
مصطفى الكاظمي 

www.azzaman-iraq.com
www.azzaman.com
www. azzaman.net
www. azzamanaljadeed.com
www. azzamansport.com
AZZAMAN ARABIC DAILY NEWSPAPER PUBLISHED
BY AZZAMAN Foundation
Email: azzaman_iraq.com
Emial:  postmaster@azzaman.com
Editer@ azzamansport.com (for Azzaman Sport) طبعة العراق 

 fOL)« bſ v ≈ d³ _« WK²J « ÈuŽbÐ X³ « bŽu  qOłQð

—UÞù«Ë …—œU³*« Èu  ŸUL²łù tÒ−²ð —UE½_«

W¹—uNL'« fOz— —UO²š≈ WOAŽ
 —cM  wB  ≠  œ«bGÐ

قررت احملـكـمـة االحتـادية الـعـلـيا
امس  تأجيل مـوعد الـبت بدعوى
الـــكــــتـــلــــة األكـــبــــر إلى يــــوم غـــد
اخلـــمـــيس.وقـــال شـــهـــود عـــيـــان
حـضــروا اجلــلــســة إن (احملــكــمـة
قررت تأجـيل مـوعد البـت بدعوى
الـكـتــلـة األكــبـر إلى غــد اخلـمـيس
ـــــوافـق الـــــثــــــالث مـن شـــــبـــــاط ا
اجلاري). وكانت احملكمة قد قررت
ـرافعـة في دعوي حتديد مـوعد ا
تتـعلـقان بـالـكتـلة الـنـيابـية األكـثر
عدداً امس الثالثـاء. من جهته اكد
اخلبـيـر الـقـانـوني طـارق حرب ان
نتيـجة هـذه الدعـوى سيـكون الرد
والرفـض وعـدم الـقبـول. وقـال في
بـــيــــان تــــلــــقـــتـه (الـــزمــــان) امس
ـقــدمـة (بـاالشــارة الى الـدعــاوى ا
ـدعـ وبـعــضـهم من مـعـالي من ا
الــنـــواب عــالـــيه نـــصــيـف جــاسم
وعطـوان سيـد حسن وعـبد االمـير

جنم والـــتي  حتـــديـــد االول من
شــبــاط اجلــاري و طــلــبــوا فــيــهـا
بـطالن انـتــخـابــات هـيـئــة رئـاسـة
مـجـلس الــنـواب احلـالــيـة وقـبـول
قدمة الكتلة النيابية االكثر عددا ا
من االطـار االسـتــراتـبـجي في ذلك
اليـوم وبـبسـاطـة نقـول ان نـتيـجة
الــدعــاوى ومــصــيـــرهــا ســيــكــون
كمـصـيـر من سـبقـهـا اي سـتـتولى
احملــكــمــة االحتــاديــة الــعــلــيــا رد
الدعـاوى ورفـضـهـا وعـدم قـبـولـها
ـاده 105 من اسـتــنــادا الحــكــام ا
قـــانـــون االثـــبـــات ). وفي تـــطـــور
استقبل رئـيس كتلة دولـة القانون
النيابية عـطوان العطواني امس
الـــنـــائب االول لـــرئـــيس مـــجـــلس
الــنـــواب حــاكـم الــزامـــلي في اول
زيـارة له لــلـكــتـلــة. وقـال بــيـان ان
(الــعــطـــواني تــقـــدم بــالــتـــهــنــئــة
والــتــبـــريك لـــلــزامــلـي لــتــســـنــمه
ـــزاولــة ـــنــصـب ومـــبـــاشــرتـه  ا
اعــمــالـه) مــراهـــنــا (عــلـى خــبــرة

ورجــاحـــة عـــقـــله لـــيـــكــون عـــامل
اســتــقــطــاب وتــعــاون مع جــمــيع
اعـــضــــاء اجملــــلس مــــعـــربــــا عن
تـمــنــيــاته بــنــجــاح الـنــائب االول

همة). ان في هذه ا لرئيس البر
و شدد على (ضرورة تفعيل الدور
ــان بــغــيـة ــهم والــفــعــال لــلــبــر ا
ـرتـقـبـة مـراقـبـة عـمل احلـكـومـة ا
فـضال عن تـشـريع الـقـوانـ الـتي
ـواطــنـ وتـســهم بـشـكل تـخـدم ا
فاعل في تـلـبيـة تطـلـعاتـهم). واكد
ــان هـو (أهــمــيــة ان يــكــون الــبــر
ركـــيــــزة صــــنــــاعـــة االســــتــــقـــرار
الـــــســــــيــــــاسي واســــــتـــــكــــــمـــــال
االسـتــحــقــاقــات الــدســتـوريــة في
ا يحقق روح توقيتاتها احملددة 
الــتـــعـــاون والــتـــفـــاهم لـــلـــمــضي
بـالــتــشــريــعـات الــتي يــنــتــظــرهـا
الـشــعـب الـعــراقـي) الفـتــا الى ان
(كتـلة ائـتالف دولـة القـانون يـدها
دودة لـكل اجلـهود الـرامـية الى
حتــقــيق االســتــقــرار والــرفــاهــيـة

). وكـــشف اإلطـــار لـــلـــمـــواطــــنـــ
التنسيقي امس عن أبرز ما تمت
مــنــاقـــشــته خالل اجـــتــمــاع قــادة
اإلطــار في مــنـــزل رئــيس ائــتالف
النـصـر حيـدر الـعـبادي لـيـلة اول
أمس. وعـــقــد اإلطـــار اجـــتـــمـــاعــاً
ــبـادرة ــنـاقــشـة ا ــهم  وصف بـا
الـتـي أطـلــقــهــا الــزعــيم مــســعـود
الـبــارزاني حلـل اخلالف اجلـاري
مع رئيس التـيار الـصدري مـقتدى
الصـدر وتـوحـيد الـبـيت الـشـيعي.
وقــال الــقــيــادي في اإلطــار ســعــد
السـعـدي إن (أبرز مـا نـاقـشه قادة
اإلطار التنسيـقي خالل اجتماعهم
في مـنـزل الــعـبـادي مــبـادرة زعـيم
ـقراطـي الكـردسـتاني احلزب الـد
مسـعـود الـبارزاني الـتي طـرحـها
عــلى الــصـــدر  ونــحن في اإلطــار
نرحب في كل مبادرة تدعو وتعمل
ــواقف بــ الــقـوى عـلـى وحــدة ا
الـســيــاســيـة عــامــة و الــشـيــعــيـة
خــاصـــة). وبـــ انه (جـــرى خالل

االجتـمـاع الـتأكـيـد عـلى أن اإلطار
التنسيقي اما ان يشارك بكل قواه
قبلة او السياسية في احلكومة ا
ــعــارضـة يـذهب بــكل قــواه الى ا
وهــــــذا األمــــــر ال رجــــــوع عــــــنه).
ــــقــــراطي وأوضح احلــــزب الـــــد
الـكـردسـتـاني تــفـاصـيل اجـتـمـاع
احلــنــانــة في الـــنــجف مــؤكــدا أن
احلــزب أراد إيـــصـــال رســالـــة في
االجـتــمـاع تــؤكــد دعـمـه حلـكــومـة
األغلـبـية الـوطـنيـة. وقـال القـيادي
في احلــــــــزب ريــــــــبــــــــ سالم ان
ـبـادرة (االجـتـمــاع شـهـد عــرض ا
ـهــمــة لـلــعــمـلــيـة الـتــاريــخـيــة وا
الـســيــاسـيــة في الــعـراق مـن قـبل
رئيس احلـزب مـسـعـود الـبارزاني
والـــتي حـــمـــلـــهـــا رئـــيس اقـــلـــيم
كـردستـان نـيـجـرفـان بـارزاني الى
زعــيم الــتــيــار الــصــدري مــقــتـدى
الـــصـــدر والــــتي جــــاءت النـــقـــاذ
العـراق مـن الركـود الـسـيـاسي مع
قرب التصويت على مرشح رئاسة
اجلمهورية) مبـينا أن (التصويت
على الـرئاسـات الثالث مـرتبط مع
نع ترك فجـوة للتدخالت بعضهـا 
ــــصــــالح غــــيــــر اخلــــارجــــيــــة وا

العراقية).
 وأضـاف أن (الـبــارزاني ورئـيس
ـان مـحمـد احلـلـبـوسـي قـاما الـبـر
ـبادرة باعـتبارهـما يقودان بهذه ا
ـقـاعد الـطرفـ األعـلـى عددا فـي ا
ــكــونــ الـســني الـنــيــابــيــة من ا
والــكــردي وحتـــدثــوا مـع الــصــدر
باعـتـبـاره راعي الـكتـلـة االكـبر من
ــطــالب). اجل االســتــجــابـــة الى ا
وأكد سالم أن (الـرسالـة التي أراد
قـراطي الكـردستـاني والبيت الد
السـني ايصـالـها هـو دعم حكـومة
االغـلــبـيــة الـســيـاســيـة الــوطـنــيـة
الـرابـحـة وتـشكـيـلـهـا مـن الـبـيوت
الـثـالثــة) الفـتــا الـى أنه (جــربــنـا
ســـابـــقـــا الـــدخـــول في حـــكـــومـــة
توافـقـيـة ولم نـحـصل عـلى نـتـائج
ايــجــابـــيــة). وتـــابع أن (االطــراف
الـثالثـة تـعـتـبـر االقـوى والـرابـحة
رحلة واي كتلة ال ترغب في هذه ا
في الـتـحـالف عـلـيـهـا الـذهـاب الى
ـــعــــارضـــة وألن الــــعـــراق دولـــة ا
ـقـراطــيـة البـد أن تــكـون هـنـاك د
معـارضة قـويـة). وأكد أن (الـصدر
غرد عنـد انتهـاء االجتـماع بتـأكيد
الــذهــاب بــحــكــومــة االغــلــبــيــة ال
شرقية وال غربية وهذا ما سيكون
عــــلى ارض الـــــواقع عـــــبــــر هــــذه
الـتــجـربــة من احلــكم). واسـتــقـبل
الـــــــصــــــــدر االثــــــــنــــــــ كـال من
احلـلــبـوسي والــبــارزاني ورئـيس

حتالف السـيادة خميـس اخلنجر.
وعــقب االجـــتــمـــاع أكــد (أوقـــفــوا
اإلرهــاب والـــعــنـف ضــد الـــشــعب
والـشــركــاء فـمــازلــنـا مع تــشــكـيل
حكـومـة أغـلـبيـة وطـنـيـة).وأضاف
ــعــارضــة (نــرحّب بــاحلـــوار مع ا
الوطنية).  الى ذلـك أكد السياسي
عــــزت الــــشــــابــــنــــدر أن مــــبـــادرة
الـــبـــارزاني خـــطـــوة صـــحـــيـــحــة

وحتظى بتأييد الشارع العراقي.
وقـــال في تـــغـــريـــدة ان (مـــبـــادرة
الرئيس مسعـود البارزاني خطوة
اســاســـيـــة في االجتـــاه الــوطـــني
الـصــحــيح). وأشــار الـى أن (هـذه
ـبـادرة حتـضى بــتـأيـيـد وتـرقُب ا
ـتــضـرر االول الـشــارع الـعــراقي ا
من حــالـــة االنــســـداد الــســـيــاسي
احلـاصل في الــبالد). وفي رسـالـة
من البـارزاني إلى الرأي الـعام في
العـراق وكردسـتان جـاء فيـها (من
ـشــاكل وتــوفـيــر بـيــئـة أجل حل ا
مــنـــاســـبــة وجـــيـــدة لــلـــعـــمــلـــيــة
الـســيـاســيـة فـي الـعــراق طـرحت
مبادرة سيـاسية وفـي سياق هذه
ـــــبـــــادرة أقــــــتـــــرح أن يـــــقـــــوم ا
نـيــجـيــرفـان الــبــارزاني ومـحــمـد
احلـــلـــبـــوسـي بـــزيـــارة الـــصـــدر
والـتـشـاور حـول كـيـفـيـة مـواصـلة
العملية السياسية وإزالة العقبات
شاكل). واضاف (آمل أن تكون وا
بادرة نـتائـج إيجـابية وأن لهـذه ا
تكون في مصـلحة الـعراق وجميع
مكوناته). وكـان الصدر أبلغ قادة
اإلطـار الـتــنـسـيــقي أن بـإمــكـانـهم
ـالكي جمـيعـاً باستـثنـاء نوري ا
االنضمـام إلى جبـهته لـكن االطار
لم يـوافق بــعـد عــلى ذلك. وافـادت
تسريبات بوجود اجتماع مرتقب
يضم الـصـدر والقـيـادات السـنـية

والكردية مع االطار في بغداد.
وافـادت ان (اجـتــمـاعـا ســيـاسـيـا
كـبيـرا خـالل األيـام الـقريـبـة يـضم
الـصـدر وقـيـادات الـقـوى الـكـرديـة
والــقـــوى الــســنـــيــة مـع قــيــادات
اإلطـار الــتــنــســيـقـي في بــغـداد).
واضـــــــــاف (ان االجـــــــــتـــــــــمـــــــــاع
قبلة). يناقش تشكيل احلكومة ا
وكـشف عـضـو االطـار الـتـنـسـيـقي
عائد الـهاللي ان اجتـماع احلـنانة
مع الصـدر نـاقش اسـنـاد حـقائب
سياديـة الى االطار الـتنـسيقي في
ـقـبــلـة في (مــشـاركـة احلـكـومــة ا
حقيقية وليست شكلية) الفتا الى
اننـا (فـوجـئـنـا بـعـد ذلك بـتـغـريدة
ـعـتادة بـعـد كل اجـتـماع الصـدر ا
والتـي تدعـو الى حـكـومـة اغـلـبـية

وطنية). بحسب قوله.

بـابل قـد تـظـاهـروا امس الـثالثاء
لـــلــمــطـــالــبـــة بــشـــمــولــهـم بــقــرار
.315وقـــــال شــــــهـــــود عـــــيـــــان إن
(الــعـــشــرات من اخلــريــجــ غــيــر
احملــاضــرين في بــابل تــظــاهـروا 
لـلــمـطـالـبـة بـشـمـولـهم بـقـرار 315
أســــوة بـــزمالئـــهـم احملـــاضـــرين).
ـتـظاهـرين أغـلـقوا وأضـافـوا أن (ا
مـبنى مديـرية تربـية بابـل) مشيراً
الـى أن (قوات حـفظ الـنظـام مـنعت

ـتظـاهرين من الـدخول الى مـبنى ا
ــديـريـة). وفي الـنــجف تـظـاهـرت ا
الكـــات الـــطــبـــيـــة لــلـــمـــطــالـــبــة ا
بــاسـتــئـنــاف صـرف اخملــصـصـات
اخلــاصـة بـدعم االطـبــاء والـبـالـغـة
ـــــئــــــة . ونـــــظـم اطـــــبـــــاء  50بــــــا
ومـساعـدوهم وقفة احـتجاجـية اثر
قــيـام دائـرة صــحـة الــنـجف بـوقف
اخملــــصــــصـــــات لــــهم ولالداريــــ

ئة. البالغة  30با

مــؤكــداً ان (الــشــركــة ــنـــطــقــة  ا
راعـاة مطـابقة نـفذة مـطالبـة  ا
الــعــمل لــلــمــواصــفــات الــفــنــيــة
لضـمـان جناح الـعـمل بالـصورة
ـثــلى). واجــرى الـغــزي  جـولـة ا
تـــفــــقـــديــــة لـــعــــدد من مــــنـــاطق
الناصـرية لالطالع ميـدانياً على
سـيــر االعـمــال اجلـاريــة في عـدد
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تفقد محافظ ذي قار محمد هادي
الـغـزي  منـطـقـة الـصـاحلـية في
الــنـاصــريـة  لالطـالع عـلى ســيـر

شاريع اخلدمية . االعمال في ا
وتــــابـع الــــغـــــزي اعــــمـــــال صب
واكــسـاء الــشـوارع الــواقــعـة في
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يــواصل مــعــتــصــمــون مـن حــمــلـة
الـشهـادات العـليـا حضـورهم امام
مـــبـــنى وزارة الـــتــعـــلـــيم الـــعــالي
عادلة والـبحث العلمي مـطالب 
شـهــاداتـهم احلـاصـلـ عـلـيـهـا من
خـــــارج الــــــعـــــراق وشـــــمــــــولـــــهم
بــــاالجــــراءات الـــــقــــانــــونــــيــــة في
احلـــصـــول عـــلـى اســـتـــحـــقـــاقـــهم
الـــعــلـــمي. وقـــال مــتـــحـــدث بــاسم
ـــعــتــصـــمــ انــهم (يـــواصــلــون ا
االعـــتـــصـــام مــنـــذ اشـــهــر دون ان
يـحــصـلـوا عـلى نـتـيـجـة او يـخـرج
ــفـاوضــتـهـم) ونـاشـدوا مــسـؤول 
(وزيــر الـتـعــلـيم الــعـالي بـتــشـكـيل
جلـنـة لـهـذا الـغـرض وانـقـاذهم من
مـعـانـاة البـقـاء امام مـبـنى الوزارة
في ظــروف جـويـة صــعـبـة كــالـبـرد
الـشـديد واالمـطـار). واكدوا (تـقد
ـطـالــبـهم جـرى الئــحـة مـكــتـوبــة 
تـسـليـمهـا امس الى ادارة الوزارة
ويـــنــتــظـــرون الــبت بـــهــا).  وكــان
الـعـشرات من خـريجي الـتربـية في
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راكز لقح في ا وتراجع اعداد ا
الصحية في بغداد و احملافظات.
وأعــلـــنت وزارة الــصـــحــة  امس
وقف الـوبائي لـفايـرس كورونا ا
مـسـجـلـة  7901إصـابـة جـديـدة 
ووفاة  16حـالـة  فـيــمـا بـلغ عـدد

حاالت الشفاء .6550
واعــلن رئـــيس الـــوزراء الــكـــنــدي
جاس تـرودو االثنـ أنه مصاب
بكـوفيد- 19بدون أن تـظهـر عـليه
عـــوارض شــديـــدة.وكـــتب رئـــيس
الوزراء على تويتـر "هذا الصباح
جاءت نـتـيـجـة فـحـصي إيـجـابـية.
أنـا بـخــيـر وسـأواصـل الـعـمل عن
بـــعـــد هـــذا األســبـــوع مـع اتـــبــاع
توجـيهـات هـيئـة الصـحـة العـامة"
وحض الكندي عـلى تلقي اللقاح

عززة. واجلرعات ا

سـؤولية الفتـوى بعـد حتذيـرات ا
في وزارة الـصـحـة من تـفـاقم عـدد
االصـــابــات بـــجـــائـــحـــة كـــورونــا

ÍdÐU'« ÊËbFÝ ≠ n−M «

دعا رئيس التيار الصدري مقتدى
الصدر أنـصاره الى اعتـماد االطر
الصـحية واجـراءات الوقـاية  في
اداء صالة اجلمعة. وهـدد برفعها
الى اشـــعـــار آخـــر في حـــال عـــدم
االلـتــزام بـوصـايــاه الـتي تــضـمن
ــــصـــلـــ وسـالمـــتـــهم. سالمـــة ا
مـشـيـراً في فـتــوى مـكـتـوبـة بـخط
يــده مـــوقـــعـــة بـــاسم راعي صالة
اجلـمـعـة الى انـه (سـيـتـابع صالة
ـقــبـلـة فــان كـانت وفق اجلـمـعــة ا
توجـهـاتـنـا ووفق االطر الـصـحـية
وااللتزام الصحي فسنغض النظر
عن ذلك وسـتـسـتـمر الـصالة وإال
فـلـتـكن اخـر صالة جـمـعـة سـتـقام
الى اشـــعـــار اخـــر). وتـــاتي هـــذه
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بــارك رئــيس الــوزارء مــصـطــفى
الــكـــاظـــمي لـــلـــقـــوات األمـــنـــيــة
اضي جهودها خالل األسبوع ا
الــتـي حــقــقت انـــتــصــارات ضــد

التنظيمات اإلرهابية.
وقال في كـلمـة بـاجتـماع مـجلس
الـوزراء امـس ( أجـريـنــا عـمــلـيـة
تطهير واسعة في منطقة العظيم
لـــتــــطـــهــــيـــر األرض من الــــزمـــر
اإلرهـابــيـة. ونــفـذ صـقــور الـقـوة
اجلـــويـــة الـــعـــراقـــيـــة ضـــربــات
اســتـــهــدفت عـــدة مــواقع ألوكــار
التنظيم اإلرهابي في نقاط نائية
عدة وقتـلت أعداداً منـهم بينهم
قــــيـــادات مــــهــــمـــة عــــراقــــيـــون
وأجــــــــــانب). واضــــــــــاف ( خالل
زيـارتـنا لـلـمـنـاطق احلـدودية في
شمـال غـرب العـراق عـملـنـا على
إجــراءات أمــنـيــة مــشــددة ضـمن
ــنع أي تــســلل خــطــة مــحــكــمــة 
لـلـخاليا اإلرهـابـيـة). مـشـيرا الى
ان (األجــــــــهــــــــزة األمــــــــنــــــــيـــــــة
واالستـخبـاريـة عمـلت على تـتبع
خــيـوط الـعــمـلــيـة اإلرهــابـيـة في
العظيم وتمكنت من اعتقال عدد

تورطة). من اخلاليا اإلرهابية ا
اضي شهد واكد  ان (األسبـوع ا
حـدثـاً مـؤسـفـاً جـداً حـيث قـامت
جماعة من قـوى الالدولة بهجوم
إرهابي وجبـان على مطـار بغداد
الـــــــدولـي وأصــــــــبـــــــحـت هـــــــذه
اجلــمــاعــات تــعــمل وفق مــنــطق
اإلرهـــــاب وتــــســـــتــــخــــدم أدوات
اجلـمـاعـات اإلرهـابـيـة وأفـعـالـهـا
األخـــرى نــفـــســهـــا ويــجـب عــلى
ختلف القوى السياسية كلها و
توجـهـاتهـا الـسيـاسـية أن تـوحد
كــلــمــتــهــا وأفــعــالــهــا ضــد هــذه
اجلـمـاعـات). مـشـددا عـلى الـقول
(ال مــكــان لإلرهــاب من مــخـتــلف
أنــواعه وأصــنــافه وأشــكــاله في
الـعـراق) وكـشف عن ان (قـواتـنا
األمـنيـة تـتـبعت خـيـوط الـعمـلـية
وتـعـرفت عـلى بـعض اإلرهـابـي
ـــتــــورطــــ وهي مــــســـتــــمـــرة ا
بـالــتـحـقـيــقـات وأؤكـد لـشــعـبـنـا
ــتـورطـ الــعـظـيـم بـأن جــمـيع ا
سـيــتم اعـتـقــالـهم ومـحــاسـبـتـهم
دون اســتــثـنــاء ولن تــتــمـكن أي
جــهــة مــهــمــا كــانت مـن حــمــايـة

اجملرم أو تهريبهم).
الى ذلك قـال رئـيس اجلـمـهـوريـة

ـنـصب بـرهم صــالح انه تـرشـح 
رئيس اجلمهورية للمرة الثانية
بعد ان ناله بقرار وطني مستقل
مُــــــدركـــــا انـه (شــــــرف عـــــظــــــيم

ومسؤولية كبيرة). 
مضيفا في كلـمة ملتفزة امس ان
(رئـــيس اجلــمـــهــوريـــة يــجب ان
يــــكــــونَ رمــــزاً لـــــوحــــدة الــــبالد
وسـيــادتـهـا وحـامـيــاً لـلـدسـتـور
وان يكونَ رئيسـاً لِكل العراقي

رئــيــســاً ال مــرؤوســاً والــتــزمــنـا

بـــإصـــرار وبــــدعم الـــوطــــنـــيـــ
ضي حتت سقف اخليّرين فـي ا
ــهــامي ولم الــوطــنــيــة مــســاراً 
اســـــــمـح حتـت أي ظـــــــرف ورغم
ـــصـــاعـب والـــضـــغـــوط شــــتى ا

نصب ).  بامتهان ا
مـشـيـرا الـى ان (مـجـلس الـنـواب
اجلـديد جـاء بـانـتـخابـات مـبـكرة
استـجابـة لِـحراك شـعبي شـبابي
ناهض جاء عـلى خلـفية الـشعور
ُـلـحة ـظـالم واحلـاجـة ا الـعـام با

حلــــــكم يــــــســــــتــــــنــــــد الى إرادة
العراقي بال قـيمومة أو وصاية
أو تدخل وأن يكون الـشعب سيّد
ــنُـتــظــر جملـلس نــفـسـهِ والـدور ا
الـنــواب اجلـديـد يُـحــتم عـلـيه أن
ثالً حقيقياً اناً حراً و يكون بر
ألراده الــــشــــعب وتـــطــــلّــــعـــاته).
واضـــاف (جنــــحـــنـــا في جتـــاوز
الــــكــــثــــيــــر من اإلشــــكــــالــــيــــات
والتحديات واستطعنا االنطالق
بالـعـراق من عنـوان لـلتـنازع الى
عـــنـــوان لـــتالقـي دول وشـــعــوب
ــنــطـــقــة وســنــمــضي في هــذا ا
الـــطـــريق ولن نـــحـــيــد عـــنهُ ولن
نتراجع) واكد انه (يجب مُعاجلة
مكامن اخللل في مـنظومةِ احلُكم
واالنــطالق نــحـو عــقــدٍ ســيـاسي
واجـتـمـاعي جـديد يُـرسخ احلـكم
الــرشـيـد لــدولـة بــسـيـادة كــامـلـة
حتـــمـي حـــقــــوق الــــعـــراقــــيـــ

وتضمن حقها في فرض القانون
وحصـر الـسالح بـيدهـا). مـشددا
عـــلـى الـــقـــول ان (آفـــة الـــفـــســاد
اخلطـيـرة الـتي تعـملُ عـلى ادامة
نــفـــســهــا والــتــأثــيــر عــلى ارادة
الــعـراقــيــ بـأمــوال الــعـراقــيـ

تستوجبُ وقفةً حاسمة).

d¼UEð» ∫ احملاضرون اجملانيون في بابل خالل تظاهرة امس

 W¹uOÝü«  UOHB² UÐ ÊUM³  ÂU √ œuÝú  j³×  ‰œUFð

هـدف للـعـراق. وفي الدقـيـقة الـثـانيـة من الـوقت احملـتسب بـدل الـضائع ومن
ـنتـخب الـعـراقي جاء هـدف الـتعـديل لـلبـنـان عن طريق داخل منـطـقة جـزاء ا
ـبـاراة عـلى مـلـعب صـيـدا في بـيـروت عـنـد الـسـاعة مـاهـر صـبـرا . وجـرت ا
الـثالـثـة عـصـرا بـحـضور جـمـاهـيـري. وبـهـذه الـنتـيـجـة رفع مـنـتـخب الـعراق
لحق ركز اخلامس لـكن امال حصوله على بـطاقة ا رصيده الى  6 نقاط بـا

ركز الرابع . الثالثة انتهت فيما رفع لبنان رصيده للنقطة السابعة با
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ـنـتخـب العـراقي بـكـرة الـقـدم امس امـام مـضيـفه الـلـبـنـاني بـهدف تـعـادل ا
ـؤهلـة لـكأس الـعـالم ليـضيف واحد لـكل منـهـما في الـتـصفـيات االسـيـوية ا
نـتخب ـونديـال قطر 2022 . وسـجل ا زيد مـن التعـقيـد على آمـال تأهله  ا
الـعراقي أوالً في الـدقيـقة  39 عـنـدما مـرر حـسن عبـد الكـر كـرة عرضـية
رمى الـلبـناني مـعلـناً عن بـاشر داخـل ا ن حـس لـيسـددها بـا للـمهـاجم ا
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تـوقـعت هـيـئة األنـواء اجلـويـة والـرصد الـزلـزالي الـتـابـعة
لوزارة الـنـقل ان يكـون طـقس اليـوم االربـعاء صـحوا مع
قـطـع من الـغــيــوم وانـتــشــار الـضــبــاب صـبــاحــا فـيــمـا
تنـخفض درجـات احلرارة قلـيال في عمـوم البالد وقالت
في بيان امس أن (طقس يوم غد اخلميس سيكون غائماً
نـطـقة ـنـطقـة الـوسطـى فيـمـا سيـكـون في ا جـزئـياً في ا
الشـمالـية غـائمـاً جزئـياً مع حـدوث ضبـاب في الصـباح
ـنـطــقـة اجلـنـوبـيـة صـحـواً الى غـائم فـيـمـا سـيـكـون في ا

جزئي أما درجات احلرارة فسترتفع قليال). 
وأوضح أن (طقـس يوم اجلمعة سيـكون صحواً مع قطع
ــنـطــقـتــ الـوســطى واجلــنـوبــيـة وفي من الــغــيـوم في ا

نـطقة الـشمالـية صحـواً مع قطع من الغـيوم مع حدوث ا
ضـبــاب في الـصـبـاح وال تـغـيـر في درجـات احلـرارة ).
ـقبـل سيـكـون غـائـماً ولـفت الى أن (طـقس يـوم الـسـبت ا
جـزئـيـاً الى غـائم مع تـسـاقط زخـات مـطـر فـي اقـسـامـها
ــنـطــقـة الــغـربــيـة وحــدوث الــضـبــاب في الــصـبــاح في ا
نـطقة الشمالية غائما الوسطى بـينما سيكون الطقس با
جــزئــيـــا الى غــائم مع تــســاقـط زخــات مــطــر في بــعض
ــنـطـقـة االمـاكـن مـنـهـا تــكـون رعـديــة احـيـانـاً ويــكـون بـا
اجلـنــوبـيــة صـحـواً الـى غـائم جــزئي ودرجـات احلـرارة

تنخفض قليالً ).
وكانت بـغداد واحملافظات قد شهدت امس سقوط امطار

مع انخفاض في درجات احلرارة .

برهم صالح 

ــــــشــــــاريـع. واطــــــلـع خالل مـن ا
اجلــولـة  عــلى ســيــر الـعــمل في
مــــنـــطـــقـــتي  حـي االمـــيـــر وحي
الـــثــورة  مـــؤكـــدا حــرصـه عــلى
ـــشــــاريع اجلـــاري مـــتــــابـــعــــة ا
تنـفـيذهـا في احملافـظـة  لضـمان
سيـر الـعمل بـها وتـنـفيـذها وفـقا

وضوعة. للجداول الزمنية ا

ـقيم لـلـمـشاريع هـنـدس ا وبـ ا
ـيـاحي ـنــطـقـتـ  احــمـد ا في ا
ان (نــســبــة االجنــاز وصــلت الى
ــئـة  وســيم اكـمـال نـحـو 80 بـا
ــــدة الــــزمـــنــــيـــة االعـــمــــال في ا
ــقــرة).من جـهــة اخــرى حــقـقت ا
مــحــافــظــة ذي قــار نـسـب اجنـاز
مـتـقـدمة فـي اربعـة مـسـتـشـفـيات
مــتـلــكــئـة (اجلــبــايش و الـفــهـود
وقـــلــــعــــة ســــكـــر واحلــــوراء في
الشطرة) وقال الغزي  ان (نسب
اجناز متقـدمة حتقـقت  في أبنية
ـذكـورة بعـد حل ـسـتـشـفـيـات ا ا
عوقات التي تعترض شاكل وا ا
ســيــر الـعــمل ).واضــاف (تــوجـد
ايــضــاً ســتــة مــشــاريع ســكــنــيـة
وزاريـة مـتـوقـفـة مـنـذ عام 2014
اضافـة الى مشـاريع اسـتثـمار لم
تـنـجـز ألسـبـاب مـخـتـلـفـة اضـافة
الى مـــشـــروع الـــشــارع احلـــولي
شــمــال الــنــاصــريــة الــذي يــضم
ثالثة جسـور لم تنـجز منـذ العام
ــــــــــشــــــــــاريـع  2012وهـي مـن ا
الوزاريـة التي لم تـمول واكد ان
(هناك متـابعة  من قـبل احملافظة
ـنفـذة  والـتنـسيق مع للـجـهات ا
ــمـولـة لـغـرض اجنـاز اجلـهـات ا
تلك االعـمال الهـميـتهـا و لدورها

في تطوير احملافظة ومدنها).
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ة مروعة هزت قرية الذهب أقدم شخص على أرتكاب جر
األبـيض في قـضـاء أبي غـريب بـبغـداد.وقـال مـصـدر أمني
في تصـريح امس إن (سكان قرية الـذهب االبيض فُجعوا
ة قتل بشـعة أرتكبهـا أب بحق عائلته امس الثالثاء بـجر
لـيـتـسـبب في أبـادتـهم بـالـكـامل). وأضـاف إن (الشـخص
أقدم عـلى قتل زوجـته وأبنـته البـالغة  14عـاماً وأبـنه الذي
يبـلغ من العمر سـنة واحدة بطـلق ناري في صدره فضال

عن محاولته قتل والدة زوجته).
ــدني عـلى حــريق انـدلع داخل وسـيـطــرت فـرق الــدفـاع ا
فندق جـيهان مـكون من أربـعة طوابق في مـنطـقة البـتاوي
فـي بغـداد ما دفـعـها لـنصب ساللم االطـفـاء اخلارجـية من
اجل اخالء الـنـزالء بـالـتــزامن مع عـمـلـيـات االخـمـاد.وذكـر
ـدني في بـيــان أمس  إن الـفــرق طـوقت وعـزلت الـدفــاع ا
النيـران التي اشـتعلت في الـطابق الـثالث والرابع عن بـقية
ـبـاشر طوابق الـفـنـدق ونـفذت بـعـدهـا عمـلـيـات االقـتحـام ا
لـتعـثر عـلى جثـة نـزيل متـفحـمة  انـتـشالـها من قـبل فرق

ـدني وتـأم نـقـلـهـا وتـسلـيـمـهـا إلى دائرة انقـاذ الـدفـاع ا
تبعة). الطب العدلي وفق اإلجراءات القانونية ا

وكان حـريق قد انـدلع داخل شركـة في محـافظـة البـصرة.
وقال شـهود عيان إن (منطقـة حمدان شهدت اندلع حريق
خزن تـابع الى شركة تويوتا يحتوي على مواد احتياطية
ووقــود). وأضــافــوا ان (فــرق االطـفــاء تــمــكــثت في مــوقع

احلادث حل اخماد احلريق ).
وأفـاد مصـدر أمنـي بفرض حـظر الـتجـول في قـضاء قـلعة
حـافظـة مـيسـان علـى خلـفيـة نـزاع ب عـشيـرت صـالح 

أدى إلى سقوط قتيل وعدد من اجلرحى.
ـصدر إنـه (علـى خلـفـيـة الـنـزاع الـعـشـائـري أعلن وقـال ا
قـائد شـرطـة ميـسـان اللـواء نـاصـر لطـيف من قـضاء قـلـعة
صالح فـرض حظر جتـوال مؤقت ومشـدد على األشخاص
ــهــمـــات اخلــاصــة وســوات والـــســيــارات من قـــبل فــوج ا

واجليش)
وأفادت تـقارير بـوقوع قـتيل وثالثـة مصـاب إثـر نزاع ب

عشيرت  فضال عن أضرار مادية.
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بالسـمـؤخرا وجتـاوز سـعـر بـرميل
بـرنت 90 دوالرا  وهــو مــســتــوى
غــيــر مـســـــبــوق مــنــذ تـشـــــــــرين
األول 2014 كـمـا بـلغ سـعـر بـرمـيل
غـــرب تـــكـــســـاس الــوســـيط أعـــلى
مــســتــوى لـه مــنــذ أكــثــر من ســبع
ســـــنـــــوات فـي وقت ســــــابق هـــــذا
الـــشـــهـــر عــلـى خـــلـــفــيـــة تـــراجع
تحورة أوميكرون اخملاوف حيال ا
والـــتــوتـــرات اجلــيـــوســيـــاســيــة).
ـــــتـــــحــــدة ولـــــوّحت الـــــواليـــــات ا
وبـريـطـانـيـا بـعـقـوبـات اقـتـصـادية
ـــدمــرة عـــلى جـــديـــدة وصـــفت بـــا
فــيــمــا كــثّـــفت واشــنــطن روســيـــا 
وحــــلـــفــــاؤهــــا في حــــلف شــــمـــال
ــنع أي غـزو األطـلــسي جــهـودهــا 
ألوكـــرانـــيـــا.وازدادت اخملــاوف من
غــــــزو روسـي وشــــــيـك في األيــــــام
األخـــيـــرة بـــرغم نــــفي مـــوســـكـــو
ومــــنـــاشـــدة الـــرئــــيس األوكـــراني
ير زيلـينسكي جتنّب إثارة فولود
الـذعـر عـلى خـلـفيـة حـشـد مـوسـكو
قـواتـهـا عـلى احلـدود.وأفـاد خـبـيـر
لـدى إس إي بي بــيـارن شـيـلـدروب
بــأنه (من شـأن أي غـزو ألوكــرانـيـا
أن يؤدي إلـى عقـوبات قـاسيـة جدا
عـــلى مــوســكــو) وأضــاف ان (ذلك
سـيوقـف صادرات الـغـاز الطـبـيعي
إلى أوربا بشكل إضـافي وستكون
أسـعـار الـغــاز الـطـبـيــعي والـطـاقـة
رتـفـعة أعـلى بـكـثيـر من األسـعـار ا
لـلغـايـة التي نـشـهدهـا حـاليـا). أما
في الــــــشــــــرق األوسـط تــــــشـــــارك

اإلمـارات فـي الـتـحـالف الـعـسـكـري
الـذي تـقـوده الـسـعـوديـة في الـيمن
دعـمــا لــلــحـكــومــة الــيـمــنــيــة ضـد

. احلوثي
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وســحـــبت في 2019 قـــوّاتـــهــا من
الــبــلــد الــفــقــيــر الــغــارق في نــزاع
مـســلّح مـنـذ 2014 لـكــنّـهـا ال تـزال
العـــبــــا مــــؤثــــرا فــــيه.وفــــضال عن
ضـبــابـيـة الـوضع اجلـيـوسـيـاسي
أشـار احملــلـلـون إلى أن (دول أوبك

احلالي دون اي زيادة للحفاظ على
تـوازن االسـواق) واضـاف (نـتوقع
ـئة تـخـطي اسـعـار الـنـفط حـاجـز ا
دوالر خالل الـــربع االول من الــعــام
اجلـاري نـتــيـجــة الـطــلب احلـاصل
يـا).  وجتتـمع أبرز علـى اخلام عـا
نتجة للنفط اليوم االربعاء الدول ا
نـاقشـة زيادة اإلنـتاج فـيمـا بلغت
أسـعـار اخلـام أعــلى مـســتـوى لـهـا
مــنـذ ســبع ســنــوات عـلـى خـلــفــيـة
الـتـوتـرات اجلـيوسـيـاسـيـة. ويأتي
ـرتــــقـب عبـر الـفـيـديو االجـتـمـاع ا
ب األعضاء 13 في منـظمـة الدول
والــدول ـــصـــدّرة لـــلـــنـــفط أوبـك  ا
تـحـالفـة معـهم (في إطار الـعشـر ا
الـلــقـاءات الــدوريـة الــتي تـعــقـدهـا
اجملـمــوعـة مــنـذ هــزّ وبـاء كــورونـا

األسواق). 
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ويـــتـــوقع مـــحـــلـــلـــون بـــأن تـــقـــرر
اجملــمـوعـة الـتي تــضم الـسـعـوديـة
وروسـيــا مـواصـلـة زيـادة اإلنـتـاج
بـنـحو 400 ألف بـرمـيل يـومـيا في
ــقــبـل وســيــتـــوافق ذلك مع آذار ا
اسـتـراتـيـجـيـتهـا السـتـئـنـاف زيادة
ـاضي اإلنـتــاج مـنــذ أيــار الـعــام ا
بـعد اخلـفض الكـبيـر لإلنتـاج الذي
كــان يـرمي لــوقف تـراجـع األسـعـار
عــنـدمــا بــدأ تـفــشي الــوبــاء. وقـال
اخلـبراء في كـابـيتـال إيـكونـومكس
(لن نـسـتــبـعـد تـمــامـا زيـادة أكـبـر
ــرتــفــعــة نـــظــرا ألســعــار الــنـــفط ا
ــــــنــــــخـــــفـض ألوبك واالنــــــتـــــاج ا
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ومـــنــتـــجـــ آخـــريـن يـــواجـــهــون
صــــعــــوبـــات فـي بـــلــــوغ األهـــداف
الرامـية لـزيادة االنـتاج بـ 400ألف
برميل في الشهر ما يفاقم الضغط
عـــلى األســـعــار) بـــدورهـــا  قــالت
اخلـبـيــرة  لـدى رايــسـتــاد إنـرجي
لـويز ديـكسـن إن (القـصور في أداء
حتـــــالف أوبك بـالســــوتــــقــــاعــــسه
يــــؤديـــــان إلى ارتـــــفــــاع أســـــعــــار
في مـا لـم تـنــفّـذ اجملــمـوعـة الـنــفط
علـنة في اإلنتـاج بنقص أهدافهـا ا
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تــــعــــتــــزم وزارة الــــزراعــــة اطالق
قـــروض جــديــدة لـــلــفالحـــ بــعــد
ـبادرة السابـقة أغراضها حتقيق ا
ــــلـف اســــتـــــرداد أمــــوال غــــيــــر
مصـروفة فـيما وقع الـوزير مـحمد
اخلـفــاجي مع نــظـيــره الـســعـودي
عبـدالرحمن الـفضلي مـذكرة تفاهم
لـتعـزيز الـتعـاون واالستـثمـار ب

البلدين. 
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وقال بـيان مـقتضب لـلوزارة تـلقته
(الزمـان) امس ان (الـوزيرين وقـعا
ؤتمر الدولي للثروة على هامش ا
ــنــعـقــد في الــريـاض الــســمـكــيـة ا
مـذكـرة تـفـاهم تــهـدف الى تـعـزيـز
الـتعـاون واالستـثـمار بـ البـلدين
الـشـقـيـقـ في اجملـاالت الـزراعـية
والـثـروة احلـيـوانــيـة والـسـمـكـيـة
رغـبـة مـنـهمـا في تـعـزيـز الـعالقات
االخـويـة واقـرارا مـنـهـمـا بـأهـمـية
الــزراعـــة في حتــقـــيق الـــتــنـــمــيــة
الـوطــنـيـة واالرتــقـاء بـســبل عـيش
). وكــان اخلــفــاجي قــد ــواطــنــ ا
وصل الى الـريـاض لـلـمـشـاركـة في
ـؤتـمـر. وقـال بـيـان إنه فـعـالـيـات ا
(من أجل تــــعـــضــــيـــد دور قــــطـــاع
االســـــــمـــــــاك فـي الـــــــبـالد شــــــارك
ــؤتــمـر اخلــفــاجـي بــفــعــالــيــات ا
الــدولي لــلـثــروة الـســمــكـيــة الـذي
ـــمــلـــكـــة الــعـــربـــيــة حتـــتـــضـــنه ا
الــسـعــوديــة وبــحــضـور  29دولـة
عـربــيـة واجــنــبـيــة) ولـفت الى ان
ـؤتـمر يـشـجع االستـثـمارات في (ا
ـائي وإيــجـاد مـجــال االسـتــزراع ا
مـنـصــة عـلـمـيــة لـذلك إضـافـة إلى

الـــوزارات الــســـانـــدة كــمـــا جــرى
الحــظــات لــغــرض تــثــبــيـت أهم ا
ـعـنـيـة). مـتـابــعـتـهـا مع الـدوائــر ا
وكـــشــفت الــوزارة عن قــرب إطالق
مـبـادرة إلقــراض الـفالحـ فــيـمـا
حــــــدّدت ثالثــــــة عـــــوامـل أدت إلى
انـــخــــفـــاض تـــســـويـق احلـــنـــطـــة
والـشـعـير لـصـالح وزارة الـتـجارة.
وقــــال الـــوكــــيل االداري لــــلـــوزارة
مهـدي سهـر اجلبـوري في تصريح
ـبـادرة الــزراعـيــة الـتي امـس إن (ا
يتـرأسها رئـيس الوزراء وعـضوية
ــعـــنـــيــ اخلـــفـــاجي والـــوزراء ا
ـلف اسـتـرداد حــقـقت أغـراضـهـا 
أموال غيـر مصروفـة وسيتم إعادة
تــدويـرهـا وحتـويــلـهـا إلى قـروض
) مــبــيــنــا ان (بــعض لــلــمــزارعــ
ـــشـــاريع تـــعــرضـت إلى الـــنــهب ا
والـسـلب وتوقف الـكـثـير مـنـها في
عام 2014 والوزارة تنـتظر إطالق
مــبــادرات زراعــيــة أخــرى قــريــبـاً
وســتـــكــون هــذه دفـــعــة لــلـــقــطــاع
الزراعي الذي يحتاج إلى مشاريع

شاريع) كبرى وتمويل لهذه ا
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وأوضح اجلــــبــــوري أن (الــــوزارة
واجـــــهت شـــــحــــاً مـــــالــــيـــــاً خالل
الـسـنـوات األخيـرة األمـر الـذي أثر
في اخلـطط االسـتـثـمـاريـة مـا أدى
إلى تــوقف أغـلب مـحـطـات األبـقـار
مــــــؤكـــــداً أن (هـــــذه ــــــوجـــــودة) ا
احملـطــات لم تــؤدّ الـغــرض مـنــهـا
لـذلك سحـبت مشـاريـعهـا من أغلب
ستثمرين) وتابع انه ( تأهيل ا
بعض محطـات األبقار إضافة إلى
أن الــــــعــــــمل جــــــار لــــــتـــــوفــــــيـــــر
ــالــيــة وإعـادة الــتــخــصــيــصــات ا

عـلى وفق مجـمل الـتقـارير األوروبـية  والـتـصورات الـرسمـيـة العـربيـة  فأن
االنـتخابـات العـراقيـة األخيرة لـيست كـما سـبقهـا  فهي تـدحض التـحليالت
احملـلـيـة الــسـهـلـة أو تــلك الـتي تـمـيـل لـهـذا الـطــرف وتـخـشى من ذاك  فـأن
شاركون الـتدخالت الدوليـة خملرجات تلك االنـتخابات درى بـها القائـمون وا
بـهـا أو لم يـدروا  فأن امـامـهـا خالل الـسـنوات األربع الـقـادمـة  أوالً تـقـليم
ـؤيـدة إليـران وصـوالً لـتـشويه صـورتـهـا من إن انـتـمـاءاتـها أضـافـر القـوى ا
إليـران تـتـفـوق عـلى والءاتـهـا لـلـعـراق وبـالـتـالي يـسـهل عـزلـهـا شـعـبـيـاً كـون
ـكن بـأي حال من األحـوال أن يرضـى أو يقـبل أو حتى ـواطن الـعراقي ال ا

يستسيغ صورة وحضور األجنبي فوق احلضور الوطني .
وهـذا االمر بالتأكيد هو الشعور العام لدى الشعوب احلرة  مهما بلغ أوجه
ساندة من األطراف األخرى  وثبت ذلك على غراررفض للوجود التعاون وا
االحـتاللي األمريكي األجنبي لـلعراق  بالرغم من كل التـسويقات التي تدفع
بـها بـعض األطـراف الـسـيـاسـية أو تـعـمل لـتـنـويع هـذا الوجـود ثـانـيـا الـعمل
ؤسسات مدنية أو عسكرية تـدريجيا على تقليص أو دمج احلشد الشعبي 
ـارسه احلـشـد خارج وصـوالً إلنـهـاء هـذا الـوجـود بـذرائع الـتـشـابك الـذي 
طلب ـسلـحة  وهـذا ا اإلرادة الـرسمـية للـحكـومة والـقائـد ن العـام للـقوات ا
ا مطلب امـريكي وبعض الدول األوروبية والعربية  لـيس عراقياً فحسب وإ
ـقاومة  وهو احملـور الذي تشتـغل الكثير ـثل ضمن محور ا لـكون احلشد 
نظمات إلضعافه  ويعـتبر حسب التوصيفـات الرسمية الدولية من الـدول وا
مـحسوب على ايران . القضيـة الثالثة بعد هذه اإلجـراءات وإمكانية جناحها
قاومة العراقية تـدريجياً  سيكون التوجه الضعـاف وانهاء أو دمج اطراف ا
ـؤســسـات اجلــيش  وإذا لم يــتم حتـقــيق ذلك كــون هـذا األمــر قـد يــخـلق
تـصادمـا مسـلـحاً لـيس من السـهل وقف تـداعيـاته علـى عمـوم العـراق  فأنه
يـطلب منه الرحيل  أو على األقل قياداته الـفاعلة  ومسألة هذه األطراف أو
احملـور هـدف مـركـزي في الـسـيـاسـة الـدولـيـة عـمـومـا واألمـريـكـيـة عـلى وجه
ـيـدانـي والـسـيــاسي في مــواجـهـة اخلـصــوص  كـونه يــشـكل قــوة الـفـعـل ا
ا إن تـوجه بعض األنظمة ـسلحة الـفلسطيـنية  و قاومة ا إسـرائيل ودعم ا
الـعربية لـلتصالح مع إسـرائيل على حـساب االستحـقاقات الـوطنية والـقومية
الفـلـسـطيـنـيـة فأن وحـدة مـشـتركـات الـتـحركـات احملـلـية والـعـربـية والـدولـية

تشتغل النهاء هذا الوجود إن استطاعت الى ذلك سبيًال ..
الـقضية الـثالثـة  إن تشكـيل محور ثالثي  لم يـكن خارج احملركـات الدولية
ـا هو طـرفـاً في ذلك  حـتى لـو ادعى الـبعض االسـتـقاللـية  واإلقـلـيمـيـة وإ
وبـالـتـالي كـان مـؤتـمـر أربـيل لـلــتـصـالح مع إسـرائـيل الـذي اشـتـرك فـيه من
ؤتـمرات قادمـة إلجبار العـراق للدخول في الـشيعه والسـنه والكرد  مـقدمة 
دائـرة الـصلح مـع الكـيـان الـصـهيـوني الـذي تـقـوده بعض األطـراف الـعـربـية
بـرعـايـة بـعض الدول االمـريـكـيـة واألوروبـيـة  وعـلى وفق مـاتـقـدم بـأن بعض
األطـراف وان لم يكن ليس األساس فـيها يـرغب ويؤيد ذلك وقد يـقف بالضد
مـنه  لكن التوجه العـام يشير الى ذلك  خاصـة بعد اسقاط وجـوه سياسية
تفـقة ليست بـعيدة عن الـتشوهات عـراقية وتشـويه أخرى  وكأن األطـراف ا

الية والسياسية . ا
هـذه تـصــورات الـتــقـاريـر الــغـربــيـة وتـشــوفـات الــعـديـد من
ـتابعـ العرب  نـأمل أن التكون مـوثوقة  احملـلل وا
لـكن مـايجـري يـجب أن ينـتـبه له اجلـميع لـكي اليـكون
شاريع األجنبية .. العراق ساحة صراع في خدمة ا
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نصـح خبـير نـفطي  دول االعـضاء
في مــنـــظــمــة اوبك  االبـــقــاء عــلى
االنــتـــاج احلـــالي لــلـــخــام دون اي
زيـادة  نـتـيـجـة تـوقـعـات بـتـخـطي
ــئـة دوالر اســعــار اخلــام حــاجــز ا
لـلبـرميل الـواحـد خالل الربع االول

من العام اجلاري. 
وقال بيوار خنس لـ (الزمان) امس
(نـالحظ من خالل تـــقـــو الــوضع
االقـتـصـادي ومـا يـجـري في الـعالم
مـن تـغـيـرات مـنــاخـيـة تـدفع الـدول
الـــلـــجـــوء الـى مـــصـــادر الـــطـــاقـــة
لــلـــحــصــول عــلى الــتــدفــئــة جــراء
ـوجـة الـبـاردة الـتي جتـتـاح عددا ا
من الدول  وهذ ا يـتطلب من اوبك
وحـلــفــاؤهـا االبــقـاء عــلى االنــتـاج
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االطـالع عــلـى أحــدث الـــتـــقــنـــيــات
ــتـطــورة في هــذا اجملــال إلنــتـاجٍ ا
مــسـتـدام في هـذا الــقـطـاع الـذي له
دور في حتــقـــيق األمن الـــغــذائي).
الى ذلـك  زار الـــــوكـــــيـل الـــــفـــــني
للوزارة ميـثاق عبد احلـس عبيد
مديرية زراعـة ذي قار للوقوف عن
كــثب عــلى واقـع اإلنـتــاج واالطالع
عـــلى مــعـــوقــات الــعـــمل الــزراعي.
وقال بيـان تلقـته (الزمان) امس ان
(الـزيــارة نـاقــشت بـحــضـور مــديـر
زراعة ذي قـار صـالح هادي فـرهود
ومــــعــــاونه مــــحــــمـــد الــــيــــاســـري
ومستشار احملـافظ حميد اجلابري
ومديـري الدوائـر الفـرعيـة البـيطرة
ركـز اإلرشـادي  وفحص الـبذور وا
والـــتـــصـــحــــر  مـــشـــروع احلـــزام
االخضر ومكـافحة الكثـبان الرملية
ومــعـاجلــة مـلــوحـة نــهـر الــفـرات 
شاكل التي تواجه والوقوف على ا
ـــشــروع ومـن اهــمـــهــا مـــعــاجلــة ا
مـوضــوع ايـصــال نـقــاط الـري الى

حيث  راد تـشجـيرهـا  نـاطق ا ا
االتـفـاق عـلى حـلـول بـالـتـعـاون مع
ــــائـــيــــة في احملــــافـــظـــة ـــوارد ا ا
واالتفـاق على ايصـال نقاط ري من
مـنـاطق وانــهـر فـرعـيـة مــخـتـلـفـة)
واشــــــار الـى ان (مــــــديــــــر زراعـــــة
احملافظة استـعرض جوانب العمل
ـيــداني وبـرامج الـوزارة الــفـني وا
كـمـا في تـنـفـيـذ اخلـطط الـزراعـيـة 
اوضـح رؤســــاء االقــــســـــام خــــطط
الـعــمل واحـتــيـاجــاتـهم وعــرضـهـا
أمام انظار الـوكيل الذي حتدث عن
ـســتـمــر لــلـنــهـوض دعم الــوزارة ا
بـالـواقع الـزراعي في عـمـوم الـبالد
وطبيعـة العمل بالتـنسيق مع بقية

هلسنكي

WOLKF « UMŁU×Ð√ dOB

ال أحـد يـســتـطـيع أن يــنـكـر أن مــئـات إن لم نـقـل أكـثـر من ذلك مـن الـبـحـوث
ـعـنيـة بـالـدراسات العـلـمـيـة تنـتج سـنـويـا في جامـعـاتـنـا ومراكـزنـا الـعـلمـيـة ا
قابل ال أحد يستطيع أن يجادل أن كل ية في شتى اجملاالت لكن با األكـاد

هذه البحوث العلمية تتحق ما بذل كل هذه اجلهود من أجله!
ـاذا تـكـتب كل هـذه األطـروحـة و رسـائل ـطـروحـة  هـنـا هي:إذن  واألسـئـلـة ا
ؤتمرات العلمية في القطاعات اذا تعقد كـل هذه ا ـاجستير في جامعاتنا?  ا
ـعنية ـاذا تخصص كل هذه األمـوال من قبل الدولة عـبر اجلهات ا اخملـتلفة? 

اخملتلفة  إلجراء الدراسات والبحوث العلمية?
كن يـنبغي إجـابة تـلك األسئـلة جتـرنا إلى حـقيقـة ملـموسـة معـروفة وهي  ال
ا ـرور  أبـدا أن تتـحق أي تـقدم في أي مـجـال كان وفي أي مـجـتمع دون ا
يـة علـيه إن اخلطوة األولى يـركز علـيه األبحـاث العـلميـة والدراسـات األكاد
وبـداية أية تنميـة تبدأ فيمـا يتغلغل في األذهان ومـن ثم ينقل الى السطور في

األبحاث العلمية.
اذا نسميها ـتنوعة  إذا كان أبـحاثنا العلمية التـضيف شيئاً في  مجاالتها ا
الـيه فـيهـا وإذا كان األبـحاث الـعـلمـيـة ونبـذل كل هـذه اجلهـود الـبشـريـة و ا
ـعـنـى الـكـلـمـة فـلـمـاذا بـحق مـا نـقـوم به أبــحـاث عـلـمـيـة 
التـعـكس في تنـمـة حـيـاتنـا وفي تـقـدم مؤسـسـاتـنا وفي

تطور قدراتنا اإلنسانية?
ــعــنـيــة بــهـذه ــؤسـســات ا اإلجـابــة تــقع عــلى عــاتق ا
األسـئــلـة ونــأمل أن تـقـف وقـفــة جـديــة حـيــالـهـا.      

يـــبــــلغ مـــئــــات آالف الـــبــــرامـــيل)
وأضافت ان (التحالف تمسّك بدور
ســلــبي في احلــوار بــرغم الــضـغط
اخلــارجي والسـيــمـا مـن الـواليـات
ــتـحـدة لـزيــادة االنـتـاج وخـفض ا
أســـــعــــار الـــــوقــــود) مـــــؤكــــدة ان
(الـسـعـوديـة أكـبـر مـنتـج أوضحت
في آخــر اجــتــمــاع أنــهــا لن تــزيــد
ا يتـجاوز السقف األعلى اإلنتاج 
الــــذي حـــددته مـن أجل تـــغــــطـــيـــة

خسائر أعضاء آخرين). 
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هل مـا يحـدث يومـيا من فـوضى سيـاسيـة هي امر طـبيـعي على االنـسان ان
ــواطن ان يـكـون حـكـيـمـا يــتـأقـلم مـعه,وان يـتـعـود عـلــيه.?هـنـاك من يـطـالب ا
كــســقـراط,وان يــصــبـر,وان يــكـون هــادئــا جـدا الن احلــكــمـة ضــروريـة,وان

االنسان هو في نهاية االمر كائن قوي وعليه ان يقدم نفسه هدية للصبر.
  نـحن نــسـتـمع يــومـيـا الـى قـصص يـرورهــا انـاس يـغــضـبـون,ويــصـرخـون
بــهـســتـيــريـا قــويـة كـأنــهم يــريـدون اسـمــاع شـخص اصـم يـتــجـاهـلــهم.هـذه
الـهستيريا هي رد فعل نفسي على كل ما يقع من اخطاء.أاما حكاية الصبر
الذي يـشبه مادة طبية علينا ان نتناولهـا يوميل للسيطرة على اعصابنا فهذا

كنني فعله. هو ما ال 
 بـعبـارة واحـدة:العـراقيـون عـصبـيون,مـنزعـجون,وقـلـيلـو صبـر.ولـعل حلـقات
غلـفة بطبقات الكـاميرا اخلفيـة التي تصور تعكس جـانبا كبيرا من انـفسنا ا

من الغضب,واالختناق.
 ال يريد السياسي االعتراف انه يتسبب في حتطيم طريقة تفكيرنا وهدئنا.
ـعاول الـطائـفـية يـهدم الـسـياسي سـقف امانـنـا االجتـماعي,وبـتـصريـحاته  

الفارغة من اي حس وطني,يهدم جدران بيت يؤوينا جميعا.
ـاذا يصـبرون.الـبلـد الغنـي لكـنهم فـقراء.وفرص   الـذين يصـبرون ال يـعرف 
ن لـديه واسـطـة قـوية تـقـدم له الـعـمل قـلـيـلـة اال انـهـا مـتـوفـرة 
ـتـلـكون ن  الـوظـيـفـة ومعـهـا قـبل.واالمـان مـفـقـود اال 

اجلاه واحلمايات.
ـنـطقي جـدا ان يـشـعر الـواطن بـانه مـنسي في  من ا
ــواطن وطــنـه.انه عــلـى الــهــامش,وال احـــد يــهــتـم به.ا

يناشد دائما لكنه ال يحصل على اية فائدة.

مـشــاريع هــذه احملـطــات لـلــعـمل)
وبشأن اخلطة الزراعية الشتائية 
قال أن (اخلطة خفضت بنسبة 50
ـائي ــئـة عــلى ضـوء اخلــزين ا بـا
ـتــوفـر في الـعـراق حـيث شـمـلت ا
بـزراعـة مـلـيـونـ ونـصف مـلـيـون
دو فــقط) مــبـــيــنــاً أن (تـــنــفــيــذ
اخلطـة الشـتائـية مـا زال مسـتمرا
ئة حالياً و تنفيذ بحدود 80 با
من زراعــة احلـنـطـة حـسب اخلـطـة
الزراعـية أمـا خطة زراعـة الشـعير
ـئـة حتى فـقد نـفذت بـنسـبة  50با

اآلن).  
واعلـنت مديـرية زراعـة ميـسان عن

حصول احد مهنـدسيها على براءة
اخـتراع وقـالت ان  (مـديريـة زراعة
ميسـان تساهم في تـطوير العـملية
الـزراعـيـة في عمـوم بـلـدنا الـعـزيز)
مــشـيــرة الى أن (مـهــنــدسـهــا عـلي
عــــنـــبــــر الالمـي  مــــعـــاون رئــــيس
مـــــهـــــنــــــدســـــ زراعــــــ حـــــصل
شاركة مجموعة مهندس على و
بـراءة اختـراع الة مـركبـة تسـتخدم
للـحراثة وتـنعـيم وفتح سواقي في
ان واحــد مع امــكـــانــيــة تـــكــســيــر
الـطبقـة الصـماء وامـكانـية الـتحكم
طـلوب بـعرض الـساقـيـة والعـمق ا

استهدافه للطبقة الصماء).

مبـينـة ان (هذا االخـتراع من شأنه
ـادية لـتـهيـئة ان يـقـلل من الكـلف ا
التربة كونة يؤدي عدة عمليات في

آن واحد). 
 واضــــافـت ان (ذلك ســــيــــقــــلل من
ـعـدات الـتـأثـيـر الـســلـبي حلـركـة ا
الزراعية على التربة كونة يقلل من
عـــدد مــرات مـــرور الــســاحـــبــة في
ــــايـــقـــود الـى حتـــســـ احلـــقل 
صـــفـــات الـــتـــربـــة بـــحـــيث تـــزداد
سامية وتقل الكثافة الظاهرية).  ا
ولـفـتت الى ان (هـذة االلـة سـيـكون
ـــا اثـــرا ايــجـــابـــيـــا  عــلى لـــهــا 

احملاصيل الزراعية).

فـــأن الـــبالد مــــــــــواقـع اخلـــدمـــات 
تـــمــتــاز بــجــودة عـــالــيــة في تــقــد

اخلدمات). 
هيــأة البحـث والـتطـويـر الـصناعـي
يـــعـــــد دلـــيــالً بـــأرقـــــام وعــــنـــاويـن

ُواصفـات القياسيـة  ا
وتـمـكـنـت هـيـئـة الـبـحث والـتـطـويـر
الـــصــــنـــاعي الــــتـــابــــعـــة إلى وزارة
ـــعــــادن ومن خِالل الــــصــــنـــاعــــة وا
ـركــز الــوطـنـي لـلــتــعـبــئـة بــاحــثي ا
والــتـغــلــيف من إعـداد دلــيل بــأرقـام
ُــواصــفـات الــقــيــاســيـة وعــنــاوين ا
ُــواصــفـات الــعــراقــيـة ومــســودات ا
الــقــيــاســيـة واألدلــة اإلســتــرشــاديـة
ُـخـتـلف مـواد ـرجـعـيــة اخلـاصـة  ا
الـتـعبـئـة والـتغـلـيف ومُـسـتلـزمـاتـها
ـــركـــزي والــــصـــادرة عن اجلــــهـــاز ا
للـتقـييس والـسيـطرة الـنوعـية وذلك
في إطــار مُـواكـبــة الـتــطـور الــعـلـمي
ُــــواصـــفـــات احلـــديث وألهــــمـــيـــة ا
ُـعـتـمـدة في دعم جـودة الـقـيـاســيـة ا

ــنـــتــوج وإنَ اإللـــتــزام بـــتــطـــبــيق ا
بـنــودهـا واحـدة مـن أهم مُـتـطــلـبـات

التسويق الناجـح .
وقال بـيـان تـلقـته (الـزمان) امس انه
َّ ترتـيب الـدليل حـسب الـقطـاعات )
الـصـنـاعـيـة وذلك لـتـسـهـيل الـرجوع
ي إليها من قِبل الباحث واألكاد
والـصــنـاعــيـ والـتُــجـار وكُل من لهُ
عـالقــة بــإنـــتــاج وإســتـــخــدام مــواد
الــتــعــبــئــة والــتــغـلــيـف ويـأتـي هـذا
ركـز الوطني النشـاط ضِمنَ جـهود ا
لـلـتـعبـئـة والـتـغـليف الـتـابع لـلـهـيأة
كــونهُ حــالــيـــاً عــضــو في مُـــنــظــمــة
ـية في دعم التـعبـئة والـتغـليف الـعا
صـنـاعـة مــواد الـتـعـبـئـة والـتـغـلـيف
ُـستوردة ُـنتـجة مـحلـياً أو ا سواء ا
حـــيث أنَ اإللــتــزام بــتـــنــفــيــذ بــنــود
ُـعـتمـدة هو ُـواصفـات الـقيـاسـية ا ا
ُـتـطـلـبـات األسـاسـيـة حلـمـاية أحـد ا
ُسـتهلك نـتوج من جـهة وحـمايـة ا ا

من جهة أخـرى) .
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ـناطق خلـدمـة اإلنـترنـت في بـعض ا
الذي يؤدي الى حـدوث توقف جزئي
نـتـيـجــة تـبـديل الـبـداالت احلـديـثـة)
وتابع ان (عدد مشتركي خدمة فايبر
تـــــوم هــــوم والــــهــــاتـف األرضي في
جـانب الــكـرخ ارتـفع من 55 إلى 60
ألف مـشـتــرك) مـشـيـراً الى أن (هـذه
اخلــدمــات وفـــرتــهــا الــوزارة ضــمن
ـاضي ــعــدلـة لــلــعــامــ ا اخلــطــة ا

واجلاري ).
 ومــــضـى الى الــــقــــول ان (الــــعــــمل
ـشـروع الوطـني للـكـيبل الـضوئي با
ومـشـروع الـقـرض الـيـابـاني بـدأ في
مـناطق مـن جانب الـكـرخ) مـوضـحا
أن (الوزارة ال تـمتـلك بداالت أرضـية
ولديها فايبـر تو هوم الذي هو بديل
عن الــهـاتـف حـيث يــوفــر شـعــرتـ
واحدة للصورة والتحميل داون لود
وفتح عدد من القنوات التلفزيونية 
والشعرة الثانية هي لتحس نقاوة
ــشــروع الــصــوت) ولـــفت الى ان (ا

طـبـق في في مـنــاطق حي اجلــامـعـة
ــنــصـور ــعــالـف وا وحي الــعــدل وا
شهداني انه والداوودي) واضوح ا
ــــشـــروع في (بـــعــــد إكـــمــــال هـــذا ا
العاصـمة سـتليه مـشاريع إضـافية)
ومـــــضى الـى الـــــقـــــول ان (هـــــنــــاك
ضـــغــــوطـــات مـن قـــبـل الـــشــــركـــات
وحــمالت إعالمــيــة مــكـثــفــة لــبـعض
الشركات لـرفض هذه اخلدمـة كونها

رخيصة).
wK×  —UM¹œ

مبينا ان (الـكلفة تبلغ خـمسة دنانير
لـالتـــصــــال داخل احملــــافــــظـــة ومن
أرضـي الى ارضـي لالتــــصـــــال بــــ
احملافظـات خمـسة عشـر دينارا ومن
ـــوبــــايل 50 ديــــنـــارا ارضي إلـى ا
والــدفـع يــكــون بــالــديــنــار احملــلي)
واسـتطـرد بـالـقول ان ( الـعـراق بات
ـيـا في حتـس ـركز 47 عا يـحـتل ا
خــدمــات اإلنـتــرنت بــعــد أن كـان في
نـهـايـة الـقائـمـة وبـحـسب اسـتـفـتاء

bL×  œuKš ≠ œ«bGÐ

انـــــهـت وزارة االتـــــصـــــاالت مــــــلف
عمـلـيات الـصـدمة  فـيمـا كـشفت عن
منـاطق عـمل خدمـة الـفايـبر تـو هوم
ــتــحـــدث بــاسم في بـــغــداد..وقـــال ا
شـهداني في تـصريح الوزارة رعـد ا

امس إنه ( إغـالق مـلـف عــمــلــيـات
ـكـافـحـة تـهريب الـصـدمة اخلـاص 
سـعــات اإلنـتـرنـت بـشـكل كــامل بـعـد
ــتـــهـــمــ إلـى الــقـــضــاء) احــالـــة ا
واضـاف ان (هــنـاك تـفــاوتـا في عـدد
األبـــراج داخل اخلـــطـــوط الــنـــاقـــلــة

بيوار خنس
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عمان

ÊuF «— tO ≈ U ≈Ë tK  U ≈
تــلــقــيت بــبــالغ األسى واألسف نــبــأ رحــيل الــعـالم
رجع الدينـي آية الله احلاج الشيخ لطف الرباني ا

الله الصافي الگلپايگاني (رضوان الله عليه).
ان فقدان سـماحته الذي كـان يُعَدُّ من أركان احلوزة
قـدسة في قم وحـسنات هـذا الزمان ومن العـلمـية ا
ـذهب لـهـو خـسـارة ـتـمـيـزين في خـدمـة الـدين وا ا

فادحة.
ــصـاب اجلــلـل إمــامــنـا وإنــني إذ أعــزي فـي هــذا ا
صـاحب الـعـصـر (أرواحـنـا فـداه) والـعـلـماء األعالم
وأقـرباء الفـقيـد السـعيد وسـائر مـحبّـيه أسأل الله
تــعـالى لـه عـلــوّ الـدرجــات وأن يـلــهم ذويه الـصــبـر
اجلمـيل واألجـر اجلزيل. وال حـول وال قوة إال بـالله

العلي العظيم.
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ــنــافـــذ احلــدوديــة أصـــدرت هــيــئـــة ا
تـــوصــيـــات جــديــدة لـالرتــقــاء بـــعــمل
مالكـــاتــهــا واحلـــفــاظ عــلـى الــوتــيــرة
الـتــصـاعـديـة في األداء.وقـالت الـهـيـئـة
فـي بــيـــان تــلـــقـــته (الـــزمــان) امس إن
(رئــيس الــهـيــئــة الـلــواء عــمـر عــدنـان
نافذ الـوائلي ترأس اجتمـاعا جمللس ا
احلـدودية  نـاقش أبرز الـقرارات التي
ـاضي وتأكيد طرح اتـخذت في العام ا
مــواضــيع مــســتــقــبــلــيــة خالل الــعـام
ــســار اجلـــاري  إلكــمــال تــصـــحــيح ا
ووضـع خـطط ومــنـهـاج عــمل مـدروس
ـرجوة) مـن أجل الـوصـول لألهـداف ا
وأضــافت أنـه (تــمت مــنــاقــشــة جـدول
األعـــمــال الـــذي تـــضــمن الـــعـــديــد من
الــفــقـرات الــتي تــعــمل عــلى تــصـويب
ـنـافـذ واالرتـقاء بـهـا نـحو واقع عـمل ا
األفــــضل واحلـــفــــاظ عـــلى الــــوتـــيـــرة
الــتــصـاعــديــة في األداء والــعـمـل عـلى
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ـتـحـقــقـة من قـبل زيــادة الـنـجـاحــات ا
الـــدوائــر الـــعـــامــلـــة ) واشــار الى ان
(االجـتـمـاع اوصى بتـضـيـيفـمـديـر عام
شـركة التـأم الوطـنية خالل اجلـلسة
ـناقشـة آليـة عمل مـكاتـبها في ـقبـلة  ا
وافقة على السماح بإدخال ـنافذ وا ا
تـكدسة في اجلانب مـادة السيـراميك ا
ـنفـذ مـندلي احلـدودي بـسقف ـقـابل  ا
زمــنـي عــشــرة أيــام من أجل تــخــفــيف
ــســتــوردين الــعــامــلـ الــعبء عــلى ا
ــنــفــذ) مــشــددا عــلى (مــنـع دخـول بــا
ـمـنـوعـة من االسـتيـراد من في ـواد ا ا
ـنافـذ كافة وتـأكيـد على إشعـار اقليم ا
كـــردســتـــان بــالـــروزنــامـــة الــزراعـــيــة
ــوجـبـهـا من أجل االحتــاديـة لـلـعـمل 
ـنتج الوطـني  فضال عن نقل حـماية ا
ســاحـات الـتـبـادل الـتـجـاري إلى داخل
ـنهاج والبرنامج الـبلد واالتفاق على ا
زمع الـذي سيتم طرحه فـي االجتماع ا
عـــقـــده مـع اجلـــانب اإليـــراني) ودعـــا

ــــثـــلي احملــــافـــظـــات الى الــــوائـــلي 
ـنــافـذ والـنـهـوض (مــتـابـعـة تــطـويـر ا
بـواقع الـبـنـى الـتـحـتـيـة) مـثـمـنا (دور
احملـــافــــظـــات الـــتي بــــاشـــرت بـــذلك)
ـــزيـــد من مـــســــتـــدركـــا (لـــكن نــــأمل ا
ـهم مـع تـأكـيد ـلف ا االهـتـمـام لـهـذا ا
راقـبة ـثلـي الدوائـر الـعامـلـة  عـلى 
ـــنـــافــذ تـــوابـــعـــهم الـــعـــامـــلـــ فـي ا
هـنية احلـدودية وحـثهم عـلى العـمل 
ــرور أي ونـــزاهـــة وعـــدم الــســـمـــاح 
مـخـالفـة وضمـان جـبايـة أموال الـدولة
ـوجـب الـقـوان بـالـشـكل الـصـحـيح 

والتعليمات النافذة). 
 وكـشفت قائـمقاميـة قضاء بـعقوبة في
مـحـافـظـة ديالى  عن حتـجـيم مـافـيات
ئة   مؤكدة ان األراضي بنسبة  50با
ذلـك جــاء بــالـــتــنــســيـق مع دوائــر في

احملافظة .    
وقـال قائممقام قضـاء بعقوبة عبد الله
احلــــيــــالي  لـ  ( الــــزمــــان ) أمس  إن

هدي عادل عبد ا

ناطق السُـنّية حيث ـكافحـة) في ا (ا
تــؤكّــد الـعــديـد من الــتــقـاريــر أن تـلك
القوات تلجأ إلى اتّخاذ تدابير قمعية
وتـعسّـفيـة من االعتـقاالت الـعشـوائية
هينـة للسجناء سـيئة وا ـعاملة ا وا
ـتـكـرّرة ـطــالب ا كــان وال يـزال أحـد ا
هـو اإلفراج عن السجـناء وخصوصاً
الـــنـــســـاء الالئـي يـــنــظـــر إلـى ســوء
مـعـامـلتـهن بـصفـتـها إهـانـة جمـاعـية
لــلـمـجـتـمـعـات ذات الـثـقـافـة الـقـبـلـيـة
الــــقـــويـــة مـــثل األنـــبـــار وبـــرغم أن

احلــكــومــة اســتــجــابت لــبـعـض هـذه
الـــشـــكـــاوى وأفــرجـت عن مـــئــات من
عتـقل اال أن هذه الـنساء والـرجال ا
الـتدابير لم تكن جزءاً من خطة أشمل
لــلـمـصــاحلـة والـواقع أن الــسـلـطـات

الـــــعـــــراقـــــيـــــة زادت في عـــــدد من 
ـــدانــــ بـــاإلرهـــاب إعــــدامـــهـم من ا
ومـعظمـهم من السُنَّـة وأصبحت هذه
اإلعـــدامـــات تــكـــتــيـــكـــاً انــتـــخــابـــيــاً
تــســتــخــدمه بــعض األحــزاب لــكـسب
أصوات الشيعة عادة ما يكون العفو
الــشــامل خــطــوة مــهــمـة عــلى طــريق
ــصـاحلـة ومع ذلك وبــعـد سـنـوات ا
ــفـــاوضــات فـــشــلت الـــنــخـــبــة مـن ا
الـسـياسـية في االتـفـاق على مـثل هذا
الـتـشـريع بـاإلضـافـة إلى أن ثـمّـة أدلة
ـســتــشـري واضــحــة عــلى الـفــســاد ا
ــنـــظَّم الــذي تـــمــارسه والـــتــعـــذيب ا
هــيـئـات تـابـعـة لــلـحـشـد فـفي بـعض
احلـــاالت يـــتم ســـجن األشـــخــاص أو
حـــتى إعـــدامـــهم من دون مـــحــاكـــمــة

عادلة.
لــكن ثــمّــة عــامالً آخــر عـزّز الــتــحــيّـز
الـطـائـفي داخل قـوات األمن العـراقـية
ـهيمنة ألفراد تلك تـمثّل في اخللفية ا
ـالـكي ومن جـاء الــقـوات إذ لم يـكن ا
ـقاتـل الـسُنَّة بـعده مـستـعداً لـدمج ا
الــــذيـن انــــضــــمـــوا إلـى جــــمــــاعـــات
الـــصـــحـــوة في األجـــهـــزة األمـــنـــيــة
فـأصـبـحت هيـمـنة احلـركـات الشـيـعة
بــ صــفــوف جـنــود وضــبــاط قـوات
األمـن العـراقـية أكـثر وضـوحـاً وعلى
الـــرغم من أن هــنــاك قــادة وضــبــاطــاً
وجـــنــوداً من الــسُـــنَّــة إال أن ســلــوك
بــعـض أفــراد قــوات األمن الــعــراقــيـة
يـتـمـيّـز بـالـتـحـيّـز الـطـائـفي ويـشارك
بــعض اجلــنـود والــضـبــاط عـلــنـاً في
االحـتـفـاالت والـطـقـوس وهـم يـرتدون
الــزي الــعــســكـري أو أثــنــاء حــمــلـهم
الـرايـات والـشـعـارات الـشـيـعـيـة عـلى
ـناطق ذات األغـلـبـية سـيـاراتـهم في ا
ــكن أن يـــعــدّ الـــسُـــنّــيـــة وهــو مـــا 
استفزازاً وينظر معظم العرب السُنَّة

كـولـونـيل جيـمس سـتـيل وهو خـبـير
حـروب أهـلـيـة فـي أمـريكـا الـالتـيـنـية
وجـاء الى الـعـراق وتـمكـن من حتويل
الــــصـــراع من مـــقــــاومـــة احملـــتل الى
صــراع أهـلي مـســلح واعـتـمــد الـقـتل
الــعـشــوائي وفي زمـنه ظــهـرت جـثث
الــشـوارع وغــطـاء عــمـلـه كـان "مـدرب
قـوات الـشـرطـة" وهـو الـغـطـاء نـفـسه
يــوم كـان في كـولـومـبـيـا مـشـرفـاً عـلى
قــــوات" الـــقـــبـــعــــات اخلـــضـــر" وهي
عـصـابات إجـرامـية نـسـخة من داعش
ـنقحـة مع اجلنرال دافـيد بتراويس ا
قــائـد الـقـوات األمـريـكـيـة في الـعـراق
ومـع السـفيـر ريـتشـارد فـورد مهـندس
خـــــراب ســـــوريــــا ومع الـــــســــفـــــيــــر
نــغــروبــونــتي الــســفــيـر الــســابق في
العراق وهو الفريق نفسه الذي أنتج
ــنــظــمــات االرهــابـيــة وتــفــجــيـرات ا
األمـاكن العـامة واغتـيال الشـخصيات

الوطنية واإلعالمية.
وكـمـا فـعل الكـولـونيـل جيـمس سـتيل
فـي كولومبيا لتـفجير احلرب االهلية
وهـي أطــول حــرب أهــلـيــة فـي الــقـرن
الـعـشـرين في مـنـتـصف الـسـتـيـنـيات
بـعد اغـتيال األسـقف أوسكـار روميرو
وهـــو يــؤدي الــقـــداس حــاول تــكــرار
الــتـجـربــة في الـعـراق بــالـضـرب عـلى
رمـوز وأمـاكن ديـنـيـة مـقـدسـة انـتهت
احلـرب االهـلـيـة الـكـولومـبـيـة بـاتـفاق
سـالم بــ احلـــكـــومــة وبـــ الـــقــوى
ـــســـلـــحـــة في 2016 في الـــثـــوريـــة ا
أوسـلـو الـنـرويج وكان ضـحـايـا تلك
احلـرب أكـثـر من نـصف ملـيـون قـتيل
وخـمـسة ماليـ مـهجـر وحرق الـقرى

زارع. وا
عـاد جـيـمس سـتيل إلى أمـريـكـا وترك
عــراقــاً غـارقــاً بـالــدم ويـواجه الــيـوم
ـصــرفـيـة تــهـمــة خـرق الــتـعــامالت ا
نـصب واحتيـال مع مساعـده السابق
فـي الــــــــعــــــــراق الـــــــكــــــــولــــــــونــــــــيل
كــوفـمـان.الـكـولـونـيل كـوفـمـان وعـمل
هــذا مـسـاعـداً لـلـكــولـونـيل سـتـيل في
الـــعــراق وهــو مــســاعــده في حــروب
أمـــريــكــا الالتـــيــنــيـــة وفي تــأســيس
مــنــظـمــات إرهــابـيــة في الــسـلــفـادور
وكـولـومـبيـا وأمـريـكا الـوسـطى وهو
شـــريك ســتــيل فـي شــركــات الــنــصب

واالحتيال.
الــكــولــونــيل جــيــمس ســتـيـل هـو من
وضـع مـخطـط جـر العـراق الـى صراع
أهـــلي مــســلح خلــبـــرته في أمــريــكــا
الـالتيـنـيـة وحوّل الـعـراق إلى مـسلخ
بشري من دون أن يظهر في الواجهة.
ـعـلـومـات حـول هـؤالء ولــلـمـزيـد من ا

ؤلف إلى: األشخاص يحيلنا ا
كـتـاب: "حـياة امـبـراطـورية في مـديـنة
ــنــطــقــة اخلــضــراء" الـــزمــرد: داخل ا
مـؤلفه راجـيف جانـدرا مسـاعد رئيس

حترير جريدة الواشنطن بوست.
تـيـري مـيـسـان كـاتب فـرنسـي مؤلف
كـــتــاب "اخلـــديــعـــة الــكـــبــرى" عن 11
ايــــلــــول ســـبــــتـــمــــبـــر 2001... وفي
مـوقــــــــعـه اخلـاص" فـولـتـيـر".جـريدة
الـغارديـان البـريطـانيـة باالشــــــــتراك
مـع محـطـة بي بي سـي في حتـقــــــيق
ــوت في وثـــائــقي مــصـــور عن فــرق ا
الـعراق الـتي أسسهـا ستيل وكـوفمان
بـــطــلـب من وزيــر الـــدفــاع االمـــريــكي
رامـسـفــــــــلـيـد الـذي أعـجـب بـتـجـربة
ســتـيل في مـذابـح أمـريـكـا الالتــيـنـيـة
وحتـــويل دفــة الــصـــراعــات األهــلــيــة
ـقبـلـة يأخـذنا ومـسـارها.في احلـلـقة ا
ــؤلف إلى إقـلـيم كـردسـتـان الـعـراق ا
مــسـتـعـرضــاً االعـتـقـاالت الـتــعـسـفـيـة
واالخـــتـــفـــاء الــقـــســـري لـــلــنـــشـــطــاء
والـصحفي في اإلقليم وعدد القواعد
الــعــســكــريــة فــيه واغــتـصــاب أمالك

الغير... 
مــنــزل طـارق عــزيـز مــثـاالً وتــصـريح
الـرئيس الـعراقي األسبق الـراحل عبد

الرحمن محمد عارف.
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يـالحظ مــؤلـف كــتــاب (شـــجــون عــلى
ضـفاف الـرافدين.. احـتالل بـغداد وما
ـــدوح خــــفي أعـــظـم) عـــبـــدالـــقـــادر 
الـبريـفكـاني غيـاب السرديـة الوطـنية
وحـلـول الـسرديّـات الـطائـفـيـة محـلـها
فـي ظل احلكـومات التـي تعاقـبت على
الـعـراق مـنـذ سـنـة 2003 فـهـو يـقـول:
"لـم تكن الطائـفتان السُـنّية والشـيعية
مــتـنـاقـضـتـ وكـانــتـا مـتـجـانـسـتـ
داخـــلـــيـــاً لــكـن مع تـــســلـم إبــراهـــيم
اجلـــعــفــري مــنــصب رئــيس الــوزراء

ـالكي والـعبادي وعـادل عبد مـروراً با
ــهـدي والــكـاظــمي تــعـزّزت احلـدود ا
بـــ الـــطـــوائف وكـــذلك الـــســـرديّــات
الـــطــائـــفــيـــة عــلى حـــســاب الـــهــويــة
الـــوطـــنــيـــة ولم تـــبـــذل احلــكـــومــات
ــتــعـاقــبـة جــهـداً واضــحــاً لـتــكـوين ا
سـرديّـة وطنـية أو بـنـاء هويـة عراقـية
ـكـن أن تـسـاعـد في تـوحـيـد الـفـئات
اخملـتـلـفـة وأدّى الـقـمـع والـسـيـاسات
الـتمـييـزية التـي مارستـها احلـكومات
الـتي حكـمت العـراق منـذ سنة 2005
إلـى بـنـاء سـرديّـة الـضـحـيـة ويـشـعـر
الــكـثــيـر من الـعــرب الـسُـنَّــة أن هـنـاك
تـمـييـزاً منـهـجيـاً يُمـارَس ضدهم ولم
تـبذل احلكومـة جهداً واضحـاً لتكوين
سـرديّـة وطنـية أو بـنـاء هويـة عراقـية
ـكـن أن تـسـاعـد في تـوحـيـد الـفـئات

اخملتلفة".
WOHÒ F Ë WOFL  dO «b

يـرى الـبـريـفـكـاني أن الـعـنف والـعنف
ـضـاد لن يسـهمـا إال في تـعزيـز هذه ا
فرغة من السردية الطائفية. احللقة ا
والـواقع أن الـعـنف الـذي انـدلع بـعد
حـــــرب ســـــنـــــة 2003 فـي الـــــعـــــراق
ــدة - 2006 وتـــصــاعــد الــعــنف في ا
2007 أدخـل البالد في أتون الفوضى
اخلـالقــة الــتي خــطط لــهــا من خــارج
ــا جــعل الــدولـة مــفــتــتـة الــعــراق 
بــــصـــفــــة أكـــبــــر وأدّى الـــعــــنف إلى
حتــصـ احلـدود الـطــائـفـيـة وفـرض
ــــســـلـــحــــ عـــلى اجملــــتـــمع إرادة ا
ـتـبـادلـة من حيث ـشـاعر ا وتـعـمـيق ا
ـظـهـر الـضـحـيـة وتـعـزيـز الــظـهـور 
ـنـاطق الــفـصل بـ الــطـائـفـتــ في ا
الـتي كانت مـختـلطـة في السـابق كما
أدى إلـى تـســريع عــمــلــيـة اســتــبــعـاد
عـتدلة وأقـصائـها وجلب األصـوات ا

العنف سرديّات طائفية جديدة.
وال تــزال احلـكـومـة تـواصل االعـتـمـاد
عـلى مـقـاربـة خالفيـة بـدالً من الـسعي
إلـى بـنـاء اجلــسـور بـ اجملــتـمـعـات
كـمـا يـقول الـبـريـفكـاني وتـركّـز قوات
احلـشـد الشـعبي عـملـياتـها في مـجال

الكيمصطفى الكاظميعبد الرحمن عارف نوري ا
إلـى اجليش الـعراقي بـوصفه جـيشاً
شــيـعــيـاً ومن هــنـا تــأتي مـطــالـبـهم
بـــنـــقـل الــصـالحـــيـــات األمــنـــيـــة في
ـناطق السُـنّية إلى الشـرطة احمللية ا

ـنــطـقـة الــتي ال تـثـق بـهـا حــكـومــة ا
اخلضراء في بغداد.
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تـبدو السمات الطائفية حاضرة على
نـحـو مـتـزايد فـي مؤسّـسـات الـدولة
ـا في ذلك وسـائل اإلعالم الرسـمية
مــثل قـنـاة الـعــراقـيـة الـتـلــفـزيـونـيـة
والتي تُتَّهم بأنها أداة تسيطر عليها
مـــجــمــوعــة رئـــيس الــوزراء وأنــهــا
فــشــلـت في تــمــثــيل هــويــة عــراقــيـة
شـهد اإلعالمي عموماً جـامعة وأن ا
مـــســـتــقـــطب عــلـى أســاس طـــائــفي
ــالـــيــة وبـــســـبب زيـــادة مــواردهـــا ا
أطــلـقت مـعـظم األحــزاب الـسـيـاسـيـة
الـرئيسة قـنوات تلفـزيونية فـضائية
وغــالــبـاً مــا تـنــتــشـر هــذه الـقــنـوات
رســائل تــعــكس الــتــحـيّــز الــطــائـفي
ـموّليهـا كما  استنـساخ النعرات
الــطـائــفـيـة والــقـوالب الــنـمــطـيـة من
خـالل وسـائل إعالمـيـة غـيـر عـراقـية
وخـاصة الـقنوات الـناطقـة بالعـربية
والــتي تـمــوّل مـعـظــمـهـا أو تــرعـاهـا
حــكـومــات شـرق أوســطـيــة أو نـخب
ســـيــاســـيــة مـــؤثــرّة وتــقـــدم بــعض
وســــائل اإلعالم الــــديـــنـــيــــة رســـائل
طـائـفـيـة صـريـحـة وأصـبحت أدوات
تــسـتـخـدمـهـا اجلـمــاعـات الـطـائـفـيـة
ـــتــطــرّفــة حلــشــد أتــبــاعــهــا كــمــا ا
أصـبحـت الشـبكات االجـتمـاعيـة مثل
فـيـسـبـوك وتـويـتـر ويـوتـيوب أدوات
مـهمة لـلمتـطرّف الـطائفـي إليصال
الـرسـائل الـتي ال جتـد لهـا مـكـاناً في

وسائل اإلعالم الرئيسة.
عـــــلى أثّـــــر الــــتـــــنــــافـس اخلــــارجي
وتـصاعد النزعة الطـائفية في منطقة
الـــشـــرق األوسـط تـــعـــزّزت األواصــر
الــطـائــفـيــة عـبـر احلــدود الـوطــنـيـة
وأصـبح تكوين هويـة عراقية موحدة
أمــراً أكـثــر صـعـوبــة فـقــد أصـبـحت
إيــران العــبــاً إقــلــيــمــيــاً رئــيـســاً في
الـــســيـــاســة الــعـــراقــيـــة نــظــراً إلى
ـــعــــقّــــدة مع الــــقـــوى عـالقــــاتـــهــــا ا
اإلسـالمـــيــة الـــشـــيـــعــيـــة ودعـــمـــهــا

لـلـحكـومة الـتي يهـيـمن علـيهـا أحزاب
تــربت في أحــضــان ايـران كــمــا عـمّق
الـصراع الـسوري الـتوتّرات الـطائـفية
فـي العـراق وعـزّز الـتـضـامن الـطـائفي

الـعـابـر لـلحـدود الـوطـنيـة فـقـد انضمَّ
ـقـاتــلـ الـعـراقـيـ إلى الــكـثـيـر من ا
صـفوف مـيلـيشـيات تـقاتل فـي سورية
لــصـالح نــظـام بـشـار األســد وشـكّـلت
ــيــلـيــشــيـات الــشـيــعــيـة نــســخـتــهـا ا
اجلـــهــاديــة اخلــاصــة كـــكــتــائب أبــو
الــفــضل الـعــبـاس الــتي انــضـمت إلى
اجلــمـاعـات شـبه الــعـسـكـريـة األخـرى
ـوالـية لألسـد والتي شـملت مـقاتـل ا
سـوري ولبنـاني وإيرانـي ويقول
ـــتـــشـــدّدون إن من واجـــبـــهم هـــؤالء ا
الــدفـاع عن ضـريح الــسـيـدة زيـنب في
دمـشق واحـتفـلت عـصائب أهل احلق
عـلنـاً بدورهـا في الدفـاع عن الضريح
و تـنظيم جـنازات علنـية لـ"الشهداء"
فـي الــــصــــراع الــــســـــوري في بــــعض
األحــيــاء.يــهــدّد الــتــضــامن الــطـائــفي
الـعابر للحدود مفهوم الهوية الوطنية
بـــصـــورة مــتـــزايــدة فـي حــ تـــبــدو
األنـظمة اإلقليـمية مستـعدّة الستخدام
مــثـل هــذا الــتــضـامـن كــأداة داخــلــيـة
وخــارجــيــة بــغض الــنــظـر عـن آثـاره

التفكيكية.
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يـسـتـنـتج مـؤلف الـكـتـاب أن اسـتـمرار
االنـــقـــســـام بـــ األحــزاب الـــسُـــنَّـــيــة
والــشـيــعـيــة في الـعـراق كــان نـتــيـجـة
لــلـفـشل في الــبـدء بـعـمـلــيـات نـاجـحـة
لـبـنـاء الـدولـة ولـلسـيـاسـة اإلقـصـائـية
الــتي مـيّــزت الـتـاريخ احلــديث لـلـبالد
مـنذ سـنة 2003 فـقد أدّى وجـود بيـئة
ــؤسّـسـات مــثـيــرة لـلـنــزاع وضـعف ا
احلــــكــــومــــيــــة وتــــأثـــيــــرات اإلسالم
الـسـياسي والـتنـافس اجلـيوسـياسي
إلـى تقوية النزعة الطائفية في العراق
نصرمة  ومع مرور خـالل السنوات ا
الـوقت تـفاقـمت التـوتّرات في الـعراق
فـفي البـداية بـعد االحـتالل األميركي
كـــانت احلـــرب األهـــلــيـــة في الـــعــراق
مـــحـــاولــة من جـــانب مـــجــمـــوعــة من
اجلـهات الـفاعلـة للمـطالبـة بالسـيطرة
على الدولة وتشكيل هويتها وفي ظل
تــــرسُّـخ ســـلــــطــــة الــــدولـــة فـي أيـــدي
األحـزاب الـطـائفـيـة شعـر اجلـمع أنهم
يــزدادون تـهــمـيـشــاً وأصـبـحــوا أكـثـر
تـطرّفاً وقد عـزّز العديد من اإلجراءات
التي اتخذتها الدولة هذا الشعور بدالً

من اتّباع مقاربة توحيدية.
إن مــعــاجلــة مــشــاعــر االغــتــراب لـدى
الـعـراقيـ أمـر بالغ األهـميـة لـتحـقيق
مـزيد من الشـرعية لـلنظـام واالستقرار
لــلـبالد ويــحـتـاج الـعــراق إلى اتّـخـاذ
خـطوات تتّـسم بالـصدقيـة لبنـاء الثقة
وطــمــأنــة  اجلــمــوع اخملــتــلــفــة حـول
مــكـانــتـهـا فـي الـدولـة مـن خالل خـطـة
عاجلات اجلزئية جـدّية للمصاحلة فا
أو االنــتــقــائــيـة والســيّــمــا تـلـك الـتي
دى تـهدف إلى حتـقيق مـصالح عـلى ا
ـصـاحلـة الــقـصـيــر لن حتـقّق هــذه ا
األمــر الـذي يــتـطـلّـب بـنـاء مــؤسّـسـات
واطن ومستوىً من حتـمي حقوق ا
ـــزيـــد من ـــنع ا تـــوزيـع الـــســلـــطـــة 
ـــركــزيـــة وشــخــصـــنــة الــســـيــاســة ا
ويـحـتـاج الـعـراق إلى اتّـخـاذ خـطوات

تـتّسم بـالصـدقيـة لبنـاء الثـقة وطـمأنة
الـطـوائف اخملـتلـفة حـول مـكانـتـها في
الــــــدولـــــة من خـالل خـــــطـــــة جـــــدّيـــــة
لـلـمصـاحلـة.يتـعيّن عـلى أيـة احلكـومة
الـعـراقـيـة أن ترسـم خطـاً واضـحـاً ب
عـــمــلـــيــات مـــكــافـــحــة اإلرهـــاب وبــ
احلـسابات السياسية وعلى احلكومة
أن تـدرك أن االنـتـصـار في احلـرب ضد
ـتطـرفة تـنـظيم الـقـاعدة واجلـماعـات ا
يـتـطـلّب بـذل جـهـد حـقـيـقي لـعـزل هذه
اجلماعات ونزع الشرعية عن ادّعائها
ـدى الــطـويل  يــتـعــيّن عـلى من وفـي ا
بـيـده الـسـلـطـة أن يـبـذل جـهـوداً جـادّة
لـــردم الــهـــوة بــ أطـــيــاف اجملـــتــمع
ويــــجب أن يـــنـــصبَّ الـــتـــركـــيـــز عـــلى
ــواطن الـعـراقي بــدالً من اجلـمـاعـات ا
تاحة الـسياسية ويكـمن أحد السبل ا
للقيام بذلك في االستعاضة عن النظام
االنـــتــخــابي احلــالي أســاس الــدوائــر
الــصــغـيــرة وســوف يـســاعــد هـذا في
ــكن أن إبـــراز الــشــواغل احملـــلــيــة و
ــثـــلــ حـــقـــيــقـــيــ تـــمــكن يـــنـــتج 
مــــحـــاســـبـــتـــهم مـن جـــانب دوائـــرهم
ـثـلـ يـخـتـارهم ــبـاشـرة بـدالً من  ا
الـقـادة الـسـيـاسـيـون لـتـمـثيـل مصـالح

األحزاب الطائفية الكبيرة.
الـدولة في العراق سبقت األمة وكانت
تـمـثّل الـتـجـسـيـد األسـاسي لـلـمـجـتمع
الـسـيـاسي الـعراقي فـإذا مـا أصـبحت
هـوية طائفية بـعينها مهـيمنة وظاهرة
ؤسّـسات الـعامة فـسيـكون من داخـل ا
ط مـا من ـكـان إحــيـاء  الــصـعـوبــة 
الـدولة لـتسويغ اسـتمـرار العراق كـبلد
واحـد.يـقـول الـبـريـفـكـانـي: إن اجلـهود
الـدولـيـة وبـخـاصـة تـلك الـتي تـبـذلـها
ــتــحـدة ــثــله األمــ الــعــام لأل ا
تــبــدو ذات أهــمــيــة حـاســمــة لــتــأمـ
تـوافـق من شـأنه أن يـؤدي إلى مـيـثاق
جـديد وقد أظهرت الـتجربة أن النخب
ؤسّسية الـعراقية ال حتبّذ الترتيبات ا
طــويـلــة األجل وتـبــدو مـرتـاحــة أكـثـر
لــلـسـيـاسـة الـشـخـصـيـة واحملـسـوبـيـة
واحملـاباة ولكن في مجـتمع تلعب فيه
صـلة القرابة والوالءات التقليدية دوراً
ـواقف لن يسهم مـهيـمناً في تـشكيل ا
هـذا الـسـلـوك سـوى فـي فـرض هـرمـيّة
جـديـدة وسـيـاسـة إقصـائـيـة ولـذا فإن
كن أن تساعد على ساعدة الدولية  ا
كــبح هـذا الـتــوجّه من خالل دعم إطـار
مـؤسّسي يعالج مسألة تقاسم السلطة
فـي الـــبالد من دون تـــعـــزيــز صـــيـــغــة
احملـاصـصة الـعـرقيـة والـطائـفـية كـما
ـكن للجهود الدولية أن تدفع باجتاه
ستقبل تـبنّي خريطـة طريق سياسيـة 
الــعــراق حتــدّد اخلــطــوط الــعــريــضــة
ـنهـجيـة وحتقـق ميـثاقاً لـلتـغيـيرات ا
جـديداً يكون بـداية لرؤية جديـدة للبلد

ستقبل. وهويته ومساره في ا
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يـــأتـي كالم الـــبــريـــفـــكـــاني عن ثـالثــة
أمــريــكــان شــاركــوا في بــنــاء الــنــظـام
الـــــســـــيـــــاسـي الــــعـــــراقـي من خـــــلف
ا كان الـكواليس سنة 2003 مـصداقاً 
يـــتـــنـــاقـــلـه الــعـــراقـــيـــون مـن أخـــبــار
ومــعـلــومـات فـهــو يـشـيــر في كـتـابه
بــــالـــتـــفـــصـــيل إلـى هـــؤالء الـــثالثـــة
وهـم:مـــفـــوض الــــشـــرطـــة األمــــريـــكي
بـيرنـارد كيـرك وهو ابـن عاهـرة قتـلها
قـوادها عـندما كـان كيـرك مازال طفالً
ثـم صار هـو نفـسه يديـر شبـكة دعارة
ــصــادر الــتي وكـــيــرك كــمــا تــصــفه ا
ؤلف ابن شـوارع وحانات اعـتمـدها ا
رخـــيــصــة وعــلــيه أكــثــر من عــشــرين
دعـوى قضائية تتراوح ب االغتصاب
ـــراقص والــــســــطـــو ومــــشـــاجــــرات ا
واحلـــانـــات.عُــيّن كـــيــرك ســـنــة 2003
وزيــراً لــلـداخــلـيــة في الـعــراق وعـاث
فـسـاداً وبـعد عـودته إلى أمـريـكا دخل
الــســجن بـعــد الــسـطــو عــلى مـتــجـر
فــكـيف تـصـرف في الـعـراق إذن وهـو

وزير داخليته?

(قـائمـمـقامـية بـعقـوبة جنـحت بجـهود
اسـتـثنـائـيـة بالـتـنسـيق مع دوائـر عدة
مـن مـواجـهـة ظـاهـرة الـتـهـام األراضي
الـزراعــيـة في مـحـيط الـقـضـاء من قـبل
مــافـيــات وشـبــكـات بــعـضــهـا مــتـنــفـذ
حتـاول السيـطرة عليـها وبيعـها كقطع
ســكــنــيــة بــشــكل مــخــالـف لــلــقــوانـ

والتعليمات الرسمية ) . 
وأضاف احليالي أن  ( توعية األهالي
بـــضـــرورة احلـــذر من شـــراء األراضي
دون مــسـتـمــسـكـات رســمـيـة وتــعـمـيم
الــقــوى األمــنــيــة ومــتــابــعــة اجلــهـات
احلــكــومــيــة ذات الــعــالــقــة اســهم في
حتـجـيم مـافـيـات األراضي بـنـسـبة 50

اضية ) .  %خالل األشهر ا
وأشـار الى أن  ( قـائمـمقـامـية بـعقـوبة
جنـحت وبجهود استثنائية من احباط
مـحـاولـة السـيـطرة عـلى اكـثر من 500
دو كــانـت عــلى وشك ان تــلــتــهم من
افـيات خـالل األشهر قـبل الشـبكـات وا

ـالــيـ من ــئــات ا ــاضــيـة وتــبـاع  ا
الــدنـانـيــر لألهـالي فـي ظل ازمـة سـكن

خانقة تضرب اكبر مدن ديالى ) . 
وبـ أن  ( جتـريف األراضي الزراعـية
ظـاهرة منـتشرة في ديـالى بسبب ازمة

الـــســكن مـــا يــســـتــدعي مـــوقف جــدي
ـواجهتـها من خالل مشاريع اسـكانية
تـــتـــوفـــر بـــهـــا مـــقـــومـــات اخلـــدمــات
األسـاسية لألهـالي وتنهي مـلف البناء

العشوائي وسوء التخطيط ) .
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ــتـعـدد او يالزمك احـذر من ان يـراودك االخــتـيـار ا
الـتردد فـي ان تنـقـطع عـن العـمـل او تنـسـحب عن
واقـف احليـاتـيـة الـتي ال تـرغب فـيـهـا واسـتدرك ا
في ذلك ان الـسالمـة الـنـفـسـية تـكـمن فـي قرارات

احلسم  .
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ـنـاهج الدراسـية في مـفـهوم الـدولة ومـقـومات تـأسيـسـها يـعيـد بي الـذاكرة الى ا
رحـلة الدراسـية االبـتدائـية والتـي تعرّف الـدولة في بـداية تـكوينـها بـأنها نهايـة ا

منظومة تتألف من ثالثة أركان أساسية هي : الشعب االرض واحلكومة..
ـتداول اليوم عن مفهوم الدولة احلضاريـة احلديثة واهمية اقامتها في احلديث ا
الـعـراق يقـتـرن جنـاحهـا في وجـود مجـتـمع واع له الـقدرة عـلى اخـتـيار حـكـومة
سؤوليـاتها في توفـير احلياة احلرة تمثـله تمثيال حـقيقيا وتـستطيع ان تـنهض 
ـواطـنة والـذي يـقع على الئم لـتـحقـيق مـبدأ ا نـاخ ا ـة لـشعـبـها وتـوفـر ا الـكر

سؤولية. عاتقها اجلزء األكبر من ا
الدعـوة الى اقامة الدولة احلضاريـة تستدعي بدءا تعريف هـذه الدولة ومنها ما
فكر محمد عبد اجلبار الشبوط والذي يقول فيها بأنها "االطار جاء في مقـاالت ا
الـعام واحلـاضـنة الـكلـيـة للـناس واالرض والـنـظام الـسيـاسي بـشقـيه الـتشـريعي
كن ب عـناصـر انتـاج احلضارة والتـنفيـذي والذي يـتحـقق فيه افـضل تفاعـل 

احملقق لكرامة االنسان وحقوقه ورفاهيته وسعادته في سياق زمني معطى".
ولـو بـحثـنـا في أركـان الدولـة احلـضاريـة ومـدى توفـرهـا في الـعراق سـنـحصل
على جـرعة أمل بـامكانـية حتـقيق هـذا الهدف ويـساعـدنا ذلك في قـبول الـتحدي
ـواطـنـة الـكامـلـة وتـرسـيخ الوحـدة الـوطـنـية من بـ عـدة حتـديات أمـام حتـقيق ا
ـدني الذي يـتضمن احلـرية الـفردية ثقافـية ومـجتمـعيـة ومنهـا حتقـيق العـنصر ا
عـتقد وسيادة القـانون وكذلك العنصـر السياسي الذي يعني وحرية الـتعبير وا
ـواطـن عـنــصــراً فـاعالً ـشــاركــة في احلــيـاة الــســيـاســيــة بـوصـف ا احلق فـي ا
ـواطن بحـقوقه في ومصـدرا للـسلـطات فـيمـا يكـمن اجلانب االجـتمـاعي بتـمتع ا
ا يـتـرتب عـليه من الـتـعلـيم والـرعـاية الـصـحـية وسـواهـمـا من اخلدمـات اضـافـة 

احلقوق والواجبات وااللتزامات واحلرية في اتخاذ القرارات.
ـواطنة ببنـاء الدولة احلضارية احلـديثة البد ان نعرّف ولكي نـثبت اهمية عالقة ا
فهومـها البسيـط وهي التمتع باحلـقوق السيـاسية واالجتـماعية والتي واطنـة  ا
ـثل هـو االخـر حتـديـاً تـتـطـلب قـبل ذلك الـشــعـور بـاالنـتـمـاء الى الـوطن والـذي 
مـجتـمعـيـاً وثقـافيـا فـيمـا يقـع على عـاتق احلكـومـة حتقـيق مـتطـلبـات شـعبـها في
ة من خالل حتقيق العدالة االجتماعية وتكافؤ الفرص وسيادة توفـير حياة كر

القانون.
واذا علـمنا بـأن جمـيع هذه الـعناصـر منـصوص علـيها
في الدسـتـور العـراقي ومـا ينـقـصهـا سـوى التـطـبيق
فـذلك يـقودنـا الى سـؤال مـفـاده: اذا كـانت جـمـيع هذه
العـوامل متوفرة ولـو في حدها األدنى فـما الذي يعيق

اقامة الدولة احلديثة ?

ُـهــجـرونَ والـذينَ عَـبـروا الـبـحـارَ ُـغـتـربـونَ وا الـذينَ يـتـغـنَّـونَ بـحب الــعـراقِ هم ا
ِ واالشـتيـاقِ كذلك بقَـواربِ صيـدٍ صغـيـرةٍ للـتعـبيـرِ عن احلـن

َ للتَـعبيرِ عن أملِهِم يفـعلُ البسطاءُ واألحرارُ من الـعِراقي
ــاريخِ احلــافـلِ بــاإلجنــازاتِ في عَـــودةِ احلــضـــارةِ والــتـَّ
وحَــسـرتِــهم عــلى مــا يَــمـرُّ بهِ اآلنَ مـن فـســادٍ وفــقـدانِ
ـغـتـربـ ورغـد العـيش الـقِـيـمـةِ. فـهل سـنـشـهـد عـودة ا

. بدع للبسطاء واستثمار لعقول االحرار وا
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لن يحـظى البـخالء بـاحتـرام أحدٍ مـن النـاس  ذلك أنَّ البـخل هـو العـنوان الـبارز
ـقــدسـة كـلـهـا  ومع هـذا ــال الى حَـدّ تـفـضـيـلـه عـلى الـقـيم ا لألنـانـيـة وعـشق ا
ال وعـلى الدنيا حيث االمتـناع التام عن اإلسهام في وجوه قيت على ا التـهالك ا
الــبــر واخلــيــر واالحــســان  مع ايــصــاد الــبــاب بــوجه احملــتــاجــ الى االغــاثــة
ـستـضعـف والـفقـراء واأليتام واألرامل ... وكـل ذلك ال يقود االّ سـاعدة من ا وا
الى احـتـقار الـبخـيل وازدرائه واعـتبـاره عنـصراً لـئـيمـا جاحـداً للـنِـعَم وبعـيداً عن

كارم والقيم . االستجابة لنداء ا
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وعداوة الشعراء البخالء لها مبرران :
األول : 

ما ذكـرناه من كون الـبخالء أصحـاب نزعة أنـانيّةٍ مَـقِيتَـةٍ حتجبـهم عن كل ميادين
الشمم والنبل والبذل .

الثاني :
انهم كـانوا يـقصـدونهم مـادح مـؤملـ عطـاياهم فـيؤوبـون باخلـيبـة واخلسران

أل قلوبهم باألشجان ويدعوهم الى هجائهم وذمهم. وهذا ما 
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دح فباء باحلرمان . ومن الشعراء لَامَ نَفْسَه حيث أنه مدح مَنْ ال يستحق ا
انع : اسمعه يقول مخاطبا البخيل ا

لئن أخطأتُ في مدحي 
فما أخطأتَ في منعي 

لقد أنزلتُ حاجاتِي 
بوادٍ غير ذي زَرْعِ 
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بـينـمـا ذهب أخرون الى رسم صـور بشـعة لـلغـايـة للـبخـيل تنـديداً به  وانـتقـاصا

لشخصه وتعريةً حلقيقته السوداء 
قال احدهم في بخيل خَاطَبَهُ :

لو أنّ دَارَكَ أنبتتْ لكَ واحتشتْ 
نزلِ  أبَراً يضيقُ بها فَناءُ ا

) يستعيرك أبرةً  وأتاكَ ( يوسفُ
لِيَخيطَ قدّ قميصِه لم تفعلِ 

ـتـنع عن ـنـزل ولكـنه  وأيُّ صـورة أبـشع من امـتالك الـبـخـيل أبـرا يـضـيق بـهـا ا
تقد إبرة واحدة لنبي عظيم من أنبياء الله ليخيط بها قميصه ?
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وقال آخر يهجو بخيال ويُندّد بِفِعْلَهِ :

أنامَ على السطح أضيافُه 
وبات يُريهم جنومَ السماءْ 
وقد قطّع اجلوعُ أمعاءَهم 
وإنْ يستغيثوا يُغاثوا بِماءْ 

اشارة الى قوله تعالى :
(وَإِنْ يَـسْـتَـغِـيـثُـوا يُـغَـاثُـوا بِـمَـاءٍ كَـالْــمُـهْلِ يَـشْـوِي الْـوُجُـوهَ  بِـئْسَ الـشَّـرَابُ وَسَـاءَتْ

مُرْتَفَقًا) 
الكهف /29
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واذا كـان اجلــاحظ قـد ألفّ كــتــابـاً خــاصـاً عن ( الــبـخـالء ) ضـمّــنه الـعــديـد من
عـاصـرين لـتـأليف ـأمول أن يـتـصـدى أحـد البـاحـثـ ا أخـبـارهم وحكـايـاهم  فـا

كتـاب يجمع فيه ما قاله الشعـراء فيهم ويُقدّم بذلك خدمة
كـــبــيـــرة لألدب وتـــكــون  له مـــردوداته االيـــجــابـــيــة في
الـتـحــريض عـلى الــبـذل والـسـخــاء في مـضـامــيـر الـبـر
ـنع والــشح واإلمــسـاك واخلــيــر واالحـســان بـدالً مـن ا

الرهيب .
ونحن باالنتظار .
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{ واشـنطن (أ ف ب) - اعـتبـر مسؤول
أمـيركي رفـيع أمس أن الـوقت بدأ يـنفد
ــــفـــاوضـــات مع ايـــران بـــشـــأن أمـــام ا
بـرنـامـجهـا الـنـووي داعيـا طـهران الى
ـوافقـة على إجـراء محـادثات مـباشرة ا
مـع واشــنــطـن لــلـــمــســاعـــدة في إبــرام
ـســؤول الـذي طـلب عـدم اتــفـاق.وقـال ا
كــشف هــويــتـه إن الــبـرنــامـج الــنـووي
اإليـراني يـقـتـرب مـن "حتقـيـق اخـتراق"
نــحــو امــتالك قــدرات لــصــنع أســلــحـة
نـوويـة مـا يـتـرك مـهـلـة "أسـابـيع" أمـام
ـفـاوضـ للـتـوصل إلى اتـفاق يـجـمد ا
هـذا الـبـرنـامج ويـخـفف مـن الـعـقـوبات
فروضة على اجلمهورية االسالمية. ا
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وأضاف "أعتقد أننا وصلنا إلى النقطة
التي يتع فيها اتخاذ بعض القرارات
الـســيـاسـيـة األكـثـر حـسـاسـيـة من قـبل
ــــنـــــخــــرطــــة في جــــمـــــيع األطــــراف" ا
ــفـاوضـات إلحـيــاء اتـفـاق عـام 2015 ا
ــــتـــــحــــدة بـــــ إيــــران والـــــواليـــــات ا
ـانـيا وبـريـطـانيـا والـصـ وفـرنسـا وا
سـؤول "إذا كان هـدفنا وروسـيا.وأكـد ا
الـتـوصل إلى تـفـاهم بـشـكل سـريع (...)
فـإن الطريـقة الفـضلى للـقيام بذلك وفي
أي مـفـاوضـات هي أن تـلـتـقـي األطراف
األكـثر عرضة للمخاطرة بشكل مباشر"
ــــتــــحـــدة فـي إشـــارة إلـى الـــواليــــات ا
وإيـران.وقـال "كـانت هـذه وجهـة نـظـرنا
مــنـذ الـبـدايـة: نــحن مـسـتــعـدون لـلـقـاء
إيـران في حال كـانوا هم على اسـتعداد
سـؤول الى أن برنامج لـلقـائنا".ولـفت ا
الـــتــخــصــيب اإليــرانـي قــريب جــدا من
إنـتــاج مـواد انـشـطـاريـة كـافـيـة لـصـنع
ــســؤول إن األمـر سـالح نــووي.وقــال ا
سـيــكـون "مـؤسـفـا لـلـغـايـة" إذا لم يـجـر
الـطرفان محادثات مباشرة "بالنظر الى
تـبـقي أمـامهـمـا ومدى الـوقت الـقـليـل ا
حـسـاسيـة (...) الـقرارات الـتي يـتوجب
اتـخاذها".وعلق الدبلوماسيون اجلمعة
مــفــاوضــاتــهم اجلــاريــة مــنــذ بــضــعــة
أســـابـــيع في فـــيـــيـــنـــا لـــيــعـــودوا إلى
عـــواصـــمـــهم.وكـــتب مـــنـــسـق االحتــاد
األوروبـي إنـريــكي مــورا الـذي يــتـرأس
احملـادثـات اجلـاريـة فـي قـصـر كـوبورغ
الــفـخم في الــعـاصــمـة الــنـمـســويـة في
تــــغـــريـــدة "ال بــــد من اتــــخـــاذ قـــرارات
سـياسية اآلن".وأتـاح االتفاق الذي أبرم

ـــانــيــا بـــ ايــران من جـــهــة وكل من ا
ـتـحـدة وفـرنـسـا والـصــ والـواليـات ا
وبـريــطـانـيـا وروسـيـا من جـهـة اخـرى
رفع الـعـديـد من الـعـقـوبـات الـتي كـانت
مـفـروضـة عـلى إيـران مـقـابل احلـد من
أنــشـطـتـهـا الــنـوويـة وضـمــان سـلـمـيـة
بـرنامـجهـا.إال ان مفـاعيـله باتـت معـلقة
تـحدة أحاديا مـنذ انسحـاب الواليات ا
مــنـه الــعـام  2018فـي عـهــد رئــيــســهـا
الـسابق دونالـد ترامب وإعـادة فرضها
عـقوبات قاسية.وردت طهران بالتراجع
وجب تـدريجيا عن غالبية التزاماتها 
االتــفــاق لــكن وصــول جــو بـايــدن إلى
الـــــــــبــــــــيـت األبـــــــــيـض أعـــــــــاد إطالق
ـفـاوضات.وقـبل أسبـوع أعلـنت إيران ا
لـلمـرة األولى أنهـا منفـتحـة على إجراء
مـــفـــاوضـــات مـــبـــاشــرة مـع الـــواليــات
ـــتـــحــدة الـــتي أعـــربت بـــســـرعــة عن ا
اســــتــــعــــدادهـــا لــــعــــقــــد مــــحــــادثـــات
ــســـؤول األمـــيــركي "عـــاجـــلــة".وقـــال ا
اإلثـن إنه لم يتم حل جميع التفاصيل
الــواردة في اتـفــاق مـحــتـمـل مـضــيـفـا
"لــــكــــنـــنــــا مــــســــتـــعــــدون ألخــــذ هـــذه
اخلـيارات".وتابع "بامكـاننا رؤية مسار
يـــصل الى اتـــفـــاق إذا  اتــخـــاذ هــذه
الــــقـــرارات وفـي حـــال الــــقـــيــــام بـــذلك

بسرعة".
من جـانب أخـر أعلـنت الـوكالـة الدولـية
لــلـطــاقــة الـذريــة اإلثـنــ أنّ احلـكــومـة
اإليـرانية أبـلغتهـا بأنّهـا أوقفت اإلنتاج
في مـجمّع تيسا النووي في مدينة كرج
(غــرب طـهـران) بــعـدمـا اسـتــهـدفـته في
حـزيران/يونيو عمـلية "تخريب" اتّهمت
اجلـــمـــهـــوريـــة اإلسالمـــيـــة إســـرائـــيل
بـــالــوقــوف خــلـــفــهــا مـــشــيــرة إلى أنّ
عـــمــلــيـــات اإلنــتـــاج نُــقــلـت إلى مــكــان
آخــر.ويــضمّ "مــجــمّع تــيــســا الــنـووي"
ورشـة لتصـنيع مكـّونات ألجهـزة الطرد
ـركـزي وآالت تـسـتـخـدم في تـخـصيب ا

اليورانيوم.
وكـانت اجلـمـهـوريـة اإلسالمـيـة أعـلـنت
أنّـهـا أحـبـطت في هـذا اجملـمّع الـصيف
الـفـائت عـمـلـيـة "تـخـريب" تـقـف وراءها
إسـرائيل. ويـومهـا لم تسـمح السـلطات
اإليـرانية للوكالة الدولية للطاقة الذرية
ـنشـأة الستـبدال مـعدّات بـدخـول هذه ا
ـراقـبـة الـتي تـضـرّرت بـفـعـل الـهـجوم ا
ـفــتـرض.وفي كـانـون األول/ديـسـمـبـر ا

الــفـــائت تــوصّــلـت طــهــران والــوكــالــة
ـوجبه تـركيب  ّ الـدولـية إلى اتـفاق 
كــامـيــرات مـراقــبـة جــديـدة.لــكنّ إيـران
قـرّرت نـقل عـملـيـات اإلنتـاج من مـجمّع
تـيـسـا إلى "مـوقـع جديـد فـي أصـفـهان"
(وسـط) حــيث تــمـــتــلك اجلـــمــهــوريــة
اإلسالمــيــة مـنــشـأة نــوويـة رئــيـســيـة
بــحـسـب مـا أعــلـنت الــوكـالــة الـدولــيـة
لـلطـاقة الـذرية.وقالت الـوكالـة في بيان
أصـدرته في مقرّها في فيـينا إثر تقرير
ســلّـمه مـديـرهـا الــعـام رافـايل غـروسي
إلـى الـدول األعـضـاء إنّـهـا "تـمـكّـنت من
ــــراقــــبـــة وفــــقـــاً تــــعـــديـل إجـــراءات ا
لـــذلك".وأضـــافـت الـــوكـــالـــة الـــدولـــيــة
ـسؤولة عن مراقبة الطبـيعة السلمية ا
ـفـتّـشـ لـبـرنـامج إيـران الـنـووي أنّ "ا
وضـعـوا أخـتامـاً عـلى اآلالت في ورشة
كــرج وأغــلــقــوهـا بــإحــكــام وســحــبـوا
الـكـاميـرات" من هـذه الورشـة ثم ركّـبوا
هـذه الــكـامـيـرات في مـنـشـأة أصـفـهـان
قــبل أن تــبــدأ اإلنــتــاج.من جــهــتـه قـال
دبــلــومـــاسي أوروبي لــوكــالــة فــرانس
بـرس إنّ إيـران قـرّرت نـقل اإلنـتـاج إلى
مـنــشـأة أصـفـهـان لـ"دواع أمـنـيـة" بـعـد
الـهـجـوم الذي اسـتـهـدف مجـمّع تـيـسا
في  23حـزيران/يـونيـو الفـائت مؤكّداً
ـــوقـع اجلـــديـــد "مـــحـــمي بـــشـــكل أنّ ا

أفضل".
ومـنـذ أشـهر تـخـوض طهـران والـقوى
الـتي ال تزال مـنضويـة في اتفـاق العام

انيا ) 2015فرنسا بريطانيا أ
) مـفـاوضـات تـهـدف روســيـا والـصـ
الى إحـياء االتـفاق الـذي انسـحبت منه
ـتــحــدة أحــاديـاً في 2018 الــواليــات ا
وأعادت فرض عقوبات على طهران ما
دفـع األخـيــرة لـلــتـراجـع عن الـتــزامـات

مدرجة فيه.
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وتـشـارك واشـنـطن بـشكل غـيـر مـبـاشر
ـــبــاحـــثـــات ويـــتـــولـى األطــراف فـي ا
الـباقون إضافة الى االحتاد األوروبي
ـــواقف بـــ اإليـــرانـــيـــ تـــنـــســـيـق ا
.وبدأت مباحثات فيينا في واألمـيركي
نـــيـــســـان/أبــريل  ?2021وعـــلّـــقت في
حــزيـران/يـونـيـو تـزامــنـا مع انـتـخـاب
ــتــشـــدد إبــراهــيـم رئــيــسي احملـــافظ ا
رئـيـسـا إليـران خـلـفـا لـلـمـعـتدل حـسن

روحاني الذي أبرم االتفاق في عهده.

ــبــاحــثــات واســـتــؤنــفت في وعـــادت ا
أواخـر تـشـرين الـثـاني/نـوفـمـبـر. ويـقرّ
عنيون بأنّ التفاوض يحقق األطـراف ا
تــقـدّمـاً في اآلونــة األخـيـرة لــكن تـبـقى
نـقـاط عـدة عـالـقـة.وتـشـدد طـهـران عـلى
أولــويــة رفع الــعــقــوبــات الــتـي أعـادت
واشـنطن فرضها عليهـا بعد انسحابها
مـن االتفـاق واحلـصول عـلى ضـمـانات
بــعـدم تـكـرار االنـســحـاب األمـيـركي.في
ـــتـــحـــدة ـــقـــابل تـــركـــز الـــواليـــات ا ا
واألطـراف األوروبيون على عودة إيران

الحترام كامل التزاماتها النووية.
مـن جــــانب أخــــر  حـــــضّت الــــواليــــات
ـوظـفـ احلكـومـي ـتـحـدة عائالت ا ا
فـي بيالروس عـلى مغـادرة البالد وفق
مـا أعلنت اخلـارجية األمـيركيـة االثن

فـيمـا تتـزايد اخملـاوف من احتـمال غزو
روسيا جلارتها أوكرانيا.

وصـــدرت األوامــر بــعــد ســـاعــات عــلى
سـجـال بـ واشـنـطن ومـوسـكـو بـشأن
مــــلف أوكــــرانــــيــــا في مــــجــــلس األمن

نع وقوع أي اجتياح. جهودها 
ـتحـدة بـأن موسـكو وأفـادت الـواليات ا
تــنــشــر فـي األسـاس  5000جــنــدي في
بـيالروس.وقالت منـدوبة واشنطن لدى
ـتحـدة ليـندا تومـاس-غريـنفـيلد األ ا
أمـــام مـــجـــلس األمـن الــدولـي االثـــنــ
"رأيـــنـــا أدلــة عـــلى أن روســـيــا تـــنــوي
تـوسـيع هذا الـتـواجد لـيشـمل أكـثر من

 30ألف جندي قرب حدود بيالروس"
مـع أوكــــرانـــــيـــــا بـــــحـــــلـــــول مـــــطـــــلع
شــبــاط/فــبـرايــر مــشــيــرة إلى أن هـذه
الــقـــوات ســتــكــون عــلـى بــعــد "أقل من

ساعت عن شمال كييف".
لـكن نظيرها الروسي فاسـيلي نيبينزيا
رفـض االتــهـــامـــات ورأى أنّ الـــواليــات
ــــتّــــحــــدة تــــريــــد "خـــــلق حــــالــــة من ا
الـهـسـتـيـريـا" و"خـداع اجملـتـمع الـدولي

باتّهامات ال أساس لها".
وذكـــر أن قــــوات بالده مـــتـــواجـــدة في
روســيــا من أجل تــدريــبــات عــســكــريـة

مشتركة فحسب.

ـاضي خبـرين أثـيرين لـهـما عالقـة بـالالعنف حصل بـريـدي خالل األسبـوع ا
ي االسـتـشـاري األول انـضــمـام الـسـيــدة كـيم فـوك فـان ثـي إلى اجملـلس الـعــا
ــؤلّــفـيه د. جلــامــعــة الـلّــاعــنف والـثــاني صــدور كــتـاب "أقــوال في الالعــنف" 

أوغاريت يونان و د. وليد صليبي مؤسسا جامعة الالعنف "أونور".
وبشـأن اخلبر األول فـالسـيدة كيم ثي هي الـطفـلة التي لـفحت الـنيران ظـهرها
ورقبـتها وذراعها اليمنى إثر قصف الـطائرات األمريكية قريتها في  8حزيران
ــصــوّر نك أوت مـن وكـالــة أســوشــيــتــد بـرس / يــونــيـو  ?1972وقــد خــلّـد ا
صـورتـهـا ونـال عـلـيـها جـائـزة بـولـتـزر وكـانت الـصـورة خـبـراً أوالً صـادماً في

العالم.
 وبـدالً من انـكـفائـهـا تـوجّهت لـلـقـراءة وهي كمـا تـقول يـحـدوهـا األمل والسالم
ــانـهـا الـذي حـرّر قـلــبـهـا من احلـقـد واالنــتـقـام والـكـراهـيـة و أن لـتـعـبّـر عن إ
التـسامح جعلها خالـية منه وقد أنشأت الحـقاً مؤسسة باسـمها "مؤسسة كيم

تحدة بعد أن استقرّت في كندا. فوك" في الواليات ا
تقـول كيم ثي "أنها تعيش بسالم مع نفـسها والعالم على الرغم من الندوب
عذّبـة في جحيم حـرب الفيتـنام" وقد روت سرّ سـتمرة لديـها منذ طـفولتـها ا ا
ــوسـوم "مـخـلّـصـة من ـانـهـا الـراسخ بـكــتـابـهـا الـذي صـدر بــالـفـرنـسـيـة وا إ
اجلـــحــيم" حــيـث حتــدّثت عن مـــســارهــا الـــروحي الــذي قــادهـــا إلى الــسالم

الداخلي.
أساة التـي تعرّضت لها إلى تبنّي فكـرة الالعنف فسعت للترويج لقـد دفعتها ا
لها ونـشرها من خالل التربية والتـعليم والثقافة ولذلك اختـيرت سفيرة للنوايا
تـحـدة لـلثـقـافة والـعـلوم احلـسـنة لـثـقافـة الـسالم والالعـنف في مـنظـمـة األ ا
بادرة مديرها العام فريدريكو مايور الذي لعب والتـربية (اليونيسكو) وذلك 
دوراً مهـماً في نـشر ثقـافة السالم وكـان له الفـضل الكبـير في إصدار إعالن
ـتـحدة ( (1998بـشأن "الـعـقد الـدولي إلعالء ثـقافـة الالعـنف والسالم األ ا

لصالح أطفال العالم" الذي اعتمد ب . 2010 – 2000
ـبـادرين إلى االنـضـمـام إلى جـامـعة ـنـاسـبـة فـإن مـايـور كـان من أول ا وبـا
الالعـنف ح أعـلن عن تأسـيسـها في الـعام  2009واخـتيـر رئيـساً لـلمـجلس
ــتـحـدة ـي وفي خـطـاب لـه أمـام اجلـمــعـيـة الــعـامـة لأل ا االسـتـشــاري الـعـا
ــذكـور أشــار بـاألسم إلى ـنــاسـبــة مـرور  20عـامــاً عـلى صــدور اإلعالن ا
جامـعة الالعنف وحـقوق اإلنسان في الـعالم العـربي (أونور)  في سابقـة مهمة
لــهــا دالالتـهــا عــلى أهــمــيـة فــكــرة الــلّـاعــنف خــصــوصــاً من خالل الــدراسـة

ية والتجارب الكونية على ها الصعيد.  األكاد
أمـا كتـاب "أقـوال في الالعـنف" فـهـو استـعـادة لـقـرن من الزمن – 1920
 2020عـلى مضيّ أول استعـمال لكلـمة اللّاعنف  ? Non Violenceكانت
قـد جاءت على لسـان غاندي ألول مرّة  1919بـعد أن اختمر عـمقها الـفلسفي

في مسيرته الذاتية والفكرية والنضالية.
صـطلح لم يكن ابتـكاراً بل عاد غانـدي  إلى أصله السـنسكريتي وأصل ا
تـداول كثيراً ) Ahimsaأهـيمسا) أي "ال ألـوف في الهنـدوسية والـبوذية وا ا

. ياً إيذاء ألي كائن حي" ومن هنا يعود مصدر كلمة اللّاعنف عا
الكـتاب عـبـارة عن أقوال أقـرب إلى احلِـكَم عرضت بـصورة أنـيـقة بـاللـغات
الثالث: الـعربيـة واالنكلـيزية والـفرنسـية وضمّت  178قـوالً لعدد من الـفالسفة
ـناضـل بـلغ عددهم   91شـخـصاً وهي تـمثّل فـكّـرين والعـلمـاء واألدباء وا وا
"خالصــات حـيـاة وجتـارب وفــكـر تـشــرح مـعـاني الالعــنف في الـقـوة احلب
قاومة الـتغييـر االجتماعي العدالـة التربـية السعـادة الضميـر العصيـان ا
االسـتراتـيجـية الـتحـرّر الوطـني التـمرّد الـطبـقيـة الفـقر الـتمـييـز التـعصّب

احلريّة احلرب السالم الغاية والوسيلة التواصل األنا األصيل ...".
ناسبات وكما ورد في والالعنف كما سبق وأن أشرنا إليه في الكثير من ا
الكـتاب ليس أيـديولوجـيا فاأليـديولـوجيا حـسب جبران خـليل جبـران "كزجاج

النوافذ نرى احلياة من خالله لكنه يفصلنا عن احلياة".
إن انــضـمـام كــيم فـوك فــان ثي وصـدور كــتـاب أقـوال في الـالعـنف دعـوة
صـريـحـة حلـوار جاد وهـاد ومـسـؤول في مسـألـة الـعـنف الذي يـهـدّد الـعالم
وخصـوصاً مجتمعاتنـا التي تعاني من التعصّب وولـيده التطرّف  وهذا األخير
حـ يـصـبح سـلـوكـاً ينـتج عـنـفـاً وحـ يـضـرب الـعـنف عـشـوائـيـاً يـتحـوّل إلى
إرهاب وإذا مـا استهدف إضعـاف ثقة النـاس واجملتمع بالدولـة يخلق حالة من

الرعب واخلوف وإذا كان عابراً للحدود يصبح إرهاباً دولياً.
ومع اإلدراك أن الالعـنف في ظلّ هيـمـنة الـعنف وغـيـاب العـدالـة يبـقى أمراً
مثالياً بل يعتبره البعض جزءًا من اليوتوبيا لكن في أي فلسفة أو أي دين أو
أي فـكـرة اجـتـمـاعــيـة ال يـوجـد شيء من الـيـوتـوبــيـا? ولـيس ذلك هـو االلـتـبـاس
الـوحـيد فـلـكي يتـغـلّب مفـهـوم الالعـنف نحن نـحـتاج إلى زمن لـيس بـالـقصـير
لـيـصبـح قاعـدة بـعـد أن كـان يُنـظـر إلـيه بـاعتـبـاره اسـتـثنـاءً خـصـوصـاً الربط
رء إلى القوة فـليس بالضرورة اخلاطئ بـ العنف والقوة وبـقدر ما يحـتاج ا
أن يــكــون عـنــيـفــاً وهــكـذا ال يــصـبـح اخلـيــار بـ الــعــنف والالعــنف بل بـ
ـؤسـسون لـقـد نادى اآلبـاء ا الالعـنف والالوجـود حـسب مارتن لـوثـر كـينغ.
ابـتـداءً من تــولـسـتـوي ومـروراً بـغـانـدي وعـبـد الـغـفـار خـان
وأيـنــشـتـاين ومــارتن لـوثـر كــيـنغ وصـوالً إلى نــيـلـسـون
مـانــديال  اعــتـبــار الــلّـاعــنف فــريـضــة وهــو فـريــضـة
ـتحـضّر احلـقيقي قـبلـة ودليل علـى العالم ا األجيـال ا

بالعودة إلى أنسنته إنسانية اإلنسان.

ŸUL∫ أعضاء دول اتفاقية النووي االيراني خالل أجتماع فيينا √

الـــدولـي وبـــعـــدمـــا هـــددت الـــواليـــات
ــــتـــحــــدة بـــفــــرض عـــقــــوبــــات عـــلى ا
شــــخـــصــــيــــات روســـيــــة من طــــبــــقـــة
"األولــيـغــارش" الــثـريــة والـنــافـذة.كــمـا
تحدة روسيا االثن اتّـهمت الواليات ا
بــالــتــخـطــيط لــرفع عــديــد قــواتــهـا في
بــــــيـالروس إلى  30ألـف جـــــنــــــدي في
غــضـون أسـابـيع.وجــاء في تـوجـيـهـات
الـسـفـر الـصادرة االثـنـ أن اخلـارجـية
غادرة أفراد عائالت األمـيركية "أمرت 
" من ـوظـفـ احلـكومـيـ األمـيـركـي ا
بــيالروس.كـمــا حـذّرت األمـيــركـيـ من
الـسـفـر إلى بـيالروس "نـظرا لـلـتـطـبيق
التعسفي للقوان وخطر التعرّض إلى
االعـتـقال وحـشد روسـيـا قواتـها بـشكل
غــيــر عــادي ومـقــلق عــلى احلــدود بـ

بيالروس وأوكرانيا".
وحـــشــدت روســيــا أكــثــر من  100ألف
جـنـدي عـنـد حـدودهـا مع أوكـرانـيـا ما
أدى إلى ارتـفـاع مـستـوى الـتـوتر فـيـما
كـــثّـــفت دول حـــلـف شــمـــال األطـــلـــسي
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ـعـناهـا األشمل حـالة مـن حاالت  اإلسـاءة واإليذاء مـوجه من قبل الـتنـمر 
فـرد أو مجموعة نحو فـرد أو مجموعة تكـون في الغالب أضعف  جسدياً 
والـتي تنـطـوي على خـلل قـد يكـون حـقيـقيـاً أو مـتصـورا  في مـيزان الـقوى
بـالنسبة للطفل ذي القوة األكبر أو بالنسبة جملموعة تهاجم مجموعة أخرى
أقل مـنها في القوة. فالتنمر عادة يكون بأشكال مختلفة; قد يكون لفظيا أو
ـكن أن يـكـون التـنـمـر عن طريق الـتـحرش اءات و جـسـديا أو حـتى بـاإل
الـفعـلي واالعـتداء الـبدني أو غـيـرها من أسـاليـب اإلكراه األكـثر دهـاء مثل

التالعب. 
ومن أهم الـعوامل الـتي تـساعـد على تـفشي ظـاهرة الـتـنمـر مجـتمـعيـا خلل
نظومـة القيمـية والتربويـة لدى بعض اجملتـمعات واضمحالل وتـصدع في ا
الـثـقـافــة اجلـمـعـيــة الـداعـيـة إلى احملــبـة والـوئـام فـضالً عـن تـنـاسي بـعض
نـاهضـة للـتنـمر ـؤسسـات احلكـوميـة وشبـه احلكـوميـة التـرويج للـثقـافـة ا ا
شـهد االجتماعي واسـتهجان الظـاهرة الغير تـنمرين عن ا ومـحاولة عزل ا
روج تـنمـرين وا مـسؤولـة واألمر األهم ضعـف الرقابـة القـانونـية حيـال ا
لـلتنمر في وقت تـضج مواقع التواصل اإلجـتماعي بحاالت الـتنمر األسري
ـدرسـي حـتى بــلغ األمــر مـراحل خــطــيـرة من قــبـيـل الـتــعـذيـب الـلــفـظي وا
ـسلمات في الـبيئة االجـتماعية الـعراقية لألسف واجلـسدي وهذا بات من ا
الـشديـد مـا يسـتـدعي وقفـة حـقيـقـية وخـطـوات عمـلـية رادعـة للـحـد من هذا
دني إلى تـزايد وهـنا واآلن نـدعو منـظمـات اجملتـمع ا اخلـطر االجـتمـاعي ا
االلـتفات لظاهرة التنمر والقيام بحمالت توعوية للحيلولة دون اتساع نطاق
ـشكـلـة وتطـويـقهـا وقـطع أوصال هـذه الـثقـافـة التي تـمـقتـها كـل الديـانات ا
والـثقـافات وتـمثل رجـعيـة ثـقافـية وتـصرف غـير حـضاري ال يـليق بـبالد ما
بـ الـنهـرين ولـيـفهم كـل ذي لب أن القـسـوة والـتنـمـر والصـالبة من عالئم
ـوت االجـتــمـاعي والـلـ والـرقــة وإشـاعـة ثـقـافــة احلب من عالئم احلـيـاة ا
والـتطور والنهضـة احلضارية ما سـيجعل من الفكـر البشري الذي يراد له
الـتطور حالة بناء وتكامل مجتـمعي بدالً من الركود والتراجع الذي سيكون
فـــيه الـــرابح خـــاســرا ألن اجملـــتـــمع مـــكــون مـن وحــدات
ـت وتطـورت هـذه الـوحدات مـجـتـمعـيـة أصـغر وإذا 
يـنمو ويـتطور ويتـميز الـبناء االجتـماعي الكـبير وهذا

لعمري غاية الوجود وماهيته .
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(أ ف ب) - أعــلـن لـــبـــنــان { بـــيـــروت
تـفــكــيك  17شـبــكــة جتــسّس لــصـالح
إسرائـيل وفـق ما كـشف وزيـر اإلعالم
بـالـوكـالـة عبـاس احلـلـبـي في عـمـلـية
أمــنــيـــة تــعــد األكـــبــر مــنــذ  13عــامــاً
وأسفرت عن توقيف  21شخصاً وفق
ما قـال مصـدر قضـائي لـوكالـة فرانس
بـرس.وقـال احلــلـبي عــلى إثـر جــلـسـة
جملــلس الــوزراء إن وزيـــر الــداخــلــيــة
ـولوي أطـلع اجملـتمـعـ "على بسـام ا
ـصــلــحـة ضـبط  17شـبــكــة جتـسّـس 
الــعــدو اإلســرائــيــلـي بــعــد عــمــلــيــات
مـتـابـعــة" مـوضـحــاً أن دورهـا "مـحـلي

وإقليمي".
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ونـــقل عن رئـــيس احلـــكـــومـــة جنـــيب
ميقاتي إنّ "ضبط هذه الـشبكات يثبت
مــــجـــــدداً أهــــمــــيـــــة األمن الـــــوقــــائي
والتنسيق القوي ب مختلف األجهزة
ـعنية بـحماية لـبنان وإبعاد األمنية ا
الـسـاحــة الـلــبـنـانــيـة عن كل مــحـاولـة
لـلــعــبث بــاألمن وتــخـريب اإلســتــقـرار
األمـــني في الـــبالد".وحـــيّـــا مـــيــقـــاتي
ــعــلــومـــات في قــوى األمن "شــعــبـــة ا
الـداخــلي عـلى اإلجنــاز الـكــبـيــر الـذي
ــزيــد من شــبــكــات حــقــقــته لــكــشف ا
صـلحة الـعدو اإلسـرائيلي التجـسس 
وتـــوقــــيف أفــــرادهـــا والــــضـــالــــعـــ
فيها".وقال مصدر قضائي بارز لوكالة
فرانس بـرس إنه  حتى اآلن تـوقيف
 21شـخـصـاً عـمـلــوا لـصـالح شـبـكـات
التـجـسس وقد أحـالـهم النـائب الـعام
التميـيزي القاضي غـسان عويدات مع
مــحــاضـــر الــتــحـــقــيق األولـــيــة الــتي
ـعــلـومـات الى تـسـلــمـهــا من شـعـبــة ا
مـــفــوض احلـــكـــومـــة لــدى احملـــكـــمــة
الـعــســكــريــة الـقــاضي فــادي عــقــيـقي
وطـلـب اإلدعـاء عــلــيــهم.وكــلف هـؤالء
ـصـدر ذاته "بـجــمع مـعـلـومـات وفق ا
عن مـواقع عــسـكــريـة وأمــنـيــة تـابــعـة
حلــزب الــلـه في اجلــنــوب وضـــاحــيــة
بيـروت اجلنـوبيـة والـبقـاع باإلضـافة

إلى قــيـــادات حــزبــيــة وشـــخــصــيــات
تورط سياسية". واسـتغل مشغـلو ا
ـعــيـشـيـة واالجــتـمـاعـيـة "أوضـاعـهم ا
الـصــعـبــة مـا ســهّل جتـنــيـدهم لــهـذه
تورط في إحدى همّات".ومن ب ا ا
الشـبـكـات عـنـصـر من حـزب الـله الذي
"رفض تسلـيمه إلى القـضاء اللـبناني"
ــصــدر ذاته.وكـــانت صــحــيــفــة وفق ا
"األخبـار" القـريبـة من حـزب الله نـقلت
في عـددهـا الـصـادر اإلثـنـ أن شـعـبة
عـلـومات بـدأت الـعمـلـية قـبل "أربـعة ا
ــــوقـــوفـــ أســـابـــيـع" وأن من بـــ ا
لــــبــــنـــانــــيــــون وفــــلــــســـطــــيــــنــــيـــون
وسـوريـون.وأضــافت أن الـتـحــقـيـقـات

ــوقــوفـ عــلى أظــهــرت أن " 12من ا
األقل كـانوا عـلى عـلم بـأنـهم يـعـمـلون
ـــصــــلـــحــــة إســـرائـــيـل" في حـــ أن
"اآلخـــرين كـــانـــوا يـــعـــتـــقـــدون أنـــهم
صـلحـة مؤسسـات دولية أو يعمـلون 
منـظمـات غـير حـكومـية".ويـعـدّ تفـكيك
هــذه الــشـــبــكــات وفق الــصـــحــيــفــة
"واحـدةٍ من أكـبـر الـعــمـلـيـات األمـنـيـة
التي نُـفـذت مـنـذ عام ."2009وأوقفت
السـلطـات اللـبنانـية بـ عامي 2009
و 2014أكـــــثــــر مـن مـــــئــــة شـــــخص
غــالــبــيــتــهم من الــعــســكــريــ أو من
مـــوظّـــفـي قـــطـــاع االتّـــصـــاالت. إال أن
وتيرة التوقيفات تراجعت في األعوام

األخـيـرة.وفي  19آذار/مارس ?2019
أعـلـن جـهــاز األمن  الــعــام الــلــبــنـاني
تــوقــيف لــبــنــاني يــحــمل اجلــنــســيــة
الكـنديـة يشـتبه في أنه يـعمل "لـصالح
االسـتـخـبـارات" اإلسـرائـيـلـيـة مـشـيراً
ـــهــام إلى أنه اعـــتـــرف بـــأنه "كُـــلـف 
جتـنـيـد أشـخـاص لـبـنـانـيـ الخـتراق
البـيئـة احلـاضنـة حلـزب الله وبـجمع
عـلـومـات األمنـيـة لصـالح مـخـابرات ا
علومـات عن الطيار العدو والوصـول 
االسـرائـيـلـي رون أراد" الـذي أسـقـطت
طــائــرته فـي جــنــوب لــبـــنــان في عــام
 1986ويسـود اعتـقاد أنه سُـلّم حلزب
الــله.من جــانـب أخــر بــرّأت احملــكــمــة
العلـيا في قـبرص امرأة بـريطـانية من

تهمة الكذب بشـأن تعرضها الغتصاب
جـمـاعي.وفي شـهـر يـولـيـو/تـمـوز عام
ــــرأة الــــتـي كـــان  ?2019تــــقــــدمت ا
عمرها آنذاك  19عاما ببالغ للشرطة
قالت فيه إنها تعرضت لالغتصاب من
قبل  12صبـيا إسـرائـيلـيـا في منـتجع
آيـــا نــــابــــا.وتـــراجــــعت الــــفــــتـــاة عن
اتهاماتها بعد احتجازها بدون محام
والحـقـا مـثـلت أمــام احملـكـمـة وأديـنت
بالتـسبب باإلزعـاج العام.لكـن احملكمة
العـليـا أيدت االسـتئنـاف الذي تـقدمت
بـه وألـــــــــغـت احلـــــــــكـم الـــــــــصــــــــادر
بحـقهـا.وكانت هـذه القـضيـة قد أثارت
دافع عن حقوق غضبا في أوساط ا
ـرأة الـذين تــظـاهـروا أمــام احملـكـمـة ا
.ولم تـقض قـبل صــدور احلـكم االثـنــ
الـفـتـاة الــتي تـبـلغ اآلن  21عـامـا أي
عقـوبـة في السـجن إذ أوقف الـقاضي
تــنــفــيــذ احلــكم.لــكن احملــامي مــايــكل
بوالك من منظمة "العدالة في اخلارج"
البريطانية قال إن الفتاة أرادت إلغاء
احلكم مـن أجل تبـرئـة اسـمـهـا.وترغب
عـائــلـة الـفــتـاة اآلن في الــتـحــقـيق في
ادعــــاءات االغـــــتـــــصـــــاب من أجل أن
حتــــصل الــــفـــــتــــاة عــــلى "الــــعــــدالــــة

احلقيقية".
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وقـال بـوالك الــذي نـسق االسـتــئـنـاف
ضد احلكم إن الـفتاة ومـحاميـاتها قد
تعـرضوا لـلـصراخ وعـوملـوا بـاحتـقار
خالل احملاكمة.وأضاف "قـلنا دائما إن
ـحــاكـمــة عـادلـة مـوكـلــتـنــا لم حتظ 
والـيــوم وافــقت احملـكــمــة الـعــلــيـا في
قبـرص عـلى مـا قـلنـاه. لـقـد  جتاهل
بــنـــود احملـــاكــمـــة الــعـــادلـــة في هــذه
الـقـضـيـة. لـقــد تـعـرضت شـابـة لـسـوء
عاملـة ح اشتكت لـدى الشرطة من ا
تـعــرضـهــا لالغــتـصــاب ثم أخــضـعت
حملـاكــمــة غــيــر عـادلــة كــمــا اعــتـرفت
احملـــكــمـــة الـــعـــلــيـــا".وقـــال بــوالك إن
الـقــاضي صــرخ "هـذه لــيـسـت قـضــيـة
اغتـصـاب" سبع مـرات عـلى األقل ح

كانت محامياتـها يحاولن تقد األدلة
على أن الفتاة تعرضت لالغتصاب.

وقـالت عــائـلــة الــفـتــاة في بـيــان إنـهم
يـشـعـرون بـالـراحـة ألن الـسـلـطـات في
قـبـرص "أدركـت الـعـيــوب في نـهــجـهـا
القانـوني".وجاء في البـيان أنه "بيـنما
ال يزيل قـرار احملكـمة أثـر القـصور في
احلــكـم الــســـابق وســـلـــوك الــشـــرطــة
ـنحنا األمل في أن والقاضي إال أنه 
مـعــانـاة ابــنـتــنــا سـوف تــؤثـر بــشـكل
إيجابي على الـطريقة التـي يُعامل بها
ضــحــايـــا االغــتــصـــاب".واســتــطــردت
العائـلة أنه "لـو كانت هـناك نـية إلقرار
العدالـة فإن عـلى سلـطة مـا أن تعـتمد
على األدلة الـتي  جمعـها في قبرص
واستـخدامـها لـعمل مـا لم يُعـمل حتى
اآلن".وقــالت احملـــامــيـــة الــقــبـــرصــيــة
نيكـوليـتا شـاراالمبـيدو "هـذا يوم مهم
ـرأة وخـصـوصا بـالـنـسـبـة حلـقـوق ا
ضـحـايـا االغـتـصـاب أو أي انـتـهـاكات
جنسـية تتـعرض لـها النـساء. إن قرار
احملكمة الـعليـا بإنصـاف الفتـاة يشير
إلى فـشل الـسـلـطات فـي الـتحـقـيق في
ادعاءات االغـتـصـاب كـمـا يـجب وهذا
تـهمون وهم ما سنـفعلـه اآلن".وكان ا
شـبــان إسـرائـيــلـيــون كـانت أعــمـارهم
تتراوح ب  15و  20عاما ح وقوع
احلـــادث قـــد نــــفـــوا ارتـــكــــابـــهم ألي
مـخـالفـات وأُطـلـق سراحـهـم وغادروا
ــــرأة في إلى بــــلــــدهم.وحُــــكـم عــــلى ا
يـنــايــر/ كــانــون الــثـانـي عـام ?2020
وغــــادرت بــــعــــد ذلـك مــــبــــاشــــرة إلى
بريطانيـا.وعقدت جلسـة استئناف في
وقت الحق في احملــكـــمــة الــعــلــيــا في
قبـرص في  16سـبـتـمـبـر/ أيـلـول عام
.2021وقـال بـوالك بـعـد أربـعـة شـهور
ونصف مـن صدور احلـكم "هـذه نـقـطة
وكـلـتي الـتي كانت حتول لـيس فـقط 
تـصـر دائـمـا عـلى بـراءتـهـا حـتى حـ
شـاكل بل أيضا كان ذلك يسـبب لها ا
من أجل آخرين حـول العـالم يـعيـشون

الظروف نفسها". s ∫أنتشار أمني في بيروت بعد كشف شبكات التجسس √
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وأعـتــقـد أنه في الــنـهــايـة ال يـصحّ إال
الــصــحـيـح والـصــحــيح هــو الــتــئـام
الـعـالقـات الــعـربــيـة الــعـربــيـة".ومــنـذ
اندالع الـنـزاع في سوريـا عام ?2011
علّقت جـامعـة الدول العـربية عـضوية
سـوريـا كـمـا قـطـعت دول عـربـيـة عدة

عالقاتها مع دمشق فيما أبقت أخرى
بـينـهـا األردن اتـصـاالت مـحـدودة ب
.وشــكّــلت ســلــطــنــة عــمــان الــطــرفــ
استـثـناء بـ الـدول اخللـيـجيـة.ونوّه
الـرئـيس الـسـوري بـشـار األسـد خالل
لـقـائه الـبـوسـعـيـدي "بـالـنـهج والـدور
تـوازن لسـلطـنـة عمـان وسيـاساتـها ا
ــبـدئــيــة ومــواقــفـهــا جتــاه ســوريـا ا
ودعـمـهـا الـشــعب الـسـوري في حـربه
ضــد اإلرهـــاب" وفق مـــا نــقـــلت عــنه
وكــالـة األنــبــاء الـســوريــة الـرســمــيـة
"سانا".وأبقت السلـطنة على عالقاتها
الــدبـلــومــاســيــة مع دمــشق وعــيّـنت

سفيرا لها فيها العام الفائت.
ـلــكــة الـبــحـرين في  وكـذلـك فـعــلت 
كـانـون األول/ديـسـمـبر لـلـمـرة األولى
مــنـــذ نـــحــو عـــقــد وكـــانت اإلمــارات
عــــــاودت عــــــام  2018الــــــعــــــمـل في
ســـفـــارتــهـــا.وزار وزيـــر اخلـــارجـــيــة
اإلماراتي الشيخ عـبد الله بن زايد آل
اضـي والتقى نهـيان دمـشق الشـهر ا

األسد. 
واعتبر بن زايـد أنّ "عودة سوريا إلى

جامعـة الدول الـعربـية في مصـلحـتها
ومـــصــــلـــحـــة الـــبــــلـــدان األخـــرى في
نـطـقة".ودعـا رئـيس مجـلس الـنواب ا
األردني عبد الكر الدغمي في كانون
الــثـــاني/يـــنــايـــر اجلـــاري إلى عــودة
سوريا إلى "حـاضنـتها الـعربيـة" بعد
أقل من شـهــرين عـلى اتـصــال هـاتـفي
أجراه األسد بالعاهل األردني عبدالله
الــثــانـي لــلــمــرة األولـى مــنــذ انــدالع

النزاع.
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عـبى صعـيـد مـتـصل صـرّحت األمـيـنة
ـنظـمة الـعفـو الدولـية لـوكالة العـامة 
ــــنــــظــــمـــة فــــرانس بــــرس أمـس أن ا
احلـقوقـيـة تـعـتزم نـشـر تـقـريـر يصف
ــــــــارســــــــات اســـــــرائــــــــيـل جتـــــــاه
الفلـسطيـني بـأنها "فصـل عنصري"
عــلـى الــرغم مـن مــطــالـــبــة اســـرائــيل
قرر بسحبه.وبهذا الـتقرير الذي من ا
نشـره الـثالثاء تـنـضم منـظـمة الـعـفو
الــدولــيــة إلى مــنــظــمــتي "بــتــســيــلم"
احلــقـوقــيــة اإلسـرائــيــلـيــة و"هــيـومن
رايــتس ووتش" فـي اتــهــام إســرائــيل

مارسة "االبارتايد" أو "نظام الفصل
العنـصري" في األراضي الـفلسـطيـنية

وضد مواطنيها العرب.
واسـتــبــقت اسـرائــيل الــنـشــر بـرفض
وزارة خـارجــيـتـهــا اإلثـنــ لـلـتــقـريـر
واعـتـبـارهـا أنه "يـنــكـر عـمـلـيـا بـشـكل

مطلق حق (إسرائيل) في الوجود".
وقــال وزيـر اخلــارجــيــة االســرائــيـلي
يائير لـبيد في بيـان إن "منظمـة العفو
كانت يوما ما منظمة موقرة نحترمها
جـمــيــعـا" مــضـيــفـا "الــيــوم هي عـلى

عكس ذلك تماما".
وتـابع "بـدال من الـبحـث عن احلـقائق
تـســتـشـهـد مــنـظـمــة الـعـفــو بـأكـاذيب
تنشرها مـنظمات إرهابـية".ولفت لبيد
الى ان دولـة "اسـرائـيل لـيـست كـامـلـة
وقـراطيـة ملـتزمـة بالـقانون لكـنهـا د

الدولي ومنفتحة على التدقيق".
وأكدت أنيـيس كاالمار األمـينة الـعامة
نـظمـة العـفو الـدوليـة لوكالـة فرانس

برس "سوف ننشر التقرير غدا".
وقـالت "كــنــا نـود إجــراء مـحــادثـة مع
وزيــر الـــشــؤون اخلـــارجــيــة عـــنــدمــا

اتصلنا به أوال وعرضنا التحدث اليه
حـول الــتـقـريــر كـان هـذا فـي تـشـرين
األول/أكـتـوبــر".أضـافت "لم يــسـتـجب

. لعرضنا في ذلك احل
 الوقت بات متأخرا جدا اآلن بالنسبة
الـــــيـه لـــــدعـــــوتـــــنـــــا لـــــعـــــدم نـــــشــــر
الـتـقـرير".واتـهم لـبـيـد مـنـظـمـة الـعـفو
عاداة السامية قائال الدولية أيضا 
"أكره استخدام احلجة بأنه لو لم تكن
إسـرائـيل دولــة يـهـوديـة فــلن يـتـجـرأ
أحـد في مـنظـمـة الـعـفـو الـدولـيـة على
التحدث ضدها لكن في هذه احلالة ال
يوجد احتمال آخر".وردت كاالمار بأن
ــارسـات دولـة إســرائـيل ال "انـتــقـاد 
يــعـد عــلى اإلطـالق شـكـال من أشــكـال

معاداة السامية".
وأضافت "تقف مـنظمـة العفـو الدولية
بقـوة ضـد معـاداة الـسامـيـة وضد أي
شكل من أشكال العنصرية وقد نددنا
ـعاديـة للسـامية باستـمرار بـاألفعال ا
وأيــضــا مــعــاداة الـــســامــيــة من قــبل
الـعــديـد من الـقــادة في جـمــيع أنـحـاء

العالم".
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{ دمــــــشق  (أ ف ب) - أكّــــــد وزيـــــر
خـارجيـة سـلـطـنـة عُـمان خـالل زيارته
دمــشـق أمس أن جــهـــوداً تُــبـــذل "لــلمّ
الـشـمل" الــعـربي و"تـصــفـيـة األجـواء"
ب الـدول العـربـية مـلـمّحـاً بذلك إلى
مساع إلعادة عالقاتها مع سوريا بعد
قطـيـعـة مـنذ انـدالع احلـرب قـبل نـحو

.وأكّد وزير اخلارجية  11عاماً
العُماني بدر بن حمـد البوسعيدي في
مؤتـمـر صـحـافي مع نظـيـره الـسوري
ـقــداد أن "ثـمـة جـهـوداً حـيـة فـيـصل ا
تقوم بها دول (عـربية) عدة في الوقت
احلاضر للمّ الـشمل وتصـفية األجواء
ـاضي والـتـوجه وتـصـحـيح أخـطـاء ا
بنظرة تـكون أكثر مـستقبـلية لعالقات
شـتـرك والتـضامن التـعاون الـعـربي ا
ـــســــتـــقـــبل ـــاضـي بـــا ونـــتــــجـــاوز ا
الــواعـــد".وأمل في أن "تـــؤتي جـــمــيع
هــذه اجلــهــود ثــمــارهــا ونــتــائــجــهــا
االيـجــابـيــة" قـبل شــهـرين من الــقـمـة
الـعـربـيـة الــتي تـعـقـد في آذار/مـارس
ـقـبل في اجلــزائـر.وأضـاف "نـتـفـاءل ا
من خالل هــذه الــلــقــاءات واحلـوارات
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الدوحة

(احلـمــار الـسـادس) يـوضح صـاحـبـهـا فـائـدة
ـوصى بـه من أجل تـيــسـيــر أمـور الـتــغــافل ا
بـعـيـنـهـا قـد تـصـعب من دونـه. كـاحلـمـار الذي
رفض حــمل مــواد الــبــنــاء إلى داخـل مــدرسـة
ا دعـى اخليام إلـى وشوشته كبـقيـة أقرانه 
ـدرسـة في عن حـقـيــقـة أمـره كــأسـتـاذ لـهــذه ا
حياة مـوازية عاشها سـابقاً .. فدخل مـتبختراً
!. كم يـحلـو لي انـتـهـاج أسـلـوب (االسـتـغـباء)
أمــام مـدّعي عــلـوم الـطــاقـة ومن لف لــفـهم من
أضـراب التـنمـية الـبـشريـة غيـر أن هذا يـكون
عـادة مـصـحـوبـاً بــنـظـرة حـارقـة نـحـو الـدعيّ
!. إن نهج التغافل تخبـره من هو (الغبي) حقاً
رغم قـيـمـته الـوجـدانـيـة قـد يـحـمل تـبـعـات ال
يُــحــمــد عــقــبــاهــا إذا  اســتــخــدامه نــحــو
شريـحـة ما وبـشـكل مـستـمـر كـما يـظـهر في
قــول يُــنــسب إلى أحــد الــصــحــابــة الــكـرام:
(عندما سكت أهل احلق عن أهل الباطل ظن

أهل الــــبــــاطل

أنـــهم عـــلى حق) .. إن هـــكــذا وضـع يــشـــهــده
الواقع اآلن مـع األسف!. أما صاحب (يوميات
حــمــار وطــني) فــقــد أجــزل الــعــرفــان لألديب
تــوفـيـق احلــكـيـم الـذي سـنّ ســنـة احلــوار مع
احلــمـار حـول مــجـريـات األحــداث الـدائـرة في
زمانهـما غير أن كـاتب اليوميـات - وهو ثائر
فلـسـطيـني - قـد جعـلـها عـلى لـسان حـمار من
أجل عرض ما هو أفدح! فالقضية الفلسطينية
تـشكـو من ضعـضـعة وتـفكك وتـخـبط اعتـراها
نتيجـة انشقاق الصف الفلـسطيني على نفسه
ؤلف بـ فصـائل متـنازعـة. ويتـساءل حـمار ا
في أسى يشوبـه خزي يبثه للـجحش الصغير
وقــد بــدى وكــأنه يــحــمل هــمــوم أمــة عــربــيـة
: " وال أدري يا تـضـاهي حـمل رؤسـائـهـا قـائالً
جحشـون ماذا كان سيقول هـذا الثائر لو بعث
حــيــاً وشــاهــد مـا يــحــدث اآلن فـي فــلــســطـ
والـدول الــعـربـيـة ومـاذا ســيـقـول عن الـقـدس
الـتي صارت عـاصمـة لـعدوه? سـيكـون بحـاجة
إلى قـطـيع من احلـمــيـر ال حـمـار وطـني واحـد

ليعبر عن آرائه بحرية وصراحة ".
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وفي الليلة األخيرة يفرغ بطلنا احلمار ما في
جعـبـته من أخـبـار جلحـشه الـصـغيـر يـبـدأها
ـصري الـسـاخر مـحـمود الـسـعدني بالـكـاتب ا
الذي ارتأت فـيه إحدى الفتيـات الباريسيات -
ال سيمـا من تركيبة عظام وجهه - إنسان نادر
يــعـود في أصــله إلى ساللـة هــجـ بــ بـشـر
وحـمـير وذلك حـسب الـعصـر احلـميـري وعلم
األجنـاس والسالالت الـذي تـخصـصت فيه! لم
يــقـف األمــر عــنــد هــذا احلـــد بل أحلتّ عــلــيه
ـغـنـاج بـالـنـزول ضـيـفاً فـي بـيـتـها - الـفـتـاة ا
- لـيتـمـكنـا من إجنـاب طفل مخـدعـهـا حتديـدا ً
يـحـمي هـذه الـساللـة من االنـقـراض بـأي ثـمن
وت وبأي وسـيلة فقد أوشك الـسعدني على ا
كـمــا بـدى لـهـا .. فـمــا عـلـيـهـمــا سـوى انـتـهـاز
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الزمة كتاب وجـيز يـكشف عن ثيـمة احلـمار ا
للـوعي اجلمعي العـربي ال سيما من خالل ما
تـزخـر به أدبـيات الـثـقـافـة الـعـربيـة . فـبـيـنـما
تعجّ هذه األخـيرة بـحشد من تـوليفـات سخرة
وســخــريـة وعــنف وهــوان حــمّــلـهــا اإلنــسـان
العربي أكـداساً مـكدّسة فـوق ظهر ذلك الـبهيم
الـشــفــوق يـأبى الــقــدر بـدوره إال أن يــســخـر
سـخـريـته لــيـقـرّ ذلك الـعـربي لــنـفـسه بـآصـرة
احلمار مـصائريـاً ال وراثياً .. هكـذا بأم قلمه

وبيده ال بيد عمرو.
قد يـتقاطع كـتاب د. طه جـزاع الصادر عن دار
احلـــكـــمــة فـي لـــنــدن مـع مـــســرحـــيـــة األديب
اإلجنـليـزي وليم شـكسـبيـر في عنـوانهـا (حلم
ليلـة صيف)  ومع الفنتازيـا التي حولّت فيها
الـــفالح بـــوتـــوم إلى حـــمـــار كـــمــا حـــدث في
كـابـوس العـامل الـكـادح أبو صـمـاخ . غـير أن
الــكـتــاب جـاء يــحـاكي واقــعـاً مــراً يـكــدح فـيه
اإلنـسان الـعـربي كدحـاً وطنـيـاً خالـصاً يالقي
قباله من ضـنك العيش وتكميم احللق وتكبيل
سـعى وقمع احلق ما يـجعل مـنه (أصبر من ا
حـمار) كـمـا يـصـوّر التـراث الـعـربي .. أو كـما
ؤلف على لسان احلمار في كابوسه: " يقـول ا
بل وأكــثـــر من ذلك! لــهــا نـــبــاهــة وإحــســاس
ومشاعـر ورحمة تـفوق أحيـاناً رحمـة البشر".
ـة ـؤلف بــقـائـمـة مـن مـراجع قـد يـسـتــعـ ا
وحـديـثة تـصب في صـلـة اإلنسـان بـاحلـمار ..
تشبيـهاً أو تقريعاً وقد اسـتبرأ لنفسه ابتداءً
من أي شــبــهـة قــد تــطــال إنـســان بــعـيــنه في
تـشبـيهه بـالبهـيم الذي ذكـر. ويقـتبس من تلك
ـراجع مـا حــمـلـته (الئـحــة حـقـوق احلـمـيـر) ا
التي سنّـها الفيلسوف العراقي مدني صالح 
والـذي نــبّه فـيـهـا عـلـى أن احلـمـار الـصـابـر -
عالوة على هـذا - ذو سجيـة حكيـمة فهو " ال
يُـتـنـحـر أو يُـعــنـفص إال بـسـبب قـاهـر وبـعـذر
شــرعي وبـتــبـريـر مـن الـقـانــون" .. فـ(اتقِ شـر

احلليم إذا غضب). 
ؤلف قارئه قبل الولوج في الكابوس يُطرب ا
بـعـشــرة سـيـمـفــونـيـات من نــهـيق جـاءت عن
حـمـير أصـحابـهـا األدباء. ومـن أشد مـا ضرب
قـام فأوجع مـستـلهـماً ـؤلف في هـذا ا عـليه ا
سردية اإلنـسان - احلمار: الطغيان السياسي
في األنـظمـة الـعـربيـة ومـا يلـحـقـها من أدوات
رقابيـة تقمع الرأي احلر والـتي تعزز بدورها
الـــرمـــزيـــة واإليــــحـــائـــيـــة والــــتـــصـــويـــريـــة
واالسـتــعـاريـة واجملـازيــة كـأسـالــيب بالغـيـة
رائجة لدى أدبائها ومفكرّيها وأحرارها. فهذا
نـفى) يهمـز ويلمز صاحب رواية (حـمار في ا
قـائالً في الـنـهـيق الـتـاسع: " الـضالل الـفـكري
هو أن تفكـر بشكل يتناقض مع تفكير السلطة
" ... والـعــيـاذ بــالـلـه!  غـيــر أن الـويل األكــبـر
يـكـمن حـ يـتـحـالف طـاغـوت الـسـيـاسيـة مع
طــاغــوت الــدين في ثــنــائــيــة تــفــرز زمــرة من
(مطبّـل ومزمّرين) تنفخ على هوى الطاغوت
األكبر ومـا يحلّ جاللته ومـا يحرّم فيُـستغنى
بها عن جـلود احلمـير ذات اجلودة " لـصناعة
زامير ال سيما بعض آالت الـطرب " ومنافخ ا
ـوسيقى بـطبيـعة احلال . الزمرة الـتي تلعن ا
ـؤلف مـخاطـبـاً رفـيـقه اجلحش يـقول حـمـار ا
وسيقى األمهق: " في البلدان التي ال حتترم ا
وحتـرّمـهــا ال يـحـتـاجـون جلــلـودنـا جـلـودهم
زامـير". تـكفي لـصنـاعـة الطـبول والـدفـوف وا
ـغدور الـذي تخرّج في واطن ا ومن كابـوس ا
قـسم الـفـلـسـفة وعـمـل - وال حـسد - كـمـراقب
لـعـمّــال الـنـظـافــة في مـصـلـحـة الــبـلـديـة حـ

ـا أوصــدت أمــامه األبــواب أنــقل ومــضــات 
عـلق في ذهـني بـعد قـراءة لـيالـيه اخلـمس وقد
تـــراءى له أنـه مُـــسخ إلى حــــمـــار واتـــخـــذ من
جـحش رفـيقـاً يـسـامـره .. وبـاقـتبـاس في نص
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في اجملــمــوعــة الــقــصــصــيــة الــتي عــنــونــهــا
صاحـبـهـا بـ (انـتـحار حـمـار) تـفـضح إحـداها
الصورة النـمطيـة التي يتبـناها الـعقل الغربي
- حتـديـداً الـفـرويـدي - ضـد اإلنـسان الـشـرقي
ككائن يـعاني من ضغوطات على رأسها الكبت
اجلـنـسي والـذي يـشـعل سـعـاره اإلدمـان عـلى
ـواد اإلبـاحـيـة كـتـعـويض. فـهـذا أحـد احلُـمـر ا
الـعربـية يـقـرر الفـرار من رئيـسه الذي مـا انفك
يحـمّـله مـا ال يـطـيق إلى اسـترالـيـا فـوق ظـهر
سفيـنة محمّلة باألخـشاب وما أن تطأ حوافره
اجلزيرة األسـتراليـة طالبـاً اللجـوء اإلنساني (
أم احلــــمــــاري ..ال أعـــلـم ) يـــتـم رفض طــــلـــبه
لضعف حـجته ولكسله وملله ورفضه طبيعته
الـتي تخـوله للـعمل الـشاق كـما أظـهرت نـتائج
التحريـات االستخـباراتية األسـترالية. حـينها
ال يجد احلـمار بد من تهديد الشرطة باالنتحار
مـا لم يُــسـتــجـاب لـه مـطــالـبــاً في الـوقت ذاته
حضور الـصحافـة حتى يتـسنى له الكشف عن
رأة واإلنـسـان عـمـوماً في انـتهـاكـات حـقـوق ا
بـلـده. وأثــنـاء فـورة تـهـديــده وهـو فـوق مـبـنى
. في اليوم الهجـرة يزلّ حافره فـيهوى صريـعاً
التالي تـصدر جريدة مغـمورة اخلبر التالي: "
انتحـار حمار مهاجر عـانى من أمراض نفسية
بفـعل الـعـقد اجلـنـسـيـة اخلطـرة الـتي تـراكمت
في ذهـنـه نـتـيـجـة إلدمـانـه عـلى الـقـراءات غـيـر
ـستمرة نضـبطة ألدب الـفراش ومتـابعاته ا ا
ـواقع الــصـفــحـات اإلبــاحـيــة في أحـد مــراكـز
اللـجـوء الـسيـاسي". أمـا احملكـمـة االفتـراضـية
الــتي نــصـبّــهــا إخــوان الـصــفــا وخالن الــوفـا
بـرئـاسة مـلك اجلان بـيـوراسب احلكـيم والتي
كـان طرفـاها بنـو البـشر وقـبيلـة احليـوان فقد
ا شهدت تـداعيـات تسلّط اإلنـسي على الـدابة 
له من امـتـيـازات حـبـاه الـله بـهـا وسخـرّ لـه ما
دونه مـن خالئق كــمـــا ادعى في حـــ انــبــرى
البغل ومن بـعده الـثور يعـقبه الـكبش واجلمل
والفـيل والفرس واخلـنزيـر واألرنب وسائر من
دُعـي من " الـــســـبـــاع واجلـــوارح واحلـــشــرات
ـاء " في تـقـريـعه. غـيـر أن والـهـوام وحـيـوان ا
جـدّ احلــمــيـر قــال قــوالً أوجـز فــيه وأبــلغ وقـد
ا قـسـمه اللـه ب اخلالئق فـهـو الذي رضـي 
ال يُـعــطي عــطـاءاً كــامالً لــكـائن بــعــيـنه بل أن
حـكــمـته تــعـالى تــتـجــلى في تــزامن األخـذ مع
العطـاء والنعمة مع احلرمان. فيقول: " وما من
شـخص آثــار الــربـوبــيــة عـلــيه أظــهـر إال ورق
. مثل ذلك نـيرا الفلك وهما العبـودية عليه أب
ا أعـطـيـا من مواهب الـشمس والـقـمـر فإنـهـا 
الـله تـعــالى حـظـاً جـزيالً من الــنـور والـعـظـمـة
ـا تــوهـمـهـا والـظــهـور واجلاللـة حــتى أنه ر
قـوم ربـ إلـهـ لـبـيـان آثـار الـربـوبـيـة فـيـهـا
حرمـا الـتـحـرر من الـكـسـوف لـيـكون ذلـك دليال
ـا ألولي األلــبــاب عـلـى أنّـهــا لــو كــانـا إلــهــ 
انــكــســفـــا ". ويــســتــمــر يـــضــرب األمــثــال في
الكواكب النيّرة واألفالك الدائرة وسائر اخللق
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مـن خالل حــبــهــا حلـــمــار دونــاً عن اآلدمــيــ
تـسـتخـدم د. رغـد الـسهـيل في روايـتـها األولى
) األسـتـاذة اجلـامـعـيـة د. أمل (أحـبـبت حـمـاراً

ا أنه ال يزال على قيد الفـرصة طا
احلـيـاة وقـد بــدأت تـنـاديه بـ (احلـمـار)
بـدون كــلـفــة .. " وهـكــذا تــخـطط الــبـنت
الســتـدراج احلــمـار إلى بــيــتـهــا ". عـلى
هـذا ال يـتـحـرّج الـسـعـدني من اإلثـبـات
ـكتـشـفته أن الـعصـر الـذي نعـيش فيه
هـو بــالــفـعل الــعــصـر احلــمــيـري .. ال
بـيـولـوجـيــاً بل ثـقـافـيـاً حـيث يـقـضي
مـــعـــهــا وقـــتــاً " يـــحـــدثــهـــا عن بالده
ــنـــتــمـــيــة إلى الـــعــصــر الـــعــربـــيــة ا
احلمـيري وكيف يـعيش النـاس فيها
ومـــاذا يـــأكـــلـــون وعن تـــنـــاقـــضــات
السيـاسة فيها وعن عادات شعوبها
وأحزابـهـا وقـضـائـها وانـتـخـابـاتـها
وفتاواها واجتهاداتها وتناقضاتها

."
يــبـــدو أن الـــفــتـــاة الـــبــاريـــســـيــة "
الــكـركــورة " قــد ألـهــبت شــهــيـة الــســعـدني ال
لـعـرضـهـا الـلـيــلي بل لـكـشف مـزيـد من سـمـات
الـعـصـر احلــمـيـري كــمـا عـرفه. فــهـنـاك حـروب
أهليـة يقـتل فيه األخ أخـاه وأحزاب متـصارعة
ال تتفق وانـتخابات مزورة تبـلغ نتائجها عادة
ـــائــة مــائــة إال كـــســر عــشـــري وبــطــر أهل بــا
الــعــروش بــكـروشــهم ومــجــونــهم والــدرجـات
ـؤلف هنا ال. يـذكر ا الـعلـمية الـتي تُشـترى بـا
جتـربته حـ استلم رئـاسة الـتحريـر لصحـيفة
في بـلد حـمـيري من نـظيـره الـسابق الـذي كان
حض يـحمل لـقب ( دكـتـور) بيـنـما يـكـتـشف 
الصـدفة أنه ال يقرأ وال يكـتب!. وبعد أخبار عن
جـلد احلـمار ولـ األتان ومـالهـا من استـطباب
وعالج ومنـافع تتـهافت ألجـلها دول الـعالم بل
وتـقـيم لـهــا أنـصـاب تــذكـاريـة وتــخـصص لـهـا
أيـامـاً احتـفـاليـة ومـسابـقـات تسـتـعرض فـيـها
إطاللـتـهـا ورشـاقـتـهـا .... وبـعـد أخـبـار أخـرى
تـتحـدث عن ثارات عـشائريـة سُفـكت فيـها دماء
الـرجـال كـرمى حلـمـارة قـوم فـاتـنـة اغـتـصـبـهـا
حـمـار قـوم صـبـيـاني  وبـعـد قـصص تـتـبـعـهـا
قـصص وأقـوال وأحـداث وفـضـائح ومـظـالم ال
جتـري سـوى في بالد احلـمــيـر يـخـتم احلـمـار
ـعـضـلة احلـكـيم قـوله في مـسك مـحـلالً أصل ا
وعـلّــة الـظـلم والــعـنف والـهــوان الـذي أسـقـطه
اإلنـسان الـعربي عـلى مـخلـوق كاحلـمار سواء
كان مـاديـاً بـالضـرب أو مـعنـويـاً كمـضـرب مثل
في الـغبـاء: " فـلو حتـققت لـهـذا اإلنسـان أبسط
وسائل الـعـيش الـكـر والـرعـاية االجـتـمـاعـية
والــصــحــيــة والــتــعـــلــيــمــيــة وأجــواء األمــان
قـراطيـة والتداول واالستقـرار واحلريـة والد
الــســلــمي لــلــســلـــطــة وغــيــرهــا من احلــقــوق
ــا تــورط بــتــلــويث يــديـه بــالـدم اإلنــســانــيــة 
ــذابـح واحلــرائق والــرصـــاص والــفـــوضى وا
واخلـراب واالقـتتـال مع أبـنـاء جلـدته وتـدمـير
ــا أنـكــر مـكــافـأة احلــمـيــر ورعـايــتـهـا بالده و
وشـكرهـا على صـبرهـا وجـلدهـا وشقـائهـا معه
في أحـلـك ظـروف األيـام والــسـنـ من دون أن
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أول مــرة طـرق فــيــهــا اسـمـهُ سـمــعي ومن ثم
تـرسخ وبـقي مـاكـثـا في ذاكـرتي يـوم سـمـعت
من اإلذاعـة الـعـراقـيـة قـرار الـقـيـادة الـقـطـريـة
اجلديـدة حلزب البعث بإبعاد عدد من أعضاء
الـقـيـادة إلى خــارج الـعـراق وهم: عـلي صـالح
الـــســعـــدي; وحــمـــدي عــبـــد اجملــيـــد; وهــاني
ـطلـب الهـاشمي; الـفكـيـكي; وأبو طـالب عـبد ا
ومحـسن الـشيخ راضي حـصل ذلك في الـيوم

احلادي عشر من شهر تشرين الثاني 1963.
كـنت طـالـبـا في الـصف اخلـامس الـثـانوي في
ـسائـية نـسمع الثـانويـة اجلـعفـرية األهـليـة ا
حـصـول خالفات وانـشـقـاق في صفـوف قـيادة
احلــزب احلـاكـم تـطــور في الــثــالث عــشـر من
ـقــدم الـطـيـار مـنـذر الـشـهـر نـفـسـه إلى قـيـام ا
تــوفــيـق الــونــداوي; قــائــد احلــرس الــقــومي
دني الذي أبـعد إلى مدريد ناصـر للجـناح ا ا
ولـلـتـعـبـير عـن تأيـيـده لـهـذا اجلـنـاح بـقصف
مَــدْرَج مــطـار مــعــسـكــر الــرشـيــد الــعـســكـري
وضـرب الـطــائـرات احلـربــيـة اجلـاثـمــة عـلـيه
وقـصف دار اإلذاعـة في الــصـاحلـيــة واخـتـتم
األمـر بـقـصف قــبـة الـقـصـر اجلــمـهـوري; مـقـر
الرئيس عـبد السالم عـارف! الذي انتـظر أياما
ثم انقض عـلى رفاق األمس فـجر الـثامن عـشر
من الشهـر عينه ببيان أول قـرأه العقيد الركن
هادي خماس; مدير االستخبارات العسكرية!
ذكرات من طرق منـاسبة حديثي هذا; قراءتي 
سـمـعيَ اســمه في ذلك الـيـوم من سـنـة 1963
ومـكث في الـذاكـرة مع أنه اخـتـفى مـن سـاحة
الـســيـاسـة الـعـراقـيـة الـعــاصـفـة كـمـا اخـتـفى
ــطــلب حــمــيــد خــلــخـــال; وأبــو طــالب عــبــد ا
الـهـاشمـي; وحمـدي عـبـد اجملـيـد في ح ظل
عـلي صـالح الـســعـدي يـطل بـ آونـة وأخـرى
حـتى وفــاته في أحـد مــسـتـشــفـيــات لـنـدن في
اخلـــامس عـــشــــر من أيـــلـــول 1977 وهـــاني
الـفـكـيـكي من خالل مـذكـراته فـضال عن عـالقة
روحــيـة ثــقــافــيـة مع أبــيه الــقــاضي الــفـاضل
توفيق (عـلي) الفكـيكي الذي قرأت عـديد كتبه

الثقافية واألدبية.
قرأت مذكـرات األستاذ الدكتـور محسن الشيخ
راضي; الــتي حــمــلت عــنــوان (كــنـت بــعــثــيـا.
مـــذكـــرات مـــحـــسن الـــشـــيخ راضي. من ذروة
الـنــضــال إلى دنــو الــقــطـيــعــة) الــتي حــررهـا
وقـدمـهـا وعـلق عـلـيهـا الـدكـتـور طـارق مـجـيد
تـقي الــعـقــيـلـي وصـدرت الــطـبــعـة األولى من
اجلـــزء األول هــذا عــام 1440ه -2021 وتــقع

في ثالث مئة وست وثالث صفحة.
لقـد رأيت األستـاذ محسـن الشيـخ راضي بعد
أن عـرّكــته الـســنــون وعـصف احلــيـاة يــحـكَم
العـقل والوجدان واجلَنـان ويقصي العواطف
والـتـعـصب إزاء تـصــاريف الـدهـر الـتي مـرت
بـالـعراق وعـاصـرهـا وعـايـشـهـا وكان له دور
مـؤثـر في صنـعهـا ويـعطي لـكل ذي حق حقه

وتــــــــــــــــــــصــل بــه
ــــــصــــــداقــــــيـــــة ا
والـصراحة وقولة
احلق أن يـــــلـــــوم
نــفـــسه ويــنـــتــقــد
بــعض تــصــرفـاته

رائده احلقيقة.
لن احتـدت عما ورد
فـي الــكــتـــاب فــهــو
مـعــروض في سـوق
الــكــتب وقــد حتـدث
عـن فـصـولـه كـثـر من
الـبـاحثـ لـكن رأيت
الــوقـوف عــنـد بـعض
الــهــفــوات الــهــيــنـات
وغـــيــــر الــــهـــيــــنـــات
الــنـاجتــة عن الـذاكـرة
الــتي اســتــنــد إلــيــهـا

الـــوقـــوف مــعـــقـــبــا ومـــصـــوّبــا
وموضحا.

-ص88- ذكــر األســتـــاذ مــحــسـن الــشــيخ أوالً
راضي: بـعـد ذلك (حـصل ذلك سـنة 1959) 
تـســفــيـرنــا إلى بـغــداد واعـتــقــالـنــا في سـجن
عظم ضم هذا السجن وقف العام في باب ا ا
ثالث بـنـايـات سـجـون كـبـيـرة خـصص واحـد
ـلكي من منـهـا لسـجـناء شـخـصيـات الـعهـد ا
غـير احملـكـومـ بـاإلعدام مـنـهم: رشـيـد عالي

." الكيالني
قـلت: لـقد اعـتـقل رشـيـد عـالي الـكيـالني الذي
عاد إلى الـعراق من مصـر في شهر آب 1958
اعــتــقل في 8 من كــانــون األول 58 وقــدم إلى
احملـكـمـة العـسـكريـة الـعـليـا اخلـاصة بـرئـاسة
ـهداوي وحكـمت عليه العقـيد فاضـل عباس ا
بـاإلعــدام لــكـنه لم يــنـفــذ وأطــلق سـراحه في
14من تــمـوز 61 مع ثــلـة من رجــاالت الــعــهـد

لكي ال بل كلهم. ا
- ص 89- ذكـر األسـتـاذ مـحـسن الـشيخ ثـانـياً
راضي: ثم جاؤا بـالضابط القدير اللواء الركن
عــمـر عــلي بـكــر الـبــيـرقــدار الـذي أودع غــرفـة

انفرادية وحكم عليه باإلعدام. ".
قـلت: لـم يـقـدم آخـر قائـد لـلـفـرقـة األولـى أمـير
الـلــواء الـركن عــمــر عـلي بــطل حـرب حتــريـر
فلـسط في سنة 1948 للـمحكـمة العـسكرية
ولم يحكم بـاإلعدام لكنه مثـل خالد بن الوليد
مات حـتف أنفه في حـادث انقالب سـيارة عـند
ته الطالبة في مدينـة الرطبة وكانت معه كـر
الصف السـادس بالكـلية الـطبية في األول من

شهر أيلول 1974.
ـعلق أي الـدكتـور طارق -ص 98- ذكر ا ثـالثاً
مــجــيــد تــقي الــعــقــيــلي الــذي تــولى حتــريـر
ذكرات هـذه وقدم لهـا وعلق عليـها ذكر ما ا
يـــأتي: وعن شـــيــوعـــيـــة طــالب شـــبـــيب أكــد

ــــعـــلـق) الـــعــــضـــو الــــســـابـق في احلـــزب لـ(ا
الـشــيـوعـي األسـتــاذ مـاجــد عالوي بـأن بــهـاء
شـبيب ذكـر له أن شقـيـقه كان شـيـوعيـا عنـدما
ـلك فـيـصل فـقـد ضـمت كـان طـالـبـا في كـلـيـة ا
الـكلـية طالبـا شيـوعـي (..) مـنهم أبـو سعـيد
عـبـد اجلبـار (وهبـي) وعامـر عبـد الـله وزاهد
محمد باقر وإبراهيم عالوي. مقابلة شخصية
معه بتاريخ 20 أيلول 2019 في منزل الدكتور

محسن الشيخ راضي.
قـــــــــلـت: إن اسـم هـــــــــذا
الشـاعـر الشـعـبي الذي
كـــــان يــــــقـــــدم ســــــنـــــة
1959بـــرامج فالحـــيــة
ريفـية من إذاعة بغداد
بـــــرفــــــقـــــة شــــــمـــــران
الـياسـري (أبـو كاطع)
الذي تـميـز بـحكـاياته
احملبـبـة (حجـايـة أبو
كـاطـع) حِـجْـهــا يـابـو
كــــــــــــاطـع! اســـــــــــمـه
الـــصــــحــــيح; زاهـــد
مـحـمـد (زهـدي) وقد
تـوفـي بـلــنـدن ســنـة
2001بــــــــــعـــــــــد أن
ـــرض عــــصف به ا
الـوبــيل وأصـدرت
ــــدى) جـــــريــــدة (ا
ملـحـقـا خـاصا به
فــي ضــــــــــــــــــــــمــن
مـالحـــقــهـــا الـــتي
تصدر كل خميس
(عــــراقـــــيــــون من

زمن التوهج).
- حتــدث األسـتـاذ مـحـسن رابـعـاً
الـشــيخ راضي في الـصــفـحـات (123-115)
عـن نـشـاطــات حـزب الــبـعـث سـنـة 1960ذاكـرا
علـى الصفحت 118و119 مـا يأتي: جرى في
ـؤتمـر انـتخـاب قـيادة قـطريـة جـديدة (..) من ا
أبرز القـضايا التي برهنت على قوة البعث في
الـشـارع كـانت خالل زيـارة الـرئـيس أحـمـد بن
بال فقد سـيطر احلزب عـلى عمليـة االستقبال
وقـاد بـعـد اسـتـقبـال الـضـيف تـظـاهـرة كـبـيرة

جابت شوارع الكرخ..".
ناضل أحـمد بن بال في ذلك الوقت قلت: كـان ا
يــقــبع فـي الــســجن الـــفــرنــسي إثــر عـــمــلــيــة
الـقــرصـنـة اجلــويـة الـتـي نـفـذتــهـا الـســلـطـات
ـغـربيـة التي الفـرنـسيـة واختـطـفت الطـائرة ا
تــقـل عــدداً من قـــادة الـــثــورة اجلـــزائـــريــة من
الـربـاط نــحـو تـونس الـعـاصــمـة خـريف سـنـة
1956 وتــزامــنت مـع الــعــدوان اإلســـرائــيــلي
الفرنسـي البريطاني ضد مصـر انتقاما لتأميم
الـرئـيس جـمـال عــبـد الـنـاصـر قـنـاة الـسـويس
وهم: مـحمـد خـيـضـر; ورابح بـيـطـاط; ومـحـمد
بـوضــيـاف; وحــسـ آيــة أحـمــد والـصــحـفي
مــصــطــفى األشــرف  وأطــلق ســراحه في آذار
1962 إثر انطالق مـباحثات إيفيان ب جبهة
الـتحـريـر الوطـني اجلـزائـريـة وب احلـكـومة

الفرنسية.
-ص 124-وحتت عــنــوان رئــيس هـو خـامــسـاً
(إضــراب ســواق الــســيــارات) يــذكــر األســتــاذ
مـــحـــسن الـــشـــيخ راضي حملـــرر كـــتــابـه: كــان
اختيـارنا األول باستـعراض قوتنـا مع النظام
وحتـديه إلثـبـات مـدى فـاعـلـيـة احلـزب وقـدرته
عـلى تــألـيب الــشـارع ضـده هــو مـا وفــرته لـنـا
أحــداث إضـــراب ســواق ســيـــارات األجــرة في
28آذار 1961(..) هـو احــتـجــاج عـلى الــزيـادة
الـكبـيـرة التـي طرأت عـلى أسـعار الـبـنزين (..)
كان من ضمـنها رفع أسعار لـتر البانزين من 4

فلس إلى 10 فلسا".
قلت: هكذا ورد النص ولم أصوبه نحويا!

األمـر الــثـانـي إن الـعــراق وقـتــذاك كـان يــعـمل
ـوازين ـكــايـيل وا بـالـنــظـام اإلنـكـلــيـزي في ا
ــتــر والــكــيــلــو كـرام مــثل الــكــيــلــو مــتــر وا
والـكـالـون وهـو (الـكـلن) بـالـعـامـيـة الـعـراقـية
ويــعـادل 450,4 لـتــرات وقــد حتــول الــعـراق
سـنة 1974إلى الـنـظام الـفـرنـسي (اللـتـر) وما

كيال مستخدما حتى اآلن. زال هذا ا
كان سـعر الـكالـون في سنة 1961ومـا سبـقها
مـئــة فـلس زيــدت إلى مـئــة وعـشــرين فـلــسـا
فــــحـــصل اإلضـــراب الـــذي امــــتـــد إلى بـــعض
دارس مسـتغل سفـر رئيس الوزراء اللواء ا
الـركن عـبـد الـكـر قاسـم إلى الـبـصرة لـوضع
ـشـاريع الـتـنـمـوية احلجـر األسـاس لـبـعض ا
ومـنـهـا مـيـنـاء أم قـصـر لـكـنه عـاد سراعـا إلى

س اضطراب احلال فيها. بغداد بعد أن 
وفي هـامش الـصـفـحـة عـيـنـهـا يـذكـر الـدكـتـور
الـعـقـيـلي مـا نـصه: تـزامن هـذا مع اإلعالن في
الـــــيـــــوم نـــــفـــــسه (أي 28من آذار 1961) عن
تـحـدة ينـظر: انفـصـال سوريـا عن الـعربـيـة ا
بريطـانيا ولـعبة الـسلطـة في العراق. ص70-
71.قــلت: إن االنــفـصــال فـصـم عـرى الــوحـدة
صريـة- السورية وقيام اجلمـهورية العربية ا
ــتـحــدة في شـبــاط ١٩٥٨ وتــنـازل الــرئـيس ا
الــســـوري شـــكــري الـــقـــوتــلـي (تــوفي 1967)
واطن الـعـربي األول) حصل وحمـله شـرف (ا
االنـفصال في 28 من أيـلول 1961 ولـيس في

28آذار 1961!
سـادسـا-ص126-127- ذكـر األسـتـاذ محـسن
الـشـيخ راضي لـدى حـديـثه عن اإلضـراب آنف
الـذكر مـا يـأتي: كـان اإلضراب حـركـة ميـدانـية
(..) لــقــد بــذل الــنــظـام جــهــده لــكــســر شــوكـة
اإلضراب لـيخفف من وطأة أزمة النقل فحاول
ـواطـنـ بـبـاصـات (سـيـارات) مـصـلـحة نـقل ا
نـقل الـركاب الـعـامة (األمـانة) لـكن الـرفاق في
مــصـلـحـة نــقل الـركـاب بــنـاء عـلى تــوجـيـهـات
الـقــيـادة الـقـطـريـة اسـتـطــاعـوا تـعـطـيل كـافـة
مــحــركــات الــبــاصــات وإفـراغ عــجـالتـهــا من

الهواء".
قلت: لـقد واصلت سيارات األمـانة نقل الناس
ضرب وأنصارهم كانوا إلى أعمـالهم لكن ا
يـرشقـونهـا باحلجـارة والطـابوق والـزجاجات
الفارغـة فاضطـرت إدارة مصلحـة نقل الركاب
ا إلى سحب سـياراتهـا نحو مـراكز اإليواء 

زاد في تأثير اإلضراب على احلياة العامة.

ســابـعـا- ذكـر األسـتـاذ مــحـسن الـشـيخ راضي
تـاريخـا آخر السـتقـبال أحـمد بن بال هـو سنة
1961 إذ يــــذكـــــر في الــــصــــفــــحــــتــــ 134-
135مـــانـــصه: بـــعــد اتـــســـاع نـــشـــاط احلــزب
الــتـنـظـيـمي (..) وأردنــا أن نـبـرهن مـرة أخـرى
بـعـد إضراب سـائـقي التـاكـسي في عام 1961
عــلى قــدرة احلــزب فـي حتــشــيــد اجلــمــاهــيــر
ـناضل الـقومـية السـتقـبال الـزعيم اجلـزائري ا
أحـــــمــــد بـن بال ( ..) ذهـــــبت إلـى الــــســـــفــــارة
اجلـزائـرية (..) وطـلبت مـنهم تـزويدي بـصورة
كــبــيـرة لــلــمــنــاضل أحــمـد بـن بال ويــبـدو أن
انـقـسامـا أخـذ يـظـهـر في ذلك الـوقت بـ قادة
ثـورة اجلــزائـر ولـذلـك شـعـرت حلــظـتــهـا عـدم
وظـف بـزيارة بن بال وكانت اكتـراث هؤالء ا
ميولـهم واضحة باجتاه قائد جزائري آخر هو
بن يوسف بن خدة رئيس احلكومة اجلزائرية
ؤقتـة".قلت: إن عدم اكـتراث موظـفي السفارة ا
بـطـلبه صـورة ألحـمد بـن بال ال يعـني حـصول
انـقـسـام ألن الـرجل كـان سـجـيـنـا فـي فـرنـسة
وألنـه كـــان يــــجب أن يــــطــــلب صــــورة رئـــيس
ـمـثل ـؤقـتـة بن يــوسف بن خـدة ا احلــكـومـة ا
الـــشــرعـي والــوحـــيــد لـــشــعب اجلـــزائــر وهم
موظفون رسميون ينفذون توجهات احلكومة.
ثـامـنا-ص151- ذكـر األسـتـاذ مـحـسن الـشـيخ
راضي لـدى حـديثه عن الـبيـان الشـهيـر قاسي
احملــتـويـات الـذي حـمل رقم (13) الـصـادر عن
اجمللس الـوطني لقـيادة الثـورة; ذكر ما يأتي:"
لـقد كـان يوم 9 شـبـاط يومـاً عـصيـبـا وقريـبا
من القضـاء على نظـام قاسم نهائـيا (..)وشهد
ذلك اليوم (..) كتابة البيان رقم (13) الذي يعد
منعطفا خطيرا في تاريخ حزب البعث (..) كان
الــبــيــان رد فــعل عــلى مــقـاومــة الــشــيــوعــيـ

سلحة(..) وأذيع البيان يوم 9 شباط 1963. ا
قـلت: أذيع الــبــيـان لــيل اجلــمـعــة; الــثـامن من
شـباط مـا ب الـتاسـعة إلى الـعاشـرة بعد أن
ــسـلــحـة ضــد االنـقالب ـقــاومـة ا تـواصــلت ا
وقــرأته هـــنــاء الــعـــمــري; زوجــة عـــلي صــالح
ـذيــعـ الـســعـدي الــتي كـانت تــتـنــاوب مع ا
بإذاعـة بـيـانات احلـركـة وهي شقـيـقة حـفـصة
الـعمـري التي قتـلت مقتـلة فـظيعـة في التاسع
من آذار 1959 بـعـد فشل حـركة الـعـقيـد الركن
شاة عبد الـوهاب الـشواف; آمر جـحفل لـواء ا
ــركــزيــة بــبــغـداد. اخلــامـس ضـد الــســلــطــة ا
ومــازلت اســتــحـــضــر في ذاكــرتي بــعــضــا من
مـفـردات ذلك الـبـيـان الـصـاعق: بـالـنـظـر لـقـيام
الـــشـــيـــوعـــيـــ الـــعـــمـالء شـــركـــاء قـــاسم في

جرائمه.....
تـاســعـا- ص203- ورد اسم (مــدحت جــمــعـة
إبـراهــيم) وصـحـتـه مـدحت إبـراهــيم جـمـعـة
ـشارك في مـحاولة اغـتيال قاسم وهو أحد ا
في الـسـابع من تـشـرين األول 1959 وسـفـيـر
العـراق لدى الكـويت سنة 1971 ح كان في
ـطـار تـوديع حـردان عـبـد الـغـفـار الـتـكـريـتي 
الكويت عائدا إلى بغداد حيث اغتيل حردان.
عـاشرا- ص320-ذكر األسـتاذ مـحسن الـشيخ
راضي مـا يـأتي: أريـد أن أؤكد هـنـا أن السـيد
احلـكـيم (..) كـانت لـديـه فـتـوى تـعـود إلى عـام
1959عـلى ما أعـتـقـد حرم فـيـها االنـتـماء إلى

احلزب الشيوعي وليس قتلهم".
رجع األعلى قـلت: صيف سنة 1960 أصـدر ا
السيـد محسن احلكيم فتواه بتحر االنتماء
إلى احلـزب الــشـيـوعي وإن الــشـيـوعــيـة كـفـر
وإحلاد وكـنا نراها ملصقة على اجلدران وال

سيما في مناطق الكرخ حيث نسكن.
حـادي عــشـر-ص335-ذكــر األسـتــاذ مــحـسن
الشيخ راضي لقاءه بالبعثي السوري الدكتور
مـــصــطـــفى دنـــدشـــلي الــذي كـــتب أطـــروحــة
دكــتــوراه عن حـزب الــبــعث قــدمــهـا جلــامــعـة
ـسـتـشـرق الـفـرنـسي الـسـوربـون وبــإشـراف ا
مــكـسـيم رودنــسـون مـا يــأتي:" فـقـد ورد نص
العبارة التي قالها السعدي في م األطروحة
ء وحسـبـمـا ذكـر لي الـدكتـور دنـدشـلي عـنـدما
الـتقيته في عام 1980 في شقـته بشارع حيفا
خالل زيارة قـام بها إلى بغداد إنه خالل فترة
ــذكـورة نـقل نص عـبـارة إعـداده ألطـروحـته ا
الـسعـدي (جئـنا بـقطـار أمـريكي) عن صـحيـفة
الليـموند الفرنـسية التي سـبق أن نشرتها في
أحد أعدادهـا". قلت: لقـد بدء بتـهد البـنايات
تـمـهــيـداً لـشـق شـارع حـيــفـا الـذي أقــيم عـلى
أنـقـاض شـارع صالح الـديـن الـصـبـاغ وبـنـاء
عمارات حـيفا السكـنية بُدِء الـتهد في شهر
مـايس 1981.إذن الـلــقـاء حـصـل مع دنـدشـلي

في وقت الحق وليس سنة 1980.
وأخـيـراً ورد في بدايـة الكـتـاب ولم أعثـر على
نـسوب الزم األول ا رقم الصـفحـة ورد ذكـر ا
إلى االنضبـاط العـسكري; كـنعان خـليل حداد
بـوصــفه أحــد مـرافــقي قــاسم والـصــحـيح أن
سكـ هذا هو ابن أخت الـزعيم عبد كنعـان ا
الكر اجلـدة آمر االنضباط العسكري وقتذاك
ومــا كـان مـرافـقـا لــرئـيس الـوزراء وقـد سـاقه
حـظه الـعـاثر إلى أن يـعـدم مع رئـيس الوزراء;
هداوي في ح انتُشِل وطه الشـيخ أحمد وا
ــقـــدم قــاسم مــحــمـــد اجلــنــابي في مـــرافــقه ا

اللحظة األخيرة!
كما يـرد على الصفحة الثـالثة واخلمس قول
األســتــاذ مــحــسـن يــوم ذهب ســنــة 1957إلى
دمشق لـدراسة الطب مـا نصه:" في دمشق كان
هنـاك عدد من قادة احلزب الـشيوعي العراقي
(..) وغـالـبــاً مـا كـنت الـتــقي مـعـهـم مـنـهم عـز
الدين (مصطفى) رسول (..)وخلدون أم زكي
." عروف وهو من قيادات احلزب الشيوعي ا
أقول: إنه (خـلـوق) وليس (خـلـدون) وهو جنل
أمــــــ زكي عــــــلـي; الـــــضــــــابـط في اجلــــــيش
العثـماني ثم العراقي وهو شقـيق الطبيبت

ــــعـــان أمـــ زكـي) و(ســـانـــحــــة أمـــ زكي) )
ومـأمــون األسـتـاذ في اجلـامـعـات األمـريـكـيـة
وصاحب كتاب (إجنازات العراق الدبلوماسية
ــلــكي 1921-1958). ولــقــد أثــنــاء الــعـــهــد ا
تــأكــدت مـن صــحــة مـــا أقــول بـــالــرجــوع إلى
هـندس الـفنان الـصفـحة أربـع من مذكـرات ا
ــدفـــعـي في كـــتـــاب ذكــريـــاتـه الــذي هـــشـــام ا
أهـدانــيه- مــشـكــورا- وعــنـوانـه (نـحــو عـراق
جديد. سـبعون عاماً من البناء واإلعمار) الذي
أصدرته مطابع األديب في عمان سنة 2017.
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بغداد

الـتي تسـتغـرق في رمزيـة معـلنـة لتُـحدّث عـما
أصـــاب أرض الـــعـــراق مـن ويالت ونـــكـــبـــات
ـــدني بـــعـــد االحــتالل تـــنــتـــهي " بـــاحلـــاكم ا
ر" ر .. تُف بول بر األميركي لبغداد بول بر
.. لم تــنس خاللـهـا أن تـســتـحـضـر من عـراقـة
تــاريـخه عـبــقـاً يـتـمــثل في قـصـائــد سـومـريـة
وشــخــصـيــات وايــحــاءات وعـطــور أنــثــويـة.
نثورة عرضاً على مالحظة: وعن نتفة التفل ا
ر .. كم جاءت وقورة إلى جانب البـول بن بر
عـاصفـة الهـجاء الـتي زلزلت بـها أرجـاء كتابه
ح نشرت مراجعته على مدونتي في الوقت
الذي لم أتـمكن من إتمـامه لشدة هـراء ما جاء
فـيه!. تظـهر لـغتـها من جـانب آخر نـسوية في
ـرأة الـعراقـيـة فتـسـتهل روايـتـها إبراز قـدر ا
قولـة لألديبة اإلجنلـيزية (فيـرجينيا وولف)
يات إذ التي كـانت من طالئع النسويات العا
دى قـالت: " مـسـتـقـبل الـروايـة يـعـتـمـد علـى ا
ــكن فـيـه تـعــلـيم الــرجـال عــلى حتـمل الـذي 
اخلـطــاب احلـر لــدى الـنــسـاء " .. فــتـضـرب
مـثالً في (أم صـابـر) و (أم مــظـلـوم) الـلـتـان
تــمــثالن تــوأم الــصــبــر والــظــلم في خــضم
احلـــروب الــتي شــهــدتــهــا مــديــنــة بــغــداد
و(فـهـيمـة) اجلـمـيـلة عـاشـقـة الـفلـسـفـة التي
تــضـحـي بـعــروض الــزواج من أجل تــربــيـة
أخوتهـا بعد استشهاد والدها في معركة زُج
به فيهـا ووفاة والـدتها بـالسرطـان و(لهيب)
طـالـبـة الـقـانــون الـتي تـصـرّ عــلى اسـتـكـمـال
دراسـتـها لـتدافع عن حـقوق اإلنـسان كـأفضل
محامـية في العالم العربي " والباحثة شروق
تفـوقة في البحث العلـمي والتي تُقتل الحقاً ا
عـلى يـد زوجهـا غـسالً لـلـعـار ويـخـرج الزوج
ته من الـسجن بكـفالة مـالية " .. وال بعد جـر
تــزال األخـــبــار تــنـــقل لــنـــا مــصـــائــر شــروق

وأخواتها على مدار الساعة!.
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ـثقف واجلحش يسـتمر احلوار بـ احلمار ا
الـصـغـيـر جـدلـيـاً عـمـيـقـاً ليـطـرح األخـيـر في
ــدى إسـاءة بــراءة سـؤاالً وجــوديـاً يــتــعـلق 
اإلنـسان لـلـحمـار رغم تفـانـيه في خدمـته وما
يـقـوم به من أعـمال شـاقـة جتـعل مـنه مـضرب
مــثل ألي إنــســان يــعــمل بــجــد " كـقــولــهم عن
أحـدهم: يـعمل مـثل احلـمار". ثم يـستـفـتيه في
شـرعـية قـتل احلمـار لصـاحبه " إذا أسـاء إليه
كثـيـراً ". يـجـيـبه احلـمـار من خالل مـطـالـعاته
الـعـريـضـة في شئـون احلـمـيـر وسلـوكـيـاتـها
الـتـي لم تــثــبت بــأي شــكل من األشــكــال قــتل
حمار آلخـر كما يـفعل اإلنسان بـأخيه غير أن
احلــمــار قـد يــسـتــفــحل به الــعـنــاء إلى درجـة
ـة قتل في حق صـاحبه!. تدفـعه الرتكـاب جر
يــســتـشــهـد فـي رأيه هـذا بــحــادثـتــ وقـعت
األولى في إحــدى واليـات الــسـودان واألخـرى
ـكسـيك. فبـينـما يُـحتـجز احلـمار األخـير في ا
ـشـاغـبـ بـعد في زنـزانـة مـع مـجـموعـة مـن ا
ــصـاريف ركــله رجــلــ وتـكــلــيف صــاحــبه 
عالجهـما يتم احتجاز األول في قسم الشرطة
بعـد تقدّم صـاحبه بـبالغ عن تورطه فـي مقتل
شـاب عُثـر عـليه في حـديقـة وسُـجلت احلـادثة
ابـتــداءً ضـد مـجـهـول. رغم هـذا فـإن حـمـارنـا
ـثــقف ال تـنــقـصه شــهـامــة إذ أقـرّ جلــحـشه ا
بـفضل بـعض أبـناء الـبشـر على قـوم احلمـير
ا قدمـوا من خدمـات جليـلة في سبـيل الدفاع
عن حقوقـهم فيقول في نخوة: " إن الكثير من
الـبـشـر احملــتـرمـ الـعـقالء كــتـبـوا وحتـدثـوا
ودافـعوا عن احلـمـير انـطالقاً مـن إنسـانيـتهم
وشـعـورهم بـحـقـوق احلـيـوان عـلى اإلنـسـان
ومـنـهم من يـعـيش في مـجـتـمعـات وحتت ظل
حـكـومـات تــضـطـهــد وتـعـذب وتـشــرد وتـقـتل
اإلنــســان قــبل احلــيــوان لــكــنّــهـم أبـوا إال أن
يدافعـوا عنـها وعن احلمـار خاصـة ألنه مثال
ـظلوم الذي تُساق للحـيوان اخلدوم الصابر ا
له أسوأ التُهم وتُلصق به أبشع األوصاف من

دون ذنب ارتكبه".
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بــيــنــمــا يــوصي أحــد حــكــمــاء الــعـرب قــومه
بـالـتـرفع قـائًال: (عـظّـموا أنـفـسـكم بـالـتـغافل)
يـأتي الفـارسي عـمـر اخليـام لـيدلـو بـدلوه في
نـهل ببـيت شعـري على لسـان حماره نفس ا
يــقـول فـيـه: " كن حـمــاراً في مـعــشـر جـهالء ..
أيــقــنـــوا أنــهم أولــو الـــعــرفــان ". وفي روايــة

تــرتـــكب جـــرمــاً واحـــداً بــحق أبـــنــاء
جلدتها أو بحق اإلنسان".

ويـسـتـيقظ أبـو صـمـاخ عـلى قـرع باب
حــجـــرته حــيث افـــتــقــده فـــريق عــمل
ــقــراطي) الــذي (فـــنــدق احلــمــار الـــد
يـقـطنه ولم يـشاهـدوه ذاهـباً إلى عـمله
كعـادته منـذ أربعـة أيام! لم يـكن وضعه
طبـيعيـاً على اإلطالق األمـر الذي حتتم
استـدعاء اإلسعاف لنـقله وهو في حالة
بــ إغــمــاء وإعــيــاء وذهــول تــراءى له
فــيــهــا شــبح جــحش أبــيض يــقف عــلى
مــنـــعــطف قـــريب مـــنه كــســـيــراً .. دامع
. عـلى مــسـتـوى شـخــصي فـقـد الـعـيــنـ
قرأت كتـاب (النباهة واالستحمار) للمفكر
اإليراني عـلي شريعتي الذي أشار إليه د.
طه جــزاع فـي كــتــابه وقـــد شــدّني درجــة
ــصــداقــيــة في فــضح الــوعي واجلــرأة وا
واقع تــعـس يــنــعم به اجلـــهالء وهم كــثــر
بـيـنـمـا يـفطـن له قلـة أمـثـال شـريـعـتي وقد
كـان يـحمل فـكـراً سابق ألوانه  ومـن جمـلة
مـا قـال اسـتحـضـر رأيه في حـريـة اإلنـسان
وحتــديـد مـصــيـره: " إذا غـيــر اإلنـسـان ذاته
وطــبـيـعـتـه فـإنه قـادر عـلـى تـغـيـيــر مـصـيـره
ومـصــيـر تــاريـخه وال يــرتـبط هــذا بـاجلـسم
قـام .. والذي يبقى للـفرد إنسانيته ال وا وا
فــقط ". أمــا روايــة (مــزرعـة احلــيــوان) لألديب
اإلجنـلـيزي جـورج أورويل والـتي أشـار إليـها
ؤلف كذلك فقد قرأتها أيضاً رغم قلة قراءتي ا
لــلــروايـــات. أســتــرجـع من أجــوائـــهــا كم كــان
) حـكيماً حـ آثر الصمت في احلمار (بـنجم
ـزرعة مـن فساد خـضم ما كـان مسـتشـرياً في ا
يتـزعـمه اخلـنـازير وذلك السـتـحـالة حتـويـلـها
من دسـتوبـيـا إلى يـوتـوبـيـا. أمـا عن الـفـضول
زيـد من البحث في هـذا اخمللوق الذي دفـعني 
ــعـلـومــة مـفـادهـا أن الـرهـيف فـقــد فـوجـئت 
ــسـلــمــ يُـطــلــقـون عــلى كل مــائــة عـام اسم ا
ـة ( قَالَ بَل (حـمار) اسـتنـباطـاً من اآلية الـكر
لَّـبِثْتَ مِـائَـةَ عَامٍ ) فـي قصـة عـزير عـلـيه السالم
ـصـداقيـة في هـكذا وحـمـاره .. وال أعلم مـدى ا
تـقــلـيـعـة  تـبــدو لي وكـأنـهـا حتــاكي مـنـاسـبـة
ـلك مروان الـيوبـيل الـيهـودي!. أما (أبـو عـبد ا
الـثــاني بن مـحـمــد) والـذي كـان آخــر اخلـلـفـاء
األمــويـــ فــقــد تــضــاربـت األقــوال في ســبب
تلقـيبه بـ (مروان احلمار). فمنهم من عزاه إلى
شجـاعته وصـبره في احلـروب ومنـهم من قال
لغـباء وبالدة كـانتا فـيه . وألن الشـيء بالشيء
يُـذكر أسـتـرجع موقـفاً شـابهُ (حـمار) تـعرضت
له أثـنـاء جـولـتـي في مـعـرض لـلـكـتـاب بـإحدى
دن الـعـربـيـة! فـبيـنـمـا كـنت أبـحث عن رواية ا
عضلة (حمـار صادق) والتي تصب في نـفس ا
الـتي جاء بـهـا الكـتاب أخـطـأت في دار النـشر
ــعــنـيــة حــيث صــادفــتــني بــائـعــة من أرض ا
ــوسـوعـات الــرافـدين جتــلس في خــيالء بـ ا
ـعـروضـة فـي جـنـاحـهـا. ومـا أن سـألـتـهـا عن ا
الرواية حـتى اتسعت عيناهـا مستوضحة عن
صحة مـا سمعت قـائلة: "حـمار???" وح أكدّت
لـهـا مـا سـمـعت وقـد ابـتـسـمتُ خـجـلـة أشارت
قــاطــبــة احلــاجـبــ إلى دار الــنــشــر اجملـاورة
قائلـة: " جتدين احلمير هنـا " .. وكأنها تناكف
جـارهــا!. لم يـقف األمـر عــنـد هـذا احلــد فـلـمـا
انتـقلت إلى اجلناح اجملـاور أسأل صاحبه عن
الـــروايــة وقــد قـــدمت اعــتـــذاري مــســـبــقــاً عن
عـنـوانـهـا وجـدته يـسـلـمـني الـروايـة مـن فوره
مستنـكراً بلهجـة بيروتية: " لـيش بتعتزري? ".
بعد ذلك سألته عن كتاب (خمسون فكرة يجب
أن تــــعـــرفـــهـــا عن الــــطب) الـــصـــادر عن داره
فـسـلـمنـيـه كذلـك قائـالً في هـزؤ: " عن هـاد بدك
! (بــيــمــون) احلــمــار عــنــد تـــعــتــزري " .. فــعالً

العرب!.
في اخلتـام لقـد احتل هـذا الكـتاب رقم (2) في
قـائمـة من كـتب ال تنـتهـي أعددتـها لـعام 2022
وقــد جــاء ضــمن مــجــمــوعــة راقــيــة من طــرف
ـؤلف كـهـديـة ال أنـسـاهـا. لـقـد لـفت انـتـبـاهي ا
ـهـداة وأنـا اخـتم بـهــذا الـكـتـاب مـجــمـوعـته ا
كّنه من الكتابة في األدب حس الفـكاهة الذي 
الـسـاخـر بـاحـتـرافــيـة ال تـخـتـلف عن مـسـتـوى
اجلـودة في إصـداراته الـفـكريـة األخـرى فضالً
ــرمــوقـة وسِــمت ــيــة ا عن اخلــلــفــيـة األكــاد

الوقار الذي يعلوه في األغلب .

احمد بن بال

ُعطَفِهِ حينما يهبطُ الليلُ يأتي 
ثم يفرشُهُ فوق تاريخ أجسادِنا

كي ننام.
حينما يهبطُ الليلُ يُمسي الكالمُ

غماغمَ
أو خطوةً في غمام.

وتِ في نعمةِ القُطنِ  سوف يحملنا الليلُ كا
يحملنا

ويحِطُّ بنا في البراري التي يتبخترُ فيها القَطا والنعام
مَنْ يُرِدْ أن يعودَ إلى بيته يستفِقْ ...

غيرَ أني مقيم هنا أبداً
نام... في حرير ا

 } } }
سعدي يوسف

غمام: جمع غمامة وهي السحابة.
الـقصيدة مـكتوبة عام (2008) والـيأس فيهـا طافح من أول حرف. لكن الالفت

فيها هو مفردة واحدة فقط: (تاريخ).
عطفه حينما يهبط الليل يأتي 
ثم يفرشه فوق تاريخ أجسادنا

كيف يكون للجسد تاريخ?
كـأن جسم كـلّ منـا صـارت عـلـيه تـضـاريس بـلده خطّ
الـــزمـــان عـــلـــيـــهـــا كل شيء.. كـل شيء... مـــنـــذ أقــدم

العصور وحتى هذه اللحظة!
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واشنطن

ـلـبس ـعـروفـة بـا ــكـسـرات والـكـرزات واحلـمص وقـطع احلــلـوى ا يـرتـبط مـزيج ا
ـصنـوع من السكـر أصفر الـلون بـصورة متـميزة في سـقول واصبع الـبنات ا وا

ذاكرتي  
الح تقاطعة ماب الطعم ا حيث كـان يتم توزيع هذا اخلليط اللذيذ ذي النكـهات ا
ـلـبس و( األبنـبـات وهي التـسـميـة االيـرانيـة ) التي تـطـلق على لـلـكرزات وحالوة ا
قـطع الـسكـر الـتي تـشبه االصـابع الـصـغيـرة الـتي تـكون ضـمن خـلـطة مـا يـعرف
تبع ـقدسة بطريـقة التخضع لألسـلوب التقـليدي ا راقد ا ـشاكل  في ا بحالل ا
في نثـر اجلكلـيت فوق رؤوس زوار مراقـد األئمـة مصحـوبا بالـهالهل والتكـبيرات
والصـلوات عـلى الـنبي وآله !!  بل كـان يتـم بدس حـفنـة صغـيـرة من هذا اخلـليط
السـاحر في ايدي النساء بطريقة تشبه الى حد ما أسلوب اخفاء اخلا في لعبة

احمليبس !!!   
ـشـاكل مـكـانـة ارقى من حـبـات وهـذا الـتـمـيـز في طـريـقـة الـتـوزيـع  مـنح حالل ا
ـنثـورة على االرض والـتي يتـطلب احلـصول عـليـها التـسابق والـتدافع اجلكـليت ا

احيانا !!  
تتضـمن قائمة االسـئلة التقـليدية في مـقابالت احلصول او التـقد على الوظائف
تقـدم ذكر نقاط القـوة والتميز هنا فـي أمريكا سؤاال مـهما جدا حيث يـطلب من ا
التي يـتمتع بها  وغالـبا ما تكون الـتوصيات حول االجابـة عن هذا السؤال بذكر

صفات ايجابية مثل امتالك روح التعاون والعمل مع الفريق  
علومة   الرغبة في التعلم وسرعة التقاط ا

القدرة على التعامل مع اكثر من شغلة واحدة في الوقت نفسه   
واعيد  وما شابه ذلك . االلتزام با

تقدم على قابـلة واالختبار تقتـنع وتفضل هذا ا ومن الصـفات التي جتعل جلنة ا
ـشاكل !! حـيث ان لـهـذه الـعبـارة وقـعاً غـيـره هو ذكـره لـصـفة الـقـدرة عـلى حل ا
سحـريا وفعـاال ح يأتـي ذكرها في مـقابالت واختـبارات الـتقد عـلى الوظائف

!!  لـم أجـد ســبــبــا واضــحـا يــفــســر اسـتــذكــاري لــصـور
شاكل رتبـطة بـنكهـة وطعم ومـكونـات حالل ا الطـفولـة ا

حتت قباب الصاحل !! 
قـد يـشـكل احلـنـ جانـبـا او سـبـبـا وقد تـكـون مـشـكـلة
زمـنـة الـتي سيـكـون يـوم انتـهـائـها انـقـطـاع الكـهـربـاء ا
ـشـاكل في كل بـيت من يـومـا مـشـهـودا لـتـوزيع حالل ا

بيوت العراق !!!  

تـابع للـشأن الـسيـاسي الـعراقي يالحظ بـشكل واضح أن االنـتخـابات االخـيرة ا
(2021) تـمـثـل تـوجـهـا مـخــتـلـفـاً تـمــامـاً عن الـتـوجـه الـذي كـان يـحـكم الــعـمـلـيـة
ادت (9) ـكونـات في ا الـسيـاسيـة منـذ العام 2006 فالـدستـور العـراقي ذكر ا
و(140). ولديـنا في الدسـتور التـمثيل الـنسبي وكل الـقوان االنـتخابيـة والنظم
ـغلـقة االنـتخـابيـة كانت تـخـدم حكـومات مـا تسـمى بالـشراكـة الـوطنـية والـقائـمة ا
ــغـلـقــة يـكـون الــتـصـويـت كـلـيــاً والـدائـرة الــواحـدة; لـكن حـيث انـه في الـقـائــمـة ا
االنتـخـابـات االخيـرة الـتي أُجـريت بحـسب الـقـانون رقم (9) لـسـنة 2020 تـغـير
نـظــام الـتــصـويت والــدوائـر االنــتـخــابـيـة وضــربت اســاسـات الـتــمـثــيل الـنــسـبي
ـكونـات أسـست لـنا حـكـومة ـكـونـات حيث إن فـكـرة ا وسـتـضرب الحـقـا فـكرة ا
احملـاصـصـة الـتي يـجـمـلـهـا الـبـعض ويـطـلـق عـلـيهـا مـحـاصـصـة سـيـاسـيـة; لـكن
باحلقـيقة هي محاصصة عرقية وطائفـية ومذهبية حتى ضمن البيت الواحد يتم
ـاذا الرفض الـشعبي ـكونـات الثـانويـة. وهنـا البد من الـقول  تقسـيمـها بـحسب ا
حلكـومة احملاصـصة الـتي يصـر البـعض على تـشكيـلهـا في العـراق هذه االيام?.
واجلواب أن احملـاصصة تعـني ارضاءات متبادلـة فأصل دوافعهـا أزمة عدم ثقة
بـ الـقوى الـسـيـاسيـة  لـذلك استـمـرت حـاالت الفـسـاد واصبـحث ظـواهـر حيث
ان حـيث  اجراء تعـطل االجناز بـاجملاالت كـافة ومـنهـا االستـجوابـات في البـر
; لكن كانت تتعـطل بخواتيمها بسبب تأثيرات سؤول بعض االسـتجوابات ضد ا
ـتبـادل على الفـساد واحملـاسبة رؤساء الـكتل على نـوابهم حتت مـبدأ الـسكوت ا

سؤولية لتلك القوى.  التي أفقدت ا
وبـالعـودة إلى الـقـانون االنـتـخـابي األخـير (رقم 9 لـسـنة 2020) فـمن يـتـمعن به
عـنى انه اسس حلـكومة ـقبـلة.  ط واساسـات احلكـومة ا يجـد انه سيّـغيـر من 
االغـلـبيـة سواء أكـان يدعـو لـها الـسيـد الصـدر أو االطار الـتـنسـيقي. واسـاسات
ـنهاج عـارضة ومـهما كـانت توجهـاتها يـجب أن تعتـمد على ا حكومـة األغلبـية وا
للـبرنـامج احلكـومي الوزاري لـلحـزب في احلمـلة االنـتخـابيـة وهذا مـا حصل مع
كـتــلــة الـتــيــار الـصــدري الـتـي أعـلــنت عن مــشــروعـهــا احلـكــومي في حــمالتــهـا

االنتخابية. 
لكن اآلن علـينا أن ننتـظر منهاج األغـلبية الوطـنية; لذلك على االطـار التنسيقي أن
ـعارضـة ويـؤسس لهـا بـعد أن أخـفق في احلـصول عـلى األغـلبـية يـتـأطر بـفكـرة ا
ـانـية ويـتم االبتـعاد عن الـعـناد الـسيـاسي مع حقـه باالحـتفـاظ بوجـهة نـظره الـبر
بـوجـود مـؤامـرة حيث مـن حقه الـذهـاب لـرئـيس مـجلس الـوزراء بـاالدلـة والـقرائن

تهمة ومن ثم يتم تأكيد أو نفي تلك التهم.  ومع جميع االطراف ا
ـســؤولـيــة ورئـيس مــجـلس الــوزراء والـوزراء في إن حــكـومــة األغـلــبـيــة تـعــني ا
ـعــارضـة ولـيس له حـجـة ـقـبـلـة (األغــلـبـيـة) سـيــكـون مـسـؤوالً أمـام ا احلـكــومـة ا
ـنطق احملـاصصة الـطائـفية واالبـتعاد عن االلتجـاء للـكتل السـياسيـة والتـمنطق 

سؤولية.  ا
أمـا بـخصـوص من يـقـول إن من يكن خـارج احلـكومـة يـنـتهِ مسـتـقبـله فـهذا رأي
خاطئ; الن الـنظام الـسياسي في الـعراق كمـؤسسات لم يـكتب بالـدستور أنه بال
ـعـارضـة مـعــارضـة وحـتى بـعض الـدسـاتـيـر الـعـربـيـة  فـيـهـا تـثـبـيت حـقـوق ا
انية ألول مرة عارضة البر غربي لسنة 2011 حيث ذكرت ا وخاصة الدستور ا

باألسم و دسترة حقوقها اخلاصة. 
ـا ـؤتـمـر الـهـنـدي حــكم الـهـنـد مـنـذ 1947 لـغـايـة 1977 و ودولـيـاً فـأن حــزب ا
خسـرت "إنديرا غانـدي" ذهبت للمعـارضة; لكن غانـدي لم تترك العـمل السياسي
واسـتـعـدت لـذلـك فـجـاءت نـتــائج االنـتـخـابــات في يـنـايـر/ كــانـون الـثـاني 1980
لصاحلـها لتـكرس انتصـارها وانتـصار حزبهـا وابنهـا سنجاي الـذي انتخب هو

ـعـارضة أكـبر من فـكرة اآلخر بـأغلـبيـة مـلمـوسة; الن فـكرة ا
احلــكـومــة لــكن في الــعـراق لم يــحــصل ذلك لــسـبب أن
قواعـد العـمل السـياسي لم تـنضج بـعد وال يـتقـبل قادة
ـعـارضـة وال الـعـمـلـيـة الـسـيـاسـيـة في الـعـراق فـكـرة ا
يرضـون اال أن يكـونوا بأعـلى السـلطـة التنـفيـذية وهذا
قـراطية احلقـيقية خلل في الـثقافة الـسياسـية; ألن الد

هـي تـغــيـيــر لـلــوجـوه ولــيس تــدويـر ومــنـاقــلـة الــوجـوه;
قراطية تعني انتقال للسلطة بطريقة سلمية  . والد
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أكَّــد اإلســبــاني رافــايــيل نــادال
أنه كـان فـي غـايــة الــتـعـب حـتى
قــبل اجملـــمــوعــة اخلــامــســة في
نــــهـــائي بــــطـــولـــة أســــتـــرالـــيـــا
ــفـتــوحــة الــتي فــاز بــهـا أمس ا
األحـــد عـــلى الـــروسي دانـــيـــيل
مـيـدفـيـديف لـكـنه أشـار إلى أنه
"كــان الـيـوم الـذي ال يـنـبـغي فـيه

إدخار أي جهد".
وقــال نـــادال "كــان الـــيــوم الــذي
يـجب أن أكافح فـيه حـتى الرمق
األخـــيـــر وحـــالـــتي الـــذهـــنـــيـــة
اسـتـجـابت بـشـكل جـيـد. حـالتي
الـبــدنـيــة حتـمــلت وســمـحت لي

بالقتال حتى النهاية".
وحــــــــقـق الالعـب اإلســــــــبــــــــاني
ـونـتـادا مـلـحـمـيـة في مـباراة ر
النـهائي أمـام منـافسه الروسي;
حـيث قـلب الـنتـيـجـة بعـدمـا كان
ـجـمــوعـتــ لـيــنـهي مــتـأخــرًا 
الــلـــقــاء لــصــاحله في الــنــهــايــة
بنتـيجة  6-2و5-7) 7-6) و6-4
و4-6 و5-7 في  5سـاعـات و24

دقيقة.
وأوضـح الـالعب الــــــــبـــــــالغ 35
عـامًـا أنه "في اجملمـوعـة الثـالـثة

كـان األمــر شـبه مــسـتــحـيل.

. ـجـمـوعـت كـنت مـتـأخرا 
مع علمي أيضًـا بأنني لست
مـستـعدًا بـدنيًـا" مضـيفا أن
"دينامـيكيـة اللعبـة تغيرت"
ابـــتـــداء من اجملـــمـــوعــة
الــــثـــالـــثـــة حـــ بـــدأ
يــنــتــفض ويــقــلب
الــــنــــتـــــيــــجــــة
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يـامل اخلـروج بـكـامل الـنقـاط امال في
تفادي البقاء في منطقة الهبوط.
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ومتـوقع ان تـسـتـمـر بـقـوة مـنـافـسات
اجملــمــوعــة الــثــانــيــة وعــمل الــثالثي
والكل برصيد واحد 25 تفكيك وتغير
ــواقع عـنـدمـا يـخـرج الـثـالث كـربالء ا
ـــتــوقـع ان يــواجـه صــعـــوبـــة عـــنــد ا
ـتـصـدر الـبـيـشـمـركـة امـام مـواجـهـة ا
اهــمــيــة وطــبــيــعــة الــلــقــاء وتــأثــيـره
ــشــتــرك واحلـــاجــة إلى مـــضــاعــفــة ا
اجلـهـود لــسـرقـة مـوقـع الـريـادة الـتي
ســيـدافع عــنــهــا اصــحـاب االرض من
اجـل جتــــــاوز احــــــد االخــــــتــــــبـــــارات
صـيرية والـعودة لـلمكـان الذي قد ال ا
يــــعـــود إلـــيه اذا ســــقط حتت انـــظـــار

جمهوره.
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ر ويامل الـوصيـف النـاصريـة الذي 
بـافـضل حاالته بـفـضل وتـقدم سـريـعا
بـعـد تغـير الـنتـائج والـسيـر بهـا بثـقة
في ان تــاتي نــتـيــجــة الــســلـيــمــانــيـة
ـؤهل خلطف ـصلـحـته كونه يـظـهر ا
الـنـتـيـجـة واالنـتـقـال لـلـصـدارة والول
مـرة عـنـدما يـحل ضـيـفا عـلى الـعـاشر
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يامل احلدود27 نقطة في تعثر دهوك
25نقطة امام ميسان من اجل توسيع
الفارق معه واالنفراد بالصدارة خالل
لــقــائه مع ضــيــفه مــصــافي اجلــنـوب
الـسـابع ضــمن مـنـافــسـات اجملـمـوعـة
االولى لــلــجــولـة الــرابــعــة عــشـرة في
دوري الـــدرجـــة االولى الـــتي تـــشـــهــد
اقـامـة سـتـة مـبـاريـات الـيـوم االربـعاء
في الـعــاصــمـة وعــدد من احملـافــظـات
ـشـاركـة الـتي تـشـكل اكـثـريـة الـفـرق ا
وتــصب كـل الــتـــرشــيـــحــات لـــصــالح
تصدر الذي استمر يقدم نفسه على ا
ـواصــلـة افــضل مـا يــكـون والــســعي 
حصد النقاط ورفـع حظوظه بعد اكثر
بـاجتــاه تـعـزيــز مـوقـفه و االســتـمـرار
رور بثـقة نحـو األمام فيـما يحاول وا
ـتـراجـعـ كـثـيـرا تـفـادي الـضـيـوف ا

السقوط في منطقة اخلطر.
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ومازال الوصيف يعاني من صعوبات
اخلروج عـندما سـيقوم بـرحلة طـويلة
محفوفة بـاخملاطر وقد تكلـفه النتيجة
حـيــنــمــا يــحل ضــيـفــا عــلى مــيــسـان
ـتـطـلع لـلـتـقـدم ثـانـيـا اذا ما الـثـالث ا
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زار محافظ ذي قار مـحمد هادي الغزي  ملعب االدارة احملـلية في الناصرية لالطالع على االراضي
شـروع .واشار الغزي في تصريح وبحث امكانـية اضافة مرآب متـعدد الطوابق الى ا ـلعب احمليطة با
ـلـعب مـؤكـداً ان اتـفـاقاً  مع له تمـت منـاقـشـة مـشـروع انـشـاء مـرآب مـتعـدد الـطـوابق بـالـقـرب من ا
الكات الئمة .والتقى الغزي عدد من ا ساحات ا صندوق اعمـار ذي قار حول ذلك بعد دراسة توفر ا
ـلعب  مـؤكدا عـلى اهـميـة تقـد تقـرير شـامل ومـفصل المـكانـية تـنفـيذ االداريـة والفـنـية الـعامـلة في ا
ـشروع انـشاء اخملـيم الكـشفي بـاشرة  ـرآب متـعدد الـطوابق . عـلى صعـيد مـتصل اعـلن الغـزي ا ا
شـروع ثقـافي  تربـوي يهـدف الى دعم مهـارات الشـباب الطالبي في احملـافظـة. مشـيرا الـى ان ان ا

والطلبة وتنفيذ برامج تعليمية مهمة.

 W d UM « VFK* o «uD « œÒbF  »√d  bOOA  sKF  ÍeG «

 ·«d ú  w u  »Ò—b  l  Î«bI  lÒ u  Ëœu'« œU%≈
WOM u « U M*« vK

لـــصــاحله.وبـــهــذا الـــفــوز تــوج
نادال بـلقبه الـ21 من البطوالت
الكبرى ليـتجاوز بذلك الصربي
نـــــــوفـــــــاك ديــــــوكـــــــوفــــــيـــــــتش
والـسـويــسـري روجـيه فــيـدريـر
الــلــذين يــحـمالن 20 لــقــبــا لـكل

منهما.
ـــســـتـــوى وقــــال نـــادال "عـــلـى ا
الــشـخــصي هـذا أمــر ال يُـصـدق
إنه أكثر انتصار غير متوقع في

مسيرتي".
واضــاف "من الــصـعب شــرح مـا
عـــــشــــــته بــــــاألمس. إنـه أمـــــر ال

يُـــــصــــدق

كــمــا أن رؤيــة أنـــني قــادر عــلى
ـــــنـــــافـــــــــــــســـــة كـالعب أمـــــر ا

مدهش".
وعن مــســتــقــبــلـه بــعــدمـا
أصــــــــــــــــبــح األول فـي
الــتـاريخ الــذي يـتـوج
بـ21 لـــــقـب جـــــرانـــــد
سـالم أكــــد أن األمــــر
سيـتوقف عـلى حالته
الــبــدنــيــة مــؤكــدا أن
"الـتـقو يـعـتـمـد على

الـنـتـائج واحلالـة الـبـدنـية ومن
هناك سنتخذ القرارات".

واخـــتـــتم "لـــقـــد حتـــقق شيء
ــيــز جـدًا هــنـا وأود أن
أكـــــون في بـــــطــــولــــة
إنـــــديــــان ويـــــلــــز ثم
سـنــقـرر مـا إذا كـنـا
ســــــــــنــــــــــذهـب إلى
أكـــابــولـــكــو وفـــقــا
لــــتــــطــــور احلــــالـــة

البدنية".
هـــنــــأ الــــكـــرمــــلـــ

الالعب اإلسباني
رافــــــــايــــــــيل
نــــــــــادال
عـــــــــلى

فوزه في نهائي بطولة أستراليا
ـفـتـوحـة عـلى الـروسي دانـييل ا
مـيـدفـيـديف لـيـصـبـح هـكذا أول
العب تـنس في الـتـاريـخ يـحـصد
21 لـقب بــطـولــة كـبــرى "جـرانـد

سالم".
ـــيــــتـــري بـــيـــســـكـــوف وقـــال د
ــــتـــــحــــدث بــــاسم الــــرئــــاســــة ا
الــــروســــيــــة في مــــؤتــــمــــــــــــره
الـــــــصـــــــحــــــفـي الـــــــيـــــــومي إن
"مـيدفـيديف هـو جنـمنـا لـــــــكن
لـهـذا الــسـبب تـعـتــبـر الـريـاضـة
كن أن شيــــــــئًا رائـعًا ألنه ال 
يـكــون هـنــاك سـوى فــائـز واحـد
ويـــجب أن يـــكـــون األقـــوى. لـــذا

نهنئ نادال".
وأبـرز بـيـسكـوف أن مـيـدفـيديف
ـشجـع مـباراة ونادال أهـديا ا
ال تــــنـــسى: " 5 ســــاعـــات من
حــفـل لـلــتــنس وحــفل

للرياضة".

التدريبية الـوطنية معه "واالهتمام
يزة بشـكل كبيـر في خلق قاعـدة 
واهب واخلامات الصغيرة". من ا
وأكّـــد حــمـــودي حــرص الـــلــجـــنــة
ــــبـــــيـــــة عـــــلـى دعم جـــــمـــــيع األو
االحتـــادات الـــوطـــنـــيــة بـــتـــحـــمل
ــالــيـة لــلــتــعــاقـد مع الـتــكــالــيف ا
ــــدربـــــ الـــــعــــرب واألجـــــانب ا
لـلــمـنـتــخـبــات الـعــراقـيــة "لـكــنـنـا

ســـنـــاتـــبع ونـــراقب أداء ونـــتـــائج
ـنــتـخــبـاتــنـا ـنــتـدبــ  ــدربــ ا ا
الوطـنيـة" واعداً بزيـارات ميـدانية
سـيـجــريـهـا لـلـوحــدات الـتـدريـبـيـة
لـلــمــنــتـخــبــات الــوطـنــيــة جلــمـيع

االحتادات الرياضية.
ولــــفت حــــمـــــودي أيــــضــــاً الى ان
ــبــيــة كـــانت أبــرمت عــدداً من األو
إتــفــاقـــيــات الـــتــعــاون الـــريــاضي
ـــشـــتـــرك مع عـــدد من الـــبـــلـــدان ا
ـتـقدمـة رياضـياً سـعـياً لـتسـتفـيد ا
جـــمــيع االحتـــادات الــوطــنـــيــة من
ــفــردات هـذه الـتــنــفــيــذ الــعــمــلي 

االتفاقيات".
من جــانـــبه شــكـــر رئــيس االحتــاد
ـركـزي لــلـجـودو سـمـيـر الـعـراقي ا
ـوسـوي الــسـيـد رئـيس الــلـجـنـة ا
ــبـيــة مــبــديــاً إرتـيــاحه في ان األو
بية هذ اخلطوة ترعى اللجنـة األو
الــتي ســتــشــكل إضــافـة مــطــلــوبـة
لـــريــــاضــــة اجلــــودو في الــــعـــراق
ـــدرب الـــتـــونــسي الســـيـــمــا وان ا
سيـكون مديـراً فنيـاً جلميع الـفئات
الــعــمـريــة لـلــمـتــقـدمــ والـشــبـاب
والــنــاشــئــ الى ذلك أبــدى نــائب
رئـــيس إحتــاد اجلـــودو الــدكـــتــور
عـدي الــربـيــعي ثـقــته الـعــالـيـة في
ـــدرب الـــتــــونـــسي الـــذي جنــــاح ا
يـتـمــتع بـتـجـارب مـيــدانـيـة كـثـيـرة
ونـتـائج جـيـدة مــوثـقـة في سـيـرته

التدريبية الذاتية.
ــدرب الــتـــونــسي أنــيس وأعــرب ا درب التونسي قبل التوقيع ËUH÷∫ رعد حمودي واحتاد اجلودة يفاوض ا
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بية الـوطنية بحضـور اللجنـة األو
الــعــراقــيــة وقّع االحتــاد الــعــراقي
ــركــزي لــلــجــودو الــيــوم عــقـداً ا
ــدرب الـــتــونــسي تـــدريــبــيـــاً مع ا
ــوجـبه أنــيس لــونـيــفي يــتــولى 
نتـخب الوطني العراقي , تدريب ا
واالشـراف على مـنـتخـبـات الفـئات

العمرية األخرى باللعبة.

ــبــيـة ورحّب رئــيس الــلــجــنــة األو
الـوطـنــيـة الـعـراقــيـة رعـد حـمـودي
ـدرب التـونسي آمالً له الـتوفيق با
قبلـة مع رياضة اجلودو همـته ا
الـــعـــراقـــيـــة.ولــــفت حـــمـــودي الى
ضـرورة ان يـتـعـاون إحتـاد الـلـعـبة
ـــدرب اجلــديـــد وان يـــؤمن له مع ا
ســـبل االقــامــة والــنـــجــاح بــعــمــله
الكــات ــقــبـل وتــأمــ تــعــاون ا ا
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ورغم أن دونـك جـــــون كـــــيم وزنه
ـساعد ثقـيل إال أنه كان الـعامل ا
ـبـاراة األول في أن يـصـبح جنم ا
لـيس فــقط في الـتـصـديـات بل أنه
سـجـل أحـد األهــداف من مــســافـة

بعيدة.
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وشــــهـــدت مـــبــــاراة احلـــسم بـــ
الـــعـــراق وكـــوريـــا اجلـــنـــوبـــيـــة
ــتـــأهـل لــلـــبـــطـــاقــة لــتـــحـــديـــد ا
ونديـالية اخلـامسة أكبـر نسبة ا
باراة كـرة يد للجماهير مشاهدة 

العراقية منذ فترة طويلة.
ورصـــد االهــتـــمـــام الـــكـــبــيـــر من
ـــشـــاهــدة اجلــمـــهـــور الــعـــراقي 
ـبـاراة عـبر شـاشـات الـتلـفـزيون ا
ـقـاهـي واألنـديـة الـريـاضـية في ا
بل أن أغـلب اجلـمـاهـيـر تـعـاطـفت
مع الالعـب وجـهـازهم التـدريبي

. رغم اخلسارة بفارق هدف
وطــالـبـت اجلـمــاهـيــر الــعـراقــيـة
سـؤول بـضرورة إعـادة النـظر ا
بــاالهـتــمـام بــبـقــيـة األلــعـاب دون
الـتــركـيــز فـقط صــوب كـرة الــقـدم
التي نـالت حصـة األسد في الدعم
ـعـنـوي دون حتـقيق أي ـالي وا ا

إجنازات تذكر.
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ـنــتـخب عــقب نـهــايــة مـشــاركــة ا
الـعـراقي فـي بـطـولة آسـيـا ونـيـله

الـتـرتـيب الـسـادس فـإن الـنـسـخة
احلالـية سجـلت أفضل مركـز لكرة
الــيــد الـعــراقــيـة بــ مــنـتــخــبـات

القارة الصفراء.
وذلـك بـــــــعـــــــد تـــــــخـــــــطي األدوار
الـتـمـهـيـديـة بـتحـقـيـق انتـصـارين
عـلى اإلمـارات وعـمـان واخلـسـارة
نتخب القطري ثم االنتقال أمام ا
إلـى الـــدور الــثـــانـي الـــذي شـــهــد
تـقــد مـسـتــويـات مـتــمـيـزة أمـام
مـــنــتــخــبــات لـــهــا بــاع طــويل في

آسيا.
ــنـــتـــــــــــخب الــعــراقي وخــســر ا
بـــــفـــــارق ضـــــئـــــيـل أمـــــام ايــــران
والــبـحـرين وحـقـق تـعـادال بـطـعم
الـــفـــوز من األزرق الـــكــويـــتــــــــي
أهـــــلـه خلـــــوض لـــــقــــــاء احلـــــسم
والـبـطـاقـة اخلــامـسـة لـلـمـونـديـال
والــتي فـقـــــــــدهــا بـعـد اخلـسـارة
24-26 أمــــام نـــظـــيــــره الـــكـــوري

اجلنوبي.
وقـــدم الـــعـــراق مـــبـــاراة مـــثـــيــرة
بـتـفـاصـيـلـهـا الـفـنــــــــيـة بـقـيـادة
ـصري شـريف مؤمـــــــن درب ا ا
وتـــــــألـق كـل من أحـــــــمـــــــد مـــــــكي
ــــوهــــوب جــــاسم الــــقــــصــــاب وا
ومــيــــــــــثم عــودة وأحــمــد طـارق
وعـــلي عــبــد الــرضـــا ومــصــطــفى
مـــحــمــد واجلــنـــاح بــدر حــمــودي

وزائل حافظ.
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أصـــبح دونك جـــون كـــيـم حــارس
نـتخب الكـوري اجلنوبي مرمى ا
حديث الساعة في العراق بعد أن
سـاهم في إقـصاء أسـود الـرافدين

ونديال اليد. من الوصول 
ـنـتـخب الــعـراقي فـرصـة وأهــدر ا
بلوغ مونديال اليد بعد اخلسارة
أمــام نــظـيــره الــكــوري اجلــنـوبي
 ?24-26بـــــــصــــــالـــــــة الـــــــدمــــــام
ــركـز بـالــســعـوديــة لــيــكـتــفي بــا
الــــســــادس فـي الئــــحــــة تــــرتــــيب

البطولة اآلسيوية.
ـنـتـخب وتــصـدى حـارس مـرمـى ا
الكـوري اجلنـوبي حملاوالت أسود
الــــرافــــديـن لــــتــــتــــبـــــخــــر أحالم
ـشــاهـدة مـنـتـخـبـهم الـعـراقـيـ 
ألول مرة في نهائيات كأس العالم

قبلة في بولندا والسويد. ا
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أطــلــقت الــصــفـحــات الــريــاضــيـة
والـبرامج الـرياضـية الـتلـفزيـونية
في الـــعــــراق ألـــقـــاب عــــدة عـــلى
احلــارس كـيم مــنـهم مـن وصـفـته
بالعمالق وأخرى بالدب الكوري.
فيـما فـضل أصحـاب االختـصاص
ــتــابــعــ لـــشــأن كــرة الــيــد مـن ا
نيع" لـبسالته إطالق لقب "السـد ا
في إنقاذ مرماه من أهداف محققة

ومن مختلف الزوايا.

تذبذب في تراجع وا فريق احلس ا
الــنــتــائج لــكــنه لم يــفــقــد االمل وسط
الــبـحث عــبـر الــتـشــكـيل لــدعم مــهـمـة
ـريـرة ويـخـرج ـنـطـقـة ا اخلـروج من ا
الـــرابع الــــبـــحـــري مـن اجل الـــعـــودة
لــلــتــوازن في مــهــمــة مــنــاســبــة عــنـد
مـواجـهــة اخـر الــتـرتـيب بــابل ويـامل
الــشـرقــاط في تـعــثـر اجلــنـســيـة امـام
الــــــســــــمـــــاوة فـي واجـب غـــــايــــــة في
الـصــعـوبــة عـلى الــطـرفـ ومــحـاولـة
ــنــطــقـة الــصــعــبــة وصـوال مــغــادرة ا
ـركزهـا عـنـدمـا يـستـقـبل الـصـنـاعات
الــســادس الـغــيـر مــسـتــقــر ومـتــبـاين
النـتـائج فـيـما تـبـدوالـفرصـة مـوا تـية
لـديـالي في الفـوز وزيـادة معـانـاة غاز
ني الـشمـال حـادي عشـر الـترتـيب و
ديـنة الـنفس في اسـتثـمار مـباريـات ا
عـلى امـل الـبــقـاء في مــشـاركــة خـارج
السـيطرة لالن وتـؤكد تعـليمـات جلنة
ــســـابـــقــات عـــلى صـــعــود بـــطل كل ا
ـمـتـازة مـجـمـوعـة مـبـاشـرة لـلـدرجـة ا
ــــــنــــــافــــــســــــات من حــــــيـث زيــــــادة ا
جـولـةالخـرى امـام الـتـاهل ومـحاوالت
تاخرة النقاذ نـفسها من اجل البقاء ا

في الدرجة االولى.

حقق الفوز بهـدف في مباراة يريدها
مــــخــــتــــلــــفــــة في ظـل ظـــروف االرض
واجلمـهور لـكن كل شيء يتـوقف على
جــــهــــود الــــفـــرقــــة ويــــخـــرج الــــرابع
رور ويـامل في ـواجـهـة ا الـكـوفة21 
حتقيق الفوز الثالث تواليا للبقاء في
نافسة احلقيقية بعدما تغير منطقة ا
ـدة االخـيرة بـوضـوح فـيـما فـنـيـا في 
يسعى اصحـاب االرض الذين جنحوا
بـجمع عـشـر نقـاط في االدوار االربـعة
وحــقـقــواتـغـيــرا مـلــمـوســا في االونـة
االخيـرةو العمل مـا بوسعهـم للهروب
من مــنـــطــقــة الـــهــبــوط بـــعــد حتــسن
ـســتــوى من اجل الــبــقـاء في االداءوا

البطولة.
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وقع وبـعـد تغـير الـنـتائج وحتـسـ ا
يـنـتـقل الـرمـادي اخلـامس الـى مـديـنة
ــثــلـــهــا والــعــودة ــو اجـــهــة  عــفك 
بــفـوائــد الـلــقـاء الــذي يـشــكل اهـمــيـة
ــــوقع الــــســــادس الـــذي لــــصـــاحـب ا
ـيدان و اسـتفـاد كثـيـرا من مبـاريات ا
يــامل االســتـــفــادة من مــهـــمــة الــيــوم
تـذيل العلم بدون فوز لالن ويضيف ا
سوق الشيوخ ما قبل االخير وكالهما

لونيـفي عن سعادته بعـمله اجلديد
في الـــعــــراق واعـــداً بـــتــــقـــد كل
ـنـتـخـبات خـبـرته الـتـدريـبـيـة مع ا
الـعـراقيـة وحتـقـيق فارق مـلـموس
ـشــاركـات بـالــنـتــائج واالداء في ا
ـقـبـلـة ـسـتــحـقـات اخلـارجـيــة ا وا
مـتـمنـيـاً له تأهـيل العـب عـراقـي
ي عـن طـريق ـبــيــاد الــعـا الى األو
ـنـافـسـات ال عن طـريق الـنـتـائج وا

البطاقات اجملانية اخلضراء.
ــــــدرب االشـــــــارة جتــــــدر الـى ان ا
التونسي سـبق له ان حقق الوسام
الـذهــبي في بـطـولـة الـعـالم 2005
فـــضالً عن الـــعــديـــد من األوســـمــة
ــنــوعــة في مــخــتــلف الــبــطـوالت ا
واحملــــافـل الــــدولــــيــــة امــــا عــــلى
ــبي فـقــد شـارك في الـصــعـيــد األو
ـبيـة ثالث مرات دورة األلعـاب األو
العـباً ومـرت كـمدرب أشـرف على

منتخب بالده تونس.
 وحضـر توقيع الـعقد االمـ العام
بـية هـيـثم عبـداحلمـيد لـلجـنـة االو
الي لـلجنة أحـمد صبري واألم ا
صبري ومـدير القـسم القانوني في
ــبـيــة عـلي نــعــــــــيم الــلـجــنـة األو
الــبـدري ورئــيس االحتـاد الــعـراقي
ــركـــزي لـــلـــجـــــــــودو ا ســـمـــيــر ا
ــوســوي ونــائـب رئــيس االحتــاد ا
الـعــراقي لـلـجــودو عـدي الــربـيـعي
وأمــ سـر االحتـاد حــسن مـطـرود
ومــدرب نــادي الـشــرطــة بــالـلــعــبـة

احمد جاسم.

 w  w Ë«— «b Ë—
ô«eM  T UH  —uN

q «— ‰U Ë—
ÊU e « ≠ w  u «

ـشـوقـة خـتــتـمت أمـسـيــة رويـال رامـبل نـزاالتــهـا ا
وفـعالـيـاتهـا احلـمـاسيـة وعـودة بـطولـيـة لـصاحب
الـلـقب الـسـابق وخـاض 30 مـصـارعًـا ومـصـارعـة
ـنـشود ـثـيـر لـلـفـوز بـالـلـقب ا نـزال رويـال رامـبل ا
ليتوج بروك ليسنر ببـطولة فئة الرجال بفوز مثير

للجدل.
تابع وشهدت األمـسية مفاجـأة خطفت أنفـاس ا
بــــعــــودة واحـــدة مـن أشـــهــــر األســــمـــاء فـي عـــالم
الرياضة حيث دخـلت روندا راوسي ساحة النزال
وانــضـــمت إلى قـــائــمـــة تــتـــضــمن 30 من أشـــهــر
ـصــارعـات لــلـمــنــافـســة عـلى لــقب رويــال رامـبل ا
للسـيدات والذي فازت به شـارلوت فليـر متوجة به

ÆWWE ظفرة إلى عالم عودتها ا
وفي نزال حاسم للفوز بحزام اللقب استغل بوبي
الشـلي انــشـغـال بـروك لــيـسـنـر وازدحــام أمـسـيـته
ـفاجئ بنـزاالت مـتـعـددة بـاإلضافـة إلى الـهـجـوم ا
WWE من رومان رايـنـز لـيـسـتعـيـد لـقب بـطـولة

صارعان. بعد مواجهة ندية خاضها ا
ولم تسر أمسية رومان راينز بحسب ما كان يريد
ـه الــلـدود وعــلى الــرغـم من ســعــادته بــرؤيــة غـر
بـروط لــيـسـنـر يــفـقـد الـلـقـب ولـكن رومـان كـان قـد
شاركة في نـزال بطولة اليونيفرسال استبعد من ا
في وقـت سابق بـعـد تـدخل سـيث روليـنـز بـألـعابه
الـذهــنـيـة في احلـدث.كــمـا احـتـفـظت بــيـكي لـيـنش
ـواجـهة بـلـقب راو لـلسـيـدات بعـد نـزال حـماسي 
ـصـارعـة اخملـضـرمة ـتـحـديـة دودروب لـتـتـابع ا ا
ســيـطـرتــهـا وحتـتــفظ بـالـلــقب.كـمـا دفــنت الـدرامـا
العائـلية التي جمـعت كلًا من إيدج وشـريكة حياته
بـيث فـيـنــيـكس من جـهــة مع ذا مـيـز ومـاريس من

يهما. جهة أخرى بفوز الثنائي األول على غر
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{ لــنــدن (أ ف ب) - أعـلن مــانـشــســتـر يــونـايــتـد
إيـقاف مـهـاجـمه مـايـسون غـريـنـوود حـتى إشـعار
آخر فـيما قـامت الشرطـة بالقـبض عليه لـالشتباه

بقيامه بـ "اغتصاب واالعتداء" على إمرأة.
ـوجـهة وجـاء في بـيـان الشـرطـة عقب االتـهـامات ا
إلى غريـنوود "علمت شـرطة مانـشستـر الكبرى في
وقت سابق اليوم (األحد 30 كانون الثاني/يناير)
بوجود صور ومقاطع فيديو على مواقع التواصل
االجـتـماعي نـشـرتهـا امـرأة تبـلغ عن حـوادث عنف

جسدي".
وأضــــاف الــــبـــــيــــان " فـــــتح حتـــــقــــيـق وبــــعــــد
ــكـنــنـا تــأكـيــد اعـتــقـال رجل في االسـتــفـسـارات 
الـعـشـريـنـات من عـمـره مـنـذ ذلك احلـ لالشـتـبـاه
ة اغـتصاب واعتـداء. وأردف البيان بارتكـاب جر

"ال يزال رهن االعتقال الستجوابه".
وكـان قد أصـدر يـونايـتد بـيـانا قـال فيه "لن يـعاود
بـاريات مـايـسون غـرينـوود الـتمـارين أو خـوض ا

حتى إشعار آخر".ف
ي وقت سـابق األحـد نـشـرت إمرأة مـقـاطع فـيـديو
وصـورا وتــســجــيال صــوتـيــا عــلى حــســابــهـا في
انــسـتـغــرام  مـتـهــمـة الالعب بــاالعـتـداء الــعـنـيف

عليها قبل حذفها.
وكان سبق ان اصدر "الـشياط احلـمر" بيانا اول
فـي وقت سابـق اليـوم ايـضـا عـقب تأكـيـد الـشـرطة
أنـهــا جتـري حتــقـيـقــات في اتـهـام غــريـنـوود 20

عامًا بإستخدام العنف جتاه امرأة.
وجــاء فـي بــيـان يــونــايــتــد األول "نــحن عــلى عــلم
ــتـــداولـــة عـــلى وســـائل بـــالـــصـــور واالدعـــاءات ا

التواصل االجتماعي. 
ولن نـدلي بـأي تــعـلـيق آخـر حـتـى يـتم الـتـأكـد من

احلقائق. 
مـانشسـتر يـونايـتد ال يـتغاضى عـن العنف من أي

نوع".

رافاييل نادال
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بـلي جـناح الـفريق الـذي رفض الـرحيل يـدرس مسـؤولـو برشـلونـة الـرد على عـنـاد الفـرنـسي عثـمـان د
قبل ولم يوافق الالعب بـلي مع البارسا في الـصيف ا نصرم. وينـتهي عقد د يركـاتو الشتـوي ا خالل ا
الفـرنـسي على عـرض الـتجـديـد مع برشـلـونة. ووفـقًا لـصـحيـفـة "مونـدو ديـبورتـيفـو" اإلسـبانـيـة فإن هـناك
ـبـلي عـقب انـتـهاء ـنـاقـشـة مـصيـر د ـدرب تـشـافي هـيرنـانـديـز ومـديـري الـنادي  اجـتـمـاعًـا جديـدًا بـ ا
بلي من طرف يركـاتو الشتوي. وأشارت الصحيفة اإلسبانية إلى أن هناك أصواتًا تطالب بفسخ عقد د ا
وسم. وأوضحت "موندو ديبورتيفو" واحد حـتى ال يستمر الالعب في غرف مالبس البارسا حتى نهـاية ا
درجات إذا لم تقرر إدارة بلي أو إبقـائه في ا أن تشـافي ستكون له الكـلمة األخيـرة في االعتماد عـلى د

النادي فسخ عقده من طرف واحد.
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عـطّل مـنـتخب الـيـابـان قطـار نـظـيره
الــسـعــودي وأحلق به أول خــسـارة
في التـصفيـات النـهائيـة للمـونديال
بــعـــد انــتــصــاره الــثـــمــ بــهــدفــ
نظـيفـ على مـلعـب سايـتامـا ظهر
الـــيــوم ضـــمن اجلـــولـــة الــثـــامـــنــة
بــاجملـمـوعـة الـثـانــيـة.  بـهـذا الـفـوز
قــــلّص الــــســــامــــوراي الــــفــــارق مع
الـسعـوديـة بـعدمـا رفع رصـيده إلى
ــركـز الــثـاني خـلف 18 نــقـطـة في ا

تصدر (.(19 األخضر ا
WFłu  WÐd{

ـبــاراة بـتـحـفظ كـبـيـر حـيث بـدأت ا
ــلـعب انــحــصــر الـلــعب فـي وسط ا
دون أن يـشـكـل أي مـنـتـخب خـطـورة

على مرمى اآلخر.
نـتخب السعـودي لضربة وتعرض ا
قــويـة بــعـد خــروج مـحــور االرتـكـاز
ــالـكي بــداعي اإلصـابـة عــبـد اإلله ا
ليحل مكـانه عبد الله اخلـيبري بعد

مرور ثلث ساعة من الشوط األول.
ــرمى وحـــاول األخــضــر الـــوصــول 
السـامـوراي عبـر كرة ثـابتـة برأسـية

الـعــمـري وأخـرى عن طــريق ركـنـيـة
وتسديدة ياسر الشهراني لكن كرته

رمى. كانت بعيدة عن ا
وانـتظـر اليـابان قـرابـة نصف سـاعة
حـتـى يــهــدد مــرمى األخــضــر بــعـد
اخـتـراق جـونـيـا إيـتـو الـذي جتاوز
الــشـهـراني وســدد كـرة تـصــدى لـهـا
الــعــويـس. وعــاد جــونـــيــا وجتــاوز
الـــبـــلــــيـــهي ولـــعب كـــرة عـــرضـــيـــة
ـيــنــامـيــنــو الـذي تالعـب بـالــدفـاع
وسدد لـتصـطدم بـالعـويس وتسـتقر

في الشباك بالدقيقة .32
وحاول األخضـر أن يعـادل النتـيجة
عـبر عـرضـية يـاسـر الشـهـراني لكن

كرته جتاوزت محمد كنو.
وكاد أخطر العبي الـيابان جونيا أن
يسجل الهدف الـثاني لكن تسديدته
وجدت العـويس في طريـقها لـيطلق
بـعـدهــا احلـكم نـهـايـة الـشـوط األول

بتقدم الساموراي بهدف نظيف.
هدف التعزيز

نتخب الياباني ضاغطا ولعب بدأ ا
ـهاجم جـونيـا كـرة عرضـيـة تأخـر ا
في التعامل معها كما منع العويس
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الفرنسي رفض االستـغناء عنه قبل
وسم. نهاية ا

وقـــال بــوتــمـــان في تــصـــريــحــات
أبـرزهـا مـوقع "كالـتـشـيو مـيـركـاتو"
اإليطالي: "تـلقيت عروضًـا ملموسة

من ميالن ونيوكاسل".
rN  ŸËdA

وزعــمت تـقـاريـر أن نــيـوكـاسل قـدم
عــرضًـا لـبـوتـمـان يـبـلغ 50 مـلـيـون

يورو.
وأضـــــاف: "أي عــــــرض تـــــفــــــضل?
الـنـاديان لـهمـا إيـجابـيـات. يتـحدث
شروع مهم ال لكن ا اجلميع عن ا

أيضًا".
وتابع: "انظر من أين بدأ مانشستر
ســيـــتي وبــاريس ســـان جــيــرمــان.
أعـــــتـــــقـــــد أن األمـــــر مـــــشـــــابه في
نـيــوكـاسل لـذا سـيـكـون من الـرائع
أن أكـون هــنـاك كـمـا أن مـيالن نـادٍ

رائع".
وواصل: "لقد ظهرت بشكل جيد مع

يالن نصرم. وكان بـوتمان هدفًا  ا
ونـيـوكـاسل يـونـايـتـد لـكن الـنـادي

مــدافع لـيل الـعــروض الـتي حـصل
ـيــركـاتـو الــشـتـوي عـلــيـهــا خالل ا
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كـشف الــهـولـنــدي سـفـ بــوتـمـان
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بـوجودي في نـادي يـوفنـتوس إنه
نـادٍ كبـير وأنا جـاهز لـتقـد كل ما
لـدي وأشــكـر الـرئـيس وجـمـيع من

عمل على انتقالي إلى هنا".
وتـابع: "احلصـول عـلى عروض من
أنــديــة خــارج إيــطــالــيــا? اخــتــيــار
يوفنتوس كان سهالً عقلية النادي
تـتـضـمن رغـبــة دائـمـة نـحـو الـفـوز
وعــدم االســتــسالم والــقــتـال حــتى
الـنـهـايـة حتـى في أصـعب األوقات

وهذه عقليتي أيضا".
وواصل: "هـــــدفي أن أكـــــون جــــزءًا
درب في أقرب أساسـيًا من خـطط ا
وقت ثم التـعرف وتكـوين صداقات
في الفريق. يـوفنتـوس أكبر نادٍ في
إيطاليا وأنا سعيد بالتواجد هنا".

dO¦  qLŽ

وأردف: "كـل الــتـــفـــاصـــيل تـــصـــنع
الـــفــارق فـي كــرة الـــقــدم وهـــذا مــا
يـــجــعــلــنـي أعــمل كــثـــيــرًا من أجل
ـــلــعب الــتـــحــسـن داخل وخــارج ا

ليل. نـحن نلـعب في دوري األبطال
وأقـدم دورًا مـهـمًـا مع الـفـريق لـكن
هــنـاك فــرصًـا يــجب أن تــغـتــنـمــهـا

أحيانًا".
ـدافع الـهولـنـدي: "أشـعر واخـتـتم ا
أنــني قــد أكــون مـســتــعــدًا التــخـاذ
خـطــوة جـديـدة في مـسـيـرتي خالل

قبل الصيف ا
عـلى صــعـيــد اخـر أعـرب الــصـربي
دوســـان فالهــــوفـــيــــتش مــــهـــاجم
يوفنـتوس عن سعادته بـاالنضمام
إلـى الــــســـــيــــدة الـــــعــــجـــــوز خالل
ــيـــركـــاتــو الـــشــتـــوي قـــادمًــا من ا

فيورنتينا.
ــؤتــمــر وقــال فـالهــوفــيــتـش في ا
ه اليـوم الـثالثاء: الـصـحفي لـتـقـد
"في الـبـدايـة أوجه الـشـكـر لـكل من
عــمـل مــعي فـي فــيـــورنــتـــيـــنــا كل
ــــــديـــــنـــــة ــــــدربـــــ وا زمـالئي وا

بأكملها".
وأضــاف: "أنــا مـــتــحــمس وفــخــور

أخبار النجوم
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وروالن غــــاروس الـــــســــابـــــقــــة في
الزوجي علنًا لـقرابة ثالثة أسابيع
لـتــعـود ابــنـة الـ 36 عـامــاً وتـظــهـر
الحقـاً في مـناسـبات قـليـلة مـا أثار
مــوجـة غــضب عــارمـة حتت شــعـار

"أين بينغ شواي?".
w³*Ë« ‚U¦O

وضـمن هـذا الـسـيـاق هل سـيحـتج
الـــريـــاضــيـــون خالل األلـــعــاب? من
ـيــثـاق الـنــاحــيـة الــنــظـريــة فــإن ا
بي واضح "ال يُسـمح بأي نوع األو
ـــــظـــــاهـــــرات أو الـــــدعـــــايـــــة مـن ا
الـسيـاسـيـة أو الديـنـيـة أو العـرقـية
في أي مــكــان أو مــنــشــأة أو مــوقع
ــــبـي أو أي مـــــكـــــان آخــــر".رأت أو
ـــتـــخـــصــــصـــة في اجلـــغـــرافـــيـــا ا
الــسـيـاسـيــة الـريـاضـيــة في مـعـهـد
الـعالقات الـدولـية واالسـتـراتيـجـية
"إيـريس" الـفـرنسـيـة كـارول غـومـيز
ــثــيـر لـالهـتــمـام أن "ســيــكـون من ا
نــــراقب كــــيف ســــتــــديــــر الــــصـــ
ـواقف احملـتمـلة".ومع اخلالفات وا
ذلك تـظل االحــتـجـاجـات نـادرة في
ـبــيـة حـيث لم يـشـوه األلـعـاب األو
أي حـادث األلـعـاب الـصـيـفـيـة لـعام
 2008فـي بـــكـــ عـــلـى الـــرغم من

تـفـســيـر وثـائق رسـمـيـة وشـهـادات
ضحـايـا وحتالـيل إحـصائـية بـك
بأنـها احتـجزت في "مـعسـكرات" ما
ال يقل عن مليون شـخص معظمهم
ــمـــارســة مـن األويــغـــور وحــتـى 
عمليات "التعقيم القسري" أو فرض
"الــعــمل الــقـســري" عــلـيــهم.وتــتـهم
واشــنـطن الــصـ بــنـاءً عــلى هـذه
الـــــدراســـــات بــــارتـــــكـــــاب "إبــــادة
جـمـاعـيـة" لـتـنـضم إلـيـهـا مـجـالس
ـانـيـة في عـدة دول مـثل فـرنـسـا بـر

وكندا وبريطانيا.
ســـــارعت بـــــكـــــ إلـى نـــــفي هـــــذه
االتــــهــــامــــات ونــــددت بــــالــــتالعب
ـعسكرات على اإلحصائي وقدمت ا
أنـهـا "مـراكـز تـدريب مـهـني" تـهـدف
إلـى إبـعــاد الــســكــان عن الــتــطـرف
الـــديـــنـي.ورداً عـــلى مــــا تـــقـــوم به
ـتـحـدة الـصــ أعـلـنت الـواليــات ا
وبعض احللـفاء الغـربي "مـقاطعة

بياد دبلوماسية" لألو
.قال وزير اخلـارجية الـصيني وانغ
ـة هـاتـفــيـة مع نـظـيـره يي في مــكـا
األميركي أنتوني بلـينك اخلميس
"جــزء من األولــويــة الــقــصـوى اآلن
تحدة عن هو أن تتوقف الواليات ا

ـــراقــــبــــة حتــــركـــات وانــــتــــهــــاءً 
السـكان.ولـكن في ظل وصول آالف
الـــوافـــدين األجـــانب من مـــخـــتــلف
أقــطــار الــعــالـم هــنــاك خــطــر بــأن
يحمـلوا معهم الـفيروس الـفتاك ما
كن يفـرض السـؤال الـتالي: كـيف 
جتنب انـتشار الـوباء مـجدداً?وجاء

اجلواب سريعاً.
 لـقـد أعـدت الـصـ فـقـاعـة صـحـيّـة
ا كـانت عليه تعـتبر أكـثر تـقييـداً 
بـياد الفـقـاعة الـتي اعتـمـدت في أو
ـاضي طــوكــيــو الـصــيــفي الــعــام ا
ــؤجل مــنــذ عــام 2020 بــســبب وا
اجلـــائــحــة مــا ســـيــؤدي إلى عــزل
ـشـاركـ عن بـقـيـة الـسـكان.حـتى ا
هـذه الــلـحـظــة مـا زالت االجـراءات
صـــامـــدة: حــتـى في ظل تـــســـجــيل
عـــشــرات احلــاالت اإليــجـــابــيــة في
ــشــاركـ ال األيــام األخــيـرة بــ ا
يــــوجـــــد حــــتـى اآلن أي تـــــفشٍ في

الــفــقــاعــة وال حــاالت إيــجــابــيـة 
رصدها خارج الفقاعة للوافدين.

ـتـخـصص وقـال يـاجنـونغ هـوانغ ا
ـيـة في في شـؤون الــصـحـة الــعـا
اجملــلس األمــيــركي لــلــعـالقـات
اخلارجـيـة "هنـاك فـرصة أن
تـــكــون هـــذه اإلجــراءات
فعّالـة حتى لو كانت
تــــخــــاطـــر بــــإخالل
(ســــيـــر) األلــــعـــاب.
ـــــكن وضـع فــــريق
بـــأكــمــلـه في احلــجــر
الـــــصـــــحـي إذا كـــــانت
نــتــيــجــة اخـــتــبــار أحــد األعــضــاء
إيـجـابـية".وخـارج الـفـقـاعـة تواجه
الــعــاصــمــة مـنــذ أيــام عــدة مــوجـة
جديـدة النتشـار الوبـاء إضافة إلى
تحورة اكتشاف حاالت إيجـابية با

اجلديدة أوميكرون.
„UN²½« W Q

وعلى بـك أن تـواجه أيضـاً جبـهة
سألة انتهاك حقوق أخرى تتمثل 
اإلنـسـان. وبــاإلضـافـة إلى األسـئـلـة
حـول هــونغ كـونغ والـتـيــبت تـثـيـر
مــسـألـة األويــغـور ضـغــوطـاً دولـيـة
ـنسـوبة متـزايدة.ومـنذ الـهجـمات ا
إلـى اسالمــيــ وانــفــصــالــيــ من
األويــغـور فــرضت الـصــ قـبــضـة
حــــديــــديـــة أمــــنـــيــــة عــــلى إقــــلـــيم
( شـيـنــجـيـانغ (شـمـال غـرب الـصـ
حـــيث تـــعـــيش أقـــلـــيـــة األويـــغــور

سلمة. ا
وتـتـهم تـقـاريـر غـربـيـة مـبـنـية عـلى

 ôU Ë≠ÊbM

يركـاتو الشـتوي بالدوري رحل اإلجنـليزي ديل آلي عن تـوتنهـام بشكل رسـمي في نهايـة ا
ـمتـاز. وقـال إيـفرتـون في بـيـان رسمـي: "أكمل الـنـادي تـوقيـعه مع العب خط اإلنـكلـيـزي ا
ـدة عـامـ ونـصف حـتى نـهـايـة يـونـيو/ الوسط ديـلي آلـي من تـوتنـهـام هـوتـسـبـيـر بـعـقد 
حـزيـران 2024. وأضـاف: "الـدولي اإلنــكـلـيـزي لـعب 269 مـبـاراة وسـجل 67 هـدفًـا مع
توتـنهام مـنذ فـبراير 7شـباط 2015 ويعد أول إضـافة بـشكل دائم للـمدرب اجلـديد فرانك
المـبـارد إلى جـانب دوني فـان دي بـيك الـذي انـضم مـن مـانـشـستـر يـونـايـتـد عـلى سـبـيل
اإلعارة". مـن احملتمل أن يـخوض آلي مـباراته األولى مع إيـفرتـون ضد نـيوكـاسل يونـايتد
متاز. وقـال آلي: "أنا سعيـد بالتوقـيع مع إيفرتون قبل فـي الدوري اإلنكليـزي ا الـثالثاء ا
إنه ناد كبـير يـتمتع بـقاعـدة جماهـيرية كـبيـرة وتاريخ عريق". وأضـاف: "أنا مـتحمس لـلبدء
ساعدة الفريق والعمل وال أطيق انتظـار خلوض مباراتي األولى بقميص إيفرتون وأتطلع 

درب اجلديد فرانك المبارد". مع ا

الــتــوتـرات الــقــويـة في ذلـك الـوقت
حول التيبت.

تُــضـاف إلى كل مــا تـقــدم الـشــكـوك
حـــول احـــتــــمـــال وجــــود جتـــسس
الــكــتــروني تــغــذيــهــا حــقــيــقـة أن
راقـبة الصـ لديـها نـظام مـتطـور 
وحـــجب اإلنــتــرنت.وتـــتــهم شــركــة
تـخصصة "سيتـيزن الب" الكنـدية ا
في األمـن الـســيــبـراني تــطــبـيق "أم
واي 2022 الـــــذي يـــــســــتـــــخـــــدمه
ــشــاركــون في األلــعــاب بــوجــود ا
"ثغـرات" تـسمح بـقرصـنة الـبيـانات
ـــواجـــهـــة هــذه .و من قـــبل بـــكــ
ـنـظـمة االتـهـامات نـددت الـلـجـنة ا
لأللـعـاب الــشـتـويـة لـوكـالـة فـرانس
ـا جـاء عـلى لـسـان الـشـركة بـرس 
الـكنـديـة معـتـبرة أن مـا حـصل هو
حاكـمة نيات ال تـستند إلى أشبه 

"أي دليل" وأكدت أن العيوب "قد 
تـصــحــيــحـهــا بــالـفــعل".وحلــمــايـة
أنفسها نصحت العديد من اللجان
ــبــيــة الــغــربــيــة ريــاضــيــيــهـا األو
بــاســتــخــدام الــهــواتف الــذكــيـة أو
أجــهــزة الــكــمـــبــيــوتــر أو الــبــريــد
اإللـكـتـرونـي كـبـديل عن تـطـبـيق "أم

واي2022 خالل األلعاب.
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بية الشتوية". تعطيل األلعاب األو
ــتــوقع أن يــحـضــر الــرئـيس ومن ا
ـير بـوت والـرئيس الروسي فالد
األرجــنــتـيــني ألــبــرتـو فــرنــانـديس
ورئــــــيـس الـــــوزراء الــــــيــــــونــــــاني
كيـرياكوس مـيتـسوتـاكيس ووزيرة
الــريــاضــة الــفــرنــســيــة روكــســانـا
ماراسينيـانو من ب آخرين حفل

االفتتاح في 4 شباط/فبراير.
وقـضـيـة مـحـرجـة أخـرى لـبكـ من
ـتـوقع أن تـتـفـاعل خالل األلـعـاب: ا
األســئـــلــة احملـــيــطـــة بالعــبـــة كــرة
ــضــرب الــصـيــنــيـة بــيــنغ شـواي ا
والـــتي يـــجـب أن تـــلـــتــــقي رئـــيس
ـاني ـبـيـة الـدولـيـة األ الـلـجـنـة األو
ـصنفة أولى توماس بـاخ.ونشرت ا
يًا سابقًـا في منافسات الزوجي عا
اضي في تشـرين الثاني/نـوفمـبر ا
على اإلنـترنت رسالـة طويـلة زعمت
ارسة خاللها أنـها "أجبـرت" على 
اجلـــنس مع نـــائب رئـــيس الــوزراء
السـابق تـشـانغ غـاولي خالل عالقة
مـتـقطـعـة.سـرعان مـا أزالت الـرقـابة
ـزاعم الـصـادرة عن في بـكـ تـلك ا
اإلنترنت الصيـني اخلاضع للرقابة
بلدون شددة ولم تظهر بـطلة و ا
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يــكــون تــركـــيــزي فــقط في الــلــعب.
يوجد الـكثير من الـقادة هنا وعلي
فــقـط أن أبــذل اجلــهـــد ومــســاعــدة

الفريق واألهم أن نفوز".
وأكـمل: "لـم أقـابل ديـبـاال حـتى اآلن
ألنه مع مـــنـــتـــخـب بالده إنه العب

رائع".
وأشـار: "مــازلت صـغـيـرًا وأنـا اآلن
فـي أحـد أقـوى األنــديـة في الــعـالم
وأشعر بـعواطف رائعـة كوني هنا.
يجب أن يـساعدني هـذا في حتقيق

االنتصارات".
واخـتـتم: "ال يوجـد العـبـون قادرون
ــفــردهم. ــبــاريــات  عــلى حــسـم ا
الــفــريق يــفــوز والــفــريـق يــخــسـر
كن أن نـفوز ونـتغـلب على سويًـا 
اللحظات الصـعبة. أبحث عن منزل
في تـــــوريـــــنـــــو وأريـــــد أن أكــــون
مــــتـــواضـــعًــــا في كل شـيء لـــست
مــهـتــمًــا بـتــلك األمــور الــتي خـارج

لعب". ا

وأعرف قيمـة ووزن القميص رقم 7
لـكن كل الـقــمـصـان في يــوفـنـتـوس

ثقيلة".
واســتــطـــرد: "حتــدث كــيــيــزا مــعي
كـثـيـرًا عن يوفـنـتـوس لديـنـا عالقة
رائـعـة وأنـا حزين ألنـني سـأنـتـظر
ـشاركة فتـرة قبل أن نلـعب سويًا. ا
ألول مــرة في دوري أبـطــال أوروبـا
ستكـون أمرًا فريـدًا وعاطفـيًا لكني
أركــز عـلى نـفـسـي وأعـمل بـجـد كي

أكون في قمة التركيز".
واسترسل: "أنا في يـوفنتوس لذلك
ال يـوجـد مـجـال لألعـذار. الـيوفي ال
يـنـتــظـر أي شـخص ســأعـمل عـلى
الـتـكــيف سـريــعًـا مع الــوضع. لـقـد
ــــــــدرب ورحـب بي حتــــــــدثـت مـع ا
كـــثــيــرًا ال أطــيق االنـــتــظــار حــتى

أشارك".
واسـتــدرك: "قــدوتي? كــمـا قــلت من
قبل أركز في طريقي وجاهز لكل ما
يُــطــلـب مــني. أنـــا العب ويــجب أن
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فــشـل نــادي لــوريــان الــفـــرنــسي في الـــتــعــاقــد مع
السـويسري رومان بوركي حـارس مرمى بوروسيا
دورتــمـــونــد في آخــر ســاعـــات فــتــرة االنــتــقــاالت
الشتـوية اجلارية. وكانت تقارير صحفية قد أفادت
انـي بـشأن بـتـوصل لـوريـان التـفاق مـع الـنـادي األ
ضم صــاحب الـ31 عـــامــا لــيــتــبـــقى االتــفــاق مع
احلارس نـفسه على بـنود التعـاقد. رغم ذلك أكدت
فـاوضات ـانيـا" انهـيـار ا شبـكـة "سكـاي سبـورت أ
تمامـا بعدما رفض بوركي االنـتقال إلى لوريان. ولم
يـســتــطع الــنــادي الــفــرنــسي الــتـوصـل التـفــاق مع
حارس أسود الـفيستيفـال الذي رفض التوقيع على

عقد قصير األجل. 
كـمــا أشـارت الــتـقـاريــر إلى أن الـراتـب الـذي عـرضه
ـــا يـــحــصـل عــلـــيه في لـــوريــان عـــلى بـــوركي أقل 
دورتمـوند إذ يتقاضى  5ماليـ يورو سنويا. وبذلك
فــإنه من احملــتــمل اســتــمــرار بــوركي ضــمـن صــفـوف

وسم على األقل. دورتموند حتى نهاية ا
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بـات مــوقف الـســويـدي زالتـان إبــراهـيــمـوفـيــتش مـهــاجم مـيالن
قبل في الدوري غامضًا بشأن اللحاق بديربي الغضب السبت ا
اإليــطـــالي. وأصـــيب إبـــرا في مـــبـــاراة مـــيالن أمـــام يــوفـــنـــتــوس
بالكالـتشيو لكن الفحوصات الطبية أكدت عدم معاناته من أي
إصـابة في وتـر العرقـوب لكـنه تعرض فـقط إلجهـاد بسبب
سـوء أرضــيــة مـلــعب "ســان سـيــرو". وقــالت صــحـيــفـة
"الجـازيــتـا ديـلــلـو سـبـورت" اإليــطـالـيــة: "كـان هـنـاك
تفاؤل كـبير بشأن حلاق إبرا بديربي الغضب في
األيــام األخــيـرة لــكن وضع الالعـب الـســويـدي
بات غامـضًا". وأشارت الصحيـفة اإليطالية إلى
أن إبـرا يــتـعـافى بـبطء من اإلصـابـة كـمـا شـعـر
مـؤخـرًا  بـبـعض اآلالم الـشـديـدة. وأوضحت أن
هـاجم السـويدي لن يـشارك ضـد إنتر إال إذا ا
تـعـافى بـشكل كـامل حـيث يـريـد احلـذر حتى ال
العب لفترة أطول. تتـفاقم اإلصابة ويغـيب عن ا
ـشاركة ضد وختـمت: "موقف إبرا الـنهائي من ا
إنـــتــــر لن يـــتــــحـــدد إال قـــبـل ديـــربي الــــغـــضب

بساعات".

سار مسابقات التزلج السريع (الشريط اجلليدي) في بك ÍbOKł j¹dý∫ صورة جوية 

{ بـــكــ ( أ ف ب) - قـــبل أربـــعــة
ــبــيــاد أيــام مـن مــوعــد انــطالق أو
بـكـ  ?2022بـــاتت الــصـــ عــلى
أهبـة االستـعداد السـتقـبال االلـعاب
الـــشــتــويــة رغم اخملــاطــر احملــدقــة
بالعـرس الرياضي أبـرزها فيروس
ـوجـهـة إلى كـورونــا واالتـهـامــات ا
الـسلـطـات احملـليـة حـول انتـهـاكات
حــــقـــوق االنــــســـان والــــتــــجـــسس

االلكتروني.
أنهى العمالق الصيني الذي يعتبر
عـتقـدات دينـية التـخطـيط أشـبه 
العب الـتي ـرافق وا بـنـاء جـمـيع ا
ـسـابـقـات مـنـذ أكثـر من تـسـتـقـبل ا
عــام عـلى غــرار مـنــحـدرات الــتـزلج
وحــلــبــات الـــتــزلج عــلـى اجلــلــيــد

ومنصات القفز..

ومـــــــــــــــــــع
تـزامن وصول
وفــود الـــبــعــثــات
الــــــــريــــــــاضــــــــيــــــــة
والــــصــــحـــافــــيـــة
تــــــبــــــاعــــــاً في
االســــــابــــــيع
االخـــــيـــــرة
تَعِـد الص
اجلـــــــمــــــيع
بـــــألـــــعـــــاب
"رائـــــــــعــــــــة
واستـثنـائية
وغــــــــــــــيـــــــــــــر
عــاديــة"... وذلك
عــــلـى الــــرغم من
الـــتــهـــديــد األبــرز
الـــــذي تـــــشـــــكـــــله
جــائــحــة "كــوفــيـد-
19. وبـاتت الــصـ
خــالــيــة من فــيـروس
كورونا منذ ربيع عام
 2020وذلـك عــــــــــــقـب
االجـــراءات الــصـــارمــة
الـتي اتـخـذتـهـا بـدءاً من
الــــعــــزل احملـــلـي وشـــبه
إغـالق احلـــــــدود مـــــــروراً
بـتعـقب احلـاالت اإليجـابـية
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سف بوتمان في
باريات احدى ا

كرة أخرى من الوصول ألوساكو.
وفـي ثــــــــالـث مــــــــحــــــــاولـــــــــة جنح
الـسـامـوراي في تـسـجـيل هـدف ثـانٍ
عبر كـرة مقطـوعة لعـبها نـاجاموتو
جلــونــيــا الــذي ســـددهــا قــويــة في
شبـاك العـويس بالـدقيـقة Æ50 حترك
بـعــدهــا الــفـرنــسي هــيــرفي ريــنـارد
وأجــرى تـبـديـلــ لـتـنـشــيط الـفـريق
هجومـيا فدفع بسـعود عبـد احلميد
ولد وهتـان باهـبري وسـحب فهـد ا

وعلي احلسن.
ســـيــطـــر األخـــضـــر بــعـــد ذلك عـــلى
مـــجـــريـــات الـــلـــعب دون تـــشـــكـــيل
خـطــورة بــاســتـثــنــاء تــســديـدة من
ســعــود عـــبــد احلــمــيـــد اصــطــدمت
ـرمى مع ـدافع ووصـلت حارس ا بـا
الــدقـيــقـة 67. ودفع مــدرب الـيــابـان
ـا ورد عـلـيه هـيرفي ـايـدا وناكـا
بـخـالـد الغـنـام وعـبـد الـله احلـمدان
على حـساب سـلطـان الغـنام وفراس
الــبـريـكــان. وكـادت الـيـابــان تـسـجل
الهـدف الثـالث بعـد عرضـية جـونيا
لـلــبــديل أســانـو الــذي ســدد الــكـرة
ـرمى. وأرسل الــغـنـام خـارج إطــار ا

{ بــــــاريس) ,أ ف ب) - تـــــــأجــــــلت
بـطولـة العـالم لـلسـبـاحة الـتي كانت
مقررة في مـدينة فوكـووكا اليـابانية
ــــــقـــــــبـل إلى فـي إيــــــار/مـــــــايـــــــو ا
تـمــوز/يـولــيـو 2023 وذلك "بــسـبب
تـبعة جائـحة كـورونا واإلجـراءات ا
فـي الـيــابـان حــالـيــاً" وفق مــا أعـلن
االحتـاد الـدولي لـلـسـبـاحـة في بـيان

الثالثاء.
وهـذا الـتـأجـيل هـو الـثـاني لـبـطـولة
الـعـالم الـتي كـانت مـقـررة أصالً عام
 قـــبل إعـــادة جــــدولـــتـــهـــا في2021
روزنامة العام احلالي بسبب تأجيل
ــبـيـة في طـوكـيـو دورة األلـعـاب االو

من  2020إلى 2021.
وكـان مـقـرراً أن تـقـام بـطـولـة العـالم
من 13 إلى  29 أيـــــــــار/مـــــــــايـــــــــو
ــقــبل.لــكن رئــيس االحتــاد الـدولي ا
سلم قال للسباحة الكويتي حس ا

في بـيـان إنه "نـظـراً لـلوضـع احلالي
ـعـمـول بـهـا لــلـجـائـحـة والـتـدابـيـر ا
حاليـاً في اليابان فـقد اتفق االحتاد
ـنــظـمـة ــسـؤولــون في الـلـجــنـة ا وا
لفـوكووكا 2022 على إعـادة جدولة
بـطـولـة الـعـالم الـتـاسـعـة عشـرة إلى
الــــــــفــــــــــــتــــــــرة مــــــــا بـــــــ 14 و3

تموز/يوليو 2023.
سلم أن "هذه القرارات  وأضاف ا
صـلـحة الـفـضلى ـا فـيه ا اتـخاذهـا 
".وبــســـبب هــذا ـــعــنــيـــ جلــمـــيع ا
الـتأجـيل  تـأخـير مـوعـد النـسـخة
الـتالـية من بـطـولة الـعالـم للـسبـاحة
قررة في الـعاصمة بعد فوكـووكا وا
الــــقـــطـــريــــة الـــدوحـــة مـن تـــشـــرين
الـثـانـي/نـوفـمـبـر  2023لى "كـانـون
الـثــاني/يـنـايـر 2024 أي قـبل سـتـة
أشـــــهـــــر فـــــقط مـن دورة األلـــــعــــاب

بية الصيفية في باريس. UOHBð ∫ جانب من لقاء السعودية واليابان ضمن تصفيات كأس العالماألو

زاالتان ابراهيموفيتش

مـحـقق بـعـد أن أخـرج كـرة من أمـام
ـباراة ـهـاجم الـيـاباني لـتـنـتـهي ا ا

.(2-0)

عـبــد احلـمـيـد بــرأسه إلى أحـضـان
احلارس الياباني.

وأنقـذ الـعمـري السـعوديـة من هدف

ـدافع منع عـرضيـة إلى هـتان لـكن ا
الكرة من الوصول للحمدان.

كـمـا حـول الـعـمـري عـرضـيـة سـعـود
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الـتـاريخ يـقـول لـنـا; ال تصـدقـوا الـبـيـانـات األمـريكـيـة وحـذلـقـة الـعـبارات
والـتـمـويه واخلـداع فـي أسـالـيب الـتـخـاطب والـتـواصل الـدبـلـومـاسي وال
ـمـارسـات في ــيـدان وثـعـلـبّـة ا أنـاقـة اجلـمـل االنـتـهـازيـة. فـاألفـعـال في ا

اخلفاء هي احلكم في صدق النوايا. 
يـخـطـأ من يـقـول لنـا بـأن طـابع الـسـيـاسـة األمـريكـيـة خـاصـة في مـنـطـقة
الـشرق األوسط واخللـيج هي سياسـة انتهازيـة بالنـوايا وغبـاء باألفعال
نطقة ـا هي استراتيجية مـخادعة ثابتة للوصـول إلى الهدف; تالعب با إ
ـترابطـة وتهد ـنطق الـعواصف التي تـقلع اجلـذور وتقطـيع األجزاء ا
األسـاســات اجملـتـمــعـيـة ونــشـر الـفــوضى لـتــهـد األوطـان. بــاخملـتـصـر

سياسة أمنية مدروسة غير قابلة للتغيير والنقاش. 
لن أذهب لـلماضي البعـيد فهناك قـصص متراكمة من اإلعـمال األمريكية
ـمــارسـات. الــتي يـنــدى لـهــا اجلـبــ وازدواجـيــة مـريــضـة بــاألفـعــال وا
فـالـصديـق العـزيـز يـصبح في لـيـلـة وضحـاهـا مـنبـوذا لـديـها وتـتـبـرأ منه
ـا تشجع اآلخرين عـلى نفيه أو أعدامه. كـبراءة الذئب من دم يوسف ور
لـمّات تـخفي رأسهـا في التراب ـليارات لـكنـها في ا ودول تـسرق مـنها ا
ـؤامرات مـثل الـنـعـام. والقـصص ال تـنـتـهي حيـث دس السم بـالـسـمن وا

نّكرة ال تتوقف! السياسية ا
عـندما جـاء بايدن للـحكم قلت وقـتها "الـله يستـر" ألنني اعرف إن احلزب
قـراطي مغـرم باإلسالم الـسيـاسي وصنـاعة اجلـماعـات " اجلهـادية" الـد
بـهـدف اسـتـخدامـهم إلثـارة الـفـوضى وتـهـد األوطان الـعـربـيـة. هـو ليس
ســرا من أســرار الــكــون والــفــلك والــريــاضــيــات فـاألمــر واضـح وضـوح
الـشـمس في شـروقـهـا وغـروبهـا. فـالـغـيـوم األمـريكـيـة دائـمـة الـتـواجد في
ــا بـإنـزال ســمـاء األوطـان; غــزيـرة األمـطــار لـيس في تــوزيع اخلـيـر وأ

وت والقتل بهدف طمر األرض بفيروسات القتلة السرطانية. خاليا ا
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ـترابـطة تـواليـة األحداث وا سـأقتـرب من احلـاضر.ولـدي من القـصص ا
ـنـطق واالسـتـقـراء; داعش وإيـران وطالـبـان عـجـيـنة مـتـمـاسـكة جـدلـيـا با
ومـترابـطة األجـزاء وخمـيرة صـناعـية صـنعت خـصيـصا لـلمـنطـقة بـهدف
تـوزيعها بـالعدل عـلى طريقة فـقه القبـائل والطوائف احلاكـمة سواء كانت
ــصـالـح كـحــالـة أيــران أو بـفــعل فـاعل حــقـيــقي كـحــالـة داعش الـتــقـاء ا

وطالبان.
ؤسـسـات كمـا يـقال?! ألـغى بـايدن في بـدايـة حكـمه قـرار سلـفة في بـلـد ا
تـرامب بــجـرة قـلم بـاعــتـبـار احلـوثــيـة جـمـاعــة إرهـابـيـة لـيـس حـبـا بـهـذه
ـا جلـعـلـهـا ورقـة ضغط اجلـمـاعـة أو كـما يـقـال " ألهـداف إنـسـانـية " وأ
ـدن الـعـربـيـة بـالـدمـار وإشـاعـة فـوضى الـقـتل ـادي ونـخـر ا لالبـتـزاز ا

ونشر الطائفية. 
شهد ب السطور فأن اإلدارة األمريكية بأمكانها إيقاف احلرب وقـراءة ا
إذا أرادت ذلك في أيـام بـدال من السـماح لـهـذه الصـواريخ احلاقـدة على
اإلمـارات والــسـعـوديـة. فـال حـاجـة لإلدارة األمــريـكـيـة أن تــخـفي رأسـهـا
ـليـئـة بـشـظـايـا الـنـفاق بـتـراب الـسـيـاسة االنـتـهـازيـة وتـزويق الـعـبـارات ا

والدسائس ودبلوماسية الطاوالت السرية!    
كـمـا أسرع بـايـدن للـتـفاوض مـع إيران من أجل الـعـودة لالتفـاق الـنووي
ـا جلـعل إيـران "بـعب" لـتـخويف لـيس حـبـا بـالـشـعب اإليـراني اجلـائع إ
ـنطـقـة بقـدراتـها "اخلـرافـية االفـتراضـيـة وجعـلـها أداة لـلـتحـكم بـبوصـلة ا
الـعرب وخاصة مـنطقة اخللـيج. يخطأ من يـقول لنا إن إيـران في طريقها
دى ـنال عـلى ا شـاغبـة فـهو حـلم بـعيـد ا إلى الـزوال أو كـسر أذرعـهـا ا
الـقــصـيــر عـلـى األقل. نـعم ســتـكــون حتت الـســيـطــرة ضـمـن الـصــفـقـات
شـتركة لـكنـها سـتبـقى عصـا سحـرية لـلواليات صـالح ا والـتفـاهمـات وا
ـتحدة األمريكـية في جلب األموال وعـصا غليظـة على اآلخرين لالبتزاز ا

السياسي
وهـناك "داعش" الذي اعترفت هيالري كلينتون وزيرة اخلارجية األمريكية
الـســابـقــة في مـذكـراتــهـا "أن واشــنـطن تــقف وراء إنـشـاء تــنـظــيم الـدولـة
اإلسالمية" مثلما أكد ترامب بأن " أوبا مؤسس تنظيم داعش". لذلك قلنا
قراطي في تـوقعاتـنا في نـهاية عام 2020 بـأن عصر بـايدن وحزبه الـد
سـيشـهد نـشاطـا للمـنظـمات اإلرهـابيـة وتأهـيال جديـدا لوجـوده. وهذا ما
ـفـاجــأة واحلـضـور يـحــدث الـيــوم في الـعــراق وسـوريـا حــيث الـعــودة ا
تـطـلـبات "اجلـهـاد" وتـرتيب الـفـعال هـنـا وهـناك بـعـد اسـتـراحة قـسـريـة 
األوراق من جديد والعودة إلى كسب األنصار لتأهليهم للنحر والتدمير.
أمـا طـالبـان فـهو فـلم هـوليـودي بـامتـيـاز في احلدث واألخـراج. هـو أشبه
بــفــيــلم خــيــالي جــرى في عــالم افــتــراضي بل هــو لــعــبــة تـشــبـه الـلــعب
اإللـكترونيـة اخلاصة بـاألطفال والشـباب. قصـة ضحّك عليـها اجملنون في
ـستشفيات العقليّة. كما ضحك عليها اخملرج الهندي الذي يخرج أفالم ا
ــفـاجــأت اخلـيــالـيــة. قـصــة جـرت في ســاعـات بــعـد انــسـحــاب اجلـيش ا
األمـريكي بطريقة دراماتيكية مثيرة لألعجاب واالستغراب كما هي مثيرة

للضحك.
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نـطقـة بنار سـتكـون طالبـان قصـة جديـدة في قادم األيام عـندمـا تشـتعل ا
صطنعة. ستدخل على اخلط في اإلرهـاب وفوضى األحداث واألزمات ا
قرر بـهدف أشعال نـار الف الطـائفية وتـعكير ناسب والـزمن ا ـكان ا ا
أجـواء االستـقرار. سنـرى هناك جـبهـة جليوش اإلرهـاب تتـآلف على خلق
الـتــوتـرات اجملــتـمـعــيـة وخـلـق الـفـزع عــنـد الـدول والــتـحــرك عـلى رمـال
تحـركة لصـنع األوهام والـرعب. أسابيع قـادمة سـنفاجئ في الـصحـراء ا
ــدن كـذلك ســنـرى عــودة الـنــحــر وفـتح الــســجـون واحــتالل األرض وا
تنقل. الـطائرات األمريكية تتجول لتوزيع األغذية والسالح على اإلرهاب ا

مثلما رأيناها بالع اجملرّدة في العراق قبل سنوات!
فـيد اسـتـقراء ولـيس تهـويل دعـائي هنـاك سـحابـة إرهابـية بـاخملتـصـر ا
قـادمة حتمل مـعهـا أمطارا صـناعيـة تغرق األوطـان بدم األبنـاء. بل هناك
ـوت كـنـتـرول" األمـريـكي لـتـحـقـيق مـصـالح جتـمع إرهـابي يـعـمل ب "الـر
ال والنيات ومصـاب بعقّد القتل مـشتركة والبعض اآلخـر عميل مجّند بـا

والتخريب.
دن الـعربـية الـناهـضة هـناك خـريطـة تـهد األوطـان وتقـسيـمهـا; تدمـيـر ا

ستقبل.  شاريع العمالقة والصاعدة إلى ا بالتنمية وا
ـزيـد مـن الـتـنـكــيل والـفـوضى ألنــهـا تـخـاف من وهـنــاك مـدنـا يـراد لــهـا ا

حضارتها وثقافتها وعقول أبناءها. 
فـلـيس هنـاك أسـهل من جعل األبـنـاء في البـلـد الواحـد يـتقـاتـلون من أجل
ـذهب والـقـومـيـة والـقـبـيلـة وجـعل الـدين حـطـبـا ألشـعـال الـفـ وتـثـوير ا

دن بعضها على بعض.  القبائل وا
ـنطـقة الـعربـية مـازالت مسـتمـرة في خلط األوراق الـلعـبة األمـريكـية في ا
واخلـداع والـتـمـويه بـالـكـلـمـات الـنـاعـمـة واالنـتـهـازيـة;" نـدين" و"نـسـتـنـكر"
بني للـمعلـوم في تنشيط و"نـتضامن" و"حلـفائنا  .“فـهي الفاعل اخلـفي ا
ـتوالـيـة بالـصـورة والصـوت مـثلـما هـي صاحـبـة الدواء الـقادر األزمـات ا

على تصفير اإلرهاب في أيام أو أسابيع. 
لم تـعـد كـيمـيـاء الـسيـاسـة األمـيـركيـة حتـتـاج إلى كـولومـبـوس فـضائي أو
اسـتراتيجي نابغ لـيكشف لنا عن خـرائطها السـرية في نشر فوضى الدم

تطرفة.  نظمات اإلسالمية ا والنحر وصناعة ا
ثخنة بجراح اإلرهاب أمامها إال أن تتضامن نطقة ا كما لم تعد شعوب ا
بـالرؤيـة مع أحد أبـناء أمـريكـا وهو الـكاتب الـساخـر "مارك تـوين" عنـدما
قـال بسخرية الذعة: كان من الرائع اكتشاف أمريكا ولكن الرائع حقا لو

لم يتم استكشافها!                 
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بيروت

لــيس ثــورة أكـتــوبـر الــبـلــشــفـيــة الـتي
فــجـرهـا كـارل مـاركس ولــيـنـ وسـائـر
الــرفــاق الـشــديــدي احلـمــرة والــطـيف
الـــعــســـكـــري بــكـــامل جـــنــراالتـه لــيس
طاف الـقيصـر وحاشيـته. وفي نهـاية ا
سـنـجـد أنـنـا أمـام حـالـة جـديـدة كـفـيـلة
بــــطي ورقـــة الــــتـــظــــاهـــر والــــهـــتـــاف
ـشـهـد ـطـاطي. سـنـجـد ا والـرصــاص ا
ــدني لم يــعـد عـلـى مـا ألـفــنـاه ذلك إن ا
اجلـنراالت ورفاقهم األدنى قـد تمدينوا.
ألـــــيـس هـــــذا مـــــا حـــــدث مع جـــــمـــــال
عـبـدالـنـاصر ورفـاقه جـنـراالت وضـباط
ثــورة 23 يـــولــيــو 1952 وصـــوالً إلى
صري الراهن. فالعسكري قادر الـزمن ا
عــلى أن يــتــمــدين وإســتــبــدال الــبــدلـة
ـيـدان الـعــسـكـريـة حـتى إذا هي بـدلـة ا
دنية األنـيقة مع ربـطة العنق بـالبدلـة ا
ـسـناه بـتـقطع ـنـتقـاة بـعنـايـة وهذا  ا
خـالل لقاءات عـقدها الـبرهان مع زواره
الــعـــرب والــدولــيــ واإلســرائــيــلــيــ
سـناه مـتـفقـدين مـحذريـن ناصـحـ و
حـديـثـاً بحـرص اجلـنـرال محـمـد أحـمد
دقــلـو (حــمـيـدتي) عــلى أن يـزور أديس
أبـــــابـــــا يـــــوم الــــســـــبت 29 كـــــانــــون
الـثـانـي/يـنـاير 2022ٍ مـتـخـلـيـاً عن زي
"قــوات الــدعم الـســريع" الــرقم احلـاسم
ـؤسسة الـعسكـرية  مسـتبدالً إياه في ا
بــبــدلــة في غــايــة الـشــيــاكــة ويــلـتــقي
الـنـوبلي لـلـسالم حربـاً داخلـيـة طاحـنة
اطل أبي أحـمـد رئيس أثـيوبـيا الـذي 
في مـوضـوع سـد النـهـضة ويـبـرم معه
مــــا من شـــأنـه تـــبـــريــــد حـــمى صـــراع
ـدني بـعـثـيـاً كان أو احلـدود. ... وأمـا ا
نــاصــريــاً أو شــيـوعــيــاً أو نــقــابــيـاً أو
ـيــاً أو خـتــمـيــاً أو أنـصــاريـاً أو أكــاد
إسـالمـــويــــاً فـال ســــبــــيل أمــــامه لــــكي
يــتـعـسـكــر. كـمـا ال سـبــيل أمـامه سـوى
إعــتـبـار الـطـيف الـعــسـكـري شـريـكـاً أو
ا شـهـد وكـأ سـنـداً ولـيس حـذفه من ا
لـــيس هــو الــرقـم الــصــعب فـي الــعــالم
الـثـالث... وخـصوصـاً في الـسودان ذي
اإلنــقالبـات الـعـسـكــريـة. والـله الـهـادي

إلى سواء سبيل التوافق.

(حــمـيـدتي) إلى كل ضـابط وجـنـدي في
ـؤسسة العريـقة غُزاة جاءوا من دولة ا
قاليد أُخرى وقاموا بوضع اليد على ا
ولـيسـوا من أبنـاء السـودان ومن سائر
مـــنــاطـق وواليــات الـــوطن الـــســوداني
ا ال الـذي كان واحداً ثم بات إثنيْن ور
قـدَّر الله يـوصله عدم اإلسـتقرار إلى أن
يـصبح ثالثة ثم أربعة وليس مستحباً
ستـقبل السوداني ـصلحـة ا كـما ليس 
ـا هو تـصـوير الـطيف الـعـسكـري وكأ
يــحـتـل الـســودان. مـثل هــذا الـتــصـرف
يــؤسس ألحـقـاد دفــيـنـة ويــجـعل كـتـاب
زيد من الـتغيـير في السودان حـافالً با
ـبـنـيـة عـلى حـقـد مـتـبـادل اإلنـقـالبـات ا

مدني  –عسكري.
ـالحظة الرابعـة- هي حول عدم قراءة ا
الــنـــخــبــة الــســودانــيــة رمــوز احلــراك
ـدني لـلمـوقـفيْن احلـزبي والـنـقابي  –ا
الـــــعــــربـي والــــدولـي من الـــــذي جــــرى
ويـتـواصل حـدوثـاً فـي الـسـودان. فـلـقد
بــدا واضـحــاً مـنـذ األســابـيع األولى أن
أصـــحـــاب الـــشـــأن الـــعـــربي والـــدولي
مـنـسـجـمـون مع صـيـغـة الـشـراكة الـتي
ـتــوازن بــالـتــشــكـيل أخــذت شــكـلــهــا ا
الـسـيادي واحلـكومي ومـا إستـتبع ذلك
مـن قــــرارات. ومن هــــنــــا كــــان حــــريـــاً
دني قـراءة الرسالـة العـربية بـالطـيف ا
 –اإلقــلـيـمـيـة  –الــدولـيـة بـالــكـثـيـر من
الـتأني وكـذلك البـحث ب الـسطور عن
ـعـاني والـتـلـمـيـحـات. وهم لـو بـعـض ا
ـوقف قــرأوا لـكـانـوا إسـتــوعـبـوا كـنه ا
بــحــيث ال يـصــبح مــعـضــلــة ولـكــانـوا
بـالـتـالي إرتضـوا الـصيـغـة الـتشـاركـية
ــشـذبـة بــعض مـضـامــيـنـهـا الــثـابـتـة ا
ــقـصـات الــقـوى الـعــربـيـة والــدولـيـة
الـفـاعـلـة في الـشـأن السـوداني بل وفي
مــصـيــر الـســودان الــدولـة ولــيس فـقط
مـصـير الـسـودان احلُلم. وعـنـدما نـقول
الــقـوى الــفـاعــلـة فــإنـنـا نــضع بــضـعـة
خـطوط حتت كلمات: مصر. السعودية.
ـــتـــحــدة. دولـــة اإلمـــارات. الـــواليــات ا
. وهـذه القـوى لم يغادر روسـيا. الـص
ــسـانــدة عــنـد الــنــصح والــتـحــذيــر وا

ــثـلــوهـا إلى طــاولـة تــنـاقش الــبـديل
ــصــيــر. من يــتــرأس وكــيـف تــتـوزع وا
احلــــصـص وكــــيف يــــكــــون إرتــــضــــاء
ناطق احلـقائب وهل سـيراعى تـمثـيل ا
فـيـنـال الغـرب كـما الـشـرق كـما الـشـمال
كـمـا جوار اجلـنـوب كل غـنيـمـته. هل يا
تــرى سـيـكــون هـنـالك إتــفـاق وإرتـضـاء

ارسة ونتائج? وثبات و
فـي قـراءة لـلـواقع احلــزبي والـسـيـاسي
ولـلـماضي الـعسـكـري وتعـامُل مؤسـسة
اجلــيش مع األزمـات يـجـوز اإلفـتـراض
ـعزل عـن االتـفاق أنـه سيـتـم التـوافـق 
ـا عـلـى قـيـام صـيـغـة حُـكْم واإللـتـزام إ
إلى حـــ بــبــنـــود إتــفــاق حـــبَّــر رمــوز
احلــراك والـشــأن الــسـيــاسي واحلـزبي
والـنقابي بنوده مع الـتوقيع ثم ال تلبث
احلـكايا تتوالى عن حاالت من التجاذب
تـصل أحيـاناً إلى درجـة التـخاصم. هذا
ـا إستـعادة لـيس قـراءة في فـنجـان وإ

حاالت حدثت.
وفـي ضـــوء ذلك مـــا الـــذي ســـيـــحـــدُث?
سـنـجد مـجـموعـة من الـضبـاط تـفاجىء
ـدني احلاكم بـإنقالب ال مـجال اجلـمع ا
ا يـأخذ الضباط فـيه هنا للـتشارك وإ
عـــلـى عـــواتـــقـــهم أمـــر احلُـــكْم بـــكـــامل
مـؤسـساته ويـبـدأ بالـتالـي حشـر بعض
ـدنـيـ في أقـبـية سـجن الـسـيـاسـيـ ا
ـهـ وبـعض آخـر في كـوبـر في احلـد ا
مـنـازلـهم قـيـد اإلقامـة اإلجـبـاريـة وتـبدأ
حــالــة عــدم االســتــقــرار دورة جــديـدة..
ويـؤاخـذ الـبـعض نـفـسه ألنه يـدفع ثمن
عــدم اإلنـســجــام مع زمـيــله في الــطـيف

العسكري.
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الحـظـة الـثالـثـة- هي حـول الهـتـافات ا
الــــتي تـــنــــطـــلـق بـــقــــوة من حــــنـــاجـــر
مـتـظــاهـرين مـعـبـأين حـزبـيـاً وتـنم عن
عــدم إحــتــرام لــلــطــيف الــعــسـكــري في
ـطالـبـة بإسـقـاط الـعسـكـري مـعـرض ا
ـقـالـيـد األمـور وبـهـتـافـات ـمــسـكـ  ا
ا ـؤسـسـة الـعـسـكـريـة. وكـأ تـسـتـفـز ا
هـؤالء العـساكـر من كبـيرهم عـبدالـفتاح
الـبرهان إلى قويـهم محمـد حمدان دقلو

أقـطابه ومـدعاة لـلتـأسف على تـضييع
الـفرص... إنـني عنـد التـأمل أجد الـقلم
يـعــبـر عـمـا في اخلـاطـر بـخـمس نـقـاط
هـي مالحــــظـــات مــــقـــرونــــة بــــبـــعض
اإلسـتــنـتـاجـات وكـثـيــر من الـتـمـنـيـات
ـنـدرجـة في مجـمـلـها حتت مـا يـجوز ا

تسميته نقطة نظام.
الحـظـة األولى- الـتـذكيـر الـذي يـنفع ا
الـذكـرى هـو أن الـتـغـيـيـر جـاء نـتـيـجـة
تـكـاتف مدني  _عـسـكـري مـا يـعني أن
يـقـطف الـطـيـفـان الـثـمـار الـفـجـة أصالً
. وكـمــتــابع لــلــشـأن لــلــحــراك الــذي 
الـــســودانـي في عــقـــر مـــؤســســـســاته
ــدنـيـة وأحــزابه وطـوائـفه ونــقـابـاته ا
وتـقلـبات األمـزجة بسـرعة قـياسـية ما
ـدني بـاحلكم زلـت أرى أن اإلستـئـثار ا
عــمـره قـصــيـر عـمـومــاً وأنه بـات عـلى
درجـــة من اإلســتــحـــالــة بــعـــدمــا بــات
الـطيف الـعسـكري شـريكـاً في الـتغـيير
كن القول وهـذا تمامـاً ما حدث. كمـا 
ـاضي إنـه لـوال تــلك الــشــراكـة لــكــان ا

على حاله ولبات التغيير مجرد حلم.
الحـظة الثانية- لـنفترض أن الطيف ا
الـعـسـكـري إرتـأى هـو من جـانـبه فض
مـــبــــدأ الـــشـــراكــــة وقـــرر اجلـــنـــراالت
والـــعـــمـــداء والـــعـــقـــداء الـــعـــودة إلى
قـادير. الـثكـنـات فمن الـذي سيـتسـلم ا
قـد يـقـال خـلطـة شـيـوعـية  –بـعـثـية –
ــسـات نــاصــريـة وبــنـكــهــة نـقــابــيـة و
أنـصارية وختـمية وإخوانـية سيجلس

ـرء على إخـوانـنـا السـودانـي يـأخـذ ا
أنـهم يغتنمون الفرصة التي تفيد وهي
إذا إقـتـربت قلـيالً منـهم إبـتعـدوا كثـيراً
عـنها. وها هم منذ سنت تائهون فيما
الـطـريق سـالـكة أمـامـهم إذا هم حـمدوا
ـفـقود وشـكـروا وإرتـضـوا اإلستـقـرار ا
مـدخالً حلالـة من الطمـأنيـنة ال حتقـقها
ــلـــيــونــيـــة وال الــتــقــاذق ـــســيــرات ا ا
بـاحلجارة وال إكثار الـشعارات وإبتكار
الـــهــتــافـــات.. وال هــذا الــتـــصــويب من
بــنــادق تـــخص جــيش الــســودان عــلى
ـــ بــأن شـــبــان هـــاتــفـــ آمــلـــ حــا
ــــدني ضـــد الـــتــــظـــاهـــر والــــهـــتـــاف ا
ـنشود. كما الـعسكري سـيحقق احللم ا
ال يـحـقق الـطـمـأنـيـنـة أن كـلـمـا تـزايدت
اإلهــتـمــامـات الـعــربـيــة والـدولــيـة بـهم
جتـدهم ال يجـنحون إلى الـتسـوية التي
ثل الشـعبي مع تعديل يـنطبق عـليهـا ا
ــضــمـون: ال ـفــردات ولــيـس في ا فـي ا
يـفنى احلراك الـشعبي وال ينـكسر شأن
الـطيف العـسكري. ومن بـاب التوضيح
فــإن األصل حـرفـيــاً لـلـمــثل هـذا هـو: ال

وت الذئب وال يفنى القطيع.
شهـد السوداني الذي عـند التـأمل في ا
بـدأ قبل سـنتـيْن مثـاراً لإلعجـاب وكيف
بـقـيت جـذوة اإلحـتـجـاج الـشـعبـي على
تابع مثل حالي كوني حـالها يخلُص ا
كــصــحــافي كــثــيـر االهــتــمــام بــأحـوال
الــســودان الـذي هــو مـثــار إعــجـاب في
إحــتـجــاجه ومـثــار دهـشــة في خالفـات

هـــبــوب عــواصف الـــشــدة الــغـــذائــيــة
والــنـفــطـيـة خــطـابــهـا الـســيـاسي في
الـــشــــأن الـــســـوداني. ثم جـــاءت األ
ــتـحــدة بـدافع من هــذه الـقـوى ودول ا
عـربيـة وأجنبـية ترتـاح لها تـقوم بدور
لم حتـظ به حـركـة تــغـيـيـر في مــنـطـقـة
الــشـــرق األوسط وغــيــرهــا ويــتــمــنــاه
غـلـوب عـلى أمورهم من الـلـبـنانـيـون ا
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لــذا هــنــالك رسـالــة من هــذه الــقـوى ال
يـحتـاج تفسـير مـضمونـها إلى شـيفرة
ــضي في مـسـألـة فــحـواهـا أن خـيـار ا
ــــا يـــخـــدم احملـــاولـــة الـــتــــطـــبـــيع و
ستحدثـة والرحبة بعض الـتجريبيـة ا
الــشيء لــتــســويـة الــصــراع الــعـربي-
اإلســرائــيــلي يــشـكـل دافـعــاً أســاســيـاً
إقـليمـياً ودوليـاً وخليجـياً لكي تـستقر
ــدنــيـة- حــال الــســودان بـالــصــيــغـة ا
الـعسكـرية وحتى إذا أوجـبت الظروف
إرجــاح الـكـفـة اجلـنـرالــيـة عـلى الـكـفـة
ــا ـــدنــيــة. وهــذا يـــعــني أن األخــذ  ا
ـدني غـيـر مـرحب يـطــالب به الـطـيف ا
بـه كــــمــــا عــــدم الــــرضـى عن جــــنــــوح
اجلـــنــراالت في إجتـــاه جــعل الـــطــيف
ـــدنـي مــجـــرد أداة تـــنـــفـــيـــذ لإلرادة ا
الــعـســكـريـة. ومــا يـفــسـر جــوهـر هـذه
ـعــادلـة أن كل الـنـداءات والـتـمـنـيـات ا
واإلتـصاالت الـعربـية والـدوليـة تسجل
ـواقـف الـتي تـؤكـد ضـمـنـاً مـا نـشـيـر ا
إليه فضالً عن أن األقوال وإن إتسمت

بالتشدد ال تنتهي إلى أفعال. 
ـــأمــول من قـــطــبيْ وهـــذا يــعـــني أن ا
الـرحـى الـسـوداني الـتي لم تـعط حـتى
اآلن طـحيناً أن يقرأوا ببصيرة الطرف
ــسـؤول عن مــصـيـر الــوطن مـا الـذي ا
تــريـده الـدول الـعـربــيـة والـدولـيـة ذات
الــــتــــأثـــيــــر مـن طـــرفـيْ الـــصــــراع في

السودان. 
ـالحـــظــــة اخلـــامــــســــة- إن الـــوضع ا
الـراهن في السودان لن يبقى على هذا
واجهة الكر والفر وما يرافق جوالت ا
من خـسـائـر بـشـريـة ومـالـيـة. فـاحلراك
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وأسـميـتـها بـاألنقالب الـبنـفسـجي على
الطبقة السياسية احلاكمة فقد حصدت
الـقـوى غـيـر االسالمـية جنـاحـاً مـنـقطع
الـنظـير حيث بـلغت نسـبة مقـاعدها في
ـان %57 وأصـيـبت قـوى األسالم الـبـر
الــسـيــاسي بـتــراجع جـديــد في ثـقــلـهـا
ـان لــتــصـبح 40% الــنــسـبي فـي الـبــر
عــلى الــرغم من مــقــاطــعــة مــعـظم فــقط
الــقــوى غـيــر االسالمــيــة لالنـتــخــابـات
مــــقــــابل مــــشــــاركــــة كل قــــوى االسالم
الـسياسي(الشيعي والسني والكوردي)
فـــيـــهـــا. ومـع أني أعـــلم أن الـــتـــاثـــيـــر
الـسيـاسي الفـعلي لـلقـوى االسالمية لم
يـــقـل بل قـــد أزداد بـــفــــعل ان الـــتـــيـــار
الـصدري هو من يـقود ماراثـون تشكيل
احلــكـومـة والـرئــاسـات الـثالث اال اني
مـن جـانب آخــر وكــمــخـتـص في الـرأي
الـعـام أرى مشـهـداً مغـايـراً عنـد حتـليل
ـــــصـــــوتــــ لـالحــــزاب أوزان وثـــــقل ا
االسالمـية مقارنـةً بسواها من االحزاب
ـقـال وهــذا مـا سـأحـلــله تـفـصــيالً في ا

القادم.

االسـالميـة في الـعـراق وال حـتى حتـليل
تـــاريــخـــهــا وتـــوجــهـــاتــهـــا الــفـــكــريــة
بل سأركز على مدى تأثير تلك ـتباينة ا
الـتـنظـيـمـات في احليـاة الـسيـاسـية في
عـراق ما بعـد األحتالل بنـاءً على وزنها
انيـة منذ الـنسـبي في كل الدورات البـر
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سـيكـون عدد مقـاعد األحـزاب االسالمية
ـان هـو الـفــيـصل في حتـديـد فـي كل بـر
الـتأثير النسـبي مع أعترافي أن التأثير
قاعد فقط.من جهة ال يـقاس فقط بعدد ا
أخـرى أود الـتـنـبـيه الى أنه عـلى الـرغم
ــــقـــابل مـن صـــحـــة االفــــتـــراض بـــأن ا
الــنـوعـي لـتــلك االحـزاب االسالمــيـة في
ــــان كـــان فـي الــــغـــالـب أحـــزاب الــــبــــر
وتـــنـــظـــيـــمـــات وتـــيــارات قـــريـــبـــة من
اال ان من اخلـطأ الـتوجـهات الـعلـمانـية
(عــلـمـيـاً ومــنـهـجـيــاً) تـصـنـيــفـهـا أنـهـا
عـلمـانـية كـون أغلـبهـا ال تمـتلك أدبـيات
حـزبية وآيدلوجية مـوثقة تصلح للحكم
بــأنــهــا تــنـــظــيــمــات عــلــمــانــيــة. لــذلك

الـسـابق لم يكن يـسمح ألي حـزب مهـما
ا كـانت توجـهاته بالـعمل في الـعراق 
خـــلف فـــراغـــاً حـــزبـــيـــاً بـــعـــد ســـقــوط
الـنـظـام.وألن الـقـوى والـتـنـظـيـمـات الال
ــعـــارضــة اسالمـــيـــة فــيـــمــا ســـمي بـــا
الـعراقية للنظام لم تكن سوى تنظيمات
الـــرجـل الـــواحــد one man show في
أغـلبـها دون ان يـكون لهـا أيدلـوجية بل
وحــتـى بــرنــامج ســيــاسي عــمــيق(عــدا
فـقـد تـمـكـنت األحـزاب أسـقــاط الـنـظـام)
ا تمتـلك من خبرة وتنظيم االسالمـية 
وآيـدلــوجـيـة ودعم أقـلـيـمي من أن تـمأل

ذلك الفراغ احلزبي بسرعة. 
والـفـوضى كــمـا ان ظـروف هـدم الـدولـة
الـناجمة عن األحتالل وصعود الهويات
الــفـرعـيــة الـطـائــفـيــة سـاعـد كــثـيـراً في
نــشــوء أحـزاب وتــنــظــيـمــات اسالمــيـة
جــــديـــدة(الــــتـــيــــار الـــصــــدري وحـــزب
الـفــضـيـلـة...الخ) وأرتـقـاء الـتـنـظـيـمـات

ة. االسالمية القد
لـستُ هنا بصدد حتـليل ظروف النشوء
واالرتـــــقـــــاء لـالحـــــزاب والـــــتـــــيــــارات

وأعترف أن ألسـلمـة احلكم فـي العـراق
تلك األحزاب(كالدعوة واجمللس االعلى
واحلـزب االسالمي) كانت أكثر تنظيماً
وجتـربـةً من االحـزاب غـيـر االسـالمـية.
لـــذا ال أعــتـــقــد أن االمـــيــركـــان كــانــوا
يــقـصـدون أســلـمـة احلــكم(كـمـا يــحـلـو
لـلـبـعض قـولـه) بـقـدر مـا أن ظـروف ما
بـعـد نيـسان 2003 سـاعـدت كثـيراً في
ـــو ظــاهـــرة االسالم الــســـيــاسي في
الـــعــراق بــخــاصـــة وان نــظــام احلــكم

ـــفـــارقـــات الـــغـــريـــبـــة لالحـــتالل مـن ا
أنه مــكّن االسالم الــسـيـاسي األمــريـكي
في الـعراق من تـسلم مـقالـيد احلكم في
الــعـراق وأن تـكـون له الـيــد الـعـلـيـا في
الـتـأثيـر علـى السـياسـة الـعراقـية. ومع
ان %30) 7 تقريباً) من أعضاء مجلس
احلـكـم الـذين عـيـنـهم احملـتل األمـريـكي
فـي تـــمــوز 2003 كـــانـــوا من االحــزاب
اال كـرديـة)  سـنـيـة االسالمــيـة(شـيـعـيــة
ؤأمرة األميركية اني ال أمـيل لفرضية ا

سأستخدم مصطلح قوى غير أسالمية
لالشـــارة لـــتــلك الـــتـــنــظـــيــمـــات. هــذا
ـصطلح ال يقصد به أن هذه القوى ال ا
تــؤمن بــاألسالم بل يــقـصــد به أن تـلك
األحــزاب والــتــنــظــيــمـات لـم تُـعــلن أن
مـرجــعـيـتـهـا الـفــكـريـة أو اآليـدلـوجـيـة
مــرجـــعــيــة أسالمــيـــة.بــعــد مــراجــعــة
انـية في وحتـلـيل خريـطة الـقـوى البـر
الـــعــراق مــنــذ  2005يـــتــضح لــنــا ان
االسالمـي كان لهم دوماً تـأثير نسبي
ـان الــعـراقي . يـوضح كــبـيـر في الــبـر
الـشـكل ادنـاه أن االسـالميـ قـد كـانت
لـــهم الـــيـــد الــعـــلـــيـــا -من حـــيث عــدد
انية االولى ـقاعد- في الدورات الـبر ا
والـثـانـيـة (54%) ـقـاعـد) (%65 مـن ا
والــثــالــثــة (%61). مـع ذلك يالحظ أن
الـناخب العـراقي قد أنقـلب على القوى
االسـالمـــــــــيـــــــــة فـي آخـــــــــر دورتــــــــ
أنتخابية(2018 و 2021). فأبتداءً من
2018 صـار غـير االسالمـي يـشكـلون
ان(%52). أما أغـلبية بسيطة في البر
فـي أنــتـــخـــابــات 2021 والـــتي ســـبق
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الــدولــة اخملــتــلـفــة والــقــطــاع اخلـاص
ـنـظـومـة الـكـهـربـائيـة لم آنـذاك إال أن ا
تـعد إلى سابق عهدها الذي كانت عليه
ــتــمـــثل في قــدراتــهــا قــبـل الــعــدوان ا
اإلنــتـاجــيـة ودرجــة مـتــانـتــهـا إال أنــهـا
اسـتطاعت تلبية االحتياجات االساسية
ــواطن حـيـث كـانت تــعـمل في حلــيـاة ا
ظـروف استثنـائية حتت وطأة إجراءات
ـفروض احلـصـار االقتـصـادي اجلائـر ا
عـــلى الــعـــراق لــلــمــدة (1991- 2003)
فـكـانت إحدى تـبعـات هـذا احلصـار هو
واد حـرمـانـها  من تـوفـيـر الكـثـيـر من ا
االحــتـكـاريـة احلـاكـمــة لـعـمل وحـداتـهـا

لحقة. اإلنتاجية وعموم شبكاتها ا
ــا جتـدر اإلشـارة إلـيه أن الـعـامـلـ و
في إدارة قـطاع الـكهـرباء لـم يسـتكـينوا
لــتــحــديــات الــعــقــوبــات االقــتــصــاديــة
ـتمثلة بقراررت اللجنة الدولية (661) ا
سـيـئة الـصيـت فكـان الشـروع بـتصـنيع
الـــبــدائل وتــوفـــيــر مــا أمـــكن من مــواد
ــنــظــومــة بــوســاطــة حــاكــمــة لـــعــمل ا
تـهـريبـها مـن اخلارج إلى داخل الـعراق
كـمًا استطاعت هذه اإلدارة تنفيذ الربط
الـكهربائي الثـنائي مع سوريا في العام
2001 (مـشروع الربـيع) لتغـذية مناطق
مــحــدودة بـــعــيــداً عن أنــظــار الــرقــابــة
الـدوليـة وبالـتعـاون مع وزارة الكـهرباء

السورية.
بـعـد سـنـة االحـتالل 2003 ومـع شـيوع
ـارسـات الـتـخـبط والـضـيـاع الـشـامل
فـي إدارة شـؤون الــدولــة كــافــة لم جتـد
مـحـاوالت انـتـشـال قـطـاع الـكـهـربـاء من

ـعـروف لـوزيـر الـصـنـاعـات االعـالمي ا
الــثـقـيــلـة الـعـراقـي بـجـاهــزيـة الـعـراق
لــتــصــديــر الــكــهــربـاء إلـى تــركـيــا مع
اإلشـــارة إلى الـــربط الـــكـــهــربـــائي مع
الـكـويت  وما أن مـرت بضـعة سـنوات
عــلى هــذا الـتــصــريح (الــرسـمي) ومع
بـــدايــة الــعــام 1991 حـــتى تــعــرضت
ـنظـومة الـوطنيـة للـكهربـاء العـراقية ا
إلى كـارثـة كـبـيـرة عنـدمـا شـمل الـدمار
مـفاصلـها الـعاملـة كافة نـتيجـة لتنـفيذ
٢٥٠ غـارة جــويـة وصـاروخـيـة عـلـيـهـا
ضـــمن مـــجـــريـــات مـــا يـــســمـى حــرب
اخلـلـيج الـثانـيـة فكـانت نـسبـة الـضرر
ائة من قدرة قد جتاوزت الثمان با ا
نـكوبة  ومنذ ـنظومة ا مـنشآت هذه ا
ذلـك احلــ وعـــلى الـــرغم مـن حــمالت
الكـات الوطنية اإلعـمار التي نفـذتها ا
ـيــدانـيـة والـتي ــعـروفـة بـقــدراتـهـا ا ا
ســخـر لــهـا دعم كــبـيــر من مــؤسـسـات

لــيس بــجـديــد عــلى األقـطــار الــعـربــيـة
سـعيها إلى تنفيذ مشروعات اقتصادية
مــشـــتــركــة عــلى أسـس الــتــعــاون وفي
مـخـتـلف اجملـاالت الـتي شـمـلت الـعـديد
مـنـهـا إجناز الـربط الـكـهـربائي بـيـنـها
ـتجاورة عـلى وجه الـتحـديد االقـطار ا
فـــــفي الــــعــــام 1952 ربـط شــــبــــكــــة
الــكــهــربــاء الــتــونــســيــة مع الــشــبــكــة
اجلــزائــريـة ومع مــطــلع ثـمــانــيـنــيـات
اضي  اجناز خطـوات عملية الـقرن ا
في تـنفيـذ شبكات الـربط اخلماسي ب

(االردن الـعراق سوريا مـصر وتركيا)
والــذي تــطــور لـيــصــبح ثــمـانــيــاً بــعـد

انضمام لبنان وفلسط وليبيا
وفي احلـقبة الزمـنية نفـسها تلك وعلى
وفق نـتائج التطور الـهائل في منظومة
الـكــهـربـاء الـعـراقـيــة ووفـرة إنـتـاجـهـا
آنــذاك الــذي رافــقه بــنــاء شــبــكـة نــقل
متينة ذات وثوقية عالية كان التصريح

وغـيابـها أحـيانـا كثـيرة فـهو ال يـتجاوز
حـدود اإلعالم السياسي الذي توظف له
أحــــداث وظــــروف مـــؤثــــرة في حــــيـــاة
ستـهدفة واهـتمامـاتها ألجل األوسـاط ا

حتقيق غاياته احملددة.
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إن مـــــا كـــــرس حــــالـــــة الـــــســـــخـــــريــــة
واالســــتـــهـــجــــان وعـــززهــــا لـــدى هـــذه
األوسـاط هـو ما تـضمـنه حديث اإلعالن
عـن مـشـروع الــربط في لـقـاء اجلــانـبـ
(الـــعــراقـي والــســـعــودي) مـن هــوامش
ـزاح واجملـامالت طــغى عـلـيـهــا طـابع ا
ــوفــقــة في اســتـعــراض األكالت غــيــر ا
ـطـبخ الـعراقي الـشـعـبيـة ومـا يـنتـجه ا
يزة لتكون إحدى خيارات من أطـعمة 
االيـفاء بالعـرض التجاري مـقابل تزويد

العراق بالطاقة الكهربائية….
وهـنا ال يسعنـا إال أن نقول لألشقاء في
الـسعوديـة (جزاكم الله خيـراً) فعرضكم
ـــوصل فـي قـــبـــول الـــقـــيـــمــــر وكـــبب ا
ــســكـوف ســوف يـرد لــكم بــقــبـولــنـا وا
الـكبـسة أو دونـها فالـعراقـيون يـعرفون
الـكـثـيـر عن صـنـاعـة الـكـهـربـاء وأصول
إنـتاجها منذ اكتـشافها على أراضيهم
ال ـيالد فـلـديـهم من الـعـقـول وا قـبل ا
مـا يؤمـنهـا لهم ولـغيـرهم عنـدها سوف
تــنـتــفي حــاجـة طــلـبــهـا من شــرقـهم أو
غــربــهم وسـوف نــرد لـكـم هـذا اجلــمـيل

وإن غداً لناظره قريب .

{ مهنـدس استشاري/ رئيس هيـئة الكهرباء
العراقية األسبق

اخلـطوات العـمليـة في تنفـيذ مثل هذه
علن عنها مؤثراً في انعدام ـشاريع ا ا
ـواطن بها بـعد أن كان مـتفائال ً ثـقة ا
بـأنـها احلـلول احلـاسـمة لـلخالص من
مـعـانـاته الـطـويـلـة جـراء تـردي خـدمـة
الــكـهــربـاء إلـى أن وصل به األمـر  إلى
حــالـة من الــيـأس واإلحــبـاط جتــاهـهـا
فــهي ال يــنــظــر إلــيــهــا إال نــظــرته إلى
زوبــعــة إعالمــيــة تــهــدف إلى إيــهــامه
ـــعـــاجلــات وتـــخـــديـــره بــعـــيـــداً عن ا
ــطــلــوبـــة  الــقــادرة عــلى غــلق مــلف ا
األزمـــــة كــــــامالً حـــــتـى جـــــاء اإلعالن
احلـكـومي (الـعـراقي - الـسـعودي) عن
خــطـوات الـربط الــكـهـربــائي مـؤخـراً
ـعـلن عـنـه مـنـذ تـمـوز سـنة 2018  وا
لـيعزز شعور عدم الثـقة لدى العراقي
ـشاريع عـمـوما ًفي جـدوى مـثل هذه ا
ـسـتـقـبـلـية فـعـلى الـرغم من األهـمـيـة ا
لــلــمـــشــروع إال أنه يــبــقى عــاجــزاً عن
نـتظر من تـاحة فـا احلـلول الـوطنـية ا
هذا الربط هو جتهيز الشبكة العراقية
بـكمية من الطاقة الكـهربائية ال تتعدى
200  مـيكاواط لـلمرحـلة األولى والتي
ـائـة من حـاجة تـمـثل مـا نـسـبته  2 بـا
الـــعـــراق الــفـــعـــلـــيــة اآلن عـــلى وفق
ـعــتــمـدة فــالـكــثــيـر من الــتــقـديــرات ا
األوسـاط تلقت هذا اإلعالن باستهجان
ــا صــاحــبه من كــبــيــر  عــلـى الــرغم 
صــخب إعـالمي واسع مــروج له فــهـو
رتبة الرقص على من وجـهة نظرها 
ـعــانـاة الـقـاسـيـة لـلـمـواطن الـعـراقي ا
نـتـيجـة تـعـثر خـدمـة جتهـيـز الكـهـرباء

حالة التردي وكان اإلخفاق واضحا ًفي
غـياب التيار الكهربائي لساعات طويلة
ـهـارات الـقـادرة عـلى نـتـيـجـة لـغـيـاب ا
تــرمــيم األضــرار الــتي أصــابـت عــمـوم
ــنـظـومــة الـكـهــربـائـيــة حـيث تـوالت ا
ــشــاريع وعــقـــود الــتــجــهــيــز مــئـــات ا
ـــنـــظـــومـــة والـــتي اخلـــاصـــة بـــهـــذه ا
خــصـصت لـهــا مـبـالغ كــبـيـرة جتـاوزت
ـــائــة مـــلــيـــار دوالر إلى اآلن والــتي ا
كـانـت بـحـكم الـهـدر لـلـمـوارد الـوطـنـيـة
الــتي اســتـبــيـحـت نـتــيـجــة لــوقـوعــهـا
ضــحــيــة لــسـيــطــرة مــصــالح األحـزاب
ورعـاياهـا بوساطـة عمل ما أطـلق عليه
ــكـاتـب االقـتــصـاديــة وتـبــعـات نــظـام ا
ـقـيت رافق هـذا اإلعالن احملــاصـصـة ا
عـن الـــعـــديـــد من مــــشـــروعـــات الـــربط
الـكـهربـائي لـلشـبـكة الـعـراقيـة إقـليـمـياً
كـــانت (الــربـط مع تــركـــيــا) أم عـــربــيــاً

(الــربط األردنـي واخلــلـيــجـي) الـذي 
االعالن عنه سابقاً والذي لم يرَ تطبيقه
الــنـور مــا عـدا الــربط الــكـهــربـائي مع
الـشـبكـة االيرانـيـة والقـائم حـاليـاً الذي
ــد الــعــراق بــحــدود ( 1000- 1200
مــيــكـاواط) من أصـل حـاجــته الــبـالــغـة
بــحـدود 30000مــيـكـاواط حــيث أجـبـر
الـــعــــراق عـــلى الــــقـــبـــول بــــالـــشـــروط
الــتــعـســفـيــة لــهـذا الــربط في جــوانـبه
ـالـيــة والـفـنـيـة بـهـدف الـتـخـفـيف من ا
تـفاقـمة خلدمـة جتهـيز الـطاقة األزمـة ا
الــكـهـربـائـيـة وعـلـى وجه الـتـحـديـد في
أوقـات زيادة الطلب على االستهالك في
مـوسمي الصـيف والشتاء فـكان فقدان
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ية الرأسمالية. إلمالءات القوى العو

ـوضـوع بأن تـدل مـراجـعـتـنا ألدبـيـات ا
هـنـاك أسـبـابـا مـوجـبـة وجتـارب مـريرة
مع الـنظـام الرأسمـالى تستـدعى جتربة
ــقـراطى نــظــام اشـتــراكى تـشــاركى د
يــــخــــتــــلف جــــذريــــا عن الــــنــــظــــامـــ
شـار إلـيهـما سـابـقا من الـرأسـمالـيـ ا
اركسى جـهة وعن الـنظـام االشتـراكى ا
بـكل تالوينه ومـسمـياته وعلى األخص
تــطـبــيـقـاته ومــنـطــلـقــاته الـنــظـريـة فى
االحتـاد الـسوفـييـتى الـسابق من جـهة

أخرى.
W dD  W —u

ومـا عادت كلمة االشتراكية تعتبر جزءا
مـن إرث مــات وانــتــهـى وال أنــهــا تــدل
ا بـالـضرورة عـلى ثـورية مـتـطرفـة وإ
أن تـــكــون مــدخال لـــنــظــام اقـــتــصــادى
مـتوازن إنـسانى جـديد يـنقل الـعالم من
فـكر ونـظام اقـتصـادى بتالوين مـتعددة
جـربـه الـعـالم عـبـر أربـعـة قـرون فـعـانى
الـــويـالت من نـــقـــاط ضــــعـــفه وأزمـــاته

الكثيرة.

قـترح لـلـمشـروع النـهـضوى الـعـربى ا
من قـبل مركز دراسات الوحدة العربية
ـؤتـمـر الـقومى الـعـربى نـحـتاج أن وا
نـــســمـى بــصـــورة واضــحـــة الــنـــظــام
االقـتـصـادى الذى يـصـلح جملـتمـعـاتـنا
الـعـربـية آخـذين بـعـ االعتـبـار إرثـنا
الـتـاريـخى وثـقـافـتـنـا وجتـارب بعض
اضية األقـطار العـربية إبـان العقـود ا
وجتـارب بعض دول الـعالم الـثالث فى
بــنـــاء اقــتــصــاد وطــنـى غــيــر خــاضع

ــاضى أن بــيــنــا فى مــقــال األســبــوع ا
وج بكتابات ومراجعات حادة الـعالم 
نـقـديــة لـلـنـظـام الـرأسـمـالى الـلـيـبـرالى
الـــكالســيـــكى ولــلــنـــظــام الـــرأســمــالى
ــهـيـمن عـلى ى ا الــنـيـولـيـبــرالى الـعـو
ســاحـة االقــتـصـاد الــدولـيــة ولـتــجـربـة
اركسى الـقصيرة الـنظام االشـتراكى ا
وبــيــنــا أنــنــا نــحن الــعــرب إذ نــقــوم
ــراجــعــة لأليـديــولــوجــيـة الــقــومــيـة
الــعـروبـيــة كـمـا هــو احلـال بـالــنـسـبـة

مـــثل هــكــذا جتـــارب مــوجــودة اآلن فى
بـــلـــدان أوروبـــيـــة من مـــثل إيـــطـــالـــيــا
وإســبـــانــيــا وفى بـــــــــعض الــواليــات
األمــريـكــــــيـة وفى بــلـدان آســـــــيـويـة.
وهـى جتـــارب نـــاجـــحـــة وتـــزداد عــددا

وتأثيرا.
ورابـعـا: هـنـاك مبـادرات فـكـريـة من قبل
مـفكرين وجـهات تنـظيمـية عربـية بشأن
نـظـام اقتـصادى عـربى مسـتقـبلى حتت
شــعــار اشــتــراكـيــة عــربــيــة جــديـدة أو

شعارات أخرى مقاربة. 
ــبــادرات وذاتـــيــتــهــا وألهـــمــيــة تــلـك ا
الــعــربــيـة ســنــبــ أســسـهــا الــفــكــريـة
قترحة فى مقال األسبوع والـتنظيمية ا

القادم.
ــهم من وراء كل مــا ذكـرنــاه أن كـلــمـة ا
وشـعـار االشـتـراكـية أصـبح هـنـا مـعـنا
ومـع العـالم وأن واجب األيـديـولـوجـية
الـقومـية العـروبية أن تـأخذ علـما بذلك
دون غــمـغــمـة أو دوران حــول مـوضـوع
ـطـلـوب الــنـظـام االقـتـصـادى الــعـربى ا

إنسانيا وعدال وكفاءة.

األوروبـى. وهى نظام اقتـصادى يتسم
لـكية اجلـماعيـة واإلدارة التعـاونية بـا

لالقتصاد. 
وإذن هـى حـــركـــة ســـيـــاســـيـــة تـــأخــذ
بــإصـالح الــرأســمــالــيــة لــيــكــون هــذا
اإلصـالح مــــدخال لالشــــتــــراكــــيــــة فى
الــنـهــايـة. ويــعـتــبـر من أشــهـر األعالم
الـذين نادوا بهذا النظام كتاب من مثل
جـورج أورويل وبـيرتـرانـد رسل وقادة

من مثل سلفادور ألندى.
وثــالــثـــا: أمــامــنــا جتــربــة مــا يــعــرف
بـالتـعاونـيات التـشاركـية الـقائـمة على
مــلــكــيــة وإدارة مــشــاريع اقــتــصــاديـة
صـــنـــاعــيـــة إنـــتــاجـــيـــة أو مـــشــاريع
اقــتـصــاديــة خـدمــيـة مـن قـبل الــقـوى

نشآت.  العاملة فى تلك ا
ـال مــقـتـرض من قــبل وبـاسم فــرأس ا
الـعمال وتعيـ كبار اإلداري يتم من
قــبـل الــعــمــال واســتـــعــمــال فــوائض
األربـاح وتــوزيـعـهـا يـقـوم به أصـحـاب
ـال أى الـعمـال. وبـالتـالى فهى رأس ا

سميات عصرية. جتارب اشتراكية 

أمــامـنـا نـحن الـعــرب جتـارب حـديـثـة
ومـقـتـرحـات فكـريـة مـعـقولـة ومـتـوازنة

لالختيار الكلى أو اجلزئى.
ـــقـــراطـــيــة أوال: هـــنـــاك جتـــربـــة الـــد
ــــقــــراطــــيــــة االشــــتــــراكــــيــــة أو الــــد
ـطبـقـة على األخص فى االجـتـماعـيـة ا
دول الـــشــمــال األوروبـى ولــذا تــعــرف
بـالـنـمـوذج االسـكـنـدنـافى أو الـنـوردى.
إنــهـا جتـربـة تـقـوم عــلى أيـديـولـوجـيـة
سـيــاسـيـة تـدعـو إلى تـدخل اقـتـصـادى
واجـتـماعى من قـبل احلـكومـة لتـرسيخ
الـعدالة االجـتماعـية ضمن إطـار النظام
الـرأسمـالى ولصـناعة سـياسـات للدفع
بــاجتـاه دولـة الــرفـاه وبــإعـادة تـوزيع
ـــــداخــــــيل وتـــــلـــــتـــــزم الـــــثـــــروات وا
ـقـراطـيـة الـتـمـثـيـلـيـة. وبـالـتـالى بـالـد
فـــإنـــهـــا تـــبـــنى االقـــتـــصــاد اخملـــتـــلط

واقتصاد السوق االجتماعى.
ثـــانــيــا: هـــنــاك جتـــربــة االشــتـــراكــيــة
ـقراطـيـة التى أخـذت بـها الـعـديد الـد
مـن دول أمريكـا اجلنوبـية على األخص
ــوذج الـــشــمــال وتـــطــبق أيـــضــا فى 
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سرح الكربالئي          2-2 الفنان نعمة أبو سبع في ا

ي قاسم ) لـلكـاتب واالكـاد زدهـرة صـدر كتـاب ( الـعراقـيـون ب حـسـينـيـ وتشـريـنيـ عن دار الـرواد ا
حسـ صالح يـتضـمن مـكاشـفة صـريحـة للـمرجـعيـة الديـنيـة التـي جعـلت العـراقيـ ينـقسـمون عـلى ثالثة
االول كـان يـرى ان خالصـهم من احملـنـة سـيـكـون عـلى يـدهـا لـكـنـها مـواقف مـتـضادة كـمـا يـوضح صـالح
وانه سيـكـون لهـا موقف يـسجـله الـتاريخ في خالص الـناس من ـرجعـية طـويل  خـذلتـهم. والثـاني: يرى ان نـفس ا
ـرجـعـيـة مـرهـونـة بـبـقـاء حـكـومـة شـيـعـيـة بـهـوية افـسـد وافـشل حـكم..فـيـمـا يـرى الـثـالث ان مـصـالح وامـتـيـازات ا

وان احلال سيبقى على ما هو عليه الى يوم يبعثون. اسالمية
من خمسة أيام فيما يحـلل وثبة تشـرين وعن (حسـينيات) فـان موضوعاته عرّضت كـاتبها الى الـتهديد بالـتصفيـة 
هزّت الـعـراق في الفـاحت من اكتـوبـر الى تداعـيات مـا حـصل..وما جـرى للـشخـصـية الـعراقـيـة من (جمـهوريـة اخلوف الى

جمهورية الفواجع) ..ويفرد فصال خاصا بعنوان( استراحة قاريء) فيه موضوعات فنية وكتابات ساخرة.
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وفي صــيـف آب من عــام 1970م  وضــمن
هـرجان الـذي أقامـته مديـرية تـربيـة لواء ا
كـربالء  –مـركــز الـنــشـاط الــفـني تــخـلــلـته
مسرحية (راس الشليـلة) من تأليف الفنان
يوسف الـعـاني وإخـراج الفـنـان نعـمـة أبو
سـبع ومن تــمـثــيل: عالء الــعـبــيـدي بـدور
وظف وظف  ?(1وعبـاس كر بـدور (ا (ا
راجع  ?(2ومحمد حسن النجار بدور (ا
ـهـتـوك) ومـحـمـد ربـاط بـدور (الـفـراش) ا
دير) وعادل ورياض تركي السالم بدور (ا
ــديـر) وأحـمــد كـمـاز ثـابت بــدور (قـريب ا
بدور (الـصـديق) ومـحـمـود الـشـمـاع بدور
(مـراجع) ومـصــطـفى تـركي الــسـالم بـدور
ــسن) وصــبــاح زنــكــنــة بــدور ــراجع ا (ا
ـراجع الـراشي) وحـسـ مـحـمـد جـواد (ا
ــــوســـوي بـــدور ـــراجـــعــــة) وصـــالح ا (ا
ــنـافق) ويــوسف عــبـاس بـدور ـراجع ا (ا

(صاحب الكارت).
ـهـرجـان عـلى مـسـرح قـاعـة اإلدارة  أقـيم ا

احمللية.
في الـعام 1970م وضمن احـتـفـال مـجلس
ـدرسـة اخلزرجـية ـعلـمـ أخرج  اإلباء وا
االبتدائية للـبن مسرحـية (عطّار السلف)
من تأليف األستاذ سلـمان عبد قدمت على
ـدرسـة الـكائـنـة في مـنـطـقة مسـرح قـاعـة ا
اإلسكـان فـي كربـالء وهي من تـمـثيـل عدد
ـدرســة أبـرزهم: سـعــد حـسـون من طالب ا
الــسالمي وحـــســام الــشـــروفي ونــاهض
يــاس الــعـــبــيــدي ونـــعــمــة عـــبــد الــكــر
اخلـفـاجـي وعـمـاد عــيـسى عـبــاس وعـبـد
الستار كـاظم قنديل وسـومر عبـد الستار

وكاظم تومان الكريطي وآخرون.
في  11شــــبـــاط 1970م وضـــمـن فــــقـــرات
ــهـرجــان الــفــني الــذي اقــامــته مــديــريـة ا
الـتـربـيـة والتـعـلـيم فـي مـحـافظـة كـربالء /
سـرحـية الـشـعبـية النـشـاط الفـني قـدمت ا
(الـلـصــوص) من تـألـيف االديـب والـشـاعـر
بـاسم يـوسف احلـمــداني وإخـراج الـفـنـان
نـعـمـة أبو سـبـع عـلى مـسـرح قـاعة اإلدارة
احملـليـة فـي كربـالء مـثل فـيه:عـبـاس كر
بــدور(صـــكب) وبـــاسم احلـــمـــداني بــدور
(رحومي) وطالب الـبرزجني بدور (كامل)
ومـصـطـفى الـسـالم بـدور (سـعـدي) وعـبـد
الرزاق عبـد الكر بدور (رزوقـي) ومحمد
ــفــوض) وأحــمــد كــمــــاز ربــاط  بــدور (ا

واحمد الشمري (أفراد شرطة).
في العام نفسه 1970م عزمت فرقة مسرح
كربالء الـفني (حتت الـتـأسيس) بـالتـعاون
مع فــرقــة تـمــثــيل مــدارس حــفــاظ الــقـرآن
احلكيم في كربالء على تقد مسرحية ثأر
( الـله (احلـسـ ثـائــراً .. احلـسـ شـهـيـداً
ـصــري عـبــد الــرحـمن ـؤلــفــهـا الــكـاتـب ا
الــشــرقــاوي وهي من اخــراجه وتــمــثــيل
كـــادر فـــرقـــة تـــمـــثـــيل مـــدارس احلـــفـــاظ
ـسـرحـية وألسبـاب سـيـاسيـة فـقـد مـنعت ا
من العرض من قبل النظام السابق بعد ان

 اجناز كافة متطلبات العرض.
في الـــســنـــة الــدراســـيـــة لــلـــعــام – 1970
سرحيات 1971م أخرج العديد من ا
ـدارس محافـظة كربالء ففي واالوبريتات 
ـــصـــادف /16/1 مـــســـاء يــــوم الـــســـبـت ا
هرجان الفني األول 1971م وضمن ا
دارس البنـات فقد أخرج الفـنان أبو سبع
اوبـريت (اعــراس بــابل) من تــألـيـف بـاسم
احلمداني واحلـان الفـنان محـسن فرحان
وتقد مدرسة اخلمائل االبتدائية للبنات
ومـسـرحـيـة (دمـوع) مـن تـألـيف وفـاء عـبـد
الوهاب واخـراجه واحلان الـفنـان صباح
الفـلفـلي تقـد مدرسـة الزرقـاء االبتـدائية
لـلــبــنــات وأوبــريت (الــعــودة) من تــألـيف
ناطق خلـوصي واخراجه واحلان الـفنان
ـفـاخـر مـحـسن فـرحـان وتــقـد مـدرسـة ا
االبتـدائـيـة كـذلك إخـراج مـسـرحـيـة (حلم)
من تــألــيف وفـــاء عــبــد الــوهــاب واحلــان
ـهرجان على الفنـان محسن فـرحان أقيم ا

مسرح قاعة اإلدارة احمللية في كربالء.
 في الــســـنــة الــدراســيـــة لــلــعــام – 1971
1972م أخرج إلعدادية كربالء للبن

مـسـرحـيـة (آخر الـسـهـرة) تـألـيف الـكـاتب
ـصـري فــتـحي رضــوان مـثـلــهـا عـدد من ا
26/4/ طالب اإلعـــــــداديـــــــة عــــــرضـت في 
1971م على مسرح قاعة اعدادية كربالء

. للبن
في الـــســنـــة الــدراســـيـــة لــلـــعــام – 1972
هرجان الفني السنوي 1973م وضمن ا
دارس مـحافـظـة كربالء الـذي يـقيـمه قسم
ـدرسي ـسـرحــيـة في الـنــشـاط ا الـفـنــون ا
ــدرسـة لــتــربــيــة احملــافــظــة فــقــد أخــرج 
االعـتـمـاد االبـتـدائـيـة الـنـمـوذجـيـة لـلـبـن
مـسـرحـيـة (الـغـابـة) من تـألـيف عـادل داود
تـوسطة  7نيسـان للبـن فقد التمـيمي و
اخرج مسرحية (احلصاد) من تأليف باسم
احلمـداني واحلـان عـدنـان عـبـاس حـلمي
وتـدريب ســلــيـمــة احلـمــامي ومــسـرحــيـة
ــــطــــر) من تــــألــــيف بــــاسم (األطــــفــــال وا
احلــمــداني وإخــراجـه من احلــان عــدنــان
عـبــاس حــلـمـي تـقــد مــدرسـة الــعــبـاس
ـدرسـة االبـتـدائــيـة لــلـبـنــ كـذلك أخــرج 
الـفــرزدق االبــتـدائــيـة لــلــبـنــ مــسـرحــيـة
(الشـمعـدانات) عن قـصة الـبؤسـاء لفـكتور
هــيــجــو إعــداد وتـدريـب األســتــاذ ضــيـاء
ـــســـرحـــيــة الـــنــصـــار وقـــد فـــازت هــذه ا

هرجان.  باجلائزة األولى في ا
في الـــســنـــة الــدراســـيـــة لــلـــعــام – 1973
هرجان الفني السنوي 1974م وضمن ا
دارس مـحافـظـة كربالء الـذي يـقيـمه قسم
ـدرسي ـسـرحــيـة في الـنــشـاط ا الـفـنــون ا
ــدرسـة لــتــربــيــة احملــافــظــة فــقــد أخــرج 
الفرزدق االبتدائية للبن مسرحية (البطل
ـدرسة الصـغيـر) ومـسرحـية (االنـتـصار) 
االمام عـلي االبـتدائـية لـلـبنـ ومـسرحـية
درسـة العروبة االبـتدائية لـلبن (فرحة) 

نار توسطة ا وأوبريت (الشاعر والربيع) 
ــطــر) و(لــوحـة لــلــبـنــات ومــســرحــيــة (ا
الــتــأمـيـم) واوبــريت (شــمــوع مــضــويـة)
ـــســـيـــرة) لـــبـــاسـم احلـــمـــداني أقـــيم و(ا
ـهـرجـان في مـدرســة الـزرقـاء االبـتـدائـيـة ا

للبنات.
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في الـــســنـــة الــدراســـيـــة لــلـــعــام – 1975
هرجان الفني السنوي 1976م وضمن ا
دارس مـحافـظـة كربالء الـذي يـقيـمه قسم
ـدرسي ـسـرحــيـة في الـنــشـاط ا الـفـنــون ا
درسة الزرقاء لتربية احملافظة فقد أخرج 
االبـتـدائـيـة الـنـمـوذجيـة اوبـريـت (الـطـيور
والـــشــجـــرة) تـــألـــيف بـــاسم احلـــمـــداني
واحلـان الــفــنــان مـحــسن فــرحــان تـدريب
هدى عـبد الـوهـاب واوبريت (دعـوه لبـناء
الوطن) من تأليف رضا اخلفاجي واحلان
صـبـاح الـفـلـفـلي تـقـد مـدرسـة االعـتـماد
هـرجان في االبتـدائيـة النـموذجـية أقـيم ا
مسـاء يوم الـسبت في 1976 /24/4م على

مسرح قاعة اإلدارة احمللية في كربالء.
في 24/4/1970م تـأســست فــرقـة مــسـرح
كــربـالء الـــفــنـي وهي أول فـــرقــة أهـــلـــيــة
تؤسس في مـحافـظـة كربالء وكـان الفـنان
نعمة أبو سبع أحد مؤسسيها حيث تولى
رئـاسـة هـيـئتـهـا اإلداريـة لـغـايـة وفـاته في
الـعام 1987م لـعب فـيـهـا دوراً كـبـيـراً في

إخراج أبرز اعمالها.
في مـــــنــــتـــــصف الـــــعــــام 1970م أخــــرج
مــســرحــيــة (الــعــنــكــبــوت) تــألــيف عــادل
الـتــمـيـمـي قـدمـتــهـا فــرقـة مــسـرح كـربالء
الــفــنـي وتــعــد انـــتــاجـــهــا األول وهي من
تمـثـيل: حـسن محـمـد عـلي جلـوخـان بدور
(الــــشـــــاب) وطـــــالب الـــــبــــرزجنـي بــــدور
(الشايب) وصباح الـفلفلي بدور (الفالح)
وحـيـدر النـواب بـدور (غـريب  ?(1وهاشم
الـــــشـــــاجلي بـــــدور (غـــــريب  ?(2وعــــادل
الــتـمــيــمي بــدور (أحــمــد) وعــبــاس كـر
إســـمــاعـــيـل بــدور (مـــحـــمـــود) وحـــســ
الزبـيـدي بـدور (أبـو عمـر) وغـني كـشـكول
بدور (سـلـيـمـان) وناهض الـعـبـيـدي بدور
(الـطـفـل) ومـصـطــفى تـركي الــسـالم بـدور
(مـــنــــصـــور) وضــــيـــاء الــــنـــصــــار بـــدور
(الـعـنـكـبـوت) وســلـمـان عـبـد بـدور (شـيخ

حــــســـ بــــدور(شــــوق) ومــــحــــمــــد ربـــاط
ـنادي) وحـيـاة جنم عبـد وياسـم بدور(ا
اخلـويــطـر ونـوال عــبـد األمــيـر(اجملــمـوعـة
النـسـائيـة) ومـهدي الـطائـي وعبـاس كر
إسمـاعـيل وعبـد الـكـاظم السـعـدي وهاشم
حسون فريد ومحمد اخلويطر وعلي كر
إسمـاعيل ومـهـدي محـمد شـعـبان ومـهدي
الطائي وحيدر أحمد حيدر وهاشم فخري

احلكيم.
اعتباراً من 1979 /25/12م واأليام التالية
رح – ـؤسـسة الـعامـة لـلسـيـنمـا وا قدمت ا
ـسـارح  –فـرقـة كـربالء لـلـتـمـثـيل مـديـريـة ا
سـرحـية الـشعـبـية (سـر الـكنـز) سـينـاريو ا
وإعداد الفـنان قـاسم محمـد وإخراج الـفنان
سـرحية عـلى قاعة نعمـة أبو سبع قـدمت ا
اإلدارة احملـلــيــة في كــربالء مــثّل أدوارهـا:
ة) ورزاق إسـماعيل وفاء حسـ بدور (حا
بــدور (صــافي) وعــلـي يــوسف احلــمــداني
علم راقي) ومهدي إبراهيم موسى بدور (ا
بــدور (الــوالـي) ومــرتــضى عـــبــود ضــيــاء
الدين وحـيـدر أحـمد الـنـواب بـدور (باري)
ومــحــمــد ربــاط سـلــمــان بــدور (احلــاجب)
ومــهـدي الــطــائي بــدور (الــرجل الــغــريب)
وعــدنــان شــريف بــدور (وافي) ويــاســمــ
مـحـمـد اخلــويـطـر بـدور (بــاسـمـة) وسـهـاد
حــسـ بــدور (راســمــة) وخــمــائل مــحــمـد
اخلـويــطــر بــدور(حـازمــة) وابــتـســام عــبـد
ـة) ونـضـال عـبـد األمـيـر مـحـمـود بـدور(عـا
ة) وسماء حس األمير محمود بـدور (سا
بـدور (فـاهــمـة) وابـتــسـام مـهــدي إبـراهـيم
ــة) ومـحــمـد حـسن اخلــويـطـر بـدور (غـا
وهاشم فخـري احلكـيم وعطـية عـودة جبر
وعلي كـر إسمـاعيل وعـبد الكـاظم جاسم
الـسـعــدي وجنـاح اخلــويـطـر ونــوال عـبـد
األمــيـــر مــحـــمــود (اجملــمـــوعــة).فـي الــعــام
1982م أخرج لفرقة كربالء للتمثيل
مسـرحية (شـجرة الـعائـلة) وهي من تـأليف
الفنـان عزيـز عبد الـصاحب وقاسم مـحمد
وهي من تـــمــثـــيل: عــصـــمــان فـــارس بــدور
(جــبــر) وعــبــد الــرزاق عــبــد الــكــر بـدور
(فـتـاح) وحـسـ الـقــيـسي بـدور (الـضـابط
مـاجــد) وخـمــائل مـحــمـد اخلــويـطــر بـدور
) ونـــوال عــبـــد األمــيـــر بــدور (األم) (مــر
ويـاسـمـ مـحـمـد اخلـويـطـر بـدور (زيـنب)
وعبـاس كـر إسمـاعـيل بدور جـهـاد عريف
صــابـر) ومــحــمــد حــسن اخلــويــطــر بـدور
(حسان) وحـسن جلوخـان بدور (ناهض –
ـوسـوي ضـابط انـكـلـيــزي) مـحـمـد جـواد ا
بـدور (عـطـا) ومــحـمـد ربـاط ســلـمـان بـدور
(هرقل) وهاشم فخري احلكيم بدور (القائد
الـرومـاني) وعـبـد الـكاظـم جـاسم الـسـعدي
بــدور (الــشــيخ الــرومــاني) وعــدنــان عــبــد
ـــوســــوي بـــدور (ســـيل  –مـــذيع عـــلـــوان ا
اإلنـــبـــاء) وجـــواد كـــاظـم الـــبـــابـــلي بـــدور
(أحـمـد) وزيــد عـبــاس كـر بــدور (تـمـيم)
حـسن عـبـاس الـنـصـراوي بـدور (فـرحـان –
جـــنـــدي رومـــاني) ومـــحـــسن إســـمـــاعـــيل
ــوســـوي بـــدور (الـــبـــســتـــاني  –جـــنــدي ا
رومــاني) وراضي حـــمــود الـــفــراتي بــدور
(مرجـان) وعلي هـادي حسن بـدور (عبـيد)
وعـطـيـة عـودة جــبـر بـدور (عـلـوان) ونـوال
عبـد أألمـير وابـتـسام عـبـد أألميـر ونـضال
عـبـد أألمـيــر ويـاسـمـ مـحــمـد اخلـويـطـر
وخـمـائل مـحـمـد اخلـويـطـر ورابـعـة عـطـية
عـودة (مــجــمــوعـة الــنــســاء) عـرضـت عـلى
مــســرح قــاعــة اإلدارة احملـــلــيــة في كــربالء

إعتباراً من 1982 /21/7م واأليام التالية.
في الـــعــام 1983م أخـــرج لــفـــرقـــة كـــربالء
سـرحيـة الشـعـبيـة (عيـد سعـيد) للـتمـثيـل ا
اقـتــبـاس الــفـنــان عـلـى مـزاحم عــبـاس عن
مـسـرحـيـة (أول أيـام الـعــيـد) لـلـكـاتب نـاظم
حـكـمت تـرجـمة شـريـف شاكـر مـن تمـثـيل:
خـمــائل اخلــويـطــر بــدور (زهـرة  –خــادمـة
شابـة) وياسـم اخلـويطـر بدور (فـاطمة –
خـادمـة كــبـيـرة الــسن) ومـحـمــد اخلـويـطـر
بـدور (الـدكـتـور  –طـبـيب الــعـائـلـة) وعالء
العبـيدي بدور (فوزي  –أبن فوزية) ونوال
عـبـد األمـيـر بـدور (فـوزيـة أالم  –أم فوزي)
وحـسـ الــقـيـسي بــدور (خـيـري  –شـقـيق
فـوزي مـن أم أخـرى) ومــحــمــد ربــاط بـدور
(الدفان  –أبو عـلي العـقـد اخلامس) وعـبد
ــنـعـم الـســعــدي بــدور (الــعـامـل) وجـواد ا
البابـلي بدور (الـعامل) وعـطيـة عودة بدور
(الـعـامل) وعـصـمـان فـارس بـدور (سـمـير –
خطيب سـعاد وأبن خـالتهـا) وابتسـام عبد
األمـيـر بـدور (سـعاد  –بـنت فـوزيـة) جـواد
كـاظـم مـوسى بــدور (مــديــر الـبــنك) وعــبـد
الـرزاق عــبـد الــكـر بــدور (جـمـال  –عـامل
كـهـربـائـي) وعـبـاس كـر إســمـاعـيل بـدور
ـفـوض  –أبن شـقــيـقــة الـدفــان) وحـسن (ا
جـــلـــوخــــان بـــدور (رجل  ?(1وعـــلي كـــر
إسـمــاعــيل بـدور ( رجل  ?(2ومـحــمــد نـور
مـجــيــد كــرمــة بـدور (رجل  ?(3قـدمـت عـلى
مــســرح قــاعــة اإلدارة احملـــلــيــة في كــربالء

اعتبارا من 1983 /21/7م واأليام التالية.
في مساء 17/3/1984م قدمت فـرقـة كربالء
للتـمثـيل وعلى مـسرح قـاعة اإلدارة احملـلية
صابيح) في كربالء مسرحـية (يا مصـباح ا
 وهي مسـرحـيـة لألطفـال في ثالثـة فـصول
من تـألـيف الـكـاتب الـبـحـريـني خـلف احـمـد
خلف وإخـراج الفـنـان نعـمـة أبو سـبع مثّل
فيـهـا: عـدنان شـريف بـدور (الـرجل الـطبل)
ومــهــدي الـطــائـي بــدور (الـرجـل الــكــتـاب)
وخـمـائل اخلـويـطـر بـدور (الـطـفـلـة راويـة)
وزيـــد عـــبــــاس كـــر بـــدور (عـالء الـــدين)
وعـصـمـان فـارس بــدور (الـعـفـريت) ونـوال
ـعلـمـة) وحسن الـنـصار العـبـيدي بـدور (ا
ونـبـراس الـنـصـار وزيــنب عـبـاس وهـيـثم
الـعــبـيــدي وفــائـز كــاظم وعــمـر أبــو سـبع

(مجموعة األطفال).
اعتـبـاراً من 1984 /20/7م واأليـام الـتـالـية
قـدمـت فـرقــة كــربالء لــلـتــمــثـيـل مـســرحــيـة
(تراجي تـسـواهن) من تـأليـف الكـاتب عـبد
الله حسن وإخـراج الفنـان نعمـة أبو سبع
وعـبــد الــرزاق عـبــد الـكــر مــثّل أدوارهـا:
محمـد اخلويطـر وعبـد الرزاق عبـد الكر
وحـــسـن اخلـــفــــاجي ومــــهــــدي الـــطــــائي

نعمة أبو سبع 
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سرحيات التي أخرجها ابو سبعمسرحية قدمتها فرقة كربالء أحدى ا

ويــاســمـ اخلــويــطــر ونــوال الــعــبــيـدي
وحــسن ضـــيــاء الـــنــصــار وعـــبــاس كــر
إسـمــاعـيل وحــسن جـلــوخـان وعـلـي عـبـد
الله وعـدنـان شريف: عـلي كـر إسمـاعيل
وجــواد الــبـــابــلي وابـــتــســام الـــعــبــيــدي
وسوي وخمائل اخلويطر ومحمد جواد ا

وحسن شاكر األسدي وعمران سرهيد.
في الـعام 1985م اخرج مـسـرحيـة (دور يا
ـصــري يـوسف ادريس نـاعــور) لـلــكـاتـب ا
واعــداد الـفــنــان مــحــمــد زمـان الــكــربالئي
ــسـرحــيــة مــحــولّــة من نص مــســرحــيـة وا
(الفـرافـيـر) لـلكـاتب نـفـسه وهي من تـمـثيل:
فــــريـــــد زيــــدان وعـــــدنــــان شـــــريف بــــدور
(جـنـجـون) وعـادل عــبـاس الـفـروجي بـدور
(الـشـيخ) وفـريـد زيــدان وحـسن جـلـوخـان
ـؤلف) ويـاســمـ اخلـويـطـر بـدور بـدور (ا
ــتــفــرجـة  –زوجــة الــشـيـخ) وانــتــصـار (ا
ـتفرجة  –زوجة جنجون) الشاطي بدور (ا
ومـهـدي الـطائـي بـدور (الـقار  –رجل ?(1
وعـــلي كـــر إســـمـــاعـــيل بـــدور (رجل ?(2
ـوسـوي بدور (رجل   ?(3رجل ) وعدنـان ا
وهـــاشم حـــســــون فـــريـــد بـــدور (رجل ?(4
ـنعم وحيدر الـنواب بدور رجل  ?(5وعبد ا
صـگــر بـدور (رجل  ?(6ووحـسن جــلـوخـان
ـيت  –رجل  ?(7وعـمـر نــعـمـة أبـو بـدور (ا
ســـبـع وغـــزوان هــــاشم وعــــبــــاس حـــسن
(مـجـمـوعــة األطـفـال) عـرضـت عـلى مـسـرح
قاعة اإلدارة احملـليـة في كربالء اعـتبارا من
1985 /14/7م واأليام التالية. 
  اعـتـبـارا من 1986 /7 /26م وعـلى قـاعـة
قـصـر الــثـقـافــة والـفـنـون فـي كـربالء قـدمت
ـسرحـيـة الـشعـبـية فرقـة كـربالء لـلتـمـثـيل ا
(مـديـنـة احلب) وهي مــخـصـصـة لألحـداث
واألطــفـــال من تــألـــيف الـــكــاتب فـالح عــبــد
اللطيف إخراج الـفنان نعـمة أبو سبع مثّل
فيـهـا: عـبـاس كر إسـمـاعـيل بـدور (مـلهم)
وحــسن جــلــوخــان بــدور (الــبــائع) وعــبــد
ــنــعم صــگــر بـــدو (الــبــائع) وعــلي كــر ا

إسماعيل بدور (احلداد  –الوزير  –الرجل)
ومحمد اخلـويطر بدور (أبـو مرجان) وزيد
عبـاس بدور (مـرجان) ويـاسمـ اخلويـطر
بــدور (أم مـرجــان) وهــاشـم احلـكــيـم بـدور
(عبد الـله) وحيدر الـنواب بدور (مـنصور)
ـوسـوي بـدور (األميـر قـطر ومحـمـد جواد ا
الـدر) وســتــار اجلـنــابي بــدور (احلــكـيم –
الرجـل) وعبـيـر اخلـويـطـر بـدور (الـوزير –
الـقــرصـان  –الـبــائع) وعــمــر نـعــمــة بـدور
(األمــيــر يـــاقــوت) ومــحــمـــد عــبــاس بــدور
(شعاع الدر) وحسنـ عباس بدور (األمير
ألق الــلـؤلــؤ) وعــبــد األمــيـر عــســكــر بـدور
(البائع  –القرصان) وعمـران سرهيد بدور
(القرصان) وضرار حيدر بدور (القرصان)
ورضا كاظـم كر بدور (رجل  –ومجـموعة
األطـفـال).عـرف الـفـنــان أبـو سـبع بـاحلـركـة
والعـمل دون أي تـوقف طـيلـة حـيـاته .. كان
نقي الـسريـرة .. فـكهـا .. حاضـر الـبديـهة ال
يـز نـفـسه عن الـعامـلـ مـعه .. في داخله
طـفل كبـيـر له إحـسـاس ومـشـاعـر مـرهـفة ..

شـاق ويتـأهب للـصعاب .. كان يـتحـمل ا
عــانى الــكــثــيــر من الــظــروف الــصــعــبـة
وهيمنة الثـقافة الواحدة وأسـتقدم كثيرا
لـدوائـر األمن والــتـحـقـيق بــسـبب تـقـد
بعض األعـمال الـتي تطـرح همـوم الناس
وهـو من الـفـنـانـ الـذين عـاشـوا مـأساة

العراق وجترع القسوة واأللم.
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رحل (أبــا عــمـــر) عن أعــيــنـــنــا ومــازالت
حركاته وارشـاداته للمـمثلـ راسخة في
ذاكـــرة كل من عـــاصـــره وعــــمل مـــعه في
اعـمـاله الـفـنـيــة الـتي قـدمـهـا عـلى طـوال
ـسـرح ومـتـطـلـباته أنـشغـاله في مـجـال ا
والتي بلـغت بحدود األربعـ عمالً أتسم
مـعـظــمـهـا بــالـواقـعــيـة والـرمــزيـة وكـان
العامل يـعملون مـعه كخليـة نحل همّها
تقد أعـمال تتـصف باألبداع وتـعبر عن
واقع وطـــمــوحـــات ومــســـتــقـــبل وبـــنــاء
ــنــشـــود جــاء ذلك من اجملــتــمع لـألمل ا
خالل اختـيـاره لألعمـال الـهادفـة إضـافة
الى مـــســـاهـــمـــتـه الـــكـــبـــيـــرة في بـــنـــاء
مؤسـسـات فنـيـة في كـربالء أبرزهـا فـرقة
مسـرح كـربالء الـفـني عام 1970م وفـرقة
كربالء للتمثيل التابعة للمؤسسة العامة
ـسـرح عام 1978م ونـقـابة لـلـسـيـنـمـا وا

فناني كربالء عام 1971م .
اتـصـف أبـو ســبع بــطــريــقــة خــاصـة في
إخــراج أعــمــاله وذلـك بــإعــطــاء احلــريــة
لـلـمـثل في الـعـمل لـيـسـلط بـعـدهـا رؤيـته
اإلخراجية ,لقد حلق الفنان الراحل نعمة
ــســرح الــعــراقي أبــو ســبع في ســمــاء ا
ـسـات بـقـيت خـالدة والكـربالئي ووضع 
ــســرح ــتــتــبــعــ حلــركــة ا في ذاكــرة ا
العراقي والـكربالئي جعـلت منهـا ظاهرة
يشـار لهـا بـالبـنان ,رحل منـا الـفنـان أبو
بـدع بـعد سبع ولـكنه خـلد في سـجل ا
أن تـرك لــنـا قـلــبـا يــنـبض بــحب الـوطن
ـسرح فـي كربالء فعـنـدمـا تـذكـر مـفـردة ا
تـتـبـادر الى االذهـان اسم الـفـنـان (نـعـمـة
أبــو سـبـع). يـقــول الــراحل: " كــثــيــراً مـا
أعـــطــــيت فـي أكـــثــــر أعــــمـــالـي دوراً لـــلـ
(الراوية) والذي يـجسد من خالل روايته
دينـة العريقة .. كربالء .. تراث وتاريخ ا

ترعة بالتضحية واالقدام واالباء.    ا
—œUB*« 
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ص.21
ـصدر السابق ص  (2)سامي السراج ا

45 – 48. 
صـدر الـسابق ص– 107  (3)السـراج ا

114
صـدر الـسـابق ص 116  (4)الـسـراج ا

– 121.
صدر السابق ص– 131  (5)السراج ا

133.

 ?(1وسعودي األسدي بدور (شيخ ?(2
وفـخـري احلـمــد بـدور (شـيخ  ?(3وحس
جواد ويـوسف عـبـاس وحـسـ الـزبـيدي
) وكـر حــســ بــدور (عــدنـان) (فالحــ
ومـهـدي الطـويـل بدور (كـامـل) وعلـي عـبد
الـنـبي بــدور (شـخص) وهــاشم الـشـاجلي
بـدور (الـعـضـو األخـرس) وحـيـدر الـنـواب
بــدور (األعــمى) ونـــاصــر األشــيــقــر بــدور
ــــوســــوي بـــدور ــــنـــفــــرد) وحــــســـ ا (ا
ـسـرحـيـة عـلى مـسرح نـادي) عـرضت ا (ا
قاعة اإلدارة احملليـة بتاريخ السبت /13/6
1970م ولغاية 18/6/1970م.
وفي أواخر العام 1970م أخرج مسـرحية
(اخلالص) من تـــألـــيف نـــاطق خـــلـــوصي
وهي من تـمثـيل: عـبـد الكـر حـسـ بدور
(عــبـيــد) وعــبــاس كــر إســمــاعـيـل بـدور
(عالوي) وهـاشم الـشـاجلي بـدور (إنـسـان
التغـيير) وحـيدر النـواب بدور(الدرويش)
ومـحـمـد ربـاط بـدور (الـشـيخ داود) وعـبـد
الرزاق عبد الكـر بدور (السركال حربي)
وضـيـاء الـنـصـار وحـسـ الـزبـيـدي بـدور
ـــعــمـل) وأحــمـــد كـــمـــاز بــدور (صـــاحب ا
(صوت  ?(1وحسـن محـمـد عـلي جـلـوخان
بـدور (صـوت  ?(2وصـادق إبـراهــيم بـدور
(صـوت  ?(3وســحــر عــبــد الــســتــار بـدور
ـــرأة) وعـــطـــيــــة عـــودة بـــدور (زبـــون) (ا
وإبــراهـيـم مــحـمــد عــلي بــدور (عــامل ?(1
وحـســ جـواد بــدور (عـامل  ?(2وضــيـاء
كـمـاز ونـعــمـة عـبـد الـكــر وسـومـر عـبـد
الستـار بدور (األطـفال) وحـس الـزبيدي
وغـني كــشـكـول وحــسن جـلــوخـان وعالء
العـواد وفـيـصل عـباس وسـعـودي جـابر
وصــادق إبـــراهــيم وعـــطــيـــة عــودة بــدور
(الــفالحــون) وصــالـح الــشــمــري وصالح
مـهـدي وأحـمـد الـشــمـري ومـحـمـد صـالح
اليـاسـري وإبراهـيم مـحـمد عـلي وحـس

جواد وحـسن الـسعـداوي بـدور (العـمال)
سـرحيـة على قـاعة اإلدارة احملـلية قدمت ا
اعتباراً من 14/12/1970م لغاية /30/12
سرحية 1970م كما  إعادة عرض ا
ـعـلــمـ االبـتــدائـيـة في عـلى مـســرح دار ا
ـدة يـومـ بـتـاريخ /1/ 8 – 7 الـديـوانـيـة 
سرحية لتلفزيون 1971م وقد سجلت ا
بــغـــداد في 27/6/1971م وقـــد أخـــرجـــهــا

تلفزيونياً الفنان خالد احملارب.  
إعتـبـاراً من 3/10/1971م واأليـام الـتـالـية
قدمت فـرقة مـسرح كـربالء الفـني مسـرحية
صري (ليالي احلصاد) من تأليف الكاتب ا
مــحـمــود ديــاب واعــداد وتــعــريق الــقـاص
نـاطق خــلــوصي وهي من اخــراج الـفــنـان
نـعـمــة أبـو سـبع مــثـلـهـا: عـالء الـهـاشـمي
بـدور (الـغـاوي) وحـسن الـسـعـداوي بـدور
(صــــوت رقم  ?(1وفــــاضل شــــاكــــر بــــدور
(سـعـدون) وزكـي عـبـد عــون بـدور (صـوت
رقم  ?(2وهــاشم الــشـــاجلي بــدور (زامل)
ـــوســـوي بـــدور(شـــاب رقم ?(1 وصـــالح ا
وعواد عـبـيـد بـدور (صوت رقم  ?(3وعادل
ثــابت بــدور (شــاب رقم  ?(2أحــمــد كــمــاز
بدور (شناوة) ومـحمد ربـاط بدور (حس
الـنـشـمي) ومـصـطـفى تـركي الـسـالم بـدور
(علـي أبو شـامـة) وحـسن  جـلـوخـان بدور
(سـبـاهي) وعـبـاس كــر إسـمـاعـيل بـدور
(عـطــيـة) وجــاسم اخملــتـار بــدور (حـسن)
وعـبد الـرزاق عـبـد الـكـر بـدور (سـلـمان)
وسـعـاد مـحـمـد بــدور (أجنـيـمـة) وفـاطـمـة
حس بدور (أزهية) وليلى العامري بدور
(مـزنــة) وعــبـاس احــمــود بـدور (الــصـوت
تزن) وسومر عبد الستار وضياء كماز ا

ومنصورة( أطفال).
ـسـرحيـة عـلى مسـرح قـاعة اإلدارة قدمت ا
احمللية في كربالء وقـد حضر العرض وفد
ـــســـرح الـــفـــني احلـــديث ضم من فـــرقـــة ا
الــفـنــانــ ابــرزهم ســامي عــبــد احلــمــيـد
ـمثل من وقاسم محـمد مشـيدين  بإداء ا
خالل الــكــلــمــات الــتي الــقــوهــا في خــتــام
هم باقة من الـورد تثميناً سرحية وتـقد ا

جلهودهم.  
في الــعـام 1971م أخـرج إلعــداديــة كـربالء
لـلـبـنـ مـسـرحـيـة (آخـر الـسـهـرة) تـألـيف
صـري فتحي رضوان مـثلها عدد الكاتب ا
من طالب اإلعــــداديــــة عــــرضت في /26/4
1971م على مسرح قاعة اعدادية كربالء
.في العشرين من نيسان عام 1972م للبن
أخـرج لــفـرقـة مــسـرح كــربالء عـلـى مـسـرح
قـاعـة اإلدارة احملـلــيـة مـسـرحـيــة (الـنـخـلـة
والسلطان) تأليف الفنان سلمان عبد ومن
تــمــثــيل: ســـهــاد عــبــد احلــســ بــدور (أم
حــــسـن) وعــــبـــــد الــــهـــــادي راضي بــــدور
(احلارس حلـبوص) وعالء الـعبـيدي بدور
(احلارس خلبوص) ومـهدي إبراهيم بدور
(السلـطان) ونعـمة أبو سبـع بدور (الوزير
ن) وعــــبــــاس كـــر بــــدور (الــــوزيـــر األ
األيـســر) وأحــمـد كــمــاز بــدور (احلـاجب)
وهــاشم فــخــري احلـــكــيم (اجلالد) وغــني
كــشـكــول (أبــو حــسن) وحــسن جــلــوخـان
(عـمــو بــهـلــول) وعــبـاس الــرمــاحي بـدور
ـنادي) (احلطـاب) ومـحـمـد ربـاط بـدور (ا
وعــبـــد الــرزاق عــبـــد الــكــر بـــدور (بــائع
الكزاوي) ومـحي األشيـقر (بدور رجل ?(1

ومهدي الطويل بدور (رجل .(2
ابتـداءاً من 1974 /24/3م واأليـام الـتـالـية
قدمت فرقـة مسرح كـربالء الفني عـلى قاعة
مسرح اإلدارة احمللـية في كربالء مـسرحية
فتاح) من تـأليف الفنـان يوسف العاني (ا
وإخراج نـعـمـة أبو سـبع وهي من تـمـثيل:
عبد الكـر حس بدور (حـيران) وحس
الزبيدي بـدور (نوار) وأمل العـبيدي بدور
(حيرة) وسميرة محسن بدور (الوصيفة)
وحـسن جــلـوخــان بـدور (الــراويـة) وعــبـد
الرزاق عبد الـكر بدور (احلـداد) ومحمد
ربــاط بــدور (صـــاحب الــثـــيــران) وهــاشم
الـشـاجلي بـدور (صــوت الـبـئـر والـصـدى)
وثــامــر مـحــسـن وهـاشـم احلــكـيـم وعــبـد
العـال اخلفـاجي وصـالح الصـائغ وهاشم
الــشـــاجلي وعـــبـــد الـــرزاق عــبـــد الـــكــر
(األجـداد) وخـلــيل الـقـصــاب بـدور (سـابع

ظهر).

وفي الـعام 1976م ولـلـطـلـبـات الـكـثـيـرة من
قــــبل جــــمــــهــــور كــــربـالء  إعــــادة عـــرض
سـرحيـة على مـسرح قـاعة اعداديـة كربالء ا

. للبن
ـسـرح ـنـاســبـة يــوم ا في الـعـام 1976م و
ي أخــرج الـــفــنـــان نــعـــمــة ابـــوســبع الــعـــا
ـصـري مـسـرحـيـة (آخـر الـسـهـرة) لـلـكـاتب ا
فـتــحي رضــوان قــدمت عــلى مــســرح قــاعـة
اعدادية كـربالء يوم 29/3/1976م وهي من
ؤلف) وأمل تمثيل: حس الزبيدي بدور (ا
الـزبــيــدي بـدور (الــبــرجـوازيــة) ومــرتـضى
ـصـارع) وحسـن جـلـوخان ضـيـاء الديـن (ا
ومـهــدي شــعــبـان وهــاشم احلــكــيم وعــبـد
الـعـال اخلـفـاجي وعالء الـعـبـيـدي وجـعـفـر
الربيـعي وفائز الـطيـار ومهدي احلـسيني
. وأزدهار احلكيم وعبد الرزاق عبد الكر
ــســرح في الــعــام 1977م أخــرج لــفـــرقــة ا
الــريــفي فـي مــحــافــظــة كـــربالء مــســرحــيــة
(النـخلـة) من تـأليف: رابـعـة محـمود احـمد
وهي من تمثـيل: محـمد رباط وعـلي فيصل
ــة حــســ وشـفــيق مــرزوك وزهــيـر وكـر
هــادي وجـــبـــار شــهـــاب وصـــالح مـــهــدي
وعـبــاس حـمــزة وجـيـاد هــادي وعـبــد الـله
غـضــبـان وفــضل عـبــاس وكـر مــجـهـول
سرحية على قاعة اإلدارة احمللية. عرضت ا
في تموز من العام 1978م حصلت االنتقالة
سـرح في كربالء اجلديـدة في حيـاة حركـة ا
من خالل تـأسـيس فـرقـة كـربالء لـلـتـمـثـيل /
سـرح لتـنظم ؤسـسة الـعامـة لـلسـينـمـا وا ا
الى شـقــيـقـتــهـا الـكــبـرى (الـفــرقـة الـقــومـيـة
ـركزيـة للـدولة للـتمـثيـل) بصـفتـها الـفـرقة ا
وبذلك دشـنت مرحـلة مـتقـدمة في االحـتراف
ــســرحي لــتــكـون مــأثــرة جــديــدة من اجل ا
تـعــمــيم الـثــقــافـة والــفن في عــمـوم الــعـراق

ومدينة كربالء ذات اخلصوصية.
بـاشــرت الـفــرقـة بــتـقــد بـاكــورة أعـمــالـهـا
سـرحيـة هي مسـرحيـة (كان يامـا كان) من ا
تألـيف الفـنان قـاسم محـمد وإخـراج الفـنان
نــعــمــة أبـــو ســبع  وهي من تـــمــثــيل: عالء
ان حسن ألعبيدي بدور (حـسن التمبل) وإ
ـمـلـكـة) ومـحـمـد بـدور (أمـيـرة وبـنت مـلك ا
) وحـيــاة جنم بـدور (أم اخلـويــطـر (الـقــار
حـسن) وجنــاح اخلـويــطـر بــدور (اجلـارة)
وحسن جلـوخان بدور (الـبستانـي) ومحمد
رباط بدور (أبـو لوتي  –احليال) ويـاسم
اخلـويـطـر وفـكـتـوريا مـحـمـد تـقـي بدور (أم
لــوتي  –زوجــة احلـــيـــال) وحــيـــدر أحـــمــد
الــنــواب بــدور (الــبــراز  –بــائع األقــمــشــة)
لك) ومـحـمـد نور ومهـدي إبـراهـيم بـدور (ا
مجيد كرمـة بدور (الوزير) وشـهرزاد عطية
ونوال عـبـد االمـيـر بدور (شـمـوس) ومـيادة
عــــطـــيــــة بــــدور (جنـــوم) وعــــبــــاس كـــر
ـلك) وجــواد كـاظم إسـمــاعـيل بــدور (أبــو ا
موسى بـدور (الـدالل) وصاحب شـاكـر بدور
(أبو العـقل) وعبـد الرزاق عـبد الـكر بدور
(التعـبان) ومـحمـد علي مـحسن بدور (رجل
 ?(1وسامي مجيد بدور (ر جل  ?(2وعلي
كر إسمـاعيل بدور (رجل  ?(3وعبـد العال
اخلفـاجي بـدور (رجل  – 4الـسـمـاك) وعـبد
الــكـــاظم جـــاسم بـــدور (رجل رقم  – 5بــائع
االحــزمـة) وطــالـب مـهــدي بــدور (رجل – 6
بائع الـبلـبل) وعـدنان شـريف بدور (رجل 7
شيّع) و مهدي عبود الطائي بدور  –ا
(رجل  – 8عابر سبيـل) وكاظم حا حس
بـدور (رجل  – 9الــعــبــد) ومــهــدي مــحــمـد
شــعــبــان بــدور (رجل  – 10بــائع الــعــبــد)
وعباس حمزة حس بدور (رجل  – 11بائع
البـاقالء) وهـاشم حـسون فـريـد بـدور (بائع
الـبـطــيخ) وعـطــيـة عــودة بـدور (احلـاجب)
ـسـرحـيـة عـلى مـسـرح قـاعـة اإلدارة قـدمت ا
احمللية في كـربالء  اعتبارا من   5/10لغاية
1/11/1978م أي أن عرضها استمر قرابة
ــســرحــيـة الــشــهــر تــواصال وقــد شــاهــد ا
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من جـانـب آخـر فــقـد أقــامت وزارة الــثـقــافـة
واالعالم العراقية  –مديرية السياحة العامة
بــرنــامــجــاً ســيــاحــيـــاً كــبــيــراً في مــصــيف
(سرسـنك)في مـحـافـظة دهـوك وكـلـفت بذلك
فرقة كـربالء للتـمثيل بـعرض مسـرحية (كان
يـامـا كـان) وذلك لـلـنـجـاحـات الـتي حـقـقـتـها
ـتـمـيـزة في أوسـاط الـفـرقـة وأمـكـانـيــاتـهـا ا
ـسرحـية في اجلمـهور من خالل عـروضـها ا
مـحـافــظـة كـربالء.حــدد مـكـان الــعـرض عـلى
ـدة (تسعة مسرح قاعـة سرسنك السـياحية 
ـــدة احملـــددة في الـــبـــرنـــامج أيـــام) وهي ا
اعتبارا من  8 /21لغاية 1979 /29/8م وقد
القى الــعــرض تـرحــيــبــا بــالــغـا فـي أوسـاط
صايف حيث ملئت السياح العراقيـ في ا
ـشـاهدين تـمـاماً حـضـرها قاعـة الـعرض بـا
ــديــر الــعـام األســتـاذ عــبــد األمــيــر مــعـلّــة ا
ـسـرح في لـلـمـؤسـسـة الـعـامـة لـلـسيـنـمـا وا
ـسـؤولـ والـفـنـان في العـراق وعـدد من ا
سـرحية في نطـقة الـسيـاحية.كـما قـدّمت ا ا
5/3/1980م على مسرح الثورة اجلوال في
ــهــرجــان بــغــداد في عــرض ثــالـث ضــمن ا
سـارح التابعة القطري األول لفـرق مديرية ا
شاركة سرح  للمؤسسة الـعامة للسيـنا وا
( (5فرق من احملـافـظـات الـعراقـيـة (نـيـنوى

كربالء بابل البصرة أربيل).
في 1979 /23/12م واأليـام الــتــالـيــة أخـرج
الفنان (أبـو سبع) وساعـده في اإلخراج عبد
الرزاق عـبـد الـكر  لـفـرقـة كـربالء للـتـمـثيل
مـسـرحـيـة (عريـس لـبـنت الـسـلـطان) تـألـيف
الكـاتب مـحـفـوظ عـبد الـرحـمن عـلى مـسرح
دة اسبوع وهي من قاعة اإلدارة احمللية 
تمثيل: خليل إبراهـيم بدور (أحمد الغلبان)
وضـيـاء ألـنــصـار بـدور (الـسـلــطـان شـعـبـان
ـــان حـــسن بـــدور (األمـــيـــرة الـــغـــازي) وإ
ذهبـيـة) وحسن جـلـوخان بـدور (أبـو الكالم
برهـان) وزكي عبـد عون بـدور (الوزيـر بهاء
ـلك) وجــواد كـاظـم مـوسى بــدور (الـقــائـد ا
عـيـاش  –شـارب الـدمــاء) ومـرتــضى عـبـود
محمـد بدور (فيـروز اليـاقوتي) ومحـمد نور
مجـيـد كرمـة بـدور (مـهرج الـسـلطـان) وعـبد
الرزاق عـبـد الكـر بـدور (الضـابط عـدنان)
ورزاق إسـمــاعــيل بــدور (مــنــصــور) ووفـاء
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الـسـمك ايـضـا حــ يـجـفف تـصـيـر له
رائـحـة ال تـطـاق  فــيـردون :هـذا سـمك

من مائنا ونعرف من اين جاء .
يـرد : واهل قـريـة زوجتـي يـعرفـون من
انه قادم من اين جاء حلم الباسـطرمة 
أبـقـارهم  مــثـلـمـا حلــومـكم قـادمـة من

جواميسكم .
قــالــوا :وبــالـــرغم من هــذا ال نـــتــحــمل

رائحته .
ـعـلمـ من كـنـا سـعداء وحدنـا نـحن ا
بــهـــدايـــا آدم الــقـــادم من تـــلــكـــيف مع
اكـيـاس الـزيـتون وزيـت الـزيـتـون وهو
ـعـدان عـلى اكـله ايـضـا مـالم يـتــعـود ا
ولـكـنــهم اسـتــطـابـوه حــ عـرفـوا ان
الزيـتون مـذكـور في القـرآن كـواحد من
شجـر اجلـنة وان الـزيت حـ تدهن به
اكـتـافهـم وظـهورهـم يـختـفـي منـهـا ألم

االعصاب.
تبـاعـدت زيـارات آدم لـقـريـته  وصـرنا
نشـتاق حلـبال البـاسطـرمة الـتي كانت
ــعــلــمـ ولــكن ا مــعـلــقــة امــام بــيــته 
اكـلــوهــا كـلــهــا  وفي انـتــظــار عـودته
ثــــانــــيـــــة إال ان زيــــاراته حتـــــولت من
شـهــريــة الى ســنــويــة . واالن تــسـجل
دمــوع امه حــزنــهـــا والــنــحــيب من ان
ولـدهــا ( شـبــوط ) لم يـزر قــريـته مــنـذ
عـامــ  وانـهـا تــريـد ان تــراه قـبل ان

تموت .
حــــزنتُ أللم األم ومــــرضــــهــــا من اجل
ولـدهـا  فــتـطــوعت ألكـتب رســالـة الى
األبن شــــــرحـت فـــــيــــــهـــــا حــــــال امه 
وارسلتها  وألسابيع طويلة لم يصلنا
الــرد  وفي ذات صــبــاح بــارد تــعــالى
نحيب وزعيق النساء في القرية . 

كــان الــصــبــاح كـــئــيــبــا وقــد وشــحت
الـشــمس بـزوغــهـا بــخـطــوط مـضــيـئـة
ولكنها تـقطر دمعا عـلى طول الطرقات
الــواصـــلــة بــ مـــخــدعــهـــا وســقــوف
صرائف القـرية حـيث اعلن عن تـشييع
والــدة شــبــوط دون ان يـــكــون ولــدهــا
مـوجـوداً لــيـودع والـدتـه الـتي كـان من
بعض اسبـاب موتهـا حزنهـا عليه ألنه

. لم يزرها منذ ثالث سن
تـوفـاة بـنـعش قد حمـلـوا الـسـيـدة ا
ـلح اطـراف اخـشـابه  وعـوضا صبغ ا
عن ولـده كـنت انــا في مـقـدمــة حـامـلي
التابوت الذي كان صاحـبه خفيفا مثل
ـتلك الـلهـفة لـلرحيل الى ريشة طـائر 
ابعد ما في السماء من امكنة للراحة .
وبعد انتـهاء مراسم الـتشييع وحـملها
بـزورق الى مـركـز الــقـضـاء ومن هـنـاك
حيث تـبرع ثالثـة من جـيرانـها لـدفنـها
في مقبرة الـنجف  كتبت رسـالة ثانية
الى ولــدهــا .وكــنت أدرك أن الــرســالــة
الـثــانــيـة ســوف لن تــصل الــيه ايــضـا
ا هـو ما جـعله كالـرسالـة االولى  ور
اليـعـرف بـالــغـيـاب الـبــعـيـد ألمه  وكم
تـمـنــته ان يـكــون مـعـهــا في حلـظــتـهـا
االخيرة ليبدل دموع اجـفانها احلزينة
في غيابه الـى دموع فرح جملـيئه إلـيها

بعد ان قرأ رسالتي األولى .
في الرسالة الثانية نوهت له بأن فراقا
حدث بينه وب التي يهوى غير حواء
الـــــتـي مـــــعه  وكــــــنت اتــــــصـــــور انه
سـيـقـرؤهـا وسـتـنــهـمـر دمـوعه عـنـدمـا
سيقرأ عبارتي في نهاية الرسالة : لقد
انـطـفـأت شـمـعـة في حـيـاتك تـلك الـتي
كـــانت تـــضـيء لك لـــيـــالي االنـــتـــظـــار

واالشتياق لوجهك .
وصـلت الــرسـالــة  اسـتـلــمـتــهـا حـواء
وقـرأتـهـا .ومـثـلـمـا فـعـلت مع الـرسـالـة
االولى خـبّــأتـهـا عـن زوجـهـا  لــسـبب
غــامض  .بــكت وهي تــطــوي الــورقـة
وحتـاشت ان يـنــظـر الـيـهــا آدم  لـكـنه
رأى الدموع فسألها عن سبب بكائها?
ة ــ ليس سوى احلـن الى ذكـرى قد

تخصني .
أحــمـر وجـه آدم  وخــجل ألن ذكــريـات
ة مـبهـمـة بالـنـسبـة اليه زوجته الـقـد
وغامضـة  فعنـدما كان يـستذكـر معها
ــطـاردة فـي الــقــريـة طــفــولـتـه وايــام ا
وعــلى ضــفــاف االهــوار  كــانت هي ال
تتـحدث عن طـفولـتهـا إال قلـيال  سوى
انهـا تصل مـعه الى حـقيـقـة ان طفـولة
الشمـال التشـبه طفـولة اجلـنوب ابدا .
ا عـندما لكنه تـدارك خجله وقـال : قد
ة كنت تسـتذكرين شـيئا او ذكـرى قد
لن تهـطل دمـوعك  مـا الـذي حدث االن
وجــعـــلك تــبـــكــ  نـــحن اتــفـــقــنــا ان
نـتـشـارك بـكل تـفـاصـيل حـيـاتـنـا . لـقـد
اتيت من مكان بريء وكل شيء واضح
فـيه واريـد ان ابــقى في الـوضـوح  او

على االقل هذا ما تعلمته منك .
قــالت : انــهــا ذكــرى طــفل كــان جــارنـا
وكـنـا ســويـة نـصـنـع الـدمى الـطــيـنـيـة
حتت شــــجـــــرة زيــــتــــون  وذات يــــوم
عـــاصف كـــان وحـــده حتت الـــشـــجــرة
يصـنع دميـة من الطـ ليـفاجـئني بـها
كــهــديــة في يــوم عـــيــد مــيالدي  لــكن
غصـنـا كـبـيـرا سـقط من الـشـجـرة على

راسه ومات.
قـــال : الــــغـــصـن ال يـــقــــتل  الــــســـيف

والرصاصة يقتالن.
ــ كان غصنا كبيرا بحجم شجرة.

ــ اذن يــحـق لي ان احـــزن مــثـل حــزنك
? سك ألجل هذا الطفل ا

ــ علـيك ان تبـكي مثل بـكائي يـا شبوط
.?

اذا ال تقولي يا آدم ?! تعجب وقال : 
ـــرة اريــد الـــدمـــوع من قـــالت : هـــذه ا

شبوط وليس من آدم ?
قـال : ولــكــني ال اعـرف طــفل ذكــريـاتك

.لقد بكيت لبكائك ?
هـمــست وهي تــطــوي اوراق رســالـتي

ب يديها : تعرفه جيدا يا شبوط .
لم يكن شبوط ليـعلم ان طفل الذكريات
هــذا لـــيس ســـوى امــهـــا الـــتي كــورت
جـسـدها كـلـه في مـسـاحـة صغـيـرة من
سريـرهـا القـصب  نَـحِبَت كـثـيرا وهي
تتخـيل وجه امهـا ثم اغمضـت عينـيها

ولم تفتحهما بعدها .
سـويــة يــذرفــان الــدمع اآلن ...وســويـة
احـتـضـنـا بـعـضـهـمـا بـعـضـاً .وسـويـة
غفـيـا . بلـلـهمـا الـدمع  فبـردا  تـغطت
معه ثم همست : يا آدم ليس لك اآلن
سـوى وسـادة حـواء من تـغـفـو عـلـيـهـا
مـرتـاحـاً  وغـدا صـبـاحـا ال تـتـذكـر من
هــذه الــلــيــلــة شــيــئــا  إنسَ انك كــنت
تذرف الـدموع  فـتلك هي احلـياة  من
يرحل فيها نـودعه بدمعة  ومن يجيء
نــســتــقــبــله بــابــتــســامــة . وذاك طــفل
الــذكــريــات رحل فــبــكــيــنــا من اجــله 

وعلينا ان ننتظر من يأتي. 
وهكذا بـقي سرّاً .عدم عـودة ( شبوط )

لــزيـارة امـه عـصــيــا عــلــيــنـا  وكــنت
اتوقع وهـو مـا حـصل ان حـواء كانت
اذا تخـبئ رسـائلي فال يـقـرأها . أمـا 
كــانت تــخــبـئ الــرســائل ? فــهــذا ســر
ايــضــا تـعــرفـه حــواء ولـيـس شــبـوط
الـــذي تـــعــــود عـــلى اســــمه اجلـــديـــد
وانشغل بـحانوته واعـماله في جتارة
حبال الباسطرمة ولم يعد يفكر كثيرا
ـنح بـأمه وقــريـته . وكــلـمــا اراد ان 
اجفـانه دقيـقة اسـتذكـار لتـلك االمكـنة
ومن تركهـا هناك .غشـاه حضن حواء
لينسيه كل شيء. ولكـنه حتما لو كان
قـد قـرأ رسائـلـي لـهب مـسـرعـا وعاد 
ولـهــذا اتـسـاءل انــا االن وقـد انــتـهت
ايــام الــعــزاء الــثالثــة ألمه : مــاذا لــو
عـرف اآلن ان امه قـد تـوفــيت  حـتـمـا
سيبكي وسيقول: ال فائدة من الذهاب
اآلن  لــقــد رحـــلت الى مـــكــان آخــر ال

كنني رؤيتها فيه .
بعد اسبوع كتبت له رسالة ثالثة  لم
اكـتب فـيــهـا سـوى عــبـارة واحـدة من
اربع كلمات : كم انت جاحد يا شبوط

 ?
ومثل سابقيتها  حواء من استلمتها

رة : وهي من ردت عليها هذه ا
(( حتيتي استاذ

أنت وعبد احلليم حافظ ونادية لطفي
أصحاب فضل علي مدى احلياة . لقد
منحتمـوني رجال آتيا لـلتو من اجلنة
ليـهبط الى االرض وأتـلـقاه انـا زوجة
وحـبـيــبه . وانـا من عـلــمـته كل يـوم 
وهو الـيـوم تـاجـر كـبـير لـلـبـاسـطـرمة
.دعــــونـي اكــــمل طـــــريق جنـــــاحه في
احليـاة وال تلـبوا مـنه اجمليء كل مرة

. اخاف عليه من حوادث الطرق )).
�(3) 

تـــشـــرق الــــشـــمس هــــنـــا  واألعـــوام
تتـكدس عـليـها األيـام وتمـر ولكـنها ال
تـتــعـاقـب كـمــا الـفــصــول  انـهــا مـثل
الـوردة  تــورق اول الـصــبــاح وتـذبل
عـنــد مـنــتـصف الــلـيل  لــتـورق وردة
اخـرى بـلــون آخـر وطـعم آخــر وعـطـر
يـخــتـلـف عن عـطــر وردة الـيــوم الـذي

مضى.
تـركـب االيـام عــربــات االمس وتــغـادر
بـهـا ولـيس عـلـيـهـا سـوى الـواح ط
حتــمل مـــدونــات لـــذكــريـــات الــبـــشــر
ـنا الـى ظلـمة ونعـوش من غـادروا عا
التـراب والصمـت  ولهذا آدم يـحسب
اليوم في تـفاصيـله الزمـنية من خالل
هــاجــســـ : الــذكــريـــات والــنــعــوش

احملمولة.
 يـتـحـدث آدم أمــام جـمع من احـفـاده
ويــقــول : دائــمــا هـــنــاك غــد  وحــتى
نتـبـ مالمـحه علـيـنـا ان ننـتـظره من
خالل عــطـــر انــفــاســـنــا وهي تـــطــلق
زفيرهـا في الهـواء بعد ان نـنال قسط
راحة بعد ان نـكمل نصف الـبئر الذي

اء . عول عن ا يفتش فيه ا
يسأله حـفيـد : والى متى نـبقى نـحفر
يـا جـدي . نـحـن هـنـا ال نـهــنـأ بـراحـة
سوى في اللـيل فيـما نـعتـقد ان الذين
هـاجــروا من اخــوتــنــا واقــاربــنـا الى
األمكـنـة البـعـيـدة يهـنـؤون بقـيـلوالت

طويلة ومريحة ?
قـال آدم :فـي األمـكــنــة الـبــكــر تـنــعـدم
ــكــان يــحـتــاج الى الــقـيــلــولــة  ألن ا
ـــعـــول كـل يـــوم . وهـــنــــا ال يـــهـــنـــأ ا
بـالــقـيــلـولـة ســوى اجلـوامــيس  أمـا
نحن  فالليل يـكفي لنا لنـستقبل معه
الغـد الـذي نـفكـر ان نـبنـي فيه مـعـبدا
من احلــجـــر ولــيـس من الــقـــصب كي

يصمد امام بيوتنا .
ـاذا ال نبني بـيوتنا يسأله أحدهم : و

من احلجر اوال .?
يرد آدم : الله أوجب. 

أبـنــائي أن الـذين هــاجـروا قــد تـكـون
لـهم قـيـلـوالت طــويـلـة  ألنـهم وجـدوا
من الــــشــــجــــر والــــثــــمـــر والــــعــــشب
واحلــيـوان مــا لـم جنــده نـحـن هــنـا 
ولكن لن تكون كـتلك التي تسـكننا في
الـلـيل  قـيـلــولـة الـروح . تـلك الـراحـة

العميقة التي يتمناها كل البشر.
ــوت يــا قــال احــدهم : إنـكَ تــقــصــد ا

جدي ? 
ـا ـوت لــيس قــيــلـولــة  إ ــ كال  . ا
هي رقدة ال يـسـتـفـيق معـهـا اجلـسد 
الروح من تسـتفـيق لتـلبس ثـوبا اخر
لطـريقـ .اما الـفردوس أو اجلـحيم .
اجلسد القد يبقى .والروح تتجدد .

ــ يبقى بدون روح يا جدي ?
ــ نعم .الـله خـلق الروح أوال واجلـسد
رداؤها  والرداء يبدل حـ يبلى كما
تـفـعـلـون انـتم مـع الـثـيـاب الـتي عـلى

أجسادكم .
»d « U U Ë

حــــواء كــــانـت جــــالــــســــة مـع الــــذين
يستمعون الى زوجها  حزنت وقالت
: أنا أعلم في هكذا نهايـات  تعلمتها
من مـواعـظك ووصـايـا الـرب  ولكـني
افكـر بـحـزن االنسـان الـبسـيط عـنـدما
تــزور احالمه صــور هــكــذا نــهــايـات.

حتما سينهار ?
قــال آدم : ولـــكن الـــرب أســكـن فــيـــنــا
القناعـة في انتظـار ما يحـدث ما دمنا
نــؤمـن أن ذواتــنـــا ســـتــنـــال احلـــيــاة

االخرى .
الـبــشـر يـبــدلـون ثــيـابــهم كل مـرة وال
يشتاقون اليها  رغبة اجلديد هي من

تغمرهم.
تـسـاءلت حـواء : ولــكن اجلـسـد لـيس
ثوبـا ..إنه تفـاصيل احلـركة وبـوصلة
االجتـاهـات صـوب الـيــمـ والـشـمـال
والـشـرق والـغـرب .إنه هـمـزة الـوصل
بيـني وب الـسمـاء من خالل الصالة
 وبـــ اجلـــوع والـــرغــــيف من خالل
ـــطـــبخ  وبـــيـــنك وبــــيـــني من اجل ا
حـمـيمـيـة الـلـيل ودفء الـوسـادة . كل

هذا بدون جسد لن يتم ?
قال آدم : أهم شيء هنا همسة الليل 
حــيث يــظـــلّــلــنــا الــرب بـــكل اشــيــائه
ضيـئة والـعالـية  االقـمار والـنجوم ا
والــــكــــواكب وأنـتِ بــــعــــطــــرك  وفي
الــصـــبـــاح ســـتــنـــتـــظــرنـــا الـــشــمس
وســتــمــدين امــام بـــاب الــبــيت حــبال
طويال تـعـلـقـ علـيه مـا زاد من صـيد

السمك الوفير.
قــالـت حــواء: ويـــقـــولـــون إن أوالدنــا
الـذين اخــذتــهم اجلــهـات الــشــمـالــيـة
يــعـلــقــون حلم الــبــقــر والـدواب عــلى
احلـبال لـتـيـبس في الـشـمس حـيث ال

يتوفر السمك .
يـــتـــخــــيل آدم واحـــدا مـن احـــفـــاده 
ويتـمنـى لو كـان جسـده قـويا وقـدماه

لـــيـــذهـب الـــيه وفــــيه مـــتــــاعه سالل
السـمك لـيعـلقـهـا جنـبـا الى جنب مع
ـــنــــشــــورة حتت ضـــوء الـــلــــحــــوم ا

الشمس .ويقول :
تلك هدايانا أتمنى ان تقبلوها.

بـ حـبــلـ تـتــأرجح األزمـنـة . وفي
حـانـوته وسط الـسـوق الـصـغـيـر في
مدينة تلكيـف اآلشورية يتمنى واحد
من احــــفــــاد آدم يــــدعى ( شــــبـــوط )
كان غيروا اسـمه الى آدم لضـرورة ا
ــد حــبال واالقــتــران . يـــتــمــنـى ان 
ينـشـرُ علـيه االسـمـاك  كتـلك احلـبال
الــتي كــانـت والــدته تــعــلـق عــلــيــهــا
السمك في قريـتهم البعـيدة هناك في
االهــوار  فـيــكــون لــديه بــضــاعــتـان
..بــاســطــرمــة الــلـحـم  وبــاســطــرمـة

السمك.
لــكن زوجـــته تــهـــمس له: الـــســمك ال
لك اجـنـحة ويـجيء من قـريتك الى
تــــلـــكــــيـف . كن قــــنـــوعــــا بــــحــــبـــال
الــبــاســطــرمــة ودع الــســمك يــجــفف
احالمـه حتت شـــــمس االهـــــوار .مــــا
يـكـون لم يــعـد مـا كـان . أنت اآلن آدم
ولـيس شــبـوط ال تــدعـني اعــيـد هـذه

العبارة .
ـعـدان لن ــ لـكـني اشـتـهيـه ..بـطون ا
يقتل فيـها اجلوع سوى خـبز الطابك

وزفرة السمك.
ــ عليك ان تتعود .

ــ اتمـنى ان اذهـب الى هـناك واجـلب
منه سلة .

تتذكر انـها اخفت عـنه الرسائل التي
اتت من القـريـة والـتي تـخبـره بـوفاة
امه  فال تريـده يـذهب ليـعـود حزيـنا
وهي الـتي أوعــدته بــحـيــاة يـلــونـهـا
الــفـــرح في لــيل عـــطــرهـــا ونــهــارات

حانوت الباسطرمة .
قـالت : دجـلــة قـريـبــة  ال تـبـعــد عـنـا
سوى أمـيال  إذهب واجـلب ما تـريد
جـفـفه في بـاحـة بـيـتـنا . من الـسمك 
ولكنهـا جتارة خاسرة .الـناس هنا ال

سموطة. حتب أكل ا
قال : اريدها آلكلها انا .

تــضــحك وتــقــول :ســتــجــعل الــبــيت
جــحــيــمــا من خالل رائــحــة الــســمك

اليابس.
ــة لن ــ تــلك رائــحــة حــيـــاتي الــقــد
اتـخــلى عــنــهــا  الــبـاســطــرمــة حـ
تــقــربــ انـــفك الــيــهـــا حتــمل نــفس

الرائحة.?
ــ ولكننا تعودنا عليها .

ــا انــتم تــعــود عــلــيــهــا مــنــذ ــ ر
وصل  او ديـنة ا حصار نـادر شاه 
انــهـــا جــاءت مع الـــتــرك . ولــكـــنــهــا
بالـنسـبة لـنا مـوجودة قـبل ان يتـعلم
الـبــشـر الــكـتــابـة .انـهــا االكـلــة الـتي
تــقــوت بــهــا آدم فـي شــتــائه الــبــارد

وجلجامش في سفره البعيد.
تـتــعــجب وتــســأله : من اين لـك هـذه

علومات . ا
ــ من كـــــــتـب جــــــاري فـي الــــــســــــوق
احلــانــوتـي ســمــعـــان. والتــنــسي ان
سـمـك دجـلــة لن يــكــون بــطـعـم سـمك
االهـوار  انه بـاهت .. مـعـلـمي نـعـمة
ـالح مــذاق ارواحـنـا يـقـول :لــلـمــاء ا
لح السمك واخلبز وحياتنا. ح 
" أفـرح ( أنـا ) حـ اتـخـيل تـلـمـيـذي
شـبـوط وهـو يـأخــذ من كـلـمـات كـنت
اقـولــهــا في الــدرس لـتالمــيــذ اعـرف

انهم ال يفقهون منها شيئا . "
قالت له : سـعـيـدة أنك مـا زلت حتفظ
كـلـمـات مـعـلـمك  ذلك الـرجل الـطـيب
الذي جمع رأسـينـا معا وكـان شاهدا

حلضورنا فيلم ابي فوق الشجرة .
( مـرة اخــرى اكـسب ســعـادة مــلـونـة
بأن حـواء تـعـترف بـفـضلـي لكـنـها ال

ترد على رسائلي )
قــال آدم  ( شـبــوط ) : وبــالــرغم من
هذا امـلك الـرغبـة الكـبـيرة ألذهب كي
ارى امي ومــــعـــلـــمـي واهل قــــريـــتي
ـسـمـوطة . حـتـما واجلب سالالً من ا
امي خزنت من اجلي الكثير  واغلبه
من ســــمك ( الــــبــــني ) الــــذي وحـــده
يـصـلح لـيـكـون سـمـكـا مـجـفـفـا طـيب
ـذاق.تــبـعــده عن امـنــيـته وتــقـول : ا
لــيس اآلن  حــانــوتك مــازال جــديــدا
ويـــحـــتـــاج الـى تـــواجـــدك الـــيـــومي
ليـعـرفك الـناس ويـصـبح لـديك زبائن

كثيرون.
قال : ال أدري ..في عـينـيك أعذار غـير
التي تقولينها لـتمنعيني من الذهاب

الى قريتنا .
كان القصي من جنوب وهناك  في ا
الـقـريــة االولى حـيث أبـوا الــبـشـر لم
يـزال هــنـاك حــيث الــضـوء والــقـصب
وظالل بــســاتــ مــلـــتــقى الــنــهــرين
ـا اقتـرحـته حواء ان وحيث اقـتـنع 
لـحـا فـخذ ذكـر جـاموس ويـعـلـقانه
ا فـلر حتت أشعة الـشمس لـيجفف 
يصبح طـعمه لـذيذا كالـسمك اجملفف
هاجرين بعد ان سمعت ان ابـناءها ا

الى الشمال يفعلون ذلك.
بـقي فـخــذ الـثـور مـعــلـقـا أليـام حتت
لـهـيب الـشــمس وحـ جف وانـزلـوه

وجدوه متعفنا ال يصلح لألكل .
ضــحــكـت حــواء وقـــالت : ارمــوه في
ـاء طـعـامـا لـلــسـمك  مـا لم يـصـلح ا
لـــبــطـــون اهل الـــشـــمس لـن يــصـــلح

لبطون اهل اجلنوب.
سكنت تلك العـبارة ذاكرة آدم وتمنى
ان يـــبـــدأ ســـفـــره األول ومـــعه سالل

الـسـمك اجملـفف هـدايـا ألنـاس يـتـمـنى
الوصول اليهم.

فترض رفضت حواء الفكـرة وقالت : ا
ان يـــجيء االبـن لـــيـــزور ابــــاه ولـــيس

العكس.
صـمت آدم وهـو يـدرك من كالم زوجـته
أن للسـفر أخالقـيات ايضـا  ولتـسكنه
صــورة تــنــبــؤيــة لــواحــد من احــفــاده
الـقـســاة الـذي قــدر له ان يـكــون والـيـاً
عــلى مــديـنــة اســمــهــا الــكــوفـة يــدعى
احلــجـــاج قـــوله : لـــوال فــرحـــة األيــاب

لعذبّت اعدائي بالسفر.
قــالت حــواء : أتــمــنى أن ال يــكــون في
نـا وقريـتنا عـداء ب ابـنائنـا  فما عا
حدث ب ولديـنا قابيل وهـابيل أتمنى

أن ال يتكرر.
قال آدم : ومن يـضمن أن األمـكنـة التي
ذهب الـيــهـا ابــنـاؤنـا ال تــشـهــد عـراكـا
وشـجــارا . أحـيــانـاً تــأتي الى مــنـامي
أحالم مـزعـجـة عـن عـراك وشـجـار بـ
طيور حتـوم في السـماء فـوق رؤوسنا

.
ـشؤوم ـشـهـد ا ولكـي تبـعـد عـنه ذلك ا
قـالت : نـحن نــراهـا كل يـوم تــتـشـاجـر
فـوق رؤوسـنـا من اجل حـبـات قـمح او
عش. أمــــا اوالدنـــا فــــلـــديــــهم عــــقـــول
ويـفـكـرون لـيـقـتـنـعـوا أن الـشـجـار بـ
اثـنــ حـ يــكـبــر يـصــبح حـربــا بـ

. الف
أول مــرة تــنــطـق مــفــردة ( حــرب ) من
لــســان الـــبــشــر  يــأخـــذهــا آدم من فم
زوجــته ويــخــبــئــهــا في دمــعــته وبــ
اجفـانه خـوفا من ان يـسـرقهـا االحـفاد
ويعـملـوا على االخـذ بهـا كطريـقة حلل
النزاعات التي بدأت تـنشأ بينهم حول
غـلـة احلـصـاد ومـسـاحـة احلـقـول ومـا
يـجــنــونه من صــيــد الــســمك. وتــطـور
الشـجار بـينـهم عنـدما بـدؤوا يطورون
شـجـار االطـفـال فـيـمـا بـيـنـهم لـيـصـبح

شجارا ب العوائل.
لم يـــنم آدم فـي تـــلك الـــلـــيـــلـــة . احس
كان فردة ومـا ستحـدثه في ا بتأثـير ا
عـنـدمـا تـصـيـر عـرفـا وتـقـلـيـدا مـتـبـعـا

ومتداوال حلل النزاعات ب ابنائه.
أقف أنــا عـلـى ضـفــاف الــهــور اتــخـيل
حـــزن آدم عــــلـى تـــلـك احلـــروب الــــتي
سـتــقــتل ابــنـاءً واحــفــادا غـيــر قــابـيل
وهابـيل  احنّ لـتلك الـدمعـة واسـكنـها
في عيون شبوط وقـد سكنه حزن موت
امه .وب دمـعـة ادم ودمـعـة ام شـبوط
اتــخـيـل االزمـنــة مـن خالل نــافـذة تــلك
ـفـردة الـتي اطـلــقـتـهـا اول مـرة أمـنـا ا
االزلــيـــة حــواء  فـــأعــيـــد بــعـــضــا من
مــشـابــهــاتــهــا في مــوت احلــرب الـذي
سكن قريتنـا اول مرة  عندما كان اهل
ــعـدان اليـعــرفـون شــيـئـا الـقــريـة من ا
اسمه احلرب. وعنـدما كانوا يـنتظرون
عــرابـا مــنــدائــيــا يــزورهم في مــواسم
الـربــيع لـيــقـرأ طــالع االيـام الــقـادمـة 
وحـتــمـا كــانـوا ال يــريـدون فــيـهــا ايـام

موت وحزن .
ـــكـــان الــذي لـــكن هـــذه الــقـــصـــة من ا
تثبت تماما سبب اشتغلت فيه معلـما 
دمـعــة آدم وقـلـقـه كل تـلك الــلـيــلـة يـوم
فردة من فم زوجته حواء. سمع تلك ا
وتــــلك قـــــصــــة مــــوظـف اخلــــدمــــة في
مـدرســتــنـا ريــكــان هي من بــعض تـلك
القـصص الـتي تـمـنى آدم ان ال يـعيش
حلظتها واحدا من ابنائه  لكن ..وبعد
االف الـسـنـ ولـيس بـبـعـيـد عن قـريـة
الـسـكن االول لـوالـد الــبـشـريـة  حـيث
جتــــاور احلـــــرب واحلـب  ونــــعـــــيش
طــقـوس لــقــائــهـمــا في تــلك الــلــحــظـة
الـفــاصـلــة الـتـي تـقــرر فـيه احلــيـاة أن
المجـال لنـسمـة الـهواء لـتدخل الـصدر
وبــدال عـنــهــا ســتــدخل الــرصــاصـة أو
طـعـنـة السـيـف.وفي الـصـورتـ هـناك
طــروادة دائـمــة تــعــيش فـي كل عــصـر
حتتوي على خـديعة واسـطورة وقصة
غرام ونـحـيب أب على فـقـدان ولده في

عركة. ساحة ا
ولـكي ال تـصـيب لــعـنـة طـروادة ريـكـان
ـارس كل طــقـوس الـتـشـفع فـقـد كـان 
الى أهل الـبـيت ومـراقـد الـسـادة وقـبـة
ا بعد أن النبي العزير ليبقيَ ولده سا
سـاقه جتـنـيـد اجلـبـايش جـنـدي مـشاة
ــرابط في في الــلـــواء الــرابـع عــشـــر ا
منـطقـة سـبيـلك اجلـبلـية شـمـال مديـنة
ال الـثائر ضد حكومات قاتلة ا اربيل 
بغـداد منـذ عهـد فيـصل األول وما تاله

من جميع احلكومات.
وفي كل مـرة كـان ريـكـان يـنـذر شـيـئاً 
من الدجاجة الى الـعجل  الى سمكة (
كــطــان ) الــتي تــكـــفي غــداء لــلــهــيــئــة

التعليمية كلها .
هـذا عـنــدمـا يـهــبط ولـده عـلـى الـقـريـة
قادما من وحدته العسكرية يزهو بظلهِ
الطـويل ومالمـحه الـسـمـراء وحـقـيـبته
التي ادخلت اجلوز ألول مرة في أفواه
بيت ريكان واجليران  وبفضله ارتدت
أخـــواتـه وبـــنــــات اجلــــيـــران قــــمـــاش
االنكـورا بـألـوانه الـزاهـيـة وأغلـبه ذلك
ورد بـضـوئـه القـانـي احملاط االحـمـر ا
بـزخــرفـات ســوداء  الـذي كــانت قـرى
دن الكـردية تبـيعه مهـرباً من ايران  ا
وكـــذلك بــــفـــضل ابن ريــــكـــان المـــست
احلنـاء ضفـائـر بنـات الـقريـة  وحتول
اجلندي الى سوق ينـتظره اجلميع في
كل شهر وهو يحمل ما اوصاه به أهل

القرية قبل التحاقه لوحدته.
ذات يـــوم حط عـــلـى مـــســـاء الـــقـــريـــة

فـي مــديــنــة اجلــبــايش وكــان يــوصي
عــلـيـهـا لـتـجـلب من سـوق الـهـنـود في
الـبـصرة. وكـانت كـفـيلـة بـإزالة رائـحة
ذاق لم يـألفه عـفـونة الـلـحم وتبـقيـه 
أهـل تلكـيف . وكانـوا يعـتقدون ان ادم
جـلب مـعه من قريـته اجلنـوبيـة خلـطة
سـرية من البهارات جتـعل الباسطرمة
لــذيــذة هـكــذا وعــنـدمــا يــسـألــونه عن

اخللطة ?
كـــان يــرد : انــهـم هــنــاك فـي قــريــته ال
لح فقط يـجففـون سوى السـمك ومع ا

 ولكن زوجته هي صاحبة السر.
وحـ يسألون زوجته عن سر اخللطة

ومحتوياتها ?
ترد : السر مع آدم.

وهــكـذا ضــاع الـســر بـ آدم وزوجـته
ـــا هــذا الـــســر هـــو الــســـبب في .ور
تـوسع حانوته عـندما اشـترى حانوت
جــاره سـمـعـان الـذي كـبـر وتـقـاعـد عن
العمل وصار يجهز احلوانيت االخرى
ـدن الـقــريـبـة  ثم سـمع فـي الـقـرى وا
وصل بجـودة باسطرمـته فأتوا اهـل ا
يـطـلـبـون كمـيـات مـنهـا  وهـكـذا بدأت
جتــارة شـبــوط ( آدم ) تـتــسع عــنـدمـا
جـــــاء الـــــيه ذات يــــوم جتـــــار لـــــبــــيع
الـبـاسـطـرمـة في اسـواق كـرادة بـغداد
يـسألون عن بضاعته وإن كان بإمكانه

تزويدهم بأي كمية ينتجها.
وكـــانـت امــنـــيـــته أن يـــجيء أحـــد من
ا بـعضهم من الـناصرية اجلـنوب ور
لـيشتروا من بضاعته ويسالهم خلسة
إن كـانوا يعرفـون معلمـا إسمه ( نعمة
) يـعلّم في مـدرسة الـبواسل في أهوار
اجلــبــايش كي يــتـعــرف عـلـى مـصــيـر
والــدته الــتي كـانـت تـزوره في احالمه

: وتسأله بنحيب باكٍ
ـــاذا ال جتيء يــا شــبــوط وتــزور أمك

التي حتبك.?
وبــ الــدمـعــة واالشـتــيـاق واحــتـراق
الـــســـكـــارة بـــ اصــابـع آدم تــتـــدخل
زوجـته لـتـتـدارك مـا يـشـعـر به زوجـها
فاجأة انسته كل ويـتمناه  وتخبره 

شيء عندما قالت :إنها حامل .
يــقـفـز مـنـتـشـيـا من الـذهـول والـفـرح 
يـــرمي الــســـيــكــارة ويـــســحق عـــلــبــة
الــتــدخــ  يــرقص ويــدور في ارجـاء
الـغرفـة ..يقفـز على الـسريـر ..يعانـقها

ويهمس لها :
تـلك اجمل خلطة سريـة تصنعينها من
تــوابل حــيــاتـنــا. ألنه اجنب طــفال من

امرأة شقراء.
( عــبـارة امـرأة شـقـراء تـعـيـد الـتـخـيل
الـى ذاكـرتي   يـومـاً في هـذه الـقـرية
الـتي ال تبعد سوى بـضعة عشرات من
االمـيـال عن القـرية االولى الـتي بنـاها
آدم األول حــــيـث صـــنـع لــــنـــا مــــعــــلم
الـــتـــأريخ في مـــدرســـتـــنــا الـــتـــصــور
والـقـنـاعـة أن حـواء أمـنا األولـى كانت
ـــعــان بـــيـــضـــاء وشــقـــراء أكـــثـــر من 

صحون القيمر حتت الشمس .
وعـندما نسأله أن اغـلب وجوه النساء

في قريتنا سمراء ?
ــكــان وتــضــاريــسه وشــمــسه يــرد : ا

يغيران في مالمح االجنة . )
عـاش آدم احلفيـد سعادة انه سـينجب
ولـدا  وأن امـرأة بـيـضـاء مـثل حـلـيب
جــامــوسـتــهم رعـشــة سـتــمـنــحه ولـدا
ـرة ســيـتــحـدى رغـبــة زوجـته وهــذه ا
ويـضع ولده في سلـة ويحمله الى امه
ويــطـلب مـنـهـا ان تـقـبل جـبـ الـطـفل
لــيـنـال بـركـاتـهــا  وحـتـمـا مع فـرحـته
بـالولد ( يـوشع ) إن كان ولدا  ومر
إن كــانت بــنــتـا ســيــنـســيــهـا حــزنــهـا
وغـضبها على ولدها ألنه لم يزرها كل

هذه السنوات.
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وعـــنــدمـــا تــســألـه حــواء : مــر اسم
ـاذا ح يـكون نـحـبه جمـيـعا  ولـكن 

ذكرا تسميه يوشع .
رد عـليـها : ألني في سـري عنـدما كنت
اتـــمــنى ان ازرع بــذرتي في احــشــائك
الـطـيـبـة يـا حبـيـبـتي ـ كـنت اطـلبه من
ســيـد كـر له مـرقـد مــبـارك بـعـيـد عن
قريتنا في االهوار يدعى ( سيد يوشع
ــدن الـــقــريـــبــة ) .كـل اهل االهـــوار وا
يـــزورونه ويــطــلــبـــون مــنه الــبــركــات
وحتــقـيق الــنـذور وكـنت ازوره في كل
ـا حـنيت جـبـهتي مـوسم مع امي وطـا
مـن طـ ضــفـاف مــيـاه االهــوار حـيث

بارك. يكون مرقد هذا السيد ا
ــا هــذا الــســيـد قــالـت :هـو ولــدك  ر
بارك منحه لك  اما انا فطلبت مر ا
مـن امــنـــا مــر وان كـــان ذكــرا فـــأنــا

طلبته من القديس جرجيس.
ال نــخــتــلف جــرجــيس مــبــارك وســيـد
يــوشـع مـبــارك  واالكــثــر بــركــة امــنـا

. مر
ضــحـكت وقـالت : مـن الـيـوم سـأخـفف
مـن اعـمـال الــبـيت ولن اقــتـرب حلـبـال
الـبـاسطـرمة كي تـمألني رائـحة الـلحم
فـأتـوحم بـالبـاسـطـرمة ويـخـرج يوشع
طــويال ونـحــيـفــا وحـانــوتـيـا كــابـيه 

وهذا ما ال اريده .اريده طبيبا .
قــال آدم : انـا اثـمـنـاه مــعـلـمـا حـيث ال
شـيء كــان كــبـــيــرا وحـــلــمــا أليـــامــنــا
ـعلـم الـطيـب الـقـادمة مـثل أولئك ا
الــذين كـانــوا يـعــلـمــونـنـا فـي مـدرسـة

القرية.
قـالت :لـيـخـرج من هـذه الـبطـن . والله

. كر
ضــحك وقـال وهـو يــحـتـضن زوجـته :

سـتأجـر طبـيب القـرية وبائع بزورقه ا
ـــنـــاجل اخملـــشالت والـــذي يُـــصــــلح ا
ـــنــدائي ــكـــســورة وقــار الـــغــيب ا ا
زهرون الـذي يأتي في أوقـات متـباعدة
قــادمــا من ســوق الــشــيـوخ فـي رحــلـة
ـر خاللـهـا نـهـريـة تـسـتـغـرق يـومـ 

على العديد من القرى .
اتى زهـرون الى قــريـتــنـا وحل ضــيـفـا
على بـيت شـغاتي مـثل كل مـرة  وكان
ريكـان يسـكنه الـقلق الـعمـيق ألن ولده
تـــأخـــر عن مـــوعـــد اجـــازته اكـــثـــر من
اسبـوع وكـان يأمل أن تـصله رسـالة
مـنـه مـثــلــمـا يــفــعل كل مــرة  لـكــنه لم
ـرة فـجـعل الـرجل ال يـنام يكـتب هـذه ا
ليـله فـيمـا حتدثه زوجـته عن كـوابيس
مــزعـجــة تــزورهــا في احالمــهــا فــيـرد
عليها : اصمتي يا امرأة  فال الله وال

فالك .
Èd √ W d

في ذلك الـــيــوم انـــهى زهــرون جـــمــيع
اعـمـاله في الـقـريـة  لـكـنه لم يـغـادرهـا
كعادته الى القـرية االخرى  وطلب من
شغاتي ان يـجدد ضيـافته للـيلة اخرى
ـا أشـعـرهُ أن زهرون  فشـعـر ريـكـان 
بقيَ لسبب ما  قـرأه في ضوء النجوم
حـــيث ذكـــر لـه مـــرة : أنَ مـــصـــائـــرنـــا
مـكــتــوبـة عــلى صــفــحـات المــعــة عـلى
مـــســـافــــات الـــبـــريـق اآلتي من جنـــوم
الـســمــاء  وعــلى الــعــراف أنْ يُــحـسنَ

ن يؤمن بقدريتها . قراءتها 
في الــــلــــيـل أتى الـيَّ وطــــلب مــــني أن
ارافــقه الى بــيـت شــغــاتي كي يــحــدث

ا يشغل رأسه? ندائي زهرون  ا
عرفت الـسـبب  لكـني ذهـبت مـعه وأنا

أعرف علته.
شربنا الشـاي  ثم ابتدأ زهرون الكالم
دون مقدمات : ريـكان جئت لـتعرف عن

ابنك.
قال :نعم .

ـندائـي  في اللـيل تـأمل النـجوم قال ا
ــرح الــروح يــجـــعــلكَ تــتـــغــلب عــلى

احلزن.
قــال ريــكـــان : ولــكن أمـه تــرى أحالمــا

مزعجة.
ــ قل لها أن تتأمل النجوم قبل أن تنام

 فولدها في عهدتها.
لم يـفـهم ريـكـان شـيـئـا من مـغـزى كالم
حَ والدة دمـعـة زهـرون . لـكـنه عـنـدمـا 

ب اجفاني .
قال :هل اسرد ثوبي ألجله وأصرخ .
قال شغـاتي : ال تفـعل ذلك يا أخي الله

موجود .
في ذات الـلــحــظـة  جــاء ولــد صـغــيـر
كـان لـيخـبرنـا أن زورقا أتى واقتـحم ا
من جهـة اجلـبايش يـحـمل نعـشـا ألحد

ابناء القرية .
سـقط ريـكـان من فـوره مـغـشـيـا عـلـيه 
وقرب رأسه كـان زهـرون يـتمـتم بـدعاء
ما  وفي الـلحـظـة ذاتهـا تـخيـلت كأني
ـنـدائـيـ زيـوا يـطوف شاهـدت مالك ا

حول رأس ريكان.
تلك هي صورة احلرب يا حواء  بدأت
مفردة عابرة على لسانك وانتهت بهذا
ؤثـر في اجفان ريـكان موظف احلزن ا

اخلدمة في مدرستنا .
بدأت بـ اخـوين وانـتهت لـتـكـون ب

. قـريتـ ومـديـنـتـ ودولـتـ وقـارت
وعـلــيك أنت من جتــد احلـلــول ألنكِ يـا
أمنا من اكتـشفهـا  واخترعـها ايضا 
ألن قابـيل أتى مـن رحمـك انت  والذي
قــتل ولـــد ريـــكــان من رحـم واحــدة من
احــفـــادك. نـــحن ســـلـــســلـــة يـــا حــواء
مربـوطـة بـتلك االسـئـلـة االولى في ليل
احلب والــهـمـس بـصــريــفــة الــقـصب 
حيث لم يـنم جـدنـا ليـلـته ألنه عرف أن

احلرب عكس احلب.
آدم األول عــلى وسـادة الــتـفــكـيـر اآلن 
ــا اخـتــلـطت دمــوعه بـدمــوع ريـكـان ر
عدان ال وت ولده  ا الـذي انتحب دما 

ناقة لهم فيها وال جمل .
ــا في خـطــأ ولـدي لــكــنه تـســاءل : لـر
حـكـمة  ولن تـتحـمل حواء ألم وتـأنيب
هــذا األثم .نــحن نــزلـنــا الى األرض من
ا جديدا لن نستظل أجل أن نؤسس عا
فـيه حتت شـجرة التـوت فقط  بل االف
االنـواع من الشجر  وكل ثمرة منها لن
يـقود الى خـطيئـة بل يساهم في تـقوية

البدن .
نـزلـنـا حـتى تـخـتـبـرنـا الـسـمـاء أن كـنا
نـسـتـحـق الـعودة ثـانـيـة الـى الـفردوس

الذي جئنا منه .
حلـظة والتساؤالت تتناثر هنا وهناك 
أتـت حـــواء الــتـي شــعـــرت بـــحــزن آدم
.وفـــكــرت ان تــتـــوســد جــســـده الــكــهل
وتـطبع قبلـة على جبينه لـتستقر روحه
ويـــنـــام  وحــ اقـــتـــربت من ســـريــره

وجدته يغط في نوم عميق.
هـمـست له وهـو غـافٍ .اتمـنى ان يـكون
حــلــمك بــدون ســمـاء تــتــشــاجـر فــيــهـا

الطيور.
تمددت قربه وغفت هي ايضا.

ـستـقبل فـي اجلانب اآلخـر من ازمنـة ا
كـان آدم احلفيد والقادم من ذات القرية
الـتي استـشهـد منهـا ولد عـامل اخلدمة
ريـكان . يفكر بنضج حبال بضاعته من
الــبـاســطـرمـة حــتى تـصل الـى الـنـضج

التام .
لـقد صار الـزبائن يسألـون عن بضاعته
ويـرغبونهـا بفضل خلـطة التوابل التي
تـضـعـهـا زوجـته  والتـي تعـلـمـتـها من
وظف ابـيها يـوم كان نادال في نـادي ا
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ـصـابيح  انتـهى الـفـيلـم  وأضيـئت ا
ـشاهد وبينـما كـانت لذة االسـتمـتاع 
الفـيـلم تسـكـظن عيـون اجلـميع  حملت
شـبـوط بن شــغـاتي يـغــادر مع الـنـاس
وفي عينـيه تشع شهـية تبـادل القبالت

.
ـاذا كـانت ضـحـكت  وأدركـت وقـتـهــا 
اجـفـان مــاري ونـظـرتــهـا تـشــد اجـفـان
لـتـثبت ألي من شبـوط ونظـراته بـقوة 

. يشاهدهما انهما عاشق
أستعيد قصة حواء وشبوط بعد مرور
اكـثـر من ثالثـ ســنـة عـلى حـدوثـهـا .
تــلك الــعالقــة الــتي لم تــعــد ســرا بــ
الـــقـــرى مع غـــرابـــتـــهـــا ودهـــشـــتـــهـــا
واسـئـلـتهـا :مـا الـذي جـمع قـلـب حواء

عيدي )  . سيحية بشبوط ( ا ا
لقـد كـانت مـثـار االسـتـغـراب واحلديث
الـــذي شـــغـل جـــلـــســـات الــــســـمـــر في
ـا مـضــائف الـقــرى لـزمن طــويل  ور
خفت احلـديث عن هـذه القـصة مع ذلك
القـرار الـذي لم يـسبق الحـد ان اتـخذه
كـان مـنذ ان شـيد آدم من سكـان هـذا ا
كان عندما حمل ( االول قراه في هذا ا
شـبــوط ) امـتــعــته وقـرر الــهــجـرة الى
قرية في نـينوى لـيقتـرن بحواء  وكان
ـثل الــقـائل : " أن شـرطه ان يــطـبــقــا ا
يـظل مــوسى بـديــنه وعــيـسى بــديـنه "
.امـا شـرطهـا هـي فأن يـغـيـر اسـمه من
شــبـوط الـى آدم . وعــلى هــذا االتــفـاق
دلف ( آدم اجلـديـد ) الى حـيـاة الـقـرية
بنية من احلـجر االبيض الواقعة في ا
وصل ضواحي مديـنة تـلكيف شـمال ا
 وهـنــاك تـكــيف مع احلــيـاة اجلــديـدة
بالـرغم من صـعـوبـتـهـا في بـاد األمر
حــيث يــعــتــمــد  الــنــاس هــنــاك عــلى
الـفالحـة  فــيـمـا لم يـتــعـود هـو سـوى
عـلى رعي اجلـوامـيـس وصـيـد الـسـمك

والطيور.
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هي حيـاته اجلـديـدة  اتقـنـها بـصـبر 
وتـعـلم الـعــادات هـنـا  وصـارت مـاري
جتـلـسه كـل لـيـلـة فـي حـجـرهـا تــعـلـمه
الكتابة والقراءة وتـقص عليه تفاصيل

كان وتهمس له : ا
آدم أبـــعـــد عن رأسك صـــورة احلـــيـــاة
ـــنــزل هــنـــاك .وال تــخطُ خـــارج بــاب ا

. خطوت وانت حافٍ
ذات يــوم شـــعــر شـــبــوط ـ الـــقــادم من
اهـوار اجلــبـايش وبــسـبـب وقـوعه في
الـغــرام ويــتـزوج فــتــاة من غـيــر مــلـته
وهـذا لم يـفـعـله غـيـره سـوى مـعـلم من
ابـناء اجلـبـايش ولـكـنه لـيس من نـسل
ـعــدان عــنــدمـا ســنــحت له الــظـروف ا
ليكمل تعليـمه في السوربون وليتزوج
ســيـــدة فـــرنــســـيــة واشـــتــغـل لــفـــتــرة
مسـتـشـارا في اإللـيـزيه من اجل اطالع
الرئيس مـيتـران على اوضـاع اجلنوب
ـلتـهـبة  وشـبوط العـراقي وجـبهـاته ا
هـو أحـد الــبـشــر الـثـانـي والـذي حـمل
ـعـدان من يـقـترن اسم آدم ومن نـسل ا
بــفــتــاة من غــيــر مــلــته ولــيــعــيش في
تلكيـف في قرية فالحـية اغلب سـكانها
سيحي بضواحي مدينة تلكيف من ا
ـلل والـكـسل وجـاء لـزوجـته ـ شـعـر بـا
حـواء لــيـطــلب مــنـهــا أنه قــد سـئم من
يــومـه ( الــفـــاهي ) عـــلى حـــد قــوله إذ
الشــغل والمـــشــغــلــة  وقـــال لــهــا :انه
سيموت ان بقي هـكذا في الرتابة التي
ال يُــحــسن فــيـــهــا ســوى مــودة الــلــيل
والفراش وتأدية اعمال منزلية بسيطة
كـان يــخــجل ان يــؤديــهـا عــنــدمــا كـان

يعيش هناك ب اهله .
الـشيء الــوحــيـد الــذي يــفـتــخــر فـيه (
شـبــوط ) انه بــســبب تــعـلــمه الــقـراءة
والكتابـة على يد زوجـته  صار يطالع
الـكــتب في مـكــتـبــة الـبــيت الـصــغـيـرة
ه انـه قـرأ عـن قـصص .بـالــرغم من تــأ
االنبـيـاء في االناجـيل والـعهـد اجلـديد
والقـد ولم يـقـرأهـا في الـقرآن إال انه
تلك وعيا وثـقافة وصار يجيب صار 
عن اسئـلة يـضعـهـا هو لـنفـسه  وهذا
ما كان يـشعـر زوجته حـواء بالـسعادة
ألنـهـا استـطـاعـت ان تثـبـت الى اهـلـها
ـكتوم لـزواجها لـؤهم الغيظ ا الذين 
من رجل قــادم من امــكـنــة لــيس فــيــهـا
مدارس كـثـيـرة وليس من ديـنـهـا  لكن
ــكــان ومــعـــرفــتــهم حــبــهم الهـل ذاك ا
بـطـيـبـة الـنـاس هـناك حـيـث اشـتـغـلوا
ــوظـفـ فـي مـديـنـة نـوادل في نـادي ا
اجلبايش جـعلهم يـقتـنعون ان ابـنتهم
بـــالـــرغـم من خـــروجـــهــــا عن الـــعـــرف
والتقـاليـد إال أنهـا تزوجت رجال طـيبا
ـا ذات يــوم سـيـتـنـصـر وفـطـريـا  ور
ويـــردد مــعـــهم قـــداســـات الـــصالة في
الكـنـيـسـة وإذا لم يـكن هـو فـإن ابـناءه

سيفعلون ذلك.
قالت له حواء : ان شئت لتعمل فاذهب
الى قــــريــــتـك واجــــلب لـك زوجــــ من
اجلواميس وحـاول ان جتعـلهـا تعيش
هـنــا وتـكــون لك األنـيس ولــنـا مــصـدر

رزق آخر .
قال لها : اجلاموس ال يعيش هنا  إنه
يحتاج ماءً وقصباً والشتاء هنا طويل

وال يالئمه.
قـالت :تــعــالَ مـعي الـى حـقل الــبــطـيخ
وبـســتــان الــزيـتــون .تــعــلم الــفالحـة .

وعصر الزيتون وصناعة الصابون .
قـال : يـعــجـبــني ان افـتح حــانـوتـا في
ـديـنــة .يـعـجـبــني مـنـظــر الـدكـاكـ  ا
وتسـكن في راسي رغبـة غريـبة اتـمنى

حتقيقها .
قالت :ننفذها ان لم تكن مكلفة .

قـال :أظن انـهـا لـيـست مـكـلـفـة فـبـعض
احلاجيات نحن نصنعها في البيت .
قــالت :هـل تــريـــد ان تــبـــيع الــزيـــتــون

والزيت والصابون .
قـــال : نــــعم واهم شـيء ابـــيع مــــعـــهم

الباسطرمة.
ضــحـــكت حـــواء : ومـــا الـــذي جــعـــلك

تتمنى بيع الباسطرمة .
ـتد ضحك ..وتـذكـر احلـبل الذي كـان 
امام بيتهم في القرية حيث يعلق عليه

السـمك ليـجفف ويـصـير يـابسـا ليـعد
ـعـدان مـنه اكـلـة شـهـيـرة يـتـوارثـهـا ا
واهل اجلـــنـــوب مـن ازمـــنـــة ســـومـــر
يــســـمـــونــهـــا  بـــالــدارج الـــشـــعــبي

سموطة ). (ا
عادت حـواء لضحـكتـها :وقـالت : نعم
عندكم الـسمك اجملـفف  وعنـدنا نحن
الــلـــحم اجملـــفف .انــتـم تــســـمــونـــهــا
مـســمـوطـة وانـت تـريـد ان تــسـمــيـهـا

الباسطرمة .
قال :نعم. 

وهكذا بدأ آدم بحانـوت صغير تتدلى
امـامـه حـبــال الــبــاسـطــرمــة  وبـدأت
حيـاته تـتـغـيـر وتـتـسع اعـماله  وزاد
عــلى ذلك انه صــار يــعــلق مـع حــبـال
الباسـطرمة حـباال من الـسمك اجملفف
وهذا لم يـتـعوده الـنـاس هنـاك  لـكنه
اســتـــطــاع ان يـــقــنـــعــهم ان الـــســمك

اجملفف لذيذ مثل الباسطرمة . 
وعلى ايقاع اليوم الـذي تملؤه رائحة
السمك واللحم عـاش ( شبوط ) حياة
آدم اجلـديــدة  احلـيــاة الـتي ابــعـدته
عن رتــــابــــة الــــعــــيـش بــــدون اهـــوار
وجوامـيس  وصار يـستـغل الظـهيرة
الـذي تـخف فـيـهـا حـركـة الـسـوق الى
قراءة الكتب الـتي كان يستـعيرها من
ــا جــاره احلــانــوتي ســمــعــان  وطــا
كانت لـهمـا نقـاشات كـثيـرة  واهمـها
تلك الـتي بـدأت تـشـغل راس شـبوط 
حــول الــهــجــرات االولى ألبــنــاء آدم 
وتــســاءل كــيف وصل ابــنــاؤه ســيــرا
عــلـى االقــدام من قـــرى اجلـــنــوب الى

قرى مدينة تلكيف.?
ضــحك ســمــعـــان ورد عــلى شــبــوط :
الـرغـبـة بـإيـجـاد مـأوى افـضل يـحـول

القدم الى مركبة فضاء.
قــال آدم : ولـــكن قـــرانــا كـــانت آمـــنــة

وخيرها وفير .
قال :ولكـنهـا اكتـظت بالـبشـر ولم تعد
تــتـحــمــلــهم الســيــمـا ان الــبــر هــنـاك
ــاء  لـــهــذا فــإن مــســـاحــته اقل مـن ا
اجـدادك الــذين ال يـحــبـون الــهـجـرات

ياه ويعيشون عليها . تكيفوا مع ا
تــعــجب آدم وســـأل جــاره ســمــعــان :
وكيف تعرف كل هذا عن امـكنتنا .هل
زرتها من قبل كما فعل اهل زوجتي .
قــال ســـمــعـــان : ال يـــا ولــدي الـــكــتب
تــأخـــذك لألمـــكــنـــة وانت في مـــكــانك
وسـتــعــرف بــعـد حــ ان الــبــشـر من
ابـــنـــاء جــــدك آدم لم يـــهــــاجـــروا الى
تـلــكــيف فــقط بل الى نــيــنــوى وبـابل
وبالد الــتــرك وبـالد الــروم ووصــلــوا
الى االسـكــيـمــو وامـريــكـا وكل مــكـان

على االرض.
أتـــرك آدم مع حـــبــال الـــبـــاســـطـــرمــة
ــمـــتـــعـــة مـع جــاره ويـــومـــيـــاتـــهـــا ا
احلانوتي سـمعان  أتـركه مع سعادة
حــواء وهي تــشــعـــر ان لــيــلــهــا مع (
شـبــوط الــقـد ) وآدم اجلــديــد صـار
اكثر حميمية وتـفننا  وصارت تشعر
في قبالته وهمـساته شيـئا من الغرام
ـدن من ـدني الـذي يـتـعــلـمه ابـنـاء ا ا

الروايات وافالم السينما .
فسألته : إن كان قد هـجر كتاب العهد
الـقــد واجلــديــد وبــدا يـقــرا شــيــئـا

جديدا من غير مكتبتها .
فاعـترف لـها ان جـاره سمـعان اعـطاه

رواياتٍ وكتباً ودواوين شعر .
ن قرأت من الشعر ? سألته : و

قـال :شــاعــر من اهل الــبــصــرة اسـمه
السياب . وآخر اسـمه حس مردان 
واعتـرف انه احب الـسيـاب وخاف أن
ــردان اســـمه االزهــار يــكـــمل كــتـــاب 

تورق داخل العاصفة.
قـالت له :انــا لم اقـرأ لـلــسـيـاب سـوى
طر حفظتها قصيدة اسمها انشودة ا
عن ظهر قـلب النها مـطلوبـة في كتاب
ــدرسي ولــكـني ســآخـذ الـنــصـوص ا
بنصيحتك وسأقرأ قصائده االخرى.
شــعــر آدم بــســـعــادة انه االن هــو من
يــــؤثــــر عـــــلى حــــواء الــــتـي احــــست

بانتصاره فهمست له وهي تعانقه :
ولكن ال تـنسَ مراجـعـة العـهد اجلـديد
واالعتنـاء بحبـال الباسـطرمة  وهش
فـــالـــنـــاس ال حتب الـــذبـــاب عـــنـــهـــا 
الــبـــاســطـــرمـــة الــتي تـــقف عـــلــيـــهــا

احلشرات.
ـــغــــزى في هش الــــذبـــاب فـــهـم آدم ا
وهمس لـها :آدم لـيس له سـوى حواء
 وسـأهش اي انــثى تــريـد ان تــغـازل

والتشتري.
ضحكت وعـانقـته وهي سعيـدة بذكاء

زوجها.
تــــلـك هي الـــــتـــــفــــاصـــــيـل االولى من
ــتــغـــيــرات في حــيـــاة شــبــوط وقــد ا
اصـــبح آدم الــــذي افـــتـــقــــدته امه في
حـزنـهـا عـلـيه وعـلى غـيـابه الـطـويل 
فلقد انسته حبال الباسطرمة والكتب
ودفء فـراش اللـيـل االبيـض الـنظـيف
وحوارات جـاره في السـوق سمـعان 
ان يعود لـقريـته ب فـترة واخرى في

بداية زواجه .
عـتـبتُ عـلـيـه في اعـمـاقي  لـيس ألني
من بـعض الـذين سـعـوا بـقـوة إلقـنـاع
اهل شــبــوط وحــواء في صــراعــهــمــا
ليتزوجا بالرغم من اختالف انتمائها
الديـني واحلـضـاري  وكـان يـقول لي
:اسـتـاذ انت صـاحب الـفـضل الـكـبـيـر
في حياتي  فأرد مبتـسما : أنا وفيلم

ابي فوق الشجرة .
يـرد : نــعم انت وعـبــد احلـلــيم حـافظ

ونادية لطفي . 
دخلت البـاسطـرمة قريـتنـا بفضل آدم
الـذي كـان يـجـلـبـهـا مـعه كـهـدايـا يـوم
يـــــأتـي لـــــزيـــــارة اهــــــله . اول االمـــــر
عدان ح رأوهـا معلقة استهجنـها ا
امــــام بــــيت ( شــــبــــوط ) الى جــــانب
السـمك اجملفف  ولم يـشعـروا برغـبة
لتذوقـها لشـعورهم انهم تـعودوا على
ــذبــوح والـــطــازج امــا هــذا الــلــحـم ا
ــفـروم بـطــريـقـة غــريـبـة فـان الـلـحم ا
رائحته ( زجنه ) وح يحاججهم ان
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صرية حورية فرغلي إنها مثلة ا كـشفت ا
أجرت 17 عـملية جراحيـة لعالج اصابتها
في أنـفها الـتي عانت منهـا لسنـوات طويلة
اضيـة بأنها ووصـفت السنـوات اخلمس ا
االســـوأ في حـــيــــاتـــهـــا.وقـــالـت في لـــقـــاء
تــلــفــازي( بــالــرغـم من ذلك تــبــقى اإلرادة
وعـدم الـيــأس) مـؤكـدة (ربـنـا وقف جـمـبي
ومـنـحـني دفـعـة أنـني لم أنـته بـعـد وأنـا لن
أســمح بـــأن أنــتــهي) واشـــارت الى انــهــا
أصـيـبت بالـصـدمـة بسـبب إخـتـفاء كل من
حـولهـا بـعد مـا حدث مـعـها : (كل الـهـليـلة
جرد سقوطي الـلي كانت حواليا اختفت 
سـواء الـلي عـاشـروني عـشرة أو 15 سـنة
ومن ســــاعـــدتــــهـم عـــلـى الـــزواج ووقــــفت

ا وقعت). بجوارهم كلهم إختفوا 
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مثـلة السورية ?غـادة بشور ?عن كـشفت ا
ـسلـسل الـكومـيـدي الفـرسان دورهـا في ا
الــثالثـة والــذي يــتم تــصـويــره حــالــيـاً في
الـعـاصـمـة الـسـوريـة دمـشق. وقـالت وفـقـا
وقع الفن (أنها جتسد شخصية أم عزيز
وهي امـرأة قـويـة ومـتـسـلـطـة عـلى زوجـهـا
وتــعـتــدي عــلـيه بــالــضـرب ويــجــسـد دور
زوجـهـا بـالعـمل الـفـنـان الـسـوري جرجس
جـبـارة) مـبيـنـة أن (الـشـخـصيـة مـخـتـلـفة
ــيـزة رغـم شـراســتــهـا). وتــدور قــصـة و
الـعمل باجململ حول معاناة بعض الرجال
الــــكـــبـــار في الـــسـن نـــتـــيـــجـــة األوضـــاع
االقـتــصـاديـة في ســوريـة فـيــحـاولـون مع
عـائالتهم بـشتى الوسـائل أن يؤمـنوا قوت
عـيشـهم بـطـرق مخـتـلفـة ومـلـتويـة والـعمل
من تـأليف محمود اجلـعفري وإخراج علي
ـؤذن.من جـهـة أخـرى بـيـنت بـشـور أنـهـا ا
سـتعود إلى دبي بعد انتـهائها من تصوير
مـشاهـدهـا بالـعمل مـعـربة (عن سـعادتـها
بــحــصــولـهــا عــلـى اإلقــامـة الــذهــبــيــة في

اإلمارات).
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التـدريـسي في قسم الـقـانون بـكـليـة  الـفارابـي ببـغداد
ـوت االثن نعـته ادارة الكـليـة وطلـبتـها بـعد ان غـيبه ا

سائل الرحمة لروحه الطااهرة.  اضي  ا
` UÝ b Uš
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الشاعر التونسي احتفت به الدورة السابعة من ملتقى
الـشـارقـة لـلـتـكـر الـثـقـافي مع 3 ادبـاء تـونـسـي هم
البـشـيـر بن سالمـة و رشـيـد الـذوادي ومـحـمـد خريّف

بجلسة اقيمت في مبنى بلدية قرطاج بتونس.
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ـتابـعون عـلى رقة جـمالـها.وقـد أثنى ا
وجـمـال صـبـري وانـهـالت الـتـعـلـيـقـات
عـليهـا التي تغـزلت بها.وكـانت صبري
احـتفلت بعيد ميالدها منذ بضعة أيام
نــاشـرة صـوراً من إطاللـتــهـا بـاألحـمـر
اجلـذاب. وتـغـيب صـبـري عـن الـسـباق
الـــرمـــضـــاني 2022 حـــيـث كـــان آخــر
أعـمـالـهـا الـدرامـيـة هـو  فـرصـة تـانـيـة
ــــــســــــلـــــسـل من ا
بـــطــولـــتــهــا.

ÊU e « ≠ …d¼UI «

ـصــريــة يــاســمـ ــمــثــلــة ا شــاركت ا
جـمـوعـة صور في صـبـري مـحبـيـهـا 
وقع لـلـتواصل صـفـحتـهـا الـرسمـيـة 
االجــتــمــاعي لــهــا بــدت فــيــهــا بــأحـد
احلـمـامـات مـرتـديـة روبـاً من الـسـاتان
بـالـلـون الـبيج الـفـاحت جـداً وقـد رفعت
شـعـرهـا إلى الـوراء عـلى شـكل كـعـكة
كـمـا حـمـلت بـيـدهـا مـجـمـوعـة من
الــــورود بـــالــــلـــون الــــزهـــري
وأرفــقـتــهـا بـتــعـلــيق (خـلف
الــــكــــوالـــيـس).ووضـــعت
صـبري ماكـياجاً نـاعماً
وأبـــــــرزت جـــــــمــــــال
شـفتيها باعتمادها
أحـــــمــــر شــــفــــاه
بـالـلـون األحـمر
كـــــعـــــادتـــــهــــا
والــــذي جـــاء
لـــــــيـــــــبــــــرز

القاهرة - الزمان
زار مديـر عـام دار الشـؤون الـثقـافـية
عــارف الــســاعـدي  الــفــنــان فــخـري
الـعـقـيـدي وزوجـته الـفـنـانـة فردوس
ـــثالً عـن وزيــر الـــثـــقـــافــة مـــدحت 

والسياحة واآلثار
حسن ناظم ناقالً
لــــهـــمــــا حتـــيـــات
الـوزير ومـطـمـئـناً
على وضعهما في
الــــقــــاهــــرة وقــــد
رحب الـــفـــنـــانـــان
كـــــثــــيــــراً بــــهــــذه
االلـتـفـاتـة من قـبل
الــــــــــــــــــــوزارة فـي
مــتـــابــعــة أحــوال
الـــــــفــــــــنـــــــانـــــــ
الــــعـــراقــــيـــ في
الداخل واخلارج.

{ بــاريس (أ ف ب) - فــوّضت فـرانس
بـــريـل شــركـــة وورنـــر مـــيـــوزيك إدارة
غني البـلجيكي اإلرث الـفني لوالدهـا ا
الـشـهـيـر جـاك بـريل مـع حـفـاظ االبـنة
ا ـلـكيـة واإلدارة خالفـا  عـلى حـقوق ا
حـصل في حالة ديفـيد بووي الذي باع
كــامل حـقـوق أعـمـالـه عـلى مـا أعـلـنت
عنية بالصفقة األحد لوكالة اجلـهات ا

فرانس برس.
وقــالت فــرانس بــريل لــوكــالــة فـرانس
بـــرس (أنــــا أعـــارض بـــالـــكـــامل هـــذه
ـناورات (صـفقـات بيع حـقوق أعـمال ا
بــــوب ديـالن أو ديـــفــــيــــد بــــووي). لن
أســتــطــيع يــومــا بــيع حــقــوق أعــمـال
والــدي الــكــامــلــة لم أصــبح مــريــضـة
عـقـلـيـا هذه شـراكـة بـهـدف اإلفادة من

ية). شبكة وورنر العا
وأوضـح رئيس وورنـر تشابـل ميوزيك
بــفـرعــهـا الـفــرنـسي مــاتـيــو تـيــسـيـيه
لـوكالة فرانس برس أن الصفقة ليست

عـمــلـيـة اسـتـحـواذ. فــيـمـا اسـتـحـوذت
وورنـــر تــشــابـل عــلى حــقـــوق أعــمــال
وسيقية الكـاملة هنا حتتفظ بـووي ا
(شـــــركــــة) +إصــــدارات جـــــاك بــــريل+
لكيـة الفكرية (بـإدارة فرانس بريل) بـا

واحلقوق. 
وأضــاف (لـديـنــا تـفـويض لــتـمـثــيـلـهم
والـتأكد نيابة عنهم من حسن حتصيل
احلــقـوق وإعـطـائـهـم انـتـشـارا ومـدّهم
بــــاقـــتـــراحــــات اســـتــــخـــدام (أفالم أو
ــثــال).وكــانت عـــروض عــلى ســبــيـل ا

وورنـر تـشـابل
تـــشـــارك قـــبال
مـع شـــــــركـــــــة
إصــــــــــــــدارات
جـــــاك بـــــــريل
16 فـــي إدارة 
عـــــــــــــــمــال فـي
مـــــجــــمــــوعــــة
إصــــــــــــــدارات

تــشـعـر بـبـعض الــضـغـوطـات الـتي تــتـسـبب في تـوتـر
عالقتك مع شريك حياتك.

qL(«

ال تتسـرع في اتخاذ القرارات الـتي تخص عملك.يوم
السعد الثالثاء.

Ê«eO*«

تشعـر باإلرهاق الشديد علـيك أخذ قسطا من الراحة
لتستعيد طاقتك.
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تـفـكــر في الـسـفـر إلى دول أخـرى لــتـحـسـ وضـعك
ادي.رقم احلظ .2 ا
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مالـياً سـتتـحسن األحـوال قريـبا وتـشعـر بالـراحة.يوم
السعد االربعاء.
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تـــتــلـــقـى مــفـــاجـــأة من شـــريك حـــيـــاتك عـــلى عـــكس
توقعاتك.يوم السعد االحد.
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تشعـر بالتـوتر واإلنزعـاج جتاه شريك حيـاتك.ال تقلق
ستحل مشاكلك.
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احذر من الـنـزاعـات السـطـحـيـة في مجـال عـمـلك.يوم
. السعد االثن

Íb'«

تـشـعـر بـالضـيق مـالي لـكن سـتـحل جـمـيع مـشـاكلك
االقتصداية.رقم احلظ .9

bÝô«

عليك إيجاد دخل جديد لتحس وضعك. تمتلك طاقة
إيجابية.

Ë«b «

سوف تتحـسن مشاكلك على الصـعيد العاطفي.عليك
التفكير جيدا 

¡«—cF «

ال حتـــاول إرضـــاء شـــخـص حتـــبه كن صـــادقـــا مع
نفسك واختار مايسعدك.

 u(«
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حتـتــوي هـذه الــشــبـكــة عـلى 9
مربـعـات كـبيـرة كل مـربع مـنـها
مقـسم الى 9 خانـات صـغـيرة
هدف هـذه اللـعـبة ملء اخلـانات
بــاالرقــام الالزمــة من  1الى 9
شـرط عــدم تـكــرار الـرقم اكــثـر
من مـــرة واحـــدة فـي كل مـــربع
كـــــبــــــيــــــر وفي كـل خط افــــــقي

وعمودي.

الكـاتب العراقي صـدرت له مجموعـة قصصيـة بعنوان
(مـــشـــيت في جـــنـــازتي) الـــتي تـــضم خـــمس عـــشــرة
والتي تكفل بطبعها ابن العبودي رائد في كندا قصة

البـاحث واخملرج السـوري صدر له عن الهـيئة الـعربية
ناسبة اليوم العربي للمسرح للمسرح في الشارقة 
ـي) ضـمن ــســرح الــعـا كــتـاب (الــوجــيــز في تــاريخ ا

سلسلة ثقافة مسرحية.

ـفكر والباحث الـعراقي يضيّفه ا
االحتـاد الـعـام لـألدبـاء والـكـتـاب
في الـعراق في الـسـاعة احلـادية
عـشرة من صبـاح اليـوم األربعاء
بــنـدوة تـنـاقش كـتــابه (الـفـلـسـفـة

البابلية) ويدير اجللسة الناقد علي الفوّاز.

رئـيـس اجلـمــعـيــة الــعـراقــيــة المـراض وزراعــة الــكـلى
تضـيفه اللجـنة االجتمـاعية في جمـعية مكـافحة التدرن
ـقـبـلـة في ندوة واالمراض الـصـدريـة عـصـر اجلمـعـة ا

حول ( امراض الكلى في العراق الواقع والطموح).
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نقـيب االطباء الـعراقي طـمأن محـبي الشاعـر الغنائي
نــاظم الــســمـاوي عــلى وضــعه الــصــحي  مــؤكـدا ان
اجلـميـع مهـتم به وكل االطـبـاء االخـتـصـاصـ يزوروه

بانتظام.

ياسم صبري

االجــتـمـاعــيـة مــا ظـهـر مــنـهـا ومــا بـطن حتت
عــنــوان ثــقــافــة اســـتــبــاقــيــة او من انــامــلــيــة

ا اخلفيفة ..  الدبلوماسية اخلفية ور
من هـنـا وهنـاك تـربـعت السـيـنـما طـوال قـرن
خلت عـلى مشاهـدات ومتابعـات وتسويق الفن
ـا حـوت من اثـارة ومـتـعـة وغـوص مـنـلوجي
ذو تــأثـيــر مـبــاشــر عـلى الــنــفس والـســلـوك ..
ــارســة فـرديــة وجــمـعــيـة .. كـمــقــتـضــيـات و
جنحت الـسيـنيـما خـالل عقـود خلت بـتسـجيل
نـسب تـأثيـر تعـي معـانيـهـا الظـاهـرة واخلفـية
وظـفة .. قبل وبيـاناتهـا اإلحصـائيـة الدوائـر ا
ذو االخـــتــصــاص الــســيــنــمــائي " كــتــصــويــر
وســيــنــارست وتــمـثــيل واضــاءة وإكــســسـوار

 مــا بــ الــفن األول والــســابع .. تــكــمن
ـثـابـة تـرجـمان جتـلـيات حـيـاتـيـة تـعد 
لواقـعية إنسـانية فرضـت نفسهـا كنتاج
وانـعـكـاس طبـيـعي لـرقي الـفكـر .. هـنا
حتصـر تـعابـيـر االبـداع وتوابـعـها ..
مــنــذ عــمــارة االنــســان كــأول انــتـاج
ـدنيـة عـلى طريق احلـضارة ألسس ا
او في مـقـاربـة جتـسيـد احلـدث عـلى
شــاشــات الـــســيـــنــمــا كـــعــرض شــد
ـتـابـع وفرض االنـتـبـاه واسـتـقـطب ا
الــتــأثــيــر واالحــتــرام والـتــعــاطي بل
ولـالســتــثــمــار والـــتــجــارة ... ولــيس
أخـــيـــرا الـــتــــوظـــيف بـــكـل مـــعـــانـــيه

ـا يدرج حتت وإخـراج وإنتـاج ... وغـيـر ذلك 
هذا العنوان " ..

ي ..    عـبـد الـبــاسط سـلـمـان األسـتـاذ االكـاد

ـسـرحي .. ـمــثل واخملـرج وا الـســيـنـارست وا
فضال عن اخلـبرة االعالمـيـة كصـحفي مـختـمر
في إنسـانية يدركها االخر مـنذ بواكير التماس
مــعه .. وبـــعــد ســنــوات من اخلـــبــرة والــعــمل
ــيــداني والــتــدرج الـــعــلــمي في اجلــامــعــات ا
والـتـطلع لـتـجارب احلـيـاة .. التي كـلـلهـا بـعدد
نــوعي من مــؤلـفـاتـه الـقــيـمـة فـي تـخــصـصـات
ثابة متعـددة جلهـا ان لم تكن جـميعـها تعـد 
مقـدمات لسفره ( الذوق الـسينيمائي) ..ال اريد
اإلضـافــة وال اســتـبق االحــداث االســتـطالعــيـة
. هاوي ثـقـافي كان او لتـصـفح  القـار الـكـر
مـتــزود مــعــرفي تــخـصــصي .. اال انـي انـصح
ؤلف محاولة الصبر على تذوق معان فصول ا
كوجـبة مذاقية عالية الـبهار واالبهار من طباخ
فـني مــاهــر .. اســتـلــهم روح الــتــاريخ وجتـرع
ـكن ان يـخفف مرارة احلـاضـر ليـجـهش عـما 
ـــســـتـــقــبـل ..  لـــيس هـــنـــا بـــعـــد اوفـــقــا الم ا
مـيـتـافيـزيـقـيا او ضـرب من فن الـنـبوءات  –ان
ـفردة  –بـقـدر مـا هي عـصف االحداث جـازت ا
كـدرامــا حـقـيــقـيــة وعـمـلــيـة اعــتـصــار الـنـفس
كــتـــراجـــيـــديـــا مـــواطن نـــذر نـــفـــسـه خلـــدمــة

االخـتـصـاص حـد االسـتـغـراق بـالـتخـصص او
بــاألحـرى فـي كـومــيــديـا يــومــيـات ابــكت عــبـد
الــبــاسط حــد مــخــاض هــذا الــســفـر الــعــراقي
ن يـجيد فن الـتغذيـة الروحية ي  العـربي العا
والـفـلـسفـيـة .. فـضال عن الـتزود من جـمـالـيات
الـتـخـصـص ومـحـاولــة االنـغـمـاس فـي الـتـهـام

عان واجلمال معا فيه .. ا

{ أي األعمال أسهمت في شهرتك الفنية ?
- على صـعيـد التـلفـزيون مـسلـسل (عالم
الـست وهــيـبـة ) فـي سـنـة  1996كـان له
الفضل الكبير في شهرتي  وما زال حلد
اآلن مـــتـــابع مـن قـــبل الـــنـــاس وهـــو من
إخـراج فـاروق الـقـيـسي وتـألـيف صـبـاح
عـــطـــوان  فــــضال عن (رســــائل من رجل
ميت) و(ايدز) و(خريف العنقاء) للمخرج
فـــاروق الــــقـــيـــسـي  و(بـــيت الــــشـــمع )
لـــلــمـــخـــرج فـــارس مـــهــدي  و(دار دور)
) اجلـزء الــثـالث والـرابع  و(بـيت الـطــ
سرحـية فهي مـسرحية أما عن األعمـال ا
مثل محمود (خمسة أصوات) للمـخرج ا
أبو العـباس الـتي أعتبـرها مـحطة مـهمة
في حــيـاتي الــفــنـيــة حــيث شــاركـني في
بطولتها نخبة من جنوم الفن العراقي .

{ أحب الشخصيات التي أديتها إلى نفسك ?
- شــخـــصـــيـــة فــائـــزة في (عـــالم الـــست
وهيبـة)  وصبريـة في مسـرحية (خـمسة
أصوات) وشـخـصيـتي في بـيت الـشمع 
وشـخـصـيـة جـديـدة في مـسـلـسل (صـدى
اضي) أحـببـتهـا أيضـا  إذ ليس هـناك ا
أي صلة بـيني وب األدوار الـتي أؤديها
ـعــروف عـني بــالـوسط الـفــني إنـني  فـا
ـــة وال أمــيل شــخـــصـــيــة هـــادئـــة مــســـا
قابل  وفي للمشاكل وال أحب أن أؤذي ا
ـــاضي) ـــســـلــــسل اجلـــديــــد (صـــدى ا ا
للمخرج أكرم كامل وتـأليف قحطان زغير

أبدو خـبيـثة واسـتطـعت أن أجسـد الدور
بــشـــكل يـــــــــقــنع اجلـــمـــهــور إلى ابـــعــد

احلدود.
سرح  أين جتدين نفسك? { ب التلفزيون وا
   - أينـمـا يـوجـد الـفن أجـد نـفسـي فيه 
سرح أو اإلذاعة . سواء في التلفاز أو ا

{ هل تختارين أدوارك الفنية ?
- ال يـوجــد فــنـان عــراقي يــخــتـار أدواره

الفنية  بل يقبل بالدور أو يرفضه .
{ أي اخملرج حتب التعامل معهم ?

- كل اخملـرجـ أحب الــعـمل مـعـهم  الن
كل واحد منهم أعتبره مدرسة لي

وأيضـا اخملـرجـ العـرب ومـنـهم اخملرج
السوري أياد النحاس  في مسلسل (نزف
جـنوبـي) وسـامي األجـنادي فـي مـسلـسل

(أبو طبر) .
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{ ما هي الشخصية التي تودين جتسيدها ?
- دائــمـــا مــا يـــســنـــد لي دور اإلنــســـانــة
اإليـــــجـــــابـــــيــــــة  لـــــذلك أحـب أن أمـــــثل
ـتـمـردة من باب ( الشـخـصـيـة الـعـنيـفـة ا
خالف تعـرف) إذ إنني واثـقة من أن مثل
هذه الشخصيات السلبية ستبرز قدراتي
لـلــجــمـهــور الن فـيــهــا خـطــوطــاً كـثــيـرة

وواسعة ومختلفة .
ا تقدمينه ? { هل لديك ثقة 

- نعم ثقة كاملة  فأنا ناقد قاس لنفسي.
{ النقد الفني  هل حتبينه ?

والـعــراقــيـ  فــمن الــعــرب أمـيــنـة رزق
وأحمد مرعي  ومن الـعراق أنا ووالدتي
سـلسل فريـال كر وغازي الـكنـاني  وا
ـتـنـبي) في سـنـة الـعـربي (أبـو الـطـيـب ا
2002 إخـراج فــيـصـل الـزغــبي  وشـارك
من العرب سـلوم حداد  ومن الـعراق أنا
واّسـيـا كـمــال وغـالب جـواد  ومــسـلـسل
رســــائـل من رجل مـــــيت إخـــــراج حــــسن
سلسـل العربي (نبض) سنة حسني  وا
2019 لــلــمــخــرج الــعـــربي عــمــار تــمــيم

وعرض على قنوات عربية .
{ هل أنت راضـــيــة عــمـا قــدمــتــيه من أعــمـال

فنية?
- طبـعـا راضـيـة كل الـرضـا  ألنـني أترك

بصمة بكل أعمالي .
{ وماذا عن رصيدك الفني ?

- لـدي أكـثـر من (160) عـمل تـلــفـزيـوني
ومسـرحي مـنـها (140) عمل تـلـفـزيوني

و(20) مسرحية  و(5) أفالم سكرين .
{ ما جديدك الفني حاليا ?

- سـهــرة تــلــفـزيــونــيــة من تـألــيف طالل
هــادي وإخـــراج يــونـس لــطـــيف لــقـــنــاة
الـعـراقـيـة وهي شـخـصـيـة عـجـوز لـديـها
ـر ومـتـذمـرة طـول الـوقت وال حتب زهـا

أحد حتى نفسها 
أنـا أحــبــبت هــذه الــشــخـصــيــة ألنــهـا ال
تشبهني .. أحب دائما الشخصيات التي

ال تشبه عبير فريد .

وكـان برفـقـة  السـاعـدي السـيـد كرار
ثالً عن السفارة العراقية في كر 
الــقـــاهــرة إذ نـــقل لـــهـــمــا حتـــيــات
السفـير أحمـد الدليـمي ومبديـاً لهما
في الوقت ذاته  كل التسهيالت التي
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ح طلب مـني االستاذ الـشاعـر الكبـير ناظم الـسماوي
ـة) فـكرت من ان اكـتب مقـدمـة لـديـوانه االخـيـر (يـاحـر

اين ابدأ والى اين انتهي.
 فـحـيـاة الـســمـاوي سـفـر شـعـري خــالـد من بـدايـته في
مـعـتــــــــــقل نـقــــرة الــسـلـمـان الــتي طـرق بـهــا ضـمـيـر
الشعب الى مـستـشفى ابن الـنفـيس عاش وارتمــــــــس
في حـبـــــر فـرشــــــاته يـغـــــــازل الـشـمس في مـعـتـقله
االظـــــــلم ويــنــاغــــي الــعــصــافــيــر عــلى شــبــاك غــرفـة

االنعاش.
 كان الـسمـاوي كتب قـبل سنـوات نبـوءته الشـعريـة هذه
(اجلبـنك يليـلي وكلنه بـاالنعاش..مـاندري اليـموت وياهو

باالنعاش).
ايـهـا الـسـادة نــاظم الـسـمـاوي في
خطر اسـعفوه قـبل ان نندم ونـغنيه

ة. ...ياحر
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الـقـاص االردني شـارك في الـنـدوة الـتي عـقـدهـا قـسم
بـعـنوان الـلـغة الـعـربـية بـجـامعـة شـري شـانكـاراجـاريا

عاصر/ اجتاهات وجتارب). (األدب األردني ا

بغداد 
d c « 5 Š

تـخدم الـفـنـــانـ في مغـتـربـهم كـما
قــــــــــــــدم الــــســـــاعــــدي بــــاقــــة ورد
لـلعـقـيدي تـثـمـينـاً وتـقديـراً جلـهوده
وخدمته للفن العـراقي طيلة خمس

عاما.

جـاك بـريل بـينـهـا أغـنيـات اسـتـحالت
ــوسـيـقـيـة ــكـتـبـة ا من كـالسـيـكـيـات ا

باللغة الفرنسية .
وفي إطـار تعاون خلمس سنوات قابلة
لـلـتـجـديـد وفق فـرانس بـريل سـتـكون
وورنـر تـشابل اجلـهة الـتمـثيـليـة حول
الـعالم (باسـتثناء بـلجيـكا) للمـجموعة
الــكـامـلـة من إصـدارات جـاك بـريل أي
 130عـمال ما يشكل الغالـبية العظمى
غـني الـبلـجيـكي الـشهـير من أعـمـال ا

وفق وورنر تشابل.
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عبير فريد فنانة عراقية متجددة ومفعمة
بـحـب الـفـن والـســعي نــحــو اإلبـداع  إذ
تميزت بـحضورهـا الالفت في العديد من
األعـمال الـدرامـيـة الـعـراقـيـة عـبـر أدائـها
ميـز وقدراتهـا العـالية والـذي ترك أثرا ا
ـشـاهــدين . الـصـدق طـيـبــاً في نـفــوس ا
ـهنتها هي والشفافيـة والعفوية واحلب 
يـزة لشـخصـية فـريد  مع خـفة مالمح 
المح الـــظـل واإلطاللــــة اجلــــمـــيــــلــــة وا
ــســاحــة نــحـاول الــطــفــولــيــة.في هــذه ا
تسلـيط الضوء عـلى جتربتـها الفـنية في

مجال التمثيل  فكان هذا احلوار:
{ من كـان له الـفــضل في إكـتـشــاف مـوهـبـتك

الفنية ?
-  والـدتي والــصـدفـة  إذ كــانت والـدتي
الـــفـــنــانـــة فـــريـــال كـــر رحـــمـــهــا الـــله
تـصــطـحــبــني مـعــهــا دائـمــا إلى اإلذاعـة
والـتـلـفـزيـون في طــفـولـتي  وبـالـصـدفـة
كانـوا يـحتـاجون إلـى طفـلة فـي مسـلسل
لوالـدتي بـعنـوان (خـيط الـبريـسم ) سـنة
1979 تــألـيـف يـوسـف الــعـانـي وإخـراج
عـــدنـــان إبـــراهـــيم  ومـــســـلـــسل (ســـبع
صـنــايـع) في ســنـة 1980 تـألــيف مــعـاذ
يــوسف وإخـــراج حــســـ الــتــكـــريــتي 
ومسلسـل (أستاذ رشيـد) في سنة 1981
تــألـيـف يــوسف الــعــاني وإخــراج عــمـاد

بهجت .

- نعم أحب الـنـقد بـهـدف االستـفـادة منه
في تشخيص األخطاء إن كانت موجودة.

{ أعمالك الفنية  هل تشاهدينها ?
- كنت أشـاهـدهـا بـشكل تـقـلـيدي  واآلن

أشاهد من خالل منظور ورؤية نقدية .
{ وماذا عن كتاب النصوص ?

- لديـنـا نـصوص جـيـدة ولكـنـهـا قلـيـلة 
فالـغالـبيـة منـها نـصوص عـادية وتـفتـقد
ــوضـــوعــة الـــقــويـــة  عــلـــمــاً بــان إلى ا
ـوضــوعــة الــعــراقـيــة هي مــهــمــة جـداً ا
وحتصل على متابـعة  لكن الذي يحصل
هو أن التناول ليس فيه عمق  بل نذهب
إلى األمــور الــسـطــحــيــة الــتي يــعــرفــهـا

القاصي والداني .
ن تـــأثـــرت من الـــفـــنـــانـــات الـــعـــراقـــيــات  }

والعربيات ?
- في طــفـولــتي كــنت مــتــأثــرة بــوالـدتي
فريـال كر والـفنـانـة هنـاء محـمد  وفي
شبابي متأثرة بنفـسي  وحاليا بالفنانة

األجنبية نيكول كدمان .
{ هل تـطـمــحـ لـلــمـشـاركــة في أعـمـال فــنـيـة

عربية?
ـشـاركـة في أعمـال هـولـيود  - أطمح بـا
ألنـني شـاركـت مـنـذ طـفــولـتي وحلـد اآلن
بأعـمـال عربـيـة كـثيـرة  ومـنـها مـسـلسل
ـتـنــبي) في سـنـة 1980 تـألـيف مـعـاذ (ا
يوسف وإخراج إبراهيم عبد اجلليل  إذ
كـــان مــــســـلــــسل مـــشــــتـــرك بـن الـــعـــرب
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{ نـــــيـــــويــــورك) ,أ ف ب) - قـــــال
مــنـظـمــو مـسـابـقــتي مـلــكـة جـمـال
تحـدة األمريكيـة وملكة الـواليات ا
جــــمــــال الــــكــــون االثــــنــــ إنــــهم
(مــحـطــمـون" لـوضع مــلـكــة جـمـال
ـــتـــحـــدة الـــســـابـــقـــة الـــواليـــات ا
تـشـيـسلي كـريـست حـدّا حليـاتـها
هـي التي كـانت تـتـحـدث دائـما عن
صحتها النفسية).وفي بيان أرسل
إلـى وكــالـــة فـــرانس بـــرس قـــالت
مـنـظــمـتـا مـسـابـقـتي مـلـكـة جـمـال
الــكـــون ومــلــكــة جــمــال الــواليــات
ـتحدة (إنهمـا "دّمرتا خلبر رحيل ا
ــتــحـدة مــلــكــة جــمـال الــواليــات ا
األمـــريـــكـــيـــة  2019تــــشـــيـــســـلي

كريست)".
وأضـــاف الــبــيــان (كـــانت من بــ
األشــخــاص األكــثــر ذكــاء ولــطــفــا
الــذيـن تــعــرفــنــا عـــلــيــهم وكــانت
تـــضيء كل مــكـــان تــدخــله)".وأكــد
مـصـدر في الـشـرطـة فـي نـيـويورك
مــســاء األحــد أن عُــثــر عــلـى جــثـة
كـريـست قـرابـة الـسـاعـة الـسـابـعـة
صـباحا  عند سـفح ناطحة سحاب
فـي شارع 42 فـي مـانـهــاتن وفـقـا

ا أوردته "نيويورك بوست".
ـــصــــدر في الــــشــــرطـــة وأوضـح ا
(بـحــسب الـتـحـقـيق األولي قـفـزت
(كـريـست) من مكـان مرتـفع)مشـيرا
إلى أن (وفـاتها "تبدو كأنها عملية
انــــتـــحـــار)".وأفــــادت صـــحــــيـــفـــة
"نـــيــويــورك بــوسـت" أن :كــريــست
( 30عـــامــا) قــفــزت مـن شــرفــة في
الـــــطـــــابق  29مـن بـــــرج أوريــــون
كوندومينيوم حيث كانت تعيش.
وقـبل سـاعـات قـلـيـلـة من مـقـتـلـها
نــشـرت كــريـست صــورة لـهــا عـلى
إنــســتـغــرام وأرفــقـتــهــا بـتــعــلـيق
(أتـمــنى أن يـجـلب لـكم هـذا الـيـوم

الراحة والسالم)".
ولـدت كـريـسـت اخملـتـلـطـة األعراق
فـي واليــة مــيـــشــيـــغن عــام 1991
ونـشـأت في والية نـورث كارواليـنا
وحـــــصـــــــلت عـــــلى شـــــهـــــادة في

احلقوق.
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يــكــاد يــرفع جــمــيـع أطــراف الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة
الشـعارات ذاتـها مع حتـريفـات لـفظـية قـليـلة حـتى لو
ـشكـلـة الـتي تدور احـتمـلت مـعـاني مخـتـلـفة وتـبـقى ا
عــلــيــهــا االزمــة الــتي افـــرزتــهــا نــتــائج االنــتــخــابــات

محصورة في ثالث قضايا هي:
 أوال ال يجوز ان يـقوم أي طرف بـكسر الـقاعدة التي
قامت بعد انتزاع الفوز من قائمة اياد عالوي الفائزة
والـقاعدة تـقول انه ال يـجوز ان تـقوم الكـتلـة األكبر اال
ـــكـــونــات ــكـن اشــتـــراك ا داخل مـــكـــون واحـــد وال 
العـراقـيـة األخـرى في ذلـك وهذا االمـر سـتـذهب الـيه
حــكـومــة الـتــحـالــفـات اجلــديـدة شــبه الــنـهــائـيــة الـتي

قبل . سيخرج منها رئيس احلكومة العراقية ا
ـضي في تشـكيل حـكومة ثـانيـاً انه ال يجـوز ان يتم ا
لم تقـدم ضـمانـات كـافيـة بـعدم االسـتـهداف الـقـانوني
فـي ايـة قــضــايــا كــبـرى قــد تــهــدد اقــطـاب الــعــمــلــيـة
ــتــورطـ فـي الـفــســاد او اجلـرائم الـســيــاسـيــة من ا

األخرى باألصالة او النيابة او بالتحريض والتبني.
ـقبـلة حتى  ثـالثـا يجب ان تـكون حـصص احلكـومة ا
في حالـة احتفـاظها بتـسمية األغـلبيـة الوطنيـة مراعية
حلـــصص فـــائـــزين اخـــريـن من شـــركـــاء الـــعـــمـــلـــيــة
ـا يؤدي الى الـسـيـاسيـة يـعـني اإلطـار الـتـنـسـيـقي 
الـشـعور بـاألمان واالطـمـئنـان على اعـتـبار انّ اجلـميع
في سـفيـنة واحـدة فضالً عن ان احلـصة الـوزارية ال
شهد العراقي بئر نفط ومفتاح تزال في ثقافة حكّام ا

ثروة.
ــنــاكـدات او مــاعــدا ذلك كــله كالم في احلــواشي وا
اجملـامالت وال مـعـنى له ســوى االسـتـهالك الـداخـلي
وتمضية الوقت والتغطية على األهداف الرئيسية التي

يسعون لبلوغها.
ســبب اخملــاوف الــتي تــعــوق ان يــرضـى اخلــاسـرون
ـسارات الـذهـاب الى حكـومة اغـلـبيـة هو بالـنتـائج و
تـراكـمـات عـدم الـثـقـة والـضـغـائن الـدفـيـنـة في دواخل
الالعــبـ األسـاسـيـ مــنـذ كـان بـعـضــهم يـسـتـقـوي
بـاحملـتل األمريـكي علـى أبنـاء جلـدته لـكسـر شوكـتهم
من خالل قـصـر نــظـر فـظـيع صــبغ وجـوه سـيـاسـيي
ـناصـب بالـصُـدف االمـريـكـية الـسـعـيـدة في سـنوات ا
الــعــسـل مع االحــتالل قـــبل أن تــنــقـــلب الــشــعــارات

شارق.  غارب الى ا واقف من ا وا

ّ

ً

ـنـطـقة). ورغم أن ـقـيـمـ في ا ا
دوامــــات عـــمـل الـــقــــطـــار الـــذي
تنطلق رحـلته األولى يومـيا عند
الـتـاسـعــة صـبـاحـا ال تـتالءم مع
هـنـية لـكنه مواعـيـد التـنـقالت ا
يــسـد أحـيــانـا ثــغـرات مـرتــبـطـة
ـروريـة عـلى الـطـرق. بـاحلـركـة ا
فــــفي 2020 عـــــنـــــدمــــا أعـــــاقت
انــهــيــارات طــبــيــعــيــة احلــركـة
استمر القطـار األصفر في توفير
ـــنـــطـــقــة خــدمـــات الـــنـــقل في ا

برمتها.

يــتــمــتع الــقــطــار األصــفــر الـذي
ــقـصــورات مــكـشــوفـة يــتـنــقل 
صيـفا بـقدرات سـياحـية كـبيرة.
وتــوضح الـطـالــبـة الـبــلـجـيــكـيـة
أورور المـبـيـر الـبـالـغة 25 عـاما
ـــــنـــــاظــــر “أردت اكـــــتــــشـــــاف ا

اجلميلة.”
سـاعدة الـقـضائـية كذلك تـقـول ا
ـتــقـاعــدة مـارتــ بـاتـريك (69 ا
عـامــا) إن الـرحـلـة بــهـذا الـقـطـار
(أكثر متعة من التنقل بالسيارة)
مـضــيـفـة (هـذا مــهم لألشـخـاص

احلالي يُتوقع استمرارها ثالث
ســنـوات ومـن شـأنــهــا الـســمـاح
بــتـــســيــيــر مــعــدات جــديــدة مع
تــصــمــيم شــبــيه بــالــقـد  وفق
مـديـر اخلط. ويـشـيـر النـفـان إلى
أن “ثـــمــة رغــبـــة حــقــيـــقــيــة في
التـطويـر من أجل االستـمرار في
الــتـــشــغــيل إلـى مــا بــعــد 2030
ومضـاعفـة القدرة ”لالنتـقال من
 10رحالت يــومـيــة إلى عــشـرين

خالل موسم الذروة الصيفي.
ومع مـــئــة ألف رحــلـــة ســنــويــا

هنـته التي باجلانب “احلرفي ”
تعـتمـد تقـنيـات لم تعـد موجودة
بـكـثـرة. وفـيـما يـتم صـنع بـعض
الــقـطع وإصـالحـهــا مـحــلــيـا في
مــحــطـات الــقــطــار ثـمــة حــاجـة
خلـبــرات من عـمــال سـكـك حـديـد
خـــــارجــــيــــ فـي قــــطع أخــــرى
كأولئك الذين يصلحون اجلسور
أو يـجـمـعـون قـطع احلـديـد عـلى

غرار جتميع قطع برج إيفل.
قرر إجـراء صيانـة شاملة ومن ا
لــلـقــطــار األصـفــر نـهــايـة الــعـام

األصـــفـــر مـع خـــطـــوط حـــمــراء
بـألــوان رايـة إقـلــيم كـاتــالـونـيـا
عـلى تـخــوم نـهـر تـات عـلى عـلـو

427 متر.
ـنـاطق احلـرجـيـة ويـتـنـقل بـ ا
ليـصـعد اجلـبل تـدريجـا وصوال
إلى محـطـة بولـكيـر أعـلى نقـطة
له عــلى عــلـو  1592مـتــرا. كــمـا
يتـوقف عـند مـحـطة الـتـزلج فون
رومـو قــبل الـتــعـريج عــنـد سـهل
شمس وصوال إلى ال سيرداني ا
تور دور كارول مع مـعدل سرعة
ال يــتـخــطى 30 كــيــلــومـتــرا في
الــســاعــة. ويـوضـح مـديــر اخلط
لوران النـفان (49 عامـا) لـوكـالة
فـــرانس بــرس أن هـــذا الــقـــطــار
الـــــــــــذي دُشــــــــــــنـت رحـالتـه فـي
تموز/يـوليو 1910 بقي بحالته
األصـلــيـة تـقــريـبـا مـوضـحـا أنه

ة. يعتمد آليات ميكانيكية قد
سافـة الفاصـلة ب وال تتعـدى ا
سـكك احلـديـد مـتـرا واحـدا بـدال
من  435?1مــــتــــر فـي الــــســــكك
متد على سـار ا التقلـيدية.هذا ا
حـوالى  60كــيــلــومــتــرا تــطــلب
إقامـة مـا ال يقل عن  650منـشأة
فــنـــيــة بــيــنــهــا  19نــفــقــا و40

جسرا.
ــــنــــشــــآت واثــــنــــان مـن هــــذه ا
ـعالم التاريخية: مصنفتان من ا
جــســـر ســيــجــورنـــيه مع قــوسه
القوطي الالفت الذي يعلو واديا
بعمق  65مترا وجـسر جيكالر
آخر جـسـر معـلق لـسكك احلـديد
ال يزال في اخلدمة على علو 80
مترا في الـفراغ. ويقـول مسؤول
الصيـانة في هـذا اخلط غالدريك
سير (36 عامـا) إن (هـذا القـطار
زاخر بـالتاريخ). مبديـا افتخاره

{ فــــيــــلـــفــــرانش دو كــــونـــفالن
(فـــرنـــســـا) (أ ف ب)  –يـــتـــنـــقل
“القـطار األصـفر ”وسط اجلبال
ـكــسـوة بــالـثـلــوج بـ حـوالى ا
عشرين محطة في فـرنسا بينها
األعــلى فـي الــبالد عــلى ارتــفــاع
حــوالى  1600مـــتـــر مــتـــيـــحــا
ـنـاظـر خالبـة لـلـركـاب الـتـمـتع 
صـيــفـا شـتــاء عـلى ســفح جـبـال
الـبــيـريـنــيه عـنـد حـدود مــنـطـقـة

كاتالونيا اإلسبانية.
ويــعـتـمــد الـقــطـار تـكــنـولــوجـيـا
مـنـسـوخـة تـمـامـا عن أول مـتـرو
بــاريـــسي وقــد احــتـــفظ بــشــكل
ـلـبّـسـة مـقـصـوراتـه اخلـشـبـيـة ا
ــعـدن وبـســكـته الـكـهــربـائـيـة بـا

الثالثة على مسار ضيق.
وتتـيح هـذه اخلاصـية مـنذ أكـثر
من قـرن لـلقـطـار األصـفـر الـتـنقل
عبـر مـسار مـنحـدر بـنسـبة % 6
صــعــودا ونــزوال من دون خــطــر

نعطفات. االنزالق عند ا
ويـــقـــول دانـــيـــال ســـوغـــان (60
عـاما) وهـو مـيـكانـيـكي سـيارات
مــتــقــاعــد “نــأمل أال يـــقع بــنــا”
الــــــقــــــطــــــار من دون إخــــــفــــــاء
“سعادته ”بالقـيام برحـلة تعبق
بـاحلــنـ في هـذا الــقـطـار الـذي
يـــجـــوب الــــقـــمـم في مـــنــــطـــقـــة
كـنه نقل البـيريـنيه الـشرقـية و

ما يصل إلى  250راكبا.
ويــنـــطـــلق الـــقــطـــار من قـــلـــعــة
فـيلـفـرانس دو كـونفالن الـعـائدة
غلى القرون الوسطى والتي عزز
ـهــنـدس الـعـسـكــري الـفـرنـسي ا
سيباسـتيان فـوبان أسوارها في

القرن السابع عشر.
ـلـقـبـة (كـناري) ركـبـة ا وتـعـبـر ا
نــســبــة إلى لــون مــقــصــوراتــهـا
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