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طبعة العراق 
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ـنـاطـق الـرخـوة امـنـيـا تــتـعـرض ا
مـجـددا العـتـداءات عـنـاصر داعش
الــذي غـالــبـا مــا يـهـدد بــعـمــلـيـاته
االرهـابـيـة  االمـنـ في ظل غـياب
تـــأمـــ احلـــدود الــفـــاصـــلـــة بــ
مــحــافـظــات ديـالـى وصالح الـدين
ونـينوى  وشن عـناصر الـتنظيم 
اعـتداء علـى قرية خدر جـيجه قرب
مـخـمـور اسـفر عن اسـتـشـهاد 13

عـلى هـذا العـمل اجلبـان). بدوره 
تــــفـــقـــد رئـــيس حـــكـــومـــة اقـــلـــيم
كـــردســـتــان مـــســرور الـــبــارزاني
اخلـــــطــــوط االمــــامـــــيــــة لــــقــــوات
الــبـيـشــمـركـة في مـحــور مـخـمـور.
ونــقل بـيـان تـلــقـته (الـزمـان) امس
عـن البارزاني خالل لقائه عددا من
ضـبـاط البـيـشمـركـة القـول (نأسف
وحـزن عميق وإثر هجوم داعش
عـلى قـريـة خـدر جيـجـة في سـفوح
جـبال قره جوخ اسـتشهد عدد من

ــواطـنـ والـبـيــشـمـركـة األبـطـال ا
فـي ما أصـيب عـدد آخـر بـجروح)
وأضـــاف (إذ نــتـــقــدم بـــالــتـــعــازي
ـــواســاة إلى عــوائـل الــشــهــداء وا
وذويـهم فـإنـنـا نشـاطـر أحـزانهم 
ونـدعو الى تـعاون ب الـبيشـمركة
ـــتـــنــازع ـــنـــاقط ا واجلـــيـش في ا
عــلــيــهــا  والســيــمــا ان إرهــابــيي
داعـش اضـحـوا يـشـكــلـون تـهـديـدا
ـناطق حـقـيقـياً عـلى حيـاة أهالي ا
الـكردستـانية) مؤكـدا ان ( حكومة
االقـليم مسـتعدة لتـعزيز أي تعاون
كافحة اإلرهاب وحتقيق وتنسيق 
اسـتقرار الوضع فـي العراق بشكل
ـنـاطق الـتـي تتـعـرض إلى عـام وا
اعــتــداءات داعـش بـشــكـل خـاص).
بـدوره  قـال مـحـافظ اربـيـل أومـيد
خــوشـنـاو (لالسف الـذي جـرى في
قــريــة خـدر جــيــجـة كــان نــتـيــجـة
ــوجــود فـي هـذه الــفــراغ األمــني ا
ــنــاطق ولــهـذا نــطـالـب بـايــجـاد ا
تـنسيق أمـني جيد بـ البيـشمركة
والــــقـــوات االحتـــاديـــة وبـــدعم من
الـتـحـالف الـدولـي) مشـيـرا الى ان
(قــوات الــبـيــشـمــركـة قــامت وعـلى
وجـه الـسـرعة بـالـتـوجه إلـى مـكان
احلـادث ولـكن تعـرضوا الى كـم
داعـشي) وتابع ان (االعتداء اسفر
عن  13شــــهــــيـــداً وهــــنــــاك احـــد
عــنــاصــر الــبــيــشــمــركــة يـرقــد في
قـال مدير ركـزة). بدوره  الـعنـاية ا
عـام صحة أربيل دلوفان محمد إن
(خـــمــســة مــصـــابــ وصــلــوا إلى
مــسـتـشـفــيـات احملـافـظــة وحـالـيـا
أوضــاعــهـم الــصــحــيــة مــســتــقـرة
بــاسـتـثـنـاء حـالـة واحـدة تـرقـد في
ـركــزة). وأعـلـنت وزارة الــعـنــايـة ا
الـبـيـشـمـركـة في حـكـومـة االقـلـيم 
إرتـفاع حصيلة الضحايا من قوات
ـدنـيـ إلى عـشرة الـبـيـشـمـركـة وا
خـالل هــجـــوم نـــفــذتـه عــصـــابــات
داعـش في قــــريــــة فــــاصــــلــــة بـــ

ـــدنــيـــ وقــوات شـــخــصـــا بــ ا
الــبـيـشـمــركـة. فـيـمــا تـوعـد رئـيس
الــــوزراء مـــصـــطــــفى الـــكــــاظـــمي
بــالقصاص من ارهـابيي عصابات
ـة القريـة الواقعة داعـش بعد جر
بــ مـحــافـظــتي أربـيل ونــيـنـوى.
وقــال الـنـاطق بـاسم الـقـائـد الـعـام
الـــلــواء يـــحــيـى رســول في بـــيــان
تــلـقــته (الـزمـان) امس ان (الــقـائـد
ــسـلــحــة يــتـابع الــعــام لــلـقــوات ا
باهتمام كبير التعرض الذي قامت

بـه داعش اإلرهــابـــيــة عــلـى قــريــة
خـضرجيـجة بالقـرب من جبال قره
چــوغ الـذي راح ضـحــيـته عـدد من
ـدنـيـ وقـوات الـبـيـشـمـركـة بـ ا
شــهــيــد وجـريـح) مـؤكــدا انه (في
الــوقت الـذي يـنـعى فـيه الـكـاظـمي
هــؤالء الــشــهــداء األبــرار ويــعــزي
أسـرهـم ومـحـبيـهـم بـهـذا احلادث
فـإنه يـؤكد أن هـذا الهـجوم الـغادر
ر دون الـقصـاص الـعادل من لـن 
اجملـرم اإلرهابيـ الذين اقدموا
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بـاشر مصرفا الـرافدين والرشيد 
ـتـقاعـدين لـشـهر بـتـوزيع رواتب ا
كـــــانــــون االول عـن طــــريق ادوات
ــكـتب الــدفع االلــكــتــروني.وقــال ا
االعـالمي لــــلــــرافــــدين فـي بــــيـــان
مـقتـضب تلـقته (الـزمان) امس انه
ـــتــــقـــاعـــدين ( تــــوزيع رواتب ا
ـدني والعسـكري) ولفت الى انه ا
تقاعدين تسلم رواتبهم (بـامكان ا
مـن اي مكان موجـودين فيه).  كما
دعــا مــصــرف الــرشــيــد فـي بــيـان
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أكـد رئيس هيئة احلـشد الشعبي فالح
ـفسـوخة عـقودهم الـفيـاض أن ملف ا
من ابــنـاء احلـشــد الـشـعـبي ســيـنـجـز
خـالل الـشـهـر اجلـاري.وقـال الـفـيـاض
خالل حــفـل تـســلــيم شــقق بــســمــايـة
ــبـنى لــعـوائل الــشـهــداء واجلـرحى 
مـديـرية اعالم احلـشد  (إنـنا مـاضون
فـسـوخة عـقودهم من في اسـتـيعـاب ا
ابـنـاء احلـشد بـعـدمـا حتـملت الـهـيـئة
ـثل وهـذا  ـالـيـة  وتـكـبـدت االعـبـاء ا
ن قــــاتل ودافع عـن الـــوطن الــــوفـــاء 
وبــالــذات شــريـحــة اجلــرحى وابــنـاء
ـكلفة الـشهداء) وأضاف ان (الـلجنة ا
ــلـف خالل الــشــهــر ســتـــنــجــر هــذا ا
ـلـفـات الـتي اجلـاري حـيث سـتـكـمل ا
نـسـتـطـيع اسـتـيـعـابـهـا وهم  30الف
بــــرغـم وجــــود مــــعــــوقـــات مــــقــــاتل 
( ســنـتــجـاوزهــا بـاســنـاد اخملــلـصـ
وتـابع ان (الهيئة شكـلت مكتبا خاصا
بـالشكـاوى بالنـسبة لـلجرحى وعوائل
وســنــعــلن عــنه االســبـوع الــشــهــداء 
اجلـاري عـنه) مشـيرا الى (بـذل كل ما
ـــكــتب فــاعال بــوســـعــنــا ألن يــكــون ا
ومـؤثـرا) ومـضى الـفيـضـا الى الـقول

( تــشــكــيل مــديــريــة جــديـدة بــاسم
مـديـريـة اخلـدمـات االجـتـمـاعـيـة الـتي
ســتـعــنى بـتــقـد اخلــدمـات لــعـوائل
الـــشـــهــداء واجلـــرحى) مـــعـــربــا عن
ـتـعـاونـ من (شـكـره وتـقـديـره لـكل ا
اجل تــسـهــيل مـهــمـة حــصـول عـوائل
الـشـهداء واجلـرحى عـلى فرصـة سكن
الئـقـة بـهم) ولـفت الى ان (كل قـيادات
احلـشـد وشخـصيـاته تـتسـابق لتـكون
مـيـدان دعم واسـنـاد لعـوائل الـشـهداء
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تـقاعدين تـلقـته (الزمـان) امس  ا
ـن ســتــصــلــهم رســائل نــصــيــة
تعلمهم برفع الراتب الى (مراجعة
مـكـاتـبه الـدفع االلـكـتـروني وفروع
ستحقات). ـصرف كافة لتسـلم ا ا
ــالــيــة قــد وجـهت وكــانت وزراة ا
باشرة هـيئة التقـاعد الوطنيـة با
دني ـتـقـاعـدين ا بـإطالق رواتب ا
والـــعــســكـــري لــلــشـــهــر اجلــاري.
وذكــرت الــوزارة في بــيـان تــلــقـته
(الــــزمــــان) (أكــــدنـــا عــــلى إدارات
الـرشيد والرافـدين وهيئة الـتقاعد
اســـتــكــمـــال إجــراءات دفع رواتب

ــدني والــعـســكـري ــتــقـاعــدين ا ا
لـلشهر اجلاري عـبر بطاقات الدفع
االلـــكــتــروني). فـي غــضــون ذلك 
ــالــيـة عــلي عالوي أشــاد وزيــر ا
بــعـمق الــعالقـات الـثــنـائــيـة الـتي
تـربط الـعـراق وايـران. اشـار بـيان
لــلــوزارة ان (عالوي اســتـقــبل في
مـكتبه السفير االيراني لدى بغداد
رافق له  ايـرج مسجدي والوفد ا
حــــيـث اشــــاد الــــوزيـــــر بــــعــــمق
الــعالقــات الــثـنــائــيــة الـتـي تـربط
الــعـراق وايـران  وأهـمــيـة الـعـمل
ومـتـهـا  وتطـويـرها) مـن اجل د

مـحـافـظـتي أربـيل ونـيـنـوى. .وذكر
بـيان الـوزارة تلـقته (الـزمان) امس
ان (تـعـرض عنـاصـر داعش لـلقـرية
الـتي تـقع في سـفح جبل قـره جوغ
أدى الـى سقـوط ثالثـة ضـحـايا من
ــواطــنــ  بـعــدهــا قــامت قـوات ا
الـبـيـشـمركـة بـالـتـصدي لـلـعـنـاصر
االرهـــابــيــة لــكـن انــفــجــار عــبــوة
نــاسـفـة زرعــهـا الـتــنـظـيم ادى الى
ســــقــــوط ســـبــــعـــة ضــــحــــايـــا من
الــــبـــيـــشــــمـــركـــة) مــــشـــددا عـــلى
(الـتـنـسـيق والـتـعـاون بـ وزارتي
الــبـيـشــمـركـة والـدفــاع والـتـحـالف
الـــدولـي  والــقـــيـــام بـــعـــمـــلـــيــات
عـسكرية مشتركة ضد داعش وعدم
فـسح اجملال لالرهـابي بـان تكون
لــــــهم امـــــاكـن خـــــاصـــــة بـــــهـم في
ـنطـقة). واسـتشـهد وجـرح اربعة ا
مـن عنـاصـر البـيـشـمركـة  قـبل ايام
اثـر هجوم داعشي في قضاء كفري
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ـنتـخب الـوطني لـكرة الـقدم  انتـهى لـقاء ا
أمس  بــالـتــعـادل الــســلـبي أمــام نـظــيـره
الـــبـــحــــريـــني من دون أهــــداف في ثـــاني
مواجـهـاته ضـمن مـنـافسـات بـطـولـة كأس
الــعـرب اجلـاريـة في الــعـاصـمـة الــقـطـريـة

الدوحة .
ـنـتــخب الـوطـني خالل وبــرغم أفـضـلــيـة ا
رمى شـوطي اللقاء وتهـديده  مرات عدة 
الـبـحـرين اال انه اضـاع اهــدافـاً مـحـقـقـة
بــسـبب يـقــظـة احلــارس الـبـحــريـني الـذي

انقذ مرماه من كرات خطيرة .
ـنـتـخب بتـشـكـيـلة تـألـفت من فـهد ونزل ا
ـرمـى وربـ ســوالقـة طـالب حلــراســة ا
ومــنــاف يــونس وحــسـن رائــد وشــيــركـو
كـر لـلـدفـاع  وامـجـد عـطـوان وسـجاد
جــاسم واحــمــد فــرحــان وبــشـار رسن
ومــحـــمــد قــاسـم لــلــوسـط وعالء عــبــاس
ـركز لـلهـجـوم . و أحـتـل الـعـراق مـؤقـتـا ا
الثاني بعد هذا التعادل  وبانتظار مباراة
ــتــلك قــطـر  3 نــقـاط قــطــر وعــمـان  اذ 
ــركــز الـثــالث ــركـز االول وعــمــان بــا بــا

برصيد نقطة واحدة.

الـتـابع حملـافظـة ديالـى.وذكر بـيان
ان (ارهـابيي داعش نفـذوا هجوماً
عـلى جـبهـات الـفوج الـثـاني ضمن
ـشـاة الـتـاسـع لـلـبـيـشـمـركة لـواء ا
قرب منطقة كفري) واشار الى انه
(ونـتيجة للتصـدي للهجوم  اسفر
الـتعرض فقط عن استشهاد مقاتل
وجـــرح ثالثـــة آخــريـن). وتــشـــهــد
ــنـاطق الـرخــوة امـنـيــا الـواقـعـة ا
ضـمن احلدود الـفاصلـة ب ديالى
وصـالح الدين ونـيـنوى  هـجـمات
مـــتـــكـــررة لـــداعش  بـــرغـم دعــوة
احلــــكـــومـــة الى نـــشـــر قـــطـــعـــات
دن من عـسـكـرية  لـتـطـهيـر هـذه ا
اخلـاليـا الـنـائـمـة وتـفـعـيل اجلـهـد
االســتــخـبــاراتي حتــســبـا لــوقـوع
ـاثلـة. وقال خـبراء ان اعـتداءات 
ــنــاطق تـــشــهــد خــروقــات (هـــذا ا
امـنـيـة مـتـكـررة  بـسـبب الـثـغرات
الــتي يــسـتــغـلـهــا داعش لــتـنــفـيـذ
هــجـمـاته  وهـذا يـتــطـلب تـعـاونـا
كــبـيـرا والــقـيـام بــحـمالت واسـعـة
ــواطــنـ لــلــحــفــاظ عــلى ارواح ا

والـقضاء عـلى فلول داعش). لكن 
الـــنــائب الـــســابق والـــقــيــادي في
االحتـــاد اإلسالمي الــكـــردســتــاني
ســـلــيم هــمــزة عــزا الــتــعــرضــات
الــــــداعــــــشــــــيــــــة الـى اخلـالفـــــات
ــركـز واالقـلـيم. الــسـيـاســيـة بـ ا
وقــــــــال فـي تـــــــصــــــــريـح امس ان
ـنطقة التي تـعرض اليها داعش (ا
خـــالـــيـــة من الـــقـــوات االحتـــاديــة
والـبـيـشـمـركـة وان األسـبـاب وراء
هـــــــــذا االمــــــــر هــــــــو اخلالفــــــــات

السياسية). 
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تـعتزم قيادات من االطار التنسيقي 
باحثات في اجـراء جولة ثانيـة من ا
احلنانة ولقاء رئيس التيار الصدري
مقتدى الصدر الذي عاد الى احلنانة
 مـختصرا مشوار االلف ميل بخطوة
ـعتـرضـة على اجـتـماعـه مع القـوى ا
نـتائج االنتخابات  اذ القت اخلطوة
تـرحـيـبـا واسعـا عـلى امل اسـهـامـها
في ايـجـاد انـفـرجـة سيـاسـيـة تـسرع
ـان وتـشكـيل احلكـومة. انـعـقاد الـبر
وقــال مـصـدر في اإلطـار ان (قـيـادات
الـتنسيـقي سيتوجـهون إلى احلنانة
خالل االسبوع اجلاري للقاء الصدر
ـبـاحـثات  وعـقـد جـولـة ثـانـيـة من ا
بــ الــقــوى الــسـيــاســيــة  لــغـرض
جتـاوز األزمـة الراهـنة الـتي خلـفتـها

بكرة) نـتائج االنتخـابات النيابـية ا
ــــقـــــرر أن يــــتم واضـــــاف انه (مـن ا
ـبــاحـثــات لـتــشــمل شـكل تــوسـيـع ا

ـشاركة قبـلة واالطراف ا احلـكومـة ا
فـيـهـا بـاإلضـافـة إلى بـحث مـكـاسب
الـقـوائم الـفـائـزة مـن االطـراف خارج
الـتنسيقي والكـتلة الصدرية). وكتب
الـصدر جـملـة بخط يـده عقب انـتهاء
اجـتـمـاعه مع االطـار الـتـنـسـيـقي في
بـغـداد جـاء فـيـهـا (بـسـمك الـلـهم  ال
شـرقـية وال غـربـيـة  حكـومـة اغلـبـية
وطــــنــــيــــة). وعــــد رئــــيس اجملــــلس
الــقـــيــادي في حتــالف قــوى الــدولــة
الـوطـنـيـة حـيـدر الـعـبـادي اجـتـمـاع
قــوى االطـار مـع الـصــدر بـإنــطالقـة
إيــجــابــيــة. وقــال في تــغــريـدة عــلى
تـويتـر (أبارك إجتـماع الصـدر بقوى
الـــتــنـــســيــقـي وأرى فــيه إنـــطالقــة
ايــــجـــابـــيــــة لـــلـــخــــروج من االزمـــة
الــسـيـاســيـة) وأضـاف (لــقـد سـادت
أجــواء اإلجـتــمــاع الـروح الــوطـنــيـة

ـــســؤولـــة وهــنـــاك الــعـــديــد من وا
الـقـضـايـا شهـدت تـفـاهـماً إيـجـابـياً
شاورات و االتفاق على مواصلة ا
ــا يـخـدم لــتـذلــيل الـعــقـبـات كــافـة 
الــشــعب والــوطن). واسـتــقــبل قـادة
اإلطــار فـي وقت ســابق الــصــدر في
مــنــزل رئـيـس حتـالف الــفــتح هـادي
ـناقشـة القضـايا العـالقة الـعامري  
وآخــر مـســتـجـدات الــوضع الـراهن.
وقـال بـيـان ان (الـلـقـاء الـذي حـضره
رئـيـس اتئـالف دولـة الـقـانـون نوري
ـــالــكي وامـــ عــام عـــصــائب اهل ا
احلـق قيس اخلـزعـلي ورئيس هـيـئة
الـشد الشعبي فـالح الفياض ورئيس
حتــالف قـوى الــدولـة عـمــار احلـكـيم
وعــدد مـن الــشــخــصــيــات االخـرى 
نــاقش اخلـطـوات الــعـمـلــيـة الالزمـة
حملـاربة الفساد ومحـاسبة الفاسدين

ـال الـعام ـعـتـمد بـا وإيـقـاف الـهدر ا
وتـأكيد اخراج القوات األجنبية وفق
جــدول زمـني مـعــلن  ووضع آلـيـات
كــفــيـلــة بــحــصـر الــسالح وحــمــايـة
ـا يـعزز احلـشـد ودعـمه وتـنـظـيـمه 
دوره فـي حـــفظ األمن فـي الـــعــراق)
ولــفـت الى ان (اجملــتــمــعــ شــددوا
عـلى جتر الـتطبـيع وكل ما يـتعلق
ـشــتـرك لـلــحـفـاظ عـلى به والــعـمل ا
ثــــوابـت الــــشــــعـب في الــــتــــصــــدي
لالنـحرافـات االخالقيـة واالجتمـاعية
وفـق األطر القانـونية فضال عن رفع
ــســتــوى االقــتــصــادي لــلــمـنــاطق ا
احملـرومة وإبعاد التنافس السياسي
ـــشـــاريع اخلـــدمـــيـــة ورفع عـن كل ا
ـناطـق) مؤكدا احملـروميـة عن هذه ا
ان (الـــلـــقــــاء شـــهـــد االتـــفـــاق عـــلى
ــنــاقــشـات اســتــمــرار احلــوارات وا

وصـوال إلى وضع مـعاجلـات واقعـية
ـــشـــهـــد لـالنـــســـداد احلـــاصـل في ا
الـــســـيـــاسـي). لـــكن رئـــيس الـــوفـــد
الـتـفـاوضي للـكـتـلة الـصـدريـة حسن
الــعـذاري قــد اكـد في صــفـحــته عـلى
الـفـيسـبـوك ان اهم (ما جـاء في لـقاء
الــصــدر مع الـتــنــسـيــقـيــهــو تـأكــيـد
تــشـكــيل حـكــومـة اغــلـبــيـة وطــنـيـة
التــوافـــقــيــة مـــحــصــصــاتـــيــة عــلى
ـعـترضـون عـلى . وواصل ا االطـالق
نـتـائج االنـتـخـابات  احـتـجـاجـاتهم
ـــنـــطـــقـــة بـــالـــقــــرب من بـــوابـــات ا
اخلــضــراء  حــيث اغــلــقـت الــقـوات
االمــنـيــة جــسـر اجلــمـهــوريـة بــكـتل
. وقال كـونكـريتيـة حتسبـا الي طار
تظاهـرون اطلقوا شـهود عيـان ان (ا
عـلى احتجاج يوم امس بأسم جمعة
الـصـمـود  وسط  أهـازيج وهـتـافات
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تـعود فـكـرة الـربط الـكهـربـائي عـلى مـسـتوى شـبـكـات األقطـار الـعـربـية إلى
اضي عـندما جرى ربط الشـبكة الكهربـائية اجلزائرية خمسيـنيات القرن ا

غرب العربي. مع مثيلتها التونسية في ا
يـعد تنـفيذ مشـاريع الربط الكـهربائي بـ الدول والنـتائج اإليجـابية الـكثيرة
وظـفـة (ملـمـوسة الـنـتائج) لـصـالح اجلوانب الـتي تـتبـعه من االسـتـثمـارات ا
الفنـية والتجـارية اخملتـلفة وقد سـعت البلـدان إلى وضع خطط واضحة من
ــشـروعـات الـربط الـكـهــربـائي مع الـشـبـكـات أجـل حتـقـيق شـروط الـنـجـاح 

األخرى وتطوير القائم منها .
اضـي شرعت مـؤسـسـة الكـهـربـاء العـراقـية مـنذ بـدايـة ثمـانـيـنيـات الـقـرن ا
ـا بوسـاطـة خط نـاقل يـربط مـحـطة بـتنـفـيـذ مـشـروع الربط الـثـنـائي مع تـركـيً
زاخـو الــثـانـويـة الـواقــعـة في شـمـال الــعـراق (احملـطـة الـقــريـبـة من احلـدود
شـروع ضمن خـطة الربط الـتركـية داخل االراضي الـعراقـية) إذ عُـدّ ذلك ا
الـكــهـربــائي اخلـمــاسي آنــذاك و تـشــغـيــله جتـريــبـيــاً بـنــجـاح وتــشـيـر
شيد ال زال يعمل بتزويد العراق بجزء من الطاقة علـومات إلى أن اخلط ا ا

الكهربائية تصدر له من تركيا.
بـالـرغم مـن الـظـروف االسـتــثـنـائـيــة الـتي كـان فــيـهـا الـعــراق بـفـعل احلـرب
اإليـرانية الـعراقيـة وما تبـعها من عـدوان عسكـري أميركي (مـستمر) واسع
الـنـطــاق ومـا تاله من إجــراءات احلـصــار االقـتـصــادي الـظـالـم الـذي ألـقى
ـؤسسات الـعراقية لم بـتبعـاته القاسـية على مـختلف جـوانب احلياة إال أن ا

كن من نتائج هذا احلصار. تدخر جهدًا متاحاً من أجل تخفيف ما 
منذ انـطالق فكرة الربط اخلماسي (العـراق تركيا األردن مصر سوريا)
وإلى أن تطورت هذه الـفكرة وتوسعت ليصبح الربط الـكهربائي ثمانياً بعد
ـشـروع حـرص ضم لـبـنـان وفــلـسـطـ ولـيـبــيـا إلى االتـفـاقـيــة اخلـاصـة بـا
ــعـنــيـون في قــطــاع الـكــهـربــاء عـلـى احلـضــور الـفــاعل في االجــتـمــاعـات ا
ـناسـبات اخلـاصة بهـا كافـة حيث أسـهم في العـديد من الـدراسات التي وا
ـشـاركة في افـتتـاح بـعضـها تـخص اجلوانب الـتـنظـيمـيـة والتـنفـيـذية لـها وا
شـاريع الربط وتدشـيـنه. ولم تقـتصـر مـحاوالت الـعراق فـي مواكـبة الـعـمل 
ـالكـات الــفـنــيــة في هـيــئـة عــلى هــذا الـنــحـو فــقط بل تــعــدته إلى شـروع ا
الـكـهـربـاء بـالـتنـسـيق مع وزارة الـكـهـربـاء الـسـورية بـتـنـفـيـذ مـشـروع الربط
الثـنـائي مع سـوريا في الـعام 2001  بـعـد تنـفيـذ اخلط الـرابط ب الـشبـكة
ـشــتـركـة داخل الـسـوريــة ومـحـطــة تل أبـو ظــاهـر الـثــانـويـة قــرب احلـدود ا
ـا جتـدر االشـارة إلـيه أن هـذا األراضي الـعـراقـيـة في مــحـافـظـة نـيـنـوى. 
ـا قـد تـعــدّه جلـنـة الـعـقـوبـات ـكن من سـريــة حتـسـبـا  ـا  اإلجنـاز أحــيط 
ـفـروض عـلى ـا إلجـراءات احلـصــار ا الـدولـيـة (661) سـيــئـة الـصـيت خــرقً
ــشـروع الــعــراق حــيــنــهــا ومــا يــنــتج عن ذلك مـن قــرارات قــد تــعــرض ا
لـإلجــهــاض. وقــبل االحــتالل الــبــغــيض وحلــد ســنــة 2003 وضع اجلــانب
ــشـاريع في الــعـراقي أســســاً واضـحــة حتـكـم شـروط الــتـعــامل مع هــذه ا
مقـدمتـها ضـمان إمـكانـية تـبادل سـريان الـطاقـة (تصـدير واسـتيـراد) وعدم
االقـتـصـار عـلى مـا هـو مـتـاح في شـبـكـة الـربط عـلى االسـتـيـراد فـقط كـمـا
ـوقـعـة علـى اتفـاقـيـات الـربط عـدم إشـراك أي دولة اشـتـرط عـلى األطـراف ا
ـشاركـة وعـلى وفق هذه ـثـلي جمـيع الـدول ا ـشـروع من دون مـوافقـة  با
األسـس كـان الـعـراق قـد رفض  في الـعـام 2002 عـرضـاً إيـرانـيـاً لـتـجـهـيـز
ـا كان يـعانيه اسة لـلطـاقة الكـهربـائيـة بالرغم  العـراق بجـزء من حاجتـه ا

من نقص واضح في إنتاجها نتيجة لتبعات احلصار االقتصادي .
نظومة  اإلعالن مؤخراً عن الـبدء بتنفيذ العديـد من مشاريع الربط مع ا
الـكـهـربــائـيـة الـعـراقـيــة كـمـا  عـرض نـسب مــئـويـة ألخـرى قـيـد االجنـاز
كـمـشــروع الـربط مع تـركــيـا واألردن ومـصـر (عـبــر األردن) بـاإلضـافـة إلى
ـشـاريع الـقـائمـة حـالـياً (خـطـوط الـنقل الـربط مع الـسـعوديـة لـتـضاف إلى ا
شاريع بعـد إجنازها على األربعة مع إيـران) فهل سيكـون تشغيل هـذه ا
وفـق ما يتـبع اآلن من شروط فـنيـة وجتارية في مـشروع الـربط الكـهربائي
ـنــاطــقي) مع إيــران? أم ســتــخــضع إلى أسس وطــنــيــة تــضــمن حــقـوق (ا
الـعراقـي بـعـيدا عـما فـرضه اجلانـب اإليراني من شـروط (ابتـزاز وإذعان)
ـوقعـة مـعه والـتي تـمثل جـانـباً |واضحـاً لـلسـيـاسة مـخـتـلفـة في االتـفـاقيـة ا
ـتمـثلـة بـإفقـار اجلار لـتأمـ مصـاحله على حـساب االقتـصاديـة االيرانـية ا

ستقلة?  العراق احملتل في ظل غياب بوصلة االرادة الوطنية ا

{  مهندس استشاري  – الرئيس األسبق لهيئة الكهرباء في العراق

فالح الفياض
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ـتقاعد مسـتشفيـات االردين  فجر امس الـفريق الركن ا
ـئـة عـام. عــبـد اجلـبـار رحـيم االسـدي عن عــمـر يـنـاهـز ا
وبـذلك يـعـد االسدي اقـدم ضـبـاط اجليش الـعـراقي كـما
كانـاقدم وزيـر عراقي عـلى قيـد احليـاة وكا الـراحل قد
ـلـكـية الـعـسـكـريـة عام 1949 وكـان تـخرج فـي الكـلـيـة ا
بــرتـبـة رائـد ركـن أواخـر سـنـة 1958 . وشـغل مــنـصب
مـدير احلـركـات الـعـسكـريـة ثم شـغل مـنصب آمـر كـلـية
األركـان للـفترة من  21 كـانون األول  974 1لـغاية 14
آب 1976 وكان حيـنها برتبة لواء وقائد الفرقة الثانية

كما شغل منصب معاون رئيس أركان اجليش لشؤون العمليات.و شغل منصب وزير
واصالت للمدة من  27 تموز  1982 حتى آذار 1987. النقل وا

 عبد اجلبار رحيم االسدي

مـنـددة بنـتائج االنـتـخابـات).وتراس
ــالــكـي عــقب الــلــقــاء  اجــتــمــاعــا ا
مـوسعـا لكـتلـة ائتالف دولـة القـانون
الـــنـــيــابـــيـــة  لـــبــحـث ومــنـــاقـــشــة
مــســتـجــدات االوضـاع الــســيـاســيـة
واألمـــنـــيـــة  فـــضال عـن تـــداعـــيــات
الـتشكـيك بنتـائج االنتـخابات . واكد
ـــالــكي خالل االجــتـــمــاع (اهــمــيــة ا
تـوحيـد اجلهود والـتواصل مع بـقية
ـان الــقـوى الــسـيــاسـيــة داخل الـبــر
اجلــــديــــد من اجل جتــــاوز االزمـــات
الـــراهــنـــة) مــشــددا عـــلى (ضــرورة
مـــعــاجلـــة تــداعــيـــات ازمــة نـــتــائج
االنــتـخـابـات وفق االطـر الــقـانـونـيـة
ـعـتـرضـ واالسراع في وانـصـاف ا
تـشـكيل حـكومـة تـوافقـية قـادرة على
تـلـبيـة متـطلـبـات الشـعب باخلـدمات

وفرص العمل).

مقتدى الصدر

مـــعـــربـــا عن (تـــطـــلـع احلـــكـــومــة
الـعـراقيـة الى مد جـسـور التـعاون
ا والـشـراكـة مع مـخـتـلف الـدول 
فــيـهــا ايـران  وتــمـتــ الـتــعـاون
ـــخـــتـــلـف اجملــاالت ـــشـــتـــرك  ا
واجلـوانب االقـتصـادية عـلى وجة
اخلــــصـــوص). مـن جـــانــــبه اكـــد
مــســـجــدي (رغــبــة بالده تــوســيع
حــــجم الــــتـــعــــاون اإلقـــتــــصـــادي
والــتـجــاري مع الــعـراق) مــشـيـرا
الـى (تــوجه بـالده نــحـــو تــعـــزيــز
اواصـــر الــشــراكــة بـــ الــبــلــدين

وبشتى اجملاالت). 
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الـتابـعة لوزارة الـنقل  ان يـكون طـقس اليـوم السبـت غائمـا جزئـيا  وفـرص االمطار
تـعود مـجددا غدا االحـد. وقال الهـيئـة في بيان تـلقـته (الزمان) امس ان (طـقس اليوم
السبت سيـكون غائـماً جزئيـاً في عموم الـبالد أما درجات احلـرارة فستكـون مقاربة
للـيـوم السـابق) وأضاف ان (طـقس يوم األحـد سيـكـون غائـماً جـزئيـاً وأحيـاناً يـكون
بيـنما سـيكون نـطقـت الوسـطى والشـماليـة  غائـماً مع فـرصة لتـساقط األمـطار في ا
نطـقة اجلنوبـية غائـماً جزئيـاً وأحيانـاً غائماً  أمـا درجات احلرارة فـسترتفع طـقس ا
ـراصد الـزلـزاليـة في الـهيـئة  قلـيالً عن الـيوم الـسـابق في عمـوم الـبالد). وسجـلت ا
راصد ان هزة بقوة 3.4 ضربت قضـاء جمجمال التابع حملافظة السليمانية. وقالت ا
(قـوة الهـزة بـلغت 3.4  وعـلى عمق 10 كـيلـومارات  وتـبعد 46 كـيلـومتـرا عن مـركز
ـناطق الـقـريبـة). من دون ذكر مـزيدا من الـتفـاصيل ديـنة حـيث شـعر بـها سـكان ا ا

بشأن االضرار التي قد تكون خلفتها الهزة.     
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انـهـا لم رفع اي اكـدت وزارة الـصـحـة 
تــوصــيـة لــلــجــنـة الــعــلــيـا لــلــصــحـة
والـسالمة الوطنيـة من جائحة كورونا
   بــشــأن الــعــودة لالغالق الــكــلي او
اجلـزئي.وقال مـدير عـام دائرة الـصحة
الــعـامـة بـالـوزارة ريــاض عـبـد األمـيـر
احلــــــلـــــــفي فـي تــــــصــــــريـح امس ان
(تـوصـيـات الـوزارة الـتي رفـعـتـها الى
الــلـجـنـة الــعـلـيـا  حتث عــلى تـشـديـد
اإلجـراءات الوقائـية كالـتباعـد وتوعية
) مؤكـدا ان (الوزارة أوصت ـواطنـ ا
لقح في بـضرورة زيادة نسبة عدد ا
الـبالد ولم يـتم رفع أي مـقـتـرح بـشأن
الــعـودة الى قـيــود اإلغالق سـواء كـان
كـلياً اوجزئـياً). وسجلت الوزارة امس
  741اصـــابــة وشــفــاء  1112حـــالــة
وقف وبواقع  8وفـيات جديـدة. واكد ا
الـوبـائي الـيـومي الـذي اطـلـعت عـلـيه
(الــزمـان) امس ان (عــدد الـفــحـوصـات
اخملــتـــبــريــة الــتـي اجــرتــهــا الــوزارة
لـعيـنات مـشتـبه اصابـتهـا بالـفايروس
بلغت اكثر من  20الفا  حيث  رصد
اصـــابـــة  741بـــكـــورونـــا فـي عـــمــوم
احملـافـظـات) واضاف ان (الـشـفـاء بلغ
 1112حـالة وبواقع  8وفـيات جديدة)
وتــابـع ان (اكـثــر من  99الـف شـخص

ـتـحـدث اإلعالمي بـاسم بــدوره  قـال ا
ــيــة طــارق مــنــظـــمــة الــصــحــة الــعــا
ـنــظـمـة الـدولـيـة ال يــزاريـفـيـتش إن (ا
تـمـلك أي مـعطـيـات عن وفـيات نـاجـمة
عـن ساللـة أومـيــكـرون). و تــسـجـيل
أول إصــابــة بــالــساللــة الـتـي أطـلــقت
ـنظـمة اسم أومـيكرون عـليـها الحـقاً ا
فـي بوتـسوانـا لـدى مواطن من جـنوب
إفـريـقـيـا حـيث  رصـد الـعـدد األكـبر
ـرضى بهـا. وحتمل هذه الـنسخة من ا
عـدداً قياسياً من الـتحورات حيث يبلغ
ـا في ذلك أكثر من  30طـفرة في  50
بـروت سـبايك الذي يـتسلل من خالله
الـفـايـروس إلى جـسـد اإلنـسـان وسط
مــخـاوف واسـعـة مـن أن هـذه الـساللـة
أكـثر عـدوى من سابقـاتهـا وقادرة على
مـقـاومة الـلقـاحات.فـيـما اعـلنت شـركة
غالكـسو سمـيث كالين البريـطانية ان
ـضـاد لـكـورونـا يبـدو فـعاال عـقـارها ا
ـتـحـور أومـيــكـرون وذلك بـنـاء ضــد ا
عـلى اختـبارات مـعمـليـة أوليـة. وتأمل
شـركة صناعة العقاقـير البريطانية في
اسـتـكـمـال االخـتـبارات بـحـلـول نـهـاية
الــعــام اجلــاري لــتــأكــيــد مــا إذا كـان
الــعــقـارالــذي يـعــتــمـد عــلى األجــسـام
ـضـادة فـعـاال ضـد جـمـيع الـطـفـرات ا
ـتـحـور اخملـتــلـفـة الـتي شـوهـدت مع ا

اجلديد.
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ـضاد في مراكز تـلقى جرعـات اللقاح ا
نتشرة ببغداد واحملافظات). الوزارة ا
دارس إلطالق ودعـت وزارة التـربيـة ا
حـملـة الـتلـقيح الـطالبيـة ضد كـورونا.
وذكــر بـيــان لـلـوزارة تــلـقــته (الـزمـان)
ـــتـــمــــيـــزين في امـس أن (ثـــانـــويـــة ا
اخلـضـراء الـتـابـعـة للـمـديـريـة الـعـامة
لـتـربـية الـكـرخ االولى بـادرت بتـلـقيح
ـئـة من أبـنـائـهــا الـطـلـبـة ضـد  50 بــا
كــورونــا بــالـتــنــســيق مع الــصــحـة)
مــشــيـرا الى ان (اإلجــراء يــأتي ضـمن
الـتـعـلـيـمـات الـتي أصـدرتـهـا الـصـحـة
بـضـرورة تلـقيح االعـمار من  12 سـنة
فـمـا فـوق حفـاظـاً عـلى سالمـة ابنـائـنا
ــدرسـة مـن الـفــايـروس) مــؤكـدا ان (ا
بــــدأت بـــهـــذه احلــــمـــلـــة مــــنـــذ أيـــام
واسـتطـاعت إجناز تـلقـيح ما يـزيد عن
ــئـة مـن الـطــلــبــة وبـالــتــعـاون  50بــا
ـركز الـصحي في حي والـتنـسيق مع ا
اخلـضـراء) مـشـيـدا (بـجـهـود ثـانـويـة
ـا فـيـه من أثـر كـبـيـر عـلى ــتـمـيـزين  ا
حــمـايــة الـطـلــبـة وجتــنـبــهم االصـابـة
بــالــعــدوى  كــمـا يــعــطــيــهم حــمــايـة
مـجتـمعيـة عاليـة) ودعا الـبيان  بـقية
ـدارس في بغداد واحملافظات الى ان ا
(تـبداء بإطالق حملة الـتلقيح الطالبية
لــلـمـســاهـمـة فـي اسـتـمــرار الـعـمــلـيـة
الــتـربــويـة والـتــعـلــيـمـيــة في الـبالد).
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وهـنـاك نسـبـة اجناز جـيـدة وصلت
الى عـبـور نـسب االجنــاز الـفـعـلـيـة
اخملــطط لــهـــا وفق الــعــقــد  حــيث
بـــلــغـت اجنــاز مـــشــروع االســـكــان
ئـة مقارنةً بـنسبة الصناعي 30 با

االجنـاز اخملـطط لـهـا التـي يجب ان
ـئة) داعـيا الـشركة تـبلغ خـمسـة با
ـنفـذة الى ان (يـكون الـعـمل ضمن ا
ــواصــفــات الــفــنـيــة وان يــتــمــيـز ا
بــاجلـــودة والـــرصــانـــة). الى ذلك 

مشددا عـلى (اهمية تـطوير عدد من
شاريع األثرية والبيئية جلعل ذي ا
قــار مــقــصــد ســيــاحي لــلــزوار مع
اقــتــراب احملــافــظــة من اســتــقــبــال
الـســواح من مـخـتـلف دول الـعـالم)
داعــيـا الى (تــذلـيـل الـعــقـبــات امـام

ستثمرين).  ا
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ان واعــلـنت مـفـتـشـيـة اثـار ذي قـار 
البعثة الـتنقيبية االمـريكية جلامعة
بـنـسلـفانـيـا انهت اعـمـالهـا في اخذ
عيـنات من مـدن لكـش واور لتـحديد
مـــــكــــان رأس اخلــــلـــــيج الـــــعــــربي
ـة. والـطـوفــان في الـعـصــور الـقـد
ـفـتــشـيــة عـامــر عـبـد وذكــر مـديــر ا
الرزاق  في تصريح امس ان البعثة
التنقيبية انـهت مهمة اخذ العينات
لـتحـديـد "راس" اخللـيج الـعربي في
ة وعملية الطوفان) العصور القد
وتابع ان (عملية اخذ العينات تمت
بــاحـدث االجــهــزة االسـتــقــصـائــيـة
وســيــتم االســتــعــانـة والـبــحــثــيــة 
ـوجودة في الـواليات بـاخملتـبرات ا
ـتـحــدة االمـريـكـيــة لالعالن عـنـهـا ا
ـقـبلـة).  فـيـمـا  اطلع خالل االيـام ا
الــنــائب االول لــلـمــحــافظ  مــحــمـد
هادي على سـير العـمل في مشروع
صب واكـــســـاء شــــوارع مـــنـــطـــقـــة
االسـكان الـصـناعي .وقـال هادي ان
(الـعـمل مــسـتـمـر حلــفـر الـشـوارع 
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أوضـحـت وزارة اإلعـمـار واإلسـكـان
والبلـديات العـامة  تفـاصيل إنشاء
طــريق الـدورة- الــيــوسـفــيــة. وقـال
مــــديــــر عـــام الــــطــــرق واجلــــســـور
بالـوزارة حس جـاسم في تصريح
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خـاطب مـحـافظ ذي قـار احـمـد غـني
اخلـــفــــاجي وزارة الــــتـــخــــطـــيط 
لــغـــرض تـــخــصـــيص مـــبـــلغ قــدره
مـــــلـــــيـــــاري ديـــــنـــــار مـن ايــــرادات
البـترودوالر لغـرض ايفاد اكـبر عدد
ـــرضـــيـــة احلـــرجـــة مـن احلـــاالت ا
والـــصــعـــبـــة الـى خـــارج الـــعــراق.
واطلعت (الزمان) على وثيقة حتمل
تـــوقــيع احملـــافظ  جــاء فـــيــهــا انه
(نــظــرا لــقــلـة الــتــخــصــيــصـات في
ـوازنـة الـتـشـغـيـلـيـة لـلـمـحـافـظة  ا
ــرضى ــلــحــة لــعالج ا واحلــاجــة ا
خـارج الـبالد  نـرجـو مـنـاقـلـة مـبلغ
قدره ملياري دينار من تخصيصات
وازنة التشغيلية البترودوالر الى ا
وفق ابــواب الــصــرف). كــمــا بــحث
اخلفاجي مع رئـيس هيئة اسـتثمار
ذي قـــــار  ومـــــدراء الـــــدوائـــــر ذات
ـتعـلـقـة بواقع الـقضـايـا ا الـعالقـة  
الـعمـليـة االستـثمـارية في احملـافظة
ــعــوقــات الــتـي تــقف في طــريق وا
ــســتــثــمــرين.واشــار احملــافظ في ا
بـيـان تـلـقتـه (الزمـان) امس  الى ان
(االجــــتــــمــــاع نــــاقش اهم اخلــــطط
االسـتـثـمـاريـة لـلـمـحـافـظـة) مـؤكـدا
(وضع خـــــطط عــــاجـــــلــــة واخــــرى
ستراتيـجية بالتـنسيق مع الدوائر
ـــعــنـــيــة  الســـتــيـــعــاب احلـــركــة ا
ـقـبلـة فـي احملـافـظة) الـسـيـاحـيـة ا
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اكـدت وزارة البـيـئـة أنـهـا تـعـمل بـشكل جـاد لـلـتـخـلص من االلـغـام وتـقـليص
مـسـاحــة الـتـلــوث في الـعــراق  مـشـيــرة الى تـقـد مــقـتــرحـات لـلــتـكـيف مع

ستدامة. التغيرات والتوجه نحو الطاقة ا
وقــال الــوزيــر جــاسـم الــفالحي في
تصريح امس انه ( نتيجة عقود من
احلروب وعدم االستـقرار ومواجهة
الـتـحـديـات اإلرهابـيـة يـعـد الـعراق
األول في مـجــال الــتـلــوث بـاأللــغـام
والــعــبــوات الـنــاســفــة واخملــلــفـات
احلربية) مـؤمدا ان (الوزارة اعدت
لـوثة  خـارطة واضـحة لـلـمنـاطق ا
ـتلك قـاعـدة بيـانـات ومسح غـير و
تـــقــني وتـــقــني عـن كــمــيـــة وحــجم
لوثة ونوعية التلوث). ساحات ا ا
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ـتحدة ولفت الى ان (منـظمة األ ا
لشؤون األلغام متعاونة مع الوزارة
ـلف  وهنـاك دعم دولي بـعد بـهذا ا
ـالـيـة الـتي طـالت دائرة الـضـائـقة ا
شـؤون األلـغـام لـتـنـفـيـذ بـرنـامـجـها
الـوطـنـي في الـعـراق  الـذي يـرأسه
رئيس الـوزراء القائـد العام لـلقوات
سلحة) مبـينا ان (برنامج شؤون ا
األلـــغــــام  يــــقــــوم عـــلـى االشـــراف
ــتــابــعـــة من قــبل دائــرة شــؤون وا
األلـغـام  وهي مديـريـة عـامة تـابـعة
الـى الـوزارة بــالـتــعـاون مع اجلــهـد

ـالي جلــهــودهـا من اجل تــطــبـيق ا
عاييـر اخلاصة ببرنامج باد وا ا
ـقابل هناك دعما شؤون األلغام  با
لـلــوجه االنـســاني لـهــذا الـبــرنـامج
ونــــتـــــحــــرك بــــشـــــكل واسـع عــــلى
ـــنــظــمــات الــدولـــيــة والــشــركــات ا
العـاملـة في العـراق بدعم مـن دولها
لـلـتـخـفـيف من تـلـوث االلـغـام الـتي
ــــنـــاطق تـــعــــد افـــة كــــبـــيــــرة في ا
اجلـنــوبــيــة وعـلى امــتــداد احلـدود
الـــعــراقــيـــة اإليــرانــيـــة وكــذلك في
ـــنــــاطق احملـــررة) ولــــفت الى ان ا
(الــبــيــئــة تــعـمـل بــشـكـل جـاد عــلى

تقـليـص مساحـة التـلوث  لـكن هذا
اجلـهـد بـحــاجـة الى تـخــصـيـصـات

مالية).
واكد الـفالحي ان ( خلـو العراق من
األلـــغـــام كـــان الـــتـــزام دولي يـــجب
اعالنـه عـــام  2018 ولـــكـن بـــســــبب
حتـدي عـصـابـات داعش  ونـشـرهـا
طلـبـنا الـواسع لـلعـبـوات الـناسـفـة 
الــتــمـديــد حــتى عـام  2028 لـيــكـون
العراق خـاليا من االلـغام ونأمل أن
تـكــون هــنــاك إرادة ورؤيـة وطــنــيـة
ــــهــــم الـــذي ــــلف ا حلــــسم هــــذا ا
اليـؤثر عـلى حيـاة الـناس وعـودتهم

ـــتـــمـــثل بـــالـــهـــنـــدســة الـــوطـــني ا
العسكـرية لوزارة الدفـاع ومديريتي
دني التابعت تفجرات والدفاع ا ا
لــوزارة الـداخـلـيـة وتـعـاون جـهـازي
اخملـــابـــرات واالمن الـــوطـــني  وان
هذا الفـريق يعمل بـرئاسة الوزارة 
ـلـزمة لـتـنفـيـذ االتفـاقـيات الـدولـية ا
اخلــاصــة بــالـــتــخــلص من األلــغــام
وحـظـر صـنـاعتـهـا وخـزنـهـا وإعادة
اسـتـخدامـهـا) مـضيـقـا (لقـد قـطعت
الــوزارة شـوطـا كـبـيــرا في تـنـظـيف
ا له من دور في تشجيع األراضي  
ـنـاطق االسـتــثـمـار  والسـيـمـا في ا
اجلــنـــوبـــيــة واحملـــررة من داعش 
التي كـان اغلبـها ملـوث بشكل كـبير
نـتـيـجـة عـمـليـات الـتـحـريـر) واشار
الى ان (هـذا الـبرنـامج ال يـركـز على
إزالـة األلـغـام واخمللـفـات والـعـبوات
ــا لـه جــانب اخــر يــركــز فــقط  وا
عـلى مـساعـدة الـضحـايـا وتأهـيـلهم
نـــفــســـيــا وجــســـديــا ودمـــجــهم في
اجملـــتـــمـع) ومـــضى الــــفالحي الى
ـبادرات الـقـول ان (الـوزارة قـامت 
مهـمة  ولكن هـناك نقـصا في الدعم

امس ان (الــدائـرة قـامت وبــتـوجـيه
من الــــوزيــــر بــــعـــد زيــــارة رئــــيس
الوزراء مصطفى الـكاظمي واللجنة
شكلة برئاسة األم العام جمللس ا
الــــوزراء حــــمـــيــــد الــــغـــزي بــــحلّ
شروع كـون مسار العـراقيل لهـذا ا
الـطريق أقـر منـذ سـبعـينـيات الـقرن
ـشروع محال اضي) مؤكدا ان (ا ا
بــــجـــــزأين اجلـــــزء األول يــــشـــــمل
الــتـــقـــاطع الــذي يـــشـــمل الـــطــريق
الـسـريع بـغـداد ــ بـصـرة الـذي يـعـد
بـدايـة الـطـريق بـاجتـاه بـغـداد ومن
رحـلة الـثانـية بـحدود طول 14 ثم ا
كـيــلـومـتـرا وعـرضه  15 مـتـرا  وله
طـرق خـدمـية مـوازيـة من اجلـانـب
إضافة إلى جسور مـشاة و فوقانية
كـون وحتــتــانــيـة وقــنــاة إروائــيــة 

نطقة زراعية). ا
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مـبـيـنـا ان (الـدائـرة ركـزت جـهـودها
بـشـكل كــبـيـر عـبـر مـالكـاتـهـا وبـعـد
تـقـسـيـم الـعـمل إلى مــقـاطع  حـيث
اوكل لـشــركــتي آشــور وحــمـورابي
أجــزاء من الــطـريـق وشـركــة اخـرى
من الـــقـــطــاع اخلـــاص لـــتـــســهـــيل
وتـــــســــــريع اإلجنــــــاز) وتـــــابع ان
اضـية كـان هناك (األشهـر الثالثـة ا
تــقــدمــا فـي الــعــمل وإجنــازا حــتى
يــكـــون مــتــكــامـالً في شــهــر آب من

قبل). العام ا احمد غني اخلفاجي

تــــضــــمن عــــددا مـن احلــــاســــبـــات
ــــســـتـــلــــزمـــات. كـــمــــا وضـــعت وا
ارشيفها في تناول طلبة الدراسات
. وعـــرض الـــعــــلـــيـــا والـــبـــاحـــثـــ
اجلـانـبان  جـهـودهـما في مـواجـهة
الـتـحـديـات النـاجـمـة عـن تـداعـيات
جـائـحـة كـورونـا وظـروف مـواصـلة
ـنظومة ـا يحقق اهداف ا العمل 
الـتـعـلـيـمـة في مـجـال االعالم عـامـة

ستقلة خاصة. والصحافة ا

االيـجـابـيـة مع الـتـدريـسـيـ الـذين
وجب تمت احالتهم على التقاعد 
الــــقـــانــــون الـــنــــافــــذ واالفـــادة من
ــيـة جتــاربـهـم وخـبــراتــهم االكــاد
الــــعـــلــــمـــيــــة فـــضـال عن االشـــادة
بـجهـودهم وسـنـوات عطـائـهم التي

امضوها في رحاب الكلية.
وكانت (الزمان) قد تبرعت في وقت
ســابق تــكــالـيف تــشــيـيــد مــخـتــبـر
لــلـتــدريب االلـكــتـروني في الــكـلــيـة

اخملــتـبــرات االعالمــيــة في اضــافـة
ا يتناسب مهارات جديدة للطلبة 
مع ســــوق الــــعــــمل والــــتــــحـــوالت
ـتــسـارعــة في الــفـضـاء الــرقـمــيـة ا

االعالمي. 
واستعرض طاهر جـهود الكلية في
تــرســـيـخ تــقـــالـــيــد الـــتـــواصل مع
االوســـاط الــصـــحــفــيـــة واالذاعــيــة
والـتلـفزيـونـية  مـشيـرا الى حرص
الـعـمـادة عـلى االبـقـاء عـلى الـعالقة
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بـحث عـمـيـد كـليـة االعالم بـجـامـعة
بــغـداد عــمــار طــاهـر الــتــعـاون مع
جـريـدة (الزمـان) مـجـالي الـتدريب
والنـشاط االعالمي. وكان طـاهر قد
زار (الـــزمــــان) الـــثالثـــاء والـــتـــقى
برئيس حترير طـبعة العراق احمد
عــــبــــد اجملــــيــــد وجــــرى تــــنــــاول
امكـانيـات تفـعيل مـجاالت الـتعاون
والــــتــــدريب وتــــعــــزيـــز وظــــيــــفـــة
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ان الـدسـتور الـعـراقي لـعام   2005 احـتوى اجتـاهـات رئـيسـيـة تضـمـنت ثالثة
سـاواة ومباد حمايـة احلقوق واحلريات مـباد أساسية ( مـباد العدل وا
 ومباد التداول السلمي للسلطة) وبذلك فان القانون الذي يشرع ويطبق ان
ـبـاد أمـا اذا صدر عـلى خـالفهـا مع انه يـكـون منـسـجـمـاً ومـتـفـقـاً مع تـلك ا
ثل انحراف تشريعي وهذا االنحراف وجب األليات الدستورية فانه  صـدر 
هــو من اهم أسـبـاب احلـكـم بـعـدم دسـتـوريــة الـقـوانـ عـنـد الــطـعن بـهـا أمـام
الـقـضـاء الـدسـتـوري وهـذا الـقـضـاء الـدســتـوري اعـتـبـر من اهم الـضـمـانـات
حلمـاية الدستورية من اخلروق التي ترتكبها السـلطات (التشريعية التنفيذية

القضائية)  ومن صور االنحراف االتي:
ـتـنـفـذين ـنح امــتـيـازات خـاصـة لـفـئــة من كـبـار ا  1- عـنــدمـا يـصـدر قـانـون 
ـشـهد الـسـيـاسي في الـعراق ومـثـال ذلك قـانون امـتـيازات ـهيـمـن عـلى ا وا
أعـضاء مجلس النواب أو قرار مجلس الوزراء األخير بتخصيص أراضي في
واطن العادي من مـواقع متميزة لبعض األشـخاص دون غيرهم بينـما يعاني ا
ضيـق السكن وعدم تـملكه ألي عـقار يسـكن فيه مع عائـلته فهـذه تعد مـخالفة
ـادة (14) من الــدســتـور الــتي جــاء فــيــهـا االتي ــســاواة الــوارد في ا ــبـدأ ا
(الـعراقـيـون متـسـاوون أمـام القـانـون دون تـميـيـزٍ بسـبب اجلـنس أو الـعرق أو
عتقد أو الرأي أو الوضع ذهب أو ا الـقومية أو األصل أو اللون أو الدين أو ا

االقتصادي أو االجتماعي)
نصب لشخص مع  2- عنـدما يصدر قانون أو يبـقى قانون نافذ فيه تأبـيد ا
دون غــيــره في أي سـلــطــة من الــسـلــطــات االحتــاديـة الــثالث (الــتــشـريــعــيـة
التـنفيذيـة القضائـية) وهذا يخالف مـبدأ التداول الـسلمي للـسلطة الوارد في
ادة (6)  من الـدستور التي جاء فيها االتي ( يتم تداول الـسلطة سلمياً عبر ا

نصوص عليها في هذا الدستور) قراطية ا الوسائل الد
 3- صـدور قوانـ تقـصر الـتعـي أو احلـصول عـلى منـافع جلهـة دون أخرى
ـبدأ تكافؤ الفرص الوارد ـواطن وفيه مخالفة  ا يـعدم تكافؤ الفرص ب ا
ادة (16) من الـدستور الـتي جاء فـيها االتي (تـكافـؤ الفرص حق مـكفول في ا

جلميع العراقي وتكفل الدولة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحقيق ذلك)
نحرف وتعبر عن حـقيقة تشريعية بان هذه األمـثلة توضح لنا ماهية الـقانون ا
الــقـوانـ لـيـس بـالـضـرورة تــكـون مـعـبــرة عن طـمـوح الـشــعب أو إنـهـا جـاءت
بـاد الدستورية  كما تـوضح لنا حقيقة أخرى واطن وعلى وفق ا صـلحة ا
ـكـلـفة بـحـمـاية الـدسـتـور واحلـقوق واحلـريـات الـواردة فيه ان اجلـهات الـتي ا
هـمة وذلك عـندما وصـيانة مـبادئه لـيس بالضـرورة إنهـا قادرة عـلى أداء تلك ا
ـنحـرف مع إرادة أعـضاء اجلـهة تـتطـابق إرادة من سـعى إلصدار الـتـشريع ا
ـواطن وهذا يـقـودنا إلى إعـادة النـظر في كـلـفة بـحمـاية الـدسـتور وحـقوق ا ا
نـحرف ان  تطـبيقه طلـباتـنا جتاه الـتمسـك بالقـانون وتطـبيـقه الن القانـون ا
ـكن تـداركه لذلـك البد من االلـتـفات إلى أهـمـية فـان الضـرر الـذي يحـدثه ال 
ـكـلـفـة بـالـتـشـريع وآلـيـات تـشـريـعه وكـذلك اخـتـيـار اجلـهـات ا
كـلـفـة بـتـطـبـيـقـه وان يـكون االهـتـمـام بـاخـتـيـار اجلـهـات ا
لــلــجــمـــهــور دور في ذلك حـــتى ال يــصل الـى ســدة تــلك
ـــواقع من تــتــطــابق إرادتـــهم جتــاه تــشــريع الــقــانــون ا

نحرف وتطبيقه. ا
{ قاضٍ متقاعد

كــان يــوم اخلــمـيس  25تــشــرين الــثـاني  2021 يــوم غــيــر عـادي ,فــهــو (يـوم
ـسـتـنـصـريـة لـدفـعـات األوفـيـاء) كـمـا أتـفـق عـلى تـسـمـيـته خـريـجـو اجلـامـعـة ا
ـنـصـرم ,فـقـد شـهـدت أروقـة اجلـامـعـة  نـهـار ذلك الـيـوم ثـمـانـيـنـيـات  الـقـرن ا
يـزًا عنـدما احتـضنت اجلـامعة ـوعدٍ متـفق عليه ,حـدثًا فريـدًا و (الـعرس) و
ن عاشوا أحـلى سنوات أعمارهم العشرينية ـئات من أبنائها األوفياء  األم ا
ب أحـضان صروحـها العلـمية والـثقافـية  ليكـتمل شمل الـعائلـة الواحدة بكل
أطـيـافـهـا بـعـد مـا يـقـارب األربـعـة عـقـود من الـزمن ,فـتالشت حلـظـة جتـمـعـهم
ـغـتـربـ وألم فـراق الـغـائـبـ وأنـ ودخـولـهم احلـرم اجلـامـعي آهـات غـربـة ا
الـوجد واحلـن لـدى جميـع احلاضرين ,وحـلت محـلهـا عناويـن العشق األزلي
شـهد جلـيلًا وجـميلًـا وفيه حبـكة أعطت في مـغزاها ك ,فـكان ا كان وا بـ ا

درسًا بليغًا في الوفاء وحب األرض وعشق الوطن.
 وسبـق أن اختار الطلبـة اخلريجون (جلنـة حتضيرية) من بـينهم لإلعداد لهذا
ــلــتــقى الــرائــد في فــكــرته والــفــريــد من نــوعـه عـلـى مــســتــوى الــقــطـر ,و ا
ـوافـقـات األصـولـيـة من قـبل الـسـيـد رئـيس اجلـامـعـة  والـلـجـنة استـحـصـال ا

األمنية والقسم اإلعالمي اخملتص.
 وقــد بـدأ الـبـرنـامج  بــتـجـمع اخلـريـجــ مع عـوائـلـهم صـبــاحًـا أمـام الـبـوابـة
الرئـيسيـة للحـرم اجلامعي  ثم الـتوجه الى القاعـة الكبـرى  لبدأ مـراسم اللقاء
الـذي استـهل بعـزف نـشيـد (موطـني ) ثم تالوة مـعطـرة من آي الـذكر احلـكيم
نـاسبة بصـوت أحد اخلـريجـ األفاضل وبـعدهـا أُلقيـت الكلـمات اخلـاصة بـا
تخـللتها أبيات شعرية صدحت بها حناجر عدد من احلاضرين. ولم يخلُ هذا
ـعـروفـة الـعـرس مـن طـقـوسه الـبــهـيـجـة  ,حـيث الـتــنـزه في حـدائق اجلـامــعـة ا
ميز, عمـاري ا ـشهورة بجـدرانها ذات الـطابع ا برونـقها وجـمالها وأروقـتها ا
لـعب الـرياضي ,ثم فـالقـاعـات الدراسـيـة وتذكـر أيـام الدراسـة فـيـها مـرورًا بـا
تـناول الـشـاي والقـهـوة وتبـادل احلـديث على طـاوالت نـادي اجلامـعـة الشـهـير
اضي بـطـابـقيه ,لـيتم بـعـدهـا الـتقـاط الـصـور التـذكـاريـة واسـتعـادة ذكـريـات ا
اجلـميل في كل هذه األماكن الـتي حتمًـا كانت تتبـاهى أمام الطـلبة األعزاء من
الدورات احلـالية بحـضور أسالفهم ليـتعلمـوا منهم كيـف يتجسد مـعنى الوفاء

قولًا وفعلًا.
وبـعـد االنـتهـاء من زيـارة مـبـنى اجلـامـعة ,تـوجه احلـاضـرون جمـيـعًـا الى أحد
ستنـصرية والتـي  حجزها مسـبقًا بالـتنسيق مع طـاعم القريبـة  في حي ا ا
ـطعم لتجهيز بوفيه غداء مفتوح ,فكان جتمعًا آخر تميز بنكهة األكالت إدارة ا
ـعـروفـة مع حـضـور الفت لـلـنـظـر لــلـحالوة (الـدهـيـنـيـة) الـنـجـفـيـة الـبـغـداديــة ا
ـناسـبة ,لـتكـتمل الشـهـيرة والـتي تبـرع بـها أحـد اخلريـجـ خصـيصًـا لـهذه ا
فرحـة الـلقـاء عـلى أنغـام مـوسيـقى الفـرقـة الغـنـائيـة مـزدانة بـالـترحـيب الـكبـير
ـطعـم وطاقـمه والـذين أبـدوا مـجـتـمـعـ  إعجـابـهم الـبـالغ بـفـكـرة هذا إلدارة ا

التجمع.
ؤطـر بتغـطيـة اعالمية مـرئيـة ومقروءة ,يـحمل لقـد كان هـذا التـجمع النـاجح وا
خـتلف ديـاناتهم رسائل عـديدة ومـهمـة منـها رسالـة وطنـية بـعثهـا (األوفيـاء) 
وطوائـفهم الى كـافة أبـناء الشـعب العـراقي الواحد عـنوانـها األبرز نـبذ الـفرقة
ـفردات ـناطـقـيـة بـكل مفـاهـيـمـها وغـيـرهـا من ا قـيـتـة وا الـطـائـفـية والـعـرقـيـة ا
الـدخيـلة عـلى الـقامـوس الـوطني الـعـراقي والغـريـبة الـتي ال تنـسـجم مع ألوان
الـنـسـيج االجـتـمـاعي الـزاهي لـلـوطن الـواحـد ,ورسـالـة ثـانـيـة لـكل الـعـالم بـأن
الـعراقـيـ هم صنـاع احليـاة من قـبل آالف السـنـ وما زالـوا كذلك ,ورسـائل
أخرى لـبقـية جلـامعات الـعراقـية حلـثهم عـلى السيـر وفق هذا الـنهج وجتـسيد
هذه الـتجربة الرائدة من قـبل طلبتها وترسـيخ دعائمها  في مجـتمعنا العراقي

األصيل.
ـسـتـنـصـريـة واجلـهات ذات هـذا وقـد  االتـفـاق ب أوفـيـاء ا
ـوافـقـات األصــولـيـة جلـعل يـوم الـعالقـة السـتــحـصـال ا
اخلـميس في آخـر أسبـوع من شـهر تـشرين الـثاني من
كل عـام يومًا يـسمى ( يـوم األوفياء ) يـتجـدد فيه الوالء

للعراق الواحد ورسم خريطته التي ال تقبل التجزئة.

عميد كلية اإلعالم يزور (الزمان)

بغداد
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ا االمنة الى أراضيهم فحسب  وإ
يــســهم بــتـشــجــيع االســتــثــمـار في

البالد).
WOzUM¦²Ý≈ W Kł

وعــقــد مــجــلس حــمــايــة وحتــســ
الــبــيــئـة فـي مـحــافــظــة الـديــوانــيـة
جلـسـة اسـتـثـنـائـيـة بـرئـاسة نـائب
احملـــافـظ مـــالك كـــاظم احلـــســـيـــني
بـحــضـور مــديـر بــيـئــة الـديــوانـيـة
ـناقـشة ـثلي الـدوائـر األعضـاء  و
قترحة للتكيف مع الستراتيجيات ا
نـاخية .وقـال احلسيني التغـيرات ا
ناقشة ان (الهدف من اجللسـة هو 

الـستـراتيـجـيات اخلـاصة بـالتـكيف
ـنـاخـيـة و الـتـوجه مـع الـتـغـيـرات ا
سـتـدامة تـجـددة وا نـحـو الطـاقـة ا
فـاهيم احلديثة للطاقة والتوعية با
الـنـظـيـفـة واشـراك الـقـطـاع اخلاص
ـشـاريع الــبـيـئــيـة) مـؤكـدا ان في ا
(الــعـراق يـعـد من أكــثـر دول الـعـالم
ـنـاخـية هـشـاشـة جتـاه الـتغـيـرات ا
الـــتـي جنم عـــنـــهـــا ارتــفـــاع نـــسب
اجلــــفـــاف الـــذي اثــــر بـــدوره عـــلى
ـيـاه األراضي الـزراعـيـة ومـصـادر ا
واحلـيـاة العـامـة فـضالً عن ارتـفاع
غير مسـبوق في درجات احلرارة).

فـضالً عن إستـكـمال مـنهـاج الدورة
الندريبية لتطوير أداء العامل في
األجـهـزة الـقـضـائـيـة والـعـدلـيـة في
ضـوء اإلتـفـاقـيات الـدولـيـة وأحـكام
الـــقـــانـــون الـــدولي اإلنـــســـاني ثم
يتضمن جدول األعـمال فقرة أخيرة
هـي حتـــــــديـــــــد زمـــــــان ومـــــــكــــــان
كـتب الدائم إنعـقــــــــــاد إجـتمـاع ا

قبل). ا

واحلـــســـاب اخلــــتـــامي لإلحتـــاد)
وأضــــــاف أن (حــــــدول األعــــــمــــــال
ثل يـتـضـمن أيـضـاً قـراءة تـقـريـر 
ــــقـــــر األوربي لأل اإلحتــــاد فـي ا
تحدة في جنيف ويشمل احلديث ا
عـن الــــنــــشـــاط وعـالقــــات اإلحتـــاد
اخلارجية ودوره في مجلس حقوق
ـــســـتـــجـــدات اإلنـــســـان وبـــحث ا
والـــتــغــيـــرات في الــوطـن الــعــربي

عــــشــــرة مـن الــــنــــظــــام اإلســــاسي
لإلحتاد).

وقال مـصـدر في اإلحتاد لـ(الـزمان)
أن (مشروع جدول أعـمال اإلجتماع
يـــتـــضـــمن اقـــرار جـــدول األعـــمــال
ــكــتب الـدائم وعــضـويــة أعــضـاء ا
وقـــراءة تــقـــريــر األمــ الـــعــام عن
نــشــاط اإلحتــاد خالل إجــتــمــاعــ
ـــوازنــة ــالـي وإقــرار ا والــوضـع ا

األســتــاذ مـحــسن الــعــيــني عــضـو
ـــــــــــــــــؤتـــــمــــر الــــتــــأســــيــــسي ا

لإلحتاد). 
قـرر عقد الدورة وأضاف أنه (من ا
في عــمـــان عــبـــر تــقـــنــيـــة الــوسط
اإلفـتراضي بـإستـخدام مـنصـة تيم
عــنــد الــســاعـة 11 بــتــوقــيـت مــكـة
ـادة ــكـرمــة وذلك إسـتــنـاداً إلى ا ا
ــادة الـثــامــنـة الــرابــعـة عــشــرة وا

wLýUN « b½— ≠ ÊULŽ

يـعــقـد إحتــاد احلـقــوقـيــون الـعـرب
صـــبـــاح الـــيــــوم الـــســـبت الـــدورة
ــكـتــبه الـدائم احلـاديــة واألربـعـ 
ـرئي. وقالت عـبر تـقنـية اإلتـصال ا
دعــوة تـلــقــتـهــا (الــزمـان) أمس من
رئــــيس اإلحتـــاد الـــوزيــــر شـــبـــيب
ـــالـــكـي أن (اإلحتـــاد أطـــلق عـــلى ا
اإلجتـماع إسم الراحـل الكبـير دولة
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الكي  شبيب ا

جاسم الفالحي
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فـي إحـــــداث نــــقــــلـــــة نـــوعــــيـــــة فـي

إستراتيجيـة الصناعـة العربيـة  .
ـؤتـمـر وأشــارَ في كـلـمـةٍ ألـقـاهـا في ا
إلى تــوجه احلـكـومــة نـحـو اإلنــفـتـاح
عــلى اجلـمــيع لـتــحـقـيـق الـتـوازن في
نطقة وحرصها عـلى تنمية وتطوير ا
الــــعالقــــات مـع كـــافــــة الــــدول في كُل
األصـــعـــدة واجملـــاالت  مُــبـــيـــنــاً دور
عادن ومن ومهـام وزارة الصـناعـة وا
ُـدن الـصـناعـيـة التـابـعة خِالل هـيأة ا
لها في وضع اإلسـتراتيـجية الـوطنية
ُـــدن لــــتـــأســـيس وتـــطـــويـــر وإدارة ا
الصنـاعية في الـعراق واإلشراف على
ُـــدن تـــنــــفــــيـــذهــــا  الفــــتـــاً إلـى ان ا
الــصـنـاعــيـة تُـســهم في دعم الــتـكـامُل
ـــشــاريع الــصــنـــاعي لـــلــمـــصــانع وا
ُــتــوســطــة وتــشـجــيع الــصــغــيــرة وا

اإلستثـمارات احملليـة واألجنبـية نحو
ُــضــافـة الــصــنــاعــات ذات الــقـيــمــة ا
والـصـناعـات الـقـائمـة عـلى إسـتـخدام
ناخ عـرفة وتوفـير ا التكـنولوجـيا وا
ُــنــاسب لــتـمــكــ الـقــطــاع اخلـاص ا
ُــســتــثــمــرين لإلبــتــكــار واإلرتــقـاء وا
ُــنـتج احملـلي بـالــصـنـاعـة وتــعـمـيق ا
وهــذا يــأتي في إطــار إسـتــراتــيـجــيـة
ــعــادن لـتــعــزيـز وزارة الــصــنـاعــة وا
التنميـة الصناعية وخـلق بيئة جاذبة
لإلسـتثـمـار الصـنـاعي في الـعراق من
خِالل إنشاء مُجـمعات ومُدن صـناعية

جاهـزة .
وفـي تصريحات صـحفية على هامش
ـؤتـمـر أشارَ ُـشـاركـة في فـعـالـيـات ا ا
اخلــبــاز إلـى ان الــعــالم يــتــجه نــحــو
إقــامـــة مُــدن صـــنــاعـــيــة مُـــتــكـــامــلــة
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واطنـ في كربالء ما تبايـنت اراء ا
ــطــالــبــة بــتــحــقــيق مــفــردات بــ ا
الـبـطـاقـة الـتمـويـنـيـة كـونـهـا الـشغل
ـــطـــالـــبــة الـــشــاغـل في حـــيـــاتـــهم ا
ــالي نــتـــيــجــة عــدم بــالــتــعـــويض ا
اســتالم مـفــردات الــبـطــاقـة لالشــهـر
ـطالـبة بزيـادة مفـرداتها السـابقة وا

كونها تعد مطلبا للجميع.
مـــوضــحــ لـ (الــزمـــان) امس (لــقــد
صــبــرنـا وحتــمــلـنــا طـيــلــة الـســنـ
ـاضـيـة وتــنـاولـنـا اخلـبـز اخملـلـوط ا
بـالرمل ونـوى الـتـمـر ولم جنـد بديال
عن تـلك الـبـطـاقـة التـمـويـنـيـة ونـريد
االفـضل). مـشـيـرين الى ان مـفـردات
الـبطـاقـة ال تكـفي حـيث نقـوم بـشراء
الزيت مـن االسواق بـاسعـار مـرتفـعة
تصل الى اكثـر من الفي دينار بـينما
الـزيـت يـصـنع فـي مـحـافــظـة بـابل) 
ــاذا هـذا االرتــفـاع في مــتـســائـلـ (
االسعار?) الفـت الى انه (كنـا نحلم
ن نــــأكـل من الــــرز اجلــــيـــد الــــذي لم
نحصل عليه سوى شهر واحد بينما
طح الصفر نحصل عليه سوى في
رمضـان) مـستـدركـ بالـقـول (ولكن
لــو ال وجــود الـبــطـاقــة الــتـمــويـنــيـة
الصــبح الـطــحــ والـرز والــزيت في
مــرتـــبـــة احلـــاجـــات الــتـي يــصـــعب

شرائها). 

مـبــيـنـ ان (اضــافـة مـواد الــبـطـاقـة
الــتـمــويـنــيـة لـلــمـواطــنـ كــالـعـدس
ـــــعـــــجــــــون ادى الى واحلـــــمـص وا
ــواد في انـــخـــفــاض اســـعـــار تــلـك ا
االســــواق بـــعـــد ان كــــانت احلـــصـــة
التمـوينـية تتـكون من الرز والـطح

والزيت فقط).
وظف عندما وذكروا ان (عددا من ا
تتم احـالتـهم الى التـقاعد ال يـتم لهم
اســـتــــرجـــاع مــــفـــردات الــــبـــطــــاقـــة
التمويـنية على الـرغم من مراجعتهم
ـركـز الـتـمـويـني في ـسـتـمـرة الى ا ا
كربالء وال يجـدون اذنا صاغـية لهذا
ــوظــفـ ــوضــوع) مـبــيــنـ ان (ا ا
الذين كانوا يستلمون رواتب شهرية
تصل الى اكثـر من مليون  500 الف
ديــنــار قــد  اســتــقــطــاع الــبــطــاقـة
التـمويـنـية عـنهم نـتيـجة الـزيادة في
رواتـــبــهم والــيــوم يـــطــالــبــون بــعــد
احالـتـهم الى التـقاعـد بـاستـرجاعـها
لــكــونـهم احــالــوا الى الــتـقــاعـد وان
رواتبهم التقاعدية ال تتعدى الـ 700
الف ديـنـار). مــطـالـبـ (بـاسـتـرجـاع
حلـيب االطفـال الى مـفردات الـبطـاقة
التـمـوينـية وحتـديـد مواعـيد مـحددة
الســـتالمــهـــا لــكــون ان الــكـــثــيــر من
االمــهــات يــعـتــمــدون عــلـيــهــا . كــمـا
ـركـز الـتـمــويـنـيـة بـسـحب طـالــبـوا ا
ـلـتـزم الـوكـاالت من الوكـالء غيـر ا

لوجود مخالـفات عدة علـيهم لكونهم
ــــواطـــنــــ دائــــمـــا في يـــتــــركـــون ا
االنـتـظـار). مــعـربـ عن امـلـهم (بـان
تــزداد وتـتـحــسن مـفــردات الـبــطـاقـة
التـمويـنيـة بعـد التـحسن الـكبـير في

اسعار النفط). 
واكـــدو ان (ذلـك  خالل الـــدفـــعـــات
ــــاضـــيــــة الـــتي اســــتـــمت الـــثالث ا

(كحصة بالكفاية واجلودة).
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ـهـندس واكـد مديـر مـجاري كـربالء ا
ـالكـات عــامــر عــبــيــد الــكــنــاني ان ا
الـفــنــيــة والــهــنــدســيــة في مــديــريـة
مجـاري احملافـظة مـستـمرين بـالعمل
ـوحد. في مـشـروع مـجـاري كـربالء ا
وقــال الـكــنــاني لـ (الــزمـان) امس ان
الكات الهـندسيـة والفنـية تواصل (ا
ــرحـــلـــة الـــرابــعـــة من الــعـــمل فـي ا
راحل السابقة شروع بعد دخـول ا ا
لـلخـدمـة الـفعـلـية وبـطـاقـة تصل الى
ـيــاه فــيــمـا  100 مــتــر مــكـعب مـن ا
ــرحــلـة الــثـالــثـة  200مـتـر تــعـالج ا
ـشـروع يـخـدم مـكـعب). مــبـيـنـا ان (ا
ـديـنة بـشـكل كـامل ويسـتـفاد مـركز ا
عاجلة اء الناجت من محـطات ا من ا
كــنـهــر لــسـقــايــة االراضي الـزراعــيـة
حيث اثـبـتت الفـحـوصات اخملـتبـرية
اء صـالح لـلزراعـة). مـضيـفا ان ان ا
ـــواصــفــات ـــشــروع صـــمم وفق ا (ا
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قيل :

كـتبات إنّ ( بـرناردشو ) - الـفيلـسوف االنكـليـزي الشهـير- قصـد احدى ا
عروضة للبيع  وَجَدَ كتابا مِنْ تأليفِهِ كان قد وفي غـمرة استعراضه للكُتب ا

أهداه الى صديقٍ له 
ـكتبـة التي قصـدها ( برنـاردشو) فبادر ثم انّ هـذا الصديق بـاع كتابه الى ا

كتبة  الى شراء كتابه من صاحب ا
ثم ارسله الى صديقه وكتب :

" مع حتيات مجدّدة 
من اخمللص : جورج برناردشو " .

ـعـاني الـتي البُـدَّ أنْ تُـخـجل وفي هـذا االهـداء الـثـاني مـا فـيه من الـدالالت وا
ذلك الصديق وتدعوه الى الندم على ما قام به مِنْ بيع الكتاب .

ومن هنا :
ـؤلِفـ يُهـدي كتابـه مِنْ دُون أنْ يكـتب شيـئا  وكأنّـه يخشى تـرى أنَّ بعض ا

أنْ يؤول حـــال كتـــــــــــــابه الى ما آل اليه حال كتاب برناردشو ..!!
-2-

ولـسنا قـادرين على معـرفة الـسبب الذي دفع بـصديق ( برنـاردشو) الى بيع
ذكور هل باعه اضـــــــــــــطرارا ولِقلة ما في اليد أو لِضيق . الكتاب ا

مع كــتب اخـرى غـافال عـمــا كـتـبه ( بـرنـاردشــو) وهـنـا لن يـكـون ومـا الـيه 
ملوما  فاالضطرار عذره 

وبالتالي فان االمتناع الكلي عن كتابة االهداء ليس له ما يبرره .
-3-

انّ الـكـثـيـر من االصـدقـاء الـيوم –ولالسـف الـشـديد  –يـتـلـقى هـديـتك ولـكـنّه
يستكثر على نفسه وعليك  ان يُسمعك كلمة شكر واحدة ..!!

فهل يُحملُ على النسيان ?
أو على الكسل ?

أو على الالمباالة ?
او على تخطي اللياقات األدبية واألخالقية ?

او عليها جميعا ?
انها على كل حال ظاهرة مؤسفة 
أثور : ومَنْ منّا لم يسمع بالقول ا

" من لم يشكر اخمللوق لم يشكر اخلالق " 

ُــسـتــهـلـك وتـوســيع رُقـعــة تـصــديـر ا
ــــنــــاطق ُــــدن وا ُــــنــــتــــجــــات فـي ا ا
ُـــعــايــرة الــصـــنــاعــيـــة الــعـــربــيــة وا
وأهــــمــــيــــتــــهــــا فـي احلــــفــــاظ عــــلى
اإلســتــثـمــارات كــمـا وتــخــلـلـه تـوزيع
الــــــدروع عـــــلـى الــــــســــــادة الـــــوزراء
ُـــشـــاركـــ في ـــســـــــــــــــؤولـــ ا وا

ؤتمـر . ا
ؤتمر حضورا واسعا والفتا وشَهِـدَ ا
لــلــوزراء وشــخــصــيــات ومــســؤولـ
حـــكــومـــيـــ والـــسُـــفـــراء ومُـــمــثـــلي
ُـنـظـمـات والـبـعـثـات الـدبـلـومـاسـيـة ا
والـــصــــنـــاعــــيـــ ورجــــال األعـــمـــال
ُــــخــــتــــصــــيـن . مـن جــــانب اخــــر وا
شــاركــت هــيــأة الــبــحث والــتــطــويــر
الصناعي التابعة إلى وزارة الصناعة
عادن وعِبرَ تقنية اإلتصال عن بُعد وا
في االجـتـماع 21 لـلـمُنـظـمـة الـعـربـية
لـلــتــنـمــيــة الــصـنــاعــيـة والــتــقــيـيس
والـــتـــعــدين مـن مــقـــرهــا في الـــربــاط
ُـتجددة بحـضور مُـدير مركـز الطـاقة ا
والـبـيــئـة أحـمــد أنــور وبــتـكـلـيف من
مُـديــر عـام الـهــيـئـة الـدكــتـور : أحـمــد
ُنظمة يونـس بصفته عضو دائم في ا
ُــشـاركــة مُـمــثــلي الـدول الــعـربــيـة و
أعــضــاء جلــنــة الــتـنــســيق لــلــمــراكـز
والــبــحــوث الــصــنــاعــيــة مـن خُــبـراء
ــيـ وبـاحـثـ ومُــمـثـلـ عن وأكـاد
ـــعـــنـــيـــة بـــاألبـــحــاث ـــؤســـســات ا ا
الصـناعـيـة . وقال بـيان لـتقـته الزمان
امس ان االجـتــمـاع شـهــد تـقـد عـدد
من الـعـروض والـتـجـارُب الـصـنـاعـيـة
ـيـاه الـعـربـيـة في مـجـاالت الـطـاقـة وا
وصـنـاعـة الــسـيـارات وربط الـبـحـوث
ـــيــة بـــالـــصـــنـــاعـــة من قِـــبل األكـــاد
مـسؤولي مـراكـز الـبحـوث الـصنـاعـية
في الــدول الـعــربـيـة ومـن بـيـنــهـا أهم
اإلجنازات التي حـققتـها هيـأة البحث

والتـطويـر الصـناعي في دعم شـركات
َّ ــعـادن حــيث  وزارة الــصــنــاعــة وا
التأكيد على ضـرورة اإلرتقاء بالبحث
العـلمي الـتطبـيقي في الـدول العـربية
ُــتـقـدمـة وإكــتـسـاب الـتــكـنـولــوجـيـا ا
وتـبــادُل اخلـبــرات في مـجــال الـبـحث
والتطوير في الدول العربية واإلشارة
ُــنــظــمــة حتــرص وبــدعم من إلى أن ا
مجـالسـها الـتشـريعـية عـلى إحتـضان
ذكـورة منذُ ومُواكـبة أعـمال اللـجنـة ا
ــانــاً مــنــهـا نــشــأتــهــا عـام 1995 إ
بــالـــدور الـــذي تـــقـــوم بهِ لـــتـــحــقـــيق
الــتـنــسـيق والــتـعـاون بــ مـنــظـومـة
البـحث العلـمي واإلبتـكار في مُـختلف
البُـلدان العـربية وربـطهـا بالصـناعة 
َّ التـطـرُق خِالل االجتـماع إلى كمـا و
التحديات الهائـلة التي تعوق حتقيق
ُــسـتــدامـة في إلــتــزامـات الــتـنــمـيــة ا
العالم وفي الدول الـعربية ومن بـينها
آثــار الــنــزاعــات واحلــروب وحــركـات
التـطـرُف واإلرهاب الـتي تُـعانـي منـها
ُنـطقـة باإلضـافة إلى دول عديـدة في ا
ُـتـمـثل في جـائـحة الـتـحـدي الـراهن ا
كـورونا وآثـارهـا وتـبـعاتـهـا وقـد نتج
عــنهُ تــوصــيـــات من بــيــنـــهــا تــزويــد
ُخـتص ُنظـمة بـأسماء اخلُـبراء وا ا
في مــراكـــز الـــبــحـــوث الــصـــنــاعـــيــة
لـإلســتــفــادة مـن خــبــراتـــهم وتــزويــد
ـجـاالت التـدريب والدورات ُنـظـمة  ا
ـراكـز الـبـحـثـيـة في الـتي تـقـوم بـهـا ا
الـدول الـعـربـيـة إضـافـة إلى الـتـعـاون
بـ مــراكـز الـبــحـوث الـصـنــاعـيـة في
الدول العـربية في كـافة اجملاالت التي
من شــأنـهـا تـصــويـر واقع الــصـنـاعـة
ــنــصـة الــعــربــيــة واإلنــضــمــام إلـى ا
ُنـظمة لعرض اإللكترونيـة اخلاصة با
واد ُنـتجات الصـناعية وا وتسويق ا

األولية ب الدول العربيـة .

لإلسـتـفادة مـن القُـدرات واإلمـكـانـيات
ُــدن في والـــبُــنى الــتــحــتـــيــة لــهــذهِ ا
إنعـاش الـصنـاعـة  مؤكـداً ان الـعراق
وسوريـا وكُل الدول الـشقـيقـة بحـاجة
إلـى نـــوع من الـــتـــكـــامُل والـــتـــعـــاون
ُدن الصناعية ونوع واإلستثمار في ا
من الــتــكـامُل اإلقــتــصـادي احلــقــيـقي
لـبنـاء صـناعـة مُـتـكامـلـة يُمـكن لـها ان
تكون في مصاف الصناعات اإلقليمية
ُـســتـوى الــكــبـيــرة ومُـنــافـســة عــلى ا
ي  الفـتـاً إلى مـوضوع الـرقـمـنة الـعا
ُـستـقبل ُدن الـذكـية كـونهـا تُمـثل ا وا
الــواعـد لـلــصـنــاعـة من خِالل تــطـويـر
ُنتج وإيجاد بدائل وحتس األداء وا
وصيغ لإلنتاج والتـسويق  مُبيناً في
موضوع البيئة بأنَ العالم يتجه نحو
احلــفـاظ عـلى الــبـيـئــة وتـقــلـيل نـسب
إنـــبــعــاثــات الــكـــاربــون وقــد أُقــيــمت
ـوضـوع في مـؤتــمـرات بــصـدد هــذا ا
أوربا من خِالل التوجه نحو صناعات
الـطـاقـة الـبـديـلـة لـتـقـلـيل اإلنـبـعـاثـات

وحتس البيئـة .
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 وقـال بـيـان تــقـلـته (الـزمـان) امس ان
ـؤتمـر تضمن إلـقاء كـلمات فعـاليات ا
الـــــوزراء ورؤســـــاء اإلحتـــــاد وغُــــرف
الــصــنــاعــة ومــســؤولــ حــكــومــيـ
وجـلسـات حـواريـة عِـدة حـول جتارُب
ـنـاطق ُــدن وا ودور اإلسـتــثـمـار في ا
الصنـاعية وتـكنولـوجيا ونُظم وإدارة
علومات ودورهـا في تطوير األعمال ا
جلـــذب اإلســتـــثـــمـــارات والـــتـــمـــويل
ومُـــــــــــصـــــــــــادره ودوره فـي جــــــــــذب
ُــدن الـصــنـاعــيـة اإلســتـثــمـارات في ا
ُـدن وكــذلكَ إســتـراتــيـجــيـة تــطـويــر ا
ُستدامة والـطاقة اجلديدة والتنميـة ا
ُـتــجـددة إضــافـة إلى جــلـسـات عن وا
ُواصفـة وأهميتـها في ثقة اجلودة وا
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ـعـادن منـهـل أكــدَ وزيـر الـصـنـاعـة وا
عزيــز اخلبــاز أهمـية تـبادُل اخلـبرات
واإلستفادة من التـجارُب الناجحة في
ــنــاطـق الــصــنــاعــيـة ُــدن وا إقــامــة ا
ُــــدن في تــــنـــظــــيم ألهــــمـــيــــة هــــذهِ ا
الصناعـات وحتقيق التـقدُم الصناعي
 مُـشــيـراً إلى أن الــعـراق يـعــمل عـلى
إحــداث شــراكــات عــربــيــة حــقــيــقــيـة
لتوسيع آفاق الصـناعة واحلفاظ على

التوازُن اإلقتصـادي .
جــاءَ ذلك خِالل مُـشاركـة في فـعـالـيات
ؤتمر الـرابع لإلحتاد العـربي للمُدن ا
ــنــاطق الـصــنــاعـيــة الـعــربــيـة في وا
العاصـمة دمشق والتـي أنطلقت حتتَ
ُـــــدن شِــــعــــار  اإلســــتـــــثــــمـــــار فـي ا
ناطـق الـصناعـيـة العـربيـة ودوره وا

WOM∫ احد مخازن وزارة التجارة في كربالء لتوزيع احلصة التموينية على الوكالء uL « WB(«

ناطق السناعية العربية بدمشق ؤتمر الرابع لالحتاد العربي للمدن وا عادن خالل مشاركته  dL∫ وزير الصناعة وا R

ستوكهولم
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سـتشـري واحملسوبـية وسـوء األدارة للـكتل واألحزاب احملـاصصـة والفسـاد ا
احلاكمة بعد 2003

يتطلب توحيد الصفوف وثورة شعبية تقتلع العملية السياسية برمتها ..!?
حانَ وقت التغيير ألننا نسير في طريق مظلم .?

العراق يحمل همومَ شعبٍ عظيم..
فلننقذ العراق من ساسة الدجل والنفاق ..

أللهم أني بلغت فأشهد ..

ÂœU  dOG «

wLOFM « rOK Ë œË«b « wK  œuL  Ê«dOH «
(عــربــســتـان) عــربــيــة وكــذلك اجلـزر
الــعـربــيـة الــثالث رأيـته مــؤخـرا في
نادي الصيد وفي مـحاضرة لصديقه
الدكـتور مـحـمود احلـاج حمـود حول
مــوضـــوع مــيــنــاء الــفــاو وقــد أجــاد
يـنـاء متـوجـساً من ـداخلـة حـول ا
موقف الكويت الـذي وصفه باخملاتل

شروع. عرقل الكمال هذا ا وا
wLOFM « rOK  —u b « dOH «

الـتـحـقـت بـدراسـتي بـكـلـيـة الـتـربـيـة
الـعام  1963وجـلب انـتـبـاهي ظـهور
الــعـمــيـد الـدكــتـور الــنـعــيـمي في كل
الـــفـــرص بـــعـــد الــدروس وهـــذه هي
عـادته حـيث كـان مـوجـهـا لـلـطـالـبات
من عـائالت ( hids life ) ولـبــاسـهن
ـيل الـى الـقــصـر والــذي بـدأ الــذي 
يــرتــفع الى اعــلى تــدريــجــيـا حــسب
ــودة لــيــصــبح فــوق الــركــبــة كــمـا ا
شاهدنـاه في بدايـة السبـعيـنيات من
ــنــصــرم كــان رحـمــيه الــله الــقــرن ا
حــسن الــهــنــدام يــضع (قــبــعـة عــلى

رأسه ويدخن البايب احيانا).
ولـد الـدكـتـور مـحـمـد سـلـيم مـحـمـود
الـنـعــيـمي االعـظـمي فـي االعـظـيـمـيـة
الـعـام  1910تـخـرج في كــلـيـة االمـام
االعـظم  –ونــال بـعــدهــا شــهـادة دار
عـلمـ العـاليـة العام  1931مارس ا
الـتـدريس مـدة قـصـيـرة اوفـد بـعـدها
الـى مـــصـــر ثم الى بـــاريس الكـــمـــال
دراسته الـعلـيـا في السـوربون الـعام
 1933لـغــايـة 1939 قـدم اطــروحـته
عارضة السياسية وسومة (شعر ا ا
في العـصر االموي) ولـكنه لم يـتمكن
من مـناقـشـتـها والـعـودة الى الـعراق
ـية الـثـانـية اثـر نـشوب احلـرب الـعـا
حـاله حـال الـدكـتـور مـصـطفـى جواد

والدكتور جواد علي .
  اعــتــقل في الــعــام  1940 بــتــهــمـة
مـــيـــوله الـــنـــازيــة ردحـــا طـــويال من
الـزمـن بـعـدهــا عـ اســتـاذا في دار
علم الـعالية العام  1955 اصبح ا
عــضـوا بــاجملــمع الــعـلــمي الــعـراقي
الـعـام  1963 انـتــقل لـلــعـمل بـوزارة
اخلــارجـــيـــة ســـفـــيـــرا لـــلــعـــراق في
الــسـعــوديــة الــعـام  1964 وكـان في

ـدة يـحث الــعـراق عـلى تـأمـيم هـذه ا
الـنفط وتـكـملـة مـشروع الـقـانون رقم
 80 وانهاء جـور الشـركات االجنـبية
ـمــلــكـة الــنــفــطـيــة وانــتـهــاج نــهج ا
ضمار العربيـة السعوديـة في هذا ا
كـمـا كان يـنـتـقـد سـياسـة جـمـال عـبد
الــنـاصــر ويـعـده مــتـفــلـســفـا ويـحث
وبـــجــرأة عــبـــد الــسالم عـــارف عــلى
االبتعاد عن نـهجه كما ينـتقد رئيسه
عــبــد الــسـالم في مــســألــة الــتــرويج
لالحتــاد االشــتــراكي الــعــربي .عــمل
سفيرا في تونس وكذلك في ليبيا ما
ب الـعام 1965-1966 كـما عـمل
عـضـــــــوا مـراسال في مـجـمع الـلـغـة
الــعـربــيـة فـي الـقــاهـرة  1967ثم في
مــجـــــــــمع الـلــغــة في دمــشق الــعـام

 1973 توفـي رحمه الـله العــــــام
 1984 في بغـــــداد.

t UH R  s
ظهور اخلوارج 1976 -1

ــعـارف أخــطـاء في دائــرة ا -2
االسالمية  1969

أمـا ما جـلب انـتـبـاهي فـهو -3
ترجمـته الدقيـقة لكـتاب (لورنس)
وسوم (اعمدة احلكـمة السبعة) ا

العام 1947.
ترجمته كتـاب ( االشتراكية -4

.1947 ( ) لـ(اميل درك ها
ـعــاجم الــعـربــيـة تــكـمــلــة ا -5

للمستشرق (رينهارت دوزي).
االشـتقـاق ألبي سـعـيـد عـبد -6

لك بن قُريب األصمعي. ا
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بغداد

ــشـروع تـنــفـيــذ اجلـزء الــثـاني من
ـمر الـثـاني لـطـريق كربالء  –رزازة ا

 –االخيضر بطول  45كم).
 واوضح طرخـان لـ(الزمان) امس ان
ـشـروع يـأتي ضـمن تـخـصـيـصات (ا
وزارة االعـمـار واالســكـان ويـنـفـذ من
قـبل شركـة اشـور العـامـة للـمـقاوالت
االنشائـية احدى تـشكيالت الوزارة).

ـؤمل ان يـتم افـتـتاح ـيـة ومن ا الـعا
ــشــروع في ــرحــلــة الــرابــعــة من ا ا
االشهـر القـادمة بـعد ان بـلغت نـسبة

االجناز مراحل متقدمة).
من جــــانب اخــــر اكـــد مــــديــــر طـــرق
ـهـنـدس وجـسـور مـحـافـظـة كـربالء ا
الكـات الهـندسـية علي طـرخان ان (ا
والـــفــنـــيــة الزالت تـــواصل عــمـــلــهــا

مـوضــحـا ان (الـعـمل تــضـمن اعـمـال
فرش وحـدل وفحص طـبقـات احلجر
كسر جلميع مقاطع الطريق وكذلك ا
االكساء بالطبقة االسفلتية باالضافة
الـى تـــنـــصــيـب احملـــجـــر احلـــديــدي
والـسـيـاج الـوقـائي). مـشـيـرا الى ان
شروع بلغت (نسبة االجناز الفـعلي 

ئة).  77با

الماء الوجوه سيعود .والقرداحي .
ضـربة مـعـلم...وجزة خـروف..والوسـطاء هـم دائمـا الرابـحون اخلـاسرون..او

اخلاسرون الرابحون...الفرق.
هي حالة عادية .ان يستقيل من يختلف او تختلف معه مؤسسته.

عـارضة فـي بلد كـما اسـتقـال كاتب الـسطـور وحتول الى عـنوان في جـبهـة ا
عـارض عدوا.. وعـليه ان يتـحصن.اي ان ال يـتخـذ قراره وهو ونـظام يـعتبـر ا

داخل احلصن.
  ومن هـذا الـدعي الـذي يـزعم انه اسـتـقـال وقـدم في الـديـوان احلكـومي الى
رئــيس الــوزارة..ورقــة االســتــقـــالــة.اال اذا كــان في نــظــام مــلــكي.كــمــا كــان
عـارف استـقال مـحمـدرضـا الشـبيـبي يـفعل ونـحن الـطالب نحـبه الن وزيـر ا
تـهم من قبلنـا بعدم حبه.لـلطالب وبرغبته في رفع وسـيأتي مكانه خـليل كنة ا

نسبة الرسوب بوضع اسئلة البكالوريا معقدة...
ـلك الـذي لم يـكن يـحـكم فـانـتـحـرنـا.. وانـتـحر ضـاع الـنـظـام وضـعـنا.وقـتل ا
الـبلد.وانتحرت احلريـة وازدهرت دكتاتورية غيـر متاحة لرئيس الوزارة نوري

السعيد الذي يحب االنكليز من كل قلبه. 
ويـخـشـى عـلـيـهم من طـنــ الـذبـاب. فـحـول مـركـز وسـط الـصـحـراء لـشـرطـة
الـبـادية الى سـجن شـهيـر بـاسم..نـقرة الـسـلمـان.وهـو مخـصص لـلمـعـارضة

 . الشيوعية ولهذا لم نودع فيه نحن القومي
وقـد استـحدثـوا لـنامـعتـقالت ليـس لهـاسمـعة سـيئـة البل كـان يطـلق سراحـنا
ـلـكي عن سبـب اعتـقالـنـا ما دمـنا وسط اسـتـغراب ضـباط االمـن في العـهد ا

. لسنا شيوعي
ضـافـة ان تتـشـكل اوسع مـنظـمـة حلـزب البـعث الـسري في ومن الـعـجائـب ا
مـؤسسة االمن والشرطة وهـم جماعة ابن خالي الذي نـظمته في حزب البعث
طــالب احلـــمــداني الـــذي حــكم عــلـــيه بــاالعــدام فـــانــصــدمت امـه واصــيــبت
بـالسرطـان ثم اطلق جيـراننا رئـيس الوزارةالزعـيم عبد الـكر قاسم سراحه
وهــو الـذي اوصـى بـقــبــوله في كــلـيــة الــشـرطــة .فــاصـبـح الحـقــا مــديـر امن
بـغـداد.وتـوفي  في غـيـر سن الـوفـاة بـعـد ان تـزوج بـنت شـقـيق الـزعـيـم.الذي

اعدمته احلركة القومية في 8   شباط 1963.
اال تالحـظـون.مـفـردة االعـدام تـتمـايل وتـتـثـنى بـغـنج ونـحن نـتـحدث عـن عمل
سـياسي ..هذا هو وضـعنا. الذي اجنب نظـيره.وكان نوري السـعيد هو الذي
اسس حلـكـم االعـدام الـسـيـاسي مـنـذ حــركـة بـكـر صـدقي سـنـة 1936.لـكن
االنـكـليـز مـنـعوه من تـنـفـيذ حـكم االعـدام ضـد زعيم احلـركـة  رئـيس الوزارة

االنقالبية.
 غـيــر انه اي نـوري الــسـعــيـد جنح في اعــدام الـضـبــاط الـذين ســاهـمـوا في
انــقالب رشـيـد عــالي الـكــيالني  وهم جــمـاعـة صالح الــدين الـصــبـاغ.الـذي
سـلـمته تـركـيـا وكان الجـئـا فيـهـا الى الـعراق بـعـد.مـرور خمس سـنـوات على
حـدوث االنقالب فنـفذ فيه االعدام ولـهذا اصر ثوار 14 تـموز ان يـعلق نوري

كان. السعيد على مشنقة في ذات ا
شبع العراق موتا وان له ان   يرتوي من ماء احلياة.

}  }  }
ناقشة ابـنتنا السـويدان متطفال على الـشأن الكويتي لكن اخـشى ان اكون 
ـشروع الـقومي الـعربي مـنذ سـت سـنة من تـابعـني يـعرف انـني من رجال ا
وعـندي كتب ومساهـمات اعالمية مـستمرة مع استـمرار الصراع ادامه الله.

اقول ان الكويت الذي. 
فـشـل الـعــراق في ثالثــة انـظــمـة مــتـقــاتـلــة ان يـغــتـالــهـا.فــاذا هي تــرتـفع مع
شـاهــقـاتـهـا الى مــسـتـوى الــغـيـوم .فـيــمـا خـسـر الــعـراقـيـون اعــظم رجـالـهم
النـهم.تـطاولـوا علـيـها بـدال من ان يقـيـموا نـظامـا يـرضي شعـبـا اتعب حـكامه

هرة. البررة وجالديه ا
خـسرنـاهم وربـحت الكـويت رجـالهـا من عـبد الـله السـالم..الى صـباح الـدولة
الـشـيخ احـمـد.حـتى االمـيـر احلـالى صـاحب الـسـمـو الـشـيـخ نـواف االحـمد.
.. فـاصبـح.قائـدا ومسـؤوال في العـراق.كـثيـر من الصـاحلـ وغيـر الصـاحل
وهـذه سـنة احلـيـاة.لكـنـهم بذلـوا اجلـهد وكـانـوا مخـلـص لـلـعراق بـاالجـماع

ملكب وجمهوري سنة وشيعة التنس توفيق السويدي.
ونـوري السـعيد وفـاضل اجلمـالى وعبـد الكر قـاسم وعبـد السالم وشـقيقه

. عبد الرحمن عارف.واحمد حسن البكر. وصدام حس
ـلـوك ففـيـصل االول فـيصـلـهم.غـدرهم الـشعب امـا ا
ولم يـكونوا غادرين. وعـبد الرحمن هـو الوحيد الذي
لم يـــقــتل ســـيــاسي اويـــســجن مـــنــاضل فـي عــهــده

الزاهر.

محمود علي داود

ـــــوصل وانـــــهى دراســـــته ولــــد بـــــا
االبتـدائـية والـثانـويـة فيـها.. الـتحق
ـعـلـم بـقـسم االجـتـمـاعـيـات بـدار ا

الــعــالــيــة وتــخــرج في الــعــام 1951
دة قصيرة ليلتحق مارس التدريس 
بـعـدهـا بـبـعـثـة دراسـيـة الى جـامـعـة
لـنــدن ويـحــصل عـلى الــدكـتـوراه في

التاريخ الدولي العام 1957. 
t UH R  s

احــاديث عن اخلــلــيج الــعـربي -1
.1959

2- اخلــــلـــيج الــــعـــربي والــــعالقـــات
الدولية 1964-1961 

ـــيــة  3- الـــعـــراق في احلـــرب الــعـــا
الثانية

نظور الـسياسي لقـضية عمان  4- ا
1964

 ٥5 اخللـيج العـربي والعمـل العربي
شترك 1968 ا

ركــز فـي عــمــله الــدبـــلــومــاسي عــلى
عــروبـة اخلــلـيـج وغـلى أن احملــمـرة

رأيــته أسـتــاذاً جـامــعـيــاً رئـيــسـاً
لقسم االجتماعيات بـكلية التربية
في الـــعـــام الــدراسي  65-1964 
عــمل بـوزارة اخلــارجـيــة بـعــدهـا
ردحاً مـن الزمن مع الـدبـلـوماسي
اخملــضـرم عــدنـان الــبــاجـجي في
ـتـحـدة وعلـى مدى أروقـة األ ا
ـمثل عـقـدين مـتـتالـيـ مـسـاعـداً 
تحدة  –من العام العراق باأل ا
مدير  1959ولغـايـة الـعام 1965 
عــام بــوزارة اخلــارجــيــة ســفــيـر
الـعـراق فـي تـركـيـا 1979-1971 

رئيس قسم الوطن الـعربي في معهد
تــاريـخ الــوطن الــعـــربي لــلــدراســات
ــؤرخــ الـــعــلـــيــا عـــضــو احتـــاد ا
الـــعـــرب مــســـاهم في اجـــتــمـــاعــات
ـتـحـدة مـا اجلـمـعـيـة الـعـامـة لأل ا
ب  1971 – 1963كــذلك مــســاهــمــا
باجـتـماعـات اجلامـعـة العـربيـة مثل
العراق في العديد من مؤاتمرات عدم
االنـــحـــيــاز وهـــو من األوائـل الــذين
كتـبـوا دراسـات عن اخللـيج الـعربي
ــؤرخ وهـــكــذا حـــصل عـــلى وســـام ا

العربي.

من مؤلفات سليم النعيمي
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واشـــــــنــــــطن) 2021-12-3 ,أ ف ب) -
ـتـحـدة وأسـتـرالـيـا رصـدت الــواليـات ا
حــاالت إصــابــة مــحـلــيــة بــأومــيــكـرون
اخلـمـيس واجلـمـعة مـا يـزيـد اخملاوف
ــتـــحــورة اجلـــديــدة من حـــيــال هـــذه ا
فـيروس كورونـا التي باتت تـطغى على
ــتــحــورات في إفــريــقــيـا ســواهــا من ا
اجلـنـوبيـة وقـد تصـبح األكـثر انـتـشارا
تحدة فـي أوروبا أيضا.في الـواليات ا
سـجلت والية نـيويورك خـمس إصابات
مـؤكــدة بـأومـيـكـرون اخلـمـيس بـيـنـمـا
سُـجـلت إصابـة في مـينـيـسوتـا وأُخرى
فـي هواي ما يـرفع إلى تـسعة إجـمالي
ــتــحــورة في عـــدد اإلصــابــات بــهـــذه ا
الــبالد.في مـيـنـيـســوتـا كـان الـشـخص
ـصاب قد توجه إلى نـيويورك لكنه لم ا
يــســـافــر إلى اخلــارج. وفي هــاواي لم
ـضـاد ـصـاب قـد تـلـقى الـلـقـاح ا يـكـن ا
لـكــوفـيـد لـكـنه لم يـسـافـر إلى اخلـارج
ـتحـورة أوميـكرون وهـو مـا يظـهر أن ا
بـدأت تنـتشـر ب الـسكـان في الواليات
ـــتــحـــدة.وأكـــدت وزارة الــصـــحــة في ا
هـاواي في بيان أن األمر يتـعلق "بحالة

عدوى محلية".
WÐU « ‰Ë«

من جـهـتـهـا أعلـنت أسـتـراليـا اجلـمـعة
أنــهـا رصـدت أول إصـابــة بـأومـيـكـرون
لــدى طـالـب لم يـســافـر إلى اخلــارج مـا
تحورة بدأت تنتشر في يـشير إلى أن ا
األراضي األســتــرالـيــة.وقـالت مــنـظــمـة
ـيـة إن احـتـمـال انـتـشـار الـصـحـة الـعـا
ي أومـــيــكــرون عــلـى الــصــعــيـــد الــعــا
"مـرتفع" رغم وجود كثـير من الغموض
ـتحورة لـناحيـة مدى قوة بـشأن هذه ا
الـعدوى وشـدة األعراض التي تـسبـبها
ـوجـودة.وبـاتت وفــعـالـيـة الـلـقــاحـات ا
ـتحورة اجلـديدة منتـشرة في القارات ا
كـافـة من دون أن تُـسـجَّل حتى اآلن أي
ركز وفـيات مرتبطة بـأوميكرون.وقال ا
األوروبـي لـــــلـــــوقـــــايـــــة من األمـــــراض
ومــكــافــحــتــهــا ومــقــره ســتــوكــهــولم
ــتـــحــورة أومــيــكــرون اخلـــمــيس إن ا
ــكن أن تــتــســبب بــأكــثــر من نــصف "
اإلصـــابــــات الـــنـــاجـــمــــة عن فـــيـــروس
ســارس-كـوف- 2فـي االحتـاد األوروبي
في غـــــضــــون األشــــهـــــر الــــقــــلـــــيــــلــــة
ـقبلـة".وأظهرت دراسـة أجراها عـلماء ا
من جــنـوب إفـريـقـيـا أن خـطـر اإلصـابـة
بــكـوفــيـد- 19مــرة أخـرى أعــلى بـثالث

ـتـحـورة أوميـكـرون مـقـارنة مـرات مع ا
ـتـحـورتــ بـيـتـا ودلــتـا.في جـنـوب بــا
ـــتـــحــورة إفـــريـــقـــيـــا حـــيث رصـــدت ا
ــاضي اجلــديــدة أول مــرة األســبــوع ا
حتدثت السلطات عن انتشار "متسارع"
لفيروس كورونا وباتت أوميكرون هي
ـــتــحــورة الـــســائــدة.ولـم يــســبق ألي ا
نـسخة مـتحورة من فـيروس كورونا أن
أثـارت الذعـر إلى هذا احلـد منـذ ظهور
ـتـحـورة دلتـا.في ضـوء ذلك يـتـسارع ا
اإلعـالن عن تـــدابــــيـــر صـــارمــــة في كل
أنــحــاء الــعــالم فــضال عـن قـيــود عــلى
ـسـتـشارة ـانـيـا أعـلـنـت ا الـسـفـر.في أ
ــنـــتــهــيــة واليـــتــهــا أنــغـــيال مــيــركل ا
اخلــــمـــيـس تـــشــــديـــد الــــقـــيــــود عـــلى
األشـخـاص الـذين لم يـتـلـقـوا الـتـطـعيم
ضـد كـوفـيـد والـذين لن يـتـمـكـنـوا بـعد
ـتـاجـر غيـر األسـاسـية اآلن من دخـول ا
ــــطـــاعم واألمــــاكن الـــثــــقـــافـــيـــة أو وا
الترفيهية. وسيتع عليهم أيضا احلد
ـــــبــــــاشــــــرة مع مـن اتـــــصــــــاالتــــــهـم ا
اآلخـرين.وسيُقَدّم مشروع قانون يتعلق
ــان بــالـــتــطــعــيم اإلجـــبــاري إلى الــبــر
ــاني كي يــدخل حــيـز الــتـنــفــيـذ في األ
شــبـاط/فـبــرايـر أو آذار/مـارس.وقـررت
الــبــلــدان األوروبــيــة تــشــديــد الــقــيـود
الـصحية مجددا بـينها فرض إجراءات
حــدوديـة وحـظــر الـســفـر إلى إفـريــقـيـا
ـتـحـدة ـمـلـكـة ا اجلـنــوبـيـة. وفـرضت ا
إلزامية وضع كمامات في وسائل النقل
ـتاجر بـينما أوصت فـرنسا بـتلقيح وا
األطــفـال الـضـعـفــاء.ونـدد األمـ الـعـام
ــتــحـدة أنــطـونــيــو غـوتــيـريش لأل ا
بـإغالق احلدود واصـفا ذلك بـأنه شكل
مـن أشـكــال "الــفـصـل الـعــنــصـري" إزاء
لـقـحة بـشـكل كاف.وفي إفـريـقيـا غـيـر ا
مــواجـهـة عـودة تـفــشي اجلـائـحـة عـلى
نــطــاق واسع قــدم الـرئــيس األمــيـركي
ـكافحـة كوفيد جـو بايدن خـطة جديدة 
اخلـميس غـير أنـها ال تـشتـمل على أي
خـطوات جذريـة أو تقيـيدية. وسـيتع
ــــســــافــــرين األجــــانب تــــقـــد عــــلى ا
اخـتــبـارات سـلـبـيـة أجـروهـا في الـيـوم
ـغـادرتـهم. وقـد امـتـنـع بـايدن الـسـابق 
عن اتـخاذ تـدابيـر تنطـوي على مـخاطر

سياسية كبيرة.
الى ذلـك  قــالت الــسـلــطــات الــصــحــيـة
الــســويــســريــة اخلــمــيس إنه  وضع
حــوالـى ألــفي شــخص بــيــنــهم 1600

طــفل في احلـجــر الـصـحي بــعـد رصـد
ــتـحــورة أومـيــكـرون في إصــابـتــ بـا
حــــرم مـــــدرســــة جــــنــــيـف الــــدولــــيــــة
ـرموقة.وأوضحت السـلطات في بيان ا
ـصـاب "عـلى اتـصال أن الـشـخـص ا
عـائـلي وثـيق مع شـخص مصـاب عـائد
من رحـلـة من جنـوب إفريـقيـا".وأشارت
الـسلطات إلى أن اإلجـراء الذي اتخذته
"هـــو اإلجــراء األول بــهـــذا احلــجم" في
ــــتـــحـــورة ســــويـــســـرا مــــنـــذ رصـــد ا
أومـيكرون.وقالت "من الضروري إبطاء
تحـورة إلى أراضينـا. وعندما دخـول ا
يـــتم رصـــدهــا من الـــضــروري أيـــضًــا
تـقليل انتقال العدوى في سويسرا إلى
ـكن".وسـيتواصـل احلجر أقـصى حد 
الــصـحي عـشــرة أيـام وسـيــتـعـ عـلى
ـــدرســـة الـــواقـــعــة طـالب واســـاتـــذة ا
بـالـقـرب من جـنـيـف إجـراء اخـتـبارات
بـي سي آر.كــمـــا ســيـــتــعـــ إخــضــاع

عــائالتـهـم لـفـحــوص من أجل رصـد أي
ـتـحــورة أومـيـكـرون الـتي إصــابـات بـا
اكــتُـشِف اول مـرة فـي جـنـوب إفــريـقـيـا
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كــمـــا فــرضت الــســلـــطــات في أوســلــو
ومــنــطـقــتــهــا قـيــوداً صــحـيــة مــشـدّدة
ـكافحـة كوفيد- 19بـعدما تـبيّن لها أنّ
تـحوّرة "أوميكرون" شـخصاً مصـاباً با
مـن فــيــروس كــورونـــا شــارك في غــداء
مـيالدي مع نـحو  120مـدعـواً آخر في
مـا يُـخشى أن يـكـون أضخـم بؤرة لـهذه
ــتـحــوّرة في أوروبـا.وعــلى الـرّغم من ا
أنّ جـميع الذين شـاركوا في هذا الغداء
ســبق لــهم وأن تـلــقّــوا لـقــاحـاً مــضـاداً
لـكـوفـيد- ?19إال أنّ الـسـلـطـات تـخشى
ـتحوّرة قد نقل صاب با من أن يـكون ا
الــعــدوى إلـى مــدعــوين آخــرين.وقــالت
وزيــرة الـصــحّـة الــنـروجــيـة إنــغـفــيـلـد

ـتحـوّرة أومـيكـرون في صـفوف رصـد ا
مـدعوين آخرين أصيبوا بالفيروس إثر
مـشـاركـتـهم في الـغـداء مـشـيرة إلى أنّ
الــعــمل جــار عــلى حتــلــيل الــتــسـلــسل
اجلـيـني لـلـفـيـروس الذي أصـيب به كل
مـنـهم.وشـدّدت وزيـرة الـصـحّـة عـلى أنّ
"هـــــذا األمــــر يـــــشــــيـــــر إلى أنّ عــــدوى
الـفـيروس تـنـتقل بـسـهولـة شـديدة وأنّ
الـــلــقـــاح ال يـــقي جــيّـــداً من اإلصـــابــة.
نــتــمـنّـى ونـعــتــقـد أنّ الــلّــقـاح يــقي من
األشــكـال احلــادّة لـلــمـرض ولــكن لـيس
مــعـروفـاً إلى أي مــدى".ووفـقـاً لــلـمـركـز
األوروبـي لـــــلـــــوقـــــايـــــة من األمـــــراض
ومــكـافـحـتـهـا فــقـد بـلغ عـدد اإلصـابـات
ـنـطـقـة ــؤكـدة بـأومـيـكــرون في دول ا ا
االقــــتـــصــــاديــــة األوروبـــيــــة (االحتـــاد
األوروبـي بــــاإلضـــــافـــــة إلى الـــــنــــروج
وآيـسـلنـدا ولـيشـتـنشـتاين)  79إصـابة

يوم اخلميس.

بأنـها أفضل وأنزه إنـتخابات وُصفَتْ  بـعد إنتخـابات مـاعالقة تشـكيل حكومـة عراقية
الذي جتـري مفاوضاته اآلن في نتائج مؤتـمر فيـينا جرت بعد  غـزو وإحتالل العـراق
ب إيران من جـهة  وأمـريكا وأورربـا من جهة حـول بنـود االتفاق الـنووي االيـراني 
ـصـالح امريـكا ـثل العـمود الـفـقري  ألن العـراق  بـ الطـرفـ الـعالقة جـدلـية ثـانيـة
حـول الـنـفوذ يشـهـد صـراعاً أمـريـكـياً –إيرانـيـاً والـعـراق الـيـوم  ـنـطـقة واوروبـا في ا
ـا أن النـفـوذ االيراني في و والهـيـمنـة على الـقـرار السـيـاسي واالمني واالقـتـصادي
ليس بـسبب اليد االيـرانية الطولى لـفصائل مسـلحة والئية مـتنفذة  هو أألقوى العراق
تمـتـلك أحـدث أنواع االسـلـحة االيـرانـية ا في الـشـرق االوسط كـله العـراق وحـده وإ
ا أن واحد من و ـسيرة والصواريخ البـاليستية االيـرانية الصنع وهي  –الطائرات ا
شــروط الـتــفــاوض االمـريــكي واالوروبي عــلى ايــران هــو الـتــخــلص من الــصـواريخ
وهذا ـسـيرة وتـسـلـيم الـفصـائل الـوالئـيـة سالحـها لـلـدولـة الـبـالـيسـتـيـة والـطائـرات ا
ـسـلـحـة هـو وجـود الـفــصـائل ا وتـعـتـبــر وجـودهـا  مــاتـرفـضه ايـران رفـضـاً قــاطـعـاً 
هي ـسـيرة ـيـليـشـيات الـتـابعـة لـهـا كمـا تـعدّ الـصـواريخ البـالـيسـتـية والـطـائرات ا وا
مـهّـما ـكن أن تـخـضع لـلـتـفـاوض أبـداً عـوامل تـوازن دولي فـي الشـرق االوسـط وال
بالـرغم من تقد امريكا تنازالت كبيرة اليران  منها رفع جزئي للحصار كلّف األمر
حــذر الــرئــيس فــإن الــكــونــغــرس االمــريــكي  والــعــســكـري والــنـفــطـي االقــتــصــادي
بعدم وصول إيران لصنع ي  وضمـان عا برفض احلصار الكلّي عن إيران جوبايـدن
ـفـاوضــات لـيس احلـصـار إذن مـايـعــرقل ا الـسالح الــنـووي لألغـراض الــعـسـكــريـة
ـنطـقة الـشرق ـا السالح الـنـووي الذي بـات يشـكل تهـديـدا خطـيرا  االقتـصادي وإ
وهـذا ما ومـنهـا السـعوديـة واالمارات نـطقـة نفـسهـا االوسط حسب حتـذيـرات دول ا
ـبـاجـثـات قـد تـطـول ولم حتـقـق اهـدافـهـا في وقف الـبـرنـامج الـنـووي يـجـعـل نـتـائج ا
بسبب عدم تعـاون اجلانب االيراني مع الوكـالة الدولية ثيـر للقلق واجلـدل ا االيراني
فاعالت النووية االيرانية للطاقة الذرية وعدم السماح للمفتش الدولي من دخول ا
وهذا مايقـلق العالم ـثيرة لـلجدل والـتي لم تفصح عـنها إيـران ولم تسمح بـزيارتهـا ا
فـاعالت ولـهـذا تـهـدد اسـرائـيل بـقـرب ضـرب ا ـقـدمـة أسـرائيـل وامريـكـا كـله وفي ا
لهذا كـما جرى مع مفاعل تـموز العراقي ـنع ايران من صنع القنـبلة النووية النووية 
من تـظـاهــرات مـعـتــرضـة عـلى بـعـد االنــتـخـابــات أن كل مـايــحـدث في الـعــراق نـرى 
ـقـاعـد ــنـاصب وا وصـراع عـلى ا من احـزاب وكـتـل والئـيـة تـابـعــة اليـران نـتـائــجـهـا
خلـلط ومـنــهـا ادارة بــايــدن وحتـشــيـد حلــرب شــيـعــيـة –شـيــعـيــة من عــدة أطــراف 
يـبدو والضـغط االمـريكي وإحداث فـوضى خالقـة وحرق الـعـملـية الـسـياسـيـة االوراق
فاوض واضـحا تصـعيداً في تـأجيج الصراع لـصالح مؤتـمر فييـنا وإلضـغط على ا
االيـــراني لـــتـــقــد تـــنـــازالت تـــاريــخـــيـــة لـــنــفـــوذه في الـــعـــراق ومــنـه حل احلـــشــد
الـشعـبي(الـعـناصـر الـغـير مـنـضـطبـة) ودمـجه في اجلـيش والـشرطـة وتـسـليم سالح
لتمرير حكومة وهذا جاء بتصريحات متتالية للـسيد مقتدى الصدر الفصائل الوالئـية
يـخضع إذن تشـكيل حـكومـة عراقـية بـرئاسـة الصدروتـياره برئـاسة الـتيـار الصـدري
وإصـراره عـلى حكـومة أغـلبـية وهذا مـايـؤكده (بـرنامج الـصدر) لـنتـائج مـؤتمـر فيـينـا
والقضـاء على الفساد واحالة ورافضـًا حلكومة توافقيـة(خلطة غير مـتاجنسة) وطنية 
وصل وسبايكر وهو ما يقلق وفتح ملفات سقوط ا حيتان الفـساد الكبارالى القضاء
ـواصفات نعـتقد أن تـشكيـل حكومـة بهذه ا وأحـزاب فاسدة وطـائفيـة اطـراف خاسره
يـقـابـله اعـتـراضـات وتـهـديـدات وتـظـاهـرات غـاضـبة في راهن الـعـراق أمـر مـسـتـحـيل
والـذهـاب الى مـحاكم مـهـددة بالـتـصـعـيد  رفـضت نتـائج االنـتـخـابات رفـضـاً قـاطعـاً
ومنها ما لم تتـخل اطراف دولية  لشهـور طويلة دولية ومحلـية  وهذا يعقد الـتشكيل
الـذين قــالـوا كـلــمـتـهـم الـفـصل في واالحتــاد االوروبي ــتـحـدة مــجـلس االمن واال ا
ونرى أن صدقية ونزاهـة االنتخابـات واالعتراف بها وعـدم السماح بتـغيير نتـائجها
قـادر على ـسـتقـلـ ومن يـلتـحق بـهم الـصـدر بتـحـالفه مـع احللـبـوسي والـبرازاني وا
حسب الدستور تشكيل حـكومة اغلبيـة وطنية رغم اعتراض ورفض الطـرف اخلاسر
وعليـهم قبوله بـكل اخطائه الـتي يزعمـون بها ألنهم الـذي وضعه اخلاسـرون انفسـهم
أما أنهم كـما جرى مع الـفائز ايـاد عالوي يـريدون دسـتور حسب مـزاجهم ومقـاسهم
فــهـذا لن يــنـجح بــعـد أن حــظـيت ــلـعّب)  يـعــلـنــون بـشــعـارهم( لــو ألـعّب لــو أخـرّب ا
ـنـطـقة لم حتـظـى به أيـة إنـتـخـابات فـي ا ـيـاً االنـتـخـابـات تـأيـيـداً عـراقـياً وعـربـيـاً وعـا
والعالم وهـذا ما يضع الكتل واالحزاب اخلـاسرةفي زاوية قاتلـة وحرجة اليخرجون
ــواجـهـة مع الـتـيـار مـنــهـا  وسـيـقـبـلــون طـائـعـ رغـمـاً عـنــهم إالّ إذا ركـبـوا عـربـة ا
التي وتمردوا على قراره رشد األعلى خـامنئي وخـرجوا عن طاعة وأوامر ا الصدري
بـعــد يــوم واحـد مـن إنـتــهـاء أبــلـغــهــا لـهـم قـائــد فــيـلق الــقــدس قـاآنـي أثـنــاء زيــارته 
يريـدها وأعلن عـنها بأغـلبـية وطنـية  لـذلك أرى أن تشـكيل حكـومة عراقـية االنتـخابات
التـمّم إالّ إذا إنـتـهتْ جـلـسات مـؤتـمـر فـيـيـنا مـقـتـدى الـصـدر زعـيم الـتيـار الـصـدري
وكـانت من صالح إيـران  أما اذا ليـست بصـالح إيران فـستـستخـدم قضـية تـشكيل
وستستـخدم أيضا نفوذها ؤتمر كورقة ضغط عـلى ا حكومة عـراقية 
القوي لـتأجيج صراع ب الـكتل نفسهـا وإدخال العراق في نفق
أخـر اليـخـرج مـنه اليـريـده الـعـراقـيــون وسـيـفـشـلـونه تـشـكـيل
مرتـبط بـنتـائج مؤتـمر فـيـينـا بكل تـأكيـد  ولكن حكـومة عـراقيـة 
مـــتى تــتـــشـــكّل.?هـــذا مــا ســـتـــكـــشــفه جـــوالت الـــتـــفــاوّض في
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كـييـركول خالل مـؤتمـر صحـافي عقدته
عـلى عجل بعـيد ساعات من اإلعالن عن
اكـــتــشـــاف هــذه اإلصــابـــة إنّ "الــوضع
مـقـلق".وقـبـيـل حلظـات مـن تـصـريـحـها
هــذا أعـلــنت بـلـديــة أوسـلــو أنّ إصـابـة
ـتـحـوّرة أومــيـكـرون تـأكّـدت واحــدة بـا
حـتى الـسـاعـة في صـفوف " 50إبى 60
شـــخــصـــاً" أصــيــبـــوا بــكـــوفــيـــد بــعــد
مـشاركتهم في الغـداء.وأقيم هذا الغداء
ــيالدي فـي أحــد مــطــاعم الــعــاصــمـة ا
أوسـلو في  26تـشرين الـثانـي/نوفـمبر
تخصّصة بـدعوة من شركة "سكاتيك" ا
في إنــتــاج الــطــاقــة الــشــمــســيــة وقــد
حـضره نحو  120مـدعواً كانوا جـميعاً
مــلــقّــحــ بــالــكــامل ضــد كــوفــيــد-19
وخـضـعـوا بـاإلضـافـة إلى ذلك الخـتـبار
ذاتـي لـــلـــكـــشـف عن الـــفــــيـــروس قـــبل
ـطعـم.وأكّدت الـسلـطات تـوجـههم إلى ا
الــصـحـيــة في الـعـاصــمـة أنّـهــا تـتـوقّع
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بثوثة في عقول في غياب منـظومة ثقافية او رأي جمعي للتنويـر ومواجهة السموم ا
ـغـرض  الـنـاس . تـتم عـمـلـيـات مـسـتـمـرة لـتـجـهـيل الـشـعـوب  من خالل االعالم ا
والفضائيات التي تبث يوميا  خطابات الكراهية والفرقة ب ابناء الشعب الواحد .
وقد تضمـنت كثير من البرامج التلفزيونية ندوات وبرامج يطغى عليها االسفاف في
ـواطن احلقيقية . وقد شاعت البرامج تـهافت البعيد عن مشاكل وهموم ا احلديث ا

الهابطة  حتى اصبحنا نعيش في مرحلة االنحطاط الفكري والثقافي العام .
ان اجلـمهـور الواعي لم يعـد يحـتمل هذا االسـتهـتار  وافسـاد عقـول الناس بـافكار
غـلـقـة التي مـتـخـلفـة وتـرهـات ال طائـل من وراءها  وقـد أدت الى انـتـشار الـعـقـول ا

ترفض االعتراف بالرأي اآلخر .
بالغ ان اي مراقب محايـد سيجد في  كـثير من الفضـائيات االهتـمام بالشكـليات ا

فاهيم االخالقية . بها  اكثر من االهتمام بالقيم وا
ان حرية التـعبير التعني نشر اجلهل والتعصب الفكري ومصادرة التنوع الثقافي 
كما ان عدم حتـديد معايـير علمـية وثقافـية رصينة لـلخطاب االعالمـي قد فتح الباب

على مصراعيه لنشر كل ماهو غث وتافه من القول والنقاش .
  وتـزايـد قـدراتـهـا الـفـنـيـة مع االخـبـار الـزائـفة ـتـهـافـتـة ان انـتـشـار الـفـضـائـيـات ا
نحـرفة  وابتعادها عن اخالقيات االعالم الهـادف قد تسببت في تخريب العقول وا
وانــحــرافــهــا عن الــنــهج الــتــثـقــيــفي الــســلــيم  لــكــونــهـا التــخــضع الي شــكل من
اشكال الرقـابة الذاتية اوالشعبية . وقد تـسببت في نشر كل هذا اجلهل والتضليل
في صـفـوف النـاس . وبـذلك اصـبحت كـثـير من وسـائل االعالم فـاقـدة لكل االسس

تعارف عليها في نشر اخلبر الصحيح والتعليق الواعي .  هنية ا ا
ان الـتضـليل االعالمي ونـشـر افكـار متـخلـفة يـهـدف إلى إشاعـة اجلهل واألمـية من

أجل التحكم في مصائر الشعوب واالستحواذ على مقدراتها .
كل هذا يـحدث عندنـا في وقت يوجب على وسـائل االعالم اخملتلـفة ان تكون ادوات
فـاعلة في تـوفير احلـد االدنى من الثـقة والثـقافـة العامـة للمـتلـق األمر الـذي يدعو
إلى تــأكـيـد مـهـامـهـا االسـاسـيــة في إعـادة بـنـاء االنـسـان عـلـى وفق الـقـيم الـوطـنـيـة
وبحرفـية مسؤولة حتقق التعايش ب افـراد اجملتمع  وتنشد األمن والسالم وتنبذ

التطرّف واالنغالق .
ان احلـاجـة قـد اصـبــحت مـلـحـة لـتـطـويـر وحتــديث اخلـطـاب االعالمي الـهـادف الى
توعية افـراد اجملتمع  وتقد خطابا  وطنيا يلتمس احللول للمعضالت االجتماعية
ــسـائل ـواطن  بــدال من اثـارة ا  ويـحــقق مــصـلــحـة الـوطـن الـعــلـيــا ويـعــزز أمن ا

والقضايا اخلالفية  .
مع التأكيـد على القيم الثقافية العليا في مواجهة حتديات التخلف والتجهيل  الذي

مازالت تعاني منه اجملتمعات العربية واإلسالمية .
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{ ســـــتـــــوكـــــهـــــولـم (أ ف ب) - أبــــدت
تّحـدة تشاؤماً حـيال مصير الـواليات ا
احملــادثـات اجلـاريــة في فـيـيــنـا بـهـدف
إعــادة إحـيـاء االتــفـاق حـول الــبـرنـامج
الـنـووي اإليـراني وذلك عـلى الرّغم من
ـقتـرح يـتعـلّقـان برفع تـقدّم طـهران 
ــفـروضــة عـلــيـهــا وسـيـر الــعـقــوبـات ا
أنــشـطــتــهـا الــنـوويــة.وإزاء الـضــغـوط
الـــشـــديـــدة الـــتي يـــتـــعـــرّض لـــهـــا من
إسـرائـيل لـوقف مـحـادثات فـيـيـنـا التي
اسـتؤنـفت اإلثن أكّـد وزير اخلـارجية
األمــيـركي أنـتـوني بـلــيـنـكن أنّ مـصـيـر
ـــفـــاوضـــات ســـيـــتـــحـــدّد خالل هـــذه ا
ـقـبـلـة.وقـال بـلـيـنـكن خالل الـســاعـات ا
مـؤتــمـر صـحـافي في سـتـوكـهـولم عـلى
نظمـة األمن والتعاون هـامش اجتمـاع 
فـي أوروبــــا "يـــــجب أن أقـــــول لــــكم إنّ
اإلجــراءات والـتــصـريـحــات االخـيـرة ال
تدفعنا إلى التفاؤل. سنعرف خالل يوم
أو يــومـ مـا إذا كــانت إيـران جـادّة أم
سـتقبل الـقريب جداً ال".وأضـاف "في ا
سـنتـمكّن مـن معرفـة ما إذا كـانت إيران
تــعــتـزم اآلن احلــوار بـحــسن نــيّـة".وإذ
شــدّد بــلـيــنـكن أنّ "األوان لـم يـفت بــعـد
لـتـغيّـر إيران مـوقفـهـا وحتاور بـطريـقة
هـــادفــة فـي مــحـــاولــة" إلنـــقــاذ اتـــفــاق
 ?2015وجّه حتذيراً شديد اللّهجة إلى
اجلـمهورية اإلسالمـية مؤكّداً أنّ بالده
سـتـضع حدّاً لـسـياسـة التـسـويف التي
تـنتـهجـها طهـران.وقال "مـا ال تسـتطيع

إيــران فــعـلـه هـو اإلبــقــاء عـلـى الـوضع
الـــراهـن الـــذي يـــتـــيـح لـــهـــا تـــطـــويـــر
بـرنـامـجـهـا الـنـووي وفي الـوقت نـفسه

فاوضات. التسويف" على طاولة ا
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وحـذّر الوزير األميـركي من أنّ استمرار
" مــشـدّداً ـكــنـاً "هــذا األمـر لـن يـكــون 
عـــلى أنّ األوروبـــيــ يـــوافــقـــونه هــذا
الـرأي.وأتى حتذير بـلينـكن بعيد إعالن
فاوضيها في فيينا طـهران أنّها قدّمت 
مـــقـــتــرحـــ بـــشــأن رفـع الــعـــقـــوبــات
ــفـروضــة عـلـيــهـا وســيـر أنــشـطــتـهـا ا

الــنـوويـة مــؤكّـدة أنّ الـتــوصّل التـفـاق
رهن بـ"حــسن نـيّـة" الـغـرب.وقـال كـبـيـر
لف النووي فاوض اإليراني في ا ا
عــلي بـاقـري في مـقـابــلـة أجـرتـهـا مـعه
هــيـئـة اإلذاعـة والـتـلــفـزيـون اإليـرانـيـة
احلـكـومـيـة "إيـريب" في فـيـيـنـا إنّه قدّم
ـفاوضـات مقـترح إلى شـركائه في ا

مـشيراً إلى أنّ "الـوثيقـة األولى تلخّص
وجــهـات نـظـر اجلـمــهـوريـة اإلسالمـيـة
اإليـرانـيـة بـشـأن رفع الـعـقـوبـات عـنـها
والــثـــانــيــة تــتــعــلّـق بــأنــشــطــة إيــران
الـنـوويـة".وأضـاف باقـري الـذي يـتولّى

أيــضـاً مـنــصب نـائب وزيــر اخلـارجـيـة
"من اآلن فـصـاعداً يـتـعيّن عـلى الـطرف
اآلخـر درس هـذه الـوثـائـق واالسـتـعداد
لـــلــــتـــفـــاوض مع إيــــران عـــلى أســـاس
الـنصـوص التي قـدّمنـاها لهم".وأوضح
ــسـؤول اإليـراني الـذي الـتـقى كالً من ا
ـديـر الـعـام لـلـوكـالـة الـدولـيـة لـلـطـاقة ا
ـثّـلـ عن الـذريــة رافـائـيل غـروسي و
االتّــــــــــحـــــــــاد األوروبـي وعـن الـــــــــدول
األوروبـــيــة األطــراف في اتــفــاق 2015
إنّـه "سـيـتمّ الـيـوم حتـديـد جـدول زمـني
لـهـذه احملـادثات".وأتى تـصـريح بـاقري
بـعـيد تـغـريـدة نشـرهـا وزير اخلـارجـية
اإليـراني حس أمـير عبـداللهـيان وأكّد
فـيـها أنّ الـتوصل التـفـاق حول بـرنامج
بـالده الـنـووي هــو "في مــتـنــاول الـيـد"
لـكنّه رهن بـ"حسن نـية" الدول الـغربية
ــفـاوضــات اجلــاريـة في مــعــتـبــرًا أنّ ا

فيينا "جدّيّة".
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وكـتـب الـوزيـر في تـغـريـدته أنّ "اتـفـاقًـا
جـيـدًّا في متـناول الـيـد إن أبدى الـغرب
حــسن نــيــة. نــســعى إلى إجــراء حـوار
مـنـطـقي ومـتّـزن وهـادف لـلـوصـول الى
نـتـيـجـة".وأضـاف أنّ "مـحـادثـات فـيـيـنا
جتـري بـجدّيّـة ورفع العـقوبـات ال يزال
األولـوية األساسية".وبعد خمسة أشهر
من تــوقـفـهـا اسـتُـؤنـفت في الـعـاصـمـة
ـفاوضـات الرامـية الـنـمسـوية اإلثـن ا
ــلف إلحـــيــاء االتــفـــاق الــدولي حـــول ا

الـــنــووي اإليـــراني.وفي  2015أبـــرمت
ــــتــــحـــدة إيــــران وكلّ مـن الـــواليــــات ا
وفـرنـسا وبـريـطانـيـا وروسيـا والـص
ــانــيــا اتـفــاقــاً بــشــأن بـرنــامــجــهـا وأ
الـنووي أتاح رفع الـكثير من الـعقوبات
الـتي كانت مـفروضـة علـيهـا في مقابل
احلـّد من أنـشـطـتـهـا الـنـوويـة وضـمـان
سلمية برنامجها.إال أن مفاعيل االتفاق
بـاتت في حكم الالغيـة منذ عام ?2018
تـحدة منه عـندمـا انسـحبت الواليـات ا
أحـــاديــاً فـي عــهـــد الــرئـــيس الـــســابق
دونـالـد تـرامب وأعـادت فرض عـقـوبات
اقـتصاديـة قاسيـة على إيران.وردّاً على
ذلـك بـدأت إيـران عام  2019بـالـتـراجع
تـدريجاً عن تنفيذ الكثير من التزاماتها
ـــوجب االتــفـــاق.وأبــدى األســـاســيـــة 
الــرئـــيس األمــيــركي جــو بــايــدن الــذي
خــــــلـف تـــــرامـب في مــــــطــــــلع ?2021
اســتــعــداده إلعــادة بالده الى االتــفـاق
بـــشـــرط عـــودة إيــران اللـــتـــزامـــاتـــهــا.
ـشـاركة عـنـية و وخـاضت األطـراف ا
غـير مباشـرة من واشنطن ستّ جوالت
مـباحـثات في فـييـنا بـ نيـسان/أبريل
وحـزيـران/يـونيـو.وفي مـقـابلـة نـشـرها
مــوقع "مــيــدل إيـست آي" االلــكــتـروني
قـــال بــاقـــري إنّ بالده "ال تــشـــعــر بــأيّ
ضـغط لـتـوقيع اتّـفـاق. الكـرة في مـلعب
. يجب أن يرفعوا عقوباتهم" األمـيركي
مـشـددا في الـوقت نفـسه عـلى أن إيران
جـــــديـــــة جـــــدا فـي عـــــزمـــــهـــــا اجنــــاز

ــفــاوضــات.واخلــمـيـس طـلـب رئـيس ا
الـوزراء اإلسـرائـيـلي نـفـتـالي بيـنت من
ــــتـــحـــدة "وقـــفـــاً فـــوريـــاً" الـــواليـــات ا
حملـادثــات فـيـيـنـا مـعـتـبـراً في اتـصـال
هـاتـفي مع بلـينـكن أنّ إيـران تقـدم على
"ابـتـزاز نووي بـاعتـباره أحـد تكـتيـكات
ـنـاسب ـفـاوضـات وأنّ الـردّ ا إجــراء ا
ـفاوضـات فـوراً واتـخاذ يـكـون بـوقف ا
خــــطـــــوات صــــارمــــة مـن قــــبل الــــدول
الــــعــــظـــمـى".وفي مــــا بـــدا أنّـه إشـــارة
واضـحـة إلى إسرائـيل حذّر بـاقري في
مـقـابلـته مع هـيئـة اإلذاعة والـتـلفـزيون
اإليـرانية شركـاءه في مفاوضات فـيينا
من "أطراف أخرى هي خارج احملادثات
ــســار الـذي لــكــنـهــا حتــاول تــعـطــيل ا
يــؤدّي إلى اتـفـاق وحـوار بـنّـاء".وكـانت
ـشـاركـة فـي االتـفاق الـدول األوروبـيـة ا
الـنـووي اإليـراني اعـتـبـرت الـثـالثاء أنّ
ـقبـلة سـتسـمح بـتقـييم "جـدّيّة" األيـام ا
اإليـرانـيـ في احملـادثـات الـتي يـشارك
فـــيـــهــــا األمـــيـــركـــيـــون بــــشـــكل غـــيـــر
مـبـاشر.وبـعـد االجتـمـاع الرسـمي الذي
عُـقـد االثـنـ بـدأت مـجـمـوعـات خـبراء
الــثالثـاء مــنـاقـشــة مـســألـة الـعــقـوبـات
األمــيـركــيــة احلـســاسـة قــبل الـتــطـرّق
ـتعـلّق بـالتـزامات األربـعـاء إلى الشقّ ا
ــــــــوجب طـــــــهــــــــران الـــــــنــــــــوويـــــــة 
االتـــفـــاق.واألربـــعـــاء قـــال غـــروسي إنّ
إيـران بـدأت بتـخصـيب الـيورانـيوم في

بني حتت األرض. مصنع فوردو ا وزير اخلارجية األمريكي أنتوني بلينكن 
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مـصادر مـتعـددة بأن محـكمـة استـئناف
سـبـها قـضت بقـبول الـطعن الـذي قدّمه
ســـيف اإلسـالم الــقـــذافي وإعـــادته إلى
الـــســبـــاق االنــتــخـــابي وذلك بـــعــدمــا
فوضية العليا لالنتخابات استبعدته ا
ــرّشــحـــ لالنــتــخــابــات من قـــائــمــة ا
الــرئـاســيــة خملـالــفـتـه شـروط الــتـرشّح

وجب قانون االنتخابات.
—«d  ¡UG «

وأكــد خــالــد الــزائــدي مــحــامي ســيف
اإلسـالم الـــقـــذافي صـــدور قـــرار حـــكم

مــحــكــمــة االســتــئــنــاف وإلــغــاء قــرار
مــفـوضــيـة االنــتـخــابـات بــاسـتــبـعـاده
مـوكله. وتنـاقلت حسـابات على وسائل
الــــتــــواصل االجــــتــــمــــاعي مــــشــــاهـــد
الحــتــفـاالت نــظّــمــهـا عــدد من مــؤيـدي
وأنـــصــار ســـيف االسـالم أمــام مـــبــنى
احملـكمـة معـبّرين عن فـرحتـهم بعودته
لــقـائـمـة مــرشّـحي االنـتــخـابـات. وقـبل
تــقــد أوراق تــرشّــحه في ســبــهــا في
ــاضي ظلّ تـــشــرين األول/أكـــتــوبـــر ا
ظــهـور ومـكـان ســيف اإلسالم الـقـذافي
طـيـلـة سـنوات غـامـضـاً كـمـا أنه أحاط
حتـركاته بـالسريـة الى حد كـبير وذلك
خـوفـاً عـلى األرجح مـن الـتعـرّض له ال
ســيّـمـا وأنّه كـان مـن أبـرز أركـان نـظـام

والده الذي انقلب عليه الليبيون.
واستبعاد سيف اإلسالم جاء "خملالفته
شـروط التـرشح وفـقا لـلمادة ( (10في
بـنـدهـا ( ?(7الـذي يـنصّ عـلـى ضرورة
ــرشح قــد صـدرت بــحـقه أن ال يــكـون ا
أحـكـام قـضائـيـة نـهـائيـة في جـنـاية أو
ادة 17 ـة إلى جانب مـخـالفـته ا جـر
في بـندها اخلـامس الذي يشـترط على
رشح احلصول على "شهادة خلوّ من ا
الــــســـــوابق" بــــحــــسـب مــــفــــوضــــيــــة
االنـتخـابات. وكـانت مجـموعـة مسـلّحة
ألــــقت الــــقــــبض عــــلى ســــيف اإلسالم
الـقـذافي فـي نـهـاية  2011ونـقـلـته إلى
مـدينـة الزنـتان في غـرب البالد قبل أن

يقُدّم للمحاكمة أمام القضاء الليبي.
وصــــدر في حـــقـه الـــعـــام  2015حــــكم
ب"اإلعــدام" رمـــيــاً بــالــرصــاص بــعــد
إدانـته بـتـهم الضـلـوع بارتـكـاب جرائم
حــرب لـقـمع االنـتـفــاضـة الـتي أطـاحت

بنظام والده العقيد معمر القذافي.

 { طـرابـلس (أ ف ب) - قضت مـحكـمة
اســتــئــنـاف فـي جـنــوب لــيــبــيــا الـبالد
بــإعــادة ســـيف اإلسالم الــقــذافي جنل
الـعقـيـد اللـيبي الـراحل معـمّر الـقذافي
إلى قـــائـــمـــة مــرشّـــحـي االنــتـــخـــابــات
ـقـررة بـعـد ثالثـة أسـابيع الـرئـاسـيـة ا
بـعدمـا قبلت طـعنـاً قدّمه بقـرار إقصائه

من هذه الالئحة.
وأكـــدت أوســـاط الـــقــذافي ( 49عـــامــا)
لـوكـالـة فـرانس بـرس امس الـنـبـأ الذي
نـقلته في وقت وسائل إعالم محلية عن
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وضـوعيـة العـميقـــة للـمجـتمع تـبدأ في الـتعـليم الـذي يولد ؤكـد أن احلاجـات ا من ا
خـتلف أوجهها زيد من الـتطور في احلياة االنـسانية  عرفة والـذي يتحقق بهـما ا ا
 وهـذا مـا يدعـونـا كـدولـة ومـجتـمع لالهـتـمـام والـدعم لـكل مـا يجـعل الـتـعـلـيم نـوافذ
درسـة واجلامعة مفتـوحة ومشرعـة في جميع أنواعه وأشـكاله وأساليـبه ابتداءً من ا
عرفية عرفة وعبر الوسائل ا ختلفها فبهذا التعليم تتفتح آفاق ا والدراسات العليا 
راكـز البحـثيـة والدراسات الـتخـصصـية ووسائل األخـرى الناجتـة عن التـعلـيم في ا
ـقروء ولـلـتـعلـيم ولـلـعـلمـاء مـنـزلة ـسـمـوع وا رئي وا الـنشـر كـاإلعالم بـكل وسـائلـه ا
الـشـهـداء في الـعـطـاء اخملـلد في الـدنـيـا واآلخـرة ودلـيل عـلى ذلك قـول نـبـيـنـا األكرم
محمـد ( صلى الله علـيه وآله وسلم ) يوزن مـداد العلمـاء بدم الشهـداء " فهذا األجر
عرفة ونرتقي بـالتعليم أين والتشريف للـعلمــاء يجـعلنا متـمسك بالـعلم والتعليـم وا
واقع وفي كل الظـروف سهلة كانت أم صعبة راحل واألعمار وا ما نكـون وفي كل ا
ـنا ما نـراه في بلـدنا اليـوم من الالابالـية وعدم االهـتمام بـالعـلم وبالتـعليم فـان ما يؤ
ـراحل فـزاد اجلـهل نـتـيـجـة تـرك الـدراسـة بـحجـج الـعوز وبـالـقـائـمـ عـلـيه في كل ا
والـفقـر وحاجـة االسرة لـتشـغيـل أوالدها الجل لـقمـة العـيش وآخرون حتت حـجة أن
الـشهـادة والـدراسة والـتـعلـيم ( مـا يوكـل خبـز ) فـزادوا جهالً في حـ جنـد اخرين
استـمروا فـي تعـليـمهـم بدعم األسـرة وثبـات الـروح ورغبـتهـا علـى التـعلم واحلـصول
على الشـهادة التي يجدونها من أحسن األرصده في خزينة حياتهم  إن في تخلفنا
ـسيـرة التـعليم تـدعونـا وباحلاح وبـكل الوسـائل بالـضغط على
الـدولــة ومـؤسـسـاتــهـا واجملـتـمـع بـكل افـراده ومــنـظـمـاته أن
يـهتـموا بـالـعلـم والتـعلـيم ابـنيـة ومـناهج وكـادرتـدريسي وأن
ـعـنـوي لـيـستـمـر طـالب ـادي وا يـقـدمـوا كل أنـواع الـدعم ا
ــعـــلــم في نـــيل شــرف الـــرســالـــة الــتي تـــرتــقي الــعــلـم وا

بالوصول اليها والعمل بها الى دم الشهداء .      
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الــسـيـارات مع سـائـق في بالدهـا نـحـو
 4,4مليارات ( 3,7مليارات يورو).لكن
الــعـمــلــيـة أثــارت اسـتــيــاء بـكــ الـتي
تــخـشى انـتـقـال بــيـانـات حـسـاسـة إلى
تحدة. وقد فتحت السلطات الـواليات ا
الــصـيـنـيــة حتـقـيـقــا إداريـا ضـد ديـدي
مرتبطا بجمعها بيانات خاصة.ومنعت
الـسـلــطـات الـصـيـنـيـة حتـمـيل تـطـبـيق
الــشـركـة في إجـراء غـيــر مـسـبـوق ضـد
مـجــمـوعـة كـبـيــرة لـلـتـكـنــولـوجـيـا.لـكن
اإلجـراء لم يجـد ألن مسـتخـدمي "ديدي"
كـــانــوا قـــد حــمـــلــوا الـــتــطـــبــيـق عــلى
هــــواتــــفـــهـم.وقـــالـت أجنـــيـال تـــشــــانغ
ــتــخـصــصــة في الــقـانــون الــصــيـني ا
بــجـامـعــة هـونغ كــونغ لـوكــالـة فـرانس
بـرس إن هذا القرار "ليس مـفاجئًا" بعد

"الـدرس الصعب" الذي لقـنته السلطات
الــصــيــنــيـة لــضــبط األســواق لــديـدي.
وأضـــافت "اآلن ســتـــأخــذ كـل شــركــات
الـتـكـنـولـوجـيـا الـصـيـنـيـة عـلى مـحـمل
اجلـد قضايـا أمن البيـانات".وجاء قرار
الـــشــركـــة بــعـــد ســاعـــات عــلى تـــبــني
تـحدة قواعـد تقضي بـقيود الـواليات ا
أكـثـر صرامـة عـلى الشـركـات األجنـبـية
ـدرجـة في البـورصـة.فقـد بـاتت هيـئة ا
الـية األميـركية "هـيئة تـنظيم الـسوق ا
ــالـيـة والـبـورصـات" مـخـولـة األوراق ا
شـــطب اجملــمــوعــات الـــتي ال تــخــضع
حــسـابــاتـهـا لــلـتـدقــيق من قــبل شـركـة
مــعـــتــمــدة.وشــركـــات الــصــ وهــونغ
كـونــــغ مـعروفـة بعـدم خـضوعـها لـهذا

اإلجراء.

{ بــكـ (أ ف ب) - أعــلـنت اجملــمـوعـة
الــصـيــنـيــة "ديـدي تــشـوتــشـيــنغ" الـتي
تــــعـــادل أوبـــر فـي الـــصـــ فـي بـــيـــان
مـقـتـضب أنهـا سـتـنسـحب اجلـمـعة من
بـورصـة نيـويـورك التي انـضـمت إليـها
فــيــهــا مــنــذ الــصــيف لــتــصــبح بــذلك
ـنـافسـة بـ بكـ وواشـنطن ضـحـية ا
في قـــطـــاع الـــتـــكـــنـــولـــوجــيـــا.وقـــالت
اجملـمـوعـة في بيـانـهـا إنهـا "بـدأت بـعد
دراســة مـتـأنـيـة عـمــلـيـة انـسـحـاب من
ــفــعــول فــوري بــورصـــة نــيــويــورك 
وبـدأت األعـمـال الـتـحضـيـريـة الكـتـتاب
فـي بـورصــة هـونغ كــونغ".ويــشـكل ذلك
ضـربة قاسية للمساهم إذ إن الشركة
خـسـرت خالل خـمـسـة أشـهـر في سوق
ئة من قيمتها. نيويورك حوالى  45با
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و تـــشــجـــيع الـــشــركـــات الـــنــاشـــئــة
الـصينـية على الـقيام بعـمليـات اكتتاب
ــــــتــــــحـــــدة مـن أجل فـي الـــــواليــــــات ا
تــطـورهـا.في  2014أطــلـقت مــجـمـوعـة
عـلي بابا العمالقة للتجارة االلكترونية
أكـبر عملـية اكتتـاب أولية على اإلطالق
فـي وول سـتــريـت جـمــعـت خاللــهـا 25
ـواجـهـة مــلـيـار دوالر.لـكن فـي أجـواء ا
ـتــصـاعـدة مع واشـنـطن ال سـيـمـا في ا
قـطـاع التـكنـولـوجيـا تـشجع بـك اآلن
الـشركـات الصيـنية الـناشئـة على جمع
أمــوال في بـورصـاتـهـا (هـونغ كـونغ أو
شـــــنـــــغــــهـــــاي أو شـــــنــــتـــــشن أو اآلن
).وخالفــا لـلــكـثــيـر من الــشـركـات بــكـ
الـــصـــيــــنـــيـــة األخـــرى أبـــقت "ديـــدي"
تحدة عـمليتها لالكتتاب في الواليات ا
في نــهـايـة حــزيـران/يـونــيـو. وجـمـعت
اجملـموعة التي تهيمن على سوق حجز

بورصة نيويورك 
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عـملية نفسـيه خادعة تعتـمد الغموض والـتفاعل والرضا واالهـميه و التجزئة
ـواقف والـروايـات يتـنـاقـلهـا الـنـاس بـانسـيـابـية و االخـتصـار في االقـوال وا
واضـحه مفـهومه غـير مـعقـده دون التـاكد من صـحتـها او مـصادرهـا تهدف
ـنشـأ في الـشـخـصـية الى احـداث عـصف ذهـني انـفعـالي مـعـرفي داخـلي ا
شاعـر واالحاسيس الـفاقدة لالمن الـفكري الـناقد يـقود ذلك الى الـتحكم بـا

االنـسانيه سلبـا عن طريق استثارة اخملـاوف وسيطرتها
عــلى الـــعــقـل . او ايــجـــابــاً من خـالل خــداع الـــعــقل
بـالــتــفــاؤل االيـجــابي جتــاه تــوقـعـه الـســيــطــره عـلى
ـواقـف احلــيـاتــيه اخملــاوف احملــتـمــلـه الـوقــوع فـي ا

تازمة . ا
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ــكن أن يــكـــون أيــضــاً مــجـــتــمع مــؤيــد
للـدولة عـندما تـتحـول السلـطة من سـلطة
شخـصـيـة أو فـئـوية إلـى سلـطـة مـؤسـسة
هي الـــــدولــــــة (بـــــروفـــــيـــــســـــور جـــــورج

Burdeau).بيردو
يـجب أن يـظل أحـد اجلـوانب واضـحـاً في
جـــمــــيع احلــــاالت: ال حـــروب الــــفـــتح وال
ـلـوك عـمــلـيــات الـتــمـركـز الــسـكــاني وال ا
ــقـدســة تـشــكل في حـد ذاتــهـا الــسـبب ا
ـكـنـهم أن الــفـعـال لـظــهـور الـدولـة لــكن 
يــضـعــوا شــروطـاً إلمــكــانـيــة وصـول إلى

الدولة. 
أن "لــغــز أصل الــدولــة" الــذي حتــدث عـنه
ـــكن تــبـــديـــده بــالـــكــامل: (كالســتـــر) ال 
العـملـية سيـكون لـها دائمـاً جانب عرضي
ــكـنـنــا بـالـتــأكـيــد قـول أي شيء عـنه ال 
ولـــكن من خـالل حتــديـــد الـــظـــروف الــتي
كنة نكون أكثر استعداداً جتعـل الدولة 
حلل مـــفــارقــة (كـالســتــر) وهي مـــفــارقــة
مــجــتـمع مــنــقــسم عـلـى الـرغم مـن دعـوته
الــكـلـيـة والـوحـدة. هــذه اجملـتـمـعـات ضـد
الـدولــة هي مـجـتـمــعـات يـنـظـمــهـا مـنـطق
ـنع قيـام الـدولة. نـطق  الـقرابـة وهـذا ا
تـد بـشكل مـتـجانس ـنـطق ال  لـكن هذا ا
ومـنظم إلـى مسـاحـات غيـر مـحـدودة. بكل
ـساحات التي تأكـيد نشيـر هنا إلى تلك ا
أدت إلى انـقـسـام اجملـتـمع لـكـونـها تـلـعب
دوراً مــهــمـــاً في "احلــدث الــعــظــيم" الــذي
حتـدث عنه (كالستـر) عندما وصـفه بكونه
حلـظة غامضـة في لقاء غـامض ينتج عنه

شيء معقد هو الدولة.
(III)
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في مجـال السياسة يعتبر مجال السلطة
كمـكان لتنظيم احلياة اجلـماعية والتفكير
من قـبل اجملتمع أي أن السلـطة تظهر في
ـارسـة الـتـفـكــيـر اجلـمـاعي وأن وجـود
الــســـيــاسي هـــو جــوهــري فـي اجملــتــمع.
اخلـطأ هو النـظر إلى السـياسي كضرورة
فـردية ألنه بعـد ذلك أي محاولـة الكتشاف
نـشأة االرتباط السياسي ب فردين يؤدي
بــالـــضــرورة إلى تــعـــريف هــذا اإلرتــبــاط
بـكونه طاعة لألوامـر. ما يهم الـباحث هنا
لـيس مسـألـة شرعـيـة عالقـة القـيـادة هذه
بل ادعـائـهـا أن تـكـون احلـقـيـقـة الـوحـيدة
للـعالقـة الـسيـاسـية الـتي تـظهـر بـوضوح
فـي ظـاهــرة االنـقــسـام مــثل عالقـة طــاعـة

األوامر. 
مـعـيـار الـسـيـاسـي يتـعـلـق بـاألسـاس غـير
عترف به الذي يقوم عليه تكافئ وغير ا ا
طالـبة بسـلطة ـتساوين وهـو: ا مجـتمع ا
الـدولـة جلـعل اجلـميـع متـسـاوين من قـبل
ـا يـؤدي إلى تــوحـيــد جـمـيع الــقـانــون 
ــدى الــذي ــتــد إلـى ا االخـــتالفــات. إنـه 
تستغرقه عالقة طاعة األوامر. وهذا يعني
ــكـن فــقط الــتــحــدث عن حــقــيــقــة أنــنــا 
السـلطة عندما يـعطي الشخص األمرالذي

يتوقع أن يُطاع. 
وفي هـذا اإلطار يؤكد (كالستر) أن الهدف
مـن تـــفـــكـــيــره هـــو إظـــهـــار أن اجملـــتـــمع
البدائي(مجتمع ضد الدولة) يطرح مشكلة
لـلـفـلــسـفـة الـســيـاسـيـة تــتـعـلق بــطـبـيـعـة
الـسلـطة. فـاجملـتمع الـبـدائي يرفض الـشر
كــمـا يــرفض الـدولــة. تـوصـيـف الـشـخص
بـالــشــر يـأتـي من عـدم الــثــقـة بــالــسـلــطـة
ـــركــزيـــة" لـــلـــدولـــة; وال يـــأتي هـــذا من "ا
ـــبـــاشـــرة ولـــكن مـن "حــدس" جتـــربـــته ا
اجملـتـمعـات الـبـدائـيـة في حـ أن اخلـير
الــــــعـــــام  Un comme Bienيـــــأتـي من

تحضرة. اجملتمعات ا
ولـذلك يـطرح (كـالستـر) الـتـسـاءل الـتالي:
ــكــنـنــا أن نــشــكك بــجـديــة إقــتـراح "هل 
إنـشاء أو خـلق الـدولـة وسـلطـتـهـا?" وهذا
هــو الـســؤال الـذي يـتــأمل فـيـه (كالسـتـر)
ـمـكن أن نرى في مـفهـوم الـقوة وهل من ا
مفـهوم القـوة شيئـاً آخر غيـر ما وضعـتها
احلضارة الغربية فيه? هل يعقل أن نطرح
هـذا الـتـسـاءل عـلـى اجملـتـمـعـات األخـرى

وماذا تعني القوة هناك? 
( كالسـتــر) يــجـعل مـن الـضــروري إعـادة
فاهيم التي تستخدمها الفلسفة صيـاغة ا
للـتفكير في اجملتمع ويحاول جتاوز تنوع
األفـكار لدى (مـاكس ويبر) وقـبله مروراً بـ
(نـيـتشه) و(هـوبـز) وأن الـسـؤال إذن هو:
هل الـعنف مسـند من الـقوة? بـتعـبير أدق
هل يـشـكل الـعـنف الـذي يُـنـظـر إلـيه عـلى

أنه هيمنة جوهر كل قوة?
يـتمثل عمل (كالستـر) في تفكيك اجلوانب
اإليــجــابـيــة لـلــدولــة من أجل الــكـشف عن
ــيــزهــا تــمـامــاً كــمــا هـو الــعـنـف الـذي 
قـابل إلبـراز معـنى الـوظيـفة احلـال في ا

الــسـيـاسـيـة لــلـعـنف في اجملــتـمع الـبـدا
ضاد للدولة. ا

يــؤكــد (كالســتـــر) أن الــتــعــريف الــغــربي
لــلـســلـطــة كــاإلكـراه عالقــة طـاعــة األمـر
. ينـطلق من عـدم التـفكـير من حـالة الـيق
فــإذا كـــان مــصـــطــلح "اإلكـــراه" هــو الــذي
يـسـمح لـنـا بـالـتـفـكـيـر الـرابط بـ العـنف
والــدولـة لــذا يــحق لـنــا أن نـتــسـاءل: هل
كـننا التفكير في السلطة دون إكراه? إن
اإلكراه يـحدد نوعـاً من القوة يـتم التـعبير
عنه فـي عالقة الهيمنة بـ السيد والعبد:
وهـذه الـعالقة هي " بـذرة الـدولـة " ولذلك
أحد كـبار فقهاء القانون الدستوري (ليون
دُكي  (Duguitيُـــعّـــرف الـــدولــــة بـــأنـــهـــا
الـــتـــمــــيـــيـــز الــــســـيـــاسـي بـــ احلـــكـــام
. هـذا الـتـمـيـيـز يـسـتـنـد عـلى واحملـكـومـ
الـقوة واليُـشتـرط أن تـكون قـوة عـسكـرية.
لــذا يــســتــنــتـج (كالســتــر) أنه بــاإلمــكــان

التفكير في القوة دون إكراه.
ـفهـوم اجملتمع من كل الـتفصـيل النـظري 
ضـد الدولة والذي يهدف إلى إظهار كيف
كـن للـسلـطة أن تتـطور ضـد شكـل مع
من أشـكال العنف  الذي يتعـلق بالتقسيم
ُـسيّـطرعـليه ُـسيـطر وا االجتـمـاعي ب ا
كل شيء من خالل االعــتــمــاد عــلى اآلخـر
ُرافق للطقوس في نشـود ا عـلى العنف ا

اجملتمعات البدائية. 
(كالسـتر) يـشـير إلـى مسـألـة خطـيـرة جداً
هي أنه مـقابل العنف في اجملتمع البدائي
(مـجتـمع ضد الـدولـة) هنـاك عنف الـدولة
وتـــــشــــويـه لإلنـــــســــان ( فـي األنــــظـــــمــــة
الـتوتاليتارية حسب حتديد آرندت) الذي
أصـبح مــنـفـصـالً عن احلـريــة. وهـو بـذلك
ـكـان الذي يـدعـونـا لـلـتـفـكيـر في مـسـألـة ا
تصـبح فيه مسألة القوة مكان يُمارس فيه
الـــعـــنف ولـــكن عـــلى مـن يُـــمــارَس وألي

غرض?.
(كـالسـتـر) يـعــيـد تـعـريف ارتــبـاط الـعـنف
ــا يـؤدي إلى الــتــفـكــيـر في بــالـســلـطــة 
الـتـنظـيـم االجتـمـاعي كـعالقـة مـع العـنف.
وأن اجملـــتـــمــــعـــات هي الـــتـي حتـــمل في
داخلـها أسباب الـتغيير حـيث أن السلطة
الــسـيـاســيـة تـتـرافق مـع وجـود اجملـتـمع
ولــــهـــــذا الــــســـــبب يـــــجب اســـــتــــخــــراج
جــوهــرالــســلــطــة الـســيــاســيــة من بُــنــيـة
اجملـــتـــمع ولــــكن الـــصـــراع هـــو أســـاس
الــسـيـاسـة(الـفــقـيه الـفــرنـسي دوفـرجـيه)
وهـذا الصـراع هو ألجل الـسـلطـة كـتنـظيم
للـقوى االجـتمـاعيـة اخملتـلفـة وباعـتبـارها
الـهــيــئــة الـنــهــائــيـة الــقــادرة عــلى فـرض

قرارتها .
ـكن التـفكيـر فيها دون حالـة الصراع ال 
وجود قـوى اجتماعـية متبـاينة ومنـقسمة
ومعـادية وهذه تغطي بدقة تعريف سلطة
الــدولـة الـتي تُــدمج الـقـوى االجـتــمـاعـيـة
ـعاديـة داخل نفس الـوحدة. هـذه الفـكرة ا
إنـبـثـقت من فـكـرة (هـوبـز) عن حـرب الـكل
ضـــد الــكـل الــتـي هي األســاس الـــوحـــيــد
لــلـمــجــتــمع وخــاصـة اجملــتــمع الــبـدائي
ـضاد لـلـدولة  وحـالـة الالدولة في داخل ا

الدولة الرسمية.
كن لـذا الدولة هي الشكل الـوحيد الذي 

الـتـفـكـيـر فـيه لـلمـجـتـمع. أيـديـولـوجـيا 
تـــأســـيـس الـــدولـــة في الــــغـــرب من هـــذه
النـقـطة وإن كـان بـطريـقـة متـغيـرة قـليالً.
ـتــبـايـنــة يـجب أن من وجــهـات الــنـظــر ا
تــوجـــد الــدولــة كــقـــوة من اخلــارج تــأتي
لـتوحيـد اجملتـمع (هوبـز). إن ضرورة هذا
ــظـهــر اخلـارجـي لـوجــود الـدولــة تـثــيـر ا

تأمالت في الفلسفة السياسية.
إذن هــنــاك نـظــام دولــة يــتـمــيــز بــتـرابط
ـؤسسي مـارسة والهـيكل ا مـلمـوس من ا
ــتـمـركــز في احلـكــومـة. وهـنــاك أيـضـاً ا
فـكرة دولـة مُـؤمن بهـا بـشكل مـخـتلف في
مـجـتـمـعـات مخـتـلـفـة في أوقات مـخـتـلـفة.
وهـذا يفترض أيضـاً دراسة الدولة - كيان
أو وكـيل أو وظيـفة أو عالقـة - فوق نـظام

الدولة وفكرة الدولة.
ـمـارسـة  تـنــشـأ الـدولـة كــتـنـظـيم ضــمن ا
السياسية: تبدأ حياتها كبنية ضمنية: ثم
يتم جتـسيدهـا - باعتبـارها تمـثل العامة.
تمـتـد الوظـيفـة األيديـولـوجيـة للـدولة إلى
درجــــة يــــعـــتــــقــــد فـــيــــهــــا احملـــافــــظـــون
والــــراديـــكــــالـــيــــون عـــلـى حـــد ســـواء أن
ـارستـهم ال تسـتـهدف بـعـضهم الـبعض
بل تـستهدف الـدولة. مهمة عـالم االجتماع
والــســيــاســة هي إزالــة الــغــمــوض حــول

الدولة وتمييزها عن حالة الالدولة.
(IV)
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إن مـفـهـوم الالدولـة ال يـعـني غـيـاب دولة
بل نـشوء حالة " غامضة" و" غـير طبيعية"
داخل الـــــدولـــــة تـــــقـــــودهـــــا إجتـــــاهــــات
إجـتــمــاعـيــة-ســيــاسـيــة مــوازيـة لــقــيـادة
السـلـطـات الـرسـميـة لـلـدولـة أو بـاألحرى
بــعـيـدة عن الــتـوجه الـرســمي لـلـدولـة. إن
هـذه احلالة تعكس " الـرغبة" في نقل حالة
stateless socie-  مـجتمـعات بدون دولة
tiesإلى وضع دولـة قــائـمــة ولـكن تــعـاني
تـلك اجملـتـمـعـات من الـتـشـظي واإلنـقـسام
اإلجــــتــــمــــاعي احلــــاد يـــصـل إلى حــــالـــة
"الالدولـة في إطـار الـدولـة" وبـالتـالي إلى
حــالـة تـشـبه حـالـة تــلك اجملـتـمـعـات الـتي
تـــعـــاني من ضـــعف الـــدولـــة وخـــطــورة "

تالشيها".
هـذه احلالـة ال تـنشـأ من الـفراغ بل هـناك

ساعدة لظهورها.  جملة من العوامل ا
ـعترف به اآلن أن "ضعف" أو "نقص" من ا
ـتخلـفة يشكل الدول في الـبلدان الـفقيرة ا
عائـقـاً أساسـياً أمـام آفـاق تنـميـتـها. إنـها
دول غـيـر قـادرة أو غـيـر راغـبـة في تـوفـير
الــســلع الــعــامـــة األســاســيــة مــثل إنــفــاذ
الـقــانــون والـنــظــام والـتــعــلــيم والـبــنــيـة
الـتـحــتـيـة. يـســتـخـدم عــلـمـاء مـخــتـلـفـون
مـصــطــلــحـات مــخــتــلــفـة لــهــذا الــغـرض.
ـركزية فـالبعض يـشير إلى االفـتقار إلى "ا
السـيـاسيـة"  وهـذا يعـني أن مـسـتلـزمات
ركزية غير مـوجودة وأن السلطة الدولـة ا
الـســيـاســيـة تــمـارسـهــا كـيــانـات أخـرى .
آخرون  يـستخدمـون كلمة "دولـة ضعيفة"
لإلشـــارة إلى الــــدول الـــتي تـــفـــتـــقـــر إلى
الــقـدرة. بـيـنـمـا يـلــجـأ الـبـعض اآلخـر إلى
التـمييز ب بُـعدين:  قوة البنيـة التحتية
ـؤســسـيـة لـدولــة مـركـزيـة وهـي "الـقـدرة ا
الخــتــراق أراضــيـهــا وتــنــفــيــذ الــقـرارات
لــوجـــســتـــيـــاً"   وهــيـــكــلـــيــة الـــســلـــطــة
االســتـــبـــداديــة الـــتي تـــشـــيـــر إلى "قــوة
الــتـــوزيع نـــخب الـــدولـــة عـــلى اجملـــتــمع
ــدني" الــتي تــشــيــر إلى من مــجــمــوعـة ا
كن لنخب الدولة القيام اإلجـراءات التي 
بـها دون مـفاوضـات روتينـية مع اجملـتمع
ــادي ـــدني وهـــذا يـــعـــني  الـــغـــيـــاب ا ا

ؤسسات الدولة.
ال يـوجد حتى اآلن اتـفاق يذكـر في أبحاث
عـلم السيـاسة وعـلم اإلجتمـاع حول سبب
عدم قـيـام الدول الـضعـيفـة بـتقـوية دولـها
عـندمـا يـبـدو أن هـناك فـوائـد واضـحة من
الـقـيام بـذلك. ويـقـابل هـذا الـوضع وجود
ــتــلــكـون الــســلــطـة ن  فـوائــد مــعــيـنــة 
ـسـتـمر الـسـيـاسـيـة حـالـيـاً من الـضـعف ا
لـلدولة. يرى الـبعض من البـاحث أن هذا
الوضع هـو نتيجة الستراتـيجية سياسية
مسـتـخدمـة لشـراء قـوة الدعم والـسيـطرة
وتـصــبح هـذه االسـتــراتـيـجــيـة بـطــبـيـعـة
احلـال عـائقـاً أسـاسـيـاً أمـام صـنع الـدولة
ـثـال تتم الـتـعيـيـنات قويـة. عـلى سـبيل ا
ـعـايـيـر فـي الـبـيـروقـراطـيـة عـلى أسـاس ا
السـيـاسيـة كـمكـافـآت للـدعم ولـيس على
أســاس الـكـفــاءة لـلـوظــيـفـة وهــذا يـجـعل
الدولـة ضـعـيفـة لـكـنهـا جـذابـة سيـاسـياً.
يــسـتـلـزم جـعل الـدولــة أقـوى تـغـيـيـراً في
طــبــيـعــة الــســيــاســة ولـكـن يـرى بــعض
الــبــاحـــثــ أن هــذا يــخــلق "اخلــوف من
ـا يعـيق فـقـدان الـسـلـطـة الـسـيـاسـيـة " 

إنشاء دولة قوية.
ـــكن أن يــفــســر االخــتالف في مــا الــذي 
شــــدة "اخلــــوف من فــــقــــدان الـــســــلــــطـــة

السياسية"? 
ـسـألـة حـجج مــخـتـلـفـة قُـدمت لــتـفـسـيـر ا
واقُـتُرِح أنه فـي احلاالت الـتي تـكون فـيـها
االنـتــخــابــات الــوطــنـيــة مــهــمــة لـتــوزيع
الــسـلـطـة الــسـيـاسـيــة قـد ال تـرغب نـخب
الــدولـة في فــرض احـتـكــار لـعــنف الـدولـة
ناطق النائية ألن هذا وجـعلها أقوى في ا
قــد يــقــلـل من الــدعم الــذي يـــتــلــقــونه من
ـسـيـطـرة عـلى اجملـتمع الـنخـب احمللـيـة ا
والسياسة وأن النخب الوطنية قد تمتنع
عن فـرض احتكار العنف في أجزاء معينة
من األراضي الـوطــنـيــة ألن هـذا من شـأنه
ــســلــحـة أن يُــمــكّن اجلــيش أو الــفــروع ا
األخـرى لـلـحـكـومـة كـمنـافـسـ مـحـتـمـل

لهم.
(V)

 Í—ULF²Ýù« rJ×K  À«dOL  W Ëb « nF{

أن ضــعف الــدولـة احلــديــثـة فـي الـبــلـدان
ــتـخــلـفـة هــو إرث من نـوع "احلــكم غـيـر ا
ـبـاشــر" الـذي مــورس بـشــكل خـاص في ا
سـتـعمـرات اإلجنـليـزيـة (نظـام اإلنـتداب ا
الـبريطـاني للعراق   ?(1932-1921حيث
تسـتخدم فـيه القوى االسـتعمـارية احلكام
التـقـليـدي ("الـرؤساء") كـمسـتوى مـحلي
ـــكّـــنـــهم مـن فــرض ـــا  لـــلـــحـــكـــومـــة 
الــضـرائب وتـطــبـيق الـقــانـون واحلـفـاظ
ـباشر آثار علـى النظام. كـان للحـكم غير ا
ـؤسـسات سـلـبـيـة خـطـيـرة على طـبـيـعـة ا
الـسيـاسيـة في إفريـقيـا. كانت احلُـجة هي
ـبـاشـر يـجـعل الـرؤسـاء أن احلـكم غـيـر ا

مـسؤولـ أمـام الـقـوة االستـعـمـاريـة بدالً
من الــسـكــان احملـلـيــ ويـجــعـلــهم أكـثـر
اســتـبـداداً. إسـتــمـر هـذا االسـتــبـداد بـعـد
ـا أثــر عـلى احلــكم احملـلي االسـتــقالل 
والـوطني. كما لعب دوراً مـهماً في انهيار
ــقـــراطــيـــة في أفــريـــقــيـــا مــا بـــعــد الـــد
االستـعـمار. هـنـاك مجـمـوعة مـتـزايدة من
األدلة الـتجـريبـية الـتي تشـير بالـفعل إلى
أن اســتـــمـــرار مــؤســـســات احلـــكم غـــيــر
بـاشـر له آثـار سلـبيـة فـقد كـانت الـدولة ا
ـباشر ضـعيفة التـي أنشأها احلـكم غير ا

من عدة طرق محددة.
ــبــاشــر من قــبل أوالً أدى احلــكـم غــيــر ا
احلـكــام الـتـقــلـيـديــ إلى صـعــوبـة قـيـام
الــدولـة بــاحـتــكـار الـعــنف ألنــهـا أوجـدت
ــنــفـصــلـ عن طــبـقــة من " الــضـعــفـاء" ا
اجملــتــمع وألنــهــا خــفــفت مـن بــنــاء دولـة
وطـنــيـة الــهـويـة بــحـيث تــظل الـســيـاسـة
محـليـة وضيـقة األفـق. ثانـياً كـان احلكام
الـتـقــلـيـديـون غـيـر خـاضــعـ لـلـمـسـاءلـة
نـسبياً وبالتـالي كانوا قادرين على جني
اإليـجارات وتـوفـير الـسـلع الـعامـة بـشكل
ـــيـــزة نـــاقص. لم يــــتم تـــعـــويض هـــذه ا
ـــســاءلـــة من خالل بـــأنــواع أخـــرى من ا
ـان الــوطــني ويـرجـع ذلك في جـزء الـبــر
كـبيـر مـنه إلى الـدور الذي لـعـبه الـرؤساء
في إدارة هـذه االنتـخابـات. ثالـثاً حـقيـقة
أن الــدولــة احملــلــيــة كـــانت قــائــمــة عــلى
األنـساب والعائالت احلـاكمة جعـلت منها
بـــنـــيـــة مـــوروثـــة في جـــوهـــرهـــا وغـــيـــر
بــيــروقــراطـيــة - وهي خــاصــيــة مــحـددة
لـلضعف. تفاعلت هذه العوامل مع عوامل
أخــرى خلـلق عـواقب اقـتــصـاديـة سـلـبـيـة

هائلة من ضعف الدولة. 
كـما تمت دراسة قضية احتكار العنف أو
ا الـسـيطـرة اإلقلـيـميـة بشـكل عام في ر
هـذا الــسـيـاق. ضـمــنـاً تـهـتم الــكـثـيـر من
ــؤلــفــات حــول احلـــرب األهــلــيــة بــهــذا ا
ــثــال أن دخل ــوضــوع. عـــلى ســبــيل ا ا
ـهـيـمن لـوقـوع احلرب الـفـرد هو احملـدد ا
األهــلــيــة من حــيـث قــدرة الــدولــة. أحـدث
االـدراسات في عـلم الـسيـاسـة إستـخدمت
مــصـــطـــلح "االســـتــبـــداد دون الـــوطــني"
ـعنى وجـود مـنـاطق ال حتـكمـهـا الـدولة
ــركـزيـة وبــدالً من ذلك يـســيـطـر عــلـيـهـا ا
أصــحـاب الـسـلـطـة احملــلـيـون (أمـثـلـة من

كسيك). األرجنت وا
ـكننا بالـنظر إلى هـذه األبعاد اخملتـلفة 
الــقـول إن الـدولــة الـضــعـيـفــة هي الـدولـة
الــــتي ال حتــــتـــكــــر الــــعـــنـف وال تـــمــــلك
بـيروقراطية حديـثة وغير قادرة على رفع
باشرة.  الضرائب وال سيما الضرائب ا
بدأ  قـد تكون الـدول قوية في من حـيث ا
بـعض األبعاد وضـعيـفة في أبـعاد أخرى.
ومع ذلك يــبـدو أن هــذه األبـعــاد الــثالثـة
ـا يشـير إلى أن أعاله إيـجابـية لـلغـاية 
نـوع القِوى التي تُبقي الـدولة ضعيفة في
ثال جـميع األبعـاد الثالثـة. على سبـيل ا
إذا كــانت الــدولـــة تــفــتــقـــر إلى احــتــكــار
ـــرجح أنـــهـــا ســـتــواجه الــعـــنف فـــمن ا
صــعــوبــة في حتــصــيل الــضــرائب عــلى
ـنـاطق ال حتكـمـهـا. عالوة على األقل من ا
ـوروثـة كـانت ذلك فـإن الـبـيـروقــراطـيـة ا
سـيئـة لـلـغـايـة في حتـصـيل الـضرائب أو

توفير السلع العامة.
ومع ذلك هـنـاك إجـمـاع أقل بـكـثـيـر حـول
الـسـبب الـذي يـجـعل كل الـدول ال تـصـبح
عقالنـية - قـانونيـة ال سيمـا عندمـا يبدو
أن هـناك مـزايا كـبيرة لـتصـبح كذلك. رأى
(فــيـــبــر) أن تـــطــور مــثـل هــذه الــدول في
أوروبـا الــغـربـيـة مـرتـبط ارتـبـاطـاً وثـيـقـاً
بـعــمـلـيــات الـتـحـديـث الـرأسـمـالــيـة الـتي
يـقودها اإلصالح البـروتستانـتي ويتطور
مــعـــهــا إلى احلــد الــذي ال تـــخــضع فــيه
ـاثلة أجـزاء أخرى من العـالم لعمـليات 
ــرء ظــهــور مــثل هــذه الـدول. ال يــتــوقع ا
أكـدت األبحاث احلديثة على عدد كبير من
اآللــيـــات الــتـي قــد تـــمــنـع تــطـــور الــدول
تخلفة . العـقالنية القانونية في البلدان ا
إن الـفكرة األكـثر انـتشـاراً في هذا اإلطار
هي أن الــدول الــقـــويــة تــظــهـــر نــتــيــجــة
لـــلــحــروب بـــ الــدول ولـــكن في أجــزاء
أخـــرى من الـــعـــالم  حـــيث كـــانت هـــنــاك

حـــروب أقل بــ الــدول لم تـــظــهــر الــدول
الشرعية. 

طــور الـبــاحث الـســوسـيــولـوجـي مـجـدال
 Megdal(1988)فــــكـــرة أن الــــدولـــة قـــد
تكـون ضـعيـفـة ألن اجملـتمع مـنـظم للـغـاية
ويـرفض التـنـازل عن الـسـلـطة لـلـدولـة. قد
يكـون هـذا ألسـبـاب مـختـلـفـة. عـلى سـبيل
ــثـال ال يـوجــد في لـبـنــان ضـريـبـة دخل ا
ألنه مـقسم إلى مـجـتـمعـات مـنـظمـة بـقوة
وجـميعهم قلـقون من أن أي دولة قد تكون
ثل لم حتت سـيطرة مجمـوعة أخرى. وبا
يجر لبنان تعداداً سكانياً منذ عام .1932
وقـد يُنـظـر إلى جمع الـبـيانـات عن سـكانه
عـلى أنه وظيفة أساسـية للدولة ولكن في
لــــبــــنــــان يـــخــــشـى كل مــــجــــتــــمع من أن
التـغيـيرات في حـصص السـكان الـنسـبية
سـتؤدي إلى زعـزعـة التـوازن بيـنـهم (على
ثال  من خالل النـظام االنتخابي سـبيل ا
ـعقد). وبالتالـي ال أحد يجرؤ على جمع ا
ــعــلــومــات. من وجــهــة نــظــر مــثل هــذه ا
الـبـاحث (سـكـوت) أن الـنـاس بـبـسـاطة ال
تــريــد إخــضــاع نــفـــســهــا إلكــراه الــدولــة
رتبط باحلصول وتقليص احلكم الذاتي ا
عــلى دولــة قـويــة ولـكـن قـد تــكـون أيــضـاً
الـنـخب احملـلـيــة هي الـسـبب وهي تـقـاوم
ــركــزيـة حلــمــايـة بـقــوة ســلـطــة الــدولـة ا

امتيازاتها اخلاصة.
ـوروث الـتـأريخي – يـركـز البـعض عـلى ا
اذا ال ينتقل اجملتمع اإلجتـماعي لتفسيـر 
إلى حـالة قانونـية عقالنيـة ويؤكدون على
فـكـرة أن األبـويــة هي  في األصل طـريـقـة
ارسـة السيـطرة على لتـنظـيم السلـطة و
اجملـتمع. فـفي أي مـجـتمـع هنـاك حـكام و
ارسة احلـكم وأساليبه مـحكومون لـكن 
ـكن أن تتـخـذ أشكـالًـا عديـدة مـثل مدى
اســـتـــقاللـــيــة احلـــكـــام ومــدى مـــشـــاركــة
احملـكومـ في صنع الـقرار. هـذه األشكال
لـــهــا عـــواقب وخـــيــمـــة عــلـى الــتـــنــمـــيــة
االقــتـصــاديــة. إذا كـان اجملــتــمع مــنـظــمـاً
بطـريـقة مـوروثة  فـإن احلـكام يـصبـحون
رعـاة ويصـبح احملـكـومون عـمالء لـلـرعاة.
ـوارد ــســتــفــيـدون عــادةً فـي ا يــتــحــكم ا
النـادرة التي يخصصونهـا وفقاً لتقديرهم
لـلعمالء مقـابل اخلدمات وال سـيما الوالء
والـدعم. إذا تــمـكن الــعـمـيـل من الـوصـول
ـوارد مثل وظـيفـة أو مكـان مدرسي إلى ا
ألطـفاله أو عالج طـبي أسـاسي فلن يـنتج
. بدالً من عايير احملددة جيداً هـذا بعض ا
ـسـتـفـيـد لديه بل أن ذلك يـحـدث ألن ا ذلك
ــوارد كـمـكـافـأة عـلى حق الـوصـول إلى ا

الوالء.
يـقــتـرح الـعـمل الـتـحـلـيـلي األكـثـر في هـذا
ـكن أن اجملــال أيـضــاً آلـيــات مــخـتــلـفــة 
تـفـسـر سـبـب اسـتـمـرار الـدول الـضـعـيـفة.
ـثـال في بـنـاء قـوة الـدولة فـعـلى سـبـيل ا
ـالــيــة والـقــانـونــيـة هــنـاك في اجملــاالت ا
عـوامل هي أكـثـر جـاذبــيـة مـثل: عـنـدمـا ال
يخـشى شاغل الوظـيفة من فقـدان السلطة
(ألن هــذا يـقـلـل من احـتـمــالـيـة اســتـخـدام
سـتقبل);أو قـدرة الدولة ضـد نفسـها في ا
عنـدما يكون اجملتمع أكثر تماسكاً بحيث
ال يكـون فقدان القوة أمراً سـيئاً ; أوعندما
ـا تـكـون قــيـمـة الـسـلع الـعـامـة عـالـيـة (ر

بسبب احلرب اخلارجية). 
تـخــلق الـنـخـبـة الـســيـاسـيـة الـتي تـواجه
ـقـراطي دولـة إرثـيـة خـطـر الـتـحـول الـد
ضـعــيــفـة حــيث يــقــوم الـبــيــروقـراطــيـون
بتكوين حتالف ضد إعادة التوزيع النفوذ
واالمــتــيــازات األمــر الــذي قــد يــســتــلــزم
إصـالح الـــــــــــدولــــــــــة وخـــــــــــفـض رواتـب
. هــنــا تــصــبـح الــدولـة الــبــيــروقــراطــيـ
الضـعيـفة طـريقـة للـسيـطرة عـلى السـلطة

 . السياسية وتشكيل حتالف مع
األبــــــحـــــــاث فـي عــــــلـم الـــــــســــــيـــــــاســــــة
والسـوسيـولوجـيا واألنـثربـولوجـيا أكدت
كن أن تـكون بـها الـدولة عـلى عدة طـرق 
ضـعـيـفـة: فـقـد تـفتـقـر الـدولـة إلى احـتـكار
الــعـنف وإلى الــبـيــروقـراطــيـة احلــديـثـة
ــالي احلــديث. وفي هــذه وإلـى الــنــظــام ا
األجـواء " تنتعش" التوجهات نحو "إقامة"

دولة الالدولة.

{ بروفيسور
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ُـجتـمع وتـعمل  إنّ الـقانـون عبـارة عن مـجمـوعـة من األُسُس والقـواعِـد التي حتـكُم ا
كن لـلمُجتمع الـعيش بِنجاح إذا كـان أفراده ال يخضعون على تنـظيمه حيث إنّه ال 

لِقوان حتكمهم وان القانون العراقي وضعه جهابذة القانون 
ــكن حتـقــيق نـظــام اجملـتـمع إال مـن خالل اتـبـاع الــقـوانــ الـتي تـعــزز بـدورهـا ال 

االنضباط 
فالقـوان اجلنائية مثال تـمنع األشخاص من خلق الفـوضى والسعي في خلق الف
ـواطـنـ من بـعـضـهم الـبـعض ومن والـعـداء بـ الـنـاس وبـالـتـالي يـحـمي الـقـانون ا

التهديدات اخلارجية إن تطلب األمر ذلك 
ـرحلـة اصـبح تـطـبـيق الـقـوانـ تـابـعًا لـالهواء والـضـغـوطـات الـعـشـائـرية في هـذه ا

واحلزبية (من آمن العقاب ساء االدب)
الـصراعات الـتي حتدث في الشـارع غيـر مسيـطر علـيها حـصرا من القـانون نتـيجة
وذجا كما عدم فاعلـية القوان وتكورت حتت سيـطرة الكتل احلزبية والعـشائرية إ
حدث في البـصرة حيث باتت النزاعات الـعشائرية في منـاطق جنوبي العراق تشكل
عقدة "حرجـة" للحكومـة العراقيـة وقواتها االمـنية من ناحيـة فرض السلـطة والقانون
على هذه النـزاعات الدموية ومـصادرة االسلحة الـتي تملكهـا العشائر واسـتخدامها

توسطة وأحيانا ثقيلة أيضًا  في النزاعات والتي وصلت الى االسلحة ا
فترض ان يكون السالح حصرا بيد الدولة  والتي من ا

ـدى تـطـبـيق الـقـانـون فـيـهـا فـي بالد الـغـرب أن تـطـور وحتـظـر اجملـتـمـعـات يــقـاس 
عـطى الـذي نراه حـاضرا واحتـرام الـشعـوب في هـذه القـوان الـتي تـطبـقـها وهـو ا
بقوة حـيث القانون هـو اإلطار التنـظيمي الذي يـحتكم له اجلمـيع والذي ال أحد فوقه

مهما بلغت مكانته في هذا اجملتمع.
يـتسـاوى اجلميع أمـام القـانون وتتالشـى حتت قبة الـعدالـة كل الفوارق االجـتمـاعية
والـطـبقـية كـما أن مـؤسـسات حـمايـة وتطـبيـق القـانون تـقوم بـعـملـها عـلى أكمل وجه
ـواطن وحتــظى بــاحـتــرام وثـقــة اجلــمـيع (ال أحــد فــوق الـقــانـون) فـي الـعــراق ان ا
يعتبرها مجرد شعارات فارغة من اي معنى حقيقي النه يطبق على فئة دون اخرى
سؤول او اصحاب اموال ونفوذ  ا يتعلق  الن هناك فعلًا من هم فوق القانون 

واطن بقوة قوانينه? راحل من عدم ثقة ا اذا وصل القانون لهذه ا
واطن يـدل على الـضعف وقلـة احليله من ان ترسيخ فـكرة اتبـاع القـانون في ذهن ا
منظوره ولهذا التجأ الى اساليب غير قانونية همجية حتت غطاء مسميات مختلفة 
وأن الـذكي احلـذق هـو الــذي ال يـلـتـزم بـأي قــانـون وبـالـتـالـي فـإن احلـذاقـة والـذكـاء

تقتضي مرواغته وجتاوزه على انتظام سريان القانون 
وابـسط االمـثـلـة ان الـكـثـيــر اليـتـوقف في االشـارة احلـمـراء والـتـجـاوز عـلى شـرطي
ـرور وعـدم احـتـرام واجـبه الــوظـيـفي جملـرد ان هـذا الـفـرد تــابع الى جـهـةٍ مـعـيـنـة ا
اصبحت مسـالة مهيـنة للقـانون وحتى إن سلط عـليهم سيف الـعقاب فإنـهم يبحثون

عن وسيلة ما لتجاوزه سواء عن طريق واسطة أو رشوة 
إن إعـادة الثقـة للمـواطن في القانـون تبدو مـهمة صـعبة جـدا وحتتاج عـمال أساسيًا
ـا لعـقود واألهم من ذلك أنـها حتتـاج إرادة سيـاسية حـقيـقية من ـتد لـسنوات ور
سـيـاسيـيـنا وحـكـامنـا ألن اجملـتمـعـات الـتي ال يسـود فـيهـا الـقـانون بـشـكل كامل لن

قراطية . تتقدم أبدا وتسيطر عليها االساليب الهمجيه حتت مسمى الد
وعـلــيه يـجب تــنـظــيم االمـور احلــيـاتــيـة  وحل الــنـزاعــات الـتي
حتـصل بـاستـمـرار ب افـراد اجملـتمع الـواحـد وبنـاء عالقة

واطن تعيد للقانون هيبته  وطيدة ب القانون وا
ا قاله الفيلسوف الفرنسي "فولتير" عنى  وهذه ترجـمة با
واصفـا القانـون ومدى عالقـته باجملـتمع بـهذه اجلـملة: "ال

تدب احلياة في القانون إال عندما تختل األمور".
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بغداد

ـطبخ مكانـا لالجتماع اجتمع الرجـال في غرفة الـضيوف فيـما اتخذت الـنساء من ا
ناسبـة  كانت محاولـة حلل ما اسموه خالفا عـائليا فـيما اسمه احلقـيقي فاجعة وا
فـتـاة تـتعـرض لـلـضـرب من زوجـها بـشـكل دائم ومـسـتـمر  وكـانت الـفـتـاة الئذة في
حـضن امـهـا راجيـة ان تـوفـر لهـا بـعضـا من االمـان الـذي تفـتـقـد  فيـمـا االم تذرف

الدموع بصمت .
قربات التي كنت احداهن نـنتظر بقلق ما يسفر عنه كانت االخوات وبـعض النساء ا
اجـتمـاع الرجـال  وبعـد دقائق جـاء االب ليـعلن انه  االتـفاق عـلى ان تعـود الفـتاة
الى بـيت زوجـها مـع وعد بـاحملـاولـة في ان يـكون اقل قـسـوة  قـلت له لـكن ابـنتك ال
تـريــد الـعـودة الـيه فـقــال لـهـا هل صـحـيح هــذا الـكالم  وهـنـا سـكــتت الـبـنت فـكـرر
الـسؤال وايضـا كان الـرد صمـتا  فـحيـنهـا قال الـسكـوت عالمة الـرضا سـأخبرهم

انك قد قبلت .
اذا سـكت   قـالت ان ابي ال يـقل عنـفا ومـا ان خرج االب حـتى بـادرتهـا بـالسـؤال 
عن زوجي ولن يـقـبل ان اكـسر اتـفـاقه وقـالت االخت الـكـبرى كـلـنـا نـسـكت في هذه

واقف ألن ثمن الكالم كبير . ا
ا كـانت الكـتابـة عن شؤون الـنسـاء امر يكـتنـفه الكـثيـر من الصـعوبـة  اذ يجد  لطـا
رء نفسه مـضطرا للصدام مع جهات عدة تتناقض في مـبادئها وخلفياتها اال انها ا
جتــمع عـلى مــوقف مـوحــد من الـعـنـف الـواقع عـلـى الـنـســاء  غـيـر ان احملــاولـة قـد
عوج وهـذا الذي دفعني اصبحت مـلحة ألعادة االمـور الى نصابـها وتعـديل البنـاء ا
قال لـنعيد مـعا النظـر الى االمور من زوايا غـير تلك التي اعـتدناها الى كتابة هـذا ا
ومن بينـها نظرتنا الى الصمت وتفسيره في كل احلاالت على انه رضا  وهي حجة
ـرأة وان النساء في اغلبهن دافعـون عن حق الرجل في تعنيف ا ـا تمسك بها ا لطا
راضيات عن الـعنف الذي يـتعرضن له كـما يدعون ولـوال ان بعضـهم وقف محرضا

النساء على الرفض لبقيت االسرة تعيش في نعيم ازلي .
ـا مـرجعه الـى ان النـساء دافـعـون عن العـنف ان الـصمت  ا وقـد تنـاسى اولـئك ا
سـتند الى معيار على مر العـصور هن الطرف االضعف حـينما كان قـانون الغاب ا
ـعـاييـر الـقوة جتـعـله متـبـوعا من الـقـوة هو الـسـائد  ولـو كـان هنـاك رجال مـتـفوق 
رجـل اخر اقل منه قـوة وكان مـضطرا لـتقـد الطاعـة واالذعان فهـل سيكـون صمته
ــغـــلــوب عــلـى امــره الــذي ال يــطـــيق ثــمن عن االذى داللــة رضــا  ام هـــو صــمت ا

االعتراض ذاك الثمن الذي قد يكون حياته ذاتها او حتى حياة من يهتم ألمرهم .
عـنفـات وهذا مـا اكـده اقبـال النـساء عـلى الـشكـوى في مراكـز االسرة وذاته حـال ا
ـجـرد اتـاحـتـهـا  رغم ضـعف االلـيـات وبـدائـيـة الـطـرق احلـمـائـيـة كل عـام نـشـهـد
ـقـدمة  فـقـد ذكر تـقـرير صـادر عن مـجلس الـقـضاء تصـاعـدا في عدد الـشـكاوى ا
االعـلى في الـعام  2019تـسجـيل نحو  17الف حـالة عـنف اسري في عـام واحد 
وبطبيعة احلال فأن الرقم ال يعبر عن العدد احلقيقي للحاالت  اذ يشير اخملتصون
الى ان الــرقم الــفــعـلي اكــبــر من ذلك  غــيــر انه يــصـلح دلــيال عــلى تــزايــد حـاالت
ـتـقـدمـات الـشــكـوى وان الـنـسـاء غـيـر راضـيـات. ومن اجلـديـر بـالـذكـر ان غـالـبـيـة ا
تـعلمات  والالتي بشكـاوى العنف االسري هن مـن ذوات التعلـيم البسيـط او غير ا
ا يشتك بدافع الرفض الفطري والذي اتاحت ال عالقة لهن باحلركات النسوية  ا

له الظروف احلالية ان يظهر للسطح .
االمر االخر علـينا ان نتذكر ان ما من طبقة مستعبدة او مهانة على مر التاريخ  قد
طالبت بـاحلرية او جاهـرت بالرفض دفـعة واحدة وكل حـركات التحـرر تبدأ بـبضعة
اشـخاص وتـنتـهي الى حتـرير اجلـميع  وان هـذا اجلمـيع الذي ظل صـامتـا لم يكن
ا فـقط كان ضعيفا غير واثقا بـقدراته وما ان تتفتح بصيرته حتى جتده راضيا وا
قد ساند تلك القلة وحينها فقط يفهم السجان (متأخرا) ان الصمت ما كان رضا .
وكـذلك احلال بالنـسبة لـلنساء فـأن التربيـة التي تتـلقاها الـفتيـات منذ اعوام الـطفولة
االولـى تفـرض عـلـيـهـا مـفـاهـيم جتـعـلـهـا مهـيـئـة لـتـقـد فـروض الـطـاعـة الالواعـية 
ويفرض علـيها ان تـنظر الى نـفسها عـلى انها نـقيض الرجل فـإذا كان للرجل ارادة
حـرة وقـدرة عـلى اصـدار االوامـر فـأن لـلـمـرأة ان تـتـمـيـز بـاخلـضـوع  واالسـتـسالم

والطاعة  وعملية التدج هذه تغيب االرادة احلرة لألنثى  
وال اعتقد ان الصمت الصادر عن ارادة مسلوبة يصلح ان نفسره رضا .

الحظ ان هناك تـفاوتا ملحـوظا في اعداد النسـاء اللواتي يقدمن عـلى التبليغ ومن ا
ي  ـنطـقة العـربيـة او في النـطاق االقـليـمي والعا عنـد تعـرضهن لـلعـنف سواء في ا
ـا تسـنه الـدولة من تـشـريعـات حتد غيـر ان هـذا التـفاوت يـرتـبط بصـورة مـباشـرة 
ا توفره من سـبل احلماية والتسهيالت للوصول بواسطـتها من سطوة العادات  و
الـى مراكـز الشـكـوى وكلـمـا كانـت معـايـير هـذه االمور مـرتـفعـة يـوازيهـا ارتـفاع في

ـقبالت عـلى طلب احلـمايـة من العـنف  وهذا يـعني اعداد ا
ان سكـوت النـساء يـعود الى ظـروف محيـطة بـهن ونقص
في التشريعات وقصور في فهم احمليط وليس رضا .
اعـتـقـد انك تتـفق مـعي عـزيـزي القـار بـضـرورة اعادة
ـفهـوم الـصمت  خـاصـة عنـدمـا يكـون هو ردة الـنظـر 

الفعل الوحيدة التي تبديها الضحية .
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في حـيــاة الــزعــيم ومــواقـفـه والـتـي غـفل
هـتم في عـنها الـعديـد من البـاحثـ وا
ـرحـلـة من تـاريخ الـعراق تـفـاصـيل تـلك ا
الـــســـيـــاسي . ظـل الـــزعـــيم قـــاسم آلخـــر
حلـظات حـياته مـتـشبـثاً بـكـرسيه ونـهجه
الـدكتـاتوري في مـحاربـة القـوى الوطـنية
وفي طـليـعتـهم الشـيوعـي والذيـن كانوا
ا تلقوه خـير مع وسند له على الرغم 
في فـــتــرة حـــكــمـه من أســالـــيب تـــرهــيب
ومـطاردة وإعتقاالت باألالف وعندما جنح
االنــقالبــيــ في إنــقـالبــهم وجــدوهم في
ـعـتـقالت صـيـداً ثـمـيـناً . وال الـزنـازين وا
وثـيقـة تؤكـد الروايـة أن الزعـيم قاسم في
سـاعاته االخـيرة والـتي حصـر بهـا نفسه
في وزارة الـدفـاع أتـصـل بـالـشـهـيـد سالم
عــادل لـــيــنــقـل له نــدمـه في مــحـــاربــتــهم
وسـيـعوضـهم بـعـد قـضـائه عـلى مـحـاولة
االنـقالبـيـ . والـزعــيم قـاسم الـذي نـعـته
الشهيد سالم عادل في لقائه اليتيم معه 
وعـندما خـرج مزعـوجاً من ذلك الـلقاء إنه
فعالً رجل ”طـاغي . ونحن اليـوم أكثر من
ر به الـعراق من مخاضات ا  الـبارحه 
ــرحــلـة الى مــراجــعـات نــقــديـة واقــعــيـة 
ســيـاســيــة كـامــلـة بــعـيــداً عن الــعـواطف
واالنــتـمـاءات لــنـخــرج بـحـصــيـلــة تـخـدم

العراق وبنائه. 
ـــهـــداوي ومـــا آلت الـــيه من مـــحـــكــمـــة ا
تـداعيات على مستـقبل العراق الى يومنا
هـــذا .. هل كــانت فـــعالً مــحــكـــمــة حتــمل
ــرافـــعــات مـــقــومـــات أصــول احملـــاكم وا
سـتـوى احلدث الـقانـونـيـة ?. هل كانـت 
لـــثــورة تـــمـــوز ورجــالـــهـــا?. لـــقــد أوحت
مـجريات وتفاصـيل احملاكمات للـمتابع
 إنـهـا كـانت حتـمل أجـنـدة سـيـاسـيـة وال
تـخـلــوا من روح الــثـأر واالنــتـقــام ولـهـذا
تـركـت في نـفــوس الــنــاس حـنـق وغـضب
ا وعـدم رضا عن مـجريـاتهـا واخلوف و
ستـؤدي نتائـجها وتتـرك ظاللها السـلبية
على مضام ثورة تموز الوطنية .  

الـصـاحلــيـة ظـهـيـر 9 شـبـاط عـام 1963
على يد إنقالبي مجزرة شباط .

ذكـر أكـثـر من مـصـدر ومـنـاسـبـة  عـنـدما
زار وفـد من رجاالت أنقالبي شـباط  بعد
ــشــؤوم الى أن جنــحــوا في أنــقـالبــهم ا
جمهورية مصر العربية واللقاء بالرئيس
جـمال عبـد النـاصر . عبـر الرئـيس ناصر
في يــومـهــا عن حــزنه في إعــدام الــزعـيم
قاسم  ولكنه كما رووا عنه . قال …أنا لم
ـهداوي أحـزن على اعـدام فاضل عـباس ا
كن لـنا ولـكني لم أفـرح على إعـدامه  و
أن نــســتــنـتـج من هـذه الــقــراءة الــغـيض
الــذي كـان يــحـمــله الـرئــيس جـمــال عـبـد
ـهداوي ومحـكمته والذي الـناصر جتاه ا
لم يــــفــــوت فــــرصــــة اال ووجـه ســــيل من
الــتــعـلــيــقــات اجملـة جتــاه شــخص عــبـد
الـناصر مشبهاً شـخصه بألة ( الدرنفيس
). كـان يتوجب على الزعيم قاسم التدخل
بأعتباره صاحب األمر الناهي في حتديد
رافـعـات وفق االسس القـانونـية قـوالب ا
والـدستـورية من تـاريخ احملاكـمات واخذ
ـضامـ الـوطـنيـة والـثـورية بـاالعتـبـار ا
الهـداف ثـورة تـمــوز . كـمـا يـذكـر في ذلك
الـلـقـاء بـالـقـاهـرة  لـقـد وجه جـمـال عـبـد
الـنـاصـر الـلـوم ونـقـده الـشـديـد الى قـادة
إنـــقالب شــبـــاط االســود عـــلى الـــقــســوة
ـفــرطـة واالســالـيب الــدمـويــة والـتي لم ا
يتورعوا في إستخدامها ضد الشيوعي
وأصـدقـائـهم مـحــذراً من مـغـبـة ذلك عـلى

مستقبلهم السياسي . 
l¹—UA  rŽœ

الــشــهـيــد الــزعــيم عـبــد الــكــر قـاسم ال
يــخـتــلف إثـنــان عـلى وطــنـيـتـه ونـزاهـته
وحـبه للعراق وشعبه  وهذا واضحاً من
خـالل دعـمـه لـعــدة مــشـاريـع أقـتــصــاديـة
وأجــتـمـاعـيـة وأنــسـانـيـة حــقـقت بـالـقـدر
ــعـدم ولـعـامـة الـنـاس األدنى لـلـمـواطن ا
راحه ورفـاهـيـة وأفـاق مـسـتـقـبـليـة  لـكن
نـحن اآلن في صـدد اجلـوانب السـيـاسـية

الـسابق  وكان يـفترض أن يـنتهي دورها
بآخـر جلسة محاكمة وزير داخلية النظام
ـلكي الـسـابق سعـيد قـزاز  والذي وقف ا
شـامـخـاً وبـتـحـدي بـالــدفـاع عن مـهـنـيـته
وأنـــتـــمــائـه الى الـــعــراق أمـــام ســـيل من
ـسـتـوى اجلـمل الـبـذيـئـة والـغـيـر الئـقه 
تـمثيل مـحكـمة عادلـة والتي أدت بـالتالي
الى إصـدار قرار باعدامه ونفـذ به  لكنها
ـحـاكـمة أخـذت على عـاتـقـها فـيـمـا بـعد 
ـعارض لسـياسة الزعـيم قاسم ولثورة ا
تـــمــوز من رجـــاالت حــركـــة الــشــواف في
ــوصل ومــحــاكــمـة عــبــد الــسالم عـارف ا
ورشـيد عـالي الكـيالني  بـالضـد من قرار
ـــرســـوم اجلــمـــهـــوري الــذي نـص عــلى ا
إنـشائهـا  وأستـمرت في عـملـها الى آخر
يـوم من حيـاة الزعـيم قاسم الـذي قتل مع
صـــــحـــــبـه في مــــــبـــــنـى دار االذاعـــــة في

ومـعمقه بـعيداً عن الـسطحـية والعواطف
ـهداوي ـيل للـمسـلمـات  إن مـحمـكة ا وا
ـكن حصرهـا بجـملـة إنهـا سرقت بريق
ثـورة تــمــوز وأسـاءت الى رجــالــهـا والى
معـانيـهـا الوطـنيـة والنـضالـية ال لـكونـها
حـاكمـة رجاالت الـنظام محـكمـة معـنيـة 
الـسـابـق بل االسـلـوب الــرخـيص واأللـيـة
الـفـضـفـاضـة في إدارة وقـائع احملـاكـمـات
دعـنـا عن مــهـنـيــة وأخـتـصــاصـات الـذين
يــديـرون هـيــئـة احملـكــمـة . وكـانـت تـعـقـد
جلساتها في قاعة الشعب في منطقة باب
ـــعـــظم قـــرب مـــبــنـى وزارة الــدفـــاع في ا
بـغداد وهي باقية إلى اآلن وكان يتم نقل
وقـائع جلسـاتها عـلى الهواء مـباشرةً في
ـرسـوم ـذيـاع والــتـلــفـاز  وتــأسـسـت  ا
جــمــهـوري من قــبل الــزعـيم عــبـد الــكـر
ــلـكي قــاسم حملــاكــمـة رجــاالت الــنـظــام ا

إنـها مـحـكمـة الـشعب والـتي عـرفت بأسم
هداوي  ”فاضل عباس رئـيسها محكمة ا

هداوي .  ا
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ـهداوي .. مـحـكـمـة الـشـعب أو مـحـكـمـة ا
فـاآلمر سـيـان . تأسـست بـنفس عـام ثورة
١٤ تـموز ١٩٥٨وبـأمـر مبـاشـر من قائـدها
الـزعيم عبد الـكر قاسم حملاكـمات عادلة
ـلكي السابق ومـباشرة لرجـاالت النظام ا
ـجزرة  الـذي سقط صـبيـحة ذلك الـيوم 
دموية في حديقة قصر الرحاب . في دولة
مـصر  حدث هكذا ولقد سبقونا بسنوات
ــلــكــيــة عــلى أرض الــكــنــانــة حتــطــمت ا
بـسواعد حـفنة من الـضباط االحـرار ولقد
لك واجـهوا منـذ اللـحظـة االولى مصـير ا
فــاروق وعـائــلـته  وفي إجــتـمــاع لـهــيـئـة
الــضــبــاط االحــرار قــرروا تــرحـيــلــهم من
أرض مـصـر اال أن الرئـيس الـسـابق أنور
ــحـاكــته  فــكــان الـرد الــســادات طــالب 
مــحــاكـمــته يــعـنـي إعـدامه ?. فـي فـرنــسـا
لك لويس السادس عشر مع ـلكية قتل ا ا
زوجــته وأوالدة شـــر قـــتــلـه . في قــراءات
الحــقـه الوراق تــاريــخــيــة غــطى الــغــبــار
مــلــفــاتــهــا من عــمــر ثــورة تــمــوز والبـرز

 . هداوي مثاالً وجوهها  ”محكمة ا
في تـــقـــديــري الـــشــخـــصي وعـــلى ضــوء
ــتـواضــعــة لـكــنــهــا حـصــيــفـة قــراءاتي ا

اضي آمراً لم تـقليب صفحات التاريخ وا
يـعـد سهـالً وال حتى مـسـتـسـاغ وحتـديداً
ـن مــــازالــــوا تـــــتــــقــــاذهم في أوســــاط 
ـسلـمات وترعـبهم الـعواطف وتـسكـنهم ا
ــثــابــة مــراجــعــة احلــقــائق . الـــتــاريخ 
لـلحـدث من أجل إصـدار احلكم عـلـيه لكي
يـصبح تاريخاً مقروءًا مبنياً على االسس
الـــتــاريــخــيـــة والــقــانــونــيـــة والــفــكــريــة

هنية . والسياسية واالخالقية وا
تـاريخ العراق بشقيه الوطني والسياسي
لم يــكــتب الـى اآلن عــلى أسس مــدروســة
مهـنـية ووطـنـية مـسـتقـلـة بعـد أن أربـكته
الـظروف الـتي أحـيطت به  حـيث لم يـعد
غـريباً أن يصبح العـميل وطنياً والوطني
بــــات عـــمــــيالً حتت ذرائـع وصـــيــــاغـــات
مجحفة بعيدة عن الواقعية التاريخية . 
الـيــوم .. أذا أردت أن تــطــرق بــاب حــدثـاً
تـاريخيـاً ترك بـصمـته على حـركة وتاريخ
مـجتـمع كـامل مـنـذ عقـود مـضت عـليك أن
ـصداقـية واألسـانيد فـي تناوله تـتوخى ا
وعـلى أقل تـقـدير جتـاه ثـمـة بـشـر يودون
ـعـرفـة واحلـقـيـقـة حـتى وأن كـانـتـا مرة ا
وحـــزيـــنـــة . تـــعـــمــــدت في تـــقـــد هـــذه
قدمـة لكي أتـوقف عند اجلـلجلـوتيـة في ا
مـــنـــعــطـف مــهـم شـــغل ومـــا زال يــشـــغل
ربكة الـعراقي في مـسودات يوميـاتهم ا
ـسـتـقبل  ـاضي واحلـاضـر وأفق ا بـ ا
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مـفهـوم "الالدولة" يـدل عـلى نوع مـع من
الــســلـــطــة الـــواقــعـــيــة في داخـل الــدولــة
الـرسـميـة ويـشـيـر إلى نـوع مـن التـنـظـيم
يــهـدف إلـى مـنــافــســة وبـالــتــالي مــعـاداة
تنـظـيمـات الدولـة الـرسمـية وعـلى ضوئه
ـــــكن أن يُـــــوصف اآلن  وضـع الـــــدولــــة
ــفـهــوم له ــأزومــة. إن هــذا ا الــعــراقــيـة ا
الــكـثــيـر من الــدالالت أهـمــهـا أنه مــرتـبط
بـإستـخـدام العـنف و تـبريـره في الـصراع

اجلاري في العراق.
إن مـفهـوم الالدولة هـو مفـهوم دايـنمـيكي
داخل إطـار مفهوم الدولـة ويدل على حالة
اإلنــتــقـــال من الــدولــة الـــقــويــة إلى دولــة
ضـعيفة أو دولة " متهالكة" من خالل بروز
مـوجة من الصراعات والـنزاعات الشديدة

تصارعة. ب األطراف السياسية ا
ـفهـوم يـسـتخـدم لـلـداللة علـيه فـإن هـذا ا
عـلى دولة وصـلت إلى حالـة من "إإلنهـيار"
و  " الضعف" إلى حد " التالشي" الواقعي
لـــهــــا (الـــصــــومـــال مــــثالً) حـــيـث تـــبـــدأ
ـؤسسات (رغماً عن أنهـا ما تزال قائمة) ا
في الـدولـة بـ " الـتـفـكك"  وتـظهـر مالمح "
ضــعف حــكم الـقــانـون" وبــالــتـالي فــقـدان
تـمثلة بـ " الدولـة خلاصيـتها اجلوهـرية ا
إحــتــكــار قـوة اإلكــراه الــشــرعــيـة" حــسب
حتــديـد (مــاكس فــيـبــر) لــلـدولــة. في هـذه
احلالـة تـبـقى الـدولـة " تتـنـفس" ولـكـنـها "
ــوت مــشــلــولــة " وتـــقــتــرب من حــالــة " ا

السريري"!.
(II)
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هـذه احلـالـة الـدالة عـلى وضـع " الالدولة"
تـختلف عن وضع آخر يُطلق عليه في علم
السـيـاسة وعـلم اإلجـتـماع بـ " مـجـتمـعات
ضـد الدولة".فهناك مـجتمعات هي باألصل
تــتــحـرك ضــد الــدولـة هي كـ " مــؤســسـة"

مضادة للدولة.
عــالم اإلجـتـمــاع الـفــرنـسي بـيــار كالسـتـر
 Pierre Clastres ( 1934-1977)فــي

كتاب شهير له بعنوان: 
La société   اجملـتمع بـالضـد من الدولة

contre l’Etat,1974       
تنـاول بالتحـليل تلك اجملتـمعات التي هي
فـي حـــالـــة رفض لـــلـــدولـــة كـــمـــؤســـســـة
وبالـتالي فـإنهـا ستـكون في حـالة شـبيهه
بـ " حـالـة الالدولـة" ولـكن لـيـست مـطـابـقة
لـها. فـوفقـا لـ (كالستـر) اجملتـمعـات بدون
دولــة هي مــجـتــمــعــات ضـد الــدولــة. لـكن

التساءل هو:
لـكن كيف تظهر الدولة إذن? هل هي تُخلق
من قِبـل السـلـطـة السـيـاسـية? كـيف يُـنـظر

إلى ظهور الدولة من منظور تطوري?  
(كالســتـر) يـعــتـبـر غــيـاب الـدولــة نـقـصـاً
ـستـوى الصـفـري للـسيـاسة وكنـوع من ا
ــكن الــتــغــلب عــلى هــذا الــنـقص إال وال 
بـقدر مـا إتبـعت هذه اجملـتمـعات خـطاً من
ـعقدة" زيـد من األشكال "ا الـتطور نـحو ا
وتــسـيـس هـذه اجملــتـمــعــات بـشــدة عـلى
أســاس أن اجلــسـم االجــتــمــاعي بــأكــمــله

ارس السياسة.
لـلوهـلـة األولى يـبـدو أن هـنـاك مـجـمـوعة
متـنـوعـة من الـفرضـيـات تـمت صيـاغـتـها
ـدارس فــكـريـة مـخـتـلـفـة. ومـشـكـلـة وفـقـاً 
ــكن أن تــغـطـي جـوانب نــشــوء الــدولـة  
ـا في ذلـك الـبـيـئـة حتـلــيـلـيـة مــتـعـددة 
ـوغرافـيا والتـكنـولوجيـا واإلنتاج والد
وإعـــادة الـــتــوزيـع والــتـــجــارة واإلدارة
واأليـــديـــولـــوجـــيـــا والـــصـــراعـــات ضـــد
اجملــتــمـعــات األخــرى أو مـا يــتم إنــشـاؤه
ـكن لـلـنـظـريـات داخل نـفس اجملـمـوعـة. 
كن أن الـتأكيـد على اإلجماع أو الـعنف 
يــكــون لـهــا سـبب واحــد أو عـدة أســبـاب
. ومع ذلك ياً أو محلياً كن تطبيقها عا و
 وبـغض النـظـر عن هذا الـتـنوع الـظـاهر
فـإن ظـهـور الـدولـة غـالـبـاً مـا يُـنـظـر إلـيـها
على أنـهـا عمـلـيـة تدريـجـية يـتـحول فـيـها
القـادة غير احلكومي تدريجياً إلى ملوك
أقـوياء في إطـار تـراكم مـتـزايـد للـسـلـطة
كما لو كانت مسألة انتقال منقوشة بشكل
أو بـــــآخـــــر فـي جـــــوهـــــر الـــــصـــــيـــــرورة

االجتماعية. 
فـي الــواقع إذا كـــان هــنــاك شـيء يــوحــد
مـعـظم االفــتـراضـات احلـالــيـة حـول أصل
الدولـة فهـو االعتـقاد بـأن العـملـية تـشكل
نــوع مـن الــتـــطـــور الـــبــطـيء من الـــشــكل
اجلـنيني إلى األشـكال الكـاملة كـما لو أن
"بـــذرة" الـــدولــــة قـــد زرعـت بـــالـــفــــعل في
مـجـتـمـعـات سـابـقـة لـذا فـإن األمـر مـجـرد

مسألة وقت " تفقس" فيها الدولة. 
pre-etatique? مـجــتـمع مــا قـبل الــدولـة
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باراة واصل نادي الـنفط انتصاراته في الدوري السلـوي بعد تغلبه على مضـيفه نادي نفط البصرة في ا
التي جـمعـتـهمـا على ارض الـبـصرة حـيث استـطـاع اصحـاب االرض من انهـاء الفـتـرة االولى لصـاحلهم
بـنـتـيـجة 14-20 لـكن سـرعـان مـا تـدارك نـفط بـغداد الـنـتـيـجـة لـيـحـسم ابـنـاء خالـد يـحـيى الـفـتـرة الـثـانـية
لـصاحلهم بنتيجة  28-31 وشهـدت الفترة الثالثـة شراسة الفريق بـتسجيل نقاط هنـا ونقاط هناك لينهي
نادي الـنفط الـفترة الـثالـثة لـصاحله وبفـارق نقـطتـ عن نفط الـبصرة بـنتـيجة 52-54 وفـرض نادي الـنفط
ـباراة بـنتـيجة  71-85 وحصل سيـطرته عـلى مجريـات الفـترة االخـيرة لـيتمـكن من الفـوز والظـفر بـنقاط ا
ـبـاراة بـعـد ان جمع احـصـائـيـة كـانت كاالتي :  29 نـقـطة و15 العب نـادي النـفط لـقب افـضل العب في ا

باراة. ريباوند و 2 اسيست خالل وقت ا
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 قـال عــدنــان درجـال وزيــر الـشــبـاب
والـــريــاضـــة رئـــيس احتــاد الـــكــرة
الــعـراقي يـوم اخلــمـيس إن الـعـالم
شاهـد أمس وتمـعن بروعـة التـنظيم
واالجواء التي تـستحـقها اجلـماهير
الـريـاضـيـة في الـعـراق. واحـتـضنت
الـعاصـمة الـعراقـية بـغداد  افـتتـاحاً
ـــلـــعب يـــتــسع لـ 32 الف نـــاجـــحــاً 
مـــتــفــرج واخملـــصص الســتـــضــافــة
مـــــبـــــاريــــــات الـــــدوري الــــــعـــــراقي
ـنـتـخـبـات والـفـرق واسـتـحـقـاقـات ا
الـــعــراقــيـــة من خالل الــفـــوز بــلــقب
بــطـولــة غـرب آسـيــا لـلــشـبــاب عـلى
حساب لبنـان. وشدد درجال عبر في
تصريح صـحفي  ضـرورة أن تتكرر
مـاشـهـدنــاه امس في جـمــيع مـدنـنـا
باراة النهائية رسالة بغداد لتكون ا
الى الـعـالم لـرفع احلـظـر الـذي يجب

اضي.  ان يكون من ا
WIOIý ‚d

ــــــكـــــــسب وأضـــــــاف درجــــــال أن ا
احلقيقي ليس بفوز فريقنا الشبابي
بكـأس غرب اسـيا فـجمـيع من شارك
من الفـرق الشقـيقة هو فـائز وصانع
لــنـصـر بــامـتـيــاز لـلـبــصـرة وبـغـداد
واربــيل مـؤكـداً أن الـفـوز احلـقـيـقي
هـو في الـصورة الـزاهـية الـتي ظـهر
دينـة كصرح رياضي عليـها ملـعب ا
كــبـيــر مـدهش في بــغـداد احلــبـيــبـة
الـتي تــنـعم بـاالمن واالمـان . واثـنى
وزيــر الـــشـــبــاب والـــريـــاضـــة عــلى

ؤسـسي الكـبير بـ جهد التـعاون ا
الــدولـــة ومــؤســـســـاتــهـــا واالحتــاد
ركزي لـكرة الـقدم واحتاد العـراقي ا
غــرب آسـيــا وبــصـورة خــاصــة تـلك
ــرونـة والــدقـة الــتي عـمــلت فـيــهـا ا
ـاسـكة لالرض او الـقـوات االمـنـيـة ا
العب التي كان عملها وحدات امن ا
مــهـنـيـاً رائــعـاً وفق وصـفه . وبـارك

درجـال لـلجـماهـيـر الريـاضـية الـفوز
سك واالنتـصار الـذي حتقق امس 
خـتــام بـطــولـة غـرب اســيـا الـثــانـيـة
ـلعب لـلـشـبـاب بـكـرة الـقـدم. وبـني ا
الــذي بـلــغت تـكــلـفــته اكــثـر من 120
مـلـيــون دوالر في مـنـطـقــة مـحـاذيـة
ـــديـــنــــة الـــصـــدر شـــرقي تــــمـــامـــاً 
لعب العاصـمة وسمي تـيمناً بـها 

ـــبــاراة ــديـــنــة ودشـن بــاقـــامــة ا ا
الـنهـائيـة لـبطـولة احتـاد غرب آسـيا
ـنــتـخـبــ الـعـراقي لـلــشـبــاب بـ ا
والــلـــبـــنـــاني الـــتي ســـمـح االحتــاد
اآلسـيـوي بــاقـامـتـهـا فـي الـعـاصـمـة
بغداد وتوج بلـقبها صاحب االرض
واجلــمـهــور بــركالت الــتــرجـيح 3-2
بـــعـــدمــــا انـــتـــهى الــــوقت االصـــلي

بـالـتـعـادل الـسـلـبي. وسـمح االحتاد
اآلســــيــــوي بــــاقــــامــــة مــــبــــاريـــات
مــجــمــوعــتـي بــطــولــة غــرب آســيــا
للشبـاب في مدينتي البـصرة جنوباً
واربــيل في اقـــلــيم كــوردســتــان ثم
مــنح الـــضــوء االخــضـــر لــنـــظــيــره
ـــبــاراة الـــعــراقـي من أجل اقـــامــة ا
النهائية في العاصمة بغداد لتكون

احتـفاالً في افـتتاح
ــــلــــعب اجلــــديـــد. ا
ـــــبــــاراة وحـــــضــــر ا
الــنـهــائـيــة امـ عـام
االحتـــاد الــلـــبـــنــاني
لــكــرة الـــقــدم جــهــاد
الــشـــحف فــيـــمــا نــقل

االحتـــاد الـــعـــراقي لـــكــرة
القـدم عن رئيس احتـاد غرب
آسيا االمير علي بن احلس
اعـتـذار االخـيـر عن احلـضـور
الى الـعـاصــمـة بـغــداد لـظـروف

خاصة. 
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لـعب احلديث ملعـباً ثانوياً ويضم ا
لـلــتـدريب ويــتـمـيــز بـاعـتــمـاده عـلى
الــطــاقــة الــشــمــســيــة حــيث بــلــغت
مـسـاحـة اخلاليـا الـشـمـسـيـة سـبـعة
لعب. آالف متر مـركبة عـلى سقف ا
ويـــعـــود افـــتـــتــــاح اول مـــلـــعب في
العاصمة بغداد الى عام 1966  وكان
اســـتــاد الــشــعـب الــذي اســتــضــاف
ــنـتــخــبــات الـعــراقــيـة. مـبــاريــات ا
العب العراقـية في الوقت وتعانـي ا
احلـاضــر من حــظــر فــرضه االحتـاد
الـدولي لكـرة الـقدم بـسـبب االوضاع
االمـــنــيــة فـي الــبالد. وبـــات مــلــعب
ـدينـة رابع مـلـعب دولي حديث في ا
الـعــراق بـعـد مــلـعب الـبــصـرة الـذي
استـضاف عـدد من مبـاريات الـعراق
ؤهلة الـى مونديال في التـصفيـات ا
قطر 2022  وملعبي كربالء والنجف.
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في جتاوز واحدا من بـ االختبارات
 اخلطـرة جدا عنـدما يـسافـر للـبصرة
واجهة اجملتهد نفط البصرة  ويامل
ان اليـؤدي الـنـقص فـي الـتـشـكـيل في
الــتـاثــيـر في االداء والــنـتــيـجــة الـتي
اسة حضر لها عـماد عودة للـحاجة ا
لها واقصـاء البطل وقبـلها ان الفريق
اسـتـمر يـعـانـد الـضـيـوف واحـراجهم
وهـو ما يـريـد ان يـفـعـله مع الـصـقور
ــــــصـــــلـــــحـــــة وان كـل شيء يــــــصب 
الـبصـريـ بـتحـقـيق اخلـيار الـوحـيد
نـافسة وان االمر للذهاب بـعيدا في ا

. متعلق باحلسم  للطرف
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ويـــخــرج صـــاحب االلــقـــاب  الــزوراء
لـــلـــقـــاسم في مـــهـــمـــة التـــخــلـــوا من
الصـعوبـات  وعلى حـمد ان يـقر بذلك
والن الـزوراء افــضل الـفـرق مــشـاركـة
والقابـا في البطـولة  ومحـاولة تقد
نفـسه مـنافـسـا في اي مكـان لـتحـقيق
رغبـة االنصـار في حتقـيق لقب جـديد
وان تكـون مـهمـة الغـد مـدخال له امام
جــــمـــاهــــيـــره الـــذيـن ســـيـــرافــــقـــونه
لـــلــتـــخــفـــيف مـن الــتـــحــديـــات الــتي
سـتواجـه االبيض بـعـد الـتـطـور الذي
اظهـره الـقاسم بـالتـعـادل مع الشـرطة
والـفوز عـلى الـنـجف ويـسعى لـلـبـقاء
ـشـا كـة االخـرى وعـلى مـنـافـسـا فـي ا
عالقــة بــهـــا الطــول وقت بــاســتــغالل
ظــروف االرض واجلــمـــهــور لــتــقــد
همـة التي يقدر اهل ألدعم وتسهـيل ا
القـاسم من الـتـفـوق  و االنتـقـال لدور
ـثالـية بـكل معنى الثـمانـية الفـرصة ا

الكلمة.

الـصـنـاعـة من الـكـاس واالمـر يـتـعـلق
بـفــعل كل شيء لـلــبـقـاء مـنــافـسـا في
وقـت يـــعـــول صـــلـــيخ عـــلى عـــامـــلي
االرض واجلــمـهــور لـتــحــديـد مــوعـد

همة. ا
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ويـسـعـى الـبـطل اجلــويـة الى تـفـادي
ــة الــطالب عــروضه االخـــيــرة وهــز
ـريـرة فـي الـدوري لـلــدفـاع عن لـقب ا
ــهــمــة واقــنـاع ــســابــقــة االخــرى ا ا
جمـهـوره الـكبـبـر ان ما حـصل مـجرد
كـبـوة  وانه قـادر عــلى تـاكـيـد قـدراته

يــرفـض لــؤي صالح  الي طـــرف كــان
يـحــاول اقـصــاء الـفـريـق حـتى خـارج
ميدانه بـعد ظـهور واضح في الدوري
لــكن الشيء مــضــمــون بــكــر ة الــقــدم

وهنا االمور ستكون مختلفة.
وسـيــضـمن احـد طــرفي لـقــاء صـلـيخ
ومصـافي اجلنوب مـن الدرجة االولى
رور والـتقدم البقـاء لواحـد منهـما وا
مـــبــاشــرة لــدور الــثــمـــانــيــة عــنــدمــا
يتواجـهان اليـوم ويبدو اهل الـبصرة
في احلـالـة الــواضـحـة بـعــد سـلـسـلـة
ــقـدمـة اخـراج نـتــائج ايـجـابــيـة في ا

ـردود في وقت اسـتـفـاد عـلى تـقـد ا
غـني شـهد من مـو اجـهـات عـقـر الدار

فب االونة االخيرة. 
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كــــمـــا جتــــري يـــوم غــــد االحـــد ا ربع
مـبــاريـات عـنــدمـا يـرى نــوروز نـفـسه
امام فـرصة الـبقـاء منـافسـا في الدور
القـادم واالستـمرار لـفترة اطـول  على
حـســاب الـكــهـربــاء وايـقـافـه وهـو مـا
يامله جـمهوره الكـبير في ان يـسيطر
عـــلى مـــجـــر يـــات االمـــور وحتـــقـــيق
الـــتــحـــول في مـــســـار الــكـــاس الــذي

وتــنـتــظــر الـشــرطـة مــهــمـة غــايـة في
الــــصـــعـــوبـــة امـــام غــــيـــاب عـــدد من
ــــشـــاركـــة مع ـــؤثـــرة ا عــــنـــاصـــره ا
ــنـتــخب عــنـدمــا يــحل ضـيــفــا عـلى ا
اربــيل في مــو اجـهــة  حتـمـل اهـمــيـة
على مـستقـبل موسم االخـضر بـأكمله
والــتــطــلع لــلــحــصــول الـى الــلــقــبـ
ـنـافـسـ والـرغـبـة الـكــبـيـرة  وسط ا
لـــلــنــهـــايــة مــا يـــتــطــلـب من مــفــارزه
ـــوجـــودة الــــلـــعب بـــقـــوة وجتـــاوز ا
حتــــديــــات الــــواجب الــــذي يــــســــعى
اصــحــاب االرض عــرقـلــتـه واخلـروج
بــفــوائــده والــعـــمل عــلى الــبــقــاء في
ــــنـــافــــســـةاالخـــرى الكــــثـــر من دور ا
خـصـوصـا اذا مــا جنح الـيـوم ووقف
ـصــلــحـته  ويــعـول ـقــبل  اجلــدول  ا
األنصـار على أداء الـتشـكيل عـبر بذل
ـضـاعــفـة  ولـضــرب كـومـة اجلـهــود ا
عـصـافـيـر بــحـجـر واحـد  عـبـر تـقـد
االداء الــعـــالي والــلــعب بـــالــطــريــقــة
وسم لتغير ناسبة و كتابة اجناز ا ا
صورته الـبـاهته في الـدوري والبد ان

يكون له ظهور يسر االنصار .
uš«“Ë jÝu « 

واهم مــواجــهــات الــيــوم ســتـقــام في
مـــلـــعب كـــربالء بـــ نــفـط الــوسط و
زاخـو  كالهـمـا يــقـدمـان مـقـابالتـهـمـا
االخيرةبحـماس وجناح عـندما اخرج
زاخــو الــطالب والــوسط الــديــوانــيـة
وستـكـون  مهـمة الـوسط مـعقـدة على
الـرغم من وقــوف ظـروف الـلــقـاء مـعه
ولــكـون االخــر اليــريـد الــعــودة خـالي
الـــوفــاض بـــعـــدمــا جنح بـــاكـــثــر من
اخـتـبار ذهـابـا و لـديه عـنـاصـر قادرة
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تنـطلق الـيوم الـسبت مـباريـات الدور
السـادس عـشـر لبـطـولة كـاس الـعراق
حيث تقـام اربع مبـاريات وفيـها يامل
ضي قدما الكرخ مواصلة مشواره وا
عــنــدمــا يــســتــقــبل ديــالى  و الــعــمل
مابوسعه لالنـتقال للـدور القادم لدعم
ــنــهـــارة فــنــيــا مـــشــاركــة الـــدور ي ا
مـعـنــويـا وأحـداث  شيء من الــتـغـيـر
فـيــهـا ولـو مـن بـعـيــد  فـيـمــا التـخـرج
اهــداف الـضــيــوف عن نـتــيــجـة قــهـر
اصـحـاب االرض عـبــر الـدفع بـجـهـود
طـلـوب امام التـشـكـيل لتـقـد االداءا
نافسةالتي فرصة البقاء في  دائـرة ا
ــهـمـة يـحــقق لـهــا مـرادهم  واتــمـام ا
ـكن   تـفويت على افـضل مـايرام وال
فرصة الفوز وعبور مخاطر الزيارة و
حتـقيق اهـدافـهـا وسيـكـون لـلنـتـيـجة

خصوصية اذا ما أتت.
W½U ô«Ë n−M « 

وبعدما تنفس االمانة الصعداء ذهابا
ـطـلـولة في ارض مـحـقـقا الـنـتـيـجـة ا
الـعمـارة لـيعـود بـثـقة عـالـية مـبـاشرة
لـيـخــرج  الـبـوم لـلـنــجف  لـلـدفـاع عن
مصاحله في الكاس  و الـتطلع لعبور
ـــنـــظم و ـــضـــيف مـن خالل االداء ا ا
قـلب الـطـاولـة فـيـمـا سـيـكـون الـنـجف
حتت ضـغط مهـولـة لـتعـويض نـكـسة
ــصـاحلــته عــبـر حتــقـيق الــقـاسم و  
ؤثرة عـلى مستقبله خطوة احلسم  ا
ـنافـسـة االخـرى  بعـد ان يـكون في  ا
قــد تـــعــلم من اخـــطــاء لــقــاء الــدوري
االخير والن مـباراة اليوم تـختلف في

نتظرة. كل شيء بسبب فوائدها ا
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امس  اجلـمعة متوجهاً إلى مديـنة الدمام للمشاركةِ غـادر ُ منتخب الناشئ
ملـكةُ العـربية الـسعودية في بطـولة غرب آسـيا للـناشئـ التي تـستضـيفهـا ا
لــلــفــتـرة من  5 ولــغــايـة  14 من الــشــهـر احلــالي. واخــتــارَ مــدرب مــنــتـخب
الـنـاشــئـ حـسن كـمــال قـائـمـةً تـضم  23 العــبـاً وهم كل من: بــاقـر بـشـر
رمى وأحـمد جـواد وكامـيران ويـوسف إبراهـيم ومحـمد إبـراهـيم حلراسـة ا
أحـمــد وسـجـاد راهـي ومـحـمــد صـادق تــراث وحـســ فـاهم وحــسن عـامـر
وأسـامـة عـلي ولـؤي أحـمـد وسـجـاد خـمـيس واوريـقـد فـتـوح وأيـوب إبـراهـيم
وأمـير جـواد وسجـاد إيـاد ومصـطفى وسـام وعلـي أكبـر طاهـر وسجـاد رعد
حـمـودي وسجـاد حـمـيـد وحـسن عـلي حـس وحـسن جـعـفـر وحـسـ كاظم
ـنـتـخب يـواصل جـبـار. وقـالَ مـدرب مـنـتـخب الـنــاشـئـ حـسن كـمـال: إن ا
عـسكـر  الذي اخـتتمَ اسـتعـداداته  حتضـيراً لـبطـولةِ غـرب آسيـا من خالل ا
بـارياتِ التجـريبيّـة للوقوف مـؤخراً في مدينـة كربالء وخاضَ فـيه عدداً من ا
ـنتخـبات جيـدة واستعـدت للبـطولة : أن جميع ا َ . وبـ عـلى جاهزيّـة الالعب
ـنتـخب رغم ظـروفه لكـنه يـطمح ويـبقى لـكل مـنتـخبٍ طـموحـه. الفتـا إلى: ان ا
لـلمـنـافسـةِ لـتدرجه مـعي من فـئة األشـبـال وصوالً لـفـئة الـناشـئـ ونأملُ أن
نتـخبِ الناشئ نـحقق نتائج طيـبة في البطولـة. يشارُ إلى أن اجلهـاز الفني 
مـؤلف من حسن كمـال مدرباً وسـعد عبد احلـميد ومـحمد عـلي كر مدرب
ـرمى ومـصـطفى سالم مـسـاعدين وعـلي حـسـ مشـربت مـدربـاً حلراس ا

. مدرباً للياقة البدنية وحميد رشيد مديراً إدارياً
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متاز Í—Ëœ∫ جانب من مواجهات الدوري ا

ـشهداني الـشكر والـتقدير الى سعد ا
السيد األم العام هـيثم عبد احلميد
وأعضاء اللجنة الفنية الدكتور طارق
حسن والـدكـتورة نـدى نـبهـان ومـدير
ـبــيــة الــســيـد إعالم الــلــجــنــة األو
حس علي حس لزيارتهم مقر
االحتــــــــاد والـــــــوقـــــــوف عـــــــلى
تفـصيالت عـمله بـشكل مـباشر.
وحــضــر الــزيـارة نــائب رئــيس
االحتـاد الـسـيـد مـحـمـد فـيـاض
وأمـــ الــســـر الــدكـــتــور كــر

حمد.

أجــنـبـي لالرتــقـاء بــقــدرات الالعــبـ
ـكن ان ـيـزة  الـذين لـديـهـم قـدرات 

ينـالـوا عبـرهـا مراتب
متقدمة قاريا اذا ما
تــــوفــــرت لـــديــــهم
مـــــعـــــســـــكـــــرات
اخلـــــــارجـــــــيــــــة
واجلـهـاز الـفـني
األجــنـــبي. هــذا
وقـــــدم رئــــــيس
االحتـاد الـسـيد

لـــلـــقـــوس والـــســهـم الــســـيـــد ســـعــد
ـنـتــخب الـوطـني ـشـهــداني وضع ا ا
الذي تنتظره ثالث منافسات خارجية
رسمية في بـطولة آسيـا بالسلـيمانية
ـقـبـل والـتـضـامن خالل شـهــر آيـار ا
اإلسالمـي في تـــركـــيـــا في شـــهـــر آب
ــقــبل واآلســيــاد في الــصــ خالل ا
ـقـبل فـضال عن بـطـولة شـهر أيـلـول ا
ـبـيــاد الـبـراعم فـي مـوسـكـو خالل أو
ـشهداني ـقبل. وكشف ا شهر تـموز ا
ــنـــتــخب الــوطــنـي يــحــتــاج الى ان ا
مــعــســكـرات خــارجــيــة وجــهـاز فــني
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ـبـيـة تـفـقـد األمـ الـعـام لـلـجـنـة األو
الوطنية العراقية  هيثم عبد احلميد
برفـقة عـضوي الـلجـنة الـفنـية  طارق
حسن والدكتورة ندى نـبهان تفقدوا
ركـزي للقوس مقر االحتاد الـعراقي ا
والـــســــهم ومـــركـــزه الـــتــــدريـــبي في
الـعـاصـمة بـغـداد. وقـال عـبـداحلـمـيد
لــلــمــكــتب االعـالمي ان زيــارته تــأتي
لــلـــوقــوف عــلى آخـــر االســتــعــدادات
ــــنـــتــــخـب الـــوطــــني اخلـــاصــــة بــــا
للجنسـ وحتضيرات االحتاد الذي
تـنــتـظــره ثالث مـنــافـسـات خــارجـيـة
رســمـــيــة. وبــ األمـــ الــعــام خالل
ـبـيـة سـتدعم الـزيارة ان الـلـجـنة األو
ــا يــتـــوفــر لــديـــهــا من االحتـــادات 
االمكانـات بغـية التـهيئـة والتحـضير
األمــثل لـالســتــحــقــاقــات اخلــارجــيـة
سيما وان احتـاد القوس والسهم من
االحتادات التي تـعول عـليهـا اللـجنة
ـــبـــيـــة في حتـــقــيـق اإلجنــازات. األو
نتخب وتابع األم العام تـدريبات ا
ـرفق ـركـز الـتـدريـبي ا الـوطـني في ا
ــقــر احتـاد الــلــعــبـة فـي الـغــزالــيـة
والــتـنــقـيط الــذي يــسـجــلـونه داعــيـا
اجلميع الى تـكثـيف اجلهود من اجل
الـظــهـور بــشـكل مــشـرف. من جــانـبه
ــركـزي إســتـعــرض رئـيـس االحتـاد ا
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الــتـقى خــالــد ربـيع  مــســتـشــار الـســفـارة
العـراقية في اوكـرانيا بـيوري سفـيريدوف
مــديـــر الــتــطــويـــر االســتــراتــيـــجي لــنــادي
شـاخـتـار  ونـاقـش اجلـانـبـان الـتـعـاون بـ
االنـديـة الـريـاضـيــة في الـبـلـدين في مـجـال
الـــشــــبـــاب والـــريـــاضـــة. و أشـــار  يـــوري
سفـيريدوف ان لديه مـعلومات كـافية بشأن
كرة الـقدم العراقية والسيما نادي الزوراء
الــــريــــاضـي وأكــــد أن نــــادي شــــخــــتــــار
االوكــراني ســيــبــعث رســالــة رســمـيــة الى
نادي الزوراء عبر السفارة تتضمن اقتراح
إقــامـــة مــبــاراة بــ نــادي الــزوراء ونــادي
ــنـاســبـة افــتـتــاح مـلــعب نـادي شـاخــتـار 
الــزوراء اجلــديــد خالل الــشــهــر االول من
سـتشار الـعام 2022. من جـانبه  حتـدث ا
خـالــد ربـيـع رسـمي عن حــرص احلـكــومـة
الــعــراقــيــة عــلى تــطــويــر قــطــاع الــشــبـاب
والريـاضة من خالل تطوير الـبنية الـتحتية
العـب الــريــاضــيــة مــثل مــلــعب وانــشــاء ا
البـصرة والفيحـاء وكربالء والنجف وزاخو
ــتـــوقع ان يــتم والــكـــوت وغــيـــرهــا. ومـن ا
افـتـتــاح ثالثـة مالعب جـديــدة بـدايـة الـعـام
الـقادم وهي كل من مـلعب الـزوراء وملعب
ـلــعب احلـبــيـبــيـة الـذي كــركـوك  إضــافـة 

إفتتح في نهائي غرب اسيا.
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 حـدد احتـاد كـرة الـطـائـرة الـعراقي

مــوعـــد انــطالق دوري الـــنــاشــئــ
ـمـتـازة ـصـاحب لـفـرق الـدرجـة ا ا
ــوالــيـد  2004-2003 فــمــا فـوق في
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الـعـاشـر من الـشـهـر احلـالي . وقال
صــبـــيـح حــنـــتـــوش نـــائب رئـــيس
االحتــاد لــوكــالــة شــفق نــيــوز إن
ـنطـقة الـشـمالـية  A ضمت أنـدية ا
أربــيل الــبــيــشــمــركــة قــره قـوش

دوكــان وســتــقــام مــبــاريــاتـهــا في
مــحــافــظــة أربــيل عــاصــمــة إقــلــيم
كـوردسـتـان. وأضـاف حـنـتـوش أن
B  مـجـمـوعـة احملـافـظـات الـغـربـية
وتضم أندية حديثة بلد احلبانية
مــصــافـي الــشــمـــال بــســـطــامــلي
وستقام مـبارياتها في قـاعة منتدى
صالح الـــدين األيـــوبي فـي قـــضــاء
الـــدور. وأشــار إلى أن مـــجــمـــوعــة
بــغـداد  C ضــمت أنــديــة الــشــرطـة
والـــصــنــاعــة واجلـــيش وســتــقــام
مـبــاريـاتـهـا فـي الـعـاصــمـة بـغـداد
ـشـاركة بـهـا أما وتـتـكـفل األنديـة ا
اجملموعة اجلنوبية  Dوتضم أندية
الــبـحــري وغـاز اجلــنــوب ومـديــنـة
الـشـهـداء وسـتقـام مـبـاريـاتـهـا في
البـصرة. وتابع حـنتوش: سـيصدر
االحتــاد الــعـراقـي لـكــرة الــطــائـرة
ـــبـــاريـــات في وقت الحق جــدول ا
ـنافسـات التـي تعد وقبل انـطالق ا
األهم لــــبــــنــــاء جـــيـل واعــــد ألبـــرز
الـالعــــبــــ احملــــلـــــيــــ ورفــــدهم
لــلــمــنـتــخــبـات الــوطــنـيــة في وقت

الحق. ¾U ∫ منافسات كرة الطائرة للفئات العمرية
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تدريبات العبي
القوس والسهم

دينة  عماد محمدZ¹u²ð∫ منتخب الليوث يتوج ببطولة غرب آسيا للشباب التي أقيمت مباراتها النهائية على ملعب ا
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{ باريس- وكاالت: كـشف سيزاريز كوتشارسكي وكيل األعمال السـابق للبولندي روبرت ليفاندوفسكي
مهـاجم بايـرن ميـونخ عن أسبـاب فشل انـتقـال الالعب لصـفوف ريـال مدريـد. وقال كـوتشـارسكي خالل
تـصريحـات نقلـتها صـحيفـة موندو ديـبورتيـفو اإلسبـانية: كـان حلم ليـفاندوفـسكي دائمـا هو التوقـيع لريال
مدريـد واللعب بجانب كريسـتيانو رونالدو لكن بـايرن جنح في ضمه وكنت أقاتل مع روبرت ألنني أردت
ـهاجم األول في نـاد عـظيـم. وعن أسبـاب عـدم توصـله التـفـاق مع ريال مـدريـد عام 2013  ح أن يـكـون ا

ا. كان العبـا في صفوف بـوروسيا دورتـموند كـشف: ريال مدريـد عرض علـيه أن يكون بـديال لكـر بنز
وأضاف وكيل األعـمال السـابق لروبرت ليـفاندوفسـكي: اعتقـدت حينهـا أنه من األفضل أن يلـعب كمهاجم
أســاسي في صـفـوف بــايـرن مـيـونخ عــلى أن يـكـون بــديال في ريـال مـدريــد. يُـذكـر أن الـبــولـنـدي روبـرت
لـيفاندوفسكي صاحب الـ 33 عامًـا يرتبط بعقد مع بـايرن ميونخ حتى صيف 2023  وحـتى اآلن لم يتحدث

حول جتديد عقده.
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{ جـــنـــيف- وكـــاالت: أعــلـــنت رابـــطــة
العــبـات الــتـنس احملــتـرفــات الـتـعــلـيق
الـفـوري جلـميـع البـطـوالت في الـص

وسـط قــلق عــلى العــبـــة الــتــنس بــيــنغ
شــواي إثـر اتــهـامـهــا مـســؤول صـيـني
بــاالعـتـداء اجلـنـسي عــلـيـهـا. واخـتـفت
ـدة ثالثة بـينغ  35 عـامـا عن األنظـار 
أسـابيع بعـد إعالنهـا. وأصدرت الص
بـيـانـا في أكـتـوبـر/ تـشـرين األول جاء
فـــيه "عـــلى الـــنـــاس أن يــتـــوقـــفــوا عن
تــضـلــيل (الــقـضــيـة) عـن عـمــد وخـبث
نـاهيك عن تسييس هذه القضية". وقال
رئـيس رابطـة محتـرفات التـنس ستيف
ـون إن لديه "شـكوك جـدية" في أن سـا
بينغ "حرة وآمنة وال تخضع للترهيب".
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وأضـــاف "بــضــمــيـــر حي ال أرى كــيف
ـــكــنـــني أن أطـــلب من الـــريــاضـــيــ
الـتـنـافس هـنـاك".ودعـت الـرابـطـة مرارا
وتــكــرارا إلى إجــراء حتــقـيق كــامل في
مـــزاعم بــيــنغ.وكـــان هــنــاك قــلق واسع
الـنطاق بـالنسبـة لبينغ بـعد أن اتهمت
نــائب رئــيس الــوزراء الـســابق تــشـانغ
غـاولي بـاالعتـداء اجلنـسي.وقالت إنـها
كــانت "بــخــيــر وبـصــحــة جــيـدة" خالل
ـة فـيـديـو مع تـومـاس بـاخ رئيس مـكـا
بـية الدولـية في نوفـمبر/ الـلجـنة األو
تـشـرين الـثـاني. لـكـن الرابـطـة قـالت إن

الـفـيـديـو "دلـيل غـيـر كـاف" عـلى سـالمة
ـون بــيـنغ.وفي بـيـان مــطـول قـال سـا
إنه "قـلق للغاية" بشأن اخملاطر التي قد
ـوظــفـون إذا يــواجـهــهــا الالعـبــون وا
أقـيـمت الـفـعـالـيـات في الـصـ فـي عام
وأضــاف "الـقـيــادة في الـصـ لم.2022
تـعـالج هـذه الـقضـيـة اخلـطـيرة لـلـغـاية
بــأي طـريــقـة ذات مــصـداقــيـة"."إذا كـان
بـــإمـــكـــان األشـــخـــاص األقــويـــاء قـــمع
أصـــوات الـــنـــســاء وتـــغـــطـــيــة مـــزاعم
االعـتـداء اجلـنـسـي فـإن األسـاس الذي
تــأسـست عـلـيه رابـطــة العـبـات الـتـنس
ـــســاواة لـــلــنـــســاء - احملـــتــرفـــات - ا
سـيــعـاني من انـتـكـاسـة هـائـلـة".وأردف
"لـن أســـمح وال أســـتـــطــــيع الـــســـمـــاح
بــحــدوث ذلـك لــلــرابــطــة والعــبــاتــهــا".
ويــشـمل الــتـعـلــيق أيـضــا بـطـوالت في

هونغ كونغ.
ــصـنــفـة وأشــادت بـيــلي جــون كـيــنغ ا
ـــيـــا ســـابـــقـــا ومـــؤســـســة األولى عـــا
ـنـظـمــة التـخـاذهـا مـوقـفـا الـرابــطـة بـا
قــويـا.وكــتـبت كــيـنغ عــلى تـويــتـر "هـذا
سـبب آخر يـجعل تـنس السـيدات رائدا
في الـريـاضـات الـنسـائـيـة".وقـامت عدة
ــبـلـدون ن فــيـهـم بـطــلـة و العــبـات 
مـرت بترا كفيـتوفا وشيلبي روجرز
الـتي بلغت ربع نـهائي بطـولة الواليات
فتوحة بالـتغريد دعما لقرار ـتحدة ا ا

الـرابــطـة.وقـال الـنـائب جـولـيـان نـايت
الـذي يــرأس جلـنـة االخـتـيـار الـرقـمـيـة
والـــثــقــافـــة واإلعالم والــريـــاضــة إنه
ـوقف مـضــيـفـا "لـو أظـهـرت يــرحب بـا
الـــريــاضــات األخـــرى هــذا الـــتــضــامن
والـــوضـــوح األخالقي فـــقط". ولـم تــكن
هـنـاك فعـاليـات لـرابطـة العـبات الـتنس
احملــتـرفـات في الـصـ خالل الـعـامـ
ــــاضـــيــــ بـــســــبب وبــــاء فـــيـــروس ا
كــورونـــا.رغم ذلك اعــتـــمــدت الــهــيــئــة
اإلداريـة بــشـكل كـبـيـر عـلى االسـتـثـمـار
الــصـيــني في جــولـتــهــا في الـســنـوات
ـا أدى إلى إقــامــة عـدد من األخــيــرة 
ــــربـــــحــــة فـي الــــبالد. الـــــبــــطـــــوالت ا
واسـتـضـافت الصـ تـسع بـطوالت في
ـــا في ذلك نــهـــائــيــات مـــوسم 2019  
رابـطة العبـات التنس احملـترفات. وقال
ـون لــبي بي سي الــريـاضــيـة إنه ســا
الـية لعدم اللعب في قـلق بشأن اآلثار ا
الــصــ لــكن قــضـيــة بــيــنغ "أكــبـر من
األعـمـال التـجـارية".وأضـاف "هذا شيء
ـكـنـنـا الـتـخـلي عـنـه بـبـسـاطة"."إذا ال 
ابـتــعـدنـا عـمـا طـلـبــنـاه فـإن مـا نـقـوله
لــلـعــالم هـو أن عـدم مــعـاجلــة االعـتـداء
اجلــنـسي بـاالحــتـرام واجلـديــة الـلـذين
يـتـطـلـبـهـمـا أمـر ال بـأس به وهـو ليس
ـــكـــنـــنــا كـــذلك.. إنـه مـــجـــرد شيء ال 
الـــســـمــاح بـــحـــدوثه".وكـــتـــبت بـــيــنغ

ــيــا في الــزوجي ــصــنــفــة األولى عــا ا
سابقا على موقع التواصل االجتماعي
الـصيني ويبو أنهـا أجبرت على إقامة
عـالقــة جــنـــســيـــة مع تــشـــانغ.وحــذفت
ــنـشـور بـعــد دقـائق ولم تــظـهـر عـلى ا

أل لبعض الوقت.  ا
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واسـتـخدم عـدد من العـبي الـتنس وسم
(أين بــيــنغ شـواي) عــلى تـويــتـر لــلـفت
ـشكـلـة.ولم يـتـطرق االنـتـبـاه إلى هـذه ا
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وبـيليـنينـشيش بسـبب قوة قاهرة. و
اكـتـشـاف حوالي عـشـرين حالـة إصـابة
ـتـحـوّرة أومــيـكـرون وهي مــرتـبـطــة 
أولى حـاالت  تسجـيلها في الـبرتغال
ـعــهـد الـوطــني الـصـحي في بــحـسب ا
الـبــرتـغـال إنـسـا في الـنـادي. ويـخـضع
الالعــبـون والـطـواقم الـعــامـلـة وجـمـيع
أفــــراد اإلدارة لـــــلــــحــــجـــــر الــــصــــحي
اإلنــفـرادي.  واضــطـر بـيــلـيــنـيــنـشـيش
خلـــوض مــبـــاراة الــســـبت في الــدوري
احملـلي مع ضيفه بنفيكا بتسعة العب
بــســبب كــثــرة اإلصــابـات فـي صـفــوفه
بــفــيــروس كــورونــا حــيث بــلـغ الــعـدد
اإلجـــــمــــالي  17إصـــابـــة بــ العـــبــ
وعــامـلــ في طـواقم الــنـادي. وفي ظل
افـتقاده الى العـدد الكافي من الالعب

اضـــطـــر الـــفـــريق الـى اشـــراك حــارس
مـرمـاه الـثـاني جـواو مـونـتـيـرو كالعب
مـيـدان. وبـعـدمـا حسـم بنـفـيـكـا الـشوط
األوّل بـــســبـــاعــيـــة نـــظــيـــفــة اضـــطــر

بــنـفــيــكـا بــتــسـعــة العـبــ فــقط ضـمن
ـرحـلـة الـثـانـيـة عشـرة من مـنـافـسـات ا
الـدوري. وقـال فـريق لـشبـونـة في بـيان
لح أرسـله إلى وكالة فرانس برس من ا
أن تــقـوم الــرابـطـة حــيث من واجــبـهـا
ـــــبــــــاراة بــــــ فـــــيــــــزيال تــــــأجـــــيـل ا

{ لـــشـــبــونـــة-(أ ف ب ): طـــالب نــادي
ثقل باصـابات فيروس بـيليـنينشـيش ا
كــــورونـــا اخلـــمـــيـس رابـــطـــة الـــدوري
الـبرتـغالي لـكرة الـقدم بـتأجيـل مباراته
ــقــررة اإلثــنــ وذلك بــعــد الــقــادمــة ا
أسـبوع من إجباره على مواجهة ضيفه
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{ برشـلونة- وكاالت: كشف تقرير صحفي إسباني عن كواليس
ـبلي اجـتمـاع موسى سـيسـوكو وكـيل أعـمال الـفرنـسي عثـمان د
نـاقشـة ملف جتـديد جنم بـرشلـونة مـع إدارة النـادي الكـتالـوني 
عــقـده. وبـحـسب صــحـيـفـة مـونــدو ديـبـورتـيـفــو اإلسـبـانـيـة فـإن

ـدير الـرياضي سـيسـوكو عـقـد جلـسة مع مـاتـيو ألـيمـاني ا
دة ناقشة جتديد عقده واستمرت اجللسة  لبرشلونة 
 3 سـاعـات. وأضـافت الـصـحـيـفـة: سـيـسوكـو أبـلغ
بلي هي االستمرار ضمن أليماني أن أولوية د
صـفــوف بـلــوجـرانــا وأكـد له وجــود عـروض
مغـرية من أنـدية أخـرى. وأشار الـتقـرير إلى
أن هذا االجـتمـاع يعـد خطـوة إيجـابية ألنه
يعـني أن وكيل الالعب مـستعـد للـتفاوض
لكن تـظل احلقيقة بـوجود خالف كبير ب
الي. وكان تشافي الطرف على اجلانب ا
ـديـر الـفـني لـبـرشـلـونـة قـد هــيـرنـانـديـز ا
حتــدث كـثــيـرا حــول رغـبـتـه الـكـبــيـرة في
ـبـلي نظـرا ألهمـيته االحـتـفاظ بـعثـمان د
في مـشـروعه مع الـفريـق وطالب اإلدارة
بـرئـاسـة خـوان البورتـا بـضـرورة جتـديد

عقده.

أخبار النجوم
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{ لنـدن- وكاالت: تـصرف كـريسـتيـانو رونـالدو جنم مـانشـستر
يـونـايـتـد بشـكل مـثـيـر لـلجـدل بـعـدمـا سجّـل ثنـائـيـة في شـباك
آرسـنــال  عـلى مـلـعب أولـد تـرافـورد بـاجلـولـة  14من الـدوري
درب مـتاز. ففي الـدقيقة  88 قـرر مايكل كاريك ا اإلنكلـيزي ا
انشـستر يونايتـد استبدال رونالدو بـأنتوني مارسيال ؤقت  ا
ـلعـب عقب االسـتبدال لـيقرر الـنجـم البرتـغالـي مغادرة أرض ا
باراة. وجنح مانشسـتر يونايتد مباشرة وعـدم انتظار نهايـة ا
يل سميث رو آلرسنال في الفـوز بنتيجة 2-3  بعـدما تقدم إ
في الـدقـيـقـة  13 وعـدل بـرونـو فــيـرنـانـديـز في الـدقـيـقـة 44.
وعـزز رونـالـدو تـقـدم الـشـيـاطـ احلـمـر في الـدقـيـقة 52  ثم
تـعـادل آرســنـال في الـدقــيـقـة 55  قــبل أن يـســجل رونـالـدو
هدف االنـتصـار من عالمة اجلـزاء في الدقـيقة 70. يـذكر أن

مانـشسـتـر يونـايـتد رفع رصـيـده بفـضل هـذا االنتـصار إلى 21
ـركز الـسابـع بيـنمـا جتـمد رصـيد آرســــــنال نـقـطة لـيرتـقي إلى ا

ركز اخلامس.  عند  23 نقطة في ا
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عــــدة عـــــوامل أبــــرزهــــا اخلالفــــات
الــســيــاسـيــة وعــدم االســتــقـرار في
ـنطقـة العـربيـة.وتلعب بعض دول ا
ـنـتـخـبات الـبـطـولـة بدون غـالـبيـة ا
محترفيـها في مالعب أوروبا. لذلك
فـإن بــعـضــا مـنـهــا جلـأ إلى إشـراك
احملـتــرفـ في الــدوريـات الـعــربـيـة
الـتي سـيتـوقف أغـلـبـهـا خالل فـترة
إقامة البطولـة.واحتلت قطر صدارة
اجملمـوعـة األولى بـثالث نقـاط بـعد
الــفـوز عـلـى الـبــحـرين بــهـدف يـوم
ـركـز الــثالثـاء لـتــحـتل الــبـحــرين ا

األهـــداف عن مـــنــتــخـب فــلـــســطــ
نتخب ركز األخير.وكان ا صاحب ا
غربي قـد حقق أيـضا فوزا كـبيرا ا
عـلى منـتـخب فـلـسطـ في افـتـتاح
مــبـاريــات اجملـمــوعـة الــثـالــثـة يـوم
األربــــــعــــــاء بــــــأربــــــعــــــة أهــــــداف
نـظـيـفــة.وكـانت الـدوحـة قـد شـهـدت
يــوم الــثـالثــاء افــتــتــاح الــنــســخـة
العـاشرة من كأس الـعرب بـعد تسع
ـشـاركـة 16 سـنـوات من الــتـوقف 
مــــنـــتــــخــــبــــا مـــوزعــــة عــــلى أربع
مـــجــمـــوعــات وتـــســتــمـــر حــتى 18

ن عـلى الـسعـوديـة بـهـدف وتـخطي
مصر لعقبة لبنان بصعوبة.وانتهت
مـــــبـــــاريـــــات اجلـــــولـــــة األولـى من
اجملـمـوعـة الـرابـعـة بـفـوز مـنـتـخب
مــصـر عــلى لـبــنـان بــهـدف دون رد
أحرزه الالعب محمـد مجدي (أفشة)
باراة.وشهدت في الدقيقة  71 من ا
ـــبـــاراة إصــابـــة خـــطــيـــرة لالعب ا
صـري حمـدي فـتحي في الـدقيـقة ا
و إجراء فـحوصـات طبـية له  38
ــصــري أن إصــابــة وأكــد االحتــاد ا
الالعب في وجهه لكـنه بحالـة جيدة
وبخير.ويحتل منتخب مصر بقيادة
ركز البـرتغـالي كارلـوس كيـروش ا
الثـاني في اجملـمـوعة بـرصـيد ثالث
نـقـاط بـفـارق األهـداف عن مـنتـخب
اجلـزائر الـذي تـفوق عـلى مـنـتخب
الـــســـودان بــأربـــعـــة أهــداف دون
ـركز رد.ويحـتل منـتـخب لبـنان ا
الــــثـــالث والــــســـودان الـــرابع
وكالهـمــا دون نـقـاط.ويـواجه
مـــنــتـــخب مـــصــر نـــظــيــره
الــســوداني يــوم الـســبت
في الـــســـادســـة مـــســاء
ضـمن مـبـاريـات اجلـولـة
الــثــانــيــة لــلــمــجــمــوعـة
الرابـعـة وبعـدهـا يلـتقي
الــفـراعــنــة اجلــزائـر في
ختام مـباريات اجملـموعة
يـوم الــثالثـاء وســيـتـأهل
أول وثـاني اجملــمـوعـة لـدور
الــثــمــانـيــة.وحــقق مــنــتـخب األردن
نتخب مفاجأة كبـيرة بالفـوز على ا
السعودي بـهدف دون رد في ختام
مـبــاريـات اجملـمــوعـة الـثــالـثـة يـوم
األربـعـاء.سـجل جنم األردن مـحـمود
مــرضي هــدف فـريــقه الــوحــيـد في
الدقـيقة  62 من عمـر اللـقاء رغم أن
الـفـريق كـان يــلـعب بـعـشـرة العـبـ
فــقط مــنــذ الــدقــيــقـة  53 بــعــد طـرد
مــدافـــعه إحــســان حــداد بــبــطــاقــة
حــمـراء مــبـاشــرة نــتـيــجـة الــتـدخل
القوي ضـد الالعب السـعودي تركي
ـبـاراة حـالـة الـعــمـار.كـمـا شـهــدت ا
طرد أخرى في صفـوف السعودي

ــــدافع خـــلـــيـــفـــة بـــعـــد حـــصـــول ا
الـــدوســـري عـــلى اإلنـــذار الـــثـــاني
والبـطاقـة احلمـراء.وبهـذه النـتيـجة
ـركــز الـثــاني بـثالث احـتـل األردن ا
ـتصـدر بثالث ـغرب ا نقـاط خلف ا
ـنـتخب نـقـاط أيـضا بـيـنـمـا يـاتي ا
ـركـز الثـالث بـفارق الـسعـودي في ا

{ مـدريد- وكـاالت: كـشف خـوان البـورتـا رئيس نـادي بـرشـلـونـة عن احلالـة الـصـحـية
اني شـاركة في مـباراة بـايرن مـيونخ األ للـمهـاجم الشـاب أنسو فـاتي وموقـفه من ا
في خـتـام دور اجملـمـوعـات لـدوري أبـطـال أوروبـا. ويـحـتـاج بـرشـلـونـة الـفـوز عـلى
بايرن ميـونخ في اجلولة األخيرة لضمان تـأهله إلى ثمن النهائي دون النظر إلى
TV3 ـبـاراة األخرى بـ بنـفـيكـا ودينـامـو كيـيف. وصرح البـورتـا لقـناة نـتيـجة ا
اإلسبـانيـة: من الصـعب على فـاتي اللـعب ضد بـايرن لـكنه قـرار يجب أن يـتخذه
سار اجلـهاز الطـبي في الـنادي. وأضاف: تـعافـي فاتي من اإلصـابة يـسير فـي ا
الصحيح لـكن يجب أن يُقرر األطباء وليس أنا لكنهم أخبروني أن األمر صعب.
وأعـلن البـورتـا تــعـاقـد الـنــادي مع الـطـبـيـب ريـكـارد بـرونــا أحـد أهم األطـبـاء في
الـتـاريـخ احلـديث لـلـخــدمـات الـطـبــيـة دون دفع أي شـرط جـزائـي. ويـسـعى فـاتي
لـلتـعافي سـريـعًا من إصـابته في أوتـار الـركبـة ألنه يريـد مسـاعـدة بلـوجرانـا على

التأهل لألدوار اإلقـصائية بدوري أبطال أوروبا. وتعرض فاتي لإلصابة خالل مباراة
سيلتا فـيجو في الليجـا وأعلن برشلونة أن الالعب يـعاني من إصابة قوية في أوتار

الركبة اليسرى مع احتمالية غيابه لفترة تتراوح ب  4 إلى  6 أسابيع.

األخـيـر بـاجملـمـوعـة.بـيـنـمـا تعـادلت
عمان مع العـراق بهدف لكل مـنهما
وحـصـد كل مـنتـخب نـقـطـة لـتـحتل
ـــركـــز الـــثـــانـي والـــعــراق عـــمــان ا
الثـالث.وفي احملـموعـة الثـانيـة جاء
ـــركــز األول مـــنــتـــخب تـــونس في ا
بثـالث نقـاط بـعد فـوز عـريض على
موريـتـانيـا بـخمـسـة أهداف مـقابل
ـــركــز هـــدف واحـــتــلت اإلمـــارات ا
الــثـاني بـرصــيـد ثالثــة نـقــاط بـعـد
فـوزهـا عـلى سـوريـا بـهـدفـ مقـابل

هدف.

ـدير { رومـا- وكـاالت: تـلقـى ماسـيـمـلـيـانو ألـيـجـري ا
قرر الفني ليـوفنتوس نبـأ سارًا قبل مواجـهة جنوى ا
لهـا األحد الـقـادم ضمن اجلـولة  16 من عـمر مـسابـقة
الــدوري اإليــطـالـي. ووفـقًــا لــصــحــيـفــة تــوتــو ســبـورت
ن اإليــطــالــيـة فــإن مــاتـيــا دي تــشـيــلــيــو الـظــهــيـر األ
لـــيــوفــنـــتــوس تــعـــافى من اإلصـــابــة الــتي أبـــعــدته عن
ـاضـيـة وأصـبح جـاهـزًا لـلـدخول بـاريـات ا ـشـاركـة بـا ا
بـقائمـة اليوفي بـداية من لـقاء جنـوى. وتعد عـودة ماتيا دي
ـاسيـملـيانـو ألـيجـري السيـما تـشيـلـيو أحـد األنبـاء السـارة 
وأن الالعب يعد جـوكر الفريق حيث يسـتطيع اللعب في مركز
ن واأليـســر وكـمـدافع في بـعض األحـيـان. ولـفـتت الـظـهـيـر األ
الـصـحيـفة إلى أن عـودة دي تـشيـليـو سـتسـمح ألليـجـري بالـلعب
ــركـز بــطــريــقــة 1-3-2-4  مـن خالل الــدفع بــخــوان كــوادرادو 
ن. جدير بـالذكر اجلـناح مع االعتـماد على دي تـشيـليو كـظهيـر أ
ـرتـبـة الـسـابـعـة بــجـدول تـرتـيب الـكـالـتـشـيـو أن يـوفـنـتـوس يــحـتل ا

ـركـز الـ 18 بـرصـيـد 10 بـرصـيــد  24 نـقـطـة بـيــنـمـا يـقع جـنـوى بـا
نقاط. 
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{ الـــــــدوحــــــة -
وكـــاالت: شــــهـــد
اليـوم الـثاني من
بـــــطـــــولـــــة كــــأس
العرب الـعاشرة في
قــطـــر مــفــاجــآت في
باريـات األربع التي ا
جــرت يــوم األربــعـاء
مـــنــهـــا فــوز
األرد

ديسمبر/ كانون األول. وأرادت قطر
أن جتــعل مـن الــبــطــولــة كــتــجــربـة
ـقـبل في اسـتـعــداد لـكـأس الـعــالم ا
نهاية  2022 والذي سيقام ألول مرة
فـي الــــشــــرق األوسط.وتــــعــــد هـــذه
الــكـــأس الــنـــســخـــة الــعـــاشــرة من
الـبـطـولــة الـتي أقـيـمت أول نـسـخـة
مـنـهـا عـام  1963في لـبـنـان وجـرت
الـنــسـخــة الـتـاســعـة عـام  2012 في
ــنــتــخب الـــســعــوديــة وفــاز بـــهــا ا
ــغــربـي.ويــعــود الــســبب في عــدم ا
ـسـابقـة بـصـورة دورية إلى إقـامة ا
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جواو مونتيرو العب بيلينينشيش على األرض خالل مباراة فريقه أمام بنفيكا

تـشانغ غاولي الـذي تقاعـد من منصبه
احلــــكـــومي في 2018  بـــعـــد إلـى هــذه
ـون لبي بي سي االدعـاءات. وقـال سا
إنـه لن يـطلـب من احتـاد العبـي التـنس
ــاثل في احملــتــرفـــ اتــخــاذ مــوقف 
مـباراة الرجال لـكنه أضاف أن مجلس
اإلدارة يــــدعم مـــوقــــفـــهم. وأضـــاف "ال
أعــــتـــقــــد أن (احتـــاد العــــبي الــــتـــنس
) يـقـوض مـوقـفـنـا"."مـوقـفـنا احملـتـرفـ
ـا هـو أفـضـل الحتـاد العـبات يـتـعـلق 

الـــتــنس احملـــتــرفـــات والــريـــاضــيــات
وقف. سـيتـخذ وسـوف نـتمـسك بهـذا ا
اآلخـرون القـرارات التي يـعتـقدون أنـها
مـناسبة لـهم". وأضاف أنه ما زال يأمل
في أن تــتــخــذ الــســلـطــات الــصــيــنــيـة
ـعـاجلـة مـزاعـم بـيـنغ بـشـكل خــطـوات "
ـون "إنـني آسف شـرعي".وأضـاف سـا
جــدا أن األمـر وصـل إلى هـذه الــنـقــطـة
لـكن قـادة الـص تـركـوا رابطـة العـبات

التنس احملترفات بال خيار". 

بــيــلــيــنــيــنـشــيش الـى االنــسـحــاب في
مــســتـــهل الــشــوط الــثــاني الــذي بــدأه
بــســبـعــة العــبـ بــســبب اإلصــابـة ثم
سقط مونتيرو أرضاً ما دفع احلكم الى
ايـقـاف الـلـقـاء بسـبب عـدم تـوفـر الـعدد
الـكافي من الالعب إلكماله. وأثار قرار
ـبـاراة رغم عــدم تـواجـد اإلبــقـاء عـلـى ا
الـعـديـد من الالعـب الـذين يـخـضـعون
لـلـحجـر الصـحي انتـقادات شـديدة في
الـــبـــرتــغـــال خــاصـــة من جـــانب العب
الــوسط أفـونـسـو سـوزا أحـد الالعـبـ
.  ووصـفت صحـيفـة أ بوال ما الـغائـب
حـصل بـ الـعـار فيـمـا اعـتبـرت ريـكورد
أن كـرة الــقـدم الـبـرتـغـالـيـة وصـلت إلى
احلـضـيض بـيـنمـا قـال رئـيس بنـفـيـكا
العـب الـوسط الـسـابق روي كـوسـتـا أن
مـا حصل هو صفحة سوداء لكرة القدم
الـــــبــــرتـــــغــــالـــــيــــة مـن خالل رفض أي
قابل قال مـسؤولية جتـاه ناديه.  في ا
رئـيس نادي بيـلينـينشـيش روي بيدرو
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ون في مؤتمر لبحث مراعم بينغ شواي  dLðR∫ رئيس رابطة محترفات التنس ستيف سا

U³—»…∫ جانب من مباراة كأس العرب في الدوحة
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ـباراة ضد سـواريس أن طلـبه تأجيل ا
بــنـفـيــكـا رُفض من قــبل الـرابــطـة عـلى
. أسـاس أن لديه عـدد كاف من الـالعب
ونـــقــــلت وســـائل إعـالم مـــحـــلـــيـــة عن
مـسؤول في الرابطـة قوله إنه كان على
اتــصـال هـاتـفي بـســواريس لـكـنه نـفى
تـلـقـيه طـلـبًـا رسمـيًـا لـلـتـأجيـل. وكانت
الـــرابـــطـــة أرجـــأت مـــبـــاراة تـــونـــديال
ومـوريـريـنـسي ضـمـن اجلـولـة الـثـالـثة
عـشرة من الدوري األربعاء على خلفية
تــفـــشي فــيــروس كــورونــا في الــنــادي
ــواجــهــة ــضـــيف. فــيــمــا ســـتــقــام ا ا
ـنتظرة ب بنفـيكا وسبورتينغ حامل ا
الــلـقب ضـمن اجلــولـة الـرابــعـة عـشـرة
اجلـمــعـة بـعـدمـا جـاءت نـتـائج جـمـيع
العـبي بنفـيكا سـلبيـة بعد مـباراته ضد
بــيــلـيــنــيــنـشــيش. مـن نـاحــيــة أخـرى
سـيُـحـرم سـبـورتـيـنغ مـن جـهـود قـائده
األوروغــوايـاني سـيــبـاسـتــيـان كـوتس

الصابته بكورونا.
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عندما أراد الله أن يعرف الرسول األكرم (ص) قال في محكم كتابه:( وانك لعلى خلق
ـا أراد نـبـيــنـا الـصـادق (ص) أن يـقـدم رسـالـتـه قـال : (بـعـثت التـمم مـكـارم عـظـيم).. و

األخالق).. ولكن أين نحن من األخالق???!!!
لم يـتــجــرأ إبـلــيس رغم كـفــره عــلى سب أو شـتـم ربه بل خـاطــبه بــأدب وأقـسم به : ”
فـبعزتك  ”أما مـا أصبح مـعتـاد عنـد بـعض شبـاب اليـوم فسب الـله و رسله في غـضبه
ومـرحه ( ال يَــرْجُـونَ لِـلَّهِ وَقَـارًا ) …. عـنـدمـا اخـتـار كـفـار قـريش من كل قـبـيـلـة رجالً و
انطـلقوا لـيقتلـوا النبي (ص)  ظـلوا واقفـ على باب بيـته طول اللـيل بانتـظار أن يخرج
لـصالة الفجـر. رغم أنهم كانوا قـادرين أن يقتـحموا البـيت من أول حلظة ويـهدموه على
رأس كل مـن فيه . حـاول أحـدهم أن يقـتـرح الفـكـرة مـجرد اقـتـراح . رد علـيه أبـو جهل
بكل عنف : ( وتقول العرب أنا تسورنا احليطان وهتكنا ستر بنات محمد ?!! ) .. حتى
كفار قريش كان عندهم احلد األدنى من النخوة والرجولة  كانوا يعرفون أن البيت فيه
نساء  واليجوز أن يقتحموها و اليجوز أن يكشف سترهم  أو تنتهك خصوصيتهم.
ؤرخ يسـردون حينـما غضب أبو جـهل  وضرب أسماء بـنت أبي بكر) على بل إن ا
وجههاً ظل يتـرجاها ويقول لهـا : ( خبئيهـا عني  خبئيهـا عني ) .أي التخبري أحداً ..

عنى : ال تفضحيني  ويقول الناس أني ضربت امرأة .
ا كـان أبو سـفيـان كافـراً  خرج مع قـافلـة من قريش في أرض الـروم  فاسـتدعاهم و 

هرقل ملك الروم ليسألهم عن محمد (ص) ..
سألهم : هل تتهمونه بالكذب ? هل يغدر ? هل يقتل ?..

قاألبو سفيان : ( فوالله  لوال احلياء أن يأثروا علي الكذب لكذبته )
يعني رفض شتـم النبي ألنه خاف إذا رجعـوا مكة أن يقال أن أبـا سفيان كذب … خاف
عـلى سـمـعـته وهـو كـافـر . لـيست مـوقف أبـو جـهل أو مـوقف أبـو سـفـيـان فـيه سـمو بل
مـصـدره عـلو االخالق في اجملـتـمع الن اجملـتمـع اجلاهـلي الـكـافر كـان عـنده أخالق ..
أل  وتفاخر وعـزة وإنسانيـة . أما اآلن فهـناك سفك للـدماء وهتك حلرمـة البيوت عـلى ا

بقلة الشرف والدناءة في السلم واحلرب..
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اآلن إذا اخــتــلـفــنــا مع مـســلم ولــيس مع كــافـر  نــتــراشق مـعـه بـالــسب  ونــؤلف عـنه
القصص  وكلما جـاءتنا قصة عمن اختلفنـا معه صدقناها ونشرناهـا عنه وبنينا عليها

واقف . ( إن الله ال يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ) ا
الدين أخالق وليس مظاهر وآيات تعلق في جدران البيوت بدون عمل ..

يـسـرق احلــكـام و الـقـادة و يـحـسـبـون لـصـوصـيـتــهم مـغـا و يـفـعـلـون كل اجلـرائم و
يـعـلـنـوهـا بـطـوالت ووطـنـيـة حـتى نـدر عـنـدنـا أن جنـد مـسـؤول يـخـطئ أو يـنـدم عـلـى ما

فعل!!.. تناقلت األنباء اِستقالة رئيسة مجلس نواب النرويج التي
Eva Kristin أطـاحت فضيحة “كبيرة ”بها.. تـب أن رئيسة مـجلس النواب النرويج
 Hansenتستـعمل شـقّةً مسـاحتهـا خمـسون متـرًا مربّـعًا عائـدة للدولـة يُمـكن لرئيس
ـان ٤٠ كيـلومـترًا مـجلس الـنواب اسـتـخدامـها إذا كـان مـنزله اخلـاص يبـعـد عن البـر

فيما منزلها يبعد 29 كيلومترًا…
ـبلغ ولهـذا قـدّمت استـقـالـتهـا واعـتـذرت من الشـعب الـنـرويجي وأكّـدت أنـها سـتـدفع ا

توجّب لتغطية اخلسارة التي سبّبتها للدولة النروجية. ا
وللـتذكـير فـإن الدولـة الـنرويـجيـة لديـهـا بتـاريخ اليـوم فائض يـسـاوي تريـليـون وثالثمـئة

مليار دوالر و لثرائها ترفض االنضمام إلى االحتاد األوروبي …
تملك رئيسـة مجلس النواب النـرويجي أخالق و حياء دفعـها لتكفر عن خـرقها القانون
بينما فـي عراقنا سرقنا رؤسائنا في ( الـنواب و اجلمهورية و الوزراء) دون ضمير أو

أخالق أو دين..
اللهم جننا من كيد و ظلم الفاسدين..

.. وانصرنا على حكامنا اجملرم
{ مجلس اخلبراء العراقي

تـوفـرة في البـلد , ـوارد االقـتصـاديـة ا ا
وبــنــاء قـــطــاع زراعي وتــأهــيــله ودعــمه
ـنـتج الـوطـنـي ودعـمـة تـمـاما بـحـمـايـة ا
ـكن انتـاجه داخل ـا  ومـنع االسـتـيـراد 
ـطــالــبــة وبــقـوة الــبــلــد والــعـمـل عـلـى ا
ـنبع من ـائيـة مع دول ا بـحـقوق الـبـلد ا
الــدول اجملــاورة وعــدم الـتــراخي مــهــمـا
كــانت الـعالقـة مع هـذه الـدولـة او تـلك  
حــيث ان هــذه احلــقــوق لــيس حلـزب او
مـنظمـة  او شخص معـ او اي جهة بل
هـي حــقــوق بـــلــد يـــضم شــعب يـــطــالب
بـحقوقه وهي ملك لهذا الشعب وبالتالي
الـتـفـريط بـهـا خـيـانة   ,والـقـيـام بـكل ما
ائـية  من ـوارد ا يـتطـلبـة احلفـاظ على ا
حــــيث  بــــنــــاء الـــســــدود و اخلــــزانـــات
والـنواظم وحسب ما يقرره خبراء وزارة
ـائـية وهي وزارة فـيـهـا الكـثـير ـوارد ا ا
مـن اخلـبـراء في الـري والــبـزل يـجـيـدون
ـيـاه بكل الـوسـائل على ان يـكون ادارة ا

هناك من يستمع الى ما يقولون   .
w UM  ŸUD

امـا القطـاع الصناعي   ,فـان هذا القطاع
كـان في زمن مـا يـسـيـر سـيـرا حـسـنا في
اضي وقـد تلـكا الـسبـعـينـات من القـرن ا
بـسبب احلـروب ولكـنه لم يتوقف اذ رغم
احلـــصـــار الـــشــــامل كـــانت الـــشـــركـــات
الـصناعية شغالة و بإنتاج  وفير ولكنها
ــنـهج اهــمــلت بـعــد االحــتالل بـشــكل  
واعــتـــمــد االســتــيــراد مـن دول مــعــيــنــة
واصـبح البـلد وكـان االمر يـجب ان يبقى
هـذا الــبـلـد سـوقـا لـتـصـريف مـنـتـوجـات

الـدول الـتي يـتم االستـيـراد مـنهـا كـالدول
االقــلــيـمــيــة ودول اجلـوار  حتــديـدا  ,في
حـ الـبلـد معـروف عنه بـلد زراعي يـنتج
ويـصدر كما مـعروف عنه ومن زمن طويل
وفي البلد مواقع اثارية وسياحية في ,
ــكن ان ــدن واحملــافــظــات   مــخــتــلف ا
ـلـيـارات تــكـون الـسـيـاحـة مــصـدر ايـراد 
الـدوالرات  ,نـعم  ,مـليـارات الدوالرات الن
ــواقع  مــوضع اهــتــمــام  لــدى شــعـوب ا
الـعديد من الدول ولديهم رغبة شديدة في
واقع السيـاحية  في البلد ال زيـارة هذه ا
سـبـاب تاريـخيـة وسـياحـية في ان   ,فـاذا
مـــا تــوفــر االمن ومـــقــومــات الـــســيــاحــة

تنتعش السياحة  .
ومن االمـــور االخـــرى الــتي يـــكــتـــنــفـــهــا
الـقـصور هـو   عـدم الرد عـلى االنـتهـاكات
الـتي حتصـل من دول اجلوار  بـرا وبحرا
وجـــوا  ,كـــتـــجــــاوز بـــعض الـــدول عـــلى
احلــدود الــبــريــة او الــبـحــريــة ومن اجل
ـياه الـبحـرية ضـمان هـيمـنة الـبلـد على ا
يـــجـب رد االعــتـــداءات او الـــتـــدخالت او
الـتـجاوز بـقوات جـويـة كانـتهـاك االجواء
الــوطـــنــيــة  او دخــول قـــوات عــســكــريــة
وتــمـركــزهــا في مـنــاطق مــعـيــنـة دون ان
يـكـون هنـاك موقف من احلـكـومة عـلى مر
ســنــوات ومــازال احلــال كــمــا هــو  ,ومن
ــواقف االخـرى  اتـبـاع سـيـاسـات داخل ا
دن وذلك الـبلـد منهـا تغيـير في هـيكلـية ا
تـنزهات من خالل تـغيير بـالقضـاء على ا
هـيـئتـهـا الى موالت او قـطع سـكنـية وفي
ـدينة  ,كـما حصل ذلك تـخريب لـهيكـلية ا

دن وهناك كما يقال سيصل في بعض ا
االمـــر الى مــتـــنــزه الــزوراء فـي بــغــداد
بالعراق او في مدن او محافظات اخرى
 او احملـاوالت  الـتي تريـد الـغاء او رفع
معالم اثارية وتاريخية بحجج واهية ال
تــــعـــبــــر اال عن قـــصــــور في الــــنـــظـــرة
ــسـار الــتــاريخ الــعـربي الــتــاريـخــيــة  
واالسـالمي  ,كـــاحملـــاوالت الـــتي يـــقــال
عـنها انـها تهـدف  الى رفع هذا الـتمثال
ألنـه يـخص فالن الـذي رحـل قـبل مـئـات
الـسـن  وبـحجج واهـية وال مـعنى لـها
ومن هــذا الــقـبــيل مـحــاوالت بـائــسـة ال
تـنفع بقدر ما تثـير النزاعات وتسئ الى

مشاعر االخر . 
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كـما ان ما يـجري في القطـاع الصحي
والتعليمي من اجرا ءات وسياسات _ال
تــسـأ هم في تــقـد خـدمــة صـحـيـة  او
ــطـلـوب  ,في ـســتـوى ا تــعـلـيــمـيــة  بـا
الــوقت الــذي كــان الــعــراق يــســتـقــطب
مــــرضى الــــدول االخــــرى لــــلــــعالج في
ـستـشفـيات  الـعراقـية  ,هـجر واغـتيل ا
الـــكـــادر الـــطـــبي فـــدفع االخـــرين عـــلى
الـهـجـرة واالمر ذاته لـلـعـلمـاء واسـاتذة
اجلــامـعـات وكـان الـتــوسع في الـقـطـاع
الــتـعــلــيـمي االهــلي غــيـر مــبـرر واكــبـر
ـال  كـما ان ـتـاجرة  وكـسب ا دوافـعه ا
ؤسـسات الـتـعلـيمـية ـنح اجـازة ا من 
لـــيـــســـوا ذا عالقـــة بـــالــتـــعـــلـــيم اصال
ويــنــظــرون الى الــكــوادر الــتــدريــســيـة
بـنـظـرة دنـيـا وهذا مـا رواه تـدريـسـيون

اضــطـرتـهم احلـاجـة وعـدم وجـود فـرص
ؤسـسات التي الـتعيـ للعـمل في هذه ا
توفر لـيس هناك ضرورة لـها اصال الن ا
ـؤسسـات العلـمية احلـكوميـة يكفي من ا
ويــــســـد احلـــاجــــة مع عـــدم االهــــتـــمـــام
ـسـتـثــمـر يـهـتم بــاجلـانب الـنـوعـي الن ا
بــالـربـح فـلــيـجــا الى اسـتــقـدام الــكـوادر
احلــديــثـة قــلـيــلــة اخلـبــرة ال نـهــا تــقـنع
بـالقلـيل في زمن يزداد فيه سـنويا جيش
الـعـاطـلـ من احلـريـجـ وعـيـاب فـرص
الـعـمل  ,امـا حتـصـيـل االيـرادات الـعـامة
لـلــدولـة فـهـنـاك تـلـكـؤا واضح  ,كـمـا هـو
االمــر ذاته في الــنــفــقـات الــعــامــة  الـتي
يـجب ان تـكون دقـيـقة وسـلـيمـة وحتـديد

الرسوم الكمر كية والضرائب .
فـمـصـادر  االيـرادات مـتـعـددة لـكن وزارة
ـــالــيـــة ال تــأخـــذ دورهــا في حتـــصــيل ا
اإليـرادات الـعـامـة كـمـا يـجب اضـافة الى
الــهـــدر في الــنــفــقـــات وشــيــوع ظــاهــرة
الي واالداري على نطاق واسع الـفساد ا
وبـــســـبب  حتـــجــيـم ســـيــادة الـــقـــانــون
وانفالت السالح كل ذألك ادى الى توسع
هــذه الــظـاهــرة الــتي مــالـهــا انــهـاء دور
الــدولـة   ,كـل ذلك غـيـر مــعـقـول تــمـامـا ,
فـمــتى تـدار الـدولـة بـنـشـاط مـعـقـول هـو
بـالـتـأكـيـد عـكس الـال مـعـقول   ,وامـالـنـا
مـعلـقة على احلـكومـة القادمـة التي نامل
ان تـــكــون بــأفـــعــالـــهــا مــوضـع اعــتــزاز
ـواطن العـراقي وتخـليص الـبلد من كل ا
اال نـــشـــطــــة  الال مـــعــــــقـــولـــة في ادارة

الدولة.                  

ان ادارة الـدولة مهمة ليست سهلة   ,بل
هي عـمل كبير ولها مـتطلبات  ومقومات
ـــلــكــهــا أيــا كــان   ,وعـــلى وفق ذلك ال 
يـجب ان يـكـون من يـسـتـلم ادارة الـدولة
كن ان يـقال عنه وفـي اي من مواقعـها 
فـالن رجل دولـة ورجل الـدولــة هـو الـذي
صطلح يـعرف بالتـمام ماذا يعـني هذا ا
سؤولية  الكبيرة ذات الصلة , حيث ا
ـسـتويـ الـداخلي بـإدارة الـدولـة على ا
ـســتـوى الـداخـلي واخلـارجي  ,فــعـلى ا
يـهـتم ويـسـعى رجـل الدولـة الـى حتقـيق
االمـن الـداخـلي  اوال  وسـيــادة الـقـانـون
وبــنــاء اجلـيش والــقــوى االمـنــيــة الـتي
بـتطـلبهـا حتقيـق االمن الداخلي  بـقيادة
ــؤســســات انــاس مــهــنــيــ خــريــجي ا
الـعـسكـرية ومن اهـل اخلبـرة والكـفاءة ,
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موسكو

جــانـــبــهــا فــإن احلــكـــومــات اإليــرانــيــة
ـتعاقبة لم تـشوق األلوف من أفراد تلك ا
الــــرعــــيـــة إلـى طــــلب الــــعـــمـل واألمـــان
والـدراسة في رحـابها. وتـلك نقطـة نظام
ا من واجـب نصـراللـه التـوقف عـندهـا 
يــعـني ذلك الــكـثــيـر. وهــو ال بـد يـرى أن
اجلـــيل الـــشـــاب الــيـــائس في الـــرعـــيــة
الـلبـنانيـة اإليرانيـة الهوى يـطرق أبواب
الـــســـفــارات األجـــنـــبـــيــة والـــســـفــارات
األفــريـــقــيــة والــســفـــارات اخلــلــيــجــيــة
ــصــريــة لــلــحـصــول عــلى والــســفــارة ا
تـأشــيـرة سـفـر إلى هـذه الـدول الـشـقـيق
والــصـديق واإلســتـكــبـاري مــنـهــا وأمـا
الـذين يـطـرقـون بـاب السـفـارة اإليـرانـية
فــأفـــراد يــرومــون إمــا بــعــضــهم لــدورة
تـدريـبـيـة وإمـا للـتـبـرك بـبـعض أضـرحة

رموز دينية.
VOG « rK

ـــــهـم إســـــتـــــدراكه هـــــذا الـــــواقـع من ا
فـاجآت التي في عـلم الغيب قـد تكون فـا
إحـداها ذات ساعة تغييراً في إيران مثل
الــتـغـيـيــر الـذي قـضى بــأن األمـبـراطـور
مــحـمـد رضـا بــهـلـوي إنـتــهى الجـئـاً في
حـمى مصر التي ما إنفك النظام الثوري
اإليــرانـي يــنــاصب مــكــانــتــهــا ودورهــا
الـتحـرش من خالل ثغـرات مذهبـية. وقد
ـفاجـأة من النـوع الذي جرى في تـكون ا
اإلحتــاد الـسـوفــيـاتي حـيث هــز الـكـيـان

جـدوى احلـرب مع العـراق وتـقلـيل حجم
الـضـرر من إسـتـمـرارهـا فـكـانت عـبارته
الــتي يـجـوز إعـتــبـارهـا "فـتــوى" كـونـهـا
صـدرت عن اخلمـيني رجل الـدين وليس

عن كبير جنراالت إيران.
بـهـذه "الـفـتـوى" قـلل حـجم الـضـرر الذي
بـات مع إسـتـمـرار العـنـاد في الـتـفاوض
تحدة يجعل إيران على وبرعاية األ ا

مشارف الهاوية.
ـرشـد علي مـثل هـذه "الـفـتـوى" جديـر بـا
خامنئي ضميرياً إعتمادها رأفة بالرعية
الـلبنانـية اإليرانيـة الهوى والتي ال ترى
الذ لـهـا. وطـوال فـي الـدولـة اإليـرانـيـة ا
إشـــتـــداد األزمـــة في لـــبـــنـــان مـــاضـــيــاً
وحـاضراً لم ير شبـان من هذه الرعية أن
ـدن اإليــرانــيـة. ومن مــســتـقــبــلـهم فـي ا

ــاركــسي وكــامل أبــاطــرته حــراك عـلى ا
مـــســتــوى أهل احلُـــكْم قــوبـل بــإرتــيــاح
شـعــبي أعـقـبه تـأيـيــد جـارف لـلـصـفـحـة
اجلـديدة في تاريخ الدولـة العظمى. ولن
ـفـاجـأة عـلى نـذهـب بـعـيـداً فـقـد تـكـون ا
النحو الذي أصاب العراق الصدَّامي ألن
رئـيـسه صـدَّام حسـ لم يـقـتبس بـعـدما
إقــتـرف وزر غـزوة الـكــويت وإحـتاللـهـا
"الـفتوى اخلمينـية" بحيث يرى أن األخذ
أل ــــا نـــصح بـه قـــادة عـــرب وعــــلى ا
مــواقف إكــتـســبت صـفــة الـوثــائق كـان
ـقــتـبـسـة ـا تاله. و"الـفــتـوى" ا األكــرم 
الـــتي نــعــنـــيــهــا هي أن يـــنــســحب من
ـا يـرضي الـكــويت ويـرفق االنـسـحـاب 
الــلـه ورســوله وبــالــتـــالي أهل الــكــويت
لك وقـادة النصح اخللـيجي والعربي وا
فــهــد والـشــيخ زايــد والـرئــيس حــسـني
مـبارك رحمـة الله على اجلمـيع والهداية
لــلــحـائــرين. لــو فـعل ذلك وإعــتــبـر كــمـا
اخلــمـيــني مــعه بـأن قــرار وقْف احلـرب
الــذي إتـخــذه كـان "كـمَـن يـتـجــرع الـسم"
ـا كان لـلـنـهـايـتيْن لـكـان جنَّى الـعـراق و
حــدوث: نــهــايــة الــعــراق حــربــاً أعــادته
نـصف قـرن إلى الوراء ونـهايـة له شنـقاً
مـع فارق أن األخـذ بـقرار االنـسـحاب من
الـكويت كان سـيتواكب مع حـلول جذرية
ــتـاعـب الـعــراق الـنــاشــئـة عن ســنـوات

احلرب.

لـــعـل هـــذا اإلســـتـــحـــضـــار  الـــفـــتـــوى
اخلـمينـية" يكـون قارب النـجاة من ما قد
يــنــتــهي أعــظم بــالـنــســبــة إلى الــرعــيـة

اللبنانية اإليرانية الهوى.
 ومـثل هـذه األمـنيـة مـنـشودة ومـطـلـوبة
من الــسـيـد حـسن عِــلْـمـاً لـو أن طـقـوس
عـنى كان الـعـمل احلزبي كـانت رحبـة 
هــــنـــــالك نــــقــــاش رحـب لــــواقع احلــــال
ومـــســاحـــة رحـــبــة لـــتــســـجـــيل الــرؤى
ــــواقف ولــــيس احلــــال عـــلى نــــحـــو وا
أسـلوب اجلـنرال وأركانه أي الـتنـفيذ ثم
ــنــاقـشــة إذا فُــسح اجملــال لــهـا لــكــنـا ا
ســـنــرى أن الـــصــوت الـــذي يــرى إعــادة
ا سـبق  " الـنـظـر ولـو "إقـتـبـاسـاً شـرعـيـاً
وأفـتى به اإلمام اخلمينـي سيعلو بعض
كابرة والتحديات. الشيء على صوت ا
ويـبـقى أن مـناسـبـة هذا الـذي نـقوله أن
قـرار "إعتبـار حزب الله مـنظمـة إرهابية"
ـزيد من ا هـنـالك ا لم يـعـد امـريكـيـا وإ
الـدول األوروبية وكـذلك أوسترالـيا التي
كـانت إحـدى دول مـقصـد أبـنـاء الطـائـفة
الـلبـنانيـة اإليرانـية الهـوى ولقـد إتخذت
الـقـرار نفـسه. ويومـاً بـعد آخـر سنـسمع

زيد من هذه القرارات. ا
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ثم هـنالك قمـة خليجـية ستُعـقد بعد أيام
وهـذه سـتـؤكـد مـا هـو مـؤكـد سـابـقـاً من
جــانــبـهــا جلــهــة تـصــنــيف "حــزب الـله"
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بغداد

ـة ولــديــنـا كــلــيــات الـشــرطــة وهي قــد
ولــديــهــا اعــراف وتــقــالــيــد وســيــاقــات
ـتـازة  ,وتـأهـيل الـشـبـاب وعـلى نـفس
االسس الــتي كـان يــعـمل بـهــا  سـابـقـا ,
حـيث خـريج كـلـية الـشـرطـة يدرس ثالث
نح بـعدها بكالوريوس سـنوات مكثفة 
في عــلــوم الــشــرطــة ويــتــغــذى بــعــلــوم
عـسـكـريـة وقـانـونـيـة    ,وعـلـى مـسـتوى
اجلـيش لـدينـا كـليـات عسـكـرية كـالـكلـية
الـعـسـكـريـة والكـلـيـة الـعـسكـريـة الـفـنـية
وكـــلـــيــة الـــقـــوة اجلــويـــة حـــيث اعــداد
ـسـتـوى كـفـاءة عـالي تـشـهد خـريـجـ 
عــلى كـفـاءتـهم صـوالتـهم خالل احلـروب
الـتي خاضـها العـراق في حرب فلـسط
وغـــيـــرهـــا  ,هـــكـــذا  هـي الـــدولــة  ,امـــا
اقـتـصـاديا فـابـرز االهتـمـامـات استـثـمار

ثــمـــة فــرصــة أمــام "حــزب الــله" إذا هــو
إسـتغلهـا يلقى إعادة نظـر في التصنيف
ــواقـف لم تــكـتــمل الــدولي وإن كــانت ا
بــعـد وفي مــوقف عـمـوم الــعـرب ولـيس
فـــقط دول اخلـــلــيج عـــلى أنـه "تــنـــظــيم

إرهابي".
واتية التي نعنيها هي إطاللة الفرصة ا
إســتــثـنــائــيـة من إطـالالت األمـ الــعـام
للحزب السيد حسن نصرالله يقول فيها
مـن الكالم مـا من شـأنه إحـداث تـبدل في
الـتقييم ومنجاة من صفة الترهيب. وإذا
كـان مــثل هـذا األمـر ثـقـيالً عـلى الـنـفس
فـإن "الفـتوى اخلمـينـية" جتيـز له القول
ونـعـني بـذلك إقـتـناع آيـة الـله اخلـمـيني
في حلـظـات تقـدَّم فـيهـا ما يـفـيد عـلى ما
يــتــواصـل ضــرراً أي الــتــســلــيم بــعــدم

. وبـعد الـقـمة اخلـليـجـية هـنالك إرهـابـياً
الـقـمة الـعربـيـة الدوريـة قد جتـد نـفسـها
وقف اخلليجي حتى إذا كانت تـماشي ا
هـنالك حتـفظات خـجولـة وتعتـبر "حزب
. وهــذا ســيـتم بــحــضـور الــله" إرهــابــيـاً

ثله. رئيس لبنان أو مَن 
 وتـلك حلـظـة احلسم الـرسـمي اللـبـناني
إمــتـنــاعـاً جــاء عن الــتـصــويت أو إبـداء
بــعض الــتـحــفظ أو لـدواعـي الـتــحـالف
وقف دفاعاً عن احلزب الـقائم قد يكون ا
الـذي سينـتهي التعـامل الدولي- العربي
مـع أوضـاعه إلى أنه "داعش" الــشـيـعـيـة
بــتــصــنــيف اجملــتــمع الــدولي له. وتــلك
طــامــة كـــبــرى ال يــبــعــدهــا عن الــرعــيــة
الــلـبـنــانـيـة ذات الـهــوى اإليـراني سـوى
إقــتـبـاس الــسـيـد حـسـن  فـتـوى" اإلمـام
اخلــمــيــني وإعـتــبــار احلــراك الـدولي –
االمـريكي األوروبي  –األوسـترالي بوجه
ـــوقف اخلــلـــيــجي الـــتــحــديـــد ومــعه ا
ـتـدرجة احملـسـوم بـأنه كمـا الـعـقوبـات ا
كــان رسـالــة في إنــتـظــار الـرد الــواقـعي
مـانـعة الـسـياسـية عـلـيهـا أي إعـتمـاد ا
عـند الوجوب كمـا حال السُلطـة الوطنية
الــفــلـســطــيـنــيــة رمـز الــقــضـيــة وإهـداء
الــسالح جلـيش الـبـالد والـعـبـاد وعـودة
الـذين حملوه وإستعملوه إلى مجتمعهم
ـدني. والله الهادي يا أبو هادي... مرة ا

أُخرى من هذا القلم.
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ركــنـاً مــهـمــاً بل ال غـنى عــنه لـلــتـواصل
وجبه تمتلك والـتفاعل والتطور الـذي 
تقـدّمة وهو الـدولة عـنصر الـصيـرورة ا

ستقبل. رهان ا
WO U « U U

االشــتـغـال عــلى اإلنـسـان بــهـدف بـنـائه
عــلى أسـس ســلـيــمــة مـن خالل تــلــبــيـة
حـاجـاته األساسـية في الـعـمل والصـحة
والـتعلـيم والسكن والـضمان االجـتماعي
والـتقـاعد إضافـة إلى توفيـر مستـلزمات
رفــاهه. ولـعلّ هــذا الـهــدف هـو هـدف أي
دولــة وأي نـظــام وأيـة أيــديـولــوجـيـة أو
فــلـسـفـة تـزعم خــدمـة اإلنـسـان وحتـقـيق
سـعــادته وإن تـفـاوتت األيـديـولـوجـيـات
ـثـالـية لـكن ـاديّـة وا والـفـلـسـفـات بـ ا
»الـــتــعـــكّــز «عـــلى اإلنـــســان وتـــلــبـــيــة
احـتياجاته كان من مبرّراتها وإذا بدولة
اإلمــارات تــسـتــثـمــر بــاإلنـســان وتــعـمل
ـعـنـوية ـاديـة وا لـتـحـقـيق طـمـوحـاتـه ا
وذلك عــبــر رعــايــة الــدولــة ومــنــهــجــهــا
وخـططـها في رفـع مكانـته وتـعزيز دوره
ولــهـذه األسـبــاب احـتــلت دولـة اإلمـارات
مـــكــانـــة خـــاصــة فـي الــعـــالم بل إنـــهــا
أصـبحـت مطـمحـاً يسـعى إليه من يـفتـقد

لذلك.
ومـن أهم اإلجنــازات الــكــبـرى عــلـى هـذا
ـنـجــزات االقـتــصـاديـة الــصـعـيــد بـعــد ا
واالجـتـمـاعـيـة والـثـقـافـيـة والـتـعـلـيـمـيـة
ـكن اإلشارة إلى والـصـحيـة والـبيـئيـة 

مـؤشـرات مـوضـوعـية وعـلـمـيـة ألي دولة
في الـعـالم خـصـوصـاً حـ تـسـيـر بخط
ـــوافــقــة ورضـــا الــنــاس تـــصــاعــدي و
وتـأييدهم ودعـمهم وثقـتهم وهذه إحدى
عـناصر الشرعية السياسية التي تتفاعل
شروعية القانونية أي السير بخطّ مع ا
يـتوازى فيه قبول احملكـوم للحكام بل
وتأييدهم مع احتكامهم لسيادة القانون

الذي ينطبق على اجلميع.
ـوجب هـات الـرافعـتـ رضا الـناس و
وحــكم الــقــانــون ســارت دولــة اإلمـارات

وفق عوامل تقدّم أهمها:
االسـتمـرارية; وإذا كـان هدف إقـامة دولة
االحتــاد مــطــمــحــاً أســاســيــاً مــشــروعــاً
وضـروريـاً للـنـهضـة اإلماراتـيـة الراهـنة
فــإن اســتـمــراره وتــطــويـره ومــأســسـته
وبـناء جهاز عصري متقدّم للحكم يعتبر

ــيـــدان في بـــعض مـــا حتـــقق فـي هـــذا ا
الـــســـنـــوات األخـــيـــرة عــــلى الـــرغم من
مـداهـمـة فـيـروس كـورونـا الـعـالم أجـمع
مــثل تـشــغــيل مـحــطّـات بــراكـة لــلـطــاقـة
الــنــوويــة الـســلــمــيــة وهي أول مــفـاعل
ســلـــمي لــلــطــاقــة الــنـــوويــة في الــعــالم
العربي. وسينقل »براكة «مـسار التنمية
في اإلمـارات إلى مراحل متـقدّمة تـضعها
في »نــادي الـكــبـار «وفــقـاً اللــتـزامــاتـهـا
بــبــنــاء اقــتــصــاد مــتـنــوّع يــنــســجم مع
ـعايير الدولية سواء فيما يتعلّق األمر ا
ـنــاخ أو بــاحملـافــظـة عــلى اسـتــدامـة بــا
ـوارد الـطبـيعـيـة أو خفض االنـبعـاثات ا

الكربونية.
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وكــــانت اإلمـــارات قـــد حــــصـــدت ثـــمـــار
مـنــجـزهـا الـتـاريـخي بـوصـول »مـسـبـار
ـنــصـرم 2021 األمل «في  9 / شــبــاط ا
كـأول دولة عـربيـة وخامس دولـة بالـعالم
ـريخ وهـو مــشـروع عـلــمي يـخـدم إلـى ا
اإلنـــســانــيــة جـــمــعــاء; وهـــا هي الــيــوم
حتــتــضن إكـســبـو  2020كــأول إكـســبـو
عـربي في  1 تـشـرين األول  2021والـذي
يــــســــتـــمــــر إلى  31/ آذار 2022 حتت
شــــعــــار »تــــواصـل الــــعــــقــــول وصــــنع
رة األولى في منـطقة ـستقبل« وهـي ا ا
الـشـرق األوسط وإفريـقيـا وجـنوب آسـيا
ــهم الــذي ــعــرض ا يــلــتــئـم مــثل هــذا ا
يـسـتـضيف كـفـاءات وطـاقات وابـتـكارات

ــــقــــبــــلــــة مـن أجل إلــــهــــام األجــــيــــال ا
ستقبلي. ومشاركتها بالتنمية والتقدم ا
قـيم الـتـسـامح الـتي حـملـتـهـا واالنـفـتاح
الـذي سارت عليه جعالها قبلة للسياحة
واصالت الدولية حيث تعتزّ والـسفر وا
اإلمـارات كـونـها مـكـاناً مـنـاسـباً لـلـعيش
ـشـتـرك يلـتـقي فـيه الـبشـر من قـومـيات ا
وأديــان وجـنــســيـات وألــوان مـخــتـلــفـة
ومـتـحـدرين من  200 دولـة فـي حالـة من
ــسـاواة الــقــانــونــيـة دون الــتــعــايش وا
تـمــيـيـز. لـقـد عـمـدت اإلمـارات عـلى بـنـاء
صروح السالم من خالل القيم التي ظلّت
تـدعـو لـهـا وهي قيم لـلـتـسـامح والسالم
واألخـوّة اإلنسانية. ولـيس غريباً أن يتم
تــوقـيع »وثــيـقـة األخــوّة اإلنـســانـيـة من
ـشـترك« ي والـعيش ا أجـل السالم الـعـا
في أبـوظبي عاصمة الدولة من قبل شيخ
األزهـر الــشـريف الـدكـتـور أحـمـد الـطـيب
والـبـابـا فـرنـسـيس في  4  شـبـاط 2019
والـتـي تـبـنـتـهـا اجلـمـعـيـة الـعـامـة لأل

ــتـحـدة في شــهـر  كـانـون األول 2020 ا
حـيث قررت اعـتبار  4 شـبـاط من كل عام
يــومـاً لألخـوّة اإلنـســانـيـة وذلك إضـافـة
ي في 16 إلـى يـــوم الــــتـــســــامح الـــعــــا
تـشـرين الثـاني الـذي قررتـه اليـونـيسـكو

في العام 1995.
ـكــنـاً أن تـســيـر اإلمـارات في ولـم يـكن 
هـذه الـطـريق دون وحدة وطـنـيـة متـيـنة
ورؤيــة ســيــاســيــة داخــلــيــة وخــارجــيـة

قـــبل خـــمـــســـ عـــامـــاً تــأســـسـت دولــة
ـتحدة بجهـود حثيثة اإلمـارات العربية ا
غفور له ومـخلصة ومتفـانية من جانب ا
الـشـيخ زايـد بن سـلطـان آل نـهـيـان طيب
الـــله ثــراه واحلـــكــام الـــذين اقــتـــنــعــوا
بـأهـمـيـة قـيـام احتـاد بـ اإلمـارات الـتي
ـثّـلـونهـا. ومـنـذ الـثاني من ديـسـمـبر /
كانون األول  1971دخلت الدولة الوليدة
الــتـــاريخ احلــديث لألمـــة الــعــربــيــة بل
ولــلــمـنــطــقــة والـعــالم من أوسـع أبـوابه
بـالـتـدرّج والـتـراكم والـتـطـوّر وبـاحلـكـمة
والـعـقل واالستـثمـار في اإلنـسان; كـدولة

احتادية ذات خصوصية استثنائية.
وإذا راجــعــنــا تــاريخ اخلــمــســ عــامــاً
ـنصرمـة فيمـكننا الـتوصل إلى عدد من ا
االسـتـنـتـاجات الـتي تـؤكّـد جنـاح الـدولة
فـي مــســارهــا االســتــراتــيــجي من خالل

ــدى وخــطـط اســتــراتــيــجــيــة بــعــيــدة ا
ومــتـوســطـة وقـراءة ســلـيــمـة لــلـظـروف
واألوضـاع اإلقـلـيمـيـة والـدوليـة الـراهـنة
وبأفق مستقبلي ينسجم مع مصاحلها.
ـستـقـبلـية إن رؤيـة مـا بعـد اخلـمسـ ا
أي مـــئـــويـــة الـــدولـــة  2071 ســـتـــكـــون
مشروعاً مستقبلياً وكان صاحب السمو
الـشـيخ مـحمـد بن راشـد آل مكـتـوم نائب
رئــيس الــدولــة رئــيس مــجــلـس الـوزراء
حــاكم دبي قــد طـرح وثــيـقــة اخلـمــسـ

وخلّص فـيهـا رؤيته الـنهـضويـة وجوهر
الـــوثــيــقـــة يــتـــلــخص فـي روح الــتالحم
الــشـعـبي مع الـقــيـادة بـتـأكـيــد الـلـحـظـة
اإلمــاراتــيــة الـفــارقــة والــتي تــقــوم عـلى
الـتنمية كأولوية وتعزيز االحتاد والعمل
كــفـريق واحــد في إطــار وحـدة وطــنـيـة
لـرئـيس واحـد وعلم واحـد. وقـد  إقرار
الــوثــيــقــة الــتي اشــتــمـلـت عــلى عــشـرة
مــــبـــاد وهي تــــمـــثل رؤيــــة مـــا بـــعـــد
ـنطلقات تشكّل باد وا .هذه ا اخلـمس
كن خـريـطة طـريق خـمسـينـيـة جديـدة 
تـطـعـيـمـهـا بـخـطط خـمـسـيـة أو عـشـريـة
ـتـغـيّرات وتـعـديـلـهـا طـبقـاً لـلـظـروف وا
وذجـاً جـديداً ومـثل هـذه الـرؤية تـمـثّل 
ي ويحقّ ستـوى العا فـي اإلدارة على ا
لـكـل مـتـابع أو مـهـتم أن يـقـرأ ذلك بـأفـقه
نـشود لـهـذا البـلد ـسـتقـبلي وبـالـدور ا ا

العربي العتيد.
{ باحث ومفكر عربي
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تـبـدو نـيـنـوى بـوضوح أن خـلـفـيـة نـوابـهـا الـسـياسـيـة من خـارجـهـا وهـذا يـبـرز الـتـنوع
ـنظـومة تـسـتثـمر هـذا الـتنـوع وقوة بخـطوطه الـعـريضـة وتنـوع نـينـوى البد أن يـدخل 
ونفوذ اخلـلفيـات السيـاسيـة لنوابـها وال يتـحول إلى اصطـفاف سـياسي ينـعكس سلـبيا
ـديـنة دمـرت وأهـلهـا نـازحون عـنـد خالف اخللـفـيات الـسـياسـيـة فالـغـرض هو مـد الـيد 

مشردون وقراها تبحث عن أهلها وساكنيها.
وقد بادر الدكتـور مزاحم اخلياط بفكرة لها أطرها وانـعكاساتها وفوائدها وسانده في
ـنـتخـبـ للـمـجـلس اجلديـد بـحرص ـرعـيـد وعدد من إخـوانه ا ـهنـدس مـنـصور ا هـذا ا
ـتعددة في ظـاهرة قد تـعيد إن تـوسعت اللـحمة التي وإسنـاد من اخللفـيات السـياسية ا
نظومة تعرف ما اني مؤسساتي  فقدت نتيجة الظروف ولكن بشكل عمل سياسي وبر
ا حلق بـها من دمـار ترشـيد وتـوجيه تـريد وهـدفهـا خدمـة هذه احملـافظـة وانـتشـالهـا 
ركزية ساعدة وتـعاون البد منه من احلكـومة ا شاريع والدوائـر احلكومية واألمـوال  ا
ـمثلة بـبذل واجب هو دعم هذا تتمثل في قـرارات صعبة ومن رؤسـاء األحزاب والكتل ا
اللـوبي وإزالة كل مـا يعكـر صفـوه أو يعرقل مـساره وهذا ضـروري في مديـنة كنـينوى

علن محصور الهدف. بان ال يكتفي با
إن الـنواب الـيوم سيـحمـلون بـهذا الـلوبي تـطلـعات مشـتركـة معـاضدة لـبعـضها •
مـتسـاندة عـلى فكـرة رائدة جـامعـة ويتـبنـون جتربـة عـمل نيـابي لتـحويل حـال مديـنة من
الـتهـمـيش واإلهـمـال وضـحـيـة إلى مـكـانـها الـرائـد في خـدمـة الـعـراق وبـنـائه بـكـوادرها
عـروف عـنهـا اجلـدية واإلبـداع واإلخالص في الـعـمل واستـنـهاض نـخـبتـهـا الصـامـتة ا

النزيهة في العراق الكبير.
النـائب في نينـوى وكتلـته خارجهـا سيكـون موضع خيـارات كتلـته ومصلـحتها •
لـكنه مع الـلـوبي سيـكون مـدعومـا ومـستـندا إلى مـنظـومـة تعـرف مكـانه ودوره وهو في
ذات الـوقت يـرعى مـصـالح أهـله بـدعم كـتـلتـه ويضـع رؤية كـتـلـته بـشـفـافـيـة مع الـلوبي

صالح بقناعات ودون إضرار لتتماهى ا
أن من انـتخب النـواب هم النسـبة األقل من مجـموع النـاخب فـليست مـهمتهم •
ـكانـهم وتمـثيل الـوفاء لـناخـبيـهم فحـسب بل إقنـاع من لم يـخرج النـتخـابهم بـأنهم أهل 
صـالح سيـجـعل النـاس متـضامـنة مع مديـنتـهم ومـظهـر التـوحد وفـاعلـيتـه في حتقـيق ا
ثـلـون مصـالح ورؤية ثـابـة تأكـيد الـشـرعيـة بال صنـاديق ولـيس أبنـاء  الـنواب وهـذا 

دينتهم وهذا هو الراي السائد اليوم ب عامة الناس. اخلارج 
ـوازنة ـتـحـدون فـيه إضـافـة السـتـحـصـال ا لـلـوبي مـهـام أرى أن يـنـظـر فـيـهـا ا •
بكاملها بل بـنقل األموال والصالحيات وربطها باحملافظة وإقامة هيئة إعمار للمحافظة
إلدارة هـذه األمــوال بـإشـراف احملــافظ وقـد تــطـرقـنــا لـهــذا في مـقـال ســابق ويـســتـمـر

كمؤسسة مؤثرة في صنع القرار.
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لـلـوبي مـهـمـة دراسـة إعـادة الـنـظـر في قـانـون مـجـالس احملـافـظـات الـتي لم يك •
ثلي ـا عليه أن يـستمد فـكرة مشـابهة جمللس األعـيان أو  أدائـها مرضيـا للشعب ور
هم في أي الدوائر فأساس احملـافظة وفكرة مجالسها أنها خـدمية وليست سياسية فا
يـعا ـا كان مـعـرقال و تشـكـيل هو اإلحـاطـة باخلـدمات ولـيس نـفوذا سـيـاسيـا وهو طـا
ـهـمة في لـلفـعل اإليـجـابي ويـفـتح أبـوابـا تبـعـد اجملـلس عن مـهـامه الـعـامة واسـتـقـامـة ا
اخلدمـة العـامة أو الشـفافيـة في البـيان بل يعـرقل ويدفع وفق مـصالح ذاتيـة أو مصالح
وظـفـ ذوي اخلـبـرة كـمـنـدوبـ عن مدراء وصراعـات األحـزاب كـمـا أن مـجـلـسا مـن ا
دينة مـبالغ إضافية أو إخـفاقات ألسباب عـدة ومقرراتهم عن خبرة الدوائر ال يكلـفون ا
وتـنسيق بـينـهم جميـعا بـحيث تنـتظم عـمليـات التـنفيـذ وال تتـقاطع أما احملـافظ فيـنتخب
ـنظـومة أتت بـفقدان بـاالقتـراع العـام وكل هذا قابل لـلحـوار نحـو صيغـة فاعـلة مـغايرة 

الثقة واإلحباط.
جنـاح لوبي نيـنوى قد يتـمخض عن تيـار جامع محلي تـمثيـلي ينظم له نخب من •
احملـافظـة يضع بـرامج ورؤية واضـحة لـلمـدينـة تقـدم كمـشاريع في االنـتخـابات الـقادمة
ومتفاعل معـها اجلمهور لوقف الهدر وإزالة اإلحباط الـكبير الذي يعاني منه أهل نينوى
اليـوم ومشاعـر سلبـية تتولـد من إخفاقـات كثيـرة في اخلدمات واحلـياة العـامة كما انه

صلحة اجلميع. صالح ويحيله إلى اتفاق  ثل منهج للعمل اإليجابي بدل تصارع ا
إن إعادة نـينـوى إلى الفـاعليـة واحليـاة هي إعادة إلى التـرابط ووحدة الـنسـيج العراقي
ـدني لـيشـارك الـعالم في لـيـشكل عـراقـا مضـيـئا خُـبـرَ وجَرَّب ويـتـوق للـتـقدم والـتـطور ا
ي وفق هذه الفلسفة اجلهد البشـري اإليجابي وموطن إنارة لتحقيق األمن والـسلم العا
تصـدي للعمل الـسياسي اإليجابي ـقال تطلعـات تفتح أفقا ومـهام  أرى كـكاتب لهذا ا
في فـرصة إصالح ينـبغي أن ينظم لـها من يحب أن يـكتب له تاريخـا إيجابيـا يتحدث به
اجلـيـل كـشـعـرة بـيـضــاء في جـسم اسـود; تـطــلـعـات قـد تـكــون لـهـا قـبـول أو رفض من
البعض لـكنهـا على الـعموم نـصيحـة أظنهـا مخلـصة من اجل أهـلنا تـظهر طالئـعها في
وصل ندوة بـعد أيام ينـظمها مـركز مستقـبل نينوى لـلدراسات االستـراتيجيـة ومنصة ا
هويـتنا وسـينوى جتـمعنـا ونبقى في انـتظار أن تـتحول األقـوال أفعاال وهـنالك تضـحية

نكوبة وأهلها الكرام. دينة ا وإيثار في سبيل ا
قال رأي شخصي لكاتب ال يلزم أحدا وال يعبر عن راي أي شخصية عامة. { ا
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لــكن وجـود قــيـادي بــعـمــري قـد يــشـكل
إعــاقـة أمـام شــبـاب احلـزب لــشـغل هـذا
ــســؤولــيـة ــوقع. هـي فـرصــة لــنــقل ا ا
ـسـار الـطـبـيـعي لـلـشـبـاب وهـذا هـو ا
. فإذا حـيث اجلـديد يـحـتل موقـع القـد
كــان صــحــيــحـاً أنّ مــزاوجــة اخلــبـرات
ــعــايــشـــة بــ األجــيــال فــإنّ يــحـــتم ا
الـــصــحــيح أيــضــاً ان ال يـــتم ذلك عــلى
حـساب تعـزيز مواقع الـشباب. هذه هي
الـوجـهـة الـتي أرجـو لـهـا أن تـتـعـزز في

ؤتمر احلادي عشر. ا
ـوقع القـيادي ـدة الـتي قضـيتـها في ا ا
جتــاوزت ربع قــرن وهـذه مــدة طـويــلـة
جــداً أرى أن اطـالـة أمـدهـا أكـثـر لـيس
في مـصلـحة احلـزب فال إضـافة نـوعيّة
ـكن لي أن أقـدمه بل قـد يـكـون لـألداء 
فـــيه نــوع مـن اجلــمـــود الــذي يــنـــبــغي
مــغـادرتـه عـبــر إتـاحــة الـفــرصـة لــدمـاء
جـديـدة كي تـأخـذ فـرصـتـهـا في تـطـوير
رؤى احلـزب وحتس أداءه ومـواصلة
نــهـجه الـثـابت فـي سـاحـات الـدفـاع عن
قــضـايـا الـشـعـب هـذا احلـزب الـعـريق
ـــقـــراطـــيــة الـــذي أرسـى قـــواعـــد الـــد
والـتـجديـد في حـياته الـداخـليـة وحمل
مـشـروعـا نـهـضـويـا حـداثـويـا طـمـوحا.

بـــالـــعـــيش الـــكـــر في وطن يـــحـــتــرم
مــواطــنــيـه ويــؤمّن لــهم ســبل احلــيــاة
ويـحـقق الـعدالـة االجـتمـاعـية فـالـهدف
الـذي أبتغـيه هو التـغييـر من أجل الغد
األفـضل للـشعـب وحيث قـيمـة اإلنسان
أثـمن رأسـمـال. وهـذا مـا نـذرتُ حـيـاتي
من أجـله وسوف يـستـمر مـا دمتُ حياً

وقادراً على النشاط الذهني والبدني.
أدركُ عــدم وجـــود حــد زمــني لــتــقــاعــد
عـضو في حزب يكافح من أجل التغيير
قـراطية على دنيـة الد وبـناء الدولـة ا
قـاعـدة العـدالة االجـتـماعـيـة فهـو ليس
تـقـاعد من خـوض الصـراع مع الظـا
ـسـتـبـدين ونـاهـبي ثـروات الـشـعب وا

وقــدم في طــريق كــفـاحه الــتــضـحــيـات
اجلـــســام فال هــاجـس عــنــد أعــضــاءه
ســوى تــقـدم الــبــلـد ورقــيه وأن يــكـون

. اً اإلنسان فيه حراً كر
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إذا جــاز لي ان أتـكـلم عن نــفـسي قـلـيالً
فـي هـذه الـســطـور فــأود أن أشـيـر إلى
أنـني لم أتعود الوقوف على احلياد في
إطـار عـمـلي وبـخـاصـة فـي الـتـحـديات
ــا اجـــتـــهـــدت بـــالــرأي الـــكـــبـــرى وإ
ــــــبـــــادرة عــــــلـى قـــــدر واحلــــــركــــــة وا
مـسـؤولـيـتي وهـدفي فـي ذلك كـمـا هو
ـكــافــحـ من أجل احملــرومـ هــدف ا

ــــكـن من األمل إتــــاحــــة أكــــبــــر قــــدر 
خلـالص شـــعــــــــــــــبـــنـــا مـن أوضـــاعه
ــزريـة الــتي عـــــــــاش حتت وطــأتـهـا ا
جــراء الــنـظــام الـدكــتــاتـوري الــسـابق
ونـــظـــام احملــــــــــاصـــصـــة والـــفـــســـاد
احلـالي.  وكـمـا هـو األمـر مع غـيري من
ـناضلـ فإن مسـيرتي السـياسية لم ا
تـكن تـمشي فـي طريق مـسـتقـيم صافٍ
ـا شابتـها التعـرجات واألخطاء إذ وإ
ال تـدار الدفـة كمـا نرغب دائـماً. نعم لم
أجنـح في كلّ مـا ســعــيت كـان لــلــفـشل
ـــــراوحــــة نــــصـــــيب في تـــــاريــــخي وا

الــكــفــاحـي كــمــا لــكلّ شــخص يــفــكــر
ويــعـمل في أوضــاع شـائــكـة ومــعـقـدة
وخـطـيرة مع ذلك لم يـتـوقف مسـعاي
ولـم يـنل اإلحــبــاط مـنـي ولم تـنــكــسـر
إرادتي مـهما بلغت اخليبات وحاولت
أن ال أتــوقف بـل أســيــر مــهـمــا بــلــغت
مــنـاكـدات الـتـاريخ من دون أن أسـمح
تعصب أن لـلعناد السلبي واالنغالق ا
ا يـكون كـابحـا ومعـرقال حلركـتي وإ
ـدعـوم من أفـكـار رفاق هـو االجـتـهـاد ا
وشــركـاء آخــرين ورؤيـة تــسـتــنـد إلى
مــنـاهـج الـبــحث والــتـحــلـيـل الـعــلـمي
ـاركسي في نـهج ا وبـاألسـاس منـهـا ا
قـراءة وقائع الـتاريـخ القريـب والبـعيد
في تـــغــيــيــر اجملــتــمــعــات ودور قــوى
الــتـقـدم واحلــــركـات االجــتـمـاعـيـة في

ذلك.
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وقـف لقناعتي  إرتـأيتُ أن أعلن هذا ا
أن احلــزب الـشــيـوعي الــعـراقـي تـيـار
فــــكـــري وســـيــــاسي عـــريـق ال يـــخص
أعـضـاءه فـقط بل كلّ عـراقي مـعني به
ولــوضع قــيــد مــلـزم لي كـي ال أتـراجع
أمـــام مـــنــــاشـــدات أحـــبـــتي من رفـــاق
الــــدرب وأعــــرف أنّ مــــطــــالــــبــــاتــــهم

ـهـمـة هـو إعـتزازاً بي االسـتـمـرار في ا
ـؤتـمـر الـعـاشـر نـهـايـة كـمــا حـدث في ا
العام 2016 اذ إرتأيت حينها وحاولت
عـدم الــتـرشح لـلـقـيـادة لـكـني عـدلت عن
الـقرار في السـاعة األخيـرة قبيـل جلسة
االنــتــخـابــات إسـتــجــابـة لــطــلب رفـاق
أحـبة في مقـدمتهم رفيق الـدرب العزيز
حـمـيـد مجـيـد موسى. أعـتـذر من والدي
مـحمـد احللفي ووالـدتي بدرية الـكعبي
وإن كـان ال معنى لالعـتذار اآلن بعد أن
رحـال من احليـاة اذ يـرقـدان في مـقـبرة
وادي الـــسالم بـــرحــلـــتــهـــمــا األبـــديــة
االعــتـــذار لــهــمــا جــرّاء مــا حتــماله مع
شـقيـقاتي وأشـقائي مـن تعسـف أجهزة
الــقـمع الـدكــتـاتـوريــة عـقـابــاً لـهم عـلى

اختياري طريق مقارعتها. 
االعـتـذار لزوجـتي روناك مـحمـد وولديّ
روى ورنــد اذ أن انــشــغــاالتي بــالــشـأن

جملها على حسابهم. العام كانت 
أعــتـــذر عن أي هــفــوة والــتــبــاس رافق

عملي القيادي.
والـشكـر كل الشـكر لألحـبة الـذين عملت
مــــعــــهـم ولــــكل مـن ســــانــــدني في أداء
ـن تــفــهم مـــواقــفي وقــدّر مـــهــمــاتي و

التزاماتي.

لـقد أكملتُ الـست عامـاً ما يحتّم عليَّ
مــغــادرة مـوقــعي الــقـيــادي في احلـزب
الـشــيـوعي الـعـراقي وهـذا لـيس قـراراً
آنـيـا أو ظـرفيـاً فـقـد سـبق وحتدثت به
مـع عــدد من رفـــاق الــدرب واألصـــدقــاء

قرب في عدة مناسبات.  ا
يـــطــيـب لي الــتـــأكـــيــد أن لـــيس لي من
طـموح شخصي سوى مواصلة الكفاح
ـيـداني ضـمن الــفـكـري والـسـيــاسي وا
صـفـوف حـزبـنـا الـشـيـوعي وفـعـالـيات
احلـــركـــة االجــتـــمـــاعـــيــة الـــعـــراقـــيــة
واألنـشـطــة الـعـامـة الـهـادفـة لـلـتـغـيـيـر
ــنـاهـضــة الـظـلـم والـقـهـر واإلصالح و
واالسـتبـداد استنـاداً إلى حق االنسان
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(وكر السلمان).. رواية تنتمي إلى نفسها

" تضـمن قصة ثقـف عن دار العنـقاء للـنشر صـدر كتاب بـعنوان  "سـيمفـونية الـرماد في مرايـا ا
قـصـيرة لالديـب محـمـد رشـيد و15 دراسـة نـشـرت عنـهـا بـضـمنـهـا " الـكـاتبـة االردنـيـة د. سـناء
الشعالن والـكاتبـة الليبـية سعـاد الورفلي وسمـير الشـيخ والناقد جـاسم عاصي والنـاقد إبراهيم
سبـتي و والشاعر ماجد احلـسن والشاعر حسن الـسلمان " الكـتاب من إعداد الكاتب االماراتي
فـكر العربي  عبـد احلس شعبـان. وحمل الغالف االخير اشادات هنـدس أحمد عمر بـاحلمر وتقد ا ا
بحق األديب رشـيد من قبل البروفـيسور قاسم حسـ صالح الذي وصفه بأنه رجل بـحجم وزارة ومظهر
ثقف االنـتحاري فـكر عبـد احلسـ شعبـان وصفه بـا محمـد صالح  وصـفه باالديب الرافـديني الـنادر وا
اما الـناقد سـليمـان البكـري الذي نـشر عنه دراسـة مهمـة جدا عام 1999في جـريدة اجلمـهورية نـقتطف
مـنهـا " قصص مـحـمد رشـيد حـمـلت رؤيا فـلسـفـية ذات عـمق اجتـمـاعي في إطار فـني يـحمل مـشروع احلـداثة و
ـكانـة الـتي تلـيق به في مـسيـرة اإلبداع التـجـديد في الـقـصة الـعراقـيـة . وان القـاص محـمـد رشيـد وجد لـنـفسه ا

عاصر" . العراقي ا

رسالة بغداد
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مـا اسمـيه (الـروايـة االسـتـقصـائـيـة) وب
يـدي مـنه روايتـان لـلـفـرنسي غـيـوم مـيـسو
بعنـوان (حيـاة الكاتب الـسريـة) و(شقة في
بــاريس)  وروايــتـان لالســبــاني كــارلـوس
زافـــون بــــعـــنـــوان (ظل الـــريح) و(ســـجـــ
الـســمـاء)  وكــلـهـا تــسـتـقــصي اثـر جـرائم
وقـعت واشـخاص تـدور حـولـهم الـشـبـهات
واجــواء تـــزكـم االنــوف مـــلـــطـــخـــة بـــالــدم
وت. وال أعـرف ان كان والتـراب والقـلق وا
ميـسو قـد سار عـلى النـهج ذاته في روايته
التي ب يدي (هـل ستكون هـنا?) فما زلت
عـاكـفـاً عـلـى قـراءتـهـا ورأيت انـهـا تـتـرجم
ـستقبل ا قول وودي آلن (أنا مـهتم با ر

قبلة). ففيه أنوي ان أقضي سنواتي ا
W¹—uHBF « w UO

واحــسب ان اجلـــزائــري واســيــني االعــرج
اقـــتـــفى اثـــر االجتـــاه االســـتــقـــصـــائي في
(روايته) عن االديبة الفلـسطينية مي زيادة
بــعـنــوان (لـيـالـي الـعـصــفـوريــة) مـعــتـمـدا
السرد التـاريخي في البـحث عن نسخة من
الـســيـرة الــذاتـيـة اليــزيس كـوبــيـا قـيل ان
االعرج قضى نـحو ثالثة اعـوام ينقّب فـيها
عن مـرحـلـة هي الـفـصل االخـيـرة في حـيـاة

زيادة.
وقـد نفـيـد مـنهـا في مـقـاربة بـ بـطل (وكر
الــسـلـمــان) والـبــطل الـهــامـشي (الــطـبـيب)
ـتـسم بقـلة حبـيب مي زيـادة وابن عمـها) ا
الوفاء وتفاقم نزعة االنتقام النفسي حيث
القاها في (وكر) الـعصفورية ثالثـمائة ليلة
وليلة تـنتظر نـهايتهـا ببطء وتواجه آالمها
في العزل والصدمة وتناول االدوية قسرا.
والـسـؤال: هل ثـمــة خـصـوصـيـة في روايـة
(وكر السلـمان)  التي ارى ان الروائي كان
عليه تسمـيتها (وكر الـشيطان)  داللة على
تــلـونــات اجملــرم واسـالــيــبه في اســتـدراج
الضحايا وطبيعة االدوات التي استخدمها
  فـضال عن ان هـذا العـنـوان يـبـر قـضاء
(نــقـرة الـســلـمــان) من احـد أفــرادهـا وهـو
نـعـمـان خريـج كلـيـة احلـقـوق الـذي يـظـهر
اعلى قدر من االنسانية في وقت يعيش في
داخــــــله شــــــيــــــطـــــان رجــــــيـم. واقـــــول ان

اواخــر عــقــد الـــســبــعــيـــنــات من الــقــرن
ــاضي انــشــغــلت الــصــحــافــة االدبــيـة ا
بــعــنـــوان روايــة اكــثـــر من انــشــغـــالــهــا
بالرواية ذاتـها . وكان اغلب الـنقاد يرون
ـة التي نسج ان العنـوان يفك لـغز اجلر
خيوطها الروائي عنوانا (من قتل حكمت
الـــشـــامي?) . وصـــادف ان اسم الـــروائي
والـــقــاص الــكــبــيــر جـــمــعــة الالمي كــان
مـوضوعـا بـسـبب رؤيـة مـصـمم الغالف
حتت العنوان ذاته  وهـكذا تيسـر للنقاد
ان يخرجوا بقناعـة مفادها ان القاتل هو
الـروائي ذاته. وتـلك كـمـا يـزعـمـون ثـغـرة
في عناصـر بنـاء الرواية تـكشف عن خلل

مركب.
ــعــاجلـة وان ولــعــلــني اســتـعــدت هــذه ا
اطالع بشغف رواية (وكـر السلمان) التي
اهداني نسخة منها كاتبها الشاعر شالل
عنوز وحدثني في جلسة جمعتنا به في
الـنجف عن اجـوائـهـا ودوافع كـتابـتـها .
وبـــدا لي ان عـــنـــوز مــؤمـن بــان وراء كل
جرائـم االرض يكـمن سـبب واحـد ال ثاني

له هو احلرب.
وفــــعـال فــــانـي عـــــشت اجـــــواء احلــــرب
الـعـراقـيــة االيـرانـيـة او اسـتـعـدت وقـائع
الـدم فـيـهــا وانـا اطـالع (وكـر الـسـلـمـان)
بــــصـــفـــحــــاتـــهـــا الـ.219وادركت حـــجم
مآسيهـا وثقل اوزارها لـيس على الشعب
وحده حـسب بل عـلى بـيئـة روايـة ظلت
مثـقـلة بـالـتداعـيات الـنـاجمـة عن احلرب

حـــتى ادركـت ان الــصـــديـق شالل عـــنــوز
خــاض غـــمـــار مـــعـــاركــهـــا او تـــنـــقل في
جــبـهـاتـهــا مـقـاتـال مـرغـمــاً او مـكـرهـاً 
ــــتــــرتـــــبــــة عــــلى واســــتــــوعـب االثــــار ا
اسـتـمـرارهـا. وقــد دخـلت بـعض الـوقـائع
الـسـيـاسـيــة خلـلـفـيـة هـذا االسـتـمـرار في
الـســرد الـروائي مــثـلــمـا فــرضت اسـمـاء
قـادة وعنـاوين وحـدات عـسـكـرية نـفـسـها

في حوارات االبطال.
ــتـعـذر جـدا تـصـنـيف ومع ذلك فـانه من ا
هــذه الــروايـة او مــعـرفــة انــتـمــائــهـا الى
صـــنف روائي شـــائع في الـــســرد االدبي.
فـ(وكـر الـسـلـمـان) لـيـست روايـة واقـعـية
بــرغم ان شـخــوصـهــا يـحــمـلــون هـويـات
وسـمات واقـعـية تـعـززها بـيـئة اعـمـالهم
ـنـاطـقـيـة  وان ومـهـنــهم وانـتـمـاءاتـهـم ا
اجـواءها ال تـبـتعـد ابـدا عن بيـئـة محـلـية
تزوّدهم بـالـتنـاقض والـتوافـق والتـعارف

وصلة القربى.
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وطــرحت سـؤاالً بــشـأن انــتـمــاء الـروايـة
عـلى الـكـاتب في اتـصـال هـاتـفي صـادف
انه جــرى بــيـنــمـا كــنت مــنـهــمك بــقـراءة
الــروايــة  ولم افـلـح بـجــواب يــســاعـدني
ط هــذا الـنـوع مـن الـروايـات عـلى فــهم 
والـى اي صـــنـف يـــنـــتــــمي فـي قـــواعـــده
وآلــيـاته وســلـوك شــخـوصـه. لـكــني فـقط
ادركت ان الـروائـي مـتـأثــر جـدا بـنــظـريـة
ــــيـــة ـــة فـي االكــــاد رائـــد عــــلـم اجلــــر

االيـطالـيـة (سيـزار بـكاريـا) ويـعد بـكـاريا
ـدرسـة الـتـقـلـيـديـة في الـقـانون مـؤسس ا
اجلــزائي وهــو احــد اكــبــر الــفــقـهــاء في
الــعــالم وهـو صــاحب الــنص الــقــانـوني
ـة وال عـقـوبـة اال بـنص ـشـهـور ( الجـر ا
قـــانــونـي). وقــد درس جـــانــبـــا من دوافع
االشـخاص الـواقـعـيـ الذين يـنـخـرطون
ـة وبــشـاعــة اقــتـرافــهـا في طــريق اجلــر

والطرق التي يتفنّنون باستخدامها.
وكـان تــخـصص شالل عـنــوز  بـاحلـقـوق
في الـدراسـة اجلامـعـيـة االولـيـة وراء قوة
تـلك الـدوافع  وال سـيـمـا انه زاول  فـيـما
بــعـد مــهــنـة احملــامــاة وصـادف عــشـرات
الــنـمــاذج فـيــهــا بل ولـعــله تــبـنى بــحـكم
ـتـورط بـها. او هـنـة الدفـاع عن أحد ا ا
ايضا لـعله اسـتمع او وقف على تـفاصيل
مـروعـة من حـوادث جـرائم فـتـحت اجملـال
امـامه لــتـرك مـوهــبـة الـشـعــر الـتي حتـلى
بــهـــا والــلــجـــوء الى ادوات الــروايــة في
شرح االجـواء التي رسـمهـا لروايـته (وكر

السلمان).
وحــاولت ان اصـنف الــروايــة هـنــا مع مـا
قــرأته في حــيـاتي من روايــات  فــلم اجـد
اي مشتـركات جتـمعهـا فهي ال تـقترب من
روايات اجاثا كريـستي التي اشتهرت في
عقـد اخلمـسـينـات والسـتيـنات بـوصفـها
تــصـنـع عـقــدة وتـســعى طــيـلــة صـفــحـات
الرواية الى فكها في نـهاية لم تخطر على

بال احد.
كـمـا حـاولت وضـعـهـا الى جـانب روايـات
واقــعـيــة كـثــيـرة قــرأتــهـا بــعـمق كــالـتي
كتبـة السوفيتـية عبر كبار تتشكل منـها ا
رمــوزهـا لــكــني اخــفـقـت  مع ان احلـرب
سـمــة تـتـكــرر في مـعـظم روايــات احلـقـبـة
الـســوفـيــاتـيـة . واســتـدركت فــلـجـأت الى
اقـرب الروايـات الـتي انـشـغـلت بـها خالل
احلـظــر الـصـحي بــسـبب تـفــشي جـائـحـة
كورونا  لكني لم اجد خطوطا او خيوطا
جتــمع (وكــر الــســلــمــان) بـهــا ورأيت ان
االدب االوربي والسيما في مجال السرد 
طا فـي البناء الـفني يندرج حتت اختط 

خصوصيـتها قد تكـمن في غرائبيـة البيئة
تـخيـلة فـي الروايـة او قد تـكمن العـامـة  ا
ـفعـمة بالـتوصـيفات نسـابة ا في لغـتهـا ا
ــشــاعــر الــعــاطــفــيـة ودفء الــشــعــريــة وا
العالقات بـ نعمـان وزميلـته في الدراسة
ســنــاء الــتـي حتــولت الى حــبــيــبــة خالل
سنـوات اجلـامعـة وخـطيـبة ثـم ضحـية له.
ـقـال فاني رأيت وعودة الى مـقـدمـة هذا ا
ان شالل عنوز صنـع وكر السلـمان واغلقه
بيده  ورسم مصائر ضحـاياه بيد نعمان
ـصـيـر الـذي لـكـنه سـرعــان مـا وصل الى ا
يـلـقـاه كل مـجـرم عـلى وجه االرض  اال ان
شالل عـــنـــوز كــان عـــجــوال فـي رسم هــذه
الـنهـايـة  ولم يـلتـزم بـالقـاعـدة الـقانـونـية
الـتي تـرى في الـقـصـاص عـقـوبـة انـصـاف
بحقه وانتـصاراً لدم ضحـاياه الذين ظلت
قطـرات رطبـة ويابـسة مـنه مسـفوحـة على

ارض الـوكر التـدرك بـشاعـتـها سـوى قـطة
سـوداء غـالـبـا مـا حتـوم بـ ارجل نـعـمان
الذي ال يـكف الروائي عن االيـهام بـوصفه
تـفـوق وقد ثـقف واخلـريج اجلـامعـي ا بـا
استخدم اسلوب التعزيز في ذلك من خالل
وضع نصوص ادبيـة وقانونيـة وسياسية
عــلى اقــواله فـي احلــوارات مع زمالئه في
الكـلـية وبـعد انـخراطـه جنـديا في اخلـدمة
الـــعـــســـكـــريـــة وغــــالـــبـــا مـــا كـــانت تـــرد
كــاســتــشــهــادات ضــمـن اقــوال لــروائــيـ
ي مـقتطفـات كالبرازيـلي اكيلو راولو عا
 الـــذي قــرأت له شـــخــصـــيــا خــمـــســا من
روايــــاته بــــدءا من اجلــــاســـوســــة مـــرورا
بـالهـيـبي واحـدى عشـرة دقـيـقة  وانـتـهاء
بــرامـي الــســهــام الــتي لـم تــرق لي بــرغم

انطواء فكرتها على احلكمة وااليثار.
كـنت اتوقع ان يـحـظى الـقاتـل بالـقـصاص

عـــلـى ضـــوء االدلــة والـــبـــراهـــ الـــتي
استحضرها النقيب جاسم احد اقرباء
نـعمـان في مـركز شـرطـة الـسلـمـان لكن
شالل عنوز ايقـظنا من سبـات توقعنا 
ـــان راسخ في ـــثـــابــــة ا الــــذي هـــو 
نفـوس االسويـاء من بـني البـشر. ورأى
ان يـتـرك مـصـيـر او نـهـايـة نـعـمـان الى
خــيـــار هــذا االخــيــر ويــنــهي الــروايــة
ح الـرعــاة شـبــحـا عـلى بـالــقـول (وقــد 
ـــــديــــنـــــة  يــــركـض صــــوب اطــــراف ا
الــصـــحــراء  ولم يــفـــقــهــوا ســره راح
يـــخــــتـــفي عـن الـــبــــصـــر تـالشى بـــ

الكثبان).
اخـيـرا.. ال اميـل الى تـرجّل الـشاعـر من
عـلـيائه لـيـسـرد لـنا خـيـاال او يـسـترجع
ذكرى برغم ان البعض يرى ان عصرنا

هو عصر الرواية.
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بــلـوحــات هي: لـوحــة تـمـوز لــوحـة الــشـعـر
لــوحـة الـعـزلــة لـوحـة احلـلم لــوحـة الـضـوء
والـظـلـمة لـوحـة الـريح لـوحة اخلـمـر لـوحة
الـفـجر ويـقسم هـذه الـلوحـات إلى تشـخيص
ـعنـويات وتـشخيص احملـسوسـات ويحقق ا
احلـــصــري من خالل الـــتــشــخـــيص لــوحــات

استعمارية تنتظم جتربته الشعرية. 
ـعـنويـات ويـندرج يـقع قـسم مـنـها في اطـار ا
الـقــسم اآلخـر في اطـار احملـسـوسـات لـيـقـدم
بــهـا رؤيـته الـكــلـيـة لـقــضـايـا مـتــنـوعـة ظـلت

تشاغله على طول قلقه اإلبداعي().
ويـنـهي الكـتاب بـهذه الـعـبارات مـعتـمداً كالم
ؤلف كـان مدركاً أن : ويـبدو أن ا ـؤلف قائالً ا
كـتابه عن (الصـورة االستعارية فـي شعر عبد
ـستوعب األمـير احلصـيري) لم يكن الـكتاب ا
لـكل جوانب موضوعه إذ ((حتـتاج النصوص
ـؤسسة عـلى االستعـارة منهـجاً تكـاملياً في ا
فــتح دالالتـهـا لـيـكــون بـذلك فـتـحــاً شـخـصـيـاً
يـضيف قراءة واحدة ويهيء في الوقت نفسه
ـقبـلة وبـهذا يـستـحيل الـكثـير من الـقراءات ا
ـعــاني الــنص اإلبــداعي مــشــروعــاً إلنــتــاج ا

والدالالت))(). 
ـــا يــشــيـــر إلى مــعـــرفــته وســـعــة اطالعه و
الـثــقـافي نـشـره حـوارات في اجملالت األدبـيـة
كـما نـشر حواره في مـجلـة (آفاق عربـية) عدد
 6حزيران  2001مـع األستاذ واحملقق الكبير
هـالل نــاجـي بـــعــنـــوان (هالل نـــاجي و 140
كـتـابـاً) وهي مجـمـوع من الكـتب الـتي طـبعت
حــتى ذلك الــتـأريخ لــهـذا األديب الــكـبــيـر في
ــعـرفــة في األدب والــلــغـة مــخــتـلـف حـقــول ا
ــعـجـم واخلط الــعـربي وحتــقــيق الــتــراث وا
وتـطوره وقد حصل على عدة جوائز منها ما
ـنـظـمـة الـعـربـيـة لـلـتـربـيـة والـثـقـافة قـدمـته ا
والـعلوم كـما نال اجلـائزة التقـديرية الـذهبية
من جــمــهــوريـة مــصــر الـعــربــيـة  1982كــمـا
مــنــحـتـه وزارة الـثــقــافـة واالعـالم الـعــراقــيـة

جائزتي ابداع لعامي  1999و  .2000
وقـد استعرض هـذا احلوار حياة هالل ناجي
األدبـيـة وجهـوده في حتـقـيق التـراث الـعربي
إضـافــة إلى مـا نـشـره من مـجـمـوعـات شـعـره
الـتـسع وحتقـيـقه دواوين الشـعـر لشـعراء من

مختلف تأريخ األدب. 
كـانت أسئلـة الصحـفي احملاور رزاق إبراهيم
وضـوعات التي عني بها دقـيقة وفي صميم ا
األستاذ هالل ناجي بحيث استوعبت جهوده
ثم كــشـوفه في مـجـال الــنـقـد ووضـعه قـواعـد
لـــتـــحـــقـــيـق اخملـــطـــوطـــات وطـــبـــعه كـــتـــاب
((مـحاضرات في حتـقيق النـصوص)) عبر به
عن جتــاربه الـغــنـيـة في الــتـحـقــيق وحتـقـيق
الــنــوادر من اخملـطــوطــات ودواوين الـشــعـر
فـكـان حـواراً أدبـياً شـامالً أبـدى فـيه األسـتاذ
رزاق إبـراهيم سعـة اطالعه ومعرفـته باألدباء

 . واحملقق
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لـــيس لـــدي مــنـه الــكـــثـــيــر ولـــكن بـــ يــدي
طـبوع ?2011 مـجـموعـته (أنا أحـد غيـري) ا
ـبكـرة (أسرار ولم يـكن مـجمـوعته الـشعـرية ا
ـنشـورة سـنة  1973وكـذلك قـراءة الـطـريق) ا
مــجـمـوعـته الــشـبح الـذي رأى بـ يـدي ألرى
مــدى الـتـطــور الـذي حــصل لـديه ولــكن بـعـد
الـزمن ب اجملـموعـت امـتألت بانـشغاله في

ـاضي  عــرفـته أواسط ســتـيــنـات الــقـرن ا
وكـان عامالً ويدرس في متوسطة اخلورنق
في الـنـجف كان يـأتي لتـجـمعـنا في مـقهى
سـامـيـر) وسط شـارع اخلـورنق في (أبـي ا
الـنـجف وكانت مـقـر اجلمـاعـة من الشـباب
انــبــثـــقت مــنــهــا نــدوة ((اآلداب والــفــنــون
ـسائي ـعـاصرة)) وكـان يـأتي من دوامه ا ا
ــدرسـة أو من الـعـمل أحـيـانـاً بـهـيـأته في ا
الــعــمــالـيــة ولــكن كــان اجملــتــمــعـون() في
ـــقــهـى كــبـــارهم وصــغـــارهم مـــعــجـــبــ ا
ا يـقوله مـن شعر كـنا نـطلب بـشخـصه و
ســمـــاعه بــصــوته لــقـــد كــان ذكــيــاً حــديث
ـدرسـة نظـم الـشـعـر مـبـكراً اسـاتـذته فـي ا
وكـان جريـئاً ينـقد ما يـسمعه من الـشعراء
وكــــانت قـــصــــائـــده تــــتـــصـل بـــالــــعـــمـــال
والـكادح ألنه صـاحب العمال مـنذ بداية
حـيـاته وكـان الـذكـاء ظـاهـراً على مـالمحه
لـقد رحل إلى بـغداد سنة  1968مـع زميليه
عـبد األمير معلة وموسى كريدي وع في
وظــائف صــحـفــيــة مـحــرراً ورئـيــســاً قـسم
وسـكــرتـيـر حتـريـر ثم نـائب رئـيس حتـريـر
مــــجـــلــــة (وعي الـــعــــمـــال) وكــــان رئـــيس
حتـريرهـا األديب عزيـز السـيد جـاسم الذي
ـا يفـتح له بـاب الـتـقدم اعـتـنى به وكـلـفه 
في عـمله وكان وفيـاً ألستاذه إذ أصدر فيه
كــتـاب (دراسـات في أدبـيـات عــزيـز الـسـيـد

جاسم  2017بغداد).
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كـانت مجـلة وعي الـعمـال لهـا فعل وسـمعة
وقـد طـورهـا وطـور حـياتـهـا األسـتـاذ عـزيز
الـسيـد جاسم لـتجـربته الغـنيـة في الثـقافة
الـيـسـاريـة فأفـاد رزاق إبـراهـيم من عـنـاية
رئـيس الـتـحريـر إذ وجه اهـتمـامه لـلكـتـابة
عـن الــعـــمل والـــعـــمــال فـــكـــانت له صالت
ـثــقـفــ والـشــعـراء والــكـتّـاب واســعـة بــا
ولــشـدة تـعــلـقه وجتــربـته مع الــعـمـال ألف
كـتـاب (تـأريخ الـطبـقـة الـعامـلـة في الـعراق
 (1975وكــتـاب (الـصـحــافـة الـعــمـالـيـة في
الــعـراق  (1979وطــبع مـجــمـوعـة شــعـريـة
عــنــوانــهـا (أســرار قــراءة الــطـريق (1973
وأخـرى عـنـوانـها (الـشـيخ الـذي رأى) فـهو
من أوائـل من كتب عن الشخـصية العـمالية
في الــقــصــة الـعــراقــيـة ولـه أيـضــاً كــتـاب
ـدينة في القصة العـراقية وكتاب (مقاهي ا

بغداد األدبية). 
لقد كان ناقداً جريئاً صريحاً في نقده فهو
اديب دخل عالم الصحافة من باب األدب. 
كانت له بدايات نقدية سنة  1967أيام كان
عاصرة عـضواً في ندوة اآلداب والفنون ا
ـطــبـعي عــضـو نــدوتـنـا وإصــدار حـمــيـد ا

حـلـقات أدبـيـة بـاسم (الكـلـمة) تـعـنى باألدب
احلـديث صدرت أولى حلقـاتها سنة ?1967
ـا كلف به الـشاعـر رزاق إبراهـيم عرض فـر
رفأ األزرق) شعر عبد اجملـموعة الشعريـة (ا
ــوسـوي اعــتـمــد حتـلـيــله قـراءات األمــيـر ا
نــقــديــة حــديـثــة آنــذاك إذ قــال: ((أن الــلــغـة
الـشاعـريـة تكـمن بالـغيـبوبـة الداخـليـة التي
حتـتـفظ بـعـنف التـأثـيـر اإلنـساني فـالـشـعر
ـشوه هـو تفـاعل يصدر لـيس ذلك التـخبط ا
ـــــزج الــــــلـــــغــــــوي بــــــ الـــــنــــــظـــــرة عـن ا

سافة...))().  وا
وقـد أجـيزت (الـكلـمة) رسـمـياً لـتصـدر باسم
مـــجـــلــة ســـنــة  ?1968وكـــتب فـــيــهــا رزاق
إبــراهـيم أيــضـاً عـرضــاً لـ ((أوراق الـتـوت))
شـعـر طـرد الـكـبـيـسي في الـعـدد الـثـاني من
مجلة الكلمة  1968بإصدارها اجلديد فجاء
في مــقــاله: ((من خالل مــطـالــعـتــنـا لــديـوان
الـشـاعـر جنـد بـ خـصـائص تـمـرده تـوزعاً
نـفـسـيـاً عـنـيفـاً فـهـو في (اهـتـمـامـات خارج
قـطع األول (اسقاط فـيزيقي) الـشيء) وفي ا
يـحسّ فعالً بجذور الـشجرة تطلق في رأسه

اء...))(). ويتجنب من شرب ا
لــقـد ظـهــر نـشـاطـه الـصـحــفي واألدبي عـنـد
عــمــله في مــجــلـة وعـي الـعــمــال وتــشــجـيع
رئـيس حتريـرها له واسـتمـر عمـله الكـتابي
ــقـالـة في الــصـحــافـة الـعــراقـيــة بـكـتــابـة ا
والــبـحـث والـتــعـلــيق في أكــثـر من جــريـدة
ـباشرة به وبـعد انـتقـاله انقـطعت صـلتي ا
لــكـني بـقـيت عــلى صـلـة أدبـيــة به وبـزمـيـله
الـشـاعـر عبـد األمـيـر مـعلـة والـقـاص موسى
كـريدي وبانتقالي إلى جـامعة البصرة سنة
 1970شـغـلتـني احلـياة اجلـامعـيـة وقضـية
احلـــصــول عـــلى فـــرصــة إلكـــمـــال دراســتي
لــلـدكـتـوراه في جــامـعـة الـقـاهــرة والـتـعـنت
احلـــزبي في عــدم انـــتــمــائي الـــذي عــانــيت
رفــضه مـا عــانـيت حــتى دخـول الــعـراق في
حـربه الـدمـويـة مـدة ثـمـاني سـنـوات بـعـدها
هـجرت العراق سنة  1993إلـى ليبيا وعدت
سـنـة  2004بـعـد سـقـوط الـنـظـام بـاالحتالل
ـشــؤوم.. عـرفت أخي الـشـاعـر رزاق يـعـمل ا
فـي جريدة الـزمان وكنت اتـصل به ب مدة
وأخـــرى وارسل لـه مــقـــاالت لـــنـــشــرهـــا في
صـفـحـته األدبـية حـتى الـتـقيـنـا سـنة 2015
فــأهـدى لي مـجـمــوعـته الـشــعـريـة (أنـا أحـد
غــيــري) كــمــا أهـدى لـي كـتــابه فـي صـديــقه
احلــصـيـري وفي  2018كــنت الـتــقـيه عـلى
مــوعـد يـوم اجلـمـعـة لـنــذهب إلى صـديـقـنـا
ــطـــبــعي فـي بــيت أخـــته في حي حـــمــيـــد ا
الــرسـالــة لـنــشـتــرك في الـغــداء مـعــاً فـكــنـا
نـقـضي ساعـات هـادئة بـحسب مـا يـقتـضيه

ــطــبـعي الــصـحي الــذي كـان حــال حـمــيـد ا
مـقـعـداً في الـبـيت هـكـذا كـان لـقـاؤنـا وكان
الـشـاعر رزاق في بـداية مـرضه فكـنت أحثه
عــلى اسـتـمــراره في عالجه لـكــنه كـان عـلى
ـــرض عن الـــقـــيـــام قـــوة ارادتـه لم يـــثـــنـه ا
بــلـوازمه فـي عـمــله وأنـا إذ آسف عــلى عـدم
لـقائه ح جاء إلى الـنجف في أواخر أيامه
وأراد رؤيـتي لعدم معرفـة سكني في النجف
كـما يـعرفه في بـغداد لـكني عـرفت حضوره
بـعد مـغادرته إذ لم يتـأخر وكـأن زياته كانت

زيارة وداع رحمه الله. 
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لــقــد كــان عــصــامــيــاً مــخــلــصــاً ألصــدقــائه
ـودة نزيـهـاً وديعـاً واسع اآلفاق يـتـذكرهم 
في ثـقـافـته صـادقـاً في كـالمه أغـنـته احلـياة
بـتجـاربهـا حكـيماً فـي تصرفـاته لم يشكُ في

أحد وال شكا أحد منه. 
آخــر مــا أهــداه الي مـن كــتـبـه (احلــصــيـري
وكـأس القصـيدة) بتاريخ  11/7/2015وفيه
اسـتعرض حـياة احلصـيري بدءً من مـقدمته
بـقـوله: ((مع أني ولدت وعـشت وتعـلمت في
الـنجف كمـا هو حال احلصـيري وكنت معه
في مـحـلة واحـدة() إالّ أنني لم أتـعرف عـليه
ـا تـعـرفت عـلـيه في بـغـداد في الــنـجف وإ
وتـطـورت عالقـتي مـعـه فـيـها وقـرأت جـمـيع
دواويـنه واستمعت إلى الكثير من قصائده
وجـلست معه فـي مقاهي بغـداد وتعرفت من
خـالله علـى عدد من أدبـاء ومـثـقـفي الـعراق
وكنت طوال تعرفي عليه ومصاحبتي اطمح
أن اكـتب عـنه شـاعـراً خلـص للـشـعـر وكرس

كل حياته له)). 
كــان الــكــتــاب دراسـة الــعالقــة بــ احلــيـاة
والـسـيرة الـذاتـية لـلـحصـيـري فاحلـصـيري
مـغروس بشاعريته في احلياة وكل أخطائه
وسـلبـياته تـعود لـلحـياة والـشعـر منـدمج
مـعــاً مـتـفـاعـلـ في كل خـطـوة من خـطـوات
احلــــصــــيــــري.  لــــقــــد خـــصـص الــــكــــتـــاب
ؤثرة في لـلشخصيـات واألماكن والعوامل ا

احلصيري شعراً وسيرة. 
ـقـاهي قــوامه كـان ثـمـانــيـة فـصـول: أولــهـا 
احلـصيـري وثـانيـها لـلحـصيـري في منـظور
عـزيـز السـيـد جاسم وثـالـثهـا عن اخلـمر في
تـبـاهي بـالـتـشرد شـعـره والـرابع الـشـاعـر ا
واحلــرمــان واخلـامس احلــصــيـري يــعـرض
ـزعـومـ قــصـائـده لـلـبــيع عـلى الـشــعـراء ا
ــثل األعــلى االدعــيــاء والـــســادس من هــو ا
لـلـشـاعـر للـحـصـيـري? والـسابع لـلـغـزل عـند
احلـــصــيـــري ودوافــعه والـــثــامـن الــصــورة

االستعارية في شعره. 
وهــنــا يـســتــعــرض كـتــابــاً بــهـذا الــعــنـوان
سعودي استعراضاً لـلدكتور عمار سلمـان ا
نــقـديــاً يـبــ فـهــمه لـلــصـورة االســتـعــاريـة
وأهــمـيــتـهــا في شـعــر احلـصــيـري ويــنـقـد
بـاختـيار أبـيات لالستـشهـاد ألنهـا ال تعطي
ا هي تـشكل فـكرة عن شـعر احلـصيـري وإ
جـــزءاً قـــلـــيالً جـــداً من تـــراث احلـــصـــيــري

الشعري. 
ـسـعودي اذكـر اعـجـابه بالـتـفاتـة الـدكـتور ا
إلى وجـود مـشـتـركـات للـصـورة في قـصـائد
ـشـتـركات في احلـصـيـري حـيث جمع هـذه ا
ـعـنويـات متـمثالً فـصل يـتنـاول تشـخيص ا

عـمله الصحفي الذي اسـتغرق وقته وجهده
واسـتغـرق فـترة الـثمـانيـنات والـتسـعيـنات
وهي سـن عجاف كان الشعراء فيها أدوات
إعالمـيـة سخـرهـا النـظـام خلدمـته ولـلدعـاية
لـنــظـامه الـقـمـعي في الـداخل واحملـاصـر من
ا قام به من حروب حتى إذا الـقوى الكبـرى 
جـاءت سـنة  2003سـنـة االحـتالل األمـريكي
ـقراطـيـة شاذة اسم بال واغـراق الـعراق بـد
مـضـمـون كـان فيـهـا الـسيـطـرة عـلى مـصادر
الـبـلد االقـتـصـادية وافـتـقار شـعـبه بـتسـيـيد
طــبــقـــة ســاســة الــصــدفــة وجــعــلــهم أدوات
ـر نـظـام لـتـطــبـيق اخملـطط الـذي حـمـله بـر
الـفـوضى نـظـام احملـاصـصـة الـتي نـهـبت ما
ـا تـركه احملـتل فـالـشـعـراء حتـولوا فـضل 
ـ الهث وراء إلـى نادب أو هـاذين أو حا
ــوائـــد وصــار الــشــعــر ســـلــعــة يــتــبــارى ا
الــشــعــراء بــهـا فــاســتــحــال الــشــعـر قــواقع
وأصدافاً محشوة باخلوف والطمع فالشاعر
رزاق إبـراهـيم يبـدو لي لم يـشارك في جـوقة
الـتطـبيل الذين اغـراهم فتـات موائد الـنظام

. فكنا نسمع لغوا يسمى شعراً
لـقد انـشغل بعـمله ووسع من ثقـافته وأخفى
مـا كـان يعن له مـن خواطـر ظهـرت بـعد ذلك.
هـذا مـا حـصل لـلـكـثـيـر من الـشعـراء في ذلك
الـعـهـد خصـوصـاً الذين تـشـبـثوا في الـبـقاء

بوطنهم ولم يغادروه.
لـقـد تمـسك الشـاعر رزاق بـشـعريـة الشـعر ال
بـشكـله لذا جند مـجمـوعته (أنا أحـد غيري)
تـتضـمن عشـرين قصيـدة تسع مـنهـا موحدة
الـوزن والقافية واحدى عـشرة منها حرة مع
الـتزام في جـميع شـعره فتـظهـر حداثته في
اســتــخـدام الــكــلــمـة واخــتــيــارهـا شــعــريـة
والــتـركـيب الــشـعـري الــذي قـوامه اجملـازات
غـير الـتقـليـدية وقـد احتـفظ فيهـا بشيء من
الـوضوح بعيداً عن الـغموض واالبهام الذي
اتـصف به شـعر احلداثـة وأهم ما فـي شعره
ـا كـان أنـه لم يـكن مـجـرد نـظم عـواطف وإ
كل قـصـيـدة تعـبـر عن فـكرة وهي مـركـز فهم
الـقـصـيـدة فالـقـصـيدة لـديه تـتـصف بـوحدة
وضوعات فـالقصيدة األفـكار وقد تخـتلف ا
لــدى الـشــاعـر رزاق تــمـتــاز بـوحــدة األفـكـار
ـوضوع في الـغالـب فحداثـة شعـره تأتي وا
نـاسبـة في التـعبـير ثم من اخـتيـار الكـلمـة ا
حــداثــة الــصــورة بـإيــجــاد عالقــات لــغــويـة
لـلمجـازات فهي ليـست تقلـيدية وال مـبتذلة
ـا الوضـوح فيهـا يأتي من قدرة الـشاعر وإ
في تـعبـيره الـشعري وهـذا ما كـان في شعر
ـلتزم بالـوزن والقافية الـتفعيـلة أو الشعر ا
وذلك هــو طــريق الــشــعــراء الــذين ســمــعـوا
وقــرأوا الــشــعــر احلــر ومــا فـيـه من جتــديـد
بــاســتـعــمــال األلــفـاظ والــتــعـبــيــر اجملـازي
فــاتــخــذوا حتــديث الــصــورة مع االحــتــفـاظ
بـهيكل القـصيدة العـربية وهو شـعر ما بعد

ظهور الشعر احلر. 
فــقــصـيــدة (أنـا أحــد غــيـري) الــتي جــعـلــهـا
عـنوان مجموعـته صراع الذات مع ذاتها في
حـاالت: مــرة عـلى سـبـيل الـتــشـبـيه الـتـخـيل
((كـأنني قبل محمول..)) ((كأنني في حصار
مــعك)) وأخـرى عــلى سـبــيل الـقــدر الـضـائع
ـستـحيل ((كـأنني فـيك محـمول على يـطلب ا
قــــدر أســــيــــر فـــيـه بال وجه وال رشــــد)) ثم

ــوت ــاضـي إلى قـــدر ا يـــخـــاطب جـــســـده ا
لــيـحـفـر حلــده فـهـذا اجلـســد مـا شـاه طـفالً
وشـيخـاً يجـر اخلطى وَهْـناً بـال جلـد وهكذا
يـستمر في مراحـله اخملتلفة حتى وصل إلى
انــتـهـاء كل شيء دون احلـصـول عـلى شيء
ضـنية يـجد واقعه بال وبـعد رحـلة احليـاة ا
ذكـريات وال مـأوى يلـجأ إلـيه وينـهى خطابه

بقوله الالئم:
وكــنت تـأخـذني في رغـبــة شـربـوا خـمـورهـا
وحــطــام الــيـأس بــ يــدي هــذه الـقــصــيـدة
نشورة في جريدة وقـصيدة (ليلة الكؤوس ا
الـزمان  2019كـتبهـا في رثاء نفـسه و (ليلة
ـا ذكر فـيهـا من اسرار أو الـكؤوس أوضح 

رثته اليأس والصمت والقهر: 
هذه ليلة الكؤوس وخمر

وخفايا مستنفرات بصدري
وجيال من الهموم ثقال

أورثتني يأسي وصمتي وقهري
لعنة جتعل الذنوب كؤوساً
وتضيء الدجى بنقطة سكر

ويــســتـمــر في وصف لــيــلــته هـذه الــتي هي
بـدون انتهاء وبال موعد لصبح وعصر حتى

قوله: 
هذه ليلة أغادر فيها

ما تبقى من الثواني لعمري
راحالً من ظالمها لظالم
أبدي وليلة دون فجر

أفتح الع ال أرى أي شيء
من حياة أو من كثير ونزر
تد كونا وأمامي الظالم 
كفهر جامداً في صقيعه ا
أســـــكـن الـــــثـــــلج والـــــظالم

وحيداً
عــــاريــــاً من دمي وصــــوتي

وصبري
وكأن العمر استحال ظالما

واستحالت أيامه محض صفر
وكأن األرض التي عشت فيها
كل عمري أضحت مالذاً كقبر
أنها ليلة أضاعت ذنوبي

ومشت في طريقها دون ستر
نسبت لي أمواتها لست أدري
من دعائي حلتفهم لست أدري
وذنوبي عواصف تتشظّى
في كياني وتستبد بأمري
أنها ليلة اخملاض لروح
اســقـطت حـمــلـهـا بـشـدة

عسر
وهـكذا كل قصيدة
مـن شـعـره حتـمل
فـكرتـها وقصـتها
وحــتـى قــصــائـد
الـرثاء لديه فيها
إبـــــداع وصـــــور
مـــــــتـالحـــــــقـــــــة
مــنــســجــمـة مع
بـعـضـهـا تـؤلف
وحــدة رثــائــيـة
نـــــــــصـــــــــيـــــــــة
كــقــصــيـدة (دم
الـطفـولة) التي

رثى ابـنته (تـبارك) القـتيلـة بحادث دهس
جتـــد صـــورهـــا بـــاكـــيــة مـن دون دمــوع.
وكـــذلك قـــصــيـــدته ((عـــاشق الـــنــار)) في
صديقه الشاعر عبد األمير احلصيري في
ذكـرى وفـاته فهـما قـصيـدتان عـموديـتان
تـترقرق فيهـما احلداثة في وصف احلياة
وصـورها اخملـتلـفة في كل مـنهـما وكذلك
قــصـيــدتــان في اجملـمــوع (لـعــنـة األب) و
(لــعـنــة األبــنـاء) حتــتـاجــان وقــفـة أدبــيـة
اجــتــمــاعـــيــة فــهــمــا قــصــيــدتــان تــنــدر

صراحتهما لدى الشعراء. 
إن شــعـر رزاق إبـراهـيم يــحـتـاج لـدراسـة
مـسـتقـلـة تظـهر مـوقـعه وأهمـيـته في مدة

ما قبل االحتالل. 
g «uN «

() قـوام أعضاء الندوة: زهير غازي زاهد
عــبــد اإلله الـصــايغ عــبـد األمــيــر مـعــلـة
مــوسى كـريـدي زهـيـر اجلـزائـري مـوفق
خــضــر حــمــيــد الــطــبــعي ومــعــهم رزاق
إبـراهيم حسن وكـان يجتمع مـعهم شاعر

كبير معروف هو مرتضى فرج الله. 
() الـكلـمة احلـلقـة الرابـعة تـموز ?1967

ص .97 ?96
 ()الكلمة العدد الثاني ص .157

 ()ولــد الــشــاعــر في الــنـجف  –مــنــطــقـة
الثلمة.

() ينظر: الفصل األول ص .65 - 5
 ()احلــصـيــري وكـأس الـقــصـيـدة ?138
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بـعد تأسـيس الدولة الـعراقيـة احلديثة
عـــام 1921 وانـــفـــتــاح الـــعـــراق عــلى
مـفـردات احلـضـارة الـغـربـيـة  وظـهـور
ــارسـات عــادات وظــواهـر ثــقـافــيـة و
يــومـيـة جـديـدة عـلى الـشـارع الـعـراقي
البس والـقوانـ والنـظام وافـتتاح كـا
دوائـر رسمية وبروز مـؤسسات حديثة
ـــلــكي كـــرئــاســـة الــوزراء والـــديــوان ا
والـعرش وانتشار الـصحشف وغيرها
ــثـــقــفـــة والــتـــجــار أبـــدت الــطـــبــقـــة ا
ـسـؤولـون احلـكـومـيـون الـرغـبة في وا
وجــود أمــاكن تــســتـوعـب الـنــشــاطـات
االجـتـمـاعـيـة والـثـقـافـيـة والـريـاضـيـة
فــكــانـت فـكــرة تــأســيس نــادي ثــقــافي
ريــــاضـي عـــام 1924 لــــيــــضم أبــــنـــاء
العوائل الثرية البغدادية بدرجة أولى.
كــمــا آن الـوضع االقــتـصــادي لـلــعـراق
شـهـد انتـعـاشاً مـلـحوظـاً بـعد تـأسيس
الــــدولــــة  إضــــافـــة إلـى أن تـــأســــيس
وزارات ومـؤسـسـات حـكـومـيـة جـديـدة
ناصب وظف  اسـتلزم تعي آالف ا
ـوظـفـ في مــخـتـلـفـة وخـاصـة كـبـار ا
ـدنيـة والـعـسكـريـة واحملاكم الـدوائـر ا
ـــتــــصـــرفـــ واإلدارات احملــــلـــيــــة كـــا
والـــقــائــمــمــقـــامــ ومــدراء الــشــرطــة
الـية والزراعة وغيرهم . والـبلديات وا
ـا الــقـطـاع اخلـاص مـن جـهـة ثـانــيـة 
بــشـكل مـضـطــرد وبـرز جتـار وأثـريـاء
جـــدد إضــافــة إلى الـــطــبــقــة الـــغــنــيــة
ــثـــلــون قــطــاعــات ــة. هــؤالء  الـــقــد
الـتجـارة والنقل والـصنـاعة والهـندسة
والــبــنــاء والــطب والــقــانــون. كـل هـذه
الـفـئات وعـائالتهم كـانوا يـبحـثون عن
أمـــاكن جـــديــدة لـــلــهـــو واالســتـــراحــة
ارسة مـتعة و واألمـسيات اجلمـيلة ا

الرياضة وغيرها.  
كـانت فكرة إنشـاء النادي قد اقـترحتها
ـس غـــيــــرتــــرود بـــيل (١٨٦٨-١٩٢٦) ا
الـسكرتيرة الـشرقية للـحاكم السياسي
الــبـريـطـاني بــرسي كـوكس. وكـان لـهـا
دور مـؤثر في تشكيل الدولة العراقية 
ومـن ثم دور في إدارة الدولـة الـعراقـية
ــؤســسـات الــولــيــدة. وعـلى صــعــيـد ا
احلـضـاريـة كـانت قـد أسـست وترأست
ـكتـبة الـوطنـية خالل الـفترة (١٩٢١- ا
١٩٢٤)  ثـم بـــــــادرت إلـى تـــــــأســـــــيس
ــتـحف الـعـراقي الـذي تـرأست إدارته ا
حـتى وفاتها. وما تزال صورتها معلقة
فـي مكـتبـة النـادي اعتـرافاً بـدورها في

إنشائه.
وكــان الـنــادي قـدوة لــتـأســيس نـوادي
اجــتـمــاعـيــة تـضم نــخب مـعــيـنــة مـثل
ـــهـــنـــدســ واألطـــبـــاء والــفـــنـــانــ ا
ــعــلــمــ واألدبــاء واالقــتــصــاديــ وا
والــضـبـاط واإلعالمـيـ والـصـحـفـيـ
ورجـال األعمـال واحلقوقـي والـقضاة

والنفط. 
 كـــمــا انـــتــشــرت فـــيــمــا بـــعــد نــوادي
اجـتماعية خاصة تضم اعضاء بطريقة
ـــنـــصـــور االنــــتـــســـاب مـــثل نـــوادي ا
والــهـنـديـة والـصـيـد ونـادي الـتـركـمـان
ونــادي الـهـومـنـتـمن لألخـوة األرمن و
سـيحـي ـشـرق واآلثوري لألخـوة ا ا
ندائي و الـتعارف لألخوة الصـابئة ا
ونــادي صـالح الـديـن لألكــراد.. ونـادي
لـورا خضوري ودانيال لليهود ...ولكن
يبقى نادي العلوية واحد من أقدم هذه

النوادي احلديثة واكثرها شهرة. 
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ــــعــــمـــاري ــــهــــنــــدس ا طــــلــــبـت من ا
االسـكوتـلنـدي جيـمس ويلسن (١٨٨٧-

عـمارية ١٩٦٥) الـذي اشتـهر بأعـماله ا
ــعـروفـة في الــعـراق أشـهــرهـا مـبـنى ا
ـيـة طـلـبت مـنه تـصـمـيم احملـطـة الـعـا
نـــادي ثــقـــافي اجــتـــمــاعي فـــتم بــنــاء
الــــنـــادي في مــــوقـــعه احلــــالي. وكـــان
ويـلـسن يـعـمل مـديراً لـألشغـال الـعـامة

في احلكومة العراقية.
 وقــد سـمي بـنـادي الــعـلـوي عـلى اسم
ـنطقة حيث توجد أبنية أخرى حتمل ا
اسـم العـلـوية مـثل مـستـشـفى العـلـوية
لــلـوالدة وبــدالـة الـعــلـويــة. وقـد عـرفت
ــالـكــهـا ــنــطـقــة بـهــذا االسم نـســبـة  ا
احلــاج عـبـاس أحـمـد الــعـلـويـة  الـذي
تــعــاقــد عــلـى زراعــتــهــا عـام 1801مع
دة 99 الـوالي سـلـيمـان بـاشا الـكـبيـر 

سنة . 
يـقع الـنـادي في قـلب بـغـداد في سـاحة
الـــفـــردوس وسـط شـــارع الـــســـعــدون
وحتيط به أشهر فنادق العاصمة وهي
فـنـدق مـيـريديـان فـلـسطـ وشـيـراتون
عــشــتــار. وتـبــلغ مــسـاحــة الــنـادي ١٤
ـــاً  أي مـــا يــعـــادل ٣٥ ألف مـــتــر دو
مـــربع. ويــضم عـــدة صــاالت ومــطــاعم
ومـكتـبة وسـينـما . وتـوجد فـيه الـقاعة
الــشـمـسـيــة الـتي تـطل عــلى احلـديـقـة
وتـدخـلـهـا أشـعـة الـشـمس من مـخـتلف
ــطــالــعـة طــوال الــنــهــار وهـي قــاعــة 

الصحف واجملالت. 
كــــمـــا تـــوجـــد قـــاعــــات اجـــتـــمـــاعـــات
ومـناسـبات وأعـراس بأحـجام مـختـلفة
وبـديكورات متـنوعة جمـيلة. إذ شهدت
ـنــاسـبـات االجــتـمــاعـيـة الــعـديــد من ا
ـنـظـمات أهـلـيـة واحتادات والـثـقـافـية 
مـهـنـيـة ومـؤسـسـات حـكـومـيـة وحـتى
ـنــاســبـات دبــلــومــاسـيــة حــيث تــقــام 
خـاصة أو عنـد زيارة شخـصيات بارزة

أو وفود أجنبية قادمة للعراق. 
وحـافظ الـنادي عـلى االحـتفـال الكـبرى
مـــــثل رأس الـــــســــنـــــة وعـــــيــــد احلب
ـــــولــــد الـــــفـالنــــتـــــاين  Valentineوا

النبوي. 
وتـــــضم قــــاعــــة االعــــراس مــــســــرحــــاً
وسـيقـية يـسـتضـيف الـفرق الـفنـيـة وا
واجلـــالـــغي الـــبـــغـــدادي. كـــمـــا تـــقــام
احلـفالت الـغنـائـية الـراقـصة الـتي كان
يـحـيـيـها مـطـربـون كـبار وفـرق االيـكـلز
The وفــــرقـــة الـــبـــويـــزThe Eagles 

Boys
وكـانت تقام لعبة الدنـبلة التي تتضمن
سـحب كـرات صـغـيرة كل واحـدة مـنـها

عـليهـا رقم مع ويـقوم صاحب الرقم
ــوجـود عـلى بــطـاقـته بــتـأشـيـر ذلك. ا
وبـعد إكمـال تأشير جـميع األرقام لديه
ـنـاداته: دنبـلـة فـيـكسب يـعـلن فـوزه 

اجلائزة. 
وتـــقــام نــدوات ثــقــافـــيــة وســيــاســيــة
نظمات وورشـات تدريب واجتمـاعات 
ــكن إيـجـار مـن خـارج الـنــادي حـيث 
قــاعـات الـنـادي . كـمـا تـقـام احـتـفـاالت
مـــنــوعــة وتــوقـــيع إصــدارات جــديــدة
بـحضـور مؤلـفيـها وأمـسيـات شعـرية
وأدبـــيـــة وســـيـــرة أديب أو شـــاعــر أو
كــــاتـب ومــــعـــارض كــــتـب ولــــوحـــات
وصــــــور.  وتــــــقــــــام عــــــروض أزيـــــاء

ومسابقات اجلمال.   
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وهـي أكــــبــــر مــــرافـق الــــنــــادي الــــتي
تــسـتـوعب عـدداً كــبـيـراً من الـرواد. إذ
تـوجد فيـها حدائق مـتنوعـة  ومقاهي
ــصــاطب صــيــفــيــة تــصــطف فــيــهــا ا
والـــــكـــــراسي والـــــطـــــاوالت. وتــــزدان
بالعشب األخضر واألشجار والنباتات
ــمـرات والــســاحـات والــزهــور وسط ا

بلطة.  ا
ويـوجـد مـوقف مـظـلل لـلـسـيـارات عـند
مـدخل النادي تـصطف فيهـا السيارات
ـوديـالت احلـديـثـة خـاصة الـفـارهـة وا
فـي عقـود اخلمـسيـنيـات والسـتيـنيات
حــــيث كـــانـت الـــســـيــــارات وخـــاصـــة
األمــريــكــيــة كــبــيــرة احلــجم. وتــوجـد
مـواقف خاصـة بإدارة الـنادي وأخرى

ألعضاء النادي
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ـرافق الـضـرورية ـسـابح أحـد ا تـعـد ا
خـاصـة في فـصل الـصيف وحـر بـغداد
الـالهب ولـذلك جـذب فـئـات كـثيـرة من
مـختلـف الطبقـات من الرجـال والنساء
سابح ظاهرة واألطـفال. وكان ارتياد ا
جــديـدة فـي بـغــداد في الـعــشـريــنـيـات
حـيث كـان الشـباب والـرجال والـفتـيان
يـجدون في نـهر دجلـة وشواطئه مالذاً

يفرون إليه هرباً من احلر الشديد. 
يــوجــد ثالثـة أحــداهـا لــلـكــبـار بــعـمق
ثالثة أمتار وهو مخصص لألعمار من
١٨ عــامــاً فـمــا فــوق. واآلخـر مــتـوسط
٥ مـتــر  والـثــالث لــلـصــغـار بــعــمق ١
. وبـذلك يسـتـطيع بـعـمق ٤٠ سـنتـمتـراً
ـتعة كـل أفراد العـائلـة قضاء أوقـاتاً 
فـي الــســبــاحــة. وتــصــطف الــكــراسي
ـسبـح  مع مظالت والـطـاوالت حـول ا
كـــبــيـــرة تــقي اجلـــالــســ مـن أشــعــة

الشمس.  
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يــــروي أحـــد أعـــضــــاء الـــنـــادي وهـــو
ــهــنـدس أحــمـد فــخـري ذكــريـاته عن ا

النادي فيقول: 
ـسابـح ما كـنـا نـطلق (( كـان بـجـانب ا
ـكـان عــلـيـه اسم (الـدكــان) وهـذا هــو ا
الـذي كنا نـحصل منه عـلى مشتـرياتنا
مـن طـــعـــام وشـــراب. كـــان من اشـــهـــر
ـأكـوالت التـي كنـا نشـتـريهـا مـنه هو ا

(ال?بـس)  Chipsوال?بـس عــــــــــنـــــــــد
االنــكــلــيــز ال يــعــني رقــائـق الــبــطــاطـا
ــقـرمـشـة بل يـعــني اصـابع الـبـطـاطـا ا
ــقـلـيــة ألنـهـا تـســتـنـد الى الـتــسـمـيـة ا
االنــكـلـيــزيـة كـمــا هـو احلـال بــأكـلـة الـ
(فـش انـد ?بس)  .Fish & Chipsامــا
ــقـرمــشـة فــقـد كـان رقــائق الــبـطــاطـا ا
Crisps (كـرسپس) يـطـلق عـلـيـهـا اسم

لنفس السبب. 
بـطـبـيـعـة احلـال كان هـنـاك الـكـثـير من
االكـالت االخرى وكـان اهـمهـا وأثـمنـها
Club (كــــلــــوب ســـــانــــدويج) هـــــو الـ
 Sandwichوهـي شطائر حتتوي على
ـواد كــالـبـيض والـدجـاج الــكـثـيـر من ا
شروبات ـايونيز واخلضار. كانت ا وا
ــوقف النــهــا كــانت الــغــازيــة ســيــدة ا
تنـاول اجلميع. اما رخـيصة الـثمن و
االصـدقاء فقد كـانوا يتكـالبون على من
يــــــشـــــتـــــري الـ (ال?بـس) ويـــــبـــــدأون
ـــشــاركــته الــطــعــام لــكن صــاحب الـ
(ال?بـس) كان عادة مـا يقـول "اتركوني
بــسالم فــانـا مـفــلس وجـوعــان). كـانت
ـتـداولة بـالـنـادي هي الـنـقود الـنـقـود ا
صدرة من قـبل ادارة النادي الـورقيـة ا
عـلى شـكل دفتـر. فالـدفتر يـحتـوي على
ـبلغ احلـقيقي اوراق تـعادل بـقيـمتـها ا
لـلـنـقـود اال أنك ال تـستـطـيع اسـتـعـمال

النقود العادية بداخل النادي.
       فـورقة ذات  5تـعني  5فـلوس وال
 10تـعـني  10فــلـوس وهـكـذا. بـإمـكـان
اي عـضـو ان يـشـتـري دفـتـراً بـأي وقت
كــان فـهـنـاك (دفـتــر أبـو الـديـنـار) وهـو
األكــثــر شــيــوعـاً ودفــتــر أبــو ديــنـاران
ودفـتر ابو اخلـمسة دنـانير (كـنا نطلق
عـلـيه تـسـميـة لالبـاء فـقط) الن االطـفال
لـم يكـن لديـهم الـقـدرة عـلى شـراء دفـتر
بـهذا الثمن البـاهظ. مثال على ذلك فان
ــشــروبــات الــغــازيـة ثــمـن زجــاجــات ا
كـــالــكــوكــا كــوال او الـــبــبــسي كــوال او
الــفــانـتــا او الــكـراش كــان ثــمـنــهـا 15
. اي نـفـس ثـمن الـقـنــيـنـة خـارج فــلـسـاً
الـنـادي ولكـنك تـشتـريـها فـقط بـالنـقود

الورقية للنادي. ))
وكــان هــنــاك دكـانــاً أخــر يــبـيع أدوات
صــيــد الـســمك  وجتــهــيـزات ومالبس

السباحة والرياضة.
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وقـد دخـلـت الـسـيـنمـا مـنـذ وقـت مـبـكر
إلـى الــنـــادي حـــيث يــتـم شــراء األفالم
ـلـونـة وتـعرض األسـود واألبـيـض ثم ا
فـي الصـالة. وكـان جهـاز عرض األفالم
الــسـيـنـمـائـيـة مــنـتـشـراً بـ الـعـائالت
ـــوســرة وحــتى األســرة الـــبــغــداديــة ا
ــلـكـيـة كـان لـديـهـا جـهـاز تـشـاهـد من ا
خـالله األفالم الـسـيــنـمـائــيـة اجلـديـدة.

ــــنح رفـــــضه حــــسـب قــــرار اإلدارة و
لـلـعـضو هـويـة انـتسـاب وكـذلك تـمنح
هـــويـــات لـــزوجـــات األعـــضـــاء وألوالد
األعـــضــاء وبــطــاقـــة خــاصــة لــدخــول

السيارة وغير ذلك من اخلدمات.
 ويــدفع األعـضــاء اشـتـراكــات سـنـويـة
غــالـيـة نــوعـاً مـا ال تــتـاح ألي شـخص.
ــكن اصــطـحــاب ضــيـوف بــعـد دفع و
ثـمن تذكرة الدخول. في عام ١٩٧٢ كان
مـــبـــلغ االشــتـــراك األولي يـــبــلغ (١٠٥)

دينار وهو مبلغ كبير آنذاك. 
وال تـــقــتــصــر عــضــويــة الــنــادي عــلى
قـيم الـعراقـي بل تـشمل األجـانب ا
ـثلـي البـعثات فـي بغـداد كالـسفراء و
ـنــظـمــات الـدولــيـة الــدبــلـومــاسـيــة وا
والـــشــركــات األجــنــبــيــة الــعــامــلــة. إذ
ـارسة الـريـاضات يـرتـادون النـادي و
ــتــنـوعــة إضـافــة إلى االسـتــفـادة من ا

مرافقه األخرى.  
W¹uKF « ÍœU½ l  —uBM*« ÍœU½ f UMð

نـصـور في جانب بـعـد إنشـاء مـدينـة ا
الــكـرخ حــيث  تــوزيع قـطع األراضي
ــفــرزة عــلى مــوظــفي بــنك الــرافــدين ا
األهـــلي  ووزارة الــتــربـــيــة واألطــبــاء
ــــهــــنــــدســـ حــــيث ســــمي بــــحي وا
ـهـندسـ وكان يـسمى شـارع رسام. ا
سـاهمة بوضع ـنصور ا بـدأت شركة ا
ــديـنـة تــصـامــيم تـخــطـيــطـيـة لــهـذه ا
فـأنشأت مـيدانا لـسباق اخلـيل الريسز
 Racesوكـانت حظائر اخليول تقع في
ركـزيـة الـتي أنـشـئت مـوقـع األسـواق ا
فـي نهـايـة السـبـعيـنـيات. وكـان الـناس
مـن كل الفئات يـرتادون ميـدان السباق
لـلـمراهـنة عـلى اخلـيول الـفائـزة. وكان
ـشــاهـدة ــلك نــفـسه يــدعــو ضـيــوفه  ا

السباق. 
ـــديــنــة وكـــان من ضـــمن الــتـــصــمـــيم 
ـنصـور إنشاء نـادي اجتمـاعي ثقافي ا
عـراقـي وبإيـعـاز من الـوصـي عبـد االله
ونـوري السـعيـد في عام ١٩٥٢. وسمي
ـنصـور نكـاية بـنادي الـعلـوية بـنادي ا
ذي الـصـبغـة اإلنـكلـيـزية ألن مـؤسـسيه
مـن اإلنكليز.  ويحظى الناديان بسمعة
كــبـيـرة بــحـيث يـعــدان من أرقى أمـاكن

بغداد للسياحة والترفيه. 
—œUB*«

- موسوعة ويكبيديا
- مـوقع اندبندنت عربي في 28 كانون

األول 2020
- موقع الكاردينيا في 9 أيلول 2019

ــــطــــر في 6 - مــــوســــوعــــة شــــذرات ا
حزيران  2017 .

- مـــوقع الــعــراق الــيــوم في 3 شــبــاط
2019

{ عن مجموعة واتساب

كـرار (كوكي) شـاب ميـسـور.. بأمـواله مسـرور. جمـيل نـبيل.. وسـيم طويل.
مـؤدب مـهذب.. انـيق مـرتب. مـحـبوب طـيـوب.. لـكنه غـارق في الـذنـوب. كان
يـعـشق الـبـنـات الـشـابـات.. احلـلـوات احلـاتـات. وألنه طـيـوب غـيـر مـهـيوب..
ـلك اال ان يـبـدو مـعهن اعـتـدن احلـاتات ان يـقـطّنَّ كل مـا في اجلـيوب ,وال 
حـبّـوب. في لـيــلـة رأس الـسـنـة.. وقـد تــمـرغل في الـهـنـا ,تـعــرف عـلى حـاتـة
جـديدة.. صـاكـة شديـدة.. جـعلت لـيـلتـهم حـلوة مـجـيدة... وسـعـيدة لـيـلتـنا..
سـعيدة.. لكن قَـطّتها كـانت عتيدة. اخـذت تقطه ذات اليـم وذات الشمال..
فـمـا أبـقت عـلى حـاله حال.. وال عـلى مـاله مـال. كـانت مـسـرفـة بـشـكل غـير
مـعقول.. دون ان تراعي االصول والقـبول. فما كانت به رحيـمة... بل بقطّها
ـنحوس. ـتعوس ا فـظيعـة لئيـمة. اعتـادت على قطّ كل الفـلوس.. من كوكي ا
. وألن ــلــبس اجلــديـدِ مـرة لــشــراء الــرصــيــد... وأخــرى ألجل الــعــيــدِ... وا
اعـصـابه لـيـست بـحـديـد.. وارادته غـارقـة في اجلـلـيد ,فـقـد كـان يُـقط عـيـني
عـيـنك مع سـبق اإلصـرار والــتـرصـد... االمـر الـذي كـاد يـصـيـبه بـالـتـوحـد.
ـا عـانـى من اجلـالي.. من ظــلم الـغــواني الـغـوالـي. فـخـاف اإلفالس.. ولـطــا
ا ان لـلصـبر ووجع الـراس. وان يصـبح حديـقـة.. بال أموال او صـديقـة. و
حـدود.. والــقَطّ كـان غـيــر مـحــدود.. وهـو امــر غـيـر مــحـمــود... وال شـاكـر.
وأخـيـرا فـقـد ثـار العـار.. ثـورة االحـرار.. ضـد األشـرار. مـعـلـنـهـا صـريـحة
مريحة.. فصيحة فضيحة. بأن زمن اخلنوع واخلضوع قد ولى... وان زمن

القَط.. وأكل البط قد عدّى. 
  ذاقن الـفـتـيـات االحـزان.. والـذل والـهـوان.. بـلـسـعـة احلـرمـان. فاجـتـمـعن
لـلـخالص من الـورطة.. والـبـحث في قـضـيـة القَـطّـة. قـالت احـداهن.. وكانت

احالهن :
ـ ما بال كوكي.. وقد بدا مرتابا شكوكي ?!!

ردت ثانية :
ـ ومـالي أراه قد غدا.. مـستـكثرا عـلينـا حتى الـغدا.. باألمس والـيوم وغدا..

ا بدا ?!! مشمّتا فينا العِدا.. فما عدا 
عقبت ثالثة :

قـطاطة جـديدة سفـيهة. تـريد االنفـراد بالولد.. ـ اني ألشمُ رائـحة كريـهة... 
وبـفلـوس الـكبـد. وتسـتـحوذ عـلى األمـوال.. فدونـها مـصـائب واهوال... هـيا
شانق واحلـبال !!. فاخـتلط القـيل بالقـال. حتى حسـمتهـا خديجة.. فـلنعـد ا

بابالغهم النتيجة :
ـ نـحن احلاتات اجملـتمـعات.. قـررنا ما هـو آت : كوكي مُـلكنـا.. ماله مـالنا..
قـدره قدرنا. ونـحن له قاطـات مسـتغالت.. رغـما عن كل الـبنات.. ولـو كلـفنا

ذلك العمر واحلياة. 
توعدته فتاة باذخة اجلمال.. بالقّط هي عال العال : 

ـ اوَ تـظـنك ستـهـنـأ وتـرتاح ?!!.. بل سـنـذيـقـنك مر الـعـلـقم واجلـراح.. وح
يـدركنـا الصـباح.. فـكل شيء لنـا مـباح.. فـنعـيدنَّ سـيرة االفـراح.. واللـيالي

الح.. وتبا لكل الهموم واألتراح.. فصبرا جميال يا كوكي يا سفاح !!. ا
  وصـلت مُر هـذه االخبـار.. لكوكي الـكيـوت احملتـار. كانت اخـبارا حـزينة..
مـست شـغـاف قلـبه احلـنـيـنـة.  فتـوصل الى قـرار.. مـا له سـوى الـفـرار. فرَّ
كـوكي الكيوت.. بعد ان باع األمالك والبـيوت. معلقا الفتة

كبيرة.. فيها تذكرة خطيرة :
ـقــطـاطـات. الى كل احلــاتـات الـصــاكـات.. احلــلـوات ا
رفـقــا بي.. رفـقـا بــنـا... فـمن قَــطّـنـا لــيس مِـنـا..... وال

مِنــاك !!!.

اضي oz«bŠ ∫ سهرة عائلية في حدائق نادي العلوية في القرن ا

وكـانت هـنـاك أفالم مـخـصـصـة لـلـكـبار
وأخـــرى لـــلـــصـــغـــار. وكـــانت حـــفالت
الـسينـما تبـدأ الساعـة السابـعة مساء
وفـي هــــذا الـــدور يــــســــمح لـألطــــفـــال
ـشاهدة األفالم. أمـا الدور الثاني من
(٩ -١١) لـيـالً فـيـكـون للـكـبـار فـقط ألن
نزل في الـصغار يجب أن يـكونوا في ا

مثل هذا الوقت.
وتـوجـد سـيـنـمـا صيـفـيـة مـكـشـوفة في
الـهـواء الـطـلق. أمـا في الشـتـاء فـهـناك
قـاعـة سيـنـما مـغـلقـة. ونـظام الـسـينـما
الــصـيـفــيـة هـو نـفـس نـظـام الـســيـنـمـا

الشتوية. 
WO{U¹d «  UO UFH «

ـمارسـة الريـاضة تـوجـد عدة سـاحات 
مـثـل التـنس   Tennisالـتي تـعـد لـعـبة
األثرياء ويوجد عشرة مالعب تنس في
مـكـان معـزول والسـكواش  Squashو
كـــرة الـــيــد  Hand Ballكـــرة الـــســـلــة
Billiard. إضــافـة إلى لـعـبـة الـبـلـيـارد
كـمـا تـوجـد ألـعـاب الـذكـاء كـالـشـطـرجن
نـضدة وغـيره. وتـوجد طـاوالت لكـرة ا

 . تعمل سوية لعدد من الالعب
ـــســابح فـــكـــانت تــســـتـــضــيف  أمـــا ا
مــسـابــقـات الـســبـاحـة مــثل (مـســابـقـة
الـسـفـيـنـة الـغـارقـة) ومـسـابـقـة الـووتر
بــــولـــو  Water Poloأو كــــرة الـــقـــدم
ـاء  ــائــيـة ومــسـابــقـة الــقـفــز إلى ا ا
وســبـاقـات الـسـبــاحـة احلـرة والـصـدر
والـفراشة والغوص وغيرها. وعادة ما

توزع الكؤوس على الفائزين. 
ÍœUM « …—«œ≈

يــديـر الـنـادي هـيـئـة مـنـتـخـبـة من قـبل
األعـــضــاء والــهــيــئـــة هم أعــضــاء في
الــنـادي أيــضـاً وتـســمي بـالـلــجـنـة أو
  Committeeالـكوميـته. تقوم الـلجنة
بـــرسم ســيـــاســة الــنـــادي وبــرامــجه 
وإدارة مـالـيـة النـادي وإصالح األبـنـية
أو األجـــهـــزة أو بــنـــايــات جـــديــدة في
الــنــادي. وبــعــد عــام ١٩٧٠  تــعــديل
الـنـظـام الـداخلي لـلـنـادي حـيث صارت
جتـرى االنتـخابـات كل سنتـ لتـشكيل
الـــهــيــئــة اإلداريــة الـــتي تــضم رئــيس
الــهـيـئـة ونـائب الـرئـيس وأمـ الـسـر

ومجموعة من األعضاء. 
ـوظـفـ والـعـامـل ويـوجـد عـدد مـن ا
الـذين يـتقاضـون رواتب لـقاء أعمـالهم
وهم متفرغون للعمل في النادي فقط. 
لـيس االنتساب إلى نـادي العلوية أمرا
سـهال حـيث يـتـركـز القـبـول في الـنادي
عـلى حـالـة العـضو االجـتـماعـيـة حيث
يـــجب أن يـــكـــون الــعـــضـــو ذا مــهـــنــة
مـحترمة ومقبولـة اجتماعيا مثل الطب
لء أو الـــهــنــدســـة ويــبــدأ الـــعــضــو 
اسـتـمـارة الـتـقـد فـأمـا يـتم قـبـوله أو
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يـكـاد أن يــجـمع األطـبـاء والـعــلـمـاء االوربـيـون  بـأن مــتـحـور أومـيـكـرون 
الـساللة اخلامـسة من وباء كـورونا الذي اكـتشف في جـنوب افريـقيا  هو
األكـثر شـراسة في اصابـته للـبشر  حـيث كان مـتحور دلـتا الـفئة الـرابعة
من مــتــحـورات كــورونــا يـصــيب ثالثــة من اصل عــشــرة اشـخــاص  امـا
امــيــكـرون فــانه يــصـيب 30من اصل (  (50شــخــصـا  وعــلى وفق ذلك
اسـتنفـرت بعض الـدول األوروبية وبـاخلصوص بـريطانـيا في مواجـهة هذا
تـحـور  ومنـعت الـسفـر من والى جـنوب افـريـقيـا وبعـض البـلدان الـوبـاء ا

غرب وبعض دول اخلليج العربي . االفريقية  وعملت بذلك ا
دولـة جـنـوب افـريـقـيـا نـددت بـاإلجـراءات األوروبـيـة ضـدهـا  مـعـتـبـرة هذا
ـتحـور ليس مـوطنه جـنوب افريـقيـا  وان كان مـوجودا فـهو واحد الـوباء ا
واجـهـة وليس ـتـحورات الـوبـائيـة ويـتطـلب من الـدول التـضـامن في ا من ا
يـة وروسيـا والصـ بضرورة ـقاطـعة  كـما فـعلت مـنظـمة الـصحـة العـا ا

التعاون ب علماء البلدان كافة في التصدي لهذا الوباء .
ـلـكيـة اخلـاصة تـحـدة االمريـكـية بـرفع الـقـيود عن ا لـقـد قررت الـواليـات ا
ـكـتشف في مـواجـهة وبـاء كورونـا بـعدمـا كانت قـد احـتجـزت تلك لـلدواء ا
الـلقـاحات عن الـدول األخرى  وتضـررت بذلك بـشكل اكـيد شـعوب الدول

الفقيرة سيما في القارة االفريقية وبعض الدول االسيوية .
صنعة الدوية الـتقارير األوروبية تشـير الى إن االنانية وجشع الشـركات ا
كـورونا هي التي حتكـمت بعدم االلتـزام بجعل اللـقاح مشاعـا ومتناوالً ب

الدميع . 
الـص الدولة األولى التي أصيبت بهذا الوبـاء في مدينة اوهان الصينية 
لـكنها بـنفس الوقت الـدولة األولى ايضاً الـتي سيطرت عـلى الوباء  ومدت
يـد الـتعـاون لشـعـوب القـارة االفريـقـية واالسـيـوية  بـالرغـم من التـفاعالت
ـنـشـأ الـوبـاء  وروسـيـا كـانت الـدولـة األولى الـسـيـاسـيـة الـتي اتـهـمـتـهـا 
ـصنع لعقار مواجهة وباء كورونا ومدت يد التعاون الكثر من ( (60دولة ا
في افـريقيا وامريكا الالتينـية واسيا  ورغم النجاحات التـصنيعية بالضد
من هـذا الـوبـاء  إال إن بـعض دول أوروبـا وألسـبـاب سـيـاسـيـة احـتـكـارية
ضاد لكورونا . الزالت تـقف ضد النجاحات الروسية في تـصنيع الدواء ا

ولـعل مايهمنا كعراقي   عدم االستهانه بتحور اوميكرون  الذي وصف
تحورات ومن بينها دلتا  لقد لعب الطاقم بـاالشد خطورة من سابقه من ا
ـيـزا في مــواجـهـة كــورونـا  وضـحى الـطــبي والـصــحي الـعـراقـي دورا 
الـعـديد من الـعـاملـ في هـذا القـطـاع بأنـفـسهم من اجل حـيـاة االخرين 
وكـانت وزارة الصحة واحلكومة العراقية وأجهزة وزارة الداخلية واالعالم

واجهة لهذا الوباء اخلطير . العراقي سباق في خطوط ا
ــتــحـور فـي نـســخــته اخلــامــسـة الى االن والــعــالم يــواجه وبـاء كــورونــا ا
أمـيكـرون  لـيس بوسع اجملـتـمع واالقتـصاد الـعـراقي والقـطاعـ اخلاص
رحلـة األولى للوباء والـعام حتمل أعـباء االغالق كمـا حصل في مواجهـة ا
واطـن نفسـة بعـدم االستـهانة ـسؤولـية األولى تقـع على ا كـورونا  واالن ا
ـتحور اوميكرون  وان لم يـصل الى بالد الرافدين وانشاء الله لم يصل
 لـكن يجب التعامل معه وكـأنه قادم  فالبد من التمسك بـالوقاية منه عبر
اسـتــخـدام الــكـمــامـا ت وغــسل االيـدي واالبــتـعــاد عن الـتــجـمـعــات ومـنع

أ خدمة للصالح العام . جتمعات االعراس وا
ـدرســة مـثــلـمـا هي ـواطـن والـعـائــلـة وا ـســؤولـيــة االن تـقع عـلـى عـاتق ا ا
مــســؤولــيـة الــدولــة في فــرض بــعض اإلجــراءات حلــمــايــة اجملـتــمع ومــنع

تحور. صابة بهذا الوباء ا استقبال القادم من الدول ا
واجهة وليس وزارة الصحة وطاقمها فقط اجلـميع يجب أن يتضامن في ا
ـسؤولية على ا تقع ا  وكـذلك ليس وزارة الداخلـية واجراءاتهـا فقط  وإ
ـواطن نفسة  وان االستهانة بهذا الـوباء التعرض االنسان وحده للخطر ا

ا اجملتمع ككل . وإ
ـسـتقل واخلـاص بـعمـلـية تـكـثيف هـنـا تبـرز مـسؤولـيـة االعالم الرسـمي وا
تـحـور للـمـواطـن بـغـية الـتـوعيـة الـصـحيـة  وكـذلك كـشف مخـاطـر هـذا ا
التحوط منه واحلفاظ على االنفس البريئة من األطفال والشيوخ والنساء.
ـواجـهـة  وعـلى وزارة الصـحـة واطـقمـهـا كـافة نـحن جـمـيعـاً في مـعـركة ا
دارس والدوائـر للقيام بتـلقيح الناس  ومنع الـنزول لالماكن واألسواق وا
ـعـامالت دون الـتـعـرف عـلى بـطـاقـة الـتـلـقـيح .الـلـه هو أي دائـرة بـتـرويج ا
عمورة  احلـامي للعـراق وشعبه الذي حتـمل مالم يتـحمله أي شـعب في ا
ـدن واالزقة وهـنـا البـد من الـدوائـر اخلدمـيـة تـكـثـيف عـملـهـا في تـنـظـيف ا
ورفع الـنفـايـات وطمـرها في األمـاكن اخملصـصة لـها  إذن
ا احلـمـلة يـجب ان تـكون جـمـاعيـة وكل طـرف يقـوم 
عــلــيه  وأي جــهـــة تــتــراخى في مــهــامــهــا يــجب ان
حتـاسب  والـبلـديـات مـسؤولـيـاتهـا مـضاعـفـة  لكي

يكون اجلميع على خط شروع واحد  ,
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ـؤرخـة قـبل أيـام قــلـيــلـة  كـتــبت لي ا
تـخصصـة بتـاريخ العراق اليابـانيـة ا
ـعـاصــر  الـصــديـقـة الــبـروفــيـسـورة ا
الـدكــتــورة كـيــكــو سـاكــاي  تــقـول انه
سوف ُتـلـقي  بـعـد أيـام  مـحـاضرة في
(الــــصــــالــــون الــــعـــــراقي)  في لــــوس
تحـدة االمريكية أجنلوس بالـواليات ا
بعنـوان ( ثورة الـعشـرين العـراقية ) 
وانـهــا مــتــخـوفــة من ذلـك الن لـغــتــهـا
العربية ليست كما ينبغي فشجعتها 
وقلـت لهـا ان لـغـتـهـا العـربـيـة جـيدة 
وانهـا تـسـتـطيع ايـضـا ان  تـمـزج ب
اللغـت العـربيـة واالنكلـيزية وتـمنيت

لها التوفيق .
WFÝ«Ë  ö

والـدكـتــورة كـيـكـو ســاكـاي  سـبق ان
حـــصـــلـت عـــلى الــــدكـــتـــوراه في ذات
وضـوع  وان االخ االسـتاذ الـدكـتور ا
محـمـود عـبـد الـواحـد الـقـيسـي رئيس
قسم الـتاريخ بـكليـة اآلداب  االسبق –
جــامــعـــة بــغــداد مــهـــتم بــالــدراســات
الــيــابــانــيـــة  وله صالت واســعــة مع
ـؤرخ اليابـاني  وانه االساتذة وا
ــدرسـة يـرعـى الـبــعــد الــيــابــاني في ا
عـاصرة وسبق التاريـخيـة العـراقيـة ا
أن اشـرف عــلى رسـالــة االخ الـدكــتـور
ـوسومـة :  (كـيـكو ياسـر عالء اسـود ا
ساكاي وتطور الدراسات العراقية في
اليـابـان ) وقد صـدرت في كـتاب  سـنة
?  2018وكــتــبـتُ عن الــكـــتــاب وقــلت
انــني وقـــد عــدت من مــعـــرض بــغــداد
الــــدولي لــــلــــكــــتــــاب  والــــقــــيت فــــيه
محاضرتي عن العراق في االستشراق
اجلديـد وتـطـرقت فـيـهـا الى مـا قـدمته
ـستـعـربـة الـيـابـانـيـة الـبـروفـيـسورة ا

كيـكـو سـاكـاي  أهـداني اخي االسـتاذ
ياسر عالء أسـود كتابه الـرائع ( كيكو
ساكاي وتطور الدراسات العراقية في
الـيــابــان ) والــذي صــدر عن دار نــشـر
الـرافـدين بــبـيـروت  ومــكـتـبــة عـدنـان
لـلـطـبـاعـة والـنـشـر والـتـوزيع بـبـغـداد
 . 2018ومـا افــرحـني امــران اولـهــمـا
انه  يـعـرف  عالقـتي بــالـبـروفـيـسـورة
كيكو ساكاي الـتي كتبت عني في آخر
وأحـدث كــتـبــهـا .. واالمــر الــثـاني انه
درس ما قـدمته هـذه االستـاذة الرائـعة
عن الـعـراق . وكـتـابه هـذا الـذي ارفـقه
بــعــبــارات جــمــيــلــة اســعــدتــني وهي
(الدكتور اجلميل روحـا وقلبا الدكتور
ابـراهــيم الــعالف مــولــودي االول بـ

يديك عسى ان ينال اعجابك مع الود )
 وقد اعجبني الكتاب حقا منذ ان كان
رســالــة  لــلــمــاجــســـتــيــر وكــتــبت عن
مــنــاقــشـتـه في حــيــنــهــا بـكـل اعــتـزاز

واهتمام .
واالخ االستـاذ ياسـر عالء أسـود شاب
رائع ومـشـروع مـؤرخ فذ كـيـف ال وهو
تلـمـيـذ اخي الـغـالي االسـتـاذ الـدكـتور
مـحـمـود عــبـد الـواحـد الــقـيـسي الـذي
اشـرف عـلى الـرســالـة - الـكـتـاب وهـو
كــمـــا اســمـــيه انـــا ( رائــد الـــدراســات
الـيــابـانــيـة في الــعـراق )  وله صالت
وثـيـقـة مع االسـتـاذة الـدكـتـورة كـيـكـو
ساكاي  وعدد من االساتذة الياباني
تخصص بالدراسات العراقية . ا

ي مـتميز وفذ والكتاب مـجهود اكاد
 وهــو فـريــد في بــابـه فـلـم يـســبق ان
تـنـاول احــد من الـبـاحــثـ الـدراسـات
ـثل هذه السعة العراقيـة في اليابان 
والـعمـق . وقف عـنـد الـبواكـيـر االولى

لالهـــتــــمـــام الـــيـــابـــانـي بـــالـــعـــراق 
وبالـدراسـات الـعراقـيـة وتـناول كـيـكو
سـاكـاي ومــنـهـجـهــا وتـطـور بـيــئـتـهـا
البحثيـة وتناولها لـتأثير ثورة 1920
الـعــراقــيــة في مــسـارات بــحــثــهـا عن
العـراق وكـتبـها وبـحـوثهـا ومـقاالتـها
الكثيرة عن العراق والشرق االوسط .
واالسـتـاذة الــدكـتــورة كـيـكــو سـاكـاي
ـعاصرة استاذة الـسيـاسة الـعراقـية ا
في جامعة تـشيبا بـاليابان  وهي من
ؤرخـ الـيـابانـيـ الذيـن انفـتـحوا ا
على العراق والوطن العربي  وقدموا

دراسات يشار اليها بالبنان .
والبروفـيسورة كـيكـو ساكاي خـريجة
ـتــحـدة  ـمــلـكــة ا جـامــعـة درهــام بــا
وعملت في مؤسسات بحثية يابانية 

واصـــــبح لـــــهـــــا اسـم ووزن فـــــكــــري
ـــؤســـســـات وصـــوت مـــســـمـــوع في ا
ـهـتـمـة بـالـعـراق والـشرق الـيابـانـيـة ا
االوسط .وهي الــيـــوم عــمــيـــدة مــركــز
ودراســـات الـــعالقـــات حـــول االزمـــات
الدولـيـة في جـامعـة تـشـيبـا  وعـنـدما
اصـــدرت كــتـــابـــهـــا بـــعـــنـــوان (ثــورة
الـــــعـــــشـــــريـن :دراســـــة في االحـــــزاب
الـسـيـاسـيـة والـشــبـكـات االجـتـمـاعـيـة
 ( 1920-1908بــالــلــغـــة الــيــابــانــيــة
وتـرجـمـه الى الـعــربـيـة االخ الــدكـتـور
محمود القيسي وصدر عن دار قناديل
للنشـر والتوزيع ببـغداد  استضـافتها
 كلية اآلداب - جـامعة بـغداد    إللقاء
مـحـاضــرة بـعــنـوان ( أضــواء جـديـدة
عــلى ثــورة الـعــشــرين في مــئــويــتــهـا

االولـى ) في االول مـن حـــــــــزيــــــــران -
نـاسبـة مرور  100عام يونـيو  2020

على ثورة العشرين . 1920
 البـروفيـسورة كيـكو سـاكاي    حتب
الـعــراق وهي مـتــخــصـصــة بـتــاريـخه
ـعــاصـر وبـتــاريخ الـشـرق احلـديث وا
االوسط   وترتـبط بـعالقات طـيـبة مع
ؤرخ الـعراقي وقد زارت عدد من ا
الـعــراق والــقت مــحــاضـرات بــالــلــغـة
الــــعـــربــــيــــة في جــــامــــعــــتي بــــغـــداد
ـسـتـنــصـريـة في  18تـشـرين االول وا
  2019عن (ثورة  1920ووجهـة نـظر
الدكـتـور عـلي الـوردي عـالم االجـتـماع
الـعــراقي الــكـبــيــر عـنــهــا ) .كـتب االخ
والــصــديق الــدكـــتــور مــحــمــود عــبــد
الــــواحـــد الــــقــــيـــسـي في صــــفـــحــــته
الفيـسبـوكية في  21ايار  2018يقول
:" الباحثة اليابانية البروفسورة كيكو
سـاكـاي اسـتـاذة الـســيـاسـة الـعـراقـيـة
ـعــاصـرة  وعــمـيــدة مـركــز دراسـات ا
الـعالقــات حــول االزمـات الــدولــيـة في
جـامعـة تـشـيـبـا  ألـفت  كـتـابـا جـديدا
صدر سنة    2018بعنـوان   (محاولة
عـاصر .. الال تسامح لتحلـيل العالم ا

في الشرق االوسط ) .
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وفي هذا الكـتاب نـاقشت البـروفسورة
ســـاكــــاي اوضـــاع الــــشـــرق االوسط 
ــرفــقــة عن وحتــدثت في الــصــفــحــة ا
الـبـروفـسور ابـراهـيـم العـالف مـشـيرة
ـدون الـعراقـي على انه من اشهر ا
مواقع التـواصل االجتـماعي  وانه بدأ
التـدوين بـعمـر الـثـانيـة والـستـ مـنذ
عـشـر سنـوات ولـم يتـوقـف عن الـنـشر
حـــتى االن .   و تـــقـــول أن الـــدكـــتـــور
ــكن ابــراهـيـم الــعالف يــعـتــقــد  أنه 
احداث الـتـغـيـيـر في العـراق من خالل
االنــتـرنـت بـغـض الــنـظــر عن اجلــنس
والعرق او الطائفة" . وهنا البد لي من
ـــوســـوم ( االشـــارة الى  الــــكـــتـــاب  ا
العراق واليابان :تاريخ وعالقات ) ....
والكتاب مترجم عن االنكليزية من قبل
الـدكــتـور مــحـمــود  الـقــيـسي وزمــيـله
الـدكــتـور عــلي حـســ حـســون  وقـد
الـفت الــكـتــاب الـبــروفـيــسـورة كــيـكـو
سـاكــاي اسـتــاذة الـتــاريخ الـســيـاسي

ـعـاصـر في جـامـعـة طـوكـيو لـلعـراق ا
.وقدم لـلـكـتاب صـديـقي ورفـيق عـمري
ــؤرخ الـــعـــراقي الــكـــبـــيــر االســـتــاذ ا
الــدكـــتــور صـــادق حــسن الـــســوداني
والـكـتـاب يـتـضـمن  ثالثـة فـصـول هي
عـلى الـتـوالي : الـعالقـات بـ الـعـراق
ـتبـادل واثرها واليابـان :ازمة الـفهم ا
في السيـاسات الـدبلـوماسيـة وتغـطية
الصحف لإلسالم في اليابان وقصص
اوالدنـا  " لـكن من اجل من ? " تـغـطـيـة
االعالم اليابـاني لقوات الـدفاع الذاتي
في الـعـراق ..كـمـا ان الـكـتـاب  يـكـشف
جوانبا مهمة من العالقات ب العراق
واليابان . ما اريـد أن اختم به حديثي
 ان الــبــروفـــيــســورة كــيـــكــو ســاكــاي
ــــــــيـــــــ ـــــــوذج حـي مـن االكـــــــاد ا
الــيــابـــانــيــ الــذين احـــبــوا الــعــراق
واهتـمـوا بتـفـاصيـل حيـاة شـعبه وكل
كتاباتـها اسهمت في تـطور الدراسات
الـتــاريــخـيــة في الــيـابــان عن الــعـراق
وحـضارتـه برؤيـة عـلـمـيـة مـوضـوعـية
متـوازنة واقـول انـها لـيـست الوحـيدة
في هذا اجملال فلقـد سبق لي ان كتبت
عن مــؤرخـــ يــابـــانــيـــ جــاؤوا الى
الــعــراق في الـــســبــعــيـــنــات وقــدمــوا
دراســات قـــيـــمــة اظـــهـــرت االهــتـــمــام
الــيـــابـــاني بـــالـــعــراق وبـــالـــدراســات
العربيـة واالسالمية والشـرق اوسطية
منهم يـوزو ايتـا كاكي    وتـور ميؤرا
وبـاحـثـ يابـانـيـ آخـرين وقـد الـقت
دراســاتـــهم الـــضــوء عـــلى االهــتـــمــام
الــيــابــاني بــتـــاريخ الــعــراق وشــعــبه
ومستـقبله وهـنا يجب عـلينـا ان نبني
على هذا االهتمام ونـعمقه واحلمد لله
ثـمـة تـوجه مـحــمـود في هـذا الـسـيـاق
فـلـقـد شــهـدنـا في الــسـنـوات االخـيـرة
ــيــة مـــهــمــة مــتــمــثــلــة اعــمــاال اكــاد
بـالــرســائل واالطــروحــات والــبــحـوث
والـدراســات الـتي قــدمت في  جــامـعـة
بـغــداد وخـاصــة في كـلــيـة  االداب عن
الــيــابــانــيــة الــعالقــات الـــعــراقــيــة  –
والسـيـاسة اخلـارجـية الـيابـانـية وعن
االحـزاب الـسـيــاسـيـة الـيــابـانـيـة وعن
االهتمام اليـاباني بالدراسـات العربية

واالسالمية 
{ كاتب ومؤرخ عراقي  كيكو ساكاي 
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 اسـتـطـاع الـفـنـان مـحـمـود أبـو الـعـباس 
الــذي اسـتـطــاع  خالل مـشــواره الـفـني أن
يـبـني تـاريخًـا فـنـيًـا ال يسـتـهـان به   بدأه
ثم مــبـكـرا فـي الـثــانـيـة عــشـرة من عــمـره 
ـيـة في صـقـل مـوهـبـتـه بـالـدراسـة األكــاد
عـام  1982 أكـمل الدراسات العليا وحصل
ـــاجــســتـــيــر في اإلخــراج عــلـى شــهــادة ا
ـسـرحي و تـعـيـنه في دائـرة الـسـيـنـما ا
ــســرح لــيــعــمل مع الــفــرقــة الــقــومــيـة وا
لـلـتـمـثيل   شـارك في الـعـديـد من األعـمال
ـسرح والتـلفزيون الـفنيـة في السيـنما وا
كــتب ومـثل وأخـرج أكـثــر من ثالثـ عـمال
مـســرحـيــا كـمـا قــدم الـعـديــد من األعـمـال
وكتب دراسات ـسلسالت الـتلفـزيونيـة  وا
نـقدية ومقاالت وأبحاث وشارك في العديد
ــســرحـــيــة الــعــربــيــة ــهـــرجــانــات ا من ا
والــدولـيـة ونــال جـوائـز تــقـديـريــة عـديـدة
ثل عـراقي  يرأس مـحمـود أبو كـأفضـل 
الـعـبــاس مـهـرجـان الـبـصــرة الـسـيـنـمـائي
الـدولي  كـان مـقـيم مـنـذ سـنـوات في دولة
تحدة ساهم في تربية اإلمـارات العربية ا
جـيل مـسـرحي في اإلمـارات  كـرم من قـبل
حـاكـم إمـارة الـشـارقـة الـشــيخ سـلـطـان بن
مــحـمـد الـقــاسـمي في عـام  2017 كــأفـضل

فنان عربي متميز .
بـعـد عـشـرين عـامـا  من االغـتـراب عـاد أبو
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الــعــبــاس إلى الــعــراق عـام   2017 وبــعـد
عــودته إلى مــديــنــته الــبــصـرة عــمل عــلى
ـسرحـية وقـد حاول فـيها تـأسيس فـرقته ا
احـتـضان الـطـاقـات الشـبـابيـة  ومـعه كان

هذا اللقاء:
{ (سـتـار كـوسج) الـشـخــصـيـة الـشـهـيـرة الـتي
مازالت عـالقة في ذاكـرة اجلمـهور الـعراقي التي
اقـتـرنت بـاسم الـفــنـان مـحـمـود أبـو الـعـبـاس في
مـسـلـسل ذئـاب الــلـيل اجلـزء الـثـاني  لم تـتـكـرر
مـثل هـكـذا أعـمـال فـنيـة أبـداعـيـة وكـأن  األعـمال

الفنية توقفت عندها?
ا ـثلـون يعـرفون بـشخـصيـة ر - هـناك 
ـسـلـسالت أو ط ا تـكـون مــؤثـرة بـسـبب 
األعــمـال الــدرامـيــة الــتي تـتــرك أثـرا عــنـد
اجلـمهور  الـعمل في مـسلسل ذئـاب الليل
اعـتــمـد عـلى مــرجـعـيـة مــلـفـات الــداخـلـيـة
والـكاتب صـباح عطـوان حاول جاهـداً بعد
جنــاح اجلــزء األول إن يــحــافظ عــلـى هـذا
ـسـتـوى  مـسـتـوى مـتـطـور من الـكـتـابـة ا
ويـحتـوى على الكـثيـر من العقـد اجلانـبية
الـــتي تــــكـــون مـــتـــواصــــلـــة  وخـــضـــعت
ــســلــسل خــصــوصــا هـذه شــخــصــيــات ا
الــشــخــصـــيــة ( ســتــار كــوسج ) لــدراســة
حـقــيـقـيـة في ســلـوك اجلـسـد و الـصـوت 
ورغم وجـــود الــكــثــيــر مـن األعــمــال الــتي
قـدمتها في حدود أكثر من ثالث مسلسال
ولـكن هـذه الـشخـصـيـة بـرزت ألنهـا قـريـبة
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ضـعيفة بـسبب سوء التـوزيع وليس هناك
مـحـاوالت لتـسـويق هذه األعـمـال وأحيـانا
يـتـحـجـجــون بـالـلـهـجـة والـلـهـجـة لـيـست

سببا كافيا إليقاف عجلة الدراما .
{ مـا رأيـك بـالـفـن الـعـراقـي سـواء عـلـى شـاشـة

سرح واليوم ? التلفاز أو السينما وا
هـنــاك ضـعف في اإلنـتــاج الـدرامي بـشـكل
عام ألنه يحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة.
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{ مــا تـأثــيـر سـنــوات االغـتــراب عـلى مــسـيـرتك
الفنية ?

- االغـتراب له تأثيـرين  سلبي وايجابي 
فـالسلبي  هـو العيش في بـيئة غيـر بيئتك
ك  وهــذا أحــيـانــا يــؤثـر وعــالم غــيـر عــا
نـفسيا على التصور واإلبداع لدى الفنان 
لـكن أنـا وخالل أقـامـتي فـي دولـة االمارات
تحـدة خالل عشرين سـنة قدمت الـعربيـة ا
مـنجزات مهـمة خاللها  عمـلت مهرجانات
ـونــودرامـا الـدولـي  ومـهـرجـان مــنـهـا ( ا
ـســرح الـشـبـاب  ومـهـرجـان مـسـرح دبي 
ـســرح الـوطـني حتت ومـهــرجـان ا الــطـفل
سن ثـالثــة عـــشـــر عـــامـــا ) وكــتـــبت كـــتب
وجـمـعـت نـصـوصي الـتي طـبـعـتـهـا وزارة
الــثــقــافــة االمــاراتــيــة وزارة الــثـقــافــة في
الـشارقـة  وال اشـعر إن االغـتراب يـثلم من
تـوقد اإلبداع عنـد الفنان بـقدر ما هو كيف
هل يـعـيش حـالة من يـتـعـامل مع اغتـرابه 

من اجلـمـهـور وشـعـبيـة إلى حـد مـا وفـيـها
الـكــثـيـر من الــتـشـويق وعـادة مــا يـنـجـذب

ثل هذه  الشخصيات. اجلمهور 
{ كثـيـرا مـا يتـسـاءل جـمهـور الـفن الـعراقي عن
ســبب غـيـاب  الــدرامـا الـعــراقـيـة وقــلـة  األعـمـال

(الرصينة) ?
- اإلنـتـاج الدرامي بـشـكل عام يـعـتمـد على
مـحورين  احملور األول االستقرار واحملور
الـثاني هو محاولة قراءة الواقع  بالنسبة
لالسـتقـرار فالبـلد مر بـظروف سيـئة جدا 
وهـذه الظـروف لم تـسمح لـلدرامـا أن تعـبر
عن نـفسهـا بطـريقة مـهمة وتـتأمل الواقع 
نـــحن نــرى الـــواقع يــحـــتــوي عـــلى صــور
ـا نـشــاهـده عــلى شـاشـة درامــيـة اعـنـف 
التلفاز  الن الدراما حينما يكون فعل قوي
في الـواقع تذهب إلى االنطـباعية  وتذهب
لـتـسـجـيل األحـداث وتـوزيع الـشـخـصـيـات
بـأحداث أحيـانا تصل إلى الفـبركة ولكن ال
بـاس من ظـهـور مـجـمـوعـة من األعـمـال في
جــانب الــدرامــا الــتـلــفــزيــونــيــة وبـجــانب
ـسرح  فـهنـاك أعمـال تمـيزت الـدراما في ا
مـثـلت الـعـراق في اخلارج وفـازت بـجـوائز
مـهـمــة  نـحن نـحـتـاج إلى درامـا مـتـطـورة
ومــؤثـرة تـضــفي عـلـى الـعـمـل الـكـثــيـر من
هـمة  وشيء مفرح نحاول أن الـتفاصيل ا
ا قـليلة نـنتج أعمـال ولكن هذه األعـمال ر
أو لم تــســـوق الن الــدرامــا عــنــدنــا تــكــون

الـسـلبـية  أم يـعـيش حالـة من االيـجابـية 
وأنــا اعـتـقــد  في هـذه الــفـتــرة وأمـام هـذا
ـنــجـز الـطـويل اسـتــفـدت كـثـيـرا من هـذا ا
االغــتــراب فـي تــقــد صــورة عن الــفــنــان

العراقي في اخلارج.
سلـسالت العراقية { بالرغـم من عرض بعض ا
خالل الـسـنـوات األخـيـرة إال أنـهـا أثـارت اجلـدل
بـ اجلـمهـور  سـواء من ناحـيـة األداء أو األزياء
أو وجـود مـشاهـد غـير مـقبـولـة اجتـماعـيـا  فيـما
لـفت بــعض الــنــقـاد إلى الــســرقـات فـي عـدد من

األعمال الفنية ?
ـسـلـسل الـعـراقي مـازال يـخـتفـي خلف - ا
مــشـكــلـة تــنـظــيم عــمـلــيـة اإلنــتـاج  األداء
ــبـالغ به أحــيــانـا في الــتـلــفـزيــون وعـدم ا
ـتلقي  أما االسـترخاء يـؤثر حقيـقة على ا
قبولة اجـتماعيا اعتقد إننا ـشاهد غير ا ا
لم نـشـاهـد مثل هـذه األعـمـال إال في بعض
الــشـــواذ في الــقــاعـــدة الــعــامـــة لــلــدرامــا
الـعراقية منها باعتبار أن الدراما العراقية
ــاط الــفــنـــون الــتي تــلــتــزم كــثــيــرا من أ
بـالعالقة االجتماعية  وبـالنسبة للسرقات
الـفـنيـة أنـا ال أؤكـد إن هنـاك سـرقات فـنـية
ـا هـنـاك تـأثيـرات عـبـر الـتـاريخ ومـنذ وإ
قـد الـزمان وبـدايـة اإلبـداع عنـد اإلنـسان
ولـغاية اآلن نحن نتوارث بالوعي اجلمعي
وهـو الذي يفرز الكـثير من اإلبداع والعمل
عـلى تقـد أسلـوب متشـابه أحيـانا  جند

مــثال مــســرحــيــة كـــنــز الــبــخــيل كــتــبــهــا
لــبالوتـوس في زمن اإلغــريق هي نـفــسـهـا
مسرحية البخيل عند موليير ونفسها عند
ية الـكثير من أعمال الدراما العربية والعا
الــتي تــتــحـدث عـن الـبــخل فــالــثــيــمـة هي
الــفــكــرة األســاســيــة الــتي حتــدد نــوعــيـة

العمل.
سـرحـية  { رأيك في األعـمال الـتـلـفزيـونـيـة  ا

? السينمائية حالياً
- أين هـي الـسـيـنــمـا اآلن ? هي عـبـارة عن
أفالم قــصـيـرة يــشـارك فــيـهـا الــشـبـاب في
ــهــرجــانــات  وفـي الــتــلــفــزيــون هــنــاك ا
مـحاوالت خللق درامـا عراقيـة واضح أنها
تـقدم فقط في  شـهر رمضـان إال ما ندر من
األعـمـال الـتي تـقـدم خـارج إطـار رمـضان 
وبـالنسبة للمـسرح مازال يحتاج إلى فترة
تــأمل كــثـيــرة حــتى نـســتــطـيـع إن نـراجع
أنـفــسـنـا بـتـقــد أعـمـال مـســرحـيـة تـلـيق

سرح العراقي . با
{ أين مــحـــمـــود أبــو الـــعــبـــاس اآلن ? ومــا هي

مشاريعه الفنية ?
- مــازلت في الــبـيت ولــيس هــنـاك أعــمـال
جــديـدة ولـيس هــنـاك درامـا جــديـدة ولـكن
هـــنـــاك مــــشـــروع مـــســـرحـي في األفق مع
أصــدقـاء مـســرحـيـ نــحـاول تــقـد عـمل
ــــوسم مــــســـــرحي إن شــــاء الـــــله خـالل ا

سرحي القادم. ا

 wLOLÒ² « œuÒ³Ž q{U

الـتـدريـسي في كـليّـة الـتّـربـيـة للـعـلـوم اإلنـسـانيّـة بـجـامـعة
ـاضي ديـالى حتـدث في الــنـدوة الـتي اقـامــهـا االربـعـاء ا
َ اجملـمع الـعلـمي الـعـراقي بـعـنـوان ( الـبالغـةُ الـعـربـيّـةُ ب

التّقليدِ والتّجديدِ).

ÊU¹—œu³ſUÐ „U O

ـايـســتـرو الـسـوري قــاد الـفـرقـة ا
السـيمفـونية الـوطنية الـسورية في
خــتـام احــتــفـالــيــة (أيــام الـثــقــافـة
الــسـوريــة) بــأمـســيــة مــوسـيــقــيـة
كالســيــكـيــة احــتـضــنــهـا مــسـرح

األوبرا بدار األسد للثقافة والفنون بدمشق.

 œ«bŠ Â“UŠ

اخملرج الـسوري عرضت مسرحيـته (العشاء األخير)على
ؤلف مـسـرح دار الكـتب الوطـنيـة بـحلب وهي من كـتابـة ا

الشاب صالح طاهر الذيل.
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اخلبيـر القانوني العراقي تلقى امـنيات االوساط القانونية
واالعالمية بـالصحة والسالمة الدائمة بعد تعرضه لوعكة

صحية.

 …dLÝ uÐ√ ÂöÝ

االديـبـة االردنيـة صـدر لـهـا عن دار أروقـة الـفـكـر لـلـنـشر
والتـوزيع كتاب بعنوان (قنـديل السالم) يضم سلسلة من

شاعر واألفكار (خواطر). ا
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ـوظـفـة الـعـراقــيـة  تـكـلـيـفـهـا من قـبل مـحـافظ ذي قـار ا
راة في تولي مهام هـام ادارة مكتبه كبادرة لدعم دور ا

سؤولية وابراز اهميتها في القرار. ا

bOLŠ –UF  

احملـامي الـعـراقي رئـيس انـتـداب مـحـافـظـة صالح الـدين
السـابق تلـقى تعـازي زمالئه من احملامـ لوفـاة عقـيلته 

سائل الله تعالى ان يسكنها فسيح جناته.

włUH)« „öÞ b³Ž ÊU½bŽ

التدريـسي في كليـة التربيـة للبـنات بجـامعة الـكوفة صدر
ي كتاب منهجي ي باسم الغـا له باالشـتراك مع االكاد
جـديـد بعـنـوان ( أإلرشـاد النـفـسي والـتوجـيه الـتـربوي -
مـفاهـيم وتـطبـيـقات) تـضـمن تسـعـة فصـول وفق مـقررات

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

W³Aš vKŽ dO)UÐ tK «
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وصــفـا جنم وكــاتـرين هــاشم وحـسـ
بــــــريـــــسم واســــــد الـــــطـــــائـي واسالم
حــافظ.ســيــنــوغــراف : بــشــار عــصـام
ــسـرح : ادارة ا صــوت : هــمـام حــسن
مـحـمـد سـامي واالشـراف الـعـام احـمـد

حسن موسى
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تـعرض الفرقة الـوطنية للـتمثيل مساء
بــوم غـد االحـد عــلى مـســرح الـرافـدين
بـبغداد مسرحيـة (الله باخلير ) تاليف
واخـراج  كـحيل خـالد  تـمـثيل :غـسان
اسـمـاعيل وبـاسم الطـيب ومـحمـد اياد

{ لـــوس اجنــــلـــوس  –وكـــاالت -
ـيـة سـيـلـيـنـا تـطـلق الـنـجـمـة الـعـا
غـومـيـز مـع والـدتهـا مـانـدي تـيـفي
منـصة تعـنى بالصـحة العـقلية في
ـنـصـة على ـقـبل. تـعـمل ا شـبـاط ا
تــســـلـــيط الــضـــوء عـــلى قــضـــايــا
الصـحـة الـعـقـلـيـة عـبـر اإلنـترنت 
وتـقد مـحتوى تـعلـيمـي  وإنهاء
ـوضوع. وصـمة الـعار حـول هذا ا
اعـتـرفت غـومـيـز بـصـعـوبـة إيـجاد
مساحـة آمنة للتـفاعل مع احملتوى

الداعم والراقي عبر اإلنترنت.
ـصادر وقـالت (أدى االفـتـقـار الى ا
تاحة الحتضان مجتمع وثوقة ا ا
الـصـحـة الـعـقـلـيـة إلى دعـوة أكـبـر
نصـة يشعـر فيها لتـزويد العـالم 
الناس بالراحة الـكافية لالنضمام
ومــنــاقــشــة قـضــايــاهم بــصــراحـة
ــتــعـلق والــتـفــاعل مـع احملـتــوى ا

بالصحة العقلية.
ـنــصـة هي مـســاحـة تـقـدم وهـذه ا

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

ضــمن فــعــالـيــات مــهـرجــان الــعـراق
الـدولي للتسوق الذي افتتح اخلميس
دة شهـر في سندباد الند ويـتواصل 
بــبـغـداد احـيت مــسـاء امس اجلـمـعـة
ـطـربة شـذى حـسون حـفال غـنائـيا. ا
هرجان  فيما اقيم اخلميس ضمن ا
حـفل كلـوبال الـسيـنمـائي الـذي شهد
تـكـر كوكـبة من جنـوم الفن الـعربي

والعراقي. 
وبــدأ وصــول الـفــنـانــ من ضــيـوف
ــاضي ومــنـهم ــهــرجـان االربــعـاء ا ا
فــيــفي عــبـده وبــوسي شــلــبي وهــالـة
صــدقي ونـهـال عـنــبـر وحـمـادة هالل
ومــحــمــد لــطـفـي  ودالـيــا الــبــحــيـري
ومــصــطــفـى قــمــر الــذي قــدم احـدى
اغـنياته خالل احلـفل معلـنا عن حفله
مــسـاء الـيــوم الـسـبت في الــسـنـدبـاد
ـهـرجــان بـرعــايـة وزيـر النــد.ويـقــام ا
الثقافة والسياحة واالثارحسن ناظم.
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تـكـون في مزاج مالئـم للـحب  أنصـت إلى انفـعاالتك
لكن ال جتنح بردة فعلك.

qL(«

مـا حتــتـاجه لالســتـقاللــيـة هـو الــقـدرة عـلى جتــسـيـد
األمور  يوم السعد االربعاء.

Ê«eO*«

شــريـــكك في الــعـــمل يــطـــرح عــلـــيك بــعـض االفــكــار
اجلديدة ناقشها بهدوء .
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جتـد حـل مـا يـشـغــلك من خالل الـنــظـر إلى الـظـروف
كمجموعة متكاملة . 
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عـقلك يـقـول لك شيء  وقـلـبك يـقول شـيـئـاً آخر .رقم
احلظ 9.

¡«“u'«

اختلـي مع نفسك لبـعض الوقت قبـل أن تصبح غريب
ا مزعجاً . األطوار  أو ر

”uI «

 الحظ كيف تتـحسّن احلياة بالـشراكة و لكـنها أيضاً
حتتاج إلى متطلبات .

ÊUÞd «

لـعل وجـود الـشــريك بـقـربك يــعـطـيك اكــثـر من فـائـدة
ودفعة الى االمام. 

Íb'«

ـرونة مع تـغيـرات مفـاجئـة في محـيط عـملك. تـعامل 
ذلك . رقم احلظ 4.

bÝô«

الـتـهــور والـشـعــور بـحب رد الـصــاع صـاعـ سـوف
ؤثرين عليك اليوم. يكونان اكثر ا

Ë«b «

ـتـنـاقضـات  ألن احلـياة في تـعلّم كـيف تـتـعامل مع ا
احلقيقة هي تركيبة منها.

¡«—cF «

ســوف تـشـعـر بــالـنـدم في الــكـثـيـر مـن االحـيـان عـلى
افعال  قمت بها.

 u(«
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الــكـلــمـات لـهــا مـكــانـهـا
ـنـاسـب داخل الـشـكل. ا
أعـد تـرتـيـبـهـا واكتـشف
ـــفـــقـــودة : الـــكــــلـــمـــة ا
(مــــضــــيق مــــائي عــــلى
اخلــــلـــــيج الـــــعــــربي 4

حروف):
زوابع  –بــد  –أذواق –
مــصـاريف  –تــرهـيب –
صـلـيل  –شح  –دواء –
حـلب  –أكـواب  –سـافـر

 –فارس  –شراع.
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ـشاريع الـصغـيرة الـتي يقـوم بهـا الشـباب ومن بـينـها مـشروع جـديد في كثـيرة هي ا
عدات و اجهزة بغداد  باسم (كوزيـنار ) يختص بتـقد دورات عمل و تزي الـكيك 

عجنات. احترافية لتأهل النساء و الشباب لدخول مجال تصنيع وتزي الكيك و ا
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لم يكن ذلك الـبدوي تائها في صحراء شبه اجلزيـرة العربية على غير هدى .. بل ظل
ماسكـا ارضه حافظا عـرضه ... باحثا عن احلـقيقة تقـوده مكنونـاته احلية  حيث ما
ا حـسن التفكيـر والتدبير اجته على طـريق احلضارة .. نزل به الشـوق والغريزة ور
نحـو جنوب الـعراق ليحـط على مسـاحات االهوار مـاخضا ضـفاف شط العـرب لتولد
من رحـمه الـواعي سـومـر ... واكـد ... وقـيـثارة الـدهـر الـتي عـلـمت االنـسـان الـوداعة
ـتطي والـرهـافة ورفـعـة التـذوق .. ثم مـضى  صـوب آشور حـامال سـيفـا وسـهمـا .. 
عـلـقة ضـاربـا عـرض احلائط عـربـة يدافـع بهـا عن كـيـانه .. ليـحط  في جـنـائن بابـل ا

همجية االخر ومدون مكنوناته االنسانية على مسلة حمورابي.
ستـمر منذ االف الـسن  اال ان ذلك البدوي لم يـنزع جلبابه برغم عـصف التاريخ ا
حيث كـان يستبطن مبدا ويحمل ب دفتيه امانة عفة وشرف وكرامة ووعي لم تدثرها
نغـرزة في ضمائر فيه اخلطـوب وموجات التـتر والشرر ... بـكل تشظيـاتها الدامـية ا
حيـة .. ظل سائـرا صامـدا ال يسـتسـلم .. لم يـذعن لغـير وجـيه في السـماء كـان على

طمئن .. شوار نقطة شروعه وسهم انطالقه وحتمية حتفه ا طول اخلط وا
كـانت جتــيش بــخــاطــري الـكــثــيــر من اكــداس الـقــمــامــة وتــخـســفــات الــشـوارع في
الـعـاصمـة.. اذ ان الـتـجـاوز عـلى الـقـانـون اصـبح ظـاهرة يـعـتـد بـهـا ومـصـدر الفـتال
عضالت الـقوة .. حينما صفحت عالم التواصل الـغاط  بارقه حتى الفجر ... يخبرنا
نـا الـعربي واالسالمـي واالنسـاني واالنتـمـائي من آالم  بال حدود  .. عمـا جـرى بعـا
ؤذن منـاديا ( ال اله اال الله ) .. قطع كادت تـعصف بانـفاسي  لو ال جمـالية صـوت ا
ـمــتـد من رحـم امـهـاتـي حـتى انـحــنـاءات ظــهـر اجـدادي .. فــيـهــا  حـبل هــواجـسي ا
تـرجل مـن البـعيـر والراكبـ علـى ظهـر البـغال واحلمـير ... والـزارع فـي حقول ا
احلـنطـة والـشعـيـر .. ال يعـبهـون بـجحـافل الغـزاة وال يـستـسلـمـون لرصـاصات ازالم

الطغاة .
في الصـباح كنـت افطر كـالعـادة وسط ناسي وابـناء مـدينتي حـيث العـوز والطـيبة ...
تجذر من تراكمات عمق االلم برغم كل ما أعتراهم من وجماليات البساطة واحلزن ا
كتل غـيوم سوداء مكثفة طوال زمانـات مضت وعوالم قادمة .. اخذت ارتشف الشاي
بصبـحة صـديقي احلـمال حيـنمـا اتصل بي الـبروفسـور عبـد الباسط سـلمـان استاذ
ـية الـفـنون اجلـمـيلـة ... داعـيا عـلـوم الدجـتـال والتـصـوير واالخـراج الـفني في اكـاد
قام على قاعة حقي الشبلي اياي لزيـارة مشتركة الى مهرجان السينما والتلفزيون ا

ية ..   وسط االكاد
ـقدمة من بعض الطلبة استمـتعنا حد الرذاذ بعـروض جملموعة من االفالم القصيرة ا
كبحـوث تخرج او اعمال ابداعية .. ذكرني بعضهـا بعهد بغداد السينمائي الذي كان
سـائدا في الـسـبـعيـنـات ومـا له من دور واهـميـة في بـنـاء ثقـافـة مـجتـمـعـية والـنـهوض

بالدور الرقابي والتوعوي لشرائح عديدة لم تقتصر على النخب الثقافية ..
يـة اول مرة عام  1983 متـقدما لـلقبـول اخلاص بعـد ان حرمنا من زرت هـذه االكاد
ركـزي بسبب سـوقنـا القطـيعي انـذاك الى جبهـات قتـال لم نعي منـها سوى القبـول ا
ية الـفنون اجلميلـة في بغداد كانت وما زالت طاعة عـمياء غير قـابلة للنـقاش .. اكاد
رمـزا للـمـواهب الـفـنـية الـعـراقـيـة طـوال عقـود خـلت وقـد خـرجت الـكثـيـر من طـاقـاتـنا
سرح وبـقية الـفنون وجنومنـا ورموزنا الـفنـية ونخـبنا الـفكريـة في مجـال السيـنمـا وا
ة بتسـمة من جماالت منـظر العطاء لـشباب االكاد ا انزل الـغيث يحرق وجـناتي ا
سرح تجهمة غـبشها كلما قرات عن مهرجان ا .. كنت ازيح من لـوحتي الصباحية ا

ـقــام مـؤخـرا في بــغـداد وكــذا مـعـرض بــغـداد الـدولي الـعــربي ا
للـكتـاب الذي سـيعـقد قـريبـا فضال عن تـهالـيل  موالـيد اهل
ـا دمـرته احلروب الـفن ... من اجل اعـادة بـناء الـنـفـوس 
واجلسوس .. لم يكن فلم ( الفئران تنام ليال ) ... خملرجه
وسيـنـارسته الـطالب سـيف بـدر الدين .. آخـر طابـور الفن

العراقي اجلديد .. مع انه كان اول ما عرض منها!

بغداد
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من اربــعـة أشـهـر في الـسـنـة تـقـام فـيه
االحــتــفـاالت الــديــنـيــة حــيث كــان يـتم
االحــتـفــال بـاإللـه (سـول) إله الــشــمس

في  11ديسيمبر.
يـحـدث في هـذا الــشـهـر في عـلم الـفـلك
شـهـر ديـسـمـبـر االنـقالب الـشـتـوي في
نــصف الــكـرة الــشــمـالـي وهـو الــيـوم
الـذي فـيه أقل عدد من سـاعـات النـهار
واالنــقالب الـصــيـفي في نــصف الـكـرة
اجلـنـوبي وهـو الـيـوم األكـثـر فـي عدد
ـنـاطق ســاعـات الـنـهــار (بـاسـتـثــنـاء ا
). شـهـر الــقـطـبــيـة في كـلــتـا احلـالــتـ
ديـسمبـر في نصف الكرة الـشمالي هو
وسمي لشـهر حزيران يونيو ـكافئ ا ا
فـي نـصف الــكـرة اجلــنـوبي والــعـكس
صــحــيح. في نــصف الــكـرة الــشــمـالي
يـبدأ فـصل الشتـاء فلـكيا في 21كـانون
االول ديــــســـمــــبـــر الــــذي هــــو تـــاريخ

االنقالب الشتوي.
االيام الدولية في هذا الشهر: 

خـالل االـشـهـر  18يــومـا دولـيـا حـسب
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كـــلــنـــا نــعـــرف ان الــشـــهــر الـــذي بــدا
اخلــمـيس هـو كــانـون االول في بـعض
بــلــدانــنــا وديــســمـبــر فـي مـعــظم دول

الغرب ولكن من اين جاء االسم?
اسـم "كــانـــون األول" مــشـــتق من جــذر
(كـن) ومـــعـــنـــاه األســــاس والـــثـــبـــوت
واالسـتـقرار ألن الـنـاس ينـقـطعـون فيه
عـن الــعــمل ويــكـــنّــون  في دورهم.امــا
اسـم ديـسـمـبـر فـهـو غـريب النه حـسب
الـلغة الالتـينيـة : "الشهـر العاشر" (من
دِيـــسِــيمْ  :decemعـــشــرة) إذ كــان في
األصل الـشـهـر الـعـاشـر من الـسـنـة في
الـتقـو الروماني الـذي بدأ في مارس

سنة.  750ق.
كــان الـرومـان الـقـدمــاء يـعـدّون شـهـور
الـسنة ابتداء من شـهر مارس  والحقا
 إضـافـة شـهـري ينـايـر وفـبـراير إلى
بـدايـة الـتقـو الـغـريغـوري. يـنـما ظل
شـهر "ديـسمبـر" محـتفظـا باسمه. وفي
ـة كان " ديـسيـمبـر" واحدا رومـا الـقد

لـلـتـربـة 7 كـانـون األول يـوم الـطـيـران
ــدني الـدولي 7 كــانـون األول الــيـوم ا
الـدولي لـنـقـاوة الـهـواء من أجل سـماء
زرقــاء 9 كــانــون األول الــيــوم الـدولي
ـة اإلبـادة إلحـيـاء ذكـرى ضـحـايـا جـر
ــهم ومـــنع هــذه اجلـــمــاعـــيــة وتــكـــر
ة 9 كـانون األول الـيوم الدولي اجلـر
ـكـافحـة الفـساد 10 كـانـون األول يوم
حــــــــــــــــــقـــــــــــــــــوق
11 اإلنـــــــــســـــــــان
كـــــــــانــــــــون األول
الـــــيــــوم الــــدولي
12 لـــــلـــــجـــــبـــــال
كــــــــانــــــــون األول
الـــــيــــوم الــــدولي
12 لــــــلـــــحـــــيـــــاد
كــــــــانــــــــون األول
الـــــيــــوم الــــدولي
لـلتغطية الصحية
18 الـــــشـــــامـــــلــــة
كـــــــــانــــــــون األول

ـتحـدة بدأت اخلـميس 1كـانون اال ا
االول هو اليوم الدولي لاليدز 2كانون
3 ألول الـــيــــوم الـــدولي إللـــغـــاء الـــرق
كـانون األول الـيوم الـدولي لألشخاص
ذوي اإلعـــاقــة 4 كـــانــون األول الــيــوم
الدولي للمصارف 5كانون األول اليوم
الـدولي لـلـمتـطـوعـ من أجل الـتنـمـية
االقــتـصـاديـة واالجـتـمـاعـيـة 5 كـانـون

األول الـــــيـــــوم
ي الــــعــــا

ديـــســمـــبــر يــوم
الـــــــــــلـــــــــــغـــــــــــة

18 الـــــعـــــربـــــيـــــة
كــانــون األول الــيـوم
الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدولــــي
20 لــــلـــــمــــهــــاجــــرين
كـــانـــون األول الـــيــوم
الـــدولي لـــلـــتـــضــامن
اإلنـساني 27  كـانون
األول الـــيـــوم الــدولي

للتأهب لألوبئة.
واضــافــة الـى االيـام
الـدوليـة فان يوم 25
ــــيالد هــــو عــــيـــد ا
ـسـيـحـي ـعـظـم ا
امـا ليـلة  31كـانون
االول فـــهـي لـــيـــلــة
راس الـــــــســـــــنــــــة

يالدية. ا
وكـل عـــــام وانـــــتم

بخير .
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لـلـمـستـخـدمـ جتربـة لـيـاقة
ـــــكن عـــــقـــــلــــيـــــة حـــــيث 
لألشــــخــــاص مــــتــــابــــعــــة
الـتــمـارين الــيـومـيــة الـتي
تـقــوي عـقــولـهم) مــؤكـدة
(عــقــلك مـــثل الــعــضالت
حــقًـا  والـعــمل عـلـيه كل
يــوم يــتـــطــلب مــحــتــوى
وأدوات  ونـحـن سـعـداء
جــدًا لــتــقـد ذلـك لـكم

جميعًا).

سيلينا غوميز



ـتـحـور بــدأت الـدول تـبـاعــاً بـاإلعالن عن إصـابــة أو اثـنـتـ بــا
اجلديـد اوميكرون وسط مـعلومات متـسربة عن جنـوب افريقيا
ــتــحــور وان الــدول تــضع لــيــسـت اول من ظــهــر بــهــا هـــذا ا
االعــتـبـارات اخلـاصــة بـهـا وفي مــقـدمـتـهــا االقـتـصـاد واالمن
ــتـــداولــة قــبل االنــخــراط في بــيــانــات وتــســويق الــلــقــاحــات ا

اإلصابات اجلديدة. 
ثير لـلريبة أن تـعلن الدول عن إصـابة واحدة فقط  وبـات من ا
ـــكن أو تــســـيــر نــحــوه ــا  في حــ هـــنــاك انــتـــظــار واضح 

فاجئة.   التطورات ا
تـحور دلـتا ح ظـهرت الـبالغات عنه وكـان احلال نفـسه مع ا
بــشـكل خــجـول قـبـل ان يـصـبـح مـنـســيـاً في غــمـرة اســتـمـرار

التلقيح.
الــعـلــمــاء قـالــوا مــنـذ ظــهــور كـوفــيــد الـتــاسع عــشـر انـه قـابل
ــؤكـد انـهم ــتـعـددة كــأي فـايــروس آخـر ومن ا لــلـتــحـويـرات ا
وضـعوا ذلك في حـسابـات اللـقاح بـنسـبة او أخـرى كمـا حدث
تحور دلتا بالرغم من انه اقل كثيرا في طفراته اجلينية.  مع ا
ـتـحـورات الــفـيـروسـيـة في احملــصـلـة هـنــاك شـبه كـبـيــر بـ ا
ـتحـورات الـسـيـاسـيـة في الـعـراق فـقـد قـيل مـنذ عـقـدين في وا
قـدمات واضحة كن ان يـحصل استـناداً  مـصير العـراق ما 
صاحـبت الـشـقـيـقـ االحـتالل والـعـملـيـة الـسـيـاسـيـة. والـيوم
ــســتــمــر نــرى بــوضــوح الــوضع الـــعــراقي قــابالً لــلـــتــحــور ا
ــفـاجيء وألســبـاب غـامــضـة  قــد ال تـتـصـل بـاالنـتــخـابـات وا
وضـجتـها  ذلك انـها كـانت ازمة طـارئة وجديـدة  في ح انّ
التـحورات السياسـية عنيفـة في العراق منذ ثـماني عشرة سنة
ومن دون وجــود أي عالج او لــقــاح وقــائـي بــالــرغم من انــهم
صاحلي كانـوا يوهمون انفـسهم بجرعات التـوافق السياسي ا
الذي يـد خـيـمـة الـعمـلـيـة الـسـياسـيـة فـوق رؤوسـهم بـوصفه
ــشــاكل الــعــراق الــتي كــان الــشــعب احلل األمــثـل والـوحــيــد 
الـعراقي قـبل ثمـاني عشـرة سنـة يـظن انه سيـبدأ بـداية جـديدة
صـاحبـة حليـاته في زمن احلروب واحلـصار تـنهي مـشاكـله ا
فـوجدَ أمامه الطـواقم السيـاسية اجلـديدة تأخـذه الى متاهة ال
ــتـاهـة احــد يـعــلم كـيف اخلــروج مـنــهـا  وال حـتى أصــحـاب ا

انفسهم . 
سيـتم االتفاق على حكومة جديـدة حتى لو بعد ثالثة او خمسة
اشــهــر ال يــهم فــالـزمن لــيــست له قــيــمــة أصالً في االجــنـدة
السـيـاسيـة الـعراقـية احلـالـية. ذلك ان الـتحـورات الـتي يفـرزها
تداول في الـبلد قابـلة لالنكماش شـهد السيـاسي األصلي ا ا
ـصـالح التـوافـقـيـة واالمتـيـازات األبـدية والـتجـاوب مع مـصل ا
نطقـة اخلضراء وداخل االقطـاعيات السـياسية داخل اسـوار ا

عروفة.   ا
لــكن من غـيــر الـواضح أن تــكـون هــنـاك قــابـلـيــة السـتــيـعـاب
ـقبـلة اذا بـقي الـعراق مـعلـقاً ـرحـلة ا تـحـورات النـاجتة عن ا ا
مــابـ شــطـرَي الــدولـة والالدولــة وال أحـد يــعـلم ألي مــتـحـور
سـتـكـون الـغـلـبـة? ذلك ان مـتـحـور الال دولـة غـيـر مـحـسـوم وله
عالئق خـارجيـة لـيس لهـا عالج مـحلي مـتاح  كـمـا انّ متـحور
الـدولة غـيـر مـستـقـر ألنه عائم ومـن دون أسس وضائع الـهـوية
فـترض قيـامها من اول يوم في بـعد ضياع مـرحلة الـتأسيس ا

العهد اجلديد وهذا لم يتم.
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البريطاني بريتيش فاشن كاونسل
االثـنـ عـدداً من األسـماء الـكـبـيرة
في الــقــطــاع من بــيــنـهــا مــبــتــكـر
تــشـكـيالت لــوي فـويـتــون لـلـرجـال
فــيـرجـيل آبـلــو الـذي تـوفي األحـد.
ــوضـة وشــهــد احــتــفـال جــوائــز ا
الـبـريـطـانـيـة الـذي أقـيم فـي رويال
ألـــبــرت هـــول في لـــنــدن فـــوز كــيم
جــونـز بـجــائـزة مـصــمم الـعـام عن
ديـور لـلرجـال وفنـدي فـيمـا حصل
تومي هيلفيغر على جائزة اإلجناز
ـتميـز. وحضر احلـفل جنوم الفن ا
ــــغــــنــــيـــة واجملــــتــــمع مــــنــــهم  ا
الــبـريـطــانـيــة دوا لـيـبــا لـدى الـتي
شــهـــدت احــتــفــال تــوزيع جــوائــز

وضة البريطانية في لندن ا

في الغرب وفي القارة األفريقية.
ــصـمم الـنـيـجـيـري الـشـاب وذكّـر ا
أديـدايـو الكيـتو الـذي أسس عالمة
األزيــاء الــراقــيــة بــيث أفــريـكــا في
تـصـريح لـوكـالـة فـرانس بـرس بأن
عـدداً قـلـيالً فـحـسب من الـسود في
الــعــالم وصل إلـى هـذا احلــد وهم
روجـوا بـذلك لفـكـرة أن أي شخص
ــكن أن يــصــبح مــا يــريــد وكـان

فيرجيل آبلو واحداً منهم. 
 وأضــاف أريــد أن أحـقق أكــثـر من
ـزيد لـيـار مـرة وأن أعـمل  ذلـك 
مـن اجلد ألنـه بيّن لـي وقال إن ذلك

كن.
وكـــرّم احــتـــفـــال تــوزيع اجلـــوائــز
السنوي الذي اقامه مجلس األزياء

عـدد من مـاركـات أزيـاء الـشارع في
إفريقيا.

ن لــــديـــهم وشــــرحت أن كــــثــــراً 
عالمات جتارية في نيجيريا وغانا
ــــوذج أوف وايت اســــتــــوحــــوا 
وهـي ماركة أزيـاء الشارع الـفاخرة
الـتي أنشأهـا فيرجيل آبـلو.وكتبت
البـس الـــنــــيـــجــــيـــريـــة مــــاركـــة ا
ـواكـبـة لـلـتـوجـهـات وافـلـزنـكـر ا
ـوضـة في الــشـبـابــيـة في مـجــال ا
مـنـشور عـبر إنـستـغرام االثـن أن
آبـــلــو  رحل بـــاكــرًا جـــداً شــاكــرة
لــــلــــراحـل دعــــمه هــــواة ريــــاضــــة
الـسكيت بورد األفارقة. وكان آلبلو
الـذي أحبّ مـوسـيـقى الـهـيب هوب
ــــدن دور مـــســـاعـــد وثــــقـــافـــات ا
خـــصــوصــاً في تــمـــويل مــضــمــار
ـمـارسـة الــسـكـيت بـورد فـي أكرا
عـاصـمة بـلـده األم.وعمل أيـضاً مع
مـنظمة اليـونيسف لتعـزيز التعليم
وريـادة األعمـال في الدولة الـواقعة
ـصـمم فـي غـرب إفـريـقـيـا.وسـعى ا
ـهـنـيـة إلى جــاهـداً طـوال حـيـاتـه ا
تــعــزيـز الــتـنــوع والــشـمــولــيـة في
صـناعة األزيـاء. ففي العام ? 2017
قـــال خـالل مــؤتـــمـــر فـي جـــامـــعــة
هارفارد األميركية أجد صعوبة في
اعـــتـــبـــار نـــفـــسي مـــصـــمـــمـــاً ألن
ــصـمــمـ ال يــشـبــهـونـنـي إنـهـا ا
عــقـبـة حـقـيـقـيــة.وأعـطت مـسـيـرته
ـصممـ السود األمل لـلكـثير من ا

فـرانس برس إن وفاة آبـلو خسارة
يـة وما زاد فـادحـة للـمـوضة الـعـا
الــصـدمــة أنــهـا لم تــكن مــتـوقــعـة.
ـوذجـاً واعــتـبـرت أن آبـلــو شـكّل 
لـكثر نظراً إلى أنه أثبت أن بإمكان
أي شـــــخص أيــــاً كـــــانت جــــذوره
ومـهـمـا كـان لـون بـشـرته أن يـديـر
إبـداعــيـاً بـنـجـاح كـبـيـر إحـدى أهم

دور األزياء الفاخرة.
ولـم يــنس فـــيــرجـــيل آبــلـــو يــومــاً
ــولـود في أصــوله الـغــانـيــة هـو ا
ــتــحــدة. فــفي كــانــون الــواليـــات ا
ـصمم الـثـاني/ينـاير 2021  أبـرز ا
عــلى مـنـصــات عـروض أزيـاء لـوي
فـويتون قماش كـينتي وهو قماش
تــقـــلــيــدي من غــانــا يُــرتــدى خالل

االحتفاالت الكبرى.
ـصمـمة الـنيـجيـرية بـوبو وقـالت ا
أوغــــيـــــسي الــــتـي تــــديــــر عالمــــة
أيــامـيــسـيــغــو الـتــجـاريــة لـوكــالـة
فـــرانس بــرس نــظــراً إلى أن عــدداً
كــبــيــراً من األفــارقــة فـي الــشــتـات
يُـــحـــرمــون مـن ثــقـــافـــتـــهم أثـــنــاء
ــوضـة هي إحـدى نــشـأتــهم فـإن ا
الـوسائل التي استخـدمها فيرجيل
آبــلـو كـتــحـيــة لـغـانــا. وتـســتـخـدم
أيـاميسـيغو في تصـاميمهـا أقمشة
وتـصـامـيم مـسـتـوحـاة مـن تـقـالـيد

القارة اإلفريقية. 
ـــصـــمـــمـــة أن تـــأثـــيــر والحـــظت ا
فـيـرجـيل آبلـو كـان قويـاً في نـشوء

{ الغـوس أ ف ب  –وجـه مصـممو
األزيـاء في إفـريـقـيـا االثـنـ حتـيـة
ـصـمم األمـيـركي من عــارمـة إلى  ا
أصـل غـاني  فــيــرجـيـل آبـلــو الـذي
تــوفي األحـد مـعـتــبـرين أن الـنـجم
الـــراحل فــتح الــطـــريق لــهم وعــزز
انهم بإمكان حتقيق أحالمهم.  إ
تـــوفي مـــبــتـــكــر تـــشــكـــيالت لــوي
فـويتون لـلرجال األحد عن  41عاماً
بــعـد صــراع مع مـرض الــسـرطـان.
ــتـــحــدر مـن أبــوين وكـــان آبــلـــو ا
مـــهــاجــرين غــانـــيــ أول مــصــمم
وضة الذي أسـود شهير في عالم ا
 غـالباً ما يُنتقد بسبب افتقاره إلى

التنوع.
وكـــتب مـــصــمـم األزيــاء اجلـــنــوب
إفـريــقي تـيـبي مـاغـوغـو الـذي كـان
عــــام   2019 أول فــــائــــز إفـــريــــقي
بــــجــــائـــــزة  أل في إم إتش عــــبــــر
حـسـابه علـى إنسـتغـرام  شـكرًا لك
فـيـرجيل عـلى شجـاعـتك وموهـبتك
الـلتـ أحدثـتا فرقـاً وأتاحـتا رؤية
وســمـاع الــكـثــيـر من الــنـاس. لــقـد
ســـــاهــــمت فـي شق الــــطـــــريق. لن

. ننساك أبداً
ان ـصـمـمـة الكـامـيـرونـيـة إ أمـا ا
أيــيــسي الـتـي انـضــمت عـام 2020
ــغـــلــقــة جــداً لــدور إلـى الــدائــرة ا
األزياء الكبرى التي تقدم عروضها
خـالل أسبـوع أزيـاء الهـوت كـوتور
الـراقـية في بـاريس فـقالـت لوكـالة
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مـن ســنـة  2021 تــمــثّل هــاربــاً من
سـجن ريـديـنغ في إنـكلـتـرا يـفرّ مع
آلـــته لـــلـــكـــتــابـــة  في إشـــارة إلى
الـكـاتب اإليـرلـنـدي أوسـكـار وايـلـد
الــــــــذي أودع هـــــــذا احلـــــــبـس في

تسعينات القرن التاسع عشر.

زمــنـيـاً نـادراً مــا عُـرضت من قـبل.
وتـــشـــمل هـــذه األعــمـــال جـــداريــة
"أتــشـوم !!" الـتي نـفـذهـا في بـدايـة
جـــائـــحــة كـــوفـــيــد- 19عـــام 2020
وجتـسّد عـجوزاً تـعطس إلى درجة
أنـهـا تفـقـد طقم أسـنـانهـا  ولـوحة

مــعــظــمــهــا تـعــرض لــلــتــدمــيـر أو
احلـجب أو السرقـة". وتُعرض أكثر
من  130لــوحــة جــداريــة وطــبــاعـة
شـاشـة حتى  27شـبـاط/فبـراير في
قـاعـات هـذه احملـطـة وسـط ديـكور
يــعــيـد بــأمـانــة إنــتـاج عــالم فــنـان
بـريستـول الغامض. وأضـاف مانو
دي روس "أعــدنــا إنــتــاج اجلــدران
الـــتـي رسم عـــلـــيــــهـــا بـــانـــكـــسي
والـطـوب  واخلـرسـانـة  وأوسـاخ
الـــشــــوارع  والـــتـــلـــوث". وتـــولت
مــجـمــوعـة من فــنـاني الــغـرافــيـتي
الـشـباب والـطالب تنـفيـذ اللـوحات
ــعــروضــات اجلـــداريــة.ومن بــ ا
عـــدد من أبـــرز أعـــمـــال بـــانــكـــسي
وأكــثــرهــا شــهــرة كــلــوحــة "رامي
الــزهــور" الـــتي تــمــثّل شــابــًا يــهم
بـإلـقاء بـاقـة من الزهـور عـلى شكل
زجاجة "مولوتوف" حارقة ورسوم
ـفـضل اســتـنـسل تــمـثل حـيــوانه ا
اجلــرذ إضـافــة إلى أعــمـال أحـدث

{ مـــــيـالنــــو-(أ ف ب) - حتـــــولت
ركزية الضخمة مـحطة القطارات ا
في مـيالنـو معـرضاً فـنيـاً عن "عالم
بـانـكسي" يـتضـمن نسـخاً بـاحلجم
الــــفـــعــــلي لــــلـــوحــــات اجلـــداريـــة
االســـتـــفـــزازيـــة لـــفـــنـــان الـــشــارع
الــبـريــطـانـي الـذي جنح في إبــقـاء
.وفـيـمـا حتـقـق أعـمال هـويـته لـغـزاً
بـــانــكـــسي أرقـــامــاً قـــيــاســـيــة في
ـزادات ومــنـهـا الـلـوحـة الـذاتـيـة ا
الـتـلف جزئـيـاً "الفـتـاة مع البـالون"
الـتي بـيعت في مـقابل  4,25مالي
ـعرض الذي يـفتتح دوالر يـهدف ا
اجلـمـعة إلى جـعل فـنه في متـناول

اجلميع.
ــعــرض مــانـو دي وأوضـح أمــ ا
روس لــــوكـــالـــة فــــرانس بـــرس أن
"الــفـكــرة تـتــمـثـل في جـعل الــنـاس
يـــســافـــرون من دون احلـــاجــة إلى
ـشاهدة الـسفـر فعلـياً حـول العالم 
أعــمــال بـانــكـسـي وخـصــوصـاً أن
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