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مــركـز انـتــخـابي). وكـشــفت بـعـثـة
ــــــــراقــــــــبــــــــة االحتـــــــــاد األوربـي 
االنــتــخـابــات الــعـراقــيــة عن عـدم
تـسجيل أية مـشاكل فنيـة أو تقنية
فـي مراكـز االقـتراع.وقـالت رئـيـسة
الــبــعــثــة فـيــوال فــون كــرامـون في
مـؤتمر امس إن (الـبعثـة لم تسجل
أي خـــروق مــنــذ بـــدء الــتــصــويت
الـعـام او مـشـكالت من الـنـاحـيـت
الـــتــقـــنــيـــة والــفـــنــيــة فـي مــراكــز
االقــتـراع).بـدوره  راى مــسـتــشـار
رئـيس الوزراء لشؤون االنتخابات
ان جميع عـبد احلسـ الهنـداوي 
امــورعـمـلـيـة االقـتـراع الـعـام حتت
الـــســيــطــرة.وقـــال الــهــنــداوي في
تـصريح امس (لم نبـلغ بخلل كامل
ألجـهزة اإلقـتراع واألمور جـميـعها
مــسـيـطـر عـلـيـهـا) مــشـيـرا الى ان
ــــــفــــــوضــــــيـــــة أخــــــذت كــــــامل (ا
احــتــيـاطــاتـهــا بـهــذا اجملـال عــبـر
ـنتـشرة في جـميع الـفـرق الفـنيـة ا
ـــراكـــز االنــتـــخــابـــيـــة وتــداركت ا
ـفـوضـيـة قـد ــعـوقـات). وكـانت ا ا
اشـارت الى انه ال تمديد لـلعملية 
بـسـبب بـرمـجـة صـنـاديق االقـتراع
عـلـى االغالق بـتـمـام السـادسـة من
مــسـاء امس. ودعـا حتـالف الـنـهج
ـشـاركـة ـواطـنـ الى ا الــوطـني ا
ـقـبـلـة ـرحــلـة ا وحتــديـد مـصـيـر ا
لــــلــــعـــراق. وقــــال الــــتـــحــــالف ان
تيسر (االنتخابات تمثل الطريق ا
لـتحديـد مسار الـعملـية السـياسية
ورسـم مــســتــقــبل الــعــراق في ظل
اجـواء متـشنـجة  نـحذر من مـغبة
تــداعــيــاتــهــا داخل الــبالد). وحث
اجملــمع الــفـقــهي الــعـراقي وائــمـة
ــســـاجــد في عــدد من وخـــطــبــاء ا
ـشاركة االهالي على ا احملـافظـات 
صيـرية بفـاعلية فـي االنتخابـات ا

واختيار االصلح واالنزه.
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خــــاض مــــحــــمــــد عــــنــــوز غــــمـــار
ـبـكـرة االنـتــخـابـات الـتـشـريـعـيـة ا
سـتقلـ معـتبراً أنه عـلى الئحـة ا
ـثل قطاع الـفقراء القـطاع األكبر
. ويــتــسـلـح الـرجل مـن الـعــراقــيـ
ــجـهـوده ـتــواضع  الــبـســيط وا
اخلـــــــاص فـي إعــــــداد دعـــــــايـــــــته
االنـتخابية داخل منزله في النجف
وتــوزيــعـهــا ونـشــرهــا في شـوارع
ــديــنـــة بــاالعــتــمــاد عــلى نــفــسه ا
وبــاســتـخــدام أدوات بـســيــطـة من
دون أن تـسـاعـده فـرق متـخـصـصة
أو مـسـاعـدون ومـن دون أن يـحدث
ـدينـة. فهذا ضـجيـجاً في شوارع ا
ـرشح ال تـسـنـده حـمـلـة إعالمـية ا
ويـديـر كل شـيء بـنفـسـه ويـعرض
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ــثــلــ عن حــركـة طــالــبــان مــنـذ و
انــســحـاب الــقــوات االمـريــكــيـة  من
الـــبالد.وقـــال أحــد الـــقــيّـــمـــ عــلى

ـراسم لـوكـالـة فـرانس برس إنه  ا
حـفر  62 قـبرا بـعد الـهجـوم الذي قد
تـصل حـصـيـلـته الـنـهـائـيـة إلـى مـئة
قــتـيل.وفــجـر انــتـحــاري من تـنــظـيم
الـدولــة اإلسالمـيـة سـتـرته الـنـاسـفـة
خـالل صالة اجلمعة في مسجد سيد
.وتبنى تنظيم صلـ زدحم با آبـاد ا
الــدولــة االسالمــيـة-واليــة خــراسـان
االعــتــداء عــلى إحــدى قــنـواتـه عـلى
تـلـغرام مـوضحـا أن االنـتحـاري هو
مـــحــمــد األويـــغــوري مـــا يــدل عــلى
سلمة الصينية انتمائه إلى األقلية ا
الــــتي انـــضـم بـــعض أفــــرادهـــا إلى
الـتـنـظـيم اجلـهـادي.وسـبق أن تـبنى
تـــنــظــيم الــدولـــة اإلسالمــيــة-واليــة
خـراسـان هـجـمـات ضـد الـشـيـعة في

أفـغانـستـان. وعلى الـرغم من أن هذا
الـفصيل سـني على غـرار طالبان إال
أنـه عـــلى عــــداوة مع احلــــركـــة.وفي
مـشاهـد مؤثرة جتـمّع ذوو الضـحايا
فـي مـوقع الــدفن وعـانــقـوا جــثـامـ
أحــــبــــائــــهـم الــــذين ســــقــــطــــوا في
الــتـفـجــيـر.وقـال زمــاري مـبـارك زاده
ـراسم إن ابن أخيه الـذي شارك في ا
مــيالد حـســ كـان يـريــد أن يـصـبح
طـبـيـبـاً مـثـله وروى لـوكـالـة فـرانس
بــرس كـان هــادئـا وال يـتــكـلم كــثـيـرا
مضيفاً كان يريد االلتحاق باجلامعة
والـــزواج. نــشــعــر بـــاأللم.وأظــهــرت
مـــشــاهــد  الــتـــقــاطــهـــا في مــوقع
ـسجـد الذي الـتـفجـيـر ركامـا داخل ا
حتـطّمت نـوافذه مـن جراء الـتفـجير
فـيــمـا حـمل بـعض الـرجـال جـثـمـانـا
مـلـفـوفـا بـغـطـاء مـلـطّخ بـالـدمـاء إلى

سيارة إسعاف.

{ الــــــدوحــــــة-  (أ ف ب) - حـــــذّرت
ـتحـدة من زعزعة طـالبـان الواليات ا
اسـتقرار نـظامهـا خالل أول لقاء ب
الـطـرفـ مـنـذ االنـسـحـاب األمـريـكي
مـن أفـغـانـسـتـان وفق مـا أفـاد وزيـر
خــارجـيـة احلـركـة أمــيـر خـان مـتـقي
الـســبت.وقـال مـتـقي لـوكـالـة بـاخـتـر
اإلخـبـارية في بـيان مـسـجّل ترجـمته
فــــرانس بــــرس  امس ابــــلـــغــــنـــاهم
بـــوضـــوح بـــأن مـــحـــاولـــة زعـــزعـــة
اســتــقـرار احلــكــومــة األفـغــانــيـة لن

تصب في مصلحة أي طرف.
دفن مــشــيّــعــون أفــغــان من األقــلــيـة
الــشــيــعــيـــة الــســبت قــتالهم الــذين
ســـقــطـــوا في تــفـــجــيـــر انــتـــحــاري
اسـتـهدف مـسـجدا في مـديـنة قـندوز
وأسـفر عن أكثر من  60 قتيال وذلك
بـالــتـزامن مع لـقـاء عـقـد في الـدوحـة
هــو األول بـ مـسـؤولـ أمـريـكـيـ
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تــــتــــرقب االوســــاط الـــشــــعـــبــــيـــة
والـسـيـاسـية  نـتـائج االنـتـخـابات
ـــبـــكــرة الـــتي جـــرت امس بـــعــد ا
انـتهاء عمليـة التصويت في عموم
احملــافـظـات والــبـدء بـعـمــلـيـة فـرز
ـية ـراقـبة ا صـنـاديق االقـتراع 
واسـعة. ويـعقد الـعراقـيون االمال
قراطية مارسة الـد بـعد انتهـاء ا
ــان وحــكــومــة جـديــدين عــلـى بـر
يـلبيان الطـموح باجراء اصالحات

اربـــيل والـــســلـــيــمـــانــيـــة ومن ثم
مــــرشـــحي االحتـــاد الـــوطـــني في
الــســلــيـمــانــيـة  فــيــمــا تــراجـعت
حـــظـــوظ كل من حـــركـــة تــغـــيـــيــر
واجلــيل اجلــديــد في مــحــافــظـات
ـراقـبـون ان كــردسـتـان. ويــرجح ا
قدمة تـكون الكـتلة الـصدرية فـي ا
ثـم الـفـتح وقـوى الـدولـة الـوطـنـية
(تـيار احلكـومة) ثم دولـة القانون.
ــشــاركـة في وقــالــوا ان (نــسـبــة ا
الـتصويت اخلاص  وهـي عالية 
مـثيـلتـها نـسبـة االقتـراع العـام قد
ـــئـــة). وافـــاد تــــرتـــفع الى  35بـــا
تــقــريــر مــنــتــصـف يــوم االقــتـراع
بـتدنـي نسـبة مـشاركـة النـاخب 
تـقـدمـتـهـا كل من حـيـث بلـغت  19
ديـالى وكـربالء وميـسان والـنجف
والـسليـمانية  لـكن رئيس مجلس
ـفوضـ جلـيل عدنـان قد اكد ان ا
ثـــــلث عــــدد الـــــنــــاخــــبــــ أدلــــوا
ـشـاركـة بــأصـواتـهم وان نـســبـة ا
ــفـوضـيــة قـرعـة جــيـدة. واجـرت ا
الخــتــيـار مــحـطــات الــعـد والــفـرز
الـــيــدوي لالقــتـــراع الــعــام ضــمن
بــغــداد وبـقــيـة احملــافـظــات.وذكـر
مـــديـــر دائـــرة اإلعـالم واالتـــصــال
ــفــوضــيــة حــسن ســلــمــان في بــا
فوضـية أجرت مـؤتمـر امس أن (ا
 17عـملـية قـرعة الختـيار مـحطات
الــعــد والــفــرز الــيــدوي لـالقــتـراع
الـــعــام) واضـــاف ان (الــعــمـــلــيــة
أجــريت اســتـنــاداً لـلــمـادة  38من
قــانــون االنـتــخـابــات الـفــقـرة أوال
الــتي نـصت عـلى اخـتـيـار مـحـطـة
واحـــدة في كـل مــركـــز انــتـــخــابي
الجـراء عملية الـعد والفرز اليدوي
واخـتـيار احملـطـة سيـكـون مركـزيا
ــكـتـب الـوطــني) وتــابع انه فـي ا
( تـــصـــنـــيف مـــراكـــز االقـــتــراع
اسـتنـادا الى عدد احملـطات في كل

لـلـنجـاح وحلـمايـة الـدولة وتـعـزيز
هــويـتـهــا الـوطـنــيـة والـســيـاسـيـة
والـثـقافـية). وتـدفق الـناخـبون في
بـــغـــداد واحملــافـــظــات الى مـــركــز
وسط توقـعات بـاجتـياح االقـتـراع 
رئــــيس حتــــالف تــــقــــدم مـــحــــمـــد
احلـلبـوسي نتـائج االنتـخابات في
احملــافــظــات الــغــربــيــة ونــيــنــوى
ورئــيس حــركـة الــوفـاء الــعـراقــيـة
يـقارب عـدنـان الـزرفي في النـجف 
مـرشح التـيار الصدري ومـرشحو
ــقـــراطي الـــكــردســـتــاني في الـــد

حــقـيـقـيـة والـقــضـاء عـلى الـفـسـاد
وانهاء احملاصصة. وفتحت مراكز
للـتصويت االقـتراع أبوابـها امس 
ـانـية الـعـام في أول انـتخـابـات بر
مـبـكرة مـنذ الـعام 2003 . ومع كل
اسـتـحـقـاق انتـخـابي جـديـد تراود
اآلمــال الـشــعب بـحـصــول انـفـراج
عـلى طريـق بناء الـدولة واالصالح
حــيث يـأمل الـعـراقـيـون ان (يـكـون
الــعـرس االنـتـخــابي بـصـيص امل
لـلتغيير ومواجهة حتديات الواقع
بـفـضـاء سيـاسي جـديد له االهـلـية

حـــالــة وبــواقع  26 وفـــاة جــديــدة)
واشــــار الى ان (اكـــثـــر من  35 الف
ضاد شـخص تلقى جـرعات اللـقاح ا
ـنتـشـرة ببـغداد في مـراكـز الوزارة ا

واحملافظات). 
ونـفت دراسـة فرنـسـية مـزاعم ظـهور
كـــورونـــا فـي كـــهف خـــفـــافـــيش في
. ووفقاً لصحيـفة البريطانية الـص
فـــقــد اعــتـــقــد عـــدد من اخلــبــراء ان
ـا نــشـأ ألول مـرة في الــفـايــروس ر
كــهف مـوجـيـانغ بـعــد نـشـر تـقـاريـر
تــفــيـــد بــأن هــنــاك ســتــة من عــمــال
ــرض غــامض ــنـــاجم أصــيــبــوا  ا
يـشبه اإلنفـلونزا في عام  2012 بعد
عـمـلهم بـهـذا الكـهف. لـكن الـباحـث
الـفرنسي يقـولون إن (هذه النظرية
ـكن أن تـكـون صـحـيـحـة بـعد أن ال 
فـحــصـوا الـتـقـاريـر الــطـبـيـة لـعـمـال
ـــنــاجم فـي ذلك الــوقت) واشــاروا ا
فـي في الـــدراســة إلـى ان (األعــراض
الــتي يــعــاني مــنـهــا الــعــمــال كـانت

مختلفة عن أعراض كورونا). 
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اسـتمـرت اجراءات الوقـاية الصـحية
مـع تـواصـل االقــتـراع الــعــام امس 
حــيـثص اسـتــنـفـرت وزارة الــصـحـة
مـالكـاتــهــا في بــغــداد واحملــافــظـات
ـــواطــنــ اثــنــاء بــهـــدف تــوعــيــة ا

شاركة باالقتراع.  ا
ورصــــــــدت الـــــــوزارة امس 1652 
اصـابة وشـفاء  3531 حـالـة وبواقع
ــوقف  26 وفــاة جــديــدة. واوضح ا
الـوبائي اليومي  الـذي اطلعت عليه
(الـزمـان) امس ان (عدد الـفحـوصات
اخملــتــبــريـة الــتي اجــرتــهــا الـوزارة
لـعينات مشتبه اصـابتها بالفايروس

بــلـغت اكـثـر من  13 الـفـا  حـيث 
رصــد  1652 اصــابــة بــكــورونـا في
عـــمـــوم احملـــافـــظـــات) واضـــاف ان
(اربــيل تــصــدرت مــوقف االصــابـات
تــلـــتــهــا بـــســتـــجــيل  488  حـــالــة 
الــســيـمــانــيـة بــرصـد  481 حــالـة)
مــشـيــرا الى ان (الـشــفـاء بـلغ 3531

يـــتــرشـح ألول مــرة ولم يـــتــول أي
منصب عمومي.

بي امـام نـظـيـره السـعـودي ضـمن الدور ?wzUN ∫ جرت أمس األحـد مـبـاراة منـتـخب الـعـراق االو  nB?

وقع اإللكتروني جلريدة (الزمان) باراة على ا نصف النهائي من بطولة غرب آسيا . نتيجة ا
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االنــتـخــابــيـة إن (مــا حـصل من
خـــلل فـــنـي في بـــعض أجـــهــزة
الـــتـــصـــويت كـــان قـــلــيـالً جــداً
وبـأعـداد مـحـدودة) واضـاف ان
(أخــطــاء بــشـريــة ال يــتــقـبــلــهـا
الــنــظــام االلــكــتــرونـي اخلـاص
بـاجـهـزة الـتـصويت) مـؤكـدا ان
(جـميع األجهزة تـعمل وال يوجد
أي أعـطـال واخلـطـة تـسـير وفق
مـا رسم لـهـا). كمـا شـارك االم
الـعام حلركة عصائب اهل احلق
قــيس اخلـزعــلي في الــتـصـويت
الـــعــام. وقـــال اخلـــزعــلي عـــقــد
االدالء بـصوته في فندق الرشيد
( نــعــتــقــد ان مـشــكــلــة الــعـراق
احلــالـيــة اقـتـصــاديـة ونــحـتـاج
ــتــلك عــقــلــيـة لــرئــيس وزراء 
اقــــتـــصـــاديــــة). وكـــان رئـــيس
حتــالف قـوى الـدولـة الـوطـنـيـة
عـمار احلكيم قد دعا العراقي
ــشـــاركـــة الـــفـــاعــلـــة في الـى ا

االنـتـخابـات.وقال احلـكـيم في تغـريدة
عـلى تويتر ان (الفرصة أمامكم متاحة
لــلـتــغــيـيــر وإســتـيــفـاء حــقــوقـكم فال
تـضـيـعـوها) وأضـاف (هـبـوا لـتـلـبـية

كـربالء.وأبـدى الـتـدريـسي فـي احلوزة
الـعلمية رشيد احلسيني عن امتعاضه
مـن حـــرمـــانه مـن اإلدالء بـــصـــوته في
الــــنــــجـف بــــســــبب خــــلـل في ســــجل
.وحمل احلسيني في تصريح الـناخب
ـسـتــقـلـة ــفـوضــيـة الـعــلـيــا ا امس (ا
سؤولية عن حرمانه من لالنـتخابات ا
بـــرغم حتــديث بـــيــانــته الـــتــصــويت 
وحـصوله عـلى البطـاقة الـبايومـترية)
وحـث احلــســـيـــني الـــنــاخـــبـــ عــلى
(اإلنـدفـاع بـقـوة نـحـو مـراكـز االقـتـراع
ــشـاركــة في الــتـصــويت واخـتــيـار وا
عــزا مـراقــبـون األكــفـأ). مـن جـانــبـهم 
سـبب عـطـل االجهـزة فـي بعـض مـراكز
االقــتـراع في بــغـداد واحملــافـظـات الى
. بـدورها اكدت وظـف ضـعف تأهـيل ا
ـفوضية ان سـبب االعطال ناجتة عن ا
ســـوء اســـتـــخـــدام من قـــبل مـــوظـــفي
االقــــتــــراع.  وكـــان رئــــيـس مـــجــــلس
ـفـوضـ جلـيل عـدنان خـلف قـد اكد ا
أن بـعض أجـهـزة الـتـصـويت تـعرضت
خلـلل فني ولـيس إلى عطل كـما أشيع
مـؤكداً أنها (جـميعهـا تعمل بسالسة)
بـحـضـور فـريق واشــار خالل مـؤتـمـر 
ــــيـــة ورئـــيس اإلدارة الــــبـــعـــثـــة األ
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عـــزا مـــراقـــبــون ســـبب عـــطل بـــعض
االجـهزة في مراكز االنتـخابات ببغداد
واحملــــافـــظــــات الى ضــــعف تــــأهـــيل
. وأدلى رئـــيـس الـــتـــيـــار ـــوظــــفـــ ا
ــثال الـــصــدري مــقـــتــدى الـــصــدر و
هدي الكربالئي ـرجعية العليا عبد ا ا
واحمد الصافي باصواتهم االنتخابية
فـي احـدى مــدارس الــنــجف وكــربالء.
واظـهرت عدد من الـصور قدوم الصدر
الـى إحـد مـراكـز االقــتـراع في الـنـجف
ــة ويـرافــقـه اثـنــان من بــعــجــلــة قــد
مـستشاريه. وكتب الصدر تغريدة بعد
االدالء بـصـوته (ابـلّـغـنـا بـعَـطل بـعض
األجـهـزة في مراكـز اإلنـتخـابـات وقامَ
اخملـتـصـون بـإصالح الـبـعـض مـنـها)
مــعـــربــا عن (شـــكــره  لــلــمـــفــوضــيَــة
ولــلــمـراقــبـ الــدولــيـ ولــلــمـاكــنـة
اإلنـتخابية فَـعطَل أو تعطيل األجهزة
يـــــعــــنـي خـــــدش في الـــــعــــمـــــلـــــيــــة
رجعية ثال ا قراطية).وصوت   الد
الـديـنـيـة العـلـيـا الـكـربالئي والـصافي
ــــحـــــافــــظــــة فـي االنــــتـــــخــــابـــــات 

محمد عنوز

بــرنـامــجه االنــتـخــابي عـبــر مـوقع
فـيــسـبـوك. ويـخـفي الـزي الـعـراقي
الــبــســيط واألســلــوب الــفــريــد في
ـنــافـسـة حــقـيــقـة الـرجل خــوض ا
ي وتـــأهـــيـــله الـــعـــلـــمي واألكـــاد
ـرشح الذي وخـبـراته الـعـملـيـة. فـا
يـحـمل الرقم  35فـي الدائـرة األولى
ي وكاتب ـحافظة الـنجف أكاد
ومــســتــشـار قــانــوني وخــبــيـر في
الــــقــــانــــون الــــدولـي وكــــان أحـــد
الـداعـم لالحـتـجاجـات الـشعـبـية
األخـــيـــرة حـــيث يـــتــداول له رواد
مـواقع التواصل االجتماعي صوراً
فـي ساحة الصدرين وُثقت في أوج
اشــتـعــال الـغــضب الــشـبــابي قـبل
عـام في العراق. وال يـخفي عنوز
مـعـارضتـه للـطـبقـة الـسيـاسـية في
تعاقبة على الـعراق واحلكومات ا

الــسـلــطـة خـصــوصـاً االمــتـيـازات
االقـتصـادية وميـزانيـات احلراسة
األمــنـيــة الــتي يـتــمــتع بـهــا نـواب
ان; إذ يرى أن الـعمل النيابي الـبر
جـهد تـطوعي ال يـنبـغي أن تصرف

عليه مالي الدنانير.
ويــجــاهــر عــنــوز في مــحــاضــراته
وتـصـريـحاته الـصـحـفيـة ومـقاطع
الـفـيـديـو الـتي يـبـثـهـا عـلى مـواقع
ــعـارضــة الـطــائـفــيـة الــتـواصل 
ويـــدعــو لــلــتـــوحــد ونــبــذ دعــوات
الـتفرقة واستغاللها لضرب وحدة
سـاواة التي اجملـتـمع العـراقي وا

رسخها الدستور العراقي.
ويـــلـــقى أســـلــوب عـــنـــوز وطــرحه
الـسيـاسي دعماً كـبيـراً على مواقع
الـتواصل االجتماعي وله مؤيدون
يـدعـون إلى انتـخـابه كرجل نـظيف
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فـي مـراكـز اقـتـراع عـادية) مـتـسـائال
(كـــيـف يـــتم انـــتـــخـــاب مـــســـؤولـــ
مـصاب بالشيزوفـرينيا والفوبيا من
رشحون على ). ويتنافس ا ـواطن ا
 329 مـقعدا بـينها  83 مـقعـدا تمثل
ــــئـــة من اجملـــمــــوع الـــكـــلي  25 بـــا
خــصــصت لـلــنــسـاء بــاإلضــافـة إلى
تـسـعـة مـقـاعـد لألقـلـيـات مـوزعـة ب
ــســيــحــيــ والــشــبك والــصــابــئـة ا
. ويـبلغ واإلزيـديـ واالكراد الـفيـلـي
رشح أكثر من  3240 بينهم عدد ا
 951 امـــرأة أي أقل بـــالـــنـــصف من
عــدد الــنـســاء الــلــواتي تـرشــحن في
انــتــخــابـات 2018 . ويــوجــد أيــضـا

 789 مـرشـحـاً مـسـتـقالً فـيـمـا تـوزع
الــــبـــــاقــــون ضــــمـن قــــوائم أحــــزاب
وحتـالـفات سـيـاسيـة.ومن أصل نـحو
 24 مـليون نـاخب عراقي يحـق لنحو
تلكون ن   21 مـليونا التصويت 
بـطاقات انـتخابـية بايـومتريـة طويلة
األمـد ومن لـديـهم بطـاقـات انـتخـابـية
.واســتـبــعـدت قــصـيــرة األمـد حــصـراً
مـــفــوضــيـــة االنــتــخـــابــات عــشــرات
ــرشـــحــ وحــجب أصــواتــهم أثــر ا
مـخـالـفـات مـخـتـلـفـة. وتـزيـنت سـمـاء
بـغـداد امس  بـأسـهـم نـاريـة احـتـفاءً
ا وصفه بعض السياسي بانتهاء

العرس االنتخابي.
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ــرجــعـيــة الــديــنــيـة الــعــلــيـا نــداء ا
شاركة الواسعـة والواعية إلنتخاب بـا
األصـلح الذي تثقون بـأمانته ووطنيته
ورفض أيــة مــحــاولــة لـلــتــأثــيــر عـلى

إرادتكم احلرة). 

رجعية في مركز انتخابي ثل ا  ∫Ÿ«d «

واطن واحللبوسي يقترع في قضاء الكرمة وعبد الوهاب الساعدي يتفقد االوضاع في االعظمية والكاظمية ورئيس التيار الصدري يرفع اصبعه البنفسجي بعد ادلى بصوته في النجف  ∫ رئيس الوزراء يتابع االوضاع االمنية قبل ان يذهب الى مركز انتخابي الدالء بصوته مع ا UDI
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فــــضل رئـــيـس الـــوزراء مـــصــــطـــفى
الـكـاظـمي االدالء بـصـوته االنـتـخـابي
فـي مركـز االقـتراع في الـكـرخ بدال من
فـندق الـرشيد  وبـذلك يـكون الـوحيد
ــســؤولــ فـي الــدولــة  الــذين مـن ا
يـقتـرعون حـالهم اي مـواطن ال يحمل
صــفــة رسـمــيـة او حــكــومـيــة. وكـتب
الــكـاظـمي تـغـريـدة عــلى تـوتـيـر بـعـد
بكرة االدالء بـصوته في االنتخابات ا
(كــنتُ أول من شــارك في الــتــصـويت
في االنـتـخـابـات الـتي وعدنـا شـعـبـنا
بــهـا و أوفـيـنــا بـاجـراؤهـا) وتـابع (
ادعــو الــنــســاءً والـرجــال والــشــبـاب
ـــســـتـــقـــبل  اعـــزم وتـــوكل لـــرسـم ا
ـشـاركتـكم). والتـتـردد مـسـتـقـبـلـكم 
واقــتــرع رئــيس اجلــمــهــوريــة بــرهم
ــركــز االقــتــراع صــالـح وعــقــلــيــته 
اخلـاص في فـندق الـرشـيد. كـما ادلى
ــان الـــســابق مـــحــمــد رئـــيس الــبـــر
ـراكز احلـلـبـوسي بـصـوته فـي أحـد ا

االنـــتــخـــابـــيــة في قـــضـــاء الــكـــرمــة
ـحــافـظـة األنـبـار. كـمـا ادلى رئـيس
هـيئـة احلشـد الشـعبي فـالح الـفياض
والــنــائب مـحــمــد شـيــاع الــسـوداني
بـصوتهما في االنتخـابات التشريعية
الـــتـي جـــرت امس. واقـــتـــرع رئـــيس
الــوزراء االسـبق حـيــدر الـعـبـادي في
راكز االنتخابية ببغداد . وقال احـد ا
الـعبادي بعد االدالء بصوته ان (عدم
ـشاركـة بالعـمليـة االنتـخابيـة يعني ا
تــنـازل الـنــاخـبـ عـن أصـواتـهم الى
). بدوره  انـتقد اخلبير غـير الكفوئ
الــســيــاسي ســمــيــر عــبــيــد  بــعض
ـسؤول الذين ادلوا باصواتهم في ا
مــراكـز انــتـخـاب مـن الـدرجـة االولى.
وقـال عبيـد في تغريدة عـلى تويتر ان
(الـنـخـاب الـعـراقي اشـرف من جـمـيع
ــســؤولــ جــمــيــعــا  فـــكــيف يــتم ا
انــتـخـاب هـؤالء وهم حـتى في االدالء
vip  ـهم مركـز انتـخاب بـاصـواتهم 
كــونــهم يــســتــنــكــفــون الــوقــوف في
طـوابيـر االنتـظار او تـكون اسـماؤهم
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{ بـغـداد-(أ ف ب) - بـدأ الـتـصـويت أمس األحـد في انـتـخـابـات نـيـابـيـة مـبكـرة في
العراق تـقدمها السلطة على أنها تنازل حلركة احتجاجية غير مسبوقة لكن الفساد
ـسـلحـة تـضعـف آمال الـنـاخبـ بـإمكـانـية أن يـحـقق هذا ـزمن وسـطوة الـفـصائل ا ا

االستحقاق تغييراً ملموساً.
وفي أحـد أحياء وسـط العاصـمة بغداد
شـاهد صـحافي فـي وكالة فـرانس برس
انــطالق عــمـلــيـة الــتـصــويت في إحـدى
ـدارس عند الـسابعـة صباحاً ( 4,00ت ا
غ) لــــــكن عــــــدد الـــــنــــــاخـــــبــــــ كـــــان
قليالً.ويفترض إغالق صناديق االقتراع
عـنـد الـسادسـة مـساء ( 15,00ت غ) في
حـال لم يجـر تمـديد عـملـيات الـتصويت
الـتي يشـارك مراقبـون دوليون من األ
ــــــتـــــــحــــــدة واالحتــــــاد األوروبـي في ا
مــراقـبـتــهـا. واتــخـذت اجـراءات أمــنـيـة
مــشــددة حــيث  نــشـر عــدد كــبــيـر من
الــقـوات األمــنـيــة في الـعــاصـمــة وعـنـد
مــداخل مـراكــز االقـتـراع فــيـمــا يـجـري
تـفـتيش الـناخـبـ الوافـدين مرتـ قبل
دخـــولــهـم كــمـــا شــاهـــد صــحـــافي في

فرانس برس. 
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وعلى طرقات وأرصفة العاصمة انتشر
عـنــاصـر شـرطـة وعـسـكـريـون. وفـتـحت
مـتـاجر الـبـقـالة واخملـابـز أبوابـهـا لكن
ـتـاجـر األخــرى ظـلّت مـغـلـقـة غـالــبـيـة ا
طارات ضـمن اجراءات أمنيـة.وأغلقت ا
الــعـراقــيـة كــذلك اعــتـبــاراً من الـســاعـة
 21,00وحـــتى الـــســـاعــة  6,00صـــبــاح
ــنـــافـــذ الــبـــريــة االثـــنـــ فــضالً عـن ا
طاعم ومـداخل احملافظات. كما أغلقت ا
ــــراكــــز الــــتـــجــــاريــــة.رغم رغــــبــــته وا
بـالتصـويت لم يتمـكن محمـد البالغ 23
عـامـاً من الـعـودة إلى مـسـقط رأسه في
واسـط شـرقــاً بــســبب تــلك االجـراءات.
وقـــال لــفـــرانس بـــرس من أمــام مـــركــز
اقـتراع حيث كانت مجموعة من الشبان
يـلـعبـون كـرة القـدم "أنـا أؤيد االنـتـخاب
مـن أجل تــغــيـــيــر الــوضع الـــســيــاسي
الي واإلداري وغـيـاب فرص والـفـسـاد ا
العمل" لكن "لن أتمكن من التصويت ألن
مـنـطـقـتي بـعيـدة". ويـضـيف "أنـا خريج
جـــامـــعي لـــكــنـــني أعـــمل بـــتـــنـــظــيف
ـطــاعم لـو أنـني احلــمـامـات فـي أحـد ا
بـدولـة أخرى مـا كان ذلك لـيـحصل".مـنذ
بــدء الــتـصــويت صـبــاحــاً أدلى رئـيس
الـوزراء مصطفى الكاظمي بصوته أمام
عـــدســـات الــكـــامـــيــرا في أحـــد مـــراكــز
ــنــطـــقــة اخلــضــراء في االقـــتــراع في ا
بـغـداد وكـذلك فـعل رئـيس اجلـمـهـورية
بـــرهم صـــالـح.وقـــال الـــكــاظـــمـي بـــعــد
التصويت للعراقي "انتخبوا يجب أن
نــشـارك جـمـيـعـاً في تــغـيـيـر الـواقع من
أجـل الــعــراق". ويـــتــوقع مـــراقــبــون أن
شـاركـة ضـئـيـلـة. وحتى تـكـون نـسـبـة ا
ســـاعــــات الـــصـــبـــاح األولى كـــان عـــدد

االقـتراع بينما يـستغرق إعالن النتائج
الـــرســمـــيــة  10أيـــام وفق مــفـــوضــيــة
االنتخابات.ويعد التيار الصدري األوفر
لك أصالً الكتـلة األكبر في حـظاً فهـو 
ان السابق. ويطمح مقتدى الصدر الـبر
الـذي أدلى بصـوته صباحـاً في النجف
إلى حتــقــيـق نـتــائـج تـتــيـح له الــتــفـرّد
بــاخـتـيـار رئـيـس لـلـحـكـومــة.لـكن عـلـيه
الـتـعـامل مع خـصومه األبـرز الـفـصائل
ــوالــيــة إليــران الــســاعــيـة إلـى زيـادة ا
ان الذي دخلـته للمرة تـمثيـلها في البـر
مـــــــدفـــــــوعــــــةً األولـى الـــــــعــــــام 2018  
بانتصاراتها ضد داعش . دخلت "حركة
رتبطة بكتائب حزب حقوق" اجلديدة ا
الــله إحــدى فـصــائل احلــشـد الــشــعـبي
األكــثـر نـفـوذاً االنـتــخـابـات أيـضـاً. في
األثـنـاء يـنافس حتـالف "تـقدّم" بـرئـاسة
رئــــيـس مــــجــــلس الــــنــــواب مــــحــــمــــد
ـــــنــــاطق احلـــــلــــبــــوسـي بــــقـــــوة في ا
الــسـنـيـة.إثـر إدالئه بــصـوته قـال قـيس
اخلـــزعــلي زعـــيم عــصـــائب أهل احلق
أحـد فـصـائل احلـشـد الشـعـبي الـنـافذة
"نـعـتـقـد بـان الـعراق يـحـتـاج شـخـصـية
ذات بـعـد اقتـصادي... ولـيس شـخصـية
نـطقـة سائر سـياسـية بـاعتبـار وضع ا
بـاجتاه الـهدوء" مشـيراً إلى االنـسحاب
فاوضات قرر من العراق وا األمـيركي ا

ب السعودية وإيران.
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ـشــهـد الــسـيــاسي في الــعـراق يــبـقـى ا
ــلـفـات مــنـقـســمـاً بــشـأن الـعــديـد من ا
انـطالقا من وجود القوات األميركية في
ـــتــزايــد الـــبالد وصــوال إلى الـــنــفــوذ ا
لـــلـــجـــارة إيـــران. ولـــذا ال بـــد لـــكـــافــة
الـتـكـتالت الـسـيـاسـيـة من االتـفـاق على
ـــلك أيــضــاً اسم رئـــيس لــلـــحــكــومــة 
ـــبــــاركـــة الـــضــــمـــنـــيــــة من طـــهـــران ا
وواشـــنـــطن صـــاحــبـــتي الـــنـــفــوذ في
الــعــراق.يـرى بالل وهــاب وكــالـفن
وايــلـدر في حتـلــيل نـشــره مـعـهـد
"واشـنـطن إنسـتيـتوت" لألبـحاث
ـــرجـح أن تـــؤدي أنـه من "مـن ا
االنـتـخـابات إلى قـيـام مـجلس
نـــواب مــجــزأ آخــر تـــعــقــبه
مـسـاومـات فـاسدة ومـبـهـمة
بــ الـــفــصــائل لــتــشــكــيل
ــــقــــبــــلـــة". احلــــكــــومـــة ا
ويـضيـفان أن "قـليـل هم
مـن يـتــوقـعــون أن تـكـون
هـذه االنتخابات أكثر من
مــــجـــرد لــــعـــبــــة كـــراسٍ
مـــوســيـــقـــيــة ومن غـــيــر
ــطـالب ــرجح أن تــلـبّي ا ا

األسـاسيـة لـحـركة تـشرين وهي
ـــنــهـــجي احلـــدّ من الـــفـــســـاد ا
وتـوفيـر فرص العـمل ومحـاسبة

سلحة". اجلماعات ا

الــــــنــــــاخـــــبــــــ ال يــــــزال قــــــلـــــيـالً في
الــــعـــاصــــمـــة.وتــــمت الــــدعـــوة لــــهـــذه
االنــتــخـــابــات الــتي كــانت مــقــررة عــام
 ?2022بـهدف تهـدئة غضب الـشارع بعد
االنـتـفـاضـة الـشـعـبـيـة التـي اندلـعت في
خــــريف الـــعـــام  2019 ضــــد الـــفـــســـاد
وتــراجع اخلــدمـات الــعـامــة والـتــدهـور
االقـتصادي.تراجعت االحـتجاجات مذاك
عــلى وقع قــمع دمــوي أســفــر عن مــقـتل
نـحو  600 شـخص وإصابـة أكثر من 30
ـاضـيـة ألـفـاً بـجـروح. وخالل األشـهـر ا
تــعـرض عــشــرات الـنــاشـطــ لـلــخـطف
واالغـتيال أو محاولة االغـتيال ونسبوا
ذلك إلـى فــصـــائل مـــســـلـــحــة مـــوالـــيــة
إليران.واختار ناشطون وأحزاب منبثقة
عن الــتـظـاهـرات مـقـاطــعـة االنـتـخـابـات
مــعـتــبـرين أنــهـا جتــري في مـنــاخ غـيـر
ـوقراطي. أعـرب محـمد قـاسم العامل د
الـيـومي الـبالغ  45عـامـاً عن عـدم رغـبته
فـي الــتــصــويت إذ "ســوف تــعــيــد هــذه
االنـتخـابات الـقوى نفـسهـا التي تـظاهر
الـشـعب العـراقي ضـدها".وأضـاف "ليس
لـديـنـا كـهـربـاء وال مـواصالت وال قـطـاع
عـام وال خـدمات ووزارة الـصحـة بائـسة
رغـم أن الـــــــعـــــــراق أغـــــــنـى دولـــــــة في
ـنــطـقـة".ويُـتـوقع أن حتـافظ الـتـكـتالت ا
ان الـتـقـلـيـديـة علـى هيـمـنـتـهـا في الـبـر
اجلـديـد الذي يـتـوقع أن يكـون مـقسـماً
مـا سيـرغم األحزاب عـلى التـحالـف كما
ـفـاوضـات يـرى خــبـراء.  وقـد تـتـطـلب ا
الالزمـة الختـيار رئـيس للـوزراء يقضي
الـعـرف بأن يـكون شـيـعيـاً وقتـاً طويالً.
وفي بـلـد منـقسم تـمـلك غالـبيـة األحزاب
فـيه فصـيالً مسلـحاً تسـري مخاوف من
حـــصــول عـــنف انــتـــخــابـي في حــال لم
تـتـوافق النـتائج مع طـموحـات األطراف
ـتحدة في ـشاركـة.وكتبت بـعثة األ ا ا
الـعراق في تغريدة "في يوم االنتخابات
يــنـبـغي أن يـتـمــتع الـعـراقـيــون بـالـثـقـة
لـلتصويت كما يشـاؤون في بيئة خالية
من الـضغط والترهيـب والتهديد".ويحق
لنحو  25 مـليون شخص التصويت لكن
ـــشـــاركـــة فـي عـــمـــلـــيـــة الـــتـــصـــويت ا
اإللـكـتروني واالخـتـيار من بـ أكـثر من
 3200مــرشـحـاً تـتـطـلـب حـيـازة بـطـاقـة
بـيومتـرية. وجتري االنـتخابـات الختيار
 329 نـائبـاً وفق قانون انـتخـابي جديد
يـرفع عدد الـدوائر وينص عـلى تصويت
أحــادي مــا يــفــتــرض أن يــعــطي دفــعـاً
.ويتوقع رشح احمللي لـلمستقل وا
أن تـــصــدر الــنــتـــائج األولــيــة خالل 24
ســــاعــــة من مــــوعــــد إغالق صــــنــــاديق

dF÷∫ جانب من اجلناح العراقي في معرض الرياض للكتاب
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وضوع إلى هل حـان وقتك ياتطبيع?  وأين كنا نشتري  ونبيع? لعودة هذا ا
تـداعـيـة أقـول: الـعـرب (تـيّهـوا) (مع شـيـطـان مـصـائـبـهم) جـميع الـواجـهـة ا
ـريب المـشـوا مع حـافات ـشـيـات) المشـوا مع إسـرائـيل مـشـية الـذئب ا (ا
اإلقـليم احلرجة(وال تـستوي احلسنـةُ وال السيئـة ادفع بالتي هي أحسن فإذا
الـذي بــيـنك وبـيــنه عـداوة كــأنه ولي  حـمـيم) ( /34فــصـلت)   وال مـشـوا مع
أنـفـسـهم مـشـيـة الـتـوحـد  (وال تــكـونـوا كـالـذين تـفـرقـوا واخـتـلـفـوا من بـعـد
مـاجاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم)( 104آل عـمران) فصاروا جسدا
لـلهوان والتشظي  عقود وهم يصارعون ( إسرائيل) ( فكنا نسمع جعجعة
ـارد اإلقلـيمي) فـشق بـطاحـهم طوال وال نـرى طحـنـا)  حتى تـقدم عـليـهم ( ا
وعـرضا  وفي سـابـقة لم يـسبـق لهـا مثـيل مـنذ بـدأ اخللق وحـتى الـيوم!كـما
نـافق األمريكي الذي اسـتلم بطاقـة استباحـة العرب (من سلفه كـان خذلهم ا
أبي نــاجي) وطـورهــا مـســتـفــيـدا من أبـي رغـال واألشــعـري  والــسـامـري 
ولودة والـعلقـمي  واألعور الـدجال.. فال هم اقـتنعـوا ان (اسرائيـل بنتـهم )ا
من فـرقتـهم وتـداعيـهم  فـاحـتضـنـوها  وطـبعـوا مـعهـا ( تـطبـيع حتـجـيمـها)
حتـجيـما خـمسـينـيا  او سـتيـنيـا  او سبـعـينـيا  او ثـمانـينـيا  او تـسعـينـيا
رحـوم السادات) الذي انـتصر على إسـرائيل بحنـكة الدراية وعـلى خطوة (ا
تطـرف العربي!الذي يـنظر دائما الـسابقة والالحـقة  فدفع الثـمن من جهل ا
بـع األعـور الـدجال! فـكل حتـجيم مـن تيـنك الـتحـجيـمـات كان سـيـغني عن
سـمـار في نـعش الـعـرب أقول وقـالـوا لـهـا : أهال وسهال( هـذا الـذي يـدق ا
يـااسـرائـيل) عـيـشي معـنـا  وحتـولي إلى عـاصـفـة بـاردة  فـالعـواصف من
حـولنا الحتتـمل سخونتـها  واجتهوا إلى تـصنيع قـوتهم وقنبـلتهم اإلقلـيمية
وال هم اجتـهوا إلى جيـرانهم من أصحـاب احلافات احلـرجة  وطبـعوا معهم
تـطـبيع ( أنت جـاري  ولكـن لك دارك  ولي داري وليس بـيـني وبيـنك سوى
مـاحـرم الــله تـعـالى أو حــلل من حق اجلـار عـلى اجلــار) وال هم طـبـعـوا مع
أنـفـسـهم ( تـطـبيع الـتـوحـد)  وقـال الـواحـد مـنهـم ألخيه :أنـت أخي  وأخوة
الـتـوحد خـيـر من أخـوة الـفـرقة)  مـنـذ ( سـايكـس بيـكـو) ونـحن نـضيع  اال
نـصـحـوا من أفـيـونـها ونـعـود امـة مـوحـدة  إن أ اإلقـلـيم من حـولـنـا كـلهم
ا احتاجوا مـوحدون  ونحن مأكولون بينهم  فلو طبع العرب مع أنفسهم  
إلى الـتطبيع مع غيرهم  ألن قوة التوحد ستصنع لهم ( كارزما) تدفع عنهم
كـثيرا من ذئـاب االفتـراس  وتمنـحهم أنيـاب اسود فـاعلة ومـخيفـة  وتصنع
لـهم تكـافئا إقـليـميا ودولـيا مـهابـا.. وال هم طبعـوا مع أمريـكا  بـأان قرصوا
أذنـها ( قـرصة حـكيـمة) القـرصة (  11سـبتـمبـر)  التي كـانت قرصـة الغـباء
!  فـراح العـراق ضـحيـة لهـا  وما الـذي جلب الـبالء وهـيّجتْ وكـر الثـعـاب
ان ضـيـاع الـعـرب بـ خـصومـهم في حلـقه من انـهـيـارات ( الـربيـع الغـبي)!
خـضم الـتــطـبـيع  يـذكـرنــا بـقـول الـعـرب انــفـسـهم في احلـادثــة الـشـهـيـرة 
(جـسـاس كــلـيب)  وإجـهـاز عــمـرو بن احلـارث عــلى كـلـيب في حلــظـة طـلـبه

النجدة منه :
َ كربتِه  ستجيرُ بعمرو ح ا
ستجيرِ من الرمضاءِ بالنارِ كا

  (50 عـامـا) والـعرب يـنـتـظـرون تـطـبيـعـا مع (اسـرائـيل) حـتى حتـرك عـلـيهم
تـطبيع االحتالل األمـريكي  والزاحف اإلقليـمي  (والربيع الغبي) 
فــنـقــلــهم من قالع الــرمـال وألــقى بــهم من عــلى ظــهـور
اجلــمــال  يــبــحــثــون عن (صالح ديـن)  (وقــعــقـاع )
(وخـالد) ..الخ فـأُكـلوا عـلى لعق األصـابع  وصنـعوا
ألنــفـســهم بـأنــفــسـهم (كــربالء دمــاء جـديــدة) مـازال

حسينُها يقول: أال من ناصر ينصرني? 

الفَسادُ واالستِثمارُ
...... يـحــولُ االســتـثــمــارَ إلى احــتـكــارٍ مِن قــبلِ أصــحـابِ الــنــفـوذِ الـفــســادُ

. ا يُفقدهُ أهدافهُ التنمويةِ والسُّلطةِ 
فـسـيةِ ـواطنُ يـصـبحُ ضـحـيـةً لالسـتـثمـارِ اإلحـتـكـاري بـسـببِ األضـرارِ الـنـَّ ا

ترتبةِ عليهِ لتحويلِهِ من مالكٍ الى أجيرٍ. اديةِ واالجتماعيةِ ا وا
ُـجتمعُ يصابُ بـاإلحبَاطِ ألنَّ العـائدَ على االستثـمارِ اإلحتكـاري اليعودُ عليهِ ا

بالنفعِ وال يُحسنُ نوعيةَ حياتِهِ.
ا يحققُ منافعَ ملموسةً للمجتمعِ الدولةُ تَفقدُ قدرتَها على توجيهِ االستثمارِ 

. وتنميةٍ مستدامةٍ وصوالً إلى إسعادهِ
ستـثمرِ فرصةً ال # االسـتثمارُ اإلحـتكاريُّ هو إعـطاءُ ا
يـستحقُها وبشروطٍ غيرِ مقبولةٍ ومجحفةٍ للطرفِ األولِ
علمياً ودولياً وبدونِ ضمانٍ حلق اجملتمعِ وبخسِ حق

. واطنِ ورهنِ مستقبلِ األجيالِ الدولةِ وا
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كـثــيـرا مــا نـســمع مـصــطـلـح االقـتــصـاد الــرقـمي ومــؤشـراته وتــأثـيــره عـلى
اإلقتصاد الوطني.

ـوضـوع يـتـطـلب تـألـيف مـجـلـدات تـتحـدث عن والـغـوص في تـفـاصـيل هـذا ا
عوقات . إمكانية تطبيقه وفوائده وا

أن مـغادرة اآلقتصاد الورقي وااللـتحاق بركب االقتصـاد الرقمي يتطلب أوآل
ارادة سـياسية وطنية لـتحقيقه ومن ثم التـخطيط العلمي لتـنفيذه وحمايته من
ستـمر وتدريب الكـوادر العلميـة االقتصادية االخـتراق والعمل علـى حتديثه ا

لغرض تطبيقه.
أن هـذا التـطـور البد ان يـتم ألن العـالم قـد بدأ هـذا منـذ أكـثر من عـقدين من

الزمن .
ان التطور الرقمي يجعل سيطرة البشر أقل بكثير وبذلك يجعل امر التالعب
دخالت واخملرجات امرا صعبا وبذلك تـقل فرص الفساد والرشوة وتبنى بـا

وارد الى خزينة الدولة . منظومة اقتصادية رصينة تضمن ذهاب ا
ان عــمـلــيـة  Digitalization في بــعض االمــور االداريـة تــســهل كل عــمـلــيـات
ـدنـيـة الـتي تـعـانـي من الـروتـ الـقـاتل وبـذلك جتـعل احلـيـاة اكـثـر اخلـدمـة ا

سهولة للمواطن .
واحـدة من أهم صـور االقـتـصـاد الرقـمي الـعـمـلـة الـرقمـيـة وسـهـولـة الـتداول
وتـدعـيمـهـا كـبديل لـلـعـمـلة الـنـقـدية وهـذا مـا شـرعت دول كـثيـرة بـتـداول تلك

صرفية عبر نظام محكم . العملة وربطها في احلسابات ا
ان من أهم صـور اآلقـتـصـاد الــرقـمي هـو إسـتـخـدام تـقـنـيـاته في الـضـرائب
ال العـام بالشكل اليـة فانه بذلك يـضمن انسـيابيـة ا ـوارد ا وا
الـصحيح وبذلك نكون قد أضفنا اكثرغ من ثالثة مليار
ـبـلغ احلـالـي الذي دوالر الى خـزيـنـة الـدولـة بـدال من ا

يقدر ب٦٥٠ مليون دوالر في أحسن حال .
اإلرادة الـســيـاســيـة هـي أول اخلـطى لــبـنــاء مـنــظـومـة

أقتصادية رقمية رصينة .

كــونـوي مــديـر اجلــنــاح الـعــراقي عـلى
اعــجــاب اجلــمـهــور الــســعـودي وزوار

عرض باحلضور الثقافي العراقي. ا
وقـال كونوي ان مشاركـة وزارة الثقافة
والـسـيـاحـة واالثـار ودوائـرهـا مثل دار
ـامـون ودار الــشـؤون الـثـقـافـيـة ودار ا
الـشـؤون الـكـرديـة ودار ثـقـافـة االطـفال

والـهيئـة العامة لالثـار كانت فاعـلة عبر
اكثر من  500عنوان مختلف ومجاالت.
ونـــوه الى ان اجلـــمـــهــور الـــســـعــودي
ـنـتج مــتـعـطش لـلـثــقـافـة الـعــراقـيـة وا
الـثقـافي مشـيرا الى اهـميـة فتح ابواب
الـتـعاون الـثقـافي ب بـغداد والـرياض
ـشـاركـة عـلى مـصـراعـيـهـا خـاصـة ان ا

وقـــدم اجلـــنــاح الـــعــراقـي خالل االيــام
اضية جلسات حوارية وورش الـستة ا
ـواضيع عـمل تـمحـورت عـلى عدد من ا
الـثقافيـة واألدبية والفكـرية بشكل القى
بــــضالل مـن الـــبــــهــــاء واالبـــداع عــــلى
ــعــرفــيــة في الــتــجــربــة الــثــقــافــيــة وا
ـــعــرض لـــهـــذا الــعـــام. واكــد هـــنــري ا
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تـعـد جتـربـة نـاجـحـة جـدا بـعـد االقـبـال
الـواسع على الكتاب العراقي فضال عن
ــشــاركــة كــسـرت حــاجــز ســنـوات ان ا
طــويـلــة من الــقـطــيـعــة الــثـقــافـيــة بـ
الـــعـــراق والـــســـعـــوديـــة واجلـــمـــهــور

اخلليجي عموما.
WOð«– …dOÝ

واوضـح مديـر اجلنـاح الـعراقي الى ان
طـلب اجلـمهـور السـعـودي كان مـرتفـعا
عـلـى كـتب الـسـيـرة الـذاتـيـة واالنـسـاب
واحلــضـارة االسالمــيـة بــ الـفــتـرتـ
الـعـبـاسـيـة والـعثـمـانـيـة واخملـطـوطات
ـسـكـوكـات والـقـضـايـا الـتـاربـخـية  وا
مـعـتـبرا الـتـبـادل الثـقـافي مـدخال لـفتح
ابـواب للـتعـاون في كل اجملـاالت. وعبر
عــــدد من زوار اجلـــنـــاح الــــعـــراقي عن
اعــجـابـهم بــعـنـاوين الــكـتب الــعـراقـيـة
مــؤكــدين (عــمق احلــضــارة الــعــراقــيـة
وتــــاثـــيـــرهـــا). واوضــــحت االســـتـــاذة
اجلـامعية نوف محمد ان (العراق منبع
اذجا الـثقافـة واحلضارة الـتي قدمت 
ال تــتـكـرر الفـتـة الى ان اهل الـعـراق هم
اهل الـلـغـة والـشـعـر وقـدمـوا ومـارالـوا
الـعديـد من االسمـاء الالمعـة في الـشعر

واالدب).
ويــؤكــد عـبــد الــله اجلــاسم ان (عــشـقه
لـلـعراق ولـثـقـافته دفـعه الى الـقدوم من
االحـساء الى الـرياض وقـطع نحو 400
ـــنـــتج الـــثـــقـــافي كـــلم لـالطالع عـــلى ا
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حـظــيت مـشـاركـة الـعـراق ضـيفَ شـرف
مـعـرض الريـاض الدولي لـلكـتاب 2021
في الـيوم الـسابع منه بـتفاعل كـبير من
ثله ـا  الـوسط الـثقافي والـشعبي  
مـن دور محـوري في تالقي احلـضارات
ونــقـطـة مـضـيــئـة في مـسـيــرة الـثـقـافـة
الـعـربـية واالنـسـانـيـة. ويعـول كـثـيرون
عـلى اعتـبار الثـقافة مـدخال مهمـا لغلق
اي نـافذة للخالفات الـسياسية وجتاوز
بـعض العقـبات التي تضـعها اطراف ال
تـهضم فـكرة حتسن الـعالقات العـراقية
- الـســعـوديـة وعـودة الـعـراق الـفـاعـلـة
الى مـحـيـطه الـعربي. وجـاءت مـشـاركة
ـعـرض وزارة الــثـقـافــة الـعـراقـيــة في ا
ـتـبـادل ب الـدولي تـعـزيـزا لالنـفتـاح ا
ــو الـعالقـات في مــخـتـلف الــبـلـدين و
اجملــــاالت فــــضال عن احلــــرص الــــتـــام
ــعــرفي لالســـهــام بــتـــعــزيــز  الــوعـي ا

والثقافي واألدبي والفني.
w ö² « oLŽ

ومـثـلت مـشـاركـة اجلـنـاح ودور الـنـشـر
الـــعــراقــيــة دلـــيال عــلى عـــمق الــتالقي
ـــمـــلــكـــة الـــعـــربـــيــة والـــتـــرابط بـــ ا
الـــســــعـــوديـــة  والـــعــــراق حـــضـــاريـــاً
وتـاريخياً واجتمـاعياً حيث إن التاريخ
ـشـترك بـ البـلـدين واجلذور األدبـية ا
فـيـهـما تـمـثالن رافـداً أساسـيـاً لـلثـقـافة

العربية.
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ــشــاركــة الـــعــراقي  مــشــيـــرا الى ان ا
ـثـله ـا  الـعـراقــيـة لـهـا اهـمـيـة كـبـرى 
الـعـراق من نـقـطة اشـعـاع حـضاري في
ـــنــــطـــقـــة والـــعـــالـم). وعـــلى هـــامش ا
ـعــرض شـهـد مـنـتـدى واس الـشـهـري ا
تـبادلة نـدوة  عن (العالقـات الثـقافيـة ا
بـ األدب الـسـعـودي واألدب الـعـراقي)
ــتــخــصــصــ أكــد خـاللــهــا عــدد من ا
الـعـرب أن (األدب الـسـعـودي والـعراقي
مـثـري لـلـثـقـافـة الـعـربـيـة مشـيـرين الى
عـمق الـعـالقـات الـثقـافـيـة بـ الـبـلـدين
الـشقيـق وأهمـيتهـا في إثراء احلراك
الـثــقـافي الـعـربي). واسـتـعـرض كل من
عــارف حـمـود الــسـاعـدي ولــؤي حـمـزة
طـيري عـبـاس وهنـد بـنت عبـدالـرزاق ا
واخملـــرج ســـمـــعـــان تـــوفـــيق الـــعـــاني
ـــشــاركــون فـي الــنــدوة الـــتي أدارهــا ا
اذج من صـالح بن مـعيص الـغامـدي 
رواد األدب الـعربي السـعودي العراقي
ثل كل مـؤكدين أن (األدب في البلدين 

العرب عراقة وأصالة).
ــــشــــاركـــــون عــــلى (تــــواصل وشــــدد ا
الــعـالقــات الــثــقــافـــيــة بــ الــشــعــوب
الــعــربــيــة ال يــتــغــيـر  رغـم مــا تـمــر به
ـنطـقة من ظـروف وتأثيـرات سيـاسية ا
خـارجية وأن الـثقافـة تؤسس لتواصل
ا قد وعالقـات ال تتاثر بالتقاطعات وا
تـكـون مدخال لـفـتح ابواب الـتـعاون في

مجاالت عدة).

{ بغداد-(أ ف ب) - متكئاً على عكازه
كـان الرجل السـبعيني عـصام شكر أوّل
ــقــتـرعــ في مــركـزه االنــتــخـابي في ا
بـــــغــــداد مـع فــــتـح الــــصـــــنـــــاديق في
ـــبـــكـــرة الـــتي جـــرت االنـــتـــخــــابـــات ا
أمـسـاألحد. لـكن الـعـديد من الـشـباب لم
يندفعوا للمشاركة يائس من إمكانية
تــغـيـيــر األوضـاع الـراهــنـة وسط عـمق
األزمــات الـــتي تــواجه الــعــراق.وخــلت
شـوارع العاصمة العراقية من االزدحام
ــعـتـاد فــيـمــا انـتـشــر عـدد كــبـيـر من ا
عـنـاصـر الـقـوى األمـنـيـة ال سـيـمـا عـنـد
مـداخل مراكـز االقتـراع في بـلد ال تزال
اخملـــاوف األمــنـــيــة حـــاضــرة فـــيه من
خـاليـــا تـــنـــظـــيـم الـــدولـــة اإلسالمـــيـــة

الــنـشـطــة إلى اخلـشـيــة من تـظـاهـرات
مـنددة بالعمـلية االنتخـابية.وحلّقت في
أجـــواء الـــعـــاصـــمـــة طـــائــرات أف 16
احلـربـية.ويـقـول عصـام لـوكالـة فرانس
بـرس "أفتخـر ألنني أول من يصوّت في
كـل انـتــخـابــات" جـرت بــعـد 2003  أي
بــعـد ســقـوط نــظـام صـدام حــسـ من
أجل "حتــسـ أوضـاع الـبـلـد وتـشـكـيل
ـركز االنـتـخابي في ـان جديـد".في ا بـر
مـدرسة األمل في وسط بـغداد كان عدد
كـبـير من الـوافـدين في الصـبـاح البـاكر
ركز مـن الكبـار في السـن. في محـيط ا
زقة ومرمية على مـلصقات انتخابـية 

األرض.
ـبـكـرة واحـدةً من وتـعــد االنـتـخـابـات ا

الـتنازالت القلـيلة التي قدمتـها السلطة
المــتــصــاص الــغــضب الــشــعــبي بــعـد
انــتــفــاضـة انــدلــعت في خــريف الــعـام
 2019 ضـد الـفسـاد وتراجع اخلـدمات
الـــعـــامــــة والـــتـــدهـــور االقـــتـــصـــادي.
وتـراجعت االحـتجاجـات على وقع قمع
دمـــوي أســـفـــر عن مـــقـــتل نـــحــو 600
شــخـص وإصـابــة أكــثــر من  30 ألــفــاً
ـــعــيـــشــيــة بـــجــروح لـــكن األوضــاع ا
واالقـتصـادية لم تـتحـسن فيـما يـعاني
اثنان من كل خمسة شباب عراقي من
الــبــطــالــة.في أربــيل عــاصــمــة إقــلــيم
كـــردســتــان ذي احلــكـم الــذاتي أعــرب
كـارزان عـبـد اخلالق وهـو رجل أعـمال
يـبـلغ من الـعـمر  39عـامـاً عن أمـله في

أن "حتــدث االنــتــخــابــات تــغــيــيــراً في
الــبالد".  وقـال "مـا يــهـمـنــا هـو حتـسّن
الــوضع الــســيــاسي واالقــتــصــادي في
ـوصل الـتي كـانت الـبالد". فـي مديـنـة ا
مـعـقالً لـتـنـظـيم الـدولـة االسالمـيـة قـبل
طـرده منها في العام 2017  قـال العامل
ـياوم جـاسم سلطـان البالغ من الـعمر ا
 54عــامــاً في طــريــقه لــلــمــشـاركــة في
االنـــتــخــابـــات إنه يــثق "بـــالــعــمـــلــيــة
االنـتـخابـيـة  إلعـمار واسـتـقرار بـلـدنا".
وأضــــاف "من الـــضــــروري أن نـــشـــارك
جـــمــيـــعــا الخـــتــيـــار األصــلح" رغم أن
مــديـنـته ال تـزال بــعـد أربع سـنـوات من
نـهاية احلرب تعاني من الدمار وتردي
الـبـنى التـحـتيـة. وبـعيـد إدالئه بـصوته

صـباحـاً في بغـداد دعا رئس احلـكومة
مــصــطــفى الــكــاظــمي الــعــراقـيــ إلى
اإلدالء بــأصــواتــهم قــائالً "انــتــخــبـوا
انـتـخبـوا انـتخـبـوا".واختـارت مـدرّسة
مــسـيـحــيـة تـبـلـغ من الـعـمـر  30 عــامـاً
وتقطن في وسط بغداد عدم التصويت.
وقـالت الشـابة التي فـضلت عـدم إعطاء
اذا نـصوّت? ال اسـمـها لـفرانس بـرس "
ـرشـح ال مـسـيحـي نـثق بـأحد من ا
وال غـيـرهم...ال ننـتـظر أي تـغـييـر. إنهم
نـفـسـهم يـديـرون الـبـلـد مـنذ  18 عـامـاً
ولـم نــرَ أي حتـــسـن".حــتـى مـــنــتـــصف
الـنـهـار لم يكـن هنـاك إقـبال كـبـيـر على
الـتـصويت في بـغداد. وقـالت صـحافـية
فـي وكالـة فـرانس برس من أحـد مـراكز
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االقـتراع إن العشـرات فقط توافدوا إلى
ـركز منـذ فتحه عـند السـابعة صـباحاً ا
( 4,00ت غ).فـي األثناء واجهت عملية
ـشاكل الـتـصـويت اإللـكـتـروني بـعض ا
الـــتـــقــنـــيـــة في أنـــحـــاء الــعـــراق وفق

مراسلي فرانس برس.
ومن الـناصـرية جنـوباً الـتي تعاني من
إهـمال وحرمان كبيرين وتعدّ مركز ثقل
ان الـتـظـاهرات في الـعـراق وصـفت إ
ـهنـدسة الـزراعـية الـبالـغة من األمـ ا
الــعـمـر  54عــامـاً االنــتـخــابـات بــأنـهـا
ـوقراطـية".وأضافت "خـدعة ولـيست د
بـيأس "نـعيش في دولـة يسـيطـر علـيها
سـالح مــتــفــلت يــقــتـل من يــنــافــسه أو

يختلف معه".
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أوقــفـت جلــان الــتــجــاوزات الــتــابــعــة
لـــبــلــديـــة الــنـــجف  مــحـــاولــة بــعض
أصـحـاب الـنـفـوس الـضعـيـفـة الـرامـية
ناطق الى جتـريف مساحة كبيرة من ا
الــزراعــيــة  وحتــويــلــهــا جتــاوزاً الى
مــنــاطق ذات االســتــخــدام الــســكــني 
مـسـتـغـلـة أنـشـغـال اجلـهـات الـرقـابـيـة
اليـ والــبـلــديـة بــتـأمــ خـدمــاتـهــا 
عـزين بذكـرى وفاة الرسول الـزائرين ا
مـــحـــمـــد (ص). وأكـــد مـــديـــر بـــلـــديـــة
احملـافظة نبيل عبد احلس الغزالي لـ
( الـزمـان ) أمـس أن جلـان الـتـجاوزات
ــــركــــزيــــة بــــإإلضــــافــــة الـى جلــــنـــة ا
الـتجاوزات في الـقسم البـلدي الثامن 
تـمـكنت مـن ايقـاف التـجـاوز على 200
دو زراعـي  والواقـعـة في طـريق (يا
ــديــنـة ـدخـل اجلـنــوبي  عــلي) عــنــد ا

النجف ) .

ـواط النـجفي الى ودعـا الغزالي (ا
أخـذ احليطة واحلذر والتمعن بعائدية
األرض قـبل شراءها  جتنباً لـلمسائلة
الــقـــانــونــيــة .. واعــداً بــأخــذ اإلجــراء
ـتــجـاوزين حــفـاظـاً الــقـانـونـي بـحق ا

ال العام) . على ا
الفـتاً الى أن (بـلدية احملـافظـة كانت قد
نـفذت أكثر من حـملة مشـابهة  إليقاف
الــتــجـاوزات عــلى األراضي الــزراعــيـة

وحتويلها الى أراضي سكنية).
وتـنـفـذ هـيئـة أسـتـثـمار الـنـجف قـريـباً
مـجـمـعـاً سـكـنـيـاً واطئ الـكـلـفـة خـاص
لـشرائح  من مـنتسـبي وزارة الداخـلية
 مـن أجل حـل أزمــــة الـــــســـــكن الـــــتي

تعانيها أغلب األسر العراقية .
وأكـد رئيس الهيـئة باحملافـظة ضرغام
هــادي كـيـكــو لـ ( الـزمــان ) أمس (كـمـا
وعـدنـا أبـطـالـنـا من مـنـتـسـبي الـقوات
األمــنــيــة بــكــافــة صــنــوفــهــا  ورجـال

الـداخلية األبطال بإنشاء مجمع سكني
يـليق بهم  فقد أجنزنـا اليوم في هيئة
تـطـلـبات أسـتـثـمـار احملافـظـة  كـافـة ا
األســاســيــة من تــصــامــيم ومــوافــقـات
رسـمية  لغرض أعالن اجملمع السكني
كـفرصـة أستـثمـارية  وبـعد  30 يـوماً
أن شــاء الـلـه سـيــتم أخــتـيــار الـشــركـة
ـــســتــثــمــرة  ووفـق أقل الــعــطــاءات ا
وابــسط الــشـروط وبــأسـعــار مــقـبــولـة
واطـــول مــدة تــســديـــد قــيم الــوحــدات

السكنية).
وبـ كيكو (أننا في الـهيئة أخذنا على
عــاتـقــنـا خــدمـة جــمـيع الــشـرائح  في
تــوفــيــر وحــدات ســكــنــيــة تــلــيق بــهم
ومـتكـاملة اخلـدمات والبـنى التحـتية 
لـلمـساهـمة بالـقضـاء على أزمـة السكن

اخلانقة في احملافظة) .
مــضـيــفــاً والـيــوم نـزف هــذه الـبــشـرى
ــنــتـســبي الــداخـلــيـة فـي احملـافــظـة 

ونـحن عازمون على إجناز هذا اجملمع
ووفـق أحدث الـتـصـامـيم  ألنـشاء دور
ة) . سكنية تليق بهم وعوائلهم الكر

ناصر الشبلي

ـة كــونه وأخـوته الـلــوحــات الـقــد
تلكون شركة لإلعالن.

ؤسس في يقـول خطّـاب الشـريك وا
الشـركة الـهنـدسيـة لصنـاعة اإلعالن
ــــديــــنــــة ــــان ا إن الــــشــــغف بـــــعــــمّ
وخطـاطـيهـا ولوحـاتـها وواجـهاتـها
ومحالها التجارية وأطبائها هو ما
دفــعه إلـى االهــتــداء لــهــذه الــفــكــرة
وتنفـيذها في محـاولة للـحفاظ على
جــزء من ذاكــرة عــمــان من االنــدثــار
بـسبب الـقـوانـ اجلـديدة وتـغـيـير
ــهـــنــهم وتـــوســيع بـــعض الــنـــاس 
مــحـالــهم فــكــان الـرأي أنـه البـدّ من
تخصيص مكان آمن لهذه اللوحات
وعـرضـهـا بـصـفـة جـمـيـلـة احـتـرامـاً

للخط العربي وشغف الناس به.
ــتـــحف بــلـــوحــات مــحــال يـــحــفل ا
"عــــاشــــوري" و"فــــاخــــوري إخـــوان"
و"زنــــانـــيــــري" و"بـــيـــجــــو وريـــنـــو"
ومــخــيـــطــة "االمــبــســادور" وفــنــدق
الــقـــاهــرة ومــقـــهى األردن ووكــالــة
"اسطفان التجارية" والفندق األموي
ومكتبة االقصى وصـالون كليوبترا
وستوديو كولومبيا ولوحات أوائل
األطـبـاء مـثل جـورج لـطـفي الـصـائغ
ولوحات محام ومصرف الرافدين

العراقي فرع عمان.

ــلــكي الــهــاشــمي" لــوحــة "اخملــزن ا
لـصـاحـبـهـا األردني األرمـني "روبـ
كتشـجيان" التـي كانت واجهة حملل
مـعـدات الـتـصـويـر اخلـاص به كـمـا

يـضـيف خـطـاب هي جـدّة الـلـوحـات
وأقـدمــهـا إذ تـعــود إلى الـعـام 1949
فـهي من أعــرق الـلـوحـات وأجــمـلـهـا

وفيـها قلب يـنبض بـرغم قدمـها وقد
ّ احلصول عليـها من صديق أحفاد
مـالــكـهـا كــشـجـيـان الــذي كـان وكـيال
ية ووكيالً إلحدى لشركة كوداك العا
شــركــات الـــســاعــات الــســويــســريــة
لكية الشهيرة وكان يورّد للقصور ا
ــؤسس عــبـدالــله األول ــلك ا أيــام ا
لـذلك حـمـلت الـلـوحـة عـبـارة (اخملزن
لك لـكي الـهـاشمي افـتـتح بـإرادة ا ا
ــعــظم) وحتــمـل هـذه ــلك ا جاللــة ا
الـلــوحــة اسم خـطــاط أرمــني عـراقي

اسمه ألبرت.
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ـؤسس قـد مـنح شـهادة ـلك ا وكان ا
بـكــتـابـة هـذه الــلـوحـة لـكــتـشـجـيـان
وحـفـظت في مـخـزن صـديق الـعـائـلة
ــــدوح بـــشــــارات صــــاحب ديـــوان
"الـــدوق" الــــذي يـــقع عـــلـى مـــبـــعـــدة

خطوات من متحف القارمات.
وهناك لوحة مسجد "قارة" التاريخي
ويـعــود عـمــرهـا إلى نــحـو 50 عـامـاً

مضت. 

ـوقع الـذي اخـتـاره اخلـطـاط غازي ا
ــتـحــفه الــفــريــد والــغـريب خــطــاب 
بـفكـرته في قـلب الـعـاصـمـة األردنـية
عــمـــان (وسط الــبــلـــد) جــعــلت زوار
ـتـحف يـتــزايـدون يـومـاً بـعـد يـوم ا

والدخول إليه مجاني.
الـــفـــرادة والـــغـــرابـــة في مـــوضـــوع
ــــتـــحـف الـــذي أطـــلـق عـــلــــيه اسم ا
(مـتحف قـارمـات عـمان) تـكـمـنان في
أنه جـمع يـافـطات عـمـان ولـوحـاتـها
الدالليـة منذ سبـع عامـاً وعرضها

تحف. في هذا ا
وفي بالد الـشام يـسـمون الـلـوحة أو
الـيـافطـة قـارمـة (آرمـة) وقـد اخـتلف
في أصل االسـم فــمـــنــهم مـن أرجــعه
إلى الـعـربـيـة ومـنـهم من أرجـعه إلى

التركية.
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لـعل الـولـع الـشـديـد لـلــسـيـد خـطـاب
ا دفـعه بـاخلط هـو كـونه خـطـاطـاً 
ـتــحف لــكــنه في إلى إقــامــة هــذا ا
الــــواقع وثق بــــعـــمـــلـه هـــذا ذاكـــرة
شـوارع عـمـان احلـافــلـة بـالـيـافـطـات
لألنــشــطــة الــتــجــاريــة والــثــقــافــيــة
واالقتصادية التي ازدهرت في عمّان
ــاضي مــنـــذ أربــعــيــنــيـــات الــقــرن ا
التجـارية كـيافطـات مكـاتب احملام
هـنـدس واألطـباء والـصـيدلـيات وا

ــدارس واحملـال ـســتــشـفــيـات وا وا
الـتـجــاريـة اخملـتـلــفـة لـذلك جتـد في
ــتــحف يــافـطــات بــأســمــاء قـدامى ا
األطباء ومـحال النـوفوتيه والـفنادق
ــقـــاهي وشـــركــات ـــكــتـــبـــات وا وا
االســـتـــيــراد والـــتـــصــديـــر ومـــحــال
عالم الرئيسية للمدينة. األلبسة وا
خـطـاب أخـبـر (الـزمـان) أن هـدفه من
جمع هذه اآلرمات كان إلعادة إحياء
هـــذا اإلرث واحلــفـــاظ عـــلــيـه وعــلى
أسماء اخلطاط بدالً من أن تتحول
إلى ســـكــراب (قــطع خـــردة) وكــلــهــا
لــــوحـــات أصــــيـــلــــة عـــرضـت حـــتى

باألتربة التي تعلوها.
مــــواصـالً أنه يــــحــــصل عــــلـى هـــذه
الــلـــوحــات عن طــريـق شــرائــهــا من

أصـحــابـهــا أو ورثـتــهم أو يـهــديـهـا
تحف أو أصحابها أو ورثتهم إلى ا
عن طــــريق عـــمـل لـــوحـــات جـــديـــدة
لـــلـــمـــحـــال مـــقـــابل حـــصـــوله عـــلى

ـعروضـة موقـعة بـأسماء اللـوحات ا
ـديـنــة من أمـثـال أشـهــر خـطّـاطـي ا

ســــــــبــــــــانـخ وفــــــــضل
وهــــــارون وانــــــطـــــون
وسـالمـــــة وحــــــمـــــدي
ويــــــاســـــــ وتــــــركي
وآخــرين الــذين كــان
تـسـتـغــرق لـوحـاتـهم
وقتـاً وجـهداً ومـزجاً
لأللوان واخلشبيات
واحلديـد واخلـطوط
لتـخـرج قـطعـاً فـنـية
يــــدويـــــة وقــــبل أن
تغزو الـتكنـولوجيا
هـــذه الـــصـــنـــاعــة
وهـــــنــــاك لـــــوحــــة
حتــــــــــــــــــــمــل اسـم
اخلــطـــاط نــســيب
مـكــارم الــذي كـان
اخلـطـاط اخلاص
لـــلـــمــلـك فــيـــصل
الــــــــــثــــــــــانـي في
الـــــــــعـــــــــراق ثمّ
أصـــبـح خـــطـــاط
اجلــــمـــــهــــوريــــة

الـــلـــبـــنـــانـــيـــة ولم يـــبق مـن هــؤالء
ــارســون هــذه اخلــطــاطـــ الــذين 
همة التـقليديـة مطلع العام 1980 ا
ــتـحف .في ا غــيـر 3 أو 4 خـطــاطـ
ركن أطـلق عـلــيه اسم (ركن الـضّـاد)
ـــزج بــ عــرض هــذا اإلرث وهــو 
خـتلف وب تـعـليم اخلط الـعـربي 
أنـواعـه في مـســاحـة مــوازيـة داخل

. وهـناك ركـن آخر ـتـحف لـلـراغـبـ ا
عرضـت فيه الـعـدد التـي يسـتـعمـلـها
اخلطـاطـون في عـملـهم ومـقـتنـيـاتهم
من نظارات وفـرش وأدوات هنـدسية
وأجهـزة تـكبـيـر وسواهـا وركن آخر
فــيه سـيــارة أجــرة من سـبــعــيـنــيـات
ـاضي يــسـتـطــيع من يـرغب الـقــرن ا
بـالـتـقـاط صــورة أن يـجـلس داخـلـهـا
لـهذا الـغـرض.وخلـطـاب قـصة مع كل
تحف لو كتبها لوحة معروضة في ا
ـتعـاً طريـفاً وأجـملـها أللفت كـتابـاً 
قــصــة لــوحـة (مــحـالت أهـرام) الــتي
اشترك في خـطها ثالثـة خطاط هم
فـضل وكـرد عــلي واردكـاني ولـوحـة
(وكالة اسطـفان التـجارية) في شارع
الـــســـلط بـــعـــمـــان ثم لـــوحـــة مـــحل
(صـــرصـــور) وهي لـــوحـــة خـــطـــهــا
اخلــطـاط تـيــسـيــر الـســادات بـكــلـمـة
واحدة وطريقة مختلفة وضعت فيها
البس اجلـاهزة احرف عـائـلة بـائع ا
واسمه محـمد "صـرصور" بطـريقة لم
يــعــهــدهـــا أهل عــمــان الــذين كــانــوا
يـــتـــنـــاقـــلـــون أخـــبـــار مـــا يـــنـــجــزه
اخلــطـاطــون من نــثــر احلــروف عـلى
الـــلـــوحـــات بـــريـــشــــتـــهم وأقالمـــهم
وفـراشـيـهم تـمـامـا كـمـا كـان يتـنـاقل
أهل اجلاهلية وصدر اإلسالم قصائد

الــشـــعــراء أو حــتـى اهل أوروبــا من
حـديث اإلعــجـاب بــرسـومــات مـايـكل
اجنــــــلـــــــو وزمـالئه الـــــــرســـــــامــــــ
االنـطـبــاعـيـ أو كـلـمــات شـكـسـبـيـر
وغيره من الروائيـ فبات السادات
شــــهـــيـــراً في عــــمـــان شـــهـــرة انـــور

السادات في مصر وما حولها.

غازي حطاب
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وأســـتـــقـــبل رئـــيس مـــجـــلـس الــوزراء
مــصـطـفى الـكـاظــمي الـطـالـبـة  زهـراء
حـسن جـابـر من مـحافـظـة الـنـجف يوم

ـرض ــصـابــة  ـاضي  ا اخلــمـيـس ا
ــتـقـدمـة  ــراحـله ا (الــذئب األحـمـر) 
ناعية . والذي يهاجم أجهزة اجلسم ا
وأوضح مــديــر عـام تــربـيــة احملـافــظـة
مـردان البـديري (سـرورنا كبـير بـتفوق
الــطـالــبـة زهـراء حــسن جـابــر .. أبـنت
الــنــجف  والــتي تــفــوّقـت لـتــكــون من
األوائـل عـلى الـعـراق فـي االمـتـحـانـات

اإلعدادية/الفرع األحيائي ).
وبــ الــبــديــري (كـانت لــنــا مــنــاشـدة
لـــدولـــة رئــيـس الــوزراء بـــعـــد لـــقــائي
ـتـفـوقــة زهـراء حـسن مع بــالـطـالـبــة ا
أسـرتها  ولـله احلمد إسـتجاب رئيس
ـنـاشـدتـنـا  و أسـتـدعـائـها الـوزراء 
تـفوق دراسياً مع نـخبة من الطـلبة ا
ـرحـلة الـدراسـة اإلعداديـة  حـيث قدم
رئــيس الــوزراء الـشــكـر والــثـنــاء عـلى
تــفــوقــهــا والــدعم اخلــاص لــعـالجــهـا

خارج القطر) .
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شـاركة في عمـلية التـصويت االنتخـابي في صبيـحة يوم االحد بعـد الفراغ من ا
2021/10/10  لوحـنـا بـاالصبع الـبـنـفسـجي في اشـارة الى كل االحـبـة رجاالً
بـاركة التي ونسـاءً للـتوجه الى مراكـز االقتـراع احملددة لهـم لالدالء باصواتـهم ا

ستقبل افضل . تضمن لهم حتس اوضاعهم احلياتية وتمهد الطريق 
ان صوتك امـانه عليك ان تـؤديها الى اهـلها واهـلها هم اهل االسـتقامـة والنزاهة

سؤلية  والوطنية واخلبرة والقدرة على النهوض با
حفظ الله العراق واهله وصانهم من كل سوء .
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الـصـمت االنـتـخــابي  وهـو الـتـزام احلـزب او الــتـنـظـيم او الـتــحـالف الـسـيـاسي
ـارســة أي نـشـاط دعـائي أو تــرويـجي وايـقـاف ــسـتـقـلــ بـعـدم  ـرشـحـ ا وا
ـسـموعه في ـقروءة وا ـرئيـة وا احلمالت االنـتـخابـيـة في جمـيع وسـائل اإلعالم ا
وعد احملدد لالقتراع العام بـ (24) ساعة  وقد كفل قانون الفـترة التي تسبق ا
انـتخابات مـجلس النواب رقم (9) لـسنة  2020حق الـدعاية االنتخـابية واعفاها
فوضية رشح من قـبل ا صادقه على قـوائم ا من الرسـوم اعتباراً من تـاريخ ا
ادة العـلـيا لالنـتخـابات وانـتهـاءاً قبل (24) سـاعه من بدأ االقـتراع  اذ نـصت ا
ـذكــور عـلى ان (الــدعـايــة االنـتــخـابــيـة احلــرة حق مــكـفـول (22) من الــقـانــون ا
ــصـادقه عــلى قـوائم ـوجـب احـكــام هـذا الـقــانـون تــبـدأ مـن تـاريخ ا لــلـمــرشح 
ـفـوضــيـة وتـنــتـهي قـبل (24) سـاعه مـن بـدأ االقـتـراع )  ـرشــحـ من قــبل ا ا
ـادة (2) من نـظـام احلـمالت االنـتـخـابيـة رقم (5) لـسـنـة 2020 وكـذلك نـصت ا
صـادق عليهم من ـرشح ا على ان ( يـحق لالحزاب والتحـالفات السـياسية وا
صـادقه على ـفوضـية ان يـباشـروا حـمالتهم االنـتخـابيـة ابـتداً من تـاريخ ا قبل ا
ـرشح عـلى ان تتوقف قبل (24) سـاعه من بدأ االقـتراع )  وفي مـصر فان ا
ادة قانـون تنظيم مباشرة احلقوق السياسية رقم (45) لسنة 2014 نص في  ا
رقم (24) منه عـلى أن: ( تبـدأ الدعايـة االنتـخابـية من اليـوم الذي حتـدده الهـيئة
الوطـنـيـة لالنـتـخـابات بـعـد تـاريخ إعالن الـقـائـمة الـنـهـائـيـة للـمـتـرشـحـ وحتى
الـسـاعة 12 ظهـرا من الـيـوم السـابق عـلى الـتـاريخ احملدد لالقـتـراع وفي حـالة
انتـخابات االعـادة تبدأ من الـيوم الذي حتـدده الهيـئة الـوطنيـة لالنتخـابات وحتى
الـسـاعـة الـثـانـيـة عـشــر ظـهـر الـيـوم الـسـابق عـلـى الـتـاريخ احملـدد لالقـتـراع في
ـترشح في انتـخابات اإلعـادة  وفي جميع األحوال يـجب أن يتسـاوى جميع ا
واعيـد احملددة بأية مدة الدعـاية االنتـخابية وحتـظر الدعـاية االنتخـابية في غـير ا

الحظات االتية : وسيلة من الوسائل)  ولنا على هذه االحكام ا
اوالً : بالـرجوع الى الفـصل الثامن من قـانون انتـخابات مـجلس النواب رقم (9)
لــسـنـة 2020 (االحـكــام اجلـزائــيـة ) لم جنــد نـصــاً يـحــدد عـقــوبه حلـالــة خـرق
الـصـمت االنـتـخـابي للـ (24) سـاعه السـابـقه عـلى االقـتراع الـعـام  سـواء كانت
ادة (32) من الـقـانـون عـقـوبـات مـالـيـة او مـقـيـدة لـلـحـريـة  في حـ تـضـمنـت ا
تــخص اخلـروقــات الـتي حتــدث في الــيـوم احملـدد لـالقـتـراع كــاسـتــعـمــال الـقـوة
ارسة حقه اوحمله على انتخاب جهة سياسية معينه نع الناخب من  والتهـديد 
 او جـرائم الــسب والـقـذف واالعـتـداء عــلى الـعـامـلــ في مـراكـز االقـتـراع  او
الـعـبث بـصــنـاديق االقـتـراع او سـجالت الــنـاخـبـ  او حـمل االســلـحـة الـنـاريه
راكز االنـتخابـية  او اذاعه االخـبار الكـاذبه بقصـد التاثـير على واجلارحـة في ا
واد (-31 نـصوص علـيها في ا اراء النـاخب وغيـرها من اجلرائم االنـتخابـية ا
ـارسة ذكـور  وهـذا معـنـاه ان الـقانـون اورد حـضراً عـلى  37) من القـانـون ا
الـدعـايـة االنـتـخـابيـة قـبل (24) سـاعه من بـدأ االقـتـراع الـعـام االن انه لم يـحدد
واد رشحـ  في ح نصت ا عقـوبة خملالفه هـذا احلضر من قـبل االحزاب وا
(21) و(22) من نـظام احلمالت االنـتخـابية رقم (5) لـسنة 2020 عـلى تشكيل
جلان لـرصد اخملالـفات اخلـاصة باحلـمالت االنتـخابـية وفي حالـة ثبـوت اخملالفه
ـنـصـوص عـليـهـا فـي نـظام ـفـوضـيـة عـلى اخملـالف احـدى الـعـقـوبـات ا تـفـرض ا
نصوص الشـكاوى والطعـون مع مراعات حتـريك الدعوى اجلزائـية للـمخالفـات ا

عليها في قانون االنتخابات .
ادة : لـوحظ ان نظام احلـمالت االنتخـابية رقم (5) لـسنة 2020 نص في ا ثانـياً
(25) منه عـلى تقد الشكـاوى اخلاصة باحلمـلة االنتخابيـة الى قسم الشكاوى
ـكـاتب االنـتخـابـيـة في احملافـظـات وفـقا لـنـظام ـكـتب الـوطني او ا والـطـعون في ا
الـشـكـاوي والـطـعـون االنــتـخـابـيـة  ولم يـحـدد الــنص رقم وتـاريخ هـذا الـنـظـام 
ـوقع االليـكـتروني لـلـمفـوضـية الـعلـيـا لالنتـخـابات الحـظـنا قـيام وبـالرجـوع الى ا
ـفوضـ بـاصدار تـعلـيـمات شـكاوى االقـتـراع والطـعون االمـانـة العـامة جملـلس ا
النــتـــخــاب مـــجـــلس الــنـــواب بـــتــاريخ 2021/8/10 وهي تــعـــالج اخلـــروقــات
واخملالفـات التي يتجري اثنـاء عملية االقتراع والـياتها واجراتهـا الشكلية  حيث
ادة (اوالً/تقـد الشكاوى/1) عـلى ان تقدم الشكـوى خالل يوم تبدأ نـصت ا
من ساعه بـدأ االقتـراع وتنـتهي بـنهـاية الـدوام الرسـمي للـيوم الـتالي لالقـتراع 
ولم تـتضـمن االشـارة خـروقات الـصـمت االنـتـخابي خالل (24) سـاعه الـسـابقه
فـوضية العـليا لالنـتخابـات االنتباه ـشرع وا لالقتـراع العام  وهذا يـتطلب من ا

لهذا االغفال التشريعي ومعاجلته معاجلة تشريعية متقنه .
ـصـري الـذي حـدد ـشـرع ا ـشـرع الـعـراقي الى حـذو طــريق ا ـا تـقـدم نـدعــو ا
عقـوبه خلرق الصـمت االنتخـابي واعتبـرها من اجلرائم االنـتخابيـة  حيث نصت
ـادة (68) من قـانــون تـنـظـيـم مـبـاشـرة احلــقـوق الـســيـاسـيـة رقم (45) لـسـنـة ا
2014 على ان ( يـعاقب بـغرامـة التقل عن عـشرة االالف جـنيه والتـزيد عـن مائة

يعاد الف جنـيه كل من قام باالفعـال االتية ( اوالً: مخـالفه ا
ـــادتــ رقــمي (30.24) او فـي نص احملــدد في نص ا
ادة (37) من البـنـد الثـالث من الفـقرة اخلـامسـة من ا
ــشــرع الــعــراقي الى هـذا الــقــانــون )  كــمــا نــدعــو ا
ضـرورة الــتـمـيــيـز بــ اجلـرائم االنـتــخـابــيـة الخـتالف
ـترتـبه عـلـيـها  جـسـامـة وطـبيـعه االفـعـال واجلـزاءات ا

والله ولي التوفيق .

  1450 و1480 دينارلكل دوالر سـعر صرف الدينار امام الدوالر انحصر ب
. ماذا يعني ذلك: 

وسوف -يعـني ان الدينـار العراقي فقـد الكثـير من قيـمته امام اصـعب العمالت 
يزداد ضعفا.

- يـعـني ان مـسـتـويـات الـتضـخم سـوف حتـرق الـسـوق وهـذا مـا حـصل وسوف
يحصل.

 -يـعني ان موازنة 2022 سـيكون سعـر الصرف فيـها  اكثر من 1500 دينار
لكل دوالر. 

طلوب. - يعني ان االقتصاد العراقي كان اقتصادا هشا  خاليا من النمو ا
- يـعـني ان الـتـخـلف في الـعـراق سـوف يـزداد(رقي) والـفـقـر سـوف يـزداد عددا

ومن هم حتت خط الفقر سوف يزداد عددا. 
- يعـني ان االجيال القـادمة سوف ال تسـتطيع ان تشرب
كـاس مــاء نـظـيف.  - يـعــني انـنـا امــام ازمـة خـانـقـة ال
يـعـرف غـير الـله نـتـائـجهـا. من يـتـحـمل مسـؤولـيـة هذا
وعلى احلكـومة اجلديدة الـتردي االقتصادي?  اجلـميع

مسؤولية معاجلة حال اقتصادنا.
{ عن مجموعة واتساب
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تضم محافـظة الديوانـية على ارضها
الطـيبة 21 مرقدا ومـقامـا لكـوكبة من
االنبـيـاء واالوليـاء من االئـمة االطـهار
حيث تـنـال هـذه الـشواخص الـديـنـية
الرعـايـة واالهـتمـام من ابـنـاء شعـبـنا
والــوقـف الــشـــيـــعي ووزارة االوقــاف
والــشــؤون الــديـــنــيــة ســواء بــاعــادة
تـشـيـيـد وصـيـانـة ابـنـيـتـهـا وصـيـانة
وتبليط الطرق الريفية للوصول اليها
سـتمرة وتـخصيص وكذلك الرعـاية ا
رواتب للقائم على خـدمتها وتوفير
مـسـتـلـزمـات الـراحة لـزائـريـهـا الـذين
قـامات في راقـد وا يتـوافدون لـهذه ا
ـنـاسـبـات الـديـنـيـة واداء الـفـرائض ا
الديـنـية والـتبـرك بـها كـونـها مـصادر
اشعاع تـقيـيم الروحـية الـرفيـعة التي
تـــشع بـــنــــور الـــرســـالـــة االسالمـــيـــة
ـــراقـــد ابــو الـــســمـــحـــاء ومن هـــذه ا

الفضل بن الكاظم .
وابـو الـفــضل هـو يـحــيى بن احلـسن
بن زيد النار بن االمـام موسى الكاظم

(ع) بن جــعــفــر الــصــادق بن مــحــمــد
الباقر بن عـلي زين العابـدين السجاد
بن االمام عـلي بن ابي طـالب ( علـيهم

الـسالم ) وقـد لـقب بــأبي الـفـضل النه
كان من اهل الـفـضل والـصالح وكذلك
كان يلقب (بزيد النار ) على اسم جده

الثـاني حيث كـان مـناهل الـفضل مـنذ
طفـولـته ولـذلك غـلب علـيه هـذا الـلقب
وحلـــــد االن ويــــعـــــرف بـــــ ابـــــنــــاء
الديوانية وضـواحيها ويـقصد مرقده
الزوار للزيارة وقد شهد هذا الضريح
العـديـد من اعـمـال اعادة اعـمـاره مـنذ
عام 1982 م حيث  تخصيص مبلغ
من وزارة االوقاف والـشـؤون الديـنـية
رقد الـشريـف وتأثيـثه وقد لصـيانـة ا
ـرقـد عواد اوضح ( للـزمـان ) سـادن ا
ــكـلف من قــبل الـوقف مـحـمــد غـا ا
الشـيـعي : ان عـمـليـات اعـادة االعـمار
مـسـتـمـرة مـنـذ اكـثـر من ثالثـ عـامـا
ـرقـد حـيث اعــيـد اعـمــاره وتـطـويــر ا
نـارت والزال الـعمل واكمـال بنـاية ا
مـسـتــمـرا كـمــا  اسـتـبــدال الـشـبـاك
القد باخر فضي مزين بديع الصنع
مزخرف بالنقوش االسالمية وفي عام
1986 – 1984 م قــــــــــــــــــامـت وزارة
نارت وترميم االوقاف باعادة بناء ا
الـصـحن واعـادة تـشـيـيـد الـصـحـيـات
وفي عـام 2006 م  بــنــاء اضــافـات

بـعــد تـبـرع مـن الـبــولـنـديــ حـيث 
اعــادة اعــمـــار الــطــارمـــة اخلــارجــيــة
قام باقـامة قاعة الستراحة وتوسيع ا
الـنـسـاء ثـم شـهـدت احملـافـــــظـة جـمع
تــبـرعــات مـن عـدد مـن احملــسـنــ من
اهــــالي الـــــديــــوانــــيــــة عــــام 1997 م
ـــســــاهــــمـــة الــــكـــوام فـي تـــوفــــيـــر
كان مستلزمات عمال البناء وتوفير ا
ــــواصــــله اعــــمــــال الـــــتــــرمــــيم وفي
2013/5/13 م  االتـــفـــاق مع قـــادة
ــرقـد بــتـخـصص احلـكـومــة وسـدنه ا
مبـلغ العـادة هـدم واعـادة الـبـنـاء على
نــفــقه احملــافــظـة مـن حــصـة االقــالــيم
وتـواصل الــعـمل بــاالعـمـار عــلى عـدة
مراحل وللظـروف االقتصاديـة للعراق
ثم  تـخـصـيص مـبـلغ قـدره مـلـيار و
 825الف ديــنـار عــلى نــفــقه االقــالـيم
بـاحملـافــظـة ورغم اجــراء الـكــشـوفـات
ومــرتـــسم كـــامل لــلـــمـــرقــد الـــشــريف
وتــواصل الــبــنــاء ولــظــروف الــعـراق
توقف العمل عام 2011 م وهنا ارتأت
مجـموعـة من اهالي الـديوانـية بـجمع

ــيـــســورين من ابــنــاء تــبــرعــات من ا
احملــافـــظــة و جـــمع مــبـــلغ مـــلــيــار
واربــعـــمـــائـــة الف ديـــنــار مـع مــبـــلغ
ـقاول احملافـظـة و تـسـليـمـهـا الى ا
ـمـثـل بـشـركــة هـبـة الــفـرات تـكــمـلـة ا
زار  تسلـمت احملافظة بعد اعمار ا
ـرقـد لـنــسـبـة اجنـاز % 97 تـسـلـيـم ا
كــهــيـــكل حــالـــيــا  اعـــداده من قــبل
االمانة العامة للمزارات الشريفة وعن
ـزار وثم طـريق االمــانــة اخلـاصــة بــا
رحلة اعداد كشوفـات كمادة تغلـيف ا
االجــله الجنـــاز الــعــمل و تـــغــلــيف
ـرحــلــة االجـلــة الجنــاز الـعــمل ومن ا
ــــرقـــد ــــؤمل اجنــــاز الــــعــــمل فـي ا ا
ـدة سنة ـعدة  بالـكامل وفق اخلـطة ا
ـا فـيـها تـغـلـيف اي لـغـاية 2022 م 
ــادة الــكـاشي ـنــائــر والــوجـهــات  ا
الكربالئي من الدرجة االولى وتزجيج
رايا من الداخل والكهربائيات عامة ا
وأبواب وشـبـابـيك من الـدرجة االولى
التي  تـوفـيرهـا من ورشـة الكـوفة (

ميثم التمار ) .     
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وانى الـعراق اعـلـنت الشـركـة العـامـة 
يناء عن مـعدل احصائـية شهر ايـلول 
ام قـصر الشمالي مـشيرة الى ان معدل
االنـــتــاجـــيــة هـي االعــلـى من الــشـــهــر
الــــســـابـق من حــــيث الـــوزن ومــــعـــدل

احلاويات .
ــــوانئ فــــرحـــان وقــــال مــــديـــر عــــام ا
الــفــرطــوسي انـه (حــسب تــوجــيــهـات
وزيـر الـنقل الـكابـ ناصـر الشـبلي ان
ـيـنـاء ام قـصر انـتـاجـيـة شـهـر ايـلـول 

الـشـمـالي تـضـمـنـت ارساء  71سـفـيـنـة
ختلف البضائع على ارصفة مـحملة 
ـيـناء ـيـنـاء مـشيـرا الى ان مالكـات ا ا
افــرغت نــحـو  795,660 طــنــا ومــعـدل
تـــفــريغ احلـــاويــات الـــقــادمــة  25607
حـاويـة مـحـمـلـة بـالـبـضاعـة فـضال عن
اعــــادة 22892 حـــــاويــــة فـــــارغــــة الى

مصدرها . 
ولـفت الى ان (انتاجيـة شهر ايلول في
تــصــاعـد حــيث اظــهــرت االحـصــائــيـة
بــانــهــا االعــلـى من ســابــقه في مــعــدل

تـفـريغ احلـمولـة من حـيث الـوزن وعدد
احلاويات).

وانئ وانـتهت مالكات الـشركة الـعامة 
الـعراق من تسف احلـفارة بصرة على

احلوض العائم اجنادين .
وقـال الـفرطـوسي إن (عـملـيـة التـسـف
تـــمت بـــنـــجـــاح و بـــجـــهـــود الـــكــوادر
الـهـندسـيـة والفـنيـة واحلـرفيـة لـشعـبة
ــشــاركــة كــوادر ــســفن الــبــحــري و ا
وحــدة الـتـسـفــ لـشـعـبــة الـصـنـاعـات

البحرية) .

سـافن مـن جانـبه أوضـح مـدير قـسـم ا
والـــصــــنـــاعـــات الــــبـــحـــريــــة اســـعـــد
عــبـدالـوهـاب عـبــدالـواحـد أن (اسـبـاب
الـتسـف لـلحـفارة بـصرة هـو إدخالـها
الـصيـانة الـعامـة حسب اجلـدولة لـهذا
الــســنــة واخلــاصـة بــصــيــانــة الـقــطع

البحرية التابعة للشركة) .
W U  W UO

ـســافن أن (عـمـلـيـة وبــ مـديـر قـسم ا
الـــتــســـفــ تـــشــمـل تــنـــظــيف الـــبــدن
اخلــــــارجي بــــــالـــــعـــــصـف الـــــرمــــــلي

الـساندبالس مع صبغ البدن اخلارجي
بــاالصـبـاغ الـبـحــريـة مع فـحص سـمك

البدن اخلارجي الثكنس ) .
وتـابع أن (العملية تشمل أيضاً فحص
احملركات الرئيسية والثانوية للحفارة

ــــنــــظــــومـــة و فــــحص وتــــصــــلــــيـح ا
ـنظـومة الـكهـربائـية الـهيـدرولـيكـية وا
وااللــكـتـرونـيــة  وجـمـيع الــصـمـامـات
وصــيــانـة أالثــاث اخلـشــبي لــلـحــفـارة

وفحص منظومة التبريد).

مرقد أبو الفضل بن الكاظم 

تفوقة زهراء حسن UI¡∫ رئيس الوزراد يلتقي ا
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{ اسـالم ابــــاد (أ ف ب) - تــــوفي عــــبــــد
الـقــديـر خـان مـهـنـدس الـبـرنـامج الـنـووي
الــبــاكــسـتــاني عن 85 عــامــا كــمــا أفـادت
مـحطة "بي تي في" التلفـزيونية احلكومية
امـس  األحــــــــد.وتــــــــوفـي عــــــــالـم الــــــــذرة
الـبـاكسـتاني الـذي يعـتـبر بـطال قومـيا في
لك بالده ألنـه جعل منـها أول بـلد مـسلم 
الـقــنـبـلـة الـنــوويـة فـيـمـا يــعـتـبـره الـغـرب
مـسؤوال عن تهـريب تكنولـوجيا إلى إيران
وكـوريـا الـشـمالـيـة ولـيـبيـا بـعـد نـقله إلى
ـستشفى بسـبب مشكالت في الرئة.وكان ا
ـســتـشـفى فـي آب/أغـسـطس خــان أدخل ا
بـعدمـا ثبتت إصـابته بكـوفيد-19 ثـم أعيد
ـنـزل قـبل أن تـتدهـور حـالـته صـباح إلى ا
األحــــد كـــمـــا أوضــــحت احملـــطــــة.وكـــتب
الـرئــيس الـبـاكـسـتـاني عـارف عـلـوي عـلى
تــويــتـر مــعــربــا عن "حـزن عــمــيق" لــوفـاة
الـعـالم الـذي كـان يعـرفه مـنـذ الـعام 1982.
وأضــاف "لــقـد ســاعــدنـا في تــطــويـر رادع
نـــووي حــيــوي لــبــقـــاء األمــة والــبالد لن

تنسى أبدا خدماته".
w u  qD

واكــتـسب خــان مـكــانـتـه كـبــطل قـومي في
أيــــار/مــــايـــو 1998 عــــنــــدمــــا أصـــبــــحت
جـمهورية بـاكستان اإلسالميـة رسميا قوة
عــسـكــريــة ذريـة وذلك بــفــضل اخـتــبـارات
أجــريت بـعـد أيــام قـلـيـلــة من االخـتـبـارات
الـتي أجرتهـا الهنـد.وبعد ذلك وجـد نفسه
في قــلب جــدل واتـهم بــتــسـريب تــقـنــيـات
إليـران ولـيـبيـا وكـوريـا الشـمـالـية ووضع
قـيـد اإلقـامـة اجلـبـريـة في إسالم أبـاد مـنذ
الـعام 2004. أصـيب بسـرطان البـروستات
فـي الــعـام 2006 وتــعــافى بــعــد خــضـوعه
لـعـمـلـيـة جـراحـيـة.في الـعـام 2009  قـضت
مـــحــكــمـــة بــإنـــهــاء وضــعـه رهن اإلقــامــة
اجلـبـريـة. ومـنذ ذلك احلـ بـقي خـاضـعا
لــرقـابـة شـديـدة وكــان مـجـبـرا عـلى إبالغ

السلطات بكل حتركاته.
وأعــلـن رئــيس مــنــظــمــة الــطــاقــة الــذريــة
االيـرانيـة محمـد إسالمي مسـاء السبت أن
ايـران تـمـلك أكـثر من 120 كـيـلـوغـراما من
الــــيـــورانــــيـــوم اخملــــصب بــــنـــســــبـــة 20
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عــشـر ويـواجه مـنـذ أشــهـر صـعـوبـات في
توفير الكميات الالزمة من الوقود لتشغيل
مـعـامل إنـتـاج الـكـهـربـاء.وفي مـنـاطق عدة
ؤسـسـة الرسـميـة الـتغـذية بـالـكاد تـؤمن ا
بـالتيار الكهـربائي ساعة واحدة في اليوم
وسط برنامج تقن صارم كما أن مخزون
ولدات اخلاصة الوقود الذي حتتاج إليه ا
بــدأ يـنـفــد.وجـاء في بـيــان شـركـة كــهـربـاء
لـبـنــان الـسـبت أنه بـعـد تـوقف مـعـمل ديـر
عــمـار صــبـاح اجلــمـعــة "قـسـرا عـن إنـتـاج
الـطـاقـة جـراء نـفـاد خـزانه من مـادة الـغاز
أويل تـوقف أيـضا مـعـمل الزهـراني قـسرا
ظـهـر الـيوم (الـسـبت) لـلسـبب عـيـنه األمر
الـذي أدى الى انخفاض التغذية اإلجمالية
ـا انــعـكس إلـى مـا دون 270 مــيـغــاواط 
مـبـاشـرة على ثـبـات الشـبـكـة واستـقـرارها
وأدى إلـى هـبـوطــهـا بـشــكل كـامل من دون

بــعــد جتــاذبــات ســيــاســيــة اســتــمــرت 13
شـهرا.وأطـلقت تـدابيـر عدة من أجل جتّنب
الـعتـمة الـشامـلة.وتـوصّل لبـنان إلـى اتفاق
السـتـجـرار الكـهـربـاء من األردن والـغاز من
مـصــر إلى الـبالد عـبـر سـوريـا فـيـمـا عـمـد
الـفـصـيل الشـيـعي حـزب الله إلى اسـتـيراد
ــــــــبــــــــادرة احملــــــــروقــــــــات مـن إيــــــــران 
مـنـفصـلـة.كـذلك وقّعت احلـكـومة اتـفـاقا مع
الـعــراق لـتـسـلّم كـمـيـات من "الـفـيـول أويل"
لــتـشـغـيل مـعــامل إنـتـاج الـكــهـربـاء مـقـابل
تــوفـيــر خـدمـات طــبـيــة.ويـطـالـب اجملـتـمع
الـــدولي لــبـــنــان بــإصـالح شــامل لـــقــطــاع
الـكهربـاء الذي يكـبّد خزيـنة الدولـة خسائر
فـادحـة وقد كـلّف اخلـزينـة الـعامـة أكـثر من
40 مـليار دوالر مـنذ انتـهاء احلرب األهـلية
الــتـي شــهــدتــهــا الـــبالد بــ عــامي 1975

و1990.

إمــكــان إعـادة بــنــائـهــا مــجـددا فـي الـوقت
رة الثانية التي تعلن فيها الراهن".وهذه ا
الـشركـة انـهيـار الشـبكـة منـذ مطـلع الشـهر

احلالي. 
WKJA  q

وصــدر إعالن مـشـابه عـنـهـا في  2 تـشـرين
األول/أكــــتـــوبـــر.وأكــــد مـــصـــدر في وزارة
الـــطــاقـــة لــوكـــالــة فـــرانس بـــرس بــذل كل
اجلـــــهــــود "مـن أجل إيـــــجــــاد حـل لــــهــــذه
ــشــكــلــة".وأشـارت "كــهــربــاء لــبـنــان" في ا
رتقب أن تصل مساء بـيانها إلى أنه "من ا
Grade) الـيــوم شـحـنـة مـادة الـفـيـول أويل
ـتـوقع أن تـفـرغ حـمـولـتـها A) والـتي من ا
فـي كل من خزانات مصـبات الزوق واجلية
قبل".ويـعد إصالح قطاع مـطلع األسبـوع ا
ـلـفـات التي الـكـهـربـاء واحدة من أصـعب ا
تـواجهـها احلـكومـة اجلديـدة التي تـشكّلت

ـئـة.وقـال إسالمي لـلـتـلـفـزيـون االيراني بـا
الـرسمي "لـقد جتاوزنا ال 120كـيلـوغراما"
مـضـيفـا "لـدينـا أكـثر من هـذا الـرقم".وتابع
"شـعبـنا يعـلم جيدا أنه كـان عليـهم (القوى
الـغربية) تزويدنا بالوقود اخملصب بنسبة
ئة الستخدامه في مفاعل طهران إال 20 با
أنـهم لم يفعـلوا ذلك".واشار الى أنه "اذا لم
يـقم زمالؤنا بـاألمر من الـطبيـعي اننـا كنا
سـنواجه مشاكل في نـقص الوقود النووي
ـفاعل طـهران".وفي أيـلول/سبـتمـبر ذكرت
الـوكـالـة الـدولـيـة لـلـطـاقـة الـذريـة أن ايران
عـززت مـخزونـها من الـيـورانيـوم اخملصب
ـوجب اتفاق سـموح بـها  فـوق النـسبـة ا
 2015 مع الــقـوى الـكـبـرى.وتـقـدر الـوكـالـة
امــــتـالك ايـــران 84,3 كــــيــــلــــوغــــرامــــا من
ـئـة الــيـورانـيــوم اخملـصب بـنــسـبـة 20 بــا
(مـقـابل 62,8 كـيـلـوغـرامـا وفق آخـر تـقـرير
لــلـــوكــالــة الــدولــيــة لــلـــطــاقــة الــذريــة في
ــكن ـــوجب االتـــفـــاق ال  أيـــار/مـــايــو)و
ا يـزيد عن اليـران تـخصـيب الـيورانـيـوم 
ـئــة وهي نـســبـة أقل بــكـثــيـر من 3,67 بــا
ئة الالزمة عـتبـة التخـصيب بنـسبة 90 بـا
لـــصــنـــاعــة سالح نـــووي.وكــانـت الــصــ
ـانـيـا وبـريــطـانـيـا والـواليـات وفـرنــسـا وا
ــــتـــحــــدة قـــد وافــــقت عــــلى رفـع بـــعض ا
ـفـروضـة عـلى ايـران في حال الـعـقـوبـات ا
قـلصت طهران بـرنامجها الـنووي.لكن بعد
انسحاب الرئيس األميركي السابق دونالد
تــــرامب من االتــــفـــاق عـــام 2018 وفــــرضه
عـقوبات جديدة عـلى ايران تخلت األخيرة
تــدريــجـيــا عن الــتـزامــاتــهـا.وأعــرب وزيـر
اخلــارجــيــة اإليــراني حــســ أمــيــر عــبــد
الــلــهــيــان اجلــمــعـة عـن تــفـاؤل بـالده بـأن
احملـادثــات بـشـأن إحـيـاء االتـفـاق الـنـووي
ســتــؤتي ثـمــارهــا شـريــطـة أن تــســتـأنف

تحدة التزاماتها بالكامل. الواليات ا
وغرق لبنان السبت في الظالم بشكل كامل
بـعدمـا توقّف مـعمالن رئـيسـيان عن تـوليد
الكهرباء جرّاء نفاد الوقود وفق ما أعلنت
شـركـة الـكـهربـاء الـرسـمـيـة.ويشـهـد لـبـنان
واحـدة مـن أسوأ األزمـات االقـتـصـاديـة في
الــعـالم مـنـذ خـمــسـيـنـيــات الـقـرن الـتـاسع
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{ الـــــــــــقــــــــــدس (أ ف ب) - بــــــــــدأت
ــانـيـة أنــغـيال مــيـركل ــسـتــشـارة األ ا
األحـد  امس  آخـر زيارة رسـميـة تقوم
بــهــا إلسـرائــيل في إطــار جــولـة وداع
قـبل انسـحابهـا من احليـاة السيـاسية
بـعد عهد استمر  16عـاما قامت خالله
بــــتــــوطــــيـــد الــــعـالقـــات مـع الــــدولـــة
الـعبـرية.وكانت الـزيارة مقـررة أساسا
فـي آب/أغـســطس لـكــنـهــا أرجـئت في
خــضم انـســحـاب الـقــوات األمـيــركـيـة
انـية من والـدوليـة وبيـنهـا القـوات األ
أفـغانستان بـعد سيطرة حـركة طالبان
عــلى الــبــلــد.وبــعــد وصــولــهــا مــسـاء
الـسبت قادمة من رومـا تتوجه ميركل
خالل زيـــارتــهــا الــثـــامــنــة واألخــيــرة
إلســرائـيل بـصـفـتــهـا مـسـتـشـارة إلى

نــصب "يـاد فـاشـيم" الــتـذكـاري حملـرقـة
الــيـهـود وجتـري مــحـادثـات مع رئـيس

الوزراء نفتالي بينيت.
وقال بينيت إنه سيبحث مع ميركل في
ـنـطـقـة "الـتــهـديـدات والـتـحـديـات في ا
ــلـف الــنـــووي اإليــراني خـــصــوصـــا ا
وأهـمـية احلـفاظ عـلى دولة إسـرائيل...

ومسائل ثنائية".
وكـان رئـيس الـوزراء اإلسـرائـيـلي حذر
أخــيـرا مـن أن بـرنــامج إيـران الــنـووي
"جتـاوز كلّ اخلـطـوط احلمـراء" مـؤكّداً
أنّ إســـرائـــيـل "لن تـــســـمح" لـــطـــهـــران
بـحيـازة السالح الـذري.وجعـلت ميركل
خـالل عــهـــدهـــا من حق إســـرائـــيل في
ـواجهـة أعـدائـها الـدفـاع عن نـفسـهـا 
إحـدى أولـويـات الـسـيـاسـة اخلـارجـيـة

ـانـيـة على ضـوء مـسؤولـيـة بالدها األ
عـن مـــحـــرقـــة الـــيـــهـــود إبـــان احلــرب

ية الثانية. العا
ـانـي فرانـك فـالـتر وشـارك الـرئـيس األ
شـتـايـنـمـاير فـي كانـون الـثـاني/يـنـاير
2020 في إحياء الذكرى الـ 75لتحرير
مـعـسكـر أوشـفيـتـز النـازي مـحذرا في
ــنــاسـبــة من عــودة "الــهـواجس تــلك ا
ــعــاداة الـــســامـــيــة".وذكــر ـــة  الـــقــد
ـانـيــا في كـلـمـة شــتـايـنـمــايـر "ذنب" أ
ألـقـاهـا بـالـعـبريـة واإلنـكـلـيـزيـة وليس
انـية مـراعاة للـناجـ من احملرقة بـاأل
قرر راسـم.ومن غيـر ا ـشاركـ في ا ا
أن تــزور مــيـــركل رام الــله حــيث مــقــر
الـسلطـة الفلـسطيـنية بـرئاسة مـحمود
عباس في الضفة الغربية احملتلة ولو

كـــشف حتـــقــيـق "وثــائق بـــانــدورا" أن
بــابـيش اســتـخـدم أمــواال من شـركـاته
اخلـارجـيـة لـتـمـويل شـراء عـقـارات في
جـــنـــوب فـــرنـــســـا في 2009 بـــيـــنـــهــا
قـصر.ويرى بابـيش في هذه االتهامات
حـمـلـة تـشـهيـر ضـده.ويـتـرأس بـابيش
ــرتـبــة اخلــامــســة بـ الــذي يــحــتل ا
أصـحـاب الـثـروات في تشـيـكـيـا حسب
مـــجــلــة فـــوربــز حــكـــومــة أقـــلــيــة مع
ـوقـراطــيـ بـدعم االشــتـراكـيــ الـد
ضــمـني من "احلــزب الـشــيـوعي" الـذي
حـكم تـشـيـكـوسـلـوفـاكـيـا الـسـابـقـة من
1948 إلى 1989. وبـــحــصــولـــهم عــلى
ـئــة من األصـوات لم يــتـجـاوز  3,6بــا
ئة الـسبت ما الـشيـوعيون عـتبة 5 بـا
ان ألول يـعـني عدم تـواجـدهم في البـر
ية الـثانية.وعلق مـرة منذ احلرب الـعا
ــان األوروبي الــكــســنـدر عــضــو الــبـر
فـوندرا الـذي عارض النـظام الـشيوعي
في الــثـمـانــيـنـيـات "إنه إجنــاز كـبـيـر

أخيرًا!".
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ــقـرب من الــرئـيس وأضــاف فـونــدرا ا
الـتــشـيـكي الـسـابق فـاتـسالف هـافـيل
"لــكــنـهــا أيـضــا نــهـايــة أنــدريه وهـذا
إجنــاز أكـــبــر بــكـــثــيــر".من الـــنــاحــيــة
الـدسـتـوريـة يـعـود األمـر إلى الـرئيس
ان لـتعي ـوالي لروسيا مـيلوس ز ا

رئيس الوزراء اجلديد. 
ح قبل االقتراع إلى أنه سيختار وقد أ
ان بـابيش حليفه السابق.واضطر ز
نزل لكن ـريض إلى التصـويت من ا ا
مــحــيــطه قــال الــســبت إنـه سـيــلــتــقي
بابيش إلجراء محادثات صباح األحد.
وقــــال بـــابـــيـش "ســـنـــرى مــــا يـــقـــوله
الـــــرئـــــيـس" وأضـــــاف "مـــــكـــــانـي في
احلــكــومـة".لــكن رئـيـس ائـتالف "مــعـا"
فـيـتـر فـيـاال أكـد من جـهـته أن احـتـمال
ــقـبـلـة تــكـلـيــفه بـتـشــكـيل احلــكـومـة ا
"قـــوي" وشــدد أنـه "عــلى الـــرئــيس أن

يأخذ ذلك في احلسبان".

مـن األصــوات حـــصل االئـــتالف الــذي
ــدني" ــوقــراطي ا يــضم "احلــزب الــد

الــــيــــمـــيــــني وحــــزب "تـــوب 09) 
ـــوقــــراطي الــــوسط) و"االحتــــاد الــــد
ـئـة ــسـيــحي" (وسط) عـلى 27,78 بــا ا
مـن األصــوات.وتــقــدم الــتــحــالف عــلى
حـزب "آنـو" الـشـعبـوي بـقـيـادة بـابيش
ـئـة (67 عــامـا) والـذي فـاز بـ 27,14بــا
من األصـوات.وسيحـظى "معا" بأغـلبية
ـؤلف من  200مــقـعـد إن ـان ا فـي الـبـر
حتــالف مـع ائــتالف آخــر يـضـم "حـزب
الـقراصنة" ورؤسـاء بلديات ومـستقل
.وقـال رئــيس قــسم الــعــلـوم وســطــيــ
الـسـياسـيـة في جامـعـة ماسـاريك أوتو
إيــــــبـل "يــــــبــــــدو أن كـال االئــــــتالفــــــ
وقراطـي سيـنجحـان في تشكيل الـد
ـانـيـة وهـو مـا يعـني عـلى أغـلـبـيـة بـر
األرجـح أن بـــابـــيـش ســـيـــضــــطـــر إلى
ـنصب".وقال احملـلل بجـامعة مـغادرة ا
بــاالكي في مــديـنــة أولــومـوك تــومـاس
لــيـبــيـدا إن الــنــتـيــجـة تــرجع إلى عـدة
عــوامل.وأضــاف في تــصــريح لــوكــالـة
فـرانس بـرس "في نـهـايـة احلـمـلـة كان
ترددين +مـعا+ أكثر إقـناعا للنـاخب ا

الذين أرادوا التصويت ضد بابيش".
ان احلـزب الرابع الـذي وصل إلى الـبر
ـباشرة" ـوقراطـية ا هـو "احلريـة والد
ناهضة لـلمسلم تـطرف ا الـيميني ا
بـقـيادة رجل األعـمال تـومـيو أوكـامورا
ـولـود في طـوكيـو والـذي حـصل على ا
ئة من األصوات.وجتاوزت نحو 10 بـا
ئـة ارتفـاعا من شـاركة 65 بـا نـسبـة ا
ـئــة في االنـتــخـابــات الـعــامـة 60,4 بــا

السابقة في 2017.
وأنـــدريه بــابــيـش قــطب الـــصــنــاعــات
الـغذائـيـة والكـيمـيائـية واإلعالم مـتهم
بــشــبـهــة اخــتالس مــســاعـدات مــالــيـة
أوروبـيـة وهو مـا أثار اسـتيـاء االحتاد
األوروبـي الـذي يــأخــذ عــلــيه تــضـارب
مــــصـــالـح بـــ دوريـه كـــرجل أعــــمـــال
اضي وسـياسي.وفي نهـاية األسبوع ا
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".ويعيش ـانيا تـؤيد "حل الدولـت أن أ
أكــــثــــر من 675 ألـف مــــســــتــــوطن في
الــقـدس الـشــرقـيــة والـضـفــة الـغــربـيـة
الـلـت احـتـلتـهـما إسـرائـيل منـذ الـعام
1967 في حـ يعـتبر االسـتيطـان غير
ـوجب القـانون الدولي.ورغم قـانوني 
مـعــارضـتـهـا الـصـريــحـة لالسـتـيـطـان
تـواجـه مـيـركل انـتـقـادات من نـاشـطـ
من أجـل حـقـوق اإلنــسـان يــتـهـمــونـهـا
بــعـــدم اعــتــمــاد مــوقف حــازم في هــذا

الصدد.
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وقـــال عـــمـــر شـــاكـــر خـــبـــيـــر الـــنـــزاع
اإلسـرائـيـلي الـفـلـسـطـيـني فـي مـنـظـمة
هيومن رايتس ووتش إنه "يتحتم على
ـانـيــة اجلـديـدة أن تـضع احلــكـومـة األ
حـقــوق اإلنـسـان في صـلب سـيـاسـتـهـا
".وإن ــتـعـلــقـة بـإســرائـيل وفـلــسـطـ ا
كـانت ميركل لن تزور رام الله فهي في
ـعـارضـة في ـقــابل لن تـلـتـقي زعـيم ا ا
إسـرائيل بـنيـام نـتانـياهـو الذي كان
فـي الـســلــطـة خالل الــقــسم األكــبـر من
عـهدها.وتـستعـد ميركل لالنـسحاب من
احلــيـــاة الــســيــاســيــة فـــيــمــا يــســعى
وقـراطيون لـتشكيل االشـتراكيـون الد
ـانــيـا مع ائــتالف غــيـر مــسـبــوق في أ
اخلـضـر والـليـبـرالـي بـدون مـشـاركة

ستشارة. احملافظ بزعامة ا
ــ الـوسط وفــاز ائــتالف "مــعــا" من 
انية بـفارق ضئيل في االنتخابات البر
في تـشـيـكـيا الـسـبت عـلى حـزب رئيس
ـلـيـارديـر الــشـعـبـوي أنـدريه الــوزراء ا
بـابـيش وفـق النـتـائـج شـبه الـنـهـائـية

التي جاءت مفاجئة.
وكـانت الـنتـائج اجلـزئيـة الـتي نشـرها
ــوقع االنــتــخــابي الــرســمي وضــعت ا
بابيش في الصدارة بشكل مريح وهي
نــتـيـجـة أوردتــهـا أيـضــا اسـتـطالعـات
لـلـرأي لـكن الـنـتـائج بـدأت في الـتـغـيّر
ــــدن مـع احــــتــــســـــاب األصــــوات في ا
ـئة الـكـبـرى.بعـد فـرز أكـثر من 99,9 بـا

ستشفى U…∫ عبد القادر خان توفي بعد نقله إلى ا Ë عمان
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من يحكمنا ?وإلى أين نسير???

ـشـهـد الـسـيـاسي واالجـتـماعي احلـداثة الـتي غـيـرت تـفـاصـيل الـعـالم تـغـرقنـا في بـذاءة ا
والثقافي للدولة واجملتمع... 

ـواطنـة ..تـغـرقنـا في مـسـتنـقـعات ـعرفـة وا قـراطـيـة التي رفـعت الـبـشر إلى قـمـة ا ..والـد
الفساد والبؤس والعبث فأين اخللل?

قـراطيـون اجلـدد عنـدنا مـتمـيـزون في أداء ادوارهم على مـسارح الـدرامـا السـياسـية الـد
اجلـديـدة .... في سـالف األعـوام كـان حـكـامـنـا   يــذرفـون الـدمـوع عـنـد اسـتـار الـكـعـبـة..
قـدسة لألئـمة واألولـياء.. ..ويـزورون مناطق الـظل ..واليـوم يسـكنون ومشـاهد األضـرحة ا
هم  او ذراريهم اجـمل بلـدان العالم ويـنعمـون بالثـروات التي تـركها لـهم خليـفة الله و ولي
رتزقة والسماسرة وكالب احلراسة على النعم ... في سالف االيـام ...كانت الدولة تعج با

قول الفيلسوف الفرنسي بول نيزان ... واليوم للحكومة زبانيتها وقطعانها وابواقها ...
ستنقع ...من الفساد إلى الفساد . نحن نزداد توغال وتورطا في ا

ـتـصـاهـرة في زيـجـات عـرفـيـة ..ومن من فـســاد الـعـائـلـة احلـاكـمـة إلى فـسـاد الـعـائـالت ا
االستبداد الـقد إلى االستبداد اجلديد ..من االستـبداد الفردي إلى االستبداد االئتالفي
ـقراطية مجرد تبريرا ونفـاقا .  الفساد بالـقانون واالستبداد بـصندوق االقتراع ..هل الد

انية ? أصوات انتخابية وأغلبية بر
قراطية والدستور وهيبة الدولة والشرعية حتولت إلى معلبات جتارية  ..نحن لم حتى الد
نتـغير . لم نـؤثر في التاريخ مـثلما لم يـؤثر التاريخ فـينا ..ترى من يـشوهنا ويـشوه الزمان

كان .. وا
الى متى يتحمل الوطن واالنسان العراقي 

 هذه الترهات السياسية ...الى متى ..

أربيل
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الـفـضـاء".وجـيف بـيـزوس هـو ذاته من
ـعـجـب بـالـعـمل الـتـلـفـزيوني. كـبـار ا
وقــد كـشف مـثـال أن "ألـيـكــسـا" خـدمـة
ـــســاعــدة الــصـــوتــيــة من "أمــازون" ا
اســــتُـــلــــهـــمت مـن حـــاســــوب "ســـتـــار
تــريك".وكـانت لـلـمــلـيـارديـر إطاللـة في
فـيـلم مـشـتق من سـلـسـلـة "سـتـار تريك
بــيــونـد" (2016) عــلى هــيـئــة مـخــلـوق
ــشــهـور ــمـثل ا فــضــائي.ومــشـاركــة ا
عروف بحـسّه الفكاهي ولـيام شاتنـر ا

ـثلون آخرون في واألقـليات. وشارك 
ـسـلـسل في نـدوات أقـامتـهـا الـوكـالة ا
األمـيركـية أو أعـاروا أصواتـهم ألعمال
وثـائـقيـة.وقـال رائد الـفـضاء األمـيركي
فـيكـتور غـلوفـر سنة 2016 فـي وثائقي
حــول أوجه الـشـبه بـ األبـحـاث الـتي
ـسـلـسل وتلك الـتي تـنـفّذ أجـريت في ا
في مـــحــطــة الــفــضـــاء الــدولــيــة "قــبل
خـمس عـاما ألهم ستـار تريك أجياال
ـهـنـدسـ وحـتّى روّاد من الـعـلـمـاء وا

مـرحّب بهـا في "بلـو أوريجن" ال سـيما
فـي وقت تـــتـــعـــرض شـــركـــة بـــيــزوس
التـهـامـات كثـيـرة تـطـاول ثقـافـة الـعمل
في داخــلــهــا خـصــوصــا بـفــعل تــزايـد
االتـهامـات بحصـول انتهـاكات جنـسية
فـيهـا.ونـفت "بلـو أوريجن" نـفيـا قاطـعا
هـذه االتهـامات التي وردت في مـنشور
مــطـوّل نـشـرته مـنـذ فــتـرة عـبـر مـدونـة
سـؤولـة السـابـقة ألـكـسنـدرا أبـرامـز ا
وظف في الشركة. عن التواصل مع ا

ــرتــبــطــة أعــمــال اخلـــيــال الــعــلــمي ا
بــالـفــضـاء رمــزيـة كــبـيــرة ومن شـأنه
اسـتــقـطـاب اهـتـمـام اجلـمـهـور في ظلّ
الـــســبــاق الـــقــائم بــ شـــركــات غــزو
الــفــضـــاء.فــفي تــمــوز/يــولــيــو خــرج
ـــلــيــارديـــر الــبــريـــطــاني ريـــتــشــارد ا
بـــرانـــســون إلـى الــفـــضـــاء عـــلى مــ
صــاروخ "فـيــرجــ غـاالكــتـيك". وبــعـد
ثل بـضـعة أيـام قام جـيف بـيزوس بـا
خالل أول رحـلة مأهولـة لصاروخ "نيو
رّة وليام شـيبرد" الـذي سيحمل هـذه ا
شـاتنر.أمـا "سبايس أكس" فـقد أرسلت
من جـهـتهـا أربعـة سـياح في رحـلة في
مـــدار األرض مـــدّتـــهــا ثـالثــة أيـــام في
ـهـمة أيـلـول/سبـتـمـبر. وشـكّـلت هذه ا
مــــــحــــــور مـــــســــــلــــــسل مـن إنــــــتـــــاج
"نـــتـــفـــلــيـــكس".ويـــقـــول اخلـــبــيـــر في
الـعالقات الـعامـة في جامـعة كـاروالينا
الـــشـــمـــالـــيـــة جـــو ســابـــوفـــســـكي إن
ـثل مـشـهـور مـثل ولـيام "اصـطـحـاب 
شـاتــنـر ارتـبط اسـمه بـالـفـضـاء يـضخّ
زخــــمـــــا جــــديــــدا ويــــثـــــيــــر ضــــجّــــة
إعـالمـيــة".وعُــرض مــســلــسـل اخلــيـال
الــعـلـمي "ســتـار تـريك" لــثالثـة مـواسم
فـــقط بــدءا من عــام 1966 لـــكن كــان له
تــأثـيــر كـبــيـر في الــثـقــافـة الــشـعــبـيـة
وانـــبـــثـــقـت مـــنه أفالم ومـــســـلـــسالت
كـثيرة.وكان شـاتنر يقـوم بدور الكاب
كـيـرك الـذي يـقـود مـركـبـة "يـو إس إس
إنـتربـرايز" في مـهمـة استـمرت خمس

مـوسـكـو) ,أ ف ب) - لـقي 16 شـخـصـا
حــتــفـهم لــدى حتـطـم طـائــرة من طـراز
إل- 410تـــقل مــظـــلــيـــ مــدنـــيــ في
جـمهـورية تتـارستـان في وسط روسيا
امـس األحـــد عـــلى مـــا أعـــلـــنت وزارة
.وقــالت الـوزارة فـي قـنــاتـهـا الــطـوار
عـــلى تــلــغـــرام انه " انــقـــاذ ســبــعــة

اشخاص" وانتشال 16 جثة.
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الـى ذلك عـنــدمــا بــدأ عـرض مــســلـسل
"ســتــار تـريك" في الــعـام 1966 لـم يـكن
األمـيــركـيـون وصـلـوا بـعـد إلى الـقـمـر
لـــكن ولــيـــام شــاتـــنــر الـــذي لــعب دور
الـكـابـ كـيرك فـي ذاك العـمل الـشـهـير
ـثل من فريق سـيـصبح الـثالثاء أول 
ـسـلــسل يـذهب فــعال في رحـلـة عــمل ا
إلى الــفــضـاء.وســيـنــطـلـق شـاتــنـر في
رحــلــتـه من غــرب تــكــســاس مع ثالثــة
ركـــاب آخــريـن عــلى مـــ صــاروخ من
ـليارديـر األميركي جيف صـنع شركة ا
بـيـزوس "بلـو أوريجن" في ثـاني مهـمة
مثل مـأهولة تـنفّذهـا اجملموعـة.وقال ا
الــكـــنــدي في مــقــطع فـــيــديــو نــشــرته
الـشـركـة "أعـتـزم أن أبـقى مـسـمّـرا على
النافذة. وأتمنّى أال أرى مخلوقا غريبا
يــــــــــــنــــــــــــظــــــــــــر إلـيّ مـن اجلــــــــــــانـب
ــقـابل".وســيـكـون شــاتـنـر الــبـالغ من ا
الـعمر 90 عـاما أكـبر راكب يـبلغ حدود
األرض.ويــكـتـسي قــرار "بـلـو أوريـجن"
دعــوة شــخـصــيــة شــهـيــرة في مــجـال

ســنــوات "السـتــكــشـاف عــوالم جــديـدة
غـريـبـة والـبـحث عن حـيـاة وحـضارات
جـديـدة والـذهـاب بـجـرأة إلى حـيث لم
يــذهب أي إنــســان من قـبـل".وسـتــكـون
رحــلـته الــفـعـلــيـة إلى الــفـضــاء أقـصـر
بـكثير إذ لن تتعدى مدتها عشر دقائق
وسينتقل فيها الطاقم إلى ما وراء خط
كارمان مباشرة على بعد 100 كيلومتر
ــسـلــسل اهــتـمـام فــوق األرض.وأثـار ا
األمـيركيـ بغزو الفـضاء الذي كان في
بـدايـاته مـتـطـرّقـا في الـوقت عيـنه إلى
مــشــاكل في اجملــتــمع األمــيــركي.وكـان
ـمـثـلـ مـتـنـوعـا في وقت كـان طـاقـم ا
ـدنـيـة في الـنــضـال من أجل احلـقـوق ا
تـحدة. وفي العام أوجّـه في الواليات ا
مثلة  1968عندما قبّل وليام شاتنر ا
األمـيـركـية من أصـول إفـريـقيـة نـيـشيل
نــيــكـولـس كـانـت تـلك أول قــبــلــة عـلى
الـتـلـفـزيـون األمـيركـي ب رجـل أبيض
سلسل على صلة وامرأة ملوّنة.وكان ا
وثـيقة أيضا بالـبرنامج األميركي لغزو

الفضاء.
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فـأوّل مـركـبة فـضـائيـة لـوكـالة الـفـضاء
األمـيـركـية (نـاسـا) سُـمّيت "إنـتـربـرايز"
عــلـى اسم تــلك الــتـي قــادهــا الــكــابــ
كــيـرك. وفي الــسـبـعــيـنـات اســتـعـانت
يـشـيل نيـكولـس في تسـجيل "نـاسـا" 
ساعدتهـا على استقطاب روّاد مـصوّر 
فـــضـــاء ال ســـيــمـــا من بـــ الـــنـــســاء
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انية أنغيال ميركل ورئيس الوزراء اإلسرائيلي نفتالي بينيت في مؤتمر صحفي ستشارة األ dL∫ ا R

سلحة  ان طلعات جـوية بالطائرات احلربية أعلن الناطق بـاسم القائد العام للقـوات ا
ـقـاتـلـة ستـنـطـبق يـوم االقـتـراع حلـمايـة االنـتـخـابـات وال ادري كـيف حتـمي طـائرات ا
مـقاتـلـة أسـرع من الـصوت بـعـدة مـرات عمـلـية االنـتـخـابات هـل بهـديـر مـحركـاتـها أم
ـكلفة وكـانت الطائرات ـوجهة البـعيدة ا بـاختراقـها حلاجز الـصوت أم بصـواريخها ا
واطـن  ,ولـو احلربـيـة قد نـفذت مـثل هـذه الطـلعـات يـوم االقتـراع اخلاص فـأرعـبت ا
ـسـلحـة ان طـائـرات سـمـتـية ( هـلـيـكـوبـتر) قـال الـنـاطق بـاسم الـقـائـد العـام لـلـقـوات ا
ستـحمي الـعمـلـية االنـتخـابيـة لـكان مـقبـوال الن من واجبـات هـذه النـوع من الطـائرات
إعـطاء إنـذار مبـكر لـلقـطعـات عن أي حترك مـريب لإلرهـابيـ وغيـرهم خصـوصا في
ـنـاطق السـاخـنـة مثل ديـالى وكـركـوك ونيـنـوى تقـد اإلسـنـاد القـريب لـلـقطـعـات لو ا
تعرض احـد مراكز االقـتراع لهجـوم إرهابي ومن واجبـاتها أيـضاً إخالء اجلرحى لو
واطـنـ ال سامح الـله ومن واجـباتـها أيـضاً حـدثت إصابـات في الـقوات األمـنيـة أو ا
ـنـاطق الـنـائـيـة في احملــافـظـات الى مـراكـز احملـافـظـات نـقل صـنـاديق االقـتـراع مـن ا
سـتقـلة لالنـتخـابات في ـفوضـيـة ا ونقـلهـا كذلك مـن مراكـز احملافـظات الى مـخازن ا
راقـب الـدولي بغـداد كمـا تخـصص بعض الـطائـرات السـمتيـة  لنـقل اإلعالميـ وا
من مكان آلخر لـيتمكـنوا من تغطيـة  أسرع وأوسع للعـملية االنـتخابيـة  أما الطائرات
ـقاتلـة فلـيس من واجبـاتهـا تام الـعمـليـة االنتـخابيـة الن واجبـاتهـا محددة احلربـية ا
سلحـة ومستشاري القائد ومعروفة  ثم هل يـعلم الناطق باسم القائد الـعام للقوات ا
العـام كم تكـلف الطـلعـة اجلويـة الواحـدة بالطـائرات احلـربيـة وأقول له ان طـلعـة جوية
ـدة سـاعة واحـدة بـالطـائـرات األمريـكـية ومـنـها ( f16) تـكلف خـمـسة وأربـعون ألف
ـة مثل الـسـيـخوي ـدة ساعـة واحـدة بـالـطائـرات الـروسـية الـقـد دوالر وطـلـعة جـويـة 
تكلف عـشرة آالف دوالر وبالطـائرات الروسيـة احلديثـة تكلف سبـعة عشر الف دوالر
فلمـاذا هذا الهدر باألموال واالستهالك الذي تتعرض له الطائرات احلربية ناهيك عن
اخملـاطـر التي قـد تـتـعرض لـهـا مثـل هذه الـطـائرات وطـواقـمـها حـتى نـسـتخـدمـها في
واجب لـيس من اخـتـصاصـهـا وهنـاك طـائـرات سمـتـية تـدخل عـمـليـة احلـمايـة وتـقد

اإلسناد والنقل من واجباتها الرئيسية  . 

ـكن تلـحيم الـكلـمـت مـعا كـلمـة الفـصيل مع الـسلـطة وهـذا ما عـلى وزن كل " قراطـية" 
جرى و تركز خالل السنوات االخيرة في العراق.

ـقــصـود و الـصـادر من داخـل اجـهـزة احلـكم هــو واحـد من اول اسـبـاب ضـعـف الـدولـة ا
تطبيق قانـون فيزياء ملء الفراغ واجهزة احلكم و االدارة العراقيـة وبأستثناء القليل منها
هي بـاالغلـب اجهـزة فاسـدة بـشهـادة عـدد القـرارات القـضـائيـة الـتي صدرت في شـكاوى
نـهج اال حتت حمـاية دولـة او من هو النـهب الرسـمي و النـهب ال يبـدأ و ال يسـتمـر و ال 

مواز او اقوى من الدولة و هذا ملموس مشاهد في العراق بعدد يفوق الكثرة.
زعومـة ال اسبابه هي فـساد رسمي بذاته فـالتوصيف حـجج االرهاب و مكـافحة نتـائجه ا
لالخر بأنه ارهـابي ثم حتول االخر االرهابي امس الى حـليف انتخابي يـتلقى من احلفاوة
ـقدار مـاكـان يتـلـقى من الـهجـمـة يعـني امـا ان ادعاء االرهـاب ضـده كان كـذبـة و اما ان

دعي هو ارهابي لكنه من االغلبية التي كونت مفهوما مغلوطا عن معنى االرهاب. ا
سـؤال اعرف جـوابه و اعـرف ان االغلـبيـة تعـرف سبب عـدم الـتحـرك قضـائيـا جتاه مـنابع
ـول نفـسه بنـفسه رعي رسـمـا هو وجـود الفـصيل الـذي  االرهـاب الـرسمي و الـفسـاد ا
يـزانيات واغلبـنا يـعرف نسب االمـوال على الـعقود الـذاهبـة للغـير و كل امـوال العـقود و ا
ـصـر عـلى ـشـايخ ولـكل جـهـازه االعالمي ا الـداخـلـة في حـسـابـات الـقـادة و الـسـادة و ا
زعامـة قائده الذي ال يـتوانى بسبب عـدم تربيته تـربية صحـيحة حزبـيا و سياسـيا و فكريا

ولد من اساسه. ليكون وطنيا الن مفهوم الوطنية مشوه ا
من يـلـوم الـفرد اذا حتـامى بـالـعـشـيـرة اذا جـارت عـليـه احلكـومـة كـأن تـعـتـقلـه وتعـذبه بال

ة!. ة لقد جعلت السلطة الناس ترضى بالتعذيب مقترنا بفعل اجلر جر
من يـلـوم الفـرد اذا انخـرط في فصـيل لـيحـمي نفـسه من موظـف فاسـد مسـتعـد لكل شيء
يـصور مـلفـات سريـة و يـسرق مـستـندات رسـميـة و يـزور و يرتـشي في مقـابل عقـوبات ال

ة? تتماشى و تطور اجلر
عادلة على التحالف مع الفصيل و دائما الفصيل لكن و مهمـا استقرت ا
عتقد فتذكروا االسالمي هو االطول عمـرا لسبب موضوعي يتعلق با
ان احلــلــيف االسالمي- لــو صح انه اسـالمي- لــيس مــضــمـون
الـتـحـالف طـويل االمـد النـه بـبـسـاطـة يـؤمن بـالـفـرديـة ولك ان
تـسـتــغـرب كــيف لـلــفـريـق االسالمي ان يـحــظى بـثــقـة حــلـيف
لـيبـرالي دون ان يـفهـم احللـيف سـبب عـدم احتاد فـصـيله مع

فصيل اسالمي مثله او خارج من عباءته?
شاريع. االسالميون اخلزبيون ليسوا حلفاء مضمون في ا

فـلسفة الـنظام النظـام االقتصادي الـعراقي ابتعد عن الـقياس الفـكري لالقتصاد ووقع في
ال العام نـظومة االقـتصادية وسـوء ادارة ا ـنطقة الـرخوة وفقد تـوازنه بسبب هـشاشة ا ا
وتـوزيع الـثـروات وشــرعـنـة الـفـسـاد وغـيــاب االرادة الـوطـنـيـة الـنـزيـه ومـخـاصـمـة الـشـعب
ئة من الشعب  وفسح اجملال لتدخل مستهدفتاً الطبقات الفقيره والهشه التي تمثل 40 با
عوامل خارجية مـتمثلة بالـصندوق الدولي واستغالله حـداثة النظام وافتـقار صناع القرار
الى الـفهم والـقنـاعة بـضرورة اجنـاح الـبرامج الـتنـمويه وادارة مـنظـومه اقتـصاديـة بكـفاءة

وطنية التي اتسمت بالكفاءة واداء عالي الدقة وبناء رص .
ولكن اصرار العـامل اخلارجي على افقار وتهـشيم االقتصاد واغراقه بـالقروض والفوائد
وابـعاد كـفاءته وقـد استخـدم الصـندوق ابـشع مظاهـر القـصوى احلـتميـة بالـصدمه بـحجة
الـية واالصالح الضريـبي مستـخدمتـاً مبادىء عالم االصالح الـنظام النـقدي والسـياسه ا

االقتصاد الراءسمالي (كنز) منها االغتيال االقتصادي 
نـهج االقتصـادي واستـقاللية الـسلطه للبـلدان وفـقدان حتقـيق االستقـرار والنـمو وغيـاب ا
عروض الـسلعي عروض الـنقـدي وا التقـدية وتشـوية مـعادلة الـسياسـة النـقديه وتنـاسب ا
والذهاب نحو التـضخم وتخفيض قيـمة الدينار امام الـعمالت االجنبيه وفقـد الدينار قيمته
ـئة تـاءثرت بـهـا شريـحة واسـعـة نتـيجـة هـذا االجراء وكـذلك فسح السـوقيـة بـنسـبة 23 بـا
اجملـال امام كـذبة وفـرية لـيـست من بيـئة االقـتصـاد وهو مـزاد الـعمـلة سـيئ الصـيت عمالً
واحـكـامـاً وعـرضت حـقـوق الـشــعب الى مـزاد اثـرى به الـفـاسـدين ونـهـبت امـوال الـشـعب

وهربت وغسلت واعيدت الى احلكومة حتت غطاء القروض للتنمية.
واالسـتثمار وبـفوائد يتحـملها اجيـال واستحواذ الـصندوق الى. اكبر راءسـمال هو القرار
ستـلزمات الشـعب االساسية االقـتصادب والسـياسي والتـدخل وايقاف الدعم احلـكومي  

الغذائية والنفطية وفرص العمل وبضمانات سيادية
ـئـة والـبـطـاله 35 وبـلغ الـتـصـخم ذروته والـفـقـر نـسـبـته 40 بـا

ئة. با
واطن ومزقت النـسيج االجتمـاعي والفكري وانهكت كـاهل ا

وسهلت سرقة اموال الشعب وتبيضهها .
في اخلـتــام مـتى تـسـتـفــيق احلـكـومـة من الــغـيـبـوه وايـقـاف

وءلم ومحاسبة جتار الفحم النزيف احلاد وا
ي { مستشار اقتصادي واكاد

بغداد
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وصل  ا

الـــــرابع عـــــشــــر  واخلـــــامس عـــــشــــر
يالدي . ا

ــوصل  بــالـعـرب  وقــد امـتــزج شـبك ا
واالكـراد  والتركمان  و قامت بينهم 
وبــ هـذه االقـوام عالقـات مـصـاهـرة 
وعالقــات اقــتــصــاديـة  واجــتــمــاعــيـة
واسـعـة ويشـهد عـلى ذلك انـهم لفـترات
ـســكـ طــويــلـة كــانـوا  واليــزالــون 

وصلي  بـكثير من مفردات االقتصاد ا
وخـاصة في مسألتي تربية احليوانات
ــــــواشي  وفـي مـــــيــــــدان الـــــنــــــقل وا

والشاحنات .
وقـــــد اســــهـم الـــــشــــبـك  في احلـــــيــــاة
الــــســــيــــاســــيــــة  واالقــــتــــصــــاديــــة 
واالجـتمـاعيـة  والثقـافيـة في العراق 
ـــيـــادين الـــطـــبـــيــة  وفي مـــخـــتـــلف ا

والـعسـكرية  واالداريـة  والقضـائية 
ـالـية والـتربـوية واسـتطـيع ان اقدم وا
اسـمـاء كثـيـرة الخوة من الـشـبك برزوا
كـــمــؤرخــ  وأطــبـــاء  وأســاتــذة في
اجلغرافية  والتاريخ والعلوم ولي مع
الـكـثـيـرين  مـنـهم صـداقـات  وعـالقات

تمتد الى اكثر من خمسة عقود . 
نـقـطـة مـهـمة  أُريـد أن اقـولـهـا ايـضا 
وصل كـمـدينـة  وكـأطراف  وهـي ان ا
شــــهــــدت في تــــاريـــخــــهـــا حــــاالت من
ذهبي االمـتزاج القومي  والديني  وا
 بــ سـكــانــهـا مــا لم تــشـهــده مـديــنـة
ـوصل اخــرى  في الـتــاريخ ; فـأبــنـاء ا
يـبـدون وكأنـهم من عـنصـر واحد.  كـما
كن أن أنـني أذكـر حـقـيـقـة واحـدة  ال
وصل في كل يـنـكرهـا أحـد  وهي ان ا
تــاريـــخــهــا لــيــست اال اســر وعــوائل 
وهـذه االسر والـعوائل قـد اختـلطت مع
ـصاهـرة بـحيث بـعـضـها بـالـزواج  وا
أصــبح من الــصــعب جــدا ان نــقـول ان
هــذه االسـرة الــعـربـيــة أو هـذه االسـرة
الـكردية او هذه االسرة التركمانية  لم
تــتـداخل من خالل الـنــسـاء خـاصـة مع
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الـسـيـاسـة مع العـلم ان الـشـبك عـاشوا
لكي  وحتى بعد بـسالم خالل العهد ا
ـلكي بإسـتثنـاء فترات سـقوط الـنظام ا

قصيرة .
ولـعـل من اكـثـر الـفـتـرات الـتي تـعـرض
فـيــهـا الـشـبك الى الـعـنت واالضـطـهـاد
والـتهجير هي الفتـرة التي سيطر فيها
ـــوصل في 10 تـــنـــظـــيم داعش عـــلى ا
حـزيـران 2014 وقــد اسـتـمـر ذلك حـتى
ــوصل سـنـة 2017. والــشـبك حتــريـر ا
عــشــائــر  مــتــعــددة مـنــهـم الـبــاجالن 
والـــزراري  والـــداودي  .كـــمــا ان لـــهم
مـراقد مقدسة منـها مرقد زين العابدين
فـي قـــريـــة عـــلـي رش  ومـــقـــام االمـــام

الرضا في تيس خراب .
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ــا اريـد ان اقـوله وهـو انـني عـلى إن 
عالقـة بـعـدد كـبيـر من االخـوة الـشبك 
وصل ومـنذ عقـود انهم قد عـرفوا في ا
بــشـجــاعـتــهم  ووفــائـهم   وكــرمـهم 
وبــنـجـدتـهم إلخــوانـهم وقت احلـاجـة 
وهم عـلى عالقة طيـبة مع بقيـة عناصر
وصلي  وارتباطهم بغيرهم اجملتمع ا
ؤرخ من الـعراقي  كمـا قال احد ا

ارتـبـاط قوي مـبني عـلى اساس احملـبة
والعمل .

لــقـد اســهم عـدد من الــشـبك مـع اهـلـهم
االخــريـن في بــنــاء الــعــراق احلــديث 
وبـرزوا في ميـادين اجليش  والتـعليم
 واالدارة  والـــقــضـــاء  والـــثــقـــافــة 
ــكــنــنـــا ان نــذكــر اســمــاء والــطـب .و

الكثيرين منهم .
ـوصـلـي ـوصـلـيـون   كل ا واخـيـرا ا
ـختلف عـناصرهم كـانوا ومـا يزالون 
الــسـكــانـيــة يـفــخـرون انــهم عـراقــيـون
يـحرصون على ان يقـدموا كل ما لديهم
مـن أجل رفـــــعــــة الـــــعـــــراق وتــــقـــــدمه

ورفاهيته .

{ مؤرخ وكاتب عراقي 

وجـود السـيد الـهاشمي بـينـهم مصدر
خـــيـــر وبــــركـــة  وطـــبـــقـــات الـــشـــبك
االجـــتــمــاعـــيــة هي االغــا  والـــبــيــر 
ـال وهـــو ـــريــــد  وا والــــرهــــبــــر  وا
صــاحب الـسـلـطــة الـروحـيـة " . ويـرى
ـؤرخـ ومـنـهم شـاكـر صـابر بـعض ا
الـضابط ان قسما كبيرا من الشبك هم
 من الـشـيـعـة االمـاميـة االثـني عـشـرية

والقسم االخر هم من السنة . 
ربي واتـذكـر انـني كـنت اتـناقـش مع ا
ـرحـوم االسـتـاذ إدهـام عـبـد الـكــبـيـر ا
الـعـزيز الـولي   وكـان مشـرفـا تربـويا
اخـتصاصيا في مادة اللـغة االنكليزية
 وهــو من رفـاق عـمــري عن ( الـشـبك)
وهــو مــنـهـم .وفي جـريــدة (الــتـآخي )
الـبغدادية  بعـدديها الصادرين في 13

و14 مـــايس 1973
مقالة عن (الشبك )
. كـما حـصلت على
نــســخــة من كــتـاب
الـكاتب والـصحفي
االســــتــــاذ احــــمـــد
وسوم : شوكت وا
( الـشـبـك .. االكراد
ــــنــــســــيــــون )   ا
والــذي اصــدره في
اربــــيل فـي تـــمـــوز
2003 وقـــــــــــــــــرأت
ايــــــضـــــا  دراســـــة
الــــبــــروفــــيــــســـور
مــيــشــيـل لــيــزيـرك
االستاذ في جامعة
امـستردام بهولندا
سـتشار  وكـتاب ا
االســــتــــاذ زهــــيــــر
كــــــــاظم عــــــــبـــــــود
ـوسـوم ( حملات وا
عن الشبك ) والذي
صــدر ســنــة 2000

ومــا ورد ايـضــا في االنـســكـلــوبـيــديـا
البريطانية عن (الشبك). 

الـــشيء الــذي اريــد أن اقـــوله انــني ال
أود الــــــدخــــــول فـي اصل الــــــشــــــبك 
وفـــصـــلـــهم ; فـــهــذا اتـــركه لـــعـــلـــمــاء
االنـثـروبـولـوجـيا  وعـلـمـاء االجـتـماع
فــضـال عن ان االســتــاذ احــمــد حــامــد
ــــوضـــوع الــــصــــراف تـــنــــاول هــــذا ا
بـتـفصـيل  واشار الـى عدة تـفسـيرات
وضوع الذي يحتاج الى تـخص هذا ا
دراســـات لـــغـــويــة  واجـــتـــمـــاعـــيــة 
ـا يـنبـغي تـأكـيده واثـنـوغـرافيـة .. و
وصل  لغة خاصة بهم ان للشبك في ا
 امــتـزجـت بـفــضل الـبــيـئــة   بـلــغـات

عربية  وكردية  وتركية .
كـما وانهم كـتلة سـكانيـة    تسكن في
ـوصل ترجع مـنـطـقـة سهـل نيـنـوى بـا
فـي تـــاريــــخـــهــــا  الــــقـــريـب الى قـــرن
الـصراعـات التي اعقـبت سقـوط بغداد
ـغـول سـنة 1258 مـيـالدية  عـلى يـد ا
وإزديـاد نـفـوذ عـدد كـبـيـر من الـقـبـائل
التي استهدفت  السيطرة على العراق
ـشرق العربي  وخـاصة في القرن وا

ديالى
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الـــعــثـــمـــانــيـــة )  وســبـق أن قــدم الى
(مـــؤتــمـــر احلــيـــاة االجــتـــمــاعـــيــة في
الـواليات الـعثـمانـية )  الـذي انعـقد في
زغــوان  في تـونـس    ونـظـمـه ( مـركـز
الــدراســـات والــبــحــوث الــعـــثــمــانــيــة
ـعلـومات ) ـورسيـكيـة والتـوثيق وا وا
وقــد نــشـرت وقــائــعه  في كــتـاب ســنـة
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ـــا قـــلـــتـه في دراســـتي هـــذه : " ان و
الـشـبك جـمـاعـة اثـنـوغـرافـيـة  عـراقـية
تــســكن فـي قــرى يــبـلـغ عــددهــا قــرابـة
خـمـسـ قـرية (هـنـاك من يـذكـر اسـماء
75 قـريـة ) مـعـظـمـهـا يـقع الى اجلـانب
ــوصل .وثــمــة الــشـــرقي من مــديـــنــة ا
احـــصــائـــيــات تـــشــيـــر الى ان عــددهم
اواخـر الـعهـد الـعثـمـاني  كان يـتراوح
عــلى وجـه الــتــقـريـب بــ عــشـرة االف
ولـغة الشبك وخـمسة عشـر الف نسمة 
مـــزيـج من الـــعـــربــــيـــة  والـــكـــرديـــة 
والـتــركـيـة  مع ان هـنـاك من يـرى انـهـا
لـغـة مـسـتـقـلـة   ويـعـمل مـعـظـمـهم في
الـــزراعـــة  ومـن قـــراهم الـــقـــاضـــيـــة 
وشــريـخـان  ويـارمـجــة  وكـوكـجـلي 
والــشـمـســيـات  وبـازوايــا  وبـعـويـزة

واورطه خراب   وبايبوخ " .
 واشــرت الى ان االسـتـاذ احـمـد حـامـد
الـصراف كتب عـنهم كتـابا وقال فيه : "
ان الــــــشـــــبـك اهل زرع وضــــــرع  ومن
خـصائـصهم انـهم اشد تـعلـقا بـالسادة
ــنــحــدرين من صــلـب الــنـبـي مــحــمـد ا
صـلى الـلـه علـيـهم وسـلـم  وعنـدهم ان

االســـرة االخــرى  ولم يــكن
ـوصـلـيـ يـنفي احـدا من ا
هـــذه احلــقــيــقـــة الــتي هي
الـيـوم ظاهـرة للـعـيان اكـثر

من أي وقت مضى .
كــــــــــمــــــــــا ان مـن عــــــــــادة
ــوصـلـيـ أيـا كـانـوا ان ا
يـتفاخـروا ليس بحـسبهم
او نـــســبــهم فـــحــسب بل
بــعــمــلــهـم  وانــا اتــذكـر
انـهم كانوا يـعلمـوننا ان
نــــقــــول : التـــقـل اصـــلي
ا اصل وفـصلي هكذا ا
الـــفــتى مــا قــد حــصل 
وهـــــذا اليـــــعــــنـي عــــدم
االهـــتـــمـــام بـــاالصـــول
واالنـساب فهذه مسألة
مــعـروفـة  ولـيس ثـمـة
أحـد خـرج من احلـائط
 فـــكــلــكم من آدم وأدم

من تراب  ومن التراب انتم والى
التراب تعودون .

اقول التوجد لدينا احصائية دقيقة عن
وصل  ولكن اقول ان عدد الشبك في ا
عـــددهم االن وحــسب مـــا اشــارت الــيه
انـسكلوبيديا ويكيـبيديا  االلكترونية 
يــتــراوح بــ   500-130الـف نـــســـمــة
عــلــمــا ان احــصــاء ســنـة  1947عــدهم
قرابة (30) الف نسمة . وهم منتشرون
ـعـروفة  واغـلـبهـا مـحيـطة في قـراهم ا
ـوصل ومـجـاورة لـهـا والـتي ـديـنـة ا

تصل الى قرابة (60) قرية  . 
وتـــمــتـــد مــنـــطــقـــة الــشـــبك من قـــريــة
الـفاضـليـة وعلى امـتداد نـهر اخلـوصر
حـيـث اراضي الـسـادة وبـعـويـزه وهذه
ـنطقة تشكل قوسا زراعيا كان يسمى ا
وصل ) لكثافة الزراعة  سـابقا (مرج ا
ــيـاه اجلـوفـيـة  والـسـطـحـيـة ووفـرة ا
ـعروفـة الفـاضلـية  ومن قـرى الـشبك ا
وخـــورســـيـــبـــاد  وعـــمـــر قـــابـــجي  
وكـوكجلي  وبازوايا ( او بيث زاوا او
بـ الـزابـ ) وبـايـبـوخ  وعـلي رش 
وطــــوبـــــراق زيــــارة  ومــــنــــارة شــــبك
وبــلـوات   وخـرابـة سـلـطـانـة  وزهـرة
خــاتـون  وكـوره غـريـبـان  وطـهـراوة 
وبـاشـبـيـثـة   وجـلـيـوخـان  وقـرة تـبة
شـبك  وخـويـتـلة  وبالوات  ووردك 
وكــبـرلـي  وخـزنــة تـبــة  وطـوبـزاوة 
ودراويـش   وبايـبوخ  وأبـو جربـوعة
 وخـــضــر بـــســاطـــلي  وســـمــاقـــيــة 
ونــوران   وشــاقـولي  وشــيخ امــيـر 
وبـدنة وارين وبدنة جورين  وترجلة 
والـعبـاسية وسـادة وبعـويزة وعدد من
هــذه الـقـرى تــعـد من ضـواحـي مـديـنـة

وصل . ا
امـا عن عالقة الـشبك بـالسلـطة  فـإنها
كـــــانت عالقـــــة جــــيــــدة اال فـي بــــعض
الـفتـرات التي كـان للـسيـاسة دور فـيها
بـحــيث ان الـسـيـاسـة دخـلت  فـخـربت
الـــــعالقـــــة واســـــاءت الى الـــــنــــســـــيج
وصلي  ولكن سرعان ما االجـتماعي ا
انــــتـــبه اجلــــمـــيع الـى خـــطـــورة هـــذه
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الــهــوائـيــة يـؤدون الــتــحـيــة والــسالم عـلى
الــوصـي ويــرد لــهم الــسالم مع ابــتــســامــة

رقيقة مفعمة باحملبة واالحترام . 
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يـقـول  الـدكـتـور كمـال الـسـامـرائي الـطـبيب
وسوم الكة في كتابة ا الـشخصي للعائلة ا
 –حـديـث الـثـمـان  –وهــو يـورد في بـعض
فـصــوله عن اقـامـته في قـصـر الـزهـور حـ
ـلكـة عالـية الى مـرض عضال الم تـعرضت ا
ـهـلــهـا طـويالً حــيث كـان االمـيـر بــهـا ولم 
عـــبـــداالله يـــتـــابع مع كل مـن الــطـــبـــيـــبــ
يـجرجادوك  –والـدكـتور دكن الـبرطـانيـ ا
الـلذان كانا يـلعبان لعـبة الشطرجن في وقت

bO:« b  vO  wB  ≠ œ«bG

فـي عـــام 1957 فـي اســـتــــعــــراض اجلـــيش
الــعــراقي في مــعــســكــر الــرشــيــد . تـوقــفت
ســيــارة جــيب تـرجـل مـنــهــا ضــابط بــرتـبه
ــــقـــدم يــــحــــيى مـالزم اول  واقـــتــــرب مـن ا
عبداجمليد  ,مؤدياً التحية العسكرية قائالً .
سـيدي ان سمو االمير عـبد االله يسلم عليك
وانـه عــــلم بــــانـك تــــدخن ســــيــــجــــارة بالك
انـدوايت وانه قد نسـي سجائرة فـي القصر
ـلـكي وهي من الـنوع نـفـسة ويـطـلب  منك ا
قدم يحيى ثالث سـجائر ان امكن  فاخـرج ا
الـعبلـة االسطوانـية من قمصـلته العـسكرية
واخـذ منـها بـعض السـجائـر وقال لـلضابط
خــذهـا كـلـهــا وسـلم لي عـلــيه فـرد الـضـابط
قـائال: عـفواً اليـقبـلهـا كلـها بل يـرغب بثالث

سجائر فقط .
كـان االمـيـر عـبـداالله  الـوصي عـلى الـعرش
ـلــكـيـة في ـقــبـرة ا ـلــكي يـزور ا الــعـراقي ا
احـاي كثيـرة من ايام اجلمعـة عصراً يقود
ســيــارته الــريــاضـيــة بــنــفــســة دون مـرافق
شـــخـــصي او حـــارس يـــتـــجــول فـي شــارع
ــلــكــيـة في ــقــبـرة ا ــؤدي الى ا الــشــبـاب ا
مــنــطـقــة االعــظـمــيــة وعـلـى جـانــبــيه نـادي
االعــظـمـيـة الـريـاضي واعــداديـة االعـظـمـيـة
لــلـبـنـ وثــانـويـة االعـظــمـيـة لــلـبـنـات وفي
اجلـانب االخر تلوح لنا  مدرسـة التطبيقات
ــعــلــمـ االبــتــدائــيــة الــنـمــوذجــيــة ودار ا
ـكان كـقـرية عـلـمـية في االبـتـدائـية ويـبـدو ا
شـارع مؤنس بالنـظافة  وحدائقـة الصغيرة
كان يزخر الغناء بالزهور واجلمال و هذا ا
ــسـتـويـات الـعـمـلـيـة بـالــطـلـبـة من جـمـيع ا
وكــان الـبـعض من الـطـلــبـة عـلى دراجـاتـهم

ــلـكــة عــالــيـة كــانــا يــشـرفــان عــلى حــالــة ا
عيه الـدكتـور كمال الـسامرائي ـرضيـة و ا
طـــبـــيب الـــعــائـــلـــة في حـــ كـــان الــوصي
عـبــداالله في حـالـة نـفـســيـة مـزريـة وسـيـئـة
وصـعبة وهو يرى بأم عينيه مرض شقيقته
ـلـكــة عـالـيـة وهي حتـتـضـر في سـاعـاتـهـا ا
االخــيـــرة ومن يــوم من ايــام شــهــر كــانــون

االول عام  1950
ـكـان الذي واثـنـاء ذلك دخـل جـواد جـعـفـر ا
يـضم الطبيبان وعبـد االمير والدكتور كمال
الـسـامــرائي مـسـتـأذنـاً في مـقـابـلـة الـوصي
لـسبب مهم  فـأبتدأ في مـخاطبـة ولي العهد
عـبـداالله قـائالً ان الـسيـد مـهـدي له خـدمات
كـثيرة لسموكم وللبلد وهو االن موقوف في
مـركز شرطـة الكرادة فلـو تفضـلتم وتامرون
بـاخالء سبـيله بـكفـالة وان الـقاضي سـلمان
بـيات هو من امر بتوقيفة بتهمة التحريض
عــلى قــتـل الـشــيـخ سـالـم اخلــيـون فــأجــابه
االمـيـر عـبـداالله قـائالً: انت شـلـون تـقبل ان
اتدخل في شؤون القضاء واختصاصاته . 
وهـنـاك حـادثـة اخـرى تـضـاف الى مـحـاسن
الـرجل الذي تعـرض الى الكثـير من االساءة
والــتــشــويش في اخـالقــيـاتـه وســلـوكــيــاته
وتـصرفاته رغم نبله الواضح واليق خالل
عـمله الذي قام البعض من سـياسي العهد
ـاضي بـتـشـويه سـمـعـته واخالقـة بـبعض ا
االقــاويل الـتي التـمـت لـلـواقع بـصــلـة فـذكـر
ـرحــوم احـمـد مـخـتـار بـابـان في مـذكـراته ا
رحوم مظهر احمد – التي حققها الدكتور ا

استاذ التاريخ في جامعة بغداد  . 
الى ان االمـير عبداالله رفض رشوة بثمانية
ماليـ باون استرلـيني مقابل اطالق سراح

او الـقـيام بـالـتأثـيـر على قـرار احـد القـضاة
لـتــخـفـيف حـكم االعـدام الـصـادر بـحق احـد
ـدان بـتهمـه التجـسس رغم مااثـير حول ا
الــوصي من زوابع ســيـاسـيــة واجـتـمــاعـيـة
اضـرت بسمعـته واخالقة اضافة الى بعض
الـتقوالت الشائنه حوله والتي التمت بصلة
بــحــقــيــقــة مــاتــوصى الــيه هــذا الــرجل من
تــخـرضـات سـيــاسـيـة اخــدشت حـيـاته رغم

بـعض الـتصـرفات الـتي كـان يقـوم بهـا كأي
انـسان اليـخلو من الـعيوب  –ويـقول الـسيد
ـسيح (ع) في هذا الشأن من كان منكم بال ا
خـطــيـئـة فـلـيـرمـهــا بـجـحـر وان االنـسـانـيـة
عـاصي واالخـطاء وان جـمـعـاء مخـبـوته بـا
عـبداالله كواحد من هـذه الناس فيه جوانب
مـعنـيئـة وجوانب مظـلمـة وحسـابه عند رب

العا في يوم احلساب 
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مـنـذ نـصف قـرن  وأنـا اقـرأ  وأتـتـبع
كـل ما ينشـر عن (الشبك)   وهم  جزء
ــوصل االجـتـمـاعي مــهم  من نـسـيج ا
واالقـتـصـادي .وقـد عـرفت كـثيـرين من
االخـوة واالصدقاء ينتمون الى الشبك
عــبــر كل هــذه الــســنــوات .كــمــا قـرأت
دراســات ومـقـاالت كــثـيــرة عن الـشـبك
مـنـهـا  ما كـتـبه  االسـتاذ احـمـد حـامد
وسوم (الـشبك  الـصراف في كـتابـه ا
اصـلهم  لغتهم ) والذي صدر  ببغداد
ســنـة 1954 وكــذلك مـا كـتــبه االسـتـاذ
نـعم الغالمي فـي كتـابه ( بقـايا عـبـد ا
ـوصل )  الـفـرق الـبـاطـنـيـة في لـواء ا

ـوصل سنة 1950 والـذي اصدره في ا
ومـا كتبه الدكتور صالح شبيب محمد
الـدلـيمي بـعنـوان ( الـشبك في الـعراق
:دراسـة انـثـروبـولـوجـيـة )  ومـا كـتبه
الـدكــتـور شـاكـر خـصـبـاك  والـدكـتـور
رمـضان الداوودي   واالسـتاذ  عدنان
الـداوودي  و االستاذ رشيد اخليون 
واالســــتـــاذ اســـمــــاعـــيل ســــلـــطـــان  
واالسـتاذ عـوني الـداؤودي  واالستاذ
اسـمـاعـيل بـنـدر   ومـا كـتـبـه االسـتاذ
زهـيــر كـاظم عـبـود   واالسـتـاذ أحـمـد
شوكت   ومن قبلهم الشهرستاني في
ــلل والـنــحل )   ومـا كــتـبه كــتـابه ( ا
يـاقوت احلموي في (معجم البلدان ) 
ــيـجـر سـون  SOAN في ومــا كـتـبه ا
كـتابه ( رحـلة مـتنـكر الى  بـالد ما ب

النهرين وكردستان ) وغيرهم  .
كـمـا أنـني اشرتُ الـيـهم في بـحثي عن
وصل (احلـياة االجتمـاعية في والية ا
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مـيـز من عائـلـة بغـدادية مـحـمد أمـ ا
عـــريــقــة وتـــعــمــدت أن ال أذكـــر  ســنــة
مـــيالده وال وفـــاتـه ألنه قـــد تـــرك ارثــاً
ـــؤلـــفـــات الـــغـــنـــيـــة في غـــزيـــراً مـن ا

معلوماتها.
  شـــغل مــنـــاصب عــديــدة فـي الــســلك
الـدبلوماسي أولها العام 1935 بدرجة
فوضية الـعراقية في لندن مـلحق في ا
ــفـوضــيـة الــعـراقــيـة في ثم نــقل إلى ا
بـاريس وكـانـتـا ومـا زالـتـا بـالطـبع من

راكز الدبلوماسية. أهم ا
WO «d  …—UH

عـاد إلـى الـسـفـارة الـعـراقـيـة في لـنـدن
بــدرجـة سـكـرتــيـر أول الـعـام 1947 ثم
إلى الــسـفـارة الــعـراقـيــة قي واشـنـطن
وذلك لـتـمـيـزه في العـمل الـدبـلـوماسي

الهاد
أصـــبح قـــنـــصـالً عـــامــاً لـــلـــعـــراق في
ـثالً دائــمـاً لـلــعـراق في نــيـويــورك و

تـحدة. ومن ثم مـدير عام هـيئـة األ ا
الـدائرتـ السـياسيـة والعـربية
فـي وزارة اخلـارجـيــة ثم وكـيالً
لــلــوزارة بــدرجــة ســفــيــر . قـام
فـوضيـة العـراقية في بـأعمـال ا
دمـشق ب عامي 1950 - 1949
بـعدها وزيراً مفـوضاً للعراق في
ــمــلــكــة الــعـربــيــة الــســعــوديـة ا

.1954-1956
وأخـــيــــرا وبـــعـــد هــــذا الـــعـــنـــاء
ـعـتقل الـدبـلومـاسي  ايـداعه با
بـــعــد ثــورة  14تـــمــوز 1958 وذلك
لـكونه سفـيراً سابقـاً ومديراً إلحدى
الــــشـــعب الــــســـيـــاســــيـــة في وزارة
اخلــارجـــيــة. أحــيل عــلـى الــتــقــاعــد
واعــتــكف فـي بــيـتـه وهــو يــردد قـول

الرصافي الشاعر:
واطن أم ا هذه ا إ

مستحق لها علينا الوفاء

ـؤلف خلـيـر مـا قـيل في بـغـداد جـمـع ا
ه مـن الــشـــعـــر وفي مـــســـتــهـل تــقـــد
لـقــصـيـدة عـلي اجلـارم (بـغـداد يـا بـلـد
الــرشـيـد). حــيث قـال (إيه يــا عـاصـمـة

 .( الرشيد واألم وصدام حس
وال أعــتـقـد أن مــثل هـذا الـدبــلـومـاسي
ـيـل إلى الـتـمـلق بـعـد تـراكم خـبـرته

وعراقة أهله وهو في خريف عمره.
ومن اجلـدير بـالذكـر أن مقـدمة الـكتاب
ـعـروف الـشـيخ كــانت بـقـلم الـتــراثي ا

جالل الدين احلنفي البغدادي.
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وفضائل أهلك. وهل بلغك سؤال اإلمام
الـشـافـعي لـيـونس بن عـبـد األعـلى.. يا
يـونس هل دخلت بـغداد?. قـال ال. وهنا
قـال اإلمــام الـشـافـعي: مـا رأيت الـدنـيـا

وال رأيت الناس). 
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مـيـز إلى أن اإلمام الـشـافعي ويـشـيـر ا
عجب ببغداد حيث يضيف كان من ا
لـه قوالً آخر : (ما دخـلت بلداً إال عددته
ســفــراً إال بـــغــداد فــإني مــذ دخــلــتــهــا
عـددتــهـا وطـنـا). أعـجـبـني في الـكـتـاب

عــرفـتـهـا) 1963 وأخــيـرا (بـغــداد كـمـا
عـرفتـها) 1985. والـكـتاب األخـير كـما
ناشـدة األمير ذكـر هو كان اسـتجابـة 
ؤلف زيـد بن احلـسـ عنـدمـا قـدم له ا
كـــتـــبه وحـــ شـــكـــره أضـــاف: (مـــتى
ســيـتــحـفــنـا الــسـيـد امــ بـكــتـاب عن
الـعـراق كمـا عـرفته أو الـعـراقيـون كـما
عـرفتهم). أعجبتني بعض الكلمات في
كــتـــابه (بــغــداد كــمـــا عــرفــتــهــا): (إيه
بــغــداد.. هل تـذكــرين أقــوال الــفـقــهـاء
واألدبـــاء والـــعـــلـــمــاء والـــفـــضالء في
وصـف مـــــــحــــــــاســـــــنك

إن خدمنا فال نريد جزاء
ومن األم هل يراد جزاء

ميـز الدبـلوماسي الـوحيد  يـعدّ أمـ ا
الـذي كتب في األدب الدبلوماسي حيث
أصــدر أربـعـة كـتب في هـذا اجملـال ولم
أجــد من الــدبـلــومــاسـيــ الــعـراقــيـ
وحـتى العـرب من خـاض غمار جتـربته
هـذه. فــالـكـتـاب األول سـمـاه (االنـكـلـيـز
كــمــا عـرفــتــهم) الــعـام 1944 والــثــاني
(أمـريـكـا كـمـا عـرفـتـها) 1952 والـثـالث
ــمــلـكــة الــعــربـيــة الــســعـوديــة كــمـا (ا
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بيروت

مثل الـكثيرين انا في حيرة امـام  االنتخابات العـراقية التي جتري االن في عموم
العراق فهي.

1- انتخابات مبكرة
2- جاءت بعد انتفاضة شباب العراق لتغيير النظام السياسي.

ــا يـفـوز بــعض الـشــبـاب لـكــني مـثل الــكـثــيـرين ال اتـوقـع اخـتـفــاء الـقـوى 3- ر
السياسية التي جاءت للحكم مع االحتالل االمريكي قبل 18 عاما.

-4هذه االنتخابات وهي اخلامسة منذ عام 2003
ـائـة مـنـهم دون سن 5- يـبـلغ عـدد سـكـان الـعـراق 40 مـلـيـون نـسـمـة 60 في ا

تحدة الـ 25وفقا إلحصاءات األ ا
6- مـجلس النواب يتكون من 329 نائبا بينهم 83 مـقعدا للنساء اي بنسبة 25

ئة من اجملموع الكلي . با
ـرشـحـ أكـثر من 3240 بـيـنـهم نـحو 950 امـرأة أي أقل من 7- يـبـلغ عدد ا

رشحات في انتخابات 2018. نصف عدد ا
سـيحيـ والشبك والـصابئـة واأليزيدين 8- تسعـة مقـاعد لألقلـيات موزعـة ب ا

. والكرد الفيلي
9- يبـلغ عدد النـاخب في هذه االنـتخابات  25مـليونـا يتـوزعون على  83دائرة

انتخابية و8273 صندوق اقتراع.  
ـكن لهم الـتـصويت 23 مـليـونـا تسـلـمـوا البـطـاقات 10- عـدد النـاخـب الـذين 

االنتخابية البيومترية.
قيمون خارج العراق خالل هذه االنتخابات. 11- لن يصوت العراقيون ا

12- في 8 تشـر ين االول  اي قـبل يـومـ   "تـصـويت خاص" لـعـنـاصـر قوى
. ساج األمن والنازح وا

13- تـخـوض األحـزاب الـسـنيـة والـتـيـارات الـسـنـيـة تـنـافـسـا حـادا ب حتـالف
ان  محـمد احللـبوسي وحتالف "عـزم" بزعامـة خميس "تقـدم" بزعامـة رئيس البـر

اخلنجر اخلاضع لعقوبات أميركية على خلفية "فساد".
ـقراطي الكـردستاني 14- في اقلـيم كردستـان يلعب احلـزبان الـرئيسـيان الد
بـزعـامـة مـسـعـود بـارزاني واالحتـاد الـوطــني الـكـردسـتـاني بـرئـاسـة ابن شـقـيق
ـشهـد السـياسي الـكردي في رئيـسه الراحل جالل طـالبـاني دورا رئـيسـيا في ا

العراق عموما وإقليم كردستان.
ــثــلــهــا "حــزب االحتــاد ــعــارضــة في اإلقــلــيم  15- ا
اإلسـالمي" و "اجلــــيـل اجلــــديــــد" و"كـــــوران" وتــــعــــني

"التغيير" باللغة العربية.
16- تــمــنــيــاتــنـا ان تــتم االنــتــخــابــات بــدون مـشــاكل
وتفـجـيرات وعـملـيـات تزويـر كـما حـدث في االنـتخـابات

السابقة.
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يوم تـصمت الكلمـة فوق الشفاه ......يـتهامس الناس في صـمت رهيب ..لقد مات

االنسان ...بعد ان حان وقت الرحيل
ـة الـتي خـلت من كل شيء..ونحن فـيـهرع الـنـاس دون تفـكـير الى كـلـماتـهم الـقد

كأولئك الناس اردنا ان نعزي مافقدناه
لك عزاء يسـمو اليه... فكلـماتنا تمـوت فوق الشفاه ..وعـباراتنا عبارات لكنـنا ال 

صيبة خرساء تقف بذهول امام هول ا
ـوت غريـبا عـليـنا فـكلـنا مـهيـأون له لكن حيث اراد الـله ان تكـون فكـانت .. ليس ا

الغريب فيه انه دوما يختار مانحتاجه او مانحن بأمس احلاجة اليه
عنـد ذلك نقوم بترديد اهـازيج وصيحات وادعيـة وكلمات قد حفـظناها او قد تأتي
ارجتـاال لـنقـول يا لـلتـعاسـة الـتي نحـياهـا بعـد ان جفـت ينـابيع االمل والـطيب.....

وما احوجنا نحن التعساء ابناء هذي االرض لتلك الينابيع اخليرة...
بعدهـا نعيش الـذكريات األلـيمـة التي تبـعث بنفـوسنا بـركانا غـاضبا يـعصف بكل

شيء لتصبح حياتنا كلها ذكريات
طلوب مـنا عمله جتاه روح نستـلهم منهـا األلم .وهنا تبرز قـضية مهمـة وهي...ماا

فقيدنا كي نعزيه بعزاء جميل وندخل السعادة لروحه
الطـاهرة ..... فاجلواب سيكون سـهال ويعرفه حتى البسـيط منا فيقول ان دعوات

الرحمة والغفران هي التي نحتاجها
لـلـذين رحـلوا عـنـا الى دار االخرة وخـصـوصا االبـاء....لـتجـدنـا نبـحث عن عـبارة
(رحمـة الله على والـديك ) وما هو الطـريق الذي يفـضي لهذه الـعبارة   اقول ذلك
ـوقف  االسـتـاذ قــصي عـمـر شـريف وانـا امـام مــوقف حـدث امـامي كـان ســيـد ا
العـبادي وهـو مـدير عـام في احـدى الرئـاسـات الثالث  حـيث يـؤدي واجبه بـشكل
ـواطن   اذ تـلــفظ احـد احلـاضــرين بـكـلــمـات حتـمل يـرضي الـله والــضـمـيــر   وا
الرحـمة  الى والديه وقد قال بـاحلرف الواحد (الف رحمـة على روح حجي عمر )
عـنـدهـا وقف االستـاذ الـعبـادي قـائال ان كل عـملي هـذا الجل هـذه الـكلـمـات التي
نعتـبرها جـزءا من الوفاء للـوالدين الذين غـرسوا فيـنا كل القيم الـنبيـلة التي يجب

ان نحافظ عليها  ...
واضاف ان أي عمل خير ومتقن سيؤدي لقول ذلك .......

ـهندس حـينـما يـنجز فالطـبيب حـ يعـالج مريـضا يحـصل على رحـمة لـوالديه وا
ـدرس ح يخـلص في تدريـسه واحملامي عمال في مـجال الـكهـرباء او االعـماروا
ظـلـوم والـقـاضي ح يـحكـم بالـعدل . واالعالمي اذا ح يـدافع عن قـضايـا ا
ـهن ...يـقـيـنـا ان جـمـيع هـؤالء سـيـحـصـلون عـلى كـتب احلـقـيـقة وهـكـذا جلـمـيع ا
سـؤول فله حصة االسد في ذلك دعوات الـناس الهاليهم بـالرحمة والـغفران.اما ا
ـواطــنـ عــامـة وتــلك كـفــيـلــة وحـدهـا حـيث انه يــقـوم بــخـدمــات جـلــيـلـة تــخص ا
غفرة. لذلك فانـي اوصي نفسي اوال بعمل اخلير ال غير وان اتقن جللـبالرحمة وا
عمـلي واوصي اصدقائي واخوتي وخصوصا الذين لديهم مناصب وظيفية مؤثرة
ان يـعـمـلـوا بـشـكل يـرضي الـله اوال ومن ثم ان عـمـلـهم سـيـفضـي الى رحـمة الـله

الهاليهم عندما يقدموا خدمة للناس ....
ـســؤول اذا اكـمل واجـبه عـلى مــايـرام فـانـهـمـا ـوظف وا ومن هـذا نـسـتــنـتج ان ا
سيجـلبان الرحـمة الهاليـهم بطريقـة ليست صعـبة على االثنـ وبهذا نقول ان ابن
والــديـه حـــقــا مـن يـــعــمـل بـــأتــقـــان كـي يــحـــصـل عــلـى الـــرحــمـــة . ولـــيس عـــلى
عـكسـهـا....وبـالـنـتـيـجـة يـكون الـوفـاء لـلـوالـدين هـو ذاته الـوفـاء لـلـوطن ...الـرحـمة
غفـرة جلميع امـواتنا بـبركة الصالة عـلى محمـد وال محمد الـطيبـ الطاهرين وا

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.
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واسط

يـشـكل الـبـيض جـزء اسـاسي يـومي من وجـبـة االفـطـار الـعـراقـيـة وانـا أحتـسس
عيـني صبـاحا أذ اسـتيـقظت لـلتو واذا بـاألهل في الـبيت يـبادروننـي بأن ال بيض
نـزل ورحت ابحث عنه في مدينتي في البـيت كي يعملوا وجـبة االفطار  غادرت ا
الـصـويـرة واذا أعـثـر عــلـيه بـشق االنـفس  بـعــد ان اعـتـذر الـعـديـد من اصـحـاب
واد الغذائية  نتيـجة غالء سعره وقلة انتاجه احمللي ومنع استيراده !! محالت ا
والفـضل لساسـتنا الـذين فاقوا ادم سـمث بفكـرهم االقتصـادي النيـر  وساهموا
في ارتفـاع سعـر الدوالر  اصـبحت طـبـقة الـبيض الـواحدة بـسبـعة االف ديـنار 
ويـأتي وحـيـد زمـانه ويـخبـرك ان ارتـفـاع سـعر الـدوالر يـسـاهم في جنـاح االنـتاج
الوطني وتـقليل االسـتيراد وعدم تـهريب العمـلة  اما الفـقير فـليشبع من نـفاياتهم

ويبيع صوته االنتخابي بثمن بخس دراهم معدودة!!
 عـلى ذكـر االنـتـخـابـات كـان لديـنـا مـرشح في مـديـنـتـنا
يــــوزع طـــــبــــقــــات الـــــبــــيض مـن ضــــمن دعـــــايــــــــــــته
االنـتــــــــخــابـيـة اال يـوجـد خــلـيـفـته االن فــيــــــــغـرقـنـا
بـالــبـيض لـيــخـلــصـنــا من ازمـة الـبــيض فـنــحن بـأمس
ستقل ـرشح ا احلاجـة الى البيض االنتخابي ايها ا

جدا !! 

فيصل الثاني

غالف الكتاب

وجهاء من الشبك

شبكية تغزل صوفاً

كمال السامرائي
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ـنتخب الـعراقي النـسوي بالـركبي لثالث خـسارات ثقـيلة خالل مـشاركته في بـطولة غـرب اسيا تعرض ا
ــنــتــخب الــنــسـوي ــنــتــخب الــعــراقي فـي مــبـاراتـه األولى أمــام ا ــقــامــة حــالــيــا في قــطــر . وخـســر ا ا
نتخب النسوي اإلماراتي  57-0 واخيراً خسارته أمام مضيف البطولة الســـــــــــــوري  43-0   وأمام ا
ـنتخب الـعراقي الـنسوي لـلركبي في بـطولة غـرب اسيا منتـخب قطر الـنسوي 54-7. يذكر ان مـشاركة ا

يعد أول استحقاق خارجي.
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{ بــــــــــاريـس- وكــــــــــاالت: حتـــــــــدث
األرجــنــتــيــني لــيـــونــيل مــيــسي عن
طـبـيـعــة عالقـته بـالـفـرنـسي كـيـلـيـان
مـــبـــابي زمــــيـــله فـي بـــاريس ســـان
جــيـرمـان كـمـا اسـتـبــعـد احـتـمـالـيـة
فوزه بـجـائزة الـكرة الـذهبـية مـجددا
هـذا الـعـام. وفي أول مـقـابـلـة كـبـيـرة
يجريهـا منذ انضـمامه لباريس سان
جيـرمان قـال ميـسي في تصـريحاته
جملــلـة فــرانس فـوتــبـول الـتـي تـمـنح
جـائــزة الـكـرة الـذهـبــيـة: من الـسـهل
الـتـعـامل مـع العب مـثـله مـبـابي كـمـا
أنه يـتـحـدث اإلسـبـانـيـة بـطالقـة. لذا
ـــلــعب. حتــدثـــنــا كـــثــيـــرا خــارج ا
وأضاف: لـقد وصلت لـلفـريق منذ
فــتـــرة قــصــيــرة ومن الــســابق
ألوانــه اســــــــــــــــتـــــــــــــــــخـالص
اسـتـنـتــاجـات لـكـنـني واثق
من أن األمور سـتـسيـر على
مــا يــرام. وكـــشف مــيــسي
أنه لم يـــــقــــدم نـــــصــــائح
بـابي عـندمـا كـان قريـبا
من االنــــتـــقــــال لــــريـــال
مـــدريـــد في الـــصـــيف
وقال: كـنت قـد وصلت
لـتـوي ولم أكن أعـرفه
بالـقـدر الكـافي ألقدم
له الـنــصـائح. كـنت
أنـــــتــــــظـــــر مــــــثل
اجلــمـيع مــعــرفـة
مـاذا ســيـحـدث.
لقـد بـقى وهذا

يــــــــــســــــــــعـــــــــــدنـي كــــــــــثــــــــــيــــــــــرا.
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وبـــســؤالـه عن الــفـــرق بــ الـــثالثي
الــــــهــــــجـــــومـي الـــــذي شــــــكـــــلـه مع
األوروجـــــوائـي لــــــويس ســــــواريـــــز
والــبــرازيــلي نــيـمــار في بــرشــلــونـة
وثالثي بـاريس ســان جـيـرمـان الـذي
يــشــكــله مع نــيـــمــار ومــبــابي مــحل
ســواريــز أجــاب مـيــسي: االخــتالف
األول يــكــمن في الــعـمــر فــكـنــا أكــثـر
شبابا في الثالثي األول. اآلن كيليان
هــو الـــشــاب. وأضــاف: لــويس رأس
حــربــة صــريح يــســجـل الـكــثــيــر من
س األهـداف بـيـنــمـا كـيـلـيـان يـحب 
الـــكــرة. إنه قــوي وســريـع لــلــغــايــة.
يــــقـــضي عــــلـــيك إذا تــــركت له أدنى
مساحة كـما أنه يسجل كـثيرا أيضا.
من نـاحيـة أخـرى حتـدث مـيسي عن
رحـيله من بـرشـلـونة مـشـيرا إلى أنه
كـان غــيـر مـنـتـظــر وجـاء عـلى عـكس
رغـبته فـيـما أبـدى امـتنـانه لـباريس
سـان جيـرمـان النه كان الـفـريق الذي
أبدى اهـتمـاما حقـيقـيا بـضمه. وقال
مـيـسي أنـا سـعيـد لـلـغـايـة بـوجودي
هـنـا.. إنـهـا جتـربـة حـيـاتـيـة جـديدة.
تــغــيــيــر كــبـــيــر وأحــاول أن أتــأقــلم
تــدريـــجــيـــا مــؤكـــدا أنه لم يـــخــطئ

باالنضمام إلى النادي الباريسي.
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وأبـــرز مـــيـــسـي أن وجـــود نـــيـــمـــار
ومــــواطــــنــــيه أنــــخــــيـل دي مــــاريـــا
ــــدرب ولـــــيــــانـــــدرو بــــاريـــــديس وا

مـاوريــسـيـو بـوكـيــتـيـنـو لـعب دورا
كـبـيـرا فـي انـضـمـامه لـبـاريس سـان
جــيــرمــان. وعـن حــيــاته في بــاريس
ـل من اســـتـــمـــرار كــــشف أنه بـــدأ 
عيشه في فندق وقال ما زلنا نعيش
في فـنــدق. بـدأ األطـفــال في الـذهـاب
لــلـمــدرســة ولـكن الــتــحـرك من وإلى
الــــفـــنــــدق لــــيس ســــهال. نــــتـــمــــنى
االسـتقـرار في مـنـزلنـا اجلـديد. وعن
تــــتــــويـــجـه بــــكـــوبــــا أمــــريـــكــــا في
ـاضي في أول لـقب يـولــيـو/تـمــوز ا
يـتـوج به مـع مـنـتـخب االرجـنـتـيـني
علق: األمـر كان مـثل إزالة شـوكة من
القـدم. وتابـع: كنت سـأشعـر بشـعور
غـريب بـداخلي لـو أنـهـيت مـسـيرتي
دون أن أفوز بلقب مع بلدي كان هذا
هـــــو الـــــلـــــقب الــــــذي افـــــتـــــقـــــدته.
وبـــخـــصـــوص لــــقب دوري أبـــطـــال
أوروبا الذي يتـطلع له باريس سان
جــيـرمـان مـنــذ عـقـد قــال مـيـسي إن
تلك كل األسـلحة للفوز به الفريق 
حــتى لــو كـــانت درجــة الـــصــعــوبــة
عالية. وعن الـكرة الذهبـية التي يعد
مـيــسي األكـثـر تـتـويــجـا بـهـا بـواقع
ستـة الـقاب أكـد النـجم األرجـنتـيني
رشـح الـ 30 لـها الذي يـبـرز من ا
هــذا الــعـام أنه ال يــعــتـبــر مـرشــحـا
لـلــفــوز بــهــا هــذا الــعــام مــبـرزا أن
اجلوائـز الـفرديـة هي نتـيـجة الـعمل
اجلــمـاعي. وخــتم: لم أركــز قط عـلى
الــــفـــوز بـــهـــا لـــقــــد كـــان نـــتـــيـــجـــة
االنــتــصــارات اجلــمــاعــيــة والــعــمل

اجلــيــد الـذي  الــقــيــام به. إذا كـان
الفريق يلعب جيدا ويقدم أداء جيدا
فـإن الالعـبــون يـتـألـقـون أيـضـا عـلى

ستوى الفردي.  ا
نـتخـب اليـاباني مـايا و اتهـم قائـد ا
يــوشـيــدا اجلــمــاهــيــر الــســعــوديـة
ــاءات ــا وصـــفه بــــإ بــقـــيـــامــهـم 
ـباراة التي خسرها عنصرية خالل ا
ـمـلـكة في مـنـتخـبـهم أمـام مـنتـخب ا
ــؤهــلــة الــتـــصــفــيـــات اآلســيــويـــة ا
وأظـــهــرت ـــونـــديـــال قـــطــر 2022. 
مــقــاطع مــصـــورة مــتــداولــة تــبــادل
يوشـيدا الـكالم مع عدد من جـماهـير
ـنـتــخب الـسـعـودي بـعـد اخلـسـارة ا
بهدف دون رد في مدينة جدة بعدما
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شـوهــدوا وهم يـســخـرون مـنه خالل
ـبـاراة. وقـال مـقــابـلـة بـعـد انــتـهـاء ا
يــوشـيـدا بـحــسب مـا نـقــلـته فـرانس
برس عن الـصحافـة اليـابانـية: كانت
ــاءات عــنــصــريــة من دون هــنـــاك إ
حتديـد شكلـها مضـيفـاً: من الصعب
تقـبّل ذلك حـدث ذلك في الـتصـفـيات
اضية أيضًا. إنه أمر مخيّب. وبعد ا
هذه اخلسـارة جتمد رصيـد منتخب
الساموراي الياباني عند  3نقاط في
اجملــمـوعـة الــثـانـيــة بـعـدمــا اسـتـهل
الدور احلاسم بخسـارة مفاجئة على
أرضه أمــام عُــمــان قــبل الــفــوز عــلى
. ويــواجه بـــطل آســيــا أربع الـــصــ
مــرات الــذي شــارك في الــنــهــائــيـات

يـة في الـنـسخ الـست األخـيرة الـعـا
خطـر الغـياب عن كـأس العـالم للـمرة
األولـى مـــنــــذ الــــعـــام  1994 مـــا لم
ــوقف أوالً في مــواجــهــة يــتـــدارك ا
ـتــصـدرة مع أســتـرالــيـا الــصـعــبـة ا
قبل السعودية عـلى أرضه الثالثاء ا
. وأطـلق ســعـوديـون حـمــلـة واسـعـة
عـلـى وسـائل الــتـواصل االجــتـمـاعي
لـالعــتـــذار عـــمـــا حـــصل حتت وسم
جـمـهور الـسـعـودية يـعـتـذر للـيـابان
وغـرد آالف الـسـعـوديـ في احلـمـلـة
مـنـددين بـفـعل اجلـمـهـور وأكدوا أن
مـا جـرى هــو تـصـرفـاً فـرديـاً.  وعـلق
ريـسل أن ما اإلعالمي عبـدالـعزيـز ا
حدث بعد مباراة السعودية واليابان
مـعــيب لـنــا تـلك الــفـئــة ال تـمــثـلــنـا.
بــــدوره كـــــتب الــــنـــــاشط نـــــايف بن
عــبــدالــله إن اجلــمـهــور الــســعـودي
يــعـتــذر لـدولــة ومـنــتـخب وجــمـهـور
الــــيـــــابـــــان ويُـــــطـــــلق هـــــاشـــــتــــاق
جـمـهـورالـسـعـوديه يـعـتذر_لـلـيـابان
ويــأمل من الــســفــيـر الــيــابـانـي نـقل
االعـتــذار لــلـبــعـثــة الــيـابــانــيـة بــعـد
التـصرف الـطـائش والفـردي من أحد
نتخب شجعـ جتاه أحد العـبي ا ا
الـيابـاني. كـمـا علق الـكـاتب إبـراهيم
نيف على مـا حصل قائالً: تصرف ا
خـاطئ من اجلـمـهور والالعـب ولكن
القنـاة الناقـلة تتـحمل اخلطـأ األكبر
مشيراً إلى أن اللـقاء كان يفترض أن
لعب وليس اجلمهور يكون باجتاه ا

تفادياً ألي مشاكل.
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اجلهات اخملتـصة بهذا الـشأن بغية
ـوافــقـات الــرسـمــيـة اسـتــحـصــال ا
لــــذلك. واشــــار الى ان اجلــــمــــهـــور
العـراقي من حقه ان يـدخل للمالعب
ويــشــجع فــرقه اسـوة بــدول الــعـالم
سـابقات قد االخرى. وكانت جلـنة ا
وافـقت عـلى تـوقف اجلولـة الـرابـعة
ـمـتـاز الرتـبـاط ـنـافـسـات الـدوري ا
ثالثــــة مـــــنــــتـــــخــــبــــات وطـــــنــــيــــة

باستحقاقات مختلفة.

وافقات الـرسمية لـعودة اجلمهور ا
الى مالعـب كــرة الــقـــدم ومــتـــابــعــة
ــمــتــاز لــكن مــنــافــســات الــدوري ا
بنسبة مـحدودة تتراوح ما ب  30
ــئــة. واضـاف ال ــئـة الى  50بــا بــا
اعـتــقـد ان خــلــيـة االزمــة والـصــحـة
العراقيـة تعارضان دخـول اجلمهور
ـضادة من الـذين تلـقـوا اللـقـاحات ا
لــفـيــروس كـورونـا. وبــ ان رئـيس
االحتــاد الـعـراقي لـكــرة الـقـدم فـاحت

بـــــــــــــــــــقــي فــي مـــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــانـه.
—uNL'« …œuŽ

سـابقـات في االحتاد أعلـنت جلنـة ا
الـــعــراقي لـــكـــرة الــقـــدم  أن عــودة
اجلــمـــهــور الى مـالعب كــرة الـــقــدم
ـمـتاز وحـضـور مـبـاريـات الـدوري ا
بـــاتت قـــريـــبــة جـــداً. وقـــال عـــضــو
في تــصـريح الــلــجــنـة جنم االوسـي
صـــــحـــــفـي  انه خـالل اســـــبــــوع او
اســـبـــوعـــ ســـيـــتم اســـتـــحـــصــال

وهو يواجه حتديات  العوز   ورغم
ؤسـسة عسكر ان البيشـمركة تابع 
طلـوب منه  قبل ية لكـنه لم يقـدم  ا
متازة ان يضيع فر صة البقاء في ا
ــوسم  واحــد والـيــوم يــشـارك في  
االولى  يامـل تداركـها  غـاز الشـمال
وفـشلت مـحـاوالت  غاز الـشـمال في
ــــشــــاركــــات الـــتـي بـــلـغ ادوراهـــا ا
الـنـهـائـيـة  رغم امــكـانـاته الـكـبـيـرة
ـؤسـسـة نـفـطـيـة   لـكنه كـونه تـابع 

ــقـــعــده  رغـم دخــوله في الــعـــودة ا
االدوار االخـيرة  لـلبـطـولة  امـام ظر
وف عـــمل صـــعــبـــة تـــواجــة االدارة
الـتي جـمـعت الـفـريق من فـتـرة على
امل ان يـكـون منـافـسـا   في حتـقيق

طموحات جمهورة.
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ــضي فــريق احلـــســ مــوســمه و
الـــثـــاني في االولـى بـــعــدمـــا ضـــيع
ـمــتــازة  وهـو فـرصــة الــبــقـاء فـي ا
ـــشــاركــة. االخــر يــعـــاني  ظــروف ا
ويــتـطــلع ديـالى الــذي صـال  وجـال
ـمـتـازة  لـفـتـرة طـويـلـة قـبل ان في ا
ـديــنـة االمـنــيـة من تــعـوق ظــروف ا
عرقـلة جـهود الـفريق  في ان  يـظهر

منافسا كما يجب  في االولى.
qÐUÐË  WO M'« 

وبـالـنـسبـة لـلـجنـسـيـة الزال  يواجه
شاركة التي تزداد صعوبة مشاكل ا
من  موسم الخر قبل ان يعجز كثيرا
  ولن تـــفــلـح جــهـــوده في  يـــعــكس
نفسه  على االقل  ويـتطلع بابل  في
ان يــــكـــون له دورا فـي الـــبــــطـــولـــة
واألمل فـي ان يـلـبـي رغـبـة جــمـهـور
ـــقــعــده  في احملــافـــظــة في يـــعــود 
البـطولة االكـبرعـبر استـغالل جهود
عـنـاصره  ومـؤكـد انه بـحـاجـة لدعم

ادارة احملافظة.
Íd×³ «Ë ◊U dA « 

وظهر الشـرقاط في موسم واحد في
متازة قبل ان يستمر في البطولة  ا
األولى  وسـط مـــــــحـــــــاوالت  في ان
يــكــون مـــنــافــســا مــقــبــوال.  وغــادر
ــوسم الــبــحـري مــقــعــده  و هــبط ا
ــاضي  وهـو   الــثـانـي  بـ  اقـدم ا
متازة ويسعى شاركـة في ا الفرق ا

وعد. الى ان يكون في ا
¡öÐd Ë …ËUL «

ويــعـيـش الـســمـاوة الــذي لـعب  في
اول بــطـــولــة تــقــام عـــلى مــســتــوى
االنـــديـــة مــوسم 1974 مـــرة اخــرى
ـشاركـة في الدرجة االولى كابوس ا

 حتت ضغط جمهوره الكببر.
‰ULA « “UſË  W dLAO³ « 

ويـــواجـه كـــربـالء  الـــذي ســــقط من
قعده متازة قريبا مـشكلة العودة  ا
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ـــثـل دوري فـــرق الــــدرجـــة االولى
بــكـــرة الــقــدم احــد اهـم الــبــطــوالت
احملـلـيـة وبـات اليـوم  اكـثـر اهـتـمام
وجـاذبـيـة بـعـد تـقـلـيص عـدد الـفـرق
ـشـاركـة الى ٢٤ فـريقـا  في عـمـلـية ا
تــنــظـيم  تــاخــرت من زمـان بــعـد ان
ظلت  البطولة سائبة وبابا مفتوحا
 امام رغبة مـشاركة االنديـة   ومنها
لـبـعض الـفـرق لـسـد أنـشـطـة مـوسم
نشـاط  أنديتـها    بـالكامل  من اجل
اسـتـمـرار بقـاء األنـديـة.  واسـتـمرت
عملية التنظـيم قلقة  ومرتبكة وغير
واضــحـة وتــنـظـم  في وقت مـتــاخـر
وتـــنـــتـــهي ايـــضــــا   في كل مـــوسم
ومــعــهــا تــتـاخــر عــمــلــيـة تــســمــيـة
ـمـتاز ـؤهالن لـلـعب  بـا الـفـريـقـان ا
ا  اقر  الـيوم من قبل   جلنة خالفا 
سـابقـات التي تـواصل جناحـاتها ا
رغم فـتــرة عـمـلــهـا الــقـصــيـرة الـتي
تدخل موسـمهاالـتالي قبل  ان تاتي
وتــطــرح تـنــظــيم  بــطــولــة الــدرجـة
االولـى بـاالجتــاه الـصـحــيح وفــيـمـا
ـؤكد يـتـعـلق بـالـهبـوط والـصـعـود ا
ـتـابـعـة اعالمـيـة انــهـا سـتـحـضى 
ـبـا ريات الـتي تـتوزع بـسبب عـدد ا
عــلى مـالعب بــغـــداد واحملــافـــظــات
وبـتوقـيـتات   تـخـتلف عـن مبـاريات
ــمـتــاز.  وبـعــد  تـسـلــيط االضـواء ا
عـــلـى فـــرق اجملــــمـــوعــــة االولى من
ــذكــورة نــعــود الــيــوم الــبــطـــولــة ا
للـحديث عـن فرق اجملـموعـة الثـانية
الــتي تــضم عـــشــرة فــرق كــانت قــد
ـمتـازة  اي تتـمتع لـعبت بـالدرجـة ا
شـاركـة في ظل صعـو بات بـخبـرة ا
ـمـتـازة  بـاسـتـثـنـاء اجلـنـسـية فـي ا

وغاز الشمال.
W¹d UM «Ë  UŽUMB « 

فــفـــريق الــصـــنــاعــات الـــعــائــد  من
وسم احلالي  الذي واجه متـازة ا ا
ــالــيـة  لــيــسـقط   في الـتــحــديـات ا
ني الـنفس ـهمـة الـتي  ـنافـسة ا ا
في ان يعود لهـا  باقرب وقت   لكنه
ســيــكــون امـام مــهــمــة مــعــقــدة امـا
الـنـاصـريـة  فـقـد فـشل اكـثر مـن مرة
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تـعـرض فـريق غـاز اجلـنـوب  لـكـرة الـطـائـرة العـراقـي ألول خـسـارة اما
مضيف بـطولـة االندية االسـيوية نـوخون راتـشاسيـما الـتايلـندي وخاض
ثـل الطـائرة الـعـراقيـة  مـباراته الـثـانيـة امام فريق نـادي غـاز اجلنـوب 
نادي نـوخـون راتشـاسـيمـا الـتايـلـندي في بـطـولة االنـديـة االسيـويـة التي
انطلـقت  في العاصـمة التـايلنـدية بانـكوك وتسـتمر لـغاية اخلـامس عشر
من الـشــهـر احلــالي وانـتــهى الـلــقـاء بــفـوز نــوخـون راتــشـاســيـمـا 3-1
اشواط. وخـسر غـاز اجلنـوب الشـوط االول بنـتيـجة  28-30 نقـطة  امام
مسـتضـيف الـبطـولة نـادي نـوخون راتـشاسـيـما الـتايـلـندي. وعـدل فريق
غاز اجلـنـوب الـنتـيـجـة بـشوط مـقـابل شـوط لنـادي نـوخـون راتشـاسـيـما
التـايـلنـدي بـعـدما حـسم الـشـوط الثـاني لـصاحله  27-29 نقـطـة . بيـنـما
باراة خسر غاز اجلنوب  الشوط الثالث  21-25 نقطة  ليتاخر بنتيجة ا

شوط مقابل شوط لنادي نوخون راتشاسيما التايلندي. 
ـباراة وفي الشـوط الـرابع واالخيـر فـاز التـايـلنـديون  20 - 25 لتـنتـهي ا
تـايـلـنـديــة بـنـتـيـجـة  1 - 3 اشـواط . ويـخـسـر غــاز اجلـنـوب  امـام نـادي

نوخـون راتـشـاسيـمـا الـتايـلـنـدي بشـوط مـقـابل ثالثة في
ثــاني مــبــاريــاته ضــمن الــبــطــولــة االســيــويــة

لالندية. وكان غـاز اجلنوب حقق فوزه
االول في بطولة آسيا لالندية بالكرة
ـــاتي الـــطـــائــــرة عـــلى حــــســـاب ا

الكازاخستاني  3-2.
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أعــلـن االحتـاد الــعــراقي لــكــرة الــيــد عن إقــامــة مــبــاراة كـأس
ـقـبل وحتـديـد يوم  22 من الـشـهـر احلـالي الـسـوبـر  الـسـبت ا
ـمـتـاز للـمـوسم 2021 - 2022. وقـال مـوعـدا النـطالق الـدوري ا
مـحمد االعرجي رئـيس االحتاد في تصـريح صحفي  ان فريق
اجلـيش بطل الـدوري للمـوسم السـابق وفريق كـربالء احلاصل
وافق ـركـز الثـالث في الدوري سـيـلتـقيـان يـوم السـبت ا على ا
الـسادس عـشر من الـشهـر احلـالي. وب االعـرجي; أن إجراء
ــركـزين األول مـبــاراة كــأس الـســوبــر بـ احلــاصــلـ عــلى ا
والـثـالث جـاء بـعـد اعـتـذار فـريق الـشـرطـة وصـيف الـدوري عن
ـبـاراة ألسـبـاب خـاصـة. وأشـار إلى أن االحتـاد خـوض هـذه ا
ـــتــضـــمن وافـق في نـــفس الـــوقت عـــلى طـــلب نـــادي كـــربالء ا
ــبـاراة فـقـط. واكـد ان الـدوري اسـتــعـارة ثالث العــبـ لــهـذه ا
ـمـتـاز ســيـنـطـلق في الــثـاني والـعـشـريـن من الـشـهـر احلـالي ا
ـشـاركــة انـديـة اجلـيش والـشـرطـة وكـربالء وديـالى واحلـشـد
ـســيب والـســلـيـمــانـيـة وبــلـديـة الــشـعـبـي والـكـوت والــدغـارة وا
ـنافـسات البـصـرة والكـوفة والـتـعاون. وأوضح االعـرجي; أن ا
ستـكـون وفق نظـام الذهـاب واالياب. وكـان فريق نـادي اجليش
مـتـاز لـلمـوسم االخـير  2021-2020 وحل توج بـلـقب الـدوري ا

ركز الثالث. نادي الشرطة ثانياً فيما جاء كربالء با
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لـكـرة الـسـلة وبـالـتـعـاون مـع جلـنة
3x3 ــشـاركـة أبــرز العـبي الـعـراق
. وأضـاف الـعـمـيـدي لـقد ـصـنـفـ ا
كان اختـيار الالعبـ اخلمس من
قـبل االحتــاد الــدولي لـكــرة الـســلـة
حـسب الـنقـاط الـتي  جمـعـها من
خالل مـشـاركـاتهـم السـابـقـة.  وب
أنه  تقـسيم الـفرق إلى  12 فريـقاً
من مـحــافـظــات الـعــراق وجـرت 24
مـباراة فـيما بـينـهم مشـيرا إلى أن
الـبطـولـة شـهـدت مـسـتـويـات فـنـية
جـــيــــدة بـــشــــهـــادة الــــكـــثــــيـــر من

. وتابع العمـيدي; لقد  اخملتصـ
ـشــاركــة عـلى رفع نــتـائج الــفــرق ا
ـنـصـة الـدولـية  3x3لـيـتم اعـتـماد ا
الــبــطــوله رســمــيــا بــعــد ان اخـذت
الــلـون األخــضـر  و جـمع  33ألف

نقطة.

ــقـعـد في لـلــمـبـارزة زيــاد حـسن 
كتب الـتنفيـذي لالحتاد االسيوي ا
ــثل الـعـراق لـلـمــبـارزة. وحـصل 
زيـاد حـسن عـلى ثقـة أغـلب أعـضاء
كتب الـتنفيـذي لالحتاد اآلسيوي ا
لـــيـــحـــصل عـــلى مـــنـــصـب عـــضــو
بـــاالحتــــاد اآلســــيــــوي لــــلــــعــــبـــة.
واسـتـضـافـت الـعـاصـمـة األوزبـكـية
طـــشـــقـــنـــد انـــتـــخـــابـــات االحتــاد
ــشـــاركــة اآلســيـــوي لــلـــمــبـــارزة 
االحتادات اآلسيوية للمبارزة كافة.
ومن جـهـة اخـرى  احـتـضـنـت قـاعة
الـشعب لاللـعـاب الريـاضيـة بطـولة
ـشـاركـة الـنــخـبـة حتت  18 عـامــاً 
أفــــضل  50 العــــبــــاً. وقـــال رئــــيس
احتـاد الـسـلـة حسـ الـعـمـيدي في
تـــصــريـح صــحــفـي  ان الــبـــطــولــة
اقــيـمت بـاشــراف االحتـاد الـعـراقي

بــعـد انــتـخــابــات الحتـادات آســيـا
جرت يـوم السـبت في أوزبكـستان.
وفــــاز رئــــيـس االحتـــاد الــــعــــراقي
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حـــصل الـــعـــراق عــلى مـــقـــعــد في
كتب التنفيذي االسيوي للمبارزة ا

قعد االسيوي لقطة بعد فوز العراق با

لوينيل ميسي

جائزة الكرة الذهبية

dzUÞ…∫ فريق غاز اجلنوب بكرة الطائرة



AZZAMAN SPORT

يدان اإليـطالي جورجيـنيو في التـتويج بجائزة { لندن- وكـاالت: أكد توماس توخـيل مدرب تشيـلسي أحقيـة متوسط ا
الـكرة الـذهبـيـة هذا الـعـام. وتوج اإليـطـالي بلـقب دوري أبـطال أوروبـا والسـوبـر األوروبي رفقـة تـشيـلسـي هذا الـعام إلى

جانب تتويجه بلقب يورو  2020 رفقة األتزوري. 
وقال توخـيل بحسب مـا نقلت صـحيفة  ذا صـن البريطـانية: من دواعي سـروري تدريب متـوسط ميدان يـتمتع بـهذا القدر
لك جورجينيـو رؤية عظيمة لكرة القـدم بالنسبة لي اجلوائز الفـردية ال حتمل أهمية كبيرة الكبيـر من الذكاء. وأضاف: 
ـستـحيل إجراء مـقارنـة حقيـقية بـ كثـير من الالعبـ يقـدمون أدوارا مخـتلفـة. وتابع: أحب أن يـتوج باجلـائزة أحد من ا
ـتاز ولكن بـشكل عام هـذه اجلائزة : جورجـينيـو شخص رائع والعب  العبي فـريقي كوني أعـرف مدى تأثـير ذلك. وأ
ليست أهم شيء. وفي حـال توج جورجينيو باجلائزة فسيضيـفها إلى فوزه بجائزة العب العام في أوروبا كمل سيصبح
ثاني العب يتـوج بالـكرة الـذهبـية بعـيدا عن لـيونـيل ميـسي وكريسـتيـانو رونـالدو في آخر  13 عـامًا بعـدما تـوج بهـا لوكا

مودريتش في عام 2018.
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نتخب { القاهرة - وكـاالت: حقق ا
ـصري انـطالقـة جيـدة في مـباراته ا
ـــديــر الــفـــني اجلــديــد األولى مع ا
كـــارلــوس كــيـــروش بــالــفـــوز عــلى
ــنــتــخب الــلـيــبي بــيــنــمــا سـحق ا
ــــنــــتــــخـب اجلــــزائــــري ضــــيــــفه ا
الـنـيـجــري بـسـداسـيــة لـيـصل إلى
النقطة السابعة. وفاز منتخب مصر
الـوطــني لــكـرة الــقـدم عــلى نـظــيـره
الــلـيــبي اجلــمـعــة بـهــدف مــقـابل ال
شيء في إطــار مـبـاريـات اجملـمـوعـة
ـؤهـلـة الـسـادسـة من الـتــصـفـيـات ا

لكأس العالم 2022 . 
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بـاراة الـوحـيد العب وأحـرز هـدف ا
ـصـري عمـر مـرموش في ـنتـخب ا ا
باراة. وارتفع الدقيقة  49 من زمن ا
رصيد مصر في هذه التصفيات إلى
سبع نـقاط بـعد مبـاراة كانت حـافلة
بـالــفـرص الـضـائـعـة من قـبل العـبي
صـري.وأضـاع عـبـد الله ـنـتـخب ا ا
الــســعـيــد فــرصــة من خــطــأ دفـاعي
لـلـمـنـتـخب الــلـيـبي في الـدقـيـقـة 13
دافع عندمـا قطع الكرة من أحـد ا
وسددها لترتطم بقدم مدافع آخر ثم
تــرتـطـم بـالـقــائم ومن ثم تــخـرج من

صري نتخب ا لعب. كما أضـاع ا ا
فرصـة أخرى في الـدقيـقة 18 عنـدما
رفع مــهـاجم لــيــفـربــول اإلجنـلــيـزي
محـمد صالح عـرضيـة لم يتـمكن أي
صري من تسديدها من الالعب ا
رمى الليبي.وسدد صالح ركلة في ا
حــرة من حـدود مــنـطــقـة اجلـزاء في
الـدقــيـقـة األخـيـرة من الـشـوط األول
ــبــاراة لـــكن حــولــهــا حــارس من ا
ـرمى الـليـبي مـحـمد نـشـنوش إلى ا
باراة ضربـة ركنيـة.ويُذكر أن هـذه ا
هي األولـى لــلــبـــرتــغــالـى كــارلــوس
ـنتخب كيـروش الذي تولى قـيادة ا
صـري خلـفا حلـسام الـبدري بـعد ا
نـتـائج مـخـيـبــة لـآلمـال.بـذلك يـكـون
ــــصـــري فـي صـــدارة ـــنــــتــــخب ا ا
اجملـــمــــوعـــة الــــســـادســــة في هـــذه
الـتـصفـيـات يلـيه مـنتـخب لـيبـيا في
ركـز الثـاني في اجملمـوعة بـرصيد ا
ـبـاراة الـثـانـيـة سـت نـقـاط. وتـقـام ا
بـ مــصـر ولــيـبــيـا في إطــار نـفس
وافق 11 قبل ا التصفيات االثن ا
أكـتــوبـر فـي لـيـبــيـا. وفــاز مـنــتـخب
اجلــزائـر الـوطـني لــكـرة الـقـدم عـلى
منتخب النيـجر بستة أهداف مقابل
هـــدف واحــــد في إطـــار مـــبـــاريـــات

اجملـمــوعــة األولى في أفــريــقــيـا من
ــؤهـلـة لـكـأس الـعـالم الـتـصـفـيـات ا
ــبــاراة في مــلـعب2022 . وأقــيــمت ا
مصطفى شاكر وأدت نـتيجتها إلى
ـنتخب األخضر إلى ارتفاع رصيد ا
ســبع نــقــاط مــتــصــدرا اجملــمــوعـة
بـفارق األهـداف عن بوركـيـنا فـاسو
الـذي حـصل عـلى الـنـقطـة الـسـابـعة
بـــفــوزه عــلى مـــنــتــخب جـــيــبــوتي.
وسجل للجزائـر رياض محرز الذي
ســجل هــدفـ في مــرمى الــنــيــجـر
وسفيان فيـغولي وإسالم سليماني
الذي سجل هدف أيـضا كما سجل
الـــهــدف الــرابع لـــصــالح مـــنــتــخب
اجلـــزائـــر العب الـــنـــيـــجـــر زكـــريـــا
سـلـيـمـاني عن طـريق اخلـطـأ.بـيـنـما
ـــنــتــخب ســـجل الــهــدف الـــوحــيــد 
الـنيـجـر الالعب دانيـال سـوساه في
باراة.كما فاز الدقيقة  50 من زمن ا
منتخب بوركيـنا فاسو على منتخب
جيـبوتي  0-4 لـيسـتمـر في مـنافـسة
ـنــتــخب اجلـزائــري عــلى صـدارة ا
اجملـمـوعـة األولى.وسجـل لبـوركـيـنا
فـاسـو تابـوسـبـا وعيـسى كـابوري
ومحـمد كونـاتي في الدقـيقة  59 من

باراة. زمن ا
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اجــتــمــاع بـ مــديــري نــيــوكـاسل
واتفـقـوا على أن الـفريق في حـاجة
إلـى مـــــــدرب جـــــــديـــــــد. وأشــــــارت
الصحيـفة البريـطانية إلى أن قرار
إقالة بـروس من نيوكـاسل سيصدر
في األســبـــوع احلـــالي. وذكــرت أن
ـسـاعـد في ـدرب ا جـرا جــونـز ا
اجلـهـاز الــفـني لـبــروس سـيـتـولى
قـيـادة نـيـوكاسل ضـد تـوتـنـهام في
قـبل. وقـالت الـصحـيـفة األسـبـوع ا
الـبـريـطـانـيـة إن هـناك الـكـثـيـر من
ــطـروحـة عـلـى الـسـاحـة األسـمـاء ا
لـتـدريـب نـيـوكــاسل لـكن إمــكـانـيـة
تـعيـ الثـنائي اإليـطالي أنـطونـيو
كونتي وروبـرتو مانـشيني ال تزال
بعيدة عن الواقع. يذكر أن صندوق
االسـتـثـمـارات السـعـودي اسـتـحوذ
عـلى نيـوكـاسل يونـايـتد اخلـميس
ــاضي ويــخـطـط إلعـادة هــيــكــلـة ا

النادي اإلجنليزي.

عـــلـى أعـــتـــاب اإلقـــالـــة من تـــدريب
نيوكاسل يونايتـد. ووفقًا لصحيفة
مــيــرور الــبــريـطــانــيــة فــإنه حـدث

{ لـــنـــدن - وكـــاالت: أكـــد تـــقـــريــر
صـحـفي بـريـطانـي أمس األحد أن
ــدرب اإلجنـلــيـزي ســتـيف بـروس ا
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ـيـا على ـصـنفـة الـثالـثـة عا فـريتش. وفـازت بـليـسـكـوفا ا
فريـتش بنـتيـجة  5-7و 2-6 في سـاعة و 20 دقـيقـة لتواجه
في الـدور الثـالث البـرازيلـيـة بيـاتريس حـداد مايـا التي
ـصرية ميـار شريف. وتمكـنت حداد مايا أطاحت با
ـيا من الـتـغلب عـلى شريف ـصنـفة الـ 115 عا  ا
ـصنـفة الـ 72بـنتـيجة  3-6و 0-6 في سـاعة و28 ا
ـرشـحـة دقــيـقـة. وكـانـت الـتـونـســيـة أنس جـابــر ا
الـ 12 لــلـقب قــد حـجـزت فـي وقت سـابق بــطـاقـة
عـبورهـا لـلـدور الـثـالث بـعـد تغـلـبـهـا عـلى الالتـفـية
أنـاسـتـازيـا سـيـفاسـتـوفـا بـنـتـيـجة  2-6و5-7 6-7
و 3-6 في ســاعــة و 56دقــيـــقــة. وضــربت جــابــر
ـيـا مـوعـدا في الـدور الثـالث مع ـصـنـفة الـ 14عـا ا
رشحة الـ 22للقب والتي األمريكية دانييل كولينز ا
تـأهــلت لــثـالث أدوار الــبــطـولــة بـفــضل انـســحـاب
مـنــافـســتـهـا مــواطـنـتــهـا لـوريـن ديـفـيس. وودعت
رشحة اخلامسة اإلسبانـية جاربيني موجوروزا ا
باراة األولى لها بعد سقوطها للقب الـبطولة من ا
على يد األستـرالية أيال تومليانوفيتش بنتيجة 3-6

و 1-6و 6-3 في ساعة و 52 دقيقة.

أخبار النجوم
wK³1œ œÒbNð W½uKýdÐ

{ رومـا- وكــاالت: أفـاد تــقـريــر صـحـفـي إيـطـالي
بـوجود اهـتمـام من جانب إنـتر مـيالن بالـتعـاقد مع
الصربي لـوكا يوفيـتش مهاجم ريال مـدريد.  ويعد
رشـح بـقوة لـلرحيل عن يـوفيـتش من الالعبـ ا
قبل ريـال مدريـد سواء في كـانون الـثانى/يـنايـر ا
أو في الـصــيف نــظـرًا لــعــدم قـدرته عــلى تــقـد
ـيرجنـي. وبحـسب صـحـيـفة مسـتـوى مـقـنع مع ا
الجازيتـا ديلو سبورت اإليطـالية فإن إنتر ميالن
يـدرس  3 خــيـارات لـتـعـزيــز هـجـومه في كـانـون
ــقـبل مــنــهم لــوكـا يــوفــيـتش. الــثــانى/يــنـايــر ا
ــديـر الـفـني وأضــافت أن سـيـمــوني إنـزاجي ا
إلنتر وضع يـوفيتش ضـمن القائمـة اخملتصرة
التي سيـختار منهـا مهاجمًـا واحدًا ليحل محل
التشـيلي أليكسيس سانشيز. وحاول إنتر ضم

ـــهـــاجم ــــاضي إال أن ا يـــوفـــيـــتـش في الـــصـــيف ا
الــصـــربي قـــرر الـــبــقـــاء مع ريـــال مـــدريــد عـــلى أمل

احلصول على فرصة حتت قيادة كارلو أنشيلوتي.

الـكـويت الكـويـتي بـنتـيـجة .78-66
يزا وقدم إيهـاب أم مسـتوى 
طــوال الـبــطــولـة لــيـتـم اخـتــيـاره
كأفضل العب في البطـولة العربية
وأفـضل جنـاح بـعدمـا قـاد األهلي
للتـتويج بها. وشـارك في البطولة
الـــعـــربـــيـــة  18فـــريـــقًـــا: االحتـــاد
الــســكــنـدري واألهــلـي من مــصـر
والشـارقة والبـطائح من اإلمارات
والـكـويت والـيـرمـوك من الـكويت
ـيــنـاء وشــعب حـضــرمـوت من وا
اليمن والغرافة والوكرة من قطر

وكان مجـلس إدارة النادي األهلي
بـاراة حيث تـواجد حاضـرا في ا
مـحـمـود اخلـطـيب رئـيس الـنادي
بــصـحـبـة كل من الـعـامـري فـاروق
نــائـب رئــيس الــنـــادي وأعــضــاء
اجملـــلـس خـــالـــد مـــرجتي خـــالـــد
الـدرنـدلي طـارق قـنـديـل ومـحـمد
سـراج الـدين. كـمـا تـواجـد مـحـمـد
مـصــيـلــحي رئـيس نــادي االحتـاد
الــســـكــنـــدري مــنـــظم الــبـــطــولــة
إســـمــــاعـــيـل الـــقـــرقــــاوي رئـــيس
االحتــاديـن الــعـــربي واإلمـــاراتي

مع القلعـة احلمراء بلـقب البطولة
الـعـربيـة لألنـدية بـعد الـفـوز على
باراة فريق الكويت الكويتي في ا
الـنهـائية. وتـوج فريـق كرة الـسلة
بـالــنـادي األهـلي بــلـقب الـبــطـولـة
الـعربـية لألنـديـة للـمرة األولى في
تــاريــخه عــقب فــوزه عــلى فــريق
الـكـويت الـكـويـتي بـنـتـيـجة 78/66
بـاراة النـهائـية الـتي جمعت في ا
بـينـهمـا مسـاء اليـوم السـبت على
صالة برج العرب. وقال تومسون:
األهــلي خـاض مــواجـهــات قـويـة
وصــعـبــة في مـخــتـلف األدوار
وصــــولًــــا إلـى الـــنــــهــــائي
وحـقق الـلقـب عن جدارة
واســتـحــقـاق بــعـد أن
تـــــخـــــطـى عـــــقـــــبــــة
مـنـافـسـ في غـايـة
الـــــقـــــوة. وأشــــار:
فــريق رجـال ســلـة
األهـــــلي حـــــصل
على دفعة كبيرة
بــــــــــالــــــــــفـــــــــوز
بــبــطـولــتـ في
ــوسم بــدايــة ا
ـكن وهــو مــا 
البنـاء عليه في
ـقـبـلة الـفـتـرة ا
ــزيـد حلــصــد ا
من البطوالت.
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تـوج فـريق كـرة
الـسلـة بـالـنادي
األهـــلـي بـــلــــقب
البطـولة العـربية
لألنـــديــة لـــلـــمــرة
األولـــــــــــــى فــــــــــــي
تاريـخه عقب فوزه
عـلى فــريق الـكـويت
الكويتي بنتيجة /78
ــــــــــبــــــــــاراة 66 فـي ا
النهـائية الـتي جمعت
بــيـنـهـمـا مـسـاء الـيـوم
السبت عـلى صالة برج
العرب. وشهدت الفترة
ــــــبـــــاراة األولى مـن ا
تـــــفـــــوق الــــــكـــــويت
الـكــويـتي بــنـتــيـجـة
وفي الـــفــتــرة  20/23
الثـانيـة استـمر تـفوق
الــــفــــريـق الــــكـــــويــــتي
بـــنـــتـــيـــجــة 36/35  إال أن
ـارد األحــمــر عــاد وتــقـدم ا
في الفـترة الثـالثـة بنتـيجة 63/49.

تعلـقة بتجديد عقد ستجدات ا { مدريد- وكاالت: كشف تـقرير صحفي إسباني  آخـر ا
وسم بـلي مع برشلونة بـنهاية ا بلي جناح بـرشلونة. وينـتهي عقد د الـفرنسي عثمـان د
اجلاري ولم يتم التوصل التفاق حول توقيعه على عقدٍ جديد حتى اآلن. وبحسب صحيفة
ـبلـي لتـجـديد سـبـورت الكـتـالـونيـة فـإن خوان البـورتـا رئـيس برشـلـونـة يضـغط عـلى د
ـبلي عـقـده بـعد عـودته من اإلصـابـة. وأضافت أن إدارة بـرشـلـونة ال تـرغب في رحـيل د
وسم وفي حالة عدم موافقته على التجديد سيتم جتميده ولن يشارك مجانًا في نهـاية ا
في أي مـباراة. وبـاإلضـافة إلى الـعـامل االقتـصـادي يتـمـسك برشـلـونة بـتـجديـد عـقد
ـوسم بـعـد رحـيل لـيـونيل ا سـيـضـيـفه فـنـيًـا لـلفـريق الـذي يـعـاني هـذا ا ـبلـي  د

ميسي.

واليوناني من السودان والزهراء
ــنــامــة الــريـــاضي من تــونـس وا
الـبــحـريـني وبــيـروت الـلــبـنـاني
والفـتح السـعودي واحتـاد الفتح
ـغـربي ووداد بـوفـاريك وبـلـيـدة ا

من اجلزائر.

- وكاالت: كـشف تقـريـر صحـفي فـرنسي  عن { بـرلـ
حـدوث تـطـورات جـديــدة بـشـأن مـسـتـقــبل الـنـرويـجي
إيرليـنج هاالند مـهاجم بوروسـيا دورتمـوند الذي
تـتصـارع عـليـه أنديـة أوروبـا الكـبـرى في اآلونة
األخــيـرة. وارتـبط اسـم هـاالنـد بـاالنــتـقـال إلى
أنـدية عـدة من بـيـنـها بـاريس سـان جـيـرمان
ــقـــبل. ويــعــد هــاالنــد هــدفــا في الــصــيف ا
مـحــتـمال بـقــوة لـبـاريس ســان جـيـرمـان ال
ســيــمـــا في ظل الــغــمـــوض بــشــأن مــوقف
ــرجح رحـيـله الـفـرنــسي كـيـلــيـان مـبـابي ا
ـوسم اجلـاري. وبـحـسب مـجــانـا بـنـهـايـة ا
مـوقع  le10sport الـفـرنـسي فـقـد تـلـقى
ســـان جــــيـــرمـــان أخــــبـــارًا جــــيـــدة خالل
ــاضـيـة بـشـأن إمـكـانـيـة ضم الـسـاعـات ا
هـاالنـد. وأضـاف التـقـريـر أن هـاالنـد طلب
من وكـيلـه ميـنـو رايـوال مـنـاقـشـة الـعروض
ــقـــدمـــة لــضـــمه بـــعــدمـــا حـــسم قــراره ا
ـوسم بــالــرحـيل عن دورتــمــونـد بــنــهـايــة ا

اجلـاري. ويـتضـمن عـقد هـاالند مـع دورتمـوند
شــرطـا جــزائـيــا بـقــيـمـة  75 مــلـيــون يـورو يـحق
ــقـبل. وأوضح لــلـنــرويـجي تــفـعــيـله في الــصـيف ا
الـتــقــريــر أن احلـالــة االقــتــصـاديــة لــبــاريس سـان
جـيرمـان تـرجح كفـته عن باقـي األنديـة الراغـبة في

التعاقد مع هاالند.
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{ الــــقــــاهـــــرة - وكــــاالت: أبــــدى
األمــــــريــــــكـي مــــــايــــــكل
تـــومــســون العب
الـــــفـــــريق األول
لــكــرة الـســلـة
بــــــالـــــنـــــادي
األهــــــــــــــلـي
ســــــعــــــادته
بــتــتــويــجه

ومجدي أبو فريخة رئيس االحتاد
صري لكرة السلة. ا
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فــاز إيـــهــاب أمــ العـب الــفــريق
األول لكـرة السـلة بـالنـادي األهلي
ــصــري بـجــائـزتـي أفـضل العب ا
وأفـــضل جــــنـــاح في الــــبـــطـــولـــة
الـعـربـيــة لألنـديـة الــتي اخـتـتـمت
فـعـالـيـاتـهـا  وتـسـلم إيـهـاب أم
بـاراة الـنهـائـية اجلـائـزت بـعـد ا
لــلـبــطـولــة الـتي تُــوج بـهــا فـريق
رجال سلة األهلي عقب الفوز على
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ستيف بروس

{ - وكــاالت: تـواجه الــتـونــسـيــة أنس جـابــر األمـريــكـيـة
ــيـا االثـنـ في الـدور عـا ــصـنـفـة  25  دانــيـال كـولــيـنـز ا
الثالث ببـطولة إنديان ويلز للـتنس. وفازت األمريكية دانيال
كولـيـنز فـجر الـيـوم األحد عـلى مـواطنـتـها لـوران دافيس
ـيـا بــعـد انـسـحـاب األخــيـرة قـبل بـدايـة ـصـنـفـة  97 عـا ا
اجملموعـة الثانيـة. يشار إلى أن اجملمـوعة األولى فازت بها
األمـريــكــيـة دانــيــال كـولــيــنـز صــاحــبـة الـ 27 عـامًــا عـلى
مـواطـنـتــهـا لـوران دافـيس بـنـتـيـجـة 1-6.  وسـبق ألنس أن
تقـابلت مع كولينز في بطولة روالن جاروس 2020  وفازت
جـموعـت جملـموعـة واحدة بواقع 6-4 حيـنهـا األمريـكيـة 
و  6-4و4-6. وهو ما يـعني أن مباراة الغـد ستكون مباراة
ثـأريـة لـلــتـونـســيـة أنس جـابــر صـاحـبـة الـ 27 عـامًـا أمـام
األمريـكيـة دانيـال كولـينـز.  يذكـر أن التـونسـية أنس جـابر
ـيــا كـانت قــد فـازت عــلى العــبـة التــفـيـا ــصـنــفـة 12 عــا ا
ـجـموعـت ـيا  صـنـفة  65 عا أنـاستـازيـا سيـفـاستـوفـا ا
جملـمـوعـة واحــدة بـعـد سـاعـة و 56 دقــيـقـة من الـلـعب في
الـدور الثـاني. كـما تـأهلت الـتشـيكـية كـاروليـنا بـليـسكـوفا
ـرشحـة األولى للـفـوز بلـقب إنديـان ويلـز إلى ثالث أدوار ا
البـطـولة األمـريكـيـة بعـد تغـلـبهـا على الـبـولنـدية مـاجـداليـنا
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ا ال يـوجد منطق مقبول وراء وضع العـربة أمام احلصان فى قصة سوريا  ر
ـنـظـور  والـثورة ـدى ا  فـفـرص تـغـيـيـر الـنـظـام الـسـورى ال تـبـدو واردة فى ا
طـالبة بـاحلريـة  قمـعت بعنف هـمجى  واخـتفت مالمـحها الـسلـمية السوريـة ا
الــشـعـبـيـة فى صـبـوتــهـا األولى  الـتى لم تـسـتـمــر سـوى لـتـسـعـة شـهـور بـدءا
بـصـيـحة "درعـا"  ثم كـان اخلـطـأ الـقاتل بـعـسـكـرة الـثورة واسـتـدعـاء الـتدخل
األجـنـبى  وهـو مـا صـادف هـوى غريـزيـا عـنـد الـنـظـام  حتولـت به الـثورة فى
سوريا إلى ثورة على سوريا  وحروب دمار شامل بالوكالة وباألصالة  قادت
إلى خراب شـامل ألغلب مدن وقرى سوريا  وانتهت بنصف أهلها إلى مآسى
الـنـزوح والـلـجـوء  وإلى تقـسـيم فـعـلى لـلـخـرائط عـلى جـبـهات الـسالح  وإلى
فزعة التى جرت قتلـة ا خـسائر كلية قـد تصل لنحو  800 ملـيار دوالر فوق ا

ليون سورى. وجترى  وراح ضحيتها نحو ا
  ومن زاويــة أخالقـيـة  فــقـد تـورطت كل األطـراف فـى إهـدار الـدم الـسـورى 
صـحـيح أن الـنــظـام أو مـا تـبـقى مــنه  وهـو اسـتـبـدادى وطــائـفى بال شـبـهـة 
ــأسـاة  ومـن دون تـهــوين وال إغـفــال جلـرائم يـتــحـمل الــنـصــيب األكــبـر فى ا
ـعـنى الـثـورة  وهـى بـراء مـنـهـا  وشـكـلت أطـراف أخـرى  تـدعى االنــتـسـاب 
ـسلـحة  وكثـير مـنها جـماعـات  دينى ـعارضة ا أغلب مـايسمى فـصائل ا
وسلفـية "جهادية"  وإرهـابية صريحة  بـادلت جماعة النـظام طائفيـة بطائفية 
وولـغت فـى دم الـسـوريــ كـمــا فـعـل الـنــظـام  ومن دون اكــتـراث بــسـعى إلى
ـقـراطـيـة" وال إلى "وطـنـيــة سـوريـة"  التـؤمن بـهـا أصال  واسـتـعـانت كـمـا "د
ــلـيـارات اسـتــعـان الـنــظـام عــسـكـريــا بـاألجـانـب  وبـخـطــوط تـمـويـل تـدفـقت 
الـدوالرات  وبـفـضـائح فــسـاد طـافح  الـلـهم إال من اســتـثـنـاءات مـتـنـاثـرة فى
عـارضة  قد يعتد بنقـاء أصواتها  ورفضها "الـعسكرة" والتدخل األجنبى  ا
ـقـراطى"  إضـافـة بـرزت بـيـنـهـا "هـيــئـة الـتـنـسـيق لـقـوى الـتـغـيـيـرالـوطـنى الـد
سـتقلة  بـدت كلها جملمـوعات أخرى وطيف واسع من الـشخصـيات الوطنـية ا
حريـصة عـلى ابتـعاد عـن جمـاعات الـيمـ الديـنى و"داعش" و"جـبهـة النـصرة"
زاج الـشعبى العربى وأخواتـها  خصوصا مع تـغير شامل تـزايد أخيرا فى ا
زاج السورى ضمنا  لم يعـد يرى فى اجلماعات الدينية بديال عمـوما  وفى ا
ـرعب سـيـاسـيـا يـؤتـمن أو يـوثق به  بـقــدر مـا هى عـنـوان لـلـدمـار والـتـفـتـيت ا

لألوطان  صار مكشوفا للعيان من مشارق األمة حتى مغاربها .
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عـنى ببساطة  أن البـيئة تبدلت  وأن الوضع فى  2021 لم يـعد كما كان   وا
أواخـر عام  2011 ح قـرر اجـتمـاع عـربى رسمى طـار بـالقـاهـرة  تعـليق
عضـوية سـوريـا فى جامـعـة الدول الـعربـيـة  ثم إحالل جمـاعـة "معـارضة" فى
قـعد فى قمة عربـية الحقة بشرم قـعد الشاغر  ثم إجالء هـذه اجلماعة عن ا ا
الـشـيخ عام  ? 2015ثم الـسعى الـذى نـراه اليـوم إلعـادة الـنظـام الـسورى إلى
مقـعده  عمال بقـاعدة االعتـراف بأمر واقع آلت إليه األمـور فى سوريا  وكون
اجلـامـعة حلـكـومـات ال لشـعـوب  ومبـدأ عـدم الـتدخل فى الـشـئـون الداخـلـية 
وتـرك مـصـيـر الـنـظـام الـسـورى لـلـشـعب الـسـورى  فـمن حـقه وحـده  وبـغـيـر
وصايـة من أحـد  كمـا من حق كل شعب عـربى أو غـير عـربى  أن يبـقى على
نـظـامه أو أن يـغـيره  وقـد ال يـقـدح فى مـطـلب عـودة سوريـا إلى مـقـعـدها  أن
ـعـونة األجـانب اإليـرانـيـ والروس  الـنـظـام السـورى يـسـيـطر عـلى الـوضع 
وهذه حقـيقة ملـموسة  نرى مـثلها فى حـاالت لنظم عربـية كاملـة العضوية  ال
تسيـطر على كامـل أراضيها فعـليا  أو تسـتع بقـواعد وقوات أجنـبية  وتلك
حقـائق مؤسفة  التبرر اسـتثناء النظـام السورى بالذات  فوق أن احلديث عن
القمـع والدموية والديكتاتورية ال محل له فى كيان كجامعة الدول العربية  فقد
يـكـون النـظام الـسـورى هو األكـثـر دمويـة  لكن أغـلب احلـكومـات الـعربـية "فى
الهم شـرق"  ثم نأتـى إلى األمر األهم فـيمـا نـظن  وهو أن الـقطـيـعة الـرسمـية
العربية مع نظام دمشق  قد أخلت الساحة السورية عموما من أى حضور أو
نـفـوذ عـربى  هـذا إذا اسـتـثــنـيـنـا مـقـاوالت تـمــويل بـعض اجلـهـات جلـمـاعـات
اإلرهاب  وقـد جرت كل هذه التـمويالت فى خدمـة األجانب األمريكـي بالذات
 وانـتـهيـنـا إلى خـرائط نـفوذ عـلى األرض الـسـورية  كـلـهـا لألجانـب القـريـب
والـبـعـيـدين بال نـفس عـربى خـالص  فـالـقـوات الـتـركـيـة مـوجـودة فى الـشـمال
والـشـمـال الغـربى  والـقـوات األمريـكـية حتـمى "قـسـد" والوحـدات الـكـردية فى
الــشـمـال الــشـرقى  والـقــوات الـروسـيــة مع اإليـرانـيــ مـسـيـطــرة فى الـغـرب
واجلنـوب والوسط وبـعض الشرق الـسورى  والـنظام حـاضر فى ظل احلـماية
تشاكسة أحيانا  ويسيطر صوريا على أكثر من زدوجة ا الروسيـة اإليرانية ا
ـئة من مـساحـة سـوريا الـكلـية  وال تـبدو من إمـكانـية قـريبـة لتـغيـير سـبعـ با
درامى فى القـسمـة األمنـية األجنـبيـة  إال إذا قررت أمـريكـا االنسـحاب مثال 
كما فـعلتها فى أفغـانستان كليـا  أو جزئيا فى العراق اجملـاور  بينما ال يبدو
الـصـدام فى "إدلب" بـالـشمـال مـسـتبـعـدا  بـحـسب عالقـات التـفـاهم الـرجراج
احلرج بـ روسيـا وتركـيا  أو بـحسب تـغيـرات واردة إلى حد مـا فى الوضع
الـتركى  وكـلـهـا سيـنـاريوهـات عـسـكريـة مـحتـمـلـة  ال تبـدو األطـراف العـربـية
مؤثرة فـيها  خـصوصا مع اسـتدامة أحوال الـقطيـعة الرسمـية  تمـاما كما ال
تبـدو األطراف الـعربـية ذات وزن فى حـساب تـطورات الـسيـاسة  والـبحث عن
حل سـيـاسى ألزمـة سـوريـا  عبـر صـيغ الـقـرار الـدولى رقم  2254أو غـيـره 
فقـد توارت اجـتمـاعـات التـفاوض فى "جـنـيف" و "األستـانة" وغـيـرها  وانـتهت
مفـاوضات االتفاق على دستور سـورى جامع إلى التجميد  ومن دون أى دور
تـفاوضـ تقـيم فى عواصم ـعارضـ ا عربى فـعال  بـرغم أن جمـاعات من ا
ـا تلعب دورا عربـية  وقـد يحتـمل أن عودة سـوريا إلى مـقعـدها الـرسمى  ر
أكـبـر فى انـســيـاب الـعالقـات الــعـربـيـة مع دمـشق  فــوق مـا تـوفـره من فـرص
تـواصل اقـتـصادى وجتـارى وثـقافـى  قد تـعـيد لـلـصـوت العـربى بـعض إغراء
االسـتـمـاع إلـيه فى دمـشق  وتـزاحم األصـوات األجـنبـيـة الـروسـيـة واإليـرانـية
ـكن لعـمل عـربى مـشتـرك  إن صـحت الـنوايـا  أن يـلعب احلـاكـمـة هنـاك  و
دورا ال تـقـدر عـليـه موسـكـو وطـهران فى إعـادة إعـمـار سوريـا  وفـتح الـطريق
ـمــانـعـة اليـ مـن الالجـئـ الــسـوريـ  خــصـوصــا مع عـدم ا لــعـودة آمــنـة 
ـا قد األمـريـكيـة الـضـمـنيـة الـبـادية فى عـبـور خط الـغـاز والربـط الكـهـربى  و
يؤدى إلى تـغيير تـدريجى تراكـمى فى الصورة  يـوفر على سوريـا والسوري
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ـصـرى الظـاهر فـيـما يـجرى  وقـيادته    تبـقى إشارة فى مـحـلهـا إلى الدور ا
حللف عـمل عربى إلعـادة سوريـا  والعـودة إلى سوريـا  فلم يـحدث أبدا  أن
ـصـرى ـوقـف ا تـورطـت مـصـر فـى جـريــرة إسـالــة دم سـورى واحـد  وكــان ا
الـرسـمى غـالــبـا  هـو الـبـحث عـن حل سـيـاسى  وحـفظ مــا تـبـقى من هـيـاكل
الدولـة السـورية  واحلرص عـلى استـقرار وسـيادة سوريـا  ووحدة أراضـيها
وشعـبهـا  ولم تـنقـطع العالقـات الـرسمـية بـ الـقاهـرة ودمشق فى أى وقت 
حتى فى فـترة حـكم اإلخـوان قصـيرة الـعـمر  وكـانت أسبـاب الـتواصل دائـما
"فـوق سـيـاسـيـة"  لو صـح التـعـبـيـر  فـقـد كـانت مـصـر وسـوريـا "دولـة واحدة"
ألكـثـر من ثالث سـنـوات ونـصف السـنـة أواخـر خـمـسـينـيـات الـقـرن الـعـشرين
وأوائل ستـينياته الفوارة  ولم تكن هذه الوحدة هى األولى فى بابها التاريخى
 فمـا قد ال يـعرفه الـكثـيرون  أن مـصر و"سـوريا الـكبـرى" كانـتا واليـة واحدة
متدة من حكم أحمد ئات السنـ ا زمن تقـلبات وتداعى اخلالفة العبـاسية  و
صـر حـتى الغـزو العـثـمانى  وقـتـها كـانت "سوريـا الـكبـرى" تضم بن طـولـون 
ســوريـا احلــالـيـة ولــبـنــان وفـلـســطـ واألردن  وكـانـت وحـدة مـصــر وسـوريـا
ـة حـمالت الـتـتـار ـتـصـلـة طــويال  هى سـنـد األمـة وسالحـهـا فـى دفع وهـز ا
والـصـليـبـيـ  تمـامـا كمـا كـانت وحـدة عمل جـيـوش مـصر وسـوريـا فى حرب
أكـتــوبـر  اجملـيـدة  1973 وتـمـامــا كـمـا كـانـت مـصـر مـوئال تــلـقـائــيـا مـفـضال
لهجرات الشوام  وهروبهم من اجلور العثمانى  وعلى موجات تتابعت أواخر
هـاجـرين الـقـرن الـتـاسع عـشـر وبـدايـات الـقـرن الـعشـريـن  ولعـب كـثيـر مـن ا
صرى  وتزايد الشـوام أدوارا تأسيسية كبرى فى الثقـافة والصحافة والفن ا
االنـدمـاج الـشـعـبى مع جتـربـة الـوحـدة زمن عـبـد الـنـاصـر  وصـوال إلـى جلوء
مئـات اآلالف من السـوري إلى مـصر فى الـعشـر سنـوات األخيـرة  وحيث ال
يـقـيم الـسـوريـون فى مالجئ وال فى مـخـيـمـات ال تعـرفـهـا مـصـر  ويـنـدمـجون
حبة ال مـثيل لها  وبـتقدير صريـة  ويحظـون  بسالسـة مدهشة فى احلـياة ا
ـصـريــ لـنـشـاطـهم وكـفـاءتـهـم الـتـجـاريـة بـالـذات  فـقـد مــسـتـحق من أغـلب ا
ـصـري والـسـوري  ترسـخت فـكرة "الـشـعب الـواحد" فى أعـمـاق ووجدان ا
ـباشر حتى ولم تمـنع انقالبات السـياسة من اتصـال الشعور الـفريد  وأثره ا
ـصـريـة  الــتى تـسـعى بــدأب إلعـادة سـوريـا إلى عـلى الـسـيــاسـة الـرسـمــيـة ا
مـقـعدهـا فى اجلـامـعـة الـعـربيـة  وإلعـادة الـعـرب إلى سـوريا احلـبـيـبـة  بـقطع

النظر عن اختالفات السياسة ومآسيها . 
Kandel2002@hotmail.com
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عــنه صــفــته وأصــبح مــجــرد شـخص
يـحــكى كل مـا يـبـلـغـه عـلى انه حـقـيـقـة
واقـعـة. وأخـيراً أقـول   لم يـصـنف أياً
مـن الـدكـتـور عــلي الـوردي في دراسـته
لطبيعة اجملتمع العراقي  وعبد الرزاق
احلـــســنـي في مــوســـوعــتـه عن تــاريخ
الـوزارات الـعـراقـية وعـبـاس الـعزاوي
فـي مـــوســـوعـــته عن تـــاريخ عـــشـــائـــر
الـعراق نفسه بأنه مؤرخ  للمجتمع أو
بل تـلك صـفة لـلـسـيـاسـة او لـلـعـشـائـر 
اطـلقـتها الـدراسات عـليهم .وهـكذا كان
والدكتور الـدكتور عبد العـزيز الدوري 
عـبد الله سلوم السامرائي   والدكتور
فـيـصل الـسـامـر  والـكـثـيـر غـيـرهم من
الـــعـــراقـــيــــ والـــعـــرب  نـــاهـــيك عن
الـــعـــشـــرات من الـــزمالء اخملـــتـــصــون
بـالـتـاريخ حمـلـة شـهادة الـدكـتوراه من
اجلـامـعـات الـبـريـطانـيـة والـسـوفـيـتـية
ـصريـة والـعراقـية ولم واالمـريـكيـة  وا
يــــــصـــــنـف أحـــــداً مــــــنـــــهـم  نـــــفــــــسه
.ويــنــبــغي لــلــمــؤرخ أن يــكـون مــؤرخــاً
صــــاحب إحــــســـاس وذوق وعــــاطـــفـــة
وتـسامح وخيال ايجابي  بالقدر الذى
يــتــيح له أن يــدرك آراءالـغــيــر ونـوازع
ـكــنـه أن يـتــلــمس اآلخــرين . وبــذلـك 
أخـبـار االسـكـنـدر وقـيـصـر  وعـمر بن
اخلـــطـــاب  وصـالح الـــدين االيـــوبى 
وابـن رشــد  ومـيــكـل أجنــلــو  وبـاخ 
ولــويـس الــرابع عــشــر  ونــابــلــيــون 
كنه أن يلتمس وأحـمد عرابى.وكذلك 
وفـيـصل األول أخـبــار نـوري الـسـعـيـد 
وجـمــال عـبـد الـنـاصـر وأحـمـد حـسن
وصـــدام الـــبــــكـــر وهـــواري بـــومـــدين

حس وغيرهم.
{  صحفي متقاعد  

 

مـــعــاصـــرة  ويــعــتـــقــدون بـــذلك أنــهم
ـطابع  يـكتـبون تـاريخـاً  ودارت لهم ا

كتبات ! ومألت كتاباتهم رفوف ا
ؤرخ الـصفات فـالبد من أن يتـوفر فى ا
الــضــروريــة وأن تـتــحــقق له الــظـروف
الـتى جتعـله قادراً عـلى دراسة الـتاريخ
وكـتابـته .وفِي دليل جـامعـة ع شمس
إشـارات واضــحـة جـداً لـلـصـفـات الـتي
كن يـجب أن تتوفر في الشخص لكي 
أطالق صـفـة مـؤرخ عـلـيه. فـفـي الـفـقرة
الرابعة من أصل تسع صفات للمؤرخ 

تقول اجلامعة :
ؤرخ أن يكـون أميناً مـخلصاً (( عـلى ا
فـال يــكــذب  وال يـــنــتــحـل  وال يــنــافق
أصـحـاب اجلاه والـسلـطان  وال يـخفى
الـوقـائع واحلـقـائق التـى قد ال يـعـرفـها
غـيـره فى بـعض األحـيـان  والـتى قد ال
تــرضــيه أو تـرضى قــومه ومن يــخـرج
ــكن أن يـــعــد مــؤرخــا. وال عـن ذلك ال 
ـــاضى ريـب أن الـــكـــشف عن عـــيـــوب ا
وأخطائه تفيد إلى حد كبير فى السعى
إلـى جتنب عـوامل اخلطـأ فى احلاضر
وعـدم الكشف عنـها يعد تـضليالً وبعداَ
ـصـلحـةالـوطـنـيـة. وقد عن الـتـبـصـر وا
يـكون إخـفاء احلـقيـقة الـتاريـخيـة عمالً
وطـنـياً فـى بعض الـظـروف  كمـا تـفعل
كـل األ  ولكن البد من ظهور احلقيقة
بـــــعــــــد زوال الـــــضـــــرورة الـــــتـى دعت
ـكن استـخالص أكبر إلخـفائـها حتى 
كن قـسط من احلقـيقةالـتاريخـية .وال 
أن يـكــتب الـتـاريخ بـغـيـر الـتـوصل إلى
احلـــقـــيـــقــة الـــصـــحـــيـــحـــة)). انــتـــهى

االقتباس.
أمــا الــفـقــرة الــثـامــنــة فـتــنص :(( ومن
ــؤرخ عـدم الــصــفــات األســاســيــة فى ا

ولم يـتسن معـرفة صحة ذلك ألنـهما قد
تـوفيـا منذ بـعض الوقت  علـماً بأن من
كــتب عن عــبـد الــنـاصـر وعــبـد احلــكـيم

. عامر لم يقل عن نفسه انه مؤرخاً
لـكـن سـنـوات الـعـراق مـا بـعـد االحـتالل
االمـريـكي عام 2003 شـهـدت فلـتـاناً في
إطـالق كـتــاب او مـتــابــعـون او غــيـرهم
صـفة مـؤرخ على أنفـسهم  ولم يـكونوا
مـن دارسي الـتـاريخ وال عـلم االجـتـماع
وفِـي أحـيـان أخـرى لم يـكـونـوا شـهـودًا
عـــلـى األحـــداث  كـــمـــا هـــو احلـــال مع

شهود التاريخ وحتليل احداثه .
Y  U d

والـعـجـيب أن جـامـعات عـراقـيـة مـنحت
شــهــادات مــاجــســتــيــر لــطــلـبــة  كــانت
مــراجـعــتي اخلــاصـة ألطــروحـاتــهم قـد
ـائـة من اثـبـتت ان اكـثـر مـن سبـعـ بـا
مـــادتـــهـــا هي مـن مـــحــركـــات الـــبـــحث
اإللكترونية مثل غوغل وغيره  والعتب

شرف على هذه البحوث . على ا
ومـن هذه الـدراسـات إن صح اعـتـبـارها
دراسـات شـهـادة ماجـسـتيـر عن جـريدة
عـراقية صـدرت ألشهر قـليلـة فقط خارج
حــدود الــعــراق اجلــغــرافــيــة  ومــاتت
اجـستـيـر عنـها بـشكل وأسـتـند بـحث ا
مــفـرط عـلى مـادة نـشــرهـا غـوغل فـقط.
ولــدي نـصــهـا الــكـامل مع الــكـثــيـر من
ـعلومات اخلاطئة التي يخزنها غوغل ا

عن بعض االحداث والشخصيات.
ال يـــدرس الــتــاريخ عــفـــويــاً وال يــكــتب
اعـتباطاً وكما تـؤكد جامعة ع شمس
ـصـرية  لـيس كل من يـحاول الـكتـابة ا
فى الـتاريخ يصبح مؤرخاً كما يتصور
حينما بـعض الناس  أو كما يتخيلون 
يـسـطـرون صفـحـات طويـلـة عن حوادث

ـسار  أو أنهـا جزء من الفـلتان الذي ا
عّـم الـــعــــراق بـــعــــد كـــارثــــة االحـــتالل
األمــريـكي ومــخـلــفـاته وحــتى يــومـنـا

الراهن .
ـواطن  وعـليـنا وهـكـذا انهـمـرت على ا
قـاالت والكـتب إتكـأت على زخـات من ا
ـوقـف الـســلــبي من االحـداث  عــكــاز ا
والـرغبة في الثـأر من نظام حكم سابق
كـانـت تـلك الـشـخـصـيـات من رجـاله أو

من ضحاياه.
ـية التي تتحدث تـصر البحوث األكاد
ــؤرخ وشــروط اعــتــبـاره عـن صـفــات ا
ـوضـوعـيـة  مــؤرخـاً عـلى الـتـحــلي بـا
ـــــيـــــول والـــــتـــــجــــــرد من االهـــــواء وا
الـشـخصـيـة  وبأسـتقـالل موقـفه وعدم
ا يـسـمـعه ويـطلع االسـتـسالم الـكـامل 
عـــلــيه من أوراق ووثـــائق  وعــلــيه أن

يزان نقدي . يخضع كل ذلك 
صـري في نـسب بعـض الصـحفيـ ا
سـنـوات مـاضيـة أحـداثـاً مـعيـنـة لـقادة
ســيــاســيـ وزمـالئـهم  وجــمــال عــبـد
الـناصر وعبد احلكـيم عامر هنا مثاالً 

تــزدحم الــثــقــافــة الـعــراقــيــة مــنــذ عـام
االحــتالل في  2003بــأســمــاء يــصــنف
أصـحـابـهـا أنـفـسـهم بـصـفـات ال اساس
لـها في التقاليد الثقافية  وال في دراسة

التاريخ..
ــصـادر ـؤرخــ الــذين اتـفــقت ا وكـل ا
عـلى اعـتبـارهم مـؤرخ  لم يـكن كاتب
ســـيــرة ألن كــتــاب الــســـيــرة صــنف من
الـبـاحـثـ الـذين يـنـغـمـسـون في سـيرة
شـــخـص مـــا من الـــتـــاريخ الـــقـــريب أو
الــبـــعــيــد  مع أن مــا طــلـع عــلــيــنــا في
الـــســـنــــوات االخـــيـــرة هـــو أن كل تـــلك
ـراجعـات حلياة شـخصـيات معـينة لم ا
ـضي عـلـيـهـا اال بـضـع سـنـوات  كـنا
نـحن جـمـيـعا كـتـابـاً وقراء قـد عـاصـرنا
عـــــصــــرهم!  أذاً  هـي شــــخـــــصــــيــــات

معاصرة!
أقــول  أن يـكــتب كـاتـب مـا ســيـرة أحـد
الــسـيـاســيـ أو األدبــاء أو غـيـرهم  ال
يــعـني أطالقـاً أنه أصـبح مـؤرخـاً  وقـد
تـنـاسل عـدد هؤالء بـشـكل مُـلفـت للـنـظر
دون أن يـتـدخل أهل التـاريخ لـتصـحيح

الـتـحـيز . فـعـلـيه أن يـحررنـفـسه بـقدر
يـل واإلعجـاب لعـصر ـسـتطـاع من ا ا

خاص أو لناحية تاريخية معينة )).
وهـكذا  جند أن هنالك مـسافة واسعة
ـــؤرخ وبــــ كــــاتب ســــيـــاسي بــــ ا
تـسـتهـويه حادثـة تاريـخـية مـا فيـكتب
عـنها ليجد أنه قـد أصبح ينادي نفسه
( مــؤرخــاً ) وهـو لــيس كــذلك! وكل مـا
قــام به هـو اقـتـبــاس نـصـوص فـقـرات
من عــدة مـصـادر وبـحـوث لــيـصـنـفـهـا
فـيما بعـد بأنها سـيرة تلك الشـخصية
 ويـتغنى بـصفة ال يـستحـقها وهو لم
يــكـتب ســوى في سـيــرة شـخــصـيـة  
مـثل سيرة جـمال عبـد الناصـر وسيرة
أحــمــد حـسن الــبــكـر أو ســيــرة رجـال
سياسة في مصر او العراق او سوريا
حتى أن وغـيرها من البـلدان االخرى 
حـادثـة عابـرة لنـوري الـسعـيد او عـبد
الــــكــــر قـــاسـم او صـــدام حــــســـ 
ـكن أن يــحــسـبــهـا الــبــعض بـأنــهــا 
تــضـفي عـلـيــهم صـفـة مــؤرخ  بـيـنـمـا
بــعض تـلك احلـوادث الـعـابـرة لم تـكن
سـوى حكايات مقهى ال أساس لها من
الــصـحـة ولم يـوثـقــهـا الـرجـال الـذين
أرخـوا فـعالً حـقب احلـكم الـتي أدارها

أؤلئك القادة السياسيون.
WF U  qO œ

ويلزم للمؤرخ أن تتوفر له القدرة على
الـنقد  ومرة ثـانية وفقاً لـدليل جامعة
عـ شمس  فال يـجوز له ان يـقبل كل
كـالم أو يـصـدق كل وثــيـقــة أو مـصـدر
بـغـير الـدرس والـفحص واألسـتـقراء 
فـيأخذ الصدق أو أقـرب ما يكون اليه

ويطرح جانباً ما ليس ذلك .
ـؤرخ مـلـكـة الـنـقـد سـقـطت واذا فـقـد ا
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ومــربـحــة لـبــعض الـشــخـصـيــات الـتي
ادة واالستفادة همها الوحيد ا

ــؤكـد أن األزمــة الـتي فـي اخلـتــام من ا
واجهت القطاع التعليمي بسبب تفشي
فــــيــــروس كــــورونـــا دفــــعـت الـــتــــعــــلم
اإللــكــتــروني نــحـو الــواجــهــة وأصـبح

خياراً ال بديل عنه
يـا لــيـتـنـا نـرتـقي ونـفـهم مـدى خـطـورة
الـنـاحيـة الـعلـمـية عـلى تـقدم الـدولة أو
جــهـلـهــا وان نـضع حـد لــهـذا الـكـوارث
الــتي  تــصــيـب الــعـقــول قــبـل واجــهـة

الدولة وتقدمها
وان نـحرص على أتباع منهـجية علمية
مـخطـطة من قبل أنـاس حريـصون على
جـيل يـجب أن يـكون واعـي متـعـلم لديه
أهـداف وتـخـصـصـات يـتـقدم بـه وليس

انتكاسات وجهل وفقر 
اكـــبــر هـــدف لــدى اصـــغــر إنـــســان في

العراق هو العيش بسالم
ـهم هل سـيـستـمـر الـتـعلم  والـسـؤال ا
اإللــكـتـروني فـيـمــا بـعـد كـورونـا أم إنه
ســيـخـبـو وتـعــود األمـور إلى مـسـارهـا

السابق?
تـعـددت اآلراء  بـ من يظن أو يـتـمنى
أن تـعود األمور إلى مـا كانت عليه ومن
يـــعــــتـــقـــد أنـه ال رجـــعـــة عن الــــتـــعـــلم
اإللـكـتروني الـذي طال انـتظـار التـحول
ــــا يــــكــــون إلــــيـه بــــشــــكل أكــــبــــر ور

هذا محور مقالي.
{ متخصصة في مجال القانون

عــلى الــتـعــلـيم فــقط لــكن هـنــاك أيـادي
خـارجـية ال تـريد الـتقـدم والتـطور لـهذا
نكوب دائمًا منذ أجيال وأجيال الـبلد ا
سـابـقة والى أالن أصـبح يـتـدهور نـحو

األدنى. 
ال يـــوجــد الـــيــوم حـــرص كــثـــيف عــلى
الـــطــالب وهـــو الــعـــنــصـــر األهم الــذي
حتـتاجه الـدولة لـكي تبـني تخـصصات

ستقبل. تستفيد منها في ا
مـن الــكــوارث الـــتي يــتـم اســتــغـاللــهــا
بصورة خاطئة في التعليم االلكتروني
دخـول التكنولوجيا وتعدد استخدامها
قـد تـكـون مـعـروفـة لـدى الـبـعض وغـيـر
مـعروفة لـلبعض األخر اسـتمتع به عدد
مـن الـطـالب واألهــالي وتــاثــر الـبــعض
األخــر ألنه أداه غـيـر قـابــله لالسـتـفـادة
مـنها علميا مجرد شكليه خارجية تهتم
لـنسبه من الـنجاحـات وال يوجد خـلفها
مــنــهــجــيه عــلــمــيــة مــرســخــة في ذهن
الـطـالب وعـنـدمـا بـحـثـنا فـي األمر ومن
خالل مــعـايـشـتـنــا لـلـوضع الحـظـنـا إن
عـدم احلرص على تـطوير الـطالب ليس

فقط
WOLK  W R

ـؤسسة العلميـة وطريقة التعليم  من ا
فـــقط بـل من األهـــالي أيـــضــا حـــيث إن
هـناك الـبعض منـهم يحل مـحل الطالب
ــتـــعــلم في تــأديــة أيــا كـــان صــلــته بــا
االختبارات هذه بحد ذاته كارثةعلمية
ـنهـجية من  وان عـدم إيصـال الفـكرة ا

جـائـحة كـورونا عـلى الـناحـية الـعـلمـية
والـتعليـمية واختالف الـتعامل معه ب

الدول
ـاط التـعلم   تـغـطيـة االحتـيـاجات وأ
اخملــتــلــفــة حــيث يــجب مــراعــاة تــنـوع
ــاط الـتـعــلم ألنـهـا جــزء من عـنـاصـر أ
الـتـخطـيط لـعـملـيـة التـعـليـمـية الـعـادلة
لتقدم الدول وتطورها عبر األجيال

وكل مـا يحـتاجه األستـاذ هو التـخطيط
ـناسـبـة لكل اجلـيـد الختـيـار الوسـيـلة ا
ــا لـيـست هــدف تـعـلــيـمي رغم أنــهـا ر
وافـية بعـد للتـقييم الـنهائي السـتحقاق

عالمات الطلبة
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 نــبـحث اآلن عن مـدى تــأثـيـر الــتـعـلـيم
ــا انه شـر االلــكـتــروني عـلى الــطـالب 
البــد مــنه حتـت واقــعــة األوضــاع الـذي
مـرت عـلى الـعـالم  ولـكل دولـة نـظـامـها
ـؤسـسة الـتـعـليـمـيـة وكيف ـتـبع في ا ا
سـيطرت على دقة وتأثير هذا النوع من
ــعــلــومــات الــتـــعــلــيم عــلى تـــوصــيل ا
واألسـاسيات الـتعلـيمة لـدى الطالب آيا

كانت مرحلته الدراسية.
ـؤسـسة وسـيـتم تـسلـيط الـضـوء على ا
الــتـعـلــيـمـيــة داخل الـعــراق وكـيف كـان
ســريــان الــتــعــلــيم االلــكــتـرونـي ومـدى

جناحه وتأثيره.
إن انــحـصــار الـتـعــلـيم الــكـتــرونـيـا في
جـميع احملافظات يجب أن يتبعه التزام
تـام من جميع نواحي احلـياة ال يقتصر

كـــثـــيــر مـن أمــور احلـــيـــاة الـــتي كــان
ارسها البشر في كثير من الدول

الـيوم جـميـعنـا نعي ونـفهـم تأثـير هذا
ـوقف عـلى سـريان الـتـعـلم التـفـاعلي ا
ــفـتــرض انه يـزيــد انـتــبـاه الــذي من ا
باشـر كمسـاهم الـطلبـة بإشراكـهم ا
ال كــمـتـلـقي فـقـط وهـذا كـونه يـزيـد من
عـامل التحفـيز وسيحـقق نتائج أفضل
وهــنــا أيــضـايــجب أن يــبــذل األســتـاذ
جــهـدًا لـتـحـديــد الـوسـائل الـتــفـاعـلـيـة
ــنـاسـبـة لــكل هـدف فـعـمــلـيـة إشـراك ا
وجـودين في أمـاكن مخـتلـفة الـطـلبـة ا
واحملـافظة على انتباههم عبر األجهزة
لـيست باألمر الـيسير ولـكنها بـالتأكيد

ليست مستحيال
أود هــنـا إن الـقي الـضــوء عـلى تـأثـيـر

 أن جميع العالم وقع حتت ظرف واحد
قـد يـكـون اخـتـبـار الالهي لـيـرى الـعالم
انـه وان تــطــور بــجــمــيع الــنــواحي إن
أمــره بـيـد الــواحـد األحـد وانه قـادر ان

يقول للشيء كن فيكون.
 ألـقـت أزمـة جـائـحـة كـورونـا بـظاللـهـا
دارسَ عـلى قـطـاع الـتـعـلـيم إذ دفـعـت ا
ـؤسـسـات الـتـعـلـيـمـيـة واجلـامـعـات وا
إلغـالق أبـــوابـــهـــا تـــقـــلــــيال من فـــرص
انـتـشاره وهـو مـا أثار قـلقـا كـبيـرا لدى
ــنــتــســبــ لــهــذا الــقــطــاع وخــاصــة ا
ـتـأهـبـ لـتـقـد امـتـحـانـات الـطـالب ا
نـتهية راحل ا يـعدونهـا مصيريـة في ا

حتت ظل أزمة قد تطول
نـحن أالن حتت واقـعـة فـيـروس صـغـير
اسـتـطـاع أن يحـتل الـعـالم اجمع أوقف

خـالل األســتـــاذ إلى طـــلـــبــتـه بــســـبب
العازل االلكتروني بينهم

النـــهــا مــســألـــة جــديــدة أيـــضــا عــلى
األستاذ وتسبب له اإلرباكفي الطرح
لــتــوضــيح الــفــروق نــخــرج عـن إطـار
الـعراق هنـاك دول هم أول من  انتشر
ـــرض وأول من اســـتــعــادوا لـــديــهم ا
الـتـعـلـيم احلـضـوري من خالل أحـاطة
ـسـؤولـيـة وتـمسـكـهم بـتـطـور دولهم ا
واســـتــعــادة الــعـــلم فــيـــهــا واإلنــتــاج
وغــيـرهـا وحـرصـوا عــلى اسـتـمـراريـة
نـهجـية دون تـبسيط الـتعـليم بـنفس ا
او تــسـاهل  و الـسـيــطـرة عـلى إعـداد
ــصـــابــ بــاهــتـــمــامــهم بـــالــبــيــئــة ا
وحـرصـهم على الـبشـريـة التي تـعيش

داخل إطار دولهم.
الـيـوم العـراق ماذا يـنـقصه لـكي يصل
ويـتطـور إذا عدنـا للمـقارنـة هو أفضل
بـكثـيـر لكن يـنقـصه التـخطـيط السـليم
تابعة السليمة وحب التطور وعدم وا
ـستـغلة الـسمـاح بالـتدخل من الدول ا
ويــجب ان يـكـون حــرص ذاتـيـا  نـابع
من األشـخاص أنفـسهم لتـطوير ذاتهم
ستقبل وبناء مستقبل يفخر به في ا
نــحـن أالن وسط بــيــئــة غــيــر صــاحله
لـلـعـيش من حـيث عدم االلـتـزام صوب
ــنـتـشــرة في الـتـجــمـعـات اجلــائـحـة ا
واألمــاكـن الــعــامــة وغــيــرهــا يــفــرض
االلـتزام فـقط علـى التعـليـم ألنهـا فكرة
مـستسهلة أن يستـمر تعليم الكتروني
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اذن لــتـنــطـلـق وحتـلق احالمــنـا لــهـدف
ــشــاركــة هــو مــهـم ان نــضع مــعــيــار ا
مـعيار الـتغيـير  لنـعلم وليـعلم اجلميع
الــقـــاعــدة احلــقــيـــقــيــة لــلـــمــرشــحــات
ـرشح ليـنعكس على قوة تـمثيلهم وا
الـــذي ســيــنـــعــكـس عــلى فـــاعــلــيـــتــهم
ان.لنحث على االنتخابات ونترك بـالبر
الـتـشكـيك ونـضع االخـتيـار لـلشـخوص
ــؤثـــرة هــو االصح واالدق الـــفــاعـــلــة ا
ـواطنـة الصـاحلة لـلـوطن والوطـنيـة وا

احلقيقية .
ولـتكن هذه االنتخـابات انطالقة جديدة
ـــعـــيـــار جـــديــدة بـــتـــجـــربـــة جــديـــدة 
لـنسـتخـلص الدروس ونـقيم ونـقوم هل
توسطة فاعل وعلى أي نـظام الدوائر ا
ـــســـتــوى مـــســـتــوى فـــالـــعــمـل عــلى ا
ـناطقي يـجب أن يكون فـاعل لكن على ا
مـستوى الـعراق االمر مخـتلف وهذا ما
ســتـمــحــصه األيـام الــقــادمـة ابــتـدا من
اخــتـيــار الــكـتــلـة او الــتــحـالف االكــبـر
مـــرورا بــاخــتــيـــار شــخــصـــيــة رئــيس
الـــوزراء لــتــنـــتــــــهي بـــالــتــشـــريــعــات

والرقابة .
{ عن مجموعة واتساب

ُـحاوالت تـشكـيلِ احلكـومةِ كـأَن تكون
ان غَير األَغلبيَّة واألَقليَّة حتت قُبَّة البر
واضِـــحـــة  هــذا االمـــر وفق ( الـــنــسب
احلـقيقة للتمثيل ) سـيكون جليا عندما
ُعادلة يُقرر اجلميع الذهاب لتصحيحِ ا
ـة الـذَّاهـبـة من أَجـلِ أَن تـتَّـضح األَغــلـبـيـَّ
إِلى تـشـكـيـلِ احلـكُومـةِ مـن األَقـلـيَّـةِ وما
ُـعـارضةِ تـبـقى سـيحـثـهم الذَّاهب إِلى ا

وهو االمل الذي نأمل حدوثه 
ـجــربـة [18] عــامــاً لم النـه عــلى مــدى تـَّ
ة يُــنـتج لــنـا صــنـدُوق اإلِقـتــراع أَغـلــبـيـَّ
وأَقـليَّة نيابيَّة سياسيَّة حقيقة والسَّبب

واضح هوَ ;
ة هو ُشـاركة الـسيـاسيـَّ أَنَّ أَصل مـبـدأ ا
ــلـــطـــة كـــمـــغــا ولـــيـس الـــدَّولــة الـــسـُّ
كـمُـؤَسَّسـات  فكلُّ األَحـزاب  صـغيـرها
ـا في وكـــبــيــرهــا  ال جتـــدُ نــفــســـهــا إِلـَّ
الـسُّلـطة وال أَحدَ يـجِدُ نفـسهُ في الدَّولة
 فــهُم جــمــيــعــاً يــبــحـثُــونَ عـن مـغــانِمَ
ــا في والـــنــــفـــوذ وهـــذا ال يـــجــــدُونهُ إِلـَّ

السُّلطة .
بـخالصة مَن يكـونُ في السُّلـطة يحصل
عـــلـى كل شيءٍ ومَـن كـــانَ خـــارجَـــهــا ال

يحصلُ على شيءٍ .

لـيـست بالـقصـيرة.لـنـاتي لتـفصـيل مهم
الـكل يردد ان له قواعد اجتـماعية فاعلة
وهـم مـريـديه  لـذا اذا نــظـرنـا لالمـر ان
الـشخص الذي يثق فـيه الكثيـر سيجبر
عـلى الـعـمل احلـثيث  لـو دقـقـنا الـنـظر
ـعــادلـة ( مــقـبـولــيـة واالجنـاز ) لــهـذه ا
لــلـــشــخــوص وارتــبــطـــاهــا وفق نــسب

شاركة للناخب . ا
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ـرشح امـام نـتــاج لـلـمـعـادلـة ســيـكـون ا
الـسابقة  سيجـبر على العمل واالجناز
كـانه احد اعضـاء اجمللس البلـدي طبعا
لـو فـاز بـعدد اصـوات كـبـيـر  عكس من
ســيـفــوز بـعــدد صـغــيـر ســيـكــون االمـر

اسقاط فرض كما يردد عاميا .
ــعـيـار  احلـقـيـقي َـعـنى نـضع ا بــهـذا ا
لــلـتَّــغـيـيــر من خاللِ صـنــدُوق اإلِقـتـراعِ
اخب مـرشـحي ـبـدأ يُـكـافئ الـنـَّ وبـهــذا ا
ـاجــحــة بل حــتى الــكُــتل واألَحــزاب الــنـَّ

ستقل هذا من منظور االجناز . ا
مـــنـــظـــور مــهـم البــد مـن االشــارة الـــيه
نـسـتـنيـر بـكـلـمات الحـد االعـزاء  هـناك
فـــلــســفـــة لالنــتـــخــابـــاتٍ في أَي نــظــامٍ
ـــــقـــــراطيٍّ هـي جتـــــاوُز اإلِنـــــســــداد د

امــا نــحن فــنـنــظــر بـزاويــة مــخـتــلــفـة
ومنظور مختلف .

االنـتـخـابـات احلـالـيـة مـنـاطـقـيـة النـها
ضـــمن مـــبـــدا الـــدوائــر مـــتـــوســـطــة 
ـكن الـوصول بـاحملـصـلة الـشـخوص 
الـيــهـا والـتـعـرف عـلــيـهـا بـيـسـر  وان
دققت ستجد سجل كامل لكل شخصية
 هــنـا البـد مـن االشـارة ان كل شـخص
ــكن ان يــصـــنع تــاريخ مـــنــاطــقـي ال 
مـهـني اجتـمـاعي بلـحـظة وال بـيوم وال
بــشــهــر وال بــســنــة  النه نــتــاج فــتـرة

يـوم االنـتـخـابـات ينـتـظـره ويـنـظـر اليه
ن يـؤمنون بالـتغييـر السلمي الـكثير 
 طـبعـا االمر ليس ورديـا فهنـاك مشكك
وهـناك ال يـامل خيـرا وهنـاك من يعـتقد
وقن بها  بـتزوير االنتخابـات وهناك ا
رحب وينتظر اخلير وب طـبعا فب ا
شكك وب من ال ينتظر اخلير  أراء ا
  كـل ذلك واالنـتــخـابــات لم جتـري الى
االن او انـطلق التصـويت اخلاص منها
تـنظر للطرف كال له راي محترم الن له

مسوغات مقتنع بها .

لـذا فإِنَّ التَّغيير احلقيقي ال يتمُّ اال من
خاللِ صـنـدُوق اإلِقـتـراعلـذا  سـيـتـمكَّن
الــنَّـــاخب من تــغـــيــيــرِ بــحـــالــة ســعــة
ـشـاركة سـيُنـهي كل الـسيـناريـوهات ا

ة القد
اخب في حتقـيقِ هذهِ إِذا لـم ينـجح النـَّ
ان الـنسبة من الـتَّغيير حتتَ قُـبَّة البر
ومـن خاللِ صُـــنــــدوقِ اإلِقـــتــــراعِ فـــلن
يــحــصلَ شــيئ يُــذكــر وعــبث نــنــتــظِـرُ
الـتَّغييـر  النهم سيتـوهمون ان احلجم
الــوهـــمي هــو حــجــمـــهم االنــتــخــابي
سلسل .  احلقيقي وسيستمر نفس ا
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لــذا االجتـاه احلـقــيـقي لـلــتـغـيــيـر هـو
االخـــتــــيـــار  الـــدقــــيق لـــلــــشـــخـــوص
بـاالنـتـخـابـات ولـنـحـدد مـعـيار الـوطن
والـوطـنـية وخـدمـة اجملـتمع كـمـقـياس
اخـــتـــبــاري لـــلـــشــخـــوص والـــبــرامج
ـنـحص مـن هـو األقرب لـلـمـرشـحـ و
لــلـمـواطن الـبــسـيط وخـدمـته  وإن لم
تـوفق وتـقـتـنع فـاخلـيـار خـيـارك فضع
اصـبـعك الـبـنـفـسـجي واتـرك بـصـمـتك
حـتى لـو كانت الـورقـة ال حتتـوي على
اخـتيار النه اختـيارك وانت حر بذلك .
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كربالء

من هـذه النهضـة احلسينـية لنساهم من
حاللـهـا بـشـكل جـدي وفـعـلي فـي حتـديد
مالمـح مـسـتـقـبــلـنـا ومـسـتــقـبل ابـنـاءنـا

واالجيال القادمة وذلك :-
اوالً : الـتـفكـيـر العـقالني الـواعي لرفض
احلــاكم الـفـاســد والـظـالم ومـن يـسـانـده

حتى لو تمظهر  باالسالم زياً وقوالً .
ـا ان انـحراف احلـاكم وحتوله ثـانـياً : 
الـى حـاكـم ظــالم ومــســتــبــد  هــو الـذي
سـيـفـتح الـبـاب عـلى مـصـراعـيـه لـدخول
وتـفشي الفساد في اجملتمع  صار لزاماً
عــلى اصـحـاب احلل والــعـقـد أن يـجـدوا
الــرافــعــة الــتي حتــد من تــغــول احلــاكم
الـفـاسـد والظـالم  وخـيـر من ينـقـذ االمة
وشـعبـها هـو عنـدما يـتم اختـيار احلاكم
وكـابينة حكمه ضمن معايير العدل التي

تحضرة . توضع في الدولة العادله ا
ثـالـثاً : ان الـعـراق ومنـذ ٧٦٢ سـنه وهو
يـــعــــاني من الـــتــــدخالت اخلـــارجـــيـــة 
واجلـمـيع يعـلم ان سـبب عـدم استـقراره
واسـتـقاللـه بشـكـل صحـيـح وكامـل  هو
بـسبب هـذه التـدخالت  وان أي حـكومة
ســواء الـقـادمـة او الالحـقــة لـهـا ومـهـمـا
كـــانت مـــقـــبـــولـــة من جـــمـــيـع االطــراف
الـسياسـية واالجتمـاعية  فـان لم تتمكن
من مـنع هـذه الـتـدخالت  فال خيـر فـيـها
وال جـدو منهـا  ألن  احلال سيـبقى على

ا اسوء . ما هو عليه بل ر
 احلل الــوحـيــد  سـنــطـرحه فـي مـقــالـنـا

االسبوعي القادم ان شاء الله .

ـقــراطــيــة الـتــوافــقــيـة اي عــنــوان الــد
احملـاصـصـة الـسـيـاسـيـة والـتي حتـولت
فـيمـا بـعد الى مـحاصـصة طـائفـية وهي
ــــقــــتل . ان الــــتـي اصــــابت الــــعــــراق 
ـــشــاركــة في االنـــتــخــابـــات هي عــهــد ا
ومـــيــثـــاق شــرف  وحـق شــخـــصي بــ
طـــرفــ .الـــطـــرف االول وهــو الـــنــاخب
وعـندمـا يبـصم يصـبح صوته مـن حصة
ــرشح ــرشح .لــكـن اين عــهــد ووعـد  ا ا
عـندمـا يـخل بهـما لـناخـبيه .وهـنا يـكمن
ـعـادلـة الـتي اخـتـصت اخلـلـل في هـذه ا
بـها اغلب دول الـعلم الثـالث .  ان اعطاء
الـعهد (والبيعة في السابق) ليس باالمر
الـه  النهـا مسؤوليـة شرعيـة ووطنية

واخالقية وتاريخية 
ـاذا لم يقـلهـا االمام احلـس لوالي وأال 
ـنـورة الـوليـد بن عـتبه بن ابي ـديـنة ا ا
ســــفــــيــــان بل رد عــــلــــيـه رداً واضــــحـــاً
وصـريـحـاً وجريـئـاً ( وان مثـلي ال يـبايع

مثله ) .
ـفــكـر  لــقـد صــاغ الــكـاتب والــشـاعــر وا
ــصـري عـبــد الـرحـمن الــشـرقـاوي هـذا ا
ـوقف البـطولي في روايـته الشـهيرة  ( ا

احلس ثائراً ) حيث كتب :
وقف الـوليد أمام احلس ( عليه السالم

) ليطلب منه البيعة ليزيد ( ينتخب) .
قـال نحـن ال نطـلب منك أال كـلمـة : فلـتقل
انـك بــايــعت وأذهب بـــسالم الى جــمــيع
الـفقراء  قلها يابن رسول الله وانصرف
حـقناً للدمـاء  قلها ( أبصم) مـا ابسطها

الـعـراق عـدى انـنـا لم جنـني مـنـهـم  غـير
الــشــعــارات والــكالم الــذي ال يـســمن وال
يـغني من جوع . لقد غاب عن ذهن هؤالء
ن يـحــيـون هــذه الـشــعـيـرة واغــلـبــهم 
ـباركة  انهم بعمـلهم  هذا يكونون على ا
ــنـــهـج الـــعــادل الـــذي اخـــتـــطه خـالف ا
الـرسـول وال بـيـته االطـهـار واصـحـابـهم
رضي الـله عنهم جميعا . واخملالفة التي
اعــنـيــهـا هـي في  مـوقف االمــام صـاحب
الـــذكــرى من دعـــوة من كــان احـــد الــذين
كـــانــوا ســبـــبــا في انـــحــراف الـــرســالــة
االسالمـيـة الـتـي جـاء بـهـا جـده الـرسول

محمد(ص) . 
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ومـــا جــرى ويــجـــري لــلــعـــراق وشــعــبه
ـنـاسـبـة ـظـلـوم  واسـتـشـهـادنـا لـهـذه ا ا
الـتي كـانت وسـتبـقى اخلط الـفـاصل ب
مــعـســكـر احلق ومـعــسـكــر الـبـاطل   ان
االمـام احلـس بن عـلي بن ابي طالب لم
يـــكن له غـــرض شـــخــصـي مع يـــزيــد بن
مــعـاويــة بن ابي ســفـيـان  رغـم  مـا كـان
لـهـذا الـرجل من افـعـال مـخـالـفـة لالسالم
كــمـا نـقـلــهـا لـنـا الــتـاريخ . اال ان مـوقف
ـنـظـومـة الـتي اربد احلـسـ كـان ضـد  ا
لــــهـــا ان تُـــفــــرغ االسالم من مــــحـــتـــواه

االنساني وحتوله الى ملك عضوض .
كـما يحدث في يـومنا هذا عـندما حتولت
مـؤسسـات الدولـة العراقـية الى ضـيعات
تـملـكها احـزاب السـلطة  وحـسب العرف
الــسـيــاسـيـي الـذي جــاء به احملـتل حتت

سـلـم  وبـ ما بـذريـعة حـقن دمـاء ا
جــرى ويـجـري في عـراق مـا بـعـد ٢٠٠٣
من مهرجانات انتخابية جتري كل اربع

سنوات .
 وفـي كل دورة ترتـفع نـغـمـة مـفـادها ان
هـذه الـدورة ستـكون فـاصلـة ومفـصلـية
وعـلى اجلمـيع ان يشاركـوا بها بـذريعة
ان الــتــغــيــيــر قــادم وعــلى اجلــمــيع ان
يـــــســــــاهم فـي  حـــــصـــــولـه و هـــــو من
مـسـؤولـية اجلـمـيع وان الشـعب مـصدر
ـصـطــلـحـات الــسـلـطــات وغـيـرهــا من ا
والـشعـارات التي  افـرغت من محـتواها
والــتي صـدعـوا بــهـا رؤوس الـبــسـطـاء
والـــفـــقـــراء عـــلى امل احلـــصـــول عـــلى
رشح او تـعـاطـفهم واهـتـمامـهم بـهـذا ا

ذاك . 
وبـاخلـصـوص من كـانت لـه مـشـاركة او
مـــشـــاركــات في الـــدورات الـــســابـــقــة 
ـنــظــومـة الــفــاسـدة وكــانــوا جـزء مـن ا
والــفـاشـلـة الـتي ادت الى دمـار وخـراب

 تـمـر على األمـة العـربـية واإلسالمـية بل
واإلنــسـانـيــة جـمــعـاء  مـنــاسـبـة ألــيـمـة
وحـــزيــنـــة اال وهي ذكـــرى اربــعـــيــنـــيــة
اســتـشــهـاد اإلمــام احلـســ بن عـلي بن
أبي طـالب (عـليـهمـا السالم)   ويـتزامن
هــذا احلــدث اجلــلل مـع اقــتــراب مــوعـد
قـرر اجرائها في االنـتخابـات العراقـية ا
الـعاشـر من تشـرين االول القـادم من هذا

العام .
وبـالـرغم مـن أهـمـية الـزيـارة فـي وجدان
ونـفوس اغلب العـراقي جند ان  الضخ
االعالمـي لهذه االنتخـابات قد أخذ حيزاً
ــو اطن . ال يــســتــهــان به من اهــتــمـام أ
سـبـقة بـعدم بـالـرغم من تولـد الـقنـاعـة ا
جـدواها عـند نـسبة غـير قـليـلة من افراد
قال نحاول اجملـتمع العراقي . في هـذا ا
أن جنـري مقـاربة تـاريخـية بـ ما جرى
لـألمــــام احلــــســـــ (ع) من مـــــحــــاولــــة
ـــهــادنـــة احلــاكم الـــظــالم اســـتــمـــالــته 
والــفــاسـد العالن بــيــعـته (انــتــخـابه) له

مــــا هي اال كـــلــــمـــة . رد عـــلــــيه االمـــام
احلــسـ ( ع) كــبــرت الـكــلـمــة  مـا دين
ــرء ســوى الــكـلــمــة مــا شــرف الـرجل ا
ســوى الـــكــلــمــة مـــا شــرف الــله ســوى
الـكلمـة اتعرف مـا معنى الـكلمـة  مفتاح
اجلـنة في كلمة ودخول الـنار على كلمة
 وقــضـاء الـلـه هـو الـكــلـمــة الـكـلــمـة لـو
تـعرف حرمة ْ زاد مذخـور   الكلمة نور
وبـعض الكـلمـات قبور  بـعض الكـلمات
قالع شـــامــخـــة يــعــتـــصم بــهـــا الــنــبل
الـبـشري الـكـلمـة فـرقان بـ نـبي وبغي
بـالـكـلـمة تـنـكـشف الـغـمة  الـكـلـمـة نور
ودلــيل تــتــبــعه األمــة  عــيــسى مــا كـان
ســوى كـلـمــة اضـاء الـدنــيـا بـالــكـلـمـات
وعـلمهـا للصيـادين فساروا يـهدون بها
العالم  الكلمة حصن احلرية أن الكلمة
( االنـتـخاب) مـسـؤوليـة  ان الـرجل هو
الـكلـمة  شـرف الرجل هـو الكـلمـة شرف

الله هو الكلمة 
ن ال يعرف معنى الكلمة . والرد لي 
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(ع)  لـلـثـائرين لـقـد رسم االمـام احلـس
ـخــتـلف ازمـانـهم وامـاكـنـهم  خـارطـة
ــعـالم ال لــبس فـيــهـا طــريق واضــحـة ا
قال هو وخير ما نستشهد به في هذا ا
هاتمـا غاندي عنمـا قال ( تعلمت قـول ا
من احلس ان اكون مظلوماً فانتصر).
ونــحن ايــضـاً بــأمــكـانــنــا ان نـنــتــصـر

وكفانا ظلماً وقهراً وبؤساً .
عـلـيـنا ان نـسـتـخلص الـدروس والـعـبر
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عادي لـلشيوعيـة زبيجنيف اً للـشاعر والفيـلسوف البـولندي ا فاز الشاعر األمـريكي يوسف كومـونياكا بجـائزة هربرت األدبيـة التي استُحـدِثت تكر
هربـرت عـلى ما أفـادت مـؤسسـته في وارسـو . وليـوسف كومـونـياكـا وهـو شاعـر وأستـاذ جـامعي حـصل عـلى جائـزة "بـوليـتزر" لـلـشعـر عام 1994
ـوسيـقى والفـنون الـتشـكيـليـة.ونقـل بيان أعمـال متـجذرة في عـصره وحـياته اسـتلـهمـها خـصوصـاً من خالل استـكشـاف الفـنون األخـرى ال سيـما ا
تعددة اجلنسية الشـاعر توماش روزيتسكي قوله خالل إعالنه اسم الـفائز إن "الشعر بالنـسبة إلى كومونياكا آلة ؤسسة هـربرت عن رئيس جلنة التحكيـم ا
وسيقى احلـقيقية" أي تلك التي تغـني وتدق وتصرخ بها يُـستدعى الطيبون ويُـطرَد أصحاب النفـوس الشريرة. وهؤالء كمـا هو معروف ال تعجـبهم سوى ا
اني دورس جرونـباين أحد أبرز شعراء نصرم لـلشاعر األ عـاناة احلقيقيـة والشر (احلقيـقي)".ومُنحت جائزة هربـرت في العام ا "تتـناول احلب احلقيقي وا

انيا. انيا الشرقية) يعتبر بامتياز شاعر إعادة توحيد أ ولود عام  1962 في دريسدن (التي كانت وقتها ضمن أ انيا ومترجميها راهناً. وهذا الشاعر ا أ
ورشح هربرت جلائزة نوبل لآلداب عام 1991 وكان ألعماله إسهام بارز في نضال بولندا من أجل االستقالل. وقد توفي عام 1998.

رسالة وارسو
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الى مسمار مغروس في قلبك

4
ينموعلى راحة يدك الزهور

طر وعلى قامتك  تمطر زخات ا
مع خطواتك يذوب  الثلج

وانت  مواجه موجات كل ذلك 
وينثر الزمن  بقايا روحك 

5
قربون  عندما تذكرت  اقربائك  ا
وضعت قلبك على رحلة صغيرة

  مغطى بالشعر 
رايت على جدار قلبك 

حول طعنات خناجرهم 
 الى غــربـال يــنــزل مـنـه كل احـزان

الكون 
كان يوما اسمه االمل ...!!!

6

1
باقة الوان قوس قزح 
مندهشا من طلعتها 

تنظر الى فوران شعورك 
وانـت في غــــفـــــلــــة كــــتــــابــــة هــــذه

القصيدة.
2

نزلت السماء ليلتصق بظهرك
وانت تسير على طريق الوطن 

والفجر في حضن روحك العاشق

التلتفت الى اخللف 
خــوفـــا من ســقــوط الـــســمــاء عــلى

احالمك 
3 

اما كنت انت صاحب احللم 
لبناء مدرج من بيتك باجتاه

مصدر الشمس ?
تاتي االيام وتمر 
يغطيك ظل حلمك 

ويتحول  مستقيم   الدرج للصعود

هذه الليلة 
وفي اخر سطر
لـــــقــــصـــــيــــدتك

الصوفيه 
ســـقــطت كـــلــمه
من قــلـمـك عـلى

االرض
حتـــــــــــولـت الـى
حـــــبــــات خــــرز

مشعة ..!!
كل حـــبـــة  ومع

طلوع الفجر 
حــولــهــا صـدى

الذكرااللهي 
الـى مــــــــعــــــــنى

الوجود ....!!
فالحتزن ...
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األوالد وضجـيجهم  وقـد أوجد لـنفسه
حــجــرة ضــيـقــة البــأس بــهــا سـوى من
رائحـة الـتـبغ والـقهـوة الـلـت اقـتـرنـتا
بـأنـفـاسه وتـلك احلجـرة عـلى الـطـاولة
جـرائـد يــسـتـخـدمـهـا لــوضع الـفـنـجـان
وأحـيـاناً جلـمع رذاذ أعـقـاب السـجـائر
وعـلى طـرفي الــطـاولـة كـتـب مـصـفـوفـة
عــلى عــجـل فــوق بــعــضـــهــا الــبــعض
مـالمــحه الــهــزيــلــة  وجتــاعــيــد وجــهه
ــقــابــلـة مــلــحــمـة تــؤرخـان لــلــعــيـون ا
عـنـوانــهـا الـبـؤس والــقـنـوط من أحالم
وأمنيات لم تتحقق  كأنه خرج للتو من
مــديــنــتـه الــصــغــيــرة الــتي . كــوبــاني
واجــهت أعــتى تــنــظــيم إرهــابـي عــابـر

للقارات
رحّب بــجــيــان مـتــوجــهــاً به حلــجـرته
فـأشعـل سيـجـارته قبل أن يـشـعل ضوء
احلجرة وجلسا يتبادالن الشرود

رحه وعـيـناه الـلـت جـيـان بسـحـنـته ا
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باكستان

ــنـة ويــسـرة كــأنـهــمـا تــتــفـحــصـان 
تبـحثـان عن شيء جتهالنه قـاطعتـهما

نبرة دلناس
ماذا تشرب اليوم -  

 قهوة احلديث بال شك - 
 نشرب قهوة سوداء إذن-

:ضحك بأسى
 البأس-  

 من أيـن أبــــدأ كل جـــــهــــات الــــذكــــرى
تقودني للدخول في أي معترك كالمي
ماب حاضر متخم بالتذكر وماضٍ لم

يبتعد كثيراً-
حـ كنت وقـتـها طـالـباً في اإلعـدادية
نـتـسـلق احلـائط اخلـلـفي لـلـهـروب من
اجــتــمــاع الــشــبــيــبــة أو من احلــصــة
سـائي معـبئـون كنا األخيـرة للـدوام ا
بـتـلك الــشـعـارات الــبـرَاقـة جـداً في أن
نتصدى لالمبريالـية واليوم نستجدي
االمـبـريـالـيـة والــرأسـمـالـيـة كي تـبـقى

بيننا حتى ال
. يـــأتي األتـــراك أو الـــنــظـــام الـــســوري
لـتــركـيـعــنـا وإذاللــنـا فـهل شــاهـدت تـلك

فارقة التي نعيشها ا
ــرء احلــقــائق قــد يــدفع . حــتى يــدرك ا

عمره ألجل معرفتها-
 التبعية قتلتنا جعلت من عقولنا حفراً
ــقــاصل ذوي لــلــمــراحــيض وقــادتــنــا 

النفوذ والهيمنة كعبيد -
 دعك من هذا اآلن وحـدثني عنـدما عدت
من اجلبـال وأردت االنخـراط في احلياة

كبقية الناس حينذاك-
:بــعـد عــودتي دعــاني ابـن عـمـي مـروان
ـأدبـة عشـاء وعنـد انتـهـاءنا بـينـما كـنا
ـرة كــمـرارة احلـديث نـشـرب الــقـهـوة ا

وقتها قال لي 
 لعمري لم أجد أغرب منك-

 أين الغرابة-
اذا عدت مجدداً كان بـإمكانك الهجرة  
والسـفـر بـعـيـداً أو البـقـاء هـنـاك تـعمل
وتنـتج وجتمع األمـوال حتى تـتمكن من

جمع ثروة تصبح بعدها غنيا
 تــتـحــدث كــمـنــطق األطــفــال اآلن كـيف
إن ستكـون احلياة فيـما لو لم أعد لـلبلد
بـقـيت فـي جـنـوب كـوردســتـان سـتـكـون

تهمتي أني -
 انـضـمـمت لـلـبارزانـيـ بـعـد أن سرقت
من الـثــورة أو خـطــفت أحــد الـرفــيـقـات
وهـذا أحــسه أصــعب من الــعـار نــفـسه

لكني أرى
.  عـودتـي أفـضل ألني سـأكـتـفي بـعـيش
ــيـدان تــهــمــة خــيــانــة الــثــورة وتــرك ا

للثعالب دون سواها من تهم
 مـنــطق الــتــخــوين يالزم احلــزب فـأنت

خائن بكل االحتماالت-
المحه وأردف قائالً :هنا تسمّر جيان 

ا  أعلم أنك لن تستطيع بيسر الفكاك 

مـررت به ألن ذلك يــبـدو صـعــبـاً فـقـد
وهـبت حـيـاتك ثمـنـاً للـحـرية وبـالـكاد
عـمـعـة وأنت مـثـبت خـرجت من تـلـك ا
األجزاء  أما غيرك فـقد خرج منها إما
معـاقاً أو مـبتـور الذراع أو الـساق إن

الثورات على طول تلك الرقعة
. الـشـرق أوسـطـية جـعـلت من نـفـسـها
مصيـدة جلمهور الـعاطفيـ والشباب

غلية ذوي الطاقات والدماء ا
 عـبارة ابن عـمي مـروان أحدثت داخل
قــلـــبي ثــقـــبــاً دائــري الـــشــكل يـــتــسع
لرصاصة سميكة احلجم تناسب حجم

ذلك الثقب احملدودب-
ح قال لي

فقـدت من عـمرك  18عـشر ربـيـعاً ألجل
ال شيء الــذين في مــثل سـنك أوالدهم
فــتـيـة يـعــمـلـون بــالـنـيـابــة عـنـهم وهم
يجـلسون متـربع في بـيوتهم بـينما
أنـت ستـبـدأ لـتـوك مـسـيـرة االسـتـقرار
من زواج وإجناب ومـا شابه  بـعد كل
تــلك الـتــضـحــيـة هل ســتـجــد من أحـد

بإمكانه أن يقرضك ثمن دجاجة?
فـقــدت والــدتك أحــد عــيــنــيــهــا لــشـدة
حــزنـهــا وبـكــاءهـا عــلـيك حــ ذهـابك
ـلكه لـلجـبـال أما والـدك فقـد بـاع ما 

كي يؤمن مصاريف أخوتك
.  الدراسية

:أجبته غاضباً 
.لقد ذهبت ألجل الدفاع عن شعبي ولم
أرتكب أي عار  لم أسرق أو أغتصب-
اس هــنـــا قــاطـع جــيـــان صــمت دلن

لبرهة
يــبـدو أن ابن عـمك فـهم طـريـقـة تـشـكل
عـقـول احملـيـطـ بك فـكأنـه قال لك أن
الـنـاس ال تـؤمن بـشـيء يـخـلـصـهـا من
بؤسـها بقـدر ما يهـمها طـريقة عـيشها
كـيـفـمـا اتـفق فـهي ال تـهـتم بـالـقـضـية
الـتي نـذرت لـهـا حـيـاتك والـتي تـخص

ـــا هم عــــلـــيه من بـــؤس حتــــريـــرهم 
وعطالة في
. الفكر

أخذ منا احلديث مـبلغاً من الوقت علي
الذهاب اآلن غـداً سأصحـو باكراً حملل

البيتزا تصبح على خير
.وأنت بخير- 

لم يـعرف الـنـوم طريـقه ألجـفان دلـناس
تـلك الـلـيـلـة  وحـاول دون جـدوى طـرد
األلـم الـــذي لم يـــبــــارحه  تـــذكـــر وداع
عـــائــلـــته في أحـــد أيــام عـــيــد الـــفــطــر
ــقـبـرة الـســعـيــد وحـ عــودتـهم من ا
صباحاً  فقـال لهم أنه ذاهب لاللتحاق
اعـتـبـروني مـيـتاً من لـصـفـوف الـثورة 

اآلن فصاعداً 
تــذكــر كــلــمــة والــدتـه : لــتــكن طــريــقك

مفتوحة يا ولدي
بـينـما راح والـده يهمّ بـعنـاقه فسـقطت
دمـعة شـرهـة شرسـة كـبيـرة احلجم من

عينيه على جبينه الغض وقال له 
.ليكن الله معك أينما حللت بني

ابن الـعم مـروان قـالـهـا والـدمع يـغـالبه
حينها

.وداع مـحـرق لـلـقـلب فـي هـذا الـصـباح
يت حزناً لقد شويتم روحي ا

:رفع صــوته الـعـمــيق الـبــعـيـد الــعـابـر
أطوار الزمن 

والـديّ أمــاه أخـوتي ابن عـمي أبـنـاء
قـريــتي ووطــني أيـهــا الـكــون الـواقف

فوق صدري
تـهــاوى قــطـار األمل وحــاد عن ســكـته

أقولها بكل أسف
شـعـر دلنـاس بأن دمـعـة كالـتي سـقطت
من عـيـني والــده نـحـو جــبـيـنه حتـاول
اخلـروج من سـجن عيـنـيه إال أنـها أبت

ا بقيت أن تنهال وإ
. داخـل مـحـجـري عـينـه الـيـسـرى جـهة

القلب حتاول السقوط وال تسقط 

ـعلم سـعيـد  اخلبـير وقـد عرف أيـضاً ا
ـتعـلقـة باحلـديد ـشاريع ا في تـنفـيذ ا
ـعـلم كـمـال ومـحـمـود الـسـعـودي أمـا ا
ثابة قوات لـلنجدة السريعة فقد ظال 
ـتبـاطئ كي يـتمـكنوا والتي تـسعف ا

من إنهاء عملهم بيسر.
دائم الــتـــعــلـق بــاآلخـــرين وتــتـــقــاسم
ذاكـرته حـيــاته احلـاضـرة فـيــقـاسـمـهـا
ا ألصدقـاءه في العـالم االفتـراضي كأ
يحـاول التخـلص من جمرات تـستوطن
حــنــجـرتـه الـتـي بـاتت مــوقــداً واســعـاً
لــلــشـــجــون والـــذكــريــات إنـه ســجــ
ـــاضـي دلـــنــــاس الــــذي ال يـــجــــد من ا
احلــاضـر ســوى مـضــافـة   الســتـقــبـال
وقد تـعـرّف حديـثاً الـطـيوف واألشـبـاح
على جاره  الصحفي السابق جيان في
الـبـنـاية اجملـاورة والـذي يعـمل  حـالـياً
كـموزع بـيـتزا عـبـر سيـارته  وقد دوام
بعـد أن أنس بصـحبتـه في اجمليئ إليه
عـند كـل مسـاء لـيروي له قـصـصه التي
تبعث على الشـجون بدل من أن يقضي
ـســلـسـالت عـبـر وقـته  فـي مـشــاهـدة ا
منزل دلناس مكتظ بأصوات اليوتيوب

اذا تـباهـيتُ بطـرقـات نسـجَتـها ظالل من
الوحشة 
بينما أنا 

لست سوى سمكة تدور في الالمكان ? 
ومع ذلك 

لَمْ أقبَل إالّ أن احترق بكل ما هو مؤجَّل  
اذا كنتُ شكِسا آنئذٍ  ! . وال أدري 

حتى االن مازلتُ مستغربا 
مِن طول انتظاري

مِن إصراري  
على ان اخيط من الغبار قُبَّعة  ! .

أيـهــذا الـوقت الــذي أمـسَـكَــنَـا مُــتـلــبـسـ
بارتعاشاتنا امام العشب النَّدي 

في اللـحـظة الـتي بَـدَأتَ فيـهـا تُقـرَع طـبول
األرغام 

كم كانت مَرايانا ترتعش ساعة مجيئك
وكم تبخَّرت  مســـــــــاءات ب قدميك 

فهـل حانـت السـاعـة الـتي سـتـسـقط فـيـها
ثمرة ايامي

أم أن النَّهر الغائر في اشالء روحي 
قد اخطأ الطريق وما عاد يذكرني  ? 

قبلَ أن يـشق القـمر مـكانا لـه في العَـتمة
وقـبلَ أن تـكــنس الـريــاح اي شيء يُـذكَـرُ

امام ثرثرتها 
كان احساسي قد استنطق غُمَّةَ النهاية

كما 
هي 
اآلن 

جَليّة . 
ال اريد شيئا ابدّدهُ بعد اليوم 

ألني على بعد خطوة 
ما ب احتجاب واحتجاب 

فـأنـا لم أعُـد امـلك في جـيـوبي مـا يـكـفي
من الهواء 

ألسكبه 
على 

نوافذ 
ذاكرتي .

الهضاب والينابيع 
تغافلتُ عن اللقاء بها 

ثم نسيتُها 
في مشرحة احلياة .

ا لدي من حقول   اذا اختبأتُ 
خلف اسالك اشتهاءاتي  

مُتنكرا 
لنصيبي من خضرة األغصان
مثل قارب نأت به االمواج ? 

يا لألسف 
عـلى ضـيــاع اهـداب الـتــفـاصـيل من رمق

حياتي.
هأنذا أرى اخلريف قادما لوحده 

وقد شدَّ جنحيه 
وما مِن بخورٍ تعبق بها الطرقات .
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وصل ا

قصة قصيرة

ا جتود  يتـناول نـفسه بكل أريـحيـة 
ـا ـفــعـمـة بـاحلــكـايـا  عـلــيه ذاكـرته ا
فيها من صخب وألم  حياته  غصص
وعـذابات  يـنهـال علـيهـا تذكـراً وسرداً
حلـيـاة ال تـفارقـه رغم إقامـته الـطـويـلة
ـانيـا يـتذكـر أيام كـان في لـيبـيا في أ
يــتـذكــر مــجـدي الــذي  يـضـج حـيــويـة
ونـــشــاطــاً أمـــا أبــو هـــامــوش  غــريب
األطـوار يـتدخل فـي كل شاردة وواردة
تعلقة بسحنات  وتشغله التفاصيل ا
ــعــلم ـــكــان دومــاً أمــا ا األصــدقــاء وا
ــهـمـات  ـغـربي فــكـان رجل ا أمـجــد ا
ـقـابل مـنه مـعـلم مـالـبـور وهـنـاك في ا
القـادم من السويـداء وقد كـان صبوراً
نبجي ودقيقاً في عمله أما أبو علي ا
فـمـفـعـم بـاخلـيـال وقــد امـتأل بـاألحالم
الــسـاخــرة فـقــد أراد أن يـكــون لـلــبـدو
علم الشوايا دولة خاصة بهم بينما ا
اسماعيل عدنـان رجل العمل واجلدية
ــســاء وكــأنه  يــنـــاقش األعــمــال فـي ا
ـا سـيـأتي جـنـرال يـخـطط مـع جنـوده 
ــعــلم أغــيـد من مــعــارك قــادمــة أمــا ا
باكوكي فـقد أذهله بحيـويته ونشاطه

حتاببت ...حتاورت
وَرمْت قشرةَ األرضِ

ت ... تكوَّرت...و من بعدِ عنادٍ
وكانَ ...ما كانْ

من هولِ ذلك الطوفانْ
كنَا...وال حتى
بذارَ وهمٍ

يقايضُ ...وهماً
...أنَّ بذرةَ القمحِ بَيْدَ

تاقَتْ تشمُّ ...
رائحةَ التُّرابِ

تسلَّلت ... وأينعت
... ِ على ح

اءِ رخواً غفلةِ ا
تناسلت...

وأنتهى األمرُ
  ×

َ ذي بدءٍ باد
...صارَتْ حبَّةً البذرةُ
واحلبَّةُ بلونِ الذَّهبِ

... تباهَتْ
وكانَ الكونُ على وشكِ 

الشَّك يكونُ
بال...فمٍ

بال أسنانْ
وبال... إنسانْ

لو ال ...
حبةُ احلنطةِ تلك

ا  منها.. ور
من أجلِها

وُلِدنا ...على نحوِ
... ما نحن عليهِ
... لكنّا لم نكنْ
عند حسنِ ظنها

فينا...
يومَ ...أمتهنّا الكذبَ
وابتكرْنا احلربَ
... شراسةَ عيشٍ
... وبهتانْ وغشٍّ
تشوَّهتْ فينا

. صورةُ اإلنسانْ
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مُرَّ على قلبي حُبّاً 
وقل: مرحبا 

اطرقِ الـبابَ ودعْ مـدفعَ األفـكار يـعلنُ عن
موعدِ اإلعتراف األخير.

قل لي: مرحبا. 
ســ  أمرُّ حُبّاً وأجتبيك وردةً لعمري اآلتي 
وأجعلُ من " أحبّكِ" قافيةً توقظُ أحالمي. 
هكذا .... كانت تفترشُ الترحيبَ تأويالً

ثمّ تستودعُني الشوق! 
وقد قلتُ لها منذُ أنْ رتَّقنا اخْتباءَنا: 

كلَّما أهزُّ شعري كثيراً 
َ أنتِ تسّاقط

وكلَّما أبحرتُ في معناكِ 

اختارتني في بطنِها نونُكِ !
فتاهَ قراري وغُلقتِ األسبابُ 

وقُدّ صبري من قُبلٍ
حتى رأيتُ برهانَ حُبّي 

َيل بعد منتصفِ ا
على شفتيكِ. 

أ بعدَ هذا الدُخانِ من الهذيان 
ما زلتِ على ريبٍ من أمري?! 

فـأنتِ فـتــاةُ الـغـيـبِ الـتي أرشـفـتْ بـيـانـاتِ
احلُبّ في مَرسى ذاكرتي. 

سأبخرُ معناكِ في كلّي 
فهو يصلحُ لكل قصيدةٍ فاغمةٍ باحلبّ. 

قلـبُـكِ اليـانعُ سـأرتبُ حـولَهُ كُـلَّ أضالـعي

ألستثمرَ مشاعرَكِ لي وحدي. 
خيالي لهُ عطر ال أنْصَحُكِ بشمهِ 

. كي تظلّي مجنونةَ الصبرِ
أسمعُ صُراخَكِ في أنفاسي 

فتقشعرَّ حكمتي! 
شاغبي وال تخافي. 

الوقتُ الذي أشرفَ على اإلنطفاء 
مازال يُشعلُ انتظارَهُ 

لقدومِكِ 
لعلَّكِ قنديلُهُ األخيرُ 

الذي يضيئ ما تبقى من سنينِهِ العجاف 
فال سِــمـانَ يُــرجتى فـي عـهــدٍ دعــارتُهُ في

الضمير  
تعالي ...

لكي تمتدَّ روحي على شواطئ عينيكِ 
ويحضرُها الشتاءُ األخير.  

على فراش االعتراف سأقولها :
أحبُّك وأنا غائب عني  
أحبُّك وأنتِ غائبة فيَّ  

ـــمـــنــوعُ من أحــبُّـك والــغـــيـــابُ ثــالـــثـــنــا ا
الصمت!. 
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مـنـذ سـنـة خـلت خـرج الـشـبـاب في تـظـاهـراتـهم مـطـالـبـ بـعودة وطـنـهم
وداع الى االصالح مضحـ من اجل ذلك باكثر مـن خمسمـائة شهيد
والتي كان من نـتائجهـا تغيـير حكومي وقـانون انتـخابات جديـد وحكومة
جـديـدة وانـتــخـابـات مـبـكـرة وامل في اصـالح سـيـاسي واقـتـصـادي من
ان جـديد يأخذ عـلى عاتقـة حتقيق الـلحمة الـوطنيـة والقصاص خالل بر
من قـتـلـة الــشـبـاب ووضع الـبالد عـلى الــطـريق الـصـحـيح اال ان الـواقع
اثـبـت لـنـا بــالـيـقــ ان الـفـاســدين مـصـرين عــلى اهالك الـبـالد والـعـبـاد
وإجهـاض  كل مسـعى لإلصالح من خالل اعـادة تـصديـر نفس الـوجوه
مع مـحـاولـة اخـراجـهــا بـشـكل جـديـد مـعـتـمـدين سـذاجـة الـعـراقـيـ في
ضمون ولكن بشكل تسويق هذه الوجوه وانتاج عـملية سياسية بـنفس ا
مخـتلف وكأن الـعراق عـجز عن تـقد االفضل لـقيـادة البالد وهـنا اقول
لـكل القـوى الـسيـاسـية ان الـعـراق والد وان اعادة الـوجـوه السـابـقة هي
نقـمة عـليكم وعـلى الشـعب فاتـركوا لـلشبـاب قيـادة البـلد بعـد بدا الـعجز
واضحـا من الوجوه الـتي تعـيدون إنـتاحهـا واثبـتت فشلـها  وكـأنك يا بو
زيد مـا غزيت نـفس الوجـوه وبنـفس الصـور تطـالعك في الـشوارع ايـنما
توجهت وجميعهم يتحدث عن االصالح وكأن اخلراب في البالد اتى من
كوكب اخر وهـنا اقول نـاصحـا من جرب نفـسه  ولم يفلح
فــالـيــتـرك الــفـرصــة لـآلخــرين لـعــلـهم  يــفـلــحـون في
اصالح مـــا افـــســده الـــســــابـــقــون امـــا اذا كــان
س االصـــــــرار عــــــلى نــــــفـس الــــــنــــــهـج ونف
الــــوجـــــــــــــــوه فـــكــــأني اقـــول ان الـــعــــمـــلـــيـــة
ثـل الـشعـبـي الذي الـسـيـاسـيـة يـنـطـبق عـلـيـهـا ا

يقـــول تيتي مثل ما رحت إجيتي.
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ما الـسـبيل لـلـخـروج من الشـرنـقة
شهد العربي الطائفية الـتي لفّت ا
طـــوال الـــعـــقـــود الـــثالثـــة ونـــيّف
ـاضـية? ثـم من أين نـبدأ? هل من ا
الـــنـــخب أم مـن الـــقـــوانـــ أم من
اجملـتمع? ومـا هـو تأثـيرات الـقوى
األجنـبـيـة اإلقلـيـميـة والـدولـية في
تــغــذيــة هـذا الــواقع? وأيـن تـكــمن
ـثـقّف? وهل هـناك من مـسـؤولـية ا
ثّل الـطائفيـة أو ينطق بـاسمها?
وما الفرق ب الطائفة والطائفية?
وكـيف تـتـحدّد الـهـويّـة وأين موقع
واطنة فيها? والسؤال األخير ما ا
هي مـسـتلـزمات مـشـروع نهـضوي

واجهة هذا الواقع? عربي 
الطائفي يتبرّأ من الطائفية

ابــتــداءً أقــول ال أحـــد يــجــاهــر أو
يـــعــتـــرف بــأنـه "طــائـــفي" فـــحــتى
الــطــائــفــيــون أنــفــســهم يــلــومـون
الـطـائـفـيـة أحـيـانـاً ويـعـتـقـدون أن
خصومـهم وحدهم هم الطـائفيون
وهـكـذا يبـرّىء الـطائـفي نـفسه من
تهمة الطائفية أو يحاول إلصاقها
بـاآلخرين أو إنـسابـها إلى سـلوك
وتـصـرف فردي أحـيـاناً أو إيـجاد
ذرائع ومـبـررات تـأريخـيـة "بـادعاء
ظـلوميـة" أو "احلق في التـسيّد" ا
أو إدعـــاء امــتالك نــاصـــيــة الــدين
واحلفاظ على نقائه إزاء محاوالت
الغـيـر لـلـنيل مـنه أو من تـعـالـيمه
األمـر الــذي يـخــوّله ادعـاء تــمـثـيل
الـطـائـفـة أو الــنـطق بـاسـمـهـا مع
لء الفم بنـبذ الطـائفية تأكـيدات 
أو رمــيـهــا عـلـى الـطــرف اآلخـر أو
اسـتــنـكــارهـا لــكن دعـاوى حتـر
الــطــائـفــيــة وان اقــتـرن بــعــضــهـا
بــرغـبــات صـادقــة إالّ أنـهــا تـعـود
وتـصـطــدم بـوقـائع مــريـرة وقـيـود
ثـقـيـلـة تـكـاد تـشـدّ حتـى أصـحاب
الدعـوات اخمللـصة إلى اخللف إن
ــروق لـم تــتـــهــمـــهم أحــيـــانــاً بـــا
واخلــــروج عـــلـى الـــتــــكــــويــــنـــات

توارثة.  واالصطفافات ا
ولــــعلّ بــــعـض الــــعــــلــــمــــانــــيــــ
واحلــــداثــــيــــ انــــســــاقـــوا وراء
مــبــررات أو تــســويــغــات تــقــضي
بـــانــخـــراطـــهم في إطـــار احلـــشــد
الضخم لـلكتل البـشرية الهـائلة ما
قـبل الـدولـة أحــيـانـا والـتي تـذكّـر
ــداخن في أوروبــا إبـان بــعـصــر ا
الثـورة الـصنـاعـيـة التي حتـرّكـها
زعــامـــات مــســتـــفــيـــدة من بــعض
االمتيازات أحياناً بإثارة نزعاتها
البـدائيـة إزاء الغـير أو الـرغبة في
الـــهـــيــــمـــنـــة وذلـك حتت شـــعـــار
"الــــواقــــعـــــيــــة" الـــــســــيـــــاســــيــــة
واالجــتـمـاعــيـة وأحـيــانـاً بـدعـوى
ــة اخلـاصـة الـتي الـتــمـيّـز والـهـويّ
غالباً ما تكون على حساب الهويّة
الـوطنيـة اجلامـعة التي بـإمكـانها
احـترام اخلـصـوصيـات والهـوّيات
الـفـرعيـة. وبـودّي أن أشـير إلى أن
الـطـائفـية تـختـلف اخـتالفاً جـذرياً
عـن الـطـائـفـة ذلك أن األخـيـرة هي
تكوين تاريـخي وامتداد اجتماعي
وإرث طـــــقــــوسي تـــــواصل عــــبــــر
اجـتهـادات فقـهيـة ومواقف نـظرية
وعــمــلــيــة اخــتــلط فــيــهــا مــا هـو
ـا هـو خـاطئ صـحـيح ومـنـفـتح 
وانـعـزالي أحـيـانـاً لـكـنـهـا تكـوين
أصيـل ومـوجـود وتـطور طـبـيـعي
وليس أمراً ملّفقاً أو مصنوعاً في
حـــ أن الـــطـــائـــفـــيـــة هي تـــوجّه
ســيـاسي يــسـعى لــلـحـصــول عـلى
امـــتـــيــــازات أو مـــكـــافــــآت بـــاسم
الـطــائــفـة أو ادعــاء تـمــثــيـلــهـا أو
اثــبـــات تــمـــايــزات عن الـــطــوائف

األخـرى حـتـى وإنْ كـان بـعــضـهـا
فقـهياً أو شـكليـاً وأحيانـاً مفتعالً
وإغـراضـيـاً بـهـدف احلـصـول على

كاسب. ا
وإنْ أدّى مــثل هـــذا الــســلــوك إلى
الــتـبــاعـد واالفــتـراق واالحــتـراب
نـــاهـــيـــكم عـن زرع األوهـــام حــول
"اآلخـــــر" بـــــصـــــورة الـــــعـــــدو أو
اخلـصم وبـالتـالي خـلق حـالة من
الـــكــراهـــيـــة والــعـــداء في رغـــبــة
لإلقـصاء واإللـغاء بـعد الـتهـميش
والــــعــــزل مــــروراً بــــالــــتــــحــــر
والــــتــــأثــــيم وإنْ تــــطــــلب األمــــر
التجر أيضاً فتراه ال يتورّع من
ــصـالح الــتـوّغـل حـيث تــتـحــقق ا
الـذاتــيـة األنــانــيـة الــضـيّــقـة وإن
تــعــارضت مـع مــصــلـــحــة الــوطن

واألمة.
والـغــريب في الــقـضـيــة أن بـعض
ــنـخــرطـ في الـبــغـضـاء هـؤالء ا
الــطـائـفــيـة أو إشـعــال نـار احلـقـد
والـكـراهـيـة ال عـالقـة لـهم بـالـدين
فـــهم غــــيـــر مــــتـــديــــنـــ فــــكـــيف
يتعصّـبون للطائـفة إنْ كانوا غير
مــتـديــنـ أو حـتى غــيـر مــؤمـنـ
أصالً وهـو مـا أطلق عـلـيـهم عالم
االجـتــمـاع الـعــراقي الـكـبــيـر عـلي
الـوردي إنهـم "طائـفـيون بال دين"
وبــذلـك تــكــون الــطــائـــفــيــة عــامل
تفتيت وانقسام للمجتمع وواحداً
من أمراضه االجتماعية اخلطيرة

إذا ما استشرت.
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عــانت بالدنــا الـــعــربــيــة من هــذه
الـظـاهـرة الـطائـفـيـة االنـقـسـامـية
بـسـبب ضـعف الـثقـافـة اإلسالمـية
من جـــهــة وشـــيــوع الـــكــثـــيــر من
األوهـام والـتـرهـات إزاء الـطوائف
ـــمـــا بـــالـــتــعـــصب األخـــرى الســـيّ
والــتــطــرّف والـغــلــو ويــعـود ذلك
ــوروث الــتــاريــخي أيــضــاً إلـى ا
ـــغـــلـــوطـــة لـــلـــتــراث والـــقــراءة ا
اإلسالمي بفرقه وفـقهه وجماعاته
اجملــتــهـــدة بل أن هــنـــاك حــقــول
كن أن تنفجر في ألغام تاريخية 
أيـــة حلـــظـــة إذا مـــا  االقـــتــراب
ا منها فبـعض مفاصل التاريخ 
فــيـهــا تـاريخ اخلــلـفـاء الــراشـدين
األربعـة ومـا بـعـدهم يـظل مـسـألة
احـتـكـاك مــسـتـمـرة يـريـد الـبـعض

تغذية نيرانها باستمرار. 
وينـسى هؤالء أن اخلـليفـة الثاني
عـمـر بن اخلـطــاب (الـفـاروق) كـان
يردد: لوال عـلي لهلك عمـر السيّما
اســـتــــشـــاراتـه في الــــكـــثــــيـــر من
الـقـضـايـا الـقـضـائـيـة ومـا يـتعـلق
ـكـم والـســيـاســة ودالالتـهــمـا بــاحلُ
وأبــعــادهــمـا في ظــرف مــلــمـوس.
ولعل تـأيـيـد اإلمام عـلي لـلـخلـيـفة
ـعـزل عـن شـعـوره عـمــر لم يـكـن 
بـالـقـربى الـفـكـريـة خصـوصـاً في
ــوقف من الـعــدالـة وجتــلـيــاتـهـا ا
عـلـى صــعــيــد الـدولــة اإلسـالمــيـة
الناشـئة واجملتمع اجلـديد ووفقاً
" وسـنّة لـكتـاب الله "الـقرآن الـكر
رسـولـه.كــمــا أن ضــعف الــثــقــافـة
ــدنــيــة احلــقــوقــيــة وبــاألخص ا
ثــــقـــافــــة االخــــتالف وحـق الـــرأي
والـــــرأي اآلخـــــر وعـــــدم اإلقـــــرار
والـقــبـول بــالـتــعـدديــة والـتــنـوّع
أســـهم فـي تــكـــريس الـــطــائـــفـــيــة

السياسية.
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ـذاهب الــفـقــهـيـة لــقـد نــشـأت ا
اإلسالمــيــة مــتــقــاربــة وانـتــقــلت
ذهب إلى بعض األحكام من هذا ا
ذاك تبعـاً للظـروف من جهة ومن

جـهــة أخـرى لـلـتـأثــيـرات الـتي قـد
تــقع عــلــيــهــا فـــقــد كــان الــفــقــيه
والــعــالـم الــكــبـــيــر أبــو حـــنــيــفــة
الـنـعـمـان تـلـمـيـذاً جنـيـبـاً لـلـفـقـيه
الـضـلــيع اإلمـام جـعــفـر الـصـادق
ـذهـبـ أسـاسـي وهـمـا قـطـبـان 
ـــــذهب في الـــــعـــــالـم اإلسالمـي ا
ـــــذهب احلــــنـــــفي (الـــــســـــني) وا
اجلعفري (الشيعي اإلثني عشري)
حيث يشـكل األول أغلبيـة ساحقة
في حــ يــشـكـل الــثــاني "أقــلــيّـة"
ـــمــا فـي بــعض مـــتـــمــيـــزة ال ســـيّ
الـبـلدان الـتي يكـون فـيهـا أكثـرية
ــالــكي ـــذهب الــشــافــعي وا أمــا ا
فـلـهمـا حضـور في شـمال أفـريقـيا
ذهب وبلدان أخـرى في ح أن ا
ذاهب احلنـبلي هو خـامس هذه ا

األساسية.
وإذا كـــان االصـــطـــفـــاف عـــقـــلـــيــاً
واجـتــهــاديــاً فــإن الــعالقــة الــتي
ــذاهب يــنــبــغي أن تـــســود بــ ا
والـطـوائـف يـنـبــغي أن تـكـون هي
األخـرى عــقـلــيـة وســلــمـيــة وعـلى
ـــــشــــتــــرك اإلنـــــســــاني أســــاس ا
والـوطــني والــعــروبي واإلسالمي
ـصـالح سـيـحي ولـيـس وفـقاً  وا
سـياسيـة أنانـية ضـيقـة تريد دفع
األمـور بــاجتــاه االفـتــراق الـذي ال
عــودة فـــيه وال إمــكـــانــيـــة إلعــادة
حلــــمـــــته ولـــــعـل بــــعـض أمــــراء
الـــــطـــــوائف ســــــيـــــكـــــونـــــون هم
ــســتـفــيــدون من هــذا االنـقــسـام ا
ـــا يـــؤمن لـــهم والـــتـــنـــاحـــر طـــا
زعــامـاتــهم وامـتــيـازاتــهم وحـتى
تفاهمـاتهم مع أمراء الطوائف في
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واطنـة فرق كبير ب الطائـفية وا
واطنة ليست طائفية وشاسع وا
ــــواطن إلى حـــتـى وان انـــتــــمى ا
طائفة إالّ أن األساس الذي يربطه
ـــــواطـن اآلخــــر هـــــو الـــــوطن بــــا
ـتـسـاوية ـواطـنـة واحلـقـوق ا وا
شتـرك اإلنساني في تـكافئـة وا ا
إطـار سيـادة القـانون وإذا مـا أقرّ
اجلــمـيع ذلـك وفق دسـتــور يــنـظم
ــواطـن بــالــدولــة فــاألمـر عالقــة ا
ـرجـعـيـة يـقـتـضي أن تــكـون هي ا
ولــيس غـيــرهـا وهــو مـا يـتــطـلب
رتـكبي الطـائفيـة طبقاً التـصدي 
لــقــانــون يـحــظــرهــا ويــعــاقب من
يـدعو أو يـروّج أو يـتسـتر عـليـها
أو يــتــهــاون فـي مــكــافــحــتــهــا أو
يخفي معلومات عنها وذلك بهدف
ـواطنـة وتـعـمـيق أواصر تعـزيـز ا
الــلـــحــمـــة الـــوطــنـــيــة والـــوحــدة

الكيانّية للمجتمع والدولة.
وإذا مــــا اقـــتــــرنت الـــطــــائـــفــــيـــة
والـتـمــذهب بـأفـعــال وأنـشـطـة من
شـأنـهـا أن تـؤدي إلى انـقـسـام في
اجملـــــتـــــمـع ونـــــشـــــر الـــــفـــــوضى
واالضـطـراب واسـتـخـدام الـعـنف
والـقــوة والـتــمـرّد وقــد تـقـود إلى
حـرب أهـلـيـة فـإن ذلك يـرتـقي إلى
مصاف جرائم أمن الدولة الكبرى
ــا فــيــهــا جــرائم اإلرهــاب وقــد
تصل إلى جرائم اخليـانة العظمى
إذا مـــا تــرافـــقت مع حتـــريــضــات
جلـهــات خـارجـيـة وفــقـاً ألجـنـدات
أجـــنــــبـــيـــة خــــصـــوصــــاً في ظل
ـــشـــاعـــر اخلـــاصــة اســـتـــفـــزاز ا
ودفــعـــهــا بـــاجتــاه عـــدواني ضــد
اآلخر األمر الـذي قد يصل إلى ما
ال يُحمد عقباه.وإذا كان االنتساب
إلـى الـطــائـفــة أمــر طـبــيــعي مـثل
االنــتـــســاب إلى الـــدين وهي فــرع
مـنه أو االنـتـساب إلـى الوطن أو
األمـة السـيـمــا وان اإلنـسـان غـيـر
ــر فـيـهـا فـقـد يـولـد اإلنـسـان مـخـيّ
مـسلـماً أو مـسيـحيـاً أو عربـياً أو
غـيــر عـربي ومن مـنـطــقـة مـعـيـنـة
ومن طـائـفـة مـعـيـنـة حـسب اآلبـاء
ـغرب أو واألجـداد في لـبنـان أو ا
ـمــلـكــة الــعـربــيـة الـصــومــال أو ا
السـعوديـة أو العـراق أو إيران أو
أفغانستان أو الـهند أو إندونسيا
أو فـي بـــــعـض بـــــلــــــدان آســـــيـــــا
الـــوســـطى ولـم يــســـأله أحـــد عن
رغـبته وقـد ال يجوز لـه تغيـير ذلك
لـو أراد بـحـكم قـيـود وضـوابـط قد
تـؤدي إلى هـالكه السـيّـمـا في ظل
ـتــعـصـبـة ـتـطــرفـة وا الـنـزعــات ا
الــســائــدة لــكن الــتــمــتــرس وراء
طـــائـــفـــته ومـــذهـــبـه ضـــدّ اآلخــر
وبهـدف احلصـول على امـتيازات

فهذا شيء آخر خصوصاً إذا كان
ـساواة واطـنـة وا عـلى حـسـاب ا
ـا يــؤدي إلى الـتــمـيـيــز ألسـبـاب
طائفية األمر يلحق ضرراً بحقوق
الطائفة ذاتها وأفرادها مثل يلحق
ضـرر بـحـقـوق الـطـوائف األخـرى
وبــالـوطن واألمــة كــكل جـمــاعـات
وأفـراداً وبـقضـيـة حقـوق اإلنـسان
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ـواطـنة ـساواة وا ولـتـعـزيز قـيم ا
وتــطــويق الــطــائــفــيــة ســيــاســيــاً
ها قانونياً واجتماعياً بعـد حتر
يــنــبـغـي حـظــر الــعــمل والــنــشـاط
الــســيــاسي وحتت أيــة واجــهـات
حزبـية أو اجـتماعـية أو مهـنية أو
نـقابـية أو مـا شـابه ذلك إذا كانت
ذهبية تسعى لنـشر الطائفـية أو ا
ـذهـبي) (الـتـمـيـيــز الـطـائـفي أو ا
بــصــورة عـــلــنـــيــة أو مــســـتــتــرة
خصـوصـاً بـحـصـر االنـتـساب إلى
ـــــنــــــظـــــمـــــة أو ذلـك احلـــــزب أو ا
اجلــمـعـيـة أو تــلك بـفـئــة مـعـيـنـة
بادعاء تمـثيلها أو الـنطق باسمها
أو التعبير عـنها.كما ال بدّ من منع
ــنــاســبــات الــديــنــيــة اســتــغالل ا
ـذهـبـية لـلـتـرويج لـلـطـائـفـيـة أو ا
بـغيـة إثـارة الـنـعرات والـعـنـعـنات
بــ الـطــوائف وإضــعـاف مــبـاد
الوحدة الوطنية والهوية اجلامعة
ــانــعــة الــتي أســاســهــا الــوطن ا
واإلنــسـان ويــقـتــضي ذلك أيــضـاً
منع استـخدام الطقـوس والشعائر
ـا يـسيء إلى والـرمـوز الـديـنـيـة 
الـطـوائف األخــرى خـصـوصـاً من
ـسـمـوع ـكـتـوب وا خـالل اإلعالم ا
ـرئي وااللـكـتـروني األمـر الـذي وا
يــتــطــلب عـــلى نــحــو مُــلح إبــعــاد
ـــؤســســـات األمـــنـــيــة اجلـــيش وا
ومـــرافق الــدولــة الــعــامــة عن أيــة
انـحـيـازات أو تـخـنـدقـات طـائـفـيـة
بــشـكـل خـاص وســيـاســيـة بــشـكل
عــام.وإذا أردنـــا وضع الــيـــد عــلى
اجلـرح فال بـدّ من حـظر اسـتـخدام
الــــفـــتــــاوى الـــديــــنـــيــــة ألغـــراض
سـياسـيـة السـيـمـا انـخـراط رجال
الـدين فـيـهــا خـصـوصـاً إذا كـانت
تـتعـلق بـالـشـأن الـعـام الـسـياسي
وهــذا األمــر يــنــطــبق أيــضـا عــلى
ـــهـــنـــيــة ـــراكــز ا اجلــامـــعـــات وا
واالجـتـمـاعـيـة والـديـنـيـة واألنـدية
الــريـاضــيـة واألدبـيــة والـثـقــافـيـة
الـتي يـنـبـغي أن تـكـون بعـيـدة عن
أيـــة اصــطـــفـــافـــات طـــائـــفـــيــة أو
إن بــنـاء دولـة مـدنـيـة مــذهـبـيـة.
دستوريـة عصرية واحـترام حقوق
واطـنـة كـامـلة (أي دولـة تـسـتـند ا
إلى حكم الـقانون)  يـقتضي وضع
حدّ لـلـطائـفيـة الـسيـاسيـة تـمهـيداً
ها ومعاقبة القائم عليها لتحر
ــتـــســتــرين أو الــداعــ لـــهــا أو ا
عـــلـــيـــهـــا وهي الـــطـــريق األمـــثل
للوحدة الوطنية والهويّة اجلامعة
انعة وحسب زياد الرحباني  –ا
"يــا زمـان الــطـائـفــيـة.. خــليّ إيـدك
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تقـوم الدولـة العصـرية عـلى قاعدة
ــواطـنــة  وهــذه تـشــمل مــبـادىء ا
ـــســـاواة والـــعـــدالـــة ــــة وا احلـــريّ
ـكن ــشــاركــة. وال  والــشــراكـة وا
احلديث عن مـواطنـة دون احلديث
واطن أو الشخـص الطبيعي عن ا
اجملـرد األمـر الـذي يـدفع لـلـحديث
ــــدني والـــبـــنـــيـــة عـن اجملـــتـــمع ا
ــتــطــورة قــيــاسـاً االجــتــمــاعــيــة ا
بـالبنـية التـقلـيدية وتـمتاز األولى
عن الــثــانـــيــة في كـــون اجملــتــمع
ـدني يقـوم على أسـاس منـظمات ا
مــدنـيـة طـوعــيـة يـكــون االنـتـسـاب
إليـها وفقـاً الختيـارات حرة واعية
وهي منـظمات غيـر حكومـية وغير
إرثـيــة أي أن الـعــضـويـة فــيـهـا ال
تتوارث عن العائلة أو العشيرة أو
الـــطــائــفــة أو الــدين أو غــيــر ذلك
وهي منظمات غـير ربحية وهو ما
يّزها عن القطاع اخلاص فضال
عن أنـــهـــا مـــنـــظـــمـــات حـــداثـــيـــة
ـــــقـــــراطـــــيـــــة أي تـــــمـــــارس ود
ـقـراطـيـة في جـمـيع أعـمـالـها الـد
وعالقاتـها الداخـلية بـ هيئـاتها
وأفرادهـا وبـيـنهـا وبـ مـحيـطـها

اخلارجي.
كـما يـفتـرض فيهـا قبـول التـعدّدية
واالخـتالف والــتـنــوّع في حـ أن
كـن أن تشكل الـبنـية الـتقـليـدية 
مجتمـعاً أهلياً عـشائرياً وراثياً أو
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بيروت

ديــنــيـــاً أو طــائــفــيــاً أو جــهــويــاً
يـــنـــتــــمي إلـــيـه الـــفـــرد بـــصـــورة
أوتـومــاتـيــكـيــة ولـيــست طـوعــيـة
وإذا كــانت الــدولـة اخــتــيــاريـة.
الـعـصريـة قد اسـتـقرّت وأصـبحت
كن كيـانـاً قائـمـاً ومـعتـرفـاً به ال 
إلــغـــاؤه ألنه "مــعـــطى تـــاريــخي"
يـقوم بـوظيـفتـ أساسـيتـ هما:
ـتـلـكات حفـظ وصـيـانـة أرواح و
ـواطنـ وضـبط النـظام واألمن ا
كـنـها الـعـام فـإن هذه الـدولـة ال 
أن تـســتـقــيم دون وجـود مــجـتـمع
مـدني حـر ومـستـقل وفـاعل يـسهم
ـراقــبـة والـشـراكـة في الـرصـد وا
خـصـوصـاً وان وظيـفـتهـا اتـسعت
وتــشـــعــبت مـــدنــيـــاً وســيـــاســيــاً
واجـتمـاعـياً واقـتصـادياً وثـقافـياً
كن وفـيما بـعد تـفرّعت عـنهـا ما 
أن يـطلـق علـيه "دولـة احلمـاية" أو
"دولــة الــرعــايــة" أو"دولــة الــرفـاه"
بـتـشـعب وتـنـوّع وتـوسع مـهـمـات
وواجـبـات ووظــائف الـدولــة تـلك
ــكن تــطــويــرهــا من خالل الــتي 
الـــدور الــذي يـــقـــوم به اجملـــتـــمع
دني لتعديل التوازن االجتماعي ا
مع الــــدولــــة عــــبــــر الــــضــــغـــوط
ــــتـــواصــــلــــة وتــــوازن الــــقـــوى ا
لـلجـمـاعات والـفئـات االجتـماعـية
ــكن أن تــســهم في تــأمـ الــتي 
احـتـرام حـقوق اإلنـسـان وحـرياته
وقــد ـــتـــوالـــدة. ـــتـــطـــورة وا ا
ــنت الــدولــة الـــعــصــريــة من تــمـــكّ
ــــنــــجــــزات حتــــقــــيـق عــــدد مـن ا
الـسـيـاسـيـة (الـتـعـايش والـصـراع
الـسـلـمـي بـ الـطـبـقـات والـفـئـات
راتب االجتماعية والسيما في وا
ظل اتخاذ الصراع الطبقي إشكاالً
جــــــديــــــدة) واالجـــــتــــــمـــــاعــــــيـــــة
واالقـتـصـاديـة (اكـتـسـاب الـصراع
بُــعـــداً تــنـــافــســيـــاً بــ الـــفــئــات
والتيارات االجتماعية السيّما من
خالل اخلـــدمــــات والـــضـــمـــانـــات
والبـرامـج واالقـتـصـاديـة وارتـفاع
مـستـوى األجـور وحتسـ شروط
الـعـمل واسـتــثـمـار أوقـات الـفـراغ
والـراحـة) والثـقـافيـة (بـاالستـفادة
من منجزات الثقافة والفن واألدب

والعمران واجلمال وغيرها) .
وقد خـفّت حدّة النـزاعات القـومية
واإلثــنـــيــة والـــديــنــيـــة في الــدول
واطنة قيمة تقدمة وأصبحت ا ا
عــلــيـــا تــقــوم عــلــيـــهــا الــقــاعــدة
الـدستـوريـة للـدولة وهي الـعنـصر
النـاظم لـلـكـيـان االجـتـمـاعي وهو
ما زالت الـدول النامـية تفـتقر إليه
ــــنــــا الـــعــــربي ومــــنــــهـــا فـي عـــا
واإلسالمي السـيـمـا وأن بـنـيـتـهـا
الدستـورية والقانـونية فضالً عن
أسـاســهــا االجـتــمــاعي ضـعــيــفـاً
وكــذلك ضـــعف تـــأثــيــر اجملـــتــمع
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إن البـنـية الـسيـاسـية الـعـربيـة ما
تــزال مــحــكــومــة بــقــواعــد أخـرى
بعـضهـا ما زال بعـيداً عن الـتطور
الـــدولي ســـواءً عـــلـى الـــصـــعـــيــد
الـدســتـوري والــقـانــوني أو عـلى
ـدني أو الـصـعــيـد الـســيـاسي وا
عــــلى الـــصــــعـــيــــد االجـــتــــمـــاعي
واالقتـصادي والثـقافي فضالً عن
ـــشـــتـــرك قـــصـــور نــــظـــرته إلـى ا
اإلنـسـاني بـحيث يـعـتبـر الـبعض
هـذا الـتـطـور مـجـرد بـدعة وضالل
يـسـتـهـدف األمـة وديـنـهـا وقـيـمـها
وتـراثـهـا.وإذا كـان الـناظـم الدولي
ذو األبـعـاد اإلنـسـانيـة يـقـوم عـلى
شاركة بإجراء انتخابات مباد ا
حـرّة ودوريـة سواءً عـلى مـسـتوى
ـان فإن الـكثـير احلـكومـة أو الـبر
من الـــبــلــدان الــعـــربــيــة مــا تــزال
قاربات أخرى وحتى مستغرقة 
لو أجرت انتخابـات فإنها ستكون
شـكلـية في الـكثـير من األحـيان أو
أن الدولـة تتدخـل في التأثـير على
نــتـائــجــهـا خــصـوصــاً في الـدول
الــشــمــولــيــة أو الـــتــســلــطــيــة أو
ـنـغـلـقـة أو تـوظّـفـهـا عـلى شـكل ا
ســـلــطــوي المــتــصـــاص الــنــقــمــة
ولـلــتـســاوق مع الـتــطـور الـدولي
ــسـتــجــيب ــظــهــر ا والــظــهــور 
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أحـيـانـاً ال نــتـحـدّث عن الـشيء إالّ
بضدّه وحتى فـهم التاريخ حسب
ــاركـسي غـيـر ــفـكـر ا ألــتـوسـيـر ا
الـــتـــقـــلــيـــدي هـــو قــراءة الـــوعي
بضـدّه وكـمـا يـقـول الـشـاعـر علي

ـا اســتـجــمـعـا بن جــبـلــة: ضـدّان 
والـضدّ يـكـشفُ حـسنهُ حُسـناً /

الضدُّ
 ذلك إن غـيـاب أو تـضـبّب مـسـألـة
الهـويّة والتـباس وتشـوّش مسألة
ـــواطــنــة عــنـــدنــا نــاهـــيــكم عن ا
ـهـاجر نـافي وا اخـتالطـهـمـا في ا
ودخــول عـوامل جــديـدة عــلـيــهـمـا
ســلـــبـــاً وإيــجـــابـــاً ال زال يــثـــيــر
هواجس وتـداعيـات كثـيرة سواء
عـلـى الــصــعــيـد الــفــردي أو عــلى
الـصـعــيـد اجلـمــاعي وفي الـوطن
ــــــنــــــافـي عـــــلـى حــــــدّ ســـــواء وا
خـصوصاً فـي ظلّ بدائل مـلتـبسة
دينـية أو طائفـية أو إثنـية أو غير
ذلك حـيث يــصـبح الـتــذرّر عـائـقـاً
حـقـيـقـيـاً أمـام الـدولـة وفي طـريق
ــا يــؤدي إلى تــعــثّـر ــواطــنــة  ا
مـــشــروع احلـــداثــة بـــاســتـــمــرار
ـرحــلــة مـا قــبل الــدولـة ــدامــة  الـقَ

وتشظياتها وتقوقعها.
ـتنامـي لدى فئات  إن اإلحساس ا
غـيـر قلـيلـة بـاالغتـراب أو الشـعور
باحليف أو الغـ أو التهميش أو
االضطهاد لهوّياتها الفرعية ولّد
لديها حاجة متـنامية ورغبة ملحّة
في التـعـبـيـر عن نـفسـهـا وإظـهار
خـصائـصـهـا وتـمـيّزهـا وسـعـيـها
لـتــأسـيس كـيـانّـيــة خـاصـة تـمـثّل
هــوّيــتـهــا ســواءً كـانـت ديـنــيـة أو

قومية أو لغوية أو غير ذلك.
وفي بعض األحيان خلق مثل هذا
اإلحـــســـاس لـــدى هـــذه الـــفـــئـــات
شـعــوراً بـاالنــعــزال وضـيق األفق
جــــرّاء ســــيــــاســـــات االســــتــــعالء
الطويـلة األمد ومحاوالت الـهيمنة
من جــــانب هـــوّيـــات أخـــرى حتت
عناوين مخادعة مثل "األغلبية" أو
"األكثـريـة" الـتي تـفتـرض الـتـسـيّد
لـعددهـا أو حـجمـها بـحيث تـكون
ـكانـة علـوية أو سـاميـة أو حتى
ــســطـرة "شـرعــيــة" بـاســتــخـدام ا
قـراطـية عـلى نحـو يتـعارض الـد
مع جـوهـرهـا ونـعني بـهـا مـباد
ساواة ال سـيّما عنـدما يتصرّف ا
من يـزعم تـمـثـيل هذه "األغـلـبـيات"
أو األكـثــريـات الــعـدديــة إلخـضـاع
"األقـلـيات" (األقل عـدداً أو األصـغر
ــــحـــــاولــــة ) ســـــواءً  حــــجـــــمــــاً
االستـقـواء علـيـهـا أو تذويـبـها أو
تـهمـيش هوّيـتهـا الفـرعيـة أو عدم
االعـــتــــراف بــــهــــا عــــلى قــــدم من
ـواطـنـة ـسـاواة وعـلى أســاس ا ا
مع الـهـّويـات األخـرى أو مـحـاولة
احـتوائـها وتـدجـينـها حتت ذرائع
ومـبرّرات مـخـتـلـفـة. ومـهـمـا كانت
ـــــزاعم فـــــإن مـــــثـل هـــــذا األمــــر ا
قـراطية يتـعارض مع مـباد الـد
ـفترضة بـ الهوّيات ساواة ا وا
بغض النظر عن نسـبتها العددية
ــا تــمـثّـل خـاصــيّــات مــعــيــنـة طــا
تـخـتـلف عـن اخلـاصـيـات األخرى
إثـنـياً أو ديـنـيـاً أو لـغـويـاً أو غـير
ذلك وتـفـترض هـذه اخلـصوصـية
التعـامل على نحـو متساوي ومن
مـسـافـة واحــدة من جـانب الـدولـة
مع الـهوّيـات اخملتـلفـة دون تمـييز
أو مـحـاباة حتت أيـة حـجـة كانت
فـالدولـة يـنبـغي أن تكـون محـايدة
إزاء األديــــان أو الـــقــــومــــيـــات أو
اللـغات أو أية خـصائص مشـتركة
جلـماعـة من الـناس مـثلـما عـليـها
أن تــــتـــعـــامـل مع اجلـــمــــيع عـــلى
واطنة دون تمييز بسبب أساس ا
الـــديـن أو الـــعـــرق أو اجلـــنس أو
الــلــون أو األصـل االجــتــمــاعي أو
غـــيـــر ذلـك.وقـــد أعـــادت حـــركـــات
االحتجاج الـشبابية والـشعبية أو
مــا أطـلق عــلـيه "الــربـيع الــعـربي"
هذه اإلشـكاالت إلى الـواجهـة على
نـحــو صــارخ ســواءً مــا يــتــعــلق
بالـهـوّيات وال سـيّـمـا الفـرعـية أو
واطـنـة التي ـبـاد ا مـا يـتعـلق 
نـا الـعربي ظـلّت مـنـقوصـة في عـا
بـسـبب نـهج االسـتبـداد والـتـسلّط
وشحّ احلــريــات في ظلّ األنــظــمـة
الــــتي حـــكــــمت مــــا بـــعــــد فـــتـــرة
االســــتــــقالل وزيــــادة الــــشــــعــــور
ــــســــاواة بــــضــــرورة حتــــقــــيق ا
والـكـرامـة اإلنسـانـيـة وصوالً إلى
مـواطنـة يحمـيهـا القـانون الذي ال
ـواطــنـ العــتـبـارات ـز بــ ا ــيّ
ديــنـيـة أو إثــنـيـة أو ســيـاسـيـة أو
اجتمـاعية أو اقتصـادية أو لغوية
أو ساللـــيــة أو جـــنـــســـيــة أو ألي
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العـراق كان يـسـمى بلـد الـسواد بـسـبب كثـرة النـخـيل فيه ,وكان يـتصدر
قائـمـة العـالم بـعدد الـنـخيل ,وقد ذاع صـيت الـتـمور الـعـراقـية واشـتـهرت
يا بطـيب مذاقها وكـثرة أنواعهـا لكن احلال لم يعـد كذلك بعد عربيا وعـا
عـام  ,1980 حـيـث انـدلــعت احلــرب الــعــراقــيـة  –االيـرانــيــة و جتـريف
بسـات الـنخـيل الـعمالقـة الواقـعة عـلى احلـدود لتـأم الـساحـة للـحرب!
وكذلك تـضـررت اكـبـر غابـة لـلـنخـيل في الـعـالم ضـمن شبه جـزيـرة الـفاو
يـاه شط العـرب لتـقضي على ـتزايـدة  ـلوحة ا بسبب احلرب ,ثم جاءت ا

انتاجية ما تبقى.
ثم جاء عـقد الـتـسعـينـات ليـضـرب العـراق حصـار اقتـصـادي دمر الـبيـئة
الزراعـيـة ومـنهـا الـنـخيل ,فقـد شـهـدت الزراعـة تـراجع كـبيـر وخـطـير ,مع
ا جعل ينحسر عدد النخيل في مناطق متعددة مخاطر انتشار االوبئة ,

في البالد.
ـتعـاقـبة واحلـصـار االقتـصـادي ثم الـفوضى الـشـاملـة لـلبالد فاحلـروب ا

كلها مجتمعة ادت الى عدد النخيل في العراق.
تشير بعض اإلحصاءات إلى أن العراق كـان يضم في أواخر السبعينات
حوالي  32مـلـيـون نـخـلـة ,لم يـبق مـنـهـا الـيـوم سـوى تـسـعـة ماليـ وفق
منظمات فالحية وبيئية بدل ان يزداد عددها تقلص عددها ,وهو ما جعل
الكـثـيرين يـدقـون ناقـوس اخلـطر مـحـذرين من انقـراض الـتمـر في مـوطنه

األول.
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كن حتديد اربعة اسباب مهمة لالنحسار احلالي ألعداد النخيل: و
ا اوال: تعرضت النخـيل لإلهمال بسبب ارتـفاع تكاليف خـدمة النخيل ,

توقعة من بيع التمور. يؤثر على االرباح ا
ـدربـة في مـجال ثانـيـا: تـعانى بـسـاتـ الـنخـيل من قـلـة األيدي الـعـامـلة ا

خدمة النخيل.
ثالثاً: عدم اجراء عمليات مكافحة اآلفات التي تصيب اشجار النخيل. 

ا ادى الخـتفـاء بساتـ النـخيل مـن الوجود, رابعاً: الـزحف العـمراني ,
حيث يتم بيع االرض وقلع نخيلها.
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من اغـرب االمــور ان يــتـحــول الـعــراق من مــصـدر اســاسي لــلـتــمـور في
العالم ,الى مسـتورد لـلتـمور ,واهمـلت حكـومـات ما بـعد  2003 االهتـمام
بالزراعـة ومنـها الـنخيل ,خصوصـا مع وفرة الـدوالر من صادرات الـنفط
اخلام ,اصـبح الـعـراق مـسـتـوردا لـلـتـمور ,في ظل ادارة سـيـئـة القـتـصاد
البلد ,فخسـر العراق صـادرات سابقـة حتقق له ايرادات ,وخسر اكـتفائه
الذاتي احملـلي لـلتـمور ,فمـا اشـدها من بـشـاعة تـلك اخلـسارة ,وهو ما ال

يفهمه ساسة البالد.
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وبإدارتها تستـطيع الدولـة إنشـاء صناديق لـلتنـميـة الزراعيـة والصنـاعية ,
تـهـتم فـقط بـهـذا الــنـوع من الـتـنـمـيـة وتـســتـعـيـد أمـوالـهـا من أربـاح هـذه
عمل أو األرض ال تؤول ملكية ا شاريع وبعد االنتهاء من اعادة رأس ا ا
ـصــروفـة تـدور بـعــد عـودتـهـا الـزراعـيـة لـلـعـامـلـ فـيـهـا ,وهـذه األمـوال ا

نتجات الزراعية. زيد من التنمية الزراعية وتصنيع ا للصندوق 
ــيـاه, مع تـوفــيـر قــروض لـلــفالحـ ,ودعم تــوفـيــر االســمــدة ومـصــادر ا

ومحاربة احلشرات الضارة.
كذلك على الـسلـطة اليـوم ان ارادة اعادة الـروح لثروة
النـخـيل ان تـشـجع الـقـطـاع اخلـاص عـلى تـأسيس
شاريع بردة ,واقامة ا مكابس التمور ,واخملازن ا
الصـناعـيـة التى تـعـتمـد عـلى التـمور ,مثل الـسـكر
السائل واخلل الـطبيعي ,عالوة على عصيـر التمر

(الدبس).
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مـتد من بغـداد لقـضاء احملـموديـة يؤكـد لسـالكـة بأنه يـتكلم كل الشـارع ا
في أربـعـيـنـيـة اإلمـام احلـسـ عـلـيه الـسالم فـقـد أطـرت ارصـفـتـة بـاعالم
وصـور وحكم ودعـاء لـكـبـار رجـال الـدين مـؤكدة مـضـامـيـنـهـا حب الـناس

البي األحرار وسيد الشهداء.. 
قـاعد ووسـائل الراحة ورتبت الـسرادق على حـافاتـها مـجهزة بـالبـسط وا
األخـرى لــلـزاحـفــ صـوب كــربالء كـمـا عــرضت  الـشــرابت والـعــصـائـر
ـشروبـات الـغازيـة التي حتـمـلهـا أيادي طـاهـرة تبـحث عن األجر وأنواع ا
ـواكب تــزايـدهـا في الــفـضل مـأكـوالت والـثـواب أمــام اعـداد كـبـيــرة من ا
ـتتـبع حلـركـة الـزائريـن ان النـسـاء الـتي حتـتشم الكـص والكـبـاب ويـرى ا
تدفقة إلحياء ذكرى أربعينية بالسواد تشكل النسبة األكبر من احلشود ا
ريـحـانــة رسـول الـله (صــلى الـله عـلــيه وسـلم) تـلــيـهـا أفــواج الـشـبـاب ثم
الشابات وكبار الـسن ويشاهد الراصـد حلركة الشارع احلـسيني لقطات
جميلة تعبر عن حب الناس لالمام احلس والتزامهم برسالتة السامية.. 
هنـاك مـشهـد لـشبـاب نـزلوا الى الـشـارع يتـجـاوز عددهم اخلـمـسة عـشر
شـابـا يــلـطـمــون الـصـدور بــحـركـات ســريـعـة وشـفــاهـهم تــردد األنـاشـيـد
لـيوني ديـنـار قيـد راسة احلسـينـيـة.. وهنـاك عـجل كبـير يـتـجاوز سـعـرة ا
باحد األعمـدة الكهربائـية أمام السـرادق وسينحـر قريبا لـلزائرين لكربالء
وبالقرب منه أغنام جلبت للغرض ذاتة وهناك اجلمال السائرة إلى كربالء
البس تراثـية من قـدسة يـعـلوهـا الهـودج برفـقـة خيـول يقـودها شـبـاب  ا
ـشاهد تمثيـلة لتقريب رحلة الـسبايا للزائرين من رجح أنها ستشارك  ا

بالد الشام بأجتاة كربالء.. 
وصـور الــشـارع تــتـكـلـم عـمـا يــلـبـي رقـبـة الــزائـرين
اللذين عد حلمايتهم ثالث ألف عنصر أمني وسد
حـاجـتـهم من اإلعـالم احلـسـيـنـيـة والــقـبـعـات الـتي
تــبـعــد احلــرارة عن رؤوســهم واألحــذيــة وبــطــاقـات

الهاتف النقال.

شاركة حشد من الشباب U«∫ تظاهرة تشرين في العراق 

u“…∫ طالب دين في احلوزة العلمية في النجف
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االنـثــروبـولـوجـيــة حـيث تـطـرق الى
انـــواع االســتـــغـــراب واالســتـــغــراب
والتـراث .كمـا تنـاول االستـغراب في
سرح سرحي متطرقا الى ا النص ا
بـــــــ االنــــــا واالخـــــــر وبـــــــدايــــــات
ـــســرح الـــعــربي االتـــســغـــراب في ا
ـسـرح االوربي وتـطـرق ايــضـا الى ا
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نـاقـشت اطــروحـة دكـتـوراه في قـسم
سـرحيـة  في كـليـة الفـنون الفـنـون ا
اجلمـيلـة بـجامـعة بـابل (االستـغراب
ــســرحي وتــمــظــهــارته في الــنص ا
الـعــربي) لــلــطــالــبــة عـبــيــر مــحــمـد
مــحــمــود. وجتــلت اهــمــيــة الــبــحث
فهوم واحلاجة اليه بوصـفة دراسة 
ـــســرحي االســـتــغــراب فـي الــنص ا
العربي من خالل تمظهـارته الثقافية
والـفـكريـة والـفـلسـفـيـة بغـيـة حتـديد
مفهـوم له في هذا اجملال واعـتماالته
ــسـرحي. واشــتــغـاالتـه في الــنص ا
واشــارت مــحـــمــود الى ان (الــبــحث
يهدف الى كشف االستغراب وفروعه
ــــــعـــــــرفــــــيــــــة وفـق الــــــدراســــــات ا
االنـثـروبـولـوجـيـة ودوره في جتـذير
ـــســـرحـــيــة). الــذات احلـــضـــاريـــة ا
وتـنـاول الـبـحث دراسـة االسـتـغـراب
مـفــاهـيـمـيــا كـمـاتـنــاول االسـتـغـراب
ــفــاهــيم وفــروعـه الــثــقــافــيــة وفق ا
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عـــــرضـت االربـــــعــــاء
اضي عـلى حدائق ا
كــــلــــيــــة الــــفــــنــــون
اجلـمــيـلـة بــبـغـداد
مـــــــســـــــرحـــــــيـــــــة
(احلــــســــ كــــمـــا
نــــــراه) تــــــألــــــيف
واخــــــــــــــــــــــــــــــراج
ــي االكــــــــــــــــــــــاد
والـــفــنـــان عـــقــيل
مــهــدي الــذي قـال
لـ(الــزمـان) عــنــهـا
ــســرحــيــة (هــذه ا
تأتي ثالثية تخص
مــوضــوعــة اإلمــام
احلــــســـــ عــــلــــيه
الــــــــــــسـالم األولـى
احلــــــــــســــــــــ اآلن
والثانـية احلس في
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WOŠd∫ عقيل مهدي خالل عرض أحدث مسرحياته في حدائق كلية الفنون اجلميلة
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{ لـــنـــدن - وكــاالت - بـــعـــد أن إنــتـــشــرت
العـديد من الشائعات حول إنفصال عارضة
األزياء جـورجينا رودريغز عن حبيبها العب
كــرة الــقــدم كــريــســتــيــانــو رونــالــدو عـادت
لتـكشف حقيقـة هذا األمر وذلك عبر صورة
نشـرتها عـلى صفـحتهـا اخلاصـة على موقع
الـتــواصل إلجــتــمــاعي.ونــشـرت رودريــغــيـز
صــورة لــهــا بــرفــقــة أوالدهــمــا وذلـك بــعـد
إعــدادهـــا لــوجــبــة طــعـــام لــهم.وعــمــدت إلى
مــشــاركــة الــصـــورة مع رونــالــدو الــذي لم
ـوقع الفن يظـهـر مـعـهم في الصـورة.ووفـقـا 
فـأن العالقة بـ رودويغـز ودولوريس (والدة
رونالـدو) الـتي إعـتبـرهـا البـعض الـسبب في
إنتـشار الشائعـات يسودها كل االحترام وال
صحـة لالقاويل التي  نشرها والدليل على
ذلك ان كـلـتـاهــمـا تـتـابــعـان بـعـضــهـمـا عـلى

مواقع التواصل االجتماعي.

الدرامي في التوجيه والتعلم.وكانت
حــدود الـبــحث الـزمــانـيــة بـ 1960
ـــكـــانـــيـــة هي الى 1970 واحلـــدود ا
غرب) في (العـراق مصـر سوريـا ا
مــا ضم مــجــتــمع الــبــحث 25 نــصـا
مـسـرحـيـا اخـتـيـر مـنـهـا 5 نـصوص

كعينة للبحث.

كـــــــيـف بـــــــدأ وكــــــيـف انـــــــتـــــــهى و
ــســـرحي والــتــراث واالســـتــغــراب ا
سرح واسباب توظـيف التراث في ا
ــسـرح الــعــربي واالســتــغــراب فـي ا
الـــعــــربي (الــــتــــجــــريب)  واخــــيـــرا
سرحي استعرض الـتاثير الـغربي ا
سرح العربي  ومقدار التاثير على ا

ـتـفــرج أن يـتـجـول فـي هـذا الـعـمل من ا
ـمــثـلـ جـمــيع جــهـاته كــأنه جـزء مـن ا
ــســـرحــيـــة احلــســـ واآلخــر .وبـــطل ا
الــغـــر وزوجــته الــتي يـــكــون بــيــنــهم
حــواريــشـتــرك به اجلــمـهــور بــفـعــالــيـة
اإلصـغاء واحلـضـور في فـضـاء الـعرض
وبـــالـــتـــاكـــيـــد آثـــار الـــعـــرض إعـــجــاب

اجلمهور جميعهم).
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موضـحـا انه (كان احلـضـور نوعـيا ضم
أســـاتــذة وفـــنــانـــ وأدبــاء كـــان أشــبه
بــطــقـس رصــ يــتــجــاوب مع قــدســيــة
ـــنــاســبـــة هــذه الـــثــورة الــتـي قــادهــا ا
احلـسـ عــلـيه الـسالم نــابـعـة من وعي
إنسـاني اوال وبـعـد تـاريـخي اجـتـمـاعي
من مـنظـور معـاصـر ينـتـصر فـيه اخلـير
عـــلى الـــشــر والـــتـــركــيـــز عــلـى الــبـــعــد
اإلنـساني مـن خالل التـجـديـد واحلـداثة
الذي يليق بـتراث األمة وماضيـها بأنها
كـانت مـن الـرقـة واجلــمـال الــرومـانـسي

غربـته والثـالثـة احلسـ كما نـراه ولكل
واحـدة مـنـهـا مـعـاجلـة خـاصـة) واضاف
سرحية باتباعي أسلوب (امتازت هذه ا
ـمثل الواحـد يعـتمد "رسيتـاو" وهو أن ا
على اإللـقاء لـلـقيم الـصوتـية واإليـقاعـية
في خــطــابه الــكالمي ويــتـصــدر خــطـاب
ــــقــــومــــات الــــعـــــرض وتــــأتي بــــعض ا
نـاظـر اخلـلفـيـة التي الـسيـنـوغرافـيـا وا
تــدعم الــعـرض وتــضع الــقــيم الـفــكــريـة
احملمـولـة حوارا وتـكويـنـات ووضعـيات
ــســرحي مــرافــقــة لــلــحــدث والــعـرض ا
وبالتأكيد الرسـالة واضحة في عالقاتها
عاصرة من خالل والتطورات احلديـثة ا
االيحاءات والتطرف واالقتتال الطائفي)
مبـينـا انه (من خالل شـخصـية احلـس
ـنـفـتح عـلى اآلخر ومـوقفه اإلنـسـاني وا
اخملتلف في الدين والطائفة يقدم خطابا
ـــنـــطق الـــســـلـــيم رغم إنـــســـانـــيـــا مع ا
الضغائن التي يقوم بـها البعض لتدمير
اآلخــر واســـتالبه.وبــالــتـــالي اســتــطــاع

للـعرض تـدل عـلى النـفوس الـطيـبة لـغد
مـشـرق وأفــضل يـحـفظ كــرامـة اإلنـسـان
بـعـيـدا عن الـتـسـلط اإلكـراه). مؤكـدا انه
(الول مــرة يـــقــدم هــذا األســـلــوب حــيث
قـــــدمـت ثالث جتـــــارب ســـــابــــقـــــة وهي
(مــــصــــاطب االلــــهــــة وهـي من قــــصص
مـــحــمـــود جــنــداري حـــيث قـــدمت عــلى
سـرح والثانيـة قصص قصيرة منتدى ا
للقاصة لطفية الدليمي قدمت في منتدى
لك األشـوري لـلنـاقد سـرح والـثالـثـة ا ا
ـظـفـر الـفــريـد سـمــعـان تـمــثـيل أحـمــد ا
ــتـحف ومــيـســون الـبــيـاتي قــدمت في ا
الـــــوطـــــنـي) .مــــشـــــيـــــرا الـى ان (كــــادر
ي جـبـار ـسـرحــيـة يـتـألـف من األكـاد ا
خمـاط في دور احلسـ وكاظم الـعمران

بــدور يـزيــد  وعــبــلـة بــدور هــنـد
زوجـة يزيـد لـكنـهـا مـختـلـفة
عنه ألنها اختارت جانب
احلــق واخلـــــــــــــيــــــــــــر

والسالم).
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ـراسـل احلـربيـ الـعراقـي تـفـقده في مـنزله شيخ ا
روره بـظرف صحي مـحافظ ذي قار احـمد اخلفـاجي 

صعب  متمنيا له الشفاء العاجل.
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الـــبـــاحـث واحملـــامي الـــعـــراقي
صــــدر لـه اجلــــزء الــــثـــــاني من
كـــتــاب (ســـحــابـــة فــوق امــواج
ذكـرات الـيـومـية عن احلـيـاة- ا
الـسـيـرة الـذاتـيـة للـمـؤلـف) وهو

الكتاب السابع عشر للظاهر.
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ـسـلـسل اجلـديد مـثل الـسـوري يـشـارك في بـطولـة ا ا
(صدى) الـذي يجـري الـتحـضيـر لـتنـفيـذه قـريبـاً وهو
من تــألـيف سـيـف رضـا حـامــد وإخـراج مـحــمـد عـبـد

العزيز.
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وسـيقـار العـراقي وقع كتابـه (االسلوبـية مـوسيـقيًا ) ا
الصـادر عن مـركز ابـو ظبي لـلغـة الـعربـية في اجلـناح
االمــارتي ضـمـن فـعــالــيـات مــعـرض الــريــاض الـدولي

للكتاب.
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هـندس االردني صـدرت له حديثـا عن األهلـية للـنشر ا
والتوزيع في عمان رواية (تراتيل اخللود والفناء).
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أمـــ عـــام وزارة الـــشـــبـــاب االردني رعى اخلـــمـــيس
اضي في عـمان فعاليات اختتام اللقاء السابع عشر ا
لشـباب الـعواصم الـعربـية الـذي نظـمته وزارة الـشباب
بالـتعاون مع جامعـة الدول العربية حتت شـعار (البيئة

والصحة اجملتمعية).
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ـسـتنـصـرية الـتـدريسـيـة في كـليـة الـتـربيـة بـاجلـامعـة ا
ـلـتقى قدمت الـسـبت االمسـيـة الثـقـافيـة التـي اقامـها ا
الثـقافي لـلدكتـورة زينب اخلـفاجي بالـتعـاون مع مقهى
ـدح الـنـبـوي في ـعـنــونـة (ا رضـا عــلـوان في بـغـداد ا

شعر شهاب الدين احللبي).
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الـشــاعـر الـعــراقي وقع مـجــمـوعـتـه الـشـعــريـة (اغـاني
لتـقى الثقـافي بشارع اورفيـوس) بجلـسة اقيـمت في ا

اضية. تنبي اجلمعة ا ا
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نزل الراحل حسن مصطفى تعمل هي على ترك ا
صـاحلتـها هةً لـبيت أهـلـها بـينـما هـو يقـوم  مـتجـَّ

لتنتهي األزمة). 
مـسـتـذكـرة خالل بـرنامج (صـاحـبـة الـسـعادة) ان
(مصطـفى  طلـقهـا شفـهيًا بـسبب غـيرته الـشديدة
عــلــيــهـا فــقــد كـان يــرفض ارتــدائــهــا الـفــســاتـ
ــكـشـوفـة  وقـد اتــفـقـا عـلى  ارتـدائــهـا فـسـاتـ ا
بــأكـمـام سـاتـرة لــكـنـهـا أخـلــفت االتـفـاق بـارتـداء
ـسـرحي دون فـسـتـان مـكـشــوف أثـنـاء عـرضـهـا ا
علـمه لتـفاجـأ بحـضوره الـعرض.وحـال وصولـهما
ــنـزل واخــتالئه بــهــا قـام بــتــطـلــيــقـهــا شــفـهــيًـا ا
واعـــتـــقــدت فـي بــاد األمـــر أن الـــطالق لم يـــقع
لـيــتــضح أنـهــا أصـبــحت مــحـرمــة عــلـيه فــقـررت
االلـتـزام بـاتـفـاقـهـمـا). وكـشف أنـهـا عاشـت حـياةً
رومـانـسـيــة مع زوجـهـا الـراحل فــزواجـهـمـا كـان
جــمـيــلًـا لم يــتــخـلــله ســوى الـقــلـيـل من اخلالفـات
شـاكل العادية; فقـد حاوال قدراإلمكان إجناحه وا
ـصري بـأي طـريـقة. وتـزوجت جـمـال من الـفنـان ا
الـراحل حسن مـصطـفى عام  1966 واجنـبت منه

ثالثة بنات هن سمية والتوأم جنالء ونورا.
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ـصريـة مـيمي جـمال الـتوأم ـمثـلة ا ظـهرت ابـنـتا ا
تـطـابق خالل حـلـولـها ضـيـفـة عـلى بـرنامج غـيـر ا
ـرت عن مــدى فــخــرهــا بــهــمــا تــلــفــازي حـــيث عــبـَّ
وكشـفت أسرارًا عن طفـولتهـما  وقالت: (فـرحانة
ببـنـاتي وأشـعـر أن الـبـذرة طـرحت أزهارًا وورودًا
جــمــيــلــة)وأشــارت جــمــال أن (نــورا كــانت تــهــتم
ذاكرة في فترة الطفولة بينما جنالء كانت فتاة با
الحظ شقـية وملـعونـة على حد قـول شقـيقـتها) وا
عـدم الـشـبه بـ جنالء ونـور فـكـلـتـاهـمـا تـمـتـلـكان
مالمح خاصة بهما كما أن شخصياتهما مختلفة
أما بـشأن حيـاتهمـا اخلاص فنورا لـم تنخرط في
مجـال العمل بل عـاشت حيـاتها كـربة مـنزل ترعى
تـلكـون مواهب فـنية أطفـالها الـذين يـتضح أنـهم 
فـابـنتـهـا مـصمـمـة أزيـاء وابنـهـا يـحب الـرسم. أما
بالنـسبـة لنجالء فـقد عـملت مـوظفة في بـنك لكـنها
قررت االستقالة بسبب طبيعة عمل زوجها وسفره
تـواصل واآلن تفـرغ طاقـاتهـا في شغل اخلزف ا
بعـد انتهاء ابـنتهـا من مرحلـة الدراسة. وأوضحت
جمـال أنه (في حال وقـوع مشـكـلة بـينـها وزوجـها

{ مـومـبـاي  –وكـاالت - قـررت مـحـكـمـة مـومـبـاي
ي جتـديـد مدة سـجن آريـان خـان ابن النـجم الـعا
شــاروخـان مـدة  14 يــوم بـســبب الــقـاء الــقـبض
عــلــيه حلــيــازته اخملــدرات وذلك بــعــد ان طـلــبت
عــائــلـته اإلفــراج عــنه بـكــفــالـة.وكــان تـداول رواد
مــواقع الــتــواصل االجــتـمــاعي فــيــديــو لـ (آريـان

خـان) يظهره في مكتـب مكافحة اخملدرات إلجراء
ـعرفـة النسـبة احملـددة لكـمية الـفحص الـطبي له 
اخملــدرات فـي جــســمه. وقــد أُلــقي الــقــبض عــلى
آريـان خان برفقة  7 آخـرين خالل حفل أقيم على
ـصادر الى انه مـ سـفـينـة سـيـاحيـة واشـارت ا

والشبّان كانوا في حالة غير طبيعية.

ال حتـاول أن تــبــذل مــجـهــوداً في عالقــة أنت تــعـرف
جيداً نهايتها.
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فـتـرة مـنـاسـبـة لـلـمــصـاحلـة وتـرتـيب االوضـاع .حـكم
عقلك وسيطر علي نفسك .
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حاول أن تـتقرب فـقط من االشخـاص الذين يـحبونك 
بصدق رقم احلظ .9
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تتـعقـد األمور وتـطـرأ بلـبلـة حاذر الـقـطيـعة والـدعاوى
القانونية.رقم احلظ.8
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ال تـتـقرب من االشـخاص الـذين يـتسـبـبون لك في ألم
أو مجرد ازعاج.
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يوم ـعاكـسـات الشـرسـة احـذر من اخلصـم القـوى وا
السغد االربعاء.
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عــلـيك بــاحملـافــظـة عــلى نـظــامك الـغــذائي  وتـابع مع
طبيبك إذا شعرت بالتعب.
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قـد تتـعرض لـضغوط شـديدة تـصل حلد اإلسـتفزاز .
حتقق اهدافا مهمة.

Íb'«

ـاضي وذكرياته ارتباط عـاطفي قـوي سينـسيك ألم ا
تعبة رقم احلظ.2 ا
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إندفـاعك و تـهـورك قد يـجـعلك تـخـسـر الكـثـير. راعى
ظرفك الصحي والشخصي.
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بداية جـديدة في كل شيء وحـافظ على حـبيبك بـعيداً
عن اع الغير.
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تـشـعـر بـالـقلـق والتـعب واالرهـاق .نـظم وقـتك تـفـاديا 
للتقصير او االهمال.
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ضـع اجــوبــة الــتــحــديــدات
أفــقــيــا وأقــرأ في الــعــمــود
ـطـلـوبـة: الـوسط الـكــلـمـة ا
(الـتهجـير احلربي الـقسري
عـــلى يــد الــعـــثــمــانــيــ 7

حروف):
 1- تخفيض الوزن
 2- اسرع احليوانات

 3- سرور
 4- خبر

 5- رف طائر
 6- بيارق

 7- دولة اسالمية
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عقيل مهدي

ـــغـــني { بــــاريس (أ ف ب) - أعـــلـن ا
الــبـلــجــيـكي ســتـرومــايـيـه عـودته إلى
ـوسيـقيـة التي ابـتعـد عنـها الـساحـة ا
فـي نـهـايــة الـعـام  2015 نــظـراً إلى مـا
أصـابه وقتـها من إرهـاق بدني وذهني
بـعـد إحـيـائه مـدى عـامـ عـدداً كـبـيـراً
جـداً من احلـفالت خالل جـوالته.وأفـيد
أن صـــاحب أغــنــيــات ألــور أون دانس
وبـابــا أوتـيه وفـورمـيـدابل يـشـارك في
نــهـايـة األســبـوع األخـيـر من آب 2022
نـطـقة فـي مهـرجـان روك آن س فـي ا
الـباريسـية.وكانت شعـبية سـتروماييه
اتــســعت كــثـيــراً بــعـد صــدور ألــبـومه
راسـ كاريه العام 2013  وهـو الثاني
لـه بــعـــد تــشـــيــز  2010  وجـــعـــله ذلك
يــــجـــري خالل عــــامـــ جــــوالت عـــلى
ـتحدة. مـراحل في أوروبا والـواليات ا
وغــــنى الــــعـــام  2015 فـي مـــهــــرجـــان
كــوتـشــيال األمـريــكي وهـو األكــبـر في
الـعــالم.كـذلك زار سـتـرومـايـيه روانـدا
الــبـلـد الـذي تـعــود إلـيه اصـول والـده.
وقــد قُــتل األخــيـر الــعـام  1994 أثــنـاء
اإلبـادة اجلماعية التي شـهدتها الدولة

اإلفـريـقـيـة. وقـال سـتـرومـايـيه
فـي مقابلة مع محطة فرانس

 الــتــلــفــزيــونــيــة الــعـام  2
كـمـا هي احلال في 2018
أي مـهنـة عندمـا تعمل
كــــثـــيـــراً يــــصـــيـــبك
اإلرهـاق فـي نـهـاية
ـــطـــاف. واشـــار ا
إلـى أن (ســــــــــبـب
ابــــتـــعـــاده لـــيس
اإلرهاق اجلسدي
الشديد وحده بل
أيـضاً تناوله عقار
ـــكـــافـــحــة الريـــام 
ـالريا). وقـال (كنت ا

بــحـاجـة إلى وقت إلعــادة بـنـاء نـفـسي
ــــتــــعـــاً ألن (هــــذا الــــدواء) لم يــــكـن 
). وأوضح أنه (كان بـحاجة إلى إطـالقاً
إزالــــة كل الــــضــــغـط الـــذي يــــجــــلــــبه
الـنجـاح). وقال (لـقد قدمت  200 حـفلة
مـوســيـقـيـة في غـضـون عـامـ  وهـذا
جنون. كانت جتربة رائعة ولكن  جرت

األمور بسرعة كبيرة ).
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ي { لــنـدن  –وكـاالت - اطـلـق الـنـجـم الـعـا
جـاسـ بــيـبـر اغـنـيـتـه اجلـديـدة الـتي حتـمل
عنـوان (كـوست)  وقد صـورها عـلى طريـقة
الفيديو كليب وذلك على قناته الرسمية على
لـيـوني مشـاهدة يوتـيـوب وقد اقـتـربت من ا
بـسـاعـات قـلـيـلـة عـلى طـرحـهـا. عـلى صـعـيد
آخــــر كـــان تــــداول رواد مـــواقع الــــتـــواصل
اإلجتـماعي بـوستـر يكـشف عن مـوعد زيارة
جاسـ بيبر إلى جدة - السعودية وذلك من
اجل احـياء حفالً هناك. وكشف البوستر أن
مــــوعـــد حــــفــــلــــة جـــاســــ في  5 كــــانــــون
األول.مـحـبو بـيـبـر إنهـالـوا بالـتـعـليـقـات التي
تـظــهـر حـبــهم الــشـديـد لـه وإنـتـظــار احلـفل
لرؤيـته. وإحـتفل بـيبـر مـؤخراً بـذكرى زواجه
الثـانية حيث أقدمت زوجته على نشر صور
من زفـافهـمـا بـاألبـيض واألسـود وتـقـصدت
أن تـــكـــون الــصـــورة األولى وهـــمــا يـــقــبالن
بـعـضـهـمـا بـشـغف فـيـمـا أتـبـعـتـهـا بـصـورة
أخرى بـديا فيـها سويـاً وهما يـرقصان ليالً
أمـــــا الـــــصــــورة الـــــثـــــالـــــثــــة
اســـتــعــرضت هـــايــلي من
خاللها فستان زفافها
ذهل ذو الذيل ا

الطويل.
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مثـلة اللبـنانية نادين بعد إنتـهاء عرض مسلـسلها األخـير (صالون زهرة) أعـلنت ا
قـبلـة عن االعمـال الدرامـية بـفيـديو نـشرته في نسـيب جنيم إبـتعـادها في الـفتـرة ا
صفحتـها اخلاصة على موقع التواصل اإلجتماعي.وكـشفت بالفيديو أنها ستغيب
لـفـترة قـصـيـرة وسيـكـون لهـا إطالالت بـصـفحـتـها اخلـاصـة. امـا عن السـبب فـقد
أشـارت إلى أنهـا تركـز على مـشروع خـاص وجديـد مطـالبـة اجلمـهور بـالدعـاء لها
بـالتوفق مـوضحـة أنها كـانت حتلم بـعمل مسـتقل لهـا وأن يكـون لها عالمـة جتارية

. شروع اجلديد هو هدية منها للمتابع خاصة بها.وأكدت جنيم أن ا
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نادين نسيب
جنيم

بعد مـخاض عـسيـر دام سنـوات عانت فـيه دائرة الـفنون
وسيقية اختيار منصب مدير عام لها . منذ ان غادرها ا
وسـيقـار حـسن الشـكـرجي عنـدمـا احيل عـلى الـتقـاعد ا
هنـية منصب ـنصب يقود الـدائرة  بقيت الدائـرة تتطلع 
وسـيقي كما كان الـشكرجي يقودها شهد ا له باع في ا
بكل مـهنـية ويـتابـع الشـاردة والواردة وجنح في قـيادتـها
ـوســيـقـيـة كـونه له بــاع طـويل مـنــذ كـان رئـيس الـفــرقـة ا
ـوسيقية لدائرة االذاعة والـتلفزيون فـضال عن ابداعاته ا
تمـتع بـخـبرة االدارة الـنـاجحـة ومـهـنيـته احلـقه تـمكن من
الية وسـيقية بالرغم من الـضائقة ا جناح دائرة الفنون ا
وبالرغـم من تسلـم اسماء بـعد الـشكـرجي الدائـرة لكـنها
هـنية واليوم بعد اختيار بقيت تتطلع الى االختصاص وا
وسـيـقار عالء مـجـيد لـلـمنـصب االمـر الذي اثـلج قـلوب ا
ا يتـمتع به مجيد من خبرة ومهنية طرب  وسيقي وا ا
وهو يقـود فرق غـنائـية كـبيـرة داخل وخارج الـعراق. نعم

نصب الذي نبارك للفنان عالء مجيد ا
سؤولة كان صحيـحا من اجلهـات ا
ونـشـد عــلى يـد مــجـيـد في نــهـضـة
ــســار الــدائــرة لــيــضــعـــهــا عــلى ا

هني. الصحيح وا



Austria 20 SCH. Belgium        1.5 , Cyprus 0.5 CY . Czech Republic 45 Czk. Denmark 10Krd. Finland10K . France       1.5,Germany        1.5, Greece 400DR  Poland        1.5, Italy
       1.5   Norway 11 KR, Turkey 500000 TL Spain       10.5 , Sweden 12 SK, Switzerland 3 SFR UK        1, Australia $ 1.5, Canada $ 2.5, Nethrland        1.5, USA $ 2

العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا
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…b¹bł WO¾OÐ WÐ—UIــســـرح لــوكــالــة وصـــرّحت إدارة ا
أنـباء انترفاكس أن (العرض أوقف
عــلى الــفــور وطُــلب من اجلــمــهـور
ــوقع). وأعــلــنت جلــنــة مــغـــادرة ا
الـتـحقـيق في مـوسـكو أنـهـا حتقّق
فـي مالبسـات وفاة الـفنـان الذي لم
يُــكـشـف عن اسـمه. وكــان الـراقص
قــد أصــيب إصــابـة خــطــرة وفـارق
احلــيــاة قــبـل وصــول ســيـارة
اإلســعــاف عــلـى مـا
ــــــصــــــدر أفــــــاد ا

عينه.
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ـواقع احلكم وهـي محددة ـقراطـية كـخيـار آلليـة تقـدم نخـبة  مـنذ بـدأ الد
مـؤطـرة وهــذا امـر مـعـروف خلـيـار أثـيـنـا بـاسـتــثـنـائـهـا الـعـبـيـد والـنـسـاء
وأصناف أخـرى والى خيار قناصل روما في أوج قوتها فهي آلية لم تك
مـطلقة أو مـتقدمة في زمن نـشأتها خـشية تسـرب الغوغاء والشـعوبية إلى
ـوقع عرفت مـراكز الـقرار وبالـتالي فـساد إداري وضـعف رؤية وخـسارة 

دنيات في عصرها. به تلك ا
قـراطيـة كخـيار لـلحـكم في الغـرب كانت مـقيـدة عمـليا وعـندمـا نقلـت الد
بخيارات األحـزاب حيث أن االنتـخاب احلقـيقي هو انـتخاب األحزاب من
ن يـسـيـرون سيـاسـتـهـا ومن بـ هـؤالء يـخـتـار الـشعب أعـضـائـهـا أو 
ـتـخـلف إلضـافــة الـشـرعـيـة والـنــمـوذج ذاته نـقل كـآلــيـة إلى دول الـعـالـم ا
قراطيـة على طاغية أو متسلط أو نخبـة مسيطرة سواء كانت غوغائية الد
ـخـرجات أو مـثـقـفـة أو أي كانـت صفـتـهـا ومـدى قـدرتهـا عـلى الـتـحـكم 
تنفذة والغالبة الصناديق للـوصول إلى نتائج ترضيها أو ترضي اجلـهة ا
ا لن تكون فعال خيارات الشعب في القرار فهـذه اخليارات محدودة ور
وهـو مــا نالحظ حـاالت الــتـذمـر والــشـكـوى مــنه والـتــحـذيـر من الــسـاسـة
نطقة العربية بالذات كنموذج لتجربة تعتبر ورؤساء الكتل واألحزاب في ا
ـقـراطـيـة وشرعـيـة دولـيـا رغم كل الـشـائـبات فـالـعـلم يـنـظـر إلى حراك د

جماهيري ومخرجات معلنة.
انتخابات بال صناديق:

مـا يـوافق واقـعـنــا وعـاداتـنـا االجــتـمـاعـيـة هــو تـشـكـيل مــجـالس لألحـيـاء
والـنواحي واألقضـية هـذه اجملالس عـرفيـة تتـفاعل مع األحـداث ومشاكل
مناطقهـا وتتكون من أهلها عامة تتـداول األحداث اليومية وتتكافل الناس
بـيـنهـا وحـتمـا سيـظـهر من يـنـظم هذا األمـر لـعلـمه أو عـمره وتـخـتار عـند
االنتـخـابات عـدد من أفرادهـا ثم يخـتـارون احدهم أو وفق مـا مطـلوب في
ـنـاطق هـذه يتـصـدى ألعـمـال اجملـالس احملـلـية الـنـظـام الـعـام ومن نـخب ا
ـان في الـعاصـمة ويـكون هـنـالك برنـامج لكل ومـجـالس احملافـظات والـبر
هـؤالء يـحـاسبـون عـلـيه عـمـليـا بـخـيـار النـاس في هـذه األحـيـاء كـكل فهي
عـمليـة تفاعـلية حـقيـقية جتـري بها انـتخابـات تتطـور بالتـدريج لتكـون اكثر
ـفيـدة في ربط أواصـر اجملتـمع ويـسقط تـمثـيال وحتـوي النـخـبة الـفـاعلـة ا
غـامرون أو األدعـياء أو أصحـاب الكالم وتـعتبـر خدمة عـامة فال يـنبغي ا
ـا مبالغ غـامرين وإ أن يكون عـليـها مبـالغ تغـري العـاطل والـفاشـل وا
رمـزيـة وال تــقـاعـد وال غـيـرهـا إال بـأصل قـانـون مــوظـفي الـدولـة بـالـنـسـبـة
ـقترح كـم وفكرة للـموظفـ وكلها حتـدد بلوائح وتـنظيم يـتناسب وهذا ا
لـتـحـقـيق انـتـخـابـات حـقـيـقـيـة تـربط الـنـسـيج  الـذي آخـذ بـالـتفـكك
ــغــامــرين الــذين ال واخلــوض في ذ الــنــاس وظــهــور ا
يعطـون ما ينبـغي حلضارة األمة وحتـترم األمة مراكز
احلـكـم وتـتـعـاون مـعـهـا إلجنـاح عـمل مـنـظـومـة الـدولـة
وحتقق مـعـنى العـقـد االجـتمـاعي فـالبـرامج واضـحة
والدولة كهيـكل ثابتة ويـقوم التكـنوقراط فيـها بتحويل

كل هذا الى برامج وخطط تنفيدية ومشاريع.

o¹œUM  öÐ  UÐU ²½≈

wFOÐd « ‚U²A

rO¼«dÐ« nOÝ

شـهد الـسيـاسي العـراقي بـعد انـتهـاء االنتـخابات مـاذا سوف يـحصل بـا
ـانـية االكـبـر بـعد انـتـهاء النـيـابـية الـقـادمـة هل سوف تـشـكل الـكتـلـة البـر
االنـتـخـابـات وتــخـرج لـنـا بـرئــيس حلـكـومـة ولــو كـمـا يـعــلم اجلـمـيع هـذا
ــوفق فـســر بـعــد انـتـهــاء االنـتــخـابــات الـنـيــابـيــة بـعـام الــتـفــسـيـر غــيـر ا
والتاف اجلميع عن ما نص اليه الدستور وابعدت القائمة العراقية 2010
الـتي يـتـزعمـهـا الـسـيد رئـيس الـوزراء االسـبق  ايـاد عالوي بـذلك الوقت
ا سـوف نرى مـشهـدا اكثـر تعـقيدا من االن و اغتـصاب الـسلـطة او ر
الـتـسـاؤالت كـثـيـرة بـخـصـوص هـذا االمـر وال سـيـمـا بـعـد مـشـاركـة قوى
ســيـاسـيـة تــمـتـلك اجــنـحـة مـســلـحـة وهـذا الــشـيئ مـخــالف مـا نص الـيه
ا الدستـور العـراقي كمـا ذكرنـا سلـفا التـساوالت كـثيـرة بهـذا االمر ور
يـكـون هــنـاك ريــئـسـا حلــكـومــة يـحـصـل عـلى تـوافـق سـيـاسـي من كـافـة
ـشاركة بالـعملـية السيـاسية نتـمنى بعـد انتهاء االنـتخابات ان االحزاب ا
يبـتعد اجلـميع عن احملسـوبيات وان يـضعوا مـصلحـة العراق بـ اعينهم
ويكـون فـوق اجلـميـع وان يأتي لـنـا رئـيسـا حلـكـومـة من رحم مضـلـومـية
ــتــاعـب حــيـاة الــشــعب كــونه ســوف يــكــون اكــثــر درايــة من االخــرين 
الـعـراقـيــ وعـلى كـافـة االصـعــدة كـون الـعـراق االن بـالـهــاويـة والـطـبـقـة
السـياسـية احلـاكمـة تعـيش بوادي  والـشعب الـعراقي بـوادي اخر يجب
ان يتخلوا من بيدهم زمام االمور بالبالد عن دور احلكواتي  وان يكونوا
ريـر الذي يـعـيشه كـافة اوفيـاء بوعـودهم من اجل الـنهـوض من الـواقع ا
رشحـ للجمـاهيرهم والى  وسـوف نرى بالـنهايـة وعود كافـة ا العـراقي
العراقيـ كافة هل كان كالمـهم ووعودهم فعلـية او هباء مـنثورا ولو كان
مـاذكر سابقـا واالن بكافـة االنتخـابات التي حصـلت بالبالد لـكان العراق
ــرة ان االن جــنـــة الـــله عـــلى االرض نـــتــمـــنى هـــذه ا
يـوفي اجلمـيع بوعـودهم ونـعلم جـيدا هـذه االمنـية
من احملـال حتـقـيـقهـا ولـكن نـتـمـنى ايـضـا لـكـافة
الــــــشــــــرفــــــاء ان نــــــراهـم حتت قــــــبــــــة اجملــــــلس
ـفــسـدين ان نـراهم وراء الـنــيـابي والـفــاسـدين وا

القضبان وعراق الغد  اجمل بأذن لله.
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قراطيـة احلقيقيـة و ليست الشكـلية في البلدان من ابرز معالم النـظم الد
ـمارسة  هي االنـتخابـات و التي من التي لهـا باع طـويل في التطـبيق و ا
خاللـهــا يـتـحــصل الـنـظــام الـسـيــاسي شـرعــيـته و اسـتــمـرار وجـوده . و
االنـتـخــابـات هي وسـيـلـة حتـصل من خـاللـهـا االحـزاب الـفـائـزة عـلى حق
تـشـكيـل احلكـومـة ( الـسـلطـة الـتـنـفـيذيـة ) من خالل حـصـولـهـا عـلى عدد
قاعد االكبـر( االغلبية ) في مجـلس النواب ( السلطـة التشريعية )  اما ا
ـعارضة االحـزاب االخرى التي لـم تفز( االقـلية ) فـهي من ستـحمل لواء ا

اني . وفقا للنظام البر
ـاني  لم يـشـهـده ـقـراطـي الـبـر  هــذا الـركن االسـاسـي في الـنـظــام الـد
العراق مـنذ اول انتخابـات قد جرت في العام  2006حتى اخـر انتخابات
في الـعام  2018 فالـكل مشـارك بالـسلـطة الـتنـفيـذية عـلى حد سواء و ال
ـان اي دور يذكر في مـحاسبة تـوجد معارضـة مطلـقا و بذلك لم يـكن للبر
الـفاسـدين و السـراق او حتى سـحب الثـقة من احلـكومة الي سـبب كان 
امـا بـخـصـوص الـتـشريـعـات فـلم تـكن مـعـبـرة في شيء عن احـتـيـاجات و
هـمة تـتم وفقا لـلتـوافقات و ا كـانت التـشريـعات ا واطن  ا متـطلبـات ا

قايضات السياسية بالغالب . ا
ـقراطـية  بـعدم وجود و بسـبب فقـدان هـذا اجلزء االهم من الـعـملـية الـد
جـبهـة مـعارضـة قويـة تقف ضـد الفـسـاد و التـقصـير احلـكومي ادى ذلك
الى امرين  االول عدم وجـود احزاب بـديلـة ليـتم انتـخابـها بـعد كل نـهاية
ـانية الن الـكل هو جزء من الـسلطـة التنـفيذيـة و مشارك بـالفساد دورة بر
ــبـادرة و بـشــكل و اخـر  امـا االمــر االخــر فـهــو اتـخــاذ الـشــعب زمـام ا
ـعـارضـة (الـشـعـبـيـة) لـلـتـعـبـيـر عن سـخـطه و تـشـكـيـله هـو بـذاته جـبـهـة ا
امتعاضه من اجلميع و هذا ما يجعل النظام السياسي على حافة الهاوية
ـثـله بــشـكل دائم و يــعـانـي عـدم االســتـقـرار  الن الـشــعب لم يـجــد من 

بشكل حقيقي في جميع السلطات .
قبلة ? فهل هناك من سيكون معارضا بالفترة ا

اعـتـقد ان الـكل قـد ادرك خـطورة الـوضع و صـبر الـشـارع بـدأ ينـفـذ وما
جرى في احـتجاجات تـشرين العام  2019 لن يكـون بعيـد التكرار إن 
سار تشـكيل احلكومة كما في كل مرة  لذا فـإن اولى اخلطوات بتعديل ا
ـان تـكـون الـظـهـير و هـو وجود مـعـارضـة قـويـة و حـقيـقـيـة حتت قـبـة الـبر
هدورة  و تقـف بوجه احلكومة في كل السنـد لصوت الـشعب و حقـوقه ا
تقصيـر او شائبة فساد حتى لو وصل ذلك الى حد سحب الثقة و الدعوة
عـارضة حـكومة النتـخابـات مبـكرة اخرى  حـيث ستـكون لـهذه اجلـبهـة ا
ظل جاهزة فيمـا لو اخفقت احلكومة بتنفـيذ برنامجها و اساءت استخدام

السلطة .
 ان اكـثر تـيـار قادر عـلى اخـذ هذا الـدور و تـشكـيل مـعارضـة حـقيـقـية و
هو ـانـيـا و شعـبـيـا هو الـتـيـار الصـدري و ذلك لـلـعـوامل التـالـيـة  قـوية بـر
الـتـيـار الـوحيـد من بـ الـكـتل و االحـزاب الـذي يـتسـم بالـثـبـات و الـطـاعة
لقائـده السـيد مـقتدى الـصدر و ال يـعاني اي انـشقاقـات لذا فـهو سـيكون
ان و لن يضعف كـما حصل و يحصل مع محافظـا على عدده داخل البـر
تلك ظـهير شـعبي جارف ال يـزداد او ينقص الـكتل االخرى  كذلك فهـو 
تبعا للمـناصب التي يتسلمها التيار  و هـذه ميزة ايضا يفتقدها غيرهم 
ان هؤالء االتـباع سـيكونـوا عامل ضـغط كبـير على احلـكومـة و حتى الـبر
ان من عـارضة داخل البر من خالل النزول للـشارع فيما لـو لم تستطع ا

منع تمرير قانون او تشريع يضر بالشعب .
 و اعـتـقـد ان الــسـيـد مـقـتــدى ان لم يـسـتـطع
تشـكيل احلـكـومة الـقادمـة وفقـا لالغلـبيـة التي
يـنادي بها  فإنه لن يـشترك بعـد االن بحكومة
ان توافـقـيـة جتـمع الكـل و تضـعف عـمل الـبـر
ــــؤســـســــات و الـــهــــيـــئــــات وفـــقـــا بـل و كل ا
كـوناتي و للـمحـاصـصة بـحجـة االستـحقـاق ا
ــعـارضـة و االنـتــخـابي و ســيـكــون مـنـاديــا بـا

طبق لها . ا
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إذن لــلــسـفــر إلى الــنــروج السـتالم
جــــائــــزة نـــوبـل.وشـــددت عــــلى أن
(الـتحـدي األكبـر كان دائـما الـتغلب
على اخملاوف... أن تكون شجاعا ال
يـعـني عـدم اخلـوف بل يـعـني فـقط
مـــعـــرفـــة كـــيــــفـــيـــة الـــتـــعـــامل مع
خــــوفك).وأردفـت أقـــول فـي بـــعض
األحــــيـــان إنـــني يــــجب أن أشـــكـــر
الــرئــيس دوتـيــرتي ألنك ال تــعـرف
مـن أنت حــقـــا حــتـى تــضـــطــر إلى
الـقتال من أجل ذلك... أعرف من أنا
اآلن.وتـعـتـبر ريـسـا أن االنتـخـابات
الـفـيـلـبـيـنـيـة الـتي بـدأ هـذا الـشـهر
ــرشـحـ إلـيــهـا لـشـغل تــسـجـيل ا
أكـــــثــــر من  18ألـف مــــنـــــصب من
دينة الـرئيس إلى عـضو مجلـس ا
ســتـكــون حـاســمـة لــلـبالد وحلــظـة
وجــوديـة.سـيـخـتــار الـنـاخـبـون في
أيــار خــلـيــفــة رودريـغــو دوتــيـرتي
ـنـعه الدسـتـور من الـترشح الـذي 
لــــواليـــــة ثــــانــــيــــة مـــــدتــــهــــا ست
سـنـوات.وتضع اسـتطالعـات الرأي
ابـــنــته ســـاره وابن الـــديــكـــتــاتــور
الـسـابق فـرديـنـانـد مـاركـوس الـذي
يـــــحــــمل نـــــفس االسـم بــــ أبــــرز
ــنـصب.ونـفت ــرشـحـ لــتـولي ا ا
ســاره دوتـيـرتـي حـتى اآلن نـيــتـهـا
الــتــرشح. وقــالـت ريــســا ســتــكـون
مــعـركـة من أجل احلـقـائق مـحـذرة
مـن أن الــفــيــلــيــبــ عــلى وشك أن
ــــوقـــراطـــيــــة بـــاالسم تــــصـــبح د
فقط.يُعد الفيليبينيون من ب أكثر
مـــســـتـــخــدمـي وســائـل الــتـــواصل
االجــتــمـــاعي في الــعــالم وتــواجه
ـعـلـومـات الـبالد حتـدي مـكـافـحـة ا
ــضــلـلــة.طــوال احلــمـلــة ضــدهـا ا
بــقــيـت مــاريــا ريــســا الــتي حتــمل
اجلــنــسـيــة األمـريــكــيـة أيــضـا في
الـفـيـليـبـ وواصـلت التـحـدث ضد

احلكومة رغم التهديدات.

عــبـر اإلنــتــرنت.ويـعــتــبـر الــرئـيس
دوتــيـرتـي أن مـنــصـة رابــلـر تــثـمل
وســيــلــة إعالم زائــفــة وقــد تــلــقت
الــصـحـافـيــة رسـائل مـسـيــئـة عـبـر
اإلنـــتــرنت.ســـلــطـت مــاريـــا ريــســا
الــــضــــوء عــــلى أعــــمــــال الـــعــــنف
ـصاحبة حلملة مكافحة اخملدرات ا
الـتي أطلقها دوتيرتي وخلفت وفق
مــنـظــمـات حـقــوقـيــة عـشـرات آالف
الـقتلى معظـمهم من الفقراء.وكانت
مـنـصـة رابـلـر من بـ أولى وسائل
اإلعـالم احملـلــيـة واألجــنــبـيــة الـتي
نـشرت صورا لـعملـيات القتل خالل
احلـــمــلـــة وشــكـــكت في أســـاســهــا
الــقــانـــوني. ودفــعت وســائل إعالم
أخـرى ضـريبـة انـتقـادهـا سيـاسات
رودريــغــو دوتــيـرتي ومـن بـيــنــهـا
صـحـيـفـة فـيـلـيـبـ ديـلي إنـكـويـرر
وشــــبــــكــــة ايه بـي اس-سي بي ان
الــتي خــسـرت رخــصـة الــبث احلـرّ
ــاضي.لــكـن مــاريــا ريــسـا الــعــام ا
تـعـتقـد أن استـقاللـية رابـلر تـسمح
لـها بـالدفاع عن نـفسـها وقالت في
هــذا الـصــدد لـيس لــديـنـا مــصـالح
أخـرى حلـمايـتـها. لـذلك من الـسهل

جدا علينا الدفاع عن أنفسنا.
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وتـالحق الـــصـــحـــافــــيـــة في ســـبع
قـضـايـا وصـفـتـهـا بـأنـهـا سـخـيـفة
مـعـلـنـة ثـقـتـهـا في الـفـوز بـهـا أمام
احملــاكم. وتــوجـد الــصــحـافــيـة في
حــالــة سـراح بــكـفــالــة في انـتــظـار
االسـتئـناف بـعد إدانـتهـا في تموز
بـتهـمـة التـشهـير في قـضيـة تواجه
فـــيــهــا حـــكــمــا قــد يـــصل إلى ست
ســـنــوات ســـجن.وحـــفظ الــقـــضــاء
تـهـمتي تـشـهيـر إلـكتـروني أخـري
ضــــدهـــا فـي وقت ســـابـق من هـــذا
الــعـام وتــأمل مـؤلــفـة كـتــاب كـيف
تـقف بوجه دكتـاتور احلصول على

عــــلـــيـــهــــا مـــوجــــهـــة إلى جــــمـــيع
الــصـحـافـيـ وتــعـهـدت مـواصـلـة
نـضالهـا من أجل حرية الـصحافة).
وصــــرحت ريــــســـا وهـي من أشـــد
ــنـتــقــدين لـلــرئــيس الـفــيــلـبــيـني ا
رودريـغـو دوتيـرتي في مـقابـلة مع
وكـــالــة فــرانـس بــرس إنــهـــا حــقــا
جلــمــيع الــصــحــافــيــ في أنــحـاء
الـعـالم.وأضـافت (نـحـتـاج حـقا إلى
ساعدة على العديد من اجلبهات ا
لــقــد زادت صــعــوبــة وخــطــورة أن
تــكـون صـحــافـيـا الــيـوم).وشـاركت
مـاريا ريسا ( 58عـاما) في تـأسيس
ــوقع الــصـحــافي االســتـقــصـائي ا
رابـــلـــر عـــام 2012  وهـي مـــنـــصــة
رتبط سـلطت الضوء عـلى العنف ا
بــحـمــلـة مــكـافــحـة اخملــدرات الـتي
أطــلــقــهـــا الــرئــيس الــفــيــلــبــيــني.
وحـصلت اجلمعة على جائزة نوبل
لــلــسالم مـنــاصــفـة مع الــصــحـافي
الــــروسـي دمــــيــــتــــري مــــوراتـــوف
جلـــهــودهـــمــا في حـــمــايـــة حــريــة
الــتـــعــبــيــر.وأشــادت مــجــمــوعــات
إعالمـــيــة فــيــلـــبــيــنــيـــة ونــشــطــاء
حــقـوقـيــون بـتــكـر مـاريــا ريـسـا
ووصــفــوه بــأنه انــتــصــار في بــلـد
يُـــصــنف بـــ أخــطــر دول الـــعــالم
.ووصـفت بــالـنـسـبــة لـلـصـحــافـيـ
الـصـحافـية مـنحـهـا اجلائـزة بأنـها
جـرعة أدريـنالـ وقالت إنـها تأمل
ـثــابـة درع يــقـيــهـا في أن تــكــون 
وبـقية الصـحافي الـفيلبـيني من
االعـتـداءات اجلسـدية والـتهـديدات
عـــبـــر اإلنــتـــرنت.وتـــابـــعت آمل أن
يــســمح هــذا لــلـصــحــافــيــ بـأداء
عـملـهم بشـكل جـيد دون خـوف.منذ
انـتخاب رودريـغو دوتيـرتي رئيسا
فـي عـــام 2016  تــــعـــرضـت مـــاريـــا
ريـسا وزمالؤها العتقاالت ودعاوى
قـضـائـيـة والـكـثـيـر من الـتـهـديـدات

ـراسـل الـشـاب عن تـقـريـر نـشـرته ا
صـحـيـفة لـومـونـد الـفرنـسـيـة حول
بـيالروس بـعـنـوان الـثـورة في آخر
دكــتــاتــوريــة في أوروبــا. والــفــائـز
دة طـالب قام بعمل صحافي سريّ 
عـام.تـرأس مـانـوشر ديـغـاتي جلـنة
ــكـــونــة من أربـــعــ الـــتــحـــكــيـم ا

صــحـافــيـا فــرنـســيـا وبــريـطــانـيـا.
ـمـنـوحـة وتـراوح قـيـمـة اجلـوائـز ا
ب  3 آالف و 7 آالف يـــورو حــسب
الـفـئـة.يـتم تـمـويل جـائـزة بـايو من
ـــديـــنـــة الـــتي حتـــمل االسم قـــبل ا
نـفـسه وإقلـيم كـالفـادوس ومـنطـقة
نــورمــانــدي وشــركــاء من الــقــطـاع
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الـى ذلك قـــــالـت الـــــصـــــحـــــافـــــيــــة
الـفيـلبـينيـة ماريـا ريسـا السبت إن
(جـائزة نـوبل للسالم الـتي حصلت

حــــول تــــقــــريـــر الــــصــــحــــافــــيـــ
( لقد أجرينا نقاشا  قال الـبوسني
بعضنا إنه أقرب إلى السينما لكن
ذلـك في رأيي يــعــطي قــيــمــة أكــبــر
لــلــمــوضــوع). وحــازت مــارغــو بن
عـلى اجلـائزة في فـئـة الراديـو على
تـقرير بثته إذاعة أوروبا  1بـعنوان
قــرى بـأكــمــلـهــا في قــنـدهــار بـاتت
مـــنـــاطق مـــلــغـــومـــة. وفــازت أورال
غــويـرين وغــوكـتـاي كــورالـتـان في
فـئـة الـتـقاريـر الـتـلفـزيـونـيـة وكذلك
ـعـاهـد عن تـقـرير بـجـائـزة طالب ا
بـثـته بـي بي سي بـعـنـوان قـنـاصو
الـنـخـبـة في اليـمن يـتـنـاول قصص
قـنـاصـ يـسـتـهـدفـون أطـفـاال.وقال
رئـيس جلنـة التحـكيم إنهـا قصة ال
تـصـدق عن قـنـاصـة يطـلـقـون الـنار
عــلى األطـفــال. إنـهـا مــروعـة.وحـاز
تــومـــاس ديــســتــريــا عــلى جــائــزة

وجـائـزة غـرب فـرنـسـا جـان مارين.
وكـان الـصـحـافي قـد تـوج في بـايو
عام  2016 عـن تقريـر من نيجـيريا
وفــاز في الــنـســخــة احلـالــيــة عـلى
خـلفـيـة مقـال نشـرته مجـلة تـسايت
ــــــانـــــــيــــــة بــــــعـــــــنــــــوان بــــــ األ
طــــالـــبـــان.وأوضح رئــــيس جلـــنـــة
الـتـحـكيم أن الـتـقـرير يـحـلل بـشكل
جـيد استراتيـجية طالبـان وتقدمها
كــيـلـومــتـرا بـعــد آخـر... قـريــة تـلـو
األخــرى انـطالقـا مـن اجلـبـال الـتي
انــسـحـبـوا إلـيـهـا عـام 2001. وفـاز
الـــبـــوســنـــيـــان دامــيـــر ســـاجــولي
ودانـــيـس تـــانـــوفـــيـــتـش في فـــئـــة
طـولة وفئة الـتقارير الـتلفزيـونية ا
صـورة الفـيديو عـلى خلـفية تـقرير
بــثـته قــنـاة اجلــزيـرة بــلـقــان حـول
ـهاجرين التـائه في شمال آالف ا
الـبوسنة والـهرسك.- وقال ديغاتي

{ بـايو - مـانيال(أ ف ب) - مـنحت
ـــراســـلي احلـــرب جـــائــــزة بـــايـــو 
الــــســـبـت إلى مــــصـــور صــــحـــافي
بـورمي لم يكـشف عن اسمه حـفاظا
عـــلى سالمـــته وهـــو إجــراء غـــيــر
مـسبوق في تـاريخ اجلائزة.وصرح
رئـــيس جلــنــة حتـــكــيم الـــنــســخــة
الـثامنـة والعشرين من جـائزة بايو
الـــصـــحــافي الـــفـــرنــسـي اإليــراني
مـانـوشيـر ديغـاتي (اتفـقـنا جـميـعا
عـلى مـنح اجلـائـزة في فئـة الـصور
لـهذا التـقرير الـذي نشرته صـحيفة
ـز).وأضـاف ديـغاتي نـيـويـورك تـا
الـــذي اضـــطـــر في عــام  1985 إلى
الـفرار من بلده األصلي إيران حيث
كـــانت حــيــاتـه مــهــددة أن (جلــنــة
الــتـحــكـيـم أرادت تـســلـيط الــضـوء
عــلى الــظــروف الـتـي يـعــمل فــيــهـا
ـصـورون (الـبـورميـون) الـشـباب ا
احملـــتـــرفــون والـــهـــواة وأهــمـــيــة
ــوضـوع).وبـعض صـور الـتـقـريـر ا
احلــائـز عـلى اجلــائـزة من مـعـرض
ار  2021 الـذي يـعرض ربـيع مـيـا
أعـــمــال الـــعــديــد مـن الــبـــورمــيــ

ــســتــمــر حــتى 31 اجملــهـــولــ وا
تــشــرين األول اجلــاري في مــديــنـة
بـايـو الـفـرنـسـيـة.وجـاء في شـهـادة
صورين الـبورميـ أنه منذ ألحـد ا
االنــــقالب الــــعـــســــكـــري لم يــــعـــد
صـحـافـيونـا آمـنـ لثـانـيـة واحدة.
أعـــيش في مـــخـــبــأ مـــنــذ األول من
شـبـاط.وتابع مـانوشـير ديـغاتي أن
(هـذه اجلـائـزة تظـهـر أن التـصـوير
بــصـدد اكــتـسـاب أهــمـيــة أكـبـر في
حـــيـــاتـــنـــا ألن اجلــــمـــيع يـــلـــتـــقط
الــــــصـــــور... إنـه أمـــــر إيــــــجـــــابي
كتوبة لـلغاية).في فئة الصـحافة ا
ولـود عام حـصل فـولفـغـانغ بـاور ا
عـلى جـائـزة جلـنـة الـتـحـكـيم 1970
الـدوليـة برئـاسة مانـوشيـر ديغاتي
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أعـــلــنت (روح الــســـعــوديــة) الـــهــويــة
الـرسـمـية لـلـسيـاحـة الـسعـوديـة; التي
تــشــرف عـلــيــهـا الــهــيـئــة الــسـعــوديـة
لـلسياحـة; عن إطالق تقو الـفعاليات

ـزمـع إقـامـتهـا خـالل شـتاء ـواسم ا وا
الـــــســـــعـــــوديــــة 2021/ 2022 والـــــذي
يــتــضـــمن عــودة مــواسم الــســعــوديّــة
والــعــديــد من الــفــعــالــيــات الــنــوعــيّــة
ـــيّــة الـــتي تــقـــام ألول مــرة في والـــعــا

قيم ا يتيح للمواطن وا نطقة  ا
والــــزوار فـــرصــــاً غــــيـــر مــــســـبــــوقـــة
ـا تزخر به السـتكـشاف واالسـتمـتاع 
ـمـلكـة من وجـهات سـيـاحيّـة مـتمـيّزة ا

ومتنوعة.
ويــأتي االعالن عن تـقـو الــفـعـالـيـات
ــواسم اسـتــكـمـاال حلــمـلـة وا
) والــتي وعــدت (عـن ســنــتــ
ـــــواسم بـــــحــــجم بـــــعــــودة ا
مــضــاعـف وفــعــالــيــات أكــبـر
حــجـمـا وأكـثـر تــنـوعـاً حـيث
تــضــمن الــتــقــو فــعــالــيـات
متدة مـضاعفـة خالل الفتـرة ا
مـن تــــشــــرين االول 2021 الى
اذار 2022 لـــــتـــــلـــــبـي كـــــافــــة
تـطـلعـات العـوائل واألفراد من
مـــخـــتـــلـف شـــرائح اجملـــتـــمع
بـهـدف توفـير جتـربة سـياحـية
ـمـلـكة من اسـتـثـنـائيـة لـزوار ا
الــداخل واخلـارج مـع مـراعـاة
االشـتراطـات الصحـية والـتأكد
مـن الــــتــــزام اجلـــــمــــيـع بــــهــــا
بــــالــــتــــنـــســــيـق مع اجلــــهـــات
ــا يـضــمن جتـربـة اخملــتـصـة 

ســيــاحـــيّــة وتــرفــيــهــيّــة آمــنــة
وسلسة.

ويــــشـــمـل الـــتــــقــــو عـــدداً من
ـواسم والـفـعالـيـات من أبـرزها ا
مـوسم الـريـاض الذي يـنـطلق في

تــــــــشـــــــــرين االول اجلــــــــاري 20
ــتـضــمن أكـثـر من  370 عـرض وا
مــسـرحي خـلـيــجي وعـربي وأكـثـر
ية من  76 حـفلة غنائية عربية وعا
ـتـمـيـزة والــعـديـد من الـفـعـالــيـات ا
األخرى باإلضافة إلى حلظات العال
ــتـد من تــشـرين االول 2021 الــذي 
الى اذار  2022ويــــتـــخـــلــــله شـــتـــاء
طـــنـــطـــورة بـــاإلضـــافــة لـــعـــدد من
ـيـة الــفـعــالـيــات الـنــوعـيــة و الـعــا
ثـال الفورميال ومـنها عـلى سبيل ا
والـــفــورمـــيال إي ورالي داكــار  1

وكـــأس الـــســـوبـــر اإليـــطــالـي وكــأس
الـسـوبر اإلسـباني ومـعـرض الكـتاب
ومـعرض الـصقور والـصيد الـسعودي
الــدولي ومــهــرجــان الــبــحــر األحــمــر
الـسـيـنـمـائي وميـدل بـيـست وغـيـرها.
وانـطلـقت مواسم الـسعـودية ألول مرة

في عام 2019.
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{ مـــــوســـــكـــــو (أ ف ب) - قـــــضى
راقـص في مـــــســــرح بـــــولـــــشــــوي
الــروسي الـشــهـيــر إثـر حـادث وقع
خـالل عـــــرض أوبـــــرالي وفـق مــــا
ــــــــســــــــرح في أعــــــــلــــــــنـت إدارة ا
مـــوســكـــو.وقــد وقـع احلــادث وقت
تـــغـــيـــيـــر الـــديــكـــور خـالل عــرض
مــســرحـــيــة ســادكــو الــتي ألّــفــهــا

الــروسي نـيـكـوالي
ــــــــســـــــكي- ر
كـورسـاكـوف
فـي الــقـرن
الــتــاسع

عــشــر.
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طرب العراقي محمد السالم أول أحيا ا
احلـفالت الـغنـائـيـة في  معـرض اكـسـبو
وقدم مـجمـوعـة من أجل أغنـياته  2020
وسط تـفـاعـل كـبـيـر لـلـجـمـهـور الـعـراقي
والـعــربي الـى جـانـب مـفــاجــأة قــدمــهـا
خالل احلـفل بـغـنـائه (دويـتـو) مع مـغني
الــراب الــكــويــتـي دافي ألغــنــيــة حــمــلت
عـــنــوان (نــار وشـــرار) والــتي زادت من
أجـواء الــفـرح والـتـفـاعل عـلى أنـغـامـهـا.
ويــعـد الـســالم أول فـنـان عــراقي يـحـيي
حــفالً في اكــسـبـو  2020 دبي مــؤكـداً
(ســــعــــادته إلخــــتــــيــــاره من قــــبل ادارة
ـي الــذي يــقــام في دبي ــعــرض الــعــا ا
لــــيــــشــــارك فـي إحــــيــــاء أول احلــــفالت
الـغـنـائيـة ضـمن الـفـعـالـيات الـتـرفـيـهـية

تعددة الكسبو). ا
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بـــعــد ان كــانـت مــنــذ اســـابــيع في
الــبـــنــدقــيــة حــيث كـــان فــيــلــمــهــا
ـسابـقة الرسـمية (سـبيـنسر) في ا
ـــمــــثـــلـــة  كــــريـــســـ حــــضـــرت ا
ســـــــتـــــــيـــــــوارت الى لـــــــنـــــــدن من
اجـــــــــــــــل الــعـرض االول لــفــيــلم
سـبيـنسـر. في هذا الـفيـلم للـمخرج
الــشــيـلي  Pablo Larrain تــلــعب
كــريـســ سـتــيـوارت دور االمــيـرة
ديـانـا في اول الـتـسـعيـنـات عـنـدما
قــــررت امـــيـــرة وايـــلــــز ان تـــنـــهي
زواجـهـا مع االمـيـر شـارل. وتـألقت
ـمثلـة البالغـة من العمر  31 سـنة ا
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فـي فـــســــتـــان من دار
ازيـاء شانـيل بـاللون
الـــــــرمـــــــادي. هــــــذا
الـثـوب الـذي يـظـهر
اجلــهـة االعـلى هـو
بـدون اكـمـام مزيّن
بـــــــــأحـــــــــجــــــــار
الـشواروفسكي.
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{ لــــنــــدن (أ ف ب) - دعـت مــــســــيـــرة
لألطـفال توجّـهت إلى قصـر باكيـنغهام
لكـة إليزابيث في وسـط لندن السـبت ا
الــثـانـيـة إلـى اعـتـمـاد مــقـاربـة بــيـئـيـة
جـديـدة بـشـأن األراضي الـتـي تـمـلـكـها
لـتعـزيز الـتنـوع احليـوي في كل أنحاء
الــبالد.وشــاركـت حــشـود مـن األطــفـال
سيـرة التي انطلقت وأهـلهم في هذه ا
من مـحـيط متـنـزّه غرين بـارك إلى مـقرّ
اإلقـامـة الـرسمي لـلـملـكـة بـغيـة تـقد
عـــريـــضـــة تـــضمّ أكـــثـــر من  100 ألف
لـكية إعادة تـوقيع تطـلب من العائـلة ا
أراضـيها إلى حـالتهـا الفطـرية. وحمل
األطـفـال الذين زيّن كـثـر منـهم شـعرهم
بـورود الفــتـات مـلـوّنـة تـطـالب بـإعـادة
ـــلــــكــــيــــة إلـى حــــالــــتــــهـــا األراضـي ا
الـفـطـريـة.وطـالـبت الـعـريـضـة الـعـائـلة
ـلـكيـة بـإعادة مـئـات آالف الهـكـتارات ا
من األراضـي التي تمـلكـها إلى حالـتها
الـطـبـيـعـيـة لـتـحـفـيـز عـودة األصـنـاف
األصــيـــلــة إلــيــهــا قـــبل مــؤتــمــر األ
زمع عقده ناخ ا ـتحدة بشأن تغير ا ا
فـي بـــريــــطـــانــــيــــا في تــــشـــرين األول

اجلــــاري.ويــــقــــضي مــــفــــهــــوم إعـــادة
األراضـي إلى حـــالــــتـــهــــا الـــفــــطـــريـــة
(ريــوالــديــنغ بــاإلنــكــلــيــزيــة) إلـى تـرك
الــتــنـوع احلــيـوي يــتــجـدّد في بــيــئـته
الـــطــبــيــعـــيــة من دون تـــدخّل بــشــري.
وبـحـسب تـقـديـرات القـيّـمـ عـلى هذه
احلـملـة توازي األراضي الـتي تـملـكها
ئـة من مـساحة لـكية  1,4 بـا الـعائـلة ا
بـريـطــانـيـا. وقـد يُـسـتـخـدم جـزء كـبـيـر
وارد الـطبيـعية مـنهـا لتحـفيز جتـدّد ا
ـبـادرة. ـشـرفــ عـلى هـذه ا بــحـسب ا
ـقدّم وقـال عـالم األحـيـاء الـطبـيـعـيـة وا
الـتلفزيوني كـريس باكام الذي قاد هذه
ـتـظـاهـرين يـرغـبـون في ـسـيـرة إن (ا ا
لكية) رؤيـة تغيير من جانب الـعائلة ا
واصـفا (هذه الـتظاهرة بـاألكثر تـناغما
ــقــابـل ذكّـر وســلــمــا وجــمــاال). وفي ا
ــلـــكــيــة بــأن نــاطـق بــاسم الــعـــائــلــة ا
(األخــيــرة مـــلــتــزمــة مــنــذ وقت طــويل
بـحمايـة البيـئة وهي ما انـفكّت تبحث
عن ســـبل جــديـــدة لــتـــعــزيــز الـــتــنــوع
احلـيوي واحلفاظ عـلى الطبيـعة ونفاذ

ساحات اخلضراء). اجلمهور إلى ا

كريس ستيوارت
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