخـابات ا نـسبـة ا
فوض في مفوضـية االنتخابات اجناح خاللـها السادة اعضاء مـجلس ا
االنـتـخابـات بـاي طـريقـة كـانت حـتى ينـسـبـوا هذا الـنـجاح النـفـسـهم على
واطن وهـذه مصـيـبة او الهـداف سيـاسيـة تـخدم مـصالح حـسـاب ارادة ا
ـصيـبـة اعظم كـون هـذه االنـتخـابـات فرضت قـوى واحـزاب معـيـنة وهـنـا ا
عـلى االحـزاب احلاكـمة بـعد احـتـجاجـات امتـدت الى مـختـلف احملافـظات
قـدم فـيـهـا احملـتجـون مـئـات الـشـهـداء واالف اجلـرحى امال في تـغـيـير لم
ـادة (5) من قـانـون انـتـخـابـات يـجـدوه فـذهــبـوا لـلـمـقـاطـعـة حـيث تـنص ا

مجلس النواب العراقي رقم 9 لسنة 2020 على االتي:-
(يشترط في الناخب ان يكون:

اوال: عراقي اجلنسية
ثانيا:كامل االهلية

ثالثا: ا الثامنة عشر من عمره في السنة التي جتري فيها االنتخابات
رابـعـاً: مسـجال في سـجل النـاخـب وفـقـاً ألحكـام هـذا القـانـون واالنظـمة

واالجراءات
ـفـوضـيـة ولـديه بـطـاقـة نـاخب الـكـتـرونـيـة مع ابـراز احد الـتي تـصـدرهـا ا
وحدة ـدنيـة او البـطاقـة ا ـستـمسـكات الـرسمـية الـثالث هويـة االحوال ا ا

اوشهادة اجلنسية العراقية .)
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وقـبل اخلـوض في تـفاصـيل قـرار مفـوضـيـة االنتـخـابات الـغـريب ال بد ان
نـذكـر الـقـار ان عـدد الـعـــــــراقـيـ الذيـن يـحق لـهم الـتصـويت فـي يوم
ـقـبل يـبلغ 25 مـلـيـون مـواطن عراقي  20مـلـيـون مـنـهم حـدثوا  10/10ا
سـجالتـهم االنتـخابـيـة وحصـلـوا على مـا تعـرف (بـالبـطـاقة الـبيـايـومتـرية)
الـتي تسـاعدهم فـي التـصويت وال تـاهلـهم للـتصـويت والتـاهيل هـنا مـبني
عـلى امـرين االول بلـوغ الـسنـة الـقـانونـيـة والثـاني االهـليـة او بـتعـبـير ادق
الـسالمة الـعقلـية فمـن توفر به هـذان الشرطـان من السـهل جدا ان يذهب
الى اقـرب مــركـز حتـديث بــيـانـات ويــحـصل عـلى بــطـاقـته الــبـيـابــومـتـريـة
ـقـاطـعـة مـسـبـقـا ولم يـجـد نـفـعـا في االنـتـخـابـيـة لـكن هـذا الــنـاخب قـرر ا
الـذهاب الى مـركز حتـديث البيـانات وهـؤالء بلغ عددهم  5 مـالي مواطن
اال ان مـفـوضيـة االنتـخـابات قـررت اقـصائـهم وحـذف موقـفهـم االنتـخابي
بـقرار اقترح واقر في اليـوم نفسه كما ورد في نص القرار رقم 17 الذي
ـذكرة صادرة في قـترح مـقدم من رئيس الـدائرة االنـتخابـية  يـفيـد بان ا

2021/9/19 و مداولتها واقرارها في التاريخ ذاته.
ـوقـر بـان ال ــفـوضـ ا وهـنـا البــد من تـذكـيـر الـســادة اعـضـاء مـجـلس ا
صـادرة حق سـياسي الـدسـتور وال الـقـوان الـتي تـعمـلـون بـها تـسـمح 
خلمسة مالي مواطن الن حذف موقف هؤالء من احلدث االنتخابي كفيل
ا اسـقـاط شـرعـية بـحـذف شـرعيـة الـكـثـيـر من االحـداث السـيـاسـيـة ولـر

صوت على خمسة مالي . االنتخابات برمتها ان اقتصر عدد ا
عـيـار الـذي اعتـمـدتـمـوه في قراركم رقم 17 لـيس له سـند كـمـا ان هـذا ا
قـــانــوني قـــاطع وال عـــرف ســابق ســـواء في الـــعــراق او في دول الـــعــالم
ادة (5) من قـانون مسـتحدثة خـصوصا اذا عـلمنـا ان الفقـرة رابعا من ا
ولم تـرد في قـوانـ انتـخـابـات الـسابـقـة والـهدف من ادراجـهـا في قـانون
رقم 9 لـسـنة 2020 هـو الـزام الـسلـطـة الـتـنفـيـذيـة بـاعتـمـاد الـتـكنـلـوجـيا
احلـديثـة في التـصويـت لتـحقـيق نزاهـة االنتـخابـات وعدم تـزويرهـا وكذلك
سـرعة اعالن الـنـتائج ولم بـكن القـصد مـنهـا ان تـعتـمد في وضع مـعايـير
احـتــسـاب نـسـب تـصـويت لـم تـعـتــمـد سـابــقـا بـشــكل قـطـعي اال اذا اراد
ـشـرع الـعـراقي وحتـمـيله ـفـوضـون في مـفـوضيـة االنـتـخـابـات احراج ا ا
مـسـؤوليـة قرارهـم هذا الـذي نسـبـوه لقـانـون مشـرع نـيابـيـا وهنـا البد من
ــا اســنـد الــيه فـي قـرار 17 الــصــادر من ــشــرع ان يــوضح مــوقــفه  ا

مجلس مفوضي مفوضية االنتخابات.
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وهـنـاك مــعـلـومـات لم اتــاكـد من صـحـتــهـا تـفـيـد بــان اصل مـقـتـرح قـرار
ـعــلـومـات فـان 17جـاء مـن بـعـثــة يـونـامي في الــعـراق وان صـحـت هـذه ا
كن قترح مخـالف للمعاير وال  ـفوضية كان من واجبهـا الرفض كون ا ا
قـترح لم اعـتـماده كـمعـيـار اصال  كمـا ان الـبعـثـة اذا فعال قـدمت هـذا ا
ـهـام يـعـد وجـودهـا مـطـلـوب في الـعـراق النـهـا حتـولت من بـعـثـة مـكـلـفـة 
راقبة وتقد الدعم الى مؤسسة محددة تتلخص في مجال االنتخابات با
ا واطـن  تـابعة الى الـطبقـة احلاكمـة توفر لـهم الشرعـية على حـساب ا

تحدة. بخالف شرعات وقوان اال ا
ـفوضـ في مفـوضية قرار 17 في 2021/9/19 الـصادر من مـجلس ا
االنـتخابـات يشكل كـارثة على الـعملـية االنتـخابيـة في العراق بـعد الهزات
والـكــوارث الـتي حـلـت بـهـا وافـرغــتـهـا مـن مـحـتــواهـا كـوسـيــلـة لـتــحـقـيق
ـا يــخص الـكـتـلـة الـفـائـزة ـادة  76  ـقــراطـيـة ابـتـداءً من تـفـسـيـر ا الـد
بــاالنـتـخــابـات عـام  2010مــرورا بـقـبـول تــرشـيح احملــكـومـ بــجـنـايـات
وجـرائـم فـسـاد ولـيس انــتـهـاءً بـاقـصـاء  5  ماليـ مـواطـن كان مـوقـفـهم
ـقاطعـة فتم حذفه طـمعا بـاحلصول عـلى نسبـة مشاركـة يتوقع الـقائمون ا

على االنتخابات لن يحصلوا عليها.
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عـرفة حـجم كل كتـلة سـياسـية سبـيل 
. فال واطنـ بالسياسي ومدى ثقة ا
ـكن الـقـبـول بـاالدعـاءات والـدعـايات
بـأن فالن كـتـلـة هي أوسع جـمـاهـيـرياً
بل يـجب أن تـكـون صـنـاديق االقـتـراح
هي بــارومــتــر الــدعم الــشــعــبي لــهـذا

السياسي أو تلك الشخصية. 
ــــــرجع مـن جــــــانـب آخــــــر يــــــؤكــــــد ا
الــســيــســتــاني عــلى أن االنــتــخــابـات
بـكرة) هي األسـلوب األمـثل لتـفادي (ا
(خـطــر الـوقـوع فـي مـهـاوي الــفـوضى
واالنـــســـداد الـــســـيـــاسي). وهـــذا مـــا
وصـلـنـا إلـيه بـعـد عـجـز حـكـومـة عـبـد
ـهــدي في مـعـاجلــة مـطــالب احلـركـة ا
االحـتــجـاجــيـة مــنـذ األول من تــشـرين
2019 والـتـي انـتــهت بــاسـتــقــالـتــهـا
ودخـــلــنـــا في دوامـــة الــتـــرشــيـــحــات
واجلـدل الـذي صـاحـبهـا حـتى انـتـهى
باختيـار مصطفى الـكاظمي في مايس

2020 رئيساً للحكومة. 
ـان يـعـني إخـفاق : إخـفـاق الـبـر رابـعاً

احلكومة
رجع الـسيـستـاني من أن عدم يحـذر ا
اخـتـيار عـنـاصـر جـيـدة لـشـغل مـقـاعد
مــجــلـس الــنــواب يــعــنـي أن تــشــكــيل
ـستوى احلكـومة الـقادمـة لن يكـون با
طلوب. فـإذا وصل النائب عن طريق ا
الغش والـتزويـر أو تضـليل الـناخـب
أو شراء البطاقات واألصوات وغيرها
من األسـالـيب فـمـاذا نـتـوقع من شـكل
احلـكـومـة الـقــدمـة سـوي احملـاصـصـة
نسوب ناصب للمحازيب وا ومنح ا
لـلحـزب والـتـيار والـعـشـيرة والـعـائـلة
دون النظر للخبرة والكفاءة والنزاهة.
وهذا التحـذير ال يقـتصر على الـشيعة
ـكونـات التي فقط بل هـو موجـه لكل ا

الــكـــتل الـــكــبــيـــرة صــارت تـــتــصــرف
بـالنـيـابـة عن الـكـتـلة األكـبـر. كـمـا كان
ــســتـوى أداء مــجــلس الــنــواب دون ا
ـطـلـوب سواء مـن حيـث تـقلـص عدد ا
صوت اجللسات أو من قلة القوان ا

عليها والتي تهم الوطن والشعب. 
: إبـعـاد األطــراف الـتي ال تـؤمن ثـانـيــاً

بثوابت الشعب العراقي الكر
إن مـصـطـلح ثـوابت الـشـعب الـعـراقي
ــفــردات مـــنــهــا يــشـــمل جــمـــلــة مـن ا
الــســيــادة ورفض االحــتالل كــمــا هــو
احلال في ثورة الـعشرين الـتي قادتها
ـرجــعـيــة وزعـمــاء الـقــبـائل. ومــنـهـا ا
اســتــقالل الــقــرار الــســيــاسي ورفض
ـا حـذرت الـتــدخل األجـنــبي الـذي طــا
ـــرجـــعـــيـــة مـــنه. ومـــنـــهـــا احـــتــرام ا
الـشـخـصـيـات الـديـنـيـة واالجـتـمـاعـية
والعشائرية والنـخب الفكرية واألدبية
لـكل الـعـراقـيـ بال اسـتـثـنـاء. ومـنـهـا
الـــتـــقـــالـــيـــد الــعـــراقـــيـــة والـــســـلــوك
ـرأة . ومــنـهـا االجـتــمـاعي لــلـرجـل وا
التمـسك بالشـعائر الـدينيـة والزيارات
واجملالس احلـسـيـنيـة. فـهذه وغـيـرها
تــبــقى مـن الــقــيم األصــيــلــة لــلــشــعب
العـراقي وال يجـوز االستـهانـة بها أو
الـسـخـريـة مــنـهـا من قـبل أي جـهـة أو
ـقال مـكتوب أو قـصيدة طرف سواء 
أو مــشـهــد مــســرحي أو شــعـارات في

تظاهرة. 
: االنتخابات هي الطريق األسلم ثالثاً
وهنـا يـؤكـد السـيـد الـسيـسـتـاني على
ــقـراطي إلدارة ـانـه بـالــنــظـام الــد إ
الدولة وسبق له أن أعلن عن تفاصيله
في خـطـبـة ســبـقت انـتـخـابـات 2018.
فــاالنــتـــخــابــات الــتـي هي مــفــردة من
ــقـراطـيــة تـبــقى أفـضل مـفــردات الـد

زيـادة سـعــر صـرف الـدوالر أو فـرض
واطنـ وتأخر دفع الضرائب عـلى ا
ــوظـــفــ وارتــفـــاع أســعــار رواتب ا
السـلع ومنـهـا األغذيـة واألدوية وهي
التي تمس معيشـة مالي العراقي

وبــالـتــأكــيـد حتــظى عــادة بـاهــتــمـام
رجعية.  ا
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ـرجـعــيـة عـدة مـحـاور تـنـاول بــيـان ا
وإشــارات بـــعــضـــهــا يــبـــدو جــديــداً
اضي منطلـقاً من جتربـة العامـ ا
ومنـها احلركـة االحتـجاجـية وطـريقة

تشكيل احلكومة. 
رجعية مصطلحات منها: تناولت ا
: انتقاد من يعمل خارج الدستور أوالً
وهذه اإلشـارة تـشـمل حـوادث كـثـيرة
ومواقف جلهات سياسية ومسؤول
خــالـــفــوا الــدســـتــور صـــراحــة مــثالً
ــادة (76) من اســتـــبــعـــاد تــنــفـــيــذ ا
الـدستـور الـتي تـخـول الكـتـلـة األكـثر
عـدداً تـرشيـح رئـيس الـوزراء. وصار
رئيس اجلـمـهـورية (يـرشح) شـخـصاً
بـيـنمـا مـهـمـته الـدسـتـوريـة (تـكـليف)
مـرشح الـكتـلـة األكـبـر. كـمـا أن بعض

عـــدا بـــيـــانــات الـــتـــعـــزيـــة  تــوقـــفت
رجعـية عن إقامة صـالة اجلمعة في ا
كربالء بسبب تفاقم جائحة كورونا. 

وكــانت خــطــبــة لــلــمــرجـعــيــة في 24
كــــانــــون الــــثــــاني 2020 من أواخــــر
اخلـــطب الــتـي أكــدت عـــلى (احـــتــرام
ســـيـــادة الـــعـــراق واســـتـــقالل قـــراره
الـســيـاسي ووحــدته أرضـاً وشــعـبـاً 
س هـــذه ــــا  ورفـــضــــهـــا الــــقـــاطع 
الـثــوابت الـوطــنـيـة). فـي حـ جـاءت
خــطــبـة 7 شــبـاط 2020 الـتـي أكـدت
ــبـــكــرة عـــلى إجــراء االنـــتـــخــابـــات ا
واختـيار حكـومة جـديدة جـديرة بـثقة

الشعب. 
رجـعية الصادر أمس في يأتي بيان ا
29 أيـلـول 2021 أي قـبل إثــني عـشـر
ـبـكـرة يـومـاً من إجـراء االنـتـخـابـات ا
التي دعت إلـيـها من قـبل والـتي كانت
ــســار الــســيــاسي. بــوصــلــة تــوجه ا
فاتفق اجلميع على إجراء االنتخابات
وكـــانت مـن أهم واجـــبـــات حـــكـــومـــة

الكاظمي. 
راقـبة األمور رجـعيـة  لقـد التـزمت ا
ـاضـية فـلم تـعـلق على خالل الفـتـرة ا

ســتــشــارك في اإلنــتــخـابــات وتــدخل
مجلس النواب وتتفاوض في تشكيل

احلكومة القادمة. 
ـرجــعــيــة عــلى مــســافـة : ا  خــامــســاً

واحدة 
ــرجــعــيــة عــلى مــوقــفــهــا إذ أكــدت ا
الثابت مـنذ انتـخابات 2005 بأنها (
ال تــــســـانــــد أي مـــرشـح أو قـــائــــمـــة
انتخابية علي اإلطالق). وهذا حتذير
ـرجعـية ن يحـاول زج اسم ا واضح 
في أية قضـية سـياسيـة أو انتخـابية
ـرجعـية أو أو أمنـية  وإطالق اسم ا
قدسـة على فـصيل مـسلح العـتبـات ا
ـرجعـية لـيست أو جمـاعة مـعيـنـة. فا
بـحـاجــة لـهـذه اجلـمــاعـة ألن الـشـعب
العـراقي كله هـو من يحـميـها ويدافع

عنها ويستجيب لها. 
: أصوات الناخب أمانة سادساً

ــرجـعــيــة عـلـى احلـكــومـة إذ تــؤكـد ا
ومــفــوضـيــة االنــتــخــابـات بــأهــمــيـة
(تـوفـيـر أجـواء مـطــمـئـنـة بـعـيـدة عن
التأثيرات اجلانـبية للمال أو السالح
غير القانوني أو التدخالت األجنبية)
في عــمـلــيــة االقـتــراع. وأن ( يــراعـوا
نـــزاهـــتــــهـــا) وشـــفـــافـــيـــتـــهـــا  وأن
(يـحـافــظـوا عـلى أصـوات الــنـاخـبـ

فإنها أمانة في أعناقهم). 
 توجيهات للناخب العراقي 

تــــضـــمن الــــبـــيــــان مـــجـــمــــوعـــة من
الـتـوجـيهـات لـلـمـواطـنـ الـعـراقـي
الذين هم اجلمهور اخملاطب في بيان

رجعية. هذه التوجيهات هي:  ا
ـسـؤولة ــــــــشـاركـة الـواعيـة وا 1-ا
قصود في االنتخـــــــابات القادمة وا
دون الـــتــــأثـــر بـــأجـــــــواء الـــدعـــايـــة
وأســـالـــيب الـــتـــرغـــيب والـــتـــرهـــيب
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حتـــتــرم شــعـــوبــهــا وتـــؤمن بــالـــبــنــاء
وامـتالك عـناصـر القـوة الـشامـلة األربع
الــتي هـي فــقط ولــيس غــيــرهــا  قـادرة
عـلى خلـق جيش قـوي قادر علـى زعزعة
امـنها وقبتها احلـديدية التي زاد عليها
الـكـونغـرس االمريـكي ( احللـيف) ملـيار
دوالر امـس األول. تـــبــــقى احلــــقـــيــــقـــة
الـنـاصـعـة األخـرى وهي ان امـريـكا هي
(اســـرائــيل) و(اســرائــيـل) هي امــريــكــا
ن جــاء بــأمــريــكـا وبــالــتــالي ال فــضـل 
لـتــهـدم بـلـدنـا اجلـمـيـل وتـدمـر شـعـبـنـا
وبنيته التحتية ومنظومة قيمه  او من
جـاء مـعـهـا او من روج لـهـا او من طبخ
لـها الفسنجـون النجفي  او من اهداها
(ذو الــــفــــقــــار) رمـــــز الــــعــــز الــــعــــربي
واالسـالمي   او من صلى عـلى قتالها
الــغـازين ووضـع اكـالـيـل الـغـار  او من
قاومة الـعراقية الـباسلة وزجهم قـاتل ا
فـي الـــــــســـــــجـــــــون ووضـع حـــــــبـــــــال
شانق على رقابهم  وغير ذلك الكثير ا
.. انــهم  لــيـســوا احـسن بــأي حـال من
ــؤتــمــرين لــلــتــطــبــيع .. األحــوال مـن ا
األحـسن منهم فقط هـو من لم يتعامل ال
مـع هذه وال مـع تـلك . والـذي لم تـتـلوث
يـديه بـدماء الـشـعب وماله ومـنـهم ثوار
تــشــرين فــهــو الــوحــيــد الــذي يــحق له
ـؤتمـرين ولـيس غيـره . ليس مـسـاءلة ا
فـي القانـون االسمى واالعـلى في البالد
( الدستور) دستور (التحرير)اية اشارة
عن الـقـضيـة الفـلسـطـينـية بل لـيس فيه
ايـة اشارة عن عـروبة العـراق (( العراق
ذاهب بـلد متعدد القوميات واألديان وا
... وجــزء من الـعــالم االسالمي )) وكـأن
ـاني يـفـرح بـأنه لـيس جـزء من االمة اال
سيحي !!! ـانية بل جزء من العالم ا اال
.... وهـذا الـدسـتـور يـتـيح حـريـة الـرأي
ـعـتقـد (( تـكـفل الدولـة حـمايـة الـفرد وا
مـن اإلكــــراه الـــفــــكــــري والــــســــيــــاسي
والــديــني)) و ((لـكـل فـرد حــريــة الـفــكـر
والضمير والعقيدة )) هذا هو الدستور

قـيـامهـا هو اسـتهـداف االمة الـعربـية 
ولــذلك جنـد مــثال ان جـيـش الـعـراق ال
زالـت جــثــامــ شــهــدائه تــتــوزع بــ

ـــفــرق  نـــابــلـس وجــنـــ ودمــشق وا
بـيـنمـا ال يوجـد شـهيـد واحد ألي  بـلد
مـــســـلم من غـــيـــر الـــعــرب عـــلى ارض
فــلـــســطــ . وهــنــاك  عــراقــيــ كــرد
وتــركــمــان نــالــوا شــرف الــشــهـادة أو
الــبـسـالـة عـلى ارضـهــا ومـنـهم الـبـطل
عـمر عـلي قائد مـعركـة جن .. كم انت

عظيم يا عراق ??
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الـكـثـيـرون يهـددون (اسـرائـيل) نـاس
او مـتـناسـ انهـا من الـقوة بـحيث ان
حـصة البـحث والتطـوير من مـوازنتها
الـسنوية هو اعلى مـن االقطار العربية
مــجـتـمــعـة  وال نـتــطـرق لـبــاقي بـنـود
ـوازنـة وكم فـيـهـا لـلثـقـافـة والـتـربـية ا
ـقراطية فيها فـضال عن  مستوى الد
وكـيف انها دولة مـؤسسات من الطراز
االول  ولـعل مقارنـة بسيـطة ب ثورة
احلـجارة للشعب الفلسطيني (عدوهم)
وكـيف تعـاملت مـعهـا  وكيف تـعامـلنا
نــحن مع ثـورة شـعــبـنـا الـســلـمـيـة  ..
اكـرر (شعبنا).. ولعل مثل هكذا عدو ال
يــقـــهــر  بــالــشـــعــارات واســتــعــراض
الـــعــضالت  بل تــقـــهــره دول عــربــيــة

قـدمت بحثا لندوة في جامعة البكر عن
آثـار احلـصـار عـلى منـظـومـة الـقيم في
اجملـتمـع العـراقي وبعـد منـاقشـتي لكل
الــســلـبــيــات خـتــمت حــديـثـي بـالــقـول
(رأيــتم كم ان اجلـوع كــافـر وقـادر عـلى
نـخر اجملـتمـعات  ولـكنه لم يـتمكن من
ايـــصـــال شـــعب الـــعـــراق الى مـــواقف
مـــؤســـفـــة  ثـالث اولـــهـــا الـــقـــبــول ب
(إسـرائيل) العدو األول لألمة العربية 
والثانية الطائفية  والثالثة اخملدرات)
. ولم أذكـر الـعنـصريـة ألن اهلـنا الـكرد

كانوا قد غادرونا .
نـــعم (اســرائــيـل ) تــخــتـــلف عن بــاقي
االعــداء الـذين هم كــثـر بـسـبـب كـونـهـا
مــــزروعــــة داخل اجلــــســــد الـــعــــربي 
وأهــدافــهــا الــتـوســعــيــة ( من الــفـرات
الـعربي الى النـيل العربي) .. وقلت في
بـــحث نــيل شـــهــادة الــدفـــاع الــوطــني
(تـمكن العـالم من ان يوهمنـا ان الفكرة
الــصـهـيـونـيـة ولــدت في مـؤتـمـر (بـال)
بـيـنـما احلـقـيقـة تـقـول انهـا ولـدت قبل
بـال بل ولـدت قبل ان يـولـد هرتـزل يوم
ـــر ســتـــون وزيــر اخلـــارجــيــة قـــال بــا
الـبريطاني ردا على حركات محمد علي
بـاشـا لتـوحـيد األمـة الـعربـيـة ال بد من
ايــجــاد كـــيــان يــفــصل مــشــرق الــوطن
الــعـربي عن مـغــربه) اي ان الـهـدف من

ـادة 201 .. امــا عن الـقــانـون فـهــنـاك ا
الـتي نـصت بعـد تعـديل عام 1975عـلى
((يـــعــاقب بــاإلعـــدام كل من حــبــذ... او
ا في ذلك روج ... مـبـاد صـهيـونـيـة 
ــاســونــيــة ...او انــتــسب الى اي من ا
مـؤسساتهـا او ساعدها مـاديا او ادبيا
او عــمل بــاي كــيـفــيــة كـانـت لـتــحــقـيق

اغراضها)) 
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والـتـطــبـيع كـمـصـطـلح سـيـاسي يـعـني
((جـعـل الـعالقـات طـبـيـعـيـة )) وعـنـدمـا
نقول طبيعية يعني ال غالب وال مغلوب
وقـد تـعـني (السـالم العـادل) والـذي هو
قـد يكون احلوار  للوصول الى قرارات
مـجلس االمن  338و 242حـدود 1967
او غـيـر ذلك وقد سـبق ان حقق الـشعب
الـفلـسطيـني من خالل منظـمة التـحرير
اتـفاقيـات سالم مع الكيان ومـعه تسعة
اقــطــار عــربــيــة حلــد اآلن  وال نــنــسى
ـسـلـمـة مع هـذا مـواقـف بـعض الـدول ا
(الـعـدو) الـذي اغـتـصب مـسـرى نـبـيـهم
(ص) .. وبالتالي فأن التطبيع رغم اني
لـم اروض نــفــسي حــتى عــلى ســمــاعه
 كـوني هـتـفت كـثـيـرا حـتى بح صـوتي
ــرجـعـيـة مع الــطـبـقـة كــمـا بح صـوت ا
الـسـيـاسـيـة .. مع الـهاتـفـ في الـكـلـية
الـــعـــســـكــريـــة عـــلى قـــرع الـــطـــبــول ..
((طــالـــعــلك يــا عــدوي طــالع))  اال اني
كـرجل قـانـون افـهـم ان الـدسـتـور يـقول
ـة وال عـقــوبـة اال بـنص)) لـي (( ال جـر
ادة  201ال يــنـطـبق عـلى فـعل ونـص ا
ـؤتـمـرين تـمـامـا فـهم لم يـحـبـذوا ولم ا
باد صـهيونيـة او ماسونية يـروجوا 
او انـتسبوا الى مؤسسـة صهيونية او
سـاعـدوهـا  وما تـبـقى تـقرره الـسـلـطة
الـتقديرية لـلقضاء وليس أنا .. رغم انه
ا يـشـكل بعـدا ال اخالقـيـا بالـتـأكيـد  
ـادة يــقــودنـا بــالــتــأكـيــد الى تــعــديل ا
الـدسـتوريـة ونقـول ان العـراق جزء من
األمـة العـربيـة وإدخال قـضيـة فلـسط
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وأيــتـام والــظـلم مــدمـر خــصـوصـا اذا
كــان بال غـطـاء دسـتـوري او قـانـوني 
ي ومــخــالـف لــلــشــرع ولإلعالن الــعــا
حلــــقــــوق االنــــســـان  بـل هــــو ابـــادة
ــكــنه جــمـــاعــيــة ومن ال يــصـــدقــني 
االطـالع عــلى الــصـــورة الــثـــانــيــة من
صـور االبادة اجلماعيـة حسب اتفاقية
ـتـحدة مـنع االبـادة اجلـمـاعـيـة لأل ا
فـعـول. األمر ال عـام  1948والـنـافـذة ا
يــتـطــلب تـصــريـحـات نــاريـة بــقـدر مـا
يــتـطـلب وقــفـة تـأريـخــيه جـادة لـوقف
االســـتـــهـــانـــة بـــالـــشـــعب ومـــقـــدراته
والــتـصـرف من خالل تـغـيــيـر حـقـيـقي
لـبنية وهيكـلية العملـية السياسية من
خـالل كـشف الــواقع كــمـا هــو بـدال من
الـــــهــــروب الى امـــــام او الــــتــــصــــرف
كـالــنـعـامـة .. والـواقع سـيـقـول لـنـا ان
اهـلنا في البصرة ليـسوا خونة عندما
طـالبـوا باإلقـليم  وقبـلهم كـرد العراق
وبـــعـــدهم ســنـــة الـــعــراق  ولـــو كــان
الـضرف مؤاتيـا لطالب التـركمان بذلك
ومــعـهم مـســيـحـيي سـهـل نـيـنـوى مع
الـعـرض ان  شـعب الـعـراق لم يـسـمع
بـالفيدرالية يوما.. واليوم نريد نصنع
لــهم مـحــيـطـا ســيـاسـيــا واجـتـمــاعـيـا
واقـتصـاديا وأمـنيا يـلغي هـذه االفكار
االنـفـصـاليـة ..  حتب الـناس اوطـانـها
وتـــعــشــقــهـــا وتــقــاتـل اعــداؤه ألنــهــا
احلــــــضـن الــــــدافـئ اجلــــــمــــــيـل اآلمن
(لـلـجـمـيع) ولـيـس ان يـكـون بـلـدا تـهز
داعـش اركـــانه وتــــصل الـى مـــشـــارف
بـغـداد بـأيـام  وتـتـقـافـز فيـه صواريخ
الـكـاتـيـوشـا وقـنـابـر الـهـاون وتـعددت
فـيه مـصـادر الـنـفـوذ االجنـبي وكل من
يـريد يقصف قـراه احلدودية متى شاء
 او يـجفف انـهاره مـتى شاء او تـنفق
اســـــمـــــاكه مـــــتى شـــــاء او حتـــــتــــرق
مـحاصيـله متى شاء او يحـتل سنجار
حـــتى ولـــو كـــان حــزبـــا ولـــيس دولــة

كالعمال التركي . اما كفى ??

ادة /201 فـيه كي يتـسنى لـنا تـعديل ا
عقوبات لردع مثل هذه احلاالت .

ـؤتـمـرين  ولـتـحـقيق وقـبل ان نـعـدم ا
االنـصاف علـينا اذا ان نـقطع العالقات
بــأمــريــكــا والــغــرب كــله وعــشــرة دول
عـربية مـنها دولـة فلسـط  ونعدم كل
من خـان الـبلـد بجـلب امـريكـا التي هي
اســرائـيل ونــعـدم كل مـن زار اسـرائـيل
من الــطــبـقــة الـســيــاسـيــة احلـالــيـة او
تـواصل مـعـهـا من الـسيـاسـيـ وأعـيد
مــقـولــتي بــأن نـعــدم كل من حتـالف او
قـاتل مع دولـة عـدوة او صـاحـبـة نـفوذ
ضـــد الــعـــراق مــنــذ تـــأســيـس الــدولــة
قال . الـعراقـية الى حلـظة كتـابة هـذا ا
ألن اخلـــيــانــة واحــدة ولـــونــهــا واحــد
وأصـولهـا واحدة والبـلد هو بـلد .. هو
ـلك او الــعــراق الـعــظــيم  ان حــكـمـه ا
الــزعــيم او الـرئــيس مــســتـبــدا كـان ام
ـقـراطـيـا فـلمـاذا أدخـلـنـا  بـكل زناة د
الليل اليه كما يقول نزار قباني??  

ؤتمر التطبيع ثـقوا اني لست مهتما 
ـد ألنـي اعـرف ان شــعـب الـعــراق لـن 
ـصــافـحـة (اســرائـيل) يــومـا  بل يــده 
ألني اعـلـم بـأن اهمـيـته لـلـمـتـصـدين له
تـكـمن فـي دعايـة انـتـخـابـيـة بل وحـتى
انه وظـف لغـرض التـسـقيط الـسـياسي
كـمــا حـصل في االنـبـار والـذي يـهـمـني
اكــثــر هــو مـا الــذي غــيــر اهل الــعـراق
جتـــاه (اســرائـــيل) ?? ومــا الـــذي غــيــر
بـعض اجلـنـراالت ?? كـمـا يـقول االعالم
وأشـك في ذلك ?? الـم يـــكـن لـــلــــنــــظـــام
الـسياسي الـقائم يد في ذلك ?? الم يكن
لـفـشل الطـبـقة الـسـياسـية الـتي فـشلت
في (الـتطبيع) مع شعـبها او خصومها
 من مـواطـني هـذا الـبلـد الـذين قـطعت
ارزاقــهم وصـادرت  امـوالـهم وحـرمـوا
ـــواطــنــة ( حـــتى من ابـــسط حـــقــوق ا
شـهـادة احليـاة) .. صحـيح ان هؤالء ال
ـكن ان يفكـروا بالتـطبيـع او يخونوا
الـــعـــراق رغم ان اجلـــوع كـــافــر ألرامل
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بغداد

ولــكي يـكـافئ هــوالء احملـتـلـون رؤسـاء
الـــعـــشـــائـــر مـــكـــنـــوهم فـي الـــفــوز او
احلـــصــول عـــلى مــقـــاعــد في مـــجــلس

االعيان والنواب 
هــذا االمـر ونـقــصـد الــظالمـات الـثالث

...ظلم االحتالل 
وظـلم الدولـة وتخـلفـها وظـلم العـشيرة

للفرد وخذالنها له .. 
وسـع من هــجــرة الــفالح في اجلــنــوب
والـوسط والغربية والـشمال الى بغداد
هــذه الـهـجـرة هي الـتـي جـعـلت مـراكـز
ـدن فـي عـراق اخلـمـسـيـنـيـات وحـتى ا

االلفينات قرى منتفخة....
ناطق بعد عام 2020 هـذه القرى او ا
لـم تــنـــقـــطع عـن عالقـــات وجـــمـــاعــات
ومـرجعيه ومنظمـومة واعراف وتقاليد

وافكار القرية و العشيرة و الريف ...
ولم تـستبـدلها اال بـأسوأ منـها منـكفئة
ـــة ونــقــصــد الى حـــواضــنــهـــا الــقــد
الـعـشـيـرة وذلك حـيـنـمـا تـخـلت الـدولة
ومـؤسسـاتهـا (التشـريعـية والتـنفـيذية

والقانونية) عن حمايتها ...
كـــمـــا انـــهـــا مـن جـــانب اخـــر جـــعـــلت
الـعـشـيرة وافـرادهـا يـتـصارعـون فـيـما
بــيـنــهم مـرة حــزبـيــاً واخـرى طــائـفــيـاً
ديـنه وثـالـثـاً طـبـقـيـاً حتـول مـجـتمـع ا
الــعـــشــائــري الى مــجــتـــمع مــتــنــاشــز
اجـتمـاعيـاً واقتـصاديـاً (الفـوز والغـلبة
لـلـقـوي) وثـقـافـيـاً اي ان الـغـلـبـة لـلـذي
ــــــــال والــــــــسـالح واجلــــــــاه ــــــــلـك ا
واحملــســـوبــيــة في ظل هــذه الــظــروف
والـتي نعتـقد ان العـشيرة كـانت بقصد
او بــغــيـر قــصـد ضــحــيـة ضــيـاع وعي
زعـــــمــــائــــهـــــا ودورهم االجــــتـــــمــــاعي
واالخـالقي والــوطـــني بـــســبب غـــيــاب
مـسـاحـة الـرأي لـدى زعـمـائـهـا واخـرى
بـسـبب النـظـره الطـبـقيـة الـضيـقـة لدى
بـعض زعـمـائهـا والـذين ارادو احلـفاظ
عـلى مصـاحلهم ووجـاهتـهم  وتمـتعهم
ادية على حساب دورهم بامتيازاتهم ا

االجتماعي واالخالقي واالنساني...
 وكـل اخلـــوف االن ان  يـــتـــحـــول مــرة
اخــرى  زعـمــاء عـشـائــرنـا الى حــامـلي
ـستـقبل اخـتام من جـديد لـلمـقايـضة 
هـذا الـبـلـد الـعـظـيم وشـهـود زور لـبـيع
ذ تـاريخ عـشـائـرهـم او ان يـتـحـولوا
الى حــفـاري قـبـور الرومــات عـشـائـريـة
ا قاتلت على نـفخرُ بهـا وقيم مُثلى طـا

حدود الوطن ...

الــقـائــمـة في نـســيج اجملـتــمع الـزراعي
الـعراقي فساد شكالً من اشكال الدونية
في الــتـعـامل من قـبل شــيـوخ الـعـشـائـر

وابناء عمومتهم االجراء ...
فــتــحـول شــيـوخ  الــعــشـيــرة من ابــنـاء
عـــمــومـــة الى امــراء  ومـن فالحــ الى
مـالكي اراضي واقــطـاعــيــ يـســومـون

الناس سوء ظلمهم ...
لم يـتـرك  سـفر االحـتالل مـسار الـتـطور
الـتـاريــخي يـاخـذ طـريـقه الـطـبـيـعي في
تـــغــيـــر احــوال الـــعــراق الـــســيـــاســيــة

واالجتماعيه 
فـعـمل االنـكـلـيـز متـقـصـدين الى تـغـيـير
مـــنــطـق االشــيـــاء من خالل احـــتــضــان
ــؤيـدين ـوالــ وا رؤســاء الــعـشــائــر ا
لـوجودهم واالعتـماد علـيهم وحدهم في

ادارة شؤون الريف العراقي
جــنــوبــاً وشــمــاالً وغــربــاً عــلى اســاس

قدراته... الوالء للمحتل والقبول 
هــذا االمـــر هــو الــذي جــعـل االنــكــلــيــز
يـحــكـمـون سـيـطـرتـهم عـلى الـعـراق عن

طريق اقطاعيات عشائرية 
ولم يــكـتـفي االنـكـلــيـز بـهـذا االمـر  كـمـا
يــقـول (حــنـا بــطـاطــا ) ولـذلك يــبـدو ان
االنــكــلــيــز كــمــا هــو حــال من ســبــقــهم
الــعـثـمـانـيـ رأو فـي رؤسـاء الـعـشـائـر

ضماناً (سياسياً وامنياًو اقتصادياً)
الســتــمــرار ســيـطــرتــهم ووجــودهم في
الــــعــــراق الطــــول مــــدةولـــذلـك قــــامـــوا
بالعــتــراف واصــدار قــانـون الــعــشــائـر
لـسـنه 1948 والــذي اجـاز تـعـطـيل كل
ناطق العشائرية... دينه في ا قوان ا
لـــقـــد ســاهم احملـــتـــلــون فـي اصــدارهم
لـقـانـون دعـاوى الـعـشـائـر بـوعي مـفرط
في تــكــويـن فــكــرة غـيــاب الــقــانــون في
تـقـسـيم اجملتـمع الـعـراقي الـقد فـبـعد
ان دمـروا نـسـيـجه اجملـتـمـعـي وحـولوا
العشيرة الى امراء وأجراء وعبيد

وبـعــد ان قـسـمـوا اجملـتـمع الى مـوالـ
لـالحــتالل ورافــضــون له وســيــادة قــيم
االقـطاعيات القبلـية على حساب تطوير
مـرافـق اجملـتـمع بـدل من تـوسـيع وعـيه

.. وضمان حقه في العيش الكر
 هــذا الــتــســطـيـح في الــوعي اجلــمـعي

والتمييز في الوالء 
عــلى اســاسً طــبــقي مــقــيت ثـم احــكـام
الـنظام الـعائلي الـعشائـري على مـقاليد
دولــته اضــعف هــويــة االنـتــمــاء الــفـرد
عـاصر (والذي نـقصد دنيـة ا لـثالـوث ا

بــعــد االسـتــقــرار او االسـتــيــطـان وهي
ــدني الـبــدئي في تــنــتج مــجـتــمــعـهــا ا
ـدن واقــصـد مــسـارهــا الــتـطــوري من ا
االنـتقال من القرية  الـبدائية الى القرى
ـدن  ويتـرافق مع نشوء االكـبر ثم الى ا
دن توسع مدرك الـفرد واجلماعة هـذه ا
..وحـاجتهم الى أطر وفعاليات حتكمهم

وحتميهم وتنظم شؤون حياتهم ...
 فـاحتاجت مدن الـعشائر والـقبائل هذه
الى (مــدونـة اجــتـمـاعــيـة) او مـنــظـومـة
اعـــراف وقـــواعـــد اخالقـــيـــة  (قـــانــون)
وحـــاكـم قـــيم عـــلـى شـــؤونه الـــروحـــيه
واالجـتمـاعيـة والى جمـاعة راعـية لـهذه
الـعالقة ب الفرد ..ترضي  الفرد فيقبل
بــهـــا وحتــدد وتــرعى شــؤونه الــعــامــة

وتدافع عن حيز وجوده ..
والبـد ان نشير الى ان اجملتمع العراقي
ـعاصر فـي تاريخـه القـد واحلديث وا
ـقـصود قـد تـوارث هـذا الـتـجاور غـيـر ا
مــــــابــــــ (احلــــــضــــــاري والــــــبـــــدوي)
الـــســومـــريـــ والــســـامـــيــ (الـــعــرب
- اجلــــزيــــرة) (وعـــرب الــــشــــمــــالــــيــــ

اجلنوبي -اليمن)...
وقـد استـمر الـتجـاور مابـ (القـيسـي
االمــوين والـيـمـانــيـ الـعـلـوين) ( ذوي
الـهوى الـعلـوي) واستـمر هـذا التـجاور
الــعــشــائــري الــقــبــلي بــتــشــكــيـل نـواة
ـعـاصرة اجملـتـمع الـعـراقي فـي دولـته ا
مــــابـــ اجملــــتــــمع الــــزراعي الــــريـــفي

واجملتمع البدوي...
 وقــد كـانت الــعـشــائـر بــدعـوى الــعـرف
ـــصــالح او بـــدعــوى غــيـــاب الــوعي وا
مـقدمة الكثير من عناصر التدهور الذي
عــاشـه اجملــتــمع الــعــراقي فــقــد ســاهم
الـــعـــثــمـــانـــيــ ثـم االنــكـــلـــيـــز وحــتى

االمريكان  واالوربي الى حد ما ...
الى اســتــكــمـال عــمــلـيــة بــنـاء الــنــظـام
عـاصـر  ودعمه االقـطـاعي في الـعـراق ا

في سيطرته على االراضي الزراعية 
وقـد اســتـغل االنـكـلـيـز حـالـة من اخلـلل
الــتي اوجـدهـا الـعـثــمـانـيـون في جـسـد
الـعشيـرة عندمـا حولو شـيوخ العـشائر
وبـــعض الـــوجــهـــاء الى مالكي اراضي
وحـــولــوا وجــهـــاء الــعــشـــيــرة وابــنــاء
وعــمـومــتـهم من الــذين تــربـطـهـم صـلـة
الـنـسب الـى اجراء اراضـي او مـزارع
او فالحـــ يــشــتــغــلـــون عــنــد شــيــوخ

العشائر ...
هـــذا االمـــر قــد غـــيـــر شـــكل الـــعالقــات

اجملتمعات العربية احلديثة 
فـالشخـصية االنسـانيه كمـا يقول عالم
الــــنــــفـس الــــبــــورت  هي االنــــتــــظــــام
الـــديـــنــامـــيـــكي في الـــفـــرد لالجـــهــزة
الـنفسـيه والفسيـولوجيـة والذي يحدد
تـــوافــقــات هــذا االنـــســان االصــيل مع

بيئته (مع جماعته او عشيرته)...
 وصـنـاعه بيـئته الـشخـصيـة ماهي اال
حـصـيـلـة مـعـقـدة نـتـاج تـفـاعل شـيـئ
اســاســيــ هــمــا الــعــوامل الــوراثــيـة
الــبـيـولــوجـيـة والــعـوامل الــطـبـيــعـيـة
واالجـتــمـاعـيـة اي ان الـشـخـصـيـة هي
وروثـة مع البـيئة عـامل تفـاعل القـيم ا
كتسبة والنضج في احلياة والـفطرة ا
ـساعـده عاملي اخلـبرة والـتعلم وان
الـتـربـية كـمـفهـوم قـيم نـقصـد بـهـا تلك
الـرحـلـة الـتي يـنـتـقل بـهـا االنـسـان من

دينة ... الهمجية الى ا
WO Ëd  q «u

وقــد حــدد عــلــمــاء االجــتــمــاع ان اطـر
الـعـوامل الـتـربـويـة والـتي تـسـاهم في
دمـج الــفــرد مع اجلـــمــاعــة وحــدودهــا
ـاط فيـهـا التـربـية الـنـظامـية بـثالث ا
(formal) والــتـربـيــة غـيــر الـنـظــامـيـة
(non formal) والـتـربـيـة الالنـظـامـية
(in-formal) النــــأتي بـــجــــديـــد حـــ

نقول.
لـقــد كـانت الـعـشـيـرة افـخـاذاً وبـطـونـاً
قـــــبـــــائل وامـــــارات مـــــادة اجملــــتـــــمع
الـرافـديني وهي الـتي كانت قـد تاسس
عـــلـى ضـــوئـــهـــا اولى الـــتـــجـــمـــعـــات
ـستـقرة في حـيز فـضائـها الـرافديني ا
او الــــــفــــــرعــــــوني او االغــــــريــــــقي او

الروماني االول ...
ـنــظـومـتـهـا لــقـد جنـحت  الـعــشـيـرة 

البدائية (االخالقية والسلوكية )...

يـتفق معظم علمـاء االنثروبولوجيا من
ان عـمـر االنـسـان الـبـدني مـايـقارب من
مــلـيـون الى مــلـيــوني سـنه كـمــا يـقـول
الــعـالم دورثي فـي مـؤلـفـه االنـسـان في
فـــجــر حــيـــاته وكــان نــشـــوء االنــســان
تحضر واحلضارة في العموم حادث ا

متناغم ... 
ــدنـــيــة االولى في ويـــؤكــد فـــرضــيـــة ا

ر) .. العالم (صموئيل كر
 ولــقــد اتــفق الــبـاحــثــون والــدارسـون
لـــتــاريخ الـــشــعــوب مـن ان احلــضــارة

مظاهر من اهمها :
ـظـهـر الـسيـاسي ويـتـمـثل في تـكوين ا
لـنظـام احلكم ونـوع احلكـومة وطـبيـعة

مؤسساتها 
ظهـر االقتصادي ـظهر الثـاني هو ا وا
ويــتــمــثل فـي مـوارد الــثــروة ووســائل
ــظــهـر االجــتـمــاعي والـذي االنــتـاج وا
يــتــمــثـل في تــكــوين اجملــتــمع ونــظــام
ظـهر االخير االسـرة ودور العشـيرة وا
ظهر الفكري والديني والثقافي. هو ا
والن مــوضـوعـنـا عـن الـعـشـيــرة فـانـنـا
نـقول كانت العشيرة في كل اجملتمعات
ـدن او الـقـومـيات الـبـدئـيـة االولى او ا
كـمـا يـسمـيـهـا الـسومـريـون  هي حـجر
االساس لبناء مجتمعاتنا احلضارية..
السومريون والساميون  مادة اجملتمع
الـرافـديـني الـقـد وقـبـائل (الـسـامـي
) هم الـنــسـيج الـذي تـكـون واحلــامـيـ
صري القد مـنه اجملتمع الفرعـوني ا
وكــــذلـك كــــانت قـــــبــــائل (الــــبـالســــيج
) الـعنـصـر الذي واالخـيـون وااليـونيـ
تـجمع االغـريقي الـقد تـشكـلت مـنه ا
وعـشائـر (االتروسك) هم مـادة اجملتمع
الـرومـاني القـد وهـكذا في حـضارات
ودول الـعالم الـقد كـما هـو احلال في

الــقــانــون).. هـذه اجملــتــمع بـه الـوطـن 
احملـنه الـتي ظل الـعـراقي يعـيش فـيـها
قــرابـــة قــرن من الــزمن هــذا االمــر هــو
الـذي جـعل الـعشـيـرة ولـيس االفراد او
الـزعـامات عـنـصراً  مُـعطـالً لبـناء وعي
الـفرد وانـتمـائه لوطـنه    ان لم نقل ان
مـحـنـة االنتـمـاء للـعـشـيرة بـكل جـورها
وتـعـسفـهـا وتخـلـفهـا مـارست شكل من
ـــــدنـــــيه اشـــــكـــــال فـــــرض عـــــزلـــــتـه ا
واالجـتـمـاعـيـة وحتـى الثـقـافـيـة فـعاش
الـريف الـعـراقي في عـام ١٩٥٨ مقـسـماً
الـى رؤساء عـشائـر  واقـطاعي ومالكي
اراضي وبــيــوتـات تــتـحــكم بـاكــثـر من
٩٥% مـن اراضيه وبـعد ان حـكم احملتل
بـالـسـيـطـرة عـلى اوضـاعـهـا الـداخـلـية

فتح اليه افاق نهب النفط 
نــخــر اجلــوع في جــسـد مــعــظم ابــنـاء
الـعـشيـرة الـعـراقيـة الـتي صار امـامـها
خــيــارين تــرك مـهــنــة الـزراعه ومــهــنـة
دن مثل االجـداد والهـجرة الى مراكـز ا
وصل  او البقاء حتت بغداد البصره ا
سـيـطـرة رؤسـاء عـشائـر قـسـاة وظـلـمة
وادوات حـلـيـفـة لـلـمـحـتل وان قـبـولـهم

يعني البقاء كأجير في ارضه 
نعم لقد ظل الفالح العراقي في الوسط
واجلـــنـــوب حتـــديـــداً يـــعــانـي ظــروف
مـعـيـشـيـة صعـبه لـلـغـايـة في ظل نـظام

. اقطاعي غير قانوني وال اخالقي لهُ
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وقـد ترافق هـذا االمر مع ضعف سـلطة
الــدولــة الــعــراقــيــة احلــديــثــة وغــيـاب
سـيـطـرتـهـا عـلى الـريف الـعـراقي ان لم
نقل ان الزعامات السياسية التي كانت
اغـلبـهامـنتـجاً (عـثمـانيـاً او بريـطانـياً)
قـد تواطـأت مع زعماء الـعشـائر وكانت
داعـــمــة لــهم كـــمــا ذكــرنــا ســـابــقــاً في
اصـدارهـا قـانـون الـعـشـائـر الـذي خول
زعـــمـــاء الـــعـــشـــائـــر ومالكي االراضي
ســـلـــطـــاتـــهــا الـــثـالث وعــطـل احـــكــام
الـقـوانـ الـعـراقـية الـنـافـذة الـضـامـنة
حلـــقـــوق وحـــريـــات الــفـالح الــعـــراقي
واالمـــــر االنــــــكى مـن ذلك ان الـــــدولـــــة
وحــكـومــاتــهـا وزعــمـاء عــشــائـرهــا قـد
مــارســوا بـقــصــديــة واضـحــة جتــهـيل
مـــجـــتـــمع الـــريـف الـــعـــراقي من خالل
تـغيـيب حق الفرد في الـتعلـيم والسكن
الـالئق وتوفـيـر مـسـتـوى من اخلـدمات
االنـسـانيـة الـتي كان يـحـتاجـهـا الريف

العراقي ...

ستـــــــخدمة قــــبل االنتـــــــخابات.  ا
2- تكاتف اجلماهير وقادتها الواع
ودفع الـنـاس لـلـمــشـاركـة الـفـعـالـة في

يوم االقتراع. 
3- إبعاد العناصر غير الكفوءة وغير
النزيهة وخاصة التي سبق أن خبرها

الشعب في مواقعها من قبل.
4-  إبـعــاد األطــراف غـيــر احلـريــصـة
على (سيادة الـعراق وأمنه وازدهاره)
ـــواقف الـــتي وهي تـــشـــمل جـــمـــيع ا
اتخـذتـها كـتل سـياسـيـة وشخـصـيات
مسؤولـة جتاه أحـداث وقرارات تمس
سيادة العراق مثل التواجد العسكري
األجــنـــبي أو الـــتي تـــدافع عـن تــدخل
الـدول األخـرى في الـشـؤون الـعـراقـية
ــنـــطـــقــة أو ســـواء اجملــاورة أو فـي ا

األجنبية. 
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ــرجـــعــيـــة أعاله قـــد قــلب إن بــيـــان ا
حــســابــات الــكـــثــيــرين الــذين كــانــوا
يعـولون عـلى عدم مـشاركـة اجلمـاهير
في االنـــتـــخـــابـــات وأن الـــنـــاخـــبـــ
ــنـظم ســيـقــتـصــر عــلى جــمـهــورهم ا
فــحــسب. وبــذلك يــضــمــنــون صــعـود
مرشـحيهم بـشكل كـبيـر. لكن بـعد هذا
شاركة إلى ما البيان سترتفع نسبة ا
ـئـة بتـدفق األغـلبـية يقرب من  50 با
ــتــرددة. إذ أن جــمــاهــيـر الــرمــاديـة ا
ـرجعية شيعيـة غفيـرة جتد أن بيان ا
هـو أمــر واجب الــطــاعـة وســتــشـجع
الرجـال والـنـساء والـشـيـبة والـشـباب

للمشاركة الفعالة. 
بـكرة اسـتحقـاق وطني إالنتـخابـات ا
وســـيـــاسي وشــــعـــبي لـــلـــخـــروج من
األزمـات والــتــقـاطــعـات الــتي أنــهـكت

البلد.
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أعلنت إيطاليا اجلمعة مصادرة  500 عمل للرسام البريطاني فرنسيس بيكون وُصفت بأنها مزيفة فضال عن أصول أخرى بينها مبالغ مالية.
الية أكثر من  3,5مالي دوالر. بالغ ا وبلغت قيمة ا

وفي إطار هذا التـحقيق وُجهت اتـهامات خلمـسة أشخاص بـتشكيل عـصابة أشرار بـهدف "التوثـيق والتداول بأعـمال فنيـة مزيفة" و"الـتزوير وتبـييض األعمال"
بحسب بيان رسمي.

وجب حتقيق مختلف بحسب البيان. شتبه بهم هو هاوي جمع من مدينة بولونيا شمال إيطاليا وفق وسائل إعالمية وهو كان منذ  2018مالحقا  وأبرز هؤالء ا
عاصر" بينها "رسوم حتمل توقيع فرنسيس بيكون أحد وكان حتقيق أول أُطلق من جانب قوات الدرك اإليطالية بعدما اكتشف عناصرها لديه "أعمـاال كثيرة من الفن ا

أشهر فناني القرن العشرين".
وأجري التحقيق الثاني من جانب السلطات الضريبية بعد رصد "تدفقات مالية مع اخلارج ال تتناسب مع مصادر الدخل القانونية" وفق البيان.

واشتُهر فرنسيس بيكون  1909- 1992 خصوصا بلوحاته الثالثية بينها عـمل بعنوان "ثالث دراسات للوسيان فرويد" بيع في مقابل  142,4مليون دوالر سنة  2019في مزاد
زادات. لدار كريستيز في نيويورك ما جعله من ب أغلى عشر لوحات في ا

رسالة روما
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ذلك اجلسد البضّ  ح يفوحُ النضار 
ورأيت رسائلها..

كُتبًا ودواوين شعرٍ مبعثرةً حتت دوالبها
 وحقيبتها  وخوا من ذهبٍ وسوار 

أزحتُ  التراب.. 
 وعيناي للنافذة.

....
كَم  أطلتُ الوقوفَ على بابها 

وانتظار يقــودُ الى شرفةٍ في اجلنان 
ا  عبرتْ   ح مرّت هناك  ر
ظلها كان ذاك الضياء القريب 
 يُعيدُ اليّ ازدهاء الفتوة والعنفوان

أتذكّر في ليلةٍ ماطرة 
وأنا حتت شرفتها مثل طيرٍ بليلٍ 

وفي البرد ريح بكل اجلهات 
أشرقت شمسها  

ح نادت عليّ : تعال..
صعدت الى دارةٍ بابها موصدة . 

حيث كانت وراء الزجاج 
 وليس امامي سوى النافذة! 

 ....
 رحلتْ نحو فجرٍ  يطلُّ على حجرةٍ

غـادرتـهـا الـعـصـافـيـرُ مُـذ صـعـدت روحُـهـا
للسماء 

علّ يوماً أحنُّ إلى قبلةٍ في الهواء 
...

أتذكّرُ ضحكتها 
..ِ ِ ملهوفت و ذراعـ
.. دَنت..  وح دنوتُ

وال أستطيعُ 
الوصول الى  مقصدي 

أيّ أنثى أرى  نورها .. فأمدُ يدي .. 
ال أالمس غير  اشتياقٍ يلوبُ  ولم يَجـــدِ

قبل خمس عاما لبثتُ  هنا
أستظلُ بصفصافةٍ 

 وأحدّقُ في شرفةٍ قد تطلّّ.. 
أراها .. فتحلو احلياة .

لم تكن مثل باقي البنات.
لكات  هي حورية وأنا ساحرُ ا

واخلياالتُ عندي ينابيع قات 
.... 

بعد خمس عاماَ أتيت ..
يا لبؤس الديار 

...
كلُّ شيءٍ هنا غامض

  .. ْ وعلى الباب طَرق قد
العناكبُ في السقفِ 

ثمّ شعاع تسلل ب شقوق اجلدار 
وعلى الركن عشق  تعتّق مثل النبيذ 

.. هواجس في االنتظار .
فدخلتُ  إلى غرفةٍ من غبار 

وتذكّرتُ ضوءَ السن
ُداف بوردِ العرار   و نفحَ النسيم  ا

....
 قبلتانِ على النافذة .

أهما شفتاي وراء الزجاج ? .. 
: هما  شفتاها ?.

.. لم أرَ أحمر الشفت
 فللون ظل احلِرار 

أتلمسُ  أثوابها وانوثتها 
 وأشمُّ بها عطرها 

wÐ√ `¹—
ولم يتزوج فلم أشغل  

ا هو نفسي باحلـديث عنه فهـو راضيا 
فــيه لم يــشــغــلــنى هل يــســتــحق جــائـزة
نوبل إلنه أب مثالى فـهذا واجبه باحلياة
وهـو سـعـيـد بـوجـودى أحـمل أسـمه ماذا
يــريــد أكــثـــر من هــذا فــاحلـــيــاة مــســرح
وهـومـبـدع تـقـمص دور األم وأنـا خـرجت
من دور الــتــبــرج والــتــزين بــاحلــنــان أو
شاعر الشقـفة كنت الـعب دور الزاهدة بـا
والــتـشــقف من الــبـر لـم أشـغل روحى إذا
كـان مـريـض أو الـكـبر والـتـوتـر الـنـفـسى
جــعـلـه يـعــجــز مـبــكــرا ولم أوقــد له عـود
ـســافـرة فى قـطـار كـبـريت يــدفً غـربـته ا
الـــقــعــداء لم أمـــسك يــديـه واقــرأ قــواعــد
ـنحوت فى كفيه ولم أفك طالسم النحو ا
األرق والـهواجس الـتى كـان يـزورها أبى
فى األحالم لم أتكـهن إنه وحـيدا تـعسا ال

ا يالمس قلبه من ألم أحد يشعر 
لم يشـعرنى بنـزيف األوجاع الـتى تعيش
بـداخلـه رغم أني تـزوجت  وأجنبت أوالد
ـشـاركة فى وبـنات وعـلـمت أوالدى حب ا
الـــوجـــبـــات الـــيـــومـــيـــة وحب الـــتـــرابط

ـلــوء بـالـذكــرى الـيـوم يـا له من يــوم 
يــصــادف عـيــد مــيالديـي وذكــرى وفـاة
أمي نـعم كـان صـيـفــا عـاق جـفت فـيـهـا
عـنـاقـيـد األمل وجف عـرق أمي من عـثر
اخملـاض وقـتـل احلـر انـامـلي وسـقـطت
أوراقـي عـــــلـى االرض وكــــــتب تــــــاريخ
مــعــادي وروح أمي صــعــدت لــلــســمـاء
وقـيدت فى سـجل الوفـيـات هكـذا تنـمو
احلـشــائش عـلى األرض وحـيـدة تـمـتـد
أصـابعـها إلى وادى الـصـمت تتـفحص
قطرات مطـر تغازل ثوبـها الرقيق وهى

جترى فى حديقـة بكاء الحدود لـها تكبر
مع األيـــام وصـــوتـــهــا الزال بـــعـــيــدا لم
ينادى  أحد غيره بكلمة ماما لم أقول له
أبداَ بابا كنت أناديه يا أمي نعم هو من
ـشـط لى شـعـرى يـغـسل مالبـسى كـان 
سح ورغم إنى يهـدهد بـكائى يطـبخ و
كــبــرت وتــغــيــرت مـالمــحي  لم يــهــزنى
شـــحـــوب أبـى لم أقـــرأ تـــعـــاريح الـــكف
الـيـابس عـنــدمـا أتـصـفح عــيـنـيـاه الـتى
غـرقت فـى بـئـر األحـزان لم أسـمع بـاحـة
هزوم الذى يـجره الي الفناء لم صوته ا

أرى هـيــكل الــسـنــ فى وجــهه عـنــدمـا
ـوج شـمـاال وجـنـوبا لم أرى يـبـعـثـرها ا
الــــــنـــــــصـف االخـــــــر من وجـه أبـى رغم
ـرايــا لم أادرك فـهم كــلـمـة أب شــوائب ا
ذكـر تـخرجت من تـعودت عـلى تـانـيث ا
ـســتـبـد اجلــامـعـة ولم يــتـغــيـر فـكــرى ا
بـــاألنــانــيــة  حـــيــاتى فــارغـــة من الــشئ
والالشـيئ عـقـلى مـسـطح مـبـرمج بـاألنا
وحب الذات  هو من أفسـد قلبى بالدالل
تفرغت للعـمل  وحتمل أبي وحده أعباء
حـــيـــاتـى رغم أنه كـــان يـــعـــمـل ويـــقــوم
بــــــجــــــمـــــيـع األدوار فــــــهـــــو األم واألب
واالخـوات كـان يـرفه عـنى ويـلـعب مـعى
ـــثل لـى نـــكت مــــضـــحـــكــــة فى قـــالب
كومـيدى حـتى مات قلـبي إلنى لم أعرف
األحــزان كــان يـــعــزف لى عـــلى وتــر من
احلب أناشيد من األمان وفر لى كل شئ
حـتى نـسـيت احلـرمـان مـرتـبى لـم يـاخذ
مــنه شئ وعــشت حــيــاتى الــفــارغــة من

األنسانية وعدم 
االــرحــمــة والــتــفـكــيــر هل هــو ســعــيـدا
فرده هل يشعر بالوحدة بعد أن ترمل

سؤلية  والتعاون  وكيفية حتمل ا
الـتى لم أطـيـق حتـمـلـهــا  يـومـا وعـقـدت
صـاعب على كتف أبي وظل أبى حبال ا
يرعـانى ويعـمل على مـراقبـتى بعـد سفر
زوجى لـلعـمل تفـرغت للـعمل فى أبـحاث
عن الــرفق بــاحلــيـوان وآخــر عن الــرفق
بـــاألبـــاء وصـــلــة الـــرحم ونـــدب عـــقــوق

الوالدين 
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وتكـلف أبي برعايـة أطفالي كـأنه خادمة
بدون أجر يقوم بـنفس األعمال من غسل
ــال لم وطــبـخ وخالفه وأيـــضـــا حــتـى ا
يـبـخل عــلى أطـفـالـى كـان يـنـفـق عـلـيـهم
بـــســخــاء وأنـــا فى لــذة عـــمــلي أجــاوب
الـــشــوراع واألســـواق لــعـــمل بـــحث عن
األبــــاء واألمــــهــــات وأهــــمــــال األبــــنــــاء
لــوالـديـهم وخـاصـة بـعـد الـزواج يـعـيش
كال مـنـهم بعـيـداَ مـنعـزال عن األخـر حتى
ا التتالقى عيـاد وحساب ور الزيارة 
ــنـاسـبــات الـرســمـيـة أو الـوجــوه اال بـا
يكـون اللقـاء فى الوداع األخـير وأخذنى
احلـماس بـالشـجب والتـنديـد بأسـتغالل

األبــنــاء لــوالـديــهم مــعــنــويـا وجــســديـا
وماديا وكنت منحنى حزين أخذت أبكى
بـدون عـواطـف أو تـاسف عـلى حـالى أو
يـتة بـعدم حـتى شوكـة جترح أضـلـعى ا
األحـــســـاس وفى فـــوهـــة األحــتـــراق مع
الـتمـثـيل بدورالـقـديسـة شـعرت بـاجلوع
أقترحت على زمليتى أن ناكل سندوتش
ســـريع ونــشـــرب فــنــجـــان قــهــوة أو أى
مــشـــروب بــارد يــلــطـف من حــرارة هــذا
اجلــــو احلـــار لـــهـــيب األرض يـــخـــتـــرق
األرواح بــنـيــمــا نـحـن نـســيــر بـالــشـوق
للحديث مع اى عابر سبيل بهذا الشارع
شـمـمـت عـطـر غــريب كـريح أبـى فـهـو له
عـــطـــرله بـــريق يـــشـــدنى إلـــيه مـن آخــر
سافات وكنت أنا وزمـليتى نقامر على ا
هـذا الـرجل بـكـيس مقـرمـشـات هى تـريد
عمل بحث وأنا شدنى له شعره الرمادى
يـــرتــدى جـــلـــبـــاب فـــضـــفض مـــحــدوب
الـظـهـرعـلى عـيـنـيه نـظـارة طـبـيـة جـمال
هـيـبـته التشـبه أحـد  كـان رقـيق ضـعيف
كـانه فــر من كـهف مــغـلق مــنـذ أعـوام لم
ــسك بــيـده يــرى بـريـق الـشــمس كــان 

ـا أمــسك بــزمـام عــجـلــة خــضـار كــأ
جلـــام فــــرس عـــاصى  الــــركض مـــرة
يـنــهج وتــعـلــو ضـربــات قـلــبه  ومـرة
يــرتـفع أزيــر صـدره له هـديــر مـخـيف
ومرة تـنزلق شنـطة اخلـضار من يداه
ـــســكــون يـــا إلــهي مــا هـــذا الــرجل ا
ـــر بـــاالســـواق عـــاريــا بــاألنـــهـــزام 
تـاعب والرجـل قاب  قـبرا أو أدنى بـا
ــشى ويـتــعــثــر هـو فــريــسـتى مــنه 
الـيوم فـزت بـالراهن وسـيـكون بـحثي
عنه الـيس لـديه أبنـاء حتمل عـنه هذا
الكلل بـعد هذا الـعمر أقـربت منه لكى
أكـمـل الـبــحث وأضع بــصــمـاتـه عـلى
ــا الـتـقـط شئ من نـبـرات أوراقي ور
ـسجـون بـاحللق كـلـما أقـتربت األلم ا
مــنه تـالق عـطـره بـالـهـواء وصـفـعـنى
الـريح بالـرد عـلى وجهى أفـاجـا بإنى
أمــتـلــكت الـضــيـاع إنـه فـعال أبى  إنه
هــو ولـيس كـهال يـنـتـظـر الـرحـمـة من
قلـوب مثـلي التعـرف الرحـمة  وصدق
الـله الـقـائل-(وَقَـضَـيـ رَبُّـكَ أَال تَـعْـبُدُوا

إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ـ)
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جتلسُني..
بحضنِ محبتّها..

أيامَ غربتِها.. تفلّي
.. وتنامُ

حتت وسادتِها أحالميَ البعيدة..
أنتِ وجعي...

ووجعُ قصائدي وأيامي..
وبحةُ صوتي..

وغربةُ حروفي الوئيدة..
تعالي على ضفة البحر..

إلرسم وجهك على رمل أوجاعي..
أو على ورق النسيان أرسمه..

كي يبقى تميمة أحالمي..
حــــ تـــرحـلُ الـــعــــصــــافــــيـــرُ مـن بـــ

.... نهديكِ
 الى شواطيء الشفاه..

اءِ القُبل.. وتغرقُ طفولتكِ 
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.... لقَدْ
وَهَنَ احلرفُ مِنّي...

.. وكانتْ قصيدتي عاقرْ
وروحي...

...  مرسومة على ورقِ النسيّانْ
..  وأنا لستُ بشاعرْ

أورثتْني..
.. من حزنِها الغيومُ دمعةً

ومن نهارها...
عابر...     أجرجرُ الشموسَ في ا

وعـــلى ورق الــــنـــســـبـــان أرسـم وجـــهـــهـــا
وأكابر..

قلت لست بشاعر...
لكننّي..

.. محضُ صُبٍ عاشقٍ
.. وظِلُّ شاعرْ

خبأتني حتت لساِنها السّماء..
وأوقفتْني..

بعز الظهيرة على شَفا هاويةِ اخلراب..
.. وقالتْ تعالَ وال تأتِ

تبلّلتْ شفتاي من مطر شفاهِها..
.. ولم يَجنُ ليلي بعدْ
ساءُ مِثلي.. كان ا

حزيناً طعيناً خائفاً ومرتّجفَ اجلَسدْ..

... وال قُبلَ
تَلوُحُ في أفْقِ األبد..

.. أروّي بها شفاها يبُستْ
وعيوناً حتجّر الدمعُ فيها..

 وإبيضّت من البُكا..
شابَ شَعرُ قلبي...

وهاجرتْ أغنيتي الى مرافيء السراب. 
.. كلمّا داهمَني احلزنُ
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عـلى الـطـريق الـبــاقي خـمـسـة وعـشـرون
كيلو متراً شعر بأنّه قريب من مدينته

الــتي ســمع عــنـهــا الــكــثـيــر من نــشـرات
هـكـذا هي احلــرب تـاكلُ اهـلـهـا األخـبـار 
وتــبـــعث الــرعب بـــ االزقّــة واالســواق
كان سائق احلافلة ينحدر نهاية اجلسر
ليـتوقّف فجـأة على صـوت يشفط األرض
قائالً:,تـستـطيـعـون النـزول لدقـائق حتى
كنّـا نـقف اصـلّـح الـعطـل اسـفل احلـافـلـة 
عـلى أرض خضـرة ينـتـشر فـيهـا النـخيل

مسافات قليلة . ألــقى نـــظــرته األخــيــرة عــلى الــشــارع
الـــذي ســيـــفــصـــله عن احلـــرب .كــانت
ولكن الذكريات تطـبع صورها كلّ يوم 
متى سيبثّها صوراً لآلخرين ..وكم من
الــنـاس ســيـحــتـاج الــيـهــابـعــدمـا أخـذ

عركة كلّ ساعة. التلفاز يبّث صور ا
كـانت الـدبـيـسـات آخـر مالذات احلـرب
الــتـي وصل إلــيـــهــا لــيـــتــســلّـم كــتــاب
اإلنـتـداب لـلـوظـيـفـة .ثـّمـة مـحـال لـبـيع
الـعطـور على الـطـريق تسـحب بائـعات
دينـة إلى الـزينة احللـيب من اطـراف ا
واألصباغ هـكذا إختلط عـليهنّ اجلمال
الـطــبـيـعيّ لـديـهنّ من حتـوّالت احلـرب
كـانت اواني احللـيب حجّـة مصـطنـعة
لإلنـتـقـال من مـحـل آلخـر ريـثـمـا تـصل
الــسّـيــارة الــتي سـتــقــلـهـنّ إلى الـريف
.يـنظـرن إلى البـقـرات على مـوعد لـيوم

آخر قد يحمل أحالماً تتحقق.
كان هو اآلخر مَن حملته السّيارة التي
كان يـحسّ بـأنّ حجـاباً قد إسـتاجـرها 
ــعـركـة عـلى أرض حــجـزه عن اهـوال ا
ديـنة وذاق مـرارتهـا .تذكّـر يوماً تـلك ا
مـنهـا صورة كاآلتـي بيـنما خـفّت وطأة
ــعــركـة فــجــأة إنـدفـع يـحــمل الــقـزان ا

كـان بـسـطـاله لـيـجـلب جملـمـوعــته األكل
ينـغرز في األرض الـرّمليّـة ذات الكـثبان
البسهم تـموّجة عـند طريق اجلـثث  ا
اخلاكي منظر عادي يتكرر هناك .يرجع
تــصـمت تُـرفع اجلــثث  نـفس الــطــريق 
ـــدافع  كـــرّ وفـــرّ الـــســـمـــاء صـــافـــيـــة ا
.والـذكـريـات تـفـتح ابـوابـهـا لكّـل حديث
لم يـنتهِ احلديث حتّى عـند هزيع الـليل 
الــذي ســـيـــفـــصـــله عـن احلـــرب .صــاح
الــســائـق:عــلــيك ان تــعــبــر إلى اجلــهــة
انـتـطـر هنـاك لـتـركبَ احلـافـلة الـثانـيـة 
الــقـادمــة إلى الــعــمـارة .كــان مــطـر ذلك
صــعـد ــتـواصل  الــيـوم يــنـشــر رذاذه ا
احلـافـلـة بـنـظرات الـرّكـاب.كـانت الـبـذلة

اخلاكي هي مَن ميّزت 
ـقـعـد الفـارغ آخـر احلـافـلة ح ا هـويّـته
.كــانت الــنـافــذة تــســتـدرجـه إلى شـارع
احلرب مع بدء الصّـداع ياكل رأسه بعد
اصــابــته شــهــرين مـن إجــازة الــنــزول 
الـفـرحــة حـيـنـمـا إنـطــلـقت احلـافـلـة في
اإلشـارات اخلارجـيّة عـلى الـطريق يـقرأ
ـطـلـوب الـبــصـرة مـائـتي كــيـلـومـتــراً .ا
ساعتـ لوصوله إلى الـبيت الذي تركه
قـرابة الـشّهـرين .هنـاك سيـجد احلـديقة

واصــــبـــحـت مـــرتــــعـــاً الــــتي اثــــمـــرت 
لـلــعــصــافــيـر تــتــجــاذب صــوتــهـا حلن
والـعـشق الـعصـفـوريّ الـشـديد احلـيـاة 
هـو مـتى الـعــتب مِن كـثـرة الــسـقـســقـة 
سيجد ذلك يوما ما? بعدما أطلق سراح
قـــلــــبه من الــــرعب والـــقــــســـوة والـــتي
يــواجـــهــهـــا كلّ يــوم  .كـــانت الـــنــافــذة
الـســوداء هي مَن اســدلت الــسـتــارعـلى
ــرء نــفـسه قـلــبه .وجــمــيل أن يـروّض ا
ويقرّب قلبه من احلدّ الذي غاب عنه . 
ـثـبّـتة قـرأ بـشـغف اللـوحـة  اخلـضراء ا

عـيـنـاهـمـا كـانت امـرأتـان تـقـتـربـان مـنه
ضيـقّـة بـاسئـلـة كـثيـرة يـكـشفـهـا احلزن
كــان من الــذي ســـوّد وجه كلّ مــنـــهــمــا 

وجّة إليه. األسئلة ا
_هل وجدت قتلى ?

_نــعم .إجــاب مـســرعـاً وجــدت الــكـثــيـر
.قــالـتـا بـصــوت واحـد :إذن هـو مَن كـان

هنالك ضمن القتلى .
قالت األخرى ?  _هل تاكّدت من كالمك 
ـعركة نذيـر شؤم تاكل منّا _نعم كانت ا
تـلـتقـطـنا عـند نـحنُ الالبـس  اخلـاكي 

وت عن كنا نتشّبع با دن  القصبات وا
واإلشـارة ثمّ والــهـمس طــريق الـصـمت 
ولكن عـمّـا تتـحدّثـان ? وهل نزل الـبُكـاء 
هو أرض الطيب والفّكة في العمارة لزم
ِ حلظـات بـعدهـا اخذت ـرأتـ الـصمت ا
شـفتـاهـمـا  تـردد كلـمـات مـتـبقّـيـة وهـما

تصعدان احلافلة .
WM¹b*« …d³I

قـالت أحـداهـمـا :بـاألمس كُـنّـا نقـف على
وهـو بالـلـوحة ـدينـة  قـبـره في مـقبـرة ا
ـثـبّـتــة له .اسـمه وتـاريـخ إسـتـشـهـاده ا
شـعلنا الـشموع وقرأنا له قاطع الطيّب 
آيات وادعية .اكدّت الثـانية الكالم بهزّة

من رأسها .
قــال واآلن مــاذا تــقــولــ :أقــول أنّه مَن
كان ـاضـيـ  فـارقـنـا خـالل الـشهـريـن ا
يــتــحـــسّس حلــظـــة وقــوفه بـــعــيــداً عن
واحليـاة التي كـشفت له عن كلّ اجلبـهـة
هـكـذا خيّل حلـظـة من سـنـوات ضائـعـة 
الـيهمـا منـظر الـقبـر إنّ النـفوس تتالقى
هـل كــان شــبــيــهــاً له حــتى تــتــذكّــر أنّه
امــامـــهــا?هـل كــانـت صــورته شـــبــيـــهــاّ
صـورته هي مـا تبـادرت إلـيـها بـصـوته 
?لــبـــاقــة لـــســانـه في حــضـــور اجلــواب
ـنـاسب .كـان يـظــنّه خـلـفه عـنـد إحـدى ا
اجلــبــهــات  فــإذا مــا مــال جــانــبــاً عــلى
ا تشظّى من اآللة صوت شديد اصابه 
تّجـهة نحـو قلوبنـا ..اسئلة احلديـديّة ا
والـعــجـيب إنـهــا تـدور عـلى ال تـنـتــهي 
الـسـنـتـنـا كُـلّ يـوم نـرويـهـا دون مـعـرفـة
وتـلك ســبب اجمليء إلى هــذه الـكـثــبـان 

الوديان .
قـطع الـسـائق طـريـق االسـئـلـة الـكـثـيـرة
تـسـابـقـوا في صـعـود احلـافـلـة  كـانت

ولـكنّ الـذكريـات التي الـنافـذة مـكانه 
توالت عليه انتـهت حلظة جلوسه إألّ
ِ اللّـتـ جلـسـتا من نـظـرات لـلمـرأتـ
وسط احلـافلـة التي اسـرعت لتـقضي
هـي ســلــســلــة شـــريط اجلــســر حــ
راتـان اسـتنـطـاقه عن الظّل حـاولت ا
ـاذا له بـالذات ولكن  الـثـاني للـحـيـاة

يوم لبس اخلاكي
يــتـنــقّل بـهــا من مـكــان آلخـر .ابــصـر
الــشـارع الـذي سـيــوصـله إلى الـبـيت
كـانت عـيـنـاه تـنـظـر إلـيـهـما بـتـرّفق
كـانتـا تـنـظـران له بـشفـقـة قـد تـنـتهي

بعد حلظات .
ســــمـع صــــوت أحـــــدهـــــمــــا تـــــقــــول
كـان لــلــثــانـيــة:نــسي كــتـاب إنــتــدابه
وهــو يـهّم يــحّس بـالــضــيق يــراوده 
ولم تنـفّك عيـناهـما مـغادرة احلـافلـة 
تــنــظــران إلــيه بـحِــدّة مــاذا ســتــقـول
راتـان بعـدما يـترك الـسّيارة هاتـان ا
عـنـد الـتـقـاطع?آه هي نـفس الـنـظرات
الــــســـابــــقـــة والــــتي ارغــــمـــتـه عـــلى

احلديث.!
ـؤّدي إلى نـزل مــسـرعـاًإلى الـشـارع ا
ـــراتــــان بـــعـــده اســــرعت ا الـــبــــيت 
بــالــتــزول كــان يــحّس خــطــواتــهــمــا
وهمهمـةصوتيهمـا قريبة منه ..هو...
فيـما أخذ هـو. كانـتا تـسرعـان خلـفه 
هــو يـســيـر عِــبــر االزّقـة بــعـدمــا تـرك
الـشـارع العـام يـتـوارى خـوفاً من ظِلّ
اخــذ يــتــحـــسّس  جــســمه  ِ ـــرأتــ ا
رأتان تسيران في وحقيبته .كـانت ا
شـــــارع آخــــر وكـــــان صـــــوتـــــهـــــمــــا
يــتــردد..هــو... هــو آخــر مــا الــتـقــطه

سَمْعهُ في الظهيرة ..
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108):
قام االحتالل البريطاني األول •
( (1932-1914بـتــشـكــيل احلــكـومـة
ركزية العراقية وسـلمت مفاتيـحها ا
عـلـى حـد تـعـبــيـر الـبـاحث لــلـضـبـاط
العـراقيـ الذين تعـاونوا مـعهـا منذ
الثورة العربـية وبخاصة الـشريفي

منهم. 
لم تـكن ثـورة  14تـموز1958 •
هي الــتـي شــرعت ابــواب الــســلــطــة
لـــقــدوم الــعــســـكــر وذلك الن الــدولــة
الـولـيـد سيـطـر عـلـيـها الـعـسـكـر مـنذ
حلـظـة والدتـهـا كـمـا يـؤكـد البـاحث ;
ومـا الـتـغـيـير اجلـذري في  14تـموز
 1958إال مــحـاولــة واحــدة من أصل
 41مــحــاولـة  اســتــخــدام اجلـيش
فـــيـــهــا فـي حل االشـــكــالـــيـــات الــتي

لكية. انتصبت أمام السلطة ا
تركيـز السلـطة بيـد فرد واحد •
أو مــجـــمــوعــة صــغــيــرة من األفــراد
ولــهـــذا تــســنم نــوري الــســعــيــد 47
مـنــصـبـا وزاريــا سـيـاديـا و  14مرة
رئيـسا لـلوزراء وأصبـح أكثر من 20
مرة وزيرا للخـارجية وأكثر من 145

مرة وزيرا للدفاع. 
جنـــحت الـــدولـــة الــعـــراقـــيــة •
اجلـديدة الـتي تـأسـست بـعـد احلرب
ـيـة األولى في تـثبـيت وتـوسيع الـعا
ألـيـة احلـركـة االقـتـصـاديـة وتـوسـيع
الـسوق وتـأسيـس البـنى الـتعـلـيمـية

احلديثة.
ــلــكــيـة في أخــفــقت الــدولـة ا •
ــاديـــة لـــلــهـــويــة تــثـــبــيـت األسس ا
الـوطـنيـة الـعـراقيـة واالنـطالق مـنـها
الى العالم العربي والتداول السلمي
لـلـسلـطـة وفي انـتـشـال واقع الـعراق

من براثن التخلف
والــــتــــوزيـع األمــــثل لــــلـــــمــــشــــاريع
الـصــنـاعـيــة وتـقـلـيل الــفـروقـات بـ
ــديـنــة والـريف مـن حـيث مــشـاريع ا
الــتـنـمــيـة االقـتــصـاديـة وغــيـرهـا من

شاكل البنوية والهيكلية. ا
ـركزي تركـزت سلـطة الـقرار ا •
لــلـدولـة فـي مـثـلـث احلـكم: مــؤسـسـة
ـلـك فـيـصل األول الـعــرش بـدءا من ا
ـنــدوب الـسـامي ورئـيس الــوزراء وا
البريـطاني. اعتـمد مثـلث احلكم على
صـالح البريـطانية و وتوسع ا أن 
وبـخـاصـة الــنـفـطـيـة تـتـطـلب تـوفـيـر

صالح. دولة تقوم بحماية هذه ا
ويـخـصص الـزمـيل عـقـيل الـنـاصري
الــفــصل الـثــاني من كــتــابه مالحــقـة
ـعـاصر -1921 اليـسـار في الـعراق ا
وضوعة العـنف . فبعد ايراد 1964 
عــدة تــعــاريف لــلـعــنف كــان أهــمــهـا
بــنــظـري هــو تــعــريف ابن خــلـدون :
الـظــلم مـؤذن بـخــراب الـعـمـران ألنه
صطـلح بثالثة يلخص جـوهر هـذا ا
كلمـات فقط. وذلك ألن الـظلم اذا ساد
فهذا يعني خراب ودمار كل ما يبنيه
االنــســـان من حــضـــارة.  وفي فــقــرة
الــعـنف وتـفــسـيــرات عـلم االجــتـمـاع
(ص (134جنـد اقـتـبـاس من (مـصدر
رقم - 299ابـــــراهــــــيم احلــــــيـــــدري
سيـسيولـوجيـا العـنف) مايلي: "ومن
الناحية السيسيولوجية فالعنف هو
ظــاهـرة اجــتـمـاعــيـة عــامـة وشــامـلـة
وتــوجــد كـلــمــا كـان هــنــاك ظـلم وقع
واســتــبــداد وتـســلط يــقــابــله عــجـز
وخـــضـــوع عن مــجـــابـــهــته. ولـــهــذا
ادي للتعارض فالعنف هو التعبير ا
واخلـالف واالخـــتـالف الـــذي يــــولـــد
الـصــراع والـتـنـازع ولــيس الـتـعـاون
والتفاهم واحلوار..". ولكن برأي أنه
لــــــيس بـــــشــــــرط أن يـــــؤدي اخلالف
واالخـــتـالف الى صـــراع  فـــالـــنـــقـــد
والنـقـد الذاتي هـمـا خالف واختالف
في الــرأي والـعـقــيـدة. ومـبــدأ الـنـقـد
والـنــقـد الـذاتـي كـثـيــرا مـا جتـده في
األنظمة الداخلـية لألحزاب اليسارية
في الــعـالم وفي مــقـدمــتـهــا األحـزاب

الشيوعية.
ومن وجـهـة نظـر مـشـروعـيـة الـعنف
يـورد الـبـاحـث عـدة اجـابـات من قـبل
عـدة فالسـفــة وعـلـمـاء وسـيـاسـيـ .
فكارل ماركس ينـطلق من وجهة نظر
اقـــتـــصـــاديـــة الـــذي يــرى أن تـــاريخ
اجملــتـمــعــات هـو تــاريخ صــراع بـ
ـلك الــطــبـقــات  الــصــراع بـ مـن 
وسـائل االنـتـاج واخلـبرات وبـ من
ـلك سوى قـوة عـمـله. أمـا ماكس ال 
فــيــبــر  فــيــنــطـــلق من وجــهــة نــظــر
سيـاسـية  إذ يـرى أن أسـاس سلـطة
الدولة  هو العنف وكذلك تروتسكي
هـاتـمـا غـانـدي أن الـعنف  واعـتـبـر ا
رذيلـة ال أحقيـة وال مشـروعية له. في
ح يعرف فـرانز فانـون العنف بأنه
تعسف لـلقوة والتهديد االستخدام ا
بــــاســـــتــــخــــدامـــــهــــا إلحلــــاق األذى
بـاالشـخـاص أو الـبـنى الـتـحـتـيـة بل
حـتى إغــتـصـاب الـوعـي االجـتـمـاعي
بـكل جتـليـاته اجلـمـاليـة والـفـلسـفـية
والسـياسـية والتـشريـعيـة والديـنية.
ويعرًف ينـبورغ العنف بـأنه مختلف
أعمال الشغب والتدمير واألذى التي
تـهـدف أسـاســا الى حتـقـيق أغـراض
تتـمثل فـي  تغـييـر سلـوك اجلمـاعات
األخــــرى. وبـــهـــذا نـــرى أن أســـبـــاب
الــعـنف هي اقــتـصـاديــة وسـيــاسـيـة
واجتماعية ودينية وثقافية وفكرية.

ـفـاهـيم الـعـنف وبـعـد شـرح مـفـصل 
وأسـبـابه من وجـهـات نظـر فـلـسـفـية
ونفسية واجتماعـية ومادية وثقافية
ـدارس الـعــلـمـيـة في مـرورا بــكـافـة ا
هذا اجملال يـنتقل بـعد جرد لـلعوامل
الــداخـلـيــة واخلـارجــيـة الـتـي لـعـبت
ــؤســسـات دورا مــهــمــا في تــطــور ا
القـمعـية في الـعراق الى أبـرز حاالت
ـعــاصـر. وكـان الـعــنف في الـعــراق ا
تـأسـيس الـدولـة الـعـراقـيـة في الـعام
 1921من خـالل الــــتـــــحــــقـــــيــــقــــات
اجلـنـائـيـة ومن ثم األمن الـعـامـة هي
البـداية احلقـيقـية إلرهـاب الدولة في
ـعــاصــر وإطالق شــرعــيـة الــعــراق ا
الــعـــنف فـي احلــيـــاة الـــســيـــاســـيــة
وخاصة بـعد االنـقالب الدموي في 8
شـــبــاط  1963وكـــذلك فـي الـــفـــتــرة
متدة ب   17تموز 1968 الزمنية ا
و  9نــــيــــســـان  .2003إال أنه بــــعـــد
االحـــتـالل الـــثــــالث في  9نـــيــــســـان
 31-2003كـانون أول 2011لـلـعراق
ـــعـــاصــر ومـــا أعــقـــبه مـن اســتالم ا
الـــســلـــطـــة من قــبـل أحــزاب االسالم
الــــســـــيـــــاسي ذات األفـق الــــضـــــيق
ـذهـبي الـعـدائي بـطـبـيـعـته وغـير وا
الـشـامل خملــتـلف االثـنـيـات واألديـان
ــــذاهـب وتــــوزيـــــعـــــهــــا حـــــسب وا
ــقــيــتــة احملــاصــصــة الـــطــائــفــيـــة ا

وافقة قوى االحتالل(ص.(217 و
كل هـــذه الـــظــروف جتـــعل من غـــيــر
ـكــونـات ــمـكـن حتـقــيق مــصـالـح ا ا
االجـتـمـاعـيــة وتـطـلـعـاتـهـا الى واقع
ـدني مـلــمـوس حـتـى بـلغ اجملـتــمع ا
حـدود احلــرب األهـلــيـة ذات األبــعـاد
ـنـاطـقـيـة واالثـنـيـة في الـطـائـفـيـة وا
الـسـنـ الـعـجـاف من تـاريخ الـعراق

اجلديد  2007-2005 .
WDK « nF{

يتناول الـفصل الثالث : من تـاريخية
ـلكي ؤسـسـة األمنـيـة في العـراق ا ا
مـــــوضــــوع مــــهم أال وهــــو أمــــراض
الـسـلـطــات االداريـة في بـنـاء الـدولـة
وخصوصا البلـدان النامية التي هي
انـــعــــكـــاس ل  "ضــــعف الــــســـلــــطـــة
الـسـياسـيـة وأجـهـزتهـا وإخـضـاعـها
ـــــصـــــالح قـــــادة اجلـــــهـــــاز اإلداري
(الـــــوزراء) واســــــتــــــغالل اآلخــــــرين
مـــنـــاصــبـــهـم خلـــدمــة مـــصـــاحلـــهم
اخلـــاصــة والـــصـــراع الــذي يـــحــكم
عالقـــــاتــــهـم ومــــصــــادر الـــــنــــفــــوذ
الـــشــخــصي الـالرســمي الـــتي تــدعم
ســلـطــتـهم ومــواقـفــهم الــسـيــاسـيـة
والـتــحـالـفـات الـقـائــمـة بـيـنـهم وبـ
قـوى داخل وخارج الـهـيـكل الـرسمي
ــعـارضــة الـتي لــلـجــهـاز االداري وا
يــــواجــــهـــونــــهــــا مـن قـــبـل الــــقـــوى
الـــســيــاســـيــة الــوطـــنــيــة  وال زالت
إجـراءات وسـلـوكــيـات تـكـتـنف عـددا
من اجملـتمـعـات النـامـيـة التي تـمـتاز
بـضـعف الــسـلـطـة الـسـيـاسـيـة جتـاه
السلطة التنفيذية..."(ص.(219-220
كـــان هـــدف ســيـــاســـة بـــريـــطـــانـــيــا
هــوالــســيـــطــرة عــلى قـــمــة اجلــهــاز
االداري واألمـني في الــعـراق خلـدمـة
مـصـاحلـهـا احلـيـويـة. ولـقـد اسـتـفاد
العراق كـثيرا من خبـرة البريـطاني
األكـــثــــر تـــطـــورا في حـــقـــول اإلدارة
والسياسة واألمن لبـناء مؤسسسات
الدولة العـراقية. وكـان هذا لألسباب

التالية:
تـصـديـرالـفـائض االقـتـصادي •
ـتــحــقق الـى بـريــطــانــيــا نــتــيــجـة ا
وارد النفطية االستحواذ على ا

مـوقع الـعـراق االسـتـراتـيـجي •
في الـشـرق األوسط وتـأمـ الـطـريق

الى الهند
وبـــنــــاءً عـــلـى ذلك أنــــاطت جـــمــــلـــة
ـوضـوعـيـة حلــالـة الـبـلـد الـظــروف ا
احملــلــيــة وظــروف تــأســيس الــدولـة
الــعــراقــيــة لــوزارة الــداخــلـيــة أهم
األدوار في اسـتـقرار احلـالـة األمـنـية
في عــمــوم الــبالد وسـريــان مــفــعـول
ـــــركــــزي واحملــــلي قــــرار الــــدولــــة ا
وتشريعاتها نظـرا لسعة مؤسساتها
وتــــعـــدد مــــديـــريــــاتـــهــــا وتــــشـــعب
اهتماماتها . وأهم ما أنيط اليها هو
احلــفــاظ عــلـى األمن الــداخــلي عــبــر
تــشـــكـــيل قـــوة الـــشــرطـــة احملـــلـــيــة
بـاعـتـبـارهـا من أهم مـديـريـات وزارة
الداخلية(ص  .(227كما عززت قوى
ـلكـية االحتالل والـسلـطة الـعراقـية ا
ــــجـــمــــوعــــة من ضــــبـــاط الحـــقــــاً 
االستخبارات السياسية الى مختلف
أنحـاء العـراق و  تـوزيعـهم حسب
ـنــاطق االداريـة وأنــاطت كل واحـد ا
مـنهـم واجبـات مـتـعددة كـان أهـمـها:
أن يقف عـلى مـجرى حـيـاة القـبائل 
ـنــطـقـة الـتي هـو فـيـهـا وأن يـعـرف ا
جغـرافـيا وطـوبوغـرافـيا وأن يـعرف
كـذلك طـرقهـا ومـسـالـكـها  واحملالت
الـتي تـصـلح لـنزول الـطـائـرات فـيـها
عـنـد الـضـرورة. عـلى أن يـزود هؤالء
الضـباط بتـقاريـر اسبوعـية تـتضمن
كــــشـــفـــا عن ســـيـــر االمـــور اإلداريـــة
واجلــانب األمــني ومــوقف الــقــبــائل

بصورة عامة(ص .(203
ويلـعب العـامل اخلارجي دورا مـهما
في استقرار البالد الى جانب العامل
ـكن مالحـظـة مـدى الـداخـلي حـيـث 
ارتـــبـــاط  اقــــتـــصـــاد الــــدول ضـــمن
ــنـظــومـة الــرأسـمــالـيــة وأبـعــادهـا ا
ـعــرضـة حلــدوث الـهـزات ــة ا ــعـو ا
االقــتـــصــاديــة. ومن تــأثــيــرهــا عــلى
الدول التابعـة لها أو باالحرى الدول
ـسـتعـمـرة من قـبل ـرتـبـطـة بـهـا وا ا
الــدول الـرأسـمــالـيــة. سـاهم الــعـامل
اخلارجـي في التـأثـير عـلى مـستـقبل
احلـــــــــكم فـي الـــــــــعـــــــــراق مـن خالل
التغـيرات البنـوية التـالية كـما يطلق

عليها مؤلف الكتاب:
دوره فـي تـــأســــيـس الــــدولـــة •
ــصـالح ـعــاصـرة وفق ا الــعـراقـيــة ا

البريطانية
اجـهـاض صــعـود الـعـراقـويـة •
بــعـد انــقالب بـكــر صـدقي في الــعـام

1936

اجــــهـــــاض حــــركـــــة مــــايس •
التحررية في العام 1941

تزايد في التدخل األمريكي ا •
الـــشــأن الـــعــراقـي وتــشـــكــيل وزارة
اجلمالي تعبيرا عن هذا التوجه في

العام 1953
حتـقـيق االنـقالب الـدولي في •

العام 1968
اشـعــال احلـرب الــعـراقــيـة - •

االيرانية 1980-1988
اشعـال حـرب اخلـليج األولى •

وإحتالل الكويت في العام 1990
احـــتالل الـــعـــراق في الـــعــام •
 2003وإعـادة تـأسيـس الدولـة وفق

نظور األمريكي ا
ـهمـة لـلـباحث ومن االسـتنـتـاجـات ا
هي أن عــمل احلـكــومـات الــعـراقــيـة
ـلــكـيـة أو ــتـعـاقــبـة سـواء كــانت ا ا
اجلـمــهـوريـة وبــخـاصـة فـي الـفـتـرة
الزمـنـية  ? 2003-1963قـد نصـبت
الــعـــداء لـــكل األفـــكــار الـــتـــقــدمـــيــة
والـتــحـرريـة وبـخـاصــة الـتـوجـهـات
اليساريـة وعلى األخص الشـيوعية
كـنقـيض نـوعي لـتـوجـهات الـسـلـطة
ــنـــطــلق الـــفــكــري والـــطــبـــيــعــة وا
السياسية للنظام والتداول السلمي
لــلــســلــطــة وبــالــتـنــســيق مـع قـوى
االحـــتـالل اخلـــارجـــيـــة ســـواء كـــان

بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
وخـصص الـدكـتـور الـنـاصـري فـقرة
عن الـسـجـون الـسـيـاسـيـة(ص(260
في الـــعــراق وتــواريخ تــأســيــســهــا
وبــاألخص ســجن نــقــرة الــســلــمـان
مسـتشـهدا بـكتـاب همـام عبـد الغني
ـــوســـوم أيـــام ال تـــنـــسى ـــرانـي ا ا
الـــصـــادر عن دار مــــيـــزر لـــلـــنـــشـــر
ــو بـالــسـويـد في والـتــوزيع  في مـا
الـعـام   .2019وكـتــاب عـبــد الـقـادر
ـــوســـوم من اعـــمـــاق الــــعـــيـــداني ا
الـســجـون نـقـرة الـســلـمـان ...قـيـود
حتــطـــمـت مــؤســـســـة الـــســـجـــنــاء
الـسيـاسـيـ بـغداد ? 2013وكذلك
وسوم كتاب د. غا جنيب عباس ا
ســـجن نــقـــرة الــســلـــمــان في ضــوء
وثــــائق وزارة الــــداخـــلــــيـــة -1942
ــثـنى   ?1943ط.  ? 3دار أديـان ا

)2016ص.(263
وجدير بالذكـر فقد كتب لي القدر أن
أضـطـلع بـزيـارة هـذا الـسـجن  فـقـد
حـــصـــلـــنـــا فـي الـــعــام  1964عــلى
مــوافـقــة مـديــريــة األمن الـعــامـة في
بـغداد بـزيـارة سجن نـقـرة السـلـمان
في شــهــر شــبــاط الــعــام  1964أنـا
وأختي  الـكبـيرة فـريال وأخي سـعد
 الـله يــرحـمـهم  حـيــنـمـا كـان أخي
رحوم سـمير عـبد القـادر مصطفى ا
حـكومـية وصـلي مسـجـونا فـيه  ا
عـشـرة سـنـوات بـاالشـغـال الـشـاقة .
ــرحـوم ســمـيــر نـزيل قـاووش كـان ا
رقم  ? 9وحيـنهـا بلغ عـدد السـجناء
 3000ســجـيــنــا في سـجـن الـنــقـرة.
ــكــان  لم تــسـمح وبــسـبـب ضـيق ا
ادارة الـــســـجـن بـــأن يـــكـــون عــرض
حـشــيـة الـنـوم االســفـنـجي(الـدوشك
حسب الـلهجـة العراقـية)  بـأكثر من
 50سم أتذكـر ذلك جـيدا من رسـالة
ــرحـوم أرســلـهــا أخي سـمــيـر الى ا
الـوالــد يـطـلب فـيـهــا ارسـال حـشـيـة
اسفنجية اليزيد عرضها عن  50سم
البس وطوله عن مترين مع بعض ا
ـــرحــوم ونـــقـــود . روى لـــنـــا أخي ا
سـمــيـر قـصـة ســجـيـنـ تــمـكـنـا من
الـهـروب من الـســجن بـسـبب احلـكم
عليهم باالعدام . كانا يعرفان السير
في الـلـيل بـواسـطـة ضـوء الـنـجوم .
ولـكن لم يحـالـفـهمـا الـنجـاج بـسبب
افـتراسـهم من قـبل الـذئاب اجلـائـعة
في بـاديـة الـسلـمـان .  كـمـا روي لـنا
حادثـة اجراء الـدكتـور رافد صـبحي
منيب الذي كان سجينا أيضاً عملية
قص الزائدة الدودية ألحـد السجناء
بــدون مــخــدر حــيث قــام بــتــشــغــيل
صـري مـحـمد اسـطـوانة لـلـمـطـرب ا
عــــبــــد الـــــوهــــاب بــــصـــــوت عــــالي
وأستخـدام أمواس احلالقة الـعادية
لعـمل فـتحـة في البـطن  السـتئـصال
الــزائــدة الـدوديــة. كــان الـســبب في
اجراء العملية هو طول الطريق ب
ســجن نـــقــرة الــســـلــمــان ومـــديــنــة
السـمـاوة الذي يـبلـغ حوالي الـثالثة
ســاعــات وخــطــر انــفــجــار الــزائــدة
الــدوديــة الــذي قــد يــؤدي الى وفــاة

ريض. ا
ـهـمـة التـي بحـثـها ـواضيع ا ومن ا
ـؤلف عـقـيل الـنـاصري فـي الفـصل ا
الـــثــالث واألخـــيــر من الـــكــتــاب هي
الـــتــعــذيب  االغــتـــيــال الــســيــاسي
واحلــكم بــإعـدام احلــيــاة   اجملـازر
اجلــمــاعــيـــة من ضــمــنـــهــا مــجــازر
الـــســجـــون  إســـقـــاط اجلـــنـــســـيــة
العراقـية أو الـنفي القـسري قرارات
احلكم الـقاسيـة التـشهيـر والبراءة
ــــــطــــــاردة مـن خـالل الــــــنــــــشــــــر ا

اإلندساس الفتوى الدينية.
وبـاالشــارة الى الـتـعــذيب في قـصـر
النهاية يدرج الباحث ثالثة مالحق
 وهي عبارة عن ثالثة مـقاالت كتبت
من قـــبل عـــبـــد اجلـــبـــار الـــعـــتـــابي
وحــســ الـهــنــداوي وآخــرى بـاسم
مــبــهم بــقــلم "ســجــ عــراقي". ومن
ــــــؤسف  لـه  أنه لـم يـــــذكــــــر اسم ا
الشهيد خالـد محمود األم من ب
أسـمـاء شـهداء قـصـر الـنـهـايـة الذي
ذوب جسـده بأحـواض التـيزاب. مع
الــعــلم أن حــســ الـهــنــداوي نــشـر
ـــتـــمـــدن عن مـــقـــالـــة في احلــــوار ا

الشهيد خالد األم بعنوان:
خالد األم ذلك الشاعر الشهيد

حس الهنداوي 
ــتــمـــدن-الــعــدد: - 4211 احلـــوار ا
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التحرر واالشتراكية 
أمــا  مــقــالـــته عن قــصــر الـــنــهــايــة
...الـرمـز األكبـرلـفـاشيـة الـبـعث; فـقد
تمدن  في نشرت في موقع احلوار ا

العدد  4158بتاريخ 19/7/2013
ســوف أتــوقف عـنــد  فــقـرة الــفــتـوى
الدينية  وذلك ألهميتها  ألنها أخذت
حـيـزا كـبـيـرا من الـكـتـاب قـياسـا الى
الـفــقـرات األخــرى فـقـد امــتـدت هـذه
الـــفـــقــــرة من الـــصــــفـــحـــة  327الى
الــصـــفــحــة  418أي مــا يــقــارب 91
صـفـحـة وهـذا لـيس بـالـشـيئ الـقلـيل
ـوضوع في ا يـدل علـى أهمـية ا وا
عـاصـر وبالـذات في الوقت العـراق ا

احلاضر.
بــعـد ايـراد الــكـثـيــر من الـتـعــريـفـات
لـــلــدين من وجــهـــات نــظــر عــديــدة 
فلسفـية واجتمـاعية وحتى سـياسية
البــد من ذكــر تــعـريـف كـارل مــاركس
لـــلــدين وهــو تــعــريـف مــتــمــيــز يــتم
الــتــغــاضـي عــنه عــمــداً: "الــدين هــو
النـظرية الـعامـة لهذا الـعالم  قـيمته
وسوعـية مـنطقه بـشكله الـشعبي ا
نــقـــطــة شـــرفه الـــروحــانـــيـــة ولــعه
وحـــــمــــــاسه الـــــبــــــالغ عـــــقــــــوبـــــته
األخالقـيـة.....طـمـأنـيـنـته وتـبـريـراته
تخيل الكونية. والتي تمثل اإلجنازا
لـلــكـائن اإلنــسـاني والــسـبب في ذلك
ـتلك الواقع يكمن في ان االنـسان ال
احلـــقـــيـــقي"(ص  .(334في ح  أن
ميـخـائيل سـيرغـيفـيج فـوسلـينـسكي
وسوم : النومينكالتورا- في كتابه ا
الـــطــــبـــقـــة احلــــاكـــمــــة في االحتـــاد
الـسـوفـيـتي الـصـادر في لـنـدن الـعـام
 1985بـــالـــلـــغـــة الـــروســـيـــة (قـــمت
بـترجـمـة الكـتـاب الى اللـغـة العـربـية
وصدر من دار نشر الزمن في الرباط
ــغـرب في الــعـام  ?(2001يـشـرح بـا
مــصــطــلح الــديـن أفــيــون الــشــعـوب
اركس بأنه لـيس كما يـعتقـد الناس
بـــأن الــديـن هــو مـــخــدر الـــشــعب أو
ـــا مــا يــعـــنــيه كــارل الـــشــعــوب وا
ـا يـعني ماركـس هو أن الـدين ورد 
مــهـدىء لــلـنـاس أو هــو أنـ الــقـلب
ــــــضـــــــطــــــهــــــد. ومـع الــــــعــــــلم أن ا
فــوســلــيــنـســكي عــمل مــتــرجــمـا من
انيـة الى الروسيـة  وبالعكس في األ
مــحــكــمــة  نــورنـبــيــرغ بــعــد احلـرب
يـة الـثانـية حملـاكمـة الفـاشست العـا
ـــان وكـــان أســتـــاذا في جـــامـــعــة األ
موسـكو فـي ستـينـيات وسـبعـينـيات
اضي ونـائب رئيس جـمعـية القـرن ا
انـية لـفترة الصـداقة الـسوفيـتيـة اال
طـويـلـة. وكـذلك فـان الـبـوذيـة لـيـست
ديـنـاً كـمـا يعـتـقـد الـكـثـيـر من الـناس
The Way : ا ; وا وحتى الباحث
 .of Lifeكـــــان هـــــذا جـــــواب أحـــــد
Rinpocha أساتذة البـوذية  بدرجة
عـلى سـؤال طـرحـته عـلـيه في احـدى
احملــاضـرات عن الــبــوذيـة في مــركـز
 Karma Tashi lingفـي أوســـــلـــــو

بالنرويج  في العام .1993
تلك كل من ومن الناحـية اجلدليـة "
: الـثقافي العلم والـدين وجهـ اثن
واالجـــتــمـــاعي وفي كـال الــوجـــهــ
ؤثرات ـا يؤمل من ا يوجد الكـثير 
ا يكون العلم قد االجتماعية فـيه: ر
أسـاويـة لألمراض خـفف التـبـعـات ا
ومـشـقــات الـعـمل الـقــاتـلـة وقـدم في
الـوقت ذاته جـعـبـة كـامـلـة من أدوات
الترفـيه ووسائل الـراحة; لـكنه أوجد
رعبة أيضاً أسلـحة الدمار الـشامل ا
وأخل بنـوعيـة احليـاة البـشريـة على
نحو خطـير للغـاية; ولهذا كـان تأثير
الـعـلم عـلى اجملـتـمع نـعـمـة تـشـوبـها

األذى".
ولـكن من جـهـة أخـرى "اقـترف الـدين
ــنـظًم مــا هـو أكــثـر ســوءاً وال أحـد ا
يـسـتـطـيع أن يـنـكـراحلـاالت الـعـديدة
ـفـعم بـنـكـران الـذات من الـتـكـريـس ا
الــتـي أبــداهــا بــعض الــعــامــلــ في
مـجمـوعـات ديـنيـة حـول الـعـالم; لكن
الــدين اسـتــحـال مـنــذ أزمـان بــعـيـدة
هــيــكال مــؤســســاتـيــا يــعــني غــالــبـا
بالسلطـة والسياسة أكـثر من عنايته
ضـــــــــوعـــــــــات اخلـــــــــيــــــــر ــــــــو
والـشر"(ص .(332وكـانت احلـمـاسة
ـفـرطـة الـسـبب في نـزعات الـديـنيـة ا
عنف شوهت نزعة التسامح وأطلقت
شــهــوة الــوحــشــيــة مـن مــكــامــنــهـا.
وتـوجد لـديـنا أمـثـلة صـارخـة حدثت
عــلـى مـر الــتــاريـخ مــثل الــتــطــهــيـر
العرقي للسكـان األصلي في أمريكا
الالتـيـنـيـة خالل الـعـصـور الـوسـطى
وحــتى فـي عــصـر الــتــنــويــر شــاعت
الكراهية الدينية وتأججت النزاعات

سلحة في جميع أنحاء العالم.  ا
كـــمــا انـــتــشـــرت في اوروبـــا تــهــد
كــنـائـس الـكــاثـولــيك من قــبل أتــبـاع
الـبــروتـسـتــانت حـيث يــوجـد شـاهـد
على ذلك خرائب كنيسة دوم شيركه
Domkirkeruinene på Hamar
ـــــديــــنــــة هــــامــــر       Hamarفي
النرويج التي هدمت في  سنة 1567
من قــــبل الــــســــويــــديــــ فـي حـــرب
Den الــسـبــعـة ســنـوات الــشـمــالـيـة

وعـــبــــد الــــقــــادر اخلــــطـــيـب وفـــؤاد
ال صــالح عــبــد الــكـر اآللــوسي وا
ــفـتي وعــمـرعــبـد الــعـزيـز وجــمـيل ا

وعثمان عبد العزيز.
ولــهـذا فــقــد تـوجــلت جــمـيع الــقـوى
السـياسـيـة وأحزابـها من بـروز قوى
رجـعية اليـسار الـتقـدميـة وخاصـة ا
العـلـيا وجلـنـتهـا السـريـة باالضـافة
ـالك الــكــبـــار وجتــار الــبــازار; الى ا
ومصالح ايـرانية وخـليجـية ودولية.
وقد صرح مدير اخملـابرات األمريكية
آالن دالس  بـــــأن الـــــعــــراق أصـــــبح
أخطر بـقعة في الـعالم بسـبب تنامي
الـيـسـار وخـاصـة احلـزب الـشـيـوعي
العراقي وانتشار العلمنة في أوساط
الـشـبـاب الـعـراقي (ص .(381ولكـنه
نــــرى مـن جــــهـــة أخــــرى "ان بــــعض
الـتــصـرفـات الـصـبــيـانـيـة واألخـطـاء
ــرتـــكـــبـــة واالســـتــعـــجـــال في رفع ا
الئــمـة والـداعـون الـشــعـارات غـيـر ا
الــيـــهـــا مـــحــســـوبـــ عــلـى احلــزب
الشيوعي  من خالل اإلساءة لبعض
ــــــــــفـــــــــــاهــــــــــيـم اإلسـالمـــــــــــيــــــــــة ا

والدينية"(ص382).
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وكــانت مـن األســبــاب الــواردة أعاله
شؤوم بعد انقالب  8شباط  1963ا
أن صدرت فتوى محسن الطباطبائي
احلكـيم الداعـية الى حتـر االنتـماء
الى احلزب الـشيـوعي بـاعتـباره كـفر
واحلـاد. وبـنـاءاً عـلى فـتـوى احلـكـيم
صــدرت عـدة فــتـاوي بــهـذا الــسـيـاق
حتــرم االنـتــمـاء لــلـحــزب الـشــيـوعي
الـعـراقي من قـبل الـسـيـد مـيـرزا عـبد
الـهــادي الـشـيـرازي والـســيـد مـحـمـد
مـهـدي احلسـني الـشـيـرازي والـسـيد
مــحــمــود احلــســيـــنــيــالــشــاهــرودي
والشـيخ عبد الـكر اجلـزائري وأبو
الـقـاسـم اخلـوئي والـسـيــد عـبـد الـله
الشيرازي والشـيخ مرتضى الياس
والــشــيخ مـحــمــد مـهــدي اخلــالـصي
والـشــيخ مـحـمــد عـلي الـطــبـاطـبـائي
والشـيخ علـي كاشف الـغطـا . وكذلك
الـسـيـد جنـم الـدين الـواعظ وحـمـدي
األعـــظــمي وعــبــد الـــقــادر اخلــطــيب
وفـؤاد اآللـوسي والـشـيخ مال صـالح
عـــبــد الــكــر  والــشــيخ عــمــر عــبــد
العزيز والشيخ عثمان عبد العزيز. 
ــــوقف ولـــكـن  وبــــالــــنــــقـــيـض من ا
الـسـيــاسي لـلـسـيــد مـحـسن احلـكـيم
كانـت هنـاك مواقـف انسـانـية ألربـعة
من رجـال الــدين األفــاضل وهم : آيـة
الله محمـد احلسيني الـبغدادي وآية
الـله حسـ احلـمامـي وآية الـله عـبد
الـكــر الـزجنـاني وآيـة الــله مـحـمـد
فـاضل الـقـانـيـني من الـلـذين رفـضوا
رفــضــاً قــاطــعــاً اصــدار فــتــوى ضــد
ــعــرفــتــهم بــالــعـواقب الــشــيــوعــيـة 
الوخيمة لها(ص (405كما حدث بعد
انـقالب   8شــبـاط  .1963كـان ثــمن
هـــذا الـــرفض قــاســـيـــاً حــيـث اتــهم
احلـمـامي بـأنه شـيـوعي والـزجنـاني
بــأنه عـمــيل بـريــطـانـي و تـســفـيـر
القانيـني الى ايران في العام .1963
ورفـض الــســيــد مـــحــمــد حــســ آل
ــثل كـــاشف الــغـــطــاء فـي كــتـــابه : ا

العليا في االسالم ال في بحمدون.
ونــخـــتــتـم هــذا الـــعــرض لـــلــكـــتــاب
بـالـوصول الى اسـتـنـتـاج مـهم وهو
ــصــالح االقــتــصــاديـة لــقــد لــعــبت ا
ـــذهــبــيــة والــعـــوامل الــداخــلــيــة وا
واخلـارجــيـة والـتـخــوف من الـيـسـار
وحتـــالــــفـــات أجــــنـــحــــة احلـــركـــات
االسالمــيـة الـشــيـعــيـة والـســنـيـة مع
الــتـــيـــارات الـــقـــومـــيـــة من اســـقــاط
االجـراءات اجلـذريـة الـتي قـامت بـها
حــكــومــة  14تــمــوز لـــصــالح فــئــات

الشعب الفقيرة . 
الحــظــات الـتي من وهــنـاك بــعض ا
واجـبي أن أطـرحـهـا لـلـزمـيل الـعـزيز
دكتـور عـقيل الـناصـري حـول طبـاعة
الكـتـاب ; وهي أنه توجـد الـكثـير من
ـــطـــبــعـــيـــة والــتـــواريخ األخــطـــاء ا
ـســافــات كــمــا هـو في واألســمــاء وا
صفحة  191حيث ورد اسم مـعسـكر
االعتـقـال النـازي اوشـفيـتز بـيـركيـنو
  Auschwitz Birkenauفي بولندا
وكـــونه يـــبـــعـــد  70كم عـن مـــديـــنــة
خــاركـــوف ولــكن الــصـــحــيح هــو أن
ــعــسـكــر يــبــعـد  66كم عن مــديــنـة ا
كراكوف في بولنـدا وليس عن مدينة
خاركوف في أوكرانـيا بحدود 1426
كم.  بـاإلضافـة الى تـالصق احلروف
وتــكـرار فـي اجلـمل واالفــكــار والـذي
يسبب في حدوث مـلل عند القاريء .
ولــهـذا فــالـكــتـاب يــحـتــاج بـرأي الى

تنقيح .  
ؤلف : د. عقيل الناصري { اسم ا
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كثيرة في الوقت احلـاضر من تفجير
ــسـاجــد في دول الــعــالم االسالمي ا
اخملــتـــلـــفـــة بـــســـبب الـــصـــراع بــ
الـطوائـف االسالميـة اخملـتـلـفـة حتى
صــار  االنــسـان  يــخــجل من ذكــرهـا
ولـكـونه مــسـلـمـاً.ومـنـذ بـدايـة الـقـرن
الــعـشــرين لــعب الــظـرفــان الــداخـلي
واخلارجي دورا في اسـتخـدام الدين
في مـواجـهـة األفكـار الـتـقـدمـيـة التي
ـــتـــنــورة تـــســـلــلـت الى الـــعـــقـــول ا
ـــــتــــجــــســــدة فـي الــــرواد األوائل وا
لــلـفــكـراحلـر (الــلـبــرالي) في نــهـايـة
الـقـرن الـتاسـع عشـر. ومن ثـم الرواد
األوائل لـلفـكـر االشتـراكي ودعـواتهم
ــــرأة(ص .(338وقـــد لـــــتــــحــــريــــر ا
ساهـمت صحيـفة الـزوراء احلكـومية
في تنمـية الوعي الـسياسي لـدى فئة
ــثــقــفــ الــعــراقــيــ في الــنــصف ا

الثاني من القرن التاسع عشر. 
يـعــود تـاريخ الــتـصـادم بــ االفـكـار
التـقدميـة واألفكـار الدينـية احملـافظة

الى بدايات القرن العشرين
مـع الـــعـــلم كــــان يـــوجـــد رجـــال دين
مــــتــــنــــورين أمــــثــــال هــــبــــة الــــدين
الـــشـــهــــرســـتــــاني وعـــبــــد احملـــسن
الــكـاظـمي ومــحـمــد رضـا الـشــبـيـبي
ومـــحــمــد ســعــيـــد احلــبــوبي وعــلي
الــشــرقي. وتــركــز الــصــراع وقــتـذاك
ـنـطلـقات احلـضـارية وتـهيـئة حول ا
دخول اجملـتمع الـعـراقي الى العـصر
احلــديث. وتــمــحــور الــتــنـاقـض بـ
ؤسسة الدينية وآلية سريان تطور ا

ادي في الصور التالية: اجملتمع ا
احلـركــة الـتي تـدعــو الـنـسـاء •
الـى الـــتــــحـــرر مـن اجلـــور والــــظـــلم
ـسـاواة بـ الرجل االجـتـماعـيـ وا
رأة عبـر الدعوة الى الـسفور في وا

العقد الثاني من القرن العشرين;
الـنــقـد الـذي وجـهــته جـمـاعـة •
مــتــدارسي األفـكــار احلــرة بــاشـراف
حسـ الرحـال في ثالثيـنيـات العـقد

اضي للمؤسسن الدينية; ا
الـنـقـد الــعـلـمي الـذي وجـهـته •
مــجـلــة الــصـحــيـفــة الـنــاطـقــة بـاسم
الرواد األوائل للفكر االشتراكي الذي
ركز على  محاربة الـعادات والتقاليد
ــاهــيـات األصــيــلـة اخلــارجــة عـلى ا
لـلـدين االسالمي احلـنـيف في الـعـقـد

نصرم; الثالث من القرن ا
نقد جمعيـة األحرارللمؤسسة •

الدينية في نهاية العشرينيات;
تــــصـــدي جــــمـــاعــــة األهـــالي •
لــلــتــقـالــيــد اإلجــتــمــاعــيــة الــبــالــيـة
ــتـلـبــسـة بــرداء الـدين في الــعـقـد وا

نصرم; الرابع من القرن ا
األفكار اجلـذرية التي رفـعتها •
ـاركـسـيـة قـبل تـوحـيـدها احلـلـقـات ا
وتأسيس جمعية مكافحة االستعمار
واالســـتــثــمــار واحلـــزب الــشــيــوعي
الـــعـــراقي ; والـــتي خـــشــيـت مــنـــهــا
ــؤسـســات الــديــنــيــة الــتــقــلــيــديـة ا
واالقـطـاع والــقـوى احملـافـظـة وقـوى

االحتالل البريطاني.  
عــدم قــدرة الـفــئــات الـديــنــيـة •
ة مـن مواكـبـة الـعـصـر بـسبب الـقـد
الـــتـــطــــور الـــفـــكـــري والــــســـيـــاسي
واالجـتــمــاعي في الــنـصف االول من

القرن العشرين(ص.(346
ـؤسـسـة الـديـنـية كـان اخلالف بـ ا
ذات األفـــكـــار احملـــافـــظـــة واألفـــكـــار
تـمثلة بالقـوى التقدمية احلداثوية ا
من لــبـــرالـــيــة ومـــاركــســـيـــة وكــذلك
تـــوجـــهـــات ثــورة  14تـــمــوز 1958
واجراءاتها اجلـذرية لصـالح الفقراء
ـنــخـفـضـة هـو وأصـحــاب الـدخـول ا
الــــســــبب في حــــدوث رد فــــعل لـــدى
اصـــــحـــــاب الــــتـــــوجه االسـالمي في
مــواجـهـة الــشـيـوعــيـة وتــمـددهـا في

البالد بسلوك الطرق التالية:
تـــأســــيس الــــتــــنـــظــــيــــمـــات •
ــواجــهــة االسـالمــيــة الــســيـــاســيــة 
احلـركـة الـشـيـوعـية عـن طريـق حزب
الدعوة االسالمية واحلزب االسالمي
الــعــراقي وجــمــاعــة الــعــلــمـاء الــتي
أصــدرت مــجـلــة األضــواء في الــعـام

1959. 
الـتــنـظــيـر الـفــكـري االسالمي •
ــاركــســيــة و ودحض الــطــروحــات ا
االشتراكـية في االقتـصاد والسـياسة
واجملـــــتــــــمع مـن خـالل الـــــصــــــحف
ؤلفـات كما فـعل محمد واجملالت وا
بـاقـر الــصـدر في كـتـابي فــلـسـفـتـنـا(
صـدر في (1959واقــتـصــادنــا(صـدر

في .(1961
حتـر  مراجـع ورجال الـدين •
الــشـــيــعــة والـــســنـــة االنــتـــمــاء الى
الشيوعية مثل محسن  الطباطبائي
احلكـيم وأبـو الـقاسم اخلـوئي وعـبد
الـــكــر اجلـــزائــري وعــبـــد الــهــادي
الشيرازي وعـلي كاشف الغطا وجنم
الـــدين الـــواعظ وحــمـــدي األعـــظــمي
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ــوضـوع الــبـحث يــتـكــون الــكـتــاب ا
عاصر (مالحقة اليسـار في العراق ا
 (1964-1921من مــــقـــدمـــة وثالثـــة
فصول وأربعـة مالحق باالضافة الى
ــراجع الـتـي بـلغ عــددهـا ــصـادروا ا
ـــطــبــوعــات الـــدوريــة الــتي  161وا
عددها  58و 23موقعا ألـكترونيا مع
فـهـرست لـلـكـتـاب. وهـذا الـكـتـاب هو
الــكـــتـــاب الـــســـابع عـــشـــر من كـــتب

الدكتور عقيل الناصري. 
أن االسلوب  الذي اتبعه الباحث في
ي هــذا الــكـتــاب هــو اســلــوب أكـاد
ـوضوع صـرف يـعتـمـد عـلى شـرح ا
من كـــافـــة جــــوانـــبه بــــاســـهـــاب مع
التحـليل ومن ثم تلـخيصه واخلروج
بـــاالســـتـــنـــتـــاجـــات وجنـــد  تـــكــرار
لــلـمـعــلـومــات في أكـثــر من فـصل أو
ـوضوع مكـان في الكـتاب وذلك ألن ا
ـواضــيـع مــتـشــعــبــة في له عـالقــة 
أمـكــنـة أخـرى من الـكــتـاب. وهـذا مـا
يـــؤدي الى ضــجـــر الــقــار بـــســبب
ـعـلـومات في أكـثـرمن مـكان. تـكرار ا
ولــهـذا الــسـبب حــرصت عــلى قـراءة
ادة بكاملها دون ضجر أو ملل من ا
األلف الـى الـــــيـــــاء كـــــمـــــا تـــــوجــــد
مالحظات أخرى سوف أدونها الحقا

في نهابة التقييم. 
يـــبــــدأ الــــفــــصل األول : أفــــكــــار عن
صيـرورات تأسـيس الدولـة العـراقية
ـعـاصـرة بـتـعـريف الـوطن وأحـقـية ا
الـــبـــشـــر بـــالـــعــــيش في مـــكـــان مـــا
يخـتارونه بـأنـفسـهم ويصـنعـون فيه
الـــتـــاريخ ألن الـــتـــاريخ ال يـــصــنـــعه
شـخص واحـد كــمـا قـال هـوشي مـنه
ويشاركون بوعي في صـنعه كما قال
فيـكتـور سيرج (ص . (9وقد سـبقهم
قولة البن عربي في مقدمة الكـتاب 
(أعـــلـم أن كـــمــــال الــــوجــــود وجـــود
النقص فـيه إذ لو لم يكن لـكان كمال
الـوجود نـاقـصـا بعـدم الـنـقص فيه).
وبعد ذلك يـنتقل الـباحث الى  ايجاد
تـعـريف مـنـاسب لـلـدولة انـطالقـا من
وظائفهـا وجوهرها كـونها كائن حي
يــسـتــمـد خــصـائــصه من جــغـرافــيـة
ــكــان وخـــصــائــصـه الــطــبـــيــعــيــة ا
والــبـــشـــريـــة مـع تــطـــور الـــعـالقــات

االنتاجية وبنائها الفوقي. 
يشـمل الفـصل األول من الكـتاب على
مـتدة منـذ بداية الفـترة التـاريخيـة ا
االحــتـالل الــبــريــطــاني لــلــعــراق في
العام  1914وطرد الـعثـمـانيـون منه
ومن ثم تأسيس الـدولة العـراقية في
الــــــعــــــام  .1921ومع ذلـك نــــــرى أن
الــكـتــاب يـغــطي بــاشـارات واضــحـة
احلــقــبــة الــتــاريــخــيــة الـى مــا بــعـد
االحتالل األمـريكي لـلعـراق في العام
 ?2003وســـيـــطــرة احـــزاب االسالم
الـسـيـاسـي واحملـاصـصـة الـطـائـفـيـة

على إدارة البالد. 
WO bł W öŽ

هــــذا وقـــد ركـــزالـــفــــصل األول عـــلى
الـعالقة اجلـدلـيـة في ظـرفي تـأسيس
الدولة الـعراقيـة الداخلي واخلارجي
ـراحل الــتـاريـخـيـة مـرورا بـجــمـيع ا
لــنــشـأتــهـا وتــطــورهـا آخــذا بـنــظـر
ـطـامـع الـبــريـطـانــيـة في االعــتـبــار ا
العـراق متـمثـلة في مـصادر الـثروات
الـطبـيـعـية وبـالـدرجـة األولى الـنفط.
ولــهـذا قــامت بــريـطــانـيــا بـتــأسـيس
ادارة مـــحـــلــــيـــة وكـــيــــان ســـيـــاسي
(ص .(34ولكـن لم  تقـام هـذه الـدولة
عـلى اسس تـخــدم مـصـلـحـة الـشـعب
ا جاءت لتخدم العراقي بأجمعه وا
مصالح االقـطاعيـ بالدرجة األولى.
ومسـتعـرضا بـهذا الـصدد أراء كـثير
ختلف من السيـاسي والـباحثـ 
اجتـاهـاتـهم ومـشـاربـهم الـسـيـاسـيـة
وحتـــتل أراء الــكـــتــاب والــبـــاحــثــ
اليساري حيـز كبير من هذا الفصل

ومن الكتاب بشكل عام. 
ومن ثم نـاقش أصل تـسمـيـة الـعراق
وجذرها التاريخي من حيث تقسيمه
الـى ثـالث واليـــــــــــات فـي الــــــــــوسـط
ـــــوصل) (بــــغـــــداد) والـــــشـــــمــــال (ا
واجلـــنــوب (الـــبـــصــرة). وتـــأســيس
الـوزارات الـعـراقـيـة الـتي كـان أولـها
كـمــا يـحــلـو لــلــبـاحث بــتــسـمــيـتــهـا
ؤقتة (/25 الوزارة النقيبية األولى ا
)(23/8/1921 – 10/1920ص.(44
وكــانت جــمــيع الـوزارات الــعــراقــيـة
وافـقـة بـريطـانـيـا وتسـتـمد تـشكـل 
قــوتـهــا مـنــهـا بـالــدرجـة األولـى كـمـا
يــؤكـد عــلى ذلك الـبــاحث في مــجـمل
بـــحـــثه.  وبـــاالضــافـــة الى مـــصــادر

أخرى هي:
النسب ورابطة الدم •
لكية والثروة ا •

الروابط الشللية والعصبوية •
الــــــشـــــهــــــرة والـــــوجــــــاهـــــة •

االجتماعية
قدرة الكفاءة وا •

امتـالك أو التـصـرف بـوسائل •
ادي العنف ا

األحزاب السياسية ومؤسسة •
العشيرة

الــتــجــمــعــات اجلــمــاهــيــريــة •
الشعبية (.(46

صـادر باقـية ويجب الـقول أن هـذه ا
حلد األن والى يومنا هذا في العراق
وتــؤثــر تــأثـيــرا كــبـيــرا عــلى تــطـور

العراق سواء كان سلبا أو ايجاباً.  
لـك فيصل ومن مبـررات (استـيراد) ا
األول الــثالثـــة والــعــشــرين (ص-59
ـــبـــرر احلـــادي عـــشــر ص (67ورد ا
(ص (63الــذي يــذكــرفــيه "كــان عـداء
فيصل األول لـلبلـشفيـة أحد العوامل
الــتـي اســتــنــدت الــيــهــا اخلــارجــيـة
الـبــريـطـانـيــة لـتـفـضـيــله عـلى غـيـره
لــيــكــون ســدا أمــام الــشــيــوعـيــة في
ـنــطـقــة..." ولم يــذكـر الــعـراق وفـي ا
الباحث أسباب هذا العداء? وأقتصر
صـدر الذي اعتـمد عليه على كتـابة ا
( -138د. صـادق الــبالدي  الـتــطـور
الــتــأريـخي وتــأســيس اجلــمـهــوريـة
العـراقية ص ?39الثـقافـة اجلديدة.

العدد  325تموز  .(2008
ـبـرر األخـيـر رقم ) 23ص(67 وفي ا
..."وكــان فـيـصـل بـذلك يــلـعب لــعـبـة
وازنة  فها هو يقوم بتعي رمزي ا
لـعـراقي شـيـعي وسط كل مـا يـحـيط
ـلك من سـنة عـثـمانـي وسـوري با
وحـجـازيـ مـن أتـبـاعه....".  من هـو
هذا العراقي الشيعي ?? وأي منصب
ــا أنـــاطه الـى هــذا الـــشـــيــعـي?? وا
ـصدر اقـتـصـرالـبـاحث عـلى كـتـابـة ا
رقم ) 150سـامي زبـيـدة  مـجـمـوعـة
بـاحـثــ مـسـتل من كــتـاب اجملـتـمع

العراقي  ص ?103مصدر سابق).
في فــقـرة ســيـرورة الــتـصــويت عـلى
ـــلك فـــيــصل األول وردت تـــرشـــيح ا
عبـارة التـشـيع الفـلكـلوري في الـقرن
الـــتــــاسع عـــشـــر(ص (69من ضـــمن
اقتـباس فـقـرة من مقـالة في الـسفـالة
لــلــدكـتــور فــالح مـهــدي مــصـدر رقم
ــــقـــصـــود بـــهـــذه  .153فـــمـــا هـــو ا

العبارة?? 
وبـــعــد تــتــبع واف لـــتــطــور ســلــطــة
الــدولــة  في الــعــراق يــرى الــدكــتـور
الناصري انعكاس األزمة البنوية في
لـكـية (ص(92في فشـل احلكـومـات ا

كل من:
االنطالق من األبعـاد الطبـقية •

في السياسة العامة
تمذهب الدولة السياسي •
حتقيق التنمية االقتصادية •
التداول السلمي للسلطة •

الـــتــوزيـع الــعـــادل الــنـــســبي •
للثـروة وتقليل الـتفاوت الـطبقي ب

الطبقات االجتماعية
حتــــقـــيـق وتـــنـــفــــيـــذ األسس •
ادية للهوية الوطنية العراقية ا

االنــــــطالق مـن الـــــتـــــضـــــامن •
ــيـــكـــانـــيـــكي  ولـــيس الـــتــضـــامن ا

العضوي
وحد عدم حتـقيق الـتشـريع ا •

للقضاء العراقي
ـلكـية لم ولهـذا فـهو يـرى أن حـقبـة ا
تـكن وردية كـمـا يـظن الـواهـمون ولم
تــكن "فـنــدق بـخــمس جنـوم  مــصـدر
 "203إال في مــــــخـــــيـــــلــــــة مـــــرضى
الضـمير(ص .(93ولذلك فـهو يـعتـقد
أن شــرعــيــة ثــورة  14تــمــوز 1958

مستنبطة من:
القبول والتأييد الشعبي •
التداول السـلمي للسـلطة ب •
ــكــونـــات االجــتـــمــاعــيـــة وقــواهــا ا

السياسية
الــبـــرنـــامــجـــيـــة والــغـــائـــيــة •

ستهدفة ا
ـــؤســـســـات الـــســـيـــاســـيــة ا •

ة ستد ا
لكية ويستنتج الباحث أن السلطة ا
كــانت تــنــتــابــهــا أزمــة بــنــيـويــة في
طبيعـة النظام وألـيات ادارتة وكانت
ـتـوقـعة هـي الـتي مـهدت الـنـتـيـجـة ا
الطريق نـحو تـغييـرها بقـوى العنف
ــــنــــظم (اجلــــيـش) وبــــالــــوســــائل ا
العـنـفيـة. ولـكنه يـذكرثـمـانيـة عوامل
ـعــتـمـد في عـهـد لـنــجـاح الـنـمـوذج ا

لك فيصل األول(ص: (97 ا
انـفــتـاح الـنـظــام الـسـيـاسي- •
اني- الـدستوري ـقراطي -البـر الد
لـسـائر اجلـمـاعـات الـقومـيـة/االثـنـية

ذهبية....الخ /الدينية/ا
انفتـاح اقتصـاد السوق احلر •
أمـــــام رؤوس األمــــوال والــــتــــجــــارة

احمللية
ــــــشــــــاركــــــة في الــــــثــــــروة ا •
الـوطـنـية(األرض)  بـاسـتـثـنـاء طـبـقة
مالكي األراضي عـلى قــاعـدة الـتـمـلك

احلديثة  (الطابو)
شاركة في اجلهاز فتح باب ا •

االداري احلكومي
ــــشـــــاركـــــة في فــــتـح بـــــاب ا •

اجليش والشرطة
احـــتــرام الـــتــنـــوع الــثـــقــافي •

العربي الكردي في التعليم
شــهــدت تـلـك احلـقــبــة بــدايـة •
نـغلـقة خروج اجلـماعـات العـراقيـة ا
عــلى نـفـســهـا لـتــنـخـرط في تــشـكـيل
ـعــاصـر......الخ اجملـتــمع الـعــراقي ا
ولـكن لم يـحـدد البـاحث مـن هي هذه
ـنـغـلـقة عـلى اجلـمـاعـات الـعـراقـيـة ا

نفسها????
بداية تشكل الـطبقة الوسطى •

في اجملتمع العراقي
ونــــاقش الــــبـــــاحث د. الــــنــــاصــــري
ـؤســسـة بــاسـهــاب دور وســيـطــرة ا
الـعـســكـريـة عـلى مــقـالـيـد احلـكم في
الـعـراق واسـتــنـتج الـتـالي(ص-107

غالف الكتاب
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بيروت

ـوالـيد واقـتـصـاديا وامـنـيـا انشـر 
شهر  10 ما لـهم وما عـليهم  –كما
وردني- جـعــله الـلـه خـيــرا وبـركـة

للجميع
اقـدم الــتـهـاني لـالصـدقـاء بــاعـيـاد
مـيالدهم واؤكـد لهـم ان العالقة لي
بـــتـــلك الـــصـــفـــات وان االصـــدقــاء
ــذكــوريـن في الــصـــورة هم فــقط ا
االصــدقــاء الــذين كــتــبــوا تــواريخ
مـــيالدهم فـي صـــفـــحـــاتــــهم عـــلى
الــفــيــســبـوك. وكـل عــام واجلـمــيع

بخير.

كـما وردني من (فـيـسبـوك) فان من
ب اصـدقائي الـبالغ عـددهم اليوم
 1471بـيــنـهم  78 صــديــقـا كــمـا في
الــصـورة يــقع تـاريـخ مـيالدهم في
الشـهر الـعاشـر تشـرين االول الذي

سيبدأ غدا اجلمعة.
وكـمــا في بـدايــة كل شـهــر احلـقت
ـواصـفات الـشـخصـية بـالـصورة ا
ن ولــــد في الـــشــــهـــر الــــعـــاشـــر.
تابعي قراءة الطالع او الكف او و
الـفنـجـان وانـا لست مـنـهم لكن من
باب تلطيف اجلو الـفاسد سياسيا

…dOš_« q³11
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مثـلة الراحلة زينب استذكر فـنانون ا
بــجـلــســة ضـيــفــتـهــا مــكـتــبــة شـمس
األمـومـة بــبـغـداد حتـدث فـيــهـا نـقـيب

الـفـنــانـ الـعـراقــيـ الـسـابق
ـنـدالوي الــفـنـان صــبـاح ا
عن مـســيـرة الــفـنــانـة
فـخـرية عـبـد الـكر
ــعـــروفـــة بــاسم ا
زيــنب . وقـدمت
اجلـــــــلــــــســــــة
اإلعـالمـــــيــــة
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ـــطـــرب مــــروان خـــوري أحـــدث طــــرح ا
أغـانيه والتي حتمل اسم (أنت كما أنت)
األغـنـيـة رومـانـسـيـة عـلـى مـوقع يـوتـيـوب
وهـي من كلـمـات سالمـة خـلـفـان أحلان
مـــــروان خــــوري تــــوزيع الـــــكــــســــنــــدر
مـيــسـاكـيـان ومـيـكس ومـاسـتـريـنغ داني
خــوري ويــقــول مــطــلــعــهــا: (أنت كــمـا
أنـت..  يـا هِـيــامي..  يـا هــمسَ الـغـرام..
.. إلــيك يـا من غــمـرتَ زوايـا قــلـبي بـوِدّكْ
..). وكان وتـربّـعتَ عـرش الـهـوى بـلـطـفـكْ
آخــر أعـمـال مـروان خـوري ديـو غـنـائي
مع الـفنانة العراقيـة أصيل هميم بعنوان
(حــــكـــايـــة حـب) من  كـــلــــمـــات يـــوسف
ســلـيـمــان احلـان مــحـمـود عــيـد تـوزيع
الـيكسـاندر ميسـاكيان ميـكساج روجيه
ابي عـــقل. وتـــتــمـــيّـــز أنــهـــا بــالـــلــهـــجــة

اخلليجية. ـانــا مـنـهـا أن الـظــلم والـطـغــيـان وإ
ـسـرح رسـالـة إنـسـانـية لـبـنـاء عـالم ا

جديد يسوده احلب والسالم).
ÊuMH « WO1œU «

وعن مــعـــرفــته بــزيــنب قــال (تــعــرفت
عليـها في أواخر الـستيـنات يوم كنت
ـيـة الفـنـون اجلمـيـلة طـالـبا فـي اكاد
ــــســـرح حـــ أقـــدم الـــفـــنـــان قـــسم ا
إبـراهـيم جالل عـلى اخراج مـسـرحـية
(طـائـرة الـطـبـاشيـر الـقـوقـازية) وإراد
مـثـلة من خـارج الوسط االسـتعـانـة 
الــفــني لــتــلــعـب دور الــبــطــولـة االم
فـكـانت الـفـنـانـة زيـنب بـعـد أن حـققت
حــــضــــورا مــــتـــمــــيــــزا وكـــانـت هـــذه
سـرحيـة نقطـة البـداية ولهـا الفضل ا
أن نـتعـارف خصـوصا زوجـها الـفنان
لـطيف صـالح .بعـدها صـار بيتـها في
ــاضي مــلــتـقى ســبــعــيــنـات الــقــرن ا
ـسـرح وشاركت في األحـبـة وعشـاق ا
ـســرحـيـة من الـعــديـد من أعــمـالـهــا ا
خالل فـرقة  مـسرح الـيوم حـيث كنت
يـومهـا أحد أعـضاء الـفرقـة وكان آخر
عـرض مسـرحي قـدمته فـي بغـداد عام
 1978 هو  بـيت برنـارد البـا للـشاعر
االســـبــــاني لـــوركــــا وهي من اخـــراج
الـفـنــان الـراحل سـامي عــبـد احلـمـيـد

اجلـواهـري-الـلـيــالي والـكـتب عـشـرة
أعمـال مع اجلـواهري ذاكـرة جبل من
اجلـــلــيـــد انـــا ونـــقـــابـــة الـــفـــنـــانــ
. اختياره أفضل شخصية العراقي
فنية لعام   2018 من قبل مؤسسة روز
ه مع كـوكـبة " تكـر مـيـديـا الدولـيـة
ـسـرحـيـ من قـبل وزارة من الـرواد ا

الثقافة عام 2009. 
ـنـدالوي عن الـراحـلـة بـعـدهـا حتـدث ا
زيـنب مـسـتـعرضـا مـسـيـرتـهـا الـفـنـية
واالبداعيـة قائال ( الراحلـة من مواليد
 1931مديـنة الكـوت من أسرة محـافظة
سـطع جنـمـها فـي خمـسـيـنيـات الـقرن
اضي يـوم اخد فيـلم (سعيـد افندي) ا
طــــريـــقه إلـى دور الـــعــــرض من خالل
دورهــا (فــهــيــمه) إلى جــانـب الــفــنـان

الـــراحـل يــــوسف الــــعــــاني حــــيث 
اخـتـيـارهـا عــبـر مـنـافـسـة بـ عـشـرة
ثالت فكانت هي األجدر والفيلم من
اخـراج كـامـيـران حـسـني كـمـا شاركت
في فــيـلم احلـارس الـذي نـال اجلـائـزة
الـفـضـيـة في مهـرجـان قـرطـاج الدولي
عـام   1948واضــاف (كـانـت خـطــوتـهـا
الـتـاليـة يوم مـثـلت في مـسرحـية  أنى
أمك يـاشـاكـر لـلـفـنـان الـراحل يـوسف
الـعاني فـكـانت صرخـة احـتجـاج ضد

ــتـســلـطــة عـلى وقـد لــعـبت دور األم ا
ــسـرحــيـة لم بــنــاتـهــا) مـضــيـفــا ان ا
ـضــايـقـات تــسـتــمـر طـويـال بـســبب ا
اضطـرت مغـادرة العـراق إلى بلـغاريا
ومـــنـــهــا إلـى الــيـــمن وفـي عــام 1989
سـافــرت إلى الـســويـد وتــقـدم أعــمـال
مــســـرحـــيــة مـن خالل فـــرقــة ســـومــر
ـسرحـية ومن هـنـاك كانت تـكتب لي ا
عن معاناتها في رسائل تصلني منها
عندما كنت في دمشق وفي رسالة لها
تــشـــيــر إلى صـــدور كــتــاب من وزارة
ـبـدع الثـقـافـة الـسـويديـة خـاص بـا
االجـانب فـيـهـا صـورة لـها إلـى جانب
الـــفـــنــــانـــ لـــطــــيف وصـــالح وداود
كــويس). مــوضــحـا (فـي تـســعــيــنـات
رض عضال ـاضي أصيبـت  القرن ا
وفارقت احلياة في شهر اب عام 1998
بعـد أن تركت بصـمة خالـدة في سماء

سرح العراقي). ا
داخالت بـعـدها تـوالت الـشـهـادات وا
بـحق الـفــنـانـة الـراحــلـة حـيث حتـدث
عـــنـــهـــا مـــجــمـــوعـــة مـن الـــفـــنـــانــ
واحلــضـور.. وفي نـهـايـة اجلـلـسـة 
قدمتها ندالوي  تقد باقة ورد إلى ا
الـقـاصــة سـافـرة جـمــيل حـافظ واخـد

الصور التذكارية.
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طربـة اللبنـانية نيـكول سابا عن أعـلنت ا
تـعـاقـدهـا عـلى فـيـلم جـديـد تـعـود به إلى
الـسينمـا بعد غياب  6 سـنوات. وكشفت
ســابـا أن  فــيـلم (مــفـتـاح احلـب) يـحـمل
الــطـابع الـرومــانـسي من إنــتـاج شـركـة
ـمثل بـسام آرت فـيـجن وتألـيف وحوار ا
عـلي وسيقوم بـبطولة الـفيلم  إلى جانب
مـــيـالد يـــوسف وروعـــة يـــاســـ ومـــهـــا
ـصري ومن إخـراج جمـال السروري. ا
وعلى صعيد آخر حصدت سابا جائزة
أفــضل فـيــديـو كــلـيب عـن أغـنــيـة (اجلـو
حـلو) في مـهرجان الـفضائـيات العـربية
وأهـدت اجلائزة إلى لـبنان قائـلة: (بهدي
اجلـائزة إلى بيروت بلد اجلـمال والثقافة
وإلـى شـعب لـبـنـان الـلـي مش بـيـنـكـسـر
وهـــذه الــصـــورة احلــلـــوة الــلى ســـنــظل
ــصــر الـلـي وقـفت نــصــدرهــا وشـكــرا 

جنب لبنان وقدمت كتير مساعدات).
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ــتــخــصص فـي مــركـز الــنــهــريـن لــلــدراسـات الــبــاحث ا
ـقـبل مـركز االسـتـراتـيـجـيـة يـضيـفه افـتـراضـيـا الـسـبت ا
الـنهـرين لـلدراسـات االستـراتيـجيـة  بـندوة عـنوانـها (امن

االنتخابات: فرضيات ادارة اخملاطر).
W½uL  Õö

رئــيـس الــهــيــئــة االداريــة لــنــادي
الــعــلـويــة نــعــته الـهــيــئــة االداريـة
ومـنـتـسـبي الـنـادي بـعـد ان غـيـبه
ـاضـي سـائـلـ ــوت االربـعـاء ا ا
الــلـه تــعــالى ان يــســكــنه فــســيح

جناته.
W³B)« bL×

رئــيس مــجــلس مــحـافــظــة الــطــفـيــلــة بــاالردن شـارك في
حـواريـة عـقـدهـا مـنـتـدى عبـد احلـمـيـد شـومـان الـثـقافي
ـنـاقـشـة بـعـنـوان (اجملـتـمـعـات بـ االســتـثـمـار والـبـيـئـة) 
قـضـيـة اسـتـثـمـار الـنـحـاس في مـحـمـيـة ضـانـا واألبـعاد

تعلقة بذلك. البيئية واالقتصادية واالجتماعية ا
rþU  s Š wKŽ bL×

طـالب الــدراســات الــعـلــيــا الـعــراقي تــلــقى تـهــاني االهل
اجستيرمن قسم التربية الفنية واالصدقاء لـنيله شهادة ا
عنونة في كليـة الفنون اجلميلة بجامعة بابل عن رسالته ا
ـشاهـد االوبـئـة في الرسم (االبـعاد اجلـمـالـية والـنـفسـيـة 

االوربي).
ÊUDKÝ œuL×

ـطـرب االردني شارك في امـسيـة غـنائـية اقـيمت االثـن ا
سرح الشـمالي ضمن فـعاليـات مهرجان اضي عـلى  ا ا

جرش للثقافة والفنون بدورته الـ.35.
œ«bŠ Ê«dHſ

الـصـحـفـيـة العـراقـيـة تـلـقت مـواساة االوسـاط الـصـحـفـية
سـائــلـ الـلـه تـعــالى ان يـرحــمه بـرحــمـته لـوفــاة زوجـهــا

الواسعة.
 s Š d U½

الـفنـان الـعـراقي زاره وفـد من نقـابـة الـفـنانـ الـعـراقـي
ـنزلـه في أربيل لالطـمئـنـان على حـالتـه الصـحيـة ضمن
مـبـادرة النـقابـة للـتواصل مع مـبدعي الـفن والوقـوف على

احتياجاتهم.
bO « Êe¹

ـمــثل الــسـوري شــارك مـتــابـعــيه بــصـورة من كــوالـيس ا
تصـوير مسـلسل (بـيوت من ورق) الذي انـطلق تـصويره

في لبنان منذ أيام والذي يتألف من  50 حلقة.
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نــفت مـــديــرة فــرع دمـــشق لــنـــقــابــة
الفنـان السـوري تمـاضر غا  ما
ـطـربــة الـسـوريـة أشـيع حـول وفــاة ا
ميادة احلـناوي  مؤكـدة (أنها بـخير
وبصـحـة جيـدة بـعد الـتواصـل معـها
بشكل مباشر عـبر الهاتف). بدورها
كشـفت احلـنـاوي تـفاصـيل حـالـتـها
الــصــحــيـــة بــعــد الــشـــائــعــات الــتي
تعرضت لـها مـؤخرا قـائلـة: (احلمد
ـر لـله انـا عـايـشــة و مـعـنـديش زهـا
وكل مـــا نُــشـــر عن ذلك لـــيس له أى
أســــاس من الــــصــــحــــة وحــــالــــيــــا
بـــــخـــــيـــــر).وطـــــالـــــبت الـــــنـــــجـــــمـــــة
الــكـبــيــرة(مــروجى الــشــائــعــات بـأن
يخـافـوا الله فـيـما يـنشـرونه خـاصة
أن هـذا يـضـايــقـهـا وتـشـعــر بـفـوبـيـا
منه) قائلة: (احلمـد لله ربنا أعطاني
الصحـة والستـر وأتمـنى من الناس
حـبـهم لــبـعض).واخـتــتـمت حــديـثـهـا
ــقــبــلــة تــشــهــد عـدة بــأن (الــفـتــرة ا
نــشـــاطــات لــهـــا حــيث حتـــيي عــدة

حفالت في أبوظبي وغيرها).
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بــرنـامـجه احلـواري الــذي يـسـتـضـيف
مـن خالله جنـــوم ومــشـــاهــيـــر الــوطن
الـعـربي أنـهـا(لـلـيـوم لم تـتـخـطـى وفاة
والــدهـا وكل مـا تــذكـره تـبـدأ بــالـبـكـاء
وكــانت خالل فـتــرة تـســمع صـوته في
الـليل وهـو يناديـها. أما عن وفـاته فقد
كـــــانت صــــادمـــــة ألنه رجـل قــــوي ولم
ـوقف خـاصـةً تــتـخـيـله في مــثل هـذا ا
أنـه تــوفي وهــو نــائم في حــضــنــهــا).
والمـت ريـاض خالل احلــلـقــة نــفـســهـا
النـها لم تـتمكن مـن مساعـدته وشعرت
أنــهـا مــسـؤولــة عن ذلك خــاصـةً أنــهـا
كـانت صـاحـبـة فـكـرة أن يـرتـاح ويـنـام
بسبب التعب خالل الفترة السابقة من
وفـاته. و حتـدثت عن كونـها ولـد وكان
ـسـؤولـة عن كل شيء اســمـهـا عـلي وا
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ــطـــربــة رحـــمــة ريــاض اســـتــذكـــرت ا
طـفولتها لتصفـها بـ (صعبة) موضحة
أنـــهـــا (كـــانت تـــعـــيش حتـت قـــوانــ
نـعها من الـراحل والدها والـذي كان 
اخلـروج للـشارع ونـادراً ما يـدخل أحد
مـنـزلـهم.وانـه  كـان دائمـاً يـرافـقـهـا في
يـومـهـا وال يـفـارقـها أبـداً وال يـعـامـلـها
كـطفلـة بل كطفل مـن ناحيـة أن شعرها
قــصــيــر وتــرافـقـه في رحالت الــصــيـد
ويــخـرجـهــا أحـيـانــاً في الـلـيـل لـتـقـود
دراجــتــهـا الــهــوائـيــة والــفـرد الــنـاري
مُــصــوب عــلى ظــهــرهــا وسـط صــدمـة
والــدتـهــا وعـدم قـدرتــهـا عــلى فـعل أي
شـيء).واكـدت خالل حــلـولــهــا ضـيــفـة
عــلى اإلعالمي أنس بــوخش من خالله

قـامة بدار صـري ا الـقومي لـلمـسرح ا
صرية لتسلم تكر والديها األوبـرا ا
الـراحـل الـفنـان سـميـر غا ودالل
عـبــدالـعـزيـز.ولم تـسـتـطع غـا تـمـالك
وقف نـفسها وكـبت دموعها مـتأثرة با
الـصعب الذي تـعيشه وقـدّمت اعتذاراً
عـلى بكائـها ووجهت الـشكر للـقائم
هرجـان لتكـر والديهـا وتقدير عـلى ا
ــســرح.وقـالت مــشــوارهـمــا الــفـنـي بـا
بــاكــيــة: (أريـد أن أقــول لــلــنــاس الـتي
تــدعـي لــنــا وكل من وقـف بــجــانــبــنــا
شـكـراً جـداً حبـكم هـو الـذي يصـبـرنا.
شــكـراً) فـيـمــا تـأثّـرت وزيـرة الــثـقـافـة
ـصريـة إينـاس عبـد الدا والـفنـانة ا
ـا إلــهــام شـاهــ وكـذلـك احلـضــور 
قــالــته وبـدت عــلى وجــوهــهم عالمـات

ـدة عـامـ كـانـوا وحــتى أن اجلـيـران 
يـظـنـوا أنـهـا فعـالً ولد بـسـبب شـكـلـها
وتـصـرفـاتـهـا. مشـيـرة الى انـهـا الـيوم
ومن بعد هذه السن ال تمانع وصفها
بــالــرجل ألنــهـا ذات شــخــصـيــة قــويـة
ـشـاكـل بـرفـقة وجتـاوزت الـكـثـيـر من ا
والـــدتـــهــا والـــتي هي مـــتـــزوجــة اآلن
وشــقــيــقــاتــهـا الــلــواتي تــمــكن من أن
ـش في حـياتـهن. كمـا أنهـا حتدثت
عـن دعم والـدتــهـا حـتـى تـخـرجــهـا من
قــالب كــونــهـا شــاب عن طــريق ارتـداء
ــكــيــاج وإطــالــة الــفـــســاتــ ووضع ا
ــا هي عــلــيه شــعــرهــا حــتـى وصــلت 
الـيـوم. إلى ذلك وبـعد فـترة طـويـلة من
ـمثـلـة دنـيـا سـمـير الـغـيـاب  ظـهـرت ا
غــا خالل الـدورة الـ 14لــلــمـهــرجـان

احلــزن. ويـعــد ذلك هـو الــظـهـور األول
لـها بـعد وفـاة والديـها ويـأتي هذا في
الــوقت الـذي تـرددت فـيه شـائـعـات عن
ي الفن إلّا اعـتزال دنيا وشـقيقتـها إ
هن التمـثيلية أشرف زكي  أنّ نـقيب ا
ردّ عـلى تلك الشـائعة في مـقابلة له مع
بـرنامج تلـفازي وقال(صـعب أن يعتزل
ــر بــظـروف ــمــكن أن  الــفــنــان من ا
صــعـبــة وكـان الــله في عــون األخـتـ
ي همـا لم تـفـقدا الـغـالـيتـ دنـيـا وإ
سـمير غا ودالل عبد الـعزيز بل كلنا
).وأجـاب زكي فــقـدنــا هـذيـن الـفــنـانــ
عـــلـى ســؤال (لـــو قـــررا االعـــتـــزال هل
: (لـن يـــوافـق أحـــد أن تــــوافق?) قــــائالً
يـعتزال ألنهما تـكمالن مشوار وامتداد
مـسيرة سمـير غا ودالل عبـد العزيز

جتـد نـفسك مـضطـراً إلى حتـمّل ردات فعل الـشريك.
رقم احلظ.2

qL(«

هــذا الـيـوم يـجــعـلك مـزاجــيـاً وغـيـر قــادر عـلى ضـبط
انفعاالتك.
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ال تـتـعـتـقـد أنّ طـيـبـة قـلب الـشـريك سـتـمـنـحك اجملـال
لتستمرّ في اخلطأ.
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 جـوّالـعـمل  يـتـحـدث عن عـمــلـيـة خالقـة تـعـود عـلـيك
. بنتائج إيجابية جداً
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انتبه لـتصرفـات زميل لك  فهو قـادر على قلب األمور
رأساً على عقب.
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ــمـيـزة. قــد تـعــيش قـصـة حب  يــوم مـهم لــلـعالقـات ا
يوم السعد االحد. غريبة
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 أنت صاحب كـلمة وتصمـيم وعزم في كل ما تقوم به
. مهنياً
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ـقبل . تـقـتـحم الـشـهـر ا  نـقاشـات غـيـنـة ومـفـيـدة جداً
بشجاعة وايجابيّة.
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انت حريص عـلى تصـرفاتك  فـلم ال تكـون كذلك على
صعيد االهتمام بصحتك?
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تقوم بأعـمال منزلية تتطلب منك احلركة فتشعر بأنك
. نشيط ومرتاح نفسياً
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يـلـمع جنـمك وتــبـسط نـفـوذك وحتـكـم الـسـيـطـرة عـلى
معظم أعمالك.

¡«—cF «

ـسؤولون  تكون احملـرّك الرئـيس في عملـك ويلمس ا
أهمية وجودك.
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Âu−M «Ë X½√u ËœuÝ

حتــتـوي هــذه الــشـبــكـة
على  9 مربـعـات كبـيرة
كل مــربع مـنــهــا مــقـسم
الى  9 خانـات صغـيرة
هـدف هـذه الـلــعـبـة ملء
اخلـــــانــــــات بـــــاالرقـــــام
الـالزمــــــــــة من  1الـى 9
شـرط عـدم تــكـرار الـرقم
اكثـر من مرة واحدة في
كل مــربع كـبـيـر وفي كل

خط افقي وعمودي.
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زينب الربـيعي قائلـة عن سيرة ضيف
ـــــنــــدالوي اجلـــــلــــســـــة (صـــــبـــــاح ا
بــكــالــوريــوس فــنــون مــســرحــيــة من
ـيـة الـفـنـون اجلـمـيـلـة بـبـغـداد أكـاد
نـقـيب الـفـنـانـ الـعـراقـيـ سـابـقا
ـــــــكـــــــتب وعـــــــضـــــــو ا
الـتــنــفــيــذي الحتـاد
الــفـنــانـ الــعـرب
أخـرج الــعـديـد من
سـرحيـات منـها ا
الــــــقــــــرنـــــفــــــلـــــة
احلـــمــراء تــعــال
مـعي إلى شـيلي
امـــــرأة من هـــــذا
الزمـان االسوار
مندلي والعطش
وأعــــــــــــــمــــــــــــــال
مسرحية أخرى.
لـه اصــــــــــدارات
عــــــــــدة هـي: في
رحــــــــــــــــــــــــــــــاب
اجلــــــواهـــــري

زينب 

رحمة رياض

وتـواصالن تقد رسالة
الــفن وحـتـى آخـر نـفس
في حـياة الـفنـان الكـبير
ســـمـــيـــر غـــا ودالل
عـبـد العـزيز كـانا في

الـفن ولم يبـتعدا).
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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

أربع جـــوالت من احملــادثـــات الــســعـــوديــة اإليـــرانــيــة
استـضافـهـا العـراق في مـسعـى منه لـتـهدئـة أوضاع
نطقة وحتقيق جسور تصل ب اخلصوم لعلّ رياح ا

قبولة.  التعاون والسالم تعود الى مستوياتها ا
مـكن ان تكون هـناك جولـة خامسـة أو سابعة أو من ا
حتى عـاشرة لكن لن يـكون هنـاك معنى جلـولة حتمل
رقـم ثالثـــ أو أربـــعــــ إذا لم تـــكن هــــنـــاك نـــتـــائج
مـلـمـوسـة عـلى األرض كـمـا سـمّـاهـا مـلك الـسـعـوديـة.
بالرغم من كلمة -ملموسة- حتتمل الكثير من التأويل
لـلـجـانـبـ اإليـراني والـسـعـودي . والـسـؤال هـو مـاذا
سـيــكـون وصـف احملـادثــات الـتـي اكـتــسـبـت الـصــفـة
اإليـجـابـيـة االن  بـعـد أن تـصل الى اجلـولـة األربـعـ

مثالً ? 
اإلشـارات اإليجـابيـة نحـو التقـدم في احملادثـات كانت
تتوهج بعد اجلولة الثـالثة وهي عالمات على التهدئة
لـــكن جـــدول األولـــويـــات اإليــرانـي او الـــســعـــودي لم
يــكــشف عــنه تــمــامــا في احملــادثــات بــالــرغم من انّ
ـشتركة واضـحة في بعض األولويـات منها القواسم ا
ـقـطـوعـة بـ طـهران إعـادة الـعالقـات الـدبـلومـاسـيـة ا
والـريــاض  والــتــفــاهم اجلــدي لــوقف حــرب الــيــمن
وضمـان عدم الوقوف مع خـيار التـدخل األمريكي في
نطقة وتـفاهمات أخرى يرى فيـها اإليرانيون سبيالً ا
لـرفع العـقـوبـات االمـريكـيـة عـنهـم ويرى الـسـعـوديون
هدد من اكثر انها السبيل لعدم خرق أمنهم الوطني ا

من جهة غير جبهة اليمن. 
شاركة في نطقة استحقاق ا في النهاية تواجه دول ا
جغرافيا واحدة كحقيقة غير قابلة للتغيير السيما ان
االسـتـراتـيـجـيـة االمـريـكـية بـعـد تـغـيـيـر نـظـام الـعراق
الـسابق كـوسـيـلة لـصـنع خـارطة جـديـدة لـلمـنـطـقة لم
تـعـد على جـدول اعـمال إدارة الـرئـيس بايـدن أو ربّـما
حفنة مـقبلة من الرؤسـاء التال له.  وجاء الـتغيير في

أفغانستان ليعزز تلك احلقيقة اجلديدة. 
في مـقــابل ذلك كـله من الــسـذاجـة أن يــكـون الـعـراق
ـبـاحـثـات الـتالقي بـ ايـران والـسـعـوديـة من مـعـبـراً 
دون ان تـتحـقق الفـائـدة العـراقيـة االكيـدة وال تقل لي
انـهـا فــائـدة عـدم حتـويل الــعـراق سـاحـة صـراع ألن
ذلـك امـــر مــــرتـــبط بــــقـــرار االمـن اإليـــراني بــــحـــسب

سؤول في طهران .   ة وموثقة  تصريحات قد
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