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ـهـا اضـافـة الى إزدهـارهـا مـعـا
تــكــنــولــوجــيــاً واقــتــصــاديــاً)
وتـــــطـــــرق كـــــر الى (الـــــربط
والسيـما اخلـليـجي وأهـمـيته  
انه سـيـكـون بـجـزئـيـات كـبـيـرة
مــنه داخل االراضي الـكــويـتـيـة
بــنــحـو ٢٢٠ كــلــيــومــتـرا  وان
الـــوزارة قـــد بـــحـــثت وبـــشـــكل
تــفــصــيــلي اغــلب الــتــفــاصــيل
ــفـاوضــات ال تـزال الــفـنــيـة وا
جــاريـةً مع هـيـئــة الـربط بـشـأن
ــكن لـلــكـويت ان الـتــعـرفــة و
تــلـعب دوراً مـرنـاً فـي حـسـمـهـا
بــســـبب عالقـــاتـــهــا الـــفــعـــالــة
ووسطيتهـا في موازنة الفوائد
ــتــحـقــقــة بــ الــعـراق ودول ا
اخلـــــلـــــيج) واضـــــاف (نـــــحن
مـاضــون بـجـمــلـة من مــشـاريع

الــربط الـــكــهـــربــائي مع االردن
ــمــلــكــة الــعــربــيـة وتــركــيــا وا
الـــــســـــعـــــوديـــــة وان هـــــنـــــاك
تـوجـيــهـات حـثـيــثـة من رئـيس
مـــــجـــــلـس الـــــوزراء بـــــذلك إذ
ــراحل الـنـهــائـيـة من اجنـزنـا ا
الربط الـكهـربائي مع الـكويت)
مشـيـرا الى (توقـيع الوزارة مع
ية إتفـاقات متعددة شركات عـا
بـــشــــأن اســـتـــثـــمـــار الـــطـــاقـــة
الـــشــمـــســيـــة ولــديـــنــا آفـــاقــاً
مفـتوحـةً لنـستـغل طاقـة الرياح
في مـواقع مالئمـة). من جـانبه
اوضح الــزمــانـــان ان (الــبــحث
مــســتــمــر بــشــأن مــوضــوعــات
الــربط الـكـهــربـائي واالن جنـد
ـسعى الكـبير الهـمة العـالية وا
لـــلـــتـــنــفـــيـــذ ونـــحن نـــتــطـــلع

ومـسـتــعـدون لإلنـفــتـاح بـشـكل
كامل لإلجناز وستبذل الكويت
قـصــارى جـهـودهـا إلتـمـامه من
خالل الـتوصل حلـلـول وسطـية
مُـــرضــــيـــة جلــــمــــيع االطـــراف
ـتــفـاوضـة). وكـشـفت الـوزارة ا
فـي وقت ســـــــابـق عـن آلـــــــيــــــة
تعاقدها لشراء الـطاقة النظيفة
ــيــة.وقـال من الــشــركــات الــعــا
الــنـاطـق بــاسم الــوزارة احــمـد
الـعــبـادي في تـصـريح امس ان
(الـوزارة تعـاقـدت مع الشـركات
على شراء الطاقـة النظيفة على
مدار  25عـامـا وبـعـدهـا تـعـود
أصول احملـطات الى الـدولة مع
مـراعـاة جـمـلة مـن األمور خالل
مـؤكـدا انــشـاء تــلك احملـطـات) 
انه (حـــال انــتـــهـــاء الــتـــعـــاقــد
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ـكــلف بـالـتــحـقـيق فـي انـفـجـار ا
اضي.وقالت مرفأ بيروت العام ا
جماعة حزب الله إن قناصة على
أسطح بنايـات أطلقـوا النار على
ـتـظـاهـرين.واتـهمـت حركـة أمل ا
وجـماعـة حـزب الـله الـشيـعـيـتان
حزب "القوات الـلبنـانية" بإطالق
الــنـار. لــكن احلــزب ذي اجلـذور
سيحية نفى ضلوعه.وتصاعد ا
التوتر في البالد بـشأن التحقيق
ـيـنـاء الـذي أسـفـر في انـفـجـار ا
عن مــــقـــتل  219شـــخــــصـــا في

أغـــســــطس/ آب .2020وأحـــدث
االنــــفــــجـــار دمــــارا واســــعـــا في
ــديــنــة ولـكـن لم يــخـضـع أحـد ا
لــلــمــحــاســبــة حـتـى اآلن.وتـتــهم
جـــمـــاعـــة حـــزب الـــله الـــقـــاضي
ــكـلف بـالــتـحــقـيق بـاالنــحـيـاز ا
ولـكن عـائالت ضـحـايـا االنـفـجار
تــســانــده.وبــدأت األحــداث أمــام
قــصـــر الــعـــدل بــتـــجــمع مـــئــات
ـن يـــقــــولـــون إن األشــــخـــاص 
الـتـحقـيق أخـذ طـابـعا سـيـاسـيا.
ــتــظـاهــرون بــتـنــحــيـة وطــالب ا

الــقـــاضي طــارق بــيـــطــار. ولــكن
الــــــــــــــوضــع مـــــــــــــا لــــــــــــــبـث أن
تصاعـد.واندلع إطالق نـار كثيف
يدان تـظاهرين  جرد مرور ا
في مــنــطـقــة الـطــيــونـة.واضــطـر
ـنــطـقـة إلى الـهـروب من سـكـان ا
دارس منازلـهم واختبـأ أطفال ا
حتت طاوالتهم بعد تبادل رجال
يـعتـقـد أنهم من فـصـائل شيـعـية
ومسيـحية مـسلحـة إطالق النار
باستـخدام أسلـحة آليـة وقاذفات
هــــاون في الـــشــــوارع.وتـــواصل

االشتـباك لـساعـات قبل أن يـعود
نطـقة.ونقلت وكالة الهدوء إلى ا
رويـتـرز لألنــبـاء عن شـاهـد قـوله
ـدارس ـعــلـمــ في إحـدى ا إن ا
أمروا التالمـيذ باالستـلقاء أرضا
على بطونهم ووضع األيدي فوق

الرؤوس.
وأفادت مـصادر طـبيـة وعسـكرية
بـأن بــعض الـضــحـايـا أصــيـبـوا
بــرصــاصــات في رؤوســهم. ومن
الــــضــــحـــايــــا امــــرأة أصــــيــــبت
بــــرصـــاصـــة طـــائــــشـــة وهي في

فائق زيدان
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توقـعت الهيـئة العـامة لالنواء اجلـوية والرصـد الزلزالي
الـتـابـعـة لـوزارة الـنـقل  ,ان يـكـون طـقس الـيـوم الـسـبت
صـحــوا ويـشـهـد انـخـفـاضـا بـدرجـات احلـرارة. وقـالت
الهـيـئة في بـيـان تـلقـته (الـزمان) امس ان (طـقس الـيوم
نـاطق كـافـة صحـواً  وانـخـفاض السـبت سـيـكون فـي ا
بدرجـات احلرارة عن اليوم السابق). فيما أعلن الناطق
بـاسم الـرئــاسـة الـفـلـبـيـنــيـة غـاري روكي أن حـصـيـلـة
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في ظل االنسداد الـسياسي الذي
افـــــرزته نــــتــــائـج االقــــتــــراع في
انــتـــخــابــات تــشــرين وتــشــكــيك
جـــهــات عــدة بــشــفــافــيــة االلــيــة
فـوضية الـعليا تبـعة من قبل ا ا
ــســـتــقــلــة لالنــتــخــابــات الــتي ا
اربـكت الـشارع بـتـسـرعـها اعالن
نــتــائج اولــيــة غــيــر مــحــســومـة
وادخـلت نـفـسـهـا بـورطـة كـبـيـرة
على امل حـسمـها خالل الـيوم
ــقــبــلــ  تـــتــســـارع االطــراف ا
والـقـوى الى عـقـد مـفاوضـات مع
تـــيــارات عــديـــدة لــلـــتــوصل الى
اتـــفــاق بــشــأن شـــكل احلــكــومــة
ـقبـلـة الـتي قـد تتـعـطل والدتـها ا
بـســبب هـذه االزمـة  حـيث بـادر
رئيسي اجلـمهوريـة برهم صالح
ومــجـــلس الــقــضـــاء االعــلى الى
وقف وطني دعوة هذه االطراف 
مــــــســـــؤول يــــــعــــــبــــــر عن ارادة
الـعـراقـيـ ويـجـنب اي تـصـعـيـد
يـهـدد الـســلم. وذكـر بـيـان تـلـقـته
(الـزمـان) امس ان (صـالح الـتقى
زيدان في قـصـر السالم  وشددا
عــلى ضـرورة حــمـايــة مـصــلـحـة
العراقيـ دون االجنرار نحو أي
تـــصــعــيــد قــد يـــؤثــر عــلى األمن
ــسـؤولــيـة الـعـام انـطـالقـاً من ا
الــــوطـــــنــــيـــــة والــــدســـــتــــوريــــة
والقانونية وحرصاً على سالمة
ـقـراطي في الـبالد) ـسـار الـد ا
مـؤكــدين (اهـمــيـة االحــتِـكـام إلى
الشـعب باعتـباره مـصدر شـرعية
احلُـــكـم وأن االنـــتـــخـــابـــات هي
اســـتــــحــــقـــاق وطــــني ومــــســـار
ـقــراطي سـلـمي لــلـرجـوع إلى د
واطـن وخـياراتـهم وضرورة ا
حتقـيق ثقـة العـراقيـ بالـعمـلية
االنـتــخـابـيــة لـتـكـون مــعـبّـرة عن
واضـاف إرادتــهـم احلــقــيــقــيــة) 
الــبــيــان ان (الــلــقــاء تــطــرق الى
االعـتراضـات الـقـائمـة عـلى سـير
العـملـية االنـتخـابيـة حيث جرى
تــأكــيــد اهــمــيــة قــبــولــهـا ضــمن
الــسـيــاق الـقــانـوني مع جتــديـد
فوضية والهيئة القضائية دعم ا
ـلف ـتــابــعــة هــذا ا ُــخــتــصــة  ا
واحلــــرص واجلــــديـــة الــــتــــامـــة
بـالنـظـر في الـشكـاوى والـطـعون
ـهــنـيـة ــقـدمـة عــلى الـنــتـائج  ا
عــالــيــة وحـيــاديــة تــامـة) داع
جـــــمــــيع االطــــراف إلـى (مــــوقف
وطني مسؤول يأخذ في االعتبار
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شاريع الى احلكومة  وعودة ا
يجب ان ال تكون نسبة االندثار
ـئـة وان تـعمل اكـثر من  25بـا
ئة وان احملطات بـطاقة  75با
تتـحمل الـشركـات اجراء اعـمال
الـصـيـانـة الـتي تـتـطـلـبـهـا هذه
ـشـاريع). الى ذلك  اكـد وزير ا
الــنــفط احــســان عــبــد اجلــبــار
اســــمـــاعـــيل  اهـــمـــيـــة زيـــادة
ـشـاريع االسـتـثـمـارات والـدعم 
تـطـويـر قطـاع الـغـاز في الـعالم
مـن اجل تــــلـــــبــــيـــــة احلــــاجــــة
ية من تـناميـة لالسواق العـا ا
الـــــوقــــود الـــــنــــظـــــيف.وشــــدد
اسماعيل على هامش مشاركته
فـي اعــمـــال اســـبــوع مـــنـــتــدى
ي في روسـيا على الطـاقة الـعا
(ضـرورة تــنــظـيـم سـوق الــغـاز
واالســراع بـــتــنـــظــيم ـي الـــعــا
طلوب آليات حتقيق الـتوازن ا
بــ الـعــرض والـطــلب من قـبل
ــنـــتــجــة) داعــيــاً الى الــدول ا
(مـــــعـــــاجلـــــة حـــــالـــــة االربــــاك
ية احلاصـلة في االسـواق العـا
نـــتـــيـــجـــة الــــنـــقص احلـــاصل
بـاالمـدادات من قـبل هـذه الدول
وزيـــادة كـــبـــيــرة فـي الــطـــلب)
مـؤكـدا (اهمـيـة استـفـادة الدول
ــنــتـــجــة لـــلــغــاز مـن جتــربــة ا
مـــنــظـــمــة اوبـك في الــتـــعــاطي
الــــــــواقــــــــعـي مـع االنــــــــتــــــــاج
ي ومـعـاجلة واالسـتـهالك الـعـا
الــــتـــحـــديـــات واالزمـــات الـــتي
تواجهـها). والتقى عـبد اجلبار
ــؤتــمــر عــلى هـــامش اعــمــال ا
بعـدد من وزراء النـفط والطـاقة
ـسؤولـ والشـخصـيات في وا
دولة شقـيقة وصديـقة للعراق 
و بـــحث تـــعـــزيــز وتـــطـــويــر
ا يـخدم الـعالقات الـثـنائـيـة و
ــشــتــركــة . واشــار ــصــالـح ا ا
اسماعيل الى ان (العراق اتخذ
خـطــوات مـهــمـة بــهـذا الــصـدد
تمثـلت باستـقطاب اسـتثمارات
صاحب عـاجلة الغـاز ا ـية  عا
وحتــويـلـه الى طــاقـة نــظــيــفـة
فــضـال عن تــكــثـــيف عــمــلــيــات
ناطق التي االستكشـافات في ا
حتــــــتــــــوي عــــــلـى تــــــراكــــــيب
هــيــدروكـــربــونــيــة والســـيــمــا

الغازية منها). 
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حـقق فـريـق الـقـوة اجلــويـة بـكـرة
الـقـدم الـفـوز امس اجلـمـعـة أمام
فـريق نــوروز  بـثالثـة أهـداف من
ــبــاراة الــتي جـرت دون رد في ا
عــلى مـلــعب الــسـلــيــمـانــيـة وذلك
ضـمن منـافسـات اجلولـة الرابـعة

متاز. للدوري ا
وحلـــســـاب ذات اجلـــولــة تـــغـــلب
فـــريق  نـــفط الــوسط بـــهــدف من
دون رد عــلـى فــريـق الــكـــرخ في
ـبــاراة الـتي جــرت عـلى مــلـعب ا
الـســاحـر احـمــد راضي وسـجل
هدف اللقاء الوحيد الالعب مهند
عـبد الرحيم في الدقيقة 26 فيما
فـاز فريق نفط ميـسان على فريق
الـصـنـاعـة بـثالثـة أهـداف مـقـابل
ـــبــاراة الــتي هــدف واحــد  في ا
احـــتـــضــنـــهـــا مــلـــعب مـــيـــســان

بـــي . األو
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طــــلب الــــعــــراق مـن الــــكــــويت
التـوسط في مفـاوضات حتـديد
تـعــرفــة الـربـط الـكــهــربـائي مع
اخلـلـيج  بــعـد وصــول نـســبـة
ــــشـــروع الـى مـــراحل اجنـــاز ا
مـتـقدمـة اوشـكت على االنـتـهاء
مـنـهـا قريـبـا. وقـال بيـان تـلـقته
ـــــكــــلف (الـــــزمــــان) امس ان (ا
ــهــام وزيـر الــكــهــربــاء عـادل
كـر الـتـقـى الـسفـيـر الـكـويـتي
لـــدى بــــغـــداد ســــالم غــــصـــاب
الـزمــانـان  وجـرى بــحث عـمق
الـعالقـة األخـويـة بـ الـبـلدين
وأالشــادة بــالــنــمــو والــتــطــور
الكبيرين الـذي تشهده الكويت
حـيث اإلعمـار الـذي تـتوشح به

ضــــحـــايــــا إعـــصــــار كـــومــــبـــاســــو ارتـــفــــعت إلى 30
شـخــصـا.وقـال روكي ان (إالعـصـار كـومـبـاسـو تـسـبب
ـــصــرع  30شـــخــصـــا عــلـى األقل  وأصــيـب ثالثــة
أشـخاص بجروح مـختلـفة في ما ال يزال  14شـخصا
ـــفــقـــودين) ,واضـــاف انه ( نـــقل 7370 في عـــداد ا
شـخـصا إلى  124مـركز إجالء) ,وتـابع ان (اخلـسـائر
نكوبة تقدر بأكثر من ناطق ا اديـة من اإلعصار في ا ا

 13,67مليون دوالر). 

محـمد احلـلبـوسي كل من محـمد
تـمـيم وفالح الـزيـدان لـلـتـفـاوض
مع الــكـتل الــسـيــاسـيـة  بـيــنـمـا
اخـــتـــار حتـــالف عـــزم مـــحـــمــود
ـشـهـداني لـلـتـفـاوض عـنه  في ا
حــــــ كـــــــلـف رئــــــيـس احلــــــزب
ـــقــــراطي الـــكــــردســـتـــاني الـــد
مــســعــود الــبــارزاني الــقــيــادي
بــاحلــزب هــوشــيــار زيـبــاري في
اجـــراء مــــفـــاوضـــات مع الـــكـــتل
الــسـيـاســيـة بـشــأن الـتـحــالـفـات
ـان اجلـديد ـرتـقبـة داخل الـبـر ا
وســيــقـود الــقــيــادي في االحتـاد
الـــوطــني الــكــردســـتــاني قــوبــاد
الطـالباني  مهـمة الـتفاوض مع
الـكـتل االخــرى نـيـابـة عن حـزبه.
وكـــلف ائـــتالف دولـــة الـــقـــانــون
همة حسن السنيد بإجراء هذه ا
 اما حركة بـابليون فـقد اختارت
أسوان الكلداني للتفاوض بشأن
ذلك. وحــصــلت وزيــرة الــهــجــرة
هـجـرين في حـكومـة تـصريف وا
أعلى االعمال ايفان فائق جابرو 
ـسيـحية عن األصوات بـالكـوتا ا
بـابـلـيـون بـنـتــايج االنـتـخـابـات
ـفوضـية األوليـة التـي أعلـنتـها ا
بـــعــد حـــصــولــهـــا عــلى 12989
صــــوتـــــا. وعــــقـــــد الــــفـــــائــــزون
ستقـلون اجتماعـا في محافظة ا

النجف  ضم باسم خشان وعالء
الـــركــابي وحـــســ الــســـعــبــري
ويــــاســـــر احلــــســـــني وحـــــيــــدر
لتـحـديد الـسالمي وامـيـر كامل  
ـسـتـقـل اول خـطـوات توحـيـد ا
ــان اجلــديــد. الى ذلك في الــبـــر
كـشف امـ عــام حـركـة عـصـائب
اهل احلق قـــيس اخلـــزعــلي عن
احــتـمــالــيـة امــتالكه مــعـلــومـات
تـثـبت تــزويـر االنـتـخـابـات.وقـال
اخلزعلي في تـغريدة عـلى تويتر
تلك قـريبا معـلومات تثبت (قد 
بــــالــــدلـــيـل الــــقــــطـــعـي تــــزويـــر
االنــتــخــابــات). واصـدر اجملــلس
السـيـاسي للـعمل الـعـراقي بيـانا
عـــلـى خـــلــــفــــيـــة اعـالن نـــتــــائج
االنــتــخــابــات. وقــال بـيــان امس
(نـــراقب عن كـــثب اعـالن نــتـــائج
االنـتخـابـات التـشـريـعيـة  آمـل
ــشــاركــ انــتــظـار من جــمــيـع ا
النـتائج الـنهـائيـة قبل اتـخاذ اي
مــوقف يــضــر بــ ابــنــاء الــبــلـد
الـــواحــــد). وجـــدد حتـــالف عـــزم
واحلـــزب اإلسالمـي الـــعـــراقي و
رفـضهم حزب لـلـعراق مـتـحدون 
الــقــاطع لــنــتــائـج االنــتــخــابـات
وطالبوا بـاتخاذ إجـراءات نزيهة
ومــهـنــيــة عـاجــلـة إلعــادة الـثــقـة

بالعملية االنتخابية.

ـصلـحـة العـلـيا لـلـبلـد والـتزام ا
الــتــهـدئــة وتــغــلـيب لــغــة الــعـقل
س وجتــنّـب أي تــصــعـــيــد قــد 
الـــســـلـم واألمن اجملـــتـــمـــعـــيــ

وضرورة تضـافر اجلهـود لتلـبية
االســتـحـقــاقـات الـوطــنـيـة مــنـهـا
تـشـكـيل مـجـلس نـواب يُـعبـر عن
إرادة الــــشــــعب ويــــســــتــــجــــيب
لتطلعـاته في اإلصالح والتنمية
ويــعــملُ عــلى تــشــكــيل حــكــومـة
ــصـالح الــعـلــيـا فــاعـلــة حتـمي ا
وتعمل على ترسيخ دولة مقتدرة
تُحـقق الـتطـلعـات نـحو مـستـقبل
أفــضل). وطـــالب إمــام وخــطــيب
جــمــعــة مــسـجــد الــكــوفــة هـادي
الكـتل السياسية إلى الدنيناوي 
ـصــلــحـة الــتــضـامن وتــغــلــيب ا
الــعــامـــة واإلســراع في تــشــكــيل
حـــكــومـــة عـــراقـــيـــة ال شـــرقـــيــة
والغـربــيـة.ونـفـى رئـيس الـهــيـئـة
الــســيــاســيــة لـلــتــيــار الــصـدري
وعضو اللجنة التفاوضية نصار
الـــربــيــعـي مــا تــداولـــته مــواقع
التواصل من مـعلومات تـفيد بأن
يكـون قـد تطـرق لـشكـل احلكـومة
ــقـــبـــلـــة. وقـــال الــربـــيـــعي في ا
تـــــصــــريح امـس انه (ال صــــحــــة
لــلــمــعـــلــومــات الــتـي انــتــشــرت
بــــاســـمـي عـــبـــر وســــائل االعالم
مــواقع الــتـواصـل في مــا يـخص
ـقـبـلـة). وكانت شـكل احلـكومـة ا
ــواقع قــد تــنــاقــلت تــصــريــحـا ا
لــلـربـيــعي اكـد خـالله ان الـكــتـلـة
الصدرية ستعلـنها بصراحة بأن
مــرشــحـهم لــرئــاســة الـوزراء من
ـقـبـلـة ال الـتـيـار وان احلــكـومـة ا
تـخـضع للـتـوافـقـات السـيـاسـية.
وكـــلف رئــيس الـــتــيــار مـــقــتــدى
ـثـلـة الـصـدر جلـنـة تـفـاوضـيـة 
ـانيـة تضم عنه لـلـتحـالفـات الـبر
كل من حسن العذاري و الربيعي
و ونبيل الطـرفي وحاكم الزاملي
 فـيــمـا كــلف رئـيس حــزب تـقـدم
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بتـشكيل وجهت وزارة الـصحة  
فرق جوالة للقيام بحمالت طعيم
ضــــد فـــايـــروس كــــورونـــا داخل
اجلـامـعـات تـزامـنــا مع انـطالق
العام الـدراسي اجلديد. ورصدت
الـــوزارة امس 2162  اصــــابـــة
وشـفاء  3199حـالـة وبـواقع 32
ـــوقف وفـــاة جــــديـــدة. واشـــار ا
الـوبائـي اليـومي  الـذي اطلـعت
عليه (الـزمان) امس الى ان (عدد
الــفــحــوصــات اخملــتــبــريـة الــتي
اجرتـهـا الوزارة لـعيـنـات مشـتبه
اصابتـها بالـفايروس بـلغت اكثر
من  25الــــفـــا  حــــيث  رصــــد
 2162اصابة بكـورونا في عموم
احملـافـظات) مـؤكـدا ان (الـشـفاء
بلغ  3199حالة وبواقع  32وفاة
جـديدة) وتـابع ان (اكـثر من 74
الف شخص تلقى جرعات اللقاح
ــــضـــــاد في مـــــراكـــــز الــــوزارة ا
ـنتـشـرة بـبغـداد واحملـافـظات). ا
كــمــا تـثــمــنت الـوزارة الــتــعـاون
والتنسيق من قبل وزارة التعليم
الـــعــالي والـــبــحـث الــعـــلــمي في
تـنــفـيـذ قـرارات الــلـجـنـة الــعـلـيـا
للـصحـة والسالمـة الوطـنيـة منذ
بدء اجلائـحة وحتى االن . واكت
في بـــــــيـــــــان امس ان (خـــــــطــــــر
اجلائـحـة لم يتـم السـيطـرة عـليه

بعـد بـشـكل كامل وان الـوبـاء ما
يزال نشطًا في اغلب دول العالم
مـع وجــود احـــتــمـــالــيـــة حــدوث
موجات وبائيـة مستقبـلية أخطر
سـتـمرة في بـسبب الـتـحـورات ا
تــركـيــبــة الـفــايـروس اجلــيـنــيـة
ووالســيــمــا في الــعــراق بــســبب
ضــــعف االلــــتــــزام بــــاالجـــراءات
الصـحيـة الوقـائيـة عنـد االغلـبية
من أفراد اجملتمع) وشدد البيان
على (أهميـة التطعيم بـاللقاحات
ــوجـات في حـال لـتــقـلــيل حـدة ا
حدوثها  وهذا ما الحظناه جليا
في الـــدول الــتي حــقـــقت نــســبًــا
عـالـيـة مـن الـتـغـطـيـة بـالـتـطـعـيم
جملــتـــمـــعـــاتـــهــا فـــقـــد شـــهــدت
انـــخــــفـــاضـــا كــــبـــيــــرا في عـــدد
ستشفيات وتقليل الراقدين في ا
نسب الـوفـيات فـيـها) مؤكدا ان
(وزارة حتــــــرص عـــــلـى سالمـــــة
الـــطـــلـــبـــة و تـــدعـــو الـــتـــعـــلـــيم
لالستـمرار بالـتنـسيق والـتعاون
لــتــنــفـيــذ االجــراءات والــقـرارات
الـتي صـدرت عن الـلجـنـة الـعـلـيا
لــلــصــحــة والــسالمــة الــوطــنــيـة
ـتعـلـقـة بزيـادة نـسب الـتغـطـية ا
باللـقاحـات التي نـصت على عدم
الــســمـــاح بــالـــدوام لــلــهـــيــئــات
الـــتـــدريــــســـيـــة والـــطــــلـــبـــة في
اجلامعات احلكومية واالهلية اال
بـــعــد ابــراز شـــهــادة الــتـــطــعــيم

بالـلقاح أو نـتيجـة فحص سـالبة
أسـبـوعـيـا) وتـابع ان (الــصـحـة
شـرعت بـتـشـكيل فـرقٍ تـلـقـيـحـية
لتـسهيل متـعددة في اجلـامعـات 
عملية تلقيح الهيئات التدريسية
والـــطـــلـــبـــة كــــمـــا نـــؤكـــد عـــلى
اسـتـعدادنـا الـتـام لـدعم الـتـعـليم
ـتـاحة الـعالي بـكل االمـكـانيـات ا
الجناح خـطـتهـا الدراسـيـة للـعام
اجلــاري لـــلــحــفــاظ عــلى صــحــة
وسالمـة الطـلـبـة وتوفـيـر البـيـئة
ـنـاسـبــة لـلـتــعـلـيم). الــصـحـيــة ا
وأفــاد مــصــدر أمــني بــانــتــحـار
طالـبـة برمي نـفـسهـا من الـطابق
الـــــــــتـــــــــاسع داخـل مـــــــــجـــــــــمع
ـصدر ان (طـالبة بسـمايـة.وقال ا
من مــوالــيـد  2002اقــدمت عــلى
رمي نـفسـهـا من الطـابق الـتاسع
ا ادى إلى في مجـمع بـسمـايـة 
وفاتـهـا في احلال  بسـبب تدني
معـدلها) واضاف ان (الـسلـطات
االمنية وصلت إلى مكان احلادث
ودونت اقوال والدها الذي رفض
طــلـب الــشــكـــوى ضــد أي أحــد).
وفي الـــســــلـــيـــمــــانـــيـــة  واصل
احملاضرون في مدارس احملافظة
رفضـهم الـدوام. وجتـمع عـشرات
ـدارس ومــديـريـات مـنــهم امــام ا
الـتـربـيـة لالعالن عن مـطـالـبـهم 
الـتي قـالـوا انـهـا تشـمل  23الـفا

تطوع . من احملاضرين ا
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ــؤســسـات احلــكـومــيـة أغــلـقت ا
ــدارس في لــبـنــان اجلــمــعـة وا
ـــوجـب حـــداد عــــام أعــــلـــنــــته
احلكـومة بـعد مـقتل  6أشخاص
عـلى األقـل وإصـابـة عــشـرات في
اشــتـبــاكــات دامـيــة بـالــعـاصــمـة
بــــيـــروت.وانــــدلع إطالق الــــنـــار
اخلــــمـــيس أثـــنـــاء مـــظـــاهـــرات
نظمتها حركة أمل وجماعة حزب
الــله احــتــجــاجــا عـلـى الـقــاضي
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تغيير الكردية  استقالة جماعية
ـناصب للـقـياديـ فـيهـا من كل ا
احلـزبــيـة  وذلـك بـعــد اخلـسـارة
دويـة التي أصابـت احلركة في ا
االنــتــخــابــات الــتي جــرت األحـد
اضي. وقالت الغرفة الـتنفيذية ا
بـاحلـركـة في بــيـان مـقـتـضب انه
سؤولية في (من منطلق حتـمل ا
رحلة احلساسة قررنا في هذه ا
الــغــرفـة الــتــنــفــيــذيــة لــتــغــيــيـر
االستقالة من مهامنا وسيتم في
أقـرب وقت تشـكـيل هـيئـة مـوقـتة
إلدارة شـــــــؤون احلـــــــركـــــــة).ولم
يـتـمـكن أي من مـرشـحي احلـركـة
ـانـي في تـراجع نــيل مـعــقـد بــر
واضح لـشـعـبـيـة احلـزب بـعـدما
ـانية مـؤلفة من كانت كـتلته الـبر

تسعة نواب. 

ـكـونات شـاملـة تـخـدم مـختـلف ا
ــواطـــنــ الــعــراقــيــ بــدون وا
تمييـز). فيما أعلـنت قيادة حركة

ـــتـــحـــدة فـي دعم الـــعــــمـــلـــيـــة ا
االنتـخابـية وإجنـاحها امل ان
حكـومة ـقبـلة  تكـون احلـكومـة ا

والسـيــمــا االنـتــخــابـات الــعــراق
الـــنـــيــــابـــيــــة  واإلشـــادة بـــدور
راقب الدولي ومراقبي األ ا

نـتـائج االنـتـخـابـات إلى تـشـكـيل
ـــطــالب حــكـــومـــة تــســـتـــجـــيب 
وتطـلعـات وتوقـعات كل مـكونات
العراق وتوفر األمان واالستقرار
واخلدمـات للعـراقيـ كما اتـفقا
عـــلى ضـــرورة حـــسم الـــطـــعــون
الحــــــظـــــات عــــــلى نــــــتـــــائج وا
االنتـخابـات بالـسبل الـقانـونية).
وثــمـن الــبــارزانـي بـ(دور بــعــثــة
وبارك تـحدة في الـعراق  األ ا
مــشـاركـتــهم في مـراقــبـة عـمــلـيـة
التصويت ومسـاعداتهم ودعمهم
لـــلـــعــراق). كـــمــا الـــتــقـى رئــيس
حكومة االقليم مسرور البارزاني
بـالســخـــارت وجـــرة مــنـــاقـــشــة
نـتـائج االنــتـخـابـات. وقـال بـيـان
امس ان (اجلـانــبـ اسـتــعـرضـا
آخـــــــــــر الــــــــــتـــــــــــطــــــــــورات فـي
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شـــدد رئــيس إقـــلــيم كـــردســتــان
ـمـثـلـة نـيـجـيــرفـان الـبـارزاني وا
اخلــــاصـــة لألمــــ الـــعـــام لأل
ـــتـــحــدة في الـــعـــراق جــيـــنــ ا
بالسـخارت عـلى ضـرورة حـسم
طعون االنتخابات قانونيا. وقال
بــيــان تــلــقـتـه (الـزمــان) امس ان
(الــبــارزاني اســتــقــبل في اربــيل

بالسخارت  
وجـــرى بـــحث ســــيـــر عـــمـــلـــيـــة
التصـويت في انتـخابـات مجلس
النواب ونتائجها واألوضاع في
الــــــعــــــراق بـــــصــــــورة عــــــامـــــة
ـسـتـقـبل الـعـمـلـيـة والـتـوقـعــات 
واعرب الـســيـاسـيــة في الـبالد) 
اجلانـبان عن املـهمـا بأن (تؤدي

بــيـــتـــهـــا.ونـــدد زعـــيم "الـــقــوات
الــلــبــنــانــيــة" ســمــيــر جــعــجع
بالـعـنف ودعا إلى الـهـدوء.وكتب
ــوقع تــويــتــر إن: في حــســـابه 
"السـبب الرئـيسي لـهذه األحداث
ـنــتـشـر ـتــفـلِّت وا هـو الــسالح ا
ـواطــنــ في كل والــذي يــهــدِّد ا
زمان ومكان".ودعا رئيس مجلس
الوزراء جنـيب مـيقـاتي "اجلـميع
إلى الـهـدوء وعـدم االجنرار وراء

الفتنة ألي سبب من األسباب.
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شمولة حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التخصصات اجلامعية ا
ـبـاشـر في الـكـلـيـات لـلـعـام الدراسـي اجلاري  خلـريجـي الـدراسة بـالقـبـول ا

هني واإلسالمي. اإلعدادية من فروع اإلحيائي والتطبيقي واألدبي وا
وقــال بـيــان تـلــقـته (الــزمـان) أمس أنه
ـعـنـيـة بـهـذه (وتـوضــيـحـا لـلـكـلـيــات ا
الـقـنـاة فـهي كـلـيـات الـتـربـيـة الـبـدنـيـة
وعــلــوم الــريــاضـة وأقــســام الــتــربــيـة
الــبــدنـيــة وعــلـوم الــريــاضـة وكــلــيـات
الــفـنــون اجلـمــيــلـة وأقــسـام الــتـربــيـة
الـفـنيـة وكـلـية الـفـنون الـتـطـبيـقـية في
اجلــامــعـة الــتـقــنــيـة الــوســطى وقـسم
ــهن الـفــنـيـة في الــتـربـيــة األسـريـة وا
كــلـيـات الــتـربــيـة األسـاســيـة وكــلـيـات
الـعـلـوم اإلسالمـية والـفـقه والـدراسات
الـقرآنية). وأضاف لـبيلن أنه (وتأكيدا
ـعتـمدة عـلى الـتوقـيتـات واإلجراءات ا
بــهــذا الـصــدد فــإن الـتــقــد لـلــقــبـول
ــبــاشـر يــسـتــمــر الى غـايــة الــسـابع ا
والــعــشـرين من تــشــرين األول احلـالي
وأن اجلـــامــعـــات  تــزويــدهـــا بــاسم
ــرور اخلــاصــة ــســتــخــدم وكــلــمــة ا ا
بــالــنـافــذة اإللــكــتـرونــيــة عـبــر بــوابـة
ــتــابــعــة الــدراســـات والــتــخــطــيـط وا
إلدخــال بـيــانـات الــطـلــبـة الــنـاجــحـ
بـاالختـبار حصـرا). كمـا مددت الوزارة
الــقــبــول عــلى قــنــاة الــنــخــبــة لــلــعـام
الـــــدراسي اجلــــاري حـــــتى الـــــســــابع
والـعـشرين من الـشـهر اجلـاري. وقالت
الـوزارة في بيـان تلـقته (الـزمان) امس
إن (قـبول الطلبة في هـذه القناة يشمل
ـئة فـمـا فوق من ـعدالت  90 بـا ذوي ا
خـريجي الفرع اإلحيـائي والتطبيقي
وأن الـتـقد يـكـون الى كلـيات اإلدارة
واالقـتصاد ضمـن أقسام إدارة االعمال
واالحــصــاء واإلدارة الــعــامــة واإلدارة
الــصـنــاعــيـة واحملــاسـبــة واالقـتــصـاد
ـصـرفـيـة وكـلـيـات ـالـيـة وا والـعـلـوم ا
الـقانون والتربية والتربية األساسية 

درسي وذلك اطـلق حملة لالستعداد ا
بـغيـة تـهيـئة الـظروف الـتي من شأنـها
ــسـاهـمـة في إجنـاح الـعـام الـدراسي ا
اجلــديـد  تــهـدف الـى تـقــد الـشـروح
ـنـهج الـعـلمي الـوافـيـة لـهم بـطـبيـعـة ا

الذي ستتم دراسته). 
وكــانت مــدارس اقــلــيم كــردســتــان قـد
بـاشـرة عـامـهـا الـدارسي خـالل الـشـهر
ـــــاضـي  وسط إجـــــراءات خـــــاصــــة ا

لــلــوقــايـة من فــايــروس كــورونـا. وفي
ســادت الــفــوضى في عــدد من مــصـــر 
ــــدارس  مـع بـــدء الــــعــــام الــــدراسي ا
اجلـديد بـرغم من تأكـيد وزيـر التـربية
ـــصــري طــارق شــوقي  والـــتــعــلــيم ا
حـرص الـوزارة عـلى انـتـظـام الـتـعـلـيم
ــصــريــة فــمع أول أيـام ـدارس ا فـي ا
ـدارس الــدراســة تــدافع األهـالـي إلى ا
قـاعد األولى ألوالدهم ودارت حلـجـز ا

دارس. ووصف مـشادات بعد اقتحام ا
ـــشــهـــد بـــأنه  غـــيــر شـــوقي هـــذا حلا
مـسبوقخل. وفي اإلسـكندرية قـررمدير
التربية والتعليم محمد سعدحل تشكيل
جلــنـة تــقـصي حــقــائق لـلــتـحــقـيق في
واقـعـة خروج الـطالب من مـدرسة عـمر
وسط ــوعـد  مــكــرم اإلبــتـدائــيــة قــبل ا
أنـباء عن اخـتفـاء بعض الطالب). وفي
دمـــيــاط  نـــشـــرت وســـائل الـــتــواصل

ـعـتـمـدة في هذا الـتـزامـا بـالـضـوابط ا
اجملــال) واضـــاف ان (الــقــبــول ضــمن
هــــذه الـــقــــنــــاة في تــــخـــصص اإلدارة
الــصـنــاعـيـة لــلـنــفط والـغــاز بـجــامـعـة
الــبــصـــرة يــكــون خلــريــجي الــفــرعــ
االحـيائي والتطـبيقي وأن احلد األدنى
لــلــقــبــول في هــذا الــتــخـصـص هـو92
ئة) وتـابع البيـان ان (فئات الـطلبة بـا
ـشمول في القبول ضمن هذه القناة ا
هم خـريـجـو الـدراسـة اإلعـداديـة لـلـعام
ـاضي  كـمـا يـحق لـلـطـالب الـدراسي ا
ذكـورة التقد الى قناة ضـمن القناة ا
عنية ركزي وان اجلـامعات ا القبول ا
ســـتــتــولى إجـــراء االخــتــبــار اخلــاص
ـتـقـدمـ ضـمن والـتــرشـيح لـلـطـلـبــة ا
ـعتمـدة وإدخال البـيانات الـتوقـيتات ا
ـــطـــلــوبـــة عـــبـــر بــوابـــة الـــدراســات ا

تابعة).  والتخطيط وا
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ـديــر الــعــام لــتــربــيـة الى ذلك  وجـه ا
مــحـافـظــة الـبـصــرة بـفـتـح حتـقـيق في
مـالبــســـات احلـــادث الـــذي جـــرى بــ
ـعاون األداري ومدير قـسم تربية أبي ا
ــديــريـة في بــيـان اخلــصــيب. وقـالت ا
مـقتـضب ان (مديـر عام تـربيـة البـصرة
وجـه بالـتحـقـيق في مالبسـات احلادث
عـاون األداري ومدير الـذي جرى بـ ا
قـسم تربيـة أبي اخلصيب بـشأن وكالة
ـديـر الـعـام الـتي اسـنـدت له وهـو في ا
إيـفاد إلى مـديرية االمـتحـانات الستالم
االســـئـــلــــة الـــوزاريـــة لالمـــتـــحـــانـــات
الـنـهائـيـة). واعلـنت وزارة الـتربـية عن
اســتــعــدادتــهــا لــبــدء الــعـام الــدراسي

اجلديد . 
وقــال بـيـان ان (الــتـلــفـزيـون الــتـربـوي

االجـتماعي صورا لـبعض التالميذ في
ـــدارس  وهــو يــرفــعــون عــلم إحــدى ا
ـدرسي  األمـر فــرنـســا في الـطــابـور ا
الــــذي أثـــار غـــضب األهــــالي.  وعـــقب
الـتــحـقـيق في تـلك الـواقـعـة أكـد مـديـر

التربية عادل عثمان أنحل رفع العلم 
بــاخلـطـأ بـعـد أن صــمم الـطالب الـعـلم
بـطـريـقـة خـاطـئـة احـتـفـاال بـبـدء الـعام
الدراسي اجلديد وانتصارات أكتوبر).

مصطفى الكاظمي

االرهـاب الــقـبض عـلى ثالثـة أرهـابـيـ
فـي مـحـافــظـاتي صالح الــدين وديـالى.
واوضـح بــيــان خلــلــيــة االعالم االمــني
تــلـقــته (الـزمــان) امس انه (بــعـمــلـيـات
نـوعـيـة ألـقى جـهـاز مُـكـافـحـة اإلرهـاب
الـقـبض عـلى ثالثـة إرهـابـيـ يـنـتـمون
لـــعـــصـــابـــات داعـش في صالح الـــدين
وديــالى) واضــاف ان (عــمــلــيــة إلــقــاء
ــــتـــابـــعـــة الــــقـــبض جــــرت من خالل ا
ــــيـــــدانــــيـــــة وتــــكـــــثــــيـف اجلــــهــــود ا
االســتــخـبــاريــة). وفي سـيــاق مــتـصل
ـسـتوى في كـشف مـصـدر أمـني رفـيع ا
تـــصــــريح لـ(الـــزمـــان) ان (اخملـــابـــرات
ـصـرية سـبق ان قدمت مـعلـومات الى ا
اخملـابرات الـعراقـية بـشأن الـتنـظيـمات
اإلرهـــابـــيـــة يــرجـح انـــهــا نـــفـــعت في
الــقـبض عــلى سـامي جــاسم اجلـبـوري
الية ـلفات ا ـشرف العام على إدارة ا ا
واالقــتـصـاديـة لـداعش) واضـاف انخل
اخملـابرات الـتركـية لـعبت دورا حـاسما
فـي الـعــمـلــيـة) مــشــيـرا الى ان (هــنـاك
ــصــريــة تــنـــســيــقــاً بــ اخملـــابــرات ا
والـــعــــراقـــيـــة فـي مـــجـــال مــــكـــافـــحـــة
الــتـنـظـيــمـات اإلرهـابـيــة وعـلى رأسـهـا
داعش الـــذي يــشـــكل تــهـــديــدا أمـــنــيــا

للبلدين).

إصـابة اثـن من أفراد الـعائلـة بجروح
ـستـشفـى لتـلقي طـفـيفـة ونـقلـهم إلى ا
الـــعالج). واطــاحـت قــيـــادة عــمـــلــيــات
صـالح الدين بـثالثـة من مـهـربي اآلثار.
واوضـح بـــيـــان امس انـه (بـــنـــاءً عـــلى
ورود مـعـلـومـات اسـتـخبـاراتـيـة دقـيـقة
تـفـيـد بوجـود مـجمـوعـة تـقوم بـتـهريب
اآلثـار عـلى إثـرهـا جرى تـشـكـيل مـفرزة
مـشـتـركـة من تـشـكـيـالت الـقـيـادة وبـعد
الــبـحث والـتـحـري أُلــقي الـقـبض عـلى
ثالثة متهم وضبط بحوزتهم قطعتي
آثـار في قـضـاء الشـرقاط) واضـاف انه
ـتــهـمـ أُصـولـيـاً إلى (جــرى تـسـلـيم ا
اجلــهـات اخملــتـصــة). وعـثــرت قـوة من
اجلـــيش عــلى مـــعــمل لـــلــتــفـــخــيخ في

محافظة نينوى.
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وذكـــر بـــيـــان لــوزارة الـــدفـــاع تـــلــقـــته
ــشـاة (الــزمــان) امس ان (قــوات لـواء ا
شاة اخلـامس والسـبع ضـمن فرقـة ا
السادسة عشرة لقيادة عمليات نينوى
عـثرت خالل واجب بحث وتـفتيش على
مـعـمل للـتـفخـيخ في منـطـقة الـشورى)
ـعــمل يـحــتـوي عـلى مــشـيــرا الى ان (ا
مــاكـيـنـة عــمالقـة ومـقــذوفـات وعـبـوات
نـاسـفـة). وألـقت قـوات جـهـاز مـكـافـحـة

تـهمات في الـقاء الـقبـض على إحـدى ا
ـادة 456 ــطـلــوبــات قـضــائـيــاً وفق ا ا
ـشـتل) نــصب واحـتـيــال في مـنـطــقـة ا
مــــــؤكـــــدا ان (قــــــوة من الــــــلـــــواء ذاته
بـــاالشـــتـــراك مـع مـــفـــرزة من شـــعـــبـــة
اســـتـــخــبـــارات الـــفــوج األول لـــلــواء 
تــمــكــنت من إلــقــاء الــقـبـض عـلـى احـد
ــنـوعـة من ــتـهـمــ بـحــيـازة مـواد  ا
وضبط الـتـداول في مـنـطـقة الـبـلـديـات 
بـحـوزته  12 قــنـاع كـيـمـيـاوي وتـسـعـة
فالتر) الفـتا الى انه (في إطـار اجلهود
األمـنية واالستـخبارية اخلـاصة بتأم
سـؤوليـة  ألقت قـوة من اللواء قـاطع ا
الــثـامن ضـمن الــفـرقـة الـثــانـيـة شـرطـة
احتـــاديـــة بــاالشـــتـــراك مع مـــفــرزة من
اسـتخـبارات الـلواء الـتابـعة إلى وكـالة
االسـتخبارات والـتحقيـقات االحتادية 
الـقبض على متهم في منـطقة الكاظمية
وضــبط بـحــوزته اسـلـحــة مع اطالقـات
نـاريـة).  واصـدرت هيـئـة احلـشد بـيـاناً
بـشـأن اسـتـهـداف مـنـزل آمـر الـلواء 33
بــقـنــبـلــة صـوتــيـة. وقــال بـيــان تـلــقـته
(الــزمــان) امـس انه (قــنــبــلــة صــوتــيــة
ـقدم حقي اسـماعيل ام  اسـتهدفت ا
ـنــطـقـة آمــر الـلـواء   33 فـي احلـشــد 
الــشــعــلــة  حـــيث اســفــر االعــتــداء عن

صـــــورهــــا عـــــلى مـــــواقع الـــــتــــواصل
االجتماعي. 

ـــديــريـــة في بـــيـــان تـــلــقـــته وذكـــرت ا
(الــــزمــــان) امس ان (مــــفــــارز مــــكــــتب
مـكافـحة إجرام حي الـعامل تـمكنت من
الـقـاء الـقـبض عـلى مـتـهـم قـام بـابـتزاز
فـتـاة علـى مواقع الـتـواصل وتهـديـدها
بـنشر صورها مقابل دفع مبالغ) ولفت
ـتـهـم اعـتـرف بعـد الـتـحـقـيق الى ان (ا
ـــته ودونـت اقـــواله و مــــعه بـــجــــر
تــصـديـقــهـا قـضـائــيـا واتـخــذت بـحـقه
اإلجـراءات الـقانـونيـة اصولـيا) وتـابع
ديـريـة نفـذت أوامـر قبض ان (مـفـارز ا
تهم بـقضايا جنائية بـحق عدد من ا
مــخـتـلـفـة ضــمن مـكـاتـبــهـا في جـانـبي
الـــــكــــرخ والـــــرصــــافـــــة و إتــــخــــاذ
اإلجـراءات القانونـية بحقـهم اصوليا).
واعــتـقـلت مــفـارز الـشــرطـة االحتـاديـة
نوعـة بينهم مـطلوبـ بحيازة مـواد 
امـرأة بــتـهـمـة االحـتـيـال. واشـار بـيـان
تــلـقـته (الـزمـان) امس الى ان (قـوة من
الــلــواء الــثــاني ضــمن الــفــرقــة األولى
شـرطـة احتـاديـة بـاالشـتـراك مع مـفرزة
من شــعـبـة اســتـخـبــارات الـفـوج األول
لــلـواء ومـفـرزة من اســتـخـبـارات وامن
جنحت بـغداد ومفرزة من مركز الرشاد

ـشـتـبه بـهــا في الـطـارمـيـة واألهــداف ا
لـتـعـقب بـقـايـا الـعـصـابـات اإلرهـابـية)
واضـاف ان (العـملـية تـهدف إلى تـأم
مــنـاطـق شـمــالي بـغــداد و احملـافــظـات
اجملـــاورة مـن زمـــر اإلرهـــاب).  والـــقت
مـفـارز مـديـريـة مـكـافـحـة اجـرام بـغداد
الــقـبض عــلى مـبــتـز هـدد فــتـاة بــنـشـر
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اعـــلن احلـــشــد الـــشـــعــبـي اســتـــمــرار
عـملـياته ضـد عنـاصر داعش فـي قضاء
الـطـارمـية.وقـال إعالم احلـشد الـشـعبي
في بـيان مـقتضب تـلقـته (الزمان) امس
أن (قـوات اللـواء الثـاني عشـر باحلـشد
ــواقع تـــواصل الـــتــقـــدم لـــتــمـــشــيـط ا
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بـعد جناح االسـتفتـاء على استـقالل إقليم كـوردستان في  25 أيـلول / سبـتمبر
 2017  أي بعـد أيام من ذلك التـاريخ  هاجمت القـوات العراقيـة النظامـية وغير

ـساعـدة مجمـوعة من األحـزاب والشـخصـيات الـكرديـة قوات دولة النـظامـية  
ادة  140 من اقليمية  مناطق خارج إدارة حكومة إقليم كوردستان أو مناطق ا
ـصــادق عــلـيــهــا عـام 2005.  كـان يــوم االثـنـ  16 تــشـرين األول الــدســتــور ا
(أكتـوبر) يوماً أسود في التاريخ بالنسبة لشعب الكوردي  عندما هاجم النظام
اجلـديـد في بـغـداد كـوردســتـان   كـمـا فـعـلت األنـظـمـة الـسـابـقـة  بـكل مـا في
ـا في ذلك األسـلـحـة األمريـكـية الـصـغـيرة والـكـبيـرة تـلك الـعمـلـية األسـلـحة  
قـراطـيـة لم تهـضم الـنـظـام اجلديـد بـعـد عام 2003. فـقـد هاجـمت بـحـشود الـد
كبـيرة  مـدججـة بـأسلـحة وصـواريخ ودروع متـطورة  زودتـها واشـنطن بـغداد
خالل حـربـهـا ضـد الـقـاعدة  ثم داعـش  وهاجـمـتـهـا بـهذه األسـلـحـة وبـتـعاون
طرودين اآلن من الساحة وتنـسيق كامل مع عناصر االحتاد الوطني خاصة ا
وافق  16/10/2017 من جـميع الـنواحي كان الـسياسـية واألمـنيـة. يوم اإلثـن ا
يومـا أسـود ولم يـتـصور الـشـعب الـكـوردي وقيـادته أن يـهـاجم أصـدقاء األمس
ـشتـرك في كوردستـان وجبـالها .. منـاطقـهم التي كـانت مالذهم أيام النـضال ا
يعـلم اجلميع قوان العالم أن للشعوب احلق في تقرير مصيرها بنفسها  وقد
مارس الـشعب الكوردي هذا احلق بـاقتراح مباشر ووفق قـواعد الدستورية في
ـنـطـقـة وشــهـدت عـلى نـطـاق واسع وكـان إقـبـال ـقـراطـيـة في ا أرقى عـمـلـيــة د
واطن الـكوردي يوم االستفتـاء مفاجأة للعـالم واألغلبية السـاحقة صوتت بنعم ا
على االسـتقالل مـقابل نسـبة ضئـيلة جـدا كانت إجـابتهن ال اي اقل من خـمسة
ـضي الـشـعب إلى األمـام  مـن مـائـة .. مـهـمـا كـانت الـظـروف االمـس والـيـوم 
سـيـبـقى اخلـامس والـعـشـرون من سـبـتـمبـر يـومًـا تـاريـخـيًـا مـجـيـدًا في الـتاريخ
ـعــاصـر  وعـلى الـعــكس من ذلك  سـيـبــقى يـوم االثـنـ الـكــوردي  الـقـد وا

السـادس عشـر من أكتـوبر يـومًا أسـودًا في تاريخ الـبشـرية والـكرديـة خاصة 
شروعة من خالل ألنهم لـم يعطوا شعبا مارس حقه في احلصول على حقوقه ا
صــنــاديق االقـــتــراح  هــذا الــشــعب الــذي مــورست ضــده كل
ـا في ذلك الـسالح وسـائل اإلبـادة في جــمـيع األوقـات  
مـحـظور دولـيـا  ولـكن رغم كل هـذا صـمـد الـشـعب أمام
الـتحـديـات وبـقي األمل  ألن احلـيـاة متـجـددة سـتـحمي
ا كان لدى الشعب ظلومة من اإلبـادة  ولطا الـشعوب ا

قاومة. الكوردي إحساس بالوطنية وا

 1- العـراقـيون صـنـفان..صـنف تـكيف عـلى حـياة إنـسـان مقـهور
وجـد راحته في الـيأس  وصـنف يخـتلق سـببـا يعرف إنه

تبرير 10 تشرين أثبت ذلك. صح?
 2- افدح كوارث العراقي بعد 2003 تدهور األخالق.
فـلـتـحـرص خـمـيـرة الـكـبـار عـلى تـنـشـئـة جـيل سـيـصـنع

مستقبل العراق.
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ان من اخطـر اجلـرائم السـلوكـية الـذاتيـة عـلى النـفس البـشريه
انك تلـقي بـشخـصـيتك الى الـتـهلـكه السيـمـا فيـمـا يتـعلق
ـجــاالته كــافــة فـاالدمــان وعـدم بــاالنــحـراف الــصــحي 
مـراعاتك لـلـشروط الـصـحيـه الوقـائـية لـدرء االصـابة من
ــرض هي مـن اهم االســبــاب الــرئــيــسـة فـي الــســلـوك ا

هلك. التطوعي االجرامي ا

بغداد
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ي لـعمـلها من الى اسـتمـرار الدعم األ
أجـل أن تـــخـــرج الـــنـــتـــائـج بـــالـــشـــكل
ـعــبّــر عن إرادة الـنــاخــبـ الــصــادق ا
). في تـطور  نـاقـش مجـلس الـعـراقيـ
وزراء االقـليم بـرئاسـة البـارزاني نتائج
االنــتـخــابـات في الــعـراق . وقــال بـيـان
تــلــقــته (الــزمــان) امس ان (الــبــارزاني
اســتــهل االجــتـمــاع بــتـقــد الــتــهـاني
لـشـعب كـردستـان وجـميع الـفـائزين في

االنـتخابات  كـا اعرب عن شكره لقوات
الــبــيــشــمــركــة والــشــرطـة وقــوى األمن
الـداخـلي بـشـكل عـام عـلى جنـاحـهـا في
تــأديـة مــهـامــهـا بــتـوفــيـر أجــواء آمـنـة
وسـلمـية لعـمليـة االقتراع) مـشددا على
ـثلـو كردسـتان في (ضـرورة أن يـعمل 
ـان من اآلن فـصـاعــداً مـتـكـاتـفـ الــبـر
ومــتــحـديـن ومـتــعــاونـ صــفــاً واحـداً
ــســتـــحــقــات واحلــقــوق لــلـــدفــاع عن ا

جنـاح العمـلية االنـتخابـية خلق فوضى
بـهـدف تـشويه جنـاح عـمـليـة االقـتراع)
ولـفت الى ان (اجلانبـ شددا على عدم
الــســمـاح ألي شــخص أو طــرف بــخـلق
فـــوضى وإحلـــاق الــضـــرر بــالـــســكــان
ـمـتلـكـات اخلاصـة والـعامـة و يجب وا
رغـوب فيه إنـهـاء الوضع األمـني غيـر ا
كن) وتابع فـي كركوك في أقرب وقت 
ان (الـكـاظـمي وجه بـاألفـراج عن جـمـيع
ـعـتـقـلـ في احملـافـظـة). واسـتـعـرض ا
ـمـثــلـة اخلـاصـة لألمـ الــكـاظـمي مع ا
تـحدة في العـراق  جين الـعام لأل ا
بالسـخارت مـجمل الـعمـلية االنـتخـابية
الـتي جرت في العاشر من تشرين األول
اجلـاري. وذكر البيان ان (الكاظمي ثمن
شـاركة والـتعـضيـد الذي خالل الـلقـاء ا
راقب الدولي لـقيته االنتخابات من ا
ـية). من جـابنـها  قدّمت ـنظـمة األ وا
ناسبة بالسـخارت للكاظمي (التهاني 
جنــاح تـنــفــيـذ االنــتـخــابـات) مــشــيـدة
(بـاخلـطط الـلـوجـسـتـيـة واألمـنـية الـتي
ـا كـان لـه األثر وضــعـتـهـا احلـكـومـة 
اإليــــجــــابي في سـالســــة الـــعــــمــــلــــيـــة

االنتخابية وجناح إجرائها).
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وجـددت بالسخارت تـأكيدها بـأن (بعثة
ـــتــحــدة فـي الــعــراق هـي جــهــة األ ا
ــفـوضــيـة داعــمـة ومــعــززة إلجـراءات ا
ـستقـلة لالنـتخـابات بـاالضافة الـعلـيا ا

الـــدســـتــوريـــة لـــلــشـــعب  بـــعـــيــداً عن
الـصـراعات الـداخلـية) واكـد الـبارزاني
(اسـتعداد حكومة االقليم ألي تعاون مع
خـتلف ـان  ـثـلي كردسـتان في الـبر
ـواصــلـة الـعـمل االنــتـمـاءات واأللـوان 
والــتــنــســيق مع احلــكــومــة االحتــاديـة
ـسـتـحـقـات بــهـدف ضـمـان احلـقــوق وا
الـدسـتوريـة لإلقـليم) مـشـيدا (بـصـمود
ـنـاطق الـكـردسـتـانـيـة خارج مـواطـني ا
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نـاقش رئـيس مجـلس الـوزراء مصـطفى
الــكـــاظــمي مع رئــيـس حــكــومــة إقــلــيم
كــردسـتــان مـســرور الـبــارزاني اوضـاع
مــحـافـظـة كـركـوك بــعـد مـحـاولـة بـعض
االطـــراف زعــزعـــة االســتـــقــرار بـــهــدف
تـشويه جناح عـمليـة االقتراع فـيما اكد
االمــ الـعـام حلـركــة الـوفـاء الــعـراقـيـة
عـدنان الـزرفي حصـول مرشـحي حركته
عــلى خــمـســة عـشــر مـقــعـدا في جــمـيع
الـدوائر االنتخـابية بعـموم احملافظات .
وقـال في تـغـريـدة انه (لـلـتـاريخ ولـكـافة
جـــمــاهـــيــر احلـــركــة ان االســـتــحـــقــاق
االنـتخـابي احلقـيقي فـي جميـع الدوائر
الــتي شـارك فــيـهـا مــرشـحــونـا هـو 15
ـفوضـية مـقـعدا نـيابـيا) واضـاف ان (ا
هـنـية واالخالقـية ـسـؤوليـة ا تـتـحمل ا
لـتـسبـبهـا في ضيـاع اصوات الـناخـب
رشحي احلركة) مشددا الذين صوتوا 
عــلى (اهـمـيــة تـصـحـيـح االخـطـاء الـتي
رافـقت العمليـة االنتخابيـة للحفاظ على
ـقــراطي بـوصــفه اخلـيـار الــنـظــام الـد
بدأ الـتداول الـسلمي لـلسـلطة الـوحيـد 
واقــامـة دولــة عـصــريـة تــعـالج مــشـاكل
الــبالد).  وإتـفق الـكــاظـمي والـبـارزاني
عـلـى مـنع مـحـاوالت زعـزعـة اإلسـتـقـرار
في كـركـوك. وقـال بـيان تـلـقـته (الـزمان)
ان (اجلانب بحثا خالل اتصال هاتفي
أوضـاع كركوك التي حاول البعض بعد

رشح االكراد إدارة اإلقـليم كما هنأ ا
ـناطق) وأشـار إلى الـفـائـزين في تـلك ا
ــنــاطق أن (نــتــائـج االنــتــخــابــات في ا
ــســتـقــطــعــة أكـدت مــجــدداً هـويــتــهـا ا
الـكـردسـتـانـيـة) مـبـيـنـا انه (فـي مـحور
قـدم وزيـر الـثروات اخـر مـن االجـتـمـاع 
الــطـبـيـعـيـة كـمــال أتـروشي تـقـريـراً عن
ـعـوقات الـتي حتول دون الـتـطورات وا
تـنـفـيـذ قـرارات اجملـلس لـتـوفـيـر الـنـفط
األبـيض والـبـنزيـن بالـتـعاون مع وزارة

النفط في احلكومة االحتادية).
 —«d  WFÐU²

وتـــابع ان (رئـــيـس دائـــرة الــتـــنـــســـيق
ـــتـــابـــعــــة عـــبـــد احلـــكـــيم خـــســـرو وا
اسـتعـرض تقـريراً عن متـابعـة القرارات
ـتــعـلـقـة بـاإلصالحـات وإعـادة تـنـظـيم ا
اإليـــرادات في االقــلــيم  حـــيث تــضــمن
عـنيـة للـعمل بـها تـوصيـات للـوزارات ا
ـشــاريع اخلــدمــيــة واإلعــمــاريـة) فـي ا
ومـضى الـبـيـان الى الـقـول ان (اجملـلس
كــــلف وزيـــري الــــعـــدل فـــرسـت أحـــمـــد
ــان فـاال فــريـد واإلقــلـيم لــشـؤون الــبـر
ورئــيس ديـوان مـجـلس الـوزراء أومـيـد
صـباح وسكرتيـر مجلس الوزراء آماجن
رحـــيم لـــلـــمـــتـــابـــعـــة واإلشـــراف عـــلى
تعلـقة بإقليم لدى الـدعاوى القانونـية ا
احملـــكــمــة االحتـــاديــة وإبالغ مـــجــلس
ـعــوقـات الـتي الــوزراء بـالـتــطـورات وا

تعترض هذه الدعاوى).  عدنان الزرفيمسرور البارزاني

 —«dI²Ýù« WŽeŽe  W ËU×  bFÐ „u d  ŸU{Ë√ ÊUA UM¹ w½«“—U³ «Ë wLþUJ «

اذا كانت لديك معاملة في العراق فماعليك اال ان تتسلح بالصبر وتستجمع كل
الـية وان التتذمر  وعـليك ان تستحـضر ايوب معك في صبره ـعنوية وا قواك ا

اينما حللت ..!!
عامـلة بيده ليـجد أن االسالك الشائكة واطن ا سك ا تبـدأ رحلة العذاب حـ 
قـد مـدت امام قـدمـيه  اركض/ اسـتـنـسخ / اصـعـد / انـزل / روح / تـعال /
صـادرة / واردة .. ومــا ان يـنـتـظــر دوره بـالـطـابــور لـيـصل الى الــشـبـاك حـتى
وظف بـأن معـاملته عـند فالن لتـبدأ رحلـة اخرى في طابـور اخر اليقل يفـاجئه ا
طـوال عـن مـسـافــة عـشــر بـاصــات نـقل عــام.. ويـذهب نــصف يـومه وهــو أسـيـر

الطوابير ..
ـغامـرة دون خـسـائـر مـاديـة ومـعـنويه  ـسـكـ من رحـلـة ا ـواطن ا لـن يخـرج ا
راجع فيها بأتفاق فاالسـتنساخات خارج الدوائر مـكلفه للغاية ويتم اسـتغالل ا
واطن ـوظفـ ناهـيك عن اجور الـنقـل اليومـية حـ يصـبح ا مسـبق مع بعض ا
كــكــرة قـدم يــتم تــقــاذفه من دائــرة الى اخـرى ومـن مـوظف الـى اخـر .. الى ان
يصل لـلطـامة الكـبرى وهي أن بـنلطـونه ( سيـخرط ) حتـما من كـثر الركض كي
ينـهي يومه بـأقل اخلـسائـر الزمـنيـة وعلـيه شراء بـناطـيل جديـده الن خصـره قد

تقلص كثيرا وبات يشبه خصر راقصات زمن الردح والدح ... !!
الــروتــ يـتــسـيــد الــنـظــام االداري في الـعــراق  فــرغم الـتــطـور الــتــكـنــولـوجي
ؤسسات العراقـية تتعامل بـأسلوب بدائي يكلف عـلوماتي مازالت الدوائـر وا وا
واطن الـكثـير من اجلـهد والـوقت ويسـتنـزف دخله .. وعـندمـا تسـأل عن سبب ا
ـسؤولـ ان السبب واطن كـثيـرا يرد علـيك بعض ا ـعوقـات التي تكـلف ا هذه ا
كن تالفـيها او في الـقرارات التي حتـد من صالحياتـهم رغم ان هنـاك حاالت 
راجع احضار والد أو والدة واطن ..فمثال يطـلب من ا جتاوزهـا لتسهيل أمـر ا
تـوفي الذي هـو اصال توفي بعـمر يفـوق السـبع عـاما فحـتما االب واالم في ا
سسؤول حقيقة أم انها محاولة ذمة الـله والنعرف ان كان مايتبجح به بعض ا

راجع .. عاناة ا بيتة لبعضهم في التلذذ  البعاد التهم عن النيات ا
العـالم يسـابق الزمن ويسـاير الـتطور والـعراق مـازال يسيـر على ظـهر سلـحفاة
في نـظامـه االداري .. وكل مسـؤول يـديـر دفـة احلكـم يسـتـغـرب من الـروت في
ـواطـنـ وكـأنه مـراقب او صـحـفي يـؤشـر اخلـلل دون وضع اجنـاز مـعـامالت ا

عاجلة تلك االخفاقات .. احللول الكفيلة 
ــواطن بـالــيـوم االسـود الــذي ولـد فـيـه في الـعـراق في دوائــر الـدولـة يُــكـفـرون ا
ليـعيش حياة سوداوية بائسة الشكل لألمل فيه ولـن يساير التطور ابدأ .. بينما
ــعــامالت عــبــر الـبــريــد االلــكــتـرونـي وتـصـل الـيه في دول الــعـالـم يـتـم اجنـاز ا
مسـتمسكاته دون مـعاناة تذكر بـينما العـراقي يسمطون أبـو أبوه الى أن يستلم

ستمسكات ..!! أو تركن معاملته جانبا لوجود خلل في بعض ا
كن كـأيـوب أيـهـا الـعـراقي بـل أشـد جـلـدا كي تـقـاوم هـذا الـغل
وهـذه الكراهـية الـتي اوجدها الـنظـام السـياسي الذي لن
يجـعلك تشعر بـراحة نفسية وال بـأمان .. أن تكون دائما
مــشـغـول الــبـال كـمن أخــذ جـرعـة أفــيـون تـســلـطن عـلى
الـوجع وتولول ليل نهار ألنك ولدت في العراق وفي زمن

اغبر .. زمن الرداءات والنشازات ..!!
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تـــعــد ظـــاهــرة الـــركن الــعـــشــوائي
لـــلـــســـيـــارات عــــلى األرصـــفـــة في
الـــشـــوارع الــرئـــيـــســة فـــضال عن
حــاالت جتــاوز احملــال الــتــجــاريــة
ـقـابـلة وتـمـددهـا الـى الـفـضـاءات ا
لـهـا واسـتـغاللــهـا بـشـكل مـخـالف
لـلـقانـون من الـسـلوكـيـات السـيـئة
ـواطن الذي والضـارة اذ يضـطر ا
ال يجد مكـانا للسـير على األرصفة
الــــــنـــــزول الى عــــــرض الـــــشـــــارع
ـكان الـذي يقـصده للـوصول الى ا
وهــو مـا يـعـرض حـيـاته الى خـطـر

ـــروريـــة.. " الـــزمـــان " احلـــوادث ا
ألـــــتـــــقت عـــــدد من اخملـــــتـــــصــــ
ـــعـــنـــيـــ فـــضال عن عـــدد من وا
ـــواطــنـــ في هـــذا الـــتـــحــقـــيق ا
يداني للوقـوف على أسباب هذه ا
الـظـاهرة وانـعـكاسـاتـها الـسـلبـية

رور . على حركة ا
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يشيـر حسن / موظف ـ 23 عاما /
 الـى أن اســــــتــــــغالل األرصــــــفــــــة
وحتــويـــلــهـــا الى كـــراجــات غـــيــر
رســمـيــة لـلــسـيــارات السـيــمـا في
األمـــاكن الـــقــــريـــبـــة من الـــدوائـــر

واطن مـضـطرا الـرسـميـة جتـعل ا
ولــيس مــخـــيــرا في الــســيــر وسط
الشارع على الرغم من مخاطر هذا
الـتـصرف واحـتـمـاالت تـعرضه الى

حادث دهس.
فيما توضح نوال / طالبة جامعية
/ ان معظم االرصفة حتى في مركز
الـعـاصـمـة بـغـداد لـم تـعـد صـاحلة
ـارة وذلك لـتــحـولـهـا الى لـسـيــر ا
كــراجــات لــوقــوف الــســيــارات او
جتـــاوز احملالت عــلـــيــهــا بـــإقــامــة
إنـشـاءات عـليـهـا او عـرض الـسلع
واد فيها وبالـنتيجة ليس أمام وا

ــواطــنـــ أال الــســيــر في عــرض ا
الشارع.

ــرات كـدت وتــضـيـف " في احـدى ا
افقد حياتي عندما كنت امشي في
احـدى الـشـوارع الـرئـيـسـة بـالـقرب
من الــرصــيف وفــوجــئت بــصـوت
سيارة مـسرعة تـتجه صوبي وفي
اللـحظـات االخيـرة انتـبهت ورميت

بنفسي الى الرصيف ".
U «dJ « WK

ويب حـيدر / مدرس ـ 27 عاما /
انـه تـــــعــــــرض الى حــــــادث دهس
ـــــشي فـي احــــد عـــــنــــدمـــــا كــــان 
الــشــوارع لــعــدم وجـود
مـكـان عـلى الـرصيف اذ
صــــدمـه ســــائق تــــكــــتك
صـــــبي طــــائـش يــــقــــود
عـجـلـته بـسـرعـة كـبـيـرة
وتـسـبب احلـادث بـكـسـر
يده ورضوض في اماكن

متفرقة من جسمه.
ويعزو مروان / موظف ـ
 25عاما / تفشي ظاهرة
ركن الــــســــيـــارات عــــلى
االرصفـة الى عدم وجود
الــكــراجــات الــرســمــيــة
مـشـيـرا الى انـنـا نـعـاني
من مــشــكــلــة في مــجــال
التـخطيط أذ جنـد مركز

ناسبات نتذكر بيتا من في الكثير من ا
الــشـعـر يـقـول اذا الـشـعب اراد احلـيـاة

فالبد ان يستجيب القدر
هذا البيت الرائع من الـشعر هو لشاعر
تــونـسـي اسـمه  أبــو الــقــاسم الــشَّـابِّي

لقب بشاعر اخلضراء ا
تذكرته هذا الـيوم وانا افكـر في شعبنا
الـذي يـريــد احلـيـاة لـكـن هـنـاك من هـو
اكـبـر واقوى من الـشـعب ولـذلك البد ان
يـسـتــجـيب الـقـدر حــسب قـول الـشـاعـر

الشابي.
ومن الـصـدف الـعـجـيبـة ان هـا الـشـاعر
التونـسي توفــــــــي في مثـل هذا اليوم
9 تــشــريـن االول أكــتــوبــر عــام  1934
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وهــــــــو مــا زال شــابــا كــان عــمــره 25
عــامــا فــقط اذ ولــد في 24 شــبــاط عـام
1909 . ويـــحـــمل هـــذا الــشـــاعـــر لــقب
الـشـابي نــسـبـة الى  الـقــريـة الـتي ولـد
فيها وهي قرية الشَّابِّية في والية توزر
التونسية لكن التونسي الذين احبوه
يـطـلـقـون علـيه لـقب (شـاعـر اخلـضراء)

وهم يقصدون باخلضراء تونس.
وحــــ زرت تـــونس في 12 تـــــشــــــرين
الــثــاني عــام 1979 حلــضــور مــؤتــمــر
القمـة العربي الـتاسع في عـهد الرئيس
احلـــبــيب بــورقــيـــبــة كــان اول ســؤالي
لـلـزمالء الـتـونــسـيـ عن هـذا الـشـاعـر
فــــوجـــــــــــــدت انــــهـم يــــكــــنــــون له كل

االحـتــرام ويـرددون ابــيــاتـا من شــعـره
ويــذكـــرون انه تــوفي وهـــو شــاب وانه
االبن االكــبـر لــوالــده الـقــاضي الــشـيخ
مــحــمـــد الــشــابي الــذي قــضى حــيــاته
دن ـخـتـلف ا الـوظـيـفـيـة في القـضـاء 

التونسية.
W u e « l U

وكـان لـلـشــابي ثالثـة إخــوة هم مـحـمـد
األمـ وعـبـد الـلـه وعبـد احلـمـيـد وقـيل
لي ان  مـحـمـد األمـ الـشـابي كـان أول
وزيـر لـلـتـعلـيم في الـوزارة الـدسـتـورية
األولـى في عـــهـــد االســـتــــقالل فـــتـــولى
نصب من عام 1956 إلى عام 1958م ا
وكـان شـاعـرنـا الـشـابي يـعـلم عـلى أثـر
تـخــرجه في جـامـع الـزيــتـونـة أن قــلـبه
مـــريض وظل مـــرضـه مــجـــهـــوالً وكــان
النـاس ال يزالـون يتـساءلـون عن مرضه
هــذا: أداء الـسل هــو أم مـرض الــقـلب?.
وكـان والـده يـريده أن يـتـزوج فـلم يـجد
أبو الـقاسم الشـابي للـتوفيق بـ رغبة
والده وبـ مقتـضيات حـالته الصـحية
وامتثـاالً لرغبة والده عـزم الشابي على

الزواج وعقد قرانه.
 من الكلـمات التي سـجلهـا في يومياته
عام 1930 ح مـر ببـعض الضواحي:
"هـا هـنـا صـبـيـة يـلـعـبـون بـ احلـقول

عـدنا لـلـحديث
مــــعه فــــقــــال:
يــــوجـــــد بــــلم
بــالســـــــــــــــتـك
وأشــار بــيـدة
الى عــــلــــبــــة
كـــارتـــونـــيــة
مــــــركـــــونـــــة
بــالــقـرب من
مـــــــــــكــــــــــان
جـــلـــوســـة..
هــــــذا بـــــــلم
بـالســــــــــتك
ـــــــــتــــــــاز
بـالــنـوعـيـة
اجلـــــيـــــدة
واجلـــــودة
الـــعــالـــيــة
ســــــعــــــرة
ســـتــمـــئــة
الــــــــــــــــــف

وهـناك أنـواع أسعـارهـا خمـسمـئة
الف وقد تصل لسبعمئة الف

{ هل تـتذكـر اقـدم باعـة أدوات الصـيد
في الشواكة? 

- من بـــــاعــــــة لـــــوازم الـــــصـــــيـــــد
ــشــهــوريـن في ســوق الــشــواكــة ا
احلاج خليل العـكيلي وبيت الكيار

وكامل الشمري.  
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السيد محـمود هالل يعمل في هذة
ـهــنـة مــنـذ ثالث وعــشـريـن سـنـة ا
يــبـيـع أنـواع الــشــبـاك وتــكــثـر في

مـحلـة أشـكال مـختـلـفة من احلـبال
عــنــهــا ســألــنــاه فــتــحــدث يــقــول:
الـصيـادون يسـتـفادون من احلـبال
وهي أنـواع وأسـعــارهـا مـتــبـايـنـة
منها حبال الـنايلون وحبال القطن
وحــــــبــال الــلــيف وحـــبل حــيــاكــة
يـقـارب في الــشـبـة فـتــيـلـة اجلـولـة
ونسمية حبل برشوت وتورد إلينا
مـــخــــتـــلف احلــــبـــاـل مـن تـــركـــيـــا

 . والص
في احملل ذاته شــاهــدنـا الــتــبـلــيـة
الـتـي تـسـتــخـدم لـتــسـلق الــنـخـيل
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الــشـواكـة من  احملالت الــبـغـداديـة
ـة  الــتي تــضم اكـبــر سـوق الـقــد
تـعـرض في مـحـالتـة مـعـدات صـيد
ـهـا وجـديـدهـا.. هذة الـسـمك بـقـد
األدوات تــفـــتح نــوافـــذ الــفــرح في
قـلـبك وأنت تــرى الـبـنـي والـكـطـان
والشبوط حـبيس حلقـات خيوطها
عقوفة أو راقصا برأس السـنارة ا
دخـلـنـا سـوقـهــا الـذي يـعج بـبـاعـة
الــسـمك ومــغـتــنــو ادوات الـصــيـد
لنتعرف عن قرب لالدوات اجلديدة
الـتي تـزخـر بـهـا مـحـالت الـشـواكة
ـعانـا كـلـما غـازلـتـها والـتي تـزداد 

أشعة الشمس .
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اول من التقيناه في السوق البائع
مــقــداد هــادي الــرمــاحي اجلــالس
خــلف مـــكــتـب حتــرســـة الــشـــبــاك
والـــســلــيـــات والــســـنــارات من كل
جـانـب يـقـول: مـهنـة صـيـد الـسـمك
جــمـيــلـة ومــســلـيــة والـنــاس الـتي
ـهــنـة تــبـحث عن كل تـزاول هــذة ا
جـديـد يــفـد الى سـوق الــشـواكـة -
الـذي يـعـد من أكـبـر اسـواق بـغداد
في تـــوريــد أدوات الــصـــيــد- فــهم
يــبـــتــاعــون الـــشــبــاك بـــأنــواعــهــا
والـسـلـيـات واخلـيـوط والـسـنارات
ويــــقـــبـــلــــون عـــلى شـــراء األدوات
تمثـلة باخليوط بجميع اجلديدة ا
الئــمـة لـصـيـد الـسـمك أشـكـالـهـا ا
تـميزة بـطولـها وجودتـها كذلك وا
يبـتاعـون السـنارات اجلـديدة التي

جتـاوز أنواعـها اربـعمـئة نـوع كما
يـقـبلـون علـى شراء مـكائـن الصـيد
الــتي تـــخــتــلـف أســعــارهـــا وفــقــا
حلـجـمهـا من نـاحيـة الـقوة وكـمـية
ـتراوحة من عشرة آالف الصيد وا
الى خــمـســة عـشــر الـفــا وأحـيــانـا

تصل إلى خمس الف. 
{ هل يـزداد إقـبـال الـنـاس عـلى أنـواع
مــعــيــنــة من الــســنــارات? ومــا مــصـادر

تزويدكم بأدوات الصيد? 
- أنواع الـسنارات مـختلـفة عددها
من ثـالثـمــئــة الـى اربــعــمــئــة نـوع
حتـمل األدوات عــصـا اجالتــيـنــيـة
قـــويه جــــدا اوعـــصــــا اخلـــيـــزران
والـنـاس تـقبل عـلى الـسـنـارة التي
تــفي بــحـاجــتــهـا امــا عن مــصـادر
توريد األدوات نحن نستوردها من
الـصــ وتـركـيـا وهي تـخـتـلف في
جودتها منها الفاخر واألقل جودة
وايــــضـــا قــــسم من أدوات صــــيـــد
الـسمك الـشبـاك والـسلـيات يـصنع
محليا في مدينة النجف االشرف 
ويــــشـــاركــــنــــا في احلــــديث عــــلي
الرمـاحي فيقـول: الصـيد اليقـتصر
على الشباك والسليات والسنارات
ـا هـنـاك الـطـوافـات الـصـغـيرة وإ
والــكــبــيــرة والــطــعــوم اخملــتــلــفـة
وايـضا الـثقـال من اثنـ غرام إلى

ست او سبع غرام 
ـشـحـوف او الـبـلم أداة مـسـاعـدة ا
ــكـانـات مـخـتـلـفـة حلـمل الـصـيـاد 
ـياة ويـكـثر فـيـها الـسمك تـزخـر با
عـنه سـألـنـا مـقـداد الـرمـاحـي الذي

والشكف الذي يستخدم في إخراج
الــسـمك من احلـوض عن ثــمـنـهـمـا
سـألنـاه فـأجاب: الـتبـلـية والـشكف
يصـنع محـليا وسـعر الـتبلـية سته
آالف ديـنـار مع الـسـيم والـزنـد امـا
الشـكف فمن ثالثـة آالف الى عشرة

آالف دينار .
{ اي احملــافــظـــات تــعــد زبــائن دائــمــة
لـــــشــــراء أدوات الـــــصـــــيــــد مـن ســــوق

الشواكة? 
-جــمــيع احملــافــظــات اجلــنــوبــيــة

والغربية وأحيانا الشمالية.

{ هل تـــقـــود مـــهــنـــة بـــيع األدوات الى
الثراء? 

- هي التــقــود إلى الــثــراء لــكــنــهـا
عيشة.  تؤمن ا

{ أدوات الـصـيـد اجلـديـدة هل نـافست
ة ودفعتها للكساد?  القد

- لـكل أداة مــحـبـيــهـا ومـغـتــنـيـهـا
ولــكل مـنــهـا وظــيـفــة تـخــتـلف عن
األخـرى يـعـرف أهـمـيـتـهـا الـصـياد
احملـــتــرف امـــا الــصـــيــاد الـــشــاب
فــيــتــعــلق بــاالســنــارات احلــديــثـة

ومكائن الصيد اجلديدة .
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بغـداد ال تتـوفر فيه كـراجات كـبيرة
ــتـــزايـــد من تـــســـتــوعـب الـــعـــدد ا
الــسـيــارات في الـعــاصــمـة بــغـداد
مـبــيـنـا ان صــاحب الـســيـارة الـذي
يـــراجع دائــرة مـــعــيــنـــة او حــالــة
طارئة في مستشفى وال يجد كراجا
ـكان يـضطـر الى وضعـها في في ا
أي مـكـان عـلى الـرصـيف او االزقـة

القريبة.
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ويــوضح مــديـر الــعالقـات واإلعالم
في مديـرية مرور الـرصافة الـعميد
عـمار كـر حـسن ان " التـعـليـمات
ـروريـة الـتـي أقـرتـهــا الـســلـطــات ا
تـمــنع اسـتــغالل األرصـفــة من قـبل
سائقي السيارات باعتباره حقاً من
ـــواطـــنـــ لـــكن بـــعض حــقـــوق ا
الـسائـق ال يـلتـزمون بـالتـعلـيمات
ويركـنون سـياراتهم عـشوائـيا على
االرصـــــفــــــة او في امـــــاكـن غـــــيـــــر

ركبات ". مخصصة لوقوف ا
ويتابع" اجـراءاتنا صـارمة في مثل
هذه اخملالفات أذ يتم فرض غرامة
مـروريـة عــلى اصـحـاب الــسـيـارات
اخملــالـــفـــ الســـيــمـــا وان هـــنــاك
عالمـات  مــروريـة مـكــتـوب عـلــيـهـا
نوع الوقـوف ) حتذر من ايقاف )
الـسـيارات في امـاكن غـير مـسـموح

ركبات ". فيها لوقوف ا
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ويـؤكد قـائمـقـام سابق / طـلب عدم
ذكــر اسـمه / ان هـذه الــظـاهـرة في
مــنـتــهى اخلـطــورة كــونـهــا سـبب
ــــرور الـــتي رئـــيــــــس حلـــوادث ا
يـنـتــــــــج عـنـهـا اصـابـات ووفـيات
فـي بــــعض االحــــيـــــان فــــضال عن
ـــشــهـــد الــعــام كــونـــــهــا تـــشــوه ا
لـــلـــمــديـــنــة وتـــعـــطي انـــطــبـــاعــا

فوضويا.
 مـبــيـنــا ان عـلى امــانـة بــغـداد ان
تتدخل لفرض الغرامات ومحاسبة
ـتـجـاوزين عـلى اصـحــاب احملـال ا
االرصــفـة وكــذلـك يـجـب ان يــكـون
لــلــمــرور اجــراءات صــارمـة تــمــنع
اصــــحـــــاب الــــســـــيـــــارات من ركن

سياراتهم على االرصفة.
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ان نـــقص الـــكــراجـــات الــرســـمــيــة
احلـــديــثــة هــو الــســـبب الــرئــيس
لـتفـشي هذه الـظـاهرة لـذا البد من
أقــامـــة كــراجـــات بــأعـــداد كــافـــيــة
ونــشـرهــا في امـاكـن مـخــتـلــفـة في
مـركـز الـعـاصـمـة واطـرافـهـا فضال
عن فـــرض اجـــراءات رادعــة بـــحق
أصــــحــــاب احملالت الــــتــــجــــاريــــة
تجـاوزين على االرصفـة وسائقي ا
ــركـبـات اخملــالـفـ لــلـتـعــلـيـمـات ا

رورية. ا

إذا الشّعبُ يَوْمَاً أرَادَ الْحَيَـاةَ
فــال بــدّ أن يســتجيب القــدرْ

وال بُـدَّ لِلَّيـْلِ أنْ يَنْجَلِــي
وَال بُدَّ للقَيْدِ أَنْ يَـنْكَسِـر

وَمَنْ لَمْ يُعَانِقْهُ شَوْقُ الَْحيَـاةِ
تَبَخَّـرَ في جَوِّهَـا وَانْدَثَـر

فَوَيْل لِمَنْ لَمْ تَشُقْـهُ الْحَيَاةُ
ُنْتَصِر مِنْ صَفْعَـةِ العَـدَم ا

كَذلِكَ قَالَـتْ لِـيَ الكَائِنَاتُ
ُسْتَتِر وَحَدّثَنـي رُوحُـهَا ا
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اسطنبول

jI  5 L  lO K
ـر في قلوب من خسرو االنتخابات ومازالت نشوة النصر لدى االخرين مازال طعم ا

وماذا بعد?
كانت االنـتـخابـات ردت فعل طـبـيعـية لـثورة تـشـرين ماتت تـشريـن وماتت االنـتخـابات
شاركة داولة ببيع الـبطاقات االنتخـابية وعزوف االغلـبية عن ا بعودة ذات الوجـوه وا
 ان مـن الكوارث ان اليـعرف االنـسان حقـوقه ويجـهلـها وال يعـرف القـانون  اما من
بـاع صوته بـخمسـ الف دينـار فهـو رخيص مـبتـذل باع مـستقـبله وكل مـن يحيط به
ـرشح  امـا من لم يـشارك ـا هـنـاك اسـعـار ارخص من ذلك  او اغـلى حـسب ا ور
ـسـاهمـة في عـودة الـوجـوه ذاتـها في االنـتـخـابات فـوجه اخـر لـلـفـسـاد االنتـخـابي بـا

ــان  مـاذا سـيـخـبىء لك الـقـدر يـاعـراق  نـسـبـة ـقـاعـد الـبـر
هـزيــلـة شـاركت في االنـتـخـابـات واقـرت مـسـتـقـبل الـعـراق
ـساعدة نـسبـة كبـيرة مـن العـزوف  العزوف الـسيـاسي 
ـقـراطـيـة انـصـاف ـقـراطـيـة فـفي الـعــراق الـد اليـعـنـي د
ة وننتظر من ا لعادتهـا القد احللول الـزائفة  وعادت ر

سيأتي بالعصى السحرية لينقذ العراق ?

ـقــاطـعــتــهم هـذة ـقــاطــعـ ابــداً فـمــهــمـا حــصل من نــتـائـج  ال يـجب ان نــلــوم ا
اإلنتـخـابات يـجب عـلـينـا أن ال نـنـسى دورهم في انـتخـابـات عام 2018 ومـا كان
قاطـعتهم لها من تأثير على الناس والشارع "من رحم مقاطعتهم وموقفهم ولدت
ان بنزاهة اإلنتـخابات وعدالتها ثورة تـشرين" .. وأقسم أن لو كان لديـهم ذرة إ
وعـدم هـدر اصـواتـهم فـيـهـا او عـدم وجـود تـزويـر او تـغيـيـر فـي النـتـائج لـصـالح
احـزاب السـلـطـة لـوجـدنـاهم يـستـقـتـلـون في الـتـصويـت كمـا اسـتـقـتـلـوا في ثورة

تشرين 2019.
كذلك عـدم وجود وجود تـنظيم وتـنسـيق وتقسـيم جيد لـلمـرشح عـلى الدوائر 
رشح منـاسب من حيث احلضـور والعمل السياسي وايضـاً افتقار الساحـة 
قاطـع ويجـعلهم يـعدلون عن ا يـكفي لكي يـحوزوا ثقـة ا او السمـعة والنـزاهة 
قـاطعة  حـيث اكتـفى الكثـير من ابطـال تشرين بـالعزلـة  ويحسب عـليهم قرار ا
تـلكـوا اجلراءة الكـافيـة ليدخـلوا اإلنتـخابـات بقوة وعـزم كمـا امتلـكوها أنهم لم 

وقاموا بثورة ال مثيل لها .
ـثـليـهم "او لـنـقل بعض شـاركـة .. واذا شاهـدوا  الـيـأس هـو من دفعـهم لـعـدم ا
ن نـظـنـهم علـى خيـر" وهم يـواجـهون فـسـاد الـطبـقـة الـسيـاسـية الـنـواب اجلدد 
ــة .. ويـقــرون قــوانــ ويــصـدرون قــرارات في صــالح الــنــاس واجملــتـمع الــقــد
ويعترضون تمرير اي شيء ضد مصلحة الشعب ويكون لهم دور وحضور فاعل
ـقـاطـع في اإلنـتـخـابات الـقـادمـة في مقـدمـة الـصفـوف لـيـطردوا فـسـوف جند ا

الفاسدين ويكنسوهم كما فعلوا في تشرين .
األمل كل األمل في الـذين وصـلـوا جملـلس الــنـواب عن طـريق تـشـرين وكـذلك في
ـسـتـقلـ  ألنـهم اذا كـانـوا كـمـا كـان األلوسي وفـايق والـعـبـايـجي وبـاقي شـلة ا
" فـسوف يـفقـد الناس األمل في كل نواب الـيسار والـتحـرر "جعجـعة بـغيـر طح

شيء ولـن يبـقى امـامـهم اال الـثـورة الشـامـلـة وتـغيـيـر الـنـظام
بالـكامل وليـس فقط طبـقة او وجوه واحـزاب وجماعات 
بل قـلب الـطـاولـة علـى كل شيء والـغـاء الـنـظام احلـالي
سـتـقـلون والـتـشـارنة والـوطـنـيون نـهـائـياً . أنـتم أيـهـا ا
أخــر أمل لــلــشــعب  عــيــونــهم عــلــيـكـم فال تــخـذلــوهم
وتخـزوا أنفسكـم .. ال تفعلـوا أشياء تـكونون بهـا شيناً

على ثورة تشرين .
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-1-
فوضية العليا لالنتخابات (بالعصمة) من ليس صحـيحا على االطالق توصيف ا

األخطاء ..
انها ليست معصومة من اخلطأ يقينا .

ومن هنا :
ـمـارسـة اخلـاطـئة ـرشـحـ الـذين يـحـمـلـون مـا يُـثـبت ا فُـتِح بـابُ الـطـعون أَمـامَ ا

بحقهم ..
-2-

وظف في الدوائر الرسمية وغـيرها بأخطاء يجترحونها ال عن وكما يـقع بعض ا
فوضية العليا لالنتخابات . عَمْدٍ وقصد  فكذلك هم العاملون في ا

-3 -
فوضـية فالبُدَّ أنْ يحال ـرتكب مِنْ احد العـامل في ا واذا ثبت اخلـطأ العمدي ا
ـادية واحلـاقه األضـرار ا الى الـقـضـاء لـيـتلـقى جـزاءَ خـيـانَـتِهِ لألمـانـة  ولـلـوطن 

ن تعمّد اخلطأ بشأنه . عنوية  وا
-4-

ـفـوضـية وَسـمّـتْهُ بـالنـتـائج األولـية وقـد ظهـر بـعض الـتـفاوت بـ مـا أعـلنت عـنه ا
لالنتخابات وب ما عادتْ واعترفتْ به بعد االعتراض .

-5-
انّ االنتـخابات في العراق جترى وفق ألـياتٍ تتضمن العـديد من الصعوبات التي

ال يعاني منها الناخبون في سائر البلدان األخرى .
6-

الي من شبابنا عن االدالء بأصواتهم مفضل ؤسف للغاية  عزوف ا انّ من ا
السلبية على االيجابية ..!!

وهـذه الـرسالـة البُـدَّ أنْ حتـظى بـالـدراسـة الـوافـيـة عـنـد الـطـبـقـة الـسـيـاسـية الـتي
مارست األعمال السلطوية وفشلت فيها فشالً ذريعا ..

7-
ا هي وسيـلة للـوصول الى مرافئ وا إنّ االنتـخابات لـيست غايـةً في حد ذاتهـا 

األمن والسالم واالستقرار واالزدهار .
ومن هـنـا تـنـبثـق أهمـيـة الـتـأكـيـد على احلـلـول الـسـلـمـية

وثقة . العادلة لالعتراضات ا
حــفظ الــله الــعــراق احلــبــيـب وأهــله وصــانــهم عَنْ كُلّ

وفق والهادي للصواب . زالق انّه هو ا ا
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قرأت " دراسة في طـبيعة اجملتـمع العراقي " لعلي الـوردي منذ فترة بـعيدة نوعا ما 
ثـيرة لـلجـدل " ازدواج الشـخصيـة العـراقيـة " وال اتذكر وخـطرت في ذهـني نظريـته ا
تفاصيـلها علـى وجه الدقة وتعـليله لشـيوعها فـي اجملتمع العـراقي الذي كتب عنه في
منتصف ذلك الـقرن  حينما كانت كثير من العادات والتـقاليد احلميدة محافظ عليها
ـنظـومة اخلـلقـية مـاذا سيـكتب الـوردي لو  اما االن ونـحن نشـهد انـهيـار بـديهـيات ا
قدر له ووجد االن  ال أطـيل عليك ايها الـقار الكر  ونحن نعـيش يوم االنتخابات
وسـاعات اعالن نتـائجـها  رأينـا العجب الـعجاب من تـقلـبات كثـير من النـاس  فب

ليـلة وضـحاهـا يتـحول احـدهم من تأيـيد اقصى الـيمـ الى تمـجيـد اقصى الـيسار 
واطن فضوح جدا  اخي ا ورأينا صـفة ال تليق بالعراقي ابدا  وهي صفـة التملق ا
الـكر  من تـبـتذل امـامه فـاز عضـوا في مـجـلس تشـريـعي  لن يدخـلك اجلـنة  وال
يـهـبك ملـكـا  سيـغتـني هـو بامـتيـازاته  ويـعمل عـلى بـناء مـلكه واحملـافـظة عـليه  كن
رقـيـبـا عـلى عـمـله  وذكـره بـالـتـزامـاته دائـمـا  وال تضـخـمـه او تصـنـع مـنه صـنـما 
ثال لك في مـجلس تشـريع القوانـ او تعديـلها او اصبح بصـوتك واصوات غيـرك 

ة لن تهان ا يكفل لك حياة حرة  وكر رسم سياسة البلد 
فـيهـا او تـذل  مـتى ما فـهـمـنا االمـور هـكذا اصـبـحـنا في
ـتـقـدمـة ونـصـلح حـالـنـا  امـا ان نـتـقـلب مـصـاف الـدول ا
صالح  وال نتقن سـوى التملق والتحزب وفقـا لألهواء وا
ظلمة ناطقـية والعشائرية فسنعـود ببلدنا الى القرون ا وا

وأفظع من ذلك  فهل من متعظ??

v{u∫ سيارات تقف بشكل عشوائي في الشوارع واضحاب العربات يتكدسون وسط الشارع

ابو القاسم الشابي

وهـنـاك طـائـفـة من الـشـبـاب الـزيـتـوني
درسي يـرتاضـون في الهـواء الطلق وا
والــســهل اجلــمـــيل ومن لي بــأن أكــون
مــثــلــهم? ولــكن أنّى لي ذلـك والـطــبــيب
يحذر علي ذلك ألن بقـلبي ضعفاً ! آه يا
قــلــبي ! أنت مــبــعث آالمي ومــســتـودع
أحزاني وأنت ظلمـة األسى التي تطغى

عنوية واخلارجية". على حياتي ا
هذه  5 ابيـات من بـداية قـصيـدته التي

يتذكر اجلميع البيت االول :

5  s

بيروت
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أطــلـــقت رابــطـــة صــحـــة الــعـــظــام
فاصل الـعراقيـة حملـة توعوية وا
سـتوى الوطـني حتت شعار على ا

(حرر األلم وأطلق األمل). 
وتأتي احلملة  لكثرة أعداد مرضى
ـفاصل الـروماتـويدي في التـهاب ا
ـن ال يـــــــحـــــــظـــــــون الـــــــعـــــــراق 
بـالـتشـخـيص أو يـتم تـشخـيـصهم
بـطرق غـير صحـيحـة بسـبب نقص
ـرض. واشار بيـان تلقته الوعي با
بادرة التي (الزمان)امس الى ان (ا
ــنـــاســبـــة الــيــوم يــتم إطـالقــهـــا 
ـفاصل في الـ12 ي اللتـهاب ا العـا
مـن تـــــشـــــرين االول مـن كل عـــــام 
تـهدف إلى زيـادة الـوعي حـول هذا
ــرض واألمــراض وااللــتــهــابـات ا
ـــنـــاعـــيـــة الــذاتـــيـــة األخـــرى في ا
ــا يــســاعــد في نــهــايـة الــعــراق 
رضى طـاف عـلى تقـليل أعـداد ا ا

ســواء من لم يـتـم تـشـخــيـصـهم أو
الذين خـضعـوا لتـشخـيص خاطئ
ومـن ثم مـــســـاعـــدتـــهـم عـــلى فـــهم
ظـروفــهم بــشــكل أفـضـل وتـوفــيـر

ناسب لهم). الدعم ا
ـبـادرة ويـتـطــلع الـقـائـمــون عـلى ا
إلى تـسـلـيط الـضـوء عـلـى أعراض
هذه األمـراض ونـشر اإلحـصاءات
واحلــقــائق الــطــبــيــة والــعـالجـات
وإتـاحتـهـا للـشعـب العـراقي حيث
يعـاني الكـثيـرون أمراضـاً مرتـبطة
فـاصل ويواجـهون في بالـتهـاب ا
الـكـثـيـر من األحـيـان آالمـاً مـبـرحـة
بسبب الـتأخير في حـصولهم على
الـعالجــات الــصـحــيـحــة بـرغم  أن
الـطب احلـديث حـقـق قـفـزة نـوعـية
فـي تـوفـيـر الـعالجـات الـفـعـالـة في
ــتــابــعــة ــرضى  حــالــة الــتــزام ا
أحـــوالـــهم مع األطـــبـــاء. وتـــهــدف
احلملة إلى سد فـجوة التوعية من

خالل إتـاحة أفـضل الـفرص لـزيادة
الــتـعـرف عـلى األمـراض وتـشـجـيع
ــنـــاقـــشــات الـــعـــامــة حـــول هــذا ا

وضوع. ا
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و قـال أسـتـاذ أمـراض الـرومـاتـيـزم
بكلـية الطب في جامـعة بغداد نزار

عــبـد الـلـطـيف جـاسم إن (الـتـهـاب
ـــفـــاصـل الـــرومـــاتـــويـــدي يـــعـــد ا
اضـطـراباً الـتهـابـياً مـزمـناً يـصيب
ـــفــاصل مـــا يــؤدي إلى بـــطــانــة ا
كن أن يؤدي في ظهور ورم مؤلم 
الـنـهـايـة إلى تآكل الـعـظـام وتـشوه
ـفاصل. وتـوجـد أعداد كـبـيرة من ا

رض في العراق يصل صاب با ا
عـــــددهـم إلى  300ألـف مـــــريض)
رضى يـعـانون مـبـينـا أن (بـعض ا
مـــشـــاكل نـــقص الـــتـــشــخـــيص أو
التـشـخيص اخلـاطئ بسـبب نقص
ــرض ونــأمل من خالل الــوعي بــا
ــبــادرة  زيــادة الــوعي إزاء هــذه ا
ـبكر عن األمراض أهميـة الكشف ا
الروماتـيزميـة السيما وأنـها توفر
ناقشة مع أيضاً فرصة للـزيارة وا
ـــتــخـــصـــصــ في هـــذا اجملــال. ا
وفضالً عن ذلك فـإننا نـشجع على
ــنــاقــشــات الــعــامــة حـول إطالق ا
أعــراض هـذه األمــراض كـوســيـلـة
لــنــشــر الــوعـي). ووفــقــا لــلــبــيــان
فــأن(من أهم احملـــاور الــتي تــقــوم
عـليـهـا احلـمـلـة تـشـجـيع الـنـقاش
واحلـــوار بـــ األطـــبــاء ومـــرضى
فـاصل الـروماتـويدي أو الـتهـاب ا
األمـراض الـرومـاتـيـزمـيـة األخـرى

نــظــراً خلـطــورتــهــا واحلــاجـة إلى
ـتخصصـة لتشخـيصها اخلبرات ا
وعالجـهـا). مـوضحـا انه (سـتـطلق
ــفـاصل رابـطــة صـحــة الـعــظـام وا
الـــعــراقـــيــة حـــمــلـــة عــلى قـــنــوات
الـتـواصل االجـتـمـاعي بـعـنوان هل
ـكن مـتـابــعـتـهـا من تـعـلم والــتي 
خالل حـرراأللم وسـتـكـون مـوجـهة
للمرضى ومقدمي الرعاية الصحية
في الــبـالد. وســتــشــتــمل احلــمــلــة
ــعــلـومــات الــطــبــيـة ذاتــهــا عــلى ا
ـتابـع بـبعض أعراض لتـعريف ا
األمـراض الـرومـاتـيـزمـيـة وخـلـفـية
اإلصـــابـــة بـــهـــا واألمــراض الـــتي
تـتشـابه مـعهـا من حـيث األعراض.
كـمـا سـتـتواجـد احلـمـلـة في مـول
بـبـغـداد وواحـد في الـبـصـرة حـيث
ــراكـــز الــتـــجــاريــة ـــكن لـــزوار ا
ــــزيـــــد عن األمــــراض مـــــعــــرفـــــة ا

الروماتيزمية) .
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{ بــيــروت (أ ف ب) - تـلــمــلم بــيـروت
غـداة اشتـباكـات عنـيفـة على وقـع توتر
ـسـار الـتـحـقـيق في سـيـاسي مـرتـبط 
ـرفأ جراحهـا اجلمعة بـينما انـفجار ا
يـتحضر حـزب الله وحليـفته حركة أمل
لــتـشــيـيع ســتـة قــتـلـى غـالــبـيــتـهم من
واجـهات عـنـاصرهـما سـقطـوا خالل ا
فـي مـنــطــقـة شــكــلت خط تــمـاس خالل
سـنوات احلرب األهلية األليمة.وشهدت
بـــيــروت اخلـــمـــيس واحــدة مـن أعــنف
ــواجـهــات األمـنـيــة مـنــذ سـنـوات في ا
تـصعـيد خـطير يُـنذر بـإدخال البالد في
أزمــة جـديـدة بـعـد أكــثـر من شـهـر فـقط
عـلى تـشكـيل حـكـومة يـفـترض أن تـركز
نشاطها على وضع خطة إلخراج البالد
ستمر من دوامـة االنهيار االقتـصادي ا

. فيها منذ أكثر من عام
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وحتـولت مسـتديـرة الطيـونة عـلى بعد
عـشـرات األمتـار من قـصر الـعـدل حيث
مـكتب احملقق العدلي طارق بيطار الى
ســاحــة حــرب شــهــدت اطـالق رصـاص
كـثيـف وقذائف ثـقيـلة وانـتشـار قنـاصة
عـلى أسطح ابـنية رغم تـواجد وحدات
اجلـيش وتنـفيـذها انـتشـارا سريـعاً في
ـنطـقة الـتي تعد من خـطوط الـتماس ا
الـسابـقة خالل احلرب األهـلية (-1975
.(1990وأسفرت االشتباكات التي لم
تـتـضح مالبسـاتهـا حتى اآلن عن مـقتل
ســتـة أشـخـاص بــيـنـهم امــرأة لـديـهـا
خــمـسـة أبـنـاء وبـنــات أصـيـبت بـطـلق
نــاري في رأســهـا أثــنــاء تـواجــدهـا في
مــنـزلـهـا فـضالً عن إصـابـة  32آخـرين
بــجــروح.ونـعـت حـركــة أمل أحــد أبـرز
األحـــــزاب الــــتـي شــــاركـت في احلــــرب
األهــلــيــة ويــتــزعــمــهـا رئــيـس مـجــلس
الـنواب نبيه بري ثالثـة من عناصرها
كـمـا دعـا حـزب الـله الـقـوة الـعـسـكـرية
والــســيــاســيــة األبــرز في الــبالد بــعـد
الـظـهـر لـتـشـيـيع عـنـصـرين إضـافة إلى
ـــرأة فـي الـــضـــاحــــيـــة اجلـــنــــوبـــيـــة ا
لـبيـروت.ويسـيطـر منـذ عصـر اخلميس
هـدوء عـلى مـنـطـقـة االشـتـبـاكـات وسط
انــتــشــار كـثــيف لــلــجــيش الــلــبــنـاني
ونــصـبه حــواجـز تــفـتــيش لـلــسـيـارات
واآللـــيـــات الـــعـــابــرة.وبـــعـــد انـــتـــهــاء
االشـتــبـاكـات أعـلن اجلـيش أنه "أثـنـاء
تــوجّه عـدد من احملـتـجــ إلى مـنـطـقـة
الــعــدلــيــة لالعــتــصــام حــصل اشــكـال

وتـــبـــادل إلطالق الـــنـــار فـي مـــنـــطـــقــة
الـطيـونة- بـدارو" بعـدما كـان أعلن في
وقـت ســابـق عن تـــعـــرض مـــحـــتـــجــ
لـرشقات نارية أثناء توجههم إلى قصر
الــعــدل.وأعـلـن وزيـر الــداخــلـيــة بــسـام
مـولوي بـدوره أن "اإلشكـال بدأ باطالق
الـــنــار من خالل الــقـــنص" الــذي طــبع
مــرحـلـة احلـرب األهـلــيـة الـتي أنـهـكت
جـيالً كـامالً من الـلبـنـانـي خـصـوصاً
سـكان خطوط التماس.واتهم حزب الله
وحـــركـــة أمل "مـــجــمـــوعـــات من حــزب
الــقـــوات الــلــبــنــانــيــة" أبــرز األحــزاب
ــســيــحــيـة الــتي شــاركت فـي احلـرب ا
األهـلـيـة ويـعـد الـيـوم مـعـارضـاً شـرسـاً
ـســلح" عـلى حلــزب الـلـه بـ"االعـتــداء ا
مــنـاصــريـهــمـا.واعــتـبــر حـزب الــقـوات
اتــهـامه "مــرفـوضـا جــمـلـة وتــفـصـيالً"
مـتـهمـاً عنـاصر من احلـزب بـ"الـدخول
إلى األحــيـاء اآلمـنــة".وعـلى صـفــحـتـهـا
األولـى عــنــونـت صــحـــيــفـــة األخــبــار
ـقــربـة من حـزب الـله "حـتـمـاً" مـرفـقـة ا
بـصورة لرئيس القوات اللبنانية سمير
جــعــجع بــلــبــاس أدولف هــتــلــر.ودعت
مـــوســكـــو اجلــمــعـــة جــمـــيع األطــراف
الــلـبــنـانـيــة إلى "ضـبط الــنـفس".ودعت
فــرنــســا الــتي تــقــود الــضــغـوط عــلى
احلـــكـــومــة لـإلســراع فـي اإلصالحــات
اخلــمـــيس إلى "الــتــهــدئــة" والــواليــات
ـتــحـدة إلى "وقف الـتـصـعـيـد". وشـدد ا
الـبلدان على "استقاللية القضاء".وأعاد
مـشـهـد االشـتبـاكـات اخلـمـيس ذكـريات
احلـــرب األهــلــيـــة األلــيــمـــة لــدى مــر
ضـاهـر ( 44عــامـاً). وقـالت "تـذكـرت كل
شـيء.. ســـــألـت نـــــفـــــسـي في أي رواق
يـجلس سكـان أبنيـة الطيـونة اليوم ثم
اســتـرســلت بـالــبـكــاء وتـذكـرت نــفـسي
ــنـزل".كـمـا طــفـلـة مـخــتـبـئـة في رواق ا
أعــاد مـا حـصل إلـى األذهـان مـا حـصل
في أيار/مايو  2008ح تطورت أزمة
ســيــاســيــة في لــبــنــان الى مــعــارك في
الـــشـــارع بــ حـــزب الـــله واالكـــثـــريــة
الـنـيابـية في ذلك احلـ بـزعامـة رئيس
احلــكــومــة الــســابق ســعــد احلــريــري.
وســيـطـر خاللـهــا حـزب الـله اليـام عـدة
عـلى الـقـسم االكـبر مـن الشـطـر الـغربي
لـبيروت. وتوصلت األطـراف السياسية
الحـــقــــاً إلى تـــســـويـــة خـالل لـــقـــاء في
الـدوحـة.ومع اعـالن احلـكـومـة اجلـمـعة
يــوم حــداد رسـمـي قـبل عــطــلـة نــهــايـة

األسـبـوع الـتي يـعـقـبـهـا االثـن إغالق
ولـد الـنبـوي الـشريف ـنـاسبـة عـيـد ا
قدور بيطار حتديد مواعيد لن يـكون 
الســتـجــواب ثالثــة وزراء سـابــقـ هم
نــواب حـالـيـون قـبـل الـثالثـاء.ويـرفض
حــزب الــله وحــركــة أمل وفق مــصـادر
سـياسية أن تـعقد احلكـومة أي جلسة
وقف من مـا لم تكن مخصـصة لبحث ا
ـرفأ الذي احملـقق العـدلي في انفـجار ا
أودى بـــحـــيـــاة نـــحــو  215شـــخـــصــاً

وإصابة  6500آخرين.
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وتُـعد هذه أول أزمة سياسية تواجهها
حـكـومة مـيقـاتي منـذ تـشكـيلـها في 10
أيـلـول/سـبـتـمـبـر في وقـت يـفـترض أن
تــنــكب عــلى إيــجــاد حــلــول لالنــهــيـار
ـسـتــمـر في الــبالد مـنـذ االقــتـصــادي ا
. ويــقع عـلـى عـاتــقـهـا أكــثـر من عــامـ
اسـتئناف مفاوضات مع صندوق النقد
الــدولي كـمـا الـتــحـضـيـر لـالنـتـخـابـات

ـزمع عـقدهـا في أيـار/مـايو الـنـيـابيـة ا
ـقبل.وتنتقد قوى سـياسية عدة مسار ا
الـــتــحــقـــيق الــعـــدلي لــكـن حــزب الــله
وحليفته حركة أمل يشكالن رأس حربة
ـــوقف الـــرافض لـــعــمـل احملــقق هـــذا ا
الـــعـــدلي في قـــضـــيــة انـــفـــجـــار عــزته
الـسلطات الى تخزين كـميات كبيرة من
نـيـتـرات األمـونـيـوم بال تـدابـيـر وقـاية.
وتــبـ أن مـســؤولـ عـلى مــسـتـويـات
خـاطر تـخزين عـدة كانـوا على درايـة 
ــادة.وظــهـر اخلالف داخـل احلـكــومـة ا
الــثالثــاء مع إصــرار نــواب حــركـة أمل
وحـزب الله عـلى تغيـير احملـقق العدلي
مـهــددين بـالـلـجـوء إلى الـشـارع وجـاء
ذلك بـعد إصداره مذكرة تـوقيف غيابية
ـالـيـة الـسـابق والـنائب فـي حق وزير ا
احلــــالي عن حــــركـــة أمـل عـــلـي حـــسن
خــــلــــيل.ومــــنـــذ ادعــــائه عــــلى رئــــيس
احلـكـومة الـسابق حـسان ديـاب ونواب
ووزراء ســابــقــ بــيــنــهم نــائـبــان عن

قـضـيـة انـفـجـار مـرفـأ بـيـروت.ورفـضت
ـــتــحـــدة حتـــديـــد اجلـــهــة الـــواليـــات ا
ــســؤولـة عـن أعـمــال الــعـنـف لـكــنــهـا ا
ـدرج جـددت انـتـقـاداتـهـا حلـزب الـله ا
عـلى قائمة "اإلرهاب" في واشنطن.وقال
ـوقراطية بـرايس "يعتـمد مستـقبل الد
في لــبـنـان عـلـى قـدرة مـواطـنــيـهـا عـلى
ــســائل الــصــعـبــة وهم الــتــعــامل مع ا
واثـقون بسيادة القانون".وأردف "يجب
أن يـكـون الـقـضـاة بـعـيـدين عن الـعـنف
ـا في ذلك والــتـهـديــدات والـتـرهــيب 
تـــلك الــصـــادرة عن حــزب الـــله".واتــهم
حـزب الـله وحـركة أمـل "مجـمـوعات من
حـزب القـوات اللبـنانيـة" أبرز األحزاب
ــســيــحــيـة الــتي شــاركت فـي احلـرب ا
األهـلـيـة ويـعـد الـيـوم مـعـارضـاً شـرسـاً
ـســلح" عـلى حلــزب الـلـه بـ"االعـتــداء ا
مــنـاصــريـهــمـا.واعــتـبــر حـزب الــقـوات
الــلـبــنـانــيـة اتــهـامه "مــرفـوضــا جـمــلـة

." وتفصيالً

دني من منطقة االشتباك في بيروت  »öš¡∫ اجليش يخلي ا

حـركة أمل ومـسؤول أمـنيـ يخشى
كـثيـرون أن تؤدي الـضغوط الـسيـاسية
إلى عـزل بـيـطـار على غـرار سـلـفه فادي
صــوان الـذي نُـحـي في شـبـاط/فــبـرايـر

. بعد ادعائه على مسؤول سياسي
ـتــحــدة قــد حـضت وكــانت الــواليــات ا
اخلــمـيـس عـلى نــزع فـتــيل الـتــوتـر في
لـبنان بـعد اشتـباكات دامـية في بيروت
ـكـلف خـالل تـظـاهـرات ضـد الــقـاضي ا
الــــتـــحــــقـــيق حــــول انـــفــــجـــار مــــرفـــأ
تحـدث بإسم اخلـارجية بـيروت.وقـال ا
األمــيـركـيــة نـيـد بـرايـس لـلـصــحـافـيـ
"نـضم صوتـنا إلى الـسلـطات اللـبنـانية
في دعـوتها إلى التهدئة ووقف تصعيد
الـتـوتـر".وقـتل سـتـة أشـخـاص وأصيب
ثـالثون على األقل بجروح اخلميس في
اشــتـبـاكــات مـسـلــحـة تـخــلـلـهــا تـبـادل
إلطـالق الـنـار والــقـذائـف الـصــاروخـيـة
نـاصري حزب الله تـزامناً مع تـظاهرة 
وحــركــة أمـل ضــد احملــقق الــعــدلي في
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انا او حـرصا عـلى ان رعاية الـشبـاب تمثل عـملـية تربـوية مـتصلـة ومسـتمرة ا
ومتـكاملـة تمـتد وتـعم هذه الـشريحـة في أوقات فـراغهم وعـملـهم وهي عبارة عن
مـجـمـوعة من اخلـدمـات الـتي تـمارس داخل مـؤسـسـات وهـيئـات فـهي تـتـيح لهم
ـباد ـعـرفـة وا ـهـني عـلى أسـاس من ا فـرص الـنـمـو االجـتـمـاعي والـنـفـسي وا
ـهارات وتسـدي لهم التـوجيه وفق مـيولهم وقـدراتهم ورغبـاتهم فان اإلنسـانية وا
ـبـدأ بـنـظـر االعـتـبـار وعـمل عـلى ـؤتـمـر الـعـام لـلـكـرد الـفـيـلـيـ قـد اخـذ هـذا ا ا

كون والوطن بخطوات عملية وحقيقية.  انصاف امل ا
مديـر عام ضحايا اإلرهاب في مـؤسسة الشهـداء والقيادي الفـيلي السيد طارق
ـنـدالوي سـعى خالل فـتـرة وجـيـزة الى جتـسيـد هـذا االمـر حـقـيـقـة على ارض ا
ـناطق من الـواقع حـيث عمـد علـى افتـتاح مـراكز شـبـابيـة وثقـافـية في مـخـتلف ا
بينـها قضاء خانقـ بديالى ومنطقـة الكفاح وسط العاصـمة اضافة الى مختلف
كـون الفـيـلي وتؤهـله للـمراحل االماكن االخـرى تعـنى بالـنـهوض بـواقع شبـاب ا

قبلة.  واالستحقاقات ا
ؤتمر الـعام للـكرد الفيـلي يـؤمن باخلطوات وازاء رعاية شـريحة الـشباب فـان ا

التالية:-   
1- لـدى شـريـحـة الشـبـاب مـجـال يـتـسم بـاالتـسـاع والـشـمـول بـحـيث يـبدو فـيه

تكاتف العديد من جهود وقوى ومهن وتخصصات متعددة
2- اعـتبـار رعـاية الـشبـاب تـخصص أو مـهنـة تتـطـلب العـمل علـى التـنسـيق ب

مختلف اجلهود التي تعمل فيها على نحو يحقق التكامل بينها
3- اعـتبـار رعـايـة الـشـباب مـجـمـوعـة من الـعمـلـيـات الـتي تـقوم بـهـا مـؤسـسات

تستهدف النمو والتقدم للشباب واجملتمع
تـعـددة األبعـاد والتي 4- كـذلك اعـتبـار رعايـة الـشاب مـجمـوعـة من العـمـليـات ا
تـتصف بـالـدينـاميـكـية واحلـركة وتـشـتمل عـلى مـختـلف األنشـطـة والبـرامج التي
هن والتخصصات األخرى وبالتالي فهي متعددة األبعاد تنبثق من العديد من ا
5- رعايـة الشباب إلى إيجـاد دور الشباب وإتـاحة الفرص أمامه لـلمشاركة في

عمليات تنمية اجملتمع وتقدمه
ـناسب نـاخ ا 6- رعـايـة الشـبـاب إلى جانب مـا سـبق تهـيـئة الـظـروف وتوفـيـر ا

يادين لتحقيق رسالتها ألداء دوره في مختلف ا
ـان بـان رعايـة الشـبـاب وجهـة وقائـيـة للـحيـلولـة دون تـردي الشـباب في 7- اال
هـالك أو االنحـراف عن الـطريق الـقـو ولهـا وجهـة إنشـائـية وصـوالً إلى آفاق ا
ـتـطـور ولـهـا وجـهـة عالجـيـة تـتـمـثل في انـتـزاع من جـديـدة وحتــقـيـقـا لـلـجـديـد ا

ستقيم يضلون السبيل من التيارات التي جترفهم وردّهم للمسار ا
قـام تؤكد رغبة كل هذه الـنقاط وغيرهـا سيما تلك الـتي لم تذكر لئال يـطول بنا ا
ؤتـمر الـعام للـكرد الـفيـلي الـشديـدة ازاء الهـدف االسمى وهو القائـمون عـلى ا
تـمــكــ شــريــحــة الـشــبــاب من حتــقــيق مــســتــوى مــرتـفـع من حتــسـ أدائــهم
واجـهة احتـياجـاتهم اخملـتلـفة وحتـقيق الـتكيف مع االجتمـاعي وتنـميـة قدراتـهم 
البيـئة ليكـتسبوا قدرات ومـهارات واجتاهات تـساعدهم على أن يكـونوا مواطن
ؤتمر العام للـكرد الفيلي . أمـا فلسفة رعاية الـشباب التي يؤمن بهـا ا صاحل
ـنـاهج اإلنــسـانـيـة الـتي ـبـاد وا تـقـوم عـلـى مـجـمـوعـة مـن ا
تسـاعـدهم علـى اكتـمـال النـضج وتـتـيح لـهم فرص الـنـمو
االجتـماعي والنفسي خدمة لقضـيتهم ومكونهم وشعبهم

ووطنهم احلبيب حاضرا ومستقبال.
{ عن مجموعة واتساب
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يقـولون: إن الـشعـوب هي من يتـحمل وزر فـساد حـكامـها. ويـقولـون: إن الناس
على دين مـلوكهم. ويقولون: إن فساد الرعـية من فساد حاكمها وصالحها من

صالحه. .
دير الفـاسد يحتاج لـبطانة فاسـدة فهو ال يقدر واحلقيـقة ان الوزير الفـاسد وا
على بـسط نفوذه في األجواء النظيفة ألن الوطـني اخمللص لبالدهم سيقفون
بــوجــهه ويــرفــضــون الــرضــوخ له لــذا تــراهم يــســعــون عــلى الــدوام إلفــسـاد
ـنـافـقـ والـلوگـيـة فـيـسـتعـيـنـوا بـهم في تـعـطيل اجملـتـمـعـات مـتسـلـحـ بـشـلة ا

شاريع وقلب احلقائق والتدليس على الناس وتسويق االكاذيب. . ا
دير العام أو رئيس الهيئة إما أن يكون نعمة على رعيته وإما أن فالـوزير أو ا
يكون نـقمـة عليـهم وفي تاريـخنـا أمثلـة عديـدة على صالح احلكـام. نذكـر منهم
ـائـة من راتـبه رئـيس االورغـواي (خـوسـيه مـوخـيـكـا) الـذي تـنـازل عن ٩٠ في ا
لصـالح األعـمال اخلـيريـة لـيحـصل بـذلك على اعـتـراف دولي وعلـى لقب أفـقر

رئيس في العالم وأكثرهم سخاءً. .
ونـذكـر مـنهم الـرئـيس البـرازيـلي (لـوال دا سيـلـفا) الـذي قـضى عـلى اجلوع في
بالده وأسس دولة تثق بنفسها وتعتني بشعبها وكان وراء النمو االقتصادي

الذي شهدته البالد في ثالثة عقود. .
ـشـاركتـها في لـكنـنـا نرجع لـنقـول: ان الـشعـوب تتـحـمّل مسـؤوليـات جـسيـمة 
الـفسـاد والـسمـاح بـانتـشـار الرشـوة واحملـسوبـيـة والرضـوخ ألفـكار مـتـخلّـفة
قام وغيـر إنسانية وبذلك تصبح الـشعوب مسؤولة في ا

األول عن تدمير أوطانها ومؤسساتها.
أليست السلطة الفاسدة قادمة من اجملتمع ?. .

{ من مجموعة واتساب
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{ جـــــــــدة (أ ف ب) - بـــــــــات بـــــــــوسع
الــسـعـوديـة أســمـا قـضـاء نــهـار عـطـلـة
نـهاية األسـبوع مع صديـقها في شاطئ
عـلى ساحل الـبحر األحـمر في جدة بل
وحــــتـى الــــرقـص مــــعه عـــــلى أنــــغــــام
ـوسيـقى في حـفلـة ليـليـة على الـرمال ا
ــتــعــاً" لــلــرواد.وقــالت تــوفــر وقـــتــاً "
الـشـابـة الـبـالـغة  32عـامـا الـتـي ارتدت
قـميصا أزرق اللـون فوق مالبس البحر
ـبتلّة لوكالـة فرانس برس "أنا سعيدة ا
أنـه بــات بـــوســعي اجملـيء إلى شــاطئ
قــريب واالســتــمــتــاع بــوقــتـي بــوجـود
ألـعاب وأنشطـة" مختلفـة.وتابعت أسما
الـتي صبغت جزءا من شعرها باألصفر
تـعة ... احللم أن الـتجـربة تـوفر "قمـة ا
انـنا نـأتي إلى هنا لـقضاء عـطلة نـهاية
ـدينة الـتي تعرف أسـبوع جمـيلة" في ا

انها األكثر انفتاحا بالبالد.
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ومـــنــذ أن أصـــبح األمـــيــر مـــحـــمــد بن
ـلك سـلـمـان جنل الـعـاهل الـسـعـودي ا
سـلـمان ولـيـا للـعـهد في  2017 تـشـهد
ـمـلـكـة الـثـريـة إصالحـات اقـتـصـاديـة ا
واجـتـماعـيـة وديـنيـة جـذرية.فـقـد سمح
لــلــنــســاء بـقــيــادة الــســيـارات وبــاتت
احلـفالت الـغـنـائـيـة مـسـمـوحة ووضع
حــــدّ حلـــظـــر االخـــتـالط بـــ الـــرجـــال
والــنـسـاء. وقُــلـصت صالحـيــات هـيـئـة
ــنــكـر ــعــروف والــنــهي عـن ا األمــر بــا
ـطـاوعـون من الـشـوارع.لكنّ واخـتـفى ا
هـذه الـتغـيرات تـرافقت كـذلك مع حمـلة
قـــمع لـــلــمـــنــتـــقــديـن والــصـــحــافـــيــ
ـعــارضـ وخـصـوصـاً الـنـاشـطـات وا
احلـقوقيات.ويوفر شاطئ "بيور بيتش"
ـلك عـبــدالـله االقـتـصـاديـة في مــديـنـة ا

(عــلـى بــعـد  125كـــلم شــمــال جــدة في
غــــــرب الـــــــبالد) الـــــــذي افــــــتــــــتـح في
آب/أغــسـطس الــفـائـت جتـربــة جـديـدة
ـملكـة التي عرفت لـعقود ووحـيدة في ا
أنـها مـحافظـة للغـاية.فنـهارا يسـتخدم
ـيـاه الـفـيـروزيـة الـرواد الـشـاطئ ذات ا
الـلـون والـرمـال الـبـيـضـاء بال قـيود مع
الـسـمــاح لـلـنـسـاء بـارتـداء الـبـيـكـيـني
وتـــدخـــ الــــشـــيـــشـــة واصـــطـــحـــاب
احلـــيـــوانـــات األلــيـــفـــة.وبـــعـــد غــروب
ـوســيـقى الـغـربـيـة الــشـمس تـصـدح ا
عـــالـــيـــة من فـــوق مـــســـرح اقـــيم عـــلى
ـنــصـة كــان حـبــيـبـان الــرمـال.وأمــام ا

ن يــرقــصــان بــهــدوء غــيــر عــابــئــ 
يـــرقص حـــولـــهم ومـن بـــيــنـــهـم شــاب
يــرقص عـاري الــصـدر وأخــرى تـرقص
بـــفــســـتـــان أزرق قــصـــيـــر.وال يــتـــأكــد
الـقائمون على الـشاطئ من وجود صلة
زواج بـ كل زوج من الـرواد لكنّهم
يــــصـــــادرون الــــهــــواتـف احملــــمــــولــــة
ويــضـعـونـهـا في جــوارب بالسـتـيـكـيـة
ـكان حـفـاظا عـلى "خصـوصـية" رواد ا
ــكـان.وأكّـدت عــلى مـا قــال مـســؤول بـا
أســمـا أنّ "احلـيـاة بـاتت طــبـيـعـيـة" في
الــســـعــوديــة ألنــهــا "لـم تــكن كــذلك في
السابق".وكانت للنساء لسن شواطئ

خـاصة بهنّ فـقط أو أخرى يُسـمح فيها
بــاالخــتالط لــكــنـهــا كــانت حــكــرا عـلى
.واعـــتــاد األجـــانب دون الـــســـعـــوديـــ
الـسعوديون لـعقود السـفر إلى وجهات
إقـليـمية أو في أنـحاء أخـرى من العالم
ـهـنـدس لـلــتـرفـيه بـحـريــة أكـبـر.وفـال ا
ملكة بعد مـحمد صالح الذي عاد إلـى ا
غـيـاب عـشـر سـنـوات لـلـدراسـة والعـمل
"فــوجــئت بــأن ثـمــة حــريــةً وانـفــتــاحـاً
وشـاطئاً عاماً مفتـوحاً للجميع وهو ما
اثـلة لتـلك في الواليات وفـر لي راحة 
ـــتـــحـــدة".وتـــابع الـــشـــاب الـــذي آتى ا
بـحماسـة مع مجمـوعة من اصدقائه "لم

أكن اتـخـيل أن اشـارك في حـفـلـة لـيـلـية
عــلى الـشــاطئ في الــسـعـوديــة".ويـضم
الـشاطئ الـذي يكلف دخـوله نحو 300
ريـال ( 80دوالرا) ألـعـابـا مـائـيـة قـابـلة
لــــلـــنــــفخ تــــشـــكّـل اسم الــــســـعــــوديـــة
بــاإلنـكـلـيـزيــة وانـبـرى عـدد من الـرواد
لالسـتـمتـاع بهـا.والسـعوديـة التي تُـعدّ
 35مـلـيـون نـسـمـة وظـلّت مـغـلـقـة فـترة
طـــــويـــــلـــــة بـــــدأت في  2019إصـــــدار
واطني 49 تـأشيـرات سيـاحيـة فوريـة 
دولــة مـعـظـمــهـا أوروبـيـة بــعـدمـا كـان
الـقـسم األكـبـر من الـتـأشيـرات يـقـتـصر
عــلى الـعـمل واحلجّ والــعـمـرة.وتـسـعى
ـملكة إلى استقطاب  30مليون سائح ا
ســــنــــويــــاً بــــحــــلـــول  2030وإلـى دفع
مــواطـنـيـهــا لالنـفـاق عـلـى الـتـرفـيه في
سؤول عن بـلدهم.وقـال بالل سعـودي ا
ــديــنــة إنّ الــشــاطئ الــفــاعــلــيــات في ا
"يـسـتـهـدف الـزوار احملـلـيـ بـاإلضـافة
الســـــتـــــقـــــطــــاب ســـــيـــــاح" مـن خــــارج
ــمـلـكـة.وفــيـمـا كــانت األنـوار الـزرقـاء ا
ــتــراقــصـة تــنــيـر عــتــمـة والــصــفـراء ا
الـشـاطئ خـلـفـهـا قـالـت سـيـدة األعـمال
ـا الـتي ارتـدت الــسـعـوديـة الـشــابـة د
قــمـيــصـا شــفــافـا فــوق مالبس الـبــحـر
"اشـعر بأني لم أعد مضطرة للسفر إلى
ـيـز ... اخلــارج لـلـحـصـول عـلى وقت 
ألن كـل شيء بـــات مــوجـــودا هـــنــا".وال
ـكـان مـشـروبات كـحـولـيـة نـظراً يـقـدم ا
ـمـلكـة وهو إلى كـونـها مـحـظورة في ا
مـــا اعــتــبـــر عــدد من رواد أنـه يــنــقص
ـــصــريــة هـــديل عــمــر ـــكــان.وقــالت ا ا
بـاإلنـكلـيزيـة "نـشأت هـنـا وقبل سـنوات
قـليـلة لم يـكن مسـموحـا لنـا باالسـتماع
لـلموسيـقى واجمليء إلى الشاطئ .. لذا

كنني حقا فـهذه جنة بالـنسبة لنـا. ال 
وصـف شعـوري". الـى ذلك يـعـيد مـلـهى
"كــريـزي هــورس" الـبــاريـسي الــشـهــيـر
الـــذي يــشـــكّل أحــد رمـــوز الــعـــاصــمــة
الـفـرنـسيـة مـنـذ عام  1951فـتح أبـوابه
في  21تــشـرين األول اجلــاري بـعـد 18
شـهـرا من اإلغالق الـنـاجم عـن مـختـلف
إجـراءات احلـجـر عـلى مـا أعـلن مـديره
فــيـلـيب لــوم اخلـمـيس لــوكـالـة فـرانس
ـلـهى الـواقع فـي شارع بـرس.وأجـرى ا
جــورج اخلـامس في مــنـاسـبــة الـذكـرى
الـسبع لتأسيسه تغييرات في صالته
تــوفـر راحـة أكـبـر لـلــجـمـهـور وخـفض
قـدرتـهـا االسـتـيـعـابـيـة من  240مـقـعـداً
إلى  .220كـــذلك ابــتــكـــر نــظــام عــرض
مـتطوراً للمواد البصرية يضفي أجواء
"غـامرة".وقال فيلـيب لوم لوكالة فرانس
بــرس "لــقـد أعــطــيـنــا األولــويـة لــراحـة
. وأعـدنـا الـنـظـر بـالـواجـهـة ـتـفـرجـ ا

 ." بالكامل ايضاً
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وأوضـح أن "إعــــــادة إضـــــــاءة أنــــــوار"
ــلـهى تـتــرافق مع "جتـديـد الــتـجـربـة" ا
فــيه.ويـسـتـهـل "كـريـزي هـورس" عـودته
بــلــوحــات راقـصــة من تــوقــيع مــصـمم
الــرقـصـات فـيــلـيب ديـكـوفــلـيه وصـانع
األحـذية كريستيان لوبوتان.وأشاد لوم
الـذي يتـرأس أيضـاً نقابـة العـامل في
الــــكـــابــــاريـــهــــات وصــــاالت احلـــفالت
ـوسيقية الفرنسـية "بجهود السلطات ا
الــعـامـة (الـفـرنــسـيـة) لـصــالح الـقـطـاع
ـا أتـاح احلدّ الـثـقـافي أثنـاء احلـجر 
الهي مـن األضـرار" لــكــنه أفــاد بــأن "ا
الــبــاريـســيـة الــكــبـرى تــكــبـدت مع ذلك

خسارة تناهز األربع مليون يورو". سك أحدهما يد اآلخر على شاطئ بيور بيتش اخملتلط جنوب جدة في غرب السعودية  »ö²š◊∫ رجل وامرأة 
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حتـديـد سـبب االنـفـجارات لـكـنـهـا تأتي
بـعد أسبـوع تمامـا من هجوم انـتحاري
اســتـهــدف مـصـلّــ شـيــعـة في مــديـنـة
قـنـدوز (شـمـال) وتـبـنـاه تـنـظـيم الـدولة
اإلسـالمـيـة.وأفـاد شـاهــد عـيـان فـرانس
بـــرس عن ســمــاعه ثـالثــة انــفــجــارات
ـدخل الرئـيسي لـلمـسجد أحـدها عـند ا
ــكــان واآلخـــر جــنــوبـــا والــثــالـث في ا
اخملـصص للوضوء.وأكد شاهد آخر أن

ـسـجـد الواقع ثالثـة انـفـجـارات هزّت ا
ـدينة أثناء صالة اجلمعة التي وسط ا
يـــشــارك فــيـــهــا عـــادة عــدد كــبـــيــر من

السكان.
وأفــاد الـنـاطـق بـاسم وزارة الـداخــلـيـة
قـاري سيد خوسـتي على تويـتر "نشعر
بـاحلـزن لـعـلمـنـا بـأن انـفـجارا وقع في
ـنـطـقة مـسـجـد لإلخـوان الـشيـعـة في ا
ـدينة قـندهار والذي اسـتشهد األولى 

وأصـــــــيـب فــــــــيه عــــــــدد مـن أبـــــــنـــــــاء
وطـنـنا".وأضـاف "وصـلت قوات خـاصة
مـن اإلمارة اإلسالمـية (أي طالـبان) إلى
ـكـان لتـحديـد طـبيـعـة احلادثـة وجلب ا

مرتكبيها إلى العدالة".
ـسـجد وذكـر مـراسل فـرانس بـرس أن ا
كــان مــكـتــظــا وقت وقـوع االنــفــجـارات
فــيـمــا هـرعت  15ســيـارة إســعـاف إلى
ــكـان.وأظــهـرت صــور انـتـشــرت عـلى ا
وسـائل الـتواصل االجـتمـاعي ولم يكن
ــمـكن الـتـحـقق من صـحـتـهـا عـلى من ا
الـفـور جـثثـا مـلـقاة عـلى أرض مـسـجد

"فاطمية".
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الى ذلـك قتل فلسطيني برصاص جنود
إسـرائيلي في الضفـة الغربية احملتلة
عـــــلـى مـــــا أفـــــاد بـــــيـــــان لـــــلـــــجـــــيش
اإلســرائــيــلي.وجــاء فـي الـبــيــان "ألــقى
مــشـتـبه فـيـهـمــا زجـاجـات حـارقـة عـلى
ا عرض حياة سائق طـريق األنفاق 
لـلخـطر وقـد أوقف أحدهـما فـيمـا توفي
الـثــاني مـتـأثـرا بـإصـابـته بـالـرصـاص"

مساء اول امس.
ووقـع احلادث على طـريق االنفاق الذي
دينـة اخلليل قرب بيت يـربط القدس 
جـاال الـفـلـسـطـينـيـة في جـنـوب الـضـفة
الـغـربيـة احملـتلـة.وذكـرت وكالـة األنـباء
الــفــلــســـطــيــنــيــة الــرســمــيــة (وفــا) ان

مــواجـهــات وقــعت بـ فــلــسـطــيـنــيـ
واجلــنـود اإلسـرائـيـلـيــ خالل عـمـلـيـة
عـسكـرية في بـيت جاال.وكـان قتل ثالثة
فـلـسـطـيـنـي في  30أيـلـول/سـبـتـمـبـر
بـــرصـــاص اجلـــيش اإلســـرائـــيـــلي في
حــوادث مـتـفـرقـة في الــقـدس الـشـرقـيـة
والــضــفــة الــغــربــيــة احملــتــلــة وقــطـاع
ـواجــهـات بــ اجلـيش غــزة.وكـثــرت ا
اإلسـرائيلي وفلـسطينـي في األسابيع
األخـيـرة في الضـفة الـغـربيـة وال سيـما
خالل تـظـاهـرات فـلسـطـيـنـية مـنـاهـضة
لـالحتالل اإلسـرائيلـي.ووقعت مـواجهة
عــسـكــريـة بــ إســرائـيل وحــمـاس في
ــاضي هي األعــنـف مــنـذ أيــار/مــايــو ا
ســـــنــــوات اســـــتــــمـــــرت أحــــد عـــــشــــر
ـواجهـة عن مقتل يـوما.وأسـفرت هذه ا
 260فـلسطينيا بينهم  66طفال وعدد
قاتـل وفي اجلـانب اإلسرائـيلي مـن ا
قـتل  13شــخـصـا بــيـنـهم طــفل وفـتـاة
وجـــنـــدي وفق مـــا أكـــدت مـــصـــادر في

. اجلانب
وفي ارمـينيا أعلنـت يريفان اجلمعة أن
ســـتــة جــنـــود أرمن جــرحــوا بـــنــيــران
الــقــوات األذربـــيــجــانــيــة في مــنــطــقــة
نــاغـورني قــره بـاغ الــتي كـانـت مـحـور
حـرب ب البلدين الـواقع في القوقاز
ـنـدوب االرمـيـني ـاضي.وقـال ا الـعـام ا
حلــقــوق اإلنــســان أرمــان تــاتــويــان إن

اثــــــنــــــ مـن اجلــــــنــــــود فـي حــــــالــــــة
"حـرجة".ووقع احلادث بالـقرب من قرية
نــور شـــ في نــاغــورني قــره بــاغ "في
واقع للقوات مـنطقة مـجاورة مباشـرة 
ـسـلحـة األذربيـجـانيـة" كـما قـال على ا
فــيــســبـوك مــشــيـرا إلـى أن إطالق نـار
وقـع أيـــضـــا "بـــاجتـــاه بـــلـــدات أخــرى
عـــــدة".وأضــــاف أن "وجـــــود الــــقــــوات
ــسـلــحـة األذربــيـجــانـيــة بـالــقـرب من ا
الــتـجـمــعـات األرمــنـيـة يــشـكل تــهـديـدا
خـطـيـرا ألمن وسالم السـكـان وانتـهـاكا
حلـقـهم في احلـيـاة".ولم ترد أذربـيـجان
عـلى هـذه االتهـامات عـلى الفـور.وكانت
بــاكـو أعــلــنت اخلـمــيس مــقـتل جــنـدي
أذربـيجاني برصـاص قناص أرمني في
نـاغــورني قـره بـاغ. وفي الـيـوم نـفـسه
الــتــقـى وزيــرا خــارجــيــة الــبــلــدين في
مــيـنـسك إلجـراء مــحـادثـات تـهـدف إلى
خـفض الـتـوتـر.وشـهـد إقـلـيم نـاغـورني
قـره بـاغ خـريف  2020حـربـا اسـتـمرت
سـتـة أسابـيع ب أذربـيـجان وأرمـينـيا
أســـفـــرت عن ســقـــوط أكـــثــر من 6500
ـة ارميـنـيا قـتـيل.وانـتهى الـنـزاع بهـز
وتــوقـيـع وقف إلطالق الـنــار بـوســاطـة
روسـيـة وسمح ألذربـيـجان بـاحلـصول
عـلى أراضٍ مـهمـة كانت قـد طـالبت بـها
مـنذ احلرب األولى في أوائل تـسعينات

اضي. القرن ا
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{ كــابـول (أ ف ب) - قـتل  16شـخـصـا
وأصيب  32بـجروح بانـفجارات وقعت
أثـناء صالة اجلـمعة في مـسجـد شيعي
في مـديـنـة قـنـدهـار األفـغـانـيـة وفـق ما
ـستـشـفى فرانس أفـاد مـتحـدث بـاسم ا
ـسـتـشـفى بـرس.وقـال مـتـحـدّث بـاسم ا
ـدينـة الواقـعة فـي جنوب ـركزي في ا ا
الــبالد " نـقل  16جــثـة و 32جــريـحـا
إلى مـسـتـشفـى ميـرويس".ولم يـتم بـعد
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إن جتـارب الـدول اخللـيـجـية الـتي بـدأت بـناء كـيـاناتـهـا بـاإلعتـمـاد على واردات
ـمــكن االسـتــفـادة مـنـهــا حـيث اســتـشـعــرت أن مـصـيـر الـبــتـرول كـثــيـرة ومن ا
ـا يـنخـفض سـعر الـبـترول ـرتبط بـالـبتـرول قـد يواجه انـهـيـاراً حا مـدخوالتـهـا ا
بـكـثرة الـصـادرات أو يـقل الطـلب عـلـيه عنـد اإلعـتـماد عـلى مـصـدر طاقـة يـكون

البديل للبترول كمحرك رئيسي للصناعات .
لهذا عمدت أغلب الدول النفطية لثالثة خيارات .

ا ـنـقـذ حـا ـصـدر ا اوال: االجتـاه الى خـلق الـصـنـدوق الـسـيـادي الذي يـكـون ا
يـنـهار سـعـر الـبـتـرول ألي سبـب كمـا حـدث عـنـد جـائحـة كـورنـا حـيث انـخفض
لـيصل 16 دوالر للـبـرميل بـعدمـا شـهد عـبور حـاجز 100 دوالر في الـسـنوات

اضية . ا
وقد يـنخفض أيضا عند رفع محددات  الـتصدير عن بعض الدول التي تخضع

تجددة . للعقوبات االقتصادية أو عندما يتم اإلعتماد على الطاقة ا
ثانيـا :الشروع النشاء مشـاريع تنمية مسـتدامة واالستثمـار السكني والتجاري
وبالـتالي فانـها حـصدت في مـيزانـياتـها ارباحـاً تضـاف إلى االيرادات الـنفـطية

ونوعت مدخوالتها..
ثـالثـا :عـمدت بـعض الـدول النـفـطيـة الى تـوسعـة اسـتثـمـاراتهـا اخلارجـيـة حيث
بدأت مـشاريعـها خـارج محـيط الـدولة  لـتكون مـشاريـعهـا اخلارجـية عـبارة عن
إدخال عـمـلة أجـنبـيـة من اخلارج. وعـمـدت أيضـا الى اسـتقـدام رؤوس االموال
اخلارجـية و الـشركات االجـنبـية وتـشجـيعـهم على الـعمل في الـداخل وتشـجيع
قـطــاع الـسـيـاحــة وبـالـتـالي كــان الـنـتـاج  واإلنـتــاج الـوطـني أفـضـل بـكـثـيـر من

اإلعتماد على واردات البترول .
أمـا مــا حـدث في الـعــراق فـأن الــعـامل األمـنـي كـان له الـدور األكــبـر لـردع أي
تـأزم أيام مـستـثمـر له الـنيـة على االقل لـلـقدوم لـلبـلد نـتيـجـة للـوضع الداخـلي ا

سلحة . الطائفية وتلتها أيام القاعدة وداعش ومن ثم سيطرة اجملاميع ا
ال جبان ) (رأس ا

ولهـذا فأن رؤوس االموال لن نراهـا تعمل لـدينا حتى يـتحقق االسـتقرار األمني
الذي بـدوره لن يتـحقق اال باالسـتقـرار السـياسي وسيـادة القـانون .لـدينا رأس
ستـدامة حيث تقدر العمالة ال البـشري الذي يكفي النشاء مشـاريع التنمية ا ا
العراقية الشابة اكثر من 3 مليون شاب عاطل عن العمل بكل االختصاصات.
ولديـنا أراضي صاحلـة لالستـثمار الـزراعي والسكـني والصـناعي ولديـنا أزمة
سـكن والعراق بحاجة الى 3 ملـيون وحدة سكـنية وباإلمكـان االستثمار في كل

القطاعات .
أخـيـرًا إن االستـثـمار حـالـيا مـقـتـصر عـلى الـشركـات الـتي لـها عالقـة بـأحزاب

متنفذة .
لـكن إذًا مـا دارت عـجــلـة االسـتـثـمــار فـلن يـبــقى عـراقي دون وظـيـفــة وبـالـتـالي
ئة عتمـدة بنسبة 93 بـا يزانـية الريعـية ا سنـخرج من دائرة ا

ستقبل .. على واردات النفط الضبابية ا
لذلـك نحن بحاجة إلى إرادة سيـاسية ومفاوض سياسي
ومن ثم مــخـطط عـلـمي لــلـشـروع في أسـتـثــمـار حـقـيـقي

ينهض بقطاعات الدولة ويعزز االقتصاد الوطني 
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فوز الـصدري باألنـتخابـات..  وخسارة األحزاب الـوالئية..  تـمخضَ عنهَ صداع
مزمن  صدع رؤوسنا..?? 

غا هو الشغل الشاغل لألحزاب الشيعية هوس الـكرسي واحلقائب الوزارية وا
من 2003 لـيـومـنــا هـذا.. فـسـادهم يـزكم األنـوف..  في داخـلي ثـورة عـارمـة كي
ـنـفـلـت..  مـتى نـتـحـرر من ظـلـمـهم نـتـحـرر من سـطـوتـهـم وفـسـادهم وسالحـهم ا

وعنجيتهم وسلطتهم اجلائرة.. القرار بيد شعب العراق العظيم ..?? 
طلق ..!! ?? ثبت وبالدليل القاطع هم ليسوا رجال دولة وقادة شعب با

ـا عـصابـات وأحـزاب والئيـة نـرجسـيـة فاسـدة نهـبت خـيرات الـشـعب وأهانت وأ
كرامة األنـسان ..  يتنعـمون بحياة متـرفة أغتصبـوا القصور التي شـيدها النظام
السـابق ألزالمة..  فال فرق عندي بـ أزالم النظام السـابق وأزالم النظام احلالي
ـال السـحت احلرام.. بقـيادة أحـزاب الفـساد والـفشل الـلذين بـاعوا ظـمائـرهم با

سؤال يطرح نفسه..?? 
يا قادة الكتل واألحزاب الوالئية  الفاسدة ماذا قدمتم للشعب العراقي غير الفقر

وأنهيار الواقع الصحي والتعليمي و اجلهل والتخلف.. 
نفلت وزرعتم الرعب في جسد العراق .. فرضـتم أرادتكم الباطلة بقوة السالح ا
ـلـيـئة بـاألحـقاد سـرطـان في جـسد الـعـراق..  ال يشـرفـنا أن ـريـضة ا نـفـوسكم ا
حتكـموا العراق وشعبهِ..  وما أساءتكم للقائد الوطني معالي الفريق األول الركن
لـطخ باخلـزي والعار عبـد الوهاب الـساعـدي مؤخراً وصـمة عـار تطرز جـبيـنكم ا

والفشل  فأنتم أزمة العراق  ومعاناة شعبهِ األبدية..!!?? 
فـكـرين والـقادة واطـنـة لـلعـراق الـعـظـيم الذي أجنـب ا والـله ال تـمتـلـكـون شـرف ا

زيفة وهم..!!  قراطية ا العظام..  خطأ أمريكا بالعراق والد
فـأنـتم لصـوص وقـطاع طـرق عصـابـة أستـولت عـلى بنك.. ال تـمـتلـكـون أي أنتـماء

حــقــيـقي لــلـعــراق فـأنــتم الــكـذبــة الـكــبـرى في زمن الــريـاء
والـكـذب والـضـحك عـلـى الـذقـون يا مـافـيـا سـرقـت قوت
الشـعب  نتـائج األنتـخابات وصـراع األحزاب الـشيـعية
في مبـدأ احملاصـصة  سيـعيـد تقـاسم السلـطة والـنفوذ
ـــغــا وغــداً لـــنــاظـــرهِ قــريب ..  الـــلــهم أني بـــلــغت وا

فأشهد.. 
اللهم برداً وسالم على العراق وشعب العراق.. 
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بغداد

العـثـمـانيـ في الـعام  1638بقـيادة
السلـطان مراد الـرابع ودخوله بغداد

.
وقد اسـتـمر هـذا االحـتالل العـثـماني
حــــيث بــــاتـت فـــيـه أراضي الــــعـــراق
ــوصل  واليــات عــثـــمــانــيــة ثالث  ا
بـغــداد  الـبـصـرة  مــدة قـاربت ثالثـة
قرون انـتهت بـسيطـرة اإلنكـليـز عليه

ية األولى . في احلرب العا
ونحن نـدرس هـذه احلقـبـة من تاريخ
الـعــراق حتت االحـتاللـ الــعـثـمـاني
والفارسي  فان احلدود الشرقية له 
بــعـــد ان أصــبح دولــة قــومــيــة   قــد
ــــوجب تـــلك تـــقـــررت تـــاريــــخـــيـــا 
عـاهدات التـسـويات واالتـفاقـيـات وا
التي ابـرمت ب الدولـت الـعثمـانية
والفـارسيـة آنـذاك . اما بـقيـة احلدود
الــشـمـالــيـة والـغــربـيـة لم تــكن هـنـاك
حدود دوليـة فاصلة  اذ ان األراضي
كــانت واليــات داخل دولــة واحــدة لم
تـستـقـر على حـدود فـاصلـة نـهائـية 
وكـانت عــبـارة عن خـطــوط مـتـحـركـة
غـيــر ثــابــتــة مــتـغــيــرة جــغــرافــيـاً و
تاريـخيـاً بحـسب إرادة البـاب العالي
واجلـهـات احلـكـومـيـة في االسـتـانة 
او مــا تــقــتــضــيه اجلــوانـب اإلداريـة
واالمــر نــفـــسه تــقــريــبــا مع احلــدود
اجلــنـــوبــيــة مع مـــا جــرى من تــدخل
اجنبي بريطاني واتفاقيات سرية مع
ـقاطعـات التي أصبحت شيوخ تلك ا
الحقـاً مشـايخ  او امـارات بعـيداً عن
سيطـرة ورأي او موافـقات السـلطات
العثمانية  ال سيما أنها قد جرت في
الــعـــهـــد األخـــيـــر من عـــمـــر الـــدولــة

العثمانية .
ان العراق بوصـفه احدى الدول التي
خلـفت احلكـم العـثمـاني  هو الـدولة
الوحـيدة العـربيـة الذي ورث احلدود
ب فارس واالمـبراطوريـة العثـمانية
ــا فـيــهـا من مــشـكالت وتــعـقــيـدات
تـركت بـصـمـات خـطـيـرة و مـأسـاوية

عاصر) .. على مساره ا
ويــتـصــفح الــبــاحث الـدكــتــور طـالب
حـــســ حــافظ  وقــائـع بــريــطــانــيــة
مـســتـعـرضـاً بــالـتـفـصـيـل الـسـيـاسـة
ـسـألة الـبـريـطانـيـة جتـاه الـعـراق وا
الـشـرقـية وسـكـة حـديـد بـرلـ بـغداد
والطـريق الى الهـند وخـليج الـبصرة
 ومــــشـــــروع تــــهـــــنــــيـــــد الــــعــــراق
ؤتـمرات واالتـفاقـية االسـتعـمارية وا
السرية والـعلنيـة على قاعدة اتـفاقية

سايكس بيكو.
وفي هــــذا الـــــشــــأن قــــدم الـــــبــــاحث
خالصـات حتـلـيـلـيـة مـوثـقـة بخـرائط
ونـصـوص كـيف لـعب الـبـريـطـانـيون
ـــعــروف في الـــدور االســتـــعـــمــاري ا
التـغلـغل وشـراء الذ   وزرع الـف
 ومــــــــحـــــــاولــــــــة اســــــــتالب اإلرادة
السياسية العـراقية بعيداً عن حقوق
 الشعب العراقي وتطلعاته في البناء
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حــسـ حــافظ كــتـابـه بـالــقـول (لــقـد
ــعــاصــر عــلى وفق أسس الــعـــراق ا
حــســابــات اســتــراتـــيــجــيــة الــقــوى
الــعـظــمى بــشـكل رئــيس بـريــطـانــيـا
وليـس بقـصـد انشـاء دولـة ذات حكم
مـــتــــمـــاسك وفــــعـــال وكــــان احملـــتل
البريطـاني قاسيـا جتاه فرض حدود
مـجـحفـة بـحق الـعـراق وهـو لم يراع
اجلــــانـب األخالقـي او الــــســــيــــاسي
بــصــفــته دولــة مـــحــتــلــة او قــائــمــة
بـاالنتـداب فـقـد صـمم عـلى ان يـجعل
العـراق في صـندوق قـاري ال بـحر له
ا سبب أفـدح اخلسـائر  واالضرار
 كـــمــا انـه تــعـــمــد ان تـــكــون حــدود
الـــعـــراق مع جـــاراته الـــعـــربــيـــة في
صحراء قـاحلـة ال سكان فـيها بـقصد

منع التواصل مع اشقائه العرب. 
ا لقـد كان الـعراق الـتاريـخي اكبـر 
نألفه على اخلارطة الـسياسية اليوم
 أذ كان يتألف من اقليم أساسي
هــــمـــا : ارض الــــســـواد واجلــــزيـــرة
الـفــراتـيـة ولـواحــقـهـمـا الــتي تـشـكل

بغداد واسط العقد بينهما. 
ويـــشـــيـــر الـــبــاحـث الى ان الـــعــراق
ـاضية ـئة عام ا عاصـر عانى في ا ا
من مشكالت وكوارث رهيبة كادت ان
جتعل منه ورقـة في ذاكرة التاريخ...
ولــكـن الــتــاريخ يــخــبــرنــا ان وحــدة
العـراق اسـتعـصت عـلى التـقـسيم....
ـغـول مـنـذ تـاريـخه الـقـد مـرورا بـا
والـصـفويـ والـعـثـمانـيـ وانـتـهاء

باالنكليز واالمريكان .
 بــخالصـةٍ حتــلــيـلــيـةٍ    مــا افـاد به
كن ؤلف  ان العراق رمز ابدي ال ا
لـلـعــبث  ان يـنـال من جــوهـره مـهـمـا
اشـتـدت عـلــيه خـطـوب االنـقـسـامـات
ولكن تبقى هناك والشللية االقليمية 
حــاجـة دائـمــة الى اســتـنـفــار وطـني
ــــاء مــــخــــلص لــــكـي يــــتــــواصل  ا
خــصــوبـة هــذه الــرمـزيــة  ويــتــعـمق

صرحها  . 
الكتـاب جديـر بالقـراءة للبـاحث في
الشأن السـياسي  وكذلك للـحريص

على رفع مستوى معـرفتهم العامة  
بل ولــلــمـفــاوضـ الــعــراقـيــ عـلى
حـــقــوق ســيـــاديــة   ولالســـتــمــتــاع

بالرواية التاريخية  .

رؤيــة وطــنــيــة لــلــحــكم تــقــوم عــلى
معادلـة احلاجات الـبنيـوية لتـشييد
ـقــراطي حـديث فـي مـنـأى نـظــام د
مـن الـــــنـــــزعـــــات احلـــــصـــــصـــــيــــة

واالرتصافات االقليمية .
وقـــبـل ان نـــذهب الى اعـــمـــاق هـــذا
االجناز لـنا ان نـتوقف عـند اشارات
ـؤلف لصـالح حـقائق اسـتقـطـعهـا ا
تــنـــاولت فــيـــهــا الـــعــراق عـــنــوانــاً
جـغــرافـيـاً وسـكـانــيـاً وعـطـاءً  فـقـد
اقتبس شهادات  بـاحث ومؤرخ
ـسـعودي في  نـستل مـنـهـا ماقـاله ا

(مروج الذهب ومعادن اجلوهر). 
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 (اما الـعراق فمـنارة الـشرق وشارة
ياه األرض وقلبهـا  اليه حتادرت ا
وبه اتـصـلت الـنـضـارة وعنـده وقف
االعـــتــــدال  وصـــفت امـــزجـــة اهـــله
ولـــــطـــــفـت اذهـــــانـــــهم واحـــــتـــــدت
خــواطـــرهم  واتــصــلـت مــســراتــهم
فظـهر مـنهـا الدهـاء وقويت عـقولهم
وثـــبــتت بـــصــائـــرهم  قــلب األرض
الـــعـــراق وهـــو اجملـــتـــبى مـن قــد
الزمـان وهو مـفتـاح الشـرق ومسلك
الـنــور وألهـله اعــدل االلـوان وانـقى
الـروائح وافــضل االمـزجه  و اطـوع
الـقــرائح وفـيــهم جـوامع الــفـضـائل
ـبـرات وفــضـائـلـه كـثـيـرة وفـوائــد ا
لــصــفـاء جــوه   وطــيب نــســيـمه  
ياه عليه واعتدال تربته  واغداق ا

ورفاهية العيش به ). 
ومن وصية الدكتور حس محفوظ
( العـراق جنـة عـدن هنـا هبط آدام 
هنا ولـد االنسان   هـنا ولد اخلط 
هــنـــا ولـــد الـــتـــاريخ  هـــنـــا ولــدت
الــــشــــرائـع والــــقــــوانــــ و ولــــدت
احلضارة ) ويضـيف ( عراق أربعة
حروف مشتقة من أربعة  الع من
الـعـزة   والــراء من الـرفـعـة وااللف

من االصالة والقاف من القدم )  . 
وشـهــادة لـلـوزيـر الـلــبـنـاني غـسـان
ـياً ( سالمة خالل عـمـله مبـعـوثاً ا
ـــعــاصــر هــو الــوريث ان الــعــراق ا
الــطـــبــيـــعي لــســـلــســـلــة األنـــظــمــة
الـسـيــاسـيـة الـتي انــبـثـقت من بالد
ــــكن ألي عــــراقي الــــرافــــديـن  اذ 
معـاصر ان يـرى في تاريـخه مراحل
مـهــمــة كــان فــيــهــا الــعــراق كــيــانـاً
راحل سياسيـاً متمـيزاً الى جانب ا
األخرى التي  دمج هذا الكيان في

اطار أوسع)  . 
يـتوقف الـبـاحث الـدكـتـور طالب في
الفصل الثاني عندالعراق في العهد
الـعـثـمـاني فـيـقـول( بـعـد اسـتـبـاحـة
بـــغـــداد في الـــعــام  1258عــلـى يــد
هـوالكـو  تـقــاذفت الـعـراق مـوجـات
من الــصـــراع واحلــروب واالحــتالل
من قـــبل أ واقـــوام شــتـى  وتــبع
ذلك حــروب دمــويــة مـســتــمــرة بـ
العثمانيـ والفرس لالستيالء على
الـــعــــراق  وانـــتــــهت بــــســـيــــطـــرة
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ـهنـية الـنقـابية باخـتصـار شديد أقـولُ إنّ من أولى مهـمات االحتـادات والروابط ا
صيانـة حقوق أعضائـها والدفاع عنهـا بكل ما تستـطيع من وسائل; أما أن تكون
ـصلـحتـهـا فهـذا هو ـفـرطة بـها أو اجملـيـرة إياهـا  هي الـغامـطـة لتـلك احلـقوق وا
هنية التي ينبغي أن يقوم عليها عملها كما أنه اخلرق الكبير للمباد واألعراف ا

خروج على األسس القانونية التي حتدد طبيعة أدوارها وحجم صالحياتها. 
وباخـتصار أشـد أقول: بـذلتُ جهـداً ووقتـاً طويلـ في بلـورة فكـرة عنَّت في بالي
من خالل اشتـغـالي الدائم في الـبـحث في الفـكـر النـسوي مـا بـعد احلـداثي وما
يتعـلق به من أنـشطـة وفاعـليـات النـسوية كـنت قـبل أربعـة أعوام قـد طرحتـها في
شكل مـشروع لتـأسيس مـركز بحـثي خاص بـالدراسات الـنسـوية; فقـمت بإعداد
ـتوخـاة من ورائه وكذلك ـشروع وحـددتُ األهداف ا الفـكرة ووضـعت مـسودة ا
ركـز ورسـمتُ هـيكـلـيـته اإلدارية أسـاسات الـعـمل الـرئيـسـة والـتفـصـيـليـة لـعـمل ا
يـات ليعملن فيه بعد مـفاحتتهن واستحصال وسميـت عدداً من الكاتبات األكاد

شروع. ستقبلية للنهوض با طلوبة اآلنية وا موافقتهن ووضحتُ اإلمكانات ا
كتب الـتنفيذي في البدء توجـهتُ بكل ما تقدم إلى قيـادة االحتاد وعضوين في ا
ـكتب شـروع بـتـرحاب كـبـيـر من قـبل كل من اطـلع علـيه من أعـضـاء ا اُسـتـقـبل ا
الـتنـفـيـذي ثم حُـصر األمـر بـقـيـادة االحتاد الـتي أبـدت حـمـاسة مـنـقـطـعة الـنـظـير
ـستُ مـنـهـا ونـاقـشت مـعي الـتـفـاصـيل واطــلـقت شـتى الـوعـود واقـتـرحت أمـوراً 

مسعى للهيمنة الشخصية فاختلفتُ معها. 
وبعـد مـضي وقت طـويل من االنـتـظار لم أحـصل سـوى عـلى وهم تـلك الـوعود ثم
بعد فترة أدركت أن هناك نية لالستحواذ على مشروعي; فب فترة وأخرى تعلن
قـيـادة االحتاد عـن نوايـاهـا في إقـامة مـشـروع مـنـتدى لـلـدراسـات النـسـويـة تابع
لالحتاد مُطـلقة مـختلـف التسـميات عـليه للـتعمـية الـشكلـية على مـشروعي ولكن

يبقى اجلوهر في التسمية واحداً بالطبع.
ـشـروع تمـاماً لـرغبـة ما في ايقـنتُ أن فكـرتي قـد صودرت وأني اُسـتبـعدت من ا

االستحواذ أو االختالف في تفصيالت العمل فقط.
ـهني النقابي واحـترامي للوائح االحتاد قراطـية العمل ا اني بد وانطالقـاً من إ
ـربـون واحلريـصـون عـلى رعايـة طـاقات الـتي عـمل عـلى انشـائـهـا بنـاتُه األوائل ا
أعـضـائه وعـمالً بـبـنـود قانـون االحتـاد ونـظـامه الـداخـلي الـنـافـذين الـلـذين جرى
خرقـهما كثيـرا في هذه الدورة قمت بتاريخ  /3حزيران/   2021بـكتابة مذكرة
ـوضوع بالتفصيل داعية أن ينظر كـتب التنفيذي شرحتُ فيها مالبسات ا إلى ا
ـكـتب في طـلـبي وحتـديـد موقـف مبـدئي من االسـتـحـواذ عـلى مـشـروعي وإقرار ا

ملكيتي الفكرية له.
ــكــتب وبــعــد مــشــاورات واتــصــاالت أدركت عــدم الــنــيــة الــصــادقــة في دعــوة ا
وضوع مع رئاسة لالجتـماع بل طُلب إليّ احلضور إلى اجتماع مصغر لبحث ا
االحتـاد تـطـبـيـقـا لـلـقـاعـدة الـذهـبـيـة (فـيك اخلـصـام وأنت اخلـصم واحلـكم) وهـو
ركزي ومـرّكزة لنـهج االنفراد واالسـتحواذ تهمـيش للـمكتب الـتنفـيذي واجمللـس ا

على قراراتهما.
إنه داء االنفـراديـة الذي ابـتـليت به مـؤسـساتـنـا من أعالها إلـى أدناهـا. وإذ أقوم
ـثقف العراقي وال سـيما األديب ليس من بالـدفاع عن حقوقي فـألثبت أيضا أن ا

قدراته . السهولة التجاوز عليه وهضم حقوقه والتحكم 
ـكــتب الـتــنـفــيـذي إني أتــوجه إلى الــرأي الـعــام الـثــقـافي ومـن ضـمــنه أعـضــاء ا

عاضدة كل جهد يقارع السلبيات.  ركزي  واجمللس ا
ؤتـمر االنتـخابي الـقادم الذي سـينـعقد ولن أقف عنـد حد في جـهدي هذا حـتى ا

ـنع بـعـد شــهـور والـذي قـد يـســعى الـقـائـمــون عـلى االحتـاد 
انـعـقـاده بـشـتى الـذرائع ومـنـها احلـالـة الـوبـائـيـة لـكـنـها
ذريـعــة هـشـة إذا مــا نـظـرنــا الى أن ماليـ الــعـراقـيـ
توجـهوا لالنـتـخابـات العـامـة وشاركـوا فيـهـا; فمـا بالك
بخمسمئة او ستمئة أديب وهو عدد لم يتم جتاوزه في
أحسن الـظروف بالنسـبة إلى انتخابـات االدباء كما هو
عدد أقل بـكثير عن عدد طالب أية كـلية يؤدون االمتحان

ستعان . حضوريا كل يوم .. والله هو ا
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انـكب الـدكـتور عـبـد الـسـتـار الراوي
أستاذ الـفلسـفة ومباحـثها والـسفير
الـعـراقي األســبق لـدى طـهـران مـنـذ
غـزو الــعـراق واحـتـالله سـنـة 2003
عـلى تـألـيف مـعجـم واسع جـداً طبع
ثـالث مــــرات إلى اآلن وهـــــو يــــعــــد
للطبعة الـرابعة اآلن وفي كل طبعة
هناك تطوير وجتديد فكل طبعة من
ـصـطـلـحات هـذه الـطـبعـات تـزخـر 
جــديـدة يــلـتـقــطـهــا من تـصــريـحـات
ـــــســــــؤولـــــ األمـــــيــــــركـــــان ومن ا

السياسي الذين أظهرهم االحتالل
األميركي إلى الـوجود ومن الوثائق
الـــتي يـــصل إلـــيــهـــا ومن الـــشــارع
الـعـراقي باعـتـصـامـاته وتـظـاهراته
واحتـجاجـاته التي لم تـهدأ.. وصف
ـعــجم بــأنه إجنـاز الــنـاقــدون هــذا ا
عــلــمي يــرقى إلـى مــصــاف األعــمـال
التاريخية فـهو ثمرة جهد  18سنة
ــصـطــلـحـات في تــقـصّي األفــكـار وا
ـفاهـيم والـشـعـارات الـتي رافقت وا
غــزو الـــعــراق واحــتـالله عــلى وفق

مــنــهج عــلــمي دقــيـق وجــهـد دؤوب
كن حريص عـلى تـقد أفـضل مـا 
ـصطـلح فـكرة يـريـد احملتل فعـالً فا
من خاللها أن يرسخ مفاهيم جديدة
في األذهـان كــمـصـطـلـح (الـتـحـريـر)
مــثالً الــذي أراد من خـالله تــغــطــيـة
فعله اإلجرامي الذي هو احتالل بلد

ذي سيادة.
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بـلغ العـدد اإلجـمالـي للـمـصطـلـحات
ــعـجم قــرابـة األلف الــتي تـنــاولـهـا ا
وبـلــغت اجـزاؤه خـمــسـة ولـكن هـذا
عجم بكل ما له وما عليه يبقى في ا
األحوال كلهـا جتربة نسـبية حتتمل
الــصــواب واخلـــطــأ وإذا لم تــكن له
سـوى فضـيـلة الـتـوثـيق فهـذا يـكفي.
وللراوي مـعاجم أخرى ال تـقل أهمية
عجم هي (مقدمة في العقل عن هذا ا
عـاصر.. منطق السيـاسي اإليراني ا
الفكر ومنهج الـعمل) ومعجم (الفكر
الـــفــــلــــســـفـي الـــيــــهــــودي احلـــديث
عاصر) الذي طبع مرت ومعجم وا

ــظــلــمـة) (بــغــداد..  حــقــبـة  2003ا
وآخــران خــصص األول لــلــمــقــاومـة
الـعـراقــيـة والـثـاني لــلـعـقل الـعـراقي
ـهاجـر فـضال عن مـعجـم التـحـرير ا
(انــتـفـاضــة شـبــاب اكـتــوبـر) وهـذه
ـعـاجم تــؤهل الـراوي أن يـتـخـذ له ا
ـعـجمـي الـعرب. مقـعـداً ب كـبار ا
وللراوي جهود مـوسوعية   انصبت
ــوسـوعـات ــشـاركــة بـتــالـيف ا في ا

اآلتية:
ـوســوعــة الــفــلــسـفــيــة الــعــربــيـة  ا
بيروت 1986 موسوعة أعالم العرب
مــوســوعــة - بــيت احلـــكــمــة 2000 
ـــعـــاصــرين. الـــفالســـفـــة الــعـــرب  ا
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ـــوســوعــيـــة لــلــراوي إن اجلـــهــود ا
ومــعــاجـمه تــرسم بــدقــة الـتــيــاعـات
اجليل العربي احلالي ومعاناته بكل
وجعـهـا وقسـاوتـها وجـرائم احملتل
الـــتي وقـــعت عـــلـــيه بـــكـل ثـــقـــلـــهــا
ووحـشـيـتـها لـتـنـقـلـهـا إلى األجـيال
الــقــادمــة بــتــوثــيق دقــيق وحــرفــيـة

عـالـيـة وهـي إن لم يـلـتـفت
إلـــــيــــهــــا أحــــد فـي الــــوقت
احلاضر ألن مادتـها معروفة
ومتـداولـة على ألـسن الـناس
غـيـر أنـهــا سـتـكـتـسب أهـمـيـة
ـسـتـقــبل الـقـريب كـبــرى في ا
والـبـعـيــد لـيس عـلى مـسـتـوى

الـعـراق والـوطن الـعـربي بل عـلى
مـــســــــــتــــوى الـــعـــالم فــــمـــادتـــهـــا
ــا سـيــتــكئ عــلـيــهـا ومــحــتـواهــا 
ــعــرفــة مــا جــرى في الــبــاحــثــون 
الــعـــراق فـي مـــســـتــهـل األلـــفـــيــة
الثالثة وترك آثـاره العميقة على

العالم أجمع. 
يـستـحق مـنـا الراوي أن نـحـييه
لـــبــلــوغه الــثـــمــانــ من عــمــره
ومــــواظـــــبـــــته عـــــلى جـــــهــــوده

ـــعـــجــمـــيـــة الــتي ــوســـوعـــيــة وا ا
حتـــتـــــــــاج إلجنــــازهـــا مــــؤســـســـة
متــــــكامـلة لـكن ابن الثـمانـ نهض
بــهــا لــوحـــــده من دون أن تــفــتــر له

همة.

عسان سالمة حس علي محفوظ

امــــا الـــفـــصـل الـــرابع
فـــــكــــان عـن احلــــركــــة
الــوطــنــيـة الــعــراقــيـة
ــــخــــــصــــــاً فــــــيه مــــــلـَّ
الصـيـاغـات الوطـنـية
الـــتـي اعـــتـــمـــدتـــهـــا
الـنــخب الـسـيــاسـيـة
انــــذاك في تــــكــــوين
قـــنـــاعــات وطـــنـــيــة
افضت الى مواجهة
مخـلـفـات السـيـطرة
الـعــثـمـانــيـة وكـذلك

مـــــواجــــــهـــــة االحــــــتالل
البريطاني وخـلصت الى قيام الدولة
الوطـنـية وتـرشيـح فيـصل األول ملك
عـلى الـعــراق الـذي وصل الى بـغـداد
في  29حـزيـران  1921وفي احلادي
عشر من تموز اصدر مجلس الوزراء
الــعـراق  بــنـاءً عــلى اقـتــراح رئـيس
الـــوزراء  قــراراً اجــمــاعـــيــاً يــنــادي
بفيصل ملكـا على العراق  بشرط ان
تـكـون حـكـومـته دسـتـوريـة  نـيـابـيـة
ــقــراطــيــة  مــقــيــدة بــالــقــانــون  د
ولـــغــــرض تــــعـــزيــــز قـــرار اجملــــلس
ــــــوافـــــقـــــة شـــــعـــــبــــــيـــــة  طـــــلب
الـبـريـطـاني(كـوكس) ان تـنـظم وزارة
الداخليـة نوعاً من االستـفتاء يسجل
ـنـدوبــون عن الـســكـان آرائـهم فـيـه ا
ـذكـور حـول قــرار مـجــلس الــوزراء ا
ــؤقـته الــقت احلــكـومــة الــعــراقـيــة ا
ـــــوظـــــفــــون ـــــســـــتـــــشـــــارون وا وا
الــبـريــطـانــيـون بــثـقــلــهم الى جـانب
فيصل  ومنع ادخـال أي تعديل على

صيغة االستفتاء.
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ومع ذلك فـقـد اضـاف الـوطـنـيـون في
بغداد ادخال شرط أولهما التحرر
من الــســيــطــرة األجـنــبــيــة والــثـاني
انعقـاد مجـلس تأسيـسي في غضون
ثالثــة شــهــور امــا كــوكـس فــقــد قـام
بـــحــركــة مـــضــادة وذلك بــتـــشــجــيع
ـوالية لإلنكـليز في بغداد العناصر ا
بـإضــافـة طـلب بـاســتـمـرار االنـتـداب
الـــبــريـــطـــاني    وفي 23 اب 1921
نـــودي بــفــيـــصل مــلــكـــا عــلى عــرش
الــعــراق في حــفل رســمي وبــاعــتالء
فيصل رسميا  عـرش العراق اكتملت
ـلكة اخلطـوات الدستـورية إلنـشاء 
العـراق هذه الـدولـة التي ظـهرت الى
الـوجود دون حـدود رسـمـية مـعـترف
بــهــا مع دول اجلــوار  وهي مــهــمــة
شــاقـة ومـعــقـدة اخــذت طـريــقـهـا في
الـســنـوات الالحـقـة مـع نـيل الـعـراق
استـقالله الـكـامل وقبـوله عـضوا في
.  ولي هــنــا ان اضـيف عــصـبــة األ
الى مـااشـار الـيه الـدكـتور طـالب  ان
ـلك ـنـضـدة اخلـشـبـية الـتي الـقى ا ا
فيصل من امامهـا خطابه االول بهذه
ـناسـبـة كان مـكـتوبـاً عـليـهـا (صنع ا

في بريطانيا).
ويــخــتــتم الــبــاحث الــدكــتــور طــالب
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فقائدك االصم يـستمع اليك بكل ايهـا الشعب العراقي االبـكم مبارك لك مافـعلت 
ـوعـود   مـبـارك لك خـطـواتك في  ذلك الـيـوم ا حـواسـه وانت صـامت بـكل قـواك
ح ذهـبت  لتلون سبابتك بـاحلبر االزرق (او البنفسجي),عـندها سمعك القائد
ـغوار ,كان مـنصـتـا لك وانت تصـرخ بـصمت قـاتل مدافـعـا عن الفـساد,مـتـلذذا ا
بـالـذل والـهـوان ,فـانت عـبـد اسـود مـسـمـوح له االنـتـخاب ,لـذا سـتـنـتـخب سـيدك

الفاسد ولي( لقمتك )الفاسدة التي تبلعها بصمت ايضا...
مبارك لك النصر,فـانت اول عبد يسمح له باالنتخاب,نعم ..الن االغريق مخترعوا
ـقراطية كانوا اليسمحون للعبيد بالذهاب الى صناديق االقتراع ,الن العبد  الد
سـينـتـخب سيـده مهـما كـان فـاسدا.. وانت الـيوم تـسجل حـدثـا تاريـخيـا بكـسرك
ة,صانـعا قواعدا حديثـة ينتخب فيهـا العبد سيده وهو قـراطية القد لـقواعد الد

بكامل قواه العقلية واجلسمية..واالنتخابية..!!!
لونة) زر الضوء لكن انـتبه التستغرب اذا عدت الى منزلك وضغـطت (بالسبابة ا
فـوجـدته مـقـطـوعـا,فـقـائـدك يـريــد مـنـحك ظالمـاً خـارجـيـا بـاالضـافـة الى ضالمك
الـعقـلي والروحي,ال حتـزن لو وجـدت اوالدك بال تعـليم,لـيمـتد اجلـهل وراثيـا منك
ـنـتـصـر,سـتـبـقى بـعـد الـنـصـر الوالدك واحـفــادك واوالد احـفـادك...ايـهـا الـعـبـد ا
ياه التي ال تصلح اال مـاوى للبكتيـريا والوحل والقاذورات...لن جتد تشـرب من ا
نتخب كـما سرق مـال وطنك!!! كما ,فقـد سرقه قائـدك ا سك مـالك ايها العـبد ا
سـتجـد جـارك قد هـجرك,واخـاك نـبذك ,وان المـلـجا لـديك اال سـيدك,فـانت العـبد
فـصراخ ثـوار تـشرين لم يـسمع,و طـيع... اليهم ابـق صامـتا وتـمسك بـصـمتك  ا
ويالت االمـهات لم تهز ضـمير القائـد...ابق صامتا ,فـح قلت (نريد وطن)رموك

باحلـجارة وحـ هتـفت (بـالروح بـالدم نـفديك يـاعراق)اسـالوا
دمك ..

احـسنت ايـهـا الشـعب العـراقي الـصامت,مـبارك عـليك
مـافـعـلت,وهـنـيـئـا لك اعـوامـاً قـادمـة من الـذل والـهـوان
والـفسـاد واجلـوع والـتشـرد والـعـوز ..والـصمت...ابق
ـغـضـوب عـليه ,فـالـصـمت لـغة صامـتـا ايـهـا الـشعب ا

العظماء ..
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تــــوجــــزهـــــا خــــرائـط  وتــــعــــهــــدات
ومــذكـرات وبــرتــوكـوالت ونــصـوص
معاهدات اقـليميـة ودولية وشهادات
سيـاسيـ اصحـاب مصـالح وطنـية

واخرين عمالء.
لقد تـناول في الفـصل االول  العراق
التاريخي  اجلغرافـية   التسمية  
  بــيــنــمــا تــضــمن الــفــصل الــثــاني
الـعـراق في الـعــهـد الـعـثـمـاني   امـا
وضوع الفصل الثالث فقد اختص 
العراق وبريطانيا    وتطرق الفصل
الـــرابـع الى  احلــــركـــة الــــوطـــنــــيـــة
العراقية   جـمعية العـهد االستفتاء
الــعــام   ثـورة الــعــشــرين   فــيـصل

ملكاً على العراق   . 
(الشيء اكـثـر يـرى الــدكـتـور طــالب  
اهمية حلاضر العراق ومستقبله من
ــاضـــيه) في ادراك واضح وصـــريح 
دعــوة ذكــيـــة ومــنــصــفــة من اجل ان
اليقع الـسـياسـيون الـعـراقيـون بذات
ـطــبـات الـتـي تـعـرض لــهـا الـعـراق ا
وكانت سببـا في الكثـير من الكوارث
الـتي حلـت به محـذراً من اسـتـنـساخ
مـاحصل مـجـددا داعـيـا الى تـأسيس

قـترن بالغزارة يظل اجلهد الـعلمي ا
عرفة والنوعية وعاءً مهـماً حلماية ا
 ويـكون مـصـدراً لـلبـحث والـتـقصي
ومع الثناء الذي  يـستحقه اصحاب
هذه االجنـازات فان تنـوع محـفظـتها
ــــثـل داللــــة عـــــلى حـــــراك عــــقــــول
مـــتـــمـــرسه حـق   الـــدكــتـــور طـــالب
ـــيــ حـــســـ حـــافـظ احـــد االكـــاد
الـعـراقيـ الـذين خـبـروا هـذا اجملال
واجنـزوا فـيه مـايـسـتـحق الـتـقـديـر 
هـــو لـــواء مــهـــنـــدس اســتـــشــاري  
وحــائــز عـــلى درجــة الــدكــتــوراه في
(اقـتــصـادات الـنــفط والـســيـاسـة في
الـعــراق)  نـشـر 14كـتــابـاً تــضـمـنت
ـكتـبة بحـوثاً ودراسـات  اغنى بـها ا
العربـية  بـينهـا  كتابه (دولـة العراق

عاصر- النشأة-التأسيس)  . ا
يقع الـكـتاب ب  510صفـحة واخـتار
تــصـديــراً له قــصـيــدة الـشــاعـر عــبـد
الرزاق عـبـد الواحـد  (سـفر الـتـكوين

عن العراق)
 النص العـلمي العـام باربعـة فصول
زَ فـيـها عـلى مع عـدد من االبـواب  ركـَّ
ان تــــكـــــون مـــــســــنـــــدة الى وثـــــائق
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وظـــفــر الحـــقــاً بــشـــهــادة (األركــان)
وتـدرج في الــتـرقـيــة إلى رتـبـة رائـد.
كـان وحـدويـاً وكــانت فـلـسـطـ أحـد
نّـي النفس همـومه القـوميـة وكان 
أن يـكون فـى طالئع حتـريـرها.. وفى
حـرب تــشـرين األول 1973  حتـقــقت
أمـــنــيـــته عـــلى األرض كــان يـــنــدفع
بكـتيـبته (قـتيـبة) وهو يـالحق العدو
في جبـهة الـقتـال جنبـاً إلى جنب مع

القوات العربية السورية.
يـــقــول الــفـــريق الــركن رعـــد مــجــيــد
احلــــمــــدانـي في كـــــتــــابـه (قــــبل أن

يغادرنا التاريخ):
((يـــــوم 1973Ø10Ø14 وعــــــنــــــدمـــــا
ـــعــــارك وأصــــبح اشــــتــــدّت رحـى ا
سـقـوط (دمـشـق) وشـيـكـاً في قـبـضـة
الـعـدو الـصـهـيونـي كثـف العـدو من
غـاراته اجلـويـة محـور الـقـنـيـطرة –
تل الـشـعـار وقــد تـمـكن الـعـدو بـفـعل
الـغارات الـكـثيـفـة من استـعـادة جبل
الشيخ من القوات اخلـاصة السورية
وعـلى مـا يـبـدو كـان الـعـدو قد صـمم

عرفـته الفـحـامة صـبيـاً ودوداً وفتى
شـــهــمــاً ورجالً شــجـــاعــاً اتــســمت
حــيــاتـه بــشــمـائـل إنــســانــيــة نــديّـة:

روءة احملبة. الصدق ا
في نحـو السـادسة من عـمري أصبت
بـــجـــرح نـــافــذ في قـــدمي الـــيـــســرى
وأجـريت لي عمـلـية جـراحـية عـاجـلة
ـستـشفى وتطـلب عالجي مراجـعة ا
فـكان ابـن عمي هـادي يـحـمـلـني على
ظــهـــره إلـى (خــســـتـــخـــانـــة خـــضــر
الــــيـــــاس) واخلــــســـــتــــخـــــانــــة هي
ستشفى باللغة التركية واستغرق ا
العالج ثالثة أشهـر ذهاباً وإياباً إلى
شي أن برئت وشفيت وتـمكنت من ا

والوقوف على قدمي مرة أخرى.
أنـــهى هــادي عـــبــد اجلـــبــار الــراوي
دراســــته االبـــتـــدائـــيـــة في مـــدرســـة
(الــزوراء) والـثــانـويــة فى (الــكـرخ).
انكب على (الكتاب). فلم يفارق يديه
وكــان طــمـوحـه الـوحــيــد أن يــصـبح
ضــــابــــطــــاً فـى اجلــــيش وقــــد دخل
(الـكـلـيـة الـعـسـكـريـة) وتـخـرج فـيـها

على تدمير القوات العراقية خلطورة
تأثيرها على اجلبهـة... حينها علمنا
باستـشهـاد آمر كتـيبة دبـابات قتـيبة
الــرائـد الــركن عــبــد الـهــادي الـراوي
الــذي تـقــدم بـدبــابـته مــسـرعــاً نـحـو
دروع الــعـدو حـيــنـمــا اشـتــدت عـلـيه
نيـران العـدو الـذي تسـبب في تدمـير
عـدد من دبـابـاتـه في اجلـهـة الـيـمـنى

من منطقة تل عنتر)).
قرر هادي أن يـجعل من كتـيبته التى
يــــقـــودهـــا اخلط األول لــــلـــدفـــاع عن
دينة العـربية فاستـبسل في القتال ا
هـــو ومن مـــعه من رفـــاقه الــضـــبــاط
واجلــنـود في مــعـركــة ضـاريــة سـقط
فـيــهـا عـشــرات الـشـهــداء وكـان آمـر
الــكـتـيــبـة الـرائــد هـادي عـبــداجلـبـار
واحـــداً مـــنــهـم هــوى داخـل دبــابـــته
مــضــرجـــا بــدمــائه بــعــد أن أصــيب
بـجروح بـلـيـغة.. وحـ حـاول جـنده

واحلــســاب) ولـيس هــذا فــقط فــقـد
كانت شـهامـته مـضرب مـثل ب أهل
الــفــحــامــة  إذْ كــان يــحــرص طــوال
مــوسـم الــصـــيف عـــلى تــعـــلـــيــمـــنــا
(الــســـبـــاحـــة) فــيـــنـــزل مــعـــنــا إلى
(الــشط) يــتــفــقــدنــا واحــداً واحـداً 
يسبح مــــعنا وإلى جوارنا وبفضل
إعـداده وتـــــدريـبه اكـتـســبـنـا مـهـارة
(الـسـبـاحـة) لذلـك ظل قـريبـاً من قـلب
جــيـلـنــا وهـو يـتــابع خـطــواتـنـا في
الـرواح واجملئ يـصـطـحـبـنـا صـبـاح
كـل يــــوم إلـى مــــدرســـــة (الــــزوراء )

ويعود بنا بعد انقضاء الدوام.
في بـدايـات الـعـام 1968 جـاء مـصـر
مـبـتـعـثـاً في دورة عـسـكـريـة قـصـيرة
أمــدهــا ثالثــة أســابــيع وكــنــا نـقــيم
وخالد حـبيب الـراوي وادموند ايـليا
بشارع بغداد في مصر اجلديدة كان
يــأتــيــنــا كل يــوم عـقـب انـتــهــائه من
الـــــدوام بـــــعـــــد انـــــقـــــضـــــاء دورته
العسـكرية صـحبته إلى االسـكندرية
وجتـولنـا في انـحـائهـا أبـدى رغـبته
ـلك فـاروق في في زيـارة قـصــر ا
رأس التـ وحـضرنـا عـرضا
مـسـرحـيـا والـتـقى الـفـنان
لـيجي والـفنان محـمود ا
ني فريـد شوقي وكـان 
النـفس أن يـحظى بـرؤية
الـرئــيس الـراحـل جـمـال
عـبـد الــنـاصـر الـذي كـان
ـثل في وجــدانه قـيـمـة

سحـبه إلى مـكان آمن رفض اإلخالء
أو اإلســــــــــعاف وأصـر عـلى الـبـفاء
ـــعـــركــــة وسط رجـــاله فـي ســـاحـــة ا
قاتـل وبـقي بينـهم وهو يـحتضن ا
بـنـدقـيـتـه إلى أن أغـمض عـيـنـيه إلى

االبد.
وهـكــذا قـضى فـتى (زنــكـوّْ) شـهـيـداً
ــوت الـقــائـد الــشـجــاع الـذى كــمـا 
ـوت عـلى احلـياة من أجل أن يؤثـر ا
ــعـــركــة ويــتـــحــقق تـــتــواـــــــــــصل ا

النصر. 
ال تـــزال صــورته وضــيــئـــة مــتــألــقــة
ـكرمـات تـفـرض حـضـورهـا حتى بـا
الــيــوم فــقــد أحــاط األهل واحملــبــ

واألصدقاء بحنوّه ورعايته.
أذكر إلى اآلن همـته التـلقائـية وكيف
كـان يـتـطــوع لـتـدريس أوالد دربـونـة
(زنـــكـــو) يـــراجع مـــعــنـــا الـــفــروض
ــدرسـيـة ويــعـيـد عــلـيـنــا (الـقـراءة ا

نضالية كبرى.
حتـيـة إلى روح الـشـهـيـد هـادي عـبـد

اجلبار في مطلع شمس .
والسالم على الشهداء
××××

{ اتخـذت (جولدا مـائير) قـراراً باحتالل
دمـشق حيث عـارض هـذا القـرار (موشى
دايـان) وقـد كـلف (ألــيـعـازر) بـاسـئـتـنـاف
الــهــجـوم. وفي صــبــاح يـوم 73/10/11
استـؤنف الهجوم والتقدم باجتاه (دمشق)
وتـــــــهـــــــديـــــــدهـــــــا.. فـي صـــــــبـــــــاح يــــــوم
10/11/ 1973كـــــــان قـــــــادة الـــــــعـــــــدو
اإلسرائـيلي يعـتقدون أن جنـاح قواتهم في
(خــــرق) اخلط الـــدفـــاعي الـــســـوري األول
سيـؤدي إلى انهيار اجلـبهة كـاملة ويرجع
هـذا االعــتـقـاد إلى خـبــرة حـرب (حـزيـران
67) وقـد رسّخت في أذهانهم أن (خرق)
أي جـبــهــة عــربــيـة فـي نـقــطــة من الــنــقـاط
سـيـؤدي إلى انـهـيـار اجلبـهـة بـنـحو آلي ..
واحلـقـيـقـة أن (اخلـرق) اإلسـرائـيـلي حدث
في الــقــطــاع الــشــمــالي من اجلــبــهــة يـوم
73/10/11 و تـــعـــمق هـــذا اخلـــرق في
اليوم الثاني.

ÍË«d « —U « b

عمان

كتيبة دبابات
عراقية في
حرب تشرين
1973

ŸULA « Âö

عمان

عبد الستار
الراوي

غالف الكتاب
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اقـام فـريـق بـايك داد الـريــاضي امس اجلـمــعـة مـلــقـاه الـتــدريـبي االول لــلـسـيــدات بـالـتــعـاون مع دائـرة
لتقى كان داخل لتقى سعاد اجلوهري ان ا شرفة على ا تنزهات والتشجير في امانة بغداد. وقالت ا ا
ـسـتـوى البـدني لالعـب حتـسـبا حدائق مـتـنـزه الزوراء وهي تـعـد جتربـة مـهمـة من اجل احلـفـاظ على ا
ستقـبل. يذكر ان الفريق اجـرى الكثير من السـباقات في عدد من مدن القامة اي كرنفـال رياضي في ا

العراق وبعض احملافظات.
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خـسـرَ مـنـتخبُ الـشـبـاب أمـام فريق
رديف اإلفـريـقي الـتـونـسـي بـهـدف
ـبـاراة الـوديـة من دون مـقـابلٍ في ا
ـنـزه الـتي جـمـعـتــهـمـا في مـلـعب ا
الـدوليّ ضـمـن مـعـسكـره الـتـدريـبي
ـقــام في تــونس. ودخلَ مــنــتـخب ا
الـشــبـاب الـشــوط األول بـتـشــكـيـلـةٍ
جلّـها من الالعـب الـبدالء الذين لم
ـبــاريـات الـسـابـقـة. يـشـاركـوا في ا
نتخب عماد محمد وأجرى مدرب ا
تغـييرات عـديدة في الشـوط الثاني
الـــذي شــارك فـــيه أغـــلب عــنـــاصــر
الــفــريق من أجل تــقــلــيـل الــفـوارق
الـفـنــيـة بـ الالعـبــ األسـاسـيـ
والبدالء واكتـساب اخلبرة الالزمة
تـلك العب واجـهة فريقٍ قـوي 

مـحتـرفـ من جـنـسـيـات مـخـتـلـفة.
وفي ســيــاق مــتــصل زارَ الــســفــيـر
الــعـراقيّ في تــونس عـبــد احلـكـيم
القصـاب يرافقه القـنصل العراقي
زيـد سـلــمـان كـاظم ومــديـر مـراسم
الــسـفــارة طـلــعت خــضـيــر بـعــثـة
ـوجـودة حـالـياً مـنـتـخب الـشـباب ا
في تـونس إلقـامـة مـعسـكـر تـدريبي
ـقـبـلـة. حتـضـيـراً لالسـتـحـقـاقـات ا
وأشــادَ الــسـفــيــر الــعــراقيّ بـاألداء
ـميـز الذي قـدمه مـنتـخبُ الشـباب ا

ــواجــهــتـــ الــوديــتــ أمــام فـي ا
شـباب تـونس وانـضبـاط الالعـب
ـلعب بـشكلٍ يـعكس داخل وخارج ا
ــــثــــالــــيـــة عـن الالعب الــــصـــورة ا
العراقي وهذا اجليل الذي سيكون
له شــــــــأن كـــــــــبــــــــيــــــــر في قــــــــادم
االستحـقاقات. مؤكـداً دعم السفارة
نـتخـب وجمـيع الـرياضـي لـهـذا ا
الـعــراقــيـ الــذين يــزورون تـونس
وتـسـهـيل مـهـامـهم خلـدمـة الـعـراق
. من جـانـبه أثــنى عـضـو خـارجـيــاً
االحتـــاد الـــعـــراقيّ لـــكـــرة الـــقـــدم
مـشـرف مــنـتـخب الـشــبـاب مـحـمـد

نـــاصـــر عــلـى مــبـــادرة الـــســـفـــيــر
الـــــعـــــراقـيّ بـــــزيـــــارة الـالعـــــبـــــ
لالطمـئنـان علـيهم مبـينـاً: ان هكذا
زيـــارات رســمـــيـــة تـــعـــطي دافـــعــاً
مــعـنــويـاً كــبــيـراً لالعــبـ وتــؤكـد
ــســـؤول الــعـــراقي  في اهـــتــمـــام ا
الــداخل واخلـــارج وجتــعـــلــهم في
أهـبـة االستـعـداد لـلدفـاع عن شـعار
الـوطن في احملـافـل الـدولـيـة. يـشارُ
إلى أن مـنـتخـبـنا الـوطـني للـشـباب
يــواصل مــعــســكــره الـتــدريــبي في
تــونس وخـــاضَ  مــبــاراتــ أمــام
مـنـتـخب شـبـاب تـونس تـعـادل في
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جانب من احدى
مواجهات فريق
الزوراء

ـطـلوب عـلى اربـيل في اول وحـقـقـوا ا
خـروج لـهم متـجـاوزين حـاجزا صـعـبا
وشيء من مـشـاكل مـواجـهـات الـذهاب
ــعـــقــدة  وســـيــكـــون الــفــريـق  عــنــد ا
اخــتـبــارا لـيس بــالـســهل مـعــوال عـلى

جهود التشكيل في خطف الفوز.
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يضـيف الكـهربـاء التـاسع  الذي عكس
نفـسه بشـكل مقـبول في بدايـة مقـبولة
حتت قــيــادة لــؤي صالح الــديــوانــيــة
مـتذيـل الـتـرتيـب بـعد تـلـقي خـسـارتي
الـــنـــجف والـــطـــلــبـــة لـــعـــدم الــتـــزامه
بــضـــوابط الــبــطــولــة ويــامل الــعــودة
ـتوقع ان لـلمـنـافسـة عبـر لـقاء الـيوم ا
يـكـون متـكـافا  وسط تـطـلعـات االثـن
في خطف نقاطه  خصـوصا للديوانية
الـبــاحث عن تـاكــيـد نــفـسه والــظـهـور
بـافـضل طـريـقـة فـيـمـا يـجـد الـكـهـربـاء
الفرصة متاحـة حلسم األمور. وتنتظر
ـــوقع مــا قـــبل االخــيــر ســـامــراء في ا
سفر ة محفوفة باخملاطر عندما يخرج
ـديــنــة الــقـاسـم وكـله امـل في جتـاوز
أصحـاب االرض وحتـقيق الـفوز االول
والـعــودة لـلــتـوازن قــبل فـوات اال وان
بـعــد جتـرع ثالث خـســارات مـتـتــالـيـة
ويــرى الـقــاسم الــفــرصـة مــواتــيـة في
الـظفر بـفوائـد اللـقاء واستـعادة نـغمة
الـفــوز  بـعـد ثالث مــواجـهـات صــعـبـة
عــنــدمــا خــســر من اجلــويــة والـزوراء
والـتـعـادل مع الـصـنـاعـة ومـؤكـد بحت
سـيـدفع بـعـنـاصر الـفـريق لـلـعب بـقوة
وتـركيـز لـتحـقيق اول فـائـدة كامـلة من

يدان. ا
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ـيـنـاء سـادس عـشـر جتـاوز ويـحـاول ا
موقعه و نكسـات البداية واخلسارت
من ثـالث مــبـــا ريـــات والـــســقـــوط في
طالب ملعبه حتت انظار قصي منير ا
فـي احلـلـول السـتـعــادة الـفـريق لـدوره
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تـســتــكــمل الــيــوم الــســبت مــبــاريـات
اجلـولـة الرابـعـة من مـسابـقـة الدو ري
ـمتـاز بكـرة القـدم عنـدما تقـام خمس ا
مبـاريات ابرزهـا ب الغـر الطـلبة
ــــركــــزيـن الــــســــادس والــــزوراء فـي ا
والــســابع الــتي ســتـقــام في الــســاعـة
الـسـابعـة والـنصف فـي ملـعب الـشعب
وكالهما بست نقاط وارجحية الزوراء
ـتـطلع الى مـواصـلة بـفـارق االهداف ا
طلوب انتـصاراته والسـير باالجتـاه ا
عـبـر خـطوطه الـفـاعـلـة من حيث االداء
ــــنـــظـم وصالبــــة الــــدفــــاع وقـــدرات ا
الـهـجوم لـتـعـزيز الـبـداية الـتي انـطلق
بهـا احلـمـد الـذي يـدرك طبـيـعـة مـهـمة
اليوم التي سيـخوضهما االثن حتت
ـا تـشـكـله من حتـديا ضـغط الـنـتـيـجة 
لــهـمـا وتـطـلـعـات الـزوراء الى االجنـاز
ــوسم بــعــد حــسم االخــر في بــدايـــة ا
السوبر على حسـاب اجلوية والتفكير
لعـبور صفوف الـطالب في مهـمة غاية
في الــصــعــوبــة امــام كــتــيــبــة جــثــيـر
الــشــبــابــيــة الــتي تــقــدم مــســتــويــات
واضحـة وتدرك اهمـية الـفوز و احلاق
ة االولى بـالزوراء الـتي ستدعم الهـز
ــدرب والـالعــبــ وتــوط من جــهــود ا
الـعالقــة مع األنـصــار في تـلــقي هـديـة
ـباراة من خالل  قـدرة  الالعـب  في ا
تـقـد االداء  وجـعل الـفـريـق مـنـافـسا
لــلــدفــاع عن تـاريــخه عــبــر مـجــمــوعـة
وسـم احلالي الـتي ينـتظـر ان حتقق ا
وعد شاركة ومـهم ان تكـون با رغبـة ا

حصرا في لقاء اليوم.
W½U ô«Ë uš«“

تلك زاخـو اخلامس فرصـة حتقيق و
الفوز الـثالث باسـتغالل ميـدانه عندما
يــســتــقـبل االمــانــة حــادي عـشــر بــعـد
التحضير خالل فترة التوقف والتطلع
الى جتــاوز الـــضــيــوف  الـــذين ســبق
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تاريخ الصحافة الرياضية.. حوار اجرته االذاعة
مع الـصــحـفي اخملـضــرم عـلي الــريـاح هل يـحق

لتلميذ انتقاد استاذه ام ال?
وتــــركت هـــذا االمــــر واجتـــهـت الى الــــتـــفــــكـــيـــر
لم يــكن والــتــصــحــيح رغم ان صــاحب احلــوار 
ـرة في اجــراء احلـوار مـع شـخــصـيـة مـوفــقـا بــا
صحفـية واعالمـية مثل عـلي رياح من الـظلم ترك
اضي فترة الثمـانينات والـتسعيـنات من القرن ا
كـونــهــا زاخـرة في تــاريخ الــصـحــافـة الــعـراقــيـة
الـــريـــاضـــيـــة وتـــالـق شـــخـــصـــيـــات صـــحـــفـــيــة
ريــاضــيــةالمـعــة ظــهــرت في الــســاحــة من خالل
تميزة وجود اعمدة صحفية في تلك الصفحات ا
من الصـحف الرسـميـةامثـال صفـاء العـبد احـمد
اسماعـيل خالـد القـره غولي جلـيل العـبودي علي
ريـــاح شـــدراك يــــوسف قـــصي حــــسن حـــســـ
الـشمـري هـادي عـبـد الـله مـحـمـد ابـراهيـم باسم
ـدة اجلـريـدة عـطـيه وغـيـرهـم. وظـهـرت في هـذه ا
الـتـخـصـصـيـة االولـى في الـعـراق جـريـدة الـبـعث
بية العراقية الرياضي الصادرة عن اللجنـة االو
وتـنــاوب عـلـى رئـاســة حتـريــرهـا اســاتـذة اكــفـاء
ـرحوم سـعدون رحـوم عبـاس اجلـنابي ا امثـال ا
جــواد وولـيــد طــبـرة وخــالــد جـاسم واســتــوعـبت
ـهــنـة واصــبح لــهم شـأن خالل اجلـريــدة زمالءا
ـدة وظـهـرت صـحـف اسـبـوعـيـة وصـحف هـذه ا
محافظات كان لـها شأن من خالل دعم الرياضة
من خالل تخصـيص صفحات رياضية العراقية 
كان لـهـا دور في تـالق الـصـحافـةالـريـاضـية وبث
االخبار من شـمالـها حتى جـنوبـها. ومادمت مع
االسـتـاذ عـلي ريـاح الـذي تعـرفـت علـيـه في فـترة
صـحفيا الثمـانينـات في العمل بـصحيـفة واحدة 
ناسب ان وفي التسعيـنيات اعالميـا فاجد من ا
اقدم درسـا مـهـنـيا مـعه في االذاعـة وافـتـخر في
انـــتـــمــائـي الى مـــدرســـة عــلـي ريـــاح االعالمـــيــة
قتـرح الى اخملرج الريـاضيـة فتـقدمت انـذاك 
ــرحـوم مــهـنـد ا االذاعي الـكــبـيــر مـديــر االذاعـة 
الستحداث برنامج رياضي يبث على االنصاري 
نــتـائج الــدوري الــعـراقي وكل الـهــواء مــبـاشــرة 
ـتـنـوعـة. وعـلى الـفـور مـاهـو جـديـد عن اخـبــاره ا
وافق االنــــصـــاري رحـــمـه الـــله عــــلى ان يـــكـــون
اخملضرم علي ريـاح مشرفـا .وكنت سعـيدا بهذا
خالل االمـر وبـدأت الـتـحــضـيـر  فـصـادف ذلك 
وكـنت اسـتـبـعـد ان ياتي ـبـارك  شـهر رمـضـان ا
االسـتـاذ ريـاح خالل هـذا الوقـت لـكنـنـي فوجـئت
بعد االفطـار في ستوديو البث وقدمت بحضوره 

هـنة ان اقـدم ما  اعتـذاري له ومن اخالقيـات ا
اعـداده لـالطالع عـلــيه مـن قـبل االســتــاذ  ريـاح
ـــقــدرة كـــنه رفض وقـــال انـــني عـــلى ثـــقـــة بـــا ل
والـكـفـاءة والــتـوكل عـلى الــله وان سـبب وجـودي
هذا اليوم معك كونك ستقدم على الهواء مباشرة
في بث بــرنــامج ريــاضي. وكــنت لــلــمــرة االولى 
الــذي اتـذكـر حـتى يــومـنـا هـذا سـعـيــدا بـطـرحه 
واضاف لي جـرعة معـنوية ماقاله لي في حـينـها 
عاليـة في التـقد وحصـلت على الـثناء
والـــتـــقــديـــر من الـــشـــخـــصـــيــات
ــيــة واخملـــرج الــكــبــيــر االكــاد
مــهــنــد االنــصــاري. اخملــضـرم
ـــــكن ان عــــلـي ريــــاح درس ال

ينسى في العمل االعالمي .
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ونصف السـنة بسبب جـائحة فيروس
كــــورونـــا. ويـــســـعـى رئـــيسُ االحتـــاد

الـعـراقيّ لـكـرة

في الــــدوري ومـــحـــو اثــــار الـــبـــدايـــة
ــــرفــــوظـــة مـن االنـــصــــار واالمل في ا
الـعـودة للـتـوازن ولنـتـائج االرض ولو
عــنــد اســتــقــبـــال الــنــفط ثــاني عــشــر
الــبـــاحث عن الــفـــوز االول بــعــد ثالث
تـعـادالت وقـد يجـد بـاسم قـاسم ظـالته
ــيـنـاء في الــبـصــرة لـزيــادة مـعــانـاة ا
هـمـة الغـير والـعـودة بالـفوز أولـويـة ا

سهلة  لشباب النفط. 
—uNL'« …œuŽ

ينـتظرُ االحتاد الـعراقيّ لـكرة القدم ردّ
الــلـجـنــة الـعــلـيـا لــلـصـحــةِ والـسالمـة
بـخـصوص الـسـماح بـعـودة اجلمـهور
العب في مـبـاريـات الدوري إلى ا
ــمــتــاز بــعــد غــيــابٍ دامَ ســنـة ا

الــــقـــــدم عــــدنـــــان درجـــــال من خالل
مــخــاطــبـــاته الــرســمـــيــة واتــصــاالته
ـتواصـلة مع الـلجنـة العـليـا للـصحة ا
والــــسالمــــة إلى الــــســــمـــاح بــــعـــودة
اجلـمــهـور بـدءاً من اجلــولـة الــرابـعـة
ـمـتـاز الـتي تـنـطـلق لـدوري الـكـرة ا
يـــوم غــــدٍ اجلـــمــــعـــة إال أن الـــرد
الـــرســـمي لم يـــأتِ لـــغـــايـــة هـــذه
الـلــحـظــة من قـبل الــلـجــنـة وهـو
األمــــرُ الـــذي يـــجـــعل قـــرار عـــودة
اجلـماهـير يوم غـد غيـر مسـموحٍ به

في الوقت احلالي. 
وكــــثّـف رئــــيـسّ االحتــــاد الـــــعــــراقيّ
اتـــصــــاالته مع أهـلِ الـــشــــأن لـــعـــودة
العب بـنسبٍ متفاوتةٍ اجلمهور الى ا

وهـو مــا ســيــنــعــكس ايــجــابــيـاً عــلى
ــبـاريـات حـضــور جـمــهـورنـا الــكـر 
مــنـتــخـبــنـا الــوطـني في الــتـصــفـيـات
ؤهـلـة لكـأس الـعـالم التي اآلسـيـويـة ا
ـؤمل أن نـخـوضـهـا عـلى أرضـنـا مـن ا
ــكــتب ـــقــبــلـــة. ويــؤكـــدُ ا في األيــام ا
التنـفيذيّ لالحتـاد العراقيّ لـكرة القدم
ـدرجـات حـرصه الـكــبـيـر الحـتــضـان ا
العب لــــلــــمــــشــــجــــعــــ وتــــزيــــ ا
ـتعةَ بـحضـورهم وهذا مـا سيـضفي ا
واحلـمـاسة لألنـديـة ويـسهم بـاالرتـقاء
ـستـوى الـفـني لـلـمـسـابـقـة بـوجود بـا
اجلــمـــهـــور في مــبـــاريـــات أنــديـــتــهم
والــهــتــاف بـاســــم مـعــشــوقــتــهم كـرة

القدم.
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 وجه مـــدربـــان
ســــــــابــــــــقـــــــان
لـــــلــــمــــنـــــتــــخب
الــــــــــــــعــــــــــــــراقـي
مالحــظــات مــهــمــة
ــــنـــتــــخب العــــادة مــــســــار ا
الــوطـنـي لـكــرة الـقــدم بـعـد
سـلسـلـة النـتائج الـسـلبـية
لـلـمـنـتـخب الـوطـني حتت
إشـــــراف الـــــهـــــولـــــنـــــدي
أدفـوكـات فـي الـتـصـفـيـات
ـؤهــلـة لـكـأس اآلســيـويـة ا
نتخب العالم. وقال مدرب ا
الــســابق اكـــرم ســلــمــان في
تــــــصــــــريـح صــــــحـــــــفي  ان
ادفــــوكـــــات لم يــــثــــبـت عــــلى
نتخب ليصل مرحلة تشكيلة ا
االســتـــقــرار كــمــا كـــان يــفــعل
كـاتـانـيـتش مـبـيـنـاً أن ذلك في
كــرة الــقــدم مــبــدأ ثــابت وهــو
االستقـرار الفني والـذي يتبعه
ـدربـ في العـالم. واوضح كل ا
ــعـــاجلــات تـــكــون بـــثــبــات ان ا
الـتــشـكــيل عـلى مــجـمــوعـة من
الالعــــبــــ لـــلــــعــــمل مــــعــــهم
وإعدادهـم بالـشكـل الصـحيح
وبـهــذه احلـالـة سـنـرى عـطـاء
ــــســـــتــــطــــيل جـــــيــــد داخل ا
األخضر وبـشكل مـقنع . ولفت أن

الـتـجـديـد لـلـمـدرب كـاتـانـيـتش بـعـد
انتهـاء عقده في  زمن الـكورونا كان
خـاطـئا واقـالـته كـان خطـأ آخـر  اثر
ــنــتــخب في ســلــبــا عـلـى مــشـوار ا
الـتــصــفـيــات بــسـبب تــوقــيت لـيس
ـنتـخب ـحـله. بـيـنـمـا قـال مـدرب ا
ــبي عــبــد الــغـنـي شــهـد نــحن األو
نـدفع ثمن تـغـييـر مـراكز الالعـب و
كــــان يـــــجب ان يــــكــــون الالعــــبــــ
ـركزه الذي اعتادوا اخملتص كلٍ 
ـمكن عـليـه. وأضاف شـهـد  أن من ا
ـلــحق لـكن عـلى اهل حــجـز مـقـعـد ا
الــــشـــأن  او يــــكــــونـــون عــــلى قـــدر
ــسـؤولـيـة ويـواجــهـون اخملـطـئـ ا

ويــضــعـــوا احلــلـــول بــأســرع وقت.
ـــنـــتــخب وأوضح أن عــلـى مــدرب ا
غتـرب باسرع استدعاء الالعـب ا
وقت  مــؤكـــداً أنه قــام بـــاســتــدعــاء
ثالثة عشـر العباً مـغترباً عـندما كان
ـبي عـلى عكـس ما يـقوم مـدربا لالو
درب األجنبي احلالي من خالل به ا
ـنـتـخـبـات الـوطـنـية إبـعـادهم عـن ا
مـــؤكــدا انه كــان احــد األســبــاب في
جــلب أمــيــر الــعـمــاري لــلــمــنـتــخب
ـــبي مع العــبـــ اخــرين. وبــ االو
ـتــواجـدة في شــهـد; ان  االخــطــاء ا
عــقــد ادفـــوكــات يــجـب أن تــصــحح
نتخب الوطني وان يكون صلحة ا
حـاضـرا في بـغـداد ويـتـابع الـدوري

العراقي الختيار العب جدد.
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األولـى ســلــبــيـاً
وحـــــــــــــــــــــــقــق
االنتـصار في
الــــثــــانــــيـــة
بـــهــــدفـــ
مــــــقــــــابل
هــــــــــــدف

واحد.
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 اعـــلن االحتـــاد الـــعـــراقي لـــلـــكـــرة
الـطــائـرة عن انـطالق  دوري انـديـة
الــــعــــراق لـــــلــــدرجـــــة االولى امس
اجلــمـعــة. وســيـكــون الــدوري عـلى
ــنـطــقـة الــوسـطى: الـشــكل االتي: ا
اجملــوعــة   A اقــصــو - قـــزانــيــة 
الـضــلـوعــيـة - الـزعــفـرانـيــة  قـاعـة
الـشعب مـحافـظة بـغداد اجملـموعة

B  - هـــيت - الــكـــهــربــاء  هـــبــهب
ـركز الـتخـصصي الـشرقـاط  قاعة ا
فـي وزارة الـــشـــبــــاب والـــريـــاضـــة
ـنطقة اجلـنوبية: محافـظة بغداد. ا
ـــديــــنــــة - ابي اجملــــمــــوعـــة   A ا
اخلـصــيب  مـديــنـة الــشـهـداء - ام
ـعهـد الفـني محـافظة قـصر  قـاعة ا
البصرة اجملوعة   C كميت - قلعة
صــــالح  عــــلي الـــغــــربي - احـــرار

ميسان  قاعة الشهيد وسام عريبي
محـافـظـة مـيـسان. مـنـطـقـة الـفرات
االوسط: اجملـــمــــوعـــة   A احلـــر -
اخلـــيــرات  الـــطف - الــروضـــتــ
قاعـة حي العبـاس محافـظة كربالء
تق قدسة  اجملموعة   B امام ا ا
- الهاشمية  عـ التمر - الهندية
 قاعة حي العبـاس محافظة كربالء
قـدسة  اجملـموعة   Cالتـضامن - ا
ـدحتـيـة - الـكوفـة  قـاعة سـومـر  ا
نــادي الــكــوفــة مـحــافــظــة الــنـجف
االشـــــرف. واكــــد رئـــــيس االحتــــاد
صـبــيح حــنــتـوش في بــيــان عـلى
ـسـتضـيـفة من جـاهـزية الـقـاعات ا
الـنــاحـيــة االداريـة والـلــوجـســتـيـة
ـــبـــاريـــات وســـنـــحـــاول اخــــراج ا
ـسـاعـدة ـكـنــة  بـافـضل صــورة 
االنـــــديـــــة الـــــتي تـــــســـــتـــــضـــــيف
ؤمل مـجـمـوعـاتـهـا. وأضاف مـن ا
ــنـافــســة حـاضــرة بـ أن تــكـون ا
ـتــبــاريــة والــتي تــطـمح االنــديــة ا
بالوصول الى دوري اندية العراق.

قبل { دبي- وكـاالت: تستـضيف دبي يوم  3  كـانون األول ا
سبـاق اجلـائزة الـكـبرى الـتـاريخي لـسـيارات الـفـورموال  1 في
دبي بالـتعـاون مع شركـة جالف هـيسـتوريك احـتفـاءً بالـيوبيل
الـذهـبـي لـدولـة اإلمـارات. كـمـا تـهــدف االسـتـضـافـة إلى إعـادة
إحـيــاء سـبــاق اجلـائـزة الــكـبــرى الـذي أقـيم فـي دبي مـنـذ 40
نـطقـة. وكـان سبـاق اجلائـزة الكـبرى عامـا للـمـرة األولى في ا
األول لـسيارات الفورموال 1  قد أقيم في دبي عام 1981  حتت
ـغفـور له الـشيـخ راشد بن سـعـيد آل مـكـتوم احـتـفاال رعايـة ا
بالـذكـرى العـاشـرة لـتأسـيس دولـة اإلمـارات. وحـضر الـسـباق
شاهير حـول العالم ومنهم نايجل حيـنها نخبة من السـائق ا
مـانـسـيل خـوان مـانـويل فـاجنـيـو كـارول شـيـلـبي وسـتـيرلـنج
موس. وقـال فيصل السهالوي مدير عام حلبة دبي أوتودروم:
هم في متـحـمـسون جـدا إلعـادة إحـيـاء هذا احلـدث الـبـارز وا
ـنــطــقـة وبــعــد مـرور  40 عــامــاً عـلى تـاريـخ الـســبــاقـات فـي ا
ي والذي شـهد مـشاركة أهم استـضافـتهـا لهذا الـسبـاق العـا
سـائـقي الفـورموال 1. وأضاف: كـلـنا ثـقة فـيـما سـيـقدمه إحـياء
هــذا احلـدث الــتــاريـخـي مـرة جــديــدة من مـتــعــة اسـتــثــنـائــيـة
للـجمـهور حـيث ستـشهـد دبي أوتودروم عـلى طول مـضمـارها
الـبـالغ  5.39 كم سـبـاقـات ســيـارات الـفـورمـوال  1الـتــاريـخـيـة
ــاضي ــا يـهــدف إلـى تــوحـيــد ا وسـيــارات مـن الــفـئــة سـي 
واحلـاضــر. ومن جـانـبه قـال روس بـراون مــديـر بًـطـولـة الـعـالم
لـسباقات فورموال  1 لـلسيارات  إن عشاق الـبطولة بدأوا هذا
الـعـام في جـني ثـمار خـفض الـتـكالـيف كـمـا سـيسـتـفـيدون من
قـبل بـعـد أن أصـبح الـصراع الـتـغـيـيرات فـي القـواعـد الـعـام ا

شرسًا على اللقب. 
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 دشن فريق نادي نـفط الوسط لكرة
الـصـاالت مــعـسـكـره الــتـدريـبي في
لــبــنــان بــفــوز ودي اول عــلى بــطل
الدوري اللبـناني. وحقق فريق نفط
الــوسط الــفـوز  عــلى بــطل الـدوري
الـلـبـنـاني آلخر مـوسـمـ والـكأس
احلرية صيدا بأربعة أهداف مقابل
هـدف. وقـال هــيـثم بـعــيـوي رئـيس
الـــوفــد فـي تــصـــريح صـــحــفي  ان
ـعـسـكـر الـتــدريـبي لـلـفـريق يـأتي ا

ضــمن إطـــار حتــضــيــرات الــفــريق
قبل. واضـاف ان الفريق للمـوسم ا
اتــفق إلقـامــة مـبــاريـات وديـة خالل
معسكره التدريـبي مبينا أن اللقاء
الـــثـــاني ســـيـــكـــون أمـــام اجلـــيش
الــلــبــنـــاني. ولــفت إلى أن الــنــادي
تــعــاقــد مع مــحــتــرفــ إيــرانــيـ

حتــضـــيــرا لــدوري كـــرة الــصــاالت
لـتعـزيز صـفوف الـفريق. يـشار إلى
أن نـــفـط الـــوسط ســــبق وأن تـــوج
بـلـقب الـدوري احملـلي ثـمـان مـرات.

UI¡∫ نهاية لقاء نفط الوسط واحلرية صيدا للصاالت
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{ باريس- وكاالت: قال األسطـورة البرازيلي بيليه على وسائل التواصل االجتماعي إنه في حالة جيدة بعد أسبوع
ستـشفى حـيث خضع لـعمـليـة جراحـية بسـبب ورم في القـولون. وقـال بيـليه مـازحا في مـقطع فـيديو من خروجـه من ا
نُـشر عـلى حسـابـ على إنـستـغـرام الثنـت من بـنـاته احلمـد لله أنـا بـخيـر أنا أفـضل حـتى أنني مـستـعـد للـعب يوم
األحد. وأضاف: بجديـة أكثر أشكركم على كل شيء وشكرا لـكل من منحني القوة وان شاء الـله سأكون معكم قريبا
ستشفى في  31 آب إلجراء فـحوص روتينية جدا. وأدخل بيلـيه واسمه احلقيقي إدسون أرانتس دو ناسـيمنتو إلى ا
حيث  اكـتشاف اشتـباه اصابته بورم في الـقولون. وخضع االسطـورة البرازيلـية لعملـية جراحية بـعد أربعة أيام ثم
ركزة حيث عاد إليها لفترة وجيزة بعد أيام قليلة بسبب صعوبات في التنفس أمضى عشرة أيام في وحدة العـناية ا

ستشفى في  30 أيلول. قبل أن يخرج من ا
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{ نـيروبي-(أ ف ب) - على مدى سنـوات قليلة
ــتـــوســـطــة ــســـافـــات ا فـــقط فـــرضت عـــداءة ا
ع والطـويلة أغنيس تيـروب نفسها كواحدة من أ
النـجمات في عالم ألعـاب القوى حطّمت األرقام
ـعـيـلـة ـيـدالـيـات لـتـصـبح ا الـقـيـاسـيـة وفـازت بـا
االساسـية لعائلـتها الكيـنية الكبـيرة.بيد ان حياة
العـداءة وأحالمها اندثرت مبكـرا وبقسوة عندما
 الـعـثـور عـلـيـهــا مـقـتـولـة طـعـنـا في غـرفـة نـوم
ـيا في ـشـهـور عـا منـزلـهـا في مـركـز التـدريب ا
إيـ في كـيـنـيـا األربـعـاء قـبل  10أيـام فـقط من
احــــتـــفــــالــــهــــا بــــعــــيــــد مــــيـالدهــــا الــــســـادس
والعشرين.فقدت كينيا "جوهرة كانت واحدة من
أســرع عـمــالــقــة ألــعــاب الــقــوى صــعــوداً عــلى
السـاحة الدولـية" بحـسب جاكسـون توي رئيس
االحتاد الـكـيـني أللـعاب الـقـوى.أضـاف "بالـنـظر
الى مـا حققـته في مـسيـرتهـا الشابـة حتى اآلن
نا لفترة فحياتها انتهت بسرعة هذا االمر سيؤ
طـويــلـة".وُلـدت تـيــروب لـعـائـلــة من الـفالحـ في
بلـدة كـيسـيس الـهادئـة في مـنطـقة "ريـفت فـاليه"
الـــشــــهــــيـــرة فـي تـــشــــرين االول  1995وبـــدأت
مسـيرتها الرياضية قبل أقل من عقد من الزمن
ـركـز الـثـاني في لـكــنـهـا سـرعـان مـا حـصــدت ا
اكــثـــر من ســـبــاق مـــحـــلي ودولي في اخـــتــراق

الضاحية. 

أصـــبـــحـت بـــســــرعـــة واحـــدة مـن الـــنــــجـــمـــات
الصـاعدات في كـينـيا بـصفـتهـا بطـلة الـعالم في
اخــتـــراق الـــضــاحـــيــة لـــعــام  2015واحـــرازهــا
ميـداليت بـرونزيتـ في بطولة الـعالم في سباق
ركـز الـرابع في سـباق  10 5آالف م واحـتـلت ا
ــبـيـاد طــوكـيـو هـذا الــعـام.تـوفـيت آالف م في أو
تــيـروب بـعـد شــهـر واحـد فـقط مـن حتـقـيق أحـد
ي أعظـم إجنازاتها: حتطيم الـرقم القياسي العا
ــانـيـا بـزمن قـدره 30:01 لـسـبـاق  10 كـلم في أ
دقيقة وهو رقم مذهل وأقل بـ 28ثانية عن الرقم
الــقـيـاسي الــسـابق.وقــالت الـشـرطــة إن زوجـهـا
ـانويل روتـيـتش الذي اعـتقـل في وقت متـأخر إ
من مـــســـاء اخلــمـــيس في مـــديــنـــة مـــومــبـــاســا
الساحلية اتصل بوالدي تيروب قائال إنه ارتكب
"خــطـأ" وسط تــقـاريـر إعـالمـيـة عن مــشـاكل في

زواجهما.
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بــيــنــمــا كــانت الــريــاضــيـة تــصــنع الــتــاريخ في
اخلـارج كـانت عـائـلـتـهــا تـعـتـمـد عـلـيـهـا كـونـهـا
عـيل األسـاسي لـهـا. قـال قـريبـهـا يـواش لـيـمو ا
وهـو عداء يشارك في سباقات  5 آالف م "كانت
أغنـيس أملنـا الوحيـد. نحن كعـدائ في العـائلة
ال نــدري مـاذا سـنـفـعل االن" مـطــالـبـاً احلـكـومـة
بضـمان حتقـيق العدالـة.وحتدّث ليـمو بيـنما كان

شـيّعـون يتـجمـعون في مـنزل الـعائـلة في قـرية ا
عـلـى بـعــد سـاعــتـ بــالـســيـارة من إيــ حـيث
عـــرض األقـــارب بـــفـــخـــر مـــيـــدالـــيـــات تـــيــروب
ـنكوبة دينا عن وكؤوسـها.حتدّثت والدة تيروب ا
كرم ابـنتـهـا للـعائـلة من خالل مـسـاهمـتهـا بدفع
درسـيـة ومالبس األطـفـال وقـالت "أنا الـرسـوم ا
أيـضــاً كـنت أعـتـمـد عـلـيــهـا في كل شيء. كـلـمـا
نـزل كـانت تـتسـوّق لي ونـحـتفـل جمـيـعا زارت ا
بتـواجـدها مـعنـا".في إيـ مركـز التـدريب الذي
يـتواجد على ارتفاع شاهق في "ريفت فاليه" في
غـرب كـيـنـيـا أعـرب عـداؤون مـقـرّبـون مـنـهـا عن
حزنـهم الـعمـيق لـرحيـلـها. قـال ايـزاياه كـوسغي
اراثـون واخـتـصـاصي الـعالج الـطـبـيعي عـداء ا
الريـاضي "كانت واحدة منا لـقد تدرّبنا هنا في
اي وقـمـنـا بـتـمثـيل بالدنـا في أحـداث ريـاضـية

مختلفة حول العالم.
 لـقــد كـانت تـقـوم بــعـمل جـيـد جــيـد جـدا".بـعـد
ـانـيـا وحتـطـيـمـها فـوزهـا بـسـبـاق  10 كـلم في أ
الرقـم القـياسي نـشرت تـيروب صـورة لهـا على
إنـسـتــغـرام بـابـتـسـامــة عـريـضـة وحـذاء اجلـري
األصـــفــر الــذي حتــمـــله مــنــقــوش عـــلــيه الــزمن
القـيـاسي الـذي حـقـقتـه. شكـرت الـله ومـديـريـها
واجلهـات الـراعـيـة وجـمـهـورهـا وانـتـهت بـإعالن

مؤثر للغاية "الغد واعد".
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زاد بيـة.ويقام ا صلة باأللـعاب األو
في  29 الشـهـر احلالي في دار دروو
لـلمـزادات في بـاريس. وسـيـكون في
مــتـنــاول عــشــاق الــريــاضــة صـورة
للسباح االسطوري االميركي جوني
ـبـياد بـاريس عام فـايسـمـولر في أو
والـذي ادى الحـقـاً دور طـرزان 1924
في الــعـديــد من األفالم إضــافـة إلى

اإلجـمالـي إلى أكثـر من من  300ألف
يورو.ونـشرت "لـيكـيب" الصـور على
ــزاد حـيث ــوقع الــرســمي لــدار ا ا
تـشمل عـمـليـة الـبيع " 190 صورة و
 ألواح لصور سالـبة (نيغاتيف) 10
في طـبــعـة واحــدة وفـريــدة مـوقــعـة
ومـــخــتــومــة مـن قــبل الــصـــحــيــفــة
الفرنسـية بعدة صـيغ مطبوعة" ذات

{ بـــــــــاريـس-(أ ف ب) - طـــــــــرحت
صــحــيـــفــة "لـــيــكــيـب" الــفــرنـــســيــة
ـتـخـصّـصـة لـلـبـيع في الــريـاضـيـة ا
مـزاد عـلـني يـقـام فـي نـهـايـة الـشـهر
احلالي  200 صورة تبرز بعضاً من
بيـة  التقاطها تاريخ األلعاب األو
ـاضي بـعـد طرح أوّل خالل الـقرن ا
ــــاضـي وصل مـــــبــــيـــــعه الــــعـــــام ا

لكـرة الـقدم اخلـميـس رالف هازنـهاتل
مدرب سـاوثهـامبـتون بـارتكـاب تصرف
غيـر مناسـب بعد تـعلـيقـاته ضد احلكم
مــــايك دين عــــقب خـــســـارة فــــريـــقه في
ـــمــــتـــاز  1-3 عــــلى مــــلـــعب الــــدوري ا
تــشـيــلـسي الــشـهــر احلـالي. واشــتـكى
هــازنــهــاتـل من دين الــذي كــان حــكــمــا
ـباراة مسـاعـدا لتـقـنيـة الفـيـديو خالل ا
بــشـأن قــرار طــرد العب الــوسط جــيـمس
وارد-بــــــراوس. وأنـــــذر احلـــــكـم مـــــارتن
أتـكيـنـسـون الالعب وارد-بـراوس بـسبب
تــدخل مع جــورجـيــنــيـو لــكــنه طُـرد بــعـد
ـراجعة الـواقعة نصيـحة من دين لـلحكم 
لعب. وقال هازنهاتل عن هذه على شاشة ا
ـا كان مايك دين الواقعـة كنت أعـرف أنه طا
حـكمـا لـتقـنـية الـفيـديـو فإن احلـكم سـيذهب
ـلعب ويـلـقي نظـرة. وفي مـقابـلة إلى شـاشة ا
مع راديو هيئة اإلذاعة البريطانية بي.بي.سي
ـدرب الـنـمسـاوي لـدي دائـمـا مـشـكـلة أضـاف ا
صـغــيـرة عـنـدمــا نـعـلم أن مــايك دين سـيـكـون
حكمـا لتـقنيـة الفيـديو ألننـا ليس لديـنا تاريخ

جيد معه ألكون صادقا. 

ـديـر الـفـني ـاني يـورجن كـلـوب ا { انـتـقـد األ
لـلـيـفــربـول اسـتـحـواذ صـنـدوق االسـتـثـمـارات
الــعـــامــة الـــســعـــودي عــلى نـــادي نــيـــوكــاسل
يـونـايـتـد. وقـال كـلـوب في تـصـريـحـات حملـطـة
ســكـــاي عن صــفـــقــة بـــيع نـــيــوكـــاسل ال أريــد
احلديث كـثيرا عن األمـر... إذا حتدثـنا فقط عن
دى كرة الـقـدم فسـيكـونون قـوة عـظمى عـلى ا
الطويل. وتـابع: إنه النادي الـثالث الذي أعرف
أنه يــنــتــمـي إلى بــلــد وإلى واحــدة من أغــنى
الــعـــائالت في الـــعــالم في إشـــارة إلى بــاريس
سان جيرمـان ومانشستـر سيتي. وأضاف هذا
يفـتح الكـثـير من الـفرص. عـندمـا طُرحت فـكرة
دوري السـوبـر األوروبي كـان اجلمـيع ضـدها.
هـذا يـشبـه دوري السـوبـر لـكن بـالنـسـبـة لـناد
واحـد فــقط. وأكـد: لــقـد ضـمن نــيـوكـاسل دورا
مهـيمـنـا في العـالم في السـنوات الـ 20أو الـ30
ــقــبــلــة. وكـانـت رابـطــة الــدوري اإلجنــلــيـزي ا
مـتاز قـد وافقت قـبل أيام عـلى بيع نـيوكاسل ا
ـئـة إلى مـجـمــوعـة مـكـونـة من بـنـسـبـة 100 بـا
صــنــدوق االســتــثــمـارات الــعــامــة الــســعـودي
وشـركـة بي.سي.بـي كـابـيـتـال بـارتـنـرز وآر.بي
سبورتس آند ميديا. واتهم االحتاد اإلجنليزي
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{ روما- وكاالت: يـرى الفرنسي أولـيفييه جـيرو العب ميالن أنه ليس
هارات الـتي يحلم بها الـصغار مؤكدًا أنه فخور هاجم الذي يـتمتع با ا
بـكل مـا قـدمه خالل مـسـيـرته. وقـال جـيرو خالل تـصـريـحـاته لـصـحـيـفة
ميرور اإلنكـليزية: كان الناس يسألونـني عما إذا كنت أعتقد أنه  التقليل
ــا قـدمـته قـلــيال وأعـتـقـد أن هـذا أيــضًـا يـرجع جـزئــيًـا إلى أنـني لـست
هارات الـتي يحلـم بها الصـغار. وأضاف: لـكننـي أعتقد أن مـهاجمـا ذو ا
الشـيء األكثـر أهمـية هـو أن تكـون فعـاال للـغايـة ألنك كمـهاجم يـتم احلكم
عـلـيك بـناءً عـلى إحـصـائـياتـك وعدد األهـداف الـتي تـسـجلـهـا ويـسـعدني
الـقيام بـالضغط الـذي ال يريد اآلخـرون القيـام به لكنه مـهم جدًا بالـنسبة
لي. وتابع: كمـهاجم سيتم دائمًا احلكم علي بـناءً على اإلحصائيات وح

ـ جـدًا إلى الـله حـيث اسـتـمـتعت أنـظـر إلى الـوراء أقـول لـنـفسـي إنني 
ـسـاعـدتي في اتـخـاذ الـقـرارات الـصـحـيـحـة. ـا بـجـانـبي  ـسـيـرتي وكــان دائـمً

ـا: لقد حـققت العـديد من األشياء وأردف الفـرنسي أوليـفييه جـيرو صاحب الـ 35 عامً
فـي مسيرتي ولـم أكن أتخيلـها ح بـدأت وعندمـا أنظر إلى الـوراء أشعر بـالفخر.
يُـذكر أن جيرو سجل  46 هدفا خالل  110 مبـاراة دولية بقميص مـنتخب فرنسا

متاز. بينما سجل  90 هدفا خالل  255 مباراة بالدوري اإلجنليزي ا
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الــثـقــة الـتي يــولـيــهـا كال الــطـرفـ
لـــآلخــر فــالالعـب يــوضح عـــمــلــيــا
رغبته في االستمرار مع برشلونة
حـــتى نــهـــايــة الــعـــقــد وكــذلك
الـــــنـــــادي. وكـــــانـت بـــــعض
األندية األخرى قد أظهرت
رغـبـتــهـا في ضم بـيـدري
ورغـم أنـه لــــــيـس أعـــــــلى
الـالعـــــبــــــ أجـــــرا إال أن
العقد اجلـديد سيؤدي لرفع
راتبه بالطبع فبرشلونة هو
ـــفـــضـل لـــبـــيــدري الـــنـــادي ا
شجع القد الذي كان يحلم ا
بـاالنضـمـام لـلـنادي رغم أنه
كنه االنـضمام لريال كان 
مــدريـد.فــقــد ذهب الالعب
في الــســابق لــيــخــوض
اخـــــتــــبــــارات ريــــال
مــــدريــــد لـــكــــنه
لــــســـــوء احلظ
فــــــــــــــــــــــــشــل
واعــــــتــــــبـــــره

يوم األحد. كما أعلن نادي برشلونة
اإلسـباني االتـفـاق عـلى تمـديـد عـقد
العــبه الــشــاب بــيــدرو غــونــزالــيس
لوبيز الشهـير باسم بيدري بحيث
يـــتــضــمن الــعـــقــد اجلــديــد شــرطــا
جــزائـيـا بــقـيـمــة مـلـيــار يـورو حـال
فـسـخـه.وبـذلك يـصــبح عـقـد الالعب
البالغ من العمر  18عاما ساريا مع
برشـلـونة حـتى مـنتـصف عام 2026
علـى أن يتم الـتـوقيع من اجلـانـب

اجلـمـعة. والـالعب اإلسـبانـي انضم
لبـرشلـونة عام 2020  من نادي الس
اس ولعب  53مباراة خالل أقل با
من موسم وهي أكبر نسبة مشاركة
بـ العـبي الــنـادي الـعـريق.وشـارك
الالعب أيضـا مع منتـخب إسبـانيا
في مـنــافـســات يـورو 2020  ووصل
إلى الدور قبل النهائي.وكان بيدري
أســـاســـيـــا في جــــمـــيع مـــبـــاريـــات
ــنــتــخب اإلســبــانـي الــذي يــقـوده ا
ـــديـــر الـــفـــني لــــويس إنـــريـــكي ا
ويعـتبر بـيدري مـوهبـة صاعدة مع

{ مـــدريـــد - وكــاالت:
حـكـمت مــحـكـمـة
إســبــانــيـة عــلى
لــــــــــــوكــــــــــــاس
هـــيــرنـــانـــديــز
مـــــدافـع فـــــريق
بــايــرن مــيـونــيخ
ـانـي ومـنــتـخب األ
فرنسـا لكـرة القدم
بـــالــــســـجن ســـتـــة
أشــهــر خلـرقـه أمـرا
تـــقـــيــيـــديـــا في عــام
يـوم األربــعـاء.  2017
وسيـمثـل هيـرنانـديز

عامـا أمام احملـكمة 25
في مـــــــــدريــــــــد يــــــــوم
الـــــثالثـــــاء. وتــــقــــدم
باستئناف على هذا
احلـــــــــكم.وكـــــــــانت
محكمة إسبانية قد
أصـــــــــدرت أوامـــــــــر
تـــــقـــــيـــــيـــــديـــــة ضـــــد
هيرنـانديز وصـديقته في
ذلك الوقت أمـيـليـا أوسـا لوريـنتي
بعـد جـدال عنـيف بيـنـهمـا.وحُكم
على هـيرنانـديز بعـدها بـالسجن
ستـة أشهـر مع وقف التـنفـيذ في
عـام  2019 خلــرقه أمــر الــتــقــيــيـد.
ورفـضت احملـكــمـة طـلب اسـتـئـنـاف
عــلى احلـكم وقــتــهـا.لــكن اخلالفـات
انـتـهت بـيـنـهـمـا وتـزوجـا وشـوهـدا
عــائــديـن إلى إســبــانــيــا مــعــا بــعـد
الـزواج.وبـعـد مـثـوله أمـام احملـكـمـة
ــقـــبل ســـيــكـــون أمــام األســـبـــوع ا
هـيـرنـانـديز  10 أيـام لـلـحضـور إلى
الــســجـن طــواعــيــة. وســيــســمح له
بـاخـتيـار الـسـجن الـذي يـقضـي فيه
عـقـوبـته.وكـان هـيـرنـانـديـز قـد أدين
ـــنــــزلي في عـــام 2017 بــــالـــعـــنف ا
وأصــدرت احملــكــمـة أوامــر تــقــيــيـد
ضـــده بـــعــد شـــجــار مـع صــديـــقــته
لــــوريـــنــــتي عــــلى الـــرغـم من عـــدم

توجيه أي اتهامات لهما.
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وأصيبت لورينتي بـإصابات طفيفة
ـسـتــشـفى لـتـلـقي و نـقـلــهـا إلى ا
الـعالج وقـتـهـا. و أيـضـا إدانـتـهـا
بــالـعــنف ضــد هـيــرنــانـديــز وصـدر
ضدهـا حـكم تقـيـيد.وقـضت مـحكـمة
بـإلزام لـوريـنتي بـخـدمة مـجـتمـعـية
مــدتــهــا  31يــومـــا بــســبـب الــعــنف
واالعــــــتـــــــداء وإحلــــــاق الــــــضــــــرر
ـمتـلكـات.كان هـيرنـانديـز الفـائز با
بــكـــأس الــعــالم   2018في صــفــوف
نتخب الفرنـسي الذي فاز بنهائي ا
دوري األ األوروبية ضـد إسبـانيا

{ مـدريـد- وكـاالت: يرى جـوسـيب ماريـا بـارتومـيـو رئـيس برشـلـونة الـسـابق أن قرار
رحيل األرجنتـيني ليونيل ميـسي كان سيئا مُشيـرًا إلى أنه لو كان في منصب الرئيس
ا وافق على رحيـله. وقال بارتوميو خالل حـواره لصحيفة سبـورت اإلسبانية: كومان
كن حتى خـسر مـيسي وكـرئيس لم أكن ألسـمح برحـيله وكـنت سأفعل كـل شيء 
ـغادر. وأضاف: أعـتقد أنه كـان من اجليـد لبرشلـونة وميـسي أن يسـتمر هذا ال يُ
الصيف لقـد سمحوا له بـالرحيل وهذا يـبدو قرارًا سيـئا بالنسـبة لي اللعب
من دون ميسي يعني أن أشياء كثيرة يجب أن تتغير. وعن موقف كومان
ة ة مؤ علق: لقد جـاء إلى النادي في حلظـة حساسة لـلغاية وبعـد هز
وقـبل الـتحـدي بـالـعمل فـي هذا الـوضع وفي مـوسـمه األول قدم أداءً
اذا لكن ا للـغاية وفاز بلقب الكأس ولم نفز بالليجا وال أعرف  جيدً
ـوسم الرائع الذي قـدموه أمـا دوري األبطال ا بـعد ا بدا لي غـريبً
فـكـان مـشـكـلـة أخـرى. وتـابع: كـومـان جـاهـز لـكن يـجب الـتـحـلي
بـالصـبر مـعه لكي يـتمـكن من بنـاء فريق دون وجـود أفضل العب
ـواهب خـاصة فـي العـالم وأعـتـقـد أن الـفـريق يـضم الـكـثـيـر من ا
لك فهو وسم يجب الفـوز بالدوري وكأس ا : هذا ا الشبـاب. وأ

هدف واضح للغاية ويجب أن نقاتل ألننا لدينا فريق.

الـنادي قـصـير الـقامـة بـشكـل كبـير
لـــيــنـــتــهـي به األمــر فـي فــريق الس
ـاس.ويـعـتـبـر بـيـدري بـا
حـالــيـا أحــد الـرمـوز
نـتـظـرة في فريق ا
برشـلـونة اجلـديد
ويــطــمح الــفــريق
في تـــمـــديــد عـــقــد
العــــــبه الــــــشـــــاب
اآلخر أنزو فاتي
رغــم أن وكـــــــــــــيـل
الـالعب يــــــصــــــعب
األمــــــــــر عــــــــــلـى

الالعب.

{ لنـدن- وكاالت: أكـد الـبرتـغالـي ديكـو اهتـمـام ليـفربـول بـضم أحد الالعـب
ـمتاز مؤخرًا.  ويتولى ديـكو وكالة البرازيلي تألقـ في الدوري اإلنكليزي ا ا
يرليج رافـينيـا العب ليدز يونـايتد الـذي يحظى باهـتمام عـدد من كبار البـر
اضي. وخالل تصـريحات لـصحيـفة جلـوبو قال ديـكو ليـفربول مـنذ العـام ا
مهتم برافـينيا واستفسر بالفعل عـنه لكنه لم يقدم عرضًا رسميًا. وأضاف
ديكو هناك بـالتأكيد أنديـة عديدة مهتمـة بضم رافينيا لـكن ليدز يريد اإلبقاء
ـوسم آخر عـلى األقل. وأشار وكـيل رافينـيا إلى رغـبة صاحب الـ 24 عليه 
عـامًا في االنتـقال إلى ناد كـبير مسـتقبـلًا حيث يـريد اتخـاذ خطوة مـتقدمة
قـابل مالي ضخم. فـي مسيـرته. وأوضح ليـدز حريص عـلى بيع رافيـنيـا 
ـلك طــمــوحـات بــالـغــة ويــرغب في الـلــعب بــأعـلى وأ ديــكـو رافــيــنـيــا 
ـسـتـويـات لكـنـنـا ال نـركز عـلى ذلك فـي الوقت الـراهن سـنـتـرك األمور ا

تمضي بصورتها الطبيعية.
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بــرشـلــونـة وإســبـانـيــا. كـمــا سـاهم
ـــنــتـــخب األولـــيـــمــبي الـالعب مع ا
يداليـة الفضية لبالده في الفوز بـا
في مـــــنــــافــــســـــات دورة األلــــعــــاب
ة بـية في طـوكيـو بعـد الهـز األو
باراة نتخب البرازيلي في ا أمام ا
الـــنــهـــائــيـــة.وشــارك بـــيــدري في 4
ـــوسم مــــبـــاريــــات حـــتى اآلن فـي ا
اجلـديـد من (اللـيـغـا) مع بـرشـلـونة
ـسـتـوى الـذي يــعـاني من تــقـهـقــر ا
ــركــز الـــســابع في حـــيث يــحــتـل ا
ترتـيب جدول الـبطـولة بـينـما يحل
رابـــعـــا في مـــجـــمـــوعـــته في دوري
أبــطــال أوروبــا.يــالــهــا من وســيــلـة
رائعـة للـدعـاية وضع شـرط جزائي
بــــهــــذا احلــــجـم في عــــقـــــد الالعب
نـاسـبـة احلديث الـصاعـد والـذي 
عـنه هـو نـفس الـشـرط اجلـزائي في
ــــة مع ريــــال عــــقــــد كــــر بــــنــــز
مـدريـد.بـالـطـبع الـدعـايـة واحـدة من
أهم أسـبــاب هـذا الــشـرط اجلـزائي
عالوة علـى أنه يوضح أيـضـا حجم
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واطنه ديك فـوسبيري الذي صورة 
اشـتـهـر في مـسـابـقـة الـوثب الـعالي
في مــكـــســيــكــو ســـيــتي عــام 1968.
وتـبرز أخـرى الـعالمة الـكـاملـة التي
نـالـتـهـا العـبـة اجلـمـبـاز الـرومـانـيـة
ناديا كـومانتـشي في مونـتريال عام
واألرقـام الـقيـاسـيـة للـعـدائَ  1976
األمـيركـي كارل لـويس واجلـامـايكي
أوســـايـن بـــولت أو مـــآثـــر بـــعـــثـــة
ــبــيـاد ــنــتــخب الــفــرنــسي فـي أو ا
طـــوكـــيـــو  2020 الـــذي اخــــتـــتم في
صـيف الــعـام احلـالي عـقب تـأجـيـله
ــدة عـام بـسـبب تــداعـيـات فـيـروس

كورونا. 
رة الثانية التي تعرض فيها وهي ا
"لـــيـــكـــيب" صـــوراً الـــتـــقـــطت خالل
زاد علني بية لـلبيع  االلعاب األو
ــــاضي تــــعــــهّـــدت فــــفي الــــعــــام ا
الــصـحــيـفــة بــالـتــرويج ألرشــيـفــهـا
الهـائل للصـور الذي يـضم أكثر من
مـلـيــون صـورة من خالل عـرض 12
نـشـورة لـلـبيع الـعـديـد مـنهـا غـيـر ا
عـلى خـلفـيـة اسـتـرجاع  100عام من

الرياضة.
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االنتـخابـات الـتشـريعـيـة احلالـية شـهـدت مشـهد نـلخـصه بـعبـارة  قد
تـعض ومشـكك ومقـاطع ال يعلم جديد مـتجـدد .. فائـز سعـيد خاسـر 
ـقـاطـعـة سوى اسـمـهـا المـتـعـاضه من االخـفـاقـات الـكـثـيـرة تـبـتدأ من ا
ـلف االهم ـنـظــمـة االداريــة ثم ا بـنــقص اخلـدمـات الــعـامــة ثم تـخــلف ا
ـالـيـة واالقـتصـاديـة والـتـي من يـنـظـر لـها مـن جـهـة اإلنـفاق الـضـائـقـة ا

نظر للمواطن من جهة أخرى . احلكومي ال يجده نفس ا
االن سـنـتحـول بـالـصـورة من هـذه الـزاويـة اخملـتـلف عـلـيـهـا فمـن يعـمل

واطن البسيط . باجلهاز احلكومي يختلف عن ا
اليوم نردد وفق اخر التـسريبات عودة الدوام لـلمدارس قاب قوس او

أدنى  قد يكون شكل الدوام فيه اختالف ورؤى النه قادم ال محالة .
اجلميع ابتدا من رئيس اجلهاز التنفيذي احلكومي األعلى  اما شارك
او تـابع االنـتـخـابـات الـتـشـريـعـيـة .. االمـر تـعـدى الـشـان الـداخـلي الى
ــثــلـة االحتــاد االوربي  امـام كــامـرات اخلـارجي فــقــد ظـهــرت مـثال  
الفضائيـات لتعبـر عن رأيها في التصـويت اخلاص وظهر خـلفها جدار
ـدارس الـتي اخـتـيـرت مـركـزا انـتـخـابـيـا وكـذلك يـوم االقـتـراع احـدى ا
دارس وصورتها او االدق نقلت العام تنقلت الوفود األجنبية ب هذه ا

دارس . ا له وعليه بهذه ا احلدث االنتخابي 
فوظية العليا لالنتخابات :  السؤال االهم لنبتدا با

راكز لـتكون الئـقة باالنـتخابات هل خصصت مـبلغ مالي لـتأهيل هـذه ا
التشريعية  طبعا اجلواب كال .

ـبالغ مـاليـة عن ما دارس   لنـنتـقل لسـؤال اخر مـهم هل  تعـويض ا
نتج من اضـرار غـير مـتـعمـدة لكـنـها ضـمن سـياق الـعـمل  نقل رحالت
للـطلـبة لـلخـارج لتـهيـئة احملـطات االنـتخـابيـة او االطواق األمـنيـة او نقل
راقب ) األثاث ألجل تهـيئة األرضـية الفـنية او اسـتقبـال الضيـوف ( ا
او الناخـب  وقـد خصـصت مبـالغ وصلت في اخـر أيامـها بـدفع مبلغ
عـادلة االنتخابية مالي الستالم بطاقة النـاخب . لناتي لطرف اخر من ا
ـالية النه بـبسـاطة غيـر ملزم واطن ( النـاخب ) ان استـثنيـنا اجلنـبة ا ا
بهـا الن الـتـعـليـم مجـاني  لـكن اجـتـمـاعيـا ومـهـنـيا وهـو يـنـظـر إلى تلك
ؤسسات الـتعلـيميـة التربويـة التي ستـظم ابنه وبنـته وحفيـده وحفيدته ا
بل حتى أبنائه بـااليام القادمـة ( هل يرضى بهذا احلـال) . نحن هنا ال
نشجع على التبرعات لكن نوضح بصفتنا مختص ان هناك مسؤولية
ـؤسسات األهـلية اجتمـاعية ألنـك فرد من اجملتـمع اال اذا اجتهت الى ا
فذلك حـديث واجتاه مـختلـف  االن نتكـلم عن اكثـر من نصـف اجملتمع
ـوظف والعامل بالقطاع اخملتلط ب خط الفقر والطبقات الهشة من ا

واخلاص .
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رسالة مـفتوحة مـع قرب العام الـدراسي اجلديد . لـتتكـافل كل اجلهود
نظمات اجملتمعية والثقافية . احلكومية وغير احلكومية وغيرها من ا

رشـح الـفائـزين هنـا ننـطـلق بدعـوة صادقـة لكم انـفقـوا جزء بـسيط ا
دارس وهو امر ملزم لكم ا انفقتموه على حمالتكم االنتخابية على ا
يـسورين ال تبخلو عـلى مدارس أبنائكم رشح غيـر الفائزين من ا . ا

وما تنفقوه فهو من الباقيات الصاحلات .
هي رسالـة من خاللـكم لـلجـمـيع  لنـتـجـمع لنـر ونـأهل مدارسـنـا فكل
تـنـفـقـوه فـهـو البــنـائـكم وبـنـاتـكم او او ابـنــاء وبـنـات اخـوانـكم واهـلـيـكم

واحبتكم .
كـن ترمـيـمه  من جـدارن بائـسـة بـطالء ( صبغ ) لنـجـتـمع لتـرمـيم مـا 
دارس وزراعة حدائقهـا وتأثيثها بطاوالت وكراسي جدران وواجهات ا
ـتهالكة التي حتطمت نتيجة مناسبة بدل كراس التالميذ ( الرحالت ) ا

استخدمها اثناء عملية االقتراع .
ـالية الـضخمـة الجراء االنتـخابات لنخـصص جزء من التـخصـيصات ا

دارس . ية لتنفق داخل ا نظمات العا اضافة الى تبرعات الدول وا
ـدارس أبــنـائـكم وبـنـاتـكم  اخـيـرا يـا أولـيـاء االمــور  شـاهـدوا ودقـقـو 

وتذكرو ما شاهدتموه عند ذهابكم للتصويت .
ـدرسة وانت تـغـادرهـا  هل شاهـدت فـيـها صـحـيـات نظـيـفة  تمـعن بـا
انظر هل فيهـا مياه صحيـة قابلة لـلشرب والتغـسيل  شاهد شبـابيكها
وابـوابـهـا  هل حتـمـيهـم من بـرد الـشـتاء هـل فـيهـا ولـو ابـسط وسـائل
التبريد حتميهم حر الصـيف   هل رأيت في الصفوف مقاعد الدراسة

(الرحالت) كافية ام يفترشون االرض .       
لنـنثـر االمل بتـغـييـر احلال  لـننـعم بغـد افـضل حفظ الـله ارض األنبـياء

رسل واألئمة والصاحل واهلها الطيب من كل شر. والرسل وا

{ عن مجموعة واتساب
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وازنـة هي تـشـغيـلـية تـخصـيـصـات ا
ئة استثمارية. مقابل 22 با

ولـلـوقـوف عـلى مـوازنـة الـعـراق مـنـذ
ــوهــا عــبـر عــام الــتــغـيــيــر نالحظ 
ـقادير هـائلـة من ناحـية الكم الزمن 
ـقـدار 14 ولـيس الــنـوع فـقــد بـدات 
مــلــيــار دوالر عـام 2003 لـتــصل الى
112 مـــلــيـــار دوالرعــام 2019 وهــذا
النـمو الـهائل تـوجه منه اكـثر من 78
ــئــة مــنه نــحــو الــتــخــصــصــيـات بـا
التشغـيلية وحتى اجلـزء االستثماري
ـا جــعل مـنه لم يــسـتــثـمـر بــكـامــله 
اضــافــة الى وجـود  تــراكــمـا نــقــديـا
222.3مليـار دوالر مشروعـات وهمية
حسب قـول (مـستـشار رئـيس الوزراء
الية) ولهذا لم يحصل في للشؤون ا
االقـــتـــصــــاد الـــعـــراقـي أي نـــهـــضـــة
ـا يـعـني ان هـنـاك تـبـديـد تـنـمـويــة
ألموال الـعراق في مـوازنة تـشغـيلـية
االمر الذي حـفز احلكومة غيرتنـموية
نـحـو الـتـركـيـز عـلى الـبـنى الـتـحـتـيـة

طلوبة. ا
Infrastructure والــبــنى الـتــحــتــيـة
ـاديــة والـتــنـظــيـمــيـة هي الــبـنـى  (ا
الـالزمـــــة لـــــتـــــشـــــغـــــيل اجملـــــتـــــمع)
كـمايـنـظـر لـهـا عـلى أنـها واالقـتـصـاد
(مـجــمـوعـة من الـعـنـاصــر الـهـيـكـلـيـة
تـرابطـة التي تـوفر إطار عـمل يدعم ا

ـــوا الـــبـــنى الـــتـــحـــتـــيـــة يـــضـــمن 
ــقــدار مــرة ونص ذلك اقــتــصـــاديــا 

االستثمار).
ـوضـوع عـلـيـنـا ان نـحلل ـنـاقـشة ا و
واقع االقــتــصــاد الــعــراقـي مــنــذ عـام
الـــتـــغـــيــيـــر في 2003 فـــاالقــتـــصــاد
الــعــراقـي أهــمل اجلــانب الــتــنــمــوي
لالقــــــتــــــصـــــاد وعــــــزز من اجلــــــانب
حـيث اسـتثـمـر موارد االستـهالكي له
الــنـــفط فـي مــوازنـــات تـــشـــغــيـــلـــيــة
ومــحــدوديــة االنـفــاق اإلســتــثــمـاري
سؤول الى ان كل ايرادات ويشير ا
ـئـة من الـنــفط مـضـافــا الـيـهـا 10 بـا
االيـرادات االخرى تـخـصص لـتغـطـية
وازنـة الـتشـغـيلـيـة (رواتب واجور) ا
عـــلى االقـل في الـــســنـــوات االخـــيــرة
بــســبب ضــخــامــة الــتــخــصــصــيــات
الـتـشـغـيـلـيـة وفـتح نـفـقـات إمـتـيـازية
لـلـرئـاسـات الـثالث وبـعض الـطـبـقات
الـوظـيفـيـة في الـدولـة وبـسـبب زيادة
ـوظـفـ تـرهل اجلــهـاز احلـكـومـي بـا
ـوازنة النعـدام اجملـال التـنـموي في ا
مـن جــهـــة ولــتـــجـــاهل دور الــقـــطــاع
اخلـــاص بـــشـــكل عـــام وجتـــاهل دور
شـروعات الـصـغيـرة بشـكل خاص  ا
ـؤثـر فـي تـشـغـيل الـشـبـاب ودورهـا ا
واخلــــريـــحــــ مـن جـــهــــة ثــــانــــيـــة
ئـة من والـتـقـديـرات تـشـير ان 78 بـا

ووزاراتــــهـــا دون ان تـــعــــرض عـــلى
وكـل الدالل ومـا نشـر عنـها ان  البـر

فانها (اتفاق).
ونـوات هــذه االتـفـاق هي اتــفـاقـيـات
ثنـائـية مـحـموريـة سابـقـة بدأت مـنذ
ــســتـــقــيل تـــســلم رئـــيس الـــوزراء ا
حقيـبة وزارة الـنفط في فتـرة رئاسة

د.حيدر العبادي.
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ناقشة فقط ن يرغبـون ا فالبعض 
يحـللـون االمـور من جانب واحـد هو
جـانـب الـرفض واالعــتـراض دون ان
يحللـو مضام االتـفاق الذي حصل
ومـضمـونه الـتـنـموي وتـركـيـزه على
ـبـدا الـبـنى الـتــحـتـيـة إنـطالقـا من ا
االقـتــصـادي ان التـنـمــيـة بـدون بـنى
حتــتـيــة(حـيث ان كل اســتـثــمـار في

لـم تـثــيــر اتــفــاقــيـة اقــتــصــاديــة بـ
الــــعـــــراق ودولـــــة اخــــرى مـن جــــدل
وصـــــخب اعـالمي مـــــثل مـــــا أثــــارت
االتـفـاقـيـة الـعـراقـيـة الـصـيـنـيـة الـتي
وقــعت اثـــنــاء زيــارة رئــيس الــوزراء
السابق الى الص في �2019/9/23
ومثل هـذا اجلدل والـصخب واالعالم
مـــبــرر بــســبـب الــتــجـــاهل الــرســمي
ــضــامـــيــنــهـــا وبــنـــودهــا وجتــاهل
فالبـعض يشير عرضهـا على الشـعب
الى إنها(اتـفاقيـة)ومثل هذا الـتحديد
وان كانت كذلك يجب ان تعرض على
السلطة التـشريعية لغـرض تشريعها
والـبعـض االخر يـعـبر عـنـها قـانونـا 
بـــانــهــا(إتـــفــاق)ثـــنــائي بــ وزارات
عـراقـيـة وجـهـات صـيـنـيـة ومـثل هـذا
االفـتــراض يـعــد من مـهـام احلــكـومـة

وهي تـمثل الـهيـكل الـكـلي لـلتـطـويـر
مـصطـلـحا هـامـا لـلحـكم عـلى تنـمـية
ويــدخل ضـمن الـدولــة)واقـتــصـادهـا
هـذا الـتحـديـد طـرق وجـسـور وسكك
ـــــطــــارات والــــصــــرف احلــــديــــد وا
ـــدارس واجلـــامـــعــات الـــصـــحـي وا
وتـــعــــد هـــذه ـــوانئ وغــــيـــرهــــا  وا
الـــهــيـــــــــــــــاكل الــعـــمــود الـــفــقــري
لــلـتــنـمــيـة االقــتـصــاديـة في أي بــلـد
فــانــعــدام الــثــانــيــة اســاس بــتــاخـر

االولى.
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وبـــالـــعــودة الـى االتــفـــاق الـــعــراقي
الصـيني فـان الهـدف الرئـيس له هو
الــتـركـيــز عـلى الـبــنى الـتـحــتـيـة من
ـا خالل تـخــصـيص غـيــر نـقـدي وا
حــجـز 100 الف بــرمــيل من الــنــفط
يـومـيـا تـوضع في حـسـاب ائـتـمـاني
في أحد البنوك الصينية ومن خالله
سيـتم الصـرف للـشركـات التي تـقوم
شاريع في الـعراق وفق ما بتنـفيـذ ا
تــقــره وزارة الــتــخــطــيط الــعــراقــيـة
ـقدار 10مـلـيار وبـسـقف ائـتـمـاني 
دوالر تـــقـــدمه الـــصـــ اضــافـــة الى
ضمـان احلكـومة الـصينـية من خالل

. شركة تام
ولـــهـــذا مـــا تـــقـــدمه الـــصـــ لـــيس
بـــقـــروض إضــافـــة الى عـــدم وجــود
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من قــبل الــوزارات كـافــة وبـاألخص
ــعـنــيـة وزارة الــصـحــة والـبــيــئـة ا
الرئـيسيـة بتطبـيقه ومتـابعة تـنفيذ
مـواده. كـلـنـا نـعـرف أن احلـكـومـات
الـعـراقـيـة الـتي تـعـاقـبت عـلى حـكم
الـــعــراق مــنــذ 2003 وحلــد اآلن لم
تفعل أي شئ من أجل حماية البيئة
في الـعراق حـيث أصـبـحت درجات
ــاء والـتـربـة عـلى تـلـوث الـهـواء وا
أعــلى مــسـتــويــاتـهــا وبـهــذا تــمـثل
واطن ... خطراً صحيا كبيرا على ا
ـــواطن الــذي يـــشــارك هـــو اآلخــر ا
بتـدميـر النـظام الـبيـئي في العراق
وســــواء عـن عــــمــــد أو جـــــهل تــــام
بأهميـة البيئة عـلى صحة اإلنسان

واألمثلة على ذلك كثيرة جداً.
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ــثـال ذكــرت مـرارا فــعـلى ســبــيل ا
وتـكرارا في تـقاريـر نشـرتهـا سابـقا
أن العاصمة بغداد قد أصبحت بعد
عـــام  2003بــــشــــكل خــــاص أقـــذر
وأخطر عاصمة في العالم من حيث
الصحة الـبيئيـة حيث إستندت في
ذلـك من خالل عـمــلي كـخــبـيـر دولي
في الصحة الـبيئية في  56عاصمة
حـول الـعـالم تـمـتـد مـن شـرق الـكرة
غربـها وشاهـدت أن أكثر األرضيـة 
عـواصم دول الـعـالم فــقـرأ وتـخـلـفـاً

ومـحـاسـبـتـهـا عـلى الـتـقـصـيـر في
تــنـــفــيــذ الـــقــوانــ ذات الـــصــلــة
بالصحة البيئية والصحة العامة
وخــــصـــوصــــا قـــانــــون حـــمــــايـــة
وحتــسـ الــبـيــئـة رقم 27 لــســنـة
2009 الــذي لم يـنــفــذ مـنـه شـيــئـا
عــــلـى اإلطالق مـن قــــبـل جــــمـــــيع
عـنية بتنفيذه. مؤسسات الدولة ا
ـاذا تـصدر فـاجلـمـيـع يـتـسـاءلـون 
الـسـلـطـة الـتـشـريـعـيـة قـانـونـا مـر
علـيه أكثر من  12عامـا ولم تلـتزم
به مــــؤســــســــات الـــدولــــة كــــافـــة
ـعــنـيـة ـؤســسـات ا وخـصــوصـا ا
بـتـنـفـيـذه بـالـدرجـة األولى? قـانون
حــمـايـة وحتـسـ الـبـيـئـة رقم 27
لـسـنـة 2009 مــثـاال سـاطــعـا عـلى
ذلك حـيث لم تـطـبق أي مـادة مـنه

نظـرا للفشـل الذريع واخللل الـكبير
الـــذي أصـــاب الـــنـــظـــام الـــصـــحي
والــــبـــيــــئي فـي الـــعــــراق من قــــبل
اجلـهـات الــرسـمـيـة الــتي يـفـتـرض
ـواطن والبيئة أنها تعـني بصحة ا
الـتي حتـيط به وبـاعـتـبـاري خـبـير
دولي بــالـصــحـة الــبـيــئـيــة أقـتـرح
عــيــكم الـــتــفــكــيــر جــديــا بــإنــشــاء
"مـفـوضيـة عـلـيـا لـلـصحـة الـبـيـئـية
والصحـة العامـة" وكما هـو معمول
به في الـعـديـد من دول الـعـالم. ذلك
ـهامـها فـوضـية  لـكي تقـوم تـلك ا
الـرقـابـيـة والتـنـفـيذيـة في إنـفـاذ ما
عـجـزت عن تـنـفـيـذه وزارة الـصـحة
والـــبــيــئــة وأمـــانــة بــغــداد وجلــان
الـصــحـة والـبــيـئـة في احملــافـظـات
ــهـنــيـة ذات الــعالقـة والــنـقــابـات ا

هي أنظف وأصح بـيئيـا من بغداد
نــاهـيــكم عن احملــافــظــات األخـرى.
وكما ذكرت أيضا في تقارير سابقة
أن أخطر أنـواع التلوث الـبيئي هو
ـاء والتـربة يلـيها تلـوث الهواء وا
الـــــــــتـــــــــلـــــــــوث بـــــــــاإلشـــــــــعــــــــاع
الـكـهرومـغنـاطـيسي كـالـذي ينـبعث
مـن أبـراج الـهـواتف الــنـقـالـة وهـذا
ينطبق على مجمل أراضي العراق

مدنه وحتى قصباته الصغيرة.
نـحن نعـلم أن هـناك في جـميع دول
العالم نقابات أو هـيئات للكثير من
ــهن ومـــنــهـــا نــقـــابــات لـألطــبــاء ا
هن وأطباء األسـنان والصـيادلة وا
الـصـحيـة األخـرى حيث تـعـني هذه
الــنـــقــابـــات بــالـــدفــاع عن حـــقــوق
مــنــتــســبـيــهــا ودعــمــهم وحتــسـ
ظــروف عــمــلــهم قـانــونــيــاً ومــاديـاً
إضـــافــة إلى احلـــفــاظ عـــلى شــرف
ـــســـتـــواهــا ـــهـــنـــة واإلرتـــقـــاء  ا
واحلـفـاظ عـلى مـصـالح أعـضـائـها.
كـمـا هــنـاك إحتـادات عـربــيـة تـمـثل
ـتـخـصـصة جمـيع تـلك الـنـقـابـات ا
في جـمـيع الـدول الـعربـيـة كـإحتاد
األطـبـاء الـعـرب وإحتـاد الـصـيـادلـة
ــؤسف الـــعــرب إلخ... إال أنـه من ا
ـــعــيب أيــضـــاً أنــنــا ال جنــد ومن ا
هــيــئـة حــكــومــيــة مــركــزيــة تـعــني
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ـقدمة من قبل الصحـية سواء تلك ا
ـؤسـسات الـصـحيـة وسـواء كانت ا
حـكومـية أو أهلـية وتـلك التـي تقدم
مـن قــــبـل الــــعـــــيــــادات اخلـــــاصــــة
واخملــتــبــرات والــصــيــدلــيــات وكل
مــؤسـسـة يــتـعــلق عـمــلـهـا بــصـحـة
ــــــواطـن ومـــــنــــــهــــــا عـــــلـى وجه ا
اخلصوص الرعاية الـطبية الطارئة
ــؤسـسـات وأن تـفي وتــلـتــزم تـلك ا
ــعـــايــيــر األســاســـيــة لــلــجــودة بــا
فوضية. والسالمة التي حتددها ا
ـفـوضـيـة وتراقب •كـمـا تـرصـد ا
مقدمي الرعـاية الصحيـة للتأكد من
ـعاييـر وإشهارهم إمتـثالهم لـتلك ا

علنا عند عدم اإلمتثال.
ولـهــذا فـأنـا أدعــو إلى إنـشــاء مـثل
ـفــوضـيــة لـتــمـارس وظــيـفـة هــذه ا
رقـابــيـة هي فــرض شـروط وقــيـود
عـايير فـيما يـتعلق العـمل ووضع ا
بـأي نــشــاط طـبي وصــحي وبــيـئي
وضــمـان اإلمــتــثــال لـتــلك الــشـروط
وقـــيــــود الـــعـــمـل من قـــبـل جـــمـــيع
ـؤســسـات الــصـحـيــة احلـكــومـيـة ا
واألهـليـة وكذلك األطـبـاء األهلـي

ذلـك ألن لــلـــمـــواطن احلـق بـــتــلـــقي
رعــايــة صـحــيــة جـيــدة خــالــيـة من
ـعـنــوي من قـبل ــادي وا اإلبــتـزاز ا
ـؤسسات الـصحية وكل اجلهات وا

قانون حماية وحتـس البيئة رقم
27 لسنة 2009 ومحـاسبـة جميع
اجلهـات ذات العالقـة بتـنفـيذه عن
عــدم تــنـفــيــذ مــواد هـذا الــقــانـون

بالكامل حلد اآلن.
{ اإلســهـام الــكــبـيــر في حتــسـ
سالمــة وجـودة خــدمــات الـرعــايـة

الصحية في العراق.
ـواطـنـ من { حتــسـ جتـربــة ا
الـرعايـة الصـحيـة سواء كـمريض
أو مـســتـخــدم لـلــخـدمــة أو قـريب
ــريض أو مـــوظف في مـــؤســســة

صحية إلى آخره....
ـواطن رضى وا { تعـزيز رأي ا
فـي الـــطـــريـــقـــة الــــتي تـــقـــدمـــهـــا
ـؤسـسات الـصـحيـة سـواء كانت ا
حــكــومــيــة أو أهــلــيــة أو عــيـادات

خاصة أو مختبرات.
ـعــلــومــات الــتي لـدى { إتــاحــة ا
ـواطـنـ عن ــفـوضـيـة جلـمـيع ا ا
ـؤسـسات الـصـحيـة سـواء كانت ا
حــكــومــيــة أو أهــلــيــة أو عــيـادات
خـاصة أو مـخـتبـرات فـيمـا يخص
قدمة من جودة الرعاية الصحية ا
ــؤسـســات وإلـتــزامـهـا قـبل تــلك ا
ـعـاييـر اجلـودة احملـددة من قبل

فوضية. ا
ــفـوضـيـة الـرعـايـة { تـنـظم تـلك ا

ــريض وتـدافع ـواطن ا بــحـقــوق ا
عـن صــحـــتـه كـــمــا هـــو احلـــال في
ـــتـــقــدم بل مـــعـــظم دول الـــعــالم ا
وحــتى في الـعـديــد من دول الـعـالم
الثالث وتسمى مثل هذه الهيئة بـ
ـفوضيـة العلـيا لـلصحـة البيـئية "ا

والصحة العامة.
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فوضـية هي منظمـة مهنية وهذه ا
حيث نشاطها األساسي هو حماية
ــــواطن ولـــكــــنـــهــــا عـــلـى عـــكس ا
ــهــنـــيــة/الــنـــقــابــات الـــهــيــئـــات ا
ـهـنـيـة الـتي أنـشـئت واإلحتـادات ا
عـلى أساس تـفـويض قانـوني. كـما
قـترحة ـفوضيـة ا يجب أن تـكون ا
مـرتـبـطـة بـاألمــانـة الـعـامـة جملـلس
الوزراء بحيث تشرف وتراقب عمل
جميع الهـيئات الصحيـة والبيئية
ـسـتشـفـيات ومن ضـمـنـها جـمـيع ا
احلــكــومــيــة واخلــاصــة وعــيـادات
األطـــــبــــــاء وأطــــــبـــــاء األســــــنـــــان
هـنـيـ الصـحـي واخملـتـبـرات وا
ومــن دون تــــــــــــدخــل الــــــــــــوزارات
ــعـــنـــيــة أســـاســا ــؤســـســـات ا وا
بـالـصـحـة والـبــيـئـة وحـيث يـكـون
ـفـوضـية أهـم مـا تـركـز علـيـه تـلك ا

هو:
{ الـتـطــبـيق األمـثل جلــمـيع مـواد

الـــعـــامـــلـــ في اجملـــال الــصـــحي
والطـبي في عموم الـعراق وسواء
كان في مؤسسات القطاع العام أو

مؤسسات القطاع اخلاص.
ـنـظـمـة ذات يــجب أن تـكـون هـذه ا
رقـابـة شديـدة الـفـعالـيـة في تنـفـيذ
بــرنـــامــجـــهــا الـــرقــابي الـــصــحي
وبـحــيث ال تـتـدخل وزارة الـصـحـة
بــــشـــؤونــــهـــا. كل ذلـك من أجل أن
ـواطـن بـرعــايـة صــحـيـة يـحــظى ا
مـــــــــــتــــــــــــمـــــــــــيـــــــــــزة مـن قـــــــــــبـل
راكز سـتشـفيـات وا ـؤسسـات/ا ا
الــصــحــيـة احلــكــومــيـة واألهــلــيـة
. كما يكون إضافة لألطباء األهلي
ـفـوضـيـة صالحـيـة إصـدار لــتـلك ا
تــعــلــيـمــات وتــوجـيــهــات لــصـالح
ــواطن إضــافــة لــصالحــيـة غــلق ا
مؤسسات صحية وعيادات خاصة
إن لم تــفـي بــالــشــروط الــصــحــيـة
تعارف عـليها اإلنسانـية العادلـة ا
دولياً. وبعبـارة أخرى تقوم بعالج
ـعـايـير مـقـبـولة من عـدم االمـتـثال 

الرعاية الصحية.
وأنـا مـسـتـعـد لــلـتـعـاون مـعـكم في
هــذا الـشـأن ولـكم خــالص الـشـكـر

والتقدير
ؤسسات { ستشار بإدارة ا
الصحية والصحة البيئية
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فـتـداخـلت مع مـوضـوعـات الـتـعـدديـة
ـقـراطــيـة او الـتـداول الـسـلـمي والـد

للسلطة والتعبير عن الرأي 
فولدت احلرية وكـأنها جنيـناً مشوهاً
في الدولـة العربـية الوطـنيه احلـديثة
في اقـــطــــار مـــثـل مـــصــــر والـــعـــراق
وسوريا او فهماً مقلداً للكومسمولية
الـيـسـاريـة كـمـا هـو احلـال في الـيـمن

اجلنوبية ...
اما في الـعراق وبـعد عـملـيه التـغيـير
فـقــد اقـتــنص االسالم الـســيـاسي في
الــعـــراق (فـــرصـــتـه الــتـي وفـــرتـــهــا)
ـــســـتـــرســـخــة او ـــقــراطـــيـــة ا الـــد

فروضة ا
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في الـــوصـــول لـــلـــســـلـــطـــة فـــســـارع
االستـغالل في اسـتالم مـقالـيـد احلكم
ــتــطــلــبـات ثم ادار بــعــد ذلك ظــهــره 
ـــومــتــهـــا .. والــتي تـــشــتــرط اول د

ماتشترط (بوعي االخر باهميتها 
ـمـارسـتـهـا  وكذلك وجـاهـزية االخـر 
الــقـدرة عـلـى تـطـويــر مـفــاعـلــيـهـا في
نتظم السياسي وتشترط كذلك عدم ا
القفـز على الهـوية الوطـنية) واعـتبار
احلـريـة الـنـسخ الـصـاعـد في شـريـان

الدولة الوطنية اجلامعه ...
ان التداول الـسلمي للـسلطـة يقتضي
الـفـصل الـتـام بـ الـسـلـطـات الـثالث

(التشريعية  التنفذية  القضائية) 
وان االحــتـكــام لــصـنــاديق  االقــتـراع
كـــمـــظــــهـــر من مـــظــــاهـــر الـــســـلـــوك

اطـهـا في فهم وجودي قـد تـنـوعت ا
ووعي وسلوك العراقي والعربي 

لــكــنــهــا كـــانت في الالهــوت الــديــني
وازاة الـتـحر وفي الـتراث تسـيـر 
فــأن احلــريـــة كــرست احــتــرام االخــر
ـفـهـوم الـغـيـر ـا ال يـلـحـق ضـرر  و

وعبر عنها (بالعيب )
واحلـريـة فـي الـدولـة نُـظـمـت بـالـعـقـد
االجتماعي والدسـتور الذي كفل مبدأ
احلــــقــــوق والــــذي قــــرنــــهــــا بــــبـــاب
ــشـروعـة الـواجــبـات وقـيــد احلـريـة ا
بــــاحـــتــــرام حق االخــــر وربط جنـــاح
ـارسـتـهـا بـضـرورة احملـافـظـة عـلى
حدود ومصالح االوطان واجلماعة..
أمــا احلــريــة في تــاريــخــنــا احلــديث
ــعـاصــر ســواء في الــعـراق او في وا
بـلــدان الـعــربـيـة فــهي مع االسف امـا
تأتي رديـفـاً للـمـركز يـات الثالث (دين
وتــراث )او تـأتي مــتــجـاوزةً تــاريخ 
لهما أو يضطـراب مفهوم احلرية إلى

حد االنسحاق 
ـــركـــزيــــات الـــثالث   حتـــول أمــــام ا
مفهوم احلرية إلى تقليعة ثقافية كما
هــو حــال تـــمــظــهـــرات الــفــلـــســفــات
الوجـودية والـسـيمـائيـة  وغيـرها من
الظواهر الثقافية التي اجتاحت

مـنـطـقـتـنـا الـعـربـيـة في خـمـسـيـنـيات
وستينيات القرن العشرين 

فـــتــــمـــاهـت مـــوضــــوعـــات احلــــريـــة
الـسـيـاسـيـة مع طـروحـات (جـان جاك

روسو ومونتسكيو وفولتير )..

ثل بعـد طالع االنـفس ) كـما يـقـول ا
الشعبي فـاحلرية كمـفهوم ارتبط في
ـسؤوليـة الفرد في ذهن العراقـي 
احلـفـاظ عـلى مـاوهـبـته الـيه احلـياة
فــاحلــريـة كــســلـوك كــانت تــأخـذ من
العراقي تأويال يستدعي في بعض
ــســاحـة احملــصــورة بـ االحــيـان ا
الـتحـلـيل والـفـوضى واحلـريـة كحق
ارتــبط في ذهـن الــعـراقــيــ بــاحلق
الـطــبـيـعي فـي الـوجـود الــقـائم عـلى
ـساواة في تـطبـيق مـنطـق العـدل وا

مناحي احلياة 
وروثـات الديـنيه ولقـد اجمـعت كل ا
والفـلسفـيه والتـراثيـة على االهـتمام
ركـزيات او قل الـتمـجيـد بها بهـذه ا
ــا كـــفــلت لـه حــريـــة الــتــفـــكــيــر طــا
والـتـعـبـيـر الكـتـشـاف كـفـة الـسـعـادة

تولده من احلرية كحق ... ا
بــقي أن نـقــول أن احلـريــة كـمــفـهـوم

ـفـهــوم واحلـريـة الــسـلـوك احلـريــة ا
واحلـريــة كـحق كـانـت ومـازالت حـلم
البشرية للخـروج من عصر العبودية
واالسـتـبداد والـظـلم ... والـعـراقـيون
والعـرب حالهم كـحال بـقية الـشعوب
كانـوا يحلـمون بـاحلرية وال يـصلون

اليها ..
قراطيـة البدائية ويسمعـون عن الد
ه واحلـديـثـة في اجملـتــمـعـات الـقــد
لـكــنـهم لم يـتــعـاطـون مـعــهـا وكـانـوا
ـــاذجــهم يـــتـــأمـــلــون احلـــريـــة في 
الـــديـــنــــيه والــــروحـــيـــة فـي الـــقص
التـأريخي ويـتمـاهون مـعهـا  لكـنهم
رغم كل مــاقـلت يــخـافــونـهــا ...ألنـهم
يـــشــعـــرونَ ان حــروبـــهم مع اجلــوع
توالية عبر واجلهل والفقر والظلم ا
ـاً جـديـدا الـتـاريخ قـد تــضـيف لـهم ا
فـهم اسـتـثـنـاء من كل هـذه الـبـشـريـة
اليـحصـلـون عـلى مـايسـتـحـقونه (اال

ـــقــــراطـي يـــحــــتـم ابـــعــــاد كل الــــد
ــقـراطــيـة في ــمـارســات غـيــر الـد ا
الــوصــول لــلــسـلــطــة مــثل الــتــزويـر
والفـساد واسـتخـدام الغـطاء الـديني
هـــذا االمــر هـــو الــذي جـــعل االسالم
الـــســــيـــاسي فـي الـــعــــراق ومـــصـــر
غرب ان يـفقد والسودان وتـونس وا
بـريقه الـشـعـبوي والـعـشـائري ??ألنه
لم يـتــقن مـضـامــ فـكـرة احلـريـة او
ــقـراطـيـة يـتــعـاطى مع الـلــعـبـة الـد
بــلـــشـــكل الـــصــحـــيح ..بـل اســتـــغل

قراطية الد
ـانه بــهـا لـلــوصـول الى رغم عــدم ا

السلطة واستالم مقاليدها ...
وبـدل ان يـكـون هو احلـل اصبـح هو
ــســؤول ـــشــكـــلــة إن األداء غــيـــر ا ا
لـإلسالم الــــســــيــــاسي فـي الــــعـــراق
والــبــلـدان الــعــربـيــة قــد عــطل هـدف
ــمــكن أن احلــريـــة والــذي كــان مـن ا
يسـاهم في نـهـضة الـعـراق والبـلدان
الـعــربـيـة و ســاهم كـذلك فـي تـشـويه
ــقـراطـيــة كـوسـيــلـة من وسـائل الـد
احلــــريـــة في الـــوصــــول إلى احلـــكم
قراطية في الرشيد اذ قُدمت إن الـد
هـذه الـبلـدان كـانـهـا بدلـة زفـاف غـير
جاهزة لعروس اسـمها احلرية وبدل
ـقراطـية واحلـرية حال أن تكـون الد
ــشــاكل الــســيــاســيـة لـلــكــثــيــر من ا
والتاريـخية واالقـتصاديـة والثقـافية
ـنطـقة التي عـانى مـنهـا الـعراق أو ا
العربيـة منذ أكثـر من قرن من الزمان
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كولكاتا

الـله علـيه وسـلـمفي شـخـصه الـكر
وفي أهل بيـته وفي صـحابـته ولـكنه
لم يــكن يـرد اإليــذاء بل كــان يـردّ رداً
ـا انـتـصـر عـلى قـوى جـمـيالً ثم إنـه 
الــكــفــر والــطــاغــوت ورجع إلـى مــكـة
فـــاحتــاً كـــان أرحم بـــأهــلـــهــا من األم
طلق فلم تُرق بولدها وحقق السلم ا
ا قال بعض قطرة دم في فتح مـكة و

لحمة) قال: أصحابه: (اليوم يوم ا
رحمة) وخاطب أهل (بل اليوم يوم ا

مكة قائالً: 
(ما تظنون أني فاعل بكم) وقد أقدره
الـله علـيـهم قـالـوا:(أخ كر وابن أخ

) فقال: كر
(اذهـبوا فـأنـتم الطـلـقاء) وكـان يـوماً
ســجــله الــتــاريخ في حتــقــيق الــفـتح
بــالـســلم فـهل هــنــاك سـلم مــثل سـلم

محمد صلى الله عليه وسلم.
إن شخصيـة الرسول صـلى الله عليه
وســـلم نـــور يُــســـتــضـــاء به في ظالم
اجلاهلـية ومحـبة خالـصة تؤلف ب

وفـلـسـفـة راسـخـة يهـدف إلـى حتقـيق
اخلـيـر والـسـعادة لـلـبـشـريـة جـمـعاء.
والـــسالم قــيم إنــســـانــيــة مــشــتــركــة
لـــلـــتـــســـامح والـــتـــعـــايش واحلـــوار
واحـتـرام التـعـدديـة الـثقـافـيـة وقـبول
اآلخـــر ونــبــذ الـــعــنف كـــافــة أشــكــال
الــعــصــبــيــة والـتــطــرف والــكــراهــيـة
والــتــمــيــيــز. إن اإلسالم دين الــســلم
وشـعـاره الـسالم جـاء اإلسالم وأخـذ
يــدعـــوهم إلى الــســـلم والــوئــام فــإن
الـقـرآن جـعل غـايـته أن يـدخل الـناس
ـؤمـنـ في الـسـلم جـمـيـعـاً فـنـادى ا
بأن يـتخـذوه غايـة عامـة قال الـله عز

ان:  وجل مخاطباً أهل اإل
ـذِينَ آمَــنُــوا ادْخُــلُــوا فِي ـهَــا الـَّ (يَــا أَيـُّ

السلْمِ كَافَّةً) (لبقرة: 208)
ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم
ـوذجـاً وقـدوة فـي الـصـفح والـعـفـو
من أجل السلم مبدأ وغـاية لقد كانت
ــكـيـة من الـدعـوة الـنـبـويـة ـرحـلـة ا ا
فترة عصـيبة أُوذي فيـها النبي صلى

ـسـاواة واحملـبـة الـنـبـيـلـة لـلـعـدل وا
الــسالم وجــدت اإلنــسـانــيــة ســبـيال
لــلـخـروج مـن الـظــلـمـات إلـى الـنـور
ومن الـــشـــقــاء إلى الـــســـعــادة ومن
عبـادة العبـاد إلى عبـادة الله وحده
ومن جـور األديـان إلى عـدل اإلسالم

ومن ضيق الدنيا إلى سعتها.
إن الـــسالم ســمــة إنـــســانــيــة بــارزة

تـــطل عـــلـــيـــنـــا مـــنـــاســـبـــة من أعـــز
ـــــنـــــاســــــبـــــات في تــــــاريخ األمـــــة ا
اإلسالمية. وهي مناسـبة ذكرى مولد
الــرســول مـــحــمــد صــلى الــله عــلــيه
ــصــطـفى وســلم. أطل عــلـيــنــا نـور ا
ـ يـحــمل لـلـدنـيـا رســالـة رب الـعـا

وهـــذه هـي الـــرســالـــة الـــتـي غـــيــرت
مـجـرى الـتـاريخ وفي هـذه الـرسـالـة

روحاً جديدة مليئـة بالصفاء والنقاء
واإلخاء والوفاء واحملبة والتسامح.
إن الــــتـــاريخ اإلنــــســـاني عــــلى وجه
األرض لم يعرف عظيـما من العظماء
وال زعـيـما مـن الزعـمـاء وال مـصـلـحا
ـصلـحـ اسـتـوعب في صـفاته من ا
الذاتية والعقلية والنفسية واخللقية
والـديـنـيـة والـروحـيـة واالجـتـمـاعـيـة
واإلدارية والـعسـكريـة والتـربويـة ما
اسـتـوعـبه  شـخصـيـة الـنـبي مـحـمد
ـــا أن صــــلى الـــله عـــلــــيه وســـلم  
الـرسول صـلى الـله عـلـيه وسـلم جاء

رحمة للناس كافة كما قال تعالى:
(وما أرسلنـاك إالّ كافةً للـنّاس بشيراً
ونذيراً ولكن أكثر الـناس ال يعلمون)
(ســــبـــأ: 28) وأرسـل ديــــنه رحــــمــــةً
جلميع مـخلوقـاته وهي واضحة في
أنـها مـسـلك لـتحـقـيق الـسلم وإحالل
السالم. هكذا استطاع رسولنا صلى
الــله عــلــيه وســلم أن يــصــبـح أسـوة

حسنة للمحبة والسالم.

القـلوب وأن اإلسالم شـمس مضـيئة
أنــارت ظـالم اجلــاهــلـــيــة وهــو دين
احلـب واألمل واحلـــيــــاة والـــيــــســـر
وشـرائـعه هي شـرائع احلق والـعـدل
وأحكامه هي أحكام احلياة وللقيمة
الــرفــيــعـة خلــلق احلـب واحملـبــة في
احلـــيــــاة وأهـــمــــيـــتـه في حتــــقـــيق
الـسـعـادة لــلـفـرد واألسـرة واجملـتـمع

واألمة واإلنسانية. 
…b  qzU Ë

فــإن الــنـبي صــلى الــله عــلـيـه وسـلم
سـعـى لـتـحـقــيـقه بـوســائل مـتـعـددة
وربّـى أصـــحـــابه وأمـــتـه عـــلى هـــذه
النفسـية الراقيـة وحث على إشاعته
ب الـناس بـبنـاء كل العالقـات على
أســـاس من حـب اإلنــســـانـــيــة. فـــقــد
اســتــطـاع الــســول صــلى الــله عــلـيه
وسـلم في سنـوات يـسـيرة بـسـمـاحة
تــعـالـيــمه وعــظـيم أخالقه أن يــجـمع
كلـمـة العـرب وغيـرهم بـعد عـهود من
الـتـفـرق والـتـمـزق وأن يـبـعث فـيـهم

ــقــراطــيــة مــصــدرا من صــارت الــد
مــصــادر تــكـريس مــفــهــوم ســيـاسي
ـقـراطـية جـديد اصـطـلح عـلـيه  (الد

الدكتاتورية) ...
ـشــاركـة فــيـهــا بـرعت ألن األحــزاب ا
إلى تــكـرار أســالـيب الــدكـتــاتـوريـات
الـشـمـولـيـة الـقـائـمـة عـلى اسـتـخـدام
ال والـتزوير وشراء الذ (القوة وا
) في الـقـبض عـلى مـقـالـيـد الـسـلـطـة
وصـــار هــدف األحـــزاب الــطــائـــفــيــة

استالم السلطة بأي االثمان ...
ـقـراطـيـة واحلـريـة فـصـار دعـاة الـد
اجلـــدد من الــذين خـــلــعــوا مـــفــهــوم
حاكـمـية( الـله )الى حاكـمـية (الـزعيم
)وصــــار هـــؤالء أالولـــيـــغـــاركـــيـــ 
ـســتـبــدين اجلـدد)  احلــكـام اجلـدد ا
ــقـراطـيـون اجلـدد  الى وحتـول الـد
أمــراء كـانــتــونـات وزعــمـاء شــركـات
حزبـية تـفـننت في أسـاليب الـوصول

للحكم
وبرعوا في تسخيـر امكانيات الدولة
ـنــتــمي لــهم فــأسـيئ ــصــاحلـهـم وا
لــلـحـريــة كـحق وجــودي لـلـعــراقـيـ
ــقـراطـيـة كـاســلـوب لـلـوصـول والـد
ـقـراطـيـة الى لـلـحـكم فــتـحـولت الـد
وســيـلــة الســتـغــفــال الـنــاس بـدل ان
تـكـون وسـيـلـة من وسـائل نـهوضـهم
ــقـراطــيـة في في الــتـعــاطي مع الـد
العراق واالقطار الـعربية حتى سمح
للـبعض مـن فقـراء النـاس ان يقـولوا

قراطية الفاشلة .. هذا عصر الد

ـعــنى ان الــعـراق شــروط جـزائــيــة 
يـستـطـيع اخلـروج من االتـفـاق بدون
مـــشـــاكـل عــلـــمـــا ان الـــعـــراق وقع 8

إتفاقيات ومدة االتفاق 20 سنة.
اذا إخـتار الـعراق الـص والسـؤال 

لنهضته االقتصادية?
ـــكن االجــــابـــة ان لـــلــــصـــ قـــدرة
تكـنولـوجيـة وتشـغيـليـة هائـلة قادرة
ان تـقـدم لالقـتـصـاد الـعـراقي سـيـولة
كــبــيــرة ولــديــهــا(ســعــر صــرف امـام
الــدوالر يـجـعـل فـيه الــعـمل أكــبـر من
القـيمـة الـورقيـة للـنقـود احمللـية)وكل
اضـافة ذلك مـقابل تـمـويل غيـر نـقدي
الى(إنـــشـــاء الـــصــــنـــدوق الـــعـــراقي
الـصــيـني لالعـمــار بـاشـراف الـعـراق
وشـــركــة اســتـــشــاريــة ضــامـــنه يــتم
ـركزي العراقي اختيارهـا من البنك ا

ية) من ب افضل 5 شركات عا
وتشـير التـقاريـر انه  البـدء بايداع
امـــوال الــنـــفط مـــنــذ  2019/10/1اذ
وصل مـقدارهـا الـتـراكمـي الى نصف
مـــلــيــار دوالر مـع جــاهــزيـــة الــصــ
ــقـدار 10مــلــيـار لــتــقــد ائـتــمــان 
ـــفــروض ان يــبــدا اول وكــان ا دوالر
مشـروع ولـكن استـقـالة حـكـومة(عـبد

هدي)حال دون ذلك. ا
#هل تسعى احلكومـة اجلديدة احياء

هذا االتفاق
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وصل: سالم صالح يتحدّث لـ (الزمان ) عن توظيف محنة ا

صدر للبـاحث واحملامي جواد الـظاهر اجلزء الـثاني من كتـابه (سحابة
ذكـرات الـيـومـية عن الـسـيـرة الـذاتيـة لـلـمؤلف) فوق أمـواج احلـياة  –ا
ويـضم الـكتاب والتي تـناولت مدة  91عامـا معـززة بالـصور الـتاريخـية
بجـزئيه  920صفـحـة.وتنـاول اجلزء االول الـسـيرة الـذاتـية لـلمـؤلف بـ عامي
ــدة بــ عــامي  2001و  ?2000 – 1928فــيــمــا تـــنــاول اجلــزء الــثــانـي  ا

2021.
ـيـون ان هـذا الـكـتـاب سـيـكـون الـكـتـاب الـثـاث من كـتب الـسـيرة ويـشـيـر اكاد
الذاتية بعد كـتاب (االعترافات) للـمفكر جان جاك روسـو الذي تناولت مذكراته
 53عاما وكتاب (االيام) للدكتـور طه حس وذلك الن مدة مذكرات الظاهر  91عاما

وهي مذكرات صريحة وجريئة ومركزة.

رسالة بغداد
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ـوصـلي في ـزج الــكـاتب ا الـضـروري أن 
كـتـابـاته بـ الـتـأريخ  وحـاضـره.ويـفـتـقـر
ــــوصـــلي في مــــاضـــيه  لـــهـــذه األدب   ا
األرخـــنــــة ونـــحــــتـــاج كــــأدبــــاء وفي هـــذه
تأخرة ألن نتناول مراحل مهمة الصحوة ا
من مـاضـيه الـزاخـر بـأألحـداث والـبـطوالت

الحم. وا
واحـلم يـومـا ألرى روايـاتـنـا تـمـثل وتـطرح
وصل عـبر كال في افالم تأريـخـية تـليق بـا

من ماضيها وحاضرها
{ االنــشـطــة االدبـيــة الــتي تـبــلـورت في غــضـون
االعـوام الـتي تـلت الـتـحـريـر هل اسـهـمت بـابراز
ـــوصـــلـي ام بـــقــــيت تـــعــــاني من صــــوت االدب ا
محـليتها دون مشاركة ادباء من محافظات اخرى
 برايك ماهي  ابرز احملاور التي تسهم بالتالقح

دن العراقية االخرى ? الثقافي ب ابناء ا
-كــان حلــضــور دور الــنــشــر اجلــديــدة في
ــوصل بـعــد الـتــحـريــر أثـرا واضــحـا في ا
ـــشــهــد إســـهــام األصــوات اجلـــديــدة في ا
ــديـــنــة األدبي لــكـن اهــمـــال الــنـــقـــاد في ا
نجـزات زمالئهم األدباء أثـر بشكل واضح
عـــــــلـى أن يـــــــروج هـــــــكـــــــذا أدب وحـــــــتى
وصل لم ي من أساتذة جامعة ا  االكاد
كانته وصلي  يسهموا في ايصال األدب ا
ومـــنـــحـه في دراســــات الـــبـــكــــالـــوريـــوس
ـاجسـتـيـر والدكـتـوراه إال بـنزر  يـسـير وا
ـــوصــــلي مـن ظـــلم فـــظل يــــعـــانـي األدب ا
وصل الزمالء والـنقـاد واعجب لـنقـاد في ا
يـتــهـافـتـون عــلى روايـات ودراسـات خـارج
البلد ويـهملـون ادب مدينتـهم كذلك اليوجد
تالقـح أو تــــعـــــاون بــــ أدبـــــاء الــــعــــراق

وصل والفجوة بعيدة  وا
ــــفـــروض أن تـــوجـه الـــدعـــوات كــــان من ا
واالسـتضـافات لـبـعضـنـا البـعض لـكي يتم
التالقح واالنسجام ونفهم أننا عراق واحد
ويـنـبغي أن نـنـصـهر في بـوتـقـته الثـقـافـية

العامة.
نـحـتـاج لـلــكـثـيـر من األزمـنـة الـقـادمـة لـكي

نستوعب كوننا أمة عراقية واحدة
{ لـلـكــاتب روح الــتـنـبــؤ  وكـانت لـك نـصـوص 
صــدرت عـام  2009بـعــنــوان تــسـابــيح اخلــيـول
اسـهمت ودارت في هـذا الفـلك  هل لالديب رؤية

عميقة في ان يبرز ماورائيات الزمن االتي ?
-األديب تستـهويه لعـبة الهـواجس ويلعب
مـــعـــهـــا طــوال يـــومـه بـــقــلـق واســـتـــفــزاز
روحي.وذلـك مـا يــشــمل الـرؤيــا الــعـمــيــقـة

ا هو قادم. والتوجيه 
ـبــدعــ تــخـاجلــهم رؤى وأفــكـار مــعــظم ا

جتــربــة ادبــيــة زاخــرة مــر بــهــا الــقـاص
والــروائـي ســـالم صـــالح حـــيـــنـــمـــا قــام
بـارشفـة مـحنـة مـدينـته ادبـيا عـبـر رواية
طويلة اطلق عليها عنوان (اوثان لزجة )
كـمـا اسـهم قــبل سـنـوات سـيـطـرة داعش
بابراز الكثيـر من النصوص االدبية التي
تـمـحـورت حـول اوجــاع مـديـنـته الـتي لم
تـعـرف السـكـون واالسـتـقـرار  لذلـك عني
ــوصـــلي بـــتــوظـــيف  ســرده الـــقـــاص ا
ــريــرة الــتي ــتــابــعـــة االيــام ا الـــروائي 
عاشها اقرانه خـصوصا في روايته التي
رارة  قبل ان   االلم وا جمع فيـها سنـ
ـدينـة بيد غـرباء  اطلق عـليهم  تسقط ا
  الــذين صــالـح  تــســـمـــيــة الـــذبـــاحـــ
ــديـنــة  مـتــربـصـ يــتـجــولـون بــازقـة ا
بـابـنـائـهـا كل شـر  خـصـوصـا وانه بـقي
ـدينـة طـيـلة سـنـوات تـلك السـيـطرة في ا
ـقيـتة  لـيـقف علـى واقع مريـر  يـنتـظر ا
ان  يسهم بـعكسه عـلى الورق  ليـتحول
ــادة تــوثـيــقــيــة ســرديــة مــهــمــة .. تــلك
هـمـة والـبارزة  كـانت مـحور الـتجـربـة ا
لقائي  بـالقاص والـروائي سالم صالح 
الـذي اسـتــقـبل اسـئـلــتي بـرحـابـة صـدره
عهودة وتناولهـا باجاباته الوافرة عبر ا

هذه احلصيلة:
ـا ـحـنــة قـاســيـة ر ـوصـل  { مــرت مـديــنـة ا
كن لالدب ان كـيف  عشت اغـلب تـفاصـيـلهـا 
يــوثق تـلك احملـنـة ويـسـهـم بـايـصـال مـحـطـاتـهـا

ي ? ومشاهدها للقاري العربي والعا
- مــــــا زال األدب الـــــروائي الــــــعـــــراقي 
يــفـتــقـر  حلــقـيــقـة ونــبض هـذه احملــطـة
ـروعــة في سـفــر نـيــنـوى ومـا ــرعـبــة ا ا
جـرى فـيهـا من تـغـيـر في سـياق حـيـاتـها
الــيــومــيــة اخملــيـفــة وال أحــد يــســتـطــيع

تصديقـها لو رويت بتـفاصيلـها اجلارحة
لــلـنــفس الــبـشــريـة وكــبـريــاؤهـا وذاتــهـا

وقيمتها السماوية .
ــــوصل مــــوشح بــــالـــدم كـــان صــــبــــاح ا
والـسواد.ودفن مـنـطق احلـياة في خـبـايا
عــبـر أبــجـديــة تـدحــرج الـرؤوس وحتـول
أرصــفـــة األزقــة إلى مــجـــازر ذبح وكــذلك
ـركـبات رمي الـبـشـر من األعـالي بـيـنـمـا ا
جتـري والـنـاس تـواصل يـومـهـا الـقـاسي
في البحث عن الرغيف.كانت هنالك حياة

تدك قلبها والتنبض روحها.
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شـئ غـــيــــر واضح ومــــعـــدوم  يــــســـود 
اخملـيـلـة رغـمــا عـنـهـا وانت تـعـود لـبـيـتك
بـيـنـمـا الـذباحـ يـتـجـولـون  بـسـيـوفهم
ديـنة ـضمـخة بـالـدماء لـيتـحـول نهـار ا ا
إلى مجزرة قـصاب جتـهل مصيـرك فيها
وال تــعــرف مـتـى يـأتـي دورك حـتـى لـو لم

يكن لك ذنب في هذا العالم.
وهذا ما أريد الوصول إليه لنرسم حقيقة
مـــا عــشــنـــاه وانــا أعـــيش ذكــريــات آالف
ــوت وفـي دمــعــة أحــدهم يــقـــلــدون إلى ا
ابـتـســامـةيـهـديـهــا  البـنـته أو زوجـته أو
أمه.وهو ما يـنبغي عـليه أن تكـون رسالة

وصلية أو العراقية الرواية ا
نــحـــتــاج إلـى روايــة مـــوصــلـــيـــة جتــمع
ـغيب مـوروثهـا وتأريـخـها ومـجـتمـعـها ا
في األدب الــعـراقي وهــذا سـبــبه ابـتــعـاد
ادبــــائــــهـــا عـن جــــوهـــر مــــجــــتــــمـــعــــهم
ـاضـي أمـا في ومــعـانــاته.هــذا كــان في ا
الـوقت احلـاضر فـيـوجـد نهـضـة وخـاصة
ـديـنـة في إنـتـاج ادب جـيد بـعـد حتـريـر ا
ـوصلـي بشـكل يـطـرح مـشـاكل اجملـتـمع ا
قـــريب. وهـــذا يـــعـــني ارتـــقـــاء الـــروايـــة

وصلية خطوة متقدمة بشكل شامل ا
  { برايك وانت تـكـتب القـصة اضـافـة للـرواية
ـعانـاة التي عـاشها فايهـما اقـدر على جتـسيد ا
كن ان تسهم فنون ابداعية وصل وهل  ابناء ا

اخرى في هذا الشان?
-أعــتـقــد كل الـفــنـون واآلداب قــادرة عـلى
وصل واهـلهـا وخاصة جتسـيد مـعانـاة ا
عــنــدمـا يــتـوفــر عــامل الــصـدق واخلــبـرة
لــكن عــالم ــنــتـــوج والــفــنــيــة فـي طــرح ا
الــروايـــة واسع وله ابــواب مـــتــعــددة في
ــــوصــــلي طــــرح مــــعــــانـــــاة األنــــســــان ا
والـــعــراقـي  حــيث تـــمــتـــلك الـــروايــة كل
ـناورة والـتحـرك  بكل مفـاصل الطـرح وا
جـرأة وانــسـيـابــيـة. كـذلك أالحـظ الـفـنـون
األخـــرى كــــالـــلـــوحـــات الـــتــــشـــكـــيـــلـــيـــة
والـفــوتــغــرافــيــة واالفالم الــتـســجــيــلــيـة
واللقطات التمثيلية  غدت تكشف معاناة
وصل بجانبيها وانـسانها بطرق رائعة ا
ـدينة ومـا زالت تتحرك جدا بعـد حترير ا
وصلي شهد ا وتساهم بشكل فعال في ا
{ كـاديب مـوصــلي ولك مـكــانـتك ضـمـن نـخـبـة
وصـلي  ـوصل  هل اسـتـطـاع االدب ا ادبـاء ا
من اخلــروج من عـنـق احملـلــيـة واالنــطالق نــحـو
كن لـلجوائـز االبداعية ـية  هل  فضـاءات العا

ان تسهم بهكذا انطالقة ?
ـــوصــلي بــشــكل الفت و -يــنــشط األدب ا
اعـتـقـد بـعـض الـروايـات تـسـتـحق مـكـانـة
يـة وخرجت من عنق الزجاجة كبيرة وعا
مـثـل روايـات ثـامــر مـعـيــوف و نـزار عـبـد
الـســتـار  وغـادة صـديـق رسـول وحـسـ
رحـيم ونـوزت شـمـدين وانـفـال اجلـبـوري
وغـــا خــلــيـل وغــا الــبـــجــاري وكــذلك
قصص قيس عـمر وأحمد احلـاج وعائشة

النعيمي  .
مع الـتـنـويـه بـان بـعـضـهم فـاز  بـجـوائـز
ـوصـلي في هـذه عـربـيـة مــهـمـة  األدب ا
رحلـة وبشـكل الفت يطـبع ويوزع خارج ا
العراق.واجلـوائز مهـمة لطـرح ذلك العمل
إلى الضوء وفي عصر يعتمد على اإلعالم
في طــرح الـعــمل ومـســاعـدته لــيـصل إلى

جنوميته
{ عرف ان االدب اسـهـامـاته في شان الـتـوثيق
واالرخنـة للمحـطات التي يـسهم الكاتب واالديب
ـوصلي من ان ـكن لالدب ا في ابـرازهـا  هل 
يـسـاهم بكـتـابة وارخـنة الـتـاريخ واحملطـات التي

عاشها ابناؤه ?
ـوصل -سـؤال مــهم وضـروري. حتــتـاج ا
لــهــذه األرخــنــة في الــكـتــابــة عــنــهـا.ومن

يبنون من خاللها أعمالهم.
في ســنـة 2000رفــضت روايـتـي (سـكــاكـر
الـبـرجس) من الـنـشـر بـسـبب تـنـبـؤات في
الـروايـة تـطـرح دخـول الـقـوات األمـريـكـيـة
وحتتل البلد وذلك بنحو ثالثة اعوام  من
االحـتالل االمـريــكي .وتـطـرح مـا ورائـيـات
ذلك من سـيــطـرات ودوريـات وحـوادث في
ـــدن.وكـــذلـك كـــتــاب تـــســـابـــيح شــوارع ا
اخلـــيــول كــان فــيه رؤيـــة عــانــيت ظــروف

توقعاتها وسجلتها في الكتاب.
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الـكاتب له روح تـخـتـلف بهـواجـسـها  عن
اآلخــرين وعـواطف طــبـيب وحــكـمــة شـيخ
ـدى نـظـره لـيـسـتـكـنه طـاعن  يـبـعـث في ا

االشياء.
لألديب رؤيــة عـمــيـقـة  تــسـتـنــطق الـقـادم
وتتوجس منه ويعيش قلق القادم ويتمثل

له بتوفز عجيب
{ كـــاديب مـــوصـــلي  مـــعـــروف  مـــاهـي ابــرز
ـشهـد الـثـقافي في احملـاور الـتي تـسهم بـابـراز ا
ـشاركة لـتقـيات الثـقافـية  ـدينـة وهل  اقامـة ا ا
عـربــيــة مــثل مــا شــهـد مــهــرجــان ابي تــمـام في
دينة ? السبيعينات من تعميق للالدب في هذه ا
-إن لإلنتشار االعالمي اخلارجي دور مهم
في مـــعــرفـــة وتـــعـــمـــيق رؤيـــة األدب بــ
الشـعوب.وكذلك الـدعوات بـ أدباء الدول
ـهــرجـانــات وإقـامـة وتــبـادل الـزيــارات وا
ـلـتـقـيـات والـنـدوات بـ الـدول الـعـربـية ا
ـعـلى فـي تـنـاسب واألجــنـبـيــة له الـقــدح ا
ــثــقــفــ واالدبـاء وانــســجــام األدب بـ ا

والشعوب .
ـؤتـمرات بـ مـثـقفـيـنا  نـحتـاج لـتـبادل ا
لنتعـرف على احوالنا وهـذا ما كان يجري
ـاضي.وحــالـيـا في ســبـيــعـيـنــات الـقــرن ا
ـلـتقـيات ظـهرت الـكافـيـهات الـثـقافـية أو ا
والـــروابط واالحتـــادات وكـــلـــهـــا مـــهـــمــة
وظـاهرة صـحـيـة ترتـقي بـثـقـافة الـشـعوب
ــشــاركــات الــعــربــيـة إلـى األمـام.وهــكــذا ا

هرجانات وا
ـوصلـيون { ازاء كل تلك احملـنـة التي عـاشهـا ا
ومحـاولة توثيقـك جلانب منها ابان حـقبة داعش 
 مــاهـي االفــكـــار الــتي تـــشـــغل بــالـك ازاء تــلك
احلقـبة وحتـاول جتسـيدهـا على صـفحات االدب

?
-مــنــذ الـتــحــريـر وانــا أعــيش عـوالـم تـلك

احلقبة في ذاكرتي.
واعـيش هـواجس شــخـصـيـات عـاشت في
ـرحلـة الـقاسـيـة واخـتفـت بظـروفـها تـلك ا

واهوالها.
ــا اكـــتب عن تــلك مـــا زلت أتــأمل أكـــثــر 
هـمة ـهـا اخلاصـة وا رحـلـة.ألن لهـا عوا ا

وكشفت عن معادن كنا جنهل حقيقتها.
واآلن لم اجــد عــمال مــوضــوعــيــا عن تــلك

رحلة وأحداثها على الساحة الثقافية. ا
أخربش في مـنـسوجـات ذاكرة لـعلي أضع
ــوصل والــعـالم بــ يــديك عــمال يــعــني ا

والسماء.
ومقابل ذلك أعـيش  قلقا عن غـد  مجهول
وربنا مخيف.نحتاج لنبتسم رغم عواديه
{ خـــتـــامــا  هـل  حــظي االديـب ســالـم صــالح
ـشــهــد االدبي والى اين يــنــطـلق بــفــرصـتـه في ا

طموحك في فلك االدب ?
-لم أحظى بشئ!!!

وصل نعيش في مرض التوحد وكنا في ا
نحن زمالء الكلمة.

التـوجـد مـحــبـة وال تـعـاون والتـسـامح وال
ثقافة .

سعيت في جتربتي األدبية جتاه قضية
س وطـني ومـديـنتـي وبيـئـتي لـكن لم أ
صـــــدى من زمـالء الـــــكـــــلـــــمـــــة. أنـــــهم
نـرجسـيـون ويتـحـالفـون مع من يـرتدي
مـثـلـهـم قـنـاع  الـغـرور و احلـداثـة كـمـا
يـتــصـورون فـيـكــسـبـون جـســد الـكـلـمـة
ـؤثرة.فـلـذلك جتد ويخـسـرون روحهـا ا
مـؤلـفـاتــهم في انـدثـار وال احـد يـقـرأهـا
ديـنتـهم ألنهم فـهموا واضاعـوا حبـهم 
األنــانـيـة مــصـدر غـرور يــكـســبـهم ضـد
الوعـي. طمـوحي أن اجـد روايـاتي على
شـاشات الـسـينـمـا.ليـرى الـعالم قـضـية

وصل وما عاناه العراق. ا
ــشـرقي مـظـلـوم في وكم هـو االنـسـان ا
رؤاه وامـنـيـاته  وطـموحـاته وأنـه ملئ
بـاحلب واجلمـال واألخالق رغـم اجلهل

احمليط به من قبل حكامه
شكرا لك على هذه األسئلة القيمة.
وشكرا ألمنا الكبيرة  جريدة الزمان
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حوار مع الشيخة أسماء بنت صقر القاسمي:

هـذا أمر ال يـتـقبـله منـطق أو عقل هـما أتـمنى
إن ال يـفــهم من جـوابي انـحـنى ضـد الـوجـوه
اجلـديدة والشابة فـانا أصال ارفض الوصاية
واالحـتكـار وكهـنوت الـشعـر ولكن احلق أحق
إن يـتـبع فلـيس هنـاك مجـال لـلمـقارنه بـ ما
سـموا بـأمراء الشـعر وما ذكـرتهم عـلى سبيل

ثال ا
{ هل تـنضـم الـشـعر الـعـمودي أو حتـفـظيـنه وما

ابرزن تسمع له لهذا النوع من الشعر?
في الــوقـع بـدأت بــنــظم الــعــمــودي ولــكـنــني
تــوقـفت ولم أكـمل واجتــهت لـقـصــيـدة الـنـثـر
ــا الن النـــنى أحــســست أنـــهــا األقــرب لي ر
الـشـعـر الـعـمـودي ال يـعـطي ألـفـرصـه لـدخول
مـصـطـلحـات حـديـثه والشـعـر مـهمـا اخـتـلفت
شاعر مـسمياته أو تـصنيفات هـو فن سكب ا
وتــرجــمـه األحــاســيس ونــشــرهــا في فــضــاء
الـواقع  ,هـكـذا أراهـا ألنـهـا آتـيـة من األعـماق
وليست مغامرة ألننا ال نقامر بها على شيء.
بدع يطير في إنها وسيلة بوح سري يجعل ا
مــلـكـوته اخلــاص بـنـوع من الـتــحـرر الـبـريء
الـذي يـجعل الـكـتابـة أشبـه باخلالص لـعذاب
ســيـزيف األزلي  ,الــذي ظل مــنـذ عــهـد بــعـيـد
وهـو يـثابـر من أجل حتقـيق أمل ما  ,إنه أمل
حتـقـيـق الـكـيـنـونـة من خالل الـتـعـبـيـر عـنـهـا

كتابة فنا راقيا بشتى األلوان واألنواع .
{ أنت لك مـكانـة علـميـة ودراسيـة مرمـوقة وخـريجة
عـــلـــوم ســـيـــاســـيـــة هل هـــنـــاك تـــوافق بـــ مـــجــال
اختصـاصك وحبك للـشعر واإلبـحار في رحاب هذا

العالم?
ـوهبـة الشـعرية يه شيء وا الـدراسة االكـاد
شــيـئــا أخـر وكالهـمــا ال يـتــعـارض مع اآلخـر
بــدلـــيل وجــود كــبــار الـــشــعــراء من األطــبــاء
ـهـندسـ وغيـرهـا من تخـصصـات عـلمـية وا
بـعدية كل البعد عن األدب بـشكل عام والشعر
بــشي خــاص فــأنــا تــخــصــصت فـي الــعــلـوم

الـشـاعـرة واألديـبـة سـمـو الـشـيـخـة أسـمـاء
بـــنت صـــقـــر ألــقـــاســـمي إحـــدى الـــوجــوه
اإلبـداعية وخريـجة كليـة العلوم الـسياسية
والــتي نـشـأت وتــرعـرعت في بـيــئـة تـهـوى
الـشـعـر وكان والـدهـا الراحـل سمـو الـشيخ
صـقـر ألـقـاسمـي حاكم إمـارة الـشـارقـة احد
رواد الـــــشــــعــــر فـي اإلمــــارات وفي إمــــارة
الـشـارقـة حـيث بـيـئتـهـا ووالدتـهـا لـهـا عدة
مـجاميع شـعرية أجنـزتها حالل مراحل من
عـمـرها اإلبـداعي لهـا رؤى وانـطبـاعات عن
ـعــاصـرة والــظـروف الـتي واقع حــيـاتــنـا ا
تـشـغل واقـعـنا الـعـربي ولـها فـيـهـا مواقف
ايــجـابـيــة نـبـيــلـة إذا هي تــدين كل إشـكـال
ـذهــبي والـتـنــاحـر بـ األديـان الــتـطـرف ا
والـدين الواحد حـاولت الوصول مـعها إلى
ـنـعـطـفـات واحملـطـات فـي مـسـيـرتـها أهم ا
اإلبــداعــيــة احلــافــلــة بــالــنــشــاط من خالل

حواري الذي أجريته معها
{ كيف بدأت مسيرتك الشعرية ?

مـنـذ طــفـولـتي كـنت اعـشق الـقـراءة وبـنـهم
كتبات واالطالع لـدرجوكنت أفضل زيـارة ا
عـلى كل ما حـديث وكانت اسـرتى تشجـعنا

على القراءة والكتابة
ـرحــلـة االبــتـدائــيـة واذكــر مـنــذ كـنـت في ا
وهبة ة كـانت هناك مـدرسة تفـطنت لهـذه ا
لـدي فـرعـتـهـا وكـانت تـشـكـرني فـي الـقـاعة
درسية وتـشجعني ـدرسية أو احلـفالت ا ا
عـلى ألـكـتـابه لم تـكن في بدايـتـهـا شـعر بل
ـا كانت كقـصص قصيـرة ومقاالت وهى ر
مــحـاوالت أولــيه تــطـورت بــعـدهــا لـكــتـابه
رحـلة الثـانوية ولم الـشعر وقـد بدأته في ا
أكـن اهـتـم كـثــيــرا لالحــتــفــاظ به بل اكــتب
وأمـزق وأحيـانا جتـمع صديـقاتي مـا اكتب
حـتى في الـنـهـايـة اقـتـنـعت بـعـدان سـمعت
اآلراء امـــا اكـــتــبه شـيء جــمـــيل وشـــعــري
ستحق إن يقرأ فبدأت أحاول إن انشره في
ألـنـت بـأسـمـاء مـسـتـعـارة كي اعـرف ردودا
لـفـعل من الـقراء بـشـكل بعي دعن اجملـامـلة
لـي كــوني من أكــون وهـــذه جتــربه لألسف
فــادتـــني وأضــرتــنـي كــثــيــرا حــ وجــدت
نـصـوصي عـرضه لـقطـاع ألـنت تـتـواجدفى
ـنـتـديـات بـأسـمـاء مـسـتـعـارة أحـيـانـا كل ا
وحــيـانـا حـتـى صـريـحـة وكل مــنـهم يـدعي
صــاحب الـنص وهـو يـعل عــلـمـا لـيـقـ إن

الــنص مــولــود يــحـمل جــيــنــات كــاتـبه وان
الــسـارق مـهـمـا ســرق فال بـدان يـؤتى يـومـا
ويـنـكشـف فمـاهم إال قـطاع طـريق ال اكـثرمن
كل موقع نص ال يشبه أخاه بعدها قررت إن
اكــتب بــاســمي الــصــريح وأطــبـع مـا اكــتب

وهذا ما حدث بالفعل
dFA « W³¼u

{ انت ترعـرعت في جو عائلي يهوى الشعر حيث
كـان الـوالد الـراحل شاعـرا مرمـوق وله مكـانته في
اإلمـارات هل اثـر ذلك في عـشـقك لـلـشـعـر كـهـواية

ومن ثم كاحتراف?
مـوهبة الـشعر لم تـأتي من فراغ بل هي هبة

ربانية ورثتها من والدي أجدادي
مـن اجلــهــتـــ ســتــواءمن جـــهــة والــدي أو
ووالـدتي فجًدي شاعر ووالدي شاعر وحتى
اخــواتى الــشـيــخــة هـنــد الــشـيــخــة فـواغي
شـاعـرات فـلـهـذا أخـذت الـشـعـر كـهـوايـة في
بـدايـة مـسـاري الشـعـري ثم أصـبح احـتراف
بـعدان نـضجت جتـربتـي الشـعريـة ولوالدي
تـأثـيـر بال شك في كـتـابتـي للـشـعـر وإن كان
هـذا الـتأثـير خـفـيا وغـير ظـاهـر فرحـمه الله
ـتـعـصـبـ لـلــشـعـر الـعـمـودي في كـان مـن ا
حـ اجتـهت انـالـلـقـصـيـدة الـنـثـر ولـكن في
الـنـهايـة تبـقى خيـارات شـخصـيه تخـتلف م
نــشــخـص آلخــر وهــذا أمــر طــبــيــعي من إن
فـتحت عيـني على القـراءة وجدت إمامي في
ـنزل مكتبـة زاخرة بنفائس الـكتب العربية ا
ــا أتـــاح لي فــرصــة واألجـــنــبــيــة أيـــضــا 
االطالع عـلـيهـا وعلى مـكنـون هذه الـثقـافات
واآلداب . من هـنـاك انـبثـقت شـهـيـة الكـتـابة

األدبية وعلى رأسها الشعر 
{ بـرأيك يــهـمـا األكــثـر رواجــا في وقـتــنـا الـراهن
الــشـعــر الـعـمــودي أم الـشـعــر احلـر عــلـمـا إن كل

يزاته? جنس أدبي له خصائصه و
الـشـعر الـعربي رسـالة كـونـية سـاميـة سواء
جـاء عــلى شـكل الـشـعـر الـعـمـودي والـشـعـر
احلـر أو قصيـدة النثر وبـفضل التـغير الذي
يـعيشه اإلنسـان العربي كغـيرة من الشعوب
األخـرى في العـالم تطور شـكل الشعـر كجزء
ــنــطــومه فـــمن احملــال أن يــبــقى مـن هــذه ا
جــامـدا في قــالـبه احملــنط من أالف الــسـنـ
ـوزون الـذي تـرك لـنا والـشـعـر الـعـمـودي وا
ـعلـقات ليس سـببـا مقنـعا إنه الغي روائع ا
الـشـعر الـنثـري والذي كـتب أيـضا مـلجـمات

شـــعـــريـــة مـــوازيـــة و إن لن تـــكـن مـــوزونــة
والــدلــيـل عــلى ذلك مــلـــحــمــة جــلــجــامــيش
وغـيرها والتي بقيت صامدة في وجه الزمن
رغم مـرور أالف السنـ وفى النهايـة الشعر
شـعور ما كان منه راقيا وجميال ومعبرا عن

روح الشاعر كان شعرا أيا كان تصنيفه 
{ مـاهو واقع احلـركـة األدبـيـة والثـقـافـيـة في دولة
ــتـحــدة وهل هــنـاك مــشـاريع اإلمــارات الـعــربـيــة ا

للتنمية الثقافية?
احلـركـة الثـقافـيـة في األمارات تـعيش ازهي
أيــامــهــا وتــلــقى دعم أكــبــيـرا جــدا من قــبل
احلــكـومـة االحتـاديـة واحلــكـومـات احملـلـيـة
كـالدوائـر الثـقافـية في االمـاراتوسـخرت لـها
ـعـنــويه والـدعم ـاديــة وا كل اإلمــكـانــيـات ا
ـراكـز لـثـقـافـيه اإلعالمـي الـكـبـيـر وتـوفـيــر ا
ــتـمــالـكــة في كل نــواحي ألــدوله حـتى في ا
ـنـاطـق والـقـرى الـنـائـيـة وسـهل لـلـشـعـراء ا
واألدبـاء نشر إبداعاتهم وتعريف العالم بها
ـعـارض واألمــسـيــات الـشــعـريـة من خـالل ا
واأليــام الـثـقــافـيــة والـتـراثــيـة طــوال الـعـام
حـــسب الـــتـــنـــســـيق اخلـــاص بـــكـل إ مــاره
ـعارض ومـشـاركـات الدوائـر الـثـقافـيـة في ا

ية طوال العام العا
{ هل تـرين هنـاك أميـرا للـشعر كـما جـرت العادة
أم إن يــطـلق عــلى هــذه ألـتــسـمــيــته ظـاهــرة بـرزت

ضمن ظروف بيئة خاصة بها?
إنـا صـراحــة ال اقـلل كـالـكـثـيـرين من أهـمـيـة
تمثلة في هذه ألتظاهره الشعرية اجلميلة ا
بـرنـامج أميـر الشـعراء والـتي فتـحت اجملال
إمـام الـشعـراء أيا كـان تـصنـيـفهم من شـاعر
مـغمور لـشاعر مهـمش لشاعر مـعروف نوعا
مـــا وهــــكـــذا إلبـــراز إبـــداعـــاتـــهـم تـــعـــريف
ـشـاهـدين بـهم ولـكن في نـفس الـوقت لدي ا
كــثـيـرون الــتـحـفــظـات عـلــيـهـا فــمـثال إنـا ال
اعـــتـــرف بـــأمـــيـــر شـــعـــراء فـــاز عن طـــريق

ـسـجـات أو عـن طـريق غـايـات عــددا
اخــرى ال دخل لـهــا بـوقـه شـعـره وال
تـمكـنه من قول الشـعر وليس كل من
فــاز بـــالــلــقب هــو األفـــضل فــهــنــاك
فـطـاحل الـشـعـراء لم تـشـارك وهـناك
أيـضا كم كبير من شعراء وان كانوا
شــــبـــابـــا لـم يـــســــعـــفـــهـم احلظ في
الـتواجدفى هذا البرنامج وليس من
ــنــصف إن نــقــارن شــاعــر كــبــيــر ا 
كـشـوقي وغيـره من شـعـراء بشـعراء
ـسـحـات كـمـا الـلـجـنة فـازوا بـعـدد ا
ومتها احملـكمة أيضا والتي أرى د
مــنـذ بــدء الـبـرنــامج وكـأنــهـا فـرض
واجـب تواجـده في حـ هـنـاك كـبار
احملـكـم لم جنـدلهم وجـود في هذا
الــبــرنــامج نــاهــيك عن أمــور اخـرى
ـــــــــــــــــنــــــــــــــــطـق إن فــــــــــــــــهــل مـن ا
يــتــواجــداجلـواهــرى وهــو مــتــنـبي
الــعـصـر أو الـبــردوي أو غـيـرهم من
شـعـرا كبـار فى وقت يتـواجد شـاعر
مـغمـور مثال يـسمـى بأمـير الـشعراء

الـسـياسـية واالقـتصـاد باالضـافه أخذت واد
اخـرى في القانون الـدولي واكلت تخصصي
بـفـرع مـغايـر هـو الـفلـسـفـة ومقـارنـة األديان
لــعـشــقي لـلــفـلــسـفــة واحلـضـارات وشــغـفي
الكبير في معرفة األديان ككل وترابطها على
الـعـموم هـنا هـناك تـواصل وتـكامل بـ تلك
الـعـلـوم اإلنسـانـية الـتي درست في تـكـويني
الـعلـمي وب بـاقي األجـناس األدبـية ومـنها
الـشـعـر فكالهـمـا مـكمل لألخـر وهـنـاك عالقة
اتــصـال قـويـة تـربـطـهم  ,فــالـفـلـسـفي مـكـمل
لـلـشـعري والـنـفسـي مكـمل لـلـفكـري وهـكذا ,
فــالــفــكـــر اإلنــســاني يــحــتــوي جــمــيع هــذه
اجملـاالت اخملــتـلـفـة ظـاهـريـا و مـتـكـامـلـة في
داخـلـها  ,وتـقف جـنـبـا إلى جنـب في مصف
اإلبـــداع الـــفــكـــري اإلنــســـاني اخلـالق .نــعم
اخــتـرت هـذا الــنـوع من الــدراسـةبـاخــتـيـاي
ولـكـن الـشـعـر كـان أجـمل فـهـو من اخـتـارني
ولم أكـن من اخــتــاره فـــهــو مــوهــبـــة إلــهــيه
وهــبـني الــله إيـاهــا وارث جـمــيل ورثـته من

أبي وأجدادي
{ يوجد لـديك مجـلة وصالـون ثقافي تـعنى باألدب
والشـعر وكل الشؤون اإلبداعـية وهو توجه إعالمي
بالدرجـة األولى ماتاثير هذا عـلى فضاء الشعر في
دولـة اإلمـارات من حـيث خـلق تـنـوع ثـقـافي وإبراز

ثقف العرب? اجلانب اجلمالي واإلنساني لدى ا
الـغاية من تأسيس موقع صدانا الذي حتول
فـيما بعد الى شـبكة شاملـة جتمع ب مجلة
صـدانا ومنـتداها بـاإلضافة إلى مـوقع كتاب
ـوسـوعة الـكبـرى للـشـعراء الـعرب و كـتاب ا
سك  ,هـو العمل على تـرسيخ ثقافة بـوتقة ا
عـربـية جـادة و التـواصل ب مـبدعي الـعالم
الـــعــربي في اجملـــاالت األدبــيــة  ,الـــفــكــريــة
والـفنية  ,وقـد خَصَّصْـنا لهـذه الغايـةِ أركانا
ثـابتـةً يستـطيع من خاللـها العـضو الـتفاعل
بـكل حرية مـنها ركن الـشعر والـقصة و الفن
الـتشكيلي و الترجمة وغيرها كثير
 ,كـما خصصنا ركـنا ألعمال والدنا
الــراحل الـشــيخ صـقـر بن ســلـطـان
ـا كـان له رحمـه الله من الـقـاسـمي 
ـــشـــهــد يـــد بـــيــضـــاء في إغـــنــاء ا
الــشــعـري الــعــربي لـنــضع بــ يـد
قـرائه أعـمـاله الـكـامـلـة والـدراسات
الـنـقديـة الـتي أجنزت عـلى غـرارها
وكل مــا يـتــعـلق بـالــشـاعــر الـشـيخ

رحمه الله . 
ـوقع يــعـرف تـغـيـرات وعــلى كل فـا
مـن ح آلخر لـكونـي ال أحبـذ فكرة
ـطـلق فـالبـد من تـغـيـرات الــثـابت ا
ــلـل من جــهــة تـــســاهم فـي إزالــة ا
وأيـضا تفتح أفاقا أخرى للتواصل
لـــذلك قــمــنـــا بــخــلـق فــضــاء ورقي
بــجــانب الــنـوتي لــلــمــوقع فـقــمــنـا
بــطــبـاعــة مــجـمــوعــة كـتب تــابــعـة
لـشبـكة صدانـا وخاصـة بأعضـائها
الـنـشـطـ نـذكـر مـنـهـا عـلى سـبـيل
ـسك ــثــال ال احلــصـر : بــوتــقــة ا ا

وسـيـر أدبـيـة عـلى أريج صـدانا  ,كـمـا قـمـنـا
بـخـلق جـائـزة صـدانا لإلبـداع الـشـعـري عام
 2009م  ,وبــتــكـر الــشــاعـرة الــتــونـســيـة
ـاجــري بـوســام صــدانـا الــذهـبي جــمـيــلــة ا
لـإلبداع كـشـخـصـيـة لـعام  . 2010وجـوائـزه
أفــضل قـصـيـدة في مـدح خــيـر الـبـريـة وهي
جــائــزة سـنــويـة فـي كل رمـضــان خــصـصت
لـألوائل االثه جــائــزة مــالــيه بــاالضــافه إلى
صــقــر ذهـــبي لــلــفــائــز األول كــذكــرى لــهــذه
ـنـاسبـة اجلـلـيلـة وطـبعـا هـناك الـعـديد من ا
األفـكار التـي تنتـظر التـطبيق بـحول الله من
ـوقع الـذي يـعـرف انـخـراط أكـثـر من خـالل ا
ـنـتـديات  3000عـضـو سـواء فـيا جملـله أو ا
أو وكــلـهـا بـأســمـاءَ صـريـحــة ومـعـروفـة ألن
طلق انخراط وقع ال تقبل بالبث ا سـياسة ا
ـشـتـركون ـسـتـعـار . عـدا األعضـاء ا االسم ا
فـي اجمللـة وهم في حدود600او أكـثر بـقليل
وانـــأ ال امن بـــاال عـــدادا الـــضـــخـــمـــة الـــتي
تــتـجـاوز أحـيــانـا الـعـشــرين والـثالثـ إلف
فـهذه إعداد وهمية ال أسـاس لها من الصحة

واغلبها
أشـبـاح ن ال أكثـر ال تعـرف من هم ينـتحـلون
إلف اسم واسم وهذا أمر معروف لدرجةاننا
نـرى العجب العجاب من شركات متخصصة
بـــــإحــــضـــــار االاللف مـن االعــــضــــاءوآالالف
ـــســـروقـــة مـن مـــواقع اخـــرى ـــواضــــيع ا ا

rssمستغل خدمه ال
وهـذا اجلهـد الذي يـبذل في شـبكـة صدانا ال
ـكـنه أن يـتـوج بالـنـجـاح األمن خالل فريق
كنـني إال أن أهنئه إداري عـربي متكـامل ال 
ـسـار واشـكـره من صـمـيم الـقلب عـلى هـذا ا
عـــلى هــذا الـــعــطـــاء اجلــاد خــدمـــة لإلبــداع

والثقافة . 
WOÝUOÝ ÂuKŽ

{ هل تـوجزين لـنا تـعريـفا أو بـطاقـتك الشـخصـية
لــلـــقــاري الــعــراقـي الــذي يــســعـــده إن يــســمع من
الشيـخة أسماء بنت صقرا لقاسمي وأهم احملطات

في حياتها الشعرية ?
أسماء بنت صقر بن سلطان القاسمي..

شاعرة وكاتبة
الــتـخـصص: بـكــالـوريـوس عـلــوم سـيـاسـيـة

واقتصاد
دراسات في الفلسفة ومقارنه األديان

رئيسة اللجان ا لعليا لألنشطة
لنادي فتيات كلباء الرياضي الثقافي

ية عضو شرف برابطة األدب اإلسالمي العا
غربي عضو شرف بجمعية دارة الشعر ا

عضو حركة شعراء العالم بالشيلي
ثقف العرب عضو احتاد الكتاب وا

ــثـقـفــ الـعـرب عــضـو فـخــري في مـبـادرة ا
لنصرة فلسط

صرية للكتاب واإلعالمي عـضو اجلمعية ا
الشبان

عضواالحتادالعربي لإلعالم االلكتروني
عضو رابطة الفينيق

مـالـكة ورئـيسـة مـجلس إدارة شـبـكة صـدانا

الثقافية
{ مــا أخــر نـشــاطــاتك الــشــعــريــة وهل هــنـاك

مشاريع قادمة?
احلـمد لله قمت بـطباعة ثالثة دواوين لي
فـي معـبـدالـشـجن وصـالة عشـتـار في دار

التكوين في سوريا
وديــوان شـذرات من دمي في أنـفـوبـرانت
ــغــرب وهــو ديــوان ــديـــنــة فــاس في ا
ـتـرجـمـة مـتــرجم لالسـبـانـيـة بــواسـطـة ا
مـــســاء بــونـــو وهــنــاك ديـــوان لي أســمه
شـــهــقـــة عــطـــر مــتـــرجم بــاالجنـــلــيـــزيــة
صري واالسـبانيه ترجم منقـبل الشاعر ا
حــسن حـجــازي والـشــاعـرةاال رجــنـتــيـنه
غـراسي ال ماال غـرينـا ومتـواجد لـلطـباعه
في دار الـــتــوحـــيــدي لـــلــنــشـــر في الــدار
الـبيـضاء وأخـر قيـدا النتـهاء منـه مترجم
لــلــفـرنــسـيــة يــسـمى طــيــرسـون احلــنـ
تـرجمة الشاعرة التونسية فوزية العلوي
سـيـرى النـور قـريبـا وهـناك بـشـرى سارة
لــلـشـعـراء فـقــد انـتـهت الـشــاعـرة فـاطـمـة
بـوهراكة وسلـمت لدار النشـر وستتواجد
ـكـتبـات خالل أسـبـوع ـعـارض وا في ا

أو عشرة أيام بحول الله 
ــقــالـة والــشــعـر أيـن جتـدين { أنت تــكــتـبــ ا

نفسك وإبداعك
قـالـة ولـى عمـود شـهـري في نـعم اكـتـب ا
ـقـالـة مــجـلـة بــنت اخلـلـيج يــجـمع بــ ا
والــشـــعــر وشــخــصــيــا إنــا ال أُفــرق بــ
اهـتمـاماتي وإبداعي الـشعري أو الـنثري
عــلى شـكل مــقـال أو خــاطـرة أو قــصـيـدة
ولــكــني عــرفت كــشــاعــرة أكـثــر من خالل
كــتـابــاتي في ألــنت وهـذا أمــر يـســعـدني
عـلى كل حال  ,ولـعل األتي أفـضل وأجمل

وأكثر تنوعا بإذن الله .
ـا ــعـاصــرة  {  هل تــؤمـنــ بــالـتــســمـيــات ا
ـــرأة وأدب الـــرجل أم إن األدب يـــســـمى أدب ا
واحــــد يـــنـــتـج من خالل تــــمـــاس األحــــاســـيس

بدع وإرهاصاته ? شاعر مع نبض ا وا
ـسـمـيـات والـتي كـمـا إنـا ال أؤمـن بـهـذه ا

يقال كلمة حق أريد بها باطل 
ـرأة بـان لـهـا اخــتـرعـوهـا كي يـوهــمـوا ا
ـيـز في ح أريـد بـها الـفـصل ب أدب 
األدب الـنـسائي واألدب الـذكـورى من باب
إن األدب الـذكـورى اكـبـر من إن يـدمج في
مـــســمـى واحــدد يـــضم األدب الــنـــســائي
فـاألدب أدب أيا كان كاتبه أمراءه أو رجل
الــفـيـصل في األفــضل هـو جـمــال ألـكـلـمه
وقــوتـهـا وصــدقـهــا والـتـعــبـيــر الـصـادق
ـسمـيات شـاعر ا مـا هذه ا اجلـمـيل عن ا
ا هي فـال دخل لي بها وال اعـترف بـها إ
مـسـميـات اخـتـرعت لتـرضى بـعض غرور
رآة توهم بان ا ـرضى النفسانيـ ا ا
لم تـخلـق لكي تـكون نـدا أو متسـاوية مع
الـرجل بل خـلـقت من ضـلع اعوج نـاقـصة
عـقل ودين كما يروجون ليرضوا غرورهم

ريض. ا

 

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/24. Issue 7095 Saturday 16/10/2021
الزمان - السنة الرابعة والعشرون العدد 7095 السبت 10 من ربيع االول 1443 هـ 16 من تشرين االول (اكتوبر) 2021م

 سالم صالح 

»dſ —U³ł bLŠ«

بغداد

اسماء بنت صقر القاسمي



 «¡U{≈ 10

www.azzaman.com

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/24. UK

Issue 7095 Saturday 16/10/2021
الزمان - السنة الرابعة والعشرون العدد 7095 السبت 10 من ربيع االول 1443 هـ 16 من تشرين االول (اكتوبر) 2021م

بغداد

–uŠUý wKŽ bL×

qðUI « ËbF « p – WKÞUL*«

بغداد

œ«d  d UŁ

 Ê«—uŽË ÊôuŠ

اولـهـما ورثت اثـنـ من االمـراض الـتي انـتـقـلت لي عـبـر اجلـيـنات ولـلـه احلمـد عـلى كـل حال ,
ـرور الزمن صرت اتأقلم ستـتر الذي اصاب عينيَ ,و هـشاشة في عظامي ,وثانيـهما احلول ا
ارسة رضـ عندي ,فـصرت اجتـنب  مع هـذه العـلل واجتنب كل مـا من شأنه تـفاقـم حالـة ا
أي رياضـة عـنـيفـة قـد تـؤدي الى تـعرض عـظـامي الى الـكـسـر خاصـة واني عـانـيت من كـسور
سابـقـة في الـصـغر ,ولكن مـعـانـاتي الـكبـيـرة واحلـقـيقـيـة الـتي حـاولت جاهـدا ان اخـفـيـها هي
سـتتر او اخلفي (  ,(Heterophoriaوسبـحان الله العـظيم ما ان يبدأ معـاناتي مع احلول ا
ستتر الى حول مفضوح إذ  تروح عَيْنَاي تَنْظُرَانِ فِي أحدهم بالكذب عـليَ حتى يتغير احلول ا
اتجَاهَيْنِ مـختلف فِي آنٍ وَاحِد!!. وبالتأكيد صار من الضروري جدا ان اجتنب اللقاء مع  كل
كَـذَّاب أَشِر ,من الذين أحـفظ اسمـائهم عن ظـهر قلب ,ورحت اسلك أي طـريق ال يجمـعني بأي
رات اتـعرض لإلحراج منهم حـفاظـا على سالمة عـيوني وسـرية مرضي ,ولكن في كـثيـر من ا
وافشل فـي التـملص من لـقاءهم ,وأجـد نفـسي مضـطرا لـسمـاع كذبـهم الرخـيص وهنـا حتدث
Double) الكـارثة فـما هي اال حلـظات حـتى أجد عيـني وقد اِحْـوَلَّتِـا مع ازدواجيـة في الرؤية
vision),وكلما كانت الكذبة التي تسقط على رأسي ,مصحوبا بصداع قوي في الرأس
كـبيرة ومركـزة كلمـا تأخرت قدرتي في اسـتعادة الـوضع الطبيـعي لعيـوني!!.   ومع تكرار هذه
احلـالة اصاب االجـهاد كلـتا عيـني وصرت أخاف أن تـتعقـد حالتي ,ولذلك عـزلت نفسـي تماما
في البيـت فال اخرج للشـارع اال للضـرورة القصوى , ,وبسبب عـزلتي صار الـتلفزيـون متعتي
الـوحـيدة ,ورحت اتـابع كل ما يـعـرض من برامج ,ولم اكن اتوقـع ان االسوأ كـان بـانتـظاري!!,
سـؤول حتى أحس باضطراب فما ان اتفرج في شـاشة التلفـاز على برنامج يظـهر فيه أحد ا
ـرآة ألتـفـقـدهـمـا فـأجد وتـشـوش في بـصري ,وحـرقـة في عـيوني ,عـنـدهـا اذهب مـهـروال الى ا
فـاجأة فأعـود مسرعـا  كالبرق احـدى عيني وقد اِعْوَرَّت  ,وصـرت رجال أعورا ,وهنا تـهزني ا
إلطفاء التلـفاز فتعود عيني الى طبـيعتها االولى بعد برهـة من الوقت!!.عندها قررت التوجه الى
اقرب عيـادة لطبيب العيون خـوفا من ان يذهب بصري دون رجعة ,وفورا دلـفت لغرفة الفحص
رضى بـعدما عانيـت مع سكرتيرة الـطبيب التي كانت تـخفي عينيـها خلف نظارات ـزدحمة با ا
سود ,وقـد اجبرتـني على الـبقاء طـويال في قائمـة االنتـظار حتى ادخـلتني ,ورحت ألـوم  نفسي
ا تـأخير!! ,ولـكن هناك ما لفت كـوني لم اتعـرف اليهـا من قبل حتى اضـمن دخولي مبـكرا دو
ـراجعـ في صـالة انـتـظار الـطبـيب كـانوا  أمـا حوالن او وجـودين من ا انـتبـاهي وهـوان كل ا
عوران وهم يحدقون بـأنظارهم صوب شاشة التلـفاز الكبيرة التي يـظهر فيها وجه ضخم ألحد
سـؤولـ وهو يـتـحـدث عن منـجـزاته الـكبـيـرة في البالد ,وال اخـفي سرا ا
ا رأيت اجلـميع مصـاب بنـفس علتي ,غـير ان انـني شعـرت بالراحـة 
مــا اصــابـنـي بـالــذهــول وانـا حتت يــدي الــطـبــيب الــذي انــشـغل

بتفحص عينيً أنه هو نفسه كان أعورا !!.
فيا ترى مـتى سيدرك الـكاذبون أنهـم تسببـوا بكل هذا اخلراب
في الـبالد والـعـبـاد? ,اخلـراب الـذي جـعل افـراد الـشـعب  بـ

أحول وأعور??.   
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ولـكن كـوابح حـقـيــقـيـة وقـفت أمـام
مـثـل هـذا الــتــوجّه نـحــو احلــداثـة
وارتـدّت الـكــثـيـر من الــبـلـدان الـتي
وقفت عـند بوابـات احلداثـة أو عند
مــداخـلــهــا إلى مـرحــلــة مـا قــبـلــهـا
وتــــراجــــعـت إلى اخلــــلـف بــــحــــكم
لتبسة الدينية والطائفية البدائل ا
ـنـاطـقـيـة واجلـهـويـة والـقـومـيـة وا
الــتي تــبــنّـتــهــا قــوى مـحــافــظـة أو
تـراجــعت عن مــواقـفــهـا احلــداثـيـة
بـاجتـاه احملـافـظـة وهـذه األخـيـرة
وال سـيّـما من الـقـوى الـدينـيـة التي
ـشهـد السـياسي في هـيمـنت على ا

العديد من البلدان العربية.
إن مــــوجـــة انـــبــــعـــاث الــــهـــوّيـــات
والــتــشـــبّث بــاخلــصــوصــيــة الــتي
شـهـدهـا الـعالـم العـربي واإلسالمي
في الـعقـود الثالثـة ونيّف األخـيرة
ــطـالــبــات ســابــقـة هي اســتــمــرار 
حلــركـــات وتــيـــارات وقــوى أخــذت
تتبلور في ظرف دولي جديد كجزء
ــيــة ارتــفــعت بــعـد من مــوجــة عــا
انــهــيــار األنــظـمــة الــشــمــولــيـة في
أوروبــا الــشــرقــيــة وانــتــهــاء عــهـد
احلرب البـاردة القد وبـداية عهد
جــديـــد لـــلــصـــراع اآليـــديـــولــوجي
ي حــيث اكــتــســبت مــســألـة الــعــا
الـهـوّيـات مـكـانـة مـتـمـيّـزة وخـاصة
فـيه وقــد عـبّـر كل فـريق من جـانـبه
بـوجــهــة نــظــره إزاء مـا حــصل من
تـطـوّرات سواءً بـوجـههـا اإليـجابي
الـذي كـان يـفتـرض فـيه إقـامـة دولة
واطنة أو بوجهـها السلبي الذي ا

انــــدفـــعت فـــيـه قـــوى وحـــشـــود 
ـا شـحــنــهــا طــائــفـيــًا أو ديــنــيــاً 
يـــتـــعـــارض مـع مـــشـــروع الـــدولـــة

واطنة واحلداثة.  وا
واألمــر ال يـقــتـصــر عـلى الــصـعــيـد
الـداخــلي فــحــسب بل إن امــتـداده
دولـــيــــة حـــيث جــــرى احلـــديث عن
صـــــــراع احلـــــــضـــــــارات وصــــــدام
الثـقافات سـواء من جانب مـفكرين
أمريكـان أو غربي مـثل فرانسيس
فـوكويـاما أو صـموئـيل هنـتنـغتون
ـوجة أو غـيـرهمـا وارتـفعت هـذه ا
وتـصـاعـدت بـعـد أحداث  11أيـلول
(سـبتـمبـر) اإلرهـابيـة اإلجرامـية ال
سـيّـمـا إزاء احلضـارات والـثـقـافات

األخرى واإلسالم في مقدمتها.
ومـن جــهـــة أخـــرى ارتـــفـع رصـــيــد
الـفـكـرة الـكــونـيـة حلـقـوق اإلنـسـان
الــــتـي تـــــســــتـــــنـــــد إلى احـــــتــــرام
اخلـصـوصـيات الـقـومـية والـديـنـية
والـلـغـوية وحـرصـهـا عـلـى اعـتـماد
ــــواطــــنــــة ــــســــاواة وا مــــبــــاد ا
ـــا يــعـــزّز احـــتــرام ـــتــســـاويـــة  ا
الـهـوّيـات سـواءً كـانت صـغـيـرة أو
كـبيـرة ألنـها تـمـثّل في واقع احلال
مشتركات خاصـة ومتميّزة جلماعة
من البشر لها خصائصها اخملتلفة

عن اخلصائص األخرى.
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ـــســـألـــة الـــهـــويّـــة إن دراســـتـــنــــا 
ـواطـنـة ومقـاربـتـها الـفـكـرية مع وا
ـنـظـومـة احلـقـوقـيـة الـدولـيـة من ا
ـلـتـبــسـة الـديـنـيـة مـوقع الـبــدائل ا
والـطــائـفــيـة والــوحـدات الــتـذرّريـة
الـتـفـتــيـتـيـة ســواءً في الـعـديـد من
الـبـلـدان الـعـربـيـة وتـعـثّـر مـشروع
الدولـة احلـداثيـة التي كـانت واعدة
وتــتـقــدم بــالــتــدريج والــتـراكم وإنْ
كـانت بــبطء أحــيـانــاً عــلى أسـاس
ـــواطــنــة مــقــدّمـــات لالعــتـــراف بــا
ساواة وتوسيعها وبـتأكيد مبدأ ا
يــوصــلـنــا إلى عــدد من اخلالصـات
ـشروع واالسـتـنتـاجـات في ضـوء ا
الـنهضـوي العـربي بأركـانه الـستة:
الــتــحــرّر الــســيــاسي  والــتــنــمــيّــة
ـســتـقـلّــة والـعـدالــة اإلجـتـمــاعـيـة ا
ـقـراطـيـة والـوحـدة الـعـربـية والـد
واإلنــبــعـاث احلــضــاري وأهم تـلك

اخلالصات واإلستنتاجات هي : 
أولــــهــــا  –عــــدم االنـــفــــصـــال بـــ
اخلصوصـية والشـموليـة واحمللية
ــيـة فـاخلـصـوصــيـة لـيـست والـعـا
ـية معـزولـة عن الـشـمـولـيـة والـعـا
وبقدر مـا هي واقع ومعطى فال بدّ
من مالحـــظــة درجـــة اشـــتــبـــاكـــهــا

وترابـطهـا وتفـاعلهـا وتداخـلها مع
ـعـنـى بـقـدر مـا ـيـة وبـهــذا ا الـعــا
تكـون للهوّيـة خصوصـية فهي في
الــوقت نــفـــسه تــكــتـــسب الــصــفــة
اجلــامـعـة ذات األبـعـاد اإلنـسـانـيـة
بــغـض الـــنــظـــر عن حـــجـــمـــهــا أو
ـــســـتـــوى عـــددهـــا ســـواء عـــلى ا
اجلــمـــاعي أو الــفـــردي فــاحــتــرام
فـردانــيــة الـفــرد وهــوّيـتـه جـزء من
احـترام حـقه كـإنسـان في أن تـكون
له خــصــوصـــيــاته دون أن يــعــني

انعزاله عن الهوّيات األخرى.
لـقـد عـبّـر ديكـارت عن خـصـوصـيته
عنـدما قـال : أنا أفكـر فأنـا موجود
مـــوطّـــراً عالقــــة اآلنـــا بـــالـــوجـــود
احلقيـقي وال تكتـمل هوّية األنا إالّ
بـــــهــــــوّيـــــة اآلخــــــر. ولـــــذلـك فـــــإن
اخلــصــوصـــيــة بـــقــدر اعـــتــزازهــا
بـتـمـيّـزهـا فـإنـهـا في الـوقت نـفسه
ـــيـــة تــــتالقى وتـــتـالقح مع الـــعـــا
وتـصـبح عــنـصـر تــواصل وتـفـاعل
ولــيس عــنــصــر تــفــريـق وتــبــاعـد

شترك اإلنساني.  وخصوصاً با
وبـالطـبع فإن اإلحـسـاس والشـعور
بالتـمييز لـدى فئات معـينة أضعف
إلى حـدود غـيــر قـلـيــلـة من مـبـاد
ـــســاواة ــواطـــنــة وال ســـيّـــمــا ا ا
ــشــاركــة األســاســان الــلــذان ال وا
غـنى عـنهـمـا في الدولـة الـعصـرية
خـصوصـاً إذا ما اقـتـرنتـا باحلـرّية
والعدالة كشرط الزم للمواطنة
ـتـوازنـة وعـكس ذلك الـسـلـيـمـة وا
واطنة سيبقى فإن أي حديث عن ا
نـاقـصـاً أو مبـتـوراً أو مـشـوّهاً إذا
مــا جـرى إضــعـاف أحــد مــبـادئــهـا
ــعـادلـتـهـا األســاسـيـة أو اإلخالل 
الـــضـــروريــة لـــلـــتـــطــوّر والـــنـــمــو
واالزدهـار ولـلـتـعـبـيـر عن الـهـويّـة
عناها اجلامع الذي تلتقي سواءً 
ـــتـــعـــدّدة في عـــنـــده الـــهــوّيـــات ا
مــجـــتـــمع مــتـــعــدّد الـــثــقـــافــات أو
ـعــنـاهـا الــفـرعـي اخلـاص الـذي
يـــتم الـــتـــعـــبـــيــــر عـــنه من جـــانب
مـجـمـوعة من الـسـكـان عـلى أساس
ديــني أو إثــني أو لــغــوي أو غــيــر

ذلك.
ـواطــنـة وثــانـيــهـا  –إن حتــقــيق ا
ـتـســاويـة دســتـوريـاً يــسـاهم في ا
تـعــزيـز االعـتــراف بـالــهـوّيـات دون
تمييـز بسبب حجـمها أو عددها أو
لـغـتهـا أو ألي اعـتـبـار آخر ذلك إن
اإلقرار بوجـود هوّيات فرعـية يعزّز
من الــوحــدة الــوطـنــيــة والــهــويّـة
شتركـة اجلامعة الـتي تمثّل عدداً ا
من الـهوّيـات الفـرعيـة ال سيّـما إذا
كـانت حـقـوقـهـا مـتـسـاويـة وبـأخذ
ـشتـركة الـتي يتـكوّن اخلـصائص ا
ـنتـظم االجـتـمـاعي جملـتمع مـنـهـا ا
ما مع االعتراف بالهوّيات الفرعية
وحـــقّـــهـــا في الـــنـــمـــو والـــتـــطـــوّر
والتعـبير عن نـفسها بـالشكل الذي
تــريـــده وبــقـــدر مــا يـــتم احـــتــرام
الــهـوّيــات بــعـضــهـا لــبــعض ويـتم
تقن احلـقوق دستوريـاً وقانونياً
ــتـــســاويــة جتــد ــواطـــنــة ا فــإن ا
طــريــقــهــا لــلــتــعــايش اجملــتــمــعي
ــا يــعــزز والــتــفــاعـل والــتــطـــور 

تساوية. شتركة وا الهوّيات ا
ـواطـنة وثالـثـها  –كـلّـما حتـقّـقت ا
تـساوية حـدث نوع من الـتصالح ا
ـواطن وبـ الـدولـة بـ الـدولـة وا
والــهـوّيـات اخملـتــلـفـة ذلك إن هـذه
ـفـتـرضـة لـلـمـواطـنـة أو ـفـاهـيم ا ا
للتعبير عن الهويّة كانت غائبة أو
مــغـيّــبــة أو مـحــدودة الـتــأثــيـر في
الـبلـدان النـامـية بـشكل عـام ومنـها
بــلـدانــنـا الــعــربـيــة بـشــكل خـاص
حـيث تـزداد الـفـجــوة بـيـنـهـا وبـ
تـقدّمة الـتي يتصـالح فيها الدول ا
واطن مع الدولة وجتد اجملاميع ا
والهـوّيات الفـرعيـة طريقـها لتـأكيد
خـصوصـيـتهـا واالعـتراف بـها في
ـــواطن في تـــعــارض مع حــ أن ا
الــدولـة عـنـدنــا وهـذه األخـيـرة في
واطن عداء في أحيان كـثيرة مع ا
مـثـلـمـا مع اجملـاميع الـثـقـافـية ذات
اخلـصـوصـيـة الــقـومـيـة والـديـنـيـة

واللغوية وغيرها .
صــحــيح أن الــكــثــيــر من الــبــلـدان

ــــتــــقــــدّمـــة ال تــــزال تــــعــــاني من ا
اختالفات وجتـاذبات ب الـهوّيات
وتـطـمح بـعض الـهـوّيـات الـفـرعـيـة
الـتـعـبـيـر عـن نـفـسـهـا بـشـكل أكـثـر
مـســاواة وخــصـوصــيــة لـكـن مـثل
هــذه االخـتالفـات يـتـم الـلـجـوء إلى
حـلّـها سـلـميـاً وبـالتـفـاهم في غالب
األحـيــان مع وجـود اســتـثــنـاءات
خـصـوصاً بـالـلـجوء إلى اسـتـخدام
الــــقــــوة أو الــــعــــنف في حــــ إن
مـــعـــاجلـــة مـــســألـــة االخـــتالف في
الهـوّيات عنـدنا كان مـختلـفاً حيث
كــانـت الــقــاعــدة هـي الــلــجــوء إلى
ارسة القوة والـعنف واإلقصـاء و
سياسات متعصّبة ومتطرّفة وفيها
الـكــثـيــر من الـغــلـو ضـد الــهـوّيـات
"األضـعف" األمر الـذي يـحـتاج إلى
إعادة معادلة عالقة الهويّة الفرعية
بـــالــــدولـــة ال ســــيّـــمـــا مـن جـــانب
واطن األخـيـرة وعالقة الـدولـة بـا
ــــســـاواة عـــلـى أســـاس مــــبـــاد ا
ـواطـنـة بـهـدف حتـقـيق الـسالم وا

اجملتمعي.
ورابــــعــــهــــا  –أن هــــنــــاك كــــوابح
خـــارجــيــة وداخـــلــيـــة وقــفت أمــام
االســـتــمـــرار في طـــريق احلـــداثــة
وظلّت قوى داخـلية وخارجـية تشدّ
اجملــتـمــعــات الـعــربــيـة إلـى طـريق
الـقــدامـة حتت عــنـاوين مــخـتــلـفـة
سـواءً أصـوليـة ديـنيـة أو تـعصب
طائفي أو تطرف قومي استعالئي

وغير ذلك. 
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وإذا كـان هنـاك أسبـاباً مـوضوعـية
بــحــكم الــهــيــمــنــة االســتــعــمــاريـة
الـطـويـلـة األمـد فإن هـنـاك أسـبـاباً
داخلية وذاتيـة أيضاً ال سيّما وأن
قسماً كبيراً منها يعيش في مرحلة
مـــــا قــــبـل الــــدولـــــة ويــــعـــــاني من
صـراعـات عـرقـيـة وديـنـيـة ولـغـوية
وطائفية وعشائرية وغيرها بل إن
ـرحـلة عـودة إلى اخلـلف قـد بـدأت 
مـــــا قـــــبـل الـــــدولـــــة وذلك بـــــعـــــد
التغـييرات الـتي حصلت في بعض
البلدان العربية مثل العراق وليبيا
والــيـمن وســوريـا وعـلـى نـحـو أقل
في بــلـدان أخــرى خــصــوصـاً وأن
العـنف والفـوضى واإلرهاب أخذت
طـريـقــهـا إلى اجملـامــيع واحلـشـود
الــسـكـانـيـة الـتي تـمـتـرست في ظل
غـياب هـيبة الـدولة وانـهيـار بعض
أجــهــزتـهــا ومــؤســسـاتــهــا سـواء
اجلـــيش أو األجــهـــزة األمــنـــيــة أو
اإلداريـــة وتــــراجع دور اجملــــتـــمع
ــدني ومــؤسـســاتـه ذات الـتــوجّه ا

احلداثي. 
ـــضـي مــرحـــلـــة أكـــثــر وبـــدالً من ا
تــطــوّراً وهــو مــا عــمــلت من أجــله
قـوى وتـيـارات سـيـاسـيـة مـخـتـلـفة
بــــهــــدف االنــــتــــقــــال والــــتــــحـــوّل
ـقراطي فـإذا بـالتـغـييـر يـقود الـد
إلى قــطع خط الـتـطـور الـتـدريـجي
لنـنتقل من مـرحلـة الدولة الـتي كنّا
عـنـد عـتـبـاتهـا إلى مـرحـلـة مـا قبل
الدولـة التي تفـصلهـا هوّة سحـيقة
ومــســـافــة شـــاســعـــة عن الـــدولــة
ـفـهـومـهـا الـعـصري وخـصـوصـاً 
الـــذي يــقــوم عـــلى حــكم الـــقــانــون
ـساءلـة والشـفـافيـة ناهـيكم عن وا
فصل الـسلطـات واستقالل الـقضاء
وإجـراء انـتخـابـات دورية الخـتـبار
ـمـثـلـيه. وأصـبح الـسالح الـشــعب 
والـتــعـويل عــلى قـوى مــجـتـمــعـيـة
مــتـزمّــتـة وخــارجـيــة أحـيــانـاً هـو
الـــــفــــيــــصـل في تـــــوازن الــــقــــوى
خـصـوصـاً بـضـعف قـوى الـتـنـويـر
والطبقة الوسطى احلامل للتغيير.
وإذا كــــانت ثــــمّــــة اخـــتـالفـــات في
جتـارب وتـوجّــهـات بـلــدان "الـعـالم
الــثـالث" إالّ أنــهـا جتـتــمع في عـدد
ـشـتـركـات الـعـامـة من الـسـمـات وا

التي تعاني منها. 
ـة جــعـلت وخــامـســهـا  –إن الــعــو
العالم كـلّه قرية كونـية وخصوصاً
في ظل تـطــور الـثــورة الـعـلــمـيـة –
نـجزات الـتقـنـية الـتي حـققت مـن ا
خالل ربع القرن الفائت ما فاقت به
ــنــصــرمـة في الــقــرون اخلـمــســة ا
تــاريخ الــتــطــور الــبــشــري ولــذلك
فالهويّة اخلصوصية مهما حاولت
احلـفــاظ عـلـى عـذريــتـهــا وأحـاطت
نـفـسـهـا بــسـور سـمـيك إالّ أنـهـا ال
ـكن أن تــعـزل نــفـسـهــا أو حتـيط
ـوانـع عن الـهــوّيـات كــيـانّــيــتـهــا 
األخرى وتـأثيـراتهـا ألن هذه بـحكم
تكنـولوجيا اإلعالم أصـبحت عابرة
لـلـحـدود والـدول والـقـارات وتدخل
الـــبـــيــــوت بل غــــرف الـــنـــوم دون

استئذان.
ة انـقالبـاً كونـياً لـقـد أحدثت الـعـو
ــعـلــومـة خــطـيــراً ال ســيّـمــا وإن ا
ونظامها غيّرا إلى حدود غير قليلة
من األفـكار ووسـائل العـمل وخلـقا

طـاً جديداً لـلحـياة ترك تـأثيراته
عــلى نــطـاق الــهــويّــة وتـفــاعالتــهـا
الـداخـلـية واخلـارجـيـة إضـافة إلى
كن للبشر أن القيم اجلديدة التي 
واطنة يأخذوا بهـا فيما يتـعلّق با
ــسـاواة وحـقــوق اإلنـسـان. وإذا وا
كـان لـلـعـالم الــقـد هـويّـته ومـركـز
اسـتـقـطـابه ويـقـيـنـيـاته الـراسـخـة
ـاورائـيـة الـديـنـيـة والالهـوتـيـة وا
فـإن هـوّيـة الـعـالم احلـديث امـتازت
بصـعـود جنم االنبـعاث الـقومي في
الــقــرنــ الــثــامن عــشــر والــتــاسع
عــشـر وال ســيّــمــا في أوروبــا وفي
مـرحـلــة الحـقــة في الـعـالـم الـعـربي
وبـلــدان آسـيـا وأفــريـقـيــا وأمـريـكـا

الالتينية. 
أمــا الــقــرن الــعــشــرين فــقــد امــتـاز
بالـصراع اآليـديولـوجي خصـوصاً
بــ الــرأســمــالــيــة من جــهــة وبـ
االشتراكية وحركـة التحرر الوطني
من جــهـة أخــرى وفي أواخـره كـان
ـسـألـة الـهـوّيات ال هـنـاك انـبـعـاث 
سيّما بـانهيار النـظام الشمولي في
أوروبا الـشرقيـة وانبعـاث الهوّيات
الفرعية بالتـعبير عن نفسها وهذا
قـــــاد أحــــيــــانــــاً إلـى احــــتــــرابــــات
وصــراعــات عــنــفــيـة حــيـث حتـوّل
اجلـدل بــ بـعــضــهـا الــبـعض إلى
عـنف منـفلت مـن عقـاله في محـاولة
لــفكّ ارتــبــاط من جــانب الــهــوّيــات
شـتركة الفـرعية بـالهـويّة العـامة ا
بــســـبب الــكـــبت الــطـــويل وســعي
تسـيّدة إلى إبقاء القد الهوّيات ا
ـواقع من عـلى قـدمه أو اسـتـعـادة ا
جـــانــبـــهـــا يــضـــاف إلى ذلك شيء
جديـد هو إن الهـويّة اجلـديدة التي
ـة أخـذت بـالــتـشـكّل تـأثــرت بـالـعـو
ــفـتـوح ودور والــفـضــاء اإلعالمي ا
الـتـكـنـولـوجـيا   والـعـلـم والـطـفرة
الـرقـميـة "الـديجـيـتل" بل أن الـعالم
الـيـوم عـلى أعـتـاب مـرحـلـة جـديـدة
تـتـمـثّل بـالــطـور الـرابع من الـثـورة
الـصــنـاعـيــة والـذكـاء اإلصــطـنـاعي
ـعرفـة ومثل هـذا العالم واقتـصاد ا
اجلــديــد بــدأت جتـاذبــاته من خالل
الـــوعي بـــالـــهـــويّــة اجملـــتـــمـــعـــيــة
والـثـقـافـية والـبـحث عن مـشـتـركات

إنسانية للمواطنة.
وبـــقـــدر خــصـــوصـــيـــة الـــهـــوّيــات
وفرعيّتها فإنـها ال تستطيع العيش
بـعـزلـة أو مـثل جــزر مـتـبـاعـدة ألن
ـة فـتحت الـكـثـيـر من األبواب الـعـو
ـســافــات حـتى ــغـلــقــة وقـرّبـت ا ا
بـاتت الهـوّيات مـتفـاعلـة ومتـداخلة
ـشـتـركـات وجتـمـعـهـا الـكـثـيـر من ا
ــيـة اإلنــســانـيــة. ولــهـذا فــإن الــعـا
والــشـمــولـيــة ال تـعــني الـتــحـلّل أو
التملّص من الهـويّة اخلاصة بزعم
الــهــويّـة الــكــونـيــة اإلنــسـانــيـة أو
مـــحــاولـــة الــهــيـــمــنـــة عــلـــيــهــا أو
تــطــويــعــهــا لــدرجــة مــحـو بــعض
مالمـحـهـا بل عـلى العـكس من ذلك
بــتـأكـيــدهـا ومــراعـاة خــاصـيــاتـهـا
واخــتالفـاتـهـا انــطالقـاً من اإلقـرار
بالتنوّع الثقـافي في مجتمع متعدد

الثقافات.
وسـادسـهـا  –إن الـهــويّـة مـفـتـوحـة
ولـيـست نـظـامـاً مـغـلـقـاً أو مـنـغـلـقاً
عــلى نـفــسه مـهــمـا حـاول ذلك وإن
ــســتـوى تــفــاعل الــهــوّيــات عــلـى ا
ـكن الـتـمـلّص ي حـقـيــقـة ال  الـعـا

منها أو الزوغان عنها.
وإذا كـنّـا ال نــسـتــطع الـتـعــبـيـر عن
هـويّتـنا اخلـصـوصيـة فاألمـر ليس
بسبب االستتباع فحسب بل يعود
ـواطنة احلقـيقية وعدم إلى غياب ا
قـدرتـنــا عـلى دخـول عــالم احلـداثـة
تقدّم الذي عرف واللّحاق بالعـالم ا
ا واستثمـر العلم والتكـنولوجيا 
فيـه التطـوّر الهـائل في تكـنولـوجيا
اإلعـالم ووســــــــــائـل االتــــــــــصـــــــــال
واصـالت.وهكـذا لم تعـد الهـويّة وا
عتقدات القومية نظاماً مغلقـاً من ا
واآليديولـوجية والـدينية كـما أنها
لم تــكن قــبل كــذلك ولــكن الــتــطـوّر
الهائل الذي حـصل في العالم جعل
مـن مـــســـألــــة تـــفــــاعل الــــهـــوّيـــات
ــتــبــادلــة أمــر قـائم والــتــأثــيـرات ا
وحـقـيقـة ملـمـوسة وخـصـوصاً في
ـة وقـوانـيـنـهـا. وإذا كـان ظـل الـعـو
ـة قــد أخـذ الــوجه الـســلــبي لـلــعــو
بــالـتـوحّـش بـفـعـل انـهـيــار الـكــتـلـة
االشـتـراكــيـة وهـيـمــنـة قـطب واحـد
عـلى الـسيـاسـة الـدوليـة الـذي عمّم
وعـــولم كـل شيء من اإلرهـــاب إلى
ط السلعـة ومن وسائل العيش و
احلــــــــيـــــــــاة واالســــــــتـــــــــهـالك إلى
الـتـكـنـولــوجـيـا إالّ أن وجـهـاً آخـراً
إيجـابياً كـان من نتـائجهـا وهو ما
حتـتـاج إلـيه هـوّيـاتـنـا لـلـتفـاعل مع
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بيروت

الـــتـــقـــدّم احلــضـــاري والـــتـــشـــبّث
ة ونـعني بـالوجه اإليـجـابي للـعـو
ــة حـقـوق ــة الـثــقـافــة وعـو به عـو
ــــــة الـــــــعـــــــلم اإلنـــــــســـــــان وعـــــــو
والـــتـــكـــنـــولــوجـــيـــا حـــيث لـــيس
بــاإلمــكــان حــجب ذلك عن شــعــوب
الـبـلـدان الــنـامـيـة الــتي يـنـبـغي أن
تـقـنص الـفـرصـة لـلـسـير فـي طريق

التقدم والتنمية.
 الـهـويّـة إذاً معـطى مـفـتوح يـتـعزّز
بـاالعــتــراف بـاحلــقـوق واحلــريـات
ــسـاواة بل إنه يــتـفـاعل ــبـدأ ا و
مع اآلخــر بــاالنـــفــتــاح وبـــالــتــأثــر
والـتــأثــيـر اإليــجــابي وفي فــضـاء
إنساني طلق تشكّل حلمته وسداه
شترك اجلامع اإلنسان وحقوقه وا
بـ بـنـي الـبـشــر وتـلك أهـم سـمـة

للشرعة الدولية حلقوق اإلنسان.
وســابــعــهـا  –إن اخــتالل مــعــادلـة
واطـنة يكمن أساسه في الهويّة وا
غياب عدد من العـناصر األساسية
ـتكافئة ال سيّما بـانعدام الفرص ا
واحلـكم الـرشـيـد وشــيـوع مـظـاهـر
ـالي واإلداري ومـحـاولة الـفـساد ا
الــتــســيّـــد عــلى اآلخــر وتـــوظــيــفه
باالستـعالء عليه أو االنـتقاص منه
أو تـهــمـيـشه وهـذه كـلّـهـا أدّت إلى
ــــواطـــنـــة ضــــعف الــــشـــعــــور بـــا
وسـاهـمت في زيـادة حـدّة الـتـنـاحر
ب الـهوّيات اخملـتلفـة وخصوصاً
ـعـنـاهـا في ظلّ ضـعف الـتـنــمـيـة 
الــشـامل أو مــا يـســمّى بـالــتـنــمـيـة
ـــســـتـــدامــة وبـــســـبب ذلك ازداد ا
اإلحساس بغياب العدالة والشعور
ــواطــنــ عــلى بــالــتــمـيــيــز بــ ا
ستوى الـفردي واجلماعي ومثل ا
هذا األمـر لم يـكن بعـيداً أيـضاً عن
تـفــشي ظـاهـرة األمـيـة وشحّ فـرص
ـــعـــارف في الــتـــعـــلـــيم وضـــعف ا
مجتمـعاتنا األمـر الذي شجّع على

التطرّف والعنف واإلرهاب.
إن عدم االعتراف بالهوّيات وغياب
ـتـسـاويـة وفـشل خـطط ــواطـنـة ا ا
التـنـمـيـة وانـعـدام تـكـافـؤ الـفرص
ـفـكّرة إلى دفع الـعـقـول واألدمـغـة ا
الــهــجــرة بـــحــثــاً عن ظــروف عــمل
أفـــضل وفي ظل حـــرّيــات أوفــر ال
سـيّـما لـلبـحث الـعلـمي األمـر الذي
ـواطـنـة وزاد أضــعف الـشـعــور بـا
األمـر تـعــقـيـداً لـلـهــوّيـات الـفـرعـيـة
الـــــتي لـم يــــتـم االعــــتـــــراف بــــهــــا
وبــالــتـنــوّع الــثــقـافـي فـحــسب بل
ارتـفـعت في أحـيـان كـثـيـرة جوانب
الـالّمـــــــســـــــاواة بــــــــزعم "وحـــــــدة"
اجملتمعات ورغبة من يدّعي تمثيله
لألكـثــريـة الـتــسـيّـد عــلى اآلخـرين
ألسـباب قـوميـة أو دينـية أو لـغوية
أو آيـديـولوجـيـة أو غـيـر ذلك. وقاد
ذلـك إلى صــــراع مــــاراثــــوني بــــ
الـــهــوّيــات وال ســـيّــمــا فـي الــعــالم
الثـالث وهو صراع غـالباً مـا يتّسم

بالعنف.
وثـــامـــنـــهــا  –إن عـــدم االعـــتـــراف
ساواة بالتنوّع الثـقافي على قدم ا
مع الــسـائـد من الــهـوّيـات قـاد إلى
بــروز ظــواهـــر الــعــنف واإلرهــاب
خــصــوصـاً في ظـلّ كـبت احلــرّيـات
رأة على وعدم االعتـراف بحقـوق ا
ـــســـاواة مع الـــرجل ووضع قـــدم ا
عقبات أمام تمكينها لتقوم بدورها
ـــطـــلــوب بـــاعـــتـــبـــارهــا نـــصف ا

اجملتمع.
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وقادت تـلك األوضاع مالي الـبشر
إلى الهجرة والنزوح وليس غريباً
أن يـكـون عدد الـنـازحـ من الـعالم
ـسـتـوى الـعـربي هم األكــثـر عـلـى ا
ـي وتــــــرتـــــفـع أعــــــدادهم الــــــعــــــا
بـاسـتـمـرار سواء قـبل انـتـفـاضات
مــا أطــلق عــلــيه "الــربـيـع الـعــربي"
الـذي ســبّب خــيــبـات بــعــد أن كـان
ــعــوّل عـــلــيه إجنـــاز تــغـــيــيــرات ا
جــذريـة أو بــعــده وبــالــطــبع فـإن
ـســاواة والـعـدالـة غـيـاب مــبـاد ا
وعـدم اإلقـرار بـالـهــوّيـات الـفـرعـيـة
والكـرامة اإلنـسانـية كـانت أسباب
مباشرة إلى ذلك خصوصاً في ظل
أوضــاع ســـيــاســيــة واقــتــصــاديــة

واجتماعية وثقافية متردية.
وتـــاســعـــهــا  –إن أخــطـــر مــظـــهــر
لـلـصـراع فـي مـسـألـة الـهـوّيـات هو
الـــتــوظـــيـف الــديـــنـي والــطـــائـــفي
واإلثـني ألن ذلك سـيـبدو تـنـاحـرياً
ال حـلّ له إذا أراد كـل طـــــــرف إمــــــا
الـتـسـيّد عـلى اآلخـر أو الـتـحلل من
الـعالقـة مـعه وهـذا يـعـني تـعريض
الدولة الوطـنية للتـشتت والتشظّي
والتذرّر إلى جماعـات وجزئيات ما
قـبل الـدولـة وهو مـا يـتـعارض مع

نشود.  مشروع احلداثة ا

ـذهب إن دخـول عـنـصـر الـدين أو ا
عـــلى خـط الـــصـــراع فـي مـــســـألـــة
الـهـويّـة وخـصــوصـاً بـاالسـتـغالل
والتوظيف السـياسي جعل مسألة
الـتـحـر والتـجـر بـعـد الـتـأثـيم
سـائدة في الـعـديد من مـجـتمـعاتـنا
وهـكذا وجـدت طغـماً فـاشيـة دينـية
أو مــذهـــبــيــة أخــذت تـــتــحــكّم في
موضوع فـرض هوّيتـها على اآلخر
أو إجباره على الـرضوخ لها األمر
ـنـشودة في ـواطـنـة ا الـذي جـعل ا
الـدولـة الـعـصـريــة في مـرحـلـة من
التراجع لم تشهدها الدولة العربية
منـذ مرحلـة االستـقالل بل إنها في
بعض البلدان في مرحلة التقهقر.
وعــاشــرهــا  –إن مـــعــاجلــة بــعض
ظـــواهـــر الـــصـــراع والـــنـــزاع بــ
الهوّيـات وحتويله إلى جـدل مثمر
ونافع بحيث يتمّ التفاعل والتالقح
ــا يـؤدي إلـى تـعــزيـز كل بـيــنــهـا 
مـنـهــا يـحــتـاج إلى تــعـاون شـامل
وتـــكــامـل دولي وحــلـــول مــحـــلــيــة
داخلـية وإقلـيميـة ودولية تـتجاوز
احلــــدود اإلثــــنــــيــــة والــــديــــنــــيــــة
والـــســـيـــاســـيـــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة
كن مواجهة هذه والثقافية إذْ ال 
ـشــاكل كـمـا إنه لـيس بـإمـكـان أي ا
مــجــتــمع لــوحــده إيــجــاد احلــلـول
ـعـقّـدة ـنـشـودة لـهـذه الـظـواهـر ا ا
ــتـشــابـكــة والـعــابـرة لــلـقـارات وا
خصـوصًا قضايـا الفقـر والالجئ
واإلرهـــاب واســتـــثـــمــار الـــثــروات
ــوارد االقـتـصــاديـة األمـر الـذي وا
يــحـــتــاج إلى تــعـــاون دولي فــعّــال
ـصــالح يــأخــذ بــنــظــر االعــتــبــار ا

شتركة للشعوب . ا
وإذا كـانت مشـكلـة التنـوّع الثـقافي
قـد جرى إقـرارهـا في الـغرب مع إن
بــعض ذيــولـهــا ال تــزال قــائــمـة أو
نـشــأت ظـروفـاً جــديـدة تــسـتـوجب
إعـادة الـنـظـر بـهـا خـصـوصـاً بـعد
ـسـألـة الـهـويّة ـي  االنـبـعـاث العـا
شـاكل في الـغرب لـكن حلـول تـلك ا
كـانت مــخـتــلـفــة عن احلـلــول الـتي
عـاجلـت فـيــهــا الــبــلــدان الــنــامــيـة
مــشــاكـل اجملــامــيع الــثــقــافــيــة في
مـجـتـمعـات مـتـعدّدة الـثـقـافات ألن
قـراطيـة في الغرب ال األنظـمة الـد
أعـداء لهـا من اجلـيران وهـو األمر
الـــذي يــتمّ االرتـــيــاب مــنه عـــربــيــاً
وإقليمياً بل يشـكّل هاجساً للعديد
من الـبـلــدان الـعـربـيـة واإلقــلـيـمـيـة
ثالثـية وال تخشى الدولة في والعا
الــغـرب مـن "األقـلــيــة" الـقــومــيـة أو
جـمـاعـة الـسـكـان األصـلـي في أن
تتعـاون أو تتواطـأ مع عدو مجاور
أو مُـــعـــتـــدٍ مــحـــتـــمل حـــسب ويل

كيميليكا ألن ذلك ال وجود له. 
أما عندنا فإن مجرد حدوث مشكلة
بـ بـلـدين عـربـي فـإن الـضـحـية
ـدنـيـ األولى سـتـكــون الـسـكــان ا
الــــذيـن خــــارج دائـــــرة الــــصــــراع
وسيعـتبر بـعضهم طابـوراً خامساً
يسـتحق اإلجالء وأحيـاناً يتم ذلك
بــصــورة جــمــاعــيــة وال إنــســانــيـة
وكأنه يُراد االنتقام منهم حتى إذا
افـتـرضــنـا أن مــواقف حـكــومـاتـهم
سـلبيـة أو عدائـية فـما ذنـبهم وهم
لـيـسـوا طـرفـاً في الـصـراع? ويـعود
السبب في ذلك إلى عقلية االرتياب
األمـــنــيــة من جــهـــة وعــدم الــثــقــة
بالنفس من جـهة أخرى. وقد يكون
تـسـاويـة سـبـباً ـواطـنـة ا غـيـاب ا
في ذلك لدرجة أن فئات من السكان
تشـعر بـالغـ واحليف وهـو األمر
الــذي يــولّــد شــعــوراً لــدى احلــاكم
باحتمال تـعاونها مع اخلارج ضد
بـلــدانـهـا. وإذا كــان الـغــرب بـشـكل
ـوضوع عـام أوجد بـعض احلـلول 
"األقليات" بإعادة التعدّدية الثقافية
إلى جــذرهــا الــداخــلي وقــطع إلى
حــــدود كــــبــــيـــرة خــــيـط الـــتــــدخل
ــشـــاكل الـــتي ال اخلـــارجي  فـــإن ا
تــزال قـائــمــة فــيه يــجــري احلـوار
علـيها سـلميـاً وبالطـرق السيـاسية
ـقــراطــيــة في الــغــالب ولـو والــد
تمـكّنـا من إقرار مـواطنـة متـساوية
وغير نـاقصة أو مـبتورة وفي إطار
صيـر للتنوّع الثقافي حق تقرير ا
ال سـيّـمـا الـقومي والـديـني وطـبـقاً
ـقـراطي خــصـوصـاً لـلــخـيـار الــد
بــــــاحلــــــدّ األدنى مـن الــــــعــــــدالــــــة
االجـتـمــاعـيـة ووضع حــد لـظـاهـرة
الـــفـــقـــر واألمــيـــة فـــإن مـــثـل هــذا
الــتــشــظّي الــذي خـلّــفــته األنــظــمـة
قدوره السـلطـوية احلاكـمة لـيس 
أن يـتـرك أيـة هـواجس أو مـخـاوف
حتت زعم الــوالء لـــلــخــارج أو أيــة

مزاعم أخرى .
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حـيـنـما كـنتُ يـومـا ما مع صـديق عـزيـز نشط في كـل افعـاله واقـواله وكـانت الظـروف قـد جـمعـتـنا
ـكان احد عـشر عامـا خلف احلدود  –كان يـقول لي دائمـا كلمـا اراد ان يفعل للعـيش في نفس ا
ا االعـجـاب احيـانا النه شيء مـع  –خيـر الـبر عـاجله  –كنت انـظر الـيه بـطريـقة الـشـفقـة او ر
ـكـان.  كـنت امازحه اليؤجـل اي عمل يـريـد الـقيـام به حـسب الـظرف احلـيـاتي الذي يـتـطـلبه ذلك ا
ـاذا نـحن مـسـتـعـجـلـون الجنـازه ..نـحن نـعـيش في مـكـان واحـد وظـرف واحد احـيـانـا واقـول له و
طر او امتألت االرض اكداس من اجلـليد. كان ينظر اليتغير مـهما تغيرت حاالت الـطقس او نزل ا
نـحـوي بــغـضب  " التـؤجل عـمل الـيـوم الى غـدٍ " يـصــمت بـعض الـوقت ثم يـردف قـائال : جـاء في
احلديث الـشريف" كل يـوم يقـول ألبن آدم ..انـا يوم جـديد ..وغـدا علـيك شهـيد ..فـأعمل فيَّ خـيراً
..فـأنك لن تـراني ابـداً " كـانت تـلـك الـكلـمـات الـتي قـالـهـا لي قـد حـفـرت في ذهـني ..وقل فيَّ خـيـراً
سافات. حقـاً ان تلك العبارات كانت تـاريخاً ال انساه ابـدا مهما تقـدمنا في العمر ومـها ابعدتنـا ا
ـثابة قطـرات من الذهب الصـافي التي تغزل كل ادران احلـياة السـيئة التي يـعيش فيـها االنسان
على مر العصـور. بعد اكثر من عشرين عاما وجدت نفـسي اتذكر كل كلمة قالها لي ذلك الصديق
في ذلـك الزمن الناري الـعصيب. رحت اطالـع في النت وكتب التـنمية الـبشريـة عن كل شيء يتعلق
ـؤلفات التي ارستهـا ورحت اغوص في اعماق كل ا بـتأخير او تـأجيل االشيـاء التي يروم الفـرد 
عاني وتـأثيرهـا النفسي كتـبها فالسـفة قضوا كـل اعمارهم في البـحث والتنـقيب عن اصول تـلك ا
ـعنى الذي على االنسـان بصـورة عامـة . عرفتُ ان هـناك كلـمات وتـعابيـر كثـيرة تـصب في نفس ا
ـمـاطلـة والـتسـويف في اجنـاز االشـياء يهـدف الـيه كالم صـديـقي عن تأجـيل الـعـمل الى الغـد أو ا
نجزات ماطل لـديه  مستوى اقل من غيره في حتقيق ا اخملتلفة الـتي يحاول الفرد ان يقوم بها . ا
ـا يـدل على عـدم واقعـيته في والـبهـجة ولـديه رغـبة كـبيـرة للـغـوص في محـيط االحالم  واالماني 
ماطل او من يلجـأ الى تأخير اجناز االعـمال التي يريدها او تقدير الواجب الـذي يروم حتقيقـة . ا
شـاعره او السـيطـرة عليـها وليس يريدهـا منه االخـرين له عالقة وثيـقة بـعدم قدرته عـلى التـحكم 
ا هي هـمة الـتي يريد حتـقيـقها مـزعجـة جدا بالـنسـبة له او ر ا تـكون ا بـكيـفية ادارة الـوقت . ر
هـمة  ,ولـكي ـلة جـدا او شديـدة الصـعوبـة وهو يـشـعر بـالقـلق من عدم تـمكـنه من حتـقيق تـلك ا
يتغـلب على شـعور االنزعـاج الذي يـتلبـسه جنده يـهرع الى القـيام بـاشياء اخـرى تشـغله عن هدفه
االصـلي كأنه يـهـرب الى مـكـان اخر لـنـسـيان قـلـقه وانـزعاجه مـن ذلك الهـدف. وبـسـبب هذا وذاك
ـا يـقل انـتـاج الـشخص تـظـهـر اشـياء جـديـدة مـثل الـشعـور بـالـذنب او حـدوث بـعض االزمات ور
سـؤوليـاته والتزامـاته بالـطريـقة التي يـتوقـعها ا اليرضى عـنه اجملتـمع احمليط به النه لم يـقم  ور
مـاطلة وعمل احلكومة العراقية منذ منه ذلك اجملتمع.  وانا اربط بـطريقة التساؤل ب التسويف وا
يـوم التغيير حـتى هذه اللحظـة اجد ان هناك تشابـهاً كبيراً ب عـمل احلكومة العراقـية وب نظرية
مـاطلة وتـسويف االشياء  ,فـهذه الوزارات الـكثيـرة التي تزتنـزف  امواال طائـلة من خزيـنة الدولة ا
شـاريع التي يحتاجها هذا البلد اال انها في النهـاية تماطل وتؤجل او تؤجر اجناز وحتقيق االف ا
اجلميل من اجل خدمـة االنسان بصورة عامة وحتقيق التعادل االجتماعي في كل مجاالت احلياة.
رعبة في وزارة الكهرباء وتاخرهـا في حتقيق االكتفاء الذاتي لنا جميعا ـماطلة ا ماذا نفسر هذه ا
نـظومات الـكهـربائيـة ام التوجد هـنا في الـعراق ? هل اليوجـد لديـنا مهـندسـ اكفاء فـي صناعـة ا
امـوال كـافـيـة لـشـراء اسالك ومـحـوالت  كـهـربـائـيـة..واحلـديث ايـضـا يـنـطـبق عـلى وزارة الـزراعـة
ماطلة تدمر سؤل االعتراف بها  . ا والصناعة وحقوق االنسان أم  ان هناك سببا خفيا اليريد ا
ـسـتـوى الــشـخـصي وحتـطـم احلـيـاة في كل دولـة مـن دول الـعـالم عـلى اخملــلـوق الـبـشـري عــلى ا
ماطلة طويل وقد حتدثت عنه كتب التنمية البشرية بشكل ستوى العام. احلديث عن التسويف وا ا
طـويل لكننـا نقول هنـا و بشكل مخـتصر جدا عـلى االنسان ان يـجد طريقا
ـمـاطلـة في حتـقيق االعـمـال التي جـديـا للـخالص من تـسـويف حيـاته وا
يـريـد ان يـفعـلـهـا بـاسـرع وقت واليـؤخـرهـا الى الـغـد اال اذا كـان هـناك
سببا مـشروعا . حتية الى صديقي ابو هوبي الذي كان قد رفدني بهذه
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ال شك أن شـرط حسن الـسـمـعـة والسـلـوك هـو من الشـروط الـبـديهـيـة في كل الـوظـائف وهو
ـدنية شرط مـطلـوب حتى وإن لم يرد الـنص علـيه ضمن الـشروط  وقد اخـذ قانـون اخلدمة ا
ادة ( الـسـابـعة / (4مـنه التي ـعـدل بهـذا الـشـرط في ا الـعراقي رقم ( (24لـسـنة  1960ا
نـصت عـلى ان ( اليعـ في الـوظـائف احلكـومـيـة اال من كان .....  .4حـسن االخالق وغـير
مـحـكـوم بـجـنـايـة غـيـر سـيـاسـيـة او بـجـنـحـة تـمس الـشـرف كـالـسـرقه واالخـتالس والـتـزويـر
واالحتيال )  وقد تـقتضي بعض الوظائف احلـساسة كالوظـائف القضائية واالمـنية التحري
تقـدم للتعـي حيث يعـتبر التحـري الرافد االساس لـتلمس حسن الـسمعة وهذا عن سمـعة ا
كـلـفة بـالتـحـري وان يتم حتـديد نـطاق يـقـتضي ان ال يـكون نـطاق الـتـحري مـفتـوحـاً للـجهـة ا
تد لألقارب حتى عنى االسرة الضيقة (االب واالم واالشقاء) وأن ال  التحري عن السمعة 
ـعـنى الـواسع من االعمـام واالخـوال وابـناءهم الدرجـة الـرابـعة أو لـيـشـمل مفـهـوم االسـرة با
والعشـيرة  وضرورة عـدم االخذ بـالتحـريات غيـر الدقـيقة الـتي تتضـمن وقائع مـغلوطـة تؤثر
ـرشح في نيل الوظيـفة  وقد ذهبت احملكـمة اإلدارية العلـيا في مصر في حكم على مصير ا
رقم ( 2449لـسنة  56ق / عـليا) في  29/8/2013الى الـقول (... لهـا صدر في الـطعن ا
كـان البـ من تقـرير مـصلـحة االمن بـوزارة الداخـليـة اخلاص بـالتـحريـات التي أجـريت على
ثلون أسـرته الصغيرة أي الطاعن أنه لم يـرتكب هو أو والديه أو أخوانه أو أخـواته الذين 
ا ـة من اجلـرائم وإ جـرم جـنـائي ولم يـصدر ضـد أحـد مـنهـم أي حكم جـنـائي في أي جـر
عولت اجلـهـة اإلداريـة في تقـريـرها فـقـد الـطاعن لـشـرط حـسن السـمـعـة على صـدور احـكام
جنائيـة ضد خاله وابن خاله مع انها أي اجلهة اإلدارية ذاتها سبق وان وافقت على تعي
شـقـيقـيه عضـوين في مـجلس الـدولة ....)  كـذلك يـجب أن توفـر هذه الـضـوابط حصـانة في
ـكلـفة بـإجراءات الـتحري ـوظف العـام بعـيداً عن الـتعسـف ونفوذ اجلـهة ا اجـراءات اختـيار ا
همـة بناءً رشـح لـلتعـي في أحـد الوظائـف ا وظف; كـأن يتم استـبعـاد أحد ا عن سمعـة ا
عـلى كتـاب أو توصـية صـادرة من اجلهـة القـائمـة بالـتحـري دون ذكر أسـباب هـذه التـوصية
ـكلـفة بالـتحـري ينـحصـر في التحـري فقط دون تـقد اسـباب أو تـوصيات أو فـعمل اجلـهة ا
ُتحرى عنه إذ أن غياب مثل هذه الضوابط في اعتماد موجبات لتـقرير انتفاء حسن سمعة ا
تـقـاريـر أو كـشـوفـات الــتـحـري من شـأنه إعـطـاء اجملـال لـلــجـهـة اإلداريـة بـإسـاءة اسـتـعـمـال
بدأ شـروع وخرقـاً  صالحـيتهـا في التـعيـ وهذا يـعتـبر مـدخالً للـفسـاد واالستـبعـاد غيـر ا
تكافـؤ الفـرص  إذا حصل وأن  اسـتبـعاد مرشـحة لـلتـعي في الـنيـابة اإلداريـة في مصر
وافـقة على ترشيـحها دون االفصاح عن بناءً على كتـاب من جهاز أمن الدولـة يوصي بعدم ا
واجـهة هذا االسـتبعاد في ا دفع احملكمـة اإلدارية العـليا  االسـباب الداعيـة لهذا الـرفض 
ـرقم ( 37821 لـسـنة  54 ق عـلـيـا) في  5/7/2009 والـغـاء قرار حـكـمـهـا في الـطـعن ا

االدارة باالستبعاد.
شرع العراقي ومجلس اخلدمة االحتادي الى وضع ضوابط دقيقه للتحري ا تقدم نـدعو ا
هـمـة في الدولـة لـلحـد من حاالت رشـحـ لشـغل بعـض الوظـائف ا عن ا
ـرشـحـ وخـرق مـبـدأ تـكـافـؤ ـشــروع لـبـعض ا االسـتـبـعـاد غـيـر ا
ـشـرع الخـضـاع الـفــرص الـذي كـفـله الـدســتـور  كـمـا نـدعــو ا
ـبنـية عـلى حتـريات شـخصـية قرارات االسـتبـعاد من الـوظـيفه ا
رشح غـيـر دقـيـقه لـرقابـه القـضـاء االداري وهـذا يـتـطلب اعـالم ا
بقـرار االسـتـبـعـاد واسـبـابـة وان اليـكـون االسـتـبـعـاد سـريـاً وهذا

االجتاه ينسجم مع مبدأ شفافية االدارة في عملها .
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انــتــهـى فــريق عـــمل مــســـلــسل (لـــيــلــة
ئة من السقوط) من تصويـر تسع با
شاهد في األمـاكن الطبيـعية لألحداث ا
التي يتـناولـها في مديـنة أربيل  وذلك
شـاركة من خالل ميـزانيـة مفـتوحـة و
نـحـو  150 فـنــانًـا من الـعــراق ومـصـر
وسوريـا واألردن وتونس وأشـار بيان
ـــنــتـــجــة إلى أن صـــادر عن الـــشــركــة ا
(مسـلسل لـيـلة الـسقـوط يهـدف إلى نقل
صـــورة واقــعـــيــة لـألهــوال الـــتي مــرت
ـنطـقة الـعربـية خالل أعـوام ماضـية با
وأن الــعـمـل سـيــكـون جــاهــزاً لـلــعـرض
ـقــبل لــيــكـون أيــقــونـة مــطــلع الــعــام ا
اإلنــتــاج الــفــني لــلــعــام 2022  بــعـد أن
). كـما اسـتـغـرق اإلعـداد لـلـعـمل سـنـتـ
كـشفت شـركـة بال حـدود لإلنتـاج الـفني
ــيــزة من أهم أنـــهــا (اخــتــارت بــاقـــة 
جنـــوم الـــوطـن الـــعـــربي حتت قـــيـــادة
اخملرج الـسـوري ناجي طـعـمي أبرزهم
طـارق لـطـفـي وأحـمـد صـيـام من مـصـر
وباسم يـاخور وكـيـندا حـنا من سـوريا
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إيــرادات شـبـاك الـتـذاكـر مـلـيـون دوالر
في عــشــرة أيــام.تـنــافس تــيــتــان عـلى
الفـوز بـتـمـثـيل فـرنـسـا قي فـئـة أفضل
فــيـلم أجـنـبي ضـمن جـوائـز األوسـكـار
مع فــيــلــمـ آخــرين هــمــا لــيــفــنــمـان
لـلمـخرجـة الفرنـسيـة من أصل لبـناني
أودري ديـوان الــفـائــز بـجــائـزة األسـد
الـذهـبي في مـهـرجـان البـنـدقـيـة وباك
قرر أن دور لسيدريك جيمينيز. ومن ا
يـــقـــام االحــــتـــفـــال بـــتـــوزيع جـــوائـــز
ـقـبل في لـوس األوسـكـار في  27آذار ا
أجنلـوس.وكانت فرنـسا رشـحت العام
الـفائت فـيلم (دو) لـفيلـيبـو ميـنيـغيتي
ــيـة األوســكــار لم تــخــتـره لــكن أكــاد

ضمن الالئحة النهائية.
ــيــة ان كــمــا افــادت وســائل اعالم عــا
ـيـة مــقـدمــة الـبـرامـج احلـواريــة الـعــا
ويـنــدي ويـلـيـامــز قـد تـأزمت حــالـتـهـا
ا افـاده مقـرب مـنها الـصحيـة وفقـا 
للـصحـافة اال انه لم يـعرف بـعد سبب
وعــكــتــهـا الــصــحـيــة. وكــانت نــشـرت
ويــلــيـامــز صــورة لــهــا مع تــمــثــالــهـا
الشمعي وذلك على حسابها اخلاص
وقــد اثـارت الـصـورة جـدال كـبـيـرا بـ

{ بـــاريس (أ ف ب) - وقع االخـــتــيــار
عـلى فـيـلم (تـيـتـان) جلـولـيـا دوكـورنو
الـفائز بـالسـعفـة الذهبـية في مـهرجان
كـان لـتـمـثـيل فـرنـسـا في الـسـبـاق إلى
ركز جوائـز األوسكـار على مـا أعلـن ا
الـوطـني لـلسـيـنمـا الفـرنـسيـة.حـصلت
دوكــورنـو ( 37 عــامـاً) عــلى الــســعــفـة
الــذهــبـيــة في تــمــوز الــفـائـت عن هـذا
الــعــمـل الــذي يــنــتــمي إلى فــئــة أفالم
الــنــوع ويـــتــسم بــأســلـــوب مــعــاصــر
يــنــطــوي عــلى أكــبــر قــدر من الــعــنف
والـسـوداويـة والـتـوجـهـات الـنـسـوية.
مثل يؤدي دوري البطولـة في الفيلم ا
الـفـرنـسي فـنـسان لـيـنـدون ومـواطـنته
أغــات روســـيل.واســتـــقـــطب تــيـــاتــان
احملــظـور عــلى من هم دون الــسـادسـة
عـشـرة أكـثـر من  300 ألف مـشـاهـد في
دور الـســيـنــمــا الـفــرنـســيــة مـنــذ بـدء
عـرضه فيـهـا في منـتـصف تمـوز  قبل
بـدء العمـل بنـظام التـصريح الـصحي.
وأبـدى مـوزعـوه ارتـيـاحـهم إلى درجـة
اإلقـبـال عـلـيـه في الـصـاالت األمـريـكـية
الـتي انطـلقت عـروضه فيـها في مـطلع
تـــشــــرين األول اجلـــاري إذ جتـــاوزت

وصـــبـــا مــبـــارك من األردن إلـى جــانب
كــوكــبــة مـن جنــوم الــدرامــا الــعــراقــيـة
أبـــرزهـم جـــواد الــــشــــكـــرجـي خـــلــــيل
إبراهيم سمر محمد وذو الفقار خضر
ـصري ـوسـيـقـار ا واخـتـارت الـشـركـة ا
ـوسـيـقى يـاسـر عــبـد الـرحـمن لــوضع ا
التـصويـرية لـلعمـل األضخم إنـتاجاً في

الوطن العربي).
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مـن جــانــبه قــال مــنــتـج الــعــمل  قــيس
الـرضـواني ( يُـعـد هذا الـعـمل األول من
نــــوعه الــــذي يـــنــــاقش أفــــعـــال  داعش
ــوصل بــشـكل اإلرهــابــيـة فـي مـديــنــة ا
خاص ومدن العراق بـشكل عام ليكون
أداة فـضح لـكل مـا حـدث في الـفـترة من
 2014 حـتى 2017  من أفـعــال وحـشــيـة
قـننت وسـائل اإلعالم رصـدهـا وكشـفـها
سلسل احلقائق للرأي العام ليـكشف ا
الغـائـبة عن هـذا التـنـظيم أمـام العـيان
ويــتــنــاول الــعــمل مــشــاهــد جــريـئــة لم
تـــتـــنـــاولـــهــــا الـــدرامـــا الـــعـــربـــيـــة من
ــسـلـسـل الـذي ألـفه قــبل).مـضـيــفـا ان(ا
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نــفـى مــركــز اإلعالم الــرقـــمي  وجــود مــكــتب
ــثل مــنــصـة (تــيك رســمـي او حـتـى مـوظـف 
تــوك) في الــعــراق ويــقــوم بــادارة الــقــضــايــا
ــركــز في بــيـان ــتــعــلــقـة بــالــشــركــة.وبــ ا ا
ان(رئــيس الــعالقـات احلــكـومــيـة والــسـيــاسـة
الـعـامـة / الـشـرق األوسـط وتـركـيـا وأفـريـقـيـا
ــركـز وبــاكــسـتــان فــرح طــوقــان   قــد نــفت 
االعالم الرقـمي وجود ايـة مكاتب او مـوظف
ركز رسمـي لشركـتهم في العراق).ويـجدد ا
تـــاكــــيـــده (عــــدم وجـــود اي مــــكـــتـب رســـمي
ـواقع التواصل االجـتماعي ـالكة  للـشركات ا
الكـبرى في العراق حاليـا). مضيفا ان (كانت
صـحــيــفـة الــزمــان الـعــراقــيـة قــد نــشـرت في
عــددهــا الـصــادر بــتـاريخ  11 تــشـرين االول
خبـرا يتـحـدث عن تعـي شـخص الدارة (تيك

توك) في العراق).

تـعـرضـهـا لالغـتـصـاب من قـبل مـغني
الــراب الــراحل شـــيــريك والــذي كــان
مــشــهــوراً في أواخـر الــثــمــانـيــنــيـات

وتوفي في عام 1999.

اجلـمــهـور اذ ان بــعـضــهم لم يــفـرقـوا
بـيـنـهـا وبــ الـتـمـثـال الـشـمـعي. كـمـا
كـشـفت مؤخـرا عن تـعـرّضهـا لالعـتداء
اجلــنـــسي وقـــد حتــدّثت ويـــنــدي عن

ويشارك بتحرير بلده).
يوسف الذي يـتحدث بالـلهجة الـعراقية
في لــيــلـة الــســقــوط ألول مـرة بــيّن أنه
واجه صعوبة في البدايـة إلتقانها (كان
هـنـاك جـلسـات مـطـولـة لتـعـلم الـلـهـجة
بإشراف مدقق لغوي يتابعنا باإلضافة
ـمـثــلـ الـعــراقـيـ ــسـاعـدة بــعض ا

خــاصــة أن الــلـهــجــة الـعــراقــيــة حتـمل
مــفـردات صــعـبـة). مــوضـحــا أن (أغـلب
ـمـثـلـة مـشــاهـد الـعـمل ســتـجـمـعه مـع ا
كــادي الـقـيــسي الــتي تـلــعب دور أخـته
وتتـأثر حـياتـها بخـسارتـها جلـامعـتها
ودورها يـركز على فـكرة أن الـظروف قد
حتمل السوء لـلفتاة أيـضاً وأن احلياة
تفرض شروطاً قاسـية على الناس بتلك
رحـلة وتـتغـير الـتفـاصيل في الـعائـلة ا

نفسها).
ـمـثلـة  األردنـيـة صبـا مـبارك وتـشارك ا
سلسل  وبذلك تعود مبارك في بطولة ا
للمشاركـة بأعمال دراميـة سورية عربية
مــشـتـركــة بـعـد غــيـاب لـســنـوات حـيث
كـانت انـطـالقـتـهـا احلـقـيـقـيـة في مـهـنـة

مجـدي صـابر  يـكـشف جرائـم اغتـصاب
اإليزيديات وخـطفهن كـسبايا كـما يُبرز
الـــعـــمل تـــكـــاتف شـــعب الـــعـــراق بـــكل
مـــكـــونــاته فـي مــواجـــهــة قـــوى الــظالم
والــطـغــيـان الــتي حــاولت مـحــو تـاريخ
الـــعـــراق اجلـــمــيـل ويــحـــكي فـي إطــار
درامي تـشويـقي تـوثـيـقي اجلـرائم التي
ارتكـبتـها اجلـماعـة اإلرهابيـة بحق أهل
الـــعـــراق خالل ثـالث ســـنـــوات عـــجــاف

شهدت أحداثاً مأساوية دموية).
مـثل الـسـوري ميـالد يوسف في وقـال ا
تـصـريح أنه (يــؤدي بـالـعـمل شـخـصـيـة
ـوصل سـمــيـر وهـو شـاب يــعـيش في ا
بداية تكـون شخصيتـه عادية ثم تصبح
مـركــبــة بـســبب الــتــقــلـبــات الــنـفــســيـة
والتـحوالت والـصـراعات الـتي يعـيشـها
عـلـى الـصـعـيــد االجـتـمـاعـي والـعـائـلي.
حياة سمير تبقى مستقرة إلى أن تدخل
داعـش وتـــدّمــــر له كل شـيء فـــيــــنـــضم
لـلتـنـظـيم بـعدهـا ويـسـيـر في هذا اخلط
ليكتشف تورطه وتـعرضه لقدر كبير من
الكذب واخلداع فيـقرر العودة إلى أهله

الــتــمــثــيل من الــدرامــا الـســوريــة بــعـد
ــســلــسـل الــفــانــتــازيــا مــشــاركــتـــهــا 
الـســوري(الـكــواسـر) من تـألــيف هـاني
السعدي وإخراج جندة إسماعيل أنزور
عــام 1998 . تـــتــالـت بــعـــدهــا األعـــمــال
الـدراميـة والـسيـنـمائـيـة السـوريـة التي
ــهـاجـرة شــاركت بـهــا مـنــهـا األرواح ا
وخـالــد بن الـولـيــد وأهل الـغـرام وراء
الشـمس ومن أفالمـها خـارج التـغطـية.
ــمــثل الـــســوري بــاسم فـــيــمــا يـــؤدي ا
ـســلـسل شـخـصـيـة قـيس يـاخـور في ا
صحفي من بغـداد يغرم بفـتاة من ديانة
مختـلفة عن ديـانته تدعى جـوانا والتي
تلـعب شخـصـيتـها صـبا مـبارك إلى أن
يـفـقد األمل مـن االرتبـاط بـهـا.وتـتـسارع
ـــــوصل حتت األحـــــداث إلى أن تـــــقـع ا
احــتالل تـنــظـيم داعش لــيـكــون لـقـيس
ــســلــحـة دوراً في مــســاعــدة الــقــوات ا
ة داعش بـعد أن يتمكن العراقيـة بهز
من الــوصـول إلى تــقـاريــر ومـعــلـومـات
مهـمـة تفـضح التـنـظيم وتـساعـد برسم

تهم. اخلطط لهز
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حتـتــفل هـيــأة اآلثـار والــتـراث يــوم غـد األحـد
بـيـوم الوثـيـقة الـعـربـية الـذي يـحل كل عام في
الــســابع عــشــر من تــشــرين األول اجلــاري .
واشارت وزارة الـثاقافة واالثار والسياحة في
مــوقــعــهــا االلــكــتــروني الـى ان (االحــتــفــالــيـة
تتـضمن عدداً من الفعاليـات منها: اقامة ندوة
عن يوم الوثـيقة العربية للـباحث محمد قاسم
والــهــام شــاكــر تـــتــنــاول الــوثــيـــقــة الــورقــيــة
وتــاريـخــهــا وتـطــورهــا الى مــراحل الـرقــمــنـة
االلـــكـــتـــرونـــيـــة واقـــامـــة مـــعـــرض لـــلـــصـــور
الــفــوتـوغــرافــيــة عن تــاريخ الــعــراق ومـراحل
تــأسـيس هـيـأة اآلثـار والـتـراث). الى ذلك زار
مديـر قسم التـدريب والتطـوير  بوزارة الـثقافة
اضي عـمـيد كـلـية طـرفـة ياسـ طه الـثالثـاء ا
الـفــنـون اجلـمــيـلـة في جــامـعـة بــغـداد مـضـاد
عجـيل األسـدي. وجرت خالل الـلقـاء مـناقـشة
توسـيع آفاق التعاون في التدريب ب الوزارة
 ودوائــرهـا وكـلــيـة الـفــنـون اجلـمــيـلـة وطـرق
ـيـة ـنـاهج األكـاد االسـتـفـادة من الــبـرامج وا
وخـــبـــرات االســاتـــذة من خـالل دمـــجــهـــا مع
اخلبـرات الفـنيـة واحلرفيـة عن طريـق التدريب
ـشــتـرك. وأبــدى الـعــمــيـد اســتـعــداد كـلــيـته ا
ـمكـن وفتح أبـواب الـكلـية لـتـقد كل الـدعم ا
وأقسـامها أمام دوائر ومالكـات وزارة الثقافة

ية. لالستفادة األكاد
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ــطــرب الــعــراقي احــيـا امـس اجلـمــعــة اولى فــعــالــيـات ا
(امـــســـيـــات خـــالـــدة ) في اكـــســـبـــو دبي  2020 بـــدولــة

االمارات العربية.
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الـتـشكـيـلي العـراقي يـفتـتح مـساء
اليـوم السـبت معرضه الـشخصي
عــــلى قــــاعـــة مــــجـــلس األعــــمـــال
الـــعـــراقي (كـــالـــيــري ابـــداع) في
العـاصمة االردنـية عـمان ويسـتمر
عـرض حتى الثالثـ من الشهر ا

اجلاري.
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ـة تصوير مسلسل اخملرج الـسوري بدأ في دمشق القد
(ايـكـو) نص سـيف رضا حـامـد ويقـع العـمل في ثـماني

حلقات.
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ي عن دار ي الـعراقي صدر له مع اربـعة اكاد االكاد
ـوارد الـكــتـاب اجلــامــعي كـتــاب (اســتـراتــيــجـيــة ادارة ا
ارسات وحاالت دراسية). البشرية  –مدخل متكامل : 
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االديب االردني افـتتح معـرضه اجلوّال ( أغاني االرض)
في كـالـيـري إطاللـة الـلـويـبـدة بـعـمـان لـيـجـوب بـعـدهـا في
ــمـلــكـة  ويـضم  50 لــوحـة ألزهـار مــرفـقـة مـحــافـظـات ا

بنصوص أدبية ومعرفية.
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طـالب الـدراسات الـعـلـيا الـعـراقي نـال شهـادة الـدكـتوراه
ـسـرحيـة بـكـلـيـة الفـنـون اجلـمـيـلة في مـن  قسم الـفـنـون ا
جـامــعـة بــابل عن اطــروحـته ( الــفـضــاءات الـذهـنــيـة  في
ـعــاصـر - مـقـاربـة ـســرحي الـعـراقي ا خــطـاب  الـنص ا

عرفنية).

 „Ëb œ ¡U O

الكاتـبة السورية صدرت لهـا ضمن منشورات دار الغا
للثقافة مجموعة شعرية بعنوان (اعترافات لسيد العشق)

توسط. تقع في  155 صفحة من القطع ا
włUH)« bL×  b¹UŽ

الـطــبــيب الــعـراقي االخــتــصــاصي بـامــراض الــدم نــعـته
وت االربعاء اثر معاناة مع االوسط الطـبية بعد ان غيبه ا

مرض عضال والراحل من  مواليد عام 1951.

…b¹bł —u  w  5HOK¹œ
الواسع بـسبب تـخطـيهـا كل اخلطوجط
احلمراء. وكـانت قد ظهرت لـيزو مؤخراً
في بث مـبـاشر عـبر صـفـحتـها اخلـاصة
عـلى مـوقع التـواصل االجـتـماعي وهي
تـبـكي وذلك بـسـبب تـلـقـيـهـا تـعـلـيـقـات
ـتابعـ السـاخرين من كـثيرة مـن قبل ا

سيئة. وزنها وصفتها باجلارحة وا

{ لـوس  اجنــلـوس - وكـاالت - نـشـرت
عارضـة االزياء كارا ديـليفـ صورة لها
على وسائل التـواصل االجتماعي خالل
حـضـورهـا في مـهـرجـان ديـنـاه في بـالم
تـحـدة.غـطت سـبـريـنغـز فـي الـواليـات ا
كـارا كـتـفـيـهـا ويـديـهـا بـجـاكـيت بـيـنـمـا
بـرزت حـمـالـة الـصدر ذات نـقـشـة الـنـمر
الــتي نـســقـتــهـا مع جــيـنــز ازرق.رفـعت
شعرها في كعكة مع جدائل عبر رأسها.
بـدت كارا مـبتـسمـة وهي حتمل هـاتفـها
الـذكي لـتـأخذ صـورة من داخل الـفـندق.
ـــدارج احـــتـــفـــلت مع وكـــانت جنـــمـــة ا
اصدقائها ونشرت لها صور سابقاً على
وســـائل الـــتـــواصل االجـــتــمـــاعي وهي
تـسـبح مع الــقـرش في بـيــكـيـني ابـيض

واسود.
الـى ذلك تــداول رواد مــواقـع الــتــواصل
اإلجـتـمـاعي مــجـمـوعـة صـور لـلـمـغـنـيـة
ـيـة لـيزو من حـضـورهـا حـفل عـيد الـعـا
مــيـالد الــفــنـــانــة األمـــريــكـــيــة كــاردي-
تـابـعـ بظـهـورها بي.وصـدمت لـيـزو ا
وهي عـاريـة تـمـامـاً فقـد إرتـدت فـسـتان
شفـاف بـالـلـون الـبـنـفـسجـي يكـشف عن
جسـدها بـشكل كـامل وإعتـبر اجلـمهور
أن ظــهــورهــا بــهــذه الــطــريــقــة خــادش
لـلــحـيـاء وقــد سـبـبت حــالـة من اجلـدل

wÐœ w  w³¼u  qHŠ

مـقـطـوعـات نغـمـيـة تتـمـحـور حول
عناصر التـشويق حول اسرار هذه
ـيـز االعــمـال الــفـكــريـة  ,واهم مــا
اعمـال الفنـان طابـعها الـذي يحمل
مـعالم عـصره واسـلـوبه التـحلـيلي

ستوي الفني والفكري. على ا
والـفـنان سـنـد فـؤاد محـمـد حاصل
عـلى شـهـادة بـكـالـوريـوس الـفـنون
اجلمـيلة ومـاجسـتير فـنون جمـيلة
ودكـتـوراه فلـسفـة تـصمـيم طـباعي
عام  2019 وله اعـمـال فـنيـة كـثـيرة
ومــقــاالت وبـــحــوث مــنــشــوره في

الصحف واجملالت.

 dOBI « v−Ý ≠ œ«bGÐ

اقـــامـت دار الـــثـــقـــافــــة والـــنـــشـــر
الــكــورديــة مـــعــرضــا تــشــكــيــلــيــا
الكتـرونيا للـفنان سنـد فؤاد محمد
حتـت شــــعـــــار(خـــــطـــــاب الـــــواقع
واالفـــــــتــــــــراض)  ضم عــــــــددا من
اللـوحـات الـتـشـكيـلـيـة الـتي جـسد
فـيـهـا الفـنـان عمـله الـفـني بطـريـقة
جميـلة موضحا فـيها حقبـة معينة
من الـتـراث مـسـتـخـدمـا  روح الـفن
ــمــزوج بـأهــداف مــنــوعـة مــنــهـا ا
احملـافــظـة عــلى اجلـمــال والـتـراث
االنـســاني وحتـويل الـلـوحـات الى

ÊU e « ≠ wÐœ

طربة اللبنانية هيفاء وهبي  إلحياء حفل غنائي تستعد ا
في االمــارات في مــديـنــة دبي في  19 تـشــريـن الـثــاني
قـبل حيث يـشـاركهـا في احلفـل الفـنان وائل كـفوري ا
ـنــتـظــر أن تـقــدم وهـبي أحــدث أغـانـيــهـا خالل .ومن ا
احلفل و يـترقب اجلـمهـور العـربي هذا احلـفل  حيث
حتـظـى وهـبي بــشــعـبــيـة كــبــيـرة في اخلــلــيج والـدول
العربـية .كـما خضـعت وهبي جلـلسة تـصويـر جديدة
ارتدت فـيـهـا روب استـحـمام أبـيض الـلـون داخل أحد
فــنــادق مــديــنــة دبي اإلمــارتــيــة وشــاركت جــمــهــورهـا
ـجـموعـة صـور من جلـسـة التـصـوير عـبر ومتـابـعيـها 

حسـابـهـا بـ (إنـستـغـرام) والـتي احـدثت ضـجة و
تـفــاعل كــبـيــر عــدد كـبــيـر من جــمــهـورهــا فـور
نـشـرهــا.وعـلـقت وهــبي عـلي الـصــورة قـائـلـة:(
صــــبــــاح اخلــــيــــر عـــلـى الــــنــــاس الــــغــــيـــر)..

ألوفة جتنب تتزاحم حـولك الثرثرة واألحاديث غـير ا
ذلك وال تنتبه لها.

qL(«

تلقى دعـما كبيرا من مديـرك وأصدقاءك بالعمل أنت
مجتهد وتستحق ذلك.

Ê«eO*«

ـــؤجــلـــة رتب أمـــورك وحــدد لــديـك بــعض اخلـــطط ا
رقم احلظ 9. أولوياتك

—u¦ «

خـطـوات مـصـيـريــة تـخص عـمـلك في طــريـقـهـا إلـيك
ادرسها جيدا.

»dIF «

تسيطـر عليك طاقة سـلبية وخمـول أشغل نفسك بكل
ما هو إيجابي .

¡«“u'«

شكالت الصـحية استـشر طبيبك تعاني من بـعض ا
وال تهمل صحتك.
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حـدسك قـد يـكـون احط نـفـسك بـأشـخـاص إيـجـابـيـ
على صواب ثق به.

ÊUÞd «

اضية خذ تشعر بـالتوتر نتيـجة للضغط في الفـترة ا
قسط من الراحة.

Íb'«

تعلـقة بشؤونك اليوم غـير مناسب التـخاذ القـرارات ا
الية.رقم احلظ  2. ا

bÝô«

ركز على مـا تريد الـقيام به بـالضبط وجتـنب تشتيت
نفسك وإهدار طاقتك.

Ë«b «

ـادية تدريـجيا ولـكن جتنب التـبذير تـتحسـن حالتك ا
واإلنفاق في غير موضعه.
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ـعـنـوي والـعـاطفـي ولكن يـحـتـاج أصـدقـاءك لدعـمك ا
احذر من استنزاف طاقتك.

 u(«
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اكــتب مــرادفـات لــلــكـلــمـات
ــــذكـــورة ادنــــاه أفــــقــــيـــا ا
لـــتـــحــصـل عــلـى الــكـــلـــمــة
الـــضـــائـــعـــة في الـــعـــمـــود
االوسط رأســـيــا: (مـــطــربــة
عربية راحلة من مقطع 7

حروف):
 1- مادة أولية للصناعة

 2- شكر
 3- ايواء

 4- بقايا الهدم
 5- تماثيل حجرية
 6- من انواع الطيور

 7- سخونة
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ايستـرو دون عصا ليلة الـعرض  لكنه بعد ان كـان يغني بصوت تـناغم معه  ا
أدى واجـبه هرول الى احلـمام  إنه يـشكـو من تهيج الـقولـون العـصبي .. بكت
ن فـارقـتـهم )وصـفق لـهـا احلـاضـرون في بـحـرقـة وهـي تـؤدي (حـرقت الـروح 
ـفـتـرض غـدا .. اثـنى اجلـمـيع عـلـيـهـا لـكن مـقـرب الـلـيـلـة الـسـابـقـة لـلـعـرض ا
افـصـحـوا عن سـر ذاك النـحـيب . كـان يـشكـو هـشـاشـة في العـظـام ومـفـاصله
تـصل عليه وهـو ينفرد بـإداء صولوا (  موالي أجـفاني جفاهن الـكرى والشوق
موالي لـي عمل ولكن مـوجب لعقـوبتي فـاح علي تـكرما  العـجه بقـلبي خيّـما

واجلو صدى قلبي بصفو محبة يا خير من أعطى اجلزاء وأنعما).
هــاتف عــاجل يـبــلــغه  ان طـلــيـقــته ضــمـنـت حق حـضــانـة االوالد مـع إنـهم من
الـراشـدين   لكـنه شـطب عـلى كل ذلك وهو يـرفع عـقيـرته مع الـكورال (  اِنسَ
الـدنـيـا وريّح بـالك واوْعَ تـفـكّر في الـلي جـرى لك انس الـدنـيـا...)  كـان يود ان
ايـسـترو ان يـنفـرد بأداء مـاتبـقى من االغنـية الـتي جنحت الـتدريـبات يـأذن له ا
..( في ادائـها جمـاعيا  : (اِوْعَ الغـرام يشغل قلـبك دا لسّه فيه في العـمر سن
ــذهب االغــانـي الــشــعــبــيـــة ذات الــنــغم الــواحـــد الــدوار حــيث تــتــشـــابه في ا
والـكـوبلـيهـات االولى او الـثنـائيـة او الـثالثيـة .. عمـي يابـياع الـورد مـنهـا اغنـية
بـيسـطة سـهلـة ذات ايـقاع واحـد مسـتمـر من البـداية حـتى النـهايـة .مثـلهـا مثل
قام سـوده شلهاني  يـابو كراميل  بـوية نعيـمه  بعض البسـتات بعد انـتهاء ا
ابن احلمـولة  سلم خـدري اجلاي  ..مـثل والله لـسافر لـلهنـد واشوف حبـيبي 
ذات نـغم واحـد ..االغـاني ذات االيـقاع الـثـقيـل اوالسـنـك عـلي ..كـلـها دوراه 

سماعي البد ان تكون صولو ..سمر سمر ياسمر منج يغار الكمر : صولوو..
نـحن مـحـكـومـون البـراجـنـا (مـثل حـلـيب االمـهـات ) هي من بـرج احلـمل تـغـني
ـطـيرة  حتـبه يقف والغـابات ا ـلونه  انـها حتـب الثـلج  دن ا وقـلـبهـا معـلق بـا
بـعيـدا عنـها بـرجه الثـور كسول  يـحب االستـرخاء االغـاني اجلمـاعيـة ترهقه 
بـرج من الى جواره اجلوزاء  مـحب للسفـر اجلماعي  لذلك فـهو سوف يؤدي
في الـباص اجمل االحلان قـبل العرض برجـها السرطـان حتب البيت  تفضل
ان تـأتـي صـويـحـبـاتـهـا لـلـتـدريب في غــرفـتـهـا  بـرجه االسـد جتـمـدت في فـمه
صـرخة مكتومه انه محب لالماكن الساخـنة  افضل اماكن يؤدي فيها الهند 
كــوبــا  كـولــومـبــيـا  –لــيـست جــرش عـلـى الـقــائـمـة  –وعــد ان يـغــني في لـوس
اجنـلوس برجها العذراء انهـا سعيدة النهم قالوا لهـا : انها ستغني ب االثار
يـنـاسـبهـا من كـان بـرجه الـعقـرب انـهم من بـ من يـفضـلـون جـهات مـجـهـولة

والغاز مثيرة لالهتمام!
زيد من بـرجها العذراء افضل مكان تؤدي فيه مقاطعها في اخمليمات  هناك ا
االغــاني الـتي تــفـضل لــو إن مـلـحــنـا وفق فـي صـيـاغــتـهــا .. هـا هـو قــد تـقـدم
ـتيم ...تقـدموا .برجه  الـقوس الحدود تقـدم اجلريح والذبـيح والثاكل وا اخملـيم
ـكن رسمـها له  يـنجـذب لالسواق الـغريـبة افـضل من غنى مـقام الـنوى فوق

يزو في استراليا ! مساحات شاسعة مفتوحة على مغامرات 
ايسترو الذي يلبس بدلة سوداء تظهرمن قفاه الذي  اعـطى ا
ـنحوت ولـم يشاهـد ربطـة عنقه ـنحه لـلجـمهور  خـصره ا
نـشأ اال من تـسوقن مـعه من سوق بـوكس بارك الـلنـدنيـة ا
ايـستـرو انتـهى النص الـعريـقـة  .. رفعت الـعصـا انحـنى ا

تصفيق! .

عمان

wz«d U « bO−

tLOIð w{«d² ≈ ÷dF

W¹œdJ « W UI¦ «

سند فؤاد محمد

هيفاء
وهبي

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

صـيـر الـذي آلت الـيه هـذه االنـتخـابـات هـو الـسعي ا
احملموم إليجاد حتالفات تشكّل الكتلة األكبر ومن ثمّ
تـبـدأ الـتــرشـيـحـات لـتـكـلـيف الـرئـاسـات الـثالث. وهـو
مــصـيـر مـشــابه لـلـســيـاقـات الـتي مــرت بـهـا الـدورات
الـسـابــقـة وأفـضت الى نــتـائج من الـفــشل في انـتـاج
حكومات ينخرها الفساد وتغطيها العناوين البراقة. 
هـنـاك طـريـقان ولـكل مـنـهـمـا مـخـاطـره. األول تـشـكيل
ـــكــون حتــالـف من الــفـــائـــز األول وكــتل مـن خــارج ا
الشـيـعي  أي كتـلـة سنـيـة مع التـحـالف الكـردسـتاني
والون إليران من بكل احزابه وهـذا اخليار يرفـضه ا
سـلـحة ألنه يـعـني انّ الزعـامة أصحـاب الـتنـظيـمـات ا
الشيعية الظاهرة والـوحيدة  معقودة بلواء الصدري

انـية إال ـقايـيس البـر وهـذا اخليـار برغم صـحته في ا
ليـشيـات الشـيعـية التي أنه مـرفوض من األحـزاب  وا
كـانـت طـوال الـســنـوات الـثــمـاني عـشــرة األخـيـرة في
ـشـهـد ولم تـعـتـد الـتـهـمـيش والـبـقـاء خارج صـدارة ا
اسـوار السـلـطـة  ألنهـم مؤمـنـون بـأنَّ بيـدهم الـسـلـطة
احلـقـيـقـيـة سـواء كـانت هـنـاك انـتـخـابـات أو لم تـكن .
ـسـتـقـر في فـضال عـن نـا  الـصـدريـ لــهم كـيـانـهـم ا
احـداثيـاته الـسيـاسيـة العـامة وال يـخضع لـتعـددية في
ـرجـعـيـات والوالءات ويـرى نـفـسه انه نـال فـرصة ال ا
كن إعادة منحها خلاسرين جملرد انهم حلفاء جدد
ألن ذلك يــعــيــد قـوى شــيــعــيــة مـنــاهــضــة في ســرهـا
ومـسارهـا للـتيـار الصـدري الذي يـعلم بـها ويـتحسب

منها. 
واصفات ما كان واخليار الثاني هو انبثاق حتالف 
راحل السابقة لتـبقى الكتلة الشيعية في يجري في ا
الصدارة وليـلتحق بها كـتل أخرى من الكرد والعرب
السُنـة. وهو سيـاق التحاصص الـذي اعتادت العـملية
الـسـيـاسـيــة ان تـسـيـر عـلـيه دائـمـاً. ويـرجح ان إيـران
تـدعم هـذا اخلـيار كـمـا دعـمـته من قبـل وال دالئل على

تغيير نهجها. 
هــذان الــطـريــقــان يــعــنـيــان ان هــنــاك خــيـارين  وان
الــشـعب ســيــكـون في الــوهـلــة األولى اقــرب الى احـد

الطريق ال محالة . 
عامل العملية  ُصنَّع   العربة عالقة بالط ا

ـستـهلـكة  في أقـرب توصيف عـروفة وا الـسيـاسيـة ا
للمشهد. لننتظر ساعات أخرى ثمّ نرى.
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